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  1بررسی دیدگاههای فلسفی دربارۀ نسبت فناوری اطالعات و تعلیم و تربیت
  ٭ سعید ضرغامی
  ٭٭دکتر محمد عطاران
  ٭٭٭دکتر میرعبدالحسین نقیب زاده
  ٭٭٭٭دکتر خسرو باقری

       
  هچکید

فناوری اطالعات همچون آخرین دستاورد فناورانه، با توجـه بـه حـضور گـسترده در                
ها و رویدادهای تعلیم و تربیت، نیازمند پرسش خردمندانه یا            نند سایر جنبه  تعلیم و تربیت هما   

در این پژوهش دیدگاههای گوناگون فلسفی دربارۀ فناوری اطالعات در حوزه           . فلسفی است 
تعلیم و تربیت مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته و با توجه به شـباهتها و تفاوتهـایی کـه در                     

  . اند جود دارد، به سه گروه تقسیم شدهمبانی نظری این دیدگاهها و

داند که به سبب     ری اطالعات را وسیلۀ فکر آدمی می      دیدگاه نخست یعنی مدرنیزم، فناو    
 داده شده   "رؤیایی"نگاه مشتاقانه و آرمانی به فناوری، در این مقاله به این دیدگاه لقب نگاه               

طرفـی    به مـشکالت ناشـی از بـی   ردیدگاه انتقادی در تقابل با دیدگاه مدرنیزم و با نظ   . است

                                                           
    27/12/1385 :بررسی مقالهآغاز خ تاری  23/11/1385   : تاریخ دریافت مقاله-1

  25/7/1386: تاریخ پذیرش مقاله
: میلای. ، تهراندانشجوی دکتری تعلیم و تربیت دانشگاه تربیت معلم ٭

com.yahoo@2005zarghamii  
  com.yahoo@attaranm: میلای. ، تهرانمعلم تربیت دانشگاه استادیار ٭
  دانشگاه تربیت معملم. خیابان مفتح. تهران: آدرس ،معلم تربیت دانشگاه استاد ٭
  com.yahoo@4kbagheri: میلای. تهران دانشگاه استاد ٭
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دیـدگاه مـذکور بـه      .  کارگیری فناوری اطالعات شکل گرفته است       ارزشی این دیدگاه در به    
پردازد و معتقد است که نگـاه   بررسی و تحلیل پیامدهای منفی و مخرب فناوری اطالعات می        

 "گـاه   از ایـن رو بـه آن لقـب ن         . بـار اسـت    به فناوری اطالعات نادرست و تأسف     مدرنیزم  
دیدگاه پست مدرنیزم با درنوردیـدن مرزهـای سـنتی، فراسـوی            .   داده شده است    "تراژیک

ساختارهای ثابت و تقسیم بندیهایی چون سوژه و ابـژه، جنـسیت، طبقـه اجتمـاعی و نـژاد                   
به همین دلیل در این مقالـه    .گیرد  هایی چون تفسیر مدد می      رود و برای این منظور از شیوه        می

ی رسد دیدگاهها در رونـدی تکـامل        به نظر می  .   داده شده است    "دگرگونی"ه  به آن لقب نگا   
رو در بـا هـم         نیز به تنهایی راهگشا نیست؛ از این       "دگرگونی"اند، اما حتی نگاه       شکل گرفته 

) به جای الگوی خطی تکـاملی     (ای مرکب به دیدگاهها       گرفتن الگوی چرخه    نگری و در پیش   
  . طراحی فناوری اطالعات در آموزش پیشنهاد شده استاستلزاماتی برای سیاستگذاری و 

  .فلسفه، فناوری، اطالعات، فناوری اطالعات، تعلیم و تربیت: ها کلید واژه
  

  مقدمه
های گوناگون زندگی آدمی   تأثیری در حوزه  2 و آخرین دستاوردش، فناوری اطالعات     1فناوری

تعلـیم و تربیـت      راین فناوری بر   أثیت. از جمله تعلیم و تربیت گسترده و چشمگیری گذاشته است         
ها و رویدادهای تعلیم و تربیت، نیازمند پرسـش خردمندانـه یـا پرسـش فلـسفی                   همانند دیگر جنبه  

کارگیری آن در تعلیم و تربیـت         است، زیرا نوع نگرش به فناوری اطالعات و اهداف و روشهای به           
 امـروزه . کنـد  ن تغییـر مـی   فی به آ  در پرتو پرسشهای فلسفی ممکن است و با تغییر نوع نگرش فلس           

گیری از    شود این فناوری ابزاری اطالعاتی است با آموختن فن یا شیوۀ بهره             ساده انگارانه تصور می   
  .شود های کسب دانش و یادگیری فراهم می آن، زمینه

در این مقاله رویکردهای فلسفی و تربیتی گوناگون به فناوری اطالعات با توجه به شباهتها و                
وتهایی که دارند، به سه دیدگاه تقسیم شده و سـپس هـر یـک از آنهـا مـورد بررسـی و تحلیـل          تفا

 کـه بـه     "دگرگـونی "حتی از دیدگاه نگاه     (پایان و با فرا رفتن از هر سه دیدگاه           در. است  قرارگرفته
و پیشنهاد الگویی مرکب، متوجه خواهیم شد که تـصور پـیش گفتـه دربـارۀ                ) رسد  تر می  نظر جامع 

                                                           
1. technology 
2. information  technology 
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البته بنـا بـه ضـرورت،      . ری اطالعات، ساده انگارانه و نادرست است و پیامدهای ناگواری دارد          فناو
  .شود ابتدا تعریفی از فناوری و فناوری اطالعات از نگاه فلسفی، ارائه می

  

  تعریف فناوری
:  ارسطو با نگاهی تحلیلی به فناوری معتقد است که فعالیت و تجربه آدمی سـه صـورت دارد                 

داند و    ای ابداعی و شعرگونه می       را تجربه  1ه یا فن  ناو تخ . ابداعی و شعرگونه  ) 3عملی  ) 2نظری   )1
بـه صـورت هنرهـای      )  ب  به صورت تولید ابزار   ) الف: کند  تخته به دو صورت جلوه می     : گوید  می

 ه را فراتر از ابزار یـا وسـیله       ناز این رو او تخ    ). 1368ترجمه مجتبوی،    ،2کاپلستون(زیبا مثل نقاشی    
با الهام از ایده ارسطو و با       ) 1954  (4هایدگر. داند   می 3کند و آن را محصول ابداع       صرف تعریف می  

پیگیری تاریخی، معتقد است که در گذشته تخته فقـط مربـوط بـه فعالیتهـا و مهارتهـای کـارگران                     
اوری  یا شیوۀ تجلـی فنـ  5او براین باور است که آشکار شدگی. شده و امری شاعرانه بوده است    نمی

 در آن زمان شیوۀ آشکارشدگی فناوری همـان ابـداع یـا      . در دوران قدیم با دورۀ جدید تفاوت دارد       
م تعـرض بـه طبیعـت اسـت و ایـن            شدگی فناوری جدید مـستلز    زایش بوده اما اکنون شیوۀ آشکار     

هایدگر برای بیان تفاوت نوع آشکارشدگی . ترین تفاوت فناوری جدید با فناوری کهن است اساسی
اوری نوین و کهن، سد ذخیره آب و تولید برق رودخانه رایـن را بـا پـل چـوبی ایـن رودخانـه                        فن

پل چوبی اثر معماری قدیمی است که ابداع شده تا بتوان شکوه و عظمت رودخانه               . کند  مقایسه می 
در حالی که سد ذخیـره آب، رودخانـه را بـه مولـد              . های طبیعی آن را بهتر نگریست       راین و پدیده  

  ).1375 هایدگر، شرح و ترجمه اسدی،(دهد   تنزل میانرژی
  

  مفهوم اطالعات                                                                                              
 بـه   "ورمرفـ این" ایـن واژه     "التـین .  اسـت  "اطالع دادن "   برگرفته از مصدر    "6اطالعات"واژۀ  

            ایـن کلمـه را نخـستین بـار        ). 2003 ،7اینترونـا ( اسـت    " قالـب گـذاری    "  و "شـکل دادن  "معنای    

                                                           
1. techne or technic 
2 - capelston 
3 - to poiesis 
4 - Heidegger 
5 - revealing 
6- information (informare; to put into shape; to mould) 
7 - Introna;  
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 "اطالعات"واژۀ  .  است "2انتقال دانش " یا   "آموزش"بکار برده و مترادف     ) م. ق 106-43 (1سیسرو
. های میانه ابداع شده و از نیمه دوم سده بیستم اهمیت و جایگاه بنیادین یافتـه اسـت       در اواخر سده  

