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 پیشگفتار
 

 باروز  در ای مالحظاه  قابال  رشاد  از حااکی  ملای  و جهاانی هاای   گزارش

 کاه  اختاللای . اسات  پیشاین هاای   دهاه  به نسبت اوتیسم طیف اختالالت

 و کودکاان  بارای  رفتاری و ارتباطی اجتماعی، تعامالت درهایی  ناهنجاری

 آمریکاا،  روانپزشاکی  نانجما  گزارش براساس .دارد همراه بهآموزان  دانش

 کاه  کناد  مای  اشااره  رشاد  در پیچیاده  اخاتالل  ناوعی  به اوتیسم اختالل

 .  سازد می محدود را افراد ارتباطی و اجتماعیهای  مهارت

 در کمکای هاای   فناوری مهمترین از یکی ارتباطات، و اطالعات فناوری

. اسات  اوتیسام  طیاف  اخاتالالت  دارایآماوزان   داناش  و کودکان آموزش

 رایاناه،  بار  مبتنای  های فناوری از ای مجموعه ارتباطات و اطالعات یفناور

 تباادل  در کاه  گیارد  مای  بار  در را المللای  باین  و ملای  محلی، های شبکه

 دارایآماوزان   داناش  و کودکاان  بویژه تعامل و ارتباط برقراری و اطالعات

 .  کند می ایفا را مهمی نقش اوتیسم طیف اختالل

 دارای آماوزان داناش  بارای  فنااوری  هایینوآور و مسائل حاضر کتاب

 بار  مشاتمل  کتاب این. است کرده وتبیین معرفی را اوتیسم طیف اختالل

 هااایویژگاای و غالاابهااای  نظریااه اول، فصاال در. اساات فصاال شااش

 راهبردهاای  دوم، فصال  در اوتیسم، طیف اختالالت به مبتالآموزان  دانش

 در خاانوادگی، ای ها  چاالش  و مساائل  سوم، فصل در حمایتی، و آموزشی

 فصال  در فنااوری،  بار  مبتنای  بصاری  پشاتیبانی  و حمایت چهارم، فصل

 روباتیاک،  جاایگزین،  و متنااوب  ارتباط قبیل از نوینیهای  فناوری پنجم،



 تعامل تسهیل برای ویدیویی هایبازی و دور راه از درمان مجازی، واقعیت

 در اوتیسام،  فطی اختالل دارای آموزاندانش اجتماعیهای  مهارت رشد و

 ایاان باارای فناااوری از اسااتفاده و یااادگیریهااای  محاایط ششاام فصاال

 . است گرفته قرار تحلیل و بررسی موردآموزان  دانش

 کارشناساان،  دانشاگاه،  اساتید معلمان، کلیه به حاضر کتاب مطالعه   

 پاارورش و آمااوزش عرصااه در فعااال دانشااجویان و والاادین پژوهشااگران،

. شاود  مای  توصایه  اوتیسام  طیاف  اختالالت دارایآموزان  دانش و کودکان

 بارای  مناسابی  درسای  منبا   عناوان  باه  تاوان  می کتاب این از همچنین

 آماوزش  و شناسای  روانهای  رشته دکتری و ارشد کارشناسی دانشجویان

 بهاره  باا  داریام  امید. کرد استفاده آموزشی تکنولوژی و استثنایی کودکان

 گساترش  باه  ارتباطاات  و اطالعات فناوریهای  ظرفیت از هدفمند گیری

 باویژه  ایاران  عزیاز  کشاور  پارورش  و آماوزش  نظام در سازی فراگیر طرح

 .نماییم کمک اوتیسم طیف اختالالت دارایآموزان  دانش

 

 مترجمان گروه

 

 

 

 

 



 

