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چکیده

عامال   ؛اين پديده در عین رفااهي کاه بارای انساان دارد     فناوری زندگي بشر را دستخوش تغییرا  ژرفي ساخته است. ظهور
 ابعاادی از  یار تغی پیش گرفته در آنچه و شده بدل گذشته از متفاو  سراپا امری ، به . روش جديداست شدهنیز  ها و مشکالتي بحران

 اين قائل بر توان مي هنوز که آيا بپرسیم؛ و اين اجتماع و انسان با آن ارتباط درباره هايي سوالتا  دارد وامي را ما اين و  ماست جهان

 ودهب مفهوم پیشیني دارای يا و کند؟ مي تعیین آن را مسیر که بیني ماست جهان و نگاه اين و است؛ ای پسیني پديده فناوری، که بود

 آورد؟ به همین منظور در اين مقاله در ابتدا مي وجود به جهان و ما میان ديگری انسان، ارتباط اراده و بیني جهان اهداف، فارغ از که

در  فنااوری  و به تشريح ذا  و ماهیت فناوری و رابطه آن با انسان از نگاه فالسفه و انديشمندان اين حوزه و واکاوی رابطه انساان 
و انتقادا  وارده به آن پرداخته است که منجر به ظهور ديدگاه فلسفه فناوری معاصر شده اسات. در   فناوری کالسیک قالب فلسفه

بین انسان و فناوری را مورد کنکاش قرار خواهیم داد؛ و در نهايات   رابطه منظر اين ادامه با پیدايش مباحث اخالقیا  در فناوری از
های موجود میاان   کارکنان و بیان کشاکش آموزی توسعه منابع انساني و مهار  در فناوری نقش و به تشريح رابطه انسان و فناوری

 خاواهیم  ها سازمان در فناوری پايه بر آموزش کارکنان های موجود در مبتني بر فناوری و چالش آموزشي سیستم و سنتي های آموزش

 .پرداخت
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 مقدمه. 1

مثاباه   باه  را خودامروز، جهان ناپذير گريز واقعیت فناوری
جدياد باه    تکنیاک  نماياند. مي باز گسترش حال در ای ه پديد
در  آنچاه  اسات و  شاده  بادل  گذشاته  از متفاو  سراپا امری

را  ماا  ايان  و ماسات؛  جهاان  از ابعاادی  تغییار  پایش گرفتاه  
اجتمااع   و انساان  باا  آن هايي درباره ارتباط السوتا  دارد وامي

، فنااوری  کاه  باود  قائال  ايان  بار  تاوان  مي هنوز آيا .بپرسیم
کاه   ماسات  بیناي  جهاان  و نگاه اين و است؛ ای پسیني پديده
پیشیني دارد که فاارغ   مفهوم يا و کند؟ مي تعیین آن را مسیر

 و اديگری میان ما  ارتباط،انسان اراده و بیني جهان،اهداف از
 آياا  فناوری چیسات؟  با جامعه نسبت آورد؟ مي وجود به جهان
 که اين يا و فناوری قائل بود؟ برای اجتماعي رسالتي توان مي
 [.1] رود؟ نمي چنین رسالتي بار زير خويش ذا  حسب بر

مرباوط باه    هاای  موضاوع  های درباار  ر هر بحث جدید
فناوری و بشريت، هماواره پرسشاي عماومي درباارۀ عضاو      

سو، انکاار ايان امار     شود. از يک ي اين رابطه مطرح مياصل
هاايي   دشوار است که نوعي انتخاب را در مورد انواع تکنیک

عبار  ديگر، فنااوری   به ؛کنیم اعمال ميو زندگي  آنها اکه ب
را در کنترل داريم. از سوی ديگر، انکار اين امر نیز به همان 

قاي را بار   هاا تاث یرا  عمی   اندازه دشوار اسات کاه تکنیاک   
عبار  ديگار، وجاود    به ؛کنند های زندگي ما اعمال مي شیوه

 فنااوری  در های جهان پیشرفت .[2] بخشند ما را ساختار مي
 باه  دسترساي  و های يادگیری فرصت وسیع باعث گسترش

 باا  امر اين که ای گونه است؛ به شده و آموزشي علمي منابع

 اسات.  ودهنبا  تصاور  اصوالً قابل های سنتي روش و بازارها

 عباارتي  باه  ياا  در آماوزش  فناوری اطالعاا   کارگیری به

 تساهیل  و تساريع  موجاب  فقط نه فناوری بر مبتني آموزش

 وری بهاره  ساطح  همچناین ارتقاای   تعلام و  و تعلیم فراوان

 بسایار  مباني و در مفاهیم شود؛ بلکه مي ها سازمان کارکنان

 را دیزيا بسیار تحول تغییر و نیز آموزش های روش متداول
دنبال پاساخگويي باه ايان     به نوشتاردر اين  .کند مي حاصل
چگونه فناوری که مولود اهتمام وجاود انساان   ايم که  سوال
انسان را باه   ؛به جای آنکه در خدمت انسان قرار گیرد ؛است

. در نهايت به تبیین رابطه انسان و آورد خدمت خويش درمي

 وری درهااايي خااواهیم پرداخاات کااه فنااا ، چااالش فناااوری

 رو است.  با آن روبه  آموزش کارکنان سازمان خصوص

  ذات و ماهیت فناوري .2

از فلسفه جديد در غارب توساط    که بخشي نیست شکي
 گساترش  ايان  ؛بسط و گسترش يافته است 1مارتین هايدگر

 در کاه  ؛جديد اسات  عصر در امتداد جريان فکری در حقیقت

ساط کانات باه اوج    در آلمان تو آغاز شده و دکار  با فرانسه
  ست.ا خود رسیده
کناد کاه    مي فناوری بیان پرسش از بحث آغاز در هايدگر

ايان نسابت    ؛خواهیم با فناوری نسبتي آزاد برقرار سازيم مي 
 آزاد خواهد بود که وجود انساني ماا را باه ماهیات فنااوری    

هادف تحلیال    ؛گوياد  گشايد. دن آيدی در اين مورد مي مي 
چنان برجسته سازد کاه   را يده فناوریکه پد است هايدگر آن

 ساوال  .افق و حدود آن در نسبت با وجود آدمي عیان شاود 

ذا  ياا   دربااره در بحث پرساش از فنااوری    هايدگر اساسي
 اين بحاث از  طيماهیت فناوری است. آن امری که گاهي 

 شاود. پاس   روح حااکم بار فنااوری يااد ماي      به عنوانآن 

ياا ماهیات فنااوری     ايان اسات کاه ذا     سوالترين  اصلي
فنااوری باا   »گوياد:   در آغاز بحث خود ماي  هايدگر چیست؟

جاوی  و ماهیّت فناوری معادل نیست، وقتي که ما در جسات 
يم بايد دريابیم کاه آنچاه در هار درختاي، از     ا ماهیت درخت

جانبه دارد، خود درختي نیست کاه   جهت درخت، حضور همه
ن مناوال،  درختان يافت شاود. باه همای    در میان همه ديگر

 «.نیسات  اماری فنااور  ه ماهیت فناوری هم، باه هایه وجا   
دوری  فنااوری  باه  نگراناه  ساطحي  نگاه از بیان اين با هايدگر

 ئدست ياباد. ماهیات ياک شا     کرده تا بتواند به ماهیت آن
در اينجاا دو جاواب باه ايان       چیسات؟  ئيعني آنکه آن شا 
 ای فنااوری وسایله   :گوياد  يکي ماي »شود.  پرسش داده مي

گوياد: فنااوری    ماي  ديگاری  هدفي، )وصول به( برای ؛است
زيرا  ؛ندا مرتبط اين دو تعريف با يکديگر .است انساني فعالیتي

 به رسیدن برای وضع هدف و تثمین و کاربرد وسائل مناسب

دو تعرياف را هايادگر    ايان [. 3] «آن، فعالیتي انساني اسات 
يادگر  ها. خواناد  ماي  مادار از فنااوری   انسان تعاريف ابزاری و

                                                                                    
1. Martin Heidegger 
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و  اناد  هاايي ناادقیق و ناکامال    معتقد است که چنین تعرياف 
و راهي به فهام گاوهر    ؛شوند های بسیار مي  دشواری موجب

باه   اتواند رويکارد انساان ر   گشايند. فناوری مي فناوری نمي
در ماشین ياافتني نیسات.   ، آنر اما گوه ؛ماشین نشان دهد

د آن طبق اين ند و نه بنیاا فناوری  ماشین و ماشینیسم نتیجه
جرياني تابع  ؛يک ابزار است فقطديدگاه ابزارگرايانه، فناوری 

شود. به گفته  قاعده که به وسیله اهداف عقالني هدايت مي
 فقاط  فنااوری ، که است آن دن آيدی چنین تعريفي مستلزم

ابازاری خنثاي عمال     مثاباه  باه  کاه  ؛باشد بايد اختراع فاعلي
دانشامندان فاارغ از    وهای مهندساان   گیری کند. تصمیم مي

