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 چکیده

پژوهش حاضر، با هدف اثربخشی توانبخشی شناختی رایانه یار بر حافظه فعال کودکان اتیسم با عملکرد بالا انجام شد. روش پژوهش 

آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کودکان اتیسم مراکز پس-آزمونآزمایشی با طرح پیشاز نوع نیمه

گیری در کودک اتیسم با عملکرد بالا با استفاده از روش نمونه 12بود. از بین جامعه هدف 1930تهران در سال  توانبخشی  شهر

نفر( 6نفر( و کنترل )6عنوان حجم نمونه انتخاب و در دوگروه آزمایش )اساس پرسشنامه سنجش دامنه طیف اتیسم به دسترس بر

ی مورد ارزیابی قرار گرفتند. پس از آن گروه کورنولدفعال  آزمون حافظهه توسط شیوه تصادفی گمارش شدند. در ابتدا هردو گروبه

هفته توانبخشی شناختی رایانه یار را دریافت کردند در پایان هر دو گروه مجددا مورد  5ای در طولدقیقه 54جلسه  17آزمایش در 

 های این پژوهش نشان داد کهزیه و تحلیل قرار گرفت. یافتهها با استفاده از تحلیل کوواریانس مورد تجارزیابی قرار گرفتند. داده

شود. از این رو می توان از توانبخشی اتیسم با عملکرد بالا می کودکانتوانبخشی شناختی رایانه یار موجب بهبود حافطه فعال  

 عملکرد بالا بهره مند شد. اتیسم با  کودکانشناختی رایانه یار به عنوان یک روش مداخله ای موثر در بهبود حافظه فعال 

 : اتیسم، توانبخشی شناختی رایانه یار، حافظه فعالهاکلید واژه

 

 

 

 

 

 

 مقدمه

ارتباط اجتماعی متقابل و تعامل اجتماعی و  کردنمداوم در برقرارنقص که با  است 2تحولی-یعصب اختلال یک1اتیسم لاختلا

(.نرخ شیوع 2714، 9گردد )انجمن روانپزشکی آمریکاها وعلایق مشخص می ای در رفتار، فعالیتالگوهای محدود تکراری و کلیشه

                                                             
1 . Autism Disorder 

2 . Neurodevelopmental Disorders 

3 . American Psychiatric Association 



پژوهشی براساس  در ایران نیز(. 5،2712هاباشد )مرکز کنترل و پیشگیری از بیماریتولد می 43در  1اختلال اتیسم در کودکان 

 . (2714)صمدی، مک کانگی، هزار گزارش شده است17در  2/34میزان شیوع این اختلال 

گیرد حافظه فعال است. طور مکرر دررابطه با ضعف کودکان مبتلا به اختلال  اتیسم مورد بحث قرار میهایی که بهیکی از حوزه

(. 2716، 4حافظه فعال توصیفی از توانایی ذخیره اطلاعات و دستکاری اطلاعات در یک زمان است )الووی، گسرسول و پیکرینگ

. 3و مجری مرکزی 2فضایی–، الگوی دیداری 0مولفه می داند: حلقه واج شناختی 9ی حافظه فعال را دارا  (217) 6بدلی

 حائز اهمیت است یروزمره و تحصیل یهای مختلف زندگدر موقعیتفعال  که حافظه های گوناگون نشان داده است پژوهش

عات مهم و اساسی توجه بسیاری از امروزه حافظه  فعال به عنوان یکی از موضو. (2711، 17تنوهاریس، آشبی و کوزیر-)کاستون

 (.     2710، 11پژوهشگران را به خود جلب کرده اند)پرز، مارتین، گونزالس پلاتس، اگادل ریو، کرویسر الیاس و جیمنز سوسا

 یناختشمشکلات  یدرمان و بازتوان یکه برا یشناخت یتوانبخشهای بهبود  حافظه فعال توانبخشی شناختی است. یکی از روش

 یجبران اختلال ارائه م یبرا دیجد یالگوها نیگزیجا ایو  بیدچار آس یهاحوزه تیتقو یبرا یشود، خدمات درمان یبکار برده م

ند تلاش می کاست و   یعلوم شناخت یهاافتهیبر  یکه مبتنگفته می شود  ییهابه آموزش یشناخت یتوانبخش واقعدر نماید. 

