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 چکیده 

در میدان نبرد  به قدرت سخت جهدر کنار تو نیروهای مسلح کشورهای پیشرفتهدر دنیای امروز،   

 نته یدر زمهتا   یافتته با استتفاده از   شده واز کاربرد قدرت نرم غافل ن ی رزم،ها مؤلفهعنوان یکی از  به

آموزش  میزان یادگیری و شیافزا برتأثیرگذاری کارهای عملی برای  در جستجوی راه یعلوم شناخت

نظتران در  توزه علتوم     از بتی  خبرگتان و حتا      موردمطالعته جامعته   کارکنان در ارتش هستند.
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 مقدمه
فرض بفرمایید ارتباط ذه  و مذز با  آورد؛ هایی را به وجود می ، ی  فنّاوری1یعلوم شناخت"

چیزهای فراوان  ؛امّا امروز ای  وجود دارد چیزی نبوده که به ذه  کسی برسد  ی  یا، ماشی 

زده خواهد کرد و امروز احالً  ما را شگفت جور  یدیگری وجود خواهد یافت در آینده که هم

 .(1397فرماندهی معظد کل قوا،ه "رسد یبه ذهنمان نم

در  شده گرفتهی ذهنی و  رکتی با استفاده از مفاهید به کار ها تیفعالتالش برای توضیح 

ی مانند یافت  مسیر ها تیفعاله نامند یمی مذزی را علوم اعصاب داخل هشناختی( سازگارها

سواری و  برگشت به خانه، شناسایی چ ره افراد، گرفت  ی  توپ، خواندن و نوشت ، دوچرخه

های شگرفی در س د ما از شناخت مذز  برداشت ی  لیوان(. در دوران اخیر پیشرفت

است. دلیل بسیاری  آمده دست بهو فرایندهای عصبی  ها پردازشدر مقوله چگونگی  خصوص به

ی اخیر در علوم اعصاب بسط و توسعه فناوری جدید است دانشمندان ای  رشته ها شرفتیپاز 

.  رندیگ یمعالیت به خدمت ی کارآمدی مذز هنگام فریگ اندازهی بسیار گوناگونی را برای ابزارها

ی علمی و فلسفی ها چالش  یتر بزرگی از کی آنی ها یماریبو  ها یتوانمندمطالعه مذز انسان، 

 های فلسفه، ای ذه  و هوش است که رشته رشته ی مطالعه میانعلوم شناخت بشر است.

گیرد.  شناسی را در برمی شناسی و انسان ، علوم اعصاب، زبان2شناسی، هوش مصنوعی روان

ی به اواسط دهه علوم شناختخاستگاه سازمانی  و 1950خاستگاه فکری ای  علد به واسط دهه 

ی دایر شد علوم شناختشکل گرفت و مجله « یعلوم شناختانجم  »زمانی که  گردد؛ برمی 1970

 (.1391هگلشائی،

های ذهنی شبیه به  پذیرش ای  امر است که ذه  دارای بازنمایی یعلوم شناختکار عمده در 

 های مقاسباتی است. های مقاسباتی شبیه به الگوریتد های کامپیوتری و روش ساختار داده

 های ذهنی همچون قضایای منطقی، کنند که ذه   اوی بازنمایی های شناختی پیشن اد می نظریه

 های ذهنی همچون استنتا.، که ذه  از روش ای  و هاست تصورات و قیاس مفاهید، قواعد،

کامپیوتر  –قیاس برجسته ذه   کند. چرخش و  صول مجدد استفاده می همتاسازی، جستجو،

                                                           
1
 Cognitive Sciences 

2
 Artificial Intelligence 
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ای به خود گرفته است که  احل استفاده از عامل دیگری چون  ی شکل تازهعلوم شناختدر 

 (.1383مقدم، مذز است هحبوری

در میدان  به قدرت سخت جهدر کنار تو کشورهای پیشرفتهنیروهای مسلح در دنیای امروز، 

در ها  یافتهبا استفاده از  شده واز کاربرد قدرت نرم غافل ن ی رزم،ها مؤلفهعنوان یکی از  نبرد به

بر فکر و ذه  فرماندهان  تأثیرگذاریکارهای عملی برای  در جستجوی راه یعلوم شناخت نهیزم

کاربرد دقیب سالح، پرهیز از سوی دیگر فکار ایشان هستند. و نیروهای مسلح رقی  و انقراف ا

ضری  دقت  بردن باال منظور بهشناختی  های دستورالعملاز خطاهای شناختی و نیز استفاده از 

 یتوج  قابلموارد از  رزم درحقنهها  فوریتدر هنگام  ویژه بهو حقت تصمیمات نظامی، 

 نبرد درحقنه به علوم دفاعی توج ی قابلکم   تواند در آن زمینه می یاست که علوم شناخت

در کشورهای پیشرفته ج ان در  ال گسترش و  سرعت بهاز ای  علد که  استفاده انجام دهد.

ی توج  یبدر ارتش جم وری اسالمی مذفول مانده و  خصوص بهپیشرفت است در کشور ما و 

در میدان نبرد و در مقابل دشم  متخاحد  ندهیآبه ای  موضوع موج  خواهد شد که در 

فراوانی  ابعاد، یشناخت علوم یریکارگ بهی ها نهیزمخصوص  درچیزی برای گفت  نداشته باشید. 

ی از ا نمونهشود.  های ی  ارتش می تر شدن توانایی تر و سریس وجود دارد که باعث کاربردی

، های فردی در سربازان تفاوت، یریگ ب بود تصمید ،تمری  و یادگیریاز   اند عبارتموارد 

اختالالت استرس  احله ، های دارویی برای تذییر عملکرد مداخله، مقیطی زا استرسمقابله با 

ی، شناخت علومی، م ندسی شناخت و ب بود عملکرد رفتاریی، مذز ضربهاز ضربه شامل پاسخ به 

آن است که هوش مصنوعی و جنگ شناختی. اهمیت و ضرورت پژوهش  اضر ناشی از 

کمتر بوده و از طرفی توجه و  افتهی توسعههای کشورهای  توجه به ای  دانش جدید در ارتش

پرداخت  به  چراکهی آن در فضای نبردهای آینده بسیار کارساز و مفید خواهد بود؛ ریکارگ به

آینده فراهد  اتیعملی زمینه مناس  را برای ب بود عملکرد سربازان در علوم شناخت وزه 

ی ها نهیزمدر خصوص لزوم شناسایی  نظران حا  ی نظرات با بررس، ای  تققیبخواهد نمود. 

علوم ی ریکارگ بهی ها نهیزمبه دنبال بررسی چگونگی  ا،آجی در علوم شناختی ریکارگ به

توان گفت تدوی  ای   ی در  وزه آموزش در ارتش جم وری اسالمی ایران است. میشناخت

و یا در  ال فراگیری است  شده آموختهدرباره ذه  انسان  آنچهمقاله ج ت مال ظه ابعاد 
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است مفید باشد. آموزش و  زیبرانگ چالشبسیار  شده ثابتها که  برای عملیات ارتش تواند یم

موج  ب بود و گسترش رویکردهای علوم رفتاری سنتی ارتش  تواند یمیادگیری علوم اعصاب 

 گردد که، بنابرای  ای  پژوهش با ای  سوال آغاز می به هر دو  وزه آموزش و یادگیری شود.

و  دیبر کارعلوم اعصاب شناختی را در آموزش و یادگیری در ارتش به  دیتوان یمتا چه اندازه 

 مذز چه کاربردی در آموزش و یادگیری دارد؟ یادگیری سازگار با-رویکرد یاددهی

 مبانی نظری  

 نظریه یادگیری گشتالت -الف

گشتالت، دانشمند آلمانی ماکس ورتایمر است و منظور از گشتالت،  یشناس روان گذار انیبن

کل از اجزای  کهشکل، انگاره یا طرح است. معنی گشتالت در ای  نظریه آن است 

است که در اجزای  ییها یژگیویعنی کل، دارای خواص یا  ؛آن بیشتر است ی دهنده لیتشک

 خصوحیات اجزاء است. ی کننده  ییتعو از خیلی ج ات،  شود ینمآن یافت  ی دهنده لیتشک

ی   عنوان بهیادگیری در ای  رویکرد، عبارت است از بینش  احل از درک موقعیت یادگیری 

موقعیت یادگیری  ی دهنده لیتشکوابط میان اجزای از طریب کشف ر هد آنکل یکپارچه و 

گشتالتی، یادگیری  پردازان هینظر، یکی دیگر از 1نظریه ولفگانگ ک لر اساس بر .شود یم احل 

 حورت بهکه بتواند از راه درک روابط میان اجزای موقعیت یادگیری  رسد یمزمانی به بینش 

طبب ای  نظریه، چگونگی ادراک ما از  ببرد.، به تمامیت آن موقعیت پی افتهی سازمانی  کل 

مبتنی بر چندی  قانون یا احل، به نام قوانی  سازمان ادراکی است. ای  قوانی ،  ها دهیپد

. دهد یمادراکی را سازمان  یها دهیپدفرد،  ها آنذاتی در انسان هستند که از طریب  ییها ییتوانا

  (1399هفردری  پرز، از اند عبارتقوانی  سازمان ادراکی   یتر م د

وا دهای کامل،  حورت به کامل ریغ یها شکلبا قانون تکمیل، وا دها و  قانون بستن یا تکمیل:

درگیر است، درک او از موقعیت کامل نیست اما  یا مسئله. تا زمانی که فرد با شوند یمدرک 

 .رسد یمکامل درآمده و فرد به هدف خود  حورت به ل شد، قسمت ناقص  مسئله که یهنگام

و  شده ادراکبنا به قانون شباهت، مطال  مشابه یا همگون از مطال  نامشابه ب تر  قانون شباهت:

 .ندیآ یدرماجزاء مرتبط و یکپارچه  حورت به باهد

                                                           
1
 Wolfgang Kohler (1887-1967) 
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و اموری که نزدی  به هد قرار دارند، ب تر درک و  ها دهیپدطبب ای  قانون،  قانون مجاورت:

 .شوند یمآموخته  تر آسان

خوب یا ج ت مشترک، سازمان ادراکی به نقوی تشکیل  ی ادامهبا قانون  خوب: ی ادامهقانون 

