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 چکیده

های شناختی بر توجه پایدار کودکان مبتلا به اختلال اتیسم با ای بازی پژوهش حاضر، با هدف تعیین  اثربخشی برنامه مداخله

آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری این پس-آزمونآزمایشی با طرح پیشعملکرد بالا انجام شد. روش پژوهش از نوع نیمه

بود. از بین جامعه  0921ران در سال سال مراکز درمانی شهر ته 00تا02پژوهش شامل کلیه کودکان مبتلا به اختلال  اتیسم 

جش گیری در دسترس براساس پرسشنامه سنکودک پسر  مبتلا به اختلال اتیسم با عملکرد بالا با استفاده از روش نمونه 02هدف

رش شیوه تصادفی گمانفر( به02نفر( و کنترل )02عنوان حجم نمونه انتخاب و در دوگروه آزمایش )( به0222دامنه طیف اتیسم )

مورد ارزیابی قرار گرفتند. پس از آن گروه آزمایش برنامه مداخله ای  وستهیآزمون عملکرد پشدند. در ابتدا هردو گروه توسط 

ماه دریافت کردند. در پایان هر دو گروه مجددا مورد ارزیابی قرار 0ای در طول  دقیقه 93جلسه  02های شناختی را در بازی

له های این پژوهش نشان داد که برنامه مداخاز تحلیل کوواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها با استفادهداده گرفتند.

ان از می توشود. از این رو مبتلا به اختلال  اتیسم با عملکرد بالا می کودکانهای شناختی موجب بهبود توجه پایدار ای بازی

مبتلا به اختلال  اتیسم  کودکانروش مداخله ای موثر در بهبود توجه پایدار  های شناختی به عنوان یکبرنامه مداخله ای بازی

 با عملکرد بالا سود جست.

 های شناختی، توجه پایداراختلال اتیسم، بازی ها:کلید واژه

 

 

 

 

 مقدمه

ارتباط اجتماعی متقابل و تعامل اجتماعی و  کردنمداوم در برقرارنقص که با  است 0تحولی-یعصب اختلال یک0اتیسم لاختلا

گردد که به لحاظ بالینی در ویرایش پنجم راهنمای ها وعلایق مشخص می ای در رفتار، فعالیتالگوهای محدود تکراری و کلیشه

شود )انجمن بندی میبه سه سطح که شامل: سطح یک، سطح دو و سطح سه تقسیم 9های روانیآماری و تشخیصی اختلال

 مربوط به ارتباط اجتماعی و تعامـل اجتماعی این کودکان شامل نقص در تعامل اجتماعیکلات مش(. 0203، 4وانپزشکی آمریکار

(. 0203، 3)سادوکشود و نقص در ایجاد، حفظ و درک روابط میان فردی میکلات ارتباط غیرکلامی هیجانی متقابل، مش -

                                                             
1 . Autism Disorder 
2 . Neurodevelopmental Disorders 
3 . Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5) 
4 . American Psychiatric Association 
5 . Sadock 



 علایق نیـز شـامل این موارد است: فرد حرکات فیزیکی کلیشه ها ورفتار، فعالیتای در الگوهای محدود تکراری و کلیشهلات مشک

حدود و بسیار م لایقیکند؛ فرد به شدت پایبند روتین است؛ عای و تکراری دارد، یا از اشیاء همیشه به یک شکل استفاده می

لاقه عهای حسی یا تفریطی در مقابل محرک میزان توجه غیرطبیعی هستند؛ واکنش افراطی یا ثابت دارد که از لحاظ شدت یا

اء را دهد، بعضی اشیهای اشیاء واکنش شدید نشان میهای حسی محیط، به بعضی صداها و یا بافتغیر معمولی به بعضی جنبه

یکا، ر)انجمن روانپزشکی آمدهدبسیار شدیدی نشان میلاقه نورها یا اشیا چرخان ع کند به بعضیبه طور افراطی بو یا لمس می

