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 چكيده

نظور دستیابي های حرکتي گردد که ئمرینات مشارکتي به مئواند سبب بهبود یادگیری مهارتگر مينقشي میانجي ای به عنوانهای آ ینهنبهبود نورو زمينه:

هبود مهارت شنا ای و بهای آ ینهئوان ئمرینات مشارکتي را برای ارئقاء عملکرد نورونآیا مياما مسئله اصلي این است شوند. به این هدف بکار گرفته مي

مقایسه اثر مقایسه ئمرینات انفرادی و مشارکتي بر یادگیری مهارت شنا در کودکان اوئیسم آسپرگر و با هدف:  وئیسم پیشنهاد داد؟در کودکان طیف ا

سالة  01ئا  1د، جامعة آماری این پژوهش پسران بو مون باگرول گوالآزپس و آزمونپیش یا طرحآزمایشي شبه از نوع پژوهش :روشعملکرد باال بود. 

. ابزار عبارئند از، مقیاس سنجش شدند نفر به صورت در دسترس و هدفمند به عنوان نمونه انتخاب 21 این جامعهاز ر و اوئیسم با عملکرد باال بودند، آسپرگ

ارت شنا هفته )دو جلسه در هفته( به آموزي مه 2( و الکتروانسفالوگرافي. دو گرول ئمرین انفرادی و مشارکتي طي مدت 0111گارس )شدت اوئیسم 

نتایج ها: يافته .نتایج با روي آنالیز کوواریانس ئحلیل شد عنوان متغییر کوواریانس مورد بررسي قرار گرفت.آزمون بهپرداختند و در نهایت متغییر پیش

اداری در پس از مداخله به طور معنای بهبود داشتند ولي گرول ئمرینات به شیول مشارکتي های آ ینهآزمون عملکرد نوروننشان داد که هر دو گرول در پس

یادگیری شنا در گرول  داری به نفع گرول ئمرین دوئایي بود. همچنینای بهبود داشت و ئفاوت بین دو گرول به طور معنيهای آ ینهارئقاء عملکرد نورون

برای ئمامي  داریی به نفع گرول دوئایي بود. سطو معنائمرین دوئایي بهبود معناداری داشت و ئفاوت بین دو گرول در بهبود مهارت شنا به طور معنادار

های ا و قابلیتهبه منظور بهبود عال م حرکتي در کودکان طیف اوئیسم بر باالبردن ئوانایي ئوانيم گيری:نتيجهدر نظر گرفته شد.  P <10/1ها متغیر

ای، آسپرگر، ینههای آ ئمرینات مشارکتي، نورون ها:يدكل واژه رت گیرد.ای از طریو ئمرینات به شیول مشارکتي ئمرکز صوهای آ ینهعملکردی نورون

 اوئیسم، عملکرد باال، مهارت شنا
Background: Improving mirror neurons as a mediating role can improve motor skills learning that participatory 

exercises are used to achieve this goal. But the key question is, can participatory exercises be offered to improve the 

function of mirror neurons and improve swimming skills in children with autism spectrum? Aims: To compare the 

effect of comparing individual and participatory exercises on learning swimming skills in children with ASD. 

Method: The study was a quasi-experimental or pre-test and post-test design with a control group. The statistical 

population of the study consisted of 7-14 year-old boys with high performance Asperger's and autism. Sample title 

selected. Tools include the Gars Autism Severity Scale (1994) and electroencephalography. Two groups of individual 

and participatory training were trained in swimming skills for 8 weeks (two sessions per week) and finally the pre-

test as a covariance variable was evaluated. The results were analyzed by covariance analysis. Results: The results 

showed that both groups had improved mirror neurons post-test, but the intervention group had significantly 

improved mirror neurons' performance after intervention and the difference between The two groups were 

significantly in favor of the binary exercise group. Also, swimming learning was significantly improved in the binary 

training group and the difference between the two groups in the improvement of swimming skill was significantly 

in the binary group. Significance level was considered P<0/05 for all variables. Conclusions: In order to improve 

motor symptoms in children with autism spectrum, we can focus on enhancing the functional abilities of mirror 

neurons through participatory exercises. Key Words: Collaborative Exercises, Neurons Mirrors, Asperger's, High 

Performance, Autism, Swimming Skills 
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 مقدمه

 کودک با نائواني و نیازهای خاص، مشکالت فراواني را برای

ئواند سالمت فیزیکي و هیجاني خانوادل خانوادل به همرال دارد و مي

 0یسم( ائ0311امیری، پورحسین، نجفي، ) یاندازدبرا به خطر 

است که با رفتارهای  از نوع روابط اجتماعي شدیاختالل ر نوعي

شود. عال م این اختالل ئا ارئباطي، کالمي غیرطبیعي مشخص مي

ست. میزان اکند و علّت اصلي آن ناشناخته پیش از سه سال ي بروز مي

ئولد زندل  11ئا  11شیوع این بیماری در دنیا یك نفر مبتال از هر 

اختالالت طیف اوئیسم،  (.2111ریت، باشد )همیلتون، برندلي و فمي

 شوندهای اجتماعي، ارئباطي و رفتاری مشخص ميبا نقص در حوزل

 ی اصلي دری حرکتي رفتاری به عنوان هستهکه اختالل در حوزل

ی أخیر شواهد خودماندگي در نظر گرفته شدل است. در دو دهه

واند ئبه موقع مي مؤثرئجربي زیادی دال بر این نظریه که آموزي 

حداکثر اثربخشي خود را در دوران کودکي داشته باشد، ارا ه شدل 

است. در این مورد ئوافو عمومي وجود دارد که دوران کودکي 

های رشد و خصوصیات رفتاری ئغییرات فرصتي است که فرآیند

ر ئی دی ر قابل انعطافکنند و این دورل از هر دورلسریعي را طي مي

کاربردی های آموزي(. همچنین 2111سون، برنر و داوباشد )مي

 های جدید را امکانفرد شدل، حضور او در موقعیت اللمنجر به استق

از آنجایي که ، (0312پورحنیفه، افروز و ارجمندنیا، سازد )پذیر مي

برد که به دلیل اهمیت آن در یادگیری کودک در دوراني به سر مي

سازی محیط کودک غنيشود، لذا ضرورت نامیدل مي دوران حساس

(. از 2111گرانادوس و ولف، شود )به منظور یادگیری مشخص مي

)سیستم نورون 2ی اجراسوی دی ر، نقص در سیستم ئطبیو مشاهدل

ای( به عنوان مکانیسم عصبي که باعث اختالل و نقص در های آیینه

شود، مطرح شدل است شناخت و ارئباط اجتماعي در اوئیسم مي

(. به عبارئي دی ر افراد اوئیستیك هیچ 2111و کراگرو،  )ریتسوالئي

 فاقد هرگونه شمایل ذهني آنهادریافتي از محیط پیرامون خود ندارند. 

