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 شانه كودكان دارای اختالل طيف اوتيسمباالیای بر عملكرد پرتاب ازتأثير رهنمودهای كالمی حين تمرينات مشاهده

 9سوری حيدری

The effect of verbal instructions during observational training on overarm 

throwing in children with autism spectrum disorder 
Souri Heidari1 

 چكيده

ای به صورت مجزا نشان داده شده است اما اثر همزمان های کالمی و تمرینات مشاهدهدر تحقیقات متعدد اثربخشی دستوراالعملزمينه: 

و الگوی  دستورالعمل کالمی توجه به اثراتتعیین اثر دو نوع هدف: این دو متغیر بر عملكرد حرکتی کودکان اوتیسم هنوز مبهم است. 

 -آزمون شتجربی با طرح پیاین پژوهش شبهروش:  حرکت هنگام مشاهده الگو بر عملكرد پرتاب از باالی شانه کودکان اوتیسم بود.

 2 کودک 24داد نفر( که تع 86اندیشان شهرستان ساری بودند )آزمون بود. جامعه آماری پژوهش کلیه کودکان اوتیسم مرکز نیکپس

و  تتمرکز روی الگوی حرک -به عنوان نمونه انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه الگودهی  سال اوتیسم بصورت دردسترس 01تا 

بار مدل  01( هر دو گروه شامل مشاهده 2112تمرکز روی اثرات حرکت قرار گرفتند. تمرینات )بر اساس العبود و همكاران،  -الگودهی 

بل و بعد از کرد. قیماز باالی شانه بود با این تفاوت که قبل از آن هر گروه دستورالعمل توجهی مربوط به خود را دریافت  ماهر پرتاب

( ارزیابی و از طریو 2116توسط آزمون پرتاب از باالی شانه )چیوویاکوفسكی و همكاران،  مداخالت عملكرد حرکتی هر دو گروه

داری در عملكرد پرتاب از هر دو گروه افزایش معنیها: يافته مستقل و همبسته تحلیل گردید. tهای تحلیل واریانس مرکب، آزمون

تمرکز روی اثرات حرکت  -آزمون نیز گروه الگودهی در مرحله پس (.≥10/1p) آزمون نشان دادندآزمون تا پسباالی شانه از پیش

ارائه گيری: نتيجه(. ≥10/1pداری عملكرد باالتری داشت )یتمرکز روی الگوی حرکت به طور معن -نسبت به گروه الگودهی 

ای موجب بهبود عملكرد حرکتی در کودکان دارای اختالل طیف اوتیسم های کالمی به اثرات حرکت الگوی مشاهدهدستورالعمل

 الگودهی، دستورالعمل کالمی، مهارت حرکتی، اوتیسمواژه كليدها: شود. می
Background: Numerous studies have shown the effectiveness of verbal instructions and observational 

training separately, howevere, the simultaneous effect of these two variables on motor performance in 

autistic children is unclear yet. Aims: to determine two type of verbal instruction to effect and form of 

movement during observing the model on overarm throwing in autism children. Method: This study was 

quasi-experimental with pre-test and post-test design. The statistical population of the study was all autistic 

children of Nik Andishan Center of Sari (68 persons). 24 children aged 7-10 years were selected as the 

sample and randomly divided into two groups of pattern-focusing on pattern of movement and pattern-

focusing on effects. Movements were affected. Exercises (according to al-Abboud et al., 2002) in both 

groups included observing 10 skillful throwing models over the shoulder, with each group receiving prior 

instruction of its own. Before and after the interventions, motor performance of both groups was evaluated 

by the shoulder throwing test (Chivoyakovsky et al., 2008) and analyzed by paired t-test, ANOVA. 

Results: both groups showed a significant increase from the pre-test to post-test in the performance of 

overarm throwing (p≤0/05). In the post-test, the modeling-focus on movement effects group compared to 

the modeling-focus on movement forms group had significantly higher performance (p≤0/05). 

