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  پیش گفتار
  

سرمایه گذاري در امر آموزش و پژوهش و ارتقاء توانایی هاي نیروي انسانی بـویژه مربیـان       

 همواره موجب توسعه کمی و کیفی فعالیت سازمان ها و استفاده بهینه از            متکشزحپرتالش و   

  . فرصت ها و منابع می گردد 

با توجه به اهمیت و جایگاه خطیر پژوهش و فناوري در کشور و نقـش ممتـاز پژوهـشگران و          

 برنامـه ریـزي بـراي تربیـت     ،مربیان در افزایش اثربخشی و کارآیی نظام آموزشـی سـازمان   

،  آنی اصلمشخصه پژوهنده با علم به رویکرد جدید نظام آموزش مهارتی کشور که سه         مربی

  .حیاتی و محوري است ،، یکپارچگی و پژوهش می باشد الل استق

 را در هفته مهارت و فناوري ی پژوهش بستهلذا تربیت مربی براساس رسالت و مأموریت خود         

کـاري  مبا مشارکت مـوثر مربیـان و ه       مربی    تربیت  است یدام. آماده نموده است    براي مربیان   

مدیران محترم ستادي بتواند این وظیفه محوري خود را بنحو کیفـی و اثـر بخـش بـه مرحلـه                    

  .  بگذارد ء اجرا

  
  

وری                                                مد 

ت سازمان        شاور ریا

ی  س    ی و ور ی  ش  و ی  و     ا
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ی  عا   ه 

ھارت  ی  ھا روز  ناوری–م  ی      و کارآ

  مقدمه

، آموزش و پرورش به عنوان موثر ترین ابزار جوامع بـراي ورود بـه چالـشهاي                 در دوران ما    

آینده مورد توافق قرار گرفتـه اسـت و اصـوالً پذیرفتـه شـده اسـت کـه در پرتـو آمـوزش و                         

، مهمتـرین عامـل مـوثر در    تعلـیم و تربیـت   .  شکل خواهـد گرفـت     ، دنیاي فردا  پرورش امروز   

، ، بهبود کیفیـت زنـدگی     ورفتار بشري است که در مسیر رشد اقتصادي          نگرشدگرگونی طرز   

              ، تـأمین فرصـتهاي شـغلی و افـزایش تولیـد در جامعـه بـه کـار گرفتـه              ایجاد دانش و مهارت     

نکتـه در خـور توجـه اینـست کـه      . تی یگانه یافتـه اسـت   و از این رو در جوامع منزل       می شود 

، بلکه هـر نـوع   آموزش و پرورش نباید و نمی تواند صرفاً در تحصیالت رسمی خالصه شود              

یکــی از . آمــوزش حتــی اشــکال ســنتی یــادگیري در منــزل و اجتمــاع را نیــز شــامل میــشود 

ـ           مـشکالت موجـود در   ،ه کمیسیون هاي وابسته به یونسکو با مطالعه و بررسیهاي همـه جانب

آموزش را در ناکارآمدي روشـها و کیفیـت آمـوزش تـشخیص داد و چـاره را در آن یافـت تـا                   

شیوه هاي آموختن در نخستین گام بررسی شـود و آن را مبتنـی بـر چهـار رکـن یـا وظیفـه                        

  . اصلی درامر یادگیري تقسیم بندي نمود 

  یادگیري براي زندگی کردن با دیگران  -1

  دانستن یادگیري براي -2

 یادگیري براي عمل کردن و انجام کار  -3

 یادگیري براي بودن  -4



 

 ٥

، مهمترین سرمایه کـشورها سـرمایه هـاي انـسانی اسـت و بالنـدگی منـابع                در چشم انداز توسعه     

آموزش پلی است که از گذشته بـه حـال و از حـال بـه آینـده                . انسانی در گرو آموزش خواهد بود       

، داشـتن درکـی عمیـق از اهمیـت ایـن موضـوع و              وسـعه پایـدار     لذا براي رسیدن بـه ت     . می رسیم   

  . می رسد  بنظر بازنگري مجدد نظام آموزشی کشور ضروري 

شایـسته خـود بـه    ، آموزش هاي مهارتی نیز به سوي یافتن جایگـاه  با شناخت اهمیت این موضوع    

بـر  .  اسـت  حرکت درآمده است و بر همین اساس پیونـد آن بـا فنـاوري مـورد تأکیـد قـرار گرفتـه           

بـه جایگـاه اول   1404جمهوري اسـالمی ایـران بایـد در سـال         ،  اساس سند چشم انداز بیست ساله       

فناوري در منطقه دست یابد و آموزش هاي مهارتی نیزباید بستر الزم را در جهت تحقـق ایـن امـر          

 رآفرینی و کـا  فنـاوري ، مهـارت  ملـی  ، روز با این  مقدمه و به مناسبت ششم مـرداد    . فراهم نماید   

، و کـارآفرینی   نسبت به مفـاهیم مهـارت       که  ،   به اختصار به مفهوم فناوري و تعاریف مرتبط با آن         

   . می پردازیم ، کمتر مورد بحث و شناسایی قرار گرفته است 

  