این اعتقادند که برای این اختلال  کنند، بر(. از نظر علت شناسی، بیشتر دانشمندانی که بر روی اختلال اتیسم پژوهش می0209

نرخ شیوع اختلال اتیسم در   (.0200، 6ویلی) توان یافت، بلکه علل بسیاری برای اختلال اتیسم وجود داردیک علت  واحد نمی

 32در  0(. نرخ شیوع اختلال اتیسم در کودکان 0206، 1فزایش یافته است )سازمان بهداشت جهانیسرعت اهای اخیر بهسال

در  0/23پژوهشی میزان شیوع این اختلال براساس  در ایران نیز(. 8،0208هاباشد )مرکز کنترل و پیشگیری از بیماریتولد می

 . (0203)صمدی، مک کانگی، هزار گزارش شده است02

ابع به زیر هدایت من. به وسیله توجه پایدار است پایدار  های کودکان مبتلا به اختلال اتیسم نقص در توجهچالشاز بزرگترین 

های موجود که برای درک عوامل ضروری است صورت می گیرد و بدون آن هیچ گونه آگاهی از مولفه ای از در نظر نگرفتن داده

  (.0206و بلو،  های حسی وجود نخواهد داشت)برایدول، نیویداده

 های مختلفاستفاده از بازی و روش های شناختی است. از طرفیهای بهبود توجه پایدار، برنامه مداخله ای بازییکی از روش

های مفرح آموزشی است که در توانبخشی و درمان  کودکان مبتلا به اختلال اتیسم کاربرد زیادی ها یکی از فعالیتاجرای بازی

که  به همین دلیل نوع بازی(. 0922دارد و به وسیله آن می توان طیف وسیعی از مسایل را به این کودکان آموزش داد )مهرجو، 

هایی برای مداخله بازیهای شناختی برنامه مداخله ای بازیهای شناختی می باشد. در در پژوهش حاضر انتخاب شده است بازی

 های شناختی فرد از جمله توجه است.انتخاب می گردند که تاکیدشان بر تقویت جنبۀ

های رایانه ای شناختی نتیجه دست یافتند که بازی( در پژوهشی به 0929عبدی، عربانی دانا، حاتمی و پرند)در همین راستا 

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

 ییاجرا هایمحور بر کنش شناخت یا انهیرا هاییباز ریتاث( در پژوهشی 0924جلوداری، 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 یهاکنشتاثیر مثبتی بر  محور شناخت یا انهیرا هاییباز

ژاد ی تاثیر مثبت می گذارد. عیسی نروانشناخت عصب یریادگی هاییمبتلا به ناتوان یدبستان شیکودکان پ رفتاری/هیجانی

بر توجه  یا انهیرا هاییباز ( در پژوهشی نشان دادند که0923بوشهری، داداش پورآهنگر، سلم آبادی، عاشوری و دشت بزرگی)

ار، ی موثر است. زینی، ندوشن، خاکسفعال شیتوجه/ ب ییرسامبتلا به اختلال نا ییآموزان پسر ابتدا دانشکاری و حافظه  داریپا

 یدارید یریادگیعملکرد حافظه و موجب بهبود  یتوجه هاییباز(در پژوهشی نشان دادند که 0921بلوچی انارکی و متعبد)

 ی شده است. شناخت عصب کردیکودکان دبستان بر اساس رو

های شناختی بر توجه پایدار کودکان مبتلا به برنامه مداخله ای بازیرود که با توجه به پیشینه پژوهشی این احتمال می

ا یافت توان پژوهشی رسازد این است نمیاختلال اتیسم با عملکرد بالا تأثیرگذار باشد. آنچه اهمیت پژوهش حاضر را برجسته می

رداخته بتلا به اختلال اتیسم با عملکرد بالا پهای شناختی بر توجه پایدار کودکان مکه به تعیین اثربخشی برنامه مداخله ای بازی

آمده از آن در دستنتایج به رو انجام پژوهش حاضر به دلیل پر کردن خلأ پژوهشی در این حوزه و کاربردی بودنباشد. ازاین

