
                        Bi-Quarterly Journal of                               سواد تربیتی معلم                                  دو فصلنامه 

                                                                       Teacher Educational Literacy                                            1011زمستانپاییز و ، 1، شماره 1 ۀدور

 https://jtel.cfu.ac.ir                                                                                       19-111صفحات 

 

  دانشجو معلمان ی تجارب مشترکسبررسی پدیدار شنا

 تکنولوژی در دانشگاه فرهنگیان کاربرد از چگونگی 
    2، راضیه ندری1*سعید رومانی

 مدرس دانشگاه فرهنگیان ،مطالعات برنامه ریزی درسیدانش آموخته دکتری . 1

 علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان . کارشناسی2

   (92/19/1011؛ تاریخ پذیرش:  11/10/1911)تاریخ دریافت: 

 چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی پدیدار شناختی تجارب مشترک دانشجو معلمان از علم و تکنولووی   

در دانشگاه فرهنگیان بود. جامعه   آمار  پوژوهش شوامد دانشوجو معلموان  دانشوگاه فرهنگیوان       

و بور  گیر  هدفمنود   روش نمونهمشارکت کننده به نفر به عنوان  81که تعداد بودآباد کمالوند خرم

ها  استخراج شده از مصاحبه ها  نیمه ساختار یافته بوا  اشباع نظر  انتخاب شد. داده صداساس ا

ها  اصلی و فرعی مورد تحلید قرار  استفاده از روش پدیدارشناسی و کدگذار  استخراج مضمون

  مسوتییمی بویع علوم    گرفت. یافته ها  حاصد از پژوهش نشان داد که از نظر دانشجویان رابطوه 

شوود. همننویع اسووتفاده از   دگیر  موی اوجوود دارد و تکنولووی  موجوس تسویید یو      وتکنولووی  

کننود  دانشوجویان   تکنولوی  در میان اساتید متغییر بوده و آن را بیشتر به دانشوجویان توصویه موی   

استفادها  بیشتر  از تکنولوی  دارند و در زمینه ها  مختلفی چون اینترنت  کارها  عملی  میاله 

کالس ها  فنواور  نیواز    زمانکنند. میزان کارآمد  کالس ها  تکنولوی  و  ستفاده میو... از ان ا

رفو  کمبوود هوا  موجوود       نیسوت امکانات به میزان الزم فوراهم   دارد. با توجه به ایع کهبه ارتیا 

بر اهمیوت نیوش تکنولووی  و کواربرد موو ر آن بوه وسویله        یافته ها  .نیازمند توجه جد  می باشد

اهتموام   خصوو  دانشوگاه فرهنگیوان در ایوع    مسوووالن  دانشجویان و اساتید تأکید داشته و اینکه 

   د.نبیشتر  داشته باش

تکنولوی   دانشجو معلم  دانشگاه فرهنگیان: پدیدارشناسی  کلیدی واژگان  
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 مقدمه

ها  نویع گردآور  پردازش و توزی  اطالعات از یک م در جیان و روشرشد علسرعت و میزان 

به رشد جوام  انسوانی بوه اطالعوات از سوو  دیگور موجوس پدیودار شودن عصور          رو سو و نیاز 

اطالعات گردیده است و تا یر شگفتی ایع دوره بر جوانس مختلف زنودگی کوامالم مشویود بووده و     

یکی  (.8918  منتظر )مرسوم به فناور  اطالعات است موجس پدیدار شدن شکد نوینی از فناور 

از میمتریع رخدادهایی که در دهه اخیر در آموزش و پرورش و آموزش عالی کشور ما رخ داده و 

رو  آوردن کم سابیه بوه مباحوف فنواور  اطالعوات و ارتباطوات        باشدمی نیز امه دارادهمننیع 

ری  تکنولوی  در فرآیند یاددهی یوادگیر  و هودف   از آنجا که تغییرات س (.893۱  فردانش )است

ها  اخیر توجه زیاد  بوه بیوره گیور  از تکنولووی      آن ارتیا  کیفیت آموزش بوده است در سال

در توضیح به اینکه تکنولوی  اموزشی چیست باید (. 2182 8)تسیاها  نویع در آموزش شده است

ز کاربسوت علووم آمووزش و    ا  اوعوه  تکنولوی  آموزشی عبوارت اسوت از مجم  گفت که درواق  

 .)ذاکر کنود تر میهمراه با ابزار و روش هایی که کاربست علوم را ساده  یادگیر  در کالس درس

 (8931  و همکاران

( 21182عوامد متعدد  در به کار بردن تکنولوی  تا یرگذار است؛ به عییوده  )زایوو و زیکوو    

اطمینان از   معلم نسبت به ا ربخشی رایانه ت؛ عیایدکاربرد تکنولوی  در کالس درس تا یرگذار اس

یکوی   .عدم آشفته شدن کالس در زمان استفاده از رایانه و توانایی کنترل فنواور  در کوالس درس  

دیگر از عوامد بسیار مو ر در استفاده از تکنولوی  طرز نگرش در به کوارگیر  فنواور  اطالعوات    

 د)کینگ طرز نگرش مثبت بوه فنواور  باعوف خودکارآمود  بیتور موی شوو        (2181. )نیویی است
تکالیف سخت را به عنوان چالش هایی که می توانود بوه    (. افراد با طرز نگرش مثبت و باال 9833۱

سوریعتر حو      کننود آنیا تکالیف چالش انگیوز را انتخواب موی     گیرندآنیا مسلط شوند در نظر می

و چوون حو     شوود و در صورت وجود مشکالت تالششان حفظ موی  یابدکارآمد ایشان بیبود می

 باشود و در صوورت ناکوامی دوبواره اقودام بوه توالش موی کننود.         اعتماد به نف  در آنیا بواال موی  

اما فراگیرانی که عالقه به استفاده از نرم افزارها  آموزشی ندارند  (۱2112  اندرسون  2182)زمانی 

ها با مشکد روبرو هستند ممکع است اضطراب و ناکارآمد  بیشتر  و در ارائه تکالیف با ایع ابزار
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تور از تکنولووی  اسوتفاده      آن در تالش ها  بعد  خود کمو در نتیجه در یادگیر  احساس کند

 (21115نمایند. )نگ لی ان و اتال   

ن از در حیییت تحیییات نشان داده است که استفاده از فناور  اطالعات   در اسوتفاده فراگیورا  

راهبرد ها  خود تنظیمی مو ر است چرا که به نظر می رسد فراگیرانی کوه بورا  جسوت و جوو      

اطالعات از فناور  اطالعات استفاده میکنند  تماید بیشتر  به استفاده از راهبرد ها  خود تنظیمی 

