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اختالل عملکرد اجرایی در اوتیسم 
 
 
  

ــهای از  عملکـرد اجرایـی، بـه مجموع
عملکردهـا، مـــانند برنامــهریزی، حافظــۀ 
کـــاری1، کنـــترل تکانـــهها، مـــــهار و 
انعطافپذیری تفکر و نیز شروع یک کار 
و نظارت بــر آن اطـالق میشـود. اختـالل 
عملکردهـای اجرایـی در بیمـارانی دیــده 
میشود کــه دچـار آسـیب لـوب فرونتـال 
هستند. ایــن اختـالل در طیـف اختـالالت 
عصبی ناشی از اختالالت تکامل اعصــاب 
ــاالً در ایجـاد نقـایص مـادرزادی  که احتم
لوبفرونتال نقــش دارنـد نـیز دیـده شـده 
 ،ADHD ـــالالت شــامل اسـت. ایـن اخت
اختالل وسواسی – جبری، سندرم تورت، 
ـــا، اســکیزوفرنیا و طیــف  فنیـل کتونوری
اختالالت اوتیسم میباشــند. بـاید یـادآور 
شد که اختالل عملکرد اجرایــی میتوانـد 
ـــیر از آســیبهای  در سـایر آسـیبها (غ

نواحیلوب فرونتال) نیز رخ دهد. 
اختالالت اوتیسم یــک نـوع اختـالل 
رشـد اسـت کـه بـا تعـامالت و ارتباطــات 
ـــای  اجتمـاعی مختلـف، همـراه بـا رفتاره
تکــراری و تمــایالت محــدود تعریـــف 
میشود. این اختالل در تمــام عمـر تـداوم 
مییابد و تقریبــاً  0/6 درصـد از جامعـه را 
ــرار میدهـد و شـیوع آن در  تحت تأثیر ق
ــه از  مردان سه برابر زنان است. تخمینی ک

ــری در ایـن افـراد وجـود دارد  ناتوانی یادگی
متفاوت است، ولی آمارهــای اخـیر شـیوعی 

حدود 70 درصد را ذکر کردهاند. 
وجود اختــالل عملکردهـای اجرایـی در 
اوتیسـم، موضـوع بسـیاری از بحثهاســـت. 
اخـیراً بـه منظـور یـافتن انـواع اختــالالت در 
عملکردهـای اجرایـی موجـود در اوتیســم و 
دیـگر اختـالالت رشـدی اعصــاب کــه بــا 
آسیب لوبفرونتال همراه هســتند، مطالعـات 

زیادی شده است. 
برنامهریزی و طراحی انجــام یـک کـار، 
ــت پویـا و پیچیـده کـه در آن  عملکردی اس
رونـد طراحـی شـده بـاید همـــواره کنــترل، 
ــان شـود. عملکـرد  ارزشیابی و متناسب با زم
ـــه  کودکـان، نوجوانـان و افـراد بـالغ مبتـال ب
ـــــوط بــــه  اوتیســـم، در آزمونهـــای مرب
ـــل گزارش شــده اســت.  برنامـهریزی، مخت
ضعف در انعطافپذیری تفکــر، بـا پشـتکار 
در انجام کارها، رفتارهای قالبی و اِشکال در 
ــال حرکتـی نشـان  متعادلسازی و تنظیم اعم
داده میشود که بیانگر وجــود مشـکالتی در 
ــار یـا اعمـال  توانایی تغییر مسیر تفکر به افک
مختلف وابسته به تغییر شرایط بیرونی است. 
کودکان مبتال به اوتیسم، از کودکــان سـالم 
همسـن خـود (از نظـر سـن عقلـی)، پشــتکار 
ــا  بیشتری نشان دادهاند. مقولۀ مهار تا حدی ب