عیین ف این پژوهش تهای فوق، هدضرورت دارد. لذا با توجه به پژوهش بخشی کودکان مبتلا به اختلال اتیسم با عملکرد بالا،توان

امه مداخله برن های شناختی بر توجه پایدار کودکان مبتلا به اختلال اتیسم با عملکرد بالا است و فرضیهبرنامه مداخله ای بازی

 های شناختی بر توجه پایدار کودکان مبتلا به اختلال اتیسم با عملکرد بالا موثر است قابل تدوین می باشد.ای بازی

                                                             
6 .Wiley 
7 .World Health Organization 
8. Centre for Disease Control and Prevention 



 روش 

آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه پس-آزمونآزمایشی با طرح پیشهش از نوع نیمهروش پژو

کودک پسر   02بود. از بین جامعه هدف 0921سال مراکز درمانی شهر تهران در سال  00تا02کودکان مبتلا به اختلال  اتیسم 

گیری در دسترس براساس پرسشنامه سنجش دامنه طیف اتیسم ه از روش نمونهمبتلا به اختلال اتیسم با عملکرد بالا با استفاد

تا 02های ورود دریافت تشخیص اختلال اتیسم با عملکرد بالا، پسر بودن و قرار داشتن در محدوده سنی( که واجد ملاک0222)

 0غیبت متوالی در بیش از های خروج آسیب حسی )آسیب شنوایی، آسیب بینایی(، ناتوانی جسمی و حرکتی و و ملاک 00

جلسه از جلسات آموزشی بودند، از موسسه اتیسم حیات ارغوانی تهران به عنوان نمونه انتخاب شدند  و در دو گروه آزمایش 

 ها از ابزارهای زیر استفاده شد.نفر( به شیوه تصادفی گمارش شدند. در این پژوهش برای جمع آوری داده02نفر( و کنترل )02)

گویه وجود  09در این پرسشنامه که به وسیله والدین و معلمان تکمیل می شود  شنامه سنجش دامنه طیف اتیسم:الف( پرس

)در صورت تکمیل شدن توسط  00ها در نظر گرفته می شود. کودکانی که نمره کلی آن 2-0دارد که  برای هر گویه نمره 

ان کودک دارای اختلال اتیسم با عملکرد بالا انتخاب می شوند. این )در صورت تکمیل شدن والدین( باشد، به عنو 02درمانگر( و 

های حوزه تعاملات اجتماعی، تاخیر زبان و گفتار و مشکلات رفتاری و بازی 9پرسشنامه مشکلات افراد دارای اختلال اتیسم در 

( هنجاریابی شده 0922چی )سنجد. پرسشنامه سنجش دامنه طیف اتیسم در داخل کشور توسط کاسه نمادین غیرعادی را می

محاسبه شد که در گروه والدین،  CSI-4و  2است. برای برآورد روایی همگرایی این پرسشنامه همبستگی آن با دو پرسشنامه راتر

(، و در گروه 486/2، )CSI-4(، و ضریب همبستگی این پرسشنامه و 103/2ضریب همبستگی این پرسشنامه و پرسشنامه راتر، )

CSI-4، (400/2 ،)(، و ضریب همبستگی این پرسشنامه و 423/2معلمان، ضریب همبستگی این پرسشنامه و پرسشنامه راتر، )

به دست آمد و معنادار بود. ضریب آلفای کرونباخ به دست آمده در گروه والدین و معلمان کودکان عادی و طیف اتیسم نشان 

پرسشنامه سنجش دامنه طیف اتیسم برای غربالگری کودکان اتیسم با عملکرد بالا مناسب است )کاسه های می دهد که گویه

 (.0922چی، 

حفظ توجه،  ازمندیو ن ردیگ یمورد استفاده قرار م یتوجه و تکانشگر یابیارز یآزمون برا نیا  :02وستهیآزمون عملکرد پ ب(

