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بحثهای فلسفی ریاضیات و خواندن و نوشتن را در دانشآموزان تقویت میکند!
بحثهــای فلســفی دربــاره حقیقــت ،انصــاف یــا مهربانــی بــر پیشــرفت ریاضیــات و خوانــدن و نوشــتن دانشآمــوزان
دبســتانی تاثیــری انــدک و در عیــن حــال مهــم میگــذارد.
بحثهــای فلســفی دربــاره حقیقــت ،انصــاف یــا مهربانــی بــر
پیشــرفت ریاضیــات و خوانــدن و نوشــتن دانشآموزان دبســتانی
تاثیــری انــدک و در عیــن حــال مهــم میگــذارد.
امــا متخصصــان هنــوز نمیداننــد کــه

تمــام شــاخصها هرچنــد انــدک ـ امــا مثبــت هســتند و ایــن
«آزمایــش» نســبت ًا کمهزینــه اســت ».گــورارد گفــت نمیتوانــد
توفیــق مباحــث را در بهبــود درســی غیرمرتبــط
ِ
همچــون ریاضیــات توضیــح دهــد .امــا
بــه نظــر وی چنیــن بحثهــای

چــرا چنیــن اســت .بیــش از 0003
شــاگرد در مــدارس ابتدایــی

آزادی

دولتــی سراســر انگلســتان

در

کالسهــای

ابتدایــی معمــول نبــوده

در آزمایشــی یکســاله

و هدفــش آنســت کــه

شــرکت کردنــد .ایــن

کــودکان بیشــتر درگیر

بخشــی

شــوند و مدرســه

آزمایــش

از مطالعاتــی بــود

را

لذتبخشتــر

کــه «فلســفه بــرای

یابنــد .بــه گفتــه

کــودکان» نــام دارد.

وی «ایــن رهیافــت،

ایــن آزمایــش نشــان

خــاص اســت و ثابــت

ِ
«مهــارت»
داد کــه ســطح

شــده کــه تاثیــری مثبــت

ِ
ریاضیــات آنهــا
خوانــدن و

بــر موفقیــت تحصیلــی
دارد ،امــا پیــش از آنکــه

بهانــدازه دو مــاه تدریــس

نتایجــی قاطــع بگیریــم ،بایــد

تقویــت شــد .مطابــق بــا یکــی از

منتظــر بازتــاب پیامدهایــش باشــیم».

ارزیابیهــای دانشــگاه دورهــام ،ایــن
نتایــج نشــان میدهنــد کــه پیشــرفت دانشآمــوزان

دانشــگاه دورهــام بــرای پژوهــش بیشــتر ،از بنیــاد

مســتعد در مــدارس بــا تغذیــه رایــگان ســریعتر اســت .ایــن

نوفیلــد ( ،)noitadnuoF dleffiuNبودجــه دریافــت کــرده

امــر ثابــت میکنــد کــه تکنیــک مذکــور «در کوتــاه مــدت»

اســت .همچنیــن بــر اســاس گزارشهــا ،رفتــار و روابــط کالســی

میتوانــد «فاصل ـهای را کــه بــر اثــر فقــر ،در موفقیــت تحصیلــی

معلمــان و دانشآمــوزان بهبــود یافتــه و قــوت قلــب در گفتــار،

«میــان کــودکان محــروم و بهرهمنــد» بهوجــود آمــده اســت،

شــکیبایی در هنــگام گــوش ســپردن بــه دیگــران و عزتنفــس

کاهــش دهــد ».در ایــن آزمایــش ،منظمــ ًا جلســاتی را بــه

دانشآمــوزان تقویــت شــده اســت .برخــی از معلمــان گفتنــد کــه

دانشآمــوزان  8تــا  11ســاله مقطــع «ابتدایــی ،دوم ،اختصــاص

ایــن بحثهــا بــر مشــارکت کالســی تاثیــری مثبــت داشــته اســت

میدادنــد .مشــخصه ایــن جلســات ،بحثهایــی بــود کــه توســط

و امــکان دارد کــه در برخــی از دانشآمــوزان ،طــرح پرسـشهای

دانشآمــوزان دربــاره موضوعاتــی همچــون انصــاف یــا خشــونت

بیشــتر را در تمــام درسهــا موجــب شــده باشــد .جنبــش فلســفه

پیــش میرفــت .بــه معلمــان آموزشهایــی خــاص داده بودنــد

بــرای کــودکان در دهــه  0791و در ایــاالت متحــده آغــاز شــد.

کــه هنــگام حضــور کــودکان در بحــث ،بــه عنــوان ناظــر و َ
حکــم

عمــل کننــد .اســتفن گــورارد ( ،)draroG nehpetSاســتاد
آمــوزش و پــرورش در دورهــام و بانــی ایــن ارزیابــی ،چنیــن
گفــت« :بــه گمــان مــن ،ایــن مطالعــه جالــب توجــه اســت.
نویسنده :اعظم پیکانی

برای خواندن مقاله کیوآر را اسکن کنید

آموزش مجازی چه مزیتهایی برای ما دارد؟
امــروزه محصــان بــه یــاری فضــای مجــازی در جریــان آمــوزش قــرار میگیرنــد .حــال بایــد دیــد کــه آیــا چنیــن آموزشــی بــه
یادگیــری مطلــوب میانجامــد و میتــوان بــا دیــد مثبــت آن را دنبــال کــرد یــا خیــر؟
در عصــر حاضــر پیشــرفتهای بســیاری در دنیــای ارتباطــات

معلــم بــا بهرهگیــری از چنیــن امکاناتــی در آمــوزش برخــی

ایجــاد شــده اســت و مــردم بــه واســطه تکنولوژیهــای جدیــد

دروس ،بــا تــاش کمتــری میتوانــد موضــوع را تفهیــم کنــد.

بــه ارتبــاط بــا یکدیگــر میپردازنــد .آمــوزش نیــز همچــون ســایر

بــه عنــوان مثــال معلــم در درس علــوم موظــف اســت کــه وســایل

تعامــات ،تحــت تاثیــر ایــن تکنولوژیهــا بــوده و خواهــد بــود.

آزمایــش را فراهــم کــرده و بــا صــرف وقــت بســیار بــه آزمایــش

از ایــن رو در ادامــه بــه بررســی مزیتهایــی کــه آمــوزش مجــازی

بپــردازد ،امــا در فضــای مجــازی میتوانــد فیلــم آزمایــش را

بــه همــراه دارد ،پرداختــه میشــود.

