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 :نظريه ي کارکرد اجرايي 9-8-

است  ييسم هاياز مکان ييعملکرد اجرا کند. ين مييسم را تبيف اتياختالل ط يب هايگر از آسيد يکيه ين نظريا   

 و هدف مدار يجاد رفتار هاياي، تکانش ياز پاسخ ها يريجلوگ، ر توجه منعطفييتغ ييسبب توانا يکه در افراد عاد

ما  يستم نظارتيا سي 1يمرکز يده بدون اصطالحات اجراين اياساس ا گردد. يبا برنامه م منظم و يوه يحل مسله به ش

سم يرگانا يعنيشوند  يط کنترل ميمح يله يعملکردها به وس د.يف گرديتوص 1981در  4س يو شال 3توسط نورمن 2فوق

 يا برنامه هايت يفعال يمافوق شما يستم توجهيدهد. بدون وجود س يزاند پاسخ ميانگ يکه رفتار را برم يميبه عال

در نظر  قرار دارد. 6مباحثه اي يزيستم برنامه ريگاه آن در سيکه جا 5کنند ياجرا رقابت م ين خودشان برايب يحرکت

از  يکيمافوق  يستم توجهيکه سيباشد در حال يم 7ي عقده هاي قاعده اياز عملکرد ها يکيستم ين سيس ايشال

ه ن ادعا کيا شوند. يمعمول بازدار يت هايدهد که فعال يستم اجازه مين سيا باشد. يلب فرونتال م يعملکرد ها

ت شده يب در لب فرونتال ثابماران با آسيب يباشد از مطالعه  يلب فرونتال م يمافوق ازعملکرد ها يستم توجهيس

 :عبارتند از ييسنجش عملکرد اجرا يآزمونها .است

د بتواند روش منظم کردن کارت ها را به ين آزمون فرد بايدر ا :ينسکانسيو يآزمون منظم کردن کارت ها –الف 

 (.1964، 8ملينر ) ر دهدييتغ يصورت قابل انعطاف

د قبل از عمل ين آزمون فرد بايا . دري باشدآن به اسم شهر لندن م يکه آزمون اصالح شده  يآزمون شهر هانو -ب

  به حل مسله بپردازد.ي زيبا برنامه ر

ف کند که کلمات آن با يرا تعر يد داستانين آزمون فرد بايدر ا 9اس-آ -ا آزمون افي يکالم يآزمون روان -ج

 ي وجود دارد.ت زمانين آزمون محدوديا در شوند. يه شده شروع ميحروف ارا

                                                                 
1 -Centeral executive 
2 -Supervisory Attentional System 
3 -Norman 
4 -Shallice 
5 -Contend 
6 -Contention scheduling System 
7 -Basal-ganglia 
8-Milner  
9 -F – A –S Test 

http://goftardarmaniazarbaijan.com/
http://goftardarmaniazarbaijan.com/
http://goftardarmanitabriz.com/
http://goftardarmanitabriz.com/
http://tabrizslp.blog.ir/
http://tabrizslp.blog.ir/
http://goftardarmaniazarbaijan.com/
http://goftardarmaniazarbaijan.com/
http://goftardarmanitabriz.com/
http://goftardarmanitabriz.com/
http://tabrizslp.blog.ir/
http://tabrizslp.blog.ir/


 

12021921190و   12026019190دانشگاه تهران          دکتر جعفر معصومی            دکترای تخصصی گفتاردرمانی از   
 tabrizslp.blog.ir و goftardarmanitabriz.com و goftardarmaniazarbaijan.com و com.گفتاردرمانی
 
 

از  و دينما يهدف قابل مشاهده را بازداردن به يم رسير مستقيد مسين آزمون فرد بايدر ا: 11يدن از ميانبرآزمون رس -د

 يد.دن به هدف استفاده نمايرس يبرا ير ميانبرمس

ن يد. از اندارن يين آزمونها توانايا شود در انجام يده ميعه لب فرونتال ديکه در آنها ضا يمارانيب سم ويماران اتيب   

ک يال داشته باشند. لب فرونت يعه يز ممکن است ضايسم نيماران اتيم که بيينما يريجه گينگونه نتيم ايتوان يم يافته

 .دي ذهن توانايي ندارنتئور يآزمون ها يسم در اجرايکودکان ات ين است کها ،افتهين يگر ايد يمنطق يجه ينت

بد ، لب فرونتايآس ياي از نشانه هکيدارند و  يياجرا يسم اختالل عملکرديماران اتيدارد که بنوجود  يشک   

مت ن عاليافتد و ا ياتفاق م يکينياز اختالالت کل يعيسف ويدر ط يياجرا يبد عملکرد باشد. يم يياجرا يعملکرد

ب ياز خود آس ييرااج يدر آزمون بد عملکرد يرماران زيهشت گروه از ب .ي باشدسم نميف اتياختالالت ط يژه يو

 –اختالل وسواس  يماران دارايب-د 11وي – يک – ياختالل پ يماران دارايب -بي زو فرنياسک -الفدهند  ينشان م

فرونتال  سندرم لب -خ نسونيپارک -چ يش فعالينقص توجه همراه با اختالل ب -ج ل دال تورهيسندرم ژ -ح ياجبار

 ي. نقص ذهن يکودکان و بزرگساالن دارا -ق

شده توسط  فيتعر يو مفهوم سندرم بد عملکرد يروانپزشک يها ين دسته بنديدهد که ماب ينشان م يافته ها نيا   

