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Post-phenomenology as an Approach to Study in Educational Technology  
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 چکیده

 عنوان پساپدیدارشناسی به بررسی  پژوهش، این اصلی هدف

 یابیدست برای. باشدمی آموزشی هایفناوری مطالعات در رویکردی

 فیتوصی تحلیلی تحلیل تطبیقی و روش  روش از هدف، این به

 و فاوتت و بهره گرفته شد. نخست، پساپدیدارشناسی استفاده

 نای کاربردهای سپس و شد مطرح پدیدارشناسی با آن شباهت

 .دش بحث آموزشی هایفناوری به مربوط هایپژوهش در رویکرد

 ناسیپدیدارش مانند پساپدیدارشناسی که است آن از حاکی نتایج

 را فناوری و ابزار نقش کند، امامی بررسی را جهان با انسان رابطه

 باطارت پساپدیدارشناسی دیدگاه از. داندمی اساسی رابطه این در

 و  گیردمی صورت فناوری واسطه به جهان با انسان

 ینردازد. در اپمی ینسبت انسان و فناور یبه بررس پساپدیدارشناسی

 های مختلف را درفناوری یدذات ندارد بلکه با یفناور یکرد،رو

هوسرل  هیشدر اند «ییرتغ» یهکرد و نظر یمتفاوت بررس یبسترها

 یشهاند در آگاهی مانند فناوری،. است موردتوجه دیگر ایگونهبه

 اوریفن هر یعنی است برخوردار التفاتی حیث ویژگی از هوسرل

 و تربیت و تعلیم در. ندارد معنا خود خودی به و است کاری برای

 هایاوریفن مختلف هایجنبه توانمی پساپدیدارشناسی رویکرد در

 برای توانمی رویکردازاین. داد قرار بررسی مورد را آموزشی

 ها،ریفناو از استفاده در آموزان دانش تجارب تغییر میزان بررسی

 نقش بررسی و آموزشی هایفناوری چندگانه تحقق بررسی

 .نمود استفاده فناورانه رفتارهای گیریشکل در هافناوری

 فناوری،  آیدی، دون پساپدیدارشناسی،: های کلیدیواژه

 آموزشی هایفناوری

Abstract 
The main aim of this research is studying post-

phenomenology. To achieve this aim comparative 

analysis and descriptive analysis method is used. First, 

concept of post-phenomenology and its differences and 

similarities with phenomenology have been raised. 

Then, application of this approach in the area of 

educational technology has been discussed. The results 

indicate that post-phenomenology like phenomenology 

studies the relationship between human and world, but 

it emphasizes the role of thing and technology In this 

relationship and technology mediates human and world 

relationship. Post-phenomenology studies the 

relationship between human and technology. In this 

approach technology doesn’t have essence. Different 

technologies should be studied in different contexts so 

the Husserl’s variation theory is considered differently. 

Technology like consciousness in Husserl’s 

perspective has intentionality. It means that any 

technology is for some work and it doesn’t have 

meaning in itself. In educational area and from post-

phenomenological point of view we can study 

educational technologies from different aspects. We 

can study the changing experiences of students in use 

of technology, we can analyze and study multistability 

of educational technologies and the role of educational 

technologies in constituting technological behaviors. 

Keywords: post-phenomenology, Don Ihde, 

technology, educational technologies. 
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 مقدمه

ان گفت  توپدیدارشناسی به عنوان یک رویکرد کیفی، تحولی در حوزه پژوهش به وجود آورد و می

 شود که در علوم مختلف از جمله تعلیم و تربیتیکی از تأثیرگذارترین رویکردها در پژوهش محسوب می

گیرد. این رویکرد سعی دارد بر دوگانگی سوبژه و ابژه، محصول سنت دکارتی، فائق مورد استفاده قرار می

ه شوند. از دیدگاه توانند مستقل از یکدیگر در نظر گرفتآید و معتقد است که انسان و جهان نمی

تواند به صورت مجزا از چیزی و در انزوا صورت بگیرد و در عین پدیدارشناسی، آگاهی انسان هرگز نمی

نیم ککنیم آن را برای خود تجربه میهم وجود ندارد، در واقع وقتی چیزی را تجربه می« چیز در خود»حال 

 شود. ادراک همیشهکه دریافت و تفسیر می شود و واقعیت آن چیزی استو آن چیز برای ما آشکار می

طورکلی، تأکید پدیدارشناسی بر آگاهی انسان (. بهVerbeek, 2001. P. 120) است ]چیزی[ادراک به عنوان

 و تجربه او از دنیاست. 

های مربوط به تجربه انسان در به ویژه در پژوهش 1بحثی با عنوان پساپدیدارشناسی سال های اخیردر 

رو این جریان . پیشه استکنند، مطرح شدهایی که بر رابطه انسان با فناوری تمرکز میدنیای فناوری، پژوهش

، فیلسوف معاصر فناوری در آمریکا، سپس پیتر وربیک، دانشجوی سابق اوست که به نوعی 2دون آیدی

ی اپدیدارشناسی را دارد و در آثار مختلف خود به شرح و تفسیر پساپدیدارشناسبیشترین شرح و تفسیر از پس

 ;Selinger, 2005)همچنین، سلینگر (. Verbeek, 2011; Verbeek, 2005; Verbeek, 2006پرداخته است )

بحث اصلی در  باشند.( از دیگر پژوهشگران و مفسران پساپدیدارشناسی میHasse, 2008) هسه و( 2006

همه این اندیشمندان، رابطه انسان با فناوری و نقش فناوری در زندگی انسان و تأثیری است که فناوری  آثار

 ,Ihde« )3فن و پراکسیس»در تجارب انسان دارد. به عقیده آیدی، بحث پساپدیدارشناسی با اولین اثر مهم او 

ه ، هرچند در آن اثر اصطالح ( درباره اثرات کاهشی و افزایشی فناوری در زندگی انسان شروع شد1979

گونه که خود متأثر از هایدگر است، اما همان پساپدیدارشناسی را به کار نبرده است. آیدی در فلسفه فناوری

ه رسد، در فلسفه فناوری نیز دیدگاکند و به پساپدیدارشناسی میدر پدیدارشناسی از هوسرل عبور می

کند که پساپدیدارشناسی به آیدی خود بیان می کند.بور میکند و در واقع از هایدگر عجدیدی مطرح می

 (.Ihde, 2008, P. 2های اصلی خود را از هوسرل گرفته است )عنوان روش فلسفی معاصر ریشه

به  تواناند که از جمله آنها میهایی به طور مشخص با روش پساپدیدارشناسی انجام شدهپژوهش

                                                           
1. Postphenomenology 

2. Don Ihde 
3 Technics and Praxis 
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دهی کلها در شای فناوریهای آیدی و وربیک، نقش واسطهنای راهنماییاشاره نمود که برمب مطالعه افیونیان

(. در مطالعه Afyounian, 2014ها با رویکرد پساپدیدارشناسی مورد بررسی قرار گرفته است )تجارب انسان

 ,Rosenbergدیگری، روزنبرگ تجربه استفاده از رایانه و نحوه ارتباط با رایانه را مورد بررسی قرار داد )

 رداختهپ دانشجویان تجربه مطالعه به آن در که کرد اشاره ساپی و رلف توان به پژوهش(. همچنین، می2009

 پژوهش در(. Relf & Sappey, 2011)است  شده بررسی دانشجویان یادگیری بر آنالین مطالعه تأثیر و شده

 یغیردرس هایاستفاده خصوص در آنها بدنی عادات و تاب لپ با دانشجویان ارتباط به آگارد دیگری

