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اخت ل اتیستیک اخت ل عصبشناختی پیچیدهای است که منجر به تخریيب تايام ا
اجتميياعی  ،ارتباطيياا و راتارهييای محييدود و ت ييراری م يیشييود .در ایيين اخييت ل ،تاامييل
اجتماعی به شدا و به ش لی دیرپا آسیب میبیند ،مم ن است در بيهکيارگیری راتارهيای
غیرک می متادد (مانند نداه رود رو ،بیان چهره ای ،اطيوار و حرکياا بیياندر بيدنی) بيرای
تنظیم تاامل اجتماعی و ایجاد ارتبا با همساالن (که در سنین مختلف شي لهيای متفياوتی
دارد) نسبت به سطح رشد کودک نارسایی وجود داشته باشد (انجمن روانپزش ی آمری ا،
 .) 111اخت ل در تاامل اجتماعی به عنيوان ی يی از نارسياییهيای اليلی کودکيان دچيار
اخت ل طیف اتیستیک شناسایی شده است (وایيت ،کئونیي

و شياهیل  .) 112 ،همچنيین

ارتبا چشمی غیرعادی (کمتر از حد مامول) یا ضایف در کودکان مبيت بيه ایين اخيت ل
شایع است (کاپ ن و سادوک.) 112 ،
امييروزه از روشهييای درمييانی مختلفييی نظیيير تحلیييل راتييار کيياربردی  ،داسييتانهييای
اجتماعی ،6سیستم ارتبا بر مبنيای مبادليهی تصيویر ،2و دارودرميانی (مثيل ،ریسيیریدون و
اوالنييزاپین ) در کييار بييا کودکييان اتیسييتیک اسييتفاده مييیشييود (راااييی2 ،

) .ی ييی از

درمانهای نوین و کوتاهمدا روش الدودهی وید ویی میباشيد .در الديودهی ویيد ویی،
ارد ،وید ویی از الدویی که راتار یا مهارا هدف را انجيا ميیدهيد ،بيه منظيور یيادگیری
آسان مشاهده میکند و آن راتار یا کار را انجا میدهد (ارانزون و کولت -کلیندبير ، 1
 .) 11الدودهی وید ویی مداخله راتاری نویدبخشی است کيه کاربردهيای بسيیاری بيرای

1

. autism
. Neurological disorder
3
. social interactions
4
. White, Keonig & Scahill
5
. Applied behavior analysis
6
. social stories
7
. Picture exchange communication system
8
. Risperidone & olanzapine
9
. video modeling
10
. Franzone & Collet-Klingenberg
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ااراد با اخت لهای طیف اتیستیک دارد .الديودهی ویيد ویی راهنماهيای دیيداری را ب يار
می برد و یيک راهبيرد ميورری بيرای آميوزش اايراد بيا اخيت لهيای طیيف اتیسيتیک ،کيه
یادگیرندگان دیداری هستند ،می باشد و راهبردی مبتنی بر شواهد است که در تما سينین و
جمایتها مورر است .در سه دهه گذشيته ،محققيان نشيان دادهانيد کيه الديودهی ویيد ویی
می تواند ابزار ماتبری برای آموزش انواع مهاراها به ااراد با اخيت لهيای طیيف اتیسيتیک
باشد و هر مهارتی که از طریق این ارایند یاد گراته میشود در طول زمان حفظ ميیشيود و
به زمینههای دیدر نیز تامیم داده ميیشيود .پيژوهشهيای جدیيد الديودهی ویيد ویی را بيه
عنوان مداخله مبتنی بر شواهدی که کاربردهای اراوانيی بيرای اايراد بيا اخيت لهيای طیيف
اتیستیک در محیطهای آموزشی دارد ،بیان کردهاند (بلینی و آکولیان .) 112 ،
نشان داده است که کسب مهاراها با استفاده از الدودهی وید ویی در مقایسه بيا دیدير
روشهای مداخلهای خیلی سریع میباشد و نیازمند زمان و منابع انسانی محيدودی ميیباشيد
(کوربت  .) 11 ،بلینی و آکولیان ( ،) 112در یک ايرا تحلیيل از
بین سالهای 2

