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رفتار حرکتی

بررسی تأثیر دو روش الگودهی ویدئویی و زنده بر فراگیری ،یادداری و انتقال
مهارت پرتابکردن در کودکان مبتلا به اوتیسم
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چکیده
هدف از پژوهش حاضر ،بررسی اثربخشی الگودهی ويدئويی و زنده بر مهارت حرکتی در کودکان مبتلا به اختلال طيف
اوتيسم بود .بدينمنظور 77 ،کودک مبتلا به اوتيسم در دامنۀ سنی هفت تا  69سال در اين پژوهش شرکت نمودند.
شرکتکنندگان بهصورت تصادفی به سه گروه الگوی ويدئويی ،الگوی زنده و کنترل تقسيم شدند و تکليف موردنظر را
در سه جلسۀ متوالی تمرين کردند .شايانذکر است که تکليف بهکاررفته در اين پژوهش ،پرتاب کيسۀ لوبيا به وزن 688
گرم توسط شرکتکنندگان با دست غيربرتر به سمت هدفی بود که روی زمين قرار داشت 68 .دقيقه پس از آخرين بلوک
اکتساب ،شرکتکنندگان آزمون يادداری فوری را انجام دادند و  78ساعت بعد نيز در آزمون يادداری تأخيری و انتقال
شرکت نمودند .نمرات دقت افراد بهعنوان متغير وابسته در آزمون تحليل واريانس موردتحليل قرار گرفت .نتايج نشان
میدهد که هر دو نوع روش ارائۀ الگو (ويدئويی و زنده) در يادگيری مهارت حرکتی مؤثر میباشد و تفاوتی بين اين دو
نوع روش وجود ندارد .دليل احتمالی اين نتايج میتواند وجود قيد هدف تکليف باشد.
واژگان کلیدی :الگودهی ويدئويی ،الگودهی زنده ،مهارت حرکتی ،اختلال طيف اوتيسم
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مقدمه
اختلال طیف اوتیسم 1يک تشخیص بالینی است که براساس معیارهايی همچون نقص مداوم در
ارتباط و رفتار اجتماعی متقابل ،علايق محدود و رفتارهای تکراری بیهدف (تکاندادن دستها،
راهرفتن روی انگشتان پا و رديفکردن يا چرخاندن اشیا) تعريف میشود ( .)1اين اختلال شامل:
اوتیسم ،آسپرگر ،2رت ،3سندروم فروپاشندۀ دوران کودکی و نوع طبقهبندینشده میباشد .اختلالات
طیف اوتیسم ،اختلالی شايع در جمعیت کودکان است؛ بهطوریکه شیوع آن از بیماریهايی مانند
سرطان ،ديابت و سندرمداون بیشتر است .در گزارشات اخیر شمار افراد مبتلا به اختلالات طیف
اوتیسم در جوامع غربی بهمیزان قابلتوجهی افزايش يافته است .میزان شیوع اين اختلال در سال
( )1791حدود چهار در  11111تخمین زده شد ،اما در سال ( )2112اين میزان درحدود يک در
 11برای کل جمعیت و يک در  55برای پسران اعلام شده است (.)2
علاوه بر ويژگیهای بارز اوتیسم (نقص ارتباطی اجتماعی) ،اين کودکان دارای نقصهايی در
مهارتهای حرکتی نیز میباشند .شواهد جمعآوریشده از دهههای گذشته نشان دادهاند که اختلال
حرکتی يکی از ويژگیهای برجستۀ اوتیسم و آسپرگر است ()3،3؛ بهعنوانمثال ،مقايسۀ کودکان
مبتلا به اوتیسم با عملکرد بالا و آسپرگر با استفاده از آزمون ارزيابی حرکت توپگیری يا
توپزدن 3نشان داد که اين دو گروه در سه آيتم ارزيابیشده در اين آزمون (زبردستی ،مهارتهای
توپی و تعادل استاتیک و داينامیک) تفاوتی ندارند .بااينحال 51 ،درصد از نمونههای آسپرگر و 79
درصد از نمونههای اوتیسم با عملکرد بالا ،دارای اختلال حرکتی بودند ( .)3همچنین ،پژوهشها
نشان دادهاند که بازیهای توپی برای بیشتر کودکان اوتستیک دشوار میباشد ( .)5اين احتمال
وجود دارد که اختلال در کسب مهارتهای حرکتی پیچیده و ژستها در اختلالات طیف اوتیسم از
مشکل پايهای در يادگیری حرکتی ناشی شود ( .)9شواهد بسیاری وجود دارد که ناهنجاریهای
مناطق قشری مانند کورتکس پیشحرکتی و مناطق زيرقشری مانند مخچه را در افراد مبتلا به
اوتیسم نشان میدهد و پايهای نوروآناتومیکی را برای نقص آنها در يادگیری حرکتی ايجاد میکند.
علاوهبراين ،اين احتمال نیز وجود دارد که اختلال در يادگیری حرکتی ،بهدلیل ناهنجاری بین
اتصالات نواحی باشد و نه وجود اختلال در خود نواحی ( .)9امروزه ،از روشهای درمانی مختلف نظیر
