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The purpose of this study is to investigate the post-phenomenological approach in 

virtual education and its implications for the educational system. Analytical and 

inference methods have been used to achieve this goal. The growing influence of 

information and communication technology in the education system; on the other 

hand, the large increase in the number of applicants for education has led to 

challenges such as the superiority of virtual education over face-to-face education 

and has led to changes in education and its methods. One of the latest developments 

in this area is virtual education. The educational system, as the official institution of 

education, cannot be unaware of these changes and must, along with the technical 

view of the development of new technologies to philosophical research and how to 

change the perceptions and experiences of educators and educators when using these 

new technologies. Post-phenomenology with a focus on technology is one of the 

promising qualitative approaches for transparency in this field. The research 

findings showed that each of the post-phenomenological concepts such as 

Technological relations, multistability, and transparency in virtual education had 

implications for the education system. As a result, simultaneous attention to both 

engineering and humanities approaches in designing virtual learning environments 

is essential in the education system. This research is an attempt in the field of 

humanities approach to new technologies along with its quantitative and technical 

development. 
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Extended Abstract 

Introduction 

Today, the educational system has undergone changes due to the emergence of new technologies, of which 

virtual education is one of the most important. Such technology-based training has created a new opportunity 

for learning. Although this type of training is done in virtual space, it pursues the realization of learning 

goals in the real world. For the effectiveness of virtual education as much as possible and to investigate how 

to transform the experience and perception of educational users, a deeper layer of it should be analyzed and 

explored, and this is not possible unless you look at it with philosophical glasses. Postphenomenology is a 

contemporary approach to the philosophy of technology that studies the relationship between humans and 

technologies, focusing on the various ways in which technologies help shape the relationships between 

humans and the world, viewing technologies not just as tools, but as mediators. They are seen as lying 

between the human experiences of the world. In this approach, case studies about how each technology acts 

and reacts in various social contexts are analyzed and investigated. Therefore, policy makers and designers 

of virtual learning environments for effective learning cannot ignore such philosophical studies. 

Methodology 

The current research seeks to analyze the postphenomenology approach in face of the present technologies 

in virtual education with analytical and inferential methods and its implications based on the concepts of 

postphenomenology such as technological relations, multistability and transparency for Specify the 

educational system.  

Discussion 

According to technological relations, we can consider implications for virtual education. That the designers 

of virtual education environments should have a detailed description and analysis of the types of 

relationships in these environments or pay attention to aspects of perception that are increased by technology 

and other aspects that are reduced. Finally, paying attention to the effect of the macro level of technology 

and the cultural relations that technologies create should not be forgotten along with the effect of the 

perceptual level or technological relations. 

Considering the multistability of technology, implications for virtual education can be considered. 

Multistability leads to habitual distractions and turning educational users to activities not related to 

education, and by cultivating correct technological habits, distractions can be reduced to a great extent. On 

the other hand, users can be limited in the dominant use of technology that is specific to virtual education, 

or that use can be highlighted. Finally, with short breaks during virtual training, it is possible to focus on 

the desired application of technology from multiple applications. 

Considering the transparency of technology, implications for virtual education can also be considered. 

The focus of an experienced and skilled user of technology is very different from that of a new user. 

Therefore, increasing skill in using technology has a direct relationship with technological transparency and 

the higher, the level of technological skill of educational users in virtual training, the more transparency can 

be witnessed. One of the other ways to create technological transparency is to normalize the use of 
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technology, in other words, whenever technology assumes the attribute of familiarity and working with it is 

normal, then we can witness more transparency. Finally, disturbing technology will not have transparency 

for users, no matter how much we don't witness technological disturbances such as slow internet speed or 

computer failure in virtual training, we can somehow experience transparency in such trainings. 

Conclusion 

As a result, it can be said that the way is open for other researches in the field of new technologies in 

education with a post-phenomenological approach, and researchers can achieve valuable results by resorting 

to the concepts developed in this philosophical approach. This research is an effort in the field of educational 

technology philosophy along with its technical development. 
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  ها:واژهکلید

 ، یدارشناسیپساپد، یآموزش مجاز

 استلزامات، ینظام آموزش

نظام  یو استلزامات آن برا یدر آموزش مجاز یدارشناسیپساپد کردیرو یواکاو، حاضر پژوهش نیهدف از ا: هدف

 . باشدیم یآموزش

بهره گرفته  یو استنتاج یلیتحل یها از روش و با توجه به ماهیت پژوهش هدف نیبه ا یابیدست یبرا: روش پژوهش

 .شده است

انبوه  شیافزا گرید یاطالعات و ارتباطات در نظام آموزش و پرورش و از سو یگسترش روزافزون فناور: هایافته

 جادیرا به دنبال داشته و باعث ا یدر برابر آموزش حضور یآموزش مجاز یاز جمله برتر ییهاچالش، آموزش انیمتقاض
آموزش ، طهیح نیدر ا ریاخ یهایدگرگون جینتا نیدتریاز جد یکیآن شده است.  یهاوهیدر آموزش و ش ییهایدگرگون

در کنار نگاه  دیغافل باشد و با راتییتغ نیاز ا تواندینم، تیو ترب میتعل یبه عنوان نهاد رسم یاست. نظام آموزش یمجاز
در هنگام  انیو مترب یادراک و تجارب مرب یو نحوه دگرگون یبه کنکاش فلسف نینو یهایبه گسترش فناور یفن

 یبرا یفیک دبخشیام یکردهایاز رو یبا تمرکز بر فناور یدارشناسیبپردازد. پساپد نینو یهایفناور نیاز ا یریگبهره
روابط  لیاز قب دارشناسانهیپساپد میاز مفاه کی پژوهش نشان داد که هر یها افتهیاست.  نهیزم نیدر ا یسازشفاف

 .دارد ینظام آموزش یبرا یتاستلزاما یدر آموزش مجاز تیو شفاف یچندگانگ، فناورانه

 یآموزش مجاز یهاطیمح یدر طراح یو علوم انسان یمهندس کردیتوجه همزمان به هر دو رو جهیدر نت: گیرینتیجه

در کنار  نینو یهایبه فناور یانسانعلوم کردیرو نهیدر زم یپژوهش تالش نیاست. ا یدر نظام آموزش یاز موارد ضرور
 . آن است یو فن یگسترش کم
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  مقدمه

 )فاوا( 1اطالعات و ارتباطات مواجهه با انقالب دیجیتالی و ظهور فناوری، روبرو است و دشواری امروزه با وضعیت پیچیده نظام آموزشی
این سیستم را با مسائلی ، مند گردند بهره العمر و پژوهش محورهای مادامآموزش که تمایل دارند از متقاضیان آموزشو سیل انبوهی از 

