تعلیم و تربیت استثنایی

مداخلههای آموزشی کارکردهای اجرایی برای کودکان با نارسایی شناختی

مداخلههای آموزشی کارکردهای اجرایی برای کودکان با نارسایی شناختی
دکتر مرضیه عزیزیان  /مدرس دانشگاه فرهنگیان یزد
مرتبــط ،کــه مســئول رفتــار معطــوف بــه هــدف هســتند را یکپارچــه میکننــد .نتایــج اغلــب پژوهشهــای مداخلـهای ،فوایــد اثربخــش
و پایــدا ِر آمــوزش کارکردهــای اجرایــی در عملکــرد تحصیلــی را تأییــد کردهانــد .اغلــب ایــن پژوهشهــا بــه نقــش محــوری حافظــه کاری
و توجــه در شــناخت و ارتبــاط قــوی ایــن دو مؤلفــه بــا پیشــرفت تحصیلــی تأکیــد شــده اســت .در مداخلههــای آموزشــی کارکردهــای

اجرایــی بــرای کــودکان با نارســایی شــناختی ،ترســیم نیمرخ شــناختی در ابعــاد گوناگــون ،از اهمیت ویــژهای برخــوردار اســت .کارکردهای

اجرایــی بهخوبــی میتواننــد هــم پیشــرفت تحصیلــی را قبــل از دبســتان پیشبینــی کنــد و تقویــت آنهــا در طــول تحصیــل ،باعــث

بهبــودی عملکــرد تحصیلــی دانشآمــوزان میشــود .در ایــن مقالــه ،مداخالتــی کــه کارکردهــای اجرایــی جامعــه هــدف آنهــا کــودکان با
نارســایی شــناختی بــوده ،مــورد بررســی قــرار گرفتــه و تمرینهایــی کــه باعــث تقویــت مهارتهــای اجرایــی در آنهــا میگــردد ،ارائــه

شــده اســت.

واژههای کلیدی :کارکردهای اجرایی ،توجه ،حافظه کاری ،نارسایی شناختی ،پیشرفت تحصیلی.

مقدمه
کارکردهــای اجرایــی بــرای موفقیــت در اغلــب فعالیتهــای

روزمــره ضــروری اســت .ایــن کارکردهــا عبارتانــد از:

مجموعــهای از فرایندهــای شــناختی کــه عمدتــ ًا توســط قشــر

خودکنترلــی ( .)3بررســیهای تحولــی کارکردهــای اجرایــی
نشــان دادهانــد کــه ایــن کارکردهــا از همــان دوران اولیــه رشــد
(احتمــا ً
ال پایــان ســال اول زندگــی) ظهــور میکننــد و در حــدود

 12ســالگی عملکــرد کــودک تــا حــد بســیار زیــادی شــبیه
بزرگســاالن میشــود (.)4

پیشــانی مغــز پشــتیبانی میشــوند ،خودتنظیمــی و رفتارهــای

تفاوتهــای فــردی در کارکردهــای اجرایــی بــا بســیاری

ایــن کارکردهــا اجــازه تــرک عادتهــا ،تصمیمگیــری ،ارزیابــی

کارکردهــای تحصیلــی و شــغلی ،مشــکالت بین فــردی ،مصرف

فعالیتهــا و مقابلــه بــا شــرایط جدیــد را بــه مــا میدهنــد (1

ابعــاد کارکردهــای اجرایــی که در جمعیــت بالینی مــورد پژوهش

خودگــردان معطــوف بــه هــدف را تنظیــم و هدایــت میکننــد.

از جنبههــای مهــم ســامت انســان و عملکــرد او ،از جملــه

خطــرات ،برنامهریــزی بــرای آینــده ،اولویتبنــدی ،توالــی

مــواد ،ســامت جســمی و روانــی مرتبــط هســتند .بیشــترین

و .)2

قرارگرفتــه ،شــامل تغییــر ،1بــازداری پاســخ ،بهروزرســانی،

بــا وجــود تنــوع در تعاریــف ارائهشــده از کارکردهــای

اجرایــی ،توافــق کلــی وجــود دارد کــه کارکردهــای اجرایــی یــک

ِ
ـناختی در
اصطــاح گســتردهای بــرای توضیــح پردازشهــای شـ

خدمــت رفتارهــای در حــال انجــام و معطــوف بــه هــدف اســت.
در ایــن خصــوص ،اغلــب تعاریــف کارکردهــای اجرایــی شــامل

عناصــر زیــر اســت :تعییــن هــدف و برنامهریــزی ،ســازماندهی
رفتارهــا پیــش از وقــت معیــن ،انعطافپذیــری ،نظامهــای

توجــه و حافظــه کــه ایــن پردازشهــا را هدایــت میکننــد
(بــرای مثــال حافظــه کاری) و فرایندهــای خودتنظیمــی ماننــد

حافظــه کاری و برنامهریــزی اســت ( .)5نتایــج تعــداد فزایندهای
از پژوهشهــا نشــان داده اســت کارکردهــای اجرایــی میتواننــد
آمــوزش داده شــوند .متخصصــان عالقهمندنــد تــا بــه والدیــن،

معلمــان و مراجعــان در محیطهــای مختلــف ماننــد :کلینیــک،

مدرســه و خانــه کمــک کننــد تــا از طریــق شــناخت عناصــر

و مؤلفههــای مختلــف کارکردهــای اجرایــی بــه بهبــود آنهــا
بپردازنــد .در ادامــه بــه بخشــی از پژوهشهایــی کــه دربــاره
کارکردهــای اجرایــی در دانشآمــوزان بــا ناتوانــی شــناختی

انجــام شــده ،اشــاره میشــود.