دو مقولـۀ فـوق (برنامـــهریزی و انعطــافپذیــری 
ــال  تفکر) متفاوت است. کودکان و بزرگساالن مبت
به اوتیسم در آزمون کالسیک مهار2 طبیعی عمــل 
کردهاند، حال آنکه عمل افراد مبتال بــه اختـالالت 
تکـامل عصبـی کـه واجـــد اختــالل در عملکــرد 
اجرایی هستند (مثل مبتالیان بــه ADHD یـا فنیـل 

کتونوریا) در این آزمون مختل بوده است.1 
ــه  عملکرد اجرایی، ساختاری شناختی است ک
ــه  از آن برای توضیح رفتارهایی که ظاهراً وابسته ب
عملکرد لوبهای فرونتال هستند، استفاده میشود. 
تعداد مطالعاتی که ســاختار مغـز بیمـاران مبتـال بـه 
اوتیسـم را بررسـی کنـد، بسـیار محـدود هســـتند، 
هرچند کــه طبیعـی نبـودن قسـمتهایی از نواحـی 
کورتکس و ســاب کورتکـس ثـابت شـده اسـت. 
ــی در بلـوغ مغـزی در دورۀ  برای مثال، تأخیر موقت
بعد از نوزادی در لوب فرونتال و اشکاالت سیستم 
ســروتونرژیــک در کورتکــس پــره فرونتـــال و 
آنومالیهـــــای ســـــــاختاری در کورتکــــــس 
اوربیتوفرونتال همگی گزارش شدهاند. حال سؤال 
ــی  اینجاسـت کـه آیـا اختـالل عملکردهـای اجرای
میتوانـد یـک شـاخص تشـخیصی بـرای اوتیســم 

باشد؟ 
یکـی از مسـایل  مشکلسـاز ایـن اســـت کــه 
ــای  اختالالت عملکرد اجرایی، در طیف بیماریه
ــی نـیز یـافت میشـوند، هـرچنـد کـه  تکامل عصب

                                                           
1- working memory 2- stroop task
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مطالعات عموماً نشان دادهاند کــه الـگوی 
خاصی از اختالالت عملکردهای اجرایــی 
ــــم را از دیـــگر  وجــود دارد کــه اوتیس
اختالالت (مثل ADHD، سندرم تورت و 
اختـالل سـلوک) متمـایز میکنـد؛ مثـــالً،  
مقایسۀ اوتیســم و ADHD نشـان میدهـد 
که در ADHD، نقایص واضحی در مـهار 
دیده میشود، حال آنکــه در برنامـهریزی 
ــم میخـورد. بـا در  نقایص کمتری به چش
ــا میتـوان گفـت  نظر گرفتن این تفاوته
ــی  کـه اسـتفاده از مقیـاس عملکـرد اجرای

میتوانـد شـاخصی بـرای تشـخیص اوتیســم 
ـــا از  باشـد. در طـول دهـه گذشـته، دانـش م
اختالل عملکرد اجرایی در اوتیســم بیشـتر و 
امکـان تشـخیص اجـزای عملکـرد اجرایـــی 

سالم و نیز اختالالت آن فراهم شده است. 
در مجموع میتوان گفت، افراد مبتال بــه 
ـــراد بــالغ در  اوتیسـم در سـنین مدرسـه و اف
برنامهریزی یک عمل، اختالل دارند و انواع 
ــانگر  خاصی از رفتارهای با پشتکار را که نش
نقص در انعطافپذیری فکری اســت، نشـان 
ــهار  میدهنـد. ایـن افـراد نقـص در کنـترل م

ــرچنـد کـه در بعضـی مواقـع، در  داخلی ندارند، ه
مهار پاسخها نقص دارند، که شاید نشــاندهنده بـه 
کارگیری اجباری یک قانون تغییرناپذیر شــخصی 
ــات آینـده  باشد. با قبول چنین برخوردی در مطالع
فهم ما از عملکرد اجرایی در مغزهای  اوتیســتیک 
و غیراوتیستیک پیشرفتهایی خواهد کرد کــه مـا 
ــدگی  را در بهینهسازی روشهایی که میتوانند زن
شخصی یک فرد مبتال به اوتیســم را بـهبود دهنـد، 

یاری میدهد. 
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