های فناورانه در پی گسترش نفوذ فناوری در عرصه تعلیم و تربیت به ظهور رسیده ( معتقد است چالش1391) روبرو ساخته است. باقری
در مقایسه با آموزش  2اعتبار آموزش مجازی، قش معلم با فناوری آموزشی و به عبارتی مرگ معلماست. مسائلی مانند جایگزین شدن ن

های مجازی از جمله مسائلی است که در این آموزان با محیط واقعی به جای محیط یا مالزمت بدنی دانش 3و ضرورت تجسد حضوری
و پیشرفت در فناوری اطالعات و ارتباطات سبب ایجاد نگرشی نو و چالش مورد نظر قرار گرفته است. مسئله افزایش متقاضیان آموزش 

 آموزش مجازی است.، های اخیر در این حیطههای آن شده است. یکی از جدیدترین نتایج دگرگونیهایی در آموزش و شیوهدگرگونی
آموزش و یادگیری فراهم ، ندگیهای جدیدی را در عرصه زحلی برای این مسئله بوجود آمد و فرصتآموزش مجازی به عنوان راه

ای برای تغییر در آموزش هستند که موجب تسهیل ارائه و های آموزشی سازههای ارتباطی در سیستمآوریآورد. توسعه و استفاده از فن
 رخ آموزش مجازی اگرچه در فضای یادگیری مجازی (.44: 138۶، )فرآمدی اند های آموزشی در فواصل مکانی شدهدریافت برنامه

آرمانی در دنیای واقعی است. این هدف و  هدف و فرایندی، اما بکارگیری درست آن در جهت رسیدن به اهداف متعالی جامعه، دهدمی
را از ابعاد و زوایای مختلف خصوصاً در بسترهای فلسفی و نظری آموزش مجازی  فرایند آرمانی زمانی به درستی محقق خواهد شد که

  گیری از این آموزش را به درستی مشخص نمود.قرار داد و به عبارت بهتر باید مبانی نظری و فلسفی بهرهمورد مداقه و کنکاش 
گستره فلسفه فناوری طیف متنوعی از  برای بررسی فلسفی آموزش مجازی باید از دریچه فلسفه فناوری به این موضوع نگریست.

در فلسفه  ها ی این تنوعهایی بس متفاوت دارند. با وجود همهها و پرسشدغدغهگیرد که متفکران و فیلسوفان و پژوهشگران را در برمی
، کنش، توان تامل ژرف و انتقادی در ماهیت فناوری)رویکرد خرد( و تاثیر آن بر معرفتترین معنا این شاخه فلسفی را میدر کلی، فناوری

خه مهم فلسفه ارزیابی و نقد تعامل فناوری و انسان است. پیش جامعه و محیط انسانی)رویکرد کالن( دانست. یکی از اهداف این شا
های ما و مفاهیم را از خود متاثر بریم چنان تجربهسازیم و به کار میفرض مهم فلسفه فناوری آن است که ابزارها و وسایلی که ما می

فناوری نه تنها ، ظاره نشست. به تعبیر دیگرنای مجزا و مستقل این تغییرات را با روشی فلسفی به  توان در شاخهکنند که میمی
، توانند موضوع تامالت فلسفی ما باشند)کاجیآورد که میکه تغییرات اجتماعی و طبیعی به وجود می، دهدهای ما را گسترش میقابلیت
یکی از نخستین متفکرانی بود که فناوری را به موضوعی اساسی برای فلسفه تبدیل  4توان گفت هایدگردر این راستا می (.3۶-35: 1392

واقعاً وجودی یافت. فلسفه فناوری هایدگر مستقیماً خصلتی پدیدارشناسانه ای  و باز یکی از نخستین متفکرانی بود که در آن مسئله کرد
 (. لذاIhde, 1979: 103) دهده را برجسته و در معرض دید قرار میدارد؛ پدیدارشناسانه به این معنی که مبانی وجودی نهاد فناوران

 در پرسش این بلکه ها نیستحوزه دیگر کنار در، بشری تحقیق یا تالش موجودبین حوزه یک صرفا، هایدگر نزد به فناوری از پرسش
 ,Introna) است آن ماهیت باب در بنیادین پدیدارشناختی پرسش مستلزم دلیل همین به و دارد قرار او وجودشناختی پروژه مرکز

تاثیر  هایدگر های خود ازشود که در دیدگاههای فلسفه فناوری محسوب میترین چهرهیکی از شاخص 5دون ایدی .(2002: 226
نظر آیدی هرگاه هایدگر دارد. به  تر از آرایای متفاوتهایدگر سعی در رسیدن به نسخه بسزایی پذیرفته و با پیگیری خط سیر فکری

نشان از وجود جهان دارد و این معنای رئالیسم نزد اوست. از این نظر معنای رئالیسم در نظام فکری ، انسان به جهان واکنش داشته باشد
( پدیدارشناسی Ihde, 1998: 29; Ihde & Selinger, 2003: 126) اندیشانه فهم شودوی باید پدیدارشناسانه و بنابراین نسبت

پردازد. پدیدارشناسی با نسبت انسان بدین معنا که همیشه و همه جا به نسبت انسان و جهان می، گرایانهندیشانه است نه نسبینسبت ا
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2. Virtual Education 
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5. Don Ihde 



 

 

 

 

 

 
 ینظام آموزش یو استلزامات آن برا یدر آموزش مجاز یدارشناسیپساپد کردیرو یواکاو     

 

 

JPI, 2022; 16 (39): page 155 

155 

توان از حضور برجسته ابزار نمی، دهدو جهان و همبستگی این دو سروکار دارد. اگر پدیدارشناسی به نسبت ما با جهان توجه نشان می
کند (. پدیدارشناسی درباره ساختار ارگانیسم/ محیط تامل می۷۷: 1392، )کاجی ه انسان و جهان به سادگی بگذردبه عنوان واسطه و رابط

)آن چنان  اقتصاد و... کند، تاریخ، و بنابراین پرسش معرفت شناختی نیست که بخواهد معرفت را تابع امری بجز خودِ معرفت چون محیط
 & Ihde, 2007: 22; Ihde)« کاودپدیدارشناسی نسبت شی/ جهان )ارگانیسم/ محیط( را می»کند(. گرایی معرفتی میکه نسبی