رینولدز، لاو  و،یجیشد )ر هیتوسط رازولد ته 0236آزمون در سال  نیاست. ا یتکانش یهاپاسخ یمداوم و بازدار فیتکل کی نیح

محرک هدف، پاسخ دهد.  دنیجلب کند و با د یداریتوجه خود را به مجموعه محرک نسبتا ساده د دیبا ی(. آزمودن0220و مور، 

مختلف آزمون که با  یهابار بخشاعت بیارائه پاسخ، پاسخ حذف و زمان واکنش است. ضرا یخطا ریآزمون شامل سه متغ نیا

محاسبه شده در  بیقرار داشت. ضرا 29/2تا 32/2 نیب یتجام شد، در دامنه ا یدانش آموز بر دبستان 49 یروز رو 02فاصله 

 گروه به هنجار و گروه  سهیمقا قیاز طر یملاک یساز ییروا یوایآزمون با ش ییدارند. روا یمعنادار یهمبستگ 22/20سطح 

 زاده یشکر کن، مهراب ، نجاریان،انفردهیعملکرد در گروه نشان داد )هاد نیرا ب یتوجه انجام گرفت که تفاوت معناداربیش فعالی 

 .(0912، هنرمند

های شناختی شامل بازی فرشته و شیطان، خط موزیکال، توپ و سبد، چراغ قرمز و محتوای برنامه مداخله ای بازی شیوه اجرا:

 نهیشیابتدا پهای شناختی، د.. با این حال، در پژوهش حاضر برای اطمینان مجدد از روایی برنامه مداخله ای بازیتقلید صدا بو

های برنامه مداخله ای بازی و شد ییمرتبط شناسا یاصل یهامورد مطالعه قرار گرفت و عناصر و مؤلفه ی توسط پژوهشگرعلم

ات و اشکال دیمتخصصان اعمال گرد یشنهادهایقرار گرفت، پ ینیحوزه مورد بازب نیتوسط چند نفر از متخصصان اشناختی 

ی از . برای ارزیابی روایی محتوایشدهای کودکان مبتلا به اختلال اتیسم باعملکرد بالابا ویژگی آن یساز متناسب و گرفته شد

 بود. 86/2روش شاخص نسبت روایی محتوایی لاوشه استفاده شد که مقدار آن 

های شناختی برای جلب همکاری والدین برای شرکت کودکان مبتلا به اختلال اتیسم از اجرای برنامه مداخله ای بازی قبل

های شناختی، یک جلسه توجیهی در موسسه برگزار شد و پژوهشگر به تشریح فواید باعملکرد در جلسات برنامه مداخله ای بازی

لدین کودکان مبتلا به اختلال اتیسم باعملکرد پرداختند.  سپس برنامه مداخله ای های شناختی برای وابرنامه مداخله ای بازی
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ماه بر روی گروه آزمایش اجرا شد در صورتی که گروه 0ای در طول دقیقه 93جلسه  02های شناختی، توسط پژوهشگر در بازی

ا ها برد.  لازم به ذکر است  در این پژوهش دادههای شناختی دریافت نکای در زمینه برنامه مداخله ای  بازیکنترل هیچ مداخله

 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. 00متغیره استفاده از آزمون تحلیل کواریانس چند

 نتایج

توجه پایدار در دو مرحله اندازه گیری به تفکیک گروه آزمایش و کنترل : میانگین و انحراف استاندارد نمرات0جدول  

 پس آزمون پیش آزمون  

انحراف  میانگین متغیر گروه

 استاندارد

 انحراف استاندارد میانگین

04/09 خطای ارائه پاسخ کنترل  830/4  98/09  289/9  

82/06 پاسخ حذف   880/9  02/06  080/9  

92/08 زمان واکنش   480/6  16/01  232/3  

42/09 خطای ارائه پاسخ آزمایش  922/9  31/02  402/0  

12/01 پاسخ حذف   662/0  02/03  262/0  

88/02 زمان واکنش   449/4  64/06  001/4  

 