بااه  فقااطو انتخاااب ابزارهااا  ؛تااث یر عواماال بیرونااي اساات
انسااني،   و مناافع و باورهاای  ؛  مالحظا  فني وابسته اسات 

خنثاي و فاارغ از    فناور چیازی اسات   های نسبت به تصمیم
طرف  ارزش و فناوری از نظر فرهنگي، اخالقي و سیاسي بي

های  آزاد از نظام که کند؛تواند وسايلي عرضه  مي يعني .است
را در  آنهاا  طرفاناه  باي  به طاور توان  مي و ؛ندا ارزشي محلي
 .[4] کاار گرفات   همتفاو  با  های زيستي کامالً خدمت شیوه

ما گرايش داريم کاه  »گويد:  نیز در اين مورد مي 1برنشتاين
چیز وابسته  همه کنیم.نفسه خنثي تصور  فناوری را امری في

 هاای  کار بنديم. فناوری را به یبه اين است که چگونه فناور

را  های جديد طبي که ماا  فناوری مفیدی وجود دارند از قبیل
 و زنادگي  ؛را تساکین بخشایم   آالم انسااني  ؛سازند قادر مي

 های مهلک نیز وجود دارناد  را نجا  دهیم. فناوری ها انسان
چیاز در گارو    را نابود سازند. همه انساني زندگي ؛توانند مي که

 ،ماسات  دساترس  در کاه  را هايي چگونه فناوری آن است که
رود که فنااوری باياد ابازاری     کار بنديم. گمان مي آزادانه به

 باشاد  انسااني  ای برای دساتیابي باه اهاداف    خنثي يا وسیله
 [«.5]خواهند باشند(  مي چه هر اهداف اين )حاال

 کیکالس يفناور  فلسف .3

 اياا دکااريرو ،یالدیماا 1980 تااا 1920 سااال از باااًيتقر
  هاز رويکردهاای مارتبط باه يکاديگر بار فلساف       یا خانواده

تاوان آن را باا عناوان     که اکناون ماي  ؛ فناوری غلبه داشت
فناااوری کالساایک متمااايز کاارد. فلسااف  فناااوری    هفلسااف

                                                                                    
1. Bernstein 

پديدارشناساااي و  از رويکردهاااايي همانناااد کالسااایک 
اگزيستانسیالیسام، هرمنوتیاک، نظريا  انتقاادی، الهیاا  و      

ماارتین  توسط انديشامنداني همچاون   تبط آن های مر حوزه
هايدگر، هربر  مارکوزه، ژاک الاول، اياوان ايلایه، آرنولاد     

تشاکیل  گلن، هانس يوناس، لوئیس مامفورد و برخي ديگر 
فناوری مدرن برای  پیامدهای. سنت کالسیک بر شده است

شرايط بشری و کل جامعه تمرکز داشت، رويکردی نقاداناه  
کرد و پشاتیبان ايان اياده باود کاه       ميرا به موضوع اتخاذ 

های متعددی زيانبار است. اين سانت   فناوری مدرن به شیوه
 آنهاا  ها و واکنش نشان دادن باه  در پي تشخیص اين زيان

تواناد   که بشريت چگونه مي ؛داشت بررسي کندود؛ و سعي ب
بارای فهام مناساب     .دهاد  رابط  بهتری را با فناوری شکل

بهترين راه اين است کاه آن را در  فلسف  فناوری کالسیک، 
زماني مذکور جای دهیم و دريابیم که اين فلسافه باه     هدور

تاوانم ادعاا کانم کاه      داد. ماي  چه چیزی واکنش نشان مي
فنااوری کالسایک در نظار      هبهترين راه برای فهام فلساف  

انتقااادی بااه تصااويرهای  واکنشااي بااه عنااوانگاارفتن آن 
 در پي روشنگری و آرمانای از فناوری است که  بینانه خوش

 .[6] بودند يافته غلبه پیشرفت آن بر تفکر مدرن
بیناناا   کااه تصاوير خااوش  ؛رسااید باه نظاار روشاان ماي  

عااملي بارای دساتیابي باه      به عناوان روشنگری از فناوری 
شاهر، نیازمناد تصاحیح اسات. فالسافه و       پیشرفت و آرمان

دادن باه   متخصصان علوم انساني شروع باه واکانش نشاان   
تر را  تر و بدبینانه و تصويرهايي نقادانه ؛  جديد کردندتحوال

کاه در   ؛از فناوری و جايگاه آن در جامع  مدرن شکل دادند
 .گرفتند مقابل تصويرهای روشنگری قرار مي

نیرويي مثبت، در  به عنوانتصوير روشنگری از فناوری 
قرن هفدهم شکل گرفته بود، يعني بیش از صد سال پایش  

و هنگامي که فالسفه و دانشمندان شروع  عتياز انقالب صن
های عظیم علوم طبیعي  درک پتانسیل کردند به تشخیص و

هاای محاوری روشانگری مانناد      برای توسع  فناوری. ايده
چیاازی ماارده و  بااه عنااوانخودمختاااری فااردی، طبیعاات 

پذير، برتری عقل انساني و برتری روش علماي در   بیني پیش
بیناي ماذکور    ديادگاه در جهاان  اين قرن شکل گرفتند. اين 

 توان بارای دساتکاری    شکل گرفت که معرفت علمي را مي
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. کاار گرفات   واقعیت و کسب فايدۀ عملي برای بشاريت باه  
نااامیم.  امااروزه اياان نااوع علااومِ کاااربردی را فناااوری مااي

بیني دربارۀ دامنه و برتاری عقال بشاری کاه در آن      خوش
شد که علوم کاربردی  زمان غلبه پیدا کرد، به اين باور منجر

 پیامدهایرسانند و  به بشريت سود مي هعمد به طورمذکور، 
بینانه  توانیم اين ديدگاه خوش مي. منفي کمي خواهند داشت

 از متفکاران روشانگری   برخاي های  به فناوری را در نوشته
در قارن بیساتم، جامعا     [. 7] ببینایم همانند رنه دکار  نیز 

شنگری مذکور رؤيای آن را در پیشرفته که فالسف  رو فناور
گیری کرد. فنااوری در   نهايت شروع به شکلدر  ؛سر داشتند
کس توان گرياز   و هیه ؛کرد های جامعه نفوذ مي هم  بخش

از تث یرا  آن را نداشت. بسط فراگیر بخش صنعت، تثبیات  
فرايندهای تولید و الگوهای کار عقالني شاده، رشاد ساريع    

وه و تولد جامع  مصرفي در اين گیری تولید انب شهرها، شکل
هاای بسایاری    دوره روی دادند. با اين حال، همراه با منفعت
های  که ناکامي معلوم شد که اين تحوال  به همراه داشتند

معلوم شد کاه کنتارل    عالوه بر اين، .ندا مهمي نیز در میان
نشاان داده شاد   و  هايي در پاي دارد  انسان بر طبیعت هزينه

حوال  فناور برای طبیعت مضرند و مساائل  که بسیاری از ت
کاه بشاريت را تهدياد     ؛شاوند  محیطي را موجب ماي  زيست

کنند. بهبودهای نويد داده شده در مورد کیفیات زنادگي    مي
رسیدند. در ياک جامعا  فنااور،     نیز اغلب دوپهلو به نظر مي

فرايندهای کاری عقالني شاده بودناد و اغلاب يکنواخات،     
د. در حاالي کاه جامعا  مصارفي     غیرشخصي و پرتنش بودن

اماا شاخصا  ايان     ؛بارد  سود بسیاری از ايان وضاعیت ماي   
هاای معناوی و    انگاری، از دست رفتن ارزش فرايندها مادی

پاشایدگي جامعاه باود. ايان تحاوال  تصاوير        هم نوعي از
اهمیات   بینان  روشنگری از فنااوری را باه نحاوی باا     خوش

لِ دورۀ روشنگری تفکران فلسف  کنتر. متحت فشار قرار داد
 و اين ايده را نقد کردند که فناوری غالباً اماری خیار اسات.   