 مولفین پیشگفتار
 

 باا  رابطاه  در موجاود  منااب   به را مهمی اطالعات کول-انیس دکتر کتاب

 ایان . اسات  افازوده  1اوتیسام  طیاف  تاختالال اراید آموزاندانش آموزش

 منابعی و کندمی پیدا عمومیت روزافزون طور به که نوآوری مقولۀ به کتاب

 اوتیسام  طیاف  اخاتالل  باه  مباتال  افاراد  برای فناوری از گستردگی به که

 طیاف  اخاتالالت  زمینۀ در که شخصی هر. است پرداخته اندکرده استفاده

 بارای  پد آی از استفاده. است بوده 2پد آی انقالب دشاه کندمی کار اوتیسم

-هیجاان  تحرکاات  ایان  هرچند. است شده شروع طیف این در واق  افراد

 نیاز  را ما علمی درک در موجود هایشکاف اما هستند، امیدبخش و انگیز

 راهنماهاای  فناوری، از استفاده برای فراوان شوق رغمعلی. دهندمی نشان

 تعاین  بارای  انادکی های  پژوهش بعالوه،. ندارند وجود رابطه این در عملی

 تاوان  حیطاه  ایان  بناابراین، . اسات  شده انجام فناوری یکاربردها بهترین

. است آن کاربردهای تعیین و بیشتر پژوهش نیازمند و دارد باالیی کاربری

                   
1  Autism spectrum disorders (ASD) 

2  IPAD :پد آی نسخه نخستین انتشار و تولید (iPad )ایجااد  هاا  تبلت در زیادی بسیار محبوبیت شد باعث 

 اندرویاد  های تبلت اخیرا،. کنند آن با مشابه محصولی ارایه برای تالش در ها شرکت از بسیاری و شود

(Android )جایگزین عنوان به توجهی قابل محبوبیت نیز iPad بار  اندرویاد  هاای  تبلات . دان کرده کسب 

 اسات  ای گساترده  بسایار  محصوالت برای مشترک نام یک تبلت و نیستند یکدیگر مشابه iPad خالف

 میان تفاوت بزرگترین. شوند می ارایه بازار در مختلف سازندگان توسط و داشته مختلف مشخصات که

iPad پاد  آی عامال  سیساتم . آنهاسات  عامال  سیساتم  در اندروید های تبلت و iOS  حالیکاه  در اسات 

 در عامال  سیساتم  دو هار . کنند می عمل «اندروید گوگل» عامل سیستم اساس بر اندروید های تبلت

 (مترجمان)شوند  می استفاده نیز ها تبلت در حاضر حال در و کردند کار به آغاز کوچک های گوشی



