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چکیده :پژوهش حاضر با هدف شناسایی ویژگیها و مولفههاي
برنامهي درسی آموزش عالی در عصر انقالب صنعتی چهارم انجام شده است.
رویكرد پژوهش از نوع كيفی و روش آن سنتزپژوهی است .جامعه پژوهش
شامل كليه مقاالت نگاشته شده به زبان انگليسی در حوزههاي برنامه درسی
آموزش عالی درعصر انقالب صنعتی چهارم در طی سالهاي  2016تا 2021
بوده است .از  162مقاله به دست آمده به روش هدفمند 86 ،مقاله جهت
تحليل نهایی انتخاب شد .بر اساس یافتههاي پژوهش ،آموزش عالی، 4.0
بازطراحی برنامههاي درسی ،فناوريمحوري ،مهارتپروري ،آموزش استم به
سوي استيم  ،برنامه درسی جهانی با رویكرد بومیگرایی ،یادگيري
مادامالعمر ،رویكرد ميانرشتهاي ،تربيت منابع انسانی شایسته ،پيوند برنامه
درسی و صنعت  ،4.0شخصیسازي برنامه درسی و آموزش نوآورانه ویژگیها
و مولفههاي برنامه درسی آموزش عالی در عصر انقالب صنعتی چهارم
میباشند .با توجه به نتایج این پژوهش به طور كلی میتوان بيان نمود كه
برنامههاي درسی در عصر انقالب صنعتی چهارم نيازمند بازطراحی ،بازنگري
و ارزشيابی مداوم است.
کلمات کلیدي :برنامه درسی آموزش عالی ،انقالب صنعتی چهارم ،آموزش
عالی ،ویژگیها و مؤلفههاي برنامه درسی

Abstract: The present study aimed to identify the
features and components of the higher education
curriculum in the era of the Fourth Industrial Revolution.
The research approach is qualitative and its method is
synthesis research. The research corpus included all
articles written in English in the fields of higher
education curriculum in the era of the Fourth Industrial
Revolution during the years 2016 to 2021. From 162
articles obtained by purposive method, 86 articles were
selected for the final analysis. Based on research findings,
higher education 4.0 , curriculum redesign, technologyoriented, skills training, STEM to STEAM education,
global curriculum with a localism approach, lifelong
learning, interdisciplinary approach, proper human
resource training, the link between curriculum and
industry 4.0, curriculum personalization and innovative
education are the features and components of the higher
education curriculum in the era of the Fourth Industrial
Revolution. According to the results of this research, in
general, it can be stated that curricula in the era of the
fourth industrial revolution need to be redesigned,
reviewed and evaluated continuously.
Keywords: higher education curriculum, fourth industrial
revolution, higher education, curriculum features and
components
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مقدمه
1

