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Introduction
The main purpose of current research is to explain the postphenomenology in training and learning, with emphasis on the concepts of
multistability and transparency. Phenomenology has faced different
perspectives over time and Ihde in his later prespective has presented a new
look at post-phenomenology and has emphasized on the components of
phenomenology. In his view, Phenomenology deals with the relationship
among man, world and technology. The Post-phenomenology studies
examine the relation of users with humans and technology, and this,
according to Ihde, is a way of doing phenomenology rather than discussing
it, and thus he introduces technological case studies.

Method
To achieve this goal, conceptual analysis and inference methods have
been used. The method of answering the first question (what explanation of
the post-phenomenology in technological studies can be presented?) is a
kind of Conceptual analysis method called "concept interpretation" that
seeks to provide an explicit explanation of the meaning of a concept by
explicitly explaining the relation of this concept to other concepts and also
describing that concept in terms of actions and human perceptions. In
answering the second question, (the implications of post-phenomenology
with emphasis on the concepts of multiplicity and transparency in teaching
and learning), it is tried to use the inference method. "In this method, it is
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assumed that any philosophical system, can entail an educational theory,
therefore, it provides necessities and prescriptions for proper adjustment of
educational environments.

Results
This approach can be useful if we want to deeply study how the
experience and perception transformation of teachers and students in using
educational technologies. Post-phenomenology has “different flavors” for all
of the scholars who enter this field. Hence, the path to other researches in the
field of modern educational technologies and philosophical scrutiny is open
with this approach, and scholars can achieve valuable results with the help of
developed concepts in this philosophical approach.

Discussion
Many concepts have been formed in the field of post-phenomenology, in
which the emphasis is on two major concepts of "multistability" and
"transparency" and its implications for training and learning. In this regard,
the most important implications of the concept of multistability can be the
development of the correct technological habits, limiting the students to the
prevalent use of technology, very short rest periods, and the implications of
transparency for the enhancement of skills in the use of technology, repeat
and practice for normalization, and use of automated training technologies.

