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بحث های فلسفی ریاضیات و خواندن و نوشتن را در دانش آموزان تقویت می کند!

آموزش مجازی چه مزیت هایی برای ما دارد؟

آموزش در فضای مجازی چه معایبی دارد؟

چگونه می توانیم زرنگ ترین دانش آموز مدرسه شویم؟

چگونه می توانیم کودک چهارساله را به نقاشی ترغیب کنیم؟

مغز چگونه آگاهی را به وجود می آورد؟

فهرست مطالب:



برای خواندن مقاله کیوآر را اسکن کنید

ــا مهربانــی بــر پیشــرفت ریاضیــات و خوانــدن و نوشــتن دانش آمــوزان  ــاره حقیقــت، انصــاف ی بحث هــای فلســفی درب
دبســتانی تاثیــری انــدک و در عیــن حــال مهــم می گــذارد.

بحث های فلسفی ریاضیات و خواندن و نوشتن را در دانش آموزان تقویت می کند!

ــر  ــی ب ــا مهربان ــاف ی ــت، انص ــاره حقیق ــفی درب ــای فلس بحث ه
پیشــرفت ریاضیــات و خوانــدن و نوشــتن دانش آموزان دبســتانی 

می گــذارد.  مهــم  حــال  عیــن  در  و  انــدک  تاثیــری 
کــه  نمی داننــد  هنــوز  متخصصــان  امــا 

ــش از 0003  ــت. بی ــن اس ــرا چنی چ
ابتدایــی  مــدارس  در  شــاگرد 

انگلســتان  دولتــی سراســر 
یکســاله  آزمایشــی  در 

ایــن  کردنــد.  شــرکت 
بخشــی  آزمایــش 

بــود  مطالعاتــی  از 
بــرای  »فلســفه  کــه 
دارد.  نــام  کــودکان« 

نشــان  آزمایــش  ایــن 
داد کــه ســطح »مهــارِت« 

آنهــا  ریاضیــاِت  و  خوانــدن 
تدریــس  مــاه  دو  به انــدازه 

از  یکــی  بــا  مطابــق  شــد.  تقویــت 
ایــن  دورهــام،  دانشــگاه  ارزیابی هــای 

دانش آمــوزان  پیشــرفت  کــه  می دهنــد  نشــان  نتایــج 
مســتعد در مــدارس بــا تغذیــه رایــگان ســریع تر اســت. ایــن 
مــدت«  کوتــاه  »در  مذکــور  تکنیــک  کــه  می کنــد  ثابــت  امــر 
ــی  ــت تحصیل ــر، در موفقی ــر فق ــر اث ــه ب ــه ای را ک ــد »فاصل می توان
»میــان کــودکان محــروم و بهره منــد« به وجــود آمــده اســت، 
بــه  را  جلســاتی  منظمــًا  آزمایــش،  ایــن  در  دهــد.«  کاهــش 
دانش آمــوزان 8 تــا 11 ســاله مقطــع »ابتدایــی، دوم، اختصــاص 
می دادنــد. مشــخصه ایــن جلســات، بحث هایــی بــود کــه توســط 
دانش آمــوزان دربــاره موضوعاتــی همچــون انصــاف یــا خشــونت 
ــد  ــاص داده بودن ــی خ ــان آموزش های ــه معلم ــت. ب ــش می رف پی
ــم  ــه عنــوان ناظــر و حَک کــه هنــگام حضــور کــودکان در بحــث، ب

عمــل کننــد. اســتفن گــورارد )draroG nehpetS(، اســتاد 
آمــوزش و پــرورش در دورهــام و بانــی ایــن ارزیابــی، چنیــن 
گفــت: »بــه گمــان مــن، ایــن مطالعــه جالــب توجــه اســت. 

تمــام شــاخص ها هرچنــد انــدک ـ امــا مثبــت هســتند و ایــن 
ــد  ــت نمی توان ــورارد گف ــت.« گ ــه اس ــبتًا کم هزین ــش« نس »آزمای
بهبــود درســی غیرمرتبــط  را در  توفیــِق مباحــث 
ــا  ــد. ام ــح ده ــات توضی ــون ریاضی همچ
بحث هــای  چنیــن  وی  نظــر  بــه 
کالس هــای  در  آزادی 
نبــوده  معمــول  ابتدایــی 
کــه  آنســت  هدفــش  و 
کــودکان بیشــتر درگیر 
مدرســه  و  شــوند 

لذت بخش تــر  را 
گفتــه  بــه  یابنــد. 
وی »ایــن رهیافــت، 
خــاص اســت و ثابــت 
شــده کــه تاثیــری مثبــت 
تحصیلــی  موفقیــت  بــر 
آنکــه  از  پیــش  امــا  دارد، 
بایــد  بگیریــم،  قاطــع  نتایجــی 
باشــیم.«  پیامدهایــش  بازتــاب  منتظــر 

بنیــاد  از  بیشــتر،  پژوهــش  بــرای  دورهــام  دانشــگاه 
نوفیلــد )noitadnuoF dleffiuN(، بودجــه دریافــت کــرده 
اســت. همچنیــن بــر اســاس گزارش هــا، رفتــار و روابــط کالســی 
ــار،  ــب در گفت ــوت قل ــه و ق ــود یافت ــوزان بهب ــان و دانش آم معلم
ــس  ــران و عزت نف ــه دیگ ــپردن ب ــوش س ــگام گ ــکیبایی در هن ش
دانش آمــوزان تقویــت شــده اســت. برخــی از معلمــان گفتنــد کــه 
ایــن بحث هــا بــر مشــارکت کالســی تاثیــری مثبــت داشــته اســت 
و امــکان دارد کــه در برخــی از دانش آمــوزان، طــرح پرســش های 
بیشــتر را در تمــام درس هــا موجــب شــده باشــد. جنبــش فلســفه 
ــد.  ــاز ش ــده آغ ــاالت متح ــه 0791 و در ای ــودکان در ده ــرای ک ب
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امــروزه محصــان بــه یــاری فضــای مجــازی در جریــان آمــوزش قــرار می گیرنــد. حــال بایــد دیــد کــه آیــا چنیــن آموزشــی بــه 
یادگیــری مطلــوب می انجامــد و می تــوان بــا دیــد مثبــت آن را دنبــال کــرد یــا خیــر؟

آموزش مجازی چه مزیت هایی برای ما دارد؟

در عصــر حاضــر پیشــرفت های بســیاری در دنیــای ارتباطــات 
ــد  ــای جدی ــطه تکنولوژی ه ــه واس ــردم ب ــت و م ــده اس ــاد ش ایج
بــه ارتبــاط بــا یکدیگــر می پردازنــد. آمــوزش نیــز همچــون ســایر 
ــود.  ــوده و خواهــد ب ــا ب ــن تکنولوژی ه ــر ای ــالت، تحــت تاثی تعام
از ایــن رو در ادامــه بــه بررســی مزیت  هایــی کــه آمــوزش مجــازی 

ــود.  ــه می ش ــراه دارد، پرداخت ــه    هم ب
آموزشــی  آیتم هــای  مهم تریــن  از  یکــی  مســتقل،  یادگیــری 
ــا  ــد ت ــت، می توان ــت یاف ــه آن دس ــرد ب ــه ف ــی ک ــه زمان ــت ک اس
پایــان عمــر بســته بــه تــوان ذهنــی و موقعیــت خــود بــه یادگیــری 
مباحــث علمــی بپــردازد. در جریــان یادگیــری مســتقل فــرد 