توجه پایدار شامل خطای ارائه پاسخ، پاسخ حذف و زمان  آمار توصیفی مربوط به میانگین و انحراف معیار نمرات 0در جدول 

ت. شده اسواکنش، به تفکیک برای کودکان گروه آزمایش و کنترل در دو مرحله سنجش )پیش آزمون و پس آزمون( نشان داده 

گردد در گروه کنترل میانگین نمرات در مراحل پیش آزمون و پس آزمون تغییر چندانی را نشان همان طور که ملاحظه می

 دهد ولی در گروه آزمایش، شاهد کاهش بیشتر نمرات در پس آزمون نسبت به پیش آزمون هستیم. نمی

های شناختی بر توجه پایدار کودکان مبتلا به اختلال اتیسم با اثربخشی برنامه مداخله ای بازیبه منظور بررسی اثربخشی 

های ( استفاده شد. پیش از انجام این آزمون مفروضهMANCOVA، از آزمون تحلیل کواریانس چند متغیره )عملکرد بالا انجام

 ها با استفاده از آزمونکوواریانساسمیرنوف، همسانی ماتریس  -کولموگروف آماری نرمال بودن توزیع نمرات با استفاده از آزمون

وق های فها با استفاده از آزمون لوین مورد بررسی قرار گرفت که با توجه به عدم تخطی از مفروضهام باکس و همگنی واریانس

 الذکر استفاده از آزمون تحلیل کواریانس چند متغیره بلامانع می باشد.

ها )باکس(: نتیجه آزمون همسانی ماتریس کواریانس0جدول   

Box's F df0 df0  سطح معناداری 

348/2  922/0  6 410/0941  034/2  

 

باشد. از آنجایی که این مقدار، می 034/2مشاهده می گردد، سطح معناداری آزمون باکس برابر با  0همانطور که در جدول 

 ها( مورد نیاز برای رد فرض صفرمی باشد، فرض صفر ما مبنی بر همسانی ماتریس کواریانس23/2بزرگتر از سطح معناداری )

 مورد تایید قرار می گیرد. 

 

هاجه آزمون لوین برای بررسی همگنی واریانس: نتی9جدول   

درجه آزادی  سطح معنی داری

0 

درجه 

0آزادی  

F متغیر 
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890/2  08 0 246/2  خطای ارائه پاسخ 

942/2  08 0 260/2  پاسخ حذف 

082/2  08 0 092/0  زمان واکنش 

باشد. از این رو فرض نشان داده شده است، نتایج آزمون لوین در هیچ یک از متغیرها معنا دار نمی 9همانطور که در جدول 

 صفر ما مبنی برای همگنی واریانس متغیرها مورد تایید قرار می گیرد. 

یش و کنترل. نتایج تحلیل کوواریانس چند متغیری برای مقایسه توجه پایدارکودکان گروه آزما4جدول   

 F مقادیر آزمونها اثر
درجه آزادی 

 اثر
 سطح معناداری درجه آزادی خطا

 گروه

600/2 اثر پیلایی  800/6  9 09 223/2  

982/2 لامبدای ویلکز  800/6  9 09 223/2  

310/0 اثر هتلینگ  800/6  9 09 223/2  

310/0 بزرگترین ریشه روی  800/6  9 09 223/2  

گردد سطح معنی داری هر چهار آمارۀ چند متغیری مربوطه یعنی اثر پیلایی، لامبدای ویلکز، اثر همانطور که مشاهده می

گردد که می(. بدین ترتیب فرض صفر آماری رد و مشخص >20/2pاست ) 20/2هتلینگ و بزرگترین ریشه روی، کوچکتر از  

توان گفت اثربخشی معناداری وجود دارد. بر این اساس میآزمون تفاوت بین توجه پایدار دو گروه آزمایش و کنترل، در پس

های شناختی بر توجه پایدار کودکان مبتلا به اختلال اتیسم با عملکرد بالا انجام موثر بوده است. به منظور برنامه مداخله ای بازی

بین آزمودنی مورد استفاده قرار گرفت های توجه پایدار، آزمون اثرات بررسی تفاوت دو گروه آزمایش و کنترل در هر یک از مولفه

 که نتایج حاصل در ادامه ارائه شده است. 

