تعلیم و تربیت استثنایی

زيرساختهاي عصبی کارکردهاي اجرايی و اهمیت آن در آموزش و توانبخشی
سمانه كرمعلی اسماعیلی  /دانشجوی دكترای كاردرمانی
دكتر مهدی علیزاده زارعی  /دكترای علوم اعصاب شناختی

کارکخدهای اجخایی به هوان مجاو ه مرارتهای ا ی و س
رایننتخ ،با

باالی مغش با ا اال نقش نظهارتی و کهتخ هی بهخ روی فخآیههدهای گههااتی سه وح

رفتار ت ابقی انسان در موقعن های ااص میگوند .این موقعن ها در گخای ی اتفا میافتهد کهه رفتهار اتوماتنه

فهخد ناکارآمهد اسه .

نقایص کارکخدهای اجخایی در کودکان ماکن اس به صورت ضعف در حن ه هایی نظنخ حل مسث ه ،یادگنخی ،حافظه ،رخدازش اطال ات و استدالل،
ارتباط بخقخار کخدن با دیاخان و تعامالت اجتاا ی ،درک اواندن ،نوگتن ،انجام تکا نف در مدرسه انجام بهازی ههای گخوههی ،انجهام یه

رهخوژش یها

کاردستی و  ...اود را نشان دهد .در حقنق می تواند رنامدهای قابل مالحظه ای در الکخد اجتاا ی ،تحصنلی و هنجهانی کهودک داگهته باگهد .ایهن
رنچندشتخین رفتار بشخ به رنچندش تخین بخش قشخ مغش او یعهی وبهای فخونتال مخبوط بودش و بخون داد آن رفتارهایی اس که متاهایش کهههدشی انسهان و
حنوان میباگد .بخاین اساس  ،گهاا زیخ ساا های صبی کارکخدهای اجخایی در انسان از اهان ویژشای بخاوردار اس  .داگتن اطال هات در ایهن
زمنهه بخای متخصصان آموزش و توانبخشی کودکان استثهایی امخی ضخوری اس تا بها دانشهی کامهل بهه آمهوزش و تهوانبخشهی کودکهان بها ااهتالل
کارکخدهای اجخایی بسخدازند .
واژههای كلیدی :کارکخدهای اجخایی ،وبهای فخونتال ،کودکان با ننازهای ااص

مقدمه

«کارکخدهای اجخایی» 1مجاو هه کارکخدههایی اسه
که وقتی افهخاد در موقعنه ههایی قهخار مهیگنخنهد کهه بهه
فخآیهدهای گهااتی نناز دارند ،از آنها استفادش میگود تها
الکخد به حد م لوب بخسهد .هاانههد موقعنه ههایی کهه
ننازمهد بخنامه ریشی یا تصانمگنخی هستهد ننازمهد اصالح
ا ا و رفتار جبخانی هستهد رفتارهای مورد نناز بهه اهوبی
یاد گخفته نشهدش باگههد یها تهوا یههای جدیهد ا اهال الزم
باگد موقعن هایی که ا خناک تصور گدش و زمانی کهه
ادت رفتهاری تثبنه گهدش ،ضهخورت
غلبه کخدن بخ ی
داگته باگد بد ی 2به نقل از وارد .)2116 ، 3این اصه الح
مجاو های از فخآیهدهای گهااتی را به کهار مهیگنهخد تها
فخد در انجام ی رفتار ت ابقی هدفاههد ،جدیهد و هاهخاش
با چا ش ،موفق گهود .هاصهخی ههم چهون تعنهنن ههدف،
بخنامهریشی ،سازماندهیرفتار ،انع افرییخی ،سنستمهای

حافظه و توجه ،حل مسث ه ،نظارش گخی 4و  ...در حنن ی
الکههخد اجخایههی مههورد ننههاز هسههتهد .فنشههخ 5و دیلههی، 6
.)2117
از ااتالالت کودکی که در آنها کارکخدهای اجخایی
بنشههتخین آسههنب را دیههدش اس ه مههیتههوان بههه ااههتالالت
یادگنخی ،ااتالل بنشفعا ی و نقصتوجه ،ااتالالت نافهی
رگدی نظنخ اتنسم و سهدرم آسهسخگخ ،ااهتالالت رفتهاری
گامل ااتالل سلوک و ااتالل نافخمانی مقابلههای ،آسهنب
مغشی ضهخبهای یها اکتسهابی ،ااهتالل هاهاههای رگهدی،
ااتاللهای یادگنخی ،سهدرم تورت ،سهدرم ا کل جهنههی
و اسکنشوفخننای کودکی اگارش ناود.
نقایص کارکخدهای اجخایی در کودکان ماکهن اسه
بههه صههورت ضههعف در حن ههههههایی نظنههخ حههل مسههث ه،
یادگنخی ،حافظه ،رخدازش اطال هات و اسهتدالل ،ارتبهاط
بخقههخار کههخدن بهها دیاههخان و تعههامالت اجتاهها ی ،درک