پيژوهش منتشرشيده

و  ، 11نتیجه گراتند که الدودهی وید ویی بيه ليورا مواقیيتآمیيز

میتواند در زمینه مهاراهای ارتباطی -اجتماعی ،مهاراهای کارکردی و عمل رد راتاری
مورد استفاده قرار گیرد .زمینههای ویژهای که در این پژوهش به لورا مواقیتآمیز نشيان
داده شده است شامل مهاراهای اجتماعی (مثل ،بلینی ،آکولیيان و هياپف  ،) 112 ،راتيار
بييازی (مثييل ،ریدييون ،هیدبييی و انييدی اا  .) 116 ،مهيياراهييای م المييه (مثييل ،ورا و
نیسورث ،) 11 ،6مهاراهای خودیياری (مثيل ،شيییلی -بنيامو ،التزکير و تيابمن) 11 ،2
میگردد.

1

. Autism Spectrum Disorder
. Bellini & Akullian
3
. Corbett
4
. Hopf
5
. Reagon, Higbee & Endicott
6
. Wert & Neisworth
7
. Shipley-Benamou, Lutzker & Taubman
2
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بلینی و آکولیان ( ،) 112الديودهی ویيد ویی را بيرای اايزایش تااميل اجتمياعی در دو
کودک پیشدبستانی با اخت لهای طیف اتیستیک ب يار بردنيد و نتیجيه گراتنيد کيه روش
الدودهی وید ویی در اازایش تاامل اجتماعی کودکان با اخت لهای طیف اتیسيتیک ميورر
میباشد .نی وپالوس و کنيان (  ) 11نیيز بيا اسيتفاده از روش الديودهی ویيد ویی ،اريراا
الدودهی وید ویی بر شروع تاامل اجتماعی در کودکان اتیستیک را در چهار کودک  2تيا
سال اتیستیک را با استفاده از طرح خطو پایه چندگانه مورد ارزیابی قرار دادنيد و نشيان
دادنييد کييه در همييه کودکييان مييورد آزمييایش ،نشييان دادن ویييد و ،تاييام ا اجتميياعی و
مهاراهای بازی متقابل را اايزایش داده اسيت کيه در و مياه پیدیيری حفيظ شيده بيود
(نی وپالوس و کنان .) 11 ،همچنین ،نی وپالوس ،کنان و نی وپا لو -سيمیرنی (  ) 11در
پژوهشی با عنيوان اريراا تاميیم یااتيه الديودهی ویيد ویی بير تثبیيت کنتيرل محيرکهيای
دستوری در کودکان اتیستیک نتیجه گراتنيد کيه روش الديودهی ویيد ویی روش ميورری
میباشد .چارلوپ– کریستی و دانشور (  ) 11نیز نشان دادند که الدودهی وید ویی یيک
ابزار مورر و سریع برای آميوزش دیيدگاهگیيری در کودکيان اتیسيتیک ميیباشيد و هيم در
تامیم پاسخ و هم محرک نتیجهبخش ميیباشيد .همچنيین نتيای پيژوهش دیآتنيو ،منديی
آپانلو و تیلور (  ) 11نشان داد که الدودهی وید ویی منجر به کسب سریع هم پاسيخهيای
حرکتی و هم ک می در همه بازیهای متوالی میشود.
سالهای بسیاری است که والدین ،مالمان و درمان گيران بيه ليورا اايالی اسيت کيه
طیف وسیای از روی ردهای درمان و آموزش ااراد با اخت لهای طیيف اتیسيتیک را دنبيال
کردهاند .ماهیت گی کننده راتارها و مش

ا مرتبط با اخت لهيای طیيف اتیسيتیک یيک

منبع ناامیدی برای خانوادههيا و متخصصيین بيوده اسيت .در حيال حاضير ،وضيایت درميان
گی کننده باقی مانده است .یک نوع نسبتاً جدیدی از درمانها که امیيدها را بيرای اايراد بيا
1

