
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 بازی با کودکان اوتیسم در خانه

 

 

  

 بازی برای تمام کودکان مهم و حیاتی است؛ به طوری که دانشمندان

دانند و معتقدند که یکی از عناصر بسیار مهم میبازی را زندگی کودک

 های اوست.در رشد کودک بازی

در این میان بازی برای کودکان اوتیسم متفاوت از سایر کودکان است. 

کودک مبتال به اوتیسم در حین بازی عالوه بر کسب لذت باید  زیرا

هایی را نیز ببیند. همچنین عالیق این کودکان نسبت به آموزش

ساالنشان خیلی محدود است و معموالً تالشی برای ایجاد تعامل با هم

کنند؛ بنابراین بازی که برای این کودکان در نظر گرفته شما نمی

های خاص خودشان باشد و بتواند ی آموزشندهشود باید در برگیرمی

 کسب لذت را برایشان به ارمغان بیاورد. 



 

 

 بازی چیست؟ – ۱

ناسید شما به عنوان والدین یا مربی یک کودک اوتیسم؛ باید بازی را بش

های آن را بدانید تا بتوانید برای یک کودک مبتال به اوتیسم و ویژگی

 بازی مناسبی را طراحی کنید. 

 وچیست؟ شاید پاسخ به این سؤال از نظر شما خیلی ساده باشد  بازی

ها بازی بخشی برای بچهبگویید خب معلوم است هر فعالیت لذت

بخش( یکی از شود؛ البته این موضوع) فعالیت لذتمحسوب می

جا به بعد روی که از اینترین ارکان بازی است؛ اما برای اینمهم

خاهم یک تعریف جامع و ترک باشیم؛ میمفاهیم و ابعاد بازی باهم مش

 کامل از بازی را ارائه بدهم.

 های زیر را داشته باشد؛بازی هر فعالیتی است که ویژگی

های درونی باشد؛ به عبارتی انگیخته باشد) مبتنی بر انگیزهدرون – ۱

 تحمیل نشود و اجباری از بیرون درکار نباشد.(

بازی  ن بازی هر لحظه هدفهدف آزاد باشد) ممکن است در حی – ۲

 تعقییر کند.(

ه لذت هیجان انگیز باشد) هیجانات در بازی صرفاً محدود ب – ۳

نیست؛ ترس؛ خشم؛ اظطراب؛ شادی و غم همگی هیجاناتی هستند که 

 ممکن است در بازی بروز پیدا کنند.(

رد را فچالش برانگیز باشد) باعث درگیری ذهن و جسم شود و  – ۴

 هایش استفاده کند.(بیشتر از تواناییوادار کند تا 

 نمادین باشد) همراه با تخیل باشد.( – ۵

ی بازی نشوم؛ به خواهم وارد مباحث علمی بسیار پیچیدهاز آنجا که نمی

کنم و از تعریف ابعاد و هیجانات همین تعریف ساده از بازی بسنده می

ور که از کنم؛ زیرا در این کتاب همانطنظر میمختلف در بازی صرف

توانند هایی را معرفی کنم که والدین میخواهم بازینامش پیداست؛ می



 

 

توانند برای در منزل برای کودک خود استفاده کنند و مربیان می

 ها الگو بگیرند. طراحی بازی در کالس از آن

 هاانواع بازی – ۲

 بندی شود؛ مثالً های مختلفی طبقهتواند بر اساس مؤلفهبازی می

بندی براساس ؛ گروهی و فردی؛ طبقهحرکتی و ذهنی-های جسمییباز

 سنین مختلف و ....

که کودکان اوتیسم نیازهای متفاوتی دارند که این نیازها با توجه به این

ها را بر اساس ها پاسخ داده شود؛ ما بازیباید در خالل همین بازی

 کنیم. بندی مینیازهای کودک مبتال به اوتیسم طبقه

 حرکتی-های حسیزیبا

حسی  غالباً افراد مبتال به اوتیسم به دلیل مشکالتی که در یکپارچگی

کند) ها را تحریک میهایی که حواس مختلف آندارند؛ به بازی

شنوایی؛ بینایی؛ چشایی؛ المسه؛ بویای؛ حس عمقی و وستبیوالر ( 

 دهند.عالقه نشان می

و بافت بدن را درگیر نکته: حس عمقی چیزی غیر از حس المسه است 

 کند؛ نه صرفاً پوست بدن را. می

ها د از هر نوع بازی که بتوان با آنحرکتی عبارتن-های حسیبازی

 چیزی ساخت مثل لگو.

