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Abstract
The main purpose of this research was to investigate the role
of technological literacy in the to investigate the role of
technological literacy in the entrepreneurial intention in
engineer students. This research was done with mixed
method approach and with exploratory design. In qualitative
phase of research 15 Entrepreneur engineer students were
selected based on criteria oriented sampling and participated
on semi structured interview and data were analyzed by
seven keluize stages. Interview questions were designed
around the dimensions of technology literacy and its
relationship with entrepreneurship. To ensure the validity of
the questions, the opinions of seven experts were used. To
ensure the quality of data analysis, the findings were
referred back to the interviewees after re-analysis to avoid
possible deviations. Findings from the interviews indicated
that technology entrepreneurs have a deep understanding of
the nature, design, production, application and relationship
of technology to society. In order to developing data based
on stratified random sampling. 200 last semester engineer
students were selected. Seraji and khavari(2015)
technological literacy questioner and (2009) Liñán & Chen
(2009) Entrepreneurial intention questioner with appropriate
reliability were used for data gathering. The data were
analyzed using pearson correlation and multiple regression.
Findings indicted that entrepreneur engineer students have a
appropriate understanding of the relevance of technological
literacy and entrepreneurship. There is a correlation between
students' technological literacy and the entrepreneurial
intention in engineer students. The regression results
showed that between dimensions of technological literacy,
understanding nature of technology and relevance of
technologies with the world around can explain 19/7 present
of the variance of change in entrepreneurial intention in
engineer students. In order to develop the entrepreneurial
competencies in students, we propose to develop students’
technological skill in design and implementation of
curriculum stages.
Keywords: Technological Literacy, Entrepreneurial
intention, Technology, Technological entrepreneurship,
engineering.
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چکیده
 بررسی نقش سواد فناورانه در تمایل بهه اهاررفرینی،هدف پژوهش حاضر
 این پژوهش با رویکرد ترایبی و طرح ااتشهافی.دانشجویان مهندسی بود
 در مرحلۀ ایفی با استفاده از روش نمونهگیری مالکمحهور بها.انجام شد
 نفر از دانشجویان ااررفرین مصهاحبۀ نیمههسهاتتار یافتههای صهور51
 سهاات.گرفت و دادهها با طی هفت مرحلههای االیهیی تحلیهل شهد
مصاحبه حول ابعاد سواد فناوری و نسبت رن با ااررفرینی طراحهی شهد و
 از نظرا هفت نفر از افراد تبره اسهتفاده، برای اطمینان از روایی ساات
 یافتهههها په از تحلیهل، بهمنظور اطمینان از ایفیت تحلیل دادههها.شد
دوباره به مصاحبهشوندگان ارجها داده شهد تها از انحهرافههای احتمهایی
 یافتههای مصاحبهها نشان داد اه ااررفرینههای فنهاوری.جلوگیری شود
 ااربرد و ارتباط فناوری بها جامعهه درک یمیقهی، تویید، طراحی،از ماهیت
 از بهین، سپ بهمنظور توسعۀ یافتهها با اسهتفاده از رویکهرد امهی.دارند
 نفهر بهه شهیوۀ200 ، نفر دانشجوی ترم رتر رشهتهههای مهندسهی155
 ابیار جمه روری.نمونهگیری طبقهای نسبتی بهینوان نمونه انتخاب شدند
دادههای امی پرسشنامۀ ویرایش شده سواد فناورانهه سهراجی و تهاوری
 طراحی و توییهد، با تأاید بر ابعاد درک ماهیت فناوری، گویه51 ) با5931(
 ارتبهاط فنهاوری بها جههان اطهراف و، نگهداری و ااربرد فناوری،فناوری
 و0/11 تعامل جامعه و فناوری و مقیاس پنجدرجههای ییکهر بها پایهایی
 مقیهاس، گویهه21 ) بها2003( پرسشنامۀ تمایل به ااررفرینی ینین و چن
 دادههها بها اسهتفاده از همبسهتگی. بود0/13 پنجدرجهای ییکر و پایایی
 یافتههها نشهان داد دانشهجویان.پیرسون و رگرسیون چندگانه تحلیل شد
 بهین.ااررفرین از ارتباط سواد فناورانهه و اهاررفرینی درک مناسهبی دارنهد
.سواد فناورانه دانشجویان و تمایل بهه اهاررفرینی همبسهتگی وجهود دارد
نتایج رگرسیون نیی نشان داد اه از بین ابعاد سهواد فناورانهه دو بعهد درک
درصهد از53/5 ماهیت فناوری و ارتباط فناوری با جهان اطراف میتواننهد
.واریان تغییر در تمایل به ااررفرینی دانشجویان مهندسی را تبیین اننهد
پیشنهاد میشود برای پرورش شایستگیههای اهاررفرینی در دانشهجویان
به توسعۀ مهار های سواد فناورانه رنها بیشتر توجهه شهود و برنامههههای
.درسی رنها با توجه به این موضو طراحی و اجرا شود
، فنهاوری، تمایهل بهه اهاررفرینی، سواد فناورانه:واژه های کلیدی
 مهندسی،ااررفرینی فناورانه
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مقدمه
شاخ طهن س در قرن بیستهیک با پشت سر گذاش،ن
طهن سدددد حرفدددد ای ( )Professional engineerه
طهن سدد لومدد (  )Scientific engineerهارد دهران
طهن س کدارففرین ( )Enterprenial engineerه ط عد
ش است .هم ار از طهن سان ان،ظار این ب د است کد
ب ،انن د بددا درا نیازهددای واطا د ه طصددر کنن د گان،
طحص ال  ،سیس،مها ه فراین های و ی ی را طراحد ه
ب عی نماین ه با پژههشهای ب سا ای ه بدینرشد ،ای،
ب ط ر ن فهران در خوق ه کاربرد فناهریها ه شدک دهد
فین واطا نقش داشد ،باشدن ( Walther, Kellam,
 .)Sochacka, & Radcliffe, 2011از طرفد بحد ال
طهددم اطددرهزی طانن د وهددان ش د ن ،انسددانطح د ری در
فااعیت های طهن س  ،گس،رش صنایع خ طاب  ،کداهش
لمر فناهریها ،همزیس ،با طبیات ب وای غوب بدر فن
بر صالحیت های ط رد نیاز طهن سان نیز بأثیرگذار بد د
اسددت ( & Gorbunova, Papchenko, Bazhenov,
 .)Putkina, 2018ازایددنره اطددرهز طهن سددان بایدد
صالحیتهای طانن ؛ کسد داندش طهن سد  ،پدژههش
طهن سدد  ،طراحدد طهن سدد  ،کددار گرههدد  ،بحویدد
طهن س د  ،اربباطددا  ،اخددالگ ،یددادگیری ط د اهت ،درا
طسائ حال ه فین او،مال  ،کار بدا ابزارهدای طد رن ه
پرهژ ها را دارا باشن  .فرهنگس،ان طو طهن س فطریکدا
با درا اهمیت این صالحیتها ،اسد،ان اردهای را بدرای
طهن سان  2020برسیم نم د است .در این اس،ان اردها
بددر طهددار هددای بحویدد  ،خالقیددت ،بدکددر در لمدد ،
طهار هدای ارببداط  ،فهدم اصد ل طد یریت ه ب،دار ،
اخالگ حرف ای ،یادگیری طاداتاعامر ،پ یدای شدناخ ،ه
انااا پذیری بأکی ش است ( Berestov, Baryshev,
 .)Biryukov & Rodko, 2019عددذا دانشددگا هددا بددرای
پرهرش این صالحیتها ب بازان یش در ساخ،ار ،اه ا ،
برناط درس ه شی های ب ریس ه ارزشیاب نیداز دارند .
برخ از دانشگا ها با اصدال در اباداد طل،ودم فطد زش
طهن س نظیر اصدال طؤعدد هدای شناسدای  ،طراحد ،
ساخت ه بهر برداری؛ اصال فراین های ب ریس ،بق یدت