ساختار اصلی اطالعات   . گیرد  برای بیان وضعیت اطالعات ساختاری را در نظر می        ) 1999 (3برگمن
فـرد از راه    ": شـود   این ارتباط به این شکل بیان مـی       . متشکل از ارتباط میان نشانه، چیز و فرد است        

 "فرد".  ارتباط نامهای گوناگون دارند    اجزای سه گانه این   ). 18ص   ("شود  نشانه از چیزی مطلع می    
، را پیـام،    "چیـز " یـا نمـاد و آن        4 را عالمت  "نشانه".شنونده، خواننده یا ناظر،   یرنده اطالعات، را    گ

 5طبیعـی، فرهنگـی و فناورانـه      برگمن اطالعات را بـه سـه گـروه          . دتوان نامی   محتوا یا اطالعات می   
و اطالعات طبیعی، گزارشی درباره واقعیت است، یعنی آدمـی بـه طـور طبیعـی                . کرده است تقسیم  

مثالً اگر قطعه موسیقی را مستقیماً و در محـل اجـرای   . یابد بدون واسطۀ امری، مصنوع آن را در می   
اطالعات فرهنگی، دستورالعملی برای دستکاری واقعیـت       . بشنویم، همان اطالعات طبیعی است     آن

ی یـک  هـا  گیری از آن در واقعیت تصرف بیشتری کند، مـثالً نـت   تواند با بهره است، یعنی آدمی می   
اطالعـات  . توان آنها را اطالعات فرهنگی نامید       قطعه موسیقی، دستورا لعمل اجرای آن است که می        

گیـری از     فناورانه، ثبت واقعیت و به نوعی رقیب واقعیت است؛ یعنی این نـوع اطالعـات بـا بهـره                  
 اختیـار  تواند واقعیت ثبت شده را درمکـان و زمـان دیگـر در             کند و می    فناوری، واقعیت را ثبت می    

 و در حـال پخـش اسـت از نـوع            "ثبـت شـده   "مثالً قطعه موسیقی که روی لوح فـشرده           . بگذارد
  .اطالعات فناورانه است

فناوری اطالعات با تعلـیم و تربیـت و بعـد از تعریـف فنـاوری و                 در بررسی فلسفی، نسبت     
و تربیـت آدمـی     ت در تعلـیم      جایگاه و نقش فناوری اطالعا     ": توان سؤال مطرح کرد     اطالعات، می 

اند در قالب     این نوشتار ابتدا رویکردهای فلسفی گوناگونی که به این پرسش پرداخته           در "چیست؟
این سه دیدگاه کلی که هر یک رویکردهـایی متفـاوت دارنـد             . اند  تحلیل شده  سه دیدگاه بررسی و   

ازدیـدگاه  . 8 مـدرنیزم  و دیدگاه پـست    7؛ دیدگاه انتقادی  6دیدگاه مدرنیزم یا فن گرایی    . 1: عبارتند از 

                                                           
1 - Cicero 
2 - knowledge transformation 
3 - Bergman 
4 - symbol 
5 - natural; cultural; & technical 
6 - modernism (technicism) 
7 - critical view 
8 - post-modernism 
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جامعــه " و "سیاســی واقتــصادی" دو ســطح ، از دیــدگاه دوم در1اول رویکــرد تربیتــی محتــوانگر
  .بررسی شده است 2گرایی اجتماعی  و از دیدگاه سوم رویکرد سازه"شناسانه

  

بـودن   "وسیله فکـر آدمـی  "به رایانه چون  3 نگاهی رؤیایی:دیدگاه مدرنیزم یا فن گرایی . 1 
                             .   است

حامیان این دیدگاه با استناد به دستاوردهای عظیم فناوری اطالعات ماننـد دسترسـی آزاد بـه                 
های گوناگون، ارسال فوری گستره عظیمی از اطالعات، برقـراری ارتبـاط میـان                اطالعات در حوزه  

هـای    باورند کـه ایـن فنـاوری شـیوه        میلیونها انسان و استفاده از اینترنت برای تفریح و کار، بر این             
آنهـا بـا    . زندگی آدمی را بهبود بخشیده است و باید از فواید آن در تعلیم و تربیت نیز بهره گرفـت                  

نند کـه بـه      گذاری اقتصادی  محسوب می      قتصادی، کسب دانش را نوعی سرمایه     نگاهی کم و بیش ا    
، 5 و فیـسک   ،ونتگـامری  م ، سـاندرس  ،تلی هـار  ،سالیوان(امید   4توان آن را سرمایه فرهنگی      تعبیری می 

فناوری اطالعات در حوزه تعلیم و       گیری گسترده از   گیرند که بهره    این اساس نتیجه می   و بر   ) 1994
تربیت بسیار نوید بخش خواهد بود، زیرا از سویی، تجارت الکترونیک همچون یکی از کاربردهای               

 از سوی دیگـر، فراگیـر بـرای یـادگیری           فناوری اطالعات، اقتصاد جهانی را دگرگون کرده است و        
های گوناگون دانش و کسب سرمایه فرهنگـی بـه اطالعـات نیـاز دارد و                  واقعیتها و تسلط بر حوزه    

  .گذارد فناوری اطالعات آن را بطور گسترده و سریع در اختیار او می

ین از نظـر  بنابرا.  و عینی است6در دیدگاه مدرنیزم ابداع و رشد فناوری اطالعات امری واقعی  
برای رفـع نیازهـا و   ام اولیه و طبیعی فراگیر امروزی ارزشی خنثی است، یعنی فناوری اطالعات اقد      

کند و هـم او را از   فناوری اطالعات هم نیاز فراگیر به اطالعات را برآورده می      . محدودیتهای اوست 
  . برد محدودیتهای مکان و زمان و کمبود وقت فراتر می

 رشد و تحول فنـاوری اطالعـات، تـابعی از امـور فرهنگـی، اجتمـاعی و                   از دیدگاه مدرنیزم  
توانـد امـور      ؛ در مقابل، فناوری اطالعات با رشد مـستقل خـود، مـی            )1381باقری،  (ارزشی نیست   

                                                           
1 - substansive 
2 - social constructivism 
3 - romantic 
4 - cultural capital 
5 - Sullivan; Hartley; Saunders; Montgamery; & Fiske 
6- factual 
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گیری از آن دقت کرد تـا   دهد بنابراین باید در روش بهره      اجتماعی و فرهنگی را تحت تأثیر قرار می       
گرایـان در حـوزه تعلـیم و تربیـت، دربـارۀ              از همین رو فن   . به بار نیاورد  اثرات مخرب و ناعادالنه     

های   ریزی درسی شیوه    آنها از سویی در برنامه    . دهند  گیری ازفناوری اطالعات هشدار می      روش بهره 
 را "هـای تعـاملی و مـشارکتی     یـادگیری در محـیط    " و   " تمرین و تکـرار    "متضادی چون   یادگیری  
شمرند و از سوی دیگر موضوع   این دو قطب را از نظر تربیتی ارزشمند میکنند و یکی از    مطرح می 

 -)1999، 2هارپر(شود   نامیده می1که اصطالحاً شکاف دیجیتال -نابرابری درحوزه فناوری اطالعات  
برای نمونـه   . دهند  را به عدم دسترسی یکسان به این فناوری و فرصتهای جدید آموزشی نسبت می             

 براسـاس   "4فنـاوری ] گیـری از   بهـره [ یـادگیری گروهـی بـا     "مقاله ای با نـام      در  ) 1999 (3سالمون
کند نرم افزارهایی ارزش تربیتـی دارنـد کـه بـا توجـه بـه           های گوناگون تحقیقاتی استدالل می      یافته
همچنـین او مـدعی اسـت کـه دسترسـی           . های یادگیری گروهی و تعاملی طراحی شده باشند         شیوه

ن به فرصـتهای برابـر آموزشـی     اطالعات، شرطی اساسی در تحقق بخشید     برابر فراگیران به فناوری     
  ).2002، 5ویتوفر(است 

پیش فرض، قطعی انگاشته شده و رسد در این دیدگاه دو  با توجه به آنچه گفته شد به نظر می      
لزوم تأثیر فنـاوری اطالعـات بـر آمـوزش و طراحـی فرآینـد               ) الف: انتقادی پذیرفته شده است   غیر