دایره ادامه  حورت بهخط مستقید و ی  پاره دایره  حورت بهمستقید  خط پاره  ی که شود یم

 .ابدی یم

 .دیکن یم، درک شده ساده حورت بهرا  ها دهیپدطبب قانون سادگی یا س ولت، ما  :قانون سادگی

ای که نهیدرزمگشتالتی ای  است که  یها دهیپدطبب ای  قانون، خواص  قانون شکل و زمینه:

، همان گشتالت یا نهیزمکنند. شکل در هر  مشخص و برجسته جلوه می طور به، شوند یمیافت 

که شکل در آن، ظاهر  یا حقنهو زمینه عبارت است از  شود یماست، یعنی چیزی که درک 

 .گردد یم

 کالمی دار یمعننظریه یادگیری  -ب

آمریکایی است. در ای  نظریه، ساخت شناختی  شناس روان 1واضس ای  نظریه، دیوید آزوبل

 قبالًکه فرد  یا افتهی سازمان یها دیتعماز اطالعات، مفاهید، احول و  یا مجموعهعبارت است از 

وجود نوعی است. معنی نیز در اینجا، نقش م می دارد که به  آموختهدانش،  یها رشتهاز  یکیدر

 در ساخت شناختی یادگیرنده، وابسته است. ها یریادگیقرینه یا معادل ذهنی برای 

ی  مطل  هنگامی معنادار است که قابل ارتباط دادن با مطالبی باشد که از پیش در ساخت 

از راه ایجاد ارتباط بی  مطال   دار یمعنیادگیری  شناختی یادگیرنده وجود دارد. به همی  قیاس،

، دار یمعن حورت به. هنگام یادگیری مطل  تازه دیآ یم، به وجود شده آموخته قبالًتازه و مطال  

، ای  جذب شدن مطال  در ساخت شود یمآن مطل  جذب ساخت شناختی یادگیرنده 

 شناختی شمول نام دارد.

. پیش سازمان دارند ع ده، نقش احلی را بر ها دهندهآموزشی آزوبل، پیش سازمان  درروش

 توجه جل از مفاهید مربوط به مطل  یادگیری است و هدف آن در  یا مجموعهدهنده، 

 سازد یممطل  مورد یادگیری است. روابط میان مطال  را برجسته  ی عمدهیادگیرنده به مفاهید 

 .(1397هسیف،  دهد یم، ربط شده کس  قبالً و مطال  جدید را به آنچه

                                                           
1
 Devoid Ausubel 
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1شناختی –نظریه اجتماعی -ج
 

عوامل  دیگو یمکانادایی است. او  شناس روانای  نظریه، آلبرت بندورا،  گذار انیبن

و  یاجتماعو  یکیزیفهرویدادهای مقیطی(  ها نگرشو  انتظاراتنظیر باورها،  شخصی

از ای  سه جزء را   ی چیهو کالمی فرد با یکدیگر تأثیر متقابل دارند و  یعملرفتارهای 

آورد. وی ای  تعامل   ساب بهرفتار انسان  کننده  ییتع عنوان بهجدا از یکدیگر  توان ینم

یعنی رویدادهای مقیطی بر رفتار تأثیر  ؛را تعیی  گری متقابل نامیده است جانبه سه

 گذارد یمو عوامل شخصی بر رفتار اثر  دهد یمتأثیر قرار ، رفتار مقیط را تقت گذارد یم

 .(1400ه و ید، مرید، و برعکس

است که یادگیرنده از طریب مشاهده رفتار دیگران به یادگیری  شده گفتهدر ای  نظریه، 

که آن شخص برای انجام  کند یم. وقتی یادگیرنده، رفتار شخص دیگری را مشاهده پردازد یم

. شود یم، آموخته کننده مشاهده؛ آن رفتار توسط فرد دینما یمآن رفتار، پاداش یا تقویت دریافت 

. بندورا، یادگیری از راه مشاهده را در چ ار ندیگو یمبه ای  نوع تقویت، تقویت جانشینی 

 آورده است  گونه  یافرآیند زیر، 

یزی از ی  الگو یا سرمشب آموخته شود، آن الگو باید پیش از اینکه چ فرآیندهای توجه:

 .شود یم، آموخته ردیگ یمچیزی که مورد مشاهده و توجه قرار  حرفاًقرار گیرد و  موردتوجه

از راه مشاهده، مفید واقس شود، باید  آمده دست بهبرای اینکه اطالعات  فرآیند به یادسپاری:

نمادی و به دو حورت  طور بهبه اعتقاد بندورا در فرایند به یادسپاری، اطالعات   فظ گردند.

، شوند یمتجسمی یا تصوری ذخیره  حورت به. نمادهایی که شوند یمتجسمی و کالمی ذخیره 

پس از یادگیری  ها مدتواقعی از تجارب الگوبرداری شده هستند که  ی شده رهیذختصاویر 

 مطابب آن عمل کرد. توان یمو  ندا یابیبازقابل  یا مشاهده

 شده گرفتهکه آنچه یاد  کند یمفرایند تولید رفتاری، تعیی   فرآیند بازآفرینی)تولید رفتاری(:

 .شوند یماست تا چه میزان به عملکرد تبدیل 

 در. یکی اینکه، انتظاری کند یمدر نظریه بندورا، تقویت دو نقش عمده ایفا  فرآیند انگیزشی:

معینی  یها تیفعالمبنی بر اینکه اگر مانند الگویی که برای  کند یمایجاد  کنندگان مشاهده

                                                           
1
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نمایند، تقویت خواهند شد. دوم اینکه، نقش ی  مشوق را برای تبدیل  عملاست،  شده تیتقو

 .کند یمیادگیری به عملکرد ایفا 

 ی یادگیری و آموزشها هینظرسیر تحول 

 نظریه رفتارگرایی -الف

ی معلد مقور تأکید ها یسخنرانای  نظریه، یادگیری را تقویت پاسخ به مقرک تلقی کرده، بر 

. سازد یمی مقدودی را برای کنجکاوی و دنبال کردن عالیب فردی فراهد ها فرحتدارد و 

که در آن معلد جلوی کالس ایستاده، به  هستای  نظریه ی  روش سنتی آموزش  درواقس

ی او را به یاد ها گفته کند یم، تالش داده گوشمنفعالنه به وی  آموز دانشو  پردازد یمسخنرانی 

رفتار یا کنش  باوجودان باید در فرایند یادگیری عنصری فعال باشد، زیرا تن ا آموز دانش بسپارد.

. عالوه بر ای  (1954 ،نریهاسکگردد یماست که امکان تقویت یادگیری فراهد  آموز دانش

از دانش آموزان، آزمون  توان ینمبنابرای  ؛ ویت بالفاحله تأکید کرده استاسکینر بر اهمیت تق

خواست تا برای مشخص شدن نتیجه آزمون، چند هفته به انتظار  ها آنبه عمل آورد و از 

بنشینند. مطابب نظر اسکینر آموزش و یادگیری باید مشابه شیوه شکل دادن رفتار  یوانات 

ی  یوانات آموز دستی اهداف بزرگ ادامه یابد. سو بهی کوچ  شروع و ها گام، از آموز دست

ی فعال باشند، تقویت رفتار بالفاحله انجام پذیرد و هدف ا رندهیادگای  است که ی درگرو

 .شود یمی شناخته ا برنامهآموزش  عنوان بهطی شود؛ روشی که  گام به گامیادگیری 

ی  نظریه عمومی  عنوان به، به نقاط ضعف آن شد یمانتقاد دیگری که به رفتارگرایی وارد 

ی درونی ذه /مذز، بسیاری از سازوکارهای مربوط بود. ای  نظریه با نادیده گرفت  شناخت روان

آن رفتارها، یادگیری زبان   یتر م دو یکی از  گذاشت یمابعاد رفتار آدمی را بدون توضیح کنار 

 (.1393از نبود هکمالی،بود که الگوی تقویت در مورد آن چندان کارس

 نظریه شناخت گرایی -ب

نظریه  ازلقاظی رفتارگرایی ها تیمقدودمقطس زمانی مناسبی که روان شناسان خود را به دلیل  

ی مطرح گردید و مسائل شناس روانموضوعات تاریخی  مجدداً، دندید یمو روش تققیب، ناکام 

وجه  توان یممربوط به ذه  و کارکردهای آن جانی تازه گرفت. ای  اشتراک در موضوع را 

پیش از آن دانست. با ای  تفاوت که ای  بار  حدسالشباهت رویکرد شناختی با ساختارگرایی 

ی جا بهرا ی تر یهای علم روشی جدید قادر بودند ها یفناور بر هیتکروان شناسان شناختی با 
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یی از قبیل ادراک، ها دهیپدکه در اروپا روان شناسان گشتالتی  گونه آن. رندیکارگ بهی نگر درون

 را سرلو ه مطالعات خود قرار داده بودند. مسئلهیادگیری و  ل 

 ی شناخت گراییها فرض شیپ

یی بازنمای شناختی، آشنایی با مفاهید پردازش اطالعات، انواع دانش و ها پژوهشبرای ف د 

 دانش و  افظه انسان ضروری است.

ی است. شناخت کردیروی  نظریه مقوری در  نظریه پردازش اطالعات پردازش اطالعات:-الف

همچون رایانه عمل کرده، اطالعات ورودی را در قال  نمادها یا  ها انسانبر اساس ای  نظریه، 

 .شود یممنت ی  ها آنفیزیکی کنند که به اعمال ذهنی یا  ی نمادی  پردازش میبازنمودها

ی یا بازنمایی نمادها و پردازش اطالعات در رمزگردانی به مطالعه شیوه علوم شناختدانشمندان 

 .پردازند یمی آن ها تیمقدودذه  و ظرفیت  افظه و 

 قائل زیتماروان شناسان شناختی بی  دو نوع دانش  :ی دانشها ییبازنماانواع دانش و  -ب

؛ ی آنها یژگیوی. دانش بیانی، دانشی است درباره ج ان و ا هیرو  دانش بیانی و دانش شوند یم

 ی دانشی است درباره نقوه انجام امور.ا هیرودانش  و

دانش فراشناختی، دانش درباره  درواقسهمچنی  به دانش فراشناختی نیز اشاره دارند.  ها آن

، دانش ما برای نقوه نظارت و مثالًرد است. ی شخصی خود فها یتوانائو  ها م ارت، ها یدانستن

 تنظید یادگیری شخصی خود، ی  م ارت فراشناختی است.

