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 پیشگفتار مولف

بهرای   کتاب حاضر درباره توانایی اجتماعی کودکهان، اطالعهات مفیهدی را   

آورد. همچنهین   مهی  درمانگران بالینی و متخصصان تعلیم و تربیت فهراهم 

بهرای مشهکالت    منبع خوبی برای والهدینی کهه درصهدد یهافتن پاسهخی     

اجتماعی فرزندانشان هستند. در این کتاب سعی کهردم، بها آوردن نمونهه    

و موفقیت های کودکان با اخهتالالت گونهاگون را   ها  های موردی، کوشش

یل توضیح دهم. این توضیحاتی کهه در قالهب مثهال مهوردی ارائهه      به تفص

سال تجربه کاری من با کودکهان بها نارسهایی و     30دهم ماحصل بیش می

 توانهد بهرای  بدون نارسایی تحولی است. من معتقدم که این تجربیات مهی 

خواننده در حل مشکالت کودکشان بویژه در ایجاد روابهط و حفهر رابطهه    

ههای  باعث خوشحالی من است که با بررسی آزمهودنی  دوستی کمک کند.

های گوناگون، اطالعهات علمهی و یافتهه تجربهی هرچنهد      زیادی با اختالل

های مختلهف، در ایهن   اندکی را درباره توانایی اجتماعی کودکان با اختالل

 ام.کتاب فراهم آورده

این کتاب به منظور ارائه یهک چههارچوب تحهولی، جههت فههم مها از       

یی اجتماعی در سنین مختلف تنظهیم شهده اسهت. کتهاب حاضهر بها       توانا

هایی در خصوص توانایی اجتمهاعی چیسهت، شهروع    مباحثی درباره نظریه

شود و با مباحثی از جمله روند تحولی منحصر به فرد کودکان در طهی  می
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یابد. مباحث این کتاب مبتنی بهر   می مراحل مختلف رشد و بالندگی ادامه

)تربیهت( در کنهار    دهد کهه محهیط  که تصریحا نشان می استهایی  هینظر

)وراثت( نقش مهمی را در رشهد و اکتسهاب مهارتههای     آورده های زیستی

اجتماعی دارد. مهم است بدانیم قبل از اینکهه، چگونهه توانهایی اجتمهاعی     

تکهوین   تواند در کودک دارای اخهتالل، مشهکل سهاز باشهد، چگهونگی     می

بهراین  باشد. عالوهتحولی کودک، مورد توجه میتوانایی اجتماعی در روند 

در این کتاب درباره اعضای خانواده و متولیان امور مدرسه که سهم بسهیار  

مهمی در تحول اجتماعی دارند، بحث شهده اسهت. اطالعهات ایهن کتهاب      

مبتنی بر یافته های تجربی معتبر و مشاهده ههای بهالینی دربهاره تحهول     

کن است در ههی  زمینهه ای بها ایهن دقهت      توانایی اجتماعی است که مم

ههای  بررسی نشده باشند. ایهن کتهاب درصهدد اسهت یهک سهری برنامهه       

مقدماتی برای درمانگران و روانشناسان مدرسه به منظور درک و تشخیص 

زمینه های نگرانی آنها و همینطهور مهرور اجمهالی بهر مهداخالت درمهانی       

 ممکن را فراهم اورد.

، نوشتن این کتاب به مهن کمهک کهرد کهه تها      در پایان باید بگویم که

زمینه های پژوهشی برای مطالعات تجربی و آزمایشگاهی را کهه درآینهده   

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

اجتماعی را در تحول کودک بهنجار و نتیجه موفقیت آمیز آن در زنهدگی  

دانم.  کار کهردن بها کودکهانی بها چنهین      بر کامیابی اجتماعی و هیجانی ب

مشکالتی و همچنین دیدن صدماتی که این مشهکالت بهر آنهها و والهدین     

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

برنامه درمانی منحصر به فردی را برای هر یک از ایهن اختاللهها کشهف و    

 ن کمک نمایم.  توسعه دهم و بتوانم به این تیپ کودکا
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تالیف این کتاب گرچه خیلی آموزنده بود و چیزهای زیادی را به مهن  