نقش مفید و ضروری فناوری اطالعات در بـازنگری و          ) گیری از این فناوری و ب        بهره یادگیری با 
ایـن امیـد و     . حل مسائل تجربی و اجتماعی فراگیر و در نتیجه پیشرفت و بهبود کیفیت زنـدگی او               

 " در این نوشتار بـه ایـن دیـدگاه لقـب    اشتیاق موعود وار به فناوری اطالعات سبب شده است که           
  . داده شود"نگاه رؤیایی

  

   رویکرد محتوانگر
بـه منزلـۀ     6گیـرد کـه رویکـرد محتـوانگر         ای از رویکردهـا را در بـر مـی           نگاه رؤیایی، گستره  

رویکرد محتوانگر، فناوری اطالعات را دارای نیـروی مـستقلی          . رویکردی تربیتی، یکی از آنهاست    

                                                           
1 - digital divide 
2 - Harper 
3 - Solomon 
4 - collaborative learning with technology 
5 - Voithofer 
6 - substansive 
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 1بلکـر . گرداند دگرگـون کنـد     های گوناگون زندگی آدمی از جمله تعلیم و تربیت او را می             که جنبه 
این باور است که رویکرد محتوانگر، به جبر فناورانه اعتقاد دارد، یعنی فناوری اطالعات را               ) 1999(

از نظـر  . بخشد شمرد که به زندگی آدمی شکل می درحوزه فعالیتهای آدمی، نیرو و محرک اصلی می       
فنـاوری را دارای نیـروی مـستقل و         شود کـه همگـی        ها را شامل می     او این رویکرد طیفی از نظریه     

 کارگیری مناسب آن را  در تعلیم و تربیت برای پیشرفت جامعه مدرن امـروزی                 دانند و به    خنثی می 
ها و نرم افزارهای جدید  هستند کـه رؤیـای             حامیان نگرش اخیر طراحان رسانه    . دانند  ضروری  می  

 را  2هایی چون آموزش مجـازی      ن راه ایده  آنها حذف معلم و دستیابی به معلم فناورانه است و در ای           
  . با شور و اشتیاق طرح می کنند

دانـد و بـرای    هـا را دارای ریـشه تـاریخی مـی        این نوع نظریـه   ) 1994، به نقل،    1982 (3رزئبو
نیـز همـسو بـا      )1997 (4چفـی .  غربی را به کار می برد      6" ذهنیت فناورانه  "توضیح بیشتر اصطالح    

 امروزی ما درتعلیم و تربیت فناورانـه تـا حـد زیـادی مرهـون پـیش                  بوئرز معتقد است که جایگاه    
مطـرح شـده    5فرضهایی است که دربارۀ توسعه مدنیت ازدوره روشنگری، به ویژه از سوی کندرسه      

کندرسه معتقد است که دوران استعمار گویای برتری فناورانه غرب بـوده اسـت و تعلـیم و                  . است
گیـرد    او نتیجه مـی   . اورانه بهره بگیرد و هم، آن را گسترش دهد        تواند ازدانش فن    تربیت آزاد، هم می   

گرچه توسعه فناورانه با محدودیتهایی مواجه است، اما خرد و منطق بشری سرانجام ً آنهـا را رفـع                   
  . خواهد کرد

 غربـی، خـرد، تعلـیم و تربیـت، پیـشرفت فناورانـه،              "ذهنیـت فناورانـه   "رسـد در      به نظر می  
و ملزم یکدیگرند و ابعاد گوناگون برنامه درسی معاصر نیـز تحـت تـأثیر               خوشبختی و اخالق الزم     

ای و ابزاری پیچیـده و الزم         چنین ذهنیتی، رایانه و مهارتهای رایانه     . چنین ذهنیتی شکل گرفته است    
 I(را برای پیشرفت و خوشبختی فراگیر معرفی و مهندسان رایانه و متخصصان فناوری اطالعـات  

T (کند گیری فناوری اطالعات در تعلیم و تربیت تلقی میرا متولی به کار.  

  
  

                                                           
1 - Blacker 
2 - virtual  education 
3 - Bowers 
4 - Chafy 
5 - Condorcet 
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  . است2"بهنجارسازی" به رایانه همچون فناوری  "1تراژیک"نگاهی : دیدگاه انتقادی. 2

گرا بر مهارتهـا تأکیـد دارد و دربـارۀ بـه کـارگیری فنـاوری            نکه تحلیل شد، دیدگاه فن    همچنا
های   کنندۀ زمینه  از همین رو این دیدگاه تعیین     . درانتقادی دا العات در آموزش نگاهی خنثی و غیر      اط

تواند باشد و صرفاً موضـوع   اند، نمی اجتماعی و سیاسی که محیطهای نابرابر یادگیری را پدید آورده  
کند  دیدگاه انتقادی فرصتی فراهم می. داند نابرابری را معلول دسترسی نابرابر به فرصتهای تربیتی می

بار فناوری اطالعات که نمود آن روابط نـابرابر اجتمـاعی و             ب و تأسف  ا دربارۀ دستاوردهای مخر   ت
مقالـه بـه ایـن دیـدگاه، لقـب نگـاه            از همـین رو در ایـن        . اقتصادی است، به طور جدی فکر کنیم      

رسد که  طرفداران این نگاه در تحلیـل انتقـادی مـشکالت و                به نظر می  .  داده شده است   "تراژیک"
تبارشناسی، روش تجزیه . کنند  استفاده می 4 فوکو 3ا از شیوه تبارشناسی   ه  معضالت به کارگیری رایانه   

از نظر فوکو دانـش     . و تحلیل انتقادی رویدادهای گوناگون در حوزه علوم انسانی و اجتماعی است           
ها و رویدادها به زمان و مکان وابسته است و هر پدیده، رویدادی منحصربه فرد است                  درباره پدیده 

پیامدهای خواهد کرد  که عوامل گوناگون و مقاصد پیچیده مؤثر بر رویدادها و              و تبارشناسی کمک    
  ). 1379، ترجمه بشیریه، 5دریفوس ورا میانو(پنهان آنها، کشف شوند 

های دانـش چـون روانپزشـکی، آمـار،           بندی حوزه  درتحلیل تبارشناسانه به طبقه   ) 1978( فوکو
رده و مدعی است که ایـن فراینـد بـرای تأییـد و              حقوق و تعلیم و تربیت در سده نوزدهم اشاره ک         
در این نگاه، خرد تنها ابزار گفتمان آدمی است و          . تثبیت رفتارهایی است که با خرد آدمی سازگارند       

 الزم و   "تقدر" و   "دانش"از این رو  . حسوب شوند طبیعی است که صاحبان آن، صاحبان قدرت م       
گوید و هدف آن      می "فناوریهای بهنجارسازی "نش،  های دا   بندی حوزه   و به طبقه  ا. ملزوم یکدیگرند 

  ).1974،  6هیوپرت(داند  می) یا همان نخبگان(را اعمال قدرت گروههای غالب جامعه 

پردازان انتقادی معتقدند که  با ورود فناوری اطالعات به حوزه تعلیم و              بر همین اساس نظریه   
کنـد،    مغلوب تغییر نمـی ن گروههای غالب وتربیت در دوران نو، روابط ظالمانه و سلطه جویانه میا 

 ارزشی خنثی، فناوری اطالعات را نیز در جهت فراینـد حاکمیـت ارزشـها و هنجارهـای                  زیرا نگاه 

                                                           
1 - tragic 
2 - technologies of normalization 
3 - geology 
4 - Foucault 
5 - Dreyfus & Rabino 
6 - Huppert 
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هـای گونـاگون      درو قـرار دادن نظریـه     گرایان بـا رو     آنها معتقدند فن  . دگیر  گروههای غالب بکار می   
وانایی فکر آدمی را در قالب خردگرایی دکارت        افزارهای خاص، ت   ها و نرم    ادگیری و دفاع از نظریه    ی

  .گیرند در نظر می 1کنند و یادگیری را امری جهانی و میان فرهنگی معنی می
یکی از مدافعان این دیدگاه  براین باور است که تحقیـق انتقـادی در دو سـطح                  ) 1995( 2اپل
ه به طور نـابرابر     در سطح اول فناوری اطالعات همچون محصولی مادی است ک         : پذیرد میصورت  

نقد فناوری آموزشی در این سطح،      . شود  توزیع شده، بنابراین سبب دستیابی غیریکسان فراگیران می       
تحقیقاتی چـون ارزیـابی شـیوه دسـتیابی فراگیـران نژادهـا و طبقـات                .  است "سیاسی و اقتصادی  "

