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  چکیده

سند تحول بنیادین  جدیدي است که در اسناد باالدستی از جمله هاي پردازي هومتربیت فناورانه یکی از مف
 ي ، و برنامهمبانی نظري سند تحول در نظام تعلیم و تربیت رسمی جمهوري اسالمی ایران آموزش و پرورش،

کنار  این اسنادفناورانه در تربیت تربیت علمی و . است آورده شده جمهوري اسالمی ایران درسی ملی
 ي دو گونهافتراق و تمایز بین این تا کنون وجوه  و اند آورده شدهتحت تربیت علمی و فناورانه یکدیگر 

عدم توجه به تربیت فناورانه به و نتیجه . نگرفته است توجه و بررسی قرارمتفاوت تربیتی به خوبی مورد 
 دركحداقل  ،ودشنتربیت فناورانه با تربیت علمی یکسان دانسته  اگر عنوان ماهیتی مستقل این است که

مثال فناوري اطالعات و ارتباطات تنزل  مهارت آموزي در یک فناوري خاص به عنواندر حد تربیت فناورانه 
مبانی از طریق تببین پژوهش حاضر در صدد این بوده است که مفهوم تربیت فناورانه را لذا . است هیافت

 و ها مولفهتحلیل نماید و  و تربیت فناورانه، شناسایی ، چیستیشناختی و فلسفی جامعه شناختی، روان
تحقیقی کیفی از نوع  شناسی، این پژوهش از منظر روش. ناسایی نمایدرا ش فرآیند تربیت فناورانهسازوکار 

هایی  پاسخ ،هاي پژوهش یافته. گردیده استانجام گردد که با رویکرد سنتز پژوهی  محسوب می تحلیل مفهوم
ها مبانی تربیت فناورانه  تبیین  که طبق آن .اند ارائه نموده براي سواالت پژوهش به روش سنتزپژوهی ترکیبی

فرآیندي پویا که در آن عنوان به ربیت فناورانه مفهوم ت ،و تحلیل ادبیات موجود این مبانیشده و بر اساس 
گیرد  ي سازنده و اخالق مدار با جهان فناورانه و محیط تغییر یافته انجام می سازي براي تعامل آگاهانه زمینه

، با )شایستگی فناورانه(هاي محوري در زندگی، آموزش و شغل  اي بکارگیري خالقانه فناوريو از طریق آن بر
براي حل مسائل فناورانه ) داري فناوري نگه/ تعمیر /تفکر فناورانه، طراحی، کار با(هاي فناورانه  توسعه مهارت

ها،  روش شود و منجر به خلق نرم و سخت با رویکرد خالقانه و منعطفانه، آمادگی کسب می
براي ) یادگیري مادالعمر(هاي الزم  ي دانش، بینش و مهارت ابزارهاي جدید و کسب مداوم آگاهانه...ها، سامانه

هاي اجتماعی، اقتصادي  تجمیع فرآیندها در جهت بهبود کیفیت زندگی، باالبردن توان انسان و ارتقاء آگاهی
همچنین دو مفهوم  ه استسنتز گردید، گردد میو زیست محیطی که منجر به دستیابی به سواد فناورانه 

نیز با  مفهوماین دو  مشخص شدند که ،تربیت فناروانههاي اصلی  از مولفه يآموزش فناورتفکر فناورانه و 
 در این پژوهش همچنین مشخص گردید. روش تحلیل کیفی به روش سنتزپژوهی ترکیبی سنتز گردیدند

بر  هر فردي که استپیوستاري دوبعدي  خودباشد که  میربیت فناورانه فرآیند ت ي برايسواد فناورانه برآیند
بعد ( و سطحی ) بعد اول( اي  این پیوستار به درجه ازاي  ، در نقطهخود ...، واجتماعی ،اساس رشد عقالنی

سواد فناورانه پیوستار  ي کسب شده در حداقل درجه. فته باشدتواند دست یا از سواد فناورانه می )دوم
 و ارزیابی طراحینیز   درجهها و ابزارهاي فناورانه است و حداکثر  ها، روش نگی کار با محصوالت، سامانهچگو
هر دو بعد در این پیوستار  ،و غیر قابل پیش بینی بودن فناوري ییپویاویژگی باشد که به دلیل  می انهفناور



 

 

 

در بیان سازوکار تربیت فناورانه چهار . تواند به نهایت آن دست پیدا کند و کسی نمی بوده بدون محدودیت
جایگاه تربیت فناورانه ه، برنامه درسی تربیت فناورانه، ي آغازین در سازوکار تربیت فناوران ، نقطهموضوع اصلی

 .مورد بررسی قرار گرفتندآموزش معلمان و درسی،  هاي در برنامه
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  فصل اول 1
 کلیات پژوهش  



  سنتز پژوهی تربیت فناورانه      2

 

  مقدمه 1.1

ریزي از پیش تعیین شده دستخوش تغییرات و اصالحاتی  انسان عصرِ حاضر در جهانی که تعامدا و با برنامه
 تتعامال و  کار، و کسب تا روزانه زندگی از ها، زمینه تمامدر  فناورانه هاي نوآوري. کند شده است، زندگی می

 زندگی بهبودالزم براي  ابزار و اساسی اينیازهنماید تا  نفوذ کرده است و به بشر کمک می جهانی مقیاس در
  را بیابد  جدید مرزهاي در کاوش و

دستیابی و استفاده . به عبارتی انسان در دنیاي امروز درگیر موضوعی جدانشدنی به نام فناوري شده است
کمک  هایش را مرتفع سازد بلکه به او کند که نیازها و خواسته صحیح از فناوري نه تنها به انسان کمک می

کند تا مرزهاي دانش را به پیش براند و متقابال دانش پیش رانده شده به کمک فناوري، به پیشرفت و  می
چه به عنوان یک چالش مهم در  لذا آن. کند کمک می  هاي جدید توسعه فناوري و پیدایش و خلق فناوري

ناورانه یعنی مسئله تربیت تربیت نسل جدید نمایان شده است،  چگونگی تربیت یادگیرندگان در جهان ف
  . فناورانه است

  تربیت فناورانه  1.2

حوزه تعلیم و  جدید در هاي اي از مفهوم پردازي نمونه و ي تربیت و فناورانه متشکل از دو واژه 1تربیت فناورانه
  . باشد تربیت می

معنا شده است و تعاریف متنوع ولی  پرورش دادن پروردن، پرورانیدن وهاي فارسی  تربیت در لغت نامه
متشابهی نیز از فناوري شده است از جمله  فرآیندي که از طریق آن انسان طبیعت را اصالح و تعدیل 

  )ITEA2 ،2007. (ها و نیازهایش را برآورده نماید نماید تا بتواند خواسته می

اي که  ید یعنی پرورش افراد به گونهآ با کنار هم قرار دادن این دو واژه معناي تحت الفظی که بدست می
هایش طبیعت اطراف خود را تعدیل و اصالح نمایند ، ولی آیا این  بتوانند براي برآورده شدن نیازها و خواسته

  همان مفهومی است که در پس تربیت فناورانه نهفته است؟

  :مسئلهبیان  1.3

                                         
1 Technological education 
2  International Technology Education Association   



   3     پژوهش تکلیا: فصل اول                                                                                      

 

 

ی تعریف شده است این شئون با در مبانی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش براي حیات طیبه شئون
یکی از این شئون، شان علمی و فناوري به . باشد حیات آدمی مرتبط بوده که دربرگیرنده انواع تربیت می

 و علمی  شأن تحقق مسیر در متربیان وجمعی فردي سازي آماده به ناظر شرح  تعریف شده است که
 افراد توانمندي به ناظر ؛اینگونه آمده است فناوري و علمی شأنباشد در توصیف  می طیبه حیات فناورانه

 فناوري و دانش انواع در بشري متراکم وتجربۀ خردورزي  نتایج توسعۀ و گیري بهره شناخت، در جامعه
 تفکر شیوة کارگیري به افزایی، دانش مهارت کسب زندگی، براي والزم مفید هاي دانش انواع درك و فهم(

 ،دانش کسب دانش، انواع در نوآوري و خالقیت انتقادي، تفکر توان زندگی، مسائل حل در منطقی و علمی
  .)روزمره زندگی کیفیت بهبود براي فناورانه تفکر و بینش

  : در فصل اول یا کلیت، سند تحول بنیادین شش ساحت تعلیم و تربیت مشخص شده است که شامل

 تربیت و تعلیم سیاسی، و اجتماعی تربیت و تعلیم اخالقی، و عبادي تربیت اعتقادي، و تعلیم هاي ساحت

 تربیت و تعلیم اي، حرفه و اقتصادي تربیت و تعلیم هنري، و زیباشناختی وتربیت بدنی، تعلیم و زیستی

ي تربیت علمی و تربیت فناورانه در این سند قید گردیده  یعنی به صراحت واژه. باشد می فناورانه علمی و
  . است

ساحت تربیت علمی و فناورانه یکی از اهداف به تبیین تربیت فناورانه اشاره نموده در اهداف بیان شده در 
  .است

 پایه هاي دانش  درك و فهم( فناوري و علم حوزة در بشري متراکم تجارب نتایج از گیري وبهره شناخت

 به ،زندگی کیفیت بهبود براي تفکر فناورانه و بینش دانش، کسب افزایی، دانش مهارت کسب کاربردي، وعلوم

 نظام اساس بر )زندگی مسائل با مواجهه در تفکر انتقادي داشتن و منطقی و علمی تفکر شیوة کارگیري

  اسالمی معیار

ي یادگیري کار و فناوري این  همچنین در سند برنامه درسی ملی جمهوري اسالمی نیز در تعریف حوزه 
  :گونه آمده است

اي ه یشایستگ ور و کسب عملی براي زندگی کارآمد و بهره ايه مهارتوزه کار و فن آوري شامل کسب ح
و زندگی سالم  تربیت فناورانهمرتبط با فنّاوري و علوم وابسته، به ویژه فناوري اطالعات و ارتباطات، جهت 

ها ي مختلف اقتصادي و زندگی اجتماعی  شآمادگی ورود به حرفه و شغل در بخدر فضاي مجازي و نیز 
  .است
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  :علوم تجربی نیز به این مفهوم اشاره شده است  ر قلمرو حوزهو د

ا مفاهیم و دانش هاي علمی یا به عبارت دیگر تنه هفرآوردها و  هتنها آموزش یافت تربیت علمی فنّاورانه
مشاهده، (آموزي هم چون مهارتهاي فرایندي  مد؛ بلکه فرایندهاي علمی و روش علگیر یعلمی را دربر نم

بینی، طراحی تحقیق و برقراري  سازي، پیش لها، فرضیه و مد هگیري، تفسیر یافت هاطالعات، اندازآوري  عجم
  .دهد ییده تفکر را نیز مورد توجه قرارمهاي پیچ ترو مها )ارتباط

در اسناد مربوطه، در مورد چیستی تربیت فناورانه و چگونگی تحقق این وجه از وجوه تربیتی بیان واضح و 
بند سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و برنامه -که اجراي بند با توجه به این. نشده استروشنی آورده 

درسی ملی جمهوري اسالمی ایران از وظایف نظام آموزش و پرورش کشور جمهوري اسالمی محسوب 
هاي  گردد، لذا روشن شدن چیستی و ماهیت تربیت فناورانه به عنوان یکی از وجوه تربیتی و راهکار می

  .گردد میرسمی عمومی ي تعلیم و تربیت  اجراي آن از یکی از مسائل اساسی در حوزه

ها سال است که تربیت  اگر چه ده"دارد  در بیان وجود این مسئله اینگونه بیان می )1392(مهر محمدي 
ده هاي درسی  مدارس وارد شده است ولی یکی از مسائلی که درتربیت مورد غفلت واقع ش علمی در برنامه

است و در عصر امروز به عنوان کاستی و نقطه ضعف براي برخی از کشورهایی که به لحاظ علمی پیشرفت 
تربیت فناورانه ...هاي درسی در مدارس است شود، عدم توجه به تربیت فناورانه در برنامه اند، دیده می نموده

 با چون اسالم جهان کشورهاي در اشاره مورد غفلت البتهبخشی مغفول از برنامه درسی مدارس است  
 ".است برخوردار نیز اي ویژه اهمیت از است، همراه نایافتگی توسعه تداوم زمینه در جدي تبعات

 اندازه به یافته توسعه کشورهاي مدارس درسی برنامه در غفلت شدت"گوید  وي در ادامه می

  ".نیست نیافته توسعه کشورهاي

  چرا تربیت فناورانه؟ 1.4

گونه بیان شده است که تربیت فناورانه منجر به ایجاد  این) 2012(در برنامه تربیت فناورانه دانشگاه اونتاریا 
  . آموزان به شرح زیر خواهد شد ها در دانش اي ازتوانمندي مجموعه

  درك مفاهیم بنیادي 
هاي  نامههاي عالی، بر دست یابی به سطحی از شایستگی فناورانه که براي موفقیت در آموزش

  آموزشی، و محل کار الزم است
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هاي مختلف  هاي حوزه توسعه خالقیت و رویکرد منعطف براي  کمک به حل مسائلی که در چالش
  .شوند پیش روي زندگی با آن مواجه می

ها، هدایت  هاي تفکر شامل تفکر انتقادي و دانش راهبردي الزم براي انجام پژوهش توسعه مهارت
  هاي برقراي ارتباط دقیق، اخالقی وموثر در این زمینه هپرسشگري و یافتن را

هاي پیشرفته در  جهان طبیعی  توسعه عادت یادگیري مادالعمرکه به آنان کمک می کند با فناوري
 .و محیط کار تغییر یافته، سازکاري پیدا کنند

  .يهاي فرصت هاي آموزش عالی و کار برقراري ارتباط براي کمک به بهره بردن از ظرفیت

 معناي به فناورانه تربیت". شمارد هاي زیر را بر می براي تربیت فناورانه مولفه) 1392(از سویی مهرمحمدي

  "است فناورانه مسائل حل قدرت و فناورانه تفکر ظرفیت به یابی دست

کند، این سوال اساسی است که تربیت فناورانه چیست؟ بر اساس  اساسی که این پژوهش مطرح می مسئله
  توان آن را تحقق بخشید؟  هایی دارد؟ چگونه می چه مبانی باید بنا شود؟ ، چه ابعاد و مولفه

 تربیت فناورانه،  چیستی ماهیت

 مبانی تربیت فناورانه،

 تربیت فناورانه و   ها و ابعاد مولفه

 .است سازوکار تربیت فناورانه

  :اهمیت و ضرورت مسئله 1.5

نتایج حاصل از این : اي بودن پژوهش به سؤاالت زیر پاسخ دهید در صورت کاربردي و یا توسعه
ریزان نظام آموزشی کمک خواهد نمود تا در جهت تحقق و  ها به برنامه پژوهش کاربردي است و کاربست آن

 . که مورد تاکید اسناد باالدستی است، اقدام نمایند تکمیل این بعد از ابعاد تربیتی

  باشد؟ نتایج طرح پاسخگوي کدامیک ازمسائل جامعه در زمان حال و آینده می. الف

ي تعلیم و تربیت و  با توجه به تاکید اسناد باالدستی آموزش و پرورش و فراهم نمودن نقشه راهی در حوزه
در دو سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و برنامه درسی ملی تربیت فناورانه به صراحت  ي هآوردن واژ

جمهوریی اسالمی، بدیهی است پرداختن به این مقوله مهم تربیتی یعنی تربیت فناورانه به عنوان یکی از 
ي تربیت  کند و الزم است که این گونه نیازهاي نظام تعلیم و تربیت کشور جمهوري اسالمی خود نمایی می

که تربیت  این .مورد کنکاش و واکاوي قرار گیرد) منفک از تربیت علمی(عی با هویت مستقل به عنوان موضو
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شناختی، و فلسفی چگونه تبیین  فناورانه چیست؟ تربیت فناورانه بر اساس مبانی جامعه شناختی، روان
ی قادر است هاي فردي که با وجوه فناورانه تربیت شده است، کدامند؟ چگونه نظام آموزش ویژگی. گردد می

تواند اطمینان حاصل نماید که یادگیرنده بعد از  چنین فردي را تربیت کند؟ چگونه نظام آموزشی می
شود و تفاوت  تحصیل به عنوان فردي داراي تربیت فناورانه وارد میدان کار، زندگی و تحصیالت عالی می

اند در چه چیزهایی است؟  ربیت نشدهفردي که فناورانه تربیت شده است با سایر افرادي که در این حوزه ت
توانند  هاي درسی فعلی تا چه حد در صدد تربیت افراد با تربیت فناوري بوده اند، و چگونه می برنامه
ها افراد با تربیت فناورانه باشد؟ توجه و کنکاش در مسائل ذکر شده از دالیلی  ریزي شوند تا برونداد آن برنامه

را قادر خواهد ) از دوره ابتدایی تا متوسطه و تحصیالت عالی(ی کشور ایران شود که نظام آموزش محسوب می
 فناورانهاند، فاصله  ساخت که با پرورش افرادي که از این وجه تربیت نیز در کنار سایر وجوه تربیت بهره برده

تحقق بخش  میان کشور ما با کشورهاي بسیار پیشرفته را  در تمامی ابعاد فناوري کاهش دهند و این یعنی
  .متصور شده است 4014براي ایران در سال  3که در سند چشم انداز فناورانهعظیمی از اهداف 

به عبارتی، ضرورت پرداختن به این مسئله از این جهت است که تا تصویر واضح و مشخصی از تربیت فناورانه 
نظام تعلیم  ند به عنوان یکی از اهدافتوا ها و سازوکار آن تعیین نگردد، چگونه می ترسیم نگردد، ابعاد، مولفه

  ؟ و تحقق آن مورد سنجش قرار گیرد؟ یابدحقق تو  رفتهقرار گمورد تاکید در اسناد باالدستی  و تربیت

ي آموزش و پرورش نیز تاکیداتی به منظور  نظران حوزه در ضرورت توجه به این وجه از وجوه تربیتی، صاحب
  :  اند از جمله ح منطقه داشتهتوجه به تربیت فناورانه حتی در سط

در   در بخش تعلیم و تربیت  معاون مدیر کل یونسکو  محمدي با دکتر تانگدر گفتگوي دکتر مهر
بحث تربیت فناورانه بحث " خاطر نشان کرد   دکتر تانگ، سی و هفتمین کنفرانس عمومی یونسکو حاشیه

شد هاي تخصصی که در سطح مناطق جغرافیایی تشکیل خواهد  ها و مناظره مهمی است اما باید در اجالس
 "بحث قرار گیردمورد  2015به گفتگو گذاشته شود و نهایتا در اجالس جهانی کره جنوبی در سال 

  )1392مهرمحمدي، (

 گردید، برگزار فرهنگیان دانشگاه در که اي جلسه در نیز )پرورش و آموزش عالی شوراي دبیر( ادهم نوید
در آینده ": عنوان کرد و گفت» آینده فناورانه«وي ویژگی دوم را  .برشمرد ویژگی سه معلمان دانشجو براي

اوري را نداند و سر فناوري بیش از امروز در زندگی ما نقش آفرینی خواهد کرد؛ معلمی که امروز این فن

                                         
 جایگاه به یافته ملى، دست تولید اجتماعى در سرمایه و انسانى منابع برتر سهم بر متکى آورى، فن و علم تولید در توانا پیشرفته، دانش از برخوردار 3

 نرم جنبش بر تاکید با) همسایه کشورهاى و خاورمیانه قفقاز، آسیاى میانه، شامل( غربى جنوب آسیاى منطقه سطح در آورى فن و علمى اقتصادى، اول
 کامل اشتغال به رسیدن و درآمدسرانه سطح نسبى ارتقاى مستمر اقتصادى، و پرشتاب رشد علم، تولید و افزارى
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آموزان خود عقب است؛ این موضوع در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش  کالس برود، خیلی از دانش
  )1393، خبرگزاري فارس( ".عنوان شده و بر آن نیز تأکید شده است» تربیت فناورانه«

توجه به باز تعریف  در سخنرانی خود درwsis+10 طالیی نیز در چهارمین اجالس جهانی جامعه اطالعاتی
در پایان سخنان خود از همه سیاست گذاران و  ،سواد اطالعاتی، در بیان ضرورت توجه به تربیت فناورانه

مسئوالن برنامه ریزي براي کودکان و نوجوانان خواست تا تربیت فناورانه را به جد مورد اهتمام قرار دهند 
خبرگزاري . (شود رانه در میان خردساالن و نوجوانان میزیرا این نوع تربیت منجر به بروز رفتارهاي فناو

  )1393جمهوري اسالمی، 

 :نتایج حاصل از این طرح پژوهشی می تواند توسط

 وزارت آموزش و پرورش 

 شوراي عالی آموزش و پرورش 

 ریزي آموزشی سازمان پژوهش و برنامه  
 دانشگاه فرهنگیان 

 فنی و حرفه اي و کاردانش ، نظري  ابتدایی و متوسطه  تألیف کتاب هاي درسی اتردف  
 درسی هاي ریزان و طراحان برنامه برنامه 

 موسسات و نهادهاي دولتی و غیر دولتی مرتبط با آموزش فناوري 

 .برداري قرار گیرد مورد بهره

  هدف پژوهش 1.6

در این نوع  هاي درگیر تحلیل مولفهشناسایی و ، تربیت فناورانهماهیت و مبانی تبیین هدف کلی این پژوهش 
هدف زیر  3تواند به  است که با توجه به اجزاي موجود در هدف خود میسازوکار تربیت فناورانه تربیت و 

  .تفکیک شود

 ها  شناختی و فلسفی که تربیت فناورانه بر مبناي آن تبیین مبانی جامعه شناختی، روان
  یابد؛ ابتناء می

 تربیت فناورانه  چیستی بیان 

 هاي درگیر در فرآیند تربیت فناورانه؛ هاي مولفه یژگیشناسایی و تحلیل و  
 تبیین فرآیند سازوکار تربیت فناورانه.  
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  سواالت پژوهش 1.7

 چگونه قابل تبیین است؟و فلسفی شناختی  جامعه شناختی و روان تربیت فناورانه بر اساس مبانی  
 تربیت فناورانه چیست؟ 

 ؟کدامند ها هاي آن و ویژگی گیر در فرآیند تربیت فناورانههاي در مولفه  
 تواند باشد؟  سازوکار تربیت فناورانه چگونه می  



 

 

  

  

  

  

 فصل دوم2
  مرور ادبیات    
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شناسی سنتز پژوهی این بخش اختصاص به مرور ادبیات مرتبط با مفهوم تربیت فناورانه و  بر اساس روش
 پژوهش ذکر گردیده است،همانطور که در فصل سوم یعنی روش شناسی  .مفاهیم نزدیک به این مفهوم دارد

در توانستند  پس از ارزیابی مواردي که می ،از میان ادبیات موجوددر این پژوهش مورد استفاده  منابع
  .پاسخگویی به سواالت پژوهش مورد استفاده قرار گیرند، انتخاب گردیدند

تربیت فناورانه الزم است  لذا در پاسخ به چیستی ،است تربیت و فناوريمفهوم  ترکیبی از دوتربیت فناورانه 
فناوري پرداخته تربیت و ي  واژه دوي مرکب یعنی  ي این واژه تشکیل دهندهبه چیستی مفاهیم که ابتدا 

  .شود

  تربیتچیستی   2.1

 1.) مص م ] (تربیۀ . ع ) [ ت ي: (گونه معنا شده است در فرهنگ فارسی معین تربیت این: تربیت در لغت
  . ادب و اخالق را به کسی آموختن  - 2. پروردن  -

پروردن؛ پروراندن؛ پرورش  .1 [tarbiyat]تربیۀ،: ، عربی) اسم مصدر(فرهنگ لغت عمید نیز تربیت را 
  .ادب و اخالق به کسی یاد دادن، معنا کرده است . 2.دادن

و   ).1379طباطبایی، ( است 4از باب تفعیلگرفته شده است و  ربوفارسی از ریشه عربی  در تربیت واژه
خلیل بن احمد فراهیدي، از لغت شناسان قرن دوم، در . باشد می educationمعادل آن در  زبان انگلیسی 

در معناي این  راغب اصفهانی .ت که ریشۀ آن به معناي زیادت هستمورد معناي لغوي این واژه قائل اس
) ربب ( که اصل این کلمه از  را آورد است را آورده است و در کنار آن نیز قولی نقل از فراهیديلغت همان 

 راتدریجی بودن تربیت  ، ويتبدیل شده است) ي(می داند که یک حرف آن براي تخفیف در لفظ به حرف 
وان معناي تربیت در لغت را افزودن و رشد ت در نتیجه می  .م دانسته استکه امري قابل توجه و بسیار مه

  درونی دانست

  : تربیت در اصطالح

تعلیم و تربیت عبارت است از کشف استعدادهاي : در تعریف تربیت گفته است ) م.ق 427-346( افالطون
نیز تربیت را مجموعه اي از اعمالی دانسته است که ) م.ق 384-322(ارسطو  .طبیعی و شکوفا ساختن آنها

                                         
 تحلیهتربیه ، تزکیه ، : مانند . شود، مصدر آنها بر وزن تفعله می شود  برده می تفعیل چرا که کلمه ناقص، هنگامی که به باب 4
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در    .سیله خانواده یا دولت براي ایجاد فضایل اخالقی و مدنی در افراد صورت می پذیرد دانسته استبه و
فارابی . براي تربیت نیز تعاریفی بیان شده است  میان اندیشمندان اسالمی که در قدیم می زیسته اند، 

ت از هدایت فرد به وسیله تعلیم و تربیت عبارت اس: در تعریف تربیت بیان داشته است که ) ق.ه 260-339(
فیلسوف و حکیم براي عضویت در مدینه فاضله به منظور دستیابی به سعادت و کمال اول در این دنیا و 

تعلیم و تربیت : در تعریف تربیت گفته است ) ق.ه 428 – 363یا  373(ابن سینا    .کمال نهایی در آخرت
جهت رشد کودك ، سالمت خانواده و تدبیر شئون است از برنامه ریزي و فعالیت محاسبه شده در عبارت 

 505-450(از میان آراي تربیتی غزالی . اجتماعی براي وصول انسان به کمال دنیوي و سعادت جاویدان الهی
نیز می توان در تعریف تربیت این را به دست آورد که او قائل بوده است ، تربیت از نوعی تدبیر نفس و ) ق .ه

بخشی تدریجی به قوا و تمایالت به وسیله معرفت ، ریاضت و استمرار براي نیل به  باطن از طریق اعتدال
  . )1374گروه نویسندگان، ( انس و قرب الهی به دست آورد

تربیت عبارت است از : دارد  در تعریف تربیت اینگونه بیان می )1383( استاد مطهريمتاخرینی همچون 
ء موجود است به فعلیت درآوردن و  را که بالقوه در یک شىاى  پرورش دادن، یعنى استعدادهاى درونى

و لهذا تربیت فقط در مورد جاندارها یعنى گیاه و حیوان و انسان صادق است و اگر این کلمه را در . پروردن
 .ایم ء را پرورش داده ایم، نه اینکه به مفهوم واقعى، آن شى مورد غیرجاندار به کار ببریم مجازاً به کار برده

تربیت عبارت است از عملی که قواي جسمانی و روانی و عقلی انسان را شکوفا ساخته تا آن قوا با نظام و 
سازمان ویژه اي با استمداد از درون و متبري و به مدد کوشش هاي او به میزان توانایی و استعدادهاي خود 

تربیت عبارت است از رفع موانع و ایجاد مقتضیات براي آنکه  .)1385 حجتی،( رشد و پیشرفت نماید
  )1380دلشاد،( ستعدادهاي انسان در جهت کمال مطلق شکوفا شودا

موارد  چوناز سوي صاحب نظران غربی  توان به تعاریف ارائه شده ، میاز جمله دیگر تعاریف در مورد تربیت
هایی است که از راه آنها، گروه یا جامعه ـ چه کوچک و  یندآمجموعه فر تربیت :جان دئویی: زیر اشاره نمود

کند تا بقا و رشد پیوسته  هاي جدید منتقل می هاي خود را به اعضا و نسل ها و خواسته بزرگ ـ تواناییچه 
تربیت آن کارکردي است که در طی آن، نسل بالغ، رسیده و تربیت : امیل دورکیم .خویش را تضمین کند

گذارد و هدف از آن،  ییافته، بر نسلی که هنوز براي زندگی به اندازه کافی پختگی نیافته است، اثر م
تربیت،   اتحادیه بین المللی پرورش نو .برانگیختن و گسترش حاالت جسمی، عقلی و اخالقی متربی است

اي مبتنی  هاي هر کس ـ در حد توان ـ به عنوان فرد و نیز عضو جامعه فراهم کردن زمینه رشد کامل توانایی
هاي تعیین کننده آن  ا نبوده، بلکه خود یکی از نیروبر همبستگی و تعاون است؛ تربیت از تحول اجتماعی جد

تربیت، هنر یا فنی است که به صورت راهنمایی یا حمایت و هدایت نیروهاي طبیعی و : روسو .است
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از نظر . پذیرد هاي متربی و با رعایت قوانین رشد طبیعی و با همکاري خود او براي زیستن تحقق می استعداد
تربیت، پرورش و تأدیب و : کانت   .هاي مادرزادي است متربی در گستره استعداداو تربیت، فرایند پرورش 

اي که به مراتب از جامعه  تعلیم توأم با فرهنگ است که در پی کامیابی متربی در جامعه آینده است؛ جامعه
  ).1374گروه نویسندگان، ( کنونی برتر است

و  تن اقوال اندیشمندانبا در نظر داشمبانی سند تحول بنیادین نظام تعلیم و تربیت جمعوري اسالمی ایران 
 تعاملی فرآیند: ستا نموده تعریف گونه را این آن به موضوع تربیت، این حوزه و نگاه دینی صاحب نظران

 معیار نظام بر مبتنی و پارچه یک صورتی به هویت متربیان، پیوستۀ تعالی و تکوین ساز زمینه

 مراتب اختیاري و آگاهانه تحقق جهت شدن مسیرآماده ایشان در هدایت منظور به اسالمی،

 یندآفر مصادیق بندي طبقه: گونه آمده است که همچنین در این سند این .ابعاد همۀ در 5طیبه حیات
 که پذیرد صورت تواند می متفاوتی هاي مالك برحسب است، گسترده و پیچیده کیفی، اي پدیده که تربیت،

 :از اند عبارت ها آن ترین مهم

 آدمی؛ حیات شئون یا ها حیثیت  

 متربیان؛ رشد مراحل  

 جامعه؛ افراد به نسبت شمول نحوة و میزان  

 متربیان؛ حضور نحوة  

 قانونی اعتبار و دهی سازمان نوع.  

  چیستی فناوري 2.2

توماس . نمودند زیادي در ارائه تعریفی تجویزي براي اصطالح  فناوري مقاومت می هاي سال ،مورخان فناوري
تعریف فناوري از منظر پیچیدگی همانند ماهیت سیاست است، اندکی : گوید  در این مورد می) 2004( 6هیوز

کنند و به  از سیاست مداران مجرب و دانشمندان علوم سیاسی براي ارائه تعریفی جامع از سیاست تالش می

                                         
 ربوبی معیار  نظام اساس بر مراتب، و ابعاد همۀ در بشر زندگی مطلوب وضع "تحول بنیادین اینگونه تعریف شده استطیبه در مبانی نظري  حیات 5

 آخرت درعالم تنها که(نیست اخروي صرفاً امري طیبه حیات البته .خواهد شد اهللا الی قرب یعنی زندگی غایت به یابی دست باعث آن تحقق که است
 که است آن به بخشیدن الهی صبغۀ با دنیا، در همین آدمی متعارف و طبیعی حیات استعالي و ارتقا حاصل حقیقت در بلکه ) گردد مرگ محقق از وپس

 از اي جلوه آن، مختلف تمام شئون و آدمی زندگی واجتماعی فردي ابعاد بر  )اسالم دین مقبول هاي ارزش و مبانی (دینی معیار نظام حاکمیت پذیرش با
 عواطف متعادل وتنظیم طبیعی استعدادهاي جانبۀ iهم و رشد فطرت شکوفایی به وتحقق آن اند تحقق قابل  )ومحدود فانی دنیاي همین در(آن

 در دینی معیار نظام اساس بر صالح اي جامعه مداوم وپیشرفت گیري شکل راستاي در( جامعه افراد هویت پیوستۀ وتعالی تکوین نتیجه در و وتمایالت
 ".شودمنجر می) اهللا الی قرب مسیر

6  Thomas Hughes 
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تا تعریفی جامع از همین صورت نیز تعداد معدودي از مورخان و دانشمندان علوم اجتماعی تالش دارند 
را بر روي یک سامانه بزرگ فناورانه آن برخی از مورخان نیز هنگام تعریف خود از فناوري . فناوري ارائه دهند

نگرد متفاوت است مثال تعریف  از سویی این تعریف بسته به منظري که فرد به فناوري می. نمایند متمرکز می
از باال دارند با تعریف یک کاربر یا فردي که با یک فناوري کار مدیران از یک فناوري به طور کلی چون دیدي 

  ). 2009،  7اوسلن(متفاوت است ) دیدي از پایین(کند  می

را به موضوعی اساسی براي  فناوري آید که شمار می ي فالسفه پیشگامی به شک در زمره مارتین هیدگر بی
دارد که نکته قابل مالحظه این است که  ان میگونه بی و در بیان ماهیت فناوري این. فلسفه تبدیل کرد

وقتی ما در جستجوي ماهیت درخت هستیم، باید دریابیم که  .تکنولوژي با ماهیت تکنولوژي معادل نیست
که در میان دیگر درختان   خود درختی نیست حضور همه جانبه دارد، همچون درخت، آنچه در هر درختی،

ه صرفا به امر ک مادام بنابراین، .هم به هیچ وجه امري تکنولوژي نیست تکنولوژي به همین منوال، .یافت شود
هیم اهرگز نخو رویم، می  آییم یا از آن طفره با آن کنار می زنیم، اندیشیم و به آن دامن می تکنولوژیک می

 ء عبارت است از ماهیت یک شی بنابر نظر قدما، .توانست نسبت خود را با ماهیت تکنولوژي تجربه کنیم
هر دو  .پرسیم که آن چیست در واقع می پردازیم، وقتی به پرسش از تکنولوژي می .ء چیست که آن شی این

 .اي است براي هدفی تکنولوژي وسیله :گوید یکی می .دانند شود همه می می  پاسخی را که به این پرسش داده
زیرا  .ي به یکدیگر تعلق دارنداین دو تعریف تکنولوژ .یک فعالیت انسانی استتکنولوژي  گوید دیگري می

 ساخت و کاربرد افزار، .فعالیتی انسانی است هدف و تأمین و کاربرد وسائل مناسب براي رسیدن به آن،  وضع
همگی  کنند، می  ها و نیازهایی که بر آورده و هدف خود اشیاي ساخته شده و به کار برده شده، ابزار و ماشین،

اصال خود تکنولوژي یک آلت   همین عوامل است ي تکنولوژي مجموعه .ندبه آنچه تکنولوژي است تعلق دار
توان تصور رایج از تکنولوژي را، که بنا بر آن  این می بنابر .است  instrumentumک ی به زبان التین،-است

گفته  به هر حال این... مدارِ تکنولوژي خواند تکنولوژي وسیله و فعالیتی انسانی است، تعریف ابزاري و انسان
  )1377اعتماد، .( اي است براي رسیدن به هدفی حتی تکنولوژي جدید هم وسیله: درست است که

فناوري تالش  "نماید گونه تعریف می ، فناوري را این)ITEA8 ،2007(المللی آموزش فناوري انجمن بین
هایی است مشکالت بشر را حل  بشري در عمل است که شامل تولید دانش و فرآیندها براي توسعه سامانه

فناوري همچنین نوآوري، تغییر و اصالح محیط زیست طبیعی . دهند هاي او را توسعه می نماید و قابلیت می
   ".هاي انسان است براي رسیدن به نیازها و خواسته

                                         
7  Oslen 
8  International Technology Education Association   
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براي   کاربرد منابع با استفاده از رویکرد روشمندانهو  ي دانش بخشی از بدنهنیز فناوري را  ) 1990( 9ساوج
  . نماید باشد، تعریف می خواهد، می ایجاد نتایجی در جهت پاسخگویی به نیازهاي انسان و آنچه او می

هاي انسان براي تغییر  در معناي کلی فناوري تواناییگوید  نیز می) 1993( 10انجمن آمریکایی پیشرفت علوم
  . بخشد دنیا، بریدن، شکل دادن و کنار هم قرار دادن مواد، جابجایی اشیاء از یک به نقطه دیگر را توسعه می

پس از بیان تعابیر متفاوتی که در تعریف فناوري ارائه گردیده است، در تعریف فناوري ) 1995( 11مارکویت
دانه و آگاهانه دانش توسط یک جامعه براي رسیدن به واقعیت من فناوري به معناي کاربرد نظام "گوید  می

فرهنگی، نیازهاي فیزیکی، زیستی و روحی درك شده توسط آن جامعه است که متضمن حیات آن جامعه 
این دانش عبارت است از درك انباشته اجتماعی از چگونگی کار با و دسترسی به منابع مادي و . می باشد

  ".عه یکپارچه و جمع شده استمصنوعات که از طریق جام

هاي بشري و طبیعی،  اي بشري است و همچون سایر پدیده پدیده آوري فن "معتقد است که ) 1381(باقري 
پرسش و اندیشه فلسفی در باب فناوري شامل مواردي از این . گیرد موضوع پرسش و اندیشه فلسفه قرار می

موجودیت بشري وجود دارد؟ منزلت معرفت شناختی  آوري چیست؟ چه جایگاهی براي آن در فن: قبیل است
هاي فکري  ي تالش گوید، مالحظه وي می "آن چیست؟ و نسبت آن با فرهنگ و جامعه بشري کدام است؟

ي به ظاهر عملی و  سازد که در این حوزه ي فناوري این نکته را بر ما آشکار می اندیشمندان در قلمرو فلسفه
اندیشی پرداخت و اعماق فلسفی آن را کاوید و سپس با توجه نظر متفکران این توان به ژرف  روزمره نیز می

فناوري چون ، خنثی-فناوري چون امري طبیعیدر این خصوص را  با عناوینی چون  سه رویکرد مهمحوزه 
مورد اول . گردد متذکر می چند ارزشی -فرهنگی -فناوري چون امري طبیعیو تک ارزشی، -امري فرهنگی

ي فناوري ناظر بر آن بوده است که فناوري را امري طبیعی، خنثی، و عینی  صورات عمده در فلسفهیکی از ت
عالوه بر این فناوري . که طبق آن فناوري بخشی از طبیعت آدمی و یا بسط و گسترش آن است. در نظر آورد

. فع نیازهاي خویش استفناوري اقدام اولیه و طبیعی آدمی براي ر. گردد از نظر ارزشی، خنثی نیز تلقی می
رشد و تحول فناوري تابعی از امور . بنابراین، نه تنها بار ارزشی ندارد، بلکه داراي رشد اولیه و مستقل است

بلکه بر عکس، این فناوري است که با رشد اولیه و مستقل خود، امور . فرهنگی، اجتماعی، و ارزشی نیست
وي در مورد خنثی بودن فناوري این گونه از قول . دهد ر میفرهنگی، اجتماعی، و ارزشی را تحت تاثیر قرا

ي فناوري، در مقام  ي فناوري، مسئولیت در زمینه کند که بر اساس دیدگاه اول در فلسفه بیان می 12پاس کی

                                         
9  Savage 
10 American Association for the Advancement of Science 
11  Marquit 
12  Kiepas 
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. و این از نتایج خنثی دانستن فناوري است. آوردن آن بکارگیري آن مطرح است و نه در مقام تولید یا پدید
گیري مناسب آن کار دگی آن ناشی از اختالل در بهکنن فناوري، مقتضی آن است که تخریب خنثی بودن
وي در مورد .  ي مناسب از فناوري خواهد بود بنابراین، احساس مسئولیت به معناي استفاده. دانسته شود

 تعین که از شود ي امري در نظر گرفته می دارد که  فناوري خود به منزله گونه بیان می دیدگاه دوم این
که خود به لحاظ فرهنگی و اجتماعی متعین است، بر  -حال، تاثیر فناوري. اجتماعی خاصی برخوردار است

به  عبارت دیگر تخریبی یا سازنده . هاي اجتماعی و فرهنگی در گرو همان تعینی است که دارد سایر بخش
ي فناوري  و رابطه. ا یافته باشدبودن فناوري بسته به آن است که خود چه نوع از تعین  فرهنگی و اجتماعی ر

فناوري خود، از ابتدا با داشتن تعینی فرهنگی، از فرهنگ تاثی پذیرفته . اي دو سویه است و فرهنگ رابطه
. هاي فرهنگی و اجتماعی داشته باشد تواند تاثیري سازنده یا مخرب بر سایر بخش است، و از این پس نیز، می

ت، مسئولیت تنها به مرحله استفاده از فناوري محدود نیست، بلکه بر خالف دیدگاه نخس سبر این اسا
گوید که دو رویکرد پیشین،  و در بیان رویکرد سوم می. گیرد ي مسئولیت قرار می پدیدآیی آن نیز در حیطه

ي  ي فناوري و عرصه تفکیک میان عرصه: در عین تفاوتی که با هم داشتند، در یک چیز مشترك بودند
دارد که  بیان می) 1998(و از قول برگ . رویکرد سوم این تفکیک مورد نقد قرار می گیرد فرهنگی که در

این امر . هاي مصنوعات بشري است مهمی برخوردار است که همان بروز تدریجی ویژگی فناوري از خصیصه 
ارند و از بینی ند اي قابل پیش ها نیز آینده ورد که خود انسانآ وضعیتی محتمل براي فناوري فراهم می
دهد که با توجه به وجود روابط پیچیده میان فناوري و امور  وضعیتی محتمل برخوردارند و ادامه می

