
 
 

اطالعات:  يفناور يشناس يهست  

تياطالعات در ترب ياز فناور يريبهره گ ييچرا يبازخوان  
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 چكيده

 يشناسانه فناور يهست يواكاو اديبن بر تياطالعات در ترب يفناور ييچرا يبررس ،پژوهش اصلي اين هدف
 ني. در ابهره گرفته شد يكيهرمنوت يروش پژوهش نمودشناس براي دستيابي به اين هدف از اطالعات است.

 تياطالعات در تجربه جهان و به دنبال آن در قلمرو ترب يكه فناور يشناسانه ا يهست يها يدگرگونپژوهش 
و امكان  يگسترش ارتباط مجاز ،يزمان و يمكان يمرزها ختنيفرورنقش بدن،  رييتغناظر بر  ،شود يمسبب 
 يفناور يريحاصل از بهره گ يو تنگناها ها افق ياديبن ني. بر چنباشند يمبه اطالعات فناورانه  يدسترس

پرسش از  رب ييو چرا يستيپرسش از چ با درك اين نكته كه ،بنابراينشد.  يبررس تيترب ندياطالعات در فرا
 كه نشان داداين پژوهش  يها افتهي ،مقدم است تيلمرو تربق اطالعات در ياز فناور يريبهره گ يچگونگ

همچون پرورش  خيبشر در طول تار يزندگان يها هدفاطالعات در نسبت با  يگستره و حدود كاربرد فناور
اطالعات در  يرفناو يلينقش تسهمانند  ها داللت يرخب در نتيجه اين مطالعه به. شود يمو ستايش آشكار 

اطالعات در حد ابزار آموزش و بهره  يمحدود كردن حوزه اثر فناور ،يدينقش تول يآموزش به جا نديفرا
 يزندگان يينها يها هدف ادياطالعات بر بن يگونه ها گريو همراه با د وندياز اطالعات فناورانه در پ يريگ

  .تاشاره شده اس يآدم
  تيترب ي،شناس يهست ،فلسفه ،اطالعات يفناور: هاي كليديواژه
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  مقدمه

در سده  ها آننوين از سده نوزدهم ميالدي و فراگيري  يها يفناوردر دوران معاصر و با گسترش 
 1اردگركبراي نمونه فيلسوفاني چون كي .نيز گسترش يافته است ها يفناوربيستم، پرسش فلسفي از اين 

) و 1964( 5)، ماركوزه1970(  4)، هابرماس1973( 3)، مارسل1977هايدگر ( ،)1963( 2)، ياسپرس1962(
. اند پرداختهبيش به سنجش فلسفي فناوري از جمله فناوري اطالعات و پيامدهاي آن  وكم  )1979( 6ليوتار

از  )1977هايدگر ( ،. براي نمونهقرار گرفت سؤالمورد در اين ميان، فناوري از جنبه هاي گوناگون فلسفي 
پيدايش علم  اساسر روشنگري نسبت علم و فناوري، بينش فناورانه به جهان را و د منظري بودن شناسانه

گونه اي بينش فلسفي است كه  ،. به باور اوآورد يمكه به نوبه خود، فناوري نوين را به ارمغان  داند يمنوين 
  سبب پيدايش علم و فناوري نوين بوده است. 

؛ 1964ماركوزه، ؛1970(هابرماس، بودندفناوري و اخالق ميان جستجوي نسبت برخي نيز در  
مهم در قلمرو فلسفه فناوري و نيز فلسفه فناوري اطالعات،  يها بحثي از از اين رو، يك). 1999 برگمن،
به طور چون هدف زندگي، سعادت و اخالق است.  ييها مفهومفناوري اطالعات با ميان نسبت  تصريح
 اند پرداختهنقش فناوري و فناوري اطالعات در تربيت  سيبه برر برخي انديشمندان و پژوهشگران نمونه،

با رويكردي پژوهش  بنابراين، در اين). 1389ضرغامي، ؛1381؛ باقري،2009دريفوس، ؛2003(هافمن،
براي اين . پرداخته شده است تربيت بررسي نقش و جايگاه فناوري اطالعات در تعليم و هستي شناسانه به
حاصل از ورود فناوري اطالعات به قلمرو تربيت  يها يدگرگوناطالعات و فلسفه فناوري منظور، نخست 

فناوري اطالعات در قلمرو  ضمني آن براي كاربرد يها داللت ،از منظر هستي شناسانه واكاوي و سپس
   اشاره شد.تربيت 

  

  روش پژوهش

 رهكه در زم 8»نمودشناسي تفسيري«يا  7»نمودشناسي هرمنوتيكي«پژوهش از روش اين در 
هايدگر  توسط. اين روش نخستين بار استفاده شد) 9،2008(گيون رنديگ يمقرار  رويكردهاي پژوهش كيفي

                                                 
1. Kierkegaard  
2. Jaspers  
3. Marcel  
4. Habermas  
5. Marcuse  
6. Lyotard  
7. hermeneutical phenomenology  
8 . interpretive phenomenology 
9. Given  
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و نيز هستي آدمي به كار گرفته شد. او براي اين كار  »١بودن«توصيف و بررسي  به منظور) 1996(
نمودشناسي و هم  هم و بدين ترتيبآميخت در  4درباره  فهم 3هاي ديلتيرا با انديشه 2نمودشناسي هوسرل

  كرد.                                                        دگرگونهرمنوتيك را 
به مثابه هوسرل  از ديدگاه و واژه نمودشناسي به معني توصيف و توضيح نمودهاي گوناگون  

ات، حقيقت يا ذ» ديدن«نمودشناسي روشي است كه . به باور هوسرل شود يمقلمداد روش و نگرش فلسفي 
انكه نابراين، از يك سو، چن. ب)2000، 5(ساكولوفسكيكند يممعناي هر چيز، رويداد و موضوعي را ممكن 

، يك چيز ها آنكه به اعتبار  ييها يژگيودر اين معني، ذات يعني مجموع  كند يم) اشاره 1387نقيب زاده(
مثلث بودن  ،. براي نمونهشود يمن ، آن چيز نيز دگرگوها يژگيوآن است كه هست و با دگرگوني آن 

هر يك  كنار گذاشتننيازمند دو ويژگي سه خط داشتن و محاط كردن يك سطح است به گونه اي كه با 
هر  تواند يمموضوع نمودشناسي  ،از اين دو ويژگي، ديگر مثلثي در كار نخواهد بود. از سوي ديگر

 دار شاخاسب  مانندخيالي  از يك درخت گرفته تا حتي موضوعي به طور مثالموضوعي 
  موضوع نمودشناسي باشد.  تواند يمموضوع و پديده اي مانند فناوري اطالعات نيز  لذا،). 1389باشد(باقري،

 ها هيرايپبايد موضوع از «. با اين توضيح كه پندارد يم 6»فروكاهش«هوسرل قاعده نمودشناسي را 
است الزم  بيان ديگر،به » شود. ستهش گفته فرو كابه معناي پي اش يذات يها يژگيوپيراسته شده و به 

هرگونه  و به دور از شود كنار گذاشته ظر و پيش فرضي درباره موضوع مورد بررسيگونه داوري، نهر
، مختلفتوضيح و تفسيري گزارش و توصيف كرد تا ذات موضوع نمايان شود. پس بايد آموخته هاي 

كنار گذاشته شوند و فقط نمودهايي كه آشكار  پيشينموزه هاي آ و به عبارت ديگر تماميفلسفي  يها نظام
در نظر ) الف :عبارتند از ،بايد برداشته شوندر روش نمودشناسي كه د ييها گام، توصيف شوند. اند شده

ذاتي  يها يژگيوبراي بازبيني و تعيين  7تغيير خيالي)فروكاهش؛ ج) گرفتن موضوعي براي نمودشناسي؛ ب
وابسته نيست؛ و  ها آنو هستي موضوع به  ندكه به معناي پيش گفته، ذاتي نيست ييها يژگيودر برابر ديگر 

  ).         265-271 ،1389ذاتي (باقري،  يها يژگيوتعيين و توصيف ) در نهايت د
بر اين باورند كه آرمان هوسرل  هايدگر و برخي ديگر از انديشمندان با الهام از انديشه هاي ديلتي  
فرايند فهم ) 1389ضرغامي، (به نقل از  ديلتير گذاشتن هرگونه زمينه و آموزه اي ناممكن است. يعني كنا