تحلیل رفتار ،داستانهای اجتماعی ،سیستم ارتباط بر مبنای مبادلۀ تصوير و دارودرمانی در کار با
کودکان مبتلا به اوتیسم استفاده میشود ( .)9يکی از روشهايی که برای آموزش اين افراد بهکار
1. Autism Spectrum Disorder
2. Asperger
3. Ret
4. Movement Assessment Battery for Children
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گرفته میشود ،استفاده از يادگیری مشاهدهای است .يادگیری مشاهدهای به فرايند يادگیری از
طريق مشاهدۀ يک رفتار اطلاق میشود و بهعنوان يکی از قدرتمندترين ابزارهای انتقال اطلاعات
درخصوص چگونگی اجرا محسوب میشود ( .)1بسیاری از رفتارهای انسان از طريق مشاهدۀ رفتار
ديگران از زمان نوزادی در طول دوران کودکی و زندگی بزرگسالی ياد گرفته میشوند (.)1
الگودهی مبتنی بر شواهد است و در تمام سنین و جمعیتها مؤثر واقع میشود ( .)7،11با توجه به
مطالعاتی که درزمینۀ يادگیری مشاهدهای انجام شده است و نتايج مثبت اين روش درمورد افراد
عادی ( ،)11پژوهشگران همواره در پی اين بودند که اين روش آموزشی را درمورد کودکان مبتلا به
اختلال اوتیسم نیز بهکار گیرند .در پژوهشهای مختلفی تأثیر مثبت اين روش آموزشی بر يادگیری
رفتارهای اجتماعی کودکان مبتلا به اوتیسم نشان داده شده است (13ـ .)12ارائۀ الگو در يادگیری
مشاهدهای میتواند به روشهای مختلفی انجام شود .مطالعات درزمینۀ افراد عادی نشان دادهاند که
الگوی موردنظر میتواند بهصورت زنده و يا بهصورت فیلم ويدئويی ضبطشده به افراد ارائه گردد
( .)11پژوهشهای مختلفی اين دو نوع روش ارائه الگو را در افراد عادی با هم مقايسه کردهاند که
نتايج آنها نشان داده است تفاوتی بین اين دو نوع روش ارائۀ الگو وجود ندارد و هر دو روش به يک
اندازه تأثیرگذار میباشند (19ـ .)11،15علیرغم اينکه يادگیری مشاهدهای بهعنوان يکی از
قدرتمندترين ابزارهای انتقال اطلاعات درخصوص چگونگی اجرا میباشد ،اما تاکنون مطالعات
چندانی دراينزمینه بر روی کودکان اوتیستیک انجام نشده است و بهنظر میرسد که نتايج درمورد
يادگیری مشاهدهای کودکان مبتلا به اوتیسم متفاوت و متناقض باشد؛ بهعنوانمثال ،نشان داده شده
است که میزان پاسخدهی اين کودکان به محرکات غیرجاندار مانند تلويزيون درمقايسه با محرکات
اجتماعی ،بارزتر است و الگودهی ويدئويی يک روش آموزشی و درمانی مؤثر برای افراد مبتلا به
اوتیسم میباشد ( .)11دراينراستا ،چارلوپکريستی 1و همکاران ( )17در پژوهشی به اين نتیجه
رسیدند که در شرايط مدلسازی ويدئويی نسبت به الگوی زنده ،کودکان مهارتها را سريعتر ياد
گرفته و ترويج و تعمیم رفتارها مؤثرتر بوده است .همچنین ،گروسبرگ 2و چارلوپ ( )13در پژوهش
خود نشان دادند که کودکان مبتلا به اوتیسم میتوانند تعاملات اجتماعی را از طريق مدلسازی
ويدئويی قابلحمل ياد بگیرند .علاوهبراين ،تغییرات رفتاری ايجادشده از اين طريق پس از يک دورۀ
پیگیری يکماهه حفظ گرديد و قابلتعمیم به همکلاسان و شرايط مختلف بود.
شايانذکر است که نتايج پژوهشهای بعدی نشاندهندۀ برتری الگوی ويدئويی در يادگیری
مشاهدهای نبود؛ بهعنوانمثال ،ژنا 3و همکاران ( )12در پژوهشی که بر روی رفتار عاطفی کودکان
1. Charlop-Christy
2. Grosberg
3. Gena
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اوتیسم انجام دادند دريافتند که هر دو روش مدلسازی ويدئويی و زنده ،پاسخهای عاطفی مناسبی
را در افراد تحريم میکند و در اصل ،تفاوتی بین اين دو روش ارائۀ الگو وجود ندارد (.)12
دراينزمینه ،ويلسون )13( 1نشان داد که هر دو روش مدلسازی بر روابط اجتماعی کودکان تأثیر
مثبتی دارد و تفاوت معناداری بین دو روش الگودهی ويدئويی و زنده مشاهده نمیشود .اين تغییرات
پس از يک دورۀ پیگیری يکماهه نیز حفظ گرديد ( .)13درادامۀ مطالعات ،پژوهشگران اثربخشی