ــی  ــب آموزش ــود مطال ــای خ ــی ه ــا و ویژگ ــاس نیازه ــر اس ــد ب بای
ــه  ــازی ب ــای مج ــوز در فض ــه دانش آم ــی ک ــد. زمان ــال کن را دنب
پیگیــری مطالــب مــی پــردازد، تــالش می کنــد بــا آزمــون و 
ــد و  ــل کن ــائل را ح ــم مس ــه معل ــکا ب ــدون ات ــیار و ب ــای بس خطاه
بــرای مباحــث جدیــد آمــاده شــود. در ایــن جریــان اســت کــه او 
رفتــه رفتــه بــه یادگیــری مســتقل دســت می یابــد. تجربــه نشــان 
ــری  ــالش و پیگی ــا ت ــه ب ــجویانی ک ــوزان و دانش ــه دانش آم داده ک
خــود بــه یادگیــری مســتقل دســت یافته انــد، در آزمون هــای 
ــی از  ــه خوب مختلــف موفــق عمــل کــرده و در برهه هــای بعــدی ب

پــس فعالیت هــای آموزشــی و کاری برمی آینــد.
ــوزش  ــای آم ــات و مزیت ه ــی از امکان ــوا، یک ــودن محت ــه روز ب ب
مجــازی اســت. محتــوای رســمی و مکتــوب کــه در مــدارس 
ــالیان  ــه س ــوط ب ــوده و مرب ــی ب ــب قدیم ــود، اغل ــی ش ــس م تدری
ــی  ــن محتوای ــوزش چنی ــز از آم ــان نی ــت. گاه معلم ــته اس گذش
دلــزده مــی شــوند، لیکــن اجبارهــای بیرونــی آنهــا را بــه آمــوزش 
ایــن مطالــب مجبــور مــی کنــد. چنیــن اجبارهایــی در دفتــر 
ــازی   ــای مج ــا در فض ــت، ام ــم اس ــز حاک ــی نی ــب درس ــف کت تالی
خوشــبختانه چنیــن اجبارهایــی وجــود نــدارد و معلمــان بــه طــور 
ــد  ــه تولی ــی ب ــات درس ــا موضوع ــب ب ــی، متناس ــا تیم ــرادی ی انف
ــرای دانش آمــوزان خــود  ــد و ســپس آنهــا را ب محتــوا مــی پردازن
در فضــای مجــازی بارگــذاری می کننــد. در آمــوزش مجــازی 
ــه؛  ــات دیگــری از جمل ــه روز، امکان ــر وجــود محتــوای ب عــالوه ب

ــود دارد. ــن و... وج ــوت ،انیمیش ــم، ص فیل

معلــم بــا بهره گیــری از چنیــن امکاناتــی در آمــوزش برخــی 
دروس، بــا تــالش کمتــری می توانــد موضــوع را تفهیــم کنــد. 
بــه عنــوان مثــال معلــم در درس علــوم موظــف اســت کــه وســایل 
ــش  ــه آزمای ــیار ب ــت بس ــرف وق ــا ص ــرده و ب ــم ک ــش را فراه آزمای
بپــردازد، امــا در فضــای مجــازی می توانــد فیلــم آزمایــش را 
ــه  ــا ب ــا آن ه ــاگردانش، ب ــای ش ــس از تماش ــرده و پ ــذاری ک بارگ
بررســی موضــوع بپــردازد. در دســترس بــودن محتــوای آموزشــی 
در فضــای مجــازی، یکــی دیگــر از مزیــت هــای ایــن نــوع آمــوزش       
مــی باشــد. در کالس مجــازی اگــر دانــش آمــوزان حاضــر نبودنــد 
ــه  ــد ب ــی توانن ــد،   م ــم نش ــان تفهی ــی برایش ــه خوب ــب ب ــا مطل ی

ســراغ فایــل هــای موجــود در کالس برونــد و آنهــا را ذخیــره 
کــرده و چندیــن بــار مــورد بررســی قــرار دهنــد تــا ایــرادات 
شــان برطــرف شــود. فضــای مجــازی، زمینــه فعالیــت محــوری 
ــت  ــت محدودی ــه عل ــوری ب ــوزش حض ــد. در آم ــم می کن را فراه
زمــان و بهره گیــری معلــم از چنــد امــکان آموزشــی، تدریــس 
بــه خــود گرفتــه و دانــش آمــوزان  گاهــی حالــت یکنواخــت 
منفعالنــه بــه مطالــب گــوش داده و بــا اندکــی تــالش ذهنــی یــاد 
می گیرنــد امــا ایــن نــوع یادگیــری چنــدان دوام نــدارد. در فضــای 
ــد  ــوزان نمی توانن ــوده و دانش آم ــترس نب ــم در دس ــازی معل مج
بــه کــرات از او ســوال کننــد. آن هــا مکلــف هســتند کــه بــا توجــه 
بــه فایــل هــا و فیلم هــای ارســالی معلــم، مطالــب را دنبــال کننــد 
تــا بتواننــد پاســخگوی مســائل کتــاب باشــند. از ایــن رو همــواره 
ــری ای  ــردازد. یادگی ــری می پ ــرای یادگی ــه ب ــالش و مطالع ــه ت ب
ــه مراتــب بســیار  ــا تــالش و پیگیــری آنهــا اتفــاق افتــاده، ب ــه ب ک
ــای  ــه در کالس ه ــت ک ــری ای اس ــر از یادگی ــر و ماندگارت عمیق ت

ــرد. ــکل می گی ــم ش ــخنوری معل ــق س ــوری از طری حض
صرفه جویــی در هزینــه و زمــان، یکــی از مزیت هــای بســیار 
ــوزش  ــوع آم ــن ن ــت. ای ــازی اس ــوزش مج ــا آم ــه ب ــم در رابط مه
ــد  ــکان می توان ــان و م ــر زم ــرد در ه ــر ف ــوده و ه ــر ب انعطاف پذی
بــه یادگیــری بپــردازد. فــرد یادگیرنــده بــه جــای ایــن کــه زمــان 
زیــادی را بــرای رفــت و آمــد صــرف کنــد و هزینه هــای گزافــی را 
بــرای شــهریه و خریــد کتاب هــای آموزشــی )کــه بعضــا محتــوای 
ــود  ــا دانل ــد ب ــد، می توان ــرف کن ــدارد( ص ــم ن ــی ه ــدان مطلوب چن
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مفاهیــم  بــا  مرتبــط  فایل هــای  کــردن 
درســی، بــه آمــوزش و یادگیــری بپــردازد و 

ــد. ــرور کن ــا را م ــروری آنه ــع ض در مواق
ــازی،  ــوزش مج ــای آم ــر از مزای ــی دیگ یک
ــد  ــر و مفی ــوای مختص ــری از محت ــره گی به
می باشــد. در آمــوزش حضــوری مبنــای 
آمــوزش کتاب هــای مکتــوب مــی باشــد کــه 
حجــم بســیاری داشــته و معلــم نیــز ملــزم 
بــه آمــوزش آن هــا می باشــد. لیکــن در 
فضــای مجــازی معلــم مختــار اســت کــه بــا 
بهره گیــری از فــای  هــای متنــوع بــه تولیــد 
ــران  ــرای فراگی ــا را ب ــردازد و آنه ــوا بپ محت
ــد  ــن رو می توان خــود بارگــذاری کنــد. از ای
مطالــب مهــم را گلچیــن کــرده و بــه شــکل 

ــردازد. در  ــا بپ ــوزش آن ه ــه آم ــجم ب منس
دانش آمــوزان  اســترس  مجــازی  فضــای 
کاهــش می یابــد و بــا آرامــش بیشــتری بــه 
ــن  ــد. در ای ــردن کالس می پردازن ــال ک دنب
ــود  ــه می ش ــی متوج ــه خوب ــم  ب ــه معل رابط
ــه در کالس از صحبــت  ــه دانش آمــوزی ک ک

