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ــتند. اين  ــی طرح های بیرنگ هس ــر اين كتاب همگ ــید كه تصاوي ــته باش ــاً توجه داش لطف
ــت كه همه مردم  ــتند به اين معنی نیس ــفید هس ــه افراد موجود در تصاوير، س ــوع ك موض
ــت و من اطمینان دارم  ــفیدی دارند. اين كتاب برای تمام نژادها و ملیت ها اس ــت س پوس

ــنده كه روح اين كتاب به همه خواهد تابید./ نويس

بیشتر آنچه می دانم از افرادی آموخته ام که در هر 
سنی هستند 

بازی می کنند. از آن ها سپاسگزارم./ نویسنده 
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پیشگفتار 
به اين كتاب خوش آمديد. اين صفحات گنجینه ای از روش هايی است كه شادی و خنده را به زندگی 

خانوادگی می آورد. 
از میان تمام كارهايی كه بايد برای بچه ها انجام داد، بازی كردن با آن ها يکی از با ارزش ترين ها و 
حیاتی ترين ها كارها است. آشنايی با بازی ها و يا دسترسی به آن ها برای گشودن دريچه ای به روی هر 
كودک الزم است. بازی ها مثل دستور پخت غذا هستند. در آشپزی، طرز تهیه غذا اهمیت اساسی دارد. 

به همین ترتیب مردم برای بازی كردن هم نیاز دارند بدانند كه بازی ها چگونه انجام می شوند. 
با اين وجود، در دنیای كنونی، بسیاری از مردم، به خصوص بچه ها، وقت زيادی را به تماشای تلويزيون 
يا كار با رايانه می گذرانند. اين بخشی از زندگی مدرن است، اما دانستن اين نکته نیز مهم است كه وقتی 

بچه ها به صفحه تلويزيون نگاه می كنند، از تجربه بسیار با ارزش بازی كردن دور می مانند. 
جامعه كنونی در حال انباشته شدن از افراد ناظر و نه فاعل است. مردم، بسیاری از روش های بی نظیر 
بازی با يکديگر را فراموش كرده اند. بازی تعامل اجتماعی را افزايش و روابط بین فردی را گسترش 
می دهد. بدون بازی، مردم تنهاتر می شوند و در برقراری رابطه با ديگران به مشکل برمی خورند. بازی 
روابط را تقويت می كند، تِنش را از بین می برد، آگاهی بیشتری ايجاد می كند، و به همه افراد در گروه های 
خانوادگی يا اجتماعی كمک می كند تا يکديگر را درک كنند و از بودن با يکديگر لذت ببرند. هدف اين 
كتاب، معرفی مجدد شیوه های فوق العاده، قديمی و جديد گشايش فضای جادويی بازی است كه من آن 
را »بیدار كردن مجدد ضمیر نیمه هوشیار انسان ها« می خوانم. برای انجام اين كار، اين كتاب را به منظور 
استفاده به عنوان يک مرجع مهم گردآوری كرده ام. اين كتاب شامل بازی های متنوعی برای ايجاد تجربه 
عملی بازی است. مردم می توانند بازی ها را بررسی كنند، آن هايی را كه دوست دارند انتخاب كنند و به 

همراه خانواده يا دوستان مجموعه بازی های خود را بسازند. 
افرادی كه از اطالعات اين كتاب استفاده می كنند می توانند شخصاً تأثیرات بی نظیر بازی را كشف 

كنند. آن ها افراد شادتری خواهند شد كه به ساختن دنیايی شادتر كمک خواهند كرد. 
از دورهم بودن لذت ببريد. 

