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چکیده
مقاله حاضر با هدف واکااوی بنیادهاا و تحاوالت زماورش در دانشاگاههای مهاارتی و فنای و حرفاهای
در پرتو انقالب صنعتی چهاارم نگاارش یافتاه ا ات باا بهاره زیاری ار روش فراتح یا کیفای مباانی

این انقالبها بویژه انقالب صنعتی چهاارم بار مراکام زماورش عاالی و دانشاگاههای مهاارتی و فنای و
حرفه ای برر ی زردید نتاای نشااد داده کاه ضارورت دارد دانشاگاههای مهاارتی و فنای و حرفاهای
در مبانی نظری زمورش های دانشگاهی خاود در پرتاو تحاوالت انقاالب صانعتی چهاارم باارنگری باه
عم زورند چنین بارنگری عمدتا در حاوره انعاااف عادمقاعیات پیچیادزی ا ات انقاالب صانعتی
چهارم بر ا اس دو روند نوظهاور تعریام مایشاود :ار یاط فارف مبتنای بار ناوزوریهاای ک ای و
تغییرات در زماورش مهاارتی و فنای و حرفاهای اا پیشارفته و ار فارف دیگار ت فیام و همگرایای
فناوریها در انقاالب صانعتی باا ترکیبای ار اناااد و فنااوریهاا مانناد :چااپ اه بعادی واقعیات

] [ Downloaded from ihej.ir on 2023-01-09

نظری و ریر اخت های تحوالت ناشای ار چهاار انقاالب صانعتی برر ای شاده ا ات زنگااه تاا یرات

افموده رایانش اباری هولاوزرام بیومتریاط اینترنات اشایا هاوش م.انوعی را در تهات خادمت

 2استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز – اهواز – ایران sshahi@scu.ac.ir
 3دانشجوی دوره دکتری تخصصی مدیریت آموزشی دانشگاه شهید چمران اهواز -اهواز – ایران
این مقاله با حمایت قطب آموزش مداوم دانشگاه شهید چمران اهواز تهیه و چاپ گردیده است.
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بهبود و اناباق یادزیری برای پا خگویی بهتار باه انتظاارات تامعاه و انقاالب صانعتی چهاارم ا ات
در چنین شرایای نظام صالحیت حرفاهای باا رویکارد ناشای ار مباانی نظاری انقاالب صانعتی چهاارم
ظاهر شده ا ت
ک ید واژه  :زمورش مهارتی و فنی و حرفهای دانشگاه فنی و حرفهای انقالب صنعتی چهارم

بیاد مااله
هدف آموزش عالی به طور کلی و تحصییت

مید

دانشیگاهی بیه طیور میا

هاسیت کیه میورد بحی

و

جدل قرار گرفته است (کر .)2009 ،در حیالی کیه بیرای برمیی  ،نقیی اایلی دانشیگاه هیا ارا یه آمیوزش و
آموزش فنی و حرفیهای اسیت و منیافآ آنهیا از نسیر سیودمندی اجتمیاعی ییا اقتصیادی سینجیده مییشیود ،
ارزش آنها برای دیگیران بیشیتر از نسیر توسی ه و ارتقیاء نسیری اسیت .آییا دوگیانگی بیین آمیوزش عیالی در

آموزش مهارتی در مراکز آموزش عالی و دانشگاهی بر چه بستری قرار داردر
جهان در شرایط آشیتتهای قیرار دارد و همیهی نسرییهپیردازان و آینیدهپژوهیان افعیان دارنید کیه «هیی چییز
قط ی نیست» و همیین مسیاله سینب ناپاییداری ،عیدمقط ییت ،پییییدگی و ابهیام جهیان شیده اسیت و میا را
بییه عصییر انقییتر ایین تی چهییارم1وارد کییرده اسییت .انقتبییی کییه در حییال تیییییر بنیییادین سیین

زنییدگی،

سامتار سازمانها ،کار و روابطمان اسیت .در ایین انقیتر چیالی پیییروی سیازمانهیا ننییکیردن سیامتار
سییازمانشییان بییا ویژگیییهییایی اسییت کییه در شییرایط پیییییده و پویییای امییروز ،تییارآوری و پایییداریشییان را
افییزایی میییدهنیید (اسییمیت و پوردهنییاد :14،109 :1397 2،مییدین ا3؛  ،2019هینییت الییه پییور و هم ییاران،
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زمینییه فنییی و حرفییه ای و نسییری واق ییی اسییت یییا کییافر اسییتر و فییراز و فرودهییای بنیادهییای نسییری

.)1399

Fourth Industrial Revolution

2

Smith and Purdenhad

3

Kehdinga George Fomunyam
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واکاوی بنیادها و تحوال

تیییییر و تحییوال

دانشگاههای مهارتی و فنی و حرفهای در پرتو انقتر ان تی چهارم 3/

ناشییی از انقتبهییای ایین تی و جهییانی شییدن سییامتار نسییام دانشییگاهی مهییارتی و فنییی و

حرفهای را در تییییرا

عمیقیی فیرو بیرده اسیت .نسیام دیسییولین محیور رشیتههیا و برنامیه درسیی موویو

محییور رمییت بییر بسییته و نسییام ت مرگرایییی و میییانرشییتهای محییوری نمایییان شییده اسییت .آمییوزشهییای
محنوس در کتس جای مود را به آمیوزشهیای آزادآنتیین ییا همیان میو هیا دادهانید .در انقیتر این تی
چهییارم کییه زیربنییای آن اینترنییت و دیجیتییالی بییودن اسییت ،سییخن از همگرایییی و امتییزا فنییاوریهییای
فیزی ییی ،زیسییتی ،دیجیتییالی و اجتمییاعی اسییت ،کییه تییییرا

بنیییان براف نییی در سییامتار نسییامهییا و نهادهییا

ایجاد مواهد کرد .سیامتارها بیه سیمت همگراییی بیشیتر مییه نمیودهانید .سیخن از اینترنیت اشییا اسیت کیه
این هم بیه نوبیهی میود سیامتار آمیوزش و ییادگیری و بیهطیور کلیی نسیام دانشیگاهی را دگرگیون مواهید
کرد.
موسسییا

و تحقیقییا

بسیییاری وجییود دارد کییه مسییالهی آینییده نسییام دانشییگاهی و آمییوزش عییالی را مهییم

جلییوه دادهانیید و اییین نشییان از اهمیییت پییژوهی حاوییر در اییین حیطییه مطال ییاتی اسییت .مطال ییا

(هوثیمییان و هم ییاران2011 1،؛ کییولنر و سییایرز ،)2010 2،راهنییرد ملییی

بییرای آمییوزش عییالی تییا ( 2030گییروه اسییتراتژی ،)2011 3،تصییویر سییازی  :2035آینییده آمییوزش عییالی
(بیییتس ،جاسیییمان و شییییلی ،)2009 4،سیییناریوهای آمیییوزش عیییالی آینیییده (کونیییاوی ، )2008 5،شیییورای
انجمیینهییای آمییوزش عییالی آمری ییا و کانییادا (کلدسییتاین ،)2006 6،مرکییز تحقیقییا

آموزشییی و نییوآوری

7

( ،)2005آمییوزش عییالی و دانشییگاههییا در قییرن ( 21بییر و هم ییاران ،)2002 8،متهییوم شناسییی آینییده پژوهییی
در آموزش عیالی (مهیدی ،)1392 ،آینیدهشناسیی آمیوزش عیالی :راهنردهیا و پیامیدهای سیازگاری بیا محییط

1

Huisman et al
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رهنییری آمییوزش عییالی انگلییی

بنیییاد
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Kubler & Sayers
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The Strategy Group

4

Blass, Jasman & Shelley
Conway
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Goldstein
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OECD
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Boer et al
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(مهیدی ،)1394 ،راهنیری و رهنیری علمیی در نسیام آمییوزش عیالی"سیناریویی از آینیده دانشیگاه و دانشییگاه
آینده" :ماموریتگراییی-انطنیا بیا تییییرا

محیطیی-توسی ه مشیارکتهیای دمیوکرا

هم ییاران ،)1395 ،دانشییگاههییای آینییده (امیییری ،امیییری و کییریم ،)1397 ،تیییییرا

(جیمزتیی هیری

و

آتییی آمییوزش عییالی و

دورنمیای دانشییگاههیای آینییده (جمشیییدی و هم یاران ،)1397 ،سییناریونگاری آینییده آمیوزش عییالی ایییران و
کییارکرد فنییاوری اطتعییا

در آن (منتسییر و فتحتییی ،)1394 ،دانشییگاه ایرانییی در سییوهر بییینالمللییی :بییین-

المللییی شییدن آمییوزش عییالی و آینییده دانشییگاه در ایییران (حسییینی مقییدم ،)1396 ،ارا ییه سییناریوهای آینییده
آمییوزش عییالی کشییور بییا اسییتتاده از روش نقشییه شیینامتی فییازی (اایییری و اکنرپییور شیییرازی )1397 ،و
انیوا مقیاال

و پنیههیای تخصصییی مییز آینیدهپژوهیی آمیوزش عییالی در موسسیه پیژوهی و برنامیهریییزی

آموزش عالی وزار

علوم ،تحقیقا

و فناوری...