و  ؛کردناد  بر ماهیت منفي و مخرب فناوری تثکیاد ماي   آنها
اين فرضیه را مطرح ساختند که بشريت باه جاای آنکاه باا     

 آنهاا  تابع آن شاده اسات.   ؛استفاده از فناوری آزاد شده باشد
ترلِ فنااوری را از دسات   که انسان کن ؛همچنین ادعا کردند

و فناوری اکنون مطابق باا منطاق خااص خاود      ؛داده است
ساازی،   سازی، يکدست و فرايندهای عقالني ؛يابد توسعه مي

بیگانگي و مصرفِ پو  به جای آنکه کیفیت زنادگي   از خود
 [.7] کنند اغلب آن را بدتر مي ؛را بهبود دهند

در توصیف منفاي فنااوری و جامعا  صانعتي از جملاه      
جنابش فلسافي و نظريا      .شاود  نظري  انتقاادی دياده ماي   

گذاری که تا حاد زياادی توساط نماينادگان      اجتماعي تث یر
از مطاارح شااد. آدورنااو و هورکهااايمر  1مکتااب فرانکفااور 
 (1947« )روشنگری ديالکتیک» کتاب دراعضای اين مکتب 

ای  عقالناي  -يتکنیک فلسف  به روشنگری کردند که استدالل
است که در آن هام طبیعات و هام انساان باه      منجر شده 

و اين امر به نوبا  خاود باه     ؛شوند های سلطه تبديل مي ابژه
 د.انجام خواه مي جوامع فاشیستي و تمامیت

 فلسف  فناوري کالسیکانتقادهايی به  .4

در حااالي کااه فلسااف  فناااوری کالساایک امااروزه هاام 
ر منصفانه است بگويیم که ديگا  ؛شود کماکان پي گرفته مي

، مایالدی  80رويکرد غالب در ايان حاوزه نیسات. از دها      
تحوال  عمدۀ جديدی حاوزه فلساف  فنااوری را دگرگاون     

 انااد. اياان تحااوال  تااا حااد زيااادی واکنشااي بااه    کاارده

 کاه  ؛های شناخته شدۀ رويکارد کالسایک بودناد    محدوديت

  د. کرده بودن اشاره آنها به حوزه اين در دانشوران از بسیاری
نسبت باه رويکارد کالسایک ايان باود کاه        انتقاد اول

تصوير ترسیم شده از فنااوری در ايان رويکارد باه نحاوی      
و توجااه کمااي را بااه  ؛منفااي و بدبینانااه اساات ،طرفااه ياک 
دهد. در حالي کاه ممکان    های مثبت فناوری نشان مي جنبه

بود تصااوير بدبیناناه از فنااوری حاین و پاس از دو جناگ       
قو  داشته باشند،  60جهاني و طي جريان ضدفرهنگ ده  

تغییار کارد و تصاوير     میالدی 90و  80های  اوضاع در دهه
از فناوری در آگاهي جمعي ظهور يافت که فنااوری   متفاوتي

هم برای خیرخاواهي   که نیرويي: ديد تر مي را امری دوبعدی
آنکاه   دومانتقتاد   .شود کار گرفته مي و هم برای شرار  به

گرايانه  شت تصويری تعینفلسف  فناوری کالسیک تمايل دا
ناپاذير و خاودآيین    صور  چیزی توقاف  از فناوری مدرن به

صور  نیرويي تصاوير   ترسیم کند. اين رويکرد فناوری را به
يابد که  کرد که مطابق با منطق خاص خودش توسعه مي مي

                                                                                    
1. Frankfurt Doctrine 
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و متضااامن  ؛عقالناااي ريشاااه دارد -در اصاااولي علماااي
سایاقي کاه در    و فاارغ از  ؛های انساني واقعي نیست انتخاب
بارای   ضاروری  ذاتاي و  پیامدهايي ؛شود کار گرفته مي آن به

 جامعه به همراه دارد. اين تصوير نیز مورد حمله قرار گرفت.
شااهد ظهاور حاوزۀ مطالعاا      میالدی  80ده  بنابراين در 

ای با گرايش تجربي که توسعه و  حوزه يم؛علم و فناوری بود
کرد. مطالعا  علم و  ه ميکارگیری علم و فناوری را مطالع به

بودن فنااوری و   بودن و برساخت  اجتماعي فناوری بر امکاني
متفااو  باا   روشاي  کارگیری فناوری به  امکان طراحي و به

 پاي  در [.8] پیامدهای اجتماعي به کلي متفاو  تثکید داشت

شاکل دادن بااه   باه  شاروع  رويکارد، فالساف  فناااوری   ايان 
فنااوری   پیامدهایتوسعه و  که ؛هايي از فناوری کردند تلقي

اماوری امکااني، باه نحاوی      به عناوان را به نحوی مشابه 
 .کارد  اجتماعي شکل يافته و وابسته به سایاق تصاوير ماي   

به فلسف  فناوری کالسیک ايان باود کاه ايان      انتقاد سوم
 رويکرد بیش از حد کلي و انتزاعي است.

 صاور   در بیشتر مطالعا ، فنااوری در کلیات خاود باه    
شد. تقريباً هیه توجهي به  مطالعه مي «بزرگ  Tوری بافنا»

هاا وجاود نداشات و همچناین،      هاای میاان فنااوری    تفاو 
گیری فناور  های عمل، مصنوعا  و فرايندهای تصمیم شیوه

گرفتناد. اغلاب    انضمامي به تفصیل مورد توجاه قارار نماي   
کاه  شاد   تعريف ماي  یزیچ تر از آن تر و انتراعي فناوری عام

تاا بااه عقالنیات تکناوعلمي يااا     ؛شاد  فهمیاده مااي عمومااً  
[. 8] عقالناي اشااره کناد    -های تفکر و عمل صاوری  شیوه

گرايان  اين رويکارد از   نیعالوه بر اين، تصوير انتزاعي و تعی
فناوری ابزارهای زيادی بارای ارائا  پیشانهادهای ساازنده     

باه  باا تصاويری از فنااوری    . گذاشات  برای آينده باقي نمي
بخش و خودآيین و بدون فهمي تفصایلي   ی تعینامر عنوان

کاار   و به ؛يابد در اين خصوص که فناوری چگونه توسعه مي
روشان   ؛گیرند شود و تث یرا  آن چگونه شکل مي گرفته مي

ای در اين خصوص  بینانه گونه ديدگاه واقع است که طرح هر
توان فناوری را به نحو بهتاری   که چگونه مي شود دشوار مي
 [.6]کار گرفت  اد و بهتوسعه د

از فلسف  فناوري کالسیک به فلسف  فناوري  .5

 معاصر

 90و  80هاای   هاا، فالسافه در دهاه    ر پي اين نقاادی د
شروع به بساط دادن رويکردهاای باديل در ماورد      میالدی

فناوری کردند که دچار مشکال  رويکرد کالسیک نباشاند.  
نادۀ  ده شاده را نشاان   برخي دانشوران رويکردهاای حاصال  

باا ايان    [.9] دانا  چرخشي تجربي در فلسف  فناوری دانساته 
بهتر آن است کاه   ؛طور که استدالل خواهم کرد حال، همان

 90و  80هاای   در دهاه  .از دو چرخش تجربي صحبت کنیم
دو رويکرد متمايز در واکنش باه سانت کالسایک     میالدی

ادعا شده که متضامن   آنها دویر و در مورد ه ؛ظهور کردند
پیوند خاود را باا سانت     آنها ي تجربي بودند. يکي ازچرخش

 ؛شادند  و مسائلي که در آن مطرح مي ها کالسیک و موضوع
تار   ای در حالي که ديگری نمايندۀ انفصالي ريشه ؛حفظ کرد
جداگانه بررساي و   راابتدا اين دو رويکرد . در ادامه از آن بود

 د.م کار یرا توصایف خاواه   آنهاا  سپس خصوصیا  مشترک
شاکل   مایالدی  90و  80هاای   ش تجربي اول در دههچرخ

کاه درون سانت کالسایک     ای هگرفت، هنگامي که فالسف
هاای آن   ها و روش فرض از برخي از پیش ؛کردند فعالیت مي

فلساف  فنااوری    مایالدی  90و  80های  فاصله گرفتند. دهه
هايي مانناد مطالعاا  علام و     شروع به تعامل بیشتر با حوزه

  فرهنگاي و مطالعاا  رساانه و ارتباطاا      فناوری، مطالعا
هايي به اين حوزه انجامید کاه   و اين امر به تزريق ايده ؛کرد

تر يا خنثاي   یفيوصگرايانه و ت نیتر، کمتر تعی موضعي تجربي
همچناین شااهد ورود    .انگیختناد  را نسبت به فناوری برمي

و فلساف    2، پساسااختارگرايي 1هايي مانند پراگماتیسام  سنت
. ايام  به مطالعا  علم و فناوری باه فلساف  فنااوری    متمايل

ای از رويکردها نسبت باه فنااوری و اهمیات     نتیجه خانواده
 فناااوری  هفلسااف بااا مقايسااه در کااه اساات آن اجتماااعي
ترند، از اطالعا  تجربي بیشتر   گرايانه برساخت و تر انضمامي
 درويکار  ايان،  بار  عاالوه  اناد.  بینانه کمتر بد و ؛برند بهره مي
  هااااای  شاااایوه باااار بیشااااتری  تثکیااااد ،جديااااد

 

                                                                                    
1. Pragmatism 

2. Post-Sructuralism 



 1397تابستان   |  70شماره   هیافتر
 

 

 

42 

 هاا دارد کاه باا    فناوری کارگیری جايگزين برای توسعه و به

دموکراتیااک همخااواني  و اخالقااي، اجتماااعي هااای آرمااان
 [.10]بیشتری داشته باشند 

تر اخیر باا رويکارد سانتي     نقط  اشتراک رويکرد تجربي
 یپیامادها  اين است که هدف هر دو رويکرد فهم و ارزيابي
اما اين دو  ؛فناوری مدرن برای جامعه و شرايط انساني است

گیرند. با اين  مي رويکرد هدف مذکور را با ابزارهای متفاوتي
محاور در فلساف     توان هر دو را رويکردهايي جامعه حال، مي