33 :2003 elinger,S.) سخن بگوید 1شود تا آیدی از مفهومی جدید به نام پساپدیدارشناسیاین تصویر از پدیدارشناسی سبب می
 از جمله کسانی هست که 2فربیک پیتر پاول، د از آیدی(. بع59: 1392، )کاجی هایی خاص از پدیدارشناسی تاکید کندتا بر شاخص

 ,Verbeek, 2005; Verbeekبه آن پرداخته است) خود مختلف آثار در ارائه نموده و پساپدیدارشناسی از تفسیر و شرح بیشترین

2006; Verbeek, 2011همچنین ) (Selinger: 2006) ( وHasse: 2008)  و[(Rosenberger: 2014]) دیگر از 

نسخه ، (. آیدی با طرح رویکرد پساپدیدارشناسی در فناوری۶4: 1395، پور )مظفری باشندمی پساپدیدارشناسی مفسران و گرانپژوهش
تکیه و بر عمل  5و زیست جهان 4تجسد، 3های مهمی چون نظریه تغیّردهد که در آن بر شاخصای از پدیدارشناسی ارائه میاصالح شده

های میان انسان و خواهد ابزارهای الزم برای بسط و بررسی نسبتگرایی در مقابل نظرگرایی تاکید بیشتری دارد و با این رویکرد می
 فناوری و جهان را در اختیار ما قرار دهد.
های موردی ت و از این رو به بررسیانجام دادن پدیدارشناسی به جای بحث در باب آن اسای  پساپدیدارشناسی به نظر آیدی گونه

چون صدا ای  آورد. آیدی بر آن است که رویکرد وی به بررسی موردی بسیار بها دهد. پدیدارشناسی وی نه تنها با تحلیل پدیدهروی می
مختلف های سبک، کشتیرانی، نجوم و عکسبرداری پزشکی، های موردی زیاد دیگری در آشپزیکه بررسی، رودو موسیقی پیش می

های احکام پساپدیدارشناسی به نظر آیدی همگی با توجه به شاخص، دهد. به تعبیر دیگروجوه مختلف صدا و... نیز انجام می، موسیقی
( معتقد 1395) پور مظفری .(Ihde & Selinger, 2003: 117-118) شود و صرفاً بر تامالت نظری استوار نیستموردی ارائه می

 پساپدیدارشناسی آموزشی مورد استفاده قرار داد. توجه به هایفناوری مطالعات در عنوان رویکردی به توانرا میاست پساپدیدارشناسی 

 رسدمی نظر آورد. به وجود به آموزشی را هاینقش فناوری از پرسش نوع در اساسی تغییرات تواندمی آموزشی هایمطالعه فناوری در

 ارائه در آموزشی هایفناوری دخالت میزان و نوع به توجه، تربیت و حوزه تعلیم در پساپدیدارشناسی هایداللت ترینمهم از یکی

 آموزشی هایفناوری وساطت چگونگی و نوع بررسی به عبارت دیگر و واقعیت ها ازآن ادراک میزان تغییر و فراگیران برای واقعیت

 تجربه وساطت فناوری با و ماندمی مغفول مختلف هایجنبه از جهان مستقیم تجربه امکان فناوری طریق از زیرا رابطه است؛ این در

 حوزه مطالعات بلکه، باشد یادگیری ها درآن تأثیر میزان مطالعات تنها تواندنمی آموزشی فناوری شود. مطالعاتمی دگرگون انسان

 موردتوجه را جهان با متربیان شده دگرگون رابطه، ترعمیق در بخشی یادگیری؛ ها درآن نقش به توجه کنار در باید آموزشی فناوری

 تربیتی نقش ویژه به، کندمی تغییر خودشان از و جهان از هاآن درک و شده تغییر دچار این رابطه در متربیان چگونه اینکه و دهند قرار

آموزش مجازی از طریق فناوری اطالعات و  (. با توجه به اینکه۷3-۷4: 1395، پور )مظفری گیرد قرار فناورانه مورد توجه وساطت
تواند نتایج ارزشمندی را در رابطه با میزان دگرگونی تجربه و بررسی پساپدیدارشناسانه آموزش مجازی می، گیردارتباطات صورت می

 چگونگی و یی( ضمن تاکید بر ضرورت پرداختن به چرا1389) ادراک مربی و متربی در حین این نوع آموزش به دست دهد. ضرغامی

همچنین نحوه بهره گیری  آن و و پیامدهای نقش، مجازی آموزش فنی گسترش کنار در آموزش مجازی معتقد است از گیری بهره
های انجام شده نشان بررسی پژوهش شود. سنجیده نیز باید آدمی زندگی و تربیت فرایند کل با نسبت در صحیح و مطلوب از آن

ها در آموزش و یادگیری بهتر فناوری اطالعات و ارتباطات دخیل در آموزش مجازی تنها به اثر بخشی فناوریدر استفاده از ، دهدمی
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ها تر ما باید به رابطه دگرگون شده متربیان با جهان بپردازیم و مشخص کنیم که درک آن توجه شده؛ در صورتی که در سطحی عمیق
 این رو پساپدیدارشناسی امکان این بررسی را به ما خواهد داد. از ، از جهان و خودشان چگونه تغییر یافته است

ناوری در اینگونه ی نوین ممکن نیست و از طرفی کنکاش مناسبات فلسفی بین انسان و فها آموزش مجازی بدون حضور فناوری
های اموزش مجازی برای محیطها از موارد مهمی است که در کیفیت یادگیری نقش بسزایی دارد. لذا سیاستگذاران و طراحان  آموزش

را در  یدارشناسیساپدپ، پژوهش درصدد است نیاپوشی کنند. گونه مطالعات فلسفی چشمتوانند از این یادگیری بهتر و اثربخش نمی
ی نظام ساس مفاهیم پساپدیدارشناسی براداده و استلزامات آن را بر اقرار  واکاویمورد  یدر آموزش مجاز های حاضریمواجهه با فناور

تواند برای اتی میست که پساپدیدارشناسی در آموزش مجازی چه استلزاما آموزشی مشخص نماید. لذا هدف اصلی پژوهش حاضر آن
 ؟ نظام آموزشی داشته باشد

 ی پژوهشهایافته

رسد. برای هوسرل هم میکند با چندین واسطه به هوسرل شناسی به نمودها و نه بودها)واقعیات( توجه میاین سنت که در آن هستی
جهان و انسان در اندیشه هوسرل در همبستگی کامل با ، نفسه هستند. با این همه مسئله اصلی پدیدارها و نه اشیای فی، مانند کانت

