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 چکیده

 طيف اختلال به مبتلا کودکان در حرکتی مهارت بر زنده و ويدئويی الگودهی اثربخشی بررسی ،حاضر پژوهشاز  هدف

. نمودندسال در اين پژوهش شرکت  69تا  هفتسنی  ۀکودک مبتلا به اوتيسم در دامن 77 ،منظوريندب .بود اوتيسم

نظر را يم شدند و تکليف موردويی، الگوی زنده و کنترل تقسئصورت تصادفی به سه گروه الگوی ويدکنندگان بهشرکت

 688پرتاب کيسۀ لوبيا به وزن رفته در اين پژوهش، کارتکليف بهذکر است که شايان. متوالی تمرين کردند ۀجلس سهدر 

از آخرين بلوک  پسدقيقه  68. داشتروی زمين قرار برتر به سمت هدفی بود که کنندگان با دست غيرگرم توسط شرکت

انتقال خيری و أدر آزمون يادداری ت نيز ساعت بعد 78 و آزمون يادداری فوری را انجام دادند کنندگانشرکت ،اکتساب

نشان نتايج  .تحليل قرار گرفتعنوان متغير وابسته در آزمون تحليل واريانس موردبه افراد نمرات دقت .نمودندشرکت 

و تفاوتی بين اين دو  باشدمیثر ؤدر يادگيری مهارت حرکتی م ويی و زنده(ئ)ويد الگو ۀکه هر دو نوع روش ارائ دهدمی

 باشد. تکليف تواند وجود قيد هدفلی اين نتايج میدليل احتما وجود ندارد.نوع روش 
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 مقدمه

اساس معیارهايی همچون نقص مداوم در بالینی است که بر يک تشخیص 1طیف اوتیسم اختلال

ها، دادن دستهدف )تکاند و رفتارهای تکراری بیمتقابل، علايق محدو ارتباط و رفتار اجتماعی

 :شاملاين اختلال  .(1) شود( تعريف میکردن يا چرخاندن اشیارديف و رفتن روی انگشتان پاراه

 اختلالات باشد.می نشدهبندیکودکی و نوع طبقه دوران ۀ، سندروم فروپاشند3، رت2اوتیسم، آسپرگر

 مانند هايیاز بیماری آن شیوع کهطوریبه؛ است کودکان جمعیت در اختلالی شايع اوتیسم، طیف

اختلالات طیف  مبتلا بهد اخیر شمار افرا گزارشاتدر  .است داون بیشترسندرم و ديابت سرطان،

 سال در اختلال اين میزان شیوع توجهی افزايش يافته است.میزان قابلاوتیسم در جوامع غربی به

 در يکحدود در میزان ين( ا2112) در سال اما ،شد زده تخمین 11111 در چهار حدود( 1791)

 .(2) برای پسران اعلام شده است 55در  يک برای کل جمعیت و 11

در هايی نقص دارای کودکاناين  ،نقص ارتباطی اجتماعی() اوتیسمهای بارز بر ويژگی علاوه

 اختلال که اندداده نشان گذشته هایدهه از شدهآوریجمعشواهد . باشندنیز می حرکتی هایمهارت

 کودکان ۀمقايس مثال،عنوانبه ؛(3،3) است آسپرگر و اوتیسم ۀبرجست هایويژگی از يکی حرکتی

           گیری يايابی حرکت توپارز از آزمون استفاده با آسپرگر و بالا عملکرد با اوتیسم به مبتلا

 هایمهارت زبردستی،) آزمون در اين شدهیابيارز آيتم سه در گروه دو اين که داد شانن 3زدنتوپ

 79 آسپرگر و هاینمونه زا درصد 51 ،حالبااين. درنندا تفاوتی( و داينامیک استاتیک تعادل و توپی

ها پژوهش ،همچنین .(3) بودندحرکتی  اختلال ، دارایبالا عملکرد با اوتیسم هایاز نمونه درصد

 اين احتمال. (5) باشدمیتوپی برای بیشتر کودکان اوتستیک دشوار  هایبازیکه  انددهدا نشان

 از اوتیسم طیف اختلالات در هاژست و حرکتی پیچیده هایمهارت کسب در اختلال که وجود دارد

های بسیاری وجود دارد که ناهنجاری شواهد .(9) شود ناشی حرکتی يادگیری در ایپايه مشکل

مخچه را در افراد مبتلا به  انندحرکتی و مناطق زيرقشری ممناطق قشری مانند کورتکس پیش

. کندمیيادگیری حرکتی ايجاد ها در برای نقص آن را ای نوروآناتومیکید و پايهدهمیاوتیسم نشان 

ناهنجاری بین  دلیلبه ،تلال در يادگیری حرکتیاين احتمال نیز وجود دارد که اخبراين، علاوه

های درمانی مختلف نظیر از روش ،امروزه(. 9نه وجود اختلال در خود نواحی ) و اتصالات نواحی باشد