به طور کلی در منیانی نسیری میرتنط بیا مهیار

و آمیوزشهیای فنیی و حرفیه-ای در مراکیز آمیوزش عیالی

جهانی از گذشیته دور شیاهد رابطیه انسیان بیا اقتصیاد و محییط کیار در گیذر زمیان و تحیول تیاریخی دچیار

و عراههای اقتصادی هستیم.
الف ی دوره تنو گرایی و کسیب مهیار

و دانیی در حیین زنیدگی و کیار؛ قنیه از شی هگیری نسیام دولیت

ییی ملییت و تقسیییم کییار بییین دسییتگاههای اجرایییی و سییازمانی افییراد از بییدو تولیید تجییارر و آمییوزش و
اطتعییا

الزم را بییرای حضییور در عروییه زنییدگی بهاییور

میگرفتند .در واقآ ی

مسییتقیم از مییانواده ،دوسییتان و مح ییط فییرا

نسامی از تنو و ت مرگراییی بیر زنیدگی بشیر حیاکم بیود .در ایین نسیام هیر فیرد بیه

اندازه نیاز مود و نه کم و نه زیاد تجارر مورد نیاز زندگی و حرفه و کار مود را فرا میگرفت.
ر ی دوره تولی ید اننییوه و تت ی ی

نسامهییای آموزش یی و مهییارتی از بییازار کییار؛ بییا تخصص یی شییدن علییم و

] [ Downloaded from ihej.ir on 2023-01-09

دگرگونی شده اسیت؛ لیذا میا شیاهد سیه دوره مهیم در مصیو

رابطیه بیین نسیام آمیوزش و مهار سیازی

فناوری و ظهور پارادایم جدییدی از روابیط دولیت ی ملیت و بیهویژه اییده تقسییم کیار بیه تیدریج نهادهیای
اقتصیییادی از آموزشیییی تت یییی

شیییدند .میییدارس ،دانشیییگاهها و مراکیییز آموزشیییی مسیییئولیت تربییییت و

تقسیم کاراست مدار رسمی مرجآ االی استخدام و مشارکت در بازار کار بود.

] [ DOR: 20.1001.1.20088000.1399.12.3.5.6
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شیدن مجیدد نسامهیای آموزشیی و مهیارتی بیا بیازار کیار .در ایین دوره

ارزش و ااالت ایرف میدار بیاالتر بیرای دسیتیابی بیه مشیانه و مزیتهیای اقتصیادی جیای میود را بیه
تجربیه و مهیار

و تخصییش ناشیی از ف الییت در محییط کیار داده اسییت .ایین دوره کییه از دو دهیه گذشییته

ظاهر شده اسیت بیه تیدریج و مسیتمر موجیب ارتنیار هرچیه بیشیتر آمیوزش و مهیار
است .بهگونهای که تجربه و آمیوزش تیو م بیا کیار و ارتنیار بیین مهیار

بیا بیازار کیار شیده

و کسیب و کیار نقیی برجسیتهای

یافتییه اسییت .بییه تییدریج در کنییار گذرانییدن دورههییای آموزشییی میید دار و دوره از محیییط کس یب و کییار
مسیئله تجربیه و مهار انیدوزی بیرای تربییت منیابآ انسیانی ارزش مهمتیری پییدا کیرده اسیت .در ایین دوره
اقتصییاد جهییانی بییر مننییای دانییی و مهار بنیییان ت ریییف و روی ییرد جدییید بییه مسییئله دانییی و مهییار
بییهوجود آورد .در متهییوم جدیید کیتی یت سییرمایه انسییانی اییرفاب بییا مییدر دانشییگاهی و درجییا

تحص ییلی

قابییه ارزی یابی ننییود .بل ییه کیتی یت تییاب ی از متییرهییای مت ییدد دانش یی ،مهییارتی و بینش یی اسییت کییه فییرد
بهاییور

زنییده از مح ییط واق یی زنییدگی و اقتصییاد و در رابطییه بییا مسییا ه مهییم زنییدگی کسییب میکنیید.

بنییابراین ،نسییام اییتحیت حرفییهای در دوره سییوم ظییاهر و تقویییت شییده اسییت .بسیییاری از کشییورهای
پیشییرفته دنی یا نسییام اییتحیت حرفییهای مل یی مییا

مییود را سییازماندهی کردهانیید .سییازمانهای بینالملل یی

مانند یونس و ،آیسسی و ،سیازمان جهیانی کیار ،بانی

جهیانی ،و  ...تأکیید فزاینیدهای بیه طراحیی نسیام ملیی

اتحیتهای حرفهای دارند .این نسام بیا اهیداف ایجیاد ارتنیار بیشیتر بیین محییط هیای آموزشیی و محییط
کار ،ارتقای کیتیت فرآینید سینجی و ت ییین ایتحیت حرفیهای نییروی کیار ،ییا اعتنیار بخیی بیه تجیارر
فنی و حرفیهای افیراد ،افیزایی توانیایی کارفرماییان بیرای شناسیایی و دسترسیی بیه نییروی انسیانی مناسیب،
و همینیین کییاهی هزینییههای اقتصییادی و اجتمییاعی جییدایی آمییوزش از محییط واق یی زنییدگی توسی هیافته
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(مهرعلیزاده )1398 ،

است.
چنین نسامی درادد است تا بیه چنید مسیئله مهیم ی نیی ،رسمیتبخشیی بیه انیوا ایتحیتهای حرفیهای،

مسییتند جهییت احییراز اییتحیت حرفییهای ،انطنییا و ت یییین ارتنییار منطق یی ب یین سییطوم مختلییف آمییوزش
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نسییری و مهییارتی و سییطوم مختلییف اییتحیت حرفییهای و بهنییود ارتنییار مسییتمر و اثییربخی بییین نسییام
اشتیال ،نسام آموزش نسری و نسام آموزش مهار

و فناوری بهطور ویژه توجه کند.

از سوی دیگر چنیین تیییراتیی در نسیامهیای آمیوزش مهیارتی و فنیی و حرفیهای ریشیه در بنیادهیای نسیری
چهییار انقییتر ایین تی بییوده کییه تییاکنون کشییورها پشییت سرگذاشییته انیید .ت نیییر انقییتر ایین تی چهییارم،
نخستین بیار در کنتیران

داووس سیال  2016بیه کیار گرفتیه شید (مجمیآ جهیانی اقتصیاد .)2018 ،انقیتر

ایین تی چهییارم را میییتییوان بییا گسییترهای از فنییاوریهییای نییوین ت ریییف نمییود .اییین انقییتر ،جهییانهییای
فیزی ی ،دیجیتالی و زیستی را به ی یدیگر هیم جیوش داده و بیر همیه رشیتههیا ،اقتصیاد و اینایآ ،اثیر میود
را فرود میآورد .پایههای انقتر این تی چهیارم ،انقتبیی دیجیتیالی اسیت کیه بیر اسیاس شییوههیای نیوینی
تدوین گردیده که فنیاوریهیا مییتواننید در جوامیآ نتیوف یافتیه ،النیه گزییده و حتیی در بیدن انسیان کاشیته
شییوند (شییوار .)1396 ،از چهییارمین انقییتر ایین تی انتسییار مییرود زمینییه اقتصییادی ،اجتمییاعی و فرهنگیی
ف لی را تیییر ش ه دهد و نتایج میره کنندهای داشته باشد (کویزومی.)2019 1،

