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فناوري اطالعات و مفهوم تعلیم و تربیت

  1خسرو باقري

  

اي که در مفاهیم تازه. گیرددر این نوشتار، تاثیر نظري و مفهومی فناوري اطالعات بر تعلیم و تربیت مورد بررسی قرار می   

ه این مفاهیم نوظهور در عین حال، نقدهایی که نسبت ب. دامن این فناوري براي تعلیم و تربیت مطرح شده، تحلیل خواهد شد

در پایان، ضرورت فراهم آوردن رویکردي بازشناسانه و نقادانه در تعلیم و تربیت نسبت . به میان آمده نیز از نظر خواهد گذشت

.به فناوري اطالعات مورد تاکید قرار خواهد گرفت

براي مالحظه تاثیر آن در عمل، . کرده است فناوري اطالعات، در عمل و نظر، تاثیر گسترده خود را بر تعلیم و تربیت آشکار   

میلیون  35/2به  2003میلیون در سال  98/1توان به ذکر همین مورد اکتفا کرد که ثبت نام برخط دانشجویان در امریکا از می

در حیطه نظر نیز که محور ). 195، ص 2009، به نقل از چیک و هاسل 2005آلن و سیمن (افزایش یافت  2004در سال 

لی بحث این نوشتار است، تاثیر قابل مالحظه بوده چنان که مفهوم اساسی تعلیم و تربیت، در پرتو فناوري اطالعات، اص

  .اي از تعلیم و تربیت مطرح شده استهایی داشته و مفاهیم تازهدگردیسی

دیجیتالی اشاره دارد، به سواد این مفهوم که . مالحظه نمود2توان در ظهور مفهوم سواد نوها را مییکی از این دگردیسی  

آدلیزکو . داند که افراد را براي کسب سوادي متفاوت با سواد معطوف به آثار چاپی آماده سازدتعلیم و تربیت را متضمن آن می

شین هاي پیبر آن است که سواد دیجیتالی ما را براي انقالبی در تعلیم و تربیت آماده خواهد کرد، همان گونه که گونه) 1997(

هاي شفاهی، انقالب واقعیت ساده این است که در حالی که سنت«: سواد نیز به نوبه خود، منشا چنین تحوالتی بوده اند

به طور مشابه، آثار دست . توانستند بکنندکشاورزي و همچنین شعر هومر را براي ما به ارمغان آوردند، بیش از این کاري نمی

تر آن، تر و بنابراین نیازهاي اطالعاتی گستردهغان آورد، اما براي دوران مدرن با جامعه پیچیدهنوشته، رنسانس را براي ما به ارم

آدلیزکو (» .هاي الکترونیکی اطالعات استفاده کنیمبراي تامین نیازهاي اطالعاتی آینده، ما ناگزیریم از گونه. چاپ مورد نیاز بود

  )154، ص 1997

داند، بر این نکته الکترونیکی را منشاء انقالبی بزرگتر از مدرنیته، رنسانس و انقالب کشاورزي میکه سواد آدلیزکو عالوه بر این  

سواد ناظر به شکل مکتوب اطالعات، اعم از چاپی و . نیز انگشت گذاشته که سواد، به طور کلی، بر فرهنگ شفاهی برتري دارد

داند که پیشرفت و آدلیزکو از این رو سواد را برتر می. گیردمیغیرچاپی، است و از همین رو، در برابر فرهنگ شفاهی قرار 

داند و در این میان، شکل برتر سواد را نیز سواد دیجیتالی ظهور تمدن را در گرو سواد، یعنی شکل مضبوط اطالعات، می

ره دارد که بسی تواناتر و به این ترتیب، به نظر وي، سواد دیجیتالی به مفهوم جدیدي از تعلیم و تربیت اشا. کندمحسوب می

مبتنی بر فرهنگ (هاي پیشین سواد و نیز مفهوم گفتگویی تعلیم و تربیت تر از مفاهیم پیشین تعلیم و تربیت، اعم از گونهغنی

از این رو، مفهوم گفتگویی تعلیم و تربیت یا دیالوگ که نماینده اصلی آن، افالطون است، مورد انتقاد آدلیزکو . است) شفاهی

