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ABSTRACT
Introduction: Autism Spectrum Disorder (ASD) is a neurodevelopmental disorder that
occurs in the early years of life and is characterized by social impairment, verbal and non-verbal
communication difficulties as well as stereotypical behaviors. Rehabilitating autistic children at
the early stages of growth, in which their brain is highly flexible, yields to enhanced treatment
process and provides the chance of utilizing their talents. In other words, late detection and
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treatment will leave these children's behavior unchanged until adulthood. Considering the
role of eyes, as one of the most valuable sources of information in social interactions and
the different patterns of eye behaviors in autistic children in response to social stimuli, the
non-invasive eye tracking technique is an appropriate approach to early diagnosis of this
disorder. This way it is possible to investigate how visual stimuli are processed in autistic
people at different ages.

Conclusion: This study is a review of the previous studies

in the field of eye-tracking data analytics conducted with the aim of identifying the autistic
and normal children eye movement patterns in response to social stimuli. The results of
published investigations confirm that eye tracking is an effective approach for identifying
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the different patterns of eye movements in autistic children compared to normal subjects.
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These differences can be assumed as the basis for developing intelligent ASD screening systems.
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مقدمه :اختالل طيف اتيسم یک اختالل تکامل ذهنی است که در سالهاي اولية زندگي رخ میدهد و
با اختالالت اجتماعی ،مشكالت ارتباطي کالمی و غیرکالمی و همچنين بروز رفتارهای کلیشهای مشخص
ميشود .توانبخشی کودکان اتیستیک در مراحل آغازین رشد که انعطافپذیری مغز باالست؛ منجر به بهبود
روند درمان شده و امكان بهرهبرداری از استعدادهای آنها را فراهم میآورد .به عبارت ديگر تشخیص و
درمان دیرهنگام ،عملكرد غيرقابل تغيير اين كودكان را تا بزرگسالي در پي خواهد داشت .با توجه به نقش
چشمها بهعنوان یکی از ارزشمندترین منابع اطالعاتی در تعامالت اجتماعی و الگوی متفاوت رفتارهاي چشم
در کودکان اتیستیک در پاسخ به محرکهای اجتماعی ،روش غیرتهاجمی ردیابی چشم رویکردی مناسب در
تشخیص زودهنگام این اختالل به شمار میرود .بدين ترتيب ميتوان چگونگي پردازش محرکهای بصری
در افراد مبتال به اختالل طيف اتيسم در سنین مختلف را مورد بررسي قرار داد .نتيجهگيري :پژوهش
حاضر مروري بر پژوهشهای انجام شده در زمينة تحلیل دادههای ردیابی چشم بهمنظور شناسایی الگوی
حركت چشم در پاسخ به محركهاي اجتماعي در کودکان اتیستیک و عادی است .نتايج پژوهشهای انجام
شده تایید میکنند که ردیابی چشم رویکردی مؤثر در تشخیص الگوهای رفتاری متفاوت چشم در کودکان
اتیستیک در مقايسه با کودکان عادی میباشد .این تفاوتها میتوانند مبنایی برای ایجاد سیستمهای
هوشمند غربالگری کودکان مبتال به اتیسم باشند.
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مقدمه

شــیوع اتیســم و ضــرورت تشــخیص زودهنــگام آن از یکســو و
کارایــی رویکــرد ردیابــی چشــم از ســوی دیگــر توجــه بســیاری
از محققیــن را بــه ایــن حــوزه جلــب کــرده اســت .نمــودار 1
تعــداد مقــاالت منتشــر شــده طــی ســالهای اخیــر در حــوزة
تشــخیص اتیســم بــا اســتفاده از روش ردیابــی چشــم را نشــان
میدهــد کــه بیانگــر توجــه روزافــزون محققیــن بــه ایــن
حــوزه اســت ( .)13هــدف پژوهــش حاضــر ایــن اســت کــه
پژوهشهایــی کــه بــه تفــاوت الگــوی نــگاه بــه محرکهــای
بصــری در کــودکان اتيســتيک و کــودکان عــادی پرداختهانــد
را بــه صــورت سیســتماتیک مــورد بررســی قــرار دهــد تــا
از ایــن رهگــذر بتــوان مشــخصات کلیــدی ،نقــاط ضعــف و
قــدرت رویکردهــای مختلــف را بــرآورد کــرد .ایــن مقایســه
پیــش نیــازی بــرای طراحــی و توســعة ابزارهــای هوشــمند
غربالگــری کــودکان اتیســتیک اســت .پژوهشهــای پیشــین
از جنبههــای ســال انتشــار ،نــوع مطالعــه ،محــدودة ســنی و
5
تعــداد شــرکتکنندگان ،رویکــرد تحلیــل ،وظیفــه 4و محــرک
تعریــف شــده ،روش یادگیــری ماشــین و نتایــج مــورد بررســی
قــرار گرفتهانــد.
ادامــة پژوهــش حاضــر بــه صــورت زیــر ســازماندهی شــده
اســت :در بخــش بعــدی بــه معرفــی روش ردیابــي چشــم و
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Task
Stimuli

