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های اجرایی در بستگان درجۀ یک کودکان مبتال به اوتیسم و  بستگان کودکان کنش

 بهنجار 

 
 16/06/94تاریخ پذیرش:  16/05/94تاریخ دریافت: 

 3صالح، جبار * 2، فرشته یاقوتی1مهدی موذن

 چکیده

تلف دهنده نقک ابعاد مخهای نشننانهای اجرایی در والدین و بسننتنان افراد مالتب به اوتمسننی یزی اه راه سننن ک کنک :زمینه و هدف

سالب کنک سی است. این مطالعه کنک     های اجرایی در  ستنان درج  های اجرایی )باهداری و انعطافشناسی اوتم شناختی( را در ب ه پذیری 

 یک کودکان مالتب به اوتمسی مورد ارهیابی و سن ک قرار داده است. 

سه    روش: ضر اه نوع علّی مقای ست. روش مطالعه حا سته    ای ا ستروپ و د سم   بندی کارتبرای این منظور اه تزالمف ا سزان ن در های وی

نفر افراد بهن ار استفاده گردید. همچنمن پرسشنامه سن ک دامنه اوتمسی برای        124نفر اه بستنان درجه اول افراد مالتب به اوتمسی و    124

 کودکان مالتب به اوتمسی جهت معمار ورود به پژوهک تزممل شد. 

ست آمده تفاوت معنی تحلمل داده :هایافته ستنان     های به د شان داد و گروه ب شده ن داری بمن دو گروه در عملزرد هر دو تزلمف ان ام 

 (. P <001/0پذیری نسالت به گروه کنترل داشتند )تری در باهداری و انعطافافراد مالتب به اوتمسی عملزرد ضعمف

سایی کنک  گیری:نتیجه سایی      نار شنا سی و خانوادۀ آنها،  به فنوتمپ  های اجرایی مربوطکنک ماهمتهای اجرایی در افراد مالتب به اوتم

 ه در مقاله مورد بحث قرار گرفته است.دتلویحات ضمنی نتایج به دست آم ساهد.پذیر میاوتمسی را امزان

 پذیری شناختیفانعطاهای اجرایی، باهداری، تمسی، کنکاو ها:واژهکلید

                                                           
 علوم و تحقمقات، تهران، ایران . کارشناس ارشد روانشناسی عمومی، دانشناه آهاد اسبمی واحد1

 (Yaghooti.f@gmail.com)دانشناه آهاد اسبمی واحد علوم و تحقمقات، تهران، ایران  شناسی و آموهش کودکان استثنایی، دانش وی دکترای روان نویسنده مسئول: *. 2

 واحد علوم و تحقمقات، تهران، ایراندانشناه آهاد اسبمی شناسی و آموهش کودکان استثنایی، . دانش وی دکترای روان3
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 مقدمه
سی  ست که مشخصه      تحولی -یک اختبل عصالی  اختبل اوتم ا

مل    های نارسننننایی   آن وجود عا ماعی و    کمفی در ت های اجت

هارت  الاطی دو  م اله و نمز محدود شننندن النوهای       های ارت جان

چه نشانۀ اصلی اوتمسی نارسایی اجتماعی   (. اگر1) استرفتاری 

شنران معتقدند که       ضی پژوه ست، بع سایی ا های در کنک نار

های  (. کنک2اجرایی، اختبل مرکزی در اوتمسنننی اسننننت )

