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  چکیده

فرآینـد تجـاري سـازي    غیرفنی در هاي مهارتی اعم از فنی و هدف این پژوهش ارزیابی نقش آموزش

پیمایشی اسـت و   ،استراتژي تحقیق. است ايحرفهفنی وش آموزآموزان  هاي کارنوآورياختراعات و 

 ايحرفـه نـوآوران سـازمان آمـوزش فنـی و    جامعه هدف آن کـارآموزان مهـارت آموختـه مختـرع و     

بـراي   و) لفاي کرونباخآ(8/0با پایایی ساخته براي جمع آوري نظرات از پرسشنامه محقق . کشوراست

اي، آزمون مقایسه میانگین رتبه، آزمون تی اسـتیودنت، آزمـون   جملهبررسی نتایج  تحقیق از  آزمون دو 

فرایند غیر فنی درهاي فنی و مهارت نتایج  نشان داد که آموزش. رتبه بندي فریدمن استفاده شده است

  . از اهمیت باالیی برخوردارندسازي تجاري

  

  .هاي فنی و غیرفنی، تجاري سازيآموزش، مهارت: واژگان کلیدي

                                                                                                                              

  هاي پیشرفته سازمان آموزش فنی و حرفه اي کشور دانشجوي دکتري مدیریت تکنولوژي ، مدیرکل امور مهارت* 

هاي پیشرفته سازمان آموزش فنی و حرفه اي کشور  دکتراي تخصصی آموزش عالی ، معاون امور مهارت* 

باطات و معاون دفتر ریاست و روابط عمومی سازمان آموزش فنی و حرفه اي کشورکارشناس ارشد ارت*

  کارشناس اقتصاد نظري و کارشناس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان*

  6/4/91: تاریخ پذیرش        4/5/90: تاریخ دریافت
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  قدمهم

جنوبی اواخر قرن بیستم نشـان داد کـه در    الگوي تاریخی انگلستان قرن هجدهم و کره

اقتصادي از طریق اقدامات حمایتی از صنایع نوپا به وقـوع پیوسـته    این کشورها، توسعۀ

حمایت از صنایع نوپا در این کشورها شامل  برايابزارهاي سیاستی مورد استفاده . است

-هاي صادراتی، معافیت تعرفه نهـاده اي، یارانهاي آموزشی تعرفههمواردي چون حمایت

هاي وارداتی استفاده شده براي صادرات، اعطاي حقـوق انحصـاري، ترتیبـات کـارتلی،     

ریـزي نیـروي انسـانی، پشـتیبانی از     گذاري، برنامهریزي سرمایهاعتبارات مستقیم، برنامه

ش عمومی و خصوصـی را موجـب   تحقیق و توسعه و تقویت نهادهایی که همکاري بخ

سرمایه انسـانی در مفهـوم صـنعتی،    ). 1388چانگ و آمسون،(کردشدند، را تسهیل می

و سیستم آموزش فنـی و  ) تحصیل(هاي کسب شده بر اثر آموزش رسمیشامل مهارت

هـا و  بنابراین، براي اینکه سازمان. اي همراه تجارب کسب شده در حین کار استحرفه

سرآمد بتوانند در دنیاي تجاري و رقابتی حضوري مستمر و پایدار داشـته  مراکز صنعتی 

، باید حوزه مهارت و دانـش را بـا   کنندمحور را کسب هاي رقابتی توسعهو مزیتباشند 

ـ  کـرده ریزي رویکردي متفاوت و راهبردي طرح عنـوان منبعـی بـراي بقـاي     هو آن را ب

نظـر  جمله منابع انسـانی سـازمان در  ان ازنفعذيمحصوالت یا خدمات خود در جامعه 

  .)1384، کارنوي(بگیرند

تأسـیس در کشورهاي مختلف مخترعـان و نـوآوران بـا توجـه بـه جایگـاهی کـه در        

محوردارند بسیار مورد توجه قرار گرفته اند و بـه منظـور    فنّاوريو  نبنیاي دانشهاشرکت

ي هـا مشاورهفنی و غیرفنی، ي هامهارتهاي متعددي از جمله آموزش آنها حمایت توسعۀ

موفـق اختراعـات و    سـازي تجـاري حمایت هاي مـالی قـرار گرفتـه انـد تـا امکـان       فنی،

نقش مهمـی در ایجـاد    هاشرکتتحقیقات نشان داده که این .شودهاي آنها فراهم نوآوري

  .هاي فناورانه کشور داردن و همچنین پیشرفت قابلیتاي شغلی براي متخصصهافرصت

توجه شـده اسـت، کسـب و     فنّاوريهاي تکاملی که به قابلیت هاي د نظریهرویکردر 

موجود در  فنّاوريبر اساس این رویکرد، . جذب دانش و مهارت بسیار حائز اهمیت است

در  هـا سـازمان پـس در کـارایی و مهـارت بـین     . با یکدیگر متفاوت است هاشرکتدست 