و  نیبهل ،یمغز اشاره دارد )تورئل، نبوتل یریموارد ذکر شده، بر اصل انعطاف پذ نیدهد که همه اارتقا  یا دهیرا بهبود بخشحافظه 

از  یاست و بازخورد هیپا تپردازش اطلاعا ستمیس یبر مبنا یار  انهیرا یشناخت یتوانبخشدراین میان (. 2773 ،12نبرگیکل

کند. در  یطراح یفرد برنامه آموزش یهایتواند متناسب با توانمند یگذارد و م یم شیرا به نما یفرد یها و خودکارآمدیتوانمند

ر د شرفتیپ زانیاز م یشود و گزارش یدشوارتر م ناتیو به تناسب تمر ابندی یبهبود م هیپا یهاابتدا مهارت یروش درمان نیا

توان ب هاآن قیدهد که از طر یقرار م اریرا در اخت ییابزارهایار  انهیرا یشناخت ی. توانبخشگیرد یدرمانگر قرار م اریها در اختنیتمر

. )بارلت، ولوز، شانتو، کرو و دیسطح بالا مهم هستند را بهبود بخش یریادگیکه در  یذهن یا هیپا یندهایکمک کرد تا فرا

 (.19،2773لریم

های رایانه ای افتند که بازی( در پژوهشی به نتیجه دست ی1939در راستای پژوهش حاضر، عبدی، عربانی دانا، حاتمی و پرند)

شناختی موجب بهبود حافظه کاری، توجه و انعطاف پذیری شناختی کودکان با اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی می شود. حسن 

                                                             
4. Centre for Disease Control and Prevention 

5 . Alloway, Gathercole, & Pickering  

6 . Baddeley 

7 . Phonological loop 

8 . Visuo-spatial sketchpad 

9 . Central executive 

10 . Causton-Theoharis, Ashby & Cosier 

11 . Pérez-Martín, González-Platas, Eguíadel Rio, Croissier-Elías & Jiménez Sosa 

12 . Thorell, Nutley, Bohlin, Klingberg 

13 . Barlett, vowels, shanteau, Crow, Miller 



 ییاجرا هایمحور بر کنش شناخت یا انهیرا هاییباز ریتاث( در پژوهشی 1935نتاج جلوداری، تقی پورجوان، فرارمرزی و رستگار)

ی را مورد بررسی قرار دادند و به این نتیجه رسیدند که روانشناخت عصب یریادگی هاییمبتلا به ناتوان یدبستان شیکودکان پ

های حل مساله، برنامه ریزی، سازماندهی یی در مولفهاجرا هایکنشتاثیر مثبتی بر  محور شناخت یا انهیرا هاییباز

 ی تاثیر مثبت می گذارد. روانشناخت عصب یریادگی هاییلا به ناتوانمبت یدبستان شیکودکان پ رفتاری/هیجانی

رود که توانبخشی شناختی رایانه یار بر حافظه فعال کودکان اتیسم با عملکرد بالا با توجه به پیشینه پژوهشی این احتمال می

ی را یافت که به تعیین اثربخشی توان پژوهشسازد این است نمیتأثیرگذار باشد. آنچه اهمیت پژوهش حاضر را برجسته می

پر  رو انجام پژوهش حاضر به دلیلتوانبخشی شناختی رایانه یار بر حافظه فعال کودکان اتیسم با عملکرد بالا پرداخته باشد. ازاین

ت ضرور ا،بخشی کودکان اتیسم با عملکرد بالآمده از آن در تواندستنتایج به کردن خلأ پژوهشی در این حوزه و کاربردی بودن

های فوق، هدف این پژوهش تعیین اثربخشی توانبخشی شناختی رایانه یار بر حافظه فعال کودکان دارد. لذا با توجه به پژوهش

توانبخشی شناختی رایانه یار بر حافظه فعال کودکان اتیسم با عملکرد بالا موثر است قابل تدوین  اتیسم با عملکرد بالا است و فرضیه

 می باشد.