Keyword: post-phenomenology, training and learning, multistability,
transparency, Ihde, Rosenberger, Aagaard
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چکیده
هدف اصلی پژوهش حاضر ،تبيين پساپديدارشناسی در آموزش و يادگيری با تأکيد بر مفاهيم چندگانگی
و شفافيت میباشد .برای دستيابی به اين هدف ،از روشهای تحليل مفهومی و استنتاجی بهرهگرفته
شدهاست .پديدارشناسی در گذر زمان با نگاههای متفاوتی روبرو بوده است که در ديدگاهی متأخر آيدی،
نگاهی نو بهنام پساپديدارشناسی ارائه و بر مؤلفههايی از پديدارشناسی تأکيد بيشتری مینمايد .پديدارشناسی
نزد او به نسبت انسان ،جهان و فناوری میپردازد .پساپديدارشناسی رابطه بين کاربران با انسانها و فناوریها
را مورد بررسی قرار داده و اين کار به نظر آيدی گونهای انجام دادن پديدارشناسی بهجای بحث در مورد آن
است و از اينرو به مطالعات موردی فناورانه روی میآورد .اگر بخواهيم در سطحی عميقتر نحوه دگرگونی
تجربه و ادراک مربی و متربيان در استفاده از فناوریهای آموزشی را مورد بررسی قرار دهيم ،اين رويکرد می
تواند مفيد واقع شود .مفاهيم زيادی در حوزه پساپديدارشناسی شکل گرفتهاند ،که در اين پژوهش بر دو
مفهوم اصلی "چندگانگی" و "شفافيت" تأکيد و به داللتهای آن در آموزش و يادگيری پرداخته شده است.
در اين راستا ،عمدهترين داللتهای مأخوذ از مفهوم چندگانگی را میتوان پرورش عادات صحيح فناورانه،
محدود کردن متربی به کاربرد غالب از فناوری ،دورههای استراحت کوتاه مدت؛ و داللتهای مأخوذه از
شفافيت را باال بردن مهارت در استفاده از فناوری ،تکرار و تمرين برای عادی سازی و استفاده از فناوریهای
آموزشی خودکار ،عنوان نمود.
واژههای کلیدی :پساپديدارشناسی ،آموزش و يادگيری ،چندگانگی ،شفافيت ،آيدی ،روزنبرگر ،آگارد
 -اين مقاله برگرفته از رساله دکتری میباشد.
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مقدمه
مارتين هايدگر 1يکی از نخستين متفکرانی بود که فناوری را به موضوعی اساسی برای
فلسفه تبديل کرد ،و باز يکی از نخستين متفکرانی بود که در آن مسئلهای واقعاً وجودی يافت.
به نظر هايدگر ،فلسفه يونانی از آغاز ،وجود و حقيقت را در پيوند با يکديگر دانسته و حقيقت
را همانا نمايان شدن وجود شمرده است ( )Mirzamohammadi, 2016, 63آيدی معتقد است،
فلسفه فناوری هايدگر مستقيماً خصلتی پديدارشناسانه دارد .)Ihde, 1979, 103( 2لذا پرسش از
فناوری به نزد هايدگر ،صرفاً يک حوزه موجود بين تالش يا تحقيق بشری ،در کنار ديگر
حوزهها نيست بلکه اين پرسش در مرکز پروژه وجودشناختی او قرار دارد و به همين دليل
مستلزم پرسش پديدارشناختی بنيادين در باب ماهيت آن است (.)Introna, 2002, 226
دون ايدی 3يکی از شاخصترين چهرههای فلسفه فناوری محسوب میشود که در
ديدگاههای خود از هايدگر تأثير بهسزايی پذيرفته و با تعقيب خط سير فکری هايدگر سعی در
رسيدن به نسخهای اصالح شده و متفاوت از آرای هايدگر دارد .به نظر آيدی هرگاه انسان به
جهان واکنش نشان دهد ،نشان از وجود جهان دارد و اين معنای رئاليسم نزد اوست .از اين
نظر معنای رئاليسم در نظام فکری وی بايد پديدارشناسانه و بنابراين نسبتانديشانه فهم شود
( .)Ihde, 1998; Ihde & Selinger, 2003, 126پديدارشناسی درباره ساختار ارگانيسم /محيط
تأمل میکند و بنابراين پرسش معرفت شناختی نيست که بخواهد معرفت را تابع امری به جز خودِ
معرفت چون محيط ،تاريخ ،اقتصاد و  ...کند (آن چنان که نسبیگرايی معرفتی میکند).
پديدارشناسی نسبت شی /جهان (ارگانيسم /محيط) را میکاود

& (Ihde, 2007, 22; Ihde

) .Selinger, 2003, 33اين تصوير از پديدارشناسی سبب میشود آيدی از مفهومی جديد به نام
پساپديدارشناسی

