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Objectives Executive functions refer to the use of cognitive processes to control thoughts and emotions. 
The purpose of this study was to predict impairment in executive functions, based on impairment in 
motor and linguistic growth in children.
Methods The research method is descriptive correlational. The statistical population of this study was all 
students of elementary school studying in the academic year of 2018-2019 in Tabriz City, AMONG them 
700 were selected in a multi-stage cluster. In the next step, their parents were asked to complete the 
Coolidge Neuropsychological and Personality Questionnaire (2002) and FTF-5 -15 questionnaire. The 
data were analyzed by Simultaneous Regression tests.
Results The results showed that defective motor skills, language proficiency, and communication skills 
cause an executive function disorder.
Conclusion Language skills and motor development are factors that are effective in the growth of execu-
tive functions.
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Extended Abstract

1. Introduction

xecutive functions refer to the ability to 
use cognitive processes to control thoughts 
and emotions and this ability causes goal-
directed behavior, therefore the executive 
functions necessary to succeed in the daily 

lives of all human beings. In neurobiological studies, it 
has been determined that the prefrontal cortex and its 
connections have a major impact on the growth of execu-
tive functions. The growth of the prefrontal cortex begins 

at birth and continues until puberty and this long-term 
growth is more influenced by environmental stimuli.

Research has shown that the main growth of executive 
functions occurs between the ages of 3 and 7 and contin-
ues gradually until the teenage years. Children in different 
periods are susceptible to the impact of their environment. 
There is also research evidence that in early childhood, 
children in terms of the growth of executive functions, are 
more influenced by their environment. The research has 
shown that motor growth is one of the environmental fac-
tors affecting the growth of executive functions.
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Motor growth refers to progressive changes in motor be-
havior throughout life, which is the result of the interac-
tion between task needs, individual biological characteris-
tics, and environmental conditions. Studies conducted by 
researchers who examined the effects of movements on 
executive functions in adolescents showed that children's 
executive functions are influenced by their motor growth. 
The other components of the environment associated with 
executive functions are language development. In this re-
gard, the research has identified, children with language 
impairments also have weaknesses in executive func-
tions. Given the existing vacuum and the lack of coher-
ent research that examines the impact of environmental 
factors such as motor and lingual skills growth on execu-
tive functions, the present study was conducted with the 
purpose prediction of impairment in executive functions 
based on defects in motor and linguistic growth.

2. Methods

The research method is descriptive correlational. The 
statistical population of this study was all students of 
elementary school studying in the academic year of 
2018-2019 in Tabriz City that 700 of them were se-
lected through multistage cluster sampling. In the 
next step, their parents were asked to complete The 
Coolidge Personality and Neuropsychological Ques-
tionnaire (2002) and FTF-5 -15 Growth Inventory.

3. Results

The findings of this study showed that the effect of 
the defect in the received language (0.19) and defect 
in the communication language (0.25) on the executive 
function disorder was significant at the level of 0.0001. 
Also, the effect of the defect in large movements (0.12) 
is significant on the incidence of executive functions 
at the level of 0.004; however, defects in expressive 
language and delicate movements do not have a sig-
nificant effect on the prediction of executive function 
disorder. Hence, the lack of large motor skills, recep-
tive language skills, and communication language 
skills can lead to executive function disorder.

4. Discussion

The present study showed that defect in the receptive 
and communication language is effective in predicting 
executive function disorder. This finding is consistent 
with the results of some studies. In explaining the re-
lationship between language deficits and disruptions in 
executive functions, the function of brain structures, 
especially the prefrontal lobe, can be used. 

Given that language development facilitates the 
transfer of people's experiences, helps people without 
direct experience, and uses concepts to intervene in 
various affairs that will result in the growth of higher-
level cognitive processes such as executive functions.

Of the etiology of the relationship between deficits in 
motor skills and executive function disorder, it can be 
argued that physical activity by controlling the mainte-
nance, growth, and differentiation of neurons, synaps-
es, and angiogenesis improves neurotrophy and, as a 
result, improves cognitive functions such as processing 
speed, control strategies, and scheduling and working 
memory. 