   21پیشگفتار مولفین  

 اوتیسام  و فنااوری  مدرساین  بارای  منبعای  خلق دلیل به را نویسنده باید

 را آن بیشتر رشد ما همگی که گیرد برمی در را ایطهحی کتاب این. ستود

 .داریم انتظار زمان مرور به

 بسایار  مزیات  منبا   یاک  در فناوری بر مبتنی مداخله چندین تشریح

 دارای افاراد  باا  کاه  معلمینی و خانواده یاعضا از زیادی عدۀ. است خوبی

 صاورت  باه  را راهبردهاا  این از بسیاری کنندمی کار اوتیسم طیف اختالل

 و ویادیویی  الگاودهی  بصاری،  هاای نشانه جمله از برند؛می کار به روزمره

 از کنایم  مای  استفاده آنها از چگونه اما. متناوب و متراکم ارتباطی وسایل

 دارد آموزان  دانش برای را مفهوم بهترین یک کدام که فهمید توانمی کجا

 در همچناین  و بمتنااو  و متاراکم  ارتبااط  برقاراری  هایدستگاه مورد در

 ماورد  در دانایم  می چیزی چه هادستگاه این به آموزاندانش انتقال مورد

 گساترش  و نشاان  را پد آی عملی کاربردهای نحو بهترین به چگونه اینکه

 دانیم می چه دهیم

 اساسی مشکالت که هایینظریه از ایخالصه با اول، فصل در نویسنده

. اسات  داده انجاام  ایالعااده فاوق  کار دهند،می توضیح اوتیسم مورد در را

 هاااینشااانه توسااط آموزشاای هااایچااالش ایجاااد چگااونگی او همچنااین

 هاای ویژگای  و ارتبااطی  ،اجتمااعی هاای   اخاتالل  شامل) اصلی ی گانه سه

 و تادریس  مشاکالت  از وی کاه  ایخالصاه . کناد مای  تشاریح  را( رفتاری

 چگوناه  کاه  ضاوع مو ایان  تردقیق بررسی لزوم از است کرده بیان آموزش

 .کندمی حمایت دهد کاهش را هاچالش این تواندمی فناوری

 تکمیال  بارای  آنهاا  از تاوان مای  کاه  واقعی، مناب  از هایینمونه وجود

 فنااوری  کماک  باه  بصاری  حمایات  به مربوط فصل کرد، استفاده مداخله



   23پیشگفتار مولفین  

 از اسااتفاده هااایراه یااافتن. اساات کاارده سااودمند بساایار را( ۴ فصاال)

 و ریاضایات  مانناد  تحصایلی  موضاوعات  بارای  ویژه به بصری، راهبردهای

 باالقوه  کاربردهای رفته کار به هاینمونه. باشد برانگیزچالش تواندمی علوم

 .دهندمی نشان متعدد هایروش در را

 گازارش  اجتماعی، مهارت ایجاد ارتباط، تسهیل برای فناوری) 5 فصل

 برای        احتماال  که دارد نیفراوا و جالب جدید جهات( یادگیری و تشخیصی

 ویاژه،  به. باشد جالب باید آنها تکامل مشاهدۀ و نیستند، آشنا گرها مداخله

 نظار  باه  هاا مهاارت  آماوزش  برای ویدیویی هایبازی و رباتیک از استفاده

 .آیندمی مهیج

 که کند تمرکز هاییفناوری بر که است مهم موضوع این خواننده برای

 الگاودهی  مثاال  عنوان به دارد؛ آنها کاربرد از حمایت در را هاداده بهترین

 باا  را فصال  ایان  نویسنده. بصری هاینشانه از ایگسترده انواع و ویدیویی

 بارای  ابازاری  رایاناه  حاضار،  حاال  در» بارد؛ می پایان به جمله این گفتن

 مشارکت ایجاد به تواندمی بلکه نیست، اوتیسم طیف اختالالت در مداخله

 زمیناۀ  در اوتیسام  طیاف  اخاتالالت  باه  مباتال آماوزان   دانش از حمایت و

 از عاالی  توصایفی  این «.کند کمک رفتار و اجتماعی مهارت ایجاد ارتباط،

 .است راهبردهایی چنین از استفاده با رابطه در علم وضعیت

 را شایساته  باالقوه  یاا  شایساته  تاحادی         مداخالت  دست این از کتابی

 فایدۀ به بردن پی برای را آموزشی گروه ااعض و والدین و کند،می مشخص

. کناد مای  ترغیاب  اوتیسم طیف اختالالت به مبتالآموزان  دانش برای آنها

-حیطه همۀ بر آن تأثیر و اوتیسم ماهیت مورد در فراوان دقت با نویسنده

 اقاداماتی  و کرده خالصه را موجود ادبیات او. کندمی صحبت زندگی های
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 اوتیسام  طیاف  اخاتالالت  باه  مباتال آماوزان   شدان نف  به است ممکن که

