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 مقدمه

اولـین موضـوع چگـونگی نمـایش پدیـده فنـاوري و ارزیـابی        . در این مقاله به بررسی و تجزیه و تحلیل دو موضوع خواهیم پرداخت
موضوع دوم تقاضایی است که بـا  . باید با کیفیت سازماندهی شخصی و آموزش شخصی نهادینه شودفناوري علوم شناختی است که 

  .آید این ارزیابی براي افزایش ظرفیت انسانی بر اساس شایستگی افراد به وجود می

  هاي انسانی  هاي فعالیت ابزار و عالیم به عنوان واسطهمعرفی 

) اي که تا چندین دهه اخیر فاصله زیادي با یکدیگر داشتند دو ناحیه(وم شناختی ها و عل این مقاله براي ارتباط بین فناوري
دهی از حوزه  که اخیراً این شکل شکل این ارتباط در ابتدا از حوزه علوم طبیعی نشأت گرفته است در حالی. اختصاص یافته است

ي و علوم شناختی انسان شروع به استفاده از ابزارهاي که فناور در ابتدا باید نشان دهیم از زمانی. روانشناسی الهام گرفته است
هاي ترکیبی از انواع گوناگون  هاي ارتباط این دو پدیده، ویژگیمولفه. آیند می  نشدنی از هم به شمار اند، دو جز جدامختلف کرده

تر خواهد  یرانسانی انجام دهیم، روشنهاي غ هاي انسانی و فعالیت اي بین فعالیت که مقایسه این موضوع، زمانی. است) ما(ها  انسان
  .شد

تواند در  این موضوع می. وسیله یادگیري به وجود آمده، برپا شده است حیوانی که به) هوش(هاي حیوانی بر پایه شعور فعالیت 
ریزي شده از  مهاي برنا هاي خاصی که از منابع مربوط به اکولوژي ساتع شده و یک مجموعه  هاي تعامل با یک چرخه از سیگنال دوره
  .شود تعبیرهاي مکانیزم شده،  فعالیت

متوجه تعامل بـی واسـطه نـوع حیـوانی، در مقابـل      کنیم،  هاي انسانی مقایسه می هاي حیوانی را با فعالیت که چرخه فعالیت هنگامی
و زبـان، خودشـان را بسـط    هـاي قطعـی    هـایی از واسـطه   وسیله سیگنال هاي حیوانی به فعالیت. تعامل با واسطه نوع انسانی میشویم

اند که بـه   هاي حسی و حاضر محدود شده  ها به ورودي  این واسطه. درنگ نیز نامید هاي بی ها را واسطه  توان این سیگنال می. دهند می
ي کنتـرل شـده هسـتند،     که فعالیـت حیـوانی یـک قـانون بـازخور سـاده       از آنجایی. دلیل کامل بودن، شرایط الزم را خواهند داشت

این دو نهـاد  . شوندوسیله دو نوع از نهادهایی که معموالً در علوم دیگر وجود ندارند، به عنوان واسطه حاضر می هاي انسانی به عالیتف
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به ترتیب به عنوان ابزارها و نشانه ها نامگذاري شدند ابزارها محصوالت مصنوعی هستند که توسط انسان به به منظور تسـهیل یـک   
  .دهندهاي انسانی را تشکیل میاند که جزء اصلی فعالیتفعل و انفعال هدفمند تولید شدهعملیات خاص، طی یک 

  

ابزار قسمتی از سخت افزار است که جزو بخـش ذاتـی خـود فـرد     . باشدهاي عملیاتی خاص فرهنگی میاي براي واسطهابزار، وسیله
یک نرم افزاري که قبال به سادگی توسط فرآیند آموزشی فرد نوشته ي بخشی از نیست، به عالوه ایجاد و استفاده از آن نیز به وسیله
از طرفـی عالیـم   . بنابراین جهت استفاده از این ابزارها مـا بـه عالئـم نیـاز داریـم     . شده و به آن مرتبط شده است قابل تعریف نیست

کردن با مفهـوم و جنبـه    براي ارتباط برقراروسیله یک شخصیت انسانی  هایی هستند که تولید شده و به ، فرایندها یا هدف)ها نشانه(
کیفیت عالمت وقف شده با یک پتانسیل خـاص بـراي اشـاره بـه چیزهـاي      عالوه مفهوم،  به. اند هدف یا پدیده موردنظر، انتخاب شده

هـاي فرهنـگ    ضـامن  یکـی از اکنون ابزارها و عالیم، . هاي ارجاعی با فرهنگ ویژه هستند سري واسطه بنابراین عالیم یک.دیگر است
تولید و اسـتفاده از ابزارهـا، یـک نهـاد فرهنگـی اسـت کـه        . نیاز دیگري هستند مستقل از هم نیستند بلکه هر کدام پیش و انسانی 
 هـا فقـط   به بیان بهتر این روش. باشند رد توسعه یافته در یک فرایند یادگیري سادهف عنوان یک هوش حیوانی منحصربه تواند به نمی
یک بخش ویژه و مهم از عالیـم ایـن اسـت     از طرفی،. ها هم صادق است همین امر در مورد نشانه ،یک انتقال فرهنگی باشد تواند می

. تواند به عنوان فرا ارزش تابعی از ارجاع به مقدار تابعی از ابزار، تعریف شده باشـد  جا ابزار می در این. کند که معنی ابزارها را بیان می
به طور بالقوه اشاره به ارزش کارکردي ابزار نیزه دارد که ارزش کاربردي ان قتل جانوران ) نیزه( Spearکلمه  به عنوان مثال معنی

در حقیقت ایـن دو دسـته از   . هاي انسانی، ابزارها و عالیم را توضیح دادیم در این بخش ما دو واسطه مکمل از فعالیت. شکاري است
  .هستند) بیرون برنده( و وابران) نقل کننده(آورانشامل دو بخش اند که  ها در یک چرخه جاي گرفته واسطه

که نزدیکترین (فرق اساسی انسان با میمون . )داران مخصوصاً در مهره(شکی در این نیست که طرح آنتروپولوژي کمی ناعادالنه است
هاي انسانی داریم، واضح  به دیاگرام فعالیتکه نگاهی  هنگامی. ها است ها و درست بودن آن ایده در ایده) حیوان شبیه به انسان است