)1 -Executive Functions (EF
2 - Baddely
3 -Ward

4 - Monitoring
5 - Fischer
6 - Daley
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چکیده:
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متخصصههان امههخ آمههوزش و تههوانبخشههی کودکههان بهها
ننازهای ویژش ،الزم اس هانشه الوش بخ دانش تخصصهی
حخفه اود ،بخای درک انق از روشههای بهه کهار رفتهه
مخبوط به حخفه ،اطال اتی را از سایخ لوم به هوان دانهش
کاربخدی یا دانش تکانلهی 11کسهب ناایههد تها بتوانههد در
حخفه اود به صورت ی کارگهاس ال کهههد نهه یه
کههاردان .از ایههن رو در ایههن مقا ههه بهههابخ ایههن اسه کههه از
دیدگاش لم ا صاب 11به کارکخدهای اجخایی نااش کهنم.
کارکخدهای اجخایی به طور مخسوم معهادل هوبههای
فخونتال رنشهانی) در نظهخ گخفتهه مهیگهوند .در بعضهی از

1 - Brockmeier
)2 - Dysexecutive function (DEF
3 - Denckla
4 - Meltzer
5 - Krishnan

6 - Goldberg
7 - Hughes
8 - Russell
9 - Rubbin
10 - Applied or related knowledge
11 - Neuroscience

کارکردهای اجرایی به طور مرسوم معادل لوبهای فرونتال
(پیشانی) در نظر گرفته میشوند .در بعضی از پژوهشها،
هنوز از اصطالح «کارکردهای فرونتال» به عنوان مترادف
«کارکردهای اجرایی» و مشكالت در زمینهی کارکردهای
اجرایی ،با اصطالح «نشانگان لوب فرونتال» بحث میشود
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اواندن ،نوگتن ،انجام تکا نف در مدرسه انجام بازیهای
گخوهی ،انجام ی رخوژش یا کاردستی و  ...اهود را نشهان
دهد .بخاکانخ 2111 ،1لنشادش .)1385 ،بخای متخصصهان
توانبخشهی بهه کهار بهخدن واژشی «کارکخدههای اجخایهی»
امخی رایج میباگد .اما بخای متخصصان آموزش اسهتثهایی
و روانگهاسی آموزگی ،گاید بهکار بخدن کلاات متخادف
و معههادل ،مانهههد بخنامهههریههشی و سههازماندهههی تکهها نف،
مرههارتهههای م ا عههه ،مرههارتهههای یههادگنخی و حافظههه،
مرارتهای کهتخل اود و  ...آگههاتخ باگهد .بهه کهار بهخدن
چهنن کلاهاتی در مقهاالت مخبهوط بهه آمهوزش اسهتثهایی،
ااتالالت یادگنخی و بنشفعها ی  -نقهص توجهه سهابقهای
 41سهها ه دارد .حتههی از حههدود  21سههال گیگههته مشههاهدش
میگود که در موقعن های با نهی به ل هاخاش بودن زیاد
ااههتالل یههادگنخی و بههنشفعهها ی -نقههصتوجههه ،بههخای
متخصصان آسانتهخ اسه کهه بهه جهای نهام بهخدن ههوان
تشهخنص ،واژشی «بهد کهارکخدی اجخایهی» 2اطهال گههود
دنکال.)2117 ،3
تغننخات اانخ در دننا چه در آموزش اومی و چهه در
آموزش استثهایی نشان دادش اس که اهداف بخنامههریهشی
درسی باید بخ روی ایجهاد چها شههای بنشهتخ در ننازههای
رگدی دانشآموزان انتقال یابد تا آنها بتوانهد سهخیعتهخ و
مرثختخ به تواناییهای الزم در کارکخدهای اجخایی دسه
یابهد .رژوهشهای گستخدش بخ روی دانشآموزان هادی و
استثهایی نشان دادش اس که موفقن تحصنلی دانشآمهوز
بهطور فشایهدش به توانایی او در بخنامهریشی زمان ،سازماندهی
و او وی بهدی اطال ات ،تاایش بنن ایدشهای اصلی و مرم
با جشینات ،کهتخل منشان دس یابی به هدف و انعکاس آن
در فعا ن درسی یا غنخدرسی) یعهی ت ت کارکخدهای
اجخایی وابسته اس ملتشر 4و کخیشهان .)2117 ،5اسهتعارش
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معخوف هی در لههوم ا صههاب وجههود دارد کههه مههیگویههد:
«کارکخدهای اجخایی ،مدیخ اجخایی مغهش و هاچهون رهبهخ
ارکستخ اس که دستور میدههد چهه بخهشههایی از مغهش
ال کههد ،چه بخشهایی ااموش باانهد و بههطهور کلهی
فعا ن هاشمهان بخهشههای مختلهف را بها ههم هااههه
مههیکهههد» گلههدبخ  2111 ، 6بههه نقههل از وارد.)2116 ،
چهانچه رفتار ی کودک از سوی مخکهشی بها مهدیخی
مهاسب کهتهخل ناهخدد ،الیهم رفتهاری بهه دنبهال اواههد
داگهه و بسههته بههه نههوع آن رفتارههها ،بخچسههب یکههی از
ااتالالت ذکخ گدش در باال را اواهد گخف  .چهه بسها در
بخاهههی از ااهههتالالت نظنهههخ ااهههتالالت طنهههف اتنسهههم،
بدکارکخدی اجخایی به هوان له ااهتالل م هخح باگهد
هاگش ،7روسل 8و روبنن.)1994 ،9