توان بر خالف رویکردهاي اول و دوم فناوري را تک ارزشی و در تقابل با فرهنگ  اجتماعی و فرهنگی، نمی
توان گفت  ار گرفته است و میفناوري مورد توجه قر بر همین اساس است که ماهیت چند ارزشی. دانست

چندارزشی نگریسته -فرهنگی-اي طبیعی ي فناوري آن است که فناوري چون پدیده رویکرد مناسب در فلسفه
دارد و در بعد فرهنگی خود  زي فرهنگی نی اي است که در عین طبیعی بودن، خصیصه فناوري پدیده. شود

و در تببین این توجه بیان می دارد، طبیعی بودن . بلکه چند ارزشی است ،تحت تاثیر ارزش واحدي نیست
ي آدمی در کنار  فناوري، حاکی از آن است که فناوري ریشه در ذهن و ضمیر آدمی دارد، یعنی اندیشه

ي طبیعی نیست  اما این پدیده محدود به همین الیه. شود نیازهاي طبیعی وي منجر به ظهور فناوري می
اي  گیرد و معنا و شکل تازه جامعه، فناوري در چارچوب آن قرار می بلکه با تحول فرهنگی و ارزشی یک

چه در یک سطح طبیعی است در سطح دیگري شکل و محتواي نوینی بر حسب  آن. یابد متناسب با آن می
بینی  به عالوه، ماهیت محتمل فناوري، فرهنگ زیرساخت خود را در معرض تاثیرهاي پیش. یابد فرهنگ می

ارزشی  اي میان فناوري و فرهنگ وجود دارد بلکه به سبب تک ي دو جانبه نه تنها رابطه. دهد ناپذیري قرار می
توان و نباید آن را به صورت ابزاري صرف تفسیر کرد و یا آثار فرهنگی آن را بر این اساس  نبودن فناوري نمی
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زگرداندن چنین غنایی به با. ي فناوري آشکار گردد تواند در عرصه عالئق مختلف بشري می. ارزیابی نمود
آورد که فناوري صورت  آن بوجود میرا براي ي مناسب  فناوري و بارز کردن ویژگی چند ارزشی آن زمینه

که در واقع نتیجه تهی  نهاي فرهنگی و اجتماعی بیاید و شکل هاي تخریبی آ اي نسبت به سایر بخش ه سازند
موید این است که فناوري فقط در مرحله  و گردد ي چند ارزشی آن بوده است مهار از خصیصهکردن آن 

ویژگی خاص این رویکرد در تامین مسئولیت، از همین تالش . تولید نیست و به مرحله تولید نیز ناظر است
  .براي بازگرداندن و حفظ چندارزشی بودن براي فناوري است

هنر واقعی و ذهنی است، "می نماید گونه توصیف  در یک عبارت کوتاه و ساده فناوري را این)  2005( 13ازنار
وي در بیان  ماهیت فناوري اینگونه بیان . "14علم انتزاعی و عینی است، و فناوري واقعی و عینی است

چرا از  -2فناوري چیست؟،   -1. دارد که در پاسخ به ماهیت فناوري ما با چهار سوال مواجه هستیم می
  فناوري چگونه کار می کند؟ - 4آمده است؟، و  فناوري از کجا -3فناوري استفاده می کنیم؟، 

 
 .ماهیت فناوري از دیدگاه ازنار 2.1 شکل 

دهند، و در ادامه  دارد، ابزارهایی که توانایی انسان را توسعه می چیستی فناوري را در سه وجه بیان میوي 
ها را نیز  و سازمان ها ها، روش سامانهها،  و دستگاه ابزارهاعالوه بر "کند که  را بیان می 15ال گوراي از  جمله

اي که راهی جدید براي بزرگ کردن توان ما و اجراي آسان  گونه شود هرگونه تجمیع فرآیندها به شامل می
به ر ادامه چیستی فناوري و به دنبال آن د ".تواند به عنوان فناوري شناخته شود برخی از وظایف، می

و بر این تاکید دارد که فناوري علوم کاربردي . پردازد می اطالعات، اجزاء نامرئیو  هاي نامرئی اهرمها،  سامانه
ي  هایی وجود دارند که علم دنباله نیست، اگر چه در موارد زیادي فناوري به دنبال علم آمده است ولی مثال

کردند، هنوز  تیز تولید می یهاي را  به صورت چاقوهای هاي اولیه تراشه سانمثال هنگامی که ان. فناوري است

                                         
13 Aznar 
14 Art is concrete & subjective, Science is abstract & objective, and Technology is concrete & objective. 
15  Al Gore 
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هاي خال و و  کریستال ها، لوله. مثال دیگر در مورد رادیو است. قوانین حاکم بر جامدات کشف نشده بودند
  .علمیبه صورت تصادفی کشف گردیدند نه با اعمال دانش  سازند ترانزیستورها که نسل اولیه رادیوها را می

هایی از جمله حمل ونقل، ارتباطات، سالمت،  بندي کنیم، وي طبقه که چرا از فناوري استفاده می در مورد این
که در مورد اول به حمل و نقل در زمین، هوا، دریا و فضا . دهد سرگرمی و سازمان دادن براي چرایی ارائه می

کدگذاري و باز نمودن (و رمزنگاري ) تباط از دورار(کام  براي آن مواردي چون تله یدر دوم ،کند اشاره می
کند که شامل کاربرد براي جراحی، ایمپلنت و دارو  در مورد سوم به پزشکی اشاره می. زند را مثال می) کدها

دهی جوامع اشاره  زند و باالخره در مورد پنجم به سازمان باشد و در مورد چهارم دخانیات را مثال می می
مقتدرانه است زیرا  کنیم، سوالی می کند که چرا از فناوري استفاده گونه بیان می ینلی او به طور ک کند می

  .گردد نماییم، طبقه بندي می ها را درك نمی آن فناوري  به سرعت در مورد چیزهایی که ما هنوز 

هاي  که فناوري از کجا آمده است به تاریخچه پیدایش فناوري از عصر سنگ و تهیه تراشه در مورد این
کند به عواملی چون انرژي،  که فناوري چگونه کار می پردازد و در مورد این سنگی، گاو آهن تا عصر حاضر می

و سپس به . ها و رفتار نوظهور می پردازد پذیري به اجزاء و تمرکز، کنترل، اطالعات، تکرارپذیري و الیه تقسیم
  .پردازد ها می مواردي خاص از فناوري در مورد چگونگی کارکرد آن

کند  در پاسخ به این سوال که فناوري چیست؟، معیارهایی را براي تعریف فناوري بیان می)  2006( 16دوسک
در آن دور وجود نداشته باشد مثال  - 2نباید خیلی گسترده و یا خیلی محدود باشد،  -1که عبارتند از 

و نباید صرفا  -4ا تشبیه باشد، نباید با زبان تلویح و ی -3فناوري را به عنوان هر چیز فناورانه تعریف نماییم، 
و سپس با این مقدمه به سراغ . تواند مثبت باشد اما می. نماید منفی باشد زیرا دامنه کاربرد را منفی می

فناوري به عنوان  -1. کند وي به سه تعریف که براي فناوري متداول است اشاره می. رود تعریف فناوري می
دارد که  گونه بیان می وي در ادامه این. فناوري به عنوان سامانه -3د، و فناوري به عنوان قواع -2سخت افزار، 

عموما در این تعریف تشبیهی . ترین تعریف از فناوري تعریف آن به عنوان ابزار و ماشین است احتماال واضح
ار و در حقیقت درك فناوري به عنوان ابز. شود براي تشریح یک بروشور و یا موتور فناوري بکار گرفته می

تعریف دیگري از فناوري را وراي درك ابزار از  17روش الول. ماشین عینی بوده و براحتی قابل فهم است
راه دیگر براي تاکید بر این . شود معرفی می ابزار يبه عنوان قواعد به جا يورافندهد که در آن  فناوري می

را ارائه هایی  اوري به عنوان سامانه نمونهندر تعریف ف. خواهد بود "سخت افزار"در مقابل  "نرم افزار"تفاوت 
 یامصنوع و  یککه  این  يکه برا گر این موضوع هستندها نشان نمونه ینادهد که  داده و سپس ادامه می

                                         
16    Val Dusek 
17  Ellul 
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آن را  ،استفاده اي مردمی که از آن  عنوان فناوري باشد، الزم است که در زمینهاز سخت افزار به  يا قطعه
که شامل  نو این بدان معنا است که سامانه فناورانه عالوه بر ای .شود یمتنظند، کن می یر، و تعمداري نگه

کرد صحیح و  باشد که براي عمل بندي نیز می هاي انسانی و سازمان ي مهارت افزار است، در بر گیرنده سخت
  .داري آن فناوري الزم هستند نگه

توانند به عنوان شیء، فرآیند،  مشخصا می هفناوري و دانش فناوران اعتقاد دارد که ماهیت )1991(ساوج 
فناوري به عنوان شیء یا مصنوع به خروجی فیزیکی فعالیت . دانش و خواست و اراده مورد بررسی قرار گیرد

 هر براي  اشیاء یا و ها خروجی این). ابزار، مصرف کننده، تولید کننده و غیره(گردد  تولید یک ماده مرتبط می
زمین یا به اعماق  و ماهي  کره به را آموزان دانش تواند می تلویزیون مثال، عنوان به. باشند می ضروري کس
ها بیت  تواند درجا میلیون و رایانه می.  کنند تر از مغز انسان حل می ها مسائل را سریع حساب ماشین. ببرد

که این . فناوري است اءاشی بکارگیري و درگیر ساخت فرآیند عنوان به آوري فن.  اطالعات را بازیابی نماید
 -فرآیند طراحی) 2 بدون تاثیر شکل -اشیاء –مواد  تبدیلفرآیند ) 1تواند در سه ساختار باشد  فرآیند می

ایجاد شده در یک زمینه اجتماعی و  -گیري قوانین فرآیندهاي تصمیم) 3هاي روشمندانه، و  اي از شیوه آرایه
) 1عبارتند از  دانش عنوان به فناوري از ویژگی سه). 1987، فري(مبتنی بر بسیاري از عوامل غیر فناوري 

ویژگی اول به اهمیت عمل در توسعه دانش . سطح پیچیدگی آن) 3هدف و مقصود آن، ) 2مبناي عملی آن، 
هدف و مقصد فعالیت فناورانه . شود مرتبط می) شدنی(گرا  فناوري براي تولید یک فرآیند تولیدي عملی

). آیا درست است؟( و دانشمند کاربردي  یهاي مهندس ایده) کند؟ آیا کار می( است عینی سازي کردن آن 
 از تر پیچیده تا سطوح هنري هاي مهارت سطح ترین ي پایین محدوده فناوري از دانش پیچیدگی سطح
 اهداف، شامل اراده عنوان به فناوري .شود فناوري را شامل می هاي نظریه و توصیفی، قوانین فناوري، اصول

اي  گیري آگاهانه کنند باید تصمیم افرادي که اشیاء فناورانه را تولید می. ها است انتخاب و ها،خواسته مقاصد،
هاي  اي که کاربران اشیاء فناوري را در جنبه ها اتخاذ نمایند، به گونه در مورد عوامل طراحی و فرآیند

  .اجتماعی، سیاسی، اخالقی، و اقتصادي مخاطب قرار دهد

چه ممکن است که به  نام فناوري آن کردارد که با ذ در تعریف فناوري این گونه بیان می) 1994( 18میچان
. باشد باشد که شامل فناوري به عنوان شیء، دانش، فعالیت، و اراده و تمایل، می شکل می 4ذهن خطور کند 

ر صورتی که در فناوري یکی یا د. باشد ترین شکل آن تلفیق این چهار معنا می کند که کامل وي بیان می
  .آیند هاي زیر پدید می ن صورت شکلآچند مورد از این معانی غایب باشند در 

                                         
18  Mitchan 
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در این حالت فناوري ) در غیاب فناوري به عنوان دانش و ارده(فعالیت + فناوري به عنوان شیء 
 .باشد یک اسباب می اهمانند بازي ب

در این حالت فناوري به ) فناوري به عنوان شیء و ارادهدر غیاب (فعالیت + فناوري به عنوان دانش 
 .باشند اي سرگرم کننده می هایی خیالی به عنوان وسیله مثابه طراحی مهندسی ماشین

در این حالت ) در غیاب فناوري به عنوان شیء و دانش دریافت قوي(اراده + فناوري به عنوان فعالیت
 .گردد یفناوري به عنوان مهارت فنی خالص قلمداد م

که در این حالت ) درغیاب فناوري هوشیار به عنوان دانش(و ارده +فعالیت+ فناوري به عنوان شیء
  .باشد فناوري خط تولید مونتاژ انبوه می

 رابطه علم و فناوري  2.2.1

دهنده بشر، باعث  ، نگاه تکنولوژیکی و رفتار انظباطاین است که به نظر هایدگر منشاء پیدایش علم جدید
درست  ": استوي تکنولوژي را ماهیتا بر علم مقدم دانسته و تصریح کرده . شود لوم جدید میپیدایش ع

شود، در حالی که تکنولوژيِ استوار بر  است که از نظر تقویمی علم فیزیک جدید در قرن هفدهم آغاز می
نظر تقویمی گیرد، لکن تکنولوژي جدید در عین حال که از  نیروي ماشین در نیمه دوم قرن هجدم پا می

به همین دلیل اساسا نباید  "متقدم استکه در آن وجود دارد، از نظر تاریخی  یمتاخر است، اما از دید ماهیت
اسدي و . (گونه، در معناي پراکسیس انگاشت کاربرد محض علم طبیعی و ریاضی تکنولوژي را به عنوان

  )1389مهر،  موسوي

معتقد است که تکنولوژي هم از نظر تاریخی ) 1371(آیدي  م،بر عل فناوريوجودي و تاریخی در بیان تقدم 
تقدمی است که معناي آن امتداد معناي  ،این تقدم "وي می گوید. و هم از نظري وجودي بر علم مقدم است

توسط آدمی هم امري عام و هم باستانی  شکل پیش پا افتاده تر این تز است، یعنی این که کاربرد تکنولوژي
اند و چه آن ها که فاقد آن  ها که صاحب علم بوده چه آن -ها موجود بوده است همه فرهنگ است و در میان

جهان است، پراکسیسی که ما را - اساس یک زیست 19ي دخالت این تقدم در سطح پراکسیسی نحوه...اند بوده
علم ...شود می بینی علمی پروراند که بعدها همان جهان به سوي امري سوق می دهد یا در ما استعدادي را می

اید،  آمدن این فعالیت ها به شمار نمی شود که چیزي جز به آگاهی در هم به نوبه خود، به امري تبدیل می
اي که  آگاهی -افکند، و خود آگاهی که طرح شکل زندگی مستتر در این پراکسیس را بر کل عالم می-خود

اما چنین پاالیشی در عین حال پاالیش ماهیت . دکن تر می به روز پالوده  زندگی خود را از عناصر متنوع روز

                                         
19 praxis 
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در اشکال اخیر و جدیدترش، شرط وي همچنین تاکید دارد که تکنولوژي به خصوص  ".تکنولوژي هست
  .است امکان علم

شود  البته یکی دیگر از تعاریف که براي فناوري می :گوید گونه می ز در بیان این تفاوت اینین )2006( دوسک
ولی تعریف فناوري . هاي معاصر علوم کاربردي هستند بیشتر فناوري. باشد فناوري، علوم کاربردي است، می

اگر . گمراه کننده است) تقدم و تاخر( 20علوم کاربردي، هم از نقطه نظر تاریخی و هم از نظر ترتب به سادگیِ
هاي کنترل شده با قوانین ریاضی و طبیعی است، پس در  م، توالی ترکیب آزمایشدر یک مفهوم عل

وار از طبیعت و  حتی یونانیان باستان که توصیفی ریاضی. رسد صورت قدمت علم تنها به چهارصد سال می این
ر سنگی فناوري در برخی از اشکال خود حتی به قبل از ابزا. شده نداشتند ند، تجربیات کنترلمشاهدات داشت

با این درك از علم و فناوري از طریق تاریخچه بشر، . رسد ها سال پیش می میلیون ي هاي اولیه و به انسان
هاي  هاي علمی براي اغلب نوآوري هاي معاصر هم، که آموزش حتی در وضعیت. فناوري علوم کاربردي نیست

سازد ولی گمراه  چه درك آن را آسان می فناورانه ضروري هستند، تصور فناوري به عنوان علوم کاربردي، اگر
هاي جدید اگر چه در بدو امر از طریق پیشنیه علمی و درون چارچوبی از علوم جدید  فناوري. کننده است

شوند، ولی بسیاري از اختراعات ویژه، محصول شانس و یا آزمون و خطا هستند، و در نتیجه  دنبال می
  .باشند راي رسیدن به یک هدف از قبل فرض شده، نمیهاي علمی ب محصول کاربرد مستقیم نظریه

 هاي بدنه دانش بخش ارتباط فناوري با سایر  2.2.2

اي تقسیم  هاي گسترده ي دانستن و انجام کار به گروه با توجه به ماهیت، محتوا و شیوه اغلب دانش هبدن
جایگاه ) علوم انسانی، هنر علوم تجربی، فناوري، علوم اجتماعی،(بر این اساس، هر بخشی از دانش .  گردد می

که  باشد از جمله این هاي مختلف روابطی حاکم می بین بخش .نماید منحصر به فرد و معادلی را اشغال می
  .باشند فناوري می  هاي انسانی و هنري تسهیل کننده و محدود کننده ارزش

                                         
20 systhematically 



 21      مرور ادبیات: فصل دوم                                                                                                       

 

 

 
 .هاي دانش با یکدیگر ارتباط بخش - 2.2 شکل 

  .آمده است 2.1هاي متمایزي دارند که در جدول  ي دانش ویژگی هاي بدنه بخش

  

 هاي تشکیل دهنده دانش هاي بخش ویژگی - 2.1 جدول 

  علوم اجتماعی  هنر/علوم انسانی  علوم تجربی  فناوري  

تعریف
  

مطالعه  جهان مصنوع 
  دست بشر

  مطالعه رفتارهاي انسان  ها مطالعه ارزش  مطالعه جهان طبیعی

ش
رو

  

 
تحقیق

  

هاي علمی،  روش  21) التقاط(  روش  علمی  روش  روش فناورانه
  پدیدارشناختی، علوم انتقادي

مثال
 

هاي محتوایی
  مرتبط به زیست  

  ارتباطات

  حمل و نقل 

  ....و

  شناسی زیست

  شیمی

  فیزیک 

  ریاضیات

  تاریخ

  فلسفه

  زبان

  ...و

  جامعه شناسی

  مردم شناسی

  شناسی روان

  .....و

  

  روش فناورانه  2.2.3

سپس مشکالت و . کند ها هدایت می هاي انسان او را به سمت شناسایی مشکالت و فرصت نیازها و خواسته
ها با اعمال منابع، دانش فناورانه و فرآیندهاي فناورانه براي رسیدن به یک راه حل قابل ارزیابی که  فرصت

                                         
  تواند منتخب شود از هر روشی می 21
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کنش به  این بر هم. گیرند قرار میمخاطب  شود، ها می منجر به ارائه راه حل براي مشکالت و تاثیر بر فرصت
، این مدل گردد تلقی می 22شود و به عنوان مدلی ضروري براي انجام فناوري شناخته می انهفناور روشعنوان 

  .اي، و جهانی مورد استفاده قرار گیرد تواند در سطوح شخصی، سازمانی، موسسه می

 
 فرآیند روش فناورانه - 2.3 شکل 

  روش علمی   2.2.4

طرح یک ) 1. دنموزیر خالصه  ي ساده ي مرحله 6در ها را  آنتوان  که میاست روش علمی نیز داراي مراحلی 
تحقیق و جستجو براي یافتن پاسخ سوال یا راه ) 2پرسش یا سوال  و یا رودرو شدن با یک مسئله یا مشکل، 

، )یک حدس یا گمان پرورده شده(ایجاد یک فرضیه با توجه به نتایج تحقیق ) 3ي پیش رو،  مسئلهحل براي 
هاي حاصل از  تجزیه و تحلیل داده) 5آزمودن فرضیه به طور عملی براي اثبات صحت یا سقم آن، ) 4

  گیري و در نهایت به اشتراك گذاشتن نتایج حاصل نتیجه) 6و  23آزمایش،

                                         
22  Doing Technology 

  .باید دوباره از مرحله دوم کار ادامه یابد گردد و وصرت مردود می ها مطابق با فرضیه باشد فرضیه قایل قبول و در غیر این در صورتی که داده 23
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  فرآیند روش علمی - 2.4 شکل 

  مند دانش فناوري نمایش نظام  2.2.5

تواند  می ورودي، فرآیند، و برونداد است، که شامل عناصرِ اي سامانه بنیادي دانش فناوري با استفاده از مدل
  )1991هکر، ( .نشان داده شود

 
 دانش فناوري - 2.5 شکل 

 تربیت فناورانه 2.3

  مبانی تربیت  2.3.1

   24اسناد باالدستی گاهدمبانی تربیت از دی

 با او نسبت یعنی( هستی در آدمی شایسته موقعیت و جایگاه از نیز و انسان و جهان هستی از تربیت مبانی

 ها، توانایی امکانات، ها، سرمایه آن، غایت و انسان زندگی مطلوب وضعیت موجودات، دیگر و هستی خالق

 حیات که کند می بحث شرایطی و ها ضرورت ها، سنت قوانین، از نیز و )ها محدودیت و ها ضعف ها، ظرفیت

 تغییر ي نحوه و تربیتی واقعیات از تصویري یا و دهند می قرار ثیرتا تحت را آن در تحول ي نحوهو  انسان

                                         
 مبانی نظري تحول بنیادین در نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی جمهوري اسالمی ایران 24
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 و گیرد می شکل تربیت ي هدربار تجویزي هاي گزاره انواع اساس، این بر که کند می ارائه را ها آن در وتحول
  .25شوند می اجرا و ییدتا قابل

 تربیت شناختی روان مبانی  2.3.2

می عمومی جمهوري اسالمی ایران آمده است که  سدر مبانی سند تحول بینادین نظام تعلیم و تربیت ر
) کودکی ونوجوانی هاي دوره( خاص درسنین متربیان به دادن پوشش دلیل به عمومی و رسمی تربیت"

 شناخت زیرا باشد؛ سروکار داشته دوره هر وخصوصیات رشد مراحل به مربوط علمی مباحث با است ناگزیر

 عمومی و رسمی تربیت در عقالنی مناسب و کارهاي سازو تجویز موجب متربیان شناختیروان هاي واقعیت

 بعد در( را آدمی حیات چگونگی از تري روشن است، تصویر تجربی دانشی که شناسی،روان دانش .شد خواهد

 دستاوردهاي به توانیم نمی عمومی و رسمی تربیتي  فلسفه در تدوین بنابراین دهد می رائها) شناختی روان

  ".باشیم توجه بی شناسی روان معاصر دانش

 و )محیط(بیرونی  عوامل، )فطرت و طبیعت( درونی عوامل متقابل ثیرتا و پیچیده تعامل تأثیر تحت آدمی
 اساسی عامل دسته دو بر متفاوتی تأکیدات شناختی، روان مختلف هاي نظریه بین در.است  خویش تجربیات

 اینک .اند پافشرده بیرونی و محیطی عوامل بر برخی و درونی عوامل دیگر و طبیعت بر برخی :است شده
 فلسفی نگرش نوعی بر که عوامل، دسته دو این از یکی به انحصاري ویا افراطی نگاه که نیست تردیدي

 انگیزش، و شخصیت هوش، مانند انسان ي هپیچید خصوصیات تمامی لذا،. است مردود دارد، تکیه جبرگرایانه
آدمی اساسا طبیعت  .است...و محیطی و عوامل درونی عوامل از وسیعی مجموعۀ با خود تعامل نهایی محصول

 طبیعی امکانات تحقق براي کوشد می فرد لذا .است شده تعبیه آدمی وجود در رشد اساسیمنبع  .فعال دارد
 گرچه و دارد جریان حیات طول در مشارکت این .باشد داشته با پویا و فعال مشارکت محیطی عوامل خود،

 و پذیرنده موجودي صرفاً را آدمی نباید بنابراین، .یابد می افزایش مرور به اما است؛ تر کم اولیه هاي سال در
 نباید دیگر، سوي از .بیاورند بار را او بتوانند بخواهند، دیگران که طور هر تا پنداشت محیط اختیار در

 هاي چگونگی تمام بر هرنظر از انسان و شود می تعیین فرد جانب از کامل طور به چیز همه که پنداشت

 توان می نه و گذاشت بیرونی عوامل عهدة بر را ها مسئولیت تمامی توان می نه پس .است مسلط خود رشد

 بر توجهی قابل حد تا محیطی شرایط که است آن واقعیت .کرد منتسب فردي هاي چگونگی به را چیز همه

 وجودي هاي ظرفیت یافتن تحقق براي ساز زمینه هاي فعالیت ضرورت وگرنه گذارد، تأثیرمی آدمی تحوالت

  .شود می واقع تردید مورد فرد، اش،

                                         
 سند باالاز  45ص  25
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  .باشند به شرح زیر می ، شناختی روان مبانی ترین مهم از برخی

 قابل فرديِ درون و فردي بین هاي تفاوت خصوصیات، بسیاري در اشتراك داشتن عین در ها انسان 
  .دارند یکدیگر با نیز اي همالحظ

 کامالً( شمول جهان  الگویی تابع و زیستی امري صرفاً نه و محیط از ناشی صرفاً نه رشد آدمی 
  .دارد شناسایی قابل و منعطف ماهیتی بلکه است،) همه بر منطبق

 وجودي ابعاد در تحوالت از بسیاري اصلی منشأ و آدمی وجودي هاي ظرفیت از یکی یادگیري 
  .اوست

 اجتماعی، زیستی،  عوامل با فرد ي اراده تعامل حاصل و پویا پیچیده، ترکیبی ،)هویت(شخصیت 
  روانی و شناختی فرهنگی،

 متعدد است عوامل با تعامل محصول و میدهد رخ ابعاد ي همه در آدمی رشد.  
 به مناسب توجه لذا،  است؛ آدمی عمل مهم مبادي از اراده و شناخت ي برپایه درونی ومیل انگیزش 

  .دارد وي حیات در خاصی جایگاه اعمال، ي هانگیز

  تربیت شناختی جامعه مبانی 2.3.3

 یا جامعه وضعیت و است تاریخی شرایط و اجتماعی محیط مقتضیات تابع هرچیز از بیش تربیت رسمی

 و ساز تجویزِ موجب جامعه هاي واقعیت شناخت .بزند رقم را آن هاي ویژگی و ثغور و حدود تواند می دوران،
 عمومی و رسمی تربیت فلسفۀ تدوین بنابراین. شد خواهد عمومی و رسمی تربیت عقالنی و مناسب کارهاي

  . باشد توجه بی شناسی جامعه دانش دستاوردهاي به تواند نمی

  .باشند به شرح زیر می اسالمی دیدگاه با منطبق شناختی جامعه مبانی ترین مهم از برخی 

 دارد خود آحاد فردي حیات از مستقل حیاتی جامعه. 

 داردفعال  تعامل آن آحاد و) جامعه(محیط انسان با. 

 است کثرت و وحدت نسبت جامعه و نسبت فرد. 

 هاي زندگی تاثیرگذار  ي عمل افراد در موقعیت نهادها، ساختارها و فرآیندهاي اجتماعی در نحوه
 .است

 ي اسالمی عامل تحرك اجتماعی  ها توسط شهروندان جامعه سازي براي کسب شایستگی زمینه
 .است

 کنند و کارکرد همدیگر را در راستاي غایت تکمیل می اند نهادهاي اجتماعی داراي غایت مشترك. 
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  جامعه به نهاد خانواده، که نقش غیر قابل انکاري در تربیت بر عهده دارد، کی از نهادهاي بنیادي
 .آید شمار می

 یافتن واحدهاي  دپیون(گیري و تحول جامعه باید بین فرآیند انسجام اجتماعی  در روند شکل
 تقسیم و تشخیص یافتگی واحدهاي اجتماعی(و فرآیند تمایزیافتگی ) تاجتماعی در راستاي وحد

  .جمع نمود -بر اساس اصل وحدت در کثرت و کثرت در وحدت-) به منظور پذیرش کثرت و تنوع

  مبانی تربیت فناورانه 2.3.4

هاي  یکی از مولفه" :گوید در مورد مبانی جامع شناختی و روان شناختی تربیت فناورانه می) 1393(مجیدي 
جامعه پذیري اتفاق بیفتد و کودك یاد بگیرد، در اگر . هاي جامعه است جامعه پذیري فراگرفتن فناوري

تربیت یعنی یادگیري جامعه پذیري پس . جامعه فضاي فناوري است و در این تعامل یادگرفتن فناوري است
این فناوري از یک نسل به نسل . ن نسل هاستفناوري انباشت تجربیات بی.  باید این فناوري را یاد بگیرد

رود پس مختصات تربیت  نقش تربیت فناورانه در این است که از نسل قبل به بعدي می. شود دیگر منتقل می
مختصات این انتقال باشد فضایی که قبال بوده مثال یک فناوري می خواهد منتقل شود قبال در یک فضایی 

ها و  شود و فضاي خلق و انتقال بین نسل بوده به یک عارضه تبدیل میبوده و هنگام انتقال چون فضا ن
هاي مختلف فناوري باید در نظر گرفته شود، از یک زمان به زمان دیگر، از یک کاربرد به کاربرد دیگر  پدیده

فناوري پزشکی می رود به حوزه مهندسی فضاي خلق و انتقال بین نسل و پدیده، از یک جامعه به جامعه 
یک مبحث دیگر نهاد و نهادینه شدن، یکی از مسائل اجتماعی  نهادي شدن و نهادینه شدن . ردیگ

Institutionalization نهاد باید در تعامل با پدیده فناوري باشد و با  پدیده فناوري نهادي شدن رخ . است
است و تربیت فناورانه دهد و شکل گیري نهاد متاثر از فناوري باشد و نهادي شدن اثرات فناوري رویش بارز 

یعنی تربیت نهادي یعنی به جاي اینکه این تربیت فناورانه یاد دهد نهادینه شود و آن را درك کند و 
که : مبانی جامعه شناسی: وجه دیگر. فرهنگش شود و فرهنگ در ابزارها جاري شود و تربیت باید نهادي شود

دهد، چه در  برخورد پدیده فناوري واکنش نشان می شاید باید اول گفته شود این است که  چطور جامعه در
دهد، مثال در فناوري غرق شود و  جامعه یک واکنش نشان می) خودش خلق کرده یا ازجایی آمده( خلق، 

کند  پذیرد و ساختارهاي خود را مطابق آن می گاه فناوري را می. دیگر نتواند نفس بکشد و جامعه را خفه کند
اینترنت و جامعه ما یک . دهد گاه جنگ در جامعه با فناوري رخ می. کند را رد میپذیرد و آن  و گاه نمی
گاه به عنوان عامل هرج و مرج عمل ). در کشورهاي غرب هم این جنگ در خانواده ها است. (جنگ است

باشد طوري که در یک فضا یک جور و در فضاي دیگر جوري دیگر عمل  کند و دچار تناقض در رفتار می
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هاي جامعه گفته شود و  باید ابتدا واکنش. هاي جامعه با فناوري وسیع است ر هر صورت طیف واکنشد. کند
  .سپس مشخص گردد این جامعه براي انباشت تجربیات، تعامل باید چگونه عمل کند

اگر نفس و علم النفس محور روان شناختی باشد در این مبانی  :  گوید وي می در مورد مبانی روان شناسی
انسان تحت تاثیر تعامل با ابزارهاست و ناخودآگاه بکاربردن آن ابزار را در رفتارهاي خودش نهادینه می کند 

  .و هر انسانی ابزاري می بنید خودش را با ابزار تطبیق داده فکر عمل و واکنش خود را با آن تطبیق می دهد

گیري فطري است و تعامل با ابزار و یک بحث دیگر این است که نفس انسان فطرتا یادگیرنده است و یاد
خواهد بر آن ابزار فائق شود و نفس انسان مطالبه گر تسخیر است و اگر  تحت تاثیر قرار گرفتن و نفس می

یادگیري با آن تلفیق شود یادگیري تعامل با ابزار و تربیت فناورانه به عنوان یک پدیده فطري است و موضوع 
دو نکته است و ابعاد دیگري دارد که در و هویت انسان تاثیر گذاسته  جدید نیست و بر اساس ترکیب این

  .تغییر دهد یا او را بی هویت کند و تمایالت انسان هم با فناوري جهت می گیرد

   فناورانه تربیت چیستی   2.3.5

دف از جمهوري اسالمی ایران، هرسمی عمومی نظام تعلیم و تربیت در تحول بنیادین  نظري مبانیسند  در
آمادگی فردي و جمعی متربیان براي تحقق حیات "یت اینگونه قید شده است، هدف کلی تربیت یعنی ترب

گیري و پیشرفت  ي هویت متربیان در جهت شکل  تکوین و تعالی پیوسته"یا  "طبیه در همه ابعاد و مراتب
دیگران در هستی را  مداوم جامعه صالح بر اساس نظام معیار اسالمی به گونه اي که بتوانند موقعیت خود و

به درستی درك و آن را به طور مستمر  با عمل صالح فردي و جمعی متناسب با نظام معیار اسالمی اصالح 
  ."نمایند

  .گونه توصیف شده است تربیت نیز این گانه شش هاي در ادامه اهداف جریان تربیت با توجه به ساحت

مداوم موقعیت خویش و دیگران بر اساس انتخاب هاي فردي و جمعی الزم جهت درك و اصالح  شایستگی"
و براي سطوح و مراحل مختلف  و التزام آگاهانه و اختیاري نظام معیار اسالمی را می توان به طرق گوناگون

که در مبانی سند تحول . تعیین نمود..) بر حسب شرایط متربیان و مقتضیات زمان و مکان و( فرآیند تربیت 
هاي تربیت، بر حسب شئون مختلف حیات طیبه  اهداف در سطوح کلی زیر بیان  حتبنیادین با توجه به سا

  ".اند شده

  آدمی حیات شئون یا ها حیثیت به توجه با تربیت انواع
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 مفهومی اگرچه طیبه حیات که دهد می نشان) تربیت تعریف در مندرج( طیبه حیات کلیدي مفهوم در تأمل
 همدیگر، با تعامل و ارتباط در که است متعددي هاي جنبه و شئون دربردارندة اما است، کلی و پارچه یک
 بر عالوه باید، و دارند نسبی استقالل شئون این که جا آن از. سازند می محقق را متکامل و پویا مفهوم این

 تحقق مناسب هاي زمینه ،)ها آن از یک هر براي مطلوب هاي وضعیت( مشخص انتظاراتی و اهداف تعیین
  .کرد فراهم ها جنبه همین خصوصیات به عنایت با نیز را ها آن

  :شش شان معرفی گردیده است که شامل ها یا شئون حیات آدمی در بخش انواع تربیت با توجه به حیث

 سازي فردي و جمعی متربیان در مسیر تحقق شأن ناظر به آماده: تربیت اعنقادي، عبادي، و اخالقی .1

  حیات اخالقی و عبادي اعتقادي،
 و شأن زیستی تحقق مسیر در متربیان وجمعی فردي سازي آماده به ناظر بدنی؛ و زیستی تربیت .2

  طبیه حیات بدنی
 شأن  تحقق مسیر در متربیان وجمعی فردي سازي آماده به ناظر سیاسی؛ و اجتماعی تربیت .3

  حیات طیبه سیاسی و اجتماعی
 شأن  تحقق مسیر در متربیان وجمعی فردي سازي آماده به ناظر اي؛ حرفه و اقتصادي تربیت .4

  حیات طیبه اي حرفه و اقتصادي
 و علمی شأن تحقق مسیر در متربیان وجمعی فردي سازي آماده به ناظر فناوري؛ و علمی تربیت .5

  .حیات طیبه فناورانه
 شأن تحقق  مسیر در متربیان وجمعی فردي سازي آماده به ناظر شناختی؛ زیبایی و هنري تربیت .6

  حیات طیبه هنري و شناختی زیبایی

 خردورزي  نتایج توسعۀ و گیري بهره شناخت، در جامعه افراد توانمندي به ناظر فناوري؛ و علمی شأن

 زندگی، براي والزم مفید هاي دانش انواع درك و فهم  فناوري و دانش انواع در بشري متراکم ي هوتجرب

 تفکر توان زندگی، مسائل حل در منطقی و علمی تفکر ي هشیو کارگیري به افزایی، دانش مهارت کسب

 زندگی کیفیت بهبود براي فناورانه تفکر و بینش دانش، کسب دانش، انواع در نوآوري و خالقیت انتقادي،

  ).روزمره

 و هادانش ها، مهارت تلفیق: شاره شده است کهادر مورد ساحت علمی و فناوري نیز  در بخش رویکرد

 کارگیري به و فناوري و علمی تربیت در فرآیندي، هايمهارت بین تلفیق ویژه به علمی هاي نگرش

 براي ابزاري و روشی منزلۀ به محتوا، یادگیري جریان در ارتباطی و اطالعاتی سواد به مربوط هاي مهارت

  و بهتر تر عمیق یادگیري و یاددهی
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 یمعرف به عنوان شاید بتوان باشد را علمی و فناوري که یکی از شئون تربیتی انسان می هدف از این ساحت
  :به صورت زیر بیان شده است ت کهساز این ساحت دان

 فهم و درك  (علم و فناوري  ي هشناخت وبهره گیري از نتایج تجارب متراکم بشري در حوز
، کسب دانش، بینش و تفکر دانش هاي پایه وعلوم کاربردي، کسب مهارت دانش افزایی

تفکر علمی و منطقی و داشتن  ي هفناورانه براي بهبود کیفیت زندگی، به کارگیري شیو
  بر اساس نظام معیار اسالمی؛) تفکر انتقادي در مواجهه با مسائل زندگی 

 ها جهت   هاي علمی و فناورانه و ایجاد خالقیت و نوآوري در آن بهره گیري و ارزیابی از یافته
هاي نوین براي وصول به اهداف  ها وابزار هاي جدید واقعیت یا خلق روش شف صورتک

 متعالی در چهارچوب نظام معیار اسالمی؛

 یابی خود وجامعه به  هاي علمی پژوهشی براي دست ریزي و اجراي آگاهانۀ فعالیت برنامه
 آیندة مطلوب بر مبناي نظام معیار اسالمی؛

  طبیعت از طریق شناخت و استفاده از طبیعت با هدف تکریم، برقراري ارتباط سازنده با
هاي علمی در سطح  تسخیر، آبادانی و آموختن از آن براي ایفاي نقش سازنده در فعالیت

 ملی و جهانی بر اساس نظام معیار اسالمی

 رمزگردانی و رمزگشایی درجهت طبیعی هاي رویداد و ها پدیده تفسیر و کشف و درك  
  .اسالمی معیار نظام پرتو در الهی آیات و مخلوقات زلۀمن به ها ازآن

در  ،دلیل عقب افتادگی کشورهاي اسالمی را در مقایسه با غرببا استناد به منابع،  )1392( مهرمحمدي
و علت کج فهمی در مورد تربیت فناورانه . داند که تربیت فناورانه چیست؟ میموضوع سردرگمی در مورد این 

و تربیت علمی و فناورانه ها  نشدن بین علم و فناوري، ویژگی ها و مسائل مربوطه به آنرا در تفاوت قائل 
تربیت فناورانه، تفکر فناورانه است که  گوید میتربیت فناورانه اینگونه بیان در ) 1393(وي  .دردا میبیان 

ارتباطی با یک فناوري رد فناورانه، قدرت حل فناورانه و نظایر آن که یعنی زمینه پرورش تفکر فناورانه، خ
که احیاي  اینعبارتند از که . کند مورد اشاره می 3در این خصوص به  همچنین) 1392( وي. خاص ندارد

باشد،  نمی هاي فناورانه جدید در مورد توسعهتربیت فناورانه در برنامه درسی مدارس به مفهوم آموزش 
که فناوري معجون وحالل همه  اینخطر این تفکر ناوري آموزش در مورد خطرات فناوري و آموزش ف

سطح آموزش  راي که د ههاي فنی و حرف تربیت فناورانه با آموزشباالخره و باشد،  مشکالت است نمی
نه در این وي دغدغه خود را در این اختالف نظر در مورد تربیت فناورا  .متفاوت است ،گردد متوسطه ارائه می

تمرکز بر روي تفکر  حقیقت تربیت فناورانه ، درداند که در تربیت فناورانه یا تربیت براي عصر فناوري می



  سنتز پژوهی تربیت فناورانه     30

 

 

گوید که تربیت فناورانه با مواردي همچون، آموزش فناوري به عنوان بخشی جدایی ناپذیر  و می است فناورانه
که فناوري نوش دارو نمی باشد و خطرات  در مورد این از برنامه درسی در کنار علوم و ویا موارد دیگر، آموزش

و  .هایی سروکاردارد، تفاوت دارد هاي مرتبط با کاري که با فناوري هایی هم دارد، و آموزش مهارت و زیان
تفکر فناورانه ماهیتش تربیت فناورانه است و و  همان تفکر فناورانه استتربیت فناورانه، دارد که  تاکید می

نگاه تکنولوژیک به تربیت را نهی کردم در ": )1393(گوید میهمچنین وي . به دنبال خود دارد هایی مهارت
بد فهمی ایجاد نشود و  فناورانهبراي اینکه در مورد تربیت . کنم هاي آرتیستیک را مطرح می برابرش نگاه

 ،به این نحو تنزل دادتوان تربیت را  غلط است و نمیبه تربیت  فناورانهاست که نگاه نگویند این نتاقض 
مربوط به حل مسائل واقعی است و که همان خرد  فناورانهر و خردي منظور هدفی است براي پرورش تفک

در ه نیازهاي اجتماعی و فردي که هم و پاسخ دادن ب ،هبکار گرفتن خرد علمی براي پرداختن مسائل مبتال بِ
این که مثال نیاز . و ایده و اصل قضیه استان فکر منظور از نرم هم .سخت قابل شناسایی استل نرم و شکاا

ست که نیاز خواهد که همان فناوري نرم ا این یک ایده می ،شوددرمدت کوتاه طی  است که مسیري طوالنی
یا  برقرار شود و ارتباطکه نیاز این است که با کسی آن طرف دنیا  مثالی دیگر اینیا  .انسانی پاسخ داده شود

است که در ارتباط با  26یک غایت مورد نظر. یک نیاز است ها داشته باشیم، این اگاهیها  از اعماق اقیانوس
   ".پاسخگویی به نیاز است یننیاز انسان است و نقطه شروع تفکر فناورانه هم

فیزیکی و علم /اجتماعی و طبیعی/هاي انسانی  ي پدیده وي همچنین در مورد گونه شناسی مسائل، دو حوزه
معرفی  2.2و فناوري را در مسائل وارد نموده و بر این اساس چهار گونه مسئله را به شرح جدول 

  ).1392(نماید می

 ه شناسی مسائلگون - 2.2 جدول 

 فناوري علوم محض 

 مسائل فناورانه نرم مسائل علمی نرم اجتماعی/پدیده انسانی

 مسائل فناورانه سخت مسائل علمی سخت فیزیکی/پدیده طبیعی

باالبردن دانش و مهارت در مورد یک وجه تاکید دارد که بحث تربیت فناورانه به هیچ ) 1393(مهر محمدي  
فناورانه به شدت جایش تربیت . خواه آي تی یا هر فناوري دیگر که مهم باشد، نیست ،فناوري خاص باشد

هاي وجودي است که نظام تعلیم و تربیت اگر بخواهد به همه ابعاد توجه  یک ساحت از ساحتو خالی است 
ال چون معمو ؟ورده شده استی آعلماین ساحت کنار ساحت چرا . تواند از آن غفلت کند داشته باشد نمی

                                         
26 intentionality   
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نگردیده است و از سویی یک ساحت دیگر اضافه  به همین دلیلو  . علم و فناوري با هم دیده می شوند
، زیرا من معتقد شود جداگانه دیدکه ساحت تربیت فناورانه شد  می البته بودند متشکل از دوبخشها  ساحت

 علوم تجربیدر تربیت علمی به  .ارتباط پیدا می کند )ساینس(نیستم اوال تربیت فناورانه منحصرا به علم 
حتما  فناورانهرد و خ فناورانهکه تربیت آن  ، و حالعلوم اجتماعی نه و  شود توجه می )امپریکال ساینس(

یکی از نقاط ضعف این که تربیت علمی و فناورانه در یک ساحت قرار   .گیرد ي علوم انسانی را در بر می حوزه
رد علمی، حل مسئله علمی و تفکر علمی برود، خ ،که زیر سایه تربیت علمی دارند این است که ممکن است

 علوم تجربیو بهتر این بود با  نشوددیده  رد فناورانهتفکر فناورانه و خ و یردالشعاع قرار گ ها  تحت وهمه این
تاکید کرد  وي. گرفت قرار نمیجا  یک با تربیت علمیدر قالب یک ساحت تربیت فناورانه شد و  پیوند زده نمی

 -2و ،تربیت فناورانه فقط در عرصه ساینس باشد -1دو خطر داردتربیت علمی و فناورانه ترکیب این که 
تمایزي در نتیجه د و نشو میبا هم یکی در نظر گرفته  فناورانهتربیت علمی و است که داده  تجربه نشان

تجربه اکثر   ).فقط در عرصه علوم تجربی( است مد نظر قرار گرفته دیده نشده است و بیشتر تربیت علمی
هاي آموزشی دنیا نشان داده است که هنگامی که تربیت علمی و تربیت فناوري با هم آمده باشند،  نظام

که تربیت شود  اشتباه میاین نشانی از تربیت فناوري نیست و سیالبس ها در مورد  تربیت علمی است و 
تربیت . باید آن را فهم نمود و وجه تمایز با تربیت علمی را درك نمود. همان تربیت فناوري استعلمی، 

اگر نگوییم پیش نیاز است ولی کافی  و. هم نیاز هستمقدم است، براي تربیت فناورانه علمی اگر نگوییم 
علوم تجربی کشف   .فناوري نیست ،علوم تجربیفناوري مهناي علوم تجربی خیلی معنا ندارد ولی . نیست

مسائل مبتال به فردي و ف و شناخت تبیین علمی در جهت حل بکارگیري کش خلق است است و فناوري
تا فیزیک  .اجتماعی براي ارتقاء کیفیت زیست انسانی پس هدف تکنولوژي ارتقاء کیفیت زیست انسانی است

ها سایر  زیر دریایی ماهواره. پ را ساختو ترمودینامیک توسعه نیابد نمی توان زیر دریایی ماهواره و تلسکو
متاخر توسعه علمی است ولی باید توجه داشت  فناوريتوسعه  فناوري متاخرنسبت به توسعه علمی هستند

و تربیت فناوارنه مستحق پردازش . توسعه علمی نیست و محتاج پردازش ویژه است فناوري همانکه توسعه 
  ویژه است 

گون تعبیر شود از تواند به صور گونا ت فناورانه میتربی: گوید ت فناورانه میدر تعریف تربی )1393( مجیدي
تربیت با استفاده از فناوري، تربیت در فضاي فناوري، تربیت و سازوکارهاي مبتنی بر فناوري، تربیت جمله 

تربیت  وعدر مجم يو .تربیتبراي  هاي فناورانه و ساختار ها روشاستفاده از براي استفاده از فناوري، و 
بتواند در دنیاي تربیت فناورانه یعنی تربیت براي اینکه یادگیرنده یا فراگیر " :نماید میفناورانه را تعریف 

و سازه هاي عینی و ذهنی تعامل کند و فناوري را به استخدام  )هاي مختلف فناوري طیف(واقعی با فناوري 
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را در فضاي فناوري و با استفاده از ، تعلیم و تربیتی که این فرآیند خود درآورد و در فناوري هضم نشود
  ".شود می  نامیده فناوري تسهیل کند تربیت فناورانه

 معادلتوان  ر این اساس تربیت فناورانه را میکه ب، شود شناخته می educationواژه تربیت معادل واژه 
technological education معادل سازي نمود .  