تصوير  -1روشهای هوشمند تشخیص اتیسم.
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اتیســم یــک اختــال عصبــی تحولــی 1اســت کــه کــودکان
مبتــا بــه آن مشــکالت عمــدهای در تعامــات اجتماعــی،
ارتباطــی و زبانــی دارنــد ( .)1ایــن افــراد در برقــراری و نــگاه
داشــتن تمــاس چشــمي جهــت پــردازش اطالعــات چهــرهای
و تنظيــم رفتــار اجتماعــي خــود ناتــوان ميباشــند ( .)2بــه
نظــر میرســد علــت ایــن ناهنجاریهــا از عواملــی رشــدی
ناشــی میشــود کــه بــر همــه یــا بســیاری از سیســتمهای
عملکــردی مغــز اثــر گذاشــته و رونــد رشــد و تحــول مغــز را
دچــار تغییــر مینماینــد ( .)3نقطــة مقابــل ایــن ناهنجاریهــا
تواناییهــای فوقالعــادهای اســت کــه برخــی از ایــن کــودکان
در زمینــهای خــاص همچــون محاســبات ریاضــی پیچیــده
و یــا نواختــن موســیقی دارا میباشــند ( .)4بــا توجــه بــه
خصوصیــت ذکــر شــده ،تشــخیص و مداخلــة زودهنــگام
نقــش بســزایی نــه تنهــا در رونــد درمــان ایــن کــودکان ایفــاء
میکنــد بلکــه میتوانــد آینــدهای روشــن بــرای آنــان رقــم
زنــد ( .)5امــا مشــکل اینجاســت کــه عليرغــم پدیــدار شــدن
زود هنــگام عالئــم اولیــه ،اغلــب تشــخیص زودهنــگام ایــن
اختــال بــه علــت ناآگاهــی خانوادههــا و نیــز محدودیــت
در ابزارهــای ســنجش قابــل دســترس بــه کنــدی صــورت
میپذیــرد .بنابرایــن بســياري از كــودكان مبتــا بــه اتیســم
ت مداخلــة زود هنــگام را كــه ممكــن اســت آســيبهاي
فرص ـ 
شــديد و پايــدار آتــی را تعديــل كنــد ،از دســت میدهنــد (.)6
از ایــن رو اســتفاده از روشهــای هوشــمند در کنــار روشهــای
بالینــی بــه افزایــش ســرعت تشــخیص و تصمیمگیــری بــا
ثبــات مبتنــی بــر قضــاوت بالینــی کمــک میکنــد .روشهــای
هوشــمند تشــخیص اتیســم را ميتــوان مطابــق تصويــر  1در
ســه گــروه کلــي دســتهبندی نمــود .بــا توجــه بــه آنکــه اتيســم
اختاللــي در رشــد مغــز اســت بررســي ســاختار و عملکــرد
مغــز بــا اســتفاده از تصویربــرداری و نــوار مغــزی ميتوانــد
رویکــردی مناســب در تشــخيص ایــن بيمــاری محســوب شــود
( .)7، 8امــا چالــش پيــش روی ایــن روشهــا ،صــرف نظــر از
هزینــه ،ایــن اســت کــه در آنهــا هيــچ توجــهای بــه رفتــار
فــرد نميشــود و ایــن در حاليســت کــه اتيســم نمــود قابــل
توجهــی در رفتــار افــراد دارد .از طــرف دیگــر اســتفاده از ایــن
روشهــا ممکــن اســت منجــر بــه آزار کــودکان شــوند بهعنــوان
مثــال رد شــدن از تونــل دســتگاه تصویربــرداری یــا اســتفاده از
کالههــای الکتــروددار در بررســی ســیگنالهای مغــزی بــرای
کودکانــی بــا ســنین کــم چنــدان ســاده نمیباشــد .دســتة دوم
بــه بررســی ژنهــای حامــل اختــال اتیســم میپردازنــد .در
مطالعــات صــورت گرفتــه در ایــن حــوزه مقادیــر بیــان ژنهــای
شــخص در طــی بازههــای زمانــی مختلــف (بهعنــوان مثــال
از  8هفتگــی تــا  40ســالگی) از نواحــی مختلــف ســاختار
مغــزی بــه دســت آمــده و در نهایــت ابتــا یــا عــدم ابتــا
بــه اتیســم در فــرد تشــخیص داده میشــود ( .)9، 10رونــد
تشــخیص ایــن روش طوالنــی میباشــد و فرصــت مداخلــة