های مختلفی مورد استفاده توانند به شکلحرکت می-های حسیبازی

ها و عالیق فرزندتان توانید براساس تواناییقرار بگیرند؛ شما می

کنم چند های متنوعی را طراحی و اجرا کنید؛ در اینجا سعی میبازی

 بازی حسی را معرفی کنم که برای بازی در منزل مناسب هستند.

 های جادوییشن

تواند برای کودکان مبتال به اوتیسم جذاب و های جادویی میبازی با شن

ی کودک را تحریک کند. بعضی از بخش باشد و حس المسهلذت



 

 

ها را به دهان خود نزدیک کند ان این هستند که کودک شنوالدین نگر

ها را بخورد؛ در صورتی که چنین مشکلی برای شما وجود و یا آن

توانید خودتان با مقداری نشاسته ذرت و آب خمیری بی خطر دارد؛ می

برای فرزند خود 

 آماده کنید. 



 

 

 حباب ساز

  

 

ی اکثر کودکان هست؛ بازی با حباب حباب ساز معموالً مورد عالقه 

ک تواند به تقویت حس بینایی) توجه بینایی و تعقییب بینایی( کمساز می

 کند.می

 رنگ انگشتی

  

 

 

ها و انگشتان؛ به کودکان احساس بر تحریک دسترنگ انگشتی عالوه 

تواند آموزد که خودش میکند و کودک میاعتماد به نفس را تزریق می

منشأ اثر باشد. در این مورد هم اگر نگران این هستید که ممکن است 



 

 

توانید با ترکیبی از آب؛ نشاسته کودک رنگ را به دهان خود ببرد؛ می

 خطر بسازید. انگشتی بی ذرت و رنگ خوراکی؛ یک رنگ

 های شنبطری

 از آنجا که تقریباً نیمی از کودکان اوتیسم از فشارهایی که روی

کنند) این موضوع شود به شدت احساس لذت میپوستشان ایجاد می

ی حس عمقی نیاز به تحریک بیانگر این است که کودک در زمینه

شن  ابه را پر ازمعدنی یا نوش های آبتوانید بطریدارد.(؛ شما می

ها را روی بدن بغلتانید. تا هم حس عمقی او را کرده و این بطری

 تحریک کرده باشید و هم مفاهیمی مثل سبک؛ سنگین و یا پر و خالی

 را به او آموزش دهید. 

 اسفنج بازی

دارید  برای این بازی شما قفط نیاز به دو یا چند عدد اسفنج زبر و نرم

ها را داخل ظرف آب بیندازید و از د اسفنجتوانیو یک ظرف آب. می

ها را بردارد و بچالند و زبری و نرمی آن را کودک بخواهید اسفنج

 حس کند و در صورتی که کودک شمارش را بلد است از او بخواهید تا

 ها بشمارد. تعداد اسفنج

 سوسیس بازی

د شوند؛ حق هم دارنها با شنیدن نام سوسیس حساس میبیشتر خانواده

 ی سالم است.زیرا سالمت فرزندشان در گرو تغذیه

ها نیست؛ سوسیس بازی اما منظور من از این عنوان بازی با سوسیس

هیچ ربطی به سوسیس خوراکی ندارد. این بازی حسی را که کمک 

کند را برایتان توضیح زیادی به تحریک حس عمقی کودک شما می

مین پهن کنید و از کودک دهم؛ خیلی ساده است؛ یک پتو را روی زمی

بخواهید  صاف روی آن دراز بکشد بعد شما به آرامی شروع به 

 کنید و او را به شکل یک سوسیس درغلتاندن او در میان پتو می

خواهید که خودش در جهت برعکس بغلتدد و آورید بعد از او میمی



 

 

ا کودکان ی کار بای که در زمینهخود را از پتو خارج کند؛ بنا به تجربه

درصد موارد مورد استقبال  ۹۰گویم که این بازی در اوتیسم دارم؛ می

گیرد. و کودکان مبتال به اوتیسم به دلیل فشاری که از کودکان قرار می

کنند؛ معموالً این بازی را دوست دراز کشیدن روی زمین حس می

 دارند. 