و دارودرمانی در کار با  تصوير ۀهای اجتماعی، سیستم ارتباط بر مبنای مبادلداستان تحلیل رفتار،

کار به اين افرادهايی که برای آموزش يکی از روش .(9) شودمی استفاده مبتلا به اوتیسمکودکان 

                                                           
1. Autism Spectrum Disorder 

2. Asperger 

3. Ret 

4. Movement Assessment Battery for Children 
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 از يادگیری فرايند به ایمشاهده . يادگیریاستای استفاده از يادگیری مشاهده ،شودگرفته می

 اطلاعات انتقال ابزارهای قدرتمندترين از يکی عنوانبه و شودمی اطلاقرفتار  يک ۀمشاهد طريق

رفتار  ۀبسیاری از رفتارهای انسان از طريق مشاهد. (1) دشوحسوب میم چگونگی اجرا خصوصدر

 .(1)شوند می سالی ياد گرفتهدر طول دوران کودکی و زندگی بزرگ ديگران از زمان نوزادی

 با توجه به .(7،11) شودواقع میثر ؤها ممبتنی بر شواهد است و در تمام سنین و جمعیتالگودهی 

افراد  درمورداين روش ای انجام شده است و نتايج مثبت يادگیری مشاهده ۀزمینکه در مطالعاتی

مبتلا به کودکان  موردکه اين روش آموزشی را در در پی اين بودندهمواره  پژوهشگران ،(11) عادی

ثیر مثبت اين روش آموزشی بر يادگیری أی تفمختل هایپژوهشکار گیرند. در به نیز اوتیسماختلال 

الگو در يادگیری  ۀ. ارائ(12ـ13)اوتیسم نشان داده شده است  مبتلا بهکودکان  رفتارهای اجتماعی

اند که افراد عادی نشان داده ۀزمینت درمطالعاهای مختلفی انجام شود. تواند به روشای میمشاهده

 گرددشده به افراد ارائه بطويی ضئصورت فیلم ويديا به و صورت زندهتواند بهنظر میالگوی مورد

 کهاند مختلفی اين دو نوع روش ارائه الگو را در افراد عادی با هم مقايسه کرده هایپژوهش .(11)

و هر دو روش به يک  الگو وجود ندارد ۀو نوع روش ارائداده است تفاوتی بین اين دها نشان نتايج آن

 از يکی عنوانبه ایمشاهده که يادگیریاين رغمعلی. (11،15ـ19)باشند گذار میثیرأاندازه ت

مطالعات کنون تا باشد، امامی چگونگی اجرا خصوصدر اطلاعات انتقال ابزارهای قدرتمندترين

 درموردنتايج که رسد نظر میبهو انجام نشده است دکان اوتیستیک کو زمینه بر رویايندرچندانی 

نشان داده شده  ،مثالعنوانبه ؛اوتیسم متفاوت و متناقض باشدلا به ای کودکان مبتيادگیری مشاهده

مقايسه با محرکات جاندار مانند تلويزيون دردهی اين کودکان به محرکات غیرمیزان پاسخاست که 

 برای افراد مبتلا به مؤثرو درمانی الگودهی ويدئويی يک روش آموزشی بارزتر است و  ،اجتماعی

به اين نتیجه  پژوهشیدر  (17) و همکاران 1کريستیچارلوپراستا، دراين .(11) باشدمی اوتیسم

تر ياد ها را سريعکودکان مهارت ،نسبت به الگوی زنده سازی ويدئويیند که در شرايط مدلرسید

در پژوهش  (13)و چارلوپ  2گروسبرگ ،همچنین و ترويج و تعمیم رفتارها مؤثرتر بوده است.ه گرفت

سازی توانند تعاملات اجتماعی را از طريق مدلکه کودکان مبتلا به اوتیسم میخود نشان دادند 

 ۀدور يک از پس ايجادشده از اين طريق تغییرات رفتاری براين،علاوه .حمل ياد بگیرندويدئويی قابل

  د.بو تعمیم به همکلاسان و شرايط مختلفقابلو  گرديد حفظ ماههيک پیگیری

ويی در يادگیری ئبرتری الگوی ويد ۀدهندبعدی نشان هایپژوهشنتايج  ذکر است کهشايان

که بر روی رفتار عاطفی کودکان  پژوهشیدر  (12) و همکاران 3ژنا ،مثالعنوانبه ؛ای نبودمشاهده

                                                           
1. Charlop-Christy  

2. Grosberg 

3. Gena 
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ی های عاطفی مناسبپاسخ ،سازی ويدئويی و زندههر دو روش مدل که دريافتند انجام دادند اوتیسم

. (12) الگو وجود ندارد ۀرائاتفاوتی بین اين دو روش  ،کند و در اصلتحريم می در افراد را