                                                 
1. Being 
2. Husserl  
3. Dilthey  
4. Understanding  
5. Sokolowski  
6. Reduction  
7. Imaginative variation 
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 بيان. به داند يميعني دريافت وابستگي دوسويه جزء و كل به يكديگر ممكن  1»هرمنوتيكي دورِ«را از راه 
پايه پيش دريافتي است و گونه فهميدن متني، زمينه و افقي در كار است و هرگونه دريافتي بر در هر ،ديگر

 براين اساس،. باشند يم پيشين يها افتيدرتحول  وتازه چه بسا زمينه اي براي دگرگوني  يها افتيدر
در نمودشناسي تفسيري پيش  .هوسرل است 2رونده تفسيري اصالح و تكميل نمودشناسي فرانمودشناسي 

به  .)2008ينه و افق پژوهش هستند (گيون، زم به مثابهپژوهشگر، نقطه آغازين و  يها فهمو پيش  ها فرض
دانش درباره هستي هر موضوع و بنابراين همان هستي شناسي موضوعي  نمودشناسي به مفهومهايدگر  زعم
اگر  .باشند يمنمودشناسي و هستي شناسي ناظر به دو جنبه يك موضوع  در واقع،. )1387(نقيب زاده، است

نمودشناسي  ،تر قيدقو به عبارت  روش آن نمودشناسي در جستجوي هستي شناسي موضوعي هستيم،
 يها گامو بيش از  شوند يمهرمنوتيكي مطالعه  نمودها در دورِدر اين روش، بنابراين، است.  تفسيري

، گام رجوع به تجربه زيسته پژوهشگر در قلمرو پژوهش در دوري فرا روندهپژوهش نمودشناسانه 
تجربه هاي پژوهشگر در  متضمن سويك ). چنين دوري از 1389، (باقريشود يمهرمنوتيكي نيز افزوده 

موجود درباره هستي  يها پژوهش ناظر بربهره گيري از فناوري اطالعات در قلمرو تربيت و از سوي ديگر 
تحليل محتواي آثار پژوهشي موجود در  بدين ترتيب،شناسي فناوري اطالعات و نسبت آن با تربيت است. 

واكاوي تجربه هاي پژوهشگر در بهره گيري از فناوري اطالعات در قلمرو تربيت، امكان  اين باره همراه با
 .             كند يمفناوري اطالعات و بررسي نقش آن در قلمرو تربيت را فراهم  واكاوي هستي شناسانه

 طتوس تواند يمكه هستي آن  شود يمنمودي نگريسته  به مثابهفناوري اطالعات ، پژوهشاين در 
و تنگناهاي بهره گيري از فناوري اطالعات در قلمرو  ها افقتفسير شود تا زمينه ترسيم  وپژوهشگر توصيف 

بينش هايدگر در  بيانگرو تنگناهاي مربوط به نمودها  ها افقارچوب نظري ترسيم هچ .دشوتربيت فراهم 
) 1977جمله فناوري(هايدگر، و رويدادهاي مربوط به او و از  ها دهيپد) و 1996نمودشناسي بودن آدمي(

) پس از ترسيم نمودشناسانه وضعيت وجودي آدمي در جهان، تنگناهاي زندگاني او 1996است. هايدگر(
(خود را  ديگر زندگاني او يها امكانو  ها افقزندگي كردن) و  ها آن(همانند ديگران بودن و همانند 

ردن و در نتيجه متفاوت شدن با ديگران) را پذيرفته شده خود زندگي ك يها ارزشبرگزيدن و همسو با 
در توصيف نمودشناسانه فناوري نيز همين فرايند را در پيش گرفته و  )1977(هايدگر . كند يمترسيم 

او و با  از ديدگاهگرچه  .كند يمدر رويارويي با فناوري مدرن ترسيم را روي آدمي  فرا يها افقتنگناها و 
دشوار است. سرانجام  ياربس ها آنبنيادي هستند و چه بسا امكان رهايي از توجه به ذات فناوري، تنگناها 

                                                 
1. hermeneutic circle   
2. transcendental  
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 مانندهاي زندگاني او  نگرش انديشمنداني چون سارتر و مارسل در توصيف انسان و پديدهكه گفتني است 
درباره ذات فناوري و  )1999؛1984(نمودشناسانه برگمن مطالعاتو نيز  )1388ي و ضرغامي، (نظر عشق

به ارچوب نظري هرويكرد و چ ايناز  ييها نمونهدرباره فلسفه اينترنت  )2009(اطالعات و دريفوسفناوري 
  .روند يمشمار 

  

  هستي شناسي فناوري
از چشم اندازهاي گوناگوني چون  تواند يمپرسش فلسفي درباره فناوري  چنانكه اشاره شد،

چشم انداز اين مقاله هستي شناسي  . اماشناخت شناسي، هستي شناسي، اخالق يا ارتباط با علم مطرح شود
به تحليل هستي شناسانه » چيست؟ ويژه فناوري نوينه فناوري ب«است و براي پاسخ به اين پرسش كه 

  .ميكن يمبا تعريف فناوري آغاز  منظور. براي اين شود يمفناوري پرداخته 
  

  تعريف فناوري

عملي  يها هدفابزار فني براي رسيدن به ) به نقل از فرهنگ لغت وبستر، فناوري را 1375اسدي (
نيست. از ابزار و ماشين  جديد، فناوري فقط يها فيتعرباور است كه در  نيبر اتعريف كرده است. او 

كه بر تجربه يا نظريه عملي مبتني  شود يمفناوري به هر دانش نظام يافته اي اطالق « 1برنارد گندرن  ديدگاه
يا  ها سازمانتوليد و  يها مهارتافزايش دهد و در قالب د كاالها و خدمات باشد و توان جامعه را در تولي

زيرا در تعريف فناوري به   ؛است تر جامع). تعريف دوم 1375،92(هايدگر،.» ماشين آالت تجسم يابد
گفت تعريف نخست روا  توان يم. با اين حال نه كند يمفعاليت، تجربه، دانش و تدبير آدمي نيز توجه 

  تعريف ممكن است.  نيتر جامعنه تعريف دوم، نيست و 
) بر اين باور است كه در طول تاريخ و در پاسخ به اين كه فناوري 1977با چنين نگاهي هايدگر (

: فناوري ابزاري براي رسيدن به هدف  2تعريف ابزاري) چيست، دو تعريف از فناوري ارائه شده است: الف
: 4تعريف انسان شناختي )؛ بشود يمگفته  3التين، تجهيزات و ابزاراست. در اين معنا به فناوري در  خاصي
  است. شيها هدفانساني براي برآوردن  يك فعاليت و تدبير فناوري

                                                 
1. Gondern 
2. instrumental 
3. instruminum 
4. anthropological 
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يعني نشان  .كنند يمو انسان شناختي، نسبت فناوري را با آدمي تعيين هر دو تعريف ابزاري    
ر بخواهيم  فناوري را بدون توجه به رابطه آن با آدمي فناوري چه رابطه اي با آدمي دارد. اما اگ كه دهند يم

پيش گفته راهگشا  يها فيتعرذاتي آن نمودار شود،  يها يژگيوو مستقل تعريف كنيم، به گونه اي كه 
ويژه  فناوري جديد با ه و ب و ذات فناوري 1هايدگر بر اين باور است كه حقيقت لذا،نخواهند بود. 