                                                                                                                                                       روش

ه یار ایانآزمون با گروه کنترل بود. در این پژوهش توانبخشی شناختی رپس-آزمونآزمایشی با طرح پیشروش پژوهش از نوع نیمه

عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کودکان عنوان متغیر مستقل و حافظه فعال بهبه

کودک پسر اتیسم با عملکرد بالا با  12بود. در این پژوهش از بین جامعه هدف  1930اتیسم  مراکز توانبخشی شهر تهران در سال 

تن ، پسر بودن و قرار داشهای ورود دریافت تشخیص اختلال اتیسم با  عملکرد بالانمونه گیری در دسترس با ملاک استفاده از روش

های حسی و  معلولیت جسمی بودند، از مرکز پژوهش و درمان اتیسم تهران های خروج  آسیبو ملاک 12تا  17در محدوده سنی 

 شیوه تصادفی گمارش شدند.نفر( به6نفر( و کنترل )6مایش )عنوان نمونه انتخاب شدند و در دو گروه آزبه

 ابزار 

گویه  29( طراحی شده است و 1333) 15پرسشنامه سنجش دامنه طیف اتیسم: این پرسشنامه توسط اهلر، گیلبرگ ولورنا وینگ

ها کودکانی که نمره کلی آن شود.در نظر گرفته می 7-2 شود. برای هر گویه نمرهدارد که به وسیله والدین و معلمان تکمیل می

ا ب عنوان کودک مبتلا به اختلال اتیسمبه )در صورت تکمیل شدن والدین( باشد، 13در صورت تکمیل شدن توسط درمانگر( و )22

فتار حوزه تعاملات اجتماعی، تأخیر زبان و گ 9شوند. این پرسشنامه مشکلات افراد مبتلا به اختلال اتیسم در عملکرد بالا انتخاب می

سنجد. پرسشنامه سنجش دامنه طیف اتیسم در داخل کشور توسط کاسه های نمادین غیرعادی را میو مشکلات رفتاری و بازی

 -CSI و 14( هنجاریابی شده است. برای برآورد روایی همگرایی این پرسشنامه همبستگی آن با دو پرسشنامه راتر1937) چی

و در گروه والدین، ضریب همبستگی ( 014/7) ستگی این پرسشنامه و پرسشنامه راترمحاسبه شد که در گروه والدین، ضریب همب

و در گروه معلمان، ضریب  (534/7) و در گروه معلمان، ضریب همبستگی این پرسشنامه و راترCSI-5 (526/7 )این پرسشنامه و 

آمده در گروه والدین و دستای کرونباخ به( به دست آمد و معنادار بود. ضریب آلف511/7) -CSI 5همبستگی این پرسشنامه و 

                                                             
14. Ehlerz, Gillberg&Wing Lorna 

15.Rater 



های پرسشنامه سنجش دامنه طیف اتیسم برای دهد که گویهمعلمان کودکان عادی و کودکان مبتلا به اختلال اتیسم نشان می

 (.1937کاسه چی، ) غربالگری کودکان مبتلا به اختلال اتیسم با عملکرد بالا مناسب است

کورنولدی طراحی شده  معروف است که توسط  فعال  این آزمون به ماتریس حافظه ی: دکورنولفعال   آزمون حافظهب( 

تشکیل شده است که فقط مربع متحرک  9در9(. این آزمون از یک ماتریس1332، 16است)کورنولدی، بنی، گیوسبرتی و مسیرونی

