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 مقدمه

های شناختی سطح باال به اهداف توانائیها فائق آمده و با استفاده از سازد تا بر چالشهایی است که او را قادر میدارای ظرفیت انسان

خواهیم انجام دهیم، تصمیم ها یا تکالیفی که میکنند تا درباره نوع فعالیت ها به ما کمک میخود نائل شود. این کارکردها یا مهارت

ه در راستای اهداف درازمدت کنند تا همواره رفتارمان را سازمان داده و تقاضاهای آنی را کبگیریم. کارکردهای اجرایی به ما کمک می

ریزی کنیم، فعالیتهایمان را سازماندهی کنیم، به توجه مان توانیم برنامهما از طریق کاربرد کارکردهای اجرایی می  .مان نیستند را نپذیریم

عواطفمان را مدیریت کنیم سازد تا استمرار بخشیم و بر کامل کردن کارهایمان اصرار بورزیم. همچنین، کارکردهای اجرایی ما را قادر می

کنند تا رفتارمان و جهت انجام امور به طور کارآمد و اثربخش بر افکارمان نظارت داشته باشیم. به زبان ساده این کارکردها به ما کمک می

 را تنظیم نماییم.

برای  گیری و استدالل، حافظه، تصمیمهای اصلی شناخت و تفکر مانند توجهمؤلفه توان ادعا کرد با توضیحاتی که در فوق بیان گردید می

های اجرایی برسد تا بتوانیم در که کارکرد درستی داشته باشند الزم است که کارکردهای اجرایی توسعه پیدا کرده و به سطح مهارتاین

 زندگی واقعی خوب تصمیم بگیریم و حل مسأله بکنیم.

 عنوان به بازی .شودهای شناختی ها به مهارترکردهای اجرایی و تبدیل آن تواند موجب پرورش کاهایی است که میبازی یکی از فرصت 

 شناختی، زبان حرکتی، جدید های گسترش مهارت و ایجاد فرصت که است عواملی ترین مهم از کودک رشد و تحول ناپذیر جدایی بخش

 آنها زبان بازی بیانگر  کودکان است. برای کودک روان غذای بازی اسباب کند.می فراهم را اجتماعی و عاطفی شناختی، نمادین، سازگاری

 شود. می محسوب ها آن گفتگوی کردن بازی و است

 که دده می اجازه آنها به و مورد استفاده قرار گیرند کودکان اجرایی و عملکرد تنظیمی خود های برای تقویت مهارت توانند می هابازی

 را کار این اما می برند، لذت که دارای قوانین هستند  هایی بازی از کودکان سن، این در .دهند انجام متفاوت نحوی به را ها مهارت این

 است، دائمی چالش یک  داشتن ها مهارت این توسعه  در مهم  جنبه یک  که آنجا از .دهند می انجام مهارت و  عالقه از مختلفی سطوح با

 کودک نسبت به انجام آن عالقه مند باشد اما سطح بازی برای او سخت نباشد. در حین اینکه  که کنید انتخاب را  هایی  بازی  که  است  مهم

در  .یاری رساندن به آنها کاهش دهید در را بزرگساالن در اولین فرصت ممکن نقش کنید سعی می شوند، ها آشنا بازی این با کودکان

 بیشتری برای یادگیری آنان ایجاد می شود.  چالشکودکان  مستقل توسط طور به قوانین درآوردن اجرا به

 و انواع آن  تعریف کارکردهای اجرایی

های مختلف ادراک، هیجان، گذاری، هدایت و هماهنگی جنبهکارکردهای اجرایی سازوکارهای نورونی هستند که مسئول نشانه

گذاری های سنی پنج گانه هدفها برای گروهاین کارکرد،  مشخص شده است  زیرشناخت و عمل را بر عهده دارند. همان گونه که در جدول  

تولید  و  یند طراحیآفر ،های پایه هر گروه سنی و راهبردهای آموزشی مربوطهبا توجه به کارکرد رودسازان انتظار میازیاز ب و شده است

 شود: ها ارائه میرا ارائه نمایند. در زیر تعریف کوتاهی برای هریک از این کارکرد بازی ها

 : عبارت است از  آغاز به کارگیری ادراک، احساس، تفکر و عمل.  خودآغازگری



 

« به منظور  1: استفاده از فرایندهای حسی و ادراک به منظور بدست آوردن اطالعات از محیط بیرونی یا »آگاهی درونیدرک و دریافت

 هماهنگی ادراکات، هیجانات، افکار و اعمال.