1- shifting

سال هجدهم ،شماره  ،1پیاپی 1397| 150

63

Downloaded from exceptionaleducation.ir at 6:22 +0330 on Sunday November 18th 2018

چکیــده :کارکردهــای اجرایــی ،اصطالحــی جامعتــر و وســیعتر از مفهــوم شــناخت هســتند و طیــف گســتردهای از فرایندهــای

تعلیم و تربیت استثنایی

مداخلههای آموزشی کارکردهای اجرایی برای کودکان با نارسایی شناختی

مداخلههــای کارکردهــای اجرایــی در
دانشآمــوزان بــا ناتوانــی شــناختی
ارزیابــی کارکردهــای اجرایــی نقطــه شــروع درمــان را

بررس ـیهای خــود مشــخص کردنــد کــه حافظــه کاری و توجــه،

بــه علــت نقــش محــوری آنهــا در شــناخت ،یادگیــری و
رفتــار ،در اولویــت پژوهــش در حیطــه علــوم عصبشــناختی

ِ
اجرایــی عمــده ماننــد
هســتند .آنهــا معتقدنــد کارکردهــای
توجــه و حافظــه کاری بــا پیشــرفت تحصیلــی ،رشــد زبــان و

پایــداری رفتــار رابطــهای قــوی دارنــد و در مــورد کــودکان بــا

آســیبپذیری شــناختی و مشــکالت یادگیــری ،بــه دلیــل

نارســاییهای هوشــی زیربنایــی ،مشــکالت کارکردهــای
اجرایــی در سیســتم شــناختی ،احتمــا ً
ال تشــدید خواهــد شــد.
الــووی )7( 2نشــان داد ،دانشآمــوزان بــا عملکــرد هــوش

 55تــا  )85بــا مشــکالت رفتــاری بــرون نمــود ،بررســی شــد

و یافتههــا ،اهمیــت حافظــه کاری را بهعنــوان هــدف بالقــوه
بــرای افزایــش و تقویــت در درمــان کــودکان بــا هــوش مــرزی

و مشــکالت رفتــاری بیرونــی برجســته ســاخت .یکــی از معــدود

پژوهشهایــی کــه اثربخشــی آمــوزش شــناختی در کــودکان بــا
ناتوانــی ذهنــی را ارزیابــی کــرده اســت توســط سودرکوویســت

4

و همــکاران ( )9اجــرا شــد .در ایــن پژوهــش کــودکان بــا ناتوانــی
ذهنــی (بهــره هوشــی زیــر  )70بهطــور تصادفــی بــا دو نســخه

انطبــاق یافتــه و غیــر انطباقــی از برنامــه آموزشــی تکالیــف
اســتدالل غیرکالمــی و تکالیــف حافظــه کاری مــورد آمــوزش
قــرار گرفتنــد .پــس از یــک دوره آموزشــی  5هفتـهای ،بهبــودی

در تکالیــف حافظــه کاری ،در گــروه آمــوزش انطبــاق یافتــه،
قابلمشــاهده بــود .اثــرات ایــن آموزشهــا بعــد از یــک ســال

معنــیدار نبــود و ایــن نکتــه نشــان میدهــد کــه آموزشهــا

مــرزی نقایــص گســتردهتری از حافظــه کاری و کارکردهــای

بایســتی فشــردهتر و بهطــور مرتــب تکــرار شــوند تــا اثــر

حافظــه کاری دیــداری -فضایــی و تکالیــف مرتبســازی،

و همــکاران ( )6ایــن یافتههــا بهویــژه بــرای کــودکان بــا ناتوانــی

اجرایــی نســبت بــه دانشآمــوزان عــادی دارنــد .بهویــژه
بهتریــن پیشبینــی کننــده بــرای اینکــه بهطــور قابلاطمینانــی

آنهــا در ایــن کــودکان تقویــت شــود .بــه عقیــده ون در مولــن

5

ذهنــی اهمیــت خاصــی دارد ،چــون نقایــص حافظــه کاری کالمی

دانشآمــوزان بــا هــوش مــرزی را از عــادی مجــزا کنــد،

در آنهــا اغلــب شــدیدتر از نقایــص حافظــه کاری دیــداری-

بهعنــوان قابلاطمینانتریــن اندازهگیــری در کارکردهــای

حوزههــای نســبت ًا ضعیــف برجســتهتر میشــود .بــا اینحــال

میباشــد .تکالیــف مرتبســازی آزمــون ویسکانســین نیــز
اجرایــی بــرای طبقهبنــدی دانشآمــوزان بــا بهــره هوشــی

فضایــی اســت .در نتیجــه پتانســیل بــرای ایجــاد بهبــودی در

نویســندگان نیــز ایــن نکتــه را برجســته کردهانــد کــه اثــرات

پائیــن شناســایی شــد .بهطــور خالصهایــن پژوهــش مشــخص

درمــان در بیــن کــودکان مختلــف ،تفــاوت قابلمالحظــهای

نقایــص حافظــه کاری و کارکردهــای اجرایــی دارنــد .ویژگیهــای

هیــچ پیشــرفتی در طــول آمــوزش نداشــتند .ب ـ ه هــر حــال در

کــرد کــه دانشآمــوزان بــا هوشــبهر مــرزی نیمــرخ متمایــزی از
مشــترک آســیبهای حافظــه کاری در کالس درس عبارتانــد

داشــته اســت .بعضــی از کــودکان پیشــرفت کــم و یــا حتــی

ایــن پژوهــش ایــن نکتــه ،کــه آموزشهــای شــناختی رایان ـهای

از :ناتوانــی در بــه یادســپاری دســتورالعملها و مشــکل در

فشــرده ،بــرای کــودکان بــا ناتوانــی ذهنــی نیــز امکانپذیــر اســت

آینــده تحصیلــی اســت.

آموزشــی ،در ایــن جمعیــت را فراهــم میکنــد (.)6

تکمیــل فعالیتهــای یادگیــری و درنتیجــه بــه خطــر افتــادن

را برجســته کــرده و شــواهدی بــرای پیشبینــی موفقیتهــای

در پژوهــش شــویرینگا 3و همــکاران ( )8ســه مؤلفــهی

قویتریــن پیشبینــی کنندههــا بــرای پیشــرفت

شــناختی و حافظــه کاری) و همچنیــن ســرعت پــردازش ،در

(زن) ،عــدم همبــودی بــا ســایر اختاللهــا (بــرای مثــال صــرع

کارکردهــای اجرایــی (بــازداری پاســخ ،انعطافپذیــری

برنامههــای آموزشــی در افــراد بــا ناتوانــی هوشــی ،جنســیت

در کنــار ناتوانــی ذهنــی) و ظرفیــت پایــه در حافظــه کاری کالمــی

1- Kirk
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بــه درمانگــران نشــان میدهــد .کــرک 1و همــکاران ( )6در

