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تايام ا   ای است که منجر به تخریيب  پیچیده  یشناخت عصباخت ل   اخت ل اتیستیک

تاامييل  ،در ایيين اخييت ل. شييود یميي ، ارتباطيياا و راتارهييای محييدود و ت ييراری اجتميياعی

راتارهيای   یریکيارگ  بيه مم ن است در  ،بیند اجتماعی به شدا و به ش لی دیرپا آسیب می

بيرای  ( ای، اطيوار و حرکياا بیياندر بيدنی     ، بیان چهرهرود رومانند نداه )غیرک می متادد 

هيای متفياوتی    که در سنین مختلف شي ل ) تنظیم تاامل اجتماعی و ایجاد ارتبا  با همساالن

آمری ا،  یپزش  روانانجمن ) به سطح رشد کودک نارسایی وجود داشته باشدنسبت  (دارد

کودکيان دچيار   هيای اليلی    یینارسيا اخت ل در تاامل اجتماعی به عنيوان ی يی از   . (111 

همچنيین  (. 112 ،  و شياهیل  وایيت، کئونیي   )شناسایی شده است  یستیکات اخت ل طیف

در کودکان مبيت  بيه ایين اخيت ل     ضایف  یا( کمتر از حد مامول)چشمی غیرعادی  ارتبا 

 (.112 کاپ ن و سادوک، ) شایع است

 یهييا داسييتان ، هييای درمييانی مختلفييی نظیيير تحلیييل راتييار کيياربردی   امييروزه از روش

و  مثيل، ریسيیریدون  )و دارودرميانی   ،2ی تصيویر  ، سیستم ارتبا  بر مبنيای مبادليه  6اجتماعی

ی ييی از (. 2   راااييی، )شييود  مييی اسييتفاده یسييتیکات در کييار بييا کودکييان (  اوالنييزاپین

در الديودهی ویيد ویی،   . باشيد  می  روش الدودهی وید ویی مدا کوتاهنوین و  یها درمان

دهيد، بيه منظيور یيادگیری      که راتار یا مهارا هدف را انجيا  ميی   الدوییارد، وید ویی از 

، 1 کلیندبير   -و کولتارانزون )دهد  کند و آن راتار یا کار را انجا  می آسان مشاهده می

الدودهی وید ویی مداخله راتاری نویدبخشی است کيه کاربردهيای بسيیاری بيرای     (.  11 
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. video modeling 

10
. Franzone & Collet-Klingenberg 
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الديودهی ویيد ویی راهنماهيای دیيداری را ب يار      . دارد  ی طیف اتیستیکها اخت لبا ااراد 

کيه   ،ی طیيف اتیسيتیک  هيا  اخيت ل بيا  برد و یيک راهبيرد ميورری بيرای آميوزش اايراد        می

باشد و راهبردی مبتنی بر شواهد است که در تما  سينین و   ن دیداری هستند، مییادگیرندگا

انيد کيه الديودهی ویيد ویی      در سه دهه گذشيته، محققيان نشيان داده   . ها مورر است جمایت

 ی طیيف اتیسيتیک  هيا  اخيت ل با ها به ااراد  تواند ابزار ماتبری برای آموزش انواع مهارا می

شيود و   شود در طول زمان حفظ ميی  ق این ارایند یاد گراته میباشد و هر مهارتی که از طری

بيه  الديودهی ویيد ویی را    ی جدیيد هيا  پيژوهش . شيود  های دیدر نیز تامیم داده ميی  به زمینه

ی طیيف  هيا  اخيت ل بيا  مداخله مبتنی بر شواهدی که کاربردهای اراوانيی بيرای اايراد     عنوان

 (. 112 ،  بلینی و آکولیان)ند ا های آموزشی دارد، بیان کرده در محیط اتیستیک

با استفاده از الدودهی وید ویی در مقایسه بيا دیدير    ها مهارااست که کسب  نشان داده