 که ستا غیرآگاهانه و عادت صورت به موارد بسیاری در فناوری از استفاده که گیردمی نتیجه و پرداخته

 (. Aggard, 2015)دهد  تغییر را کاربران ادراک تواندمی

ریباً تقدنیای امروز، دنیای فناوری است و تمام زندگی انسان امروزی با فناوری عجین شده است؛ 

های ای مانند خودکار برای نوشتن تا فناوریهیچ کاری نیست که بدون فناوری انجام شود. از فناوری ساده

ناوری به دهند. در تعلیم و تربیت نیز  فناپذیر زندگی انسان را تشکیل میپیچیده مانند رایانه، بخش جدایی

ا ها نقش مهمی ایفود کار آموزشی، فناوریگیرد و برای بهبهای گوناگون مورد استفاده قرار میشکل

 انسان رابطه اسیپساپدیدارشن اینکه به توجه با و تربیت و تعلیم ها در حوزهکنند. با توجه به اهمیت فناوریمی

جاست بحث پساپدیدارشناسی و چگونگی استفاده از آن به عنوان دهد بهمی قرار مطالعه مورد را فناوری و

و بررسی قرار گیرد. لذا، در این پژوهش با استفاده از روش تحلیل تطبیقی و روش  روش پژوهش مورد بحث

چگونگی استفاده  های آن با پدیدارشناسی و نیزتحلیلی توصیفی به بررسی چیستی پساپدیدارشناسی و تفاوت

 شود.های آموزشی پرداخته میاز آن در تعلیم و تربیت به ویژه مطالعات فناوری

 

 رشناسیاپساپدید
 های میان انسان و فناوری و جهان است. آیدیپرسش اصلی طرح فلسفی آیدی، نسبت یا نسبت

دهد می ها در اختیار او قرارمعتقد است که پساپدیدارشناسی ابزارهای الزم برای بسط و بررسی این نسبت

(kaji, 2013, P. 55آیدی نیز مانند هایدگر معتقد است فناوری خنثی نیست. هر .) نثی نوع کاربرد فناوری خ

تفاده دیگر، تجربه انسان، زمانی که از فناوری اسعبارتگذارد. بهنبوده و به نوعی بر تجربه انسان تأثیر می

نوان های مختلف را به عدهد، متفاوت است. ما ابزارها یا دستگاهکند با زمانی که بدون آن کاری انجام میمی

 و هاکنیم و از نظر اگزیستانسی، ما در جهان از طریق دستگاهستفاده مینوعی گسترش و توسعه بدن خویش ا

زندگی ما در جهان، زندگی فناورانه است و زندگی فناورانه نوعی . کنیممی آفرینینقش  گوناگون وسایل

 ,Ihde, 1979کنیم )های مختلف حرکت و زندگی میها و فناوریاز بودن در جهان است و ما بین دستگاه
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P.15سان با کند و رابطه انطورکلی به وسیله ابزارها با جهان ارتباط برقرار می(. از دیدگاه آیدی، انسان به

دارد که دیدگاه (. او چنین بیان میIhde, 1979, P. 25باشد )جهان می -ابزار -جهان به صورت انسان

از دیدگاه او، (. Ihde, 2009 , P. 30های فناورانه متجسد است )پساپدیدارشناسی من بررسی دقیق فعالیت

 -شود و این دگرگونی را کاهشیدیگر فناوری موجب دگرگونی تجربه انسانی میعبارتوجود ابزار و به

ارد های ما را افزایش و در برخی مونامد. چنانکه در برخی موارد فناوری یا ابزار، بُعدی از تواناییافزایشی می

تواند صدای ما را به دورترین نقاط (. به طورنمونه، استفاده از تلفن میIhde, 1979, P. 56دهد )کاهش می

گیرد. آنچه برای آیدی مهم است این است که معموالً برساند، اما امکان رویارویی چهره به چهره را از ما می

ماند. بدین ها جنبه افزایشی بیشتر موردتوجه است و جنبه کاهشی آن معموالً پنهان میدر استفاده از فناوری

لی های اصدهد. پرسشترتیب، آیدی تمرکز اصلی خود را بر فناوری و نقش آن در تجارب انسان قرار می

های فلسفه فناوری از منظر آیدی عبارتند از: فناوری در تجربه روزانه زندگی چه نقشی دارد؟ و اینکه ساخته

(. در واقع، Verbeek, 2001, P. 119گذارند )می ها و روابط آنها با جهان تأثیربشری چگونه بر هستی انسان

وری چگونه دهد؛ اینکه فناها را مورد بررسی قرار میها و فناوریپساپدیدارشناسی رابطه بین کاربران یا انسان

گیرد، در همان حال بر ما دهد؟ و همزمان که مورد استفاده قرار میاعمال و تجربه ما را از جهان شکل می

ای از پدیدارشناسی پساپدیدارشناسی به عنوان شاخه .(.Rosenberger & Verbeek, 2015د؟ )گذاراثر می

تند، برانگیخته و نیس جداشان از بافت و زمینهمدرنیسم که حقایق دیدگاه پستشود که با نظر به این تلقی می

گرایی هم به نسبی خواهد بر جدایی بنیادی سوبژه و ابژه غلبه کند،که میگرفته است و درحالیشکل

 (. Verbeek, 2005, P. 113انجامد )نمی

کند و پیوند آیدی بر این عقیده است که پساپدیدارشناسی از پدیدارشناسی و پراگماتیسم استفاده می

(. از Ihde, 2009, P. 11باشد )بین پراگماتیسم و پدیدارشناسی اولین گام در مسیر پساپدیدارشناسی می

هر سه به نوعی در  3و مفهوم زیست جهان 2، تغییر1ر پدیدارشناسی یعنی تجسددیدگاه او سه عنص

پساپدیدارشناسی نقش دارند. او به پراگماتیسم هم توجه دارد و معتقد است پدیدارشناسی رویکردی از 

یسم شود. پراگماتیسم تجربه را در الگوی محیط/ارگانتحلیل تجربه است که به پراگماتیسم هم مربوط می

پساپدیدارشناسی با درهم آمیختن  (.Idhe, 2009بیند و به این سبب در پساپدیدارشناسی نقش دارد )می

دنبال  پردازد و هرگز بهفناوری می -پدیدارشناسی و پراگماتیسم به بررسی و مطالعه موردی روابط انسان

                                                           
1.Embodiment 

2.Variation 
3.Life World 
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مربوط به  قع شده وماهیت یک چیز نیست، بلکه ادعای پساپدیدارشناسی برپایه یک دیدگاه متجسد و وا

(. آیدی مدعی است که Rosenberger & Verbeek, 2015. Kaji, 2013مسائل کاربردی و تجربی است )

ننده از نظر من تجربه ک»نویسد: ها در ویژگی خاص آنهاست. او چنین میپساپدیدارشناسی بررسی فناوری

 شود، اما این بودن یا هستیفت میشناسی در ارتباط با یک محیط و یک جهان یاانسانی از لحاظ هستی

« -----گاهی ازآ»ای، چیزی است که تغییر شکل یافته است. در فلسفه هوسرل حیث التفاتی است و رابطه

ها چیزی کامالً متفاوت است، هر آگاهی، آگاهی از چیزی است. ادعای من این است که در گنجاندن فناوری

به وسیله [ای باشند که آگاهی خودش توانند وسیلهها می، فناوریشودای بودن معرفی مینسبت به این رابطه

 (.Idhe, 2009, P. 23« )وساطت شود.] آنها

در واقع اگر پدیدارشناسی به رابطه انسان و جهان توجه دارد، فناوری در داخل این رابطه است و 

گیرد. ه واسطه فناوری صورت میشود و ارتباط و تعامل انسان با جهان بواسطه بین انسان و جهان محسوب می

