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 6طاسکوه
هاي  و مولفه ها یژگیو ییوهش حاضر با هدف شناساپژ چکیده:

چهارم انجام شده است.  یدر عصر انقالب صنعت یآموزش عال یي درس برنامه

رویكرد پژوهش از نوع كيفی و روش آن سنتزپژوهی است. جامعه پژوهش 

 یهاي برنامه درس شامل كليه مقاالت نگاشته شده به زبان انگليسی در حوزه

 2021تا  2016هاي  چهارم در طی سال یانقالب صنعت صردرع یآموزش عال

مقاله جهت  86مقاله به دست آمده به روش هدفمند،  162بوده است. از 

،   4.0هاي پژوهش، آموزش عالی تحليل نهایی انتخاب شد. بر اساس یافته

پروري، آموزش استم  به  محوري، مهارت ، فناوري هاي درسی بازطراحی برنامه

گرایی، یادگيري  با رویكرد بومی  برنامه درسی جهانی ،سوي استيم 

اي، تربيت منابع انسانی شایسته، پيوند برنامه  رشته العمر، رویكرد ميان مادام

ها  سازي برنامه درسی و آموزش نوآورانه ویژگی ، شخصی4.0درسی و صنعت 

هاي برنامه درسی آموزش عالی در عصر انقالب صنعتی چهارم  و مولفه

توان بيان نمود كه  . با توجه به نتایج این پژوهش به طور كلی میدشنبا می

 يبازنگر ،یبازطراح ازمنديچهارم ن یدر عصر انقالب صنعت یدرس يها برنامه

 مداوم است. یابيو ارزش

برنامه درسی آموزش عالی، انقالب صنعتی چهارم، آموزش : کلمات کلیدي

 یبرنامه درس يها ها و مؤلفه عالی، ویژگی

A.Zarrin, Dr.Gh.Yadegarzadeh, 

Dr.M.Khosravi, Dr.M.Ghaderi, 

Dr.A.Khorsandi Taskoh 
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, technology-
oriented, 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
قرار دارد.  1جهان در حال حاضر در هـزاره سوم ميالدي و در عصر انقالب صنعتی چهارم 

در آلمان  2در نمایشگاه هانوور 2011اصطالح انقالب صنعتی چهارم براي نخستين بار در سال 
هاي اقتصادي آلمان  و همكاران به عنوان یک پارادایم و مفهوم جدید در سياست 3توسط كاگرمن

(. این انقالب 1398هاي نوین مطرح شد )جليليان و زنجيرچی،  بناي راهبرد توسعه فناوريبر م
هاي آن سرعت،  هاي انقالب صنعتی سوم )انقالب دیجيتال( بنا نهاده شده و از ویژگی بر پایه

سازي و ... است و بنيان آن بر  سيستمی، تغيير، نوآوري، اتصال، یكپارچه گستردگی و ژرفا، اثر
شود خطوط ميان  ها قرار دارد. این حركت موجب می مجوشی و همگرایی فناوريروي ه
هاي فيزیكی، دیجيتالی و بيولوژیكی، محو شوند. در حقيقت دیجيتالی شدن، ستون  فناوري

هاي علوم روي  ها و رشته ي آن همگرایی فناوري   فقرات انقالب صنعتی چهارم است كه به واسطه
توان در  هاي آن را می شوند كه نمونه هاي نوینی در این گذار پدیدار می ها و فناوري داده و دانش

، 8، خودروهاي خودران7، اینترنت اشياء6، واقعيت افزوده5، واقعيت مجازي4هوش مصنوعی
سازي  ، ذخيره13، علوم مواد پيشرفته12فناوري ، زیست11، نانوفناوري10بعدي ، چاپ سه9پهبادها

هاي  هاي داده ، فناوري17، رایانش ابري16ماشين -هاي انسان انجی، مي15، رایانش كوانتومی14انرژي
(. 2018، 20به نقل از عزیز حوسين 19،2017؛ دیوان1397پور،  و ... مشاهده كرد )نبی 18بزرگ

هاي مختلف زندگی بشر مانند اقتصاد و كسب و كار،  پدیده انقالب صنعتی چهارم در جنبه
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مداري، امنيت، هویت فردي، اخالق،  سياست و دولتجامعه، اشتغال و شكل مشاغل، ماهيت كار، 
ارتباطات انسانی و مدیریت اطالعات فردي، جمعی و حریم خصوصی و ... تغيير و تحوالت 

( انقالب صنعتی چهارم یک تحول عظيم 2019) 1آورد. بر طبق گفته شواب عظيمی به وجود می
و نه سرعت خطی، در  ا سرعت نماییهاي مختلف جامعه را تحت تاثير قرار داده و ب است كه بخش

چه كسی "انجام كارها بلكه همچنين  "چيستی و چگونگی"حال پيشرفت است كه نه تنها 
دهد. اهميت این انقالب آنقدر باالست كه  و یا به عبارت دیگر هویت ما را نيز تغيير می "هستيم

تی چهارم بوده جهانی شدن در عصر انقالب صنع 2019در سال  2محور اصلی اجالس داووس
كنندگان در این اجالس در مورد ایجاد یک چارچوب جهانی كه پاسخگوي نيازهاي  است و شركت

عصر حاضر یا همان عصر انقالب صنعتی چهارم باشد به بحث و ارائه گزارش پرداختند. شكوفایی 
ع و زنده وري و تسریع رشد اقتصادي و ایجاد رشد پایدار و متوازن جوام اقتصاد و افزایش بهره

پذیري جهانی و قدرت رهبري جهانی و  ي رقابت ماندن در اقتصاد جهانی و حذف نشدن از گردونه
هاي مختلف در آینده نيز متعلق به كشورهایی است كه خود را مهياي   جایگاه كشورها در حوزه 

ب نهایت بهره آمده به واسطه این انقال هاي پيش ها و فرصت این انقالب سازند تا بتوانند از ظرفيت
را ببرند. از این رو بسياري از اقتصادهاي پيشرفته و یا در حال توسعه در مسير انقالب صنعتی 

اند و در بسياري از كشورهاي پيشرفته جهان براي  هاي جدي و عملی اثرگذار برداشته چهارم گام
ي مفصلی در استقبال از این تغيير بسيار مهم فلسفی، اقتصادي، اجتماعی و مدیریتی سندها

دست تهيه است تا بتوانند در آینده این تحوالت سهمی داشته باشند. در این زمينه یكی از 
هاي  هاي اساسی در بسياري از كشورها تربيت نيروهاي انسانی مناسب و داراي دانش و مهارت گام

رشد و باشد. زیرا نيروي انسانی عامل اصلی  مورد نياز جهت زیستن و اشتغال در این عصر می
 توسعه كشورها است و پيشرفت و توسعه جامعه در گرو تربيت نيروي انسانی كارآمد است. 