نیروی انسانی مانند دانشگاهها نییز تییییر میییابنید و مرزهیای جدییدی پیرامیون دنییای کسیبوکیار در حیال
ش ی هگیری اسییت .اییین تیییییر و تحییول بییرای میلیونهییا شییانه و کارفرمییا در سراسییر جهییان محسییوس و
قابهمشیاهده اسیت .دنییای آینیده کسیبوکار ،فرایتهای زییادی را در میود نهتتیه دارد کیه اگیر بهدرسییتی
از آنها استتاده شود ،رفاه اقتصیادی ،پیشیرفت اجتمیاعی و شی وفایی فیردی را بیه دننیال مواهید داشیت .امیا
دستیابی به این فرایتها نیازمنید تیییراتیی اساسیی در عرایههای گونیاگون اسیت .طیی ایین فرآینید ،نسیام
آموزشییی و مهییار آموزی نیییروی کییار ،سیاسییتهای بییازار کییار ،اسییتراتژیهییای تجییاری جهییت توسیی ه
مهار ها و مدیریت استخدام و قراردادهای اجتماعی موجود باید متحول شود.
عییتوه بییر ماهیییت و اب ییاد انقییتر ایین تی چهییارم مسییاله مهمتییر آنسییت کییه ابهامییا
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بیا ظهییور انقیتر ایین تی چهیارم ،بازارهییای کسیب و کییار و بیه تن یییت از آن مهیار

و مراکییز تربیییت

و گسسییتهییای

تجربییی در پییژوهیهییای گذشییته در زمینییه آمییوزش مهییارتی و فنییی و حرفییهای در سییطم مراکییز آمییوزش

انقییترهییای فییو چگییونگی همسییویی اسییتراتژیهییای کییتن و بخشییی در زمینییه مییدیریت منییابآ انسییانی،
Koizumi

1
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عییالی و دانشییگاهی را واکییاوی نماییید .علیییرنم وجییود مطال یا

گسییترده در اییین زمینییههییا امییا در همییه

واکاوی بنیادها و تحوال

آمییوزش ،یییادگیری و مهییار
منح ی

دانشگاههای مهارتی و فنی و حرفهای در پرتو انقتر ان تی چهارم 7/

و فنییی و حرفییهای همییواره یی

نییوآوری و آموزشییهای مهییارتی از مناح ی

چییالی بییزرس بییوده اسییت .بییه طییور ویییژه

بسیییار اولویییتدار بنگییاههییا در انقییتر ایین تی چهییارم

شییده اسییت .زیرسییامتهییای نییوآوری در ایجییاد ظرفیییتهییای یییاددهی و یییادگیری ،آمییوزش ،کییارفرآینی
اثرگذارنید .ایین مسیأله بییانگر آن اسیت کیه عوامیه تأثیرگیذار بیر طراحیی اسیتراتژی کیتن و بخشیی بنگیاه
بویژه در زمینیه میدیریت منیابآ انسیانی ،آمیوزش ،ییادگیری و کیارآفرینی مهیارتی مییتوانید متیأثر از محییط،
نو شرکتهای مورد مطال ه ،منطقه جیرافیایی مورد مطال ه و عوامه دیگری باشد.
لذا مساله اساسیی کیه بیا ظهیور انقیتر این تی چهیارم بوجیود آورده آنسیت کیه سیه انقیتر این تی
گذشته هر کدام بر بنیادهیای نسیری و چیارچورهیای اقتصیادی و اجتمیاعی و فرهنگیی ماایی پاییه رییزی
شییده انیید .اییین بنیادهییا بییر ماهیییت و روی ردهییای آمییوزشهییای مهییارتی و فنییی و حرفییه ای در مراکییز
آموزشی بویژه در دانشگاه تاثیرا

زییاد بیر جیای گذاشیته اسیت .لیذا سیوال اایلی مقالیه حاویر آن اسیت

کییه انقییتر ایین تی چهییارم در بییر آمییوزش مهییارتی و فنییی و حرفییهای دانشییگاهها و مراکییز آمییوزش عییالی

وحرفه ای را دگرگون سامته استر

وال اص ی
انقتر ان تی چهیارم در بیر بنیادهیای نسیری و چارچوبهیای م رفیت شناسیی آمیوزش مهیارتی و فنیی
و حرفهای دانشگاهها و مراکز آموزش عالی چه تاثیراتی گذاشته استر

واالت فرعی
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چییه تییاثیراتی بییر جییای گذاشییته اسییتر و اییین انقییتر چگونییه بنیانهییای نسییری و پایییه آمییوزشهییای فنییی

 .1انقییترهییای ایین تی دارای چییه ویژگییی هییایی هسییتند و وجییوه امییتتف و اشییترا آنهییا در
بخی آموزشهای مهارتی و فنی و حرفهای چیستر

دانشگاهی چه تاثیراتی بر جای گذاشته اندر
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 .2ویژگی ها و تاثیرا

انقیتر این تی بیر بنیادهیای نسیری آمیوزش مهیارتی و فنیی و حرفیهای
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روششنا ی تحقیم
تحقیییح حاوییر حااییه یی
تحوال

کییار مطال ییاتی در دانشییگاه شییهید چمییران بییرای بررسییی و واکییاوی بنیادهییا و

دانشیگاههای مهیارتی و فنیی و حرفیهای در پرتیو انقیتر این تی چهیارم اسیت .در مقالیه حاویر

بییرای بررسییی سییوال ااییلی و فرعییی پییژوهی از روش توایییتی و روش تحقیییح فراتحلیییه کیتییی اسییتتاده
شده است .در این زمینه از مقیاال
میورد بررسییی اطتعییا

انگلیسیی و فارسیی منتشیر شیده طیی  5سیال گذشیته در زمینیه موویو

الزم اسییتخرا گردییید .انتخییار روش فراتحلیییه کیتییی بییه دالیییه روش شیینامتی و

میرتنط بیودن آن بیا مسیاله میورد بررسییی اسیت  .هیومن ( )1387و مل تنیری ( )1387در ت رییف فراتحلیییه
آنییرا« :روشیییی کیییه بیییر اسیییاس آن سییی ی میشییود ،تتاوتهییای موجییود در تحقیقییا
اسییتنتا کییرد و در رسیییدن بییه ی ی

انجییام شییدق قنلییی را

سییری نتییایج کلییی و کییاربردی از آن بهییره بییرد» .فراتحلیییه بییا مییرور

نساممند منیابآ ،بیرای پییدا کیردن ،ارزشیییابی ،ترکییب و در ایور

نییاز ،جم ننیدی آمیاری ،بیه تحقیقیاتی

میوییردازد کییه قیینتب دربییارق مووییو مااییی بیییه رشییت تحریییر درآمییده انیید .مهمتییرین مزیییت مطال ییا

افزایی میدهد .همیین مصوایییت سیینب شییده اسیت کیه در سیالهای امییر ،ت یداد مقالههیای مربیور بیه
فراتحلیه افزایی چشیمگیری داشیته باشیند(روا یان.)1384 ،
جام ییه آمییاری و نمونییه پییژوهی :در اییین پییژوهی بییرای دسییتیابی بییه اطتعییا

الزم و واکییاوی موو یو

ت ییداد  18مقالییه مییارجی و  33مقالییه فارسییی مییرتنط از چهییار پایگییاه دادق علمییی کشییور (پایگییاه مجییت
تخصصی نور ،مرکیز اطتعیا

جهییاد دانشییگاهی کشییور ،بانیی

اطتعییاتی نشییریا

کشییور و پرتییال

جییامآ علییوم انسییانی) و موتیییور جسیتوجوگر گوگیه احصییا شیده انید .الزم بییه تووییم اسیت در فراینیید
جسییتجو ،مقییاال

مییرتنط شناسییایی ،مطال ییه ،دادههییا و نتییایج و دسییتاوردهای آنهییا مطال ییه و بییر اسییاس
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فراتحلیه این است که بییا ادنییام نتیجیی مطال ییا

مختلیف ،قیدر

مطال یه را بیرای ییافتن نتیایج م نیادار

تحلیه محتوای مطالب هر مقاله با دو سوال االی پژوهی تحلیه و بررسی شدند.
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یافتههای نظری پژوهش