به اعتقاد روان شناسان شناختی، دو نوع  افظه وجود دارد   افظه کاری و  افظه  حافظه: -پ

در .  افظه کاری دارای ظرفیت مقدودی است و اطالعاتی را که فعال است درازمدت

و پس  شود یموارد  افظه کاری  گانه پنج. اطالعات از دنیای خار. از طریب  واس ردیگ یبرم

. پردازش شود یمثبت  بلندمدتاز پردازش و تلفیب با اطالعات قبلی در دسترس، در  افظه 

سریس است هظرف چند ثانیه(، مگر اینکه برای پردازش  نسبتاً، مدت کوتاهاطالعات در  افظه 

نامقدود است و  بلندمدتشود. برعکس، گنجایش  افظه  داشته نگه فعال حورت بهبیشتر، 

 امکان بازیابی اطالعات از آن در هر زمان وجود دارد.

که اطالعات از  افظه  افتد یمبر اساس دیدگاه روان شناسان شناختی، یادگیری زمانی اتفاق 

، بسیار شود یمامیده ی که بسط نسازوکارمنتقل شود. در ای  انتقال،  درازمدتکاری به  افظه 
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با استفاده از اطالعات موجود  شود یمم د است. بسط، فرایندی است که در جریان آن کوشش 

داده شود؛ ای   واردشده، آرایش جدید و تفصیل بیشتری به اطالعات درازمدتدر  افظه 

فرایند، اطالعات جدید را با اطالعات قبلی مرتبط ساخته، امکان یادآوری مطال  را افزایش 

است، زیرا بدون آن  ، بسط فرایندی کلیدیوستهیپ هد به. برای ایجاد شبکه دانش دهد یم

ی خواهند بود هم  فراخوان، کمتر قابل شده ثبتقطعات مجزا  حورت به شده کس اطالعات 

 (.1995یلی، گ

 1علوم اعصاب آموزشی -پ

ی  زمینه علمی نوظ ور است که مقققان علوم اعصاب شناختی، علوم اعصاب شناختی رشد،  

های مرتبط را برای کشف تعامالت بی   روانشناسی تربیتی، فناوری آموزشی، و سایر رشته

آموزشی  کند. مقققان در علوم اعصاب فرایندهای بیولو یکی و آموزش باهد جمس می

های عصبی خواندن، ریاضی، توجه و مشکالت همراه آن چون نارساخوانی، اختالل  مکانیسد

کنند. مقققان در  ریاضی، اختالل نقص توجه و بیش فعالی را در ارتباط با آموزش بررسی می

های اساسی در علوم اعصاب شناختی و فناوری آموزشی را برای  ای  زمینه ممک  است یافته

جرای برنامه درسی برای آموزش ریاضیات و آموزش خواندن پیوند دهند. هدف از کم  به ا

ای جدیدی از  رشته علوم اعصاب آموزشی، تولید تققیقات بنیادی و کاربردی است که نگاه بی 

تواند منجر به پیشرفت اساسی در آموزش  یادگیری و آموزش را ارائه دهد، که ای  موضوع می

لوم اعصاب آموزشی ای  است که از طریب گفتگوی مستقید بی  شود. ی  هدف احلی از ع

مقققان و معلمان فاحله بی  دو زمینه را پر کند. علوم اعصاب آموزشی درجات مختلف 

که علوم  کنند یکند. پیشن اد م  مایت از هر دو دانشمندان شناختی و معلمان دریافت می

ای  ل مشکالت اساسی امروز در را بر لیوتقل هیتری  سطح تجز مناس "اعصاب آموزشی

نظرات معلمان و مربیان را در ای  زمینه   .(2004 ،هپتیتو و دانبار"آورد آموزش را فراهد می

 نهیهای علوم اعصاب درزم طورکلی مشتاق استفاده از یافته ها به بررسی کردند و دریافتند که آن

ها را نسبت به مقتوای برنامه  ها، روش تدریس آن ای  یافته کنند یآموزش هستند و ا ساس م

(. کورت فیشر با پرداخت  2004جونز و پیکرینگ -دهدههوارد درسی بیشتر تقت تأثیر قرار می

                                                           
1
 Educational Neuroscience 
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مدل سنتی آموزش دیگر کارایی “دارد که  اظ ار می” ذه ، مذز و آموزش“تر  به  وزه گسترده

آوری کنند و ای   ها را در مدارس جمس برای مقققان کافی نیست که داده”. نخواهد داشت

( زیرا ای  2009هفیسچر، ” ها و مقاالت پژوهشی  احل را در دسترس معلمان قرار دهند داده

ها و سؤاالت تققیب مناس   گیری روش روش معلمان و فراگیران را از مشارکت در شکل

توان در آموزش ج ت بررسی درک  همچنی  از علوم اعصاب آموزشی می کند. مقروم می

های رشد ناهنجار، غربالگری،  های تذذیه، پرورش و رشد آن، درک ریشه مذز، راهکارکردهای 

بخشی، درک فرآیندهای بیولو یکی و شناختی  شناسی و طرا ی مداخالت درمانی و توان آسی 

های درسی منطبب با احول  بینی نتایج آموزشی، طرا ی برنامه پایه در یادگیری، پیش

 کرد.وپرورش شناختی استفاده  آموزش

 ی آنها مؤلفهتعریف یادگیری و  -ت

 نظر به ی یبد و آشنا پرکاربرد روزمره امور در ی ت نخست وهله در که است یا وا ه یریادگی

 ریسا بااش  کننده مشخص یمرزها  ییتع و آن از یروشن فیتعرارائه  یبرا یول رسد یم

 تصرف به ای یریفراگ امر بدو در یریادگی است الزم تعمب و درنگ ها سازه و ندهایفرآ

  یچن نکهیا به توجه با اماداشته است  در رییتذ ینوع یایگو که گردد یم یتلق دانش درآوردن

. ستین برخوردار یکاف اعتبار از نشده گفته آن یبرا یخاح نموده و است یکل و مب د یفیتعر

 رییتذ ،یریادگی  است شن ادشدهیپ مبلیک لهیوس به که است یفیتعر ها فیتعر  یتر معروف

  یا .دهد یم رخ شده تیتقو  یتمر جهیکه درنت ،رفتار بالقوه ی،رفتار توان در داریپانسبتاً 

 بهانتقال  قابل دیبا همواره یریادگی نکهیا نخست دیکن یم یبررس یشتریب دقت با و فیتعر

 یریادگی از شیپ که بود خواهد یکار انجام به قادر رندهیادگی. باشد ریپذ مشاهده رفتار

 م  یموقت نه یعنی است داریپا نسبتاً یرفتار رییتذ  یا نکهیا دوم. دهد انجام را آن توانست ینم

 چ ارم. دهد رخ یریادگی تجربه از بعد بالفاحله دینبا الزاماً رفتار در رییتذ سوم. است ثابت

 شود تیتقو دیبا  یتمر ای تجربه نکهیا پنجد و شود یم یناش  یتمر ای تجربه از رفتار در رییتذ

 .(1386هسیف،
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 ی جدید بر یادگیریها یفناوردانش و  ریتأث
یادگیری را  –ی یاددهی ها وهیشفناوری اطالعات،  ژهیو بهی جدید ها یفناورتوسعه دانش و 

قرار داده است. امروزه بشر خود را از یادگیری و یادسپاری بسیاری از اطالعات  ریتأثتقت 

. عالوه بر ای ، دهد یمدر اختیارش قرار  فوراًرا  ازیموردن، زیرا رایانه اطالعات ندیب یم ازین یب

ی و عدم قطعیت به دانش، موج  تذییر ماهیت دانش و یادگیری شده است. تلفیب رخطیغنگاه 

ی را به عصر اطالعات منتقل ریادگی یها هینظری یادگیری، ها تیفعالو ارتباطات با  ها یفناور

انتظار داشت هر کس کاری را که باید بیاموزد یا  توان ینمر عصر اطالعات ساخته است. د

خود  ازیموردنی ها یتوانائتجربه کند. ما از طریب برقراری ارتباط با دیگران  شخصاًانجام دهد، 

. نمونه بارز ای  دیساز یم، دانش خود را نزد دیگران ذخیره گرید انیب بهو  دیآور یمرا به دست 

 ازتانیموردنی اطالعاتی برخط است. شما برای یافت  اطالعات ها گاهیپاواقعیت اینترنت و 

، درواقس. دیابی دستی به آن اطالعات سادگ بهمناسبی را در گوگل بزنید و  دوا هیکلکافی است 

ت و شما از طریب اس شده رهیذخیا افراد گوناگون  ها گاهیپای ها انهیرااطالعات مختلف بر روی 

 .دیکن یماینترنت بدان دسترسی پیدا 

 اجتماعی-یادگیری شناختی عوامل

 به یشناخت بعد .است یاجتماع و یعاطف ی،شناخت  بعد سه رندهیدربرگ همواره یریادگی نوع هر

 و ادراک به بعد  یا .کرد فیتوح م ارت و دانش را آن توان یم و است مربوطه یریادگی یمقتوا

 یزندگ یعمل یها چالش با مقابله ییتوانا و یمعن ساخت  یبرا ریفراگ .انجامد یم ریفراگ ییتوانا

 (.1386هپروی ،  ابدی یم توسعه فرد یتوانمند  یترت  یا به .کند یمتالش 

 2-1 نمودار .است یاجتماع و یعاطف یشناخت  بعد سه رندهیدربرگ همواره یریادگی نوع هر

 تعامل ندیفرآ .است کرده یبررس را یریادگی یاحل یندهایفرا آن در و ارائه که است ییالگو

 ندیفرا ،سپس ،است شده دیترس ،فرد و طیمق  یب ،دوطرفه و ها یعمود یکانیپ شکل به یرونیب

 و یدرون ،نوع از ندیفرا  یا .است شده تصور دوطرفه یکانیپحورت  به ی،شناخت روان اکتساب

 باعالوه  به .ردیگ قرار ریفراگ کنار در و یافقحورت  به دیبا رو  یازا .است مربوط ریفراگ به

