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 ترجمه

 فهیمه آرین
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 ویراستار

  خوارزمی آبادی رحیم اهلل رحمت
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 انتشارات آوای نور

 1393 -تهران 

 
 



 

  

 Plummer ,Deborah  .م - 19۵۷ پالمر، دبورا،  : سرشناسه 
هاای درماانی بارای مالماان،      های ارتباایی: فاالیات   کودکان برای بهبود مهارتکمک به  : عنوان و نام پدیدآور 

والدین و درمانگران/ نوشته دبورا. ام پالمر ؛ ترجماه فهیماه آریان، حماداهلل عبادالملکی؛      
 خوارزمی. آبادی اهلل رحیم ویراستار رحمت

 .1393  ، تهران: آوای نور : مشخصات نشر 

 .مصور: .ص19۲   : ظاهریمشخصات  

 9۷8-600-309-1۲0-۷ : شابک 

 فیپا : وضایت فهرست نویسی 

 :اصلی عنوان  : یادداشت 
 Helping children to improve their communication skills :  

herapeutic..., ۲011. 
 مالمان، والدین و درمانگران.های درمانی برای  فاالیت : عنوان دیگر 

 بازی درمانی/ درمان –پریشی کودکان  زبان/ کودکان/ گفتاردرمانی کودکان : موضوع 

 مترجم ، - 13۵0 عبدالملکی، حمداهلل، / مترجم ، - 13۵۵ آرین، فهیمه،  : شناسه افزوده 

   - 13۵۲ اهلل،  آبادی خوارزمی، رحمت رحیم : شناسه افزوده 

 RJ۴9681393 8پگ/   : رده بندی کنگره 

 618/9۲8۵۵  : رده بندی دیویی 

 36۵00۲9  : شماره کتابشناسی ملی 

 



 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 های ارتباطی  کمک به کودکان برای بهبود مهارت

 دبورا. ام پالمر تالیف: 

 حمداهلل عبدالملکی -فهیمه آرینترجمه: 

  خوارزمی آبادی رحیم اهلل ویراستار: رحمت

 آرا: منیرالسادات حسینیصفحه

 لیتوگرافی: راپیدگرافیک

 1393چاپ اول 

 جلد 3000تیراژ: 

 صحافی: نشاط

 9۷8-600-309-1۲0-۷ شابک:

99پالك –خیابان وحید نظری -فروردین1۲خایابان –تهااران: خیاابان انقالب 

 091۲۲00۴۵۵۷/ هااماراه:  66۴8088۲/ نماااابر:  6696۷3۵۵ – 6تلافاان: 

 کلیه حقوق برای ناشر محفوظ است

 تومان 11500 قيمت

 

 



  



 

 

 

 

 

 با سپاس و قدردانی
 

 از استاد محترم جناب آقای رحمت اهلل خوارزمی و همکار گرانقدر جناب آقای حبیب امانی  

 های بی دریغشانها و حمایتبه خاطر راهنمایی

 

 عبدالملکی -آرین 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 تقدیم به جرج
 

 الهام گرفتم و او همواره الهام بخش من بود بدون از او که برای نوشتن

 کتاب هرگز نوشته نمی شد ارزشمند او اینهای  کمک

 

 

 

  



 

 
 

 مطالب فهرست
 

 9 ................................................................................................................................. تقدیر و تشکر  

 11......................................................................... های نظری و عملی : زمينه1 بخش

 13 ....................................................................................................... : ایجاد شمای درمانی1فصل 

 ۲3 .............................................................................................................. یارتبای سالمت: ۲فصل 

 33 ............................................................... : بازی یک ابزار درمانی برای برقراری ارتباط3فصل 

 ۴3 ........................................................................................ : ساختار بندی محیط عایفی۴فصل 

 ۵۷ ............................................................................................. مختلفهای  : کار در محیط۵فصل 

 65 ................................................................................. ها ها و بازی : فعاليت2 بخش

 6۷ ......................................................................................................... فراتر از کیسۀ لوبیا:6فصل 

 ۷9 ................................................................................ در فضاهای بزرگ : بازی و فاالیت۷فصل 

 91 ...................................................................... های کاغذ و مدادی : خالقیت در فاالیت8فصل 

 113 ........................................ ایفای نقش، داستان گفتن و تصویر سازی هدایت شده: 9فصل 

 1۲9 ........................................................................... محاوره ای )مکالمه ای(های  : بازی10فصل 

 139 ............................................................... های فکری های مربوط به مهارت : فاالیت11فصل 

 1۴9 ............................................................................های ساختاری: )آموزشی( : فاالیت1۲فصل 

 1۵۷ ......................................................................................................... های چتری: بازی13فصل 

 16۵ .................................................................................. های حرکتی و موزیک : فاالیت1۴فصل 

 1۷۷ .................................................................................................. ضمیمه: انتقال و حفظ مهارتها

 18۵ ........................................................................................................................................... نامهواژه

 

 
 
 

  



 

 

 

 تقدیر و تشکر  

 وهاا   بسیاری از باازی  کردم می کار درمانگر گفتار و زبانکه من به عنوان یک هایی  در یول سال

کردم. تاادادی از   می  بط با کارم را از منابع مختلف جمع آوریگوناگون و متنوع مرتهای  فاالیت

درماان  هاای   با همکاران در آموزش و درمان و یا بر روی کودکاان در گاروه   آنها را بر روی خودم

ن آبرخای از  ، گرفتناد ماورد تاییاد قارار     ا توجه به نتایج حاصلهامتحان کردم و به این ترتیب و ب

بارای کاار   هاا   این نکته را به خایر داشته باشید که تادادی از باازی   کتاب آمده است،درها  بازی

ارائاه شاده   هاای   بر اساس ایده برخی از آنها نیز، متناسب سازی شده فاالیت یک کودك کردن و

 ن، یک باار دیگار، مان   بنابرای. شده تغییر دادهآموزشی های  دوره وای  مختلف حرفههای  در دوره

 در یاول ایان ساالها کناارم     من به عالقۀ خود و با احترام در حرفه تمام کسانی کهخواهم از  می

نهاا کاه عالقاه شاان الهاام بخاش       آو  تشکر ویژه داشته باشام اند  و با من همکاری داشتهاند  بوده

کرد و به خصوص باید  مانی به من کمک زیادیدرهای  سازگاری با فاالیته برای ک بودهایی  ایده

درماانگر گفتاار و زباان و مادرس در دانشاگاه مونتفاورد، بارای بیانش و          از آلیسون تیمپیسات 

هاای   و جین سرو، مالم و درمانگر بازی، برای گذاشتن وقت و همکاری با من در بحث  تشویقش

راهنماایی هاایش در تیبیاع فاالیات     و بارای   عایفی داشتیمقیت و رفاه که در مورد خال زیادی

 برای تنظیمات مختلف.

کاودك   هاستفاده شده است اشاره ب کتابهای  تناوب در یول نوشته که به «او»ر توجه: ضمی

 .  از هر دو جنس دارد

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