 .فناوری توصیف کرد
خاواهم   در مقابل، چرخش تجربي ديگری که اکنون مي

ت. هادف اصالي ايان    اسا  «محاور  مهندسي» ؛توضیح دهم
هااای عماال و محصااوال   رويکاارد فهاام و ارزيااابي شاایوه

و نااه آنچااه فراتاار از آن در جامعااه روی  ؛مهندسااي اساات
 2000و  90 هاای  دهد. اين چرخش تجربي ابتدا در دهه مي

، فاارغ از نارضاايتي در ماورد    نیاز و . شکل گرفات  میالدی
تولاد  تار   ای ای بسیار ريشاه  رويکرد سنتي، بلکه با نارضايتي

يافت. مدافعان اين چرخش که افرادی مانناد جاوزف پیات،    
 ؛کنند استدالل مي ؛گیرد پیتر کروس و آنتوني میرز را دربرمي

که مشکل فلسف  فناوری در اينجاست که اين فلسفه واقعااً  
اجتمااعي آن   پیامادهای بلکه متوجاه   ؛دربارۀ فناوری نیست

ساتدالل  ا آنهاا  کناد.  و خود فناوری را فراماوش ماي   ؛است
پیشرفت در اين حاوزه نیازمناد برگردانادن نقطا       ؛کنند مي

اجتماعي به سمت خاود فنااوری اسات.     پیامدهایتمرکز از 
های عمل و محصوال   فلسف  فناوری بايد تالش کند شیوه

مهندسي را به دقت توصیف و تحلیل کند و در ايان مسایر،   
 مناد از اطالعاا  تجرباي و باه لحااظ      هايي بهاره  به نظريه

کفايت دربارۀ فناوری و مهندسي دست يابد. اين  توصیفي با
نهايات ابازاری بارای     در هام  و امر هم هادفي فاي نفساه   

 پیاماادهایپارداختن بهتار باه تحقیقاا  فلسافي در ماورد       
 [.9] آيد اجتماعي فناوری به شمار مي

   فناوريدر زمینه ظهور اخالق کاربردي  .6

و  70هاای   هاه د در تحول سوم در حوزۀ فلسف  فنااوری 
ظهااور تحقیقااا  اخااالق کاااربردی در زمیناا   مایالدی  80

 فناوری بود. اين تحقیقا  در زماني ظهور کرد کاه اخاالق   
 

ای در حاال   کلي هماراه باا اخاالق حرفاه     به طورکاربردی 
ای و اخاالق   گیری بود. متناظر با ظهور اخالق حرفاه  شکل

ل مارتبط  دو رويکرد متمايز و در عین حا به عنوانکاربردی 
توانیم ظهور دو حوزۀ جديد  به يکديگر در فلسفه اخالق، مي

سو،  محور را تشخیص دهیم. از يک در فلسف  اخالق فناوری
ای را کاه متوجاه مهندساان     گیری نوعي اخالق حرفه شکل
اخالق مهندسي. نقطا  تمرکاز    تحت عنوان بینیم مي ؛است

ن داد کردن به مهندسان برای شاکل  اخالق مهندسي کمک
بنادی اصاول    شاان از طرياق صاور     ای به مسئولیت حرفه

آوردن  ای و فاراهم  هاای حرفاه   اخالق کلاي و دساتورالعمل  
ها و فنوني برای برآمادن از عهادۀ مساائل و مساائل      روش

 آنهاا  ای است که مهندساان در کاار خاود باا     دشوار اخالقي
شوند. از ساوی ديگار، ظهاور تحقیقاا  اخاالق       مواجه مي

اخالقاي مارتبط باا     -زمین  مسائل اجتماعي کاربردی را در
کنایم. تمرکاز در ايان بخاش ناه بار        فناوری مشاهده ماي 

که  ؛ای است اخالقي های مسئولیت اخالقي، بلکه بر موضوع
کاارگیری   شدن و به کلي بايد به هنگام مطرح به طورجامعه 
 هاا  هايي از ايان موضاوع   مواجه شود. مثال آنها ها با فناوری
زناده را   موجاودا   سازی آيا شبیه که اين پرسش اند از عبار 

کاربران اينترنات   يا حريم خصوصي ،بايد ممنوع کرد يا خیر
از  روزافزوناي  بخاش  [.11] تا چاه حاد باياد رعايات شاود     

بار   ؛شاوند  کارهايي که در حوزۀ اخالق کاربردی انجام ماي 
 هاای  حوزه در از همه فناوری تمرکز دارند. اين وضعیت بیش

اطالعاا  و اخاالق ناانو دياده      و اخالق رايانه ندمان جديدی
ای تمرکز دارند کاه باه    اخالقي های که بر موضوع ؛شود مي

 اخاالق  قیقاا  تح اناد.  فناوری راياناه و نانوفنااوری مارتبط   

حوزۀ فناوری تا حد زيادی مستقل از  در ای حرفه کاربردی و
جريان اصلي فلسف  فناوری توسعه پیدا کرد. باا ايان حاال،    

قیقا  مذکور نقاط اشتراکي با چرخش تجربي دارناد کاه   تح
های  پیشتر شرح داده شد. اين تحقیقا  تمايل دارند بر شیوه

و رويکاارد  ؛هااای انضاامامي تمرکااز کننااد عماال و فناااوری
از ساوی   کنناد.  د ماي رطرف  منفي نسبت به فناوری را  يک

های  ديگر، بیشتر تحقیقا  اخالقي در حوزۀ فناوری از تلقي
کنند که در مطالعا   مندی دربارۀ فناوری استفاده نمي قسیا
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شاوند و در   کار گرفته مي علم و فناوری و چرخش تجربي به
گشايند. اخالق فنااوری   فناوری را نمي 1«سیاه  هجعب»واقع، 

با فلساف    ؛معاصر از اين جهت که هنجاری و ارزيابانه است
ايال دارد  و تم ؛محور اشتراک دارد فناوری کالسیک و جامعه

اجتماااعي فناااوری تمرکااز کنااد. تفاااو  در  پیاماادهایباار 
کند به ايان   اينجاست که اخالق فناوری معموالً تالش نمي

و  که آيا فناوری مدرن خیر است يا شار  ؛پرسش پاسخ دهد
ايان ديادگاه    ؟د کنیم يا پاذيرای آن باشایم  رآيا بايد آن را 

فناور زندگي  تمايل دارد اين امر را بپذيرد که ما در فرهنگي
هاای   کارگیری فنااوری  شدن و به ، مطرح که در آن کنیم مي

جديد به بخشي عادی از نحوۀ عمال جامعاه تباديل شاده     
 کناد  ماي  مطرح را است. بنابراين، اخالق فناوری اين پرسش

تااوانیم بااه نحااوی مساائوالنه بااا چنااین   مااي چگونااه کااه
 در ن ترتیاب، ه ايا های جديادی برخاورد کنایم و با     فناوری

تر  در فلسف  فناوری عملي محور جامعه رويکردهای با قايسهم
 [.12] و کمتر متثمالنه است

 انسان اسیر فناوري  .7

تواناد؛ انساان ماشایني را     امروز ديگر هار چیازی نماي   
سرگرم کند. از اسب و کالسکه خبری نیست؛ و شهرفرنگ و 

هاا ياک    تلويزيون سیاه و سفید و حتي آتاری هم برای بچه
هاای   هاا را سارگرمي   آيند. جاای ايان   مي ه شمارمضحکه ب

ند؛ پر کرده ا جديد و ضرورياتي متفاو  که وابسته به فناوری
؛ قرار دارنداست. امکانا  و ارتباطاتي که امروزه در اختیار ما 

هااا سااال پاایش   ده فقااطحتااي در تصااور مردماااني کااه  
است؛ در حالي که نبودنشان بارای   گنجیده اند نمي زيسته مي
. با نگاهي به فناوری عصار  شود یرقابل باور و فاجعه ميما غ

حاضر در قلمرو زندگي فاردی و تعماق در ا ارا  مثبات و     
روناد تغییارا  رو باه     تاوان  مي منفي فناوری در اين زمینه،

رشد نحوه زندگي انسان را احساس کرد. محصوال  فناوری 
شود؛ فرهنگي جديد نیاز   که هر روز به بازار مصرف وارد مي

يااک  بااه عنااوانآورنااد و انسااان  ا خااود بااه ارمغااان ماايباا
کننده صرف تولیدا  مادی و معناوی فنااوری آن را    مصرف

داناد؛ وابساتگي کاه     ن وابساته ماي  ه آپذيرد؛ و خود را ب مي

                                                                                    
1. Black box 

 ه است.شدهای انساني نیز  شدن ارزش موجب پايمال گاهي

در  پیشارفت  و تغییار  هماه  ايان  باا  آيا که اينجاست سوالاما 
 در دارد کاه  وجاود  هاايي  آدم تفاوتي بین ماا باا    م،عرصه عل

در پاساخ باه ايان     کردند؟ های قبل زندگي مي سده و ها دهه
یار اسات. شاايد    خنظاران   ، جواب اولیه اکثار صااحب  سوال
را باياد در   ها تغییراتي کرده باشند؛ اماا تفااو  اصالي    نسل

