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يعادکودکانبایپرورشگاهکودکانییاجرايکارکردهايسهیمقا

شرایطدارايکودکانویپرورشگاهکودکاناجراییکارکردهاي،پژوهشدر این : دفه
رو،پـیشِ رویداديِپسپژوهشدر،1390در سال وش:ر.شدندمقایسهوبررسیعادي

پنج تا هفت، نُه سنیگروهسهکودك عادي در90پرورشگاهی شهر گرگان وکودك90
30،هـر گـروه سـنی   از،پرورشـگاهی از بین کودکانبررسی شدند.هالس15-13و 11تا 

روشبـا  اولي مرحلـه درعـادي نیـز  کودکانوسترسددرگیريکودك با روش نمونه
آوردندسـت بـه براي.ندشدانتخابتصادفیگیرينمونهسپسوايخوشهگیرينمونه
شـد. اسـتفاده )2002(جیکـول شخصـیتی وشناختیروان-عصبیي نامهپرسشازهاداده
هـا دادهتحلیـل ها:یافته.شدندتحلیلشفهتعقیبیآزمونوآنوا،مستقلtآزمونباهاداده

کودکـان هاي سنی بادر تمام دورهپرورشگاهیکودکاناجراییکه کارکردهايدادنشان
کودکـان دراجرایـی کارکردهـاي دلیـل ضـعف  :گیرينتیجه.داردمعنادارتفاوتعادي

واجتماعی-اقتصاديهايموقعیتمحیطی،هايمحرومیتناشی از تواندمیپرورشگاهی
باشد.والدینفقدان

.محیطیمحرومیتاجرایی،کارکردهايپرورشگاه،ها:کلیدواژه

The Comparison of Executive Functions in Children Residing in Orphanage and
Those in Normal Conditions

Introduction: This study compared the executive functions in children
residing in orphanage and normal conditions. Methods: This Ex-Post Facto
study enrolled 90 children from orphanage and 90 normal children in three
age groups (7-5, 11-9, 15-13 years old) from the city of Gorgan in 2011. In
each age group, 30 orphanage children were recruited through convenient
sampling method and for the selection normal children; the first stage used
cluster sampling followed by random sampling methods. Coolidge (2002)
neuropsychological and personality tests were administered across subjects.
Data were analyzed using t-test, ANOVA and Scheffe tests. Results: Data
analysis revealed some significant differences in executive functions
between orphanage and normal children of all age groups. Conclusion: Our
findings have suggested that poor executive functions in children residing in
orphanages could possibly be due to the environmental isolation, economic
variables and the lack of rich social interactions.

Keywords: Orphanage, Executive functions, Environmental isolation.
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مقدمه
ــاً    ــی عموم ــاي اجرای ــتکارکرده ــدهاي  تح ــوان فرآین عن

هاي حل مسأله و نیز اند که مهارتشناختی تعریف شدهعصب
و پایـه و  کـرده گري مدار را میانجیرفتارهاي مستقل و هدف
هاي شناختی، هیجانی و اجتماعی به مبناي بسیاري از مهارت

شاملمغزيعملکردهايبهاین کارکردها.)1(آیندمیشمار 
نیـز وکـردن کامـل مـدیریت، دهـی، سـازمان کردن،فعال

امکـان افـراد بهکهشودمیاطالقيمهم دیگرهايفعالیت
هـاي دوره، بـراي منطـق نتـایج بهرسیدنبرايتادهدمی
ـ ریـزي برنامـه مـدت کوتـاه ومـدت دراز همچنـین  )2د (کنن

قشــر پیشــانی را فرآینــدهاي شــناختی کارکردهــاي اجرایــی
پذیري شناختی، آغـازگري، ل توانایی انعطافؤدانند که مسمی

و )3(هاسـت  خودتولیدي، بازداري پاسخ و نظم دادن به توالی
، تمرکـز، هوشـیاري،   1گـري هایی ازجملـه آغـاز  شامل مهارت

ایـن . )4،5(شـود میتعدیل احساسات، حافظه و تنظیم رفتار
کـه هسـتند شـناختی عصـب مدارهدففرآیندهايکارکردها

افرادبهواسترفتارهماهنگیوکنترلآنهالیي اصوظیفه
بـر نظارتاهداف،ریزيبرنامهجملهازمختلفهايزمینهدر

یريگجهتوپذیريانعطافنابجا،پاسخازبازداريخود،رفتار
).6کنند (میکمکآیندهرفتار

مغـز ازمشخصیهايقسمترشدباکهییاجراکارکردهاي
ــاط ــدمســتقیمارتب ــأثر از قشــر  دارن ــه طــور اخــص مت و ب