 شود. این بازی به آگاهی از بدن و تقویت حرکات درشت می

 های همراه باصدابازی

  

 

 

هایی است که همراه با های همراه باصدا هم بازیمنظور از بازی

های هایی که با استفاده از اسباب بازیارتباط کالمی است و هم بازی

 مختلف تحریک شنیداری را برای کودکان به همراه دارد.



 

 

توانید از اسباب اضر تکلم ندارد؛ میاگر فرزند شما در حال ح

های مختلف برای ایجاد ارتباط با او استفاده کنید؛ اما اگر قادر به بازی

ها در حرف زدن هست؛ بهتر است که ارتباط کالمی را در بازی

 اولویت قرار بدهید.

های همراه باصدا شما میدان عمل زیادی برای طرح و اجرای بازی

های متنوعی را برای کودک خود درنظر زیتوانید بادارید و می

جنس را کنار اندازه و همتوانید چند لیوان همبگیرید؛ به عنوان مثال می

هم قرار دهید و درون هر کدام را مقداری آب بریزید) مقدار آب داخل 

هر لیوان باید متفاوت از دیگری باشد.( و از کودک بخواهید تا با یک 

و یک آهنگ بسازد؛ متعجب خواهید شد  ها ضربه بزندقاشق به آن

وقتی ببینید که کودک از این بازی چقدر غرق لذت می شود.) البته اگر 

حسی یا کودک در زمینه شنوایی مشکلی نداشته باشد؛ مشکلی مثل کم

 حسی یا حس ناموزون(بیش

ها سرگرم کننده و لذت بخش باشد. از تواند برای بچهبازی با سنتور می

های به ظاهر ساده؛ بعضاً استعدادهایی کشف شدند که ازیدل همین ب

 یک دنیا را به تحسین برانگیختند.

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 های ساخت داربازی

های دارای ساخت برای کودکان اوتیسم بسیار مهم است. این بازی

فتارها را بینی حرکات و رکه به کودک امکان پیشها به دلیل اینبازی

دانید طور که میتواند به کودک آرامش بدهد؛ زیرا هماندهد؛ میمی

ها پیروی مند هستند و از آنکودکان اوتیسم به شدت به قواعد عالقه

کنند. پس اگر شما برایشان قاعده نسازید؛ خودشان این کار را می

توانید آن قواعد را خواهند کرد و در این صورت شما به سختی می

 عقییر دهید. ت

ها باید فضای بازی برای کودک مشخص باشد تا گونه بازیدر این

کودک متوجه شود که اینجا فضای بازی است؛ مثالً اگر قرار است 

پشت میز با کودک بازی کنید روی میز هیچ چیز دیگری وجود نداشته 

پرتی کودک شود یا اگر مایل هستید روی زمین باعث حواسباشد که 

توانید با پخن کردن یک ملحفه روی زمین فضای بازی بازی کنید؛ می

 را برای کودک مشخص کنید. 

های داری ساخت حائز اهمیت است ی دیگری که در مورد بازینکته

این است که زمان بازی هم باید به کودک آموزش داده شود در غیر 

 ن صورت اگر بازی طوالنی شود یا در حین بازی فعالیت دیگری بهای

 ریختگی و آشفتگی کودک شود. تواند باعث بهمکودک پیشنهاد شود؛ می

هایی هستند که های متفاوتی نیستند؛ بازیهای دارای ساخت بازیبازی

شوند. به عنوان مثال پازل و جایگذاری به روش متفاوتی انجام می

های چوبی اشیا یا اعضای بدن( را در این روش به این اشیا) پازل

توان انجام داد؛ یک سبد سبز در سمت چپ کودک و یک صورت می

سبد قرمز را در سمت راست کودک قرار دهید؛ پازل را در سبد سبز 

بگذارید و از کودک بخواهید پازل را از داخل آن بردارد؛ قسمت 



 

 

کمیل شده را در سبد قرمز که ناقص آن را کامل کند و در آخر پازل ت

 در سمت راستش قرار دارد بگذارد. 

