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 مقدمه مترجمان
نقص توانايی هوشیبالینی و  شناسی روان یراهنماکتاب  بالینی را در زمینه آموزش با  شناسان روان،

کند. بر  ضروری برای تکمیل يك اشتغال بالینی در زمینه نقص توانايی  هوشی  کمك می یها مهارت

ای بازبینی شده است. در اين نوشتار،  راهنما به شکل گسترده ی موفقیت ويرايش قبلی، اين کتابمبنا

رسانی شده روز  های مهم از زمان انتشار ويرايش اول به ها برای بازتاب دادن تحول منابع و نشانی وبسايت

تمام  درمانو  یابي، ارزپیامد شناسی، دوره،  علت  ،گیرشناسی همههای تحقیقاتی اخیر درباره  است. يافته

اند. به تغییرات در  در نظر گرفته شده در اين کتاب در اين متن گنجانده شده شناسی روانمسائل 

و   AAIDD-11بازتاب يافته در  شناسی روانبندی نقص توانايی  هوشی و مسائل  تشخیص و طبقه

DSM-5  .جديد درباره ارزيابی رفتار سازشی و نیازهای پشتیبانی، پشتیبانی  های فصلتوجه شده است

 هوشی افزوده شده است. نقص توانايی  ارزيابی زوال عقل در افراد با فعال فردمحور، و

 اين کتاب به هشت بخش تقسیم شده است:

 دهد: تشخیص،  مفهومی عمومی برای اجرا را تحت پوشش قرار می های چارچوب 1بخش

 عمر. تحول در گسترهو  گیرشناسی همهبندی،  طبقه

 نیازهای پشتیبانی، کیفیت زندگی، و فرايندهای مصاحبه بر ارزيابی هوش، رفتار سازشی 2ش بخ ،

 نويسی.  کردن و گزارش

  د، به ويژه پشتیبانی فعال، تحلیل ده ای را تحت پوشش قرار می مداخله های چارچوب 3بخش

 ی شناختیدرمانرفتاری کاربردی و رفتار

  ژنتیکی و  نشانگان، های کودکان با نقص توانايی شناختی هبانی از خانوادبه پشتی 4بخش

 پردازد. میاتیسم طیف   های اختالل

  که نخستین بار در اواسط دوران کودکی  هوشیهای نقص توانايی  مرتبط با دغدغهمسائل  5بخش

 دهد. شود را تحت پوشش قرار می مشهود يا شايع می

  پردازد. زندگی، روابط و جنسیت می یها مهارتهای نوجوانان از جمله آموزش  به دغدغه 6بخش 

  ی و سال بزرگای  فنی و حرفهمسائل مرتبط با خانواده، سکونتگاهی و  های چالشبر  7بخش

 .کند تاکید میسالمندی 

  پردازد. می خطرای و ارزيابی  به مسائل حرفه 8بخش 

و تجربی از يك سو و مسائل عملی از سوی ديگر را تحت پوشش قرار  نظریاين کتاب مسائل  های فصل

هايی به پايان  اندرکاران و خانواده با خالصه و پیشنهادهايی برای مطالعه بیشتر برای دست ها آندهند.  می

ها،  نقص توانايی  هوشی هستند. در جای مناسب، در بسیاری از فصل با ها آنرسند که يکی از اعضای  می

 گنجانده شده است. ها مهارتعملی برای کمك به گسترش  های تمرين



 

های مجموعه  يکی از بخشهوشی يی نقص توانا و  بالینی شناسی روان روش یراهنما چهکتابويرايش دوم 

بالینی را در آموزش در بريتانیا و ايرلند  شناسان روانسه مجلدی است که بخش عمده برنامه درسی برای 

بالینی کودك و نوجوان،  شناسی روان یراهنما کتابدهد. دو مجلد ديگر عبارتند از  تحت پوشش قرار می
)ويراستاری  ، ويرايش دومیسال بزرگ بالینی شناسی روان یراهنما کتاب)نوشته آلن کار( و  ويرايش سوم

 نالتی(. شده توسط آلن کار و مورين مك

 2016ويرايش دوم منتشر شده در سال 

 توسط راتلج
2  Park  Square,  Milton  Park, Abingdon,  Oxon  OXI4 4RN 

 و توسط راتلج
71  I      Third  Avenue,  New  York,  NY  I   0017 

 بخشی به کسب و کارها، است.  تیلور و فرانسیس، آگاهیراتلج يك نشان گروه 
© 2016 Alan  Carr, Christine  Linehan, Gary O'Reilly,  Patricia  

Noonan Walsh and John  Evoy 
by Apex  CoVantage, LLC 

های مندرج عبارتند از  به ترتیب بخش های اثر حاضر د نويسندگان بخششو در خاتمه خاطر نشان می

ی ، ويل بانتینکس ، کنت دی کیت ، لياور یآلن کار، گر:  2ی ، بخش لياور یگر وآلن کار :   1بخش 

