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Abstract
Aim: The aim of the present study was to determine the effectiveness of
Computerized Cognitive Rehabilitation (CCR) on working memory,
sustained attention, and math performance in children with autism spectrum
disorder. Method: The study method was quasi-experimental with pretest/post-test/follow-up design and the statistical population was estimated to
be 180 children, included all children with autism spectrum disorder in
Tehran. These were referred to “Neda e Asr”, “Beh Ara” and “Second of
April” centers during the years 2017-2018. Among them, 24 children with
moderate to high performance, were selected using convenient sampling due
to including criteria and randomly assigned to experimental and control
groups. Ravens Progressive Matrices 1938, was used to examine participants'
belonging to the normal range of intelligence and then Iran Key Math
Diagnostic Test 1998 and Cambridge Neuropsychological Test Automated
Battery 1980 were played for both groups in three consecutives of pretest,
post-test and follow-up and the Captain’s Log Mind Power Builder Manual
2000 was presented to the experimental group in 16 sessions of 60 minutes
twice a week and data were analyzed using mixed variance analysis with
repeated measurements. Results: The results showed that the interaction
effect of the intra-subject for all three variables include mathematical
Performance (F= 7.66, P= 0.002), working memory (F= 22.58, P= 0.001) and
constant attention (F= 9.16, P= 0. 001) were significant. Conclusion: Such
findings can confirm the possibility of taking advantage of technology to
improve the cognitive functions of people with autism spectrum disorder
while significantly reducing therapeutic costs. Computerized Captain’s Log
Mind Power Builder Manual can also be an appropriate instrument to teach
such cognitive abilities to children with autism spectrum disorder
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مقاله پژوهشی

اثربخشی توانبخشی شناختی رایانهای بر حافظه کاری ،توجه پایدار و
عملکرد ریاضی کودکان دچار اختاللهای طیف اُتیسم
ندا نظربلند ،*2الهام نوحه گری 2و وحید صادقی فیروزآبادی
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 .1گروه روانشناسی تربیتی و تحولی ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران

چکیده
هدف :هدف پژوهش تعیین اثربخشی توانبخشی شناختی رایانهای بر حافظه کاری و توجه پایدار و
انتشار:
98/04/30

عملکرد ریاضی کودکان دچار اختاللهای طیف اُتیسم بود .روش :روش پژوهش شبه آزمایشی با پیش
آزمون ،پس آزمون ،پیگیری و جامعه آماری حدود  181نفر کودک دچار اختاللهای طیف اُتیسم شهر
تهران بود که طی سالهای  1931و  1931به مراکز «ندای عصر»« ،به آرا» و «دوم آوریل» مراجعه
کرده بودند .از میان آنها به روش نمونهگیری در دسترس  42کودک با عملکرد متوسط و باال که دارای
مالکهای ورود به پژوهش بودند و در آزمون ماتریسهای پیشرونده ریون  1398از نظر هوشی در
محدوده بهنجار قرار داشتند؛ انتخاب و بهطورتصادفی در دو گروه آزمایش و گواه جایگذاری شدند.
آزمون ریاضیات ایران کی مت  ،1338آزمون عصب روانشناختی کمبریج  1381در سه مرحله در مورد
هر دو گروه و بسته توانبخشی شناختی رایانهای کاپیتان الگ  4111در  11جلسه  11دقیقهای هفتهای
دو بار در مورد گروه آزمایش اجرا و دادهها با استفاده از روش تحلیل واریانس مختلط با اندازهگیری

دریافت مقاله97/07/08 :
پذیرش مقاله98/03/05 :
نویسنده مسئول:
N.nazarboland@sbu.ac.ir

مکرر تحلیل شد .یافتهها :نتایج نشان داد که برنامه توانبخشی شناختی رایانهای عملکرد ریاضی
( ،)P=1/114 ،F=1/11حافظه کاری ( )P=1/111 ،F=44/88و توجه پایدار ()P=1/111 ،F=3/11
کودکان دچار اختاللهای طیف اُتیسم را بهبود بخشیده و این تاثیر در مرحله پیگیری نیز پایدار مانده
است .نتیجهگیری :از آنجا که این برنامه به دلیل طراحی جذاب دیداری/شنیداری و سطح دشواری
افزایشی تدریجی منجر به بهبود حافظه کاری ،توجه پایدار و عملکرد ریاضی کودکان دچار اختالل طیف
اُتیسم میشود؛ پیشنهاد میشود که از این فناوری با صرف هزینههای درمانی کمتر برای درمان و بهبود
کارکردهای شناختی افراد دچار اختاللهای طیف اُتیسم و اختاللهای مشابه استفاده شود.