 کارکرده دو  یب هیدوسو یرگذاریتأث  ال در و بوده کپارچهی ندیفرا  یا نکهیا به توجه

 و یعاطف کارکرد و یریادگی یمقتوا -یشناخت کارکرد ژهیو به _است یریادگی در یروانشناس

 هیدوسو کانیپ  یبنابرا؛ کند یم فراهد ندیفرا  یا یبرا را الزم یروان یانر  آن یی،ایپو روان
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 قرار عواطف و شناخت قط  دو  یب و یتعامل ندیفرا درباره یافقطور  به اکتساب ندیفرآ

 .ردیگ یم

 

 

 اکتساب

 عواطف فرد                                                                            شناخت 

 تعامل      

 مقیط           
 

 (۲۰۰۲ ایلریس،) یریادگی اصلی یندهایفرا (1) نمودار

 مثلث  یاگوشه  سه  یب را یدانیم توانند یم هیدوسو کانیپ ،دینیب یم نمودار  یا در کهطور  همان

 و است مربوطه یریادگی یمقتوا به یشناخت بعد .دآورندیپد دهند یم لیتشک را گانهسه که

 .انجامد یم ریفراگ ییتوانا و ادراک به بعد  یا .کرد فیتوح م ارت و دانش را آن توان یم

 .کند یمتالش  یزندگ یعمل یها چالش با مقابله ییتوانا و یمعن ساخت  یبرا ریفراگ

 .ابدی یم توسعه فرد یتوانمند  یترت  یا به

  یا ن ایی فهیوظ .هاست زهیانگ وا ساسات  ی،روان یانر  شامل ،ییایپو روان ای یعاطف بعد

 دو. استزمان  طور هد به فرد در ا ساسات توسعه جهیدرنت و ریفراگ یروان تعادل  ی، تأمبعد

 با و شوند یم فعال ،تعامل ندیفرآ ازگرفته  نشئت  یا یها کشش همواره یعاطف و یشناخت بعد

 .شوند یم کپارچهی بسط، و اکتساب یدرون ندیفرا

 یریادگی یعنی ؛شوند یم« ا اطه» ،ریدرگ عواطف لهیوس به ی،شناخت یها یریادگی همه ، یبنابرا

 همواره یعاطف یریادگیبه  ،متقابالً .شود یم انجام اجبار ای ضرورت و بیعال ،الیام لهیوس به

 را یعاطف طیشرا است ممک  دیجد اطالعات یعنی د قرار دارد،فر یا درک شناخت ریتأث تقت

. یهمکار وارتباط  .مشارکت مانند ؛است یرونیب تعاملبعد  ،(طیمقه یاجتماع بعد .دهد رییتذ

موج   جهیدرنت وتر  بزرگ جامعه و یمقل اجتماع با فرد یکپارچگی خدمت در بعد  یا

 حورت یعاطف و یشناختدو بعد  با شدن یاجتماع ،هر ال به .است ریفراگ شدن یاجتماع

 توجه اجتماعی مقیط در افراد یادگیری بیشتر اجتماعی _شناختی بر اساس نظریه .ردیگ یم
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 ، یقوان ،اطالعات دیگران، مشاهده با انسان معتقدند اجتماعی شناختی ت روانشناسان دارد.

 نتایج بودن مفید گیری به سرمشب با و ردیگ یفرام را ییها نگرش وباورها  راهبردها، ،ها م ارت

 .برد یم پی خود رفتار

ی شناختی توسط اتکینسون ها پژوهشنتیجه مطالعات انجام شده در  وزه کاربردهای آموزشی 

ای  بود که توانائی  افظه افراد به ای  بستگی دارد که دانش قبلی   1968و شیفری  در سال 

 ها آنی خوب به ده سازمانی کرده باشند؛ زیرا ده سازمانمرتبط با موضوع را چقدر خوب 

مطال  جدید را با مطال  پیشی  مرتبط سازند. پیامد ای  مطل  برای نظریه  دهد یمامکان 

یادگیری ای  است که اگر شما مطال  زیادی را درباره ی  موضوع بدانید، یادگیری  -یاددهی

قبل از ارائه مطال  جدید باید به ارزیابی   ی؛ بنابراخواهد بود تر آسانمطال  بعدی برایتان 

 ن پرداخت.دانش پیشی  فراگیرا

 عوامل فیزیولوژیک

عوامل فیزیولو ی  تأثیر مستقید بر کیفیت یادگیری دارد یکی از ای   متخصصان، نظر اساس بر

 خوردن یادگیری، افزایش برای راه مثال ب تری  عنوان . بهاستعوامل خوردن و آشامیدن 

 و کند می تأمی  را مذز عملکرد برای اولیه انر ی حبقانه،. است مناس  و کافی ای حبقانه

 باال را مسائل  ل قدرت و شود می  افظه تقویت و تمرکز یادگیری، قدرت افزایش موج 

 زیاد مقدار مصرف مثال، طور به دارند؛ یادگیری در نامطلوبی آثار غذایی، مواد از ی. بعضبرد می

 کاهش و خلقی تذییرات خستگی، ایجاد حورت به را منفی آثار کافئی ، زیاد مقدار یا شیرینی

 ا ساس ایجاد موج  نیز زیاد چربی با غذایی  مواد خوردن. کنند می ایجاد فرد در بدن آب

 موج  شام و ناهار های وعده و روز طول در پروتئینی مواد شود. خوردن می آلودگی خواب

 افزایش و شادابی موج  روز طول در فراوان مایعات و آب خوردن. شود می مذز ب تر عملکرد

 .شود می یادگیری قدرت

ورزش موج   .استیکی دیگر از عوامل فیزیولو ی  مؤثر در یادگیری ورزش کردن 

دسترسی مذز به غذا و اکسیژن را افزایش  ،بیشتر رسانی خونشود که  به مذز می رسانی خون

های عصبی جدید  سلول دهی شکلکند. همچنی  ورزش باعث  دهد و مواد زائد را دفس می می

تر و  سازد که ای  کار موج  جوان در ارتباط می باهدهای عصبی را  شود و سلول می در مذز

کنید که استرس و  ما در دورانی زندگی می ازآنجاکه درنتیجهشود.  تر ماندن مذز می سالد
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رود  مذز ما رو به تقلیل می کد کدسازد و  اضطراب فشار زیادی بر جسد و روح ما وارد می

توان قدرت یادگیری را افزایش داد و از تأثیرات  پایدار و همیشگی می حورت هبپس با انجام ورزش 

 را استدالل و تفکر قدرت دهد، می افزایش را یادگیری ورزش .ن ایت مفید ورزش ب ره برد بی

. کند می جل  زندگی م د مسائل سمت به را توجه و دهد می افزایش را تمرکز بخشد، می ب بود

 .های روزانه را از میان بردارد  رساست و ها اضطراب از بسیاری تواند می همچنی 

وقتی انسان در  د طبیعی از دیگر عوامل فیزیولو ی  مؤثر بر یادگیری اضطراب هست. 

رسانی و فعالیت مناطب خاحی از مذز که با توجه، تمرکز و یادگیری اضطراب دارد، خون

، اما وقتی اضطراب شدید و نامتناس  باشد، تأثیر بسیار بدی شود میارتباط دارد بیشتر و ب تر 

است،  قرار بی؛ یعنی موقس یادگیری، توجه و تمرکز ندارد، گذارد میبر عملکرد تقصیلی او 

تکالیف را شروع کند یا به پایان برساند، توانایی او در فراخواندن مطال  از  افظه و  تواند نمی

خوب بخوابد و همی   تواند نمی ها ش ، یابد میو امتقان کاهش موقس آزمون  ها آناستفاده از 

و  رسانی خون شود میاضطراب شدید باعث  .آورد میخوابی توجه و تمرکز او را پایی  بی

 با فعالیت مناطقی از مذز که در هوشیاری، توجه، تمرکز و یادگیری نقش دارند، مختل شود.

 از را خود معنایمرور  به نظریه ای  در اجتماعیت  یادگیریعنوان  مختلف، یها جنبه توسعه

انگیزشی  سازوکارهای ی ومیخودتنظ چون فرایندهای نظریه ای  در ابتدا یو داد؛ دست

 اطالعات پردازش با دانش کس  فرایند همچنی  و است یادگیری  وزه از فراتر کهشده  مطرح

 هد بر اجتماعی، شناختی ت نظریه دیگر سوی شدن. از شرطی الگوی با نه است شده تبیی 

 ریتأث بیان برای که آن شناختی بعد بر هد و دارد دیتأک تفکر و رفتار اجتماعی خاستگاه

 سنتی دیدگاه بندورا اعتقادبه  است. مناس  عمل انسان و عواطف ،زشیبرانگ فکری یندهایفرا

 و کنند می تبیی  را یادگیری از بخشی رفتارگرایان نیست؛ کامل اما است، درست رفتارگرایی

گیرند. وی  می نادیده است یادگیری بر اجتماعی عوامل ریتأث شامل را که آن از یا عمده بخش

ی یادگیری را برای ها هینظرعامل رشد و یادگیری دانست و   یتر م د ی راا مشاهدهیادگیری 

ت  احل آزمایش روی  یوانا که ی اکتساب و عملکرد رفتارهای غیرمعمول،چگونگتبیی  

 و ناقص معرفی کرد. مب د است،
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 گرفت  نظر در و انیآدم ییهمتا یب بر یو دیتأک شده بندورا هینظر ش رت موج آنچه 

 ایپو یحورت به را انسان دگاهید  یا(. 1389،السون و هرگن انه استها  انسان یفرد یها تفاوت

 کرده فیتوح یاجتماع یسمیارگان همه از باالتر و مسائلکننده   ل اطالعات کننده پردازش

 از یو منظور است کرده دیتأک یانسان تیعامل خود آثار  یتر تازه بندورا  یهمچن. است

 یرگذاریمنظور تأث به ها تیفعال عمده یاجرا و آگاهانه یطرا  یانسان یروین ای تیعامل

 خالق یشیزا بلکه ستیندهنده  واکنش حرفاً انسان ذه  بندورا انیب به. است ندهیآ یدادهایرو

 یسو از شده تیهدا یدرون یها سدیمکان گر نظاره زبانانیمها  انسان است متفکر و نگر شیپ

. هستند تجربه عامالن آنان بلکه ستند،ین تجربه حرف کنندگان افتیدر و یطیمق یدادهایرو

 یفیتکال تا کنند می استفادهها  آن از افراد که هستند یابزارها یمذز و ی رکت _ی  س دستگاه