شایس،گ های ط رسان ،اصدال شدی هدای ارزشدیاب ه
ارائ دۀ بددازخ رد ،بق یددت فااعی دتهددای کارگدداه  ،ای،دداد
ب،رب های یادگیری یکپارچ گاتهای طهمد در بق یدت
برناط های درس خد د برداشد ،اند ( Miller, Walsh,
.)Hollar, Rideout, & Pittman, 2011
طهن سان در رش ،های طل،وم با اس،داد از طندابع ه
طحصدد ال طبیادد  ،لودد ت کدداربردی ،لودد ت پایدد ه
فندداهریهددای ط ود د ،شددرایی و ید ی را ط،ناسد بددا
نیازهای شناسای ش طراحد ه خودق طد کنند کد
طمکن است این شرایی بسدیار ط،دداه از دنیدای قبود
باش  .نظیر شرایا ک قب از اب اع صنات چاپ ه باد
از فن یا قبد از فنداهری ط باید ه باد از فن طالحظد
ط ش د .فنها برای خوق فنداهری باید ب ،انند نیازهدای
حال ه فین ۀ واطا را بشلیص دهن ه برای رفع فن بد
طراح د ه ب عی د فندداهریهددا اق د ات کنن د  ،ب د چنددین
صدالحی ،سد اد فناهراند ()Technological Literacy
گد ،ط ش د ( .)Barak, 2013کسد صدالحیت سد اد
فناهران از ده های گذش ،در برناط درسد اب،د ای بدا
دانشگا ب ص ر ط ض ع ط،زا یا بودیقد در نظداتهدای
فط زش ط رد ب و قدرار گرف،د اسدت (.)Frank, 2005
درا طاهیت فناهری ،فراین طراحد ه ب عید فنداهری،
نظات پژههش ،ارزیاب ه ط یریت فن ،ارببدا فنداهری بدا
دنیای اطرا  ،فثار فناهری بر اباداد طل،ودم او،مدال ه
زیستطحیا از طؤعد های بشکی دهن ۀ س اد فناهراند
هسد،ن (.)Abolhasani & Safaei Movahhed, 2019
دانش ،یان طهن سد بد لند ان کارففریندان ط عد باید
ب ،انن با کس صالحیت های فناهران در لرص صدنات
ه فناهری ،طحص ال ه سیسد،م هدای و ید ی را بدرای
ارزش ففرین ه خوق ثره ارائد نمایند  .در ایدن راسد،ا
برناط های درس دانشگاه بالش طد کند بدا انگیدز ،
طهار ه بمای ب کارففرین فنها را ساح طاو ب اربقاء
ده  .طهن سان برای کارففرین باید از شایسد،گ هدای
ریسددکپددذیری ،بحمدد ابهددات ،طسددل عیتپددذیری،
خ ش بیند  ،اسد،قالل ،نیداز بد ط فقیدت ،دهران یشد ،
طهار های ارببداط  ،چند طهارب بد دن ،طهدار هدای
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اق،صادی ه انااا پذیری شناخ ،برخد ردار باشدن بدا
ب ،انن از له ایدن طسدل عیتهدا برفیند ( Yadollahi
.)Farsi, Baradaran, Hejazi, & Akbari, 2018
دانشددک هددای طهن س د بددا ب ییددر در برناط د درس د ،
رهش های فط زش ه شی های ارزشیاب بالش ط کنند
با برناط درس خ د را ب سمت برناط درس کارففریناند
فناهران س گ دهن ه از این طریق دانش ،یان کدارففرین
فناهر بربیت نماین  .با ب و ب اینک الزط هرهد افراد ب
لرص کارففرین  ،شک گیری قص  ،نگدرش ه بماید بد
کارففرین است ه ل اطد گ نداگ ن شلصد  ،طحیاد ،
او،مدال ه اق،صدادی در فن بأثیرگدذار هسد،ن ( Bae,
 .)Qian, Miao & Fiet, 2014ازوموددۀ ایددن ل اط د
ط ب ان ب خالقیت ،بمای بد کدارففرین  ،طهدار هدای
اربباط  ،بااطد بدا کارففریندان ،اسد،قالل طوبد  ،درا
اق،صادی ،ب ساۀ او،مال ه ثبا اق،صادی اشار نمد د
( Moradi, Imanipour, Arasti, Mohammadkazemi,
 .)2018برخدد از پژههشددگران نشددان طدد دهندد کدد
برناطد درسد کارففریناندۀ طهددار هدای بصددمیمگیدری،
اربباط  ،ریسدکپدذیری ،خالقیدت ه بد ان بهید طدر
کس هکار را در دانش ،یان طهن سد بق یدت طد کند
( Mani, 2018; Souitaris, Zerbinati and Al-Laham,
 .)2007س اد فناهران ب لن ان یدک ررفیدت شدناخ ،ه
دانش  ،یک دیگر طهدار هدای طد رد نیداز دانشد ،یان
طهن سد اسددت ( )Hattab, 2014بددا فنهددا بددرای خوددق
فناهری ب ،انن ؛ طاهیت فناهری ،نحد طراحد ه ب عید ،
چگ نگ ارببدا فنداهری بدا واطاد ه طحدیی اطدرا ،
ط یریت ،ارزیاب ه نگه اری فن را پردازش ه درا کنن
(« .)Nouri, Yarmohammadian, Nadi, 2015طهن س
کددارففرین» درهاقددع «کددارففرین فندداهر» اسددت ک د ب د
شناسای  ،کشم ه خوق فرصتهدای کارففریناند بمرکدز
دارد ه در فن فناهری طح ر ای،اد کس هکار است.
فکادط طهن س کانادا ( Canadian Academy of
 )Engineeringکارففرین فناهران را کاربرد ن فهریهدای
لوم ه فن وهت ای،اد کس هکارهدای فناهراند بوقد
ط کن  .این طده ت از ده وهت اطرهز ط رد بأکی است؛

اهل اینک طسیر ب سا ب ش بد ند فهری در فنداهری
هابس ،اسدت ه دهت کدارففرین اسداس ه ط بد ر ب سدا
کش رها بوق ط ش د (.)Atman et al, 2010
با ب و ب اهمیدت کدارففرین فناهراند  ،طد لهدای
برای پرهرش شایسد،گ هدای کارففریناند در طهن سدان
ارائدد شدد اسددت .بدداقرزاد  ،کشدد ،فرای ه لصددار
( )Bagerzadeh., Keshtiarai & Asareh, 2017با ارائ
ط ل «فهنگ بربیت فناهران طهن سان» ب چهدار طؤعدد
شلص  ،فط زش  ،صنا ،ه او،مال بأکی کدرد اند ه
این طؤعد ها ب شدک غیرخاد  ،پ یدا ه دائمدا در حدال
بااط ه براکنش با هم هس،ن  .بدر ایدن اسداس ،طحدیی
صنا ،شاط شرایی حال ه سیاستهدای فیند حد ز
صنات ه فناهری است .فط زش طهن س را نمد بد ان از
صنات ه سیاستهای فن بدکیک نم د .طحدیی صدنا،
هر واطا بر فراین وذب ،نگهد اری ه انگیدز نیرههدای
طهن س بأثیرگذار است .طحدیی او،مدال بد سداخ،ار
فرهنگ  ،فرهنگ کار ه بااط دانشگا ه بازار کار طرب
ط ش د ه طحیی شلص شاط هیژگ های فدردی یدک
طهن س کارففرین است کد خص صدیاب نظیدر طهدار
بشلیص نیاز ،ه ش طیان فدردی ،ال،مادبد نددس ،درا
اق،صادی ،ح طسدلو  ،خالقیدت ه ند فهری ،طد یریت ه
برناط ریزی را در برطد گیدرد .طحدیی فط زشد نیدز بد
طح ،ای برناط درس  ،هیژگ های ط رسدان ،شدی هدای
ب ریس ،رهشهای ارزشیاب  ،بااطال اسد،اد ه دانشد، ،
کارگا ها ه هاح های لمو اشار دارد .از بااطد طد اهت
این چهار طؤعد نیازها ،اه ا  ،برناط درس  ،صالحیتهدا
ه دسدد،اهردهای برناطدد درسدد بربیددت فناهراندد شددک
ط گیرد.
بر اساس ط ل پ اگ ژی بودیق فطد زش کدارففرین
در طهن سد ( Integrative pedagogy model of the
 )entrepreneurship courseبرناط د درس د کددارففرین
طهن س بای ب لناصری همچ ن طسائ دنیای هاقاد ،
بق یدت بدکددر بودیقد نظیدر نسددب گراید  ،دیاعک،یددک،
نقادی؛ بنظدیم فرایند های کارففریناند طانند طد یریت
زطان ،پیگیری اطکان بحقق اهد ا ه پافشداری؛ اشدکال
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ط،ن ع فکری طانن پدردازش بحویود  ،لمود ه خالقاند
بأکی کن با ب شک گیری طهدار هدای خد دبنظیم ،
دانش نظری طده ط ه دانش لمو ب،رب کمک کن ه
از بااط این لناصر اطکان ب سا صالحیتهای هرهد بد
بازار کار ،ب أت بدا درا زطیند هدای فرهنگد او،مدال
فراهم ش د .بر اساس این ط ل ها دانشد ،یان طهن سد
برای هرهد ب لرص طهن س کارففرین ه ط ع بای ضمن
درا زطیند د هدددای فرهنگد د  ،او،مدددال ه صدددنا، ،
هیژگ های ط،ن ع فردی را در خ د ب سا دهن ه بسد،ر
او،مدال نیدز فرهنگد ه طؤعدد هددای واطاد شددناخ،
ررفیتهای کارففرین را در خ د ب سا ده بدا زطیند
هرهد دانش ،یان طهن س بد لرصد هدای کدارففرین ه
اشدد ،ال فددراهم ش د د ( ;Tynjala & Gijbels, 2012
.)Tynj€al€a, 2008
در پژههشهای ط،ا د بالش ش اسدت بدا ل اطد
طرببی ه بأثیر بر پرهرش صدالحیت هدای کدارففرین در
دانش ،یان طهن س ط رد طااعا قرار گیدرد .در برخد
از این پژههشها ،بر هیژگ های برناط درسد طهن سد
کارففرینان پرداخ ،ش است ک از فن ومو طد بد ان
بدد پددژههش هدداعزطن ،هربویدد ه رهث ( Holzmann,
 ،)Hartlieb & Roth, 2018بدداقرزاد  ،کشدد ،فرای ه
لصدددار ( ،)1996هاع،دددر ،کودددم ،سشدددکا ه رادسدددویم
()Walther, Kellam, Sochacka, & Radcliffe, 2011
اشدار نمد د .هداعزطن ه همکداران ( Holzmann et al,
 )2018ب،رب د فط د زش کددارففرین در پددردیس هایوددی
( )Campus Villachدانشگا لود ت کداربردی کارنایدای
اس،راعیا (Carinthia University of Applied Sciences
) )(CUASرا در چهار با پژههش ،ب ریس ،راهنمای ه
پش،یبان ه ب ارا اطکانا دس ،بن ی کرد ان  .در باد
پژههش ،طااعاۀ فااعیدت اسد،ار فپ هدا ،کدارففرین در
شرکتهای ک چک ه ط ،سدی ،فنداهری ه کسد هکدار ه
ن فهری ه ط یریت فناهری ط رد بأکی قرار ط گیدرد .در
با بد ریس ،اسد،داد از فنداهری در بد ریس ،طراحد
فااعیتهای پرهژ طح ر ه هاقا ه ب ریس در گدره هدای
کم،ددر از سدد ندددر ه در بادد راهنمددای ه پشدد،یبان