ین این آزمون به ا یاجرا وهیشود. ش یبه عنوان نقطه شروع در نظر گرفته م اهیاست. این مربع س اهیآن به رنگ س نیچپ پایسمت 

نگاه کند و آن را در حافظه خود نگه دارد، سپس به او گفته  قایشود به ماتریس دق یخواسته م یصورت است که در ابتدا از آزمودن

گوش کند و بر اساس  یشود، به خوب یم آزمایشگر ارایه یو راست( از سو نی)چپ، پای رتکه به صو یشود به دستورات یم

اجرا بار   9شده است، در داخل ماتریس به حرکت درآورد.  این آزمون  یرا که به عنوان نقطه شروع به او معرف اهیدستورها، خانه س

زمون این آ ییایشود. پا یدر این مراحل محاسبه م تیموفق براساس یاست. نمره آزمودن یدستورات رندهیدربرگ زیشود و هر بار نیم

گزارش شده و روایی سازه آن مطلوب بوده است. لازم به ذکر است در پژوهش لدنی فرد،  61/7کرونباخ  یطبق محاسبه ضریب آلفا

متخصص حوزه روانشناسی و آموزش کودکان  4(، روایی صوری و محتوایی این ابزار مورد تایید 1934شجاعی و علممدارلو)

 به دست آمد.      04/7ب پایایی آن با استفاده از روش بازآزمایی استثنایی قرار گرفت و ضری

روش اجرا: قبل از اجرای توانبخشی شناختی رایانه یار برای جلب همکاری والدین برای شرکت کودکان مبتلا به اختلال اتیسم با 

درمان اتیسم تهران برگزار شد و  عملکرد بالا در جلسات توانبخشی شناختی رایانه یار، یک جلسه توجیهی در مرکز پژوهش و

مربیان به تشریح فواید برنامه مداخله ای برای والدین کودکان مبتلا به اختلال اتیسم با عملکرد بالا پرداختند. در این پژوهش 

روی  هفته توسط مربیان کودکان اتیسم بر 5ای در طولدقیقه 54جلسه  17توانبخشی شناختی رایانه یار با هدایت پژوهشگر در 

ای در زمینه توانبخشی شناختی رایانه یار دریافت گروه آزمایش به صورت  اجرا شد. در صورتی که گروه کنترل هیچ مداخله

 های لازم  توسط متخصصان مورد تایید قرارنکرد.لازم به ذکر است برنامه توانبخشی شناختی رایانه یار  قبل از اجرا از نظر استاندارد

 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. 10متغیره استفاده از آزمون تحلیل کواریانس چندها با گرفت. داده

                                                             
16. Cornoldi, Beni, Giusberti, & Massironi 

17 . MANCOVA 



 نتایج

 فعال در دو مرحله اندازه گیری به تفکیک گروه آزمایش و کنترل  نمرات حافظه استاندارد: میانگین و انحراف 1جدول

 انحراف معیار میانگین مرحله گروه متغیر

 فعال حافظه

 کنترل
 006/7 95/1 آزمون شیپ

 291/7 59/1 آزمون پس

 آزمایش
 426/7 20/1 پیش آزمون

 430/7 27/1 آزمون پس

 

فعال به تفکیک برای افراد گروه آزمایش و کنترل در دو  حافظه آمار توصیفی مربوط به میانگین و انحراف معیار نمرات 1در جدول 

گردد در گروه کنترل میانگین نمرات همان طور که ملاحظه میمرحله سنجش )پیش آزمون و پس آزمون( نشان داده شده است. 

دهد ولی در گروه آزمایش، شاهد افزایش بیشتر نمرات در پس در مراحل پیش آزمون و پس آزمون تغییر چندانی را نشان نمی

  آزمون نسبت به پیش آزمون هستیم.