Another explanation for the relationship between 
motor growth and executive functions can be raised. 
Given that the three main executive functions strate-
gies - inhibition, working memory, and shifting at-
tention - are affected by the development of the cer-
ebellum, whose development is also influenced by the 
motor growth, especially the delicate movements. The 
development of motor skills plays a role in the growth 
of executive functions by facilitating the development 
of the cerebellum. Language skills and motor develop-
ment are factors effective in improvement of executive 
functions in children.
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نشانی: تهران، دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشکده علوم رفتاری و بهداشت روان )انستیتوی روانپزشکی تهران(، گروه روانشناسی بالینی. 
تلفن: 66551656 )21( 98+

ahmad.ashouri@gmail.com :پست الکترونیکی

اهداف کارکردهای اجرایی اشاره به استفاده از فرایندهای شناختی برای کنترل افکار و هیجانات دارد. هدف از پژوهش حاضر پیش بینی اختالل 
در کارکردهای اجرایی بر اساس نقص زبانی و حرکتی در کودکان بود.

مواد و روش ها روش پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه دانش آموزان مقطع ابتدایی مشغول به 
تحصیل در سال تحصیلی 1397-1398 شهر تبریز بودند که از بین آن ها هفتصد نفر به  صورت خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند و در گام 
بعدی از والدین آن ها خواسته شد پرسش نامه های عصبـ  روان شناختی و شخصیتی کولیج )2002( و پرسش نامه مشکالت رشدی و رفتاری 
کودکان 5 تا 15 سال )نسخه والدین( را تکمیل کنند. داده ها با استفاده از آزمون رگرسیون هم زمان و نرم افزار SPSS نسخه 25 مورد تحلیل 

قرار گرفتند.
یافته ها نتایج نشان داد نقص در مهارت حرکتی درشت )0/12(، مهارت زبان دریافتی )0/19( و مهارت زبان ارتباطی )0/25( به صورت معنی داری 

در به وجود آمدن اختالل کارکردهای اجرایی نقش ایفا می کنند.
نتیجه گیری مهارت های زبانی و رشد حرکتی عواملی هستند که در رشد کارکردهای اجرای مؤثرند.

کلیدواژه ها: 
رشد، حرکت، زبان، 
کارکردهای اجرایی
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پیش بینی اختالل در کارکردهای اجرایی بر اساس نقص در رشد حرکتی و زبانی

، فرهاد غدیری صورمان آبادی، علی محمدزاده  ، * احمد عاشوری  کریم عبدالمحمدی 

مقدمه

امروزه این دیدگاه که رشد مغز افراد تحت تأثیر محیط اولیه 
زندگی آن هاست به  عنوان یک دیدگاه مطرح است ]1[. در این 
راستا در مجامع علمی نیز تالش ها و بررسی ها برای اثبات تأثیر 
محیط اولیه بر رشد عصبی کودک با سرعت باالیی در حال انجام 
است ]2[. یکی از جنبه های مهم رشد شناختی که به شدت تحت 
تأثیر رشد و تکامل مغزی قرار دارد، کارکردهای اجرایی است 
]3[. کارکردهای اجرایی، توانایی کنترل فکر و عمل در پاسخ به 
اهداف است ]4[ و این توانایی باعث بروز رفتارهای معطوف به 
هدف می شود ]5[؛ از این  رو کارکردهای اجرایی برای موفقیت 
در  بارکلی   .]6[ است  ضروری  انسان ها  همه  روزانه  زندگی  در 
1998 مطرح کرده است که کارکردهایی همچون سازمان دهی، 
حرکتی،  کنترل  تبدیل،  و  حفظ  کاری،  حافظه  تصمیم گیری، 
ادراک زمان، پیش بینی آینده، بازسازی، زبان درونی و حل مسئله 
را می توان از جمله مهم ترین کارکردهای اجرایی عصب شناختی 

دانست که در زندگی و انجام تکالیف یادگیری و کنش های هوشی 
به انسان کمک می کنند ]7[.

توانایی های  اجرایی نقش بسیار مهمی در رشد  کارکردهای 
ذهنی ]8[، موفقیت تحصیلی ]9[ شخصیت ]10[ و مهارت های 
اجتماعی ]11[ کودکان ایفا می کنند و وجود مشکل در کارکردهای 
اجرایی کودکان منجر به مشکالت عدیده ای از جمله پرخاشگری، 

بی توجهی، مشکالت رفتاری و ارتباطی می شود ]12[.