هـاي مهارت، هاي زیرقشري مغز هستندپیشانی و حلقهپیش
. مطالعـات تصـویربرداري و   شـوند میمحسوبشناختیعصب

ند کـه ایـن   اهالکتروآنسفالوگرافی نیز این مسأله را مطرح کرد
کـه تـاالموس،   انـد هاي عصبی شامل چنـدین شـبکه  سیستم

از آنجا ).7،8پیشانی را در بردارند (هاي پایه و قشر پیشعقده
فرآیندهاي ، خردهاستساختار کارکردهاي اجرایی ناهمگن که

ارتباط دارد پیشانی متفاوت آن با مناطق مختلفی از قشر پیش
پیشانی را به پنج بخـش  توان قشر پیشبر همین اساس میو

تقسیم کرد: مداري، خلفی جانبی، زیرفرعی کارکردي بنیادي
پیشــانی قشــر پــیش).7،8و حرکتــی (حرکتــی، پــیشمیــانی
فعال، توانایی حفظ يهل حافظؤاي از مغز است که مسمنطقه
پیشـانی)،  قشـر پـیش  2جانبیها (قسمت خلفیها و برنامهطرح

ــخ ــازداري از پاس ــمت ب ــب (قس ــاي نامناس ــداريه ــر 3م قش
-هیجانی و شناختی (قشـر حلقـوي  پیشانی) و نیز کنترلپیش

).9) است (4قدامی
هاي عصبی دیگري که مغز و جریانازاین مناطق با مناطقی 

ارتبـاط درونـی   ،ل حفظ توجه، هوشیاري و انگیزه هستندؤمس
هـایی از رفتارهـا و   حیطـه ي،زیادي دارند. ایـن نـواحی مغـز   

دهـی  هیجانات قابل مشاهده، از جمله تنظیم هیجانی، سازمان

دهی انگیزشی، قضاوت اجتمـاعی و کنتـرل   زمانی رفتار، پاسخ
تقریبـاً  ي،هاي کارکرد). این جنبه10کنند (حرکتی را اداره می

، نمونـه بـراي . نقـص دارنـد  هاي روانی شناسیدر تمام آسیب
ــ ــیب ژوهشپ ــاکی از آس ــا ح ــدگیه ــهدی ــدد مؤلف ــاي متع ه

نارسایی توجه اختالل مبتال به کارکردهاي اجرایی در کودکان 
) و نیز بیمـاران دچـار تصـلب چندگانـه     12، 11فعالی (/ بیش

در مقایسـه بـا  که این بیمارانطوريبه ؛ )13اس) است (.(ام
هایی مانند تفکر انتزاعی، مهارت اجتماعی در مؤلفهافراد سالم

تخریـب شـناختی معنـادار    دچارغیرکالمی و بازداري رفتاري
انددادهنشاناجراییرکردهايکاتحولیهايیبررس.هستند

زندگی شروع شـده  ي هاي اولیهکه رشد این کارکردها از سال
ایـن اسـت   مهمياما نکته؛دیابمیو تا دوران نوجوانی ادامه 

سـنی  يدامنـه که رشد قطعی و چشمگیر ایـن کارکردهـا در   
کـودك عملکـرد ) و 14-17پـذیرد ( صورت میچهار تا شش

عملکـرد شـبیه زیـادي بسـیار حـد تاسالگی12در"تقریبا
).18شود (میساالنبزرگ

زنـدگی،  ي هاي اولیـه میزان رشد کارکردهاي اجرایی در سال
هاي زیـادي از زنـدگی   مناسبی براي حیطهي بینی کنندهپیش

ـ   يهویژه در زمینبه ریاضـیات و  ویـژه هپیشـرفت تحصـیلی (ب
رشـد  خواندن) اسـت. کودکـانی کـه از کارکردهـاي اجرایـی      

بـه دسـت   هاي بیشتري اي برخوردارند در آینده موفقیتیافته
در ،از جمله کنترل تکانـه ،کارکردهاي اجرایی).19(آورندمی

ایفـا آمیز کودکـان بـه مدرسـه نقـش مهمـی      انتقال موفقیت
دهد افکار و هیجانـات  کند. این کارکردها به آنان اجازه میمی

هاي یادگیري مطالـب  خود را نادیده بگیرند و بتوانند با مهارت
رشد شـناختی  که در). این کارکردها20درسی سازگار شوند (

دبسـتان و اجتماعی و نیز افزایش آمادگی کودکان سنین پیش
در ،شـود وب مـی عنصـر حیـاتی محسـ   ورود به مدرسهبراي

سـطح کارآمـدي   ي کننـده بینـی کودکی پـیش ي دوران اولیه
تحصیلی کودکان است و اهمیت خود را تمـام طـول زنـدگی    