تعلیم و تربیت استثنایی

رژوهشها ،ههوز از اصه الح «کارکخدههای فخونتهال» 1بهه
هوان متخادف «کارکخدهای اجخایی» و مشکالت در زمنهه
2
کارکخدهای اجخایی ،با اص الح «نشاناان وب فخونتهال»
بحه مههیگههود اسههتاز و ا کسههاندر . )2111 ،در مجاههوع
میتهوان گفه کهه کارکخدههای اجخایهی مجاو ههای از
شکل  – 1قشر پره فرونتال
فخآیهدهای مجهشا مخبهوط بهه نهواحی مجهشا در هوبههای
فخونتال ،به ویژش ناحنهی رخش فخونتهال جلهوی رنشهانی) آن
الفی  -جانبی
اس  .هخ چه ی تکلنف رنچندشتخ باگد ،نواحی بنشهتخی
از وبهای فخونتال را درگنخ میکهد و بهه د نهل ایهن کهه
قشخ رخش فخونتال
بنشتخ تکا نف چهد املی هستهد ،بخای بحه و جهدلهها
در م ا عات مخبوط بهه ا تبهار آزمهونههای هوب فخونتهال
وجههود دارد اسههتاز و ا کسههاندر 2111 ،منن ه  ،فههخدمن،
چشای  -رنشانی
امخسون 3و هاکاران.)2111 ،
در گیگههته ،یافتههههههای مخبههوط بههه صههبگهاسههی
به نظخ میرسد بخش الفی -جانبی قشهخ رهخش فخونتهال
کارکخدهای اجخایی بنشتخ از م ا عات حنوانی یا م ا عات
انسانی بسنار محدود بخ روی مغش افهخاد بناهار بها ضهایعهی در ابتکار ال ،ایجاد بخنامههای حخکتی و هنجان مخبوطه
وب فخونتال بهدس آمدش بود واین گاردنخ )1993 ،امها نقش دارد .در حقنق این سنستم ال اود را حتی رنش
امخوزش روشههای تصهویخبخداری مغهشی اطال هات بسهنار از گخوع حخک و در مخحلهی آمادش سازی آغاز میکهد.
به هانن ل تلهوریههای حاضهخ معتقدنهد کهه قشهخ رهخش
دقنق در این زمنهه به بشخ ارایه کخدشاند.
هدف از این مقا ه مخور االصهای از زیخبههای صهبی فخونتال در بخنامهریشی حخکتهی نقهش دارد بعضهی متهون
کارکخدهای اجخایی و ارایهی ی چارچوب اجاها ی در این ناحنه را «روح سنستم» مینامهد).
ناحنهههی چشههای -رنشههانی بنشههتخ در رفتههار هنجههانی
این راب ه میباگد تا متخصصهان آمهوزش و تهوان بخشهی
کودکان استثهایی با آگهایی با این مبح قهادر بهه ارایههی درگنخ اس  .افخاد با ضایعه به این ناحنه بهه جهای محهدود
گدن رفتار ،رفتارهای مفخط و مرار نشدش نشهان مهیدهههد.
ادماتی هدفاهدتخ و مرثختخ به مخاجعان اود باگهد .
آنههها ماکههن اسهه بی هههگههویی و سخاوگههی مفههخط،
تحخی رییخی ،تحال راینن ،رفتارهای جهسهی نامهاسهب،
دیدگاه كلی به عصب شناسی كاركردهای اجرایی
به طور کلی مخکش کارکخدهای کهتخ ی و اجخایی ،قشخ افسخدگی ناگرانی و در کل رفتارهای ناههجار بنن فخدی و
رخش فخونتال 4مغش در نظخ گخفته میگود که ا بته تهرا بخهش اجتاا ی نشان دههد .ی مورد گهااته گدش با این ا اوی
مسرول در این زمنهه ننس  .رهژوهشهها حهاکی از وجهود رفتاری «فنهنس گنج» 7اس که در سال  1811مهنالدی در
حداقل دو سنستم کارکخدی در قشخ رخش فخونتال میباگههد ی حادثه صههعتی یه منلههآهههی از ناحنهه چشهم وارد
1 - The Frontal functions
2 - The frontal lobe syndrome
3 - Miyake & Friedman & Emerson
4 - Prefrontal Cortex