تربیت برنامه درسی درسی اختصاصی به نام  برنامه 12 الی 9تحصیلی  هاي براي پایه ه اونتاریا دانشگا
الی  11و  10الی  9هاي تحصیلی  براي پایهش جداگانه که در دو بخ  تدوین نموده است) 2009( 27فناورانه

تربیت فناورانه در برنامه درسی  موضوعاهمیت  به  در ابتدابرنامه درسی مقدمه این در  .تنظیم شده است 12
نوآوري فناورانه در تمامی سطوح زندگی بشر از زندگی روزانه : مده استگونه آ و این شده است پرداخته

هاي دولتی تا تعامالت در مقیاس جهانی تاثیر می گذارد و کمک  فردي گرفته، سطوح اشتغال در پست
ابزار و لوازم ارتقاء و بهبود زندگی انسان را فراهم کند و کند بشر نیازهاي اساسی خود را برآروده کند،  می

توسعه توانایی در این برنامه سعی شده است که تربیت فناورانه بر روي . مرزهاي جدید را کاوش نماید
تمرکز  ها در مرکز قرار دارد، هایی در زندگی آن با فناوري خالقانه و کامل کار کردنبه منظور  آموزان دانش

موزان مراحل مختلف تحصیل را طی می کنند به مراحلی از سواد فناورانه دست آ انگونه که دانشهم. یابد
تربیت فناورانه . برد ، باال میتحصیالت عالی و یا محیط کاردر  موفقیتها براي  خواهند یافت که توانایی آن

که  یدانش و مهارتکنند،  یهاي فناوري را انتخاب م آموزانی که یکی از شغل دانشاي باشد که  باید بگونه
را در سراسر موضوعات  تلفیقی یادگیريتربیت فناورانه . فراهم نمایدرا براي ارتقاء زندگی روزانه الزم دارند، 

نیازهاي نمایند،  آموزان محصولی را طراحی می هنگامی که دانش: به عنوان مثال. دهد درسی ارتقاء می
، اصول علمی که طراحی و  )علوم اجتماعی(دهد  را که آن محصول را مخاطب قرار می اجتماعی و فردي

، )هنر(،  و کیفیت زیبایی طراحی )ریاضیات (، ابعاد و شکل آن را )علوم تجربی(شود  ساخت آن را شامل می
نمایند،  ارزیابی میهاي گوناگون قبلی و یا فعلی را بر جوامع  ها تاثیر فناوري هنگامی آن. نمایند را  کاوش می

آموزان چگونگی  هنگامی که دانش. یا رویدادهاي فعلی هستند بررسی تاریخدر حقیقت در حال کاوش و 
جنبه هاي سالمت و تربیت ها را روي تندرستی و سالمت فیزیکی در نظر می گیرند، به  تاثیر گذاري فناوري

مهارت هاي . بندند و بازاریابی محصوالت بکار می را در  مطالعه تولید کسب و کاراصول . نگاه می کنند بدنی
هاي فناورانه را تولید  هاي پروژه  کنند، خالصه گزارش هاي طراحی اعمال می دهی ایده سواد براي ارتباط

تربیت فناورانه . اند می نویسند هایی براي استفاده از محصوالتی که تولید کرده کنند، و دستورالعمل می
تفکر انتقادي و حل ، پرورش خالقیت، هاي تحقیق مهارتها   نماید تا آن زان کمک میآمو همچنین به دانش

                                         
27 Technological Educa on (2009) 
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که نیازهاي بشر را برآورده کند،  نوآوريبه عالوه تربیت فناورانه بر . را در خود توسعه و بهبود دهند مسئله
را ارتقاء  زیستی هاي اجتماعی، اقتصادي و محیطآگاهیرا تقویت نموده و  شهروندي جهانیتاکید دارد  و 

  .دهد می

ها در  اي ازتوانمندي گونه بیان شده است که تربیت فناورانه منجر به ایجاد مجموعه برنامه درسی ایناین در 
  : آموزان می گردد که شامل دانش

  درك مفاهیم بنیادي  
 هاي عالی،  دست یابی به سطحی از شایستگی فناورانه که براي موفقیت در آموزش

  آموزشی، و محل کار الزم استهاي  برنامه
 هاي  هاي حوزه توسعه خالقیت و رویکرد منعطف براي  کمک به حل مسائلی که در چالش

  .شوند مختلف پیش روي زندگی با آن مواجه می
 ها،  هاي تفکر شامل تفکر انتقادي و دانش راهبردي الزم براي انجام پژوهش توسعه مهارت

  راي ارتباط دقیق، اخالقی وموثر در این زمینههاي برق هدایت پرسشگري و یافتن راه
 هاي پیشرفته در  جهان  توسعه عادت یادگیري مادالعمرکه به آنان کمک می کند با فناوري

 .طبیعی و محیط کار تغییر یافته، سازکاري پیدا کنند

 هاي فرصت هاي آموزش عالی و کاري برقراري ارتباط براي کمک به بهره بردن از ظرفیت.  

فناوري ارتباطی، : اند که شامل در برنامه درسی قرار داده شدهعناوین زیر  اموضوع ب 10برنامه درسی  ایندر 
داري و گردشگري،  هتل، بهداشت و درمان  ، صنایع سبز، زیبایی شناسی،و ساز فناوري رایانه، فناوري ساخت

  .باشند می فناوري ساخت و تولید، طراحی فناورانه، و فناوري حمل و نقل

گونه تعریف شده  ، تربیت فناورانه این28المللی آموزش فناوري همچنین تعریف ارائه شده از سوي انجمن بین
تربیت فناورانه عبارت است از مطالعه فناوري که براي دانش آموزان فرصتی براي یادگیري فرآیندها، و : است

  .کند شري الزم است، را فراهم میهاي  ب دانش مربوط به فناوري را که براي حل مسائل و توسعه قابلیت

ویاي این موضوع هستند که براي روشن شدن موضوع تربیت فناورانه باید گاسناد بررسی شده در مجموع، 
از طریق مفاهیمی که با این موضوع نزدیکی دارند و یا مترادف آن شناخته به تحلیل مفهوم تربیت فناورانه 

  .پرداخته شودشوند،  می
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  سنتز پژوهی تربیت فناورانه     34

 

 

 تربیت فناورانه مفاهیم مرتبط با 2.4

همانطور که قبال نیز گفته شد، تربیت فناورانه مفهوم پردازي است که براي اولین بار در اسناد باالدستی 
جمهوري رسمی عمومی نظام تعلیم و تربیت درمبانی سند تحول بنیادین (آموزش و پرورش کشور ایران 

با این مفهوم جدید وم الزم است که مفاهیمی براي تحلیل این مفه. به آن پرداخته شده است) اسالمی ایران
بر اساس مطالعات انجام شده و مصاحبه با متخصصان این . ت دارند نیز مورد بررسی قرار گیرندنزدیکی و قراب

و آموزش  تفکر فناورانه ، سواد فناورانه که به شدت با تربیت فناورانه نزدیکی معنایی دارند، مفاهیمیحوزه 
با مفاهیمی  را اي است که حتی برخی تربیت فناورانه، گونه این قرابت بهخی از موارد، در بر .است فناوري

   .دانند مترادف میچون تفکر فناورانه و سواد فناورانه 

  تفکر فناورانه  2.4.1

ارائه  مشخصی از تفکر فناورانهانجام شده در ادبیات مرتبط،  تعریف واضح و هاي بر اساس مطالعات و بررسی
  .قرار گرفته است و توجه مصادیق وجود این نوع تفکر مورد بررسی نگردیده است و بیشتر

بررسی مواد و نیازها، طراحی یا : هاي فناورانه را شامل  تفکر و مهارت) 2011(و همکارانش  29رابینز
فت و نمایش گیري، ساخت، شناسایی مسئله  و حل مسئله، ارزیابی و تعیین پیشر ریزي، تصمیم برنامه

 .دانند خالقانه و نوآورنه می

  . پردازد هاي آن به صورت زیر می در تفکر فناورانه، به بیان ویژگی) 2011و  2008( 30گاسپارسکی

ي تفکر فناورانه، دانش فناورانه، استدالل فناورانه، ارزیابی فناورانه، و ارزیابی ساختار مرتبط شده با  محدوده
از طریق دانش قابل دسترس با تمرکز به دستیابی به اهدافی  تفکر فناورانه. 31گیرد یجهان فناورانه را در بر م

تفکر فناورانه مشتمل بر  تعداد متنوعی از . شود هاي شناخته شده، بر انگیخته می امکان پذیر از طریق روش
با تفکر منطقی  تفاوت تفکر فناورانه. فرآیندهاي هوشمندانه است که طبیعت به شدت گوناگون را می پوشاند

و مجموعه اي از  32هاي دانش از لبه گوناگونیفناورانه انواع در تفکر . است اهداف مختلف  هاي  در جهت گیري
نشانه  ،تفکر فناورانه حل کردن مسائلی را که  بیشتر چالش برانگیز هستند. شوند هاي ویژه درگیر می ارزش

هاي گزینش شده در طول زمان که گذشته  ها، راه حل دهتفکر فناورانه تجربیات گذشته، شناخته ش. رود می

                                         
29  Robbins 
30 Gasparski 
31 Thinking skills, using your brain in the informa on age, Eric Garner, 2012 
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شوند، و تصمیم گیري در  شود، مهم درنظر گرفته می ها درك می کند، مسائلی روشنی آن ها را مجسم می آن
  .دهد شرایط فعلی و آینده را به شدت تحت تاثیر قرار می

معتقد است که تفکر فناورانه چیزي وراي عقالنیت است و این نوع تفکر نیاز به نوعی ) 1992( 33کروز
این دیدگاه در قلب رویکرد زمینه محور تاریخ فناوري قرار . هاي اجتماعی و فرهنگی دارد صمیمت با زمینه

 .دارد

رورت فناوري عقالنیت فناورانه ض ،گوید با نقل قول از هایدگر، جاسپر، مارکوس و الول  می) 2009( 34کاپالن
گوید که تفکر  وي می. کند یا نوعی طرز تفکر فناورانه است که عینیت و دید علمی کل از جهان را مجزا می

هر که چیزي می تواند منطقی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد و هر : فناورانه در مورد حل مسئله است
بر اساس این رویکرد، مسئله با فناوري این است که هر . ودتواند به طور موثر مدیریت ش موقعیتی که می

  .چیزي را در عالم تحت تاثیر قرار داده است

  سواد فناورانه  2.4.2

و گاه  باشد از مفاهیمی که با مفهوم تربیت فناورانه نزدیک میدیگر گونه که قبال نیز اشاره گردید، یکی  همان
در بیان اهمیت سواد فناوري ) 2005(ازنار . است 35فناورانه ، مفهوم سوادشود مترادف با آن در نظر گرفته می

یک تفاوت اساسی بین شایستگی فناورانه و سواد فناورانه وجود . کند اینگونه بیان می 36به نقل از ویلیام ولف
سواد چیزي است که همه به آن نیازمندند و شایستگی چیزي است که تعداد محدودي از مردم بر . دارد

مولفه  3وي سواد فناوري را متشکل از . ع زندگی به آن نیاز دارند، و ما به هر دو نیاز داریمحسب شغل و نو
یت فناوري، تغییر، و ارزیابی مولفه شامل ماه 3هایی دارند این  داند که هر کدام به تناسب زیر مولفه می
 .باشند می

اند به  ات چیزهایی که اختراع شدهدر عصري که فناوري به سرعت در حال رشد و تغییر است، مطالعه جزئی
که به سرعت در حال حرکت است و ما به جاي درك  باشیدمثابه این است که در حال رانندگی با ماشینی 

ایم و اینگونه رانندگی خطرناك  به تیرگی آسفالت خیره نمودهرا موقعیت روبرو از پنجره ماشین چشمانمان 
کنند براي اشتغال ما مهم است ، ولی براي  ي فعلی چگونه عمل میها یادگیري در مورد این که  ابزار. است

برنامه ریزي در مورد آن چه که پیش روي ماست ما نیاز داریم که الگویی را که به زمان خاصی متعلق نیست 
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معنی  بداناین .  گیرند هاي پیشین و آینده بر اساس آن به صورت درست جاي می درك نماییم که فناوري
بلکه بدین معناست که تصویر . شود گردد و یا یک ماشین تعمیر می میور یک رایانه طراحی ه طنیست که چ

در درون آن زمینه قرار گیرند و این چیزي ) تمام فناوري ها(ها   پرده کشف گردد که این فناوريبر بزرگی 
  . نیست جز سواد فناوري

 براي: گوید گونه می کند و این ب نه سوال توصیف میازنار به جاي ارائه تعریفی از سواد فناوري آن را در قال
سوال  3سوال در مورد ماهیت،  4 باید پرسیده و پاسخ داده شود که شامل سوال 9 فناوري، ارزیابی و درك

  .باشد در مورد تغییرات و دو سوال در مورد ارزیابی فناوري، می

  : سوال عبارتند از  4در مورد ماهیت فناوري این 

  در مورد چیستی فناوري ما نمی توانیم فناوري را به عنوان آخرین اختراعات تعریف  چیست؟فناوري
نماییم، در این مورد به تعریفی نیاز داریم که بسیار گسترده و عام باشد و شامل تاریخ فناوري از 

 .تا آینده باشد) حتی از  ابزار سنگی(گذشته 

 نماییم؟  چرا از فناوري استفاده می 

 ز کجا آمده است؟فناوري ا 

 ؟کند فناوري چگونه کار می 

  :سوال قابلیت طرح دارند که عبارتند از  3 در مورد تغییر فناوري

 ؟کند فناوري چگونه تغییر می 

  ؟دهد ما را  تغییر میفناوري چگونه 

  دهیم؟  را تغییر میچگونه فناوري ما 

  :سوال زیر قابل طرح هستند 2و در مورد ارزیابی فناوري 

 ها و منافع فناوري کدامند؟ هزینه 

 فناوري را چگونه ارزیابی نماییم؟ 



 37      مرور ادبیات: فصل دوم                                                                                                       

 

 

 
 سواد فناورانه از دیدگاه ازنار -2.6 شکل 

 ها  تحت عنوان فناوري براي همه آمریکاییرا اي  پروژه) 2007( 37المللی آموزش فناوري آمریکا انجمن بین
در این . ه استنمودتدوین  38در قالب کتابی تحت عنوان استاندارهاي سواد فناوريرا آن نتایج و  ،اجرا نموده

از نکات مهمی که . تعریف شده است ارزیابی فناوري و درك، مدیریت، استفاده تواناییِ ،انهسواد فناورکتاب 
ي اساسی در مطالعه ها ساز در یکی .توان به موارد زیر اشاره نمود میان شده است در مقدمه این کتاب بی

ممکن است  خودل بکار رود، ئتواند براي حل مشکالت و مسا می که عالوه بر اینفناوري این است که فناوري 
توسط توانند  اضر میخیلی از مشکالت و مسائل جدیدي که در حال ح. مشکالت جدید را ایجاد و خلق نماید

ي در توانند موجب ایجاد مسائل و مشکالت جدید دیگر هاي حل شوند و یا بهبود یابند، خود می فناوري
سازنده ي  هاي هوشمندانه تصمیم گیري. بین سود و هزینه است 39بناچار فناوري درگیر مصالحه، شوند آینده

ین موضوع توجه کنند که فناوري آموزان باید به ا دانش. در مورد فناوري نیاز به احتساب هر دو مورد دارد
تواند خوب باشد و نه بد، اما آنچه سودها و هزینه ها را وزن خواهد بخشید،  نفسه و به خودي خود نه می فی

  ؟خیرباشد یا  در حال توسعه میمورد نظرتصمیم گرفتن در مورد این است که آیا ارزش 

فناوري است، که عبارت است از  40فناوري، یادگیري انجام دادن ورددر میکی از بزرگترین مزایاي یادگیري 
انجام دادن تعداد زیادي از فرآیندها در آزمایشگاه کالس درس که زمینه ساز توسعه فناوري در دنیاي واقعی 

هاي تجربی بهتر  آموزان با روش اند که خیلی از دانش یادگیري نشان داده در مورد تحقیقات اخیر . باشد می
و  الزمه مطالعه فناوري تاکید و ) با انجام دادن در مقایسه با دیدن و یا گوش دادن به تنهایی(گیرند  یاد می

  .باشد هاي فعالی می سرمایه گذاري روي اینچنین روش
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هاي عملی حل مسئله یاد داده  آموزان مهارت به عنوان مثال، در آزمایشگاه کالس درس فناوري به دانش
حل مسائل  و مشکالت متفاوت دنیاي هاي عملی را براي  شود که این مهارت خواسته می ها آنشود و از  می

ها و سایر افراد دست اندرکارِ فناوري  مهندسان، معماران دانشمندان رایانه، تکنسین. بکار گیرندواقعی 
زمایش را استفاده یابی، تحقیق و توسعه، اختراع، نوآوري و آ عیب چون یرویکردهاي متفاوتی براي حل مسائل

آموزان با انواع این رویکردها آشنا خواهند شد و یاد خواهند گرفت که هرکدام را در  دانش. کنند می
که گاهی اوقات طراحی ( ها همچنین یاد خواهند گرفت که طراحی  آن. مناسب بکار گیرند هاي موقعیت

در یادگیري طراحی نمودن، . باشد می مسئلهفناورانه اولین رویکرد حل ) شود نیز نامیده می انهفناور
مهارت پیدا  ،درخواهد آمد ها آنآموزان در بسیاري از توانمندي ها که در طول زندگی به خدمت  دانش

  .دکرخواهند 

برخی از نیازها وجود دارند که باید از . شود فرآیند طراحی عموما با تعیین و تعریف یک مسئله آغاز می
پس از . دیگر نیاز به برآورد دارند و طراح باید دقیقاً چیستی آن را درك کندنزدیک دیده شوند و برخی 

که در یک جمع ایجاد  جائی از آن. کند هایی براي حل مسئله تو لید می بررسی و تحقیق مسئله، طراح ایده
ما به طور آموزان عمو مرحله دانشباشد، لذا  در این  اي مفید می ها از طریق طوفان مغزي به طور ویژه ایده

هاي گوناگون، یک طرح  پس با در نطر گرفتن معیارهاي اصلی، همراه با محدودیت. گروهی کار خواهند کرد
طرح برگزیده مدل . شود به عنوان پر متقاضی ترین طرح انتخاب می) یا در برخی از موارد  بیش از یک مورد(

در صورت لزوم، طرح اولیه کنار گذاشته . ردگی شود و سپس مجددا مورد ارزیابی قرار می سازي و آزمایش می
سرانجام از طریق تکرار مراحل گوناگون فرآیندهاي الزم، . شود شود و روي طرح دیگري کار انجام می می

به عنوان مثال در . فرآیند طراحی اغلب براي هر نوع طراحی قابلیت اعمال دارد .شود طرح نهایی برگزیده می
شود که براي نمایش قانون سوم نیوتن یک موشک  آموزان خواسته می انشیک کالس درس ابتدایی، از د

آموزان خواست  توان از دانش در کالس درس آزمایشگاه دبیرستان، می .را طراحی نموده و بسازند 41انفجاري
آموزان از  اولین درسی که دانش. که سامانه تصفیه آب براي یک مزرعه پرورش گربه ماهی طراحی نمایند

هاي متفاوتی براي حل فناورانه یک  هایی از این دست ممکن است یاد بگیرند این است که راه حلتمرین 
کنند یا ضعیف  ها کار نمی آن پاسخ(که برخی از پاسخ ها بوضوح اشتباه هستند  مسئله وجود دارد در حالی

به ناچار چیزي فراتر  هاي طراحی چنین پروژه این .و چیزي به عنوان پاسخ صحیح وجود ندارد) کنند کار می
هاي پیشنهادي، غالبا  هایی از طرح آموزان هنگام ساختن مدل دانش. هاي فکري و ذهنی هستند از تمرین

این چنین . کنند و بسته به نوع وسایل، ممکن است نمونه اولیه کار را به خوبی بسازند بصورت گروهی کار می
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هایی مانند سخنرانی، حل مسئله  گیر خود می سازد که روشاي در آموزان را  بگونه هاي عملی، دانش یادگیري
به  .توانند  این کار را انجام دهند مراحل از پیش تعیین شده، نمی و یا تمرین هاي آزمایشگاه، و  برگهدر 

  .کنند فرد را به یادگیري فعال در مقابل یادگیري منفعل تشویق می ،هاي طراحی عبارتی دیگر، تمرین

هایی براي کاربرد و نگهداري صحیح محصوالت  آموزان فرصت هاي حل مسئله، به دانش تعالوه بر مهار 
  شود  فناوري با تاکید مجدد روي یادگیري چطور یاد گرفتن، داده می

شوند  آموزان در مورد هر محصولی که با آن مواجه می که این امکان وجود ندارد که به همه دانش از آنجائی 
هاي معمولی  به منظور کسب آشنایی با  فرصت تجربه کار  با ابزار و سامانه ها آنبه  آموزش داده شود،  لذا

چنین آموزش خواهند دید که  هم ها آن .شود اصول اساسی کاربرد و نگهداري محصوالت فناوري داده می
به عنوان مثال با خواندن راهنماها، یا جسجوي (یاد بگیرند  فناوري چطور خودشان در مورد محصوالت

را براي مقابله  ها آننمایند،  آموزان از فناوري کسب می اطمینان و آشنایی که دانش). اطالعات در اینترنت
  .   هاي موجود و آینده آماده خواهد کرد هوشمندانه با محصوالت فناوري

) 2ماهیت فناوري، ) 1تحت عناوین  ي جداگانه حوزه 5ا در سواد فناوري راین کتاب استانداردهاي 
هاي  جهان طراحی شده،  و براي پایه) 5ها براي جهان فناورانه، و  توانایی) 4طراحی، ) 3فناوري و جامعه، 
گان و  معلمان فناوري، علوم و ریاضیات و سایر آموزش دهنده با مشارکت) k-12( 12پیش دبستانی تا 

  . تهیه شده است 2.3ح جدول به شر کارشناسان

 

 ها و محورهاي استانداردهاي سواد فناورانه حوزه 2.3 جدول 

  محورهاي هر حوزه  هاي اصلی حوزه

 ویژگی و قلمرو فناوري   ماهیت فناوري 
 مفاهیم اصلی فناوري

  یر حوزه هاي مطالعاتیاس ها و ارتباط بین فناوري و ارتباط بین فناوري

  فناوري و جامعه 
 اثرات فرهنگی، اجتماعی، و سیاسی فناوري

 تاثیرات فناوري بر محیط زیست
 نقش جوامع در توسعه و کاربرد فناوري

  تاثیر فناوري بر تاریخ

  طراحی 
 هاي طراحی ویژگی

 طراحی مهندسی شده
  آزمایشات در حل مسئلهیابی، تحقیق و توسعه، اختراع و نوآوري، و  نقش عیب

   هاي جهان فناورانه توانمندي
 بکارگیري فرآیند طراحی
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 هاي فناوري کاربرد و نگهداري مصوالت و سامانه
  ها ارزیابی تاثیر محصوالت و سامانه

  جهان طراحی شده 
 هاي پزشکی فناوري

 فناوري کشاورزي و بیو تکنولوژي 
 هاي انرژي و قدرت فناوري

 ارتباطاتفناوري اطالعات و 
 هاي حمل و نقل فناوري
 هاي تولید فناوري
  هاي ساخت و ساز فناوزي

دوره تحصیلی  4استاندارد را براي  20و این  پردازد استاندارد می 20حوزه در قالب  5و سپس به شرح هر 
هاي نهم  هاي سوم تا پنجم، پایه هاي ششم تا هشتم و باالخره پایه پیش دبستانی تا پایه دوم ابتدایی، پایه

  .دارد الی دوازدهم بیان می

  ماهیت فناوري  2.4.2.1

آموزان چیستی فناوري را  آن است که دانشدر صدد ماهیت فناوري  ي استانداردهاي تدوین شده در حوزه
  .فناوري آشنا شوند، و ارتباط بین فناوري و سایر زمینه هاي مطالعاتی را تشخیص دهد هوم، با مفدرك کنند

آموزان باید ماهیت فناوري را درك کنند تا بتوانند  الزمه وجود این حوزه در سواد فناوري این است که دانش
موضوعات مرتبط در مورد چیستی فناوري، مفاهیم اصلی  .سواد فناوري و وفق پذیري دست پیدا کنند به

  .باشد زمینه هاي تالش بشري، می هاي گوناگون و ارتباط بین فناوري و دیگر فناوري، و ارتباط میان فناوري

تواند تشخیص دهد که اشیایی مانند رایانه، هواپیما، و گیاهان مهندسی شده ژنتیکی  بدیهی که هر فردي می
تر،  به عبارت ساده. هایی از فناوري هستند، ولی اکثر مردم درکی عمیق تر از این حد را از فناوري ندارند مثال

 باشد هایمان یا حل عملی مشکالتمان می ها و خواسته ا براي رسیدن  به نیازفناوري، تعدیل جهان اطراف م
هاي محافظ و رشد مواد غذایی تا فرموله کردن داروهاي مبارزه با  تواند از ساخت سرپناه که محدوده آن می

فناوري وسعت بخشیدن به استعدادهاي . هاي چند سطحی، در حال نوسان باشد سرطان و ساخت شبکه
توانسته  ه بشر از طریق اجازه دادن به انسان براي انجام کارهایی است که بدون استفاده از فناوري نمیبالقو
شود و گاهی اوقات  هاي فناوري هدفمند است و به سوي اهداف خاصی هدایت می فعالیت. را انجام دهد ها آن

اگونی شامل، احتیاجات افراد، هاي خاص توسط عوامل گون توسعه فناوري. باشند نتایج حاصله ناخواسته می
هاي مرتبط با فناوري  ها ، و سامانه ها و جوامع به عنوان  یک کل و نیز سطح توسعه، اجزاء ، دستگاه گروه

  .گیرد تحت تاثیر قرار می
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  درك ویژگی و قلمرو فناوري -1

 پیش دبستانی تا دوم ابتدایی 

 باشد دنیاي طبیعی با دنیاي مصنوع دست بشر متفاوت می . 

 کنند همه مردم براي کمک به انجام کارهایشان از ابزار و فناوري استفاده می.  

 هاي سوم تا پنجم  پایه

 شوند و چگونه استفاده  اشیاء طبیعی و اشیاء مصنوع دست بشر از این نظر که چگونه تولید می
   .شوند متفاوت هستند می

    گیرد هایی مورد استفاده قرار می مهارتبراي تهیه اشیاء و انجام وظایف، ابزارها، مواد و.  

  دهند تفکر خالق و تاثیرات اقتصاد و فرهنگ پیشرفت فناوري را شکل می. 

 هاي ششم تا هشتم  پایه

 هاي جدید با هدف حل مسائل و یا کمک به انجام دادن کارهایی که بدون کمک  محصوالت و سامانه
  .عه یابندتوانند توس توانسته انجام شوند، می فناوري نمی

  توسعه فناوري یک فعالیت بشري است و نتیجه نیازهاي فردي یا جمعی و توانایی خالق بودن انسان
  .است

 باشد فناوري ارتباط تنگاتنگی با خالقیت دارد و نتیجه نوآوري می. 

  توانند  بوسیله آوردن یک محصول در بازار و تبلیغات در مورد آن ، تقاضا  هاي بزرگ می شرکت
  . آن محصول را ایجاد کنند براي

 هاي نهم تا دوازدهم  پایه

  هستندو مقررات ماهیت و توسعه دانش و فرآیندهاي فناوري تابع تنظیمات.  
   سرعت توسعه و نفوذ فناوري به سرعت رو به فزونی است 

 ها نتیجه تحقیقات خاص و هدفمند هستند اختراعات و نوآوري.  

 شوند با انگیزه سود و بازار هدایت می انهفناورهاي  در عصر حاضر اکثر پیشرفت . 

  درك مفاهیم اصلی فناوري -2

 ،، منابع اند، شامل سامانه مفاهیم اصلی فناوري که توسط استانداردهاي سواد فناوري برجسته سازي شده
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 از یی ناپذیرهاي جدا از آنجایی که این مفاهیم، مقوله. باشد می  ، فرآیند و کنترلمصالحهسازي،  الزامات، بهینه
توانند به  توانند به صورت موضوعات مجزا از یکدیگر آموزش داده شوند ولی می فناوري هستند، لذا نمی

اي در هر فرصتی و در هر محتوایی که در آن زمان مورد مطالعه قرار  هاي یکپارچه بندي صورت طبقه
  .گیرند ارائه شوند می

 هاي پیش دبستانی تا دوم پایه

  شوند شوند و برخی دیگر توسط انسان ساخته می ها در طبیعت یافت می سامانهبرخی از.   
 کنند هایی دارند که با یکدیگر و براي انجام دادن یک هدف کار می ها اجزاء و بخش سامانه 

 کنند تا وظایف خود را کامل کند کمک می  اي هستند که به بشر اشیاء ساده ،ابزارها . 

 گیرند مواد متفاوتی براي ساختن اشیاء مورد استفاده قرار می . 

 کنند ریزي می مردم براي انجام کارها، برنامه .  

 هاي سوم تا پنجم  پایه

 کند اي است که به عنوان بخشی از یک سامانه دیگر عمل می زیر سامانه، سامانه . 

 تواند آن گونه که برنامه ریزي  نمی هایی از یک سامانه غایب باشند، دیگر آن سامانه هر گاه بخشی
 شده است کار کند

  باشند، نظیر ابزار، ماشین آالت، مواد اطالعات،  انجام شدن یک کار میمنابع چیزهاي الزم براي
 . انرژي، مردم، سرمایه و زمان

 گیرند ابزار براي طراحی، ساختن، بکارگیري و ارزیابی فناوري  مورد استفاده قرار می . 

 ص متفاوتی دارندمواد خوا . 

 هاي انسان را از قبیل نگه داشتن، بلند کردن، حمل کردن، چفت و بست  ابزار و ماشین آالت قابلیت
  .دهند زدن، جداکردن، و محاسبه کردن گسترش می

 هاي طراحی یا ساخت یک محصول یا سامانه هستند الزامات محدودیت. 

  هاي ششم تا هشتم  پایه

 ورودي، فرآیند، خروجی، زمان، و بازخورد هستند هاي فناوري شامل، سامانه . 

 شود هاي دیگر می شامل در نظر گرفتن چگونگی ارتباط هر بخش با بخش 42اي امانهتفکر س  . 
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 که  د، در حالینباز، مسیري براي بازخورد ندارد و نیاز به مداخالت انسانی دار حلقههاي  سامانه
 .دنکن ده میاز بازخورد استفا ، بسته حلقههاي  سامانه

 با یکدیگر در ارتباط باشندتوانند  هاي فناوري می سامانه.  

 از یک سامانه ممکن است روي عملکرد و کیفیت سامانه تاثیر بگذارد کرد بد هر بخش عمل.  

  اند الزامات پارامترهایی هستند که در مورد توسعه یک محصول یا سامانه وضع شده.  

 رسمیت شناختن نیاز به مصالحه دقیق بین عوامل رقابتی است به  گیريِ مصالحه فرآیند تصمیم.  

 هاي متفاوت شامل یک سري فرآیندهاي متفاوت هستند فناوري.  

 دهی یک محصول یا سامانه به صورت منظم به منظور  بازرسی و خدمات تعمیر و نگهداري، فرآیند
  .باشد سامانه میهاي آن  لکرد صحیح ، بهبود دوام، و یا ارتقاء قابلیت ادامه عم

  کنترل، سازوکارها و یا مراحل خاصی هستند که توسط یک فرد و با استفاده اطالعات بر به منظور
  .شود بر روي سامانه اعمال می رایجاد تغیی

   هاي نهم تا دوازدهم پایه

 همراه با سازگاري مناسب در مسائل پیچیده اي امانهتفکر س قعی ي زندگیِ وا شامل منطق و خالقیت
    .است

 هاي فناوري، اجتماعی، و زیست  هاي سازنده فناوري هستند، در درون سامانه هایی که واحد سامانه
  .اند تعبیه شده يمحیطی بزرگتر

 هایی که در  متاثر از تمام اجزاء موجود در سامانه است، مخصوصا آن انهفناور ي پایداري یک سامانه
  .خورد قرار دارند باز ي حلقه

  قابلیت دسترسی، هزینه،: هاي در حال رقابت، نظیر منابع شامل مصالحه بین ارزشانتخاب 
 . باشد بودن، و مواد زائد می مطلوب

 که چگونگی  هاي یک محصول و سامانه و تعیین این الزامات شامل شناسایی معیارها و محدودیت
   .باشد تاثیر آن بر طرح نهایی و توسعه می

 ها وابسته  به ضوابط و محدودیت ،روش طراحی یا ساخت یک محصول سازي فرآیند جاري یا بهینه
  .است

 کنند هاي نو فرآیندهاي جدیدي را ایجاد می فناوري.  

 ریزي شده براي حصول اطمینان از این است که محصول، وسیله، یا  کنترل کیفیت فرآیندي برنامه
  .سامانه با معیارهاي وضع شده تطابق داشته باشند
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 برنامهمدیریت، فرآ دهی، و کنترل امور است ریزي، سازمان یند. 

  هاي بازخوردي متعددي  هاي کنترلی و حلقه هاي پیچیده به منظور ارائه اطالعات، داراي الیه سامانه
 . هستند

  هاي مطالعاتی ها و ارتباط بین فناوري و سایر زمینه درك روابط میان فناوري -3

تواند  هاي فناورانه می پیشرفت. گیرند مورد استفاده قرار توانند  یممحصوالت فناوري در هر زمینه مطالعاتی 
تواند یک زمینه مطالعاتی جدید را نیز  باشد و حتی در مواردي میها  در سایر زمینه اي براي پیشرفت جرقه

 ها آن هاي مطالعاتی مواردي را به امانت گرفته و به نوعی از در مقابل، فناوري نیز از سایر حوزه .ایجاد کند
  .شاید هیچ زمینه مطالعاتی یافت نشود که با فناوري ارتباط تنگاتنگی نداشته باشد. تاثیر پذیرفته است

  دبستانی تا دوم ابتدایی پیش

 گیرد هاي مشابهی را همانند موضوعات دیگر، بکارمی ها و مهارت ایده ،مطالعه فناوري .  

  هاي سوم تا پنجم پایه

 هستندها اغلب ترکیبی  فناوري.  
 هاي مطالعاتی وجود دارد ها با سایر زمینه روابط گوناگونی بین فناوري.  

 هاي ششم تا هشتم  پایه

 اغلب با یکدیگر درتعامل هستند انههاي فناور سامانه.  
  تواند براي تنظیمات دیگري  است، میشده محصول، سامانه، یا محیطی که براي یک تنظیمات ایجاد

  .نیز بکار رود

 هاي مطالعاتی تاثیري مستقیم بر توسعه محصوالت و دیگر  دانش کسب شده از سایر زمینه
  . هاي فناوري دارد سامانه

 هاي نهم تا دوازدهم  پایه

 دهد که یک کاربرِ جدید، نوآوري توسعه یافته موجود را براي هدفی  فناوري زمانی رخ مینتقال ا
  .کرد متفاوت ، بکار بندد لخاص در یک عم

 یک  هاي موجود در شود که افکار، دانش، یا مهارت وري در فناوري غالبا هنگامی  نتیجه مینوآ
  .هاي مطالعاتی به اشتراك گذاشته شوند دیگر و یا دیگر زمینه يها فناوري، میان فناوري
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 هاي فناورانه از طریق فرآیندهاي حق امتیاز انحصاري مورد محافظت  برخی اوقات، افکار و اندیشه
  .می گیرند قرار

 شود پیشرفت فناوري باعث پیشرفت علوم و ریاضی می . 