بارگــذاری کــرده و پــس از تماشــای شــاگردانش ،بــا آنهــا بــه

یادگیــری مســتقل ،یکــی از مهمتریــن آیتمهــای آموزشــی

بررســی موضــوع بپــردازد .در دســترس بــودن محتــوای آموزشــی

اســت کــه زمانــی کــه فــرد بــه آن دســت یافــت ،میتوانــد تــا

در فضــای مجــازی ،یکــی دیگــر از مزیــت هــای ایــن نــوع آمــوزش

پایــان عمــر بســته بــه تــوان ذهنــی و موقعیــت خــود بــه یادگیــری

مــی باشــد .در کالس مجــازی اگــر دانــش آمــوزان حاضــر نبودنــد

مباحــث علمــی بپــردازد .در جریــان یادگیــری مســتقل فــرد

یــا مطلــب بــه خوبــی برایشــان تفهیــم نشــد ،مــی تواننــد بــه

بایــد بــر اســاس نیازهــا و ویژگــی هــای خــود مطالــب آموزشــی

ســراغ فایــل هــای موجــود در کالس برونــد و آنهــا را ذخیــره

را دنبــال کنــد .زمانــی کــه دانشآمــوز در فضــای مجــازی بــه

کــرده و چندیــن بــار مــورد بررســی قــرار دهنــد تــا ایــرادات

پیگیــری مطالــب مــی پــردازد ،تــاش میکنــد بــا آزمــون و

شــان برطــرف شــود .فضــای مجــازی ،زمینــه فعالیــت محــوری

خطاهــای بســیار و بــدون اتــکا بــه معلــم مســائل را حــل کنــد و

را فراهــم میکنــد .در آمــوزش حضــوری بــه علــت محدودیــت

بــرای مباحــث جدیــد آمــاده شــود .در ایــن جریــان اســت کــه او

زمــان و بهرهگیــری معلــم از چنــد امــکان آموزشــی ،تدریــس

رفتــه رفتــه بــه یادگیــری مســتقل دســت مییابــد .تجربــه نشــان

گاهــی حالــت یکنواخــت بــه خــود گرفتــه و دانــش آمــوزان

داده کــه دانشآمــوزان و دانشــجویانی کــه بــا تــاش و پیگیــری

منفعالنــه بــه مطالــب گــوش داده و بــا اندکــی تــاش ذهنــی یــاد

خــود بــه یادگیــری مســتقل دســت یافتهانــد ،در آزمونهــای

میگیرنــد امــا ایــن نــوع یادگیــری چنــدان دوام نــدارد .در فضــای

مختلــف موفــق عمــل کــرده و در برهههــای بعــدی بــه خوبــی از

مجــازی معلــم در دســترس نبــوده و دانشآمــوزان نمیتواننــد

پــس فعالیتهــای آموزشــی و کاری برمیآینــد.

بــه کــرات از او ســوال کننــد .آنهــا مکلــف هســتند کــه بــا توجــه

بــه روز بــودن محتــوا ،یکــی از امکانــات و مزیتهــای آمــوزش

بــه فایــل هــا و فیلمهــای ارســالی معلــم ،مطالــب را دنبــال کننــد

مجــازی اســت .محتــوای رســمی و مکتــوب کــه در مــدارس

تــا بتواننــد پاســخگوی مســائل کتــاب باشــند .از ایــن رو همــواره

تدریــس مــی شــود ،اغلــب قدیمــی بــوده و مربــوط بــه ســالیان

بــه تــاش و مطالعــه بــرای یادگیــری میپــردازد .یادگیــریای

گذشــته اســت .گاه معلمــان نیــز از آمــوزش چنیــن محتوایــی

کــه بــا تــاش و پیگیــری آنهــا اتفــاق افتــاده ،بــه مراتــب بســیار

دلــزده مــی شــوند ،لیکــن اجبارهــای بیرونــی آنهــا را بــه آمــوزش

عمیقتــر و ماندگارتــر از یادگیــری ای اســت کــه در کالسهــای

ایــن مطالــب مجبــور مــی کنــد .چنیــن اجبارهایــی در دفتــر

حضــوری از طریــق ســخنوری معلــم شــکل میگیــرد.

تالیــف کتــب درســی نیــز حاکــم اســت ،امــا در فضــای مجــازی

صرفهجویــی در هزینــه و زمــان ،یکــی از مزیتهــای بســیار

خوشــبختانه چنیــن اجبارهایــی وجــود نــدارد و معلمــان بــه طــور

مهــم در رابطــه بــا آمــوزش مجــازی اســت .ایــن نــوع آمــوزش

انفــرادی یــا تیمــی ،متناســب بــا موضوعــات درســی بــه تولیــد

انعطافپذیــر بــوده و هــر فــرد در هــر زمــان و مــکان میتوانــد

محتــوا مــی پردازنــد و ســپس آنهــا را بــرای دانشآمــوزان خــود

بــه یادگیــری بپــردازد .فــرد یادگیرنــده بــه جــای ایــن کــه زمــان

در فضــای مجــازی بارگــذاری میکننــد .در آمــوزش مجــازی

زیــادی را بــرای رفــت و آمــد صــرف کنــد و هزینههــای گزافــی را

عــاوه بــر وجــود محتــوای بــه روز ،امکانــات دیگــری از جملــه؛

بــرای شــهریه و خریــد کتابهــای آموزشــی (کــه بعضــا محتــوای

فیلــم ،صــوت ،انیمیشــن و ...وجــود دارد.