نخست، معموالً »کنند: های پساپدیدارشناسانه بیان میوربیک و روزنبرگ چند ویژگی مشترک برای پژوهش

ها در ارتباطی که بین انسان و جهان برقرار است، تمرکز نموده و بر تحلیل های فناوریسعی در درک نقش

. تمرکز بر رابطه بین انسان و فناوری ویژگی دوم است. بدین ها توجه دارندهای این نقشو بررسی داللت

ترتیب که مطالعات پساپدیدارشناسی همیشه شامل یک کار تجربی به عنوان یک پایه و اساس برای تأمل 

ناوری در های واقعی ففلسفی هستند، برای فهم رابطه انسان و فناوری یک شرح تجربی الزم است تا نقش

ود تواند بر اساس کار تجربی دیگران یا مطالعات خمشخص شود. چنین شرح تجربی می عمل و تجربه انسانی

های ویژه است، به دست آید. هدف این کار تجربی، فرد یا تحلیل تجربه اول شخص که دربردارنده فناوری

و نقش ناوری های بین انسان و فهای خاصی نیست بلکه بررسی ویژگی ابعاد مختلف رابطهشرح دقیق فناوری

مده در کند که روابط برآو تأثیر آنها بر اعمال و تجارب انسانی است. سوم، پساپدیدارشناسی بررسی می

ین شود؛ زیرا با ایجاد رابطه بمورد یک فناوری چگونه بوده و چگونه یک موضوع و جهان خاص تشکیل می

انسانی به  سوبژکتیویته از کاربر ها یک ابژکتیویته خاص از جهان تجربه شده و یکانسان و محیط، فناوری

ی ها و معانی فناورآورند. چهارم، مطالعات پساپدیدارشناسانه عموماً یک تحلیل مفهومی از داللتوجود می

ی و شناختی، سیاسی، زیباشناختتواند معرفتدهند که میفناوری ارائه می -برای ابعاد خاص روابط انسان

ت گیری دانش، سیاست، قضاوها به شکلاین است که چگونه فناوریاخالقی باشد. در واقع، سؤال اصلی 

(. چون Rosenberger & Verbeek, 2015, PP. 31-32کنند )شناختی و تجارب مختلف کمک میزیبایی

نند، در کگری میها رابطه بین انسان و جهان را واسطهاعتقاد پساپدیدارشناسی بر این است که فناوری
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ارب بشری به نوعی دخیل بوده و تأثیرگذارند. پساپدیدارشناسی به دنبال مطالعه این گیری دانش و تجشکل

دهند یر میدهند، تغیکنند، گسترش یا کاهش میهای مختلف تجربه را دگرگون میاست که چگونه فناوری

کلی نیست، طوردهند. پساپدیدارشناسی با اتکا به پراگماتیسم به دنبال بررسی فناوری بهیا به آن جهت می

مفهوم  کند و ازهای فرهنگی و اجتماعی خاص بررسی میهای مختلف و بافتها را در موقعیتبلکه فناوری

 کند که الزم است بیشتر توضیح داده شود.استفاده می 1تحقق چندگانه

 

 فناوری  تحقق چندگانه
ا در نوع ها( تنه)فناوریهای بشری بر اساس نظر آیدی تحقق چندگانه به این معنی است که ساخته

روست (. ازاینSelinger, 2005, P. 6شوند )کنند، درک و فهمیده میها با آنها برقرار میای که انسانرابطه

رت شود، به جای اینکه فناوری به صوها به جای فناوری بحث میکه در پساپدیدارشناسی همیشه از فناوری

ی ها و بسترهای گوناگون مورد بررسهای مختلف در موقعیتفناوریمجزا و انتزاعی مورد بررسی قرار گیرد، 

گیرند. در پساپدیدارشناسی نیز به مانند آنچه در فلسفه هایدگر مطرح بود، فناوری خنثی نیست، اما قرار می

های های خاص کاربردذات ندارد و آیدی به دنبال ذات فناوری نیست و معتقد است که هایدگر به ویژگی

(. فناوری آن چیزی است Verbeek, 2001, Hongladarom, 2013های مختلف توجه نکرده است )فناوری

شود، آیدی این رود و در واقع ماهیت و ذات فناوری بر اساس نوع کاربرد آن مشخص میکه به کار می

وید که بگ تواندها کسی به طور مطلق نمیدهد، در مورد فناوریمسئله را در مفهوم تحقق چندگانه شرح می

هستند و در انزوا و بدون استفاده معنای خاصی « کاربرد-در -ها فناوری»چه هستند و چه کاربردی دارند. 

(. در واقع، Verbeek, 2001, P. 134ندارند و بستر و زمینه کاربرد آنها بخشی از یک بستر فرهنگی است )

ود که فناوری شر بستر فرهنگی مشخص میشود. دهای فناوری محسوب میوابسته به بستر بودن از ویژگی

های شوند نه به عنوان پدیدهکنند، درک میها با آنها برقرار میای که انسانها با نوع رابطهچیست. فناوری

های مختلف های چندگانه قرار گیرند و کاربران آنها را به روشتوانند در هدفها میفناوری«. در خود»

از دیدگاه آیدی هیچ فناوری نیست که فقط یک چیز باشد )یک معنا داشته باشد(  مورد استفاده قرار دهند.

 .Rosenberger & Verbeek, 2015, P. 25و تنها به یک روش خاص مورد استفاده قرار گیرد )

Rosenberger, 2009, P. 175.) گرایی در پدیدارشناسی در واقع مفهوم تحقق چندگانه جایگزین ذات

کند. شود، معنا پیدا میای که از آن میه این معنی  که یک فناوری بر اساس نوع استفادهشود. بهوسرل می

                                                           
1.Multistability 
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توان تواند برای روشن کردن شمع استفاده شود، در عین حال از همین کبریت میبه طورنمونه، کبریت می

ز پیش تعیین شده ا برای باز کردن درب یک بطری نیز استفاده نمود. بنابراین، یک استفاده ثابت و ضروری یا

 (.Aggard, 2015, P. 91برای کبریت وجود ندارد )

اندیشه تغییر که به طور مستقیم از هوسرل گرفته شده، در پساپدیدارشناسی به طور اساسی دگرگون 

های گوناگون مورد مشاهده و شده است. در نگاه هوسرل، تغییر روشی است که در آن یک ابژه از دیدگاه

وند. از مانند مشخص شهای شخصی باقی میهای ثابتی که فارغ از دیدگاهگیرد تا ویژگیبررسی قرار می

عهد به با ت -کند. در مقابل، پساپدیدارشناسیء را آشکار میدیدگاه هوسرل، این فرایند ذات ابژه یا شی

ف ذات شیء یا به کشتواند انسان را قادر این اندیشه را که بررسی تغییر می –گرایی پراگماتیسم و ضد ذات

(. آیدی معتقد است او چیزی غیر Rosenberger & Verbeek, 2015, PP. 27-28کند )ابژه کند را رد می

شود یا خود را نشان از ذات یا ماهیت موردنظر هوسرل را کشف کرده است. از دیدگاه او آنچه پدیدار می

ابسته به ن، برای پساپدیدارشناسی وابسته به متن یا وای از تحقق چندگانه است. بنابرایدهد، ساختار پیچیدهمی

(. در واقع آیدی، نظریه تغییر Rosenberger & Verbeek, 2015, P. 28بستر بودن فناوری موردتوجه است )

شود، کند، اما این مسئله در پساپدیدارشناسی به ذات یا ماهیت چیزها مربوط نمیدر پدیدارشناسی را حفظ می

 .(Preester, 2010, P. 3شود )تحقق چندگانه مربوط می بلکه به مفهوم

 