. دهد یم خاطر تیرضا و یمعن آنان یزندگ به که بخشند تققب را ییها هدف و دهند انجام را

 تجربه کند، ییبازنما را او تا ابدی یم امکان خود ی ماس ییتوانا یریکارگ به با انسان او نظر به

 نقشه ند،ینما برقرار ارتباط گرانید با زمان و مکان از فاحله هر با کنند لیتقل را خود اریهوش

هالسون، متیواچ وهرگن ان،  بپردازد تیفعال انجام به شانهیدوراند و کند الیخ ندیافریب زدیبر

 (.1388 ترجمه سیف،

 عام گونه به یزندگ در او نقش و انسان از بندورا  ییتب و نگاه که نمود ادعا توان یم یطورکل به

( کنشگر و  یکالس یساز یهشرط یسنت ییرفتارگرا خاص،طور  به یریادگی و آموزش در و

 قائلمؤثر  و ایپو فعال ینقش اطشی  در یآدم یبرا روانشناسهست چراکه  متفاوت اریبس

 و فعال یموجود انسان یاجتماع یشناخت یریادگیازنظر  که گفت  یچن توان یم  یبنابرا .است

 یجا به یخودگردان و یشناخت یکردهایرو آن بروز و رفتار یریادگی مورد در و است یاجتماع

 یاثربخش یابیارزش خود از  احل یدرون زشیانگ و است  اکد فرد رفتار بر یرونیب کنترل

 مف وم بندورا هینظر در. دارد فرد رفتار ینگ دار و تیتقو در یرونیب زشیانگ از یشتریب

 جعبه قال  در مورد دو هر که شود یم انیب یمیخودتنظ و یا مشاهده فیتعر دو با یریادگی

 جواب کرده فرض وستهیپ را یریادگی دلد مانند بندورا .است  ییتب و فیتعر قابل متقابل ییگرا

 ریمتذ  ی نه و یعملکرد ریمتذ  یعنوان  به را تیتقو  یهمچن داند، ینم شدن یشرط به سطح
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 و یریادگی نشده فیتعر شدن یشرط مدل یریادگی بندورا. ازنظر رندیگ یم نظر در یریادگی

 .ردیگ یم حورت اطالعات پردازش راه از دانش کس 
 

 مسلح جم توری استالمی ایتران عبتارت استت از  ایمتان،       نیروهای رزمی آمادگی های همؤلف

 م تارت،  و شایستگی رزمتی  آموزش، کنترل، و هماهنگی مدیریت نظامی، و فرماندهی انضباط،

 اطالعات، تج یزات، انسانی،نیروی  خودکفایی، سادگی، اقتدار، ارزیابی، غیرعامل، پدافند احول

 .  (1399 146هپورشاس ،تقرک، م مات 

 مدل مفهومی پژوهش

توان به نقش  های رزم شامل  بعد سخت و نرم جنگ است که در بعد جنگ نرم می مؤلفه

شناختی در امر فراگیری آموزش اشاره نمود که مدل مف ومی ذهنی ذیل پیشن اد  علوم

 شود. وتشخیص داده می

 

 
 های تأثیرگذار بر آموزش رابطه علوم شناختی و مؤلفه( 1شکل )

 

 

 

 مداخله های دارویی

 مقابله با استرس

 عوامل فیزیولوژیک

شناختی جنگ  

 هوش مصنوعی

 بهبود تصمیم گیری

 تمرین و یادگیری
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 شناسی  روش

 دیتتوان  یمت هدف ای  پژوهش یافت  پاسخی برای ای  سؤال هست که تتا چته انتدازه     ازآنجاکه

-و رویکترد یتاددهی   دیبتر  کتار علوم اعصاب شناختی را در آموزش و یادگیری در ارتش بته  

یادگیری سازگار با مذز چه کاربردی در آموزش و یادگیری دارد؟ تا نتتایج آن بتر میتزان نقتش     

ی و بررست  متورد هتای آجتا    متذیرهای آموزش و یادگیری در فراینتد تربیتت و آمتوزش یکتان    

نتوع   ازنظتر و  شتده  استتفاده قرار گیرد. لتذا در ایت  پتژوهش از روش توحتیفی      لیوتقل هیتجز

ی نقش علوم شتناختی  منظور بررس بهآمیخته است.  حورت بهرویکرد  ازنظرپژوهش کاربردی و 

ای  ها از روش میدانی و کتابخانه های آموزش و یادگیری در آجا، ج ت گردآوری داده در مؤلفه

نظتران، بررستی و    نامته، مصتا به حتا      ها پرسش است. ابزارهای گردآوری داده شده استفاده

 های علمی و دانشگاهی است. اسناد و مدارک و کت  و مقاالت سایت مطالعه

  لیوتحل هیتجز

 کیفی لیوتحل هیتجز

-علوم اعصاب شناختی و رویکرد یاددهی هدف ای  پژوهش تعیی  نقش کاربرد ازآنجاکه

 شوندگان مصا بهیادگیری سازگار با مذز در آموزش و یادگیری در ارتش است؛ بنا به نظر 

ی در خصوص یادگیری و آموزش در  ارتش جم وری علوم شناختی ریکارگ بهی ها نهیزم

 ی است بررس  قابلاسالمی ایران به شرح ذیل 

ی ریادگیدر . بدی  معنی که فرد شود یمافراد ناشی  نگرشیادگیری شناختی از بینش و -

ا  دودی و با یادگیری رفتاری ت کند یمدست پیدا  موردنظرشناختی از طریب بینش به نتایج 

متفاوت است. نگرش و بینش انسان در اولویت اول یادگیری است. اگر نگرش نباشد انسان 

از م ارت و دانش خود به نقو ا س  استفاده نماید. مقیط یادگیری بر یادگیری  تواند ینم

 شود یمشناختی تأثیر زیادی دارد. مقیط اطراف ما موج  ایجاد بینش و نگرشی خاص در فرد 

وی را تذییر خواهد داد. تربیت هیجانی سربازان از اهمیت باالیی برخوردار است. و رفتار 

. پشتکار کارکنان موج  افزایش شود یمانگیزش موج  افزایش رشد یادگیری در کارکنان 

یادگیری خواهد شد. تذییر عوامل فیزیولو یکی مانند تذییر در خوردن و آشامیدن و یا ادراک 

دادن به نگرش افراد در ج ت  وسو سمتارکنان خواهد شد. موج  در بینش و نگرش ک
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ی سازمان کار بسیار بزرگی است که در حورت دستیابی به آن راه بسیار ها استیساهداف و 

طوالنی را در مدت کمی خواهید پیمود. سربازانی که انگیزه، پشتکار و بینش کافی در 

ما خواهند کرد.   یرا نصرد پیروزی در میدان نب شده تیتقو ها آنخصوص رسیدن به هدف در 

عقیده به بینش کافی رسیده باشند در انجام مأموریت تمام تالش خود را  ازلقاظکارکنانی که 

 خواهند نمود.

. شود یمی بکار گیری یادگیری شناختی در آجا در مقابل یادگیری رفتاری مطرح ها نهیزممسلماً 

یادگیری از طریب بینش  شود یمی که یادگیری رفتاری در آن استفاده ها نهیزمدر تمام  درواقس

ی علوم شناختی ریکارگ بهی ها نهیزماما ؛ ی را خواهد داشتتر کامل جیو نتامؤثرتر خواهد بود 

ی تخصصی، ها آموزهی عقیدتی، ها آموزهبه یادگیری در خصوص  توان یمدر یادگیری را 

 ی نمود.بند دیتقسو انضباط ظاهری و معنوی و... ی نظامی مانند تیراندازی ها آموزه

منظور  به انسانو بازتولید فرایند ذه   یساز هیبرای توزیس شب یا علوم شناختی  وزه -

از منظر  موجود در ارتش جم وری اسالمی یها یها در مقصوالت و فناور آن یریکارگ به

اجتماعی که انسان موجودی فعال و اجتماعی است و در مورد یادگیری -یادگیری شناختی

ی کنترل بیرونی بر رفتار فرد  اکد جا بهی شناختی و خودگردانی کردهایرورفتار و بروز آن، 

ی بیشتری از انگیزش بیرونی در اثربخشاست و انگیزش درونی  احل از خود ارزشیابی، 

فرایند آموزش و  توان یمداری رفتار فرد دارد. با در نظر گرفت  موضوع فوق تقویت و نگ 

ی نظامی را با توسل به احول زیر ب بود بخشید. بر اساس احل یادگیری ها طیمقیادگیری در 

یی که برای خود دارد درباره رفتار ارهایمع، با کند یمی، فرد رفتار خود را مشاهده میخودتنظ

طریب به میزان دستیابی . فراگیر از ای  کند یمو خود را تقویت یا تنبیه  کند یمخویش قضاوت 

آمدی  خودکار. ای  باور که فرد پیشرفت قابل قبولی دارد، رضایتمندی و البته برد یمخود به هدف پی 

 وی را افزایش داده تا در ج ت ب بود انجام تکالیف پیش رود.

طبب احل جبرگرایی متقابل، وقایس مقیطی، عوامل شخصی و رفتار فرد دارای ی  تعامل 

، هوش و ها نگرشاز  اعتقادات،  اند عبارتمتقابل در فرایند یادگیری هستند. عوامل شخصی 

( ...-مضطرب -آرام -گرا برون -گرا درونی فردی هها تفاوتظرفیت شناختی فرد که شامل 

ی اجتماعی و ها تیموقعمقیطی شامل  منابس، الگوها، وضعیت آموزشی،  سیوقا .شود یم
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. با هستو اظ ارات کالمی وی  ها انتخابفیزیکی است. رفتارهای فرد شامل  عملکردها، 

در نقش الگو و  رندگانیادگتوجه به ای  احل مربیان و معلمی  آموزشی، در ارتباطشان با ی

در باال پیش  ادشدهی ۀرا در ج ت تققب تعامل سه  وز  یماب یفراهنما، باید فضای ارتباط 

شخصی که موقعیت باالتری دارد بیشتر  ی، فرد تقت آموزش ازالگوبرداربر مبنای احل  برند.

