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 ...تقديم به 

که با صبری چون کوه و  اناتیسم سرزمینم دارای فرشته هایمادران مهربان 

 گسترانده اند... انشاندفرزنبال های حمايت خود را بر سر  ون درياچمهری 

 

 که اين کتاب مسیر پیش روی آنان را شادتر و هموارتر سازد. امیدواريم

 
 مترجمین                                                                                         

 98 شهريور 

 

  



  



 مطالبفهرست 

 
 

 9 .......................................................................................... گفتارپیش
 10.......................................................................... لفینپیش گفتار مؤ

 

 
 فصل اول: کلیات

 13.............................................................................................. مقدمه
 

 18 ....................................................................... بازی بهرویکرد آموزشی 
 18 ................................................................................تعامل اجتماعی

 19 .................................... قابل دید کردن یک موقعیت_تصویرسازی
 

 فصل دوم
 21 ..................................................................... افتهی سازمان های بازی

 21 ........................................................................ بازی یها تیمحدود
  21 ..................................................................................... افتد یمکجا بازی اتفاق 
  23 ............................................................. ؟ميگذار یمچه چیزی را به اشتراك 
  28 ................................................................ ؟کند میچه کسی در بازی شرکت 
 30 ........................................................................................ ؟نوبت چه کسی است 
  31 .................................................. ؟استفاده نمايیماز وسايل بازی چگونه بايد 
  33 ................................................................... ؟يابد می خاتمهکجا بازی شروع و 

 37 ............................................................. حمایت فردی های سیستم
 37 ................................................................................................................. ورهايادآ 
 38 .............................................................................................................. بردوباخت 



 40 ........................................................................ ی پیشنهادیها بازی

 41...................................................................................................... ساده های بازی
 41 ............................................................................................................... قرار دادن 
 43 ...................................................................................................... دادن و گرفتن 

 44..................................................................................................پیچیده های بازی
 44 ..................................................................................................................... حافظه 
 47 .............................................................................................................. لوتو -صدا 
 48 ........................................................................................................ بازی بادکنك 
 50 ....................................................................................................... بگردوپیدا کن 
 52 ............................................................................................................. داریمغازه 
 54 .............................................................................................................. بازی تاس 
 56 ................................................................................................... چرخاندن بطری 
 58 ......................................................................................................... جايزه گرفتن 
 59 ....................................................................................................................... موط 
 62 ................................................................................................ حدس زدنی  بازی 
 64 ..................................................................................................... عمو زنجیر باف 

 67 ............................................................................................................ ستاره بازی 

 70....................................................................... قوانین اجتماعی دارای های بازی
 71 ........................................................................................................................ خانه 
 76 ............................................................................................ ها یباز اسباب مبادله 
 79 ............................................................... ؟بله/ خیراجازه هست با...بازی کنیم 
  80 ............................................................................................................ انتظاربازی 
 82 .................................................................................................................. خیال بی 

 
 85 ......................................................................................... کالم آخر

  87 .................................................................................................................................. نامه واژه



 

 پیش گفتار
کودکان  بخشی توانجديد در خدمات        نسبتا کتاب حاضر فصلی 

شروع به  بخشی توانکودکان در مراکز  بخشی توانکه عالوه بر باشد می
های مديدی نقش آموزط مبتنی بر شواهد والدين کرده است برای سال

شد بیشتر می کودکان در نظر گرفته بخشی تواناصلی که والدين در 
برای کودکانشان بود و  بخشی توانهای سرويس کننده هماهنگ صورت به

به اينکه  با توجهنقش جدی نداشتند.  بخشی تواندر اجرای مداخالت 
بايد در منیط زندگی     نا یترجکودکان  بخشی توانارائه مداخالت 

نقش والدين در اين امر بسیار     را یاخ لذا طبیعی کودکان اتفاق بیفتد،
و آموزط  بخشی توانهای شود. بازی از بهترين روطجدی گرفته می

