
کودکان در بازیموانع موجود برای تلفیق   

 

ا ناتوانی شواهد تجربی و بررسی های موجود نشان دهنده این است که امکان بازی برای بسیاری از کودکان ب

 فراهم نیست.
 

 

گیرند.گاه  کودکانی که در بازی ها راه پیدا نمیکنند برای غلبه بر مشکل خود راه های متفاوتی در پیش می

به سمت گروه های دیگری از کودکان می روند،گاهی با خودشان بازی می کنند و گاهی نیز از یک 

جز  راه دهند.گاه نیز چاره ایبزرگتر،مربی ،خانواده و...میخواهند که واسطه شوند تا دیگران آنها را در بازی 

را میتوان در چند دسته  همبازی شدن با کوچکترها را ندارند. موانع موجودبرسرراه بازی کودکان با ناتوانی 

 :تقسیم کرد

 موانع مربوط به نگرش:

 آنها می مهمترین عامل در ایجاد تلفیق کامل در حیطه بازی ،نگرش افراد است. کودکان با ناتوانی و والدین

توانی ذهنی  خواهند که به گرمی پذیرفته شوند، و به آنها با دید مثبت نگاه شود . بسیاری از کودکان باکم

دیگر  به دلیل داشتن برخی رفتارها ی غیرمعمول و نیاز به وجود یک حامی در بازی های  ،اختالل یادگیری

 کودکان راه داده نمیشوند. 

 موانع فیزیکی:

ان آنها باید حرکتی کامال وابسته به مناسب سازی های محیطی اند.والدین یا مراقبکودکان با ناتوانی حسی 

ختمان شوندو جایی برای پارک وسیله نقلیه خود داشته باشند.کودکان باید بتوانند وارد فضاهای بازی یا سا

ندلی ا صنیازبه این امکانات دارند: سطح شیبدار،درهایی که باز میشوند،رختکن های بزرگ برای ورود ب

چرخدار،دسشویی های مناسب،مکانی برای تعویض پوشک برای کودکان بزرگ با ناتوانی های 

ر. غالبا این شدیدتر،دستشویی های کوتاه برای شستن دستها،وسایل بازی قابل استفاده با صندلی چرخدا

 امکانات موجود نیست.

 موانع مربوط به خانواده:

به  برای بازی فرزندانشان آگاه نباشند. الزم است امکانات موجود  ودممکن است خانواده ها از امکانات موج

ت می گوش همگان برسد.گاه فقر و مشکالت مالی مانع از حضور کودک با ناتوانی در بسیاری از تفریحا

ا برخی شود.گاه خانواده میترسد که بازی ها برای کودک خطر داشته باشند و وضعیت اورا وخیم تر کند. وی

کثیف ها از کثیف و نامرتب شدن کودک و بازی های خالق و شلوغ که مستلزم به هم ریختن چیزی، خانواده



نگشت شدن لباس ویا منزل شود وحشت دارند. الزم است فواید بازی هایی چون گل بازی ،نقاشی با رنگ و ا

ه حدی است ک،آب بازی و بازی های پرهیجان برای کودک به خانواده گوشزذ شود.گاه مشکالت کودک به 

ا از این همه زمان خانواده صرف برآوردن نیازهای فیزیکی و فائق آمدن بر مسائل مربوط به بیماری کودک وی

 پزشک به آن پزشک بردن او میشود.

 موانع موجود در اماکن بازی:

ارد الزم مو اوتیسم یا آسپرگرتحمل شلوغی و فضاها پرجمعیت و پرصدا را ندارند. در این  با اختالل  کودکان

با ناتوانی  است پرسنل آموزش دیده ای در اماکن تفریحی برای کمک به کودکان در دسترس باشند. کودکان

 حرکتی نیاز به تجهیزات و فضای خاص دارند.

 زبان مورد استفاده اجتماع و احترام اجتماعی:

ه شود. د و به آنها احترام گذاشتکودکان با ناتوانی مایل اند از آنها با عناوین مناسب و احترام آمیز یاد شو

اتوانی باید توام کودکان ناشنوا باید با روش ارتباطی ترجیحی خود ارتباط برقرار کنند.نوع نگاه به کودکان با ن

  با محبت واحترام باشد.

 