باشيد   باشد و نیازمند زمان و منابع انسانی محيدودی ميی   ای خیلی سریع می های مداخله روش

 منتشرشيده پيژوهش      از ايرا تحلیيل  ، در یک (112 )بلینی و آکولیان  (. 11 ،  کوربت)

آمیيز   ليورا مواقیيت  ه ، نتیجه گراتند که الدودهی وید ویی بي  11 و  2    یها سال بین

و عمل رد راتاری  کارکردی های مهارااجتماعی،  -ارتباطی های مهاراتواند در زمینه  می

نشيان   آمیز یتمواقلورا ه ب پژوهشکه در این  ای یژهوهای  زمینه. مورد استفاده قرار گیرد

، راتيار  (112 ،  مثل، بلینی، آکولیيان و هياپف  )اجتماعی  های مهارااده شده است شامل د

مثييل، ورا و )م المييه  هييای مهييارا(. 116 ،  مثييل، ریدييون، هیدبييی و انييدی اا)بييازی 

(  11 ، 2بنيامو، التزکير و تيابمن    -مثيل، شيییلی  )خودیياری   های مهارا، ( 11 ، 6نیسورث

 . گردد می

                                              
1
. Autism Spectrum Disorder 

2
. Bellini & Akullian  

3
. Corbett 

4
. Hopf 

5
. Reagon, Higbee  & Endicott 

6
. Wert & Neisworth 

7
. Shipley-Benamou, Lutzker & Taubman 
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در دو  یتااميل اجتمياع   شیاايزا  یرا بيرا  یید ویي و یالديوده ، (112 )بلینی و آکولیان 

گراتنيد کيه روش    جيه یب يار بردنيد و نت   ی طیف اتیستیکها اخت لبا  یدبستان شیکودک پ

ميورر   های طیف اتیسيتیک  با اخت لکودکان  یتاامل اجتماع شیدر اازا یید ویو یالدوده

نیيز بيا اسيتفاده از روش الديودهی ویيد ویی، اريراا       (  11 )  نی وپالوس و کنيان  .باشد می

تيا   2در چهار کودک  را یستیکات الدودهی وید ویی بر شروع تاامل اجتماعی در کودکان

را با استفاده از طرح خطو  پایه چندگانه مورد ارزیابی قرار دادنيد و نشيان   یستیک ات سال  

ادن ویييد و، تاييام ا اجتميياعی و  دادنييد کييه در همييه کودکييان مييورد آزمييایش، نشييان د  

مياه پیدیيری حفيظ شيده بيود        و   بازی متقابل را اايزایش داده اسيت کيه در     های مهارا

در (  11 )  سيمیرنی  -همچنین، نی وپالوس، کنان و نی وپا لو(.  11 نی وپالوس و کنان، )

هيای   یااتيه الديودهی ویيد ویی بير تثبیيت کنتيرل محيرک        عنيوان اريراا تاميیم    با پژوهشی

نتیجه گراتنيد کيه روش الديودهی ویيد ویی روش ميورری       اتیستیکدستوری در کودکان 

نیز نشان دادند که الدودهی وید ویی یيک  (  11 )  کریستی و دانشور –چارلوپ. باشد می

باشيد و هيم در    یمي  یسيتیک ات گیيری در کودکيان   ابزار مورر و سریع برای آميوزش دیيدگاه  

آتنيو، منديی    دیپيژوهش  همچنيین نتيای    . باشيد  خش ميی ب تامیم پاسخ و هم محرک نتیجه

هيای   نشان داد که الدودهی وید ویی منجر به کسب سریع هم پاسيخ (  11 )  آپانلو و تیلور

 . شود های متوالی می حرکتی و هم ک می در همه بازی

گيران بيه ليورا اايالی اسيت کيه        است که والدین، مالمان و درمان بسیاریهای  سال