فااعیددتهددای طانندد اطددالعرسددان ه انگیددزش ،ارائدد
راهنمای های بلصص ه ای،اد شبک کارففرینان ،دل
از سرطای گذاران ان،ات ط ش د .همچنین در با اطکانا
نیز اباق با لن ان «این هیشن ه رکست» ( innovations
 ،)werkstattفزطایشگا ه شدمن کارنایدا ( Smart Lab
 ،)Carinthiaورن ریج ( )Gruendergarageه فزطایشگا
لودم ه انددرژی ( )Science and Energy Labsبد ارا
دی ش است .باقرزاد ه همکداران ( )1996دریاف،ند
برناط درس بربیدت فناهراند طهن سدان باید بدر چهدار
طحیی شلص  ،او،مال  ،صدنا ،ه فط زشد ط،مرکدز
باشد  .ایددن طؤعد د هددا بددر ط د اردی نظیددر؛ طهددار هددای
فراشناخ ، ،طهار های بدکدر ،طابدت ان یشد  ،طهدار
ط یریت فردی ه گرهه  ،طهار اق،صادی ،دانش نظری،
بین رش ،ای ،طهدار هدای بدکدر خدالگ ،رهش بد ریس
طب،ن بر ح طسلو  ،ب ریس اک،شاف  ،ب هین طح ،ا بر
اساس اس،ان اردهای و ی طهن سد ه بق یدت ارببدا
بین صنات ه دانشگا بأکی دارد .بدارا ()Bara, 2013
نشان ط ده ک فطد زش فنداهری ه طهن سد در دهرۀ
فط زش لم ط (از ک دکس،ان با دهازدهم) بای با بأکید
بر صالحیت های شناخ ،ساح باال نظیر کسد داندش
طده ط  ،فراین ی ه فراشدناخ ،در ارببدا بدا فنداهری،
لود ت ه ریاضد باشد ه یادگیرند گان را در فرایند های
شناخ ،لمیق درگیر کن ه با ح اطکدان ایدن ده باید
در هم بودیق ش ن  .هاع،در ه همکداران ( Walther et al,
 )2011صالحیت های ط رد نیاز دانشد ،یان طهن سد ه
را های کس فنها را با اودرای ند طصداحب کدان ن بدا
دانش ،یان چهار کش ر فطریکا ،فعمان ،اسد،راعیا ه بایوند
در رش ،های طکانیک ،شیم  ،اعک،رهنیدک ،طکابرهنیدک،
فناهری اطاللا  ،کداطپی بر ،صدنایع ،کشداهرزی طااعاد
کرد ه دریاف ،است ک یادگیریهدای فشدکار ه ضدمن
دانش ،یان طهن س از پدنج طؤعدد طهدم؛ فااعیدتهدای
یددادگیری (پددرهژ هددا ،بکدداعیم ن شدد،اری ه کددارگرهه )،
طحیی یادگیری (برناطد درسد رسدم  ،ارزشدیاب هدا ه
فزط د نهددا) ،زطین د دانشدد( ،هیژگ د هددای شلص د ه
زطین د هددای خددان ادگ ) ،ف د گبرناط د هددا (برناط د هددای
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او،مال  ،فااعیت های فرا درس ه بااطد بدا واطاد ) ه
ل اط نافذ (طاوم ،فرهنگ حاکم بدر واطاد ه دانشدگا )
بأثیر طد پدذیرد .ایدن ل اطد بسدهی کنند یدادگیری
دانش ،یان برای کس صدالحیتهدای اناادا پدذیری،
بااط  ،برناط ریزی ،درا هاقایدتهدای بلصصد  ،فهدم
خ د ،درا بافت او،مال ه کس بکنیکها هس،ن .
پژههش های دیگدری طانند فاسد،ر ،شدا حسدین ه
ط ان ( )Foster., Shahhosseini & Maughan, 2016ه
هعز ( )Wells, 2016ب ارببا یدا بدأثیر فطد زش برخد
طؤعد های فط زش طهن س بدا خودق یدا ب عید فنداهری
پرداخ ،اند  .فاسد،ر ه همکداران ()Foster et al, 2016
نشان ط دهن ک ب ارا فرصدت هدای گ نداگ ن نظیدر
درا سیس،م ه ببادل اطاللا در حین کار با شرکای
صنا ،ب پرهرش طهدار هدای حد طسدلو ه بق یدت
صددالحیتهددای فناهران د دانشدد ،یان طهن س د کمددک
ط کن  .هعدز ( )Wells, 2016بدا بررسد بدأثیر فطد زش
شی هدای طراحد ه ب عید فنداهری (راهبدرد ،فرایند ،
رهشکددار ه نح د ۀ طراح د ) در درس بی بکن ع د ژی ب د
دانشدد ،یان طهن سدد دریافددت کدد ایددن فطدد زشهددا
صالحیتهای طراح ه ب عی فنداهری در دانشد ،یان را
بق یت ط کن .
در دس ،دیگری از پژههشها طانن بیکاس ،بینکوکا ه
T€aks,,
Tynj€al€a
&
حسدددددددکاکموک (
 ،)HassoKukemelk, 2014دهل -ک بی د  ،ری د  -رهدز ه
حقیقدددد ( & Duval-Couetil, Reed-Rhoads,
 ،)Haghighi, 2012یمیند د ه حد د اد ( & Yemini
 ،)Haddad, 2010هاعکمددن ه ب کارسددک ( Volkmann,
 )and Tokarski, 2009ه بدایون ،کیسدن بر ،رزسدا ه هایدز
( )Bilán, Kisenwether, Rzasa & Wise, 2005ب ن،ایج
فط زش های کارففرینان در دانش ،یان طهن س پرداخ،د
ش اسدت .باکداس ه همکداران ( )T€aks et al, 2014از
شانزد دانش ،ی طهن س کد در دهر هدای کدارففرین
شرکت کرد ان  ،طصاحب ای ان،دات دادند ه دریاف،ند کد
این دهر هدا بد ب سداۀ طهدار هدای یدادگیری طسد،ق ،
بشلیص طسیر اح،ماع خ داش ،اع فین  ،فطداد شد ن

بدرای زند گ کداری ،طسددل عیتپدذیری ه رهبددری بددرای
پیشددرهی گرهه د را اربقدداء ط د ده د  .ک د ل -ک بی د ه
همکاران ( )Duval-Couetil et al, 2012در بررس بدأثیر
برناط های فط زش کدارففرین بدر بمدایال کارففریناند ه
خ دکارفط ی کارففرین دانش ،یان طهن سد  101 ،نددر
از دانشدد ،یان طهن س د را از س د دانشددگا ارائ د کنن د ۀ
برناط های کارففرین ان،لداب کردند ه نشدان دادند کد
برناطدد هددای کددارففرین  ،بمددایال کددارففرین دهسدد ت
دانش ،یان را افزایش داد ه یکسد ت فنهدا نیدز از عحدا
خ دکارفط ی کارففرینان بد سداح طاود ب رسدی اند .
یمین د ه ح د اد ( )Yemini & Haddad, 2010ب،رب د
دانشدددک شددداط ن ( )Shamoonاز برناطد د طهند د س-
کارففرین ( )Engineer–Entrepreneurرا گزارش کرد ان .
در این برناط ذینداان ط،اد د طانند دانشد ، ،دانشدک ،
صنات ،واطاۀ طحو ه فین نگاران طشارکت داش،ن  .این
برناط د در طح ،د ا ،فااعیددتهددای یددادگیری ه ش دی هددای
ارزشیاب بر نح ۀ طراح ه ب عی فنداهری ،درا نیازهدا ه
طسائ فناهران  ،ارزیاب ه طد یریت فنداهریهدای اطدرهزی
بأکی دارد .یاف ،ها نشان ط ده دانش ،یان ک در ایدن
برناطدد شددرکت طدد کنندد  ،سدد اد فناهراندد ه بمددایال
کارففرینانۀ فنها از سایر دانش ،یان باالبر اسدت .هعکمدن ه
بکرسک ( )Volkmann, and Tokarski, 2009بمای بد
کارففرین دانش ،یان طهن س کش رهای فعمان ،رهطان ،
عی ،ان  ،ای،اعیدا ه اسد،راعیا را طااعاد ه نشدان دادند کد
دانشدد ،یان برحسدد زطینددۀ فرهنگدد ه هیژگدد هددای
او،مال از عحا بمای ب کارففرین ه بص ر از کارففرین
با هم بداه دارن  .دانشگا ایداع ،پنسدو انیا یدک برناطد
فط زش کارففرین برای طهن سان ط سد ت بد برناطد ای-
شیپ ( )E-Shipرا طراح ه اورا کرد است .ایدن برناطد
یک فااعیت رقاب ،است ک دانش ،یان ب ص ر فدردی ه
گرهه برای ح طاضال ه طسائ با ارائد را حد هدای
کارففرینان با یک یگر ب رقابت ط پردازن ه از این طریدق
در زطین های گ ناگ ن طانن طراح سیس،مها ،شناسدای
ه ح د طسددائ  ،فهددم نیازهددا در بافددت طحو د ه وهددان ،
اس،داد از فن ن یدادگیری طداداتاعامدر ه ب اندای ارببدا
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ط کنند ( Bilán et

اثربلش صالحیتهای الزت را کس
.)al, 2005
سهم طهن سان در ایران ،در خوق فناهری ه کارففرین
چن ان بروس ،نیست .با اد دانش فط خ،گدان طهن سد
در ایران با از رهسی ه فطریکا ربب س ت وهان قرار دارد.
هع از حیث شاخصهای طانند بهدر هری رببد  190در
بددددین  140کشدددد ر را دارد ه از عحددددا اشدددد ،ال
دانش فط خ،گان  18/1درص از دانش فط خ،گان طهن س
در ایران بیکار هس،ن  .ربب اهل دانشفط خ،گدان و یدای
کار نیز ب شداخ طهن سد اخ،صداا دارد .از طرفد بدا
هودد د بأکیدد ها بددر کددارففرین ه ب سددا شددرکتهددای
دانددشبنیددان فقددی شددشدهددم درصدد کارففرینددان را
کارففرینان فناهر بشدکی طد دهند  .ایدن شد اه نشدان
ط ده ک سهم طهن سان در ب عی فناهری ه کدارففرین
کش ر بسیار پایین اسدت ( .)Memarian,2020بدر اسداس
یاف ،های طدرادیندژاد ( & Motahhari nejad, Yaghobi
 )Davami, 2010لد ت بناسد طح،د ا بدا اسد،ان اردهای
فطد زش طهن سد  ،لد ت هود د فااعیدتهددای یددادگیری
طرببی ،ب ب وه ب فط زشهای کداربردی ،لد ت ارببدا
بدین صدنات ه فطد زشهددای طهن سد  ،نبد د ب،هیددزا
فزطایشگاه ه کارگا هدا ه ضدام شدی هدای بد ریس ه
رهش های ارزشیاب از لو طهم ل ت کارففرین طهن سان
هس،ن  .پژههشهای ط،ا د طانند Yemini & Haddad,
،T€aks et al, 2014 ،Duval-Couetil et al, 2012 ،2010

