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 4دکتر محمدرضا خدادوست
آموزش  یضعف ها و قوتها یپژوهش بررس نیا هدف چکیده:

نحوه برداشت  یبررس نیو همچن انیدر دانشگاه فرهنگ کیالکترون

از  نهاو تجربه آ یورفنا ریتحت تاث کیدانشجومعلمان از آموزش الکترون

 یشناسداریمنظور از روش پساپد نیا ی. براباشدمی سیاستاد و تدر

 است که به یکردیبه عنوان رو یدارشناسی؛ پساپدستاستفاده شده ا

زد. رداپ یبر انسان م یفناور راتیو تاث یمطالعه روابط انسان و فناور

 نیه ابست؛ از ابزار مصاحبه استفاده شده ا هایافتهبه  دنیرس یبرا

استان  12 یهاسینفر از دانشجومعلمان در پرد 25صورت که با تعداد 

ساس بر ا هاافتهیانجام شده است و  افتهیساختار مهین قیعم حبهمصا

 اددن نشا جیقرار گرفته اند. نتا لیمورد تحل یدارشناسیپساپد دگاهید

 از ندکنیم یموارد مثبت تلق یرا در برخ یدانشجومعلمان آموزش مجاز

 و در وقت ییدر زمان و مکان، صرفه جو یریجمله به لحاظ انعطاف پذ

 یسهادر کال شتریب یو آزاد یو راحت یبا فناور شتریب ییآشنا نه،یهز

 در نامطلوب را یرفتارها یبرخ نهینوع آموزش زم نیا نی. همچنیمجاز

مانند ضعف  یواملبه ع نیفراهم کرده است. آنها همچن انیدانشجو

ند. و مشکالت سامانه اشاره داشت نترنتیاز جمله سرعت ا تهارساخیز

 یریادگی و امکان تمرکز و بودهآنها اعتقاد داشتند کالسها خسته کننده 

 .خود را از دست داده بود یمعنا یابیمشکل بوده است و ارزش

، آموزش الکترونیک، دانشجویان، دانشگاه فرهنگیان: کلمات کلیدی

 .پساپدیدارشناسی
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Abstract: The purpose of this study is to investigate 

the Amplification and reduction of e-learning in 
Teacher Training University and also to examine the 

perception of student-teachers of e-learning under the 

influence of technology and their experience of 
professors and teaching under the influence of 

technology. For this purpose, post-phenomenological 

method has been applied. Post-phenomenology is 
defined an approach in the philosophy of technology 

that studies the relationship between human and 

technology and the effects of technology on human. 
Regarding the data collection, interviews were used as 

the tool to reach the purpose; in this way, in-depth 

semi-structured interviews were conducted with 25 
student-teachers in the university campuses from 12 

provinces and the findings were analyzed based on a 

post-phenomenological perspective. The results 
indicated that student-teachers consider e-learning 

positive in some cases, including in terms of 

flexibility of time and place, saving time and money, 
more familiarity with technology and more comfort 

and freedom in virtual classes. Also, this type of 

education has provided the ground for some 
undesirable behaviors in students. They also cited 

factors such as weak infrastructure, such as Internet 

speeds and system problems. They believed that 
classes were boring and that it was difficult to 

concentrate on learning, and that assessment had lost 

its meaning. 
Keywords: e-learning, students, Teacher Training 

University, post-phenomenology. 
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 مقدمه
او  یگوناگون زندگان یدر قلمروها ینقش مهم ،یدستاورد مهم بشر کیبه عنوان  یفناور

 یو مجاز یکیدر عرصه آموزش، آموزش الکترون یاورمهم فن یاست. از جمله نقش ها افتهی
و با  در زمان حاضر ژهیکند. به وو آموزش فراهم می سیتدر یبرا یخوب یهست که فرصت ها

شود. روشن است می انینما شیاز پ شیها بنوع آموزش نیا تیکرونا اهم روسیتوجه به ظهور و
و  انیدانشجو یبرا یبه خصوص در عرصه آموزش عال یخوب یفرصت ها وزشنوع آم نیکه ا
 لهیو وس ،ابزار یصرفا به معنا یتوجه داشت که فناور دیحال با نیکرده است. با ا جادیا دیاسات

اند از جمله  شدهین خصوص اندیدر ا یادیز شمندانی. اندنیستبشر،  یازهایبرآوردن ن یراب یا
 یطرف و خنثیذات دارد و ب یکه معتقد است فناور یآلمان لسوفی( ف1954)1دگریها نیمارت

طرفانه  یب ریغ یهر نوع استفاده از فناور ،یمعاصر فناور لسوفیف 2یدیدون آ دگاهی. از دستین
 نیا هی(. ساختار اول1978 ،یدیدهد )آمی رییرا تغ بهابزار تجر ای یده از فناوراست. استفا

او معموال جنبه  دگاهیاز د ،نامدیم 3شیافزا -است که او کاهش یزیچ ر،ییتغ ای یدگرگون
شود گرفته می دهیناد یفناور یجنبه کاهش یواضح و مشخص است ول یشیافزا
هم ممکن  ییزهایدهد و چبه ما ارائه می ییزهایچ یهر فناور در واقع (.56،ص1978،یدی)آ

 کردیرو فلسفه فناوری دون آیدی و سایر پژوهشگران متاثر از او، .ردیاست از ما بگ
 کردیرو یجنبه ها یبرخ صالحو ا ینیبازب ینوع کردیرو نیاست. ا 4یدارشناسیپساپد

بلکه واسطه گر  ستندین یخنث هااعتقاد دارد که فناوری یدارشناسیباشد. پساپدمی یدارشناسیپد
هوسرل به وجود  یدارشناسیدر پد ینیاست که با بازب یکردیرو یدارشناسیادراک هستند. پساپد

که در آن جهان و  دیگو یسخن م یرابطه ا یشناس یهست ی( از نوع2008)یدیآمده است. آ
رابطه دارد.  نیدر وساطت ا ینقش فعال یبخشند و فناور یرا ساخته و معنا م گریانسان همد

 زیمتما کیکالس یدارشناسیرا از پد یدارشناسیپساپد کردیتمرکز بر وساطت و ساختن متقابل، رو
 کردیهست( در رو یدارشناسیپد دی)که مورد تاک زهایذات چ ایبه خود  یدسترس یکند. ادعامی

ها  را وریفنا کاربران و نیرابطه ب دارشناسانیشود. پساپدمیتلقی  رممکنیغ یدارشناسیپساپد
انتخابها، اعمال و تجربه ما را از جهان  ها،یچگونه فناور نکهیمانند ا ییهاسوال ؛کنند یمطالعه م
 یم ریو در همان حال آنها بر ما تاث میکن یها  استفاده مفناوریما از دهند؟ چگونه  یشکل م

 یفناور یواسطه گر تیاهم یدارشناسیپساپد کردی،)اتخاذ( رو5آگارد دگاهی(. از دهمانگذارند؟) 
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/  تیدهند )تقو یم رییما را تغ یها ادراک ها یکند: فن آوراز تجربه روزمره را برجسته می
به ما کمک  کردیرو نیکنند )دعوت / مهار(. استفاده از ا یکاهش( و اقدامات ما را ترجمه م

را  یآموزش یهایاز فناور فیظر یو درک ها میریبگ یشیپ ییابزارگرا یدگاههایکند تا از دمی
ها به عنوان وساطت کننده تجربه، توجه نداشته  ی(. هوسرل به فناور2017)آگارد،میبدست آور

ها را به عنوان گسترنده تجربه در نظر  یبود، فناور "زهایبه خود چ"است. توجه هوسرل که 
 اررگذیو تاث ی(. در واقع توجه به نقش واسطه ا116، ص2016،   1نگرفته است)لنگسدورف

است.  یدارشناسیو پساپد یدارشناسیپد یاز تفاوتها یکیانسان  اتیبرتجرب یفناور
مهم را به آن اضافه  زیچ کیو  رد،یگ یرا به کار م رییتغ لیو تحل هیروش تجز یدارشناسیپساپد

 یگوناگون آن را نشان م یکاربردها ،یفناور ی. چندگانگهاستیفناور یکند و آن چندگانگ یم
آن بوده داشته باشد.  یاز آنچه هدف از طراح ریغ یکاربرد ،یفناور کیکن است مم یعنیدهد، 

 "ذات" ای یاساس یساختارها نییتع یبرا راتییهوسرل، تغ هیمعتقد است در استفاده اول یدیآ
ارزشمند است،  اریبس یدارشناختیپد لیو تحل هیدر هر تجز ک،یتکن نیا نیبود. همچن ازیمورد ن

شد  داری. آنچه پدیهوسرل "ذات"از  ریکشف شد به غ یگرید جهینت ک،یتکن نیا اما با استفاده از
(. 12، ص2009،یدیبود)آ 2حقق چندگانهت ای یچندگانگ دهیچیخود را نشان داد ساختار پ ای
است،  یزیاز چ یآگاه شهیهم ،یآگاه نکهیهوسرل، و ا شهیدر اند یالتفات ثیبا اشاره به ح ،یدیآ

 یزهایچ ،یاست که گنجاندن فن آور یعکند و مد یم انیرا ب "است_____از  یآگاه"عبارت
 ،یباشند که آگاه یا لهیتوانند وس یها م یکند. فن آور یم یرابطه معرف نیرا به ا یمتفاوت

 یایصرفا اش یعنیرا اشغال کنند)همان(. -- "از"ممکن است  هایخودش، وساطت شود. فناور
دهند و  یم رییجهان را تغ اها رابطه انسان ب یو فناور ایاش گر،یبه عبارت د ستند،یمنفعل ن

رفتن  یبه جا ی،دارشناسیپساپددر واقع  کنند. یمتفاوت به انسان عرضه م یرا به گونه ا تیواقع
که در مورد  یحاتیبا نظر به توض. کند یم کتفهم رابطه ها حر یبه سو زها،یبه سمت خودِ چ

دهند  یم رییمختلف تجارب انسان را تغ یهافناوریشود، شد مشخص می انیب یدارشناسیپساپد
است که قابل  یمساله ا ،تجارب نیا یکنند و بررس یرا به انسان عرضه م یمتفاوت ایو چه بسا دن

، مراکز آموزشی را به 98در سال  شیوع ناگهانی بیماری کرونا از طرفی تامل و پژوهش است. 
ختلف هر کدام در بستری رو به آموزش مجازی یکباره تعطیل کرد، و به مرور زمان مراکز م

آوردند. با توجه به اینکه تجربه این نوع آموزش به ویژه به صورت فراگیر، تجربه جدیدی برای 
مراکز آموزش عالی و از جمله  دانشگاه فرهنگیان می باشد، و با نظر به آنچه در مورد تاثیر 

وزش مجازی، شرایط متفاوتی از آموزش فناوری بر تجربه انسان بیان شد، می توان گفت آم
انجام می شود و این  lmsحضوری خواهد داشت. آموزش مجازی در دانشگاه در قالب سامانه 
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سامانه به گونه ای است که معموال به خاطر کندی اینترنت ارتباط تصویری کمتر اتفاق می افتد 
را دریافت می کنند. بنابراین با  و دانشجویان معموال فایل اشتراک گذاشته شده استاد و صدای او

نوع متفاوتی از  آموزش روبرو هستیم که با کمک و حضور پر رنگ فناوری انجام می شود، و فهم 
، 2021)1چگونگی این نوع آموزش و ابعاد آن مساله ای قابل تامل می باشد. به گفته کلسیز

تر  دهیچیتر و پ قیاشد، عمب ی)به صورت( ابزار نکهیا یبه جا یما با فناور( تعامالت 148ص
 یفناور ،یآموزش یها تیموقع در ،ستیلزوماً ساده ن یتعامل افراد با فناوربه اعتقاد او است. 

