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 دکتر کمال خرازی

 
 
 
 
 

 مهمقد

علـوم شناختی به عنوان یکی از دانش های نو در سال های اخیر              
توسـعه قابل مالحظه ای یافته است، به طوری که پیش بینی می شود با               
کمـک سـایر دانـش های جدید از جمله فن آوری زیستی، فن آوری     

. آوری نانو تحول عمیقی در زندگی بشر ایجاد کند        اطالعـات و فـن      
ایــن دانــش کــه حــوزه ای مــیان رشــته ای مــرکب از علــم اعــصاب،  
روانـشناسی، زبـان شناسی، هوش مصنوعی و فلسفه ذهن است، تأثیر            
چـشمگیری بـر روانـشناسی داشته است، تا آنجا که امروزه رویکرد             

تابها و مجله های    شـناختی در اکثـر دانشکده ها، مراکز تحقیقاتی و ک          
 .   روانشناسی گرایش حاکم به شمار می رود

روانـشناسی شـناختی بـا تکـیه بر تجربه توانسته است قفل های              
بـسیاری را از مغـز و ذهـن انـسان بگشاید و به برکت شناخت مغز و                  
کارکـردهای آن اطالعـات بـا ارزشـی درباره ریشه های رفتار آدمی        

اده بهینه از مغز، معالجه آسیب های بـه دست دهد که می تواند به استف  
امروزه . مغزی و طراحی الگوهای مصنوعی از روی مغز کمک کند         

مغـز دیگـر جعـبه سـیاه تلقـی نمـی شـود و بـشر نـه فقط به درون آن                       
 .دسترسی دارد، بلکه می تواند در آن مداخله کند

مداخلـه در مغـز بـه صور مختلف صورت می گیرد که در این               
 به برخی از آنها اشاره و آینده علوم شناختی و           مقالـه سـعی مـی شود      

بــر روانــشناسی شــناختی بررســی شــود؛ آن گــاه ضــرورت تأثیــر آن 
آمـاده سـازی مـنابع علمـی از جملـه کـتاب هـای درسـی روانشناسی بر                   
اسـاس آخرین دستاوردهای علوم شناختی و رشته های زیرمجموعه آن   

 .أکید قرار گیردنیز ضرورت تحول در نظام آموزشی کشور مورد ت و
      

 مداخله آموزشی
روانشناسی شناختی تأثیر عمیقی بر آموزش و پرورش به عنوان       

این . یکـی از زمیـنه هـای اصـلی اسـتفاده بهیـنه از مغز گذاشته است                

سؤال همواره برای بشر مطرح بوده است که چگونه می تواند از مغز             
وم شناختی، امـروزه بـه دلـیل پیـشرفت عل    . خـود بهتـر اسـتفاده کـند      

اطالعــات مــا دربــاره ادراکــات، زبــان، یادگیــری، حافظــه، تــوجه،  
ــری و خالصــه     ــصمیم گی ــزی و ت ــرنامه ر ی ــسئله، ب ــیت، حــل م خالق
کارکـردهای عالـی مغـز بیش از گذشته شده است و ما می توانیم بر                
اسـاس ایـن اطالعـات روش هــای بهتـری را در آمـوزش و پــرورش      

نرژی بیشترین بهره را از این نعمت       بـه کارگیریم تا با صرف حداقل ا       
 .1خدادادی ببریم

رویکــرد شــناختی در آمــوزش و پــرورش شــیوه هــای ســنتی   
آمـوزش و پـرورش را تغییـر داده و بـه سرعت حاکمیت خود را بر                 
نظـام آموزشـی تثبـیت مـی نماید، به طوری که در کشورهای پیشرفته            

در . مدارســی تحــت عــنوان مــدارس شــناختی تأســیس شــده اســت 
مهـوری اسـالمی ایـران نیـز اولـین مدرسـه شناختی به عنوان یک                ج

الگـو در سـطح پـیش دبـستانی در سـال تحصیلی جدید کار خود را                 
آغـاز کــرده اسـت و امــید مــی رود بـتواند تحولــی را در آمــوزش و    