 Li Hi, 2012نشددان ط د دهن د ک د درا فناهران د ب د
طهن سان اطکان ط دهن بدا کدارففرین هدای فناهراند ای
ارائ کنن  .با ب ود بد اینکد در برناطد درسد رسدم
طهن س ایران دانش ،یان چنین فط زشهای را دریافدت
نم کنن  ،طسلوۀ اصدو پدژههش حاضدر ایدن اسدت کد
دانشدد ،یان کددارففرین طهن سدد چدد ادراکدد از سدد اد
فناهران ه کارففرین دارن ؟
سؤاالت پژوهش
 .1دانش ،یان کارففرین طهن س درا خ د از س اد
فناهران را چگ ن ب صیم ط کنن ؟

 .2فیدا بدین سد اد فناهراند ه بماید بد کدارففرین
دانش ،یان طهن س رابا هو د دارد؟
 .9فیا س اد فناهران ب ان پیشبین کنن گ بمای ب
کارففرین دانش ،یان طهن س را دارد؟
روش پژوهش
در پژههش حاضر ب عحا رهششناس از رهششناسد
برکیب یدا فطیل،د اسد،داد شد ه بدا طدر فطیل،د
اک،شدداف ان،ددات ش د اسددت .در طددر هددای اک،شدداف
ب د طنظ د ر شناسددای ه ب صددیم ابادداد پ ی د اب ،د ا از
داد های کید ه سدپس بدا اسد،داد از فنهدا بد طنظد ر
فرضددی سددازی از داد هددای کمدد اسدد،داد طدد شدد د
( .)Bazargan, 2009, p 166در طرحودد کیددد ایددن
پژههش ،با  11ندر از دانش ،یان طهن س کارففرین کد
در طرکز رش دانشگا ب لو سینا ه پارا لوم ه فنداهری
اس،ان هم ان شدرکت داندشبنیدان بأسدیس کدرد اند ،
طصاحب نیم ساخ،اریاف ،ای ب طد  60دقیقد ان،دات
ش  .طصاحب ش ن گان با اس،داد از شدی طدالا طحد ر
ان،لدداب شدد ن  .طددالا ان،لدداب فنهددا ثبددت شددرکت
دانشبنیان ،ب عی ه ارائ طحصد ل یدا خد طا فناهراند
ب د .طصاحب ها بنا ب قال ۀ اشباع نظری با  11ندر اداط
یافت ه بد دعید لد ت ب عید داد هدای و ید در نددر
پانزدهم خابم پی ا کرد.
سددؤاال طصدداحب ح د ل طؤعد د هددای درا طاهیددت
فناهری ،طراحد ه ب عید فنداهری ،کداربرد ه نگهد اری
فناهری ه ارببا فناهریها با واطا سازطاندهد شد ه
برخ از سؤاال ب این قرار ب د )1 :شما چا ر بد ایدن
ن،ی ،رسی ی ک هو د این طحصد ل یدا فنداهری نیداز
است یا الزط ب عی فن چیست؟  )2در زطان طراح بد
چ هیژگ های ب و کردید ه چگ ند فن را طراحد ه
ب عید کردی د ؟  )9فراین د کدداربرد ه نگه د اری فندداهری
چگ ن است؟ )4فناهری ب عی ش بد دسدت شدما چد
ارببدداط بددا واطا د دارد ه همچنددین چگ ن د نیازهددای
واطا را برطر ط کن ؟
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جدول  .9معرفی مشارکتکنندگان در مصاحبه
ک

هیژگ های کارففرینان

1

ط یرلاط شرکت رابی پرداز فریان ،فاال درزطینۀ ب عی نرتافزار برای اب طاسی ن باشدگا هدا ه ط،م لد هدای هرزشد -بدریحد ه
ب ریس ،ه طس،قر در پارا لوم ه فناهری اس،ان هم ان.

2

لض شرکت این،رنت فسیابک فاال در ح زۀ ب زیع این،رنت ه طس،قر در طرکز رش دانشگا ب لو سینا هم ان.

9

ط یرلاط شرکت بهر رش  ،فاال درزطینۀ فط زش ط،ازی ه طس،قر در طرکز رش دانشگا ب لو سینا فاال.

4

ط یرلاط شرکت دانشبنیان زیست فناهر فاال درزطینۀ ب عی سیمانها ه ب،نهای سازگار با طحییزیست ه طس،قر در طرکز رشد
دانشگا ب لو سینا

1

ط یرلاط شرکت برناط ن یسان ساد ،فاال در ح زۀ برناط ن یس ه طس،قر در پارا لوم ه فناهری.

6

ط یرلاط شرکت ب ساۀ نرتافزار فبان فناهر ،فاال درزطینۀ ب عی بازی ه اپویکیشن ط بای ه طس،قر در پارا لوم ه فناهری اسد،ان
هم ان.

7

ط یرلاط شرکت «پیشران دقیق» ،فاال در ح زۀ دس،گا های ابزار دقیق طا دس،گا های  cncه برش ه طسد،قر در طرکدز رشد
دانشگا ب لو سینا

8

ط یرلاط شرکت باورطن فاال درزطینۀ فرهش طحص ال این،رن ،ه طس،قر در طرکز رش دانشگا ب لو سینا

9

ط یرلاط شرکت «پزشکان در دس،رس» ،فاال در ح ز طراح ه ب عی نرتافزار درزطینۀ دس،رس ب پزشکان ه طس،قر در پدارا
لوم ه فناهری اس،ان هم ان

10

ط یرلاط هبسایت قاب ه اپویکیشن ط بای قاب ،فاال درزطینۀ بهیۀ اپویکیشن ه طح ،ای ط بایو ه طس،قر در طرکز رش دانشگا
ب لو سینا

11

ط یرلاط شرکت «طراحان قاا » فاال درزطینۀ ح طسائ شرکت خ درهسازی سایپا ه طس،قر در طرکز رش دانشگا ب لو سینا

12

ط یر شرکت ب عی طح ،ای اعک،رهنیک فاال درزطینۀ گرافیک س با ی ،انیمیشن ه بازیهای گرافیک ه طسد،قر در پدارا لودم ه
فناهری

19

ط یرلاط شرکت وات ،فاال درزطینۀ ب عی نرتافزارهای طش،ری طح ر نظیر نرتافزار ساطانۀ ارببا طردط اباگ اصنا ه طس،قر در
پارا لوم ه فناهری اس،ان هم ان

14

ط یرلاط شرکت سیس،مهای ردیاب خ دره ه طس،قر در طرکز رش دانشگا ب لو سینا

11

ط یرلاط شرکت طاشینهای خ دکار ،درزطینۀ برناط ن یس کاطپی بر ه ه ش طصن ل ه طس،قر در طرکز رش دانشگا ب لو سینا.

بدرای بحوید طصداحب هدا از رهش هددت طرحود ای
کالیددزی اسدد،داد شدد  .در طرحوددۀ اهل ،در پایددان هددر
طصداحب ه ثبدت یادداشدتبدرداریهدای طید ان  ،اب،د ا
طصاحب هدای ضدبی شد چند بدار گد ش داد شد ه
ارهارابشان ،کوم ب کوم رهی کاغذ ن ش ،ش ه وهت
درا احساس ه ب،ارب شرکت کنن گان چن بار طااعا
گردی  .در طرحوۀ دهت ،پس از طااعا هم ب صیم هدای
شرکتکنند گان ،اطاللدا بداطان  ،بیاندا طدرببی بدا
پ ی ط رد بحث ،بروس ،سدازی شد ه ومدال طهدم
طشلص گردی  .در طرحوۀ س ت ،با از طشدلص کدردن
لبارا طهم هر طصاحب  ،سدا شد بدا از هدر لبدار ،
طداهیم ک بیانگر طان ه قسدمت اساسد بدکدر فدرد