پاسنننخ         اجرایی ناختی اه جمله  نایی فراشننن ناسنننب،   توا دهی م

ده، بمنی مقاصد آین ستورالعمل، پمک پذیری در اجرای دانعطاف

نظر گرفتن مراحننل عملزرد حننافظننه کنناری، بنناهداری،               در

های (. اختبل در کنک3ریزی اسننت ) گمری، و برنامهتصننممی 

شانی  پم قطعهشود که دچار آسمب   اجرایی در بممارانی دیده می

ند. این اختبل در طمف اختبل  ناشنننی اه    هسنننت های عصنننالی 

مل ا    اختبل زا قای        های ت ما  در ای اد ن که احت عصننننا  

یده می    قطعه مادرهادی   ند نمز د شنننود. این پمشنننانی نقک دار

های اوتمسنننی شنننامل اختبل    ها عبوه بر طمف اختبل اختبل

ماری بی -وسنننواس نان    ،اخت مل نشننننان یا،  تورت، فن  وکتونور

ایی در نارسنننبه منظور یافتن انواع  اخمراً. هسنننتنداسنننزمزوفرنما 

هننای اجرایی موجود در اوتمسنننی و دینر اختبل هننایکنک

پمشنننانی همراه هسنننتند،  قطعهاعصنننا  که با آسنننمب  تحولی

 .(4مطالعات هیادی صورت گرفته است )