بر  نیو همچن یآموزش یهاوهیکالس و ش ییایپو ان،یو مرب فراگیرانبر تعامالت  تواندیم
له دار بودن آموزش با این توضیحات، مسا .(149)همان، صبگذارد  ریتأث فراگیران یریادگی

مجازی دوران کرونا مشخص می شود. حال با توجه به نگاه پساپدیدارشناسی به رابطه انسان و 
و نحوه فهم آنها  انیبر دانشجو کیآموزش الکترون ریتاث توانمی کردیرواین با استفاده از فناوری، 

است که در آموزش  یهیدب. کردآموزش ها را روشن  نیتجارب آنها در طول ا راتییتغ زیو ن
 ینسبت به کالس حضور یمتفاوت یمعنا انیدانشجو یمدرس برا یو حت سی، تدرکیالکترون

آنها  یها یژگیو و "یمجاز یدانشجو" ای "یاستاد مجاز"توان  از مفهوم می یباشد، حت اشتهد
و  کیدانشجومعلمان از کالس الکترون اتیپژوهش بر آن است تجرب نیا ،رو نیسخن گفت. از ا

قرار دهد و جنبه  یمورد بررس بر اساس رویکرد پساپدیدارشناسی را انیدر دانشگاه فرهنگ یمجاز
در مورد پژوهشهای انجام شده در حوزه تجارب آنها را مشخص کند.  یشیو افزا یکاهش یها

 ،(1398)گرانیو د یشوشترتوان به پژوهشهایی مثل پساپدیدارشناسی و آموزش مجازی می
هایی که در خصوص آموزش اشاره کرد و همچنین پژوهش (2015)آگارد، (1420)2انیونیاف

 ینیو حس پوریعلم ، علتوان  به پژوهشهایی مانند مجازی دوران کرونا پرداخته اند می
(، 1399)فردینو  یمیسل، (1399)ییرضا، (1399مهر) یو حاج یزاده، محمد یتق ،(1399)این
( اشاره 2020)گرانیو د 8اسکالو  (2020)7وکویولو 6لتکینب ،(2017)5و موس  4اوانکووا ،3نگویو

برخی از این پژوهش ها در مورد ضعف ها و قوتهای آموزش مجازی هستند از جمله . کرد
مانند، نداشتن تفکر  ییهادر سطح کالن چالشکه در آن   (1399)نیو فرد یمیسل پژوهش
 تیریو مد یآموزش یضعف فناور نامطلوب، یگذاراستیس زان؛یرو برنامه رانیمد یراهبرد

نداشتن  ،در سطح خردو شده،  یمعرف یهایچالش ضعف فناور یانیناکارآمد؛ در سطح م
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 ولویوکو نیمطرح شده است. پژوهش بلتک یعمل و برهم خوردن بودجه بند یاستقالل و آزاد
ه مشخص شده است که دوردر مورد جنبه های مثبت و منفی آموزش مجازی بوده و ( 2020)

. در ستندیموثر ن یبه اندازه آموزش حضور شوندیم سیکه به صورت آموزش از راه دور تدر ییها
 یگریادیو نحوه  زانیدر خصوص منیز که مصاحبه با اساتید  (2020)گرانیاسکال و دپژوهش 

به  ازیبا ن سهیدر مقا یفن یمسئله مهارت ها، مشخص شده است دانشجو معلمان انجام شده است
 نیآنال یریادگی یها طیدر مح تیموفق یربنایکه ز یو اجتماع یشناخت دهیچیپ یهامهارت 

که در داخل و خارج کشور در رابطه با  یپژوهش و مطالعات نهیشیاست. با نظر به پ هیاست، ثانو
 یمجاز یمطالعه تجارب دانشجومعلمان در کالس ها باید گفت شد،موضوع به آنها اشاره  نیا

است که ضمن داشتن  یمطالعه ا ،یدارشناسیپساپد کردیبا استفاده از رو انیدانشگاه فرهنگ
و روش، متفاوت از  یبه لحاظ موضوع و جامعه آمار نیشیپ یتشابهات با پژوهش ها یبرخ

کرونا انجام شده است  یریکه در زمان همه گ ییپژوهش ها شتریخواهد بود. ب یقبل یپژوهش ها
و  کردهایرو ط،یجا شراکه از کشور ما انجام شده است. از آن متفاوت  طیو شرا گرید یدر کشورها

که انجام شده متفاوت  ییبا پژوهش ها سهیدر مقا انیدانشگاه فرهنگ یآموزش مجاز یبسترها
به  رانیا یعالدر دروران کرونا در نظام آموزش  یخاص آموزش مجاز طیباشد و با توجه به شرامی

دانشجومعلمان،  تیدوچندان ترب تیدانشگاه نوپا و اهم کین به عنوا انیدر دانشگاه فرهنگ ژهیو
و  یمورد بررس یاضطرار کنون طیدانشجومعلمان در شرا یریادگیو نحوه  تیفیضرورت دارد ک

  این پژوهش به دنبال پاسخ به سواالت زیر است: نی. بنابراردیمطالعه قرار گ
 یربچه تجا کیزش الکترونآمو یشیو افزا یکاهش یدانشجومعلمان در مورد جنبه ها -
 دارند؟

 گونه است؟چ یفناور ریتحت تاث کیفهم و استنباط دانشجومعلمان از آموزش الکترون  -
نه چگو یازدر آموزش مج گریتعامل با استاد و با همد تیفیتجربه دانشجومعلمان از ک -
 است؟

 

 روش پژوهش 
شود. محسوب می یفیک یپژوهش ،یدارشناسیپد کردیدر قالب همان رو یدارشناسیپساپد
که به  میکن یم فیتعر یدارشناسیپد یرا نوع یدارشناسیما پساپد»: سندینو یم لهیآدامز و تورو

ها در فناوری نیکه ا یستانسی( معرفت شناسانه و اگززاتیتما) یخاص و تفاوتها یهافناوری
لحظات  یدارشناسی(. در پساپد4،ص2،2018لهیو تورو 1آدامز«)کنند توجه دارد یم جادیا یزندگ

به  یتامل شیلحظات پ نیمهم است. ترجمه ا اریآن بس ریو تاث یاستفاده از فناور یتامل شیپ

                                                 
1 Adams 
2 Turville 
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 یتامل شیپ یوجه به آنچه در زندگبا تجهان(،  - یفناور -ثبت روابط متقابل / انسان  یعنیمتن )
به نفع آنچه در آن  دیبا ینظر میمفاه ایقضاوتها  د،یعقا حات،ی. توضمهم استشود، آن ظاهر می

استخراج  ،یهدف اصل ،یدارشناسیلحظه داده شده است کنار گذاشته شود)همان(. در پساپد
روزمره شرکت کنندگان در پژوهش و  یوردهادر مورد تعامل و برخ ستهیتجربه ز حاتیتوض

کمک به شرکت کننده در  یرا برا یپژوهشگر سؤاالت بیترت نیاست. به هم یبرخورد با فناور
نکته  . کند)همان(سؤال می دادیرو نیزنده از ا یخاص و سپس ارائه گزارش یاخوان لحظه هافر
( عنوان کتابش 2005)1کیکنند؟ چنانچه فرب یچه م ایاست که اش نیبه ا قیتوجه دق گرید

گذارند. بر  یبر ما م یراتیکنند و چه تاث یچه م ایکه اش نیدقت شود، در ا دیاست. با نیهم
کنند؛  یبا ما صحبت م یتامل شیبه صورت پ ،ما یایدن یزهایچ ،یدارشناسیپساپد دگاهیاساس د

واقع در کند برنامه را لمس کرده و باز کنم. در از من دعوت می یلمس لیبه عنوان مثال موبا
وساطت  ر،یمهار، وساطت ادراک، وساطت تفس ایو انسان، دعوت  یرابطه فناورپساپدیدارشناسی 

/ کاهش  تیدر ادراک، تقو رییمانند تغ یمیپژوهش، مفاه نیرو در ا نیاز ا شود.می یرسبر عمل
 یمصاحبه ها ،پژوهش نیا به این منظور دردرک، دعوت / مهار عمل و ... مورد توجه هستند. 

 12در  انیدانشگاه فرهنگ یها سیاز دانشجومعلمان پرد نفر 25با  افتهیساختار  مهین قیعم
 کیآموزش الکترون انیدر جر یوساطت فناور یبه عبارت ای ر،یحوه تاثشده است تا ن جامان استان

آن مشخص شود. روش نمونه  یشیو افزا یکاهش یبر ادراک و تجارب دانشجومعلمان و جنبه ها
بر اساس  انیمناطق ده گانه دانشگاه فرهنگ یاستانها نیصورت بود که از ب نیهدفمند به ا یریگ

سواالت به در ارائه اطالعات مناسب در پاسخ بهتر  ییساس توانابرانیز و  ،یریامکان دسترس پذ
پژوهش  نیمختلف انتخاب شد. در ا یها سیبه طور هدفمند از پرد یدانشجومعلمانی، پژوهش

 ،یشرق جانیاستانهاست: آذربا نیاستان انتخاب شدند که شامل ا 12 یها سینفر از پرد 25
قم و سمنان.  از آنجا که  ،یلبرز، تهران، اصفهان، مرکزا الن،یزنجان، همدان، کردستان، گ ل،یاردب

انتخاب شوند که تجربه  دیبا یمورد نظر است، افراد دهیفهم پد ییپژوهش ها نیهدف در چن
 یبرخوردار جربهداشتن ت یعنیمالک  نی(. با توجه به هم1388،یدارند)عابد دهیاز آن پد یکاف

مصاحبه، و از آنجا که همه  یریبه امکان پذ با توجه نیو همچنی و حضوری، از آموزش مجاز
 افتیدر یکسانی بایتقر یدر سطح کشور نوع آموزش مجاز انیدانشجومعلمان دانشگاه فرهنگ

ی که عالوه بر داشتن شرایط مذکور، دارای شرایط بهتر همکاری و توانایی انیدانشجو کنند،یم
 انیاز مناطق ده گانه دانشگاه فرهنگ ودندبیشتری در ارائه اطالعات و داده ها به سواالت پژوهش ب

 های از روش یکیهدفمند،  یرگی نمونه با آنان مصاحبه شده است. شدند و و انتخابشناسایی 
است  هایی است که هدف از آن، فراهم ساختن نمونه یفیدر سنت پژوهش ک یریگ غالب نمونه

                                                 
1 Verbeek 
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اشباع »تعداد نمونه براساس  داشته باشند یاطالعات را در مورد سواالت پژوهش نیشتریکه ب
 داده گریدارد که در آن د یاشاره به حالت یاشباع نظر ای ها اشباع داده دیانتخاب گرد «ینظر
استخراج شده در پژوهش نشود)رنجبر و  هیدر نظر رییوارد شده منجر به توسعه و تغ های

مصاحبه ها ضبط و  دقیقه مصاحبه شد 45با هریک از نمونه ها نیم ساعت الی (. 1391 گران،ید
مطالب  یشد. در گام بعد لیتبد یچندباره به متن نوشتار ایو پس از گوش دادن دوباره 