چنــدان مطلوبــی هــم نــدارد) صــرف کنــد ،میتوانــد بــا دانلــود

کــردن فایلهــای مرتبــط بــا مفاهیــم
درســی ،بــه آمــوزش و یادگیــری بپــردازد و
در مواقــع ضــروری آنهــا را مــرور کنــد.
یکــی دیگــر از مزایــای آمــوزش مجــازی،
بهــره گیــری از محتــوای مختصــر و مفیــد
میباشــد .در آمــوزش حضــوری مبنــای
آمــوزش کتابهــای مکتــوب مــی باشــد کــه
حجــم بســیاری داشــته و معلــم نیــز ملــزم
بــه آمــوزش آنهــا میباشــد .لیکــن در
فضــای مجــازی معلــم مختــار اســت کــه بــا
بهرهگیــری از فــای هــای متنــوع بــه تولیــد
محتــوا بپــردازد و آنهــا را بــرای فراگیــران
خــود بارگــذاری کنــد .از ایــن رو میتوانــد
مطالــب مهــم را گلچیــن کــرده و بــه شــکل
منســجم بــه آمــوزش آنهــا بپــردازد .در
فضــای مجــازی اســترس دانشآمــوزان
کاهــش مییابــد و بــا آرامــش بیشــتری بــه
دنبــال کــردن کالس میپردازنــد .در ایــن
رابطــه معلــم بــه خوبــی متوجــه میشــود
کــه دانشآمــوزی کــه در کالس از صحبــت
کــردن و توضیــح بســیار شــرم داشــت ،اکنــون بــا آرامــش خاطــر و بــدون نگرانــی صحبــت میکنــد .چنیــن دانشآمــوزی در فضــای
مجــازی م ـی تواننــد تمامــی ایدههــای خــود را بیــان کــرده و کمکــم قــدرت برقــراری ارتبــاط را در فضــای حقیقــی کســب کنــد .یکــی
دیگــر از مزایــای آمــوزش مجــازی ایــن اســت کــه در ایــن نــوع آمــوزش در مقایســه بــا آمــوزش حضــوری ،دانشآمــوزان از قــدرت
اختیــار بیشــتری برخوردارنــد و بــه گونـهای ایــن فضــا یادگیرنــده محــور اســت .در فضــای حقیقــی برخــی معلمــان همچنــان بــه کالس
داری خشــک و اربــاب منشــانه اعتقــاد دارنــد و اجــازه آزادی عمــل را بــه دانشآمــوزان خــود نمیدهنــد .خوشــبختانه در فضــای
مجــازی چنیــن معلمانــی بــه علــت دسترســی اولیــا ،مدیــر و معاونیــن بــه چارچــوب کالس ،چــارهای جــز خویشــتنداری نداشــته و
نمیتواننــد کنتــرل همــه جانبــه داشــته باشــند .در ایــن شــرایط دانشآمــوزان فرصــت مناســبی بــرای بیــان دیدگاههــا و ایدههــای
خــود دارنــد.
تنــوع ابزارهــای ارزشــیابی در فضــای مجــازی ،یکــی دیگــر از مزایــای ایــن نــوع آمــوزش میباشــد .در ایــن فضــا معلــم میتوانــد بــا
ابزارهــای مختلــف بــه ارزشــیابی دانشآمــوزان خــود بپــردازد و ایــن تنــوع ســبب میشــود کــه دانشآمــوزان رغبــت بیشــتری بــه
مشــارکت و تــاش داشــته باشــند.

نویسنده :اعظم پیکانی

برای خواندن مقاله کیوآر را اسکن کنید

آموزش در فضای مجازی چه معایبی دارد؟
آمــوزش مجــازی هماننــد ســایر آموزشهــا در کنــار مزایــای خــود ،معایبــی را نیــز بــه همــراه دارد .دانســتن ایــن معایــب بــه
مــا کمــک میکنــد کــه بــا بینــش روشـنتر ،بتوانیــم از امکانــات و آمــوزش در ایــن فضــا بهــره بگیریــم.
آمــوزش در فضــای مجــازی نقــاط ضعــف و نقــاط قوتــی را در

معلــم قــادر اســت کــه دانشآمــوزان خــود را گروهبنــدی کنــد

بــردارد .در مقالــه پیشــین بــه نقــاط قــوت ایــن نــوع آمــوزش

امــا از میــزان و چگونگــی فعالیــت آنهــا آگاهــی نــدارد .از ایــن

پرداختــه شــد .در ایــن مقالــه بــه نقــاط ضعــف آن پرداختــه

رو در آمــوزش مجــازی گاهــی معلــم پــروژهای را بــه گروهــی از

میشــود .یکــی از نقــاط ضعــف آمــوزش مجــازی در کشــور

شــاگردان خــود محــول میکنــد ،امــا تنهــا چنــد نفــر آن را انجــام

مــا ،ســرعت پاییــن اینترنــت و نبــود زیرســاختهای کافــی

میدهنــد و ســایر افــراد گــروه پشــت عملکــرد دیگــران پنهــان

میباشــد .ســرعت پاییــن اینترنــت باعــث میشــود کــه معلمــان

میشــوند.

بــه ســختی بتواننــد فیلمهــا و فایلهــای خــود را بارگــذاری کننــد

ناآشــنایی بــا فضــای مجــازی و امکانــات آن ،یکــی از نقاط ضعف

و زمــان بســیاری را بــرای ایــن کار صــرف نماینــد .از ســوی دیگــر

آمــوزش مجــازی میباشــد .ایــن نقطــه ضعــف بیشــتر متوجــه

نیــز تمامــی دانشآمــوزان دسترســی بــه اینترنــت پــر ســرعت

معلمــان بــا ســابقه اســت .برخــی از معلمــان باســابقه علیرغــم

نداشــته و بــه ســختی میتواننــد فایلهــا را دانلــود کننــد.

برخــورداری از دانــش بســیار و اخــاق مطلــوب ،نمیتواننــد

عــاوه بــر ســرعت پاییــن ،در کشــور مــا زیرســاختهای فناورانــه

بــه خوبــی در فضــای مجــازی فعالیــت کننــد .چنیــن مشــکلی

مناســبی بــرای آمــوزش مجــازی وجــود نــدارد .در آمــوزش عالــی

متوجــه برخــی دانشآمــوزان نیــز میباشــد .از ایــن رو ضــرورت

ســامانههای مدیریــت یادگیــری بــا کمبودهــای بســیار مواجــه

دارد کــه اداره آمــوزش و پــرورش دورههــا و کارگاههای آموزشــی و

هســتند و در آمــوزش و پــرورش نیــز برنامــه شــاد مشــکالت

توجیهــی بــرای معلمــان و دانشآمــوزان درنظــر بگیرد .دشــواری

بســیاری از جملــه ،مشــکالت دسترســی ،متوقــف شــدن در بیــن

ارزشــیابی فراگیــران ،یکــی دیگــر از ضعفهــای آمــوزش مجــازی

کالس و ...را بــه همــراه دارد.