از وقایع مهم و قابل مالحظه محیط خود هستند و این خود منجر به 

بارئي شود. به عطیفي از مشکالت ارئباطي و رفتاری با دی ران مي

افراد  وار از رفتار دی ران مشکل دارند.قلید آیینهدی ر، این افراد در ئ

مبتال به اختالالت طیف اوئیسم نه ئنها قادر به درک ذهن دی ران 

نیستند بلکه در فهم افکار متفاوت ذهن دی ران و ارئباط رفتار با 

                                                           
1. autism 
2. Observation/execution matching system 

(. برخي دانشمندان 2111سالي و هیل، دارند )حاالت رواني مشکل 

ه ای در امر ئقلید کهای آیینهورونکنند که شرکت ندی ر اظهار مي

ئئوری  ئواند بر اثربخشيشود، مينوعي یادگیری مشاکتي گفته مي

ذهن در کودکان طیف اوئیسم کمك کند )گازوال، عزیززادل و 

فت ئوان گ(. با ئوجه به مطالعات پیشین مي2102. میشل، 2111کیسر، 

ایي که به دوئهایي مانند ئمرینات حرکتي مشارکتي به شیول که روي

ای های که مبتني بر سیستم نوروننحوی بر روی یادگیری مشاهدل

ئوانند برای افزایش ئقلید در اند ميای است طراحي شدلآیینه

کودکان اوئیسم مورد ئوجه و در یادگیری حرکتي از آنها استفادل 

است هی رفتار حرکتي سالگردد. از سوی دی ر، پژوهش ران حوزل

ای ههای ئمریني هستند که شرایط یادگیری مهارتيبه دنبال رو

(. در یك 2111و سوارز،  حرکتي را به حد بهینه نزدیك کنند )میشل

روي ئمریني بهینه، ئنها اثرگذاری مد نظر نیست، بلکه فاکتور 

 نیز باید در نظر گرفته شود. 3کارآمدی

بنابراین روي ئمریني که در کمترین وقت بیشترین بازدهي و 

ها به طور هم گذاری )در یادگیری مهارت حرکتي و سایر جنبهاثر

زمان( را داشته باشد بسیار مثمر ثمر خواهد بود. یکي از بهترین روي 

های أخیر ئوجه پژوهش ران را به های ئمریني ئرکیبي که در سال

مي  1خود جلب کردل است روي ئمرین مشارکتي به شیول دوئایي

ل نسبت برابری از ئمرین بدني و مشاهدل باشد. در این ئمرین که شام

باشد در موقعیت یادگیری دو نوآموز با یکدی ر جفت شدل و ای مي

به صورت متناوب مهارت مورد نظر را به صورت مشارکتي انجام 

دهند. هن امي که یك نوآموز در حال اجرای مهارت است مي

د قش خوکند و در کوشش بعدی آنها ننوآموز دی ر او را مشاهدل مي

(. مروری 2111کنند )شیا، رایت، ولف و رایتاکر، را با هم عوض مي

ي دهد که ئمام ویژگبر ادبیات این روي ئمریني به خوبي نشان مي

باشد )شیا و همکاران، های یك شرایط بهینه آموزشي را دارا مي

(. به 2111. گرنادوس و ولف، 2110. ولف، کالوس و شیا، 2111

ي وجود دارند مبني بر اینکه کودکان اوئیسم طور خاصي گزارشائ

وقتي با یك آشنا )والدین، خواهر، برادر و همکالسي و...( مشارکت 

 یابد و ئماسهای رفتاری و ارئباطي آنها بهبود ميکنند مهارتمي

من و کاساری، سی ) یابدفیزیکي و روابط اجتماعي آنها افزایش مي

 های پژوهش ر پژوهشيو بررسيبا ئوجه به اینکه طب(. 0113یرمیا، 

3. Efficiency 
4. Dyad training
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مقایسه اثر مقایسه ئمرینات انفرادی و مشارکتي بر یادگیری که به 

داخته باشد پرمهارت شنا در کودکان اوئیسم آسپرگر و با عملکرد باال 

که  اشدبيمیافت نشد لذا پژوهش حاضر در صدد پاسخ به این مسئله 

شنا در  یری مهارتکدامیك از ئمرینات انفرادی یا مشارکتي بر یادگ

کودکان اوئیسم آسپرگر و با عملکرد باال دارای ئ ثیر بیشتری است و 

ش در این پژوهش نق ؟آیا بین این دو روي ئمریني ئفاوئي وجود دارد

ای در سه شرایط پایه، مشاهدل و اجرا نیز های آیینهگر نورونمیانجي

 .اندگرفتهمورد بررسي قرار 

 روش

یمه ئجربي بود که جامعة آماری ئحقیو مورد این مطالعه از نوع ن

ساله طیف اوئیسم شهر ئهران و کرج  01ئا  1نظر را کودکان پسر 

 G*Power افزار ئشکیل دادند. برای برآورد حدأقل ئعداد نمونه از نرم

 های مربوط به سنجشاستفادل شد. با ئوجه به دشواری 10/1برای ئوان 

ج ان اوئیسم، به جای استفادل از نتایای کودکهای آیینهفعالیت نورون

( ئنها ئحقیو مرئبط گذشته )سالي 10/1مطالعه مقدمائي، از اندازة اثر )

( جهت محاسبه ئعداد نمونه استفادل شد نمونة آماری 2111و هیل، 

 31ئحقیو بر اساس شاخص ورود و شاخص خروج از مطالعه ئعداد 

فر گرول ئمرین انفرادی ن 02نفر گرول گوال،  01پسر انتخاب شدند که 

ی در گیرنفر گرول ئمرین مشارکتي بودند و بر اساس نمونه 02و 

. جنسیت 0دسترس انتخاب شدند. معیارهای ورودی عبارت بودند از: 

. ابتال به اوئیسم با درجه آسپرگر و یا ئوانایي عملکردی باال،    2پسر 

ت شفاهي در . ئوانایي پی یری دستورا1سال(.  01ئا  1. سن )بین 3

. برخورداری از بینایي و شنوایي نرمال. همچنین، 0طول ارزیابي، 

معیارهای خروجي کودکان این طیف ئوسط متخصصین علوم 

ا هاعصاب در نظر گرفته شد. شدت اختالل حرکتي ئوسط فیزیوئراپ

های کتبي از والدین و یا نامهئعیین گردید. همچنین، رضایت

وری شد و آر ئحقیو قبل از مطالعه جمعکنندگان دسرپرستان شرکت

ی ئعهد کتبي به والدین در خصوص محرمانه بودن فیلم همچنین ارا ه

های گرفته شدل و نتایج پژوهش قبل از پژوهش صورت پذیرفت. در 

و معلمین مؤسسه  ابتدا و قبل از شروع انجام مداخالت از والدین

ا در رشد اجتماعي ر های اختالالت رفتاری وخواسته شد ئا پرسشنامه

ارئباط با کودکان خود ئکمیل نمایند. سپس به عنوان ارزیابي اولیه 

)پیش آزمون(، از کلیة کودکان گرول گوال و آزمایش جهت ثبت 

 استفادل گردید. EEGای از دست ال های آیینهنورون فعالیت

کنندگان در گرول ئمرینات ئعداد شرکت ها:های آزمودنيگرول

های دو نفری )که با نفر بود که به گرول 02ه شیول دوئایي مشارکتي ب

 2هفته )شامل  2هم همکالسي یا دوست بودند( ئقسیم شدند و طي 

جلسه آموزشي برای هر آزمودني( به  01جلسه در هفته و به مدت 

ئمرینات اختصاصي شنای کرال سینه پرداختند. مدت زمان هر جلسه 

نفر  02شدل بود. گرول ئمرین انفرادی دقیقه در نظر گرفته  10الي  11

جلسه آموزشي  01جلسه در هفته و به مدت  2هفته )شامل  2نیز طي 

برای هر آزمودني( به ئمرینات اختصاصي شنای کرال سینه پرداختند. 

