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 روح تکنولوژي مدرن و جایگاه تفکر در مدارس

  )بررسی ارزش تفکر در تکنولوژي آموزشی رایج(

  *سعید ناجی

  چکیده
 ارتقـاي  رتکنولوژي مـدرن د  تأثیرهدف این مقاله بررسی جایگاه تفکر در مدارس و 

تکنولـوژي مـدرن و   ة لذا ابتدا برخی از نظریات معروف دربار. است مدارس در تفکر
شـود، سـپس بـا نگـاهی      آنها بر زندگی و دیدگاههاي مردم به اجمال طرح مـی  تأثیر

شـده در خصـوص    هـاي مطـرح   کنولـوژي آموزشـی، دیـدگاه   هاي ت اجمالی به مؤلفه
تکنولـوژي آموزشـی    تـأثیر تکنولوژي مدرن به تکنولوژي آموزشی تعمیم داده شده و 

ویـژه بـر فکرآمـوزي آنـان در      آمـوزان و بـه   بر ابعاد و زوایاي مختلف زندگی دانـش 
مدارس بررسی شده و جایگـاه و اهمیـت تفکـر و پـرورش آن مـورد مطالعـه قـرار        

آموزان را در مسـیرهایی   شود که این تکنولوژي دانش در نهایت نشان داده می. گیرد می
آمـوزان را در   برد که آموزش تفکر در آن جاي چندانی نداشته و تفکر دانـش  پیش می

ترتیب لـزوم جـایگزینی    این به. دهد و توجه قرار نمی تأکیدشان مورد  امور مهم زندگی
هـایی شـبیه    روشن شده و اهمیـت برنامـه   رایج یا تجدید نظر در تکنولوژي آموزشی

  .گردد فلسفه براي کودکان و نوجوانان مشخص میۀ برنام
 .مدرسه تعلیم وتربیت، تکنولوژي مدرن، تکنولوژي آموزشی، آموزش تفکر، :ها کلیدواژه

  
  مقدمه. 1

ة جهـان و نحـو  ة هاي مـردم دربـار   تکنولوژي بر فرهنگ و دیدگاه تأثیرة فالسفه عموماً دربار
انـد کـه    هـا را بررسـی کـرده و نشـان داده    تأثیرآنـان ایـن   . انـد گذران زندگی صحبت کرده
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هـا و    تـدریج روش  ظاهر ابزاري بـیش بـراي پیشـبرد اهـدافمان نیسـت بـه       تکنولوژي که به
رو زنـدگی آنـان را متحـول     هاي خاصی را به کاربران خـود تحمیـل کـرده و ازایـن     دیدگاه

اخالق بیشـتر مـورد توجـه فالسـفه قـرار گرفتـه اسـت، بـه         ۀ ات در زمینتأثیراین . سازد می
بطئی و عمیق آن بـه   تأثیراند و درخصوص ودن تکنولوژي شدهکه آنها متذکر خنثی نب طوري

اي  وسـیله دانـد آن را ابـزار و    عموماً دیدگاهی که تکنولوژي را خنثی مـی . اند ما هشدار داده
. هاي بنیادین کـاربرِآن بگـذارد   ها، افکار و اندیشه دیدگاهبر ي تأثیرتواند داند که هرگز نمی می
تواند در اخالقیات فـرد   شویم، چگونه می اتومبیلی که سوارش میشود  عنوان مثال گفته می به

توجـه بـه مشـکالت     تفـاوت و بـی   گذارد و مثالً یک آدم خیر را تبدیل به یک آدم بـی  تأثیر
  .دیگران سازد
کنند معتقدنـد کـه تکنولـوژي تنهـا      اي که خنثی بودن تکنولوژي را انکار می فالسفه

شـود کـه فـرد      عنوان موضوعی مطرح می بلکه گاهی بهکند،  عنوان یک ابزار عمل نمی به
،  یکـی از ایـن فالسـفه   . گیـرد  بـه کـار مـی   ) عنوان یک ابزار به(کاربر را براي مهار خود 

، است که معتقد است که تکنولوژي از لحاظ )M. Bunge(فیلسوف معاصر، ماریو بونگه 
 ی تکنولــوژيهــاي فلســف هــا و خروجــی ورودي«ۀ او در مقالــ. فلســفی خنثــی نیســت

)philosophical Inputs and Outputs of Technology(« دهد کـه تکنولـوژي نـه     نشان می
دیـدگاههاي  ة وجودآورنـد  تنها از لحاظ فلسفی و اخالقی خنثی و منفعل نیست، بلکه به

  ).Bunge, 2003: 172(فلسفی و اخالقی است 
جایگـاه تفکـر در میـان     توان حدس زد که تکنولوژي جدید سهم زیـادي در  رو می ازاین

دلیل تأثیر تکنولوژي جدید، و به تبع آن تکنولـوژي آموزشـی جدیـد،     به. جوامع داشته است
اهمیـت شـده    رنـگ و کـم   ویژه در میان قشر جوان و نوجوان کم تفکر در جوامع حاضر و به

عنـوان یکـی از مصـادیق تکنولـوژي،      چرا که تکنولوژي آموزشی رایج در مدارس، به. است
توانـد تأثیرهـاي    رو مـی  آمـوزان دارد و ازایـن   خود بیشترین سهم را در زندگی دانـش ۀ نوب به

  .عظیمی در نظام فکري و فلسفی آنها داشته باشد
یکـی از ایـن   . هاي مختلف وارد شده اسـت  ثیرات محتمل، در حوزهأتکنولوژي، با این ت

شـی بـیش از دیگـر انـواع     لذا در این مقاله تکنولـوژي آموز . پرورش است و ها آموزش حوزه
  .تکنولوژي مورد توجه است

ـ  اناتی که کودکان و نوجوانتأثیردر این راستا، برخی از  ۀ در دوران تحصیل در زمین
ویـژه از تکنولـوژي آموزشـی     تفکر و یادگیري آن از وضعیت تکنولوژي موجـود و بـه  
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اهمیتـی کـه بـا    عبارت دیگـر جایگـاه و     به. گیرد کنند مورد بررسی قرار می دریافت می
به تفکر در میان قشر کودك ونوجوانـان  ) یا رایج(توجه به هنجارهاي تکنولوژي جدید 

ضـرورت جـایگزینی یـا تجدیـد نظـر در ایـن       . گیرد شود مورد بررسی قرار می داده می
فلسفه براي کودکان و نوجوانـان  ۀ هایی همچون برنام تکنولوژي روشن و اهمیت برنامه

تکنولوژي مطرح ۀ هاي مختلف فالسف دیدگاه هن ترتیب قبل از همبه ای. گردد مشخص می
هاي تکنولوژي آموزشی رایـج و برخـی عوامـل     همؤلفشود و سپس با بررسی برخی  می

یـا   از آموزش تفکـر در مـدارس   آنها در غفلت تأثیر، )با این تکنولوژي(محیطی همسو 
  .شود می  بررسی توجه به آن

  
  هاي مختلف زندگی آدمی تکنولوژي مدرن بر جنبه تأثیرة نظریاتی فلسفی دربار. 2

کنـیم تـا سـپس     تکنولوژي مدرن را به اختصـار مـرور مـی   ة در اینجا ابتدا نظر هایدگر دربار
  .کنیم یرا در تکنولوژي آموزشی بررس  تبعات و استلزامات آن

  عنوان انکشاف یا ابزار؟ تکنولوژي به: دیدگاه هایدگر
هـاي انسـانی در    اي براي فعالیـت  عنوان ابزاري صرف و وسیله تکنولوژي بهدر تصور رایج، 

تکنولوژي یک ابـزار صـرف نیسـت بلکـه نحـوي از       اما از نظر هایدگر. شود نظر گرفته می
ارتبـاط ماهیـت   . ی معینچهارچوبانکشاف عبارت است از حضور یافتن در . انکشاف است

ـ   : 1384آیـدي،  (ریشـه دارد   1ی در انکشـاف تکنولوژي با اکتشاف این است که هـر فرآوردن
دلیـل   بـه ) یا تولیـد هـر گونـه فـرآورده    (به عبارت دیگر امکان هرگونه سازندگی مولد ). 54

نـزد هایـدگر پیـدایش تکنولـوژي مـدرن،      ). 13 :1384هایـدگر،  (گیرد  انکشاف صورت می
ان مـدرن بـه   اي از انکشاف حقیقت براي انسان مدرن است که به موجب آن، نگاه انس نحوه

  شود؟ اما این نگاه چگونه عوض می). 197: علی زمانی(شود  عالم عوض می
اسـت، سـپس او    اول تسخیر طبیعت شده ۀ گوید انسان غربی در وهل چنانکه هایدگر می

عنـوان   آنچـه قـبالً بـه   ). 1374:124مگی و بـرت،  (بیند  خود را خواجه و طبیعت را بنده می
شود و اکنون ایـن انسـان اسـت کـه از      آمد، معکوس می ر میطبیعت بر انسان به شماۀ سلط

هـاي   این روند چهارچوبدر «). 55: 1384آیدي،(یابد  طریق تکنولوژي بر طبیعت سلطه می
عنـوان عـاملی    رایـن هـم بـه   ۀ اي و مرتبط براي تأمین انرژي برق حتی خود رودخان زنجیره

  ).56: همان(» ...کند تحت فرمان ظهور می
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دارد، ) تعـرض (انکشافی که بر سراسر تکنولوژي جدید حاکم است خصلت دراُفتـادن  «
انـرژي  ة کننـد  تـأمین دهد که طبیعـت   تعرضی که طبیعت را در مقابل این انتظار بیجا قرار می

» باشد تا بتوان انرژي را از آن جهت که انرژي است، از دل طبیعت استخراج و ذخیـره کـرد  
گیرد زمین خود را همچـون معـدن    وقتی معدن مورد تعرض قرار میبراي مثال ). 15: همان(

کنـد   مـی » ظهـور «عنـوان معـدن    اي دیگر بـه  مزرعه هم به گونه. کند براي انسان منکشف می
بهـایی   آیا داراي مخـازن گـران    کند آن را از این زاویه که بشر به هرچه نگاه می). 16: همان(

خواهد یافت به شرطی که در آن ذخایر و معادن  ماه ارزش توجهة کر. سنجد هست یا نه می
از . گرانبها یافت شود، در غیر این صورت هرچه هم دلربایی کنـد بـه چشـم نخواهـد آمـد     

دانـد کـه بـه اراده و اختیـار آدمیـان       دهنده مـی  سوي دیگر هایدگر انکشاف را امري انضباط
. »آدمی نیست ۀپرداختته و دهد فقط ساخانکشافی که انضباط می«گوید  او می. وابسته نیست

تـوان نتیجـه    لـذا مـی  . اوسـت ة آدمی نیست الجرم مستقل از ارادۀ اما آنچه ساخته و پرداخت
  . آدمی داردة ماهوي دیگري مستقل از ارادۀ گرفت که انکشاف، ریش
اساسـی درك  ة عنوان منبعی الیزال نگریسته شود، یعنـی اگـر نحـو    اما حال اگر جهان به

لذا در عصري که . آنگاه واکنش انسانی متناظر با آن هم باید موجود باشد جهان چنین باشد،
عنـوان منبـع    هاي افراد بشر در واکنش به جهـانی کـه بـه    این تکنولوژي حاکم است فعالیت