میباشــد .ســرعت پاییــن اینترنــت ،باعــث میشــود کــه گاهــی

عــدم امــکان آمــوزش چهرهبهچهــره ،یکــی دیگــر از مشــکالت

در حیــن ارزشــیابی از دانشآمــوز اینترنــت قطــع شــود .ایــن

آمــوزش مجــازی میباشــد .در فضــای مجــازی عمومـ ًا معلــم قادر

امــر ســبب میشــود کــه او انگیــزه و آمادگــی بــرای ارزشــیابی

بــه مشــاهده دانشآمــوزان خــود نیســت و تنهــا دانشآمــوزان

دوبــاره را نداشــته باشــد و ناراحــت و کســل شــود .ارزشــیابی

میتواننــد تصویــر او را مشــاهده کننــد .معلــم تنهــا میتواننــد

در فضــای مجــازی بــرای معلــم نیــز دشــواریهای بســیاری

ویسهــای دانشآمــوزان را گــوش داده و تکالیــف بارگــذاری

دارد .در فضــای حضــوری معلــم میتوانــد بــه خوبــی بــه

شــده توســط آنهــا را بررســی کنــد .ایــن امــر ســبب میشــود

دانشآموزانــش بازخــورد بدهــد و آنهــا را متوجــه نقایصشــان

کــه ارتبــاط در فضــای مجــازی شــکل مکانیکــی بــه خــود بگیــرد

کنــد .ایــرادات جزئــی آنهــا را گوشــزد کنــد و ســریعتر کالس را بــه

و صمیمیــت کمتــر شــود .ارتبــاط چهرهبهچهــره ،یکــی از

هــدف مشــخص درس برســاند .در فضــای مجــازی امــکان چنیــن

برانگیزانندههــای مفیــد در امــر یادگیــری اســت .عــدم امــکان

ارزشــیابی بــا کیفیتــی وجــود نــدارد .ایــن امــر ضعــف یادگیــری

فعالیــت گروهــی در فضــای مجــازی ،یکــی دیگــر از ضعفهــای

را در دانشآمــوزان بــه ویــژه دانشآمــوزان دیرآمــوز بــه دنبــال

موجــود در ایــن فضــا میباشــد .یکــی از آیتمهــای مهــم در

دارد .یکــی دیگــر از معایــب ارزشــیابی در فضــای مجــازی ،روی

ایجــاد یادگیــری مطلــوب و عمیــق ،فعالیــت کــردن بــه شــکل

آوردن دانشآمــوزان فرصــت طلــب بــه تقلــب میباشــد .در

گروهــی میباشــد.

آمــوزش عالــی ،امکانــی بــرای شناســایی تقلــب افــراد در تکالیــف

در فضــای حقیقــی معلمــان بــه ســهولت دانشآمــوزان را

دیــده میشــود امــا در برنامــه شــاد چنیــن امکانــی وجــود نــدارد.

گروهبنــدی کــرده و میــزان و نحــوه فعالیــت تــک تــک اعضــای

عــدم وجــود تعامــل موثــر و انگیــزه کافــی ،یکــی از معایــب دیگــر

گــروه را زیــر نظــر دارنــد .در صورتــی کــه در فضــای مجــازی

آمــوزش مجــازی میباشــد .بــدون شــک تعامــل موثــر و انگیــزه،

چنیــن امکانــی وجــود نــدارد.

دو امــر مهــم و اساســی در جریــان یادگیــری میباشــند.

نشــان

داده کــه در فضــای

تجربــه

حقیقــی تعامــل

موثــر،

ســبب

بر ا نگیختــن

د ا نشآ مــو ز ا ن

بــه فعالیــت و

یادگیــری میشــود.

ایــن امــر در رابطه

بــا دانشآمــوزان

ابتدایــی بیشــتر

نمــود دارد .از ایــن

رو ضــرورت دارد

کــه اولیــای آنهــا در

آمــوزش مجــازی،

پابهپــای فرزنــدان

خــود کالسهــا

را دنبــال کــرده و

بــه تشــویق آنهــا

بپردازنــد تــا مشــکل

تعامــل و انگیــزه

در آمــوزش مجــازی

برطــرف شــود.

در عبــارات فــوق بــه

معایــب و نقــاط

ضعــف در رابطــه بــا

آمــوزش مجــازی

پرداختــه

شــد.

بــدون شــک ایــن

نــوع آمــوزش نیــز

ســایر

آموزشهــا دارای

وجــوه مثبــت و

منفــی

بســیاری

اســت .بــا گذشــت

زمــان از وجــوه

هماننــد

منفــی ایــن آمــوزش کاســته میشــود و وجــوه مثبــت آن قــوت میگیــرد .در ایــن راســتا مــا بــه عنــوان دانشآمــوز یــا معلمخــواه
ناخــواه ملــزم بــه آمــوزش در ایــن فضــا ،در شــرایط خــاص هســتیم .از ایــن رو بهتــر اســت کــه بــا تــاش خــود بتوانیــم نقــاط ضعفــی
را کــه در ایــن فضــا مربــوط بــه خودمــان اســت را برطــرف کنیــم .ســعی کنیــم کــه در کنــار بهرهگیــری از کالسهــای مجــازی ،میــزان
مطالعــه خــود را چنــد برابــر کنیــم.

نویسنده :اعظم پیکانی

برای خواندن مقاله کیوآر را اسکن کنید

چگونه میتوانیم زرنگترین دانشآموز مدرسه شویم؟
زمانــی مــا میتوانیــم دانشآمــوز زرنگــی شــویم کــه عــاوه بــر درس خوانــدن ،در ســایر فعالیتهــا نیــز ســرآمد باشــیم.
بتوانیــم کار و درآمــد داشــته باشــیم و از طریــق درس خوانــدن و کارکــردن خــود را بــرای آینــده روشــن آمــاده کنیــم.
تواناتریــن و فعالتریــن دانشآمــوزان ،افــرادی هســتند کــه

در گام دوم مــا بایــد شــغلهای گوناگــون را مــورد بررســی قــرار

زمــان خــود را تنهــا بــه درس خوانــدن اختصــاص نمیدهنــد.

دهیــم و آنهــا را از حیــث اهمیتشــان در جامعــه و نزدیــک

بلکــه چندبعــدی بــوده و در پــی فعالیتهایــی ماننــد :ورزش،

بــودن بــه تواناییهــا و عالیــق خــود بســنجیم و در نهایــت

هنــر ،اشــتغال پــاره وقــت و ...هســتند .پرداختــن بــه

چنــد شــغل را بــرای خــود انتخــاب کنیــم .در ادامــه بــه برخــی

فعالیتهــای متنــوع از جملــه اشــتغال ،از یــک ســو مــا را از

از مشــاغل پــاره وقتــی کــه میتوانیــم در حیــن تحصیــل بــه

حالــت دلزدگــی ناشــی از درس خوانــدن بســیار رهــا میســازد و

آنهــا بپردازیــم اشــاره میشــود .یکــی از شــغلهایی کــه مــا

از ســوی دیگــر مــا را در راســتای کسـبوکار بــا تجربــه میســازد.

میتوانیــم در حیــن تحصیــل بــه آن بپردازیــم ،تدریــس کــردن

هــر فــرد بــرای موفقیــت الزم اســت کــه ذهــن خــود را فعــال ســازد

اســت .در ایــن رابطــه نقطــه شــروع مــا میتوانــد آمــوزش بــه

و کســب تجربــه کنــد .پــس چــه خــوب اســت کــه مــا در هنــگام

همکالســیهای خــود باشــد .بهتــر اســت کــه مــا بــا مطالعــه

تحصیــل بــه دنبــال شــغل مناســب بــرای خــود باشــیم .در ایــن

درس مــورد نظــر ،خودمــان را بــه خوبــی در آن تقویــت کنیــم.