4

سخن بگويد تا بر شاخصهايی خاص از پديدارشناسی تأکيد کند ( Kaji, 2013,

 .)59آيدی با طرح رويکرد پساپديدارشناسی در فناوری ،نسخه اصالح شدهای از پديدارشناسی
1- Martin Heidegger
 -2پديدارشناسانه به اين معنی که مبانی وجودی نهاد تکنولوژيک را برجسته میکند و در معرض ديد قرار میدهد.
3- Don Ihde
دون آيدی ،استاد فلسفه دانشگاه استونیبروک نيويورک و مدير گروه پژوهشی علمالفن )(Technoscience
است که تاکنون کتابهايی چون "پساپديدارشناسی و علمالفن"و "بدنها در تکنولوژی" از وی منتشر شده است.
4- Postphenomenology
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ارائه میدهد که در آن بر شاخصهای مهمی چون نظريه تغيّر ،1تجسد 2و زيست جهان 3تکيه
و بر عملگرايی در مقابل نظرگرايی تأکيد بيشتری دارد و با اين رويکرد میخواهد ابزارهای
الزم برای بسط و بررسی نسبتهای ميان انسان و فناوری و جهان را در اختيار ما قرار دهد .به
بيان ديگر می توان گفت پساپديدارشناسی رويکردی از تحليل تجربه است که با استفاده از
روش تغيير به نسبتهای بين انسان – فناوری -جهان در دو سطح خرد (تجسد ،هرمنوتيک،4
غيريت ،5زمينه 6و  )...و کالن (چندفرهنگی) پرداخته و بررسیهای موردی (تحققهای
چندگانه) را سبب شده و مشخص میکند که فناوری چگونه اعمال و تجارب ما را از جهان
شکل داده و دگرگون میکند .در قرن اخير ،به ويژه در چند دهه گذشته ،حوزه تعليم و تربيت
شاهد ظهور فناوریهای پيچيده و پيشرفتهای بوده است که تمام ابعاد آن را تحت تأثير قرار
داده است ( ،)Eskandari, 2016, 82نمیتوانيم از دگرگونی تجارب و ادراک خود به واسطه
استفاده از اين فناوریها بیتفاوت باشيم و الزم است بهکارگيری فناوریها در آموزش و
يادگيری در سطحی عميقتر بررسی شود و ابعاد و اليههای پنهانی آن هويدا گردد،
پساپديدارشناسی به عنوان رويکرد فلسفی در مطالعات فناورانه که روابط بين انسان و فناوری
و جهان را بررسی مینمايد به ما اين امکان را میدهد تا چگونگی دگرگونی تجربه و ادراک
مربی و متربی را هنگام استفاده از اين فناوریها مورد بررسی و کنکاش قرار دهيم .در
پساپديدارشناسی مفاهيم بسياری توسعه يافتهاند که مفهوم چندگانگی و شفافيت از مفاهيم
اصلی و محوری آن میباشد .برخی پژوهشهای داخلی و خارجی در راستای مطالعه حاضر
عبارتاند از Kaji (2010) :در رساله دکتری خود با عنوان " مواجهه پساپديدارشناسی آيدی با
دترمينيسم تکنولوژيک" سعی کرده ضمن طرح ديدگاه پساپديدارشناسی تکنيک آيدی بهعنوان
يکی از برجستهترين گفتمانهای فلسفه ،آن را از منظر مواجهه با آموزه دترمينيسم تکنولوژيک
و کاميابی و ناکامیهای اين مواجهه بررسی نموده و نشان میدهد که آيدی برای رويارويی
جدی با اين آموزه به ابزار پساپديدارشناسی مجهز میشود و در اين مواجهه ،هم ديداری با
Variation
Embodiment
Life World
hermeneutic
alterity
background

123456-

مجلهی علومتربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز،

6

(دورهی ششم ،سال  ،26بهار و تابستان  ،3198شمارهی 3

خود مفهوم دترمينيسم تکنولوژيک دارد و هم نتايج آن :انديشههای ويران شهرگرايی و آرمان
شهرگرايی تکنولوژی .همچنين ،وجوه و الزامات هنجاری اين مواجهه را بررسی میکند.
) Mozafaripour (2016در پژوهشی "پساپديدارشناسی به مثابه رويکردی در مطالعات فناوری
آموزشی" به بررسی پساپديدارشناسی به عنوان رويکردی در مطالعات فناوریهای آموزشی
میپردازد و نشان میدهد ،به کمک اين رويکرد میتوان بررسی ميزان تغيير تجارب
دانشآموزان در استفاده از فناوریها ،بررسی تحقق چندگانه فنآوریهای آموزشی و بررسی
نقش فناوریها در شکلگيری رفتارهای فناورانه استفاده نمود Aagaard )2018( .در پژوهشی
با عنوان "مغناطيس و چندگانگی :تفسير دوباره قابليتهای فناوری آموزشی" به مفاهيم
پساپديدارشناسی از قبيل چندگانگی ،استراتژیهای رابطهای و وساطت و کاربردهای اين
مفاهيم برای تحليل قابليتهای لپتاپها به عنوان فناوری آموزشی در کالس درس میپردازد و
با استفاده از مفهوم قابليت در ديدگاه گيبسون استدالل میکند که لپتاپها به عنوان
مغناطيسهای قدرتمندی برای توجه عمل میکنند که غالبأ دانشآموزان را دعوت به حواسپرتی
میکنند و همچنين داللتهای عملی و نظری آن را مورد بررسی قرار میدهد.
لذا با توجه به پيشينه پژوهش و بر بنياد آنچه گفته شد ،میتوان اذعان کرد ،تاکنون
پژوهشی در زمينه مطالعه حاضر صورت نگرفته است.
پژوهش حاضر درصدد است با تکيه بر مفاهيم چندگانگی و شفافيت در پساپديدارشناسی
به داللتهای آن در آموزش و يادگيری بپردازد .سؤالهای پژوهش عبارتند از:
.1