زودهنــگام از دســت مـیرود .دســتة ســوم اســتفاده از ردیابــی
حرکــت چشــم جهــت بررســی نشــانگرهای 2رفتــاری میباشــد.
تكنولــوژي ردیابــی و ثبــت حــرکات چشــم بــه دليــل
مزایایــی همچــون قيمــت ارزان ،دســترسپذیری و خصوصــاً
غيرتهاجمــي 3بــودن بــه ابــزاری مناســب جهــت بررســي
توجــه دیــداری اجتماعــي و تحليــل الگوهــای رفتــاری افــراد
اتيســتيک تبدیــل شــده اســت ( .)11ایــن ابــزار بــه محقــق
اجــازه ميدهــد کــه بــا دقــت و درســتي بــاال مــکان دقيــق
نــگاه و طــول مــدت خيرگــي آن را بــرای ســنین مختلــف
ارزیابــي کنــد ( .)1شــاخصهای خطــر و عاليــم اتیســم بــه
دســت آمــده توســط معیــار خیرگــی چشــم نشــان میدهنــد
کــه روابــط دو جانبــة قابــل توجـهای میــان معیارهــای مبتنــی
بــر ردیابــی چشــم و تشــخیص اتیســم وجــود دارد بــه گونـهای
کــه ایــن معیارهــا میتواننــد در تصمیمگیــری بــا ثبــات
قضــاوت بالینــی در تشــخیص اتیســم بــه صــورت مؤثــر مــورد
اســتفاده قــرار گیرنــد (.)12
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نمــودار  -1رشــد مطالعــات مربــوط بــه اتیســم بــا اســتفاده از ردیابــی چشــم بــا
جســتجوی واژگان کلیدی “.)13( “Autism”, “Eye Tracking

روشهــای کمــی ســازی آن پرداختــه میشــود .در بخــش
ســوم پژوهشهایــی کــه پيشــتر در زمينــة تشــخيص اتيســم
بــه کمــک روش ردیابــي حرکــت چشــم صــورت گرفته بررســی
میشــوند .در نهایــت در بخــش چهــارم بــه نتيجهگيــری و
بیــان چالشهــای موجــود پرداختــه خواهــد شــد.
تکنولوژی ردیابی چشم

تصوير  -2سیستم ردیابی چشم.

انواع حرکات چشم
در واقــع حــرکات چشــم را میتــوان بــه دو دســتة اصلــی
خیرگــی 6و پــرش 7تقســیمبندی کــرد ( .)17هنگامــی کــه
نــگاه فــرد بــرای مدتــی بیــش از حداقــل زمــان الزم بــرای
خیرگــی ( 100-800میلیثانیــه) ،بــر روی ناحیــة کوچکــی
باشــد ،خیرگــی اتفــاق میافتد.کســب و پــردازش اطالعــات در
طــی خیرگیهــا بــه وقــوع میپیوندنــد .چرخشهــای ســریع
و پــرش گونــة چشــم کــه بیــن دو خیرگــی متوالــی اتفــاق
میافتــد و باعــث میشــود محــل مــورد نظــر در میــدان
دیــد چشــم قــرار گیــرد ،پــرش نامیــده میشــود .در پایــان
بســیاری از خیرگیهــا ،چشــمها بالفاصلــه بــه حالــت پــرش
در نمیآینــد بلکــه بــرای مدتــی حــرکات پرشــی کوچکــی
Fixation
Saccade