جهان در حال حاضر در هـزاره سوم ميالدي و در عصر انقالب صنعتی چهارم قرار دارد.
اصطالح انقالب صنعتی چهارم براي نخستين بار در سال  2011در نمایشگاه هانوور 2در آلمان
توسط كاگرمن 3و همكاران به عنوان یک پارادایم و مفهوم جدید در سياستهاي اقتصادي آلمان
بر مبناي راهبرد توسعه فناوريهاي نوین مطرح شد (جليليان و زنجيرچی .)1398 ،این انقالب
بر پایههاي انقالب صنعتی سوم (انقالب دیجيتال) بنا نهاده شده و از ویژگیهاي آن سرعت،
گستردگی و ژرفا ،اثرسيستمی ،تغيير ،نوآوري ،اتصال ،یكپارچهسازي و  ...است و بنيان آن بر
روي همجوشی و همگرایی فناوريها قرار دارد .این حركت موجب میشود خطوط ميان
فناوري هاي فيزیكی ،دیجيتالی و بيولوژیكی ،محو شوند .در حقيقت دیجيتالی شدن ،ستون
فقرات انقالب صنعتی چهارم است كه به واسطهي آن همگرایی فناوريها و رشتههاي علوم روي
داده و دانشها و فناوريهاي نوینی در این گذار پدیدار میشوند كه نمونههاي آن را میتوان در
هوش مصنوعی ،4واقعيت مجازي ،5واقعيت افزوده ،6اینترنت اشياء ،7خودروهاي خودران،8
پهبادها ،9چاپ سهبعدي ،10نانوفناوري ،11زیستفناوري ،12علوم مواد پيشرفته ،13ذخيرهسازي
انرژي ،14رایانش كوانتومی ،15ميانجیهاي انسان -ماشين ،16رایانش ابري ،17فناوريهاي دادههاي
بزرگ 18و  ...مشاهده كرد (نبیپور1397 ،؛ دیوان 2017،19به نقل از عزیز حوسين.)2018 ،20
پدیده انقالب صنعتی چهارم در جنبههاي مختلف زندگی بشر مانند اقتصاد و كسب و كار،
1
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جامعه ،اشتغال و شكل مشاغل ،ماهيت كار ،سياست و دولتمداري ،امنيت ،هویت فردي ،اخالق،
ارتباطات انسانی و مدیریت اطالعات فردي ،جمعی و حریم خصوصی و  ...تغيير و تحوالت
عظيمی به وجود میآورد .بر طبق گفته شواب )2019( 1انقالب صنعتی چهارم یک تحول عظيم
است كه بخشهاي مختلف جامعه را تحت تاثير قرار داده و با سرعت نمایی و نه سرعت خطی ،در
حال پيشرفت است كه نه تنها "چيستی و چگونگی" انجام كارها بلكه همچنين "چه كسی
هستيم" و یا به عبارت دیگر هویت ما را نيز تغيير میدهد .اهميت این انقالب آنقدر باالست كه
محور اصلی اجالس داووس 2در سال  2019جهانی شدن در عصر انقالب صنعتی چهارم بوده
است و شركتكنندگان در این اجالس در مورد ایجاد یک چارچوب جهانی كه پاسخگوي نيازهاي
عصر حاضر یا همان عصر انقالب صنعتی چهارم باشد به بحث و ارائه گزارش پرداختند .شكوفایی
اقتصاد و افزایش بهره وري و تسریع رشد اقتصادي و ایجاد رشد پایدار و متوازن جوامع و زنده
ماندن در اقتصاد جهانی و حذف نشدن از گردونهي رقابتپذیري جهانی و قدرت رهبري جهانی و
جایگاه كشورها در حوزه هاي مختلف در آینده نيز متعلق به كشورهایی است كه خود را مهياي
این انقالب سازند تا بتوانند از ظرفيتها و فرصتهاي پيشآمده به واسطه این انقالب نهایت بهره
را ببرند .از این رو بسياري از اقتصادهاي پيشرفته و یا در حال توسعه در مسير انقالب صنعتی
چهارم گامهاي جدي و عملی اثرگذار برداشتهاند و در بسياري از كشورهاي پيشرفته جهان براي
استقبال از این تغيير بسيار مهم فلسفی ،اقتصادي ،اجتماعی و مدیریتی سندهاي مفصلی در
دست تهيه است تا بتوانند در آینده این تحوالت سهمی داشته باشند .در این زمينه یكی از
گام هاي اساسی در بسياري از كشورها تربيت نيروهاي انسانی مناسب و داراي دانش و مهارتهاي
مورد نياز جهت زیستن و اشتغال در این عصر میباشد .زیرا نيروي انسانی عامل اصلی رشد و
توسعه كشورها است و پيشرفت و توسعه جامعه در گرو تربيت نيروي انسانی كارآمد است.
با توجه به اینكه یكی از مهمترین اهداف نظام آموزش عالی به عنوان اصلیترین نهاد
توسعه دهنده منابع انسانی تخصصی(كاویانی و نصر ،)1395 ،آمادهسازي افراد براي تصدي
شغلهاي آی نده و پاسخگویی به نيازهاي در حال تغيير جوامع و محيط كار است .بنابراین یكی از
كليدهاي اساسی دستيابی به نيروهاي انسانی مناسب و داراي دانش و مهارتهاي مورد نياز
جهت زیستن و اشتغال در عصر انقالب صنعتی چهارم نيز نهاد آموزش عالی میباشد .جهت
تحقق این امر آموزش عالی ابزار و عنصر بسيار ارزشمندي به نام برنامههاي درسی در اختيار
دارد .برنامههاي درسی كه به عنوان قلب تپنده نظام آموزش عالی شناخته میشوند ،آینه
تمامنماي ميزان پيشرفت و بازتابی از پاسخگو بودن دانشگاهها به نيازهاي در حال تغيير جامعه
میباشد (فتحی واجارگاه ) 1386 ،و در توفيق یا شكست موسسات آموزش عالی نقش كليدي و
1
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بسيار تعيين كنندهاي دارند زیرا اهداف و رسالتهاي آموزش عالی از طریق آنها محقق میشود
و مهارتها ،دانشها و آخرین تحوالت و دستاوردهاي بشري در عرصههاي گوناگون علمی نيز در
آنها منعكس و به نيروي فعال آینده منتقل میگردد (فتحی واجارگاه و همكاران ،به نقل از