چه تبيينی از پساپديدارشناسی در مطالعات فناورانه میتوان ارائه نمود؟

.2

داللتهای پساپديدارشناسی با تأکيد بر مفاهيم چندگانگی و شفافيت در آموزش و

يادگيری چيست؟

روش پژوهش
برای نيل به اهداف پژوهش ،بايد به دو پرسش اصلی پاسخ داده شود و روشهای پژوهش
تحليل مفهومی 1و استنتاجی 2متناسب با دو پرسش پژوهشی معرفی خواهند شد .روش
پاسخگويی به پرسش اول روش تحليل مفهومی از نوع "تفسير مفهوم" است .تفسير مفهوم
1- conceptual analysis
2- inference
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ناظر به فراهمکردن تبيينی صريح از معنای يک مفهوم به واسطه توضيح دقيق ارتباط اين مفهوم
با ساير مفاهيم و نيز تشريح مفهوم موردنظر در افعال و ادراک انسانی است (

& Coombs

 .)Denils, 2009در پاسخ به پرسش دوم سعی بر آن است از روش استنتاجی استفاده گردد
«در اين روش ،فرض بر آن است که هر نظام فلسفی ،میتواند متضمن نظريهای تربيتی باشد
پس استلزامها و و تجويزاتی برای تنظيم مناسب محيطهای تربيتی فراهم میآورد» (

Bagheri,

.)Sajjadyeh & Tavassoli, 2010, 101

پساپدیدارشناسی و فناوریها در آموزش و یادگیری
مطالعات پديدارشناسانه موجود در زمينه فناوری را میتوان در چهار دسته اما با ارتباط
نزديک به هم قرار داد ،البته چنين تقسيمبندی جامع نيست ،بلکه رويکردهای رايج را نشان
میدهد )1 .پديدارشناسی همچون نقدی بنيادين بر نگرش فناورانه به معنای دقيق کلمه
( )2 .)Heidegger, 1977تکنيک مندی 1اصيل و انسان ( )3 .)Stiegler, 2009, 1998نگرش
فناورانه آن چنان که در رابطه ما با فناوریهای خاص در جهان معاصر آشکار شده است
( )4 .)Dreyfus,1992; Borgmann, 1984پديدارشناسی رابطه انسان و فناوری (.)Ihde, 1990
در اين پژوهش از دريچه رويکرد اخير يعنی پديدارشناسی رابطه انسان و فناوری که آيدی
از پيشگامان اين رويکرد هست ،به بحث میپردازيم .آيدی از منابع پديدارشناسی برای بهدست
دادن برداشتی غنی و ظريف از تنوع و پيچيدگی رابطه ما با فناوری بهره برده است .آيدی
پديدارشناسی را انقالبی در تفکر فلسفی مغرب زمين و در نقطه مقابل معرفت شناسی دکارتی
میداند ( .)Kaji, 2013, 55او بيان میکند «پديدارشناسی فلسفه تجربهای

است» ( Ihde, 2007,

 )25که در نسبتی که دکارت ميان ذهن و عين به وجود آورده بازنگری کرده است .اين رويکرد
نسبتی تام و نزديک ميان انسان و جهان میبيند و اين دو را در همبستگی کامل با يکديگر
می داند؛ اين در حالی است که در معرفت شناسی دکارتی چنين همبستگی مشاهده نمیکنيم
( .)Ihde, 1998, 75واکنش پديدارشناسی متأخر به معرفتشناسی دکارتی به گونهای
کنشگرايی و عملگرايی میانجامد .به زعم آيدی ،پديدارشناسی کنشگر است (