  .شود يمي آشكار از نسبت آن با آدم نظر صرف
  

  هستي شناسي فناوري: حقيقت و ذات فناوري

نمودشناسي  يها گامدرباره حقيقت و ذات فناوري قديم و جديد با بهره گيري از  توان يماكنون 
. ميگرد يمفروكاهش و تغيير خيالي سخن گفت. براي اين منظور به ريشه و خاستگاه كلمه فناوري باز  نظير

) عملي 2) نظري 1لي بر اين باور است كه فعاليت و تجربه آدمي سه صورت دارد: تحلي يبا نگاه 2ارسطو
به  و بر اين باور است كه تخنه داند يمرا ناظر به فعاليت ابداعي و شعري آدميان  4يا فن  3) سازنده. او تخنه3

ي) (مثل نقاش به صورت هنرهاي زيبا )به صورت توليد ابزار ب) : الفشود يمدو صورت نمايان 
). ارسطو تخنه يا فن را فراتر از ابزار يا وسيله تعريف كرده و آن را محصول ابداع يا 1368(كاپلستون، 

  .داند يم  5زايش
) با پيگيري تاريخي و با الهام از ايده ارسطو بر اين باور است كه در گذشته تخنه 1977هايدگر (

او زعم امري شاعرانه نيز بوده است. به  ه، بلكشد ينمكارگران  يها مهارتفقط مربوط به رفتارها و 
آشكار فناوري در دوران قديم با دوران جديد فرق دارد. در آن زمان چگونگي  شدن يا چگونگي آشكار

فناوري نوين  ناما در دوران جديد چگونگي آشكار شد .فناوري همان ابداع يا زايش بوده است شدن
فاوت فناوري نوين با نوع كهن آن نيز همين است. فناوري نوين با ت نيتر ياساستعرض به طبيعت است و 

انرژي را ذخيره و در زمان مناسب از  تر عيسرتا  پردازد يمبهره گيري از علوم جديد به طرح و برنامه ريزي 
فناوري نوين و كهن، سد جديد رودخانه راين و پل  نآن استفاده كند. او براي بيان تفاوت نوع آشكار شد

. اما پل چوبي، نديب يم. آدمي با احداث سد، رودخانه راين را همچون مولد انرژي زند يمي آن را مثال چوب
  بنگريم.  »7ياثر هنر« به مانند يكبر روي رودخانه راين بايستيم و آن را بايد فناوري كهني است كه 

                                                 
1. the  true 
2. aristotle  
3. techne 
4. technique 
5. to  poesies 
6. revealing 
7. the  art  work 
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ذات  ،نخست .كند يمره اشا ييها نكتهذاتي فناوري نوين به  يها يژگيوتبيين ) در 1977هايدگر (   
گوناگون به  يها يفناورفقط با آشنايي و مطالعه  توان ينم ،فناوري غير از فناوري است و از اين رو

ذات فناوري نوين خنثي و بي طرف نيست. او براي توضيح ذات  آنكه، دومپي برد.  ها آنذاتي  يها يژگيو
 تصريحاست و براي » شكل دادن«يا » لب بندي كردنقا«كه به معني  كند يماستفاده  1فناوري از واژه گشتل

فناوري نشر روزنامه، شبكه اي است كه با قطع . زند يمنشر روزنامه را مثال  آن فناوري توليد كاغذ و
سرانجام  نيز ها روزنامهو  شوند يم. اين درختان به كاغذ و سپس روزنامه تبديل شود يمآغاز  درختان

كه   رديگ يم. او نتيجه زنند يميگر، فكر او را قالب . به عبارت ددهند يمچگونگي تفكر آدمي را شكل 
فرايند گسترش فناوري نوين همان فرايند توليد، انباشت و مصرف انرژي است كه تنها معيار آن نيز 

و كاراتر  رتريپذ انعطافهر چه  2نظم بخشي ،ذات فناوري نوينكه ن رو مدعي است اياز  .كارآمدي است
  ژي است. منابع انر

از سركوب آدمي در وضعيت فناورانه امروز سخن   3در راستاي چنين انديشه اي است كه  ماركوزه
همچون هايدگر بر  4و با نگرشي تقديرگرا» نظام فناورانه«) نيز با بهره گيري از اصطالح 1964. او (ديگو يم

ش فناوري صي كه همسو با گسترو معيارهاي مشخ ها ارزشط فناورانه موجود، ياين باور است كه در شرا
. روند شود يمقرار گيرد، سركوب  ها ارزشهر آن چه در مقابل اين  ، مشروعيت يافته است. لذا،باشند يم

با پذيرش نظام فناورانه موجود، وظيفه خود يعني كمك به چرخه انباشت، توزيع  خواهد يمموجود از فرد 
. در واقع آدمي شود يمبه حاشيه رانده  سوي نظام فناورانهاز  و مصرف را انجام دهد و اگر او چنين نكند

فقط تأمين كننده بخش اندكي از انرژي مورد نياز اين نظام است و قادر به هدايت آن نيست. از اين نظر 
رفتار فرد زماني ارزشمند است كه كاركرد خود را كه حمايت از نظام فناورانه موجود است، به گونه 

د. هدف رفتارهاي فرد حفظ نظام اجتماعي فناورانه است و او آزاد و مستقل نيست. شايسته اي انجام ده
و سلطه و  يك سوط انفعال و ناتواني از ي، نظام فناورانه موجود آگاهي فرد را محدود كرده و شرابنابراين

يدگر درباره به بازنگري ديدگاه تقديرگرايانه هااما برخي منتقدان . كند يمسركوب از سوي ديگر را فراهم 
فناوري نوين از ديدگاه  ،سازد يم) خاطرنشان 2004كه دريفوس(. چناناند پرداختهذاتي فناوري  يها يژگيو

انسان غربي آگاهانه آن را پديد آورده و  ييسو آخرين مرحله فهم غرب از بودن است گويك هايدگر از 
فناوري نوين، آدمي به سوژه و جهان به با تثبيت ذات : «ديگو يمگسترش داده است؛ از سوي ديگر هايدگر 

                                                 
1. Gestell  
2. ordering  
3. Marcuse  
4. deterministic  
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نه تنها ذات فناوري نوين به فهم و بهره گيري سوژه از ابژه بستگي  ،از اين رو .)2ص»(.ابژه بدل شده است
در  تواند ينمحتي سوژه نيز  ،نتيجه ذات فناوري نوين است. بنابراين بلكه نسبت امروزي سوژه و ابژه  ،ندارد

هايدگر گاه فناوري نوين را نتيجه نگاه و نگرش  لذا،ي نوين مقاومت كند. برابر رشد و گسترش فناور
 »بودن«و گاه تقديري تاريخي كه علت، عامل و پديدآورنده آن خود  داند يمفيلسوفاني چون دكارت 

  ). 1387است(نقيب زاده، 
و با نگاهي  واردهانديشمندان با توجه به نقدهاي ديگر از  برخيكه  رسد يمين اساس به نظر ابر 

فناورانه موجود را نقد ذاتي فناوري، وضعيت  يها يژگيوتقديرگرا به  تر و كم تر منسجمتر،  نانهيب واقع
زندگي آدمي براي تغيير وضعيت موجود  يها امكانمناسبي را با توجه به ديگر  يها حلراه  و كنند يم

زاري و فناورانه بر اين باور است كه در جوامع نقد نگاه علمي، اب باياسپرس  ،نمونه به طور. كنند يمپيشنهاد 
. به باور او راه برون رفت از اين وضعيت، كند يمتنزل  بر فرمانفناورانه امروزي آدمي به ابزاري سودمند و 

. )1377(نقيب زاده، آگاهي به قلمرو و حدود علم و فناوري و محدود كردن فناوري به چنين قلمرويي است
و در جستجوي  دهد يمدرباره گستره بهره گيري از فناوري نوين هشدار  1سهابرما خصوص، ايندر 

و  ها برنامه) هدف 1970(ياسپرسبه زعم راهكاري براي محدود كردن قلمرو كاربرد فناوري نوين است. 
و  يهنجاراين امور  . لذا،زندگي بهتر يا زندگي خوب است شرايطامور سياسي و اجتماعي، پديد آوردن 

و ارزشي و  شوند يممربوط » ها هست«علم و فناوري به  ماننداما طبيعت و امور مربوطه  ،تنداخالقي هس
علم و فناوري از قلمرو طبيعت به قلمرو مسائل اجتماعي گسترش  تياگر حاكمنيستند. اكنون  يهنجار

نه، به قلمرو . اگر منطق فناوراشود يمفني كاسته اخالقي مسائل اجتماعي به امور  و يهنجار يابد، ويژگي
مانند ايدئولوژي  به خود گرفته و به تعبير هابرماساجتماعي گسترش يابد، علم و فناوري شكل تخريبي 