ــای  ــوزی در فض ــن دانش آم ــد. چنی ــت می کن ــی صحب ــدون نگران ــر و ب ــش خاط ــا آرام ــون ب ــت، اکن ــرم داش ــیار ش ــح بس ــردن و توضی ک
مجــازی مــی  تواننــد تمامــی ایده هــای خــود را بیــان کــرده و کم کــم  قــدرت برقــراری ارتبــاط را در فضــای حقیقــی کســب کنــد. یکــی 
ــدرت  ــوزان از ق ــوری، دانش آم ــوزش حض ــا آم ــه ب ــوزش در مقایس ــوع آم ــن ن ــه در ای ــت ک ــن اس ــازی ای ــوزش مج ــای آم ــر از مزای دیگ
اختیــار بیشــتری برخوردارنــد و بــه گونــه ای ایــن فضــا یادگیرنــده محــور اســت. در فضــای حقیقــی برخــی معلمــان همچنــان بــه کالس 
ــای  ــبختانه در فض ــد. خوش ــود نمی دهن ــوزان خ ــه دانش آم ــل را ب ــازه آزادی عم ــد و اج ــاد دارن ــانه اعتق ــاب منش ــک و ارب داری خش
ــه چارچــوب کالس، چــاره ای جــز خویشــتن داری نداشــته و  ــر و معاونیــن ب ــه علــت دسترســی اولیــا، مدی ــی ب مجــازی چنیــن معلمان
ــای  ــا و ایده ه ــان دیدگاه ه ــرای بی ــبی ب ــت مناس ــوزان فرص ــرایط دانش آم ــن ش ــند. در ای ــته باش ــه داش ــه جانب ــرل هم ــد کنت نمی توانن

ــد. خــود دارن
ــا  ــد ب ــوع آمــوزش می باشــد. در ایــن فضــا معلــم می  توان ــن ن ــای ای تنــوع ابزارهــای ارزشــیابی در فضــای مجــازی، یکــی دیگــر از مزای
ــه  ــتری ب ــت بیش ــوزان رغب ــه دانش آم ــود ک ــبب می ش ــوع س ــن تن ــردازد و ای ــود بپ ــوزان خ ــیابی دانش آم ــه ارزش ــف ب ــای مختل ابزاره

مشــارکت و تــالش داشــته باشــند.



آمــوزش مجــازی هماننــد ســایر آموزش هــا در کنــار مزایــای خــود، معایبــی را نیــز بــه همــراه دارد. دانســتن ایــن معایــب بــه 
مــا کمــک می کنــد کــه بــا بینــش روشــن تر، بتوانیــم از امکانــات و آمــوزش در ایــن فضــا بهــره بگیریــم. 

آموزش در فضای مجازی چه معایبی دارد؟

ــی را در  ــاط قوت ــف و نق ــاط ضع ــازی نق ــای مج ــوزش در فض   آم
ــوزش  ــوع آم ــن ن ــوت ای ــاط ق ــه نق ــین ب ــه پیش ــردارد. در مقال ب
پرداختــه شــد. در ایــن مقالــه بــه نقــاط ضعــف آن پرداختــه 
می شــود. یکــی از نقــاط ضعــف آمــوزش مجــازی  در کشــور 
نبــود زیرســاخت های کافــی  اینترنــت و  مــا، ســرعت پاییــن 
می باشــد. ســرعت پاییــن اینترنــت باعــث می شــود کــه معلمــان 
بــه ســختی بتواننــد فیلم هــا و فایل هــای خــود را بارگــذاری کننــد 
و زمــان بســیاری را بــرای ایــن کار صــرف نماینــد. از ســوی دیگــر 
ــرعت  ــر س ــت پ ــه اینترن ــی ب ــوزان دسترس ــی دانش آم ــز تمام نی
کننــد.  دانلــود  را  فایل هــا  می تواننــد  ســختی  بــه  و  نداشــته 

عــالوه بــر ســرعت پاییــن، در کشــور مــا زیرســاخت های فناورانــه 
مناســبی بــرای آمــوزش مجــازی وجــود نــدارد. در آمــوزش عالــی 
ــه  ــیار مواج ــای بس ــا کمبوده ــری ب ــت یادگی ــامانه های مدیری س
هســتند و در آمــوزش و پــرورش نیــز برنامــه شــاد مشــکالت 
بســیاری از جملــه، مشــکالت دسترســی، متوقــف شــدن در بیــن 

کالس و... را بــه  همــراه دارد.
ــکالت  ــر از مش ــی دیگ ــره، یک ــوزش چهره به چه ــکان آم ــدم ام   ع
آمــوزش مجــازی می باشــد. در فضــای مجــازی عمومــًا معلــم قادر 
ــوزان  ــا دانش آم ــت و تنه ــود نیس ــوزان خ ــاهده دانش آم ــه مش ب
ــد  ــا می توانن ــم تنه ــد. معل ــاهده کنن ــر او را مش ــد تصوی می توانن
ویس هــای دانش آمــوزان را گــوش داده و تکالیــف بارگــذاری 
ــود  ــبب می ش ــر س ــن ام ــد. ای ــی کن ــا را بررس ــط آن ه ــده توس ش
کــه ارتبــاط در فضــای مجــازی شــکل مکانیکــی بــه خــود بگیــرد 
از  یکــی  چهره به چهــره،  ارتبــاط  شــود.  کمتــر  صمیمیــت  و 
ــکان  ــدم ام ــت. ع ــری اس ــر یادگی ــد در ام ــای مفی برانگیزاننده ه
ــای  ــر از ضعف ه ــی دیگ ــازی، یک ــای مج ــی در فض ــت گروه فعالی
موجــود در ایــن فضــا می باشــد. یکــی از آیتم هــای مهــم در 
ــکل  ــه ش ــردن ب ــت ک ــق، فعالی ــوب و عمی ــری مطل ــاد یادگی ایج

گروهــی می باشــد.
را  دانش آمــوزان  ســهولت  بــه  معلمــان  حقیقــی  فضــای  در 
ــای  ــک اعض ــک ت ــت ت ــوه فعالی ــزان و نح ــرده و می ــدی ک گروه بن
گــروه را زیــر نظــر دارنــد. در صورتــی کــه در فضــای مجــازی 

چنیــن امکانــی وجــود نــدارد.

ــد  ــدی کن ــود را گروه بن ــوزان خ ــه دانش آم ــت ک ــادر اس ــم ق معل
ــن  ــدارد. از ای ــی ن ــا آگاه ــت آنه ــی فعالی ــزان و چگونگ ــا از می ام
ــی از  ــه گروه ــروژه ای را ب ــم پ ــی معل ــازی گاه ــوزش مج رو در آم
شــاگردان خــود محــول می کنــد، امــا تنهــا چنــد نفــر آن را انجــام 
ــان  ــران پنه ــرد دیگ ــت عملک ــروه پش ــراد گ ــایر اف ــد و س می دهن

می شــوند.
   ناآشــنایی بــا فضــای مجــازی و امکانــات آن، یکــی از نقاط ضعف 
ــه  ــتر متوج ــف بیش ــه ضع ــن نقط ــد. ای ــازی می باش ــوزش مج آم
ــم  ــابقه علیرغ ــان باس ــی از معلم ــت. برخ ــابقه اس ــا س ــان ب معلم
برخــورداری از دانــش بســیار و اخــالق مطلــوب، نمی تواننــد 