Kaji, 2013,

 .)56پساپديدارشناسی اين امکان را فراهم میکند تا تحليلهايی در مقياس ريز از نقشهای
1- technicity
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واسطهای فناوریها در روابط انسان -جهان صورت گيرند و بدين صورت ،میتواند گفته شود
که اين واقعاً ما را به "خودِ چيزها" بر میگرداند :مصنوعات مادی فناورانهای که توجه فلسفی
صريحی میطلبند ( .)Rosenberger & Verbeek, 2015, 11-12يک جنبه حياتی از ديدگاه
پساپديدارشناسی تمرکز آن بر مطالعات موردی بر روی روابط پيوسته انسان -فناوری به
فناوریها است ( .)Rosenberger & Verbeek, 2015, 32مطالعات موردی ،در عين حال
آزمايشگاهی هستند که در آنها ايدههای پساپديدارشناسی پااليش و بررسی میشوند .با به-
کارگيری مفاهيم پساپديدارشناسی بر روی مثالهای پيوسته از روابط انسان-فناوری ،مزايا،
معايب ،محدوديتها و موقعيتهای قابل توسعه و غنیسازی میتوانند شناسايی شوند
( .)Rosenberger & Verbeek, 2015, 32در اصل پساپديدارشناسی را میتوان به عنوان نوعی
پديدارشناسی تعريف کرد که به فناوریهای ويژه ،و تفاوتهای وجودی و معرفت شناختی که
ممکن است در زيست جهان ايجاد کنند ،میپردازد (.)Turville & Adams, 2018, 3
پديدارشناسی و فرزند آن که بر فناوری متمرکز شده است (پساپديدارشناسی) ،رويکردهای
اميدبخش کيفی ،برای شفافسازی اينکه چگونه فناوریهای ويژه ممکن است تجربهها و ساخت
دانش در آموزش را دوباره شکل داده و تغيير دهند ،ارائه میدهد .توجه به پساپديدارشناسی
میتواند تغييرات اساسی در نوع پرسش از نقش فناوریهای آموزشی به وجود آورد.

چندگانگی 3و شفافیت

2

بخش مرکزی فلسفه فناوری آيدی ،اين ادعای او است که يک فناوری میتواند به
روشهای مختلف و برای اهداف مختلف بدنمند (تجسد) شود ،او اين را چندگانگی میخواند
( .)Ihde, 1990, 144براساس نظر آيدی" ،هيچ فناوری ،يک چيز منحصر نيست ،و اين توانايی
را دارد که به چندين زمينه تعلق داشته باشد" ( .)Ihde, 1999, 47برای مثال ،يک ليوان شاخص
شيشهای میتواند برای اهدافی بهجز نگه داشتن مايعات استفاده شود .اين ليوان میتواند به
عنوان گلدانی برای آتش بازیهای موشکی استفاده شود .يک ليوان میتواند شکسته باشد و به
عنوان يک سالح برنده استفاده شود .استفادههای ديگر نيز امکانپذير هستند (