های توجه پایدار گروه آزمایش و کنترل در پس آزمون: آزمون اثرات بین آزمودنی برای مقایسه مولفه3جدول   

مجموع  منبع متغیر

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات

F  سطح معنا دار

 ی

اندازه 

 اثر

خطای ارائه 

 پاسخ

663/90 بین گروهی  0 663/90  346/02  228/2  409/2  

درون 

 گروهی

462/46  03 221/9     

 پاسخ حذف

410/08 بین گروهی  0 410/08  346/6  200/2  924/2  

درون 

 گروهی

902/40  03 800/0     

 زمان واکنش

183/91 بین گروهی  0 183/91  486/1  203/2  999/2  

درون 

 گروهی

109/13  03 248/3     

های آزمایش و کنترل در های توجه پایدار کودکان گروهنتایج آزمون اثرات بین آزمودنی برای مقایسه مولفه  3در جدول 

 23/2بدست آمده، برای هر سه مولفه در سطح  Fمرحله پس آزمون نشان داده شده است. با توجه به نتایج ارائه شده، مقدار 

نگین تر بودن میاگیرد. با توجه به پایین(. بنابراین فرض صفر رد و فرض پژوهش مورد تایید قرار میP<23/2دار می باشد )معنی

های شناختی بر بهبود توجه پایدار نمرات گروه آزمایش در مرحله پس آزمون، چنین نتیجه می شود که برنامه مداخله ای بازی

  ه است.کودکان مبتلا به اختلال اتیسم با عملکرد بالاموثر بود

 بحث و نتیجه گیری



های شناختی بر توجه پایدار کودکان مبتلا به اختلال اتیسم با پژوهش حاضر، با هدف تعیین اثربخشی برنامه مداخله ای بازی

 ودکانکهای شناختی موجب بهبود توجه پایدار های این پژوهش نشان داد که برنامه مداخله ای بازیعملکرد بالا انجام شد. یافته

 شود.بتلا به اختلال  اتیسم با عملکرد بالا میم

های رایانه ای شناختی ( که در پژوهشی به نتیجه دست یافتند که بازی0929های عبدی و همکاران )ها با پژوهشاین یافته

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

 هاینشکتاثیر مثبتی بر  محور شناخت یا انهیرا هاییباز( که در پژوهشی به این نتیجه رسیدند که 0924جلوداری و همکاران)

 یریادگی هاییمبتلا به ناتوان یدبستان شیکودکان پ های حل مساله، برنامه ریزی، سازماندهی رفتاری/هیجانییی در مولفهاجرا

 هاییباز( که در پژوهشی به این نتیجه رسیدند 0923ی  تاثیر مثبت می گذارد، عیسی نژاد بوشهری و همکاران)روانشناخت عصب

ت  و زینی ی موثر اسفعال شیتوجه/ ب ییمبتلا به اختلال نارسا ییآموزان پسر ابتدا دانشکاری و حافظه  داریبر توجه پا یا انهیرا

کودکان  یدارید یریادگیعملکرد حافظه و موجب بهبود  یتوجه هاییبازدند که ( که در پژوهشی نشان دا0921و همکاران  )

 ی شده است همسو است.شناخت عصب کردیدبستان بر اساس رو

های شناختی براساس اصل شکل پذیری و خودترمیمی مغزی، با برانگیختگی ها باید گفت بازیدر راستای تبیین این یافته

ها ایجاد می کند. فرضیه شکل پذیری مغز انسان بیان می تغییرات سیناپسی پایداری در آن پیاپی مناطق کمتر فعال در مغز

کند اگر مناطق کمتر فعال درگیر در به طور مناسب و مکرر تحریک شوند، چنین تغییراتی نمی توانند موقتی باشند؛ بلکه به 