ترین نهاد  ترین اهداف نظام آموزش عالی به عنوان اصلی با توجه به اینكه یكی از مهم
سازي افراد براي تصدي  آماده  ، (1395دهنده منابع انسانی تخصصی)كاویانی و نصر،   توسعه
نده و پاسخگویی به نيازهاي در حال تغيير جوامع و محيط كار است. بنابراین یكی از هاي آی شغل

هاي مورد نياز  كليدهاي اساسی دستيابی به نيروهاي انسانی مناسب و داراي دانش و مهارت
باشد. جهت  جهت زیستن و اشتغال در عصر انقالب صنعتی چهارم نيز نهاد آموزش عالی می

هاي درسی در اختيار  الی ابزار و عنصر بسيار ارزشمندي به نام برنامهتحقق این امر آموزش ع
آینه شوند،  قلب تپنده نظام آموزش عالی شناخته میكه به عنوان  هاي درسی دارد. برنامه

جامعه  ها به نيازهاي در حال تغيير نماي ميزان پيشرفت و بازتابی از پاسخگو بودن دانشگاه تمام
( و در توفيق یا شكست موسسات آموزش عالی نقش كليدي و 1386ه، باشد )فتحی واجارگا می
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شود  ها محقق می هاي آموزش عالی از طریق آن اي دارند زیرا اهداف و رسالت بسيار تعيين كننده
هاي گوناگون علمی نيز در  ها و آخرین تحوالت و دستاوردهاي بشري در عرصه ها، دانش و مهارت

گردد )فتحی واجارگاه و همكاران، به نقل از  ل آینده منتقل میها منعكس و به نيروي فعا آن
 (. 1393بهرامن و عرفانيان قونسولی 

در این راستا و در شرایط متغير و محيط سرشار از عدم قطعيت و پيچيدگی عصر انقالب 
هاي درسی است كه متناسب و  صنعتی چهارم یكی از مسائل اساسی آموزش عالی تدوین برنامه

هاي مورد نياز را در دانشجویان براي  این انقالب بوده و دانش و توانایی و صالحيت پاسخگوي
ها داشته باشيم، ایجاد  توانيم تصوري از آن زیستن در آینده و مشاغلی كه حتی ما هنوز نمی

هاي  ناپذیر آن برنامه بينی نماید. زیرا در عصر انقالب صنعتی چهارم و در محيط سيال و پيش
ي خاص دانشگاهی، توسعه  رفا مبتنی بر كسب خبرگی ژرف در یک رشتهدرسی كه ص

هاي تجزیه و تحليل قوي و حتی رشد توانایی یادگيري باشند، دیگر براي رویارویی با  مهارت
توانند پاسخگوي نيازهاي این انقالب باشند  پدیده انقالب صنعتی چهارم كافی نيستند و نمی

هاي درسی مورد نياز است كه بتواند به تغييرات بسيار تند و شتابان    (. بلكه برنامه1397پور،  )نبی
كند  این انقالب پاسخ مناسب را ارائه دهد. در این خصوص مجمع اقتصاد جهانی توصيه می

هاي درسی جدید و متناسب با الزامات این عصر  كشورها از رویكردهاي جدید آموزش و برنامه
 (. 2018و همكاران،  1خود را توسعه دهند )ليو استفاده كنند تا نيروي كار آینده

رو، شناخت  هاي درسی مناسب با الزامات و شرایط عصر پيش جهت تدوین برنامه
اي است كه باید بدان  ي برنامه درسی آموزش عالی در عصر انقالب صنعتی چهارم مسئله ها ویژگی

هایی  ن زمينه و با بررسی پژوهشپرداخته شود و مورد مداقه، مطالعه و تحقيق قرار گيرد. در ای
هاي  پژوهشتوان بيان نمود كه در اغلب  است می كه تاكنون در خصوص این موضوع انجام شده

انجام شده صرفا به ویژگی و مولفه خاصی از برنامه درسی در عصر انقالب صنعتی چهارم پرداخته 
شده است و در نتيجه این ها نيز به بافت جغرافيایی خاصی محدود  شده است. برخی از پژوهش

هایی از نوع سنتزپژوهی و ارائه یک تصویر كلی، جامع و منسجم در خصوص  حوزه از نظر پژوهش
 باشد. ي برنامه درسی دچارخالء تحقيقاتی می ها ویژگی

در این راستا در پژوهش حاضر تالش بر آن است تا با استفاده از روش سنتزپژوهی یک 
هاي برنامه درسی آموزش عالی در عصر انقالب صنعتی چهارم  مولفه ها و تصویر جامع از ویژگی

ارائه شود. با عنایت به مطالب مذكور، پژوهش حاضر به طور كلی در پی پاسخگویی به این سوال 
ي درسی آموزش عالی در عصر انقالب صنعتی   هاي برنامه ها و مولفه باشد كه ویژگی اصلی می

 چهارم چيست؟
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 شناسی روش

 روشتوضیح 
موارد  یكه در برخ ی استفاده شده است. سنتزپژوهیسنتزپژوهدر این پژوهش از روش 

 قيتحق اتيو عوامل خاص ادب ها یژگیو بيشامل ترك رود، یبه كار م زين یفيك ليمعادل فراتحل
كرده و تعارضات موجود در  ليتحل دهد، یرا كه پوشش م یقاتيدارد تحق یسع یاست. سنتزپژوه

)كوپر و هدگز  دیمامشخص ن ندهیآ قاتيتحق يرا برا یحل كند و موضوعات اصل آن را اتيادب
 دیمطالعات مختلف و شا يها روش دانسته نی(. در ا1395و نصر،  یانی؛ به نقل از كاو1،2009

 نیسپس ا شوند؛ یم يآور عمل مرتبط باشند، گرد دانيخاص م يازهايبا ن توانند یپراكنده كه م
 ،یكنون يازهايمتناسب با ن یدانش حاصله در قالب ي و كل مجموعه افتهی ندويها با هم پ دانسته

روش صرف كنار هم  نیرو در ا نی. از ارنديگ یقرار م ريمجدد و تفس یسازمانده ،یابیمورد ارز
 یگوناگون در چارچوب يها افتهی بيبلكه بر ترك ست؛يمد نظر ن یقبل يها قرار دادن دانش
 .(1395و نصر،  یانیاست )كاو ديدارد، مورد تاك یدر پرا  دیجد یمشخص كه روابط

 منطق و چرايی استفاده از روش 
هاي  از آنجائيكه پژوهشگر در این پژوهش به دنبال شناسایی ماهيت و چيستی و ویژگی

برنامه درسی و به طور كلی هویت برنامه درسی در عصر انقالب صنعتی چهارم بوده است بنابراین 
ها و مطالعات قبلی كه هر یک بر بعد خاصی از برنامه درسی در این عصر  ژوهشپيوند و تركيب پ

جامع و  نو، از این رو از روش سنتزپژوهی  اند و در نهایت رسيدن به یک نگاه  تمركز كرده
 استفاده شده است. 

