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 درباره نویسنده 

دمیتریا لوریان انیس سول دانشیار بخش تکنولوژی های یادگیری در دانشگاه تگزاس شمالی 

درسی و آموزشی ریزیهای علوم کامپیوتر، برنامهدر رشته دکتری وی دارای مدرک شد.می با

است و قبل از های تجاری بین المللی کار کردهریز ماشیندر صنعت به عنوان برنامه و باشدمی

گر علمی به مدت شش سال به عنوان تحلیلپیوستن به دانشگاه تگزاس شمالی به عنوان هیات

دمیتریا لوریان در چندین سازمان  دانشگاه لوییزینا مشغول به فعالیت بوده است. کامپیوتر در

المللی تکنولوژی ریزی درسی و انجمن بینلمللی نظیر انجمن نظارت و برنامهاملی و بین

توان به تمرکز بر کاربرد تکنولوژی برای آموزشی نیز عضو است. از جمله عالئق پژوهشی وی می

عالوه  زرگساالن، کودکان استثنایی، افراد با اختالل طیف اتیسم( اشاره نمود.)ب های خاصگروه

 .باشدمیبر این وی مدیر آزمایشگاه تحقیقات کاربردی و تکنولوژی برای کودکان اتیسم نیز 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 پیشگفتار مترجم

در برقراری ترین عالئم آن نقص پایدار که مهم رشدی استعصب اختالل طیف اتیسم اختاللی

و  ارتباط اجتماعی متقابل و تعامل اجتماعی و الگوهای محدود تکراری و قالبی در رفتار، عالئق

های اخیر بسیار روبخ فزونی و نگران کننده بوده در سالاختالل  این  باشد. شیوعها میفعالیت

-وین توانهای نشناسی این اختالل و روشاست و توجه بسیاری از پزوهشگران به سمت سبب

ترین نظریات تبیین بخشی و درمان آن جلب شده است. در این کتاب در سه فصل نخست مهم

اند و در سه فصل دوم آن کاربردهای تکنولوژی و تلویحات آن در کننده این اختالل مطرح شده

های آموزشی و درمانی مورد بحث قرار گرفته است. ورای مباحث مطرح شده در این برنامه

انزواگرایانه و فقیر از نظر ارتباطات  سبک زندگیوالدین باید توجه داشته باشند که کتاب، 

و استفاده ، سالگی( 6)یعنی دوران زیر  های حساس و بحرانی رشد مغز و رفتار، در دورهانسانی

 شود که کودکباشد و باعث میبه هیچ وجه مطلوب نمیدیجیتال  از وسایل انکودکزیاد 

و این  ددهی یادگیریِ شناختی، هیجانی و اجتماعی ضروری را از دست های اساسموقعیت

اتصاالت مغزی آنان شود که تحول رشد و توسعه سبب تحریف در تواند طوالنی مدت میمواجه 

به هرحال  دهد.اجتماعی، هیجانی و کارکردهای شناختی کودک را تحت تاثیر قرار می

تواند در یف اتیسم مانند تیغ دو لبه است که در همتکنولوژی برای کودکان مبتال به اختالل ط

ها ناگوار و تواند برای بسیاری از آنها مفید باش و هم میبرخی از جنبه ها و برای برخی از آن

 سبب تشدید اختالل شود.

 امید است که این کتاب بتواند راهنمای صحیحی برای والدین و پژوهشگران این زمینه باشد.
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 گزیده ای از متن کتاب

برقراری ارتباط ترین عالئم آن نقص پایدار در رشدی است که مهمی اختالل طیف اتیسم اختاللی عصب

.. باشد.ها میو فعالیت اجتماعی متقابل و تعامل اجتماعی و الگوهای محدود تکراری و قالبی در رفتار، عالئق

های حساس والدین باید توجه داشته باشند که سبک زندگی انزواگرایانه و فقیر از نظر ارتباطات انسانی، در دوره

سالگی(، و استفاده زیاد کودکان از وسایل دیجیتال به هیچ وجه  6زیر و بحرانی رشد مغز و رفتار )یعنی دوران 

های اساسی یادگیریِ شناختی، هیجانی و اجتماعی شود که کودک موقعیتباشد و باعث میمطلوب نمی

تواند سبب تحریف در رشد و توسعه اتصاالت مغزی ه طوالنی مدت میهدهد و این مواجبضروری را از دست 

دهد. به هرحال تحول اجتماعی، هیجانی و کارکردهای شناختی کودک را تحت تاثیر قرار میآنان شود که 

تواند در برخی از جنبه ها می  هم تکنولوژی برای کودکان مبتال به اختالل طیف اتیسم مانند تیغ دو لبه است که

 و سبب تشدید اختالل شود.ها ناگوار تواند برای بسیاری از آنو هم می دها مفید باشو برای برخی از آن

 
 


