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 چکیده  

پژوهش حاضر، با هدف مقایسه کارکردهای اجرایی، انعطاف پذیری ذهنی، حافظه کوتاه مدت و حافظه 

پژوهش حاضر بر طبق ماهیت موضوع و اهداف کاری کودکان مبتال به اوتیسم و بیش فعالی می باشد. روش  

کان مقایسه ای قرار می گیرد. جامعه آماری این پژوهش را کلیه کود-پژوهش در مقوله ی مطالعات علی

نفر( و همچنین کودکان مبتال به اختالل بیش   20کودکان استثنایی شهر اردبیل )  مبتال به اوتیسم مدارس

نفر، تشکیل می دهند. ابزار مورد  20یمارستان فاطمی به تعداد فعالی کمبود توجه مراجعه کننده به ب

 برای پژوهش این بود. در  2و آزمون انعطاف پذیری شناختی1استفاده شامل پرسشنامه کانرز فرم والدین

  برای  و معیار و حداقل و حداکثر نمره، خطای استاندارد میانگین، فراوانی، های شاخص از ها داده  توصیف

 از حاصل نتایج. است شده از تحلیل واریانس چند متغیره و آزمون های تعقیبی استفاده ها داده تحلیل

نتایج نشان داد که کارکردهای اجرایی  .گرفت قرار آماری تحلیل و تجریه مورد spss از استفاده با آزمونها

و انعطاف پذیری ذهنی و حافظه )حافظه کاری، حافظه فوری( در کودکان مبتال به اوتیسم و بیش فعالی 

 تفاوت معنی داری وجود دارد.

 

 وتیسم، بیش فعالی، کارکرد اجرایی.اواژگان کلیدی:  

 
1 Connors Parenting Questionnaire 

2 Cognitive Flexibility Questionnaire 



 

  

 

 مقدمه 

برنامه ریزی، حافظه کاری، کنترل تکانه ها، مهار و انعطاف پذیری تفکر و نیز  کارکرد اجرایی، به مجموعه ای از عملکردها، مانند

شروع یک کار و نظارت بر آن اطالق می شود و نیز به فرایند ذهن و توانایی کنترل جسم، شناخت و هیجان برای هدایت رفتار 

کارکرد از پیچیده ترین رفتارها هستند که  (. این2009معطوف به هدف اشاره دارد) کوربت، کنستانتین، هندرن، راک و ازنف، 

(. 2000، 3هدفشان تسهیل توانایی موجود زنده است تا به شیوه ای انطباقی به موقعیت های جدید پاسخ بدهد )برایان و لوسز

مختلف است مشکالت مربوط به کارکردهای اجرایی احتماال نتیجه مشترک تعداد زیادی از آشفتگی های موجود در فرایند های 

و ناتوانی های رشدی متفاوت ممکن است در اثر وجود نارسایی در مقوله های گوناگون کارکردهای اجرایی ایجاد شود)زوالزو و 

(. اختالل کارکردهای اجرایی، بسیاری از مشخصات اوتیسم را در ابعاد اجتماعی و غیر اجتماعی در بر می 2002مولر، 

(. کارکردهای اجرایی در پردازش اطالعات، مهارت های زندگی روزانه 2009ل، ویزلی و هاولین،  گیرد)رابینسون، گودارد، دریتسچ 

و مراقبت از خود نقش مهمی دارد و زمانی که این کارکردها دچار آسیب شوند، افراد در ارتباط با دیگران و انجام فعالیت های 

(. طبق نظریه نارسایی کارکرد اجرایی، 2007؛ نوو و بونو،2008معمول خود و غیره دچار دشواری هایی می شوند)سو و همکاران،  

خصوصیات اصلی افراد دارای اختالل اتیسم، به علت ناتوانی در کنترل کارکرد اجرایی و تغییر جهت دادن به مسیر توجه است  

جتماعی مختلف، همراه با (. اختالالت اوتیسم یک نوع اختالل رشد است که با تعامالت و ارتباطات ا2007)پکستون و استای، 