تالش هوسرل برای ایجاد یک (. Dreyfus & Wrathall, 2006: 2شوند و بدون هم معنایی ندارند )یکدیگر تعریف می
شود. هایدگر روش پدیدارشناسی را برای یافتن نوع جدیدی بنای زیست جهان با کار هایدگر وارد مرحله جدیدی میشناسی بر مهستی

خواند. پدیدارشناسی و به تعبیر شناسی میگیرد و آن را نامی برای روش هستیاز پرسش از وجود یا تجدید پرسش از وجود به کار می
یعنی دازاین. ، شناختی ممتاز استن است که موضوع آن وجودی است که از نظر هستیشناسی بنیادیشناسی او هستیدیگر هستی

  کاود.ها را میشناسینامد از این جهت که بنیان دیگر هستیهایدگر هستی شناسی خود را بنیادین می
، دهدهایدگر روی خوش نشان نمیشناسی توان دیدگاهی بین هایدگر و هوسرل دانست به نوعی که او به هستیدیدگاه آیدی را می

از وجودها( و از تحلیل هایدگر درباره ای  پردازد و نه فناوری)جلوهای از موجودها( میها)جلوهگوید به فناوریهنگامی که بارها و بارها می
های موجودات( نسبتکند و با مددگرفتن از مفهوم زیست جهان هوسرلی در سطح موجودبینی)ابزار و تقدم عمل بر نظر استفاده می

شناسی مانند هوسرل به دنبال یافتن ساختار اصلی و دهد. از دیگر سو آیدی از نظر هستیمختلف انسان و ابزار و جهان را نشان می
ای ابزار جدی و قوی برای تحلیل هر پدیده ای)از جمله ابزار و فناوری مشترک زیست جهان نیست بلکه او پدیدارشناسی هوسرل را گونه

ها ها باید به لحاظ روابطی که نوع بشر با آنفناوری، کند(. آن طور که پساپدیدارشناسی آیدی بیان می15-19: 1392، بیند( )کاجیمی
ای بین کاربر و محیط به ایجاد رابطه، شوندها استفاده میدرک شوند. وقتی فناوری، "به ذات خود"هایی دارند و نه به عنوان ماهیت

طور که یک درست همان، کندرا بین یک منجم و یک جسم بزرگ سازماندهی میای  کنند: یک تلسکوپ رابطهیها کمک مآن
ها به شکل دادن فناوری، کند. با انجام این کارها کمک میبین مادر باردار و فرزند متولد نشده آنای  سونوگرافی به شکل دادن رابطه

همانطور که یک سونوگرافی فرزند متولد نشده را به عنوان یک بیمار بالقوه ، کنندکمک میها دنیای آن "عینیت"کاربرها و  "ذهنیت"
( 1993) 1ای التورگر شبکهگیرد. در نظریه کنشدر نظر می، هایی که مسئول سالمتی کودکشان هستندو والدین باردار را به عنوان آن

های انسانی و غیر انسانی شکل ای بین ماهیتهای پیچیدهبرهمکنشعامل بودن دیگر یک صفت منحصر به انسان نیست: بلکه در 
بلکه در روابط فناورانه ، ذهنیت و عینیت یک ماهیت از پیش تعیین شده نیستند 2ای گیرد. در نتیجه با توجه به هستی شناسی رابطهمی

، (. آیدی معتقد استRosenberger & Verbeek, 2015: 19) گیرندها وجود دارد شکل میواسطه شده که بین آن
جهان بررسی -فناوری-زند که در آن رابطه بین انسانای را رقم می شناسی رابطهشناسی بنام هستیپساپدیدارشناسی نوعی هستی

 اما، شودمی یافت جهان یک و محیط یک با ارتباط در شناسیهستی لحاظ از کننده انسانی تجربه من نظر از»کند شود او بیان میمی

 هر، است "اگاهی از ...."و  است التفاتی حیث هوسرل فلسفه است. در یافته شکل تغییر که است چیزی، ایهستی رابطه یا بودن این
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معرفی  بودن ایرابطه این به متفاوت نسبت کامالً چیزی هافناوری گنجاندن در که است این من است. ادعای چیزی از آگاهی، آگاهی
ها به فناوری .(Ihde, 2009: 23) «شود ها[ وساطتخودش]به وسیله آن آگاهی که باشند ایوسیله توانندمیها فناوری، شودمی

، توانند با یک التفات واسطه شده توسط فناوریمی ها فناوری»گوید: کنند؛ ایدی میها و دنیا کمک میهایی بین انسانشکل دادن رابطه
 گفت از سویی از، فناوری فلسفه در پساپدیدارشناسی (. رویکردVerbeek, 2005: 116) «و دنیا را خلق کنند ها ای بین انسانرابطه

 هایپژوهش همه. است یافته توسعه فناوری و علم مطالعات تجربی زمینه در تحقیق با دیگر سوی از و پدیدارشناسی سنت با شنود و
 بر و کنندمی مطالعه ها فناوری و هاانسان بین ارتباط لحاظ به را فناوری هاآن همه نخست: دارند تأکید نکته دو بر پساپدیدارشناسانه

 فقط را هافناوری و کنندمی کمک دنیا و هاانسان بین روابط به دادن شکل به هافناوری هاآن در که دارند تمرکز مختلفی هایروش
 فلسفی تحلیل ها آن همه، دوم دارند؛ قرار جهان از انسان تجربه بین که کنندمی نگاه هاآن به هاییواسطه عنوان به بلکه، بینند نمی ابزار

 پساپدیدارشناسی رویکرد، هافناوری روی بر فلسفی هاینظریه «کارگیریبه» جای به. کنندمی ترکیب تجربی های پژوهش با را
فرمهینی فراهانی ، هدایت احمدی) گیردمی فلسفی هایتحلیل برای آغازی نقطه عنوان به را فناورانه هایتوسعه و واقعی هایفناوری

 مفاهیمی بر غالباً، دهدمی انجام را فناوری حوزه در پساپدیدارشناسانه موردی مطالعات که پژوهشگرانی (.149-150: 1399، و ضرغامی
ترین از مهم (.5: 1398، ضرغامی و موسوی، فراهانیفرمهینی ، هدایت احمدی) دارند تکیه و تأکید جهان ـ فناوری ـ انسان بین روابط از

ی ها چندگانگی و شفافیت اشاره نمود که هر یک از این مفاهیم برای محیط، توان به روابط مبتنی بر فناوریمفاهیم پساپدیدارشناسی می
 تواند استلزاماتی در برداشته باشد. می یادگیری مبتنی بر فناوری