جزئیات بیشتر در ارتباط با یک محیط، موقعیت یا بافت و نادیده گرفتن و کم  دهی توجه به: جهت تخابی(تمرکز/ انتخاب)توجه ان 

 های نامربوط.اهمیت شمردن مولفه 

 : استمرار فرد در به کارگیری فرایندهای مرتبط با ادراک، احساس، تفکر و عمل. پایداری )توجه پایدار(

 آن. از استفاده و ذهن در اطالعات داشتن نگه : تواناییحافظه کاری

ی قبلی در مورد ادراکات، افکار، احساسات و سازی فرایندهای شناختی مسئول جهت یافتن و بازیابی اطالعات ذخیره شده: فعالبازیابی

 بیشتری برای بازیابی مورد نیاز است.  های دقیقتر باشد، سرنخاعمال. هرچه در یک موقعیت الزامات خاص

ها ی فرایندهای ذهنی موقعیت کنونی و ثبت آن جریان انداختن اطالعات در مورد ادراکات، افکار، احساسات و اعمال درباره: به ذخیره

 های آتی.در »مخزن« اطالعات برای بازیابی در موقعیت

کاری و ذخیره آن یا  دست  ی این فرایند جهتسازی فرایندهای شناختی ضروری برای نگهداری اولیه اطالعات و ادامه : فعالداشتننگه 

 عمل موردنظر. 

کاری ادراک، احساس، تفکر و اعمال موجود در ذهن  کاری یا دیگر فرایندهای شناختی به منظور دست ی: استفاده از حافظهکاریدست 

 یا محیط.

 های مرتبط با ادراک، احساس، تفکر و عمل تکانشی.: خودداری از خواستهبازداری

 درنگ ادراک، احساس، تفکر و عمل. بی: توقف فوری و توقف

 : عبارت است از به تعویق انداختن یک فعالیت یا تجربه لذت بخش به تاخیر انداختن کامروایی

 : تغییر تمرکز یا جایگزینی ادراک، احساس، تفکر و عمل در واکنش به رویدادهای درونی و بیرونی.پذیری/تغییرانعطاف

 انرژی ذهنی در رابطه با ادراک، احساس، تفکر و عمل.: تنظیم مقدار و شدت کردنتعدیل

 شوند.: تنظیم و آگاهی نسبت به سرعتی که ادراکات، افکار، احساسات و اعمال تجربه یا اجرا میسرعت

ور  طبعی( به منظ: تنظیم بین حاالت و فرایندهای متضاد )نظیرکلی در مقابل جزئی، سرعت در مقابل دقت، جدیت در مقابل شوخ موازنه

 ارتقا و بهبود تجربه، یادگیری و عملکرد.

 

1 inner awareness 



 

بندی و توالی یا سازماندهی ادراکات، احساسات، تفکرات و اعمال به منظور های معمول برای طبقه: استفاده از روشسازمان دهی خود

 ی یادگیری، تجربه و عملکرد.بهبود یا توسعه 

ی اسـت کـه بایـد دسـتکاری شـود تـا تکلیفـی کامـل گـردد تـا فـرد  سـازماندهی محتـوا مربـوط بـه مسـائل دهی محتوا:سازمان

 بتواند بـه آنچـه در ذهـن دارد برسـد. 