 اختالل  با  کودکان  که  است  این  از  حاکی  گذشته  دهه  دو  در  ها پژوهش  رفتارهای تکراری و تمایالت محدود تعریف ی شود. نتایج

  مدرسه، در کودک موفقیت برای اجرایی کارکردهای این و دارند اجرایی کارکردهای در آسیب زیادی مقدار به اوتیسم طیف

 جون )  دارند  بسیاری  اهمیت  طوالنی  مدت  به درمان  نتیجه  ثبات  و  درمان  به دهی  پاسخ واقعی، جهان  در  کودک  سازگاری  مهارت

 می  نشان  رفتارهایی  اوتیسم  طیف  اختالل  با  کودکان  که  است شده  مشخص  شده  انجام  های پژوهش  طی  در(.  4،2012ماگلتون  و

 به ها آن ویژه تمرکز چون پیشانی، قطعه عملکردی بد با ارتباط در و اجرایی کارکردهای در مشکالتی از ای نشانه که دهند

 رفتارهای گویی، پژواک تغییرات، به نسبت مقاومت دیگر، فعالیت به فعالیت یک از توجه انتقال مشکل در خاص، موضوعات

 گرتس)باشد می ها فعالیت شروع برای پایین انگیزه و ها تکانه محدود کنترل ها، فعالیت سازماندهی در نقص تکراری، حرکتی

( در طی 2006(. بیتریز، دال، نگداس، مینشو و سوینی) 5،2009اوزونوف  و هندرن،راک کانستنتین، ، کوربت از نقل به ؛2004،

پژوهشی، رسش کارکردهای اجرایی را در افراد دارای اتیسم بررسی کردند. نتایج نشان داد که افراد دارای اتیسم در حافظه کاری 

بزرگسال دارای اتیسم    29( حافظه شنیداری و دیداری  2005می سن ها دچار آسیب هستند. ویلیامز، گلدستاین و مینشو)در تما

فرد سالم به عنوان گروه گواه مقایسه کردند، نتایج نشان داد که گروه اتیسم دارای کارکرد باال در حافظه  34با کارکرد باال را با 

ه گروه گواه ضعیف تر عمل می کنند و در کارکرد های اجرایی دارای آسیب هستند. در های فوری، تاخیری و کاری نسبت ب

( انجام شد، کارکردهای اجرایی )حافظه کاری و انعطاف پذیری( در کودکان 2009پژوهشی دیگر که توسط کوربت و همکاران)

و نتایج نشان داد که گروه کودکان دارای  سال بررسی و مقایسه شدند 12تا  7دارای طیف اتیسم و کودکان عادی با گروه سنی 

اتیسم تفاوت معناداری در اتعطاف پذیری شناختی، تغییرپذیری و حافظه کاری در مقایسه با گروه عادی داشتند. اختالالت طیف 

ه را دو درصد، فزاینده ترین اختالل تکاملی در آمریکا است که ضرورت پژوهش در این حوز 1.148اوتیسم، با نرخ رشد تخمینی 

چندان کرده است. عالئم اصلی اختالل نارسایی توجه/بیش فعالی اغلب به داشتن کارکرد ضعیف در کارکردهای اجرایی مغز 

مربوط می شود به خصوص کارکرد فرعی مهار کردن قویا به عنوان یک بخش دارای مشکل در اختالل نارسایی توجه/بیش فعالی 

( به یک بازنگری قاعده مندی رسیدند که سه عالمت اصلی اختالل نارسایی 1996وف )شناسایی می شود. بنینگتون و اورزون

توجه/بیش فعالی )بیش فعالی، حواس پرتی و شتابزدگی( همگی به علت وجود مشکل در کارکرد اجرایی مهار کردن رخ می دهند 

 (.1996)بنینگتون و اوروزنوف 

 
3 Brian and Loses 
4 Jun and Magneton 
5 Gretaz; Constantine, Hendren, Rock and Ozonov 



 

  

 