را دنبيال   های طیيف اتیسيتیک   با اخت لطیف وسیای از روی ردهای درمان و آموزش ااراد 

یيک   هيای طیيف اتیسيتیک    اخت لکننده راتارها و مش  ا مرتبط با  ماهیت گی . اند کرده

در حيال حاضير، وضيایت درميان     . هيا و متخصصيین بيوده اسيت     منبع ناامیدی برای خانواده

بيا  ها که امیيدها را بيرای اايراد     یک نوع نسبتاً جدیدی از درمان. کننده باقی مانده است گی 

                                              
1
. Nikopoulos & Keenan 

2
. Nikopoulou-Smyrni 

3
. Charlop-Christy & Daneshvar 

4
.  D'Ateno, Mangiapanello & Taylor 
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نده داشته است بر روی استفاده از وید و متمرکز شيده اسيتو و    های طیف اتیستیک اخت ل

بيا  نشان داده شده است کيه الديودهی ویيد ویی یيک روش آموزشيی ميورری بيرای اايراد         

 (. 11 ،  و ویلیامز  ، الیزابت ، هومز باگی)باشد  می کهای طیف اتیستی اخت ل

هيای   و کيارا و ميورر از جمليه ضيرورا     ميدا  کوتاههای درمانی  از آنجا که یااتن شیوه

 یهيا  درميان باشد و این ه شیوه درمانی الدودهی وید ویی جزو  پژوهش در حوزه درمان می

ینيه ارربخشيی روش الديودهی    رود، انجيا  پيژوهش در زم   و نوین بيه شيمار ميی    مدا کوتاه

بررسی ارربخشی روش  باهدفپژوهش حاضر . تواند از اهمیت برخوردار باشد وید ویی می

هيای طیيف    بيا اخيت ل  چشمی و تايام ا اجتمياعی کودکيان     ارتبا الدودهی وید ویی بر 

 .انجا  شد اتیستیک

 روش

و  پایيه  با اسيتفاده از طيرح خطي    آزمودنیآزمایشی تک  پژوهشپژوهش حاضر، یک 

  .بود  ها چندگانه میان آزمودنی

 جامعه آماری

 .بودشهرستان تبریز  های طیف اتیستیک با اخت لکودکان همه جاماه آماری شامل 

 نمونه آماری

از مرکيز   هيای طیيف اتیسيتیک    بيا اخيت ل  سيال   1 تيا   6( دختير   پسير و    )کودک   

بيا   یسيالد  2ماهيه از   2سيال و    دختر  ن،یند. انتخاب شدند زیاخت الا نااذ رشد شهر تبر

نميره  . قرار گراته است( راتار متقابل لیتحل) ABAو  یتحت دارودرماناتیستیک  صیتشخ

  سيال و   6پسر  ،یعل. بدست آمد یو یبرا( تا متوسط فیخف اتیستیک)    ،6کارز زمونآ

. قيرار گراتيه اسيت    ABAتحت درميان   اتیستیک صیبا تشخ یماهد 6سال و  6ماهه، از   

                                              
1
. Buggey  

2
. Hoomes 

3
. Sherberger 

4
. Williams 

5
. multiple baseline across subjects design 

6
. childhood autism rating scale 
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سيال   2رنا، دختير  . دبدست آم یو یبرا( تا متوسط فیخف اتیستیک) 1 ، کارزنمره آزمون 

. قرار گراته اسيت  ABAتحت درمان  اتیستیک صیبا تشخ یماهد  سال و  6ماهه، از   و 

سيال    پسر  ن،یام. بدست آمد یو یبرا( تا متوسط فیخف اتیستیک) 6  ،کارزنمره آزمون 

. قرار گراته اسيت  ABAتحت درمان  اتیستیک صیبا تشخ یماهد 6سال و  6ه، از ماه  و 

 .دست آمده ب یو یبرا( تا متوسط فیخف اتیستیک)   ، کارزنمره آزمون 

 و ابزار پژوهش ها دادهروش گردآوری 

 کیسيت یکودکيان ات  یآزميون کيارز بير رو    یپس از مراجاه به مرکز اتیستیک و اجيرا  

تيا متوسيط    فیخف های طیف اتیستیک با اخت لکودک    ز،یمرکز اخت الا نااذ رشد تبر

برای تهیه کلیپ وید ویی، قبل از شروع درمان، ابتدا از یک کودک با رشيد  . انتخاب شدند