( هـاي ارجـاعی هسـتند    هایی از ترتیب حامل) عالمت ها نقل کننده هستند و ابزارها بیرون برنده( ها در هر دو طرف است که واسطه
بنـدي فنـاوري    تههـا در دسـ   که عملیات ادراك اجرایی از فعالیت گیرد درحالی ها شکل می بندي از شناخت اي در دسته ادراك واسطه
 .آید بنابراین این امر به عنوان اولین فرمول تقریبی از مکان تالقی این دو دسته به شمار می). گیرد شکل می

ها را به عنوان یک پدیده روانشناسی و ابزارها را به عنوان یک پدیده تکنولوژیکی در نظر بگیریم، ظاهر این دو پدیـده   اگر ما عالمت 
در . هر دو واسطه در یک سمت تابع روانشناسی و در سمت دیگر یـک تـابع تکنولـوژیکی دارنـد    . تر خواهیم کرد را براي درك، آسان

در واسـطه روانشناسـی    .کنـد اسـتفاده مـی  ها تا حدي که در فرایند روانشناسی قـرار دارنـد،    یک سمت تابع سازنده از هر دو واسطه
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عنـوان اهـداف فرهنگـی و عالیـم      در سمت دیگر ابـزار بـه  . ضوعات، استفاده شودها باید براي استفاده از باطنی کردن مو ظرفیت آن
). انـد  عنـوان اهـداف فرهنگـی تولیـد شـده      هاي مقدس هـم بـه   در نهایت عالیم کتاب(اند شفاهی به عنوان پدیده فرهنگی تولید شده
هـاي   جـاي پدیـده   هاي وابسته به اجتماع به پدیدهعنوان  توانند به هاي خارجی هستند که می بنابراین هر دوي ابزارها و عالیم واسطه

با این منطق . سري رخدادهاي طبیعی آنتروپولوژي بین عوامل درونی و بیرونی وجود دارد در این روش یک. آیند شمار  روانشناسی به
  .رسد که ابزار هم به خوبی عالیم هستند نظر می به

  

در این جا اثر متقابل بـین بـازیگر انسـانی و    . ایم ا با یک پالوده دیگر جایگزین کردههاي انسانی ر در این دیاگرام اولین چرخه فعالیت
به پیکان موجود بین شخص و اجتماع تولید گویند، تا . شود فعالیت وي به یک اثر متقابل بین عوامل فردي و اجتماعی او تبدیل می

شـود بـه    کان برعکس از اجتماع به شخص تخصیص نامیـده مـی  پی. تواند به عنوان یک تولید انسانی تصور شود که اجتماع می حدي
بنـابراین  . یابـد  گردد، در نهایت به عنوان نتیجه این فرایند توسعه مـی  عنوان کیفیت الزم براي یک شخص که به شخصیت وي برمی

  . هاي انسانی هستند هاي اساسی از فعالیت ها شکل این

که به منظور نویسنده از این عبارت اشاره کنیم  ایم بدون آن استفاده کرده "الیت انسانیفع"صورت مداوم از عبارت  در این مقاله ما به
فعالیت انسانی، یـک فراینـد زنـده سـازمان داده شـده      ": بنابراین براي اتمام این تعریف، یک تعریف عمومی باید در نظر گرفته شود

که تاریخ  زمانی: سازي در ابزارها و دانش گرایش به افزایش برون. "تافراد اس  هاي منحصربه آن فعالیت) سازنده( است که اجزا اصلی 
این جنبه بـه صـورت مختصـر عبـارت اسـت از یـک       . خورد کنیم، یک جنبه مهم از ارزیابی فرهنگی به چشم می مردمی را مرور می
  .سازي تصاعدي گرایش به برون

  تمایل به پیشرفت خارجی در ابزارها و دانش و اطالع رسانی

بـه  . کنـد هاي تکامل فرهنگـی بشـر را شـکار مـی    هاي خاصی از ویژگیکنیم، چشم ما جنبهزمانی که ما تاریخ بشریت را مطالعه می
. ظهور ابزارها و عالئم فرآیندهایی هستند که به طور منطقی به یکـدیکر متصـل هسـتند   . عبارت دیگر تمایل براي پیشرفت خارجی
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کنند تا معنی خاصی از یک ابـزار خـاص را زمـانی کـه عملکـرد      اي مانند زبان استفاده میوسیلهابزارها فرهنگ مادي هستند که از 
همچنین بخشی از فرهنگ مادي به ایجـاد ابزارهـایی جهـت پیـدا کـردن راهـی بـراي        . پیچیده تر از سطح معینی شود، بیان کنند

پیش فرض یک فرهنگ شناختی است یا یا به عبـات بهتـر    بنابراین فرهنگ مادي به طور. شودچگونگی انتقال این دانش مربوط می
  .میتوانیم آن را فرهنگ دانش یا اطالع رسانی بنامیم

ابزارهـا، اصـول فرهنگـی یـک     . انـد  دیگر تعیین شده صورت منطقی با یک بخش خیلی مهم ابزارها و عالیم، فرایندهایی هستند که به
به ابزار مخصوص است، که البته گاهی این توابع با هـم   یک تابع مخصوص مربوط. زبان از پیش فرض شده، براي بیان معانی هستند

بنابراین . همچنین در قسمتی از اصول فرهنگی، فرهنگ به تولید ابزارهاي از پیش فرض شده بستگی دارد. کنند پیچیدگی ایجاد می
  .اصول فرهنگی پیش فرض شده، یک فرهنگ شناختی یا فرهنگ دانشی هستند 

  

  عصر حجرفرهنگ 

از ابتـدا، ایـن مـورد از    . اکنـون وجـود دارد   هـاي سـالیان اولیـه و هـم     جا یک تفاوت شایانی بین اجـزا اصـلی فرهنـگ    اکنون در این
که شخصی یک ابزار را تولید کـرد،   زمانی. که اصول فرهنگی وجود خارجی به خود گرفتند پالیسولیتیسم نشأت گرفته است تا زمانی

با این تولید ابزار هدفی به عنوان، پدیـده غیرشخصـی بـه    . ري بدون رضایت یا مشارکت سازنده ابزار انتقال یافتاین ابزار به فرد دیگ
یک بخشی از دانش، عبارت است از چگونگی . نقطه متقابل از اصول فرهنگی دانش بوده که این مورد خود متفاوت است. خود گرفت

. توانست به افراد دیگري نیز انتقـال یابـد   البته این دانش شخصی هم می. باند شخصی وسیله تعریف شناخت، تولید و استفاده ابزار به
دانـش  . اگرچه این انتقال یـک نـوع متفـاوتی از انتقـال دانـش اسـت      . آید شمار می این تابع اولیه از فرهنگ دانش برمبناي عالیم به