الگودهی زنده درمقابل الگودهی ويدئويی را در آموزش زنجیرههای پاسخی 2از رفتارهای روزمره
موردبررسی قرار دادند ( .)21نتايج اين پژوهش که بر روی سه نفر انجام شده بود نشان داد که
تفاوت معناداری در اثربخشی اين دو روش ارائۀ الگو وجود ندارد و هر دو روش تأثیر مثبتی بر
يادگیری زنجیرههای پاسخ دارند (.)21
با توجه به پژوهشهای عنوانشده ،چند نکته انجام مطالعات بیشتر دراينزمینه را ضروری میکند.
نخست اينکه تاکنون مطالعات چندانی دراينراستا درمورد کودکان اوتیسم انجام نشده است (.)21
علاوهبراين ،علیرغم اين مطالعات اندک ،هنوز توافق نظری بین يافتههای پژوهشی 3وجود ندارد و
برخی از مطالعات الگودهی ويدئويی را مؤثرتر از الگودهی زنده میدانند ( )17و برخی ديگر تفاوتی را
بین اين دو روش قائل نمیباشند ( .)21ازسویديگر ،در تمام پژوهشهايی که به آنها اشاره شد،
تعداد افراد شرکتکننده بسیار اندک بودهاند؛ بهگونهایکه پژوهشگران مجبور بودهاند از طرح
پژوهشی درونگروهی استفاده نمايند و اين تعداد نمونۀ کم موجب محدوديت در تعمیم يافتههای
آنها میشود ( .)12،13،17،21درنهايت ،بايد عنوان کرد که در پژوهشهای قبلی به تأثیر يادگیری
مشاهدهای بر رفتارهای اجتماعی ( ،)17رفتارهای عاطفی ( )12و رفتارهای روزمره ( )21پرداخته
شده است و هیچکدام منحصراً تأثیر اين دو نوع الگودهی را بر رفتارهای حرکتی موردبررسی قرار
ندادهاند .حال ،با توجه به محدوديتهايی که عنوان شد ،اين پژوهش در پی آن است که با
بهرهگیری از يک نمونۀ بزرگتر و طرح آزمايشی بین گروهی و نیز تکلیفی که بیشتر جنبۀ حرکتی
دارد ،به رفع ابهامات دراينزمینه کمک نمايد.
روش پژوهش
شرکتکنندگان :جهت انجام پژوهش 22 ،کودک مبتلا به اوتیسم از يک مدرسۀ استثنائی در مشهد
انتخاب شدند .ملاک انتخاب شامل :مبتلابودن به اوتیسم و نداشتن اختلالات ذهنی در افراد با دامنۀ
سنی هفت تا  13سال (میانگین= 11/71سال و انحراف استاندارد=  )1/9بود .ملاکهای حذف
1. Wilson
2. Response Chains
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آزمودنیها نیز شامل :اختلالات ساختاری ،ضربات وارده به سر ،صرع ،نقص در دستگاههای بینايی و
شنوايی و عقبماندگی ذهنی که منجر به ايجاد اختلال در اجرای تکلیف مورديادگیری میشد ،بود.
شايانذکر است که تشخیصات صورتگرفته براساس پنجمین راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات
روانی ( 1)DSM-IVصورت پذيرفت و تمام اين تشخیصات پیش از ورود به مداخلۀ پژوهش انجام
گرفت .علاوه بر مداخلۀ آموزشی تربیتی که روی اين افراد انجام شد ،تشخیص جداگانهای توسط يک
متخصص کاردرمان (که جزئی از عوامل اجرايی پژوهش نبود) انجام گرفت که در پی ارزيابی اولیه
انجام شد .علاوهبراين ،برای مشخصکردن دست غیربرتر افراد ،از مربی آنها پرسیده شد که از کدام
دست برای نوشتن استفاده میکنند .شرکتکنندگانی که راستدست بودند  21نفر ( 71درصد) و
شرکتکنندگان چپدست دو نفر ( 11درصد) بودند .ذکر اين نکته ضرورت دارد که والدين
شرکتکنندگان برای اعلام رضايت خود ،رضايتنامههايی را درخصوص شرکت فرزندان خود در
پژوهش ارائه نمودند.
تکلیف :تکلیف بهکاررفته در اين پژوهش مشابه با تکلیف استفادهشده در پژوهش چیوياکوفسکی و
همکاران )21( 2بود .شرکتکنندگان کیسۀ لوبیا به وزن  111گرم را با دست غیربرتر به سمت
هدفی که روی زمین قرار گرفته بود ،پرتاب کردند .اين هدف که در فاصلۀ سه متری از آزمودنیها
قرار داشت ،بهشکل دوايری بود که شعاع هرکدام از آنها  11سانتیمتر از دايرۀ داخلی بزرگتر بود.
شايانذکر است که شعاع دواير بهترتیب  71 ،11 ،91 ،71 ،51 ،31 ،31 ،21و  111سانتیمتر بود.
اگر کیسۀ لوبیا در وسط هدف جای میگرفت ،امتیاز  111لحاظ میشد و اگر در ساير دايرهها می-
افتاد ،بهترتیب  11 ،21 ،31 ،31 ،51 ،71 ،91 ،11 ،71و  1امتیاز ثبت میگرديد (شکل شمارۀ
يک).