  تعریف و مفهوم فناوري 

و تکنولـوژي ریـشه یونـانی دارد و از دو کلمـه تکنـ     . فناوري  ترجمه واژه التـین تکنولـوژي اسـت           

)Techno (   و لوژي)Logy (       تکنـو بـه معنـی مهـارت و آن چیـزي اسـت کـه                . تشکیل شـده اسـت

  . به معنی آفریده  خداوند متعال قرار دارد Archeآفریده انسان می باشد و در مقابل 

 به ایـن ترتیـب فنـاوري در    .، دانش و خرد به کار می رفته است     لوژي در یونان قدیم به معنی علم        

هنر و مهارت در دانش را تد اعی می نمایـد و ایـن مفهـوم در آن نهفتـه اسـت        ،  و کلمه   ترکیب این د  

که انسان خردمند در تقابل  با طبیعت به قوانین عام آن دست می یابد و بـا بـازآفرینی ایـن قـوانین            

   .، کاربردهاي مورد نظر خود را ایجاد می کند در محیط و شرایط دلخواه 
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 باشـد  "طـارق خلیـل   "دي ذکر شده است که شاید بهترین آنها از سوي         براي فناوري تعاریف متعد   

، روش ها و سیستم هاي بـه کـار رفتـه در    ، ابزارها ، فرآیند ها فناوري را می توان کلیه دانش ها    . 

، فنـاوري روش انجـام کـار و    در بیانی سـاده تـر      . ه خدمات تعریف کرد     ساختن محصوالت و ارائ   

، کـاربرد عملـی دانـش و    فنـاوري  . ه اهـداف خـود نائـل مـی شـویم         ابزاري است که توسـط آن بـ       

هـر فنـاوري شـامل سـه جـزء قابـل تمـایز از یکـدیگر و         . ابزاري جهت کمک به تالش انسان اسـت     

  افزار  مغز –، ج  نرم افزار –، ب  سخت افزار –الف . داراي اهمیت یکسان است 

، چـرا کـه تمـامی    در نظر گرفتـه مـی شـود    ، دانش فنی نیز به طور مستقل     عالوه بر سه جزء فوق      

               ، انتقــال دانــش یــا ســطح دســتیابی بــه فنــاوري را شــامل مــی شــود و مــی توانــد نتیجــه تجربــه  

  . فعالیت هاي عملیاتی باشد 

  سطوح فناوري 

سـطوح بعـدي فنـاوري    . فناوري سطوحی د ارد و اولین و ساده ترین سطح آن بهره برداري است  

، تحقیقـات توسـعه اي   ، مهندسـی طراحـی     تعمیر ونگهداري  مهندسی ساخت      :  عبارتند از    به ترتیب 

  و تحقیقات کاربردي 

  چرخه عمر فناوري 

چرخه عمر فناوري مفهومی است که در سیاست گـذاري و مـدیریت فنـاوري بـسیار مـورد توجـه                 

، رشـد   و تولـد     هر فناوري در طول زمان مراحلی را طی می کند کـه شـامل مرحلـه جنینـی                 . است  

این مفهوم براي یـک فنـاوري در جهـان ثابـت اسـت      . غ و افول می شود ، بلو، رشد کاهنده    فزاینده  

مثالً گفتـه مـی شـود کـه فنـاوري هـاي جدیـد ماننـد          . و از کشوري به کشور دیگر تفاوت نمی کند          

  . نانو فناوري و زیست فناوري در مرحله تولد و ابتداي رشد خود هستند 

 در ، اهـداف و سیاسـتهاي متفـاوتی را بـراي سیاسـتگذاران فنـاوري                رخه عمر فناوري    وضعیت چ 

هدف و چگونگی تسلط بـر فنـاوري در مرحلـه تولـد آن بـا مرحلـه بلـوغ                  . کشورها ایجاب می کند     
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چـرا کـه نبایـد یـک فنـاوري      . همچنین این مفهوم در انتقال فناوري بسیار مهم است      . متفاوت است   

  . فول است به کشور انتقال دهیم را که در مرحله ا

، فعالیـت هـاي نـوآوري       به عنوان نمونه اي از تفاوت سیاستگذاري در مراحل مختلف چرخـه عمـر             

، فعالیـت  ) ماننـد نانوفنـاوري   ( در مرحله جنینـی و تولـد       . ، متفاوت است    در هر یک از این مراحل       

ماننـد  ( لـه رشـد فزاینـده      در مرح . هاي نوآوري در مراکـز آموزشـی و پژوهـشی متمرکـز اسـت               

، باید فعالیت هاي نوآوري را در واحد هاي تحقیـق و توسـعه صـنعتی متمرکـز     ) میکرو الکترونیک   

چرا کـه ایـن واحـدها درون صـنعت هـستند و میخواهنـد فنـاوري را از آزمایـشگاهها بـه            . ساخت  

 ماننـد کـامپیوتر     (در مرحلـه رشـد کاهنـده        . دنیاي واقعی بیاورند و درمحصوالت متبلـور سـازند          