 ر آموزش مجازی برای نظام آموزشیاستلزامات پساپدیدارشناسی د

 روابط فناورانه در آموزش مجازی. 1

( در بررسی روابط 1990) فناوری از کارهای مهم آیدی در پساپدیدارشناسی است. آیدی -های متفاوت در روابط بین انسانتجزیه نسبت
، 2011، 2008) کند و شاگرد او فربیکیاد می 4ایو زمینه 3غیریت، 2هرمنوتیک، 1بین انسان و فناوری و جهان از روابط بدنمندشده

های و دستگاه های هوشمندخانه، هایی مانند پیوندهای مغزیباید قادر باشد تا فناوری کند که پساپدیدارشناسی می ( نیز بیان2015
رابطه دوگانه دارند را نیز پوشش دهد. روزنبرگر ها فناوری شروع به ادغام با بدن انسان یا محیط و یا واقعیت افزوده و روابطی که در آن

کنند. در سنت پدیدارشناسی تشریح می 7و افزودگی، 6وریغوطه، 5های آمیختگی( در پژوهشی اینگونه روابط را با نام2015و فربیک )
ارتباط با یکدیگر فهم شوند. لذا  به طور مستقل قابل بررسی نیستند و باید در، یعنی انسان و جهان، عقیده بر این است که سوژه و ابژه

توان بدون توجه نمی، کند. در این جهان که با فناوری سرشته استبیشترین اهمیت را برای مطالعه پیدا می، رابطۀ میان انسان و جهان
(. آموزش ۷8: 1392، تحلیل و توصیف درستی از وضعیت انسان در جهان داشت)کاجی، هایی که انسان با فناوری داردبه نسبت یا نسبت

های مختلف با کاربران هایی که این فناوریتواند از نسبتنمی، بردهای مختلف)نرم و سخت( بهره میمجازی از این جهت که از فناوری
 غافل شود. ، کندآموزشی برقرار می

نوع  بر آموزشی هایفناوری هاآن در که کرد اشاره مواردی به توانمی تربیت و تعلیم حوزه کند که در( بیان می1395) پور مظفری
 چگونه ،مربی با فراگیر ارتباط اینترنتی یا دور راه از یادگیری که نمود بررسی توانمی، نمونه طور گذارند. بهمی تأثیر فراگیر عملکرد
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 دستگاه وجود یا و آورددرمی خاصی شکل به را با شاگرد معلم رابطه چگونه هوشمند کالس یک یا دهدمی شکل هاآن بین رابطه به

 دیگران با او رابطه و او زندگی سبک نوع به طورکلی یا و اوقات کردن سپری بر نوع چگونه نوجوان یا کودک یک دست در تبلت

توان به میزان و نحوه دگرگونی تجربه و به دقت توصیف شود آن زمان می ها (. هر اندازه این روابط و نسبت۷۶)ص گذاردمی تأثیر
ها بر فراگیران و یا تا حدودی ادراک مربی و متربیان در حین آموزش مجازی پی برد و تدابیر الزم را در جهت کاهش غلبه کامل فناوری

بندی یا چارچوب طبقه ،توصیف روابط انسان و فناورینوعی بر فناوری مورد نظر مسلط شد. های خاص اتخاذ نمود و به کنترل فناوری
از " کند به خصوص اگر در نظر بگیریم که هر گونه انکشاف جهانیاری از روابط روزمره مربوط به فناوری فراهم میمعناداری برای بس

توانیم های معنادار دقیق داشته باشیم میبنابراین اگر در آموزش مجازی چارچوب .(Introna, 2011: 12) فناوری است "طریق
 های مشخصی داشته باشیم.را هدفمند پیش برده و برنامه ها سیاستگذاری

 توصیف و تحلیل روابط فناورانه. 1-1

اند  های مورد استفاده در آموزش مجازی ممکن است یک یا چند نوع از روابطی را که آیدی و فربیک به تصویر کشیدههر کدام از فناوری
)ابرمتن( در آموزش مجازی یک نوع رابطه غیریت  رایانهرا در بر داشته باشد. به عنوان مثال رابطه کاربران آموزشی با متن الکترونیکی 

 ،توان تحلیلها میهای حاکم بر آناست. از آنجایی که آموزش مجازی بدون این روابط قابل تصور نیست با تشخیص نوع روابط و نسبت
توان با شناخت این روابط و از طرفی می )مربی و متربیان( در ارتباط با آن ارائه داد توصیف و تفسیر درستی از آموزش مجازی و کاربران

بایست به تحلیل روابط فناورانه  می ی آموزش مجازی قبل از هر چیزها برخورد مناسبی با فناوری مورد نظر انجام داد. طراحان محیط
 ها بپردازند. این محیط

 توجه به تقلیل و تقویت فناورانه. 2-1

گیری با توجه به روابط حاکم بر فناوری کنند به نوعی این بهرهها استفاده می فناوری زمانی که مربی و متربیان در آموزش مجازی از
ها با ساختار افزایشی و کاهشی روبرو خواهند بود. هر دهد و آنها را افزایش و در عین حال وجوهی را کاهش میوجوهی از ادراک آن

 & Turville) کندان زمان دیگر وجوه را تضعیف یا تخریب میدهد و در همفناوری وجوه ادراکی و/یا عملی ما را توسعه می

Adams, 2018: 6تشخیص اینکه در آموزش مجازی چه وجوهی از ادراک انسان تقویت و به بهای آن چه وجوهی از دست .) 
 پساپدیدارشناسی روش با استفاده از پژوهشی ( در1398) های مجازی است. شوشتریهای آموزشنکته اساسی در طراحی محیط ،رود می

پرداخته و این موارد را  معکوس کالس در جهان و انسان رابطه در فناورانه میانجیگری مختلف ابعاد در هاکاهش و هاافزایش به تبیین
ی آموزش مجازی باید تقلیل و تقویت فناوری در آموزش مجازی را به دقت بررسی و ابعاد ها مشخص نموده است. طراحان محیط

 ها به حداکثر و وجوه تقلیلی را به حداقل ممکن برسانند تا سلطه کامل فناوری بر کاربران آموزشی رخ ندهد. یتی را در آن محیطتقو

 دقت در تاثیرِ سطح کالن. 3-1

از ی آموزش مجازی باید عالوه بر سطح خرد )ادراکی( به سطح کالن )فرهنگی( نیز توجه نمود. آیدی دو سطح ها در طراحی پلتفرم
 گوناگون هایفناوری از انسانی تجربۀ و ادراک با وی ،موردنگر و ادراکی سطح کند. درفناوری و جهان را بررسی می _روابط بین انسان