 بازی وانمودی

کند که در حال افتد که کودک وانمود میبازی وانمودی زمانی اتفاق می

ها استفاده انجام کاری است؛ و از تخیل خود برای انجام این نوع بازی

ی در های وانمودی از اواخر دو سالگکند. در حالت عادی بازیمی

شود. اما در مورد کودکان اوتیسم باید بگویم که این کودک مشاهده می

 ها نیز برای کودکان اوتیسم با تأخیر همراه است.بازی

های وانمودی یکی از دشوارترین مراحل برای کودکان اوتیسم بازی

است؛ و برخی از این کودکان ممکن است به این سطح نرسند که 

ز ال را در بازی داشته باشند. اما بسیاری توانایی استفاده از تخی

بینند؛ موفق به اجرای ای که میهای ویژهمبتالیان به اوتیسم با آموزش

 شوند.های وانمودی میبازی

های وانمودی هم مثل سایر مراحل بازی نیازی نیست که شما در بازی

خیلی به خود و فرزندتان سخت بگیرید و توقع داشته باشید که کودک 

اید؛ یادتان که نرفته؛ قیقاً همان کاری را بکند که شما از او خواستهد

بازی باید هدف آزاد باشد؛ یعنی در حین انجام بازی با توجه به عالیق 

 تواند تعقییر کند. های کودک هدف بازی میو مهارت

تواند تلفن بازی باشد؛ به های وانمودی میبه عنوان مثال یکی از بازی

گویید با دهید و میشما تلفن اسباب بازی را به کودک میعنوان مثال 

توانید لباس عروسک را بابا حرف بزن؛ به بابا سالم کن و ... یا می

خوایم لباس رو بشوریم. یا دربیاورید و به کودک بگویید مثالً می

 وخودتان دستتان را جلوی دهاتنان به حالت مسواک زدن تکان بدهید 

زنم؛ حاال نوبت تو هست؛ مثل من مسواک واک میبگویید مثالً من مس

 بزن. 



 

 

ها بر اساس سه رویکرد عنوان شد؛ و تا اینجا تقسیم بندی بازی

 هایی برای اجرا کردن در منزل برای کودکان اوتیسم پیشنهاد شد. بازی

جا به بعد تصمیم دارم چند بازی را که خودم به عنوان مربی و از این

کردم را در اختیار شما بگذارم. به اوتیسم کار میدرمانگر با مبتالیان 

ها ی اسباب بازیدانم که کمی با هم دربارهالبته قبل از آن الزم می

 حرف بزنیم.

 

 هااسباب بازی – ۳

سباب اکودکان مبتال به اوتیسم مایل هستند به تنهایی بازی کنند و از 

ه کرد؛ استقبال ها استفاددی از آنتوان به صورت فرهایی که میبازی

کنند. اما شما به عنوان پدر؛ مادر؛ پرستار یا مراقب کودک توجه می

هایی را برای او اتنخاب کنید که به رشد داشته باشید که اسباب بازی

اش کمک کند و کودک را به سمت اجتماعی شدن های اجتماعیمهارت

 هدایت کند. 

سازی واقعی را شبیهتوانید با استفاده از وسایلی که زندگی شما می

های مختلف را کنند) خاله بازی ( به کودک کمک کنید تا موقعیتمی

تجربه کند مثالً آشپزی کند؛ خرید کند و از مهمان پذیرایی کند. حتی 

اگر کودک شما در حال حاضر توانایی گفتار را کسب نکرده؛ این گونه 

ط و تعامل در تواند ابزاری باشد که برای برقراری ارتباها میبازی

 اختیار ما قرار بگیرد.

های پیشنهادی ما برای بازی با بازی با توپ یکی دیگر از بازی

توانید با دانید شما میکودکان اوتیسم در خانه است. همانطور که می

یک توانید های بسیار متنوعی طراحی و اجرا کنید. مثالً میتوپ بازی

توپ بزرگ و سبک تهیه کنید؛ توپ را به سمت کودک پرت کنید و از 

یم او بخواهید از خودش دفاع کند؛ یا از توپ بازی برای آموزش مفاه

 باال؛ پایین و دور و نزدیک استفاده کنید. 



 

 

ها های انگشتی؛ برای بچههای نمایشی با استفاده از عروسکبازی

است. ممکن است در ابتدا فرزند شما  کننده و مفیدبسیار جذاب؛ سرگرم

عروسک را نپذیرد و از بازی کردن با آن طفره برود؛ شما با 

دانید عروسک را برای فرزند خود های مختلفی که خودتان میروش

ی خود بکنید؛ عضوی تبدیل به یکی از اعضای دوست داشتنی خانواده

دهد؛ با او یهای درست برقراری ارتباط را به کودک آموزش مکه راه

 کند و هر زمان که الزم شد در کنار کودک خواهد بود. بازی می

وسایل الزم برای  هایی را از بیرون تهیه کنید و یا تهیهماسک

 کاردستی؛ آن را بسازید.