 .پرورش نونهاالن کشور پدید آورد
      

 تغییر ذهن
ای یکـی از وظایـف مـصلحان اجتماعـی، روحانـیون، رسـانه ه          
ما . گروهـی و حتی والدین و همسران تغییر ذهن سایر انسان ها است            

در زندگـی روزمـره خـویش تـالش مـی کنیم ذهن دیگران را تغییر                
سؤال این  . دهـیم و حتـی دایماً به تغییر ذهن خودمان نیز می پردازیم            

اسـت کـه چگـونه مـی توان ذهن دیگران یا خود را با موفقیت تغییر                 

_____________________________________________ 
مقدمه ای « برای آشنایی با رویکرد شناختی در آموزش و پرورش به کتاب                  -1

، تألیف اشمن و کانوی، ترجمه       »نظریه و کاربرد  :  بر آموزش و پرورش شناختی     
 .مراجعه کنید) 1384(سید کمال خرازی ، پژوهشکده علوم شناختی 
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ناختی است و دانشمندان علوم شناختی سعی       ایـن یـک سؤال ش     . داد
 . 1کرده اند با توجه به یافته های این علوم به این سؤال پاسخ دهند

علـوم شـناختی بـا تسلطی که اینک بر سازوکارهای مغز برای             
یادگیـری، یادسـپاری، تفکـر، بازنگـری و خالصه شکل گیری ذهن             

رگذاری بر ذهن   افراد به دست آورده می تواند راهکارهایی برای تأثی        
رسـانه های   . دیگـران و تغییـر، اصـالح یـا تقـویت آن پیـشنهاد کـند               

گروهـی بـه خـصوص بـا اسـتفاده از ایـن روش هـا بهتر می توانند در                    
البته، بدون  . فرهنگ سازی و هدایت افکار عمومی ایفای نقش کنند        

تـردید در ایـنجا یـک مـسئله اخالقـی نیـز پیش می آید که ما تا چه                    
ه داریم با استفاده از این فنون ذهن دیگران را به این سو         میـزان  اجاز   

یـا آن سـو هـدایت کنیم و چگونه می توان از دسترسی فریبکاران به        
این فنون جلوگیری کرد و آیا هنر و علم تغییر ذهن به شست وشوی              
مغـزی نمـی انجامـد؟ بـه هـر صـورت از هر علمی یا ابزاری می توان                   

روانشناسی و فنون تغییر ذهن نیز از       . استفاده درست یا نادرست کرد    
 .این قاعده جدا نیستند

 
 مداخله تشخیصی و درمانی

بـا استفاده از یافته های علوم شناختی و از طریق تصویربرداری            
 و  3 مـی تـوان زمیـنه بالقـوه اختالالتـی مانـند خوانش پریشی              2عـصبی 

ع  را در کـودکان پیش بینی کرد و با  مداخله به موق             4درخودماندگـی 
عـصب شـناختی و تـصویربرداری مجدد از آن، از ترمیم آن مطمئن              

ایـن گونه مداخالت عصب شناختی راه را برای معالجه بسیاری           . شـد 
از نقـایص عصبی باز می کند و فصل جدیدی در علم اعصاب پدید              

 .می آورد

از جملـه ایـن مـداخالت دسـتکاری ژنتـیک و کاشت سلولی              
 و رفع کاستی ها و فساد عصبی، اینک به منظور تقویت عصبی . اسـت 

بـشر در حال تجربه دستکاری ژنتیک سلول های عصبی، کاشت آن            
یکــی از دانــشمندان علــم . و ســلول درمانــی یــا پــیوند عــصبی اســت

 سال پیش معقول به نظر      20«: اعـصاب بـه نـام مارتـا فـرح مـی گوید            
نمـی رسـید که دانشمندان علم اعصاب برای نمایه های مغزی مربوط             

استی در برابر دروغ، حافظه قابل ارزیابی در برابر حافظه کاذب،           به ر 
احـتمال ارتکـاب جنایات خشونت بار در آینده، سبک های استدالل            

مثالً تصویر  (اخالقـی، نیت همکاری و حتی محتوای خاص آگاهی          

_____________________________________________     

امروز نیز  . حتی پیشنهاد داشته باشند   ) دیـداری از خانه در برابر چهره      
  5» سال بعد چه خواهیم داشت؟50 یا 20معلوم نیست که برای 

