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آیا می دانید سواد فناورانه چیست و چه رابطه ای با سواد علمی دارد؟

آیا در مورد تاریخ فناوری در رشته تحصیلی خود اطالعاتی دارید؟

آیا می دانید فناوری های جدید عالوه بر فوایدی که دارند، می توانند منشأ برخی مشکالت در جامعه باشند؟

آیا می دانید که می توان فناوری را در خدمت توسعه فرهنگی قرار داد؟

آیا به نحوۀ تأثیر فناوری های نو بر مشاغل امروزی اندیشیده اید؟
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تحقیق کنید

واژه »  سواد« را در زندگی روزمره زیاد شنیده اید، اما تا به حال به معنای آن فکر کرده اید؟ 
نظر  در  را  مفهوم  و  معنا  یک  دو  هر  برای  یا  می شوید  قائل  تفکیک  دانش  و  سواد  بین 
می گیرید؟ سواد در مفهوم سنتی آن به معنای مهارت خواندن و نوشتن است ولی دانش 
اطالعات کاربردی و سازمان دهی شده برای حل مسئله می باشد. در دنیای کنونی، هر روز 
فناوری جدیدی به وجود می آید و فناوری های دیگر به سرعت توسعه پیدا می کنند. همۀ 
اینها برای پاسخ گویی به رشد سریع جمعیت، محدودیت منابع و افزایش تقاضای دنیای 
بشری است. بر این اساس، اکنون مفهوم سنتی سواد به چالش کشیده شده است، زیرا 
فناوری های نوین، مهارت های جدیدی را نیاز دارند که آن مفهوم سنتی نمی تواند پاسخ گو 
فناورانه، سواد  از قبیل سواد علمی، سواد  انواع متعدد سواد،  از  امروزه دانشمندان  باشد. 
رایانه ای، سواد رسانه ای، سواد فرهنگی و سواد بصری یاد می کنند که افراد برای تأمین رفاه 

خود باید سررشته ای از آنها داشته باشند و در زندگی روزمره خود به کار برند.

»  سواد« چه مفهومی دارد؟

به شش گروه تقسیم شوید، پس از تعیین اعضای گروه و تقسیم کار، با مراجعه به 
زندگی  آنها در  کاربرد  و  انواع سواد و ضرورت  دربارۀ  اینترنتی  یا  کتابخانه ای  منابع 
روزمره تحقیق کنید. در این تحقیق به سؤاالت زیر پاسخ داده و نتیجه را به صورت 

فایل ورد به هنرآموز خود تحویل دهید:
1  انواع سوادها کدام اند و ضرورت هریک ازآنها در زندگی روزمره ما چیست؟

2  چه راه حل هایی برای تقویت هریک از این سوادها وجود دارد؟
باید یادآور شد، در پایان این پودمان، هر گروه، باید براساس فعالیت ها و تحقیقاتی 
که هر جلسه انجام داده و نتایج به دست آمده از آنها، یک روزنامه دیواری تهیه کرده 

و به هنرآموز خود ارائه دهد.
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اکنون که با برخی کاربردهای سواد فناورانه آشنا شدید، به چیستی » سواد فناورانه« فکر کنید. 
بدیهی است که برای فهم آن باید تعریف فناوری را در ذهن خود مرور کنید. همان طور که در 
کتاب پایه دهم با عنوان » الزامات محیط کار« آموخته اید: فناوری مجموعه ای از دانش، تجربه 
و مهارت است که انسان با به کارگیری آن، محصوالت یا خدماتی را برای افزایش رفاه و غلبه بر 
مشکالتش، تولید می کند. برای مثال انسان برای غلبه بر گرسنگی به فکر کشاورزی، ذخیره سازی 
مواد غذایی و تهیۀ آتش افتاد و سپس از طریق سلطه بر طبیعت توانست فناوری های الزم 
را برای آن اهداف، خلق کند. به همین دلیل، می توان گفت: فناوری عبارت است از کلیه 
دخل و تصرف های انسان بر طبیعت که برای بهبود شرایط زندگی و تأمین نیازهای 

تعریف  مطابق  می گیرد.  صورت  روزمره 
فوق، فناوری، فهرست بلندباالیی از اختراعات 
سنگ  قبیل  )از  اولیه  انسان  نوآوری های  و 
از  مدرن،  انسان  تا  چرخ(  و  اهرم  چخماق، 
فناوری  فناوری اطالعات،  نانو،  فناوری  قبیل 
فضا،  و  فناوری هوا  شناختی، زیست فناوری، 

فناوری انرژی های نو و...، را شامل می شود. 