بهرامن و عرفانيان قونسولی .)1393
در این راستا و در شرایط متغير و محيط سرشار از عدم قطعيت و پيچيدگی عصر انقالب
صنعتی چهارم یكی از مسائل اساسی آموزش عالی تدوین برنامههاي درسی است كه متناسب و
پاسخگوي این انقالب بوده و دانش و توانایی و صالحيتهاي مورد نياز را در دانشجویان براي
زیستن در آینده و مشاغلی كه حتی ما هنوز نمیتوانيم تصوري از آنها داشته باشيم ،ایجاد
نماید .زیرا در عصر انقالب صنعتی چهارم و در محيط سيال و پيشبينیناپذیر آن برنامههاي
درسی كه صرفا مبتنی بر كسب خبرگی ژرف در یک رشتهي خاص دانشگاهی ،توسعه
مهارت هاي تجزیه و تحليل قوي و حتی رشد توانایی یادگيري باشند ،دیگر براي رویارویی با
پدیده انقالب صنعتی چهارم كافی نيستند و نمیتوانند پاسخگوي نيازهاي این انقالب باشند
(نبیپور .)1397 ،بلكه برنامه هاي درسی مورد نياز است كه بتواند به تغييرات بسيار تند و شتابان
این انقالب پاسخ مناسب را ارائه دهد .در این خصوص مجمع اقتصاد جهانی توصيه میكند
كشورها از رویكردهاي جدید آموزش و برنامههاي درسی جدید و متناسب با الزامات این عصر
استفاده كنند تا نيروي كار آینده خود را توسعه دهند (ليو 1و همكاران.)2018 ،
جهت تدوین برنامههاي درسی مناسب با الزامات و شرایط عصر پيشرو ،شناخت
ویژگیهاي برنامه درسی آموزش عالی در عصر انقالب صنعتی چهارم مسئلهاي است كه باید بدان
پرداخته شود و مورد مداقه ،مطالعه و تحقيق قرار گيرد .در این زمينه و با بررسی پژوهشهایی
كه تاكنون در خصوص این موضوع انجام شده است میتوان بيان نمود كه در اغلب پژوهشهاي
انجام شده صرفا به ویژگی و مولفه خاصی از برنامه درسی در عصر انقالب صنعتی چهارم پرداخته
شده است .برخی از پژوهشها نيز به بافت جغرافيایی خاصی محدود شده است و در نتيجه این
حوزه از نظر پژوهش هایی از نوع سنتزپژوهی و ارائه یک تصویر كلی ،جامع و منسجم در خصوص
ویژگیهاي برنامه درسی دچارخالء تحقيقاتی میباشد.
در این راستا در پژوهش حاضر تالش بر آن است تا با استفاده از روش سنتزپژوهی یک
تصویر جامع از ویژگیها و مولفههاي برنامه درسی آموزش عالی در عصر انقالب صنعتی چهارم
ارائه شود .با عنایت به مطالب مذكور ،پژوهش حاضر به طور كلی در پی پاسخگویی به این سوال
اصلی میباشد كه ویژگیها و مولفههاي برنامهي درسی آموزش عالی در عصر انقالب صنعتی
چهارم چيست؟
1
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روششناسی
توضیح روش
در این پژوهش از روش سنتزپژوهی استفاده شده است .سنتزپژوهی كه در برخی موارد
معادل فراتحليل كيفی نيز به كار میرود ،شامل تركيب ویژگیها و عوامل خاص ادبيات تحقيق
است .سنتزپژوهی سعی دارد تحقيقاتی را كه پوشش میدهد ،تحليل كرده و تعارضات موجود در
ادبيات آن را حل كند و موضوعات اصلی را براي تحقيقات آینده مشخص نماید (كوپر و هدگز
2009،1؛ به نقل از كاویانی و نصر .)1395 ،در این روش دانستههاي مطالعات مختلف و شاید
پراكنده كه میتوانند با نيازهاي خاص ميدان عمل مرتبط باشند ،گردآوري میشوند؛ سپس این
دانستهها با هم پيوند یافته و كل مجموعهي دانش حاصله در قالبی متناسب با نيازهاي كنونی،
مورد ارزیابی ،سازماندهی مجدد و تفسير قرار میگيرند .از این رو در این روش صرف كنار هم
قرار دادن دانشهاي قبلی مد نظر نيست؛ بلكه بر تركيب یافتههاي گوناگون در چارچوبی
مشخص كه روابطی جدید را در پی دارد ،مورد تاكيد است (كاویانی و نصر.)1395 ،
منطق و چرايی استفاده از روش
از آنجائيكه پژوهشگر در این پژوهش به دنبال شناسایی ماهيت و چيستی و ویژگیهاي
برنامه درسی و به طور كلی هویت برنامه درسی در عصر انقالب صنعتی چهارم بوده است بنابراین
پيوند و تركيب پژوهش ها و مطالعات قبلی كه هر یک بر بعد خاصی از برنامه درسی در این عصر
تمركز كردهاند و در نهایت رسيدن به یک نگاه جامع و نو ،از این رو از روش سنتزپژوهی
استفاده شده است.
جامعه و روش نمونهگیري
در بخش سنتزپژوهی جامعه آماري شامل كليه مقاالت نگاشته شده به زبان انگليسی در
حوزه برنامه درسی آموزش عالی در عصر انقالب صنعتی چهارم در طی سالهاي  2016تا 2021
می باشد .انتخاب این دوره زمانی به این دليل بود كه از آنجا كه انقالب صنعتی چهارم مفهوم
نوینی میباشد ،تا قبل از سال  2016مقالهاي در ارتباط با موضوع پژوهش توسط محقق یافت
نگردید .از ميان كليه مقاالت حجم نمونه ،تعداد  86مقاله كه داراي بيشترین هماهنگی و تناسب
با اهداف این پژوهش بود به عنوان نمونه و با استفاده از روش نمونهگيري هدفمند انتخاب
گردیده است.
2
معیارهاي اصلی ورود مقاالت شامل موارد زير بوده است:
 -1مقاالت انت شار یافته به صورت چاپ شده و یا برخط در زمينههاي برنامه درسی آموزش
عالی در عصر انقالب صنعتی چهارم ،برنامه درسی در عصر انقالب صنعتی چهارم،
. Cooper & Hedges
. Inclusion criterion