5 - Dorsolateral
6 - Orbitofrontal
7 - Phineas Gage
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که بارتهد از سنستمهای الفی-جانبی دورسهو تخال) 5و
چشای -رنشانی اوربنتو فخونتال) 6گکل  .)1رژوهشاخان
تالش کخدشاند محل آناتومنکی نقایص را در وب فخونتال
به ویژش در دو ناحنه نام بخدش تعننن ناایهد.
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كاركردهای اجرایی و سیستم لیمبیک

وبهای فخونتال ارتباط تهااتهای با سنستم نابن و
اطفه دارند .به طوری که گاید برتخ باگد مرمتخین نقهش
وب فخونتال را بهه جهای فخآیههدهای گههااتی -اجخایهی،
راسههخدهههی ههاطفی ،رگههد اجتاهها ی و رگههد گخصههن ،
اودآگاهی و هوگناری در نظخ گخف استاز و ا کساندر،
 .)2111بههه قنههدشی هوناههواننش کههول و هاکههارانش
 )2115ننش تحول جهبههای اطفی کارکخدههای اجخایهی
بهها قشههخ چشههای -رنشههانی و تحههول جهبههههههای اهها صتههخ
گهااتی ،بها قشهخ الفهی -جهانبی در قسها رهخش فخونتهال
مختبط میباگد.
جانبی شدن نیمکرهای 8و تخصصی شدن كاركردی

9

در لوبهای فرونتال

کارکخدهههای اجخایههی از بعضههی جرههات ماکههن اسه
جانبی گدش باگهد .م خح گدش که نناکخش راسه بنشهتخ از
نناکخش چ در بخنامهریشی ،توا ی و اهود آگهاهی نقهش
دارد .شاک و هاکاران  )2114معتقدنهد نقهص کهارکخد
نناکهخش راسه با ه ههدم سهازماندههی و بخنامههریههشی
ضعنف میگود.
به نظخ میرسد سازماندهی افکار در س مفرهومی و
1 - Hongwanishkul
2 - Happaney
3 - Lee
4 - Zelazo
5 - Lezak
6 - Howieson
7 - Loring
8 - Lateralization
9 - Functional Specialization

41

10

انتخاب پاسخ و قشر پـره فرونتـال خلفـی -جـانبی
چپ

فخی ه  )2111 11معقتههد اس ه کههه قشههخ رههخش فخونتههال
الفی -جهانبی چه مسهلول تشهخنص طنهف راسهخههای
ماکن و کهار زدن راسخهای نامهاسب اس  .در اصهوص
کهار زدن راسخهای نامهاسب ،حافظههی کهاری ننهش نقهش
مرای را ایفا میکهد .به این معهی که تهوع راسخها باید در
هخ حظه در ذهن ناه داگته گوند تها امکهان بخرسهی آنرها
وجود داگته باگد .این دو با هم مختب هد ،امها در م ا عهات
و توان بخشی به طور جداگانه بهه آنرها رخدااتهه مهیگهود
شاک و هاکاران .)2114 ،
حل مسأله و تصمیمگیری به عنوان عناصر مهم کارکردهای
اجرایی وابسته به عملكرد قشر پره فرونتال خلفی -جانبی
چپ هستند و زمانی که آموزش حل مسأله اتفاق میافتد،
نوعی تمرین برای کارکردهای اجرایی نیز می باشد.