امروزه در همۀ کشورهای جهان »سواد فناورانه« به عنوان بخشی از سواد پایه، در آموزش 
رسمی مدارس گنجانده شده است؛ زیرا بدون این سواد نمی توانید از ابزارهایی مانند رایانه، 
سواد  آموزش  بنابراین،  کنید.  استفاده  و...  عابربانک  بنزین،  پمپ  تصویربرداری،  دستگاه 
فناورانه بخشی از آموزش شهروندی محسوب می شود. شهروندانی که از این سواد بی بهره 
باشند، در زندگی روزمره خود دچار مشکل شده و از رفاه و آسایشی که فناوری های نوین 

برای زندگی انسان به ارمغان آورده اند، محروم می مانند.

سواد فناورانه چیست؟ 

روشن کردن آتش با سنگ چخماق

نمونه هایی از فناوری های جدید

نمودهای سواد فناورانه
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بر اساس الویت های فناوری کشور که در کتاب »  همراه هنرجو« ذکر شده است: 
  برای هر گروه یک فناوری را که در زندگی روزمره و رشته تحصیلی تان وجود دارد، 

در نظر بگیرید و در مورد پیشینه آنها گفت و گو کنید.
  با توجه به تعریف فناوری، انسان ها در مواجهه با چه مشکالتی و برای رفع چه نیازی 

به خلق این فناوری ها اقدام کردند؟
  فناوری هایی را که مورد بررسی قرار دادید، چه مزایا و مضراتی می توانند داشته باشند؟ 

زیست فناوری

فناوری هوا و فضا

فناوری نانوفناوری اطالعات و ارتباطات

فناوری انرژی های نو

نمونه هایی از فناوری های نوین

تحقیق کنید
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فناوری ها عالوه بر مزایایی که دارند، می توانند مضراتی هم داشته باشند. به همین دلیل، 
انسان در استفاده از یک فناوری ممکن است سه نوع رفتار متفاوت از خود نشان دهد: 

فن هراسی افراطی، فن دوستی افراطی و استفاده محتاطانه و عالمانه. 
سواد فناورانه فن دوستی افراطی را تأیید نمی کند، بلکه نگاهی میانه به فناوری دارد و 

انسان را به استفادۀ عالمانه و محتاطانه از فناوری ها تشویق می کند. 

تعریف و تأثیرات سواد فناورانه
با توجه به مطالب فوق می توان گفت سواد فناورانه مجموعه ای از دانش، تجربه و 
مهارت است که به ما کمک می کند مزایا و خطرات یک فناوری را بشناسیم و به 
صورت عالمانه و محتاطانه از آن استفاده کنیم. افرادی که سواد فناورانه دارند نسبت 
به پیدایش فناوری های جدید و استفاده و به کارگیری آن عالمانه برخورد می کنند و در 
رفتارشان افراط و تفریط دیده نمی شود. این سواد در فکر و عمل آنان تأثیراتی خواهد 

داشت که برخی از آنها در تصویر زیر آمده است.

فن دوستی افراطیفن هراسی افراطی

مواجهه عالمانه و 
خردمندانه با اثرات 

جانبی فناوری

رعایت مالحظات 
اخالقی در تولید 

فناوری

تحت کنترل 
درآوردن 
فناوری ها

فهم رفتار فناوری ها 
)اینکه فناوری ها چرا و 
چگونه عمل می کنند(

فهم نقش فناوری ها 
در گسترش استعمار و 

بی عدالتی در جهان

تأثیرات

 سواد فناورانه
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به دو شکل زیر توجه کنید.
  چند کاربرد از سواد فناورانه را که در زندگی روزمره استفاده می کنید نام ببرید. 

  به نظر شما سواد فناورانه با سواد علمی چه ارتباطی دارد؟ نظرات گروه خود را بر 
روی یک برگه کاغذ یادداشت کنید و به هنرآموز خود تحویل دهید.

با جست وجو در منابع کتابخانه ای و اینترنتی، آیات و احادیث اسالمی را که به اهمیت تحقیق کنید
سواد و فناوری تأکید کرده اند پیدا کرده، در قالب یک فایل ورد آماده کنید. سپس 

فایل آماده شده را از طریق پست الکترونیکی برای هنرآموز خود ارسال کنید.