. Nikopoulos & Keenan
. Nikopoulou-Smyrni
3
. Charlop-Christy & Daneshvar
4
. D'Ateno, Mangiapanello & Taylor
2
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اخت لهای طیف اتیستیک نده داشته است بر روی استفاده از وید و متمرکز شيده اسيتو و
نشان داده شده است کيه الديودهی ویيد ویی یيک روش آموزشيی ميورری بيرای اايراد بيا
اخت لهای طیف اتیستیک میباشد (باگی  ،هومز  ،الیزابت و ویلیامز .) 11 ،
از آنجا که یااتن شیوههای درمانی کوتاهميدا و کيارا و ميورر از جمليه ضيروراهيای
پژوهش در حوزه درمان میباشد و این ه شیوه درمانی الدودهی وید ویی جزو درميانهيای
کوتاهمدا و نوین بيه شيمار ميیرود ،انجيا پيژوهش در زمینيه ارربخشيی روش الديودهی
وید ویی می تواند از اهمیت برخوردار باشد .پژوهش حاضر باهدف بررسی ارربخشی روش
الدودهی وید ویی بر ارتبا چشمی و تايام ا اجتمياعی کودکيان بيا اخيت لهيای طیيف
اتیستیک انجا شد.
روش
پژوهش حاضر ،یک پژوهش آزمایشی تک آزمودنی با اسيتفاده از طيرح خطيو پایيه
چندگانه میان آزمودنیها بود.
جامعه آماری
جاماه آماری شامل همه کودکان با اخت لهای طیف اتیستیک شهرستان تبریز بود.
نمونه آماری
کودک ( پسير و دختير)  6تيا  1سيال بيا اخيت لهيای طیيف اتیسيتیک از مرکيز
اخت الا نااذ رشد شهر تبریز انتخاب شدند .ندین ،دختر سيال و  2ماهيه از  2سيالدی بيا
تشخیص اتیستیک تحت دارودرمانی و ( ABAتحلیل راتار متقابل) قرار گراته است .نميره
آزمون کارز،6

(اتیستیک خفیف تا متوسط) برای وی بدست آمد .علی ،پسر  6سيال و

ماهه ،از  6سال و  6ماهدی با تشخیص اتیستیک تحت درميان  ABAقيرار گراتيه اسيت.
1

. Buggey
. Hoomes
3
. Sherberger
4
. Williams
5
. multiple baseline across subjects design
6
. childhood autism rating scale
2
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نمره آزمون کارز( 1 ،اتیستیک خفیف تا متوسط) برای وی بدست آمد .رنا ،دختير  2سيال
و ماهه ،از  6سال و ماهدی با تشخیص اتیستیک تحت درمان  ABAقرار گراته اسيت.
نمره آزمون کارز( 6 ،اتیستیک خفیف تا متوسط) برای وی بدست آمد .امین ،پسر سيال
و ماهه ،از  6سال و  6ماهدی با تشخیص اتیستیک تحت درمان  ABAقرار گراته اسيت.
نمره آزمون کارز،

(اتیستیک خفیف تا متوسط) برای وی به دست آمد.

روش گردآوری دادهها و ابزار پژوهش
پس از مراجاه به مرکز اتیستیک و اجيرای آزميون کيارز بير روی کودکيان اتیسيتیک
مرکز اخت الا نااذ رشد تبریز ،کودک با اخت لهای طیف اتیستیک خفیف تيا متوسيط
انتخاب شدند .برای تهیه کلیپ وید ویی ،قبل از شروع درمان ،ابتدا از یک کودک با رشيد
طبیای خواسته شد تا همزمان با شمارش از تا  1به چشمهای درمان گر نداه کنيد و از او
ایلمبرداری شد و برای تاام ا اجتماعی نیز نحوه انجا هر کدا از بيازیهيا ابتيدا بيا الديو
کار شد و سیس ایلمبرداری شيد .در مجميوع کلیيپ ویيد ویی (بيرای هير مهيارا یيک
کلیپ) انتخاب و از این کلیپهای وید ویی بيرای الديودهی بيه آزميودنیهيا اسيتفاده شيد.
آیتمهای مورد پژوهش در آزمودنی اول (ندین) به مدا جلسه ،در آزمودنی دو (عليی)
جلسه ،در آزمودنی سو (رنا)  6جلسه و در آزمودنی چهار (امین) جلسه بيدون پخيش
کلیپ وید ویی برای تایيین خطيو پایيه ارزیيابی شيد ،سيیس بيه ميدا  1جلسيه کلیيپ
وید ویی گراتهشده از مدل برای آزمودنیها پخش شد و سیس در م ان و شيرایطی مشيابه
م ان و شرایط پخششده در کلیپ وید ویی با آزمودنی کار شد و عمل رد آزمودنیها در
هر جلسه ربت شد .یک ماه و ماه پس از کاردرميانی پیدیيری بيدون الديودهی ویيد ویی
انجا گرات.
برای تشخیص اخت ل از مقیاس درجهبندی اتیستیک کودکان استفاده شيد .ایين مقیياس
توسط اریک اسچویلر و هم ارانش در سال

