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چکیده
توسعه آموزش فنآوري در آموزش عمومي یکي از شاخص هاي  مهم در راستاي توسعه کشور ها  محسوب مي شود. چندین دهه است 
که رشته اي بنام آموزش فناوري در مقاطع کارشناسي، کارشناسي ارشد و دکتري در برخي از کشورها با رویکردي بین رشته اي راه اندازي 
ش��ده اس��ت. آموزش فنآوري یک زمینه علمي و مطالعاتي  است که توانایي انسان را درشکل دهي وتغییر دنیاي فیزیکي درراستاي تحقق 
نیازها از طریق دستکاري مواد و ابزار به کمک فن و تکنیک باال مي برد. به عنوان یک رشته آموزشي ، هدف  آموزش فنآوري،  یاد دهي 
دانش و فنوني است که توسعه سواد فنآوري را از طریق ارتقاء فعالیت هاي عملي و  آزمایشگاهي براي دانش آموزان ایجاد نماید. آموزش 
فنآوري در بس��یاري از کش��ورهاي توس��عه یافته در قالب یک درس همجوار در آموزش عمومي از مقطع پیش دبستان آغاز مي شود  و تا 
مراح��ل تحصی��الت عالیه ادامه مي یابد. به کمک آموزش فنآوري، روش هاي حل مس��اله، روش هاي پرورش خالقیت، ایجاد و تقویت 
ذهن تحلیل گر  و تمامي عادات و مهارت هاي مفید و اثر گذار در زندگي آموزش داده مي شود.  آموزش فنآوري بصورت درس مجزا و 
یا همجوار در آموزش عمومي از  منطق و پشتوانه علمي فلسفي و روانشناختي برخوردار است. از نظر روانشناختي آموزش  فنآوري یک  
زمینه علمي هوشمند است که مي باید از طریق در گیر کردن ذهن فراگیران و پرورش فنون حل مساله،  فن هاي خالقیت، تفکر و یادگیري، 
آنها را وادار به انجام فعالیت نماید تا از طریق این فعالیت ها بتواند به شکل دهي محیط پیرامون و اثر گذاري بر محیط مبادرت ورزند. از 
نظر فلسفي نیز آموزش فنآوري، مهارت آموزي صرف نیست. یکي از لوازم اساسي در ایجاد فهم و نگرش درست نسبت به رابطه متقابل 

فنآوري با امور فرهنگي و اجتماعي است.
این مقاله بدنبال آن است تا با بیان  این مباني توجه سیاست گذاران و برنامه ریزان فنآوري را به اهمیت  آموزش فنآوري جلب نماید. 
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مقدمه 
امروزه فنآوري نماد تالش بشر در دستیابي به زندگي بهتر تلقي مي شود 
و اهمیت آن چنان اس��ت که بخش اعظمي از توس��عه کشور ها نیز بر 

اساس دستاورد هاي علمي و فنآوري آنها ارزیابي مي شود.
در واقع مي توان گفت که امروزه فنآوري نمادي از رفاه و قدرت ملي 
و بین المللي محس��وب مي شود. کشورهاي پیشرفته جهان، توجه به 
تولید فنآوري را در س��رلوحه فعالیت هاي خود قرارداده اند، بگونه اي 
که این رویکرد در برنامه هاي درسي ملي آنها از مقاطع پایه تا پیشرفته 

مشهود است.
بنابراین بیان و تفکیک تعاریف و مفاهیم سیر تاریخي مطالعات مربوط 
به آموزش فنآوري و نیز توجه به مباني و رویکرد هاي روانشناختي و 
فلسفي آن مي تواند اهمیت این موضوع را براي برنامه ریزان آموزشي 

کشور دو چندان نماید.