گفت وگو کنید

برای فهم ضرورت سواد فناورانه، به داستان ورود اینترنت به ایران فکر کنید. می دانید 
که نخستین اتصال به اینترنت در ایران، در اوایل دهۀ هفتاد شمسی؛ فقط به فاصله یک 
سال پس از تولد آن در غرب بوده است. در حقیقت جامعۀ ایرانی در نخستین سال های 
تولد اینترنت، به این شبکه جهانی پیوست. به همین سبب، شهروندان ایرانی بی مقدمه و 
شتاب زده به دنیای هزار توی اینترنت پرتاب شدند. اینترنت تأثیرات مثبت زیادی برای 
جامعه داشت، ولی نبود آمادگی در جامعه، چالش های فرهنگی و امنیتی متعددی را برای 

جامعۀ ایرانی ایجاد کرد و ذائقۀ فرهنگی و سبک زندگی را تحت تأثیر قرار داد.

ضرورت سواد فناورانه
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یکی از چالش های فناوری های جدید ارتباطی، اعتیاد کودکان و نوجوانان به دنیای 
مجازی است. 

  با اعضای گروه خود دربارۀ چالش هایی که فضای مجازی برای خانواده های ایرانی 
ایجاد کرده است، بحث و آنها را یادداشت کنید. 

  برای حل این چالش ها چند راهکار پیشنهاد دهید. 
  یک نفر به نمایندگی از اعضای گروه، در یک سخنرانی سه دقیقه ای، پیشنهادهای 

ارائه شده را به اطالع هم کالسی ها برساند.

ورود گوشی های هوشمند و فناوری های جدید ارتباطی، این چالش های فرهنگی و امنیتی 
را تشدید کرد؛ در صورتی که اگر پیش از ورود این فناوری ها، سواد فناورانه، به ویژه سواد 
تهدیدات  و  چالش ها  از  بسیاری  به راحتی  می توانستیم  می شد،  داده  آموزش  دیجیتالی، 

جانبی این فناوری ها را پیش بینی و مدیریت کنیم.

مخاطرات اینترنت 
و گوشی همراه

گفت وگو کنید
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فناورِی موتورهاِی احتراق داخلی در سال  فناورانه، ظهور  برای ضرورت سواد  مثالی دیگر 
آورد.  به وجود  در صنعت خودرو سازی  بزرگی  انقالب  فناوری  این  است.  میالدی   1885
بزرگ ترین علت چالش  به  آینده  فناوری در  این  آن زمان کسی پیش بینی نمی کرد که 
زیست محیطی )چالش آلودگی هوا( تبدیل شود. با بهره گیری از سواد فناورانه می توان اثرات 

جانبی یک فناوری را پیش بینی و برای عالج آن چاره اندیشی کرد.

به عکس های زیر نگاه کنید. در گروه خود، دربارۀ ضرورت داشتنِ سواد فناورانه در گفت وگو کنید
هر یک از این عکس ها گفت و گو کنید. نتیجۀ بحث را در کالس به اشتراک بگذارید.



10

باید  برای داشتن سواد،  بلکه  فناوری نیست؛  فناورانه اطالعات سطحی دربارۀ یک  سواد 
جنبه های مختلف آن را دانست. سواد فناورانه حوزه هایی دارد که در تصویر زیر آمده است. 
چنانچه افراد دربارۀ زمینۀ تخصصی خود اطالعات کاملی چون تاریخ آن، مزایا، معایب، 
آینده شناسی و... را داشته باشند؛ می توانند در مواجهه با موقعیت ها و فناوری های جدید 

برخورد مناسب کنند.

حوزه های سواد فناورانه

تاریخ فناوری
با مطالعه تاریخ فناوری ها که حوزه ای از سواد 
فناورانه است، می توان از پشت پردۀ توسعۀ آنها 
آگاه شد. برای مثال، آمریکا در جنگ جهانی 
دوم علیه ژاپن از بمب اتمی استفاده کرد و بعد 
را  فناوری هسته ای  قدرت های جهانی،  آن  از 
برای دستیابی به اهداف نظامی توسعه دادند، 
در حالی که می توان از این فناوری برای اهداف 
صلح آمیز استفاده کرد. یادآور می شود با اینکه 
در برخی از کشورها، توسعه فناوری هسته ای 
از سوی  اما  است؛  صلح آمیز  استفادۀ  هدف  با 
بعضی از قدرت های جهانی مورد مخالفت قرار 
از  نمونه هایی  بعد  می گیرد. شکل های صفحه 
کاربردهای صلح آمیز هسته ای را نشان می دهد.

