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چکیده
پژوهش حاضر ،با هدف تعیین اثربخشی بازیهای رایانهای شناختی بر حافظه کاری کودکان مبتال به اختالل
اتیسم با عملکرد باال انجام شد .روش پژوهش از نوع نیمهآزمایشی با طرح پیشآزمون-پسآزمون با گروه
کنترل بود .جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کودکان مبتال به اختالل اتیسم  9تا  03سال مراکز آموزشی،
درمانی و توانبخشی شهر تهران در سال  0293بود .از بین جامعه هدف  03کودک پسر مبتال به اختالل اتیسم
با عملکرد باال با استفاده از روش نمونهگیری در دسترس بر اساس پرسشنامه سنجش دامنه طیف اتیسم ()0999
بهعنوان حجم نمونه انتخاب و در دو گروه آزمایش ( 6نفر) و کنترل ( 6نفر) به شیوه تصادفی گمارش شدند.
در ابتدا هردو گروه توسط آزمون حافظه کاری کورنولدی مورد ارزیابی قرار گرفتند .پسازآن گروه
آزمایش مداخله بازیهای رایانهای شناختی در  03جلسه  11دقیقهای در طول  1هفته دریافت کردند .در پایان
هر دو گروه مجدداً مورد ارزیابی قرار گرفتند .دادهها با استفاده از تحلیل کوواریانس مورد تجزیهوتحلیل
قرار گرفت .یافتههای این پژوهش نشان داد که بازیهای رایانهای شناختی موجب بهبود حافظه کاری
کودکان مبتال به اختالل اتیسم با عملکرد باال میشود .ازاینرو میتوان از بازیهای رایانهای شناختی بهعنوان
یک روش مداخلهای مؤثر در بهبود حافظه کاری کودکان مبتال به اختالل اتیسم با عملکرد باال سود جست.

واژههای کلیدی :اختالل اتیسم ،بازیهای رایانهای شناختی ،حافظه كاری

 .0دانشجوی دکتری روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی ،دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران ،ایران.
Roohallahfathabadi@gmail.com
 .3دانشجوی دکتری تکنولوژی آموزشی ،دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران ،ایران.
m_bakhtiarvand@yahoo.com
 .2کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تهران مرکزی ،تهران ،ایران.
pari3a.hajali@gmail.com

فصلنامه فناوری آموزش و یادگیری

مقدمه
اختالل اتیسم 0یک اختالل عصبی-تحولی 3است که با نقص مداوم در برقرارکردن ارتباط
اجتماعی متقابل و تعامل اجتماعی و الگوهای محدود تکراری و کلیشهای در رفتار ،فعالیتها
و عالیق مشخص میگردد که به لحاظ بالینی در ویرایش پنجم راهنمای آماری و تشخیصی
اختاللهای روانی 2به سه سطح که شامل :سطح یک ،سطح دو و سطح سه تقسیمبندی
میشود (انجمن روانپزشکی آمریکا .)3101 ،1مشـکالت مربـوط بـه ارتبـاط اجتماعـی و
تعامـل اجتماعــی ایــن کــودکان شــامل نقــص در تعامــل اجتماعــی -هیجانــی متقابــل،
مشــکالت ارتباط غیرکالمی و نقــص در ایجــاد ،حفــﻆ و درک روابــط میــان فــردی
میشود (سادوک .)3101 ،1مشــکالت الگوهای محدود تکراری و کلیشهای در رفتار،
فعالیتها و عالیق نیـز شـامل ایـن مـوارد اسـت :فـرد حـرکات فیزیکـی کلیشهای و تکـراری
دارد ،یـا از اشـیاء همیشـه بـه یکشکل اســتفاده میکند؛ فــرد بهشدت پایبنــد روتیــن
اســت؛ عالیقی بســیار محــدود و ثابــت دارد کــه ازلحاظ شــدت یــا میـزان توجـه
غیرطبیعی هسـتند؛ واکنــش افراطــی یــا تفریطــی در مقابـل محرکهای حسـی یـا عالقه
غیرمعمولی بـه بعضـی جنبههای حســی محیــط ،بــه بعضــی صداهــا و یــا بافتهای اشــیاء
واکنــش شــدید نشــان میدهد ،بعضــی اشـیاء را بهطور افراطـی بـو یـا لمـس میکند بـه
بعضـی نورها یــا اشــیا چرخــان عالقه بســیار شــدیدی نشــان میدهد (انجمن روانپزشکی
آمریکا .)3102 ،ازنظر علت شناسی ،بیشتر دانشمندانی که بر روی اختالل اتیسم پژوهش
میکنند ،بر این اعتقادند که برای این اختالل یک علت واحد نمیتوان یافت ،بلکه علل
بسیاری برای اختالل اتیسم وجود دارد (ویلی .)3103 ،6نرخ شیوع اختالل اتیسم در سالهای
سال سوم ،شماره  ،01بهار 96