های مورد  های پیش ِرو، مانند پیامدهای اقدامات فرد یا به کارگیری تواناییبینی رویدادها و موقعیت : پیشریزی )کوتاه مدت(برنامه

 شود.ها حاصل میی انجام آندراکات، افکار، احساسات و اعمال و نتایج دلخواه یا مطلوب که در نتیجهای از انیاز برای شناسایی مجموعه

 های کوتاه مدت عمل کند.ریزیهای آتی، فراتر از برنامه و طراحی برنامهسازد تا با دوراندیشی فرد را قادر می : ریزی بلندمدتبرنامه

نجام یک کار و تخمین زمان مورد نیاز برای انجام کار )میزان زمان صرف شده برای کارهای : نظارت بر گذر زمان حین امدیریت زمان

 قبلی و زمان مورد نیاز برای اتمام کار(.

خواهــد انجــام دهــد. همچنیــن شــامل تفکــر دربــاره گیــری بــرای مهمتریــن کاری کــه فــرد می تصمیم: بندیاولویت

 خواهــد انجــام دهــداعمالــی اســت کــه میترتیــب و توالــی 

های معمول خودکار در دسترس : هماهنگ کردن ترکیب مناسبی از ادراکات، افکار، احساسات و اعمال خصوصا در مواردی که روشاجرا

 دهیم.هستند یا روش جدیدی را توسعه می

 ، افکار، احساسات و اعمال.های مناسب برای بررسی دقت و صحت ادراکاتسازی روش: فعالنظارت

های مناسب برای اصالح خطاهای ادراکات، افکار، احساسات و اعمال بر اساس بازخوردهای دریافتی از منابع : استفاده از روشاصالح

 درونی و بیرونی.

اکات، هیجانات، تفکرات و سازی ادار: تشخیص نیازها )ادارکی، هیجانی، ذهنی و فیزیکی( در یک موقعیت یا تکلیف و فعالبرآورد کردن

 اعمال به منظور موثر واقع شدن در آن تکلیف یا موقعیت. 

تا نسبت به افکار، احساسات،  سازدمی قادرفرد را  ،ییاین توانادارد.  ی خودهاها و محدویت ییتوانا رتاشاره به شناخت عمیق :خودآگاهی

 .باشداشته دآگاهی ها و نقاط قوت خود کاستی ،عملکردها

خود  در مورد عملکرد شود فرد بتواند موجب میکه اعمال، ، افکار، هیجانات و ادراکاتمداوم و افزایشی نسبت به  : تأملخودتحلیلی

 داوری کند.

 

 

 

 



 

   های کارکردهای اجرایی در سنین مختلفمولفه

 شده است:های اجرایی نشان داده های مهارتسازی هر یک از مولفهدر جدول زیر، سنین فعال

 های اجراییهای کارکردمولفه 

 های سنیگروه
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      خودآغازگری •

      درک و دریافت •

      تمرکز/انتخاب)توجه انتخابی( •

      پایداری )توجه پایدار( •

      حافظه کاری •

      بازیابی •

      ذخیره •

      داشتننگه •

      کاریدست •

      بازداری •

      توقف •

      به تاخیر انداختن کامروایی •

      پذیری/تغییرانعطاف •

      کردنتعدیل  •

      سرعت •

      موازنه •

      سازمان دهی خود •

      سازمان دهی محتوا •

      ریزی)کوتاه مدت(برنامه  •

      ریزی بلندمدتبرنامه  •

      مدیریت زمان  •

      بندی اولویت •

      اجرا •

      نظارت •

      اصالح •

      برآوردکردن  •

      خودآگاهی •

      خودتحلیلی •

 های کارکردهای اجرایی . مؤلفه 1جدول

 



 

 سال 7 تا 5 برای کودکان کارکرد های اجراییتقویت  جهت  مناسبهای  فعالیتها و ای از بازینمونه 