های اجرایی اجزاء کنک هایارساییادی اه مطالعات نعدت 

شناختی، حافظه مانند انعطاف را در  ریزیکاری و برنامه پذیری 

سی در  شان داده    مالتبیان به اوتم سه با گروه کنترل ن اند. این مقای

ته    مه     یاف به فرضننن که اختبل در    ها من ر  نا شنننند  ای بر این مال

یه    ی اجها کنک پا یک اختبل  ای اسنننت و رایی در اوتمسنننی 

سالب می سی مانند رفتارهای      تواند تعدادی اه ابعاد  سی اوتم شنا

ناهن اری        تزراری، اختبل کنک بل اجتماعی و  قا  های های مت

(. طرفداران این فرضننمه، با توجه به 5تالاطی را توضننمح دهد )ار

های دینری  های اجرایی در اختبل کنک نارسنننایی مشننناهده  

توره،  ناننشان ، اسزمزوفرنی و  کنشی نارسایی توجه/فزون مانند 

مان می  ن  دارند که اختبل  ب اجزای  های ارسننناییهای مختلف، 

. برای مثال (6) دهندهای اجرایی را نشنننان میمتفاوتی اه کنک

ند افراد مالتب      مان داشنننت زارانک  ب به  اوهونف و هم  اوتمسنننی 

سایی ن شناختی و برنامه در انعطاف هاییار د و ریزی دارنپذیری 

باهداری    حالی  ؛نه  به که افراد مالتب  در  جه/        نارسننننایی تو

  .(7) پذیری سالی و باهداری ضعمفی دارند، انعطافکنشیفزون

در والدین و بستنان افراد مالتب  های اجرایی سن ک کنک 

 دهد کدام ابعادهایی اسننت که نشننان میبه اوتمسننی یزی اه راه

سالب   کنک صلی را در  سی ایف     های اجرایی نقک ا سی اوتم ا شنا

(. شنننواهد به دسنننت آمده اه مطالعات خانواده و         8کنند ) می

ند.  کیمد می أودۀ ژنتمزی اوتمسنننی را ت به شننندت شنننال  دوقلوها  

های دارای یک    طالعات که دوقلوها و خانواده      ای اه مدسنننته 

سی را پمنمری کرده    ضو اوتم شان می ع س اند، ن ی به دهند که اوتم

و تعامل  یهای ارتالاطتری اه کاستیلحاظ ژنتمزی با دامنۀ وسمع 

 (.9) اجتماعی رابطه دارد

 به اوتمسی بشناختی بستنان کودکان مالتخصوصمات روان 

مطرح شد. او بمان داشت  1949سال  کانر دراولمن بار توسط لئو

لدین، مادربزرگ و پدربزرگ       به طور معمول وا افرادی  ها که 

نه بوده و در             الا عت انزواطل تار طالم به شننندت گرف که  ند  هسنننت

(. مطالعات   10) دهند دلالسنننتنی به مردم محدودیت نشنننان می    

، توانی ذهنی    کی هننای شنننننناختی مننانننند      ت ربی بر اختبل       

های هبانی در اعضنننای خانواده    اختبل های یادگمری و  ناتوانی 

اند، تمرکز  کودکان اوتمسننتمک که تشننخم  اوتمسننی ننرفته   

ری، پذیمون و پالمر ممزان با یی اه انعطافپ. (12، 11) اندکرده

های هبان معنایی در والدین     انزوا و اضنننطرا  به همراه اختبل 

اننند. همچنمن       کودکننان مالتب بننه اوتمسنننی را گزارش کرده         

له            بلاخت به وسنننم قالالی  تارهای  الاطی و رف های اجتماعی و ارت

 .(13) مصاحالۀ تاریخچۀ خانوادگی آنها آشزار شده است

 یافراد مالتب به اوتمسننهای اجرایی در والدین تفاوت کنک

ن یمد شده است. در مقایسه با والدی   أدر مقایسه با گروه کنترل ت 

نایی       ناتوا به  کان مالتب  یادگمری و کود   کود معی، کان طال های 

سی والدین  صاً   افراد مالتب به اوتم  پدران، در چهار عامل ، مخصو
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مه     انعطاف  نا و  ،کاری فضنننایی  ریزی، حافظه  پذیری توجه، بر

 (.10اند )مشزبتی را نشان دادهکاری ظرفمت حافظه

خصننود در جامعه ه به دلمل عدم وجود مدارک کافی، ب

پذیری(  انعطاف های اجرایی )باهداری و   ایرانی در مورد کنک

ستنان کودکان مالتب به اوتمسی، این مطالعه به منظور تعممن    در ب

های اجرایی در بسننتنان درجۀ یک کودکان اوتمسننتمک کنک

 ان ام گرفت.

 روش
ک    گان:   الف( طرح پژوهش و شررر ند طرح پژوهک  کن

ای اسننت. جامعه آماری مقایسننه  -حاضننر توصننمفی اه نوع علّی

ننده  کول افراد مالتب به اوتمسی مراجعهشامل تمام بستنان درجه ا

نفر  124به مراکز درمانی شهر تالریز بودند و نمونه حاضر شامل    

شامل      سی ) ستنان درجه اول افراد مالتب به اوتم  42مادر،  47اه ب

به همان     124 وخواهر(  13برادر و  22پدر،   نفر افراد بهن ار ) 

تنی به ه وابسننکنندگان سننابقکدام اه شننرکتبود. همچ ترتمب (

پزشزی، آسمب به سر و تومور    مواد، سزته مغزی، اختبل روان 

رای ب سن ک دامنه اوتمسی  همچنمن پرسشنامه   مغزی را نداشتند.  

کودکان مالتب به اوتمسنننی جهت معمار ورود به پژوهک تزممل       

شد. شایان ذکر است مماننمن سنی در خویشاوندان درجه یک      

و گروه خویشناوندان درجه یک افراد   37افراد مالتب به اوتمسنی  

و  8.5، و مماننمن سننننی کودکان مالتب به اوتمسنننی     38بهن ار  

 بود. 7.5کودکان بهن ار 

 ابزار ب( 

سی     . 1 سن ک دامنه اوتم جهت معمار ورود کودکان  :پرسشنامه 

ین امالتب به اوتمسی به پژوهک اه این پرسشنامه استفاده گردید.     