از وسایل اولیه براي انتقـال از شخصـی بـه شـخص     شخصی به عنوان یک پدیده باندشخصی است، به این معنی که سیستمی است 
  . دیگر

زمان معنی کلی سیستم در درون خودش جاي داده شده است که عبارت است از باند شخصی که این مفهـوم در زبـان شـفاهی     هم
) در سیسـتم مفهـوم فرهنگـی   (شود شخصی، به زبان شفاهی نشان داده می هکه مفهوم سن محدود تا زمانی. اصلی محدود شده است

زبان شفاهی و سیستم مفهوم فرهنگی بر مبناي این استوار هستند . هاي درونی پیچیدگی ایجاد نخواهد کرد بندي این موضوع با رده
وش هدفمند و اجتماعی هسـتند تـا در   ها در یک ر ها توابع و موجودیت این. هاي هدفمندي هستند که درونی نیستند ولی موجودي
شـوند، بلکـه فقـط بـه شـالوده       بنابراین مشخصات باند شخصی بـه توابـع اجتمـاعی ملحـق نمـی     . یک روش منحصربه فرد و درونی

  .شوند شناسی و کفایت شناختی ملحق می هاي شخصی انحصاري از عوامل وابسته به زبان عنوان حامل آنتولوژیکی به

هاي متجانس به وجود آیند که این امـر در   که فرهنگ هاي بزرگی را اتخاذ نکرده تا جایی شود تا افراد ترتیب یاین جلوگیري باعث م
آوري  هـایی از جمـع   همانند این فرهنگ عصـر حجـر، فرهنـگ   . داده شده بود بندي جنسیتی سازمان ابتدا در خطوطی از یک تقسیم

وجودآمدند که عصـر مفـرغ نامیـده     اي به یافته هاي توسعه در آینده فرهنگ. ندهاي کشاورزي عصرجدید نیز وجود دار شکار و اجتماع
  .وجود آمد هاي پیچیده و ساختار سازمانی است که در خاورمیانه به این عصر داراي تکنیک. شود می

  برنزفرهنگ عصر 
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هـایی کـه داراي بخـش     ا و یا ارگـان کاران و سربازه هاي متفاوت کشاورزان، صنعت هاي گوناگون از شغل براي برقراري تناسب بخش
ایـن تـابع در   . اي دارند، یک کالس اصلی از مدیران اجرایی نیـاز اسـت   تولید هستند و سرویسی را کم و زیاد با همکارهاي داوطلبانه

ندهی هـا خودشـان سـازما    ها مطمئن شود اما براي رسیدن به ایـن ضـمانت کـه سـازمان     ابتدا باید نسبت به انتقال کاالها و سرویس
عنوان یک سیستم ارتباطی که باند شخصی است و قوانین سختی بـراي   تواند به زبان شفاهی به ها نمی نام آن اند، کار پایگاه ثبت شده

  .ارتباطات فرد به فرد دارد، محدود شود

المـت کـه برتـري    اکنون تنها راه ضمانت یک انتقال از یک مفهوم که باند شخصی نیست، عبارت است از گسترش یک سیستم ع هم
یک جست و خیز از یک باندشخصی به یـک سیسـتم   . ها وجود داشتند  آن برابر با زبان شفاهی است که ابزارهاي دستی از شروع آن

در ارزیابی . فرهنگ عصر مفرغ با پرش از زبان شفاهی به نوشتاري نمایش داده شد. شمار می آید سازي به عالمت برونی، برتري برون
 هـا  براي نمایش اعداد در گروه Quippuهاي پیشین کلمبیایی این جست و خیزها اختراعی از سیستم  ازي از فرهنگهاي مو فرهنگ
هاي فیزیکـی از کـارگران راهنمـا و کارهـاي عقالنـی شـناختی از مـدیر اجرایـی و          اکنون یک انشعاب اصلی بین مواد و کارگاه. بود

. کننـد  وسیله زبان شفاهی و تعلیم و تربیت آن ارتباط برقرار مـی  کارگران راهنما تنها به. دهی شده است هاي مربوطه، سازمان کالس
الزم به ذکـر اسـت کـه یـک فراینـد یـادگیري برپایـه        . است که یادگیري آن بسیار آسان بود  هاي الزامی این امر اکازیونی از مهارت

تواننـد در روش مـذکور    ها نمـی  ر مقایسه با کارگران اجرایی، منشید. گیرد هایی از مکان کاري و ساختارهاي شفاهی قرار می قابلیت
هـا   در نتیجـه مفهـوم کـار آن   . شـوند  صورت عمومی قابل نمایان شدن نیست و رویت نمی ها به آموزش ببینند زیرا تولید کارهاي آن

بـه ایـن دلیـل    . سریعاً قابل درك نیسـت عالوه هر سیستم نوشتاري، حتی اگر پیکرنگاري نامیده شود،   به. واضح و شفاف نخواهد بود
جـاي   اي را آموزش ببینند، اختصاصی عمل کنند، تولیـدات سـریع انجـام ندهنـد و بـه      کارگران اجرایی مجبور بودند دستورات ویژه

  .گري کنند گر خودشان، میانجی ها و توابع واسطه شدن در فرایندهاي اجرایی در مهارت واسطه

ایـن امـر از   . سـازي مجهـول انتقـال داده شـده بـود      شخصی به یک موقعیت بـرون  م مفهومی از یک باندبا ارزیابی این اسناد، سیست
آیـد و باعـث توسـعه و توزیـع      شـمار مـی    رسد که فرق بین یک کار راهنما و کار عقالنی بـه  بندي تقسیم کار دور به نظر می اولویت

هـایی   دانش از اول با موقعیت. پایه رشد بخشی از دانش فرهنگ بودبر شکفت،اي که در فرهنگ اولیه  اولین شکوفه. شود فرهنگ می
اکنون به همین دلیل مـذکور هـر دو بخـش فرهنـگ درجـه      . از ابزارها ترفیع داده شده است که خود نشانی از اصول فرهنگی است

  .سازي مجهول گوییم در این بخش ما باید به این امر برون. سازي دارند یکسانی در برون

  نعتفرهنگ ص

وسیله آزمایش یک فرهنگ دیگري بـه نـام    این امر به. نیاز به توضیح دارد "سازي مجهول برون"در عبارت  "مجهول"کلمه توصیفی 
این جست و خیز در اوایل قرن نوزدهم در خاورمیانه بر پایه یـک دوره ممتـد بنیـان نهـاده شـده      . فرهنگ صنعتی میسر خواهد شد