6
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در ایــن نــوع سيســتمهای ردیابــی حركــت چشــم ،همانطــور
کــه در تصويــر  2مشــاهده میشــود؛ كاربــر در مقابــل يــك
صفحــة نمايــش قــرار میگيــرد و يــك (يــا چنــد) دوربيــن
ويدئويــي از چشــمان وي تصويربــرداري ميكنــد .دنبالــة
تصاويــر بــه دســت آمــده ،بــراي تخميــن مســير نــگاه كاربــر
پــردازش ميشــود .بــرای افزایــش وضــوح مردمــک چشــم در
تصاویــر ثبــت شــده نــور مــادون قرمــز بــه چهــرة فــرد تابانــده
میشــود.
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میــزان توجــه اجتماعــی و ارتباطــات غیرکالمــی نشــانگرهایی
کارآمــد و زودرس در آزمایشــات بالینــی محســوب میشــوند
( .)14از آنجــا کــه چشــم افــراد بــه ســمت ویژگیهــای
برجســتة بصــری محیــط پیرامــون جــذب میشــود ،یــک روش
اندازهگیــری تعامــات اجتماعــی اســتفاده از روش غیرنفــوذی
ردیابــی چشــم اســت .شــایان ذکــر اســت کــه اســتفاده از
روش ردیابــی چشــم بهمنظــور برقــراری ارتبــاط بیــن افــراد
ناتــوان حرکتــی و کامپیوتــر و همینطــور تحلیــل نــوع ارتبــاط
بیــش از  3دهــه اســت کــه مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد.
تالشهــا بــرای اندازهگیــری حــرکات چشــم بــه حــدود صــد
ســال پیــش بــاز میگــردد امــا برخــی از روشهــای اولیــة
اندازهگیــری حــرکات چشــم بــا وجــود ابتــکاری بــودن ،کاربــر
پســند نبودنــد .در ایــن روشهــا نــه تنهــا شــیوة ردیابــی
چشــمی نامناســب بــود بلکــه تحلیــل دادههــای بــه دســت
آمــده نیــز شــامل فراینــد پیچیــدهای بــود و اغلــب مســتلزم
تحلیــل فریــم بــه فریــم فیلمهــا یــا ویدئوهــای ضبــط شــده
از حــرکات چشــم بــود .پیشــرفت تکنولوژیهــای ویدئویــی و
رایانـهای در دهــة گذشــته جهش قابــل توجهــی را در تحقیقات
حرکــت چشــمی بــه وجــود آورد .بــه طــور کلــی ســه روش
اندازهگیــری بــه روش الکتریکــی ،اســتفاده از لنزهــای تماســی
و اندازهگیــری بــه کمــک تصویــر بــرای اندازهگیــری حــرکات
چشــم بــه کار بــرده میشــود .دو روش اول دقــت باالیــی
ا تهاجمیانــد و اســتفاده از آنهــا تقریبــاً
دارنــد؛ امــا کامــ ً
محــدود بــه فعالیتهــای آزمایشــگاهی اســت .اســاس روش
ســوم اســتفاده از تصاویــر برداشــته شــده از چشــم و تعییــن
موقعیــت چشــم بــا پــردازش ایــن تصاویــر اســت .بــا اســتفاده
از تصویــر برداشــته شــده میتــوان برخــی مشــخصههای
چشــم را اندازهگیــری کــرد و ســپس بــا بررســی تغییــرات