ــکلی  ــن مش ــد. چنی ــت کنن ــازی فعالی ــای مج ــی در فض ــه خوب ب
متوجــه برخــی دانش آمــوزان نیــز می باشــد. از ایــن رو ضــرورت 
دارد کــه اداره آمــوزش و پــرورش دوره هــا و کارگاه های آموزشــی و 
توجیهــی بــرای معلمــان و دانش آمــوزان درنظــر بگیرد. دشــواری 
ارزشــیابی فراگیــران، یکــی دیگــر از ضعف هــای آمــوزش مجــازی 
ــی  ــه گاه ــود ک ــث می ش ــت، باع ــن اینترن ــرعت پایی ــد. س می باش
در حیــن ارزشــیابی از دانش آمــوز اینترنــت قطــع شــود. ایــن 
ــیابی  ــرای ارزش ــی ب ــزه و آمادگ ــه او انگی ــود ک ــبب می ش ــر س ام
دوبــاره را نداشــته باشــد و ناراحــت و کســل شــود. ارزشــیابی 
در فضــای مجــازی بــرای معلــم نیــز دشــواری های بســیاری 
بــه  خوبــی  بــه  می توانــد  معلــم  حضــوری  فضــای  در  دارد. 
ــان  ــه نقایص ش ــا را متوج ــد و آنه ــورد بده ــش بازخ دانش آموزان
کنــد. ایــرادات جزئــی آنهــا را گوشــزد کنــد و ســریع تر کالس را بــه 
هــدف مشــخص درس برســاند. در فضــای مجــازی امــکان چنیــن 
ــدارد. ایــن امــر ضعــف یادگیــری  ــا کیفیتــی وجــود ن ارزشــیابی ب
ــال  ــه دنب ــوز ب ــوزان دیرآم ــژه دانش آم ــه وی ــوزان ب را در دانش آم
دارد. یکــی دیگــر از معایــب ارزشــیابی در فضــای مجــازی، روی 
تقلــب می باشــد. در  بــه  آوردن دانش آمــوزان فرصــت طلــب 
آمــوزش عالــی، امکانــی بــرای شناســایی تقلــب افــراد در تکالیــف 
دیــده می شــود امــا در برنامــه شــاد چنیــن امکانــی وجــود نــدارد. 
عــدم وجــود تعامــل موثــر و انگیــزه کافــی، یکــی از معایــب دیگــر 
آمــوزش مجــازی می باشــد. بــدون شــک تعامــل موثــر و انگیــزه، 

ــند. ــری می باش ــان یادگی ــی در جری ــم و اساس ــر مه دو ام
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نشــان  داده کــه در فضــای تجربــه 
تعامــل  ســبب حقیقــی  موثــر، 
نگیختــن  ا ن بر ا ز مــو نش آ ا د
و  فعالیــت  یادگیــری می شــود. بــه 
دانش آمــوزان ایــن امــر در رابطه  بــا 
نمــود دارد. از ایــن ابتدایــی  بیشــتر 
دارد  ضــرورت  ــا در رو  ــای آنه ــه اولی ک
فرزنــدان آمــوزش مجــازی،  پابه پــای 
کالس هــا  و خــود  کــرده  دنبــال  را 

بپردازنــد تــا مشــکل بــه تشــویق آنهــا 
انگیــزه  و  در آمــوزش مجــازی تعامــل 
شــود. در عبــارات فــوق بــه برطــرف 

نقــاط  و  ــا معایــب  ــه ب ــف در رابط ضع
ــازی  ــوزش مج شــد. آم پرداختــه 
ــن  ــک ای ــدون ش نیــز ب آمــوزش  نــوع 
ســایر  دارای هماننــد  آموزش هــا 
و  مثبــت  بســیاری وجــوه  منفــی 

وجــوه اســت. بــا گذشــت  از  زمــان 
ــواه  ــا معلم خ ــوز ی ــوان دانش آم ــه عن ــا ب ــتا م ــن راس ــرد. در ای ــوت می گی ــت آن ق ــوه مثب ــود و وج ــته می ش ــوزش کاس ــن آم ــی ای منف
ناخــواه ملــزم بــه آمــوزش در ایــن فضــا، در شــرایط خــاص هســتیم. از ایــن رو بهتــر اســت کــه بــا تــالش خــود بتوانیــم نقــاط ضعفــی 
را کــه در ایــن فضــا مربــوط بــه خودمــان اســت را برطــرف کنیــم. ســعی کنیــم کــه در کنــار بهره گیــری از کالس هــای مجــازی، میــزان 

کنیــم. برابــر  چنــد  را  خــود  مطالعــه 



زمانــی مــا می توانیــم دانش آمــوز زرنگــی شــویم کــه عــاوه بــر درس خوانــدن، در ســایر فعالیت هــا نیــز ســرآمد باشــیم. 
بتوانیــم کار و درآمــد داشــته باشــیم و از طریــق درس خوانــدن و کارکــردن خــود را بــرای آینــده روشــن آمــاده کنیــم.

چگونه می توانیم زرنگ ترین دانش آموز مدرسه شویم؟

کــه  افــرادی هســتند  و فعال تریــن دانش آمــوزان،  تواناتریــن 
ــد.  ــاص نمی دهن ــدن اختص ــه درس خوان ــا ب ــود را تنه ــان خ زم
ــد: ورزش،  ــی مانن ــی فعالیت های ــوده و در پ ــدی ب ــه چندبع بلک
بــه  پرداختــن  هســتند.  و...  وقــت  پــاره  اشــتغال  هنــر، 
فعالیت هــای متنــوع از جملــه اشــتغال، از یــک ســو مــا را از 
حالــت دلزدگــی ناشــی از درس خوانــدن بســیار رهــا می ســازد و 
از ســوی دیگــر مــا را در راســتای کســب وکار بــا تجربــه می ســازد. 
هــر فــرد بــرای موفقیــت الزم اســت کــه ذهــن خــود را فعــال ســازد 
ــگام  ــه مــا در هن ــت ک ــوب اس ــه خ ــد. پــس چ ــه کن ــب تجرب و کس
ــرای خــود باشــیم. در ایــن  ــه دنبــال شــغل مناســب ب تحصیــل ب

ــه درآمــد و پس انــداز دســت یافتــه و از آن مهم تــر  صــورت هــم ب
بــا شــناخت  و  بــا ذهــن آگاه فارغ التحصیــل شــده  آینــده  در 
ــاید  ــم. ش ــدا می کنی ــود پی ــرای خ ــی را ب ــغل مطلوب ــب، ش مناس
در نــگاه اول پرداختــن بــه شــغل های پــاره وقــت و درآمــد پاییــن 
ــه  ــا زندگی نام ــر م ــد، اگ ــته باش ــت نداش ــا جذابی ــرای م ــا، ب آن ه
ــب  ــه اغل ــم ک ــم درمی یابی ــه کنی ــه را مطالع ــهور جامع ــراد مش اف
ایــن افــراد از دوران نوجوانــی در پــی  هدفــی بــوده و مشــاغلی را 
دنبــال کرده انــد و از طریــق ایــن مشــاغل بــه مهارت هــای اساســی 
ــگاه ها  ــدارس و دانش ــواًل م ــا اص ــور م ــد. در کش ــه ان ــت یافت دس
ــن رو  ــد. از ای ــوزش نمی دهن ــا آم ــه م ــی را ب ــای چندان مهارت ه
برخــی افــراد پــس از اتمــام تحصیــالت دانشــگاهی، نمی تواننــد 
ــان در  ــا خودم ــه م ــت ک ــس الزم اس ــد. پ ــبی را بیابن ــغل مناس ش
حیــن تحصیــل بــه دنبــال شــغل و کســب مهارت ها باشــیم. شــاید 
ــی را  ــه گام های ــد چ ــتغال بای ــرای اش ــا ب ــه م ــد ک ــش آی ــوال پی س
طــی کنیــم؟ بــرای اینکــه بتوانیــم توانایی هــای خــود را بشناســیم 
می توانیــم از پرسشــنامه استانداردشــده شــخصیت اســتفاده 
ــود دارد و  ــه وج ــن رابط ــه در ای ــنامه ای ک ــن پرسش ــم. بهتری کنی
می توانــد توانایی هــای مــا را بــرآورد کنــد، پرسشــنامه طبقــه 
ــخصیتی  ــات ش ــه خصوصی ــت ک ــد) 2391( اس ــده هالن ــدی ش بن
دانش آمــوزان را بــه محیط هــای کاری مرتبــط می ســازد. مــا 
عــالوه بــر بهــره گیــری از پرسشــنامه هالنــد می توانیــم ویژگی هــا 
و صفــات خــود و همچنیــن ضعف  هــا و قوت هــای خــود را در 
دروس مختلــف بــرآورد کــرده و در یــک صفحــه یادداشــت کنیــم.