ب در اجرا هستند اما منجر به يآس ين عارضه ها دارايا يهمه  وجود ندارد. يخاص يهم پوشان 13يو بادل 12لسونيو

 يماراناز ب يعدادت د.يف نمايسم را توصيات يماريتواند ب ينم ييبه تنها يياجرا يبد عملکرديسم نشده اند. اختالل ات

گر به يديند ها از يکن فرآياثبات استقالل ا يکه براي دهندذهن را نشان م يو تئور يين عملکرد اجرايعدم ارتباط ب

 .يماز دارين يقتريدق يآزمونها

 يشنهاد ميل پن مديا .ي باشدل نميتحله و يک سطح قابل تجزياست که در  يده ايچيار پيمفهوم بس ييعملکرد اجرا 

 ين سطح از اختالالت به طور واضحيتر ا ييجز يها يباشد که در بررس يم ين سطحچند يند داراين فرآيکند که ا

 دهند. يخود را نشان م

                                                                 
10 - The Detour Reaching Test 
11 -P K U 
12 -Willson 
13 -Badly 
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زمون آ اين نظريه همه ي ابعاد اتيسم را توضيح نمي دهد.تعدادي از مطالعات نشان داده اند که کودکان اتيسم در انجام

 هاي زير مانند افراد عادي موفق هستند.

(. در 1991؛ تان و هاريس، 1984؛ هوبسون، 1991؛ بارون کوهن، 1989گرفتن چشم انداز بينايي )بارون کوهن، -الف

اين فعاليت کودک بايد بتواند بگويد که شخص ديگر در وضعيت فضايي آنها چه چيزي را مي تواند ببيند حتي اگر 

 به طور معمول کودک مي بيند، متفاوت باشد.با چيزي که 

(. 1996؛ سوويتنهام، بارون کوهن، گومز و والش،1991؛ لکام و پرنر، 1992آزمون تصوير اشتباه )لسلي و تايسس،  -ب

در اين فعاليت کودک بايد تفسير نمايد که چه چيزي در يک تصوير کهنه ي واقعي خواهد بود در حاليکه مي داند 

 يافته است  واقعيت تغيير

(.اين آزمون مانند آزمون تصوير اشتباه است با 1991؛ ليکام و پرنر، 1992آزمون نقشه ي اشتباه )لسلي، تايسس،  -ج

 .اين تفاوت که به جاي تصوير نقشه را به کار مي بريم

(.اين آزمون نيز توانايي مانند توانايي آزمون تصوير اشتباه را 1992آزمون نقاشي اشتباه )چارمن و بارون کوهن،  -ح

 ه جاي تصوير به کار مي بريم.مي سنجد با اين تفاوت که نقاشي را ب

(.اين آزمون نيز مانند آزمون تصوير اشتباه مي باشد با اين تفاوت 1995آزمون مدل اشتباه )چارمن و بارون کوهن،  -خ

 که مدل را به جاي تصوير به کار مي بريم 

خواسته مي شود (.در اين آزمون از کودک 1993آزمون واقع گرايي ذهني در نقاشي )چارمن و بارون کوهن،  -چ

که تصوير شي را بکشد که قسمتي از آن خارج از ديد مي باشد بطور مثال از آزمودني خواسته مي شود که فنجان 

قهوه اي را بکشد که دسته ي آن خارج از ديد مي باشد. در اين آزمون کودک اتيسم واقع گرايي ذهني را نشان مي 

د افراد غير اتيسم با سن ذهني مشابه عمل مي کند )به طور مثال زيرسن دهد که متناسب با سن ذهني اش مي باشد و مانن

سال(. براي مثال آنها دسته ي فنجان قهوه ي خارج از ديد خود را نقاشي مي نمايند البته بايد در نظر داشته 6ذهني 

ي کنند به تصوير مي سالگي مي باشد و زير اين سن آنها هرچه را مشاهده م 6باشيم که سن واقع گرايي بينايي حدود 

کشند نه آنچه را که درباره ي آن اطالعات دارند.يان آزمون نشان مي دهد که اگر آنها اسير واقعيات هستندبايد واقع 

 گرايي بينايي پيشرسي را نشان بدهند در حاليکه آنرا در کودکان اتيسم مشاهده نمي کنيم.
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ل تئوري اجرايي به توضيحات بيشتري نياز دارد.عالوه بر اين تقلي به خاطر داليلي که در باال گفته شد نظريه ي عملکرد

ذهن به نظريه ي عملکرد اجرايي بعيد است .نقص عملکرد اجرايي به همراه نقص تئوري ذهن اتفاق مي افتد زيرا آنها 

ورد اتيسم، م در توضيح مشکل ناحيه پيشاني مغز را دخيل مي دانند.با وجود اين انتقادات تئوري عملکرد اجرايي در

 نظريه ي مهمي مي باشد.

ي، تکرار يتارهارف ي است کهموفق يه يسم نظريف اتياختالالت ط ياز رفتارها ين برخيدر تب ييعملکرد اجرا يتئور

ت. يد که اين رفتار ها با استفاده از نظريه تئوري ذهن قابل توصيف نيسنما مي فين اختالالت را توصيا يمار گونه يب و

الت طيف است که در اختال ييعملکرد اجرا يريدرگيب لب فرونتال با م آسيمار گونه از عاليو ب يتکرار يرفتارها

 شناختي مسئول دو رفتار غير عادي متفاوت مي باشد. (. در اين ديدگاه دو نقص1988اتيسم مشاهده مي شود )شاليس، 
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