در گرول گوال دل نفر شامل کودکان طیف آسپرگر و اوئیسم با 

رکتي و ئمرین مشاعملکرد باال و جنس مشابه دو گرول ئمرین انفرادی 

ون آزمآزمون و پسبودند. این گرول در طول ئمرینات ئنها در پیش

گونه ئمریني چه جسماني و شرکت کردند و طبو اظهار والدین هیچ

 چه روانشناختي در طول پژوهش نداشتند.

 ابزار

مقیاس سنجش شدت اوئیسم گارس جهت ئشخیص و ارزیابي 

چك لیستي بود که به شدت رفتارهای اوئیستیك: این آزمون 

 0111کرد. این آزمون در سال يمئشخیص افراد اوئیستیك کمك 

 0111هایي از اوئیسم بر روی گرول نمونة بهنجار شد و معرف موضوع

 ایالت کلمبیا، پروئوریکا و کاناداست. 11نفری از 

حوزل مربوط به عالیم اوئیسم مورد سؤال  20این پرسشنامه در 

ه بود ساختار یافتصورت مصاحبه نیمهای آن به. روي اجرگرفتقرار 

به  2گیرد که نمرل نمرل مي 1ئا  2که هر قسمت ئوسط آزمون ر از 

باشد. این به معني شدیداً غیرعادی ماي ،1معني وضعیت طبیعي و نمرل 

سال  20باشد، طي سال به باال مناسب مي 2آزمون که برای گرول سني 

کودک مبتال به اوئیسم  0011دل از دست آمهای بهبر اساس یافته

و نقطه بري برای است  11ئا  00کامل شدل است. نمرل کلي بین 

 31ئا  00 باشد، بدین صوت که اگر کودک نمرلمي 31 اختالل ائیسم

دست آید، کودک  به 31ا ئ 31 دست آورد، طبیعي است، اگر نمرلبه

دست به 11 ئا 31 دارای اوئیسم خفیف ئا متوسط بودل و اگر نمرل

 ایيپای باشد. این آزمون روایي وآید، کودک دچار اوئیسم شدید مي

 با ابزار این معیارهای ئبیین موافقت( و 1/1≥ )اعتبار  دارد باالیي

IVDSM   تدوس ئهراني شهریور، )کیاني، باشدمي درصد 12حدود 

 (.0312 مختاری، و

ت في، ثب(: الکترو انسفالوگراEEGحس ر الکترو انسفالوگراف )

های امواج مغزی در دسترس از قشر مخ، به شکل دیجیتالي یا سی نال
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ي که شیمیایکاغذی است. مغز انسان عضوی است با خاصیت الکترو

های آن دارای فعالیت الکتریکي بودل و انعکاس این ئك ئك نورون

ي سد. این فعالیت الکتریکرهای نوروني به سطو جمجمه ميفعالیت

ولت است. دست ال حس ر الکترو  و در حد میکروبسیار ضعیف 

ا هانسفالوگراف از طریو الکترودهای متصل به جمجمه، این فعالیت

انسون )جدهد را ثبت و به صورت نوارهایي با اشکال مختلف نشان مي

 (.2113و گانکلمن، 

های شنای کرال سینه: این چك های ارزیابي مهارتچك لیست

رت اختصاصي برای اهداف پژوهش حاضر لیست محقو ساخته به صو

مهارت اصلي  0طراحي و ئدوین گردید. چك لیست مورد نظر شامل 

یری گشنای کرال سینه یعني سُر خوردن، پازدن، حرکت دست، نفس

گیری )شنای کرال سینه کامل( بود. و هماهن ي دست و پا و نفس

 دییابنهای پژوهش ران با الهام گرفتن از مراحل رشدی مهارت

؛ ئرجمه حمایت طلب، موحدی، فارسي و 2111گاالهو و اوزمان، )

ها سه مرحلة رشدی ( برای هر یك از مهارت0311فوالدیان،

سیستم  . در واقع در ایناندگرفتهمقدمائي، نوظهور و پیشرفته را در نظر 

ارزیابي سعي شدل است روند پیشرفت معمول در هر یك از مهارت 

مرحلة مقدمائي ئا پیشرفته بر اساس ادبیات  های شنای کرال سینه از

ر د ها به نحوی عیني ئرسیم گردد.موجود، در این ردة سني آزمودني

و  های مرکزیها از آمار ئوصیفي شاخصبخش ئجزیه و ئحلیل دادل

های ئجربي استفادل شد. در های گرولپراکندگي مربوط به اندازل

کز به منظور آگاهي از بخش آمار استنباطي از آزمون شاپیرو ویل

 آماری ئحلیل ها و همچنین از رويطبیعي بودن ئوزیع دادل

 اهکواریانس و آزمون ئعقیبي بونفروني جهت مقایسه جفتي گرول

در نظر  P <10/1ها داری برای ئمامي متغیراستفادل گردید. سطو معنا

زار فاهای آماری با استفادل از نرمگرفته شد و ئمامي ئجزیه و ئحلیل

SPSS  انجام شدل است. همچنین برای رسم نمودارها از نرم  02نسخه

 استفادل شد. Excelافزار 

 هايافته

باکس برای بررسي برابری  Mبیان ر نتیجه آزمون  1جدول 

های کوواریانس مشاهدل شدل در متغیرهای مربوط به نورون مائریس

شود که سطو مشاهدل مي 1جدول باشد. با ئوجه به ای ميهای آیینه

است و  10/1ئر از باشد بزرگمي 22/1که برابر با  Fمعناداری مقدار 

ئوان گفت که فرض صفر پذیرفته شدل و و شاهد برابری بنابراین مي

های های نورونهای کوواریانس مشاهدل شدل سنجش آزمونمائریس

 سطو که شودمي مشاهدل 3 جدول به ئوجه با ای هستیم. همچنینآیینه

 صفر فرض بنابراین و بودل 10/1 از بزرگتر F هایآمارل عناداریم

 هایگرول هایواریانس و ن ردیدل رد( هاواریانس برابریآزمون )

 .است برابر پژوهش

 

 ای در گرول ئمرین مشارکتي، انفرادی و گوالهای آیینههای گرایش مرکزی و پراکندگي فعالیت نورون. شاخصه0جدول
 کشیدگي چول ي انحراف معیار میان ین موننوبت آز متغیر

 شرایط پایه ئمرین مشارکتي
 -21/1 -22/1 31/3 01/12 آزمونپیش
 10/0 -01/0 11/1 33/01 آزمونپس

 شرایط مشاهدل ئمرین مشارکتي
 -21/0 -33/1 1023/1 -1131/1 آزمونپیش
 -01/0 -03/1 1200/1 1011/1 آزمونپس