اصول فرهنگی یـک جسـت و خیـز    . آید می  حساب قایسه بین اصول فرهنگی و فرهنگ دانش بهاین مدل مکمل جدیدي در م. است
  . وقوع پیوست آوردن فرهنگ دانش در ابتدا در عصر حجر به دیگري بود بنابراین دوباره به دست

توسـعه  . کنـد  سـازي معلـوم حرکـت مـی     سازي مجهول بـه بـرون   ها بود که از برون این جست و خیز حرکتی از ابزار ساده به ماشین
هایی از ابزارهـاي دسـتی    این معنی بود که اصول فناوري از موقعیت به "Sandfort 1962انتقال حرارت در حرکت "هاي  ماشین
هاي خودکار فعالیت کرده و بهتر از کارهاي موتوري که آن زمـان انحصـاراً از    عنوان ماشین وجود آمده است که به سازي شده به برون
  .کرند هستند  گرهاي ماهري در یک صنعت استفاده می صنعت
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هـاي   عنـوان فعالیـت   آیـد بلکـه بـه    شمار نمـی  هایشان به هاي انسانی با مهارت یک ماشین تنها به عنوان یک تولید خارجی از فعالیت
سازي شـده هسـتند و جـایگزین کـارگران      ها در حقیقت، عملکردهاي اصلی برون این ماشین. آید شمار می سازي خودش هم به برون
هـاي عملگرهـاي داخلـی پیـروي      بـوده ولـی از مکانیـک   ) خـارجی (صورت بیرونی ها به هاي گذشته هستند که عملگرهاي آن صنعت
  .کنند می

هاي خود را با ابزارهایی انجام داده و فقط کـارایی   افراد همچنان شغل. اي کارگران استه سازي مجهول، متممی از فعالیت یک برون
الزم بـه ذکـر   . تواند کـار کنـد   هاي یک کارگر شخصی می یک ماشین بیشتر از محدودیت. کند سازي تبعیت می ها از این مجهول آن

هاي انسانی شناخته شده اسـت کـه    یک روش از فعالیت. دده هاي خودش را انجام می کنیم یک ماشین فعالیت است که ما ادعا نمی
بنابراین یـک فعالیـت بـه کـار یـک ماشـین ملحـق        . فرضی است از وقوع یک حرکت و یک مفهوم براي انجام یک هدف خاص پیش
  ) karpatschof,1992.(شود می

یک فاکتور . همچنین این سیستم در یک فرایند صنعتی ساده نیست. سازي را تغییر نداده است موقعیت سیستم دانش مقیاس برون
سـازي دیگـر از تولیـدات     یـک روش بـرون  . شـود  مهم عبارت است از مکانیزه کردن تولید و توزیع آن که خود فن چاپ نامیـده مـی  

اگرچه یکی دیگر از تغییرات وابسته به اجتماع از . ب صنعتی رشد انفجار علوم طبیعی بودیک ترکیب و اثري از انقال. مطبوعات است
. اند و توانایی توزیع سریع و گسترده را دارند عبارت اسـت از ماشـین چـاپ    اي رخ داده قبیل اتفاقاتی که در نواحی سیاسی و منطقه

شـمار   اي در ساختار کالس در روزگاران باستان، به مورد تغییرات پایه وجود آمده در عنوان یک مفهوم از نوشتارهاي به این ماشین به
این . کند آید و به اختراع دستگاهی که به یک انتقال مهم در ساختار اجتماعی از فرهنگ صنعتی لینک داده شده است اشاره می می

مشخصات ساختار این کالس عبـارت اسـت   یکی از ). هاي کاري براي تولید کالس(در دو کالس تاسیس شد Marxوسیله  ساختار به
رسـد بـراي گریـز از     هاي اجتماعی قبلی از بردگی و فئودالیسم در خاورمیانه و روزگار باسـتان کـه بـه نظـر مـی      از توزیع آن در فرم

  .این اتفاق افتاده است Marxهوشیاري 

هـا را   حرکت در اصل چیزهایی هستند که ما آن این دو. شود ها می زمانی باعث پست شدن ماشین و محدود کردن کارگاه فرایند هم
هـاي واقعـی از    هـاي کـاري بـه وسـیله مکـان یـا موقعیـت        روش مهـارت ) Karpatschof .1985. (نامیم آستانه فناوري کیفیت می

، کـم  مهارت متنـاظر بـاالخره زمـانی از کـار خواهـد افتـاد      . اند سازي صنایع در یک منطقه خاص از عملیات کاري، تعریف شده برون
یابنـد، کـارگران    هـا کـاهش مـی    که این ارزش زمانی. شد و ارزش خود را در آستانه فناوري کیفیت از دست خواهد داد کاربرد خواهد

از جملـه  (آیـد  شـمار مـی   ها نکته منفـی بـه   این مورد در همه حرفه. ها تولیدات بیشتري خواهند داشت تر اخراج شده و ماشین سریع
وسیله از بین  شدن را به در این میان افرادي که سعی داشتند مکانیزه) با کشاورزي سروکار دارد   آن ن بخش تری گی که اساسی بافنده

هاي خود بدون تاثیر زیاد  طورخالصه کارگران براي اتوماسیون صنعت به. شوند می ها متوقف سازند افراد بدشانس نامیده  بردن ماشین
در ). در تئـوري مشـهور بـدبختی وي   .(بینی نشده بود هاي طوالنی پیش ، در زمان Marxوسیله  عالوه این تاثیر به به. اند محکوم شده

وسیله کارگران اخراج شـده   ها به یافتند، ارتقا ماشین هاي کاري به سطح پایینی از کیفیت فناوري کاهش می که کیفیت سو زمانی یک
شـده   هـاي مکـانیزه   ید براي افزایش سطح کیفیت فناوري همانند ماشینسوي دیگر هر کارگر با پذیر بود و از در حرفه مربوطه، امکان

هـاي   هاي قدیمی از کـارگران صـنعت   وسیله گرفتن مهارت این بدین معنی است که به محض پیشرفت فناوري به. کرد تولید کار می
بنـابراین قیمـت تیـره    . ش داده شـود ها آموز پیشین، براي کنترل کارگران در مکانیزم جدید، باید تمامی سطوح باالي کیفیت به آن

 .شـوند  در این موضوع کارگران از ابتدا گرفتـار شـده و در نهایـت اخـراج مـی     . سکه، عبارت است از نابودي امور انسانی مکانیزه شده
ایـن نـوع کارهـاي صـنعتی فقـط شـامل       . دهـد  ي کیفیت فناوري را نشان می قسمت شفاف این سکه نقطه مقابل، منطقی از آستانه