واکاوی بنیادها و تحوال

دانشگاههای مهارتی و فنی و حرفهای در پرتو انقتر ان تی چهارم 9/

شناسییایی بسییترها و زیرسییامت هییای اقتصییادی ،اجتمییاعی ،فرهنگییی و فنییاوری انقتبهییای ایین تی
ی ی از سواال

االی مقاله حاویر بیوده اسیت .ویژگیی هیای انقیترهیای این تی و وجیوه امیتتف

و اشییترا آنهییا در بخییی آمییوزشهییای مهییارتی و فنییی و حرفییهای در اییین قسییمت بررسییی شییده
است.
انقتر این تی مجموعیهای از دگرگیونیهیای فنیی ،این تی ،اقتصیادی و اجتمیاعی بیود کیه بیه مید
ییی

قییرن ( 1850-1750میییتدی) در انگلسییتان پدیییدار شیید و بییه دیگییر کشییورها راه یافییت .اییین

دگرگونی که بر ظهور اقتصیاد منتنیی بیر این ت ،بیه جیای اقتصیاد منتنیی بیر نییروی کیار و کشیاورزی
استوار بود ،زمینه بیروز تحیوال

ف یری ،فلسیتی ،سیاسیی و حقیوقی عسیمیی را فیراهم سیامت .بیدین

سیینب ،مورمییان ،انقییتر ایین تی را ی ییی از مهییمتییرین وقییایآ تییاریخی جهییان قلمییداد کییردهانیید
(کریمیان و عطارزاده.)1390 ،
نخستین انقتر ان تی از اواسط سده هجدهم (حدود  1760میتدی) تا نوزدهم در اروپا و آمری ا رخ داد .طی
همراه ماشین بخار ،نقی محوری در این انقتر ان تی ایتا کرد .دومین انقتر ان تی ،بین  1870و  ،1914تا
آستانه جنگ جهانی اول ،رخ داد .در این دوره ان ت نتت ،ان ت فوالد و ان ت بر پدیدار شد و با استتاده
از نیروی بر  ،فرایند تو لید اننوه ش ه گرفت .مهمترین امتراعا
ونط او

این دوره عنار

بودند از تلتن ،چراغ بر ،

و موتور احترا درونسوز .سومین انقتر ان تی موسوم به انقتر دیجیتال ،مربور به تحول

فناوریهای ال تری ی و م انی ی آنالوس به فناوریهای دیجیتال میشود .طلی ه این انقتر از ب د از جنگ جهانی
دوم با ابدا ترانزیستور شرو میشود؛ اما تحول اساسی از دهه  1980به ب د رخ میدهد .پیشرفتهای انقتر
دیجیتال عنارتند از رایانه شخصی ،اینترنت و فناوریهای اطتعا
ت نیر انقتر ان تی چهارم ،نخستین بار در کنتران
بنیانگذار و مدیر ارشد کنتران

و ارتناطا .
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این دوره ،جوامآ عمدتاب کشاورزی و روستایی تندیه به جوامآ ان تی و شهری شدند .ان ت نساجی و آهن به

داووس سال  2016به کار گرفته شد .کتوس شوار،

داووس ،در کتار «انقتر ان تی چهارم» وجه تمایز آن از انقترهای پیشین را

فناوریهایی مانند Kindle،iPad ، iPhone

Android ،Airbnb ،Uber ،G 4 ،و  ...که

فااله میان سوهرهای فیزی ی ،رایانشی و زیستی را کمرنگ یا حذف میکنند ،مشخش میشود .این دوره با ظهور
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تشریم کرده است .انقتر ان تی چهارم ،چهارمین دوره االی از بدو انقتر ان تی است .این دوره با ظهور
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فناوریهای نوین در چند حوزه رباتی  ،هوش مصنوعی ،زنجیره بلوکی ،نانوت نولوژی ،پردازش کوانتومی ،زیست
فناوری ،اینترنت اشیا و مودروهای مودران همراه است .این انقتر ،که نسام تولید ،مدیریت و ح مرانی را در
هر ان ت و هر کشوری متحول میکند.
شهرهای هوشمند ،ان ت هوشمند ،کشاورزی هوشمند ،حمه و نقه هوشمند و بهداشت و درمان هوشمند
مصادیقی از پیشرفتهای انقتر ان تی نسه  4هستند و بت چین یا پلتترمهای مالی و ارز دیجیتال و دیگر
حوزههای زندگی به وجود مواهند آمد .در واقآ به زبان ساده میتوان این چنین بیان کرد که بت چین ی
توزیآ داده منتنی بر اجتما میلیونها نقطه اشترا

است که به اور

پایگاه

هم زمان دادههایی در آن ثنت و ااتم

میشود که میتوان با بهرهگیری از این پلتترم باز ،آزاد و در عین حال پیییده ،به تنادال

مالی ،علمی و اطتعاتی

پردامت که از مهمترین فناوریهای منتنی بر پلتترم بت چین میتوان به ارزهای دیجیتال رمزنگاریشده همیون
بیت کوین اشاره کرد.
در چند سال امیر ارزهای دیجیتال رمزنگاریشده بسیاری همیون بیتکوین ،مونرو ،ریوه و اتریوم از محنوبیت

دیجیتال هستند؛ چراکه این روزها بسیاری از افراد با مرید و استخرا این ارز توانستهاند به پول زیادی دست پیدا
کنند .در حال حاور سامانههای اداری و بان ها در م رض جرا م ساینری قرار دارند؛ اما بت چین میتواند
جلوی همه آنها را بگیرد .بت چین میتواند با استتاده از جایگزین کردن پردازشهای موجود پیییده ،تمام
تراکنیهای انجامشده را ونط و نگهداری کند.
به طور کلی سه محور االی انقتر ان تی  4عنارتند از حوزه فیزی ی ،زیستی و دیجیتال ،اما این انقتر ان تی
دارای ی
قدر

زیرسامت فلستی ،اجتماعی و مدیریتی است .زیرا درادد است نسام کنونی تولید م رفت ،ثرو ،

و منزلت اجتماعی را بازسازی کند .بنابراین انقتر ان تی  4دارای چند ویژگی شامه ی

فرایند تولید،

ی

نسام تجمآ سرمایه ،مجموعه مقررا  ،روشها و ارزشها ،نسام اجتماعیسازی افراد و گروهها و جام ه و

ی

چهار عامه فو را در بر میگیرد .در بسیاری از کشورهای پیشرفته

تش ه اجتماعی که به حسب ورور

است تا بتوانند در آینده این تحوال

سهمی داشته باشند.
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جهان برای استقنال از این تیییر بسیار مهم فلستی ،اقتصادی ،اجتماعی و مدیریتی سندهای متصلی در دست تهیه
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و استقنال بینسیری برموردار شده و کاربران بسیاری در جهان به دننال استخرا و تندیه پولهای مود به ارزهای

واکاوی بنیادها و تحوال

دانشگاههای مهارتی و فنی و حرفهای در پرتو انقتر ان تی چهارم 11/

سه انقتر اول به طور اریم آناز نشدند و یا به طور اریم به پایان نرسیدند .در واقآ آنها به عنوان «انقترهای»
پ

از آناز تحول ان تی و یا پ

از پایان آن نامگذاری شدند .این انقتبهای ماموش بودند که طی سالهای

ب د ،همینان به افزایی رفاه ادامه دادند (گونال .)2019 1،مطال ه مهرعلیزاده ( )1384در زمینه راهنردهای مطرم
در سطم اقتصاد مرد ،کتن و بینابین و وجوه افترا سازمان های فوردیسم ،فورد نوگرا و پسانوگرا این نتیجه
حااه شد که الگوهای فورد نوگرا و پسانوگرا به لحاظ سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی از دو سامتار متتاو
برموردار هستند .در این قسمت با توجّه به ویژگیهای الگوهای یاد شده برای تحلیه وو یت سازمان ها و ان ت
به منسور ت یین جایگاه سازمان بر حسب نو فناوری ،تیییرا

سازمانی ،توس ه منابآ انسانی با تأکید بر آموزش

نیروی انسانی و بهره برداری از دانی کارکنان الگویی ارا ه شده است.