تعاریف
 

تعریف فنآوري
فنآوري یا تکنولوژي ترکیبي است از دو واژة یوناني: تخنه1  به معناي 
هر آنچه که در طبیعت بطور مستقیم وجود نداشته باشد و لوژي2  به 
معن��اي هر آنچه که مبتني بر عقل و منطق باش��د. واژة فنآوري راهي 
بس طوالني را در طول تاریخ پیموده، تا بدین شکل در ادبیات مدرن 
امروزي مطرح گردیده است. در طول تاریخ واژة فنآوري را مي توان به 
 )τέχη( انحاء مختلف در زبان هاي گوناگون مشاهده نمود. در یونان
معموالً به معناي » هنر «، » صنعت « یا » مهارت « ترجمه شده است. 
ریشة این کلمه در زبان هند و اروپایي  تخن3   احتماالً به معناي  » کارِ 
چوبي « و یا » نجاري « بوده است. در زبان سانسکریت کلمة تکساتي4  
به معناي  » س��اختمان «و یا » س��ازه « به کار رفته است که احتماالً از 

کلمة تکتن5  یوناني مشتق شده است ]1[.

تعریف فنآوري آموزشي 
جمیز براون و همکاران در کتاب فنآوري رسانه ها وروش ها، فنآوري 

آموزشی را چنین تعریف کرده اند:
فنآوري آموزش��ی فراتر از کاربرد ابزار و وسایل است.بدین ترتیب 
فنآوري آموزشی بیشتر از مجموعه قسمتهای تشکیل دهندة آن است 
که عبارت اس��ت از روش منظم طراح��ی، اجرا وارزیابی کل فرآیند 
تدریس ویادگیری با اس��تفاده از هدفه��ای بخصوص و بهره گیری 
از یافته های پژوهش در روانشناس��ی وارتباط انس��انی وبکارگیری 
ترکیب��ی از منابع انس��انی وغیر انس��انی به منظور ایج��اد یادگیری 
مؤثرتر،عمیق تر و پایدارتر«.در تعریف دیگری که از س��وي انجمن 
فنآوري ارتباطات آمریکا ارائه ش��ده است:»فنآوري آموزشی فرایند 
ارائه نظریه ،عمل طراحی،تهیه،استفاده، مدیریت وارزشیابی فرآیندها 

1.Techne
2. .Logie
3. Tekhn
4. Taksat
5. Tekton   

ومنابع یادگیری« تعریف شده است]2[.
تعاریف متعددی در زمینه فناوري آموزشی وجود دارد اما در مورد این 

دو تعریف صاحبنظران اشتراک نظر بیشتری دارند.
فنآوري آموزشی همچون یک علم کاربردی)فنآوري( با بهره گیری 
از یافته های تمام علوم نس��بت به حل مسائل آموزش اقدام می کند 

.]2[
در حال حاضر متخصصان فنآوري آموزش��ی این فنآوري را به عنوان 
یک راهکار عملی جدید ودر قالب آموزش الکترونیکی،چندرسانه ها 

و فرارسانه ها مورد استفاده قرار می دهند.

تعریف آموزش فنآوري6 
آموزش فنآوري  که موضوع مورد نظر این نوش��تار اس��ت یک زمینه 
علمي ومطالعاتي  اس��ت که توانایي انسان درشکل دهي وتغییر دنیاي 
فیزیکي درراس��تاي تحقق نیازهاي انس��ان از طریق دستکاري مواد و 

ابزار به کمک فن و تکنیک  باال مي برد. 
به عنوان یک رش��ته آموزش��ي، هدف  آموزش فن��آوري،  یاد دهي 
دانش و فنوني اس��ت که توس��عه س��واد فنآوري را از طریق ارتقاء 
فعالیت هاي آزمایش��گاهي براي دانش آموزان منجر ش��ود. آموزش 
فنآوري یک رویکرد نوآورانه اس��ت که فراگی��ران را درمتن نیازها 

درگیر مي کند]3[ .