به نظر وي، اگر دیدگاه افالطون در برتر دانستن گفتار بر نوشتار پذیرفته می شد، هرگز تمدن غرب به این . ار گرفته استقر

  ).  154ص (شکوفایی که امروز رسیده دست نمی یافت 

می کند، به طور که اهمیت سواد را نمی توان انکار کرد، اما تقابلی که آدلیزکو میان فرهنگ شفاهی و سواد مطرح با این   

این تقابل در شکل کلی خود، مردود است زیرا فرهنگ . کلی، و از منظر تعلیم و تربیت نیز، به طور خاص، قابل انتقاد است
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شفاهی و کتبی، بیش از آن  که در برابر هم باشند، به هم وابسته اند؛ یعنی از سویی، سواد و کتابت، نقطه آغاز نیست بلکه هر 

از سوي دیگر، فرهنگ شفاهی نیز وابسته به . شود، پیش از آن، در دامن ارتباط شفاهی افراد پرورده شده استآنچه نگاشته می

  . سواد است زیرا اگر آثار پیشینیان در اختیار نبود و موضوع گفتگو قرار نمی گرفت، گفتارهاي بسیاري امکان تحقق نمی یافت

میان سواد، شامل سواد دیجیتالی، و مفهوم گفتگویی تعلیم و تربیت قابل قبول  اما از حیث تعلیم و تربیت نیز تقابل گذاشتن   

در واقع باید گفت که برقراري چنین تقابلی، نشانگر ضعف مفرط مفهوم جدید تعلیم و تربیت، یعنی سواد دیجیتالی، . نیست

تواند سطحی تر نیز هست، میبسی انبوهکند و در شکل دیجیتالی آن، خواهد بود زیرا نمادهایی که فرد آنها را مالحظه می

در . بخشد، فرهنگ شفاهی و گفتگوي معلم با شاگرد و شاگرد با شاگرد استفهمیده شود و آنچه این سطحی بودن را عمق می

گوید، آدلیزکو به این نکته توجه نکرده که افالطون در خصوص نقد دیدگاه افالطون نیز چنان که ویسینگر به درستی می

از گفتار بر نوشتار، این قصد را نداشته که نوشتار را نادیده بگیرد، چنان که خود، آثار مکتوب فراوانی از خود به جا  حمایت

امروزه، نیاز سواد ). 249، 2004ویسینجر، (گذاشته است، بلکه در پی آن بوده که اهمیت گفتگو را در امر دانش مشخص سازد 

دانند که رها کردن دانش آموز یا دانشجو در پهنه و همه معلمان و استادان به خوبی می دیجیتالی به گفتگو، جاي انکار ندارد

از این . هاي ذهنی و مفهومی و نیز دریافت هاي سطحی از اطالعات خواهد شداي به سادگی منجر به اغتشاشاطالعات رایانه

این گونه جدید از سواد . تی از تعلیم و تربیت دانسترو، نمی توان سواد دیجیتالی را به خودي خود، به منزله مفهوم با کفای

باید در عرصه فرهنگ شفاهی و اگر نگوییم در ذیل، در کنار مفهوم گفتگویی تعلیم و تربیت نگریسته شود تا بتواند از غناي 

  .   مورد انتظار برخوردار باشد

در این . شده، تعلیم و تربیت بدون مدرسه استمفهوم دیگري از تعلیم و تربیت که تحت تاثیر فناوري اطالعات مطرح    

لوئیس پرلمن در . را به چالش فراخوانده شده است "مدرسه"مفهوم، نظر بر آن است که فناوري اطالعات، در اصل، مفهوم 

بر  می گوید که در اصل، هیچ فایده اي» فرایادگیري، فناوري نو و پایان تعلیم و تربیت: حذف مدارس«کتاب خود تحت عنوان 

وجود مدارس مترتب نیست و باید موانعی را که مدارس براي پیشرفت اقتصادي و اجتماعی ایجاد می کنند، از پیش پا برداشت 

  ).7، ص 1992پرلمن، (

چالش مذکور با مفهوم مدرسه را به این صورت بیان کرده است که فناوري اطالعات در پی مدرسه ) 1998(ماریتا مول    