 گیري جامعه و روش نمونه
ان انگليسی در در بخش سنتزپژوهی جامعه آماري شامل كليه مقاالت نگاشته شده به زب

 2021تا  2016هاي  عصر انقالب صنعتی چهارم در طی سال حوزه برنامه درسی آموزش عالی در
باشد. انتخاب این دوره زمانی به این دليل  بود كه از آنجا كه انقالب صنعتی چهارم مفهوم  می

حقق یافت اي در ارتباط با موضوع پژوهش توسط م مقاله 2016باشد، تا قبل از سال  نوینی می
داراي بيشترین هماهنگی و تناسب مقاله كه  86نگردید. از ميان كليه مقاالت حجم نمونه، تعداد 

گيري هدفمند انتخاب  با استفاده از روش نمونهبه عنوان نمونه و بود این پژوهش  اهدافبا 
 گردیده است. 

 :شامل موارد زير بوده استمقاالت  2اصلی ورود هاي  معیار
برنامه درسی آموزش  هاي شار یافته به صورت چاپ شده و یا برخط در زمينهانتمقاالت  -1

عالی در عصر انقالب صنعتی چهارم، برنامه درسی در عصر انقالب صنعتی چهارم، 

                                                 
1
 . Cooper & Hedges 

2
 . Inclusion criterion  
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، آموزش در عصر انقالب صنعتی چهارم، آموزش عالی در عصر انقالب 4.0برنامه درسی 
 2021 -2016هاي  ی سالطدر  4.0، آموز عالی 4.0، آموزش  صنعتی چهارم

گزارش حاضر ها و اطالعات كافی را در ارتباط با اهداف پژوهش  بایستی دادهمقاالت  -2
 باشند. كرده

 هاي معتبر مقاالت انتشار یافته به صورت چاپ شده و یا برخط در مجالت و همایش -3

 مقاالت به زبان انگليسی باشند. -4
هاي ورود این پژوهش  ستاي مالکدر را قالهم162توجه به جستجوهاي انجام شده  با
براي ورود به تحليل نهایی مناسب نبودند و بر اساس قاالت كه تعدادي از این م ندیافت شد

هاي خروج این مطالعه شامل  مالک. هاي خروج از فرایند تحليل این پژوهش خارج شدند مالک
 :موارد زیر است

 .بودند كردهگزارش نش پژوهي اهداف این  كه اطالعات كافی در زمينه مقاالتی -1

 :ها در شكل شماره یک اشاره گردیده است بر این اساس روند بررسی پژوهش
 

 
 روند بررسی مقاالت :1شکل شماره 

 

                         ها وري دادهآابزار گرد
ها و  آوري داده ها و كلمات كليدي و شيوه جمع ها و اطالعات شاخص وري دادهآابزار گرد 
، 2هاي اطالعاتی خارجی امرالد ، و پایگاه1گوگل اسكالر  سایت وباز طریق  نيز جستجو اطالعات

                                                 
1
 .Google Scholar 

2
 .Emerald 
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براي فراهم بوده است. همچنين در این پژوهش  4و وایلی 3، اسپرینگر2، ساینس دایركت1اریک
استفاده مقاالت براي گزارش و ثبت اطالعات ليست اوليه  ابزار چکآوردن اطالعات مورد نياز، از 

  . گردید
 مقاالتبراي گزارش و ثبت اطالعات  لیست اولیه : نمونه ابزار چك1جدول شماره 

نوع  سال اجرا عنوان پژوهش نام محققین کد مقاله

 سند

 هاي پژوهش يافته

      
      
      
      

 

 ها روش تجزيه و تحلیل يافته
دگذاري محوري و ها از مراحل كدگذاري باز، ك در این بخش جهت تجزیه و تحليل داده

كدگذاري گزینشی استفاده گردید. در مرحله كدگذاري باز به هر یک از اجزاء عنوان و برچسبی 
شود، باید گویاي محتواي داده)متن( باشد،  ناميده می "كد"شود. این عنوان كه اصطالحا  داده می

مالت پی ببرد. در به طوري كه خواننده یا مشاهده كننده این عنوان تا حدود زیادي به مفهوم ج
ها در  پژوهش حاضر براي انجام كدگذاري باز از روش تحليل سطر به سطر استفاده گردید. داده

این روش، عبارت به عبارت و گاه كلمه به كلمه توسط پژوهشگر مود مطالعه دقيق قرار گرفت. بر 
گردید و با عنوان كد باز انتخاب  380مقاله،  86هاي  این اساس در این مرحله از مجموع یافته

 گذاري شدند. مضامين نام
ترتيب، در  هاي فرعی است. بدین ها به مقوله كدگذاري محوري فرایند مرتبط كردن مقوله

هاي  ها به مقوله هاي تحليلی، مقوله ها، با استفاده از یادداشت این مرحله از تجزیه و تحليل داده
 ها، قدرت ها یا پدیده هاي فرعی به مقوله شود. مقوله بندي می هاي فرعی دسته اصلی و مقوله

(. در مرحله كدگذاري محوري 1394عزیزي و همكاران، دهند ) تبيين و توضيح بيشتري می
كد باز( در كنار هم قرار گرفتند و با كدگذاري مجدد، این بار موارد هم پوشی و  380كدهاي باز) 

گذاري  ج شدند و با عنوان مقوالت نامكد محوري استخرا 72قرابت معنایی با یكدیگر تركيب و 
 شدند.

                                                 
1
 .Eric 

2
 .Science Direct 

3
 .Springer 

4
 .Wiley 
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مند  بندي اصلی، مرتبط كردن نظام كدگذاري گزینشی )انتخابی( نيز فرآیند انتخاب دسته
هایی كه نياز به اصالح و  بندي ها، تایيد اعتبار این روابط، و تكميل دسته بندي آن با دیگر دسته

كد گزینشی  12يم مشترک مقوالت، توسعه بيشتري دارند. در این مرحله بر اساس مفاه
گذاري شدند. فرایند كدگذاري در بخش  اي نام شناسایی شدند و با عنوان مقوالت هسته

 به اختصار بيان شده است. 2سنتزپژوهی در شكل شماره 

 
 : فرايند کدگذاري2شکل شماره 

یک  شمارهها و مضامين در پيوست  اي از نتایج كدگذاري مقوله مشخصات مقاالت و نمونه
باشد كه در این پژوهش به منظور باال بردن كيفيت و روایی  الزم به ذكر می و دو ارائه شده است.

