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است و بین عملکرد دو گروه در اکتساب و خود الگودهی ویدئویی 
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دهی ویدئویی گروه خود الگواجرای در تمام جلسات تمرینی، حال  این

دهد که نشان می های تحقیقیافته گيری:نتيجه .تر و بهتر بودباثبات

ورزشی به  ند برای آموزش مهارتمداخله سودم یک ،الگودهی ویدئویی
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Abstract 

Objective: The purpose of this study was to 

investigate the effectiveness of video modeling and 

video self–modeling (VSM) interventions on 

learning of basketball free throws in children with 

intellectual disabilities. Method: Sixteen children 

were assigned into two training conditions including 

video modeling and video self-modeling. The 

experimental groups were given the same practice 

method but different types of modeling. Video 

modeling group observed a videotape of an expert 

model performing the skill, and the VSM group 

observed a videotaped reply of their own 

performance. Participants of the 2 groups took part 

in 10 acquisition sessions. Results: Results showed 

that both video modeling and VSM are effective 

intervention strategies for addressing basketball free 

throws in children with intellectual disabilities.  
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 مقدمه

ثیر آن بر حرکت و أماهیت فرایند ادراک و ت

ها موضوع مورد عالقه محققان و مربیان شناخت، سال

تعامل با  از لحظه تولد، نحوةکودکان بوده است. 

. این تعامل فرایندی ادراکی و گیرندمی یادمحیط را 

حرکتی است. یک حرکت ارادی شامل عنصر ادراک 

دک ارتباط زیادی است، به طوری که رشد حرکتی کو

های حرکتی او دارد. توانایی –با کارکرد ادراکی 

ثیر یکدیگر هستند. أادراکی و حرکتی کودکان تحت ت

های ادراکی تا حد قابل توجهی کارکرد رشد توانایی

کند. حرکتی کودک را بهبود بخشیده یا تضعیف می

تواند تا حد زیادی بر رشد می نیز کارکرد حرکتی

ادراکی کودک اثر مثبت یا منفی داشته های توانایی

باشد. کودکی که رشد ادراکی محدودی دارد، اغلب در 

-حرکتی با مشکل مواجه می –انجام تکالیف ادراکی 

حمایت طلب، ، ترجمه 2111گاالهو و ازمون، ) شود

 . (6361موحدی، فارسی و فوالدیان، 

 و رشدی توانی ذهنیکمطبق تعریف انجمن 

که با  نی ذهنی یک ناتوانی استتوا، کم6ریکاآم

های ذهنی ای در کارکرد های قابل مالحظهمحدودیت

را در  شود و خودشخص میهای انطباقی مو رفتار

 -های انطباقی های مفهومی، اجتماعی و مهارتمهارت

سالگی  61دهد. این ناتوانی قبل از عملکردی نشان می

دهد که می نشان 16های کمتر از نماید. نمرهبروز می

ها در کارکرد ذهنی خود کودک با برخی از محدودیت

 (.2111ایزنبرگ، )زارتسکی، ریکتر و  مواجه است

کنند که کید میأپردازان یادگیری اجتماعی تنظریه
بسیار سودمند و  ییادگیری از طریق مشاهده یک الگو

-(. آ6661، 6611، 6612و باندورا، ثر است )کارول ؤم

اند که الگودهی یا نمایش مهارت، ابزار هکید کردأا تنه
های مهمی در تربیت بدنی برای آموزش مهارت

ویژه برای افراد مبتدی و کودکان حرکتی جدید، به 
 مهارتباشد. همچنین، مربی یا معلم به این دلیل می
از این  آموزدانش کند که به اعتقاد وی، تمرین میرا 

 بیشتری را در  ، اطالعاتکالمیطریق نسبت به توضیح 

 (.2113کند )مگیل، زمان کمتری دریافت می

های شناختی در رسد که پردازشبه نظر می

کننده دارد  های حرکتی، نقشی تعیینتاکتساب مهار

رشد یک  بهمشاهده یک الگو،  .(6611)داونی، 

 و کندمی فراگیران کمک برای بازنمایی شناختی

ان مقیاسی نوبه ع همچنین، ،دکنرا تنظیم میحرکت 

رود. شفلد کار میجهت تصحیح یک مهارت به 

. های شناختی را گسترش دادبازنمایی ( نظریة6616)