ن تأثیر سازی بر روابط اجتماعی کودکاهر دو روش مدلکه  نشان داد (13) 1ويلسون زمینه،ايندر

اين تغییرات  شود.نمیمشاهده  الگودهی ويدئويی و زنده داری بین دو روشدارد و تفاوت معنا یمثبت

بخشی اثر پژوهشگران، تمطالعا ۀادامدر .(13) گرديدحفظ  نیز ماههپیگیری يک ۀپس از يک دور

از رفتارهای روزمره  2های پاسخیويی را در آموزش زنجیرهئی ويددهمقابل الگوی زنده دردهالگو

که بر روی سه نفر انجام شده بود نشان داد که  پژوهشنتايج اين . (21) بررسی قرار دادندمورد

ثیر مثبتی بر أدو روش ت الگو وجود ندارد و هر ۀبخشی اين دو روش ارائداری در اثراتفاوت معن

 .(21)های پاسخ دارند جیرهيادگیری زن

 کند.زمینه را ضروری میاينبیشتر در مطالعاتچند نکته انجام  شده،عنوان هایپژوهشبا توجه به 

. (21)کودکان اوتیسم انجام نشده است  درمورد راستادراين مطالعات چندانیکنون تاکه ايننخست 

 و وجود ندارد 3پژوهشیهای هنوز توافق نظری بین يافته مطالعات اندک،رغم اين اين، علیبرعلاوه

را و برخی ديگر تفاوتی  (17)دانند ی زنده میدهثرتر از الگوؤويی را مئی ويددهالگو مطالعاتبرخی از 

 ،ها اشاره شدکه به آن هايیپژوهش تمامدر  ديگر،ازسوی .(21) باشندمیقائل نبین اين دو روش 

ند از طرح امجبور بوده پژوهشگرانکه ایگونهبه ؛اندکننده بسیار اندک بودهتعداد افراد شرکت

های کم موجب محدوديت در تعمیم يافته ۀگروهی استفاده نمايند و اين تعداد نموندرون پژوهشی

ثیر يادگیری أقبلی به ت هایپژوهشبايد عنوان کرد که در  ،نهايتدر. (12،13،17،21) شودمیها آن

پرداخته  (21)های روزمره فتاررو  (12)رفتارهای عاطفی  ،(17)ای بر رفتارهای اجتماعی مشاهده

بررسی قرار رفتارهای حرکتی مورددهی را بر ثیر اين دو نوع الگوأت ام منحصراًکدشده است و هیچ

با  که اين پژوهش در پی آن است ،هايی که عنوان شدبا توجه به محدوديت ،حال .اندنداده

حرکتی  ۀجنب تکلیفی که بیشتر نیزتر و طرح آزمايشی بین گروهی و بزرگ ۀگیری از يک نمونبهره

  .زمینه کمک نمايداينبه رفع ابهامات در ،دارد
 

 پژوهش روش
ی در مشهد ئاستثنا ۀکودک مبتلا به اوتیسم از يک مدرس 22 جهت انجام پژوهش، کنندگان:شرکت

 ۀدامن افراد با اختلالات ذهنی در نداشتنبودن به اوتیسم و مبتلا :شامل انتخاب شدند. ملاک انتخاب

 حذف هایملاک. ( بود9/1انحراف استاندارد=  سال و 71/11سال )میانگین= 13تا  هفتسنی 

                                                           
1. Wilson 

2. Response Chains 
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 و بینايی هایدستگاه در نقص صرع، سر، به وارده ضربات ساختاری، اختلالات :شامل نیز هاآزمودنی

. شد، بودمی يادگیریمورد تکلیف اجرای در اختلال ايجاد به منجر که ذهنی ماندگیعقب و شنوايی

 اختلالات و آماری تشخیصی راهنمای پنجمین اساسبر گرفتهصورت تشخیصاتذکر است که نشايا

 انجام پژوهش ۀمداخل به ورود از پیش تشخیصات تمام اين و صورت پذيرفت 1(IV-DSMروانی )

ای توسط يک تشخیص جداگانه ،شدتربیتی که روی اين افراد انجام  آموزشی ۀعلاوه بر مداخل. گرفت

که در پی ارزيابی اولیه  فتانجام گر)که جزئی از عوامل اجرايی پژوهش نبود( ص کاردرمان متخص

 کدام از که شد پرسیده هاآن مربی از افراد، برترغیر دست کردنمشخص برایبراين، علاوهانجام شد. 