هاي شغلی، زناشـویی و نیـز سـالمت    موفقیتدرافراد ازجمله
).21کند (جسمی و روانی حفظ می

ژیکی بـر رشـد کارکردهـاي اجرایـی،     لـو عالوه بر تأثیرات بیو
عوامل محیطی نیز در بهبود ایـن کارکردهـا نقـش دارنـد. از     

کودك، آموزش ي محیط خانهبهتوانمیي این عواملجمله
ــدین ( ــادر ( 22وال ــت م ــادي  23)، حمای ــعیت اقتص –)، وض

درسـی و میـزان   ي هاي برنامه)، ویژگی24اجتماعی خانواده (

1. Initiation
2. Dorsolateral
3. Orbital
4. Anterior cingulated cortex
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کـه دندهمینشانمطالعات).19(کردآموزش رسمی اشاره 
زنـدگی  اولیـه هـاي سـال هـاي محرومیتونامطلوبرباتج

فردمغزبرسالیبزرگدرتواندپرورشگاه) میدرزندگی(مانند
فرداقتصاديواجتماعیهايمحرومیتبگذارد.زیاديتأثیر

ساختاربرعمیقیآثارتواندمینیز زندگیي اولیههايسالدر
قشـر  اجرایـی کارکردهـاي وزبـان مخصوصاًمغز،عملکردو

واولیـه نامطلوبوتلخرباتجباشد.داشتهانیپیشپیشپیش
ممکنکودکیي اولیههايسالدرپرورشگاهیهايمراقبت

پیامـدهاي وکنـد دگرگـون رامغـز اجتمـاعی تحـول است
)25(برجاي بگذاردمغزدرمعکوسونامطلوب

یداريي دحافظهواجرایی) کارکردهاي26(و همکارانبوس
هاپرورشگاهدرودکیکاولهايسالهمانازکهراکودکانی

آزمـون پـژوهش ایـن ابـزار .کردندبررسیکردندمیزندگی
سالههشتکودکانرويکهبودکمبریجشناختیروانعصب

درکودکـانی کـه  شـد، میبینیپیشکهطورهمان.شدجراا
درکـه کودکـانی بامقایسهدرکردندمیزندگیهاپرورشگاه

-حافظهیعنی،متغیردوهردرکردندمیزندگیعاديشرایط
نشـان تريضعیفعملکرد،اجراییکارکردهايویداريي د
تواندمیودکیي کاولیهدورانشناختیروانمحرومیت.دادند

.آوردوجـود بهشناختیواجتماعیعملکردهايمشکالتی در
ناتوانینامشخص،رفتارهايمواردي از قبیل،مثالعنوانبه
وتوجـه ساالن و نیز نارسـایی بزرگوساالنهمباارتباطدر

).27(فعالیبیش
گونـاگون  امـور کارکردهاي اجرایـی در  با توجه به نقش مهم 

رونـد رو بـه   قرار دادن ایـن نکتـه کـه    مدنظرزندگی و نیز با 
در معـرض  و نیـز جهانیسطحدرشدنپرورشگاهیافزایش

ــرار داشــتنآســیب و ضــعف  ــاق ــن کارکرده ــان درای کودک
کودکـان وادامه یابدباالترسنینتاتواندکه میپرورشگاهی

جـدي مشـکل باشخصیامورومدرسهتکالیفانجامدررا
هاي متعدد ایـن کارکردهـا در   مؤلفهبررسی دقیق ، رو کندروبه

زیـادي  آنها با کودکان عـادي اهمیـت   ي این گروه و مقایسه
توان به بهنگام میي ویژه اینکه با تشخیص و مداخله. بهدارد

ارتقا و بهبود چشمگیر این کارکردها کمک کرد.
ي بررسـی و مقایسـه  کـه ،دستیابی به اهداف پـژوهش براي

کارکردهاي اجرایی کودکان پرورشگاهی و عادي در سه گروه 
هـاي زیـر   فرضیه، بود15تا13و 11نُه تا، پنج تا هفتسنی 

شد:ارزیابی 
عـادي کودکانباپرورشگاهیکودکاناجراییکارکردهاي•

.داردتفاوت
تـا 13و 11نُه تـا ، پنج تا هفتکودکاناجراییکارکردهاي•

.داردتفاوتیکدیگرباپرورشگاهي ساکنساله15

تـا 13و 11نُه تـا ، پنج تا هفتکودکاناجراییکارکردهاي•
.داردتفاوتیکدیگرباعاديي ساله15

روش
ـ پـس نـوع ازحاضـر  پژوهش ، طـرح ایـن اسـت. در داديروی

به بررسـی علـل احتمـالی    ،پژوهشگر با توجه به متغیر وابسته
شـامل ،پژوهشاینآماريي جامعهاست.پرداخته وقوع آن 