. سپس با تمرکز بر جمالت و عبارات دیبه دست آ یکل میو مفاه یتا معان شدمطالعه  ی،نوشتار
سپس ند، به این صورت که ابتدا کدگذاری باز و شد یمهم و مرتبط به موضوع، مطالب کدگذار

و در نهایت کدگذاری انتخابی برای استخراج مفاهیم  وکدگذای محوری صورت گرفته است 
 ریو تفس لی، تحلهایافتهو سواالت پژوهش،  ،ینظر یدر ادامه با توجه به مبان .شدانجام  نیمضام

مراجعه مجدد به مصاحبه شوندگان و انجام  قیتا پاسخ سواالت پژوهش حاصل شود. از طر شد
 یو نسبت به اعتبارسنج دیرا پرس هایافتهتوان  نظر شرکت کنندگان در مورد متعدد، میجلسات 

با  به اعتقاد(. 217، ص1388،یو مک فارلند، نقل از عابد نگرینیاقدام نمود)ل افتهی یینها
داده  یو آماده ساز یسازمانده، لیو تحل هیقدم در انجام تجز نی( اول185، ص  2009) 1کرسول
در همین راستا می باشد.  نوشتن مصاحبه ها که ضبط واست  لیو تحل هیجزت یها برا

( برای اعتبار داده ها در پژوهش های کیفی مواردی مانند کنترل و بررسی 190کرسول)همان،ص
 یو صرف مدت طوالنی، غن حاتیاستفاده از توض ،2سه سویه سازی ،)مصاحبه شوندگان(اعضا با

از  نانیروش ها به منظور اطم نیاز ادر این پژوهش برخی . ددر مورد موضوع را اشاره می کن
 اریشد در اخت لیتبد یمصاحبه ها به متن نوشتار نکهی. بعد از اداده ها استفاده شداعتبار 

درک  نیو همچن رند،یقرار گ دییاعتبار داده ها مورد تا زانیمصاحبه شوندگان قرار گرفت تا م
داشتند، با مراجعه  حیبه توض ازین ایوهشگر نامفهوم بوده پژ یکه برا یجمالت و عبارات یمعان

 برای این پژوهش بود یاعتبار دروناین کار بیشتر برای شد.  بهاممجدد به شرکت کنندگان رفع ا
. ضمن اینکه از صحت و دقت الزم برخوردار است قیتحق یها افتهیتا چه اندازه مشخص شود که 

اره ها در طول پژوهش توسط پژوهشگران انجام گرفته توضیح و تشریح غنی تر داده ها و گز
 است. ویژگی های جمعیتی مشارکت کنندگان در قالب جدول زیر مشخص شده است:

 

 
 
 
 
 

                                                 
1 Creswell 
2 triangulation 
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 کنندگان در تحقیقعیت شناختی مشارکتویژگی های جم -1جدول

 جنسیت رشته تعداد استان

 زن آموزش ادبیات 1 آذربایجان شرقی

 مرد ادبیات آموزش 1 آذربایجان شرقی

 مرد آموزش ابتدایی 1 آذربایجان شرقی

 زن آموزش ابتدایی 1 اردبیل

 مرد آموزش علوم اجتماعی 2 البرز

 زن آموزش ابتدایی 3 اصفهان

 زن آموزش زبان انگلیسی 1 تهران

 زن آموزش ابتدایی 3 زنجان

 مرد آموزش جغرافی 1 زنجان

 مرد آموزش زبان انگلیسی 1 زنجان

 زن آموزش زبان انگلیسی 1 زنجان

 زن آموزش ابتدایی 1 مرکزی

 زن آموزش ابتدایی 1 سمنان

 زن آموزش ابتدایی 1 قم

 مرد آموزش الهیات 3 گیالن

 مرد آموزش ابتدایی 1 کردستان

 زن کودکان استثناییآموزش 1 همدان

 

 های پژوهشیافته

ی و وساطت فن آورواردی مانند در پژوهش پساپدیدارشناسانه، م داده ها لیدر مورد تحل
 مانند تحول یموجود در چارچوب نظر میباشد. تمام مفاه یم تحقق چندگانه فناوری مورد نظر

شرکت  یها تیروا لیو تحل هیتجز ی/ کاهش ادراک، دعوت / مهار عمل  برا تی، تقو ادراک
انواع رابطه انسان با  (1979خود) هیدر اثر اول یدی. آ(2014)افیونیان، شود یکنندگان استفاده م

نوع  کی( 1990)یثر بعداو در  کندیم  میبه سه نوع تقس هایفناور ای ایجهان را با وساطت اش
و رابطه  یکیهرمنوترابطه ( ابتد به سه رابطه تجسد ، 1979)یدی. آکندیبه آنها اضافه  م گرید

اوابط چهارگانه به این رکند.  یرا هم اضافه م تیریغ هاشاره کرده است و سپس رابط نهیزم
 – ابزار)  ←: انسانکهرمنوتی رابطه جهان، ←ابزار(-)انسان1:رابطه تجسدصورت می باشند: 

                                                 
1 Embodiment 
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(. جهان-( -ابزار)←: انسان 2نهزمی رابطه و ،(جهان-) -ابزار←: انسان  1تیرغی رابطه ،(جهان
 نکیمثال، از عخاص )به عنوان  یفناور کی قطری از را جهان از ما تجربه نحوه تجسد رابطه

رود، ما  یم نیهنگام استفاده از ب یفناور نیکند. ا یهوشمند( برجسته م یگرفته تا ساعت ها
به  یکی. رابطه هرمنوت میاز خودمان تجسم کن یبه عنوان بخش یکیزیآن را به صورت ف میتوان یم

اعداد و  نمودارها، قیکه جهان را از داشبوردها و صفحات از طر دهدیامکان را م نیما ا
)به عنوان مثال، دماسنج(.  دهندیرا نشان م یخاص یهاو حالت اتیکه تجرب میبخوان ییهااسیمق

 یفناور کیبا  یدستکار ایمراحل  یسر کی قیبه جهان را از طر یامکان دسترس تیریرابطه غ
قطارها و  کند )به عنوان مثال، از یشدن آن را از نظر دشوار م دیکند، که تجسم و ناپد یفراهم م

را در  هایفناور یرساختینقش ز نهیزمرابطه پس ت،یخودپرداز تا لپ تاپ(. در نها یدستگاه ها
روزانه ما )به عنوان مثال،  اتیتجرب یبرا یتجرب یانهیزمپس کند،یم میترس ستمیاکوس کیارائه 

ای تحلیل یافته . از این رو بر(3،ص3،2022نای()کودنترنتیو ا WiFi گنالیمطبوع تا س هیاز تهو
این پژوهش سعی شد بر اساس مفاهیم پساپدیدارشناسی مانند وساطت فناورانه و تحقق های 

 ، و روابط چهارگانه عمل شود. چندگانه فناروی
 فزایشی آموزش مجازیاجنبه های  -2جدول 

 مفهوم فراوانی مقوله  مضمون

 
 

 

 

جنبه های تقویت 

 یافته با فناوری

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

وساطت عمل و 

ادراک در جهت تسهیل 

 کار دانشجویان

انعطاف پذیری به لحاظ زمان  12

 و مکان

 راحتی دانشجو 11

 آزادی و حق انتخاب 8

 کاهش رفت و آمد 10

 کاهش هزینه ها 20

 صرفه جویی در وقت 12

 دسترسی آسان به استاد 6

الس و امکان مراجعه ضبط ک 5

 دوباره به مطالب

 

 

 

لزوم ادامه آموزش مجازی در  10

 کنار آموزش حضوری در آینده

 

                                                 
1 Altrity 
2 Bacground 
3 Kudina 
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 مفهوم فراوانی مقوله  مضمون

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

به های تقویت جن

 یافته با فناوری

 

کارآمدی بهتر آموزش 

ترکیبی)تقویت مشروط 

 عمل(

بهترین نوع آموزش تلفیق  7

 مجازی و حضوری است
 

آموزش مجازی مناسب برای  9

 دروس تئوری

برتری آموزش مجازی به  6

داشتن سامانه پیشرفته و با شرط 

 امکانات خوب
 

 

 

تغییر ادراک و عمل 

 در حهت افزایشی

 

 

 

 

 

 

 افزایش سواد مهارت فناوری 5

خالقیت و نوآوری در ارائه با  5

 استفاده از فناوری

به عنوان آموزش مکمل قابل  8

استفاده در زمانهای عادی نیز 

 هست

 آشنایی بیشتر با فناوری 7

ناسب بودن آموزش مجازی م 6

 برای دروس تئوری

مفهومی شدن سواالت  7

 امتحان

 یادگیری شخصی 5

 تجربه نوع جدیدی از آموزش 6

 رقابت کمتر و رفاقت بیشتر 4

 

 یآموزش مجاز یشیافزا یجنبه ها درباره انینظرات دانشجو
 یواردمبه  انیدانشجو یآموزش مجاز یایمزا یبه عبارت ای یشیافزا یمورد جنبه ها در

 احتر شتر،یب یو کاهش اتالف وقت، آزاد نهیکاهش هز ،یآموزش مجاز یریمانند انعطاف پذ
ر دکه  ردندره کو امکان مراجعه دوباره به کالس اشا یاز فناور شتریاستفاده ب ان،یبودن دانشجو

 واقع این موارد بیشترین فراوانی داشته اند.
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 وت آموزشاز نقاط قکند: می انیموارد را به صورت ب نیا انیجواز دانش یکبه عنوان نمونه ی
ان علممو  دیبوده است. اسات یآموزش با فناور قیمن برجسته بود تلف یآنچه که برا یمجاز

ت در وق در ییخود را باال ببرند. به لحاظ رفت و آمد و صرفه جو یمجبور شدند سواد فناور
ها کالس نیدر فاصله ب یادیزمان ز یموزش حضوراست. در آ هبهتر شد یلیخ یآموزش مجاز

گر ااز نکات مثبت آن است.  یاموزش مجاز یو مکان یزمان یری. انعطاف پذی شد..تلف م
 .ندکاده شده استف یمطالب بارگذار ایتونه بعدا کالس ضبط شده  یبه کالس نرسد م ییدانشجو

 تیاست باعث رضاکرده  جادیا یآموزش مجاز طیکه مح یشیو آسا یبه خاطر آزاد
و  میراحت شده. در خانه هست ایدرس لذت بخش  طیمحبابت شده است:  نیاز ا انیدانشجو

 .میدر کالس حاضر هست یررسمیراحت و با لباس غ یلیخ
 نینهمچ و نترنتیمانند کند بودن سامانه و ا یاز موارد یتیبا وجود نارضا انیدانشجو

ر ب انشترشیکنند و ب یم یموارد مثبت تلق یرخرا در ب یآموزش مجاز گر،ید یمشکالت یبرخ
جه به ا تودروس مورد توجه باشد. ب ینوع آموزش در برخ نیهم ا ندهیاند که در آ دهیعق نیا
 م از ما سلبهرا  یزیدهد و چبه ما می یریچ یهر فناور یدارشناسیاز منظر پساپد نکهیا

در  ییو صرفه جو انیدانشجو یراحت و یریبه لحاظ انعطاف پذ یگفت آموزش مجاز دیکند، بامی
 یبه هاجن بوده است و انیدانشجو تیمورد رضا یبا فناور شتریب ییآشنا نیوقت و زمان و همچن