تاریخچه آموزش فنآوري7
آموزش فنآوري دربس��یاري از کشورها، زائیده و برخواسته از  رشته 
هنرهاي دس��تي و مهارهات هاي فني است.اساس و ماهیت آموزش 
فنآوري به سال هاي 1964 بر مي گردد و بطور مشخص در  کارهاي 
دور ، اولسون، وارنر، و زیل و کار هاي سایر صاحب نظران آموزشي 
در این دهه این موضوع مشهود است. درگذشته برخي از افراد کالس 
هاي کاري که درآموزش فنآوري مطرح بودند را تحت عنوان ش��اپ8   
مي نامیدند، در حقیقت واژه کارگاه آموزشي9  نیز به همین منظور بکار 

برده مي شود ]3-6[.
امروزه دانش آموزان آموزش فنآوري عموما« درکارگاه ها کار مي کنند 
و فعالیت هاي آزمایش��گاهي انجام مي دهند.البته در عصر کنوني در 
مدارس از واژه لب10   به معني آزمایشگاه استفاده مي شود. انگلستان 
نخستین کشوري است که مفهوم نوین فنآوري را دربرنامه درسي ملي 

مدارس گنجاند. 
ازس��ال 1989آموزش فنآوري براي اکث��ر فراگیران از مقاطع پایه اول 
) 5 تا11 س��الگي( اجباري ش��د. همزمان، آموزش فنآوري اطالعات 

نیزازمقطع پایه اول یعني  5 سالگي تا 13 سالگي اجباري گردید. 
مواد درس��ي مدارس فنآوري در بریتانیا  در آغاز ش��امل حوزه هاي 
هنرهاي س��نتي، دستي ، طراحي ، کار با مواد، رسم فني، کار با چرخ 
خیاط��ي وتهیه غ��ذا و بطور خالصه بر مبناي پ��رورش مهارت هاي 

6 . Educational Technology 
7 .Technology Education 
8. Shop
9  .Workshop
10 . Lab
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زندگي با تاکید بر اقتصاد خانگي1  بود و بتدریج به س��وي رویکردها 
و استانداردهاي نوین آموزش فنآوري متمایل شد]7[.

آمریکا در س��ال 1990، فرانس��ه 1994، هلند و سوئد در سال 1998 
در برنام��ه هاي درس��ي خود بر آموزش مفاهی��م و محتواي آموزش 
فنآوري تاکید نمودند. آمریکا  همچنین بطور جدي و مصمم در سال 
2004 برنامه درس��ي خود را متحول و موض��وع آموزش فنآوري در 
آموزش عمومي را تمام مقاطع تحصیلي با تاکید بر اش��اعه ش��اخص 
هاي استاندارد محتواي آموزش فنآوري که توسط انجمن بین المللي 
آم��وزش فنآوري و بنیاد علمي آمریکا تدوین ش��ده بود، مورد توجه 
ویژه قرار داد. ]7[. به هر حال انجمن آموزش علوم انجمن س��لطنتي 

بریتانیا بیشترین تاثیر را درتوسعه آموزش فنآوري داشته است. 
 درحال حاضر نیر انجمن طراحي و فنآوري انگلستان یکي ازمهمترین 
و موثرترین انجمن هاي انگستان در زمینه آموزش فنآوري به حساب 
مي آید. در آمریکا نیز انجمن آموزش فني وحرفه اي بزرگترین انجمن 
آموزش ملي اس��ت که از آموزش فنآوري پشتیباني مي نماید و همه 
ساله نسبت به بهنگام سازي شاخص هاي استاندارد آموزش فنآوري 

و سواد فنآورانه اقدام مي نماید.

مباني تربیتي و روانشناختي آموزش فنآوري
در اواخ��ر قرن هجدهم در آم��وزش و پرورش به فرد یادگیرنده توجه 
زیادي معطوف شد.  نظریات کمینیوس و روسو اصالت مطالب درس 
جاي خود رابه اصالت فرد یادگیرنده داد.  پیشتر برنامه هاي آموزشي و 
درسي بر محور اصالت مطالب درسي بود. به تدریج و با گذشت زمان 
، علماي علوم تربیتي درباره مراحل رش��د استعدادها و عالقه هاي فرد 