کلیدواژهها :اُتیسم ،توانبخشی شناختی ،توجه پایدار ،حافظه کاری ،رایانه ،عملکرد ریاضی
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مقدمه
اختالل طیف اُتیسم اختاللی عصبی رشدی و دارای چهار ویژگی اصلی نارسایی در عملکرد
اجتماعی ،ارتباطات ،شناختی و رفتاری است .کودکان دچار اختاللهای طیف اُتیسم ،مشکالتی در
مخچه و قطعه پیشانی دارند که این نواحی در برنامه ریزی ،سازماندهی ،تصمیم گیری ،ادراک
زمان ،حافظه ،بازداری و تفکر نقشی اساسی دارد (انجمن روانپزشکی آمریکا .)4119 ،میزان شیوع
این اختالل  11در  1111نفر و به میزان  9تا  2برابر در پسران بیشتر از دختران گزارش شده است
(راتاجسزاک .)4111 ،مزمن بودن این اختالل ،شدت آن و شیوع روزافزون اُتیسم ،ضرورت توجه
هرچه بیشتر به این اختالل را برجسته میکند (باقریان خسرو شاهی ،پوراعتماد و فتح آبادی،
 .)1939در سبب شناسی اختالل طیف اُتیسم عوامل ژنتیکی ،بیوشیمیایی ،ساختار مغز ،خانوادگی
و محیطی دخیل هستند (دی رابینز و باکسبام4118 ،؛ ماکسیمو ،کادنو و کانا .)4112 ،کودکان
دچار اختاللهای طیف اُتیسم ممکن است که نقایصی در کارکردهای شناختی داشته باشند که بر
عملکرد شخصی ،تحصیلی و اجتماعی آنها تأثیرگذار است (پلیکانو.)4119 ،
از عمده نگرانی های همراه با این اختالل ،اختالل در کارکردهای اجرایی است (چن ،گائو و لی،
4113؛ مونت ،بیگراس و گای4111 ،؛ مولر4118 ،؛ لئونگ و زاگزانیس4112 ،؛ پلیکانو)4119 ،
که تقریباً میتواند بر تمام حوزههای شناخت از جمله «حافظه کاری» 1و توجه تأثیرگذار باشد
(مولر .)4118 ،این کارکردها محصول مجموعهای از مهارتهای سطح باالترند که به صورت همگرا
فرد را قادر به انطباق و رشد در محیطهای پیچیده روانی-اجتماعی میکنند (دلیس4114 ،؛ نقل
از گلدشتاین و ناگلیری« .)4112 ،حافظه کاری» نظامی شناختی با ظرفیت محدود و مسئول
نگهداری کوتاه مدت و پردازش اطالعات است .این سازه فرایند مهمی برای استدالل و هدایت رفتار
و تصمیم گیری آدمیان است (ماری گلد .)4113 ،پژوهشهای سیدارتا ،ون ووت و اوستری ()4118
حاکی از نقش بسیار عمده و تعیین کننده «حافظه کاری» در یادگیری و انجام تکالیف پیچیده
شناختی است .یکی دیگر از کارکردهای اجرایی« ،توجه» است که از طریق آن هدایت منابع به
زیرمجموعهای از رد اطالعات موجود که برای ادراک الزم است؛ صورت میپذیرد و بدون آن
هیچگونه آگاهی از اطالعات حسی وجود نخواهد داشت (برایدول ،نیوی و بلو.)4111 ،
«توجه پایدار» 4به حفظ توجه در طول زمان اطالق میشود که پایهایترین و سادهترین سطح
توجه است و سایر انواع توجه به آن نیاز دارند .به همین دلیل ،نقص احتمالی در آن میتواند مبین
نقص در سایر انواع توجه باشد (هوانگ ،مفرت ،پارسلی ،تایلر ،اروی ،بوتکین و همکاران.)4113 ،
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مشکالت شناختی کودکان دچار اختاللهای طیف اُتیسم ،بهطور عمده حوزههای حافظه کاری
(کالهون ،پرل ،فرناندز-مندوزا ،دوریکا ،مایز و مورای4113 ،؛ بایخالی-فورتئا ،کاساس ،برنگرفورنر،
کلومردیاگو و روسلو-میراندا ،)4111 ،توجه (لیتل ،دین ،تامچک و دان ،)4111 ،عملکرد تحصیلی
(رابرتز ،آدامز ،هاسلر ،کین ،پینتر ،ترمبت و همکاران ،)4118 ،شناخت مشکالت و به کارگیری
راهبردهای مناسب حل مساله برای برطرف کردن آنها را پوشش میدهد و کودکان مبتال در
مقایسه با دیگر کودکان همسال خود ،راه حلهای مثبت کمتری را به کار میبرند (دیاموند4118 ،؛
لورا ،کیسامور ،ریو و تاونسند .)4113 ،این نقایص میتوانند باعث ایجاد مشکالتی در مدرسه ،جامعه
و خانواده شوند (سوزا ،مورنو ،کوکو ،پبنو ،کارلوس ،فیلیپ و همکاران4111 ،؛ گاالگر و وارگا،
4118؛ مامرال ،جیوفر ،کویوال ،کومولدی و همیلتون .)4112 ،بنابراین با اتخاذ روش درمانی اثربخش
ضروری است که این مشکالت رفع شود .همچنین اختاللهای طیف اُتیسم ممکن است که منجر
به نقص در تواناییهای کارکردی و عملکردهای ریاضی شوند (گلدشتاین و ناگلیری4112 ،؛ مرادی،
) 1938؛ اما مشکالت یادگیری ریاضی در این کودکان چندان بررسی نشده است (مرادی1938 ،؛
احمدی ،گشول ،صفری ،همتیان و خلیلی .)1938 ،بنابراین تشخیص و درمان به هنگام این اختالل
میتواند باعث جلوگیری از مشکالت بسیاری شود که برای مبتالیان به وجود میآید.
بازیهای شناختی رایانهای ،یکی از روشهای غیرمستقیمی است که در راستای ارتقای سطح
مهارتهای مختلف کودکان دچار اختالل طیف اُتیسم از آن استفاده میشود .محبوبیت بازیهای
شناختی رایانه ای تقریباً در همه شئون زندگی انسان راه یافته و به سرعت در حال رشد است
(نیوتن ،ارن و بناوی4119 ،؛ هاچینگز .)4111 ،همچنین ،از این بازیها به دلیل تولید تصویر
متحرک با قابلیت نمایش روی صفحه نمایشگر رایانه ،در زمینه آموزشی و بهبود مهارتهای مختلف
در کودکان زیاد استفاده میشود (والیتی )1939 ،و اثربخشی استفاده از آنها بر بهبود کارکردهای
شناختی کودکان دچار اختاللهای عصب روانشناختی تأیید شده است (ون دوان ،مور و ولتمن،
4111؛ کسلر ،حسینی و هکلر4119 ،؛ شائو ،مانگ ،لی ،وانگ ،دنگ و همکاران.)4118 ،
در سه چهار دهه اخیر بهعلت فراگیر بودن تبعات این اختاللها و برگشت ناپذیری بسیاری از
نقایص شناختی ،به راهبردهای توانبخشی شناختی رایانهای که بتوانند نقایص را جبران کنند و
کیفیت زندگی این کودکان را افزایش دهند؛ توجه ویژهای شده است .اما هنوز یافتهها در این مورد
قطعی نبوده و در مواردی به نتایج متناقضی انجامیده است .بهعنوان مثال ،درحالیکه پژوهشهای
پوکاماهوا ،وونک و ویست ()4111؛ المارکا و اوکانور ()4111؛ دوویس ،وندراورد ،ویرس و پرینس
( )4118و استینر ،فرنت ،رین ،برنان و پرین ( )4112حاکی از اثربخشی راهبردهای توانبخشی
شناختی رایانهای بر بهبود کنشهای اجرایی است؛ نتایج مطالعات الولور-سویج و جوگاری ()4111
و بیون ( )4114نشان میدهد که توانبخشی شناختی بر بهبود مولفههای مختلف این سازه مؤثر
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نیست .بنابراین تالش در جهت ابهام زدایی و روشن نمودن دالیل احتمالی حصول این تناقضات
پژوهشی در زمینه اثربخشی مداخالت توانبخشی شناختی بر بهبود توانمندیهای شناختی آسیب
دیده کودکان دچار اختاللهای طیف اُتیسم ،از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است؛ زیرا این
اختاللها در زمره اختاللهای رایج دوران کودکی به شمار میروند که اگر کودک در همان دوران
مداخلههای مؤثری دریافت نکند؛ دچار مشکالت درمان ناپذیری خواهد شد (بست گورلین ،مک
آلپین ،گارویک و ویلینگ .) 4111 ،بر این اساس ،با توجه به روند افزایشی تشخیص اختاللهای
طیف اُتیسم در جوامع در حال توسعه (کارپنتر ،بوان ،والکویست ،کوهن ،چارلزف جنر و همکاران،
 )4111و با عنایت به ویژگیهای این اختالل و تأثیر منفی آن بر زندگی شخصی ،اجتماعی و
کارکردهای اجرایی فرد مبتال ،این پژوهش با هدف تعیین اثربخشی توانبخشی شناختی رایانهای
را بر حافظه کاری ،توجه پایدار و عملکرد ریاضی کودکان دچار اختاللهای طیف اُتیسم اجرا و
فرضیههای زیر آزمون شد.
 .1آموزش بازیهای رایانهای با ماهیت توانبخشی شناختی موجب بهبود حافظه کاری ،توجه پایدار
و عملکرد ریاضی کودکان دچار اختالل طیف اُتیسم با عملکرد متوسط و باال میشود.
 .4تأثیر آموزش بازیهای رایانهای با ماهیت توانبخشی شناختی بر متغیرهای پژوهش کودکان دچار
اختالل طیف اُتیسم با عملکرد متوسط و باال در مرحله پیگیری پایدار میماند.
روش
روش پژوهش شبه آزمایشی با گروه گواه و طرح پیش آزمون ،پس آزمون ،پیگیری و جامعه آماری
شامل تمام کودکان  3تا  14ساله دچار اختاللهای طیف اُتیسم شهر تهران حدوداً به تعداد 181
کودک بود که در سالهای  1931و  1931به مراکز اُتیسم «ندای عصر»« ،به آرا» و «دوم آوریل»
مراجعه کرده بودند .از میان آنها به روش نمونهگیری در دسترس  42کودک که دارای مالکهای
ورود به پژوهش بودند و در آزمون ماتریسهای پیشرونده ریون  1398از نظر هوشی در محدوده
بهنجار قرار داشتند؛ انتخاب و بر اساس سن و هوشبهر به  14جفت همتا سازی و سپس هریک از
جفتهای همتا به روش تصادفی ساده و به قید قرعه در گروههای آزمایشی و گواه جایگزین شدند.
مالکهای ورود به پژوهش عالوه بر دریافت تشخیص اختاللهای طیف اُتیسم با عملکرد متوسط
و باال ،محدوده سنی  3تا  14سال ،هوشبهر  31و باالتر ،عالقه یا همکاری کودک در انجام بازی
رایانهای و رضایت والدین کودک برای شرکت در پژوهش و مالکهای خروج شامل استفاده همزمان
از مداخالت مؤثر بر شناخت نظیر پسخوراند عصبی و درمان دارویی و روشهای ارتقاء کارکردهای
شناختی ،همبودی سایر اختاللهای روانپزشکی به استناد نظر متخصصان مراکز و استفاده از
هرگونه مداخالت توانبخشی شناختی رایانهای در گذشته به استناد پرونده و گزارش والدین بود.
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ابزار پژوهش
 .2آزمون ماتریسهای پیشرونده ریون .2این آزمون غیرکالمی توسط ریون در سال  1398برای
ارزیابی توانایی استدالل کودکان  8تا  11ساله طراحی شد و شامل  91شکل هندسی رنگی در سه
مجموعه  B ،Aو  ABاست .نمرهگذاری این آزمون به صورت  1و  1و کمترین و بیشترین نمره
بین  1تا  91است (ازخوش .)1934 ،رحمانی ( )1981برای این آزمون ضریب بازآزمایی  1/31و
ضریب آلفای کرونباخ  1/84و همبستگی این ابزار را با آزمون هوشی وکسلر برابر با  1/19گزارش
کرده است .در پژوهش حاضر ضریب آلفای کرونباخ برای این ابزار  1/18به دست آمد.
 .1آزمون ریاضیات کی-مت .1آزمون  488سؤالی ریاضیات کی-مت که توسط کانلی ،نچیمن و
بیتچدر در سال  1338ساخته شد؛ یکی از مهمترین آزمونهای تشخیصی برای شناخت و تشخیص
نقاط قوت و ضعف و یا نارساییهای دانشآموزان در مهارتهای اساسی ریاضی به شمار میرود
(نقل از محمد اسماعیل و هومن .)1981 ،در این آزمون عملکرد فرد در سه حوزه مفاهیم اساسی
شامل سه خرده آزمون فرعی شمارش ،اعداد گویا و هندسه ،عملیات شامل جمع ،تفریق ،ضرب،
تقسیم و محاسبه ذهنی و کاربرد شامل خرده آزمونهای اندازهگیری ،زمان و پول ،تخمین ،تحلیل
و حل مسأله ارزیابی میشود .محمد اسماعیل و هومن ( )1981ضرایب همسانی درونی برای این
آزمون را بین  1/81تا  1/82و همبستگی این آزمون را با آزمون ریاضی مداد-کاغذی جاستاک،9
 1391در هر یک از پایههای اول تا پنجم ابتدایی به ترتیب  1/81 ،1/11 ،1/14 ،1/81و 1/88
بهعنوان شاخصی از روایی همگرای آن گزارش کردند .در پژوهش حاضر ضریب آلفای کرونباخ برای
این ابزار  1/18به دست آمد.
 .3مجموعه آزمون عصب روانشناختی کمبریج (کانتب) .4این مجموعه توسط دانشگاه
کمبریج در سال  1381میالدی ارائه شد و از آن زمان تاکنون این دانشگاه در حال توسعه نرم افزار
آن است و یکی از معتبرترین آزمونهای شناختی به شمار میرود (دادخواه و احمدی مرزدشتی،
 .)1931این مجموعه رایانهای برای ارزیابی شناختی ساده ،انعطاف پذیر و با قابلیت اجرای آسان
ساخته شده است و به آزمودنیها امکان استفاده از صفحه لمسی را میدهد (لوسیانا ،سالیوان و
نلسون .)4114 ،این آزمون نابسته به فرهنگ و زبان ،امکان بررسی حیطههای مختلف از عملکرد
اجرایی را بهطور جداگانه از طریق  8خرده آزمون فراهم میکند که در این پژوهش از دو خرده