وي بر آن است که انگاره مدرسه زدایی از جامعه، با ظهور مفهوم جدیدي از جامعه، تحت تاثیر فناوري . ستزدایی از جامعه ا

در این شکل از . داده است 4"جامعه ناهمگرا "جاي خود را به  3"جامعه همگرا"به عبارت دیگر، مفهوم . اطالعات، همراه است

رد هم آیند و یادگیري را در این نوع اجتماع پی جویی کنند، از جامعه، افراد بدون این که در نهادهایی چون مدرسه گ

  . آورنددوردست با هم ارتباط برقرار می کنند و به شکل انعطاف پذیري از آموزش و یادگیري روي می

ر نقد آن هاي گسترده اي داما این مفهوم جدید از تعلیم و تربیت نیز محتاج نقد و نظر است و در واقع نیز چنین شده و بحث  

به طور مثال،  آموزش از راه دور، به طور کلی، و آموزش برخط، به طور خاص، در معرض انتقادهایی از این . مطرح شده است

هاي یادگیري رو در رو در آموزش از راه دور، از مفهوم واقعی آموزش به دور است زیرا ارزش: قبیل مطرح قرار گرفته است

؛ الگویی مصرفی از تعلیم و تربیت در آن بکار گرفته )2، فصل 2009دریفوس (آن فراهم آورد  محیط اجتماعی را نمی توان در

؛ آموزشگران به سبب حجم باالي خواندن و "راحت"و  "انعطاف پذیر"شود، همراه با برچسب هاي بازاري همچون یادگیري می

  ). 195، ص 2009چیک و هاسل ( ثري را ایفا کنندؤش مشوند و در عمل نمی توانند نقنوشتن، فرسوده می
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به نظر وي، به جاي تسلیم شدن به مفهوم اطالعات محور . نیز نام برد) 1986(توان از مقاله موثر شفلر در شمار این نقدها می  

یی که هاهاي مهم در تعلیم و تربیت روي آوریم؛ انگارهتعلیم و تربیت، ما باید با ایفاي نقش اول، نخست خود به بررسی انگاره

رود و با شهود و که از ذخیره سازي یا انتقال اطالعات بسی فراتر می 5"الگوي بینشی": در الگوهایی از این قبیل حضور دارند

هاي عملی آدمی، که همواره مالزم با که بار دیگر فراتر از اطالعات، بر قابلیت6 "الگوي قابلیتی"پیوندد؛ الهام و اشراق در می

که همچنان فراتر از اطالعات، با امور هنجاري سروکار دارد و نگرش ها و  7"الگوي قاعده اي"اکید دارد؛ و تفسیر رمزهاست، ت

در نهایت، به نظر شفلر، رابطه فناوري اطالعات و تعلیم و تربیت را باید با اولویت بخشیدن به تعلیم . آوردها را به میان میارزش

براي این کار، باید اهداف تعلیم و تربیت را معیار در نظر گرفت و با توجه . ررسی قرار دادو تربیت، و نه فناوري اطالعات، مورد ب

  .   به آنها، نحوه و میزان استفاده از فناوري اطالعات در محیط هاي آموزشی را مشخص کرد

جامعه ناهمگرا کمک نقدهاي مذکور نشانگر آن است که حتی اگر فناوري اطالعات، در روند معمول خود، به شکل گیري    

کند، به جاي جستجوي مفهومی از تعلیم و تربیت در بستر این روند، باید هم چاره اي براي مهار آن اندیشید و هم از ظهور می

هر چند مدرسه به شکل رایج آن، . مفهومی از تعلیم و تربیت که در اصل، غیراجتماعی یا اطالعات محور است جلوگیري کرد

گونه تقدسی در عالم تعلیم و تربیت ندارد،  اما تا جایی که حاکی از حفظ خصیصه اجتماعی تعلیم و تربیت است، نهادي هیچ

در نهایت، مهم این است که فناوري اطالعات، منبع الهامی براي پیشنهاد مفهومی غیراجتماعی یا . مهم محسوب می شود