ژگی های اتیسم مرتبط است و یا با بیش فعالی، هنوز شفاف نیستند. پژوهش این موضوع که آیا نقایص کارکردهای اجرایی با وی

های انجام شده، نشان دادند که افراد مبتال به بیش فعالی در وظایف مرتبط با کارکردهای اجرایی دچار ضعف هستند. سوال این 

فعالی؟. مطالعات عموما نشان داده اند هست که آسیب در کارکردهای اجرایی به بیماری اوتیسم مرتبط هست یا با عالئم بیش 

که الگوی خاصی از اختالالت عملکردهای اجرایی وجود دارد که اوتیسم را از دیگر اختالالت متمایز می کند؛ مثال، مقایسه اوتیسم 

، نقایص واضحی در مهار دیده می شود، حال آنکه در برنامه ریزی نقایص کمتری ADHAنشان می دهد که در   ADHDو 

(. با توجه به همراهی بین اختالالت طیف اتیسم و بیش فعالی و امکان تشخیص افتراقی و 1383ه چشم می خورد)صادقی، ب

کمبود مطالعه انجام شناخته شده در این زمینه؛ سوال زیر در این مطالعه مطرح شد: در عملکرد افراد دارای اوتیسم و افراد بیش 

 تفاوتی هایی وجود دارد؟  فعالی در آزمون کارکردهای اجرایی چه

 

 روش تحقیق 
مقایسه ای قرار می گیرد. جامعه آماری -روش تحقیق حاضر بر طبق ماهیت موضوع و اهداف پژوهش در مقوله ی مطالعات علی

تعداد آنها این پژوهش را کلیه کودکان مبتال به اوتیسم که در مدارس کودکان استثنایی شهر اردبیل مشغول به تحصیل بودند و 

 20نفر می باشد و همچنین کودکان مبتال به اختالل بیش فعالی کمبود توجه مراجعه کننده به بیمارستان فاطمی به تعداد  20

مقایسه -را تشکیل می دهند. با توجه به اینکه  روش تحقیق در پژوهش حاضر علی  1398تا تیر ماه    1397نفر در فاصله شهریور  

نفر به  20(. اما برای  افزایش اعتبار بیرونی حجم نمونه 1395نفر باشد) دالور، 15ر گروه ها حداقل باید ای بود، در این روش زی

سال در نظر گرفته شد. برای گرداوری اطالعات   12تا    7روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. سن آزمودنی ها در محدوده  

 داده  تحلیل  برای  فراوانی و  های  شاخص  از  ها  داده   توصیف  برای  پژوهش  این  راستفاده شد. د  6نیز از پرسشنامه کانرز فرم والدین

  قرار  آماری تحلیل و تجریه مورد spss از استفاده با آزمونها از حاصل نتایج. است شده از تحلیل واریانس چند متغیره استفاده ها

 گرفت.

 

  یافته ها
میانگین، معیار پراکندگی انحراف معیار و معیارهای بیشینه و کمینه نمرات در جدول زیر آمار توصیفی متغیرهای تحقیق شامل 

 آورده شده است.
 . آمار توصیفی مربوط به متغیرهای نمونه1جدول

 کمینه نمرات بیشینه نمرات انحراف معیار میانگین متغیرهای پرسشنامه

 97 36 827/19 10/66 کارکردهای اجرایی

 107 65 940/10 45/83 انعطاف پذیری ذهنی

 103 62 856/10 78/82 حافظه

 

 

 
6 Connors Parenting Questionnaire 

 



 

  

 

 فرضیات پژوهش

 فرضیه اول: بین کارکرد های اجرایی در کودکان مبتال به اوتیسم و بیش فعالی تفاوت وجود دارد.