کارآمـد   توسـعۀ بر اساس این نظریه، . اردتفاوت زیادي وجود د فنّاورياستفاده از دانش و
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، تعامالت افقی و عمـودي  راهبرد، هامهارت: متناسب عواملی چون توسعۀنیازمند  فنّاوري

دفتـر سیاسـت صـنعتی مرکـز     (هاي پشتیبانی اسـت عوامل مالی و سیستم درون سازمانی،

  ).1385مطالعات تکنولوژي دانشگاه صنعتی شریف، 

وري اقتصـادي  سازي در افزایش تولید ناخالص داخلی وبهرهبا توجه به اهمیت تجاري

ي مختلـف قـرار گرفتـه    هابخشگذاران و مدیران و صنعتی این مقوله مورد توجه سیاست

به عنوان یکی از متولیان اصلی نظام آموزش مهارت اي سازمان آموزش فنی و حرفه.است

ي فنی و غیر فنـی  هامهارتکه سطح نیز با توجه به این مهم در نظر داردکشور  فنّاوريو 

 هـا آمـوزش گذاري این ارائه دهد که بتواند امکان تأثیرمهارت آموختگان خود را به نحوي 

با توجه بـه ایـن مهـم    .مخترعان و نوآوران فراهم سازد سازيتجاريتسهیل بهبود  برايرا 

ـ  هامهارتدر این مقاله به شناسایی میزان نقش  سـازي  د تجـاري ي فنی و غیرفنـی در فراین

  .پرداخته شده استهاي مربیان و کاراموزان مخترع و نوآور اختراعات و نوآوري

  غیرفنیوفنیيهامهارت

ترین عامل تولیـد نـه نیـروي کـار و سـرمایه، بلکـه دانـش و        در اقتصاد دانش محور، مهم

و  ، قـدرت اقتصـادي  )1992(به اعتقـاد کـویین  . )2003سولیمان و اسپونر،(مهارت است 

هاي فیزیکی، مرهـون توانمنـدي فکـري و    توان تولیدي سازمان هاي مدرن به جاي دارایی

سازمان در حافظـه   يراهبرد، بانک اطالعات )1992(به نظر مینتز برگ. خدماتی آنها است

ش، سـطوح     رایانه ها نیست، بلکه در مغز مدیران و کارکنان آن است بـراي اسـتفاده از داـن

توسـعۀ  فرایند متمایز یعنی دودر ایجاد منابع انسانی . انی ضروري استباالیی از منابع انس

شـامل آمـوزش رسـمی در     هامهارتتوسعۀ. گیردها صورت میها و ایجاد قابلیترتمها

دانـش و   توسـعۀ تحصیالت و در ضمنِ کار است، در حالیکـه ایجـاد قابلیـت بـه معنـاي      

توسـعۀ اهمیت منابع انسـانی بـراي    .است فنّاوريهاي مدیریتی و مهارت ازطریق کوشش

آسـیایی بـه منظـور    ةهاي اقتصادهاي تازه صنعتی شدلتبه حدي است که اکثر دو فنّاوري

هـاي نوآورانـه و   ي فنی، مهندسی و علمی سطح باال بـراي انجـام فعالیـت   هامهارتخلق 

اسـت  دفتر سی(دهند توسعه، بیشترین دارایی را به آموزش اختصاص میورود به تحقیق و

  .)1385،صنعتی مرکز مطالعات تکنولوژي

سـازي  توانایی پیـاده  :ست ازا بر اساس الگوي شایستگی کنسرسیوم، مهارت عبارت
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مهارت از راه تکرار کاربرد دانش در محیط واقعی به دست آمده و توسعه . علم در عمل

بسیاري از  بدون آن، در و شودمهارت منجر به بهبود کیفیت عملکرد می توسعۀ. یابدمی

براي مثـال هـیچ مـدیري بـــدون بـه      . زیادي نخواهند بود تأثیرموارد، معلومات، منشاء 

توانـد مهـارت کـار تیمـی را بـا      کارگیري و تجربه کردن اصول کار تیمی در عمل، نمی

ـ  توسعۀفرایند : دانش.مطالعه کسب کند معمـول از راه   ۀدانش و معلومات نظري به گون

توسـعۀ دانش و معلومات زیربناي  توسعۀ. شودگاهی حاصل میتحصیل در سطوح دانش

چنـدانی در   تـأثیر آید و به تنهـایی و بـه خـودي خـود،     و نگرش به شمار می هامهارت

  .هاي مدیریتی ندارد شایستگی توسعۀ

محور مستقیم با عوامل محیطی و طراحـی  آموزش مهارتی عبارت از رویارویی دانش

سـازي تهدیـدها و ایجـاد    منظـور خنثـی  با توان موجـود بـه   هاي استاندارد متناسبدوره