راگیرانی کوه  برا  سازماندهی  تجزیه و تحلید و به کار بردن میدار زیاد اطالعات دارند. در میابد ف

معتید اند جستو جو  اطالعات به وسیله   تکنولوی   اتالف وقت است؛ استفاده از ایوع راهبورد   

فنواور  نوویع ابزارهوا  متعودد  را بورا  بیبوود        (.2111را محدود می کنند)نگ لوی ان و اتوال    

اند یوک  تدری  و یادگیر  در کالس ها  درس فراهم می کند استفاده از فناور  اطالعات می تو

نیش حمایتی در تدری  رودررو  سنتی ایفا کند و بسیار  از پژوهشگران معتیدند که اسوتفاده از  

همنون کامپیوتر می تواند به افوزایش اطالعوات و افوزایش فرصوت      هاییو تکنولوز  ایع فناور 

  بودال خالود ع  .)معلمان در کمک به دانش آموزان در ارتباط با نیازها و مسائد ویژه کموک نمایود  

2113  ) 

اجماع وجوود دارد کوه اسوتفاده از فنواور  اطالعوات و ارتباطوات کیفیوت         طه ایع در ایع حی

همننیع بوه کوارگیر  فنواور      (2181  کفاش و همکاران .)دهدتدری  و یادگیر  را افزایش می

افزایش فرصت ها  یوادگیر  موفییوت     صرفه جویی در زمان  موجس کاهش هزینه ها  آموزشی

و دانش آموزان و دانشجویان میتوانند به وسویله  صیلی و دسترسی سری  به اطالعات شده است تح

بوه همویع سوبس سیاسوت گوذاران        تکنولوی  به انبوه زیاد  از اطالعات علمی دست پیدا کنند 

بخووش تعلوویم و تربیووت در بسوویار  از کشووورها  در حووال توسووعه از جملووه ایووران بووه آموووزش 

(حال با توجه به توا یر ییور قابود     2188اده اند )رحمانی و یداللیی  ژه نشان دالکترونیکی توجه وی

یوادگیر  زموانی ا وربخش اسوت کوه      انکار تکنولوی  در یادگیر  باید به ایع نکته توجوه نمواییم   

 و معلمان در فرایند تدری  و یادگیر  از وساید کمک آموزشی جدید و تکنولوی  اسوتفاده کننود  

لذا برا  اجرا  موفق ایع طرح عوامد متعدد  از جمله نگرش دانشجو معلموان بوه ایوع موضووع     

   (893۱  حبیس اللیی و همکاران) .دخید است

هوا   در تحیییی با عنوان ارزیابی طورح مدرسوه هوشومند در دبیرسوتان    ( 8915 حاجتی)جعفر 

گیور  از فنواور  اطالعوات در    بیوره به ایع نتیجه رسوید کوه   (بسال دبیرستان امطالعه مورد )تیران 

باید شالوده و ساختار یادگیر  را تغییر دهد و ایع امر فیوط    فرایند یادگیر  به صورت یک رسانه

در ارتباط مستییم با تغییر نیشه معلم و دانوش آمووز و تحووالت سواختار  در محتووا  آموزشوی       

                                                           
5 Abdullah, kh 
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دیودگاه معلموان    خود کوه در آن   در پژوهش (8913 )امنی و کارداناست. همننیع ض ذیرپ امکان

دوره ابتدایی را در ارتباط با تا یر کاربرد فناور  اطالعات و ارتباطوات در یوادگیر  درس ریاضوی    

  دریافتند که از دیدگاه آنان کواربرد ایوع فنواور  در تغییور نگورش      ه بودندمورد بررسی قرار دادند

القیت و در نیایت یوادگیر  فعوال در   میارت استدالل و قدرت خ  و پایدار  مطالس درسی تثبیت

در میطو   کوه  پوژوهش خوود   ( در 8931 ) سوتار  و محمود    باشود. گذار میدرس ریاضی تا یر 

رابطه معنی دار  میان استفاده از فناور  اطالعات و ارتباطات و موفییوت   انجام شده بود  متوسطه

 . افتندی مشغول به تحصید بودند  در ایع میط که  یآموزانتحصیلی دانش

ا  و ( نشوان داد کوه آمووزش بوه سوبک چنود رسوانه       8935نتایج پژوهش عارضی و همکاران)

شنیدار  و گفتار  زبان انگلیسی دانشوجویان توا یر مثبوت و معنوادار        نوشتار   توانایی دیدار 

بیبوود میوارت    سبسحاکی از آن است که فاوا  (893۶ )ها  جابر  و همکارانیافتههمننیع  دارد.

پژوهشی توسط هاریسون در ایع ارتباط  آموزان دختر دبیرستانی می شود.ها  زبان انگلیسی دانش

کاربرد فناور  اطالعوات و ارتباطوات آمووزش را     انجام شده که نشان می دهد (2112)و همکاران 

العه خود بوا  در مط(  211۶۶ )تاوراس عمیق تر و ا ربخش تر کرده و سبس بروز خالقیت می گردد.

موورد  از دبیرسوتان هوا  برزیود       هدف بررسی تا یر استفاده از کامپیوتر در محیط ها  یادگیر 

در نتیجه باعوف ایجواد    ؛نشان داد که استفاده از کامپیوتر می تواند محیط ها  یادگیر  را ارتیا دهد

 .افزایش می دهد راانش شود و انگیزش اضافی انتیال و یادگیر  دمیانگیزه اضافی در یادگیرندگان 

 در ایجاد دیودگاه بیتور    به  ه انشان داد که تکنولوی  چند رسان (21117  )نتایج پژوهش سو

نگورش مثبوت آنیوا بوه یوادگیر        همننیع سوبس   و کمک کرده  دانشجویان درباره مفاهیم علمی

وتر در میایسوه  (  با عنوان تا یر آموزش به کمک کامپی21811پژوهش اوسو و همکارانش) میشود . 

 بهبا روش سنتی بر عملکرد درس زیست شناسی دانوش آمووزان سوال آخور در ینوا بوه روش شو       

تجزیه و تحلید آمار  نشان داد کوه عملکورد گروهوی کوه علووم را از طریوق        .آزمایشی انجام شد

 .اند از گروهی که مفاهیم را به صورت سنتی یاد گرفتع بیتر بوده استکامپیوتر یاد گرفته

( در بررسی تا یر آموزش به کمک کامپیوتر بر پیشرفت تحصویلی دانوش آمووزان    21823یمی)آد

دوره متوسطه در درس مطالعات اجتماعی به ایع نتیجه رسید که کاربرد کامپیوتر تا یر معنوادار  در  

 .پیشرفت تحصیلی در ایع درس ندارد
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و  سوبس اشوتیای یوادگیر     برخط ( بیانگر ایع است که یادگیر 218181یافته ها  جانگ و لی)

 ارتباط با مربیان می شود.