با هدف ارزیابی کودکان باالی سيال

مش وک به اتیستیک تهیه شده است .ی ی از ویژگیهای عمده و اساسی ایين آزميون ایين
1

. Schopler & et al.
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است که کودک را در مقایسه با همساالن مورد ارزیابی قرار میدهد و در این مورد نیمير
مرتبط با هر کودک را ارا ه میدهد .آزمونگر کودک را مورد مشاهده قرار میدهد و نیيز
اط عاا را از والدین بدسيت ميیآورد .راتيار کيودک در یيک مقیياس مبنيی بير پسيرات
راتاری در مقایسه با سن درجهبندی میشود .این آزمون از

گویيه تشي یل شيده اسيت و

هر گویه از سطح طبیای تا شدید نمرهگذاری میشود .مجموع نميرههيای هير گویيه تيا
میباشد .اگر کودک نمره

تا  1بدست آورد ،طبیای است .اگر نميره  1تيا  6بدسيت

آید کودک اتیستیک خفیف تا متوسط میباشد و اگر نمره  6تا  61بدسيت آیيد کيودک
اتیستیک شدید میباشد (رااای2 ،

) .پایایی آزمون -بازآزمون این مقیاس  1/ 1بدسيت

آمده است ( ).
روش تجزیهوتحلیل دادهها
به منظور تجزیهوتحلیل دادهها ،از تحلیل نموداری و ترسيیمی اسيتفاده شيد و بير اسياس
روند نیمر ارراا متغیر مستقل بر متغیر وابسته بررسی گردید.
نتایج
نمييودار  ،دگرگييونی رونييد درمييان در ااييزایش ارتبييا چشييمی را نشييان مييیدهييد .از
آزمودنیها خواسته شد تا همزمان با شمارش از تا  1به چشيمهيای درمياندر ندياه کنيد.
آزمودنی اول (ندین) در مرحله خط پایه رانیه ارتبا چشيمی داشيت ،در جلسيه آخير 1
رانیه و در پیدیری ماهه رانیه و در پیدیری ماهه رانیه ارتبا چشيمی بيرای وی ربيت
شد .آزمودنی دو (علی) در مرحله خط پایه ال ً ارتبا چشيمی نداشيت .در جلسيه آخير
 1رانیه ارتبا چشمی برای وی ربت شد و در پیدیری و ماهه این زمان برای وی حفظ
شد .آزمودنی سو (رنا) در مرحله خط پایه ال ً ارتبا چشمی نداشت .در جلسيه آخير 1
رانیه و در پیدیری ماهه  6رانیه و در پیدیری ماهه رانیه ارتبا چشيمی بيرای وی ربيت
شد .آزمودنی چهار (امین) در مرحله خط پایه رانیه ارتبا چشمی داشت .در جلسه آخر
 1رانیه و در پیدیری ماهه و ماهه رانیه ارتبا چشمی برای وی ربيت شيد .یااتيههيای
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پژوهش نشان داد که روند درمان باعث اازایش ارتبا چشيمی در هميه آزميودنیهيا شيده
است.
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نمودار دگرگونی روند درمان در اازایش تاام ا اجتماعی به ش ل بيازی بيا تشيک
انری را نشان میدهد .مهارا گراتن دست درماندر و بازی با تشک انری برای بيازی بيا
تشک انری در نظر گراته شد که عدد لفر به منزله عد توانایی ،عيدد بيه منزليه توانيایی
انجا ی ی از مهاراها ،عدد به منزله انجا هر مهارا میباشد .یااتههای پژوهش نشيان
میدهد که روند درمان باعث اازایش تاام ا اجتماعی به ش ل بازی با تشک انيری شيده
است .در پیدیری و ماهه نیز این میزان مهارا یاد گراتهشيده در هير آزميودنی حفيظ
شده است.
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نمييودار دگرگييونی رونييد درمييان در ااييزایش تاييام ا اجتميياعی بييه شي ل بييازی بييا
م اييبهييای سيياخت را نشييان م يیدهييد .مهييارا درخواسييت بييرای بييازی ،آوردن سييبد
م ابهای ساخت ،بازی با م ابهای ساخت و گذاشتن م ابهيا در داخيل سيبد بايد از
اتما بازی برای بازی با م ابهای ساخت در نظر گراته شد که عدد ليفر بيه منزليه عيد
توانایی ،عدد به منزله توانایی انجا ی ی از مهاراهيا ،عيدد بيه منزليه توانيایی انجيا
مهارا ،عدد به منزله توانایی انجا