یادگیرنده مطالعاتي را انجام دادند و نظریات خود را مطرح کردند.
دیوی��ي تحت تأثیر ویلیام جیمز که پایه هاي فلس��فه تجربي را بنیاد 
نهاده بود - اعتقاد داش��ت که پایه و اس��اس آموزش باید تجربه باشد 
؛ بنابراین ، وظیفه مربیان و برنامه ریزان درس��ي است که کار خود را 
استفاده از منابع و وسایل معنادار و مورد عالقه فراگیران شروع کنند. 
مجموعا« این طور تشخیص داده شده بود که در برنامه ریزي باید به 
نیازها و عالیق فرد یادگیرنده توجه وافي مبذول ش��ود. برنامه درسي 
باید به گونه اي تنظیم ش��ود که به دانش آموزان کمک کند تا در حل 

مشکالت مربوط به زندگي خود موفق شوند. 
از نظر روانش��ناختي، آموزش فنآوري منطبق با نظریه کسب و تولید 
دانش است که این کارازطریق آموزش با رشته ها و زمینه هاي  داراي 

ساختار منطقي محقق مي شود.]8-13[. 
ازمنظر برونر ساماندهي و طراحي برنامه درسي بر اساس ساختارمنطقي 
رشته هاي علمي صورت مي پذیرد. وي معتقد است که تکامل ذهن 
مرهون 3 دوره تکاملي مهم بوده اس��ت. در ابتداء انس��انها در ساختن 
ابزارهای��ي که ب��ه تقویت توانایي هاي حرکتي آنه��ا کمک مي کرد ، 
توفی��ق یافتند؛ قرنها بعد گ��روه دوم ابداعات نمایان ش��د و باردیگر 

الگوي تکامل انس��ان را تغییر چشمگیري داد وآخرین گروه ابداعات 
انس��ان چیزهایي را شامل مي ش��وند که به قول برونر ، توانایي هاي 
عقالني را تقویت  مي کنند . اینجا سیستم هاي نماد و نظریه ها هستند 

و زبانها وسیستم هاي کامپیوتری را شامل مي شوند. ]14[.
تقریبا« همه فعالیت هاي انسان درحال حاضر با کمک فنآوري انجام مي 
گیرند. این فنآوري، قابلیت هاي انسان را به مقدار زیاد غني مي سازند.

دانش ه��ر پدیده خاص تنه��ا متکي به حقایق موجود نیس��ت بلکه 
بستگي به مجموعه اي از وقایع و مجموعه اي از اصول مفهومي نهان 
در آن رشته است. بنابراین آموزش فنآوري باید با در نظر گرفتن این 
مفاهیم و ایجاد مجموعه هاي بهم مرتبط صورت بپذیرد ]3[. فنآوري 
را مي توان بعنوان یک زمینه علمي هوشمند معرفي کرد که منطبق بر 

3 معیار است:
1.یک ساختار سامان یافته دانش که داراي انسجام است .

2.به فعالیت هاي انسان بر مي گردد و انسان را براي حل مسائل، مورد 
خطاب قرار مي دهد.

3. به انس��ان آینده توجه دارد ش��رایط را براي تحق��ق ایده هاي آنها 
فراهم  مي نماید.

از نظر روانش��ناختي فنآوري یک  زمینه علمي هوشمند است که مي 
باید از طریق در گیر کردن ذهن فراگیران و پرورش فنون حل مساله،  
ف��ن هاي خالقی��ت، تفکر و یادگیري، آنه��ا را وادار به انجام فعالیت 
نماید تا از طریق این فعالیت ها بتواند به شکل دهي محیط پیرامون و 
اثر گذاري بر محیط مبادرت ورزد.لذا  در برنامه هاي درس��ي فنآوري 
شکل ارائه و اجراي برنامه  بسیار مهم است.  هر گونه کوتاهي نسبت 
ب��ه نحوه اجرا و  ش��کل فعالیت ها به کیفیت برنام��ه لطمه مي زند ؛ 
بنابراین ، تدوین فعالیت ها و محتواي برنامه هاي درسي فناوري باید 
با در نظر گرفتن ش��کل و اجراي جذاب آن باشد . براي فراگیران هم 

محتوا و هم چگونگي ارائه آن مهم است .
مطالب کتاب درسي فناوري باید از طریق برنامه هاي خوش ساخت و 
با هدف و آگاهي از    ویژگي هاي دانش آموز ، بر او تاثیر بگذارد. 