تحیییات انجام شوده در توایوان بوه ایوع نتیجوه       9۱(  در پژوهش فراتحلیلی رو  218388ال )

رسید که آموزش به کمک کامپیوتر نسبت بوه روش سونتی توا یر مثبوت و معنوادار  بوه عملکورد        

 .تحصیلی فراگیران تایوانی داشته است

(اعالم کردم کوه فنواور  اطالعوات و ارتباطوات بور عملکورد تحصویلی        218382مایر و شکی )

 دانشجویان علوم پزشکی تا یر مثبت و معنادار  داشته است.

( در پژوهش خود به ایع نتیجه رسیدند که یوادگیر  الکترونیکوی   218389والینت و همکارانش)

ش مثبوت نسوبت بوه    اشتیای یادگیر  و نگور   رضایت  ها  اکتسابیصالحیت  مفاهیمدرک سبس 

 استفاده از مناب  طراحی شده در برنامه درسی می شود.

حال با توجه به نیش ییر قابد انکار  کوه اسوتفاده از تکنولووی  بور یوادگیر  و آمووزش در       

مدارس و هم در دانشگاه ها و میاط  عالی تحصیلی دارد و فراهم آوردن امکانوات تکنولووی  بوه    

موسسه ها  آموزشی به یکی از وظایف اصولی آنوان بودل شوده       منظور یادگیر  هرچه بیشتر در

است  اما  در ایع خصو  در سطح دانشگاه ها پژوهش ها  انجام شده بسیار محودود اسوت  در   

نتیجه در ایع پژوهش سعی شده است به دیودگاه دانشوجومعلمان دانشوگاه کمالونود در خصوو       

جوود سوطح دانشوگاه پرداختوه شوود کوه بوا        تکنولوی  و میزان استفاده و چگونگی تکنولووی  مو 

 سواالت زیر به پژوهش در ایع باره می پردازیم.  

 .بیع علم و تکنولوی  وجود دارد توضیح دهید ا  رابطهه با توجه به رشته تحصیلی شما چ(8

اساتید دانشگاه فرهنگیان در مباحف علمی خود تا چه اندازه رایس به اسوتفاده از تکنولووی    (2

 ؟اند

  . شرح دهید ؟نشجویان تا چه اندازه از تکنولوی  در کارها  عملی خود استفاده می کننددا (9

 .دروس مربوط به ارتباط علم و تکنولوی  در دانشگاه تا چه اندازه مو ر هستند شرح دهید(۱

شرایط و فضا  دانشگاه فرهنگیان تا چوه انودازه تکنولووی  الزم بورا        امکانات  مسوولیع (5

 ؟ی را مییا کردندمباحف علم

 روش پژوهش  
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پژوهش حاضر کیفی بوده و از نوع پدیدار شناسی می باشد . روش پدیدار شناسی بوه بررسوی   

(. هدف از نمونه گیر  فیم پدیوده  8931تجربیات واقعی افراد می پردازد) حاج باقر  و صلصالی  

ر هودف موی باشود . د   ها  مورد نظر است از همیع رو میتوان گفت کوه نمونوه گیور  مبتنوی بور      

نمونه تحییق دانشجویان دانشگاه فرهنگیان کمالوند شیر خرم آباد کوه هوم اکنوون     حاضر پژوهش 

روش نمونه گیر  در ایع تحییق بر اساس معیارهوا  نظور  و   است. مشغول به تحصید می باشند 

مشوارکت   بور اسواس تعوداد    . انتخاب شده انود    احتمالی شان برا  تحییق بخشی میزان روشنایی

نفر پژوهش به اشوباع نظور  تعیویع     8۱کنندگان در پژوهش به نظر می رسید که بعد از مصاحبه با 

و بوازه    الزم به ذکر است که مصاحبه شوندگان همگی از یوک جون  و زن بودنود     . شده رسید

 .  سال است 29تا  21سنی آنیا از 

روش جم  آور  اطالعات با توجه به اینکه سواالت مورد پرسوش توا حود  مشوخد بوودن      

هوا   مصاحبه نیمه ساختار یافته میباشد که اصلی تریع روش جمو  آور  اطالعوات در پوژوهش    

پدیدارشناسی شناخته شده است زیرا موقعیتی را فراهم می کند تا شرکت کنندگان دیدگاه خوود را  

بوا اسوتفاده از زبوان و لغوات خوود تشوریح کنود         اسوت  ر  که تجربوه کورده  طو آن  نسبت به دنیا

 اسوت ؛  تایید همکاران تحییق میمتریع مالک برا  ایجاد اعتبار در تحیییات کیفی( 8917.)عابد  

رو سعی شده تا بوه هور کودام از مصواحبه شووندگان وقوت کوافی         تحییق پیشدر به همیع سبس 

سوگیر  نظر  در فرایند مصواحبه   هه است که از هر گوناختصا  داده شود و همننیع سعی شد

پوژوهش بعود از اینکوه شورکت      در ایوع  جیوت انجوام مصواحبه   . و استخراج نتایج خوددار  شود

کنندگان تماید خود را جیت انجام مصاحبه و همکار  با ما را نشان دادن جریان مصواحبه شوروع   

توضویحاتی در رابطوه بوا اهوداف پوژوهش و       شد ابتدا قبد از ارائه سواالت به مصواحبه شووندگان  

در مرحلوه بعود  بوه مصواحبه شووندگان      . همینطور پیامد ها بر کاربرد پژوهش به آنیا ارائوه شود   

اطمینان داده شد که اطالعات شخصی آنیا در فرایند تجزیه و تحلید داده ها هوی  نیشوی نودارد و    

انجام مصاحبه با هر یک یک از افراد با توجه زمان . تنیا محتوا  پرسش و پاسخ ها مورد نیاز است

به اوقات فرایت آنان بوود و در جریوان مصواحبه از یادداشوت بوردار  و  بوت صودا  مصواحبه         

  -اییرویکرد استداللی به تحلید و تفسیر داده ها در ایع بخش نیز اسوتیر  . شوندگان استفاده گردید

جزئی شناسایی شدند و با کنار هم قورار دادن آنیوا    وبوده به ایع معنی که ابتدا کدها  باز  ی قیاس

پ  از ایع رونود اسوتیرایی    . نده الی تر  ایجاد شدکمحور  و   کد ها  بر اساس روابط بیع آنیا

مجددام کدهایی باز شناسایی شده و کد ها  باز  که بعد شناسایی شودند بوه صوورت انتخوابی در     