  فناوري و جامعه 2.4.2.2

ي وسیعی  فناوري و جامعه در صدد آزمودن کاربرد فناوري در زمینه ي تدوین شده در حوزهاستانداردهاي 
است که این کار با یافتن تاثیرات فناوري بر جامعه بشري و محیط زیست فیزیکی از طریق پاسخگویی به 

بخشند و با دنبال کردن تاریخچه فناوري انجام  این سوال که چطور عوامل اجتماعی به یک فناوري شکل می
  . شود می

آموزان تاثیرات فرهنگی،  ي فناوري و جامعه در صدد آن است که دانش استانداردهاي تدوین شده در حوزه
نقش جامعه در توسعه و بکارگیري ، اجتماعی، اقتصادي و سیاسی فناوري، تاثیرات فناوري بر محیط زیست

  .، را تشخیص دهدنفوذ فناوري در تاریخ ، فناوري

  یاسی فناورياثرات فرهنگی، اجتماعی، و س -4

  پیش دبستانی تا دوم ابتدایی

 هاي گوناگون بر زندگی افراد تاثیر می گذارد استفاده از فناوري از طریق راه. 

  هاي سوم تا پنجم ابتدایی پایه

 گیري درباره چگونگی استفاده از محصوالت  اما تصمیم .فناوري به خودي خود نه خوب است و نه بد
 .هاي مطلوب و نا مطلوب باشدباشد که داراي پیامداند در جهتی تو ها می امانهوس

  هاي ششم تا هشتم  پایه

 باشد متعجب  ها از لحاظ اخالقی مورد قبول می که استفاده از بعضی فناوري گاهی افراد از این
 .براي مثال آیا واقعا ما باید اجازه بدهیم که هر کسی یک اسلحه بگیرد. مانند می

 گیرند اثیر توسعه و استفاده از فناوري قرار میاقتصاد، سیاست، فرهنگ تحت ت.  

  هاي نهم تا دوازدهم پایه

 ها در مورد استفاده از فناوري شامل  تاثیرات مثبت و منفی است گیري تصمیم . 
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 باشد مالحظات اخالقی در توسعه انتخاب و استفاده از فناوري خیلی مهم می . 

 تواند عادات زندگی یک  داري آنها می غذایی و نگهها براي افزایش محصوالت  گذاري روش به اشتراك
  . کشور را تغییر دهد

  تاثیرات فناوري بر محیط زیست -5

  دبستانی تا پایه دوم ابتدایی پیش

 دنموتوان دوباره استفاده و یا بازیافت مجدد  بعضی از مواد را می.  

  هاي سوم تا پنجم ابتدایی پایه

 زباله ها باید در صورت امکان بازیافت  ،ه محیط زیستبه منظور جلوگیري از بروز هرگونه آسیب ب
 . شوند

  ها تاثیرات منفی و مثبتی بر محیط و طبیعت می گذارد استفاده از فناوري. 

  هاي ششم تا هشتم  پایه

 شود هاي فناورانه یک وظیفه مهم اجتماعی تلقی می امانههاي حاصل از س مدیریت پسماند.  
 یعات ناشی از محصوالت و ضاها در راستاي کاهش خسارات ناشی از حوادث طبیعی و کاهش  فناوري

  .گیرند هاي مختلف مورد استفاده قرار می ساختار
 ایجاد  اي تاثیرات اقتصادي و زیست محیطی ، ها برداري از فناوري تصمیم به منظور توسعه و بهره

 .کند که در رقابت نسبت به هم می باشند می

  هاي نهم تا دوازدهم پایه

 گیرد و با استفاده از فناوري خاك و انرژي از فناوري بهره می ،انسان به منظور حفاظت از آب، 
  .کند اتخاذ می بازیافت و استفاده مجدد منابع رابراي  یهاي نوین روش

 ها و  تیابند توجه به فرص ها در راستاي کاهش میزان استفاده از منابع توسعه می وقتی فناوري
  .ها الزم و ضروري است هاي آنتهدید

 و اطالعات الزم جهت اتخاذ  گردد میو محیط زیست بررسی  گوناگون هاي جنبه ها، به کمک فناوري
  .گردد فراهم می هاي مناسب تصمیم
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 باالترین کارایی و کمترین آسیب و اثر  ،هاي زیست محیطیآیندهاي فناورانه با فریندآهماهنگی فر
  .شود منفی را موجب می

 هاي دیگر را از بین می برند پیامدهاي منفی فناوري بشري ي هاي فناورانه دستگاه.  
  منفی و مثبت اثرات دهی مصالحه بین مستلزم وزنفناوري یک کاربرد در مورد تصمیم گیري 

  .باشد می محیط زیست بینی شده بر  پیش

  امع در توسعه و کاربرد فناورينقش جو -6

 .کند ز فناوري را با آسیب مواجه میجامعه نی ،گذارد ها آثار منفی بر جامعه می همانطور که استفاده از فناوري
نیاز انسان را  ،رود بیانگر حالتی است که محصولی خاص که در جامعه به کار می يهاي آشکار بیشتر پیشرفت

  .برطرف می سازد

 ا پایه دوم ابتداییدبستانی ت پیش

 شوند هاي افراد جامعه تولید می ها و خواسته محصوالت فناورانه به منظور تامین نیازمندي.  

 هاي سوم تا پنجم ابتدایی پایه

 کند براي هماهنگی با این  زمان تغییر می ي ترهها در گس ها و عالیق انسان مندينیازکه  جایی از آن
  .دنیاب هاي قدیمی ارتقا می هاي نوین خلق و فناوري فناوري ،تغییرات

 ها  توانند موجب گسترش و یا محدودیت توسعه فناوري روابط اقتصادي میامعه و ج ، خانواده د،فر
  .شوند

  هاي ششم تا هشتم  پایه

 معه، تجارت ها و عالیق افراد جا ها و ارزش هاي نوین از بستر تقاضا، خواسته با توجه به تاریخ، فناوري
 .اند و صنایع رشد کرده

 در را ها و اختراعات موجب تغییر و تحول در جامعه شده و تقاضا و نیاز جدیدي  استفاده از نوآوري
  .جامعه ایجاد می کند

 باشند دي از ابزارها و کاالهاي فناورانه میهاي فرهنگی و اجتماعی بازخور ها و ارزش اولویت.  
 مقبولیت و استفاده از یک  پشتدهنده و محرکی است که  جهت تحقق انتظارات اجتماعی عامل

 نهفته است امانه فناورانهمحصول و یا س
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  هاي نهم تا دوازدهم پایه

 هاي  ها و خواسته ارزش ها، نیازمندي ءبراي ارضاهاي مربوط به خود را  فناوري ،مختلفهاي  فرهنگ
 .دهند فردي و اجتماعی توسعه می

 تحت تاثیر نظرات و  شرکتی،عالوه بر فرهنگ در اینکه آیا یک فناوري توسعه یابد،  گیري تصمیم
 .قرار داردنیز جامعه  تقاضاي

 ،دهی طراحی و تقاضا  شکلاهداف شرکت ها در و  تبلیغات، عوامل مختلف از جمله قدرت اقتصادي
 .سهیم هستند ي گوناگونها فناوريبراي 

  تاثیر فناوري بر تاریخ -7

کمک  آموز دانشبه  ي آن وري همراه با حوادث خاص و مراحل برجستهافنهاي اصلی  دورانچه تاریخدانستن 
که  اند و این که چگونه اختراعات و ایده هاي نو تکامل پیدا کرده اینو ي دنیاي اطرافشان  با مشاهده ،کند می

با ها  آن. خود را توسعه دهددرك ، اند صورتی که امروزه وجود دارد ایجاد کرده هدر ادامه چگونه دنیا را ب
کمک کند را  ها آنبینی آینده به  تواند در پیش ند تا الگوهایی که مینسعی می ک مطالعه حوادث گذشته،

مکانش در اوري و اآموزان براي اتخاذ تصمیمات مسئوالنه تر در مورد فن و بدین ترتیب دانش نمودهمشاهده 
  .شوند آماده میجامعه 

  پایه دوم ابتدایی دبستانی تا پیش

  فناوري تغییر کرده است دلیلروش زندگی مردم در هر مقطع از تاریخ به. 

  هاي سوم تا پنجم ابتدایی پایه

 مردم ابزارها را براي فراهم کردن غذا ، تهیه لباس و محافظت از خودشان ساخته اند. 

  هاي ششم تا هشتم  پایه

  آزمودن و پاالیش فرآیندهاي آبسیاري از اختراعات و ابداعات با استفاده از تکامل هسته و روشمند
 .اند پیدا کرده

 هاي فناورانه قرار دارد سیاري از پیشرفتببطن در  ،کرد اختصاصی شدن عمل.  
 هاي سنجش و   حاصل توسعه فنونی براي سامانه ،طراحی و ساخت ساختارهاي خدماتی و تسهیالتی

 . ها است کنترل و درك وروابط فضایی بین آن
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 معموأل در گذشته، یک اختراع یا ایده، بر اساس دانش علمی توسعه پیدا نکرده است . 

 هاي نهم تا دوازدهم پایه

 در اختراع اولیه و اصلی بوده  ها اي از پاالیش مجموعه ي هاي فناورانه تکاملی و نتیجه بیشتر توسعه
  .است

 ها و مواد بوده استبطور مستقیم تحت تأثیر توسعه و کاربرد ابزار  ها تکامل تمدن. 

 اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و چشم  وضعیتقوي در تغییر  یوري نیرویادر هر مقطع از تاریخ، فن
  .انداز اقتصادي بوده است

 بر اساس دانش گردد که  ي متعدد مشاهده میها ابزارها و سامانهدر   وري، توسعهدر ابتداي تاریخ فنا
  .بوده است فناورانهفوت و فن دانش نبوده و مبتنی بر علمی 

 آهن و فوالد به صورت مواد اولیه براي تهیه ابزار تعریف می شود از ي آهن با استفاده  دوره.  
  اثرات ماندگاري بر جامعه که است  د زیادي از اختراعات فناورانهي تعدا قرون وسطی توسعهمشخصه

  .نمودندوري ایجاد و فنا
  ،استوري ی در تاریخ فناانسانیت ، همچنین رونق مهمي هنرها و  زمان تولد دوبارهرنسانس.  
  حمل و نقل پیچیده، هاي  سامانهمداوم، ي ساخت و سازهاي  انقالب صنعتی، توسعهویژگی

زمان فراغت افزایش پیشرفته، و آموزش تکامل یافته و  و ساز ساخت هاي ارتباطات، عملیات دستگاه
  .است

 اطالعات تأکید می کندي اطالعات بر پردازش و مبادله ي  دوره  

  طراحی 2.4.2.3

هاي  یگویژطراحی روي درك شناختی از فرآیند طراحی با تاکید بر  ي تدوین شده در حوزهاستانداردهاي 
  .یابد طراحی، فرآیند طراحی مهندسی شده، و سایر رویکردهاي حل مسئله، تمرکز می

  ویژگی هاي طراحی -8

بدون طراحی، محصول یا دستگاه به نحو . براي تولید یک محصول یا یک دستگاه اولین مرحله، طراحی است
مند است،  هدف. باشد می یهاي توصیف شاخص با ویژگی اي مرحله فناورانهطراحی . مطلوب تولید نخواهد شد

زیادي وجود  ممکناي ه براساس نیازهاي مشخصی است، اصولی است، تکرارپذیر است، خالق است، راه حل
  .دارد
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  دبستانی تا پایه دوم ابتدایی پیش

 هایی را براي یک مسئله ارائه کند تواند راه حل هر فردي می.  
 طراحی، فرآیندي خالق است. 

  هاي سوم تا پنجم ابتدایی پایه

 باشد براي حل مسائل می ،هاي عملی ریزي مند برنامه فرآیند طراحی روش هدف . 

 هاي یک محصول یا دستگاه و  ی شامل عواملی مانند عناصر مطلوب، ویژگیاستلزامات یک طراح
 .باشد هایی قرار داده شده در طراحی، می محدودیت

  هاي ششم تا هشتم پایه

 هاي مفید  ید محصوالت و دستگاهاست که منجر به تول اي ریزي خالقانه طراحی فرآیند برنامه
 . شود می

 هیچ طرح کاملی وجود ندارد . 

 شوند مات یک طرح، از ضوابط و محدودیت ها تشکیل میاستلزا . 

 هاي نهم تا دوازدهم پایه

 ي ایده، شناخت ضوابط و مشخص  فرآیند طراحی شامل تعریف مسئله، روش خالق، تحقیق، ارائه
ي  ها، کشف احتماالت، انتخاب روش، بیان پیشنهاد طرح، ساخت مدل یا نمونه کردن محدودیت

ابی طرح با استفاده از جزئیات، اصالح، پاالیش طرح، ارائه یا ساخت آن و مرتبط اولیه، آزمایش و ارزی
 . سازي فرآیندها و نتایج می باشد

  شوند تعریف می یشفاف در قالبمسائل طراحی بندرت. 

 هاي طرح بایستی باز تعریف و  استلزامات طراحی بایستی بطور مداوم کنترل و نقد شوند و ایده
 . بهبود داده شوند

  استلزامات یک طراحی مانند ضوابط، محدودیت ها و کیفیت، گاهی اوقات با یکدیگر در حال رقابت
 .هستند

  طراحی مهندسی  -9
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 .کنند استفاده می ،شود کنند از روش خاصی که طراحی مهندسی نامیده می مهندسانی که فناوري را ارائه می
هاي مبتنی بر  ي ایده با استفاده از روش هگام بعدي ارائ. در طراحی مهندسی یک گام شناخت مسئله است

هاي احتمالی حل مسئله را  نیازهاي مسئله باید تشخیص داده شوند و طراح باید راه. تحقیق و خالقیت است
براي کمک به ارزیابی مسئله . شوند، انتخاب کند هایی را که منجر به حل مسئله می کشف کند و روش

که تا  د تولید و آزمایش شوند و نتایج ممکن است براي مشخص کردن اینتوانن هاي اصلی می ها و نمونه مدل
ممکن است ردیابی مجدد برخی . اند نیازها را برآورده کنند، استفاده شوند خوبی توانسته ها به حل چه حد راه

ی ي نهای مرحله. راه حل مطلوب، ضروري باشد هاي قبل از انتخابِ مراحل به منظور بهبود بخشیدن راه حل
که  بعد از این. طراحی مهندسی، ساخت محصول یا دستگاه واقعی به منظور تشخیص کارکرد صحیح است

 .تواند ارائه و بازاریابی شود حل حاصل شد، محصول نهایی یا ایده می رضایت طراح از راه

  دبستانی تا پایه دوم ابتدایی پیش

 ها و به اشتراك  حل ي راه ، توسعهي طراحی مهندسی شامل شناخت مسئله، جستجوي ایده ها مرحله
 . ها با دیگران است حل شتن راهاگذ

 ي طراحی است بخش مهمی از مرحله ،ها بصورت شفاهی، طرح و یا مدل بیان ایده . 

  هاي سوم تا پنجم ابتدایی پایه

 ها، انتخاب یک راه  آزمایش راه حل ي ایده ها، ي طراحی مهندسی شامل تعریف مسئله، ارائه مرحله
 .باشد ي نتایج می و ارائه آن ي مدل، ارزیابی حل، ارائه

 ها مهم است شود، خالق بودن و بررسی تمام ایده طراحی می ءزمانی که یک شی. 

 شوند استفاده می یو مراحل عمل ،ها آزمایش ایده ،ها براي برقراري ارتباط مدل. 

  هاي ششم تا هشتم  پایه

 هاي مختلف اجرا شود و در صورت نیاز تکرار  در توالیتواند  طراحی شامل چندین گام است که می
 . شود

 ي طرح حل مسئله بصورت گروهی است بطوري که افراد آشکارا در یک جلسه،  تفکر خالق، مرحله
 . ایده هایشان را بیان می کنند

  ،ه هاي عملی، استفاد آزمایش، ارزیابی و بهینه کردن براي انتقال ایده ها به راه حلدر تعیین مدل
 شوند می
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 هاي نهم تا دوازدهم پایه

 هاي موجود، جمع آوري اطالعات و راهنمایی طرح  براي ارزیابی طرح ، اصول طراحی بنا نهاده شده
 . گردد میاستفاده 

 موثر، بویژه در شرایط یت، توانایی عمل طراحی مهندسی تحت تأثیر خصوصیات شخصی مانند خالق
 . گیردر قرار سخت و توانایی به تصویر کشیدن و تفک

 ي واقعیات و  ي اصلی، یک مدل عملی استفاده شده براي آزمایش یک فرضیه و مشاهده یک نمونه
 . است که ساخته می شود آن تنظیمات ضروري

 کند عوامل زیادي را بررسی می ،مراحل طراحی مهندسی. 

  یابی، تحقیق و توسعه، اختراع و نوآوري، و آزمایشات در حل مسئله نقش عیب -10

بسیاري از . طراحی مهندسی یک روش اساسی در فرایند حل کردن مسئله است، اما تنها روش موجود نیست
 43یابی عیب. شوندهاي دیگر وجود دارند که براي حل مسائل رسمی و غیررسمی استفاده میها و دیدگاهروش

اغلب مشکل . است امانهکردن ستصاصی از حل مسائل است که هدف آن شناسایی دلیل بد عملخا یشکل
  . باشد شدن یک سامانهمثل یک سیم شکسته، یک فیوز سوخته یا بد روشن ،تنها تواند یک نقصِمی

  دبستانی تا پایه دوم ابتدایی پیش

 کندچگونگی کار با ابزار کمک می به فرد در حلاالت و ایجاد و نقطه نظرات، وطرح س.  

 با این وجود، بسیاري از محصوالت و . شوندتوانند دچار نقص ها می همه محصوالت و سامانه
 توان تعمیر کردرا می ها سامانه

  هاي سوم تا پنجم ابتدایی پایه

 به دنبال  کهکنند  بردن به این مسئله است که چرا بعضی چیزها کار نمیپی یابی روشی براي عیب
  .تواند رفع شود آن، عیب می

 ها به واقعیت هستندبراي تبدیل ایده اي انههاي خالقاختراع و نوآوري راه .  
 مورد تواند براي حل کردن مسائل فناوري فرایند آزمایش، که در علوم تجربی متعارف است می 

 .قرار گیرداستفاده 

                                         
43 Troubleshooting 
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  هاي ششم تا هشتم پایه

 هاي فناوري استفاده مسئله است که براي شناسایی علت نقص در سامانهحلروشی براي یابی  عیب
 . شودمی

 ها استها و دستگاهها و تصورات به سامانهختراع، فرایند تبدیل ایدها .  
 شوندبرخی از مسائل فناوري از طریق آزمایش بهتر حل می. 

  هاي نهم تا دوازدهم پایه

  تحقیق و توسعه یک رویکرد ویژه براي حل مسئله است که به شدت در تجارت و صنعت براي
   .شودرد استفاده واقع میهاي تجارتی مو ها و سامانهدستگاه

 مسائل فناوري باید قبل از حل، مورد پژوهش و بررسی واقع شوند .  
 شوداي نیز با کاربرد فناوري حل نمیهمه مسائل به فناوري مرتبط نیستند و هر مسئله .  
 اي نیاز دارند بسیاري از مسائل مربوط به فناوري به رویکرد چند رشته.  

  نههاي جهان فناورا توانمندي 2.4.2.4

دي از قبیل توسعه توانمندي در اربا موفناورانه هاي جهان  ي توانمند ي تدوین شده در حوزهاستانداردهاي 
هاي فناوري، سروکار  جهت طراحی، ساخت، بهبود، اجرا، نگهداري، مدیریت و ارزیابی محصوالت و سامانه

  . دارد

  بکارگیري فرآیند طراحی -11

طراحی را باید به عهده مهندسین و طراحان گذاشت، اما در حقیقت هر کنند که فرایند بیشتر افراد فکر می
به دنبال مراحل تکراري فرایند طراحی، هرکسی از سطوح اولیه تا سطوح . شخصی توانایی طراحی را دارد

نیازمند استفاده از چند راهبرد متنوع حل  فرایند طراحی.  تواند یاد بگیرد که چگونه طراحی کندباالتر می
هاي  همچنین نیازمند مهارت. له، تفکر خالق، تصویر سازي بصري، تفکر انتقادي و استدالل نیاز داردمسئ

  . هاي کاربردي است گیري، ترسیم، طراحی، کار با رایانه و برنامه نظیر، اندازه  دست ورزي

 دبستانی تا پایه دوم ابتدایی پیش

 ها که از طریق  از آنو برخی  شوند مشخص می طریق طوفان مغزي هاي مردم از نیازها و خواسته
  .توان انتخاب نمود را می فرآیند طراحی قابل حل هستند
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 ساختن یک شیء با بکاربردن فرآیند طراحی.  
 دبخشیها را بهبود  آن کرد توان عمل میونه شوند و چگ ونه ساخته میکه اشیاء چگ بررسی این.   

 هاي سوم تا پنجم ابتدایی پایه

  توانند از طریق فناوري حل شوند و  جمع آوري اطالعات در مورد مسائل روزمره که میشناسایی و
  .ها و استلزامات براي حل یک مسئله تولید ایده

 ها(حل  حل ها در قالب تصویري و سپس انتخاب بهترین راه فرآیند طراحی شامل ارائه برخی از راه (
 .ها است از میان آن

 راي یافتن مشکل طراحیها ب آزمایش و ارزیابی راه حل.  

  مشکالت طراحیبهبود.   

 هاي ششم تا هشتم پایه

 عمال فرآیند طراحی در حل مسائل کالسی و آزمایشگاهی و بیرون از کالس و آزمایشگاها. 

 هاي طراحی تعیین ضوابط و محدودیت. 

 ت ها و آزمودن و ارزیابی طراحی در رابطه با استلزمات از پیش تعیین شده نظیر ضوابط، محدوی
 .تصحیح طراحی در صورت نیاز

 ساخت یک محصول یا سامانه و مستند نمودن راه حل.  

 هاي نهم تا دوازدهم پایه

  ي مورد نظر  مسئلهبه آیا گیري در مورد این که  و تصمیمآن شناسایی مشکل طراحی  به منظور حل
 ؟رسیدگی شده است یا نه

 توانند فرآیند طراحی را تحت  می موارد  طور  این که چه ها و تعیین این شناسایی ضوابط و محدودیت
 .تاثیر قرار دهند

 به منظور حصول اطمینان از کیفیت،  ،تصحیح طراحی با استفاده از تهیه نمونه اولیه و مدل سازي
 .وري محصول نهایی کارایی و بهره

 هاي مفهومی، فیزیکی و ریاضی در فواصل زمانی  طراحی شده با استفاده از مدل هاي ارزیابی راه حل
در کجا مورد و کدام که  اینمتفاوت از فرآیند طراحی به منظور بازبینی صحت طراحی و توجه به 

 .نیاز به بهبود دارد
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 بهبود  و تولید یک محصول و سامانه با بکاربردن فرآیند طراحی 

 هاي زبانی،  از روش استفاده فرآیندها و نتایج باهاي نهایی و ارتباط مشاهدات،  حل ارزیابی راه
  .و نوشتاري در کنار مدل سه بعدي یمکّترسیمی، 

  هاي فناورانه استفاده و نگهداري از محصوالت و سامانه-12

  دبستانی تا پایه دوم ابتدایی پیش

  کنند می کاراین که اشیاء چگونه کشف.  
 ها صحیح آني صحیح و امن از ابزارها و بکارگیري نام  استفاده.  
 تشخیص و استفاده روزانه از عالئم.  

  هاي سوم تا پنجم ابتدایی پایه

 دنبال نمودن گام به گام یک راهنما براي مونتاژ و سر هم کردن یک محصول. 

 ها براي یک کار خاص انتخاب و کاربرد امن ابزار، محصوالت و سامانه. 

 ي شدهبند بکاربردن رایانه براي دسترسی به اطالعات سازمان. 

 هاي کلیدي استفاده از نمادهاي مشترك نظیر اعداد و کلمات براي تبادل ایده.  

  هاي ششم تا هشتم پایه

  ها و یا تجربیات افراد براي  هاي راهنما، پروتکل چه آمده از طریق کتاباستفاده از اطالعات به دست
 دیدن و درك چگونگی کار اشیاء و چیزها

  ها یابی، تنظیم و تعمیر سامانه هاي ایمن براي عیب ماشیناستفاده از ابزار، مواد و 

 استفاده از رایانه و ماشین حساب در کاربردهاي گوناگون 

 ها، براي رسیدن به هدف طراحی آن سامانه داري سامانه بکاراندازي و نگه  

 هاي نهم تا دوازدهم پایه

 از  با استفادهها  نآاگون قراردادن مخاطبان گونها و در اختیار  مستندسازي فرآیندها، و دستورالعمل
 .فنون متناسب شفاهی و نوشتاري

 ها و دانش براي  اي که عملکرد بدي دارد و بکارگیري ابزار، مواد، ماشین سامانهنمودن یابی  عیب
 .ها تعمیر آن
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 ها براي اطمینان از امنیت و کارکرد مناسب و دقت  داري سامانه رفع اشکال، تجزیه و تحلیل،  و نگه
 .ها آن

 عملکردبا    تطابق طراحیمیزان ها براي براي دیدن  بکار اندازي سامانه. 

 بندي، تهیه، نگهداري، تفسیر و  ها براي دستیابی، ارزیابی، سازمان حساب ها و ماشین استفاده از رایانه
  .ها و اطالعات دادهتبادل براي  و همچنین ها و اطالعات  ارزیابی داده

  محصوالت و سامانهارزیابی تاثیر -13

شود، باید توانایی آن را داشته  دانش فناورانه، با یک محصول یا سامانه خاص مواجه میداراي  که فرد هنگامی
ها را تحلیل کرده و با توجه به  ها را تلفیق کند، روش اطالعات جمع آوري کرده، آن  باشد که در مورد آن

آموزان جهت  براي ارزیابی یک فناوري به روش فوق، باید دانش. ها نتیجه گیري نماید اثرات مثبت و منفی آن
هاي جدید تشویق شوند تا بتوانند با استفاده از فنون مختلف نظیر آزمایشات پی در پی و  کسب مهارت

متوالی، استنباط و نتیجه گیري از تجربیات گذشته، پیش بینی نتایج احتمالی، مدل سازي و توسعه طرح ها، 
در باشند چگونگی ها، آنها باید قا پس از عملی شدن پیش گویی. و تعیین خطرات و  منافع  پیش گویی کنند

این نوع ارزیابی به ویژه در زندگی . تاثیر یک محصول یا سامانه، برروي افراد، جامعه و محیط را ارزیابی کنند
تواند عواقب مثبت و  زیرا استفاده انسان از فناوري بسیار گسترده شده، و این می. امروز حائز اهمیت است

 .توان آن را پیش بینی کرد در پیچیده است که به سختی میق منفی را در پی داشته باشد و این موضوع آن

  دبستانی تا پایه دوم ابتدایی پیش

 هاي معمول و متداول از طریق طرح سواالت جمع آوري اطالعات درباره محصوالت و سامانه.  
 چه نتایج مثبت و منفی را در پی استفاده نماید،  انسان از یک محصول یا سامانه اگر که  تعیین این

 .خواهد داشت

  هاي سوم تا پنجم ابتدایی پایه

 به منظور تعیین الگوهاآوري شده گرد ، و طبقه بندي اطالعاتمقایسه، مقابله ،.  
 تحقیق و تخمین تاثیر یک فناوري خاص بر روي فرد، خا نواده، اجتماع، و محیط  
  که چه  در مورد این گیري تصمیمها، و  استفاده از محصوالت یا سامانه) مصالحه(بررسی سود و زیان

 .توان از آن استفاده نمود زمانی می

  هاي ششم تا هشتم پایه
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 طراحی واستفاده از ابزارها براي گردآوري داده ها 

 ها، به منظور شناسایی اثرات مثبت  و تفسیر روش تحلیلهاي جمع آوري شده براي  استفاده از داده
  .و منفی یک فناوري

 هاي احتمالی توسعه فناوري امدها، و نظارت بر پی شناسایی روش.  
 ها تفسیر و ارزیابی صحت اطالعات به دست آمده و تعیین  کارایی آن. 

  هاي نهم تا دوازدهم پایه

 ها آن تجمع آوري اطالعات و ارزیابی کیفی.  
 فناوري بر روي افراد، جامعه و محیط اتها و دریافت نتایج با توجه به اثر روش تحلیلها،  تلفیق داده 

  .زیست
 ها و آزمایش، به منظور تصمیم گیري درباره آینده  روشتحلیل ارزیابی، نظیر  استفاده از فنون

  .استفاده از فناوري
  هاي طبیعی سامانه دگرگون شدن گویی براي ارزیابی نتایج حاصل از پیش فنونطراحی. 

  جهان طراحی شده 2.4.2.5

) بدون مداخله و ابتکار بشر وجود دارندچیزهایی که (طبیعت شامل گیاهان،جانوران، زمین، هوا، آب و آتش 
هاي سیاسی و حقوقی، اقتصاد، مذاهب، و سایر مواردي است که  ها، نظام اجتماع شامل رسوم، فرهنگ. است

دنیاي طراحی شده . کنند شان با سایر افراد وضع میهای مند کردن تعامالت و ارتباطات ها براي قانون انسان
کنند تا دنیاي طبیعی را به دنیاي مورد رضایت خود که  ها ایجاد می انشامل همه تغییراتی است که انس

  . نیازها و خواسته هایشان را تامین می کند، تبدیل کنند

  هاي پزشکی فناوري کاربردو  انتخاب-14

  دبستانی تا پایه دوم ابتدایی پیش

 کند ها مصون می واکسیناسیون، افراد را از مبتال شدن به بعضی از بیماري .  
 دارو به افراد کمک می کند تا بهبود یابند .  
  محصوالت زیادي وجود دارند که به طور خاص براي کمک به مردم جهت محافظت از خودشان

 .اند طراحی شده

  هاي سوم تا پنجم ابتدایی پایه
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 داروها براي برطرف کردن عالئم و توسعه ها براي جلوگیري از توسعه و گسترش بیماري، و  واکسن
  .هاي در حال پیشرفت طراحی می شوند ماريتوقف بی

 هایی از  پیشرفت فناوري، امکان ایجاد تجهیزات جدیدي را فراهم آورده تا به کمک آن بتوان قسمت
  .دنموایجاد هاي براي افزایش تحرك  روشبدن را ترمیم و یا جایگزین کرد و 

 ایجاد یک به رباره بهداشت و نیز اند تا به ایجاد آگاهی د هاي بسیاري طراحی شده ابزارها و سامانه
 .محیط ایمن کمک کنند

  هاي ششم تا هشتم پایه

 گیرد هاي بهداشتی صورت می هاي پزشکی به منظور بهبود مراقبت فناوريدر و نوآوري  پیشرفت.  
 و بار ي زیان موجودات زندهدفع ضایعات بیمارستانی به محافظت افراد در برابر ي  امانهسسازي  به ،

  .کند اصول اخالقی در ایمنی پزشکی کمک میگیري  شکل
 به تهیه واکسن هاي  محیط که از هاي خاصی است سازي، نیازمند فناوري تهیه واکسن براي ایمن

 .کند حمایت می ،مقادیر کافی

  مهندسی ژنتیک شامل اصالح ساختارDNA باشد هاي ژنتیکی جدید می براي تولید ترکیب. 

 هاي نهم تا دوازدهم پایه

 سازي، فرآیندهاي پزشکی و  سازي، واکسن، دارو هاي پزشکی شامل پیشگیري، نوتوان فناوري
 .گردد فرد حفظ می ها سالمت هایی است که از طریق آن جراحی، مهندسی نتیک، و سامانه

 شامل پزشکی، ارتباط از دور،  یهای در زمینه هاي همگرا فناوري ي منعکس کننده 44پزشکی دور
دسی رایانه، انفورماتیک، هوش مصنوعی، رباتیک، علم مواد و روانشناسی ادراکی حضور مجازي، مهن

 .است

 شناسی مولکولی امکان دستکاري اطالعات ژنتیک در موجودات زنده را  علوم بیوشیمی و زیست
  .سازد فراهم می

  هاي مرتبط هاي کشاورزي و زیست فناوري کاربرد فناوريانتخاب و  -15

 ابتدایی دبستانی تا پایه دوم پیش

                                         
44 Telemedicine 
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  استفاده از فناوري در کشاورزي موجب گردیده که مواد غذایی و غذا در طول سال در دسترس بوده
 .گردد که از منابع نیز نگهداري می باشد عالوه بر این

 ابزارهاي گوناگون زیادي الزم است ،براي ساخت و کنترل بخشی از یک زیست بوم  

  هاي سوم تا پنجم ابتدایی پایه

 ساز انسانی هستند که براي عمل نمودن به عنوان یک  هاي دست هاي مصنوعی، محیط بوم زیست
  .باشند ها، گیاهان و جانوران می اند و شامل انسان واحد طراحی شده

 توانند بازیافت شوند هاي کشاورزي می اغلب زباله.  
 هاي مختلفی نیاز   ا سامانهها، تولیدات وی بسیاري از فرآیندهاي مورد استفاده در کشاورزي به روش

  .دارند

 هاي ششم تا هشتم پایه

 هاي فناوري در کشاورزي مستقیماً بر زمان و تعداد افراد مورد نیاز در تولید غذا براي یک  پیشرفت
  .گذارد جمعیت بزرگ اثر می

 غذا، الیاف،  محدوده وسیعی از تجهیزات و کارهاي تخصصی براي بهبود و توسعه ي فرآیند تولید
  .شوند سوخت، و دیگر محصوالت مفید و همچنین مراقبت از حیوانات استفاده می

 گیرد زیست فناوري براي تولید محصوالت یا فرآیندهاي تجاري، اصول زیست شناسی را بکار می. 

 سازهاي پیچیده انسانی هستند که از بعضی جهات مشابه محیط  هاي مصنوعی، دست بوم زیست
  .طبیعی هستند

 محافظت، و تابش، امکان )45پدیده دهیدراتاسیون(انه، انجماد، از دست دادن آب توسعه سردخ ،
  .دهد ذخیره طوالنی مدت غذا را فراهم نموده و خطرات ناشی از مواد غذایی فاسد شده را کاهش می

 هاي نهم تا دوازدهم پایه

 براي تولید، ها  فناوري کشاورزي ترکیبی از مشاغلی است که طیف وسیعی از محصوالت، سامانه
  .گیرد بکار می ،محصوالت شیمیایی مفید راو فرآوري، توزیع غذا، الیاف، سوخت، 

 هاي کشاورزي، دارویی، غذا و نوشیدنی، پزشکی، انرژي، محیط زیست، و  زیست فناوري در زمینه
  .مهندسی ژنتیک کاربرد دارد

                                         
45 Dehydration 
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 ها، حفظ آب و بهبود  ههحفاظت عبارت است از فرآیند کنترل فرسایش خاك، کاهش رسوب در آبرا
  .کیفیت آب

 هاي مصنوعی و اثرات  بوم هاي کشاورزي به دانش در مورد زیست مهندسی طراحی و مدیریت سامانه
 .توسعه فناوري بر گیاهان و جانوران  نیازمند است

 تقدرت انرژي و هاي فناوري  کاربردانتخاب و  - 16

 دبستانی تا پایه دوم ابتدایی پیش

 شودناگونی ظاهرمیهاي گوانرژي درشکل.  
 انرژي نباید هدررود. 

  هاي سوم تا پنجم ابتدایی پایه

 هاي مختلفی استانرژي داراي شکل.  
 کنندانرژي استفاده می ها براي انجام کار، ازامانهها، محصوالت، و سابزارها، ماشین.  

 هاي ششم تا هشتم پایه

  ،انجام کاراست تواناییانرژي.  
 مورد استفاده قرارگیرد، تواند براي انجام کارفرایندهاي بسیاري، میبکارگیري  انرژي با.  
 تغییرانرژي از یک شکل به شکل دیگر، یا جابجایی انرژي از یک مکان به  نرخعبارت است از  قدرت

  .شودمکان دیگر، و یا آهنگی است که کار در آن انجام می
 که براي دیگر سامانه ها و محصوالت فناورانه اندازي و تدارك نیروي محرهاي انرژي براي راه سامانه

  .روندبکار می
 گیردنمی رود، بطور بهینه مورد استفاده قرارکه درمحیط زیست ما بکار می اي بیشترانرژي.  

  هاي نهم تا دوازدهم پایه

 شودتواند ایجاد یا نابود شود، بلکه ازحالتی به حالت دیگر تبدیل میانرژي نمی  
 اي و گرمایی، تابشی، الکتریکی، مکانیکی، شیمیایی، هسته هاي اصلیِشکل تواند بهانرژي می

  .بندي شودگروه...هادیگرگروه
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  وجود ، نداشته باشدانرژي گرمایی را به اطراف ما ي  که تخلیه براي انجام کارموتوري ساخت امکان
   دارد

 منابع انرژي ممکن است تجدیدپذیر یا غیرقابل تجدید باشند.  
 یند، و بار باشندآمنبع انرژي، فر دارايباید  قدرتیهاي  سامانه. 

 انتخاب و کاربرد فناوري اطالعات و ارتباطات-17

 دبستانی تا پایه دوم ابتدایی پیش

 باشد دهی شدهکه سازمان هستندی های اطالعات، داده. 

 ارتباط برقرار نمایندسازد که با فرستادن و دریافت اطالعات ازراه دور، ها را قادر می فناوري انسان.  
 جویندکنند، از نمادها بهره میها هنگامی که توسط فناوري ارتباط برقرارمی انسان.  

 هاي سوم تا پنجم ابتدایی پایه

 ها و حل مسائل  اتخاذ تصمیم درها  به انسانتواند میاستفاده از فناوري از طریق  پردازش اطالعات
 .کمک نماید

 فرستاد شود و تواند به واسطه منابع فناوري مختلفی مانند چاپ و رسانه الکترونیکی اطالعات می
  .آید بدست

 ها ازراه دور، با استفاده از فناوري استیا دستگاه/ها و فناوري ارتباطات، انتقال پیام بین انسان.  
  ،ها، نمادهایی هستندکه ایده، و عالمتتصاویرلغات، کاراکترهاو عملکردها راناصرعها، تیها، کم ، 

  .دهندنشان می

 هاي ششم تا هشتم پایه

 ان به سنسان، از یک انه انسان بدهند که اطالعات از یک ا هاي اطالعات و ارتباطات اجازه  می سامانه
 .ماشین، از ماشین به ماشین، و از ماشین به انسان منتقل گردد

 شوند رنده، کدگشا، و مقصد تشکیل می، گیفرستندههاي ارتباطی از یک منبع، کدگذار،  سامانه. 

 پذیرد طراحی یک پیام از عوامل زیادي همچون مخاطب، حدواسط، مقصد و ماهیت پیام تاثیر می.  
  براي  عمومیزبان  را از طریق ایجادارتباط شفاف ، برقراري ها گیري و نقشه ، اندازهنمادهااستفاده از

  دهد ارتقاء می .بیان عقاید

 دوازدهمهاي نهم تا  پایه
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 هاي مرتبط با ارسال و دریافت  ها، فرآیندها و خروجی هاي اطالعاتی و ارتباطی شامل ورودي فناوري
 .اطالعات هستند

 دهند که اطالعات از یک انسان به انسان، انسان به ماشین،  هاي اطالعاتی و ارتباطی اجازه می سامانه
 .ماشین به انسان، ماشین به ماشین منقل گردد

 توانند مورد  هاي اطالعاتی و ارتباطی براي تشویق، سرگرمی، کنترل، مدیریت و اموزش می سامانه
 .استفاده قرار گیرند

 کننده، بازیاب و مقصد  نده، گیرنده، کدگشا، ذخیرهفرستاز منابع، کدگذار،  یتباطرهاي ا سامانه
 .شوند تشکیل می

 اي گرافیکی و الکترونیکی وجود دارده هاي زیادي براي تبادل اطالعات از جمله روش راه. 

 ها، تصاویر ترسیمی و  گیري، قراردادها، شکل دانش فناورانه و فرآیندها با استفاده از نمادها، اندازه
 .شوند تبادل می ،زبان

 هاي حمل و نقل انتخاب و کاربرد فناوري-18

  دبستانی تا پایه دوم ابتدایی پیش

 کمک  به مردم براي سفرکنند تا  یک سامانه حمل و نقل بخش هاي زیادي دارد که با هم کار می
 .نمایند

 ي دیگري در هوا، آب، فضا و یا زمین جابجا  مردم یا کاالها را از یک نقطه به نقطه ،وسایل نقلیه
 .کنند می

 ید نگهداري شوندکه وسایل نقلیه به مدت طوالنی مورد استفاده قرار گیرند، با براي این .  

 هاي سوم تا پنجم ابتدایی پایه

 مردم و کاالها از یک نقطه به نقطه دیگر جابجا دهد که  هاي حمل و نقل اجازه می استفاده از سامانه
 .شوند

  یک سامانه حمل و نقل ممکن است هنگامی که بخشی از آن مفقود شود، عملکرد بد داشته باشد و
  .هایش کار نکند، کارآیی خود را از دست داده یا خراب شود انهیکی از زیر سامهنگامی که یا 

 هاي ششم تا هشتم پایه

 حمل و نقل مردم و کاال مستلزم ترکیبی از افراد و سایل است 
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 اند که براي عمکرد موثر سامانه باید با هم کار  تشکیل شده هایی وسایل حمل و نقل از زیر سامانه
 .کنند

  دهد هاي حمل ونقل را تحت تاثیرخود قرار می مانهاو عملکرد سمقررات حکومتی اغلب طراحی. 

