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 درباره مولف

( Ph.D) ، مـدرک دکتـری تخصصـی   1کلیک مـن  -خانم مارگارت سیمرود

ایشـان دوره  دریافـت نمـود.    199۰خود را از دانشـگاه  جرجیـا در سـال    

انترنی و فلوشیپ فوق دکتری خود را در بیمارسـتان ایـالتی ماساچوسـت    

دانشکده پزشکی دانشگاه هاروارد و فلوشیپ فوق دکتری علـوم اعصـاب را   

با مطالعه بر روی ساختار مغزی و عصب شناختی کودکان با اختالل نقص 

ی ا از ان ۲(MGM) توجه/ بیش فعالی در بیمارستان عمـومی مساچوسـت  

( دریافت نمود. پایان نامه دکتری ایشـان برنـده بهتـرین جـایزه     NIH) اچ

سال جامعه نارساخوانش اورتون شد. خانم سیمرود کلیکیمن، مولف چهار 

کتاب و مقاالت بیشماری است و عالقمند است همچنان تحقیقـاتش را در  

های شکل شناسـی مغـز و اخـتالل نقـص توجـه / بـیش فعـالی بـا         زمینه

ساختاری و کارکردی مغز ادامـه دهـد. ایشـان در     MRIاز اسکن استفاده 

سـندروم کرومـوزوم    حال حاضر زمینه اختالل نقص توجه / بیش فعـالی، 

18(18  q-syndrome )  کند. دکتر و ناتوایی یادگیری غیرکالمی پژوهش می

به خاطر بررسی  UTHSCSAدر  3سیمرود کلیکمن به اتفاق دکتر پلیسکا

روانشـناختی، برنـده نشـان    –دارویی بر کارکرد عصـب  های تاثیرات درمان

کلیکمن به همـراه دانشـیویانش بـه    -شد. دکتر سیمرود  NIH درجه یک

                                                           
1- MARGARET SEMRUD-CLIKEMAN 

2- Massachusetts General Hospital 
3 - Plizska 



انیـام   UTطور پایلوت برنامه درمان توانـایی اجتمـاعی را بـا موفقیـت در     

کلیکمن برنده جایزه نخست مولفـان   -داده است. همچنین دکتر سیمرود

عصب روانشناختی بوده است. ایشان تاکنون آکادمی ملی   1999ای  حرفه

مـورد یادداشـت علمـی     ۴۰عنـوان مقالـه و    3۰بیش از پنج جلد کتـاب،  

منتشر کرده است. دکتر سیمرود کلیکمن، در حـال حاضـر اسـتاد بخـش     

 روانشناسی و روانپزشکی دانشگاه ایالتی میشیگان است.

 



 

 

 

 

 پیشگفتار مولف

هــای  کتــاب حاضــر دربــاره توانــایی اجتمــاعی دانــش آمــوزان بــا نــاتوانی

یادگیری)کالمی و غیرکالمی، اطالعات مفیدی را برای درمانگران بالینی و 

منبـع خـوبی بـرای    آورد. همچنـین  متخصصان تعلیم و تربیت فراهم مـی 

بـرای مشـکالت اجتمـاعی فرزندانشـان      والدینی که درصدد یافتن پاسخی

هـا   های موردی، کوشـش هستند. در این کتاب سعی کردم، با آوردن نمونه

های یادگیری گوناگون را به تفصیل دانش آموزان با ناتوانیهای  و موفقیت

ـ      دهـم  ه مـی توضیح دهم. این توضیحاتی کـه در قالـب ملـال مـوردی ارائ

سال تیربه کاری من بـا کودکـان بـا نارسـایی و بـدون       3۰ماحصل بیش 

خواننده  تواند براینارسایی تحولی است. من معتقدم که این تیربیات می

در حل مشکالت کودکشان بویژه در اییاد روابط و حفـ  رابطـه دوسـتی    

 های زیادی بـا کمک کند. باعث خوشحالی من است که با بررسی آزمودنی

های گوناگون، اطالعات علمـی و یافتـه تیربـی هرچنـد انـدکی را      اختالل

هـای یـادگیری، در ایـن کتـاب     درباره توانایی اجتماعی کودکان با اختالل

ام. مباحث این کتاب مبتنی بر نظربه هایی است کـه تصـریحا   فراهم آورده

 زیستی) وراثت( نقشهای  دهد که محیط) تربیت( در کنار آوردهنشان می

مهمی را در رشد و اکتساب مهارتهای اجتمـاعی دارد. مهـم اسـت بـدانیم     

تواند در کـودک دارای اخـتالل،   قبل از اینکه، چگونه توانایی اجتماعی می

تکـوین توانـایی اجتمـاعی در رونـد تحـولی       مشکل ساز باشـد، چگـونگی  
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بـراین در ایـن کتـاب دربـاره اعضـای      باشد. عـالوه کودک، مورد توجه می

ه و متولیان امور مدرسه که سهم بسیار مهمی در تحـول اجتمـاعی   خانواد

تیربـی  هـای   دارند، بحث شده است. اطالعات این کتاب مبتنی بـر یافتـه  

بالینی درباره تحول توانایی اجتماعی است که ممکن های  معتبر و مشاهده

با این دقت بررسی نشده باشند. این کتاب درصـدد  ای  است در هیچ زمینه

های مقدماتی برای درمانگران و روانشناسان مدرسه سری برنامهاست یک 

نگرانـی آنهـا و همینطـور مـرور     هـای   به منظور درک و تشـخیص زمینـه  

 اجمالی بر مداخالت درمانی ممکن را فراهم اورد.