Conclusions: Providing verbal instructions to movement effects of observed model improve the motor 

performance in children with autism spectrum disorder. Key Words: Modeling, verbal instruction, motor 

skill, autism 
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 مقدمه

در یادگیری  مهمیهای حسی، بینایی نقش در میان سیستم

، انسانزندگی  یهاهای حرکتی دارد. در واقع در همه جنبهمهارت

ای صرف مشاهده دیگران برای درک زمان قابل مالحظهمدت 

رو، انسان در مقایسه با سایر حواس به  اینشود. از می آنانرفتارهای 

، قوانین 0از طریو مشاهده (.2100 تر است )مگیل،حس بینایی وابسته

 گیرد و در آینده این اطالعات کدگذاری شدهکلی رفتار شكل می

 با مشاهده(. به همین دلیل افراد 0168 )بندورا،شوند می رفتار الگوی

یک مدل قبل از انجام هرکاری، بیاموزند که چه کاری باید انجام 

 از لحاظ زمان و تالش صرفه سازدمیقادر افراد را دهند. در نتیجه 

 2اییادگیری مشاهده(. 0168 و 2012 ،0120 )بندورا، جویی کنند

حرکتی بر اساس مشاهده فرآیندی در زمینه یادگیری یک عمل 

اطالعات نشان داده شده بوسیله یک مدل اجرایی است )هودجز و 

(. این مطالعات نشان داد 2101؛ ماسلووات و همكاران، 2112ویلیامز، 

خشد بای عملكرد حرکتی را بهبود میکه یادگیری حرکتی مشاهده

 (.2112)هورن و همكاران، 

های یری مهارتای یادگت ثیرات مثبت یادگیری مشاهده

افراد عادی و در افراد دارای اختالل در تحقیقات متعدد نشان  3حرکتی

(. یكی از این 2102داده شده است )استی ماری و همكاران، 

باشد که به عنوان یک اختالل می 4اختالالت، اختالل طیف اوتیسم

رود که به طور معمول تا ناشناخته به شمار می منش رفتاری و عصبی با 

؛ 0310شود )آبادی و همكاران، قبل از سن سه سالگی ظاهر می

( و از طریو سه مشكل، شامل نقص 0316محمدزاده و همكاران، 

گردد اما کیفی اجتماعی، زبانی و حرکات تكراری مشخص می

-مشكالت آنها الزاماً محدود به موارد ذکر شده نیست )انجمن روان

تال به اختالل اوتیسم نیز (. برای کودکان مب2103پزشكی آمریكا، 

ی صورت گرفته امشاهدههایی در یادگیری اگرچه کم، اما، تالش

 ؛2102؛ جوادیان و همكاران، 2101تربتی و ستوده، است )طاهری

های (. در ذکر عالئم و نشانه2102مرادی فارسانی و همكاران، 

ی مرفتاری کودکان مبتال به اوتیسم، یكی از مهترین عالئم ارتباط چش

ها (. از طرف دیگر برخی پژوهش2106باشد )لیندور و همكاران، می

م های خاص کودکان مبتال اوتیسو منابع علمی و غیر علمی به ویژگی

                                                           
1. Observation 
2. Observatinal learning 
3. Motor skills 

ها ت کید شده است در برخی اند و حتی در برخی پژوهشاشاره کرده

های بینایی ممكن است کودکان مبتال به اوتیسم دارای برتری ییتوانا

(، ضمن اینكه در طرف مقابل 0316د )دهستانی و شیخ، خاص باشن

ارتباط با افراد اطراف از مهمترین عالئمی است که به عنوان نقص در 

(. جهت بهبود اجرا 2104شود )پالونیک و هیوم، این افراد اشاره می

 0های کالمیهای حرکتی مربیان از دستورالعملو یادگیری مهارت

های مربوط اطالعاتی در حین به جنبه برای هدایت توجه یادگیرنده

(. 0111اند )وولف و همكاران، اجرای مهارت مورد استفاده کرده