 .ر  که بعدام ایجاد و یکپارچه شده اند قرار گرفتند زیر مفاهیم محور  ایجاد شده یا مفاهیم محو
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 های پژوهشیافته

اساتید دانشگاه فرهنگیان در مباحث علمی خود تا چهه انهدازه را هه بهه     سوال اول پژوهش: 

بر اساس نتایج تحلید مصاحبه ها  به دست آمده از دانشجویان در  ؟هستنداستفاده از تکنولوژی 

دانشجوبان در مورد میزان تماید اساتید بورا   اسوتفاده از تکنولووی   چیوار کود      ارتباط با دیدگاه 

محور ؛  میدار بیره گیر  از تکنولوی ؛ دیدگاه اساتید ؛چگونگی بیره گیر   و توصیه تکنولوی  

 ؛ شاخد ها  بیانگر هریک از ایع عوامد آمده اند2به دانشجویان بود. در جدول
 اساتید به استفاده از تکنولوی میزان تماید  بررسی. 8جدول 

 عامد کد ها  محور  کد ها  باز

 _اکثر اساتید از تکنولوی . نکردن استفاده

 تیریبا در تمام کارها  خود از تکنولوی  استفاده میکندد._

 تکنولوی  به دلید مجاز  شدن کالس ها . مجبور به استفاده از _

ها  آموزشوی  از پاورپوینت وفیلماستفاده بعضی از اساتید از تکنولوی  بخصو  _

. 

 کنند .تیریبا نیمی از اساتید دانشگاه از تکنولوی  استفاده نمی_

 _اساتید ترجیح میدهند که از تکنولوی  استفاده نکنند .

 _کنند .فیط درصد کمی از اساتید استفاده می

 تر نسبت به اساتید دیگر دانشگاه هااستفاده کم-

میدار بیره گیر  

 ولوی   از تکن
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 عالقه مند بودن و تاکید ویژه داشتع به استفاده از تکنولوی  ها  مدرن. 

 اساتید دیدگاه ها  متفاوتی دارند و میزان استفاده آنان نیز متفاوت است ._

کنند استفاده نمیدرصد اساتید تاکید به استفاده از تکنولوی  دارند اما خودشان  71_

. 

 ریبت داشتع به تکنولوی _

 دیدگاه اساتید

 کنند .از اینترنت برا  گرفتع اطالعات و کامد کردن دانش خود استفاده می_

 از پرویکتور استفاده میکنند ._

 _اشتراک گذار  فاید ها  آموزشی از طریق تکنولوی  .

 . اساتید از ایع طریق به دانشجویان کار عملی میدهند_

 کنند .  تکالیف دانشجویان را به ایع وسیله بررسی می_

چگووونگی بیووره  

 گیر 

 کنند .بعضی از اساتید انجام ایع کارها را به دانشجویان واگذار می_

 _کنند .اساتید استفاده از تکنولوی  را مختد به دانشجویان می

 دانند .لزامی میاساتید در کار ها  عملی دانشجویان استفاده از تکنولوی  را ا_

 به دانشجویان توصیه میکنند که از تکنولوی  بیره بببرند ._

 ایلس از دانشجویان میخواهند که از آن در کارهایشان استفاده کنند_

توصیه تکنولوی  

 به دانشجویان

در ادامه به منظور مستندساز  کدگذار  ها  باز و محور    به نمونه ایی از صحبت ها  اشوارات  

دیدگاه ها  مشارکت کنندگان پرداخته شده است. قبد از بیان ایع نید قول ها  بذل توجه به ایع و 
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نکته را ضرور  میدانم که در برخی از نید قول ها ممکع است بیش از یک و حتی چندیع کد باز 

 وجود داشته باشد.

فیلم ها  آموزشوی  بعضی از از اساتید از تکنولوی  به خصو  پاورپوینت و  ". 8اطالع رسان کد

 ".استفاده می کنند اما برخی دیگر از اساتید اصالم تمایلی به استفاده از تکنولوی  ندارند

از اساتید دانشگاه فرهنگیان از تکنولوی  اسوتفاده موی کنود  و آن     میتیریبام نی ". 2اطالع رسان کد

 ".نه در همه موارد و همیشه هم

اگر استاد بخواهد استفاده کند اذیت می شود و ترجیح می دهد که اسوتفاده   ...". 5اطالع رسان کد 

 ".نکند

درصد اساتید ما تاکید بر اسوتفاده از تکنولووی  دارنود اگرچوه خوود از آن       71 ".۶اطالع رسان کد

 ".انددانشجو کرده ختد بهاستفاده نمی کنند و فیط استفاده از آنرا م

و تاکید ویوژه بور تکنولووی  هوا  مودرن دارنود و در تکوالیف         اساتید عالقه ". 3اطالع رسان کد

 ". نداندانشجویان و کارها  عملی آنان استفاده از تکنولوی  آموزشی را الزامی می د

تیریبا در همه   کار هوا  خوود از اینترنوت اسوتفاده موی کننود   از گورفتع         ".88اطالع رسان کد

 "دانشجویان برا  انجام تکالیف خود.اطالعات و کامد کردن دانش خود تا توصیه به 

معموال از پرویکتور در کالس ها استفاده میکنند و برخی از فاید ها را هم بوه   ".8۱اطالع رسان کد

 "ایع طریق به اشتراک میگذارند .

 به نظر مع به اندازه   اساتید دیگور دانشوگاهیا از تکنولووی  اسوتفاده نموی      ".8۶اطالع رسان کد 

 "کنند .

االن که کالس ها مجاز  شده بیشتر استفاده میکونع موثال  توو  گوروه هوا        ".87رسان کداطالع 

 "کالسی عضون و از ایع طریق کار دانشجو ها رو بررسی میکنع یا بیشون تکلیف میدن.

دانشجویان تا چه اندازه از تکنولوژی در کارهای عملی خود استفاده مهی    پژوهش: سوال دوم

   ؟کنند

تحلید مصاحبه ها  به دست آمده از دانشجویان در ارتباط دیودگاه دانشوجوبان در   بر اساس نتایج 

مورد میزان استفاده   دانشجویان از تکنولوی  در کارها  عملی خود شامد دو کد محور  میودار  

؛ شواخد هوا  بیوانگر هریوک از     2استفاده از تکنولوی  و زمینه ها  مورد استفاده بود. در جدول

 اندایع عوامد آمده 
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 میزان استفاده دانشجویان  از تکنولوی  در کارها  عملی بررسی. 2جدول           
 عامد کد ها  محور  کد ها  باز

 تیریبا بیشتر دانشجویان در مباحف خود از آن استفاده میکنند . -

 گیرند .اکثر دانشجویان به راحتی از تکنولوی  بیره می

 متفاوت است .برحسس نیاز میزان استفاده 

 کنند .دانشجویان بیشتر از اساتید از تکنولوی  استفاده می_

 وابستگی زیاد دانشجویان به تکنولوی  ._

 استفاده از اینترنت در تمام کارها .