 میان رابطۀ به ،فرهنگی سطح در اما پردازد؛فناوری می طریق از جهان و بشر ادراکی هایانواع نسبت معرفی به و دارد سروکار

(. دستاورد سطح کالن مباحث چندفرهنگی Achterhuis, 2001: 123) کندتوجه می کلی طور به فرهنگ و مصنوعات فناورانه
های تصویری در آموزش آورند. با توجه به اینکه رایانه و اینترنت و فناوریهای تصویری به ارمغان میباشد که استفاده از فناوریمی

ی ها بر عهده دارند. در کشورهای چندفرهنگی مانند ایران برای توجه به تفاوتهای مختلف را مجازی نقش مهمی در ترویج فرهنگ
ی آموزش مجازی توجه نمود و مسائل ها بایست به مناسبات فلسفی سطح کالن در طراحی پلتفرم می فردی متربیان در آموزش مجازی

های مجازی باید به چندفرهنگی ناشی ان آموزشسیاستگذاران و طراح فرهنگی و بومی را در زیست بوم آموزش مجازی در نظر گرفت.
 از تاثیر سطح کالن فناوری توجه ویژه نموده و صرفاً به تاثیر سطح ادراکی اکتفاء نکنند.
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 چندگانگی در آموزش مجازی .2
تنها یک چیز نیست و اینگونه  هیچ فناوری"چندگانگی یا چندپایداری یکی از مفاهیم اصلی پساپدیدارشناسی است که اشاره به این دارد 

(. هر فناوری مشخص ممکن است به چندین شیوه متفاوت Ihde, 1999: 47) "تعلق داشته باشدنیست که نتواند به چندین زمینه 
شهری شهری یا ویرانجبرگرایی فناورانه را به شیوه آرمان ،توان گفت که ایده چندگانگی می رود؛ بدین صورت در بسترهای متفاوت به کار

آموزان به دفعات از دهند که دانش(. مطالعات زیادی نشان میTurville & Adams, 2018: 6) دهدتحت الشعاع قرار می
که به نوبه خود منجر  ،کنندبرنامه)کاربردی که مدنظر مربی نیست( و چندکاری استفاده میهای خارج های آموزشی برای فعالیتفناوری

( به عنوان مثال از رایانه به عنوان فناوری آموزشی در آموزش Aagaard, 2015: 90) شودبه کاهش شدید عملکرد آموزشی می
توان تصور کرد و هیچ فناوری در آموزش تعددی برای آن میشود و کاربردهای ممجازی به صورت چندمنظوره)چندکاربردی( استفاده می

کاربردهای متنوعی نداشته باشد. آنچه مهم است مدیریت و کنترل این کاربردها  ،و بسترهای مختلف توان یافت که در شکلمجازی نمی
 در جهت بهبود کیفیت آموزش مجازی است.

آموزان غالبأ از درک اینکه چرا دانش ،رودسمت دیجیتالی شدن پیش می( معتقد است در یک سیستم آموزشی که به 2015) 1اگارد
توان به دو علت این استفاده خارج از برنامه کنند بسیار مهم است. میهای خارج از برنامه استفاده میهای آموزشی برای فعالیتفناوری

های مکانیکی به یک های ذهنی و نه واکنشنتخاب)حواسپرتی برحسب عادت( نامید. نخست اینکه نه توسط ا را حواسپرتی عادتی
رو عادتی هستند. دوم اینکه به سمت مقاصد قابل توضیح هستند و از این ،های بشدت رسوب داده شدهبلکه به عنوان استراتژی ،محرک

پس نوعی حواسپرتی تلقی  ،باشدهای آموزشی میشوند که به معنی دور شدن )یا حواسپرتی( از فعالیتغیر مرتبط کشیده )یا جذب( می
شوند. این نه یک انتخاب اراده مند و نه یک بازخورد غیرداوطلبانه است. به عنوان مثال در آموزش مجازی بجای اینکه متربیان بر می

 های انالین شوند. های دیگر یا بازیوارد وب سایت ها آن ممکن است برخی از ،آموزش مورد نظر مربی متمرکز شوند
ی استفاده از فناوری در آموزش مجازی باعث عدم تمرکز متربیان در کاربرد مدنظر مربی خواهد شد و ممکن است متربیان چندگانگ

در حال خواندن متنی تحت وب به  3از مرورگر کروم 2به کاربردهای دیگر فناوری متمایل شوند. به عنوان مثال متربی که در یک تب
ای که ارتباطی با آموزش مجازی شود و واژهعنوان محتوای آموزش است در یک لحظه تب دیگری باز نموده و وارد سایت گوگل می

زش مدنظر کند و خواسته یا ناخواسته وارد کاربرد دیگر همان فناوری شده و با این کار تمرکز خود را از آمو می جستجو ،رو نداردپیش
 مربی از دست خواهد داد. باید چندگانگی به نحوی هدایت و کنترل شود که متربیان در آموزش مورد نظر مربی تمرکز کنند.

 عادات صحیح فناورانه. 2-1

چندگانگی در های خارج از برنامه به علت های عادتی و فعالیتداشتن عادات صحیح فناورانه یکی از راهکارهایی است که از حواسپرتی
آموزش مجازی جلوگیری نموده و به تبع آن مدیریت کاربردهای چندگانه فناوری را در برخواهد داشت. متربیان اگر استفاده درست از 

بدون شک در حین استفاده از آن به نحوه مطلوب فارغ از حواسپرتی به  ،یک فناوری در آموزش مجازی را قبل از بکارگیری آن بدانند
کل ممکن از آن بهره خواهند برد. مثالً در مورد رایانه به عنوان یکی از ابزارهای آموزش مجازی این عادات ممکن است از بهترین ش

فکر کردن و نحوه کارکردن با آن را شامل شود. الزم است متربیان قبل از آموزش مجازی از  ،طرز نشستن روبروی آن تا نگاه کردن
های آموزشی جداگانه اهتمام ورزند. برای نهادینه کردن این لع و در صورت لزوم به پرورش آن در دورهدارا بودن این عادات در خود مط

 های حضوری و عملی توجیهی قبل از آموزش مجازی استفاده نمود.توان از کالسامر می

 محدودیت در پایداری غالب. 2-2

                                                 
1. Aagaard 

2. Tab 

3. Chrome 
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در آموزش مجازی  توان از حواسپرتی آنانندگانه( در ذهن متربیان میهای چبا رسوب یک پایداری)یک کاربرد( از چند پایداری)کاربرد
جلوگیری و در آموزش مدنظر مربی متمرکز نمود. وقتی ما کاربرد غالب از یک فناوری را در ذهن متربیان برجسته نماییم خود به خود 