 فناوری  1وساطت
های موجود در جهان واسطه بین طور که ذکر شد، در دیدگاه پساپدیدارشناسی ابزار و فناوریهمان

 رارها با جهان ارتباط برقشوند و انسان در بیشتر کارهای خود از طریق ابزار و فناوریانسان و جهان واقع می

ناوری ای از فتواند با استفاده واسطههایی پی برده است که فرد میکند. آیدی مدعی است او به روشمی

(. رویکرد Ihde, 2015کند )از فناوری، تجربه او را دگرگون می 2طرفانهببیند که چگونه استفاده غیر بی

کنند، ین انسان و جهان کمک میدهی روابط بها به شکلهای مختلفی که فناوریپساپدیدارشناسی بر راه

ها فقط ابزار و وسیله نیستند، بلکه مداخله کننده بین تجارب انسان نیز تمرکز دارد. در این رویکرد فناوری

این تأکید بر  (.Rosenberger &Verbeek, 2015, P. 10, Selinger, 2006, P. 239شوند )محسوب می

دراکی که از باشد. ارز بین پدیدارشناسی و پساپدیدار شناسی میای فناوری بین انسان و جهان، منقش واسطه

یکی  واسطهشود با واسطه است و ادراک با واسطه با ادراک مستقیم و بیطریق فناوری از جهان حاصل می

                                                           
1. Mediation 

2. Non-Neutrally.                                                           داصطالحی که آیدی می گوید خود به طور ویژه در مورد فناوری ها به کار می بر  
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ما  تواند باعث شودکند و فناوری مینیست. در واقع، وساطت برای آیدی بر دگرگونی ادراک داللت می

یر کنند شود آنها هر دو تغیای متفاوت ادراک کنیم و این وساطت بین سوبژه و ابژه سبب مینهگوجهان را به

ها (. در نظر آیدی انسانVerbeek,2001,Goeminne& Erik,2011و هر دو شکل جدیدی به خود بگیرند )

ده با هم ساخته ش ای است کهگونهجهان به –بر اساس نوع واقع شدنشان در جهان وجود دارند و رابطه انسان 

شود و این مسئله آیدی به وسیله اشیاء وساطت می 1و بر هم تأثیر متقابل دارند و این با یکدیگر ساخته شدن

 (. Goeminne & Erik, 2011, P.102سازد )جهان رهنمون می -فناوری-گانه انسانشناسی سهرا به هستی

شود، جهان و انسان یکدیگر را عرضه نمی]طورمستقیمبه [هادر منظر پساپدیدارشناسی، جهان به انسان

ها انیابند، تغییر در جهان باعث تغییر در انساند، معنا میها بر اساس جهانی که در آن قرار گرفتهسازند. انسانمی

 ,Afyounian, 2014شود )شود و برعکس. این تأثیر متقابل با وساطت اشیا یا مصنوعات فناورانه انجام میمی

P. 29 ها در وساطت ایجاد فناوری ]معنای[(. در شرح پساپدیدارشناسی از وساطت، ایده اصلی این است که

شود و همین وساطت منشأ آنهاست. در چنین خوانش پساپدیدارشناسانه از مفهوم وساطت باید گفت می

میانجی نیست  وری، یکها و ابژکتیویته جهان آنها نتیجه همین وساطت است. وساطت فناسوبژکتیویته انسان

کنند می هایی هستند که کمکهایی از جهان ابژکتیو را به ذهن سوبژه انتقال داده باشد، بلکه واسطهکه جنبه

 .Verbeek, 2011, Pآنچه برای ما واقعی است و آنچه ما در رابطه با آن واقعیت هستیم ساخته یا ایجاد شود )

 دهد و در این وساطت بر نوع ادراکگری فناوری فعاالنه روی میطه(. بنابراین، در اینجا باید گفت واس392

دیگر، باید گفت فناوری یعنی واسطه )بین انسان و جهان(، و وساطت آن یعنی عبارتگذارد. بهانسان تأثیر می

ن نام اایجاد معنایی جدید از جهان برای انسان. آیدی در آثار خود  از چهار نوع نسبت و رابطه بین انسان و جه

رابطه  ،جهان ←(ابزار -انسان)برد که در همه آنها ابزار یا فناوری به عنوان واسطه قرار دارند: رابطه تجسد می

( ابزار) ←، و رابطه زمینه: انسانجهان( -) -ابزار ←، رابطه غیریت: انسانجهان( – ابزار)  ←انسان هرمنوتیک:

ی ما از وقت»کند: ها را به خوبی تشریح میهای مناسب آنمثال . دی وریز با شرح این رابطه و با آوردنجهان( -

 پنجرهچون  ؛کنیم تأثیر داردپنجره بر طریقی که ما آن منظره را دریافت می ،کنیمای نگاه میپنجره به منظره

ه هایدگر در مورد چکش گونه ک، آنشودتا حدودی پنجره از آگاهی ما پنهان می .کنددید ما را محدود می

بینیم ذرات گردوخاک را روی آن می کهیناما تا حدودی هنوز من از حضور آن آگاهم برای ا کرد،بیان می

دهد که جهان. پرانتز نشان می ←پنجره( -وقتی پنجره خیلی شفاف است در این صورت نتیجه این است  )من

 ←فناوری(  -ه چنین است )منشود. در حالت کلی رابطشود و از آگاهی من پنهان میپنجره جزئی از من می

                                                           
1. Co-Constitution 
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نامد، این تجسم به ویژه در مورد نگاه من از طریق شیشه به می 1درابطه تجس، یدیآاین چیزی است که  .جهان

از کارکرد آن و تأثیر آن من ناآگاهم.  ، امادهندتر است. شیشه نوع درک من از جهان را تغییر میجهان جدی

درون  خواهد اطالعاتی درباره آنچهی( یک نیروگاه یا کارخانه برق می)متصد وقتی عملگرمثال دیگر اینکه، 

سیار شبیه  آن هرحال بخواند بهآنچه او می .خواندتابلوی کنترل را می ،بداند را افتدکارخانه یا نیروگاه اتفاق می

دن من جزئی از ب ،تابلو کنترل به عنوان ابزاری برای مشاهده ینجاچیزی است که در داخل کارخانه است. در ا

جهان  -)تابلو کنترل  ←شود من اینجا رابطه چنین می .کنمنیست اما جزئی از جهانی است که من مشاهده می

چه خواند، آنیدی آن را رابطه هرمنوتیکی میآجهان(. این چیزی است که  –)فناوری   ←( در حالت کلی: من

بینم واقعیت چه میدانم آنکنم میوقتی من به فیلم نگاه می وم،مثال ستا درک شود.  داردتفسیر  بهبینم نیاز من می

چنین  نجایماند. رابطه ادر پس پرده می کامالً ، اماممکن است در پس آن یک داستان واقعی بوده باشد .نیست

ممکن است جهان واقعی در . نامدمی 2غیریتجهان(. ایدی این رابطه را رابطه  -) -فناوری ←شود: من می

 و ندهستنین چ ،دهندهایی که گرما یا نور میفناوری .پرده و زمینه نباشد، بلکه فناوری در پس پرده باشد پسِ

 4این رابطه را رابطه زمینه 3جهان( -( -)فناوری ←اینجا رابطه چنین است: من  .کنیدتوجه نمی آنهاشما به 

شود، ادراک انسان از طریق فناوری ایجاد میدر استفاده از فناوری و وساطتی که  .(Devries, 2005)نامد می

روشن  کنیم چیزی جز یک گردیشود. به طورنمونه، وقتی با چشم غیرمسلح به ماه نگاه میدچار دگرگونی می