نوگرا و پسانوگرا (مهرعلیزاده)1999 ،

نسییام تولییید فوردیسییم

نسام تولید فورد پسانوگرا

نسام تولید فورد نوگرا

(اننوه)
وو یت فن آوری و ماشین آال
چنیید منسییوره و

ت یین شیده بیرای تولیید

سییازکار بیییا نیییو کاالهیییای

سییازکار بییا نییو کاالهییای

کاالها،

درمواسییییتی ،ماشیییییینآال

درمواسییییتی ،ماشییییینآال

تحقیح و توس ه مجزا،

من طیییف ،طراحیییی و تولیییید

من طییف ،طراحییی و تولییید

تولید موردی

توسییط رایانییه یییا اسییتتاده از

توسییط رایانییه یییا اسییتتاده از

 CAMو

فنییییاوری  CAM ،CADو

CNC

CNC

1 Gunal
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ماشییینهییای مشییخش و

ماشییینآال

فنییییاوری ،CAD

ماشییینآال

چنیید منسییوره و
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جدول  :1الگوی ایدهآلی از وو یت فناوری ،سازماندهی کار و توس ه منابآ انسانی در سه الگوی سازمانی فوردیسم ،فورد
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نسییام تولییید فوردیسییم

نسام تولید فورد نوگرا

نسام تولید فورد پسانوگرا

(اننوه)
 -تولید به موقآ

 -تولید به موقآ

سازمان و راهنرد کار

وظییییییایف کییییییاری

وظییییایف مجییییزا و ب ضییییاب

مشیییانه بیییاز وگسیییترده و

استاندارد شده

کارگروهی

چند مهارتی

سلسله مراتیب سیازمانی

کارگران ثابت .پیرامونی

ارتنیییار نزدی تیییر کیییارگران

و تقسیم وییژه کیار بیین

کییاهی نقییی اتحادیییههییای

فنی و دستی

کارگران دستی و فنی

کارگری

انجام کار توسیط گیروههیای

تأکییید بییر کارکردهییای

ننیییسییازی و توس ی ه شیییلی

کاری مستقه

برنامیییییییهرییییییییزی،

حیطه کنترل متوسط

کنتییرل کیتیییت مسییتمر بییه

سیییازماندهی ،کنتیییرل و

استقتل کار اند

وسیله کارگران

مشییارکت کییارگران و مییدیران

چرمی شیلی باال

حیطه محدود کنترل

در بررسی کیتیت تولیدا

مشیییارکت ف االنیییه همیییه

مجزا بودن کنتیرل کیتیی

کوشییی در ایجییاد سییازمان

کارکنیان در طراحییی ،اجییرا و

از فرایند تولید

یادگیرنیییده بیییا تأکیییید بیییر

ارزیابی

ان طیییاف در ت یییداد نییییروی

سییازمان یادگیرنییده بییا تأکییید

انسانی

بییر ان طییاف درف الیییتهییای

تأکید بیر کارکردهیای برنامیه-

نیروی انسانی

ریییزی ،سییازماندهی ،کنتییرل و

تأکید بیر کارکردهیای ایجیاد

نسار

برای مدیران

نسار

برای مدیران

هویییت سییازمانی ،آمییوزش و
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استاندارد شده

استاندارد شده

سازمان مسطم
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تولییید اننییوه محصییوال

تولیییید اننیییوه محصیییوال

نسییام تولییید پسییانوگرا بییا

واکاوی بنیادها و تحوال

نسییام تولییید فوردیسییم

دانشگاههای مهارتی و فنی و حرفهای در پرتو انقتر ان تی چهارم 13/

نسام تولید فورد نوگرا

نسام تولید فورد پسانوگرا

(اننوه)
ابت یییار و

ارتقیییای قیییدر

حتظ ی وارچگی سازمان

توس ه منابآ انسانی ،آموزش و ایجاد مهار
وجود فاایله زییاد بیین

بیییر حیییح میییدیران بیییرای

در مدیریت کار و تولید

انسانی در کار

مهار های پایین

کار

چانهزنی دسته جم ی

تأکید کیارآموزی بیر وظیایف

مهییار هییای سییطم بییاالتر و

مهار های پایین

چنیید کانییه و آمییادهسییازی

تقاوییییای بیشییییتر بییییرای

کیییییارآموزی ویییییمن

کیییارگران بیییرای اسیییتتاده از

افزایی مهار ها

بیا تأکیید

رایانییییه در کاراسییییتخدام و

تأکییید زیییاد بییر کییارآموزی و

بییر نسییم و انضییینار و

اجتمییاعیسییازی کییارگران بییا

مهار های چندگانه

احتیییرام بیییه قیییدر

توجییه بییر مییدار تحصیییلی،

تأکید بیر مهیار هیایی نسییر

مافو

رفتارهییای آنییان و مصییاحنه و

رایانییییه ،حییییه مسییییأله،

دستمزدهای باال

پیییاالیی کیییارگران جیییوان

ارتناطیییییییا

و گیییییییروه

ارتقییییای و پیشییییرفت

کنتیییرل کیییارگران از طرییییح

کاراسیییتخدام و اجتمیییاعی-

شیلی پایین

رایانییه ،گییروه کییار و فشییار

سازی بیا توجیه بیه مهیار -

اسییتخدام و اجتمییاعی-

گروهی

هییای اساسییی ،دانییی فنییی،

سییازی کییارگران بییا تییو

انگیییزش و پییاداش بییا بهییره-

متقیییت و شخصیییت ممتییاز

جییییه بییییر مییییدار

گیییری از دسییتمزد بییاالتر و

و پییاالیی کییارگران جییوان

تحصییییلی ،رفتارهیییای

وظیییایف مت یییدد مشیییارکت

و عتقمنیید وجییود شییرایط
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پیییایین بیییودن روابیییط

پایین بودن اعتماد

بییاال بییودن اعتمییاد در محیییط
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مییدیریت و کییارگران و

مدیریت تأکید

مدمت انید

میشود

سییهیم بییودن هم یه کییارگران
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نسییام تولییید فوردیسییم

نسام تولید فورد پسانوگرا

نسام تولید فورد نوگرا

(اننوه)

دهییی فرهنییگ سییازمانی

پیشییرفت شیییلی انیید پایییه-

بییرای هم یه کییارگران فییراهم

از طریییح مجنییور کییردن

ریییزی فرهنییگ سییازمانی از

بیییودن ادامیییه تحصییییه در

کییییارگران در احتییییرام

طرییییح میییدارس و برنامیییه

مقییاطآ عییالی بییرای سییازمان

گذاشییتن بییه مییدیران،

درسی و احترام بیه میدیران و

ارتقیییاء و پیشیییرفت شییییلی

و

اهییداف سییازمانی .همینییین

باال

میییدیران و

نمادهیییایی نسییییر پوشییییدن

ش ی هدهییی فرهنییگ کییار از

و

و

طریییح کییار گروهییی،همینین

رسییتوران ،جشیینهییای

رسییییتوران واحیییید بییییرای

پایهرییزی فرهنیگ سیازمانی

مربییور بییه سییازمان و

کییارگران و مییدیران ،سرکشییی

از طرییییح نمادهیییایی نسییییر

پوشییییدن لنیییاسهیییای

ر ییی

و م ییاونین از محیییط

پوشییییدن لنیییاس همسیییان،

متمایز

کییار ،وجییود شییرایطی ماننیید

پارکین ی

و رسییتوران واحیید

ورزش ایینحگاهی ،جلسییا

بییرای کییارگران و مییدیران،

جداسیییازی ام انیییا
تسیییهیت

کیییارگران؛ پارکینییی

لنییاس همسییان ،پارکینیی

گروهییی و بخشییی ،و جشیین-

سرکشییی ر ییی

های مر بور به سازمان

از محیییییط کییییار ،وجییییود

و م ییاونین

شیییییرایطی ماننییییید ورزش
اییییینحگاهی ،جلسیییییا
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آنییان و مصییاحنه شی ه-

کمتییییر کییییارگران ارتقییییا و

مناسیییب کیییاری و رفیییاهی

گروهییی و بخشییی و جشیین-
های مربور به سازمان

شیرایط کیاری سییختتیر و محییدودتیری نسیینت بیه الگییوی فوردنیوگرا (انقییتر این تی نسییه دوم) و
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همییان طییور کییه الگییو نشییان میییدهیید ،نسییام تولییید فوردیسییم بییه عنییوان نسییه اول انقییتر ایین تی از