مصداق يافته است.  از ديدگاه   2»فن ساالري« آدمي به  پرداختنو اين اتفاقي است كه در  شوند يمآشكار 
رانه به قلمرو فناوري و جلوگيري از هابرماس راه برون رفت از فن ساالري، محدود كردن منطق فناو

گسترش چنين منطقي به قلمرو زندگاني اجتماعي آدمي است. او در اين باره به مصداق مشخصي اشاره 
چنين  .بخشي از منطق فناوري نوين مثال زد را به مانندبتوان مالك كارآمدي  رسد يمولي به نظر  ،كند ينم

ست ولي اگر همين معيار تنها و ا گشا و فناوري سودمند و راهمعياري براي سنجش پيشرفت در قلمرو علم 
به طور گسترده وارد قلمرو زندگاني اجتماعي آدمي شود و آدمي همه روابط اجتماعي خود را با چنين 

                                                 
1. Habermas  
2. technocracy  
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و حتي جنبه هاي  شود يممعياري سنجيده و تنظيم كند آن گاه زندگاني اجتماعي آدمي نيز فني و ماشيني 
  . شوند يمندگاني او نيز چه بسا با معيارهاي فناورانه سنجيده و ارزش گزاري هنجاري و اخالقي ز

  

  هستي شناسي اطالعات و فناوري اطالعات     

اخير رشد جامعه اطالعاتي و ظهور فضاي  يها سالدر  كند يم) اشاره 2003( 1چنانكه فلوريدي   
، سبب دهند يماختصاص آن  بهوزانه خود را انسان وقت ر ها ونيليمكه  2اطالعاتي يعني محيط معنا شناختي

فضاي  ها آنسو به حوزه حاصل از حافظه و زبان دانش يعني ابزارهايي كه با يك فلسفه معاصر از  تاشده 
پرسش  خاصي داشته باشد. از اين رو،ديگر به ذات اطالعات توجه  ياز سوو  شود يماطالعاتي مديريت 

   فلسفي از اطالعات اهميت يافته است.
ريشه گرفته است. فعل مطلع كردن نيز از كلمه التين  3»مطلع كردن«از فعل » اطالعات«اسم    

» صورت دادن به ماده براي آموزش و بهبود آن«و  5»قالب گذاري«،  4»شكل دادن«به معناي » اينفورمر«
و » در«ه معناي ب  7»اين« ؛كلمه اينفورمر از دو بخش تشكيل شده است). 1998 ،6است(كلين ريشه گرفته

ترجمه » شكل دادن« ديگر بيانيا به » در شكل گذاري« توان يماينفورمر را  لذا،». شكل«به معناي  8»فورمر«
 9» انتقال دانش«يا » آموزش« به معناي» مطلع كردن«(فرهنگ لغت آكسفورد)،  ها فرهنگكرد. در برخي 
 ا نيمه دوم  قرن بيستم  جايگاه  اساسيع شد و تدر اواخر سده هاي ميانه ابدا» اطالعات«است. اما  كلمه 

  نداشت.
اي نظر گرفت. در اين صورت هر باشندهجهان را ساختاري از اطالعات در  توان يمدر نگاه كلي    

حاوي اطالعات است و هيچ چيز از حوزه توصيف و تبيين اطالعاتي خارج نيست. در اين معنا آدمي نيز 
ين او و بسته پستي تفاوتي وجود ندارد و هر دو حاوي اطالعات هستند. اين ب ،اطالعات است. براي نمونه

بين  توان يمنگاهي محدودتر  ). اما در17، 1999برگمن، ناميد( 10» اطالعات ساختاري« توان يماطالعات را 
ناميد. در گستره  11»اطالعات شناختي«، شناسد يماو را كه آدمي و دنياي او تفاوت قائل شد و آن چه 

                                                 
1. Floridi 
2. semantic 
3. to inform 
4. to put in to shape 
5. to mould 
6. Klein 
7. in 
8. formare 
9. to impart knowledge 
10. structural information 
11. cognitive information 
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چيزهايي را با واسطه حواس خود  ،و در مقابل ميابي يمناختي نيز برخي امور را بي واسطه و فوري در ش
اين دسته درباره آن چه . به اين دليل كه ناميد  1»اطالعات آموزشي« توان يم. دسته دوم را ميكن يمدرك 

ه ، بشود يماطالعات گفته  و آن چه به طور معمول آموزند يمدر مكان و زمان گسترش يافته به ما چيزي 
  ين معنا است.ا

باور است كه براي بيان وضعيت اطالعات(آموزشي) بايد ساختاري در نظر گرفت.  نيبر ابرگمن    
ساختار اصلي اطالعات متشكل از ارتباط ميان نشانه، چيز و فرد است. اين ارتباط به اين صورت بيان 

 يها نامن ارتباط اي گانه سه). اجزاي 18، 1999برگمن، » (.شود يمفرد از راه نشانه از چيزي مطلع : «شود يم
» نشانه.«شنونده، خواننده، ناظر يا پژوهشگر ناميده شود  تواند يمگيرنده اطالعات » فرد« .گوناگوني دارند

عات ، پيام، معني، محتوا، خبر يا اطال»چيز«  و آن بگيرد نام 4يا  پيام رسان 3، وسيلهنماد ،2عالمت تواند يم
و اين كتاب » نماد«. حروف الفبا است» خواننده«يك مخاطب اين پژوهش  ،. براي نمونهشود يمناميده 
  است.» اطالعات«حاوي 

 : اطالعاتكند يمتقسيم  7و فناورانه 6، فرهنگي5) اطالعات را به سه دسته طبيعي1999برگمن (
آن را در  صورت طبيعي و بدون واسطه آدمي به معنا كهبه اين  .درباره واقعيت است 8طبيعي، گزارشي

اجراي آن بشنويم، گزارشي از آن را  در محلقطعه موسيقي را مستقيم و يك اگر  ،نمونه به طور. ابدي يم
در همان جا   دوبارهداريم كه همان اطالعات طبيعي است. اين نوع اطالعات در محل خود آشكار شده و 

 تواند يمواقعيت است. يعني آدمي  يكار دستبراي  9ورالعملي. اطالعات فرهنگي، دستشود يمنيز پنهان 
موسيقي دستورالعمل اجراي آنند  يها نتبا  بهره گيري از آن در واقعيت تصرف بيشتري كند. براي نمونه 

را اطالعات فرهنگي ناميد. نشانه هاي فرهنگي با جدايي از موقعيت اصلي خود و قرار  ها آن توان يمكه 
اطالعات فرهنگي  كه مدعي شد توان يممعنادار باشند و به همين دليل  ،توانند يمديگر  ييتگرفتن در موقع

از اطالعات طبيعي آشكار  تر آشكار، نمودارها و نمادها، واقعيت را گسترده تر و حتي ها نقشهموجود در 
واقعيت و  10نه، ثبتدر جهت نوسازي و غناي واقعيت به كارگرفته شوند. اطالعات فناورا توانند يمو  نموده

                                                 
1. instructive information 
2. signal  
3. vehicle 
4. messenger 
5. natural 
6. cultural 
7. technological 
8. report 
9. recipe 
10. recording 
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و  كند يميعني اين نوع اطالعات با بهره گيري از فناوري، واقعيت را ثبت  .به نوعي رقيب واقعيت است
قطعه  به طور نمونه، يكبگذارد.  ما در اختيار يواقعيت ثبت شده را در مكان و زمان ديگر تواند يم

» دستورالعمل«و نه  واقعيت » گزارش« پخش است، نه در حالو » ثبت شده«موسيقي كه روي لوح فشرده 
ذات اطالعات فناورانه و  توان يم بر اين اساس، .)1999(برگمن،  اجراي آن بلكه همان قطعه موسيقي است
  ارتباط آن با فن يا تخنه را بررسي كرد. 