اند که کانون توجه عملكرد تحقیقات مختلف پیشین نشان داده

؛ اسدی 2101دهد )اسدی و همكاران، یر قرار میت ثحرکتی را تحت 

 ی دستورالعمل(. و در این زمینه اثر بخشی و کارای0318و همكاران، 

ند اهای توجه بیرونی را در مقایسه با توجه توجه درونی نشان داده

(. ت ثیرات انواع مختلف 2103)برای مرور بیشتر ببینید، وولف، 

ی توجهی در ادبیات رفتار حرکتی مورد بررسی قرار هادستورالعمل

های کالمی، های دستورالعملگرفته است در این زمینه از روش

ه در این ای کو جستجوی بینایی استفاده شده است؛ اما نكتهبازخورد 

می در های کالباشد استفاده از دستورالعملیم ت ملتحقیقات قابل 

باشد که در حین اجرای مهارت تمرکز توجه اکثر تحقیقات می

ی ی دورنی و بیرونهاجنبهیادگیرندگان را به صورت ذهنی به سوی 

اند )اسدی و همكاران، هدایت کردهمربوط به تكلیف مورد نظر 

0318 .) 

های کالمی جهت هدایت توجه یكی از مشكالت دستورالعمل

ذهنی عدم درک صحیو آن توسط افراد با سنین پایین نظیر کودکان 

اه باشد. دیدگو همچنین افراد خاص نظیر اختالل طیف اوتیسم می

ی هاجنبهبرای توضیو  (2116مبتنی بر قیود )دیویدس و همكاران، 

های تكلیف مطرح شده است. بر اساس این دیدگاه مختلف کارکرد

های توجهی و الگودهی به عنوان دو قید در فرآیند دستورالعمل

(. بر این اساس کانون 0160یادگیری حرکتی دیده شده است )نیوول، 

های کالمی که توجه مشاهده کننده را از طریو توجه بر دستورالعمل

در هنگام مشاهده مدل برای بهبود عملكرد متمرکز  جستجوی بینایی

(. به طور ویژه العبود و همكاران 2110شده است )العبود و همكاران، 

( نشان دادند که توجه دیداری به اثرات حرکات مدل مشاهده 2112)

4. Autism spectrum disorder (ASD) 
5. Verbal instructions 
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شده نسبت به الگوی حرکت مدل مشاهده شده عملكرد بهتری در 

بینایی  نتایج آنها از طریو ردیابپرتاب آزاد بسكتبال داشتند؛ همچنین 

نیز مورد حمایت قرار گرفت، بدین ترتیب که گروه اثرات حرکت 

مدت زمان بیشتری را صرف نگاه کردن اطالعات خارج از بدن نسبت 

بنابراین باتوجه به عدم درک  به گروه الگوی حرکت داشت.

های کالمی ذهنی برای افراد خاص و همچنین سهولت دستورالعمل

های کالمی که موجب هدایت تفاده و اطمینان از دستورالعملاس

ا شود. بیمهای خاصی از صفحه نمایش جستجوی دیداری به جنبه

المی حین های کیر دستورالعملت ثتوجه به اینكه تاکنون برای دیدن 

ی صورت نگرفته است پژوهش حاضر امطالعهای یادگیری مشاهده

مختلف  هایباشد که دستورالعملمیاساسی  سؤالاین  در پی پاسخ به

توجه دیداری در حین مشاهده مدل بر عملكرد پرتاب از باالی شانه 

 در کودکان دارای اختالل طیف اوتیسم چه ت ثیری دارد؟

 روش

 - نآزموشیطرح پ ی باتجربشبه پژوهش حاضر ویتحق روش

آزمون بود. جامعه آماری پژوهش کلیه کودکان اوتیسم مرکز پس

 24نفر( که تعداد  86اندیشان شهرستان ساری بود )اوتیسم نیک

سال  01تا  2طیف اوتیسم(  0کودک اوتیسم عملكرد باالی )سطو 

( به روش نمونه گیری 2101تربتی و ستوده، )بر اساس مطالعه طاهری

در دسترس به عنوان نمونه انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه 

اثرات  -دختر( و الگودهی  4پسر و  6الگوی حرکت ) -الگودهی 

های دختر( قرارگرفتند. پس از انجام هماهنگی 3پسر و  1حرکت )