قشر  که  است  شده  مشخص  زیستی عصبی  بررسی های  در 
رشد  بر  مؤثر  اصلی  منطقه  دارد،  که  ارتباطاتی  و  پیش پیشانی 
کارکردهای اجرایی است ]13[. رشد قشر پیش پیشانی از بدو تولد 
آغاز می  شود و تا زمان بلوغ ادامه دارد و این رشد طوالنی مدت 
با توجه به  تأثیر محرک های محیطی است ]14[.  بیشتر تحت 
پیش پیشانی،  قشر  و  اجرایی  کارکردهای  رشد  نزدیک  ارتباط 
رشد  نوجوانی  در  اجرایی  کارکردهای  که  می شد  تصور  سال ها 
می کند ]15[، ولی به  مرور و با رشد علوم عصب شناختی مشخص 
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شد که کارکردهای اجرایی بسیار زودتر و قبل از دوره دبستان 
]16[ یا حتی در کمتر از سه سالگی ]17[ نیز رشد می کند. به  
صورت دقیق تر می توان مطرح کرد که کارکردهای اجرایی در دوره 
نوزادی شکل می گیرد ]6[ و تحقیقات نشان داده است رشد اصلی 
کارکردهای اجرایی در بازه 3 تا 7 سالگی رخ می دهد و تا دوره 
نوجوانی به صورت تدریجی ادامه پیدا می کند ]18[. کودکان در 
و  از محیط خود هستند  تأثیرپذیری  دوره های مختلف مستعد 
شواهد تحقیقی ای نیز وجود دارد که در اوایل کودکی، کودکان از 
نظر رشد کارکردهای اجرایی بیشتر تحت تأثیر محیط خود هستند 
]19[. پژوهش های انجام گرفته نشان داده است که رشد حرکتی از 
جمله عوامل محیطی مؤثر بر رشد کارکردهای اجرایی است ]20[.

رشد حرکتي به تغییرات پیش رونده در رفتار حرکتي در سراسر 
دوره زندگي اطالق می شود که حاصل تعامل بین نیازهاي تکلیف، 
ویژگی های بیولوژیکي فرد و شرایط محیطي است ]21[. عنصر 
اصلي رشد حرکتي، مهارت های حرکتيـ  بنیادي هستند ]22[.

این مهارت ها که به دو گروه عمده یعني مهارت هاي جابه جایی و 
مهارت های دست کاری تقسیم می شوند، اساس رشد مهارت هاي 
حرکتي زندگي روزمره محسوب می شوند ]23[. سال ها پیش 
تأثیر  پیاژه مطرح کرد که رشد شناختی کودکان کاماًل تحت 
نیز   ]25[ بودرو  و  بوسنل   ،]24[ آن هاست  حرکتی  عملکرد 
مهارت های حرکتی  که  کردند  مطرح  پیاژه  نظریه  راستای  در 
راستای  در  است.  شناختی  رشد  مهم  تعیین کننده  کودکان 
ارتباط فعالیت های حرکتی و رشد شناختی مطالعات مختلفي، 
عملکرد شناختي و انعطاف پذیری مغز را با فعالیت هاي حرکتي 
مرتبط می دانند ]26[. مطالعات دقیق تر انجام شده توسط کیتا و 
همکاران ]20[ که به بررسي تأثیر حرکات بر کارکردهاي اجرایی 
در نوجوانان پرداختند، نشان داده که کارکردهای اجرایی خصوصاً 
سطح توجه و حافظه کودکان تحت تأثیر رشد حرکتی آن هاست.

از دیگر مؤلفه هایی که به نظر می رسد با کارکردهای اجرایی 
مرتبط باشد، رشد زبان است. در تحقیقات انجام گرفته مشخص 
شد کودکانی که اختالالتی در زبان دارند در کارکردهای اجرایی 
از عملکردهای عالی  نیز دچار ضعف هستند ]27[. زبان یکی 
کرتکس مغز است که رشد آن در هر فرد به ساختار عملکردی 
و کالبدشناختی فرد از لحاظ ژنتیکی و تحریکات کالمی که از 
محیط می گیرد، وابسته است ]28[. زبان عبارت است از یک نظام 
متداول از نمادهای قراردادی که به  منظور ذخیره کردن و تبادل 

اطالعات به  طور قاعده مند با هم ترکیب می شوند ]29[.

نقص در زبان، در اثر وارد آمدن ضایعه مغزی و اختالل در 
ظرفیت تفسیر و فرمول بندی نمادهای زبانی ایجاد می شود و به 
 صورت اختاللی در یک یا چند نوع مهارت و عادت گفتاری و 
نوشتاری بروز می کند ]30[. دو نوع اختالل زبانی که در مطالعات 
عصب شناختی زبان بیشترین توجه را به خود اختصاص داده اند 
بیانی و اختالل زبان دریافتی ]31[.  از اختالل زبان  عبارت اند 

کودکان با اختالل زبان بیانی، در بیان عواطف، احساسات، عقاید 
و نیازهای خود با مشکل مواجه خواهند بود ]32[. در اختالل 
زبان دریافتی، کودکان گفته هایی را که می شنوند، درک نمی کنند 
یا بد تفسیر می کنند، مشکالت این افراد ممکن است محدود 
به کلمات مشخص یا طبقه هایی از کلمات یا مفاهیم مشخص و یا 

ساختارهای دستوری باشد ]31[. 