واکاوی بنیادها و تحوال

دانشگاههای مهارتی و فنی و حرفهای در پرتو انقتر ان تی چهارم 15/

پسییانوگرا (انقییتر ایین تی نسییه سییوم) برمییوردار اسییت .همینییین نسییام تولییید پسییانوگرا ،گییرایی
بیشتری به انسیانی سیازی محییط کیار و جننیههیای اعتمیاد بیین کیارگران و میدیریت و مشیارکت دادن
همه اعضای سازمان دارد .عیتوه بیر آن ،سیازمان آینیده بیه لحیاظ ویژگییهیای میا
اطتعا

و ارتناطیا

میود منتنیی بیر

اسیت .میدیران اجراییی بیر میتف میدیریت فوردیسیم (چمنیی و نورییا)1996 ،

باییید در راسییتای نقیییهییایی همیییون هویییت بخشییی سییازمانی ،شییتاف نمییودن اهییداف سییازمانی،
آموزش و ارتقیای قیدر

ابت یار در محیدوده سیازمان ،مسیئولیت ایجیاد ی ویارچگی ،راسیتی و درسیتی

برای ایجاد ثنا  ،اساس و پایه نسار

سازمانی باشند.

مقایاه انقالبهای صنعتی
نخستین انقیتر این تی ،آر و نییروی بخیار را بیرای تولیید م یانیزه بیه کیار بیرد .انقیتر دوم بیرای
رسیییدن بییه تولییید اننییوه ،نیییروی بییر را بییه کییار گرفییت .انق یتر سییوم بییرای دسییت یییابی بییه تولییید

بییرای اولییین بییار در نمایشییگاه هییانوور1آلمییان در سییال  2011بییرای توایییف اییین کییه چگونییه ایینایآ
منتنییی بییر پلتتییرم دیجیتییالی میییتواننیید زنجیییره ارزش را در جهییان متحییول سییازد ،مطییرم گردییید .در
سال  ،2015کیتوس شیوار2در مجمیآ اقتصیادی جهیانی ،بیر سیرعت پیشیرفت فنیاوری تأکیید کیرد و
از عنییار

نسییخه چهییارم انقییتر ایین تی بییرای نشییان دادن چگییونگی اسییتتاده از چنییین فنییاوریهییای

پیشیرفته بیرای تیییییر پیارادایمهیای تولیییدی تجیاری اسیتتاده کییرد .بیر ایین اسییاس ،در فرآینید انقییتر
ان تی چهارم و با ش هگیری کارمانههیای هوشیمنده جهیانی ملیح مییشیود کیه سیامانههیای مجیازی
و فیزی ی تولید آن ،در سطم جهیانی و بیه شییوههیای ان طیافپیذیر ،بیا ی یدیگر مشیارکت میینماینید.
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مودکار ،از ال ترونیی

و فنیاوری اطتعیا

بهیره بیرد .بحی هیای میرتنط بیا انقیتر این تی چهیارم

این فرآیند موجب تولید محصوالتی با روی یرد مشیتری میداری کامیه گردییده کیه میدلهیای عملییاتی
نییوینی را بییرای تولییید ایجییاد مواهیید کییرد .جییدول زیییر فرآینیید کلییی تحییوال

انقییتر ایین تی را بییا

1 hannover
2 Klaus Schwab
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محوریت تیییر در ابزار تولید نشان میدهد (اس دی.)1398 ،
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جدول  :2فرایند کلی تحوال
انقیییییتر

اقتصادی-تولیدی از انقتر ان تی اول تا چهارم (اس دی)1398 ،

بازه زمانی

ویژگیهای محوری

مهمترین دستاورد

ان تی
اول

1670-1840

موتور بخار  -مط آهن

تولید م انی ی

دوم

اوامییییر قییییرن

جریان ال تریسیته

مطییییور مونتییییاژ-
تولید اننوه

 -19اوایه قیرن
20
سوم

دهیییییه -1960

انقیییییتر دیجیتیییییال -

کامویوترهییییییییییای

اوامر قرن 19

توسیی ه نیمییه رسییاناها -

شخصی -اینترنت

محاسنا

منتنی بیر میین-

چهارم

اوایه قیرن -21

موباییییییه اینترنیییییت –

هیییوش مصییینوعی-

تا کنون

کوچیییی تییییر شییییدن

یییییادگیری ماشییییین

حسییییگرها  -کییییاهی

اینترنییییت اشیییییاء-

قیمییت و افییزایی تییوان

سیسییتمهییای سییاینر

حسگرها

فیزی ال
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فریمها

تأ یرات انقالب صنعتی چهارم
جننییههییای زنییدگی ،اقتصییاد و جام ییه تییأثیر دارد .بییرای آمییوزش عییالی ،انقییتر ایین تی چهییارم دارای
تأثیرا

قابه پیی بینی زییر اسیت :تقاویای بیازار کیار تییییر کردهاسیت ،بسییاری از اقتصیاددانان حتیی
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به نسر میرسید کیه انقیتر این تی چهیارم نیه تنهیا در سیطم کارمانیههیا و بنگیاههیا ،بل یه بیر همیه

واکاوی بنیادها و تحوال

دانشگاههای مهارتی و فنی و حرفهای در پرتو انقتر ان تی چهارم 17/

به این ن ته اشیاره کردهانید کیه ایین انقیتر میتوانید مطیری بیرای ش سیتن بیازار کیار باشید .وقتیی
اتوماسیون جایگزین افیراد در کیه اقتصیاد میشیود ،کیارگران ،بیه مصیو
در اورتی که سریآ مود را با تییییرا
باع

کیارگران میاهر و متوسیط،

محصیول وفیح ندهنید ،زا ید و اویافی مواهنید بیود .ایین امیر

ایجاد تمایز در بازار کار میشود و آن را به دو گیروه تقسییم مییکنید :ی یی نییروی کیار میاهر بیا

دسییتمزدهای کییم و دیگییری کییارگر مییاهر و ب یا دسییتمزد بییاال .آمییوزش عییالی بای ید تقاوییای فزاینییدهای
برای نیروی کیار بیا دانیی بیاال را ایجیاد کنید تیا ارزش اویافی زییادی ایجیاد کنید .پییبینیی دانیی و
مهار هایی که بازار کار در آینیده نزدیی

نییاز مواهید داشیت نییرمم ن اسیت ،چیرا کیه فنیاوری بیه

سییرعت تیییییر میکنیید و آمییوزش و ف الیتهییای تحقیقییاتی علمییی در مؤسسییا
ااییتحا

جدی ید و الزامییا

رقییابتی رو بییه رو هسییتند .بس ییاری از شییرکتهای فناورانییه بییا پتانس ییه

فناوری ،انسیانی و میالی ،مزاییای زییادی در تنیدیه دانیی بیه محصیوال
موسسا

آمییوزش عییالی بییا

آمیوزش عیالی فاقید آن هسیتند .ایین امیر باعی

تجیاری مواهنید داشیت کیه

کیاهی چشیمگیر مرزهیا و فاایله دانیی و

فنییاوری در انقییتر ایین تی چهییارم نی یاز بییه آمییوزش عییالی دارد تییا دانش یجویان را بییه مهییار هییا و
دانیییهییای اساسیی ،تت ییر مییت  ،توانییایی انطنییا بییا چییالیهییا و تییییر مییداوم مواسییتههییای کییاری
مجهز سازد تا از مطر امرا جلیوگیری شیود .میرز بیین رشیتههیای آموزشیی سینتی بیه طیور فزاینیده-
ای منهم است ،روند آموزشهیای متقابیه و بیین رشیتهای میرتنط بیا فنیاوری اطتعیا

محنوبییت یافتیه

است.