با بهترين آرزوها
شاندوواردا
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مقدمه
چرا بازی کنیم؟

مهم نیست كه افراد چقدر پیر يا جوان هستند، هنگامی  كه آن ها بازی می كنند اتفاقات مهمی رخ 
می دهد. موانع رفع می شوند، اعتمادبه نفس افزايش می يابد، دوستی ها شکل می گیرند، خصومت ها از 
بین می روند، و از همه مهم تر انرژی فوق العاده مثبتی در افرادی كه درگیر بازی بوده اند جريان می يابد. 
بازی برای كودكان حتی مهم تر از موارد باال است. بازی مثل يک دنیای كوچک است كه به آن ها در كشف 
بخش های مختلف آن كمک می كند و به همین دلیل است كه بچه ها بايد بازی های مختلفی را در سنین 
مختلف انجام دهند. بازی درباره چگونگی تجربه كردن دنیا، آموختن درباره آن و چگونه پیش بردن آن است. 
كودک از طريق بازی درباره اعتمادبه نفس، محدوديت ها، رعايت نوبت، آنچه كه آسیب می رساند، آنچه كه 
احساس خوبی ايجاد می كند، چگونگی بیان نظرات و گوش دادن به ديگران می آموزد و از همه مهم تر، هنگامی 

 كه كودكان درباره قوانین بازی با هم توافق می كنند، پاداش بی نظیر شادی و رضايت را دريافت می كنند. 
آموزش بازی به بچه ها، توانايی های تقلید آن ها را تقويت می كند. آن ها در مدرسه پرورش خواهند يافت 
و قادر خواهند بود بازی هايی را كه آموخته اند با بچه های ديگر شريک شوند و در مدرسه بهتر عمل كنند. 

همچنین، بلد بودن چند بازی، جنبه ديگری به زندگی خانوادگی می افزايد. به خاطر داشته باشید 
كه فرهنگ شامل چیزهايی است كه مردم معموالً انجام می دهند. ايجاد مجموعه ای از بازی های محبوب 
خانوادگی را در برنامه تان قرار دهید. اين بازی ها، به همه اعضای خانواده كمک می كند تا خاطرات 
باارزشی را بسازند و دوران  خوب گذشته را با افتخار به ياد بیاورند. به عبارتی، شركت كننده ها فرهنگ 

خانوادگی خودشان را به وجود خواهند آورد. 
و  ارزشمند  روش های  می كند.  ايجاد  زندگی  در  را  نشاط آوری  فوق العاده  جريان  شادی  و  خنده 
لذت بخش بسیاری وجود دارد تا بازی را با زندگی خانوادگی پیوند دهد. از طريق بازی های اين كتاب، 

افراد می توانند اين نیروی درخشان مثبت را در زندگی خانوادگی خود به جريان درآورند. 

چگونه از این کتاب استفاده کنیم 

نقش راهنما
خوب پیش رفتن بازی، نیازمند پايبندی همه به قوانین بازی است. وقتی بازيکن ها كوچک هستند، 
شما بايد به عنوان راهنما عمل كنید و قوانین را به آن ها يادآور شويد. زمانی كه آن ها قادر به انجام بازی 
هستند، آن ها را تشويق كنید تا در »توافق نامه بازی« مشاركت كنند و خودتان عقب بايستید و حقیقتاً 
همانند آن ها فقط يک بازيکن شويد. البته هرازگاهی بايد دوباره به نقش راهنما برگرديد، اما به طور 

خوشايندی غافلگیر خواهید شد وقتی ببینید كه بچه ها چگونه نحوه انجام كارها را ياد گرفته اند. 
اگر با  اين روش به نتیجه رسیديد، به افزايش حس انصاف و خود- قانونی كودک در بازی كمک خواهید كرد كه 
فوايد عظیمی در زندگی كودک خواهد داشت. بچه ها ذاتاً به بازی منصفانه گرايش دارند و يکی از بدترين چیزها 
تقلب در بازی است. همچنین متوجه خواهید شد كه كودک شما اعتمادبه نفس بیشتری می يابد و می تواند به 

طور مشاركتی با بچه های ديگر مشغول بازی شود، زيرا او اين مهارت های اساسی را از شما ياد گرفته  است. 
مسلماً برای شروع، شما به عنوان والدين آن ها بايد در معرفی بازی ها پیش قدم شويد. برای اين منظور، 
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شما بايد بازی هايی را انتخاب كنید كه مناسب مهارت ها و توانايی های بچه ها باشند. وقتی بازی ای را 
معرفی می كنید، قوانین، محدوديت ها و نحوه استفاده از وسايل را واضح و ساده شرح دهید. معموالً 
تمرين قبل از بازی، كار را بهتر پیش می برد. اين كار مهارت های ارتباطی را به بچه ها نشان می دهد كه 

بعدها هنگام بازی با ديگران از آن ها استفاده می كنند. 

