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 سپاس و قدردانی
 

احساس ما این است که باید از افرادی که در این راه به ما کمک ، همچون هر اثر دیگری

دکتر هیوز مایل است از دکترر مایکرل تنسری بره     ، کردند تشکر و قدردانی کنیم. نخست

متمرایز  خستگی ناپذیرش در تربیت و آموزش متخصصین بسیار در امر های  تالشخاطر 

( تشکر و قدردانی کند. دکترر  SM) ۲( از ناسازگاری اجتماعیED) 1اختالل عاطفی کردن

ت حمایرت از آنهرا   هیوز و دکتر کراترز از همکاران خود در دانشرگاه دیکروسنب بره جهر    

سرارا  ، کتر کراترز از دانشروویان مقعرد دکتررا   د، کنند. بعالوه می اریقدردانی و سپاسگز

دانشرکده روانشناسری   "و نیرز  ، اونیل و ران بل برای تالش در جهت کمرک بره ایرن اثرر    

ایندیانا در ایالت پنسیلوانیا برای اراسره یرک زمینره عرالی شر لی و       در دانشگاه "آموزشی

دکتر جیمرسرون  ، کند. در آخر می فعالیت در رشته روانشناسی مدارس سپاس و قدردانی

از تالشهای همکارانش دکتر مایکل فرالنگ و دکتر گیل موریسون در دانشرگاه کالیفرنیرا   

در سانتا باربارا برای تحقیقات بسیار عالی ایشان و تبدیل علم به عمل از طریق کمک بره  

عملی شردن ابتکرارات بسریار برا هردر پیشررفت نترایش آزمایشرات برر روی جوانران و           

 و اجتمراعی عراطفی  ، رفتراری ، یسرالمت روانر  مربرو  بره   با مشرکالت   کههایی  خانواده

نماید. وی همچنین مایل است سپاس و  می و قدردانیشکر ت، روبه رو هستند فرزندانشان

مرارتین کرانولی و اسرکات دوپرری و بسریاری از      ، قدردانی خود را از سروزان جیانفریردو  

تربیرت سرانتا باربرارا بابرت تعهرد      متخصصین دیگر در بند عدالت جوانان کانون اصالح و 

ایشان به اراسه خدمات حمایتی به جوانان و نوجوانان که به نظر وی ستودنی اسرت و بره   

مشارکتی بسیار با هدر ارتقای سعح درک و افزایش نتایش مثبرت بررای   های  انوام پروژه

دین وسریله  دکتر جیمرسون ب، ابراز نماید. در پایان، جوانان و خانواده هایشان منور شده

موسسره رشرد کودکران    "قدردانی خود را از دکتر بایرون ایگلند و دکتر آلرن اسرروفی از   

 روانی رشد ابرراز شناسی  آسیب موثرشان در درک بهترهای  برای کمک "دانشگاه مینسوتا

 .نماید می

 

 

                                                 
1 . Emotional disorder 

2 . Socil malagjustment 



 

 

 



 