الزم والدین این کودکان از نحوه پژوهش آگاه شدند و اطمینان داده 

های آزمایشی خطری برای کودکشان ندارد و در شده که روش

ته رفنامه جهت حضور کودکشان در پژوهش گنهایت از آنها رضایت

شد. معیارهای ورود به پژوهش عبارت بود از: دارا بودن اختالل سطو 

 اختالالت آماری و تشخیصی راهنمایطیف اوتیسم )بر اساس  0

سال،  01تا  2(، دامنه سنی 2103پزشكی آمریكا، روانی انجمن روان

راست دست بودن و نداشتن مشكالت حرکتی، بینایی و شنوایی. 

پژوهش نیز شامل داشتن اختالل بینایی و های خروج از مالک

( و چپ دست بودن 3و  2شنوایی، اختالل شدید طیف اوتیسم )سطو 

 یا مشخص بودن دست برتر این افراد بود.

 ابزار

رضایت  سالمت عمومی، های اطالعات فردی و وضعیتفرم

 آگاهانه

 تنیس توپ و هدف صفحه -

 متر 2* 20/0 ابعاد به نمایش صفحه -

 ژاپن هیتاچی شرکت CP-EX251N مدل پروژکتور -

گیری در پژوهش حاضر مهارت تكلیف: مهارت مورد اندازه

پرتاب از باالی شانه بود که شامل یک توپ تنیس ارتجاعی و صفحه 

 هدفهدف مدور روی دیوار به فاصله سه متری از خط پرتاب بود. 

نتیمتر سا 011 . تاو.. 31،21،01های شعاع با متحدالمرکز، دایرة 01 از

سانتی متر  01بیشترین امتیاز مربوط به مرکز دایره با شعاع  باشد،می

سانتی متر  011امتیاز( و کمترین امتیاز مربوط به دایره با شعاع  011)

ی خارج از هدف امتیاز صفر در نظر هاپرتابامتیاز( بود. برای  01)

 (.2116گرفته شد )مشابه چیوویاکوفسكی و همكاران، 

 بندی وها و گروهروند اجرا: بعد از انتخاب آزمودنی تمرینات و

ها قبل از انجام گرفتن رضایت از والدین آنها، هر یک از آزمودنی

گیری مهارت پرتاب، توسط مربی با نحوه درست پرتاب از اندازه

بار مهارت مورد نظر را برای اطمینان  0باالی شانه آشنا شدند و تعداد 

کت بدون ثبت امتیاز اجرا کردند. سپس از کسب الگوی اولیه حر

بار مهارت پرتاب از باالی شانه را با فاصله  01ها کلیه آزمودنی

استراحتی یک دقیقه در هر کوشش انجام دادند که امتیاز مربوط نتیجه 

ویدئوی پرتاب از باالی  01های هردو گروه ثبت شد. سپس آزمودنی

فاوت که قبل از هر کوشش شانه مدل ماهر را مشاهده کردند با این ت

ویدئویی هر گروه دستورالعمل توجهی مخصوص خود را دریافت 

های توجهی قبل از مشاهده فیلم بدین صورت بود کرد، دستورالعمل

الگوی حرکت قبل از مشاهده پرتاب  - که گروه الگودهی

و  "ایدست پرتاب مدل مشاهده حرکات تمرکز روی"دستورالعمل 

تمرکز روی مسیر "اثرات حرکت دستورالعمل  -گروه الگودهی 

(. بعد از 2112داده شد )العبود و همكاران،  "پرتاب توپ به هدف

آزمون به عمل آمد که در آن مشابه ای، پسآخرین کوشش مشاهده

کوشش پرتاب از باالی شانه انجام  01ها آزمون کلیه آزمودنیپیش

 ت گردید.دادند که اطالعات مربوط نتیجه پرتاب آنها ثب

 SPSS افزاربا استفاده از نرم هادادهبرای تحلیل  روش آماری:

 همبسته و مستقل tهای تحلیل واریانس مرکب، ، از آزمون08نسخة 

ویلک روگیری نیز با آزمون شاپیطبیعی بودن توزیع اندازه استفاده شد.