ي روند اجراي  ي درسی جهت نظارت بر كليه پژوهش، از دو نفر متخصص و استاد در زمينه برنامه
 ها استفاده شد. ها و كدگذاري مجدد یافته كار و اطمينان از نحوه كدگذاري

 هاي پژوهش هيافت
برنامه "ها و در پاسخ به سوال پژوهش با عنوان  هاي حاصل از سنتزداده در بخش یافته

با استناد به  "هایی دارد؟ ها و مولفه چهارم چه ویژگی یدر عصر انقالب صنعت یآموزش عال یدرس
 شرح پاسخ داد: به سوال مذكور بدینتوان  می 2 شمارهپيوست هاي  یافته

 درسی  هاي هبازطراحی برنام

-5-3-2-1 هاي کدهاي پژوهش – 1رديف ) 2ه شمارپيوست هاي  یافته با استناد به

7-8-10-16-20-22-24-26-29-39-41-42-44-61-65-66-69-74-77-81-
ات ستا با تغييرراهمتوان بيان نمود كه در عصر انقالب صنعتی چهارم و  می (82-84-85

انداز  در چشمژرف و بنيادینی كه  راتييتغتوجه به  و بان قطعيت جهام عده از كنده و آپيچيد
، باز طراحی و بازنگري در  دهد ی این عصر رخ میتاليجید انقالب و ياقتصاد -اجتماعی  ی،فن
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عناصر همچنين و هاي درسی  ر و ماهيت كلی برنامهساختابعد درسی آموزش عالی در هاي  برنامه
همسو با الزامات، یس، یادگيري و ارزشيابی و ... هاي تدر از جمله اهداف، محتوا، روشبرنامه 
 ها و شرایط عصر انقالب صنعتی چهارم بسيار ضرورت دارد. ویژگی

 فناوري محوري 

-10-7-6-1هاي کدهاي پژوهش – 2رديف )  2ه شمارپيوست هاي  یافته با استناد به

13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-27-28-32-34-36-37-

43-44-45-47-48-49-50-51-53-55-56-61-62-63-64-68-75-79-83-
هاي كليدي انقالب صنعتی چهارم بروز و ظهور  یكی از ویژگی توان بيان نمود كه می (84-85

اقعيت هاي بزرگ، و هاي نوظهوري مانند هوش مصنوعی، رایانش ابري، فناوري داده فناوري
باشد و در حقيقت دیجيتالی شدن،  می ء و ...بعدي، اینترنت اشيا افزوده، واقعيت مجازي، چاپ سه

سازي  هاي نوین، دیجيتال باشد. در این عصر ظهور فناوري ستون فقرات انقالب صنعتی چهارم می
هاي دیگر در تمامی ابعاد متحول  ي آموزش را نيز مانند گستره گسترهو ظهور رویكرد پلتفرمی 

 ساختار و عناصرتمام و در عالی موزش را در آمحوري نقش بسيار اساسی و و خواهند ساخت 
 كنند.  برنامه درسی ایفاء می

 پروري مهارت

-5-4-3-2هاي کدهاي پژوهش – 3رديف )  2ه شمارپيوست هاي  یافته با استناد به

6-7-9-11-12-16-19-22-23-24-27-30-31-35-38-40-41-44-45-50-
56-57-61-63-64-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-78-79-80-

 باشد ها می انقالب مهارتتوان بيان نمود كه در عصر انقالب صنعتی چهارم كه در واقع  می (85
شود كه آینده كار متحول گردد.  دو ویژگی )) نهایت اتوماسيون(( و ))پيوند یافتگی((، موجب می

شوند و بسياري مشاغل  بطوریكه بسياري از مشاغل، به دليل حضور هوش مصنوعی، محو می
ها را نيز داشته باشيم رشد  توانيم دورنمایی از آن گر كه هم اكنون وجود ندارند و ما حتی نمیدی

ها  ها آن شوند و ربات ي آینده، خودكار می یابند. همچنين نيمی از مشاغل كنونی طی دو دهه می
قتصاد را انجام خواهند داد. در این راستا بر اساس پيمایش انجام شده توسط شوراي عالی مجمع ا

خواهند  2026ها در سال  ي شركت  هاي هوش مصنوعی، بخشی از هيئت مدیره جهانی، ماشين
هاي كيفی مشاغل  ي (. آنچه مسلم است، در پی این تغيير و تحوالت نيازمند1397پور،  بود )نبی

 د.طلب هاي نوینی را می اي رقم خواهد خورد كه براي نيروي كار دانش و مهارت آینده نيز به گونه
باشد:  شرح می هاي این انقالب دو نوع مهارت اصلی بدین در این راستا و با در نظر گرفتن ویژگی

گيري از  ها بهره شود تا بسياري از شركت در انقالب صنعتی چهارم موج پيشرفت فناوري سبب می
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د و از را توسعه دهن 2و اپليكيشن 1هایی مانند اینترنت اشياء و بازارهاي متاثر از وب فناوري
هاي جدید روباتيک از جمله  بسيار بهره ببرند. در مجموع استفاده از فناوري3رایانش ابري 

نما و پهبادهاي هوایی كامال خودكار و همچنين  انسان هاي زمينی غير هاي ایستا، روبات ربات
ها  هاي یادگيري ماشين و هوش مصنوعی گسترش خواهد یافت و كسب و كارها از آن الگوریتم

ي  هاي كامال تخصصی جدیدي پدید خواهند آمد كه الزمه هره خواهند برد. در این راستا نقشب
هاي جدید است. و از این رو تقاضا براي استخدام افرادي كه در  گيري از فناوري آن، درک و بهره

از دانش، مهارت و تخصص الزم  "هاي  فنی)سخت( مهارت"حيطه فناوري و یا به تعبير این عصر 
هاي  مهارت"یابد. در انقالب صنعتی چهارم تقاضا براي  وردار هستند افزایش میبرخ
، 6، تفكر انتقادي5هایی همچون حل مسائل پيچيده برتر این عصر كه شامل توانایی4 "فنی)نرم( غير

، قضاوت و 10، هوش هيجانی9، تعامل با سایر افراد8هاي مدیریت و رهبري ، مهارت7خالقيت
 14پذیري شناختی  ، انعطاف13، مذاكره12بينی نيازهاي بازار ایی پيش، توان11گيري تصميم