 
 . تحلیل واریانس برای مقایسه کارکردهای اجرایی  در کودکان مبتال به اوتیسم و بیش فعالی 2جدول

 F P انحراف استاندارد میانگین کودکان

 748/17 15/54 اوتیسم 

565/22 000/0 

 832/13 05/78 بیش فعالی

 

 

کارکردهای اجرایی در بین کودکان مبتال به  به معنی این است که می باشد 05/0کمتر از   Pچون  10-4با توجه به جدول 

تأیید  %99باشد که فرضیه اول با احتمال است و این نتایج نشان دهنده این میتفاوت معناداری  اوتیسم و پیش فعال دارای

   شود.می

 فرضیه دوم: بین انعطاف پذیری ذهنی در کودکان مبتال به اوتیسم و بیش فعالی تفاوت وجود دارد.
 

 . تحلیل واریانس برای مقایسه بین انعطاف پذیری ذهنی در کودکان مبتال به اوتیسم و بیش فعالی3جدول

 F P انحراف استاندارد میانگین کودکان

 336/7 15/77 اوتیسم 
585/19 003/0 

 407/10 75/89 بیش فعالی

 

 

(  انعطاف پذیری ذهنی بین کودکان مبتال به اوتیسم و بیش فعال <05/0)   Pدهد که با توجه به مقدار  نتایج جدول باال نشان می

 شود.باشد که فرضیه مورد نظر تایید میباشد و این گویای این میدارای اختالف معنی دار می %99در سطح معنی دار 

 

 دکان مبتال به اوتیسم و بیش فعالی تفاوت وجود دارد.فرضیه سوم: بین حافظه )حافظه کوتاه مدت و حافظه کاری( در کو
 

 . تحلیل واریانس برای مقایسه بین حافظه )کوتاه مدت و حافظه کاری( در کودکان مبتال به اوتیسم و بیش فعالی4جدول

 F P انحراف استاندارد میانگین کودکان

 336/7 15/77 اوتیسم 
585/19 124/0 

 407/10 75/89 بیش فعالی

 

 

(  حافظه )کاری و کوتاه مدت( بین کودکان مبتال به اوتیسم و <05/0)  Pدهد که با توجه به مقدار نتایج جدول باال نشان می

شود. به عبارت دیگر می توان باشد که فرضیه مورد نظر تایید نمیبیش فعال تفاوت معناداری وجود ندارد و این گویای این می

 کان مبتال به اوتیسم و بیش فعال نقطه مشترکی می باشد و تفاوتی مشاهده نشد.گفت که حافظه کاری در بین کود
 



 

  

 

  گیریبحث و نتیجه
هدف پژوهش، مقایسه کارکرد اجرایی انعطاف پذیری ذهنی، حافظه کوتاه مدت و حافظه کاری در بین کودکان مبتال به اوتیسم 

و بیش فعال بود. کارکردهای اجرایی در پردازش اطالعات، مهارت های زندگی روزانه و مراقبت موثر از خود نقش مهمی دارد و 

ند، افراد در ارتباط با دیگران و انجام فعالیتهای معمول خود و غیره دچار دشواریهایی می زمانی که این کارکردها دچار آسیب شو

(. به منظور تعیین تفاوت معناداری کارکردهای اجرایی در بین بیماران مبتال به 2007؛ نوو و بونو، 2008شوند) سو و همکاران، 

می  0.05کمتر از  Pه شد. با توجه به یافته های تحقیق، چون اوتیسم و بیش فعالی از آزمون تحلیل واریانس یک طرفه استفاد

باشد به معنی این است که کارکرد های اجرایی در بین کودکان مبتال به اوتیسم و بیش فعال دارای تفاوت معناداری است. این 

وشابی، فروزان، مرادی، محمد (؛ خ1383(؛ علیزاده و زاهدی پور)1997( و بارکلی)1996یافته با پژوهش هایپنینگتون و ازونوف )

( همخوانی دارد. بنینگتون و اورزونوف 2009(؛ کوربوت، کنستانتین،، هندرن، راک و ازنوف )2006(؛ اکانل و همکاران)1385خانی)

( به یک بازنگری قاعده مندی رسیدند که سه عالمت اصلی اختالل نارسایی توجه/بیش فعالی )بیش فعالی، حواس پرتی 1996)