هـاي آن جهـان؛    شود عبارت است از منکشف کردن امکانـات و بـالقوگی   ذخایر قلمداد می
از بنـد آزاد کـردن، تغییـر شـکل دادن،     «: کنـد  یف مـی امکاناتی که هایدگر آنها را چنین توص
  ).56: 1384 هایدگر، به نقل از آیدي(» ذخیره کردن، توزیع کردن و تغییر مدار

ثابت تبدیل ة بشر هرگز به یک ذخیر) کل(دن آیدي براساس دیدگاه هایدگر  البته به نظر
بخشی از بشـر بـه بخـش    توان تضمین کرد که  با این همه نمی). 56: 1384آیدي، (شود  نمی

انکشـاف  ة با این وجود هایدگر معتقـد اسـت نحـو   . ها، نظم نخواهد بخشید دیگري از انسان
گشتل نه تنهـا  .دهد نشان می 2بندي یا گشتل خاص تکنولوژي خود را در امري همچون قفسه

و ر ازایـن . سـازد  منکشف می) Be stand(طبیعت، بلکه انسان را نیز همچون منبع دائم و قائم 
عنوان یک عامل و نیرو در نظر گرفتـه   توان گفت که وقتی انسان به براساس آراي هایدگر می

مولـد  ة عنـوان نیـروي بـالقو    شود درواقع این طبیعت و سرشت آدمی است که خود را به می
عنوان امري خنثی تلقی کنیم در این صـورت   وانگهی اگر ما تکنولوژي را به. کند منکشف می

: هایـدگر (آن خـواهیم شـد   ة آدمی دارد برد ةارادن استقاللی که تکنولوژي از با در نظر گرفت
  ).62: 1384، به نقل از آیدي، 288ت 
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. آالت و دسـتگاههاي بـالقوه مهلـک نیسـت     اما تهدید تکنولوژي بیشتر به جهت ماشـین 
وقتـی  ). 56: آیـدي (ي است که روي ماهیت بشـر گذاشـته شـده اسـت     تأثیرتهدید واقعی 

همـه چیـز خـود را صـرفاً در عـدم      «شود، و  بخشی و مرتب کردن نگرشی همگانی می نظم
آید که به نظر برسد کـه کـل جهـان     این خطر به وجود می» کند استتار منبع الیزال عرضه می

یان هم متقابالً بـا در نظـر گـرفتن موقعیـت     آدم. عنوان منبع ذخایر ظهور کند باید به تمامی به
عنـوان یـک منبـع     گیرند که چه بسا آنان هم بـه  خود در جهان در معرض این خطر قرار می

  ). 66: 1384آیدي، (ذخیره قلمداد شوند 
هم همیشه وجـود دارد کـه در آن مـا خودمـان را در خویشـتن      » ازخودبیگانگی«تهدید 

مـان دفـن    یعنـی پشـت نقـاب و نقـش اجتمـاعی     . مکنـی  مان گم می غیرشخصی و اجتماعی
عنوان منبع نباشد، آنچـه قـبالً ارائـه شـد نشـان       از سوي دیگر حتی اگر هم بشر به. شویم می
شوند کـه   مثالً سربازان منابعی انسانی محسوب می. تواند اینگونه مالحظه شود دهد که می می

رو اضـطراب و ازخودبیگـانگی    ازاین .باید در زمان الزم فدا شوند تا آرمانی واال حفظ گردد
  ). 131- 2: 1374مگی و برت، (شود  جوامع انسانی به تکنولوژي ربط داده می

  
  تکنولوژي مدرنة دگاه مارکس دربارمروري بر دی. 3

و روبنــا ) infrastructure(یکــی از مفــاهیم اساســی در مکتــب مارکسیســم، مفهــوم زیربنــا  
)superstructure (را   آن ة کند کـه زیربنـا و شـالود    ه را به بنایی تشبیه میمارکس جامع«. است

را افکار و آداب و رسوم و نهادهـاي قضـایی،   ) یعنی خود بنا(قواي اقتصادي، و روبناي آن 
وضـع پـی و    طور که وضع یک سـاختمان بـه     همان. دهد سیاسی، مذهبی و غیره تشکیل می

ولید وابسته است، همچنین چگونگی افکـار  اساس آن بستگی دارد، روابط تولید نیز به ابزار ت
بنـابراین در هـر   ). 1360:265پیتـر،  (» و رسوم و نظام سیاسی نیز تابع وضع اقتصادي اسـت 

هـا همـه تـابع آن     آن جامعه است و سایر نهادها و ارگان» ساخت اقتصادي«اي زیربنا   جامعه
بازتابی از چگونگی ساخت  ایدئولوژي، فلسفه، دین، هنر، سیاست و غیره نیز همه. باشند می

که با تغییـر   طوري دهند؛ به را در آن جامعه تشکیل می» روبنا«اقتصادي جامعه بوده و همگی 
وجـود   ساخت اقتصادي جامعه، یعنی با تغییراتی که در زیربناي جامعـه در مسـیر تـاریخ بـه    

عوامـل روبنـایی جامعـه    کدام از   هیچ. کنند  آید، عوامل روبنایی نیز متناسب با آن تغییر می  می
آیـد،    وجـود مـی   تبع تحـوالت زیربنـایی بـه    مستقل از زیربنا نیست تا بتواند از تغییراتی که به

 ).همان(مصون بماند، چه در آن صورت دیگر روبنا نیست 
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تـرین محصـول تحقیقـات     النگدون وینر در کتابی که شاید از بسیاري جهـات شـاخص  
تکنولـوژي  آیـد، یعنـی کتـاب     نظري دانشگاهی اخیـر در بـاب تکنولـوژي بـه شـمار مـی      

ترین متغیر مستقل و فعـال   اصلی«کرد که با تکنولوژي  نویسد مارکس فکر می ، میخودمختار
  ).218: 1384ل از مکنزي، به نق(» در کل تاریخ را مشخص کرده است

بیشـتر  . زیربنـا روي روبنـا دارنـد    تـأثیر میزان ة ها هم آراي متفاوتی دربار اما مارکسیست
توانـد   یـک مارکسیسـت خـام مـی    ). همان(پذیرند  طرفدارن مارکس این نوع جبریت را نمی

اربـاب و  ۀ بگوید همانطور که ابزارهاي تولید، مثل آسـیاب دسـتی موجـب پیـدایش جامعـ     
شـود   داري صـنعتی مـی   اي با سـرمایه  یتی فئودال و آسیاب بخاري موجب پیدایش جامعهرع
  .هد بوداتکنولوژي خو تأثیرتحت  امور هم کامالًۀ بقی )216: 1384مک کنزي، (

هـاي   تکنولـوژي بـر دیـدگاه    تـأثیر ها در  مارکسیستۀ توان گفت هم لذا به طور کلی می
  .است تأثیراین  کیفیت و میزانها و رفتار مردم اجماع دارند، اما تفاوت در  اجتماعی و اندیشه

  
  تکنولوژي مدرنۀ مروري بر آراي آلبرت بورگمن در زمین. 4

هـاي مجـزا    اي از مهـارت  مـا را بـه مجموعـه    نظر هایدگر تکنولوژي مدرن هویتبر اساس 
در نتـایج تکنولـوژي مـدرن    ی چیـز مثبتـ  هـم   )A. Borgmann(بـورگمن  . سـازد  تبدیل مـی 

هـاي بـزرگ مـک     اي خـوب و سـاندویچ   هاي مسـابقه  جز اینکه ما را در کفشه ب«یابد  نمی
. بینـد  عنـوان بـاالترین شـکل ذهنیـت مـی      چـرا کـه او تکنولـوژي را بـه    . دونالد غرقه سازد

ودات عنـوان موجـ   پـاره کنـد، امـا مـا را بـه      تکنولوژي مدرن ممکن است هویت مـا را پـاره  
بـورگمن در  ). Dreyfus et. Al, 2003: 323(» عنوان کاشفان جهـان  دارد نه به آرزومند نگه می

 local(هـاي محلـی    و قلمـرو ) focal practices(هـاي کـانونی    تفسیر هایدگر مفهوم فعالیـت 

world (کنـد،   توصـیف مـی   3 بروگمن آنچه را که هایدگر نیروي گردآورنده. کند را مطرح می
هاي تکنولوژیـک او را بـه ایـن نتیجـه      فهم بورگمن از فعالیت. نامد می» هاي کانونی فعالیت«

هـاي کـانونی    امکـان بـراي فعالیـت   ة آورند توانند فراهم رساند که اشیاي تکنولوژیک نمی می
هـاي محلـی    حل بورگمن براي خالص از این وضعیت به نحوي مرتبط به قلمـرو  راه. باشند

شـوند   روزمره حادث مـی  ياشیای هایدگر در حول و حوش قلمروهاي محل. هایدگر است
، هم خود را و هم کسانی را که درگیر فعـالیتی معمـولی درخصـوص کـاربرد آن     اشیاو این 

ایـن  ۀ هـا را کـه پشـتوان    بـورگمن ایـن فعالیـت   . 4گردانـد  شان برمی ند به خود خویشتنی اشیا
هاي هایدگر بـراي ایـن اشـیایی     مثال. خواند می» هاي کانونی فعالیت«اند،  آوري محلی گردهم
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اشـیایی از ایـن   . شراب و پل سنگی قـدیمی اسـت  ة اند، کوز آوري محلی که ناظر بر گردهم
سـازند، لـیکن از نگـاه بـورگمن      سان کردارهاي کشاورزان جنگل سیاه را دور هم جمع می 

هـاي آشـپزي و اجتمـاعی اهـل خانـه       غذاي خانوادگی باعـث تـرویج مهـارت   ة وقتی سفر
هـا، دور هـم جمـع شـده و گرمـی،       شود و اقتضاي آن را دارد که مادران، همسران، بچه می

نحوي نیکو مجال بروز یابند، پس این سـفره نقـش    طبعی و وفاداري فامیلی به شادابی، شوخ
  ).Dreyfus et. Al, 2003: 319(کند  شیء کانونی را ایفا می

ضـاي امیـال دلبخـواه مـا، آن هـم      خالصه از نظر بورگمن تجهیزات تکنولـوژیکی بـا ار  
هـاي   کردارها و زنـدگی ۀ توانند کانون مجموع تر، هرگز نمی تر و شفاف نحوي هرچه سریع به

لـذا  ). Ibid: 322(افکننـد   هـا سـنگ تفرقـه مـی     ما باشند، بلکه فقط بر این کردارها و زندگی
بـرد   نی را ازبین میهاي کانو که در باال مطرح شد، طبق نظر بورگمن تکنولوژي، فعالیت چنان

منتهـا او  . »بر آن سنگ تفرقه بیفکنـد «کند تا  و به این ترتیب از زندگی آدمی تمرکززدایی می
هـاي   از نظر او افزایش فعالیت. توان از این خطر تکنولوژي رهایی جست معتقد است که می

   .اندازدتواند مانع آن شود که تکنولوژي هویت ما را به خطر  کانونی در زندگی آدمی می
اي بـه تعمـیم    هاي مهـم تکنولـوژي آموزشـی و عوامـل حاشـیه      حال با نگاهی به مؤلفه