ــرار  ــی ق ــورد بررس ــون را م ــغل های گوناگ ــد ش ــا بای در گام دوم م
دهیــم و آنهــا را از حیــث اهمیت شــان در جامعــه و نزدیــک 
نهایــت  در  و  بســنجیم  خــود  عالیــق  و  توانایی هــا  بــه  بــودن 
ــی  ــه برخ ــه ب ــم. در ادام ــاب کنی ــود انتخ ــرای خ ــغل را ب ــد ش چن
از مشــاغل پــاره وقتــی کــه می توانیــم در حیــن تحصیــل بــه 
ــا  ــه م ــغل هایی ک ــی از ش ــود.   یک ــاره می ش ــم اش ــا بپردازی آن ه
ــردن  ــس ک ــم، تدری ــه آن بپردازی ــل ب ــن تحصی ــم در حی می توانی
ــه  ــوزش ب ــد آم ــا می توان ــروع م ــه ش ــه نقط ــن رابط ــت. در ای اس
همکالســی های خــود باشــد. بهتــر اســت کــه مــا بــا مطالعــه 
ــم.  ــت کنی ــی در آن تقوی ــه خوب ــان را ب ــر، خودم ــورد نظ درس م

آن گاه بــا اعتمادبه نفــس و تمریــن آمــاده تدریــس شــویم. بــرای 
ــود  ــتان خ ــی ها و دوس ــر از همکالس ــم فرات ــس می توانی کار تدری
ــک،  ــتاد بان ــد: اس ــوزش مانن ــایت های آم ــم و در س ــش بروی پی
ــا  ــه عنــوان مــدرس خــود را معرفــی کنیــم ی اســتاد ســالم و... ب
ویدئوهایــی از تدریــس خــود جمــع آوری کــرده و در ســایت هایی 
مثــل: فــرادرس، فرادانــش و... بارگــذاری کنیــم. ممکــن اســت 
ایــن کار بــا عالیــق و انتظــارات مــادی مــا چنــدان همســو نباشــد. 
لیکــن بهتــر اســت بــه ایــن نکتــه توجــه کنیــم کــه در نقطــه شــروع  
قــرار داریــم و بــه نــدرت بــه تعــداد مخاطبــان مــا افــزوده شــده و تا 
پایــان تحصیــالت و یافتــن شــغل موردنظــر می توانیــم پس انــداز 
مطمئنــی را بــرای خــود، از ایــن راه داشــته باشــیم. یکــی دیگــر 
ــام داده  ــود انج ــات آزاد خ ــم در اوق ــا می توانی ــه م ــی ک از کارهای
ــد.  ــروژه می باش ــام پ ــم، انج ــود بیفزایی ــارت خ ــش و مه ــه دان و ب
ــه ســایت هایی ماننــد: انجــام میــدم،  ــرای ایــن کار می توانیــم ب ب
پونیشــا و... مراجعــه کنیــم و نیــاز افــرادی کــه بــه انجــام پــروژه 
نیــاز دارنــد، بررســی کنیــم و بــر اســاس پــروژه، اطالعــات خــود 
را بــاال ببریــم و پــس از کســب مهارت هــا و اطالعــات، اقــدام 
فــوق  نامبــرده  کنــار شــغل های  پــروژه کنیــم. در  انجــام  بــه 
می توانیــم بــر حســب توانایــی خــود بــه مشــاغل فنــی نیــز اقــدام 
ــم. در  ــه کار بگیری ــود را ب ــی خ ــمانی و ذهن ــروی جس ــم و نی کنی
ایــن رابطــه می توانیــم در آموزشــگاه های تاسیســات، تعمیــرات 
را  مرتبــط  دوره هــای  و...  موبایــل  خانگــی،  لــوزام  خــودرو، 

ــویم. ــه کار ش ــغول ب ــده و مش گذران
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ــه کار شــدیم، می توانیــم  مزیــت کســب مهــارت در ایــن شــغل ها ایــن اســت کــه اگــر در آینــده در شــغل مــورد عالقــه خــود مشــغول ب
نیازهــای خــود را در زمینــه فنــی برطــرف ســازیم.

 یکــی دیگــر از مشــاغلی کــه مــا می توانیــم انجــام دهیــم و نیــازی بــه مهــارت و آمــوزش پیــش از کار نــدارد، بازاریابــی می باشــد. ایــن 
ــه ایــن کار،  ــرای اشــتغال ب ــازار آزاد و چگونگــی خریــد و فــروش آشــنا ســاخته و فــن بیــان مــا را نیــز تقویــت می کنــد. ب ــا ب کار مــا را ب
ــه  ــزم ب ــت و مل ــی هس ــت وجوه ــتلزم پرداخ ــا مس ــه آنه ــرا ورود ب ــویم. زی ــبکه ای نش ــی ش ــرکت های بازاریاب ــذب  ش ــه ج ــت ک ــر اس بهت

ــالع فــروش محصوالتــی هســتیم  ــا بی اط ــت آنه ــه از کیفی ک
بــرای  نمی توانیــم  و  ــدا بــوده  ــبی پی ــدار مناس ــا خری آنه
یــا کنیــم. بهتــر اســت از طریــق  تلگرامــی  کانال هــای 
و  تولیدی هــا  از  کارگاه هــا، خــود را بــه عنــوان بازدیــد 
کــرده  معرفــی  و در صــورت همراهــی آنهــا بــا بازاریــاب 
ــوالت  ــروش محص ــغ و ف ــه تبلی ــازی ب ــای مج ــان در فض ش

کسب درآمد برسیم.
پرداختــه در عبــارات فــوق بــه اشــتغال  تحصیــل  کنــار  در 
بــه برخــی مشــاغل  اشــاره گردیــد. بــدون شــک شــد و 

ــا  ــه م ــد ب ــن بع ــه ای ــه ب ــه توج ــا بتوانیــم ب کمــک می کنــد ت
در زندگــی خــود دســت یابیــم. برنامه ریــزی و هدف گــذاری 
شــکل مناســب بــه کار بگیریــم قــدر زمان را بدانیم و آن را به 
ــه  ــرفتی ک ــان از پیش در تمامــی جنبه هــای زندگــی و در پای
ــم.خــود داشــته ایم، احســاس  ــت کنی رضای



یادگیــری و ترســیم نقاشــی در کــودکان، پیــش زمینــه یادگیــری فعالیت هــای دوران دبســتان اســت. زمانی کــه کــودک 
مــا بــه کشــیدن نقاشــی و ادامــه دادن بــه آن عاقمنــد شــود، می توانــد فعالیت هــای بعــدی را بــا کیفیــت بهتــری دنبــال 

کنــد.