 ست اپرسشنامه یک ابزار مفمد و خبصه برای شناسایی اوتمسی       

مل می       یا مراقالمن کودک تزم لدین  ن گردد. ایکه توسنننط وا

سه حوهه تعامل اجتماعی،         شزبت کودک را در  شنامه م س پر

های  خمر در هبنان و گفتنار، و مشنننزبت رفتناری )بناهی    أتن 

سننن ک دامنه سننن د. پرسننشنننامه   سننمالولمک رمر عادی( می

سی  شتمل بر   اوتم ست. هر گویه سوال   27م ، "بلی"سه گزینه   ا

، 2دهنده نمرات  دارد که به ترتمب نشنننان    "خمر"و  "یتا حد  "

. در صننورتی که فرم را والدین هسننتند گویه، و صننفر در آن 1

به با ، و در صنننورتی که     19تزممل کرده باشنننند، نمره کلی    

دهندۀ اختبل  به با  نشنننان   22معلی تزممل کرده باشننند، نمره   

 (.14) استاوتمسی با عملزرد با  

نسنننخه اولمه  :های ویسنننزانسنننمنبندی کارتآهمون دسنننته. 2

های ویسنننزانسنننمن توسنننط برگ و بندی کارتآهمون دسنننته

هت         ند ج بداع شنننند. این آهمون ابزاری سنننودم زارانک ا هم

نداهه  هارت انعطاف  ا به        گمری م که  ناختی اسنننت  پذیری شننن

شننده  پمشننانی نسننالت دادهپمشننانی و به ویژه پمک قطعهعملزرد 

ست. این آهمون اه   شزل  متفاوتکارت  64ا های ها و رنگبا 

مختلف تشننزمل شننده اسننت. برای اجرای آن، آهمودنی باید    

های متوالی  در دوره ،یابد  یمفاهممی که در مراحل آهمون درم   

ته      که قوانمن دسننن مانی  کارت   حفظ کرده و ه ندی   ها تغممر ب

هد )    کمی فاهمی قاللی را تغممر د مانی  15ند، آهمودنی نمز م (. ه

دوره  6شنننود که آهمودنی بتواند با موفقمت     آهمون متوقف می

بندی کند. ضننریب پایایی این آهمون را به طور صننحمح دسننته 

  (.16گزارش شده است ) 85/0

ستروپ . 3 سه کارت به آهمودنی    :آهمون ا ستروپ  در آهمون ا

های سننالز، قرمز، شننود، در اولمن کارت نقاطی به رنگارائه می

شده و آهمودنی باید رنگ    شته  ها را نام بالرد. در آبی، هرد گذا

های سالز، قرمز، آبی و هرد وجود به رنگ هاییواژهکارت دوم 

 واژه را بدون توجه به خود    ها واژهدارد و آهمودنی باید رنگ    

های سننالز، قرمز، آبی و هرد با نام بالرد. در سننوممن کارت رنگ

چاپ شنننده و آهمودنی باید    واژههایی رمر اه رنگ خود   رنگ 

بمان کند. تعداد خطا و      واژهنظر اه مفهوم  نام رنگ را صنننرف  

ضنننریب پایایی (. 17شنننود )همان  هم برای هر کارت ثالت می

  (.18شده است ) گزارش 71/0باهآهمایی برای دو هفته 

کنندگان به صننورت تمامی شننرکت  هم به یادآوری اسننت

انفرادی و در اتنناقی آرام مورد آهمون قرار گرفتننند. ترتمننب 

ها برای تمام افراد یزسان بود؛ به این صورت که   اجرای آهمون
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تدا آهمون اسنننتروپ و پز اه    حت، آهمون     5اب قه اسنننترا دقم

 .ویسزانسمن اجرا شد

 نتایج

مماننمن و انحراف استاندارد ممزان خطای دو گروه در تزالمف 

گزارش شده  1جدول در آهمون استروپ و ویسزانسمن 

  است. 

 

 های مورد مطالعههای توصیفی متغیرها در گروهشاخص .1جدول

  

گروه خویشاوندان درجه یک افراد 

 مالتب به اوتمسی

گروه خویشاوندان درجه یک 

 سالیافراد 

 مماننمن
انحراف 

 استاندارد
 مماننمن

انحراف 

 استاندارد

آهمون 

 وپاستر

 87/3 5/12 14/3 22/30 کهمان واکن خطای

 01/2 4/3 7/2 14/9 خطای تداخل

آهمون 

 ویسزانسمن

 3/2 21/9 5/3 00/14 تعداد طالقات

 51/0 13/2 60/0 2/3 همان

 

در دو گروه متفاوت  شنننود ممزان خطاچنانچه مبحظه می 

ها در دو آهمون، اه بررسننی معنادار بودن تفاوت . جهتاسننت

ه همچنمن ب آهمون تحلمل واریانز چندمتغمره اسنننتفاده شننند.      