1. Ravens Progressive Matrices
2. Iran Key-Math Diagnostic Test
3. Jastak
)4. Cambridge Neuropsychological Test Automated Battery (CANTAB
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آزمون «حافظه کاری فضایی» 1و «جا به جایی توجه» 4استفاده شد .از این آزمون در موارد زیادی
برای ارزیابی گویه های شناختی در بیماران دچار اختالل طیف اُتیسم استفاده شده و اعتبار آن
تأیید شده است (لنهان ،سامرز ،ساندرز و ویکرز .)4118 ،در خرده آزمون «حافظه کاری فضایی»
که به عملکرد قطعه پیشانی حساس است و بد کارکردی اجرایی را بررسی میکند؛ توانایی فرد در
بازیابی اطالعات فضایی و دستکاری این موارد ارزیابی میشود (لوسیانا و همکاران.)4114 ،
شاخص های قابل استخراج در آزمون کانتب شامل راهبرد و خطای کل است .نمره باال در راهبرد،
استفاده ضعیف از این راهکار و نمره پایین ،استفاده کارآمد و مؤثر از آن را نشان میدهد .خطای
کل شامل تعداد دفعاتی است که یک مربع رنگی خاص درحالیکه نشان آبی رنگ در آن موجود
نیست؛ انتخاب می شود و یا در جستجوی قبلی یافت شده است و یا در صورت نبودن نشان هدف
در آن ،در همان دور مجدداً جستجو میشود که در این صورت نباید توسط آزمودنی انتخاب شود
(اسمیت ،نید ،سیرولی ،چیبافالک و اتیکس .)4119 ،در خرده آزمون «جا به جایی توجه» که به
عملکرد قطعه پیشانی حساس است و بدکارکردی اجرایی را بررسی میکند؛ توانایی اندازهگیری
مجموعهای از تغییرات توجه ارزیابی میشود .در کودکان  2-14ساله ثبات درونی باالیی برای
تمامی خرده آزمونهای کانتب در دامنه  1/19تا  1/38گزارش شده است (لوسیانا و همکاران،
 .)4114در مطالعه حاضر ،ضریب آلفای کرونباخ بخش توجهی آزمون ،برای زمان واکنش حرکات
 8گزینهای برابر با  1/88و برای زمان واکنش سرعت پردازش دیداری  1/13به دست آمد .در
بخش «حافظه کاری فضایی» این ضریب برای تعداد پاسخهای درست برابر با  1/18بود.
 .4بسته توانبخشی شناختی کاپیتان الگ .3نرم افزار این بسته برای نخستین بار در سال
 4111توسط شرکت آمریکایی «تعلیم مغز» طراحی شد .این نرم افزار با داشتن حدود 4111
تمرین ،در طیف گستردهای از حوزهها برای بهبود توانمندی شناختی گروه سنی  1سال و باالتر
استفاده میشود (رویت وندِ غیاثوند و امیری مجد .)1931 ،تمرینها برای توسعه ،بهبود و اصالح
توجه ،تمرکز ،حافظه ،هماهنگی دست و چشم ،مفاهیم اساسی عددی و مشکل اساسی در
مهارتهای حل مساله/استدالل و مهارتهای شناختی طراحی شدهاند و از آنها برای کمک به
بهبود عملکرد افراد با اختاللهای طیف اُتیسم ،اختاللهای بیش فعالی و نقص توجه ،اختاللهای
یادگیری ،آسیبهای مغزی ،تأخیرات رشدی ،عقب ماندگی ذهنی و اختاللهای روانی استفاده
میشود (پوماکاهوا ،ونگ و وست .)4111 ،هریک از تمرینهای آموزشی یک مرحله شروع دارد و
1. Spatial Working Memory
2. Attention Switching Task
3. Captain’s Log Mind Power Builder Manual
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مراحل از نظر دشواری و افزایش زمان آموزش به صورت سلسله مراتبی مرتب شدهاند .در این
پژوهش این برنامه در  11جلسه  11دقیقهای در هفته دو بار بهطور انفرادی به شرح زیر اجرا شد.
جلسه اول .هدف این جلسه غربالگری و ارزیابی اولیه هریک از افراد و ایجاد محیطی امن برای
هر کودک بود .در این جلسه ضمن ایجاد ارتباط کالمی ،تاریخچه اختالل هریک از آزمودنیها از
پرونده روانپزشکی آنها کسب و همچنین توانمندی کودک در آشنایی و بهکارگیری رایانه برای
اهداف درمانی بررسی شد.
جلسه دوم .هدف این جلسه برقراری اتحاد درمانی و آشنایی کودکان با برنامه آموزشی و ارائه
دستورالعمل های بازی بود .برای کودکان توضیح داده شد که در هر مرحله از بازی با چالشهای
بیشتری مواجه میشوند؛ سپس نمونههایی از بازیها مثل بازی جای ماشین کجا است؟ اژدهای
آتشین و نحوه انجام بازی شروع ،پایان ،مدت زمان بازی ،تعداد خطاها و کار با رایانه به کودکان
ارائه شد .برای والدین نیز بیان شد که هر تمرینی که کودک انجام میدهد از ابتدا و در مراحل
اولیه انجام تکالیف ،الزم است که مهارتهای پایه شناختی تمرین شوند و کودک بر اساس ساختاری
مشخص به تمرین مهارتهای مختلف بپردازد و اینگونه نیست که بهطور مستقیم به تمرین حافظه
یا حل مساله پرداخته شود .همچنین گفته شد که ابتدا مهارتهای پایه یعنی پردازشهای دیداری
و شنیداری و غیره بهبود مییابند و به تناسب تکالیف دشوارتر و سطح مهارتها نیز متفاوت
میشوند .برای سایر جلسهها نسخه خانگی بازیها در اختیار والدین قرار گرفت.
جلسه سوم .در این جلسه توجه و تمرکز با ارائه شبکهای از تصاویر که در فواصل دورهای تغییر
میکرد یا با شکل ،اندازه و رنگهای مختلف نمایان میشد و نیز حافظه کاری با ارائه فهرستی از
حروف ،اعداد و غیره و نیز ترغیب کودک به چیدمان آنها مانند قبل یا یافتن موارد مشترک بین
آن ها با استفاده از حافظه شنیداری ،دیداری و کاری و نیز توجه پایدار با انجام بازیهای مرتبط با
توجه انتخابی به کودکان آموزش داده شد و بعد از آن هریک از کودکان با توجه به دستورالعمل
شروع به بازی کردند .در این جلسه بازیهای «جای ماشین کجا است؟» و «بالهای پرنده» با
هدف ارتقای حافظه کاری ،بازی «کارآگاه باهوش» با هدف ارتقای توجه انتخابی ارائه شد .تکرار
سه بازی مذکور حداقل دو بار در طی هفته بهعنوان تکلیف خانگی تعیین شد.
جلسه چهارم .در این جلسه عالوه بر تکرار تمرینهای جلسه قبل ،بازیهای تشویقی مثل «یافتن
اشیای گُمشده» و «سریع باش» با هدف ارتقای حافظه کاری ،بازی «تمرینهای هدف» با هدف
ارتقای توجه انتخابی و متمرکز در راستای بهبود و جبران عملکردهای ضعیف بازی برای هر
آزمودنی انجام شد .تکرار این بازیها ،بهعالوه بازیهای «جای ماشین کجا است؟» و «بالهای