شکل 6ـ تصوير شماتيک هدف و نواحی استفادهشده برای تأثير يادگيری مشاهدهای بر يادگيری حرکتی
1. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders
2. Chiviacowsky
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همچنین ،بهمنظور تعیین تعداد پرتابها برای تکلیف بهکاررفته در پژوهش ،يک مطالعۀ مقدماتی
انجام گرفت .براساس اين مطالعۀ مقدماتی ،کودکان مبتلا به اوتیسم تکلیف پرتابی را پس از 111
پرتاب ( 11بلوک پرتابی) فرا میگرفتند؛ درنتیجه ،مرحلۀ تمرينی شامل  111پرتاب بود.
برای تعیین تعداد پرتابها در هر بلوک نیز از شرکتکنندگان خواسته شد که پرتابها را تا زمانیکه
خسته شوند ادامه دهند .قابلذکر است که حداکثر تعداد پرتابها تا مرز خستگی  11پرتاب بود و
خستگی در افراد براساس بازخوردی که آزمونگر از آنها دريافت میکرد مشخص گرديد .همچنین،
جهت تعیین تعداد بلوکها ،تمرين تا زمانیکه پیشرفت و نوسانی در اجرای آزمودنیها در آزمون روز
بعد مشاهده نگرديد ،ادامه داده شد که در اين پژوهش ،عملکرد شرکتکنندگان با  11بلوک به
وضعیت بدون پیشرفت و نوسان رسید و ملاک برای روش اجرای پژوهش 11 ،بلوک در نظر گرفته
شد و برای هر بلوک  11پرتاب انتخاب گرديد .نحوۀ نمرهدهی به پرتابها نیز مشابه با پژوهشهای
قبلی بود (.)21
شرکتکنندگان براساس نمرات سه پرتاب اول خود بهشکل نیمهتصادفی به گروههای الگودهی
ويدئويی ،الگودهی زنده و کنترل تقسیم شدند .تمامی شرکتکنندگان درخصوص تکلیف آگاهی پیدا
کردند و آموختند که بايد کیسۀ لوبیا را از پايین و درحالیکه ايستادهاند و هر دو پای آنها روی
زمین قرار دارد (بدون پريدن و گامبرداشتن هنگام پرتاب) به سمت هدف پرتاب کنند .طی مرحلۀ
تمرينی ،شرکتکنندگان گروههای تمرينی (الگودهی زنده و ويدئويی) بهمدت دو دقیقه پرتاب يک
فرد ماهر را بهصورت ويدئويی يا زنده (براساس گروهبندی مربوطه) مشاهده کردند؛ درحالیکه مربی
دستورالعملهای موردنیاز درخصوص نحوۀ پرتاب را به آنها توضیح میداد .در هر دو شرايط،
شرکتکنندگان الگو را از روبهرو و پهلو مشاهده نمودند .شايانذکر است که گروه کنترل فقط
دستورالعمل کلامی برای اجرای تکلیف را در مرحلۀ پیشآزمون دريافت کرد و در مرحلۀ اکتساب،
بدون دستورالعمل به تمرين تکلیف پرداخت .دستورالعملهای اجرايی متناسب با سن افراد با
بهکارگیری لغات قابلفهم و واضح ارائه میشد .تمرين بهمدت سه جلسه ادامه يافت و فرد در هر
جلسه ،تکلیفی شامل شش بلوک  11تايی را انجام میداد .سپس ،در پسآزمون مجدداً آزمودنیها
در شرايط پیشآزمون قرار گرفتند و به انجام مهارت پرداختند .آزمون يادداری نیز  23ساعت بعد از
پسآزمون انجام شد .سپس ،آزمون انتقال  23ساعت بعد از آزمون يادداری و با افزايش فاصلۀ هدف
از شرکتکنندگان انجام گرفت و فاصلۀ هدف از سه متر در آزمون يادداری به چهار متر در آزمون
انتقال تغییر يافت.
علاوهبراين ،برای تحلیل اطلاعات بهدستآمده از گروههای موردمطالعه (الگودهی ويدئويی ،الگودهی
زنده و گروه کنترل) در مرحلۀ پیشآزمون ،از آزمون تحلیل واريانس يکراهه استفاده شد و برای
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تحلیل دادههای مرحلۀ اکتساب ،آزمون تحلیل واريانس مرکب سه×سه (بهترتیب گروه الگوی
ويدئويی ،زنده و کنترل و روزهای تمرين) مورداستفاده قرار گرفت که در عامل آخر خود دارای
اندازههای تکراری بود .همچنین ،بهمنظور آنالیز دادهها در مرحلۀ يادداری از يک طرح تحلیل
واريانس مرکب با سه×دو (بهترتیب گروههای الگوی زنده ،ويدئويی و کنترل و يادداری فوری و
تأ خیری) استفاده شد که در عامل آخر خود دارای اندازههای تکراری بود .جهت مقايسۀ گروهها در
آزمون انتقال نیز طرح تحلیل واريانس يکسويه بهکار گرفته شد.
نتایج