 :ای تخته های بازی  و کارت های بازی ❖

 .داشته باشند خاطر به را خاص های کارت مکان تا دارند نیاز بازیکنان که هاییبازی .1

 دهد. را باهم مطابقت بازی های کارت تواند می کودک که هایی بازی .2

  دارند. نظارت و دهی سریع پاسخ به نیاز که هایی بازی .3

 هستند. ذهن در برنامه یک  داشتن نگه و ایجاد برای ها استراتژی برخی بازی هائی که شامل .4

 ها:  بازی/  فیزیکی های فعالیت ❖

 دارند. سریع پاسخ و توجه به نیاز که هایی بازی .1

 حرکت که به کمک توپ انجام می شوند. حال در سریع های بازی .2

 ایجاد تغییر است.   و قانون اعمال دنبال به  هائی که کودک در آن بازی .3

 یافته. سازمان های ورزش مانند یافته ساخت جسمانی های انجام فعالیت .4

 های موسیقائی حرکتی: بازی ❖

 تقلید کند شخص باید به کمک حافظه کاری از روی یک مدل آن در که ها، بازی کردن کپی .1

 می شوند اضافه قبلی های بخش به همچنین و شوند می تکرار که هایی آهنگ  .2

 بزرگتر های بچه برای حلقه بچه ها در آواز خواندن .3

 پیچیده های استفاده از ریتم .4

 دارند:  عکس العمل و استراتژی به  نیاز آرام که های فعالیت ❖

 کند.مسئله را درگیر می حل هایمهارت و توجه تمرکز کند،را درگیر می مغز بازیهائی که .1

 گیرند.می قرار استفاده مورد ممکن ها برای مواردپازل حل برای قوانین آن در که استدالل، و های منطقیبازی .2

 می باشد. مراحل قبلی هایبازیهائی که در آنها نیاز به پاسخ .3

 .باشدصحیح می شی جستجوی برای انتخابی توجه از استفاده و بندیبازیهائی که در آنها نیاز به طبقه .4

 سال 12 تا 7 برای کودکان اجرایی کارکردهای تقویت  جهت های مناسب ها و فعالیتای از بازینمونه 

 کودکان  برای.  کند می  فراهم  مدرسه  کودکان  میان  خودتنظیمی)مراقبتی( در  و  اجرایی  های  مهارت  برای  را هاییچالش ها بازی  این

بازیهائی که برای این محدوده سنی در   .دهیم  افزایش را ها فعالیت و ها بازی پیچیدگی پیوسته طور به که است مهم سنی، رده این در

  نظر گرفته میشود در چهار دسته کلی طبقه بندی می گردند:



 

 :ای تخته های بازی  و کارت های بازی ❖

 در را ذهنی پذیری انعطاف و بازی می کنند کاری حافظه را جهت تقویت بازیابی های کارت کودکان آن در که های بازی .1

 می دهند  افزایش استراتژی و ریزیبرنامه  خدمت

 دست دارند  هر با تطبیق به نیاز کارت شناختی در آنها پذیری انعطاف های که برای سنجش بازی .2

  دارند نظارت و دهی سریع پاسخ به نیاز که هایی بازی .3

 هستند ذهن در برنامه یک  داشتن نگه و ایجاد برای ها استراتژی برخی بازی هائی که شامل .4

 های مکان مورد در حافظه کاری پیچیده اطالعات نگهداری نیازمند که دارای فانتزی می باشند که ای پیچیده های بازی .5

 می باشد  خود اهداف به دستیابی استراتژی وتعیین ها شخصیت استفاده برای مورد قوانین خیالی، دنیای در شده بازدید

 ها:  بازی/  فیزیکی های فعالیت ❖

 مانند فوتبال. هستند محبوب بسیار کودکان از بسیاری برای دوره این در یافته سازمان های ورزش .1

 طناب )طناب بازی( پرش از روی مختلف های بازی .2

 نظارت انتخابی، مهارت های توجه سریع واکنش های زمان همچنین و دارند محیطی منظم نظارت به نیاز که هایی بازی .3

 کشد می چالش به نیز را مهار و

 های موسیقائی حرکتی: بازی ❖

 . کند را در کودکان آزمایش ینظارت خود و انتخابی توجه تواند می موسیقی ساز یک  پخش برای یادگیری .1