انقالب صنعتی بار بنیادهاای نظاری زماورش مهاارتی و فنای و حرفاهای دانشاگاهی چاه
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توانایی متقیت بین آموزش عالی و ان ت شیده اسیت .ن تیه قابیه توجیه ایین اسیت کیه تییییر سیریآ

تا یراتی بر تای زذاشته اند؟
با بررسی چهار انقیتر این تی مشیخش گردیید امیروز جهیان وارد مرحلیهی جدییدی از تحیول ،ت امیه و

جییزء هسییتهای از انقییتر ایین تی چهییارم هسییتند ،بییه ش ی ه فزاینییدهای سییامت مییرد جم ییی جام ییه و
اجتمییا را بییه پیییی میییبرنیید .همینییین بییرهمکنشییی بیشییتری را بییرای افییراد و جوامییآ مختلییف در ورای
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نوآوری شده است ،که این تحیول هوشیمند را انقیتر این تی چهیارم میینامنید .رسیانههیای دیجیتیالی کیه
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مرزهییای مییذهنی ،اییید ولوژی  ،سیاسییی ،فرهنگییی ،اقتصییادی و اجتمییاعی فییراهم میییکننیید .پیشییرفت در
و اتوماسیون ،هیوش مصینوعی ،فنیاوری نیانو و زیسیت فنیاوری ،راییانی کوانتیومی ،اینترنیت اشییاء،

رباتی

چاپ سیهب یدی ،وسیایه مودکیار ،فنیاوریهیای عصینی و فزونیی دهنیدگان مییز ،وییرایی ژنیی و طراحیی
هستی ،از فناوریهیای کلییدی هسیتند کیه سیومترسیان ایین انقیتر بیوده و چگیونگی عمل یرد سیازمان-
هییا ،و نهادهییا را بییازت ریف مییینماینیید .جابییهجییاییهییای عمیییح در مییدلهییای کسییب و کییار ،مرزش ی نی در
مشانه و ش هدهی بیه تولیید ،مصیرف ،حمیه و نقیه و سیامانههیای رسیانی ،در جنهی اجتمیاعی بیا تییییر
پییارادایم ماهیییت کییار و ارتناطییا

اجتمییاعی ،و همسییان اییین رونیید ،ح ومییتهییا و نهادهییا ،سییامانههییای

آمییوزش و ...در حییال بازشیی هدهییی مییود هسییتند (شییوار .)163-10 :1396 ،بییا اییین حییال ،تیییییر و
ناشی از تییییرا

تحوال

فنیی ،تییییرا

گسیترده فرهنگیی-اجتمیاعی و پدییدههیای واسیطهای ماننید تییییر

در ماهیییت و سییامتار سییازمانها زمینییههییای ظهییور الگوهییای نییوین سییازمانی را بوجییود میییآورد (مهرعلییی
زاده.)1398 ،

مطییور ب یین حوزههییای فیزی یی ،دیجیتییال و بیولییوژی ی را محییو میکنیید .ایین امییر نیازمنیید آمییوزش عییالی
برای آموزش دانیی و مهار هیای عمیومی ،تت یر میت و تت یر سیسیتمی اسیت تیا دانییآمیوزان بتواننید
مودشییان ی یاد بگیرنیید و بتواننیید بییا چالیهییا و نیازمنییدیهای شیییلی می یان رشییتهای تطنی یح یابنیید .فضییای
جدی ید از ی یادگیری در اینترنییت ش ی ه گرفتییه و ترکین یی از آمییوزش سیینتی و مییو (دورههییای بییرمط آزاد
اننوه)1ی
کم

رونید اجتنیار ناپیذیر اسیت .اتصیال بیه موباییه و برنامیههیای محاسینا

میکند تا دانی و مهیار

ابیری بیه زبیان آمیوزان

میود را از طرییح دوره هیای آنتیین کسیب کننید .بیه طیور میا

 ،دانیی

جدید به سرعت ایجاد و به طور گسیترده میورد توجیه قیرار میگییرد .ایین امیر باعی

مییشیود کیتسهیای

آنتین ،کنتران های آنتین و نیره محنوبیت بیشتری پییدا کننید .بیا ایین حیال ،تیدری

چهیره بیه چهیره بیه
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انقییتر ایین تی چهییارم بییا انقترهییای ایین تی قنلییی تتییاو

دارد و ترکینییی از فناوریهییایی اسییت کییه

دلیه مزیت بسیار زییاد در شی هگییری مهیار هیا ،بیه وییژه مهیار هیای نیرم (مهیار هیای شییلی) بیرای

سنتی و میو

بیرای پاسیخگویی بیه نیازهیای بیازار کیار جهیانی اجتنارناپیذیر مواهید بیود .آمیوزش بیرای
)1 MOOC (Massive Open Online Course
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زبانآموزان ،هنوز هم نقی بسیار مهمیی ایتیا مییکنید .بنیابراین ،یی

ترکییب هماهنیگ از آمیوزش بیه روش

واکاوی بنیادها و تحوال

افراد رایج شده اسیت و مؤسسیا

دانشگاههای مهارتی و فنی و حرفهای در پرتو انقتر ان تی چهارم 19/

آمیوزش عیالی بایید دانییآمیوزان را بهتیر بشناسیند و میدما

آموزشیی

شخصی ارا ه دهند تا نیازهای مختلف افراد را برآورده سازند (وو و لی.)2019 1،
با ورود به عراهی انقتر این تی چهیارم ،سیرعت تییییر در محافیه علمیی و دانشیگاههیا نییز بیشیتر میی-
شود .آموزش عالی در این عصر بیی از هیر زمیان دیگیری ،بایید ظرفیتیی را نیه تنهیا بیرای تجزییه و تحلییه
و حییه یی

مسییئله ،بل ییه باییید بییر همگرایییی و پیونیید هییر مسییئله علمییی در مقیییاسهییای جهییانی فیزی ییی،

دیجیتالی ،زیستی و ( اجتمیاعی) تاکیید کنید .زییرا انقیتر این تی چهیارم بیه عنیوان نتیجیه ی وارچیهسیازی
و ترکیب چنیدین "فنیاوری نمیایی ،"2ماننید هیوش مصینوعی ،بیوت نولیوژی و نیانو میواد تواییف مییشیود.
با این حال توانایی ییادگیری مهیار هیای جدیید ،پیذیرش روی ردهیای جدیید و تطیابح بیا تحیوال

میداوم

اجتماعی در انقتر ان تی چهارم وروری است (گلیسون.)2018 3،
بر این اساس میتوان گتت ،ام یان نیابودی و اویمحتل شی لی ،فیزی یی ،کیارکردی ییا میاهیتی دانشیگاههیا
وجود دارد .این تییییر شی ه در ماهییت دانشیگاههیا در برمیی دانشیگاههیا و برمیی کارکردهیای دانشیگاهی

گستردهای از یی

طیرف بیا چیالیهیای پدییدهی جهیانی شیدن از جملیه -1 :بحیران نسیم (هژمیونی) ،کیه

بیاعتناری دانشگاه را به دننیال دارد  -2بحیران مشیروعیت از ایین نسیر کیه دانشیگاه دیگیر تنهیا مننیآ تولیید
علم نیست و  -3بحران نهادی بیه ایین م نیا کیه دانشیگاه دیگیر بیه عنیوان یی

نهیاد نمییتوانید میود را بیا

نیازهای جام یه سیازگار کنید ،روبیرو شیده اسیت (گوسیتا فیشیمن4بیه نقیه از مهرعلییزاده )260 :1386 :و از
طییرف دیگییر ،تیییییرا

همییه جاننییه و سییریآ و مخییاطرا

و عییدم قط یییتهییای فییراوان ناشییی از انقییتر

ان تی چهارم آن را احاطه نموده است.
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کییامتب مشییهود اسییت (مهییدی و شییتی ی .)1396 ،بنییابراین ،در عصییر حاوییر آمییوزش عییالی در سییطم

تو عه منابع اناانی مهارتی در انقالب صنعتی چهارم
] [ DOR: 20.1001.1.20088000.1399.12.3.5.6

1 Vu & Le
2
exponential technologies
3
Gleason
4
Gusta Fishman
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ایین ت بخییی جداییناپییذیر از هییر اقتصییادی اسییت .از زمییان انقییتر ایین تی ،ایین ت بییه دلیییه
تحوال

و نیوآوریهیای فنیاوری ،تییییرا

پیارادایم را تجربیه کیرد .ایین تییییرا

پیارادایم بیه عنیوان

«انقترهییای ایین تی» شیینامته میشییوند .بییه عنییوان ممییال ،م ییانیزه کییردن (اولییین انقییتر ایین تی)،
اسییتتاده بییاال از انییرژی ال تری ییی (انقییتر ایین تی دوم) ،ال ترونی ی