  .پردازیم نظریات فوق به تکنولوژي آموزشی مدرن می
  

  تکنولوژي آموزشی. 5
هـا و   ، فنون شـیوه اشیاعنوان کاربرد هدفمند  تواند به به اعتقاد وولمن، تکنولوژي آموزشی می
به صورت منفـرد یـا در کنـار    (آموزشی  فرآیند تأثیروسایل، اتفاقات و روابط براي باال بردن 

طبق آخرین توافق صاحبنظران این مبحـث در انجمـن   ). Woolman, 1971: 122(باشد ) هم
نظریـه و  «، تکنولوژي آموزشی عبـارت اسـت از   )AECT5(ارتباطات و تکنولوژي آموزشی 

و منـابع    هـا  فرآینـد ، مـدیریت و ارزشـیابی   )کـاربرد (، اسـتفاده  )تولیـد (احی، تهیـه  عمل طر
  ).17: 1387فردانش، (» یادگیري

  :تکنولوژي آموزشی نیز مانند تکنولوژي عام داراي دو بخش است
هـا، الگوهـا، راهبردهـا،     هـا، دسـتورالعمل   که شامل روش) محتوایی(جزء نرم افزاري . 1
  شود؛ ه میو غیر  ها بندي طبقه
هـا و   هـا، تجهیـزات، ابزارهـا، وسـایل، دسـتگاه      افزاري که شامل دسـتگاه  جزء سخت. 2
  .ست ها رسانه
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اند و بدون یکی از آنها تکنولوژي آموزشی کامل   این دو جزء مکمل یکدیگر و در تعامل
تـر اسـت کـه شـامل      این نظر به دیدگاه چهارم اشتفان کلین نزدیـک ). 3: همان(نخواهد بود 

او معتقـد اسـت نظـام اجتمـاعی     . شـود  فنی و کـاربرد مصـنوعات مـی    - هاي اجتماعی م نظا
جوامـع انسـانی را در   ۀ هاي فیزیکی همـ  مصنوعات و نظام اجتماعی کاربرد در کنار هم پایه

توان گفـت   گرایانه نگاه کنیم، می اگر بخواهیم به این مسئله، کل. کند گذشته و حال فراهم می
  ).همان(اصالً از هم جدا نیستند  که این دو در عمل

تـوان مدرسـه را محـل فـرآوري چیـزي       است پس می اگر تکنولوژي وارد مدرسه شده 
هـا و ابزارهـاي    هـا، الگوهـا، دسـتورالعمل    توان مواد اولیه، روش تصور کرد و لذا درکل، می

مشخص شدن موارد فـوق  . فرآوري، در کنار روابط فرآوري و محصوالتش را مشخص کرد
رو در ایـن   ازایـن . تواند ما را در تحلیل مسائل مربوط به تکنولوژي آموزشی کمـک کنـد   یم

. تري براي تحلیل انتخاب شده و مـورد توجـه قـرار گیـرد     ساده ياجزاشود  مقاله تالش می
  .آید مورد تحلیل قرار خواهد گرفت ترتیب مصادیق مواردي که در پی می بدین

  تکنولوژي آموزشی ياجزابرخی 
تواند بـه چهـار قسـمت     هاي اصلی تکنولوژي آموزشی رایج می ساس تعریف فوق، مؤلفهبرا

  :شود تقسیم 
هاي درسی، مداد، خودکـار،   شامل کتاب(لوازم و ابزارهاي آموزش عمومی و رایج ) الف

  ؛)سیاه یا وایت برد، گچ یا ماژیک هدفتر و کاغذ، تخت
فضایی که عموماً با دیوارهاي بلند محصـور  : مدرسه(شرایط محیطی هنگام آموزش ) ب

سـازد و شـامل فضـاهاي     افراد را غیـرممکن مـی   ةاجازآمد، بدون  و است و امکان رفت  شده
گیرند تـا روي   عنوان مواد خام در آن قرار می آموزان به هایی است که دانش سرپوشیده یا اتاق

  ها کالس نام دارند؛ این اتاق. بیه کار انجام شودهایی ش آنها فعالیت
  گیري میزان یادگیري؛ هاي اندازه ابزارها و راه) ج
  ).نظریات علمی و باورهاي عرفی و حتی برخی مسائل خرافی(نظریات پشتیبان ) د

آموزان باسواد و بالغ هسـتند کـه پـس از طـی      اما محصوالت این تکنولوژي همان دانش
  . شود توسط مدارس به جامعه تحویل داده می سال 12مراحلی در 

ها را متقاضی و کارفرماي اصلی تلقی کرد که فرزنـدان   توان خانواده همچنین در اینجا می
شوند که این مهـم   سپارند و مدارس موظف می خود را با هزاران آمال و آرزو به مدارس می

  .آموزي و تربیت را به عهده بگیرند یعنی سواد
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هایی همچون خـانواده، مـدیران و    همؤلفهاي تکنولوژي آموزشی،  وه بر مؤلفهرو عال ازاین
شود، چرا کـه   آموزان هم در نظر گرفته می هاي خود دانش معلمان مدارس و همچنین دیدگاه

آن باشند و از این  تأثیرتوانند در بیرون مدرسه، در معرض تکنولوژي مدرن و تحت  آنان می
عوامـل مـؤثر    تأثیرکنیم  لذا ما تالش می. گذار باشندتأثیرمدارس هاي تربیتی  طریق در روش 

 . را که خود متأثر از روح تکنولوژي است مورد بررسی قرار دهیم
ولـوژي  نتکنولـوژي مـدرن و جزئیـاتی در مـورد تک     ة حال بعد از طرح نظریـاتی دربـار  

تعمـیم داده و   شود، نظریات مذکور را به تکنولوژي آموزشی رایـج  آموزشی رایج، تالش می
گذار به صورت مصداقی با توجـه  تأثیرهاي عمده را به همراه شرایط محیطی  همؤلفبرخی از 

شـود   به میزان ارتباط آنها به تفکرزایی یا آموزش تفکر در مدارس تحلیل شوند و بررسی می
شـان  رتأثیکنند یا اینکه بـرعکس،   آموزان کمک می ها به یادگیري تفکر دانش که آیا این مؤلفه

اي  زایی و آموزش تفکر نتیجه رغم تالش براي تفکر بیشتر در تفکرزدایی است؟ یا اینکه علی
 گیرند؟ خالف آن می

  
  وزشیهاي شرایط محیطی تکنولوژي آم مروري بر ویژگی. 6

ي عمومـاً ثابـت    هـا  آموزان در چند ردیف پشت سرهم و در نیمکت در عموم مدارس دانش
سینما بـراي  ة شود که مثل یک پرد وایت برد در جایی قرار داده می نشینند و تخته سیاه یا می

کودکان متوجه تخته یا معلمـی کـه در کنـار    ۀ هدف این است که هم. همه قابل رؤیت باشد
اینگونـه  . است باشند و حواسشان به چیز دیگري معطـوف نگـردد  ) یا نشسته(تخته ایستاده 

دهـد و ایـن خـود     قـرار مـی  التوجـه   الزمچینش تخته و معلم را تنها موضوع مورد توجه و 
ردیـف عقـب تنهـا    آموزان  دانش. شود آموزان می موجب ایجاد نوع خاصی ارتباط بین دانش

درست مثل سینما، اهمیتی نـدارد کـه   . کنند آموزان ردیف جلو را مشاهده می پشت سر دانش
سیاه مناسب باشد، هیچ نـوع ارتبـاطی    اگر جاي تخته. آموزان صورت همدیگر را ببینند دانش

هاي جلوتر وجـود نـدارد و اگـر جـاي تختـه       تر با ردیف هاي عقب آموزان ردیف بین دانش
عنوان موانعی براي توجـه بـه تختـه و     آموزان ردیف جلویی تنها به ناسب نباشد، دانشسیاه م

  .شوند معلم محسوب می
ها معلمان قرار است مطالبی را که بخشی از آنها در کتـب درسـی نوشـته     در این کالس

براسـاس  . در اینجا روش، روش انتقالی است. آموزان منتقل کنند شده است را به ذهن دانش
اي از معارف وجود دارد که از قبل اثبات شـده و بایـد    نتقالی تعلیم و تربیت، مجموعهمدل ا
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این نوع آموزش اساساً مبتنی است بر انتقال چیـزي از ذهـن   . آموزش داده و یاد گرفته شود
محـور بـوده و روي محتـوا تأکیـد      و معلم 6این مدل تعلیمی. کتاب به ذهن یادگیرنده/ معلم

ایـن  . محـور اسـت   وار منفعالنه و حافظه حتمال زیاد مروج یادگیري طوطیزیادي داشته، به ا
آموزان را بدون درکی واقعی و اصیل از مطالـب مـورد آمـوزش تربیـت      مدل همچنین دانش

  ).Nola & Irzik, 2005: 175(کند  می
از . شـود  از سوي دیگـر معلـم ایـن مـدارس، دانـاي مطلـق کـالس محسـوب مـی         

اولیـا و   ۀوسـیل رود که از قوانین یا قواعدي پیروي کنند کـه بـه    آموزان انتظار می دانش
اند و معلمان مسـئول اجـرا شـدن ایـن قـوانین هسـتند        متولیان نظام مدارس وضع شده

)Mohr Lone,2001: 152.( 
آمـوزان   معلم در مقام شخصی که واجد دانش مورد نظر است، باید آن را بـه دانـش  

شوند، معلم بایـد   می آموزان نادان محسوب  که دانش از آنجا. خود منتقل کند فاقد دانش
 متیـو لیـپمن  ) 5: 1391وارتنبـرگ،  (مرحلـه کنتـرل کنـد     به کسب دانش را مرحله فرآیند

)Matthew Lipman (ها کودکان حتی به فکرشان هـم   معقتد است که در این نوع کالس
این تصور است که او معلم هم بر . کند که نظر معلم را مورد پرسش قرار دهند خطور نمی

به عبارت ) Lipman, 2003: 13, 96(تواند پرسش کند نه اینکه از او پرسش شود  فقط می
شود که آنها به خود حق و  آموزان القا می دیگر، نقش داناي مطلقیِ معلم به نحوي به دانش

معلم بـراي  . دهند هاي درسی را نمی اجازه پرسشگري و چالش در نظرات معلم و کتاب
آنها ندارد دوري گزیند و  ةدربارظ اقتدار خود گهگاه الزم است از مطالبی که دانشی حف

اقتدار معلم اساساً یک شرط براي تشکیل کالس و پیشبرد . را به نحوي دور بزند  ها ابهام
  ).Mohr Lone, 2001: 153. (آن به نحو احسن است

محصور، آنها را شبیه  هاي اردیواريهها نظم اجباري در مدارس و چ در برخی کشور
صف کشیدن، رعایت . هاي با قوانینی کمتر سختگیرانه و ظاهراً موجه ساخته است زندان

نظم و زمانبندي، رعایت برخی قواعد اجتمـاعی خـاص، رعایـت آرامـش در حیـاط و      
کارکنـان، همگـی    ۀبقیـ ها و رعایت قواعد کالس، رعایت احتـرام بـه معلمـان و     کالس

آموزي بخواهد تحصیالت خود را با موفقیت بـه اتمـام رسـاند،     دانشاند و اگر   اجباري
تواند در زمان تشـکیل کـالس    آموز نمی دانش مثالً. تواند از این قواعد سرپیچی کند نمی