004

اخیر بهسرعت افزایش یافته است (سازمان بهداشت جهانی .)3106 ،3نرخ شیوع اختالل اتیسم
1. autism disorder
2. neurodevelopmental disorders
)3. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5
4. American Psychiatric Association
5. Sadock
6. Wiley
7. World Health Organization
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در کودکان  0در  19تولد است (مرکز کنترل و پیشگیری از بیماریها .)3109 ،0در ایران نیز
بر اساس پژوهشی میزان شیوع این اختالل  91/3در  01هزار گزارش شده است (صمدی،
مک کانگی.)3101 ،
یکی از حوزههایی که بهطور مکرر در رابطه با ضعف کودکان مبتال به اختالل اتیسم
موردبحث قرار میگیرد حافظه کاری است .حافظه کاری توصیفی از توانایی ذخیره
اطالعات و دستکاری اطالعات در یکزمان است (الووی ،گسرسول و پیکرینگ،3
 .)3106بهعبارتدیگر حافظه کاری ،سیستم پویایی است برای اندوختن و دستکاری کردن
موقت اطالعات و انجام فعالیتهای شناختی پیچیده مانند استدالل ،یادگیری ،تفکر و ادراک
به کار میرود (استرنبرگ و استرنبرگ .)3106 ،2بدلی )301( 1حافظه کاری را دارای 2
مؤلفه میداند :حلقه واجشناختی ،1الگوی دیداری –فضایی 6و مجری مرکزی .3پژوهشهای
گوناگون نشان داده است که حافظه کاری در موقعیتهای مختلف زندگی روزمره و
تحصیلی حائز اهمیت است (کاستون-تنوهاریس ،آشبی و کوزیر .)3100 ،9امروزه حافظه
کاری بهعنوان یکی از موضوعات مهم و اساسی توجه بسیاری از پژوهشگران را به خود
جلب کردهاند (پرز و همکاران.)3103 ،9
بازی بهعنوان یک روش درمانی در جهت خصوصیات تحولی و شرایط کودکان مبتال
به اختالل اتیسم ،همیشه بخشی از مداخالت آموزشی ،روانشناختی و توانبخشی این
کودکان را در برگرفته است (لو پیترسون ،الکروکسی و روسیو .)3101 ،01بهعالوه استفاده
از بازی و روشهای مختلف اجرای بازیها یکی از فعالیتهای مفرح آموزشی است که در
درمان که این کودکان کاربرد زیادی دارد (مهرجو .)0291 ،ازجمله بازیهایی که امروزه
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1. Centre for Disease Control and Prevention
2. Alloway, Gathercole, & Pickering
3. Sternberg & Sternberg
4. Baddeley
5. phonological loop
6. visuo-spatial sketchpad
7. central executive
8. Causton-Theoharis, Ashby & Cosier
9. Pérez-Martín, & et al.
10. Lu,Petersen, Lacroix & Rousseau
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موردتوجه پژوهشگران قرار گرفته است بازیهای رایانهای است .توان آموزشی بالقوه این
نوع بازیها موجب رشد شناختی کودکان میشود چراکه در بازیهای رایانهای بهخصوص
بازیهای رایانهای شناختی مؤلفههای شناختی افراد را فراخوانده و آنها را تقویت میکند.
در این میان همچنین نتایج اکثر پژوهشها نشان میدهد که بازیهای رایانهای موجب بهبود
حافظه کاری در افراد میشود (عیسی نژاد بوشهری و همکاران.)0291 ،
در راستای پژوهش حاضر ،عبدی ،عربانی دانا ،حاتمی و پرند ( )0292در پژوهشی به
نتیجه دست یافتند که بازیهای رایانهای شناختی موجب بهبود حافظه کاری ،توجه و
انعطافپذیری شناختی کودکان با اختالل نارسایی توجه/بیش فعالی میشود .حسن نتاج
جلوداری ،تقی پورجوان ،فرارمرزی و رستگار ( )0291در پژوهشی تأثیر بازیهای رایانهای
شناخت محور بر کنشهای اجرایی کودکان پیشدبستانی مبتال به ناتوانیهای یادگیری
عصب روانشناختی را موردبررسی قرار دادند و به این نتیجه رسیدند که بازیهای رایانهای
شناخت محور تأثیر مثبتی بر کنشهای اجرایی در مؤلفههای حل مسئله ،برنامهریزی،
سازماندهی رفتاری/هیجانی کودکان پیشدبستانی مبتال به ناتوانیهای یادگیری عصب
روانشناختی تأثیر مثبت میگذارد .عیسی نژاد بوشهری ،داداش پورآهنگر ،سلمآبادی،
عاشوری و دشت بزرگی ( )0291در پژوهشی نشان دادند که بازیهای رایانهای بر توجه
پایدار و حافظه کاری دانشآموزان پسر ابتدایی مبتال به اختالل نارسایی توجه /بیش فعالی
مؤثر است و زینی ،ندوشن ،خاکسار ،بلوچی انارکی و متعبد ( )0293در پژوهشی نشان دادند
که بازیهای توجهی موجب بهبود عملکرد حافظه و یادگیری دیداری کودکان دبستان بر
اساس رویکرد عصبشناختی شده است.
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با توجه به پیشینه پژوهشی این احتمال میرود که بازیهای رایانهای شناختی بر حافظه
کاری کودکان مبتال به اختالل اتیسم با عملکرد باال تأثیرگذار باشد .آنچه اهمیت پژوهش
حاضر را برجسته میکند این است نمیتوان پژوهشی را یافت که به تعیین اثربخشی بازیهای
رایانهای شناختی بر حافظه کاری کودکان مبتال به اختالل اتیسم با عملکرد باال پرداخته باشد.
ازاینرو انجام پژوهش حاضر به دلیل پر کردن خأل پژوهشی در این حوزه و کاربردی بودن
نتایج بهدستآمده از آن در توانبخشی کودکان مبتال به اختالل اتیسم با عملکرد باال،
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ضرورت دارد .لذا با توجه به پژوهشهای فوق ،هدف این پژوهش تعیین اثربخشی بازیهای
رایانهای شناختی بر حافظه کاری کودکان مبتال به اختالل اتیسم با عملکرد باال است و فرضیه
بازیهای رایانهای شناختی بر حافظه کاری کودکان مبتال به اختالل اتیسم با عملکرد باال
مؤثر است قابل تدوین است.