 ، كه اسم اطالعات از آن»مطلع كردن«يا » اينفورمر«فعل  بر اين عقيده است كه) 2002( 1اينترونا
محسوب قالب گذاري يا شكل دهي  نوعي نيست؛ بلكه ها تيواقعرف برخي ، بيان صاست مشتق شده

بودن يا دازاين   روشنگريروند مطلع كردن، روند كه . او با الهام از انديشه هايدگر مدعي است شود يم
 2ن نمايانيبلكه هما ،ساخت واقعيت يا دستيابي به دانش ابزاري نيست به معني است. پس مطلع كردن

چنانكه بودن از راه اطالعات فناورانه است. چگونگي نماياني  واضح نيست،حقيقت پنهان است. اما آنچه 
اطالعات    را مطرح كرد كه سؤالاين   توان يم ،بنابراين .مطلع كردن يعني قالب گذاري اشاره شد،

ذاتي  يها يژگيوبرخي  بيانگر. پاسخ به چنين پرسشي گذارد يمرا در قالب  »بودن«فناورانه چگونه 
اطالعات فناورانه و فناوري توليد و گسترش آن يعني فناوري اطالعات خواهد بود. اطالعات فناورانه، 

اطالعات مربوطه را براي دستيابي به  توان يماست و با تثبيت و بازنمايي وقايع  4يا بازنمايي 3تصوير
با گسترش فناوري اطالعات، بودن  كه ) مدعي است2002( اينترونا لذا،مورد نظر به كار گرفت.  يها هدف

. اطالعات فناورانه، تثبيت يا ابدي يمو به جاي آن بازنمايي بودن گسترش  شود يمهرچه بيشتر فراموش 
است و  استفادهتثبيت شده اي قابل  ريهر تصوتصوير آن چيزي است كه هست. اطالعات فناورانه همچون 

كه او را به اندازه گيري و تسلط  زند يمفت. آدمي با تثبيت وقايع به توليدي دست آن را به كار گر توان يم
  . سازد يمبر آن چه هست، قادر 

ذاتي فناوري نوين همسو  يها يژگيوچنين بينشي درباره فناوري اطالعات با انديشه هايدگر درباره 
و جهان را به تصوير  سوژهسان را به ذاتي فناوري نوين است كه ان يها يژگيوزيرا به باور او همان  ،است

اين  رسد يمايجاد كرده است. به نظر » فاصله«او  يفرا رواو تبديل و بدين گونه ميان او و جهان  يفرا رو
) نيز در همين 1999ويژه در فناوري اطالعات آشكار شده است. برگمن(ه ويژگي ذاتي فناوري نوين ب

شناسانه فناوري اطالعات در بستري تاريخي است. او (با  راستا در جستجوي واكاوي و روشنگري هستي

                                                 
1. Introna  
2. revealing 
3. image 
4. representation 
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و بر اين  داند يمذاتي فناوري، فهم بودن را امري تاريخي  يها يژگيوهايدگر درباره  پيگيري انديشه هاي
تاريخي مختلف، فهم آدمي از بودن تغيير كرده و اكنون با وجود فناوري اطالعات  ه هايباور است در دور

قرار گرفته است؛ فناوري اطالعات دنياي زايش و ابداع (كه نمود آن همان تخنه يا فن  در وضعيت جديدي
كه نمود آن ايمان و ستايش خدا در سده هاي ميانه و در دوران باستان است)، مسيحيت(مورد نظر ارسط

مدرن ساخته شده تا اواسط سده  يها دستگاهاست) و صنعت گري (كه نمود آن ساختارهاي صنعتي و 
، 1پرورش . در چنين دنيايي كند يمستم است) را به دنيايي تبديل كرده كه در آن سوژه، ابژه را كنترل بي

كه در جهت ارضاي هر چه بيشتر اميال آدمي  دهند يمو صنعت گري جاي خود را به ابزارهايي  2ستايش
   .)2004(دريفوس، شوند يم بكار گرفته
، . او در توضيح  بيشتررديگ يمنديشه هاي هايدگر فاصله تا حدي از ا دسته بندي چنينبا  برگمن   

. فناوري مدرن با نامد يم 4و فناوري پست مدرن را نرم و انعطاف پذير 3فناوري مدرن را سخت و قاطع
و ساختارهاي صنعتي عظيم و با شكوهي چون  ديآ يمسرسختي و نظارت دقيق بر مقاومت طبيعت فائق 

. بشر در دوران مدرن با بهره برداري آورد يمه هاي مدرن ديگر پديد خطوط راه آهن و بسياري دستگا
گسترده و همه جانبه از طبيعت و بدون توجه جدي به پيامدهاي تخريبي آن، به بناي زندگي صنعتي خود 

ولي با حركت بشر از جامعه مدرن به  ،. در اين دوران صنايع بيشتر شكل سخت افزاري دارندپردازد يم
. بدين ابدي يمو جنبه نرم افزاري آن بسي بيش از گذشته اهميت  شود يمناوري نيز متحول پست مدرن، ف

، فناوري پست مدرن ابدي يمفناوري مدرن در قالب اشياء صنعتي و صنايع توليدي نمود  كه يدرحال ،ترتيب
 يها يفناوراز  فناوري پست مدرن بيش بنابراين،. شود يمبيشتر در قالب اطالعات و صنايع خدماتي نمايان 

 ،محدوديت عصر پست مدرنكه  رديگ يمنتيجه چنين گذشته، انعطاف پذير و انطباق پذير است. برگمن 
بلكه حذف اشيا طبيعي و ارائه جايگزين مشابهي براي  ،و بهره كشي تمام عيار طبيعت نيست 5عينيت بخشي

براي ارضاي هر چه بيشتر  ها آنو از  كند يمدر قالب اطالعات است؛ آدمي اين اطالعات را كنترل  ها آن
واقعيت بهره  ساختن تر يغنطبيعي و  يها تيمحدودفراتر رفتن از  جهتويژه در ه اميالش ب

  . )1999(برگمن، رديگ يم
، ي عالقمند بوده ولي در حال حاضر) گرچه آدمي در گذشته نيز به فناور1995(  6اپل از ديدگاه

                                                 
1. nurturing 
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3. hard 
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 ،است. براي نمونهشده سبب چنين اشتياقي ي از فناوري اطالعات آزادي انتخاب اطالعات در بهره گير
از اطالعات و بهره گيري از واقعيت مجازي  بخش وسيعيبه صدها كانال تلويزيوني، ارسال فوري  توان يم

اجازه  فناوري اطالعات با ايجاد فاصله ميان فرد و جهان، به افرادبراي يادگيري و تفريح اشاره كرد. 
زمانه، جنسيت، نژاد و كمرويي رها شده و با چهره اي دگرگون و جذاب در  يها تيمحدودز تا ا دهد يم

بر اين باور است كه فناوري  1 »واقعيت افزوده«اصطالح با بيان ) 2003گستره وب ظاهر شوند. هيم (
تئاتر،  هنرهايي چون كه . او مدعي استدهد يمقدرت هنر براي دگرگوني واقعيت را افزايش  ،اطالعات

واقعيت را  تواند يمولي واقعيت مجازي  ،پردازند يمسينما و عكاسي به بخش محدودي از واقعيت 
اطالعات  كمكفناوري اطالعات به  ،دگرگون كرده و حتي آن را گسترش دهد. كوتاه سخن اين كه

  د. قعيت ظاهر شومانند رقيب وا ،به عبارت ديگر .فناورانه توانسته است واقعيت را دگرگون و كنترل كند
هستي شناسانه اي شده است كه  يها يدگرگون باعثفناوري اطالعات  با توجه به مباحث فوق،

. فناوري گردد يم رب 2ذاتي بهره گيري از فناوري اطالعات، يعني فاصله اي بودن يها يژگيوريشه آن به 
، واقعيتي را در زمان و مانشانزي از مكان و يجدا ها انساناطالعات اين امكان را فراهم كرده است كه 

) ويژگي مهم واقعيت مجازي را فاصله اي بودن 2005( مكان ديگر تجربه كنند. چنين است كه برلو و شفرد
  .افتد يمآن دانسته و بر اين باورند كه در فضاي مجازي ميان حضور فيزيكي و واقعيت فاصله 

  

  و تنگناها ها افقتربيت:  اطالعات در گيري فناوريهستي شناسانه حاصل از بهره يها يدگرگون
 شود يمهستي شناسانه اي را در تجربه جهان سبب  يها يدگرگونفاصله اي بودن،  رسد يمبه نظر 

در فرايند تربيت بررسي  ها آنو تنگناهاي  ها افق، به ترتيب ها يدگرگون اينكه در ادامه و پس از تبيين 
هاي شناختي، حسي و عاطفي و اجتماعي تربيت فراگيران  در هر بخش تالش شده است به جنبه. شود يم

  توجه شود.
  