مهارا و عدد بيه منزليه توانيایی انجيا هير چهيار

مهارا میباشد .یااتههای پژوهش نشان میدهد که رونيد درميان باعيث اايزایش تايام ا
اجتماعی به ش ل بازی با م ابهای ساخت شيده اسيت .در پیدیيری و ماهيه نیيز ایين
میزان مهارا یاد گراته شده در آزمودنی (ندین ،عليی و اميین) حفيظ شيده اسيت .بيرای
آزمودنی سو (رنا) در مرحله پیدیری ماه حفظ شد اما در مرحله پیدیری ماهيه قيادر بيه
انجا

مهارا از مهارا گردید .یااتههای پژوهش نشان میدهد که روند درميان باعيث

اازایش تاام ا اجتماعی به ش ل بازی با م ابهای ساخت شده است.

اثربخشی الگودهی ویدئویی بر ارتباط چشمی و…

00

نمودار دگرگونی روند درمان در کاهش زمان درگیر شدن در بازی با تشک انيری را
نشان میدهد .اگر آزمودنیها در  61رانیه بازی با تشک انری را درخواست نميیکردنيد بيه
منزله عد توانایی محسوب میشد و عدد  61به منزله عد توانایی ربت ميیشيد .در مراحيل
خط پایه هیچ یک از آزمودنیها درخواستی برای بازی در  61رانیه نداشتند .در جلسه آخير
همه آزمودنیها ب االله برای بازی درخواست کردنيد .در پیدیيری ماهيه آزميودنی اول
(ندین) رانیه ،آزمودنی دو (علی) رانیه ،آزمودنی سو (رنا)  6رانیيه و آزميودنی چهيار
(امین) رانیه طول کشيید تيا درخواسيت بيازی کنيد .در پیدیيری ماهيه ایين زميان بيرای
آزمودنی اول  6رانیه ،آزمودنی دو