ایــن مشــخصهها مــکان چشــم و نقطــة دیــد شــخص را بــه
دســت آورد .یکــی از مشــخصههای اصلــی بــرای ردیابــی،
موقعیــت مردمــک چشــم اســت .بیشــتر ردیابیهــای چشــمی
از نــور مــادون قرمــز یــا نزدیــک بــه مــادون قرمــز بــرای
افزایــش کنتراســت بیــن مردمــک و عنبیــه بهمنظــور تســهیل
ردیابــی اســتفاده مینماینــد ( .)15نکتــة مهــم در رابطــه بــا
ایــن روش ایــن اســت کــه وضعیــت مردمــک تــا حــدی بــه
حــرکات ســر حســاس اســت .یــک راهحــل بــرای رفــع ایــن
مشــکل بــه لطــف تکنولوژیهــای پیشــرفتة ویدئویــی ،ردیابــی
مرکــز مردمــک و محــل بازتــاب قرنیــه اســت .وضعیــت نســبی
ایــن دو داللــت بــر موقعیــت چشــم بــا توجــه بــه دوربیــن
دارد .ایــن روش نســبت بــه حــرکات بــدن یــا ســر حســاس
نیســت .اســتفاده از ترکیــب مرکــز مردمــک -بازتــاب قرنیــه
و ســایر روشهــا بــه طــور چشــمگیری موجــب کاهــش نیــاز
بــه تجهیزاتــی کــه جهــت ثابــت نگــه داشــتن ســر اســتفاده
میشــوند گردیــده اســت (.)16
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انجــام میدهنــد و پــس از آن وارد حالــت پــرش میشــوند.
8
ایــن حــرکات کوچــک را پرشهــای شــناور یــا ســراریزی
مینامنــد .در تصويــر  3انــواع حالتهــای حرکتــی چشــم
قابــل مشــاهده اســت (.)18

باشــد .مســیرهای اســکن یــا توالــی خیرگیهــا کــه بــه نوعــی
نشــاندهندة تغییــرات در نواحــی عالقــه در طــی زمــان بــه
شــمار مــیرود؛ میتوانــد بــرای تعییــن تصویرســازی ذهنــی
فــرد از مشــاهدة نمایشهــای بصــری مــورد اســتفاده قــرار
گیــرد (.)21
روشهــای غربالگــری کــودکان اتیســتیک بــا اســتفاده
از ردیابــی حــرکات چشــم
چشــم یکــی از ارزشــمندترین منبــع اطالعاتــی در تعامــات
اجتماعــی بــه شــمار مـیرود .در حقیقــت ارتباط چشــمی یکی
از شــالودههای اولیــه بــرای تحــول مهارتهــای اجتماعــی
اســت کــه در کــودکان اتیســتیک بــه طــور معنـيداری دچــار
نارســایی میباشــد ( .)22بهعنــوان مثــال همانطــور کــه در
تصويــر  4مشــاهده میشــود کــودکان اتیســتیک نســبت بــه
افــراد عــادی کمتــر بــه ناحیــة چشــمها خیــره میشــوند
و معمــوالً بیــن نــگاه خــود پرشهــای مداومــی بــه ناحیــة
بیــرون چهــره دارنــد (.)23