آنچـه قطعـی است شروع مداخله عصبی در حیوانات می باشد            
برای مثال، محققان   . کـه تـا بـه حـال نـتایج چـشمگیری داشته است             

دانـشگاه کالیفرنیا در     و   6موسـسه مطالعـات زیـست شـناختی سـالک         
در  موفق شده اند با جلوگیری از تولید نوعی پروتئین که            سـن دیه گو   

 مغـزی مؤثـر است، از دست دادن حافظه را در            7ایجـاد پـالک هـای     
ــند  ــرل کن ــها کنت ــی از   . 8موش ــپای برخ ــودمان هم ــشور خ ــا در ک ی

کـشورهای پیـشرفته، تحقـیق آزمایـشگاهی دربـاره کشت و کاشت             
سـلول هـای عـصبی و تـرمیم سلول های فاسد از طریق سلول درمانی                

 .     9آغاز شده است
 

 هوش مصنوعی
ــشر  ــا پی ــید    ب ــصنوعی و تول ــوش م ــنۀ ه ــه در زمی ــی ک فت های

سامانه های هوشمند به دست آمده است، می توان بین شناخت طبیعی            
وسایل ارتباطی و واسطه هایی     . و شناخت مصنوعی پیوند برقرار کرد     

کـه امـروزه بـرای جبران کاستی های شناختی در دست تجربه است              
ی از این کاستی ها را      ایـن امید را زنده کرده که بتوان در آینده بخش          

از جملــه اســتفاده از رایانــه هایــی اســت کــه معلولــین  . تــرمیم کــرد
مـی توانـند با امواج مغزی خود آن را اداره کنند و مثالً مطالب خود                
را بـدون اسـتفاده از دسـت روی آن تایـپ نمایند، یا رایانه هایی که                 

ست و  تولید د . 10امـواج مغـزی فـرد معلول را به کالم تبدیل می کند            
پـای مـصنوعی نیز دیگر دستاورد دانشمندان علوم شناختی است که        

_____________________________________________ 
هنر و علم تغییر ذهن     :  تغییر ذهن «  برای آشنایی با مبحث تغییر ذهن به کتاب            -1

 ، تألیف هوارد گاردنر، ترجمه سید کمال خرازی، نشر نی             »خودمان و دیگران  

 .مراجعه کنید) 1386(
2- neuroimaging  3- dyslexia 
4- autism 
5- Farah, M. J. (2002). Emerging ethical issues in neuroscience. Nature 
Neuroscience, 5 (11) , 1123-1129. 
6- Salk Institute for Biological Studies 
7- plaques 
8- Scientific American: Mind 2005, 16(4), 9. 

  پژوهشکده رویان وابسته به جهاد دانشگاهی در این زمینه دستاوردهای خوبی -9
 .به جامعه علمی ارایه کرده است

 
از » واسط مغز و ماشین« شبکه تلویزیونی ساینس اخیراً فیلمی مستند را به نام  -10

تالش های آزمایشگاهی در دست انجام در این زمینه پخش کرده است که                    
 .  مشاهده آن به عالقمندان توصیه می شود
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بـا اتـصال بـه سلـسله اعـصاب فرد می تواند فقدان عضو او را جبران                  
 .کند

برخـی از دانـشمندان علـوم شـناختی پـیش بینی می کنند که با                
کمـک دانـشمندان هـوش مـصنوعی بتوانـند رایانـه هایی بسازند که               

ه پردازش معنایی آنها بپردازد؛ رایانه هایی       ایـده هـا را درک کـند و ب         
کـه هـوش هـای چـندگانه را تشخیص دهند و به رفع ضعف فرد در                 
یـک هـوش خـاص کمـک کنـند؛ رایانـه هایـی که بتوانند به معنای                  
. واقعـی کلمـه بـا انـسان صـحبت کنـند و درک متقابل داشته باشند                

ینده هـوارد گارنـر مجمـوعه ایـن مـداخالت را کـه با آن می توان آ                 
 . 1جالبی را تصور کرد، مداخالت نرم افزاری و سخت افزاری می نامد