البته تحقیقات مطرح شده نشان دهنده ارتباط بین رشد زبان و 
رشد کارکردهای اجرایی است و تا این اواخر تحقیقات منظمی 
و  زبانی  مهارت های  بین  معلولی  و  علت  روابط  بررسی  برای 
کارکردهای اجرایی انجام نشده بود، تا اینکه کوهن و همکاران 
]33[ در یک مطالعه طولی به بررسی رابطه بین مهارت های زبانی 
کودکان 2 و 3 ساله با رشد کارکردهای اجرایی در چهار سال بعد 
پرداختند و نتایج نشان داد مهارت های زبانی کودکان می تواند 
کارکردهای اجرایی آن ها را پیش بینی کند. این پژوهشگران در 
نتیجه گیری پژوهش خود مطرح کردند که مهارت های زبانی اولیه 
به  صورت مستقیم و غیرمستقیم در رشد کارکردهای اجرایی 

تأثیر دارد.

نظر  به  اجرایی،  کارکردهای  تأثیرات  و  اهمیت  به  توجه  با 
می رسد دانستن عوامل مؤثر بر رشد کارکردهای اجرایی برای 
جلوگیری از مشکالت افراد و کمک به رشد و ارتقای آن ها مفید 
است ]34[. با  وجود این، تأثیرات عوامل و محیطی مؤثر بر رشد 
کارکردهای اجرایی کمتر مورد توجه و بررسی قرار گرفته است 
]35[. با توجه به خأل موجود و نبود یک پژوهش منسجم که 
زبانی  و  حرکتی  مهارت های  رشد  مانند  محیطی  عوامل  تأثیر 
با هدف  بر کارکردهای اجرایی بررسی کند، پژوهش حاضر  را 
پیش بینی کارکردهای اجرایی بر اساس نقص زبانی و حرکتی در 

کودکان انجام گرفت.

روش

روش پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه 
آماری پژوهش حاضر کلیه دانش آموزان مقطع ابتدایی مشغول به 
تحصیل در سال تحصیلی1397-1398 شهر تبریز بودند که از 
بین آن ها 700 نفر به  صورت خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند 
و در گام بعدی از والدین آن ها خواسته شد که پرسش نامه های 
عصب  ـ روان شناختی و شخصیتی کولیج و پرسش نامه رشدی 
FTF-5 -15 را تکمیل کنند. به  منظور رعایت اخالق پژوهش و 
حقوق آزمودنی ها، هم به  صورت شفاهی )در جلسه توجیهی که 
برای والدین برگزار شد( و هم به  صورت کتبی )ذکرشده در بخش 
در  درخواستی  »اطالعات  پرسش نامه( خاطرنشان شد  نخست 
این پرسش نامه ها، صرفاً به  منظور اهداف پژوهشی است و جهت 
اطمینان شما، به  جز تعیین جنسیت و سن، نیازی به ذکر نام و نام 
خانوادگی و دیگر مشخصات خصوصی نیست«. 31 پرسش نامه 
به دلیل پاسخ ناقص به پرسش نامه ها از تحلیل های آماري کنار 
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گذاشته شدند و به  این  ترتیب نمونه نهایي مورد پژوهش به 669 
آزمودنی تقلیل یافت. 362 نفر از شرکت کنندگان پژوهش دختر 
شرکت کنندگان  از  نفر  و 307  سنی 8/84 ± 0/99  میانگین  با 

پژوهش پسر با میانگین سنی 8/61 ± 1/13 بودند.

ابزار تحقیق

پرسش نامه عصبـ  روان شناختی و شخصیتی کولیج1 

در  را  رفتاری  و  عصب شناختی  اختالل  چندین  آزمون  این 
کودکان و نوجوانان 5 تا 17 ساله تشخیص می دهد. هر اختالل 
این  از  مورد  دو  که  مجزاست  و  مشخص  خرده مقیاسی  دارای 
اجرایی  کارکردهای  ارزیابی  به  گویه  نوزده  با  خرده مقیاس ها 
می پردازد. آزمون به  وسیله والدین و به  صورت مقیاس لیکرت 
اجرایی  کارکردهای  خرده مقیاس  دو  این  می شود.  داده  پاسخ 
و  برنامه ریزی  ـ  تصمیم گیری  سازمان دهی،  حوزه  سه  در  را 
پایایی خرده مقیاس  پرسش نامه،  بازداری می سنجد. سازندگان 
سازمان دهی و تصمیم گیری ـ برنامه ریزی 0/85 و خرده مقیاس 
بازداری را 0/66 گزارش کردهاند. در پژوهش دیگری علیزاده و 
زاهدی پور همسانی درونی متغیرهای سازمان دهی و تصمیم گیری 
ـ برنامه ریزی و بازداری را به ترتیب 0/81 ، 0/82 و /052 گزارش 

کرده اند ]36[.