درسـال حداقل یـک کهبودندساله15تاپنجکودکانکلیه
ایندر.زندگی کرده بودندشهر گرگانهايپرورشگاهیکی از 
سـه  درکـه حضـور داشـتند  پرورشگاهیکودك 90،پژوهش

بنـدي تقسـیم 15تـا 13و 11نُه تـا ، پنج تا هفتسنیگروه
؛بوددردسترسکودکان پرورشگاهیگیرينمونهروش.شدند

از گرگـان، شهرهايپرورشگاهتمامبینازکهصورتاینبه
.شدندانتخابکودك30،شدهیادسنیهايگروهازیکهر

درستمرمحضورسن،برعالوهگروهاینانتخابهايمالك
در،ضـمن در. بـود سـال یـک مدتحداقل برايپرورشگاه

هـیچ ، در مورد مرکزمربیيهاگزارشوپزشکیهايپرونده
ذهنیوجسمیمشکلیک از کودکان گزارشی دال بر وجود 

درالمسـه وشـنوایی بینـایی، نظـر ازهمگـی وبـود هنیامد
گـزارش وتحصیلیهايپروندهبررسی. بودندکاملسالمت

افـت کودکـان اینازیکیچههم نشان داد که آنهاانمعلم
د.نداشتنتحصیلی شدید

ابتـدا،  ،)در شرایط عـادي مقایسه (کودکانگروهانتخاببراي
تصـادفی گیـري نمونـه بعـد وايخوشهگیرينمونهروشاز

پنج تا هفـت سنیگروهبرايکهصورتاینبه؛ شداستفاده
ازسـپس ودبسـتانی پیشمرکزسهايخوشهصورتبهابتدا
هسـال هفـت پنج تـا  کودك10تصادفیصورتبهمرکزهر

ي مدرسهسهابتدانیز11ُنه تا سنیگروهبرايند. شدانتخاب
نـه  کـودك 10تصادفیطوربهمدرسههرازسپسابتدایی و

سـه  ابتـدا نیـز 15-13سنیگروهبرايو انتخابهسال11تا 
15-13کودك10مدرسههرازسپسراهنمایی ويمدرسه

.ندشدانتخابهسال
نمونـه، بـه تعـداد اعضـاي نمونـه، فـرم خـام        بعد از انتخـاب  

کودکـان  يهـا دادهيآورنامه تهیـه شـد. بـراي جمـع    پرسش
پرورشگاهی، مربی هر کودك که بیشترین نظارت را بر رفتـار  

يبـه وسـیله  نامـه  پرسشهايکودك داشت انتخاب و سؤال
ی داردابهـام اگـر محقق براي او خوانده شد تا او پاسخ دهد و 

يهـا براي تمام کودکان پرورشـگاهی در گـروه  . برطرف شود
ي کولیج کامل شـد و نمـره  ي نامهسنی مورد بررسی، پرسش

اجرایی هر کودك به دست آمد.يخام کارکردها
ها از کودکان غیـر پرورشـگاهی، مـادران    دادهيآوربراي جمع
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به طور جداگانه طـی  ،، به تفکیک گروه سنیکودکان منتخب
، ترتیب داده شده بـود مدیران مدرسه که با همکاريياجلسه

ي د. سپس نمرهدادنپاسخ هادسؤالبه ها، پس از تفهیم سؤال
محاسبه شد.خام کارکرد اجرایی هر کودك 

پژوهشابزار
وشـناختی روان-عصـبی ينامـه پرسـش ،پـژوه ایـن ابـزار 

چندینرا که نامهاین پرسشاست.)2002(1کولیجشخصیتی
-5نوجوانانودر کودکانرارفتاريوشناختیعصباختالل

والدین و یا فردي کـه  يبه وسیله،دهدمیتشخیصهسال17
گـذاري ایـن   د. نمـره شومیتکمیل داردزیادبا کودك آشنایی 

بـین  بنـدي آن درجـه سؤالی به صورت لیکرت و200آزمون 
(کـامالً در  سـه کند) تا (اصالً در مورد کودك صدق نمیصفر

ایـن در،کـه اینذکـر شایان.استمورد کودك درست است) 
مجزایـی ومشـخص مقیـاس خردهداراياختاللآزمون هر

، سـؤال 19بـا هـا یـاس مقخـرده ایـن ازمـورد دوکـه اسـت 
-گیـري دهی، تصمیمسازمانیحوزهسهاجراییکارکردهاي

یـاس  مقخـرده پایایی.کندمیارزیابیرابازداريوریزيبرنامه
یـاس بـازداري  مقخـرده ،85/0گیـري تصمیمودهیسازمان

آلفـاي ازاسـتفاده یاس بامقخردهدودرونیهمسانیو66/0
مـورد اجراییکارکردهاي).28(آمدبه دست91/0کرونباخ،
دهـی، سـازمان هـاي مؤلفهشاملنامهپرسشایندربررسی
توجه به این نکته .استبازداريوریزيبرنامه-گیريتصمیم

،خام بیشـتر کـودك در آزمـون کـولیج    ينمرهالزم است که 
و دهدنشان میاجرایی يدر کارکردهااو را ترفیضععملکرد

بالعکس.