هـا در   سـازي اتفـاق بیفتـد نیسـتند بلکـه آن      هایی که در ناپایداري سطح بـرون  ملیات مکانیزه شده پیشین نیستند یا فقط مهارتع
  . کنند ها تالش می هاي الزم براي حکومت کردن به ماشین یکپارچه کردن دانش
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هاي  این بود که اسمبل کردن مکانیکی بخش هاي صنعتی در گذشته وجود نداشتند که ماشین توان گفت به دلیل این به اختصار می
. شدند ها می ها مجبور به انتخاب راهنماهایی به عنوان ناظرهاي ماشین مالک کارخانه. داد متحرك، عملیات مکانیزه شده را انجام می

ین کـارگران فقـط   بنـابرا . اي بـر روي افـراد زیردسـت خـود داشـتند      گیرانـه  دلیل این امر این بود که ناظرها، نظارت بسـیار سـخت  
کـه همچنـان در    کارگران براي ایـن . شدند، انجام دهند ها در آن در مقابل نیروهاي کاري متوقف می توانستند کارهایی که ماشین می

ها اکنـون مجبـور بـه درك چگـونگی      به عنوان نمونه آن. تر باشند ها با کیفیت بین نیروهاي کاري قرار گیرند مجبور بودند از ماشین
ها، به عنوان یک امتیاز براي ارتقا افراد  هاي تحمیل شده در مدرسه کند تا به محدودیت این امر ایجاب می. ها دارند ودن ماشیندایر ب

بـراي  . آمدنـد  شـمار نمـی   هاي جامع در کشورهاي صنعتی یک نیـاز اجتمـاعی بـه    مدرسه. هاي راهنما در اجتماع نگاه کرد در کالس
هـا مـوثر بـود     یفیت فناوري کارگران مجبور بودند در علوم مختلفی که منحصراً در امتیـازدهی کـالس  ها در آستانه ک افزایش ماشین

ها از انشعاب بین کارهاي صنعتی و دستی منسوخ نشده  تقسیم کارها و نتایج اجتماعی آن. براي چهار هزار سال، خود را آماده کنند
نظر آید، امـا در حقیقـت    ها شاید یک امر ساده به که مکانیزه کردن حرفه حالیدر . ها کاهش یافته است اما تاثیر بسیار قوي آن. است

یـک نتیجـه غیرمسـتقیم از انقـالب     . آالت وجـود دارد  یک پیچیدگی واقعی در آموزش کارگران صنعتی براي کنترل برخی ماشـین 
ل پیش تا کنون بهبودي در تحصـیالت،  صنعتی این است که از هجوم آن در اوایل قرن نوزدهم در انگلیس بزرگ از حدود بیست سا

  . شود هاي کاري از کارگران صنعتی مشاهده نمی خوبی قانون و سیاست هاي زنده به سالمتی، مواد و استاندارهاي فرهنگ

آالت نیـازي از یـک سـتاد کـاري      پالوده ماشین. هاي شناختی از کارگران است دنبال کردن بهبود در ظرفیت بهبود فناوري مجبور به
بار در تـاریخ مـدارس فقـط     براي اولین. شد تقاضاهاي شناختی در کارگران با تاسیس یک سیستم عمومی تحصیلی، حمل می. ستا

شـمار   هـا وابسـته بـه یـک قـانون بـه       ها یا منشـی  هاي ممتاز کوچک از حکاك مدرسه نبودند بلکه دومین نمایندگی اجتماع از گروه
وسـیله   بنـابراین آمـوزش بـه   . دادنـد  امعی بودند که تمامی شهروندان را تحت فشار قرار میها همچنین انیستیتوهاي ج آن. آمدند می

هـاي جهـانی در اروپـا و آمریکـاي شـمالی       هاي سومري کافی نبود در حقیقت گسترش رفاهی بعد از جنگ انجام دادن، براي حکاك
ها و  از این لحاظ هر دو موقیعت کمونیست. آید شمار اري بههاي ک تواند به عنوان یک سلسله مراتبی از ارزش افزوده و تاثیر کالس می

  . نظر آیند ها باید به عنوان نقاط کوري به  فاشیست

  فرهنگ فناوري اطالعات

-به بعد، شاهد گذري جدید از جامعه صنعتی به جامعه اطالعات و از فرهنگ صنعتی به فرهنگ اطالعات بـوده  1970از حدود سال 
با ظهور این تکنولوژي موج جدیدي از اتوماسیون آغاز شد کـه  . انتقال ظهور فناوري اطالعات مدرن بوده استعنصر حیاتی این . ایم

هاي فرهنگی و دانش فکري بود که در طول دوران صنعتی معیاري جهت سنجش کیفیت آسـتانه فنـاوري در آنسـوي    شامل مهارت
توانیم این طبقه بندي جدید محصـوالت فرهنگـی   حال چگونه می .مرزها بود که نتیجه آن طیف جدیدي از محصوالت فرهنگی بود

افتد دور دیگري از مبارزه وصف شده را که بین فرهنگ مادي و فرهنگ شناختی واقع شده است را درك نماییم؟ آنچه که اتفاق می
در واقـع بـار   . اطـالع رسـانی  دهم که بگویم مبارزه بین سیستم فناوري و سیسـتم  بین دو بخش از فرهنگ است یا اینکه ترجیح می

  .شونددیگر سیستم فناوري و سیستم اطالع رسانی منجر به تحول و ارتقا از یک طبقه منفعل به یک طبقه فعال برونگرا می

دقیقـاً ماننـد   . ها حفظ و ارایه شده است تنها ابزاري منفعل بـراي اجـراي فعـالیتی خـاص بـوده اسـت       تا امروز، دانشی که در کتاب
. فناوري اطالعات کـل ایـن جریـان را تغییـر داد    . دستی عصر حجر، کتاب فی ذاته از انجام هرگونه عملی کامالً ناتوان است ابزارهاي

  .عمل را اجرا نماید) مجموعه اي از(شد، هر  سازي آنچه که در گذشته فعالیت ذهنی تلقی می  تواند با بیرونی فناوري اطالعات می
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کننـد کـه    طرفداران ایـن نظـام اغلـب تصـور مـی     : منجر شد) AI(ت و متداولی از هوش مصنوعی این پیشرفت موثر به درك نادرس
یـا حـداقل   (هاي ذهنی بشـر را دارد   هاي عقالنی و دیگر قابلیت کند که همان قابلیت فناوري جدید یک بدل کامل از انسان تولید می