نمایش یک  به اعتقاد او، شخصی که در حال مشاهدة

از  نمادین مهارت حرکتی است، یک بازنمایی شناختی

-می طور نمادینو به  آوردبه وجود می آن مهارت را

از برنامه شناختی ایجاد شده، تواند نمایش الگو را 

یک مهارت حرکتی  میادآوری کند. بنابراین، تجسّ

ر کافی است تا گبرای مشاهده برداری شدهفیلم

آن اجرای حرکتی را یاد  برایهای مورد نیاز مجموعه

 بگیرد.

در افراد  یدئوییالگودهی و تحقیقاتی که در زمینة

ذهنی و  توانافراد کمز جمله رشدی ا دارای اختالل

ها نجام شده است، از انواع مختلف الگوها ااتیستیک

)خود فرد، فرد دیگر و الگوی ذهنی و یا ترکیبی از 

؛ اندها استفاده کردهوسیعی از مهارت در  دامنةو ا( هآن

، دریسینهاتوان اشاره کرد:  از جملة به این موارد می

؛ (2166) ارلی، چویی، سیگافس و النکیونی

؛ (2111)باگی، ؛ ( 2111)، لن و استیمر، واسکریبمن

گنا، کلورا و ؛ (2111)  کارلوپ کریستی، لی و فریمن،

ماسون، گنز، پاکر، بورکه و ؛ (2111)کایمسس، 

؛ (2116)، کولینز و اسکاستر،؛ نورمن(  2162)،کامارگو

الرهاون، ؛ ون(2111 ) ،میر -الرهاونالرهاون و ونون

الگودهی  . (2111)، میر و زوریتا -الرهاونون

با فیلمبرداری از رفتار  ویدئویی، تکنیکی است که

خود را در حال  که دهداجازه می هاآن به فراگیران،

رود که  تصور می واجرای رفتار هدف مشاهده کنند 

-خصوص مهارت ها، بهدر آموختن مهارت این روش

زیرا فرد به اجرای تکلیف  ؛ثر استؤم های دشوار

هایش اطمینان تر شده و به تواناییمندهدف، عالقه
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)ون الرهون، زوریتا، جانسون، گریدر و  کندپیدا می

 اساسالگودهی، روشی است که . دگر(2116، گریدر

. است ( بنا شده6611کار آن، بر مبنای کار باندورا )

توانند از چگونه افراد می که کندبیان می الگودهیدگر

و  هستندجام تکلیف انحال مشاهده افراد دیگر که در 

این  ها را بیاموزند. بریا مشاهده نتایج آنها، مهارت

ویی استفاده از افراد دیگر در الگودهی ویدئ، اساس

ای، هر چه یادگیری مشاهده شود. بر طبق نظریةمی

الگو به فراگیر شباهت بیشتری داشته باشد، به احتمال 

بلینی  ؛6611، 6616ثیر بیشتری دارد )باندورا، أزیاد ت

 (.2111و آکاین، 

است که باید  مفیدالگودهی ویدئویی یک تمرین 

 رشدی به کار برده شود. برای افراد دارای اختالل

های علمی و این روش در موقعیت استفاده از

 : مزایای بسیاری است، از جمله توانبخشی دارای 

در رشدی،  اختاللدارای به بسیاری از افراد  -6

های متنوع کمک تعمیم مهارت تر واکتساب سریع

توانند در  می این روش استفاده از معلمان با -2 ،کند

مقرون به صرفه است و  -3 جویی کنند زمان صرفه

زمان چندین نفر هم -4باشد  استفاده از آن آسان می

امکان پخش مجدد  -1 ،توانند از آن استفاده کنندمی

، یفلتها وجود دارد )رفیلم و اجرای یکسان مهارت

، ؛ بیدول و رفلدت2113 ،دمن، یانگ، چری و ویس

2114 .) 