کنیم و بینیم جزئیات بیشتری در آن مشاهده میبینیم، اما وقتی با تلسکوپ آن را میهایی درون آن نمیبا لکه

های ماه ی جنبهشود برخیابد. در واقع استفاده از تلسکوپ باعث مینسبت به ماه تغییر می طورکلی ادراک مابه

که در  زنچشمکهای ها ممکن است دچار کاهش شود مانند ستارهتر شود. برخی جنبهبرای ما برجسته

 (. Afyounian, 2014, P. 18« )بینیم.ینه آن نمیزمپس

 

 حیث التفاتی فناوری
آید. به این معنا که آگاهی همیشه آگاهی آگاهی سخن به میان می 5پدیدارشناسی از حیث التفاتیدر 

متوجه  دیگر، آگاهی همیشهعبارتمعناست. بهنفسه و بدون داللت بر چیزی، بیاز چیزی است و آگاهی فی

بدون در  نفسه وفی چیزی است و از چیزی است. حال در پساپدیدارشناسی ادعا بر این است که فناوری نیز

معناست؛ زیرا هر فناوری نیز متوجه چیزی یا کاری است و برای نظر گرفتن هدف ساخت و کاربرد آن بی

                                                           
1. Embodiment 
2. Alterity 

3. I(Technology-)-World) 

4. Background 
5. Intentionality 
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آیدی معتقد است حیث التفاتی  .است ]کاری[شود و فناوری همیشه فناوری برای کاری و هدفی ساخته می

 -مانند آگاهی برای هوسرل –ها که فناوری شود، چنین استگری آنها نمایان میفناوری که در نقش واسطه

دهند می ]خاصی[را شکلمورد استفاده  هاییک جهت مندی خاصی دارند و خط سیری که روش

(Verbeek, 2005, P. 114آیدی با نظر به اندیشه هایدگر معتقد است که نخست هر ابزاری به زمینه .) ای

کاری موجودیت دارد که حیث التفاتی فناوری نامیده  ی برای چیزی یا برایابزاروابسته است. دوم، هر 

 کنند. آنها تأثیر مشخصی برها برای انسان چارچوبی تعیین می(. فناوریVerbeek, 2001, P. 125شود )می

است،   2و خط سیر ]به جهتی [ 1های انسان دارند. این تأثیر جبری نیست، بلکه یک گرایش یا میلفعالیت

ها کارها را به روش خاصی انجام دهند. آنها قصد و منظور خاصی دارند و این انسان« خواهندمی»ها فناوری

(. حیث التفاتی از نظر آیدی Verbeek, 2001, P. 136دهند )قصد و منظور را بین کاربران خود ترویج می

و جهان مشارکت دارند. آنها مشخص  گیری ارتباط بین انسانها در شکلکه فناورییناعبارت است از 

توانند در جهان حاضر باشند و جهان برای آنها حاضر شود. البته این توانایی ها چگونه میکنند که انسانمی

 طور که آگاهی به صورت التفاتی فهمیدهوساطت نباید به عنوان استعداد ذاتی فناوری تلقی شود. همان

 توانند جدا از زمینه مورد استفادهکنند و نمیهای واقعی کاربرد، عمل مینهها هم تنها در زمیشود، فناوریمی

طور  شود که آنها به(. در واقع، حیث التفاتی فناوری شامل این حقیقت میVerbeek, 2005, P. 116باشند )

کنند، ه میدای را استفاها وسیلهکنند. وقتی انسانگری میعمدی و قصدی رابطه بین انسان و جهان را واسطه

(. وربیک Selinger, 2005, P. 7گیرد )گری فناورانه ای از مفهوم حیث التفاتی شکل میدر این حالت واسطه

انسان، از  هایها و نقش آنها در زندگی انسان و تأثیر بر اعمال و تصمیمای فناوریبا توجه به ویژگی واسطه

ه توانند مسئول عمل خود باشند باین مسئله که اشیا نمی آورد و معتقد است سخن به میان می« 3اخالق اشیا»

نی ایفا ای در اعمال انساتوانند بخشی از جامعه اخالقی باشند. اشیا نقش واسطهاین معنی نیست که آنها نمی

گیری اخالق و عمل هرحال در شکلو به سؤال اینکه چگونه عمل کنم جواب مادی دارند. آنها به کنندمی

یله محیطی یابد، بلکه به وسها تنها به وسیله نیات و مقاصد آنها تعین نمیک هستند. اعمال انساناخالقی شری

ند ک(. البته وربیک بالفاصله تصریح میVerbeek, 2006, P. 121یابد )کنند، تعین میکه در آن زندگی می

است.  به راحتی قابل نقض که سخن گفتن از اخالق اشیا به معنای انکار آزادی انسان نیست و این مسئله

کنند. به سختی ها خودشان آگاهانه آزادی خود را محدود مینخست، دالیل زیادی وجود دارد که انسان

                                                           
1. Inclination 

2. Trajectory 
3. The Morality of Things 
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داند مانند اطاعت از قانون. دلیل دوم برای اینکه اخالقی کسی این را غیراخالقی و دور از شأن انسان می

ن است که نیاز نیست وساطت فناورانه به صورت اجبار کردن فناوری تهدیدی برای آزادی انسان نیست، ای

وم، کنند. سانگیزند تا به شکل خاصی عمل کند، اما او را مجبور نمیباشد. در واقع، آنها انسان را بر می

شود. شود همیشه وساطت میدهد که اعمال انسان که با فناوری انجام میبررسی وساطت فناوری نشان می

 ,Verbeekشود نه تنها انسان بلکه فناوری هم باید مسئول باشد )وسط فناوری هدایت میوقتی اعمال انسان ت

2006, PP. 125, 126.) نیم را کشایسته است اشیا به ویژه وسایل فناوری که جهانی که ما در آن زندگی می

عیت نسان با واقدهی عمل اسازند، جایی در اخالق داشته باشند. اشیا اخالق دارند چون در چگونگی شکلمی

نه ای گیرند، بلکه در محیط فناوراهای مستقل انجام نمیکنند. اعمال اخالقی با فاعلو تفسیر آن کمک می

هرحال از دیدگاه (. بهVerbeek, 2006, P. 127کنند )ها در آن زندگی میکه انسان 1گیرندتوأمان شکل می

به ما در  های گوناگونکنیم، به شیوهبا آنها برخورد میها یا ابزارهایی که در زندگی روزمره وربیک مصنوع

 کنند.کنند و نقش خود را ایفا میهایمان کمک میتعیین اعمال و تصمیم

 

 های آموزشیپساپدیدارشناسی و فناوری
های انسان تقریباً در تمام موارد با وساطت فناوری و از دیدگاه پساپدیدارشناسی اعمال و انتخاب

دیگر بخشی از عبارتگیرند. درنتیجه باید گفت فناوری و ابزار بخشی از زندگی انسان و بهابزار صورت می

 -در –بودن تنها، بلکه بودن  وجود آدمی است. با نظر به تعریف انسان از دیدگاه هایدگر که آن را نه فقط

 -یفناور -با –بودن»از منظر پساپدیدارشناسی بودن انسان به صورت  نامد، امروزه چنان است کهجهان می

تواند تعریف شود؛ زیرا همه اعمال و حرکات انسان از خوردن و آشامیدن گرفته تا ارتباطات، می« جهان -در

بلکه با  رابطه مستقیم با جهان ندارد، مواردکه در بیشتر طوری، بهگیرندبه وسیله فناوری و ابزار صورت می

گیرد. لذا، فناوری به نوع رفتار و حتی تفکر و نحوه بودن او در وساطت ابزار و فناوری این رابطه صورت می