آزمون  از الا،ب عملکرد با اتیسم اختلال به مبتلا فعال کودکان حافظه اثربخشی  توانبخشی شناختی رایانه یار بر بررسی منظور به

ی آماری نرمال بودن توزیع نمرات با استفاده از هامفروضه آزمون این انجام از پیش. شد استفاده( ANCOVA)تحلیل کواریانس 

لوین مورد بررسی  آزمون از استفاده ها باواریانس و همگنی رگرسیونی خط شیب بودن یکسان اسمیرنوف، -آزمون کولموگروف

 باشد.بلامانع می کواریانس تحلیل های فوق الذکر استفاده از آزمونعدم تخطی از مفروضهقرارگرفت که باتوجه به

 کنترل گروه فعال در گروه آزمایش و حافظه مقایسه جهت کواریانس تحلیل نتایج .2جدول 

 اندازه اثر سطح معناداری  Fمقدار  مجذورات میانگین  درجه آزادی  مجموع مجذورات  منبع تغییرات

 204/7 774/7 244/61 402/5 1 404/5 پیش آزمون

 502/7 726/7 329/0 432/7 1 439/7 فعال حافظه

    709/7 3 660/7 خطا

     1/7 431/4 کل

 

های آزمایش و کنترل، در مرحله پس آزمون، فعال در گروه  نتایج آزمون تحلیل کواریانس برای مقایسه نمرات حافظه 2در جدول 

(. از این رو p<74/7باشد )معنی دار می 74/7است و در سطح آلفای  329/0بدست آمده برابر با  Fنشان داده شده است. مقدار 



در  شیآزمافرض صفر رد و فرض پژوهش مورد تایید قرار می گیرد. بر این اساس و با توجه به بالاتر بودن میانگین نمرات گروه 

 عملکرد اب اتیسم فعال کودکان موجب افزایش حافظه توان نتیجه گرفت که توانبخشی شناختی رایانه یار موثر بوده وآزمون، میپس

  بالا شده است.



 فعال  حافظه . نمرات میانگین تعدیل شده پس آزمون9جدول 

 خطای استاندارد میانگین گروه

 111/7 574/1 کنترل

 111/7 245/1 آزمایش

 

( پس از تعدیل نمرات پیش آزمون، بیشتر از 245/1فعال گروه آزمایش ) ملاحظه می شود میانگین حافظه 9چنانچه در جدول 

 تیسما فعال کودکان حافظه افزایش ( بوده است که این خود نشان دهنده تاثیر توانبخشی شناختی رایانه یار بر574/1گروه کنترل )

 در افراد گروه آزمایش است.  بالا عملکرد با

 بحث و نتیجه گیری

های این پژوهش حاضر، با هدف اثربخشی توانبخشی شناختی رایانه یار بر حافظه فعال کودکان اتیسم با عملکرد بالا انجام شد. یافته

ها با تهشود. این یافالا میاتیسم با عملکرد ب کودکانپژوهش نشان داد که توانبخشی شناختی رایانه یار موجب بهبود حافطه فعال  

های رایانه ای شناختی موجب بهبود ( که در پژوهشی به نتیجه دست یافتند که بازی1939نتایج پژوهش  عبدی و همکاران )

حافظه کاری، توجه و انعطاف پذیری شناختی کودکان با اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی می شود، حسن نتاج جلوداری و 

ر یی داجرا هایکنشتاثیر مثبتی بر  محور شناخت یا انهیرا هاییبازکه در پژوهشی به این نتیجه رسیدند که ( 1935همکاران)

 عصب یریادگی هاییمبتلا به ناتوان یدبستان شیکودکان پ های حل مساله، برنامه ریزی، سازماندهی رفتاری/هیجانیمولفه

 ی  تاثیر مثبت می گذارد، همسو بود.  روانشناخت

 یت و بازخورداس هیپا تپردازش اطلاعا ستمیس یبر مبنا یار  انهیرا یشناخت یتوانبخشدر راستای تبیین این یافته می توان گفت: 