پرنده» و «کارآگاه باهوش» حداقل دو بار در فاصله زمانی تا جلسه بعد بهعنوان تکلیف خانگی در
نظر گرفته شد.
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جلسه پنجم .در این جلسه با انجام بازیهای مرتبط با توجه پایدار که شامل ارائه تماشای
شبکه ای از اهداف و سرعت عمل در انتخاب هر هدفی که بهصورت دیداری تغییر میکرد بود؛
همچنین گوش به زنگی و حفظ توجه به کودکان آموزش داده شد و بعد از آن هریک از کودکان
با توجه به دستورالعمل شروع به بازی کردند .در این جلسه بازیهای «پاپ نه زاپ» با هدف ارتقای
توجه پایدار به کودکان ارائه شد .تکرار مجموعه بازیهای این جلسه به عالوه بازیهای جلسههای
سوم و چهارم حداقل دو بار در هفته ،تکلیف آزمودنی در خانه بود.
جلسه ششم .عالوه بر تکرار تمرینهای جلسه قبل ،بازیهای تشویقی مثل بازی «تمرینهای
هدف»« ،کارآگاه باهوش» و «شکارچی خوشحال» با هدف ارتقای توجه انتخابی ،متمرکز و پایدار
در راستای بهبود و جبران عملکردهای ضعیف بازی برای هر آزمودنی انجام شد .انجام هر سه بازی
این جلسه و بازیهای «یافتن اشیای گُمشده»« ،سریع باش»« ،تمرینهای هدف»« ،جای ماشین
کجا است؟»« ،بالهای پرنده» و «کارآگاه باهوش» حداقل دو بار در طی هفته بهعنوان تکلیف
خانگی تعیین شد.
جلسه هفتم .در این جلسه با انجام بازیهای مرتبط با حافظه کوتاه مدت دیداری-فضایی مانند
پیدا کردن و تطبیق اشیاء و اعداد در یک شبکه در یک زمان و مرتبط با تداعیها و طبقه بندی
دیداری -فضایی جامع و منظم ،تصویرسازی بینایی و تمرکز بر شیء با ارائه شبکهای از حروف،
اعداد و یا نمادها و یافتن هدف بر اساس قوانین تعیین شده مرحله بازی ،به کودکان آموزش داده
شد و بعد از آن هریک از آزمودنیها با توجه به دستورالعمل شروع به بازی کردند .بازی «تمرکز»
با هدف ارتقای حافظه کوتاه مدت دیداری و استدالل مفهومی ،بازی «شکار بزرگ» با هدف ارتقای
تداعیها و طبقه بندی دیداری -فضایی و مهارتهای تصویرسازی با کودکان تمرین شد .تمرین
این بازیها در منزل ،حداقل دوبار تا هفته آتی بهعنوان تکلیف خانگی تعیین شد.
جلسه هشتم .در این جلسه عالوه بر تکرار تمرینهای جلسه قبل ،بازیهای تشویقی مثل بازی
«شکارچی خوشحال»« ،یافتن اشیای پنهان شده» در راستای بهبود و جبران عملکردهای ضعیف
بازی و ارتقای توجه انتخابی ،حافظه دیداری-فضایی برای هر آزمودنی انجام و تمرین شد .تکلیف
خانگی تکرار این بازیها حداقل دو بار در هفته به همراه بازیهای «جای ماشین کجا است؟»،
«بالهای پرنده» و بازی «کارآگاه باهوش» بود.
جلسه نهم .با انجام بازیهای مرتبط با توجه پایدار و نیز انجام بازیهای مرتبط با حافظه
بازشناسی از طریق ارائه تعدادی از دکمههای مختلف و یا تصاویر وابسته به سطح دشواری و نیز
به خاطر سپردن این موارد از نظر شکل ،رنگ ،مکان ،نظم و غیره برای بهبود توجه پایدار و حافظه
بازشناسی به کودکان آموزش داده شد و بعد از آن هریک از آزمودنیها با توجه به دستورالعمل
شروع به بازی کردند .در این جلسه بازی «شکار موش» با هدف ارتقای توانایی کودکان در حفظ
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و پاسخدهی مناسب در طول فعالیتهای مداوم و مکرر و بازی «مسیرهای گمراه کننده» با هدف
ارتقای حافظه کاری و بازشناسی با کودکان تمرین شد .تمرین این بازیها حداقل دو بار در هفته
بهعنوان تکلیف خانگی تعیین شد.
جلسه دهم .در این جلسه عالوه بر تکرار تمرینهای جلسه قبل ،بازیهای تشویقی مثل «معمای
قدرتمند» با هدف ارتقای حافظه کاری ،بازشناسی و استدالل و در راستای بهبود و جبران
عملکردهای ضعیف بازی برای هر آزمودنی انجام شد .تکلیف خانگی تکرار بازیهای «شکار موش»،
«مسیرهای گمراه کننده» و «معمای قدرتمند» حداقل دو بار در هفته بود.
جلسه یازدهم .با آموزش و انجام بازیهای مرتبط با سرعت و کنترل حرکتی از طریق ارائه
تصاویر مختلف و وابسته به سطح خاص ،به خاطر سپردن شکل ،رنگ ،مکان ،و نظم و سپس پیدا
کردن موارد در میان نمایشگر یا جور کردن مجموعهای از موارد و نیز بازشناسی از طریق حافظه
شنیداری-دیداری-فضایی با ارائه مجموعهای از لباسها ،حروف ،صداها و سایر موارد و قرار دادن
اقالم در مربعهای قبالً ارائه شده به کودکان آموزش داده شد و سپس هریک از آزمودنیها با توجه
به دستورالعمل شروع به بازی کردند .بازی «به یاد آوردن آلومو» و «پاپ نه زاپ» با هدف ارتقای
توانایی دقیق کنترل رفتارهای حرکتی خوب و جلوگیری از واکنشهای اشتباه و زمان الزم برای
انجام پاسخ حرکتی مستقل از سرعت پردازش مرکزی و بازی «جای ماشین کجا است؟» با هدف
ارتقای حافظه شنیداری و دیداری ارائه شد .تمرین خانگی شامل بازیهای این جلسه و «معمای
قدرتمند» حداقل دو بار در هفته بود.
جلسه دوازدهم .در این جلسه عالوه بر تکرار تمرینهای جلسه قبل ،بازیهای تشویقی مثل
«بازی جورچین» و «پاپ نه زاپ» با هدف ارتقای کنترل و سرعت عمل حافظه حرکتی و بازی
«دیر نکن» با هدف ارتقای حافظه شنیداری و دیداری در راستای بهبود و جبران عملکردهای
ضعیف بازی برای هر آزمودنی انجام شد .تمرین بازیهای «جورچین»« ،به یاد آوردن آلومو» و
«جورچین» حداقل دو بار در هفته بهعنوان تکلیف خانگی تعیین شد.
جلسه سیزدهم .با انجام بازیهایی نظیر محاسبه محرکهای هدف تعیین شده روی صفحه
نمایشگر ،طبقه بندی اشکال هدف بر اساس قوانین تعیین شده و یافتن اشیاء الگو در جعبهها
مهارتهای عددی و طبقهبندی به کودکان آموزش داده شد و سپس هریک از آزمودنیها با توجه
به دستورالعمل شروع به بازی کردند« .بازی با قطعات» با هدف ارتقای استدالل مفهومی و مهارت-
های طبقهبندی دیداری-فضایی ،توجه و حافظه کاری با هر کودک تمرین شد .تکرار بازی با قطعات
و بازیهای تشوقی مثل «کارآگاه باهوش» و «شکارچی خوشحال» حداقل دو بار در هفته بهعنوان
تکلیف خانگی تعیین شد.