 .استفاده از تکنولوی  تا جایی که امکانات موجود باشد

 میدار استفاده از تکنولوی 
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  دانشجویان از تکنولوی  از عک  و فویلم وپاورپوینوت   استفاده_

 رود .فراتر نمی

 استفاده از تکنولوی  در درس ها  عملی .

 اکثر دانشجویان کار ها  خود را به ایع وسیله نمایش میدهند ._

 استفاده از پاور پوینت دارند .

 شود .از تکنولوی  برا  میاله ها استفاده می

 دهند .  کار ها  خود را از طریق اینترنت انجام می تیریبا همه

 استفاده از تکنولوی  برا  انجام تحیییات ._

 نمایش کارها  عملی به وسیله   پرویکتور  

 گرفتع مطالس عملی از وب سایت ها.

 زمینه ها  مورد استفاده

از صحبت ها  اشوارات  در ادامه به منظور مستندساز  کدگذار  ها  باز و محور    به نمونه ایی 

و دیدگاه ها  مشارکت کنندگان پرداخته شده است. قبد از بیان ایع نید قول ها  بذل توجه به ایع 

نکته را ضرور  میدانم که در برخی از نید قول ها ممکع است بیش از یک و حتی چندیع کد باز 

 وجود داشته باشد.

استفاده می کند ولی فیط در حود پاورپوینوت   دانشجویان معموال از تکنولوی   ". 2اطالع رسان کد

 "روند.و از آن فرا تر نمییا فیلم و عک  

تیریبام بیشوتر دانشوجویان از تکنولووی  در مباحوف خوود اسوتفاده موی کننود          ". 9اطالع رسان کد

 ".مخصوصام درس ها  عملی

ن بدهم هم که دم ترجیح می دهم کارهایم را به صورت پاورپوینت نشاومع خ ". 5اطالع رسان کد

 ".بنه ها کمتر خسته شوند و مشتای تر باشند

کننود بورا  انجوام    نشجویان خیلی بیشتر از اساتید از تکنولوی  اسوتفاده موی  دا ".1اطالع رسان کد

 ".نترنتیبه خصو  از ا ؛کارها  عملی

در پاورپوینوت و میالوه بسویار از     .ویان هم بسویار زیواد اسوت   جاستفاده دانش ".81اطالع رسان کد

 ".تکنولوی  استفاده می کند
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 "تیریبا همه کار ها  عملی خود را از طریق تکنولوی  انجام میدهند. ...".88اطالع رسان کد

دانشجویان وابستگی زیاد  به تکنولوی  پیدا کرده اند و در کوار هوا  خوود     ".89اطالع رسان کد

 "ایلس از آن بیره میبرند.

دانشجویان هم معموال برا  کارها  عملیشان از پاور پوینت استفاده میکنند و  ".8۱رسان کد اطالع

 "به وسیله   پرویکتور نمایش میدهند. 

... دانشجو ها هم االن  مجبورن که همه   کار هاشون رو از طریق تکنولوی  ". 87اطالع رسان کد

 "و فضا  مجاز  انجام بدن .

استفاده میکنند مثال پاورپوینت میسازند و با پرویکتور نموایش میدهنود و   زیاد  ".81اطالع رسان کد

 "خود همان مطالس را هم از وب میگیرند .

دروس مربوط به ارتباط علم تکنولوژی در دانشگاه تا چه انهدازه مهو ر    سوال چهارم پژوهش:

 .هستند شرح دهید 

ان در ارتباط دیودگاه دانشوجوبان در   بر اساس نتایج تحلید مصاحبه ها  به دست آمده از دانشجوی

مورد میزان ا ر موو ر بوودن دروس مورتبط بوه علوم تکنولووی  شوامد کود سوه  محوور  میوزان            

؛ شاخد هوا   ۱کارآمد  کمیت کالس ها  فناور  و کیفیت کالس ها  فناور   بود. در جدول

 بیانگر هریک از ایع عوامد آمده اند

 میزان تماید اساتید به استفاده از تکنولوی  بررسی. 9جدول 
 عامد کد ها  محور  کد ها  باز 

 تا حدود  مو ر هستند ._

 .تا یر زیاد  ندارد -

 برا  نیاز دانشجویان کافی نیست ._

 تغیرات چندانی در دانشجویان ما ایجاد نکرده است ._

 جوابگو  نیازها  دانشجومعلمان امروز  نیستند .

 مو ر بودن آنیا را نادیده گرفت .توان نمی_ 

 ایع دروس تا حد  مو ر اند ._

 رضایت دانشجو از کالس ها  فناور  ._

 .اساتید دروس فناور  باید خودشان را به روز کنند_

 میزان کارامد 
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 دروس شامد دو کالس فناور  است .-

 را بگذرانیم .باید چیار واحد فناور  _

 دروس مربوط به تکنولوی   بسیار کم هستند .

 باید دو واحد فناور  بگذرانیم ._

 باشند .محدود هستند و کافی نمی_

 .وقت زیاد  برا  قسمت ها  میم نیست_

کمیت کالس ها   

 فناور 
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 تا یرات چندانی ندارند . _

 تکنولوی  بیره ببریم .شود در آینده بتوانیم برا  کالس ها  خود از باعف می_

 آگاهی دانشجویان را افزایش میدهد ._

 شود .موجس تشویق دانشجویان در به کارگیر  تلکنولوی  می-

 شوند .باعف قابد فیم تر کردن مسأله ها می_

 درصورت استفاده درست بسیار تا یرگذار اند ._

 .میتوانند مو رتر باشند_

کیفیت کالسیا  

 فناور 

 

منظور مستندساز  کدگذار  ها  باز و محور    به نمونه ایی از صحبت ها  اشوارات   در ادامه به

و دیدگاه ها  مشارکت کنندگان پرداخته شده است. قبد از بیان ایع نید قول ها  بذل توجه به ایع 

نکته را ضرور  میدانم که در برخی از نید قول ها ممکع است بیش از یک و حتی چندیع کد باز 

 ته باشد.وجود داش

شامد دو کالس فع آور  است که توانسته تا حد  مو ر عمد کند اما بورا   ... ". 8اطالع رسان کد

 ".انشجو ها کافی نیستد نیاز

استفاده از تکنولوی  به ایع شکلی که در رشته ما از آن اسوتفاده موی شوود     ... ". 2اطالع رسان کد

 ".و خیلی مو ر نیستتا یر زیاد  در یادگیر  ندارد 

کوه توا    درس دیگور  نیسوت   وواحود فنواور  را  بگوذرانیم     ۱فیط  بایود   ...". 9اطالع رسان کد

 ”حدود  مو ر است.