(. نيز پيوسته رو به  16،2019؛ ميرون، لتيب، سوباري2020، 15باشند) ساري و ویلوجنگ می
ها را از كارمندانشان طلب خواهند كرد. این  افزایش خواهد بود و بسياري از كارفرمایان آن

ها بسيار ضروري  حفظ موقعيت كارمندان یا افزایش ارزش آن ها براي بقاء نيروي كار و در مهارت
هاي چشمگير در هوش مصنوعی و توانایی  بوده و اهميت برجسته دارند. زیرا عليرغم پيشرفت

ها  باشند و ماشين ها همچنان در سيطره انسان می انسانی، این مهارت ها در بيان هيجانات شبه آن
ها نيستند. و در محيط سرشار از عدم قطعيت و پيچيدگی  ه آنها قادر به دستيابی ب به این زودي

توانند براي فرد و جامعه راهگشا باشند. از این رو  ها می بينی این مهارت و شرایط غيرقابل پيش
هاي اساسی نيروهاي كار در انقالب صنعتی  هاي نرم )شناختی( نيز از مهارت دارا بودن مهارت

                                                 
1
. Web  

2
. 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  
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هاي  هاي درسی مورد نياز است كه بتواند مهارت آموزش عالی برنامهباشد. از این رو در  چهارم می
مورد نياز را در دانشجویان به عنوان نيروهاي كار آینده ایجاد نماید. و دانشجویان را در سطحی 

كند،  هاي متمایزي را طلب می ها بتوانند در مشاغل آینده كه دانش و مهارت تربيت نماید كه آن
 به كار بپردازند.

 2به سوي استیم 1استموزش آم
-57-20-3هاي کدهاي پژوهش – 4رديف )  2ه شمارپيوست هاي  یافته با استناد به

استم  یبرنامه درس توان بيان نمود كه در عصر انقالب صنعتی چهارم می (44-59-61-77-86
هوش  ، کرباتي –نوظهور  يها يبه فناور دیبا ریاضيات( ،مخفف علوم، فناوري، مهندسی)

كار نه تنها قادر به  يرويبپردازد تا ن - يوتكنولوژيو ب کي، ژنوم مواد نانو ء، اياش نترنتی، ا یوعمصن
برجامعه نيز  ها يفناور نیا راتيتأث ري، بلكه قادر به تفس باشد دیها و محصوالت جد توسعه برنامه
شرایط این  . از سوي دیگر در عصر انقالب صنعتی چهارم و با توجه به(2018، 3باشد)پنپراس

مخفف هاي استيم ) هاي استم به سوي آموزش ها، حركت از آموزش عصر و اهميت تمامی رشته
ریاضيات( و یا به تعبير دیگر حركت از علوم فنی و مهندسی  وهنر  ،علوم، فناوري، مهندسی

د. باش صرف به سوي علوم انسانی و پيوند ميان علوم فنی و مهندسی و علوم انسانی بسيار مهم می
مدرن در علوم و  كردیرو کیاست كه استم به  نیدر انيز استم و استيم  نيب یاصل تفاوت

، در  اشاره دارد یليتحل يها و مهارت يموضوعات مرتبط با تمركز بر حل مسائل با تفكر انتقاد
را  يكاربرد ياما تفكر خالق و هنرها كند یكه آموزش استيم همان موضوعات را دنبال م یحال

 انگریاست كه نما یدر استيم اصطالح "الف"كند. حرف  ادغام می یر آموزش و شرایط واقعنيز د
و  "بایز يهنرها"و  "یكیزيف يهنرها"،  ، مطالعات اجتماعی "زبانی يهنرها"علوم انسانی،

ادغام اصول حل مسئله و  يمبتكرانه برا يها روش جادیكشف و ا نجایباشد. هنر در ا می یقيموس
از هر  توانند یم انیبر استم، دانشجو یبه تفكر مبتن يات است. با افزودن عناصر هنرارائه اطالع

متفكران فردا پرورش یابند.  نیاستفاده كنند تا بهتر -و خالقانه  یليتحل -دو قسمت مغز خود 
 ی، دانشجویان به سخت "بدون هنر"، اما  است يضرور يفناور شرفتيپ ياگرچه استم برا

 (.2020) گزارش نهایی برنامه درسی، خود برسند املانایی كبه تو توانند یم

 گرايی برنامه درسی جهانی با رويکرد بومی
-20-16-4 هاي کدهاي پژوهش – 5رديف ) 2ه شمارپيوست هاي  یافته با استناد به

توان بيان نمود كه در عصر انقالب صنعتی  می (21-22-23-41-47-51-52-54-63-65
هاي نوین،  ماهيت این عصر و با ظهور رویكرد پلتفرمی بر پایه فناوريو با توجه به   چهارم
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سازي و از طرفی مسائل و  گسترش وسيع و قدرتمند فناوري اطالعات و ارتباطات، دیجيتال
 محيطی و ... مانند مسائل زیست  موضوعات مشترک بشریت و كره زمين ميان كشورهاي دنيا

و در یک زمينه المللی  در یک قالب بينآموزش عالی نيز باید  ها و مراكز دانشگاههاي درسی  برنامه
 1اي هاي درسی به صورت شبكه در این عصر برنامه .گردند فرهنگی تدوین  و بافت جهانی و بين

صورت كه براي مثال اساتيد از كشورهاي مختلف از طریق شبكه به  گردد. بدین تهيه و تدوین می
درسی بر اساس همكاري و مشورت و تجارب اساتيد از كشورها و شوند و برنامه  یكدیگر متصل می

د و سپس متناسب با بافت و شرایط كشور مورد نظر دگر هاي مختلف تدوین می فرهنگ
 گردد. سازي می بومی

 العمر  يادگیري مادام

-15-8-4هاي کدهاي پژوهش – 6رديف )  2ه شمارپيوست هاي  یافته با استناد به

توان بيان نمود كه در عصر انقالب صنعتی چهارم  می (51-55-57-58-63-64-79
زیرا  (.2020)ليا، شود در نظر گرفته می ندهیآموزش آ تیبه عنوان مأمور 2العمر مادام يريادگی

هاي فعلی  اي تند و سریع است كه طول عمر دانش، تخصص، و مهارت تغييرات فناوري به گونه
(. از این 1397 دام، ونطلبد كه باید توسعه یابد ) می هاي متفاوتی را كاهد و مهارت شغلی را می