    تغيير نقش بدن در فرايند تربيت 

فناوري اطالعات، نقش بدن و حضور بدني در تجربه جهان را حاصل از بهره گيري فاصله اي بودن 
 براي اين منظور،شود.  الزم است نقش چنين تغييري در فرايند تربيت واكاوي ،از اين رو .دهد يمتغيير 

  .شود يمتجربه جهان و نيز در فرايند آموزش بررسي  نخست نقش بدن و حضور بدني در

                                                 
1. augmented  reality  
2. distantiation 
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بر اهميت ادراك آدمي،  »بودن«رويكردي نمودشناسانه در توصيف  ) با اتخاذ1962مرلوپونتي ( 
، دهد يمعي رخ و بر اين باور است كه آن چه در رويارويي انسان و جهان ناپايدار و واق دينما يمتأكيد 

كه در جهان و در سطح پيش از  داند يمادراك را تجربه اي بدني  ،بدنبا تاكيد بر نقش ادراك است. او 
به آدمي  مادي گرايي. گفتني است توجه به نقش بدن در ادراك ناگزير به معناي نگرش دهد يمرخ  1تفكر

ود تعامل آدمي با جهان است. براي نمونه بلكه معرفي بنياد و نم ،و محدود كردن او به جنبه زيستي نيست
: ديگو يممعنوي نيز دارد، نگرش و  كند يمتأكيد » راز«و » عشق«، »بودن« مانند ييها مفهوممارسل كه بر 

نمود هستي او و مفهومي كلي  ،). با چنين بينشي بدن آدمي1964(دريفوس و دريفوس،  2»من بدن هستم«
حتي معنوي آدمي است. بودن آدمي در جهان، بودني متجسد و ي و حسي، عقل است كه دربردارنده ابعاد

  . شود يماحساسي است و بدن كانوني است كه حتي فرايند تفكر و كسب دانش نيز در آن و با آن ممكن 
 3. كنتيالكنند يمكه برخي انديشمندان بر نقش حضور بدني در فرايند تربيت تأكيد  چنين است

ميان بودن و مكان، مكاني كه فرد در آن حضور دارد را مؤلفه اي بنيادي در ) با برقراري ارتباط 2007(
برقراري ارتباط همه جانبه و ژرف او با جهان و همچنين درك هستي خود پنداشته و چگونگي ادراك 

. او حضور بدني در مكان را براي تجربه همه داند يمجهان پيرامون و مشاركت در آن را وابسته به مكان 
 يها مكانحضور بدني فراگير در كه  رديگ يمنتيجه چنين الزم شمرده و » خود و جهان«و ژرف جانبه 

  . ديافزا يمآموزشي مثل مدرسه به غناي تجربه و ادراك او از خود و جهان 
. آدمي با بدن گردد يم برنكته ديگر درباره نقش بدن در تجربه جهان، به رابطه ميان بدن و تعهد 

چون لذت، درد، رنج، خستگي، هراس،  ييها احساسو به تدريج با  كند يمه واقعيت خود شروع به تجرب
بدن او است و  يها تيمحدود. احساس درد و بيشتر احساس خستگي گوياي كند يمگناه و اميد را درك 

و  شود يممتعهد  ها تيواقعو به دنبال آن به  برد يمبودن خود پي  يها تيمحدودبه  ها آناو با درك 
، هر تجربه بدني را تعهد تر يكل). دريفوس با نگاهي 1388صدمه نبيند (ضرغامي، ها حادثهظب است در موا

...» كنند يمنيازهاي بدني، مستقيم يا نامستقيم در ما حس وظيفه ايجاد «... : ديگو يمآور دانسته و 
را جنبه اي  ها آندرباره ). چنين است كه او حضور در مكان و زمان رخدادها و نگراني 85 ،4،2003(سلينگر

 رود يمكه با حذف آن در تجربه مجازي، چه بسا حس تعهد نيز از ميان  داند يماز تجربه آدمي 
چون درد، خستگي، خراشيدگي،  ييها تيمحدودبدن فراگير در واقعيت  بيان ديگر،). به 2004(دريفوس،
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2. I am the body 
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واقف است و نسبت به  ها تيحدودمشكستگي و حتي مرگ دارد و فراگير در تجارب واقعي خود به اين 
. نديب يمالزمي هم  يها آموزشو در اين راه حتي  دينما يماحساس تعهد كرده و از بدن خود مراقبت  ها آن

د و به دنبال آن تعهدي پيش گفته معني ندار يها تيمحدود . لذا،اما در فضاي مجازي، تجربه بدني نيست
مجازي دربردارنده تجربه هاي ژرف حسي و بدني فراگير نيست و تجربه  ،. از اين روديآ ينمبه وجود نيز 

) با اشاره به ارتباط چهره به 2009دريفوس( به رشد اين بعد از شخصيت او كمك كند. تواند ينمچه بسا 
ويژه براي فراگير تعهد آور است و او را به ه چهره ميان معلم و فراگير بر اين باور است كه چنين ارتباطي، ب

. بدين ترتيب و چه بسا با حذف ارتباط چهره به چهره در كند يم، ترغيب شيها فيتكلتعهدها و انجام 
  . شود يمدرسي با بهره گيري از فناوري اطالعات، چنين تعهدي نيز كم رنگ  يها كالس

به نكته هاي ديگري نيز اشاره كرد. نخست اين كه در ارتباط  توان يمبيش از تنگناهاي پيش گفته 
چهره، نگريستن، در  يها حالتبا دست دادن، تغيير  به طور مثال، .ميريگ يماز حواس خود بهره طبيعي 

ارتباط مجازي فاقد  ،كه يدرحال. رقرار كنيمارتباط ب ميتوان يمي خاصي آغوش گرفتن و اداي كلمه ها
 2»مهارت«و  1»دانستن«بين دو مفهوم  كند يمكه رايل اشاره دوم آنكه، چنان. هاست يژگيوبخشي از اين 

 تواند ينمولي  ،كند يمرا فراهم » دانستن«. فناوري اطالعات زمينه )1388(ضرغامي، تفاوت وجود دارد
يعني بدن بايد به طور  است،» بدن فعال«بدني در فراگير ايجاد كند. براي كسب مهارت نياز به » مهارت«
  ل در موقعيت فعاليت كند تا مهارت مورد نظر كسب شود.امك

  ريختن مرزهاي مكاني و زماني و گسترش ارتباط مجازي فرو

آموزش مجازي با بهره گيري از فناوري اطالعات، به سبب فرو ريختن مرزهاي مكاني و زماني 
، حضور در سنتي آموزشهاي آموزش حضوري و چهره به چهره را ندارد. در تجربه يها تيمحدودبرخي 

اما چنان كه  .شود يممحسوب كسب دانش براي رط الزم مكان و زماني كه معلم در آن حاضر است، ش
مكاني و زماني آموزش از جمله اقتدار  يها تيمحدود، در تجربه مجازي كند يم) اشاره 75 ،2009(3سليم

دانش بيش از پيش ممكن  4و فرايند آزاد شدن زدير يممعلم در ساختار سلسله مراتبي آموزش، فرو 
فرو ريختن نقش سنتي معلم  خالقيت، استقالل و احترام به خود را نتيجه  فراهم شدن زمينه  سليم. شود يم

فناوري اطالعات توانسته روابط اجتماعي  همچنين، .)2009(سليم، داند يمدر فرايند آموزش مجازي 
براي كسب اطالعات با صاحبان آن ارتباط به راحتي  توان يم  از يك سو، .مجازي فراگير را گسترش دهد

                                                 
1. knowing that 
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حضور واقعي كمتر در جامعه سبب شده فراگير براي پاسخ گويي به نيازهاي  ،د و از سوي ديگربرقرار كر
مجازي  يها ارتباطاجتماعي خود (مثل حس حضور در گروه، ابراز عقيده، برقراري ارتباط و مانند آن) به 

 يها حساسافناوري اطالعات بيشتر از هر فناوري نوين ديگري پاسخگوي  ،ين راستامتوسل شود. در ا
شديد و آني فراگيران است. اين موضوع هم درباره سخت افزار(حس لذت شديد از داشتن آخرين 

يارويي با تصويرهاي دوبعدي و سه بعدي، وفناورانه) و هم درباره نرم افزار(هيجان ناشي از ر يها الگو
  شفاف و گوناگون) نمود دارد.