رانیه ،آزمودنی سو

رانیه و آزمودنی چهار  2رانیيه

ربت گردید .یااتههای پژوهش نشان میدهد که رونيد درميان باعيث کياهش زميان درگیير
شدن در بازی با تشک انری شده است.
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نمودار دگرگونی روند درمان در کاهش زمان درگیر شيدن در بيازی بيا م ايبهيای
سياخت را نشيان ميیدهييد .اگير آزميودنیهييا در  61رانیيه بيازی بييا م ايبهيای سيياخت را
درخواست نمیکردند به منزله عد توانایی محسوب میشد و عدد  61به منزله عد توانایی
ربت میشد .در مراحل خط پایه هیچ یک از آزمودنیها درخواستی برای بيازی در  61رانیيه
نداشتند .در جلسه آخر همه آزمودنیها ب االله برای بازی درخواست کردند .در پیدیيری
ماهه و ماهه ،آزمودنی (نديین ،عليی و اميین) ب االيله در بيازی درگیير شيدند وليی
آزمودنی سو (رنا) در پیدیری ماهه با رانیه و در پیدیری ماهه با  2رانیه تأخیر در بازی
درگیر شد .یااتههای پژوهش نشان میدهد که روند درمان باعث کاهش زمان درگیر شيدن
در بازی با م ابهای ساخت شده است .یااتههای پژوهش نشان میدهيد کيه رونيد درميان
باعث کاهش زمان درگیر شدن در بازی با م ابهای ساخت شده است.
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بحث
پژوهش حاضر با هدف بررسی ارربخشی روش الدودهی وید ویی بر ارتبيا چشيمی و
تاام ا اجتماعی کودکان با اخت لهای طیف اتیستیک انجا شد .نتای پژوهش نشيان داد
کييه الدييودهی ویييد ویی در ااييزایش ارتبييا چشييمی و تاييام ا اجتميياعی کودکييان بييا
اخت لهای طیف اتیستیک مورر است .در مراحل خط پایه آزمودنیهای دو و سو ارتبا
چشمی نداشتند و آزمودنی های اول و چهار تماس چشمی در حد ی ی دو رانیيه داشيتند و
هیچ یک از آزمودنیها قادر به بازی با تشک انری و بازی با م ابهيای سياخت نبودنيد و
درخواستی برای بازی نداشتند .ارا ه وید و باعث اازایش چشمدیر ارتبيا چشيمی در هميه
آزمودنیها شد که در پیدیری و ماهيه نیيز تقریبياً پایيدار بيوده اسيت و باعيث اايزایش
چشمدیر تاام ا اجتماعی به ش ل بازی با تشک انری و بازی با م ايبهيای سياخت در
همه آزمودنیها شدو که در پیدیری و ماهه بازی بيا تشيک انيری بيه ليورا کاميل و
بازی با م اب ساخت در سه آزمودنی به ليورا کاميل و در ی يی از آزميودنیهيا تقریبياً
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پایدار بوده است .همچنین در مراحل خط پایه هیچ یک از آزمودنیها در بازی با تشک انيری
و م ابهای ساخت درگیر نمیشدند .ارا ه وید و باعث اازایش چشمدیر تاام ا اجتمياعی
در همه آزمودنیها شد و آزمودنیها ب االله در هر دو بازی درگیر شدند کيه در پیدیيری
و ماهه نیز تقریباً پایدار بوده است که میتواند نشان از پایداری ارراا درمان باشد.
نتیجهی بدست آمده همسو با مطالاه نی وپالوس و کنان (  ) 11میباشد که بيا اسيتفاده
از روش الدييودهی وی يد ویی ،ارييراا الدييودهی وی يد ویی بيير شييروع تاامييل اجتميياعی در
کودکان اتیستیک را در چهار کودک  2تا سال اتیسيتیک را بيا اسيتفاده از طيرح خطيو
پایه چندگانه مورد ارزیابی قرار دادند و نشان دادند کيه در هميه کودکيان ميورد آزميایش،
نشان دادن وید و ،تاام ا اجتماعی و مهاراهای بازی متقابل را اازایش داده است که در
و ماه پیدیری حفظ شده بود (نی وپالوس و کنان .) 11 ،همچنین همسو با نتای بلینيی
و هم ياران ( ) 112ميیباشيد .ایين محققيان ،الديودهی ویيد ویی را بيرای اايزایش تاامييل
اجتماعی در دو کودک پیشدبستانی با اخيت لهيای طیيف اتیسيتیک ب يار بردنيد و نتیجيه
گراتند که روش الدودهی وید ویی در اازایش تااميل اجتمياعی کودکيان بيا اخيت لهيای
طیف اتیستیک ارربخش است .الز به یادآوری اسيت کيه در ایيران کيار مشيابهی ليورا
ندراته و این پژوهش اولین تحقیق در این زمینه در ایران میباشد.
در تبیین نتیجهی بدست آمده ميیتيوان بیيان کيرد ،از آنجيایی کيه الديودهی ویيد ویی
راهنماهای دیداری را ب ار میبرد ،یک راهبرد مورری برای آموزش اايراد بيا اخيت لهيای
طیف اتیسيتیک ،کيه یادگیرنيدگان دیيداری هسيتند ،ميیباشيد (بلینيی و آکولیيان.) 112 ،
نظریههای گوناگونی در مورد علت مواقیتآمیز بودن الدودهی وید ویی توضيیحاتی ارا يه
کردهاند .بر اساس نظر مک کوی و هرمانس ( ،) 112ماهیت دیداری این راهبرد به ااراد بيا
اخت لهای طیف اتیستیک کمک میکند تا چارچوب مناسبی از مرجع بيرای راتارشيان در
زمینه تایینشده پیدا کنند .الدودهی وید ویی مم ن اسيت بيه اايراد بيا اخيت لهيای طیيف
اتیستیک کمک کند تا با تقلید و یادگیری تصادای ،مش

