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 درباره مولف

از دانشگاه  ( خود راPh.D) ، مدرك دکتری تخصصی1کلیکمن -خانم مارگارت سیمرود

دریافت نمود. ایشان دوره انترنی و فلوشیپ فوق دکتری خود را  1990جرجیا در سال 

بیمارستان عمومی ماساچوست دانشکده پزشکی دانشگاه هااروارد و فلوشایپ فاوق     در

مطالعه بر روی ساختار مغزی و عصب شاناختی کودکاان باا    دکتری علوم اعصاب را با 

از ان آی  ۲(MGM) اختالل نقص توجه/ بیش فعالی در بیمارستان عمومی مساچوست

( دریافت نمود. پایان نامه دکتری ایشان برنده بهتارین جاایزه ساال جامعاه     NIH) اچ

مقاالت بیشماری نارساخوانی اورتون شد. خانم سیمرود کلیکمن، مولف چندین کتاب و 

های شکل شناسی مغز و اختالل است و عالقمند است همچنان تحقیقاتش را در زمینه

( بار  MRI) نقص توجه/ بیش فعالی با استفاده از اسکن تصویرنگاری تشدید مغناتیسی

ساختار و کارکرد مغز ادامه دهد. ایشان در حال حاضر درباره اختالل نقص توجه/ بیش 

( و نااتوایی یاادگیری غیرکالمای    1۸q-syndrome) 1۸ماوزوم  ساندروم کرو  فعالی،

به  ,UTHSCSAدر  3کنند. دکتر سیمرود کلیکمن به اتفاق دکتر پلیسکاپژوهش می

 NIHروانشناختی، برنده جایزه  –خاطر بررسی تاثیرات درمان دارویی بر کارکرد عصب 

برناماه درماان   شد. دکتر سیمرود کلیکمن به همراه دانشاجویانش باه طاور مقادماتی     

انجام داده است. اخیرا دکتر سایمرود کلایکمن    UTتوانایی اجتماعی را با موفقیت در 

آکادمی ملی عصب روانشناختی بوده است. دکتار  ای،  برنده جایزه نخست مولفان حرفه

سیمرود کلیکمن، در حال حاضر استاد بخش روانشناسی و روانپزشکی دانشگاه ایاالتی  

 میشیگان است.

                                                           
1- Margaret Semrud-Clikeman 

2- Massachusetts General Hospital 
3 - Plizska 



 



 

 

 

 

 

 پیشگفتار مولف

کتاب حاضر درباره توانایی اجتمااعی کودکاان، اطالعاات مفیادی را بارای درماانگران       

بالینی و متخصصان تعلیم و تربیت فراهم می آورد. همچنین منبع خوبی برای والدینی 

هساتند. در ایان کتااب    برای مشکالت اجتماعی فرزندانشان  که درصدد یافتن پاسخی

کودکان با اخاتالالت  های  و موفقیتها  موردی، کوششهای  سعی کردم، با آوردن نمونه

یحاتی که در قالاب مااال ماوردی ارائاه     ااگوناگون را به تفصیل توضیح دهم. این توض

سال تجربه کاری من با کودکان با نارسایی و بدون نارساایی   30دهم ماحصل بیش می

خوانناده در حال مشاکالت     تواناد بارای  معتقدم که این تجربیات می تحولی است. من

کودکشان بویژه در ایجاد روابط و حفظ رابطه دوستی کمک کند. باعث خوشحالی مان  

های گوناگون، اطالعات علمی و یافتاه  های زیادی با اختاللاست که با بررسی آزمودنی

های مختلف، در این کان با اختاللتجربی هرچند اندکی را درباره توانایی اجتماعی کود

 ام.کتاب فراهم آورده

این کتاب به منظور ارائه یک چهارچوب تحولی، جهت فهم ما از تواناایی اجتمااعی در   

هایی در خصوص سنین مختلف تنظیم شده است. کتاب حاضر با مباحای درباره نظریه

ند تحولی منحصار باه   شود و با مباحای از جمله روتوانایی اجتماعی چیست، شروع می

فرد کودکان در طی مراحل مختلف رشد و بالندگی ادامه می یابد. مباحث ایان کتااب   

تربیات( در کناار   ) دهاد کاه محایط   است که تصریحا نشاان مای  هایی  هیمبتنی بر نظر

وراثت( نقش مهمی را در رشد و اکتساب مهارتهای اجتمااعی دارد.  ) زیستیهای  آورده

تواناد در کاودك دارای   ز اینکه، چگوناه تواناایی اجتمااعی مای    مهم است بدانیم قبل ا

تکوین توانایی اجتماعی در روناد تحاولی کاودك،     اختالل، مشکل ساز باشد، چگونگی

براین در این کتاب درباره اعضاای خاانواده و متولیاان اماور     باشد. عالوهمورد توجه می

شده است. اطالعات ایان  مدرسه که سهم بسیار مهمی در تحول اجتماعی دارند، بحث 



باالینی دربااره تحاول تواناایی     هاای   تجربی معتبر و مشاهدههای  کتاب مبتنی بر یافته

اجتماعی است که ممکن است در هیچ زمینه ای با این دقت بررسی نشده باشند. ایان  

هاای مقادماتی بارای درماانگران و روانشناساان      کتاب درصدد است یک سری برناماه 

نگرانی آنها و همینطور مرور اجماالی بار   های  درك و تشخیص زمینهمدرسه به منظور 

 مداخالت درمانی ممکن را فراهم اورد.