تغییر چندانی در دانشجوها  ما ایجاد نکرده و در حال حاضر اگر بوه شویوه   ... ". ۶اطالع رسان کد

انود بسویار موو ر    صحیح تدری  شود و امکانات برا  عملیاتی شدن ایع دانش فراهم گردد موی تو 

 ".باشد

افزایش آگاهی دانشجویان نسبت به ایوع ارتبواط و همننویع    برا  ایع دروس  ". 7اطالع رسان کد

 ".تشویق دانشجویان برا  به کارگیر  تکنولوی  در فعالیتیا  علمی خود مو ر است

ر زموان  از آنجایی که همه کار ها و تکالیف چوه در زموان دانشوگاه و چوه د     ". 88اطالع رسان کد

   "اشتغال به تکنولوی  نیازمند است  مو ر بودن ایع دروس را نمیتوان نادیده گرفت. 

 "اگر به درستی استفاده شوند میتوانند بسیار تا یر گذار باشند . ". 82اطالع رسان کد

 ”...برا  قسمت ها  میم وقت زیاد  باقی نمی ماند . ". 8۱اطالع رسان کد

 ولی فیط درباره   کار با کامپوتر و چطور استفاده کردن از کامپوتره   خوبع ". 87اطالع رسان کد 

اساتید  که دروس مربوط به تکنولوی  را تدری  میکنند اگور خودشوان را    ". 81اطالع رسان کد

 "به روز رسانی کنند خیلی بیتر است .
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شرایط و فضای دانشهگاه فرهنگیهان تها چهه انهدازه       ،امکانات ،مسئولین سوال پنجم پژوهش: 

اساس نتایج تحلید مصاحبه ها  به دسوت   ؟ برتکنولوژی الزم برای مباحث علمی را مهیا کردند

نیش مسوولیع امکانوات شورایط و   آمده از دانشجویان در ارتباط دیدگاه دانشجویان در مورد اینکه  

شوامد سوه    ی  الزم برا  مباحف علمی را مییا کردندفضا  دانشگاه فرهنگیان تا چه اندازه تکنولو

 .کد محور  شامد میزان تجییزات  عملکرد مسوولیع و فضا و شرایط بود
 تکنولوی  زان ا رگذار  مسوولیع  تجییزات و شرایط در ارتباط بامی بررسی. ۱جدول 

 عامد کد ها  محور  کد ها  باز

 امکانات به طور کامد مییا نیست . _

 هستند . خیلی کم

 ضعیف است و اکثرا مجیز نیستند ._

 امکانات الزم در حد مطلوب فراهم نیست ._

 محدود  و ناکافی هستند ._

 امکانات موجود خیلی کم نیستند .

 بسیار کم و تنیا ویدیوپرویکتور داریم ._

 امکانات زیاد  فراهم نیست .

 کمبود ها  زیاد  داریم ._

 وجود نید فنی در سیستم ها._

 عداد رایانه ها از تعداد دانشجویان کمتر است .ت_

 کمبود ها  وجود دارد ._

 تنیا رد تکنولوی  وجود پرویکتور است ._

 عدم امکانات کافی ._

 .کمبود ها  زیاد  داریم_

 تجییزاتمیزان 
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 تکنولوی  .توجه کافی نداشتع به 

 عدم امکانات کافی ._

 نیش مو ر  ندارند.

 فراهم نکردن شرایط مناسس.  

 بستر خاصی فراهم نشده است.

 .عملکرد ضعیف مسوولیع_

 عملکرد مسوولیع

 دانشگاه فیط یک سایت دارد ._

 بستر خاصی برا  استفاده از تکنولوی  فراهم نیست ._

 _هستند .  کالس ها به تکنولوی  مجیز تیریبا همه

 _.کم بودن زمان درس فناور 

 فضا و شرایط

 

 

در ادامه به منظور مستندساز  کدگذار  ها  باز و محور    به نمونه ایی از صحبت ها  اشوارات  

و دیدگاه ها  مشارکت کنندگان پرداخته شده است. قبد از بیان ایع نید قول ها  بذل توجه به ایع 
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برخی از نید قول ها ممکع است بیش از یک و حتی چندیع کد باز نکته را ضرور  میدانم که در 

 وجود داشته باشد.

امکانات الزم در دانشگاه فرهنگیان به طور کامد مییا نیست موثالم بعضوی از   ... ". 8اطالع رسان کد

 ".کار افتاده استز کالس ها مجیز به پرویکتور نمی باشند و یا پرویکتور آنیا ا

خیلی کم تا حد  که  حتی بیشوتر کوالس هوا  دانشوگاه  ویودیو پرویکتوور        ". 2اطالع رسان کد

 ".ندارد

کننود یوا   موی ناکثر کالس ها مجیز نیستند  امکانات مناسس را فوراهم  ؛ ضعیف ". ۱اطالع رسان کد

 "مشکد داره یا سیم قطعه.  یا  قطعه ا  از آن  هسیستم خراب

هوا  بوه   سایت داریم که آن هوم تعوداد رایانوه   لی کم و در کد ما فیط یک خی ". 5اطالع رسان کد

 "و جواب گو نیست. اندازه کد دانشجو ها  کالس نیست

و امکانوات الزم را در   نیش آنیا برا  استفاده تکنولوی  خیلی محودود اسوت   ". 1اطالع رسان کد

 "کنند.حد مطلوب فراهم نمی

 ".موجود هم خیلی کم نیستندهنوز کمبودهایی وجود دارد ولی امکانات   ". 81اطالع رسان کد

بسیار کم تنیا رد تکنولوی  در دانشگاه را میتوان وجود ویودیو پرویکتورهوا    ". 88اطالع رسان کد

 "در کالس اشاره کرد.

 "تاحدود  نیش داشته اند اما خیلی مو ر نبوده و امکانات کافی نیست. ". 89اطالع رسان کد

زیاد  از حیوی ما را کسر میکنند اموا امکانوات کوافی     با اینکه هر ماه درصد ". 8۱اطالع رسان کد

 ”نداریم.

امکانات زیاد  فوراهم نیسوت و اون چیوزاییم کوه خوراب شوده رو تعمییور         ". 85اطالع رسان کد

 "نمیکنع .