تاریخ فناوری

سواد فرهنگی 
فناوری

اخالق فناوری

آینده شناسی 
فناوری

سواد انتقادی 
فناوری

حوزه های 

سواد فناورانه
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دیگر  مثال  دوم،  در جریان جنگ جهانی  »  ددت«1  کشف 
برای مطالعه و کاوش تاریخ فناوری است. مصرف این ماده 
نابود  در  آن  خواص  به  دانشمندان  که  شد  متداول  زمانی 
کردن آفت ها، انگل ها و حشرات ناقل بیماری پی بردند. اما 
به تدریج آثار مخرب این سم در طبیعت آشکار شد. از اولین 
نشانه ها، تأثیرات منفی آن بر روی پرندگان بود. سرانجام از 
سال 1۹۷۰، مصرف آن در بسیاری از کشورها ممنوع شد. در 
شکل های روبه رو دو نوع کاربرد سم ددت در جنگ جهانی 
و آفت زدایی در مزارع نشان داده شده است. با استفادۀ این 
سم در طبیعت و دریا، منابع غذایی بشر آلوده شده و زمینه 

ابتالی انسان ها به سرطان ایجاد می شود.
انواع استفاده از »  ددت«

کاربردهای انرژی 
هسته ای

)DDT ( 1ـ  دیکرودیفنیل تری کلرو اتان یا ددت

آفت کش ها و سرطان ها
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آینده شناسی فناوری
بی رویۀ  توسعۀ  است که خطرات  فناورانه  دومین حوزۀ سواد  فناوری«  »  آینده شناسی 

فناوری را هشدار می دهد. 
خشک شدن دریاچۀ ارومیه از پیامدهای بی توجهی به این مؤلفه بود. 

ساخت بی رویۀ سد و احداث پل میان گذر دریاچه ارومیه منجر به کم شدن آب آن و درنهایت 
خشک شدن آن گردید. البته در حال حاضر تالش هایی برای احیای این دریاچه انجام شده و 
آبگیری آن سیر صعودی داشته است. در شکل های زیر مراحل کم شدن آب دریاچه به مرور 

نشان  داده شده است.

با همکاری اعضای گروه خود به منابع اینترنتی مراجعه و چند فیلم کوتاه درباره علت 
پیدایش و روند توسعۀ فناوری های مورد بحث در پژوهش اول پودمان را پیدا کرده و 

آن را به صورت پرده نگار در کالس ارائه دهید.

را جمع آوری کرده،  ارومیه  احیای دریاچه  برای  رو  پیِش  راه حل های  در گروه خود 
به همراه راه حل های پیشنهادی خود در کالس ارائه دهید. 

تحقیق کنید

تحقیق کنید
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مورد  در  شده  ارائه  مطالب  به  توجه    با 
آینده  شناسی فناوری، آیندۀ استفاده از 
انرژی های فسیلی و تجدیدپذیر را چگونه 

پیش بینی می کنید؟

این  در  انرژی  حامل های  قیمت    نقش 
چشم انداز چگونه است؟

گفت وگو کنید

میانگین بارندگی ساالنه جهان در حدود 86۰ میلی متر است، این در حالی است که 
میانگین بارندگی ساالنه ایران در حدود 25۰ میلی متر می باشد. با توجه به این موضوع 

بحران آب در ایران امری قطعی است. با 
خود،  فناورانه  آینده نگری  از  بهره گیری 
این  اثرات  کاهش  برای  راه حل هایی  چه 
بحران پیشنهاد می کنید. )راه حل ها را به 
دو دستۀ فردی و اجتماعی تقسیم کنید(.

تحقیق کنید

الکتریکی و هیبریدی1 جایگزین خودروهای  در سال های اخیر، به تدریج، خودروهای 
بنزینی شده اند. خودروهای الکتریکی ممکن است در آینده چه عوارضی داشته باشند؟ 

نتیجۀ گفت و گو را در کالس ارائه دهید.