کــودکان بــا نارســایی هوشــی خفیــف و مــرزی (بهــره هوشــی

تعلیم و تربیت استثنایی

مداخلههای آموزشی کارکردهای اجرایی برای کودکان با نارسایی شناختی

بــود ( .)9داشــتن ظرفیــت پایــه در حافظــه کاری کالمــی باعــث

فضایــی آمــوزش داده شــده و بــدون آمــوزش ،پیشــرفت

در ابتــدا بیشــترین مقــدار پیشــرفت در آمــوزش و باالتریــن

حافظــه آمــوزش داده نشــده بــه مــدت  4مــاه بعــد از آمــوزش

شــد در افــرادی کــه حافظــه کاری کالمــی باالتــری داشــتند،

نیــز اثــر آن ادامــه داشــت .گزارشهــای مکاتب ـهای از والدیــن

همچنیــن نشــانگان ویلیامــز ،نشــانگان  xشــکننده و نشــانگان

در مــورد ارزیابــی رفتــاری کارکردهــای اجرایــی ،همچنیــن

هســتند ( .)6در پژوهشــی دیگــر ،آمــوزش کارکردهــای

ایــن یافتههــا شــواهدی را ارائــه میکننــد کــه آمــوزش شــناختی

داون مشــخص شــده اســت کــه در حافظــه کاری دچــار آســیب

اجرایــی در دانشآمــوزان بــا بهــره هوشــی مــرزی توانســت
در بهبــود توجــه و حافــظۀ کاری ،ســازماندهی و برنامهریــزی

ایــن دانشآمــوزان بــه طــور معنــیداری مؤثــر واقــع شــود.

در زمیــنۀ تأثیــر ایــن مداخلــه در افزایــش پیشــرفت تحصیلــی،

ریاضــی بیشــترین بهبــودی و ســپس خوانــدن و امــاء بیشــترین

تأثیــر مثبــت را دریافــت کردنــد .همچنیــن ،ایــن مداخلــه

توانســت باعــث بهبــود گزارشهــای والدیــن ،مبنــی بــر
افزایــش رفتارهــای خودکنترلــی در فرزندانشــان شــود (.)10
ضعــف در حافظــه کاری بهویــژه توســط بنــت 1و همــکاران

نشــاندهنده بهبــود در گــروه مداخلــه بعــد از آمــوزش بــود.

میتوانــد بهبــود قابلتوجــه و پایــداری را در کارکردهــای اجرایــی

شــناختی و رفتــاری در کــودکان بــا ناتوانــی ذهنــی ایجــاد کنــد.
بــا اینحــال بعضــی تناقضــات در اثــرات انتقــال نزدیــک

مشــاهد ه شــده اســت؛ ماننــد عــدم پیشــرفت در مهارتهــای
حافظــه کاری کالمــی .همانگونــه کــه سودرکوویســت و همکاران

( )9پیشــنهاد کردهانــد ،ممکــن اســت کــه نقــاط ضعفــی در

نیمــرخ شــناختی کــودکان بــا ناتوانــی ذهنــی وجود داشــته باشــد.
بــرای نمونــه افــراد بــا نشــانگان داون ،آســیب بیشــتری در

حافظــه کاری کالمــی نســبت بــه حافظــه کاری دیــداری -فضایــی

2

و در مقایســه بــا کــودکان عــادی نشــان میدهنــد .در مقابــل

اســتفاده کنــد ،برجســتهتر شــده اســت .پژوهــش مقدماتــی

بــا بهــره هوشــی خفیــف تــا مــرزی (بهــره هوشــی بیــن  55تــا

( )11کــه تــاش کردنــد برنامــه آمــوزش حافظــه کاری کاگمــد

را بــرای  25دانشآمــوز نشــانگان داون ســن  7تــا  12ســال

بنــت و همــکاران ( ،)11ون در مولــن و همــکاران ( ،)6کــودکان

نشــان داد کــه ایــن کــودکان ،اکثــر تکالیــف و برنامههــای

 )85را در یکــی از ســه شــرایط برنامــه حافظــه کاری انطبــاق

کاگمــد را بســیار دشــوار یافتنــد و اینکــه جلســات آموزشــی 30

دقیقـهای ،عمـ ً
ا  50دقیقــه طــول میکشــید .ایــن یافتههــا یــک

محدودیــت مهــم در برنامههــای آموزشــی فعلــی را برجســته

میکنــد و آن چشمپوشــی از نیمــرخ منحصربهفــرد کــودکان

یافتــه ،غیــر انطباقــی و کنتــرل قــرار دادنــد .آنهــا موفــق شــدند
در حافظــه کاری کالمــی بهبــودی ایجــاد کننــد ،ولــی حافظــه

کاری غیرکالمــی بهبــود نیافــت .چنیــن یافتههایــی اهمیــت در

نظــر گرفتــن نیمــرخ شــناختی گوناگــون و منحصربهفــرد افــراد

بــا ناتوانــی ذهنــی اســت .اگرچــه بیشــتر برنامههــای آموزشــی

بــا ناتوانــی ذهنــی را برجســتهتر میکنــد ،بهویــژه زمانــی کــه

مییابــد ،ســطح پایــهای کــه برنامــه آموزشــی بــا آن شــروع

و شــرکتکنندگان بــا ســطوح پائیــن انعطافپذیــری ممکــن

تطبیــق یافتــه هســتند و ســختی تکالیــف بهتدریــج افزایــش

بــرای ایجــاد تغییــرات شــناختی در آنهــا تــاش میشــود

میشــود ،اغلــب بــرای کــودکان بــا ناتوانــی ذهنــی بســیار پیچیده

اســت بــه روشهــای جایگزیــن آمــوزش ماننــد اصــاح زمــان

جایگزیــن کــه بــرای کــودکان پیشدبســتانی طراحیشــده بــود،

و همــکاران ( )12معتقدنــد فقــدان اثــرات انتقــال دور ،همچنیــن

اســت .بــه همیــن دلیــل ،بنــت و همــکاران ( )11از یــک برنامــه

(برنامــه آمــوزش حافظــه کاری کاگمــد مقدماتــی) اســتفاده
کردنــد .برنامــه آموزشــی کاگمــد مقدماتــی شــامل تکالیــف
حافظــه دیــداری بــود .پــس از آمــوزش حافظــه کاری ،گــروه