 و( درصد 71)نفر  21 بودند دستراست که کنندگانیشرکت. کنندمی استفاده نوشتن برای دست

والدين  ذکر اين نکته ضرورت دارد که .بودند( درصد 11)نفر  دو دستچپکنندگان شرکت

در  خود خصوص شرکت فرزندانهايی را درنامهبرای اعلام رضايت خود، رضايت کنندگانشرکت

 نمودند.پژوهش ارائه 

و  چیوياکوفسکی ششده در پژوهاستفادهتکلیف  با مشابه پژوهشدر اين  کاررفتهبهتکلیف تکلیف: 

برتر به سمت با دست غیررا گرم  111لوبیا به وزن  ۀکیس کنندگانشرکتبود.  (21) 2همکاران

ها متری از آزمودنی سه ۀدر فاصلکه هدف  اين .، پرتاب کردندقرار گرفته بود روی زمینهدفی که 

بود.  تربزرگداخلی  ۀاز داير مترسانتی 11 هاآنکدام از شکل دوايری بود که شعاع هربه ،قرار داشت

متر بود. سانتی 111و  71، 11، 91، 71، 51، 31، 31، 21 ترتیببهشعاع دواير ذکر است که ايانش

-ها میو اگر در ساير دايرهشد لحاظ می 111امتیاز  ،گرفتمیلوبیا در وسط هدف جای  ۀاگر کیس

مارۀ ش )شکل گرديدثبت میامتیاز  1و  11، 21، 31، 31، 51، 71، 91، 11، 71ترتیب به ،افتاد

  (.يک

 
 ای بر يادگيری حرکتیثير يادگيری مشاهدهأبرای ت شدهاستفادهتصوير شماتيک هدف و نواحی  ـ6 شکل

                                                           
1. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders  

2. Chiviacowsky 
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مقدماتی  ۀيک مطالع ،پژوهشدر  کاررفتهبهبرای تکلیف  هاپرتابتعیین تعداد  منظوربههمچنین، 

 111کلیف پرتابی را پس از کودکان مبتلا به اوتیسم ت ،مقدماتی ۀاساس اين مطالع. برگرفتانجام 

 .بودپرتاب  111تمرينی شامل  ۀمرحل ،درنتیجه؛ گرفتندمی فرابلوک پرتابی(  11پرتاب )

که ها را تا زمانیکنندگان خواسته شد که پرتاباز شرکت نیز ها در هر بلوکبرای تعیین تعداد پرتاب

پرتاب بود و  11ها تا مرز خستگی حداکثر تعداد پرتاب ذکر است کهادامه دهند. قابل خسته شوند

همچنین، . گرديدکرد مشخص میها دريافت اساس بازخوردی که آزمونگر از آنخستگی در افراد بر

ها در آزمون روز که پیشرفت و نوسانی در اجرای آزمودنیها، تمرين تا زمانیتعیین تعداد بلوک جهت

بلوک به  11کنندگان با عملکرد شرکت وهش،پژکه در اين  گرديد، ادامه داده شدبعد مشاهده ن

در نظر گرفته بلوک  11، پژوهشوضعیت بدون پیشرفت و نوسان رسید و ملاک برای روش اجرای 

 هایپژوهشمشابه با نیز ها دهی به پرتابنمره ۀنحو .پرتاب انتخاب گرديد 11 هر بلوکبرای و شد 

 .(21)قبلی بود 

ی دهالگو هایگروهتصادفی به شکل نیمهبه خود اساس نمرات سه پرتاب اولبر کنندگانشرکت

خصوص تکلیف آگاهی پیدا در کنندگانشرکتی زنده و کنترل تقسیم شدند. تمامی دهويدئويی، الگو

روی  هاآندو پای  و هر اندايستاده کهدرحالیو لوبیا را از پايین  ۀکه بايد کیس آموختند و کردند

 ۀطی مرحلبرداشتن هنگام پرتاب( به سمت هدف پرتاب کنند. زمین قرار دارد )بدون پريدن و گام

دقیقه پرتاب يک  دومدت ی زنده و ويدئويی( بهدهتمرينی )الگو هایگروه کنندگانشرکتتمرينی، 

مربی  کهدرحالی ؛دنکردمشاهده  بندی مربوطه(اساس گروهويی يا زنده )برئصورت ويدبهفرد ماهر را 

. در هر دو شرايط، دادمیتوضیح  هاآنپرتاب را به  ۀخصوص نحونیاز درمورد هایدستورالعمل

گروه کنترل فقط ذکر است که شايان .نمودندرو و پهلو مشاهده ها از روبالگو ر کنندگانشرکت

 ،اکتساب ۀو در مرحل آزمون دريافت کردپیش ۀدستورالعمل کلامی برای اجرای تکلیف را در مرحل

با  اجرايی متناسب با سن افراد هایدستورالعملبدون دستورالعمل به تمرين تکلیف پرداخت. 