 يشرایط اجرا ئمرین مشارکت
 00/1 -22/1 1032/1 1233/1 آزمونپیش
 10/1 -30/0 1011/1 1311/1 آزمونپس

 شرایط پایه ئمرین انفرادی
 11/0 -30/0 10/0 01/00 آزمونپیش
 11/0 -11/1 10/0 22/03 آزمونپس

 شرایط مشاهدل ئمرین انفرادی
 22/0 -32/0 1301/1 1021/1 آزمونپیش
 12/0 -20/0 1223/1 1200/1 آزمونپس

 شرایط اجرا ئمرین انفرادی
 31/0 -11/0 1221/1 1021/1 آزمونپیش
 22/0 -13/0 1201/1 1231/1 آزمونپس

 شرایط پایه گرول گوال
 00/0 30/1 01/1 11/11 آزمونپیش
 -03/1 01/1 12/1 11/12 آزمونپس

 شرایط مشاهدل گرول گوال
 -21/1 -11/1 1313/1 1110/1 آزمونپیش
 -30/1 -12/1 1320/1 1111/1 زمونآپس

 شرایط اجرا گرول گوال
 -11/1 -11/1 1200/1 1022/1 آزمونپیش
 -11/1 -10/1 1201/1 1012/1 آزمونپس
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 های گرایش مرکزی و پراکندگي مهارت شنا. شاخصه2جدول
 کشیدگي چول ي انحراف معیار میان ین نوبت آزمون گرول

 ئمرین مشارکتي
 -00/1 21/1 02/0 33/2 آزمونپیش
 -11/1 01/1 10/2 01/1 آزمونپس

 ئمرین انفرادی
 -11/0 -33/1 00/0 11/2 آزمونپیش
 -11/1 11/1 03/0 03/1 آزمونپس

 گوال
 -21/1 00/1 11/2 21/3 آزمونپیش
 11/2 00/0 11/2 21/2 آزمونپس

 

 

 های گرولها. نتایج آزمون لوین جهت بررسي برابری واریانس3جدول
 سطو معناداری 2 یآزاددرجات 0 یآزاددرجات Fمقدار  متغیر

 111/1 21 2 11/2 ای )پایه(فعالیت نورون آیینه

 01/1 21 2 10/0 ای )مشاهدل(فعالیت نورون آیینه

 01/1 21 2 13/0 ای )اجرا(فعالیت نورون آیینه

 03/1 21 2 22/2 مهارت شنا
 

 

 اکسب Mنتایج آزمون  .1جدول
M مقدار  باکسF معناداری 2 یآزاددرجات 0 یآزاددرجات 

10/02 22/0 02 00/2000 22/1 
 

 

 ئحلیل کوواریانس مربوط به میان ین ئغییرات بین گروهي متغیر مهارت شنای کرال سینه آزمون .0جدول
 آمارل

 منبع واریانس
 مجذور ایتا معناداری Fمقدار  میان ین مربعات آزادیدرجات مجموع مربعات

 11/1 **1110/1 21/22 13/10 2 11/031 گرول
 - - - 20/2 23 11/10 خطا
 - - - - 21 11/201 کل

 

 

با ئوجه به جدول فوق نتیجه گرفته شد که آزمون ئحلیل 

گیری بین گروهي مربوط به متغیر مهارت شنا کوواریانس با اندازل

آزمون به بدین معني که (. معناداری این p=1110/1باشد )معنادار مي

ل های سه گروآزمودني بین میان ین مهارت شنای حدأقل دو گرول از

ی دوبهی دوئحقیو اختالف معناداری وجود دارد. به منظور مقایسه

ها از آزمون بونفروني استفادل شد که نتایج آن در گرول میان ین

 جدول زیر بیان شدل است.

 ئرکوچكری اثر متغیر مستقل، ، سطو معنادا1با ئوجه به جدول 

ا موجود ب بودل و بنابراین فرضیه صفر رد گردیدل و مدل 10/1از 

ای ئحقیو حاضر، معنادار است و های آیینهمتغیرهای وابسته نورون

ای به ینههای آیبنابراین ئمرین ئ ثیر معناداری بر روی فعالیت نورون

 سازد.صورت کلي داشته و مدل موجود را معنادار مي

شود که سطو معناداری با ئوجه به نتایج جداول فوق مشاهدل مي

مقایسه جفتي بین دو گرول ئمرین دوئایي و گوال مربوط به فعالیت 

(، مشاهدل p=110/1ای در هر سه شرایط پایه )های آیینهنورون

(110/1=p( و اجرا )110/1=p از مقدار بحراني )بود  ئرکوچك 10/1

این دو گرول اختالف معناداری وجود داشت. لذا بین میان ین 

همچنین، سطو معناداری مقایسه جفتي بین دو گرول ئمرین انفرادی 

ای در هر سه شرایط پایه های آیینهو گوال مربوط به فعالیت نورون

(132/1=p( مشاهدل ،)111/1=p( و اجرا )122/1=p از مقدار بحراني )

ی دو گرول اختالف معنادار بود لذا بین میان ین این کوچکتر 10/1

وجود داشت. عالول بر این، سطو معناداری مقایسه جفتي بین دو 

ای ینههای آیگرول ئمرین دوئایي و انفرادی مربوط به فعالیت نورون

( و اجرا p=120/1(، مشاهدل )p=111/1در هر سه شرایط پایه )

(110/1=p از مقدار بحراني )این  نبود لذا بین میان ی کوچکتر 10/1

 دو گرول اختالف معناداری وجود داشت.
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 های ئحقیو مربوط به متغیر مهارت شناجفتي گرول . آزمون بونفروني جهت مقایسه1جدول

 سطو معناداری خطای استاندارد های ئحقیوگرول

 ئمرین مشارکتي
 **112/1 22/1 ئمرین انفرادی

 **1110/1 11/1 گوال

 11/1 22/1 گوال ئمرین انفرادی
 

 

. آزمون ئحلیل واریانس چندمتغیری جهت بررسي اثر متغیر مستقل ئحقیو بر نورون 1جدول

 ایهای آیینه
 مجذور ائا سطو معناداری آزادیدرجات Fمقدار  آزمون

 31/1 **110/1 1 1.11 اثر پیالی

 32/1 **110/1 1 1.11 المبدای ویلکز

 10/1 **110/1 1 1.11 اثر هائلینگ
 

 

های ئحقیو مربوط به فعالیت نورون جفتي گرول . آزمون بونفروني جهت مقایسه2جدول

 ای در شرایط پایه، مشاهدل و اجراهای آ ینه

 سطو معناداری خطای استاندارد های ئحقیوگرول

 ئمرین مشارکتي پایه
 **111/1 12/1 ئمرین انفرادی

 **1110/1 10/1 گوال
 *321/1 10/1 گوال ئمرین انفرادی پایه

 ئمرین مشارکتي مشاهدل
 *120/1 113/1 ئمرین انفرادی

 **1110/1 113/1 گوال
 *111/1 113/1 گوال ئمرین انفرادی مشاهدل

 ئمرین مشارکتي اجرا
 **1110/1 110/1 ئمرین انفرادی

 **1110/1 110/1 گوال
 *122/1 110/1 گوال ئمرین انفرادی اجرا

 