مداخلــه در هــر دو تکالیــف حافظــه کوتاهمــدت دیــداری-
1- Bennet
2- Cogmed

آمــوزش و یــا تکالیــف مناسـبتر نیــاز داشــته باشــند .گازالــی

3

گوناگونــی در موفقیتهــای آموزشــی در کــودکان بــا ناتوانــی

هوشــی ممکــن اســت نشــاندهنده ایــن باشــد کــه حافظــه کاری
مناس ـبترین حــوزه بــرای مداخلــه بهمنظــور ایجــاد تغییــرات

شــناختی گســترده و پایــدار نیســت .در عــوض حوزههــای
دیگــری کــه اثــرات بیشــتری در کنتــرل شــناختی دارنــد بایــد

3- Gazzaley
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ســطح از اثــرات انتقــال ،بــه دســت آیــد .در کــودکان اتیســم،

قابلمالحظ ـهای نشــان دادنــد .ایــن پیشــرفت در مهارتهــای

تعلیم و تربیت استثنایی

در نظــر گرفتــه شــوند .ایــن امــکان وجــود دارد کــه توجــه ،یــک
حــوزه آموزشــی مناســبتر باشــد .عمدتــ ًا بــه دلیــل اینکــه

مهارتهــای توجــه ،زودتــر در رشــد آشــکار میشــوند و قبــل

حمایتهــای بیشــتر از ایــن ادعــا کــه توجــه ،احتمــا ً
ال یــک

حــوزه آموزشــی مفیدتــری بــرای کــودکان خردســال اســت در

پژوهشهایــی کــه هــم حافظــه کاری و هــم توجــه را در دوره
طفولیــت مــورد آمــوزش قــرار دادهانــد ،نشــان داده شــده اســت

( .)13در کــودکان بــا ناتوانــی ذهنــی ،مشــکالت توجــه و حافظــه
کاری هــردو وجــود دارد ،ایــن احتمــال هســت کــه کمبودهــای

بنیــادی در شــناختهای اولیــه بهوســیله مهارتهــای

توجــه ایجــاد شــده باشــد کــه بهطــور قابلمالحظــهای در

رشــد مهارتهــای پیچیدهتــر ماننــد حافظــه کاری مؤثرنــد.
بااینحــال ،نیمــرخ توجــه در کــودکان بــا ناتوانــی شــناختی،

منحصربهفــرد اســت و نقــاط ضعــف و قــدرت در سراســر
شــبکه اصلــی توجــه آنهــا وجــود دارد .بــرای مثــال افــراد

مبتــا بــه نشــانگان داون و ویلیامــز ،ضعــف ویــژهای در توجــه
انتخابــی و توجــه اجرایــی دارنــد ( ،)14درحالیکــه افــراد مبتــا

بــه نشــانگان داون ،در توجــه پایــدار نســبت ًا قوی هســتند .ضعف
اساســی در توجــه ،ویژگیهــای رفتــاری را در ناتوانیهــای ذهنــی

تحــت تأثیــر قــرار میدهــد .در کــودکان اتیســم ،تمایــل بیــش

از حــد بــه تمرکــز روی یــک محــرک خــاص ( ،)15همچنیــن

رفتارهــای تکــراری و کلیشــهای ،نشــاندهنده آســیب در
کنتــرل بــازداری اســت ( .)16بــه همــان انــدازه مشــخصات

رفتــاری منحصربهفــرد افــراد مبتــا بــه نشــانگان ویلیامــز
کــه بــا گرایــش بــه عــدم تمایــز بیــن افــراد آشــنا و ناآشــنا و

همچنیــن ضعــف در کنتــرل بــازداری مشــخص میشــود.

بهویــژه در نشــانگان ویلیامــز کــه بــه میــزان زیــادی نزدیکــی

اجتماعــی بــه غریبههــا نشــان میدهنــد ،بیشــتر روی تکالیــف
بــازداری پاســخ ،تــاش شــده اســت .در مجمــوع ایــن یافتههــا

بــر ارتبــاط قــوی بیــن مهارتهــای شــناختی پایــه ،رفتــار
و ارائــه خوشبینــی در درمــان نقــاط ضعــف شــناختی (کــه

هــدف آمــوزش شــناختی اســت) تأکیــد میکننــد کــه ممکــن
اســت باعــث بهبــودی در رفتارهــای مرتبــط نیــز گــردد (.)6

تمرینهــای آموزشــی ســاده بــرای تقویــت
کارکردهــای اجرایــی
برخــی از مهمتریــن مؤلفههــای کارکردهــای اجرایــی کــه در

پژوهشهــای مختلــف بررســی شــدهاند و در مداخلههــا از

آنهــا اســتفاده شــده ،مبنــای پیشــنهاد تمرینهایــی ســاده بــرای
تقویــت ایــن مهارتهاســت کــه در ادامــه بــه معرفــی آنهــا
میپردازیــم.

توجــه و تمرکــز :توجــه و تمرکــز بــه یادگیــری کمــک

میکنــد .بدیهــی اســت کــه اگــر فــردی توجــه و تمرکــز نداشــته
باشــد کمتــر یــاد میگیــرد .در مدرســه ،خانــه و ســایر محیطهــا،

توجــه بــه فــرد کمــک میکنــد تــا تمــام حــواس را بــه چیــزی
کــه مهــم اســت معطــوف نمایــد .مهــارت توجــه بــه مــا کمــک

میکنــد تــا بــا وجــود چیزهــای زیــادی کــه در اطرافمــان وجــود
دارد بــر فعالیتهایــی تمرکــز کنیــم کــه در آن لحظــه بــرای مــا

مهــم هســتند .تمرکــز به مــا در تعامــل با دیگــران کمــک میکند
و بــه فــرد امــکان میدهــد تــا در گفتگوهــا شــرکت فعــال داشــته

باشــد ،بــه پرســشهایی کــه از او میکننــد ،صحیــح جــواب
دهــد و از زبــان بــدن درســت و مناســب اســتفاده کنــد (.)17
برخــی از فعالیتهــا یــا تمرینهایــی کــه بــرای آمــوزش

مهــارت توجــه میتوانــد بــکار رود شــامل مــوارد زیــر اســت:
 )1تمرینهایــی کــه فــرد میبایســت بــا گــوش دادن بــه

یــک مجموعــه از محرکهــای شــنیداری تنهــا بــه محرکهــای
هــدف پاســخ دهــد.