 داریمورد بررسی قرار گرفت. کلیة عملیات آماری در سطو معنا

10/1=α .انجام شد 
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 هايافته

ها با استفاده از آزمون شاپیرو ابتدا طبیعی بودن توزیع دادهدر 

ای هبررسی قرار گرفت که نتایج نشان داد توزیع دادهویلک مورد 

 (.0)جدول  باشدبدست آمده نرمال می

نتایج آزمون تحلیل واریانس مرکب با پذیرش اصل کرویت 

( نشان داد که اثر اصلی مرحله و اثر تعامل مرحله و <10/1pموخلی )

 (. با توجه به2دار نبود )جدول دار ولی اثر گروه معنیگروه معنی

 یهاتفاوتمستقل برای دیدن  tدار شدن اثر تعاملی از دو آزمون معنی

همبسته  tآزمون و دو آزمون آزمون و پسگروهی در مراحل پیشبین

آزمون آزمون تا پسگروهی از پیشی درونهاتفاوتبرای دیدن 

هردو گروه استفاده شد. الزم به ذکر است برای کم کردن خطای نوع 

 در نظر گرفته شد. α=102/1 اری تعدیل و میزانداول، سطو معنی

ی الگو -الگودهی  همبسته نشان داد که هردو گروه tنتایج آزمون 

داری در عملكرد اثرات حرکت افزایش معنی -حرکت و الگودهی 

آزمون نشان دادند آزمون تا پسمهارت پرتاب از باالی شانه از پیش

 (.3)جدول 

 آزمونمستقل نشان داد که در مرحله پیش tهمچنین نتایج آزمون 

اثرات  -الگوی حرکت و الگودهی  -های الگودهی بین گروه

حرکت در متغیرهای عملكرد مهارت پرتاب از باالی شانه تفاوت 

 -آزمون گروه الگودهی داری وجود نداشت. اما در مرحله پسمعنی

 الگوی حرکت عملكرد -اثرات حرکت نسبت به گروه الگودهی 

 (.4باالتری در مهارت پرتاب از باالی شانه داشت )جدول 
 

 های پژوهش. نتایج آزمون شاپیرو ویلک برای بررسی طبیعی بودن توزیع داده0جدول
  آزمونپیش آزمونپس

 گروه الگودهی آماره داریمعنی آماره داریمعنی
 اثرات حرکت 12/1 30/1 16/1 11/1
 الگوی حرکت 14/1 08/1 13/1 31/1

 
 

 . نتایج آزمون تحلیل واریانس مرکب برای دیدن اثرات اصلی و تعاملی مرحله و گروه بر عملكرد پرتاب از باالی شانه کودکان اوتیسم2جدول
 اندازه اثر معنی داری F آماره میانگین مجذورات آزادیدرجه مجموع مجذورات اثر

 11/1 110/1 24/012 33/0140 0 33/0140 مرحلهاثر 
 14/1 31/1 11/0 12/66 0 12/66 اثر گروه
 84/1 110/1 48/41 12/203 0 12/203 گروه*اثر تعامل مرحله

 
 

 ی پژوهشهاگروهآزمون عملكرد پرتاب از باالی شانه پس –آزمون ی پیشهاتفاوتهمبسته برای دیدن  t. نتایج آزمون 3جدول
 داریمعنی t میانگین خطای معیار آزادیدرجه گروه

 *110/1 -11/03 18/1 00 اثرات حرکت -الگودهی 
 *110/1 -83/0 11/1 00 الگوی حرکت -الگودهی 

 
 

 های پژوهشهای عملكرد پرتاب از باالی شانه بین گروهمستقل برای دیدن تفاوت t. نتایج آزمون 4جدول
 داریمعنی t میانگیناختالف  آزادیدرجه مرحله

 81/1 -02/1 -0/0 22 آزمونپیش
 *10/1 60/2 14/8 22 آزمونپس

 
 

 
 . میانگین و انحراف استاندارد عملكرد پرتاب کودکان اوتیسم0شكل
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 گيریبحث و نتيجه

یر الگودهی همراه با هدایت توجه به ت ثپژوهش حاضر با هدف 

توجه بیرونی به عنوان قیود دستورالعملی بر عملكرد مهارت دو منبع 

پرتاب از باالی شانه کودکان طیف اوتیسم مورد بررسی قرار گرفت. 