جااو کاارد. عاماال تمااام اياان تغییاارا ،   و محاایط جساات
اناد؛ و   وجود آماده  به اخیر های دهه که طياست  هايي فناوری

اناد. برخاي انديشامندان     زندگي ما را دستخوش تغییر کرده
بااب   را در ، نظريه عمومي خويش2همچون هربر  مارکوزه

جوامع صانعتي باه    کند؛ تمامي سلطه فناوری چنین بیان مي
واسطه اعتقادشان به علوم و فناوری، خاود را باا عقالنیات    

اناد؛ عقالنیات ابازاری تماامي      ازگار سااخته ابزاری تولید سا 
اقتصادی جامعاه را   و های فرهنگي، سیاسي، اجتماعي بخش

وری ماادی وفاادار    اصال مهام بهاره    باه  سازد؛ تا ناگزير مي
ای باه ناام اساتفاده صاحیح از      مقولاه  اينجا در بمانند. لیکن

از فنااوری   انتاو   که مي ؛ مبني بر اينشود فناوری مطرح مي
هااای انساااني را  ی صااحیح بهااره باارد؛ تااا ارزشا گونااه بااه

از  [،14] الجاابری  محماد عاباد   [13] الشعاع قرار ندهد تحت
ناام جهاان اساالم نیاز در     ه جمله متفکران و روشنفکران ب

ای، چگونگي پیدايش فناوری را مورد بررسي قرار داده  مقاله
فناوری در ابتادا باه قصاد و هادف سالطه       اواز نگاه   است.

جهان پديدار شاد؛ ولاي اماروزه ايان فنااوری بار        انسان بر
زندگي انسان حاکم است. بنابراين اماروز انساان باه جاای     
طبیعت، هدف سلطه فناوری قرار گرفته است. فنااوری کاه   

رسایدن باه    بارای  پژوهشاگر  که بود مرکبي به عنوان زماني
 حااال  شاد؛  ماي  سوار آن خود بر شده بیني پیش از قبل اهداف

ده و خاود فنااوری، دانشامند را باه ساوی      مستقل شا  ديگر
اساراری از طبیعات را بارای او آشاکار      و برد ها مي ناشناخته

 کند که تا قبل از آن قابل تصور نبود.  مي
چناد توساع     ونه نتیجه گرفت که هرگ توان اين پس مي

فناوری مسائل و مشکال  نوع بشر را حل کرده يا از شد  
ست که اين پیشارفت باه   آن کاسته است؛ اما حقیقت اين ا

کند؛ که حتاي در مقايسا  باا     نوب  خود مشکالتي ايجاد مي

                                                                                    
2. Herbert Marcuse 
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تر است. از همین جاست که  مشکال  پیش از خود الينحل
تاوانيِ   بینانه و معطاوف باه هماه    دو ديدگاه متعارض خوش

تکنیکي و ديدگاه بدبینانه و معطاوف باه نااتواني تکنیکاي     
از نظار ارزشاي    بیناان باه فنااوری آن را    پديد آماد. خاوش  

داننااد؛ و معتقدنااد مااايیم کااه بااه هنگااام   مااي  طاارف بااي
کاار   ای و چگونه به گیری در اين باره که چه فناوری تصمیم

کنایم. در مقابال    هايمان را تحمیال ماي   گرفته شود؛ ارزش
ند که اعتقاد دارند؛ ما در برابر فناوری فراگیاری کاه   ا کساني

ايام، نااتوانیم و در    تهآمیز خودمان آن را ساخ به نحوی کنايه
ها توسع  فنااور را   ممکن است انسان  .ايم واقع بندۀ آن شده

ای که  آغاز کرده باشند؛ اما فناوری خودمختار شده و از نقطه
صور  فردی يا جمعي بر آن اعمال  بتوانیم کنترل خود را به

هاا معماوالً قادر      راياناه ،  مثال  گذشته است. به طور کنیم؛
شان فراهم  کاربران ها برای کردن با داده ای کاربسیاری را بر

تواند؛ تهديدی را برای کساني  آورند. اما همین قدر  مي مي
آوری، ذخیاره و منتقال    هايشاان جماع   ايجاد کناد کاه داده  

شود. در اغلب موارد، بازگرداندن اعتبار مالي کساني کاه   مي
ای پااک شاده،    راياناه  دلیل خطاايي  شان به اطالعا  حساب

هاای مساافرتي و    ای بلیت قريباً ناممکن است. خريد رايانهت
های پزشکي، مدارک دانشاگاهي و   ای شرح حال  بت رايانه

هاا فاراهم    ؛ اين امکان را برای ساازمان گونه مواردی از اين
آورد که پروندۀ حجیمي را بارای افاراد تشاکیل دهناد؛      مي

ياا   شده مطلاع باشاند   آوری از اطالعا  جمع آنها بدون آنکه
پس  [.15]را تدقیق يا اصالح کند  آنها فرصت داشته باشند؛

 اند، بلکه همچنین زنادگي  خودگردان شده فقطها نه  فناوری

کنناد. کارمنادان در ياک ادارۀ     و کنتارل ماي   را هادايت  ما
ای شده، بايد مطابق با ملزوماا  راياناه کاار کنناد؛ و      رايانه

را  آنهاا  تکثیاری هاای ارتباطااتي و    وظايفي دارند که فناوری
هاايي،   اناد. در چناین وضاعیت    و مقیاد کارده   اند شکل داده

باودن و نااتواني در برابار     هنگامي که تجرب  مقهور فناوری
 تاوان باه ساادگي    نیرويي غیرانسااني در میاان اسات؛ ماي    

پس اگار   احساس کرد که فناوری ورای کنترل ما قرار دارد.
ری بهره بگیريم توانیم از قدر  مهیب فناو فکر کنیم که مي

و آن را مطابق ارادۀمان باه خادمت در آوريام، خودماان را     
تاوانیم باا ماوج     ماي  فقاط ايم: در بهترين حالت،  فريب داده

 همراه شويم. 

  انسانی منابع توسعه در اطالعات فناوري نقش .8

 خمیرماياه توساعه   اطالعاا ،  وریافنا ، فعلي دنیای در
 اساسااي ورهااایمح و ؛جامعااه اساات و در سااازمان انسااني 

 نیااز  باا  متناساب  نیاز  را آن ماهیات  و انساني توسعه منابع
 انسااني،  مناابع  توساعه  در  کناد.  مي  تعیین ها انسان و جامعه
توساعه   تا ؛شناخت را انساني جديد های ظرفیتد باي همواره
 دائماي  يندافر يک صور   های انساني به ها و کیفیت قابلیت
 فنااوری  از گیاری  و بهاره گار  در امر اين تحقق. شود انجام

 پیوساته  اطالعاا   فنااوری  يندافر در چون ؛است اطالعا 
 بنابراين، شود، ميمديريت  و توزيع پردازش، تولید، اطالعا 
 در کاه  باود  خواهد مشکال  حالل زماني اطالعا  فناوری
 هاای  و قابلیات یارد  گ قرار ها انسان پرورش و توسعه خدمت
باه   .شاود  منجر وری بهره و توسعه به و تلفیق هم با انساني
 در تواناد؛  مي بندی دسته يک در اطالعا  فناوری کلي طور
 :شود  منجر انساني توسعه منابع به زير ابعاد

 انسان عملیاتي های نشانه از يکي : ای حرفه توسعه .1
 يندافر يا و کند مي کمک اشتغال به که يافته توسعه
 هاايي  مهاار   داشاتن  ؛سازد مي تسهیل را اشتغال
 باشاد.  داشاته  توساعه  و رشاد  های زمینه که است
 ؛باشاد  توسعه آماده های مهارتي ظرفیت که زماني
 ها مهار  ؛نشود فراهم آن با متناسب محتوای ولي
را  فارد  و ساازمان  نیااز  و شاده  کهنه مدتي از بعد
 زمااان اطالعااا   اياان در کنااد. نمااي وردهآباار

خاالي و کهناه شاده را جااني دوبااره       های ظرفیت
 کماک  بخشد و باه توساعه مهاارتي کارکناان     مي
که اطالعا  جدياد   است اين خاطر به و ؛رساند مي

 از بعاد  را در افراد سازمان ايجاد و جديدی توقعا 
 مهاار   و کاار  روش باه  تباديل  اطالعاا   مدتي
 ايجااد  کااری  و مهارتي جديد های جبههو  شود؛  مي
 ابعااد  در اطالعاا ،  وریاکلي فنا  به طورشود.  مي
 و کناد  ماي  کماک  کارکناان  مهارتي توسعه به زير

 د: ياب مي تسهیل وری بهره و اشتغال

  کند؛ مي بازسازی را کهنه های مهار   

 سازد؛ مي تکمیل را قبلي خالي های ظرفیت  
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  آورد؛ مي وجود به جديد های مهار 