 هاي حمل و نقل موثر عمل کنند، فرآیندهایی نظیر دریافت، نگهداري،  که تمامی سامانه براي این
بارگیري، جابجایی، تخلیه، تحویل، ارزیابی، بازاریابی، مدیریت، تبادل و استفاده از قرار دادها، الزم 

  .باشند می

 هاي نهم تا دوازدهم پایه

 ها نظیر تولید، ساخت و ساز، ارتباطات، سالمت و  حمل و نقل نقش حیاتی در عملکرد سایر فناوري
 .کند بهداشت و کشاورزي ایفا می

 برد هاي منظم پیش می ها را به سوي جابجایی هاي حمل و نقل جمعیت خدمات و روش. 

 هاي  حمل و نقل به فرآیندهاي گوناگون و فناوري ي انهو غیر هوشند انههاي هوشمند طراحی سامانه
 .اي نیاز دارد نوآورانه

  تولید هاي انتخاب و کاربرد فناوري-19

 دبستانی تا پایه دوم ابتدایی پیش

 کنندتولید می معینیر یداهاي تولیدي، محصوالت را در مقسامانه.  
 باشند می محصوالت تولیدي طراحی شده.  

 داییهاي سوم تا پنجم ابت پایه

 کنند مواد طبیعی را به محصوالت تبدیل می پردازشی،هاي سامانه.  
  ،فرایندهاي تولیدي شامل طراحی محصوالت، جمع آوري منابع، استفاده از ابزارها براي جداسازي

  .باشد دهی و ترکیب کردن مواد به منظور تولید محصوالت می شکل
 مصرف کاالها وجود دارند به دلیلهاي تولیدي  شرکت.  

 هاي ششم تا هشتم پایه

 از طریق جداسازي، شکل دهی، مواد را  شکلیندهاي مکانیکی که هاي تولیدي از فرآسامانه
  .کنند دهند، استفاده می کردن و آماده سازي تغییر می ترکیب
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 کاالهاي تولیدي ممکن است به شکل بادوام و بی دوام هم تقسیم بندي شوند.  
  ،باشد ها میتوسعه، ساخت و ارائه خدمات براي تولیدات و سامانهفرایند تولیدي شامل طراحی.  
 شود فناوري شیمی براي اصالح یا تغییر مواد شیمیایی استفاده می.  
 آوري  انند جمعطی فرایندهایی م ،ها را از زمین تا بتوان آن مشخص گرددبایستی  محل مواد ابتدا می

  .و برداشت، حفاري و استخراج معدن، استخراج کرد
 باشد می تولیدات بازاریابی تولید شامل آگاهی دادن به عموم و کمک به فروش و توزیع.  

 هاي نهم تا دوازدهم پایه

 دارد ارائه خدمات، تولیدات را در شرایط عملکردي خوبی نگه می.  
 ترکیبی تقسیم بندي یا طبیعی، سنتزي و  اشکالهاي مختلفی دارند و ممکن است به  مواد کیفیت

 .شوند

 ي زمانی طوالنی و کاالهاي بی دوام براي بازه زمانی محدودي  کرد در بازه هاي بادوام براي عملکاال
  .شوند طراحی می

 پیوسته  اتاي و تولیددسته ات، تولید ات عاديهاي تولیدي ممکن است به انواعی مثل تولیدسامانه
  .تقسیم بندي شوند

 شود یندهاي تولیدي میافزایش اثر فرآسبب  ،قابل تعویض بودن اجزاء . 

  مواد را براي تولید محصوالت شیمیایی تغییر  تافناوري شیمیایی ابزاري را براي بشر فراهم کرده
  .دهند و یا اصالح کنند

  در مورد توانایی محصولاي محصول، تحقیقات هدایت شده ماهیت یک تصدیقبازاریابی شامل ،
 .باشد آگهی و تبلیغات و فروش آن می

  هاي ساخت و ساز و کاربرد فناوريانتخاب -20

 دبستانی تا پایه دوم ابتدایی پیش

 ها،  منازل، آپارتمان :از جملهروند،  کنند و به مدرسه می کار میزندگی و مختلفی افراد در بناهاي
 .هاي اداري و مدارس ساختمان

 هاي مختلف کنار هم قرار گیرند کند که چگونه قسمت نوع بنا تعیین می.  

 وم تا پنجم ابتداییهاي س پایه
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 ًشوند می ها طراحی دستور العملطبق بر جوامع مدرن معموال 

 باشند بناها نیازمند حفاظت می. 

 دنشو هاي بسیاري در بناها استفاده میسامانه.  

 هاي ششم تا هشتم پایه

 مقررات ساخت و ساز و قوانین، سبک، آسایش،  عواملی نظیر مبتنی بربراي بناها   انتخاب طرح
  .باشد هزینه، آب و هوا و عملکرد می

 باشد می پی بر متکی  بناها.  
 اندکه انواع دیگر دائمی اند درصورتیبعضی از بناها موقتی  
 باشند ها میبناها بطور کلی شامل انواعی از زیرسامانه.  

 هاي نهم تا دوازدهم پایه

 باشد سامانه مییک چوب اصلی تأسیسات زیربنایی، چار. 

 شوند ها ساخته می یندها و روشگیري از انواعی از فرآ ناها با بهرهب. 

  باشد می تعدادي استلزاماتطراحی بناها شامل. 

 باشند می ،کاربريبهبود یا تغییر  به منظور اي، تغییر یا نوسازي دورهداري نگه مند بناها نیاز. 

 ش ساخته باشدتوانند شامل مصالح پی بناها می. 

عنصر، دانش،  4دارد که سواد فناوري متشکل از  گونه بیان می نیز در بیان سواد فناورانه این) 1393(مجیدي 
در ولی  شود گوید معموال به مولفه چهارم جدي نگریسته نمی ي میو .باشد بینش، مهارت و فرهنگ می

فرهنگ یادگیري و فرهنگ کار با فناوري از عناصر مهم سواد فناوري است  ،هاي تعلیم و تربیت زیستی بحث
ولی فرهنگ فناوري را نداشته باشد  ،به گونه اي که اگر فرد دانش و آگاهی استفاده از فناوري را داشته باشد

و  .اگر فرد فرهنگ استفاده از چیزي را نداشته باشد بی سواد استیعنی  .گردد بی سواد محسوب می
  .گردد ریشه اش به فرهنگ بر می ،در فضاي فناوريونگی زندگی یک فرد چگ

 آموزش فناوري  2.4.3

باقري در مورد آموزش . ، آموزش فناوري است باشد می تربیت فناورانه در ارتباط باکه  مفاهیمییکی از 
کردهاي سه با توجه به روی يو "ي فناوري آموزش فناوري در پرتو فلسفه "گونه عنوان می کند  فناوري این

گانه در مورد فلسفه فناوري که قبال در بخش چیستی فناوري مورد بحث قرار گرفت، به موضوع آموزش 
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چندارزشی است از -فرهنگی-پردازد و با توجه به اهمیت رویکرد سوم یعنی فناوري امري طبیعی فناوري می
آموزش  )1مورد فلسفه فناوري  بر اساس این رویکرد در. نماید آموزش فناوري را مطرح می ،این دیدگاه

شود که  توجه به آموزش فناوري فقط به صورت  گونه یادآور می و این آموزي صرف نیست فناوري، مهارت
زایی و  آموزي صرف یک کج فهمی است و نمی تواند هیچ تضمینی در مورد پیشگیري از  آسیب مهارت

آموزش فناوري، مستلزم  )2. ی بدهدهاي فرهنگی و اجتماع شکنندگی فناوري نسبت به سایر بخش
که در رویکرد سوم با توجه به جایگاه آن  .فراهم آوردن نگرشی جامع نسبت به ماهیت فناوري است

ي بروز  ي متقابل آن با امور فرهنگی و اجتماعی و چند ارزشی بودن آن و خصیصه در طبیعت آدمی، رابطه
هاي واقعی مورد بررسی  عی خارج گردد و با توجه به نمونهتدریجی آن و درك ماهیت آن،  باید از شکل انتزا

آموزش فناوري، مستلزم اطالع هر چند عمومی از دانش اجتماعی، فرهنگی و  )3. قرار گیرد
هاي فرهنگی و اجتماعی ارتباط متقابل دارد لذا، آموزش آن  یعنی چون فناوري با سایر بخش .تاریخی است

آموزش فناوري باید متشکل از اجزایی براي ) 4، .ستر این روابط استمستلزم نگریستن به فناوري در ب
یعنی با توجه به ویژگی چند ارزشی بودن  .هاي اجتماعی، اخالقی، و جهان شناختی باشد گرایش

ي  شناختی در برنامه فناوري نه تنها باید از سرکوب و طرد ضمنی یا صریح عالئق اجتماعی، اخالقی، و جهان
بایست ایجاد گرایش هاي اجتماعی، اخالقی، و  چشمگیري نمود، بلکه به طور عمد میآموزش فناوري 

لزم یافتن تآموزش فناوري مس )5و . شناختی نیز در اموزش فناوري مورد توجه قرار گیرد جهان
هاي  و این بدان معنا است که چون فناوري ویژگی .هایی براي ارزیابی نتایج بسط فناوري است توانایی
گردد،  الزم است  ي فناوري در جریان بسط آن به صورت تدریجی بروز نموده و آشکار می و سازنده تخربیی

براي . هاي الزم براي ارزیابی نتایج محتمل از بسط فناوري برخوردار شوند در آموزش فناوري  افراد از توانایی
هاي احتمالی  بینی ي پیش ن و شیوهي تحلیل تجربیات پیشی شیوه.  ها دو شیوه وجود دارد ایجاد این توانایی

  .نسبت به آینده

  هاي آموزش فناوري روش  2.4.4

ادبیات مرتبط با ) . 2009ایگال، (هاي متعددي براي آموزش فناوري ثبت گردیده است  روش ،در طول تاریخ
شیوه براي آموزش فناوري بکار گرفته ، ارجاع و یا توصیه شده است که  5دهدکه  آموزش فناوري نشان می

ري اشتراکی و آموزش مستقیم، یادگیري مسئله محور، یادگیري آموزش مبتنی بر ویدئو، یادگی: عبارتند از 
  ).2012رایت (  نوشتاري) هاي تکه کد(هاي  آموزش اسکریپت/ تعاونی، یادگیري از طریق کتاب 

  آموزش مستقیم
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، ابداع گردید و یک روش )  1976، 46روزنشاین(اي است که براي اولین بار توسط  آموزش مستقیم، واژه
فرآیندي را دنبال می نماید که در آن است که به طور معمول ) 1998، 47شومان(آموزشی معلم محور 

در حالی که بسیاري از مطالعات تحقیقاتی . نمایند معلمان اطالعات جدیدي را پس از فعالیت کالسی ارائه می
، ولی فشار هاي اخیر به )  1977، 48باك(اند که آموزش مستقیم استراتژي آموزشی مؤثري است  در یافته

انش اموز محور منجر به  محبو بیت کمتر این شیوه میان معلمان ورزي د سمت دست، فعالیت هاي  دست
  ).2005، 49ماجلیارو( شده است 

  محور- یادگیري مسئله

هاي یادگیري  یادگیري مسئله محور راهبردي آموزشی است که در آن مسائل، تمرکز سازماندهی و محرك
حور شامل پذیرش معلم به عنوان هاي متمایز یادگیري مسئله م ویژگی. دهند آموزان را تشکیل می دانش

اصلی براي یادگیري خود را به عنوان کسانی که  پذیر آموزان به عنوان مسئولیت نقش تسهیل کننده و دانش
شوند و سپس  آموزان نوعا با مسائل مواجه می دانش. باشد شوند، می هاي حل مسئله درگیر می در فعالیت

پردازند  هایی براي مسائل داده شده می حل ی و توسعه راههاي کوچک خود هدایت شونده به بررس درگروه
هایی  سازي یادگیري مسئله محور در کالس درس ممکن است از دشواري لی که پیادهادر ح). 1996، 50باروز(

، 52داچ(هاي سطوح باالتر تفکر   ، ولی منافع حاصل از آن موجب توسعه مهارت) 2004، 51لیو(برخوردار باشد 
، نگرش بهتر در مورد )1992، 53نورمن(ر سپاري محتواي یادگیري در حافظه بلندمدت ،  به خاط)2001

هاي حل مسئله  ، و توسعه مهارت) 1993، 54آلبانز(یادگیري، نیروي انگیزش باالتر براي یادگیري 
  گردد می)  1997، 55گاالگر(آموزان  دانش

  یادگیري از طریق آموزش مبتنی بر ویدئو

آموزان قادر  به تماشاکردن، مرور کردن و  ر این روش آموزشی این است که دانشاز محاسن مشاهده شده د
برخی از . باشند ها مناسب است، می استفاده از دروس ضبط شده در هر وضعیتی براي نیازهاي آموزشی آن

                                         
46 Rosenshine 
47 Schuman 
48 Bock, Stebbins, & Proper, 
49 Magliaro, Lockee, & Burton 
50 Barrows 
51 Liu 
52 Duch 
53 Norman & Schmidt 
54 Albanese 
55 Gallagher 
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 ي این موضوع هستند که این روش آموزش اند که نشان دهنده  هاي مثبتی را ارائه نموده مطالعات یافته
و یا ) 2000، 56بورك(نمایند  آموزان براي ساخت، یا کشف دانش پیدا می توانایی بالتري را در دانش

هاي آموزشی مبتنی وب را بر روش  هاي زبانی ضعیف تر هستند، روش آموزانی خارجی که در مهارت دانش
مایز زیادي بین این هاي آماري ت اگر چه داده). 2001، 57سوئینی(دهند  کالسی ترجیح می  سنتی  سخنرانی

  ).2003، 58مرینو( دو روش را نشان نمی دهند 

  مشارکتی/ یادگیري تعاونی

کنند و  اي کار می هاي کوچک براي انجام وظیفه آموزان در گروه مشارکتی، دانش/ در ساختار یادگیري تعاونی
  . گیرند دائما بر اساس کار در گروه پاداش می

  ا اسکریپت نوشته شدهیادگیري از طریق آموزش از کتاب ی

رود متنی را بخوانند، و به سواالت کلیدي که در  آموزان انتظار می در آموزش از طریق متن عادي، از دانش 
هاي موجود در کتاب منجر به  در این حالت تصاویر، نمودارها، و شکل. متن طرح شده است پاسخ دهند
  .افزایش یادگیري  موثر خواهند شد

دانشگاه اونتاریو روش حل  12الی  9هاي  درسی ارائه شده براي تربیت فناورانه در پایه همچنین  در برنامه
  . هاي موثر و کارآمد به صورت زیر معرفی شده است مسئله به عنوان یکی از روش

  مهارت حل مسئله در تربیت فناورانه 

سازي دانش آموزان براي به  نماید، بهترین راه براي آماده رویکرد یادگیري که در آن بر حل مسئله تاکید می
در وظایف و . ها مواجه خواهند شد ها وراي محیط مدرسه با آن چالش کشیدن موضوعاتی است که آن

. ائه و تعیین شوندهایی تجویزي ار حل شوند همیشه نباید راه هایی که در محل کار داده می پروژه
هاي جدید را در  ي قوي در حل مسائل دارند، خیلی بهتر و با اطمینان بیشتر چلش آموزانی که پیشنیه دانش
آموزان کمک خواهد  یادگیري از طریق حل مسئله به دانش. توانند مخاطب قرار دهند هاي مختلف می زمینه

هنگامی که به ) از بزرگ یاکوچک، پیچیده یا ساده اعم(ها  نمود که قدردان این موضع باشند که همه چالش
بسته به ماهیت (تر  شوند،  با اعمال یک روش ساده یا یک فرآیند جامع صورت اصولی به آن نزدیک می
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آموزان در تربیت فناورانه با  هایی که دانش ي چالش محدوده.   ، به بهترین شکل موثر حل خواهند شد)مسئله
رسد  اي وجود دارند که به نظر می در یک سو مسائل ساده. ه و متنوع می باشدشوند گسترد ان مواجه می
اي  وجود دارند ممکن  هاي پیچیده ها وجود داشته باشند و در سویی دیگر  چالش حل براي آن فقط یک راه

ند در اکثر موارد، طبیعت مسائل  و فرآی. هاي متفاوت متعددي  وجود داشته باشد حل است براي آن ها راه
اموزان را از  توانند دانش معلمان تربیت فناورانه می. حل مسئله براي حل آن، بین این دو نهایت وجود دارند

طریق حل مسئله از طریق کمک به درك ماهیت و قلمرو یک مسئله و نوع رویکرد یا روشی که به بهترین 
آموزان متذکر  توانند به دانش چنین میها هم آن. رود، هدایت و راهنمایی نمایند شکل آن مسئله را نشانه می

ها را  ها آزادي عمل دهند و آن ها براي سیر در ایده شوند که اغلی بیش از یک راه حل وجود دارد و به آن
شوند براي ادامه  تشویق نمایند که مراحل را دوباره ردیابی نمایند و وهنگامی که با مانع و سدي مواجع می

  .کار پافشاري نمایند

  هاي حل مسئله در تربیت فناورانه دها و روشرویکر

از جمله شناسایی مسئله، . فرآیندهاي حل مسئله حداقل در برخی از مراحل اصولی با هم مشترك هستند
ها، آزمودن و ارزیابی  هاي مناسب،  انتخاب بهترین راه حل حل  تجزیه و تحلیل مسئله، در نظر گرفتن راه

هاي متنوع حل مسئله و  در میان روش. ها رمراحل براي ارتقاء راه حلها، مرور و تکرا حل کارایی راه
ها مواجه  آموزان در تربیت فناورانه با آن رویکردهایی که ممکن است براي نشانه رفتن مسائلی که دانش

  .اند روند، بکار گرفته شود، تعدادي رویکرد و روش به شرح زیر فهرست شده می

  ها جایگزینی بخش

ها است که به سادگی نیازمند این است که  هاي حل مسئله، جایگزینی بخش ترین روش اساسیشاید یکی از 
ترین روش حل مسئله  اگر چه این رویکرد علمی. ها آنقدر جایگزین شوند تا مسئله مورد نظر حل شوند بخش
ین دیگري ها نشان ندهند که چه چیزي باعث ایجاد مسئله شده است،جایگز باشد، ولی هنگامی آزمون نمی

  .براي این روش وجود ندارد

  )شناسایی عیب(تشخیص 

پس از شناسایی . یابی  اشکال مجود در موتور یک خودرو است مثالی از روش حل مسئله تشخیصی، عیب
توانند  ها هم می نتایج آزمون. هایی را اجرا می کند تا خطا به دقت مشخص گردد مشکل کلی، تکنسین آزمون

این . هاي بعدي و یا تعویض قطعات که نیاز به آزمودن دارند، عمل نمایند براي آزمونبه عنوان راهنمایی 
  .حل مناسب براي کارکرد صحیح موتور ماشین پیدا شود یابد تا راه فرآیند آن قدر ادامه می
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  مهندسی معکوس

ا ردیابی مهندسی معکوس فرآیندکشف اصول فناورانه نهفته در طراحی یک دستگاه با جداسازي دستگاه، ی
آموزان در حال تالش و سعی  این روش هنگامی مفید خواهد بود که دانش. دقیق کار یا اجزاء دستگاه است

  .اي رسمی از آن  سازه وجود نداشته باشد براي ساختن چیزي  باشند که طرحواره و نقشه

  تقسیم و تسخیر 

سپس خرد کردن زیر مسائل به تا  باشد، ها می تقسیم و تسخیر فنی خرد کردن یک مسئله به زیر مسئله
تقسیم و تسخیر ممکن است براي این اعمال شود تا . ها به اندازه کافی ساده و آسان باشد جایی که حل آن

آموزي اجازه دهد، زیر مسائل یک مسئله بزرگتر را عهدار شوند و یا هنگامی که یک  هاي دانش به گروه
  .ها و اجزاي کوچکتر، قابل تجسم نباشد یم کردن آن به مولفهقدر بزرگ است که حل آن بدون تقس مسئله آن

  موارد بی نهایت

مثالی از این . ( نهایت می تواند اغلب براي تشخیص دقیق یک مسئله کمک نماید در نظر گرفتن موارد بی
  .نهایت زیاد برنامه براي آزمودن رایانه است روش ورود تعدادي بی

  آزمون و خطا

باشد تا زمانی که یک راه حل براي مسئله مورد  راي آزمودن رویکردهاي متفاوت میاین روش درگیر سعی ب
گیرد یعنی هنگامی از سایر  نظر پیدا گردد، این رویکرد اغلب به عنوان آخرین چاره مورد استفاده قرار می

  .شویم رویکردها خسته می

  فرآیند طراحی

ریزي کامل و توسعه  انتهاي حل مسئله که درگیر برنامه هاي فناورانه فرآیندهاي بی در بسیاري از زمینه
محصوالت یا خدمات براي برآورده نمودن نیازهاي تعیین شده می باشند اغلب به عنوان فرآیند طراحی 

  .باشد می 2.7یک فرآیند طراحی شامل مراحل متوالی به شرح شکل . شوند اشاره می

  ا چالش،زمینه و تعریف روشن مسئله ی تحلیل زمینه و پس
  ها و مواد قابل دسترس، انجام تحقیق براي تعیین معیارهاي طراحی، مالی و یا سایر محدودیت

  هاي بالقوه، با استفاده از فرآیندهایی چون طوفان مغزي و طراحی، هایی براي راه حل تولید ایده
  انتخاب بهترین راه حل ها،
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  ساخت نمونه اولیه یا مدل،
  آزمودن و ارزیابی راه حل،

  تکرار مراحل در صورت  ضرورت به منظور اصالح طرح یا تصحیح خطاها،
  تربیت فناورانه و تربیت علمی؟بازتاب و گزارش فرآیند،

 
  فرآیند طراحی با روش حل مسئله -2.7 شکل 

سمی عمومی جمهوري اسالمی ایران ساحت علمی و ردر سند مبانی تحول بنیادین نظام تعلیم و تربیت 
که دو ساحت  حال آن. اند فناوري به عنوان یکی از ساحت ها و یا شئون تربیتی اسنان در نظر گرفته شده

عقب افتادگی الیل و شاید یکی از د. علمی و فناوري با یکدیگر تفاوت هایی بنیادین و ماهیتی دارند
  .تکنولوژیکی برخی از کشورها عدم تفکیک بین این دو گونه تربیت باشد

از  بخشی مغفولتربیت فناورانه ":کند گونه بیان می تربیت فناورانه ایناهمیت  در بیان) 1392( مهر محمدي
 زمینه در جدي تبا تبعا چون اسالم جهان کشورهاي در اشاره مورد برنامه درسی مدارس است  البته غفلت

 درسی برنامه در نیز شدت غفلت .است برخوردار نیز اي ویژه اهمیت از همراه است، نایافتگی توسعه تداوم

 ترین مهم نیز بازشناسی فرایند در... نیست نیافته توسعه کشورهاي اندازه به توسعه یافته کشورهاي مدارس

 چندان کنون تا متاسفانه که است فناورانه و تربیت علمی تربیت بر مترتب هاي شایستگی میان اقدام تفکیک

یکی از دالیل پایین بودن کیفیت زندگی در جهان اسالم ناشی از  نپرداختن به . است نشده پرداخته به آن
را زیر افتراق وجه  11 در ادامه براي این دو گونه تربیتوي  ".این وجه تربیت در برنامه درسی مدارس است

  :هاي از منظر
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برداشتن، رمزگشودن، کشف کرده، دانستن بدون هیج نیت و محرك  توصیف کردن، ، پرده: هدف
، در مقابل خلق کردن، طراحی کردن، )علم(هاي طبیعی و اجتماعی  خارجی، به مدل کشیدن پدیده

گردد  اي از تعامدها  و یا تصورات هدفمند برمی ساختن، توانمندساختن، انجام دادنی که به مجموعه
  )فناوري. (قصد تغییر دادن جهان به

 شوند ها و اکتشافات علم وفناوري طرح می سواالت نوعی که در دو حوزه پژوهش  :
توان آنچه که اتفاق افتاده  چه اتفاقی رخ داده است؟چرا این اتفاق افتاده است؟ چگونه می

ور به در مقابل چگونه می تواند این منظ) علم(توضیح داد؟ علل این رویداد چیست؟  
صورت قانونی برآورده شود؟ چگونه کارآمد طراحی شده است؟چگونه این طراحی با سامانه 

  )فناوري(هاي مورد قبول سازگار است؟  ارزش
 فناوري(در مقابل تحلیل و دانش عملی ) علم(راه حل، دانش نظري : دستاورد( 

 در مقابل ، ساختار  )علم(ساختاریافته، بیش و کم فرآیند علمی الگوریتمی : ماهیت فرآیند
 )فناوري(نیافته، سیال، اکتشافی، وابسته به ابتکار فردي یا جمعی 

 در ) علم(نزدیک به واقعیت خارجی،  قابلیت اثبات و رد کردن  :اعتبار و سنجش لزوم
 )فناوري. (مقابل درجه پاسخگویی به نیازها و حاالت متصور امور و کارایی

 در توضیحات جایگزین پیشنهادي براي یک پدیده  به ندرت، رقابت کم :کثرت توانایی
هاي پیشنهادي  ها و مدل در مقابل فراوان، رقابت شدید در پیشنهاد تحلیل) علم(واحد، 

 )فناوري(

 در ) علم(هیچ تا حداقل  :ي، فرهنگ یا موقعیت محلی غیر ذاتی یا وابستگی به زمینه
 )فناوري(مقابلِ حداقل تا تماما وابسته 

  در مقابلِ اصول عمدتا بر ) علم. (اصول بر فرآیندها حاکمیت دارند :اخالقیوابستگی
 )فناوري. (کنندمحصوالت حاکمیت می

 ي کشف که هوش   منطقی، تحلیلی، همراه با درجه تفکر شهودي در  زمینه :نوع منطق
 هوش فناورانهدر مقابل غیر خطی، جامع، خالق، در بر داشتن ) علم(علمی را در بر دارد 

 )فناوري(در عرض 

 فناوري(اي  در مقابل میان رشته) علم(اي   علم رشته: هویت  یا مبانی دانشی( 

 در مقابلِ ) علم(باال، ولی نه مطلق، علم معرف حقیقت است اگرچه ثابت نیست  :ماندگاري
  .کم، مستعد تغییر در نیازهاي و مسائل نوظهور ، تغییرات ثابت غالب است
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  .دارد بیان می

  .هاي این دو حوزه به شرح زیر است یکی دیگر از تفاوت همچنین

 براي اطالع عموم و  تحقیقات علمی و نتایج ها دستاوردها و کشف :نشر دستاوردها
در صورتی که . گردد برداري افراد ذینفع از طریق رسانه ها یا سخنرانی علنی می هرهب

انحصار فرد یا گروهی قرار دارد فناورانه به دلیل منافع اقتصادي در  اختراعات دستاوردهاي
حمایت ت گردد و براي مدت معینی تح اعالن عمومی نمی آورده است و  که آن را به دست

  . گیرد معنوي قرار میفکري و مالکیت  یقانون

  سازوکار تربیت فناورانه 2.5
  آفرینان در تربیت فناورانه نقش  2.5.1

ها و  گونه بیان شده است که در تربیت فناورانه گروه در برنامه درسی تربیت فناورانه دانشگاه اونتاریو این
  . افرادي ایفاي نقش دارند که بدون حضور هر کدام از آن ها این فرآیند نمی تواند تکمیل گردد

  آموزان دانش 2.5.1.1

ها باید تالش الزم را براي کسب  آن. ی دارندهاي فراوان آموزان در رابطه با یادگیري فناوري مسئولیت دانش
یابی ها انکار ناپذیر  هاي خود داشته باشند و رابطه بین تالش و دست موفقیت در مدرسه و بکارگیري یافته

آموزانی هستند که به دلیل مواجه شدن با  دانش. اي بیشتر براي کار است است و خود به عنوان انگیزه
 و صبر، توجه،. در قبال یادگیري خود، مشکالتی را پیدا خواهند نمود لیتهایی براي پذیرش مسئو چالش
 این با. داشته باشد آموزان دانشگونه از  این موفقیت به اهمیت بسزایی در جهت  تواند می معلمان تشویق

 دانش همه براي آموزش از مهمی بخش یادگیري و خود پیشرفت براي مسئولیت گرفتن نظر در حال،
 آموزش فناوري با مرتبط هاي مهارت و مفاهیم بر تسلط .باشد شان می شرایط گرفتن نظر در بدون آموزان،

 دنبال فعال طور به که آموزانی دانش این، بر عالوه .دارد نیازمشارکتی  هاي مهارت توسعه و مطالعه، کار، به
 و درك. سازند می غنی و داده گسترش هستند، درك خود از فناوري را  درس کالس از خارج هاي فرصت
باز  هاي فعالیت گیر مواردي چون در آنها که کرد خواهدبه همان اندازه رشد  آموزان این دانش هاي مهارت

 منابع مجالت، مثال، عنوان به( در رابطه فناوري خواندن ،) مدل نساخت مثال، عنوان به( فناوري خلق شامل
 )فناوري هاي نمایشگاه در حضور مثال، عنوان به( فناوري هاي پیشرفت مورد در یادگیري و ،)اینترنتی

  .باشند
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  والدین 2.5.1.2

 آموزانی دانش که دهد می نشان مطالعات. کنند آموز ایفا می دانش یادگیري از حمایت در مهمی نقش والدین
آشنایی . درگیر باشند ها آن آموزش مادرشان نیز در و پدر دهند که  کارهاي خود را انجام می بهتر مدرسه در

آموزشی چه چیزهایی آموزش  هاي دوره در ها معین کند براي آن تواند می ها  ، آندرسی برنامه با والدین با
ها انتظار چه چیزهایی را براي یادگیري  نمایند و  آن شان چه کسب می پسران و دخترانشود، و  داده می

با فرزندانشان در مورد کار  بحث) 1. دهد ایش میوالدین را در این موارد افز توانایی آگاهی این. داشته باشند
برقراري ارتباط با معلمان فرزندانشان،  و پرسش سواالت مربوطه در مورد پیشرفت تحصیلی ) 2ها ،  آن

تحصیلی، به والدین در مورد تفسیر نظرات  مختلف هاي دوره در انتظارات از آگاهیهمچنین . فرزندانشان
آموز و همکاري با معلم در جهت بهوبد یادگیري فرزنداشان کمک  ی دانشمعلم  در مورد پیشرفت تحصیل

تواند از یادگیري فرزندانشان حمایت کنند شامل  ها والدین می هاي موثري که از طریق آن روش .خواهد نمود
هاي آموزشی والدین،  مواردي چون حضور در جلسات گفتگوي والدین و معلمان، شرکت در جلسات کارگاه

آموزان براي تکمیل تکالیف در  ها و شوراهاي مدارس، و تشویق دانش هاي انجمن شدن در فعالیتدرگیر 
باشند تمایل داشته باشند که  ممکن والدین مدرسه، عادي هاي فعالیت از حمایت بر عالوه .  باشد منازل، می

هایی براي پرسش و انعکاس موارد جاري باشند که می تواند شامل اخبار در مورد  براي فرزندان فرصت
  .باشد هاي مختلف فناوري تحوالت در زمینه

  معلمان 2.5.1.3

 به کمک براي مناسب راهبردهاي آموزشی معلمان. آموزان مکمل یکدیگر است مسئولیت معلمان و دانش
 مناسب هاي بخشند همانند بکارگیري روش درسی را بهبود می برنامه انتظارات به در رسیدن آموزان دانش
 در آموزان دانش همچنین معلمان .آموزان را بهبود می بخشند دانش میزان یادگیري ارزیابی و ارزشیابی براي

 در موفقیت که براي حساب کردن هاي مهارت و شفاهی، هاي برقراري ارتباط نوشتن، توسعه و بهبود خواندن،
معلمان شور و شوق به همراه رویکردهاي متنوع آموزش و  .کنند می آموزش الزم است را حمایت هاي دوره

یادگیري صوتی براي هر  هاي آموز و ایجاد اطمینان از فرصت ارزشیابی، توجه به نیازهاي مختلف دانش
  .آورند آموز را به کالس درس می دانش

معلمان همچنین به . موزان کمک نمایند تا حل مسئله را درك نمایندآ این نیاز دارند تا به دانشمعلمان به 
حل هاي جایگزین براي حل  این نیازمندند که که دانش آموزان را براي استدالل نمودن تشویق، بررسی راه
کالت و مسائل خود را مرتفع مسائل تشویق نمایند تا دانش اموزانی را تربیت نمایند تا بتوانند به موفقیت مش

هاي طراحی شده اطمینان حاصل نمایند و دانش  و باید در مورد رعایت اصول ایمنی در طول فعالیت .نمایند
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اي تشویق کنند که خود را درقبال حفظ سالمت خود و دیگران در هنگام فعالیت و کارهاي  اموزان به گونه
هاي فناورانه کسب  ت الزم را فعالیترموزان دانش و مهاآدانش  و از این که. مربوط به فناوري مسئول بدانند

  .اند اطمینان حاصل نمایند نموده

  مدیران مدارس 2.5.1.4

از با کمک معلمان باید شرایطی را فراهم نمایند که مدیران مدارس در حقیقت در فرآیند تربیت فناورانه 
و کلیه لوازم و تجهیزات الزم را  .ن باشند، مطمئکنند یابی پیدا می تساموزان به اهداف خود د که دانش این

گروه هایی متشکل از معلمان تشکیل داده و . براي تحقق تربیت فناورانه در فضاي مدرسه فراهم نمایند
موزان با توجه به شرایط و آ و براي دانش. راهبردهاي مناسب براي تربیت فناورانه را ارتقاء دهند

ها  انفرادي تهیه دیده شود و مطمئن شوند که دانش اموزان از این برنامه تربیتیهاي  هایشان برنامه توانمندي
  .نمایند حداکثر استفاده را می

     کننده مشارکتجوامع  2.5.1.5

ها،  توانند  شامل کالج این جوامع مشارکت کننده که در فرآیند تربیت فناورانه مدارس را یاري کنند می
باشند  محلی، و داوطلبان محلی هايکسب و کار و اي هاي حرفه هاي کارگري و یا سازمان ها، اتحادیه دانشگاه

مؤسسات عالی .  حمایت نماینددر داخل و خارج مدرسه را را  تربیت فناورانهتمرکز بر مآموزش و ترویج  که 
مانند شب تحصیالت والدین ، (در مدرسه برگزار می شود  هایی را  برنامه ندتوان ذینفع میجوامع و سایر 

با شرکاي هیئت مدیره مدرسه ، و )هاي مشترك  ، و سرمایه گذاريات مهارت هاي فناورانهمسابقتکنو
 .اجتماعی خود را با ارائه فرصت هاي آموزشی در جامعه همکاري کنند

نقطه آغاز براي تربیت فناورانه افتراق : گوید تربیت فناورانه مینقطه آغازین دکتر مهر محمدي در خصوص 
هکارهاي براي رفع عدم  راهمچنین  وي .است و توجه به تربیت فناورانه بیت فناورانهبین تربیت علمی و تر

تواند ناشی از خلط میان تربیت علمی و فناورانه باشد ارائه می نماید که این  توجه به تربیت فناورانه که می
  :ها عبارتند از  کاره راه

  عی ترکیب یافته با سایر موضوعات جدا و یا موضو/ به عنوان یک موضوع مستقلتوجه به فناوري
  درسی

 یابد اي یا پروژه محور ارتباط می تربیت فناورانه با وضوح بیشتر با مفهوم  آموزش پروژه.  
  مانند تورم و نرخ بیکاري در علم اقتصاد( هاي متناقض حل راهتفکر تلفیقی و( 
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 در تناسب با قواي ذهنی و  هاي براي حل مسائل واقعی فناوري گونه ریزي ایجاد فرصت برنامه
  آموزان هاي دانش ظرفیت

 ایجاد فرصت هایی براي حل گروهی مسئله یا کار مشارکتی بر روي یک پروژه از طریق اینترنت  
  آموزش هنر به عنوان بخش الزامی از تربیت فناورانه  
 هاي ویژه تربیت معلمان  برنامه  
 اي ترویج فرهنگ نوآوري در سطوح مدرسه  

استفاده از فناوري و بستر استفاده از فناوري در تعلیم و تربیت : گوید نیز  در این مورد می) 1393(مجیدي 
استفاده از فناوري به شکل مطلق باید . فراهم شود با استفاده ابزاري و هوشمند سازي متداول متفاوت است

  سازو کارش فراهم شود

سال بعد در فضایی که با  20تربیت شود که فرد باید طوري . هاي آینده فرق دارد گیري فناوري و جهت
بافت فناوري در آینده  که اینتصور  .فناوري درگیر می شود با آن تربیت شود پس آینده نگاري فناوري است

که نه یعنی سازوکارهایی باید باشد در تربیت فناورانه  ،فراگرفتن ماهیت و خصوصیات فناوري .چگونه است
در مورد فناوري تصمیم بگیرد و چگونگی بلکه  یات فناوري را بشناسدصماهیت و خصو یادگیرندهتنها 

ها و  سازمان انتخاب فناوري و تعامل با آن را تصمیم بگیرد و در عینیت بخشی فناوري از سازو کارهاي اصلی 
رساند که یک وزارتخانه به عنوان متولی  فناوري و فضاي فناوري ما را به جایی می .است ها نقش سازمان

براي تحقق . تعلیم و تربیت نقش اصلی ندارد و جا باید عوض شود  میدان تربیت فناورانه فراتر از این هاست
تربیت فناورانه باید درهاي مدارس و دانشگاه باز شود و مدارس بشود جامعه و جامعه بیاید تو مدارس و 

ها و  کردن براي برخورد با واقیعت آماده ،تربیت .و همه درگیر این فضا شوند. تربیت همه جا اتفاق بیفتد
درك حقایق و اگر این نگاه حاکم شود فناوري جاي خود به عنوان واقعیت بنشیند و نه به جاي حقیقت 
بنشیند  و نباید فناوري حقیقت شود و تربیت باید این مراقبت را  از خود داشته باشد و نقطه آغازین براي 

ه فناوري و تربیت است این دو نقطه آغازین اگر تغییر کرد  حاال این اتفاق تغییر نگرش خود به دو مقول
شود و خلق جدیدي اتفاق می افتد که متاسفانه این  ملغمه این تغییر نگرش  در تربیت فناورانه  دیده می

  .غییر نگرش در متون دیده نمی شودت
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این پژوهش از منظر هدف، کاربردي است و نتایج حاصل براي اجراي تربیت فناورانه در آموزش و پرورش 
شناسی، تحقیقی کیفی از نوع تحلیل مفهومی محسوب  و از نقطه نظر روش. قابل استفاده خواهد بود

  . گردد انجام می یا پژوهش تلفیقی 59گردد که با رویکرد سنتز پژوهی می

يِ خاص ترکیب   هاي مروري ارزیابانه است که به عنوان مجموعه اي از پژوهش نتز پژوهی گونهبه طور کلی س
 و تمرکز یپژوه سنتز مورد در اریف ارائه شدهتع اکثردر . شود هاي ادبیات مروري تعریف می یافته از مشخصه

هاي  تلفیق پژوهشدانند که در آن براي  را روشی می پژوهش سنتزشود که  اصلی بر این معطوف می هدف
  ). 2010و کوپر ،  1994، 60کوپر و هج(گردد  تجربی به منظور ایجاد یک تعمیم تالش می

  مفهومی تفسیر/تحلیلمفهوم پردازي،  3.1

هاي  هایی از ساختارهاي مفهومی موجود، یعنی مجموعه مفاهیم از طریق تغییر دادن یا بازسازي جنبه
این امکان را به ما بدهند تا  شوند، براي آن که مفاهیم نوین ایجاد می. شوند مفاهیم مرتبط با هم ایجاد می

مفاهیم نوین براي . رسند ها ناکافی به نظر می وظایفی را به انجام برسانیم که مفاهیم موجود براي انجام ان
تا وند ش برخی براي آن طراحی می. شوند به یک یا چند مورد از انواع بسیار مختلف مقاصد ساخته مینیل به 

شوند که معیارهاي توصیفی  همچینین برخی از مفاهیم براي آن ساخته می. تر کنند مفاهیم مبهم را دقیق
شوند که به طور  و سرانجام مفاهیم براي آن ساخته می. براي بکارگیري اصطالحات ارزشی را مشخص کنند

مقوله بندي مفیدي را در خصوص  و بنابر این روشن مولفه هاي برخی از مفاهیم انتزاعی را متمایز کنند
است  تربیت فناورانهموضوع اصلی این پژوهش مفهوم پردازي  .ي مرتبطی از پدیده ها فراهم سازند مجموعه

مهرمحمدي، (  که در این پژوهش سعی شده است تا به روش سنتز پژوهی مورد تحلیل مفهومی قرار گیرد
1392(.  