شود بلکه چنین نگریسته شود که به جاي حذف یا کاهش خصیصه اجتماعی، اطالعات محور از تعلیم و تربیت در نظر گرفته ن

تواند نه به عنوان بدیلی براي اجتماع اجتماع مجازي که رهاوردي از فناوري اطالعات است، می. سازدآن را غنی تر نیز می

ي مفهومی غیراجتماعی از در این صورت، به جاي جستجو. تر کردن آن نگریسته شودواقعی بلکه همچون مکملی براي غنی

  . تر در نظر گرفتتعلیم و تربیت، باید فناوري اطالعات را منشاء ظهور تعلیم و تربیتی با ابعاد اجتماعی پیچیده

توان آن را نقد بدبینانه اي از نقد در مورد مفاهیم تعلیم و تربیت مترتب بر فناوري اطالعات نیز به ظهور رسیده که میگونه   

رسد براي دست یافتن به تصویر قابل قبولی از رابطه فناوري اطالعات با تعلیم و تربیت، باید این گونه از نقد را نظر می به. نامید

برخی با ریشه دارتر کردن نقد فناوري اطالعات تا یافتن ریشه هاي آن در قدرت هاي سیاسی و . به دیده احتیاط نگریست

از ) 1998(به طور مثال، مول . از این فناوري را از بیخ و بن مورد سوال قرار داده انداقتصادي، مفهوم تعلیم و تربیت برآمده 

این زاویه وارد بحث شده که فناوري ها، شامل فناوري اطالعات، خنثی و غیرسیاسی نیستند بلکه همواره در خدمت قدرت ها 

دهند که توده مردم را به گونه اي که مورد نجام میفناوري ها این خدمت را به این صورت ا. ها قرار داشته اندو امپراطوري

؛ به این معنا که حرکات و رفتارهاي مورد انتظار را در آنان شکل "آفرینندمی"انتظار قدرت هاست، از طریق شرطی کردن، 

  .  دهند و ارتباطات معینی را بین افراد برقرار می سازندمی

- ه شکل پیچیده فناوري، در پی آن است که منافع بخش خصوصی را در سطح بینبه نظر مول، فناوري اطالعات نیز، به منزل  

از همین جاست که مفاهیمی . المللی و در جریان جهانی شدن و به صورت جهانی، یعنی فارغ از عالئق منطقه اي، تامین کند

به عنوان یک شاهد مثال، ) 365، ص 1998(مول . چون آموزش و آموزشگاه مجازي و فارغ از محل و منطقه شکل می گیرد

در گردهمایی خود، درباره اهداف و چشم انداز دانشگاه مجازي به این  1995اشاره می کند که سران حکومتی امریکا در سال 

محور بهتر می تواند فرصت هاي تربیتی و تجاري را به هم مرتبط سازد و سرمایه  - نتیجه رسیدند که دانشگاه مجازي بازار

  ).  1996WGA(ی بر فناوري اطالعات را به سود برساند گذاري هاي مبتن
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. ی و بدبینی هر دو پرهیز کردبه نظر می رسد در ارزیابی تاثیر فناوري اطالعات بر مفهوم تعلیم و تربیت، باید از خوش بین

تعلیم و تربیت فراهم توان خوش بینانه بر این تصور بود که فناوري اطالعات، ناگزیر تحولی شگرف در عرصه عملی و نظري نمی

- از دیگر سو، بدبینانه نیز نمی. دکنناز آن حمایت می) 1995گیتز و همکاران (خواهد آورد؛ دیدگاهی که کسانی چون گیتز 

توان فناوري اطالعات را سرنوشت شوم و محتوم بشر دانست که به تخریب طبیعت و نیز تربیت منجر خواهد شد یا آن را 

قدرتمندان دانست که وسیله اي براي تحقق امیال و آمال آنان است؛ دیدگاهی که کسانی چون مول  یکسره دست افزاري براي

تر مورد بررسی و فهم قرار دهد و تعلیم و تربیت باید فناوري اطالعات را هر چه بیشتر و عمیق. به آن تمایل دارند) 1998(