 

 گيریبحث و نتيجه

بهبود در زمینه مهارت شنا برای کودکان در گرول گستري و 

ای( در کودکان طیف اوئیسم بوجود آمد دوئایي )یادگیری مشاهدل

که ممکن است به این حقیقت مرئبط گردد که مداخله مطالعه حاضر 

ای نههای آ یای و بهبود فعالیت نورونئواند به یادگیری مشاهدليم

دقیقه برنامه ئمرینات  10الي  11برگردد. برنامه ئمرین جفتي شامل 

ای بود که دو جلسه در هفته مهارت شنا بصورت یادگیری مشاهدل

 ها از قبلبعد از مدرسه و طي هشت هفته اجرا گردید. به این گرول

دستورالعملي دادل شدل بود که چ ونه ال وی مهارت شنای ماهر را 

ا به وی گرول در صورت خطاجرا کنند و بعد از دیدن اجرای هم

بازخورد بدهند. مربیان و والدین نیز در این شرایط مساعدت شدل 

های هم سن نظارت داشتند. گرچه آنها هرگز بطور ئوسط گرول

نداشتند.  ایمستقیم با کودکان طیف اوئیسم در گرول دوئایي مداخله

ها در گرول ئمرینات انفرادی و ئمرینات دوئایي پس از طبو یافته

ت به شیول متفاوئي که داشتند، در مهارت شنای مداخله ئمرینا

یری یادگ) یيدوئاها بهبود حاصل شد که در گرول ئمرینات آزمودني

ای های( پیشرفت بیشتر و معنادارئری ائفاق افتاد. همچنین یافتهمشاهدل

ر ای ئوسط حس های آیینههای دریافتي از فعالیت نورونسی نال

ضوع ئ کید داشت که هرچند در هر بر این مو الکترو انسفالوگراف

ی هانوروندو گرول انفرادی و دوئایي اثر معناداری در ارئقاء عملکرد 

ای ههای داریم ولي در گرول ئمرینات دوئایي فعالیت نورونیینآ

ئفاوت  و ای ارئقاء بیشتری نسبت به گرول ئمرینات انفرادی داشتهآیینه

 است.معنادار بودل  این ارئقاء و بهبود نیز

دهد که نقایص ئقلیدی در بطور کلي مطالعات این حوزل نشان مي

اوئیسم با مشکالئي در مقایسه کردن خود با دی ران پیوند خوردل 

است. بنابراین نقایص رفتاری یادگیری ئقلید برای آسیب مکانیسم 

ای در این کودکان قابل بحث است)لیندسي، ابرمن، های آیینهنورون

راستا با(. هم2102هول،  ؛ هی وچي و2112اچاندران، ویلیانور و رام
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روي پژوهشي مطالعه حاضر و نتایج به دست آمدل این پژوهش در 

های برخي یینآهای ای در بهبود نورنمورد نقش یادگیری مشاهدل

ر امر ای دهای آیینهکنند که شرکت نوروندانشمندان دی ر اظهار مي

ود و ری ذهن ئ کید کند و باعث بهبئواند بر اثربخشي ئئوئقلید مي

 و گازوالگردد )ارئقاء عملکرد این سیستم در افراد اوئستیك 

 (.2111؛ میشل و همکاران، 2111همکاران، 

هر چند این امکان وجود دارد که مختل شدن عملکرد ئقلیدی 

در این افراد، به خاطر نقص در پردازي دیداری، مهارکردن پاسخ یا 

د، گاهي برخي از کودکان اوئیسم عملکرد عملکرد حرکتي باش

ن دهندل ایئواند نشاندهند که ميخوبي در ئکالیف خاص نشان مي

ای در آنها هنوز دست نخوردل باقي های آیینهباشد که برخي نرون

اند یا یك مکانیسم جبراني وجود دارد. در نتیجه با ئوجه به ماندل

ر اری مغزی دقیقي دشواهد متناقض الزم است ئحقیقات ئصویربرد

 این زمینه انجام شود.

های در پژوهش حاضر با یینآهای نتایج بهبود عملکرد نرون

؛ فابراری و ریزوالئي، 2101گراس برگ و والدیوسیچ، هایپژوهش

و ابرمن و  2111؛ و همیلتون و همکاران، 2103؛ کارولین، 2112

ا ایج این پژوهش بباشد. و در مقابل نتراستا ميهم 2111راماچاندران، 

؛ رایماکرز، 2110؛ ادوارد، 2111های ایکوبوني و ماززیوئا، پژوهش

؛ همراستا 2101؛ ریزوالئي، کاسیل و گیس، 2111ویرسما و رویرز، 

 باشد.نمي

ای نههای آییهمچنین در رابطه با بهتر کار کردن سیستم نورون

بحث  گونهدر کودکان و افراد اوئیسم با روي ئمریني دوئایي، این

ا ای در برابر عملکرد افراد آشنهای آیینهشدل است که سیستم نورون

نابراین کنند و بکنند، بهتر عمل ميکه افراد اوئیسم آنها را مشاهدل مي

ند که وقتي کدر راستای نتایج این پژوهش این فرضیه ئبییني فراهم مي

ا یك ت یکودک اوئیسم با خواهر، برادر، یا والدین، همکالسي، دوس

ریش کند، باید نقایص رفتاکند و رفتار او را مشاهدل ميآشنا ئعامل مي

عني ای دارد بهبود یابد. یهای آیینهکه عمدل ریشه در بدکاری سیستم

مشاهدل افراد آشنا باعث بهبود بیشتری در عملکرد این سیستم خواهد 

قتي د وکننداشت. به طور خاصي گزارشائي وجود دارند که ئ یید مي

کودکان اوئیسم با یك آشنا ئعامل داشته باشند و از طریو مشاهد 

د مي های ارئباطي آنها بهبورفتار آنها را ببینند و یاد ب یرند، مهارت

( و افزایش ئماس فیزیکي، ئماس 0120بارون، لسالی و فرس، ) یابد

. (0113کاساری، سی من و یرمیا، گذارند )جسمي را به نمایش مي

همراستا با نتایج پژوهش حاضر در رابطه با ئمرینات مطالعائي 

ج دوئایي یا بیشتر( و ئنظیم و ارئقاء در عملکرد امواآشنا )مشارکتي با 

ن ای در کودکاهای آیینهمو به عنوان شاخص سالمت سیستم نورون

؛ ابرمن، مك 2111بونیر و همکاران، است )اوئیسم انجام گرفته 

؛ 2111؛ ابرمن و همکاران، 2111، کلیری، راماچاندران و پیندا

ها یا با استفادل از یك فیلم این پژوهش ( در2111الکوبوني و مازیوئا، 

آشنا یا ئمرینات دوئایي یا چندئایي ئوسط اقوام یا دوستان به یادگیری 

ها ای در نوآموزان اوئیسمي پرداخته شد. هدف این پژهشمشاهدل

نورون  نوان نشانه بهبود سیستممشابه مطالعه حاضر ئوقف کردن مو، بع

ای در افراد اوئیسم پس از یك دورل مشاهدل افراد آشنا بود. که آیینه

نتایج مطالعات همراستا با پژوهش حاضر باعث بهبود این سیستم و در 

 نتیجه بهبود عملکرد این افراد شد.