صــورت هــم بــه درآمــد و پسانــداز دســت یافتــه و از آن مهمتــر

آن گاه بــا اعتمادبهنفــس و تمریــن آمــاده تدریــس شــویم .بــرای

در آینــده بــا ذهــن آگاه فارغالتحصیــل شــده و بــا شــناخت

کار تدریــس میتوانیــم فراتــر از همکالســیها و دوســتان خــود

مناســب ،شــغل مطلوبــی را بــرای خــود پیــدا میکنیــم .شــاید

پیــش برویــم و در ســایتهای آمــوزش ماننــد :اســتاد بانــک،

در نــگاه اول پرداختــن بــه شــغلهای پــاره وقــت و درآمــد پاییــن

اســتاد ســام و ...بــه عنــوان مــدرس خــود را معرفــی کنیــم یــا

آنهــا ،بــرای مــا جذابیــت نداشــته باشــد ،اگــر مــا زندگینامــه

ویدئوهایــی از تدریــس خــود جم ـعآوری کــرده و در ســایتهایی

افــراد مشــهور جامعــه را مطالعــه کنیــم درمییابیــم کــه اغلــب

مثــل :فــرادرس ،فرادانــش و ...بارگــذاری کنیــم .ممکــن اســت

ایــن افــراد از دوران نوجوانــی در پــی هدفــی بــوده و مشــاغلی را

ایــن کار بــا عالیــق و انتظــارات مــادی مــا چنــدان همســو نباشــد.

دنبــال کردهانــد و از طریــق ایــن مشــاغل بــه مهارتهــای اساســی

لیکــن بهتــر اســت بــه ایــن نکتــه توجــه کنیــم کــه در نقطــه شــروع

دســت یافتــه انــد .در کشــور مــا اصــو ً
ال مــدارس و دانشــگاهها

قــرار داریــم و بــه نــدرت بــه تعــداد مخاطبــان مــا افــزوده شــده و تا

مهارتهــای چندانــی را بــه مــا آمــوزش نمیدهنــد .از ایــن رو

پایــان تحصیــات و یافتــن شــغل موردنظــر میتوانیــم پسانــداز

برخــی افــراد پــس از اتمــام تحصیــات دانشــگاهی ،نمیتواننــد

مطمئنــی را بــرای خــود ،از ایــن راه داشــته باشــیم .یکــی دیگــر

شــغل مناســبی را بیابنــد .پــس الزم اســت کــه مــا خودمــان در

از کارهایــی کــه مــا میتوانیــم در اوقــات آزاد خــود انجــام داده

حیــن تحصیــل بــه دنبــال شــغل و کســب مهارتها باشــیم .شــاید

و بــه دانــش و مهــارت خــود بیفزاییــم ،انجــام پــروژه میباشــد.

ســوال پیــش آیــد کــه مــا بــرای اشــتغال بایــد چــه گامهایــی را

بــرای ایــن کار میتوانیــم بــه ســایتهایی ماننــد :انجــام میــدم،

طــی کنیــم؟ بــرای اینکــه بتوانیــم تواناییهــای خــود را بشناســیم

پونیشــا و ...مراجعــه کنیــم و نیــاز افــرادی کــه بــه انجــام پــروژه

میتوانیــم از پرسشــنامه استانداردشــده شــخصیت اســتفاده

نیــاز دارنــد ،بررســی کنیــم و بــر اســاس پــروژه ،اطالعــات خــود

کنیــم .بهتریــن پرسشــنامهای کــه در ایــن رابطــه وجــود دارد و

را بــاال ببریــم و پــس از کســب مهارتهــا و اطالعــات ،اقــدام

میتوانــد تواناییهــای مــا را بــرآورد کنــد ،پرسشــنامه طبقــه

بــه انجــام پــروژه کنیــم .در کنــار شــغلهای نامبــرده فــوق

بنــدی شــده هالنــد(  )2391اســت کــه خصوصیــات شــخصیتی

میتوانیــم بــر حســب توانایــی خــود بــه مشــاغل فنــی نیــز اقــدام

دانشآمــوزان را بــه محیطهــای کاری مرتبــط میســازد .مــا

کنیــم و نیــروی جســمانی و ذهنــی خــود را بــه کار بگیریــم .در

عــاوه بــر بهــره گیــری از پرسشــنامه هالنــد میتوانیــم ویژگیهــا

ایــن رابطــه میتوانیــم در آموزشــگاههای تاسیســات ،تعمیــرات

و صفــات خــود و همچنیــن ضعفهــا و قوتهــای خــود را در

خــودرو ،لــوزام خانگــی ،موبایــل و ...دورههــای مرتبــط را

دروس مختلــف بــرآورد کــرده و در یــک صفحــه یادداشــت کنیــم.

گذرانــده و مشــغول بــه کار شــویم.

مزیــت کســب مهــارت در ایــن شــغلها ایــن اســت کــه اگــر در آینــده در شــغل مــورد عالقــه خــود مشــغول بــه کار شــدیم ،میتوانیــم
نیازهــای خــود را در زمینــه فنــی برطــرف ســازیم.
یکــی دیگــر از مشــاغلی کــه مــا میتوانیــم انجــام دهیــم و نیــازی بــه مهــارت و آمــوزش پیــش از کار نــدارد ،بازاریابــی میباشــد .ایــن
کار مــا را بــا بــازار آزاد و چگونگــی خریــد و فــروش آشــنا ســاخته و فــن بیــان مــا را نیــز تقویــت میکنــد .بــرای اشــتغال بــه ایــن کار،
بهتــر اســت کــه جــذب شــرکتهای بازاریابــی شــبکهای نشــویم .زیــرا ورود بــه آنهــا مســتلزم پرداخــت وجوهــی هســت و ملــزم بــه
فــروش محصوالتــی هســتیم

کــه از کیفیــت آنهــا بیاطــاع

بــوده و نمیتوانیــم بــرای

آنهــا خریــدار مناســبی پیــدا

کنیــم .بهتــر اســت از طریــق

کانالهــای تلگرامــی یــا

بازدیــد از تولیدیهــا و

کارگاه هــا ،خــود را بــه عنــوان

بازاریــاب معرفــی کــرده

و در صــورت همراهــی آنهــا بــا

تبلیــغ و فــروش محصــوالت

شــان در فضــای مجــازی بــه

کسب درآمد برسیم.
در عبــارات فــوق بــه اشــتغال

در کنــار تحصیــل پرداختــه

شــد و بــه برخــی مشــاغل

اشــاره گردیــد .بــدون شــک

توجــه بــه ایــن بعــد بــه مــا

کمــک میکنــد تــا بتوانیــم بــه

برنامهریــزی و هدفگــذاری

در زندگــی خــود دســت یابیــم.

قــدر زمان را بدانیم و آن را به

شــکل مناســب بــه کار بگیریــم

و در پایــان از پیشــرفتی کــه

در تمامــی جنبههــای زندگــی

خــود داشــتهایم ،احســاس

رضایــت کنیــم.