حـاکم و دسترسـی     اجتماعی گوناگون به فناوری اطالعات و ارزیابی ارتباط میان نظامهای سیاسـی             
در نحوه بـه    "مبنی بر اینکه    ) 1999 (و هاک  3فراگیران به فناوری اطالعات و برای نمونه نقد ویمن        

، در این سطح "کارگیری فناوری اطالعات در مدارس دخترانه و پسرانه تفاوتهای جدی وجود دارد  
آنهـا  .  زنانه نیـست   آنها معتقدند که رایانه و فضای فرامتن نماد فرهنگ و شخصیتی است که            . است

کننـد، امـا دختـران        مهم توصیف می   بخش، منحصر به فرد و     کنند که پسران رایانه را لذت       می  اذعان  
بـه نظـر آنهـا همـین موضـوع در نهایـت سـبب               . کنند ه مردم از این اوصاف استفاده نمی      چون عام 

 و هـدایت    در سـطح دوم چگـونگی تنظـیم       . شـود   نابرابریهای اقتـصادی میـان زنـان و مـردان مـی           
نوآوریهای فناورانه به سویی که منجر به ایجاد ساختارهای اجتماعی نابرابر و ظالمانه شـود، مـورد                 

این نوع نقد نخستین بار و بـه  .  است"شناسانه جامعه"در این سطح نقد فناوری،    . گردد  نقد واقع می  
  . ه شدطور مشخص از سوی فوکو و درباره دانش مطرح شده است که قبالً به آن اشار

شناسانه معتقد است که ورود فناوری اطالعات به حوزه تعلـیم            با نقد جامعه  ) 1998 (4اسکات
و تربیت بر مبنای نیازهای آموزشی نبوده است و نیروهـایی خـارج از حـوزه  تعلـیم و تربیـت در                       

 ابزاری برای   به رغم او پیامد تأثیر این نیروها، تبدیل شدن تعلیم و تربیت به            . اند  ورود آن مؤثر بوده   
تر این مسئله و از نظر تاریخی منـشأ      او در پیگیری عمیق   . ای شدن و تجارت الکترونیک است       رایانه

او برای روشنگری بیشتر    . داند  تربیت را نظامی می    برقراری ارتباط میان فناوری اطالعات و تعلیم و       
 ریاضـی را انجـام       به معنی شخصی است که محاسـبات عـددی         "کامپیوتر"شود که لغت     ذکر می مت
 را   یکی از ضرورتهای نظامی، حل معادالت بسیار پیچیده است که بدیهی است ماشـین آن              . دهد  می

  .دهد سریعتر از انسان انجام می

                                                           
1 - cross cultural 
2 - Apple 
3- Weiman & Haag                               
4 - Scott 
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پردازان انتقـادی تعلـیم و    با توجه به ایده فوکو مبنی بر پوشیدگی و پیچیدگی رویدادها، نظریه        
در هر دو سطح پیش      1"برنامه درسی پنهان  "اد گوناگون   ه نقد و روشنگری ابع    تربیت تمایل بسیار ب   

طالعـات شـکل     کـه در کاربردهـای فنـی فنـاوری ا          "برنامه درسی پنهـان   "به نظر آنها    . گفته دارند 
طیفی گسترده از ابعاد ایدئولوژیک و نابرابر نظام تعلیم و تربیت رسـمی چـون               گیرد، دربردارنده     می

  . ت استنابرابری جنسی و طبقاتی و روابط قدر
نگر پیامدهای منفی مقدر و     اقد دیدگاه مدرنیزم و روش    رسد گرچه دیدگاه انتقادی، ف      ظر می به ن 
ناپذیر ورود فناوری اطالعات به حوزه تعلیم و تربیت است، اما همانند دیدگاه مدرن خـرد                 اجتناب

 ابـزار پیـشرفت و      دیدگاه مـدرن، خـرد را     : داند  ها می   را نخستین و تنها ابزار برخورد آدمی با پدیده        
دیدگاه انتقادی آن را ابزار تشخیص و مهار مبانی ایـدئولوژیک تعلـیم و تربیـت نـابرابر و ظالمانـه                     

بدین ترتیب درهر دو دیدگاه انسان همچون سوژه، مبناست و واقعیت پیرامـون همچـون               . شمرد  می
 را روشن و قـاطع       نمود آ شناسد و باز ن     ابژه فراروی اوست؛ او واقعیت را مقابل خود قرار داده، می          

  .یابد میدرک کرده و در
  

  . است4"دگرگونی"  به رایانه همچون فناوری 3نگاه تفسیری: 2دیدگاه پست مدرنیزم. 3
ز بررسی آن ذکـر دو      البته بیش ا  .  به فناوری اطالعات دارد    دیدگاه پست مدرنیزم نگاهی دیگر    

 مبنای تقدم و تأخر زمـانی، بلکـه بـر مبنـای             بندی دیدگاهها نه بر    اول اینکه تقسیم  : نکته الزم است  
گر چه در واقع، میان دو دیدگاه انتقـادی و پـست مـدرنیزم مـرزی                . تشابه و تفاوت رویکردهاست   

بنـدی را مواجـه       دقیق وجود ندارد، اما تفاوت نگاه به فناوری اطالعـات در آمـوزش، ایـن تقـسیم                
است،  یزم، در این مقاله، نه ممکن و نه الزم   دوم اینکه توضیح کامل و دقیق واژه پست مدرن        . کند  می

 در دوران . زیرا  فقط فرضها و دیدگاههای مرتبط آن با فناوری اطالعات و آمـوزش مـدنظر اسـت                 
 5 سده بیستم و بر مبنای اندیشه فیلسوفانی چون نیچـه و هایـدگر  معاصر و به ویژه پس از نیمه دوم      

رغم گوناگونی  های فلسفی خلق شدند که علی     ندیشهای از ا    ، گستره )1375، ترجمه فوالدوند،    مگی(
تفاوتهای فراوان، در یک ویژگی کلی با هم مشترک بوداند و آن ویژگی کلی، نقد بنیاد مـدرنیزم،                   و

در دیـدگاه   . های گوناگون از جمله تعلیم و تربیت بـوده اسـت           یعنی جدایی سوژه از ابژه در حوزه      
توانـد همچـون       ذهنیت وجود ندارد، یعنی آدمـی نمـی        پست مدرنیزم در جهان رویارویی عینیت و      

                                                           
1 - Hidden Curriculum  
2. post – modernism  
3 - interpretative 
4 - transformation 
5 - Nietzsche & Hiedegger 
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کـه از   ) 1998 (1به نظر مورفی و پـردک     . سوژه از جهان فراتر رود و جهان را همچون ابژه بشناسد          
اسـت، یعنـی در       2شوند، این جهان، جهانی زنـده و پیـشاعینی          حامیان پست مدرنیزم محسوب می    

گیری از زبان بـه تبیـین و           از آن است که با بهره      شود و خود فراگیرنیز جزئی      تجربه فراگیرظاهر می  
های انسانی،    گیری از شیوه    ، تاریخ دارد و با بهره     "3زندگانی". دهد  پردازد و به آن معنا می       یفهم آن م  

ها و از جمله فناوری اطالعات، همچون موضوعات  شود و در آن  همۀ پدیده چون زبان نگارش می
 دیدگاه فناوری اطالعات نیز همچون جزئـی از زنـدگانی و در   پس در این). همان(هستند فرهنگی  

یعنی فناوری اطالعات دیگر ابزاری عینی و جدای از جهـان نیـست             . شود  نسبت با آن نگریسته می    
درایـن نـوع     . که بتواند جهان را پیش روی خود قرار دهد و به تبیین رابطه میان اجزای آن بپـردازد                 

نیست بلکه شکلی از عمل آدمی است و با توجـه           جش نهایی دانش     اطالعات ابزار سن   نگاه فناوری 
به اینکه آدمی قادر است هر گونه از عمل خود را تفسیر کند و به چالش بکشد، فناوری اطالعـات                    

 "5زیبـا شـناختی   "هویـت   ) 2001 (4به تعبیر مارکوزه  . شود  نیز تفسیری شده و به چالش کشیده می       
دانیم هر اثـر هنـری از زوایـای           طور که می    شود و همان    گریسته می یابد، یعنی همانند اثر هنری ن       می

پست مدرنها با فراتر رفـتن از دوگـانگی سـوژه و ابـژه، نتـایجی                . گوناگون قابل نقد و تفسیر است     
در ادامه بـه    . گیرند که هر یک استلزاماتی برای طراحی فناوری اطالعات در تعلیم و تربیت دارد               می