تا 15  پرسش نامه مشکالت رشدی و رفتاری کودکان 5 
سال )نسخه والدین(2

این پرسش نامه دارای 181 آیتم است که به  صورت لیکرت 
نمره گذاری می شود که به هیچ وقت نمره صفر، گاهی نمره 1 و 
همیشه نمره 2 داده می شود و هشت حوزه مهارت های حرکتی، 
اجرایی  کارکردهای  اجتماعی،  یادگیری،  زبان،  حافظه،  ادراک، 
این  می دهد.  قرار  مورد سنجش  را  عاطفی رفتاری  مشکالت  و 
پرسش نامه به شش زبان متفاوت ترجمه شده و روایی و پایایی 
نتایج  و  گرفته  قرار  موردسنجش  مختلف  فرهنگ های  در  آن 
نشان داده است که این پرسش نامه از روایی و پایایی مورد قبولی 

برخوردار است ]37[. 

در پژوهش حاضر از قسمت بررسی نقص در مهارت های زبانی 
این پرسش نامه که شامل 21 آیتم است و سه مهارت زبانی بیانی، 
دریافتی و ارتباطی را می سنجد و همچنین قسمت بررسی نقص 
مهارت های حرکتی این پرسش نامه که شامل 17 آیتم است و 
نقص در رشد حرکتی درشت و ظریف را می سنجد استفاده  شده 
است. این پرسش نامه توسط والدین پاسخ داده می شود.در تحقیق 
انجام شده توسط المبک و تریلینگیسگارد ]37[ همسانی درونی 

1. Coolidge Neuropsychological And Personality Scale
2. Parent questionnaire for evaluation of development and be-
haviour in 5-15 Year old children (FTF-5 -15)

دو زیر مؤلفه نقص در رشد مهارت های حرکتی و زبانی به ترتیب 
0/82 و 0/77 به دست آمده است که نشان دهنده قابل  اطمینان 
بودن این پرسش نامه است. ویژگی های روان سنجی پرسش نامه 
مشکالت رشدی ـ رفتاری )FTF 5-15( در جامعه ایرانی توسط 
عبدالمحمدی و همکاران )1397( مورد بررسی قرار گرفته است 
و نتایج نشان داده است که این پرسش نامه از هجده بُعد شکل 
)نقص  بین 0/486  پرسش نامه  ابعاد  پایایی  که ضرایب  گرفته 
در سازمان دهی( تا 0/916 )نقص مهارت تحصیلی( قرار دارند، 
همچنین با توجه به شاخص های برازش گزارش شده، مشخص 
محسوب  برازش  نظر  از  مدل  بهترین  شش عاملی  مدل  شده 
پرسش نامه  این  انجام گرفته  بررسی های  به  توجه  با  می شود، 
قابل استفاده در جامعه ایرانی است ]38[. در پژوهش حاضر نیز 
همسانی درونی زیر مؤلفه های نقص در رشد مهارت های حرکتی و 
زبانی به وسیله نرم افزار SPSS )نسخه 25( و روش آلفای کرونباخ 

به ترتیب 0/75 و 0/69 محاسبه شد.

یافته ها

قبل از بررسی سهم متغیرهای پیش بین کارکردهای اجرایی 
در مدل رگرسیون، همبستگی ساده متغیرها موردبررسی قرار 
گرفت. همان طور که در جدول شماره 1 مالحظه می شود بین 
متغیرهای مهارت حرکتی درشت، مهارت حرکتی ظریف، مهارت 
زبان دریافتی، مهارت زبان بیانی و مهارت ارتباط زبانی با اختالل 

در کارکردهای اجرایی همبستگی وجود دارد.