1
2
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برنامه درسی  ، 4.0آموزش در عصر انقالب صنعتی چهارم ،آموزش عالی در عصر انقالب
صنعتی چهارم ،آموزش  ،4.0آموز عالی  4.0در طی سالهاي 2021 -2016
 -2مقاالت بایستی داده ها و اطالعات كافی را در ارتباط با اهداف پژوهش حاضر گزارش
كرده باشند.
 -3مقاالت انتشار یافته به صورت چاپ شده و یا برخط در مجالت و همایشهاي معتبر
 -4مقاالت به زبان انگليسی باشند.
با توجه به جستجوهاي انجام شده 162مقاله در راستاي مالکهاي ورود این پژوهش
یافت شدند كه تعدادي از این مقاالت براي ورود به تحليل نهایی مناسب نبودند و بر اساس
مالکهاي خروج از فرایند تحليل این پژوهش خارج شدند .مالکهاي خروج این مطالعه شامل
موارد زیر است:
 -1مقاالتی كه اطالعات كافی در زمينهي اهداف این پژوهش گزارش نكرده بودند.
بر این اساس روند بررسی پژوهشها در شكل شماره یک اشاره گردیده است:

شکل شماره  :1روند بررسی مقاالت

ابزار گردآوري دادهها
ابزار گردآوري دادهها و اطالعات شاخصها و كلمات كليدي و شيوه جمعآوري دادهها و
اطالعات نيز جستجو از طریق وبسایت گوگل اسكالر ،1و پایگاههاي اطالعاتی خارجی امرالد،2
.Google Scholar
.Emerald
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اریک ،1ساینس دایركت ،2اسپرینگر 3و وایلی 4بوده است .همچنين در این پژوهش براي فراهم
آوردن اطالعات مورد نياز ،از ابزار چکليست اوليه براي گزارش و ثبت اطالعات مقاالت استفاده
گردید.
جدول شماره  :1نمونه ابزار چكلیست اولیه براي گزارش و ثبت اطالعات مقاالت

کد مقاله

نام محققین

عنوان پژوهش

سال اجرا

نوع

يافتههاي پژوهش

سند

روش تجزيه و تحلیل يافتهها
در این بخش جهت تجزیه و تحليل دادهها از مراحل كدگذاري باز ،كدگذاري محوري و
كدگذاري گزینشی استفاده گردید .در مرحله كدگذاري باز به هر یک از اجزاء عنوان و برچسبی
داده میشود .این عنوان كه اصطالحا "كد" ناميده میشود ،باید گویاي محتواي داده(متن) باشد،
به طوري كه خواننده یا مشاهده كننده این عنوان تا حدود زیادي به مفهوم جمالت پی ببرد .در
پژوهش حاضر براي انجام كدگذاري باز از روش تحليل سطر به سطر استفاده گردید .دادهها در
این روش ،عبارت به عبارت و گاه كلمه به كلمه توسط پژوهشگر مود مطالعه دقيق قرار گرفت .بر
این اساس در این مرحله از مجموع یافتههاي  86مقاله 380 ،كد باز انتخاب گردید و با عنوان
مضامين نامگذاري شدند.
كدگذاري محوري فرایند مرتبط كردن مقولهها به مقولههاي فرعی است .بدینترتيب ،در
این مرحله از تجزیه و تحليل دادهها ،با استفاده از یادداشتهاي تحليلی ،مقولهها به مقولههاي
اصلی و مقولههاي فرعی دستهبندي میشود .مقولههاي فرعی به مقولهها یا پدیدهها ،قدرت
تبيين و توضيح بيشتري میدهند (عزیزي و همكاران .)1394 ،در مرحله كدگذاري محوري
كدهاي باز(  380كد باز) در كنار هم قرار گرفتند و با كدگذاري مجدد ،این بار موارد هم پوشی و
قرابت معنایی با یكدیگر تركيب و  72كد محوري استخراج شدند و با عنوان مقوالت نامگذاري
شدند.