تصوير  -3انواع حالتهای حرکتی چشم (.)18

اندازهگیری حرکات چشم

11

اتیســتیک (ســمت راســت) .)23(-

از ایــن رو تحلیــل نــگاه بــه کمــک روش ردیابــی چشــم،
روشــی زودهنــگام در غربالگــری ایــن کــودکان میباشــد.
روش ردیابــی چشــم کــه امــروزه بــه علــت غیرتهاجمــی بــودن
روشــی پرکاربــرد در حــوزة تشــخیص و کمــک بــه افــراد ناتوان
حرکتــی محســوب میشــود ،اطالعــات مربــوط بــه عملکــرد
مغــز را از طریــق مطالعــة ناهنجاریهــای حرکتــی چشــم
فراهــم میکنــد .بــه ایــن ترتیــب میتــوان زمــان و مــکان
خیرگــی چشــم را در هنــگام نــگاه کــردن بــه محــرک ارزیابــی
کــرد و دانــش الزم در رابطــه بــا خصوصیــات اجتماعــی افــراد
مبتــا بــه اتیســم را بــه دســت آورد .تحلیــل نشــانگرهای
رفتــاری کــودکان اتیســتیک را بــر اســاس حــرکات چشــم و
نــوع محــرک و وظیفــة تعریــف شــده میتــوان بــه دو دســتة
دیــداری و دیــداری -حرکتــی تقســیمبندی نمــود (تصويــر .)5
منظــور از واکنشهــای حرکتــی هماهنگــی حــرکات دســت
و چشــم در دو حالــت انجــام وظایــف ایســتا و پویــا اســت.
واکنشهــای دیــداری کــه بــه بررســی واکنــش فــرد نســبت
بــه یــک محــرک دیــداری میپردازنــد بــه چهــار حــوزة
بررســی ترجیــح هندســی ،9نواحــی مــورد عالقــه (،10)AOI
تشــخیص احساســات و توجــه مشــترک 11تقســیم میشــوند.
Glissade
Geometric preference
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تصويــر  -4اختــاف میــان خــط ســیر نــگاه فــرد عــادی (ســمت چــپ) در مقابــل فــرد
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حــرکات چشــم در ســه دســتة مقیاسهــای فضایــی ،زمانــی
و شمارشــی قابــل اندازهگیــری هســتند ( .)17مقیــاس زمانــی
بــه اندازهگیــری حرکــت چشــم در بعــد زمــان اشــاره دارد.
بهعنــوان مثــال مــدت زمانــی کــه صــرف مشــاهدة نقــاط
خاصــی از یــک تصویــر میشــود .از رایجتریــن مقیاسهــای
ایــن گــروه میتــوان بــه مجمــوع زمــان خیرگیهــا و مــدت
زمــان خیــره شــدن اشــاره نمــود ( .)19مقیاسهایــی چــون
موقعیــت خیرگــی ،توالــی خیرگــی ،طــول مــدت پــرش و
الگوهــای اســکن مســیر بــه ایــن گــروه تعلــق دارنــد (.)20
ســرانجام مقیاسهــای شمارشــی بــه اندازهگیــری حرکــت
چشــم بــر مبنــای فراوانــی یــا تعــداد دفعــات اشــاره دارنــد .از
پرکاربردتریــن مقیاسهــای ایــن گــروه میتــوان بــه تعــداد
دفعــات خیرگــی و احتمــال وقــوع خیرگــی اشــاره نمــود.
مقیاسهــای شمارشــی معمــوالً بــرای شناســایی اهمیــت
مــوارد دیــداری مــورد اســتفاده قــرار میگیرنــد .توجــه بــه
ایــن نکتــه حائــز اهیمــت اســت کــه در حوزههــای موضوعــی
مختلــف ممکــن اســت بــر مقیاسهــای خاصــی از حــرکات
چشــم تأکیــد شــود .بــرای مثــال در مطالعــات مربــوط بــه
خوانــدن ،بیشــتر بــر مقیاسهــای زمانــی تأکیــد میشــود در
حالــی کــه در تحقیقــات مربــوط بــه ادراک تصویــر بیشــتر بــر
مقیاسهــای فضایــی تأکیــد میشــود .فراوانــی خیرگیهــای
بیننــده بــر روی یــک عنصــر یــا ناحیــهای خــاص از یــک
نمایــش بصــری ،منعکسکننــدة اهمیــت آن ناحیــه یــا
عنصــر اســت و مــدت زمــان خیرگــی بــر روی عناصــر خــاص
از یــک نمایــش دیــداری ،میتوانــد بــرای شناســایی ناحیــة
مــورد عالقــة بیننــده مــورد اســتفاده قــرار گیــرد .البتــه زمــان
خیرگــی طوالنیتــر بــر روی یــک نقطــه ،ممکــن اســت بــه
واســطة مواجــه فراگیــر بــا دشــوارترین تکالیــف یادگیــری
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تصوير  -7نواحی مورد عالقة چهره (.)25

تصويــر  -5دســتهبندی تحلیــل هوشــمند ارتباطــات غیرکالمــی بــا اســتفاده از ردیابــی
چشــم.

مطالعــات پیشــین ثابــت کردهانــد کــه احساســات مختلــف
هــر یــک بــر روی نواحــی خــاص از چهــره ظاهــر میشــوند.
بهعنــوان مثــال احساســات منفــی بیشــتر بــر روی ناحیــة
بــاالی صــورت ظاهــر میشــوند در حالــی کــه احساســات
84
84