تصور کنید دنیای آینده چگونه خواهد بود اگر انسان بتواند با           
ــصبی،       ــای ع ــلول ه ــیوند س ــشت و پ ــیله ک ــه وس ــز ب ــت در مغ دخال
دســـتکاری هـــای ژنتـــیک، و نیـــز از طـــریق جلوگیـــری از تولـــید 

می کنند، مغز انسان را کارآمدتر      پـروتئین هایی که کار مغز را مختل         
ــناختی      ــصب ش ــی ع ــی و ترمیم ــای درمان ــا روش ه ــتواند ب ــد؛ ب نمای
کاسـتی هـای مغز را جبران کند و با روش های شناختی یا نرم افزاری                
اسـتفاده بهتـر از مغـز را تـضمین و باالخـره بـا استفاده از سامانه های                   

 .مصنوعی کارکردهای مغز را تقویت کند

اموش نکنیم که مغز دایماً در حال آفرینندگی در عـین حال فر    
اسـت و مـسیر تکامـل را مـی پیماید و از این طریق خود را با شرایط                   

برای مثال، ما . محیطـی تطبـیق مـی دهـد تـا بقـایش را تضمین  نماید         
 که شش هزار سا ل      ASPNامـروز در مغـز خـود ژنـی داریم به نام             

سسه تحقیقات   از محققین مؤ   3بـروس الهـن   . 2پـیش وجـود نداشـت     
پزشـکی هـوارد هـیوز دانشگاه شیکاگو معتقد است که مغز ما دایماً              
در حـال تکامـل اسـت و نمـی تـوان گفـت کـه در آینده چه شکلی                    

 .4خواهد یافت
      

ضـرورت آشـنایی دانـشجویان و دانـش پژوهان با منابع            
 جدید 

متأسفانه باید اذعان کرد که مراکز علمی ما از جهت دسترسی           
ع جدیـد بـا محـدودیت روبه رو هستند و دانشجویان به دلیل              بـه مـناب   

نداشـتن تـسلط کافـی بـر زبـان نمی توانند حتی از منابع موجود و یا                   

_____________________________________________     

ــند   ــه طــور کامــل اســتفاده کن ــرنت ب ــرنت ســواد  . اینت ــورد اینت در م
اطالعاتـی دانـشجویان نیـز بـرای جـست وجو در این منبع اطالعاتی               

ب دانشجویان به مراجعه به     از سوی دیگر ترغی   . عظـیم محدود است   
منابع خارجی و استفاده از زبان اصلی این خطر را دربردارد که زبان             
علمـی فارسـی توسـعه الزم را پـیدا نکـند و روزبه روز اتکای مراکز                 

 .علمی ما به زبان های خارجی افزایش یابد

مـنابع فارسی موجود، یا قدیمی و دور از واقعیات امروز حوزه           
. و یـا ترجمه های آن ثقیل و غیر قابل درک است روانـشناسی اسـت    

آنچـه در چنـین شرایطی حیاتی است پایه ریزی نهضتی اساسی برای            
تــرجمه کــتاب هــای روز بــه زبــان روان فارســی بــه وســیله متــرجمان 
متخـصص و مسلط به متون روانشناسی و یا تألیف کتاب های درسی            

 .   بر اساس آخرین یافته های روانشناسی است

ساً در دنیای امروز با توجه به توسعه فن آوری و کاربرد آن             اسا
در تحقـیقات روانـشناسی، شاهد تحول عظیمی در این حوزه علمی            

روانـشناسی امـروز تجربـی اسـت و فـن آوری های جدید به            . هـستیم 
خـصوص تصویربرداری از مغز و ثبت کارکردهای آن از یک سو و        

سازی از سوی دیگر، ابزارهای     پیـشرفت رایانـه هـا و سامانه های شبیه           
مفـید و مؤثـری در اختیار محققان قرار داده و اینترنت نیز به کمک                

 .شتافته است

از نظر موضوعی نیز تحقیقاتی که امروز در دانشگاه های معتبر           
جهـان انجام می شود، بیشتر حول کارکردهای مغز است، با این امید             