ای هبطور کلي شواهد مطالعائي متناقضي مبني بر نقش نرون

های جدید راد دارای اوئیسم وجود دارد اما با پژوهشای در افآیینه

های اجتماعي افراد پیدا کرد. نتایج ئوان درک بهتری از پاسخمي

باشد مي Fmriاند بهترین ابزار برای این کار ها نشان دادلپژوهش

های ئرکیبي استفادل ئوان از روي(. و همچنین مي2100گلنبرگ، )

 TMSهای رفتاری و ( از روي2100کرد. بعنوان مثال گلنبرگ )

 استفادل کردل است.

با ئوجه به نتایج به دست آمدل و استناد به مطالب پیشین، باید 

راحي ای طهای آیینههایي که مبتني بر سیستم نورونگفت، روي

ئواند برای ای بصورت مشارکتي( ميیادگیری مشاهدلاند )شدل

زي جه قرار گیرند و در آموافزایش ئقلید در کودکان اوئیسم مورد ئو

وانند ئاز آنها استفادل گردد. مربیان و والدین کودکان اوئیسم هم مي

در  ؤثرمبا آگاهي از عملکرد این سیستم و چ ون ي بهبود آن گامي 

های شناختي ا حرکتي از طریو یادگیری جهت ئقویت مهارت

 ای بردارند.مشاهدل

فادل از همساالن به ها نشان دادل است که استهمچنین پژوهش

عنوان مداخل )برای مثال، آموزي گروهي و یادگیری حمایت شدل 

ئواند در کالس آموزي عمومي برای آموزي گروهي و همسال( مي

و کارآمد باشد که این  مؤثربه افراد نائوان و دارای شرایط خاص 

های زندگي روزمرل کارآمدی در زمینه رفتارهای حرکتي و فعالیت

نین این نوع مداخله در در گستري و ارئقای عملکرد است. همچ

های ئربیت آموزان دارای عدم ئوانایي معمول در کالساجرایي دانش

ي آمیز بودل است. برای مثال، برای افزایش فعالیت فیزیکبدني موفقیت
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متوسط ئا شدید جهت کودکان ناشنوا نشان دادل شدل است که برای 

آموزاني با حرکتي در دانش گستري عملکردهای صحیو مهارت

های شناختي ا حرکتي، حتي جفت شدن این افراد با عدم ئوانایي

یری دو هوشي پایین در یادگنائوانایي شنوایي با افراد اوئیسم یا بهرل

مهارت ئنیس در طول کالس ئربیت بدني در مقایسه با افرادی که 

ود و باعث ب ثرمؤکردند بسیار انفرادی و فقط زیر نظر مربي ئمرین مي

 شد.افزایش درک کلي و صحیو آنها از مهارت مي

نتایج این پژوهش نشان دادل است که همساالن برای یکدی ر به 

ای و درگیری عنوان مربي آموزشي و همچنین بازخودهای مشاهدل

یرئری گشناختي بیشتر در طول فرآیند کالس ئمریني، یادگیری چشم

و ایستا در مقایسه با دو شرایط  در طول فعالیت ئعادلي دینامیك

 ها در شرایط جامع ويبررس. این مطالعات و اندداشتهکالسي دی ر 

کلي انجام گرفته است که حمایت ئجربي برای مداخله ئوسط 

باشد که بعنوان استرائژی موفقیت همساالن بصورت جفت شدل مي

ی هاهای فیزیکي و مهارتآمیزی برای افزایش سطوح کیفي فعالیت

حرکتي برای کودکان مبتال به طیف اوئیسم است. ئاسو، هیمان و 

( از طرح چندگانه خط مبنا برای بررسي کارایي 2111سال )نلسون در 

و ئ ثیر مداخله افراد همسال و جفت شدل در حمایت از ئوسعه 

رفتارهای اجتماعي جوانان مبتال به اوئیسم استفادل نمود. در این طرح 

رول دو عضوی ئقسیم شدند که چ ونه با جوانان گ 1پژوهش ران به 

مبتال به اوئیسم از لحاظ اجتماعي برخورد نمایند که در راستای این 

پژوهش گروهي که با همساالن مبتال به اوئیسم جفت شدل بودند 

باالئرین پیشرفت و ئوسعه را نشان داد که جوانان این گرول در 

اد در در راستای افر رفتارهای اجتماعي مشارکت بیشتری داشتند

باشد. عالول بر این در کودکان مبتال به همسال بدون عدم ئوانایي مي

اوئیسم مشاهدل همساالن در یك گرول دو نفرل باعث افزایش ئوجه 

 شود.مشترک آنها به یکدی ر مي

رویدادی ( از مشاهدات پس2112ماندی و وان هك در سال )

ای مشابه خود و در مقابل با هکودکان مبتال به اوئیسم با همبازی

مال  02گونه که آنها طي همبازی همسال ولي سالم استفادل کرد، بدین

کردند. نتایج نشان داد که جفت شدن در خانه یا مدرسه باهم بازی مي

های مشابه خود باعث رشد دوبرابری در کودکان اوئیسم با همبازی

این کودکان  روابط اجتماعي آنها شدل بود و همچنین ئقلید در

ه دهد کها و مشاهدات نشان ميافزایش یافته بود. ای بررسي مداخله

هم رول شدن مشابه )دوئایي شدن( در کودکان مبتال به اوئیسم مي 

ئوانند در زمینه ارئقاء و بهبود رفتارهای اجتماعي و متعاقب آن بهبود 

 باشد. مؤثرای حرکتي آنها رفتارها و مهارت

ژوهش حاضر که به نوعي همراستا با مطالعات در ئبیین نتایج پ

ئوان گفت که برای کودکان مبتال به اوئیسم، باشد ميمطرح شدل مي

 های اجتماعي و فیزیکي،یك بخش از اهمیت اولیه پیشرفت مهارت

رقابت اجتماعي است. از آنجایي که ارئباط اجتماعي یك کمبود 

ا در هئ ثیر مداخلهاصلي همرال با کودکان اوئیسم است، کارایي و 

راستای افزایش ارئباطات اجتماعي در بین کودکان مبتال به اوئیسم 

 هایبسیار مهم و حا ز اهمیت گردیدل است. با این وجود، عملکرد

ئواند دارای اثرات بلند مدت های حرکتي مياجرایيِ مهارت

های رفتاری، حرکتي، اجتماعي و چشم یری بر روی انواع بهبود

ها قبلي نیز دریافتند که کودکان و بزرگساالن ردد. پژوهشعاطفي گ

نائوان شناختي ا حرکتي، سطوح باالئری از دلهرل و ن راني و سطوح 

باشند. هن امي که این گرول های فردی را دارا ميئری از ارزيپایین

روابط جمعي )همکاری و آموزي گروهي با همساالن مشابه خود( و 

کردند با ئوجه به رقابت اجتماعي به وجود  رقابت ورزشي را ئجربه

آمدل و نیز بهبود کارکردهای شناختي و درنتیجه بهبود ئقلید در این 

های حرکتي نوع کودکان کارکردهای اجتماعي و یادگیری مهارت

ها به نسبت بیشتر ئوسعه یافت. عالول بر این، در یك ارئباط آن

واند ئیف حرکتي ميهای ضعئوان بیان کرد که مهارتدوسویه مي

ر ئهای بدني و عملکرد اجرایي پا ینمنجر به مشارکت کم در فعالیت

. های مختلفي از ئناسب اندام فیزیکي گردداز میان ین بر روی مؤلفه

ئر سالمتي آنان را در معرض خطر قرار دهد. ای طوالنيو در دورل

مساالن ه بنابراین مداخله فعالیت فیزیکي و آن هم به روي گروهي با

 خود نباید در این جمعیت نادیدل گرفته شود.

