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 اول پیشگفتار
 

نگـرش و بیـنش مـا راجـع بـه دنیـای اجتمـاعی هم نـین         ، تفکر، آگاهی، جریان دانش

و سـرانجام  ، اعمال و کـردار دیگـران  ، مقاصد، نیات، احساسات، عواطف شناخت ما درباره

آگاهانه و متقابـل  ،                                                                   تفسیر و پیش بینی رفتار آنها و متعاقبا  ایجاد و حفظ روابط سازگارآنه

همان شناخت اجتماعی است. بی تردید رمز موفقیت تـوام بـا خوشـبختی در    ، با دیگران

رتهای مبتنی بر شـناخت اجتمـاعی اسـت. شـاه     دنیای ارتباطات و تعامالت متکی بر مها

شـناخت اجتمـاعی   ، کلید قفل ارتباطات و تعامالت پی یده دنیای امروز در همه سـطو  

است به این معنی که بفهمیم و درک کنیم که دیگران به لحاظ ذهنی و شـناختی دارای  

شـناخت   های شناختی قوی تـری تواند متفاوت از ما باشند. نظریهحاالتی هستند که می

کنـد در  های روانشناختی محکمی آن را پشتیبانی مـی دهند و سازهاجتماعی را شکل می

ایـن شـانو و   ، هرحال شناخت اجتماعی آموختنی است و همه کودکان بـا رشـد عـادی   

هـای   اجتمـاعی را یـاد بگیرنـد و در موقعیـت     –های شـناختی  توانایی را دارند که مهارت

، های اتیسم به خـاطر نـاتوانی شـناختی   ه کودکان با اختاللاجتماعی بکار ببرند. متاسفان

هـای جـدی آنهـا در دنیـای     یقادر به این مهم نیستند و به همین دلیل یکی از گرفتـار 

هـای شـناختی   تعامالت و ارتباطات است. کتاب حاضـر اکرـر نظریـه   نقص در ، اجتماعی

تواند اطالعات مفیدی یکند و از این حیث مفصل جداگانه معرفی می 1۷اجتماعی را در 

دارای کودکان با اخـتالل  های  متخصصان و خانواده، بویژه برای مربیان، را برای مخاطبان

ی هرچند اندک در بهبود و ارتقای سـط   ماتیسم ارائه دهد. امید دارم مطالعه این اثر سه

 بویژه کودکان اتیستیک داشته باشد.، مهارتهای ارتباطی و اجتماعی کودکان

 

 سعید رضایی 

 متخصص روانشناسی کودک

1393تهران: پنجم مرداد



 دوم پیشگفتار
 

جویان روبـرو  شـ معلمان، مربیـان و دان  ،نظیری توسط استادانکتاب حاضر با استقبال بی

 های دوم، سوم رسـید و اینـک بعـد از   که در اندک زمان بعد از انتشار به چاپشد بطوری

های چاپی احتمالی و افزودن فصلی تحت عنوان اسنادها، نگـرش و  بررسی نقایص و غلط

دانم از مدیر محتـرم انتشـارات   رسد. الزم میچهارمین بار به چاپ می ،شناخت اجتماعی

سرکار خانم حسـینی بـه پـاس زحمـات      همکاران انتشاراتآوای نور آقای میرحسینی و 

 کنم.  انه تشکر و قدردانی میهای مستمر صمیمارزشمند و حمایت

مخاطبان محترم قرار بگیرد و مرل همیشه با نقدهای سـازنده   اقبالامید اینکه مورد      

 و تذکرات ارزنده خود ما را یاری کنند.

 
 سعید رضایی

تهران - 96مرداد   



 