بد د ،اسدد،لراد شد د .در گددات چهددارت پددس از ای،دداد
طداهیم ،طرببی ب دن طان بد هین شد بدا ومدال
اصو ه اهعی طد رد بررسد قدرار گرفدت ه از صدحت
ارببا بین فنها اطمینان حاص ش  .با از اسد،لراد
ک ها ،طداهیم ب هین ش ب دقدت بررسد شد ه بدر
اساس بشاب طداهیم دس ،بن ی گردی  .از این طریق،
دس ،های ط ض ل از طداهیم ب هین ش بشکی ش .
در طرحوۀ پن،م ،ن،ایج برای ب صیم وداطع از پ ید
بحت طااعا بد هدم پی ند داد شد ه دسد ،هدای
کو بری را ب هو د فهرد .در طرحودۀ ششدم ،ب صدیم
واطا از پ ی بحت طااعا ( با ح اطکان بدا بیدان
هاضدح ه بد ه ن ابهدات) ارائد شد ه در طرحودۀ هددد،م
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یاف ،ها ب طصداحب شد ن گان اروداع داد شد بدا از
کیدیت ه ال،بار یاف ،ها اطمینان حاص ش د.
در طرحود دۀ کمد د  ،از بدددین باد د اد  117نددددر از
دانش ،یان برت فخر طهن س دانشگا های دهع،د شدهر
هم ان از طریدق رهش نم ند گیدری طبقد ای بصدادف
با اد  207ندر ب لن ان ح،م نم ن ان،لاب ش ن  .ابدزار
ومددعفهری داد هددا ،ده پرسشددناط طحقددق سدداخ ،ای
طراحد شد کد در طراحد ه بنظددیم فنهدا لدداله بددر
داد های طصاحب  ،از پرسشناطۀ س اد فناهران سدراو ه
خاهری ( )Seraji & Khavari, 2016ه پرسشناط بمای
بد کدارففرین عیندین ه چدن ()Liñán & Chen, 2009
اس،داد ش  .پرسشناط س اد فناهران از طؤعد های؛ فهدم
طاهیت فناهری (گ ی های یدک بدا چهدار) ،فهدم ارببدا
فناهری ه واطا (گ ی های پنج با هشت) ،فهدم طراحد
فناهری ن با دهازد ) ،کاربرد ه نگه اری فنداهری ( 19بدا
 )11ه درا فندداهری در وهددان اطددرا ( 16بددا )18
بشکی شد اسدت .پایدای فن در پدژههش سدراو ه
خاهری  0/89گزارش ش است ه در این پدژههش پدس
از المال نظرا اصالح هدت از صداح نظدران (رهاید
طح،د د ای ) ه اودددرای طقد د طاب در بدددین  69نددددر از
دانش ،یان طهن س  0/88بد دسدت فطد  .پرسشدناط
بمایدد بدد کددارففرین نیددز کدد در پددژههش کریمدد
( 199 )Karimi, 2015دارای پایددای قاب د قب د ل ب د د
است ه پدس از اودرای طقد طاب  ،طؤعدد هدای فن قصد
کارففریناندد ( ،)0/89نگددرش بدد کددارففرین ( )0/78ه
هن،ارهددای ذهندد ( )0/81دارای پایددای ب دندد  .ایددن
پرسشناط  28گ ی دارد .برای بحوی داد هدا از فزطد ن
 Tبک نم ن ای ضری همبس،گ پیرسد ن ه رگرسدی ن
چن ط ،یر (ب رهش گاتب گات) اس،داد ش .
یافتهها
سؤال  .9دانشجویان کارآفرین مهندسی درک خود
از سواد فناورانه را چگونه توصیف میکنند؟
در طصاحب با  11ندر کارففرین ک دانش ،ی رش ،هدای
طهن س یا دانشفط خ ،رش ،های طهن س ب دند  ،بدر

ابااد درا طاهیدت فنداهری ،طراحد ه ب عید فنداهری،
نگه اری ه کداربرد فنداهری ه ارببدا فنداهری ه واطاد
بأکی ش است.
درک ماهیت فناوری
طصاحب ش ن گان ب هیژگ ها ه طاهیت فناهری ،طدداهیم
اساس فناهری ه ارببا بین فناهری ه شناسدای نیازهدا
بأکی داش،ن  .فنها ضمن درا طسلو یا نیاز ،فکر اهعید
ب عی را ب درا طنابع ،طحد هدیت هدا ه نیازهدا طدرببی
طد دانسدد،ن  .در ود هل  2خالصد ای از طصدداحب هددا ه
ک های اهعی  ،فرل ه اصو ارائ ش است.
بحوی طصاحب ها نشان داد ک دانش ،یان کارففرین
طهن س با درا نیازها ،شناخت طنابع ه طحد هدیتهدا،
درا شرایی صنایع ،فهم نسبت فناهری با طحییزیسدت
ه فهم اق،صدادی بد طاهیدت فنداهری ه ارزشففریند از
طریق فن پ برد ان .
طراحی و تولید فناوری
در طراح ه ب عی فناهری طد بایسدت بد هیژگد هدای
طراح د  ،نح د طهن س د طراح د  ،نسددبت پددژههش ه
ب سا  ،ن فهری برای ح طشک یا طسدلو ب ود شد د.
طصدداحب ش د ن گان ب د ط د اردی در ایددن ارببددا اشددار
داش،ن ک در و هل  9ارائ ش است.
با ب و ب و هل  ،9طصاحب ش ن گان پدس از درا
نیاز برای طراح ه ب عید فنداهری بد اقد اطاب نظیدر؛
پددژههش ،اسدد،دادۀ بهیندد از طنددابع ط ودد د ،طراحدد
دس،رس های سداد ه ودذاب ،قابد فهدم بدرای همد ،
کاربرپسددن ی ،ب و د ب د اسدد،ان اردها ،افددزایش دقددت ه
کاهش هزین ها را در طراح ه ب عید طحصد ل در نظدر
ط گیرن .
کاربرد و نگهداری فناوری
طصاحب ش ن گان ب اق اطا پس از ب عی طحصد ل کد
شاط پش،یبان  ،نگه اری ه کاربرد است ،بأکی داش،ن .
در و هل  4ط اردی از این طداهیم ارائ ش است.
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جدول  .2خالصهای از مصاحبهها و کدهای اولیه ،مضمونهای فرعی و اصلی مربوط به درک ماهیت فناوری
نم ن طصاحب ها

ک های اهعی

ک  ... )9طا ط ،و ش یم ،دانش ،یان سال فخر برای هرهد ب بدازار کدار بد

درا نیازها ،طلاط شناس ،

طضم نهای طضم نهای
اصو

فرل
فط زشهای ط،ن ل نیاز دارن ک برای پاسخ ب این نیاز فط زش ط،دازی را
ک  ... )4طا برای کاهش فع دگ های زیستطحیا ه سازگار با طحیی ،فکر دغ غ هدای طحدیی زیسد، ،
حددددن طندددابع ،درا نیددداز

کردیم سیمان سبز ط ب ان گزین خ ب باش .

طش،ری
ک  ... )7در بلشهای طل،وم صنات بد دسد،گا هدای ابدزار دقیدق طاد

درا نیازهای صدنایع ،فهدم

دس،گا های سیان س ه دس،گا های برش نیاز رهزافزهن هو د دارد.

فین

ک  )8نیاز ب نرتافزاری ک ب ،ان از گم ه طلد هش شد ن اسدناد پزشدک

نیدداز ب د نددرتافددزار پزشددک ،

وو گیری کن را درا کردیم.

وو گیری از گم ش ن اسناد،
اسناد

ک  ... )10با از بررس دریاف،یم ک اپویکیشنهای طشاب کار طدا سده عت شدددناخت نیددداز طلاطددد ،
کاربری ن ارن ه کار کردن با فنها خیو طشک است .کاربران این ندرتافدزار سدددده عت کدددداربری ،درا
طام ال افراد لادیان ک اطاللا کاطپی بری چن ان ن ارن ؛ بندابراین ایدن ط قایت
سایت بای خیو ساد باش  .طا در این سایت سادگ ای،اد کردیم ه بد هن
نیاز ب ایمی هم افراد ط ب انن ب فن دس،رس داش ،باشن .
ک  )11با بررس هدای زیداد در شدرکتهدای خ درهسدازی سدایپا ط ،ود

یاف،ن طسلو  ،فهم طنابع

طشکالب ش یم ازومو نیاز ب رفع برخ ایرادا در ب عی فن ب ن خ دره
طا نیاز ب نقا و شهای با لمر ط الن .
ک  ... )12انسان ب بدریح ه سرگرط نیاز دارد ه طا طح ،اهای برای شادی درا شرایی ،فهدم نیازهدای
انسان

ه بدریح ب عی ط کنیم

درا طاهیت فناهری

وو گیری از طل هش شد ن

درا نیازها ،شناخت طنابع ه طح هدیتها ،درا نیاز صنایع ،فهم نسبت فناهری با طحییزیست ،فهم طسائ

را ان ازی کردیم.

ک  ... )19یک از دهس،ان دغ غ ای در ح ز رسی گ ب اط ر طردت داشت درا نیازهددددای واطادددد ،
ک باض از صن

بلوم ط کنن ه بالث ش بدا اید

طدا از این،دا نشدأ

بگیرد.

با ب و ب و هل  4طصاحب ها بیانگر این اسدت کد
کارففرینددان فندداهری ،پددس از ب عی د طحص د ل ب د فکددر
اق اطاب طانن پش،یبان طس،مر ،رفدع ایرادهدا ،ارزیداب
هضع ط ود د ،بامیدر ،خد طا پدس از فدرهش ه وود
رضایت کاربران ه ال،ماد طشد،ری ه درا خ اسد ،هدای
طش،ری ،هس،ن .

حساسدددیت بددد طسدددائ
او،مال

ارتباط فناوری و جامعه
ب و ب فثار فرهنگد  ،او،مدال  ،اق،صدادی ه سیاسد
فناهری ،بأثیرا فناهری بر زن گ انسان ،نقدش واطاد
در ب سا فناهری ه بأثیرا طابت ه طندد کد فنداهری
بر واطا دارد ،در اغو طصاحب ها ط رد ب ود بد د .در
و هل  1نم ن های از طصاحب ه ک های طرب طد ارائد
ش است.
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جدول  .7خالصهای از مصاحبهها و کدهای اولیه ،مضمونهای فرعی و اصلی مربوط به طراحی و تولید فناوری
نمونه مصاحبهها

کدهای اولیه

ک  ... )9بحقیق کردیم ه ط ،و ش یم خیود از دانشد ،یان بدرای فطد زش یدک

بحقیددق ،اسدد،داد از

مضمون هاای

مضمونهاای

فرعی

اصلی

نرتافزار خاا در زطان طراح ه ب عی ب س اد باالی ط رسدین خد د ب ود هیدژ

طراح ،

داش،یم با فط زشهای طاو ب ارائ کنیم ه در طراحد بد هدک نشد ن سدایت ه
اطنیت شبک ب و داش،یم.
کد  ... )4بددا طااعادۀ طقدداال ط،اد د ه فزطددایشهددای گ ندداگ ن از اب،د ای بددرین بحقیق ،فزطدایش هدای
فزطایشهای ب،ن ه سیمان شرهع کردت .هق ،ن،دایج اهعدیم را بدرای اسد،ادت بدردت گ ندداگ ن ،اسدد،داد از
باهرش نم ش ک از چنین ط ادی این دی،اها را گرف،م .وو بر رف،یم ،ساخ،ارش را ط اد ط و د،
اخ،رالش ه فن را ثبت کردیم ه طقاع فن را هم در ان،من ب،ن چاپ کردیم.
سدداد  ،وددذاب ه قابد

نیاز نباش .