انتخاب بازی ها 
اگرچه بازی های اين كتاب برای خانواده ها و افرادی كه به سفر می روند طراحی شده اند، اما می توانند 
به راحتی با موقعیت ها و مکان های مختلف تطبیق داده شوند. فرقی نمی كند در سفر باشید يا در خانه، 

بازی های اين كتاب در هر دو موقعیت به كار می آيد. 
بازی های اين كتاب در هشت بخش و هر بخش با هدف جداگانه ای طراحی شده است: بازی در مسیر 
سفر، بازی های مقصد، بازی های ساحلی، مجسمه  های ماسه ای، بازی های فضای باز، بازی های خانگی، 

بازی های جشن تولد و بازی های خردساالن. 
با اين حال، اكثر بازی های اين كتاب در هر مکانی می توانند مورد استفاده قرار بگیرند و تقسیم بندی 
آن ها فقط جنبه پیشنهادی دارد. به عبارت ديگر، بعضی از بازی ها می توانند در موقعیت های ديگر نیز انجام 
شوند. مثاًل بازی ای كه در بخش بازی های جشن تولد آورده شده است می تواند در پارک يا ساحل نیز انجام 
شود. اغلب بازی هايی كه مردم انتخاب می كنند به شرايط، تعداد افراد و محدوديت های زمانی بستگی دارد. 
می توانید هر بار يک بازی انجام دهید، اما اگر جشن تولد يا مناسبت ديگری داريد، می توانید چند بازی از 
بخش های مختلف كتاب انتخاب كنید و پشت سرهم بازی كنید. برای انجام اين كار، به تعداد بازيکن ها و 
سنشان توجه كنید. همچنین اندازه محوطه و وسايل موجود را نیز ارزيابی كنید. فهرست بازی ها در ابتدای 
كتاب و تقسیم بندی موضوعی بازی ها در انتهای كتاب، در انتخاب بازی های مناسب به شما كمک می كند. 
سپس، نوع و ترتیب بازی های انتخاب شده را با دقت برنامه ريزی كنید، وسايل مورد نیاز را جمع آوری كنید 

و آماده سازی های الزم را از قبل انجام دهید. 
صدها روش برای تركیب بازی ها و استفاده از ايده های اين كتاب وجود دارد. هدف، خوش گذراندن 
است. پس خالق باشید! بازی كردن مثل غذا پختن است و روش بازی مثل دستور پخت غذا است. نتیجه 

كار نیز در هر صورت شادی و سرگرمی است.

والدین اهل بازی
والدين در مقابل بچه های خود نقش های مشخصی را برای خود در نظر می گیرند. هنگامی  كه كمی توافق 
وجود دارد، رسماً و عماًل والدين بر بچه ها سلطه دارند. اگرچه اين نقش، طبیعی و عادی است، اما هنگامی  

كه بچه ها به سمت استقالل حركت می كنند، اغلب بر سر قدرت كشمش به وجود می آيد. 
يکی از مزيت های بازی كردن اين است كه والدين می توانند نقش طبیعی خود را رها كنند و با بچه های خود 
مثل يک بازيکن و هم سطح با آن ها برخورد كنند. هم والدين و هم كودک به واسطه يک توافق معمولی و نیز 
قوانین بازی به يکديگر پیوند می خورند. وقتی اين پیوند برقرار می شود، اتفاقی ساده اما بسیار تأثیرگذار می افتد. 
كودک، والدين خود را هم سطح خود می يابد و با آن ها به عنوان يک بازيکن كه هم حق احترام و هم حق بازی دارد 
روبه رو می شود. كودک می بیند كه والدين نیز همانند خود او با توافقی انجام شده محدود شده اند. اين تعامل جنبه 