1

.Eric
.Science Direct
3
.Springer
4
.Wiley
2
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كدگذاري گزینشی (انتخابی) نيز فرآیند انتخاب دستهبندي اصلی ،مرتبط كردن نظاممند
آن با دیگر دستهبنديها ،تایيد اعتبار این روابط ،و تكميل دستهبنديهایی كه نياز به اصالح و
توسعه بيشتري دارند .در این مرحله بر اساس مفاهيم مشترک مقوالت 12 ،كد گزینشی
شناسایی شدند و با عنوان مقوالت هستهاي نامگذاري شدند .فرایند كدگذاري در بخش
سنتزپژوهی در شكل شماره  2به اختصار بيان شده است.

شکل شماره  :2فرايند کدگذاري

مشخصات مقاالت و نمونهاي از نتایج كدگذاري مقولهها و مضامين در پيوست شماره یک
و دو ارائه شده است .الزم به ذكر میباشد كه در این پژوهش به منظور باال بردن كيفيت و روایی
پژوهش ،از دو نفر متخصص و استاد در زمينه برنامهي درسی جهت نظارت بر كليهي روند اجراي
كار و اطمينان از نحوه كدگذاريها و كدگذاري مجدد یافتهها استفاده شد.
يافتههاي پژوهش
در بخش یافتههاي حاصل از سنتزدادهها و در پاسخ به سوال پژوهش با عنوان "برنامه
درسی آموزش عالی در عصر انقالب صنعتی چهارم چه ویژگیها و مولفههایی دارد؟" با استناد به
یافتههاي پيوست شماره  2میتوان به سوال مذكور بدینشرح پاسخ داد:
بازطراحی برنامههاي درسی
با استناد به یافتههاي پيوست شماره ( 2رديف  – 1کدهاي پژوهشهاي -5-3-2-1
-81-77-74-69-66-65-61-44-42-41-39-29-26-24-22-20-16-10-8-7
 )85-84-82میتوان بيان نمود كه در عصر انقالب صنعتی چهارم و همراستا با تغييرات
پيچيده و آكنده از عدم قطعيت جهان و با توجه به تغييرات ژرف و بنيادینی كه در چشمانداز
فنی ،اجتماعی  -اقتصادي و انقالب دیجيتالی این عصر رخ میدهد ،باز طراحی و بازنگري در
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برنامههاي درسی آموزش عالی در بعد ساختار و ماهيت كلی برنامههاي درسی و همچنين عناصر
برنامه از جمله اهداف ،محتوا ،روشهاي تدریس ،یادگيري و ارزشيابی و  ...همسو با الزامات،
ویژگیها و شرایط عصر انقالب صنعتی چهارم بسيار ضرورت دارد.
فناوري محوري
با استناد به یافتههاي پيوست شماره  ( 2رديف  – 2کدهاي پژوهشهاي-10-7-6-1
-37-36-34-32-28-27-25-24-23-22-21-20-19-18-17-16-15-14-13
-83-79-75-68-64-63-62-61-56-55-53-51-50-49-48-47-45-44-43
 )85-84میتوان بيان نمود كه یكی از ویژگیهاي كليدي انقالب صنعتی چهارم بروز و ظهور
فناوريهاي نوظهوري مانند هوش مصنوعی ،رایانش ابري ،فناوري دادههاي بزرگ ،واقعيت
افزوده ،واقعيت مجازي ،چاپ سهبعدي ،اینترنت اشياء و  ...میباشد و در حقيقت دیجيتالی شدن،
ستون فقرات انقالب صنعتی چهارم میباشد .در این عصر ظهور فناوريهاي نوین ،دیجيتالسازي
و ظهور رویكرد پلتفرمی گسترهي آموزش را نيز مانند گسترههاي دیگر در تمامی ابعاد متحول
خواهند ساخت و نقش بسيار اساسی و محوري را در آموزش عالی و در تمام ساختار و عناصر
برنامه درسی ایفاء میكنند.
مهارتپروري
با استناد به یافتههاي پيوست شماره  ( 2رديف  – 3کدهاي پژوهشهاي-5-4-3-2
-50-45-44-41-40-38-35-31-30-27-24-23-22-19-16-12-11-9-7-6
-80-79-78-76-75-74-73-72-71-70-69-68-67-66-64-63-61-57-56
 )85می توان بيان نمود كه در عصر انقالب صنعتی چهارم كه در واقع انقالب مهارتها میباشد
دو ویژگی (( نهایت اتوماسيون)) و ((پيوند یافتگی)) ،موجب میشود كه آینده كار متحول گردد.
بطوریكه بسياري از مشاغل ،به دليل حضور هوش مصنوعی ،محو میشوند و بسياري مشاغل
دیگر كه هم اكنون وجود ندارند و ما حتی نمیتوانيم دورنمایی از آنها را نيز داشته باشيم رشد
مییابند .همچنين نيمی از مشاغل كنونی طی دو دههي آینده ،خودكار میشوند و رباتها آنها
را انجام خواهند داد .در این راستا بر اساس پيمایش انجام شده توسط شوراي عالی مجمع اقتصاد
جهانی ،ماشينهاي هوش مصنوعی ،بخشی از هيئت مدیرهي شركتها در سال  2026خواهند
بود (نبیپور .)1397 ،آنچه مسلم است ،در پی این تغيير و تحوالت نيازمنديهاي كيفی مشاغل
آینده نيز به گونه اي رقم خواهد خورد كه براي نيروي كار دانش و مهارتهاي نوینی را میطلبد.
در این راستا و با در نظر گرفتن ویژگیهاي این انقالب دو نوع مهارت اصلی بدینشرح میباشد:
در انقالب صنعتی چهارم موج پيشرفت فناوري سبب میشود تا بسياري از شركتها بهرهگيري از
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فناوريهایی مانند اینترنت اشياء و بازارهاي متاثر از وب 1و اپليكيشن 2را توسعه دهند و از
رایانش ابري 3بسيار بهره ببرند .در مجموع استفاده از فناوريهاي جدید روباتيک از جمله
رباتهاي ایستا ،روباتهاي زمينی غيرانساننما و پهبادهاي هوایی كامال خودكار و همچنين
الگوریتم هاي یادگيري ماشين و هوش مصنوعی گسترش خواهد یافت و كسب و كارها از آنها
بهره خواهند برد .در این راستا نقشهاي كامال تخصصی جدیدي پدید خواهند آمد كه الزمهي
آن ،درک و بهرهگيري از فناوري هاي جدید است .و از این رو تقاضا براي استخدام افرادي كه در
حيطه فناوري و یا به تعبير این عصر "مهارتهاي فنی(سخت)" از دانش ،مهارت و تخصص الزم
برخوردار هستند افزایش مییابد .در انقالب صنعتی چهارم تقاضا براي "مهارتهاي
غيرفنی(نرم)" 4برتر این عصر كه شامل تواناییهایی همچون حل مسائل پيچيده ،5تفكر انتقادي،6
خالقيت ،7مهارتهاي مدیریت و رهبري ،8تعامل با سایر افراد ،9هوش هيجانی ،10قضاوت و
14
تصميمگيري ،11توانایی پيشبينی نيازهاي بازار ،12مذاكره ،13انعطافپذیري شناختی
میباشند( ساري و ویلوجنگ2020 ،15؛ ميرون ،لتيب ،سوباري .) 2019،16نيز پيوسته رو به
افزایش خواهد بود و بسياري از كارفرمایان آنها را از كارمندانشان طلب خواهند كرد .این
مهارتها براي بقاء نيروي كار و در حفظ موقعيت كارمندان یا افزایش ارزش آنها بسيار ضروري
بوده و اهميت برجسته دارند .زیرا عليرغم پيشرفتهاي چشمگير در هوش مصنوعی و توانایی
آنها در بيان هيجانات شبهانسانی ،این مهارتها همچنان در سيطره انسان میباشند و ماشينها
به این زوديها قادر به دستيابی به آنها نيستند .و در محيط سرشار از عدم قطعيت و پيچيدگی
و شرایط غيرقابل پيشبينی این مهارتها میتوانند براي فرد و جامعه راهگشا باشند .از این رو
دارا بودن مهارتهاي نرم (شناختی) نيز از مهارتهاي اساسی نيروهاي كار در انقالب صنعتی
1