فهم برای هم
ک  ... )8در طراح طحص ل ب کیدیت ،سه عت کاربری ه صدرف ود ی در زطدان صرف و ی در زطدان،
سدددده عت کدددداربری،

ب و کردیم.

افزایش کیدیت
ک  ... )12طا در ب عی انیمیشن ه بدازیهدای گرافیکد از هاقایدتهدای بیرهند ه اعهدددات از طبیادددت در
طراحدد  ،ب ودد بدد

طحیا اعهات ط گیریم ه با ب و ب اس،ان اردها فنها را ب عی ط کنیم.

اس،ان اردها
ک  ... )19برای طراح ساطان  ،سه عت کاربری را ط نظر داش،یم هم طردت با هر سدددده عت کدددداربری،
ساح دانش ب ،انن راحت با این ساطان ارببا بگیرن  .ب ص ر سرهری طراحد
ش

قابویت دس،رس

ه هم قابویت دس،رس با یک پیاطک را ب فن دارن .

ک  ... )11ه

اصو طا در زطان طراح افزایش دقدت کدار بد د .بد هن نیداز بد

اپراب ر خاا برای اس،داد همگان .

طصدداحب ش د ن گان بددا اشددار ب د ط د اردی طانن د رفددع
نگران های طحییزیس ، ،درا طش وۀ طدردت ،صدرف ود ی
ارزی ،دس،رس طردت ،اطکان اس،داد همگان ه صرف ود ی
در طصر انرژی اشار داش،ن ک نحد ۀ ارببدا فنداهری بدا
لرص های طل،وم او،مال را درا کرد ان .
داد هددای کم د پددژههش از دانشدد ،یان طهن س د
دانشگا هدای بد لو سدینا ،دانشدگا صدنا ،همد ان ه
دانشگا فن حرف ای ب دسدت فطد کد 64/1درصد از

افزایش دقت ،کمهزین

طراح ه ب عی فناهری

ک  ... )6در طراح نرتافزار دکم ها ه دس،رس ها ساد طراح ش

با ب راهنمدا طراح دس،رس هدای

اس،ان اردها ،افزایش دقت ه کاهش هزین

بررس کردیم ه دی یم ک هاقاا یدک سداخ،ار و ید اسدت ه رف،دیم سدرا ثبدت

بحقیق ،اس،داد بهین از طنابع ط و د ،طراح دس،رس های ساد ه وذاب ،قاب فهم ،اعهات از طبیات در طراح  ،رلایت

نرتافزار ب دعی طسافت ه هزین سنگین رغبت نشان نم دهن  .برای فط زش یدک طنددددابع ط ودد د د در

ب دن

دانشگا ب لو سدینا20/1 ،درصد از دانشدگا صدنا ،ه
11درصدد از دانشددگا فندد حرفدد ای ب دندد  .از عحددا
ونسددیت 79/1درصدد طددرد ه 20/1درصدد زن ب دندد .
همچنین از عحا رش ،بحصیو 26/1درصد در رشد،
طکانیک19 ،درص در رش،ۀ طهن سد طد اد -ط،داع ژی،
19/1درص در رش ،برگ12 ،درصد در رشد،ۀ صدنایع،
10درص در رش ،لمران11 ،درص در رش،ۀ طهن سد
کاطپی بر4 ،درص در رش،ۀ طهن سد شدیم  9 ،درصد
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در رش،ۀ طهن س پزشدک ه 9درصد در رشد،ۀ طاد ن
طش ل بحصی ب دن .
اب ،ا برای اطمینان از نرطال بد دن ب زیدع داد هدا از
فزط ن کاعم گره – اسمیرهن اس،داد ش ه نشان داد

ک ب زیع س ادفناهران با ( )z=0/769ه ساح طان داری
( )0/601ه بمای ب کارففرین بدا ( )z=0/721ه سداح
طان داری ( )0/670نرطال است.

جدول  .7خالصهای از مصاحبهها و کدهای اولیه ،مضمونهای فرعی و اصلی مربوط به کاربرد و نگهداری فناوری
نم ن طصاحب ها

ک های اهعی

ک  ...)9سا کردیم با راهنماها ه لالئم خاا ،کاربران را بدا کداربرد

پشددددددد،یبان طسددددددد،مر،

طضم ن هدای طضم ن هدای
فرل

از عحا کاربری ه اطنیت افراد با طشک رهبره نش ن .
ک  ... )1برای بسهی در ارائ خ طا  ،بیم پش،یبان نرتافزار بشدکی

پشدد،یبان  ،دریافددت بددازخ رد

دادیم ک با بررس طد اهت ه دریافدت بازخ ردهدای طشد،ریان هد ش طشدد،ری ،بررس د نح د ارائ د
طصن ل  ،ساطان را ب رهزرسان کن با ارائ خد طا هدر چد بیشد،ر خ طا
بسهی ش د.
ک  )6برای افزایش کیدیت ارائ خد طا  ،سیسد،م پشد،یبان ه رفدع ارائۀ خ طا باکیدیت ،ارزیداب
سریع ن اقص را دائما در برناط داریدم ه طح،د ای بدازیهدا را نیدز بدا هضع ط و د
طااعا ه پژههش اربقاء ط دهیم.
در صنات چ ب ،برش سنگهای فن،یک ه حکاک رهی شیش کاربرد نگه اری
دارد ه طا خ طا بامیر ،با یض قااا ه خد طا پدس از فدرهش را
وزء هرایم خ د ط دانیم .دس،گا اگر با از  20سال خراب ش د ،ب
دعی اینک از پرهفی های فع طینی ط ساخ ،طد شد د دهبدار قابد
بازیافت است.
ک  )10در فگه ناط طا خ طاب طانن ؛ برگزاری طزای  ،برچس های بررس د ط د اهت ،وو د ال،مدداد
ط،ن ع ه اطکان گ شب زنگ هو د دارد .طدا طد ات خااهدای سدایت را طش،ری
ط گیریم ه اطکاناب ب فن اضاف ط کنیم .بنها چیزی ک ط ب ان کار
طا را به،ر کن  ،ارائ خ طا خ ب ه وو ال،ماد طردت است.
ک  )12برای بأطین نیرهی انسان خ شفکر بالش ط کنیم ک ب ،ان

رفدددع ایرادهدددا ،ب وددد بددد

خ طا طا را به،ر ب طراواین طارف کن ه در ط اقدع الزت ایرادهدا ه خ اس ،های طش،ریان
خااها را رفع کن .
ک  ...)19فراین نگه اری از طریق اپویکیشن طب،ن بر دی،است ه بدا نگه اری ه ب رهزرسان فناهری
ارزیاب های ک طا داش،یم بلش ربب بن ی را نیز ب این ساطان اضاف
کردیم.

کاربرد ه نگه اری فناهری

ک  ) 7طحص ل طا در ساخت بردهای اعک،رهنیک با دقت خیو زیداد،

خ طا پس از فرهش ،بامیدر،

پش،یبان طس،مر ،رفع ایرادها ،ارزیاب هضع ط و د ،بامیر ،خ طا پس از فرهش ،وو ال،ماد طش،ری ،درا خ اس ،های طش،ری،

ساطان فط زش ط،ازی فشنا کنیم ه پش،یبان طس،مر داش ،باشیم بدا رهزفط سازی ،رفع طشک

اصو
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ک  )1نرتافزار ص هر بویت نیازهای واطاد را بد صد ر طد یریت کدردن
کارها ه سه عت دس،رس به،ر ،بهر هری باالبر ه کار راحتبدر ه دقیدقبدر
برطر ط کن  .همچنین باب حال  20ط،م ل هرزشد در سداح کشد ر
بحت پ شش این پرهس قرار گرف ،ان .

درا اق،صادی

ک  )7طحص ل طا از عحا اق،صادی ب صرف است ه ط و کاهش هاردا
ه طانع خرهد ارز از کش ر ط ش د ه طا برای ب عی این طحص ل از قاادا
بازیاف ،اس،داد ط کنیم.

صددرف اق،صددادی ،درا
طسددائ کددالن کشدد ر،
صدددرف وددد ی ارزی ه
کاهش هاردا

ک  )10قابویت اس،داد برای هم افدراد واطاد بدا هدر سداح سد ادی ه دس،رس هم طردت
کاربری ه دس،رس فسان.
ک  )11حم هنق فسان ،اعک،رهدهای نان کاطپ زی ،برگ کم،ری طصدر
ط کنن ه ب صرف بر است .همچنین خ طا ط الن بری را ب افراد واطا
ارائ ط دهن .

صرف و ی در انرژی،

ک  ...)19راح ،کاربری برای هم افراد واطا با هر ساح دانش .

اطکان اس،داد همگان

سؤال  . 2آیا بین ساواد فناوراناه و تمایال باه
کارآفرینی دانشجویان مهندسی رابطاه وجاود
دارد؟

ط یریت ه ارببا با واطا

ک  ... )6ساطان طا با ب و شرایی واطا اطرهزی  24سدال ،ه بدا ارببدا
همزطان ه ناهمزطان در دس،رس طردت است.

درا طش و های طدردت،
فهم شرایی زن گ

همگان ه صرف و ی در طصر انرژی

ک  ... )4سرهار های فهن گ از کارخاند ذهبفهدن اصددهان طد اد اهعید درا چددددداعشهدددددای
ب عی سیمان سبز است ک هم چاعشهای زیستطحیا شهر اصددهان را زیسددتطحیا د  ،بددأطین
طنابع ه کاهش هزین ،
کاهش ط ده ه هم طنبع کمهزین ای برای بأطین ط اد اهعی طاست.