نتايج آزمون شاپیرو ـ ويلک بیانگر نرمالبودن دادهها میباشد ( .)P>0.05نتايج آزمون لون
نیز نشاندهندۀ همگنی واريانسها است (.)P>0.05
شکل شمارۀ دو نمودار عملکرد گروهها را در مراحل مختلف نشان میدهد.

11
71
31
21
1
انتقال

يادداری
تاخیری

يادداری
فوری

روز سوم روز دوم روز اول
اکتساب اکتساب اکتساب

الگوی زنده

الگوی ويديويی

پیش
آزمون

کنترل

شکل 7ـ نمودار عملکرد گروهها در مراحل مختلف

ابتدا ،بهمنظور اطمینان از مشابهبودن عملکرد گروهها پیش از مداخله ،دادههای مرحلۀ پیشآزمون
در يک طرح تحلیل واريانس يکسويه موردتحلیل قرار گرفت که نتايج آن در جدول زير ارائه شده
است.
جدول 6ـ نتايج آزمون تحليل واريانس برای مرحلۀ پيشآزمون
منبع تغييرات

مجموع مجذورات

درجات آزادی

ميانگين مجذورات

مقدار F

مقدار P

گروه

793/27

2

339/139

1/12

1/33
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همانطور که جدول بالا نشان میدهد ،تفاوت معناداری بین گروهها در مرحلۀ پیشآزمون وجود
ندارد (.)F(2,21)=1.12 ،P=0.34
علاوهبراين ،نتايج آزمون تحلیل واريانس برای مرحلۀ اکتساب در جدول شمارۀ دو آمده است.
همانطور که نتايج نشان میدهد ،اثر اصلی روزهای تمرين ()η2p=0.15 ،F(2,38)=3.47 ،P>0.05
معنادار میباشد .درمقابل ،يافتهها حاکی از آن هستند که اثر اصلی گروه ( )F<1و تعامل آن با
روزهای آزمون ( )η2p=0.14 ،F(4,38)=1.66 ،P=0.17معنادار نمیباشد .نتابج آزمون تعقیبی بونفرونی
برای اثر اصلی روزهای آزمون نیز نشان میدهد که تفاوت معناداری بین روز اول و سوم وجود
دارد ( ،)P<0.05اما ديگر تفاوتها معنادار نمیباشد (.)P>0.05
جدول 7ـ نتايج آزمون تحليل واريانس مرکب برای مرحلۀ اکتساب
منبع تغييرات
روزهای تمرين
گروه
تعامل گروه در روزهای
تمرين

مجموع
مجذورات
271/13
231/77

درجات
آزادی
2
2

ميانگين
مجذورات
135/32
123/31

3/39
1/11

291/11

3

77/92

1/77

مقدار F

مقدار p
1/13
1/35

مقدار
η2p
1/13
1/19

1/19

1/13

علاوهبراين ،بهمنظور بررسی اينکه آيا الگودهی نسبت به عدم ارائۀ الگو باعث پیشرفت در مرحلۀ
اکتساب شده است يا خیر ،دادههای سه بلوک اول اکتساب در يک طرح تحلیل واريانس مرکب با
( 3×3بهترتیب گروه ويدئويی ،زنده و کنترل و نیز بلوک اول ،دوم و سوم اکتساب) موردتحلیل قرار
گرفتند که در عامل آخر خود دارای اندازههای تکراری بودند .اين کار بدينجهت انجام شد که
مطالعات قبلی درزمینۀ يادگیری مشاهدهای نشان دادهاند که ارائۀ الگو در اوايل مرحلۀ اکتساب مؤثر
میباشد و باعث سرعت بیشتر در کسب مهارت میگردد ( .)22،23نتايج اين آزمون در جدول زير
نشان داده شده است.
جدول 9ـ نتايج آزمون تحليل واريانس مرکب برای دستۀ کوششهای اول تا سوم اکتساب
منبع تغييرات
دستۀ کوششهای اکتساب
گروه
تعامل گروه در روزهای تمرين