الوش بخ مرارتهای تحصنلی ،حتی در موقعنه ههای
بنن فخدی و اجتاا ی ننش این توانایی ها بخای دانهشآمهوز
ضخوری میباگهد .به این تختنب حل مسث ه و تصانمگنخی
بههه هههوان هاصههخ مرههم کارکخدهههای اجخایههی وابسههته بههه
الکخد قشخ رهخش فخونتهال الفهی -جهانبی چه هسهتهد و
زمانی که آموزش حل مسث ه اتفا میافتد ،نهو ی تاهخین
بخای کارکخدهای اجخایی ننش میباگد.
10 -Response Selection
11- Frith
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وب فخونتال او گهد .او از یه سهخکارگخ ناونهه و یه
ضو اوب اانوادش تبدیل به فخدی هتاک ،تحخی رییخ،
ناگکنبا و ضد اجتاا ی گد هخناهواننش کهول ،1هسههی،2
ههی ،3و زالزو 2115 ، 4ههشاک 5هاویسههون6و خیههه ،7
 2114واین گاردنخ.)1993 ،

الی ،با ضایعه وب گنجااهی راس
فعا ن ها در س
که با ضعف در توانایی توا ی میگهود ،مهختبط باگهد.
ضههایعات ههوب آهنانهههای راسهه با هه مشههکالتی در
یکسارچه کخدن محخکات رنچندش میگهود .بههابخاین چههنن
افههخادی در موقعن ه هههای چهههد بعههدی مشههکل دارنههد .در
ضایعات وب آهنانهای تحتانی راس ننش ،هاانههد ضهایعه
به وب فخونتال ،ااتالالت هنجانی ایجاد میگود.