بهبود کیفي برنامه هاي درس��ي فنآوري به میزان دقت در طراحي آنها 
بستگي دارد . در صورتي که این برنامه ها اهداف روشني داشته باشند 
و با توجه به ارتباط منطقي طولي و عرضي طراحي ش��وند ) یعني در 
طول دوره هدفي را به طور منسجم و طي مراحل منطقي دنبال کنند و 
در ضمن با بقیه برنامه هاي هم خواني داشته باشند( ، اجراي آنها موفق 

تر خواهد بود . 
خالصه کالم این که فنآوري یک زمینه یا رشته هوشمند ذهني است  
که براساس معیارهاي خاص مي تواند در راستاي ایجاد فرصت برابر 

براي توسعه ذهني فراگیران در برنامه هاي درسي لحاظ شود. 

مباني فلسفي فنآوري و آموزش فنآوري 
آم��وزش فنآوري جایگاه مهمي در تعلی��م و تربیت امروز جهان دارد 

1 . Home Economy
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و این امر ناش��ي از جایگاه انکارناپذیري است که فنآوري در عرصه 
زندگي کنوني بش��ر یافته اس��ت]15[.  اما ، همچنان که اندیشیدن و 
تصمی��م گیري در باب ه��ر عنصر جزئي از تعلی��م و تربیت ، بدون 
قراردادن آن در چارچوب بنیادي فلسفه تعلیم و تربیت میسر نیست ، 
سخن گفتن از آموزش فنآوري نیز بدون نگریستن به آن در چارچوب 

فلسفه تعلیم و تربیت ممکن و مطلوب به نظر نمي رسد.
آموزش فنآوري باید در پرتو فلسفه فنآوري یعني از منظر فلسفه تعلیم 
و تربیت نگریس��ته شود. سطحي ترین فهم از »آموزش فنآوري » این 
است که کس��ي گمان کند مقصود از آن آموختن  مهارت هاي معین 

به فراگیران است.
نگریستن به آموزش فنآوري، از منظر فلسفه فنآوري، آن را در گستره 
اي قرار مي دهدکه نخستین نتیجه آن بي اعتبار ساختن تصورات ساده 
انگارانه اي از نوع اس��ت ، درحالي که مفهوم فنآوري فراتر از مهارت 

آموزي است .

مفهوم فلسفه فنآوري
فنآوري پدیده اي بش��ري است و همچون سایر پدیده هاي بشري و 
طبیعي ، موضوع پرس��ش و اندیشه فلسفي قرار  مي گیرد .سابقه این 
گونه پرسش ها ،  به آغاز ظهور اندیشه فلسفي ، یعني به  اندیشه هاي 
فیلسوفان یوناني ، باز مي گردد . بویژه ، ارسطو با تقسیم عقل به نظري 
و عملي جایگاه معرفت ش��ناختي فنآوري را به نحوي معین س��اخته 
ب��ود. تفکیک عقل نظري و عملي تصنعي و غیر قابل توجیه اس��ت ، 
اما براساس این  تقسیم، فنآوري در عرصه عقل عملي قرار مي گیرد. 
باتوجه به جایگاه برتري که ارسطو براي عقل نظري قائل بود، فنآوري 
-  نسبت به اندیشه هاي نظري - منزلتي فروتر مي یابد . البته ، ارسطو 
میان مهارت محض )تخنه( و عقل عملي) فرونس��یس(  تفاوت قائل  
مي ش��د.  در حالي که  »تخنه« تنها ناظر به خود فعالیت ها و مهارت 
هاي عملي درجریان یک حرفه است ، »فرونسیس« ناظر به نوع معیني 
از بهره وري از  مهارت هاس��ت که در آن، فرد اس��تفاده اي معقول از 
مهارت هایش را در پیش مي گیرد. از نظر فلسفي 3 دیدگاه نسبت به 

فنآوري وجود دارد که در ادامه بدان پرداخته مي شود]16[.