قبل از انجام تحلیل در بررسی پیش فرض استفاده از رگرسیون 
فرض  پیش بین،  متغیرهای  استقالل  سنجش  برای  چندگانه، 
تحمل  نرم افزار، شاخص  بررسی شد.  بودن چندگانه  هم خطی 
و شاخص عامل تورم واریانس را به دست داد. شاخص تحمل 
متغیرها در دامنه 0/58 تا 0/87 و شاخص عامل تورم واریانس 
در دامنه 1/07 تا 1/38 قرار داشت؛ از این  رو می توان پذیرفت 
متغیرهای پیش بین از یکدیگر مستقل هستند و هم خطی بودن 
چندگانه اتفاق نیفتاده است؛ عالوه بر آن، نمودار طبیعی هم نشان 

داد که انحراف از طبیعی بودن رخ نداده است. 

با توجه به نتایج جدول شماره 2 ضریب همبستگی چندگانه 
اختالل  با  زبانی  و  حرکتی  مهارت های  در  نقص  متغیرهای 
کارکردهای اجرایی 0/47 است. مؤلفه های نقص در مهارت های 
حرکتی و زبانی درمجموع 0/22 از تغییرات کارکردهای اجرایی 
را پیش بینی می کنند. در جدول شماره 4 نتایج تحلیل واریانس 
مدل برای بررسی توانایی پیش بینی متغیر اختالل در کارکردهای 
اجرایی از روی زیرمؤلفه های نقص در مهارت حرکتی و زبانی 

گزارش  شده است.

گزارش  شده  رگرسیون  نتایج  خالصه   3 شماره  جدول  در 
است. با توجه به جدول شماره 3 نتایج آماره F=31/89 در سطح 
0/0001 معنی دار است؛ بنابراین می توان نتیجه گرفت متغیرهای 
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ارتباطی،  زبان  بیانی،  زبان  دریافتی،  زبان  در  )نقص  پیش بین 
حرکات درشت و حرکات ظریف( توان پیش بینی متغیر مالک 
دارد. در جدول شماره 4  را  اجرایی  اختالل کارکردهای  یعنی 

ضرایب استانداردشده و استاندارد نشده رگرسیون گزارش شده اند.

زبان  در  نقص  تأثیر  مندرجات جدول شماره 4  به  توجه  با 
اختالل  بر   )0/25( ارتباطی  زبان  در  نقص  و   )0/19( دریافتی 

جدول 1. همبستگی ساده بین اختالل کارکردهای اجرایی با نقص در مهارت های حرکتی و زبانی

123456میانگین±انحراف معیارمؤلفه ها

6/831±15/50کارکردهای اجرایی

1**1/850/37±1/97 زبان دریافتی

1*0/23**2/910/28±3/29 زبان بیانی

1*0/26*0/21**1/120/41±1/01 زبان ارتباطی

0/160/100/81**1/550/28±1/99حرکات درشت

1**0/38*0/17**0/44**0/27**2/720/30±2/75 حرکات ظریف

P>0/05 معنی داری در سطح*

P>0/01 معنی داری در سطح**

جدول 2. خالصه نتایج مدل پیش بینی اختالل در کارکردهای اجرایی بر اساس نقص در مهارت های حرکتی و زبانی

RR2R∆2E.S

0/470/220/216/06

جدول 3. نتایج تحلیل واریانس رگرسیون چند متغیری متغیر پیش بین از روی متغیر مالک

SSdfMSFSigمدل

5872/6251174/5231/890/0001رگرسیون
20546/5656336/82باقی مانده

26419/18568کل

 

جدول 4. ضرایب رگرسیون استاندارد نشده و استانداردشده مدل پیش بینی اختالل کارکردهای اجرایی

مدل
ضرایب استانداردشدهضرایب استاندارد نشده

TP
BSEβ

11/160/4624/020/0001عدد ثابت

0/700/170/193/970/0001زبان دریافتی

0/330/110/010/290/76زبان بیانی

1/540/280/255/330/0001زبان ارتباطی

0/560/190/122/890/004حرکات درشت

0/560/110/020/470/63حرکات ظریف

پیش بینی کننده ها: نقص در زبان دریافتی، زبان بیانی، زبان ارتباطی، حرکات درشت و حرکات ظریف

متغیر مالک: اختالل کارکردهای اجرایی

کریم عبدالمحمدی و همکاران. پیش بینی اختالل در کارکردهای اجرایی بر اساس نقص در رشد حرکتی و زبانی



195

تابستان 1399 . دوره 26 . شماره 2 مجله روان پزشکی و روان شناسی بالینی ایران

کارکردهای اجرایی در سطح 0/0001 معنی دار است. همچنین 
تأثیر نقص در حرکات درشت )0/12( بر بروز اختالل کارکردهای 
اجرایی در سطح 0/004 معنی دار است؛ اما نقص در زبان بیانی 
و حرکات ظریف در پیش بینی اختالل کارکردهای اجرایی تأثیر 
معنی داری ندارند. به  بیان  دیگر وجود نقص در مهارت حرکتی 
به  باعث  ارتباطی  زبان  درشت، مهارت زبان دریافتی و مهارت 

وجود آمدن اختالل کارکردهای اجرایی می شود.