وجود  3العمر رو نياز به یادگيري دائم و توانایی یادگيري و نه یادسپاري و در واقع یادگيري مادام
هاي كار در این عصر در تمام طول زندگی شغلی خود مشغول آموزش و یادگيري  دارد. نيروي

هاي جدید به یک ضرورت مستمر در طول  گيري مهارتهاي جدید هستند. بطوریكه یاد مهارت
اي از  زندگی افراد تبدیل خواهد شد. و دیگر مختص گروه سنی خاصی نيست و همه در هر لحظه

هاي جدیدي كسب كنند. به معنی دیگر، هر كسی با هر قابليتی  توانند قابليت زندگی خود می
هاي شغلی خود بپردازد  رش مهارتستتواند در تمام طول عمر كاري خود، به پرورش و گ می

به عنوان نيروهاي كار را دانشجویان  دیباآموزش عالی  یدرسهاي  برنامه (. بنابراین1398شریف، )
 تیالعمر حما مادام يريادگی نگرش د و از توسعهنآشنا كن مرالع مادام يريادگی يها وهيبا شآینده 

 آگاهی ایجاد نمایدالعمر  مادام يريادگی يریپذنا و اجتناب تيدر مورد اهم جویاندر دانش و كند
 .(2020، 4.0ي درسی  گزارش نهایی راهنماي برنامه)

 اي رشته رويکرد میان

-13-8-4هاي کدهاي پژوهش – 7رديف )  2ه شمارپيوست هاي  یافته با استناد به

ین عصر ا نبنيااز آنجائيكه  رمچها صنعتی بنقالا توان بيان نمود كه در عصر می (44-57-72
 نميا طخطو دمیشو موجب حركت یناو . ستا ارستوا هاورىفنا ییاهمگرو  همجوشیروى  بر
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 نستو ن،شد یجيتالید حقيقتدر  .شوند محو ،یكیژبيولوو  یجيتالید ،فيزیكی ىهاورىفنا
روى  معلو ىشتههارو  هاورىفنا ییاهمگرآن  سطةوا به كه ستا رمچها صنعتی بنقالا اتفقر

در  انمیتوآن را  ىنمونهها كه میشوند ارپدید ارگذ یندر ا نوینی ىهاورىفناو  نشهاداده و دا
. در دكر همشاهدو ...  ىبعد سه پچا ، ءشياا ینترنتا زى،مجا ودةفزا قعيتوا ،مصنوعی شهو

 ىیرساختهاو ز یجيتالید ىهاورىفنااز  تیافقر نستو با هاورىفنا ینا اى،نهورافنا ارگذ چنين
 ثربخشیا "و  "گیدگستر " ،"سرعت" برجستة یژگیو سه كه مییابند شدر اىگونه به بستهوا

 به هاآن رتبلو اىبر كه هستند ىعناصر ،یژگیو سه ین. اهنددمی ننشا دخورا از  "سيستمی
 تخصصی ىهاهنشكددا قامترا در  اىشتهر ىبند قالب دخو رساختادر  كه ستا زنيا هاییهنشگادا
 نشد اپذیر ،حقيقت. در سازند می ننمایارا  اىشتهر نميا ىهاههشكدوپژ ىسيمازدوده و  یجرا

در انقالب صنعتی چهارم  هاهنشگادا رزبا ىیژگیهااز و اى،شتهارفر ىهشهاوپژو  ییاهمگر
 بر هشد تكه تكهو  هماز  امجزو  دمنفر شكل به م،علو به هاهنشگادر دا كه اىگونه به ؛میباشند

و  شتههار ن،گوناگو معلو ىشاخهها زىچهساریكپا با بلكه نمینگرند ییاگراءستقرا فلسفه پایة
 ننشا دخورا از  1اىشتهر نميا ماهيت س،سادر ا كه میشوند خلق نوینی ىهاههشكدوپژ

اي خارج گردیده و  رشته از حالت تکهاي درسی نيز  اي برنامه رشته . در این فضاي ميانهنددمی
 (.2،2018؛ احمد ازلی1397پور،  نبی) گردد می رضهع اي رشته به صورت ميان

 تربیت منابع انسانی شايسته 

-9-7-6هاي کدهاي پژوهش – 8رديف )  2ه شمارپيوست هاي  یافته با استناد به
توان بيان نمود كه در عصر  می (12-15-37-40-41-45-58-64-69-79-82-85

. بنابراین انقالب صنعتی چهارم تغييرات بسياري در حوزه مشاغل و بازار كار ایجاد خواهد شد
هایی كه كشورها به شدت باید خود را مهياي آن سازند حوزه مشاغل و تربيت  یكی از بخش

باشد. زیرا نيروي انسانی عامل اصلی رشد  نيروهاي كار جهت اشتغال در انقالب صنعتی چهارم می
 و توسعه كشورها است و پيشرفت و توسعه جامعه در گرو تربيت نيروي انسانی كارآمد است و

هاي اصلی و  ها و راه گذاري در نيروي انسانی و اعتالي كيفيت نيروي كار یكی از زمينه سرمایه
وري و تسریع رشد اقتصادي و عنصري اساسی در ایجاد رشد پایدار و متوازن  اساسی افزایش بهره

وري و تسریع رشد  جامعه است. بنابراین كشورها جهت تضمين شكوفایی اقتصاد و افزایش بهره
ي انقالب صنعتی چهارم و زنده ماندن در  قتصادي و ایجاد رشد پایدار و متوازن جامعه در پهنها

پذیري جهانی باید جمعيت خود و به ویژه  ي رقابت اقتصاد جهانی و حذف نشدن از گردونه
شوند براي تغييرات در نحوه كار آماده  دانشجویان را كه به عنوان نيروهاي كار آینده قلمداد می

تربيت منابع انسانی شایسته جهت رقابت در بازار كار جهانی عصر انقالب صنعتی ند. كليد كن
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ترین اهداف نظام آموزش  باشد. زیرا یكی از مهم هاي درسی آموزش عالی می نيز برنامه چهارم
هاي آینده و پاسخگویی به نيازهاي محيط كار است. راه  سازي افراد براي تصدي شغل عالی، آماده

 باشد.  هاي درسی می زار تحقق این هدف نيز برنامهو اب

 4.0پیوند برنامه درسی با صنعت 
-28-25-8هاي کدهاي پژوهش – 9رديف ) 2ه شمارپيوست هاي  یافته با استناد به

توان بيان نمود كه در عصر انقالب صنعتی چهارم  می (44-46-55-57-71-72-73-74
به همراه  یمتقابل متفاوت دیتواند فوا یمیابد و  یاهميتی مضاعف مدانشگاه و صنعت  يهمكار