تشان را در نياتوانی از توجيه بيه

محرک مربوطه که مم ن است عاميل ميورر باشيد ،برطيرف کننيد .چيارلوپ -کریسيتی و
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اریمن ( ) 111پیشنهاد کردند که الدودهی وید ویی میتواند به کودکيان بيا اخيت لهيای
طیف اتیستیک کمک کند تا بیش حساسیتی به محرکها را با تسهیل توجهشان به محيرک
و نشانههای برجسته در یيک موقایيت تایيینشيده جبيران کننيد .اايزون بير ایين ،الديودهی
وید ویی میتواند اضطراب مربو به تاام ا اجتماعی را کياهش دهيد ،در نتیجيه ،ايرد را
برای توجه بیشتر به محرک مربوطه قادر میسازد (بلینی و آکولیان.) 112 ،
چارلوپ -کریستی و هم اران ( ) 111نیز ارض کردند که الدودهی ویيد ویی مم ين
است اندیزش را بیشتر کند و بیان کردند که ایين روش برخيی از کودکيان بيا اخيت لهيای
طیف اتیستیک را تقویت میکند .ااراد با اخت لهای طیف اتیسيتیک مم ين اسيت تقویيت
الدودهی وید ویی را به علت نارسایی اجتماعی اساسيی ،درک کننيدو بيرای مثيال ،بيه نظير
میرسد توجه و وابستدی بسیاری از کودکان با اخت لهای طیف اتیستیک به اشیاء بیشيتر از
سایر ااراد است و پیشنهاد کردند که در کودکان با اخت لهای طیف اتیستیک شياید توجيه
بیشتری به وید و به نسبت به الدوی زنده آسانتير اسيت (چيارلوپ -کریسيتی و هم ياران،
 .) 111همچنین بلینی و آکولیان ( ،) 112ارض کردند که کودکان بيا اخيت لهيای طیيف
اتیستیک که تماشای وید و ااالیت ترجیحیشان است ،مم ن است بيا الديودهی ویيد ویی
براندیخته شوند .داوریک (

) تاکید کرد که الدودهی وید ویی به ویژه با نشان دادن به

کودکان که آنها قادر به مواقیت هستند اعتمادبيهنفيس آنهيا را بیشيتر و راتارهيای مثبيت را
ترغیب میکند .در مجموع نتای پژوهش نشان داد که الدودهی وید ویی روش ميورری در
اازایش ارتبا چشمی و تاام ا اجتماعی کودکان با اخت لهای طیف اتیستیک میباشد.
پیشنهاد میشود که در پژوهشی با طرح آزمایشی ،درميان الديودهی ویيد ویی بيا سيایر
درمانها مقایسه شود .همچنین پیشنهاد میشود ارربخشيی ایين روش درميانی بير روی سيایر
جنبههای اخت ل اتیستیک مورد بررسی قرار گیرد و نیز پیشنهاد میشود در برنامهریزیهيای
درمانی و توانبخشی ،روش الدودهی وید ویی گنجانده شود.

1

. Freeman
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