ها و با هدف تقویت یا بهبود نقـاط قـوت در دوره زمـانی میـان     فرصت ۀاقداماتی بر پای

  ).1381محمدي، (استمدت 

اثرزمانطولدربیشتروريبراي بهرهکارنیرويتواناییبريآموزمهارتوآموزش

بهتـر و کیفیتمقدارازکارنیرويوريبهرهپایدارافزایشکهها معتقدنداقتصاددان. دارد

ابطحـی و  (شـود  مـی ناشـی تولیـد بهبود فرآینـد وبیشترآموزشبامأتوايسرمایهمنابع

  .)2001کاظمی،

علمیقواعدوبکارگیري اصولچگونگیوروشباآشنایی:ازستا عبارتمهارت

ابزارهـا، ازدراسـتفاده خبرگـی وتسلط:زاستا عبارتدیگرطرفازوعملدرفنیو

تجربیاتکسبوتکراروتمریناثردرکهشغلیوظایفبامرتبطعلمیفنونووسایل

  .شودمیحاصلزمانطولدر

اي در هر کشـور،  فنی و حرفه هايآموزشتوسعۀ)1990(از نظر دیوید جان رامسی

با حرکـت و  . ن کشور بستگی داردشرایط اقتصادي، اجتماعی و سیاسی در آۀ به مجموع

گیري کشورها از صنعت به سوي صنایع خدماتی، کشورها به نیروي مـاهري نیـاز   جهت

از نظر او، بحـث تعامـل بـین    ). 1990رامسی،(ي فراگیر باشد هامهارتدارند که داراي 

هـر   ةالگـوي مـورد اسـتفاد    ةکننـد اي نیز تعیینفنی و حرفههاي دولت و ابعادخط مشی

زیرا هر الگو ارتباط نزدیکـی بـا اشـتغال، اسـتخدام، تولیـد، درآمـد،        ؛شور خواهد بودک
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هـاي  دیدگاه توسعۀهاي و در نهایت برنامه تحصیل ۀي زندگی و ادامهامهارتفراگیري 

  .سیاستگذران آن کشور دارد

اي با شرایط اجتمـاعی،  فنی و حرفه هايآموزشاز نظر جانالگلو، با توجه به تطبیق 

، کشورهاي جهـان از  هاآموزشتصادي و سیاسی و پایین بودن کارایی و اثربخشی این اق

الگوهاي متفاوتی از قبیل آموزش مبتنی برمدرسه، آموزش در مراکزآموزشـی مسـتقل، و   

به همـین دلیـل اسـت کـه     . جوینداي مبتنی برصنعت بهره  میفنی و حرفه هايآموزش

هاي دوگانـه در آلمـان و   ستاد شاگردي و سیستمآموزش مبتنی برمدرسه درسوئد، نظام ا

مهـارت فنـی   . )1990الگلو،(آموزش مبتنی بر صنعت در ژاپن محوریت پیدا کرده است 

ها، فنون و تجهیزات مورد نیـاز بـراي   توانایی به کارگیري دانش، روش :ست ازتاعبار

آیـد  انجام یک وظیفه تخصصی که از طریق تجربه، آموزش و کارورزي بـه دسـت مـی   

ي شناختی از جمله آگاهی نسـبت  هامهارتي غیر فنی شامل هامهارت). 1390مقیمی،(

تصـمیم  ،)جمع آوري اطالعات، فهم اطالعات، پیش بینـی وضـعیت آینـده   (به موقعیت

ي مختلف، انتخاب بهترین راه حـل، اجـراي بهتـرین    ابررسی و لحاظ راه حل ه(گیري

طالعات، ایجاد فهم مشترك، تبادل ا(و تیم سازي ارتباطات،)راه حل و بررسی نتایج آن

تـدوین معیارهـاي مناسـب، تطبیـق و سـازش بـا       ( و رهبري) سازي افراد تیمهماهنگ

  .)2011ماکرور،(است ) دیگران فشارهاي کار ي و محیطی و حمایت از

ایجـاد   یی اسـت کـه مسـتقیماً   هـا مهارتي فنی هامهارتمنظور از  ،هشپژودر این 

ي غیرفنـی بـه   هامهارت. شودمیانتقال دانش فنی و کار با ماشین آالت یا ابزار کاربرد و 

له و ئگیري، انجام کار گروهی، مسي مورد نیاز براي برقراري ارتباطات، تصمیمهامهارت

اطالعات و ارتباطات، مـدیریت   فنّاوريیابی، حل مسائل و مشکالت، استفاده از عارضه

  .شودمیگفته  زمان مدیریت هزینه و مذاکره

  فنّاوريسازيتجاري.2.1

بـه عنـوان جـایگزین واژگـان دیگـري نظیـر       فنّـاوري سـازي تجاريةگاهی اوقات واژ