 و اوتیسام  ماهیات  درک برای جدی بحث یک. است کرده تعیین راباشند

 این. است شده ارائه نیز اوتیسم به مبتالآموزان  دانش یادگیری هایویژگی

 کاه  هاایی چاالش  بایاد  مؤثر، مداخلۀ برای زیرا است، اهمیت حائز موضوع

 ممکان  کاه  هاایی سازگاری و شوندمی مواجه هاآن با اوتیسم به مبتال افراد

 کاه  رساد می نظر به. شوند درک کنند مؤثرتر و ترموفق را یادگیری است

 کتااب  ایان . دیاد  خواهیم زیاد را دست این از منابعی پیش هایسال طی

 انجام برای را فناوری قابلیت و است، اقدام برای فوری درخواستی همچون

 طیاف  باه  مباتال آماوزان   داناش  بارای  وزشای آم مداخالت آمیزترموفقیت

 تار  سانتی  و قاوی  مداخلاۀ  چنادین  بر کتاب این. کندمی ترسیم اوتیسم

 جدیادتر  ماداخالت  بالقوۀ تأثیر و کندمی تأکید( ویدیویی الگودهی مانند)

 پویاا  و متحرک فناوری اینکه به توجه با. دهدمی نشان را( روباتیک مانند)

 چاه  بعاد  هاای ساال  طی کتاب این شدۀ ینیبازب نسخۀ اینکه تصور است،

 !است انگیزهیجان اما دشوار، بود خواهد

 

 وایس جین مری/         م لمارک



 

 مقدمه
 

 اسات  شاده  نوشاته  هاییروش مورد در اطالعات اشاعۀ هدف با کتاب این

 تحصیلی، محتوای تولید و تهیه برای آنها از توانندمی فناوری ابزارهای که

 اخاتالالت  دارای کودکاان  از حمایات  و بصاری  اطالعات پردازش تسهیل

 باه  مبتالیان سایر و خودم پسر با که هنگامی. کنند استفاده اوتیسم طیف

 باه  کودکاان  هماۀ  کاه  شدم متوجه کردم،می کار اوتیسم طیف اختالالت

 هاای برناماه  و ابزارهاا  هاا بچاه  از یاک  هر و دارند، عالقه فناوری ابزارهای

 رفتارهاای  بهتار  درک بارای  که گرفتم تصمیم. دهندمی ترجیح را خاصی

. کانم  شناساایی  را هاا حیطه این کنندمی استفاده فناوری از که کودکانی

 در کااربردی  پاژوهش  و فنااوری  آزمایشاگاه  در کودکاان  باا  کاه  هنگامی

 جااابیت  ماورد  در را خاود  هاای دیادگاه  والادین  کاردم، می کار 1اوتیسم

-مای  استفاده خود محبوب ابزارهای از آنها فرزندان چگونه اینکه فناوری،

 رو ایان  از. کردناد می بیان مدارس روی پیش        آموزشی  هایچالش و کنند

 چگونگی مورد در را بیشتری اطالعات تا کردم والدین با مصاحبه به شروع

 کاه  شدم متوجه. آورم دست به فناوری از       مدارس  استفادۀ و آنان استفادۀ

 تفکار  باا . کنندنمی استفاده خیلی فناوری از مدارس درآموزان  دانش اکثر

 و هاا فنااوری  از برخای  توضایح  برای را طرحی مورد، این در بیشتر هرچه

 مان . کردم دنبال برد سود مدارس و خانه در آنها از توانمی که هاییروش

 ،اوتیسام  طیاف  اختالالت مورد در غالب هاینظریه از بعضی کتاب این در
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 را هاییفناوری و اوتیسم طیف اختالالت به بتالمآموزان  دانش هایویژگی

 والادین،  نظارات  واقعای،  هاینمونه. امداده شرح کنند کمک توانندمی که

آموزان  دانش با کار برای هایینکته و مناب ، از فهرستی کاربر ، هاینمونه

 تاا  اسات  شاده  بیان کتاب این سرسرا در اوتیسم طیف اختالالت به مبتال

 بااا کااه آمااوزانیدانااش نیازهااای درک در خوانناادگان بااه باشااند کمکاای

 .کنندمی زندگی اوتیسم طیف اختالالت

 