فیزیک باشد، بلکه باید در خود کالس حضور  ۀمطالعفیزیک به کتابخانه رفته و مشغول 
  ).Ibid: 152(بداند  یابد، حتی اگر مطالب مورد تدریس را از قبل
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  خانوادهنقش . 7
تکنولـوژي مـدرن    تـأثیر هاي مختلفـی تحـت    عنوان محیطی که خود از جنبه نهاد خانواده به

. گـذار اسـت  تأثیردهی مسیر تحصیلی کودکان و نوجوانـان   است، در شروع، تداوم و جهت
امـا  . شناسـند  وپرورش را که در باال ذکر شد به رسـمیت مـی   عموماً نقش آموزش  ها خانواده

هاي اولیه، باالجبار به این آمـوزش قـانونی تـن داده و     کم در سال بسیاري از کودکان، دست
  .دهند خود را در معرض تغییر و تحول قرار می

ها کودکان و نوجوانـان را مجبـور بـه یـادگیري کننـد، در       والدین انتظار دارند که مدرسه
ربط یـا   هایشان مناسب و جذاب نبوده و بی درسکنند که  حالی که کودکان غالباً شکایت می

والـدین بـراي فرسـتادن فرزنـدان بـه       ةانگیز اما ظاهراً). Lipman et. al., 1980: 5(معنایند  بی
  .مدارس شامل موارد دیگري است

] پـیش فامیـل  [کند که احساس سربلندي  به اعتقاد لیپمن فرهنگ ما والدین را ترغیب می
» عـدم موفقیــت «آورنـد، امـا آنـان     دسـت    یلی فرزندانشـان بـه  تحصـ » هـاي  موفقیـت «را از 

 ةدربـار والـدین اغلـب   . کننـد  آبرویـی تلقـی مـی    شان را سرافکندگی و  تهدید به بی فرزندان
ایـن  . »دهند؟ آنها در مدرسه هیچ چیز به شما یاد نمی«کنند که  مدارس غرولند و شکایت می

آنها از این موضـوع اسـت کـه شـاید فرزندشـان      نگرانی  ةدهند نشانسؤال آنها احتماالً فقط 
). Ibid: 10(اعتبـاري خـانواده شـود    آبرویـی و بـی  بـی  ۀمایمسئولیت بار بیاید و درنتیجه،  بی

کنند سپري کردن سالهاي طوالنی در مدرسه، فرزندان خودسـر آنهـا را بـه     والدین گمان می
  . پذیر تبدیل خواهد کرد افرادي بالغ و مسئولیت

رو وقتـی آنهـا از    شغلی فرزندانشان هستند، ازایـن  ةآیندها اغلب نگران  وادهالبته خان
ندرت منظورشان ایـن اسـت کـه بـه آنهـا       مدارس انتظار دارند علم و سواد یاد دهند به

استدالل کردن و تفکر بیاموزند، بلکه بیشتر منظورشان این است که مدرسه سه مهـارت  
 ).Ibid(و ریاضیات را به آنها یاد دهد یعنی خواندن، نوشتن ) three Rs( دیگر

ها اغلب متوجـه   خانواده: نویسند لیپمن و همکارانش در کتاب فلسفه در کالس درس می
کنند کـه ایـن مشـکل ربطـی بـا       ولی فکر می شوند تفاوتی فرزندانشان می حوصلگی و بی بی

کنند، امـا اگـر    لقی میت  فرآیند آموزش در مدارس ندارد، و آن را مربوط به زمانه یا جو خانه
رفتند نه اینکه اینگونه از مدارس بـه خانـه    چنین بود کودکان در اوایل اینگونه به مدارس می

شوند این مشکل از کجا پیدا شده اسـت و فرزندانشـان کـه در     آنها متوجه نمی. گشتند برمی
هـا نـدارد   مدرسه پشت میزهاي خود نشسته و در انبوهی از اطالعاتی که ربطی به زندگی آن
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و ایـن  ) Ibid: 12(کننـد   شان پیدا می زندگی دربارةهدفی شدیدي  شوند، احساس بی  غرق می
  .آموزان است تفاوتی دانش نومیدي و بی ۀریش

توان انتظار داشـت   ها و انتظارات آنها در این حد است، دیگر نمی اما وقتی دانش خانواده
شان تفکر یـاد داده و بـه آنهـا کمـک      توانند به فرزندان که آنها پیگیر باشند که آیا مدارس می

انتظـار  . کنند هدف و معناي زندگی خود را یافته و زندگی غنـی و پربـاري را تجربـه کننـد    
تـر گـردد، بلکـه نـوعی      هاي فرزندان به امور زنـدگی عمیـق   ا این نیست که دیدگاهه خانواده

  . روزمرگی و به نحوي گذران زندگی در آن نهفته است
کند؟ قبل از اینکه به این سؤال  اما در این میان روح تکنولوژي جدید چه نقشی بازي می

هـاي   کنولـوژي بـر دیـدگاه   هـاي روح ت تأثیر دربارةهاي چند اندیشمند را  پاسخ دهم دیدگاه
  .کنیم مردم و جوامع زمان مربوطه بررسی می

  
  تبعات نظري تکنولوژي آموزشی رایج. 8

آموزشی رایج مورد توجه زیادي قـرار نگرفتـه،    تبعات نظري تکنولوژيدالیل اینکه  یکی از
نظري هاي  تکنولوژي مدرن است که جنبه  ةپیچیدیکی از مصادیق آن، تواند این باشد که  می
فاقـد تبعـات   افزاري آن بیشتر است و همچنین از سوي برخی ممکن است به نحـوي   نرم و

اما تکنولوژي آموزشی نیز همانند سایر مصـادیق دیگـر تکنولـوژي مـدرن     . نظري تلقی شود
خواهیم نظـر چنـد فیلسـوف برجسـته      در این قسمت می. تواند تبعات نظري داشته باشد می

دیـد ایـن    ۀزاویبه تکنولوژي آموزشی رایج تعمیم داده و آن را از  تکنولوژي مدرن را دربارة
  .فالسفه مورد بررسی قرار دهیم

 

  تحلیل تکنولوژي آموزشی براساس دیدگاه هایدگر. 9
یدگر به تکنولوژي آموزشی نگاه کنیم تکنولوژي آموزشی  ها اگر بخواهیم از دیدگاه توصیفی 

  .نگاه انکشافی) نگاه ابزاري، ب) الف: ر گیردتواند از دو منظر مورد توجه قرا هم می
تواند این باشد که تکنولوژي آموزشـی یـک وسـیله و فعـالیتی      تصور رایج و ابزاري می

در حالی که از نگاه انکشافی، تکنولوژي آموزشـی فراتـر از یـک ابـزار اسـت      . انسانی است
نیز یـک انکشـاف   چون هر فرآوردنی در انکشاف حقیقت ریشه دارد و تکنولوژي آموزشی 

  .کند عوض می اشیادید مردم را به امور و  ةنحواست که 
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توانـد   هـا مـی   عنـوان منبـع دیـدن انسـان     مد نظر هایدگر و بـه   خواجگی و بندگی ۀرابط
هـاي انسـانی    چرا که شاید اصالً خود این رابطه در گروه. هاي انسانی باشد گروهکنندة تهدید

تـوان دیـد    از این زاویه مـی . طبیعت و انسان تعمیم داده شده است ۀرابطبه وجود آمده و به 
که در ادارات و مؤسسات دولتی رایـج اسـت دال   » نیروي انسانی«یا » منابع انسانی« ةواژکه 

ایـن ایـده بـدون    . شـوند  عنوان منبع در نظر گرفته می ها نیز به بر این موضوع است که انسان
گـزاران   رش رایج است که کودکان مدیران و خـدمت وپرو هیچ نوع قید و شرطی در آموزش

شـوند کـه بایـد     عنوان منابعی دیـده مـی   آینده هستند؛ به عبارت دیگر کودکان و نوجوانان به
  . کنند تأمینکشور را  ةآیندشان کار انجام شود تا آنها باسواد شده و  روي

مثـال مشـهور     نـوان ع به. توان شناسایی کردوضوح می این رابطه را در جاهاي مختلف به
ها به تکنولوژي فضانوردي، جان اف کندي رئیس جمهور  است که پس از دست یافتن روس

سـال، فـردي را بـه مـاه      10قول داد کـه در عـرض    7در یک سخنرانی 1962درسال  امریکا
ي آموزش و پرورش را به نحـوي تغییـر    ها براي این کار او دستور داد برنامه. خواهد فرستاد

آموزان یعنـی کودکـان و    نظر او این بود که روي دانش. این آرزوي ملی تحقق یابد دهند که
. نوجوانان به نحوي کار شود که بتوانند آرزوهـا و نیازهـاي روز امریکـا را بـرآورده سـازند     

شـدند   محسوب میمریکا اعنوان منابعی انسانی و ذخایر فکري کشور  آموزان به درواقع دانش
  .شدند شدند و به کار گرفته می میاید به دانشمندان فضایی تبدیل که طبق دستور کندي ب
وپرورش، فرد و اهداف  شود تأکید بر اهداف ملی در این نوع آموزش چنانکه مالحظه می

بر این اسـاس دیگـر نیـازي    . شناسد عنوان منبع باز می شناسد و او را به او را به رسمیت نمی
  .ن اطراف خود و غایات وجودي تفکر یاد داده شود، جهانیست که به فرد براي شناخت خود

شـود   مـی  ناپـذیر آن مربـوط   سـیري  ةارادصعود تکنولوژیک تمدن طبق نظر هایدگر بـه  
بر ). 136: 1374مگی و برت، ) (است) Will to power( 8معطوف به قدرت اي که مآالً اراده(

شود و آن هم  ي آموزشی می ها معطوف به قدرت موجب تحول در سیاست ةاراداین اساس 
به عبارت دیگر این نوع انکشاف است کـه  . دهد خود تکنولوژي آموزشی را تغییر می ۀنوب به

کند، به نحوي کـه خـود افـراد در بـه      عنوان نیرو و منبع معرفی می کودکان و نوجوانان را به
در این شرایط افراد حتی خودشان هـم خـود را   . کنند استخدام درآوردن خودشان رقابت می

دیگر استخدام یا به عبارت دیگر اجیر شدن معناي منفـی خـود   . بینند عنوان نیرو و منبع می به
  .شود دهد و استخدام شدن یا تعلق، یک ارزش می را از دست می

معه و به شود که بتوانند در خدمت جا آموزان به سویی هدایت می رو آموزش دانش ازاین
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تر در خدمت دیگران باشد نه در خدمت خودشان و دراین راستا تسلیم برنامـه   عبارت دقیق
این برنامه شامل موضوعات تحصـیلی،  . گیرند یا نظمی شوند که دیگران براي آنها در نظر می

کنـد، نـه    ها و اهداف آموزشی است که بـه نحـوي سـواد را تعریـف مـی      ها، روش سرفصل
ود فرد براي بهبودي زندگی خود ریخته و معطوف به رشد و بلوغ فکـري او  اي که خ برنامه
این نظم نظمی است براي بودن در خدمت دیگران نه نظمی بـراي بـودن در خـدمت    . باشد

تجربیـات و   ةسازندپس نیازي به تفکر و تعمق از نوع غنی، . خود و پربار کرن زندگی خود
ریاضیات و خوانـدن نوشـتن و غیـره یـاد گرفتـه      معانی زندگی نیست، بلکه تنها الزم است 