سازي تحقیق تجاري«
1

سازي تحقیـق و توسـعه  تجاري«، »
1

علـم  سـازي تجـاري « ، »
2

یـا » 
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نوآوري سازيتجاري«
٣

ین کار رفته براي اه تعاریف بۀمقایس. شود نگهداري استفاده می»

نامـه الکترونیـک مریـام و بسـتر    ها نظیر لغـت نامهواژگان در برخی از لغت
4

نامـه  ، لغـت 

کمبریج ادونس لرنرز
5

انکارتا. سی. اس. نامه امو لغت
6
دهد کـه نویسـندگان بـا    نشان می 

ـ  ه دانش تأکید دارند و از ب ۀعلم بر جنب ةکارگیري واژه ب  ۀکارگیري واژه فنّاوري بـر جنب

تحقیق بر جنبـه مطالعـاتی تأکیـد     ةبه کارگیري واژ ،از سوي دیگر. دارندکاربردي تأکید 

پژوهش در حوزه کسب و کار و صنعت تأکیـد دارد   ۀتحقیق و توسعه بر جنب ةدارد، واژ

کمبریج ادونـس لرنـرز    ۀناملغت. ایده یا روش جدید تأکید دارد ۀو واژه نوآوري بر جنب

تجاري کـردن «ةواژ
7

ةو واژ» دهـی چیـزي بـراي کسـب سـود     نسـازما «معنـاي   را بـه » 

 ةدر حوز خصوص به ر استفاده از اکتشافات علمیمطالعه و دانش عملی د«را » فنّاوري«

سازي را در معنـاي وسـیع کلمـه، بـه     گلد اسمیث تجاري ،مثال. کندتعریف می» صنعت

 سنجی یک ایـده و کـاربرد آن تـا   امکان ۀیک کسب و کار از طریق مطالع توسعۀفرآیند 

سازي فرآیندي است کـه   از این دیدگاه، تجاري. پذیرش آن در بازار در نظر گرفته است

سازي یـک   در همین راستا، تجاري. شودمیبه محصوالت اقتصادي موفق تبدیل  فنّاوري

یک محصول از ایده و مفهوم تا پذیرش آن در یک بازار خاص  توسعۀمحصول، فرآیند 

و نتـایج منبعـث   (گیري فنی و تجاري دهاي تصمیمسازي، هماهنگی فرآین يتجار. است

است که براي انتقال موفق یک محصول یـا خـدمت جدیـد از خلـق     ) از این تصمیمات

  .ایده تا خرید در بازار صورت می گیرد

 8سازي فرآیندي است کـه آخـرین مرحلـه از مراحـل     از دیدگاه فیلیپ النکر، تجاري

تولیـد محصـول    ةایـد  ،از این دیـدگاه . شودمی محصول جدید را شامل ۀگانه فرایند توسع

جدید از مراحل مختلف عبور کرده و شرکت طی این مراحل بررسی می کند که این ایـده  

سـازي،  تجاري ۀاما در مرحل. یابد یا اینکه فرآیند توسعه آن متوقف شود ۀباید بیشتر توسع

                                                                                                                              
1. R & D Commercialization
2. Science Commercialization
3. Innovation Commercialization
4. Merriam- Webster Online
5. Cambridge Advanced Learner’s
6. MSC Encarta Dictionary
7. Commercialize
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یت شـرکت بایـد تصـمیم    مدیر ،در این مرحله. شودمحصول براي ورود به بازار آماده می

  .بگیرد که چه زمانی، کجا، به چه کسی و چگونه محصول را معرفی کند

ـ    سازي توسط شـرکت تجاريةبه طورکلی واژ کـار  ه هـا در دو وضـعیت متفـاوت ب

  :شودمیگرفته 

این حالـت زمـانی اسـت کـه یـک شـرکت       : در یک شرکت نوپا سازيتجاري)الف

اگـر  . یا خـدمت تـازه تاسـیس شـده اسـت      سازي یک محصول جدید به منظور تجاري

شرکت به عنوان بخشی از شرکت هاي بزرگتر نباشد و در زمـان هـاي بحرانـی نتوانـد     

  .بسیار حیاتی است سازيتجاريمنابع مالی الزم را تهیه کند، موفقیت در 

در ایـن حالـت   : و کـار ي یک کسب هافعالیتبه عنوان قسمتی از  سازيتجاري)ب

پـذیرد  مـی ي یک کسب و کار صورت هافعالیتزي به عنوان بخشی از سافرآیند تجاري

اي از مشتریان تثبیت شـده در یـک بخـش از بـازار خاصـی را      و شرکت ها معموالً پایه