الگودهی ویدئویی، ابزار آموزشی بسیار  چهاگر
نی است و به ذه توانکمسودمندی در آموزش افراد 

جویی وقت و هزینه کمک در صرفه معلمان و والدین

مسائل زیادی در  اما (،2114،دول و رفلدتکند )بیمی
ود دارد که نیاز به ارزیابی و رابطه با این روش وج

نتایج یک تحقیق نشان  -6 سازی دارد، مانند:شفاف
الگوسازی ویدئویی در آموزش افراد  داده است که
-بی و آسپرگر، اتیسم، ذهنی یتوانکمدارای اختالل 

کانالملون، سیگافس، ارلی، دال کروز و ثیر است )أت
از  تحقیقات کمی با استفاده -2(، 2111ادریسینها، 

ذهنی انجام شده است،  توانکمدهی در کودکان الگو

 هایمهارتای در آموزش از یادگیری مشاهده -3
  است. ذهنی استفاده نشده توانکمورزشی به افراد 

ها در تحقیقات قبلی محدود بوده تعداد آزمودنی-4

  (.2111است )دالنو، 

یی که در ارتباط با یکی از متغیرهاهمچنین، 

دارد، نوع  ینیاز به مطالعات بیشتر یدئوییالگودهی و

های ویدئویی نمایش داده الگویی است که در توالی

و  تحقیقاتی که در زمینه الگودهی ویدئوییشود. می

انجام شده است، از انواع  در افراد دارای اختالل رشدی

اند. با این وجود، هنوز این ها استفاده کردهمختلف الگو

کدام یک از انواع الگوها برای  موضوع روشن نیست که

ثرتر و ؤها به افراد دارای اختالل مآموزش انواع مهارت

، زوریتا، جانسون، گریدر و ون الرهونکارآمدتر است )

، پیرس، پاردس،کیزاکی، اینگرسل ؛ شرر2116، گریدر

 (.2116، شرایبمنو 

های ای برای آموزش مهارتاز یادگیری مشاهده

استفاده شده است تا حد زیادی  ورزشی در افراد سالم

ئو، زتزیس، ورناداکیس و توز؛ 2116باقرپور و شجائی، )

؛ 2111؛ کامپیاتز و تئودورکو، 2112، کیومورتزوگلو

( و ممکن است که این 2116مک کوالگ و ویس، 

نیز کاربرد داشته  2ذهنی توانکم افرادروش برای 

هگشای تواند راباشد. انجام تحقیقات در این زمینه می

 و والدین باشد. معلمان

های مختلف ثیر روشأت در نظر دارد تا این تحقیق
دگیری پرتاب آزاد در یا را اییادگیری مشاهده

بررسی کرده و به این  توان ذهنیکم افراد در بسکتبال
های مختلف روشاستفاده از آیا  :که دهدال پاسخ ؤس

نی ذه توانآموزان کمای در دانشمشاهده یادگیری
؟ همچنین، تحقیق حاضر مقطع ابتدایی سودمند است

بر آن است تا خود الگودهی ویدئویی و الگودهی 

ثرترین ؤویدئویی فرد ماهر را با هم مقایسه کرده تا م
 الگو را نشان دهد.

 روش

 کنندگان شرکت

 ذهنی  توانآموزان کمتحقیق، دانش آماری ةجامع
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 یلیدر سال تحص مقطع ابتدایی استان اصفهان