روش
روش پژوهش از نوع نیمهآزمایشی با طرح پیشآزمون-پسآزمون با گروه کنترل بود .در
این پژوهش بازیهای رایانهای شناختی بهعنوان متغیر مستقل و حافظه کاری بهعنوان متغیر
وابسته در نظر گرفته شده است .جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کودکان مبتال به اختالل
اتیسم  9تا  03سال مراکز درمانی شهر تهران در سال  0293بود .در این پژوهش از بین جامعه
هدف  03کودک پسر مبتال به اختالل اتیسم با عملکرد باال با استفاده از روش نمونهگیری در
دسترس بهعنوان نمونه انتخاب شدند و در دو گروه آزمایش ( 6نفر) و کنترل ( 6نفر) به شیوه
تصادفی گمارش شدند .انتخاب نمونه به این صورت بود که ابتدا فراخوان شرکت در برنامه
مداخلهای منتشر شد و دا وطلبین برای دریافت برنامه مداخله به موسسه حمایتی و خدماتی
اتیسم حیات ارغوانی تهران دعوت شدند .سپس با استفاده از پرسشنامه سنجش دامنه طیف
اتیسم ( 03 )0999کودک مبتال به اختالل اتیسم با عملکرد باال که واجد مالکهای ورود
دریافت تشخیص اختالل اتیسم با عملکرد باال ،پسر بودن و قرار داشتن در محدوده سنی  9تا
 03و مالکهای خروج نارساییهای حسی و ناتوانی جسمی و حرکتی بودند ،بهعنوان نمونه
انتخاب شدند .جهت رعایت اصول اخالقی در این پژوهش از مدیریت موسسه حمایتی و
ابزارهای پژوهش حاضر در ادامه بیان شده است:
پرسشنامه سنجش دامنه طیف اتیسم .این پرسشنامه توسط اهلر ،گیلبرگ و لورنا وینگ