رفع نگران های طحییزیس ، ،درا طش و طردت ،صرف و ی ارزی ،دس،رس طردت ،اطکان اس،داد

نم ن طصاحب ها

ک های اهعی

طضم ن هدای طضددم نهددای
اصو
فرل

برای بررس رابا س اد فناهران ه بمای ب کدارففرین ،
ضری همبس،گ بین ده ط ،یر بررس ش ک وزئیدا
فن در و هل  6ارائ ش است.

جدول  .7رابطه سواد فناورانه و تمایل دانشجویان به کارآفرینی با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون
شاخص
رابطه متغیرها

س اد فناهران
درا طاهیت فناهری
ارببا فناهری با واطا
طراح ه ب عی فناهری
نگه اری ه کاربرد
ارببا فناهری با وهان اطرا

بمای دانش ،یان ب
کارففرین

تعداد

ضریب همبستگی پیرسون

200
200
200
200
200
200

0/466
0/424
0/940
0/921
0/990
0/970

* در ساح  0/01طانادار است ** .در ساح  0/01طانادار است.

سطح معناداری
**

0/0001
0/0001
**
0/0001
**
0/0001
**
0/0001
**
0/0001
**
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ن،ایج فزط ن همبس،گ پیرس ن در ود هل  7نشدان
ط ده ک بین س اد فناهراند ه بماید دانشد ،یان بد
کددارففرین ( p=0/0001ه  )r=0/466رابادد طابدددت ه
طانددادار در سدداح  0/01هودد د دارد؛ زیددرا ()p<0/01
همچنددین بددین ابادداد درا طاهیددت فندداهری بددا واطاد
( p=0/0001ه  ،)r=0/424ارببددا فندداهری بددا واطادد
( p=0/0001ه  ،)r=0/940طراحد د ه ب عید د فنددداهری
( p=0/0001ه  ،)r=0/921نگهدددددد اری ه کدددددداربرد
( p=0/0001ه  )r=0/990ه ارببددا فندداهری بددا وهددان
اطرا ( p=0/0001ه  )r=0/970با بمای دانش ،یان بد
کارففرین رابا طابت ه طانادار در سداح  0/01هود د
دارد؛ زیرا ( )p<0/01ب لبارب با  %99اطمینان ط ب ان

گدت ک با افزایش س اد فناهران دانش ،یان (ه هریک از
ابادداد فن) ،طیددزان بماید فنددان بد کددارففرین افددزایش
ط یاب ه باعاکس؛ بنابراین س اد فناهران ه ابااد فن نقش
طابت ه طاناداری در بمای دانشد ،یان بد کدارففرین
دارد.
سؤال  .7آیا سواد فناورانه توان پیش بینی کنندگی
تمایل به کارآفرینی دانشجویان مهندسی را دارد؟
برای پیشبین بمای ب کارففرین بر اساس طؤعد هدای
س اد فناهران ه همچنین طقایس ش بأثیر طؤعد هدای
س اد فناهران بر بمای ب کارففرین از بحوی رگرسی ن
چن گان گاتب گات اس،داد ش .

جدول  .3رگرسیون چندگانه گامبهگام بین ابعاد سواد فناورانه و تمایل به کارآفرینی دانشجویان رشتههای فنی و مهندسی
دانشگاههای دولتی شهر همدان
مجماااااو

درجااه

مجااااورات

آزادی

SS

df

رگرسی ن

12/811

1

12/81

باقیمان

18/414

198

0/291

ک

71/261

199

رگرسی ن

14/622

2

7/911

باقیمان

16/649

197

0/288

ک

71/261

199

شاخصها

میااااانگین
مجاورات

سااااطح

آماره F

معناداری

49/999

گات 1

21/426

گات 2

بددا ب و د ب د و د هل  ،7طقددادیر طشدداه ش د در
گدداتهددای رگرسددی ن در سدداح  0/01طانددادار اسددت
( .)p<0/01ازاینره طاادع رگرسی ن قاب بامیم ب کد
واطادۀ فطداری اسدت .بد لداله طقد ار فزطد ن دهربددین
هابس ن در باز  1/1با  2/1قرار دارد ک اس،قالل خااها
را نشان ط ده ه بر اساس شاخصهای همخا بد دن
ب عرنس ه ب رت هاریانس ( )VIFبین ط ،یرهای پیشبین،
همخا هو د ن اش ،ه ن،ایج حاص از ط ل رگرسدی ن

0/0001

0/0001

ضاااریب

ضااااریب

ضااریب

همبستگی

تعیااین

()R

R2

0/424

0/180

0/419

0/201

تعیااااین

دوربین

اصااااال

واتسون

شده R2

0/176

0/197

1/19

قاب ابکا است .بر این اساس ،با ب ود بد نرطدال بد دن
ب زیع ط ،یرها ط بد ان از رگرسدی ن اسد،داد کدرد .بدا
ب و ب طق ار  R2با ی ش در گدات دهت ،اباداد سد اد
فناهراند دانشد ،یان ،ط،م لددا 19/7درصد از هاریددانس
نمددرا بماید بد کددارففرین دانشدد ،یان طهن س د را
ببیین ط کنن ؛ ب لبار دیگدر 19/7درصد از ب ییدرا
بمای ب کارففرین دانش ،یان طهن س  ،ناش از اباداد
س اد فناهران فنان است.
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جدول  .7ضرایب رگرسیون چندگانه گامبهگام برای پیشبینی تمایل به کارآفرینی دانشجویان مهندسی بر اساس ابعاد سواد
فناورانه
ضرایب غیراستاندارد

B

میانگینخطای
استاندارد

ضرایب استاندارد

Beta

گات 1

طق ار ثابت
درا طاهیت فناهری
طق ار ثابت

2/040
0/970
1/189

0/229
0/016
0/292

0/424

T

معناداری

تولرنس
Tolera
nce

تورمواریانس
VIF

گات 2

0/0001
0/0001
0/0001

1

1

درا طاهیت فناهری

0/276

0/067

0/916

4/111

0/0001

0/684

1/461

ارببا فناهری با وهان
اطرا

0/147

0/019

0/199

2/110

0/019

0/684

1/461

با ب و ب طقادیر  Betaه ساح طان داری طقدادیر t

در و هل  ،8در گات نلست با درا طاهیت فنداهری ه
در گات دهت با ارببا فناهری با وهان اطرا ب بربی
بیش،رین بأثیر را بدر بماید بد کدارففرین دانشد ،یان
داش ،ه هارد ط ل رگرسدی ن شد ن  .سدایر اباداد بدأثیر
چن ان بر بمای ب کارففرین دانشد ،یان ن اشد ،ه از
ط د ل حددذ ش د ن ؛ بنددابراین درا طاهیددت فندداهری ه
ارببا فناهری با وهان اطرا ب انای پیشبیند بماید
ب کارففرین دانش ،یان را دارن  .بأثیر با درا طاهیت
فناهری طابت ه بد اند ازۀ  0/916ه بدأثیر باد ارببدا
فناهری با وهان اطرا طابت ه ب ان از  0/199است .با
ب و ب اینک ساح طاند داری طقد ار  tب سدت فطد
کم،ددر از  0/01اسددت ،ایددن ابادداد سددهم طان د داری در
پیش بین بمای ب کارففرین دانش ،یان دارن  .ضرای
ط ،یرهای طؤثر در ط ل ،در زیر فط است .ط ل نهدای
لبار است از:
( + 1/189ارببددا فندداهری بددا وهددان اطددرا )0/199
(+درا طاهیت فناهری) = 0/916بماید بد کدارففرین
دانش ،یان
بحث و نتیجهگیری
رساعت فط زش طهن س در لصر حاضر پرهرش طهن س
خالگ ه کدارففرین اسدت .دانشدگا هدا بدا بازان یشد در