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جلسه چهاردهم .در این جلسه عالوه بر تکرار تمرینهای جلسه قبل ،بازیهای تشویقی مثل
بازی «جورچین» با هدف ارتقای ادراک دیداری و توجه انتخابی در راستای بهبود و جبران
عملکردهای ضعیف بازی برای هر آزمودنی انجام شد .تکرار تمرینهای بازی تمرکز جلسه هفتم
حداقل دو بار در هفته بهعنوان تکلیف خانگی تعیین شد..
جلسه پانزدهم .با آموزش و انجام بازیهایی شامل ارائه جعبههایی متشکل از عکسها و اعداد و
یافتن جعبه مورد نظر و پیروی از قوانین تعیین شده در هر مرحله از بازی ،تمیز عددی و توزیع
عددی به کودکان آموزش داده شد و سپس هریک از آزمودنیها با توجه به دستورالعمل شروع به
بازی کردند .در این جلسه بازی «چراغهای شهر» با هدف ارتقای استدالل مفهومی و طبقه بندی
و ترتیب دهی دیداری-فضایی به کودکان ارائه و تکرار این بازی به همراه بازیهای تشویقی «به
یاد آوردن آلومو» و «پاپ نه زاپ» حداقل دو بار در هفته بهعنوان تکلیف خانگی تعیین شد.
جلسه شانزدهم .در این جلسه عالوه بر تکرار تمرینهای جلسه قبل ،بازیهای تشویقی «شمارش
معکوس» با هدف ارتقای استدالل مفهومی و طبقه بندی و ترتیبدهی دیداری-فضایی ،حافظه
کاری و توجه در راستای بهبود و جبران عملکردهای ضعیف بازی برای هر آزمودنی انجام شد.
شیوه اجرا .پس از مراجعه به مراکز اُتیسم «ندای عصر»« ،به آرا» و «دوم آوریل» واقع در شهر
تهران ،پروندههای جاری آنها در سالهای  1931و  1931مطالعه و کودکان  3تا  14ساله دچار
اختاللهای طیف اُتیسم با عملکرد متوسط و باال به تشخیص متخصصان این مراکز ،غربالگری و
در مجموع  91پرونده شناسایی شد .سپس اهداف و نحوه اجرای پژوهش برای والدین بیان و
رضایت والدین کودکان واجد مالکهای پژوهش کسب شد .آزمون ماتریسهای پیشرونده ریون
توسط هر کودک در محل مرکزی که به آن مراجعه داشت؛ تکمیل و  42آزمودنی واجد مالکهای
ورود ،دو به دو از نظر سن و هوشبهر همتا سازی و جفتهای همتا به روش تصادفی ساده در
گروههای  14نفری آزمایشی و گواه جایگذاری و پیش آزمون اجرا شد .پس از اجرای برنامه
مداخالتی ،آزمودنیهای هر دو گروه پس آزمون و پیگیری را به شرح زیر انجام دادند .در مرحله
پس آزمون گروه آزمایشی و همزمان جفتهای همتای هریک از آنها در گروه گواه آزمون ریاضیات
کی مت را  2روز و آزمون عصب روانشناختی کمبریج را  11روز پس از پایان مداخله انجام دادند.
در مرحله پیگیری گروه آزمایشی و گواه آزمون ریاضیات کی مت را  94روز و آزمون عصب
روانشناختی کمبریج را  93روز پس از پایان مداخله انجام دادند .دلیل اجرای آزمونها در روزهای
مختلف ،پیشگیری از تداخل اثر آنها بر یکدیگر بود .به منظور رعایت موازین اخالق پژوهش ،پس
از اتمام مراحل پژوهش ،گروه گواه نیز در  11جلسه برنامه مداخلهای توانبخشی شناختی رایانهای
را به صورت فردی دریافت کردند .برای تحلیل دادهها از روش تحلیل واریانس مختلط با اندازهگیری
مکرر استفاده شد.
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یافتهها
در هریک از گروههای آزمایش و گواه 2 ،نفر از آزمودنیها  99/9( 3درصد) 9 ،نفر  48( 11درصد)،
 4نفر  11/1( 11درصد) و  9نفر  14سال ( 48درصد) داشتند .میانگین و انحراف معیار سنی
آزمودنیهای گروه آزمایش  11/111و  1/319و گروه گواه  11/831و  1/821بود .در گروه آزمایش
 2دختر ( 99/9درصد) و  8پسر ( 11/1درصد) و در گروه گواه  9دختر ( 48درصد) و  3پسر (18
درصد) شرکت داشتند .میانگین و انحراف معیار سن مادران گروه آزمایش برابر با  91/8و 1/18
سال و پدران آنها برابر با  98/11و  1/81سال بود .میانگین و انحراف معیار سن مادران گروه گواه
برابر با  98/41و  9/18سال و پدران آنها برابر با  21/42و  8/13سال بود .تحصیالت  8نفر از
مادران گروه آزمایش دیپلم ( 28/28درصد) 2 ،نفر کارشناسی ( 91/91درصد) و  4نفر کارشناسی
ارشد و باالتر ( 18/18درصد) و تحصیالت پدران  2نفر از گروه آزمایش دیپلم ( 91/91درصد)2 ،
نفر کارشناسی ( 91/91درصد) و  9نفر کارشناسی ارشد و باالتر ( 41/41درصد) بود .تحصیالت 8
نفر از مادران گروه گواه دیپلم ( 21/11درصد) 8 ،نفر کارشناسی ( 21/11درصد) و  4نفر کارشناسی
ارشد و باالتر ( 11/11درصد) و تحصیالت پدران  8نفر از گروه گواه دیپلم (21/11درصد) 9 ،نفر
کارشناسی ( 48درصد) و  2نفر کارشناسی ارشد و باالتر ( 99/99درصد) بود.
جدول  .2میانگین و انحراف معیار متغیرها در گروههای آزمایش و گواه در سه مرحله
انحراف معیار
میانگین
گروه
مرحله
متغیر
1/18
81/11
آزمایش
پیش آزمون
1/24
88/18
گواه
1/11
11/34
آزمایش
پس آزمون
عملکرد ریاضی
8/49
83/99
گواه
8/11
19/99
آزمایش
پیگیری
1/18
88/34
گواه
2/98
41/18
آزمایش
پیش آزمون
2/88
41/24
گواه
9/21
94/99
آزمایش
پس آزمون
حافظه کاری
9/32
41/34
گواه
9/41
99/88
آزمایش
پیگیری
2/29
41/18
گواه
3/81
88/24
آزمایش
پیش آزمون
3/4
88/88
گواه
8/38
83/11
آزمایش
پس آزمون
توجه پایدار
8/34
88/88
گواه
8/31
11/11
آزمایش
پیگیری
1/32
88/88
گواه
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جدول  1نشان میدهد که میانگین نمرههای عملکرد ریاضی ،حافظه کاری و توجه پایدار در گروهها
آزمایش نسبت خود گروه و نسبت به گروه گواه در پس آزمون و پیگیری متفاوت شده است.
جدول  .1آزمون کولموگروف–اسمیرنف جهت سنجش طبیعی بودن توزیع متغیرها
گروه گواه
گروه آزمایش
متغیر
احتمال Z
آماره Z
احتمال Z
آماره Z
1/4
1/18
1/4
1/138
پیش آزمون
عملکرد
1/4
1/142
1/4
1/121
پس آزمون
ریاضی
1/4
1/148
1/4
1/192
پیگیری
1/149
1/411
1/4
1/111
پیش آزمون
حافظه کاری
1/4
1/194
1/18
1/429
پس آزمون
1/111
1/418
1/4
1/118
پیگیری
1/4
1/128
1/111
1/413
پیش آزمون
توجه پایدار
1/4
1/181
1/4
1/181
پس آزمون
1/4
1/119
1/4
1/118
پیگیری