گر نداه کنيد و از او   های درمان به چشم 1 تا   طبیای خواسته شد تا همزمان با شمارش از 

 ابتيدا بيا الديو    هيا  یبياز شد و برای تاام ا اجتماعی نیز نحوه انجا  هر کدا  از  برداری یلما

 کیي هير مهيارا    یبيرا ) یید ویي و پیي کل  در مجميوع  . شيد  برداری یلماکار شد و سیس 

. اسيتفاده شيد   هيا  یبيه آزميودن   یالديوده  یبيرا  یید ویو یها پیکل نیانتخاب و از ا( پیکل

( یعلي )دو   یجلسه، در آزمودن  به مدا ( نیند)ول ا یپژوهش در آزمودن دمور یها تمیآ

جلسه بيدون پخيش     ( نیام)چهار   یجلسه و در آزمودن 6( رنا)سو   یجلسه، در آزمودن  

 پیي جلسيه کل  1 شيد، سيیس بيه ميدا      یابیي ارز هیي خطيو  پا  نیيی تا یبرا یید ویو پیکل

مشيابه   یطیشد و سیس در م ان و شيرا  خشپ ها یآزمودن یاز مدل برا شده گراته یید ویو

در  ها یکار شد و عمل رد آزمودن یبا آزمودن یید ویو پیدر کل شده پخش طیم ان و شرا

 یید ویي و یبيدون الديوده   یریي دیپ یکاردرميان ماه پس از   ماه و  کی. هر جلسه ربت شد

 .انجا  گرات

ایين مقیياس   . شيد  استفاده کودکان یستیکات بندی  برای تشخیص اخت ل از مقیاس درجه

سيال    با هدف ارزیابی کودکان باالی      در سال   توسط اریک اسچویلر و هم ارانش

های عمده و اساسی ایين آزميون ایين     ی ی از ویژگی. تهیه شده است یستیکات مش وک به

                                              
1
. Schopler & et al. 
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دهد و در این مورد نیمير    است که کودک را در مقایسه با همساالن مورد ارزیابی قرار می

دهد و نیيز   گر کودک را مورد مشاهده قرار می آزمون. دهد رتبط با هر کودک را ارا ه میم

راتيار کيودک در یيک مقیياس مبنيی بير پسيرات        . آورد اط عاا را از والدین بدسيت ميی  

تشي یل شيده اسيت و     گویيه    این آزمون از . شود بندی می راتاری در مقایسه با سن درجه

  تيا     گویيه هير  ی هيا  نميره مجموع . شود گذاری می ید نمرهاز سطح طبیای تا شد گویههر 

بدسيت   6 تيا   1 اگر نميره   .طبیای است ،بدست آورد 1 تا    اگر کودک نمره . باشد می

بدسيت آیيد کيودک     61تا  6 باشد و اگر نمره  خفیف تا متوسط می اتیستیکآید کودک 

بدسيت   1/1  اسیمق نیزمون ابازآ -آزمون ییایپا .(2   رااای، ) باشد شدید می اتیستیک

  (.   )آمده است 

 ها داده وتحلیل یهتجزروش 

اسيتفاده شيد و بير اسياس      یمیو ترسي  ینمودار لی، از تحلها داده وتحلیل یهتجز به منظور