بخش در خانه بسازید. مهم با ساختن کاردستی یک فضای شاد و لذت

هم تعاملی است که نیست که این کاردستی چقدر زیبا و درست باشد؛ م

هایی در حین انجام کار با هم دارید؛ مثالً به کودک خود بگویید شکلک

اید آغشته به چسب کند؛ یا یک شکل را خودش را که شما برش زده

خطری که برای او مناسب های بیبرش بزند) با استفاده از قیچی

ها ماسک درست کنید؛ آن را به صورت خود یا است.( با این شکلک

های تقویت تماس کودک بزنید و بخندید؛ همین بازی ساده یکی از راه

 چشمی برای کودکان مبتال به اوتیسم است. 

توانید به تناسب سن و های مختلفی وجود دارند که میجورچین و پازل

های های کودک؛ از ساده به پیچیده؛ تهیه کنید؛ مثل پازلسطح مهارت

ا و ها و یا حیوانات و پرندگان و عذچوبی که اعضای بدن و کاربرد آن

 دهد. محل زندگیشان را آموزش می

  



 

 

 

 

های نمایشی ممکن است کمی برای کودک مبتال به اوتیسم سخت بازی

ای هست که باشد؛ اما اگر رشد شناختی و هیجانی کودک شما به اندازه

ام داد حتماً این کار را بکنید. برای این کار بتوان این بازی را با او انج

است  گیری زیاد داشته باشید. به عنوان مثال فقط کافیالزم نیست سخت

که با بستن یک پیشبند از او بخواهید برای شما آشپزی کند یا با پوشیدن 

یک کاله نقش پلیس را بازی کند و شما را دستگیر کند؛ او دنبال شما 

کنید. در همین تعقیب و گریزهاست ست او فرار میدود و شما از دمی

 آموزد برای رسیدن به هدفش باید از موانع عبور کند.که کودک می

آموزنده و هم تحریک کننده است. با  ها همهای مصور برای بچهکتاب

های کوتاهی را که مربوط به همان تصاویر داستان ورق زدن کتاب

ن انتها از او بخواهد تا خودش ای است برای کودک تعریف کنید و در

 کار را برای شما انجام دهد. 

  



 

 

گو به ایجاد تعامل با های قصهکارتتوانید با استفاده از فلشیا می

کودک خود بپردازید. شما قصه را تعریف کنید و از او بخواهید 

 تصاویر مربوط به همان قسمت را در کنار هم بچیند. 

توانید حاالت مختلف چهره مقابل آیینه شما میبازی در مقابل آیینه: در 

او را تقویت کنید. یا  را به کودک آموزش دهید و تماس چشمی

توانید یک ماژیک یا مداد شمعی به کودک بدهید و از او بخواهید می

اید را به صورت عمودی یا نقاطی را که برایش روی آیینه تعیین کرده

 افقی به هم وصل کند. 

توانید یک ظرف پالستیکی در دار را انتخاب قلک: می بازی مهره و

های ها و یا سکهکنید و یک برش کوچک روی در آن ایجاد کنید؛ مهره

ها را داخل قلک بیندازد کوچک را به کودک بدهید و از او بخواهید آن

 و تعداد را بشمارد.

ها ی زندگی؛ برای کودکان به آنابزارهای سادهساخت و شبیه سازی 

جرأت امتحان کردن و تجربیات جدید در فضای امن و راحت خانه را 

 دهد. می

جداسازی بر اساس جنس؛ رنگ؛ شکل یا اندازه: برای این بازی 

خطری که در منزل دارید استفاده کنید؛ گاهی توانید از وسایل بیمی

هایشان عالقه نشان از اسباب بازی کودکان به وسایل منزل بیشتر

های های مختلف یا سایزتوانید تعدادی سبد در رنگدهند. مثالً میمی

 مختلف تهیه کنید و این بازی را انجام دهید. 

های دیجیتال ساده یکی از ابزارهای کارآمد و های دیجیتال: بازیبازی

کودکان مبتال  شود.البته سرگرم کننده برای کودکان اوتیسم محسوب می

های مختلف تعامل را آموزش ببینند. بنابراین به اوتیسم حق دارند جتبه

تان؛ هایی بر روی تلفن همراه یا رایانهتوانید با نصب برنامهشما می

 Tobyخود و فرزندتان را سرگرم کنید. به عنوان مثال بازی 

playpad هاست.یک نمونه از این بازی 



 

 

  

 

 

ها باید بدانید که شما دوست ها و اسباب بازیی بازیقبل از همه

ترین اسباب بازی کودک خود هستید. که باید ترین و محبوبداشتنی

ا همیشه در دسترسش باشید و کمک کنید تا او بتواند قوای درونیش ر

 پرورش دهد و برای رشد؛ یک رشد همه جانبه آماده شود.