 -1کــودکان اتیســتیک تمایــل کمتــری بــه نــگاه کــردن بــه
نواحــی چش ـمها دارنــد و نــگاه کــردن بــه دهــان را ترجیــح
میدهنــد .از ســوی دیگــر در مواجــه بــا فــردی کــه در حــال
صحبــت اســت توجــه خــود را بــه نواحــی بیــرون چهــره
همچــون گوشهــا معطــوف میکننــد (.)28، 29
 -2کــودکان اتیســتیک از نــگاه کــردن بــه صحنههایــی
کــه نشــاندهندة روابــط اجتماعــی همچــون بــازی کــردن
دو دوســت میباشــند ،بــه شــدت گریــزان هســتند و اغلــب
تمایــل بــه نــگاه کــردن بــه تصاویــر هندســی پیچیــده دارنــد
( .)30، 31هــر چقــدر پیچیدگــی تصاویــر اجتماعــی بــا
افزایــش چهرههــای موجــود در تصویــر افزایــش مییابــد،
ناتوانــی آنــان نیــز بیشــتر بــه چشــم میآیــد.
 -3ایــن کــودکان از هماهنگــی ضعیفــی میــان حــرکات دســت
و چشــم برخــوردار هســتند بهعنــوان مثــال در فعالیتهایــی
همچــون کشــیدن مــاوس بــه یــک نقطــة خــاص مســیر نــگاه
آنهــا متناســب بــا حرکــت دســت نمیباشــد (.)28
 -4آنهــا بــا چهرههــای نژادهــای دیگــر بهتــر از نــژاد
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تصويــر  -6ســمت راســت نمونـهای از تصویــر هندســی و ســمت چــپ نمونـهای از تصویــر
اجتماعــی (.)24

نتایج این مطالعات نشان میدهند که:
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آزمــون ترجیــح هندســی یــک زیــر نــوع پایــدار از ویژگیهــای
اتیســم بــا مضمــون کاهــش توجــه اجتماعــی و افزایــش
توجــه بــه تکــرار هندســی را شناســایی میکنــد .نمونــهای
از تصاویــر مــورد اســتفاده در ایــن آزمــون در تصويــر  6نشــان
داده شــده اســت .انتظــار م ـیرود کــه بــا افزایــش پیچیدگــی
تصاویــر مربــوط بــه محــرک اجتماعــی نتایــج آزمــون ترجیــح
هندســی تشــدید شــود ،بــه ایــن معنــا کــه کــودکان اتیســتیک
در تصاویــر اجتماعــی پیچیدهتــر توجــه بیشــتری بــه تصویــر
هندســی خواهنــد داشــت .از ایــن رو تمامــی کــودکان بــا
زمــان خیرگــی باالتــر از یــک مقــدار آســتانه بــر روی تصاویــر
هندســی بهعنــوان گــروه اتیســتیک پیشبینــی میشــوند.
مطالعــة مــروری کــه در ســال  2018صــورت گرفــت حاکــی
از آن اســت کــه افزایــش پیچیدگــی محتــوای محرکهــای
اجتماعــی بــا نمایــش بیــش از یــک شــخص در تصویــر ،عاملــی
اســت کــه بــه بهتریــن نحــو ممکــن تفــاوت نگــرش کــودکان
عــادی و اتیســتیک را آشــکار میســازد ( .)24نواحــی مــورد
عالقــة چهــره معمــوالً بــه ناحیــة دهــان ،بینــی ،چشــمها
اطــاق میگــردد .نمونــهای از ایــن نواحــی در تصويــر 7
نشــان داده شــده اســت (.)25

مثبــت بــر روی بخــش پایینــی صــورت تأثیــر میگــذارد.
بنابرایــن اگــر فــردی نتوانــد اشــارات مرتبــط را دریافــت
کنــد و یــا آنچــه کــه دیــده اســت را در کنــار هــم درک کنــد
تحلیــل نادرســتی از محیــط خواهــد داشــت و بــه تبــع آن،
احتمــال نشــان دادن واکنــش درســت کاهــش خواهــد یافــت.
بنابرایــن منطقــی بــه نظــر میرســد کــه توجــه بصــری بهتــر
بــه بخــش خاصــی از صــورت ممکــن اســت بــه نتایــج بهتــری
در تشــخیص احساســات منجــر شــود ( .)26توجــه مشــترک
بــه لحــاظ اجتماعــی بــه توانایــی هماهنگــی بصــری و بــه
اشــتراک گذاشــتن نقطــة نــگاه بــا دیگــران تفســیر میشــود
( .)27در پاســخ بــه توجــه مشــترک انتظــار داریــم مخاطــب
بــه ســمت نــگاه مــا توجــه کنــد و در آغــاز توجــه مشــترک
بــه دنبــال شــروع ایــن هماهنگــی دیــد از ســمت مخاطــب
هســتیم .پژوهشهــای صــورت گرفتــه در ایــن حــوزه دو
هــدف کلــی تحلیــل الگــوی رفتــاری و تشــخیص بیمــاری
بــا اســتفاده از الگــوی بــه دســت آمــده را دنبــال میکننــد.
جزئیــات مربــوط بــه ايــن پژوهشهــا در قالــب جــداول  1و 2
خالصــه شــده اســت.