 .دیگرد یوابسته بررس ریمستقل بر متغ ریارراا متغ ر  میروند ن

 نتایج

از . دهييد را نشييان مييی چشييمی ارتبييا ، دگرگييونی رونييد درمييان در ااييزایش  نمييودار 

. هيای درمياندر ندياه کنيد     به چشيم  1 تا   ها خواسته شد تا همزمان با شمارش از  آزمودنی

 1 داشيت، در جلسيه آخير     چشيمی  ارتبا رانیه   در مرحله خط پایه ( ندین)آزمودنی اول 

ای وی ربيت  چشيمی بير   ارتبا رانیه   ماهه   رانیه و در پیدیری   ماهه   رانیه و در پیدیری 

در جلسيه آخير   . نداشيت  چشيمی  در مرحله خط پایه ال ً ارتبا ( علی)  آزمودنی دو. شد

ماهه این زمان برای وی حفظ   و   چشمی برای وی ربت شد و در پیدیری  ارتبا رانیه  1 

 1 در جلسيه آخير   . چشمی نداشت ارتبا در مرحله خط پایه ال ً ( رنا)آزمودنی سو  . شد

چشيمی بيرای وی ربيت     ارتبا رانیه   ماهه   رانیه و در پیدیری  6ماهه   پیدیری رانیه و در 

در جلسه آخر . چشمی داشت ارتبا رانیه   در مرحله خط پایه ( امین)آزمودنی چهار  . شد

هيای   یااتيه . چشمی برای وی ربيت شيد   ارتبا رانیه   ماهه    و ماهه  رانیه و در پیدیری  1 
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هيا شيده    چشيمی در هميه آزميودنی    ارتبا ند درمان باعث اازایش پژوهش نشان داد که رو

 .است
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بيا تشيک    یبه ش ل بياز  یتاام ا اجتماع شیروند درمان در اازا یدگرگون  نمودار 

بيا   یبياز  یبرا یبا تشک انر یمهارا گراتن دست درماندر و باز  . دهد یرا نشان م یانر

 ییبيه منزليه توانيا     عيدد   ،ییدر نظر گراته شد که عدد لفر به منزله عد  توانا یتشک انر

پژوهش نشيان   یها ااتهی. باشد یمهارا م  به منزله انجا  هر   عدد  ،ها از مهارا ی یانجا  

شيده   یبا تشک انير  یبه ش ل باز یتاام ا اجتماع شیکه روند درمان باعث اازا دهد یم

حفيظ   یآزميودن   در هير   شيده  گراته ادیمهارا  زانیم نیا زیماهه ن  و    یریدیدر پ. است

 .استشده 
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بييا  یبييه شيي ل بيياز یتاييام ا اجتميياع شیرونييد درمييان در ااييزا یدگرگييون  مييودار ن

آوردن سييبد  ،یبيياز یمهييارا درخواسييت بييرا  .دهييد یسيياخت را نشييان ميي یهييا م اييب

هيا در داخيل سيبد بايد از      ساخت و گذاشتن م اب یها با م اب یساخت، باز یها م اب

شد که عدد ليفر بيه منزليه عيد       اتهساخت در نظر گر یها با م اب یباز یبرا یاتما  باز

  انجيا    ییبيه منزليه توانيا     هيا، عيدد    از مهارا ی یانجا   ییبه منزله توانا  عدد  ،ییتوانا

انجيا  هير چهيار     ییبيه منزليه توانيا     مهارا و عدد   انجا   ییبه منزله توانا  مهارا، عدد 

تايام ا   شیکه رونيد درميان باعيث اايزا     دهد یپژوهش نشان م یها ااتهی. باشد یمهارا م

 نیي ا زیي ماهيه ن   و    یریي دیدر پ. ساخت شيده اسيت   یها با م اب یبه ش ل باز یاجتماع

 یبيرا . حفيظ شيده اسيت   ( نیو امي  یعلي  ن،یند) یآزمودن  گراته شده در  ادیمهارا  زانیم