 اجتماعی رویدادهای یا موسیقی های کالس در یا نه هنگامی که گیرند می یاد یا ساز را ابزار یک  ها بچه آیا که این .2

 باشند  ریتمیک  الگوهای دنبال به توانند می ، کنند می مشارکت

 صورت می پذیرد  کودکان آواز گروه در که همانطور خواندن به صورت تکی و گروهی، آواز .3

 کند می فراهم کاری حافظه و نظارت توجه، توسعه برای زیادی های فرصت رقص .4

 بازیهای فکری ❖

 ایجاد را ای العاده فوق های چالش تواند می که کنند می دستکاری را آنها و دارند می نگه کاری حافظه در را اطالعات ها پازل

 .کنند

 های اجراییراهبردهای کلی آموزش کارکرد

های سنی قابل استفاده است. این راهبردها، های اجرایی، راهبردهای کلی زیر برای تمامی گروههای آموزش کارکرددر طراحی برنامه

هایی را برای توسعه کارکردهای دهد تا از طریق آنها، فرصتهای شناختی قرار میسازان و طراحان فعالیت ازیروشهایی را در اختیار ب

هایی ها قابل استفاده نباشند اما آنها امکانتک فعالیتاجرایی کودکان و نوجوانان خلق کنند. بدیهی است که تمامی این راهبردها در تک 

 ها قرار گیرد. ها و فعالیت مورد توجه طراحان برنامه  تواندها میهستند که در کل برنامه



 

های بدنی کنترل ادراک، احساس، تفکر و عمل خود را حین انجام فعالیت  هایی که در آن کودکانفراهم کردن فرصت   :فعالیت بدنی

 های سنی انجام شود.ک از گروههای هر یها باید بر اساس کارکرد اجرایی مورد نظر و متناسب با ویژگیبهبود ببخشند. این فعالیت 

بخش و سرگرم کننده بپردازند و در این های لذتهایی که در آن کودکان و نوجوان به فعالیت : تدارک فرصت بازی و سرگرمی

 های خود در چارچوب قوانین مشخص بازی استفاده کنند. ها و مهارتها از دانستنیفعالیت

کنند، وجوان و بزرگساالن در فعالیتی همیارانه برای ساخت فهم مشترک با هم همکاری میکه کودکان و ن: هنگامیتعامل اجتماعی

گیری ها از طریق به اشتراک گذاشتن، به کارگیرد. درک و فهم اصول و ایدهتعامل اجتماعی به بهترین نحو در خدمت یادگیری قرار می 

 یابد. و مباحثه با دیگران رشد و توسعه می

گیرد، یادگیری به کارآمدترین نحو رخ  های واقعی و دنیای واقعی صورت میکه یادگیری در موقعیت: هنگامیموقعیتییادگیری 

های های دنیای واقعی و مرتبط ساختن ایدهگیری و توضیح پدیدهدهد. بنابراین، درگیر کردن کودکان و نوجوانان در حل مسأله، تصمیممی

 برنامه را افزایش دهد.  تواند امکان اثربخشی جدید می

های خود و آنچه ظاهراً فهمیدند فکر کنند، شناخت آنها خواهیم که به پاسخوقتی از کودکان و نوجوانان میایجاد فرصت تأمل: 

عمل  بخشد. شود و کیفیت فهم را بهبود میها و نظرات منجر به تأمل می شود. فرصت بیان )نوشتاری یا گفتاری( ایدهتثبیت و تقویت می

 ها را مورد بازاندیشی قرار دهد. داند رجوع کند و آندهد تا به چیزهایی که میتأمل به مغز فرصت می

مایه اصلی آن صدا و  شوند که بنهایی مواجه میهایی که در آن کودکان و نوجوانان با فعالیت : تدارک فرصت فعالیت موسیقیایی

کند تا نسبت به کنترل ادراک، هیجان، شناخت و عمل خود نائل  نمادها به افراد کمک میها به عنوان نظام سکوت است. این نوع فعالیت

 شوند.    

