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 پیشگفتار مولف

کتاب حاضر درباره توانایی اجتماعی کودکان با اخـتالل اتیسـم و نقـص توجـه/     

بیش فعال، اطالعات مفیدی را بـرای درمـانگران بـالینی و متخصصـان تعلـیم و      

آورد. همچنین منبع خوبی بـرای والـدینی کـه درصـدد یـافتن      تربیت فراهم می

برای مشکالت اجتماعی فرزندانشان هستند. در این کتاب سـعی شـده،    پاسخی

ضمن توضیح ماهیت این دو اختالل، زمینه مشکالت اجتماعی آنها نیـز تبیـین   

راد دارای ـــ تماعی افـشوند. در کتـاب حاضـر، اطالعـاتی را دربـاره توانـایی اجـ      

هـای اتیسـم و   اخـتالل ای از رایجترین آنها یعنـی  های مختلف در دامنهاختالل

نقص توجه / بیش فعالی ارائه شده است. اطالعات این کتـاب مبتنـی بـر یافتـه     

های تجربی معتبر و مشاهده های بالینی درباره تحول توانـایی اجتمـاعی اسـت.    

در هر دو فصل کتاب متناسب با نوع اختالل، برنامه درمانی مشخصی ارائه شـده  

وی برای برنامه هـای درمـانی وجـود دارنـد،     است. درجایی که پشتوانه تجربی ق

اطالعات دقیق راجع به آن در داخل متن ارائه می شود. اما جاهایی کـه برنامـه   

های مداخله ای صرفا از نوع بالینی بوده، ممکن اسـت انقـدر معتبـر نباشـد بـه      

همین خاطر کتاب حاضر از یافته ها و بررسی های بالینی با احتیـاط جانبـداری   

این نه تنها از بعد اجتماعی و هیجانی بـرای شناسـایی چنـین اخـتالل     کند. می

هایی مهم است بلکه از جهت شناسایی مداخله های مناسب و معتبـر نیـز مهـم    

 است.

باید قویا تاکید کنم که خانواده ها نقش بی بدلی در فرایند اجتمـاعی شـدن   

کـه کودکـان    انـد فرزندانشان دارند بطوریکـه بسـیاری از تحقیقـات نشـان داده    



گیرند بنابرین بسیار الزم است کـه بـه   تعامالت اجتماعی را از والدینشان یاد می

والدین کمک شود تا یاد بگیرند که چگونه بـا کودکانشـان کـه دچـار مشـکالت      

اجتماعی هستند، کمک کنند. همچنین خیلی مهم است والـدینی کـه احتمـاال    

یی شوند و نه تنهـا بـه لحـاظ    خود دچار نارسایی درک اجتماعی هستند، شناسا

هـای اجتمـاعی را نیـز آمـوزش ببیننـد.      اجتماعی حمایت شـوند بلکـه مهـارت   

شناسایی و آموزش والدین بایستی خیلی دقیق و حساب شـده باشـد بطوریکـه    

بتواند مشکالتشان را برطرف کنند در غیر این صورت موجب بی میلـی آنهـا در   

 شود.نشان میپیگیری برنامه های حمایتی برای کودکا

تالیف این کتاب گرچه خیلی آموزنده بود و چیزهای زیادی را به من یاد داد 

اما دشوار هم بود از این جهت که مجبور بودم از منابع مختلف پیشینه و مطالب 

علمی را جمع آوری نمایم و بعد آنها را برابر سازی کنم و بـه صـورت اطالعـات    

سته باشم مطالب را خـوب جمـع بنـدی کـرده     کلی ارائه نمایم امیدوارم که توان

باشم. در اینجا میخواهم نهایت سپاس خود را از تمامی کودکـانی داشـته باشـم    

که اجازه دادند در این پروژه با آنها کار کنم و شرایطی فراهم کننـد کـه از آنهـا    

بیشتر یاد بگیرم و نیز تقدیر میکنم از دانشجویانم کـه همـراهم بودنـد بـه مـن      

ادند تا چیزهایی را یادشان بـدهم و از آنهـا یـاد بگیـرم. گرچـه لیسـت       فرصت د

افرادی که باید تشکر کنم طوالنی است امـا الزم میـدانم از جنیفـر واکوویـاک،     

لوریا گلی، کیمبرلی گالس، ماری کای کورلت و الیسـون ویکیلسـون بـه خـاطر     

ویـهه،  تالش های خستگی ناپذیرشـان در کـار کـردن بـا کودکـان بـا نیازهـای        

 صمیمانه قدردانی نمایم.
 

 کلیکمن-مارگارت سیمرود



 

 

 

 پیشگفتار مترجم

 -عـاطفی اختالل اتیسم و اختالل نقص توجه/ بیش فعال جزء اختالل هـای  

رفتاری است و اغلب مبتالیان در مهارتهای ارتباطی و رفتاری بویهه در ارتباطات 

و رفتارهای اجتماعی مشکالت جدی دارند. کتاب حاضر کتـابی بسـیار مفیـد و    

کاربردی برای بهبود مشکالت ارتباطی و اجتماعی کودکان با اخـتالل اتیسـم و   

اجتمـاعی بـارز تـرین عالئـم      نقص توجه/ بیش فعال است. مشکالت ارتبـاطی و 

تشخیص اختالل اتیسم و جدی ترین مشکالت کودکان با اختالل اتیسم است و 

کودکان بیش فعال نیز از این نظـر وضـعیت بهتـری نسـبت بـه اتیسـم ندارنـد        

هرچند نقص اجتماعی جزء معیارهای تشخیصی اختالل نقص توجه/ بیش فعال 

دی ترین مشکالت کودکان اتیستیک و نیست. با توجه به  اینکه اصلی ترین و ج

بیش فعال، نقـص اجتمـاعی و نـاتوانی در ایجـاد و حفـب ارتباطـات در دنیـای        

ها و روشهای درمانی در این حوزه عموما محدود به اجتماعی است و اغلب برنامه

رفع مشکالت ایذایی بوده و کمتر به مهارتها و کفایت اجتماعی آنهـا پرداختـه و   

تازگی موضوع و محتوای کتاب و نیاز مبرم کودکان، والدین  به همچنین با توجه

و معلمان برای کمک به کودکان با اختالل اتیسم و نقـص توجـه / بـیش فعـال     

جهت بهبود مهارتهای ارتباطی، اجتماعی و افـزایش اشـتیاق آنهـا بـه تعـامالت      

 اجتماعی و ..، ترجمه این کتاب ضروری یافتم.

هنمایی های ارزنده برای کودکـان، خـانواده هـا و    ها و رادر این کتاب روش 

معلمان کودکان با اختالل های اتیسم و نقص توجه/ بیش فعال ارائـه شـده کـه    

مطمئنا به کارگیری آنها تاثیری سـازنده بـر مشـکالت اجتمـاعی ایـن کودکـان       

خواهد گذاشت. این کتاب به طور تفصیلی در دو فصل جداگانه تالیف شده است 



های طیف اتیسم است و فصل دوم مربـوط  نحصرا مربوط به اختاللفصل اول؛ م

به اختالل نقص توجه/ بیش فعال می باشد. امیدوارم مطالعه این اثر برای عالقـه  

 مندان مفید بوده باشد.

 سعید رضایی

 1393تهران: مرداد 

 



 