واند در بهره برداری    کـه دسـتاوردهای بـشر در زمیـنه شناخت مغز بت           
بیـشتر و بهتر از مغز، رشد و پرورش ذهن و معالجه اختالالت روانی              

 . و تولید الگوهای مصنوعی از روی مغز مفید واقع شود

. در زمینه آموزش روانشناسی نیز شاهد تحوالت جالبی هستیم        
بـرای مـثال، اخیـراً همراه کتاب های روانشناسی، آزمایشگاه مجازی         

نیـز عرضـه مـی شـود، به طوری که           ) Coglab(ناختی  روانـشناسی شـ   
 دانشجویان می توانند از طریق اینترنت به این آزمایشــگاه مراجعه و

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1- Gardner, H. (2004). Changing minds: The art and science of
changing our own  and other’s minds (p. 200). Harvard Business
School Press, Boston, MA.  

 هزار سال پیش37 شش هزار سال پیش و ژن مایکرو سفالین              ASPN ژن   -2
به مجله.  (ظهور یافته اند و  جزو ژن هایی هستند که اندازۀ مغز را کنترل می کنند            

Scientific American: Mind, 2005, 16(4), 6رجوع کنید  .( 
3- Bruce Lahn 
4- Scientific American: Mind 2005, 16(4), 6. 
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در آنجـا دسـت به آزمایش زده و داده های آن را جمع آوری نمایند           
 .1و در طرح های تحقیقاتی خود مورد استفاده و استناد قرار دهند

گاه ها و مؤسسات آموزشی معروف جهان،       عـالوه براین، دانش   
طـرح درس، مـنابع و حتـی سـخنرانی هـای ارایه شده در کالس های                 
درس روانــشناسی را از طــریق ســایت خــود در اختــیار عمــوم قــرار  

بـه ایـن تـرتیب، برای مثال هر کس می تواند از مطالب و               . مـی دهـند   
نشگاه سـخنرانی های ارایه شده در کالس های روانشناسی شناختی دا          

 . 2استفاده کند. تی. آی. ام

زمیـنه های کاربرد روانشناسی شناختی نیز گسترش یافته است،        
بــه طــوری کــه در آمــوزش و پــرورش، رســانه هــای گروهــی، حــل  
معـضالت اجتماعـی، سیاست و بهداشت روانی خانواده ها و بسیاری       
از مـوارد دیگـر شـاهد بهـره بـرداری بیـشتر از یافـته های روانشناسی                  

 .  اختی هستیمشن
 

 کاربرد روانشناسی در آموزش و پرورش
دیـدگاه روانـشناسی شـناختی در زمیـنه یادگیری و آموزش و             
پـرورش بـا دیـدگاه هـای سـنتی تفـاوت دارد، زیرا علوم شناختی با                  
ــواند در طراحــی     ــی ت ــز م ــردهای مغ ــر کارک ــیق ت ــر و عم درک بهت

انتخاب . روش هـای آموزشـی مؤثرتـر و مناسـب تر به ما کمک کند              
زمـان حـساس بـرای آمـوزش و یادگیری نیز موضوعی است که بر               

 . اساس یافته های جدید علوم شناختی نیاز به بازنگری دارد

. شـیوه هـای آموزشی نیز در روانشناسی جدید تغییر یافته است           
آموزش و پرورش جدید کودک محور است نه معلم محور و تالش    

مینه های هوشی کودکان و مـدارس بایـد صرفاً تشخیص استعداد و ز    
ــد  ــد آن باش ــسهیل رش ــر    . ت ــد ب ــد بای ــرورش جدی ــوزش و پ در آم

یادگیـرنده سرمایه گذاری کرد و نه بر تدریس، و در این مورد الزم              
اسـت از علـوم شـناختی و فـن آوری اطالعـات و ارتـباطات کمک                 
گـرفت، بـه طـوری کـه هـر دانـش آمـوز بـتواند بـر اساس استعداد و                     

 .ش مسیر رشد را بپیمایدسرعت یادگیری خوی

نگـرش هـا نیـز در آموزش و پرورش جدید تغییر یافته اند؛ اگر     
در گذشــته اهــداف آمــوزش و پــرورش بــه تــرتیب کــسب دانــش،  
مهـارت و نگـرش بـود، ایـنک آمـوزش و پرورش به ترتیب کسب                