باشد  ناظر بر فراهم آوردن تفسیرهاي عینی شایسته از مفاهیمی می این نوع از پژوهش از نوع تفسیر مفهوم، 
ها در  که گزاره براي این. گیرد نامه درسی مورد استفاده قرار می هاي بر بندي مطالعات و طرح که براي صورت

ردان مورد غایات، اهداف و اصول برنامه درسی مفید باشند، باید به اصطالحاتی با میزان کمتري از انتزاع برگ
که چگونه این  تري در این مورد به دست آورد و این این امر مستلزم آن است که فهم گسترده. شوند

پژوهش از نوع تفسیر مفهوم، ناظر بر فراهم آوردن تبیینی موجه از .  کنند اصطالحات به هم ارتباط پیدا می

                                         
59 Research synthesis 
60 Cooper &  Hedges 
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د، اما ان نون تحلیل مفهوم مختلفهر چند ف. است 61هاي مربوط به یک اصطالح در زبان عادي ي ارجاع دامنه
گنندگان توانمند زبان در شرایط مختلفی که به صورت دقیق  که استفادههمه متضمن این نکته هستند 

   .چه نخواهند گفتیا  چه خواهند گفتمعین شده باشند، 

ه دشوار بندي تجویزهایی براي انجام این نوع مطالع از آنجا که تحلیل مفهوم اشکال مختلفی دارد، صورت
ها در تحلیل مفهومی غالبا مفید یا  هاي دقیق پیشنهادهایی در مورد اموري هستند که انجام آن تحلیل. است

 7ها پرهیز شود که این موارد در منابع در قالب  هایی است که باید از آن مهم است و نیز ناظر بر لغزش
این مفهوم براي اولین بار . باشد فناورانه میمفهوم مورد تحلیل در این تحقیق تربیت . اند رهنمود یاد شده

ي برنامه درسی و در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش  و مبانی سند تحول  نظران حوزه توسط صاحب
  ).1392مهرمحمدي، ( بنیادین آموزش و پرورش مفهوم پردازي شده است

ه صورت خواهد پذیرفت ، مفاهیم و ک نظران این حوزه بر اساس مرور در ادبیات مربوطه و مصاحبه با صاحب
اصطالحاتی که در مقایسه با تربیت فناورانه از انتزاع کمتري برخوردارند و در عین حال در ارتباط با مفهوم 

  . باشند، مورد بررسی قرار خواهند گرفت فوق می

بر اساس  (Education)ترین معادل التین براي تربیت  الزم به ذکر است که مطابق با بهترین و مناسب
توان به صورت  مبانی سند تحول بنیادین نظام تعلیم و تربیت جمهوري اسالمی، تربیت فناورانه را می

technological education   به التین ترجمه نمود که بر این اساس در متون التین این مفهوم با کلید
  .ي فوق مورد تحلیل  و بررسی قرار گرفته است واژه

  سنتز پژوهی 3.2

حات متعددي وجود دارند که ممکن است در پژوهش به صورت قابل تعویض با یکدیگر مورد استفاده اصطال
. باشند این واژگان شامل مرور ادبیات، تحقیق مروري، تحقیق تلفیقی، سنتزپژوهی و فراتحلیل می. قرار گیرند

در مقایسه با بقیه  از آنها  ی دیگرکه برخ یهستند، در حال یضقابل تعو اصطالحات یناز ا یدر واقع، برخ
به  به طور معمول یاتادب مرور .62ترین عبارت مرور ادبیات است گسترده. باشند میتر محدود یاتر و  گسترده

 شوند هاي اولیه جدید ظاهر می هاي داده و معرفی اختصاري براي گزارشمستقل عنوان اثر تفصیل یافته 

                                         
61 Ordinary Language 

نماید روند انجام نظر سنجی در مورد منابع و مواد از قبل انتشار  را اینگونه تعریف می  مرور ادبیات،   انجمن روانشناسان آمریکا مرجعِ هاي پایگاه داده 62
 هاي جدید نیستند ولی همین اطالعات وجه مشترك تمام تعاریف در مورد مرور ادبیات بر این اندیشه است که عمدتا مبتنی بر حقایق و یافته. یافته

 .گردند می  سنتزسپس  و غربال، ساده، بندي، طبقه لیل،، تجزیه تحطی مراحلی  اولیه موجود در نشریات
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در جهت مقاصد تواند  ی، مشود ظاهر می یدجد يها تقل از دادهمس یاتادبمرور که  یهنگام  ).1998کوپر، (
تواند تمرکزها، اهداف، دورنماها، راهبردهاي پوششی،  در این حالت می. گوناگونی خدمت رسانی نماید

پژوهش،  یجتواند بر نتا یم یاتادب مروربه عنوان مثال، . ها و مستمعین مختلفی را  داشته باشد بندي سازمان
 يتواند تالش برا یم یاتادب مرور. نمایدتمرکز  ینهمه ا یاو  ي،کاربرد يها ها، برنامه یهنظر ،یقروش تحق

سطوح مرتبط  ینپل ب یجادا ی،قبل یآثار علمبه نقد کشاندن ، اند هگفتیا انجام داده و  یگرانآنچه که د تلفیق
  .ها، باشد ینهمه ا یاو  ،زمینه یکدر  يمسائل مرکز ییشناساموضوع، 

اغلب به طور قابل تعویض با یکدیگر در ادبیات علمی بکار  64، مرور نظامند63واژه سنتز پژوهی، تحقیق مروري
ولی . شود شوند، اگر چه برخی از اوقات به طور ضمنی اختالف بسیار ظریفی در معانی نیز دیده می برده می

  .شود برده میبه عنوان مترادف سنتز پژوهی بکار  65ي فراتحلیل یا متا آنالیز واژه

د تفاوت سنتز پژوهی و سایر مفاهیمی که در ترادف آن ممکن است در مرور ادبیات مور) 2011( 66کارد
  .، به تصویر کشده است3.1شکل استفاده واقع شود را در

 
 67ادبیات مرور هاي ارتباط انواع روش - 3.1 شکل 

                                         
63 research review 
64 systematic review  
65 Meta analysis 
66 Card 

 . اي براي تعیین کمی تفاوت هاي میان دو گروه است روش ساده  effect sizeیا  اندازه اثر 67
h p://www.leeds.ac.uk/educol/documents/00002182.htm 
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اکثر . گردد می یفتعرنیز  یاتادب مرور خاصِ يِها یژگیمجموعه وبخشِ همراه  تواند به عنوانِ یم یسنتز پژوه
را بر روي این معطوف  خود یو هدف اصل  اولیهتمرکز ند  ا ارائه شده یدر مورد سنتز پژوهکه  یفیراتع

هاي  یافتن محدودیتو همچنین  ایجاد تعمیمتحقیقات تجربی با هدف  ادغاماند که تالشی براي  داشته
  . باشد میتعمیم 

کنند  انتقادي تحقیقاتی را که تالش می یلمربوطه، تحل يها یهبا توجه به نظر یشههم یباتقر یسنتز پژوه
هاي ادبیات را حل و فصل کنند و سعی در شناسایی مسائل مرکزي در تحقیق آینده را دارند، پوشش  ستیزه

   . دهند می

 با که است گوناگون انواع داراي پژوهی سنتز: گوید پژوهی می نواع سنتزنیز در خصوص ا) 1394(طالیی 
 انتخاب به دست ها ن آ میان از تلفیق، مورد هاي در پژوهش شده گرفته کار به رویکردهاي و هدف به توجه

 .داد قرار) عددي(کمی و  )واژگانی( کیفی دسته دو در پژوهی را سنتز توان می کلی طور به .شود می زده
 فراتحلیل اکنون هم) گالس( شناسیم می فراتحلیل مفهوم با بیشتر ،دارند قرار کمی دسته در که را هایی آن

 پژوهشی مراکز که طوري به است، کرده پیدا پیشرفته و مستقل تحقیق روش یک ، مثابه به را خویش جایگاه
 حوزه در )پرینگ و تامس. (است شده ایجاد پراکنده هاي پژوهش هاي داده فراتحلیل و تلفیق با هدف اي ویژه

 همچون سنتز پژوهی از نوینی هاي روش به منجر شناسانه روش و نظري حوزه توسعه نیز، کیفی هاي پژوهش
  )تامس و  پیج  بارنت،( انتقادي  تفسیري سنتز و متنی سنتز مضمونی، سنتز ، نگاري مردم فرا و فراروایت

اشاره  )یا پیکر بندي(  69و ترکیبی 68عییپژوهی به دو گونه تجم وي همچنین در خصوص سنتز .است شده
 پژوهی سنتز و فیزیکی تغییر همانند تجمیعی پژوهی سنتز" گوید و در بیان تفاوت این دوگونه میدارد  می

 جمع هم با شده انتخاب هاي پژوهش هاي یافته اولی در. است واکنش یک در شیمیایی تغییر همانند ترکیبی
 ،دیگران هاي یافته دومی در. هستیم آن شاهد کمی هاي پژوهش فراتحلیل در بیشتر آنچه مانند شوند می

  ."شوند می بازآفرینی جدید هویتی با سپس و ترکیب دیگر هاي داده با که شوند می هایی داده به مبدل خود

  

  مراحل سنتز پژوهی 3.3

  :باشد مرحله زیر می 6سنتز پژوهی داراي ) 1994( 70بر اساس مرحله بندي کوپر و هدج

                                         
68 Aggregative 
69 Configurative 
70  Cooper and Hedges 
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 بندي مسئله که در این مورد باید تحقیقات اولیه پیرامون موضوع تحقیقی  تنظیم یا فرمول
 .موجود باشد

  هاي  هدف از جستجو در ادبیات این است که تمامی پژوهش(جستجو در ادبیات مربوطه
 )انجام شده در این خصوص را پوشش دهد

  هایی از متن ادبیات مورد مرور را  پژوهشگر سنتزي باید در این وحله بخش( ها  دادهارزیابی
 ).دهی به سواالت تنظیم شده، کمک نماید را استخراج نماید تواند در پاسخ که می

 71ها  تجزیه و تحلیل داده. 

  تفسیر نتایج 

 ارائه براي عموم  

  72بندي مسئله فرمول  3.3.1

که باید  گردد که عبارت است از این فرمول بندي یک مسئله در سنتز پژوهی توسط عامل مهمی تحمیل می
حال سوال این است که چه میزان . تحقیقات اولیه بر روي یک موضوع، قبل از سنتز و هدایت موجود باشد

ن پژوهش در مورد پژوهش باید موجود باشد؟ اگر سوال پژوهش مهم است، جالب است که بدانیم چه میزا
روش فراتحلیل براي ادبیاتی که حداقل شامل . مسئله وجود دارد، حتی اگر هرگز پاسخی وجود نداشته باشد

که پژوهشگران یک  در برخی از شرایط از جمله این. گیرد باشد، مورد استفاده قرار می دو آزمون فرضیه می
تواند، قانونی  اند، کاربرد متا آنالیز می د سنتز نمودهجفت مطالعه تکراري را بر اساس مطالعات آزمایشگاهی خو

. با این حال بسیاري از  دانشمندان معتقدند که مزایاي این چنین سنتزهایی محدود خواهد بود. قلمداد گردد
که چه تعداد تحقیق براي سنتز پژوهی الزم است؟ پاسخ این این است که تعداد  تر به این سوال  پاسخ کلی

  . ها و مشخصات مسئله بستگی داشته باشد متنوع باشد و به تعداد خصیصهتوانند  می

                                         
نظران است که مطابق با متدولوژي این روش  ها در این پژوهش روش تحلیل کیفی به روش استقرایی در  متون ادبیات موجود و مصاحبه با صاحبروش تحلیل داده 71

، 71کول(هایی از محتواي مورد نظر که در برگیرنده پیام خاصی  ها بخش نوشتاري مصاحبه در طی مرور و مطالعه ادبیات موجود و متن. به شرح زیر انجام خواهد شد
دهی کیفی  در توصیف ماهیت، مبانی، مولفه ها و سازوکار تربیت فناورانه می باشند انتخاب و استخراج شده و در طی فرآیند سازمان)  1991، 71وست برگو   1988

کدهاي مشابه در یک گروه قرار (و  گروه بندي شده ) هاي کد در برگه(شود، سپس کدها در کنار هم قرار گرفته  اختصاص داده می، 71ها، به هرکدام یک کد باز داده
، در مرحله بعد )1392ابوالمعالی الحسینی، (باشد  ها می  بندي که هدف از آن کاهش تعداد طبقه) 71گردند، کدگذاري محوري گرفته و کدهاي نا مربوط حذف می

هایی است که  گیري از تفسیر داده گیرد که هدف از آن بیان معانی و ایجاد دانش در مورد پدیده و موضوع مورد نظر است که به نوعی تصمیم بندي کدها صورت می قهطب
  .هش می باشندگیرد، که منتج به پاسخ سواالت طرح شده در پژو در نهایت فرآیند خالصه سازي صورت می. اند در درون یک طبقه قرار گرفته

 
72 problem Formulation 
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  جستجوي ادبیات  3.3.2

حال،  ینبا ا. باشد اي از سنتز پژوهی است که کامال با تحقیقات اولیه متفاوت می جستجوي ادبیات مرحله
هدف . باشد نمی یهاول ينمونه از داده ها يجمع آور بی شباهت با ه،مطالعات مربوطآوري ادبیات براي  جمع

ي ادبیات، تالش براي سنتز جامع شمولی است که قادر خواهد بود پژوهش را به سمت موضوع از جستجو
کنند  هایی که او پیمایش نموده است ادعا می کوپر دریافت که نیمی از مرورکننده. مورد عالقه  هدایت نماید

که از این میان سه چهارم اظهار . اند نموده ها تمامی یا تقریبا تمامی ادبیات مرتبط را شناساییکه آن
اند، جستجو در ادبیات و یافتن ادبیات  اند تا زمانی که در مورد دستیابی به هدف احساس رضایت نکرده داشته

اند  اند که جستجوي خود را هنگامی که احساس کرده اند و تقریبا یک سوم نیز گفته مرتبط را متوقف نساخته
. اند ا در موضوع با اطالعات اضافی تغییر نخواهد نمود، جستجوي خود را متوقف ساختهه درك و استنتاج آن

اند که هنگامی که بازیابی اطالعات به طور غیر قابل قبولی دشوار گردیده  و تقریبا یک ششم نیز اظهار داشته
ابل دسترس در هاي ق تحقیقات اولیه که نمونهدر مقابل . اند است، جستجو در ادبیات را متوقف نموده

با این حقیقت روبرو است که هر منبع  اند،  جستجوي ادبیات هاي نسبتا خوبی تعیین تعریف شده چارچوب
که تعصب در آن را ایجاد هاي اولیه، پژوهشگر را فقط به بخشی از مطالعات مرتبط  منفردي از گزارش

   .سازد رهنمون میکند،  می

  ها ارزیابی داده  3.3.3

هایی از هر سند را که  نماید، باید بخش آوري می کننده، ادبیات مرتبط با مسئله را جمعبه مجرد اینکه سنتز 
. پاسخ به سواالتی که منجر پژوهش در زمینه مورد نظر شده است، کمک خواهند نمود را استخراج نمایند

اندیشه و  شود، آزمونی مستحکم از صالحیت، ها مواجه می مسائلی که سنتز کننده در طول کدگذاري با آن
حل هاي ارائه شده براي مسائلی که در سهم سنتز نفوذ قابل توجهی  راه. کند نبوغ سنتز کننده فراهم می

آورد، شامل این است که  یبوجود مبیشترین بحث را که  کدگذاري مطالعات ی ازیها جنبه. خواهند داشت
هاي  کیفیت در روش. سازي ارائه دهد ها را در مطالعات اولیه طراحی و پیاده سنتزکننده چگونه باید تفاوت

باید از لحاظ ارزشی نیز آیا ارزیابی به چه معنا است؟ اگر مطالعات از نظر کیفیت متفاوت باشند،   تحقیق
عداد زیادي خدشه و عیب هستند، باید از نمونه محروم شوند؟ در هایی که داراي ت متفاوت باشند؟ آیا پژوهش

ها سواالتی است  گردد؟ این یک گزارش تحقیق ناقص چگونه کیفیت تحقیق  توصیف شده، درجه بندي می
اگر سنتز کننده جنبه خاصی از مطالعات را براي کدگذاري . ها باید پاسخ داد که در مرحله ارزیابی به آن

که  راهبرد کلی براي این. بنابراین بخش مورد نظر در تحلیل نتایج در نظر گرفته نخواهد شدانتخاب نکند،  
کدام اطالعات باید از گزارش تحقیق اولیه استخراج گردد، کاري مشکل است و باید وراي آن چیزهایی باشد 
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ود، انجام شد، چه باید کدگذاري ش  گیري در مورد آن به مجرد اینکه تصمیم. که خیلی انتزاعی هستند
سنتزکننده نیازمند دانستن این است که چگونه عمل کدگذاري روي ادبیات را انجام دهد و چگونه به ارزیابی 

راهنماهاي معتبر متعددي براي این کار  .سازي شده بپردازد ها با چارچوب کدگذاري پیاده وثوق و اعتبار آن
براي این منظور سه رویکرد مهم وجود دارد که شامل،  که. وجود دارند که هر کدام نقاط قوت و ضعفی دارند

درون سنجش ، میزان اطمینان کدگزار ، و تحلیل همراه با حساسیت و یا کاربرد راهبردهاي کدگذاري توافق 
رغم قواعد کدگذاري متفاوت از استحکام برخوردارند  علی ،که آیا نتایج سنتز چندگانه براي تعیین این

گردد که این بخش از روش تحقیق سنتز پژوهی از نقش و حساسیت بسیار باالیی  یلذا مشخص م. باشد می
به طور خالصه نکاتی که در این مرحله مورد توجه قرار . در ایجاد نتایج قابل اطمینان سنتز برخوردار هستند

ها و  تگیرند شامل، قضاوت در مورد کیفیت تحقیقات اولیه، تعیین متغیرهاي جالب توجه و تحلیل فرص می
  .باشد مند و ارزیابی روي تصمیمات کدگذاري می کدگذاري نظام

  ها تحلیل داده  3.3.4

هر پژوهش علمی نیازمند این است از عملیات عینی به مفاهیم انتزاعی پرش نماید، هم پژوهشگران پژوهش 
تایجی کلی  در به سمت ن  هاي نمونه هاي موجود در داده اولیه و هم سنتز پژوهان هر دو باید از الگوي داده

شباهتی بین عملکرد  1970تا اواسط دهه . مورد الگوهایی که در جمعیت هدف موجود است پرش نمایند
ها را ارائه  اي که محققان اولیه مجبور بودند که آمار نمونه به گونه. محققان اولیه و سنتزپژوهان وجود نداشت

در مقابل، . هاي آماري استفاده نمایند از آزمون ها، دهند و براي اثبات هر گونه نتایج برخاسته از داده
ها  ستنزگران سنتی، داده. هایشان نبودند سنتزپژوهان مجبور به اعمال فنون آماري استاندارد در تحلیل داده

هاي تحلیل منطبق  روش. کردند هاي شخصی ناشناخته تفسیر می را با استفاده از قواعد درك شده از استنتاج
قواعد مشترك استنتاج بکار برده شده در بنابراین توصیف . باشد سنتزگر میردي با دیدگاه خاص ف

وجود ذهنیت در تحلیل ادبیات مورد مرور منجر به ایجاد شک در ). 1998کوپر،(سنتزپژوهی امکان نداشت 
 ها از جمله، هایی را براي تحلیل داده وي براي جلوگیري از این تشکیک شیوه. گردد ها می تحلیل داده

 یبترک ی، فراتحلیل، سنتز اثرات اصلی و متقابل، فنعلوم اجتماع یقاتها در تحق داده یلتحل يها روش
ترکیب آماري ( اثر اندازه در مطالعات ، ترکیبارتباط ، سنجش استحکاممستقل هاي مهم یافتهسطوح 

 یانسوار یلتحل، 75اثرها  زهدر تحلیل اندا 74و تصادفی 73هاي اثرات ثابت شده هاي اثر با برداشت از مدل اندازه
  .دارد بیان میرا ها  میان یافتهدر اثر اندازه 

                                         
73 Fixed-Effects Models 
74 Random-Effects Models 



 85 شناسی پژوهش      روش: ومسفصل                                                                                         

 

 

 .تحلیل کیفی متن است مبتنی بر ها،  در بخش مرور ادبیات و انجام مصاحبهها،  در این پژوهش تحلیل داده
ها در این پژوهش روش تحلیل کیفی به روش استقرایی در  متون ادبیات روش تحلیل دادهبه عبارتی گویاتر، 

در . نظران است که مطابق با متدولوژي این روش به شرح زیر انجام خواهد شد موجود و مصاحبه با صاحب
هایی از محتواي مورد نظر که در  ها بخش طی مرور و مطالعه ادبیات موجود و متن نوشتاري مصاحبه

در توصیف ماهیت، مبانی، مولفه ها و سازوکار )  1991وست برگ، و   1988کول، (خاصی  برگیرنده پیام
ها، به هرکدام یک  دهی کیفی داده می باشند انتخاب و استخراج شده و در طی فرآیند سازمان تربیت فناورانه

روه بندي شده و  گ) هاي کد در برگه(شود، سپس کدها در کنار هم قرار گرفته  کد باز، اختصاص داده می
که هدف از ) گردند، کدگذاري محوري کدهاي مشابه در یک گروه قرار گرفته و کدهاي نا مربوط حذف می(

بندي کدها صورت  ، در مرحله بعد طبقه)1392ابوالمعالی الحسینی، (باشد  ها می  بندي آن کاهش تعداد طبقه
یده و موضوع مورد نظر است که به نوعی گیرد که هدف از آن بیان معانی و ایجاد دانش در مورد پد می

در نهایت فرآیند خالصه سازي . اند هایی است که در درون یک طبقه قرار گرفته گیري از تفسیر داده تصمیم
سنتز در این روش در حقیقت  .گیرد، که منتج به پاسخ سواالت طرح شده در پژوهش می باشند صورت می

هاي حاصل از مرور ادبیات به صورت  اي که یافته به گونه رفتپژوهی به صورت ترکیبی صورت خواهد پذی
  .گردند و سنتز میترکیب ها مجددا با شکلی جدید  سازي شده از آن نتایج خالصهو  گردیده داده وارد عمل

  تفسیر نتایج   3.3.5

ادعاهاي متناسب با  مند بکارگیري دقیق از اظهارات اخباريیازن یسنتز پژوهش یک یجمناسب از نتا یرتفس
باشند و توصیف مناسبی براي  مشخص نمودن نتایجی که گواهی هر ادعا میشواهد،  ي، درباره ارائه شده

هایی با قابل  هاي از دست رفته اشاره دارد که حتی در چارچوب در این بخش به داده کوپر. باشد ادعاها ، می
این پدیده در هر سنتز پژوهی رخ . حل نمود توان ها را نمی ها، مسئله مفقود شدن داده اعتمادترین کدگذاري

ها در یک  که چطور اطالعات مفقود شده روي نتایج و تفسیر آن هم در مورد این 76ترزا پیگوت.  خواهد داد
هاي از دست رفته می تواند به توجه به برخی  دهد که چگونه تاثیر داده سنتز پژوهی تاثیر بگذارند و نشان می

و دو راهبرد ساده و پیچیده را براي رسیدگی به . آن مورد ارزیابی قرار گیرد هاي قابل کشف از خصیصه
  . نماید هاي مفقود شده در سنتز پژوهی، تشریح می داده

                                                                                                                               
75 Analyzing Effect Sizes 
76  Theresa Piggott 
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  ارائه عمومی  3.3.6

دارد  دهد و در این خصوص اظهار می قالبی را براي ارائه گزارش سنتز پژوهی ارائه می بخش نیزکوپر در این 
سعی نمودم قواعدي را براي پژوهش اولیه بسط دهیم که منجر به انجام که من در طول این کتاب 
چه که ما در تحقیق اولیه  آور نیست که قالب سنتزپژوهی به سختی بر پایه آن سنتزپژوهی گردد، لذا تعجب

چهار بخش  هاي اساسی گزارش تحقیق اولیه را که  داراي  و سپس بخش. نماییم، ترسیم گردد گزارش می
دارد که این ساختار به خوبی براي یک گزارش  باشد بیان نمود و اظهار می می بحثو  نتایج، یوهش، قدمهم

  .تواند به خدمت گرفته شود سنتزپژوهی می

ها بوده و  ها یا سئوال ابزارها باید در ارتباط با فرضیه(گیري  ابزارهاي اندازه 3.4
  .)آوري کند اطالعات الزم در مورد متغیرها را جمع

 بکار گرفته شده براي فیش برداري به هنگام ادبیات پژوهی هاي  فیش

  ي تربیت فناورانه نظران در حوزه پرسشنامه باز پاسخ براي انجام مصاحبه با صاحب

  :جامعه مورد بررسی، روش نمونه گیري و حجم نمونه 3.5

ن حوزه زیاد جایی که اطالعات پیرامون ای با توجه به جستجوي ابتدایی بعمل آمده در این حوزه، از آن
ها،  ، مقاالت، گزارش.)پ.از جمله اسناد باالدستی آ( نیست، جامعه آماري ادبیاتی، شامل تمامی اسناد 

حجم نمونه نیز بر اساس معیارهاي مورد . باشد هاي درسی و متون مرتبط با موضوع تربیت فناورانه می برنامه
پاسخ به سواالت پژوهش به کفایت برساند و  قبول در روش سنتز پژوهی به حدي است که پژوهشگر را براي

اي در قالب جدید یا توسعه   او را قادر سازد که به  جمع بندي مناسبی از مرور در ادبیات به شکل سنتز شده
  .اي دست یابد یافته

ي تربیت فناورانه به صورت هدفمند بر  از سویی براي بخش مصاحبه، جامعه آماري صاحب نظران در حوزه
هاي داشتن مقاله، سابقه کار و فعالیت عملی در این حوزه، سخنرانی، و یا پژوهش با محوریت  الكم  اساس

  .باشد می و تمایل به شرکت در مصاحبه موضوع تربیت فناورانه

  



 

 

 

 

 

 

فصل چهارم                      4
ها تحلیل داده   
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 .گیرد صورت میترکیبی سنتز ون مرتبط با مفاهیم مورد بررسی، متکیفی با تحلیل  فصل در این

 متونکیفی تحلیل  4.1

   فناورانهمبانی تربیت   4.1.1

 رو بخش مرو 77اسناد باالدستی شناختی ، روان شناختی مبانی جامعنتایج تحلیل حاصل از با توجه به 
  .گردند میمنتج ، ر به عنوان مبانی تربیت فناورانهموارد زی ،ادبیات

  مبانی جامعه شناختی 4.1.1.1

 مبانی جامعه شناختی تربیت فناورانه از متون مربوطه و مبتنی بر مبانی اسنادباالدستی استخراج -4.1 جدول 

  نتایج تحلیل  منتج از مرور ادبیات  منتج از اسناد باالدستی

و آحاد آن ) جامعه(انسان با محیط 
  .دارد تعامل فعال

  

ها براي تحقق زندگی سعادتمند و  انسان
همراه آسایش و آرامش و به دور از 

به طراحی ) حیات طیبه(زا  عوامل آسیب
  .شوند نهادهاي گوناگون متوسل می

فناوري نوآوري، تغییر و اصالح محیط زیست 
هاي  طبیعی براي رسیدن به نیازها و خواسته

  انسان است 

انسان به واسطه تامین نیازها و خواسته 
هاي فردي و اجتماعی و تعامل با جهان 

  .دهد آن را تغییر می

اي براي رسیدن به اهداف فردي  وسیله فناوري
  .و اجتماعی است

هاي انسان براي تغییر دنیا،  فناوري توانایی
بریدن، شکل دادن و کنار هم قرار دادن مواد، 
جابجایی اشیاء از یک به نقطه دیگر را توسعه 

  .بخشد می

فردي و هاي  فناوري موجب توسعه توانایی
براي تغییر، خلق، ترکیب و  اجتماعی

  .گردد می یی اشیاء جابجا

نهادها، ساختارها و فرآیندهاي اجتماعی 
هاي  ي عمل افراد در موقعیت در نحوه

  زندگی تاثیرگذار است

هایی است مشکالت بشر  فناوري توسعه سامانه
هاي او را توسعه  نماید و قابلیت را حل می

  دهند می

هاي انسان به  ظرفیتها و  توسعه قابلیت
هایی که مشکالت  واسطه توسعه سامانه

  .کند فردي و اجتماعی را حل می

هاي  هایی را  براي توسعه قابلیت فناوري فرصت
  کند انسان ایجاد می

اي  در زندگی فردي، حرفههاي متعددي  فناوري  
  .شوند ها به کار گرفته می و اجتماعی انسان

نیاز و موجود  هاي مورد فرا گرفتن فناوري
الزم ) جامعه پذیري(در زندگی و جامعه 

  .است

ها و جوامع گذشته در آن تاثیر  تجربیات نسل  
  .دارد

در شکل گیري یک فناوري جدید دانش و 
پیشین تاثیر جوامع تجربیات فناورانه 

                                         
 مبانی سند تحول بنیادین نظام تعلیم و تربیت جمهوري اسالمی ایران  77



 89 ها      تحلیل داده: مچهارفصل                                                                                                 

 

 

  .گذارند

دهد  فناوري را نتیجه می ، فعالیت انسانی  است انسانی یفعالیت  
تواند فردي یا گروهی  که این فعالیت می

  .باشد

هاي  هایی را  براي توسعه قابلیت فناوري فرصت  
  کند انسان ایجاد می

هاي  فردي و اجتماعی به  توسعه قابلیت
  واسطه فناوري

ها  سازي براي کسب شایستگی زمینه
ي اسالمی عامل  توسط شهروندان جامعه

  .اجتماعی استتحرك 

  هاي متناسب با فناوري کسب شایستگی  

ها بطور مستقیم تحت تأثیر  تکامل تمدن  
  . توسعه و کاربرد ابزارها و مواد بوده است

تکامل یک جامعه،  تغییر وضعیت اجتماعی  
و روش زندگی مردم در جامعه به فناوري 

  مربوط است
در هر مقطع از تاریخ، فناوري نیرویی قوي در  

تغییر وضعیت اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و 
  . چشم انداز اقتصادي بوده است

روش زندگی مردم در هر مقطع از تاریخ به 
  . دلیل فناوري تغییر کرده است

هاي مربوط به  هاي مختلف، فناوري فرهنگ  
ها و  ها، ارزش خود را براي ارضاء نیازمندي

هاي فردي و اجتماعی توسعه  خواسته
  . دهند می

گیري یک  توسعه، محدودیت و یا جهت
فناوري در یک جامعه با فرهنگ جامعه 

آن مرتبط )  فردي، خانواده، جوامع بزرگتر(
  .باشد می

جامعه و روابط اقتصادي ،  فرد، خانواده
توانند موجب گسترش و یا محدودیت  می

  .ها شوند توسعه فناوري

دهنده و  تحقق انتظارات اجتماعی عامل جهت
محرکی است که پشت مقبولیت و استفاده از 

  .یک محصول و یا سامانه فناورانه نهفته است
    

ها در  ها و عالیق انسان که نیازمندي جایی از آن  
کند براي هماهنگی  ي زمان تغییر می گستره

هاي نوین خلق و  با این تغییرات، فناوري
 . یابند هاي قدیمی ارتقا می فناوري

  

هاي نوین،  تغییرات فناوري، خلق فناوري
هاي قدیمی به دلیل تغییر  اوريفنارتقاء 

  .استنیازها و عالئق انسانی 
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  شناختی روانمبانی  4.1.1.2

 متون مربوطه و مبتنی بر مبانی اسنادباالدستی استخراج مبانی روان شناختی تربیت فناورانه از - 4.2 جدول 

  نتایج تحلیل  منتج از مرور ادبیات  منتج از اسناد باالدستی

سعادتمند و ها براي تحقق زندگی  انسان
همراه آسایش و آرامش و به دور از عوامل 

به طراحی نهادهاي ) حیات طیبه(زا  آسیب
  .شوند گوناگون متوسل می

طبیعی بودن فناوري، حاکی از آن است که فناوري 
ي  ریشه در ذهن و ضمیر آدمی دارد، یعنی اندیشه

آدمی در کنار نیازهاي طبیعی وي منجر به ظهور 
  .شود فناوري می

مري طبیعی است که ریشه ا
  . در ذهن و اندیشه انسان دارد

  

  

هاي انسان  هایی را  براي توسعه قابلیت فناوري فرصت
  کند ایجاد می

هاي  ها و ظرفیت توسعه قابلیت
  انسان 

، ترکیبی پیچیده، پویا و )هویت(شخصیت
حاصل تعامل ارادة فرد با عوامل  زیستی، 

 روانیاجتماعی، فرهنگی، شناختی و 

  

با تحول فرهنگی و ارزشی یک جامعه، فناوري در 
اي  گیرد و معنا و شکل تازه چارچوب آن قرار می

چه در یک سطح طبیعی  آن. یابد متناسب با آن می
است در سطح دیگري شکل و محتواي نوینی بر حسب 

  . یابد فرهنگ می

هاي فرهنگی  با توجه به ویژگی
فناوري و ارزشی یک جامعه 

ي جدیدي هاو محتواها  شکل
  .یابد می

هاي وجودي آدمی  یادگیري یکی از ظرفیت
و منشأ اصلی بسیاري از تحوالت  در ابعاد 

 .وجودي اوست

  

استفاده، (یادگیري فناوري   
یکی از ...) طراحی، تعمیر و

هاي  ابعاد وجودي و ظرفیت
  .انسان است

  

 فناوري به عنوان شیء، دانش، فعالیت، و اراده و تمایل،  
  باشد می

خلق، استفاده، (در فناوري 
اراده و ...)  طراحی، تعمیر و
) گرایی کمال(تمایل انسان 

  دخالت دارد

ي فناوري  تواند در عرصه عالئق مختلف بشري می  
  آشکار گردد

ظهور فناوري عالئق بشري در 
  .یابند می

  

  مبانی فلسفی  4.1.1.3

 استخراج مبانی فلسفی تربیت فناورانه ازمتون مربوطه و مبتنی بر مبانی اسنادباالدستی -4.3 جدول 

  نتایج تحلیل  منتج از مرور ادبیات
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طبیعی بودن فناوري، حاکی از آن است که فناوري ریشه در ذهن و ضمیر آدمی دارد، 
 .شود می ي آدمی در کنار نیازهاي طبیعی وي منجر به ظهور فناوري یعنی اندیشه

  

  ریشه در ذهن دارد وامري طبیعی است 

سایر نیازها فناوري را  اندیشه انسان در کنار
  آورد  بوجود می

فناوري به لحاظ تاریخی و وجودي بر علم تقدم دارد و پنداشت این موضوع که علم 
  .کاربردي فناوري است پنداشت غلطی است

  است متفاوت ماهیت علم با فناوري

این امر وضعیتی محتمل براي فناوري . هاي مصنوعات بشري است تدریجی ویژگیبروز 
  بینی ندارند اي قابل پیش ها نیز آینده اورد که خود انسان فراهم می

  .قابل پیش بینی نیست امري فناوري

  .یابند ظهور میفناوري عالئق بشري در   ي فناوري آشکار گردد تواند در عرصه عالئق مختلف بشري می

ویژگی خاص این . فناوري فقط در مرحله تولید نیست و به مرحله تولید نیز ناظر است
رویکرد در تامین مسئولیت، از همین تالش براي بازگرداندن و حفظ چندارزشی بودن 

  .براي فناوري است

ي  و خصیصه فناوري امري چند ارزشی است
  .فرهنگی دارد

شود هرگونه  ها را نیز شامل می ها و سازمان ، روشها ها، سامانه و دستگاه ابزارهاعالوه بر 
اي که راهی جدید براي بزرگ کردن توان ما و اجراي آسان  گونه تجمیع فرآیندها به
  تواند به عنوان فناوري شناخته شود برخی از وظایف، می

  است و هم سخت فناوري هم به صورت نرم 

گیري درباره چگونگی استفاده از  یماما تصم. فناوري به خودي خود نه خوب است و نه بد
تواند در جهتی باشد که داراي پیامدهاي مطلوب و نا مطلوب  ها می محصوالت وسامانه

  فلسفه فناوري. باشد

فناوري به خودي خود خنثی است ولی 
چگونگی استفاده از آن بار ارزشی به همراه 

  .دارد

هاي جدید، پیامدهاي منفی فناوري  فناوري  . هاي دیگر را از بین می برند ي بشري پیامدهاي منفی فناوري هاي فناورانه دستگاه
کنند ولی خود  هاي پیشین را رفع می

پیامدهاي منفی دیگري به دنبال خواهند 
  .داشت

در  تغییر روش زندگی مردم دلیل فناوري   . روش زندگی مردم در هر مقطع از تاریخ به دلیل فناوري تغییر کرده است
  .استطول تاریخ 

هاي اولیه مبتنی بر دانش علمی  فناوري  .  معموأل در گذشته، یک اختراع یا ایده، بر اساس دانش علمی توسعه پیدا نکرده است
  .اند نبوده

گردد که بر  هاي متعدد مشاهده می در ابزارها و سامانه  ر ابتداي تاریخ فناوري، توسعهد
  . اساس دانش علمی نبوده و مبتنی بر فوت و فن دانش فناورانه بوده است

 تربیت فناورانه 4.1.2

فناورانه به در مورد تربیت هاي ارائه شده  و بیانهر کدام از تعاریف در هاي اصلی  مولفه استخراج: مرحله اول
    .4.4 شرح جدول
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 کدگذاري اولیه متون مرتبط با تربیت فناوارنه -4.4 جدول 

 ها استخراج مولفه)  کدگذاري  اولیه یا باز(

توسعه توانایی یادگیرنده براي کار 
هایی که در  خالقانه با فناوري

 زندگی در مرکزیت قرار دارند   

گیري از تجارب  شناخت و بهره
 ي فناوري   بشري در حوزه

مسائل فناورانه نرم و 
 سخت 

یادگیرنده بتواند در دنیاي واقعی 
هاي مختلف  طیف(با فناوري 

هاي عینی و  و سازه) فناوري
 تعامل کند  ذهنی

ارتقاء یادگیري تلفیقی در سراسر  
 موضوعات درسی 

کسب دانش، بینش و تفکر 
فناورانه در جهت بهبود کیفیت 

 زندگی 

  تفکر فناورانه 

 حل فناورانه مسائل  

فناوري را به استخدام خود 
 درآورد و در فناوري هضم نشود،

  ها و ابزارهاي جدید  خلق روش دست یابی به سواد فناورانه 

 

در فضاي فناوري و  تعلیم تربیت عام است 
 با استفاده از فناوري 

کسب دانش و مهارت الزم براي 
  ارتقاء زندگی روزانه

توسعه فناوري در یک  ریزي آگاهانه   برنامه
 مورد خاص نیست 

 

هاي تحقیق،  توسعه مهارت
پرورش خالقیت، تفکر انتقادي و 

  حل مسئله

تسخیر و آبادانی طبیعت از 
 طریق ارتباط سازنده با آن 

اي  با آموزش فنی و حرفه
 متفاوت است 

 

   توجه به نظام معیار اسالمیبا  تاکید بر نوآوري

ارتقاء آگاهی هاي اجتماعی، 
 اقتصادي و زیست محیطی

   

    درك مفاهیم بنیادي 

کسب شایستگی فناورانه در 
 کاريهاي آموزشی و  برنامه

   

خالقیت و رویکرد منعطفانه براي 
 حل مسائل پیش رو در زندگی

   

هاي تفکر انتقادي،  توسعه مهارت
دانش راهبردي، هدایت 

هاي برقراري  پرسشگري ، یافتن را
 ارتباط دقیق اخالقی و موثر

   

سازگاري با جهان و محیط تغییر 
یافته از طریق توسعه عادت 
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 یادگیري مادالعمر

ها و  بهره بردن از فرصت
 هاي آموزش عالی و کاري ظرفیت

   

رگونه تجمیع فرآیندها ه
اي که راهی جدید براي  گونه به

بزرگ کردن توان ما و اجراي 
  آسان برخی از وظایف

   

  .4.5مطابق با جدول  خالصه سازيو هاي استخراج شده  مولفهیا کدهاي  بندي طبقه : مرحله دوم

 سازي  متون مرتبط با تربیت فناوارنه کدگذاري محوري و طبقه بندي و خالصه - 4.5 جدول 

 خالصه سازي کدها   طبقه بندي کدها ) کدگذاري محوري(

هاي  کار خالقانه با فناوري
  مورد کاربرد زندگی

ها و  بهره بردن از فرصت
هاي آموزش عالی و  ظرفیت

 کاري

گیري از  شناخت و بهره
ي  تجارب بشري در حوزه

  فناوري  

 

مختص یک فناوري 
خاص نیست و عام 

 است

  استخدام فناوري

  

 

 ي خالقانه بکارگیري
هاي محوري در  فناوري

  زندگی، آموزش و شغل 

 

سازگاري با جهان و محیط 
از طریق توسعه  تغییر یافته

  عادت یادگیري مادالعمر

 

طبیعت از تسخیر و آبادانی 
  طریق ارتباط سازنده با آن

  

 

مختص یک فناوري 
خاص نیست و عام 

 است

  تعامل با فناوري

  

 در فضاي فناوري 

تعامل سازنده با جهان و 
 محیط تغییر یافته 

هاي تفکر  توسعه مهارت
و ) مخصوصا تفکر انتقادي(

حل مسائل زندگی با رویکرد 
 خالقانه و منعطفانه

ها و ابزارهاي  خلق روش
  جدید

با توجه به نظام معیار 
 اسالمی

و حل  تفکر فناورانه
فناورانه مسائل نرم و 

تقدم با وجه ( سخت
نرم است که گاهی با  
مسائل غیر قابل 
جمعی رو به رو 

  )هستیم

مختص یک فناوري 
خاص نیست و عام 

 است

با استفاده از 
 فناوري

هاي تفکر  توسعه مهارت
حل و ) انتقادي و فناورانه(

نرم و ناورانه فمسائل 
سخت با رویکرد خالقانه و 
منعطفانه که منجر به 

ها و ابزارهاي  خلق روش
 .جدید شود

کسب دانش و مهارت الزم 
هاي  براي ارتقاء آگاهی

اجتماعی، اقتصادي و زیست 
  محیطی

کسب دانش، بینش و تفکر 
فناورانه در جهت بهبود 

  کیفیت زندگی

مختص یک فناوري 
خاص نیست و عام 

 است

با استفاده از 
 فناوري

کسب دانش، بینش و 
براي هاي الزم  مهارت

جهت  درتجمیع فرآیندها 
، بهبود کیفیت زندگی
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و  باالبردن توان انسان

هاي  آگاهیارتقاء 
اجتماعی، اقتصادي  و 

و  زیست محیطی
 دستیابی به سواد فناورانه

  

 خالصه مفاهیم متون مرتبط با تربیت فناوارنه - 4.6 جدول 

 ) شایستگی فناورانه(هاي محوري در زندگی، آموزش و شغل  فناوري ي خالقانه بکارگیري

 با جهان و محیط تغییر یافته  سازنده تعامل

  )وجه معیارهاي نظام اسالمی( مبتنی بر اخالق

با توجه به نظام و حل مسائل فناورانه نرم و سخت با رویکرد خالقانه و منعطفانه  )انتقادي وفناورانه( هاي تفکر توسعه مهارت
 .ها و ابزارهاي جدید شود که منجر به خلق روشمعیار اسالمی 