بود ئوان بههای روي دوئایي به انفرادی که مياز دی ر برئری

معنادار یادگیری را ئا حد زیادی به آن نسبت داد، وجود ئعامالت 

مثبت در میان افراد گرول دوئایي بود. خصوصاً در رابطه با کودکان 

ی اصلي یادگیری مشارکتي برقرارطیف اوئیسم که یکي از عناصر 

(. عامل 2102ئعامل مثبت بین فراگیران است )چیا هو، چیئن یو، 

های شود مهارتدی ری که از طریو یادگیری مشارکتي ئقویت مي

های کوچك است های مرئبط با ئعامل در گرولبین فردی و مهارت

ه در د کباشکه خصوصاً در کودکان مبتال به اوئیسم حا ژ اهمیت مي

 یابد و شامل شنیدن، ئصمیمطول ئمرین به روي دوئایي ئوسعه مي

پذیری، یاد دادن و یادگرفتن بازخورد، گیری مشترک، مسئولیت
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باشد. در روي دوئایي به عنوان یکي از يمیادگیری ئشویو همدی ر 

ی یادگیری مشارکتي احتماالً وجود این ئعامالت مثبت هامجموعه

. ب باالرفتن کیفیت محیط آموزشي شدل استبین یادگیرندگان موج

 های کودکان اوئیسم سعي بر اینهای بهبود نائوایيامروزل یکي از رال

هایي آموزي دادل شود ئا بتواند محیط مهارت  است که به کودک

ا هدرک کند. که یکي از بهترین روي  اطراف و اطرافیان خود را بهتر

 اشد.ببه شیول روي دوئایي مياستفادل از یادگیری مشارکتي ئمرین 

همچنین ممکن است افرادی که در ئمرین دوئایي مشارکت دارند 

راهبردهای مختلف را در راستای حل مس له حرکتي باهم به اشتراک 

ب ذارند که این امر منجر به درگیری آنها در فرآیند حل مس له مي 

 (.0111شدل است )شیا، رایت، ولف و رایتکر، 

های اخیر مورد ئوجه های اساسي که در سالیکي از آسیب

 های اصلي برای ئشخیصپژوهش ران قرار گرفته و یکي از نشانه

باشد. ئوجه اشتراکي، اشارل به مهارئي رشدی اختالل طیف اوئیسم مي

دارد که موجب اشتراک ئوجه )از طریو ارئباط چشمي، ئبادل ن ال، 

شود. در ای دی ران ميهاشارل کردن و نشان دادن( یا پردازي پیام

این جریان دو نفر فعاالنه ئوجه خود را معطوف به یك شيء، موقعیت 

(. در این پژوهش از نوع 2111جوهن و ویلرایت، کنند )یا رویداد مي

د. این بردل شای بهرلنخست ئوجه اشتراکي در حین یادگیری مشاهدل

ردن ک نوع ئوجه اشتراکي عبارت است از ئوانایي کودک در دنبال

؛ های فرد دی رجهت ن ال و پردازي آن، وضعیت سر یا سایر ژست

ون ) یابددربه نحوی که موضوع مورد موضوع ئوجه را در خویش 

(. پاسخ و شروع ئوجه اشتراکي، حامل پیام 2102هك و همکارن، 

های اجتماعي در خصوص رویدادها یا موضوعائي هستند که مورد 

ران را های دی با این ئفاوت که اولي پیام اند،ئوجه یا عالقه واقع شدل

های هدفمندی را به صورت ارادی برای کند اما دومي پیامپردازي مي

ئوجه  (. مهارت2100مائیزن و همکاران، کند )دی ران ارسال مي

ای ههای دی ری از قبیل مهارتبیني کنندل مهارتاشتراکي، پیش

(، رفتارهای 2111ویل،وان وگ، پاس، مارکوس، آیرز و اس) يزبان

 يحرکتهای (، و بازی2101گروسبرگ و والدوسیچ، ) ياجتماع

( در کودکان دارای اختالل طیف اوئیسم 2102ونگ و کاساری، )

است. ئوجه اشتراکي همچنین با پردازي اطالعات در کودکان و 

ماندی، وان هك، ) ياجتماعهای شناختي، خودئنظیمي و رشد مهارت

دیکي دارد. به طورکلي، ئوجه اشتراکي ممکن است ( ارئباط نز2112

به عنوان یك مهارت کلیدی عمل کند، به این معنا که دستیابي به این 

حوزل از رشد، دستاوردهای جانبي بسیاری را برای کودک به ارمغان 

آورد. بنابراین راهکارهایي نظیر مطالعه حاضر که ئالشیست برای مي

خوردار است. بنابراین با استفادل از بهبود آن از اهمیت باالیي بر

های درماني و مکمل نظیر ئمرین دوئایي )دوستان، مداخله

ئواند نتایج مثبت و بادوامي همکالسي، رابطه والد و کودک و...( مي

 های یادگیریرا درپي داشته باشد. بنابراین در کنار ئمام مزیت

ه ئوج خصوصاًو بهبود ئوجه  احتماالًای به شیول دوئایي، مشاهدل

ئواند عاملي در جهت بهبود عملکرد این کودکان در اشتراکي مي

 یادگیری حرکتي مهارت شنا باشد.

 منابع
امیری، محسن؛ رضاپور، حسین؛ نجفي، لیال.؛ معراجي، لیال و معصومي، مینا 

های مدیریت ئنیدگي بر بهزیستي (. ئ ثیر آموزي روي0311)

ریه نشدکان با نائوان جسماني. روانشناختي در میان والدین کو
 .012-010، 01(11، )علوم روانشناختي

 (. اثربخشي0312اکبر )پورحنیفه، حوریه؛ افروز، غالمعلي و ارجمندنیا، علي

 نوشتن هایئوانش بر محور خانوادل کاربردی آموزشي برنامه

 ،روانشناختي علوم مجلهداون.  نشان ان با گامآهسته آموزاندانش

(11)02، 202-211. 

درک رشد حرکتي در دوران (. 0311اوزمان )و جان سي  گاالهو ،آلدیوید 
 موحدی. ئرجمه رسول حمایت طلب، احمد رضا) يزندگمختلف 

 ئاریخ) یرضا فارسي وجواد فوالدیان(. ئهران: علم و حرکت.عل

 (.2111انتشار اثر به زبان اصلي 

و غالمرضا مختاری کیاني، آرزو؛ شهریور، زهرا؛ ئهراني دوست، مهدی 

ئوانایي بازشناسي چهرل در همشیرهای کودکان (. 0312)حبشي 

 .213-201، 21(01)، مجله پزشکي ارومیهمبتال به اوئیسم، 

American Psychiatric Association. (2000). Diagnostic and 

statistical manual of mental disorders: Text revision 

(4th ed.). Washington, DC: American Psychiatric 

Association. 