ه کهد د ینشان م یدارشناسیموارد کامال مشهود بوده است. پساپد نیدر ا یفناور یشیافزا
 یما را متحول م اتیاز عملکرد ساده را دارند: آنها تجرب شیب یها عملکرد یفناور

گرگون د. تجربه دانشجویان از کالس درس فضای مجازی به طور کلی (526، 2017آگارد،کنند)
 موبایل یا رسد رابطه دانشجو با کالس در آموزش مجازی که ممکن است با می شود و به نظر می

صور ت ورتصرا می توان به این  تیریرابطه غلپ تاپ باشد به صورت رابطه غیریت شکل بگیرد. 
ه کی مشهودتر هست . البته این شکل از ارتباط بیشتر زمان(کالس-) -ابزار←  دانشجو:  کرد

ن چه آ ود. شتوجه دانشجو به سمت دستگاه یا ابزارِ مورد استفاده برای آموزش مجازی جلب می 
، نشجومشخص است کالس واقعی و فضا و مکان واقعی آن به نوعی در پس پرده می ماند و دا

ر کالس دباط را فقط در دستگاه یا ابزار می بیند؛ این نوع ارتباط با کالس با نوع ارت کالس
واقع  ، درحضوری متفاوت خواهد بود. طبیعی است که در این رابطه دانشجو احساس راحتی دارد
د و جدی کالس به صورت شبه کالس در می آید در نتیجه دسترسی آسان، کاهش هزینه ها و نوع

 ش را در پی خواهد داشت.متفاوت آموز
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 یآموزش مجاز یکاهش یهاجنبه -3جدول 

 مضمون

 

 مفهوم  فراوانی مقوله 

 
 

 

 

 

 

 

القای فناوری 

برای برخی 

رفتارهای 

 نادرست

 

 

 

 

 

 

دعوت و مهار فناوری درباره 

 رفتار دانشجویان

 

 

 

 تنبلی 7

 تقلب و فریب کاری 16

 عدم احساس مسوولیت 16

ت پایینمشارک 13  

 توجه پایین 15

 کم کاری دانشجویان 17

 عدم فعالیت برخی دانشجویان 14

 دروغگویی 15

انجام فعالیت های دیگر هنگام  18

 کالس

اهمیت ندادن به کالس از  17

 طرف دانشجویان

تقلب و سهل انگاری در انجام  18

 تکالیف

 تقلب در امتحان

ه دروسسهل انگاری نسبت ب 12  

عدم صداقت و فریب دادن  20

 اساتید

 انجام نادرست تکالیف 14

 عادی شدن تقلب 17

 عدم جدیت دانشجویان 10

 

 نادرست یرفتارها یبرخ یبرا یفناور یالقا
رفتار و  یکیقرار گرفت،  ی، از دو منظر مورد بررس یآموزش مجا یکاهش یجنبه ها

خاص حاصل از کالس  یبا توجه به فضا انیکه دانشجو یاصخ یو رفتارها انیعملکرد دانشجو
. در ردیگ یقرار م یفناور رینوع آموزش تحت تاث نیکه در ا یآموزش یگریداشتند و د یمجاز

دهد  که به خاطر عدم مواجهه چهره به چهره و عدم نشان می هایافته انیمورد رفتار دانشجو
 شتریشود و بفراهم می بکارانهیفر یتارهارف یبرخ نهیزم ینظارت استاد در آموزش مجاز
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 یشدند. از جمله موارد ینوع رفتارها م نیمرتکب ا شیب ایکردند که کم  یاعتراف م انیدانشجو
 یب ،ییدروغگو ،یکار بیفر ،یمانند تنبل یخصوص اشاره کردند موارد نیدر ا انیکه دانشجو

دعوت و مهار فناورانه مطرح است در این بخش بحث و تقلب بوده است.  یو سهل انگار یتوجه
که فناوری به برخی رفتارها دعوت می کند و ناخودآگاه یه به عبارتی در حالت پیش تاملی برخی 

 .شوداشاره می انیاز اظهارات دانشجو یجا به برخ نیدر ارفتارها را مانع می شود. را 
اره به آن اش نایهست که اکثر دانشجو یمورد انیدانشجو یو عدم تالش از سو یتنبل
 و یکیزیتنبل شدن است. از نظر ف انیدانشجو یبرا یلطمه آموزش مجاز نیبزرگترداشتند: 

لباس  و میکن یط یمسافت میمجبور بود یواقعا تنبل شده اند. در کالس حضور انیدانشجو یذهن
 .میشیم نیدر رختخواب آنال یدر کالس مجاز یول میحاضر بش سو... تا در کال میبپوش

 ،کالس و انجام فعالیت های دیگر در هنگام ییو بهانه جو یبکاریصوص تقلب و فرخ در
دم توجه عو  دیدادن اسات بیفر .شده است انیب انیاز طرف دانشجو یبیو گاها عج ینکات جالب

سوب مح انیدانشجو یبرخ یاز جمله موارد معمول برا گرانید یشدن به جا نیبه کالس و آنال
 دهد :نه یکی از دانشجویان چنین توضیح می. به عنوان نموشودمی

ودم خ یمواقع هم به کارها ریخوابم و سا یبعدازظهر م یصبح وکالسها یکالس ها من
ار ک کی نیکنم و ا یبا دوستان چت م یاجتماع یدر شبکه ها ایکنم  یمطالعه م ایپردازم  یم

 هی میشیم داریب ی. بعد وقتشمیم داریزنند ب یبچه ها زنگ م عی. و اگر استاد صدا کنه سرهیمعمول
 نگیه ها مبچ زمان نیدر ا نکهیاستاد استاد.. تا ا ادیصدا نم میگیمثال م میکن یکم وقت تلف م

ه دوستم بمن  میتا دوست هست 5مثال   میکن یم یفتیاستاد بپرسه ش یبود. اگر سوال یسوال چ
با  که نیبده. هم امیب را پتک زنگ بزن و جوا کیکرد  یخوابم اگر استاد سوال یمن م گمیم

نفر  سه یاوقات به جا ی. من گاهفرستهیدوستم جواب را م میکن یم یحوالپرساستاد سالم و ا
 یند به جاار داشتکنفر. اگر دوستان  هی انهینفر و را هی ینفر، گوش هیشدم. با لپ تاب  یم نیآنال

 !میشدیم نیاونا آنال
اعمال را مهار  یاقدامات را دعوت و برخ یبرخ یشد فناور انیطور که قبال ب همان

افراد به صورت کامل وجود ندارد و به خاطر  نیارتباط ب ی(. در آموزش مجاز2017،کند)آگاردمی
اقدامات  یشود که برخفراهم می انیدانشجو یمکان برا نیعدم نظارت استاد بر دانشجو ا

است که توسط  یتوجه به بستر با ییکارها نیچن نهیرا مرتکب شوند در واقع زم بکارانهیفر
 یشده است و به نوع جادی( اانیدانشگاه فرهنگ یمجاز یکالسها لی)حداقل در نوع تشکیفناور
( با اشاره به 12،ص2015)1چلیکند. مکارها می یناخودآگاه دعوت به برخ یجا فناور نیدر ا

وجود  یرند آنها در جهانوجود ندا ییبر انسان معتقد است انسانها به تنها یو فناور ایاش ریتاث
 رییحفظ شود، تغ "ابژه"که  یدر حال "سوژه" رییو تغ استیو اش زهایکه مملو از چ یدارند، جهان

                                                 
1 Mitchell 
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 نیدارد و ا انسان ایبر شوزه  میمستق ریتاث رونیابژه و جهان ب ی.  به عبارتردیگ یصورت نم
 ری( ن2011) 1و تامسوندهد . آدامز  را نشان می رونیب یهاو فناوری ایو اش طیمح تیاهم

دهد و دهد و همزمان به ما اطالع میکند، به ما عادت میخود را القا می یفناور  طیمعتقدند مح
 یرا م ایما زبان اش ه. هممیو درک کن میکن یچگونه ما در جهان عمل م نکهایکند می ریتعب
بدن  افتیدر یکند که برامیبه او ثابت  قیآب از هزار طر رایشود ز... شناگر وارد آب می میفهم

 یحفار"زند:  یم ادیشن و ماسه فر رایرود ز یاو آماده شده است. کودک در شن و ماسه فرو م
 یفناور طیمح کیبه عنوان  یآموزش مجاز طیرسد مح یبه نظر م نیبنابرا .(747)ص"!دیکن

وجود  یذات فناوردر  یاست که به نوع یزیچ نیکند و امی جادیا انیعادات را در دانشجو یبرخ
نوعی القا  باشد ومی یتامل شیدرحالت پ یفناور یدعوتها شتریاشاره شد که ب نکهیدارد. ضمن ا

و رد و  یبه شبکه مجاز انیاتصال دستگاه دانشجو به عنوان نمونه و دعوت برای برخی کارهاست.
 یتامل شیحالت پ در ژهیمساله به و نیزند و ا یناخودآگاه تمرکز را به هم م امهایبدل شدن پ

ه  دیرا ناد امهایپ نیا ،به کالس شتریتواند با دقت باست که دانشجو می یهیافتد و بد یاتفاق م
 .نشود یدعوت فناور میو لزوما تسل ردیبگ

 

 یفناور ریآموزش تحت تاث
ست ا یعیبطقرار دارد،  یفناور ریتحت تاث یجد یبه طور یآموزش مجاز نکهیتوجه به ا با

 رهیغو  یابیگرفته تا ارزش یریادگینوع آموزش، از  نیمحتلف ا یدر جنبه ها یکه فناور
 نیهمچن و یریادگی زانیدر مورد م انیبخش از دانشجو نیرو در ا نیخواهد بود. از ا رگذاریتاث

 یمرار ق یفناور ریمسائل مربوط به کالس که تحت تاث ریو سا یآموزش مجاز یریادگیسامانه 
 .سوال شد ردیگ

ه بمسائل مربوط  ریو سا یسامانه آموزش مجازی دانشجومعلمان، کیفیت ریادگی زانیم -4جدول

 .ردیگ یقرار م یفناور ریکه تحت تاث درس کالس

 مفهوم فراوانی مقوله مضمون

 

نبود زیر ساخت 

های کافی آموزش 

 مجازی

 

مشکالت سخت 

افزاری)جنبه های 

کاهشی و ضعف ساختار 

 فناوری(

 مشکل اینترنت 16

 مشکالت سامانه 12

7 
سختی طرح سوال کردن به 

 خاطر شرایط سامانه

 ارتباط فقط از طریق صدا 11

                                                 
1  Thompson 
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 مفهوم فراوانی مقوله مضمون

 

 
6 

 نظارت پایین

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کاهش کیفیت 

آموزش و تحقق های 

 چندگانه فناوری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کاهش کیفیت 

 
 

 

توجه و تمرکز 

ی در پایین)دعوت فناور

حالت پیش تاملی و 

 تحقق های چندگانه(

 

 مشکل مشارکت دانشجو 12

18 
 کاهش تمرکز و توجه

 