هایافته
انحـراف ومیـانگین درصـدها، هـا، فراوانـی يمحاسبهبراي

بـه توجـه با.شداستفادهتوصیفیآمارهايروشاستاندارد از
اولي فرضـیه آزمونبرايمتغیرها،گیرياندازههايمقیاس

هايگروهبرايتیآزمون،گروه)دوهايمیانگیني (مقایسه
ي(مقایسـه سـوم وومدي فرضـیه .بـه کـار رفـت   مسـتقل 
تحلیـل آزمونباگروه)هردرسنیيدورهسههايمیانگین
يدوبـه دويمقایسـه بـراي شد وآزمونطرفهیکواریانس
شفهتعقیبیآزموننیز،گروههرسنیهايدورههايمیانگین

به کار رفت.
وضـعف فـاوت تبودنمعنادارازآگاهیبرايي اول:فرضیه

متغیـر نظرازرشگاهیپرووعاديکودکانگروهدونارسایی
شدمحاسبهمستقلهايگروهرايبتیآزمون،اجرايکارکرد

هـاي دادهکـه طـور همـان است.آمده1جدولدرنتایجکه
کارکردهـاي نارسـایی ي نمرهمیانگین،دهدمینشانجدول
نارسـایی ينمـره میـانگین ازکمتـر عـادي کودکاناجرایی

ایـن کـه اسـت پرورشـگاهی کودکـان اجرایـی کارکردهـاي 
کودکـان را نسـبت بـه  عاديکودکانبهتروضعیتتواندمی

معنـاداري سطحبهتوجهباهمچنیننشان دهد. پرورشگاهی
تحقیقفرضوردصفرفرض، =sig)001/0(شدههمحاسب

اجرایـی کارکردهـاي گفـت تـوان میبنابرایند؛شومییدأیت
دارد.معنـادار تفـاوت عـادي کودکانباپرورشگاهیکودکان

بـه تـوان مـی درصـد 99اطمینـان حـدود باراحاصلنتایج
عـادي وپرورشـگاهی کودکـان یعنی،مطالعهمورديجامعه
.دادتعمیم،گرگانشهر

گـروه سـه تمایزبودنمعنادارازآگاهیبرايي دوم:فرضیه
آنـوا آزمونییاجراکارکردمتغیرنظرازعاديکودکانسنی

سـطح بـه توجـه بـا .شـد ارائه2جدولدرنتایجومحاسبه
وردصـفر فـرض ، =sig)001/0(شـده محاسبهداريامعن

کارکردکهگفتتوانمیبنابرایند؛شومییدأیتتحقیقفرض
ي سـاله 15تـا 13و 11نُـه تـا  ، پنج تا هفـت کودکاناجرایی

حـدود بـا تـوان مـی راحاصـل نتـایج وداشتهتفاوتاديع

گروهدوهايیانگینمي مقایسهآزمونآماريهايشاخص-1جدول 
دارياسطح معنمقداريآزادي درجهنام آزمونانحراف معیارمیانگینتعدادوضعیت

001/0-178722/3تی905667/2223005/12عادي
001/0-178722/3تی903556/2924315/12پرورشگاهی

گروهدوبرايهایانگینميمقایسهآزمونآماريهايشاخص-2جدول 
دارياسطح معنFمقدار میانگین مجذوراتآزاديي درجهمجموع مجذوراتمنبع تغییرات

067/25892533/1294503/10001/0بین گروهی
033/1072387253/123503/10001/0گروهیدرون
100/1331289503/10001/0جمع

1. Coolidge personality and neuropsychological
inventory for children.
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کودکـان یعنـی ،مطالعهوردي مجامعهبهدرصد99اطمینان
.دادتعمیم،گرگانشهرعادي
درنتـایج اجـرا و شـفه آزمونهاگروهزوجیيمقایسهبراي

میـانگین تفـاوت کهدهدمینشانجدول.شدارائه3جدول
15تـا 13و 11نُه تاسنیگروهدوباپنج تا هفتسنیگروه
تـوان مینتایج،توجهباهمچنین.استمعناداراديي عساله
ي سـاله 15تـا 13و 11نُـه تـا  سنیگروهدوتفاوتکهگفت