هـا و   بدیهی است که اگر این نظم در مسیر دروس مورد مطالعه برقرار شـود خالقیـت  . شود
  .برد تفکر خالق را از بین می

اگـر مـا   . توان دید آموزان هم می هاي دانشگاهی توسط دانش این امر را در انتخاب رشته
ها طالب  آموزان و خانواده پزشکی بیش از همه بین دانشهاي مهندسی و  قبول کنیم که رشته

توان دلیل ایـن امـر را عـالوه بـر اعتبـار اجتمـاعی و احترامـی کـه عایـد فـرد و            دارند، می
هـایی کـه    رشـته . ها مرتبط دانسـت  کند، به داشتن بازار کار و درآمد بیشتر آن اش می  خانواده

آنهـا  کننـدة   دهنـد و تحصـیل   اي نظري سوق می نهبازار کار ندارند و فرد را به تحقیق در زمی
علت این است که طبیعـت  . تواند مهارت خود را به فروش برساند مورد استقبال نیستند نمی

سـازد و   عنوان نیروي کار منکشف می ي که قبالً توضیح داده شد، خود را بهفرآیندبشر طبق 
ی قابـل عرضـه و قابـل فـروش     هـای  فقط با هدف استخدام شدن، به دنبال یاد گرفتن مهارت

هایی که موجب رشد و شـکوفایی اسـتعدادهاي خـود     گردد نه به دنبال معارف یا مهارت می
و نه علومی که بالیدن فرد و تقویت توانش در مراقبت از خود و مدیریت رفتـار  (فرد باشد، 

  ).دهد هاي خود را آموزش می و اندیشه
بودن تکنولـوژي مـدرن، و ایجـاد انتظـار       یرضهایدگر مبنی بر تع ةایدرو براساس  ازاین

از طبیعت آدمی هم ایجاد کرده و انسـان   را توان گفت که این انتظار بیجا بیجا از طبیعت، می
در این حالـت ایـن طبیعـت و سرشـت     . کند معرفی میعنوان یک عامل و نیروي مولد  را به

رو آموزش دادن بـه   ازاین. کند عنوان نیروي بالقوه مولد منکشف می آدمی است که خود را به
معناي دادن امکان به فرد نیست تا هویت خود را پیـدا کنـد بلکـه تعرضـی اسـت کـه او را       

وريِ  نیروي کار و خدمت براي جامعه و دولـت انضـباط بخشـد و او را بـراي بهـره      مثابۀ به
اقتصـادي   ۀجبهـ همچون سربازانی که براي نبـرد در  (سازد  هرچه بیشتر در اجتماع آماده می

  .)شوند مشغول خدمت می
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هـم همیشـه وجـود دارد کـه در آن مـا خودمـان را در       » ازخودبیگانگی«رو تهدید  ازاین
یعنـی افـراد پشـت نقـاب و نقـش      . کنـیم  مـان گـم مـی    خویشتن غیرشخصـی و اجتمـاعی  

  .شوند و تکنولوژي آموزشی سهم بزرگی در این میان دارد شان دفن می اجتماعی
آموز  ر چنین فضایی که هم خانواده، هم نظام آموزشی و هم خود دانشتوان دید که دمی
عنوان  آموز به گیرند، نگاه به دانش عنوان نیروي کار و سازندگی براي آینده در نظر می او را به

یـا  (آموز موجـودي بـراي دیگـران     دانش. شود یک هدف یا یک انسان به غفلت گذرانده می
مهم نیست کـه او در  . کند اش هیچ اهمیتی پیدا نمی  زندگیشود که غناي  محسوب می) لغیره

انگیـز و بزرگـی پیـدا کنـد مهـم ایـن اسـت کـه          وجودش و در تجربیاتش چه امور شگفت
ایـن دیگـران را   . مشکالت دیگران رفع شود و درآمدي بـراي امـرار معـاش حاصـل گـردد     

پس در این بحبوحه . دهد یاعضاي اجتماع تشکیل م ۀبقیها و  ها و خانواده ها، دولت کارخانه
ذهـن او  . شـود  جز امرار معاش، فقط با هدف خدمت به دیگران تنظیم مـی ه هایش ب آموخته

در این شرایط . منبعی براي دیگران است و او باید چیزي یاد بگیرد که به درد دیگران بخورد
رفاه دیگـران  کند، آن هم چنانکه گفته شد کاربرد براي  است که علوم کاربردي رونق پیدا می

دقیقـاً همـین امـر اسـت کـه      ). خـود  ۀجامعو متعاقباً براي استعالي (نه براي استعالي خود 
نحـوي   آموزان رخت برکند، به آموزشی دانش ۀبرنامشود آموزش تفکر به کلی از  موجب می

تـدریج   شاید به همین دلیل باشد که فرد به. که اصالً سر آشتی با این رویکرد را نداشته باشد
  .شود از خود واقعی بیگانه می

  
  آموزشی رایج براساس دیدگاه مارکستحلیل تکنولوژي . 10

اگر این امر . چنانکه دیده شد مارکس معتقد بود روابط تولید به ابزار تولید وابسته است
عنـوان یـک ابـزار،     را به تکنولوژي آموزشی تعمیم دهـیم و تکنولـوژي آموزشـی را بـه    

تـوان گفـت روابـط     اي براي دستیابی به تولید سواد یا افراد باسواد تلقی کنیم، می وسیله
التحصـیل   همـراه علـوم و فنـون الزم    یه و نیز تعریـف آنهـا را بـه   بین شاگرد، معلم و بق

هـا و   به عبارت دیگر ابـزار . گذار هستندتأثیرآموزان تعیین کرده یا در تشکیل آنها  دانش
تنها روابط انسـانی و آموزشـی حـاکم     تواند نه آموزان می هاي باسواد ساختن دانش شیوه

رو  ق معرفتـی مشـخص سـازد و ازایـن    آمـوزان را از لحـاظ اسـتحقا    بلکه هویت دانش
هاي آنها نسبت به خود و نسبت به دانش معـین سـاخته و رفتارهـاي     ها، دیدگاه نگرش

  .اجتماعی آنها را هم شکل دهد
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شود کـه بـه کودکـان     نویسد اگرچه اغلب مدارس ابتدایی محلی دانسته می وارتنبرگ می
آموزند، ولـی تمرکـز    ریاضی را میهاي اجتماعی اولیه و مقدمات خواندن، نوشتن و  مهارت

. تواند پیامدهاي خطرنـاکی در پـی داشـته باشـد     هاي آموزش کودکان می صرف بر این جنبه
مند مواجـه   هاي مدرسه دورانی است که طی آن کودکان اولین بار با یادگیري نظام اولین سال

صـورت   طی این دوره نگرش آنها نسبت به معرفت و آموزش تـا آخـر عمـر بـه    . شوند می
 ).Wartenberg, 2009: 5-6(گیرد  تغییرناپذیري شکل می

یـک  . زیربنا روي روبنا دارنـد  تأثیرمیزان  دربارةها هم آراي متفاوتی  اما مارکسیست
طور که ابزارهاي تولید، مثل آسیاب دستی موجب  تواند بگوید همان مارکسیست خام می

اي بـا  موجـب پیـدایش جامعـه    ارباب و رعیتی فئودال و آسـیاب بخـار   ۀجامعپیدایش 
، مدارسی با ایـن شـیوه و ابـزار،    )216: 1384مک کنزي، (شود  داري صنعتی می سرمایه

توان گفـت ایـن    از دیدگاه آنها می. صدا خواهند شد فئودال و تک اي شبه احتماالً جامعه
جبر تکنولوژیک دقیقاً از سـوي تکنولـوژي آموزشـی و روابـط حـاکم بـین معلمـان و        

به نظر آنها زیربناي تکنولوژیک متغیرِ مستقلی است . آید پدید می) روابط تولید(ن شاگردا
بـه  . کند کند و این امر یک نوع جبریتی را ایجاد می ها را ایجاد و ایجاب می که کل روبنا

آید که تکنولوژي و در ردیف اول تکنولـوژي   عبارت دیگر جامعه به همان شکلی درمی
  .کند آموزشی حکم می

عنـوان زیربنـا و یـک     تبع تکنولوژي جدیـد بـه   رو تکنولوژي آموزشی جدید اگر به ینازا
ثر در آن ؤعنـوان عـاملی بسـیار مـ     کـم بـه   متغیر مستقلِ تغییرات اجتماعی مطرح نشود دست

افـزاري   نـرم هـاي   رسد این تکنولوژي به جهت اینکـه ویژگـی   نظر میبه . شود محسوب می
 تـأثیر دهد بیشترین میزان  قرار می تأثیرر دوران کودکی تحت بیشتري داشته و شهروندان را د

  .را در میان سایر مصادیق تکنولوژي دارد
ــه ــوان ب ــال مــی  عن ــیش مث ــوان پ ــوزش طــوطی  ت ــرد کــه آم ــی ک ــاري بین در (وار و اجب

دهد و دقـت یـا    شده سوق می مردم را به پذیرش مطالب ارائه) کننده هاي حبس چهاردیواري
و یـا مـثالً     ها برد، لذا آنان را به پذیرش ادعاهاي قاطع رسانه نها را از بین میانتقادي آ  ۀروحی

کنند کـه بایـد بـه ادعاهـاي منبـع       آنها در کالس عادت می. دهد دانشمندان و غیره عادت می
آوردن   عنـوان اصـل، بـه حافظـه بسـپارند و بـراي بـه دسـت         اقتدار گوش دهند و آن را به

همان مطالب را تکرار کنند تـا نشـان   ) هاي تحصیلی نند موفقیتهما(هاي اجتماعی  موفقیت
اند، گرچه هرگز از ته دل آن را قبول نداشـته باشـند یـا     دانند و قبول کرده دهند که آن را می
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شوند در مقابل منابع اقتدار و مـدعیان   آنها وقتی وارد جامعه می. اش نشده باشند اصالً متوجه
) همانند معلـم (داناهاي مطلق  ةشیویغات دانشمندان و غیره که به و تبل  ها قاطعی مانند رسانه

بـدیهی  . آورنـد  گویند بدون داشتن هیچ نوع نگرش انتقادي سر تسـلیم فـرود مـی    سخن می
برد و مـردم را بـه ایـن فکـر      کالسداري امکان تفکر انتقادي را از بین می ةشیواست که این 

ظم اجتماعی بدون ناظمی سـختگیر و قـاطع و   رساند که در جوامع ما یعنی جهان سوم ن می
کنند فردي پیدا شود که  گاهی خود مردم آرزو می. اصطالح سیاسی اقتدارگر ممکن نیست به

و این یک نوع گرایش به تبعیـت از   9خوبی پیش ببرد هباالي سرشان باشد تا کارهایشان را ب
ایـن همـان   . دهـد  سوق مـی آورد و جامعه را به سوي پیدایش قدرتی تام  قدرت را پدید می

پنـاه آوردن بـه یـک    «تحـت عنـوان    گریز از آزاديگرایشی است که اریک فروم در کتاب 
  ).169و  158: 1356فروم، ( 10کند تببیین می» کلیت بزرگ
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توان گفت که تکنولوژي آموزشی رایج نیز در بهترین حالـت خـود    براساس نظر هایدگر می
هـا تبـدیل کنـد و     اي از مهـارت  آموزان را در بهترین حالت به مجموعـه  کند دانش تالش می