ماهيه قيادر بيه       یریدیماه حفظ شد اما در مرحله پ   یریدیدر مرحله پ( رنا)سو   یآزمودن

که روند درميان باعيث    دهد یپژوهش نشان م یها ااتهی. دیمهارا گرد  مهارا از    جا ان

 . ساخت شده است یها با م اب یبه ش ل باز یتاام ا اجتماع شیاازا

 



 00 …الگودهی ویدئویی بر ارتباط چشمی واثربخشی 

را  یبا تشک انير  یشدن در باز رین در کاهش زمان درگروند درما یدگرگون  نمودار 

بيه   کردنيد  یرا درخواست نمي  یبا تشک انر یباز هیران 61در  ها یاگر آزمودن. دهد ینشان م

در مراحيل  . شيد  یربت مي  ییبه منزله عد  توانا 61و عدد  شد یمحسوب م ییمنزله عد  توانا

در جلسه آخير  . نداشتند هیران 61در  یباز یبرا یدرخواست ها یزمودناز آ کی چیه هیخط پا

اول  یماهيه آزميودن     یریي دیدر پ. درخواست کردنيد  یباز یب االله برا ها یهمه آزمودن

چهيار    یو آزميودن  هیي ران 6( رنا)سو   یآزمودن ه،یران  ( یعل)دو   یآزمودن ه،یران  ( نیند)

 یزميان بيرا   نیي ماهيه ا    یریي دیدر پ. کنيد  یبياز  اسيت تيا درخو  دیطول کشي  هیران  ( نیام)

 هیي ران 2چهار   یو آزمودن هیران  سو   یآزمودن ه،یران  دو   یآزمودن ه،یران 6اول  یآزمودن

 ریي که رونيد درميان باعيث کياهش زميان درگ      دهد یپژوهش نشان م یها ااتهی. دیربت گرد

 .شده است یبا تشک انر یشدن در باز
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 یهيا  بيا م ايب   یشيدن در بياز   ریروند درمان در کاهش زمان درگ یدگرگون  نمودار 

سيياخت را  یهيا  بييا م ايب  یبياز  هیي ران 61در  هييا یاگير آزميودن  . دهييد یسياخت را نشيان مي   

 ییبه منزله عد  توانا 61و عدد  شد یمحسوب م ییبه منزله عد  توانا کردند یدرخواست نم

 هیي ران 61در  یبياز  یبرا یدرخواست ها یاز آزمودن کی چیه هیدر مراحل خط پا. شد یربت م

 یریي دیدر پ. درخواست کردند یباز یب االله برا ها یدر جلسه آخر همه آزمودن. نداشتند

 یشيدند ولي   ریي درگ یب االيله در بياز  ( نیو امي  یعلي  ن،یندي ) یآزمودن  ماهه،   ماهه و   

 یدر باز ریتأخ هیران 2ماهه با    یریدیپ درو  هیران  ماهه با    یریدیدر پ (رنا)سو   یآزمودن

شيدن   ریکه روند درمان باعث کاهش زمان درگ دهد یپژوهش نشان م یها ااتهی. شد ریدرگ

کيه رونيد درميان     دهيد  یپژوهش نشان م یها ااتهی. ساخت شده است یها با م اب یدر باز

 .ساخت شده است یها با م اب یشدن در باز ریباعث کاهش زمان درگ
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 حثب

چشيمی و  ارتبيا   حاضر با هدف بررسی ارربخشی روش الدودهی وید ویی بر پژوهش 

نتای  پژوهش نشيان داد  . انجا  شد های طیف اتیستیک با اخت لتاام ا اجتماعی کودکان 

بييا چشييمی و تاييام ا اجتميياعی کودکييان   ارتبييا کييه الدييودهی ویييد ویی در ااييزایش  