تعلیم و تربیت استثنایی

4 - Henson
5 - Rugg
6 - Shallice
7 - Dolan
8 - Maintenance

9 - Spatial working memory
10 - Rostral Prefrontal cortex
11 - Burgess

41
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 نظارهگری و قشـر پـره فرونتـال خلفـی -جـانبی تسرنل گود .به هوان مثال دانشآموز بخای آمادش گدن درراست
رفتن به مدرسه باید مجاو های از فعا ن هها را رشه سهخ
نظههارشگههخی موننتوریههه ) ،فخآیهههد مههختبط کههخدن هم انجام دهد و در انجام هخ ی از اطال ات ذانخش گدش
اطال ات حاضخ در ذهن با ننازهای فعا ن که قبل از ایهن در حافظه استفادش نااید .نکته مرم این اسه کهه بسهته بهه
در ذهن به وجود آمدش اس  ،میباگهد .نظهارشگهخی ههم -نهوع اطال هاتی کههه قهخار اسه رهخدازش گههود ،قشهخ رههخش
چهنن ی مکاننسم کهتخ ی بهخای تعنهنن ا تبهار اطال هات فخونتال قدامی-جانبی راس یا چ وارد ال میگهوند.
دریههافتی و درک گههدش بههودش و هصههخ مرههم کارکخدهههای بخانانخته گدن قشخ رخش فخونتال قدامی-جانبی چ در بهه
اجخایههی مههیباگههد ههشاک و هاکههاران .)2114،قشههخ رههخش حافظه سسخدن کلاات گیاگتن کتابهایی که در جهدول
فخونتال الفی -جانبی راس  ،هم در نظارش گخی محتوای بخنامه آن روز می بنهد) و بخانانخته گدن قشخ رخش فخونتهال
اطال ات درونی مثل محتوای حافظه کاری 1یا رویهدادی 2قدامی-جانبی راس در به حافظه سسخدن باف های بنههایی
و هم در نظارشگخی محتوای اطال ات بنخونی مثهل توجهه رنای و حافظهی کاری فضهایی 9گیاگهتن اهوراکی در
قساتی از کنهف کهه مخهتص آن اسه ) نقهش دارد .ههم
ماتد 3بخ روی تکلنف  ،نقش دارد.
در گخایط مبرم و داگتن گ و تخدید نسب به راسخ ،چهههنن در بههه اههاطخ سههسخدن کلاههات ،قشههخ رههخش فخونتههال
ننازهههای نظههارش گههخی و متعاقبههاً فعا نهه ایههن ناحنههه ،در قدامی-جانبی چ  ،در به ااطخ سسخدن تصاویخ ناگههاس،
بنشتخین حد اواهد بود .مانهد زمانی که دانشآموز ناچهار قشخ رخش فخونتال قدامی -جانبی راس و در مورد تصهاویخ
اس در مهشل یکهی از بسهتاان اهود ،در منهان جاعهی از اگناء آگها قشخ هخ دو طخف فعال میگود به نقل از وارد،
افخاد ،تکها نف جدیهد ریاضهی اش را حهل کههد .هخچهه .)2116
فعا ن سخ تخ و رنچندشتخ باگد ،فعا ن این ناحنه بنشهتخ
10
اس ) ههسون ،4را  ،5گا نس 6و دالن 7ن  2111به نقهل  -چند تکلیفی و قشر پره فرونتال قدامی
بخش قدامی قشهخ رهخش فخونتهال  ،در هااههه کهخدن
از وارد.)2116 ،
تکا نف چهدگانه انجام چهد تکلنف بهه طهور ههم زمهان)
 نگهداری اطالعات 8و قشـر پـرهفرونتـال قـدامی -نقش دارد بخگس .)2111،11رژوهشها نشان میدههد کههقشخ رهخش فخونتهال قهدامی در زمهان انجهام ههم زمهان چههد
جانبی
نقش قشهخ رهخش فخونتهال قهدامی -جهانبی در نارهداری تکلنف ،نه در حفظ ی هدف در ذهن از طخیق حافظهی
اطال ات در حافظهی کاری ثاب گدش اسه  .ایهن ناحنهه کاری نقش دارد و نه در حظهی تغننخ اهداف .تهرا زمانی
بخ اساس ننازهای فعلی تکلنف ،دانش ذانخش گدش را فعهال این ناحنه فعا ن دارد کهه ایهن دو هصهخ بها ههم تخکنهب
میکهد تا تصهانمگنهخی در حهنن یه کهارکخد اجخایهی میگوند .مانهد زمانی که ی دانشآموز با نوگهتن کلاهه
غلط در دیکته ناچار اس قلهم را گیاگهته ،رهاک کهن را
 1 - Working memoryبخدارد ،کلاه را راک کهد و با دسه گهخفتن دوبهارش قلهم
memory
 23 -- Episodicباید به ااطخ داگته باگد که تا چه کلاه ای را نوگته بهودش
Sustained attention
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نقش سینگولیت 5قدامی در كاركردهای اجرایی

به طور معاول سنهاو ن قدامی بنشتخ به هوان بخشی
از سنستم نابن در نظخ گخفته میگود تا هوب فخونتهال.
درک دقنق ارتباطات صبی این ناحنه نشان مهیدههد کهه
برتخ اس آن را به هوان منهانجی بهنن نهواحی نابنه و
فخونتال در نظخ گخف گکل.)2
شکل -2قشر سینگولیت قدامی

نتیجه گیری

ی نقهش مسهلم سهنهاو ن قهدامی در کارکخدههای
اجخایی« ،کشهف ا ها» 6اسه کهه در موفقنه در انجهام
دادن تکا نف درسی یه دانهش آمهوز نقهش بهه سهشایی
1 - Wisconsin Card Sorting Test
2 - Verbal fluency
3 - Veitch
4 - Costello
5- Cingulate
6 - Error detection

42

کارکخدهایاجخایی در انسان از جا بتخین فخآیهدهای
گهااتی میباگد.در طی دهه گیگته توجه ویژش ای به تثثنخ
نقههایص کارکخدهههای اجخایههی بههخ فخایهههدهای گهههااتی،
تحصههنلی و یههادگنخی کودکههان اسههتثهایی مع ههوف گههدش
اس  .رژوهشاخان القهمهد به بخرسی این توانایی گهااتی
هاوارش با ی موقعن رنچندش و بغخنج مواجه بودشاند کهه
آن مشکل اساسی در م ا عهی کارکخدهای وب فخونتهال
میباگد .چخاکه گخایط با نهیکه بهطور ااص به وبهای
فخونتههال مخبههوط گههود ،وجههود نههدارد بهها کاههی اسههتثها در
7 - Response Conflict
8 - Stroop test
9 - Bench
10 - Task Switching
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و در ادامه آن معلم چه گفته اس  .سخ تخ از این زمهانی
اس که این دانش آموز نحوش ی در دس گخفتن درس
قلم را هم به تازگی یاد گخفته و باید به این قضنه هم توجه
کهد .افخاد با ضایعهی قشخ رخش فخونتال قدامی در حها ی در
انجام هم زمان چههد تکلنهف بها مشهکل مواجرههد کهه در
انجام ت ت آن ها موفق ال مهیکهههد .حتهی ماکهن
اس در آزمونهای دیاخ کارکخدهای اجخایهی کهه فقهط
روی ی تکلنف ال مهیکهههد ،هاانههد «آزمهون جهور
کخدن کارت ویسکانشین» 1و «روانی کالمی» 2موفق اهل
کههد بخگس ،ویت  ،3کستلو 4و گا نس ،2111 ،به نقهل از
وارد.)2116 ،