.نیستمعنادارهمادي باع
گـروه سهتفاوتبودنمعنادارازآگاهیي سوم: برايفرضیه

،اجرایـی کـارکرد متغیـر نظـر ازپرورشـگاهی کودکانسنی
.شدارائه4جدولدرنتایجاجرا وآنواآزمون

، =sig)001/0(شـده محاسـبه داريامعنـ سـطح بـه توجهبا
توانمیبنابرایند؛شومییدأیتتحقیقفرضوردصفرفرض
13و 11نُـه تـا  ،پنج تا هفتکودکاناجراییکارکردکهگفت

نتایجوتفاوت داشتهیکدیگرباپرورشگاهساکنيساله15تا
وردي مـ جامعـه بـه درصـد 99اطمینـان حدودباتوانمیرا

.دادتعمیم،گرگانشهرپرورشگاهیکودکانیعنی،مطالعه
درنتـایج اجـرا و شـفه آزمونمتغیرهازوجیيمقایسهبراي

تفـاوت کـه دهـد مـی نشـان جدولیجنتا.شدارائه5جدول
و 11نُـه تـا  سـنی گروهدوباپنج تا هفتسنیگروهمیانگین

راحاصـل و نتایجاستمعنادارپرورشگاهیيساله15تا13
،مطالعهمورديجامعهبهدرصد99اطمینانحدودباتوانمی

همچنـین داد.تعمیم،گرگانشهرپرورشگاهیکودکانیعنی
نُهگروه کودکاندوتفاوتکهگفتتوانمینتایجبهتوجهبا
پرورشـگاهی بـا هـم معنـادار     يسـاله 15تا13و ساله11تا

نیست.

گیرينتیجهوبحث
اجراییکارکردهايتحولیوضعیتبررسیبرايپژوهشاین

صورتعاديکودکانباآنيمقایسهوپرورشگاهیکودکان
تحقیقفرضتأییدوپژوهشایناوليفرضیهنتایجت.گرف

بهپرورشگاهیکودکاناجراییکارکردهايکهکردمشخص
بانتیجهایناست.عاديکودکانتر از ضعیفمعناداريطور
)، پـوالك و 25جانسـون ( وتومالسـکی تحقیقـات هايیافته

همکـاران  وکولورت) و26(و همکارانبوس)،29همکاران (
ازگـروه سـه )29همکـاران ( وپـوالك .داردمطابقـت )30(

اجرایـی کارکردهـاي نظـر ازراسـاله 10تـا هشتکودکان
مـاه 12ازبیشترکهبودندکودکانیاولگروهد.کردنبررسی

بود ماههشتازکمتردومگروهوحضور داشتندپرورشگاهدر
کودکـان راسـوم گروه.بودندشدهپذیرفتهپرورشگاهدرکه

زندگیانشان مادروانپدرباکهدادندتشکیل میکنترلگروه
کـه کارکردهـاي  دادنشاننیزپژوهشایننتایج.کردندمی

پرورشـگاه دربـود کـه   مـاه 12ازبـیش اول (گـروه اجرایـی 
دیگـر تفـاوت  گـروه دوابد و وبترضعیف) کردندزنندگی می

مطالعهموردسنیهايگروهبرايشفهتعقیبیآزموني محاسبهنتایج-3جدول
دارياسطح معنتفاوت میانگینگروه سنیگروه سنی

73333/8012/0هسال11تا 9ساله7تا 5
86667/12001/0سال15تا 13ساله7تا 5
1333/435/0سال15تا 13ساله11تا 9

گروهدوهايمیانگینيمقایسهآزمونآماريهايشاخصخالصه-4جدول 
دارياسطح معنFمقدار میانگین مجذوراتآزاديي درجهمجموع مجذوراتمنبع تغییرات

489/30772744/1538044/13001/0گروهیبین
133/1026387967/117044/13001/0گروهیدرون
622/1334089044/13001/0جمع

مطالعهموردسنیهايگروهبرايشفهتعقیبیآزمونيمحاسبهنتایج-5جدول 
يداراسطح معنتفاوت میانگینسنیگروه گروه سنی

23333/9006/0سال11تا 9سال7تا 5
10000/14000/0سال15تا 13

006/0-23333/9سال7تا 5سال11تا 9
86667/4228/0سال15تا 13

000/0-10000/14سال7تا 5سال15تا 13
228/0-86667/4سال11تا 9
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معنـاداري تفاوتسومودومگروهبین، ولیداشتمعناداري
مشاهده نشد.