 )2تمرینهایــی کــه فــرد میبایســت بــا نــگاه کــردن بــه

یــک مجموعــه از محرکهــای دیــداری تنهــا بــه محرکهــای
هــدف پاســخ دهــد.

 )3تمرینهایــی کــه فــرد میبایســت یــک مجموعــه از

اعــداد را بهصــورت روبهجلــو و یــا رو بــه عقــب بــا یــک نظــم

مشــخص تمریــن کنــد.

 )4بــازی بــا حــروف (مثــال :پیــدا کــردن حــرف خاصــی بین

کلمــات صفحـهای از کتــاب یــا روزنامــه /پیــدا کــردن کلماتــی بــا

تعــداد معینــی از نقطــه .مثـ ً
ا کلمــات ســه نقطـهای و  /...مرتب

کــردن کلمــات بــه ترتیــب تعــداد حــروف یــا نقطههــای آنهــا).
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از ظهــور مهارتهــای حافظــه کاری خــود را نشــان میدهنــد.

مداخلههای آموزشی کارکردهای اجرایی برای کودکان با نارسایی شناختی

تعلیم و تربیت استثنایی

مداخلههای آموزشی کارکردهای اجرایی برای کودکان با نارسایی شناختی

 )5رمزنویســی حــروف (بــرای هــر یــک از حــروف الفبــا،

عالمــت خاصــی بهعنــوان رمــز آن در نظــر گرفتــه شــود و
ســپس کلمــات مختلــف بــه رمــز نوشــته شــود).

آنهــا نیــز کلمــهای معنــادار میشــود مثــل زیــر -ریــز.
 )7آموزش تکنیکهای گوش دادن فعال.

 )8مرتــب کــردن مربعهــای پــر از نقطــه از کــم بــه زیــاد /

شــمردن نقطههــای موجــود در هــر مربــع و نوشــتن آن.

 )5راه رفتن همراه با لیوان پر از آب و یا کتابی بر سر.
 )6جلوگیــری از نشــان دادن احساســات و عواطــف (بــرای

مثــال بــازداری از خنــده در مقابــل شــکلکها یــا جکهــای

دوســتان).

 )7بــازی بلــه و خیــر معکــوس /اجــرای دســتورات

بهصــورت مســتقیم و معکــوس (مثــال :گفتــم آبــی بــا قرمــز

بنویــس /گفتــم مــداد را بــده بایــد خــودکار بــدی و.)...

 )9پیدا کردن تفاوتهای بین دو تصویر نسبتا مشابه.

 )8بازی هوپ با اعداد و با کلمات در داستان.

 )10پیدا کردن قسمت ناتمام یا ناقص یک تصویر.

 )9شــمردن اعــداد بهصــورت مســتقیم و بــا ســرعت و بــا

بــازداری :بــازداری توانایــی ایجــاد درنــگ در انجــام یــک

عمــل و یــا یــک جریــان شــناختی و همچنیــن توانایــی متوقــف
کردن رفتار در حال انجام در شــرایط نامناسب را گویند ( )18این

مهــارت توانایــی ارزیابی موقعیــت و رفتار ،قبل از انجــام را اعمال

میکنــد .نقــص در کنتــرل بــازداری موجــب عملکــرد نادرســت

در تکالیــف و افزایــش احتمــال پاس ـخهای نادرســت میگــردد.
در زیــر برخــی از تمرینهایــی کــه بــرای آمــوزش مهــارت

بــازداری میتوانــد بــکار رود ارائــه میشــود:

 )1آمــوزش انتظــار بــرای دســتیابی بــه دســتاوردهای

مهمتــر یــا بیشــتر ،بهعنــوان مثــال آمــوزش چشمپوشــی
از وســایل یــا خوراکیهــا بــرای دســتیابی بــه تعــداد بیشــتر و

مطلو بتــر،

 )2آمــوزش بــازداری موقــت از ادامــه فعالیــت مطلــوب بــه

مــدت معیــن بــا وعــده پــاداش بهتــر.

عالمــت دســت مربــی شــمردن بهصــورت معکــوس  /نــام

ماههــای ســال را ببــرد و ســپس آنهــا را معکــوس از آخــر بــه
اول بگویــد.

 )10دســتهبندی کارتهــا (دســتهای از کارتهــا را بــه

کــودک میدهیــم و میگوییــم دو تــا ســمت راســت یکــی ســمت

چــپ بگــذارد و مــدام ایــن قانــون توســط مربــی عــوض شــود /یا
بــا نشــان دادن کارت زوج دســت راســت را بــاال کنــد و بــا نشــان
دادن کارت فــرد دســت چــپ و بعــد برعکــس).

حافظــه کاری :حافظــه کاری ،بــه فــرد قابلیــت داشــتن

حســی از گذشــته ،احســاس مجــدد تجربیــات گذشــته و
همچنیــن قابلیــت داشــتن حســی از آینــده و پیشبینــی
حــوادث آینــده و آمــاده کــردن خــود بــرای آن را میدهــد.

در بهتــر انجــام دادن تکالیــف مدرســه و دســتورات پیچیــده

بــه فــرد کمــک میکنــد .حافظــه کاری کمــک میکنــد تــا قبــل
از بیــرون آمــدن از منــزل ،هرچــه را الزم اســت برداشــته یــا

 )3آمــوزش مطابــق بــا الگــوی بــرو  -نــرو یــا توقــف -عالمت

در کالس بهخوبــی یادداشــتبرداری کنــد .بــرای حــل ذهنــی

پاس ـخگویی بــه محرکهــای غیرآمــاج آمــوزش داده میشــود.

همــه قوانیــن در طــی بــازی بــه حافظــه کاری نیــاز اســت (.)17

کــه در آن کــودک بــه پاســخگویی بــه محــرک آمــاج و عــدم
بــه ایــن صــورت کــه بــا اســتفاده از اشــکال هندســی یــا تصاویــر

چهرههــای شــاد و غمگیــن بــه کــودک آمــوزش داده میشــود
کــه بــه یکــی پاســخ داده و دیگــری را نادیــده بگیــرد.