ایـن تصـور    ).Karpatschof, 1992(سـازد   نوعی عملی مـی ها را با هوش مص که اجراي فعالیت) ي نزدیک خواهد داشت در آینده
ي اختیـار   هایی را به اجرا درآورد که در گذشته منحصراً در حیطه تواند فعالیت اشتباه حاصل وحشت از فناوري جدیدي است که می

است، در نتیجه هیچ بخشـی  سازي شده  در یک کامپیوتر تنها سیستمی از عملیات هاي بیرونی» فعالیت«در هر حال . اند انسان بوده
از آن . ي ارادي در ایـن میـان وجـود نـدارد     هاي انسانی را اجرا کند؛ زیرا که انگیـزه  تواند هیچ یک از فعالیت از فناوري اطالعات نمی

ي  هـایی فاقـد خصوصـیات ویـژه     هاي خاصی مورد نظر هستند، هیچ هدف ارادي وجود ندارد و در نتیجه چنین عمـل  جایی که عمل
آالت  بنابراین، عملکرد فناوري اطالعات را باید بیشتر با عملکـرد ماشـین  . دهند هاي انسانی را شکل می هایی هستند که فعالیت عمل

ن و کامالً تعریف شده دهند اي انجام می صنعتی مقایسه کرد که کارهاي مکانیکی معی .  

ي  مواد و فرهنگ شناختی است تا برابري صرف در درجـه  ي در هر صورت، وضعیت حاضر بیشتر نمایانگر تغییري گسترده در زمینه
ي انقالب اجتماعی موجود است که ترکیب سریع ایـن دو فرهنـگ    نام این پدیده، یعنی فناوري اطالعات، نشان دهنده. سازي بیرونی

هاي نیـروي کـار    بخش ها ، ما اکنون شاهد نابودي تمامی درست مانند دوران لودیت. خصوصیت اصلی آن است) فناوري و اطالعات(
فرمـا   بینیم که چگونه نیروهاي خالق و خویش به همین ترتیب می. انسانی و همراه با آن کاهش تعداد کارگران و اخراج آنان هستیم

اند، آستانه اي که در حال حاضر بر اساس کارکردهاي شـغلی کـه بـراي     هاي تکنولوژیک رسیده اکنون به باالي آستانه جدید قابلیت
توانـد خودکـار    عالوه بر این، به طور کلی آنچه که مـی . شود ضروري، بیشترین قابلیت را دارند، تعریف می) خودکارسازي(سیون اتوما

همچنین در این زمان ما شاهد بازگشت بـه صـنعت گرایـی رو بـه رشـد هسـتیم کـه بـه سـوي          . شود؛ آینده را محدود خواهد کرد
این حرکـت کـه در ایـدئولوژي جنـبش روشـنگري و سوسیالیسـم و در انقـالب        . باشد اي تمایل دارد که بیشتر تساوي طلب جامعه

طور که تشـریح   همان. اند دموکراسی، سالمت، رفاه و آموزش عمومی مطرح شده بود؛ دوباره آغاز شده است و طرفدارانش پیروز شده
  .ودار زیر این موضوع ترسیم شده استدر نم. سازي درك کرد توان با تئوري من در باب بیرونی شد، فرهنگ تغییر را می
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فرهنگ دانش در اینجا به صورت یک خـط پـر   . نشان داده شده است) T(و فرهنگ ابزار ) K(رقابت بین فرهنگ دانش  3در تصویر 
بـا   یابد کـه  ارتقا می) T(اي همراه با فرهنگ دانش  نشان داده شده است که به حرکت فرهنگ دانش مرتبط است اما به صورت دوره

ي  اتفاق افتاد و بعـد دوبـاره در دوره  ) دوره پس از عصر حجر(این ارتقا ابتدا در عصر برنز ). T(یک خط منقطع نشان داده شده است
 .فناوري ارتباطات تکرار شد

 سازماندهی و خودآموزي-خویش ;شایستگی و صالحیت در جامعه اطالعاتی

هـاي قبلـی،    در میان گام. زرگ جدید در روند تکامل فرهنگی برداشته شده استرسد که اکنون یک گام ب بنابراین به نظر بدیهی می
سـومین گـام   . دومین گام تکامل سیستم نوشـتاري بـود  . اولین گام یک روند تکامل طبیعی بود که ابزار و زبان را به ما عرضه داشت

است که طی آن تحولی در یک سیسـتم معنـایی    چهارمین و جدیدترین گام تکامل فناوري اطالعات. ابداع ماشین آالت خودکار بود
سـازي   سازي غیرفعال بـه بیرونـی   تحول از بیرونی: به وقوع پیوست –که در گذشته در سیستم فنی صنعت گرایی ایجاد شده بود  -

هـر دو  . سـازي شـده ارتقـا یافـت     با تحول از زبان شفاهی به زبان نوشتاري، سیستم معنایی به نوعی از ابزار مستقل و بیرونـی . فعال
 . ي کار دستی ابتدا در زمینه ذهنی و بعد در زمینه: سیستم مکمل هم بودند

ي خود، یک بار دیگر از سیستم معنایی پیشـی   سازي شده عتی شدن جوامع، سیستم فنی، تنها به دلیل وضعیت بیرونیهمگام با صن
یک کتاب هیچ تاثیري ندارد، جز اینکه ممکن است بر افکار ما تاثیر بگـذارد  . به همین دلیل موجب ارتقاء سیستم دانش شد. گرفت

کند و اکنون بسـیاري   فناوري اطالعات برخالف این عملکرد محدود عمل می. اثیرگذار باشدو به این طریق احتماالً بر اعمال ما نیز ت
آالت صـنعتی بسـیاري از کارکردهـاي دسـتی را      از کارکردهاي ذهنی را خود کار کرده است؛ به همان صورتی که در گذشته ماشین

  . خودکار و ماشینی کرد
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ها کارگر و کارمند رسیده است  هاي میلیون آیند تولید به سطحی باالتر از قابلیتي مهارت در فر همچنین در این دوره، سطح آستانه
بـا  . گیرنـد  شوند و مشاغل اداري و ذهنی نیـز در ایـن دامنـه جـاي مـی      و در نتیجه قربانیان این روند به کارگران دستی محدود نمی

سازي اتفـاق   ظیم فعلی، مانند جریانی که در زمان صنعتیتوان پرسید که آیا جریان بیکاري ع نگاهی به این تصویر هشدار دهنده می
شک قربانیانِ سطحِ به  شوند بی کارمندان و کارگرانی که اخراج می. افتاد، تنها یک روند انتقالی است یا خیر؟ متاسفانه اینطور نیست