پژوهشای  های  در پایان باید بگویم که، نوشتن این کتاب به من کمک کرد که تا زمینه

برای مطالعات تجربی و آزمایشگاهی را که درآینده وجود دارناد را بادانم و پیادا کانم.     

ه من کمک کرد، اهمیت درك اجتماعی را در تحول کودك بهنجار و نتیجه همچنین ب

کار کردن با کودکانی  موفقیت آمیز آن در زندگی بر کامیابی اجتماعی و هیجانی بدانم.

با چنین مشکالتی و همچنین دیدن صدماتی که این مشکالت بر آنهاا و والادین شاان    

ینکه موجب شد کاه برناماه درماانی    داشت، دستاورد زیادی برای من داشت از جمله ا

منحصر به فردی را برای هر یک از این اختاللها کشف و توسعه دهم و بتاوانم باه ایان    

تالیف این کتاب گرچه خیلی آموزنده بود و چیزهای زیاادی   تیپ کودکان کمک نمایم.

شینه را به من یاد داد اما دشوار هم بود از این جهت که مجبور بودم از منابع مختلف پی

و مطالب علمی را جمع آوری نمایم و بعد آنها را برابر سازی کنم و به صورت اطالعاات  

کلی ارائه نمایم امیدوارم که توانسته باشم مطالب را خوب جمع بندی کارده باشام. در   

خواهم نهایت سپاس خود را از تمامی کودکانی که اجازه دادند در این پروژه با اینجا می

کنم و نیاز از  شرایطی فراهم کنند که از آنها بیشتر یاد بگیرم، تشکر میآنها کار کنم و 

دانشجویانم که همراهم بودند به من فرصت دادند تا چیزهایی را یادشان بدهم و از آنها 

خساتگی ناپییرشاان در کاار کاردن باا      های  یاد بگیرم و از همه مهمتر به خاطر تالش

 انی نمایم.کودکان با نیازهای ویژه، صمیمانه قدرد

 

 کلیکمن-مارگارت سیمرود



 

 

 

 

 پیشگفتار مترجم

هاای آن  تازد و با هرگاام مشاکالت و پیچیادگی   دنیای ما با شتاب بی بدیلی پیش می

ها هام  شود اگرچه ابزارها و فن آوریبیشتر و بیشتر می بویژه در زمینه روابط اجتماعی

زیاد شده اما انسان همچنان تشنه با هم بودن هست. بشر از روزهای آغاازین دردهاا و   

و .. هاا   زیادی ازجمله؛ درد گرسنگی، سرما، گرما، بی خانمانی، اناواع بیمااری  هایی  رنج

زرگتارین و کشانده تارین درد    تجربه کرده و کماکان نیز درگیر است اماا بای تردیاد ب   

کسی است. به گمان من احساس بی عشاقی  انسان دیروزی و امروزی درد تنهایی و بی

با این همه ابزار ارتباطی و با  اما و بی کسی بدترین و مهلک ترین بیماری بشریت است.

این همه ازدحام جمعیت، تنهایی چرا؟ مساله این است. واقعیت این است که پاسخ این 

تربیتی ماست. والدین آنقدر که نگران رشد و تغییه بادنی،  های  ال ریشه در کاستیسئو

هوشی، آموزشی، بهداشتی و .. فرزندان خود هستند کمتر دغدغه ای راجع باه رشاد و   

فرزندان ندارند شاید کمتر از خود بپرسند که فرزند مان باه    اجتماعی -تغییه ارتباطی

کدام پله از نردبان رشاد ارتبااطی و اجتمااعی     لحاظ ارتباطی و اجتماعی کجاست؟ در

دانند. امروزه رابطه بین نقص در مهارتهای ارتباطی و در این خصوص کمتر می هست؟

اجتماعی با خیلی از مشکالت از جمله، مشکالت تحصیلی، شغلی، زناشویی، ابتال باه   –

ه شاد و نوشاتاری   موضوعی تایید شده است. با توجه به مطالبی که ارائها  انواع بیماری

که مولف ارجمند در پیشگفتار متیکر شدند، موضوع بحث این کتاب روشن می شاود.  

در این کتاب صحبت از کفایت اجتماعی و اهمیت کفایت اجتماعی است کاه در قالاب   

سه فصل کامل همراه با ماال موردی ارائه شده اسات. فصال اول باه تعریاف و تبیاین      

کفایت اجتمااعی پرداختاه اسات. در فصال دوم     های  موضوع کفایت اجتماعی و مولفه

اجتماعی و رسیدن باه کفایات اجتمااعی در گساتره      –فرایند رشد مهارتهای ارتباطی 

نوزادی، کودکی، بزرگسالی( بررسی شده است و در فصل پایانی چگونگی ارزیابی ) رشد

رود مید مای و ابزارهای ارزیابی مهارتهای ارتباطی و کفایت اجتماعی بحث شده است. ا



و هاا   مطالعه این کتاب برای همه مخاطبان، دانشجویان، اساتید، مربیان کودك، خانوده

 .. مفید بوده باشد.

 سعید رضایی                                 

 1393تهران: مرداد 

 

 



 