 کند؛ مي ايجاد کارکنان پیوند مهار  بین   

  [.16] شود مي يندیافر آموزی مهار 

 ؛اسات  وری افزايش يافتهاها با رشد فن رزش مهار ا
 مهاار   خاود  دنباال   باه  اطالعاا  پیشارفته   فناوریو 

 مهاارتي  دامناه  اطالعا  فناوری کند. مي پیشرفته ايجاد
 هاايي  زمیناه  اطالعا  فناوریدهد.  مي توسعه را انسان
 ارتبااط  ارتبااط کالماي، مهاار     برقراری مهار  نظیر
 و ساازی  قاانع  مهاار   ايشاي، نم ارتبااط  مهار  کتبي،

ايجاااد و  را در کارکنااان اطالعااا  از اسااتفاده مهااار 
 .کند مي تقويت

هاای   از نشاانه  يکي شدن تغییر و نوآوری: نهادینه .2
 افکاار پیوساته  يافتگي انساني اين است کاه   توسعه
 و خاالق  تعبیاری   باه  ؛کار گیرد و به تولید را جديد
 د اطالعا وجو خالقیت محور و زمینه باشد. نوآور
با همديگر ترکیب  است تا بتوان اطالعا  را کافي

جديادی را سااخت کاه ويژگاي و      های و مجموعه
 و شادن تغییار   ناد. نهاديناه  دارکاربردهای جديدی 

نوآوری بستگي باه برخاورد انساان باا اطالعاا       
وری اينااد تعاااملي، فناا ادر يااک فر دارد. تولیاادی

 و اگر گذارد ميا ر  اطالعا  و انسان روی همديگر
 دشاو  ماي  نهادينه نوآوری و تغییر ؛شود عمل خوب

 اطالعاا   فناوری نفوذ که زماني ،طور همان [.16]
در اين  ؛کم باشد ها انسان سوی از پذيرش میزان و

 و تالش همه و ؛وضعیت تغییری ايجاد نخواهد شد
 زمااني  و شاود  مي موجود وضع حفظ صرف انرژی

 زمیناه  فاراد ا ولاي  زيااد  اطالعا  فناوری نفوذ که
 مشاتری  بادون  اطالعاا   ؛باشاند  نداشته پذيرش

 کاه  زمااني  و شاود؛  ای عايد نمي و نتیجه ؛ماند مي
 در ؛باشاد  زيااد  آن پذيرش ولي کم نفوذ اطالعا 

 ؛شاود  مي حاصل خالقیت اطالعا  تشنگي فضای
زيااد و   فنااوری  نفوذ که است اين مطلوب شکل و

 لفیاق ت آن حاصل که میزان پذيرش هم زياد باشد
 .تغییر است و خالقیت

 و ساانتی آمااوزش بااین کارکنااان کشاااکش .9

 فناوري بر آموزش مبتنی سیستم

 معنادار و مستقیم ا ر بر مبني شده حاصل نتايج اساس بر

 کاارگیری  به و استفاده تمايل بر شده ادراک استفاده سهولت

 باا  همساو  آماده  دست به نتیجه ، بر فناوری مبتني يادگیری

 نگاای،  و ، چاائو  ديگران و برتا پکر، ، تامپسون ا نتايج تحقیق

 تاوان  ماي پس  .است  ديگران و چاتزگلو ، چاتزگلو و اگلیديس

 کاه  داشته باشند کارکنان باور وقتي که کرد استدالل چنین

تالش و  نیازمند بر فناوری مبتني آموزش سیستم از استفاده
 باه  بیشتر ندارد؛ خاصي های و پیچیدگي نیست زيادی زمان

 و تمايال  قصد اين که ؛شوند مي جذب آن از استفاده سمت

 در ها اين فناوری از آنها واقعي استفاده به تواند مي نهايت در
 و سایانگ  هاای  يافتاه  طباق  بناابراين  شود. منجر آموزش
1سانتوسو

  [18] 2والزاک و اسکا  تحقیقا  نتايج نیز و [17]  
 بارای  بر فناوریمبتني  های سیستم از استفاده که کارکناني

 فکاری  هاای  تاالش  و زمان صرف به نیاز است؛ آسان آنها

 بیشتری تمايل در نتیجه و ندارند؛ ای رايانه مسائل حل برای

 باياد  آموزشاي  بناابراين طراحاان    .دارناد  آنها از استفاده به

 کااربران  بارای  که کنند؛ طوری طراحي را آموزشي سیستم

 به تمايل و قصد تا شدنبا پیچیده و باشد فهم قابل و روشن

 ، ايان  بار  عاالوه  کنناد.  تقويت کارکنان در را از آن استفاده
 شده ادراک سودمندی طريق از شده ادراک استفاده سهولت

 ا اار مجاازی  ياادگیری  کاارگیری  بااه و اساتفاده  تمايال  بار 
 کارکناان  بااور  کاه  معناست؛ زماني به اين. دارد مستقیم غیر
 مبتني بار فنااوری   آموزش سیستم از استفاده که باشد اين

 و روشان  و دارد نیاز فکری زيادی تالش به و است؛ مشکل
 و دانند؛ مي ناکارآمد را سیستمي چنین آنها نیست؛ فهم قابل
 کنند حس کارکنان و چنانچه  ندارند آن از به استفاده تمايل

 را مبتناي بار فنااوری    آموزش سیستم از استفاده قابلیت که
 تواناا  آن از در اساتفاده  مهاار   میزان هر با را خود و دارند؛
 واقاع  در. پندارناد  تار ماي   آساان  را سیستم از استفاده ببینند؛
 از اساتفاده  زمیناه  در الزم هاای  و مهار  ها توانايي نداشتن
 پاياه فنااوری   بار  آموزشاي  سیساتم  با های مرتبط فناوری

                                                                                    
1. Siang and Santoso 

2. Scott and Walczak 
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 را ادراک ايان  کارکناان  در و باشاد؛  آفارين  مشکل تواند مي
 تالش به و است؛ سخت سیستم از استفاده که آورد وجود به

 طاول  زماان زياادی   آن گیاری  ياد برای و دارد؛ نیاز زيادی
 واقاع  در کاه  کنناد؛  ماي  عنوان سانتوسو و سیانگ. کشد مي

  فناوری بر مبتني های قابلیت و ها افزايش مهار  با کارکنان
 د؛کنن تقويت خود در را خودکارآمدی های باور توانند مي خود

 از اساتفاده  باه  نسابت  تری مطلوب احساس وسیله و به اين

 از قصد اساتفاده  نهايت در امر اين که باشند؛ داشته فناوری
 هااای مقاوماات از و دهااد؛ مااي افاازايش آنهااا در را فناااوری
 اساتفاده  به منجر در نهايت و کاهد؛ مي آن برابر در احتمالي

نیاز   اها  ساازمان  و در اين خصاوص  شود فناوری مي اين از
،  فنااوری  بار  مبتني آموزشي های دوره برگزاری با توانند مي

 [.19کنند ] تقويت کارکنان در را خودکارآمدی باورهای
 بار  و شاغل  فنااوری  غیرمستقیم تناسب ا ر به توجه با

 چناین  توان مي مبتني بر فناوری يادگیری از استفاده تمايل

باعث   رفته کار به فناوری و شغل میان اگر که استدالل کرد؛
 الزم های آموزش شود؛ و کارکنان در تناسب ايجاد احساس

 یبه طور شود؛ داده فناوری از استفاده در زمینه کارکنان به
 بودن استفاده مفید و بپندارند؛ آسان را آن از استفاده آنها که

 عوامال  ايان  مجموعاه  کنند؛ درک را تدريس در فناوری از

مبتني بر  آموزش از ل استفادهتماي افزايش به منجر تواند مي
 غیرمساتقیم  تاث یر  به توجه با شود. کارکنان توسط فناوری

 مبتني بر فناوری يادگیری از تمايل استفاده بر ذهني هنجار

 داشاته  باور کارکنان که زماني کرد؛ استدالل چنین توان مي

از  باياد  آنهاا  کاه  معتقدناد  ماديران  و کاه همکااران   باشند
خاود   شاغلي  هاای  فرايناد  در فناوری رب مبتني های آموزش
 و بدانناد؛  سودمند را فناوری اين از استفاده و ؛کنند استفاده
 ارتقاا  فنااوری  از اساتفاده  با آنها ا ربخشي و شغلي عملکرد

بار   مبتناي  هاای  آماوزش  از استفاده به بیشتری تمايل يابد؛
 کنند. مي پیدا فناوری

  نانکارک آموزي مهارت در فناوري جديد نقش .10

 جنرال آمريکن همچون بزرگي های سازمان
 سیسکو ،1

2، 
 باکستر المللي بین شرکت

 دکار  اند بلک 4 نک ،3
 آی اس ام ،5

                                                                                    
1. American General 

 تغییار  و محتوا ايجاد منظور به 7بانک سي اِن پي و 6 ورلدکام

 سنتي آموزش از برخط، صور  به موجود های آموزشي دوره

شارکت  اناد.   داده جهات  تغییار  فنااوری محاور   آموزش به
 آماااوزش باااه تعهاااد راساااتای در «ورلااادکام آی اس ام»

 خاود  آموزشي های دوره از درصد 20 ارائه با و محور فناوری
 انسااني  نیروی و تسهیال  سفر، های هزينه برخط صور  به
 و تطبیاق  ايان  .داده اسات  کااهش  دالر میلیاون  3 تاا  را

 منجار  ساازماني  توجه قابل اندازهای پس به ناچیز سازگاری
 محور فناوری آموزش روی تمرکز نیز با ها سازمان ديگر شد.

