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 ١٦

  تمهيدات تشكيل انجمن
  

  دكتر مرتضي نصفت
  

. آنچه كه در اينجا قصد مطرح كردن و بحث پيرامون آن را دارم آيندة نوروپسيكولوژي است
خواهد ر حال حاضر در كجا قرار دارد و در آينده به كجا مياين مسأله كه نوروپسيكولوژي د

براي اين كه اين رشته در مسير درستي حركت كند و به آنچه كه مدنظر است برسد بايد . برسد
ها چيست، ايم چيست؛ خصوصيات مثبت و منفي اين داشتهديد آنچه را كه تا حال به آن رسيده

نگاه به وضعيت . بخش آن معيوب و آسيب پذير استكجاي آن محكم و ماندني است و كدام 
دهد كه بدانيم و بفهميم در كدام وجوه وضعيت موجود بايد موجود اين امكان را به ما مي

از اين رو اولين كاري كه در تهيه نقشه و مسير . دگرگوني ايجاد كنيم تا پيشرفت روي دهد
شّخص نمودن وضعيت كنوني در هاي مورد نظر داريم، محركت به سمت آينده و هدف
ها شكلي قابل الزم است تا آنجا كه امكان دارد به اين ايده. وجوهي جامع، دقيق و عيني است

در واقع بايد مانند يك مهندس يك پالن و ماكت تصويرسازي نمود كه با نگاه به . تجسم داد
اولين اقدام و گام براي تحول بر اين مبنا . آن بتوان شمايي كلّي از آنچه كه داريم به دست آورد

  .   مند، يك جمع بندي پويا و دقيق از وضع موجود نوروپسيكولوژي در ايران استبرنامه
هايي است كه بايد در فواصل معين و مشّخص گام دوم در رسيدن به هدف، تعيين گام

 طول مسير فراهم ها با توجه به امكانات موجود و امكاناتي كه درالزم است اين گام. برداريم
اي بينديشيم كه تنها ممكن است در نگاه ساده انگارانه. ريزي شوندآيند محاسبه و برنامهمي

كند، اما براي حلّ واقع بينانة بررسي و مشخّص نمودن وضع موجود مسير آينده را مشخّص مي
 كنيم و خصوصيات هاي دقيق، پويا و مؤّثري بيابيم، هدف را به دّقت تعريفاين مسير بايد راه

  . و ابعاد و جزييات آن را مشخّص نماييم
ها با امكانات است، ها و گزينهيك نكتة مهم كه نبايد از آن غافل شد، تناسب اين گام

  . توان رسيد ميB باشد به نقطة Aمشّخص نمودن اين كه اگر امكانات 
 مباني علمي اين رشته، آنچه در نوروپسيكولوژي قصد رسيدن به آن را داريم در برگيرندة

فوايد كاربردي و درماني آن و طراحي يك سازوكار ارزيابي و نظارت بر مسير و دستاوردها 
در مورد بعد نظارت و . در اينجا نيز نقش افراد و امكانات مطرح و قابل بررسي است. است

رسد، تا ياي خود به خود به هدف تعيين شده نمارزيابي بايد در نظر داشت هيچ راه تازه
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نماييم، كنيم و از انحراف پيشگيري مياي كه مراقب پيشرفت هستيم، موانع را برطرف مياندازه
  . به هدف خواهيم رسيد

ريزي واقع بينانة صحيح است كه در هيچ مورد به نظارت كامل در بر گيرندة يك برنامه
نعي را كه قابل پيش بيني خطا نرفته باشد، امكانات را كم و يا بيش تخمين نزده باشد و موا

كند و برنامه را به مسير مديريت و نظارت از انحراف جلوگيري مي. است در نظر گرفته باشد
اولين . اين جريان مانند راه افتادن كودكي نوپا است. گردانداصلي و طراحي شده باز مي

رسد بايد مراقب يهاي كودك را بايد با پشتوانه همراه ساخت، وقتي به يك تسلّط نسبي م گام
يك برنامة تازه نيز وقتي به مرحلة . و مواظب او بود كه بي احتياطي نكند و در خطر قرار نگيرد

عمل رسيد بايد با سازوكار هدايت و نظارت پشتيباني شود تا مانند يك كودك در حال رشد از 
به اين .  را داشتتوان اميد رسيدن به نتايج مورد انتظارآن گاه مي. گي بگذردمرحلة نوباو

در عين حال كه براي . ريزي براي اين رشته بايد اصولي به كار برده شودترتيب در برنامه
  . هاي مقدماتي الزم استها آمادگيرسيدن به اين هدف

اولين آمادگي اين است كه نوروپسيكولوژي شكل منسجمي بيابد و بگيرد و از آنچه كه 
هر چه زودتر بايد در فكر . مي و درماني تبديل شوددر حال حاضر است به يك نهاد عل

تر بايد انجمن به طور خالصه هر چه سريع. دهي به افراد عالقه مند و توان مند بودسازمان
اين كار نيز مانند هر كاري با مقدماتي شروع . نوروپسيكولوژي را در ايران به وجود آورد

بهتر است . اين تشّكل را شناخت و مهيا نمودهاي تشكيل مقدمه اين است كه زمينه. شود مي
توانند در اين تشكّل كار كنند هاي افرادي كه بالقوه مياين كار را از تهية فهرست توانمندي

بعد بايد به . هاي بر شمرده شده باشدتواند سنگ بناي تحّقق هدفاين اقدام مي. شروع نمود
ي آورد، بعد به بررسي و تخمين امكانات سمت مكان و مقري براي گردآوردن اين افراد رو

  . هاي مختلف پرداختموجود در نهادها و دانشگاه
هاي فعاليت و ريزي بايد مواردي چون سبك و شيوة آموزش، حيطهدر اين برنامه
شود و با رفع هاي كنوني شروع مياين حركت از شناسايي نقطة عزيمت. پژوهش روشن باشد
  .كندها به سمت پيشرفت و تحول حركت مي كاستي اينتدريجي و با برنامة

مند و پژوهشگرِ اين حيطة پر اهميت علمي براي دوستان دست اندركار و كوشا و انگيزه
  .  نمايمآرزوي توفيق مي
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