بحث

پژوهش حاضر نشان داد که نقص در زبان دریافتی و ارتباطی 
در پیش بینی اختالل کارکردهای اجرایی مؤثر است که این یافته 
با نتایج دیگر پژوهش ها ]39 ،33 ،27[ همسوست. در تبیین 
این یافته بیشاپ و همکاران مطرح کردند که برای ارتباط بین 
کارکردها اجرایی و مهارت های زبان می توان سه مدل را مطرح 
کرد: 1. کارکردهای اجرایی بر رشد زبان تأثیر دارد )برای مثال 
مهارت در توجه باعث یادگیری بهتر زبان می شود(؛ 2. مهارت های 
زبانی بر رشد کارکردهای اجرایی تأثیرگذار است، زیرا کودکان با 
استفاده از گفتار درونی بر عملکرد بهتر کارکردهای اجرایی تأثیر 
می گذارند؛ 3. ارتباط مستقیم علت و معلولی بین کارکردهای 
اجرایی و مهارت های زبان وجود ندارد، بلکه هردوی این مهارت ها 
تحت تأثیر رشد اولیه مغز است و زمانی هم که در هردوی این 
مهارت ها نقصی وجود دارد، حاصل تأثیر آسیب های ژنتیکی یا 
محیطی بر سیستم عصبی مغز است. برای اثبات یا رد مدل های 
نتایج  و  است  گرفته  پژوهش های مختلفی صورت  مطرح شده، 
کارکردهای  رشد  تأثیرپذیری  نشان دهنده  بیشتر  به دست آمده 
انجام شده  تحقیقات  با  عبارتی  به  است؛  زبان  رشد  از  اجرایی 
مشخص شده است که مهارت های زبانی یکی از عواملی است که 

در رشد کارکردهای اجرای مؤثر است ]40[.

و  زبان  که  بود  صاحب نامی  روان شناسان  جزو  ویگوتسکی 
تأثیر منحصربه فرد آن بر رشد شناختی را مورد توجه قرار داد و 
مشخص کرد که رشد زبان، یادگیری، رشد حافظه، رشد توجه، 
خودتنظیمی و ادراک را تسهیل می کند ]41[. ویگوتسکی برای 
توجیه تأثیر رشد زبان بر مؤلفه هایی مانند خودتنظیمی و رشد 
حافظه و رشد توجه، روی عوامل اجتماعی و فرهنگی تأکید کرد 
ولی لوریا با گسترش نظریه ویگوتسکی در مورد ارتباط زبان و 
رشد شناختی، در تبیین این تأثیر از عملکرد ساختارهای مغزی 
به خصوص لوب پیشانی کمک گرفت. با توجه به اینکه رشد زبان 
باعث تسهیل انتقال تجربیات افراد می شود، به افراد کمک می کند 
بدون تجربه مستقیم و با استفاده از مفاهیم به مداخله در امور 
مختلف بپردازند که این امر خود باعث رشد فرایندهای شناختی 

سطح باالتر مثل کارکردهای اجرایی می شود ]42[.

از دیگر نتایج این پژوهش تأثیر نقص در مهارت های حرکتی 
درشت در پیش بینی اختالل کارکردهای اجرایی بود که این یافته 

با نتایج دیگر پژوهش ها ]26 ،20[ همسوست. مطالعات مختلفي، 
حرکتي  فعالیت های  با  را  مغز  انعطاف پذیری  و  شناختي  عملکرد 
مرتبط می دانند ]26[. اگر حرکت را به  عنوان یک عامل تأثیرگذار 
بر رشد همه جانبه  کودک در نظر آوریم، از دو منظر می توان به آن 
نگریست: یکي به معناي عام آن  که از حرکت های به ظاهر بي هدف 
دوره نوزادي و جنب وجوش ها و فعالیت هاي کودکانه گرفته تا بازی ها 
و حرکت هاي هدفمند سنین بعدي را شامل می شود و یکي حرکت 
به معناي خاص و دقیق تر آن  که دربرگیرنده  ویژگي هایي است که 
از کاربرد آن به نتایج خاص و موردنظر می توان دست  یافت؛ مانند 
مطالعه  در   ]44[ یاما  آکي  و  سوتو   .]43[ ورزشی  منظم  حرکات 
خود به این نتیجه رسیدند که فعالیت بدني منظم به دلیل تعدیل 
سازگاری های سیستم اعصاب مرکزي و به خصوص هیپوکامپ به  طور 
چشمگیري سبب بهبود عملکرد حافظه کاری می شود که یکی از 

مؤلفه های اصلی کارکردهای اجرایی است.