علم و تواند  یم نيتواند به صنعت منتقل شود و همچن یم يهمكاراین  جینتا رای، ز داشته باشد
هاي نوین همكاري و  در عصر انقالب صنعتی چهارم و با ظهور فناوري .كندتقویت را آموزش عالی 

تواند  می با صنعت يهمكارري از فناوري باشد. براي مثال تواند بر بست پيوند دانشگاه و صنعت می
 ندگانیو نما یعلم ئتيه ياعضاميان اغلب شامل ارتباط بسترها  نی. ابه صورت برخط باشد

صنعت  يها  را با پروژه یعلم ئتيه يو اعضا انیاست كه دانشجو یخدمات نيصنعت و همچن
برخوردار  يا ژهیو تياز اهمنيز  1 هاي نوپا شركتبا  يهمكار دهد. پيوند میپروژه(  يها )بانک

منحصر به  يها حل در ارائه راه یتواند نقش مهم ینوپا م يها ها با شركت دانشگاه ياست. همكار
) گزارش نهایی  كند. یكمک م دیعصر جد يها شرفتيپ فیو متنوع داشته باشد كه به تعر ردف

  .(2020، 4.0ي درسی  راهنماي برنامه

 رنامه درسیسازي ب شخصی

-33-22 هاي کدهاي پژوهش – 10رديف ) 2ه شمارپيوست هاي  یافته با استناد به

در عصر انقالب صنعتی چهارم به  توان بيان نمود كه می (34-44-45-47-50-51-55-75
و  "اكتشاف "به  قی، تشو "كشف "روند  دیبا یهاي درس ، برنامه متناسب با همه يكردیرو يجا
،  خود را بسته به سبک يريادگی يرهايبتوانند مس دیكنند. دانشجویان با ليهرا تس " شیآزما"

در  یهر موضوع اگرچه (.2020 ،2چاتوپادهاي) كنند ميخود تنظ يريادگی شیسرعت و گرا
 يبرا تواند یبه آن مقصد م یمنته ري، اما مس است كسانی يريادگی جینتا ایمتوجه مقصد  تینها

 ندیقادر خواهند بود فرادانشجویان  ، یشخص يريادگیمشابه با تجربه متفاوت باشد. دانشجو هر 
كنند.  اصالحاست  يها ضرور آن يكنند برا كه احساس می ییخود را با ابزارها يريادگی

 ادیمختلف  هاي روشها و  ، برنامه مختلف يها خود با دستگاه حيبا توجه به ترجدانشجویان 
 (.2019)چيا و هوآن،  رنديگ یم
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 4.0زش عالی آمو

-19-14هاي کدهاي پژوهش – 11رديف ) 2ه شمارپيوست هاي  یافته با استناد به

در عصر انقالب صنعتی چهارم،  توان بيان نمود كه می (28-33-43-45-47-72-85
باشد كه به موازات عصر انقالب صنعتی  ، می 4.0آموزش عالی متناسب با این عصر آموزش عالی 

،  4.0. آموزش دباش می 4.0به صنعت  یبه عنوان پاسخ هاي این عصر وچهارم و پاسخگوي نياز
 ، يبر فناور یعمدتاً با استفاده از ابزارها و منابع مبتنو  دهد یتفكر هوشمند را در آموزش ارتقاء م
 يريادگیروند  9( 2019)(. فيسک 2019) شارما،  .دهد یآموزش را به طرز متفاوتی ارتقاء م

 يريادگی( 2،  يريادگی( زمان و مكان متنوع 1داده است:  شنهاديپ 4.0ش در آموزرا برجسته 
( 7،  ها داده ري( تفس6،  یداني( تجربه م5،  بر پروژه یمبتن يريادگی( 4،  ( انتخاب آزاد3،  یشخص

 (.2020ایشاک و منصور،  ( 1گري ي مربیاه ( برنامه9و  فراگيران تي( مالك8،  در آزمون رييتغ
 انه نوآورآموزش 

-7-2-1هاي کدهاي پژوهش – 12رديف )  2ه شمارپيوست هاي  یافته با استناد به

8-15-17-19-22-33-37-43-45-47-48-50-52-53-56-71-73-77-78-
توان بيان نمود كه در عصر انقالب صنعتی چهارم و با توجه به این امر كه نوآوري از  می (84

و متناسب  نوآورانهبایست  میعناصر برنامه درسی  باشد، ساختار و هاي ذاتی این عصر می ویژگی
 با تحوالت این عصر باشد.

 
 گیري بحث و نتیجه

هاي گوناگون مانند حكمرانی  عصر انقالب صنعتی چهارم منشاء تغييرات فراوانی در حوزه
دولتی و ساختارهاي اقتصادي، اجتماعی و آموزشی و ... خواهد شد. در این بافت آموزش عالی نيز 

عنوان نهاد اجتماعی كه به صورت كانون پيشتاز تحوالت عمل كرده و از طریق رصد كردن  به
ي علم و فناوري، جامعه را براي تسلط بر  تغييرات اجتماعی و فرهنگی به ویژه در عرصه

(، در تمامی عناصر 1396كبریا و همكاران،   پور )محسن كند  رویدادهاي آینده توانمند و مهيا می
گردد. به عبارت دیگر،  هاي درسی، با تغييرات و تحوالت چشمگيري مواجه می یژه برنامهخود، به و

ي فناوري در حال ظهور است و در  ها تغييرات شگرف با شتاب فراوان، در حيطه در تمامی حوزه
هاي درسی  محيط سيال و سرشار از عدم قطعيت و پيچيدگی عصر انقالب صنعتی چهارم، برنامه

(، 1397باشند )رحيمی، ترین فرایند نظام دانشگاهی یعنی یادگيري می گرفتن مهمكه بستر شكل 
نقش با توجه به شود. لذا  با تحوالت بنيادین و اساسی در ساختار و ماهيت خود رو به رو می

هاي درسی آموزش عالی در پاسخگویی به تحوالت این عصر و تجهيز  بسيار مهمی كه برنامه
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این راستا در پژوهش حاضر نيز  رینی در این انقالب بر عهده دارند درآف دانشجویان براي نقش
هاي برنامه درسی آموزش عالی در  ها و مولفه تالش شد تا با استفاده از روش سنتزپژوهی ویژگی

 12ها  بر طبق نتایج حاصل از سنتز داده عصر انقالب صنعتی چهارم مورد شناسایی قرار گيرد.
هاي درسی همسو با عصر انقالب  ، بازطراحی برنامه 4.0وزش عالی ،شامل آم  ویژگی و مولفه