  :شود مات ناشی از آنها به اختصار اشاره میدو نتیجه مهم و استلزا
  

  نفی کلیت )   الف
گیـرد، نفـی      یکی از نتایجی که دیدگاه پست مدرنیزم با فرا رفتن از دوگانگی سوژه و ابژه می               

 "8 فرهنـگ  دیگـری     "و یکی ازنمودهای نفی کلیت، توجه بـه مفهـوم           ) 7،2000برس( است 6کلیت
خالف، گروه اقلیت یا بومی، طبقه اجتماعی یا فرهنـگ و           تواند ناظر به جنس م       می "دیگری". است

از همین رو مربیان پست مدرن با توجه به مطالعات مردم شناسی، بـوم شناسـی و                 . نژاد دیگر باشد  
 در طراحی فناوری اطالعات بـرای تعلـیم و تربیـت، رویکردهـای جهـانی را نفـی و بـر                   9فمینیسم
بـرای نمونـه    . کننـد   افیایی و فرهنگـی تأکیـد مـی        خاص اجتماعی، فیزیکی، روانی، جغر     10موقعیت

                                                           
1 - Murphy & Pardeck 
2 - pre-objective 
3 - live world 
4. Marcuse 
5 - aesthetic 
6 - totality 
7 - Brass 
8 - other's culture 
9 - anthropology; ecology; & feminism 
10 - condition 
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پیامدهای سوء ورود فناوری اطالعات به تعلیم و تربیت از جملـه روابـط نـابرابر                ) 2002 (1ویتوفر
اجتماعی و محرومیت عده زیادی از فراگیران را عدم تلفیق مناسب این فناوری با موقعیت فرهنگی                

 "داند و راهکارهایی چون توجـه بـه           فردیت آنها  می   فراگیران شامل طبقه، نژاد، ملیت، جنسیت و        
 تنـوع   "در طراحـی بـر مبنـای        . را پیشنهاد می کنـد     2" تنوع فرهنگی  " و "بوم شناسی نظام یادگیری   

دهد و فرهنگ همـه گروههـا و          ، فرهنگ برتر و فراگیر جهانی معنای خود را از دست می           "فرهنگی
 "3همتـرازی " قـدرت اجتمـاعی و آموزشـی بـه           اجتماعی فارغ از جنسیت، نژاد، طبقـه، مهـارت و         

 یک از فرهنگهـا در موضـعی نخواهـد بـود کـه بتوانـد دربـارۀ                یعنی هیچ )  1375 باقری،(رسد    می
معتقدنـد کـه در    ) 1998(تل  بریـسون و کـس    . دیگرفرهنگها قضاوت کند و تکلیف آنها را معین کند        

شود و در این زمینه فناوری اطالعات         ی امکان بازآفرینی تعلیم و تربیت فراهم م       "همترازی"شرایط  
آمـوزان فرهنگهـای متفـاوت از     به دلیل قابلیت منحصر به فردش در ایجاد فضای گفتگو میان دانش          

، نقش محـوری خواهـد      )5چت( و گفتگوی اینترنتی     4)ایمیل(راههای آسانی مثل پست الکترونیک      
  .داشت
  

  پیچیدگی و پویایی )  ب
دنیای پست مـدرن    . دوگانگی سوژه و ابژه، پیچیدگی و پویایی است       نتیجۀ دیگر فراتررفتن از     

برای مثال دراین دیدگاه خرد آزاد، آگـاه  و ذاتـاً روشـن میـان، منتفـی                  . پیچیده و چند بعدی است    
شود و ضمیر ناخودآگاه و شرایط و علل اجتماعی که منطق و اختیار کامل را از آگـاهی فراگیـر                      می

از همـین رو    ).1368استیونـسن ، ترجمـه محـسن پـور،          (رفته می شود    کنند نیز در نظر گ      سلب می 
محققان پست مدرن در طراحی فناوری اطالعات و نرم افزار، بر پیچیدگی موضوعات و چند بعدی 

به بیان سـاده    . کنند   را چون یکی از راهکارها پیشنهاد می       6کنند و طراحی تلفیقی     بودن آنها تأکید می   
های طبیعی و اجتماعی یک کل واحد بوده و هستند،  ق معتقدند که پدیدهمی توان گفت حامیان تلفی   

تـر تقـسیم      ها، آنها را به اجزای سـاده        اما همان نگاه ساده ساز مدرن، در تالش برای شناخت پدیده          
کرده و آنها را در قالب موضوعات گوناگون چون علوم انسانی و طبیعی درآورده و هر یک از ایـن                    

هایی چون هنر، فلسفه، جامعه شناسی، زیـست شناسـی، فیزیـک و               عنوان رشته بخشها را نیز تحت     
کنـد، ایـن تقـسیم        نیـز اشـاره مـی     ) 2004 (7چنانکه را ترفورد    پس هم . شیمی نامگذاری کرده است   

                                                           
1 - Voithofer 
2 - ecology of learning system; & multiculturalism 
3. leveling 
4 - electronic mail 
5 - chat 
6 - integrational 
7 - Rutherford 
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اند و الزم است محققان آموزشی مرزبندیهای         ها را نادیده انگاشته     بندیها، نظم طبیعی حاکم بر پدیده     
 در  تلفیقی و چندگانه نامگذاری کننـد     ای    ها را فرو ریزند و آنها را مجدداً و به گونه           رایج میان رشته  

  .طراحی نرم افزارآموزشی بکار گیرند
الزم به ذکر   . گرایی اجتماعی، نماینده دیدگاه پست مدرنیزم باشد        رسد رویکرد سازه    به نظر می  

ی که  گرایی اجتماع   یادگیری سازه  وری است و با نظریه    است که این رویکرد مربوط به مطالعات فنا       
  .مطرح شده، کامالً متفاوت استدر حوزه روانشناسی یادگیری 

گرایی اجتماعی شامل رویکردهـا و مطالعـات اجتمـاعی            سازه :گرایی اجتماعی  رویکرد سازه 
کند تا  به پرسشهای فلسفی دربارۀ ماهیت و  گوناگون است که به فلسفه فناوری اطالعات کمک می

معتقد اسـت   ) 1997 (1فیلیپ بری . اوری اطالعات بر محیط، فرهنگ و روان آدمی پاسخ دهد         اثر فن 
معرفـی   "3ساخت اجتمـاعی فنـاوری    "  با نام     2گرایی اجتماعی عالوه بر رویکردی که پینچ        که سازه 

شود علیرغم تفاوتها،،      نیز می   4" بازیگر شبکه  " و "شکل دهی اجتماعی  "کند، شامل رویکردهای      می
اول اینکه توسعه فناورانه، فرایندی وابسته به ابعاد گوناگون است          : گی اساسی مشترک دارند   سه ویژ 
تـوان   مـثالً نمـی  . توان گسترش آن را به روشی معین، ثابت و یک بعدی تجزیه و تحلیل کرد        و نمی 

ین نوع  دوم اینکه بهتر  . گیری از قوانین صرف اقتصادی یا زبان صرف فناورانه تبیین کرد            آنرا با بهره  
تبیین تحول و توسعه فناورانه آن اسـت کـه مـشکالت و مناقـشات فناورانـه را  از دیـد بـازیگران                   

منظور از بازیگر، افراد و گروههایی هستند که از فنـاوری           . گوناگون مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد      
روشن است که در حوزه تعلیم    .  باید داشته باشند   گیرند یا در آن نقش دارند و یا         اطالعات  بهره می   

گرایـی    سوم اینکه همه رویکردهـای سـازه      . آموزان و معلمان هستند     و تربیت، بازیگران اصلی دانش    
بندند؛ طبق این اصل تحلیلگر بایـد نـسبت بـه              کار می     را به   "5گرایی روش شناسانه     نسبیت "اصل  

 "واقعـی "هـای     یر بـازیگران اجتمـاعی دربـارۀ ویژگـی        اظهارات و دانش  معلمان و فراگیران و سا        
فناوری اطالعات مثل هدف یا کارکرد، اثرات ذاتی و موقعیت یا شکست فنی آن بی طرف بماند و                  

این اصل راه را برای تفسیر و تعبیر بـازیگران گونـاگون همـوار              . از ارزشگذاری آنها خودداری کند    
  .شود تجویز آن ممکن میکند و فناوری اطالعات انعطاف پذیر و   می