 کاهش تمرکز 18

19 
عدم حضور همه جانبه در 

 کالس درس

12 
ایجاد ابهام به خاطر نبود ارتباط 

 کامل

16 
کاهش نظارت و کنترل در 

 کالس مجازی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وساطت ادراک و 

یدر جهت کاهش عمل  

 مشکالت جسمی 4

5 
عدم تمایز بین دانشجویان فعال 

 و غیرفعال

 ارتباط ضعیف 11

 میزان یادگیری پایین 11

 کاهش میزان مطالعه 10

 انگیزه پایین 9

 کاهش اهمیت کالس 17

 عدم نظارت 16

 طرح مباحث جانبی 18

 محدود شدن کالس به تدریس  12

دم وجود تنوع در بسیاری ع 14

 کالسها

 تکالیف خیلی زیاد 14

کالسهای طوالنی و خسته  11

 کننده

 نبود ارتباط عاطفی 12
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 مفهوم فراوانی مقوله مضمون

 یو تحقق هاآموزش و 

یچندگانه فناور  

 مشکل مشارکت 10

 عدم احساس تعلق به کالس 8

 تک بعدی بون آموزش مجازی 11

 نبود بحث و گفتگو 16

 کمیت مطالب زیاد کیفیت کم

رانس هااثربخش نبودن کنف 3  

 عدم تناسب تکالیف 7

بی معنا شدن امتحانها به ویژه  15

 امتحانات تستی

 ارزشیابی نامعتبر 15

 

  یچندگانه فناور یآموزش و تحقق ها تیفیکاهش ک
الس کو خسته کننده بودن  یکنواختی رساختها،یمانند ضعف ز یبه عوامل انیدانشجو

 نیمچنهو  یابیمعنا شدن ارزش یارتباط کامل، و ب عدم اد،یز فیمشکل تمرکز، تکال ،یمجاز
 .کردند رهاشا یمشکالت جسم یو حت یریادگی زانیکاهش م

شکل م نیتر ی: به نظرم اصلدیگو یم نیچن ییساختها به طور مثال دانشجو ریمورد ز در
 میتوان نمی یهست به خاطر قطع و وصل فیضع یلیاست که خ رساختیو ز یبانیاز نظر پشت

 .رهایجلسات را نم میگوش کن میخواه یضبط شده را م یهم که جلسات یوقت میوش بدخوب گ
موزش آ یاز راهها یکیفقط : ردیگ ینوع آموزش به طور کامل صورت نم نیدر ا ارتباط

 نیچون بودن در کالس هم موثر هست که در ا ستیحد کامل ن نیهست ارتباط در ا دنیشن
 .نوع آموزش وجود ندارد

 یمل منوع آموزش را به خاطر عدم ارتباط کا نیخسته کننده بودن ا یگرید یدانشجو
 یچشم اکثر دوستان خسته کننده است. چون ارتباط یبرا نیگوش دادن در کالس آنالداند: 

 شهیکم م یلیتوجه خ قهیدق 45 ایساعت  میو فقط صدا هست. بعد از ن ستین
م. به کمتر مشارکت دار یمجازدر کالس نوع کالسها کمتر شده است:  نیدر ا مشارکت
 ادیکت زمانع از مشار یمشکالت سخت افزار یو به صورت کل پ،ی، مشکل تا یخاطر قطع و وصل

 است.
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باشد: می یدر شبکه اجتماع انیدانشجو تیاز علت کاهش تمرکز به خاطر عضو یبخش
 رنددا که چون اکثرا تلگرام واتساپ و.. نهیکه هست ا یمشکل میشو یم نیکه آنال یوقت

ک نها را چآشود که می بیآدم ناخودآگاه ترغ ادیم نایا نستاگرامیکه در ا یی(شنیکیفی)نوتامهایپ
 یم یاجتماع یکه همزمان که داخل کالس هستم در شبکه ها  مدهآ شیکنه و بارها پ

 .میچرخ یم نستاگرامیکنار در ا میکالس را زد یعنیچرخم.
 نایشود و دانشجونمی یریادگی یمنجر به غنا ادیز فیمعتقد است تکال یگرید یدانشجو

 :کنند یم یهم کپ یاز رو
 فیکالکردند ت یم یسع دیاسات  میکرد یم یکار خودم نبود و کپ فیدرصد تکال 90 من

داد و  یام مانج یفیتکل هی ییدانشجو هی میکرد یم دایدر رو پ یما راهها یرا سخت تر کنند ول
وجه مت دیداد و اسات یفعل ها انجام م یدر فونت و بعض یجزئ راتییفقط تغ یگرید یدانشجو

 .ریسخت گ دیساتا یشدند حت ینم
 بایقرتده و خود را از دست دا یمعنا یمعتقد بودند امتحانات در آموزش مجاز انیدانشجو

  :دباش یحیو تشر یکه به صورت مفهوم یدر امتحانات یکنند حت یتقلب م انیهمه دانشجو
 میسنفر . تق 5 ای 4حدود  میشیجا جمع م هی میسینو یم یجمعامتحانات را دسته  

 یحیشرت یبخش را بخونه و سواالت آن بخش را جواب بده.  جوابها کیهر کس  میکن یم یبند
 .مثل هم نباشه یلیکه خ میبد رییفعلها را تغ میکن یم یرا سع

 کیهستند و  تحقق چندگانه یدارا یاست که فناور نیاعتقاد بر ا یدارشناسیدر پساپد
 رهیو... غ لیلپ تاب و موبا یهم که با فناور یدر آموزش مجاز نیرایاستفاده ثابت ندارند. بنا

مورد  یگرید یکاربردها یهمزمان برا ها،یفناور نیامکان وجود دارد که ا نیا رد،یگ یصورت م
 ینشجو از آن براکالس ممکن است دا یبرا لیمثال در استفاده از موبا ی. برارندیبگ راراستفاده ق

 نیاستفاده کند. آگارد به نقل از  ولنر از استعاره در ا یمجاز یگشتن در فضا ایارتباط و تماس 
مورد استفاده  یرسانه ا یها یهمه فن آور یتواند برامی یواریکند؛ پنجره دمورد استفاده می

 قیکند که از طرشاره میا نترنتیدور ا یپنجره به فضا انه،یمثال، در مورد را ی. براردیگ قرار
آنها  ییتوانا یرسانه ا یها یولنر، وجه مشترک همه فن آور دگاهیشود. از دصفحه مشاهده می

 هک ی( است، در حالیالیخ ای)از راه دور در مکان، زمان  گرید یجلب توجه ما به مکان ها یبرا
 یرو در کالسها نی(. از ا46، ص2018ما در تعامل کامل با اطراف است)آگارد، یکیزیبدن ف
و پژوهشها هم دارد وجود  یریادگیتوان  گفت امکان کاهش می یمشکالت نیبه خاطر چن یمجاز

 دایدهند عملکرد آنها کاهش پ یکه چند کار را باهم انجام م یدهد  افرادنشان می
در امتحانات هم مربوط به همان بحث  انیرسد تقلب دانشجو یم(. به نظر 47کند)همان،صمی
فضا وجود دارد و  نیاست که در ا یخاص طیوت و مهار است که قبال اشاره شد و آن شرادع

که  یطیکند؛ اگر چه دانشجو با توجه به شرامی دایپ شیدانشجو ناخودآگاه به سمت تقلب گرا
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 ستین انهیمساله قطعا جبرگرا نیشود البته امی قلبدعوت به ت یفراهم کرده است به نوع یفناور
اشاره شد که دعوت و مهار فناوری در حالت پیش تاملی هم  کنند. یتقلب نم انینشجودا یو برخ

رابطه  قابل توجه است از جمله در مواردی که در دستگاه پیامهایی برای کاربر ارسال می شود.
 2یو فرادست ستین 1یآماده دم دست گرید یکه دستگاه افتدیاتفاق م یاوقات زمان یگاه تیریغ

مورد توجه  یعنیشفاف است،  یعنیاست  یدم دست یفناور ایابزار  ی(. وقت2005 ک،یاست )فرب
ابزار  ی( در مورد چکش مثال زده بود، اما در حال فرادست1996)دگریمانند آنچه ها ستین

متصل به  یها یمساله در مورد فناور نیکند، ا یندارد و توجه کاربر را به خود جلب م تیشفاف
 لیپتانس نیا هایفناور نیشود قابل توجه است چون ا یاستفاده م یجازکه در آموزش م نترنتیا

 جهیخارج شده و توجه کاربر را به خود جلب کنند در نت تیاز حالت شفاف یرا دارند که به راحت
 یدر پژوهش خود نشان م زی( ن2015برود. آگارد) یگرید یزیاز کالس به سمت چ کاربرتوجه 

کننده حواس مانند  شانیپر ایکننده  جیاهداف گ یبرا ییهایز فناوردهد که دانش آموزان غالبًا ا
دهد  یاو نشان م یها افتهیکنند.  یاستفاده م یا فهیو کار چند وظ فهیخارج از وظ تیفعال
شده،  جادیا  یبدن یعادتها لی. به دلستیانتخاب آگاهانه ن کی شهیهم فهیخارج از وظ تیفعال

وب  ینسبت به برخ یتامل شیپ تیرا به صورت جذاب یدتعا یغالباً حواس پرت انیدانشجو
 کنند.  یبوک( تجربه م سیشوند )به عنوان مثال ، ف یم دیکه اغلب بازد یتهایسا

 یدر آموزش مجاز ریکدیگبا تعامل تعامل با استاد و  تیفیتجربه دانشجومعلمان از ک -5جدول

 مفهوم فراوانی مقوله مضمون)تم(

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

کاهش سطح 

یستگی های اساتیدشا  

وساطت و 

دگرگونی ادراک و 

عمل در جهت 

کاهشی)کاهش 

شایستگی های 

 نگرشی(

عدم احساس مسوولیت بعضی  16

 اساتید

 رفتار خشک بعضی اساتید 

فعال نبودن اساتید  5  

 سخت گیری اساتید 14

عدم اعتماد اساتید به  6

 دانشجویان

عدم درک متقابل استاد و  7

 دانشجو

عدم دقت برخی اساتید به  6

 حضور و غیاب

 

                                                 
1 Ready to hand 
2 Present at hand 
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 مفهوم فراوانی مقوله مضمون)تم(

 ارائه تکالیف زیاد 15 

شایستگی های 

 مهارتی)کاهش عمل(

 

 

 

 

 

 

 

 

یکنواختی تدریس و سخنرانی و  14

 نبود بحث در کالس

 محدودیت کالس به تدریس

 یک طرفه بودن کالس 20

کالس جذاب تعداد کمی از  3

 اساتید

نشجوها عدم مشارکت دادن دا 12

 توسط بعضی اساتید

 

کاهش شایستگی 

 های دانشی

عدم تسلط بعضی اساتید به کار  6

 سامانه

 

 کیفیت پایین تدریس 10

مهارتهایی که باعث  

اثربخشی کار اساتید  

شوند می  

مهارتهای 

ضروری)مهارتهای 

غالب بر برحی 

 وساطت ها(

تاثیر روش استاد بر نادیده  8

انهگرفته شدن مشکالت سام  

 جذابیت کالسهای گفتگویی 14

تاثیر سوال پرسیدن استاد در  9

 جلب توجه

 

تاثیر زیاد روش و اخالق استاد  12

 در میزان جلب توجه دانشجویان

تاثیر زیاد ارتباط تصویری و  15

 مشارکت

 

 جذابیت کالس با پاورپوینت 11

 

لزوم فعالیت خواستن استاد در  10

 حین تدریس
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 مفهوم فراوانی مقوله مضمون)تم(

کاهش سطح  ارتباط 

و تعامل موثر با 

 همکالسی ها

 

 

کاهش ادراک و 

ارتباط با همکالسی 

 ها

 

 