یاد داد اما دشوار هم بود از این جهت که مجبهور بهودم از منهابع مختلهف     

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

نسته باشم مطالهب را  و به صورت اطالعات کلی ارائه نمایم امیدوارم که توا

خواهم نهایت سپاس خهود را از  خوب جمع بندی کرده باشم. در اینجا می

تمامی کودکانی که اجازه دادند در این پروژه با آنها کهار کهنم و شهرایطی    

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

چیزههایی را یادشهان بهدهم و از    که همراهم بودند به من فرصت دادند تا 

آنها یاد بگیرم و از همه مهمتر به خاطر تالش ههای خسهتگی ناپذیرشهان    

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



 



 

 

 

 

 

 پیشگفتار مترجم

-های منحنی هوش میالیه کرانهتیزهوشی و عقب ماندگی ذهنی منتهی 

شاید بهیش از دیگهر موضهوعات مربهوط بهه کودکهان اسهتثنایی        باشند و 

شناخته شده باشند. همه افراد صرف نظر از میزان سواد و تحصیالتی کهه  

دارند آگاهی نسبی از کودکان تیزهوش و عقهب مانهدگی ذهنهی دارنهد و     

هایی این اصطالحات را برای خود یها دیگهری بهه                          شاید تلویحا  در موقعیت

ا غالبا معیار و درک آنهها از تیزهوشهی و عقهب مانهدگی     کار برده باشند ام

ذهنی محدود به درخشهش کودکهان تیزههوش در درسههای کالسهی یها       

ناتوانی کودکان عقب مانده ذهنی در پیشرفت درسی پا به پای همکالسی 

از جملهه توانهایی ههای    هها   هاست و معموال آگاهی کمتری از دیگر جنبهه 

ههای اجتمهاعی کودکهان حتهی در     انهایی اجتماعی دارند. بی توجهی به تو

کسانی که به نوعی ارتباط مستقیم با کودکهان دارنهد، از جملهه معلمهان،     

مدیران مدرسه، والدین، نهادهای آموزشی و.. نیز صادق اسهت. بهه جهرات    

توان گفت برای اکثر پدر و مادرها مهم نیسهت کهه فرزنهدان شهان در     می

ی دارند، چند تا دوسهت دارنهد،   نمودار رشد عاطفی و اجتماعی چه وضعیت

گیرنهد، چگونهه روابطشهان را بها دوسهتان و      چگونه با دیگران ارتبهاط مهی  

کنند اما اینکه در درس علوم، ریاضی و.. چنهد گرفتنهد   همساالن حفر می

برایشان بی نهایت مهم است غافل از اینکه امروز در مقیاس جهانی مالک 
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ر بگویم عدد نیست نمره یا عهدد  موفقیت و خوشبختی، دیگر نمره و یا بهت

تواند کیفی ترین کیفیهات زنهدگی یها    به عنوان یک متغیر کمی هرگز نمی

همان درک کودک از خود، دیگران و اجتماع را پهیش بینهی کنهد. امهروز     

کننهد و حتهی   توانایی ارتباطی و اجتماعی را فراتهر از ههوش قلمهداد مهی    

علهم آمهوزی بهه کسهب      دانند و به همین جههت در کنهار  معادل عقل می

شود. نظهر   می مهارتهای ارتباطی  و تعاملی و داشتن سواد اجتماعی تاکید

بههه اهمیههت مهارتهههای ارتبههاطی، تعههاملی و نهایههت کفایههت اجتمههاعی در 

کودکان بویژه کودکان تیزهوش و عقب مانده ذهنی این کتهاب ترجمهه و   

ارتههای  و مههها   موضهوع بحهث در ایهن کتهاب توانهایی      تالیف شده اسهت. 

اجتماعی و به عبارتی بهتر کفایت اجتمهاعی و اهمیهت کفایهت اجتمهاعی     

 است که اختصاصا درباره کودکان تیزهوش و عقب مانده ذهنهی بهه بحهث   

پردازد. کتاب حاضر در دو فصهل جداگانهه همهراه بها مثهال مهوردی و        می

 به همراه برنامه های مداخله ایشده هایی از نتایج تحقیقات انجام گزارش

تالیف شده است. فصهل اول بهه طهور مبسهوط بهه عقهب مانهده ذهنهی و         

کودکان عقب مانده ذهنی پرداختهه اسهت و فصهل دوم نیهز تیزهوشهی و      

کودکان تیزهوش را مورد بررسی قرار داده اسهت. امیهدوارم مطالعهه ایهن     

هها   کتاب برای همه مخاطبان، دانشجویان، اساتید، مربیان کودک، خهانوده 

 د.مفید بوده باش

                                                                                                                     

 سعید رضایی
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