گفت وگو کنید

1ـ خودروهای دو نیرو
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سواد فناورانه و آینده شغلی
اشتغال در  ایجاد  فناوری، شناسایی ظرفیت های  آینده شناسی  از مباحث مطرح در  یکی 
فناوری و تأثیر آن بر شغل های کنونی است. بدیهی است با توسعۀ فناوری های نوین، بسیاری 
از مشاغل سنتی از بین می روند و شغل های جدیدی جایگزین می شوند که به مهارت های 
خاصی نیاز دارند. این مسئله چالش هایی را برای شهروندان ایجاد می کند. آینده شناسی 

اشتغال و فناوری ریشه در انقالب صنعتی اروپا دارد. 
در نخستین روزهای انقالب صنعتی و ظهور ماشین های نساجی، بسیاری از کارگران که 
آیندۀ شغلی خود را در خطر می دیدند، به کارخانه ها حمله کردند و دستگاه های نساجی را 
که جایگزین نیروی انسانی شده بود، از کار انداختند. چرا که معتقد بودند که فناوری ها کم کم 

جایگزین کارگران خواهند شد.
اما سواد فناورانه معتقد است که فناوری ممکن است در ظاهر باعث کاهش نیروی انسانی 

شود، ولی به صورت غیرمستقیم تقاضا را برای نیروی انسانی بیشتر می کند. 

از دیدگاه سواد فناورانه، بین فناوری و اشتغال ارتباط مستقیم وجود دارد. این ارتباط را 
می توان به صورت زیر تبیین کرد:

رابطه فناوری 
و اشتغال

فناوری جایگزین نیروی انسانی می شود 
پس: 

1 بهره وری افزایش می یابد؛ 
2     هزینه های تولید کاهش پیدا می کند.   

1  گرایش مصرف کنندگان به مصرف 
کاال و خدمات را بیشتر می کند؛ 

2    اشتغال بیشتر می شود.   
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تاریخ فناوری گواهی می دهد که پیشرفت فناوری تأثیری بر بیکار شدن کارگران ماهر 
نداشته است و فقط کارگران غیرماهر، امنیت شغلی خود را در خطر می بینند. 

دستگاه های پیچیده نیازمنِد کاربران متخصص هستند، برای عقب نماندن از قافله الزم است 
کارگران ساده، مهارت های خود را ارتقا بخشند. بنابراین، نگرانی دربارۀ پیشرفت فناوری 
زمانی منطقی است که تنها نظاره گر بروز شکاف مهارتی باشیم و برای مهارت آموزی هیچ 

اقدامی نکنیم. 

با اینترنتی شدن کسب و کارها، شکل جدیدی گفت وگو کنید
برخی  نظر  از  است.  شده  ایجاد  نگرانی  از 
همه گیر شدن کسب و کارهای اینترنتی، یعنی 
کاربردی  دیگر  قدیمی  مهارت های  بعضی 
رفتن  میان  از  به معنای  امر  این  و  ندارند 
بسیاری از فرصت های شغلی گذشته است. 

آیا می توانید نمونه هایی از مشاغل را مثال 
بزنید که در اثر توسعۀ فناوری های نوین از 
بین رفته باشند؟ نتیجه بحث گروه خود را 

در کالس ارائه دهید.
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برای پُر کردن شکاف مهارتی الزم است سواد فناورانه در برنامه های درسی مدارس گنجانده 
شود تا فارغ التحصیالنی متناسب با اقتضای زمانه تربیت شوند. نسلی که از چنین سوادی 
برخوردار باشد، عالوه بر شایستگی های فنی و غیرفنی دارای »  صالحیت جهانی« خواهد 
بود. این صالحیت الزمۀ شغل های آینده است. چنین فارغ التحصیالنی می توانند دنیای 
فراتر از محیط پیرامونی خود را کاوش کنند و با تفکر در روند توسعۀ فناوری در سطح 

آنها را تحلیل کرده و  منطقه ای و جهانی، 
مشارکت کننده باشند.

چنین افرادی می توانند در اقتصاد آینده که 
اقتصادی کاماًل رقابتی و کیفیت گرا خواهد 
بود، حضور پیدا کرده و در میدان رقابت قرار 

گیرند.

با اعضای گروه دربارۀ سؤال های زیر پژوهش کنید و نتیجه را در کالس ارائه دهید.
  در رشته تحصیلی شما در اثر توسعۀ فناوری ها چه مشاغل جدیدی ایجاد شده و 

شکاف های مهارتیِ احتمالی چه بوده و چگونه پر شده است؟
  فکر می کنید چه تغییراتی ممکن است در آیندۀ شغلی رشتۀ تحصیلی شما رخ دهد و 
تطابق با این تغییرات مستلزم کسب چه نوع مهارتی است؟ نظرات خود را در کالس 

ارائه دهید.