هاي منفی آن را لیم و تربیت بازشناسد، همچنان که باید قابلیتهاي تعقابلیت هاي مثبت آن را در تناور کردن مفاهیم و شیوه

  . در این زمینه ها تحلیل و مهار کند

باقري (» فلسفه فناوري و آموزش فناوري«اي از این گونه رویکرد بازشناسانه و نقادانه به فناوري اطالعات، در مقاله نمونه  

تخریبی یا سازنده بودن فناوري، امري ذاتی براي فناوري نیست بلکه  در این بررسی، نظر بر آن است که. آمده است) 1381

اش از خصیصه چند ارزشی، تخریبی بودن آن ناشی از تهی شدن از ویژگی چند ارزشی و سازنده بودنش، مربوط به برخورداري

توان در مقاله کیلبورن دانه را مینمونه دیگري از رویکرد بازشناسانه و نقا. یعنی عالئق ابزاري، جهان شناسانه و اجتماعی است

) ICT(آنان بر این باورند که اگر فهم و دریافت فلسفی عمیقی از فناوري اطالعات و ارتباطات . مالحظه نمود) 2008(و آلوارز 

هاي مربوط به فناوري اطالعات و نیز تربیت معلم در این گیري متعادل در آموزشفراهم آوریم، زمینه مناسبی براي جهت

را مبناي مناسبی براي فراهم  8هاي بنیاديدر مورد استعاره) 1942(آنان چارچوب پیشنهادي پِپِر . زمینه شکل خواهد گرفت

به نظر پِپِر، تا کنون چند استعاره مهم در تاریخ اندیشه هاي بشري براي فهم امور . دانندآوردن چنین فهم و دریافت فلسفی می

، 12، نگرش ارگانیست11، نگرش مکانیستی10، زمینه گرایی 9صورت گرایی: ناوین زیر نام می بردمطرح شده است که از آنها با ع

کیلبورن و آلوارز معتقدند که در محیط هاي آموزشی مربوط به فناوري اطالعات و ارتباطات، .14و عرفان گرایی 13روح گرایی

تا فهم عمیقی از این فناوري فراهم آید و در فرایندي می توان از همه این استعاره ها، به عنوان چارچوبی غنی، استفاده کرد 

با نگریستن به فناوري اطالعات و ارتباطات از منظر . تبیینی و انتقادي، جنبه هاي مثبت و منفی آن مورد توجه قرار گیرد

ي آن را بازیافت؛ در هاها و مشابهتهاي پیشین در تاریخ بشر، تفاوتتوان به مقایسه این فناوري با فناوريصورت گرایی، می

- آورد، مورد توجه قرار میمنظر زمینه گرایی، این فناوري از حیث تحولی که در تجربه زیسته ما در ارتباط با دیگران فراهم می

گیرد؛ در نگرش مکانیستی، این فناوري از جهت اجزاي سخت افزاري و نرم افزاري تشکیل دهنده آن و چگونگی تاثیر آنها در 

مورد مطالعه قرار می گیرد؛ در نگرش ارگانیستی، باید به روابط این فناوري با امور دیگر همچون پدیده هاي طبیعی کارکرد آن 

و اجتماعی پرداخت؛ در منظرهایی روح گرایی و عرفان گرایی می توان به نقد گرایش هایی پرداخت که نوعی مسحور شدگی 

را در قبال این فناوري، به ) پدیده هایی چون اعتیاد رایانه اي(ا عملی ی) ناجی و حالل مشکالت دانستن این فناوري(نظري 

  .گذارندنمایش می

                                                            
8. root-metaphors
9. formism
10. contextualism
11. mechanism
12. organicism
13. animism
14. mysticism



٥

حاصل . حاصل کالم این است که تعلیم و تربیت باید در رویکردي بازشناسانه و نقادانه با پدیده فناوري اطالعات مالقات کند  

تر خواهد ساخت و از سوي دیگر، مفهوم و لیم و تربیت را غنیاین مالقات، دو گانه است؛ از سویی فناوري اطالعات، مفهوم تع

  .              هاي آموزشی خواهند کردتر، وارد محیطتر و مهذباهداف تعلیم و تربیت، فناوري اطالعات را گزیده
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