ها اه آهمون باکز منظور بررسنننی مفروضنننه همننی واریانز

استفاده شد نتایج نشان داد که مقدار باکز معنادار نمست و در     

ی  نتم ه پمک  فاوت وار ، P=23/0ها برقرار اسنننت )  انزفرض ت

78/3=F ،62/43=BOX).   

 

 برای اثر اصلی متغیر گروه بر متغیرهای وابستهتحلیل واریانس چندمتغیره  های معناداری. نتایج آزمون2جدول 

 F P ارهش آهمون متغمر

 

 

 گروه

 

 بارتلت -پمبیی

  مالادای ویلزز

 اثر هتلمنگ

 بزرگترین ریشه وری

121/0 

17/38 

211/0 

211/0 

011/4 

011/4 

011/4 

011/4 

001/0 

001/0 

001/0 

001/0 

 

 داریبا توجه به رعایت مفروضنننۀ مذکور و همچنمن معنی

قدار     الدای ویزلز )م که   P <001/0و  F= 17/38آهمون  م  )

فاوت معنی   نشننننان نده ت های مورد    ده ماننمن وهنی متغمر دار م

ماری اسننننت،      عه در دو گروه اه نظر آ طال یانز    تحل م مل وار

آمده   4و  3 های کار رفت که نتایج آن در جدول     ه چندمتغمره ب  

بر اساس این جدول، اثر گروه بر ترکمب خطی متغمرهای  است.

وابسته معنادار است. این معناداری بماننر آن است که دو گروه    

 حداقل در یک متغمر وابسته با یزدینر تفاوت معنادار دارند.

 

 مطالعههای مورد های استروپ برحسب گروهگروهی در میانگیننتایج اثرات بین .3جدول 

 سطح معناداری F ی آهادیدرجه نوع سوم م موع م ذورات متغمر وابسته منالع تغممرات
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 گروه
 اشتالاهات خطای تداخل

 خطای تداخل همان

14/51 

2/728 

1 

1 

70/39 

27/111 

001/0 

001/0 

 خطا
 خطای تداخل اشتالاهات

 خطای تداخل همان

39/59 

1/721 

78 

78 
  

 کل
 خطای تداخل اشتالاهات

 تداخل همانخطای 

00/1514 

00/11701 

75 

75 
  

 

بمن خویشنناوندان درجه یک افراد  3 طالق اطبعات جدول

سالی در هر دو      شاوندان درجه یک افراد  سی با خوی مالتب به اوتم

 وداری وجود دارد  همون اسنننتروپ تفنناوت معنی        آ لفننه ؤم 

به اوتمسنننی در هر   خویشننن فه  اوندان افراد مالتب   ی همان دو مول

گروه  تری نسالت به واکنک و تعداد اشتالاهات، عملزرد ضعمف  

 اند.دینر داشته
 

 های مورد مطالعهحسب گروه نمرات ویسکانسین بر گروهی در میانگیننتایج اثرات بین .4جدول 

 سطح معناداری F ی آهادیدرجه نوع سوم م موع م ذورات متغمر وابسته منالع تغممرات

 گروه
 درجاماندگی

 طالقات

7/311 

91/18 

1 

1 

11/71 

16/47 

001/0 

001/0 

 خطا
 درجاماندگی

 طالقات

16/201 

1/19 

78 

78 
  

 کل
 درجاماندگی

 طالقات

01/7400 

00/1781 

75 

75 
  

 

خویشننناوندان درجه یک      4با توجه به مندرجات جدول        

افراد مالتب به اوتمسی در مقایسه با خویشاوندان درجه یک افراد    

آهمون ویسنننزننانسنننمن )خطننای       ۀلفنن ؤبهن ننار در هر دو م      

درجاماندگی و تعداد طالقات صنننحمح( اه نظر آماری با مقدار          

(16/47=F( در سنننطح )001/0> Pتفاوت معنی ) داری نشنننان

 دادند.