تحقیق کنید
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سواد انتقادی فناوری
سواد انتقادی فناوری که بخشی از سواد فناورانه است، به ما این بینش را می دهد که 
فناوری ها عالوه بر فوایدی که دارند، می توانند مخرب باشند. برای مثال، طرفداران محصوالت 
تراریخته )محصوالتی که از طریق دستکاری ژنتیکی و اصالح نژاد تولید می شوند( معتقدند 
که محصوالت تراریخته مزیت های نسبی زیادی دارند که برخی از آنها عبارت اند از: ارزش 
زمین  از  بهینه  استفادۀ  طوالنی تر،  قفسه ای  عمر  بهتر،  رنگ  و  طعم  باال1،  بسیار  غذایی 
کشاورزی، کاهش علف های هرز، از بین رفتن آلرژی زایی برخی غذاها، حمل و نقل آسان تر 

و مقاومت بیشتر در برابر تغییرات زیست محیطی.

قبیل محصوالت خطرناک  این  تراریخته معتقدند که  از سوی دیگر، مخالفان محصوالت 
هستند، زیرا دستکاری ژنتیکی محصوالت دامی و کشاورزی ممکن است عوارض پیش بینی 
نشده ای برای سالمتی انسان در پی داشته باشد. همچنین احتمال دارد صنایع غذایی جهان 
تحت سلطۀ تعداد محدودی از شرکت های صاحب این فناوری قرار بگیرد و در نتیجه امنیت 
غذایی شهروندان به خطر بیفتد. سواد انتقادِی فناورانه موجب تفکر بیشتر درباره نظرات 
دو گروه موافق و مخالف می شود تا بتوانیم به صورت هوشمندانه دربارۀ کاربرد یک فناوری 

خاص تصمیم گیری کنیم.

1ـ به طور مثال تولید دام هایی که شیرشان برای درمان بیماران هموفیلی و دیابتی مفید است.
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یکی از مصادیق سواد انتقادی فناوری را می توان در هشدارهای ایمنی مراجع ذی صالح 
از  استفاده  و  تولید  می دانید،  چنان که  کرد.  مشاهده  شیمیایی  محصوالت  کاربران  برای 
مواد شیمیایی یکی از عوامل اساسی توسعه و پیشرفت در همۀ کشورها محسوب می شود. 
همگام با افزایش جمعیت جهان، نیاز به مواد شیمیایی نیز رو به افزایش است. به همین 
دلیل امکانات تولید و فرآوري مواد شیمیایي چه در کشورهاي پیشرفته و چه در کشورهای 
رو به توسعه در حال گسترش است. امروزه مقادیر قابل توجهي مواد شیمیایي در سطح 
جهان تولید و نگهداري مي شود که علي رغم منافع کالن اقتصادي، همواره استفاده از آنها با 
خطرات احتمالي بهداشتي و زیست محیطي همراه است. به همین علت، در سال هاي اخیر 
نگراني ها نسبت به تأثیراتي که مواد شیمیایي مي توانند به طور مستقیم یا غیرمستقیم بر 

سالمتي انسان و محیط زیست او داشته باشند، افزایش یافته است.
  

پژوهشگران سواد انتقادی فناوری با توجه به تهدیدات رو به افزایش مواد شیمیایی و 
نیاز آحاد جامعه برای حفظ سالمتی در مواجهه با اثرات زیان بار این مواد، هشدارهای 
ایمنی الزم را می دهند. لیستی از توصیه های ایمنی در مورد اثرات زیان بار هورمون ها، 

آنتی بیوتیک ها و مواد شیمیایی و... در محصوالت غذایی را تهیه کنید.
سواد فناورانه استفاده از محصوالت ارگانیک را به عنوان یک راه حل مطرح می کند. فرایند 

تولید چند نمونه از این محصوالت را شرح دهید.

ارگانیک

تحقیق کنید
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است.  فناوری  انتقادی  سواد  اهمیت  برای  دیگر  مثالی  نانو،  فناوری  از  استفاده  چگونگی 
استفاده از این فناوری باعث بهبود خواص مواد می شود. با ذرات نانو می توان لباس هایی 
تولید کرد که هرگز کثیف نشوند. اما از دیدگاه سواد انتقادی فناوری، همین ذرات اگر جذب 
بدن انسان شوند، ممکن است باعث بیماری شوند. همچنین از این دیدگاه این مواد به دلیل 
اندازه ذرات خود می توانند به راحتی وارد هوا شده و جذب بدن جانوران و سلول های گیاهان 
شوند و اثرات نامعلومی را برجای بگذارند. از آنجا که این مواد جدید هستند، انسان ها و سایر 
موجودات زنده، ممکن است ساز و کارهای دفاعی الزم در برابر آنها را نداشته باشند، در نتیجه 

در هنگام استفاده از این نانو ذرات باید دیدگاه انتقادی فناورانه را در نظر داشت.