نویسنده :اعظم پیکانی

برای خواندن مقاله کیوآر را اسکن کنید

چگونه میتوانیم کودک چهارساله را به نقاشی ترغیب کنیم؟
یادگیــری و ترســیم نقاشــی در کــودکان ،پیــش زمینــه یادگیــری فعالیتهــای دوران دبســتان اســت .زمانیکــه کــودک
مــا بــه کشــیدن نقاشــی و ادامــه دادن بــه آن عالقمنــد شــود ،میتوانــد فعالیتهــای بعــدی را بــا کیفیــت بهتــری دنبــال
کنــد.
فعالیــت نقاشــی ســبب ایجــاد حــس آرامــش و آزادی خیــال

(( خرگــوش کوچولــو هویــج بزرگــی پیــدا کــرد و دوســتانش را

میشــود .آرامــش ،محــرک اصلــی کــودکان بــرای فعالیــت

صــدا زد )).ایــن راهــکار نوعــی بــازی اســت کــه در آن کــودک مــا

و تــاش اســت و آزادی خیــال ،زمینهســاز تفکــر ســازنده

از نقاشــی کــردن خســته نمــی شــود و همچنان بــه کار خــود ادامه

در کــودک اســت .از ســوی دیگــر نقاشــی ســبب هماهنگــی

میدهــد .انتخــاب لــوازم مناســب بــرای نقاشــی نیــز میتوانــد

عضــات میشــود و زمینهســاز یادگیــری خوانــدن ،نوشــتن

تمایــل و قــدرت فرزنــد مــا را در کشــیدن نقاشــی افزایــش

و ریاضیــات اســت .عــاوه بــر آن کــودک مــا بــه وســیله نقاشــی

بدهــد .فرزنــد مــا در ســن چهارســالگی بــه خوبــی نمیتوانــد

میتوانــد عواطــف و دغدغههــای خــود را بــر روی کاغــذ بیــاورد

رنگآمیــزی کنــد و بــا مــداد رنگــی ارتبــاط برقــرار کنــد .بهتــر

و احســاس سبکســالی کنــد .بــر ایــن اســاس الزم اســت کــه بــه

اســت بــرای او وســایلی همچــون ،پاســتل گچــی نــرم ،پاســتل

آمــوزش نقاشــی بــه کــودک خــود بپردازیــم .آمــوزش نقاشــی

روغنــی ،گــچ خیــس ،رنــگ انگشــتی و ...تهیــه کنیــم .اســتفاده

یــا هــر آمــوزش دیگــر ،بایــد بــدون کنتــرل و محدودیــت کــودک

از ایــن لــوازم متنــوع ،هیجــان برانگیــز اســت و کــودک مــا را بــه

انجــام گیــرد .پــس بهتــر اســت کــه آمــوزش نقاشــی بــه کــودک

نقاشــی تشــویق میکنــد.

را بــه یــک کار جــذاب و لــذت بخــش تبدیــل کنیــم .از ایــن رو

یکــی دیگــر از راهکارهــای ایجــاد عالقــه بــه نقاشــی و

بایــد بــه ایجــاد عالقــه در فرزنــد خــود بپردازیــم .از آن جایــی

اعتمادبهنفــس در کــودک مــا ایــن اســت کــه بــه انتخابهــای او

کــه در ایــن نوشــتار مخاطــب مــا کــودکان چهارســاله میباشــد.

احتــرام بگذاریــم .کــودک مــا تخیــل بســیار باالیــی در ســن چهــار

بــه راهکارهــای ایجــاد عالقــه بــه نقاشــی در کــودکان چهارســاله

ســالگی دارد و ایــن امــر تــا ســنین دبســتان ادامــه دارد .ممکــن

پرداختــه میشــود.

اســت کــه او بــا قــدرت تخیــل خــود اثــری خلــق کنــد کــه بــرای

یکــی از راهکارهــای موثــر در تشــویق کــودک بــه نقاشــی ،همراه

مــا چنــدان خوشــایند نباشــد و آشــفته بــه نظــر برســد .در ایــن

شــدن بــا او میباشــد .نشســتن در کنــار او و تشــویق ،قــوت قلــب

رابطــه مــا حــق نداریــم کــه بــه او بگوییــم کــه ایــن چــه چیــزی

را در کــودک مــا بیشــتر کــرده و بــا تــاش و دقــت بیشتــری بــه

اســت کــه کشــیدی بایــد برگهــای درخــت را رنــگ ســبز مــی

ایــن کار میپــردازد .نکتــه قابــل ذکــر در ایــن رابطــه ایــن اســت

زدی و یــا نبایــد بــه دســتکاری نقاشــی کــودک بپردازیــم .اگــر

کــه بایــد از پرســیدن ســواالت زیــاد بپرهیزیــم .بــه ویــژه وقتــی

مــا اجــازه بدهیــم تــا کــودک مــان بــر اســاس تخیــل خویــش بــه

فرزنــد مــا تــازه شــروع بــه نقاشــی کــرده اســت .ایــن کار ســبب

دســتکاری واقعیــت بپــردازد و بــر اســاس عالقــه خــود پیــش

دلزدگــی و گاهــی خشــم نهــان در فرزنــد مــا میشــود .بهتــر اســت

بــرود ،بــه ادامــه فعالیــت نقاشــی عالقمنــد میشــود و اعتمــاد بــه

تنهــا نظــر فرزنــد خــود را در ادامــه کار بپرســیم و یــا بــه او بگوییــم

نفســش افزایــش مییابــد.

کــه مــی شــود در مــورد نقاشــیای کــه کشــیده بــه مــا توضیــح

تشــویق کودکمــان بــه کشــیدن خطهــای افقــی و عمــودی،

بدهــد.

یکــی دیگــر از راهکارهــای ایجــاد عالقــه در او بــه نقاشــی اســت.

تبدیــل داســتان بــه نقاشــی ،یکــی از راهکارهــای جذابــی اســت

کشــیدن ایــن خطــوط عــاوه بــر ایجــاد عالقــه در کــودک بــرای

کــه کــودک مــا را بــه کشــیدن و ادامــه نقاشــی ترغیــب مــی کنــد.