هاي تکنولوژیک جدید را نداشته باشد، فرد آرمانی جامعه و  کسی که مهارت استفاده از ابزار
. شـود  مهارت حفظ کردن هم به این مشکل اضافه می. ژي آموزشی نیستتکنولو ةشد تربیت

شوند که ایـن اطالعـات هـیچ     چون در بهترین حالت افراد تبدیل به مخزنی از اطالعات می
  .ارتباطی با هم ندارند و بدتر اینکه هیچ ربطی به زندگی خود فرد ندارند

ها فعالیت آموزشی  خانه دن مکتبها پیش و احتماالً بعد از بسته ش ها از دهه شکل کالس
، زمـانی کـه   تـر  متقـدم  هـاي  شکل کـالس . شاگردان و معلم را از کانونی بودن انداخته است

حتی از نظر  ها کالس شد، جزو لوازم آموزشی محسوب نمی  نیمکت و صندلی و تخته سیاه،
به همین مطالب کالس هم به احتمال زیاد کرد و  ظاهري هم حالت کانونی خود را حفظ می

امـا  . رفت دردبخور براي زندگی آنها پیش می منوال در خصوص اموري مورد نیاز جمع و به
شـکل  ) چـه در دانشـگاه و چـه در مـدارس    (هاي درسی  مدت زمانی است که دیگر کالس

ناهار در خانـه دور هـم    ةسفرطور که سر  آموزان همان کانونی خود را از دست داده و دانش
نوع اجبار آنها را وارد این جمـع    شوند، بلکه یک ها جمع نمی ن کالسشدند، در ای جمع می

هـاي   معلم تنها متکلم و مخاطب آنها بوده و مطالب کالس هم هیچ ربطی به فعالیت. کند می
بدین ترتیب، چنانکه قبالً توضیح داده شد، ارتباط عاطفی و . کننده ندارد کانونی افراد شرکت
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آموزان  آوردند، در اینجا هرگز عاید دانش هاي کانونی به دست می معنوي که افراد در فعالیت
آمـوزان ایـن    هـاي شخصـی بـراي دانـش     البته با مکانیزه شدن مدارس به کامپیوتر. شود نمی

رقابتی که در کنکور ایجاد . تر و حادتر از قبل بروز کند تواند به مراتب شدید تمرکززدایی می
مـثالً بـین   (یک خانواده هم با ایجـاد رقابـت میـان آنهـا     تواند حتی بین اعضاي  شود، می می

اي  آموزانی که با همدیگر هیچ رابطـه  سنگ تفرقه بیفکند، چه برسد به دانش) خواهر و برادر
  .رقابت ندارند ۀرابطغیر از 

 ةشـیو توان ویژگـی کـانونی بـودن را دوبـاره بـه       اما چنانکه بورگمن هم معتقد است می
هـویتی کـه    مطالـب مـورد آمـوزش برگردانـد و بشـر را از بـی      هـا و   تدریس، شکل کالس
  .گیرش کرده است رهایی بخشید تکنولوژي جدید دامن

ایـن دو   نیسـت و  چندان هم نابسـته تکنولوژي  اانسان ب ارتباطبورگمن معتقد است که 
هـاي جدیـد، دسـتکاري کـرده و      توانیم مثالً در پل ما می .گذار باشند تأثیرتوانند روي هم  می

هاي  مقاومت در مقابل فعالیت. هاي جدید از بین رفته، بازسازي کنیم برخی امور را که در پل
هایی است که بـرگمن بـراي    حل هاي کانونی، یکی از راه تکنولوژیک ازطریق ترویج فعالیت

هـاي   منظـور او از فعالیـت  ). Ibid: 323(د دهـ  هاي تکنولوژي ارائـه مـی   نجات ما از تخریب
. کنـد  تلقی می) gathering(» کردن جمع«کانونی چیزي است که هایدگر تحت عنوان ویژگی 

   .نامد شام را یک فعالیت کانونی می ةسفرمثالً جمع شدن افراد یک خانواده دور یک 
ی و با وارد کردن توان با ترفندهای بورگمن قابل استنباط است می يآراکه از  لذا چنان

برخی راهکارها در تکنولوژي آموزشی موجود، خطرات تمرکز زداي آن را خنثی کرده و 
توان دید که تکنولـوژي کـه بخشـی از آن تکنولـوژي      می. از مزایاي آن هم استفاده کرد

آموزشی است، با نیروهاي مستقلی از اراده و خواست آدمی در حرکت است کـه بایـد   
هاي خود را در زندگی آدمی ایجاد  آدمی هدایت شود و گرنه آسیب توسط اراده و فکر

تواند مشکالتی را  عیار تکنولوژي، هر دو می وچرا یا رد تمام چون پذیرش بی. خواهد کرد
  .به همراه داشته باشد

تـوان گفـت کـه بنـابر دیـدگاه بـورگمن        تکنولوژي آموزشی نیز مـی  دربارةرو  ازاین
ها  هاي کانونی را ترویج کرد و مثالً کالس که در آنها فعالیت توان مدارسی پدید آورد می

 يارضـا هاي کندوکاو درآورد که در آنها کودکان و معلمان به منظور  صورت حلقه را به
گـرد هـم   ) کنـد  که به صورت تحقیق و کندوکاو نمـود پیـدا مـی   (شان  حس کنجکاوي

لذا شاید با یک تکنولوژي آموزشی متفاوت امکـان آن وجـود داشـته باشـد تـا      . آیند می
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هاي آموزشی کـه   اي از الگو نمونه. هاي مدارس رایج کمتر و کمتر شوند نواقص و عیب
فلسفه براي کودکـان ونوجوانـان    برنامۀهاي کانونی را حفظ کند  در تالش است فعالیت

)Philosophy for/with Children( است.  
  
  برخی نتایج و تبعات کلی این نوع تکنولوژي آموزشی. 12

توان  هاي فوق به شکل زیر می برخی از تبعات تکنولوژي آموزشی سنتی را با توجه به نظریه
  . بینی کرد پیش

  انسانهاتعرض تکنولوژي آموزشی به هویت مستقل و متفکر 
و   ها دولت. توان ردیابی کرد این نوع تعرض تکنولوژي را در تکنولوژي آموزشی هم می

. شــان هســتند هــاي گــذاري بــرداري از ســرمایه دنبــال بهــره بــهو بــالطبع  مــردم عمومــاً
هاي دولتی وقتـی در مـدارس و آمـوزش     عنوان یکی از نهاد پرورش رایگان به و آموزش

شود  ها مطرح می گذاري کنند چنین اندیشه و سؤالی در سیاست میگذاري  عمومی سرمایه
گذاري چقدر اسـت؟ درجهـانِ مـدرن، بـدیهی اسـت کـه غیـر از         که بازده این سرمایه

 ،خواهد براي آموزش دیگران هزینه کند مین/ تواند میاي ن هاي خیریه، هیچ موسسه بنگاه
 ةایـد از این طریق اسـت کـه   . ها عایدش شود کم درآمدي معادل هزینه مگر اینکه دست

کـم فقـدان    یا دسـت (آید تا بتوان سود  تصرف در تکنولوژي آموزشی پدید می تجهیز و
سواد طوري آموزش دیده و فراوري شوند که  پس باید کودکان بی. دررا تضمین ک) ضرر

اهداف مطلوبی دست یابد، خواه این اهداف از آن خودشان باشد، خواه اهداف به بتوانند 
این اهـداف مطلـوب بـه    . ها و خواه اهداف سیاستگذاران نواده، خواه اهداف کارخانهخا

در ایـن راسـتا مـدارس    .  کننـد  گذاري مـی  هرحال از آن کسانی که در این زمینه سرمایه
مندند و با تکنولـوژي   تري بهره کار با کیفیت  مربوط به تیزهوشان از مواد اولیه و نیروي

. تـري را بـه جامعـه تحویـل دهنـد      کنند تولیدات با کیفیت یتر تالش م آموزشی پیچیده
تـري را   را به گردش در آورده و مدیریت قوي  ها تولیدات آنان باید بتواند چرخ کارخانه

راه آنها را ) غیره ریاضی، فیزیکی و(ي نظري  ها یا اینکه با حل مسئله. در آنها پدید آورند
 است که تکنولوژي آموزشی در کنار روابط تولیداز این طریق . براي سود بیشتر باز کنند

کاالهـایی کـه   . کند ها را به ماشین و کاال تبدیل می آدم) یعنی روابط بین شاگرد و معلم(
دهند و هـر کـدام کـه حقـوق      جات ثروتمند قرار می خود را در معرض فروش کارخانه
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البته این بار فروشنده . شندفرو مزایاي بیشتري در اختیار آنها قرار دهند خود را به آنها می
تواند از منظـر مـارکس،    این موضوع نه تنها می. خودش همان کاالي مورد فروش است

ـ از دیـد  . اي دیگر، براي هایدگر هم مهم باشدبلکه از زاویه مـارکس، افـراد    ۀابزارگرایان
ویی شـود کـه گـ    اي رفتار مـی  گونه شوند و با کارگران به سرانجام به کاالهایی تبدیل می

دهـد کـه ایـن     یک نگاه از دوردست نشان مـی ). 245: 1384، کنزي مک(ماشین هستند 
با این تفـاوت   ،دیدگان را به سربازانی دراختیار تبدیل کند خواهد تحصیل تکنولوژي می

اي خودشان براي خودشان قیمت و ارزش مالی  هاي حرفه همچون فوتبالیست بار که این
  .11زنند میتعیین کرده و بر سر آن چانه 

بالقوه یـا  » منابع«عنوان  آموختگان وقتی کودك هستند به اما از نظر هایدگر این دانش
. شوند» استخراج«شوند که باید از دل طبیعت یعنی از میان جوامع،  منابع انرژي تلقی می

بیشتري از نخبگان و به عبارتی از مغزهـا پدیـد    ةذخیرهرچه این تولیدات بیشتر شوند 
هـا یـا    چـون ایـن تـوان   . زند اي به اهداف نمی حتی فرار برخی از آنها صدمه آید که می

سوي خود ه البته کشورهایی که مغزها را ب. اند قدر کافی ذخیره شدهه هاي فکري ب انرژي
کشورهایی . روز باال ببرند هافراد ماهر را روزب ةذخیرکنند  کنند درواقع تالش می جذب می

اند در معرض از دست دادن ذخایر انسانیِ ماهر خود  مواجههم که با مشکل فرار مغزها 
تواند نشانگر همان حرف هایدگر باشد کـه تکنولـوژي جدیـد حتـی      این امر می. هستند
کند آنها را از میان جوامع  گیرد و تالش می عنوان منبع و انرژي در نظر می را به  ها انسان

گیرد استخراج کـرده و بعـد از    رمیطبیعی که بیشتر شهرهاي کوچک و روستاها را در ب
 .شان سازد عنوان کاال مورد استفاده قرار داده و به عبارتی ذخیره سازي به آماده
 
  ي جمعیوگو گفتتقلیل ارتباطات انسانی و بستن راه . 13

در کالس درس هیچ نوع ارتباط زبانی و دیداري و انتقال مسائل عاطفی و علمی در میان 
بسـیاري از  کننـدة   اي کـه منتقـل   ارتبـاط کالمـی و دیـداري   . 12ستآموزان مجاز نی دانش

ي  هـا  احسـاس وجـود   ۀالزمـ هاي فرد است و همچنین  احساسات، اعتقادات، و پرسش
فراتر رفتن  ۀالزمآنچه  به عبارت دیگر. شود انسانی دیگر است در اینجا بسیار کمرنگ می