قرار داشتند.  66-1سنی  که در ردة بودند 61-16

-گیری در دسترس بوده و از بین دانشنمونه نحوة

 توان ذهنی مقطع ابتدایی شهرستان سمیرمآموزان کم

انتخاب  نفر 61 ،که به لحاظ جسمانی مشکلی نداشتند

ت و نمرات هوشی، جنسیّ بر اساس میزان بهرة .اندشده

گروه  دوآزمون، کودکان در ها در پیش کننده شرکت

همسان  الگودهی فرد ماهر و خود الگودهی ویدئویی

دختر  1پسر و  61کنندگان، شرکت. سازی شدند

دو گروه نمایش ویدئویی فرد  هر یک از بودند که در

دختر قرار  3پسر و  1ماهر و خود الگودهی ویدئویی، 

آموزان در این تحقیق، از گرفت. مجوز شرکت دانش

کل آموزش استثنایی استان اصفهان کسب شد و  اداره

 .با رضایت والدین، معلمان و خود کودکان تکمیل شد

 ابزار

ها ابزار اصلی جمع آوری داده پرتاب آزاد بسکتبال،

آن امتیازات  که با استفاده ازدر تحقیق جاری است 

-محاسبه می و اکتساب اجرا در مراحل پیش آزمون

بسکتبال ون ممانعت در پرتاب بد شود. این پرتاب،

-شود و از مهارتانجام می است که از خط پرتاب آزاد

ی در بسیاری مهمهای اساسی بسکتبال است که نقش 

ها و همچنین در برد و باخت یک تیم بازی از بازی

برای ارزیابی  (.2161طلب و موحدی، )حمایت کندمی

گذاری مورد روش نمرهها، از کننده شرکتعملکرد 

استفاده  ده در آزمون پرتاب آزاد بسکتبال ایفرداستفا

و برای  2برای هر توپی که وارد حلقه شود، امتیاز  .شد

توپی که از باال با حلقه برخورد کند )چه قبل از ریباند 

د و در نظر گرفته ش 6آن(، امتیاز از تخته و چه بعد از 

اموفق، امتیازی در نظر گرفته های نبرای سایر پرتاب

ز این آزمون و روش امتیازدهی در تحقیقات ا د.نش

موحدی، شیخ، باقرزاده، ی )عادبسیاری در افراد 

؛ بهرام و خلجی، 2111حمایت طلب و عشایری، 

حبیبی، موحدی، نزاکت الحسینی، جاللی و ؛ 6316

توان ذهنی استفاده شده ( و در افراد کم6316مرادی، 

 (. با توجه به2161طلب و موحدی، است )حمایت

بار پرتاب آزاد  61 ،ها در هر جلسهکننده شرکتاینکه، 

و  31دادند، حداکثر امتیاز برابر می بسکتبال را انجام 

 حداقل امتیاز برابر صفر بود.

ی توپ بزرگ و سبد استفاده از بازی بسکتبال با

و این شود انجام می قرار گرفته است، ارتفاع باال در که

های ما کننده شرکتن چوفراتر از توان کودکان است 

سال بودند،  66 – 1کودکان سنین  ،در این تحقیق

بسکتبال به در این مطالعه از قوانین مینیرو  این از

بسکتبال، اندازه عنوان مرجع استفاده شد. در مینی

شود. تر میها کمتر و ارتفاع سبدتوپ کوچک

همچنین، بسکتبال قوانین فنی زیادی دارد که این 

رسد. خط بسکتبال به حداقل مییز در مینیقوانین ن

متر تا  4فوت یا  63پرتاب آزاد در مینی بسکتبال، 

موازی با خط انتهای زمین است  بسکتبال و ةتخت

  (.6311مقدم، )پور

 ساخت فيلم ويدئويي  ابزار 

 دوربین فیلمبرداری دیجیتال سونی برای تهیه از

آزاد پرتاب  اجرای مربوط بهویدئویی  هایفیلم

فرد ماهر جهت گروه نمایش ویدئویی و بسکتبال 

های گروه آزمودنی پرتاب آزاد بسکتبال اجرای

فیلم تهیه شده، استفاده شد. خودالگودهی ویدئویی 

 64تاپ برای هر کودک به طور انفرادی توسط یک لپ

  متری نمایش داده شد. نیماز فاصله  واینچ 

 روش اجرا

ز دبیران مجرب تربیت در ابتدا با حضور دو نفر ا

ها کننده شرکت تمام بهیک ساعته،  ةبدنی، در دو جلس

به  آموزش داده شد.پرتاب آزاد بسکتبال اجرای  ةنحو

های کالمی الزم به دستورالعملاین صورت که 

کنندگان داده شد و پرتاب آزاد بسکتبال برای شرکت

از (. 2111آنها نمایش داده شد )اشمیت و لی، 

 از نقطة طور انفرادی توپ را بهاسته شد که کودکان خو

به طرف حلقه  (در مینی بسکتبال متر 4پنالتی )

خورد پرتاب کنند و مربیان پس از هر بار پرتاب، باز

اجرای صحیح را آموزش  الزم را به آنها داده و نحوة

های . سپس، کودکان همراه با راهنماییدادندمی
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 دوم تهای جلسةه تمرین پرداختند. در انمربیان، ب

آزمون انجام شد. محل انجام تحقیق،  ، پیشآموزش

خود  ةزمین بسکتبال واقع در حیاط مدرس

بود. بنابراین، کودکان کامالَ با محل  هاکننده شرکت

انجام تحقیق مانوس بودند و محیط جدیدی را تجربه 

ها کننده شرکتآزمون،  برگزاری پیشپس از  نکردند.