دارد .انلههی اوقههات راهکارهههای گهههااتی مانهههدآموزش
گنوشهای اودارزیابی ماکن اس به مشهکالت تحصهنلی
دانشآموزان کا کهد .اما تا زمانی که اگتباهات ،ناگی
از نقههایص کارکخدهههای اجخایههی باگهههد ،ایههن راهکارههها
نتنجهبخش نخواههد بود.
از دیاههخ نقههشهههای آن در کارکخدهههای اجخایههی،
ارزگنابی «تعارخ راسخ» 7اس موقعنتی که در آن یه
راسخ غا ب غنخمعاول مورد نناز اس تا تکلنف به درستی
انجههام گنههخد) .مثههال کالسههن تعههارخ راسههخ« ،آزمههون
استخوو» 8میباگد که آزمودنی باید بدون توجه به معههای
رنه نوگههته گههدش ،رنه جههوهخ آن را باویههد .بههه  9و
هاکاران 1993 ،به نقل از وارد.)2116 ،
در «تغننخ تکلنف» ،11قشخ رهخش فخونتهال الفهی -جهانبی
چ و قشخ سنهاو ن قهدامی بها ههم اهل مهیکهههد .در
حقنق سنهاو ن قدامی در انجام هاشمان چههد تکلنهف
مثههل گههوش دادن بههه صههدای معلههم و هاشمههان نوگههتن
کلاات) و قشخ رخش فخونتال الفی -جهانبی چه در تغننهخ
تکلنف رفتن به سرال بعدی ریاضی که راش حهل دیاهخی
دارد)  ،فعا ن بنشتخی دارند وارد.)2116 ،

تعلیم و تربیت استثنایی

1 - Higher cortical function
2 - Higher order thinking skills
3 - Alvarez
4 - Emory
5 - Ventromedial circuit
6- Accumbens
7 - Apathy

اختالل عملكرد در هر یک از حیطههای زندگی میتواند
ناشی از بد کارکردی اجرایی باشد .اساس کارکردهای اجرایی،
مهارتهای شناختی سطح باال مانند انعطاف پذیری ذهنـی و
عملی ،حل مسأله ،برنامهریزی ،شكل گیری مفهوم ،تفكر
انتزاعـی  ،خالقیت و  ...است که خود اینها از اشـكال
سادهتر و سطح پایین تر شناخت تشكیل یافتهاند