                                                           
1 -  Philip Brey 
2 - Pinch 
3 - social construction of technology 
4 - social shaping; & actor-network 
5 - methodological  relativism 
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بـه  . دهـد    توضیح می"2 اسطوره"تفسیر پذیری فناوری اطالعات را با تعبیر    ) 2000 (1استامپ
در ایـن   . کنـد   گرایی اجتماعی، رویکرد محتوانگر به فناوری اطالعات را رد می           نظر او رویکرد سازه   

ه عوامـل سیاسـی و      شـود کـ     ای اجتماعی نگریـسته مـی       رویکرد به فناوری اطالعات همچون سازه     
حال اگر فناوری اطالعات دارای ویژگیهای ثابت . گذارد اجتماعی همواره بر دستاوردهای آن اثر می  

ای تاریخی خواهد بود که ویژگیهای اجتماعی، فرهنگی وعملکردی           و عینی نباشد، همچون اسطوره    
ت فناوری اطالعـات بـه      از این رو واقعی   . گیرد  و محتوای فنی آن مورد تفسیرهای گوناگون قرار می        

تواند ازسوی    طورعینی و از سوی خودش تعیین نخواهد شد، بلکه همچون متنی خواهد بود که می              
پـس فنـاوری    . بازیگران گوناگون از جمله فراگیران و معلمان و به روشهای متفاوت قرائـت شـود              
 قرائت را معین    اطالعات همچون متن، تحت التزام قرائت خاصی نیست و زمینه گفتمانی آن، نحوه            

گرایی اجتماعی امکان مداخله و جهت دهی بـه فراینـد توسـعه فنـاوری                 بدین ترتیب سازه  . کند  می
  .کند اطالعات در حوزۀ تعلیم و تربیت را ازسوی بازیگران این حوزه فراهم می

گیـری نگـرش دگرگـون، فهـم          رسد این دیدگاه با نقد بنیادهـای مـدرنیزم و پـیش             به نظر می  
کند، اما این دیدگاه هم، کامـل          کارگیری فناوری اطالعات در آموزش ارائه می        از نحوه به  تری    جامع

شود که در بخش بعد بـه تحلیـل           و مطلق نیست و گاهی نیز در نقد مدرنیزم دچار پپزیاده روی می            
  . مشروح آن خواهیم پرداخت

  

  بررسی  و تحلیل
 الزم اسـت کـه فرصـتها و کاسـتیهای           بعد از مطالعه دیدگاههای موجود و نقد اجمـالی آنهـا،          

دیدگاهها به طور مشروح تحلیل شود و تا بتـوان برمبنـای آنهـا، الگـویی جدیـد بـرای بکـارگیری                      
  . فناوری اطالعات در آموزش پیشنهاد کرد

منظر با مدرنیستها اذعان    ای محقق شود، باید ه      رسد اگر تعلیم و تربیت رایانه        به نظر می   )الف
کند ازجمله آنها  دسترسـی آسـان بـه حجـم              عات فرایند آموزش را تسهیل می     فناوری اطال . 1کرد  

فنـاوری  . 2 و  . آموزشی و آموزش مجازی است     3ایهای  بسیار زیاد از اطالعات، طراحی چند رسانه      
ای بـرای   های دانـشگاهی و حرفـه      اطالعات دستاوردهای مثبت و مهمی را  برای فراگیران در زمینه          

این فناوری بالقوه دارای خاصیت صرفه جویی و شتاب دهندگی اسـت، و             . آورد فراگیران به بار می   
گیـری از ایـن فنـاوری         بـا بهـره   . تواند فرآیند توسعه تعلیم و تربیت را سرعت ببخـشد           بنابراین می 

های تربیتـی نـوین، مثـل یـادگیری مـشارکتی و       توان نرم افزارهای آموزشی را  که بر مبنای ایده          می
                                                           

1 - Stump 
2 - myth 
3. Multimedia  
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توان نیروی تفکر را      در صورت طراحی نرم افزار مناسب تربیتی می       .  شده باشند  خودآموزی طراحی 
  .آموزان افزایش داد در دانش

. ورده نکرده است  عمل همه انتظارات و امیدهای طرفدارانش را برآ       در  . 1متأسفانه این دیدگاه    
اوری اطالعـات   همچنانکه فنـ کنند، ده آموزش مجازی استدالل می از طرفداران ایبرای نمونه برخی  

توانسته نیروی کار انسانی را در بخشهای متفاوت تولیدی و خدماتی جامعه کاهش دهد، الزم است 
گیری از آن به تعدیل نیروهای انسانی آموزشی یعنی معلمان بپـردازیم و در شـرایط ایـده ال            با بهره 

گیـری از      حذف معلم و بهره    رسد  از سویی     اما به نظر می   . فراگیر را از رفتن به مدرسه بی نیاز کنیم        
معلم فناورانه ممکن نیست زیرا حتی در آموزش مجازی نیـز معلـم همچنـان آمـوزش را هـدایت                    

) الف: شود و از سوی دیگر مطلوب نیست زیرا         کند و صرفاً حضور فیزیکی و بدنی او منتفی می           می
ـ   فراگیر با همه حواس خود که نمود آنها بدن اوست، به تجربه واقعیت مـی               ه در  کـ   ردازد در حـالی   پ

 رو ایـن تجربـه کامـل         از ایـن  . حضور نـدارد  ) مثل حس المسه  (آموزش مجازی بخشی از حواس      
همـین  . در آموزش مجازی ارتباط حـسی، عـاطفی و رو در رو کـم رنـگ تـر اسـت                   ) نیست و ب  

ایـن دیـدگاه مـشکالتی      . 2. گذارد  ت فراگیر تأثیر منفی می    موضوع در رشد حسی و عاطفی شخصی      
بـا  . د هم چون شکاف دیجیتال میان گروههای گوناگون فراگیران را نیز به وجود آورده اسـت               جدی

نگاه به فناوری اطالعات چون امری عینی و خنثی، قادر به تـشخیص و تبیـین ابعـاد ایـدئولوژیک،       
درسی پنهان چـون نابرابریهـای حاصـل از جنـسیت و طبقـه بنـدیهای                  بهنجار و مطرح نشدۀ برنامه    

همچنین قادر به تشخیص و آشکار کردن نیات و اهداف ظالمانـه و سـلطه               . نخواهیم بود اجتماعی  
جویانه صاحبان نهادهای قدرت سیاسی و اقتصادی در وارد کردن فناوری اطالعات به حوزه تعلیم               

  . و تربیت نخواهیم بود
نـاوری   گرچه دیدگاه انتقادی مدعی است که حامیان مدرنیزم در حوزه تعلیم و تربیـت، ف        )ب

اطالعات را  درخدمت  مقاصد  محافظه کارانه  و تثبیت  وضع موجود یا  به  تعبیری  در خـدمت                        
توان ادعا کرد که همین دیدگاه  ممکن اسـت بـه نـوعی در                 اند؛ اما می     به کار گرفته   "بهنجارسازی"

. ه شـود  خدمت معلمان محافظه کار، حامیان مدرنیزم، گروههای حاکم و طبقات مرفه به کـار گرفتـ               
دیدگاه انتقادی فضای حاکم را فی نفسه نابرابر توصیف کرده و بر پیامدهای منفی فناوری اطالعات   
پا فشاری کرده است حال اگرفضای حاکم نابرابر باشـد، معلمـان بـا ورود فنـاوری اطالعـات نیـز                     

یگاه خود  حاکمان و طبقه مرفه نیز جا     . ضرورتی برای تغییر رفتار خود و وضع موجود نخواهد دید         
ناپذیر و    را حفظ خواهند کرد، زیرا فرزندان آنها دانش و مهارتهای فناورانه را به منزله امری اجتناب               

های کاری به کار خواهند گرفت و همچنان حاکم باقی خواهنـد              مقدر خواهند آموخت و در محیط     
 فناورانه محـروم    این دیدگاه همچنین فراگیران طبقه محروم را از فرصت مشارکت در فرهنگ           . ماند
  .خواهد به جای مشارکت، انتقاد کنند کند، زیرا از آنها می می
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کنـد تـا    کنند که فعالیتهای خردمندانه و آزاد به فرد کمـک مـی        پردازان انتقادی فرض می    نظریه
گیرند که  مبانی ایدئولوژیک تعلیم و تربیت نابرابر و ظالمانه را تعیین کند و به طور ضمنی نتیجه می        