ت و نمرات  در هوشی، جنسیّ بر اساس میزان بهرة

یدئویی و آزمون، در دو گروه خود الگودهی و پیش

 سازی شدند و الگودهی فرد ماهر همسان

در محیط تمرینی  ی دو گروه الگودهیهاکننده شرکت

خود قرار گرفتند. یک گروه به روش خود الگودهی و 

مهارت ویدئویی فرد ماهر،  الگودهییک گروه به روش 

ت هر مدّ جلسه تمرین کردند. 61ت ه مدّب را مورد نظر

دقیقه برای  61دقیقه بود که شامل  31جلسه تقریباً 

)در هر  الیت اصلیدقیقه برای فعّ 61گرم کردن، 

 .دقیقه برای سرد کردن بود 1و  پرتاب( 61جلسه 

 ،دقیقه 2به مدت  ی هر جلسهدر ابتدا ها کننده شرکت

مربوط بسکتبال نحوه اجرای پرتاب آزاد فیلم ویدئویی 

در این تحقیق  .کردندبه گروهشان را مشاهده می

ها آزمودنیراهنمایی تا حد امکان از  سعی شد

اجرای پرتاب  فیلم ویدئویی برای تهیةجلوگیری شود. 

ه نمایش ویدئویی فرد ماهر، از یک گرو آزاد بسکتبال

قهرمان استان اصفهان دعوت به عمل آمد و از  پسر

مهارت پرتاب آزاد را نمایش دهد  وی خواسته شد که

متری از او  1 و پهلو و از فاصلة و از نمای جلو

زتزیس، ورناداکیس و  ،زتوئو) فیلمبرداری شد

افراد دارای  که از آنجایی. (2112، کیومورتزوگلو

ه بیشتری نشان های کوتاه توجّرشدی به فیلم اختالل

سیگافس، ارلی، دال کروز و  ،کانالملوندهند )می

دقیقه آماده  2(، این فیلم به مدت 2111، ادریسینها

کنندگان تمرینی، شرکت در ابتدای هر جلسة شد.

تاپ فرد ماهر را از طریق یک لپ اجرای فیلم نمایش

برای  .کردندمتری مشاهده می نیماینچ و از فاصله  64

پرتی کودکان، پژوهشگر آنها را جلوگیری از حواس

دقتی، به آنها شاهده بیهمراهی کرده و در صورت م

فیلم ویدئویی گروه خود  یةداد. برای تهر میتذکّ

ها خود آزمودنی پرتاب آزاد اجرای نحوة الگودهی، از

بودند،  استفاده شد و هنگامی که آنها مشغول پرتاب

توسط دو دوربین دیجیتال فیلمبرداری سونی از دو 

 متری، از آنها 1 رو و پهلو و از فاصلةنمای روبه

گروه خود  افراد. در ابتدای هر روز، فیلمبرداری شد

فیلم عملکرد خودشان را که روز  ،الگودهی ویدئویی

زتزیس،  ،ئوتو)زکردند قبل ضبط شده بود، تماشا می

. شرایط نمایش (2112، ورناداکیس و کیومورتزوگلو

 فیلم در این گروه نیز مانند گروه نمایش فرد ماهر بود.

ه به دهد که توجّ( نشان می6611تحقیقات باندورا )

الگو و یادداری رویدادهای مشاهده شده در حافظه، 

 ی یک یادگیری کارآمد، ضروری است.برا

های گرایش به مرکز و شاخص از ،ها تحلیل داده برای

انحراف معیار جهت بررسی وضعیت توصیفی و 

-مودنیزجا که آناز آاستفاده شد.  هاساختاری آزمودنی

به منظور اند و مورد آزمون قرار گرفته مرتبه ها چندین

از  آزمون برگزار شده، 61های بین تحلیل دقیق تفاوت

 جهت های تکراری،آزمون تحلیل واریانس در اندازه

تمرین  جلسة هرارزیابی اکتساب فوری افراد در پایان 

در نظر  11/1داری، آلفای سطح معنیاستفاده شد. 