، باال بردن در جهت بهبود کیفیت زندگیبراي تجمیع فرآیندها ) یادگیري مادالعمر(هاي الزم  کسب دانش، بینش و مهارت
 .اجتماعی، اقتصادي  و زیست محیطی هاي و توانمندي ها و ارتقاء آگاهی توان انسان

ارتقاء ، و توسعه درك مفاهیم بنیاديمواردي چون همچنین ف ارائه شده در مورد تربیت فناورانه یدر تعار
  .قابل مالحظه استبه عنوان نتایج غیر مستقیم ) اي یادگیري بین رشته(یادگیري تلفیقی 

  تربیت فناورانه امفاهیم مرتبط ب 4.2

 ،ندهست مرتبطتربیت فناورانه که با مفهوم پردازي  یهای با توجه به تحلیل مفهوم تربیت فناورانه، مولفه
  . باشند تفکر فناورانه، سواد فناورانه و آموزش فناورانه می شاملِ

  تفکر فناورانه  4.2.1

  . دخیل و درگیر در تربیت فناورانه استاصلی هاي  تفکر فناورانه یکی از مولفه

هاي ارائه شده در مورد تفکر فناورانه به  در هر کدام از تعاریف و بیان هاي اصلی مولفه استخراج: مرحله اول
  .4.7شرح جدول 
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 تفکر فناورانههاي مرتبط با  کدگذاري اولیه و استخراج مولفه -4.7 جدول 

بررسی مواد و   جستجوي مواد و احتیاجات
  نیازها

  دانش فناورانه  عقالنیت فناورانه  وراي عقالنیت

طراحی یا   طراحی یا برنامه ریزي
  ریزي برنامه

هاي  متاثر از زمینه
  فرهنگی

حل مسئله شامل 
تجزیه و تحلیل 

منطقی و مدیریت 
  ها موقعیت

  استدالل فناورانه

ساختن یا بنا درست کردن، 
  کردن

هاي  متاثر از زمینه  گیري تصمیم
  اجتماعی

  ارزیابی فناورانه  

ارزیابی ساختار مرتبط       ساخت  شناسایی مسئله و حل مسئله
  شده با جهان فناورانه

شناسایی مسئله  و   ارزیابی
  حل مسئله

      

        ارزیابی  تعیین پیشرفت

        تعیین پیشرفت  نمایش خالقیت و نوآوري

مسائلی را که  بیشتر چالش حل 
 برانگیز و گاها غیر قابل جمع

 هستند

نمایش خالقانه و 
  نوآورنه

      

درگیري با انواع گوناگونی از 
اي از  و مجموعه هاي دانش لبه

هاي ویژه ارزش  

        

تاثیر تجربیات دانشی، نگرشی و 
مهارتی حل مسئله گذشته بر 

گیري حال و آینده تصمیم  

        

ه کدها بر اساس که در این مرحل هاي استخراج شده و خالصه سازي بندي کدها یا مولفه طبقه:  مرحله دوم
   .تقسیم بندي و دسته بندي شدندي زیر  سه دسته در 4.8طبق جدول محتوا 

 طبقه بندي مفاهیم متون مرتبط با تفکر فناورانه - 4.8 جدول 

  ها ویژگی  موضوعات وابسته  ها گام

حل مسائلی که  بیشتر چالش برانگیز و گاها   دانش فناورانه  نیازهاو موادبررسی 
  .هستند غیر قابل جمع

اي از  و مجموعه هاي دانش انواع لبه با  درگیري  استدالل فناورانه  برنامه ریزي
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  هاي ویژه ارزش

دانشی، نگرشی و مهارتی حل تاثیر تجربیات   ارزیابی فناورانه  گیري تصمیم
  گیري حال و آینده مسئله گذشته بر تصمیم

درست کردن، ساختن یا بنا کردن 
   )کردنخلق (

 هاي مربوط به ارزیابی ساختار
  جهان فناورانه

  هاي فرهنگی و اجتماعی وابستگی به زمینه

حل مسائلی از تجزیه و تحلیل منطقی و      سائلشناسایی م
  ها مدیریت موقعیت

      ائلحل مس

      ارزیابی

      تعیین پیشرفت

      يو نوآور یتخالقاندادن نمایش 

  

  سواد فناورانه  4.2.2

توان  می 4.9ت جدول سواد فناوري را به صور ،تحلیل کیفی متون مرتبط با این مقولهاساس  بر: مرحله اول
  .نمود کدگذاري اولیه یا باز 

 کدگذاري اولیه مغاهیم متون مرتبط با سواد فناورانه - 4.9 جدول 

  فناوريماهیت 

  چیستی فناوري
 چرایی استفاده از فناوري 

 چگونگی پیدایش فناوري
  چگونگی کار با فناوري

  ماهیت فناوري

 ویژگی و قلمرو فناوري 
  مفاهیم اصلی فناوري

ها و ارتباط بین فناوري و سایر  ارتباط بین فناوري
  حوزه هاي مطالعاتی

استفاده از   دانش
  فناوري

  فناوري تغییر
 چگونگی تغییر یافتن فناوري
چگونگی تغییر جهان توسط 

  فناوري 
ایجاد تغییرات روي  گیچگون

  فناوري

  فناوري و جامعه

 اثرات فرهنگی، اجتماعی، و سیاسی فناوري
  تاثیرات فناوري بر محیط زیست
  فناورينقش جوامع در توسعه و کاربرد 

  تاثیر فناوري بر تاریخ

  مدیریت فناوري  بینش

  فناوري ارزیابی
 ها و منافع فناوري هزینه 

  طراحی

 هاي طراحی ویژگی

  درك فناوري  مهارت
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 ارزیابی فناوري
  

  طراحی مهندسی شده
یابی، تحقیق و توسعه، اختراع و  نقش عیب

  نوآوري، و آزمایشات در حل مسئله

  فناورانههاي جهان  توانمندي  

 بکارگیري فرآیند طراحی
  هاي فناوري کاربرد و نگهداري محصوالت و سامانه

  ها ارزیابی تاثیر محصوالت و سامانه

  ارزیابی فناوري  فرهنگ

  جهان طراحی شده  

هاي موجود در جامعه بر  انتخاب و کاربرد فناوري
  اساس نیاز

    

  

سازي  طبقه بندي و خالصهو  9.4از جدول  شدههاي استخراج  بندي کدهاي یا مولفه طبقه: مرحله دوم
هاي ستون دوم که مربوط به  برخی از مولفهگردد  مده است همانطور که مشاهده میآ 4.10ها در جدول  آن

 هاي ستون اول که مولفه سواد فناوري از دیدگاه ازنار است با مولفه )2007( استانداردهاي سواد فناوري
   .رداست در هم تنیدگی دا ) 2005(

 بندي مفاهیم متون مرتبط با سواد فناورانه سازي و طبقه خالصه - 4.10 جدول 

  ماهیت فناوري

  چیستی فناوري
  چرایی استفاده از فناوري
 چگونگی پیدایش فناوري

 چگونگی کار با فناوري

  ماهیت فناوري

  ویژگی و قلمرو فناوري 
 اصلی فناوريمفاهیم 

ها و ارتباط بین فناوري و سایر  ارتباط بین فناوري
 حوزه هاي مطالعاتی

  دانش 

 

 درك فناوري 

  جهان طراحی شده

 هاي موجود در جامعه بر اساس نیاز انتخاب و کاربرد فناوري

 استفاده از فناوري مهارت

  هاي جهان فناورانه توانمندي

 هاي فناوري سامانهکاربرد و نگهداري محصوالت و 

  تغییر فناوري
  چگونگی تغییر یافتن فناوري
چگونگی تغییر جهان توسط 

 فناوري 

  فناوري و جامعه

  اثرات فرهنگی، اجتماعی، و سیاسی فناوري
 تاثیرات فناوري بر محیط زیست

  مدیریت فناوري فرهنگ و بینش
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چگونگی ایجاد تغییرات روي 
 فناوري

  نقش جوامع در توسعه و کاربرد فناوري
 تاریختاثیر فناوري بر 

  هاي جهان فناورانه توانمندي

  بکارگیري فرآیند طراحی
 هاي فناوري کاربرد و نگهداري محصوالت و سامانه

 

  طراحی

  هاي طراحی ویژگی
 طراحی مهندسی شده

یابی، تحقیق و توسعه، اختراع و  نقش عیب
 نوآوري، و آزمایشات در حل مسئله

 

  شده جهان طراحی

  هاي موجود در جامعه بر اساس نیاز انتخاب و کاربرد فناوري

  ارزیابی فناوري
  ها و منافع فناوري هزینه

 ارزیابی فناوري
 

  طراحی

  طراحی مهندسی شده
یابی، تحقیق و توسعه، اختراع و  نقش عیب

 نوآوري، و آزمایشات در حل مسئله

 ارزیابی فناوري بینش

  فناورانههاي جهان  توانمندي

 ها ارزیابی تاثیر محصوالت و سامانه

  آموزش فناوري 4.2.3

، سپس کدگذاري باز اند  ورده شدهآمفاهیم متون مرتبط با آموزش فناوري که در فصل دوم  11-4جدول  در
  .اند خالصه سازي شده

 مفاهیم متون مرتبط با آموزش فناوري محوري و خالصه سازي، کدگذاري اولیه یا باز -4.11 جدول 

توجه به  .آموزي صرف نیست مهارتآموزش فناوري 
آموزي صرف یک  آموزش فناوري فقط به صورت مهارت

کج فهمی است و نمی تواند هیچ تضمینی در مورد 
زایی و شکنندگی فناوري نسبت به  پیشگیري از  آسیب

  اعی بدهدهاي فرهنگی و اجتم سایر بخش

آموزش مهارت کار و استفاده از 
) ها، ابزار و محصوالت سامانه(فناوري 

بخشی از آموزش فناوري است و اگر 
توان  فقط به این وجه توجه شود نمی

براي آثار سوء احتمالی فناوري که در 
حال حاضر بر ما پوشیده است، 

کار و استفاده از مهارت  ایجاد
ها، ایزار ،  سامانه(فناوري 
  ..)محصوالت، 
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  . ریزي نمود برنامه

مستلزم فراهم آوردن نگرشی جامع نسبت به آموزش 
   ماهیت فناوري

که در رویکرد سوم با توجه به جایگاه آن در طبیعت 
ي متقابل آن با امور فرهنگی و اجتماعی و  آدمی، رابطه

ي بروز تدریجی آن و  چند ارزشی بودن آن و خصیصه
ز شکل انتزاعی خارج گردد و با درك ماهیت آن،  باید ا

  .هاي واقعی مورد بررسی قرار گیرد توجه به نمونه

ایجاد درك و نگرش در مورد ماهیت 
فناوري همراه عینت بخشی به برخی 

هاي فناوري در فرآیند  از نمونه
تواند فرد را براي  آموزش فناوري می

ها و تبعات  ریزي در مورد رفتار برنامه
اجتماعی، فرهنگی، احتمالی سوء 
فناوري در آینده .... ارزشی، اقتصادي،

  .سازد می  آماده

  

درك و نگرش در مورد ایجاد 
فناوري و آمادگی براي ماهیت 

  تعامل سازنده با فناوري 

مستلزم اطالع هر چند عمومی از دانش اجتماعی، 
   .فرهنگی و تاریخی است

هاي فرهنگی و  یعنی چون فناوري با سایر بخش .
جتماعی ارتباط متقابل دارد لذا، آموزش آن مستلزم ا

  نگریستن به فناوري در بستر این روابط است

آگاهی از دانش علوم تجربی و دانش 
علوم انسانی و اجتماعی از استلزامات 
آموزش فناوري است، زیرا فناوري بر 

هاي اجتماعی، فرهنگی و  مولفه
گذارد و تاثیر  تاریخی تاثیر می

  .پذیرد می

ایجاد آگاهی در مورد ارتباط 
  فناوري با علوم متفاوت

هاي اجتماعی،  باید متشکل از اجزایی براي گرایش
  .اخالقی، و جهان شناختی باشد

یعنی با توجه به ویژگی چند ارزشی بودن فناوري نه تنها 
باید از سرکوب و طرد ضمنی یا صریح عالئق اجتماعی، 

آموزش فناوري  ي شناختی در برنامه اخالقی، و جهان
بایست ایجاد  چشمگیري نمود، بلکه به طور عمد می

شناختی نیز در  گرایش هاي اجتماعی، اخالقی، و جهان
  .اموزش فناوري مورد توجه قرار گیرد

آموزش فناوري بایستی مبتنی بر 
هاي اجتماعی، اخالقی و  گرایش

جهان شناختی  جامعه مورد آموزش 
  .باشد 

گرایشات  آموزش فناوري مبتنی بر
اجتماعی،  اخالقی و جهان 

  .شناختی است

هایی براي ارزیابی نتایج بسط  مستلزم یافتن توانایی
  ارزیابی مهارت تفکر  فناوري است

هاي  و این بدان معنا است که چون فناوري ویژگی
ي فناوري در جریان بسط آن به صورت  تخربیی و سازنده

الزم است در گردد،   تدریجی بروز نموده و آشکار می
هاي الزم براي ارزیابی  آموزش فناوري  افراد از توانایی

براي ایجاد . نتایج محتمل از بسط فناوري برخوردار شوند
ي تحلیل  شیوه.  ها دو شیوه وجود دارد این توانایی

هاي احتمالی  بینی ي پیش تجربیات پیشین و شیوه
  .نسبت به آینده

ارزیابی فناورانه  مهارت ایجاد
از ) هاي فناورانه، فکري ارتمه(

  استلزامات آموزش فناوري است 

هاي ارزیابی  ایجاد و تقویت مهارت
  فناورانه
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  سازوکار تربیت فناورانه 4.3

را بر اساس مطالب ارائه شده در فصل دوم به صورت سازوکار تربیت فناورانه موضوعات و مفاهیم مرتبط با 
  .توان خالصه نمود زیر می

نقطه آغاز براي : گوید در خصوص نقطه آغازین براي شروع سازوکار تربیت فناورانه می)  1393(مهر محمدي 
) 1392(وي . تربیت فناورانه افتراق بین تربیت علمی و تربیت فناورانه و توجه به تربیت فناورانه است

دو مقوله متفاوت ناشی از خلط میان تواند  هکارهایی براي رفع عدم توجه به تربیت فناورانه که می همچنین را
  .اند در فصل دوم بیان شدهها  کاره نماید که این راه تربیت علمی و فناورانه باشد ارائه میو مجزاي 

قشر  5را در  نقش آفرینان برنامه درسی تربیت فناورانهنیز )  2009(در برنامه درسی تربیت فناورانه اونتاریو 
ها در  که هر کدام از آن .شمارد بر می مدیران مدارس و جوامع مشارکتی، والدین، معلمانآموزان،  دانش

  .ن نقش بسزایی دارندآعملیاتی سازي این برنامه و اجراي موفقیت آمیز 

فرد . هاي آینده فرق دارد گیري فناوري و جهتکه   است خصوص تاکید نمودهنیز  در این ) 1393(مجیدي 
پس آینده  .د در فضایی که با فناوري درگیر می شود با آن تربیت شودسال بع 20باید طوري تربیت شود که 

فراگرفتن ماهیت و . که بافت فناوري در آینده چگونه است تصور این. استامري مهم نگاري فناوري 
خصوصیات فناوري، در تربیت فناورانه یعنی سازوکارهایی باید باشد که نه تنها یادگیرنده ماهیت و 

را بشناسد بلکه در مورد فناوري تصمیم بگیرد و چگونگی انتخاب فناوري و تعامل با آن خصوصیات فناوري 
  . ها است ها و نقش سازمان را تصمیم بگیرد و در عینیت بخشی فناوري از سازو کارهاي اصلی  سازمان

سازوکار براي مشخص نمودن بیان شد، باید سازوکار تربیت فناورانه مورد در چه که  در مجموع و مرور آن
  .مشخص شوند زیرمسائلی همچون موارد تربیت فناورانه 

 ي آغازین در سازو کار تربیت فناورانه  نقطه 

 برنامه درسی تربیت فناورانه 

  درسی هاي جایگاه تربیت فناورانه در برنامه 

 آموزش معلمان 

 



 

 

  

  

 

 

 فصل پنجم5
  بحث و نتیجه گیري    
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شناختی  فناورانه بر اساس مبانی جامعه شناختی و روانتربیت : سوال اول 5.1
 چگونه قابل تبیین است؟

  مبانی جامعه شناختی تربیت فناورانه   5.1.1

  هاي فردي و اجتماعی و  تامین نیازها و خواسته و براي رسیدن آسایش و آرامشانسان
 .دهد تعامل با جهان آن را تغییر می

 هاي و نیازمندي ها ا براي کسب آسایش بیشتر و تامین خواستهدهد بشر دائم روند تکاملی جوامع نشان می
اي را ایجاد نموده و آن را بهبود  فناورانه در حال تغییر محیط و جهان است و جهان خوداجتماعی و فردي 

اي از تربیت به نام تربیت  نیازمند گونه تعامل سازنده و آگاهانه با این جهان مصنوع،بخشد که براي  می
   .فناورانه است

 به واسطه فناوري توسعهیر، خلق، ترکیب و جابجایی اشیاء هاي انسان براي تغی توانایی 
 .یابد می

 .گردد میدر دستکاري اشیاء انسان ها  توسعه تواناییتربیت فناورانه موجب 

 که اي  فناورانه هاي توسعه سامانه به واسطه فردي و اجتماعیهاي  ها و ظرفیت قابلیت
 .یابد ، توسعه میدنکن مشکالت فردي و اجتماعی را حل می

ها و  ي آن قابلیت شود، بلکه به واسطه می  توسعه داده فردي و اجتماعی هاي در تربیت فناورانه نه تنها توانایی
قرار  و توسعه مورد شناساییهاي فناورانه است  ناشی از توسعه سامانه فرد و اجتماع که هاي جدید ظرفیت
  .گردد بهره برداري می ها به منظور رفع مشکالت از این ظرفیت گرفته و

 پذیري جامعه. (هاي مورد نیاز و موجود در زندگی و جامعه الزم است فرا گرفتن فناوري( 

که موجودي اجتماعی است باید  ت و بشر به دلیل اینناپذیر اس فناوري و وجود آن در جوامع امري اجتناب
  .بخشی از تربیت فناورانه استیادگیري فناوري  . خود را یاد بگیرد و فرهنگ هاي مورد قبول جامعه فناوري

  بهره پیشین جوامع دانش و تجربیات فناورانه از  ،گیري یک فناوري جدید شکلبراي
 .شود گرفته می
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آشنایی با دانش و  .گیري یک فناوري جدید بسیار مهم است گذشته در شکلدانش و تجربیات فناورانه 
  .تربیت فناورانه است هدافیکی از ا فناورانه گذشتگان تجربیات

 کند را ایجاد میها  فناوريگروهی  وفردي هاي  فعالیت. 

جامعه در تربیت تعامل فرد و ها و تجارب فردي و اجتماعی بشر در طول تاریخ  است و  فناوري نتیجه فعالیت
   .دیده شود فناورانه باید

  امري ضروري و حتمی است فناوريبراي تعامل با هاي متناسب  شایستگیکسب. 

  .گردد ق تربیت فناورانه میسر مییاز طر ي الزم و متناسب براي زندگی در جهان فناورانهها کسب شایستگی

 در جامعه به فناوري  تکامل یک جامعه،  تغییر وضعیت اجتماعی  و روش زندگی مردم
 .مربوط است

تربیت جامعه متاثر از فناوري است، مردم در آن  سبک زندگیجامعه و  ، یا تغییر یکجایی که تکامل از آن
 زندگی ی براي مناسب سبکو اتخاذ جامعه  ي تکامل و تغییر  فناورانه رکنی مهم در تحقق آگاهانه و سازنده

  .باشد می فناورانه

  فردي، (گیري یک فناوري در یک جامعه با فرهنگ جامعه  و یا جهتتوسعه، محدودیت
 .باشد آن مرتبط می)  خانواده، جوامع بزرگتر

پذیرد و این تاثیر پذیري تحت تربیت فناورانه آگاهانه و سازنده  همانگونه که یک جامعه از فناوري تاثیر می
دچار تغییر خواهد شد که این  ،جامعه هدففرهنگ  تحت تاثیر، فناوري نیز نماید جهتگیري مناسب پیدا می

در  .فناوري در جامعه شودمتناسب با فرهنگ هاي  گیري محدودیت آن و یا جهت یاتواند توسعه  تغییرات می
  .خواهد بود آگاهانه و سازندهجامعه بر فناوري فرهنگی  و تاثیر گذاريتاثر  ،سایه تربیت فناورانه

 اوري هاي قدیمی به دلیل تغییر نیازها و فنهاي نوین، ارتقاء  تغییرات فناوري، خلق فناوري
  .عالئق انسانی است

هاي پیشین به دلیل تغییر نیازها و عالئق انسانی در طول تاریخ  هاي نو و ارتقاء فناوري عامل ایجاد فناوري
و به یک انه نیز باید از پویایی برخوردار باشد تربیت فناورپس،  .است به همین دلیل فناوري امري پویا است
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ورانه واقع شده است احت تربیت فنتاي خاص محدود نگردد و فردي که  فناوري خاص و سطحی و درجه
  .باشد میفناوري  خود، به تبع دي هاي جدیدنها و توانم دائما در حال تکامل و کسب ظرفیت

  شناختی تربیت فناورانه  روانمبانی   5.1.2

  فناوري  ،اندیشه انسان در کنار سایر نیازها و ریشه در ذهن و اندیشه انسان داردفناوري
 . آورد را بوجود می

تربیت فناورانه به عنوان توجه به ضرورت  و که ریشه در ذهن و اندیشه انسان دارد فناوري امري ذاتی است
  .است هاي درونی انسان ویژگییکی از ابعاد تربیتی ، برخواسته از 

 خلق، ( آندر شکل گیري  ، ویابد توسعه میهاي انسانی را  ها و ظرفیت فناوري قابلیت
 .اراده و تمایل انسان دخالت دارد...)  استفاده، طراحی، تعمیر و

تربیت  پس، کند یاري تواند  میاین کمال گرایی  نیل به او را در ،است و فناوريکمال گرا انسان موجودي 
انسانی  نهفته در وجود هاي ها و قابلیت ن به کمال رساندن ظرفیتآاي باشد که هدف  فناورانه نیز باید به گونه

جلوگیري نموده و انتخابگري کمال موجودي تسخیر شده در برابر  فناوري  تبدیل او به عنواناز و  باشد
هاي تعامل آگاهانه در تربیت فناورانه  تخاب از ویژگیاختیار، آگاهی و ان یعنی . گرایانه را در او تقویت نماید

در مقابل فناوري آگاهانه رفتار نماید و مطیع و یا برخوردار از تربیت فناورانه فرد  گردد و موجب می است
 هاي خود در قبال آن توسعه قابلیت به منظورنافی محض بالشرط و محض آن نباشد بلکه با ارزیابی فناورانه 

  . نماید گیري می تصمیم

 استفاده، (و  یادگیري فناوري  هاي انسان است یادگیري یکی از ابعاد وجودي و ظرفیت
 .در این بعد وجود دارد...) طراحی، تعمیر و

 .انسان است هاي  ابعاد وجودي و ظرفیتتوجه به یکی از ابعاد یادگیري و تربیت فناورانه 

  گرایی انسان است حاصل کمال...)  تعمیر وخلق، استفاده، طراحی، (فناوري. 

 .ان باشدنسافطري  هاينیازبه یکی از  یانسان موجودي کمال گرا است و تربیت فناورانه پاسخگوی

 هاي خود و تعامل با  انسان براي رسیدن به آسایش و آرامش و تامین نیازها و خواسته
 .دهد جهان، آن را تغییر می

و این خواسته  ناچار است با موضوعی به نام فناوري در تعامل باشدو آسایش، انسان براي رسیدن به آرامش 
 .نماید را مشخص میبا جهان فناورانه تربیت فناورانه چگونگی این تعامل  و خود را جامه عمل بپوشاند
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 یابند عالئق بشري در فناوري ظهور می. 

در تعامل آگاهانه تربیت فناوارنه نیز و  ان داردها، عالئق و تمایالت انس فناوري ریشه در برآورده شدن خواسته
  در مجرایی اخالقی و سازنده استهاي انسان  و خواستهجهت رسیدن به عالئق 

  تربیت فناورانه  فلسفیمبانی   5.1.3

  امري طبیعی استفناوري.  
 هاي اولیه مبتنی بر دانش علمی  فناوريچرا که  ماهیت علم با فناوري متفاوت است

 .اند نبوده

اي کامال  مقولهنیز تربیت فناورانه باشند، لذا  جایی که ماهیت علم و فناوري دو مقوله متفاوت از هم می آناز 
خاص و متمایز از تربیت علمی  یتوجه ،و باید به این وجه از تربیت مجزا و متفاوت از تربیت علمی است

  .گرددمعطوف 

 قابل پیش بینی نیست امري ريفناو. 

فلسفه پیدایش  .و الزمه شناسایی آن گذشت زمان است فناوري قابل پیش بینی نیست رفتارهاي تاثیرات و
و رفع مشکالت است ولی گاهی اوقات یک فناوري با هدف رفع یک مشکل پاي به هر فناوري بهبود شرایط 

اي مثال هنگامی که یک فناوري بر .نماید گذارد ولی به دالیلی ایجاد مشکالتی جدید را می عرصه وجود می
اي  و از جامعهبه فرهنگ دیگر  ییک فرهنگ و جامعه خاص حالل مشکالت است با مهاجرت از یک فرهنگ

بینی کامل رفتار آن،  زمان به دلیل عدم امکان پیششود و گاهی نیز به مرور  مشکل آفرین میبه جامعه دیگر 
فردي لذا . هاي زیست محیطی ناشی از فناوري متعدد مانند معضالت آلودگی ،کند میایجاد  هایی را مشکل

آگاهی داشته فناوري غیر قابل پیش بینی بودن از خصلت  یدکه در معرض تربیت فناورانه واقع شده است با
قادر  نماید، بلکهبه فناوري به عنوان حالل مشکالت و یا خطري براي جامعه بشري نگاه نخواهد نو  باشد

  .هاي مناسب را اتخاذ نماید گیري تصمیمهاي پیش آمده  در شرایط و موقعیتاشد ب

 یابند عالئق بشري در فناوري ظهور می. 
تربیت فناورانه نیز بر مبناي این خواستگاه و . هاي انسانی است تمایالت و خواسته ،ها فلسفه پیدایش فناوري

 .بشري است
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  و  آن بار ارزشی به همراه دارد بکارگیريفناوري به خودي خود خنثی است ولی چگونگی
  .نماید ، میخصیصه فرهنگی دارد که امري چند ارزشی  را فناورياین موضوع 

دیگر با ارزشی متفاوت و یا   به عنوان ارزش و در جاییتواند در جایی  فناوري می یک گیريبکارچگونگی 
و تربیت فناورانه  وابسته خواهد بود  هدف به شدت به فرهنگ جامعهاین امر که ضد ارزش تجلی نماید  حتی

به دلیل  خصیصه تربیت فناورانه به عبارتی  .شودریزي  طراحی و برنامه ، باید با وقوف بر این ویژگی فناوري
 ها و فرهنگ  زشایستی مبتنی بر ارببلکه . وارداتی باشد تواند ی فناوري نمیچند ارزشی و وابستگی فرهنگ

  .طراحی گرددو خاص آن جامعه هدف 

 ابزار یا فعالیت انسانی( .ي هم به صورت نرم است و هم سختفناور( 

 )عملی یا فکري( هرگونه تجمیع فرآیندهاند، شناس با دید ابزار می را مردم که فناوري ي برخالف تصور عامه
تواند به  ، میما فراهم کند اي که راهی جدید براي بزرگ کردن توان ما و اجراي آسان برخی از وظایف گونه به

و یا   زمینهمختص تواند  نمیتربیت فناورانه فناوري،  با توجه به این ویژگیِ لذا. عنوان فناوري شناخته شود
  .کند پیدا میاي  فرا رشتهحتی اي یا  رشته ماهیتی بین بلکهباشد  ) علوم و مهندسی(اي خاص  رشته

 فناوري امري پویا است. 

به عبارتی به  .از ویژگی پویایی برخوردار است ودر طول تاریخ است دلیل تغییر روش زندگی مردم  ،اوريفن
 يهاي جدید فناوريو از سویی  .ها، زندگی مردم و سبک آن در حال تغییر است فناوري دلیل تغییرات دائمی 

پیامدهاي منفی دیگري به دنبال ممکن است خود  ،کنند هاي پیشین را رفع می پیامدهاي منفی فناوريکه 
و  پویاییاز ویژگی تربیت فناورانه نیز باید که  و این نکته بیانگر این مطلب بسیار مهم است .ه باشندداشت

  .برخوردار باشد آینده نگاري

 چیست؟تربیت فناورانه : دومسوال  5.2

از تربیت ز تحلیل کیفی متون مرتبط، تعریفی در این مرحله به روش سنتز ترکیبی مبتنی بر نتایج حاصل ا
، به داردهاي ارائه شده در تعاریف اصلی و تلفیق مبانی استخراج شده  ي تمامی مولفه فناورانه که دربر گیرنده

  .گردد شرح زیر ارائه می

با و اخالق مدار سازنده  ي آگاهانه تعاملسازي براي  زمینهاست که در آن  پویا فرآینديتربیت فناورانه "
هاي محوري  بکارگیري خالقانه فناوريبراي گیرد و از طریق آن  انجام می محیط تغییر یافته و جهان فناورانه



 107 گیري      نتیجه بحث و :مپنجفصل                                                                                          

 

 

حی، کار تفکر فناورانه، طرا(فناورانه  هاي توسعه مهارت و ،)شایستگی فناورانه(در زندگی، آموزش و شغل 
، آمادگی حل مسائل فناورانه نرم و سخت با رویکرد خالقانه و منعطفانه براي )داري فناوري نگه/ تعمیر /با

دانش، بینش و  ي آگاهانه مداوم ابزارهاي جدید و کسب...ها، سامانهها،  خلق روشر به جمن که شود کسب می
، باالبردن توان در جهت بهبود کیفیت زندگیبراي تجمیع فرآیندها ) یادگیري مادالعمر(هاي الزم  مهارت
  "گردد می و زیست محیطیاجتماعی، اقتصادي  هاي ي و توانمند ها قاء آگاهیو ارت انسان

آن قابل  و اثرات و تغییرات و تکامل است تغییردائما درحال تربیت فناورانه فرآیندي پویا است زیرا فناوري 
تربیت با توجه وتعریف ارائه  .هاي اساسی آن است فناورانه از ویژگی، لذا پویایی تربیت باشد پیش بینی نمی

 تعاملبراي سازي باید  نماید که در تربیت فناورانه این زمینه سازي می شده در اسناد باالدستی زمینه
که در آن فرد تربیت یافته نه  با فناوري و تغییرات حاصل از فناوري باشد مدار سازنده و اخالقي  آگاهانه

از فناوري  ارزیابانه در شرایطیتواند  ذیرنده و نه نافی صرف فناوري و تغییرات حاصل از آن است بلکه میپ
تغییرات ایجاد شده عالوه بر برآورده ساختن تمایالت و  و یا بر آن تاثیر بگذارد تا  پذیرفتهتاثیر 

سازد  میقادر  وي را  وباشد ) اخالق فناوري( مبتنی بر اصول اخالقی  فردي و اجتماعی ويهاي  خواستگاه
ها و یا تهدیدهاي بوجود آمده با  ضمن مواجه با فرصتهاي مختلف زندگی، شغلی و تحصیلی  در موقعیت که

این راهکارها  .ي مناسبی را اتخاذ نمایدها گیري و تصمیم راهکارها ،فکريتهاي فناورانه و  گیري از مهارت بهره
فردي که در معرض تربیت فناورانه قرار گرفته  .باشند جدیدهاي خالقانه و یا ابزارهاي  روشایجاد توانند  می

فردي و هاي  مندي و توانتوانایی بهبود زندگی و شایستگی یادگیري مادالعمر را کسب نموده است است، 
  .خواهد داشتدر تمامی ابعاد خود را اجتماعی 

گفت که این گونه وان تگونه می  تربیت فناورانه و سواد فناورانه ایني  با توجه به تعریف باال در بیان رابطه
  .گردد که برآیند آن کسب سواد فناورانه است تربیت فناورانه به عنوان فرآیندي شناخته می

  )سواد فناورانه(برآیند )                                   تربیت فناورانه(فرآیند 

هدف از تربیت فناورانه، . از منظر سه بعد بررسی نمودتوان  میبیت فناورانه را ترجه به تعریف ارائه شده، وبا ت
  .چگونگی و رویکرد تربیت فناورانه، و نتیجه تربیت فناورانه

  هدف از تربیت فناورانه  5.2.1

  .تغییر به واسطه فناوريجهان و طبیعت در حال با  مدار اخالقو  سازنده ي آگاهانهتعامل براي  زمینه سازي 
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  تربیت فناورانهو ورویکرد چگونگی   5.2.2

کار با فناوري، تفکر فناورانه،  ارتمه( فناورانههاي  مهارت بهبود برايفناوري  آموزش طریقاز  آمادگیکسب 
  .....)طراحی،

  تربیت فناورانه نتیجه  5.2.3

در  هاي دانشی، بینشی و مهارتی مندي توانارتقاء مداوم براي ، هاي جدید روش ...ها، و ، سامانهابزار خلق 
  .)حل مسائل نرم و سخت فناورانه( رو پیش عامالتت ، زندگی بهبود کیفیت  جهت

ها و  هاي در گیر در فرآیند تربیت فناورانه کدامند؟ و ویژگی مولفه: سوال سوم 5.3
 نقش هر کدام در این فرآیند چگونه است؟

تشکیل  و اجزاي ها تربیت فناورانه مولفهناورانه و ارائه تعریفی جامع از با توجه به تحلیل مفهوم تربیت ف
  .عبارتند ازي این تعریف  دهنده

 ،پویایی فرآیند  
 سازي زمینه،  
 با جهان فناورانه و محیط تغییر یافته ي سازنده و اخالق مدار تعامل آگاهانه  
 بهبود کیفیت زندگی  
 داري فناوري و نگه/ تعمیر /طراحی و ارزیابی، کار با تفکر فناورانه،( هاي فناورانه توسعه مهارت(... 

  حل مسائل فناورانه نرم و سخت براي
 ابزارهاي جدید ...ها، سامانه ها، خلق روش  
 یادگیري مادالعمرآموزش و (هاي الزم  ي دانش، بینش و مهارت کسب مداوم آگاهانه (  
 اجتماعی، اقتصادي و زیست محیطی  هاي و توانمندي ها ارتقاء آگاهی 

در   ،حضور این مفهوم در ذهن بیت فناورانه بوده و بارتشکیل دهنده تاصلی و هایی که از اجزاي  ولی مولفه
که در بخش  باشند میتفکر فناورانه و آموزش فناوري ار مهم یبسو عنصر  مولفهدو  .گردند تداعی می آنکنار 

  .یندنما مولفه ها نیز خودنمایی می
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 تفکر فناورانه  5.3.1

 قابل بررسیتربیت فناورانه  چگونگی بعد ازهمانگونه که از بخش قبلی نتیجه گردید، پرورش تفکر فناورانه 
اي  باشد، به گونه در ارتباط تنگاتنگ می با تربیت فناورانه نظران این عنصر به اعتقاد برخی صاحب. دباش می

  .کنند دانند و از آن تحت عنوان خرد فناورانه نیز یاد می این دو مفهوم را معادل می

و خالصه سازي کدها در فصل گذشته،  يدر این مرحله با توجه به دو مرحله کدگذاري باز و کدگذاري محور
  .گردد سنتز ترکیبی از تفکر فناورانه به صورت زیر ارائه می

شود که چالش  بکارگرفته می یمسائل  فناورانهحل  اي است که در مورد تفکرفناورانه فرآیندي چند مرحله"
منطقی و یا مدیریت  هاي اعم از تجزیه و تحلیل(باشند  می غیر قابل جمع برخی اوقات نیزبرانگیز و 

تجربیات دانشی، درگیر بوده، ضمن اینکه  هاي ویژه و ارزش  گوناگونی از دانشي  ها در آن لبه که) ها موقعیت
گیري  تصمیمدر  ،هاي فرهنگی و اجتماعی زمینه براي حل مسائل گذشته و  بکارگرفته شدهنگرشی و مهارتی 

  ".آن تاثیر گذار هستند ي حال و آینده

سازي کدها  بندي و خالصه مده از تحلیل کیفی متون مرتبط با تفکر فناورانه و طبقهآبر اساس نتایج به دست 
  .نمود مشخصرا اساسی توان براي تفکر فناورانه سه محور  می

  ماهیت تفکر فناورانه 5.3.1.1

  باشد می اي چند مرحلهو داراي فرآیندي فکري  
 شود بکارگرفته می خاصچالش برانگیز  ي فناورانه حل مسائل براي  
 هاي فرهنگی و اجتماعی و تجربیات دانشی، نگرشی و مهارتی گذشته بر آن تاثیر گذار است زمینه.  
 هاي گوناگون دانش در این فرآیند درگیرند هاي ویژه و لبه ارزش.  