نه فقط موجودیت (دیگر است آموزان  هاي انسانی دانش از خود و درك هستی و ویژگی
آمـوزان کمتـر باشـد     هرچه ارتباط مـذکور بـین ایـن دانـش    . در اینجا غایب است) آنها

  . 13شود تر تلقی می تکنولوژي آموزشی موفق
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یـک از   پس این نوع تکنولوژي آموزشی چنانکه گفته شد در بهتـرین حالـت خـود هـر    
سـت کـه توجـه    ا ا کـرده و بـر آن  آمـوزان جـد   آموزان را به طور کامل از دیگر دانـش  دانش
  . آموز هرچه بیشتر به معلم، تخته سیاه یا مونیتور باشد دانش

یا گاهی با یـک  (آموز دیگر  آموزان تنها با دو دانش هاي عادي هر یک از دانش در کالس
با ایـن   يوگو گفتاما حتی . تواند ارتباط داشته باشد اند می  که در کنار او نشسته) آموز دانش
مسـائل   دربـارة در مورد مسائل شخصی، خـواه   وگو گفتفر هم ممنوع است، خواه این دو ن

که یکی از شرایط اصـلی یـادگیري تفکـر اسـت      وگو گفتبه این ترتیب باب . درسی باشد
مل أیی وجود ندارد که موجب تضارب شود و با کمک مربی آرا به توگو گفت. شود بسته می

توانـد فـرد را بـا حقـایق و      هم که می وگو گفت رآیندفمعلوم است که آموزش . تبدیل گردد
او را  ۀاندیشـ تواند سـالمت  بعموماً و دیدهاي متفاوت آشنا کند،  ۀزاویهاي جدید و  واقعیت

  . ها جایی نخواهد داشت تضمین کند در این کالس
  
  )نه تفکر و معرفت براي خود(رواج تحصیل علم به خاطر دیگران . 14

جهـت اهـداف خاصـی طراحـی       هم در این مـدارس گـویی بـه   موضوعات و مواد درسی 
گذرانند تا درنهایت به افراد ماهر در امور زندگی  آموزان این مواد درسی را می دانش. اند شده

ي خـانواده   ها گذاري و سرمایه  ها گذاري سیاست. تبدیل شوند) و بیشتر با امور مادي زندگی(
شـود تـا    یی را متقبـل مـی   ها آموز هزینه دانش ةخانواد. در این زمینه دقیقاً در همین راستاست

محصـالن  . هاي درآمدزا تبدیل شود فرزندشان تحصیل کرده و به فردي ماهر در برخی حرفه
قبـول شـوند، موجبـات    ) مثـل پزشـکی و مهندسـی   ( اي بـه اصـطالح خـوب    اگر در رشته

اي  موارد هم این انگیـزه در بسیاري . شان را فراهم خواهند آورد فخرفروشی والدین وخانواده
 .شود گذاري والدین می براي سرمایه

رو گویا چرخاندن چرخ تعلیم و تربیت فقط بـراي چرخانـدن دنیـا و حفـظ نظـم       ازاین
و یـافتن جایگـاه خـود در    ) اعم از فکري و غیر فکري(موجود است نه حل مشکالت خود 

  معناي این جان بگردند بلکه یاددنبال اهداف خود و ه شوند که ب آنها ترغیب نمی. این جهان
 ةنحـو کنـد کـه    تر میدالبته این فرض هم مسئله را حا. گیرند که چگونه گذران عمر کنند می

که معلوم است چرخاندنی نه سـالم  ! دانند ها بهتر می چرخاندن این چرخ را والدین و بزرگتر
آمـوزان را   شـی کـه دانـش   البته این نوع تکنولوژي آموز. بلکه چرخاندنی کامالً انفعالی است

دارد، حس اعتمـاد واقعـی    کند و اقتدار معلم را بر آنها روا می نظم تلقی می نشده و بی تأدیب
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)genuine trust ( ــی ــین م ــا را از ب ــرد آنه ــوع  ). Mohre lone, 2001: 152( ب ــن ن ــذا ای ل
شـوریده و  نه متفکرانی  ،خواهد هاي رام می هاي رام یا به عبارتی بدن وپرورش انسان آموزش

  . ناآرام که هدفشان غنا بخشیدن به زندگی و حیات است
  
  و کندوکاو تفکر ةانگیزترین  عنوان اصلی کنجکاوي به ۀریشخشکاندن . 15

آموزان مجبور بـه   درسی از قبل تعیین شده و دانش  برنامۀها و  با توجه به اینکه سرفصل
عالقه، حیرت و کنجکاویی که برآمده از طبیعت بکر آدمی و محرك  ،یادگیري آنها هستند

رود و دیگـر   تدریج از بین می اصلی او براي یادگیري، تفکر و تأمل است در مدارس به
اجبارها و . گیرد تفکري واقعی صورت نمی ۀواسط  هاصلی جذب معرفت و رشد ب فرآیند

راحتی این خصلت ه هاي درسی ب کتابقوانین کالس و مدرسه به همراه اقتدار معلم، در 
 آموز چیست، مهم این مهم نیست که سؤال و پرسش دانش. کند طبیعی آدمی را نابود می

ها قربانی دستیابی به  ، عالیق و کنجکاوي ها خواسته. گویند ست که کتاب یا معلم چه میا
اش را  نگیآبی زالل است باید تش ۀتشنگویی فردي که . شود موفقیت در این مدارس می

با از بین رفتن کنجکاوي و . دیگري را تناول کند ةآمادکنار بگذارد و اجباراً غذاهاي متنوع 
تدریج  شود، و به و خاستگاه گرایش به تحقیق و کندوکاو است نابود می أحیرت که منش

). همان( گیرد ها و عالیق کاذب که متعلق به دیگران است می جاي آن را نیازها، کنجکاوي
تفکر  ۀمحرکترین نیروي  رو اصلی ازاین. شود ن امر با از بین رفتن خودآگاهی تشدید میای

دیگري  ۀمحرکهاي  رود، و الجرم نیرو و تحقیق که کنجکاوي و حیرت است، از بین می
یابی به حقیقت را  معاش از تحقیق جاي دست کم امرار کم مثالً. شود براي تحقیق الزم می

در غیر این صورت  ،معاش ما کمک کند باید بتواند به نحوي به امرارلذا تحقیق . گیرد می
  .معنی خواهد بود بی

کننـد بـه    تـأمین زندگی یک محقق را  ۀهزینتوانند  معلوم است که کسانی هم که می
هایی نیستند که فقط به خاطر افزایش معرفت انسـان صـورت    احتمال زیاد طالب تحقیق

آمـد   کننـد تـا از ایـن راه، در    خود براي تحقیق هزینـه مـی   ۀنوب بهبلکه آنها هم  ،گیرد می
هـر  . شـود  بیشتري را کسب کنند و بدین ترتیب تحقیق گرفتار و اسیر روابط سرمایه می

هـاي بیشـتري را تـدارك ببینـد و اگـر انتخـاب        توانـد تحقیـق   که پول بیشتري دارد می
رو  ازایـن . کنـد  او مـی موضوع تحقیق توسط او اشتباه نباشـد، درآمـد بیشـتري را عایـد     

در ایـن  . دهـد  رود یا هدف اصلی خود را از دست می تحقیق یا تفکر یا کالً به قهقرا می
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فکري خود، نـه   ۀمسئلاما نه براي حل  ،حالت ممکن است فرد فکر کردن را الزم بداند
بلکـه   ،براي تعمق در مسائل هستی شناختی خود، نه براي غنی ساختن تجربیات خـود 

اصـلی تفکـر هـم در معـرض      ۀزمینـ چنین است کـه  . حل مشکالت دیگرانبراي فقط 
  .گیرد نابودي قرار می

  
  اهمیت دادن به محفوظات و فراموشی تقویت تفکر. 16

ي موجـود زمـانی و    هـا  جهت محدودیت امتحان و ارزیابی به ةشیوتکنولوژي مربوط به 
رود کـه معلـم بتوانـد     میي حاکم بر نظام آموزشی، به سویی پیش  ها مالی و نیز دیدگاه

هایی مـد نظـر    تدریج امتحان هرو ب ازاین. نتایج ارزیابی خود را به سرعت به دست آورد
. اش مشخص شود ند در مدت کم به عمل آید و در مدت کم نتایجنگیرد که بتوا قرار می

 چون فرصـت امتحـان عملـی   . شود اولین خصیصه موجب حفظیاتی شدن امتحانات می
دومین خصیصه موجب جایگزینی امتحانـات  . وجود ندارد) ماهه یک ةدور در یک مثالً(

خود، به حفظیـاتی شـدن کمـک     نوبۀ شود که به هاي تشریحی می تستی به جاي امتحان
هـاي   تـوان دیـد کـه خـود امتحـان      دوم صورت نگیرد، می ۀمرحلالبته حتی اگر . کند می

معطوف به محفوظات فـرد از   تشریحی هم براي اینکه با سرعت بیشتري ارزیابی شوند
هـایی کـه پاسخشـان     همچنـین پرسـش  . شـود  ي معلـم مـی   هـا  هاي درسی و گفته کتاب

گیرد جاي خود را در ایـن نـوع    می هاي فکري خود فرد را در بر ها و دستاورد خالقیت
خود بـراي   هآموزان خودب شود که دانش این ویژگی باعث می. دهد امتحانات از دست می

مدت خود اهمیت بیشتري دهند و تقویت  کوتاه ۀحافظامتحانات، به تقویت گذر از مانع 
 ۀلئمسـ تفکر خود را جدي نگیرند و حتی گاهی متوقف شدن و تعمق بر سـر یـک    ةقو

  . مورد عالقه را مانع پیشرفت و موفقیت بدانند
هایی  آنها روش. کنند تري را بازي می هاي کنکور نقش مخرب در این میان آموزشگاه

هـا   آموزان بدون تفکر و تأمل در کنه مطلب بـه پاسـخ پرسـش    دهند که دانش یاد می را
مـا بـه   : آید ها چنین میدر تبلیغات یکی از این آموزشگاه مثال عنوان به. دست پیدا کنند
هـا افتخـار    این آموزشـگاه . یابید کنیم بدون زحمت تفکر، به پاسخ دست  شما کمک می

ی براي دانش آموزان یاد دهند که حتی بدون درك موضـوع  های دانند که فرمول خود می
بلکه  ،این امر نه تنها موجب نادیده گرفته شدن تفکر عمیق است. دهند  ها پاسخ به سؤال

  .گیرد درك را هم جدي نمی فرآیندترین  حتی ساده
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  گیري و پیشنهاد نتیجه. 17
رسـد،   طرف و خنثی بـه نظـر مـی    رغم ظاهر جذاب خود که بسیار بی تکنولوژي مدرن علی

هـاي آنهـا را    بینی و دیـدگاه  تدریج جهان بسیار عمیقی بر شکل زندگی مردم داشته و به تأثیر
یکی از مصادیق تکنولوژي که شـاید بیشـتر   . کند می نسبت به خود و دنیاي اطرافشان عوض 

چرا که اوالً . گذار باشد، تکنولوژي آموزشی استتأثیربینی مردم  جهان تواند روي از همه می
شود و دوم اینکه مستقیماً با هـدف آمـوزش و    این تکنولوژي از دوران کودکی آغاز می تأثیر