لیات آماری با استفاده از تمامی عم گرفته شده است.

 ( انجام شد.1/66)نسخه  SPSSنرم افزار 

 ها يافته

میانگین امتیازات  نشان دهندة 6 ةشکل شمار

 گروه الگودهی در مرحله اکتساب است. دو اجرای

 



 1323 ،1 هشمار ،چهاردهم سال/ ياستثناي کودکانفصلنامه 
___________________________________________________________________________________________ 

02 

 
 ساباکت ی در پرتاب آزاد بسکتبال در مرحلةهای الگودهی فرد ماهر و خود الگودهمیانگین امتیازات گروه .1شكل 

 

 که از آزمون تحلیل واریانس 6های جدول از داده

 دهای تکراری برای میانگین عملکرهانداز در

هر و دو گروه نمایش ویدئویی فرد ما هایکننده شرکت

اکتساب  دهمتا  اول خود الگودهی ویدئویی از جلسة

شود که بین طور دریافت میبه دست آمده است، این

تا  اول جداگانه از جلسةی هر گروه به طور هاتالش

نادار آماری وجود دارد. این بدان معنا ، تفاوت معدهم

جلسه  61این  در فاصلةآموزان  دانشاست که عملکرد 

ت دارای تغییرات معنادار بوده است و در این مدّ

 های این جدولند. همچنین از دادهاپیشرفت داشته

-تالششود که وقتی تفاوت بین این طور دریافت می

را در رابطه با دو گروه بررسی کنیم، تفاوت  های افراد

معنادار آماری بین دو گروه خود الگودهی ویدئویی و 

(. 11/1<شود )نمایش ویدئویی فرد ماهر مشاهده نمی

بنابراین، بین عملکرد دو گروه خود الگودهی ویدئویی 

معنادار آماری در  تفاوتو نمایش ویدئویی فرد ماهر، 

 وجود ندارد. اکتساب جلسات

 گروه خود الگودهی و فرد ماهر اکتساب در دو جلساتهای تکراری در نتایج حاصل از تحلیل واریانس در اندازه 1جدول

 معناداری F ميانگين مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات منبع تغييرات

 ها کننده درون شرکت

 111/1 161/61 111/246 6 311/2611 عامل)تمرین(

 146/1 114/1 416/1 6 411/11 گروه ×عامل

   613/62 621 121/6131 خطا

 هاکننده بین شرکت
 631/1 161/2 221/342 6 221/342 گروه

   631/ 163 64 611/6614 خطا

 گيریبحث و نتيجه

دو روش خود  ةمقایسجاری،  تحقیقهدف از انجام 

، به فرد ماهر الگودهی ویدئویییدئویی و الگودهی و

در ظ اثرگذاری بر تکلیف پرتاب آزاد بسکتبال لحا

سودمندی دو  نتایج نشان دهندة .جلسات اکتساب بود

روش الگودهی فرد ماهر و خود الگودهی ویدئویی 

اگرچه عملکرد است. همچنین نتایج نشان داد که 

بین عملکرد اما گروه خود الگودهی ویدئویی برتر بود، 

جلسه، تفاوت  61دو گروه در طی این  آموزان دانش

هر دو روش به یک و  وجود نداشت آماریمعنادار 

  (.p<11/1)ند میزان سودمند بود

 روهدو گ توان دریافت کهاین نتایج، می بهبا توجه 

-که در تعریف واژه الگودهی به یادگیری مورد نظر

اند. به این معنا که در ای آن آمده است، دست یافته

برای  هر دو گروه افراد توانایی تمرین و تجربه، نتیجة

د که مهارت ادراکی حرکتی تغییر ایجاد کراجرای یک 

دهد )اشمیت و را نشان می پایداریاین تغییر پیشرفت 

های عمومی اجرا در هنگام ویژگی (.2111رایزبرگ، 

، "همسانی"، "پیشرفت"یادگیری مهارت شامل 

است که سه ویژگی اول  "پذیریانطباق"و  "پایداری"