و فرد در هر  ادامه يافت سه جلسه مدتبه تمرين .شدمیارائه  فهم و واضحکارگیری لغات قابلهب

ها آزمون مجدداً آزمودنیدر پس ،. سپسدادرا انجام میتايی  11بلوک  شش ، تکلیفی شاملجلسه

ساعت بعد از  23 نیز آزمون يادداری .آزمون قرار گرفتند و به انجام مهارت پرداختنددر شرايط پیش

هدف  ۀو با افزايش فاصلبعد از آزمون يادداری ساعت  23 آزمون انتقالسپس، آزمون انجام شد. پس

متر در آزمون  چهاربه  یاددارير آزمون متر د هدف از سه ۀفاصل و انجام گرفت کنندگانشرکتاز 

  تغییر يافت. انتقال

)الگودهی ويدئويی، الگودهی  مطالعههای موردروهاز گ آمدهدستبهبرای تحلیل اطلاعات براين، علاوه

برای  و راهه استفاده شديک از آزمون تحلیل واريانس ،آزمونپیش ۀدر مرحل زنده و گروه کنترل(
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الگوی  ترتیب گروه)به سه×سهآزمون تحلیل واريانس مرکب  ،اکتساب ۀمرحلهای دادهتحلیل 

خود دارای  که در عامل آخرمورداستفاده قرار گرفت روزهای تمرين( ويدئويی، زنده و کنترل و 

يادداری از يک طرح تحلیل  ۀها در مرحلمنظور آنالیز دادهبههمچنین،  .بودهای تکراری اندازه

يادداری فوری و های الگوی زنده، ويدئويی و کنترل و ترتیب گروه)به دو×سهکب با واريانس مر

ها در گروه ۀمقايس جهت. بودهای تکراری خیری( استفاده شد که در عامل آخر خود دارای اندازهأت

 کار گرفته شد.بهسويه طرح تحلیل واريانس يک نیز آزمون انتقال
 

 نتایج

نتايج آزمون لون  (.P>0.05)باشد میها ودن دادهبنرمالبیانگر  لکويـ  نتايج آزمون شاپیرو

 (.P>0.05است )ها همگنی واريانس ۀدهندنیز نشان

 دهد.ها را در مراحل مختلف نشان مینمودار عملکرد گروه دو شمارۀ شکل

 

1
21
31
71
11

پیش 

آزمون

روز اول 

اکتساب

روز دوم 

اکتساب

روز سوم 

اکتساب

يادداری 

فوری

يادداری 

تاخیری

انتقال

کنترل الگوی زنده الگوی ويديويی

 

 ها در مراحل مختلفنمودار عملکرد گروه ـ7شکل 
 

آزمون پیش ۀهای مرحلداده ،از مداخله پیشها بودن عملکرد گروهمنظور اطمینان از مشابهبه ،تدااب

 ارائه شدهکه نتايج آن در جدول زير  تحلیل قرار گرفتسويه مورددر يک طرح تحلیل واريانس يک

 است. 
 آزمونپيش ۀنتايج آزمون تحليل واريانس برای مرحل ـ6جدول 

 Pمقدار  Fمقدار  ميانگين مجذورات درجات آزادی وع مجذوراتمجم منبع تغييرات

 33/1 12/1 139/339 2 27/793 گروه
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آزمون وجود پیش ۀها در مرحلداری بین گروهاتفاوت معن ،دهدطور که جدول بالا نشان میهمان

 (.2,21F)(P=0.34، =1.12) ندارد

آمده است.  شمارۀ دودر جدول  اکتساب ۀمرحل اريانس براینتايج آزمون تحلیل وبراين، علاوه

0.05P ،=3.47(2,38)F ،=0.15p<) اثر اصلی روزهای تمرين ،دهدمینشان  طور که نتايجهمان
2η) 

و تعامل آن با  (F<1) اثر اصلی گروه که هستند آنها حاکی از درمقابل، يافتهباشد. دار میامعن

تعقیبی بونفرونی  نتابج آزمون باشد.دار نمیامعن (0.17P ،=1.66(4,38)F ،4η2p=0.1=) روزهای آزمون

         داری بین روز اول و سوم وجود اکه تفاوت معن دهدمینشان  نیز های آزمونبرای اثر اصلی روز

  (.P>0.05باشد )نمیدار اها معنديگر تفاوت (، اماP<0.05) دارد
 

 اکتساب ۀنتايج آزمون تحليل واريانس مرکب برای مرحل ـ7جدول 

 منبع تغييرات
مجموع 
 مجذورات

درجات 
 آزادی

ميانگين 
 مجذورات

مقدار  pمقدار  Fمقدار 
η2p 

 13/1 13/1 39/3 32/135 2 13/271 روزهای تمرين
 19/1 35/1 11/1 31/123 2 77/231 گروه

تعامل گروه در روزهای 
 تمرين

11/291 3 92/77 77/1 19/1 13/1 

 

 ۀالگو باعث پیشرفت در مرحل ۀکه آيا الگودهی نسبت به عدم ارائسی اينمنظور برربه ،اينبرعلاوه

در يک طرح تحلیل واريانس مرکب با ه بلوک اول اکتساب های س، دادهخیراکتساب شده است يا 

تحلیل قرار بلوک اول، دوم و سوم اکتساب( موردو نیز  ويدئويی، زنده و کنترل ترتیب گروه)به 3×3