جدول  4توزیع طبیعی نمرههای آزمودنیها را برای همه متغیرهای پژوهش در مراحل پیش آزمون،
پس آزمون و پیگیری نشان میدهد.

لوین

جدول  .3نتایج آزمون لوین و موخلی برای نمرههای متغیرها در گروههای آزمایش و گواه
درجه آزادی  1درجه آزادی  F 4لوین معناداری
مرحله
آزمون
44
1
عملکرد ریاضی
1/811 1/141
44
1
حافظه کاری
1/441 1/889
44
1
توجه پایدار
1/129
1/11
موخلی خیدو
ام.باکس
12/892 1/811 1/141 1/188
9811/111
1
عملکرد ریاضی
2/888 1/818 1/921 1/414
9811/111
1
حافظه کاری
9/222 1/823 1/931
1/18
9811/111
1
توجه پایدار

باکس

نتایج جدول  9نشان میدهد که آزمون ام .باکس و لوین برای هیچیک از متغیرهای پژوهش معنادار
نیست؛ بنابراین شرط همگنی ماتریسهای واریانس-کوواریانس و مفروضه همگنی واریانس برای
متغیرهای پژوهش در سه مرحله رعایت شده است .بررسی نتایج آزمون کرویت موخلی نشان
میدهد که این آزمون برای حافظه کاری ( )P= 1/114و توجه پایدار ( )P= 1/113معنادار نیست؛
بنابراین فرض برابری واریانسهای درون آزمودنیها برای این دو متغیر برقرار است؛ اما چون برای
عملکرد ریاضی معنادار است ()P= 1/111؛ این فرض برای این متغیر برقرار نیست .ضمن اینکه در
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مراحل بعد در صورتی معناداری پذیرفته میشود که سطح سختتری بر آن اعمال شود؛ بنابراین
از آزمون اثر پیالیی بهعنوان آزمونی مقاوم در بررسی اثرات درون آزمودنیها استفاده شد.
جدول  .4نتایج تحلیل واریانس مختلط با اندازهگیری مکرر در تبیین اثرات درون گروهی ،بین
گروهی و تعاملی برای هر یک از متغیرهای پژوهش
مجذور
میانگین
درجات
مجموع
منبع
متغیر
F
اتا
مجذورات
آزادی
مجذورات
اثر
وابسته
1/111
1/498
93/112
1و44
93/112
بین گروهی
عملکرد
1/241
11/922
32/883
4و22
183/118
درون گروهی
ریاضی
**1/984 19/111
13/181
4و22
188/111
تعامل گروهها و مراحل
1/111
2/214
131/181
1و44
131/181
بین گروهی
حافظه
1/143
91/422
81/391
4و22
111/811
درون گروهی
کاری
**1/811 48/811
14/831
4و22
تعامل گروهها و مراحل 148/1132
1/193
1/882
411
1و44
411
بین گروهی
1/988
14/489
11/148
4و22
144/48
درون گروهی
توجه پایدار
**1/988 14/489
11/148
4و22
144/48
تعامل گروهها و مراحل