هاي تکنولوژیک تنها یک  ح آستانه مهارتباالتر رفتن از سط. مورد نیاز در فناوري اطالعات هستند» هاي مهارت«ي  شدت ارتقا یافته
آنچه که امروزه براي حفظ یک شغل مورد نیاز است، چیزي بیش از مهارت است، ویژگی مورد نیاز براي این امـر  . فرصت کوتاه است

  : کند راسموسن مفهوم مهارت را به صورت زیر بیان می. اي. همکار من، او. شایستگی و صالحیت است

ها اسـت کـه رخـدادي پیچیـده را بـه صـورتی بـه اسـلوب          دي ماهر، حاصل ارایه و افشاي دانش، بینش و ارزشعملکرد فر: مهارت
گوییم، با روشی مواجه هستیم که طبق آن، مـا   ها سخن می زمانی که از مهارت. آورد که موقعیت یا هدف خاصی به دست آید درمی

  ).Rasmussen ,1995:7(کنیم  هایمان را آشکار می اي معین دانش، بینش و ارزش به عنوان یک انسان، به شیوه

مند و تکرار عملکردهاي آشنا را به دنبال دارند؛ امـا آنچـه کـه در ایـن میـان       ها نوعی توانایی هستند که کار قاعده در نتیجه، مهارت
یعنی قابلیت و شایسـتگی،   این خصوصیات نیازمند یک ویژگی کامالً متفاوت است،. شود، نوآوري و انعطاف پذیري است تضمین نمی

  : که توسط راسموسن اینگونه تعبیر شده است

هایی است که دورنما را به وجود می آورد، و در عین حال رخدادي پیچیده را  اي از ایده عملکرد شخص شایسته مجموعه: شایستگی
  .)8:همان(ازد س کند که این دورنما را منطقی و معقول می دهد و سازماندهی می اي ترتیب می به گونه

در نتیجه، تقسیم کار جدید در فرهنگ فناوري اطالعات باعث شده است که فناوري کامپیوتري کارکردهایی را به عهده بگیـرد کـه    
آن دسته از کارکنانی کـه تنهـا بـه    . رود هاي فنی باالتر می در مقابل، شایستگی به قطع، از سطح مهارت. تنها نیازمند مهارت هستند
گذرند ممکن است تا زمانی شغل خود را حفظ کنند، اما این رونـد تـا مـدتی ادامـه خواهـد       اي فنی میه طور نسبی از سطح مهارت

  .هاي فناوري کامپیوتري باشد ها مطابق با مهارت هاي فعلی آن یافت که مهارت

  :توانیم تصویر اجمالی این جامعه فناوري جدید و طبقاتی را به صورت زیر ترسیم کنیم نتیجه اینکه، می

  

نامـد،   تحلیلگران نماد می) 1991(ي اجتماعی باال، یا همان کاهنان اعظم، با آنچه که ریک  معبد فناوري اطالعات و طبقات آن طبقه
کـارگران عـادي و   : شـوند  ي معبد در تحلیل ریک از دو دسـته تشـکیل مـی    تر یا همان خدمه مطابقت دارد؛ در حالی که گروه پایین

هـا را حـذف    در سطح پایین این مجموعه گروه عظیمی قرار دارند که فاقد شرایط الزمند؛ گروهی که سیسـتم آن . کارگران خدماتی
، مشـکل  )گروه اجتمـاعی جدیـد روسـا   (با توجه به آنچه که امروزه با کاهنان اعظم منطبق است . گان از معبد ست، رانده شدهکرده ا

  )داراي کارایی و مهارت(کشیش اعظم   -1
  )همچنان داراي صالحیت مفید(خادمان کلیسا  -2
  )داراي هیچ گونه صالحیت(اخراجیها  -3

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


تواند  اکسیر جادویی چیست و چگونه یک نفر می. توان به این گروه داراي امتیاز رسید بزرگی که وجود دارد این است که چگونه می
  گرفتن و انتخاب شدن در این گروه دست یابد؟ به قابلیت مورد نیاز براي قرار 

هـاي مهـارتی و شـغلی، دو     ي آموزش درباره) 1993ي اروپا؛  کمیسیون اتحادیه(هاي حاصل از تحقیقات شرکتی و دولتی  در گزارش
  : مهارت به طور مداوم در سطوح باالتري قرار گرفتند

  سازماندهی -خود .1
  . کند ا به صورت تیمی که کار خود را سازماندهی میتوانایی سازماندهی کار خود، به تنهایی ی -
 . هاي جدید ، انگیزه و خالقیت براي ابداع و اجراي فعالیت)Zuboff, 1988(هاي ذهنی  ترکیب مهارت -

 آموزي-خود .2
 .هاي جدیدي مورد نیاز است توانایی سازماندهی آموزش خود زمانی که مهارت -
 .هر گونه دانشی که براي یک کار خاص مورد نیاز است فراگیريترکیب قابلیت تعریف کردن، پیدا کردن و به  -

  چشم اندازي از یک فناوري شناختی در این ترسیم تاریخی

بیـان فـراوان مفهـوم فنـاوري     . باشـد تاکید، بیشتر روي تلفیق فرهنگ مادي و شناختی یا به بیان بهتر، فرهنگ دانـش و فنـی مـی   
هـوش   این بینش، فناوري شناختی صرفاً یک موضوع و زمینـه علمـی مـوردي ماننـد     در. شناختی، خود شاهدي بر این تمایل است

این تمایل در حال حاضر، قسمتی رسـمی از وضـعیت   . فناوري شناختی بیانگر دگرگونی فناوري امروزي است ، بلکهنیست مصنوعی
از دو دهـه بـه یکـی از بزرگتـرین      شرکت مایکروسافت، یکی از نمونه هاي ویژه فن آوري شناختی اسـت کـه در کمتـر   . فعلی است

. بهتر است که ما بین فن آوري شناختی در این تعبیر وسیع و مفاهیم دیگـر، تمـایز قایـل شـویم    . شرکتها در دنیا تبدیل شده است
نمونه هایی از آن عبارتند از واسط هاي انسان و کامپیوتر، برنامه هـاي ترجمـه، سـمعک هـاي برنامـه ریـزي شـده کـه بـر اسـاس           