از مكان و زمان آموزش، زمينه واقعي  سرانجام اين كه آموزش مجازي به سبب رهايي نسبي
ويژه از آن رو ه . چنين امكاني بكند يمدر فرايند تربيت فراهم  ها شهياندو  گسترده تري براي تبادل آراء

و امكان  دارد يماينترنتي، مرزهاي جغرافيايي، فرهنگي، قومي و مذهبي را از ميان بر  يها ارتباطاست كه 
 چنانچه رسد يملذا، به نظر . كند يم ا فارغ از مرزهاي پيش گفته فراهمر ها انسانگفت و گوي  ميان 

را  ها انسانو درك پيوند ميان  ها آن، رويارويي با انديشه هاي متفاوت و احترام به فرا رفتنارتباط، از خود 
 يها ارتباطگفت فناوري اطالعات با گستردن  توان يمتربيت آدمي بدانيم، آن گاه  يها هدفبخشي از 

  را فراهم كرده است.  ييها هدفمجازي، زمينه دستيابي به چنين 
  

  گسترش امكان دسترسي به اطالعات فناورانه

نويني را  يها افقگسترش امكان دسترسي به اطالعات فناورانه با بهره گيري از فناوري اطالعات،   
از نمونه هاي آن  .كند يميل فناوري اطالعات، فرايند آموزش را تسهدر قلمرو تربيت فراهم كرده است. 

آموزشي و آموزش مجازي  1دسترسي آسان به حجم زيادي از اطالعات، طراحي چند رسانه ايبه  توان يم
نرم افزارهاي آموزشي تهيه كرد كه بر مبناي ايده هاي  توان يم. با بهره گيري از اين فناوري اشاره نمود

در صورت طراحي نرم افزار  زي طراحي شده باشند.كتي و خود آمويادگيري مشار مانندتربيتي نوين 
تفكر را در فراگيران رشد داد. امروزه به كمك فناوري اطالعات ايده هاي مهم  توان يممناسب تربيتي 

تربيتي چون يادگيري در عمل، يادگيري بر مبناي بازي، يادگيري فراتر از مدرسه، يادگيري تلفيقي و گريز 
ساخت شخصي  مانندمخصوص و راه كارهاي آن  يها تيموقعو طراحي براي  از تبيين رويكردهاي جهاني

 شناسي نظام يادگيري و كثرت گراييدانش، ارائه فرايند يادگيري به شيوه هاي گوناگون، توجه به بوم 
  بيش از گذشته محقق شده است.     
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اي دانشگاهي و حرفه بيش از اين فناوري اطالعات دستاوردهاي مهمي براي فراگيران در زمينه ه   
فرايند گسترش  تواند يم . لذا،اي دارد. اين فناوري داراي ويژگي صرفه جويي و شتاب دهندگي است

نياز فراگير به  ،سويك تعليم و تربيت را سرعت بخشد. اكنون حضور گسترده و سريع اطالعات از 
را راي جمع آوري اطالعات بده و از سوي ديگر زمان صرف شده معلومات و اطالعات صرف را كاهش دا

به تبع آن كيفيت زندگي مادي بهبود يافته و  .بخشد يمه و روند توليد علم را به شدت سرعت كاهش داد
همه روزه شاهد دستاوردهاي فناوري اطالعات  آدميبراي فراگير رفاهي بي سابقه به ارمغان آورده است. 

او با يادگيري، هنر، ورزش و تفريح است. او همه زندگي  و غني شدنچون رهايي آدمي از بيماري و رنج 
و خواهان بهره گيري  رديگ يمروزه و با اشتياق اخبار و اطالعات مربوط به پيشرفت فناوري اطالعات را پي 

ست و از ا ابزارهاي فناورانه چون گوشي تلفن همراه، دوربين، رايانه و متعلقات آن يها الگواز آخرين 
. او بيش از آن كه مايل باشد با نشستن در كالس و خواندن متون مكتوب بياموزد، ردب يملذت  ها آنداشتن 

  اينترنت به اطالعات دست يابد. وبگاهميل دارد از راه 
نيز اشاره كرد. در بهره گيري از فناوري آن ي هاتنگنابرخي به  توان يم ييها افقدر كنار چنين 

 تواند يمبه اطالعات، يكي از تنگناها  و گستردهي آسان به سبب دسترس ،فناوري آموزشي ماننداطالعات 
با بينشي تحليلي، تالش كرده است تفاوت ميان  در اين باره يكسان پنداري اطالعات و دانش باشد. هرست 

متفاوتي بخش كرد كه اين  يها شكلبه  توان يماطالعات و دانش را روشن كند. به باور او دانش را 
پيچيده تجربه ادراكي آدمي  يها روشدر واقع حاصل  ،دانش .از اطالعات نيستندفقط مجموعه اي  ها شكل
مخصوص دانش در مقايسه با  يها يژگيودر توضيح بيشتر و درباره   . او)1384(زيبا كالم و حيدري، است

كانوني مخصوص به خود را  يها مفهوم) هر شكلي از دانش، 1 :كند يماطالعات، به چهار ويژگي اشاره 
) هر 2مانند خدا، گناه، جبر و اختيار است.  1كانوني يها مفهومدين داراي مجموعه اي از  ،د. براي نمونهدار

آن وجود دارد، از  يها مفهومكانوني و ديگر  يها مفهومشكلي از دانش، بر حسب رابطه اي كه ميان 
خدا، گناه و جبر و اختيار  يها مفهومدر دين  توان يم ،ساختار منطقي ويژه اي برخوردار است. براي نمونه

و منطق مخصوص خود،  ها مفهوم) هر شكل از دانش به خاطر 3را به گونه اي منطقي به هم مرتبط ساخت.  
دانش، از نظر روش شناختي،  يها شكل) هر يك از 4دارد كه در برابر تجربه آزمون پذيرند و   ييها گزاره

  . )33، 1387(باقري، كند يمي گزاره هاي خود فراهم فنون و ابزارهاي ويژه اي را براي آزمون تجرب
) در نقد شكل گيري و گسترش معادله دانش/ اطالعات در عصر فناوري اطالعات، 1979ليوتار( 
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كاالي اطالعاتي فرو  ، به بيان ديگر،بر اين باور است كه با گسترش فناوري اطالعات، دانش به اطالعات
  .شود يمو نمودها به زبان اطالعات انجام  ها موضوعبا هدف ترجمه  كاسته شده است و چه بسا آموزش نيز

  

  نتيجه گيري

پس از توصيف هستي شناسانه فناوري، اطالعات و فناوري اطالعات، ويژگي  ،پژوهشاين در    
اساسي تجربه مجازي در نسبت با تجربه طبيعي يعني فاصله اي بودن، توصيف و برخي اشاره هاي تربيتي 

رسانه نظير و تنگناهاي فناوري اطالعات  ها افق ،سپس و مطرحه گيري از روش نمودشناسي آن با بهر
در بهره گيري از فناوري  از اين پژوهش حاكي از آن است به دست آمدهآموزشي برشمرده شد. يافته هاي 

گيري از آن  با بهره ها اصالحپرسش از چگونگي  راطالعات در قلمرو تربيت، پرسش از پارادايم فناورانه ب
فناوري اطالعات در قلمرو  يريكارگ بهپيشنهادي براي  يها اصالحبيشتر  با اين توضيح كهمقدم است. 

يعني با پذيرش توانايي فناوري اطالعات در بهبود  ،تربيت، اصالح بر مبناي پذيرش پارادايم فناوري است
فناوري  يريكارگ بهانتقادي در  ازانپرد هينظر. شود يمآن پرسش  يريكارگ بهنظام آموزشي از چگونگي 

همه فراگيران از اين  استفاده يكسان و خواستار  اند نمودهاطالعات در آموزش، به شكاف ديجيتال اشاره 
پيامدهاي نامطلوب فناوري اطالعات به دنبال  ا نظر به). چنين انتقادهايي ب1388فناوري هستند(ضرغامي، 

از گونه  ها پرسشگفت اين  توان يم طوركلي،است. به  يياه يكاستراهكارهايي براي رفع چنين 
پارادايم فناوري  2درباره فناوري اطالعات، پرسش از چرايي تر ياديبن. اما پرسش هستند 1چگونگي

خوب يا بد بودن پارادايم فناوري يا گستره كاربرد آن پرسش درباره  ،اطالعات است. در اين رويكرد
هاي برآمده از پژوهش هستي شناسانه حاضر در ، برخي اشارهييها پرسشچنين در پاسخ به در ادامه،  است.