سازي با تاكيد  جهانیسوي استيم، به استم آموزش پروري،  محوري، مهارت صنعتی چهارم، فناوري
اي، تربيت منابع انسانی شایسته صنعت  رشته العمر، رویكرد ميان گرائی، یادگيري مادام بر بومی

ها و  سازي و آموزش نوآورانه، به عنوان ویژگی ، شخصی4.0و صنعت، پيوند برنامه درسی 4.0
 درسی آموزش عالی در عصر انقالب صنعتی چهارم شناسایی گردیدند.  هاي برنامه مولفه

هاي  ها و مولفه توان بيان نمود كه این ویژگی هاي فوق می ها و مولفه در خصوص ویژگی
شوند، در  ی و مولفه خاص این عصر تلقی میمذكور عالوه برآنكه هر یک به عنوان یک ویژگ

وجود دارد كه به موازات  4.0آموزش عالی در یک فضاي كلی باشند.  ارتباط با یكدیگر نيز می
آموزش متناسب و پاسخگو به تحوالت این عصر عصر انقالب صنعتی چهارم شكل گرفته است و 

جود دارد كه در واقع بازاندیشی و 4.0برنامه درسی نيز   4.0باشد. در محيط آموزش عالی  می
توان بيان نمود  باشد. در یک نگاه كالن می برنامه درسی همسو با عصر انقالب صنعتی چهارم می

ارتباطی تعاملی و  4.0و برنامه درسی  4.0، آموزش عالی  كه ارتباط عصر انقالب صنعتی چهارم
و تحوالت گسترده ناشی از این باشد زیرا از طرفی انقالب صنعتی چهارم و تغيير  متقابل می

و از سوي دیگر آموزش  گذارد. هاي درسی آن تاثير عميقی می انقالب، بر آموزش عالی و برنامه
 هاي درسی نيز به عنوان عالی نيز در پاسخ به تحوالت این عصر نقش بسيار مهمی دارد. برنامه

جامعه و تجهيز دانشجویان جهت سازي  در آماده 4.0ترین اجزا و عناصر آموزش عالی  یكی از مهم
توان بيان نمود كه آموزش  رو اهميت بسيار زیادي دارد و به تعبيري می آفرینی در عصر پيش    نقش

 باشد. عالی و در راس آن برنامه هاي درسی كليد دستيابی به انقالب صنعتی چهارم می
هاي به  ها و مولفه نيز همانطور كه پيشتر ذكر گردید ویژگی 4.0در فضاي برنامه درسی 

صورت كه  باشند. بدین آمده مانند یک زنجيره در تعامل و ارتباط متقابل با یكدیگر می دست
شود كه همانند یک  ترین ویژگی و مولفه شناخته می ویژگی فناوري محوري به عنوان محوري

افكند  سایه میگيرد و  ي برنامه درسی به صورت عميقی قرار می ها ها و مولفه چتر بر سایر ویژگی
ي  پيوسته انداز گسترده، در عصر متصل و بهم دهد. در یک چشم ها را تحت تاثير قرار می و آن

هاي درسی جهانی و  محوري ارائه برنامه ي ویژگی فناوري انقالب فناورانه صنعتی چهارم و بواسطه
گردد. در  اي ميسر می هاي نوین و به صورت شبكه گرا( از طریق ظهور فناوري )البته با نگاه بومی

هاي درسی مطابق با توانایی، سرعت، عالیق  سازي برنامه محوري، شخصی این عصر و بر اثر فناوري
گردد. با توجه به ماهيت نوآورانه عصر انقالب صنعتی چهارم   پذیر می و نيازهاي دانشجویان امكان

ها و به  ها و مولفه باشد، ویژگی هاي ذاتی این عصر می و با توجه به این امر كه نوآوري از ویژگی



...هاي برنامه درسی آموزشی عالی در ها و مولفه شناسایی ویژگی  

 287 

بایست رنگ و بوي نوآورانه داشته باشد.  گيري برنامه درسی می طور كلی ساختار و عناصر و جهت
جهت تحقق ویژگی تربيت نيروهاي انسانی شایسته جهت رقابت در بازار كار جهانی عصر انقالب 

هاي سخت )فنی و دیجيتال(  رتپروري و به بيان دیگر پرورش مها صنعتی چهارم، ویژگی مهارت
دهنده حركت از برنامه درسی استم  هاي شناختی )نرم( كه خود به تعبيري نشان به همراه مهارت

به سوي استيم و یا به عبارتی پيوند ميان علوم فنی و مهندسی با علوم انسانی و هنر، در یک 
هاي درسی و  يوند تنگاتنگ برنامهاي و پ رشته اي و پرورش افراد با ذهنيت ميان رشته اتمسفر ميان

و پرورش نيروهاي انسانی كه در محيط شغلی یادگيرنده  4.0بالتبع دانشجویان با صنعت 
گردد جهت ارائه یک   باشد. همانطور كه مالحظه می العمر و هميشگی هستند بسيار مهم می مادام

هاي ذكر  ها و مولفه ژگیبرنامه درسی مطلوب و سودمند در عصر انقالب صنعتی چهارم تمامی وی
توانند در  بایست در كنار همدیگر باشند و منفک از هم نمی هاي نوین می شده با محوریت فناوري

 نظر گرفته شوند. 
توان بيان نمود كه با توجه به اهميت آمادگی جوامع براي  گيري كلی می در یک نتيجه

هاي مختلف در این زمينه، در كشور ورود به عصر انقالب صنعتی چهارم و تالش و اقدامات كشور
ایم و به دنبال نقش و اثرگذاري جهانی در  بر اساس اهداف بلند مدتی كه در نظر گرفتهما نيز 

هاي مختلف هستيم، ناگزیر باید از مسير انقالب صنعتی چهارم عبور كنيم و خود را مهياي  حوزه
توانيم  رعتی كه این انقالب دارد نمیصورت با توجه به دامنه، وسعت و س آن سازیم. در غير این

پذیري جهانی حذف  ي رقابت اي خود را محقق سازیم و از گردونه اهداف جهانی و منطقه
سازي جامعه به طور عام و  هاي درسی در آماده اهميت برنامهبه شویم. در این راستا و با توجه  می

وهاي كار آینده به طور خاص براي دانشجویان به عنوان بخش قابل توجهی از اعضاي جامعه و نير
 هاي پژوهش حاضر با عنایت به یافتهمواجه با عصر انقالب صنعتی چهارم و زیستن در این عصر و 

هاي مذكور و همسو  هاي درسی بر اساس ویژگی گردد و البته ضروري است كه برنامه پيشنهاد می
 طراحی گردد. با موج انقالب صنعتی چهارم تدوین و یا باز
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