آزمون نتایج آماری نشان داد که بین عملكرد در ابتدا در مرحله پیش

 این امر نشان میداری وجود ندارد های پژوهش تفاوت معنیگروه

 اهگروهو به عبارت دیگر  هیک سطو بوددر  هر دو گروهکه  دهد

. نتایج مربوط به عملكرد اندبوده ای همسانقبل از مداخله مشاهده

اری دپرتاب از باالی شانه حاکی از این بود هردو گروه پیشرفت معنی

آزمون نشان دادند. این نتایج بیانگر این امر می آزمون تا پساز پیش

تی بر یر مثبت ثای رینات مشاهدهباشد صرف نظر از هدایت توجه، تم

عملكرد پرتاب از باالی شانه کودکان اوتیسم دارد که به طور ویژه با 

(، 2102(، جوادیان و همكارن )2101تربتی و ستوده )نتایج طاهری

 ( همسو بود.2102مرادی فارسانی و همكاران )

ه توان گفت، بر اساس نظریه یادگیری مشاهدها میدر تبیین یافته

( الگودهی توسط چهار زیرفرآیند توجه، یادداری، 0168ی بندورا )ا

شود. انگیزش چهارمین زیرفرآیند تولید و انگیزش کنترل می

ی زیرفرآیندها را به گر همهای است. اگر مشاهدهیادگیری مشاهده

خوبی طی کند اما انگیزش الزم برای اجرای رفتار را نداشته باشد، 

(. از نظر بندورا، 0122شود )بندورا، مل نمیی کاایادگیری مشاهده

تواند به عنوان یک مشوق و انگیزه برای یادگیرنده عمل تقویت می

کند. تقویت به عنوان مشوقی برای تبدیل مشاهدات به عملكرد و 

کند )هورن و ویلیامز، ها، عمل میای برای استفاده از آموختهانگیزه

مورد عالقه کودکان اوتیسم  (. تماشای فیلم یكی از کارهای2114

باشد که موجب افزایش انگیزه و توجه آنها به مهارت نمایش داده می

توان اثربخشی الگودهی در این شود بنابراین میشده در فیلم می

 (.2112کودکان را توجیه کرد )بلینی و آکولینی، 

اثرات حرکت  -آزمون گروه الگودهی همچنین در مرحله پس 

 الگوی حرکت عملكرد باالتری در پرتاب -الگودهی  نسبت به گروه

از باالی شانه از خود نشان دادند. در ادبیات پژوهش تحقیقی به 

ه های کالمی حین الگودهی تاکنون نپرداختیر دستورالعملت ثبررسی 

 یرت ثاست اما صرف نظر از الگودهی تحقیقاتی به بررسی 

یز تایج تحقیو حاضر نی کالمی پرداخته بودند که نهادستورالعمل

                                                           
1. Constrained Action Hypothesis 

که به عنوان  هاییموافو با تحقیقات پیشین که نشان دادند دستورالعمل

 های بیرونی )مثل منابعقید تكلیف موجب هدایت توجه به نشانه

اطالعاتی خارج از بدن( موجب بهبود عملكرد و یادگیری حرکتی 

نوین وولف، مک کند. بر اساس( حمایت می2103شود )وولف، می

به توضیو مزایای توجه به  0( با طرح فرضیه عمل محدود2110شیا )و 

بر اساس این فرضیه  اثرات حرکت نسبت به الگوی حرکت پرداختند.