 بحث
های  هدف مطالعه حاضنننر بررسنننی و مقایسنننه برخی اه کنک      

پذیری( در بسنننتنان کودکان مالتب  اجرایی )باهداری و انعطاف  

به اوتمسی و کودکان بهن ار بود. نتایج این بررسی نشان داد که    

های  اختبل کنک ،بسنننتنان درجه یک افراد مالتب به اوتمسنننی     

نشنننان دادند.   پذیری تزالمف باهداری و انعطاف   در  را اجرایی

های ویسنننزانسنننمن و بندی کارتاین افراد در تزلمف دسنننت

همچنمن در تزلمف استروپ در مقایسه با گروه کنترل عملزرد   

 تری را نشان دادند. ضعمف

 های پژوهکدر مقایسننه با یافته پژوهک حاضننرهای یافته

متناقضنننی نشنننان داده اسنننت. در   نتایج   (6) ونگ و همزاران  

فراد مالتب به اوتمسنننی در  بسنننتنان ا  ،همزاران ونگ و  پژوهک 

وه تری نسننالت به گرپذیری شننناختی عملزرد ضننعمف انعطاف

باهداری بمن دو    کنترل نشنننان دادند، در حالی    که در تزلمف 

. دلمل ناهمخوانی   (6) گروه تفاوت معناداری مشننناهده نشننند     

ا شنننناسنننی دو مطالعه بتواند به دلمل تفاوت در روشها مییافته

نر باشنند. در پژوهک حاضننر جهت سننن ک باهداری اه  یزدی

 که ونگ حالی نسخه مداد و کارذی استروپ استفاده شد؛ در     

جهت سننن ک باهداری اه نسننخه کامرموتری   (6)و همزارانک

سننط کاری که تو تزلمف پاسننخدهی باهداری و ظرفمت حافظه

شنران خود  ستفاده کردند      پژوه شده بود، ا جه به با تو .ساخته 
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ناقض د  عه،   ت طال های  به پژوهک رسنننند به نظر می  ر این دو م