 دهناده،  آموزش پايه بر سنتي های آموزش از گرفتن فاصله و

 اناداز  پاس  را خود آموزشي های بودجه از صد در 75 بالغ بر

 شارکت  باا  توسط نايت که پژوهشي های يافته[. 20] کردند
 درصاد  60 که داد نشان شد؛ انجام بريتانیا در کارمند هزار 6
 طريق از را خود های مهار  دهند که ترجیح مي کارمندان از

 دستیابي سیستم [. اين21در آورند ] روز به برخط های پايگاه

 ، روزآوری باه  بارای  متمرکاز  هاای  ها مکاان  پايگاه طريق از
 ، موقاع  باه  دسترساي  قابلیات  ، و پیگیاری  ردياابي  قابلیات 
 اطالعاا   باه  بیشاتر  دستیابي ، مقیاس از ناشي جويي صرفه

 بادون  دسترساي  امکاان  ، ارزان تخصیص منابع ، کارشناسي
 بار  عاالوه . کناد  ماي  فراهم استفاده را سهولت و محدوديت

 را پیشارفته  برد؛ تعامال  مي بین از را وآمد رفت به نیاز اين،
 دهد مي کاهش را شغل از شدن دور زمان و سازد؛ مي ممکن

 در فنااوری  ايان  روی گاذاری  سرمايه به نیاز بنابراين[. 20]
وگیگاور   میناوتي   .شود مي احساس پیش از بیش ها سازمان

 و پاذيری  انعطااف  را محاور  فنااوری  آموزش مزايای از يکي
 تواند مي آموزش ، محور فناوری در آموزشزيرا  دانند مي زمان

 هاای  فنااوری  و اينترنات  به دسترسي هر جا که و لحظه هر
 توانناد  مي و کارکنان بیفتد اتفاق باشد؛ فراهم نوين ارتباطي

 قالاب  ياک  در و خودشان زماني برنامه حول و خود به شیوه
 توانناد  مي اين بر عالوه .بگیرند ياد مشخص آموزشي زماني

 جغرافیاايي  مختلاف  های مکان در و کارشناسان همکاران با

                                                                                    
2. Cisco 

3. Baxter International Inc 

4. Nec 

5. Black and Decker 

6. MSI World Cam 

7. PNC Bank 
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 دسترساي  نیسات  ممکان  آنها با ارتباط عادی طريق به که
 يادگیری مزايای از توانند ن ميکارکنا همچنین .باشند داشته

 های شغل يا شوند جا جابه آنکه بدون گیرند؛ العمر بهره مادام

 به عناوان  تواند مي محور فناوری آموزش .کنند ترک را خود
 مواناع،  کااهش  ،سارعت  افازايش  بارای  مناساب  ای وسیله

 دانش اشتراک های هزينه کاهش جغرافیايي، های پراکندگي
 کننادگان  استفاده بین ارتباطا   اصالح و بهبود و سازمان در

 مواناع  محاور  فنااوری  آموزش شمار بي مزايای وجود با باشد.
 توساط  را آن اجارای  و پاذيرش  کاه  دارند؛ وجود نیز چندی

 هاای  محادوديت  همانناد  کنناد؛  ماي  محادود  هاا  ساازمان 
ايان   [.22] روانشاناختي  عوامل و افزاری سخت و افزاری نرم

 محاور  فنااوری  آماوزش  پاذيرش  ردماو  در هاا باياد   سازمان
و  کاااربران سااازمان؛ افااراد امااا ؛کننااد گیااری تصاامیم
 [. بناابراين 21] ناد ا فنااوری  ايان  نهاايي  کننادگان  مصارف 
 فنااوری  چناین  از استفاده کارکنان سازمان که دارد ضرور 

هاای   زيارا آماوزش   .بپذيرناد  خاود  پیشرفت و آموزش در را
 و آموزشاي  هاای  مکان سفر، وآمد، رفت به نیاز علت به سنتي

 قاادر  فقاط  و؛  بارد  باال ماي  را آموزش های هزينه تسهیال ،
 ناتوان افراد .دهد آموزش را کارکنان از محدودی شمار است

 نیاز مسافت و بعد کافي، زمان نداشتن به خاطر که کساني و

 آموزشي نیساتند  های کالس از استفاده به قادر جايي جابه به
 بارای  کارکناان  ايان  بار  عالوه د؛شون مي محروم آموزش از

 جاا  جابه و کنند؛ ترک را شغل خود است الزم گاهي آموزش
  دهنادگان  آموزش محور بر بیشتر دلیل آنکه آموزش به شوند.

 ساطح  امار  هماین  و پذيرناد  مسئولیت کمتر است؛ کارکنان
در  پژوهشاگران ديگار   اگرچاه  دهاد.  مي کاهش را يادگیری
 فنااوری،  پاذيرش  مادل  از نظار  صرف با خود، های پژوهش

 همچاون  مارتبط  هاای  از تئوری که را ای گسترده های سازه
 اسات؛  شاده  گرفته غیره و بازاريابي شناختي، روان اقتصادی،
از  اساتفاده  در افاراد  قصاد  بیني پیش در مؤ ر علل به عنوان
در [ 23] 1تامپساون  مثاال،  اناد. بارای   داده پیشنهاد فناوری
در  را فناي  حمايات  و ای ياناه را مادی آخودکار خود، پژوهش

2ساانگ  داناد.  مي مؤ ر کارکنان استفاده قصد
تصاوير   [24] 

                                                                                    
1. Thompson 

2. Sang 

 باه عناوان   را ذهناي  هنجاار  خروجاي،  کیفیات  ذهناي، 
مزيت  و اعتماد و شده ادراک سودمندی های کننده بیني پیش
ديگاران   و گلاو  داند. چاتز استفاده مؤ ر مي قصد در را نسبي

 راياناه، حمايات   از ضايتر شده، ادراک خدما  [ کیفیت25]
 در را ذهناي  هنجاار  و سرپرست تث یر همکاران، تث یر مدير،
 .داند مي دخیل واقعي استفاده و استفاده قصد

در  فنااوري  پايه بر کارکنان آموزش هاي چالش .11

   ها سازمان

 و نظار  شاکاف  کاه  ؛ گفات  توان مي بحث اين تبیین در
 درپاياه فنااوری   بار   آموزش ايجاد موانع ترين عمل از مهم

فقادان   داشات کاه   توجاه  بايد صور  هر در .است سازمان
 بارای  مخرباي  ا ارا   تواناد؛  ماي  آموزش حمايت دپارتمان
زيارا   باشاد.  داشاته بر پايه فنااوری   آموزشي موفقیت برنامه
  کننده حمايت بايد که ند؛ا گروهي حقیقت در افراد اين بخش

برناماه   در آنهاا  ندرگیر نبود حتي و باشند برنامه اصلي اين
 مديران رده موافقت جلب دارد. همراه به را زيادی مشکال 

حاائز   آماوزش بسایار   ناوع  کارگیری به برای سازمان باالی
بار پاياه    آماوزش  که کنند؛ درک بايد مديران .است اهمیت
 سازمان و های هزينه در جويي صرفه موجب چگونهفناوری 

عملکارد   زايشافا  و سودرسااني  و تولیادا   ارتقای کیفیات 
رده  ماديران  ضمن در شود. مي مشتريان رضايت و کارکنان

 در سیساتم  جدياد  و روز های بايد فناوری که بدانند بايد باال
 بخاش  کسب حمايت طرفي از شود. داده قرار استفاده مورد

بار   آماوزش  سازی در پیاده که در سازمان فناوری اطالعا 
 مادير  باین  خاوبي  بايد ارتباط دارد مهمي نقشپايه فناوری 

 باشاد.  داشاته  وجاود  مادير فناي   و ها سیستم مدير آموزش،
 بخاش  مناابع  باه  شدن برای اجراييبر پايه فناوری  آموزش
 ايان  حمايات  کساب  دارد. سازمان احتیاج اطالعا  فناوری
 اجرايي گروه در زيادی مشارکت همکاری و به احتیاج بخش

 و اها  نقاش  مشاخص  و دقیق همچون تعريف عواملي دارد.
 تعريااف متقاباال، احتاارام ايجاااد فضااای ، هااا مساائولیت

 تماامي  در مانظم  های جلسه روشن، برگزاری استانداردهای
  محارک معماوالً  آماوزش  بخاش  د. حمايات انا  مهم سطوح
 دپارتماان آماوزش   و هاا  ساازمان  دربر پايه فناوری  آموزش
 در هاايي  مقاومات  ماوارد  از برخي در ممکن است است. اما
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 وجاود بار پاياه فنااوری     آموزش از استفادهبرای  بخش اين
 و زيااد  هاای  از تجرباه  معماوالً  ها اين مقاومت است. داشته