در پایان باید بگویم که، نوشتن این کتاب به مـن کمـک کـرد کـه تـا      

آزمایشـگاهی را کـه درآینـده     پژوهشی برای مطالعات تیربی وهای  زمینه

وجود دارند را بدانم و پیدا کنم. همچنین به من کمک کرد، اهمیت درک 

اجتماعی را در تحول کودک بهنیار و نتییه موفقیت آمیز آن در زنـدگی  

بر کامیابی اجتماعی و هییانی بدانم.  کار کـردن بـا کودکـانی بـا چنـین      

الت بـر آنهـا و والـدین    مشکالتی و همچنین دیدن صدماتی که این مشـک 

شان داشت، دستاورد زیادی برای من داشت از جمله اینکه موجب شد که 

برنامه درمانی منحصر به فردی را برای هر یک از ایـن اختاللهـا کشـف و    

 توسعه دهم و بتوانم به این تیپ کودکان کمک نمایم.  

 تالیف این کتاب گرچه خیلی آموزنده بود و چیزهای زیادی را به مـن 

یاد داد اما دشوار هم بود از این جهت که میبـور بـودم از منـابع مختلـف     

پیشینه و مطالب علمی را جمع آوری نمایم و بعد آنها را برابر سازی کـنم  

و به صورت اطالعات کلی ارائه نمایم امیدوارم که توانسته باشم مطالـب را  

د را از خواهم نهایت سپاس خـو خوب جمع بندی کرده باشم. در اینیا می



      11  پیشگفتار

 

تمامی کودکانی که اجازه دادند در این پروژه با آنها کـار کـنم و شـرایطی    

کنم و نیز از دانشیویانم فراهم کنند که از آنها بیشتر یاد بگیرم، تشکر می

که همراهم بودند به من فرصت دادند تا چیزهـایی را یادشـان بـدهم و از    

خستگی ناپذیرشـان در   های آنها یاد بگیرم و از همه مهمتر به خاطر تالش

 کار کردن با کودکان با نیازهای ویژه، صمیمانه قدردانی نمایم.

 
 کلیکمن-مارگارت سیمرود
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 پیشگفتار مترجم

با توجه به اهمیت ارتباطات و تعامالت اجتماعی در روزگـار کنـونی و نیـاز انسـانها بـه تعـامالت       

ضـروری  اجتماعی، یادگیری و  اکتساب مهارتهای ارتباطات اجتماعی به اندازه نیازهای بیولوژیک 

توانـد بسـیار مفیـد و    یـادگیری مـی  هـای   هستند و از اینرو کتاب حاضر، برای کودکان با نـاتوانی 

هـای   یادگیری به جزء مشـکالت در برخـی از زمینـه   های  . اغلب کودکان با ناتوانیباشدکاربردی 

از حیـث  ای  یادگیری)ملل؛ خواندن، نوشتن و حساب کردن( مشکل یا مشـکالت قابـل مالحظـه   

تی و رفتاری ندارند با این حـال ضـعف تحصـیلی و نـاتوانی در پیشـرفت گـام بـه گـام بـا          شناخ

ها، مهارتهای ارتباطی و اجتماعی و به دنبال آن روابط و تعامالت اجتماعی همساالن و همکالسی

آنها را تحت تاثیر خود قرار داده است و حتی در خیلی موارد منیر به طرد شـدن آنهـا از سـوی    

انزوای اجتماعی را در پی داشته است. در این کتاب سعی شده اوال بـه طـور بنیـادی    همساالن و 

هـای   عوامل زمینه ساز و تیلی ساز مشکالت اجتمـاعی و کفایـت اجتمـاعی کودکـان بـا نـاتوانی      

و معلمـان  هـا   ارزنده برای کودکـان، خـانواده  های  ها و راهنمایییادگیری بررسی شود و بعد روش

یادگیری ارائه شده که مطمئنا به کارگیری آنها تاثیری سـازنده بـر بهبـود    های  کودکان با اختالل

مشکالت اجتماعی این کودکان خواهد گذاشت. این کتاب به طور تفصیلی در دو فصـل جداگانـه   

های یادگیری کالمی است و فصل دوم؛ بـه  تالیف شده است. فصل اول؛ منحصرا مربوط به ناتوانی

با عنایت به تـازگی موضـوع و محتـوای کتـاب و      غیر کالمی پرداخته است.های یادگیری ناتوانی

یـادگیری بـه   های  همچنین نیاز کودکان، والدین و معلمان برای کمک به دانش آموزان با ناتوانی

منظور جلوگیری از طرد اجتماعی و اشتیاق بـه تعـامالت اجتمـاعی و ..، امیـدوارم کتـاب حاضـر       

 قه مندان موثر واقع شده باشد.بتواند برای مخاطبان و عال
 

 سعید رضایی

 1393تهران: مرداد 

 
 