Baron-Cohen, S., Leslie, A. M., & Frith, U. (1985). Does 

the autistic child have a theory of mind? Cognition, 

21(1), 37-46. 

Bernier, R., Dawson, G., Webb, S., & Murias, M. (2007). 

EEG mu rhythm and imitation impairments in 

individuals with autism spectrum disorder. Brain 

and cognition, 64(3), 228-237. 
Chia-Hua, Chu., & Chien-Yu, Pan. (2012). The effect of 

peer- and sibling-assisted aquatic program on 

interaction behaviors and aquatic skills of children 

with autism spectrum disorders and their 

peers/siblings. Research in Autism spectrum 

disorder.6(17),1211-1233. 

Cohen, B., & Wheelwright, S. (2004).The empathy 

quotient: an investigation of adults with Asperger 



 0312دی( )زمستان، 22 ، شمارل02دورل                                                                                                                    وانشناختي                      مجله علوم ر

 

0011 

 
 

syndrome or high functioning autism, and normal 

sex differences. Autism Dev Disord. 34(2):163-75. 

 Fabbri-Destro, M., & Rizzolatti., G. (2008). Mirror 

neurons and mirror systems in monkeys and 

humans. Physiology, 23(12),171–179. 

Gazzola, V., Aziz-Zadeh, L., & Keysers, C. (2006). 

Empathy and the somatotopic auditory mirror 

system in humans. Curr Biol. 16(18):1824-9. 

Glenberg, A. M. (2011). Introduction to the mirror neuron 

forum. Perspectives on Psychological Science, 6(4), 

363-368. 

Glenberg, A. M. (2011). Positions in the mirror are closer 

than they appear.Perspectives on Psychological 

Science, 6(4), 408-410. 

Granados, C., & Wulf. G. (2007). Enhancing Motor 

Learning Through Dyad Practice: Contributions of 

Observation and Dialogue Physical Education, 

Recreation and Dance. 78 (3), 197–203. 

Grossberg, S., & Vladusich.,.T. (2010). How do children 

learn to follow gaze, share joint attention, imitate 

their teachers, and use tools during social 

interactions? Neural Networks. 23(8-9):940-65. 

Hamilton, A. Brindley, R., & Frith., U. (2007). Imitation 

and action understanding in autistic spectrum 

disorders. Neuropsychological, 45(22),1859-1868. 

Higuchi, S., Holle, H., Roberts, N., Eickhoff, S. B., & Vogt, 

S. (2012). Imitation and observational learning of 

hand actions: prefrontal involvement and 

connectivity. Neuroimage, 59(2), 1668-1683. 

Johnstone, J., & Gunkelman, J., (2003) Use of Databases in 

QEEG Evaluation, Journal of Neurotherapy: 

Investigations in Neuromodulation, Neurofeedback 

and Applied Neuroscience, 7(3-4), 31-52, DOI: 

10.1300/J184v07n03_02. 
Kassary, A., Cigman, S., & Yermia.,.A. (1993). Joint 

attention, developmental level, and symptom 

presentation in autism. June 1993. Development and 

Psychopathology 6(03):389 – 401. 

Lindsay,.M. Oberman., Vilayanur.S. Ramachandran., & 

Jaim.,E. (2008). Modulation of mu suppression in 

children with autism spectrum disorders in response 

to familiar or unfamiliar stimuli: The mirror neuron 

hypothesis. Journal of Neuropsychologia.46(65), 

1558- 1565. 

Lindsay, M., & Oberman،Edward.,.M. (2005). EEG 

evidence for mirror neuron dysfunction in autism 

spectrum disorders:journal of cognitive brain 

research.24(15),190-198. 

Mattheisen,.M. (2015). Genome-wide association study in 

obsessive-compulsive disorder: results from the 

OCGAS. Mol. Psychiatry 20(3), 337–344. 

Michelle, A., & Suarez, M., (2006). Sensory Processing in 

Children with Autism Spectrum Disorders and 

Impact on Functioning. Pediatric Clinics of North 

America. 35(2):303-11. 

Michelle, S. (2012). Effects of physical exercise on Autism 

Spectrum Disorders: A meta-analysis.Research in 

autism spectrum disorders.6(43),46-57. 

Mundy,.P., & Van Hecke,..A. (2008). Neural Systems, 

Gaze Following and the Development of Joint 

Attention. In: Nelson C, Luciana M, editors. 

Handbook of Developmental Cognitive 

Neuroscience. New York: Oxford University Press. 

pp. 819–837. 

Oberman, L. M., & Ramachandran, V. S. (2007). The 

simulating social mind: the role of the mirror neuron 

system and simulation in the social and 

communicative deficits of autism spectrum 

disorders. Psychological bulletin,133(2), 310. 

Oberman, L. M., McCleery, J. P., Hubbard, E. M., Bernier, 

R., Wiersema, J. R., Raymaekers, R., & Pineda, J. 

A. (2007). Developmental changes in mu 

suppression to observed and executed actions in 

autism spectrum disorders.Social cognitive and 

affective neuroscience, 8(3), 300-304. 

Raymaekers,.R. Wiersema., J. R. & Roeyers, H. (2009). 

EEG study of the mirror neuron system in children 

with high functioning autism. Brain research, 130 

(12), 113-121. 

Rizzolatti, G., & Craighero, L. (2004). The mirror-neuron 

system. Annual Review of Neuroscience.27(3), 169–

192. 

Rizzolatti, G., & Fabbri-Destro, M. (2010). Mirror neurons: 

from discovery to autism. Experimental Brain 

Research, 200(3-4), 223-237. 

Sally, D., & Hill, E., (2006). The development of 

interpersonal strategy: Autism, theory-of-mind, 

cooperation and fairness. Journal of Economic 

Psychology. 27(1), 73-97. 

Shea, C.H., Wright, D.L., Wulf, G., & Whitacre, C. (2000). 

Physical and observational practices afford unique 

learning opportunities.Journal of Motor Behavior, 

32(2), 27–36. 

Taus, T., Heimann, M. & Nelson, K. (2004). Reading 

acquisition by implementing amultimedia 

intervention strategy for fifty children with autism 

or other learning and communication disabilities. 

Journal of Cognitive and Behavioral 

Psychotherapies, 4(2), 203-221. 

Vangog, T.,.Pass, F., Marcus,.N., Ayres.P. & 

Sweller.J(2009)The mirror neuron system and 

observational learning. Educ psycho Rev,21(4),21-

30. 

Wong, C. & Kasari, C. (2012). Play and joint attention of 

children with autism in the preschool special 

education classroom. Journal of autism and 

developmental disorders. 2012; 42(10):2152-61. 

Wulf, G., Chivacowsky, S., & Lewthwaite, R. (2010). 

Normative feedback effects on learning a timing 

task. Research Quarterly for Exercise and Sport, 

81(4), 425-431. 

 

 

 