با در  دهای تعلیم و تربیت بایها، اصول و روشتوان گفت تعیین هدفرو میینازاکند. جهان ارتباط پیدا می

نظر گرفتن رابطه انسان با فناوری باشد. البته در این پژوهش پساپدیدارشناسی به عنوان رویکردی در مطالعه 

 تواند تغییرات اساسی در نوع پرسش از نقشهای آموزشی اشاره شده است و توجه به این رویکرد میفناوری

های پساپدیدارشناسی در حوزه ترین داللتمرسد یکی از مههای آموزشی به وجود آورد. به نظر میفناوری

های آموزشی در ارائه واقعیت برای فراگیران و میزان تعلیم و تربیت، توجه به نوع و میزان دخالت فناوری

                                                           
1. Coshaped 
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ابطه های آموزشی در این ردیگر بررسی نوع و میزان وساطت فناوریعبارتتغییر ادراک آنها از واقعیت و به

ت ماند و با وساطهای مختلف مغفول میوری امکان تجربه مستقیم جهان از جنبهاست؛ زیرا از طریق فنا

ید شد، با توجه به رویکرد پساپدیدارشناسی، هم با اشارهطور که شود. همانفناوری تجربه انسان دگرگون می

ی مختلف و نوع هاها در موقعیتمیزان تغییر فراگیر و هم میزان تغییر واقعیت و نیز حتی میزان تغییر فناوری

ها تواند تنها مطالعات میزان تأثیر آنها بررسی شود. در واقع، مطالعات فناوری آموزشی نمیعملکرد فناوری

در یادگیری باشد، بلکه مطالعات حوزه فناوری آموزشی باید در کنار توجه به نقش آنها در یادگیری، در 

ن موردتوجه قرار دهند و اینکه چگونه متربیان در ای تر، رابطه دگرگون شده متربیان با جهان رابخشی عمیق

رانه کند، به ویژه نقش تربیتی وساطت فناورابطه دچار تغییر شده و درک آنها از جهان و از خودشان تغییر می

 .موردتوجه قرار گیرد

چنانکه اشاره شد، هدف اصلی پساپدیدارشناسی بررسی و مطالعه رابطه انسان و فناوری است و در 

 باشد. در واقع، نقش فناوری در زندگیها میین مطالعه به دنبال بررسی نقش فناوری در تجربیات انسانا

های آموزشی توان نقش فناوریانسان، مسئله اصلی پساپدیدارشناسی است. در حوزه تعلیم و تربیت نیز می

نوان رد بررسی قرار داد. به عگیری تجارب و یادگیری دانش آموزان را از منظر پساپدیدارشناسی مودر شکل

 -معلم و مربی برای تسهیل موفقیت دانش آموزان و دانشجویان نیاز داریم به طور مداوم نحوه تعامل انسان

با توجه به اینکه پساپدیدارشناسی از  .(Relf & sappy, 2011, P. 2537)فناوری را مورد بررسی قرار دهیم 

شناسی محسوب یدارپدگیرد و نوعی گرفته است، زیر پارادایم پژوهش تفسیری قرار می نشأتپدیدارشناسی 

ها شود. به طور طبیعی، روشی کیفی و تفسیری است و به مطالعه تجارب انسان در رابطه با فناوریمی

 های آموزشی وهای کاهشی و افزایشی فناوری(. در چنین رویکردی جنبهAfyounian, 2014پردازد )می

تواند از جمله نکات موردتوجه باشد. آیدی از توانند در تجارب کاربران ایجاد کنند، میتغییراتی که می

ت که باید کند و معتقد اسپردازد، انتقاد میکه تنها به جنبه کاهشی و منفی فناوری مییناهایدگر به خاطر 

ها به نوعی ساختاری از کاهش و افزایش ها را هم در نظر داشت، و همه فناوریهای افزایشی فناوریجنبه

ان کنند و با این کار آنها در چگونگی عرضه واقعیت بر انسگیری درک انسان کمک میهستند. اشیا به شکل

گری ادراک، همیشه ساختاری از کاهش و افزایش کند، این واسطهحضور دارند. چنانکه آیدی بیان می

 ,Verbeek, 2006شود )ای دیگر تضعیف میکه جنبه، درحالیشوداست. یک جنبه از واقعیت برجسته می

P. 123ف های مختلتوان جنبهرو، در عرصه تعلیم و تربیت و در رویکرد پساپدیدارشناسی می(. ازاین

توان به این موارد اشاره کرد: بررسی میزان تغییر های آموزشی را مورد بررسی قرار داد، از جمله میفناوری
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ها، بررسی ها در دگرگونی رابطهها، بررسی نقش فناوریآموزان در استفاده از فناوریتجارب دانش 

ها در ها و نقش فناوریهای آموزشی و بررسی و شناخت معانی خود فناوریهای چندگانه فناوریتحقق

 گیری رفتارهای جدید )فناورانه(.شکل

 

 های آموزشیبررسی تجارب فناورانه حاصل از فناوری
ان با فناوری ای که انسدیدارشناسی برای بررسی نسبت انسان و فناوری است و در واقع نوع رابطهپساپ

دهد. چنانکه بیان شد، فناوری نقش واسطه بین انسان و جهان را کند را موردتوجه خود قرار میبرقرار می

ناوری هم در همین رابطه، شوند و حتی فکند. در این رابطه، هم انسان و هم جهان دچار تغییر میبازی می

توان یک های آموزشی میرو، در مسائل تربیتی و در مورد فناوریآورد. ازاینمعنای خود را به دست می

 ی در تجربه فراگیران و درک آنها ازفناورنوع فناوری آموزشی را در نظر گرفت و میزان تغییری که این 

کند، ی که آیدی اشاره میاچهارگانههای نسبتکند را بررسی کرد. در این خصوص جهان ایجاد می

تواند موردتوجه قرار گیرد. ضمن اینکه باید اضافه کرد، آیدی پساپدیدارشناسی را در دو سطح خرد و می

چهارگانه بین انسان و جهان  هاینسبتطور که در سطح خرد از (. همانKaji, 2013کند )کالن مطرح می

عد فرهنگی و اجتماعی را در نظر دارد، سطح خرد بیشتر ادراک جسمی گوید، در سطح کالن بُسخن می

 است و سطح کالن زندگی اگزیستانسی.

اند و هرگونه تغییر و گسترش در زندگی ها، زیست جهان ما را گسترش دادهاز نظر آیدی فناوری

ید ی فرهنگی تأکباعث تغییر در درک ما از خود و جهانمان خواهد شد. در سطح کالن، آیدی بر چندگانگ

تواند در بسترهای مختلف معانی مختلف داشته باشد، در طور در سطح خرد، یک شکل میکند. همانمی

توان نسبت میان انسان و فرهنگ را مبتنی بر بسترهای مختلف، متفاوت دید. به زعم سطح فرهنگی نیز می

ها در ای از تغییر است که این فناوریازههای فراگیر مهم است توجه به مقدار و اندآیدی، آنچه در فناوری

نامد در جامعه علمی می 1کنند و غفلت از این مسئله را آیدی نوعی حماقتزندگی و زیست جهان ایجاد می

(Riis, 2010, P. 113از دیدگاه آیدی، ابزار در فرهنگ .)تواند معانی متفاوت داشته باشد های مختلف می

ختلف کمک کند. تغییر در تجارب انسان باعث تغییر در درک ما از جهان و ی مهاجهانو به ایجاد زیست 

های رو، توجه به نوع نسبتی که بین فراگیر با فناوریفرهنگ را باعث خواهد شد. ازاین در ییرتغدرنتیجه 