آنچه در  . نگـرش، مهـارت و دانـش را هـدف خـود قرار داده است              

_____________________________________________                                       

همـه اولویت دارد، تغییر نگرش      آمـوزش و پـرورش نـوین بـیش از           
اما در ایران  معکوس     . اسـت و یادگیـری روش یادگیری و نه دانش         

اسـت و تمـام تـالش نظـام آموزشـی مـا در درجـه اول انتقال دانش                   
 .می باشد، آن هم به صورتی فرّار که بالفاصله بی خاصیت می گردد

یکی از ضرورت های مهم در این زمینه تأکید بر رشد هیجانی            
در آموزش و پرورش جدید کفایت هیجانی کودک و تأثیر          . تاسـ 

آن بر رشد شناختی او و کسب ارزش هیجانی، یعنی ارزیابی ارزش            
. اطالعات دریافتی به منظور احساس زیبایی آن مورد توجه می باشد          

آموزه های  کودک باید در زندگی او معنی داشته باشد و ارزشی را              
ور خالصه هدف آموزش و پرورش      بـه ط  . بـر ارزش هـای او بیفـزاید       

تـربیت یادگیرندگانـی اسـت کـه مهـارت یادگیری داشته باشند، نه              
 .یادگیرندگانی که در یادگیری متکی بر دیگران اند

یکـی از نکـات کلـیدی در آموزش و پرورش جدید آموزش             
کــار گروهــی اســت و ایــن وجــه افتــراق آمــوزش و پــرورش مــا بــا 

در آموزش و پرورش جدید     . آمـوزش و پرورش سایر کشورهاست     
کـار گروهـی از بدو طفولیت آموزش داده می شود، زیرا اعتقاد این              
اسـت کـه مغـز انـسان در زمـان هـای حساس یادگیری یا پنجره های                  

، َآمادگـی فـوق العـاده ای بـرای پاره ای از یادگیری ها مانند             3فرصـت 
در آموزش و پرورش    . زبـان، کـار گروهی و مهارت یادگیری دارد        

ان بـه جـای تأکـید بـر کـار گروهـی، بـر قهـرمان پـروری تأکید                    ایـر 
نظـام ارزشـیابی موجود در مدارس و رقابت سنگین برای           . مـی شـود   

 .ورود به دانشگاه این ویژگی را به خوبی نشان می دهد

بر اساس یافته های علوم شناختی، مغز کودک برای یادگیری در           
 و مغز 4» تجـربه در انـتظار «زمـان هـای حـساس یـا پنجـره هـای فرصـت             

در زمان های   .  مـی باشد   5»متکـی بـر تجـربه     «بزرگـسال بـرای یادگیـری       
حـساس سازوکارهای فطری مغز به شکل پیوندگاه های عصبی موجود           
در مغـز بـا کمتـرین تجـربه شـرایط یادگیـری را فـراهم مـی سازند، در              
حالـی کـه در بزرگـسالی کـه پـیوندگاه هـای فطـری مزبور در اثر عدم                   

_____________________________________________ 
1- Coglab  ــناختی مجــازی ا ــشگاه ش ــام آزمای ــای     ن ــتاب ه ــراه ک ــه هم ســت ک

  در اختــیار Wadsworthروانــشناسی شــناختی، بــه وســیله شــرکت انتــشاراتی      
 .دانشجویان قرار می گیرد

  :  به سایت زیر مراجعه کنید-2
http://ocw.mit.edu/OcwWeb/Brain-and-Cognitive-Sciences/index.htm 
3- windows of opportunity  
4- experience-expectant learning 
5- experience-dependent learning 
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ه موقـع، هـرس شـده یا از بین رفته اند یادگیری فرد متکی بر                اسـتفاده بـ   
 .1تجربه است و نیازمند صرف انرژی قابل مالحظه ای می باشد

 
 برنامه ریزی برای مدارس آینده

امـروزه، یافـته هـای علوم شناختی چنان در جوامع علمی امید             
ایجـاد کـرده است که کشورهای اروپایی به مطالعه نحوه استفاده از             