Rosenberger,

.)2009, 175-176
1- Multistability
2- transparency
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همچنين آيدی از واژه شفافيت برای اشاره به درجهای از کاربرد فناوری استفاده میکند که
در آن فناوری بدنمند شده به پيش زمينه تجربه عقب نشينی میکند و فرد متوجه حضور آن
نمیشود .وقتی که فرد به ميزان زيادی به استفاده از يک فناوری مشخص عادت کرده است،
يک فناوری میتواند با درجه بااليی از شفافيت بدنمند شود ( .)Ihde, 1990, 75برای مثال ،يک
تکنيسين آزمايشگاه ممکن است يک رابطه به شدت شفاف با ميکروسکوپ خود برقرار کند.
در اين حين که تکنيسين بر عينيتهای بزرگنمايی شده برای مطالعه تمرکز میکند ،آگاهی او
در مورد قطعات چشمی و پيچ گردان ميکروسکوپ ،ممکن است در پيش زمينه محو شود.
هرچند که تکنيسين بهطور فعالی از انگشتهايش برای چرخاندن پيچگردان استفاده میکند ،با
اين حال او ممکن است به ميزان کمتری از اين جنبههای اين تجربه آگاه باشد ،و در عوض به
آناليز عينيت مورد مطالعه توجه دارد .تکنيسين ميکروسکوپ را با درجه بااليی از شفافيت
بدنمند کرده است ( .)Rosenberger, 2009, 175کاربران تمايل دارند که فناوریهای آنها ،دو
کار را در يک زمان انجام دهد .آنها میخواهند که فناوری بهطور قابل مالحظهای تجربهها يا
توانايیهای آنها را تغيير دهد و در عين حال میخواهند که فناوریها بهطور بهينهای در زمان
انجام اين تغييرها ،شفاف باقی بمانند (.)Ihde, 1990, 76
داللتهای پساپدیدارشناسی در آموزش و یادگیری با تأکید بر چندگانگی و شفافیت
با تکيه بر مفاهيم چندگانگی و شفافيت در پساپديدارشناسی میتوان داللتهايی در
آموزش و يادگيری در زمان استفاده مربی و متربيان از فناوریهای آموزشی ارائه کرد.
 -1چندگانگی :اين مفهوم برای کاربست فناوریها در آموزش نيز صادق است .به
عنوان مثال از رايانه به عنوان فناوری در آموزش بهصورت چندمنظوره استفاده میشود و
کاربردهای متعددی برای آن میتوان تصور کرد و مهمتر از آن توجه به استفادههای "خارج از
برنامه" است .يعنی آن استفادهای که هدف و مقصود مربی برای آموزش نيست ،میباشد.
) Aagaard (2015معتقد است در يک نظام آموزشی که به مرور به سمت ديجيتالی شدن پيش
میرود ،درک اينکه چرا دانشآموزان غالبأ از فناوریهای آموزشی برای فعاليتهای خارج از
برنامه استفاده میکنند بسيار مهم است .چرا که باعث حواسپرتی عادتی (حواسپرتی برحسب
عادت) میشود .به عنوان مثال ،مربی در حال آموزش متربيان با رايانه است و بايد متربيان به
اساليدی که او توضيح میدهد دقت نمايند اما برخی از متربيان به کاربردهای ديگر رايانه
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توجه نموده و به عنوان مثال وارد سايتهای مربوط به چت يا بازیهای آنالين میشوند که به
نوعی میتوان گفت حواس آنها از آموزش پرت شده است .حال پرسش اين است چگونه
میتوان از اين حواسپرتی عادتی ناشی از چندگانگی فناورانه جلوگيری کرد؟ داللتهای زير
در اين زمينه میتواند ،مؤثر باشد.
الف) پرورش عادات صحیح فناورانه :يکی از نکاتی که از حواسپرتیهای عادتی ناشی از
چندگانگی فناوری در حين آموزش میتواند جلوگيری کند ،پرورش عادات صحيح فناورانه
میباشد .متربی اگر استفاده درست از يک فناوری در حين آموزش را قبل از بهکارگيری آن بداند
بدون شک در حين استفاده از آن به نحوه مطلوب فارغ از حواسپرتی بهره خواهد برد .مثالً در مورد
رايانه به عنوان فناوری آموزشی اين عادات ممکن است از طرز نشستن روبروی آن تا نگاه کردن،
فکر کردن و نحوه کارکردن با آن را شامل شود .الزم است متربيان قبل از آموزش از دارا بودن اين
عادات در متربيان مطلع و در صورت لزوم به پرورش آن در دورههای جداگانه اهتمام ورزند.
ب) محدود کردن متربی به کاربرد غالب از فناوری :با رسوب يک پايداری (يک کاربرد)
از چند پايداری (کاربردهای چندگانه) در ذهن متربيان میتوان از حواسپرتی ناشی از
چندگانگی فناوری جلوگيری کرد .وقتی ما کاربرد غالب از يک فناوری را در ذهن متربيان
برجسته نماييم خود به خود عامل حواسپرتی عادتی ناشی از استفاده خارج از برنامه را از ميان
برداشتهايم".برای کسی که معموالً با مداد مینويسد ،مداد به طور مستقيم به عنوان يک ابزار
نوشتن ،و نه برای مثال ،بهعنوان يک وسيله برای خاراندن کمر ،درک میشود" (