 های کودكنیاز بر اساس شده یطراحهای هدفمند و کودکان است. بازی
تیسم دچار اکودکان  ژهيو بهدر کودکان  بخشی توانهای از بهترين روط

های اجتماعی هستند و کتاب متعدد در مهارت یها يیکم توانادچار 
ها طراحی تقويت اين مهارت باهدفزيبايی چند بازی  صورت بهحاضر 

لدين دارای ها در میان واترين کتابکتاب از منبوب نيا کرده است.
ضمن تشکر از مترجمین  بنده .د.تیسم خواهد بوااختالل  رکودکان دچا

اند را در ترجمه کتاب به خرج داده یدار امانتمنترم کتاب که حداکثر 
والدين کودکان  خصوص بهرا به متخصصین و تمامی والدين  مطالعه آن

 .مکنتیسم توصیه میدچار طیف ا

 حیدرآبادیسیف اله دکتر 

 فوق تخصص تکامل کودکان -متخصص اطفال                        

 98 شهريور

 



 

نیگفتار مؤلفپیش   

 چگونه که اين موضوع ما به عالقه دلیله ب حاضر کتابپیدايش 

 از طريقخود را اجتماعی  های مهارت توانند میکودکان دارای اتیسم 

 سرچشمه گرفته است. در قالب گروه ارتقا دهند،بازی با يکديگر 

 "یبازاتیسم و "در کتاب  شده دادهشرح  یها تجربه مبنای بر ،نیهمچن

( شکل 1998) Jannik Beyer و Lone Gammeltoftتوسط که 

 .باشدمین کتاب آدر  شده گفتهو بر پايه چارچوب نظری گرفت 

بالینی از  یها مثالبا  ها دهيااز اين کتاب ايجاد منبعی هدف 

. باشد یمی اختالالت طیف اتیسم اگروهی کودکان دار های بازی

قرار  مورداستفادهتوسط والدين و متخصصان  توانند می که يیها دهيا

 گیرند.

در  1993بازی در سال بررسی نقش  یبر روهمکاری ما 

Broendagerskolen، و  اتیسمکودکان دارای  مخصوص یا مدرسه

کار راهی برای  عنوان بهن زمان بازی . در آشدآغاز اختالالت يادگیری 

و متون  گرفت ینمقرار  موردتوجه اتیسمبا کودکان دارای  کردن

 اين موضوع بسیار مندود بود. ی درباره

 ؛دارداجتماعی کودکان  رشد درروندنقشی حیاتی بازی  که يیازآنجا

چنین جايگاه  اتیسمب داشت که بازی کردن در کار با جای تعجما  یبرا

که آيا بازی کردن  گرفتیم بررسی کنیم بنابراين تصمیم ،دارد پايینی

 تر دسترس قابلتر و جهان اجتماعی را برای اين کودکان عینی تواند می

 سعی بر ارائه آن دارد.حاضر که کتاب  است یا مسئلهنمايد. اين 



 

برنامه  عالوه برما از منابع متنوعی در اين راه بهره گرفتیم. 

TEACCH  و ساير کودکان با  اتیسم)درمان و آموزط کودکان دارای

 دهنده نشانبهترين شاخص که  از کودکان( 1ارتباطی یها تيمندود

. هستند، الهام گرفته شدلذت بردن از بازی  منظور فضا بهمناسب بودن 

. نمايیم میما بودند تشکر  بخش الهاماز کودکان و والدينی که در اين راه 

درمانگر گفتار و  Maiken Toemmingروانشناس همچنین، از همکار 

Anette Ly صمیمانه سپاسگزاری  شان سازندهانتقادات و نظرات  یبرا

که در  Jannik Beyerروانشناس خاص از  طور به. در آخر کنیم می

 .نمايیم میما بودند، تشکر  بخش الهامهمواره همراه و  ها سالطول 
 

Lone Gammeltoft و Marianne Sollok Nordenhof 
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