در این الگوها، ترتیب زمانی انجام هر مرحله داراي اهمیت است و براي گـذر از  . دارند

از سوي مدیریت سـازمان   گیريیمتصمبعدي، معموالً یک فعالیت  ۀیک مرحله به مرحل

محصول باید صورت پذیرد که در صورت نشـان دادن چـراغ    توسعۀیا مدیریت سیستم 

 سـازي تجـاري بعـدي فرآینـد    ۀفرآیند از سوي مدیریت سازمان، مرحلـ  ۀسبز براي ادام

در . خاتمـه مـی یابـد    فنّـاوري سـازي تجـاري و در غیر ایـن صـورت،    شودمیپیگیري 

کـه  (فنّـاوري توسـعۀ ، عالوه بر مشخص بودن مراحـل  سازيتجاريي الگوهاي دو بعد

) دهـد مـی معموالً محور افقی یا عمودي ماتریس چند در چندي را به خـود اختصـاص   

 از ناحیـۀ فنّـاوري سـازي   اي گوناگونی که در سـازمان بـراي تجـاري   ي وظیفههافعالیت

صورت گیرد نیز بـه تصـویر   باید  فنّاوريةدهندحدهاي مختلف سازمان یا تیم توسعهوا

 توسـعۀ گلـد اسـمیث فرآینـد     سـازي تجـاري در الگوي  ،به عنوان مثال. شودمیکشیده 

 اسـت سنجی، توسعه، معرفی و رشد و بلـوغ  قیق، امکانتح ۀمحصول شامل شش مرحل

کلی  ۀدر سه دست سازيتجاريي هافعالیتاند و که در محور عمودي جدول قرار گرفته

اند و در داخل ماتریس در محور افقی قرار گرفته) تجاري(کسب و کار  فنی، بازاریابی و

در الگوهاي چند  ،در نهایت. ي خاص هر محله با جزئیات، بیان شده استهافعالیتنیز 

هـایی کـه در ایـن مراحـل صـورت      فعالیـت و  فنّـاوري توسـعۀ بعدي؛ عالوه بر مراحل 
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 ۀو حتی بسته به سـلیق (سازيتجاريد در فرآین مؤثران کلیدي و عوامل نفعذيگیرد، می

نیـز بـه الگـو اضـافه شـده اسـت کـه در محـور اصـلی، مراحـل           ) محقق موارد دیگري

ي صورت گرفته، ذي نفعان کلیـدي و  هافعالیتقرار دارد و در هر مرحله،  سازيتجاري

پـژوهش  . )گـودرزي و همکـاران  (نیز در آن مرحله مشـخص شـده اسـت     مؤثرعوامل 

غیرفنـی در فرآینـد   ي مهـارتی اعـم از فنـی و   هـا آمـوزش رزیابی نقش هدف احاضر با 

، سعی دارد تـا  ايحرفهفنی وآموزش آموزان  هاي کاراختراعات و نوآوري سازيتجاري

،بـدین منظـور   .ضمن کسب شناخت، راهکارهاي بهبود وضع موجود را پیشـنهاد دهـد  

  :رار گرفته اندقسؤاالت ذیل مورد بررسی 

سازي چه میزان است؟ي فنی در فرایند تجاريهامهارتاهمیت )1

سازي چگونه است ؟ ي فنی در تجاريهامهارتبندي اولویت)2

سازي چه میزان است ؟ فنی در فرایند تجاريهاي غیرمهارتاهمیت )3

چگونه است ؟  سازيتجاريفنی در هاي غیرمهارتبندي اولویت)4

  پژوهشروش

ابتـدا مطالعـاتی   . یشی انجام گرفتـه اسـت  پژوهش حاضر با هدف کاربردي و روش پیما

سپس جهت بررسـی و  . ي فنی و غیرفنی انجام شدهامهارت، سازيتجاريروي مفاهیم 

ي فنی و غیرفنی، پرسشنامه آمـاده و بـه صـورت حضـوري در     هامهارتتأثیرشناسایی 

ی ت پژوهشـ سؤاالنتایج حاصل از پرسشنامه  ۀبر پای. خترعان و نوآوران گرفت، ماختیار

بـا هـدف    حاضـر  بندي روش تحقیق، پژوهشباتوجه به طبقه .مورد بررسی قرار گرفت

  .روش پیمایشی انجام گرفته استبه  کاربردي و

  

  

  

  

  

  

  فرآیند انجام پژوهش )1(شکل 

ــه )1 ــات کتابخان ــوص مطالع اي در خص

هاي فنی و غیرفنیسازي، مهارتمفاهیم تجاري

چارچوب  جود و ارائۀجمع بندي الگوهاي مو)2

مفهومی

توزیع پرسشنامه جهت بررسی سؤاالت)3 نتایج  ارائۀ)5  هایافته ارائۀ) 4

و پیشنهادات
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اي سازي پرسشـنامه تجاريفرایند بر و غیرفنی ي فنیهامهارتاثر سنجشبه منظور