توجه به الگوی حرکت منجر به کنترل هوشیارانه حرکات و باعث 

شود در مقابل تمرکز به یماخالل در اجرای موزون و نرم حرکات 

 دکار را به سیستم حرکتی، و به دنبالاثرات حرکت اجازه کنترل خو

دهد )اسدی و آن اثربخشی و کارآمدی حرکات را افزایش می

 (.2101همكاران، 

های آموزشی جهت مشاهده اثرات حرکت مدل دستورالعمل

نسبت به مشاهده الگوی حرکت مدل موجب ارتقای بیشتر توجه 

رکز توجه مشود و این نتایج منطبو با توضیحاتی است که تبیرونی می

کند یک تصویر از نتیجه روی اثرات حرکت اجرا کننده را آزاد می

حرکت را توسعه دهد. تصویر از نتیجه حرکت از دیدگاه برنشتاین 

 کند که چگونه حافظه یکگیرد که یک بینش فراهم مینشات می

تواند رفتار حرکتی را محدود کند به عنوان بهترین استراتژی عمل می

(. در 0111پیشنهاد شده است )ورجكن و وایتینگ،  های یادگیری

ه ک اندکردهادامه این رویكرد قیود محور، برخی محققان استدالل 

راه  های خودسازمانی جهتتوجه بیرونی یک زمینه بهینه برای فرآیند

اندازی ضمنی )پنهان( سیستم حرکتی انسان در طول اجرا و یادگیری 

هدایت توجه  احتماالً(. 2112ن، دهد )دیویدس و همكاراارائه می

بینایی به اثرات حرکت مدل نمایش داده شده موجب ارتقای دستیابی 

شود )مگیل، به هدف، رهایی درجات آزادی برای خودسازمانی می

سازد که اختالف ناشی (. این نتایج برخی حقایو را روشن می2100

د به فرااز عملكرد حرکتی دو گروه ناشی از هدایت توجه بینایی ا

باشد و نشان از اهمیت سوی برخی از منابع اطالعاتی خارجی می

های یاستراتژدهی های کالمی در جهتمحتوای دستورالعمل

رخی باشد. بجستجوی بینایی به مناطو خاصی از صفحه نمایش می

اکن سمحققین به بررسی تمرینات مبتنی بر بینایی مانند تمرینات چشم

ونه گکه به صورت مكرر اثرات مثبت این اندپرداختهدر این زمینه 

تمرینات را بر عملكرد و کنترل خیرگی در کودکان و بزرگساالن 
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؛ مور 2104؛ واین و همكاران، 2100اند )مایلز و همكاران، نشان داده

(. مكانیسمی که توسط این محققان برای توضیو 2102و همكاران، 

ت این است که این اثربخشی تمرینات چشم ساکن ارائه شده اس

ن های بیرونی و محدود کردتمرینات به وسیله هدایت توجه به نشانه

دانش آشكار و ترویج دانش پنهان موجب بهبود یادگیری حرکتی 

ای همانند تمرینات چشم رسد تمرینات مشاهدهشود. به نظر میمی

ساکن در افراد با سطو خبرگی پایین مانند کودکان طیف اوتیسم 

هیل پارامتربندی یا کنترل حرکت )هورن و همكاران، موجب تس

 شود.( و در نهایت بهبود عملكرد می2112

هایی بود های دیگر دارای محدویتاین پژوهش همانند پژوهش

ین مهمترهای آینده باید آنها را مد نظر قرار دهند. که پژوهش

باشد؛ با توجه به اینكه افراد محدودیت مربوط به شدت اختالل می

ی مختلفی از اختالل هاشدتدارای اختالل طیف اوتیسم دارای 

تمرینات  یرت ثشود تحقیقات آینده به بررسی هستند پیشنهاد می

های کالمی در افراد اوتیسم با شدت ای همراه دستورالعملمشاهده

 مختلف اختالل بپردازند.

لگودهی و هدایت توجه در یر ات ثنتایج کلی پژوهش حاکی از 

نشان  اتیسم کودکان اختالل طیف به حرکتی هایمهارت آموزش

دهد. بنابراین استفاده از الگودهی همراه با هدایت توجه به اثرات می

 حرکتی با توجههایحرکت الگوی مورد مشاهده جهت بهبود مهارت

 نکمتر به معلمان و مربیا زمان صرف و بودن هزینه سادگی، کم به

 شود.اتیسم پیشنهاد می کودکان
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