  قلمرو تفکر فناورانه 5.3.1.2

 دانش فناورانه  
 استدالل فناورانه  
 ارزیابی فناورانه  
 ط به جهان فناورانههاي مربو ارزیابی ساختار  

  مراحل تفکر فناورانه 5.3.1.3

  مواد ونیازها(بررسی(  
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 برنامه ریزي  
 گیري تصمیم  
 )تواند خلق چیزي ذهنی یا به صورت عینی باشد که میدرست کردن، ساختن یا بنا کردن  )خلق کردن  
  مسائلمسئله و یا شناسایی  
  مسائلمسئله و یا حل  
 ارزیابی  
  پیشرفتمیزان تعیین 

  نمایش خالقیت و نوآوري  

توان  حل فناورانه مسائل در فصل دوم گفته شد، فرآیند طراحی را می مراحلالبته همانطور که در بخش 
نمود   گیري توان نتیجه که با مقایسه مراحل این فرآیند با  تفکر فناورانه میمشابه حل فناورانه مسائل دانست 

  .است 5.1فرآیند تفکر فناورانه به شرح جدول که حل فناورانه و فرآیند طراحی بخشی از 

 طراحی به عنوان بخشی از مراحل تفکر فناورانهفرآیند مقایسه مراحل حل فناورانه مسائل و  - 5.1 جدول 

  فرآیند طراحی  تفکر فناورانه

تعریف زمینه و  تحلیل زمینه و پس  )مواد ونیازها(بررسی 
  روشن مسئله یا چالش،

انجام تحقیق براي تعیین معیارهاي 
ها و  طراحی، مالی و یا سایر محدودیت

  مواد قابل دسترس،

  تعریف مسئله، 

      برنامه ریزي

  انتخاب بهترین راه حل ها،

ي ایده، شناخت ضوابط و  روش خالق، تحقیق، ارائه
ها، کشف احتماالت،  مشخص کردن محدودیت

  گیري تصمیم  انتخاب روش، بیان پیشنهاد طرح، 

درست کردن، ساختن یا بنا ) خلق کردن(
تواند خلق چیزي ذهنی یا  کردن که می

  به صورت عینی باشد

  شناسایی مسئله و یا مسائل

هاي  هایی براي راه حل تولید ایده 
بالقوه، با استفاده از فرآیندهایی چون 

  طوفان مغزي و طراحی،

  ساخت نمونه اولیه یا مدل،

  ي اولیه  ساخت مدل یا نمونه

      حل مسئله و یا مسائل

  آزمودن و ارزیابی راه حل،

تکرار مراحل در صورت  ضرورت به 
  منظور اصالح طرح یا تصحیح خطاها،

  اصالح، پاالیش طرح، ارائه یا ساخت آن 

  آزمایش و ارزیابی طرح با استفاده از جزئیات،   ارزیابی
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  مرتبط سازي فرآیندها و نتایج  بازتاب و گزارش فرآیند،  تعیین میزان پیشرفت

 نمایش خالقیت و نوآوري 

  

    

طراحی را که گاهی ) 2007(طور که در فصل دوم نیز گفته شد در کتاب استانداردهاي سواد فناوري  همان
  .نماید معرفی میشود، به عنوان اولین رویکرد حل فناورانه مسئله  اوقات طراحی فناورانه نیز نامیده می

  يفناور آموزش  5.3.2

هاي  کسب آمادگی ،رویکرد تربیت فناورانه چگونگی و ابعاد قابل بررسی در تربیت فناورانه، در بعد با توجه به
  .گردد میسر می يآموزش فناورالزم از طریق 

سنتز ترکیبی مفهوم آموزش به صورت زیر صورت  ،بندي کدها به شرح زیر در این بخش بر اساس طبقه
  .پذیرد می

  :شامل فناوري آموزش

   هاي فناورانه و بهبود مهارت ایجاد -1
 ها، ابزارها و محصوالت فناوري  نهساما ...، نگهداري،،  تعمیراستفاده و فیزیکیِ هاي فنی مهارت  
 ارزیابی فناوارنه، حل مسئله، انتقادي، تفکر نه، وراتفکر فنافناوري، و تغییر  طراحی هاي فکريِ مهارت

  ...و
  هاي دانشی  در تعامل تنگانگ با سایر حوزه فناوري انتزاعی و عینی از ماهیتنگرشی درك و ایجاد  -2

  : ویژگی آموزش فناوري

   .ی جامعه مورد آموزشسجهان شنااخالقی و  اصولفرهنگی، اجتماعی و و عالئق گرایشات  بر ابتناء

در جوامع و  شناختی جهانو اصول فرهنگی، اجتماعی،  عالئق و تمایالت هاي موجود در با توجه به تفاوت
جامعه از یک جامعه به هاي تربیت فناورانه نیز  به عنوان یکی از مولفه آموزش فناوري هاي متفاوت، فرهنگ
هایی برخوردار  دیگر از تفاوت جهان بینیبه  جهان بینیاز یک یک فرهنگ به فرهنگ دیگر و از دیگر، 

ها و  ی جوامع با فرهنگبراي تمام ش فناوريبرنامه آموز یک نسخه واحد براي توان نمیبنابراین  .باشد می
   .هاي متفاوت را تجویز نمود بینی جهان
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  سواد فناورانه  5.3.3

هاي سواد  در دو مقوله تعریف سواد و مولفهسواد فناورانه را توان  می 4.10در این قسمت با توجه به جدول 
  .تحلیل نمود

 بندي مقوله هاي مرتبط با سواد فناوري طبقه - 5.2 جدول 

  سواد  فناوري تعریف    ي سواد فناوريها مولفه

  ماهیت فناوري

  چیستی فناوري
  چرایی استفاده از فناوري
 چگونگی پیدایش فناوري

 چگونگی کار با فناوري

  ماهیت فناوري

  ویژگی و قلمرو فناوري 
 مفاهیم اصلی فناوري

ارتباط بین فناوري و سایر ها و  ارتباط بین فناوري
 حوزه هاي مطالعاتی

  دانش 

 

 درك فناوري 

  جهان طراحی شده

 هاي موجود در جامعه بر اساس نیاز انتخاب و کاربرد فناوري

 استفاده از فناوري مهارت

  هاي جهان فناورانه توانمندي

 هاي فناوري کاربرد و نگهداري محصوالت و سامانه

  تغییر فناوري
  تغییر یافتن فناوريچگونگی 

چگونگی تغییر جهان توسط 
 فناوري 

چگونگی ایجاد تغییرات روي 
 فناوري

  فناوري و جامعه

  اثرات فرهنگی، اجتماعی، و سیاسی فناوري
 تاثیرات فناوري بر محیط زیست

  نقش جوامع در توسعه و کاربرد فناوري
 تاثیر فناوري بر تاریخ

  مدیریت فناوري و بینش فرهنگ

 

  هاي جهان فناورانه توانمندي

  بکارگیري فرآیند طراحی
 هاي فناوري کاربرد و نگهداري محصوالت و سامانه

 

  طراحی

  هاي طراحی ویژگی
 طراحی مهندسی شده

یابی، تحقیق و توسعه، اختراع و  نقش عیب
 نوآوري، و آزمایشات در حل مسئله

 

  جهان طراحی شده
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 موجود در جامعه بر اساس نیازهاي  انتخاب و کاربرد فناوري

  ارزیابی فناوري
  ها و منافع فناوري هزینه

 ارزیابی فناوري
 

  طراحی

  طراحی مهندسی شده
یابی، تحقیق و توسعه، اختراع و  نقش عیب

 نوآوري، و آزمایشات در حل مسئله

 ارزیابی فناوري بینش

  هاي جهان فناورانه توانمندي

 ها سامانهارزیابی تاثیر محصوالت و 

  

  هاي سواد فناوري مولفه 5.3.3.1

بسیار  )2005( ئه شده از سوي ازناراهاي ار گردد که مولفه گیري می گونه نتیجه ها این از مقایسه بخش مولفه
. باشد مینیز ) 2007( هاي ارائه شده توسط کتاب استانداردهاي سواد فناورانه بوده و در برگیرنده مولفهکلی 

هاي ارائه شده در کتاب استانداردهاي  تمامی مولفه سازي خالصهازنار توسط شده  ارائه هاي به عبارتی مولفه
 انههاي بیان شده در کتاب استانداردهاي سواد فناور مولفهجایی که  از آناز سویی  ،باشد می انهسواد فناور

 k-12هاي  فه در پایههایی براي هر مول اند و عالوه بر آن شاخص شده ، به طور کامل تفیکجامعیتعالوه بر 
اهداف، محتوا، راهبردها و (تربیت فناورانه  درسی تدوین برنامهدر تواند  میبه خوبی است،  شدهارائه 

   .بستگی داردبرنامه تربیت فناورانه  طراحانتخاب ها به  مولفهبیان در هر صورت . مفید واقع شوند )ارزشیابی

  تعریف سواد فناورانه 5.3.3.2

شده در کتاب  گیري کرد که تعریف ارائه توان این گونه نتیجه نیز می سواد فناورانه در مورد تعریف
اي  بسیار جامع است به گونه "یعنی درك، استفاده، مدیریت و ارزیابی فناوري " انهفناور دتانداردهاي سوااس

  .هاي سواد فناورانه قابل استخراج است تمامی مولفهتعریف که در این 

انتخاب ، )هاي دانشی ارتباط دانش فناوري با سایر حوزهو  درك ماهیت( يدرك فناور ه معنايبسواد فناورانه 
نگهداري ( ري، مدیریت فناو )ها با آن چگونگی کارهاي مورد نیاز و انتخاب فناوري(فناوري  ي استفادهو 

، و ارزیابی )فناورانه با فناوري و بالعکس، تفکر.. تعامل فرهنگ، جامعه وفناوري، طراحی فناوري، یابی، عیب
  .باشد می )ها، محصوالت و ابزارهاي فناوري فناوري ارزیابی سامانه نگاري تفکر فناورانه، آینده(  فناورانه
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  سواد فناورانه پیوستاري دو بعدي است  5.3.4

ا ه با اشکالی از فناوري ،براي تعامل سازنده با جهان و محیط خود خلقت که انسان از ابتداي با توجه به این
این درگیري حتی به تاریخی قبل از پیدایش علم (است درگیر بوده ) پیچیدهبسیار بسیار ساده تا (

تواند فراخور  و می شتهمورد استفاده درکی متناسب با شرایط خود دا فناورياز و بسته به شرایط ) گردد می بر
. باشد فردي داراي سواد فناورانه نمیهیچ توان ادعا نمود که  نمی. شرایط خود آن را مدیریت و ارزیابی نماید

تحصیلی، (بسته به شرایط رشد عقالنی، جسمانی، اجتماعی، شرایط فرهنگی، اجتماعی هر فردي  به عبارتی
و سطحی از سواد  ه درجاتب )کسب شدهتربیت فناورانه بر مبناي (ي خود  ، اقتصادي خود و جامعه) شغلی

یابی به درجات و سطوح بعدي فناوري  اي در این زمینه خود منجر به دست و هر تجربه یابد فناورانه دست می
سواد باشد وجود ندارد، چرا که حداقل از  بی ،هیچ فردي که از نظر فناورياین بدان معنا است که  .گردد می

نیز فردي  یچه در عین حال،. کند استفاده می) حتی بسیار ساده(و ابزارهاي فناورانه محصوالت فناوري 
حال  دائما درپویا و زیرا فناوري  .یافته است سواد فناورانه دستو غایت  تواند مدعی گردد که به نهایت نمی
آن قابل ... اثرات فردي، اجتماعی، اقتصادي، فرهنگی، سیاسی و واست و پیامدهاي فناوري  ، و تغییررشد
و در این تعامل  است اي پویا ه عنوان پدیدهب با فناوري بشر همواره در تعامل .باشد بینی نمی پیش

  .تکامل و تعالی می بخشددائما هاي خود را  شایستگی

و برنامه ) 2007(هاي بیان شده براي استاندارهاي سواد فناوري  بودن سواد فناورانه را در شاخص 78پیوستار
  .توان مشاهده نمود به خوبی می) 2009( 79درسی تربیت فناورانه اونتاریو

اي از این پیوستار  در نقطههر فرد  ،سواد فناورانه دوبعدي است که بر اساس رشد عقالنی و اجتماعی ستارپیو 
در این پیوستار گونه که قبال نیز گفته شد،  همان. تواند دست یابد می سواد فناورانهاز  سطحیو  درجهبه 

ابزارهاي فناورانه است و حداکثر  ها و ها، روش ي کسب شده چگونگی کار با محصوالت، سامانه حداقل درجه
باشد که به دلیل ویژگی پویایی و غیر قابل پیش بینی بودن فناوري،  نیز طراحی و ارزیابی فناورانه می  درجه

یابی به  دست .تواند به نهایت آن دست پیدا کند این پیوستار در هر دو بعد بدون محدودیت بوده و کسی نمی
هاي دانشی و فناورانه و  درك ماهیت فناوري، تعامالت فناوري با سایر حوزه یازمندن رانهتوانمندي ارزیابی فناو

تفکر فناورانه عامل بسیار حیاتی و  نگاري فناورانه ، آیندههاي فرهنگی، اجتماعی، رعایت اخالق فناورانه مولفه
  . است

                                         
78 Continium 

موفقیت در ها براي  آموزان مراحل مختلف تحصیل را طی می کنند به مراحلی از سواد فناورانه دست خواهند یافت، توانایی آن همانگونه که دانش.  79
 .رود میتحصیالت عالی و یا محیط کار، باال 
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به  .سطوح نیز انتهایی نداردوجود دارد که به دلیل پویایی فناوري این ی سطوح ،از پیوستار اي درجهدر هر 
خلق و  سواد فناورانه کار با فناوري است که به دلیل پویایی فناوري ي ترین درجه عنوان نمونه پایین

شکل . این شایستگی دائما رو به تکامل و بهبود خواهد بود هاي موجود، هاي جدید و تکامل فناوري فناوري
بعد افقی یا طولی بیانگر درجه سواد و بعد عرضی است که در آن بیانگر پیوستار دو بعدي سواد فناورانه  5.1

  .یا عمودي بیانگر سطح سواد در هر درجه است

 

   پیوستار دوبعدي سواد فناورانه -5.1 شکل 

  ؟باشدتواند  تربیت فناورانه چگونه میسازوکار : سوال چهارم 5.4

ها مشخص گردید براي بررسی سازوکار تربیت فناورانه  بایستی موارد  همان طور که در بخش تحلیل یافته
  .زیر مشخص گردند

 ي آغازین در سازو کار تربیت فناورانه  نقطه 

 درسی هاي جایگاه تربیت فناورانه در برنامه  
  برنامه درسی تربیت فناورانه 

 آموزش معلمان 
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 سازو کار تربیت فناورانه  ي آغازین در نقطه  5.4.1

موزشی به آ  ن نظاماگزار رغم توجه مسئوالن و سیاست ترین دالیلی که باعث گردیده است علی یکی از مهم
و  به تفاوت توجهعدم  ،برخوردار نبوده باشدهاي اتخاذ شده از توفیق الزم  ، برنامه80موضوع تربیت فناورانه

به عنوان هاي خاص  ریزي برنامهکه اي  بوده است به گونهو تربیت فناورانه تربیت علمی  تمایز بین دو وجه 
از تربیت علمی در نظام تعلیم و تربیت رسمی  متمایز ،تربیتیبراي تبلور و توسعه این وجه 81تربیت فناورانه

 داري ر و نگهکار با ، تعمی( آموزي این وجه تربیتی تنها در حد مهارت و نهایت توجه به، اند قائل نشده عمومی
فنی و هاي   مهارتدر تربیت فناورانه، کسب اگر چه . تنزل یافته استاي  هاي فنی و حرفه و آموزش )فناوري

  .تربیت فناورانه استي نازلی از  و درجه بخش بسیار ناچیزتنها این فیزیکی نیز دیده است ولی 

دو  هاي و تفاوت  ماهیتدرك عمیق  ،فناورانهلذا گام آغازین و ابتدایی براي پرداختن نظام آموزشی به تربیت 
هاي دو وجه تربیت علمی و  هاي این دو حوزه و در نتیجه درك تفاوت ي علم و فناوري و برونداد حوزه

جهت هاي الزم  و ایجاد زمینه ،متناسب با این نوع تربیتهاي  ریزي برنامه اتخاذ فناورانه است که منتج به
  .گردد می در نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی تحقق تربیت فناورانه

  برنامه درسی تربیت فناورانه  5.4.2

موزش فناوري و سواد فناورانه آتفکر فناورانه،  فته شد تربیت فناورانه با مفاهیم کلیديهمانطور که قبال گ
 ش فناوري و تفکر فناوري ازآموزهاي تربیت فناورانه مشخص گردید که  در بخش مولفه. مرتبط است

همچنین مشخص گردید که تربیت فناورانه فرآیندي که در . هاي بسیار مهم تربیت فناورانه هستند مولفه
داراي شده است  براي او مهیاتربیت فناورانه  راي تحققبمناسب سازي  ي این فرآیند فردي که زمینه نتیجه

  .بود سواد فناوري خواهد

  )سواد فناورانه(برآیند                )                    تربیت فناورانه(فرآیند 

تعامل براي ایجاد  زمینه سازيهدف کلی برنامه درسی تربیت فناورانه نیز   ،با توجه به هدف تربیت فناورانه
  .خواهد بودمشخص  جهان و طبیعت در حال تغییر به واسطه فناوريبا  مدار اخالقو  سازنده ي آگاهانه

                                         
  .انگر توجه به این مسئله استوجود ساحتی تحت عنوان ساحت علم و فناوري که از شئون تربیتی در اسناد باالدستی است بی  80

اگر نگوییم تربیت علمی مقدم بر تربیت فناوارنه است، ولی براي تربیت " گوید  در خصوص این تمایز می) 1393(مهر محمدي   81
  ".تفناوري نیس ، فناوري مهناي علم خیلی معنا ندارد ولی علم. فناورانه هم نیاز هستند اگر نگوییم پیش نیاز است ولی کافی نیست
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با استفاده از مفاهیم سواد فناورانه، تفکر فناورانه و نیز ربیت فناورانه برنامه درسی ت چارچوب محتوایی
  .باشد قابل تعیین میدر جهت هدف مذکور  آموزش فناورانه

  :برنامه درسی تربیت فناورانههاي  ویژگی 5.4.2.1

ابزارها، محصوالت، (به مفهوم آموزش مهارت کار و استفاده از فناوري درسی تربیت فناورانه،  برنامه -1
زیرا همانطور که در پیوستار سواد فناوري قید گردید این توانمندي . نیست) هاي فناورانه نهساما
در  موجودي درجات و سطوح  بایستی در برگیرنده این برنامه و ترین درجه تربیت فناورانه است نازل

و و مصادیق عینی آن باید دائما متناسب با شرایط، در حال بهبود و  شرط پویایی باشده ب ،هر درجه
 .باشند تکامل

ها  فناوري یترسیم گردد که تماماز فناوري تصویر بزرگی  در برنامه درسی تربیت فناورانه باید  -2
نگارانه بودن  آینده( و بر فناوري خاصی تاکید نگردد آن قرار گیرند ي زمینه در درونبتواند 
  ).درسی تربیت فناورانه برنامه

ي علوم تجربی و مهندسی نیست  به موضوعات مرتبط با حوزه مختصدرسی تربیت فناورانه،  برنامه -3
در بعد تلفیق میان ( بوده موضوعات برنامه درسی  با تمامیو ارتباط تنگاتنگ در تعامل متقابل بلکه 
  مامی موضوعات درسی باشدو دائما در حال در داد و ستد با ت )اي و یا فرارشته اي رشته

، ابزار، سامانه و آموزان در مورد هر محصول که این امکان وجود ندارد که به همه دانش از آنجائی -4
 شوند آموزش داده شود،  لذا برنامه درسی تربیت فناورانه باید فناورانه که با آن مواجه می روش
 شرایطی را براي) زمان و جامعهمسائل واقعی متناسب با (هاي مسئله محور  پروژهتعریف  ضمن
هاي فناورانه  مهارتآموزان  دانشفراهم آورد تا  هاي فردي و گروهی آموزان در قالب فعالیت دانش

 .را کسب نموده یا بهبود بخشندالزم و متناسب 

 ،موزش فناوريآهاي موجود در  مولفهاي طراحی گردد که  گونهبرنامه درسی تربیت فناورانه باید به  -5
و  ارزشی فرهنگی،هاي  آموزان با ویژگی سنی دانشهاي  سواد فناورانه را متناسب با ویژگی وتفکر 
 .تطابق دهند ها آنحاکم بر جامعه بینی  جهان

 یادگیري- راهبردهاي یاددهی) 1393مهربان، ( نانو هاي درسی فناوري با توجه به موارد پیشنهادي در برنامه
  و ارزشیابی هاي نظام آموزشی تعیین گردد برنامه درسی فناوري بایستی راهبردهاي تعاملی با توجه به قابلیت

ها  هاي فناورانه باشد که این مهارت بایستی مبتنی بر ارزیابی چگونگی کسب مهارتبرنامه درسی نیز عمدتا 
هاي فنی  مهارت نیاز و به تناسب....) حی، وتفکر فناورانه، انتقادي، ارزیابی، طرا(هاي فکري  عمدتا مهارت

درسی تربیت فناورانه و چارچوب محتوایی خود راهنمایی براي تعیین  بدیهی که اهداف برنامه. باشند می
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به خوبی تنظیم نگردد، این برنامه اهداف و چارچوب محتوایی راهبردها و ارزشیابی خواهد بود در صورتی که 
و نهایتا ارزشیابی  بردهاي انفعالی، و ارزشیابی به سمت ارزشیابی دانشیراهراهبردها عمدتا به سوي 

  .متمایل خواهد شد هاي فنی و فیزیکی مهارت

  : هاي درسی برنامهجایگاه تربیت فناورانه در   5.4.3

 درهاي درسی  جایگاه برنامه درسی تربیت فناورانه در میان برنامه دارد،طرح  یتجا قابل که در ایناي  مسئله
   .متصور گرددوضعیت متفاوت در این خصوص ممکن است سه نوع  .آموزشی است ریزي برنامه

  :ي درسی تربیت فناورانه برنامه

 موضوع مستقل،به عنوان یک  -1

 ،درسی دیگرموضوعات  در  قتلفی -2

 به عنوان یک موضوع مستقل به همراه تلفیق در سایر موضوعات درسی -3

رویکرد تلفیقی اتخاذ ي  در باره آیزنروقتی از  ،دارد از قول آیزنر بیان می )١٣٩٣(طور که مهرمحمدي  همان
گونه  داند و این می  در پاسخ رویکرد مستقل را مناسبشود، او  سوال میدرسی یک موضوع یا مستقل 

بنابراین براي . دهد در دیدگاه تلفیقی موضوع به فراموشی سپرده می شود تجربه نشان می کهگوید  می
  . ع باید سهمی جداگانه به طور مستقل هم دیده شودموضو

به مبانی ( دباش مرتبط میو مهندسی  به علوم تجربیفناوري به عنوان موضوعی که فقط  که جایی از آن
محسوب تربیت فناورانه وجهی از تربیت در نتیجه فناوري و  و شود ه نمیدر نظر گرفت )فلسفی رجوع گرد

وجودي و  در تمامی ابعاد جایگاه در ذهن و اندیشه انسانی، داشتن ودن و به دلیل طبیعی بکه  گردد می
تعریف تربیت فناورانه و تفکر مبانی فلسفی ، رجوع شود به (تنیده شده است  اوو زندگی  تربیتی انسان

 مناسب جایگاهتعریف براي شاید بهترین رویکرد  ،موضوع مستقل در کنار رویکرد تلفیقیاتخاذ لذا  .)فناورانه
د در برخی از موضوعاتی که با نوع خاصی از نده مطالعات جهانی نشان میکه  کما این. تربیت فناورانه باشد

به عنوان نمونه در پژوهشی . ال انتخاب شده است ه فناوري سرو کار دارند، رویکرد سوم به عنوان رویکرد اید
هاي درسی انجام گردیده است مشخص گردیده  که در خصوص تلفیق فناوري اطالعات و ارتباطات در برنامه

هاي درسی  برنامه است که فناوري اطالعات و ارتباطات عالوه بر این که به عنوان موضوعی مستقل در
تواند در  رویکرد میکه  .ریزي شده است بلکه به صورت تلفیقی نیز برنامه ،قرار گرفته استکشورهاي مختلف 
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از سویی در . )الف 1391مهربان، ( باشد ) 2009و  1991( 83فوگارتی 82با مدل تلفیقی دانه تسبیحی تطابق
اي  ها به گونه ، این برنامه) 2007( آمریکا انهپیشنهاد شده در آموزش سواد فناور هاي و فعالیت ها برنامه

ها  به وضوح در آن 84اي اند که فرآیند تلفیق در کلیت برنامه درسی به عبارتی تلفیق میان رشته تنظیم شده
شاهد دیگري بر این مدعا موضوعات درسی همچون طراحی و  ).رجوع شود 2به فصل . ( شود می  دیده

که به عنوان موضوعی مستقل در  درسی برخی از کشورهاست که عالوه بر این ي  در برنامه 85فناوري
  .باشند ات برنامه درسی در تعامل میبا سایر موضوعاند با رویکرد تلفیقی  شده  هاي درسی قرار داده برنامه

بهتر است هاي درسی  برنامه درسی تربیت فناورانه در میان برنامهو مناسب براي ل آ ه به عبارتی جایگاه اید
، 86براي تربیت فناوارنه هاي درسی در برنامه مستقل قرار دادن جایگاهعالوه بر آن که در  اي باشد گونه به

در سایر  لیت بکارگیريبهاي کسب شده در فرآیند تربیت فناورانه قا دينم و توان اه ها، ظرفیت مهارت
را داشته موزان است آ زندگی واقعی دانش مخصوصا موضوعات و مسائلی که مرتبط بابرنامه درسی موضوعات 

سازي  زمینه درسی، سایر موضوعات برنامههاي کسب شده از طریق  مندي توانبا استفاده از  و از سویی باشد
و برهم کنش و  ،تقویت گرددفراهم و یا نیز هاي فنی و فکري تربیت فناورانه  ها و توانمندي مهارتکسب 
که بهترین توصیف براي این نوع تلفیق، تلفیق فناوري در  .داشته باشندها وجود  میان آندو طرفه  تعاملی
ا حفظ هویت مستقل براي این موضوع و ب )2009و  1991فوگارتی، ( هاي درسی با مدل دانه تسبیحی برنامه

  .باشد می 5.2به شرح شکل 

 
 مدل تلفیق تربیت فناورانه در برنامه درسی - 5.2 شکل 

 هاي کسب شده در تربیت وجه تسمیه این مدل با عنوان دانه تسبیحی به این دلیل است که شایستگی
ي کسب شده در ها و یادگیري گردد هاي درسی می یادگیري در سایر حوزه و تسهیل فناورانه منجر به تعمیق

تربیت فناورانه تلفیق   گونه در این، به عبارتی . سازد هم مرتبط می و به پیوندد هاي گوناگون را به هم می حوزه

                                         
82 Threaded Model 
83 Fogarty 
84  Interdisciplinary Integration 

  .به درس طراحی و فناوري در برنامه درسی ملی کشور انگلستان مراجعه شود 85
  رفت کشورهاساز در پیش تربیت فناورانه و در نتیجه عدم توجه کافی به این بعد بسیار مهم تربیتی و سرنوشت= فهمی تربیت علمی و جلوگیري از کج 86
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مجزا و مستقل از هم را به هم  درسیکشد، موضوعات  هاي تسبیح را به هم می که دانهنخی به مثابه 
  .بخشد و ارتباط می پیوندد می

، مجددا ) 2005(درسی اونتاریو  برنامهآورده شده در مورد  2قبال نیز در فصل براي این مورد شاید مثالی که 
  .این ارتباط را گویا تر خواهد نمود ،بیان گردد

هنگامی که : به عنوان مثال. دهد را در سراسر موضوعات درسی ارتقاء می تلفیقی یادگیريتربیت فناورانه "
را که آن محصول را مخاطب قرار  نیازهاي اجتماعی و فردينمایند،  آموزان محصولی را طراحی می دانش

، ابعاد و شکل )علوم تجربی(شود  ، اصول علمی که طراحی و  ساخت آن را شامل می)علوم اجتماعی(دهد  می
تاثیر  آموزان که دانشهنگامی . نمایند ، را  کاوش می)هنر(،  و کیفیت زیبایی طراحی )ریاضیات ( آن را

بررسی نمایند، در حقیقت در حال کاوش و  هاي گوناگون قبلی و یا فعلی را بر جوامع ارزیابی می فناوري
ها را روي تندرستی  فناوريآموزان چگونگی تاثیر گذاري  هنگامی که دانش. هستند رویدادهاي فعلییا  تاریخ

را  کسب و کاراصول . نگاه می کنند جنبه هاي سالمت و تربیت بدنیو سالمت فیزیکی در نظر می گیرند، به 
هاي طراحی  دهی ایده مهارت هاي سواد براي ارتباط. بندند در  مطالعه تولید و بازاریابی محصوالت بکار می

هایی براي استفاده از  کنند، و دستورالعمل هاي فناورانه را تولید می هاي پروژه  کنند، خالصه گزارش اعمال می
  ". اند می نویسند محصوالتی که تولید کرده

چون، علوم اجتماعی، علوم تجربی، هنر، درسی ، موضوعاتی طراحی شده ي یک فعالیت فناورانه دربه عبارتی 
 ...و ، زبان و ادبیات، نگارشبازاریابیو  ریاضیات، تاریخ، بهداشت و سالمت، تربیت بدنی، کسب و کار

و یکدیگر  گردند تلفیق می و بالعکس یادگیري موضوعات درسید و یادگیري فناوري در ونشدرگیر تواندد  می
  .کنند را تقویت می

  آموزش معلمان  5.4.4

اگر زیرا . آموزش معلمان را شاید به جرات بتوان نقطه عطف و حیاتی در سازوکار تربیت فناورانه دانست
حتی بدون وجود برنامه درسی خاصی در این ، دست پیدا کرده باشند انهخود به سواد  فناور ی کهمعلمان

اقدام  یابند،دست  سواد فناورانهاز  درجاتی و سطوحی بهتوانند  میکه  موزانیآ دانشفناورانه مورد به تربیت 
  .خواهند نمود

معلم داراي ": گوید می اهمیت توجه به آموزش معلماندر مورد اهمیت جایگاه معلمان و  )1393(پور  موسی
معلمان در فرآیند عملِ خود، عامالنی با تشخیص موقعیتی هستند این ...نقش محوري در نظام آموزشی است

این که معلمان داراي چه . باشد هاي ضبط شده معلمان می هاي کسب شده و تجربه ها البته به دانش تشخیص
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هاي قبلی متاثر  دادند، به شدت از آموزش چگونه تجربیات خود را مورد استفاده قرار میهایی بودند و  دانش
هاي آموزش پیش و ضمن خدمت به آنان کمک کرده بود تا اعتماد آنان به تصمیمات خود  دوره. است

   "باشیم اگر بخواهیم نظام آموزشی متفاوتی داشته باشیم، الزم است معلمان متفاوتی داشته. ...متفاوت باشد

تواند نقش آموزش معلمان را در برنامه درسی تربیت فناورانه بسیار حیاتی نشان دهد،  جمله دالیلی که میاز 
معلمان  براي آموزش علوم و سایر  .ي پیش روي معلمان استها مهمترین چالشمندي براي مواجه با  توان

عی که براي نظام آموزش و پرورش ما خود ولی موضو ،اند گرفته ارموضوعات درسی به خوبی مورد آموزش قر
برخوردار است، قطعا براي معلمان  )یعنی تربیت فناورانه( از نوعی کج فهمی و خلط مفهوم با تربیت علمی

در مورد آموزش مهارت چرا که تربیت فناورانه نه آموزش علمی است و نه . سوال برانگیز و مبهم خواهد بود
ترین  و این یکی از پیش افتاده ط بخش کوچکی از تربیت فناورانه استچرا که این فق( یک فناوري خاص

   .)شوند و می توانند خود ان را مدیریت نمایند موضوعاتی است که معلمان در تربیت فناورانه با آن مواجه می

برنامه درسی تربیت فناورانه هستند، هاي خاص متناسب با  نیازمند آموزش فناورانه، و معلمان تربیت
هاي  ها را قادر سازد با مهارت آن وها گردد  هایی که خود منجر به کسب سواد فناوري در آن وزشآم

هاي مخاطب  اي را متناسب با شرایط و ویژگی خالقانه راهبردهايها و  راهکارها، شیوهي کسب شده   فناورانه
  .براي تربیت فناورانه اعمال نمایند

  :تواند مواردي چون ت فناورانه میهاي پیش روي معلمان تربی چالش از جمله

  سازنده و اخالق مدارانه با جهان ي  آگاهانهبراي تعامل  راهاي الزم  سازي زمینهتوان  میچگونه
و نه  با توجه به شرایط حاکم ي فناوري انتخاب آگاهانه( ؟آموزان ایجاد کرد در دانش فناورانه

 )فناوريمحض نهی  نه ومحض فناوري فرمانبرداري 

 در مدرسه، (زندگی خود  فناورانه مسائلشناسایی  جهتآموزان  دانشتشویق  مناسب براي هاي شیوه
 کدامند؟ )خانه، خیابان و جامعه

  ها و موضوعات  هاي کسب شده در حوزه با استفاده از یادگیري آموزان را قادر سازند تا دانش  چگونه
شناسایی شده فناورانه یی براي مسائل ها لح راههاي رسمی و غیر رسمی،  گوناگون از طریق آموزش

 .ارائه دهند

   تفکر فناورانه وانتقادي، طراحی،  ارزیابی، حل مسئله، ( هاي فناورانه  مهارتتوانند  میچگونه
  ودایجاد و تقویت نممبتال به ها و مسائل متفاوت  با ویژگیآموزان  در دانش را .....)استدالل، 
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  براي  ،مخاطبان...) اجتماعی، فرهنگی، ( و شرایط ها توجه به ویژگیمناسب با راهبردهاي آموزشی
  شوند؟ اعمالکدامند و چگونه باید تربیت فناورانه اهداف برنامه درسی تحقق 

 تربیت فناورانه و درجات و موزان به آ دستیابی دانش آگاهی از میزانبه  ي مناسبها روشها و  شیوه
  سطوح سواد فناورانه کدامند؟

 اشدب ...و. 

بر اساس نتایج حاصل از پژوهشی که در مورد چگونگی آموزش ضمن خدمت معلمان در مورد فناوري نانو 
 فناوري خدمت هاي آموزش ضمن ، مشخص گردیده است که در دوره)ب1391مهربان، (انجام شده است 

آن فنی الزم  هاي ارتي دانش و مه در حوزه معلمانهاي  مندي توان ایجادعالوه بر  در کشورهاي پیشرو، نانو
تدوین و طراحی طرح درس،  ي در زمینه معلمان هاي توانمندي، )بخش اندکی از حجم برنامه( فناوري

 ومره هاي کالسی و آزمایشگاهی که به موضوعاتی که در زندگی روز طراحی فعالیتمندي و چگونگی  توان
شناسایی ، آموزان در دانش فناورانه هاي چگونگی ایجاد مهارت ،سایر موضوعات درسی مرتبط است
هاي کالسی،  در موقعیتو چگونگی استفاده از  ي آموزش فناوري رویکردهاي جدید و معاصر در حوزه

ها در قالب  مندي این تواني آموزشی  تقویت شده و در پایان دوره نیز.....و چگونگی پاسخگویی به سواالت 
  دیرگ میمورد ارزیابی قرار هاي عملکردي  آزمون

 ایراندستی آموزش و پرورش از مطالبات اسناد باال یکی براي تحقق تربیت فناورانه کهاین الزم است که  بنابر
تربیت  ي  آموزش ضمن خدمت معلمان در حوزههاي  برنامهبه ن نظام آموزش و پرورش اسیاستگزار است،

چرا که حتی با تنظیم . توجه جدي نمایندفناورانه با تعریف جدیدي که در این سنتزپژوهی انجام شده است، 
  حوزهاین در نبود نیروي تربیت شده به عنوان معلم  ،در موضوع تربیت فناورانه  درسی بسیار قوي برنامه
  .87نمود ابتر خواهدرا ي درسی  برنامه

  

                                         
 )جامی(ذات نایافته از هستی بخش                         کی تواند که شود هستی بخش              87
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  پیشنهادات 5.5

منجر به نوعی سنتز جایی که پژوهش حاضر، حاصل سنتز پژوهی در مورد تربیت فناورانه است که  از آن
ترکیبی در مورد تربیت فناورانه و کلیه مفاهیم مرتبط با آن گشته است و سعی بر این بوده است که مفاهیم 

  ،مورد نظر از ابهام خارج گشته و به شکلی تفصیلی تر باز گردند

  :پیشنهاد می گردد

در نظام آموزش و پرورش  تربیت فناورانه به عنوان موضوعی با هویت مستقل و مجزا از تربیت علمی -1
ت و تعالی و توجه به آن همانند تربیت علمی به عنوان یک نیاز براي پیشرف مورد بازبینی قرار گیرد

  .جامعه تلقی گردد

مورد و یکی از ابعاد سواد در جهان فناورانه امروز سواد فناورانه به عنوان برآیند فرآیند تربیت فناورانه  -2
تعریف شده و به عنوان یک راهنما  تبیین و بازهاي سواد فناورانه  و مولفه دقرار گیر بسیار جدي توجه

  .درسی تربیت فناورانه مورد توجه قرار گیرند در تنظیم برنامه
  .داده نشود تنزلخاص ت فنی در یک فناوري ارموزش دانش، و مهآدر سطح تربیت فناورانه  -3
هاي فرهنگی، اجتماعی و جهان  مولفه و تاثر با در حال تاثیر یی که تربیت فناورانه به شدتجا آز آن -4

ي دیگر، فرهنگی به فرهنگی دیگر، و بینشی به بینش دیگر   اي به جامعه و از جامعه است ختیشنا
فرهنگی، هاي  براي انواع مخاطبان با تفاوت یا وارداتی واحد ي نسخهنباید متفاوت خواهد بود، لذا 

 .نگرشی در نظر گرفته شود اجتماعی، و

به مسئله تربیت معلمان در مبحث  با توجه به تجارب جهانی در این حوزه ایران موزش و پرورشآنظام  -5
در  هاي آموزش ضمن معلمان تا کنون در دروهزیرا  نماید، ي باید معطوفتربیت فناورانه توجه بسیار

هیچ ، تجربیات اندك و ناچیزي موجود اگر نگوییم  اي، با دیدگاه میان رشتهمقوله تربیت فناورانه 
.باشد می
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  تفکر انتقادي 6.1

ي درك،  اند، فرآیند منظم، فعاالنه و ماهرانه گونه تعریف نموده تفکر انتقادي را این) 1987( 88ون و پل اسکري
تولید شده از طریق مشاهده، / جمع آوري شده   اطالعاتبکارگیري، تجزیه و تحلیل، تولید و یا ارزیابی 

  .  89باشد می د و عملبه عنوان راهنما در باورها و عقایتجربه، بازتاب، استدالل، و یا ارتباطات، که 

، یا باور و عقیدهبه یک  توجه فعال، مداوم و دقیق "از تفکر انتقادي این است)  1909( 90تعریف جان دیویی 
در هاي بیشتر  گیري کند و نتیجه می که از آن باور یا شکل حمایت مبانی، در پرتو شکلی مفروض از دانش

  )91،2003نقل از هالپرن( ".که آن باور و یا شکل گرایش دارداست  جهتی

است که با  فرآینديتفکر انتقادي "کنند  اینگونه تعریف میتفکر انتقادي را نیز ) 2000( 92بروان و کیلی
این فرآیند با سه فعالیت وابسته به هم فعال . رود می شود و به سمت ارزیابی پیش استدالل شروع می

پاسخ  -2شود،  سایی و ارزیابی آنچه که گفته میپرسش سواالت کلیدي طراحی شده براي شنا -1: گردد می
نشان دادن گرایش و تمایل براي  -3هاي بیان شده ، و  به سواالت از طریق تمرکز در تاثیر آن بر استنتاج

  .گسترش سواالت انتقادي

 هاي پژوهش سواالت مصاحبه بر اساس پرسش 6.2

 دانید؟ نه میتعریف شما از مفهوم تربیت فناورانه چیست؟ و ضرورت آن را چگو .1

مفاهیم مرتبط با مفهوم تربیت فناورانه از دیدگاه شما  کدام هستند و شما از هر کدام چه تعریفی  .2
  دهید؟ ارائه می

 بینید؟ ارتباط سواد فناوري و تربیت فناورانه را چگونه می .3

زاي تشکیل ها و عناصري باشد؟ به عبارتی اج تواند داراي چه مولفه از دیدگاه شما تربیت فناورانه می .4
  ي تربیت فناورانه کدامند؟ دهنده

  باشند؟ مبانی جامع شناختی که  تربیت فناورانه می تواند بر آن مبتنی گرددد، چه می .5

                                         
88 Scriven & Paul  
89 presented at the 8th Annual Interna onal ( thinking/766-critical-http://www.criticalthinking.org/pages/defining

) Conference on Cri cal Thinking and Educa on Reform, Summer 1987. 
90 John Dewey 
91 Halpern 
92 Browne and Keeley 
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  باشند؟ مبانی روان شناختی که تربیت فناورانه می تواند بر آن ابتناء گردد، چه می .6
  مبانی فلسفی تربیت فناورانه را چگونه تبیین می نمایید؟ .7
بر اساس تجربیات عملی شما،  چه سازوکاري براي فعلیت بخشیدن به تربیت فناورانه / از نظر  .8

ها، و نهادهایی باید متولی این امر گردند؟ نقطه آغازین براي تحقق  پیشنهاد می گردد؟ چه سازمان
  کنید؟ تربیت فناورانه در آموزش وپرورش را از کجا پیشنهاد می

منابعی را سراغ دارید که / یت فناورانه در ایران یا خارج از کشوري ترب شما چه افراد مطلع در حوزه .9
ها تماس حاصل نمود و نظرات آنان را در تحلیل مفهوم تربیت  توان با آن به واسطه جنابعالی می

 فناورانه جویا شد؟
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  فارسی منابع 7.1

ماهیت تکنولوژي در فلسفه هایدگر، ) 1389(محمدمهدي  مهر، سید اسدي، محمد رضا  و موسوي -1
 . 49- 69فلسفه و حکمت، 

فنومولوژي و تکنولوژي، فلسفه تکنولوژي هیدگر، فرهنگ ویژه فلسفه، شماره ) 1371(اعتماد، شاپور  -2
  .91-136.، صص11

شناسی و علوم تربیتی،  ي روان ي فناوري و آموزش فناوري، مجله فلسفه) 1381(باقري، خسرو  -3
 . 75-98، 1شماره 

قیاس، دو فصلنامه مطالعات معارف /استقرا : تحلیل کیفی متن) 1392(ابوالمعالی الحسینی، خدیجه  -4
 .85-104. ، صص1اسالمی و علوم تربیتی، شماره 

 .10، ص 1385م و تعلیم و تربیت، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسالمی، اسال حجتی، سید محمد باقر ، -5

 284، ص  8العین، قم، هجرت، بی تا ، دوم، ج   خلیل بن احمد فراهیدي، -6

ص   ، چهارم، 1380سیري در تربیت اسالمی، تهران، نشر و تحقیقات ذکر،  دلشاد تهرانی، مصطفی ، -7
 .24و ص  77

إذا : ربا( 340ص  ات الفاظ القرآن، بیروت، دارالقلم، اول، مفرد ، حسین بن محمد ،راغب اصفهانی -8
، )ترجمه فارسی مفردات راغب(مفردات الفاظ قرآن کریم ) 1390(وراغب اصفهانی . )زاد و عال

  . دفتر نشر نوید اسالم: ترجمه حسین خداپرست؛ قم 
  .دبیرخانه شوراي عالی آموزش و پرورش) 1391(سند برنامه درسی ملی ایران  -9

 .دبیرخانه شوراي عالی آموزش و پرورش) 1390(سند تحول بنیادین آموزش و پرورش -10

 171، چهل و نهم ، ص 1379صرف ساده، قم، دارالعلم،  طباطبایی، محمد رضا،-11

 )دبستان از پیش( کودکی اوان تربیت ضرورت تبیین) 1394(بزرگ، حمیده طالیی، ابراهیم و -12
 .91-117ص   ،2، فصلنماه تعلیم و تربیت، شماره معاصر شواهد تجربی پژوهی سنتز بر مبتنی

 .1، هفتم، ج 1384فلسفه تعلیم و تربیت، قم، دفتر همکاري حوزه و دانشگاه،   گروه نویسندگان،-13

)  1390(مبانی سند تحول بنیادین در نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی جمهوري اسالمی ایران -14
 .دبیرخانه شوراي عالی آموزش و پرورش

 . 551، ص 22، یازدهم، ج 1383مجموعه آثار، قم، صدرا،   طهري، مرتضی ،م-15

 .در مورد تربیت فناورانهمصاحبه  )1393(مجیدي، اردوان  - 16

کدامیک در الویت است؟، : سخن سردبیر ، معلم و برنامه درسی) 1393(اهللا  پور، نعمت موسی-17
 .1-3. ، صص34مطالعات برنامه درسی،   نامه فصل
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بر برنامه درسی  با تلفیق  فناوري اطالعات و ارتباطات طراحی الگوي  )الف 1391(، زهرا مهربان-18
 ریزي آموزشی درسی ملی، سازمان پژوهش و برنامه برنامه اساس

آموزش فناوري نانو به دبیران علوم پایه و چگونگی ارزیابی  بررسی روش )ب 1391(مهربان زهرا -19
 .پرورشها، پژوهشگاه مطالعات آموزش و  پیشرفت آن

دهی محتواي علم و فناوري  هاي آموزش و رویکردهاي سازمان بررسی شیوه )1393(مهربان، زهرا -20
 .هاي مختلف تحصیلی، پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش نانو در دوره

 .در مورد تربیت فناورانهمصاحبه ) 1393(مهرمحمدي، محمود  -21

ي  فلسفه) 1377(تامس، مکنزي، دونالد آیدي، دن، هکینگ، یان، کوون،  هایدگر، مارتین، -22
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