فعالیت هاي نوآوري را در واحد هاي طراحی و مهندسی متمرکز مـی کننـد و نهایتـاً در                   ) شخصی  

، فـروش و خـدمات پـس از فــروش    ، در بخــش بازاریـابی  ) ماننـد صـنایع خـودرو   ( مرحلـه بلـوغ   

بـه  ، بایـد نـوآوري      لذا در هر مرحله از رشـد یـافتگی یـک صـنعت یـا فنـاوري                  .متمرکز می نمایند    

  . سمتی که نیاز مبرم به آن وجود دارد سوق داده شود 

  

  انواع فناوري 

  

  . فناوري را به چند روش طبقه بندي می کتند که از جمله آنها به صورت زیر است 

                 ، فنـاوري پـست      -، د پیـشرفته    فنـاوري    –، ج   نوظهـور    فنـاوري    –، ب    فنـاوري جدیـد      –الف  

مستند شـده در مقابـل نهفتـه کـه از            فناوري   –، ز   مناسب   فناوري   –و  ،   فناوري متوسط    - هـ

  . میان آنها فناوري پیشرفته از اهمیت فراوانی برخوردار است 

.  بـه صـورت قـراردادي اسـت و تعریـف واحـدي از آن وجـود نـدارد                     تعریف فناوري پیـشرفته   

ر زمـان دربـاالترین سـطح    را می توان نوعی تعریف فناوري که در ه     ) Hi-tech(فناوري پیشرفته   
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              تجهیزاتــی و مــدیریتی طراحــی و اجــرا شــده و بــا عــث خلــق محــصوالت جدیــد تــر بــا  –علمــی 

، دارنـده  هر شـرکتی کـه داراي شـرایط زیـر باشـد             . تعریف کرد   . کارایی هاي متنوع تر می گردد       

  :فناوري پیشرفته می شود 

       کند که بافـت اصـلی آن را دانـشمندان و مهندسـین             افراد و نیروهاي با تحصیالت باال استخدام 

  . تشکیل می دهند 

  نرخ تغییر فناوري آن نسبت به صنایع دیگر بیشتر باشد . 

  نوآوري در فناوري باشد مزیت رقابتی آن ، . 

     یک شاخص کلی اینـست کـه نـسبت اعتبـار تحقیـق و      . بودجه تحقیق و توسعه در آن باال باشد

 یـا دو برابـر متوسـط اعتبارهـاي مـشابه در همـان               10 یـک بـه      توسعه به فـروش آن شـرکت      

 . صنعت باشد 

  

  انتقال فناوري 
  

انتقـال فنـاوري     پیـشرفته    فنـاوري ، خـصوصا در     از جمله راههاي موثر براي دستیابی به فناوري         

، فرآیندي منظم از فعالیت هـاي هدفمنـد اسـت کـه از     انتقال فناوري در کاملترین صورت آن      . است  

آنها مجموعه عناصر فنـاوري در مکـانی بجـز مکـان اولیـه ایجـاد فنـاوري  بـه کـار گرفتـه                       طریق  

، همچون انتقـال از دانـشگاه هـا بـه     فرآیند انتقال فناوري بین بخش هاي مختلف اقتصادي  . میشود  

، انتقال درون شرکتی نظیـر انتقـال از یـک مرکـز     ، انتقال بین شرکت ها در سطح بین المللی صنایع  

 ساخت و تولید و یا بخشی از یک شـرکت بـین المللـی بـه بخـش               به بخش ) جوار صنعت   ( ي  فناور

، سـرعت آن  مهمتـرین حـسن انتقـال فنـاوري     . دیگر آن شرکت در کشور دیگر را در بر می گیـرد     

، ، افـزایش وامهـاي خـارجی       انتقال فناوري هـاي منـسوخ شـده         : است اما معضالت آن عبارتند از       



 

 ٩

شهري و ایجاد مـشکالت اجتمـاعی و فرهنگـی و خـارج شـدن فنـاوري بـومی و                   ایجاد طبقه ممتاز    

  . سنتی از رقابت 

در مقوله فناوري مطالب دیگري مانند مـدلهاي انتقـال فنـاوري و آینـده پژوهـشی در فنـاوري نیـز              

قابل بحث هستند که بررسـی آنهـا و همچنـین بررسـی کامـل مـوارد مطـرح شـده زمـان و مکـان                         

در مجموع و با عنایت به اینکه رویکرد اصلی آموزشـهاي مهـارتی مبتنـی بـر       . مناسبی را می طلبد   

، آشـنایی مربیـان   ، تقاضا محوري و تطبیق با فناوري هاي موجود در کشور اسـت           نیاز بازار کار    

و کارشناسان با مباحث مرتبط با فناوري در قالـب دوره هـاي آموزشـی و شـرکت در سـمینارها                      

الیت هاي پژوهشی در راستاي پیوند فعالیـت هـاي  مهـارت آمـوزي و               از یک سو و جهت گیري فع      

  .، راهکار مناسبی بنظر می رسد ، به عنوان گامهاي اولیه در تحقق این رویکرد فناوري 

  

  