 ارتبا های دو  و سو   در مراحل خط پایه آزمودنی. مورر است های طیف اتیستیک اخت ل

 های اول و چهار  تماس چشمی در حد ی ی دو رانیيه داشيتند و   چشمی نداشتند و آزمودنی

سياخت نبودنيد و    یهيا  با م اب یو باز یبا تشک انر یقادر به باز ها یاز آزمودن کی چیه

چشيمی در هميه    ارتبيا   ریمدچش شیباعث اازا د ویارا ه و. نداشتند یباز یبرا یدرخواست

 شیباعيث اايزا  ماهيه نیيز تقریبياً پایيدار بيوده اسيت و         و   ها شد که در پیدیری  آزمودنی

سياخت در   یهيا  با م ايب  یو باز یبا تشک انر یبه ش ل باز یتاام ا اجتماع ریچشمد

کاميل و   بيه ليورا   یبيا تشيک انير    یباز اههم  و    یریدیدر پ و کهشد ها یهمه آزمودن

 بياً یتقر هيا  یاز آزميودن  ی ي یکاميل و در   به ليورا  یبا م اب ساخت در سه آزمودن یباز



 04 …الگودهی ویدئویی بر ارتباط چشمی واثربخشی 

ی با تشک انيری  در باز ها یاز آزمودن کی چیهپایه در مراحل خط همچنین . بوده است داریپا

 یتاام ا اجتمياع  ریچشمد شیباعث اازا د ویارا ه و. شدند ینم ریدرگ های ساخت و م اب

   یریي دیشدند کيه در پ  ریدرگ یب االله در هر دو باز ها یشد و آزمودن ها یدر همه آزمودن

  .ارراا درمان باشد یدارینشان از پا تواند یبوده است که م داریپا باًیتقر زیماهه ن  و 

بيا اسيتفاده   باشد که  می(  11 )و کنان   وپالوسینی بدست آمده همسو با مطالاه  نتیجه

در  یبيير شييروع تاامييل اجتميياع  یید ویييو یارييراا الدييوده ،یید ویييو یاز روش الدييوده

را بيا اسيتفاده از طيرح خطيو      یسيتیک  ات سال  تا  2را در چهار کودک  کیستیکودکان ات

 ش،یقرار دادند و نشان دادند کيه در هميه کودکيان ميورد آزميا      یابیچندگانه مورد ارز هیپا

داده است که در  شیقابل را اازامت یباز های مهاراو  یتاام ا اجتماع د و،ینشان دادن و

 یني یبل  یبا نتا همچنین همسو (. 11 و کنان،   وپالوسین)حفظ شده بود  یریدیماه پ  و   

تاامييل  شیاايزا  یرا بيرا  یید ویييو یمحققيان، الديوده   نیييا. باشيد  یمي ( 112 )و هم ياران  

 جيه یب يار بردنيد و نت   هيای طیيف اتیسيتیک    با اخيت ل  یدبستان شیدر دو کودک پ یاجتماع

هيای   بيا اخيت ل  کودکيان   یتااميل اجتمياع   شیدر اازا یید ویو یگراتند که روش الدوده

اسيت کيه در ایيران کيار مشيابهی ليورا        یادآوریالز  به  .استارربخش  طیف اتیستیک

 .باشد ندراته و این پژوهش اولین تحقیق در این زمینه در ایران می

 یید ویي و یکيه الديوده   ییکيرد، از آنجيا   انیي ب تيوان  یمي بدست آمده  ی نتیجه نییدر تب

هيای   بيا اخيت ل  آموزش اايراد   یبرا یراهبرد مورر کی برد، یرا ب ار م یدارید یراهنماها

 (.112  ،یيان و آکول یني یبل) باشيد  یهسيتند، مي   یداریي د رنيدگان یادگیکيه   ،طیف اتیسيتیک 

ارا يه   یحاتیتوضي  یید ویو یبودن الدوده زیآم تیدر مورد علت مواق یگوناگون یها هینظر