توانیم کیفیت کنترل ادراک، احساس، تفکر و عمل هایی برای کسب آگاهی درباره این که ما می: ایجاد موقعیت افزایش آگاهی  

ما برای تغییر یک فعالیت یا فرایند برای تحت کنترل درآوردن آن وابسته  خود را بهبود ببخشیم. این امر به میزان انرژی و تالش ذهنی

گیرند که از طریق کسب کنند و یاد میهای شناختی خود آگاهی پیدا میها و محدودیت است. از طریق این راهبرد، افراد از ویژگی

 ها کنترل بهتری داشته باشند.   هند و بر این فرایندها و کنشتوانند کیفیت فرایندهای شناختی و اعمال خود را ارتقاء دهای الزم میمهارت

هایی )واقعی یا داستانی( که در آن فرد توانسته است ادراکات، احساسات، هایی از موقعیت: ارائه نمونهارائه الگوی مناسب برای عمل

ها گفتگو کنند. برای قابل درک ساختن ره این موقعیتکند تا کودکان و نوجوان درباتفکرات و اعمال خود را کنترل کند، فرصتی فراهم می

های که در آن فرد توان استفاده کرد. بیان موقعیتهای عیتنی میها و تجربهاند از مثالهای شناختی که دارای ماهیت انتزاعیمؤلفه 

تواند برای کودکان و های میموقعیت های ادراک، شناخت، هیجان و عمل را داشته است و گفتگو درباره این توانایی کنترل بر حیطه

 نوجوانان امکان درک بهتری از موضوع را فراهم کند.     

توان کارکرد اجرایی مورد نظر را به طور مستقیم آموزش داد. در این راهبرد ابتدا کارکرد : با کمک این راهبرد میآموزش مهارت

 سازی شده کارکرد مورد نظر را تمرین کنند. شود تا در موقعیت شبیه ه می شود و به کودکان و نوجوانان فرصت دادمورد نظر معرفی می

توان از طریق ابزارهای کالمی فرایند تفکر های ما برای کنترل تفکر است، می: زبان یکی از امکانبه کارگیری ابزارهای کالمی

«، در سطح دست خودم نیستگوید »ال، فردی که می)شناخت( را آشکار ساخت و با تغییر زبان به تغییر حیطه تفکر پرداخت. برای مث

کند که قادر به کنترل فرایندهای داند. به عبارت دیگر، او تصور میهای درونی و بیرونی را خارج از کنترل خود میتفکر، واکنش به محرک 

تغییر تفکر و آگاهی از توانایی کنترل فرایندهای ها( برای ها و جمله توان از ابزار کالمی )واژهذهنی خود نیست. بر اساس این راهبرد می 



 

توانم درباره امور مختلف، فکرهای متفاوتی داشته من می توان این جمله را جایگزین جمله باال کرد: »شناختی کمک گرفت. برای مثال، می
 «باشم.

توان اثر آن در کنترل خود  اجرایی میهای : با اختصاص عناوین استعاری به کارکردهای کالمی یا غیرکالمیاستفاده از برچسب 

هایی را برای ها، فرصتها در قلمرو نظام نشانهتر ساخت )برای مثال، استعاره آتشفشان برای هیجان خشم(. در واقع، برچسب را مشخص 

سازند تا در قادر میشوند و فرد را ها با سرعت بیشتری پردازش میکنند. این نشانهها فراهم میمدیریت فرایندهای شناختی و کنش

های چهارگانه )ادراک، شناخت و هیجان و عمل( توان مداخله خود را بهتر سازند. برای مثال، با یک نشانه تصویری )مانند اقدام حیطه

 توان به فرد کمک کرد تا در سطح کنش کارهایی را که مجاز به انجام آنها نیست، تشخیص دهد.   ممنوع( می