مجموع

درجات

ميانگين

مجذورات

آزادی

مجذورات

171/71
1139/97
211/71

2
2
3

77/31
711/11
51/31

مقدار F

مقدار p

مقدار η2p

1/95
3/71
1/31

1/39
1/13
1/11

1/13
1/29
1/13
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همانطور که نتايج جدول بالا نشان میدهد ،اثر اصلی دستۀ کوششها معنادار نمیباشد ( ،)F<1اما
اثر اصلی گروه ( )η2p=0.27 ،F(2,19)=3.61 ،P=0.04معنادار است .همچنین ،نتايج بیانگر اين است که
تعامل گروه در دستۀ کوششها معنادار نمیباشد ( .)F<1نتايج آزمون تعقیبی بونفرونی برای اثر
اصلی گروه نیز نشان میدهد که تفاوت معناداری بین گروه الگودهی ويدئويی و گروه کنترل وجود
دارد ( ،)P<0.05اما ديگر تفاوتها معنادار نمیباشند ( .)P>0.05همچنین ،مقايسۀ میانگینها حاکی
از آن است که گروه الگودهی ويدئويی ،نمرات بالاتری را نسبت به گروه کنترل کسب نمودهاند
(میانگین الگوی ويدئويی=  79/27و گروه کنترل= .)53/17
علاوهبراين ،نتايج آزمون تحلیل واريانس مرکب برای آزمون يادداری فوری و تأخیری در جدول
شمارۀ چهار ارائه شده است .همانطور که نتايج اين آزمون نشان میدهد ،اثر اصلی روزهای آزمون
( )F<1معنادار نمیباشد ،اما اثر اصلی گروه ( )η2p=0.44 ،F(2,19)=7.62 ،P=0.004و تعامل آن با
روزهای آزمون معنادار است ( .)η2p=0.24 ،F(2,19)=3.05 ،P=0.05نتايج آزمون تعقیبی بونفرونی برای
اثر اصلی گروه نیز حاکی از آن است که بین گروه الگودهی ويدئويی و کنترل ( )P<0.05و گروه
الگودهی زنده و کنترل ( )P<0.05تفاوت معناداری وجود دارد ،اما تفاوت معناداری بین گروه
الگودهی زنده و الگودهی ويدئويی مشاهده نمیشود ( .)P>0.05شايانذکر است که بهمنظور بررسی
اثر تعاملی گروه در روزهای آزمون ،آزمون تعقیبی اجرا شد .نتايح اين آزمون نشان میدهد که تنها
در آزمون يادداری تأخیری تفاوت معناداری بین گروههای الگودهی ويدئويی و کنترل ( )P<0.05و
نیز الگودهی زنده و کنترل ( )P<0.05وجود دارد و ديگر اثرات معنادار نمیباشند (.)P>0.05
جدول 8ـ نتايج آزمون تحليل واريانس برای مرحلۀ يادداری
منبع تغييرات
روزهای آزمون
گروه
تعامل گروه در
روزهای آزمون

مجموع

درجات

ميانگين

مجذورات

آزادی

مجذورات

3/13
2772/11

1
2

3/13
1331/31

1/12
9/72

1112

2

557

3/15

مقدار F

مقدار P

مقدار η2p

1/11
1/113

1/111
1/33

1/15

1/23

همچنین ،نتايج آزمون تحلیل واريانس يکراهه برای مرحلۀ انتقال نشان میدهد که اثر اصلی گروه
معنادار نمیباشد و تفاوت معناداری بین گروهها وجود ندارد ( .)F<1اين نتايج در جدول شمارۀ پنج
آمده است.
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جدول 3ـ نتايج آزمون تحليل واريانس يکراهه برای مرحلۀ انتقال
منبع تغييرات