جهت انجام شد که بدين. اين کار بودندهای تکراری عامل آخر خود دارای اندازهگرفتند که در 

ثر ؤاکتساب م ۀالگو در اوايل مرحل ۀاند که ارائای نشان دادهيادگیری مشاهده ۀزمینقبلی در مطالعات

نتايج اين آزمون در جدول زير  .(22،23)گردد مهارت می بباشد و باعث سرعت بیشتر در کسمی

 است. نشان داده شده
 

 های اول تا سوم اکتسابکوشش ۀنتايج آزمون تحليل واريانس مرکب برای دست ـ9جدول 

 منبع تغييرات
مجموع 

 مجذورات

درجات 

 آزادی

ميانگين 

 مجذورات
pمقدار  pمقدار  Fمقدار 

2η 

 13/1 39/1 95/1 31/77 2 71/171 سابهای اکتکوشش ۀدست

 29/1 13/1 71/3 11/711 2 97/1139 گروه

 13/1 11/1 31/1 31/51 3 71/211 تعامل گروه در روزهای تمرين
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اما  (،F<1) باشددار نمیاها معنکوشش ۀصلی دستااثر  ،دهدطور که نتايج جدول بالا نشان مینهما

P=0.04 ،=3.61(2,19)F ،0.27=p) اثر اصلی گروه
2η )که  بیانگر اين استنتايج  ،. همچنیناستدار امعن

نتايج آزمون تعقیبی بونفرونی برای اثر  (.F<1) باشددار نمیاها معنکوشش ۀتعامل گروه در دست

و گروه کنترل وجود  دهی ويدئويیداری بین گروه الگواتفاوت معنکه  دهدمینشان  نیز اصلی گروه

حاکی ها میانگین ۀمقايسهمچنین،  (.P>0.05) باشندنمیدار امعنها ا ديگر تفاوتام (،P<0.05) دارد

ند انمودهکسب نسبت به گروه کنترل را رات بالاتری نم ،ويیئی ويددهکه گروه الگواز آن است 

  (.17/53گروه کنترل=  و 27/79ويی= ئالگوی ويد )میانگین

خیری در جدول أکب برای آزمون يادداری فوری و تمرنتايج آزمون تحلیل واريانس براين، علاوه

 اثر اصلی روزهای آزمون ،دهدطور که نتايج اين آزمون نشان میاست. همان ارائه شده شمارۀ چهار

(F<1) 0.004=) اثر اصلی گروهاما  ،باشددار نمیامعنP ،=7.62(2,19)F ،=0.44p
2η )آن با  تعامل و

P ،.053=(2,19)F ،=0.24p=50.0است )دار اروزهای آزمون معن
2η.)  نتايج آزمون تعقیبی بونفرونی برای

و گروه  (P<0.05) ويی و کنترلئی ويددهبین گروه الگوکه  نیز حاکی از آن استاثر اصلی گروه 

داری بین گروه ااما تفاوت معن ،داری وجود دارداتفاوت معن (P<0.05) ی زنده و کنترلدهالگو

منظور بررسی بهذکر است که شايان (.P>0.05شود )مشاهده نمیويی ئويد یدهی زنده و الگودهالگو

 تنهاکه  دهدمیآزمون تعقیبی اجرا شد. نتايح اين آزمون نشان  ،اثر تعاملی گروه در روزهای آزمون

 و (P<0.05) ويی و کنترلئی ويددههای الگوداری بین گروهاخیری تفاوت معنأدر آزمون يادداری ت

  (.P>0.05باشند )نمیدار اديگر اثرات معن و وجود دارد (P<0.05) زنده و کنترلی دهالگو نیز
 

 يادداری ۀنتايج آزمون تحليل واريانس برای مرحل ـ8جدول 

 منبع تغييرات
مجموع 

 مجذورات

درجات 

 آزادی

ميانگين 

 مجذورات
 η2pمقدار  Pمقدار  Fمقدار 

 111/1 11/1 12/1 13/3 1 13/3 روزهای آزمون

 33/1 113/1 72/9 31/1331 2 11/2772 هگرو

تعامل گروه در 

 روزهای آزمون
1112 2 557 15/3 15/1 23/1 

 

که اثر اصلی گروه  دهدمیانتقال نشان  ۀراهه برای مرحلنتايج آزمون تحلیل واريانس يک ،همچنین

 شمارۀ پنجدر جدول اين نتايج  (.F<1) ها وجود نداردداری بین گروهاباشد و تفاوت معندار نمیامعن

 آمده است.
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 انتقال ۀراهه برای مرحلنتايج آزمون تحليل واريانس يک ـ3جدول 