حنی پیشرفت مهارت در هر دو گروه الگودهی در من

های (. یکی از ویژگی2113شود )مگیل، مشاهده می

به اجرای بهتر  کهاست  3عمومی یادگیری، پیشرفت

در هر دو گروه  وکند می  اشاره تکلیف با گذشت زمان
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با استفاده از روش  این معنا که تمرین مشاهده شد، به

باعث پیشرفت در الگودهی ویدئویی به مرور زمان 

اکتساب تکلیف شد. ویژگی دیگر یادگیری این است 

شود. می 4ترکه اجرای فرد با گذشت زمان همسان

 دهد که فاصلة نشان میو نتایج مندرج در آن  6شکل 

امتیازات کسب شده در جلسات پایانی از یکدیگر کمتر 

سات ابتدایی است از فاصله امتیازات کسب شده در جل

تر و ها با گذشت زمان یکنواخت کننده تو اجرای شرک

ویژگی دیگری است که ، 1تر شده است. پایدارییکسان

ودهی به نمایش گذاشته شد. گروه الگ دو توسط

جلسات پایانی قرار گرفتند،  ها وقتی درکننده شرکت 

اجرای بسیار بهتری نسبت به جلسات اول داشتند و 

ری بیشتر دانیآنها در هر دو گروه به طور مع اتامتیاز

 پیش آزمون بود. از امتیاز آنها در مرحلة

 مطابقت دارد وبا تحقیقات قبلی  تحقیقاین نتایج 

الگودهی ویدئویی در افراد دارای  حاکی از سودمندی

؛ است ذهنی توانکم افراد رشدی و از جمله اختالل

، شرر؛ (2111 )بلینی و آکاین این تحقیق با نتایج

؛ ( 2116)شرایبمنو  ، اینگرسلپیرس، پاردس،کیزاکی

کلورا و  ،گنا ؛(2111)لی و فریمن ،کریستی کارلوپ

( و 2111)مک کوی و هرمنسن ؛(2111) کایمسس

 (2116)زوریتا، جانسون، گریدر و گریدر ،الرهونون

 همخوان است.

کلورا  ،گنا(، 2111)لی و فریمن  ،کریستی کارلوپ

ی گو(، دو روش الگوی زنده و ال2111)و کایمسس 

-و هر دو روش را به ویدئویی را با هم مقایسه کرده

لحاظ هزینه و زمان مورد نیاز برای اجرا، تجزیه و 

الگودهی  کردند. نتایج نشان داد که اساساً تحلیل

 لحاظ هزینه بسیارویدئویی نسبت به الگوی زنده، به

تر است و همچنین زمان مورد نیاز برای سودمند

ر کمتر از زمان مورد نیاز برای الگودهی ویدئویی، بسیا

های تحقیق ها و یافتهالگوی زنده است. از این یافته

طور کاربردی های درس بهتوان در کالسحاضر، می

استفاده نمود. با توجه به کوتاه بودن زمان انجام 

های ها و محیطهای ورزشی در مدارس، دانشگاهتمرین

جهت آموزش  های ویدئویینواراز توان میباشگاهی، 

 .کردهای حرکتی فراگیران استفاده مهارت

اصل از کار های حنتایج این تحقیق با یافته

، سیگافس، ارلی، دال کروز و ادریسینها ،کانالملون

و  اتیسم، ذهنی یتوانکمدارای در افراد  (2111)