. Web
. Application
3
. Cloud computing
4
. Soft skills
5
. Complex problem solving
6
. Critical Thinking
7
. Creativity
8
. People management
9
. Coordinating with others
10
. Emotional Intelligence
11
. Judgment and Decision-making
12
. Service orientation
13
. Negotiation
14
. Cognitive Flexibility
15
. Sari & Wilujeng
16
. Miron, Latib, Subari
2
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چهارم میباشد .از این رو در آموزش عالی برنامههاي درسی مورد نياز است كه بتواند مهارتهاي
مورد نياز را در دانشجویان به عنوان نيروهاي كار آینده ایجاد نماید .و دانشجویان را در سطحی
تربيت نماید كه آنها بتوانند در مشاغل آینده كه دانش و مهارتهاي متمایزي را طلب میكند،
به كار بپردازند.
2
1
آموزش استم به سوي استیم
با استناد به یافتههاي پيوست شماره  ( 2رديف  – 4کدهاي پژوهشهاي-57-20-3
 )86-77-61-59-44میتوان بيان نمود كه در عصر انقالب صنعتی چهارم برنامه درسی استم
(مخفف علوم ،فناوري ،مهندسی ،ریاضيات) باید به فناوريهاي نوظهور – رباتيک ،هوش
مصنوعی ،اینترنت اشياء ،مواد نانو ،ژنوميک و بيوتكنولوژي  -بپردازد تا نيروي كار نه تنها قادر به
توسعه برنامهها و محصوالت جدید باشد ،بلكه قادر به تفسير تأثيرات این فناوريها برجامعه نيز
باشد(پنپراس . )2018 ،3از سوي دیگر در عصر انقالب صنعتی چهارم و با توجه به شرایط این
عصر و اهميت تمامی رشتهها ،حركت از آموزشهاي استم به سوي آموزشهاي استيم (مخفف
علوم ،فناوري ،مهندسی ،هنر و ریاضيات) و یا به تعبير دیگر حركت از علوم فنی و مهندسی
صرف به سوي علوم انسانی و پيوند ميان علوم فنی و مهندسی و علوم انسانی بسيار مهم میباشد.
تفاوت اصلی بين استم و استيم نيز در این است كه استم به یک رویكرد مدرن در علوم و
موضوعات مرتبط با تمركز بر حل مسائل با تفكر انتقادي و مهارتهاي تحليلی اشاره دارد ،در
حالی كه آموزش استيم همان موضوعات را دنبال میكند اما تفكر خالق و هنرهاي كاربردي را
نيز در آموزش و شرایط واقعی ادغام میكند .حرف "الف" در استيم اصطالحی است كه نمایانگر
علوم انسانی"،هنرهاي زبانی" ،مطالعات اجتماعی" ،هنرهاي فيزیكی" و "هنرهاي زیبا" و
موسيقی میباشد .هنر در اینجا كشف و ایجاد روشهاي مبتكرانه براي ادغام اصول حل مسئله و
ارائه اطالعات است .با افزودن عناصر هنري به تفكر مبتنی بر استم ،دانشجویان میتوانند از هر
دو قسمت مغز خود  -تحليلی و خالقانه  -استفاده كنند تا بهترین متفكران فردا پرورش یابند.
اگرچه استم براي پيشرفت فناوري ضروري است ،اما "بدون هنر" ،دانشجویان به سختی
میتوانند به توانایی كامل خود برسند( گزارش نهایی برنامه درسی.)2020،
برنامه درسی جهانی با رويکرد بومیگرايی
با استناد به یافتههاي پيوست شماره  (2رديف  – 5کدهاي پژوهشهاي -20-16-4
 )65-63-54-52-51-47-41-23-22-21میتوان بيان نمود كه در عصر انقالب صنعتی
چهارم و با توجه به ماهيت این عصر و با ظهور رویكرد پلتفرمی بر پایه فناوريهاي نوین،
1