 کاهش ارتباط با همکالسی ها 9

 نبود کار گروهی دانشجویان 3

 ارتباط ضعیف با همکالسی ها 4

صحبت با همکالسی در شبکه  14

 های اجتماعی در حین کالس 

 

  دیاسات ینگرش یها یستگیشا فیتضع
 یار برخرفت آنها از تیدر مصاحبه ها اظهار نمودند عدم رضا انیکه دانشجو یاز موارد یکی

 و بود کهنشجاستاد و دا نیو نبود اعتماد متقابل ب دیاسات یبرخ یریپذ تیو عدم مسوول دیاسات
ز ا یکیشده است. به عنوان مثال  یم دیاسات یتند برخ یو رفتارها یریمنجر به سخت گ

کنند و ینم تیدهند زمان رعاینم یتیبه کالسها اهم دیاسات یبرخ": دیگو یم نعلمادانشجوم
 یضورحکه در  میدار یدیاسات "معتقد است: یگرید ی. دانشجو"کنند یم تیرا اذ انیدانشجو

ره رباد یگرید یدانشجو نیهم چن ."کردن رییتغ یلیخ یدر مجاز یخوش اخالق بودند ول یلیخ
س تفاوت هست در کال یو حضور یاستاد مجاز نیب":  دیگو یم نینعدم اعتماد متقابل چ

الن او  کردند یقبول م ندهیگفتم و حرف من را به عنوان نما یاز مشکالت را م یلیخ یحضور
  ."کنند و اعتماد متقابل کم شده است یحرف منو قبول نم یدر آموزش مجاز

 یریعدم شکل گ ژهیبه و یزرسد به خاطر نبود ارتباط کامل در کالس مجا ینظر مبه 
رتباط دم وجود انشود. ع جادیا یدانشجو و استاد تعامل درست نیشود بباعث می یارتباط عاطف

 یم یسع فیتکال شیبا افزا دیاتاس ان،یشود که به نظر دانشجوکامل منجر به عدم اعتماد می
  .کنند شتریرا وادار به کار ب انیودانشج یکنند به نوع

. دهند یم فیتکل دیشده و اکثر اسات شتریها ب یریشده و سخت گ شتریب یلیخ فیتکال "
ه نظر بهم  فیتکال یو بعض فتهیم ادمونیروز آخر  فیاز تکال یبعض فیبودن تکال ادیبه خاطر ز

 میتصم انیبوده که دانشجو ییمعنا یسخت و ب یلیخ فیتکل کیهستند.  یمسخره ا فیتکال
 ."دگرفتند انجام ندهن

 سیسرو ایکه چگونه استفاده از دستگاه  درمی یابیم گزارش افراد از کار با فناوری با مطالعه
را  یزیچه چ ی،استفاده از دستگاه  از نظر تصور و و یا قرار داده است.  ریرا تحت تأث یدرک و

 ایاو را دعوت  سیا سرویکه استفاده از دستگاه ، می فهمیم کاهش داده است و سرانجام ای تیتقو
گفت نوع  دیبا یدارشناسیاز منظر پساپد (.36،ص2014ان،یونیکرده است)اف یزیه چه چمنع ب

 یبه برخ لیتما یشود؛ در واقع فناوررفتارها را موجب می نیا یبه نوع یارتباط در آموزش مجاز
 ینگرش یرسد مهارتها یبه نظر م. کندمی جادیا انیو چه در دانشجو دیرفتارها را چه در اسات
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و  شاتیمجموعه گرا یعاطف ای ینگرش یها یستگی. شاشودیم فیتضع یکالس مجاز در دیاسات
(. 1376،یاست)ملک تیو ترب میعالئق آموزش دهنده نسبت به مسائل و موضوعات مرتبط با تعل

که نظارت  نیبه خاطر ا دیمساله باشد. اسات نیاز هم یبخش تواندیعالقه و احترام به دانشجو م
ها و الزام  یریسخت گ یبا برخ  کنندیم  یو نحوه عملکرد آنها ندارند سع انیبر دانشجو یکامل

 یامکان ارتباط و برگزار یآن را جبران کنند. در واقع اگرچه فناور شتریب فیبه تکال انیدانشجو
و دگرگون ارتباط کامل،  یبه خاطر عدم برقرار گرید یاز جنبه ا یول کندیکالس را فراهم  م

که دارند  ییرفندهابا ت دیاسات یبرخ البته. دهدیرا کاهش م متیتماد و صماعنمودن ادراک، 
 :دهندیسازمان م یکالس را به نحو بهتر یفضا

لسه جهر  دیاز اسات یکیکه دانشجو بخونه مثال   کنندیبرخورد م ی( طوردیاز اسات ی)بعص
رس دبه  میبود شد و مجبور یبود که به درس مربوط م یطور فشیتکل یاستاد ایپرسه.  یم

 .میرا بتونم انجام بد فیتا تکل میگوش بد
 

 د یاسات یو دانش یمهارت یها یستگیکاهش سطح شا
اد ه تعدندارند، اگرچ یکاف تیرضا یمجاز یدر فضا دیاسات سیدر کل از تدر انیدانشجو

 تیفیه کنسبت ب انیعموما دانشجو یرا جلب کرده بودند ول انیدانشجو تیرضا دیاز اسات یکم
دریس تترک . به هر حال با توجه به برخی ویژگی های مشنداشتند یمثبت دگاهید دیاسات سیتدر

ادعای دانشجویان در مورد کاهش  که هم در آموزش مجازی و هم حضوری مطرح هستند،
در  و کهدشایستگی اساتید بر اساس تجربه ای که از آموزش حضوری داشتند و مقایسه بین آن 

 سیتدر ینواختکیکه اشاره کردند  یاز جمله موارداشاره می کردند، می باشد  مصاحبه ها به آنها
 و یالخرا خشک،  یکالس مجاز انیار دانشجو یکیبحث در کالس بود؛  بودو ن یو روش سخنران

رائه ااستاد  میرد داشتمو: دیگو یبا حالت اعتراض م یگرید یکند. دانشجومی فیتوص تیفیک یب
 میتاد دار. اسکنند یسواستفاده م دیو از کالس خارج شده و  در واقع اساترا به دانشجوها داده 

  ....میدیصداشون را شن قهیدق 10فقط  دیو شا میجلسه داشت4
 دیاساتکند: می انیگونه ب نیا سیتدر یخود را از مهارتها تیعدم رضا یگرید یدانشجو
ده اند. زاز بشان سر  تیاز مسوول آمده و نییکارشان پا تیفیقرار گرفته اند و ک ریهم تحت تاث

ها  سیرتد یدر مجاز یخوب بودند ول یلیخ یدر حضور دیدادند... اسات یخوب درس نم دیاسات
ستاد و ا دهند یشکل هست که کل کالس را بچه ها ارائه م نیاز کالسها به ا یلیخخوب نبود. 

 .ندارد یسیتدر
علمی در  یهاییه مهارتها و تواناهاست که ب یستگیمهارتی آن بخش از شا یها یستگیشا

مورد  یبه مجموعه دانشها یدانش یهایستگی(. شا1376،یمرتبط می شود)ملک یریادگی ندیفرا
از جمله  یو روان شناخت ی(. دانش فناور1399،یاشاره دارند)عباباف، فراستخواه و قدوس ازین
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 یمجاز یحاکم بر کالسها یرسد فضا یباشد)همان(.  به نظر ممی دیاسات ازیمورد ن یدانش ها
 ییعدم آشنا نیاستاد و دانشجو، و همچن نیاست که به خاطر عدم ارتباط درست ب یبه گونه ا
 یشده است. خستگ دیعملکرد اسات تیفیبا کار با سامانه، باعث کاهش ک دیاز اسات یکامل برخ

ث شده است امکان از کار با سامانه و نبود ارتباط چهره به چهره و عدم درک متقابل باع یناش
وساطت فناورانه بر  یدراشناسیپساپد هیکند. در نظر دایکاهش پ زین انیمشارکت دانشجو

متفاوت از انسان  تهیویسوبژکت ،یشده با فناور وساطتگذارد و انسان  یانسان اثر م تهیویسوبژکت
جهان  ی( . در واقع جهان وساطت شده با فناور2015ک،ی، فرب1دارد)روزنبرگر یبدون فناور

این مساله به ویژه به نظر می رسد نوع رابطه غیریت که  است. یمتفاوت از جهان بدون فناور
ایجاد می شود تشدید می شود و دانشجو کالس و استاد در در قالب یک دستگاه می بیند و با 
توجه به چگونگی رابطه غیریت که توصیف شد طبیعی است که برخی جنبه های کاهشی در 

 مهارت استاد اتفاق بیفتد. سطح کالس و
 

 دیاسات یضرور یمهارتها
شود یم یلقت ییبه عنوان مهارتها انیدانشجو دگاهیاز د دیاسات سیتدر یاز مهارتها یبرخ

اظهار  لمانشود. دانشجومع شتریب یآموزش مجاز یداشته باشند تا اثربخش دیکه الزم است اسات
 یبهتر یثربخشکردند و کالس آنها ا یم تیرا رعامسائل  نیا دیاز اسات یداشتند که تعداد اندک

از  یاریتواند بسمی دیو نحوه رفتار اسات سیدانشجومعلمان روش تدر دگاهیداشته است. از د
ور و و محو اتخاذ روش گفتگ انیمشکالت سامانه را پوشش دهد؛ از جمله مشارکت دادن دانشجو

نحوه  در خصوص انیز دانشجوا یکی. دیفزایبکالسها  ییو کارآ تیتواند بر جذابپرسش و پاسخ می
 :دیگو یم نیچن دیاسات سیتدر

 ینفستکنند. حالت  ینظرخواه انیبهتر است استاد فقط متکلم وحده نباشد از دانشجو 
نند و ه کاستفاد انیاز نظرات دانشجو دیاستفاده کنند. بهتر است اسات یکنند از شوخ جادیا

ت موثر هست و تعامال یلیباشه خ یریارتباط تصو یکنند وقت لیدر کالس دخ انیدانشجو
 .. تن صدا و لحن کالم استاد هم موثر هستردیگ یصورت م یعاطف

کند: یم فیصورت کار استاد را توص نیداشت و به ا تیاز کالسها رضا یکیاز  ییدانشجو
ظم و من استاد کامال یکالس بود که محتوا کیدارد که بهتر هست.  ییکالسها حالت گفتگو یکی

بود.  قیال استاد واقعا نیخوب بود و ا یلیمنظم بود. و صداشون هم خ یلیشده و خ یسازمانده
نه ضعف ار ککدارد اگر کار استاد خوب  یکنند. سامانه مشکالت یم یبررس قیدق یلیرا خ فیتکال

 .ادیسامانه به چشم نم

                                                 
1 Rosenberger 
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 زانیدر م یارکتاتخاذ روش مش ژهیدانشجومعلمان بر نقش مهم استاد و روش او به و
ته داش انیب نیخصوص چن نیدر ا انیاز دانشجو یکینمونه  یداشتند برا دیکالس تاک ییرایگ

  :است
 یریدرگ دارد و با کاهش نظارت استاد امکان مشارکت و رینظر من نظارت استاد تاث به

 نکهیاست ه رگذاریتاث یلیاستاد خ سیتدر یکنه. روشها و راهبردها دایدانشجو ممکنه کاهش پ
در  ژهیود به پروژه بخواه ای فیتکل انیاز روش پرسش و پاسخ استفاده کند در انتها از دانشجو