کودکـان رويخـود پـژوهش در، )26و همکـاران ( بـوس 
کارکردهايودیداريي حافظهمتغیردوبررسیبهپرورشگاه،

کودکـان پـژوهش ایـن درگانکنندشرکتد.پرداختناجرایی
درکـودکی اولهـاي سـال همانازکهبودندايسالههشت

کارکردهـاي بـزار ارزیـابی  ا.نـد ه بودشدنگهداريپرورشگاه
عصـب آزمـون حاضـر، پژوهشهمانندپژوهشایناجرایی

کـه  دادنشـان نیزآنهاپژوهشنتایجد.بوکولیجشناختیروان
یعنـی ،وابسـته متغیردوهردرپرورشگاهیکودکانعملکرد
کودکـان از ترضعیف، اجراییکارکردهايودیداريي حافظه

بـوده  ،کردنـد مـی زنـدگی عـادي شرایطدرکهخودسالهم
.است

ينظریـه واجرایـی کارکردهاي،دیگريپژوهشمحققان در
د.کردنمقایسههمباراپرورشگاهیکودکانازگروهدوذهن
درمـاهگی 46ازبعـد کـه بودکودك165شاملاولگروه

تشـکیل  کـودك 52رادومگـروه وشـده پذیرفتهپرورشگاه
ـ شدهپرورشگاهواردماهگیششازقبلکهدادندمی د.بودن

بـراي واستروپتکالیفازاجراییکارکردهايارزیابیبراي
د. شـ استفادهنامتجانسهايداستانازذهنينظریهارزیابی

گـروه کـه بوداینپژوهشایننتایجمورددرجالبينکته
بودندشدهپذیرفتهپرورشگاهدرماهگیششازقبلکهدوم
نتـایج هماننـد البتـه ند.داشتبهتريعملکردمتغیردوهردر

پرورشگاهیکودکانگروهدوهرپژوهش،ایناوليفرضیه
نمـرات متغیـر دوهـر درعـادي کودکـان بـا مقایسـه در

).30آوردند (به دستتريضعیف
کارکردهـاي کـه گفتتوانمیفرضیه اینتبیین نتایجبراي 

محیطـی، هـاي محرومیـت ناشـی از  تواندمیفیاجرایی ضع
د.باشوالدینعدم حضوروجتماعی-اقتصاديهايموقعیت

کـه اسـت ایـن فرضـیه ایـن ينتیجـه مـورد دیگردرتبیین
آثـار کـودکی دوراندرايعمیـق مؤسسـه  هـاي محرومیـت 

اجتمـاعی وشناختیعملکردهايازوسیعیطیفبرمخربی
اجرایـی کارکردهـاي توانـایی برتواندمیضعفاینکهدارد

ـ .بگذاردتأثیر  دچـار کـه ايکودکـان پرورشـگاهی  ینهمچن
ساختارهايبااختاللازالگوییهستند،عمیقهايمحرومیت

ـ عصـبی خـاص  لـوب یـانی ي مقطعـه ،مثـال بـراي د.دارن
ایـن پیشـانی پـیش قشـر و)هیپوکامـپ شـامل (گیجگاهی

هـاي یربرداريتصوازهایافتهایناست.دیده آسیبکودکان
شـناختی عصـب شناسـی روانمطالعـات وعصـبی سیسـتم 
).26است (آمدهبه دستپرورشگاهیکودکان

حساسيدورهکهاستاینزمینهایندرمهمسیاري بنکته

محـیط ازتجربهکسب بهوابستهوکودکیدوران، مغزرشد
يدورهایـن درکـودك محـیط چـه هرکهامعنبدینت؛اس

رشـد افـزایش تبعبهوبیشتراورباتج،باشدترغنیحساس
پرورشـگاهی کودکـان از آنجا کهوبیشتر خواهد بودشمغز

يمغـز رشـد انـد، محرومغنیمحیطیکزندگی در نعمتاز
مـورد دردیگـر تبیـین ).25داشـت ( مطلوبی نیـز نخواهنـد   

عمیـق هـاي محرومیتکهاستاینآمدهبه دستي نتیجه
ازوسـیعی طیفبرمخربیآثارکودکیدوراندرايمؤسسه

ضـعف ایـن کـه دگـذار میاجتماعیوشناختیعملکردهاي
باشـد.  تـأثیر داشـته  اجرایـی کارکردهـاي تواناییبرتواندمی

) 30(و همکـاران بـوس ) و همچنین26(همکارانوکولورت
زنـدگی خـانواده بـا کـه کودکـانی کهرسیدندنتیجهاینبه

نتیجـه درودارنـد بیشـتري رشداجتماعیلحاظاز، کننمی
.بودخواهدبیشترآنهااجراییکارکردهايتوانایی