Aagaard,

 .)2018, 5مداد به عنوان ابزاری برای نوشتن را میتوان کاربرد غالب رسوب شده يک فناوری
در ذهن يک فرد تلقی کرد .اين روش به مرور زمان اتفاق میافتد و اولين برخورد فرد نيز با
فناوری مورد نظر در شکلگيری اين کاربرد غالب بسيار مؤثر است.
پ) دورههای استراحت کوتاه مدت :مربيان میتوانند در حين آموزش با استراحتهای
کوتاه مدت مثالً  5دقيقهای به متربيان اجازه استفاده از کاربردهای ديگر فناوری را بدهند .اين
باعث می شود که بعد از اتمام اين زمان متربيان بر روی کاربرد مدنظر مربی از فناوری و در
ميان کاربردهای چندگانه متمرکز شوند و دچار حواسپرتی عادتی ناشی از چندگانگی نشوند.
البته عدم کنترل مناسب آن ممکن است نتيجه عکس دهد .اين روش در صورتی میتواند مفيد
واقع شود که مربی تسلط کامل به متربيان و فناوری آموزشی مورد استفاده داشته باشند.
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 -2شفافیت :در انديشه آيدی شفافيت زمانی رخ میدهد که در رابطه انسان و فناوری ابزار
ناديده گرفته میشود و به تعبير آيدی شفاف است .به عبارت ديگر وسيله (فناوری) ،با کاربرد
در پيشزمينه آگاهی فرد استفاده کننده ،قرار میگيرد (.)Rosenberger & Verbeek, 2015, 23
زمانی که استفاده از يک وسيله يک صفت آشنا بودن و هر روزه به خود میگيرد ،خودِ وسيله
درجهای از شفافيت به خود میپذيرد .شفاف ماندن فناوری ويژگی مثبتی است که در آن انسان
متوجه مزاحمت و حضور ابزار که ذهن او را اشغال مینمايد ،نمیشود .حال پرسش اين است
که چگونه فناوریها در حين آموزش در فضايی که با فناوریهای مختلف ديجيتالی شده
میتواند برای متربيان شفاف شود؟
الف) باال بردن مهارت در استفاده از فناوری :هر چقدر مهارت متربی در استفاده از
فناوریهای باال باشد ،فناوریها درجه بااليی از شفافيت را برای او خواهند داشت .درجه
شفافيتی که هر فردی فناوری را بدنمندسازی میکنند ،به سطح و ميزان آشنايی هر کدام از
آنها با آن فناوری بستگی دارد .ممکن است يک فرد با استفاده از ذرهبين برای بزرگنمايی
متون آشنا باشد ،با اين حال ،تنها با تمرکز و تمرين بتواند از ذرهبين برای ايجاد آتش برای
اولين بار ،استفاده کند .اما برای يک فرد که به استفاده از ذرهبين به منظور ايجاد آتش آشنا
باشد ،رابطه بدنمند شده ممکن است کامأل شفاف باشد .در اين حين که اين فرد شکل و
کيفيت عالمت سوختگی ايجاد شده توسط نور متمرکز شده را بررسی میکند ،ممکن است
آگاهی او از ذره بين به پيش زمينه تجربه محو شود ( .)Rosenberger, 2009, 176آموزش در
استفاده از فناوری خاص میتواند اين مهارت را باال ببرد و فناوری با درجه بااليی از شفافيت
برای فرد بدنمند شود .متربيان بايد آموزشهای الزم در استفاده از فناوری را قبل از اينکه مربی
آنها را بهکار ببرد طی نمايند و مهارت الزم را کسب کرده باشند.
ب) تکرار و تمرین برای عادیسازی :وقتی که فرد به ميزان زيادی به استفاده از يک
فناوری مشخص عادت کرده است ،يک فناوری میتواند با درجه بااليی از شفافيت برای او
بدنمند شود .يکی از روشهای ايجاد عادت به استفاده از فناوری خاص روش تکرار و تمرين
است .به عنوان مثال اگر متربی قبل از آموزش بهصورت مکرر رايانه را مورد استفاده قرار دهد
و کار با آن را تمرين کند ،نسبت به استفاده از رايانه عادت کرده و رايانه با درجه بااليی از
شفافيت برای او ظاهر خواهد شد.
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پ) استفاده از فناوریهای آموزشی خودکار :فناوریهای امروزی به نحوی طراحی
شدهاند که بدنمند سازیهای شفاف را در ذهن تسهيل کنند .بهطور شاخص ،ماشينهای جديد
به فرمان خودکار و ترمز خودکار و موتورهايی مجهز شدهاند که ماليمتر و بیصداتر عمل
میکنند .اين صفات ،هم به منظور بهبود توانايیهای راننده و هم برای تسهيل شفافيت رابطه
بدنمند شده ،عمل میکنند ( .)Rosenberger, 2009, 175از اين رو ،میتوان گفت فناوریهای
آموزشی مورد استفاده مربی برای متربيان بايد حتی االمکان به صورت خودکار طراحی شود و
بدون صدا و هيچ گونه مزاحمتی باشند تا بدين طريق شفافيت الزم را ايجاد نمايند .مثالً
استفاده از رايانهای در آموزش که صدای فن زيادی دارد ،شفافيتی در بر نخواهد داشت .يا
استفاده از نوشت افزاری (در اينجا مقصود به عنوان فناوری) که کم رنگ باشد يا در حين
نوشتن جوهر آن قطع و وصل شود يقيناً شفافيتی ايجاد نکرده و در ذهن متربی همواره به جای
عقب نشينی در جلو خواهد ايستاد .از اين رو ،به نظر میرسد مربی بايد از فناوریهايی که
حداکثر شفافيت را ايجاد میکند و به صورت خودکار و بدون صدا و مزاحمتهای جانبی
توليد شدهاند ،استفاده نمايد.