کـه مصـادیق دیگـر تکنولـوژي همچـون       در حـالی  ،شود می  کار گرفتهه تربیت شهروندان ب
  . اً با آموزش شهروندان سروکار ندارندونقل، مستقیم وسایل ارتباطات و حمل

 هایی که به کـار چنانکه مالحظه شد تکنولوژي آموزشی رایج یا سنتی با توجه به گرایش
و کنـد   میعنوان منبع و مخزن مالحظه  و با توجه به اینکه همه چیز و حتی افراد را به برد می

 ،کنـد  نمـی تنها کاري براي غنی ساختن زندگی شـهروندان   دهد، نه باط خاصی میضبه آنها ان
  هـا تلقـی   عنوان سربازانی در خدمت پیشرفت علمـی کشـور   بلکه در بهترین حالت آنها را به

ها هم بـه غنـاي زنـدگی     خانوادهمطابق آن کند که نگرشی را القا می هکند و مهمتر از هم می
ـ   آنها را به فرزندانشان اهمیت نداده و  زاري بـراي بـاال بـردن اعتبـار خـود در نظـر      عنـوان اب

خود فرزندان هم موفقیت خود را در استخدام شـدن یـا بـه خـدمت      رطو گیرند و همین می
اي غنی و پر از تجربیاتی کـه   گرفته شدن ببینند نه در رشد فکري و معنوي و داشتن زندگی

رغـم   علـی  وزشـی مـدرن  در این راستا، در تکنولوژي آم. به رشد مقام انسانی آنها منجر شود
عمـل تفکـر و آمـوزشِ آن اهمیـتش را از دسـت       تالش براي ترویج تفکر و خالقیـت، در 

عنـوان موجـودي هدفمنـد و     این نوع تکنولوژي همچون تعرضی به مقام انسـان بـه  . دهد می
شود، انسانی که باید در راستاي رسیدن بـه اهـداف خـود مهـارت تفکـر و       متفکر مطرح می
. فته و زندگی و رشد درونی خود را به همراه رشد اجتماعی خود دنبال کنـد تعمق را یاد گر
مل و تجربه و عبرت أشود که این نوع زندگی پربار که نیاز به تفکر، تعمق و ت اما مشاهده می

کند به تدریج به فراموشـی سـپرده   نگرشی که تکنولوژي آموزشی مدرن القا می ۀغلببا  ،دارد
شـود کـه بـه     آمـوزي محسـوب مـی    موفق در بهترین حالت دانشآموز  شود و یک دانش می

خدمت عالقمنـدان بـه ایـن     ها تبدیل شده و خود را در معرض و در اي از مهارت مجموعه
  .شود و نه نیازي به آموزش تفکر پس نه نیازي به تفکر احساس می. ها قرار دهد مهارت

دسـت آورده و  ه تدار الزم را بهاي جمعی و عواملی که اق روست که رسانه از همین دقیقاً
 ،توانند از جانب مردم و براي مردم تصمیم بگیرند راحتی می هکنند، ب اعتماد مردم را جلب می



 117   سعید ناجی

 1392بهار و تابستان ، اول، شمارة چهارمسال  ،تفکر و کودك

فایرابند کسـب ایـن حجیـت را بـه دانشـمندان      . شوند رو روبهبدون اینکه با مقاومت زیادي 
دانشمندان اسـت کـه    بسیاري از ةکنند گمراهشود تبلیغات منظم و  دهد و متذکر می نسبت می

رو ما بـه وضـوح شـاهد     ازاین). 129 :1375 فایرابند،(تواند فکر مردم را در دست بگیرد  می
گیرنـد   تصـمیم مـی   کنند و جاي مردم فکر می هآنها ب. هاي جمعی هستیم فکري رسانه ةسیطر

آن مردم هم هیچ چیز عجیبی در این زمینـه احسـاس نکـرده و بـا     . که مردم به چه فکر کنند
گونـه کـه در    به عبارت دیگر همـان . اند تدریج به این امر عادت کرده چون به ،مشکلی ندارند

شـود در بزرگسـالی    وچرا و بدون بررسی پذیرفته می چون کودکی حرف معلم به صورت بی
  . گیرند ها جاي معلم داناي مطلق را می هم مواردي همچون رسانه

اي  تواند داشته باشد باید به فکر راه چـاره  ژي میبا توجه به تهدید مخربی که این تکنولو
کنـد بایـد ماهیـت    براي مبازه بـا ایـن خطـرات چنانکـه هایـدگر پیشـنهاد مـی       . اساسی بود

تواند ما را بـراي غلبـه بـر آن آمـاده      تکنولوژي را شناخت و همین شناخت میکنندة  تعرض
ي کانونی را در میان مردم ترغیـب  ها توان فعالیتکند میاما چنانکه بورگمن پیشنهاد می. کند

هـایی بـا    توانـد تشـکیل کـالس   مصداقش در تکنولوژي آموزشـی مـی  هایی که  کرد، فعالیت
  . باشدهاي کانونی  ویژگی

هـاي کنـدوکاو    توانـد بـا تشـکیل حلقـه    فلسـفه بـراي کودکـان مـی     برنامـۀ براي نمونه 
)community of inquiry (در ایـن برنامـه   . تقویت کنـد ها را در کالس درس  این نوع فعالیت

شـود کـه در    هاي دوستی در آن تشکیل مـی  نشینند و گروه وار دور هم می آموزان دایره دانش
در آن کـه   دهـد  رقابـت و تقابـل مـی   خـود را بـه   تدریج جاي  نظر به و تبادل وگو گفتآنها 

ل کهاي مشترك در آن شـ  نهایت تحقیق و کندوکاو مشترکی براي رسیدن به پاسخ پرسشدر
آموزان  دانش. هاي کانونی وجود دارد است که در فعالیت اي همان ویژگی این دقیقاً. گیرد می

درچشـم از عواطـف و    پردازنـد و چشـم   وگو و تأمـل مـی   شوق به گفتوبا همدیگر با شور
موضوعات مورد بحث آنها چیزهایی از قبل آمـاده  . گیرند هیجانات هم مطلع شده و بهره می

شـان در   بلکـه موضـوعاتی اسـت مبتالبـه همـه      ،هاي کانونی آنها نیست رتربط به مها و بی
مسائل اجتماعی، مسائل اخالقـی و عـاطفی و مسـائل فکـري کـه      . شان هاي شخصی زندگی

 گیرنـد  بررسـی قـرار مـی    هاي کالسی مورد توجـه و تأمـل و   همگی به یک نحو در فعالیت
هـاي   هـا ماننـد سـایر فعالیـت     کالسبه همین جهت است که این  دقیقاً. )30: 1387ناجی، (

  .کانونی براي دانش آموزان جذاب است
سازد در ایـن برنامـه دیگـر مدرسـه      خاطرنشان می) J. Mohr Lone(چنانکه جانا مورلن 
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روند که وقتـی   آموزان به همان نحو سر کالس می بلکه دانش. اي اجباري نیست رفتن تجربه
شان آنان را  کنجکاوي ذاتی و عالیق ذاتی. روند یگرسنه هستند به آشپزخانه یا سر یخچال م

  ).Mohre Lone, 2001: 152( کند در کالس درس دور هم جمع می
رو براي مقابله با مشکالتی که تکنولوژي مدرن باعث بروزشان در نظـام آموزشـی    ازاین

ونوجوانـان داریـم    فلسفه براي کودکـان  برنامۀاي همچون شده است نیاز به تمسک به برنامه
  .را خنثی کنیم هاي آن تا اینکه اندکی از آسیب

 

  
  ها نوشت پی

 سـال  دو کـه  »حقیقت ذات باب در«  ۀمقال در بار اول تکنولوژي، بارة در را انکشاف ةواژهایدگر . 1
 چیست تکنولوژي بپرسیم گام به گام اگر« نویسد می او. کشید پیش نوشت، زمان و هستی از پس
  ).15:  1384هایدگر، (» رسید خواهیم حجاب کشف به و انکشاف به عاقبت آنگاه

 آدمیـان  کـه  فعلی دارد، تعلق] جهان[ کردن برپا و مرتب فعل به که است آمدنی گرد همان گشتل .2
 بـه  واقـع  امر انکشاف موقعیت در کردن، منظم وجه مبناي بر را آنان و خواند می فرا معارضه به را

  )63- 62صص آیدي از نقل به ،305 ت: هایدگر(دهد  می قرار الیزال ذخیره ۀمنزل
طور کلی تعدادي از افـراد را دورهـم    بهنیرویی است که اعضاي فامیل یا گردآورنده نیروي  .3

 .کند جمع می
  .نامند می خویشمندسازي را مردم و اشیا توسط خود به گرایش و شیء شیئیدن رویداد هایدگر .4

5. Association of Educational Communication & Technology 

6. Didactic 

 تـا  1960 یعنـی ( دهـه  ایـن  رسـیدن  پایـان  بـه  از پـیش  بشر او در این سخنرانی گفت که هدف .7
 کـه  ملتـی  هـیچ «. است زمین به بازگشتنش سالمت به و ماه سطح بر آمدن فرود ،) میالدي1970
 مـا « و »بمانـد  عقـب  فضـایی  ۀمسـابق  ایـن  از توانـد  نمـی  باشد داشته را دیگر ملل رهبري انتظار

 بـه  کـه  هستند آسانی کارهاي ها این که این خاطر به نه اینها، و برویم ماه به دهه این در خواهیم می
  .)پدیا، مدخل جان اف کندي ویکی( .»!هستند سخت کارهایی که خاطر این

8. Will to power 

  .دهیم نمی انجام را کارمان نباشد سرمان باالي چماقی تا که شود می پیدا المثل ضرب رو این ازاین .9
وقتـی پـدر و   : نویسـد  داند و مـی  کودکی میگرایش به قدرت را در دوران  ۀریشالبته اریک فرم  .10

عنوان عاملین یا نمایندگان اجتماع به موقوف ساختن خود انگیختگـی و اسـتقالل کـودك     مادر به
ي مـددکاري  وجـو  جسـت گیرد و به ایـن علـت بـه     طفل روبه خودکاستگی می يپرداختند، اتکا
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بعدها هم این احسـاس را بـه    بخشد ، رود و غالباً والدین را به آن صورت تجسم می سحرآمیز می
که البته این امر  نه تنهـا نقـش   ) 183: 1356فرم، (دهد،  انتقال می... کسی دیگر ، معلم ، شوهر یا 

  .داند کننده می معلم و تکنولوژي آموزشی را نفی نکرده بلکه آن را تقویت
 هـاي   رسـانه  در و اسـت  شـده  تبـدیل  رایجی امر به امروزه ها فوتبالیست فروش و خرید بحث .11

  .دهد می اختصاص خود به را اي  ویژه بخش ورزشی
  .تفریح زنگ نه است درس زمان در درس کالس فقط منظور .12
 هـر  براي اختصاصی ۀرایان ها به کالس شدن مجهز و مدارس، شدن مکانیزه با حتی که طوري به. 13

 مرکـزي  ۀرایان طریق از تنها معلم، و شود می جدا افراد سایر از اش رایانه با فرد هر میز آموز، دانش
  .کند می مطرح مستقل طور به آموز دانش هر براي را مطالب و سؤاالت میکروفن و
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