اي ، یک فن آوري، نیاز به یک علوم پایه به عنوان پایـه شـالوده  به طور کلی در حال حاضر. صوتی تعریف شده اند-امترهاي روانیپار
در مورد فن آوري شناختی، این علم پایه می تواند همان علم شناختی در نظر گرفتـه  . داردآن  براي فعالیت هاي تفسیر و بکارگیري

در دهه گذشته ، همه چشم امید به آن بستند و دیدگاه عمده این بـود کـه علـم    ) شناختی علم(م جدید این علبا مطرح شدن . شود
: هاي علمی خـاص تعریـف شـد   نتاژ شده از گروه متنوعی از رشتهعلم شناختی در اصل به عنوان واحد مو. شناختی، علم آینده است

کـه حتـی مختـرع    -بیندازیم، واقعاً جاي تعجب نیست اگر این هیوالي علمـی اما نگاهی به این لیست اجزاء تشکیل دهنده این علم 
امروزه علم شناختی اسـت،  . مشکالت جدي را در رابطه با انسجام و سازماندهی دارا بوده، نه به ذکر هویت -خود را نیز نابود می کند

ژه هـاي فنـاوري شـناختی، در معنـاي آن     فقط یک گردهمایی ارتباطی بین دانشمندان رشته هاي تشکیل دهنده است که در پـرو 
  .در مفهوم دقیق کلمه، یک قیاس منطقی باقی مانده است 'علم'. همکاري می کنند
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در مقابـل  . با بررسی تجارب دهه گذشته، شاید هیچ دلیلی براي ناراضی بودن از بـی فایـدگی علـم شـناختی وجـود نداشـته باشـد       
به عنوان رشته اي همه جانبـه و  (اعتقادي که رشته هاي تشکیل دهنده را محدودیت هاي اختیاري و دلبخواه دانش و علم شناختی

اجزاء تشـکیل دهنـده، موجودیـت هـاي طبیعـی و زیسـت       : پنداشت، واقعیت به نظر جور دیگري داشت رقم می خوردمی ) طبیعی
بر اسـاس تئـوري مـن در مـورد پیونـد و خـارجی سـازي توسـعه         . پذیري هستند، درحالیکه علم شناختی یک ترکیب دلخواه است

در اینجا، وارد جزئیـات تئـوري علـم شـوم امـا دو نکتـه را       من نمی خواهم . فرهنگی، جاي کنجکاوي است که چرا این چنین است
نکته دوم نیز در . اول توضیحی در مورد غیر در هم آمیختگی رشته هاي تشکیل دهنده علم شناختی ارائه می کنم. گوشزد می کنم

  .مورد ارتباط واقعی علمی فناوري شناختی می باشد

  ه علوم شناختیغیر در هم آمیختگی رشته هاي تشکیل دهند: 1نکته  

هر رشته علمی بزرگی مثل علوم فیزیک، علوم زیسـتی، روانشناسـی و    ،)Karpatschof ،1997(با توجه به نظریه من در مورد علم  
از آنجائیکـه علـم شـناختی کلیـت     . یا علوم اجتماعی به عنوان تئوري هاي رشته هاي از پیش تعریف شده متناظر، تعیین می شوند

. اصلی احطه کرده است، جاي تعجب نیست که آن یک چنین مسائل پردردسري مربوط به انسجام داشته باشدرشته هاي تئوریکی 
رشته هـاي تشـکیل   . نه تنها محدوده علم شناخت همه جانبه است، بلکه آن مشکل دیگري که در تعریف اش وجود دارد را داراست

به این ترتیـب صـرفاً روانشناسـی بواسـطه بخـش شـناختی اش       . نددهنده از همان ابتدا، از حق تمامیت و همبستگی محروم شده ا
بـر خـالف دکتـر فرانکشـتاین بیچـاره،      . پذیرفته می شود، علوم اجتماعی نیز صرفاً بواسطه تئوري زبان شناسی و سازماندهی و غیره

حاضر به دلیل تجزیه موقتی رشته اما ترکیب در حال . سازندگان علم شناختی برخی از قطعات یدکی را از علوم گوناگونی گرفته اند
  .هاي تشکیل دهنده، معیوب و ناقص است

  ارتباط علمی واقعی فناوري شناختی دورنماي واقعی فناوري شناختی : 2نکته 

در راستاي تمایل . دیدگاهی در مورد نقطه نظر خارجی سازي در توسعه فرهنگی وجود دارد که تا کنون به آن اشاره اي نشده است 
این بدان معنی . درونی سازي نیز وجود داردکردن فعالیت بشر به فنون و ابزارها، یک تمایل برعکسی مبنی بر بازبراي خارجی سازي

خارجی سازي شده یا دست ساز تولید کردیم، فرصتی براي مواجهه با تصویر خـارجی از خودمـان بدسـت    است که هرگاه ما دانشی 

 علوم كامپیوتر    
 منطق        
     شناخت (شناخت شناسي  

ماھیت و منابع و حدود 
 )دانش

 روانشناسي     
 علم عصب شناسي   

 زبان شناسي     
 تئوري سازماندھي  
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هنگامی که ویلیام هـاروي  . بنابراین، رشد فناوري مکانیکال از اواخر قرون وسطی، پیش شرط توسعه فیزیولوژي علمی بود. آورده ایم
بـه  (ین کار را با یک پمپ که قبالً توسط دست بشر ساخته شده بـود  به پمپاژ خون از طریق قلب پی برد، هم) کاشف گردش خون(

با این وجود، هنگامی که محصوالت دست بشر، یک خـارجی سـازي از   . نشان داد) اي از فعالیت بشر بودعبارت دیگر، خارجی سازي
لذا فرضـیه دقیـق هـوش    . باشد تواند مفید و یا حتی صحیح، گاهی میreductionismفعالیت هاي بشر و قابلیت هایش است، این 

یک اغراق فاحش از فرضیه ظـاهراً منطقـی کـه    ) که عقیده دارد هیچ تفاوت بنیادي بین ذهن بشر و کامپیوتر وجود ندارد(مصنوعی
رها هاي این کااي از کارهاي فکري ساخته ایم و بنابراین فرصت مطالعه جنبهسازيدارد ما کامپیوتر را به عنوان یک خارجیبیان می

  . را در قالب خارجی سازي شده شان، داریم، می باشد

از این نقطه نظر، فناوري شناختی نه فقط وظیفه ضروري پیدا کردن الهامات از رشته هاي تحصیلی از قبیل روانشناسی شـناختی و  
  .زبان شناسی را بر عهده دارد بلکه این قابلیت را دارد که رشته هاي دیگر را نیز الهام بخشی کند
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