سازمان همکاری . فـته های مزبور در آموزش و پرورش پرداخته اند   یا
 پروژه ای مطالعاتی را     1999در سال   ) OECD (2اقتـصادی و توسـعه    

این . نـام داشت » علـوم یادگیـری و تحقـیقات مغـز    «آغـاز کـرد کـه     
سـازمان طـی نشست هایی در آمریکا، کانادا و ژاپن در سال های بعد      

ن برجسته سایر کشورها به بررسی      بـا همفکـری جمعـی از دانـشمندا        
 گزارشــی تحــت 2002ایـن موضــوع پـرداخت و ســرانجام در سـال    

 .     منتشر ساخت3»به سوی علم جدید یادگیری: شناخت مغز«عنوان 

همچنـین کشورهای اروپایی درصدد برآمده اند نظام آموزشی         
خـود را بـر اسـاس یافـته هـای جدیـد علمـی بازسـازی و گزینه های                    

را مطــرح ســازند کــه مــوجب دگرگونــی بنــیادی نظــام  جایگزینــی 
یکی از این گزینه ها تکیه . آمـوزش و پـرورش آنهـا خواهند گردید      

. بیـشتر بـر آموزش انفرادی به جای آموزش و پرورش جمعی است            
 1997بـدین مـنظور سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه از سال             

نده مدارس را طی    پـروژه ای را در دست مطالعه قرار داده است تا آی           
آنها شش گزینه را مورد توجه قرار       .  سـال بعد پیش بینی کند      25-15

، تحـــت   OECD 2001داده انـد که در تحلیل سیاســـت آموزشی         
. منتشر شده است  » مـدارس مـا چه آینده ای خواهند داشت؟        «عـنوان   

مدرسه داری برای   « تحت عنوان    OECD نیـز مجمع     2003در سـال    
 .4 این شش گزینه پرداختبه بررسی» فردا

_____________________________________________     

بـی تـردید جمهوری اسالمی ایران نیز با توجه به دستاوردهای            
جدیـد روانـشناسی، بـه بازنگـری جدی در نظام آموزش و پرورش               

مـا نمی توانیم نسبت به تحوالت بین المللی در       . خـود نـیاز مبـرم دارد      
جهانی شدن یک واقعیت    . زمیـنه آموزش و پرورش بی تفاوت باشیم       

پس چه  .  بدون تردید دیر یا زود ما را نیز دربرخواهد گرفت          است و 
بهتـر کـه بـرای دریافـت امـواج آن آمادگـی الزم را در خود ایجاد                  

راه مقابله با امواج جهانی شدن، طراحی نظام جدید آموزشی          . کنـیم 
بـا تـوجه بـه یافـته هـای جدیـد علمـی، بـا اتکا به ارزش های دینی و                      

این سدی است که می تواند در برابر        . فرهنگـی جامعه خودمان است    
 .سیل جهانی شدن مقاومت کند

 
 نتیجه گیری

از آنچـه گفـته شـد می توان نتیجه گرفت که رشته روانشناسی              
این تحول در درجه اول باید در       . در ایـران نـیاز به تحول جدی دارد        

دانـشکده هـای روانـشناسی و علـوم تربیتی و درس های ارایه شده در                
دیگر این که منابع علمی جدید باید به        .  ی پدید آید  آن مراکـز علمـ    

ــشجویان و    ــیار عمــوم دان ــان فارســی برگــردانده شــوند و در اخت زب
متخصـصان روانـشناسی قـرار گیـرند تـا آنهـا بتوانند در فعالیت های                

 .علمی و عملی خود از آخرین یافته های علمی بهره گیرند
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

،»روانشناسی رشد شناختی  : تفکـر کودکان  «ی اطـالع بیـشتر بـه کـتاب            بـرا-1
تألـیف زیگلـر و آلیبالـی، ترجمه و تلخیص سید کمال خرازی، انتشارات جهاد

 .مراجعه کنید) 1386(دانشگاهی 
2- Organization of Economic Co-operation and Development (OECD)
3- Understanding the brain: Towards a new learning science 

 . مراجعه کنیدOECD برای مطالعه گزارش های مزبور می توانید به سایت -4
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