پرسشـنامه، سؤاالتطراحیبراي .شدتوزیعو نوآورانمخترعان میاندروشدطراحی

زااسـتفاده وطراحـی درالزماعتبـار بـه دستیابیجهت .دشگیريبهرهلیکرتاز طیف

برخـوردار کـافی رواییازپرسشنامه تاشدمصاحبهومشورتمتخصصانباپرسشنامه،

که با ضریب . خ استفاده شدآلفاي کرونبا نبراي تعیین پایایی ابزار تحقیق، از آزمو .باشد

جامعۀ آماريشد،سعیتحقیقایندرهمچنین. شدتائید پایاییلحاظازپرسشنامه 8/0

نـوآوران مهـارت آموختـه در سـازمان آمـوزش فنـی و        و تحقیق در برگیرنده مخترعان

روشبراساسکهبودند نوآورانمخترعان وازنفر38شاملنمونهحجم.باشدايحرفه

  .شدندانتخابتصادفیگیريهنمون

  پژوهشهايیافته

  

  :شوددو بخش پرداخته می در تفکیکنتایج پژوهش به  ۀارائدر این بخش به 
  

  سازيهاي فنی بر فرایند تجاريبررسی تأثیر و اهمیت مهارت )الف

بیشـتر   سـازي تجـاري ي فنی بر کدامیک از مراحل هامهارتاهمیت آموزش .1سؤال

  است؟

 مـؤثر سـازي تجـاري ي مهـارت فنـی بـر    هاآموزشنشان داد که آماري ونآزمنتایج 

انتخاب ۀي مهارتی فنی را بر مرحلهاآموزشدرصد از پاسخ دهندگان  90حدود . است

 ۀدرصـد بـر مرحلـ    89انـد، همچنـین   اختراع را بسیار مهم و مهم دانستهیانوآوريایده

ـ بهیدهادر صد تبدیل 92ایده، برايتجاريمفهومطراحی در صـد بـر    83اولیـه ، ۀنمون

درصـد بـر    90محصول،صنعتیصد تولیددر 88سازي،بهینهونمونهتستمرحله انجام

  .اندداشته تأکیدمحصوالت فروشوبازاریابی ۀمرحل
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مورد اهمیت هاي انتخاب شده توسط مخترعان و نوآوران دردرصد فراوانی پاسخ )1(جدول 

  سازيتجاريي فنی بر مراحلهامهارت

مهمبسیارمهممتوسطاهمیتکماهمیتبیي مهارتی فنیهاآموزش

%68.9%23.0%6.6%1.6اختراعیانوآوريایدهانتخاب

%65.6%24.6%8.2%1.6ایدهبرايتجاريمفهومطراحی

%66.1%25.8%8.1اولیهنمونهبهایدهتبدیل

%53.3%30.0%15.0%1.7سازيبهینهونمونهتستانجام

%69.5%18.6%10.2%1.7محصولصنعتیتولید

%67.2%22.4%10.3محصوالتفروشوبازاریابی

  

نشان می دهد بیشـترین پاسـخ هـاي انتخـاب شـده       )1(اطالعات مندرج در جدول 

این اطالعات بیانگر ایـن اسـت کـه از دیـدگاه مخترعـان و      . گزینه هاي بسیارمهم است

خیلـی   سـازي تجاريمراحل  ۀي مهارتی فنی بر کلیهاآموزشگذاري تأثیرمیزان اننوآور

درصـد   90سـازي و حـدود   بهینهونمونهتستدرصد پاسخ انجام 80حدود . مهم است

  .مهم و بسیار مهم است ۀپاسخ هاي موارد دیگر گزین

  ه پاسخ دهندهگروه بندي و تعداد پاسخ هاي مشاهده شده و مورد آزمون براي گرو)2(جدول 

  سطح خطا  درصد آزمون  تعدادهاي مهارتی فنیآموزش

5.6.000اختراعیانوآوريایدهانتخاب

6.6.000  ایدهبرايتجاريمفهومطراحی

5.6.000اولیهنمونهبهایدهتبدیل

10.6.000سازيبهینهونمونهتستانجام

52محصولصنعتیتولید

6.6.000محصوالتشفرووبازاریابی

  

ي هـا آمـوزش گـذاري  تأثیرنشان می دهد که میـزان   )2(اطالعات مندرج در جدول 

گـذاري بسـیار بـاالي    تأثیراین نتایج نیز داللت بر میـزان  . استمهارتی فنی فوق معنادار 

  .ي مهارتی فنی استهاآموزش
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  3با مقدار میانگین مقایسه میانگین  )3(جدول 