هایی بود که با هایی که در قسمت آخر بیان شد مواردی از بازیبازی

کودکان مبتال به اوتیسم انجام می دادم و البته که من در هر بازی در 

پی دست یافتن به هدف آموزشی مخصوص به همان بازی بودم؛ اما 

شما گاهی باید هیچ هدفی را در بازی دنبال نکنید و اجازه هید کودک 

 لذت ببرد. صرفاً از بازی 

دانید که سرگرم کردن شما به عنوان والدین کودکان اوتیسم حتماً می

اش کار ساالن عادیکودک مبتال به اوتیسم به بازی در مقایسه با هم

بسیار چالش برانگیزی است؛ امیدوارم توانسته باشم بازی هایی سرگرم 

ها بتوانید کننده و کاربردی را برایتان عنوان کنم تا با استفاده از آن

اوقات خوشی را در کنار فرزندتان داشته باشید. برای روزهایی که 

مجبورید فرزندتان را در منزل نگه دارید) مثل همین روزها که به 

بریم ( برنامه خاطر شیوع ویروس کرونا همه در قرنطینه به سر می



 

 

تر از او خودتان دچار روزمرگی داشته باشید و اجازه ندهید او و مهم

های آموزشی؛ کاردرمانی و گفتار شوید؛ اجازه ندهید حاال که کالس

درمانی فرزندتان تعطیل شده؛ او روزهایش را بیهوده بگذراند یا در 

های مختلفی که کسب کرده پسرفت کند. تا زمانی ی مهارتزمینه

ی آموزش فرزندتان به نامعلوم که امیدوارم خیلی هم دور نباشد؛ ادامه

 ت.ی شماسعهده

یرین آموزش را بچشید؛ البته شی حاال فرصت خوبی است تا شما مزه

ی والدین بعد از تشخیص اوتیسم فرزندشان که مطئنم تقریباً همه

ها کار تیم شوند و بدون آنمؤثرترین عوامل آموزش محسوب می

درمانی و آموزشی لنگ است؛ اما منظورم این است که حاال شما 

ام مربی آموزشی کودک خود هستید و باید تم کاردرمان؛ گفتاردرمان و

ای های رشد کودک را در نظر بگیرید و برای هر کدام برنامهجنبه

ی داشته باشید و در عین حال یادتان باشد که کودک شما هم مثل همه

کودکان دنیا حق دارد کودکی شادی را سپری کند و از این دوران 

 نهایت لذت و همچنین استفاده را ببرد. 

شاید فکر کنید اجرا کردن تمام این کارها برایتان مشکل است و از 

ها را آیید؛ نگران نباشید الزم نیست هر روز تمام برنامهنمیپسش بر

برای فرزندتان اجرا کنید. فقط کافی است زمان را برایش تنظیم کنید؛ 

ر ی هر روزش را برایش نقاشی کنید و به دیواتوانید برنامهحتی می

کنید که فرزندتان با تصاویر بهتر اتاقش بچسبانید) البته اگر احساس می

 گونه هستند.( کند؛ که معموالً کودکان اوتیسم اینارتباط برقرار می

نیم. در کبیاید از این فرصتی که برای با هم بودنمان ایجاد شده استفاده 

تواند ن میهای ایرانی معموالً کودکان نقش محوری دارند و ایخانواده

 ی مثبت ماجرا باشد. نکته

کنم؛ کنند خواهش میدر پایان از عزیزانی که این کتاب را مطالعه می

تواند به غنای مطلب اگر نکته یا مطلبی به نظرشان رسید که می



 

 

بیفزاید؛ لطفاً به من اطالع دهند و این فرصت را به من بدهند که از 

 شان استفاده کنم.های دلسوزانه و مهربانانهراهنمایی

 پایان....
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دانلود شده . خوشحال خواهم شد   .taghani.irwww  این کتاب از سایت 

 نظرات و پیشنهادات خود را درباره این کتاب با من به اشتراک بگذارید

 

 

http://www.taghani.ir/
http://www.taghani.ir/