 ،نویسدبرای کسی که معموالً با مداد می"به عنوان مثال ایم.عامل حواسپرتی عادتی ناشی از استفاده خارج از برنامه را از میان برداشته
 ,Aagaard) "شوددرک می ،بعنوان یک وسیله برای خاراندن کمر ،برای مثال ،مداد بطور مستقیم به عنوان یک ابزار نوشتن و نه

توان کاربرد غالب رسوب شده یک فناوری در ذهن یک فرد تلقی نمود. در مورد مداد به عنوان ابزاری برای نوشتن را می .(5 :2015
افتد و ی نوین در آموزش مجازی نیز اوضاع به همین شکل است این حالت به مرور زمان اتفاق میها استفاده از اینترنت و سایر فناوری

توانند کاربردهای وری مورد نظر در شکل گیری این کاربرد غالب بسیار موثر است. طراحان آموزش مجازی میاولین برخورد فرد نیز با فنا
 هر زمان الزم بود متربیان را به آن کاربرد محدود نمایند. ،ها را در آموزش مجازی برجسته و در طول آموزشغالب فناوری

 فاصله زمانی کوتاه. 2-3

های دیگر اجازه استفاده از کاربرد ها های کوتاه مدت برای متربیان به آنمجازی با در نظرگرفتن استراحتتوانند در آموزش مربی می
شود که بعد از اتمام این زمان متربیان بر فناوری را بدهد و به نوعی در زمان آموزش وقفه کوتاه مدت ایجاد نمایند. این امر باعث می

مرکز شده و دچار حواسپرتی عادتی نشوند و به سمت و سوی استفاده از کاربردهای دیگر که روی کاربرد مدنظر مربی از فناوری مت
هدایت نشوند. البته عدم کنترل و اجرای مناسب آن ممکن است نتیجه عکس دهد. این روش  ،مقصود آموزش مجای در آن زمان نیست

ازی تسلط و کنترل کامل به متربیان و کاربردهای فناوری مورد تواند مفید واقع شود که مربی یا طراح پلتفرم آموزش مجدر صورتی می
تواند با ارائه یک سرگرمی مانند بازی جذاب که رویکرد کوتاه مدت در آموزش مجازی می ها داشته باشد. این استراحتاستفاده آن

 آموزشی دارد طراحی و تدارک دیده شود. 

 شفافیت در آموزش مجازی  .3

شود و به تعبیر آیدی فناوری )فناوری( نادیده گرفته می دهد که در رابطه انسان و فناوری ابزارشفافیت زمانی رخ میدر اندیشه آیدی 
 & Rosenbergerگیرد)کننده قرار میزمینه آگاهی فرد استفادهبا کاربردش در پیش ،)فناوری( شفاف است. به عبارت دیگر وسیله

Verbeek, 2015: 23 ای از خودِ وسیله درجه ،گیردیک صفت آشنا بودن و هر روزه به خود می ،استفاده از یک وسیله(. زمانی که
نماید. متربی که در حال تماشای یک الم از طریق میکروسکوپ است  تواند این مفهوم را قابل فهممثالی می پذیرد.شفافیت به خود می

کند؛ هرگز یا شود که به وسیله آن متربی نمونه موجود در الم را درک مییتوان گفت به مرور زمان میکروسکوپ بخشی از روشی ممی
به ندرت متوجه خود میکروسکوپ خواهد شد. یا مثال آیدی در مورد عینک که واسطه درک جهان یک فرد هست و پس از مدتی فرد 

خواهیم که یک فناوری در یک زمان هم ارتباط ما می"کند کند و انگار عینکی به چشم ندارد. آیدی اشاره میحضور آن را احساس نمی
خواهیم که این تغییر به خودی خود و تا حد ممکن بطور تجربی شفاف باقی ای را میما را با دنیا تغییر دهد و در همان زمان ما تجربه

تربیان در عین اینکه از (. شفاف ماندن فناوری در آموزش مجازی ویژگی مثبتی است که در آن مربی و مIhde, 1990: 75) "بماند
 شود. کنند به نوعی متوجه حضور فناوری نمیفناوری برای افزایش توان خود استفاده می

های سخت)ایانه( ممکن های نرم)اینترنت( و صداهای اضافی و یا خرابی در فناوریبه عنوان مثال سرعت پایین اینترنت در فناوری
ر آگاهی و ذهن متربی رو به جلو ایستاده و کاربر دائما حضور آن را حس کند و اگر حضور است باعث شود که فناوری مذکور همواره د

حواس مربی و متربیان به جای تمرکز در مفاد و محتوای آموزش در آن حضور غرق خواهد شد. به هر میزان در  ،فناوری احساس شود
زمانی که  آموزش مجازی بیشتر معطوف خواهد شد. توان گفت توجه افراد به محتوایآموزش مجازی این هدف محقق شود می

توان گفت که در ذهن ما حاضر خواهند بود و تمام توجه می ،های نوین در آموزش مجازی برای ما شفافیتی دربر نداشته باشندفناوری
تظار مربی متمرکز و حتی تفکر شود که ما بر روی مفاهیم و محتوای آموزش مورد انما را به خود معطوف خواهند کرد و مانع از این می
طراحی کنند که در آن متربی بتواند تمام توجه ای  های آموزش مجازی را به گونهکنیم. سیاستگذاران و طراحان آموزشی باید محیط

 خود را بر روی محتوای آموزشی و نه خود فناوری معطوف کنند.
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 افزایش مهارت در کاربست فناوری. 3-1

توان گفت که فناوری درجه باالیی از شفافیت را برای  می ،مهارت باالیی داشته باشند متربیان در استفاده از فناوریبه هر میزان مربی و 
ها به سطح و میزان آشنایی هر کدام از آن ،کننددر برخواهند داشت. درجه شفافیتی که در آن هر فردی فناوری را بدنمندسازی می ها آن

با این حال تنها با  ،بین برای بزرگنمایی متون آشنا باشدعنوان مثال ممکن است یک فرد با استفاده از ذرهبا فناوری بستگی دارد. به 
بین به منظور ایجاد بین برای ایجاد آتش برای اولین بار استفاده کند. اما برای یک فرد که به استفاده از ذرهتمرکز و تمرین بتواند از ذره