0

( )0999طراحی شده است و  32گویه دارد که بهوسیله والدین و معلمان تکمیل میشود که
برای هر گویه نمره  1-3در نظر گرفته میشود .کودکانی که نمره کلی آنها ( 33در صورت
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خدماتی اتیسم حیات ارغوانی تهران بهصورت شفاهی کسب اجازه شد.

1. Ehlerz, Gillberg & Wing Lorna
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تکمیل شدن توسط درمانگر) و ( 09در صورت تکمیل شدن والدین) باشد ،بهعنوان کودک
دارای اختالل اتیسم با عملکرد باال انتخاب میشوند .این پرسشنامه مشکالت افراد دارای
اختالل اتیسم در  2حوزه تعامالت اجتماعی ،تأخیر زبان و گفتار و مشکالت رفتاری و
بازیهای نمادین غیرعادی را میسنجد .پرسشنامه سنجش دامنه طیف اتیسم در داخل کشور
توسط کاسهچی ( )0291هنجاریابی شده است .برای برآورد روایی همگرایی این پرسشنامه
همبستگی آن با دو پرسشنامه راتر 0و  CSI-محاسبه شد که در گروه والدین ،ضریب
همبستگی این پرسشنامه و پرسشنامه راتر ( )1/301و در گروه والدین ،ضریب همبستگی این
پرسشنامه و  )1/196( CSI-4و در گروه معلمان ،ضریب همبستگی این پرسشنامه و راتر
( )1/191و در گروه معلمان ،ضریب همبستگی این پرسشنامه و  )1/100( CSI- 4به دست
آمد و معنادار بود .ضریب آلفای کرونباخ به دست آمده در گروه والدین و معلمان کودکان
عادی و طیف اتیسم نشان میدهد که گویههای پرسشنامه سنجش دامنه طیف اتیسم برای
غربالگری کودکان اتیسم با عملکرد باال مناسب است (کاسهچی.)0291 ،
آزمون حافظه کاری کورنولدی .این آزمون به ماتریس حافظه کاری معروف است که توسط
کورنولدی طراحی شده است (کورنولدی ،بنی ،گیوسبرتی و مسیرونی .)0999 ،3این آزمون
از یک ماتریس  2در  2تشکیل شده است که فقط مربع متحرک سمت چپ پایین آن به
رنگ سیاه است .این مربع سیاه بهعنوان نقطه شروع در نظر گرفته میشود .شیوه اجرای این
آزمون به این صورت است که در ابتدا از آزمودنی خواسته میشود به ماتریس دقیقاً نگاه
کند و آن را در حافظه خود نگه دارد ،سپس به او گفته میشود به دستوراتی که بهصورت
(چپ ،پایین و راست) از سوی آزمایشگر ارائه میشود ،بهخوبی گوش کند و بر اساس
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دستورها ،خانه سیاه را که بهعنوان نقطه شروع به او معرفی شده است ،در داخل ماتریس به
حرکت درآورد .این آزمون  2بار اجرا میشود و هر بار نیز دربرگیرنده دستوراتی است .نمره
آزمودنی بر اساس موفقیت در این مراحل محاسبه میشود .پایایی این آزمون طبق محاسبه
ضریب آلفای کرونباخ  1/60گزارش شده و روایی سازه آن مطلوب بوده است .الزم به ذکر
1. Rater
2. Cornoldi, Beni, Giusberti, & Massironi
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است در پژوهش لدنی فرد ،شجاعی و علمدارلو ( ،)0291روایی صوری و محتوایی این ابزار
مورد تأیید  1متخصص حوزه روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی قرار گرفت و ضریب
پایایی آن با استفاده از روش بازآزمایی  1/31به دست آمد.
بازیهای رایانهای شناختی با هدایت یک دانشجوی دکتری روانشناسی و آموزش
کودکان استثنائی و یک دانشجو دکتری تکنولوژی آموزشی در  03جلسه  11دقیقهای در
طول  1هفته توسط مربیان کودکان مبتال به اختالل اتیسم بر روی گروه آزمایش اجرا شد.
درصورتیکه گروه کنترل هیچ مداخلهای در زمینه بازیهای رایانهای شناختی دریافت نکرد.
این بازیها قبل از اجرا ازنظر استانداردهای الزم توسط متخصصان مورد تأیید قرار گرفت.
دادهها با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیره 0مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت

یافتهها
جدول  .1میانگین و انحراف استاندارد نمرات حافظه كاری در دو مرحله اندازهگیری به تفکیک گروه
آزمایش و كنترل
متغیر

گروه
کنترل

حافظه کاری
آزمایش

مرحله

میانگین

انحراف معیار

پیشآزمون

1.35

0.777

پسآزمون

1.46

0.832

پیشآزمون

1.25

0.528

پسآزمون

1.80

0.597

در جدول  0آمار توصیفی مربوط به میانگین و انحراف معیار نمرات حافظه کاری به
نشان داده شده است .همانطور که مالحظه میگردد در گروه کنترل میانگین نمرات در
مراحل پیشآزمون و پسآزمون تغییر چندانی را نشان نمیدهد ولی در گروه آزمایش ،شاهد
افزایش بیشتر نمرات در پسآزمون نسبت به پیشآزمون هستیم.
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تفکیک برای افراد گروه آزمایش و کنترل در دو مرحله سنجش (پیشآزمون و پسآزمون)

1. MANCOVA
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بهمنظور بررسی اثربخشی بازیهای رایانهای شناختی بر حافظه کاری کودکان مبتال به
اختالل اتیسم با عملکرد باال ،از آزمون تحلیل کوواریانس استفاده شد .پیش از انجام این
آزمون مفروضههای آماری نرمال بودن توزیع نمرات با استفاده از آزمون کولموگروف-
اسمیرنوف ،یکسان بودن شیبخط رگرسیونی و همگنی واریانسها با استفاده از آزمون لوین
موردبررسی قرار گرفت که با توجه به عدمتخطی از مفروضههای فوقالذکر استفاده از
آزمون تحلیل کوواریانس بالمانع است.
جدول  .2نتایج تحلیل كوواریانس جهت مقایسه حافظه كاری در گروه آزمایش و گروه كنترل
منبع تغییرات مجموع مجذورات درجه آزادی میانگین مجذورات مقدار  Fسطح معناداری اندازه اثر
پیشآزمون

4.576

1

4.576

61.851

0.001

0.873

حافظه کاری

0.590

1

0.590

7.980

0.020

0.470

خطا

0.666

9

0.074

کل

5.592

11

در جدول  3نتایج آزمون تحلیل کوواریانس برای مقایسه نمرات حافظه کاری در
گروههای آزمایش و کنترل ،در مرحله پسآزمون ،نشان داده شده است .مقدار  Fبه دست
آمده برابر با  3/991است و در سطح آلفای  1/11معنادار است ( .)p>1/11ازاینرو فرض
صفر رد و فرض پژوهش مورد تأیید قرار میگیرد .بر این اساس و با توجه به باالتر بودن
میانگین نمرات گروه آزمایش در پسآزمون ،میتوان نتیجه گرفت که بازیهای رایانهای
شناختی مؤثر بوده و موجب افزایش حافظه کاری کودکان مبتال به اختالل اتیسم با عملکرد
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باال شده است.
جدول  .3نمرات میانگین تعدیلشده پسآزمون حافظه كاری
گروه

میانگین

خطای استاندارد

کنترل

1.407
1.852

0.111
0.111

آزمایش
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چنان چه در جدول  2مالحظه میشود میانگین حافظه کاری گروه آزمایش ()0/913
پس از تعدیل نمرات پیشآزمون ،بیشتر از گروه کنترل ( )0/113بوده است که این خود
نشاندهنده تأثیر بازیهای رایانهای شناختی بر افزایش حافظه کاری کودکان مبتال به اختالل
اتیسم با عملکرد باال در افراد گروه آزمایش است.

بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی بازیهای رایانهای شناختی بر حافظه کاری کودکان
مبتال به اختالل اتیسم با عملکرد باال انجام شد .یافتههای این پژوهش نشان داد که بازیهای
رایانهای شناختی موجب بهبود حافظه کاری کودکان مبتال به اختالل اتیسم با عملکرد باال
میشود .این یافتهها با نتایج پژوهش عبدی و همکاران ( )0292که در پژوهشی به نتیجه دست
یافتند که بازیهای رایانهای شناختی موجب بهبود حافظه کاری ،توجه و انعطافپذیری
شناختی کودکان با اختالل نارسایی توجه/بیش فعالی میشود ،حسن نتاج جلوداری و
همکاران ( )0291که در پژوهشی به این نتیجه رسیدند که بازیهای رایانهای شناخت محور
تأثیر مثبتی بر کنشهای اجرایی در مؤلفههای حل مسئله ،برنامهریزی ،سازماندهی
رفتاری/هیجانی کودکان پیشدبستانی مبتال به ناتوانیهای یادگیری عصب روانشناختی تأثیر
مثبت میگذارد ،عیسی نژاد بوشهری و همکاران ( )0291که در پژوهشی به این نتیجه رسیدند
بازیهای رایانهای بر توجه پایدار و حافظه کاری دانشآموزان پسر ابتدایی مبتال به اختالل
نارسایی توجه /بیش فعالی مؤثر است و زینی و همکاران ( )0293که در پژوهشی نشان دادند
که بازیهای توجهی موجب بهبود عملکرد حافظه و یادگیری دیداری کودکان دبستان بر
در راستای تبیین یافتههای پژوهش باید گفت :بازیهای رایانهای احساس کنترلپذیری
را برای فرد بازیکننده فراهم میکنند که این امر درنهایت باعث افزایش و تقویت حافظه
کاری میشود .بهعالوه بازیهای رایانهای ضمن استفاده از ویژگیهای انگیزشی و دادن
انگیزه برای ادامه بازی جهت موفقیت و بهرهمندی از قوانین و اصول یادگیری نظیر فوریت
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اساس رویکرد عصبشناختی شده است همسو بود.

تقویت میتوانند در بهبود ویژگیهایی چون توجه پایدار و حافظه کاری مؤثر باشند
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(عیسینژاد بوشهری و همکاران .)0291 ،به همین دالیل در این پژوهش بازیهای رایانهای
شناختی سبب ارتقای حافظه کاری کودکان مبتال به اختالل اتیسم با عملکرد باال شده است.
درمجموع یافتههای این پژوهش بر اهمیت استفاده از بازیهای رایانهای شناختی بر بهبود
حافظه کاری کودکان مبتال به اختالل اتیسم با عملکرد باال تأکید دارد؛ بنابراین ،آگاهی دادن
به والدین ،معلمان ،مربیان و درمانگران اختالل اتیسم ،ارائه راهکارهای عملی به مسئولین
مدارس ویژه اختالل اتیسم ،اطالعرسانی به کارشناسان سازمان آموزشوپرورش استثنایی و
سازمان بهزیستی ،روانشناسان و متخصصان درباره نقش و اهمیت بازیهای رایانهای شناختی،
تأثیر به سزایی در بهبود توانمندهای شناختی ازجمله حافظه کاری در کودکان مبتال به اختالل
اتیسم با عملکرد باال خواهد داشت.
ازجمله محدودیتهای پژوهش حاضر ،انجام پژوهش تنها بر روی جنسیت پسر ،تعداد
اندک آزمودنیها و محدود بودن تعداد جلسات بازیهای رایانهای شناختی بود؛ بنابراین
شایسته است که در تعمیمپذیری نتایج احتیاط شود .پیشنهاد میشود که در پژوهشهای آتی
به جنسیت کودکان مبتال به اختالل اتیسم توجه داشته باشد؛ و پژوهشهای بعدی با حجم
نمونه و تعداد جلسات بیشتری انجام شود .همچنین پیشنهاد میگردد امکاناتی فراهم گردد
که بازیهای رایانهای شناختی در مدارس و مراکز ویژه اختالل اتیسم بهصورت مستمر اجرا
گردد؛ و در آخر پیشنهاد میشود معلمان ،مربیان و درمانگران اختالل اتیسم در رابطه با نحوه
اجرای بازیهای رایانهای شناختی به کودکان مبتال به اختالل اتیسم تسلط الزم را پیدا کنند.
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