(. به علاوه مغز، 0221پایدار خواهند ماند)اکانل و همکاران، ها ایجاد کرده اند، دلیل تغییراتی که فرض می شود در ساختار نورون

عضوی انعطاف پذیر است که می تواند با بازیابی خود، عملکرد از دست رفته اش را دوباره پیدا کند. در فرآیند بازیابی مغز، سایر 

های ید شکل می گیرند. بازیهای عصبی جدهای آسیب دیده را بر عهده می گیرند و راهمناطق مغز به تدریج وظایف بخش

های جایگزین، اثرات سوء آسیب مغزی را به حداقل می رسانند شناختی نیز با کمک به مغز برای شناختن و شکل دادن همین راه

 (.0206، 00)وان دو وین و موری

ارتقای کارکردهای در مجموع نتایج حاصل از این پژوهش بر اهمیت استفاده از توانبخشی شناختی رایانه محور در جهت 

انبخشی ترین اهداف آموزشی و تواجرایی کودکان مبتلا به اختلال اتیسم با عملکرد بالا تاکید دارد. با توجه به این که یکی از مهم

ناختی کارگیری توانبخشی شها است، در این میان بههای شناختی آنکودکان مبتلا به اختلال اتیسم با عملکرد بالا ارتقای مهارت

های شناختی هستند، برای این کودکان بسیار مفید خواهد رایانه محور برای ارتقای کارکردهای اجرایی که از مهم ترین مهارت

سازی والدین، معلمان، مربیان و درمانگران اختلال اتیسم، ارائه راهکارهای عملی به مسئولین مدارس همین جهت، آگاهبود. به

انی به کارشناسان سازمان آموزش و پرورش استثنایی و سازمان بهزیستی، درباره نقش و اهمیت رسویژه اختلال اتیسم و اطلاع

سزایی در بهبود کارکردهای اجرایی کودکان مبتلا به اختلال اتیسم با عملکرد بالا خواهد توانبخشی شناختی رایانه محور، تأثیر به

 داشت.

قط بر روی جنسیت پسر بود و همچنین به دلیل محدودیت زمانی های پژوهش حاضر،  انجام پژوهش فاز جمله محدودیت

ود. پیشنهاد پذیری نتایج احتیاط شو مکانی پژوهشگران برای آزمون پیگیری فرصت نیافتند. بنابراین شایسته است که در تعمیم

ران و این پژوهش بر روی دخت های آتی، به جنسیت کودکان مبتلا به اختلال اتیسم  با عملکرد بالا توجه شودشود در پژوهشمی

مبتلا به اختلال اتیسم با عملکرد بالا نیز اجرا گردد، از آزمون پیگیری استفاده شود، توانبخشی شناختی رایانه محور در مدارس 

م در سشود معلمان، مربیان و درمانگران اختلال اتیصورت مستمر اجرا گردد و در آخر پیشنهاد میو مراکز ویژه اختلال اتیسم به

 رابطه با اجرای توانبخشی شناختی رایانه محور تسلط لازم را پیدا کنند.
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Abstract 

The aim of this study was to determine the effectiveness of cognitive games intervention 

program on the stable attention of children with autism with high performance. The research 

method was semi-experimental with pre-test-post-test design with control group. The statistical 

population of this study included all children with autism disorder in 02 to 00 years of medical 

centers in Tehran in 0921. Among the target population, 02 boys with high-functioning autism 

were selected using the available sampling method based on the Autism Spectrum Range 

Questionnaire (0222) as a sample size and randomly assigned to two experimental groups (02) 

and control (02). Initially, both groups were evaluated by continuous performance test. The 

experimental group then received a cognitive intervention intervention program in 02 sessions 

of 93 minutes over 0 month. In the end, both groups were re-evaluated. Data were analyzed 

using covariance analysis. The findings of this study showed that the cognitive intervention 

game program improves the stable attention of children with autism with high performance. 

Therefore, cognitive intervention intervention program can be used as an effective intervention 

method in improving the stable attention of children with autism with high performance. 
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