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 سخن مترجمان
 
 
 

 دبستان و متوسطه دارند و ۀنقش مهمی را در پیشرفت تحصیلی در طول دورهای اجرایی کنش
طح باالتر، ستتمستتئلۀ یافته، حل ذهنی گستتترش انتخابی، تالش هایی که نیاز به توجهدر موقعیت

ستتتازی فرایندهای چندگانه در طول تکالیف کنترل فزاینتده بر پردازش اطالعتات و همتاهنگ   
اجتماعی و  آموزان به نیازهای تحصتتتیلی،که دانششتتتوند. زمانیدرستتتی وجود دارد، فعال می

های اجرایی برای دنیای واقعی را ارضا کنند، کنشها آن خواهندپردازند و میشتان می هیجانی
توانند به کارآمدی های اجرایی ضتتتعیف میرستتتند. درنتیجه کنشنظر میالزم و ضتتتروری به

 شوند. منجرهای خواندن، نوشتن و ریاضیات تحصیلی پایین در حوزه
ریزی، مشتتتکالتی را در برنامه های اجراییارای نقص در کنشد طور ختاص، کودکان  بته 

ستتختی یک به هاآنریزی برای یک پروژه دارند. و فضتتا و برنامه ، مدیریت زماندهیستتازمان
ای شتتیوهکنند )کالمی یا نوشتتتاری( و در جزئیات برقراری یک ارتباط بهداستتتان را تعریف می

در  ،براین، کودکان دارای نقص در کنش اجراییعالوه ای مشکل دارند.یافته و زنجیرهسازمان
یادستتتپاری و حفظ اطالعات، بازیابی اطالعات از حافظه و آ از فعالیت مشتتتکالتی  ، بهحافظه

خوبی هتتای اجرایی ممکن استتتت نتواننتتد بتته دارنتتد. درنتیجتته کودکتتان دارای نقص در کنش
 پرورش دهند.هایی را برای تعامل سازنده و کارآمد با محیط توانایی
بتته راهنمتتایی و  هتتای اجراییاین مشتتتکالت، کودکتتان دارای نقص در کنش دلیتتلبتته

و فضا، مدیریت  ، مدیریت زماندهیسازمانریزی، های شتفاف و واضح در برنامه دستتورالعمل 
نیاز  ها و دستیابی به موفقیت تحصیلیایده ۀمنظور خلق مستقالنهای بلندمدت و ابزارها بهپروژه
 د.دارن

آموزان ای از راهبردهتای عملی در کالس درس را برای کمتک به دانش  این کتتاب دامنته  
ش های اجرایی را توسعه و پرورآموزان کنشکند تا با استفاده از این راهبردها دانشپیشنهاد می

ها( استتتت و بررستتتی گرفته از نظریهنشتتتئتهای مفید )ای از توصتتتیهاین کتاب مجموعهدهند. 
 که بر زندگی تحصتتتیلیرا های اجرایی کودکان های کنشتوان آن جنبته کنتد چگونته می  می
، دهیستتتازمان، فراشتتتناخت، ، حافظهازجمله خودکنترلی ؛کرد تقویتاثرگذار استتتت، ها آن

 و تمرکز. دهیخودنظمانگیزش، 



 



 سخن نویسنده
 
 
 

آموزان بتوانند دهد تا دانشای از راهبردهای عملی در کالس درس را ارائه مین کتاب دامنهای
ها گنجانده شتتده استتت و هر یهنظر درهای اجرایی خود را بهبود ببخشتتند. نکات مفیدی کنش

ندگی ر زهای اجرایی کودکان که بهای مختلف کنشکنتد کته چگونه از جنبه  نظریته بیتان می  
 .حمایت کنیم ،گذاردر میاث هاآن تحصیلی

های بهبود رشتتتد هیجانی و و متوستتتطه بر شتتتیوه  آموزان ابتداییاین کتاب در ارتباط با دانش
 ند از:اها عبارتعقالنی کودکان تمرکز دارد. این شیوه

های اجرایی های اجرایی و عوامل مختلف تأثیرگذار بر کنشمتاهیت کنش درمورد بحتث   -
 کودکان

 های اجرایی در مدرسههای موجود در کنشبروز یافتن ضعفهای شیوه -
های منظور بهبود حوزهآموزان بههایی برای دانشن و توصیهاراهبردهای حمایتی برای معلم -

 های اجراییخاصی از کنش

 .کار بردتوان بهو اصالحاتی که درخالل جریان کالس درس می شایستههای حلراه -

کار آموزان بهآ از بحث با دانش ۀنقط عنوانبهتواند جشی که میخودستن  ۀنامپرستش یک  -
 .برده شود

اب چراکه این کت ؛تواند مفید واقع شودآموزان و مدیران مدرسه میاین کتاب برای تمام دانش
کند. این کتاب نقش مهم آموزان کمک میبته شتتتنتاستتتایی و درک علتل بنیادی رفتار دانش    

هایی را به دهد و روشآموزان را موردتوجه قرار میانششتتتناختی دمدارس در رشتتتد عصتتتب
آموزان نشتری را برای داشدهتر و شخصیکند تا بتوانند حمایت تمایزیافتهمدارس پیشنهاد می

 انحصاری فراهم کنند. صورتبه

انگلستتان است. او در انتشارات راتلج چندین   1س مرکز یادگیری کالج ایتانمدرّ 1گایپت
 کتاب منتشر کرده است.

 

                                                           
1. Pat Guy 
2. Eton 