 "متاسفانه توجه چندانی ندارند و بیشتر به کارها  دیگر میپردازند . ". 8۶اطالع رسان کد

 "ضعیفی داشته اند چون هنوز کمبود ها  زیاد  داریم . عملکرد ". 81اطالع رسان کد

 بحث و نتیجه گیری

بررسوی پدیودار شوناختی تجوارب مشوترک علوم و تکنولووی  در دانشوگاه         هدف پژوهش حاضر 

سوال شامد دیودگاه دانشوجویان    چیارشیر خرم آباد بود. پژوهش حاضر در پی پاسخ به  فرهنگیان

از تکنولوی   میزان استفاده   دانشجویان از تکنولووی   میوزان    میزان استفاده   اساتید نسبت به 

شرایط و فضا  مناسس در بیوره گیور  از     امکانات   ا ربخشی دروس تکنولوی  و نیش مسولیع

تکنولوی  ؛ براساس مصاحبه ها  نیمه ساختاریافته از دانشجویان مشغول به تحصوید در دانشوگاه   

 .فرهنگیان شیر خرم آباد بود 
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پژوهش تحت عنوان میزان تماید داشتع اساتید بوه اسوتفاده از تکنولووی  ؛    ارتباط با سوال اول در 

نتایج حاصد از مصاحبه منجر به استخراج چیار کدمحور  شامد میودار اسوتفاده از تکنولووی  از    

جمله استفاده   زیاد اساتید از تکنولوی  به دلید مجواز  شودن کوالس ها اسوتفاده   بعضوی از      

ید از تکنولوی   استفاده   کم تر نسبت به اساتید دیگر دانشگاه ها و...دیدگاه اساتید ؛ داشوتع  اسات

ها  متفاوت نسبت به تکنولوی   عالقه مند بودن و تاکید به استفاده از تکنولووی   ریبوت   دیدگاه

  فاید ها را کننداز پرویکتور استفاده می گیر  ؛ به طور  کهداشتع به تکنولوی  و...چگونگی بیره

گذارند  بررسی تکالیف دانشجویان از طریق تکنولوی  و...همننویع در  به ایع وسیله به اشتراک می

توصیه کردن اساتید به دانشجویان در بیره گیر  از تکنولوی  برخوی از اسواتید آن را مخوتد بوه     

که ایوع نتوایج بوا      داننددر انجام کارها  عملی استفاده از تکنولوی  را الزامی می دانند  دانشجو می

(  همسووو اسووت.  211۶و توواوارس   2183  ال   2181؛ نیووویی  2118نتووایج ) زایووو و زیکووو   

تحیییات انجام شده در تایوان به ایع نتیجه رسید کوه   9۱(  در پژوهش فراتحلیلی رو  2183ال )

تحصویلی   آموزش به کمک کامپیوتر نسبت به روش سونتی توا یر مثبوت و معنوادار  بوه عملکورد      

در مطالعوه خوود بوا هودف بررسوی توا یر       (  211۶ )تاوراس همننیع فراگیران تایوانی داشته است

مورد  از دبیرستان ها  برزید نشان داد که استفاده از   استفاده از کامپیوتر در محیط ها  یادگیر 

در نتیجوه باعوف ایجواد انگیوزه اضوافی در       ؛کامپیوتر می تواند محیط ها  یادگیر  را ارتیوا دهود  

 .شود و انگیزش اضافی انتیال و یادگیر  دانش و افزایش می دهدمییادگیرندگان 

وم پژوهش تحت عنوان میزان استفاده   دانشجویان از تکنولوی  در کار هوا   ددر ارتباط با سوال 

رفته از دانشجویان شوامد  عملی خود در دانشگاه فرهنگیان نتایج حاصد از مصاحبه ها  صورت گ

  از تکنولوی  حواکی از  اسوتفاده زیواد دانشوجویان از تکنولووی        دو کد محور  میدار استفاده 

استفاده از اینترنت در تمام کارها  وابستگی زیاد دانشجویان به تکنولوی   استفاده از تکنولووی  بوا   

ده دانشوجویان شوامد اسوتفاده از    توجه به امکانات موجود و... همننویع زمینوه هوا  موورد اسوتفا     

تکنولوی  در درس ها  عملی  استفاده از پاوریوینت و اینترنت  دانلود میاله از اینترنوت  نموایش   

کار ها  عملی خود به وسیله   پرویکتور و... بود. در کد میتوان گفت که نظر دانشوجویان بورایع   

زیواد اسوت کوه ایوع      در میان دانشجویان بود که میزان استفاده از تکنولوی  در زمینه ها  مختلف

نگ لی ان و  ( همسو است.2111و نگ لی ان و اتال   2112؛ اندرسون 2182نتایج با نتایج) زمانی  

تحیییات نشان داده است که نگورش مثبوت نسوبت بوه اسوتفاده از فنواور         معتیدند (2111اتال ) 

یمی مو ر اسوت چورا کوه بوه نظور میرسود       اطالعات   در استفاده فراگیران از راهبرد ها  خود تنظ

فراگیرانی که برا  جست و جو  اطالعات از فناور  اطالعات استفاده میکنند  تماید بیشوتر  بوه   

استفاده از راهبرد ها  خود تنظیمی برا  سازماندهی  تجذیه و تحلید و به کار بوردن میودار زیواد    
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ستو جو  اطالعات به وسویله   تکنولووی      اطالعات دارند . در میابد فراگیرانی که معتید اند ج

 .د میکننداتالف وقت است ؛ استفاده از ایع راهبرد را محدو

پژوهش تحت عنوان میوزان ا ور بخشوی دروس مربووط بوه تکنولووی  در        در ارتباط با سوال سوم

دانشجویان   نتایج حاصد از مصاحبه بوا دانشوجویان منجور بوه اسوتخراج سوه کودمحور  میوزان         

ها که نشانگر تا حدود  مو ر بودن اینگونه کالس ها  کافی نبودن با توجه به نیواز  د  کالسکارآم

کالس ها  فنواور ؛ ارائوه   کم دانشجویان  ناتوانی در ایجاد تغییرات الزم در دانشجویان و...کمیت 

شدن تنیا دو واحد فناور   کم بودن دروس مربوط به تکنولوی   محدود بودن کوالس هوا  عودم    

ها  تکنولوی  بیانگر افزایش آگواهی  وقت کافی برا  قسمت ها  میم و... همننیع کیفیت کالس

  درسوت  هوا در صوورت اسوتفاده   دانشجویان  قابد فیم تر کردن مسأله ها  تا یرگذار بودن کالس

و...بود .درواق  دانشجویان معتید بودند که استفاده   درست از تکنولوی  سبس افزایش یوادگیر   

آمد  و زمان کالس هوا مناسوس نیسوت    اکنون میزان کارکارآمدتر شدن دانشجویان میشود اما همو 