پژوهشگران  آید، دارای اهمیت خواهد بود.شود و درنتیجه نوع تجاربی که به دست میآموزشی برقرار می

                                                           
1.Stupidity 
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از کاربرد  های حاصلتوانند دگرگونیهای آموزشی با استفاده از رویکرد پساپدیدارشناسی میحوزه فناوری

های آموزشی را در تجارب دانش آموزان و دنیای آنها را بهتر بشناسند و اثرات کاهشی و افزایشی فناوری

اس که بر اسیناتوجه به دیگر، باید گفت با عبارتهای آموزشی را بهتر تشخیص دهند. بهفناوری

مطالعه  دهند، در مسائل تربیتیپساپدیدارشناسی، جهان و انسان با میانجیگری فناوری یکدیگر را معنا می

ت های آموزشی این مسئله قابل بررسی اسباشد. در بررسی فناوریمیزان تغییر فراگیر و جهان او مدنظر می

گونه بر تفسیر و برداشت فراگیران از جهان و زندگی و های جدید آموزشی چکه تجربه جهان با فناوری

ان کند. از دیدگاه پساپدیدارشناسی، انسگذارد و آن را دگرگون میارتباط آنها با جهان و دیگران تأثیر می

 .Tripathy, 2015, Pشود )کند ولی خودش در استفاده از آن توسط آن بازتولید میفناوری را تولید می

غییراتی است گیرد، توجه به میزان توجه به رویکرد پساپدیدارشناسی بیشتر موردتوجه قرار می(.آنچه با ت202

 شود.که فناوری آموزشی در خود یادگیرنده باعث می

تواند هرمنوتیکی و هم از دیدگاه وربیک در حوزه پساپدیدارشناسی تحلیل و بررسی هم می

رسی انسان به ها در دستدهی فناوریبیشتر به نقش شکل اگزیستانسی باشد. او در مورد دیدگاه هرمنوتیکی

یر دیگر رابطه ما را با جهان تغیبیاندهند و بهها چگونه تجارب ما را شکل میجهان اشاره دارد؛ اینکه فناوری

اره های مختلف اشتوان به نقش فناوریدر این مورد در عرصه تعلیم و تربیت می(. verbeek, 2005دهند )می

توان  به دیدن برخی چیزها از طریق ها میکنند. از جمله این نمونهها را دگرگون میکه چگونه تجربهکرد 

 های آموزشی یا یادگیری برخط اشاره نمود.میکروسکوپ یا دیدن برخی مواد آموزشی از طریق فیلم

 ,Idhe)کند ایان می( ابزار در بیشتر موارد یک وجه یا یک بُعد از پدیده را نم1978از دیدگاه آیدی )

1978, P. 25)کند. نکته موردنظر این است که این وسایل . به عبارت دیگر، بُعد خاصی را برجسته می

چگونه  آورند و تفاوت این نوع تجربه با تجربه مستقیمآموزشی چگونه تجربه فراگیر را به شکل خاصی درمی

ین مسئله است ها در هستی انسانی و ابه تأثیر فناوریخواهد بود. از دیدگاه اگزیستانسی، توجه وربیک بیشتر 

 کنند.ها، هستی انسان را وساطت میکه چگونه فناوری

های آموزشی بر نوع توان به مواردی اشاره کرد که در آنها فناوریدر حوزه تعلیم و تربیت می

ر یا ارتباط که یادگیری از راه دو توان بررسی نمودگذارند. به طورنمونه، در اینجا میعملکرد فراگیر تأثیر می

ه معلم با دهد یا یک کالس هوشمند چگونه رابطاینترنتی فراگیر با مربی، چگونه به رابطه بین آنها شکل می

آورد و یا وجود دستگاه تبلت در دست یک کودک یا نوجوان چگونه بر شاگرد را به شکل خاصی درمی

 ذارد.گسبک زندگی او و رابطه او با دیگران تأثیر می طورکلی نوعنوع سپری کردن اوقات و یا به
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  های آموزشیهای چندگانه فناوریبررسی تحقق
اص هر های خازآنجاکه پساپدیدارشناسی نسبت میان انسان و جهان را با توجه به بسترها و زمینه

ر محل دیگعبارتنه و بهدهد، در این نوع پژوهش الزم است همیشه بستر و زمیای مورد بررسی قرار میزمینه

فناوری خاصی در فرهنگ خاصی یک معنا و کاربرد داشته  بساچهها موردتوجه قرار گیرد. استفاده از فناوری

های آموزشی باشد و در فرهنگ دیگر معنا و کاربرد کامالً متفاوتی داشته باشد که این مسئله در مورد فناوری

در  های آنهای مختلف آموزشی، چگونگی تحققتواند صدق کند. به جای بررسی ماهیت فناوریهم می

حاظ آورد که به لهایی را مثال میزشی باید مدنظر باشد. در این خصوص هسه، رباتهای متفاوت آمومحیط

ها در اوریگیرند. این فنکننده هستند و برای افراد دارای بیماری آلزایمر مورد استفاده قرار میعاطفی کمک

ی و  عاطفکه در ژاپن نقش کامالًهای مختلف دارای معانی مختلف هستند. به طورنمونه، درحالیفرهنگ

ی برای پایین آوردن خشم کودکان مورد استفاده قرار بازاسبابحمایتی دارند، در دانمارک به عنوان 

های آموزشی قرار گیرد، این موضوع بیشتر باید موردتوجه سازندگان فناوری .(Hasse, 2013گیرند )می

بدهد و از این منظر معنای ساختن فناوری برای هدف آموزشی خاصی، معنای خود را از دست  بساچه

های موردنظر در بستر فرهنگی و نوع کاربرد های آموزشی و بررسی میزان دسترسی به هدف یا هدففناوری

شود. به جای اینکه بخواهیم فناوری آموزشی را معنا کرده، ذات و ماهیت ثابت و مفهوم آن مشخص می

 های آموزشی را با توجه به نوع استفاده وفناوری خاص آن را در نظر بگیریم، بر اساس پساپدیدارشناسی،

رو ممکن است یک فناوری خاص کنند باید شناخت. ازایننوع نسبتی که دانش آموزان با آن برقرار می

اخته های آموزشی سهای آموزشی که برای محیطهمیشه معنای ثابتی نداشته باشد و به ویژه برای فناوری

فناوری خاصی که برای هدف خاصی ساخته شده است در عمل و در  بساچهاست.  توجهقابلشوند، می

ای گونهکاربرد، معنا و کاربرد متفاوتی داشته باشد. این مسئله در اندیشه فینبرگ، دیگر فیلسوف فناوری نیز به

های جدید بر اساس عالئق طبقه مسلط و دیگر مطرح است. او معتقد است روند طراحی و ساخت فناوری

(. با اتخاذ رویکرد Feenberg, 2010شوند )ها ساخته میجامعه است و بیشتر بر اساس نیاز آنها، فناوری حاکم

توان برطرف کرد. در منظر پساپدیدارشناسی، مفهوم و معنای هر فناوری پساپدیدارشناسی این مشکل را می

های پساپدیدارشناسانه در هششود. بنابراین، با پژودر نوع استفاده و ارتباط کاربران با آن درک می

 های آموزشی در بسترهایتوان درک درستی از کاربرد و معنای فناوریهای تجربی متفاوت میموقعیت

وجه تواند موردتمتفاوت به دست آورد. در این رویکرد روابط چندگانه فراگیران با فناوری آموزشی می

های گوناگون بین فراگیر با فناوری آموزشی در موقعیتیایی رابطه چند پاباشد. در واقع با توجه به مفهوم 
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ن انسان پایایی و ابهام در رابطه بی کار پساپدیدارشناسی از دیدگاه آیدی بررسی چندای متفاوت خواهد بود. رابطه