در یک پژوهش  محققاناین همخوانی ندارد.  آسپرگر

یدئویی و الگوسازی های وثیر رهنمودأای، تمقایسه

توانی ذهنی، دارای کمویدئویی را در آموزش افراد 

بررسی کردند. نتایج از سودمندی و آسپرگر  اتیسم

ها های ویدئویی در اکتساب سریع مهارترهنمود

ثیر دانسته أتحمایت کرده و الگوسازی ویدئویی را بی

-که نتایج این تحقیق در مورد رهنموداست. در حالی

ئویی با تحقیقات قبلی موافق و سازگار است، های وید

 شماری که همگیها با تحقیقات بیتطبیق این داده

طور موافق، اثرات مثبت الگودهی ویدئویی را نشان به

را ت احتمالی چندین علّآنها  ،اند، دشوار استداده

ند و به این نتیجه تحقیق خود پیشنهاد کرد برای نتایج

 ت و یا دیدگاهی کهاد، مدّرسیدند که ممکن است تعد

شود، در برداری می از آن منظر  فیلم هاکلیپ

 ر آموزشی در افراد دارای اختاللسودمندی این ابزا

ثیر داشته باشد. ما نیز بر این باور هستیم که أرشدی، ت

های آنان با سایر تحقیقات در این علت تفاوت یافته

که  چیزی است همان، حاضر زمینه و از جمله پژوهش

 اند.خود آنان بیان نموده

اند، بیان کرده (2111طور که بلینی و آکاین )همان

-از جمله عوامل موفقیت روش ممکن است انگیزش

های الگودهی ویدئویی و خود الگودهی ویدئویی باشد. 

دهند که های بالینی نشان میشواهد موجود و یافته

اری از ه بسیهایی است کتماشا کردن فیلم، یکی از کار

ی و یا دارای اختالل رشدی( کودکان )کودکان عاد

عالقه زیادی به آن دارند. این امر موجب افزایش 

 شود.می فیلمه تکلیف مدل شده در انگیزه و توجه ب

شود که آیرس تحقیقات قبلی، مشخص می با مرور

لینگ ( و مک2111(؛ دالنو )2111و النگون )

ی استفاده ی نسب(، هیچ تفاوتی را در سودمند2111)
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اند. به الگودهی گزارش نکرده از خود الگودهی یا دگر

( نیز هیچ تفاوت 2111، بلینی و آکاین )همین صورت

گر معنادار آماری را بین خود الگودهی ویدئویی و د

حفظ و یا تعمیم رفتارهای هدف  الگودهی ویدئویی در

پیرس،  ،شرر پژوهشها با ند. این یافتهنشان نداد

( نیز 2116) شرایبمن،کیزاکی، اینگرسل و پاردس

پیرس، پاردس،کیزاکی،  ،شد. پژوهش شرر مقایسه

ای (، اولین تحقیق مقایسه2116) شرایبمناینگرسل و 

برای آموزش  است که در میان افراد اختالل رشدی

و خود الگودهی  رود به کار می های مکالمهمهارت

است. آنها ویدئویی را با دگر الگودهی، مقایسه کرده 

نشان دادند که اگرچه اندک تغییراتی در میان 

از نظر هر دو روش ولی کنندگان وجود دارد، شرکت

دارای  با درصد مشارکت و میزان اکتساب ارتباط

هستند. پژوهش حاضر نیز  ی یکساناثرگذار ضریب

 .باشدمیهای آنان یدی بر یافتهأیت

، زوریتا، جانسون، گریدر و گریدر ،الرهونون

الگوی ویدئویی )خود  3(، سودمندی نسبی 2116)

فرد، دیگران و الگوی ذهنی( را در اکتساب، حفظ و 

-کمدر افراد  ی زندگی روزمرههاپذیری مهارتتعمیم

د که با وجود ذهنی نشان دادند و بیان کردن توان

سودمند بودن هر سه الگو، دگر الگودهی نسبت به 

تر ثرؤدر زمان مجویی خود الگودهی به لحاظ صرفه

های این تحقیق از این منظر که هر سه است. یافته

ذهنی سودمند است،  توانکمنوع الگو در آموزش افراد 

مطابقت دارد؛ اما از این منظر  این پژوهش هایبا یافته

که خود الگودهی را به نسبت دو نوع الگوی دیگر 

 پژوهش حاضرهای داند، با یافتهسودمند نمی

 و. شاید تفاوت در تکلیف مورد نظر ندارد یهمخوان

-ت اصلی تفاوتروش مورد استفاده در دو پژوهش، علّ

 .باشدهای موجود 

یت الگودهی را در ، اهمّاین تحقیقهای یافته

کند. بر ذهنی مطرح می توانکمآموزش کودکان 

امکان  اگرکه  عا کردتوان ادّها میاساس این یافته

-، مییی وجود داشته باشدات ویدئودسترسی به امکان

های حرکتی را از طریق الگودهی ویدئویی توان مهارت

آموزش داد و چه بسا که آموزش از این طریق به 

مان و و هزینه برای مربیان، معلّ وقت صرفلحاظ 

 تر باشد.والدین سودمند
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