چگونه می توانیم کودک چهارساله را به نقاشی ترغیب کنیم؟

فعالیــت نقاشــی ســبب ایجــاد حــس آرامــش و آزادی خیــال 
فعالیــت  بــرای  کــودکان  اصلــی  محــرک  آرامــش،  می  شــود. 
ســازنده  تفکــر  زمینه ســاز  خیــال،  آزادی  و  اســت  تــالش  و 
در کــودک اســت. از ســوی دیگــر نقاشــی   ســبب هماهنگــی 
نوشــتن  یادگیــری خوانــدن،  زمینه ســاز  و  عضــالت می شــود 
ــی  ــیله نقاش ــه وس ــا ب ــودک م ــر آن ک ــالوه ب ــت. ع ــات اس و ریاضی
ــاورد  ــذ بی ــر روی کاغ ــود را ب ــای خ ــف و دغدغه ه ــد عواط می توان
ــه  ــه ب ــت ک ــاس الزم اس ــن اس ــر ای ــد. ب ــالی کن ــاس سبکس و احس
ــی  ــوزش نقاش ــم. آم ــود بپردازی ــودک خ ــه ک ــی ب ــوزش نقاش آم

یــا هــر آمــوزش دیگــر، بایــد بــدون کنتــرل و محدودیــت کــودک  
ــودک  ــه ک ــی ب ــوزش نقاش ــه آم ــت ک ــر اس ــس بهت ــرد. پ ــام گی انج
ــن رو  ــم. از ای ــل کنی ــش تبدی ــذت بخ ــذاب و ل ــک کار ج ــه ی را ب
ــی  ــم. از آن جای ــود بپردازی ــد خ ــه در فرزن ــاد عالق ــه ایج ــد ب بای
کــه در ایــن نوشــتار مخاطــب مــا کــودکان چهارســاله می باشــد. 
بــه راهکارهــای ایجــاد عالقــه بــه نقاشــی در کــودکان چهارســاله 

می شــود.  پرداختــه 
   یکــی از راهکارهــای موثــر در تشــویق کــودک بــه نقاشــی، همراه 
شــدن بــا او می باشــد. نشســتن در کنــار او و تشــویق، قــوت قلــب 
ــه  ــری ب ــت بیش ت ــالش و دق ــا ت ــرده و ب ــتر ک ــا بیش ــودک م را در ک
ایــن کار می پــردازد. نکتــه قابــل ذکــر در ایــن رابطــه ایــن اســت 
ــژه وقتــی  ــه وی ــم. ب ــاد بپرهیزی ــد از پرســیدن ســواالت زی کــه بای
ــبب  ــن کار س ــت. ای ــرده اس ــی ک ــه نقاش ــروع ب ــازه ش ــا ت ــد م فرزن
دلزدگــی و گاهــی خشــم نهــان در فرزنــد مــا می شــود. بهتــر اســت 
تنهــا نظــر فرزنــد خــود را در ادامــه کار بپرســیم و یــا بــه او بگوییــم 
ــح  ــا توضی ــه م ــیده ب ــه کش ــی ای ک ــورد نقاش ــود در م ــی ش ــه م ک

بدهــد.
تبدیــل داســتان بــه نقاشــی، یکــی از راهکارهــای جذابــی اســت 
کــه کــودک مــا را بــه کشــیدن و ادامــه نقاشــی ترغیــب مــی کنــد. 
در ایــن رابطــه مــا می توانیــم داســتان ســاده و کوتاهــی را تعریــف 
ــرای آن  ــه ب ــم ک ــان بخواهی ــف از فرزندم ــن تعری ــم و در حی کنی
ــن  ــه ای ــتانی ب ــم داس ــال می توانی ــوان مث ــه عن ــد. ب ــی بکش نقاش

شــکل تعریــف کنیــم:

ــتانش را  ــرد و دوس ــدا ک ــی پی ــج بزرگ ــو هوی ــوش کوچول  )) خرگ
صــدا زد.(( ایــن راهــکار نوعــی بــازی اســت کــه در آن کــودک مــا 
از نقاشــی کــردن خســته نمــی شــود و همچنان بــه کار خــود ادامه 
ــد  ــز می توان ــی نی ــرای نقاش ــب ب ــوازم مناس ــاب ل ــد. انتخ می ده
افزایــش  نقاشــی  کشــیدن  در  را  مــا  فرزنــد  قــدرت  و  تمایــل 
ــد  ــی نمی توان ــه خوب ــالگی ب ــن چهارس ــا در س ــد م ــد. فرزن بده
ــر  ــد. بهت ــرار کن ــاط برق ــی ارتب ــداد رنگ ــا م ــد و ب ــزی کن رنگ آمی
ــتل  ــرم، پاس ــی ن ــتل گچ ــون، پاس ــایلی همچ ــرای او وس ــت ب اس
روغنــی، گــچ خیــس، رنــگ انگشــتی و... تهیــه کنیــم. اســتفاده 

از ایــن لــوازم متنــوع،  هیجــان برانگیــز اســت و کــودک مــا را بــه 
نقاشــی تشــویق می کنــد.

و  نقاشــی  بــه  عالقــه  ایجــاد  راهکارهــای  از  دیگــر  یکــی 
ــای او  ــه انتخاب ه ــه ب ــت ک ــن اس ــا ای ــودک م ــس در ک اعتمادبه نف
احتــرام بگذاریــم. کــودک مــا تخیــل بســیار باالیــی در ســن چهــار 
ســالگی دارد و ایــن امــر تــا ســنین دبســتان ادامــه دارد. ممکــن 
ــرای  ــه ب ــری خلــق کنــد ک ــا قــدرت تخیــل خــود اث ــه او ب اســت ک
ــه نظــر برســد. در ایــن  مــا چنــدان خوشــایند نباشــد و آشــفته ب
ــزی  ــه چی ــن چ ــه ای ــم ک ــه او بگویی ــه ب ــم ک ــق نداری ــا ح ــه م رابط
ــی  ــبز م ــگ س ــت را رن ــای درخ ــد برگ ه ــیدی بای ــه کش ــت ک اس
ــر  ــم. اگ ــودک بپردازی ــی ک ــتکاری نقاش ــه دس ــد ب ــا نبای زدی و ی
مــا اجــازه  بدهیــم تــا کــودک مــان بــر اســاس تخیــل خویــش بــه 
ــش  ــود پی ــه خ ــاس عالق ــر اس ــردازد و ب ــت بپ ــتکاری واقعی دس
بــرود، بــه ادامــه فعالیــت نقاشــی عالقمنــد می شــود و اعتمــاد بــه 

نفســش افزایــش می یابــد.
تشــویق کودک مــان بــه کشــیدن خط هــای افقــی و عمــودی، 
یکــی دیگــر از راهکارهــای ایجــاد عالقــه در او بــه نقاشــی اســت. 
ــرای  ــودک ب ــه در ک ــاد عالق ــر ایج ــالوه ب ــوط ع ــن خط ــیدن ای کش
او  خالقیــت  و  بینایــی  قــدرت  کــه  می شــود  ســبب  نقاشــی، 
افزایــش یابــد، همچنیــن اعتمادبه نفســش تقویــت شــود. نکتــه 
قابــل ذکــر در ایــن رابطــه ایــن اســت کــه کــودک مــا هــر رنگــی را 
ــر  ــردازد، بهت ــوط بپ ــیم خط ــه ترس ــا آن ب ــا ب ــت ت ــت گرف در دس
اســت کــه مــا آن رنــگ را بــا صــدای بلنــد نــام بریــم و در حیــن کار



برای خواندن مقاله کیوآر را اسکن کنید نویسنده: اعظم پیکانی

از کودک مــان در مــورد رنگ هــا ســوال کنیــم. زمانــی کــه کــودک مــا توانســت خطــوط افقــی و عمــودی را بــه خوبــی ترســیم کنــد، مــا 
می توانیــم کم کــم او را بــا اشــکال هندســی آشــنا کنیــم و بــرای ایــن کار بایــد از شــکل دایــره شــروع کنیــم و کم  کــم کشــیدن دایــره را بــه 