کنند. بازخورد ها،کودکان و نوجوان فرصت ارائه بازخورد به خود را تمرین می: در فرایند فعالیت زخورد درونیآموزش استفاده از با

تواند معطوف به هر یک از حیطه در قلمروهای چهارگانه باشد. برای مثال، بازخورد نسبت به ادراک بین فردی. این راهبرد، درونی می

دهد که آگاهی نسبت به حاالت ذهنی خود میت اساسی برخوردار است و به فرد این امکان را می برای افزایش توانایی کنترل خود از اه

 را به روز رسانی کند و برای مداخله در حیطه به موقع وارد عمل شود.   

های ت شود تا کودکان و نوجوان برای موفقیهایی فراهم میها فرصت: حین انجام فعالیتاستفاده از پاداش هنگام کنترل خود

هایی درنظر بگیرند. از آنجا که مغز با نظام پاداش برانگیخته خود در بهبود کیفیت کنترل ادراک، احساس، تفکر و عمل برای خود پاداش

های ها یا موقعیت کنند برای خود محرک هایی که کودکان و نوجوانان کسب میتوان در راستای هدف کنترل خود، برای موفقیت شود میمی

های های و محدودیتدی را درنظر بگیرند. این راهبرد ضمن ایجاد احساس موفقیت )انگیزه درونی(، توانایی افراد در درک ظرفیتخوشاین

 شناختی بسیار کمک کننده است.  

: برای مرتبط ساختن سطح جدیت برای توسعه کارکرد مورد نظر در حیطه و قلمرو خاص الزم است ساختار ایجاد ساختار بیرونی 

توان  های اجرایی مورد نظر می ها نیازمند حمایت بیرونی است، برای توسعه کارکردبیرونی ایجاد شود. از آنجا که یادگیری در قلمرو کارکرد

بهره برد. این راهبرد بر حمایت اجتماعی برای برقرای یک کارکرد تأکید دارد و بر توانایی انجام مستقل یک کارکرد توسط   2از داربست

گذارد. بدیهی است این ساختار پس از کسب کارکرد الزم و توانایی انجام آن به طور مستقل  ه منزله ساختار بیرونی تأثیر خود را میفرد ب

 باید به تدریج محو شود.    

در های مشخصی بایست این نکته را مورد توجه قرار داد که الزم است زمان: در طراحی برنامه آموزشی میایجاد ساختار زمانی

های مهارتی به شدت تحت تأثیر برنامه  طول روز برای آموزش، الگوسازی، گفتگو و تمرین کارکرد مورد نظر در نظر گرفته شود. آموزش

تواند الگوی مشخصی را برای تمرین و ارتقاء مهارت زمانی منظم است. بنابراین، برای رسیدن به هدف مورد نظر، ساختارهای زمانی می

راهبرد برای ایجاد عادات مطلوب و تبدیل شدن مهارت آموخته شده به فرایند و پاسخ معمول )روتین( که در آن فرد برای   ایجاد کند. این

 استفاده از فرایندهای فکری به میزان انرژی باال نیاز ندارد بسیار ضروری  است.  

ها، ن و نوجوان الزم است حین هنگام انجام فعالیت: با توجه به سطح توانایی کودکاارائه راهنمایی بیرونی برای پردازش اثربخش

ها و راهنماهایی مثبت، واضح و مشخصی ارائه شود تا کودکان و نوجوان را در فعالیت مربوط به مهارت مورد نظر درگیر کند. در اشاره

ارات و رهنمودهای مربیان و والدین پردازند، اشهایی که کودکان درگیر فرایند پردازش هستند و به بررسی حاالت ذهنی خود می موقعیت 

شوار با ارائه های دتوانند در موقعیت کند که موفقیت را تجربه کنند. بنابراین، مربیان و والدین میبسیار اثرگذار است و به آنها کمک می

 

2  Scaffold  



 

به توانایی کنترل خود در دادن سرنخ به کودکان و نوجوانان کمک کنند تا بر موقعیت دشوار غلبه کنند و نسبت  راهنمایی بیرونی و