فنی هاي مهارتیآموزش

  3مقایسه میانگین مشاهده شده با مقدار ثابت 

  tآماره   میانگین

 ۀدرج

  آزادي

سطح 

  خطا

تفاوت 

  میانگین

4.43249.69436.0001.43243اختراعیانوآوريایدهانتخاب

4.594612.15636.0001.59459ایدهبرايتجاريمفهومطراحی

4.578915.15437.0001.57895اولیهنمونهبهایدهتبدیل

4.19447.53835.0001.19444سازيبهینهونمونهتستانجام

4.542910.71234.0001.54286محصولصنعتیتولید

4.470611.46233.0001.47059محصوالتفروشوبازاریابی

دهــد کــه از دیــدگاه محققــان میــزان نشــان مــی )3(اطالعــات منــدرج در جــدول 

ي مهارتی فنی فوق به صـورت معنـادار بـیش از میـانگین نظـري      هاآموزشگذاريتأثیر

گـذاري  تأثیرایـن نتـایج داللـت بـر میـزان      . اسـت  3مقیاس اندازه یعنی میانگین ثابـت  

  .ي مهارتی فنی استهاآموزش

سازي چگونه است ؟ هاي فنی در تجارياولویت بندي مهارت. 2سؤال

ي مهـارتی فنـی در مقایسـه بـا     هـا زشآمـو گـذاري  تأثیربراي مشخص شدن ترتیب 

نمـایش داده   )4(فریدمن استفاده شـده و نتـایج در جـدول     بنديرتبهیکدیگر از آزمون 

  .شده است

ي مهارتی فنی هاآموزشگذاري تأثیرمیزان  بنديرتبه) 4(جدول 

  ترتیب اولویت  میانگین رتبه  هاي مهارتی فنی مورد مطالعهآموزش

1اولویت 3.68اختراعیانوآوريایدهانتخاب

5اولویت 3.46ایدهبرايتجاريمفهومطراحی

4اولویت 3.54اولیهنمونهبهایدهتبدیل

6اولویت 3.04سازيبهینهونمونهتستانجام

3اولویت 3.61محصولصنعتیتولید

2اولویت 3.67محصوالتفروشوبازاریابی
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  چه میزان است؟ سازيتجارينی در فرایند ي غیر فهامهارتاهمیت و جایگاه .ب

 ۀهاي غیرفنی در هریک از موارد زیر را در زمینتأثیرگذاري آموزش مهارت.3سؤال

  ؟چه میزان استنوآوري و اختراعات 

  و نوآوران هاي انتخاب شده توسط گروه نمونه شامل محققاندرصد فراوانی پاسخ )5(جدول 

مهمبسیارمهممتوسطاهمیتکمتاهمیبیهاي مهارتی غیرفنیآموزش

%61.4%29.8%7.0%1.8اختراعیانوآوريایدهانتخاب

%49.1%38.2%9.1%3.6ایدهبرايتجاريمفهومطراحی

%73.7%19.3%7.0اولیهنمونهبهایدهتبدیل

%63.8%31.0%5.2سازيبهینهونمونهتستانجام

%46.3%27.8%25.9محصولصنعتیتولید

%60.6%18.2%15.2%3.0%3.0محصوالتفروشوبازاریابی

  

هـاي انتخـاب شـده    دهد که بیشترین پاسخنشان می )5(اطالعات مندرج در جدول 

این اطالعات بیانگر این است که از دیـدگاه محققـان میـزان    . هاي بسیارمهم استگزینه

  .در حد خیلی مهم استي مهارتی غیر فنی فوق هاآموزشگذاري تأثیر

بـا میـانگین نظـري یـا میـانگین       سـؤاالت هاي هر یـک از  میانگین کل پاسخ ۀمقایس

  مقیاس سنجش

  3هاي مهارتی غیرفنی مورد بررسی با میانگین نظري میانگین مشاهده شده آموزش ۀمقایس )6(جدول 

هاي مهارتی غیرفنیآموزش

  3مقایسه میانگین مشاهده شده با مقدار ثابت 

  tآماره   میانگین

درجه 

  آزادي

  سطح خطا

تفاوت 

  میانگین

4.491214.39756.0001.49123اختراعیانوآوريایدهانتخاب

4.327312.38554.0001.32727ایدهبرايتجاريمفهومطراحی

4.666720.71356.0001.66667اولیهنمونهبهایدهتبدیل

4.586220.35957.0001.58621سازيبهینهونمونهتستانجام

4.203710.62153.0001.20370محصولصنعتیتولید

4.30307.16032.0001.30303محصوالتفروشوبازاریابی
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ي هـا آمـوزش گـذاري  تأثیردهد کـه میـزان   نشان می )6(اطالعات مندرج در جدول 

ي مقیـاس انـدازه یعنـی    مهارتی غیرفنی فوق به صورت معنـادار بـیش از میـانگین نظـر    