براوان و آيسلین هاچینسون ، مارك اوريلی، سیندی گیوارتر، تری فالکوماتا، جف -: جول بیدل 3بخش 

: يان بالچر،  4اندرو جاهودا، و بیزا استنفرت کروز ، بخش  سیگافوس و جولیو ای النسیونی ، ديو داگنان،

مارکیس و کريستین  فرين نايت، بونی آر کرايمر، و کريستین ابوت فیندفیلد ، بروس ال، بیکر ويال ای،

ستیفن بی میويل، و لین ، پیتر استورمی، هويه رير، ا ، لوسی ويگس ، يان گری و برايان مكابوت فیندفیلد

: مايکل ال ويمیر، سوك  5، آدام کوژينسکی و اورلی ادوين ، دوگال جولیان هیر ، بخش ونجانی ال متس

گرين ، برايان  هیانگ لی و کری ای شوگرن ، جف سیگافوس، مارك اوريلی، جولیو ای النچیونی و ونسا

يشس ، ويوين سی ر: تروور آر پارمنتر، آنتونی دی هارمن، ماريل يازبك و  6، بخش لین و يان گری مك

، گلینیس راس: پاتريشیا نونان و کريستین لینهان ، شهید اچ زمان و نیك بو 7، بخش هین-دنیس والنتی

گور و  : برايان مك 8کالیون ، آنتونی هالند و مدلین والپرت ، بخش  کارون و فیلیپ مك ، مری مكمورفی

 ی، گرنانيال نیستير، کرآلن کاويراستاری توسط:  .گور اووی و برايان مك ، جان مكاووی جان مك

 . یوونونان والش و جان مك ا ایشي، پاتریلياور

مصطفی میرحسینی و ساير  نشر آوای نور بويژه جناب آقایمحترم در خاتمه ضمن تشکر از مديريت 

ای از متون  و پاره 21شود که مترجمان اين اثر از ترجمه فصل  کاران اين نشر خاطر نشان میاندر دست

 اند. ناهمخوانی فرهنگی و حفظ شئونات اسالمی خودداری نمودهآن به دلیل 
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 و تقدیر و تشکر شگفتاریپ
 شناسی روان عملیويرايش حاضر اين مجلد، مانند نسخه قبلیش، به صورت يك کتاب درسی محوری 

هوشی نوشته شده است. اين کتاب برای دانشجويان تحصیالت تکمیلی  بالینی در زمینه نقص توانايی

را برای  ها آنآورند. اين کتاب  بالینی به اجرا در می شناسی روانای را در  نوشته شده که آموزش حرفه

خواهد کرد. ويرايش دوم اين هوشی آماده  نقص توانايی به افراد با تارائه خدمبه کار بالینی در  اشتغال

ها  سايت راهنما از چند جهت با ويرايش قبلی متفاوت است. در اين کتاب، منابع و نشانی وب کتاب

های تحقیقاتی  های مهم از زمان انتشار ويرايش اول باشد. يافته دهنده تحول روزرسانی شده تا بازتاب به

در نظر  شناسی روانتمام مسائل  درمانو  یابي، ارزجهی، دوره، نتشناسی علت، گیرشناسی همهاخیر درباره 

تشخیص و  گرفته شده در اين کتاب در اين متن گنجانده شده است. توضیحاتی درباره تغییرات در

انجمن  راهنمای يازدهم رايشبازتاب يافته در وي شناسی روانهوشی و مسائل بندی نقص توانايی  طبقه

 وانايی هوشیبندی نقص ت ف و طبقه( برای تعري2010) و تحولی هوشی های توانايیآمريکايی نقص 

(AAIDD-11 و ويرايش پنجم )روانی  های اختاللتشخیصی و آماری  راهنمای(DSM-5 انجمن )

جديد درباره ارزيابی رفتار سازشی و نیازهای پشتیبانی،  های فصلآمريکا بازتاب يافته است.  پزشکی روان

توانايی  هوشی افزوده شده است. با وجود  افراد با نقصپشتیبانی فعال فردمحور، و ارزيابی زوال عقل در 

 راهنما حفظ شده است. ی گسترده، ساختار اصلی اين کتابها ها و افزودن اين بازبینی

مفهومی کلی برای اجرا را تحت  های چارچوب 1اين کتاب به هشت بخش تقسیم شده است. بخش 

عمر تحول در گستره و  یرشناسیگ همهبندی،  اين فصل به تشخیص، طبقه های فصلدهد.  پوشش قرار می

، نیازهای پشتیبانی، کیفیت زندگی، و فرايندهای سازشیبر ارزيابی هوش، رفتار  2پردازند. بخش  می

ای، به ويژه پشتیبانی فعال، تحلیل  مداخله های چارچوب 3نويسی متمرکز است. بخش  مصاحبه و گزارش

های پشتیبان  به خانواده 4دهد. بخش  ی شناختی را تحت پوشش قرار میدرمانرفتاری کاربردی و رفتار