ديگری به رابطه والدين با بچه ها می دهد و همچنین درهای دوستی را به روی آن ها می گشايد. 
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بازی ها همچنین می توانند برای حل درگیری های خانوادگی نیز استفاده شوند. برای مثال، درباره 
اينکه چه كسی ظرف ها را بعد از شام بشويد بین بچه ها بحثی به وجود می آيد. به جای اينکه يکی از آن ها 
را به عنوان برنده و ديگری را به عنوان بازنده انتخاب كنید، يک بحث خانوادگی داشته باشید. استفاده 
از بازی را برای حل مسئله پیشنهاد كنید. اگر همه موافق باشند، افراد را به صف كنید و بازی ای را كه 
همگی در انجام آن مهارت يکسانی دارند انتخاب كنید. بازی شماره 79 )سقوط كاغذ(، بازی شماره 82 
)قاشق قاپی( و بازی شماره 11 )سنگ، كاغذ، قیچی( بازی های مناسبی برای حل بحث ها هستند. برنده 
بازی می تواند كار خودش را انجام دهد و ديگر شکايت يا غرغری وجود نخواهد داشت، زيرا همه فرصتی 

يکسان داشته اند.
 

کلید عالئم به کاررفته در بازی ها
برای اينکه بتوانید در هر موقعیت، فعالیت های مناسب را پیدا كنید، هركدام از بازی ها با عالمت ها يا 

نشانه هايی مشخص شده اند كه در يک نگاه، اطالعاتی درباره آن بازی در اختیار شما می گذارند:
  اندازه مورد نیاز گروه
  سطح دشواری بازی

  نیاز به موزيک
  نیاز به وسايل 

  احتمال وجود تماس فیزيکی
اين نشانه ها با جزئیات بیشتری در ادامه شرح داده شده اند: 

 سطحدشوارىبازى. بازی های اين كتاب از سطح ابتدايی تا سطح پیچیده كه برای بازيکنان 
بزرگ تر مناسب هستند متغیرند. بازی هايی كه برای بازيکنان بزرگ تر مناسب اند با نشانه زير مشخص 

شد ه اند: 

  مناسب برای بازيکنان بزرگ تر 

نيازبهموزيك.تنها تعداد كمی از بازی های اين كتاب به موزيک نیاز دارند. اگر موزيک اختیاری 
باشد، ذكر شده است و اگر موزيک مورد نیاز باشد، با نشانه زير مشخص شده است: 

  نیاز به موزيک

 نيازبهوسايل. بسیاری از بازی های اين كتاب به وسايل خاصی نیاز ندارند. در بعضی بازی ها وسايلی 
نظیر توپ، چوب بیسبال، كاغذ و خودكار يا وسايل ديگر الزم است. بازی هايی كه به وسیله نیاز دارند 
با نشانه زير مشخص شده اند و وسايل الزم تحت عنوان »وسايل مورد نیاز« ذكر شده اند. توجه كنید 
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كه وسايل مورد نیاِز اختیاری نیز مشخص شده اند )به استثنای موزيِک پس زمینه كه در همه بازی ها 
اختیاری است(.

  نیاز به وسايل

 احتمالوجودتماسفيزيکی. اگرچه میزان مشخصی از تماس فیزيکی در محیط های به خصوص 
می تواند قابل قبول باشد، اما بازی هايی كه ممکن است هرگونه تماس فیزيکی از تماس خیلی كوچک 
تا برخورد و درگیری های جزئی را شامل شوند با نشانه زير مشخص شده اند. شما می توانید پیشاپیش 

تصمیم بگیريد كه آيا اين بازی برای بازيکنان يا محیط بازی شما مناسب است يا نه. 

  احتمال وجود تماس فیزيکی