رو، پژوهش (. ازاینLangsdorf, 2016, P. 121آمیز است )و فناوری و فهم ساختارهای مختلف این رابطه ابهام

های تواند درک بررسی رابطه بین فراگیر با فناوری در موقعیتهای آموزشی میاپدیدارشناسی در مورد فناوریپس

وزشی های آمها باشد. مفهوم و معنا و کارایی فناوریگوناگون و در ساختارهای مختلف برای درک نقش این فناوری

 ها روشن خواهد شد.در این موقعیت

 

 هبررسی رفتارهای فناوران
ا را دهد که فناوری هم دامنه تجارب مگذارد، آیدی توضیح میفناوری بر کیفیت تجربه ما تأثیر می

ناپذیر است و سازی فناوری چارهکند. این ساختار آشکارسازی و پنهاندهد و هم آن را زایل میافزایش می

سیاه بدهیم. به طورنمونه، تخته آنچه مهم است این است که استفاده درست تربیتی از فناوری را مدنظر قرار

ای برای نوشتن و کمک به آموزش است، اما برای استفاده از آن، معلم باید ارتباط چشمی و گاهی ارتباط وسیله

(. در واقع، هر فناوری تغییری Blacker & Mckie, 2002کالمی را قطع کند و پشت به دانش آموزان بایستد )

ها خود نیز متوجه آن نباشند. چنانکه بیان شد، از دیدگاه انسان بساچهکند که یدر رفتار و عادت انسان ایجاد م

 کند و به اصطالح به اعمال انسانپساپدیدارشناسی هر فناوری تمایل و جهت خاصی را برای انسان ایجاد می

 ,Afyounianن دهند )گذارند تا نوع خاصی از رفتار را نشاهای فناورانه برکاربران تأثیر میدهد. ساختهجهت می

2014, P. 8اشد و ب(. درک و فهم این رفتارها تنها در زیست جهان و در رابطه ارگانیسم/محیط امکان پذیر می

ز اخالق طور که وربیک اتواند به فهم رفتارهای فناورانه کمک کند. همانپساپدیدارشناسی در این زمینه می

ها چه اوریکه فنیناتوان از رفتارهای فناورانه سخن گفت و ورد، میآاشیا یا از اخالق فناوری سخن به میان می

دهی رفتارهای کودکان و نوجوانان نقش دارند. به طورنمونه، استفاده از تلفن همراه یا اینترنت، مقدار در شکل

شناسانه ادیگر، با مطالعات پساپدیدرعبارتآورد. بهناخودآگاه رفتار و گفتار انسان را به شکل خاصی درمی

ها و در واقع میزان تأثیر و دخالت آنها در رفتارهای انسان را ای فناوریتوان درک درستی از نقش واسطهمی

های آموزشی این تغییرات باید در نظر گرفته شود تا مشخص شود این نوع بررسی کرد به ویژه در مورد فناوری

دانش آموزان نقش دارند و حتی عادات بدنی خاصی که  ها تا چه اندازه در دگرگونی رفتارها و عاداتفناوری

هاست. با توجه به اینکه در رویکرد پساپدیدارشناسی انسان و جهان با وساطت ناشی از استفاده از فناوری

اد محیط های آموزشی در ایجگذارند، نقش فناوریگیری و معنای یافتن یکدیگر تأثیر میها در شکلفناوری

یری عادات و رفتار مهم خواهد بود، و محیط فناورانه، اندیشه و رفتاری فناورانه را باعث خواهد گفناورانه و شکل

 ی خواهند داشت.مؤثرهای آموزشی در چگونگی تربیت فراگیران نقش شد. بنابراین، فناوری
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 نتیجه
ی هایپساپدیدارشناسی به عنوان رویکردی برآمده از دل پدیدارشناسی است که مشخص شد تفاوت

کند، با این با پدیدارشناسی دارد. پساپدیدارشناسی نیز مانند پدیدارشناسی رابطه انسان با جهان را بررسی می

داند. در واقع از دیدگاه پساپدیدارشناسی تفاوت که نقش ابزار و فناوری را در این رابطه مهم و اساسی می

تعامل انسان با جهان به واسطه فناوری صورت شود و ارتباط و فناوری واسطه بین انسان و جهان محسوب می

ود با شگیرد. از دیدگاه اندیشمندان پساپدیدارشناس، ادراکی که از طریق فناوری از جهان حاصل میمی

 واسطه متفاوت است. بنابراین در بسیاری از ادراکاتیواسطه است و ادراک با واسطه با ادراک مستقیم و بی

د. کنی و ابزار دخیل بوده و این دخالت ادراک را دچار تغییر و دگرگونی میکه ما از جهان داریم فناور

همچنین پساپدیدارشناسی برخالف پدیدارشناسی به دنبال ذات چیزها نیست و نظریه تغییر را که در اندیشه 

. دهدکند و  بیشتر مطالعات موردی را موردتوجه قرار میای دیگر مطرح میگونههوسرل مطرح بود به

ی های مختلف و در بسترهاطورکلی سخن بگوید، از فناوریکه از فناوری بهرو، همیشه به جای اینازاین

در  های مختلفهای چندگانه فناوری معتقد است که فناوریگوید و با مفهوم تحققگوناگون سخن می

که فناوری  یشه هایدگر راتوانند دارای معانی و کاربردهای گوناگون باشند. درنتیجه اندبسترهای مختلف می

کند. با نظر به اهمیت فناوری در پساپدیدارشناسی، در این رویکرد از حیث دارای ذات است را نیز رد می

 طور که آگاهی همیشه به چیزی داللتآید و اعتقاد بر این است که همانالتفاتی فناوری سخن به میان می

ت و داللت بر انجام کاری دارد. در حال حاضر دارد، ابزار و فناوری هم همیشه برای چیزی اس

رو، پساپدیدارشناسی به عنوان رویکردی جدید در عرصه پژوهش در عرصه فناوری موردتوجه است. ازاین

های آموزشی نیز موردتوجه باشد. در عرصه تعلیم و تواند در مطالعات مربوط به فناوریاین رویکرد می

رگون شده و چگونگی و میزان دگرگونی فهم و تجارب دانش آموزان توان به بررسی تجارب دگتربیت می

ها مورد بررسی قرار داد. همچنین، با نظر به مفهوم تحقق چندگانه فناوری، الزم است را در استفاده از فناوری

ت بر توان گفهای فرهنگی متفاوت بررسی و مطالعه کرد و میهای آموزشی را در بسترها و محیطفناوری

توان هدف از پیش تعیین شده و کامالً مشخص برای یک فناوری دیدگاه پساپدیدارشناسی نمی اساس

تواند پیدا آموزشی تعیین کرد، بلکه هر فناوری آموزشی در محیط و بستر مورد استفاده معنایی خاص می

ها ناوریاسی فکند و نوع خاصی از تجربه و دانش را برای فراگیران به دست دهد. از دیدگاه پساپدیدارشن

 دهی، جبری نیست، اماتوانند نوع عملکرد و رفتار ما را جهت دهند، اگرچه این جهتخنثی نیستند و می

توان شود و در واقع ما رفتارهای فناورانه خواهیم داشت. در این دیدگاه میتمایل و گرایشی در ما ایجاد می
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وزشی های آمررسی و تحلیل کرد تا در مورد فناوریهای آموزشی را برفتارهای فناورانه مربوط به فناوری

به ویژه مشخص شود استفاده از یک فناوری آموزشی چه میزان در رفتار و نوع عمل کاربران مؤثر بوده و 

  تواند در زندگی روزمره ایجاد کند.دهی میطورکلی چه نوع جهتبه
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