 رویکرد خنثي بودن فنآوري
یکي از تصورات عمده در فلس��فه فنآوري، این اس��ت که فنآوري را 
امري طبیعي ، خنثي درنظر مي آورد . طبق این تصور ، فنآوري بخشي 
از طبیعت آدمي اس��ت . انس��ان ، همچنان که براي رفع نیازهاي خود 
از اندام هاي خویش اس��تفاده مي کند. ابزارها و وسایلي را نیز به کار 
مي گیرد یا مي آفریند  تا بهتر و موثرتر به این امر اقدام کند. به تعبیر 
مک لوهان فنآوري به منزله بس��ط اعضاي بدن آدمي وپشتیباني براي 
ضعف هاي زیستي طبیعت آدمي است]17[. در این دیدگاه ، فنآوري 
همچنان که طبیعي است ، به لحاظ ارزشي ، خنثي نیز تلقي  مي شود 
. رش��د وتحول فنآوري ، تابعي از امور فرهنگي ، اجتماعي و ارزشي 

محسوب نمي شود .
براساس این دیدگاه درفلس��فه فنآوري ، مسئولیت درزمینه فنآوري ، 
درمقام بکارگیري آن مطرح است نه درمقام تولید یا پدید آوردن و این 

ازنتایج خنثي دانستن فنآوري است ]17[. 

رویکردفرهنگي-  تک ارزشي بودن فنآوري 
در مقابل دیدگاه اول ، گرایش��ي وجود دارد که در آن ، فنآوري نه به 
ص��ورت امري طبیعي و خنثي ، بلکه به منزله امري ارزش��ي در نظر 
گرفته مي ش��ود. بر اساس این دیدگاه  توسعه فنآوري تابعي  از امور 

فرهنگي ، اجتماعي و ارزشي است. ]18[. 
هابرماس از دوگونه عالقه وعمل در آدمي س��خن مي گوید: عالقه و 
عمل فني یا ابزاري وعالقه و عمل ارتباطي ، این دو گونه عمل آدمي 
را ن��ه چون اجزاي نظام اجتماعي بلکه چ��ون دو چارچوب انتزاعي 
فراتجرب��ي در نظر مي گیرد که حاکي از ویژگي هاي پایدار انس��اني 
اس��ت . عمل ابزاري در ارتباط با طبیع��ت و به صورت الگو برداري 
از طبیعت جلوه گر مي ش��ود و محمل آن نیز علم و فنآوري اس��ت 

.]19[

رویک�رد  طبیعي ، فرهنگي ، چند ارزش�ي  بودن 
فنآوري

هرچند فنآوري ها توس��ط انسان تولید مي شود اما کارکردها ، آثار و 
نتایج آنها گاه از حدود انتظار و پیش بیني تولید کنندگان آنها نیز فراتر 
مي رود. بنابراین ، فنآوري از خصیصه مهمي برخوردار است که همان  

بروز تدریجي ویژگي هاي مصنوعات بشري است . ]19[.
باتوج��ه به چنین روابط پیچیده اي میان فن��آوري و امور اجتماعي و 
فرهنگي ، نمي توان برخالف رویکردهاي اول و دوم فنآوري را خنثي 
و یا تک ارزش��ي و در تقابل با فرهنگ دانست . برهمین اساس است 

که ماهیت چند ارزشي فنآوري موردتوجه قرارگرفته است.

آموزش فنآوري در پرتو فلسفه فنآوري 
از آنجا ک��ه رویکرد مورد قبول رویکرد فن��آوري چون امري طبیعي 
- فرهنگي - چند ارزش��ي اس��ت، بنابراین در آم��وزش فنآوري باید 

مالحظات زیر در نظر گرفته شود]16[:
1.آموزش فنآوري، مهارت آموزي صرف نیست.