نقاشــی ،ســبب میشــود کــه قــدرت بینایــی و خالقیــت او

در ایــن رابطــه مــا میتوانیــم داســتان ســاده و کوتاهــی را تعریــف

افزایــش یابــد ،همچنیــن اعتمادبهنفســش تقویــت شــود .نکتــه

کنیــم و در حیــن تعریــف از فرزندمــان بخواهیــم کــه بــرای آن

قابــل ذکــر در ایــن رابطــه ایــن اســت کــه کــودک مــا هــر رنگــی را

نقاشــی بکشــد .بــه عنــوان مثــال میتوانیــم داســتانی بــه ایــن

در دســت گرفــت تــا بــا آن بــه ترســیم خطــوط بپــردازد ،بهتــر

شــکل تعریــف کنیــم:

اســت کــه مــا آن رنــگ را بــا صــدای بلنــد نــام بریــم و در حیــن کار

از کودکمــان در مــورد رنگهــا ســوال کنیــم .زمانــی کــه کــودک مــا توانســت خطــوط افقــی و عمــودی را بــه خوبــی ترســیم کنــد ،مــا
میتوانیــم کمکــم او را بــا اشــکال هندســی آشــنا کنیــم و بــرای ایــن کار بایــد از شــکل دایــره شــروع کنیــم و کمکــم کشــیدن دایــره را بــه
او آمــوزش دهیــم و پــس از آن مثلــث و ســپس مربــع را آمــوزش دهیــم.
اســتفاده از طــرح تشــویقی ،یکــی از راهکارهــای ایجــاد عالقــه در فرزندمــان بــه نقاشــی اســت .طــرح تشــویقی ،یکــی از ابزارهــای
تشــویقی مــورد اســتفاده معلمــان در مــدارس اســت .در ایــن رابطــه معلمــان بــر روی مقــوای بــزرگ نقاشــی هــای متنوعــی کشــیده
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
نقاشـیهایی 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 .عــاوه بــر ایــن مــی توانیــم نقاشـیهای قدیمــی تــر او را بایگانــی
کنیــم و پــس از مدتــی بــه همــراه خــودش بــه بررســی بپردازیــم.

نویسنده :اعظم پیکانی

برای خواندن مقاله کیوآر را اسکن کنید

مغز چگونه آگاهی را به وجود میآورد؟
مسئله آگاهی از دیرباز تاکنون ،مهمترین و پرمناقشهترین بحثها را میان متفکران برانگیخته است.
مســئله آگاهــی از دیربــاز تاکنــون ،مهمتریــن و پرمناقشــهترین

«تمامــی زندگــی آگاهانــه مــا معلــول ایــن فرایندهــای ســطح

بحثهــا را میــان متفکــران برانگیختــه اســت .امــروزه کــه علــم

پاییــن اســت» .اگرچــه محاســبه فرایندهــای پرشــماری کــه در

جنبــه شــگفتآور و رازگونــه پدیدههــای طبیعــی ،ازجملــه

ایــن ســطوح جریــان دارد بــه علــت کوچکــی و آســیبپذیری

بــدن انســان را از آنهــا زدوده و همــه آنهــا را بــه ســازوکارهایی

آنهــا بســیار دشــوار اســت ،مشــکالت مهمتــری در حــوزه نظــری

فروکاســته ،کــه بــا مفاهیــم روشــن علمــی و محاســبات ریاضــی

و فلســفی وجــود دارد .پدیدههــای آگاهــی «درونــی ،اولشــخص

قابلتوضیحانــد؛ مســئله آگاهــی احتمــاال از معــدود مســائلی

و کیفی»انــد .اگــر بپذیریــم ایــن پدیدههــا رابطــه مســتقیمی بــا

اســت کــه آن را نمیتــوان بهراحتــی بــه اینگونــه شــرحها

فرایندهــای مغــزی دارنــد ،بایــد بتوانیــم ایــن ارتبــاط را مشــخص

فروکاســت .فرایندهــای عصبشــناختی و زیستشــناختی کــه

کنیــم .بایــد بهشــکل روشــنی شــرح دهیــم کــه «آتــشزدن

میتــوان آنهــا را بــا مشــاهدات تجربــی و نظریههــای علمــی

الکتروشــیمیایی نورونــی در ســیناپسها ،چگونــه موجــب

توصیــف کــرد ،چگونــه موجــب شــکلگیری پدیدههــای آگاهانــه

پدیدههــای خصوصــی ،ذهنــی و کیفــی میشــوند» .دیــدن یــک

میشــوند؟ از منظــر علمــی ،وقتــی محرکهــای بیرونــی بــر

درخــت ،گــوشدادن بــه موســیقی و احســاس نگرانیداشــتن یــا

حــواس مــا اثــر میکننــد ،زنجیــرهای از فرایندهــا در ســلولهای

ترســیدن ،همگــی تجربههــای کیفیانــد .ایــن تجربههــا کــه

عصبــی مــا (نورونهــا) بــه کار میافتنــد .حــال مســئله ایــن

وضعیتهــای آگاهانــه ایجــاد میکننــد« ،کوالیــا» نــام دارنــد.

اســت کــه «در فاصلــه یــورش محرکهــا بــه گیرندههــای مــا و

مســئله اصلــی ایــن اســت :کوالیــا چگونــه بــا فعالیــت نورونهــا

تجربــه آگاهــی ،دقیقــا چــه اتفاقــی میافتــد؟ فرایندهــای میانــی

مرتبــط میشــود؟ بــه پرســش ارتبــاط ذهــن و مغــز در طــول

بــه چــه شــیوهای موجــب وضعیتهــای آگاهانــه میشــوند؟»

تاریــخ تفکــر پاس ـخهای گوناگونــی داده شــده اســت .برخــی بــه

یافتــن راهحــل ایــن مســئله ،پــروژه اصلــی جــان ســرل ،متفکــر

نظریــه دوگانهانــگاری روی آوردنــد .ایــن نظریــه نخســتینبار

آمریکایــی ،در کتــاب «راز آگاهــی» اســت کــه در ســال 0991

توســط دکارت و گالیلــه مطــرح شــد و امــروزه نیــز کســانی ماننــد

منتشــر شــد .ســرل در ایــن کتــاب ،نخســت چنــد مــورد از

پنــروز بهنوعــی طرفــدار آننــد .از نظــر آنهــا ،دو جهــان متمایــز

مهمتریــن نظریههــای علمــی در جهــان آنگلوساکســون را

وجــود دارد :واقعیــات فیزیکــی کــه موضــوع بررســی علمانــد و

معرفــی و نقــد میکنــد؛ ســپس موضــع خــود را شــرح میدهــد.

واقعیتهــای روانــی کــه از حیطــه پژوهــش علمــی خــارج اســت.