 ..است رگذاریتاث یلیبخواهد خ فیاز دانشجو تکل السهمون زمان ک
آن  به انیوانشجاست که د یاز نکات زیه ن ریو غ نتیمانند پاورپو ییاستفاده از نرم افزارها

 :دانستند یکالس م تیدر جذاب یعامل اشاره داشتند و آن را
 کی کالسها فقط یبهتر هستند بعض یو سوال و جواب هست کم نتیکالسها پاورپو یبعض
 .ستین یتنوع چیوه شهیاستاد که قطع و وصل هم م یبا صحبت ها یصفحه خال

ست: شته ادا ریگوش کردن تاث زانیاستاد در م ریتصو دنید انیاز دانشجو یکیاعتقاد  به
 یلیخ نیاکه  میددید یکردند و ما چهره شون را م یرا روشن م نیدورب دیدو تا از اسات یکی

  مینستدا یمخودمون را موظف  یبه نوع میدید یاستاد را م یخوب بود. وقت یلیداشت و خ ریتاث
 .میگوش کن
توان گفت در کنار می دیدر مورد نحوه عملکرد اسات انیتوجه به نظرات دانشجو با

چشم  اریکالس بس یکارائ زانیدر م دیسامانه و... نقش اسات تیفیمانند ک یو مسائل هارساختیز
رسد. به  یبرجسته به نظر م یلیخ دیو نحوه ارتباط اسات زانیخصوص م نیو مهم است. در ا ریگ
 دیبا ،یفناور یشیو افزا یکاهش یکه با توجه به جنبه ها سیمتنوع تدر یروشها ازاستفاده  ژهیو

 نیا یو فناور ابدی یم شیمختلف افزا یامکان استفاده از نرم افزارها یآموزش مجازگفت در 
رسد با توجه به  یمتنوع استفاده شود که البته به نظر م یدهد  که از نرم افزارهاامکان را می

از نرم افزارها نداشته اند. اسکال و  یادیاستفاده ز دیاز اسات یلیخ ان،یجودانش حاتیتوض
پرداخته اند بر نقش  یموفق در آموزش مجاز دیاسات یمولفه ها ی( هم که به بررس2020)گرانید

 جادیکنند و معتقدند ا یآنها اشاره م سیتدر تیدر موفق دیاسات یو همدل کیارتباط نزد
بود که توسط  ییدر تمام واحدها ینقطه قوت قابل توجه ان کرونامدر ز یارتباطات اجتماع

 یدیشد که اسات شخصپژوهش هم م نیا هاییافتهکردند. در  یکسب م ییرتبه باال انیدانشجو
 انیداشته و دانشجو یخوب یآنها اثربخش یدارند کالسها انیکه ارتباط خوب و همدالنه با دانشجو

علت آن هم این است که فناوری در آموزش مجازی ارتباط آنها دارند.  یبه کالسها یتوجه بهتر
که رابطه مستقیم وجود ندارد و رابطه کالسی به صورت رابطه را به شکل خاصی در می آورد 

 تیاهم گرانیو د (2020)اسکال هایغیریت در می آید که لزوم همدلی بیشتر را می طلبد. یافته
. در واقع برخی (9)ص"کندرا برجسته می یشخص طاتارتبا جادیا قیاز طر رانیکردن فراگ ریدرگ
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اساس  ناوارنه از کاهشی به سمت افزایشی سوق دهد. برمهارتهای اساتید می تواند وساطت ف
 نیدر ا انیدانشگاه فرهنگ دیرسد که متاسفانه اکثر اسات یبه نظر م نیپژوهش حاضر، چن افتهی

و نبود تعامالت  دیمعموال از عدم درک توسط اسات انینداشته و دانشجو یخصوص توجه کاف
 .سازنده گله مند بودند

 
 ها یبا همکالس ارتباط

 یجازم یکه در آموزشها یسامانه ا تیماه ژهیو به و یمجاز یکالسها تیخاطر ماه به
دود خود تا ح یها یبا همکالس انیارتباط دانشجو زانیشود ماستفاده می انیدانشگاه فرهنگ

که ر شبدخود  یها یارتباط با همکالس ان،یاست. اگر چه به گفته دانشجو افتهیکاهش  یادیز
ط ارتبا نیا ،یشدر بستر سامانه آموز یبرقرار بوده است ول ید واتساپ تا حدودمانن یاجتماع یها

 .است دهیبه حداقل رس
م هارتباط با کند: می فیتوص نیخود را چن یها یارتباط با همکالس انیاز دانشجو یکی

 یذا مو  باهم غ میساعته با هم بود 24در خوابگاه  یشده. در حضور فیضع یلیها خ یکالس
 .ستین شتریب قهیچند دق یروز یاالن در گروه مجاز یو.. ول میرفت یم رونیب میخورد

 یاسم م کیفقط  میها یاز همکالس یمن در کالس مجاز: دیگو یم دیگری انیدانشجو
  .میداشت با هم تعامل و معاشرت میگرفت یم ادیشدن را  یاجتماع ینوع یحضور یدر فضا نمیب

 یلیها خ یمکالسهارتباط با دهد : رخ می یاجتماع یاتنها در شبکه ه انیدانشجو ارتباط
 یفیستاد تکلر ا. اگمیارتباط ندار ادیدر کالس ز یول میکم شده است. در گروهها باهم ارتباط دار

 یمرف حبا هم  یکالس در گروه کالس نیدر ح رهیاعتراض و غ یگرفتن برا میتصم یبرا دیبگو
 .نمیز

مکان  کیتنها در  یکیزیعموال دانشجو به لحاظ فاست که م یبه گونه ا یآموزش مجاز
افتد و از آنجا که  یاو اتفاق نم یبرا یکالس حضور یاست که آن فضا یعیطب رندیگ یقرار م

همزمان و تعامل  یریوارتباطات تص یبرا یادیهم امکانات ز انیدانشگاه فرهنگ یسامانه آموزش
به خاطر  نیدارند و ا یافسردگ یو حت ییااحساس تنه انیاز دانشجو یلیچندجانبه را ندارد، خ
 لسوفانیاز ف یکیباشد.  میها  یو عدم تعلق کامل به کالس و همکالس ینبود ارتباطات اجتماع

کند: من، اضافه می "پس هستم شمیاند یمن م" یعنیدر نقد جمله معروف دکارت  یفناور
 مه تقوی، خوشنویس و موسوی،ترج چم،یهستم)اورتگا، نقل از م رامونمیپ طی)شاملِ( من و شرا

او  یها یژگیو ودر انسان  یانسان نقش مهم رامونیو پ هایفناور ط،یمح نی(. بنابرا59، ص1394
 ییاست که دانشجو یعیطب  در واقع سوژکتیویته خاصی با وساطت فناورانه شکل می گیرد.دارد. 

کند از نظر شرکت می یکه در کالس حضور ییشود با دانشجومی نیاتاق، آنال کیکه تنها در 
 یفضا نکهیا ژهینوع بودن متفاوت باشد، به و ینوع مشارکت و نوع گوش کردن و حت ،یریادگی
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در ناخودآگاه  یدانشگاه طیمح ریتاثپنهان و  یو بحث برنامه درس کیآکادم طیدانشگاه و مح
 ماند. یمغفول م انیدانشجو

 

 بحث و نتیجه گیری

 یزیو چ دهدیبه ما م یریچ یهر فناور یدارشناسیپساپد از منظرهمان طور که اشاره شد 
( معموال جنبه های کاهشی کمتر مورد توجه 1978که به اعتقاد آیدی) کند،یرا هم از ما سلب م

به  انیدارد و دانشجو ییایمزا یآموزش مجاز ان،یطبق نظر دانشجواست. در پاسخ به سوال اول و 
 ینوع آموزش حت نیدانند و استفاده از ا ین را مناسب مآ طیشرا یدروس و برخ یبرخ یبرا ژهیو

و  یریبه لحاظ انعطاف پذ یکردند. آموزش مجاز هینکات توص یبرخ تیبا رعا را یعاد طیدر شرا
مورد  یبا فناور شتریب ییآشنا نیدر وقت و زمان و همچن ییو صرفه جو انیدانشجو یراحت
 موارد کامال مشهود بوده است. نیدر ا یفناور یشیافزا یبوده است و جنبه ها انیدانشجو تیرضا

 یبا فناور شتریبوده تا ب یاجبار قیتوف کی یمعتقد بودند آموزش مجاز انیدانشجو نیهمچن
در  شتریب یو آزاد یکند. راحت دایبهبود پ دیاسات یآنها و حت یفناور یآشنا شده و مهارتها

. اشاره کردند یآموزش مجاز یایوان مزابه عن انیدانشجوبود که  یهم نکته ا یمجاز یکالسها
جنبه افزایشی فناوری بیشتر از بابت صرفه جویی در وقت و هزینه، آزادی و راحتی یبشتر برای 

نوع آموزش  نیادر بود،  انیرفتار دانشجو رییتغ ،یکاهش یهادر مورد جنبهدانشجویان بوده است. 
پژوهش . در و القا می کندفراهم کرده  انینامطلوب را در دانشجو یرفتارها یبرخ نهیزمفناوری 

)آدامز و در هنگام استفاده ار فناوری اهمیت بسیاری دارد توجه به عادات ،یدارشناسیپساپدهای 
 یداخل یها یریسوگ یدارا یهر فناور ی( طراح2021) 1نیووبه اعتقاد (. 28،ص2016تامسون،

نکته   .کند یم لیخاص را تسه یاآن است و رفتاره یارزش ای یاخالق یها تیدر مورد موقع
 یریگد منجر به  شکلتوانیم رفتارهای نامطلوباست که تکرار و ادامه  نیدر ا تیحائز اهم

در مورد مفهوم  دگریها دگاهی( با توجه به د1990)یدیشود. آ انیادات نامطلوب در دانشجوع
 یها ی. هر چقدر ابزار و فناوررا مورد توجه قرار داده است یابزار، رابطه انسان و فناور تیشفاف

خواهند  یبهتر ییکارآ یباشند و کم تر جلب توجه کنند دارا یشتریب تیفشفا یدارا یآموزش
 لیاز جمله موبا یمورد استفاده در آموزش مجاز یو دستگاهها لیرسد وسا یبود. اما به نظر م

به  ژهیبه و نیکنند و ادارند و معموال ممکن است توجه کاربر را به خود جلب  یکمتر تیشفاف
به  ،یدعوت/مهار فناور یژگیدر واقع با توجه و افتد. یاتفاق م شتریب نترنتیخاطر اتصال آن به ا

عدم  یمواقع نوع یمورد نظر است، در برخ یدارشناسیکه در پساپد یتامل شیدر درحالت پ ژهیو
 فتد. ا یاتفاق م یمجاز یاز درس در کالس ها ریغ یتمرکز و توجه به مسائل

                                                 
1 Yuen 
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نقش وساطت فناورانه  یدارشناسیپساپد بر اساس در پاسخ به سوال دوم سعی بر آن بود تا
سوال از  نی؛ در پاسخ به امشخص شود یاز کالس مجاز انیدر نوع درک و استنباط دانشجو

که همه  میدیو ... پرس فیتکال ،یابینحوه ارزش ،یریادگی زانیدر خصوص م انیدانشجو بتجار
 تیو کم تیفیاز ک انیدانشجو یبه طور کل دیبودند. مشخص گرد یفناور ریاثنها تحت تیا