 )4تمرینهایــی کــه در آن ســعی میشــود بهجــای افزایــش

ســرعت ،کــودکان ســعی کننــد ســرعت خــود را بهویــژه در

تمریناتــی کــه تبحــر زیــاد دارنــد کاهــش دهنــد (مثــل راه رفتــن

مســائل ریاضــی ،درک آنچــه میخوانــد و بــه خاطــر آوردن
در زیــر برخــی از فعالیتهایــی کــه بــرای آمــوزش مهــارت

حافظــه کاری میتوانــد ب ـهکار رود ارائــه میشــود:

 )1یادگیــری قطعهبنــدی کــردن مطالــب و قــرار دادن چنــد

مــورد در هــر قطعــه.

 )2ساختن تصویر ذهنی از آنچه میشنوید.

سال هجدهم ،شماره  ،1پیاپی 1397| 150

67

Downloaded from exceptionaleducation.ir at 6:22 +0330 on Sunday November 18th 2018

 )6پیــدا کــردن کلماتــی در کتــاب کــه خوانــدن معکــوس

مثــل مورچــه بهجــای دویــدن).

تعلیم و تربیت استثنایی

 )3بازی اسم فامیل.
 )4بــازی بــا کلمــات متضــاد /متــرادف (کلمــهای توســط

مربــی گفتــه میشــود و کــودک بایــد متضــاد /متــرادف آن را
 )5تکــرار کلمــات ،حــروف و اعداد/تکــرار معکــوس کلمات،

حــروف و اعــداد.

 )6ارائــه یــک داســتان کوتــاه و ســپس طــرح پرس ـشهایی

در مــورد رویدادهــا و جزئیــات آن.

 )7بــازی بــا کارتهــای حیوانــات /میوههــا و (...نمایــش

کوتاهــی از کارتهــا توســط مربــی و ســپس کــودک ،نــام آن
تصویرهــا را بگویــد /مربــی چنــد کارت تصویــر (حیــوان ،میــوه

یــا کلمــه و عــدد) را بــه ترتیــب میچینــد و پائیــن هــر تصویــر

شــکلی هندســی قــرار میدهــد .کــودک بایــد هــر تصویــر
و شــکل مرتبــط بــه آن را بــه ذهــن بســپارد و بعــد از بــه هــم

ریختــن آنهــا دوبــاره تصویــر مرتبــط بــا هــر شــکل را پیــدا کرده
و مرتــب کنــد.

 )8همتــا کــردن نــام هــر شــهر بــا تصاویــری از مکانهــای

مختلــف آن.

 )9جمــع و تفریــق و یــا انجــام هرگونــه محاســبهای بهصورت

ذهنی.

 )10جفتهــای فراخــوان (هــر کلمــه بــا کلمــهای دیگــر

جفــت میشــود .بعــد از آنکــه کــودک جفتهــا را بــه ذهــن
ســپرد بایــد جفــت فراخــوان هــر کلمــه را بگویــد).

ســازمان دهــی :دو نــوع مهــارت ســازمان دهــی

وجــود دارد .ســازماندهی خــود و ســازماندهی محتــوا.

ســازماندهی خــود ،بــه فــرد کمــک میکنــد تــا آنچــه را نیــاز
دارد تهیــه کــرده و اهــداف کوتاهمــدت و بلنــد مــدت خــود را

در زیــر برخــی از فعالیتهــا یــا تمرینهایــی کــه بــرای

آمــوزش مهــارت ســازماندهی میتوانــد بــکار رود ارائــه
میشــود:

 )1اســتفاده از وســایل کمکــی ماننــد سیســتمهای تقویــم

نوشــتاری بــرای ثبــت برنامههــای روزانــه کــه ممکــن اســت در

تلفــن همــراه یــا رایانــه تعبیــه شــده باشــد.

 )2بــازی بــا اعــداد (جمــع ســه عــدد مختلــف کــه  12شــود/

جمــع  5عــدد مختلــف کــه  28شــود و.)...

 )3بــازی بــا حــروف (بــا چنــد حــرف هــر چقــدر کــه

میتوانــد کلمــات مختلــف بسازد)/جملهســازی بــا کلمــات و
حــل جــدول.

 )4کامــل کــردن جمــات ناقــص /ســاخت داســتان از

جمــات بــه هــم ریختــه.

 )5طبقهبنــدی کــردن اشــیاء ،حیوانــات ،گیاهــان و غیــره بــا

در نظــر گرفتــن منطــق خاصــی.

 )6طبقهبنــدی کــردن کلمــات بــر اســاس متــرادف ،متضاد/

اشــکال هندسی.

 )7نامگــذاری مناســب بــرای تصاویــر یــا داســتانهای

بــدون نــام.

 )8جدول سودوکو یا سایر جدولها.
 )9بازی با انواع لگو متناسب با سن.
 )10بازی با انواع جورچین و بازیهای جور کردنی.
برنامهریــزی :برنامهریــزی اغلــب شــامل اولویتبنــدی

یــا تصمیمگیــری بــرای مهمتریــن کاری اســت کــه فــرد

میخواهــد انجــام دهــد .همچنیــن شــامل تفکــر دربــاره
ترتیــب و توالــی اعمالــی اســت کــه میخواهــد انجــام دهــد.

تعییــن کنــد .ســازماندهی محتــوا ،مربــوط بــه مســائلی اســت

برنامهریــزی خــوب نیازمنــد تفکــر دربــاره همــه جنبههــای

بــه آنچــه در ذهــن دارد برســد .ســازماندهی بــه دانشآمــوز

جزئــی از مهــارت برنامهریــزی اســت .بــرای مدیریــت بهتــر

کــه بایــد دســتکاری شــود تــا تکلیفــی کامــل گــردد تــا فــرد بتواند
کمــک میکنــد تــا تکالیــف و وظایــف درســی را بــدون اتــاف
وقــت انجــام دهــد و بــا مرتــب کــردن وســایل و ایدههــا بــه

اهــداف برســد .بتوانــد موقعیتهــای پیچیــده را ارزیابــی کــرده

و آنچــه را الزمــه شــروع تکالیــف اســت مرتــب نمایــد (.)17
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هــر موقعیــت و پیامدهــای احتمالــی آنهاســت .مدیریــت زمــان
زمــان بایــد آگاهــی فــرد از زمــان بیشــتر شــود و حــس فوریــت
در او ایجــاد گــردد .زمانــی بــه برنامهریــزی نیــاز داریــد کــه بــا

ســوال خاصــی مواجــه میشــوید»:چگونه انجامــش دهــم؟» یــا «

چگونــه بــه ایــن هــدف برســم؟» (.)17
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بگویــد).