او آمــوزش دهیــم و پــس از آن مثلــث و ســپس مربــع را آمــوزش دهیــم.
ــه نقاشــی اســت. طــرح تشــویقی، یکــی از ابزارهــای  ــه در فرزندمــان ب  اســتفاده از طــرح تشــویقی، یکــی از راهکارهــای ایجــاد عالق
ــزرگ نقاشــی هــای متنوعــی کشــیده  ــر روی مقــوای ب تشــویقی مــورد اســتفاده معلمــان در مــدارس اســت. در ایــن رابطــه معلمــان ب
و اســامی تمامــی دانــش آمــوزان را در آن مــی نویســند. هنگاهــی کــه هــر کــدام بــه لحــاظ درســی و اخالقــی پیشــرفت کــرد، معلــم در 
کنــار اســم او اســتیکر گل، ســتاره و... مــی چســباند و زمانــی کــه میــزان اســتیکرها بــه حــد معینــی رســید، بــه دانــش آمــوز مــورد نظــر 
جایــزه مــی دهــد. از ایــن طــرح نیــز مــی تــوان بــرای ترغیــب فرزندمــان بــه نقاشــی بهــره گرفــت و لــذت او را از ایــن کار چنــد برابــر کــرد.
آگاهــی کــودک مــا از رونــد پیشــرفتش در نقاشــی، یکــی از عوامــل ترغیــب کننــده او بــه نقاشــی اســت. در ایــن رابطــه مــا مــی توانیــم 
نقاشــی هایی کــه فرزندمــان در طــول یــک هفتــه یــا یــک مــاه کشــیده را بــه ترتیــب بــر روی دیــوار بچســبانیم و در پایــان هفتــه یــا مــاه 
موردنظــر بــه همــراه او بــه مقایســه نقاشــی هــا و پیشــرفت او بپردازیــم. عــالوه بــر ایــن مــی توانیــم نقاشــی های قدیمــی تــر او را بایگانــی 

کنیــم و پــس از مدتــی بــه همــراه خــودش بــه بررســی بپردازیــم.



مسئله آگاهی از دیرباز تاکنون، مهم ترین و پرمناقشه ترین بحث ها را میان متفکران برانگیخته است.

مغز چگونه آگاهی را به وجود می آورد؟

ــه ترین  ــن و پرمناقش ــون، مهم تری ــاز تاکن ــی از دیرب ــئله آگاه مس
ــم  ــه عل ــروزه ک ــت. ام ــه اس ــران برانگیخت ــان متفک ــا را می بحث ه
ازجملــه  طبیعــی،  پدیده هــای  رازگونــه  و  شــگفت آور  جنبــه 
ــازوکارهایی  ــه س ــا را ب ــه آنه ــا زدوده و هم ــان را از آنه ــدن انس ب
ــا مفاهیــم روشــن علمــی و محاســبات ریاضــی  فروکاســته، کــه ب
قابل توضیح انــد؛ مســئله آگاهــی احتمــاال از معــدود مســائلی 
شــرح ها  این گونــه  بــه  به راحتــی  نمی تــوان  را  آن  کــه  اســت 
ــه  ــناختی ک ــناختی و زیست ش ــای عصب ش ــت. فراینده فروکاس
می تــوان آنهــا را بــا مشــاهدات تجربــی و نظریه هــای علمــی 
توصیــف کــرد، چگونــه موجــب شــکل گیری پدیده هــای آگاهانــه 
بــر  می شــوند؟ از منظــر علمــی، وقتــی محرک هــای بیرونــی 

حــواس مــا اثــر می کننــد، زنجیــره ای از فرایندهــا در ســلول های 
عصبــی مــا )نورون هــا( بــه کار می افتنــد. حــال مســئله ایــن 
اســت کــه »در فاصلــه یــورش محرک هــا بــه گیرنده هــای مــا و 
تجربــه آگاهــی، دقیقــا چــه اتفاقــی می افتــد؟ فرایندهــای میانــی 
بــه چــه شــیوه ای موجــب وضعیت هــای آگاهانــه می شــوند؟« 
یافتــن راه حــل ایــن مســئله، پــروژه اصلــی جــان ســرل، متفکــر 
آمریکایــی، در کتــاب »راز آگاهــی« اســت کــه در ســال 0991 
منتشــر شــد. ســرل در ایــن کتــاب، نخســت چنــد مــورد از 
را  آنگلوساکســون  جهــان  در  علمــی  نظریه هــای  مهم تریــن 

معرفــی و نقــد می کنــد؛ ســپس موضــع خــود را شــرح می دهــد. 
ــد ادلمــن، راجــر پنــروز، دانیــل دنــت،  فرانســیس کریــک، جرال
دیویــد چالمــرز و ایزرائــل روزنفیلــد متفکرانی انــد کــه ســرل 
پرداختــن  می پــردازد.  آنهــا  نظریه هــای  بــه  کتــاب  ایــن  در 
بــه مســئله آگاهــی بــه شــیوه علمــی، در آغــاز کار مــا را بــا 
مشــکالتی جــدی مواجــه می کنــد. علــوم بــا تعریــف چنــد کمیــت 
ــریح  ــی تش ــکل واضح ــه ش ــی را ب ــای فیزیک ــند فراینده می کوش
ــا  ــن کمیت ه ــر ای ــبات مبتنی ب ــه محاس ــم ک ــدر ه ــد. هرچق کنن
ــف  ــن توصی ــی روش ــا الگوی ــا را ب ــوان آنه ــند، می ت ــده باش پیچی
مرتبــط  فرایندهــای  عصب شــناختی،  دیــدگاه  از  مثــال  کــرد. 
اتفــاق  ســیناپس ها  و  نورون هــا  ُخــرد  ســطوح  در  ادراک  بــا 
ــکل از  ــت متش ــده ای اس ــاختار پیچی ــان س ــز انس ــد. مغ می افتن
ــا هــم ارتبــاط  ــورون کــه از طریــق ســیناپس ها ب صدها میلیــارد ن

برقــرار می کننــد.

ــطح  ــای س ــن فراینده ــول ای ــا معل ــه م ــی آگاهان ــی زندگ  »تمام
ــه در  ــماری ک ــای پرش ــبه فراینده ــه محاس ــت«. اگرچ ــن اس پایی
ایــن ســطوح جریــان دارد بــه علــت کوچکــی و آســیب پذیری 
آنهــا بســیار دشــوار اســت، مشــکالت مهم تــری در حــوزه نظــری 
و فلســفی وجــود دارد. پدیده هــای آگاهــی »درونــی، اول شــخص 
ــا  ــتقیمی ب ــه مس ــا رابط ــن پدیده ه ــم ای ــر بپذیری ــد. اگ و کیفی«ان
فرایندهــای مغــزی دارنــد، بایــد بتوانیــم ایــن ارتبــاط را مشــخص 
کنیــم. بایــد به شــکل روشــنی شــرح دهیــم کــه »آتــش زدن 
موجــب  چگونــه  ســیناپس ها،  در  نورونــی  الکتروشــیمیایی 
پدیده هــای خصوصــی، ذهنــی و کیفــی می شــوند«. دیــدن یــک 
درخــت، گــوش دادن بــه موســیقی و احســاس نگرانی داشــتن یــا 