و موایر و   2181؛ اوسوو و همکواران    2111؛ سوو   2181  کفاش و همکواران  )که ایع نتایج با نتایج

 بوه  نشان داد که تکنولووی  چنود رسوانی    (2111  )نتایج پژوهش سو ( همسو است. 2183شکی  

نگورش   همننویع سوبس    و کموک کورده    دانشجویان درباره مفاهیم علمی در اه بیتر ایجاد دیدگ

( در پژوهش خود به ایع نتیجوه رسویدند   2183والینت و همکارانش) .میشودمثبت آنیا به یادگیر  

اشوتیای یوادگیر  و     رضوایت   ها  اکتسابیصالحیت  مفاهیمدرک که یادگیر  الکترونیکی سبس 

در آخر در ارتباط با  ستفاده از مناب  طراحی شده در برنامه درسی می شود.نگرش مثبت نسبت به ا

بورا  مییوا    شرایط و فضوا  دانشوگاه    امکانات نیش مسوولیع پژوهش تحت عنوان  سوال چیارم

کردن تکنولوی  در دانشگاه فرهنگیان خرم آباد  نتایج حاصد از مصاحبه ها  صورت گرفته شوده  

حور  میزان تجییزات شامد مییا نبودن امکانات به طور کامد  ضوعیف  منجر به استخراج سه کد م

بودن امکانات  کم تر بودن تعداد رایانه ها از دانشجویان  وجود نید فنی در سیستم ها و...؛بعالوه 

عملکرد مسوولیع حاکی از توجه کافی نداشتع به تکنولوی   نداشوتع نیوش موو ر  فوراهم نکوردن      

یف و... فضا و شرایط نیز گویا  فراهم نبوودن بسوتر مناسوس  داشوتع     شرایط مناسس عملکرد ضع

بیشترکالس ها به تکنولوی  و... بود که ایع نتایج با نتایج) فوردانش   بودن نفیط یک سایت  مجیز 

یکی از میمتوریع رخوداد هوایی    معتید است که   (893۱( همسو است.فردانش)2182و تسیا  893۱

 نیوز  اموه دار ادرورش و آموزش عالی کشور ما رخ داده و همننویع  که در دهه اخیر در آموزش و پ

   .باشد رو  آوردن کم سابیه به مباحف فناور  اطالعات و ارتباطات استمی
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 منابع

هوا  تیران)مطالعوه   (.ارزیابی طورح مدرسوه هوشومند در دبیرسوتان    8915جعفر  حاجتی  ام کلثوم)-

کارشناسوی ارشد دانشوکده   روانشناسوی و علووم تربیتوی      مورد  دبیرستان آبسال(  پیایوان ناموه   

 دانشگاه تربیت معلم.

( روش هووا  تحییووق کیفی چووا    8931حوواج باقر ادیووس ؛پرویز  محموود وصلصووالی میوش)   -

 سوم تیران انتشارات بشر .

نگرش سنجی دانشجو معلمان » (  893۱ )سعید و رحیمی شیایق   شکراللیی ه  سعید  حبیس اللیی -

اولیع کنفران  بیع المللوی روانشناسوی و      «ه کاربرد تکنولوی  آموزش در فرایند تدری نسبت ب

 .شیراز  علوم تربیتی

(. بررسی چوالش هوا    8931خلیفه   ساطانی سید مصطفی کریمی علویجه مید  مظاهر  مید ) -

اطالعات و کاربست فناور  اطالعات و ارتباطات در فرایند یاددهی و یادگیر   فصلنامه فع اور  

 .8931ارتباطات در علوم تربیتی سال اول  شماره سوم  بیار 

 ( 8931 )شویناز  و زنگوویی  هواد     افرایوی   رشوید  ح الصو   ی خواجوه لوو  حاج  علیرضا  ذاکر  -

نشریه علمی پوژوهش و    «بررسی نگرش معلمان نسبت به فناور  ها  آموزش در فرایند تدری »

 .  8۶5-853 2شماره   ۶جلد   سال ششم  فناور  آموزش

بررسی رابطه میزان استفاده از فنواور  اطالعوات و    (. 8931 )پرویع  صدرالدیع و محمد   ستار  -

فنوواور  اطالعووات و ارتباطووات در علوووم   .موفییووت آموووزش دانووش آموووزان میطوو  متوسووطه  

 .29-91( 8.)تربیتی

تا یر کاربرد فنواور  اطالعوات و ارتباطوات در یوادگیر       (.8913 .)سحر  فرشید و کاردان  ضامنی -

 .29-91( 8.)فناور  اطالعات و ارتباطات در علوم تربیتی .درس ریاضی

( تحیییووات کیفووی.روش شناسووی علوووم انسووانی. فصوولنامه حوووزه     8917عابد  حیوودر علووی )  -

 .۶2-73(۱)82ودانشگاه.

 .انتشارات سمت  تیران  یمبانی نظر  تکنولوی  آموزش ( 893۱  )هاشم  فردانش 

اعتباریوابی فورم فارسوی مییواس      »( 8917 )حمیود   سمیرا و رضواییان  قربانی  سعید  مشتاقی الرگانی

فصولنامه    «نگرش نسبت به کاربرد تکنولوی  در آموزش میان معلمان میط  متوسطه شیر اصوفیان 

 .  817-82۶ سال هفتم  2۶شماره   نوآور  ها  آموزش

 .آموزش میارت ها  فناور  اطالعات و تا یر آن بر یادگیر  مو ر و فراگیور  (8918 )معلییال  منتظر

 .875-817 82(۱9)س( )فصلنامه علمی پژوهشی علوم انسانی دانشگاه الزهرا
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phenomenological study of the common experiences of student-teachers of 

how technology is used in farhangian university 

Abstract 

The purpose of this study is to study the cognitive phenomenology of students 

joint experiences of science and technology in Farhangian University. The 

statistical population of the study consisted of students Farhangian University 

of Khorramabad. 18 students were selected as the sample of the study using 

purposeful sampling and also theoretical saturation. Data extracted from semi-

structured interviews, were analyzed using coding and extraction of main and 

minor themes. The findings of the research showed that that students have a 

direct relationship between science and technology and technology facilitates 

learning. The use of technology is also variable among professors and is highly 

recommended to students. Students have more uses for technology and use it in 

various fields such as the internet, practical work, articles, and so on. The 

efficiency of technology classes and the amount of time of technology classes 

need to be improved and the necessary facilities are not provided and we 

should try to eliminate the existing shortcomings. The findings emphasize the 

importance of the role of technology and its effective application by student 

and professors and that Farhangian University should pay more attention to this 

issue. 

Key Words: Phenomenology, technology, student teacher, Farhangian University 