کـه متغیـر  دهـد مـی نشـان ومسـ وم دوهـاي فرضیهنتایج
وعـادي (گـروه دوکودکـان هـر  اجرایـی کارکردهـاي 

ازتفـاوت ایـن کهشودمیبهترسنافزایشبای)پرورشگاه
تحقیقـات هـاي یافتهبانتایجایناست.معنادارآماريلحاظ

دیویدسون ) و 32(رینولدزورومین)؛31همکاران (وفریدمن
) در31(همکـاران وفریدمنت دارد.) مطابق33(و همکاران

نتیجـه ایـن بـه مدرسـه سـنین کودکـان رويخودپژوهش
هـاي مؤلفـه کودکـان، ایـن سـن افـزایش بـا کـه رسـیدند 

متوجـه آنهـا همچنـین د.کنمیرشدنیزاجراییکارکردهاي
قبیـل ازتوجـه مشکالت(مثلتوجهکنترلفقدانکهشدند

14تاهفتکودکانگري) درتکانشوفعالیبیشتوجهی،بی
ضعفواجراییکارکردهايتحولورشدکاهشباعثسال

.شودمیسالگی17درعملکرد
اجراییکارکردهايمختلفهايمؤلفه،سنافزایشباواقعدر
ایـن ؛ بـه طـوري کـه    دیابمیرشدنشیبوفرازپر یآهنگبا

،مثـال بـراي .نیستیکنواختویکسانسنینتمامدرتحول
سنیندیگربهنسبتسالگیسه تا پنجبینازداريي بمؤلفه
شـش تـا   بـین مؤلفهاینتحولالبتهد.داررارشدترینسریع
پـژوهش  نتـایج همچنین.استمهمبسیارنیزسالگیهشت

کنتـرل تحـولی سـیر در مـورد  ) 33(و همکـاران دیویدسون
بانیزهسال13تاچهار کودکاناجراییکارکردهايوشناختی
افـزایش کـه بـا  دادنشـان وداشتخوانیهمحاضرپژوهش

دهنـد.  نشان میتحولورشدبررسیموردمتغیردوهر،سن
سن،افزایشباچونکهکردتبیینتوانمینتایجبهتوجهبا

رفتاريوشناختیفرایندهايآندنبالبهوکندمیرشدمغز
اجرایـی کارکردهـاي کـه آنجـا ازوشـود مـی متحـول 

وشناختی-عصبفرآیندهايازوسیعیي دامنهيیرندهدربرگ
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ورشـد باعـث مغـز رشـد ،)35، 6(استرفتاريهايتوانایی
اواخرتاکودکیاز(زندگیطولدراجراییکارکردهايتحول

.شودمینوجوانی)
اجرایـی کارکردهـاي تحولي دربارهماآگاهیودانشتمام

کنارازنیزموجوددانشهمین اندكواستاندكومعلومان
کـه مقطعـی وعرضـی يمطالعـه چنـدین گـرفتن قرارهم

، بـه دسـت   انـد کردهبررسیراتحولهايراهازیکیهرکدام
ـ برايحالیدراست.آمده و آگـاهی دانـش آوردندسـت ه ب
،اجرایـی کارکردهـاي تحـول مـورد بایـد در کامـل وجامع

هـاي هزینـه صـرف باچند(هربلندمدتطولیهايپژوهش
ي زمینـه درفـراوان مشـکالت تحمـل ومـالی و زمـانی  زیاد

ایـن درهمچنـین د.گیـر صـورت کننـدگان) شـرکت ریزش
درتوانـد مـی عصـبی سیسـتم هـاي یربرداريتصومطالعات،

).34(باشدمهماجراییکارکردهايدرتحولبهترارزیابی
وبررسـی مشـکل ، پژوهشاینهايمحدودیتترینمهماز

سـنجش بـراي عملکـردي وعملـی هـاي آزمـون ارزیـابی 
مـورد درکـافی اطالعـات فقـدان واجرایـی کارکردهـاي 

والـدین وپرورشـگاهی کودکـان شناختیجمعیتيهاویژگی
بررسـی ، پژوهشـی پیشـنهادهاي تـرین مهـم ازد.بـو آنهـا 

اختالل،دارايکودکانهايگروهدیگردراجراییکارکردهاي
اجرایـی  کارکردهـاي پرورشـگاهی، کودکـان هايمؤلفهسایر

مـدت متغیـر بر اساس،دیگرسنیندر پرورشگاهیکودکان
اجرایـی در کارکردهايضعفعلتپرورشگاه،درآنهااقامت

که،استمغزيهايتصویرنگاريازاستفادهبا،کودکاناین
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