کامأل شفاف باشد. در این حین که این فرد شکل و کیفیت عالمت سوختگی ایجاد شده  ،دشده ممکن استرابطه بدنمن ،آتش آشنا باشد
 :Rosenberger, 2009) بین در پیش زمینه تجربه محو شودممکن است آگاهی او از ذره ،کندتوسط نور متمرکز شده را بررسی می

تواند این مهارت را باال برده و فناوری را با درجه باالیی از شفافیت می(. آموزش نحوه استفاده از فناوری خاص در آموزش مجازی 176
ها ببینند و ها را در آموزش مجازی قبل از کاربست آنهای الزم در استفاده از فناوریبرای کاربران بدنمند نماید. متربیان باید آموزش

ها را بدست آورند و در این مورد سیاستگذاران و زم در استفاده از آنها در آموزش مجازی آشنا شوند که مهارت الای با فناوریاندازهبه
 ریزی نمایند.ورزی برنامههای حضوری برای مهارتتوانند دورهطراحان آموزش مجازی می

 عادی سازی در کاربرد فناوری. 3-2

تواند با درجه باالیی از شفافیت آن فناوری می ،نمایندزمانی که مربی و متربیان به میزان زیادی به استفاده از یک فناوری مشخص عادت 
توانند نحوه استفاده از آن فناوری را تکرار و ها بدنمند شود. کاربران آموزشی برای عادی سازی در استفاده از فناوری خاص میبرای آن

مورد استفاده قرار دهند و نحوه کار با آن را  تمرین نمایند. به عنوان مثال اگر متربیان قبل از آموزش مجازی بصورت مکرر رایانه را
ها ظاهر خواهد شد. ها عادی شده و با درجه باالیی از شفافیت در آموزش مجازی برای آنتوان گفت رایانه برای آن می ،تمرین نمایند

محیط اصلی متربیان را ترغیب به استفاده از  های آموزش مجازی آزمایشی را طراحی و قبل ازتوانند محیطسیاستگذران و طراحان می
 تمرین و تکرار در آن محیط نمایند.

 های فناورانهغلبه بر مزاحمت. 3-3

 ،های شفاف را در ذهن کاربران تسهیل کنند. به عنوان مثالاند که بدنمند سازیهای امروزی به نحوی طراحی شدهها و دستگاهماشین
هم  ،کنند. این صفاتتر و بی صداتر عمل میاند که مالیمدکار و موتورهایی مجهز شدههای جدید به فرمان خودکار و ترمز خوماشین

های توان گفت فناوری(. از این رو میIbid: 175) کنندهای راننده و هم برای تسهیل شفافیت رابطه عمل میبه منظور بهبود توانایی
االمکان بصورت خودکار و بدون مزاحمت طراحی شوند تا بدین طریق  آموزشی مورد استفاده در آموزش مجازی برای متربیان باید حتی

شفافیتی در بر نخواهد داشت  ،اردشفافیت الزم را ایجاد نمایند. به عنوان مثال استفاده از رایانه در آموزش مجازی که صدای فن زیادی د
ی که کاربران آموزشی در حال استفاده از پلتفرم آموزش و در ذهن متربی فناوری همواره بجای عقب نشینی خود را نشان خواهد داد. زمان

ممکن است اتصال اینترنت قطع شده و به عنوان مزاحم عمل نماید و شفافیت فناورانه از بین ببرد. برای جمع بندی  ،مجازی هستند
 آموزشی ارائه شده است. از استلزامات پساپدیدارشناسی را در آموزش مجازی برای نظامای  مباحث در نمودار شماره یک خالصه
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 استلزامات پساپدیدارشناسی در آموزش مجازی برای نظام آموزشی -1مودار شماره ن

 و پیشنهادها یریگجهینت

پژوهش حاضر در زمینه کاربست پساپدیدارشناسی در آموزش مجازی به عنوان یکی از رویکردهای فلسفی معاصر و احصاء استلزامات 
های نوین در سطحی عمیق تر ناظر بر دگرگونی . تالش بر این بود تا در آموزش مجازی به فناوریباشد می آن برای نظام آموزشی

های طعم" ،شوند. پساپدیدارشناسی به تعداد دانشورانی که در این زمینه وارد میشودتجربه و ادراک فراگیران)مربی و متربیان( توجه 
که این پژوهش در برجسته نمودن آن مفاهیم  ،دارد نیز های مشترکیفات و ویژگیپساپدیدارشناسی ص ،دارد. با این حال "متفاوتی

های توان به عنوان نوعی پدیدارشناسی تعریف نمود که به فناوریمشترک و استلزامات آن کوشیده است. در اصل پساپدیدارشناسی را می
زمینه های دیگر در ردازد. از این رو راه برای پژوهشپ می شاندر زیست جهان ها های وجودی و معرفت شناختی آنویژه و تفاوت

توانند با توسل بر مفاهیم توسعه و مورد کنکاش و مداقه فلسفی قرار دادن با این رویکرد باز است و پژوهشگران می یآموزشهای فناوری
یابند. این رویکرد به تازگی در حال  ی آموزشی دستها برد فناوری در محیطریافته در این رویکرد فلسفی به نتایج ارزشمندی در کا

های آموزشی را بصورت موردی از طریق این رویکرد مورد ی فناوریتوان همهباشد و می می توسعه و گسترش در حوزه تعلیم و تربیت
داشت که توجه به پرسش قرار داد. واکاوی آموزش مجازی در این پژوهش با توجه به مفاهیم پساپدیدارشناسی استلزامات قابل توجهی 

 تواند مفید باشد. می های یادگیری برخطها برای سیاستگذاران و طراحان محیطآن
توان پیشنهاداتی برای بهبود کیفیت یادگیری در آموزش مجازی برای نظام آموزشی  می های پژوهشدر نهایت بر مبنای یافته

 پیشنهاد داد:
این  ها ی نوین در آموزش مجازی تبیین و در طراحی پلتفرمها فناوریدر نظام آموزشی مناسبات فلسفی بین کاربران و  -

 مالحظات در نظر گرفته شود.
 توجه شود. ها در طراحی زیست بوم آموزش مجازی به مبانی و الگوی فلسفی کاربست فناوری در کنار سایر مولفه -



 

 

 

 

 

 
 ینظام آموزش یو استلزامات آن برا یدر آموزش مجاز یدارشناسیپساپد کردیرو یواکاو     

 

 

JPI, 2022; 16 (39): page 163 

163 

کاهشی فناوری را در نظر گرفته و تا حد ای طراحی شوند که هر دو وجوه افزایشی و ی آموزش مجازی بگونهها محیط -
 بکاهند. ها ممکن از غلبه و سلطه کامل فناوری در این محیط

 منابع
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