 در تغییار  برابار  در مقاومات  حضوری، های اعتقاد به کالس
 و فنااوری  از تارس  آن، در تغییار  لازوم  و ساختار ساازماني 
 جدياد،  ياادگیری  سایکل  باه  ورود چاالش  مقاومت در برابر
بار پاياه    آماوزش  فواياد  و امزايا  باه  تنسب شناخت ناکافي

 که داشت اعالم بند [. عالقه26گیرند ] مي سرچشمهفناوری 

 و بهباود  بارای  ندهکن تعیین عامل تواند مي سازمان در مدير
مديران  که اين برای باشد. سازمان در تغییرا  جريان اصالح
باه   را تغییارا   باياد  شوند؛ مبدل واقعي رهبران به آموزشي
منااطق   و هاا  سازمان برای بهسازی مثبت های لشچا منزله

و  مسائول  آموزشاي  کنند. رهبران تلقي خود کشور آموزشي
ر د تغییار  باه  مبارم  نیازهاای  و تقاضاها وجود که ند؛ا موظف
چالشاي   مثاباه  به آن از ، شمارند مغتنم را آموزشي های نظام
باه   نیال  بارای  آموزشاي  های محیط منابع بسیج راستای در

 دلیل امروز به جامعه  در کنند. استفاده مطلوب آتي زاندا چشم

است؛ غالبااً انتظاار    مطرح تغییر لحاظ از که مبرمي نیازهای
 و ها، راهبار  سازمان در آموزش رهبران و مديران که رود مي

 باه طاور  کاه   اين نه باشند؛ تغییر کننده هدايت و دهنده جهت
 بر سازمان را تغییر تث یر گیرند؛ و قرار آن معرض در منفعل

 بار  انگیازه  [.27گیرند ] دست کم سازماني عناصر و اجزا يا

  . اگر انگیازه  گذارد مي ا ر مسائل بر فراگیر تمرکز و دريافت
 دسترسي داشته باشد وجود در کارکنان يادگیری برای الزم

 از شرايط اين در شود؛ و مي میسر ناياب، هرچند به اطالعا 
 طرفي از و آيد؛ مي به عمل ادهاستف حداکثر موجود اطالعا 
 پايداری باعث شود. انگیزه مي يادگیری  بر فرد کنترل موجب

 پايادار  ياادگیری  بناابراين  شاود.  اهداف مي به دستیابي در

بار پاياه    آموزش طراحي در است. پس قوی مستلزم انگیزه
 باه  توجاه  کرد. باا  استفاده قوی آموزش از نوع بايدفناوری 

 نبود پیشارفت  باعث ضعیفيه فناوری بر پا آموزششواهد، 

 موانع از شود. يکي مي فراگیران کاهش عالقه و يادگیری در

 زيااد  تفااو   است؛ هزينه مبحث زيرساختي بخش در مهم

دارد  وجاود بر پاياه فنااوری    آموزش سیستم بین های هزينه
 ولي کنند؛ مي کار رسد مي نظر به که آنان کنند و مي کار که

 معیاار  ياک  کامل، سیستم يک مؤ ربودنمیزان  کنند. نمي

 و سعي روش ولي است؛ توسعه و فرايند طراحي برای واقعي

 به عناوان  گرچه گیری اندازه است. فرايند پرهزينه يک خطا

 هم باز ولي شود؛ مي نگريسته غیرضروری و لوکس کار يک

 روی باياد  هاا  محادوديت  ايان  باه  توجاه  با است. پرهزينه

 هم گیری اندازه بدون حتي که نیمک اصرار بزرگ های ارزش

 مورد دانش به رهبران کردن مسلح طرفي از و باشند؛ واضح

زمینه  در گذاری سرمايه هر در موفقیت از اطمینان برای نیاز
تاثلیف   بارای  طراحاان  راهنماايي  وبر پايه فناوری  آموزش

 تضامین  را موفقیات  ضروری اسات کاه   ارزش سیستمي با
 ی ارائاه  مزاياای  از بتواند سازمان که اين برای بنابراين کند؛.

مناد   بهاره  بر پايه فناوری به کارکنان خاود   آموزشي خدما 
 میااان مطماائن و دائاام ارتباااط يااک برقااراری ؛ شااود
 است. الزم و ضروری گیرندگان خدمت و دهندگان خدمت

 گیري نتیجه .12

 ، خمیرماياه توساعه انسااني در   فنااوری فعلي،  در دنیای
 توساعه مناابع   محورهاای اساساي   و ؛است جامعه و سازمان
 هاا  انسان و جامعه را نیز متناسب با نیاز آن ماهیت و انساني
 دباياا همااواره انساااني، منااابع توسااعه در کنااد. مااي تعیااین
 و هاا  توسعه قابلیات  تا ؛ شناخت را انساني های جديد ظرفیت
دائماي انجاام شاود.     یينداصور  فر  به انساني های کیفیت

ديادگاه   ؛اسات  فنااوری گیری از  ر در گرو بهرهتحقق اين ام
فناوری در ابتدا ابتدايي رايج در غرب به اين صور  بود که 

؛ ولاي  شاد به قصد و هدف سالطه انساان بار جهاان پديدار    
فناوری بر زنادگي انساان   ديدگاه رايج است که امروزه اين 
شادن اخاالق در    اماا پاس از ظهاور و مطارح     .حاکم است
کاه آياا فنااوری خیار      اين همانند هايي سوال ديگرفناوری، 

 .کنیم يا پاذيرای آن باشایم   دو آيا بايد آن را ر ،است يا شر
 را امار  اين دارد تمايل اين ديدگاهشود؛ زيرا  کمتر مطرح مي

 آن در کاه  ؛کنایم  مي زندگي در فرهنگي فناور ما که بپذيرد
 باه بخشاي   ، هاای جدياد   کارگیری فناوری  به و شدن مطرح
هار چناد    و ؛نحوۀ عمل جامعه تبديل شاده اسات   از عادی

توسع  فناوری مسائل و مشکال  نوع بشر را حل کرده يا از 
شد  آن کاساته اسات؛ اماا حقیقات ايان اسات کاه ايان         

کند؛ کاه حتاي در    پیشرفت به نوب  خود مشکالتي ايجاد مي
و در ايان   تر است. مقايس  با مشکال  پیش از خود الينحل

دنباال   ری از اخالقیا  در فناوری باياد باه  گی با بهره شرايط،
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توان به  چگونه مي کهجواب اين پرسش باشیم؛  دستیابي به
 که شد؛ مواجهه جديد های با چنین فناوری نحوی مسئوالنه

فنااوری   فلساف   در محاور  جامعاه  رويکردهای با مقايسه در
نمونه با رشد دانش  به طور. باشد تر تر و کمتر متثمالنه عملي
د رو به گسترش تحوال  فناوری به نوبه خاود باعاث   و رون

شود کاه نیاروی    هايي مي شدن و ناکارآمدی آموزش منسوخ
تخصصي طي دوره آموزش رسمي يا طاي تجاارب گذشاته    

،  های مساتمر  اند؛ بنابراين تقاضا برای آموزش دست آورده به
شود؛ به هماین   های جديد همواره بیشتر مي با ظهور فناوری

هايي تدوين و اجرا شود که عاالوه بار    استراتژی منظور بايد
، بتواند نیازهای ساازمان را   های اخالقي فناوری رعايت جنبه

در شرايط مختلف برآورده کند؛ و در اينجاا نقاش مرزباناان    
فناوری و کارآفرينان داخلي ساازمان و نیاز ماديران مناابع     

جاد و اي  های جديد سازی فناوری انساني در شناسايي و پیاده
راستايي کارکنان ساازمان باا ايان تغییارا  باه وسایله        هم

تواند؛ کامالً محوری  های آموزشي مناسب مي برگزاری دوره
 اهمیت باشد. و پر
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Abstract 

The advent of technology brought profound changes into the human life. This phenomenon, despite of 

having welfare for human, caused some crises and problems as well. The new method has been 

converted to a totally different thing than the past, and it is looking forward to change some 

dimensions of our world which make us to ask questions about its relations with human and society; 

and whether it still believes that the technology is a posteriori phenomenon, and that it is our view and 

worldview that determines its path? And or it had the prior concept that regardless of goals, worldview 

and man's will; there is another connection between us and the world? In this paper, at first the nature 

and quiddity of technology and its relation with human from the viewpoint of philosophers and 

intelligentsia of this field and the investigation of human and technology relationship in the form of 

classical technology philosophy and the criticisms directed to it, which led to the advent of 

contemporary viewpoint of technological philosophy. Following the previous section, we will explore 

the relation between human and technology from the view of the genesis of morality in technology; 

and at the end we will describe the relationship between human and technology and the role of 

technology in developing the human resources and their abilities, and we will declare the struggles 

which are existing between the traditional training and the technological based training system, and 

the challenges in employees training based on technology in organizations will be discussed. 

Keywords: Human,Technology, Nature and Quiddity of Technology, Employee Training. 
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