ترســیدن، همگــی تجربه هــای کیفی انــد. ایــن تجربه هــا کــه 
وضعیت هــای آگاهانــه ایجــاد می کننــد، »کوالیــا« نــام دارنــد. 
ــا  ــت نورون ه ــا فعالی ــه ب ــا چگون ــت: کوالی ــن اس ــی ای ــئله اصل مس
مرتبــط می شــود؟ بــه پرســش ارتبــاط ذهــن و مغــز در طــول 
ــه  ــی داده شــده اســت. برخــی ب ــخ تفکــر پاســخ های گوناگون تاری
نظریــه دوگانه انــگاری روی آوردنــد. ایــن نظریــه نخســتین بار 
توســط دکارت و گالیلــه مطــرح شــد و امــروزه نیــز کســانی ماننــد 
پنــروز به نوعــی طرفــدار آننــد. از نظــر آن هــا، دو جهــان متمایــز 
ــد و  ــی علم ان ــوع بررس ــه موض ــی ک ــات فیزیک ــود دارد: واقعی وج

واقعیت هــای روانــی کــه از حیطــه پژوهــش علمــی خــارج اســت. 
ــه   آگاهــی بــه جهــان دوم تعلــق دارد؛ بنابرایــن نمی تــوان آن را ب
شــیوه علمــی مطالعــه کــرد. ســرل کــه به دنبــال توضیحــی علمــی 
ــوح رد  ــدگاه را به وض ــن دی ــت، ای ــه اس ــای آگاهان ــرای تجربه ه ب
می کنــد. در جنــاح دیگــر، گروهــی از دانشــمندان معتقدنــد 
ــر  ــزی دیگ ــه چی ــی را ب ــد آگاه ــگاری، بای ــز از دوگانه ان ــرای گری ب
فروکاســت. برخــی همچــون دنــت آن را به کلــی کنــار می گذارنــد 
ــز  ــدگاه را نی ــن دی ــرل ای ــوند. س ــتنش می ش ــر واقعیت داش و منک
نمی پذیــرد، زیــرا از نظــر او، نظریــه دنــت نمی توانــد مســئله 
کوالیــا را حــل کنــد. طرفــداران نظریــه فروکاســت آگاهــی، بــرای 
توضیــح فعالیت هــای ذهنــی بــه اســتعاره کامپیوتــر متوســل 
ــری  ــه کامپیوت ــک برنام ــا ی ــن صرف ــان، ذه ــر آن ــوند. از نظ می ش

اســت.



برای خواندن مقاله کیوآر را اسکن کنید

ذهــن بــرای مغــز همچــون نرم افــزار بــرای ســخت افزار اســت. ســرل ایــن نظریــه را »هــوش مصنوعــی قــوی« می نامــد تــا آن را از نظریــه 
»هــوش مصنوعــی ضعیــف« کــه خــود بــه آن معتقــد اســت متمایــز کنــد، یعنــی نظریــه ای کــه مطابــق آن کامپیوتــر وســیله ای ســودمند 

بــرای شبیه ســازی ذهــن اســت. او بــرای رد نظریــه »هــوش مصنوعــی قــوی« چنیــن اســتدالل می کنــد:
1- کامپیوترها صرفا نمادهای صوری را دست کاری می کنند و برنامه های آنها نحوی اند.

2- ذهن حاوی درون مایه های معناشناختی است.
ــا  ــن صرف ــید. ذه ــرون کش ــوی بی ــای نح ــا از فراینده ــا را صرف ــوان معن ــر، نمی ت ــارت دیگ ــه عب ــرق دارد. ب ــی ف ــا معناشناس ــو ب 3- نح
ــیم،  ــی می اندیش ــان انگلیس ــه زب ــی ب ــال وقت ــد. مث ــز درک می کن ــا را نی ــای آنه ــه معن ــد، بلک ــت کاری نمی کن ــوری را دس ــای ص نماده

ــم. ــز می فهمی ــا را نی ــای آنه ــه معن ــتند«، بلک ــده نیس ــوری تفسیرنش ــای ص ــا نماده ــم »صرف ــر می کنی ــا فک ــه آنه ــه ب ــی ک واژه های
از مغــز یــک ماشــین اســت.  فراتــر  ماشــینی  امــا 
مغــز  کامپیوتــر،  بیولوژیکــی یــک  ماشــینی 
موضــوع  ایــن  چنــدان غریــب بــه نظــر اســت. 
بــا  مــا  زیــرا  بیولوژیکــی نمی رســد،  ماشــین های 
آشــناییم،  نیــز  ــب دیگــری  ــد قل ــین هایی مانن ماش
می دانیــم. و کلیــه، کــه کارکردشــان  به خوبــی  را 

مغــز  مــورد  آنچــه  می کنــد، امــا  متمایــز  را 
آن،  ویــژه  هوشــمند بودنش وضعیــت  یعنــی 
کــه  نظریــه ای  راه حلــی اســت.  می کوشــد 
آگاهــی  مســئله  بیابــد، بایــد توضیــح دهــد بــرای 
فرایندهــای  چــرا  موجــب کــه  کــه  مغزی انــد 
چــرا  می شــوند،  ــر را آگاه آگاهــی  ــین های دیگ ماش
ازایــن رو،  بــه نمی دانیــم.  بایــد  نظریــه  ایــن 
پاســخ  کوالیــا  مدعــی مســئله  ســرل  گویــد. 

نیســت کــه در کتــاب »راز آگاهــی« بــه ایــن نظریــه دســت یافتــه و مســئله آگاهــی را حــل کــرده اســت. او حتــی ویژگی هــای ایــن نظریــه 
ــن  ــم آوردن چنی ــرل، فراه ــم س ــت. به زع ــکل اس ــه ش ــه چ ــه ب ــن نظری ــه ای ــم ک ــوز نمی دانی ــا هن ــر او، م ــد. از نظ ــرح نمی ده ــم ش را ه
ــه رو  ــا روب ــا آنه ــش ب ــن پژوه ــه ای ــم ک ــرح کنی ــائلی را ط ــد مس ــا بای ــفه، م ــوزه فلس ــت. در ح ــی« اس ــه ای کار »عصب زیست شناس نظری
ــد  ــرل معتق ــم. س ــد راه آن را برداری ــع س ــیم موان ــائل، بکوش ــن مس ــه ای ــن ب ــرای پرداخت ــناختی ب ــات روش ش ــا مالحظ ــز ب ــت و نی اس
ــن  ــع، ای ــه درواق ــم ک ــون می دانی ــال چ ــوند: »ح ــا می ش ــب آنه ــزی موج ــای مغ ــد و فراینده ــود دارن ــه وج ــای آگاهان ــت وضعیت ه اس
ــت«.  ــم اس ــا قابل فه ــد اساس ــاق می افتن ــه اتف ــه چگون ــل اینک ــه حداق ــم ک ــرض کنی ــد ف ــد، بای ــاق می افتن ــه اتف ــای آگاهان وضعیت ه
پــروژه اصلــی شــرح رابطــه عّلــی آنهاســت. اینکــه آیــا عمــال شــرح ایــن رابطــه ممکــن اســت را نمی دانیــم. امــا بــرای پیشــبرد پژوهــش 
»کمــاکان بایــد فــرض کنیــم کــه آگاهــی نه تنهــا کشف شــدنی، بلکــه به لحــاظ نظــری نیــز فهمیدنــی اســت«. همچنیــن بایــد مســیرهای 
نزدیک شــدن بــه مســئله را بــرای پژوهــش تعییــن کنیــم. آنچــه آگاهــی را رازآمیــز می کنــد ندانســتن نحــوه کارکــرد مغــز نیســت، بلکــه 
ایــن موضــوع اســت کــه »حتــی تصــور روشــنی نداریــم کــه مغــز چگونــه می توانــد آگاهــی را بــه وجــود آورد«. ولــی وقتــی »ایــن مســئله 

می شــود. فــاش  نیــز  آگاهــی  راز  فهمیدیــم،  را  زیست شــناختی« 
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