ارتباط می توان چنین مطرح کرد که  این  درباره سبب شناسی 
فعالیت بدنی از طریق کنترل، نگهداری، رشد و تمایز نورون های 
عصبی، سیناپس زایی و رگ زایی سبب بهبود نوروتروفی و درنتیجه 
بهبود عملکردهایی شناختی همچون سرعت پردازش، راهبردهای 
توضیح  در   .]45[ می شود  کاری  حافظه   و  برنامه ریزی  و  کنترلی 
دیگری از ارتباط رشد حرکتی و کارکردهای اجرایی می توان مطرح 
کرد، با توجه به اینکه سه راهبرد اصلی کارکرد اجرایی، بازداری، 
حافظه کاری و جابه جایی توجه تحت تأثیر تکامل مخچه قرار دارد 
به خصوص حرکات  تأثیر رشد حرکتی  نیز تحت  تکامل مخچه  و 
تکامل  تسهیل  طریق  از  حرکتی  مهارت های  رشد  است،  ظریف 
مخچه در رشد کارکردهای اجرایی نقش ایفا می کند ]46[. همچنین 
قسمت های حرکتی دیگر مغز همچون عقده های پایه با کرتکس 

درگیر با کارکردهای اجرایی ارتباط تنگاتنگی دارند ]47[.

نتیجه گیری

مجموعاً با توجه پیشینه پژوهش و نتایج تحقیق حاضر، به نظر 
می رسد وجود نقص در مهارت حرکتی درشت، مهارت زبان دریافتی 
و مهارت زبان ارتباطی می تواند اختالل در کارکردهای اجرایی را 
و  روان شناسان  پزشکان،  می رود  انتظار  بنابراین  کند.  پیش بینی 

متخصصان رشد به این مهارت ها توجه ویژه ای داشته باشند.

پژوهش حاضر از لحاظ جامعه آماری دارای محدودیت بوده و به یک 
منطقه خاص جغرافیایی اختصاص دارد و همین مسئله باعث می شود 
در تعمیم نتایج به  کل جامعه احتیاط بیشتری بشود. پژوهشگران 
پژوهش حاضر پیشنهاد می کنند محققان بعدی کارکردهای اجرایی 
را در گروه های مختلف اختالالت عصبی رشدی )همچون اختالالت 
یادگیری، اُتیسم و نقص توجه و بیش فعالی( با شدت های متفاوت 
بررسی کنند تا از این راه بتوان درک بهتری از آسیب های احتمالی 

در این زمینه به دست آورد.
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مالحظات اخالقي

پیروی از اصول اخالق پژوهش

همه شرکت کنندگان در مورد اهداف مطالعه و مزایای بالقوه 
آن مطلع شدند و از محرمانه بودن اطالعات خود اطمینان حاصل 

کردند. آن ها در هر زمان آزاد بودند که مطالعه را ترک کنند.

حامي مالي

پژوهش حاضر هیچ گونه حمایت مالی دریافت نکرده است.

مشارکت نویسندگان

عبدالمحمدی؛   کریم  پیش نویس:  نگارش  بررسی،  و  تحقیق 
بررسی  عاشوری؛  احمد  ویراستاری:  و  نظارت  پروژه،  مدیریت 
منابع، تحلیل داده ها: فرهاد غدیری؛ ویراستاری و نهایی سازی 

نوشته، روش شناسی: علی محمدزاده.

تعارض منافع

بنابر اظهار نویسندگان پژوهش حاضر هیچ گونه تعارض منافعی 
ندارد.

تشکر و قدردانی

پرورش  و  آموزش  پنج گانه  مناطق  کارکنان  و  مدیران  از 
شهرستان تبریز و همچنین شرکت کنندگان در پژوهش که بدون 
هیچ گونه چشم داشتی، نهایت همکاری را داشتند نهایت تشکر را 

داریم.

کریم عبدالمحمدی و همکاران. پیش بینی اختالل در کارکردهای اجرایی بر اساس نقص در رشد حرکتی و زبانی
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