مداخلههای آموزشی کارکردهای اجرایی برای کودکان با نارسایی شناختی

تعلیم و تربیت استثنایی

مداخلههای آموزشی کارکردهای اجرایی برای کودکان با نارسایی شناختی

برخــی از فعالیتهــا یــا تمرینهایــی کــه بــرای آمــوزش

مهــارت برنامهریــزی میتوانــد بــکار رود شــامل مــوارد زیــر
اســت:

توالــی مشــخصی وجــود دارد و کــودک متوجــه ایــن توالــی گــردد

(برنامهریــزی بــرای میهمانــی عصرانــه بــا دوســتان /مراحــل

آمــاده شــدن بــرای مســافرت /مراحــل زندگــی یــک جوجــه/

توالــی روئیــدن یــک گیــاه /توالــی فصلهــا و .)...

 )2آمــوزش اســتفاده از ســاعت ،سیســتمهای اعــان صوتی

و مدیریــت زمــان بــرای انجــام فعالیتهــای گوناگــون ،ماننــد

اختصــاص  5دقیقــه زمــان بــرای تکمیــل جورچیــن و تشــویق

کــودک بــه توجــه بــه ســاعت و اتمــام فعالیــت در زمــان مقــرر.
 )3خرید کردن
 )4حدس زدن پایان داستانهای نیمهتمام.

 )5تهیــه وســایل الزم بــرای انجــام یــک فعالیــت (باغبانــی/

آشــپزی /و.)...

 )6اســتفاده از تقویــم و دفترچــه یادداشــت بــرای مشــخص

کــردن برنامههــا و فعالیتهــای روزانــه و هفتگــی در آن و

تشــخیص ســاعات و زمانهــای مناســب بــرای برنامههــای

مختلــف (خــوردن غــذا /خوابیــدن /دیــدار بــا دوســتان /و.)...
 )7تخمیــن زمــان موردنیــاز بــرای فعالیتهــای مختلــف

(خــوردن صبحانــه /خوانــدن یــک صفحــه از کتــاب داســتان/

انجــام یــک صفحــه از تمرینهایــی ریاضــی) بعضــی مواقــع برای
آمــوزش ایــن مهــارت الزم اســت ،مهــارت بــه قطعههــای

کوچکتــر خــرد شــود مث ـ ً
ا در  5دقیقــه چنــد جمــع یــا تفریــق

میتوانــد انجــام دهــد.

 )8داشــتن تــرازو و خطکشــی کــه بتــوان بــا آنهــا قــد و وزن

کــودک را هــر چنــد مــاه یکبــار اندازهگیــری کــرد و عالمــت زد.
 )9اســتفاده از نقشــه و مشــخص کــردن مســیر از یــک شــهر

بــه شــهر دیگــر.

نیازمنــد انعطافپذیــری اســت .انعطافپذیــری بــه فــرد کمــک

میکنــد تــا بــا موقعیتهایــی نظیــر بــه هــم خــوردن برنامــه
ورزشــی یــا خــواب مانــدن بهتــر کنــار آیــد .ایــن مهــارت در

مواجهــه بــا موقعیتهــا یــا مشــکالت جدیــد نقــش مهمــی دارد.
اغلــب افــراد از راهحلهایــی اســتفاده میکننــد کــه در گذشــته

مفیــد بــوده اســت؛ امــا اگــر راهحلــی در موقعیتــی اثربخــش نبــود
الزم اســت از راهحــل جدیــدی اســتفاده کنیــد .حتــی نحــوه نــگاه

خــود بــه مشــکل را تغییــر دهیــد (.)17

برخــی از فعالیتهــا یــا تمرینهایــی کــه بــرای آمــوزش

مهــارت انعطافپذیــری میتوانــد بــکار رود شــامل مــوارد زیــر
اســت:

 )1تجربــه کــردن فعالیتهــای جدیــد یــا رفتــن بــه

مکانهــای جدیــد.

 )2شناســایی خطاهــای خــود در کارهایــی که فرد در گذشــته

بــا شکســت مواجه شــده.

 )3صحبــت کــردن و یــا نوشــتن راههــای مختلف انجــام یک

تکلیف .

 )4نوشــتن لغــات زرد ،آبــی ،ســبز و بــا رنگهــای مختلــف

بهجــز رنــگ واقعــی خــود آن آنهــا .ایــن کار را بــا اشــکال

هندســی،تصویــرمیوههــایــاحیوانــاتهــممیتــوانانجــامداد.
 )5جایگزیــن کــردن رفتــار یــا برنامــهای بــرای تغییــرات

اتفاقــی در زندگــی روتیــن روزانــه (مثــ ً
ا اگــر قصــد رفتــن بــه

مــکان تفریحــی داریــد و آن روز هــوا بارانــی شــود یــا ماشــین

خــراب شــود/اگر یــک ســاعت معلــم نداشــتید یــا بــه دالیلــی
ســاعت ورزش شــما لغــو شــود چــه برنامــهای را جایگزیــن

میکنیــد).

 )6مطالعــه کتابهای خالقیت و آشــنایی با تکنیکهای آن.
 )7نوشتن و مسواک زدن با دست غیر برتر.
 )8آشنایی با روشهای حل مسئله.

 )10بازی با مازها.

 )9پیدا کردن دوستان جدید.

انعطافپذیــری :انعطافپذیــری و انطبــاق بــا

 )10کنار آمدن با انتقادهای معلم یا والدین.