فرض مذکور از جهتی درست است و       . ین مبانی ایدئولوژیک به معنی مهار و رفع کردن آنهاست         تعی
های نادرست به کارگیری آن را آشـکار          پیش فرضهای غلط دربارۀ ماهیت فناوری اطالعات و شیوه        

هـایش    دهد که جهان و پدیـده       ای قرار می    کند، اما از جهتی دیگر همچنان آدمی را در مقام سوژه            می
همچنان و لو  نگرد، بنابراین   وع شناسایی میجمله فناوری اطالعات و پیامدهایش را همچون موضاز
بـه  . فـشرد   ا می  سوژه  و ابژه پ      طور ناخواسته  بر موضوعات  ثابت انسانی وغیر انسانی  و تقابل             به

 نادرسـت اسـت؛ یعنـی صـرف     گیرنـد،   منتقدان از فرض مـذکور مـی      ای هم که   رسد  نتیجه    نظر می 
تشخیص پیامدهای منفی فناوری اطالعات به معنی رفع مشکالت و به کارگیری مفید و ثمـربخش                

  . آنها نیست
اطالعـات خـود درگیـر       اگر بپذیریم که جهان رویارویی ذهن و عین نیست  و فنـاوری               )ج  

ت توان ادعا کرد که فناوری از باال ناظر وقایع جهان اسـ             دیگر نمی .  و جزئی از آن است     "زندگانی"
بنـابراین یـادگیری    . تواند بر همه ابعاد زنـدگی روزمـره تـسلط بـر و دانـش را تحمیـل کنـد                     و می 

ای خواهد     دیگرکسب اصول ثابت و مشخص نخواهد بود، بلکه فرایندی تفسیری، پویا و میان رشته             
شود و ماهیت نمـادین و تفـسیری آن بیـشتر آشـکار      از این رو، هم دانش به چالش کشیده می       . بود
بـدین  . بـرد   مـی   گیری جامعه و زنـدگی پـی        شود و هم فراگیر به اهمیت و نقش تفسیر در شکل            می

شناسانه و دانـش شناسـانه       ه است با فرارفتن از فرضهای هستی      ترتیب دیدگاه پست مدرنیزم توانست    
دکارتی گامی بزرگ بردارد و امکان دگرگونی و بازآفرینی فناوری اطالعات در تعلـیم و تربیـت را                  

  . هم سازد و بر روابط قدرت اجتماعی در حوزه تعلیم و تربیت فائق آیدفرا
رسـد اگراهـداف تعلـیم و تربیـت را بـه              به نظر می  . دیدگاه پست مدرنیزم هم قابل نقد است      

اهداف آموزشی و اهداف اجتماعی و فرهنگی تقسیم کنیم، دیدگاه پست مدرنیزم با تأکیـد بـیش از        
اهـداف اجتمـاعی و فرهنگـی پـا           سنتی، به طور یـک جانبـه بـر         رهایاندازه بر فرا رفتن از ساختا     

فشرد و از اهداف و محتوای آموزشی و دستاوردهای علمی دوران مدرن در ایـن زمینـه غفلـت                     می
هـای مهـم تربیتـی چـون سـاخت شخـصی دانـش،                دد فناوری اطالعات ایده   م به   وزهامر. ورزد  می

حقـق  تر از محیط مدرسه، بیش از گذشته ت       ادگیری فرا یادگیری در عمل، یادگیری برمبنای بازی و ی       
اکنون حضور گسترده و سریع اطالعات از سویی نیاز فراگیر به حفظ دانش و اطالعات               . یافته است 

آوری اطالعات کاسته و روند تولید علـم را   صرف را کاهش داده و از سوی دیگر در قت برای گرد  
ایـن دسـتاوردهای    . گی مادی بهبـود یافتـه اسـت       به شدت سرعت بخشیده و در نتیجه کیفیت زند        

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 دیدگاههای فلسفی دربارۀ نسبت فناوری اطالعات و تعلیم و تربیتبررسی    

 

 

25  

 بـه ایـن   1"فـرا روایتـی  "مشکل دیگر دیدگاه پست مدرنیزم، نگاه  . آموزشی را نباید نادیده انگاشت    
فیلسوفان پست مدرن نیست معتقدند که هیچ فراروایتی        . دیدگاه در طراحی فناوری اطالعات است     

ناگون ساخته و پرداختـۀ آدمـی هـستند وعلـم،           وجود ندارد، یعنی گفتارهای  متفاوت روایتهای گو       
 یـک در موضـعی نیـستند کـه بتواننـد تکلیـف        امـا هـیچ  . فلسفه و هنر از جمله ایـن گفتارهاسـت       

اگر بخـواهیم بـه پـست مـدرن         . قلمروهای دیگر را تعیین و دربارۀ آنها داوری و حکم صادر کنند           
 نیست کـه بتوانـد از       " فراروایت "جایگاه  دیدگاه پست مدرنیزم هم در      : وفادار بمانیم، باید بگوییم   

توانـد بـرای همـه مـسائل و      باال به دیدگاههای قبلی بنگرد، درباره آنها داوری و ادعا کنـد کـه مـی              
به همین دلیل الزام تحمیلی نحوۀ      . کنده حل یگانه، قطعی و نهایی ارائه        مشکالت تعلیم و تربیت  را     

و تربیت حتی از سوی دیدگاه پست مدرنیزم هم قابل به کارگیری فناوری اطالعات در حوزه تعلیم 
  . قبول نیست

  

  گیری  نگری و نتیجه با هم
های دیدگاهها، الگـویی نظـری دربـارۀ بررسـی نـسبت فنـاوری                با توجه به فرصتها و کاستی     

  شود  اطالعات و تعلیم و تربیت پیشنهاد می
ـ            الگوی چرخه  رای  روشـنگری وضـعیت      ای مرکب به دیدگاهها به جای نگاه خطی تکاملی ب

یک از دیدگاهها با توجه به نارسـایی دیـدگاههای قبلـی شـکل               هر تعلیم و تربیت فناورانه موجود    
گرفته و واقعیتهای بیشتری دربارۀ فناوری اطالعات در تعلیم و تربیت روشن کرده است، اما حتـی                 

 رو اگر به دیـدگاهها در       از این . دیدگاه پست مدرنیزم هم پاسخ جامع، قطعی، یگانه و نهایی نیست          
بنگریم، ناگزیر خواهیم بود دیدگاه پست مدرنیزم را        ) 1شکل  (دار و تکاملی      طول پاره خطی جهت   
فـرض کنـیم   ) 2شـکل  (ای   اما اگر دیدگاهها را در قالب چرخـه . تر برگزینیم همچون دیدگاه جامع 

  .یابیم آنگاه به نگرشی دیگر دست می
  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
1. Meta Narrative 
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   دیدگاه پست مدرنیزم←یدگاه انتقادی  د← دیدگاه مدرنیزم 
   1    شکل 

                                                                     
  )        رؤیا(   دیدگاه  مدرنیزم                                     

                                                                                                                 
                        

                                    
  )  دگرگونی ( دیدگاه پست مدرنیزم          

                         )نقد(دیدگاه انتقادی                                                                            
                                                                                                                             

  

   2شکل 
 نارسـایها و    "نقد" تربیت به     فناوری اطالعات در تعلیم و     "رؤیای"مربیان بعد از تحقق یافتن      

اما باید توجه کرد کـه      . اند  پیامدهای سوء آن سپس با فکری نو به دگرگونی پیامدهای سوء پرداخته           
بـا چنـین    . و تفسیر و دگرگونی دوباره است      نو است که نیازمند نقد       "رویایی"این دگرگونی خود      

نگرشی نو الزامهای تحمیلی نحوه به کارگیری فناوری اطالعات در حوزه تعلیم و تربیت از سـوی                 
دیدگاههای گوناگون و تأکید برآنها به منزله راه حل قطعی و کلی مـسائل تربیتـی حـال و گذشـته                     

ت را در لوای ظاهر جـذاب آن پنهـان مـی            نادرست است و اثرات اساسی و بنیادین فناوری اطالعا        
گیـری از فنـاوری       هدف از نظریه پردازی و تقسیم دیدگاهها پرسـش دربـارۀ چگـونگی بهـره              . کند

با ایـن نگـاه     . اطالعات در تعلیم و تربیت و تالش برای کشف آن در موقعیت و زمان خاص است               
بـا نگـاه     سـازد و    ت روشـن مـی    ای از واقعیت را دربارۀ فنـاوری اطالعـا          هریک از دیدگاهها گوشه   