ها  (. آن1996زدگی( همگی به علت وجود مشکل در کارکرد اجرایی مهار کردن رخ می دهند )بنینگتون و اوروزنوف و شتاب

گزارش دادند که الگوی رفتاری مشابهی که در میان افراد با اختالل نارسایی توجه/بیش فعالی مشاهده شده است در میان بیمارانی 

پژوهش فراتحلیل جدیدتر، وجود مشکالت قوی و هماهنگی را در خصوص مهار شایع است که ضایعات لب پیشانی دارند. یک 

( دریافتند که مهار کردن، بیشتر 2008(. فریدمن و همکارانش، )2005کردن اثبات می کند. )ویلکات، دویل، نیگ، و بنینگتون، 

یا تغییر دادن .)فریدمن و همکارانش، با مشکالت متنوع دنیای واقعی مثل مشکل در دقت و توجه ارتباط دارد تا به روزرسانی 

(. برعکس، پژوهشگران دیگر، ظرفیت پایین حافظه کاری در کودکان با اختالل نارسایی توجه/بیش فعالی را تایید کردند و 2008

(. 2005جانسون و تائوسک،  -معتقدند یک ویژگی مهم و کلیدی در شناخت مشکالت پیش آمده است)مارتینوسن، هایدن، هوگ

وجه به یافته ها و مبانی نظری می توان به این نتیجه بدیهی دست یافت که یافته های پژوهش حاضر، با یافته های پیشین با ت

تطابق دارد و کودکان بیش فعالی در کارکرد های اجرایی با مشکالتی مواجه هستند و در حافظه کاری و بازداری پاسخ با مشکالت 

اضافه کرد که یکی از ابعاد کارکرد های اجرای یعنی حافظه کاری در بین بیماران مبتال به  عدیده ای مواجه هستند. البته باید

اوتیسم و بیش فعال تفاوت معناداری مشاهده نشد و این بعد از کارکردهای اجرایی وجه اشتراک این دو بیماری می باشد که باید 

جه در کودکان بیش فعال از تعامل بازداری رفتاری با کارکرد ( معتقد است که در واقع مشکل تو1997بدان توجه شود. بارکلی )

های اجرایی ناشی می شود که کنترل رفتار را به وسیله اطالعات بازنمایی شده ی درونی انجام می دهد. نتایج پژوهش های 

کان با اختالل نارسایی بسیاری حاکی از ناهنجاری در فرایند های ساختاری مغزی و کارکرد نواحی مربوط به بازداری پاسخ کود

؛ 1997، کستالنوس، 2002، کستالتوس و تاتوک، 2005؛ آدام، ارون و راسل، 2007توجه/بیش فعالی است)مک لود و گروفین، 

(. بر اساس نظریه بارکلی می توان به این نتیجه رسید که اختالل بیش فعالی به عنوان متغیر مستقل این پژوهش 2002تام، ریز،  

تعیین کننده ای در کارکردهای اجرایی بیماران مبتال ایفا کند. همچنانکه بارکلی عنوان می کند بیمارانی که مبتال   می تواند نقش

به اختالل بیش فعالی هستند در کارکردهای اجرایی خود با مشکالت عدیده ای مواجه هستند که از این حیث می تواند نسبت 

 به بیماران اوتیستیک متفاوت باشد. 

اختالل کارکرد های اجرایی، بسیاری از مشخصات اتیسم را در ابعاد اجتماعی و غیر اجتماعی در بر می گیرد )رابینسون، گودارد، 

نفر از بیماران مبتال به اوتیسم که در مرکز نگهداری کودکان   20(. در پژوهش حاضر نیز تعداد  2009دریتسچل، ویزلی و هاولین،  

ل به تحصیل بودند با استفاده از پرسشنامه کانرز فرم والدین مورد آزمون قرار گرفتند و نتایج نشان استثنایی شهر اردبیل مشغو

داد که بیماران مبتال به اوتیسم در مولفه کارکردهای اجرایی با مشکالت و مسائل عمیقی مواجه هستند و البته در ابعادی از 