. فرد شود یمی عملکردی او نیز ها ارزش. نتایج رفتار الگو موج  انتقال کند یمی الگوبردار

 ردیگ یمو اعمالی را یاد  شده ختهیبرانگگران دی ثمربخشتقت تعلید پس از مشاهده رفتارهای 

در غیاب الگو، با  رندهیادگ، فرد یدیبازتولنیاز دارد. همچنی  طبب احل  ها آنکه معتقد است به 

کالمی یا تجسمی  یرمزهاتولید،  درباز. شود یمعملی درگیر  حورت به شده آموختهمطل  

 .شوند یماعمال آشکار  حورت بهدر  افظه،  شده رهیذخ

 ها کدگذاری منابع و پیشینه (1جدول )

 کدگذاری محوری کدگذاری باز متن منابع

 (1954 ،نریهاسک

 هستنظریه رفتارگرایی ی  روش سنتی آموزش 

که در آن معلد جلوی کالس ایستاده، به سخنرانی 

، داده گوشمنفعالنه به وی  آموز و دانش پردازد یم

 بسپارد. ی او را به یادها گفته کند یمتالش 

ان باید در فرایند یادگیری عنصری فعال آموز دانش

 آموز دانشرفتار یا کنش  باوجودباشد، زیرا تن ا 

 .گردد یماست که امکان تقویت یادگیری فراهد 

نقش مشاهده در 

 یادگیری

تأثیر مشاهده مستقید 

و مقیط در فرایند 

 یادگیری و آموزش

 ،هپتیتو و دانبار

2004) 

زشی درجات مختلف  مایت از علوم اعصاب آمو

هر دو دانشمندان شناختی و معلمان دریافت 

 که علوم اعصاب آموزشی کنند یکند. پیشن اد م می

را برای  ل  لیوتقل هیتری  سطح تجز مناس 

مشکالت اساسی امروز در آموزش را فراهد 

 .آورد  می

آموزش در 

 یادگیری

مصا به با 

 خبرگان

مقیط یادگیری بر یادگیری شناختی تأثیر زیادی 

دارد. مقیط اطراف ما موج  ایجاد بینش و 

و رفتار وی را تذییر  شود یمنگرشی خاص در فرد 

خواهد داد. تربیت هیجانی سربازان از اهمیت 

باالیی برخوردار است. انگیزش موج  افزایش 

. پشتکار کارکنان شود یمرشد یادگیری در کارکنان 

نقش مقیط در 

 یادگیری
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 کدگذاری محوری کدگذاری باز متن منابع

 افزایش یادگیری خواهد شد. موج 

مصا به با 

 خبرگان

یکی از علوم نوی  در  عنوان بهیادگیری شناختی 

ی مختلف آموزشی ها  وزهدر  تواند یمج ان 

ی ها روشارتش ..ا.ا. ههد در ساختار و هد در 

ی که ا گونه بهی قرار گیرد. بردار ب رهآموزشی( مورد 

ی ها پاسخکارآموزان قادر خواهند بود تقت تأثیر 

هیجانی مربیان و تقلید از افراد موفب و بکار بست  

احول آموزشی سازنده گرایی و شناخت گرایی، در 

، م ارت مسئلهپایان دوره آموزشی به م ارت  ل 

استدالل، تفکر انتقادی و یادگیری خودتنظیمی به 

 تقل دست یابند.معنای توانایی انجام تفکر مس

های  پاسخ

 هیجانی

نقش الگوهای 

 کوجود در ب بود 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فرایند آموزش و 

 یادگیری

 

پیش از اینکه چیزی از ی  الگو یا سرمشب 

قرار گیرد و  موردتوجهآموخته شود، آن الگو باید 

چیزی که مورد مشاهده و توجه قرار  حرفاً

 .شود یم، آموخته ردیگ یم

فرآیند به یادسپاری  برای اینکه اطالعات 

از راه مشاهده، مفید واقس شود، باید  آمده دست به

به اعتقاد بندورا در فرایند به   فظ گردند.

نمادی و به دو حورت  طور بهیادسپاری، اطالعات 

. نمادهایی که شوند یمتجسمی و کالمی ذخیره 

، شوند یمتجسمی یا تصوری ذخیره  حورت به

واقعی از تجارب الگوبرداری  ی شده رهیذخ تصاویر

 یا مشاهدهپس از یادگیری  ها مدتشده هستند که 

 مطابب آن عمل کرد. توان یمو  اند یابیبازقابل 

مشاهده در 

 یادگیری

 

 درست رفتارگرایی سنتی دیدگاه بندورا اعتقادبه 

 از بخشی رفتارگرایان نیست؛ کامل اما است،

را  آن از یا عمده بخش و کنند می تبیی  را یادگیری

 است یادگیری بر اجتماعی عوامل ریتأث شامل که

 ی راا مشاهدهگیرند. وی یادگیری  می نادیده

عامل رشد و یادگیری دانست و   یتر م د

ی چگونگی یادگیری را برای تبیی  ها هینظر

 که اکتساب و عملکرد رفتارهای غیرمعمول،

مشاهده در 

 یادگیری
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 کدگذاری محوری کدگذاری باز متن منابع

و  مب د  احل آزمایش روی  یوانات است،

 ناقص معرفی کرد.

مصا به با 

 خبرگان

ی آجا در مقاطس مختلف ها دانشگاهنقش 

ی ارشد و دکتری در معرفی و کارشناس کارشناسی،

 89کارگیری علوم شناختی به میزان  شناسایی و به

درحد و در  د خیلی زیاد تأثیرگذار است و ای  

دگیری به میزان تأثیرگذاری در  وزه آموزش و یا

درحد و در  د خیلی زیاد خواهد بود و  94

 یساز همگامتواند؛ زمینه مناس  را برای  می

های تخصصی ارتش در  وزه نبردهای  آموزش

کارگیری علوم شناختی فراهد  آینده بر اساس به

 کنند.

نقش یادگیری در 

های  آموزش

 نخصصی

 تأثیر آموزش علوم 

 

 

 

 

 

 

 

 

شناختی در فرایند 

 دگیرییا
مصا به با 

 خبرگان

ی آجا در مقاطس مختلف ها دانشگاهنقش 

ی ارشد و دکتری در معرفی و کارشناس کارشناسی،

کارگیری علوم شناختی در  د خیلی  شناسایی و به

تواند؛ زمینه مناس  را برای  زیاد تأثیرگذار و می

های تخصصی ارتش در  آموزش یساز همگام

کارگیری علوم  به وزه نبردهای آینده بر اساس 

 شناختی فراهد کنند.

 

های  آموزش

تخصصی در 

 جذب نیرو

  استزیر  قرار بهبرخی از کاربردهای آموزشی نظریه یادگیری شناختی 

ی ساده مانند تلفظ لذات زبان خارجی که عمدتاً از طریب ها م ارتآموزش رفتارها و  -1

 .شود یممشاهده رفتار دیگران آموخته 

 ی از نتایج مطلوب آن.ریگ ب رهی هیجانی توسط مربیان و ها پاسخی ریکارگ به -2

 .ناآشنای ها تیموقعاستفاده از تقلید در  -3

ی ارشد و دکترای کارشناس ی سطح کارشناسی،ها آموزش ی تخصصی،ها آموزش -4

 ی آجاها دانشگاه

ی ها جنگی اقدامات در آینده،  وزه مدیریت، زیر طرحجذب نیرو، مدیریت منابس انسانی،  -5

  ... آینده و
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 کمی  لیوتحل هیتجز

تققیب، در خصوص میزان توجه به علوم  اهداف لیوتقل هیتجزاز طریب  آمده عمل بهدر بررسی 

  اکی از آن است که  آمده دست بهی آن، نتایج رگذاریتأثشناختی در کشورهای دنیا و میزان 

در میدان  به قدرت سخت جهنیروهای مسلح کشورهای پیشرفته در کنار تومیزان اهمیت  -الف

درحد و در  د  95ی نرم در  وزه نبرد، بیش از ها مؤلفهعنوان یکی از  نبرد به علوم شناختی به

شناختی در فضای نبردهای  علوم ریتأث که گفتتوان  خیلی زیاد است که بر ای  اساس، می

 .بود خیلی زیاد کارساز و مفید خواهدو در سطح  93آینده تا میزان 

توجه به علوم  در ارتش جم وری اسالمی ایران خصوص بهمتأسفانه در کشور ما و  -ب

 درحد و در  د زیاد مذفول مانده است. 80شناختی به میزان 

ی ارشد و دکتری در معرفی کارشناس ی آجا در مقاطس مختلف کارشناسی،ها دانشگاهنقش  -پ

درحد و در  د خیلی زیاد تأثیرگذار است  89کارگیری علوم شناختی به میزان  و شناسایی و به

درحد و در  د خیلی زیاد خواهد  94و ای  تأثیرگذاری در  وزه آموزش و یادگیری به میزان 

های تخصصی ارتش در  وزه  آموزش یساز همگامتواند؛ زمینه مناس  را برای  بود و می

 کارگیری علوم شناختی فراهد کنند. بهنبردهای آینده بر اساس 

از بررسی سؤاالت تققیب در  وزه علوم شناختی بر تأثیرگذاری در یادگیری و آموزش  -2

 مشخص گردید که  آمده دست بهنتایج 

درحد و در  95کارگیری آموزش و یادگیری مبتنی بر استفاده از علوم اعصاب تا میزان  به -الف

ج  ب بود و گسترش رویکردهای علوم رفتاری سنتی ارتش به هر تواند مو  د خیلی زیاد، می

ها  ارائه آموزش به سمتها  دو  وزه آموزش و یادگیری گردد و سب  تذییر رویکرد در ارتش

 و تلفیب آن با مبا ت علوم شناختی و علوم اعصاب گردد.