در م ا عات جدید تثکنهد بهخ ایهن اسه کهه بهه جهای
سهدرم وب فخونتال« ،سهدرم بد اجخایی» 8بهکار رود .ایهن
اص الحگهاسی نشان میدهد که باید از محدودش آنهاتومی
و روانگهاسههی فخاتههخ رفتههه و رفتههار در محههنط را نشههانهی
معتبختخی از کارکخدهای اجخایی دانس آ وارز و اموری،
 .)2116این سهدرم با آسنب چشاانخ در توانایی بازی
کخدن ،مشارک های اجتاها ی ،انجهام تکها نف مدرسهه،
انجام فعا ن های روزمخشی زندگی و  ...در کودک میگود
فنشخ و دیلی  .)2117 ،این بدان معها اسه کهه هالوش بهخ
آموزشهای با نهی توسط تهنم تهوانبخشهی در مخاکهش ،در
این زمنهه ،متخصصانی چون کاردرماناخان باید به ارزیابی
و توانبخشی در محنطهای طبنعی دانشآموز با نناز ویژش،
مانهههد اانههه ،رههارک و مدرسههه بسخدازنههد .بههخای آمههوزش
مهاسب ق عاً تشخنص و ارزیابی قهدم اول مهیباگهد .بهخای
ارزیابی کارکخدهای اجخایی از آزمونهای زیادی میتوان
استفادش کخد .اما در ایهن منهان آزمهونههایی کهه الکهخد
کودک در محنطهای طبنعی را ارزیهابی مهیکهههد ،مانههد
«رخسههشنامههه مقنههاس رفتههاری کارکخدهههای اجخایههی» 9در
او ویه هسهتهد ،چههخا کهه از طخیهق آنههها نقهاط قههوت و
ضعف کودک ننش مشخص اواهد گد و راههاهایی بهخای
طخح درمان اواههد بهود سورنسهن و هاکهاران.)2114 ،
بهابخاین از این بح مهیتهوان نتنجهه گخفه کهه ااهتالل
8 - Dysexecutive syndrome
)9 - Behavior Rating Inventory of Executive functions (BRIEF
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مخاحل او نه دمهانس هوب فخونتهال در بشرگسهاالن) .ایهن
کارکخدها که در مدلهای رشگکی به «کارکخدهای قشخی
س باال» 1معخوف هستهد در مدلهای آموزگی به آنهها
«مرارتهای تفکخ س وح باال» 2اطهال مهیگهود دنکهال،
.)2117
4
3
آ وارز و اموری  )2116در مخور فخاتحلنل اهود بهخ
روی م ا عات کارکخدهای اجخایی و وبهای فخونتال در
انسان ،سه مدار فخونتال -ساب کورتنکال اساسی را که در
فخآیهدهای گهااتی ،هنجانی و انانشگی درگنخ اسه  ،بهه
گخح زیخ بنان میکههد:
 )1قسا الفی -جانبی رخشفخونتال به یکی از هسهتهههای
قا دشای اخوجی میدهد و به کارکخدهای اجخایی روانی
کالمی ،توانایی ناه داگتن تکلنف و انتقال توجهه از روی
آن ،بخنامهریشی ،مرار راسخ ،حافظهکهاری  ،مرهارتههای
سازماندهی ،استدالل  ،حل مسث ه و تفکخ انتشا هی مخبهوط
اس .
5
 )2مههدار قههدامی-داالههی کههه در انانههشش نقههش دارد از
سنهاو ن قدامی گخوع گدش و به اکامبهس6های هستهای،
اخوجههی مههیدهههد .ضههایعات ایههن ناحنههه اغلههب ایجههاد
بیاحساسی ،7کاهش تعامل و قبماندگی روانی -حخکتی
میکههد.
 )3قشخ چشای -رنشانی که به یکی از هستههای قا دش ای
اخوجهههی دادش و در رفتهههار اجتاههها ی مهاسهههب نقهههش
دارد .ضههایعات در ایههن ناحنههه ،با ه ههدم مرههار رفتههار،
تحخی رییخی و رفتار ضد اجتاا ی میگود.
الوش بخ اخوجیهای او نههای کهه در بهاال ذکهخ گهد،
وبهای فخونتال ارتباطات چهدگانه با نواحی قشخی ،زیهخ
قشخی و ساقهی مغش دارند و بایهد بهه ههوان یه سنسهتم

اجخایی رنچندش گامل تعداد زیادی از سهااتارهای سنسهتم
صبی مخکشی در نظخ گخفته گوند.
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یعهی تفاوتهایی کهه بهنن کودکهان اسهتثهایی و کودکهان
ادی مشهاهدش مهیگهود حاصهل تفهاوتههایی اسه کهه
بخشهای مختلف مغش آنها از نظخ سااتاری یا کارکخدی
.)2114 ،با هم دارد ابدی و هاکاران
درک زیخسههاا هههای صههبی ایههن مرههارتههها بههه
 کا اواههد کهخد تها بها،متخصصان امخ ا نخ آموزش
بنهش انقتخی نسب به کارکخدهای اجخایی به آمهوزش
و تههوانبخشههی کودکههان دارای نقههایص در ایههن زمنهههه
.بسخدازند

الکخد در هخ ی از حن ههای زندگی میتواند ناگی از
.بد کارکخدی اجخایی باگد
 مرارتهای گهااتی س،اساس کارکخدهای اجخایی
، حههل مسههث ه،بههاال مانهههد انع ههاف رههییخی ذههههی و الههی
 االقنه،  تفکخ انتشا ی، گکل گنخی مفروم،بخنامهریشی
 اس که اود اینها از اگکال سادشتخ و س رایننتهخ... و
 مفروم کارکخدهای، بهاین تختنب.گهاا تشکنل یافتهاند
 باید به حهد کهافی گسهتخدش فهخخ گهدش و نقهش،اجخایی
.بخشهای متهو ی از سنستم صهبی در آن حهاظ گهخدد
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