بيا  راهبرد به ااراد  نیا یدارید تی، ماه(112 )و هرمانس  ینظر مک کو اساسبر . اند کرده

راتارشيان در   یاز مرجع بيرا  یتا چارچوب مناسب کند یکمک م های طیف اتیستیک اخت ل

هيای طیيف    اخيت ل بيا  مم ن اسيت بيه اايراد     یید ویو یالدوده. کنند دایپ شده یینتا نهیزم

از توجيه بيه    یرا در نياتوان  مش  تشان ،یتصادا یریادگیو  دیکمک کند تا با تقل اتیستیک

و  یسيت یکر -چيارلوپ . محرک مربوطه که مم ن است عاميل ميورر باشيد، برطيرف کننيد     
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هيای   بيا اخيت ل  به کودکيان   تواند یم یید ویو یکردند که الدوده شنهادیپ( 111 )  اریمن

شان به محيرک   توجه لیها را با تسه به محرک یتیاسحس شیکمک کند تا ب طیف اتیستیک

 یالديوده  ن،یي بير ا  اايزون . جبيران کننيد   شيده  یيین تا تیي موقا کیي برجسته در  یها و نشانه

ايرد را   جيه، یرا کياهش دهيد، در نت   یاضطراب مربو  به تاام ا اجتماع تواند یم یید ویو

 (. 112  ،یانولو آک ینیبل) سازد یبه محرک مربوطه قادر م شتریتوجه ب یبرا

مم ين   یید ویي و یارض کردند که الدوده زین( 111 )و هم اران  یستیکر -چارلوپ

هيای   بيا اخيت ل  از کودکيان   یروش برخي  نیي که او بیان کردند  کند شتریرا ب زشیاست اند

 تیي مم ين اسيت تقو   های طیف اتیسيتیک  با اخت لااراد . کند یم تیرا تقو طیف اتیستیک

مثيال، بيه نظير     یدرک کننيدو بيرا   ،یاساسي  یاجتماع ارساییرا به علت ن یید ویو یالدوده

از  شيتر یب اءیبه اش های طیف اتیستیک با اخت لاز کودکان  یاریبس یتوجه و وابستد رسد یم

توجيه   دیشيا  های طیف اتیستیک با اخت ل کردند که در کودکان شنهادیااراد است و پ ریسا

و هم ياران،   یسيت یکر -چيارلوپ )تير اسيت    زنده آسان یبه نسبت به الدو د ویبه و یشتریب

هيای طیيف    بيا اخيت ل  ، ارض کردند که کودکان (112 ) یانو آکول ینیبل نیهمچن(. 111 

 یید ویي و یاست، مم ن است بيا الديوده   شان یحیترج تیااال د ویو یکه تماشا اتیستیک

با نشان دادن به  ژهیوه ب یید ویو یالدودهکرد که  دیتاک(     ) کیداور. شوند ختهیبراند

مثبيت را   یو راتارهيا  شيتر یرا ب آنهيا  نفيس  اعتمادبيه هستند  تیکه آنها قادر به مواق کودکان

در مجموع نتای  پژوهش نشان داد که الدودهی وید ویی روش ميورری در   .کند یم بیترغ

 .باشد می طیف اتیستیکهای  با اخت لچشمی و تاام ا اجتماعی کودکان  ارتبا اازایش 

 ریبيا سيا   یید ویي و یدرميان الديوده   ،یشیبا طرح آزما یکه در پژوهش شود یم شنهادیپ

 ریسيا  یبير رو  یروش درميان  نیي ا یارربخشي  شود یم شنهادیپهمچنین  .شود سهیها مقا درمان

 هيای  یزیر برنامهدر  شود یم شنهادیپو نیز  ردیقرار گ یمورد بررس تیستیکاخت ل ا یها جنبه

 .گنجانده شود یید ویو یروش الدوده ،یبخش توانو  یدرمان

                                              
1
. Freeman 
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