بیماران مبتال به بیش فعال دارند ولی در سایر افعاد کارکردهای اجرایی،   کارکردهای اجرایی مثل حافظه کارکردی وجه اشتراکی با

با بیماران مبتال به بیش فعال تفاوت معناداری مشاهده شد. که در کل می توان گفت کارکردهای اجرایی بیماران مبتال به اوتیسم 

دهد که کارکرد های اجرایی در عالیم رفتاری   ( نشان می1394در سطح بسیار پایینی قرار دارد.  پژوهشهای شیری و همکاران )



 

  

 

نیز رفتار اوتیستیک ناشی از نقایصی در قواعد   7نوجوانان مبتال به اختالل اوتیسم نقش دارند. بر اساس نظریه بدکارکردی اجرایی

حافظه کارکردی توجه موضوعی به موضوع دیگر و  8همنشینی مغز است. این قواعد شامل برنامه ریزی ، مهار کردن، تغییردادن 

تمام افراد اوتیست   سالگی( 3سالگی رشد می کنند و تبعا به دلیل سن شروع اوتیسم )زیر  3است. این مهارتها همگی قبل از 

در این زمینه به نسبتهای مختلف دارای مشکل هستند. در درمان بر پایه این نظریه باید به عالیق، رفتارهای عجیب و غریب فرد، 

اق درمان، دانش شخص به صورت کلی و کال هر آنچه سبب تحریک یا عدم تحریک به موقع سیستم عاطفی، محیط و فضای ات

یافته های ماکین لی و چارمن نشان دادند که افراد  2005(. در سال 1392کنترلی و دانشی فرد می شود دقت گردد )عیدیان، 

نجام دادند و میان تکالیف و انتقال انعطاف پذیری نداشتند و مبتال به اوتیسم در طرحریزی نقص داشتند و تکالیف کمتری را ا

نسبت به گروه کنترل قوانین انجام را بیشتر می شکستند. این نتایج نشان دهنده آن است که افرادی که مبتال به اوتیسم هستند 

به مسائل انعطاف کمتری را از خود  در برنامه ریزی برای زندگی خود و نیز در برخورد با مسائل و مشکالت ناتوان هستند و نسبت  

( در طی پژوهشی، رسش کارکردهای اجرایی را در افراد  2006نشان می دهند. همچنین بیتریز، دال، نگداس، مینشو و سوینی)

دارای اتیسم بررسی کردند. نتایج نشان داد که افراد دارای اتیسم در حافظه کاری در تمامی سن ها دچار آسیب هستند. نتایج 

( نشان داد که گروه اتیسم دارای کارکرد باال در حافظه های فوری، تاخیری و کاری نسبت به 2005یامز، گلدستاین و مینشو)ویل

گروه گواه ضعیف تر عمل می کنند و در کارکرد های اجرایی دارای آسیب هستند. همچنین چان، هان، لئونگ، وونگ و 

ای اتیسم در تکالیف فراخنای ارقام به طور معنی داری ضعیف تر از کودکان ( نشان دادند که عملکرد کودکان دار2011چئونگ)

( انجام شد، کارکردهای اجرایی )حافظه کاری و انعطاف پذیری( 2009عادی است. در پژوهشی دیگر که توسط کوربت و همکاران)

شدند و نتایج نشان داد که گروه  سال بررسی و مقایسه 12تا  7در کودکان دارای طیف اتیسم و کودکان عادی با گروه سنی 

کودکان دارای اتیسم تفاوت معناداری در اتعطاف پذیری شناختی، تغییرپذیری و حافظه کاری در مقایسه با گروه عادی داشتند. 

این نتایج نشان می دهد که کودکان دارای اتیسم در بخشی از ابعاد کارکرد اجرایی مثل برنامه ریزی و انعطاف پذیری دارای 

 مشکالت عمیقی هستند که از این حیث با بیماران مبتال به بیش فعالی متفاوت می باشند
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