و برنامه ريزان آموزشي و  گذاران استيسبهره گيري از فناوري اطالعات در نظام آموزشي كشورمان به 
  :شود يممعلمان پيشنهاد 

  
 نقش تسهيلي فناوري اطالعات در فرايند آموزش به جاي نقش توليدي )1

نقش فناوري اطالعات در آموزش، تسهيلي است نه توليدي.  ،پژوهشاين هاي تهيافاساس بر   
مباني، آن نظير  هايركنو  3، در توليد دانش تربيته داردذاتي ك يها يژگيوفناوري اطالعات با توجه به 

شي بر درباره توليد نرم افزارهاي آموز وقتي كه. نداردنقشي تعيين كننده  ها هدف، محتوا و ها روشاصول، 
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، نظريه زبان شناختي آن ، اساس و بنيادمييگو يمسخن  1سازه گرايي ديالكتيكي اساس نظريه يادگيري
ويگوتسكي درباره رشد ذهني و يادگيري است و قرار است با بهره گيري از ابزار فناورانه، اين ايده در 

، فناوري اطالعات گردد يم ربآن جا كه مشكل آموزش به بنيادها  ،آموزش به كار گرفته شود. بنابراين
بوده كه پيش از ورود رايانه  مواجه اساسي يها مشكلنظام آموزشي كشور ما با  . لذا، چنانچهراهگشا نيست

  ، با ورود رايانه نيز حل نخواهند شد. است نبوده ها آن به كالس درس قادر به حل
اطالعات الزم براي  تواند يم وفناوري اطالعات حاصل انديشه آدمي است  داشت كهبايد توجه   

نه خود انديشيدن و دانش  ،اين فناوري كه بايد تأكيد كرد . اماانديشيدن فراگير را در اختيارش بگذارد
بلكه شكل ديگري از عمل آدمي است كه قادر است آن را نيز نقد  .است و نه ابزار نهايي سنجش دانش

با ورود فناوري اطالعات به تعليم و تربيت  ارزش و اهميت انديشيدن ،كرده و به چالش بكشد. پس
زيرا سادگي دستيابي به اطالعات فراوان از  ،شود يمنيز  تر مهمهمچنان به قوت خود باقي است و حتي گاه 

 ،شد ،چنان كه اشارهفناوري اطالعات ممكن است با دستيابي به دانش يكسان پنداشته شود. اما طريق
 گرفتنز مجموعه اي از اطالعات است و توليد دانش متضمن به كار متفاوت دانش چيزي بيش ا يها شكل
مانع چنين پنداشت ناروايي  تواند يمالبته فراگير به كمك انديشه  .استادراكي  پيچيده تجربه يها روش
  شود. 

  
  محدود كردن قلمرو اثر فناوري اطالعات در حد ابزار آموزش )2

حاصل  ها هدفتعليم و تربيت نيست.  يها هدفه فناوري اطالعات تعيين كنند ،شد چنانكه اشاره
درك طبيعت آدمي و به دنبال آن تجويزهايي است كه براي رشد و اعتالي اين طبيعت ساخته و پرداخته 

و ليوتار اين تجويزها را زمينه شكل  داند يمشده است. هايدگر نمود اين تجويزها را اشياء و كارهاي مهم 
زندگي او  يها هدففراگير تعيين كننده   2اشياء و كارهاي مهم ،بر اين اساس. نامد يم ها تيفرا رواگيري 

  هستند.  
و براي گسترش تسهيالت  شود يمپارادايم فناورانه به ابزار آموزش فروكاسته  ،با اين نگرش

مادامي كه به نقش قالبي و رايج  لذا،. رود ينمو از اين محدوده فراتر  شود يمگرفته آموزشي به كار 
 ،كه اين فناوريتصور كنيم  ذاتي آن يها يژگيو با ناديده گرفتنو  كنيمناوري اطالعات توجه ف

و اميدهاي بي پايان آن  ها وعدهو جذب  آورد يمغني و بي پاياني براي زندگي فراگيران پديد  يها فرصت
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چون كارها و اشياء  فناورانه خود يعني واقعيت، طبيعت و نمودهاي آن  يها اقدامشويم، به بنياد و اساس 
در اين صورت كارها و اشياء مهم، يكنواخت، محدود كننده و سخت و طاقت  .ميا كردهمهم، بي توجهي 

فرصت براي بازگشت  بشناسيم،فناوري پيشرفته را  1فرسا به نظر خواهند رسيد. اما اگر بي محتوايي محوري
طبيعت و واقعيت، معيار سنجش پارادايم  بهدادن  اصالت. با شود يمبه طبيعت و اطالعات واقعي فراهم 

آن جا كه هدف رشد بعد حسي فراگير ، نمونه ه طور. بشود يمنيز فراهم » ابزار به مثابهفناوري اطالعات «
با طبيعت پيوند بخورد. در اين صورت  بدنش(همچون مركز ابراز احساساتش) شود كه يماست، الزم 

طبيعي چون دو، شنا، اسب سواري و جست و خيز در كوه و  يها يبازچون پياده روي و  ييها تيفعال
) حضور بدني در مكان آموزش براي 2007باوركنتيال ( از ديدگاهدشت و بيابان كارهاي مهم خواهند بود. 

آموزشي  يها مكانحضور بدني فراگير در  ،بنابراين .الزم است» خود و جهان«تجربه همه جانبه و ژرف 
  .ديافزا يمتعهد و مهارت نيز  و به دنبال آن برتجربه و ادراك او از خود و جهان مدرسه به غناي مانند 

كهنه و گاه پنهان است و در سايه توجه فراگير نمايان  و گاه گفتني است طبيعت معمولي، پراكنده
و آشكار است. دستاوردها و  جديدروز افزون آن  يها شرفتيپ. در برابر فناوري اطالعات و شود يم

كه  ابندي يماي ساده تر گذشته چون معبد، كليسا و مسجد و ماهي گيري و پياده روي هنگامي اهميت كاره
  را درك كنيم.  ها آنتوجه كنيم و نقش مهم  ها آندوباره به 
بلكه محدود  ،فناوري اطالعات نيست كنار گذاردنچنين نگرشي به معناي كه بايد تأكيد كرد  

فناوري اطالعات را مد نظر  يها تيمحدودالزم است همواره  ،رتيبست. بدين تا كردن حوزه اثر آن
هر روز براي ساعتي هم كه شده از فناوري فاصله گرفت و زندگي همراه با درگيري  ،داشت و براي نمونه

ژرف بدني را پي گرفت. در اين صورت نه تنها فناوري اطالعات باالتر از واقعيت قرار نگرفته و فشارهاي 
فروغي تازه خواهد بخشيد.  ،دستاورد بشري به عنوان يكبلكه  ،كند ينمه طبيعت و آدمي وارد نامعقولي ب

در كنار  به عنوان دستاورديآن  تلقيبا محدود كردن حوزه اثر قانون فناوري اطالعات و  رسد يمبه نظر 
ماست. فناوري دستاوردهاي ديگر فرهنگ و تمدن بشري، ابزار فرهنگي نويني در اختيار تعليم و تربيت 

بخشي از اطالعات الزم و نه  تواند يماطالعات، فناوري توليد و گسترش اطالعات فناورانه است كه فقط 
حد و مرز بهره گيري از  تواند يمآن چه  رسد يم. به نظر مهيا كندانديشيدن فراگير  برايهمه آن را 

ديگر آن يعني اطالعات طبيعي و فرهنگي  اطالعات فناورانه و همچنين نسبت اين نوع اطالعات را با انواع
  هستند كه براي تعليم و تربيت برمي گزينيم.  ييها هدفتعيين كند، همان 
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