 منبع تغييرات
مجموع 

 مجذورات
 درجات آزادی

ميانگين 

 مجذورات
 Pمقدار  Fمقدار 

 99/1 27/1 72/52 2 13/117 گروه
 

 گیرینتیجهبحث و 

ثیر الگودهی ويدئويی و زنده بر اکتساب، يادداری و انتقال تکلیف أبررسی ت پژوهش،هدف کلی اين 

الگو  ۀارائ ،در اوايل اکتسابکه نشان داد نتايج گیری پرتابی در کودکان مبتلا به اوتیسم بود. هدف

گروهی که  ،روند تمرين ۀچه با اداماگر ؛گرددبخشیدن به کسب مهارت میموجب سرعت

 هايافته ،اينبرعلاوه از خود نشان داد. را کرده بود نیز پیشرفت مشابهیمل کلامی دريافت دستورالع

منجر به عملکرد بهتر نسبت به گروه کنترل در  ،نظر از نوع آنصرف ،الگو به افراد ۀارائکه نشان داد 

 انتقال مشاهده نشد. ۀاما اين عملکرد بهتر در مرحل ،گردديادداری می ۀمرحل

ويی در امر ئی ويددهبودن الگوثرؤم ۀدهندکه نشانهای مطالعات پیشین فتهيا با پژوهش نتايج اين

در  نتايج پژوهش حاضر. (12،13،23) باشدمیهمخوان  بودنداوتیسم مبتلا به آموزش کودکان 

ل دلیشده بهذکر هایپژوهشدر  .(12،13،23) دارد یهمخوان مطالعات قبلیبا  نیز اکتساب ۀمرحل

بخشی نمايش توان اثرنمی ،لذا ؛گروه کنترل استفاده نشده است کننده ازمحدوديت افراد شرکت

 ،اکتساب ۀدر مرحل های پژوهش حاضريافتهها استنباط نمود. مقابل ساير روشانواع الگو را در

گروه کنترل الگو و  ۀکنندهای مشاهدهداری را بین گروهاتفاوت معن ،که تمرين ادامه يافتزمانی

. دلیل احتمالی برای (13،21)قبلی متفاوت باشد  هایپژوهشتواند با نشان نداد که از اين لحاظ می

در اين  در نظر گرفت؛ زيرا، پژوهشاستفاده در اين ماهیت تکلیف موردتوان اين تناقض را می

نشان  مختلف مطالعات نتايج .از تکلیف حرکتی استفاده شد که دارای هدف خارجی بود پژوهش

کردن برآوردهد را بر کید خوأافراد ت معمولاً ،که تکلیف دارای هدف خارجی باشدداده است زمانی

شود و گروه کنترل ديده نمیکننده های مشاهدهدهند و تفاوتی بین گروههدف حرکت قرار می

الگو  ۀکنندتفاوتی بین دو گروه مشاهده ،دداریيا ۀنشان داد که در مرحل نتايج ،اينبرعلاوه .(25ـ29)

 پژوهشنتايج اين  بهتر از گروه کنترل بود. ،حالی بود که عملکرد اين دو گروهوجود ندارد و اين در

 ،مشاهده نکردند را ويیئی زنده و ويددهکه تفاوتی بین دو نوع الگو قبلی هایاز پژوهشبا برخی 

سو همنا ويی بودندئی ويددهبرتری الگو ۀدهندکه نشان و با برخی ديگر (12،13،21) باشدمیسو هم

مبنی بر توان میويی در اين مطالعات را ئسازی ويدبودن امتیاز مدلعلت بالاتر .(17)است 

مقايسه با الگودهی زنده( تر درسازی ويدئويی )يعنی تعهد زمانی کمبودن استفاده از مدلترساده

آموزان با اين موضوع ارتباط داد که دانشرا جهت کسب نتايج دلخواه توضیح داد و يا اين نتايج 
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ه شدند که موجب میاهمقايسه با الگودهی زنده داشتسازی ويدئويی درعموماً حضور بیشتری در مدل

در  ،اينبرعلاوه .باشدمیبرای مداخله ثرتری ؤاحساس کنند که ويدئو ابزار م پژوهشگران است

استفاده تکلیف مورد ، امابه بررسی رفتارهای اجتماعی پرداخته شده است (17) های پیشینپژوهش

توان برای برتری الگودهی از دلايل ديگری که می يک تکلیف حرکتی بوده است. ،پژوهشدر اين 

 یبردراه و بردمی کاربه را ديداری راهنماهای ،ويدئويی الگودهی ويدئويی ذکر کرد اين است که

 مبتنی که باشدمی هستند ديداری يادگیرندگان که اختلال اوتیسم به افراد مبتلا آموزش برای ثرؤم

  (.7) است ثرؤم هاجمعیت سنین و تمام در و است شواهد بر

لحاظ آماری بههای تمرينی و گروه کنترل انتقال بین گروه ۀدر مرحل که نشان دادنتايج براين، علاوه

 (12)ژنا و همکاران ها با نتايج مطالعات گذشته همچون داری وجود ندارد. اين يافتهتفاوت معنا