 کول-انیس لورین دیمتریا

 



 

 سپاسگزاری
 

 در کااربردی  پاژوهش  و فناوری آزمایشگاه در که کودکانی والدین کلیۀ از

 طای  را خاود  هاای داستان که والدینی از همچنین کردند، شرکت اوتیسم

 گااشاتند  میاان  در مان  با اینترنتی هاینظرسنجی طریق از و هامصاحبه

 باه  شوم، آنان دنیای وارد که دادند اجازه من به والدین این. کنممی تشکر

. کانم  تعامل آنان هایبچه با و بخوانم، را آنها و دهم گوش هایشاندیدگاه

( اوتیسم) معما این قطعات تا کردیم تالش هم، با تماس ساعت صدها طی

-بای  حمایات  و عشق به و آنان شجاعت به آنان، به را کتاب این بیابیم؛ را

 .کنممی تقدیم کنندمی خود کودکان نثار روز هر که دریغی

 فصال  در ایشاان  هناری  کاار  دلیال  باه  دیلی آماندا خانم از همچنین

 کاالج  در ارشاد  داخلای  طاراح  دیلای  خاانم . کانم می سپاسگزاری مچهار

 .است شمالی تگزاس انشگاهد در طراحی و بصری هنرهای

 طیاف  اختالل به مبتال که کول مایلز پسرم از کول، ملوین همسرم، از

 از همچنین و جونیور، انیس، ویلی آقای و خانم والدینم از ،هستند اوتیسم

 بااور  اینکاه  باه  و بودناد  من الهام منب  که کول، روبی خانم همسرم، مادر

 داریم امید. کنممی تشکر برسانم مسرانجا به را طرح این توانممی داشتند

 کاه  افارادی  سایر و گرهادرمان معلمین، والدین، به شده ارائه اطالعات که

 همچناین . کناد  کماک  دارناد  ساروکار  اوتیسام  طیف به مبتال کودکان با

 در را بیشاتری  شاکیبایی  مربیاان  و حامیاان  باه  تاألیف  این که امیدواریم

 بارای  بیشاتری  میال  و بدهد اوتیسم فطی اختالالت دارای افراد با ارتباط
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 و شاغلی  تحصایلی،  هاای فعالیات  در توانناد مای  کاه  هاییفناوری کاوش

 .آورد وجود به را باشند موثر آنان تفریحی
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 نویسنده دربارۀ
 

 شامالی  تگازاس  دانشاگاه  در آموزشای  هایفناوری بخش دانشیار کول-انیس لورین دیمیتریا

. اسات ( رایانه آموزش گرایش با) آموزشیهای  برنامه و رایانه لومع رشته در مدرک دارای او. است

 عضو اینکه از پیش و کرد کار المللیبین تجاری هایماشین برای ریزبرنامه عنوان به صنعت در او

 عناوان  باه  لویزیاناا  ایاالتی  دانشاگاه  در را ساال  6 شاود،  شمالی تگزاس دانشگاه در علمی هیئت

-باین  و ملای  ایاالتی،  سازمان چندین عضو کول-انیس لورین دیمیتریا. اندگار ایرایانه گرتحلیل

 در فنااوری  المللای باین  انجمان  و آموزشای  برنامۀ توسعۀ و نظارت انجمن جمله از است، المللی

 اساات خااص هاای   گاروه  باارای فنااوری  کااربرد  زمیناۀ  در وی پژوهشاای عالقاۀ . اسات  آماوزش 

 مادیر  او(. اوتیسام  طیاف  اختالل دارای کودکان و داییابت مدارس در کودکان بالغ، ساالن بزر )

 اوتیسام  طیاف  اخاتالل  دارای نخردسااال  و کودکان برای کاربردی پژوهش و فناوری آزمایشگاه

 . ۴است
 

                   
۴  (http://tara.unt.edu). 