موقعیتهــا و مشــکالت جدیــد ،مهــارت بســیار مهمــی اســت.
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 )1انجــام فعالیتهایــی کــه در آن بــرای رســیدن بــه هدف،

برنامهریــزی و بهســرعت از کاری بــه ســراغ کار دیگــر رفتــن

تعلیم و تربیت استثنایی

مداخلههای آموزشی کارکردهای اجرایی برای کودکان با نارسایی شناختی

 )11نوشــتن  5تفــاوت خــود در تفکــر ،اخــاق یــا ســلیقه بــا

میتــوان بــه برنامههــای درســی خــاص در پیشدبســتان

در حــال حاضــر بســتههای آموزشــی و نرمافزارهــای

اســتفاده از تحریــک عصبــی و نوروفیدبــک ( )21اشــاره کــرد.

خواهــر یــا بــرادر و یــا دوســتان صمیمــی.

توســط پژوهشــگران و مراکــز معتبــر ارائــهشــده کــه میتوانــد
بــرای مداخلههــای آموزشــی مــورد اســتفاده قــرار گیــرد.

بحث و نتیجه گیری

عــاوه بــر ایــن روشهــای مســتقیم و غیــر مســتقیمی کــه در بهبــود
کارکردهــای اجرایــی اثــرات مثبتــی داشــتهاند ،برخــی پژوهشهــا

عوامــل مؤثــر دیگــری را نیــز شناســایی کردهانــد از جملــه کیفیــت
والدینــی ( ،)22تکیهگاهســازی والدیــن در حــل مســائل کــودکان

( )23کــه در افزایــش کارکردهــای اجرایــی مؤثــر بودهانــد.
ارتبــاط بیــن مؤلفههــای کارکردهــای اجرایــی و ابعــاد پیشــرفت

در مجمــوع اغلــب یافتههــای بــه دســت آمــده از پژوهشهای

تحصیلــی نیــز بهطــور وســیعی در پژوهشهــای مختلــف مــورد

کنــد و در افزایــش آمادگــی کــودکان بــرای ورود بــه مدرســه نقــش

پیشــرفت تحصیلــی را قبــل از دبســتان پیشبینــی کننــد و هــم

بــا ناتوانــی شــناختی انجــام شــده اســت و اغلــب آنهــا بهبــودی

شــده اســت .نکتــه قابلتأمــل در آمــوزش کارکردهــای اجرایــی

سودرکوئیســت و همــکاران ( ،)9بنــت و همکاران ( ،)11شــویرینگا

آموزشهاســت .آموزشهــای شــناختی نیــز ماننــد تمرینهایــی

( )12و ون در مولــن و همــکاران ( )6نشــاندهنده اثــرات مثبــت

انعطافپذیــری قابلتوجهــی از کارکردهــای اجرایــی در طــول

بــا ناتوانیهــای ذهنــی بــود .در اغلــب ایــن پژوهشهــا بــر نقــش

اســت کــه آمــوزش آنهــا در بزرگســاالن نیــز اثــرات مثبتــی بــه

مداخلـهای ،اثربخشــی آمــوزش کارکردهــای اجرایــی را تاییــد مــی

تأییــد قرارگرفتــه اســت .ایــن کارکردهــا هــم بهخوبــی میتواننــد

موثــری دارد .ایــن پژوهشهــا در گروههــای مختلــف کــودکان

تقویــت آنهــا باعــث بهبــودی عملکــرد تحصیلــی دانشآمــوزان

کارکردهــای اجرایــی را بــه همــراه داشــتهاند .نتایــج پژوهشهــای

بهویــژه بــرای دانشآمــوزان بــا ناتوانــی شــناختی اهمیــت تکــرار

و همــکاران ( ،)8عزیزیــان و همــکاران ( ،)10گازالــی و همــکاران

جســمانی نیــاز بــه ممارســت دارنــد .درحالیکــه پژوهشهــا

آمــوزش کارکردهــای اجرایــی و بهبــودی ناشــی از آن در کــودکان

کودکــی نشــان دادهانــد ،انعطافپذیــری ایــن کارکردهــا بــه حــدی

محــوری حافظــه کاری و توجــه در شــناخت و ارتبــاط قــوی ایــن دو

همــراه داشــته اســت.

مؤلفــه بــا پیشــرفت تحصیلــی تأکیــد شــده اســت .داشــتن حداقــل

ظرفیــت حافظــه کاری بــرای ایجــاد بهبــودی در برنامههــای
آموزشــی مــورد نیــاز اســت.ایــن موضــوع هنــگام ارزیابــی میــزان

تناســب آمــوزش شــناختی بــرای افــراد بــا ناتوانــی ذهنــی ،اهمیــت
خاصــی پیــدا میکنــد .مشــکالت حافظــه کاری ممکــن اســت
مانــع درگیــری کــودک در یــک برنامــه آموزشــی شــود .چنیــن

یافتههایــی اهمیــت در نظــر گرفتــن نیمــرخ شــناختی گوناگــون و

منحصــر بــهفــرد افــراد بــا ناتوانــی ذهنــی را برجســتهتر میکنــد.
بهویــژه زمانــی کــه برای ایجــاد تغییــرات شــناختی در آنهــا تالش

میشــود و شــرکتکنندگان بــا ســطوح پائیــن انعطافپذیــری
ممکــن اســت بــه روشهــای جایگزیــن آمــوزش ماننــد اصــاح

زمــان آمــوزش و یــا تکالیــف مناس ـبتر نیــاز داشــته باشــند.

دربــاره دیگــر مداخلههــای کارکردهــای اجرایــی مــورد

اســتفاده در ســایر پژوهشهــا ،عــاوه بــر آمــوزش مســتقیم

ایــن مهارتهــا کــه در بــاال بــه خالصــهای از آنهــا اشــاره شــد،
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برنامههــای آموزشــی کارکردهــای اجرایــی میتواننــد هــم

بهعنــوان مداخلههــای پیشــگیرانه و هــم بهعنــوان یــک راه
مناســب بــرای تقویــت و رشــد مهارتهــای اجرایــی در افــراد
دچــار مشــکالت ویــژه و در افــراد ســالم مــورد اســتفاده قــرار
گیرنــد .آمــوزش و رشــد کارکردهــای اجرایــی عــاوه بــر اینکــه

در گســترش توانمندیهــای شــناختی ،اجتماعــی و تحصیلــی نقــش
اساســی دارد ،میتوانــد بــرای تمــام عمــر ابــزار مفیــدی در اختیــار

فــرد قــرار بدهــد.
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