فرانســیس کریــک ،جرالــد ادلمــن ،راجــر پنــروز ،دانیــل دنــت،

آگاهــی بــه جهــان دوم تعلــق دارد؛ بنابرایــن نمیتــوان آن را ب ـه

دیویــد چالمــرز و ایزرائــل روزنفیلــد متفکرانیانــد کــه ســرل

شــیوه علمــی مطالعــه کــرد .ســرل کــه بهدنبــال توضیحــی علمــی

در ایــن کتــاب بــه نظریههــای آنهــا میپــردازد .پرداختــن

بــرای تجربههــای آگاهانــه اســت ،ایــن دیــدگاه را بهوضــوح رد

بــه مســئله آگاهــی بــه شــیوه علمــی ،در آغــاز کار مــا را بــا

میکنــد .در جنــاح دیگــر ،گروهــی از دانشــمندان معتقدنــد

مشــکالتی جــدی مواجــه میکنــد .علــوم بــا تعریــف چنــد کمیــت

بــرای گریــز از دوگانهانــگاری ،بایــد آگاهــی را بــه چیــزی دیگــر

میکوشــند فرایندهــای فیزیکــی را بــه شــکل واضحــی تشــریح

فروکاســت .برخــی همچــون دنــت آن را بهکلــی کنــار میگذارنــد

کننــد .هرچقــدر هــم کــه محاســبات مبتنیبــر ایــن کمیتهــا

و منکــر واقعیتداشــتنش میشــوند .ســرل ایــن دیــدگاه را نیــز

پیچیــده باشــند ،میتــوان آنهــا را بــا الگویــی روشــن توصیــف

نمیپذیــرد ،زیــرا از نظــر او ،نظریــه دنــت نمیتوانــد مســئله

کــرد .مثــا از دیــدگاه عصبشــناختی ،فرایندهــای مرتبــط

کوالیــا را حــل کنــد .طرفــداران نظریــه فروکاســت آگاهــی ،بــرای

بــا ادراک در ســطوح ُخــرد نورونهــا و ســیناپسها اتفــاق

توضیــح فعالیتهــای ذهنــی بــه اســتعاره کامپیوتــر متوســل

میافتنــد .مغــز انســان ســاختار پیچیــدهای اســت متشــکل از

میشــوند .از نظــر آنــان ،ذهــن صرفــا یــک برنامــه کامپیوتــری

صدهامیلیــارد نــورون کــه از طریــق ســیناپسها بــا هــم ارتبــاط

اســت.

برقــرار میکننــد.

ذهــن بــرای مغــز همچــون نرمافــزار بــرای ســختافزار اســت .ســرل ایــن نظریــه را «هــوش مصنوعــی قــوی» مینامــد تــا آن را از نظریــه
«هــوش مصنوعــی ضعیــف» کــه خــود بــه آن معتقــد اســت متمایــز کنــد ،یعنــی نظریـهای کــه مطابــق آن کامپیوتــر وســیلهای ســودمند
بــرای شبیهســازی ذهــن اســت .او بــرای رد نظریــه «هــوش مصنوعــی قــوی» چنیــن اســتدالل میکنــد:
 -1کامپیوترها صرفا نمادهای صوری را دستکاری میکنند و برنامههای آنها نحویاند.
 -2ذهن حاوی درونمایههای معناشناختی است.
 -3نحــو بــا معناشناســی فــرق دارد .بــه عبــارت دیگــر ،نمیتــوان معنــا را صرفــا از فرایندهــای نحــوی بیــرون کشــید .ذهــن صرفــا
نمادهــای صــوری را دســتکاری نمیکنــد ،بلکــه معنــای آنهــا را نیــز درک میکنــد .مثــا وقتــی بــه زبــان انگلیســی میاندیشــیم،
واژههایــی کــه بــه آنهــا فکــر میکنیــم «صرفــا نمادهــای صــوری تفسیرنشــده نیســتند» ،بلکــه معنــای آنهــا را نیــز میفهمیــم.
مغــز یــک ماشــین اســت.

امــا ماشــینی فراتــر از

یــک کامپیوتــر ،مغــز

ماشــینی

بیولوژیکــی

اســت .ایــن موضــوع

چنــدان غریــب بــه نظــر

نمیرســد ،زیــرا مــا بــا

ماشــینهای بیولوژیکــی

دیگــری نیــز آشــناییم،

ماشــینهایی ماننــد قلــب

و کلیــه ،کــه کارکردشــان

را بهخوبــی میدانیــم.

امــا آنچــه مــورد مغــز

میکنــد،

وضعیــت

آن،

یعنــی هوشــمندبودنش

اســت .نظریــهای کــه

میکوشــد

راهحلــی

بــرای مســئله آگاهــی

بیابــد ،بایــد توضیــح دهــد

کــه چــرا فرایندهــای

مغزیانــد کــه موجــب

آگاهــی میشــوند ،چــرا

ماشــینهای دیگــر را آگاه

ازایــنرو،

ایــن نظریــه بایــد بــه

مســئله کوالیــا پاســخ

گویــد .ســرل مدعــی

نمیدانیــم.

ویــژه

را

متمایــز

نیســت کــه در کتــاب «راز آگاهــی» بــه ایــن نظریــه دســت یافتــه و مســئله آگاهــی را حــل کــرده اســت .او حتــی ویژگیهــای ایــن نظریــه
را هــم شــرح نمیدهــد .از نظــر او ،مــا هنــوز نمیدانیــم کــه ایــن نظریــه بــه چــه شــکل اســت .بهزعــم ســرل ،فراهــمآوردن چنیــن
نظریــهای کار «عصبزیستشناســی» اســت .در حــوزه فلســفه ،مــا بایــد مســائلی را طــرح کنیــم کــه ایــن پژوهــش بــا آنهــا روبــهرو
اســت و نیــز بــا مالحظــات روششــناختی بــرای پرداختــن بــه ایــن مســائل ،بکوشــیم موانــع ســد راه آن را برداریــم .ســرل معتقــد
اســت وضعیتهــای آگاهانــه وجــود دارنــد و فرایندهــای مغــزی موجــب آنهــا میشــوند« :حــال چــون میدانیــم کــه درواقــع ،ایــن
وضعیتهــای آگاهانــه اتفــاق میافتنــد ،بایــد فــرض کنیــم کــه حداقــل اینکــه چگونــه اتفــاق میافتنــد اساســا قابلفهــم اســت».
پــروژه اصلــی شــرح رابطــه ع ّلــی آنهاســت .اینکــه آیــا عمــا شــرح ایــن رابطــه ممکــن اســت را نمیدانیــم .امــا بــرای پیشــبرد پژوهــش

«کمــاکان بایــد فــرض کنیــم کــه آگاهــی نهتنهــا کشفشــدنی ،بلکــه بهلحــاظ نظــری نیــز فهمیدنــی اســت» .همچنیــن بایــد مســیرهای
نزدیکشــدن بــه مســئله را بــرای پژوهــش تعییــن کنیــم .آنچــه آگاهــی را رازآمیــز میکنــد ندانســتن نحــوه کارکــرد مغــز نیســت ،بلکــه
ایــن موضــوع اســت کــه «حتــی تصــور روشــنی نداریــم کــه مغــز چگونــه میتوانــد آگاهــی را بــه وجــود آورد» .ولــی وقتــی «ایــن مســئله
زیستشــناختی» را فهمیدیــم ،راز آگاهــی نیــز فــاش میشــود.
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