کند.  یطراح یفرد برنامه آموزش یهایتواند متناسب با توانمند یگذارد و م یم شیرا به نما یفرد یها و خودکارآمدیاز توانمند

در  شرفتیپ زانیاز م یشود و گزارش یدشوارتر م ناتیو به تناسب تمر ابندی یبهبود م هیپا یهاا مهارتابتد یروش درمان نیدر ا

توان ب هاآن قیدهد که از طر یقرار م اریرا در اخت ییابزارهایار  انهیرا یشناخت ی. توانبخشگیرد یدرمانگر قرار م اریها در اختنیتمر

. )بارلت، ولوز، شانتو، کرو و دیسطح بالا مهم هستند را بهبود بخش یریادگیکه در  یذهن یا هیپا یندهایکمک کرد تا فرا

در  کند. دایخود، عملکرد از دست رفته اش را دوباره پ یابیتواند با باز یاست که م ریانعطاف پذ یمغز، عضو(. به علاوه 2773،لریم

 یل مشک دیجد یعصب یهاو راه رندیگ یرا بر عهده م دهید بیآس یهابخش فیوظا جیمناطق مغز به تدر ریمغز، سا یابیباز ندیفرآ

 بیاثرات سوء آس ن،یگزیجا یهاراه نیشناختن و شکل دادن هم یبه مغز برا مکبا ک زین یشناخت یتوانبخش یها. برنامهرندیگ

 (.2716، 12وان دو وین و موریرسانند ) یرا به حداقل م یمغز

بر بهبود حافظه  فعال کودکان اتیسم با  یار  انهیرا یشناخت یتوانبخشاز بر اهمیت استفاده های این پژوهش یافتهدر مجموع 

، ارائه راهکارهای عملی به و درمانگران اختلال اتیسممربیان  ، معلمان،بنابراین، آگاهی دادن به والدین .تاکید داردعملکرد بالا 

، و سازمان بهزیستی رشناسان سازمان آموزش و پرورش استثنایی، اطلاع رسانی به کاویژه اختلال اتیسم مسئولین مدارس

                                                             
18 . Van de Ven & Murre. 



در بهبود حافظه فعال در کودکان سزایی ه تاثیر ب یار، انهیرا یشناخت یتوانبخش درباره نقش و اهمیت انروانشناسان و متخصص

 داشت. اتیسم با عملکرد بالا خواهد

محدود بودن تعداد ها، و تعداد اندک آزمودنی، پسر یتروی جنسهای پژوهش حاضر، انجام پژوهش تنها بر از جمله محدودیت  

در شود که پیشنهاد می بود. بنابراین شایسته است که در تعمیم پذیری نتایج احتیاط شود. یار  انهیرا یشناخت یتوانبخشجلسات 

ام بیشتری انج و تعداد جلسات  با حجم نمونههای بعدی و پژوهشتوجه داشته باشد.  کودکان اتیسم  جنسیت های آتی بهپژوهش

 شود.
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Abstract 

The purpose of this study was to determine the effect of computer-assisted cognitive 

rehabilitation on working memory in high-functioning autistic children. The research method 

was quasi-experimental with pretest-posttest design with control group. The statistical 

population of this study was all children with autism in Tehran rehabilitation centers in 1300. 

From the target population, 12 high-functioning autistic children were selected using 

convenience sampling based on Autism Spectrum Scale Questionnaire as the sample size and 

randomly assigned to two experimental (n = 6) and control (n = 6) groups. Initially, both groups 

were evaluated by Cornwall working Memory Test. Then the experimental group received 17 

sessions of 54 minutes during 5 weeks of computerized cognitive rehabilitation. At the end both 

groups were reassessed. Data were analyzed using analysis of covariance. The findings of this 

study showed that cognitive-computer-assisted rehabilitation improves the working memory of 

high-functioning autistic children. Therefore, computer assisted cognitive rehabilitation can be 

used as an effective intervention in improving working memory in high-functioning autistic 

children. 
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