 های مشکلپردازد.  طیف اتیسم می های اختاللژنتیك و  نشانگان، توانايی شناختی با نقصکودکان 

سال نخست مشهود هستند از جمله تغذيه، خواب و تنظیم مسائل نیز در  5در  دبستانی ويژه ابتدائی پیش

هوشی را تحت پوشش قرار مسائل مرتبط با نقص توانايی  5ش شوند. بخ گرفته می اين بخش در نظر

شوند از جمله تحقق نیازهای آموزشی  دهد که اولین بار در اواسط دوران کودکی مشهود يا غالب می می

هم ارتباطی فرا های مشکلو غلبه بر  چالشیجويی درباره رفتار  های مثبتی را برای چاره ويژه، و پشتیبانی

زندگی، روابط و جنسیت.  یها مهارتپردازد از جمله آموزش  های نوجوانان می به دغدغه 6آورد. بخش  می

ی و سالمندی؛ مديريت سال بزرگای و مرتبط با خانواده  سکونتگاهی، فنی و حرفه های چالشبر  7بخش 

 با نقص نساال بزرگو سوء استفاده در  جويی برای روابط ؛ و چارهنساال بزرگسالمت روانی  های مشکل

ها  پردازد. در اين کتاب، فصل می خطرای و ارزيابی  به مسائل حرفه 8هوشی متمرکز است. بخش توانايی 



 

با بخش  ها آنپردازند؛  و تجربی از يك سو و مسائل عملی از سوی ديگر می نظریبه پوشش مسائل 

 ها آنهايی که يکی از اعضای  اندرکاران و خانواده ها و پیشنهادهايی برای مطالعه بیشتر برای دست خالصه

عملی  های تمرينها،  رسند. در جای مناسب، در بسیاری از فصل هوشی دارد به پايان مینقص توانايی 

 اند. گنجانده شده ها مهارتبرای کمك به گسترش 

يکی از مجموعه سه مجلدی  توانايی  هوشی نقص بالینی و شناسی رواناهنما ر کتابويرايش دوم 

بالینی در آموزش در بريتانیا و ايرلند تحت  شناسان رواناست که بخش اعظم اين برنامه درسی را برای 

بالینی کودك و نوجوان، ويرايش  شناسی روانراهنما  کتابدهد. دو مجلد ديگر عبارتند از  پوشش قرار می
)ويرايش شده توسط  ، ويرايش دومنساال بزرگبالینی  شناسی روان کتاب راهنما)نوشته آلن کار( و سوم 

  ناتلی(. و مورين مك آلن کار
 های اختاللآماری و تشخیصی راهنمای ما بابت مجوز بازتولید معیارهای تشخیصی از ويرايش پنجم 

(، 42(، اختالل زبانی )صفحه 33)صفحه  ( برای نقص توانايی هوشیDSM-5, APA, 2013) روانی

(، اختالل نقص 68تا  66فحه (، اختالل يادگیری ويژه )ص51تا  50اختالل طیف اتیسم )صفحه 

( قدردان 48تا  47گرايانه( اجتماعی )صفحه  ( و اختالل ارتباط )عمل61تا  59)صفحه  فعالی توجه/بیش

آمريکا هستیم. ما همچنین از بابت مجوز بازتولید معیارهای شناختی از ويرايش دهم  پزشکی روانانجمن 

رفتاری، توصیفات بالینی و  های اختاللهای روانی و  بندی بیماری المللی طبقه بندی بین طبقه
(، 231تا  225)صفحه ماندگی ذهنی  ( برای عقبICD-10, WHO,  1992) تشخیصی های دستورالعمل

 (، اختالل خواندن240تا  238 )صفحه (، اختالل زبانی درکی238تا  237)صفحه  زبان بیانیاختالل 

 یها مهارت (، اختالل248تا  247ص )صفحه (، اختالل هجی کردن خا247تا  245خاص )صفحه 

تا  258)صفحه  آسپرگر نشانگان(، 254تا  253(، اتیسم )صفحه 249تا  248)صفحه  خاص رياضی

به  پزشکی روانکنیم. از کالج سلطنتی  اری می( سپاسگز265تا  262پرتحرك )صفحه  ( و اختالل259

 با نساال بزرگل عقل خاص سنی در درباره شیوع زوا 26.1شکل  26خاطر مجوز بازتولید در فصل 

 عواملکنیم.  تشکر می  Schupf,  N., & Sergievsky,  G. H.  (2002) 406داون از صفحه  نشانگان

 .410تا  405، 180بريتانیا  پزشکی روانمجله داون،  نشانگانژنتیکی و میزبان برای زوال عقل در 

هايمان به خاطر پشتیبانیشان در طی تولید اين مجلد تشکر  ما از همکاران فراوان، دوستان و خانواده

ها در اين مجلد با افزايش  ايدهآموزانمان بابت اينکه ما را به برشماری  کنیم. ما به مشتريان و دانش می
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