P<1/18 P<1/11

جدول  2نشان میدهد که اثر تعامل گروهها و مراحل برای هر سه متغیر عملکرد ریاضی ،حافظه
کاری و توجه پایدار معنادار است ( .)P= 1/111بنابراین آموزش توانبخشی شناختی رایانهای بر
هر سه متغیر اثربخش بوده است.
جدول  .5تحلیل درون گروهی یک راهه با اندازهگیری مکرر برای نمرههای متغیرها در دو گروه
درجه آزادی مجذور اتا
گروه
متغیر
F
1/18
 44و 4
آزمایش (مقایسه درون گروهی)
98/31
عملکرد ریاضی
 44و 4
1/189
گواه (مقایسه درون گروهی)
1/29
22و4
مقایسه بین گروهی (گواه و آزمایش)
11/9
1/81
 44و 4
آزمایش (مقایسه درون گروهی)
124/1
 44و 4
1/989
گواه (مقایسه درون گروهی)
حافظه کاری

1/19
22و4
آزمایش)
و
(گواه
گروهی
بین
مقایسه
91/4
1/18
 44و 4
آزمایش (مقایسه درون گروهی)
41/11
 44و 4
1/111
گواه (مقایسه درون گروهی)
توجه پایدار
1/91
22و4
مقایسه بین گروهی (گواه و آزمایش) 14/4

P<1/18 P<1/11

جدول  8نشان میدهد که تفاوت میانگین هر سه متغیر در گروه آزمایش در مراحل مختلف معنادار
است ()P= 1/111؛ اما این تفاوتها در هر سه متغیر برای گروه گواه معنادار نیست .همچنین نتایج
حاصل از مقایسههای بین گروهی نشان میدهد که تفاوت نمرههای آزمودنیها در گروه آزمایش
بر اثر اجرای آموزش توانبخشی شناختی رایانهای معنادار شده است (.)P= 1/14
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جدول  .2نتایج آزمون بنفرونی برای مقایسههای جفتی میانگین نمرههای متغیرها
گروه گواه
گروه آزمایش
متغیر
زمان اندازهگیری
تفاوت میانگین انحراف معیار تفاوت میانگین انحراف معیار
1/48
-1/889
1/189
-8/18
پیش آزمون-پس آزمون
عملکرد
1/94
-1/111
1/12
-1/111
پیش آزمون-پیگیری
ریاضی
1/284
1/211
1/111
-1/211
پس آزمون-پیگیری

1/113
-1/8
1/211
-8/48
پیش آزمون-پس آزمون
حافظه
1/122
-1/999
1/139
-1/8
پیش آزمون-پیگیری
کاری
1/814
1/111
1/842
1/48
پس آزمون-پیگیری
1/148
1
1/398
-2/48
پیش آزمون-پس آزمون
توجه
1/18
1
1/111
-1/48
پیش آزمون-پیگیری
پایدار
1/188
1
1/313
-4
پس آزمون-پیگیری


P<1/18 P<1/11

در جدول  1نتایج آزمون تعقیبی بنفرونی حاکی از تفاوت معنادار میانگینهای گروه آزمایش در
مرحله پیش آزمون با پس آزمون و پیش آزمون با پیگیری برای هر سه متغیر عملکرد ریاضی،
حافظه کاری و توجه پایدار ( )P= 1/111و نشان دهنده تأثیر مثبت آموزش توانبخشی شناختی
رایانهای در کودکان دچار اختالل طیف اُتیسم گروه آزمایش و ماندگاری این تأثیر در مرحله
پیگیری است؛ در حالی که در گروه گواه این تفاوتها معنادار نیست.