هـاي مهـارتی   آمـوزش گـذاري  تأثیراین نتایج نیز داللت بر میزان . است 3میانگین ثابت 

  .فنی فوق استغیر

؟سازي چگونه استهاي غیرفنی در تجارياولویت بندي مهارت. 4سؤال

ي مهارتی غیرفنـی در مقایسـه بـا    هاآموزشگذاري تأثیربراي مشخص شدن ترتیب 

نمـایش داده   )7(فریدمن استفاده شـده و نتـایج در جـدول     بنديرتبهون زمآیکدیگر از 

  .شده است

  ي مهارتی غیرفنی در مقایسه با یکدیگرهاآموزشگذاري تأثیرمیزان  بنديرتبه)7(جدول 

  ترتیب اولویت  میانگین رتبههاي مهارتی غیرفنی مورد مطالعهآموزش

3اولویت 3.55اختراعیانوآوريایدهانتخاب

5اولویت 3.29ایدهبرايتجاريمفهومطراحی

1اولویت 3.85اولیهنمونهبهایدهتبدیل

2اولویت 3.68سازيبهینهونمونهتستانجام

4اولویت 3.44محصولصنعتیتولید

6اولویت 3.20محصوالتفروشوبازاریابی

  

  گیري جهینت

و ایجاد یک کسب و کـار مطمـئن و    سازيتجارينتایج این پژوهش نشان داد که براي 

، طات مؤثر، رهبري سازمانی و پروژهي فنی و غیر فنی مانند ارتباهامهارتکسب،پایدار

ي هـا مهارت.است ضروريبسیار  مان نیزأبه صورت توتیم سازي و مدیریت کار تیمی 

و فـروش   یـابی ایـده نوآورانـه، بازار  مرحلـه انتخـاب    هسبسزایی بر تأثیریب تفنی به تر

بیشتري  تأثیري غیر فنی هامهارتتولید صنعتی محصول دارد و نهایت در محصوالت و

نهایتدر سازي و اولیه، اجراي آزمایشی نمونه و بهینه ۀمرحله تبدیل ایده به نمون هسبر

  .نوآورانه یا اختراع داشته است ةانتخاب اید

عـالوه بـر توجـه بـه     ت الزم اسـ سـازي تجـاري ریزي آموزشی در طراحی و برنامه
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ي رهبـري، ارتباطـات،   هـا مهـارت توسـعۀ ي غیر فنی مانند هامهارتي فنی به هامهارت

ي غیـر فنـی   هامهارتچرا که . خالقیت و نوآوري و فرایند تیم سازي توجه کافی نمود

محسـوب  سازمان ها سازي مدیران در راهبري پروژه ها و تجاري ه موفقیتتضمین کنند

.شودمی

ایـده هـا بـه     سازيتجاريو کارآفرینی مبتنی بر  سازيتجاريزیابی طرح هاي در ار

.داشته باشند ي غیر فنی کارآفرینان توجه کافی هامهارت

ي دانش بنیان، الزم اسـت ابزارهـایی جهـت    هاشرکتدر ارائه حمایت هاي مالی از 

 سـازي اريتجـ ي فنی و غیر فنی مدیران که نقش بسـایی در موفقیـت   هامهارتارزیابی 

یی ارائـه گردنـد کـه امکـان     هـا شـرکت تا منابع مالی بـه   شوددستاوردها دارند، طراحی 

.ي فنی و غیر فنی دارندهامهارتموفقیت بیشتري به دلیل داشتن 

کشور به عنوان یکی از متولیان اصلی نظام آمـوزش   ايحرفهسازمان آموزش فنی و  

ردهاي شغلی و آموزشی خود به صـورت  مهارتی کشور الزم است که در تدوین استاندا

بـراي مهـارت    هامهارتي فنی و غیر فنی توجه نمایند تا امکان کسب هامهارتتوام به 

.شودآموختگان سازمان فراهم 

از یک صنعت به صنعت دیگر تفاوت هایی دارد  سازيتجارياز آنجا که فرایندهاي 

 سـازي تجـاري ف و فراینـد  هـاي مختلـ   فنّـاوري در خصوص  شودپیشنهاد می بنابراین

مربوطه به خصوص ، در خصوص الگوهاي مربوط به فناروي راهبـردي و نـوین پـژوه    

.هاي مجزایی صورت گیرد

 تأثیري غیر فنی با توجه به تفاوت هاي فرهنگی ملل مختلف هامهارتدر خصوص 

رد دا سـازي تجـاري ي غیر فنی بر هامهارتي که تأثیري غیر فنی و هامهارتفرهنگ بر 

کسب و کارهاي جدید به مکاتبات بین فرهنگی صورت گیرد تا نقشه راه کار آفرینان و

  .شودویژه فناروي راهبردي و نوین 
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