در آجا به  کارگیری علوم شناختی یادگیری سازگار با مذز بر اساس به-رویکرد یاددهی -ب

تواند موج  ب بود ارائه  درحد و در  د خیلی زیاد ارزیابی گردید که ای  امر می 90میزان 

 درحد و در  د خیلی زیاد فراهد نماید. 92ها و یادگیری را در کارکنان ارتش تا به میزان  آموزش

خوردن،  علوم شناختی با بررسی الزم در شناسایی عوامل فیزیولو ی  تأثیرگذار، مانند -پ

های ب تر را برای توسعه آموزش  موج  توسعه زمینه درحد 91استرا ت، ورزش ... تا  دود 
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شناسایی و معرفی عوامل تأثیرگذار در  نماید و از طرفی سب  و یادگیری فراهد می

کارکنان از طریب مبا ث علوم شناختی اعصاب در  وزه  نفس باالیی نفس و عزت اعتمادبه

 گردد. میدهی  یاد-یادگیری

را برای  ل مشکالت  لیوتقل هیسطح تجزآموزش، -علوم اعصاب در  وزه شناختی -ت

که ای  امر  آورد فراهد میو در  د خیلی زیاد  95به میزان آموزش را امر اساسی امروز در 

 گردد. موانس اساسی در  وزه شناختی آموزش و یادگیری می کننده برطرفموج  شناسایی و 

توان  در نتایج تققیب در خصوص آینده ب تر برای ارتش جم وری اسالمی ایران، می آنچه -3

 از اینکه  اند عبارتقرار داد  موردتوجه

ی از بردار ب ره منظور بهی تققیقاتی خود را ها یتوانمنددرحد باید  97ارتش تا میزان  -الف

ترش رویکردهای آن به ی فعلی علوم اعصاب در مسیر افزایش توان ارزیابی و گسها شرفتیپ

 و ت یه نماید. آموزش و یادگیری تنظید

 ازین شیپ عنوان بههای آموزشی  ارتش باید پیرامون آزمایش اثر روانشناسی داوطلبان و دوره -ب

 آورد. آمده عمل بهتققیقات الزم را  یدباورود به عرحه میدان نبرد، 

ی ها شگاهیآزماب داشت و  مؤسساتارتش به میزان خیلی زیاد باید با حنعت داروسازی،  -پ

ی ارتباط داشته باشد تا با توسعه تققیب در  وزه علوم شناختی و عوامل تأثیرگذار بر دانشگاه

داشت  کارکنان در شرایط سخت میدان رزم و  یادگیری و ت یه داروهای الزم برای به هوش نگه

 روح شدن فراهد نماید.در حورت مج

 نتایج کیفی پژوهش

ی ها  وزهدر  تواند یمیکی از علوم نوی  در ج ان  عنوان بهگفت یادگیری شناختی  توان یم

ی بردار ب رهی آموزشی( مورد ها روشمختلف آموزشی ارتش ..ا.ا. ههد در ساختار و هد در 

ی هیجانی مربیان و ها پاسخأثیر ی که کارآموزان قادر خواهند بود تقت تا گونه بهقرار گیرد. 

تقلید از افراد موفب و بکار بست  احول آموزشی سازنده گرایی و شناخت گرایی، در پایان 

، م ارت استدالل، تفکر انتقادی و یادگیری خودتنظیمی به مسئلهدوره آموزشی به م ارت  ل 

 معنای توانایی انجام تفکر مستقل دست یابند.

  اال است که سه شرط زیر وجود داشته باشدکیفیت یادگیری زمانی ب
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 ؛نفس باالیی برخوردار باشند نفس و عزت کارکنان از اعتمادبه -الف

 ؛یادگیری انگیزه کافی داشته باشند یبرا -ب 

 .باشد دکنندهیکمتر ت د یول ،مقیط برای او خود چالش -.

تربیتت یادگیرنتدگان از طریتب اتکتا بته دیگتران        یجتا  در آموزش شناختی ما به گرید عبارت به

یتاد بگیرنتد کته     ودرحدد تربیت یادگیرندگان هستید که م ارت در یتادگیری را کست  کننتد    

 یجتا  به کنند یکارکنان از طریب تجربه شخصی خود رشد م  یترت  یا به. چگونه باید یاد بگیرند

اران نیز حرفاً فراهد کتردن شترایط و   آنکه در رشد خود متکی بر دیگران باشند و وظیفه آموزگ

، بلکته فعاالنته و از طریتب    شتود  ینم. دانش منفعالنه دریافت تس یل در یادگیری کارکنان است

ی ستنتی در امتر آمتوزش منستوخ     هتا  وهیشت بنابرای  استفاده از ؛ شود یمساخته  رندهیادگتفکر ی

ی ازهتا ینجوابگتوی   وجه چیه بهشنونده منفعل،  آموز دانشو ده و گردیده و روش معلد متکلد

. کس  دانش متضتم   باشد ینمی ج ان ا لقظهآموزشی ارتش در مقابل تذییرات بسیار سریس و 

تفسیر فعال فراگیران است تا روابط جدیدی میان ساختارهای موجود، ایجتاد کننتد. بتر استاس     

فراینتد   تتوان  یم، دیبازتولو همچنی  احل  ی، جبرگرایی، الگوبرداریمیخودتنظاحول یادگیری 

و ارتباطتات بتا    هتا  یفنتاور ی نظامی را ب بتود بخشتید. تلفیتب    ها طیمقآموزش و یادگیری در 

ی یادگیری را به عصر اطالعات منتقتل ستاخته استت. در عصتر     ها هینظری یادگیری، ها تیفعال

بته  تجر شخصتاً انتظار داشت هر کس کاری را که باید بیاموزد یا انجام دهد،  توان ینماطالعات 

. دیت آور یمت ختود را بته دستت     ازیموردنی ها یتوانائکند. ما از طریب برقراری ارتباط با دیگران 

 ی اطالعاتی برخط است.ها گاهیپانمونه بارز ای  واقعیت اینترنت و 

نظران، عوامل فیزیولو ی  مانند تذذیه،  با نگرش به اسناد و مدارک و مطالعه نظر حا  

بردن یادگیری شناختی تأثیر مستقید دارد و به  مستقید در باالحورت  ورزش و اضطراب به

توان با کاهش اضطراب در سربازان و افزایش تمرکز و  کم  تذییر در عوامل فیزیولو ی  می

 قدم به پیروزی درنبرد نزدی  گردید. گیری آنان در شرایط بقرانی، ی  قدرت تصمید

یادگیری شناختی بیشتر در مبادی مؤسسات  یریکارگ بهی ها نهیزمبر اساس اسناد و مدارک 

که مربی و استاد  گونه آنیادگیری سنتی -. سیستد یاددهیکند یمآموزشی آجا نمود پیدا 

 شده یسپرحرفاً شنونده منفعل باشد  آموز دانشمتکلد و ده کالس را اداره کند و  حورت به
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سازنده گرایی سوق داده  ی شناخت گرایی وها سب است و در آجا بایستی سیستد آموزشی به 

، م ارت استدالل، مسئلهدر پایان دوره آموزش بتوان توسعه م ارت  ل  که یطور بهشوند. 

تفکر انتقادی و یادگیری خودتنظیمی به معنای توانایی انجام تفکر مستقل را در کارآموزان 

و اجرای ها قبل علوم رفتاری و اجتماعی برای هدایت توسعه  مشاهده کرد. ارتش از مدت

های  ی تققیقاتی ای   وزه مقدود هستند توانمندیها یتوانمندآموزش اتکا داشته است 

. علوم اعصاب باعث برند یمانجام تققیقات و توسعه در سطح  داقل به سر  منظور بهداخلی 

ی آموزش و یادگیری است ها  وزهگسترش و ب بود رویکردهای علوم رفتاری سنتی ارتش در 

ی آموزش ها دیپارادای جدیدی برای ارزیابی چگونگی دستیابی ها روشعصاب مثالً علوم ا

ی نشانگرها. کند یمدرباره یادگیری به اهداف خود پیشن اد  شده رفتهیپذی ها فرضفعلی و 

 ساس و م د برای  شده همگ ی ها م ارتعصبی و روانی و ارزیابی چگونگی کس  دانش و 

. ای  ابزارها ارزیابی همچنی  کند یمتوسط داوطل  و فرد تقت آموزش کم   تیمأمورانجام 

. سازد یمامکان ارزیابی تنوع فردی و آموزش خاص به هر فرد خاص را برای ارتش فراهد 

ی ها شرفتیپی از مزیت ریگ ب رهی تققیقاتی خود برای ها یبندارتش باید به تنظید تعادل 

تقویت ارزیابی و گسترش و تعمیب و رویکردهای  منظور هبفعلی و ناپدید در علوم اعصاب 

خود به آموزش و یادگیری بپردازد. نشانگرهای اقتصاد و دانش م ارت مبتنی بر علوم اعصاب 

باید از ای  نشانگرها برای  خصوص بههای آزمایش موفقیت آموزش ترکی  شوند  باید روش

ی یادگیری فردی ساز نهیب  منظور به شناسایی تنوع فردی در یادگیری و ارائه آموزش خاص

کم  و استفاده کرد. ارتش باید به تققیب درباره آزمایش عصبی داوطلبان برای ی  دوره 

نیاز ورود به ی   وزه دارای ارزش باال بپردازد در ای  وسیله ارتش باید  آموزشی عنوان پیش

 منظور بهاال و کافی بینی ب پیش باارزشمشخص سازد که آیا ی  پرونده عص  روانی خاص 

توان به کار گرفت یا خیر اگر نتایج ای  تذییر  ی انجام کار را میا شده تیتثباستفاده در معیار 

 ی خاص برای وظایف دیگر بپردازد.ها پروندهمثبت باشند ارتش باید به تققیب در مورد توسعه 

 نتایج کمی پژوهش

در میدان  به قدرت سخت جهدر کنار تونیروهای مسلح کشورهای پیشرفته میزان اهمیت  -الف

ی نرم در  وزه نبرد از اهمیت باالیی برخوردار ها مؤلفهعنوان یکی از  نبرد به علوم شناختی به
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توجه به علوم  در ارتش جم وری اسالمی ایران خصوص بهاست. متأسفانه در کشور ما و 

 مقاطس مختلف کارشناسی،ی آجا در ها دانشگاهشناختی در  د زیاد مذفول مانده است. نقش 

کارگیری علوم شناختی در  د خیلی زیاد  ی ارشد و دکتری در معرفی و شناسایی و بهکارشناس

های تخصصی ارتش در  وزه  آموزش یساز همگامتواند؛ زمینه مناس  را برای  تأثیرگذار و می

 کارگیری علوم شناختی فراهد کنند. نبردهای آینده بر اساس به

آموزش و یادگیری مبتنی بر استفاده از علوم اعصاب در  د خیلی زیاد،  کارگیری به -ب

تواند موج  ب بود و گسترش رویکردهای علوم رفتاری سنتی ارتش به هر دو  وزه  می

ها و تلفیب  ارائه آموزش به سمتها  آموزش و یادگیری گردد و سب  تذییر رویکرد در ارتش