شکل  .2روند تغییرات در متغیرهای پژوهش در سه مرحله آزمون به تفکیک گروهها

شکل  1نشان میدهد که میانگین نمرههای عملکرد ریاضی در گروه گواه در مرحله پیش آزمون
کمی بیشتر از گروه آزمایش است؛ این در حالی است که در مرحله پس آزمون و پیگیری گروه
آزمایش شرایط بهتری نسبت به گروه گواه در عملکرد ریاضی پیدا کردهاند .میانگین نمرههای پیش
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آزمون در توجه پایدار و حافظه کاری در دو گروه یکسان به نظر میرسد؛ در حالی که در دو مرحله
پس آزمون و پیگیری گروه آزمایش شرایط بهتری نسبت به گروه گواه نشان دادهاند.
بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر نشان داد که توانبخشی شناختی رایانهای سبب بهبود کارکردهای اجرایی حافظه
کاری و توجه پایدار و نیز عملکرد ریاضی در کودکان دچار اختاللهای طیف اُتیسم شده و این
اثربخشی در طول زمان نیز پایدار مانده است .هم راستا با یافتههای حاصل از این پژوهش ،یافتههای
پژوهش عیوضی ،یزدان بخش و مرادی ( ،)1931پوکاماهوا و همکاران ( ،)4111المارکا و اوکانور
( ،)4111دوویس و همکاران ( )4118و استینر و همکاران ( )4112نیز حاکی از اثربخشی
مداخلههای توانبخشی شناختی رایانهای بر کارکردهای اجرایی کودکان دچار اختاللهای عصبی-
تحولی و نتایج مطالعات رؤیت وند غیاثوند و امیری مجد ( ،)1931آب باریکی ،یزدانبخش و مؤمنی
( ،)1931گری ،چابان ،مارتینوسن ،گلد برگ ،گاتلیب ،کرونیتز و همکاران ( )4114و نریمانی و
سلیمانی ( )1934نیز همانند پژوهش حاضر اثربخشی این مداخالت را در کودکان دچار اختالل-
های یادگیری نیز تایید کرده است.
روشهای توانبخشی شناختی بر بازآموزی عملکردهای شناختی از طریق تمرین ،انطباق،
یادگیری ضمنی و آشکار راهکارهای مقابله استوار هستند (زارع و شریفی .)1931 ،بنیان این روش،
بر مبنای نظام پردازش اطالعات است و بازخوردی از توانمندیها و خودکارامدی فردی را به نمایش
میگذارد؛ بنابراین میتوان با توجه به توانمندیهای فرد برنامه آموزشی متناسب وی را طراحی
کرد (شریفی ،زارع و حاتمی .)1932 ،برنامههای رایانهای تمرین شناختی ابزارهایی در اختیار قرار
میدهند که از طریق آنها به فرد کمک میشود تا بتواند فرایندهای پایهای ذهنی را که در یادگیری
سطح باال مهم هستند؛ بهبود بخشد (عیوضی همکاران .)1931 ،برنامههایی نظیر برنامه توانبخشی
شناختی رایانهای مورد استفاده در این پژوهش ،بر طبق اصل شکل پذیری و خود ترمیمی مغزی
عمل میکند؛ به دین معنی که با برانگیختگی پیاپی مناطق کمتر فعال در مغز ،تغییرات سیناپسی
پایداری را در آنها ایجاد میکند .سنین کودکی مناسبترین دوره حساس تحولی است که در
خالل آنها شکل پذیری مغزی باالترین انعطاف را دارد و آموزشهای شناختی در این دوره میتواند
منجر به کسب بهترین نتیجه شود (برگن و وودین .)4111 ،از سوی دیگر ،کارکردهای اجرایی در
دامنه سنی  1تا  14سال باالترین سرعت رشد را نشان میدهند (گلد شتاین و ناگلیری.)4112 ،
بنابراین ،میتوان چنین برداشت کرد که کسب نتایج اثربخش توانبخشی شناختی با برنامه رایانهای
کاپیتان الگ  ،4111در این پژوهش نیز حاصل بهکارگیری این روش در دوره سنی کودکی است؛
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در همین راستا کسلر و همکاران ( )4119نیز پیشنهاد میکنند که برنامههای رایانهای شناختی
در این زمینه میتواند در بازه سنی کودکی ،یکی از راههای مناسب برای آموزش اینگونه
توانمندیهای شناختی برای کودکان دچار اختاللهای طیف اُتیسم باشد .به عالوه ،اجزای شناختی
شامل توجه ،حافظه و کارکردهای اجرایی با هم همپوشانی دارند و با شیوههای پیچیدهای با یکدیگر
همکاری می کنند؛ به همین دلیل بحث در مورد یک فرایند بدون اشاره به یکی از آنها مشکل
است و بهبود در هر یک ممکن است اثر مثبتی بر عملکرد سایرین داشته باشد (ون دوان و همکاران،
 .)4111لذا ،این مساله میتواند نتایج اثربخشی مداخله حاضر را بر ابعاد چندگانه شناختی یعنی
حافظه کاری ،توجه پایدار و عملکرد ریاضی تبیین کند.
بازیهای موجود در برنامه توانبخشی شناختی کاپیتان الگ  ،4111به دلیل برخورداری از
جذابیت باال برای کودکان ،انگیزه پیگیری را در آنها افزایش میدهد .این خصیصه باعث شده است
که بهطور گسترده از این برنامه برای کودکان و نوجوانان استفاده شود (پرینس ،دوویس ،پانسیوئن،
برینک و اورد .)4111 ،این امر در ارتباط با اختاللهایی نظیر اختاللهای طیف اُتیسم اهمیت
چشمگیری مییابد .زیرا این کودکان دچار مشکالت ارتباطی هستند که تعامل و پیروی از قوانین
بازی را برایشان دشوار میسازد و بیش از همه بازیهای دیداری/فضایی میتواند برایشان جذابیت
داشته باشد (احمد ،یوسف و طالب .)4113 ،در این پژوهش مشاهده شد که جذابیت
دیداری/شنیداری و الگوی پاداش دهی در این نرم افزار ،تمایل به ادامه روند کار و دنبال کردن
دستورات را در کودکان دچار اختاللهای طیف اُتیسم افزایش داد .به عالوه ،طراحی بازیها در نرم
افزار کاپیتان الگ  ،4111بهگونهای است که سطح دشواری تکالیف به تدریج افزایش مییابد و
این باعث میشود که آزمودنی هر مهارت را تدریجی ارتقاء دهد و حس برنده شدن و انجام موفقیت
آمیز تکالیف ،اعتماد به نفس وی در ادامه روند و پیگیری دستورات بازی باال رود.
در جمعبندی نتایج حاصل از این پژوهش میتوان گفت که مداخلههای رایانهای توانبخشی
شناختی ،می توانند به ارتقای کارکردهای شناختی و استقالل و عملکرد تحصیلی کودکان دچار
اختاللهای طیف اُتیسم و اختاللهای مشابه کمک کنند .امروزه به دلیل عوارض مصرف دارو و
همچنین گران بودن آنها ،توانبخشی شناختی استفاده بیشتری دارد .همچنین ،به نظر میرسد
بازیهای شناختی رایانهای باب جدیدی در توسعه مهارتهای کودکان دارای اختالل اُتیسم در
مداخالت زودهنگام باشد و بتواند مهارتهای شناختی ،رفتاری و هیجانی-عاطفی این کودکان را
بهبود بخشد .بنابراین با غنی سازی محیط و بسترسازی برای بازیهای شناختی رایانهای احتماالً
به رشد و بهبود کارکردهای اجرایی و عملکرد ریاضی کودکان کمک خواهد شد .برنامههای
توانبخشی شناختی رایانهای نیز در این زمینه میتواند یکی از راههای مناسب آموزش اینگونه
توانمندیهای شناختی به کودکان دارای اختالل طیف اُتیسم و اختاللهای مشابه باشد.
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هرچند در این پژوهش تالش شد تا با همتاسازی و انتصاب تصادفی آزمودنیها به گروههای
آزمایش و گواه ،متغیرهای مزاحم و سوگیریهای احتمالی کنترل شود؛ اما مهمترین محدودیتهای
این پژوهش استفاده از روش نمونهگیری در دسترس ،محدود بودن آزمودنیها به شهر تهران و
محدود به دو متغیر بود .بنابراین پیشنهاد میشود که پژوهشهای آتی در مورد کودکان دچار
اختالل طیف اُتیسم و اختاللهای مشابه در سایر شهرها ،با نمونه گیری تصادفی ،استفاده از
ابزارهای دیگر و پرسشنامهای برای سنجش اختصاصی مشکالت کارکردهای اجرایی و عملکرد
ریاضی و نیز با هدف مقایسه روش مداخله توانبخشی شناختی رایانهای کاپیتان الگ  4111با سایر
روشهای مداخلهای مانند درمانهای داروئی ،رفتاری ،شناختی ،فراشناختی و غیره و با سایر
مؤلفهها شناختی و تحصیلی انجام شود تا بتوان با دقت و اطمینان بیشتری نتایج را تعمیم داد.
موازین اخالقی
پیروی از اصول اخالق پژوهش

در این پژوهش موازین اخالقی شامل اخذ رضایت آگاهانه ،تضمین حریم خصوصی ،رازداری،
محرمانه ماندن اطالعات ،حق انتخاب آنها برای ادامه و یا انصراف از شرکت در جلسههای مداخله
یا پاسخگویی به پرسشنامهها رعایت شد .در زمان تکمیل پرسشنامهها ضمن تاکید به پاسخگویی
به تمامی سؤالها ،آزمودنیها درمورد خروج از پژوهش در هر زمان و ارائه اطالعات فردی مختار
بودند.
سپاسگزاری
الزم است از مسئوالن مراکز «ندای عصر»« ،بهآرا» و «دوم آوریل» کودکان دچار اختاللهای طیف
اُتیسم شهر تهران و والدین آنها که در انجام پژوهش همکاری صمیمانهای داشتند؛ قدردانی و
تشکر شود .مقاله حاضر برگرفته از کار پژوهشی با هزینه شخصی است و پژوهشگران تعارض منافع
با یکدیگر ندارند.
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