). STEM )Science, Technology, Engineering, Matematic
). STEAM )Science, Technology, Engineering, Art, Matematic
3
. Penprase
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گسترش وسيع و قدرتمند فناوري اطالعات و ارتباطات ،دیجيتالسازي و از طرفی مسائل و
موضوعات مشترک بشریت و كره زمين ميان كشورهاي دنيا مانند مسائل زیستمحيطی و ...
برنامههاي درسی دانشگاهها و مراكز آموزش عالی نيز باید در یک قالب بينالمللی و در یک زمينه
1
و بافت جهانی و بينفرهنگی تدوین گردند .در این عصر برنامههاي درسی به صورت شبكهاي
تهيه و تدوین میگردد .بدین صورت كه براي مثال اساتيد از كشورهاي مختلف از طریق شبكه به
یكدیگر متصل میشوند و برنامه درسی بر اساس همكاري و مشورت و تجارب اساتيد از كشورها و
فرهنگهاي مختلف تدوین میگردد و سپس متناسب با بافت و شرایط كشور مورد نظر
بومیسازي میگردد.
يادگیري مادامالعمر
با استناد به یافتههاي پيوست شماره  ( 2رديف  – 6کدهاي پژوهشهاي-15-8-4
 )79-64-63-58-57-55-51میتوان بيان نمود كه در عصر انقالب صنعتی چهارم
یادگيري مادامالعمر 2به عنوان مأموریت آموزش آینده در نظر گرفته میشود (ليا .)2020،زیرا
تغييرات فناوري به گونه اي تند و سریع است كه طول عمر دانش ،تخصص ،و مهارتهاي فعلی
شغلی را میكاهد و مهارتهاي متفاوتی را میطلبد كه باید توسعه یابد (وندام .)1397 ،از این
رو نياز به یادگيري دائم و توانایی یادگيري و نه یادسپاري و در واقع یادگيري مادامالعمر 3وجود
دارد .نيروي هاي كار در این عصر در تمام طول زندگی شغلی خود مشغول آموزش و یادگيري
مهارتهاي جدید هستند .بطوریكه یادگيري مهارتهاي جدید به یک ضرورت مستمر در طول
زندگی افراد تبدیل خواهد شد .و دیگر مختص گروه سنی خاصی نيست و همه در هر لحظهاي از
زندگی خود میتوانند قابليت هاي جدیدي كسب كنند .به معنی دیگر ،هر كسی با هر قابليتی
میتواند در تمام طول عمر كاري خود ،به پرورش و گسترش مهارتهاي شغلی خود بپردازد
(شریف .)1398 ،بنابراین برنامههاي درسی آموزش عالی باید دانشجویان را به عنوان نيروهاي كار
آینده با شيوههاي یادگيري مادامالعمر آشنا كنند و از توسعه نگرش یادگيري مادامالعمر حمایت
كند و در دانشجویان در مورد اهميت و اجتنابناپذیري یادگيري مادامالعمر آگاهی ایجاد نماید
(گزارش نهایی راهنماي برنامهي درسی .)2020 ،4.0
رويکرد میانرشتهاي
با استناد به یافتههاي پيوست شماره  ( 2رديف  – 7کدهاي پژوهشهاي-13-8-4
 )72-57-44میتوان بيان نمود كه در عصر انقالب صنعتی چهارم از آنجائيكه بنيان این عصر
بر روى همجوشی و همگرایی فناورىها استوار است .و این حركت موجب میشود خطوط ميان
1

. Networking
. Life- Long Learning
3
. Lifelong learning
2
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فناورىهاى فيزیكی ،دیجيتالی و بيولوژیكی ،محو شوند .در حقيقت دیجيتالی شدن ،ستون
فقرات انقالب صنعتی چهارم است كه به واسطﺔ آن همگرایی فناورىها و رشتههاى علوم روى
داده و دانشها و فناورىهاى نوینی در این گذار پدیدار میشوند كه نمونههاى آن را میتوان در
هوش مصنوعی ،واقعيت افزودة مجازى ،اینترنت اشياء ،چاپ سهبعدى و  ...مشاهده كرد .در
چنين گذار فناورانهاى ،این فناورىها با ستون فقراتی از فناورىهاى دیجيتالی و زیرساختهاى
وابسته به گونهاى رشد مییابند كه سه ویژگی برجستﺔ "سرعت" " ،گستردگی" و " اثربخشی
سيستمی" را از خود نشان میدهند .این سه ویژگی ،عناصرى هستند كه براى تبلور آنها به
دانشگاههایی نياز است كه در ساختار خود قالببندى رشتهاى را در قامت دانشكدههاى تخصصی
رایج زدوده و سيماى پژوهشكدههاى ميانرشتهاى را نمایان میسازند .در حقيقت ،پذیرا شدن
همگرایی و پژوهشهاى فرارشتهاى ،از ویژگیهاى بارز دانشگاهها در انقالب صنعتی چهارم
میباشند؛ به گونهاى كه در دانشگاهها به علوم ،به شكل منفرد و مجزا از هم و تكهتكه شده بر
پایﺔ فلسفه استقراءگرایی نمینگرند بلكه با یكپارچهسازى شاخههاى علوم گوناگون ،رشتهها و
پژوهشكدههاى نوینی خلق میشوند كه در اساس ،ماهيت ميانرشتهاى 1را از خود نشان
میدهند .در این فضاي ميانرشتهاي برنامههاي درسی نيز از حالت تکرشتهاي خارج گردیده و
به صورت ميانرشتهاي عرضه میگردد (نبیپور1397 ،؛ احمد ازلی.)2018،2
تربیت منابع انسانی شايسته
با استناد به یافتههاي پيوست شماره  ( 2رديف  – 8کدهاي پژوهشهاي-9-7-6
 )85-82-79-69-64-58-45-41-40-37-15-12میتوان بيان نمود كه در عصر
انقالب صنعتی چهارم تغييرات بسياري در حوزه مشاغل و بازار كار ایجاد خواهد شد .بنابراین
یكی از بخش هایی كه كشورها به شدت باید خود را مهياي آن سازند حوزه مشاغل و تربيت
نيروهاي كار جهت اشتغال در انقالب صنعتی چهارم میباشد .زیرا نيروي انسانی عامل اصلی رشد
و توسعه كشورها است و پيشرفت و توسعه جامعه در گرو تربيت نيروي انسانی كارآمد است و
سرمایه گذاري در نيروي انسانی و اعتالي كيفيت نيروي كار یكی از زمينهها و راههاي اصلی و
اساسی افزایش بهره وري و تسریع رشد اقتصادي و عنصري اساسی در ایجاد رشد پایدار و متوازن
جامعه است .بنابراین كشورها جهت تضمين شكوفایی اقتصاد و افزایش بهرهوري و تسریع رشد
اقتصادي و ایجاد رشد پایدار و متوازن جامعه در پهنهي انقالب صنعتی چهارم و زنده ماندن در
اقتصاد جهانی و حذف نشدن از گردونهي رقابتپذیري جهانی باید جمعيت خود و به ویژه
دانشجویان را كه به عنوان نيروهاي كار آینده قلمداد میشوند براي تغييرات در نحوه كار آماده
كنند .كليد تربيت منابع انسانی شایسته جهت رقابت در بازار كار جهانی عصر انقالب صنعتی
. Interdisciplinary
. Ahmad Azli
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چهارم نيز برنامههاي درسی آموزش عالی میباشد .زیرا یكی از مهمترین اهداف نظام آموزش
عالی ،آمادهسازي افراد براي تصدي شغلهاي آینده و پاسخگویی به نيازهاي محيط كار است .راه
و ابزار تحقق این هدف نيز برنامههاي درسی میباشد.
پیوند برنامه درسی با صنعت 4.0
با استناد به یافتههاي پيوست شماره ( 2رديف  – 9کدهاي پژوهشهاي-28-25-8
 )74-73-72-71-57-55-46-44میتوان بيان نمود كه در عصر انقالب صنعتی چهارم
همكاري دانشگاه و صنعت اهميتی مضاعف مییابد و میتواند فواید متقابل متفاوتی به همراه
داشته باشد ،زیرا نتایج این همكاري میتواند به صنعت منتقل شود و همچنين میتواند علم و
آموزش عالی را تقویت كند .در عصر انقالب صنعتی چهارم و با ظهور فناوريهاي نوین همكاري و
پيوند دانشگاه و صنعت میتواند بر بستري از فناوري باشد .براي مثال همكاري با صنعت میتواند
به صورت برخط باشد .این بسترها اغلب شامل ارتباط ميان اعضاي هيئت علمی و نمایندگان
صنعت و همچنين خدماتی است كه دانشجویان و اعضاي هيئت علمی را با پروژههاي صنعت
(بانکهاي پروژه) پيوند میدهد .همكاري با شركتهاي نوپا  1نيز از اهميت ویژهاي برخوردار
است .همكاري دانشگاهها با شركتهاي نوپا میتواند نقش مهمی در ارائه راهحلهاي منحصر به
فرد و متنوع داشته باشد كه به تعریف پيشرفتهاي عصر جدید كمک میكند ( .گزارش نهایی
راهنماي برنامهي درسی .)2020 ،4.0
شخصیسازي برنامه درسی
با استناد به یافتههاي پيوست شماره ( 2رديف  – 10کدهاي پژوهشهاي -33-22
 )75-55-51-50-47-45-44-34میتوان بيان نمود كه در عصر انقالب صنعتی چهارم به
جاي رویكردي متناسب با همه ،برنامههاي درسی باید روند "كشف " ،تشویق به "اكتشاف " و
"آزمایش " را تسهيل كنند .دانشجویان باید بتوانند مسيرهاي یادگيري خود را بسته به سبک،
سرعت و گرایش یادگيري خود تنظيم كنند (چاتوپادهاي .)2020 ،2اگرچه هر موضوعی در
نهایت متوجه مقصد یا نتایج یادگيري یكسان است ،اما مسير منتهی به آن مقصد میتواند براي
هر دانشجو متفاوت باشد .مشابه با تجربه یادگيري شخصی ،دانشجویان قادر خواهند بود فرایند
یادگيري خود را با ابزارهایی كه احساس میكنند براي آنها ضروري است اصالح كنند.
دانشجویان با توجه به ترجيح خود با دستگاههاي مختلف ،برنامهها و روشهاي مختلف یاد
میگيرند (چيا و هوآن.)2019 ،