همان ضعف  ای رساختها،یمانند ضعف ز ینداشتند. آنها به عوامل یکاف تیرضا یمجاز یکالسها
 یو مشکالت سامانه کار وساطت فناور نترنتیهم اشاره داشتند که از جمله سرعت ا یخودِ فناور

ا اعتقاد داشتند که به خاطر نبود ارتباط درست و عدم تعامل ثمربخش، کرده بود. آنه فیرا تضع
هم اشاره شد و مورد بحث قرار  یگریمشکل بوده است. نکته د یریادگیکالسها خسته کننده و 

نوع وساطت  یمساله هم ناش نیکه ا بود یمجاز یکاهش تمرکز در کالسها ایگرفت، عدم تمرکز 
 یها افتهیاز  یکرده است. برخ جادینوع آموزش ا نیدر ا یوربود که فنا یطیفناورانه و شرا

 افتهی زیو ن (2017)اوانکووا  و موس  نگو،یپژوهش و یها افتهیاز  یسوال با بخش نیحاصل از ا
و  یمشارکت کنندگان از مشکالت فن تیدر مورد شکا(2020) ولویو کو نیپژوهش بلتک یها

دارد. اشاره مشارکت کنندگان به مقدار  یهمخوان ،ینبهتر ف یبانیو پشت رساختهایلزوم بهبود ز
 نیا یها افتهی دبه مانن (2017)اوانکووا  و موس  نگو،یپژوهش و یها افتهیمعقول هم در  فیتکل

از  دیاست که طراحان با نیقرار گرفته بود. در بحث وساطت فناورانه اعتقاد بر ا دیسوال مورد تاک
داشته  یآگاه دهدیما را شکل م یزندگ یورا، فناغلب ناخواسته که در آن یها وهیش

 وعن نیدر ا یفناور تیفیرسد ضرورت توجه به ک یبه نظر م (285، ص1،2015)اسپانباشد
لپ تاب و  یهم که با فناور یآموزش مجاز نکهیباشد. با توجه به ا یم یاساس اریآموزش بس

 یکاربردها یهمزمان برا ها،یفناور نیامکان وجود دارد که ا نیا رد،یگ یصورت م رهیو... غ لیموبا
 یچندگانه فناور یکننده مفهوم تحقق ها یکه در واقع تداع رندیمورد استفاده قرار بگ یگرید
با  ژهیباشد. به و یم یاساس ارینوع آموزش بس نیدر ا یفناور تیفیباشد. ضرورت توجه به ک یم

و خاص طراحان و  ژهیمل افراد، نگاه ودر نحوه ع یوساطت فناورانه و نقش فناور کردیتوجه به رو
واسطه  یطراحان در خصوص نقش ها ینیب شیو پ یآموزش مجاز یو بسترها یسازندگان فناور

آموزش  ژهیو یدستگاه یرسد طراح یرو به نظر م نیتوجه باشد. از ا دمور دیبا هایفناور یا
را داشته باشد و  تیشفاف نیشتریکه ب یباشد، دستگاه یتواند نکته قابل توجه یم یمجاز
داشته باشد. به  یکمتر یرا موجب شود، و در واقع تا حد ممکن چندگانگ یحواس پرت نیکمتر

کننده در آموزش  افتیکه معموال به عنوان در یهوشمند، به عنوان ابزار لیموبا مثالعنوان 
رکت به لمس کردن و ح لیبودن تما یو لمس ژهیشود به خاطر ساختار و یاستفاده م یمجاز

 یو استفاده از نرم افزار ها و شبکه ها شتریو کاربر را به لمس ب زندیانگ یانگشت در صفحه را برم

                                                 
1 Spahn 
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صفحه در  کیدر  یمدت طوالن یرسد ماندن برا یبه نظر م ژهیکنند و به و یمختلف دعوت م
قابل  شیلپ تاپ هم کم و ب ای انهیرا یمشکالت برا نیرسد، ا یها مشکل به نظر م یگوش نیا

 تصور هست.
تعامل با  تیفیک انیدانشجو دگاهیپژوهش نشان داد از د یها افتهدر پاسخ به سوال سوم ی

از  انیداشته است. دانشجو یکاهش قابل توجه دیاسات سیکار و تدر تیفیو به طور ک دیاسات
و خسته  کنواختی یبه طور کل دیاسات سیگله داشتند و معتقد بودند تدر دیاسات یرفتار برخ

به  یمتنوع استفاده کردند ول یهم بوده اند که از روشها یدیده بوده است. هر چند اساتکنن
 یبا آنها داشته باشند و اثربخش ینتوانستند ارتباط و تعامل خوب دیاسات شتریب ان،یاعتقاد دانشجو

در  مسائل به خاطر نبود ارتباط کامل نیا شتریداشته اند. البته همان طور که اشاره شد ب ینییپا
نسبت به  دیاسات یو عدم تسلط برخ ییعدم آشنا نیعدم درک متقابل و همچن ،یمجاز یفضا

با  انیبوده است. در خصوص ارتباط و تعامل دانشجو یمجاز یو آموزش در فضا یفناور
خود  یها یبا همکالس انیو نحوه ارتباط دانشجو زانیم دیخود مشخص گرد یها یهمکالس
معتقد بودند ارتباط با  انیدانشجو شتریمعنا که اوال ب نیاست؛ به اشده  یاساس راتییدچار تغ
و به اصطالح  یمجاز یباهم، در گروهها انیکم شده، دوما ارتباط دانشجو شانیها یهمکالس
شد از آنجا که  انی. همان طور که بیبا کالسها بوده است و نه در کالس مجاز یمواز یگروهها

همزمان و تعامل  یریارتباطات تصو یبرا یادیهم امکانات ز نایدانشگاه فرهنگ یسامانه آموزش
به خاطر  نیدارند و ا یافسردگ یو حت ییاحساس تنها انیاز دانشجو یلیچندجانبه را ندارد، خ
باشد. بر اساس  تواندیم اه یو عدم تعلق کامل به کالس و همکالس ینبود ارتباطات اجتماع

در  انیدادند که دانشجو صیوفق در دوران کرونا تشخم دیاسات (2020)گرانیپژوهش اسکال و د
که  افتندیآنها در نیتر دارند. همچن یو ارتباطات قو تیبه حما ازین جهیخطر انزوا هستند و در نت

در آموزش و  انیدانشجو عتممکن است با همان سر نیآنال یریادگی یها طیدر مح انیدانشجو
 نیآنال یریادگیآنها معتقدند که مشارکت در  نیبنابرا. رندینگ ادی رندیگیم ادی یحضور یریادگی

رسد تالش  یرو به نظر م نیدارد. از ا یبستگ انیو دانشجو دیاسات نیب یآموزش یبه روابط قو
از جمله مواردی  .است یضرور اآنه طیو درک شرا انیتر با دانشجو یروابط قو جادیا یبرا دیاسات

نها به عدم مسئولیت پذیری برخی اساتید در آموزش که مورد تاکید دانشجویان بود اشاره آ
مجازی بود. عدم برقراری ارتباط کامل در آموزش مجازی و نبود همدلی و درک متقابل باعث 
شده است چنین حسی در دانشجویان احساس شود به طوری که بیشترشان بر عدم درک آنها 

 شتریب یتسلط استاد بر کالس مجازکنترل و  نکهیبا توجه به اتوسط اساتید اشاره می کردند. 
نوع رابطه  جهیدر نت دیدانشجو را قطع نما ریتصو ایتواند به عنوان مثال صدا  یم یبوده و به راحت

در نوبت  یو حت ردیاجازه بگ دیصحبت کردن حتما با یمتفاوت خواهد بود و دانشجو هم برا
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راحتی در دانشجو ایجاد می  ، ارتباط چشمی وجود ندارد و حس عدم تعلق به کالس بهبماند
 شود.

مال تی اعحیافته های این پژوهش نشان داد که نقش فناوری در دگرگونی روابط، ادراک و 
 ا رویکردبیژه افراد در آموزش بسیار اساسی است. و مطالعه و شناسایی این دگرگونی ها که به و

 بیآس با. کمک خواهد کرد پساپدیدارشناسی می تواند انجام شود، به بهبود آموزش های مجازی
، و به یارو سخت افز ینرم افزار یرساختهایبهبود ز قیاز طر یمجاز یو بهبود آموزشها یشناس

نوع  نیا توانیم کاگیری فناوریهایی که دارای قابلیت وساطت بهتر و شفافیت بیشتری باشند
ر د ییوصرفه ج یابر ایمثل نوع درس  یطیو بنا به شرا یحضور یآموزش را در کنار آموزشها

 دانشگاه خاص باید در نظر داشت با توجه به ویژگی استفاده کرد. یمقتض طیدر شرا نهیوقت و هز
ن شجومعلمادان فرهنگیان به ویژه اهمیت  ارتباط نزدیکتر با اساتید و نقش الگویی اساتید برای
بارت ه عبم کند. آموزش مجازی در این خصوص نخواهد توانست امکان الگو گرفتن کامل را فراه

نشگاه ر دادیگر آموزش مجازی به ویژه با توجه به شرایط و زیرساخت هایی که در حال حاضر د
اطر فرهنگیان وجود دارد صرفا می تواند برای آموزش برخی دروس مناسب باشد ولی به خ

ی تی هابه معنای واقعی آن دارای کاس "تربیت معلم"محدودیت های فراوانی که دارد برای 
د آموزش بهبو های پژوهش می توان این موارد را برایسوال یها افتهیساس زیادی می باشد.  بر ا

در  یحت یازبستر آموزش مج یلزوم حفظ و ارتقا. 1مجازی در دانشگاه فرهنگیان پیشنهاد داد: 
 .3ی. جازم یدر کالسها انیدرباره اخالق و رفتار دانشجو شتریب یپژوهش ها. 2ی. عاد طیشرا
از  انیوتمرکز دانشج زانیبر م شتریو نظارت ب یو بحث کالس ییئه دروس به صورت گفتگوارا

 یوشهاراستفاده از  یدر طول کالس و به طور کل انیو پرسش از دانشجو ابیحضور و غ قیطر
ه صورت ب یابیانجام ارزش .4. صرف یِاز ارائه درس به صورت سخنران زیو پره سیمتنوع تدر

 ییزوم آشنال.5 ی. انیپا یابیبر ارزش ادیز دیپاسخ در طول ترم و عدم تاکو پرسش و  یندیفرا
ه بهر شیزااف مختلف جهت یو استفاده از نرم افزارها یو مدرسان با کار با فناور دیاسات شتریب

آموزش  طیراشبا ابعاد و  شتریب ییالزم جهت آشنا یمطالعه و آموزشها. 6ی. مجاز یکالسها یور
درسان مو  دیآموزش اسات. 7. خصوص نیدر ا انیاز نظرات دانشجو شتریب یریو بهره گ یمجاز

 شیفزااو  نوع فضا نیدر ا سیتدر تیبهبود و تقو یو راهکارها یدر خصوص ابعاد کالس مجاز
از  رساختهایز. بهبود 8ی. ریارتباط تصو قیاز طر ژهیبه و انیبا دانشجو یارتباط و همدل زانیم

ه امانس تیفیو ارتقا کی مشکالت فن اینترنت، به حداقل رساندن جمله افزایش سرعت و کیفت
 طیشرا د به بهبودتوانیچندجانبه که م یریارتباط تصو یامکان برقرار ژهیبه و ،یآموزش مجاز

 .نجامدیب یریادگی
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