مختلف در کودکان مبتلا به  هایمهارتبر انتقال  و زنده ثیر مثبت الگودهی ويدئويیأخصوص تدر

شده زمان صرفسن، مدت ،توان به ماهیت تکلیفمیتناقض اين . از دلايل باشدمیاوتیسم متناقض 

بوده  پژوهشگرکننده که خارج از کنترل ل و ساير متغیرهای مداخلهاجرای پروتک ۀبرای تمرين، شیو

در  کهدرحالی ؛باشدرفته در اين پژوهش يک تکلیف حرکتی میکارهاشاره کرد. تکلیف باست، 

تکلیف  عنوانبهکنندگان اجتماعی شرکت هایمهارتهای متفاوت و گذشته، بازی مطالعات

 .اندگرفته قرارمطالعه مورد

ويی( بر يادگیری يک ئالگو )زنده و ويد ۀهر دو روش ارائنشان داد که  پژوهشنتايج اين  ،کلیورطبه

از دلايل . دشومیمشاهده نداری بین اين دو روش ااما تفاوت معن ،ثری دارندؤمهارت حرکتی نقش م

د. يکی از اشاره کر پژوهششده در اين بردهکارهتوان به نوع مهارت بمی اين عدم تفاوتاحتمالی 

بندی . ماهیت تکلیف از نظر طبقهاستماهیت تکلیف  ،ایثیرگذار بر يادگیری مشاهدهأعوامل ت

حرکات مداوم  ،واقعمندی از مزايای الگودهی دارد. درنقش مهمی در بهره ،ای و مداوممجرد، زنجیره

اين  ،همچنین. (21) برندای میسود بیشتری از يادگیری مشاهده ،ای و مجردنسبت به زنجیره

يابی به آن حرکت خود را برای دست بايستمیاد که افر باشدمیدارای يک هدف خارجی تکلیف 

شده احتمال دارد که افراد برای رسیدن به هدف خارجی از نوع الگوی ارائه کردند.هدف هماهنگ می

  .(27،29)باشند  نمودهکید أهدف حرکت ت ريابی بدستنظر کرده باشند و بیشتر بر صرف

آتی  هایپژوهششروعی برای  ۀتواند نقطحاضر چند نکته وجود دارد که می پژوهشدر  پيام مقاله:

يک تکلیف هدفمند بود و همین امر ممکن  ،پژوهشاستفاده در اين که تکلیف مورداين نخستباشد. 

آتی از دو  مطالعاتشود در . پیشنهاد می(29)کردن از نوع الگو شده باشد نظراست باعث صرف

مانند حرکات موزون( استفاده شود تا نقش اين متغیر )هدف خارجی هدفمند )تکلیف هدفمند و غیر

 پژوهشکه در اين است  دوم اينمورد بررسی قرار گیرد. ای بیشتر موردتکلیف( در يادگیری مشاهده
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حالی است که افراد استفاده قرار گرفت. اين درعنوان متغیر وابسته مورددقت حرکت به تنها

 هایپژوهششود در می د. پیشنها(27) فی به يک هدف مشابه دست يابندتوانند با حرکات مختلمی

زان مشابهت سنجش واقع شود تا میالگوی حرکت نیز مورد ،ایيادگیری مشاهده ۀزمینآتی در

يابی رغم عدم تفاوت در دستعلی که احتمال دارد .شده مشخص گردداد و الگوی مشاهدهحرکت افر

نظر ها با الگوی موردانجام حرکت و تشابه آن ۀکننده در نحوبین دو گروه مشاهده ،به هدف حرکت

بردن منظور بالابه مطالعات بعدیشود در پیشنهاد می ،همچنین وجود داشته باشد. داریامعن تفاوت

تا  الگو استفاده شود ۀزمان با ارائطور همهای کلامی بهاز نشانه ،ایبخشی يادگیری مشاهدهاثر

الگو منجر به بهبود اثربخشی  ۀدهی در ترکیب با ارائکه آيا اين نوع روش نشانه مشخص گردد

 گردد يا خیر.ای میيادگیری مشاهده

را ای مشاهده يادگیری که شودی توصیه میئا و معلمان مدارس استثناهبه کاردرمانبراين، علاوه

در کودکان مبتلا به  یحرکتيادگیری  ۀقدرتمند در حوز ابزار يک عنوانبهو صورت کاربردی به

های الگودهی تفاوت معناداری که بین روشبا توجه به اينهمچنین،  .استفاده قرار دهندمورد اوتیسم

دسترس هستند استفاده مربیان و درمانگران از الگوهايی که درکه شود یه میتوص ،وجود ندارد

  مدل نشوند. ۀنمايند و متحمل وقت و هزينه برای تهی
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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.  
 

Keywords: Autism Spectrum Disorder, Live Modelling, Motor Skill, Video 

Modelling  
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