توان نقاط قوت و ضعف هر یـک را سـنجید و تبیـین آنهـا را از فنـاوری اطالعـات در                   انتقادی می 
ای تکاملی وضعیت تعلیم و تربیت  فناورانه موجود را بیش از              نسبت با هم  نگریست  و در چرخه        

ای مرکـب را بـو    رخـه توانـد الگـوی چ   الزم به ذکر است که آنچـه مـی      . پیش روشن و اصالح کرد    
گیـری بـومی از الگـوی         یعنـی بـرای بهـره     . کند، توجه به ارزشها، سنن و فرهنگ جامعه ماست          می

عـالوه  ) رؤیاپردازی، نقد، دگرگونی  (ای مرکب در کشور خودمان الزم است در تمام مراحل             چرخه
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ود نیـز نظـر     بر توجه به معیارهای اخالقی و اجتماعی جهانی، به معیارهای ارزشـی و فرهنگـی خـ                
  :در پایان و بر مبنای الگوی پیشنهادی، استلزامات مهم تربیتی زیر پیشنهاد می گردد. کنیم

به کارگیری فناوری اطالعات در تعلیم و تربیت مستلزم جامع نگری است نـه یکـسو                .  1
  نگری فنی 

ث واقـع  فناوری اطالعات در تعلیم و تربیت  نباید صرفاً  برمبنای  اصطالحات فنی مورد بحـ        
شود، بلکه  باید ارتباط آن با مفاهیمی چـون تعلـیم و تربیـت،  معنـای زنـدگانی، ماهیـت روابـط                        
اجتماعی و تعهد و ارزش رفتار اخالقی که همواره در متن زندگی اجتماعی آدمی مطرح بوده و بـا                   

یکی از نمودهای چنـین ارتبـاطی پیامـدهای اخالقـی،           . سرنوشت بشری عجین است، روشن گردد     
یاسی و اجتماعی فناوری اطالعات با توجه به معیارهای جهانی و بومی اسـت کـه هـم در زمـان               س

پس عالوه بـر بـه کـارگیری        . گیری وتکوین و هم در زمان استفاده از آن قابل بررسی هستند             شکل
فناوری اطالعات در تعلیم و تربیت باید زمینه بررسی این پیامدها از سوی معلمـان و فراگیـران در                   

تـوان بـه صـورت          را مـی    "فلـسفه فنـاوری اطالعـات     "بخشی بـا نـام        .  درسی فراهم شود   نامهبر
توان در کنار آموزش مهارتهـای        درسی و پژوهشی گنجاند و در برنامۀ درسی فراگیران نیز می            برنامه

مربوط به رایانه و فناوری اطالعات، مباحثی را پیرامون نقد وضعیت فناورانه موجود، بـا توجـه بـه                   
) مثل پیامدهای فرهنگی و اجتماعی اسـتفاده تلفـن همـراه و اینترنـت             (های واقعی و ملموس       مونهن

کند که این تحلیل و بررسـی شـامل آثـار و نتـایج مثبـت و منفـی                     جامع نگری ایجاب می   . گنجاند
نمـود دیگـر، بـه کـارگیری صـحیح          . گسترش فناوری اطالعات در زندگی فردی و اجتماعی باشد        

ریـزان    توان برنامـه    های زیر را می     ات در تعلیم و تربیت است که در این زمینه توصیه          فناوری اطالع 
  : درسی و طراحان نرم افزارهای آموزشی ارائه کرد

اهداف، محتوا و روشهای بکارگیری فناوری اطالعات در تعلـیم و تربیـت بـرای هـر                 ) الف 
ت است و حتی با نگاهی دقیـق تـر          گروه با موقعیت اجتماعی و فرهنگی معین با گروه دیگر متفاو          

از ایـن رو بایـد در طراحـی فنـاوری اطالعـات از              . آمـوز منحـصر بـه فـرد اسـت           برای هر دانـش   
رویکردهای جهانی پرهیز کرد و موقعیت خاص را مدنظر داشت و اهداف آموزشی و اجتمـاعی و                 

م افزارهـای   گیری کرد؛ برای دستیابی بـه اهـداف آموزشـی گروههـای متفـاوت نـر                 فرهنگی را پی  
های گوناگون ارائه دهند و هم  آموزشی باید طوری طراحی شوند که هم فرآیند یادگیری را به شیوه           

برای دستیابی بـه اهـداف اجتمـاعی و فرهنگـی           . دانش از سوی تک تک افراد ساخته و درک شود         
بـوم  (نسیت  گروههای متفاوت نیز الزم است طراحان نرم افزارها و معیارهایی چون نژاد، طبقه و ج              

هـای گونـاگون      نرم افزارهایی طراحی کنند که بتوانند با بهره گیری از شـیوه           ) شناسی نظام یادگیری  
  .فضای گفتگو میان فراگیران را با مواضع متفاوت را فراهم سازند
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ها، الزم است معلمان نیز هماننـد طراحـان     با توجه به پیچیدگی و چند بعدی بودن پدیده         )ب
بررسی تک بعدی و به اصطالح خردمندانه موضوعات اجتناب کنند و مسائل نـاخود              نرم افزارها از    

آگاه و اجتماعی و فرهنگی را نیز مورد مالحظه قرار دهند و طراحان نیز در طراحی به رویکردهای                  
در چنین شرایطی پرسش کـه دربـارۀ طراحـی نـرم افـزار            . ای توجه کنند    ای و میان رشته     چند رشته 
بنـدیهای مـصنوعی بـه رشـته و موضـوع خـاص و مجـزا محـدود                    توجه به تقسیم  شود با     طرح می 

ها را فـرو ریختـه  و آنهـا را             شود و طراحان باید با نگاهی انتقادی مرزبندیهای رایج میان رشته            نمی
  . مجدداً و به طور تلفیقی و چندگانه نامگذاری کنند و در طراحی به کارگیرند

 انتقال دهندۀ اطالعات و اصولی ثابت و معین تحت عنـوان            نرم افزار آموزشی نباید صرفاً    ) ج
دانش باشد، بلکه باید متنی فراهم کند که در آن فراگیرنده با موضوعاتی برای پرسش، نقد و تفسیر                  

  .مواجه شود
  .فناوری اطالعات محصول دانش آدمی است نه تولید کننده دانش. 2

خردگرایی مبتنی بر آن شود، زیـرا درچنـین         آدمی نباید منفعالنه مجذوب فناوری اطالعات و        
گیرد و به تبع آن زنـدگی         شرایطی شناخت، عمل و یادگیری او نیز رنگ و بوی فناورانه به خود می             

اطالعات کند، زیـرا او     و او باید خود را مطیع منشاء نظم نوین اجتماعی یعنی فناوری             . شود  فنی می 
اعی است و قادر به هـدایت آن نیـست، بنـابراین بـردۀ              کنندۀ انرژی مورد نیاز نظم اجتم      فقط  تأمین  

در این صورت فناوری اطالعات منطق خود را بر جهان خواهد کـرد          . فناوری اطالعات خواهد شد   
هـا را بررسـی، آشـکار و     و مدعی خواهد شد بـه طـور دقیـق و مـداوم همـه روابـط میـان پدیـده           

اوری اطالعـات در حـوزه تعلـیم و تربیـت     در چنین شرایطی تفسیر و نقـد فنـ        . کند  ریزی می   برنامه
توانـد    باید توجه کرد که فناوری اطالعات حاصل اندیشه آدمی اسـت کـه مـی              . ممکن نخواهد بود  

ضـمن بایـد تأکیـد کـرد کـه ایـن       . آموز در اختیار او بگذارد اطالعات الزم را برای اندیشیدن دانش  
نجش دانش، بلکه شکل دیگـر از عمـل         فناوری نه خود اندیشیدن و دانش است و نه ابزار نهایی س           

پـس ارزش و اهمیـت اندیـشیدن بـا       . تواند آنرا نیز نقد کند و به چالش بکشد          آدمی است که او می    
ورود فناوری اطالعات به تعلیم و تربیت همچنان به قوت خود باقی است و حتی گاهی مهمتر نیز                  

 اطالعات ممکن اسـت متـرادف بـا         هست، زیرا سهولت دستیابی به اطالعات فراوان از راه فناوری         
توانـد مـانع چنـین تلقـی         آموز به مـدد اندیـشه مـی         در حالی که دانش   . دستیابی به دانش تلقی شود    

  .در اینصورت او با آگاهی از محدودیتهای این فناوری نوین از آن بهره خواهد برد. نادرستی شود
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