مح��دود نمودن آموزش فنآوري به مهارت آموزي نش��انگر بد فهمي 
نس��بت به فنآوري اس��ت . به عالوه ، اکتفا کردن به آموزش مهارت 
هاي عملي صرف ، نمي تواند آسیب ها و شکنندگي احتمالي فنآوري 

نسبت به سایر بخش هاي فرهنگي و اجتماعي را کنترل کند.
2.آموزش فنآوري ، مس��تلزم فراهم آوردن نگرشي جامع نسبت به 

ماهیت فنآوري است . 
یکي از لوازم اساس��ي آموزش فنآوري ایجاد فهم و نگرش درس��ت 
نس��بت ب��ه ماهیت فنآوري اس��ت . آنچه در رویکرد س��وم در مورد 
خصایص فن��آوري ، جایگاه آن در طبیعت آدم��ي ، رابطه متقابل آن 
با امور فرهنگي و اجتماعي ، چند ارزش��ي بودن آن ، وخصیصه بروز 
تدریجي آن ، مطرح ش��د اموري اس��ت که مي توان آنها را در فراهم 

آوردن چنین نگرشي مورد استفاده قرار داد.  
در ارتباط با دانش آموزان نیز تأمین این نگرش بخش الزمي از آموزش 
فنآوري اس��ت تا به موازات آموخت��ن ذهنیت و رفتار فن محور، فهم 
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عمیقي نیز نسبت به فنآوري بیایند . 
4.آم��وزش فنآوري باید متش��کل از اجزایي ب��راي ایجاد گرایش هاي 
اجتماعي، اخالقي، و جهان شناختي و سواد همه جانبه فنآورانه  باشد .

نتیجه گیري
آموزش فنآوري از مقاطع شکل گیري شخصیت فراگیران یعني در مراحل 
اولیه آموزش بصورت موضوع همجوار  آغاز مي شود و برنامه هاي حل 
مساله، تفکر خالق و رفتار هاي فنآور در فراگیر تقویت مي شود. این 
روال در تمام مقاطع تحصیلي در قالب کتاب« آش��نایي با فنآوري« در 

جوار آموزش عمومي ادامه مي یابد. 
در بررس��ي اهداف، روش ها و محتواي آموزش فنآوري کشور هاي 
توس��عه یافته این نکته استنباط شده اس��ت که این کشورها به مقوله 
آم��وزش فنآوري از در مقاطع آغازین  و متوس��طه بصورت موضوع 
مجزا اهمیت زیادي قائل مي شوند و همین نکته نیز باعث شده است 
که از نظر ش��اخص دس��تیابي به فنآوري، این کشورها  از رتبه باالي 

برخوردار باشند.
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با توجه به این نکته که آموزش فنآوري درآموزش عمومي جمهوري 
اس��المي ایران بصورت در هم آمیخته ب��ا موضوعاتي همچون علوم، 
ریاض��ي، هنر و در مقاطع باالتر با هدف حرفه آموزي در قالب حرفه 
و فن و یا نظام کار و دانش ارائه مي ش��ود، بنابراین پیشنهاد مي شود  
متولیان تعلیم و تربیت جمهوري اسالمي ایران به این نکته توجه بیش 
از پیش داش��ته باش��د که  دوران آموزش دوران هزینه کردن فرصت 
هاي فراگیران براي دست یابي به شخصیت متعادل، با تفکر انتقادي، 
پرسشگر، خالق، نوآور، کارآفرین، و با رفتار  فنآور است. فنآوري و 
رفتار فنآور یک رویکرد همه جانبه  و اس��تفاده از همه افکار و  ابزاز 
براي طرح مس��اله، حل مساله، پرورش خالقیت و نوآوري در عرصه 
هاي مختلف اس��ت. بدین ترتیب رفتار فنآور ب��ا لحاظ آموزش غیر 
رسمي رایانه و یا توسعه صرف فنآوري اطالعات  در تعلیم و تربیت 
محقق نمي ش��ود؛ بلکه آموزش رفتار فن��آور  عالوه بر اینکه باید در 
دروس پایه بصورت در هم تنیده ادامه داشته باشد، مي باید بصورت 
درس مجزا تحت عنوان« آشنایي با فنآوري« از مقاطع آغازین تا مقاطع 

عالي لحاظ گردد.
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