انتقال در مساحت های 
کوتاه و بلند

نانوذرات معلق در هوا

تولید نانوذرات

تجزیه می شوند Ma+پخش نانوذرات

متراکم می شوند

در بدن پالنکتون ها 
ذخیره می شوند

نانوذرات به زیست بوم دریا وارد می شوند

محیط زیست اعماق اقیانوس



20

سواد فرهنگی فناوری
از دیگر حوزه های سواد فناورانه »سواد فرهنگی فناوری« است که به بررسی تأثیر فناوری 
بر فرهنگ و سبک زندگی انسان ها می پردازد. هر نوع فناوری از قبیل اتومبیل، تلفن همراه، 
اینترنت و...، گذشته از جنبه های مثبت خود، عادت های فرهنگی، ذائقۀ فرهنگی و سبک 
زندگی نسل های جدید را تغییر داده و ممکن است آداب و رسومی را در میان یک اجتماع 
از بین ببرد و یا مزاحمت های زیادی ایجاد کند. برای مثال: ورود مایکروفر باعث کاهش 
زمان پخت و کاهش مصرف منابع )آب، گاز و...( شده است اما عادت های غذایی را تغییر 
داده است. مثالی دیگر فراگیر شدن شبکه های اجتماعی می باشد که اگرچه باعث افزایش 
سرعت و کیفیت انتقال اطالعات شده است اما تعامل اجتماعی غیرمجازی و رو در رو کاهش 

داده است.

بازی های  در گذشته  است.  داده  تغییر  نیز  را  کودکان  زندگی  نوین سبک  فناوری های 
کودکانه با تحرک و نشاط همراه بود، ولی امروزه بازی های دیجیتالی باعث کم تحرکی، 

اضافه وزن، افسردگی و پرخاشگری کودکان شده است.

شهروندانی که سواد فرهنگی فناوری دارند، مالحظات فرهنگی جامعه را رعایت می کنند 
باید استفاده کنند. چنین  و می دانند که از یک فناوری چه زمانی، چگونه و برای چه 
شهروندانی حتی تهدیدات و چالش های احتمالی فناوری را به فرصت تبدیل کرده و آن 
را در خدمت توسعۀ فرهنگی قرار می دهند. برای مثال از گوشی موبایل و فضای اینترنت 

برای گردشگری مجازی و کسب و کارهای اینترنتی استفاده می کنند.
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فناوری های مدرن اطالعاتی و ارتباطی گرچه دسترسی به اطالعات و تعامل میان شهروندان 
را تسهیل کرده و از طریق دیجیتالی کردن کسب و کارهای سنتی باعث تولید، اشتغال 
و رونق اقتصادی شده، اما امکان وقوع برخی جرایم را نیز در بستر فضای مجازی فراهم 
کرده و زندگی واقعی ما را تحت تأثیر قرار داده است. داشتن سواد فرهنگی فناورانه، موجب 
استفادۀ خردمندانه از فناوری می شود و توانایی مدیریت هوشمندانۀ اثرات جانبی فناوری ها 

را به افراد می دهد.

در مورد چند نمونه از فناوری هایی که برای جامعه ما چالش های فرهنگی به وجود گفت وگو کنید
آورده یا سبک زندگی ما را تغییر داده اند، در گروه خود گفت و گو کنید و نتیجه را در 

کالس ارائه دهید.