 .استنماه  بمشتری در این هممنه

  های مطالعات   فته های پژوهک حاضنننر با یا    در مقابل، یافته    

ند. هموجز و همزارانک در     یهمخوان ،هموجز و همزاران  دار

مه          نا نه بر گا عه جدا ناختی و    ریزی، انعطاف دو مطال پذیری شننن

ظه    به     حاف لدین، خواهران و برادران افراد مالتب  کاری را در وا

 حولیت هایاوتمسنننی در مقایسنننه با والدین افراد مالتب به اختبل

دینر و گروه کنترل مورد بررسننی قرار دادند. در این مطالعات 

مه      بسننن نا مک در بر نان افراد اوتمسنننت ذیری پ ریزی و انعطاف ت

قایسننننه عملزرد           به هر دو گروه مورد م الت  ناختی نسننن شننن

کننه در تزننالمف  در حننالی ،تری را نشننننان دادننندضنننعمف

ه کاری تفاوتی بمن سننن  و ظرفمت حافظه    کاری فضنننایی حافظه  

 . (19و 8)گروه مشاهده نشد

 مطالعات   های های پژوهک حاضنننر با یافته      همخوانی یافته  

های بر اختبل کنک مالنیاهدی وشننن، (8،13،19،20)گذشنننته 

به اوتمسنننی        یک افراد مالتب  نان درجۀ  ئه  ار اجرایی در بسنننت ا

ند می نان ده ته شنننند  چه  . چ مل     ، کنکگف های اجرایی شننننا

دار و های هدفهای شناختی مختلفی است که فعالمت  پرداهش

اه بستنان   . بسماری (21)گمرد رفتارهای خودتنظممی را دربرمی

مه    افراد اوتمسنننتمک در آهمون  نا  پذیری ریزی، انعطاف های بر

 تری دارند، در حالیشننناختی و روانی کبمی عملزرد ضننعمف

شان داده  که در حافظه اند. کاری عملزرد بدون نقصی اه خود ن

فاوت  به این نتم ه می    این ت که ممزن اسنننت   ها من ر  شنننود 

یی با اوتمسنننی در ارتالاط    های اجرا های متفاوتی اه کنک  مولفه 

های (. این امر نه تنها در تشخم  افتراقی اختبل کنک7) باشند

 هایهای اجرایی در اختبلاجرایی در اوتمسننی اه اختبل کنک

 که برای فهی مزانمزم فنوتمپ دینر حائز اهممت اسنننت تحولی

سی نمز مهی  اوت ست م های مطالعات مختلف در همخوانی یافته .ا

سایی طالمعت      شنا سی و خانوادۀ آنها، اه امزان  افراد مالتب به اوتم

به فنوتمپ اوتمسنننی حمایت        اختبل کنک های اجرایی مربوط 

 کنند. می

در  خصوده با توجه به محدود بودن این قالمل مطالعات، ب

عه کنک       طال عه ایرانی، م نان افراد    های اجرایی جام در بسنننت

اوتمستمک در روشن شدن هممنۀ ژنتمزی این فرایندهای شناختی 

ه کند و در نتم ه تصویر روشنی ا  در اوتمسی کمک بسماری می  

. قابل ذکر   آوردفنوتمپ بالمنی افراد مالتب به اوتمسنننی فراهی می   

خانواده     اسننننت  عات  طال ی      در م با های   دهای اوتمسنننی  متغمر

ویمی کودکان و والدین، جنسنننمت    مانند سنننن تق   تأثمرگذاری  

ترتمننب تولنند کودکننان خننانواده، تعننداد فرهننندان  کودکننان،

اجتماعی، قوممت و وضنننعمت    -اقتصنننادی خانواده، وضنننعمت  

(. در مطالعه حاضنننر    22ارتالاطی والدین همتاسننناهی شنننوند )     

برای متغمرهای سنننن تقویمی کودکان و     همتاسننناهی صنننرفاً   

 ابراینبنوالدین، وضننعمت تحصننملی و قوممت صننورت گرفت، 

مه می  نده متغمرهای     گردد در پژوهکتوصننن  تأثمرگذار  های آی

قرار گمرند.مورد بررسی بمشتری 
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Abstract 

Background and purpose: Assessment of executive functions in parents and relatives of individuals 

with autism disorder is one of the best ways to determine the role of different aspects of executive 

functions in the etiology of autism. Present study aimed to compare executive functions (inhibition & 

cognitive flexibility) in parents and siblings of autistic and normal children. 
Method: Present study was a casual-comparative research. Sample consisted of 248 individuals (124 

parents and siblings of autistic individuals and 124 parents and siblings of normal individual). Data 

were collected using Autism Spectrum Screening Questionnaire (ASSQ), Stroop Test, and Wisconsin 

Card Sorting Test. 

Results: Results showed significant difference between the groups in terms of their performance in 

both tasks. In other words, parents and siblings of autistic individuals had poorer performance in 

inhibition and cognitive flexibility (p < .001). 

Conclusion: Impairment in executive functions in individuals with autism disorder and their family 

can help researchers to identify the nature of autism-related executive functions disorders. 

Implications are discussed further.  

Keywords: autism, executive functions, inhibition, cognitive flexibility. 
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