مجموع
مجذورات

گروه

117/13

درجات آزادی
2

ميانگين
مجذورات
52/72

مقدار F

مقدار P

1/27

1/99

بحث و نتیجهگیری
هدف کلی اين پژوهش ،بررسی تأ ثیر الگودهی ويدئويی و زنده بر اکتساب ،يادداری و انتقال تکلیف
هدفگیری پرتابی در کودکان مبتلا به اوتیسم بود .نتايج نشان داد که در اوايل اکتساب ،ارائۀ الگو
موجب سرعتبخشیدن به کسب مهارت میگردد؛ اگرچه با ادامۀ روند تمرين ،گروهی که
دستورالعمل کلامی دريافت کرده بود نیز پیشرفت مشابهی را از خود نشان داد .علاوهبراين ،يافتهها
نشان داد که ارائۀ الگو به افراد ،صرفنظر از نوع آن ،منجر به عملکرد بهتر نسبت به گروه کنترل در
مرحلۀ يادداری میگردد ،اما اين عملکرد بهتر در مرحلۀ انتقال مشاهده نشد.
نتايج اين پژوهش با يافتههای مطالعات پیشین که نشاندهندۀ مؤثربودن الگودهی ويدئويی در امر
آموزش کودکان مبتلا به اوتیسم بودند همخوان میباشد ( .)12،13،23نتايج پژوهش حاضر در
مرحلۀ اکتساب نیز با مطالعات قبلی همخوانی دارد ( .)12،13،23در پژوهشهای ذکرشده بهدلیل
محدوديت افراد شرکتکننده از گروه کنترل استفاده نشده است؛ لذا ،نمیتوان اثربخشی نمايش
انواع الگو را درمقابل ساير روشها استنباط نمود .يافتههای پژوهش حاضر در مرحلۀ اکتساب،
زمانیکه تمرين ادامه يافت ،تفاوت معناداری را بین گروههای مشاهدهکنندۀ الگو و گروه کنترل
نشان نداد که از اين لحاظ میتواند با پژوهشهای قبلی متفاوت باشد ( .)13،21دلیل احتمالی برای
اين تناقض را میتوان ماهیت تکلیف مورداستفاده در اين پژوهش در نظر گرفت؛ زيرا ،در اين
پژوهش از تکلیف حرکتی استفاده شد که دارای هدف خارجی بود .نتايج مطالعات مختلف نشان
داده است زمانیکه تکلیف دارای هدف خارجی باشد ،معمولاً افراد تأکید خود را بر برآوردهکردن
هدف حرکت قرار میدهند و تفاوتی بین گروههای مشاهدهکننده و گروه کنترل ديده نمیشود
(29ـ .)25علاوهبراين ،نتايج نشان داد که در مرحلۀ يادداری ،تفاوتی بین دو گروه مشاهدهکنندۀ الگو
وجود ندارد و اين درحالی بود که عملکرد اين دو گروه ،بهتر از گروه کنترل بود .نتايج اين پژوهش
با برخی از پژوهشهای قبلی که تفاوتی بین دو نوع الگودهی زنده و ويدئويی را مشاهده نکردند،
همسو میباشد ( )12،13،21و با برخی ديگر که نشاندهندۀ برتری الگودهی ويدئويی بودند ناهمسو
است ( .)17علت بالاتربودن امتیاز مدلسازی ويدئويی در اين مطالعات را میتوان مبنی بر
سادهتربودن استفاده از مدلسازی ويدئويی (يعنی تعهد زمانی کمتر درمقايسه با الگودهی زنده)
جهت کسب نتايج دلخواه توضیح داد و يا اين نتايج را با اين موضوع ارتباط داد که دانشآموزان
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عموماً حضور بیشتری در مدلسازی ويدئويی درمقايسه با الگودهی زنده داشتهاند که موجب میشده
است پژوهشگران احساس کنند که ويدئو ابزار مؤثرتری برای مداخله میباشد .علاوهبراين ،در
پژوهشهای پیشین ( )17به بررسی رفتارهای اجتماعی پرداخته شده است ،اما تکلیف مورداستفاده
در اين پژوهش ،يک تکلیف حرکتی بوده است .از دلايل ديگری که میتوان برای برتری الگودهی
ويدئويی ذکر کرد اين است که الگودهی ويدئويی ،راهنماهای ديداری را بهکار میبرد و راهبردی
مؤثر برای آموزش افراد مبتلا به اختلال اوتیسم که يادگیرندگان ديداری هستند میباشد که مبتنی
بر شواهد است و در تمام سنین و جمعیتها مؤثر است (.)7
علاوهبراين ،نتايج نشان داد که در مرحلۀ انتقال بین گروههای تمرينی و گروه کنترل بهلحاظ آماری
تفاوت معناداری وجود ندارد .اين يافتهها با نتايج مطالعات گذشته همچون ژنا و همکاران ()12
درخصوص تأثیر مثبت الگودهی ويدئويی و زنده بر انتقال مهارتهای مختلف در کودکان مبتلا به
اوتیسم متناقض میباشد .از دلايل اين تناقض میتوان به ماهیت تکلیف ،سن ،مدتزمان صرفشده
برای تمرين ،شیوۀ اجرای پروتکل و ساير متغیرهای مداخلهکننده که خارج از کنترل پژوهشگر بوده
است ،اشاره کرد .تکلیف بهکاررفته در اين پژوهش يک تکلیف حرکتی میباشد؛ درحالیکه در
مطالعات گذشته ،بازیهای متفاوت و مهارتهای اجتماعی شرکتکنندگان بهعنوان تکلیف
موردمطالعه قرار گرفتهاند.
بهطورکلی ،نتايج اين پژوهش نشان داد که هر دو روش ارائۀ الگو (زنده و ويدئويی) بر يادگیری يک