1
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آموزش عالی 4.0
با استناد به یافتههاي پيوست شماره ( 2رديف  – 11کدهاي پژوهشهاي-19-14
 )85-72-47-45-43-33-28میتوان بيان نمود كه در عصر انقالب صنعتی چهارم،
آموزش عالی متناسب با این عصر آموزش عالی  ،4.0میباشد كه به موازات عصر انقالب صنعتی
چهارم و پاسخگوي نيازهاي این عصر و به عنوان پاسخی به صنعت  4.0میباشد .آموزش ،4.0
تفكر هوشمند را در آموزش ارتقاء میدهد و عمدتاً با استفاده از ابزارها و منابع مبتنی بر فناوري،
آموزش را به طرز متفاوتی ارتقاء میدهد ( .شارما .)2019 ،فيسک ( 9 )2019روند یادگيري
برجسته را در آموزش  4.0پيشنهاد داده است )1 :زمان و مكان متنوع یادگيري )2 ،یادگيري
شخصی )3 ،انتخاب آزاد )4 ،یادگيري مبتنی بر پروژه )5 ،تجربه ميدانی )6 ،تفسير دادهها)7 ،
تغيير در آزمون )8 ،مالكيت فراگيران و  )9برنامههاي مربیگري) 1ایشاک و منصور.)2020 ،
آموزش نوآورانه
با استناد به یافتههاي پيوست شماره  ( 2رديف  – 12کدهاي پژوهشهاي-7-2-1
-78-77-73-71-56-53-52-50-48-47-45-43-37-33-22-19-17-15-8
 )84می توان بيان نمود كه در عصر انقالب صنعتی چهارم و با توجه به این امر كه نوآوري از
ویژگیهاي ذاتی این عصر میباشد ،ساختار و عناصر برنامه درسی میبایست نوآورانه و متناسب
با تحوالت این عصر باشد.
بحث و نتیجهگیري
عصر انقالب صنعتی چهارم منشاء تغييرات فراوانی در حوزههاي گوناگون مانند حكمرانی
دولتی و ساختارهاي اقتصادي ،اجتماعی و آموزشی و  ...خواهد شد .در این بافت آموزش عالی نيز
به عنوان نهاد اجتماعی كه به صورت كانون پيشتاز تحوالت عمل كرده و از طریق رصد كردن
تغييرات اجتماعی و فرهنگی به ویژه در عرصهي علم و فناوري ،جامعه را براي تسلط بر
رویدادهاي آینده توانمند و مهيا میكند (محسنپوركبریا و همكاران ،)1396 ،در تمامی عناصر
خود ،به ویژه برنامههاي درسی ،با تغييرات و تحوالت چشمگيري مواجه میگردد .به عبارت دیگر،
در تمامی حوزهها تغييرات شگرف با شتاب فراوان ،در حيطهي فناوري در حال ظهور است و در
محيط سيال و سرشار از عدم قطعيت و پيچيدگی عصر انقالب صنعتی چهارم ،برنامههاي درسی
كه بستر شكل گرفتن مهمترین فرایند نظام دانشگاهی یعنی یادگيري میباشند (رحيمی،)1397،
با تحوالت بنيادین و اساسی در ساختار و ماهيت خود رو به رو میشود .لذا با توجه به نقش
بسيار مهمی كه برنامه هاي درسی آموزش عالی در پاسخگویی به تحوالت این عصر و تجهيز
. Mentoring programs
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دانشجویان براي نقشآفرینی در این انقالب بر عهده دارند در این راستا در پژوهش حاضر نيز
تالش شد تا با استفاده از روش سنتزپژوهی ویژگیها و مولفههاي برنامه درسی آموزش عالی در
عصر انقالب صنعتی چهارم مورد شناسایی قرار گيرد .بر طبق نتایج حاصل از سنتز دادهها 12
ویژگی و مولفه شامل آموزش عالی  ،4.0،بازطراحی برنامههاي درسی همسو با عصر انقالب
صنعتی چهارم ،فناوريمحوري ،مهارتپروري ،آموزش استم به سوي استيم ،جهانیسازي با تاكيد
بر بومیگرائی ،یادگيري مادامالعمر ،رویكرد ميانرشتهاي ،تربيت منابع انسانی شایسته صنعت
 ،4.0پيوند برنامه درسی و صنعت ،4.0شخصیسازي و آموزش نوآورانه ،به عنوان ویژگیها و
مولفههاي برنامه درسی آموزش عالی در عصر انقالب صنعتی چهارم شناسایی گردیدند.
در خصوص ویژگیها و مولفههاي فوق میتوان بيان نمود كه این ویژگیها و مولفههاي
مذكور عالوه برآنكه هر یک به عنوان یک ویژگی و مولفه خاص این عصر تلقی میشوند ،در
ارتباط با یكدیگر نيز میباشند .در یک فضاي كلی آموزش عالی  4.0وجود دارد كه به موازات
عصر انقالب صنعتی چهارم شكل گرفته است و آموزش متناسب و پاسخگو به تحوالت این عصر
میباشد .در محيط آموزش عالی  4.0نيز برنامه درسی  4.0وجود دارد كه در واقع بازاندیشی
برنامه درسی همسو با عصر انقالب صنعتی چهارم میباشد .در یک نگاه كالن میتوان بيان نمود
كه ارتباط عصر انقالب صنعتی چهارم ،آموزش عالی  4.0و برنامه درسی  4.0ارتباطی تعاملی و
متقابل می باشد زیرا از طرفی انقالب صنعتی چهارم و تغيير و تحوالت گسترده ناشی از این
انقالب ،بر آموزش عالی و برنامههاي درسی آن تاثير عميقی میگذارد .و از سوي دیگر آموزش
عالی نيز در پاسخ به تحوالت این عصر نقش بسيار مهمی دارد .برنامههاي درسی نيز به عنوان
یكی از مهمترین اجزا و عناصر آموزش عالی  4.0در آمادهسازي جامعه و تجهيز دانشجویان جهت
نقشآفرینی در عصر پيشرو اهميت بسيار زیادي دارد و به تعبيري میتوان بيان نمود كه آموزش
عالی و در راس آن برنامه هاي درسی كليد دستيابی به انقالب صنعتی چهارم می باشد.
در فضاي برنامه درسی  4.0نيز همانطور كه پيشتر ذكر گردید ویژگیها و مولفههاي به
دستآمده مانند یک زنجيره در تعامل و ارتباط متقابل با یكدیگر میباشند .بدینصورت كه
ویژگی فناوري محوري به عنوان محوريترین ویژگی و مولفه شناخته میشود كه همانند یک
چتر بر سایر ویژگیها و مولفههاي برنامه درسی به صورت عميقی قرار میگيرد و سایه میافكند
و آنها را تحت تاثير قرار میدهد .در یک چشمانداز گسترده ،در عصر متصل و بهمپيوستهي
انقالب فناورانه صنعتی چهارم و بواسطهي ویژگی فناوريمحوري ارائه برنامههاي درسی جهانی و
(البته با نگاه بومیگرا) از طریق ظهور فناوريهاي نوین و به صورت شبكهاي ميسر میگردد .در
این عصر و بر اثر فناوريمحوري ،شخصیسازي برنامههاي درسی مطابق با توانایی ،سرعت ،عالیق
و نيازهاي دانشجویان امكانپذیر میگردد .با توجه به ماهيت نوآورانه عصر انقالب صنعتی چهارم
و با توجه به این امر كه نوآوري از ویژگیهاي ذاتی این عصر میباشد ،ویژگیها و مولفهها و به
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طور كلی ساختار و عناصر و جهتگيري برنامه درسی میبایست رنگ و بوي نوآورانه داشته باشد.
جهت تحقق ویژگی تربيت نيروهاي انسانی شایسته جهت رقابت در بازار كار جهانی عصر انقالب
صنعتی چهارم ،ویژگی مهارتپروري و به بيان دیگر پرورش مهارتهاي سخت (فنی و دیجيتال)
به همراه مهارتهاي شناختی (نرم) كه خود به تعبيري نشاندهنده حركت از برنامه درسی استم
به سوي استيم و یا به عبارتی پيوند ميان علوم فنی و مهندسی با علوم انسانی و هنر ،در یک
اتمسفر ميانرشتهاي و پرورش افراد با ذهنيت ميانرشتهاي و پيوند تنگاتنگ برنامههاي درسی و
بالتبع دانشجویان با صنعت  4.0و پرورش نيروهاي انسانی كه در محيط شغلی یادگيرنده
مادامالعمر و هميشگی هستند بسيار مهم میباشد .همانطور كه مالحظه میگردد جهت ارائه یک
برنامه درسی مطلوب و سودمند در عصر انقالب صنعتی چهارم تمامی ویژگیها و مولفههاي ذكر
شده با محوریت فناوريهاي نوین می بایست در كنار همدیگر باشند و منفک از هم نمیتوانند در
نظر گرفته شوند.
در یک نتيجهگيري كلی میتوان بيان نمود كه با توجه به اهميت آمادگی جوامع براي
ورود به عصر انقالب صنعتی چهارم و تالش و اقدامات كشورهاي مختلف در این زمينه ،در كشور
ما نيز بر اساس اهداف بلند مدتی كه در نظر گرفتهایم و به دنبال نقش و اثرگذاري جهانی در
حوزه هاي مختلف هستيم ،ناگزیر باید از مسير انقالب صنعتی چهارم عبور كنيم و خود را مهياي
آن سازیم .در غير اینصورت با توجه به دامنه ،وسعت و سرعتی كه این انقالب دارد نمیتوانيم
اهداف جهانی و منطقهاي خود را محقق سازیم و از گردونهي رقابتپذیري جهانی حذف
میشویم .در این راستا و با توجه به اهميت برنامههاي درسی در آمادهسازي جامعه به طور عام و
دانشجویان به عنوان بخش قابل توجهی از اعضاي جامعه و نيروهاي كار آینده به طور خاص براي
مواجه با عصر انقالب صنعتی چهارم و زیستن در این عصر و با عنایت به یافتههاي پژوهش حاضر
پيشنهاد میگردد و البته ضروري است كه برنامههاي درسی بر اساس ویژگیهاي مذكور و همسو
با موج انقالب صنعتی چهارم تدوین و یا بازطراحی گردد.
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