یادگیری سازگار با مذز بر -گردد. رویکرد یاددهی آن با مبا ت علوم شناختی و علوم اعصاب

تواند  کارگیری علوم شناختی در آجا در  د خیلی زیاد ارزیابی گردید که ای  امر می اساس به

 ها و یادگیری را در کارکنان ارتش در  د خیلی زیاد فراهد نماید. موج  ب بود ارائه آموزش

ل فیزیولو ی  تأثیرگذار، مانند خوردن، علوم شناختی با بررسی الزم در شناسایی عوام

های ب تر را برای توسعه آموزش و یادگیری فراهد  استرا ت، ورزش ... موج  توسعه زمینه

نفس  نفس و عزت اعتمادبهشناسایی و معرفی عوامل تأثیرگذار در  نماید و از طرفی سب  می

 گردد. دهی می یاد-گیریکارکنان از طریب مبا ث علوم شناختی اعصاب در  وزه یاد باالیی

را برای  ل مشکالت اساسی  لیوتقل هیسطح تجزآموزش، -علوم اعصاب در  وزه شناختی

که ای  امر موج  شناسایی و  آورد فراهد میدر  د خیلی زیاد آموزش را امر امروز در 

 گردد. موانس اساسی در  وزه شناختی آموزش و یادگیری می کننده برطرف

ی بردار ب ره منظور بهی تققیقاتی خود را ها یتوانمندارتش جم وری اسالمی ایران، باید  -پ

ی فعلی علوم اعصاب در مسیر افزایش توان ارزیابی و گسترش رویکردهای آن ها شرفتیپاز 

و ت یه نماید. و در پیرامون آزمایش اثر روانشناسی داوطلبان و  به آموزش و یادگیری تنظید

تققیقات الزم را  یدباورود به عرحه میدان نبرد،  ازین شیپ عنوان بهآموزشی های  دوره

ی ها شگاهیآزماب داشت و  مؤسساتآورد. همچنی  باید با حنعت داروسازی،  آمده عمل به

ی ارتباط داشته باشد تا با توسعه تققیب در  وزه علوم شناختی و عوامل تأثیرگذار بر دانشگاه
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داشت  کارکنان در شرایط سخت میدان رزم و  ی الزم برای به هوش نگهیادگیری و ت یه داروها

 در حورت مجروح شدن فراهد نماید.

 پیشنهادها

ی فعلی علوم ها شرفتیپی از بردار ب ره منظور بهی تققیقاتی خود را ها یتوانمندارتش باید  - 

اعصاب در مسیر افزایش توان ارزیابی و گسترش رویکردهای آن به آموزش و یادگیری تنظید  

 و ت یه نماید. 

ورود  ازین شیپ عنوان بهارتش باید پیرامون آزمایش اثر روانشناسی داوطلبان و دوره آموزشی  -

وظیفه عص   توان یم تققیب کند آیا حورت  یبدباال تققیب کند و  ارزش بابه ی  میدان، 

 منظور بهبینی باال  دارای ارزش پیش که ینقو بهی خاص را به  د کافی توسعه داد شناخت روان

شده کار باشد یا خیر؟ اگر نتایج ای  تذییر مثبت باشد ارتش  ی همراه با معیار تثبیتریکارگ به

 بپردازد.ی خاص برای وظایف دیگر ها نقشباید به تققیب و توضیح پیرامون 

علوم  ازجملهارتش باید قادر به گسترش تققیقات موجود در علوم رفتاری و اجتماعی  - 

  گیرندگان تمام سطوح خود باشد. اعصاب و هدف توسعه ابزارهای آموزش و ارزیابی تصمید

افزایش عملکرد و کارایی وا دهای خود در طیف کامل عملیات،  منظور بهارتش باید  - 

ی تنوع فردی افراد را افزایش دهد. ارتش باید به تققیب و توسعه ریکارگ بهیی و توانایی شناسا

ی اساسی عصبی و ها طرحو مرور آموزش و دکتری  موجود بپردازد تا به ب تری  نقو از 

 ی کند. بردار ب رهرفتاری که در عملکرد و کارایی حقنه دارند 

و تنش را  فشار تقتعملکرد  ی عصبی کاهشها هیپاسرعت و تمرکز خود برای درک  - 

و نواقص ناشی از خستگی و روابط بی  عوامل فردی و  کمبودهاافزایش دهد که ای  امر به 

شود. باید  و عامل فشار و مریضی مقدود نمی شده ارائهی ها پاسخسیستد عصبی مرکزی در 

و مدیریت ی غذایی ها مکملنتایج ای  تققیب برای توسعه و ب بود اقدامات متقابل همچون 

ی استرا ت بیداری به کار گرفت. خواب ی  فرایند فعال است که ها چرخهخواب بیداری و 

ی عصبی ریپذ انعطافنقشی بنیادی  در عملکردهای شناختی همچون تثبیت  افظه و ارتقای 

 جهیدرنتتداخل دارد و  ها نقشهاز خواب با ای   مدت یطوالنی ها تیمقروم. کند یمایفا 

 تواند اثر نامطلوبی بر عملکرد داشته باشد. می
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پذیرفته از مقرومیت از خواب، مثالً هوشیاری  افظه  ریتأثی ها ییتوانابسیاری از  ازآنجاکه - 

های خود  ای عناحر م د عملکرد سرباز هستند؛ ارتش باید تالش فزاینده طور بهو تمایز ادراکی 

ی فیزیولو ی  و مولکولی خواب ها  وزهات در های پیشرو تققیق ج ت هماهنگی با آزمایش

 را افزایش دهد.

ی ارتباط دانشگاهی ها شگاهیآزماب داشت و  مؤسساتارتش باید با حنعت داروسازی،  - 

ی داروسازی عصبی ها شرفتیپداشته باشد تا قادر به  فظ پیشگامی و همراهی با 

یی داروهای جدید که دارای ی عصبی سلولی و مولکولی و توسعه عصبی و شناساشناس ستیز

 نظامی هستند باشد. فرد منقصربهتوان بالقوه  فظ یا ارتقای عملکرد شرایط 

ی جدید، رساندن هدفمند و غیر م اجد سازوکارهاارتش باید از انجام تققیقات در  وزه  -

کاهش اثر نامطلوب  منظور بهی پزشکی ها مداخلهعوامل دارویی به مذز و سیستد عصبی در 

 به مذز و بخش دیگری از سیستد عصبی پشتیبانی کند. واردشده ت فیزیکی جرا

 ازجملهی عصبی جرا ت مذزی ناشی از انفجار شناس  یآسارتش باید در پیشرفت سریس  -

را به کار گیرد. راهبردهای کاهش شامل مراقبت فوری پس از  ها جرا تی ریتأخاثرات روانی 

شده برای کاهش  ی عصبی اثباتها  فاظتی پزشکی و یا دیگر کردهایروانفجار با استفاده از 

قدرت و شدت تقویت عملکرد و کارایی هستند. ارتش باید به تققیقات خود در  وزه 

 های مقافظ بدن ادامه دهد. زره

 یقدردان

  یمقققان ا اریرا سخاوتمندانه در اخت شیکه در طول پژوهش، دانش خو یخبرگان توانمند از

بزرگتواران قرارگرفتته     یت پژوهش  اضر بر مشارکت و دانش ا یپژوهش قرار دادند و استوار

 .دیسپاسگزار اریاست بس
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 ، ت ران.هشتد چاپ نشر دوران، ، ،علی اکبرسیف

  ،روانشناسی پرورشی نوی ، روانشناسی یادگیری و آموزش (. 1397ه .اکبر یعلسیف
  .ت ران ،نشر دوران ،ویرایش هفتد(ه

 کنفرانس ج انی مدیریت علد و هنر تدریس سینی، لیال ، ، (. 1395شریفی نس ، حادق. ه ، 

 80 ( 4ه3، نامه فلسفه و کالمفصلی، شناخت علوم(. 1383حبوری مقدم،  س . ه . 

 ترجمه بلند،  س  ، بنیادهای روان درمانی گشتالت (. 1399. هفردری  پرز، کالدیو نارانجو

 .انتشارات ارجمند ،مفاهید عمده روان درمانی گشتالت سیری در مبانی و

 .ترجمه  مقس  نقش علوم اعصاب شناختی در ارتش آینده(. 1397ه فلوید، بلوم ،

، عزیز علیزاده، مسعود منزوی، ت ران  انتشارات مؤسسه آموزشی تققیقاتی  ال افتاده

 حنایس دفاعی.

 . انتشارات سمت، ت رانروان شناسی یادگیری(. 1386ه کدیور، پروی ، 

  ،ت ران، سازمان چاپ و انتشارات روانشناسی یادگیری، (. 1386ه،  یپروکدیور

 .وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

 ت ران، انتشارات سمت،  ترجمه فریده مشایخ،(. 1399ه موریس تاردیف و کلرمون گوتیه

 .چاپ سوم

 کنترل ذه  با فناوری حدای خاموش خیال یا (. 1391ه . ی سدیسنجد،  مقمدی

 .206تا  191  34، مطالعات عملیات روانینامه فصل ؟واقعیت



 1401پاییز ، .چهاردهم شماره چهارم،  سال – مطالعات جنگ صلنامه ف

 
 

114 

 ترجمه م دی جمشیدیان و  ،های اطالعات مدیریت سیستد(. 1378ه .مکلوید، ریموند

 .احف ان، انتشارات دانشگاه احف ان،1378پور،  اکبر م دی

 تقصیلی،  شرفتیدر پ آموزان دانش شادابی و نشاط ریأث(. 1394هنسری ، ملکی

 .311 ،310 ،309 شماره مربیان، و اولیا انجم  ،پیوند ماهنامه

 شناخت اجتماعی رویکرد علوم  (. 1400نجاتی، و ید، تاجمیر ریا ی، مرید. ه
 .، ت ران، انتشارات دانژه1400، اعصاب شناختی

  ،جمه علیرضا فرشچی و ، ترجنگ راهبرد و اطالعات(. 1389ههندل، مایکل

 .دانشگاه امام  سی  ، ت ران  نشر موسسه چاپ و انتشاراتا مدرضا تقا

 انگلیسی
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