9/192
6/187
8/008

سطح

مفروضههای همخطی

بایین صالحیتهای ط رد ان،ظار از طهن سدان ه اصدال
برناط درس خ د ط ب انن زطین های الزت برای ب سدا
طهار های کارففرین را در دانشد ،یان ب سدا دهند .
درهاقع طهن سان اطرهزی بای کارففرینان فناهری باشدن
ک ب ،انن طسل عیت ب سا صنات ه فناهری را بر له
گیرن .
برای بربیت کارففرینان فناهر بای لداله بدر ب سدا
ارببددا بددین صددنات ه دانشددگا ه بااط د لمیددق بددین
دانشگا ه واطا  ،اصالحا لم ای در اه ا  ،طح ،ای
برناط درس  ،شی های ب ریس ،هیژگد هدای ط رسدان،
شی های ارزشیاب ه ارائ بازخ رد ،طراح فااعیتهدا ه
بکاعیم یدادگیری ،ب،هیدز کارگدا هدا ه فزطایشدگا هدا ه
بااطال بین دانش ،یان با یک یگر ه اسدابی بد هود د
فی با زطینۀ کس برخ از طهار های ط رد نیداز بدرای
کارففرین نظیر؛ ریسک پذیری ،انااا پذیری ،طراحد ،
ح طسلو  ،ط یریت کس هکدار ،درا اق،صدادی ،سد اد
فناهران ه بحم ابهات فراهم ش د .بدا ب ود بد شد اه
پژههش ه فطارهدای طربد بد اشد ،ال یدا کدارففرین
دانش ،یان طهن س  ،هند ز در برناطد درسد طهن سد
دانشگا های ایران اصالحا الزت بدر اسداس طد ل هدای
بربیت کارففرینان فناهر ص ر نگرف ،است .عیکن برخ
از دانشدد ،یان طهن سدد در لرصدد هددای خدداا بدد
کارففرین اق ات ط کنند  .هد ایدن پدژههش بررسد
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نقش س اد فناهران دانش ،یان طهن سد در بماید بد
کارففرین است .با ب و ب این ه  ،یاف ،های پژههش
حاضر در پاسخ ب سؤال اهل ه در راسد،ای ببیدین نحد
ادراا دانش ،یان کارففرین از سد اد فناهراند نشدان داد
ک دانش ،یان کارففرین در شدرهع فرایند ضدمن درا
نیازهای او،مال ه صنا ،بد طد اردی طانند شدرایی
طنابع ه طح هدیتها ب و داش ،اند ه ابد اع فنداهری را
ب لن ان را ح برای رفع فن نیاز یا بسدهی ان،دات کدار
بوق کرد ان (درا طاهیت فناهری) .فنهدا پدس از درا
این فراین با اس،داد از پدژههش ،بد کدارگیری طندابع ه
رلایددت اسدد،ان اردها بدد طراحدد ه ب عیدد طحصدد ع
ان یشی اند کد ب ،اند ضدمن بسدهی اطد ر ،دقدت را
افزایش ه هزیند هدا را کداهش دهد (طراحد ه ب عید
فناهری) .در گات با ی دانشد ،یان کدارففرین بد نحد
نگه اری طحص ل ،دریافدت بدازخ رد از طشد،ری ،وود
رضددایت اه ه پشدد،یبان طسدد،مر از اه بأکیدد داشدد،ن
(نگه اری ه کاربرد فناهری) .در ایدن فرایند از اید بدا
طحص ل ه طصر ب ارببا فناهری با واطا ه طد یریت
ه ارزیدداب طسدد،مر فن ب و د داشدد،ن  .بددر ایددن اسدداس
کارففریندددان فنددداهر در فراینددد خودددق طحصددد ل از
صالحیتهای درا طاهیدت فنداهری ،طراحد ه ب عید ،
نگه اری ه کاربرد ه ط یریت ارببا با واطاد برخد ردار
ب د ان ه این بیانگر نقش سد اد فناهراند در کدارففرین
دانشدد ،یان طهن س د اسددت .در پددژههشهددای طانن د
ف سدد،ر ،شددا حسددین ه ط ددان ( ،)2016هعددز (،)2016
عدد هدد ( ،)2012یمیندد ه حدد اد ( ،)2010بددیون ه
همکاران ( )2001ب ارببا سد اد فناهراند بدا خودق یدا
ب عید فندداهری بأکید شد اسددت .ف سدد،ر ه همکدداران
( )2016نشان ط دهن ک طهدار هدای حد طسدلو ه
بق یت صالحیتهای فناهران ب افزایش درا سیسد،م
ه کارففرین فنهدا کمدک طد کند  .هعدز ( )2016نشدان
ط ده ک درا طراحد ه ب عید فنداهری بد ب سدا
صالحیت های فناهران دانشد ،یان بی بکن عد ژی کمدک
ط کن  .عد هد ( )2012نشدان طد دهد کد فطد زش
فناهری ،صالحیت های طراح ه کاربرد خالقان فنداهری

را در دانش ،یان بق یت ط کن  .یمین ه ح اد ()2010
با گزارش ب،رب دانشدک شداط ن در برناطدۀ طهند س-
کارففرین نشان ط دهن ک این برناط  ،س اد فناهراند ه
بمایال کارففرینان دانش ،یان را بق یت ط کن  .بیون ه
همکاران ( )2001با ارائ ب،رب دانشگا ایاع ،پنسو انیا
ط س ت ب برناط ای -شیپ نشان ط دهن ک کدارففرین
طهن سان با ل اطو طانن ؛ طراح سیس،م ها ،شناسدای
ه ح طسدائ  ،فهدم نیازهدا در بافدت طحود ه وهدان ،
اس،داد از فن ن یادگیری طادات اعامدر ه ب اندای ارببدا
اثربلش راباد دارد .بد لداله در طد ل فهنگد بربیدت
فناهراند طهن سددان ه طد ل پد اگ ژی بودیقد فط د زش
کددارففرین در طهن سدد نیددز بأکی د ش د اسددت کدد
طهن سددان بددرای کددارففرین بای د طهددار بشددلیص ه
پیشبین نیازهای حال ه فین و اطع را داش ،باشن ه
ب ،انندد بدددا بهدددر گیدددری طناسد د از طندددابع ه درا
طح هدیتها ،شی ها ،ابزارها ،سیسس،مهدا ه طحصد ال
طناسب را طراح کنن .
در پاسخ ب سؤال دهت ه س ت طبند بدر همبسد،گ
بددین س د اد فناهران د ه بمای د ب د کددارففرین ه اطکددان
پیش بیند بماید بد کدارففرین از رهی طیدزان سد اد
فناهران د در دانشدد ،یان کددارففرین طهن س د  ،پددژههش
حاضر نشدان داد کد بدین سد اد فناهراند ه بماید بد
کددارففرین  )r=0/466در سدداح ( )p<0/01همبسدد،گ
هودد د دارد ه  19/7درصدد از ب ییدددرا بماید د بد د
کارففرین دانش ،یان ،ناش از ابااد س اد فناهراند فندان
اسدت .از بدین اباداد سد اد فناهراند  ،باد درا طاهیددت
فناهری ه ارببا فنداهری بدا وهدان اطدرا بد بربید
بیش،رین بأثیر را بدر بماید بد کدارففرین دانشد ،یان
دارن  .دهعک بی ه همکداران ( ،)2012بدارا ( )2012ه
هاع،ددر ه همکدداران ( )2011همس د بددا یاف ،د هددای ایددن
پژههش نشان ط دهن ک س اد فناهران از ضرهر هدای
کارففرین فناهران طهن سان است .دهعک بی ه همکاران
( )2012نشان ط دهن ک برناط های فطد زش فنداهری،
بمدددایال کارففرینانددد ه خ دکارفطددد ی کدددارففرین
دانش ،یان طهن س را بق یت ط کند  .بدارا ()2012
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نیز دریافت ،فط زش فناهری ه طهن س در دهرۀ فط زش
لم ط ب پرهرش صدالحیتهدای شدناخ ،سداح بداال
نظیر کس دانش طدهد ط  ،فرایند ی ه فراشدناخ ،در
ارببا با فناهری کمک ط کن .
ط ب ان گدت ب سا فناهری ه صنات بلدش طهمد
از رسدداعت طهن سددان اسددت ه ابدد اع طددداهیم طانندد
طهن سان کارففرین ،کارففرینان فناهر ه طهن سان خدالگ
ه ط ع د پددیش از گذشدد ،ب د ارببددا بددین طهن س د ه
کارففرین بأکی ط کن  .از یکس  ،بدین هیژگد هدا یدا
صالحیتهای ط رد نیداز بدرای یدک کدارففرین ط فدق ه
طهن س ط فق همپ شان های زیادی هود د دارد کد از
فن ومو د ط د ب د ان ب د درا اق،صددادی ،ح د طسددلو ،
طراحدد  ،خوددق ه ب عیدد  ،ال،مادبدد ندددس ،طدد یریت ه
برناط ریزی اشار دارد .از س ی دیگر در قرن بیستهیکم
رهیکرد فطد زش طهند س بد سدمت بربیدت طهن سدان
کارففرین است .بدرای بربیدت طهند س در وهدت خودق
فناهری داش،ن صدالحیت هدای فناهراند شدر اساسد
است .ازاین ره اگر بمای ب کارففرین پدیش شدر هرهد
ب لرصۀ کارففرین بوق ش د ،پدس الودرت باید نقدش
س اد فناهران را در بق یت بمای ب کارففرین بروسد،
دی  .بر این اساس پیشنهادهای زیر ب سیاسدتگدذاران،
ط،ریان برناط درس ه پژههشگران با ی ارائ ط ش د.
 .1این پژههش نشدان داد کد سد اد فناهراند نقدش
طهم در بمای ب کارففرین دانش ،یان طهن س دارد.
ازاینره پیشنهاد ط ش د ب شک های طل،ودم در قاعد
برناط درس رسم یدا فد گبرناطد بدرای بق یدت سد اد
فناهرانۀ دانش ،یان اق اتهای الزت ص ر گیرد.
 .2یاف،دد هددای کیددد نشددان داد کدد دانشدد ،یان
کددارففرین از ابادداد س د اد فناهران د درا بدداالی دارن د ؛
بنابراین پیشدنهاد طد شد د بدرای ب سدا طهدار هدای
کددارففرین دانشدد ،یان زطیند ای بددرای ببددادل ب،ددارب
اینگ ن افراد با سایر دانش ،یان فراهم ش د.
 .9این پژههش نشان داد کد دانشد ،یان طهن سد
بمای باالی ب کارففرین دارن ه س اد فناهران یکد از
طؤعدد هددای اک سیسدد،م کددارففرین فناهران د اسددت .ب د

پژههشگران با ی پیشنهاد طد شد د سدایر طؤعدد هدای
طرببی با کدارففرین در حد زۀ طهن سد را شناسدای ه
برای رفع ط انع کارففرین دانش ،یان طهن سد بدالش
کنن .
 .4ه اصدو فطد زش طهن سد در لصدر حاضدر
بربیت طهن سان خالگ است .فنها برای ان،ات این رساعت
بای فراین خوق ،طراح  ،ب عی ه ارزیداب فنداهریهدا را
ب خ ب درا کنن  .ایدن پدژههش نشدان داد کد درا
طاهیت فنداهری طهدمبدرین طؤعدد در بدین اباداد سد اد
فناهران برای افزایش بمای ب کارففرین است؛ بندابراین
پیشنهاد ط ش د ،بدا ب ییدر در طح،د ا ،رهش فطد زش ه
شی های ارزشیاب اقد اتهدای الزت بدرای ب سداۀ درا
طاهیت فناهری ب سی دانش ،یان ص ر گیرد.
 .1بلش دیگری از یاف،د هدای ایدن پدژههش نشدان
ط ده ک دانش ،یان برای کارففرین باید بد ارببدا
فناهری با وهان اطدرا ب ود کنند  .ازفن،اکد اطدرهز
فناهریها در همۀ لرص های زن گ طانند حمد هنقد ،
کشاهرزی ،به اشت ،فط زش ه زطین هدای دیگدر حضد ر
دارن  .ازاین ره دانش ،یان طهن س بای برای طراحد ه
ب عی فناهری ب فرابر از لرص های طام ل بین یشن .
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