 های مختلف اعتماد کنند.     حیطه

ها، وقتی کودکان و نوجوان بر اساس راهنمایی به طور اثربخشی ادراک، تفکر، هیجان و عمل در جریان انجام فعالیت  :ارائه بازخورد

کند تی دارد. این راهبرد به یادگیرنده کمک میکنند، باید بازخورد دریافت کنند. در فرایند آموزش، بازخورد نقش حیاخود را تنظیم می

خواهد صرف آن بکند تصمیم بگیرد. دادن تا به کوشش خود برای رسیدن به هدف معنا بخشد و برای ادامه فعالیت و میزان تالشی که می

 بازخورد باید با ظرافت انجام شود. 

های مثبت و پاداش هنگام به کارگیری ی استفاده از تقویت کنندههایی براها، فرصت: در فرایند اجرای فعالیتدرنظر گرفتن پاداش

های ها الزم است نظام پاداش طراحی گردد. در واقع، تقویت کنندهها و استفاده مؤثر از آنها ایجاد کنید. برای توجه به راهنماییراهنمایی

ها برای جهت دادن کوشش کودکان و نوجوانان ی، این محرکمثبت معطوف به ارتقاء کارکرد اجرایی هدف نیستند بلکه در فرایند یادگیر

 شوند. های ارائه شده در نظر گرفته میبرای تمرین بهتر و استفاده مؤثر از راهنمایی

های افتد که فرایند یادگیری از نیازها و خواسته: یادگیری عمیق زمانی اتفاق میسوسازی نیازهای بیرونی با تمایالت درونیهم

شود که اهداف یادگیری در نظر گرفته شده برای کودکان و نوجوانان با  آغاز شود. به بیان دیگر، حلقه یادگیری زمانی کامل می  کودکان

شود که های اجرایی زمانی حاصل میسو باشد. در واقع، شرایط یادگیری مطلوب برای کارکرد ها، تمایالت و نیازهای آنها همخواسته

دهد. در این موقعیت برنامه  آموزند به نیاز واقعی آنها در زندگی روزمره پاسخ میهایی که میاس کنند مهارتکودکان و نوجوانان احس

 سو سازد. های اجرایی توانسته است است تقاضای بیرونی را با تمایالت درونی همآموزش کارکرد

 وانان های تدوین برنامه آموزش کارکردهای اجرایی در کودکان و نوجاصول و سیاست

پذیری شناختی( در اولویت توسعه قرار دارند و ایجاد  کارکردهای اجرایی پایه )توجه، حافظه کاری، بازداری پاسخ و انعطاف .1

 ها برای ارتقا آنها از اوایل دوره کودکی ضرورت دارد.فرصت

تر باید به تدریج در برنامه آموزش کارکردهای اجرایی کودکان و نوجوانان با افزایش سن کودکان، کارکردهای اجرایی عالی .2

  گنجانده شود. 

ها، هم بر آگاهی کودکان و نوجوانان از فرایندها و مهارتهای شناختی و هم تقویت آنها از طریق و تمرین هابازیدر تمامی  .3

 شود.  تأکید می 3روشهای مناسب

ای باشد که تمرین و تکرار آنها تقویت کارکرد اجرایی کودکان را در موقعیت واقعی طراحی شده باید به گونه  هابازیماهیت   .4

 زندگی مورد هدف قرار دهد.  

استاندارد های اجرایی باید بر پایه شواهد مطالعات پژوهشی انجام شود که از های تقویت کارکردو تمرینها بازی طراحی .5

 الزم برخوردار است.

 شود. های نزدیک به زندگی واقعی و با فناوری کم و متوسط تأکید میاستفاده از روش  هاو تمرین هابازیدر طراحی  .6

 مند مورد تأکید است. های بدنهای آموزش کارکردهای اجرایی به ویژه استفاده از فعالیتتنوع روش .7

 

3 - Good/Best practices 