باهمنگری و نتیجهگیری
با عنايت به مباحث مطرح شده ،پساپديدارشناسی رويکردی نو در فلسفه فناوری میباشد که با
توسل به مفاهيم آن میتوان به داللتهای مهمی در کاربست فناوریهای آموزشی دست يافت.
مفاهيم بسياری در حوزه پساپديدارشناسی توسعه پيدا کردهاند که در پژوهش حاضر بر روی دو
مفهوم اصلی يعنی چندگانگی و شفافيت تمرکز شد و داللتهايی در حوزه آموزش و يادگيری
برای مربی و متربيان استنتاج شد که با تکيه بر مفهوم چندگانگی مهمترين داللتها پرورش عادات
صحيح فناورانه ،محدود کردن متربی به کاربرد غالب از فناوری ،دورههای استراحت کوتاه مدت را
میتوان عنوان نمود .همچنين از مهمترين داللتهای شفافيت میتوان به باال بردن مهارت در استفاده
از فناوری ،تکرار و تمرين برای عادیسازی و استفاده از فناوریهای آموزشی خودکار اشاره نمود.
به نظر میرسد با کاربست اين داللتها در آموزشهای همراه با فناوری میتوان تا حدود زيادی از
غلبه فناوری بر خواستههای انسانی کاست و بصورت بهينهتر از فناوریهای آموزشی بهره برد.
پساپديدارشناسی به تعداد دانشورانی که در اين زمينه وارد میشوند" ،طعمهای متفاوتی" دارد .از
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 راه برای پژوهشهای ديگر در زمينه فناوریهای نوين در آموزش و مورد کنکاش و مداقه،اين رو
فلسفی قرار دادن با اين رويکرد باز است و پژوهشگران میتوانند با توسل بر مفاهيم توسعه يافته در
 اين رويکرد به تازگی در حال توسعه و.اين رويکرد فلسفی معاصر به نتايج ارزشمندی دست يابند
گسترش در حوزه تعليم و تربيت است و میتوان همهی فناوریهای آموزشی را از طريق اين
 البته اين رويکرد نيز همانند همهی رويکردهای فلسفی ممکن است.رويکرد مورد پرسش قرار داد
.با نقاط ضعف و اشکاالتی همراه باشد
:با توجه به پژوهش حاضر میتوان پيشنهاداتی زير را طرح نمود
 نظام آموزش و پرورش ايران به جای نگاه صرفاً مهندسی و افزايش کمّی فناوریهای-1
.نوين به نگاه علوم انسانی و کيفی در کاربست فناوریها توجه نمايد
 در کاربست فناوریهای آموزشی به سطوح عميقتر و دگرگونی تجربه يادگيرندگان-2
.توجه جدی شود
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