مهارت حرکتی نقش مؤثری دارند ،اما تفاوت معناداری بین اين دو روش مشاهده نمیشود .از دلايل
احتمالی اين عدم تفاوت میتوان به نوع مهارت بهکاربردهشده در اين پژوهش اشاره کرد .يکی از
عوامل تأثیرگذار بر يادگیری مشاهدهای ،ماهیت تکلیف است .ماهیت تکلیف از نظر طبقهبندی
مجرد ،زنجیرهای و مداوم ،نقش مهمی در بهرهمندی از مزايای الگودهی دارد .درواقع ،حرکات مداوم
نسبت به زنجیرهای و مجرد ،سود بیشتری از يادگیری مشاهدهای میبرند ( .)21همچنین ،اين
تکلیف دارای يک هدف خارجی میباشد که افراد میبايست حرکت خود را برای دستيابی به آن
هدف هماهنگ میکردند .احتمال دارد که افراد برای رسیدن به هدف خارجی از نوع الگوی ارائهشده
صرفنظر کرده باشند و بیشتر بر دستيابی بر هدف حرکت تأکید نموده باشند (.)27،29
پيام مقاله :در پژوهش حاضر چند نکته وجود دارد که میتواند نقطۀ شروعی برای پژوهشهای آتی
باشد .نخست اينکه تکلیف مورداستفاده در اين پژوهش ،يک تکلیف هدفمند بود و همین امر ممکن
است باعث صرفنظرکردن از نوع الگو شده باشد ( .)29پیشنهاد میشود در مطالعات آتی از دو
تکلیف هدفمند و غیرهدفمند (مانند حرکات موزون) استفاده شود تا نقش اين متغیر (هدف خارجی
تکلیف) در يادگیری مشاهدهای بیشتر موردبررسی قرار گیرد .مورد دوم اين است که در اين پژوهش
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 اين درحالی است که افراد.تنها دقت حرکت بهعنوان متغیر وابسته مورداستفاده قرار گرفت
 پیشنهاد میشود در پژوهشهای.)27( میتوانند با حرکات مختلفی به يک هدف مشابه دست يابند
 الگوی حرکت نیز موردسنجش واقع شود تا میزان مشابهت،آتی درزمینۀ يادگیری مشاهدهای
 احتمال دارد که علیرغم عدم تفاوت در دستيابی.حرکت افراد و الگوی مشاهدهشده مشخص گردد
 بین دو گروه مشاهدهکننده در نحوۀ انجام حرکت و تشابه آنها با الگوی موردنظر،به هدف حرکت
 پیشنهاد میشود در مطالعات بعدی بهمنظور بالابردن، همچنین.تفاوت معناداری وجود داشته باشد
 از نشانههای کلامی بهطور همزمان با ارائۀ الگو استفاده شود تا،اثربخشی يادگیری مشاهدهای
مشخص گردد که آيا اين نوع روش نشانهدهی در ترکیب با ارائۀ الگو منجر به بهبود اثربخشی
.يادگیری مشاهدهای میگردد يا خیر
 به کاردرمانها و معلمان مدارس استثنائی توصیه میشود که يادگیری مشاهدهای را،علاوهبراين
بهصورت کاربردی و بهعنوان يک ابزار قدرتمند در حوزۀ يادگیری حرکتی در کودکان مبتلا به
 با توجه به اينکه بین روشهای الگودهی تفاوت معناداری، همچنین.اوتیسم مورداستفاده قرار دهند
 توصیه میشود که مربیان و درمانگران از الگوهايی که دردسترس هستند استفاده،وجود ندارد
.نمايند و متحمل وقت و هزينه برای تهیۀ مدل نشوند
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Abstract
The objective of this research was to examine the effectiveness of video and live
modelling in developing motor skills in children with autism spectrum disorder. To do
so, twenty-two autistic children (7-13 years of age) participated in this study. The task
applied required the participants to throw a bean bag (100g) by their non-superior hand
toward a target placed on the floor. The participants were divided randomly into video
modelling, live modelling and control groups and practiced the target task for 3
consecutive sessions. Individuals was performed immediate retention test 10 minutes
after the last block of acquisition. Also, 24 hours after they participated in delayed
retention and transfer test. Accuracy scores of participants were analysed as dependent
measure in ANOVA test. The results of this study showed that both modelling methods
(live and video) are effective in motor skill learning and there is no difference between
these two methods. The probable reason for these results could be the task goal
constraints.
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