اخالق فناوری
اخالق فناوری یکی دیگر از حوزه های مطرح در سواد فناورانه است که توسعۀ فناوری را از 
نظر اخالقی مورد بحث قرار می دهد. اخالق فناوری از سویي، متأثر از مالحظات اخالقي و 
گرایش هاي دیني افراد جامعه است و از سوي دیگر، متأثر از نگراني هاي اجتماعی، امنیتی 
و سوء استفاده های احتمالی از فناوری. برای مثال در حوزۀ کشا ورزی این نگرانی وجود دارد 
که فناوران بدون در نظر گرفتن مالحظات اخالقی، به منظور افزایش تولید، سالمت انسان 
و محیط زیست را نادیده گرفته و در طبیعت )خاک، آب، گیاهان و حیوانات( دستکاری 
کنند. مداخله های ژنتیکی، بیولوژیکی و سایبورگ سازی، دغدغه ای اخالقی را با عنوان »پسا 

انسان گرایی« مطرح کرده است. 
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کتابخانه ای  مختلف  منابع  به  مراجعه  با 
دربارۀ  که  احادیثی  و  آیات  اینترنتی،  و 

اخالق فناوری وجود دارد را پیدا کنید.
در مورد مفهوم »سایبورگ«1 تحقیق کنید 
و استدالل کنید که از نظر اخالق فناوری، 
غلبه  بر محدودیت های بیولوژیکی از طریق 
سایبورگ سازی چه بحران های اخالقی را 

در پی خواهد داشت؟ 
نتیجه را با پست الکترونیکی برای هنرآموز 
خود ارسال کنید و یا به صالحدید ایشان 
در کالس به صورت پرده نگار ارائه دهید.

تحقیق کنید

Cyborg ـ1

در حال  دائماً  فنی  انسان، طبیعت و سیستم های  بین  این است که مرز  اصلی  نگرانی 
مغشوش شدن است. این امر نه فقط تصور ما را از جسم انسان، بلکه از هویت انسانی نیز 

به چالش می کشد.
از نظر اخالق فناوری، طبیعت در حکم یک امانت در دست انسان است که باید آن را 

سالم به نسل های بعد تحویل داد و از اعمال خشونت بر طبیعت خودداری کرد.

با مراجعه به منابع مختلف کتابخانه ای، میدانی و اینترنتی، به صورت گروهی تحقیقی 
انجام دهید و بر اساس یافته های  ایران  جامع در مورد بومی سازی سواد فناورانه در 
روزنامه های  محترم،  هنرآموز  تأیید  از  پس  کنید.  درست  روزنامه دیواری  یک  خود 

دیواری را در تابلو اعالنات مدرسه نصب کنید. 
این روزنامه دیواری باید شامل موارد زیر باشد:

1   راه های تقویت سواد فناورانه؛
2   سواد فناورانه و ارزش های ایرانی ـ اسالمی؛

3   سواد فناورانه و آیات و احادیث؛
4  جایگاه سواد فناورانه در اسناد باال دستی کشور؛ 

الزامات محیط کار و اهمیت سواد فناورانه، تأثیِر داشتن سواد  5   با توجه به کتاب 
فناورانه در محیط کار چگونه است؟

از  با توجه به رشتۀ تحصیلی و دغدغۀ ذهنی خود یکی  از بررسی موارد فوق،  پس 
فناوری های نوین را که در پودمان های بعدی این کتاب آمده است، از منظر مؤلفه های 

پنج گانه سواد فناورانه مورد تجزیه و تحلیل قرار دهید.

پروژه پایانی
بخش
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الگوی ارزشیابی سواد فناورانه
عنوان پودمان

تکالیف عملکردی
)واحدهای یادگیری(

استاندارد عملکرد
)کیفیت(

استاندارد نتایج
)شاخص ها، داوری، نمره دهی(

نمره

سواد فناورانه 

تحلیل جنبه های مختلف 
سواد فناورانه

بررسی تاریخ فناوری، تأثیر فناوری 
بر آینده شغلی، شناخت فرصت ها 
اخالقی  و  فرهنگی  تهدیدهای  و 
یک فناوری، بررسی نقاط ضعف و 

قوت یک فناوری

باالتر از 
حد انتظار

  جنبه تاریخی فناوری های رشته تخصصی خود را 
بداند.

  برای فناوری های مطرح شده قادر به بیان فرصت ها 
و تهدیدهای فرهنگی و اخالقی باشد.

  توانایی تحلیل حوزه های سواد فناورانه پیرامون هر 
فناوری

3

در حد 
انتظار

  جنبه تاریخی فناوری های رشته تخصصی خود را 
بداند.

  برای فناوری های مطرح شده قادر به بیان فرصت ها 
و تهدیدهای فرهنگی و اخالقی باشد.

2

کمتر از 
حد انتظار

  جنبه تاریخی فناوری های رشته تخصصی خود را 
1بداند. 

نمره مستمر از 5

نمره واحد یادگیری از 3

نمره واحد یادگیری از 2۰