مقاله مروري
خودشــان ارتبــاط برقــرار میکننــد بــه گون ـهای کــه میتــوان
گفــت ارتبــاط چشــمی آنهــا بــا ســایر نژادهــا تقریبـاً بینقــص
اســت (.)32، 33
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 -5ایــن کــودکان در تشــخیص احساســات مثبــت همچــون
شــادی عملکــرد بهتــری دارنــد چــرا کــه ایــن کــودکان توجــه
بیشــتری بــه ناحیــة دهــان دارنــد (.)26

جدول  -1مشخصات کلی مطالعات صورت گرفته.
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جدول  -2نوآوری و نتایج مطالعات صورت گرفته.
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در ایــن پژوهــش ،تحلیــل ارتباطــات غیرکالمــی کــودکان
اتیســتیک بهعنــوان یکــی از حوزههــای تحقیقاتــی فعــال
کــه در ســالهای اخیــر دســتاوردهای قابــل توجهــی داشــته
مــورد بررســی قــرار گرفــت .تحلیــل رفتــار کــودکان اتيســتيک
گام مهمــي در غربالگــری سيســتماتيک اتیســم خواهــد بــود.
86
86

تحلیــل الگــوی رفتــاری حاصــل از ردیابــی چشــم کــودکان
اتیســتیک نســبت بــه وظیفــة تعریــف شــده و محــرک مــورد
اســتفاده بســیار حســاس میباشــد و چنانچــه در طراحــی
آزمــون فاکتورهــای متعــددی تحــت کنتــرل قــرار نگیرنــد،
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نتیجهگیری

امــا روشهــای مبتنــی بــر ردیابــی چشــم بــا چالشهــای
بســیاری مواجــه هســتند .ایــن چالشهــا عبارتنــد از:

مقاله مروري
قابلیــت تعمیــم نتایــج بــه دســت آمــده کاهــش مییابــد و یــا
حتــی نتایــج متناقضــی حاصــل میگــردد.
تشــخيص مشــکالت رفتــاری بــه کمــک سيســتمهای
هوشــمند چنــدان ســاده نيســت؛ بــه عبارتــی بــه دليــل
پيچيدگــي بــاالی مســأله ،چنيــن سيســتمهایي غالبـاً خطــای
باالیــي دارنــد .بــه نظــر میرســد ترکیــب ایــن روشهــا بــا
روشهــای مبتنــی بــر عملکــرد مغــز همچــون  EEGنتایــج
مطلوبتــری ارائــه کنــد.
هرچنــد اتيســم را نميتــوان بيمــاری نــادری محســوب کــرد،
امــا بــه هرحــال نــرخ پایيــن ابتــا بــه آن موجــب ميشــود
کــه جامعــة آمــاری محــدودی در اختيــار داشــته باشــيم .ایــن
مســئله زمانــی کــه صحبــت از الگوهــای رفتــاری و روش
ردیابــی چشــم بــه میــان باشــد حادتــر میشــود چــرا کــه در
روشهــای مبتنــی بــر ســاختار و عملکــرد مغــز مجموعــه دادة
اســتانداردی جهــت ارزیابــی موجــود میباشــد در حالــی کــه
در روشهــای مبتنــی بــر ردیابــی چشــم ایــن چنیــن مجموعــه
دادهای در دســترس نمیباشــد .شــاید دلیــل ایــن امــر را
بتــوان همــان وابســتگی نتایــج بــه وظیفههــا و محــرک مــورد
اســتفاده دانســت.
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