و اتوماسیییون (سییومین انقییتر

ان تی) .اقتصاد امروز در حال مواجهیه بیا چهیارمین انقیتر این تی اسیت کیه بیا تییییرا

اجتمیاعی،

اقتصییادی ،فیینآوری و سیاسییی روبییرو شییده اسییت (برمیسییتر1و هم ییاران .)2015 ،اییین چهییارمین
انقتر ان تی که بیه یی

زییر مجموعیهای از تحیول دیجیتیال در تجیار

شییده اسییت و جییایگزین عملیییا

دسییتی توسییط سییامتارهای رایانییه دیجیتییال اسییت (شییمیم2و

هم اران .)2016 ،مدیریت منیابآ انسیانی بیه عنیوان یی
و توسی ه یی

و فرآینیدهای ف لیی تنیدیه

روی یرد اسیتراتژی

بیه سیمت اشیتیال میوثر

نیییروی کییار بسیییار مت هیید و واجیید شییرایط بییرای رسیییدن بییه اهییداف شییرکت ت ریییف

میشود .از زمان م رفیی اولییه در اواییه دهیه  ،1980کارکردهیای اساسیی ایین متهیوم ،اسیتقرار نییروی

( )2017اظهییار میییدارد کییه سیسییتمهییای آمییوزش و پییرورش بییه دلیییه سییرمایهگذاریهای کییم در
آموزش بیرای چنید دهیه راکید مانیده اسیت ،کیه منجیر بیه ایجیاد مهار هیایی شیده اسیت کیه بیرای
بازارهای جدید کیار کیافی نیسیتند .مؤسسیا

آمیوزش عیالی در سیطم جهیان نییاز دارنید برنامیههیای

درسی میود را متناسیب بیا مهیار هیا ییا شایسیتگیهیای جدییدی کیه بیرای انقیتر این تی چهیارم
وروری است ،بازبینی کنند.
اهداف االی توس ه منابآ انسانی در انقتر ان تی چهارم شامه موارد زیر میباشد:
 -بهنود کارآیی و عمل رد فردی و گروهی
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انسانی و همینیین اسیتخدام ،انتخیار کارمنیدان ،حتیظ و آزادی کارمنیدان بیود .مجمیآ جهیانی اقتصیاد

 بهنود اثربخشی و عمل رد سازمانی -توس ه دانی ،مهار ها و شایستگیها

1 Burmeister
2 Shamim
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 -تقویت پتانسیه انسانی و رشد شخصی

واکاوی بنیادها و تحوال

دانشگاههای مهارتی و فنی و حرفهای در پرتو انقتر ان تی چهارم 21/

بنییابراین ،سییه حییوزه ااییلی عمل ییرد منییابآ انسییانی در انقییتر ایین تی چهییارم میییتوانیید بییه عنییوان
توسی ه شخصییی (شایسییتگیهییا) ،توسی ه تیییم (هم ییاری) و توسی ه سییازمانی (سییامتار و فرآینییدهای)
ت ریف شود (ه تو1و هم اران.)2016 ،

زمورش فنی و حرفهای در انقالب صنعتی چهارم
از آنجییا کییه انقییتر ایین تی چهییارم تییی یرا
قنول تیییرا

زییادی در مشییانه ایجییاد میکنیید ،کییارگران مجنییور بییه

میشوند .بیدین م نیا کیه مم ین اسیت کیارگران بیه آمیوزش اویافی نییاز داشیته باشیند.

عتوه بر این ،ی

سوم یا  35دراد مهیار هیایی کیه بیرای نییروی کیار امیروز مهیم تلقیی مییشیوند،

تا سیال  2020تییییر مواهنید کیرد .اولیین مشیانلی کیه ناپدیید مییشیوند ،مشیانه ت یراری در بخیی
مدما

و ان ت میباشند .این بیدان م ناسیت کیه کیارگران مجنیور مواهنید شید مهیار هیایی را کیه

در امتیییار ماش یینآال

نیسییتند ،توس ی ه ی یا ارتقییا دهنیید .متقی یت ی یی از سییه مهییار

برتییر اسییت و

مهار

برتر تنیدیه مواهید شید در حیالی کیه کنتیرل کیتییت در جمیآ ده مهیار

برتیر نخواهید بیود.

واوم اسیت کیه برمیی از مهار هیا ،کیه کمتیر میورد نییاز بودنید ،اکنیون جیز  10مهیار

برتیر قیرار

دارند .با این حال ،با رشد اشیتیال در گیروههیای شییلی ماننید م میاری ،کیامویوتر ،مهندسیی و ریاویی
بدیهی است کیه مهیار هیای مطیابح بیا آن گیروه شییلی تقاویای بیشیتری مواهید داشیت .عیتوه بیر
این ،توانایی کار کردن بیا دادههیا و تصیمیمگیری بیر اسیاس تحلییه دادههیا ماننید مهار هیای ارا یه بیه
طیور فزاینیدهای بییرای همیه گییروههیای شییلی مهییم مواهید بییود .بسییاری از اینایآ بییه مهیار هییای
محتییوایی ماننیید یییادگیری و گییوش دادن ف ییال نیییاز مواهنیید داشییت .در میییان همییه مهار هییا،
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تت ییر انتقییادی و توانییایی حییه مسییا ه پییییده دو مییورد دیگییر هسییتند .هییوش هیجییانی بییه ی یی از ده

پایینترین افزایی تقاویا در مهار هیای فیزی یی اسیت در حیالی کیه مهار هیای فنیی کیه امیروزه در
بازار هستند ،در آینده متقاویی مواهنید داشیت .بیه طیور کلیی ،مهار هیای اجتمیاعی در تمیام اینایآ

ی ییی از مهمتییرین عییواملی اسییت کییه نقییی مهمییی در آمییاده سییازی انقییتر ایین تی چهییارم دارد.
1 Hecklau
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دانشگاههیا بایید ویمن ایجیاد محتیوا ،ایین رونیدها و تییییرا

را در اینایآ در نسیر بگیرنید ،بنیابراین

دانشجویان باید مهار هایی را پییدا کننید کیه مطیابح بیا بازارهیای آینیده باشید .عیتوه بیر
های فو  ،سواد فنیاوری اطتعیا
داده شییود .سییواد فنییاوری اطتعییا

و ارتناطیا
و ارتناطییا

بسییار مهیم اسیت و بایید توسیط دانشیگاههیا آمیوزش
بییه م نییای ای ین اسییت کییه دانشییجویان بای ید بییه ف ییر

چگییونگی ب ییارگیری و اسییتتاده از فنییاوریهییای مختلییف اطتعییا
مهییار هییای فنییاوری اطتعییا

و ارتناطییا

مهیار -

و ارتناطییا

باشییند .مشییانلی کییه

در آن زیییاد باشیید ،در سییال  2020تقاوییا حتییی بیشییتر

مواهد شد (هنری .)2019 1،
جدول  :3آینده استخدام مشانه ،مجمآ جهانی اقتصاد (هنری )2019 ،

توانایی حه مسا ه پیییده

توانایی حه مسا ه پیییده

هماهنگی با دیگران

تت ر انتقادی

مدیریت افراد

متقیت

تت ر انتقادی

مدیریت افراد

مسیریابی

هماهنگی با دیگران

کنترل کیتیت

هوش هیجانی

مدمتگرایی
قضاو

و تصمیمگیری

قضاو
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سال 2015

سال 2020

و تصمیمگیری

مدمتگرایی

گوش دادن ف ال

مسیریابی

متقیت

ان طافپذیری شنامتی

1 Heinrich
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ویژگی دانشگاهها و آموزش در انقتر ان تی چهارم
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واکاوی بنیادها و تحوال

ان ت تولید بیه انقیتر چهیارم تنیدیه شیده اسیت کیه انتسیار مییرود کیه اینایآ را بیا تییییر روش
طراحی ،تولید ،تحویه ،پردامت و مصیرف کاالهیا تحیت تیأثیر قیرار دهید .در نتیجیه ،آمیوزش بایید بیه
طور میا

در آمیوزش و ییادگیری فنیی و حرفیهای میورد توجیه قیرار گییرد (نیور آییدا1و هم یاران،

 .)2017تحقیقییا

نشییان میییدهنیید کییه مییدلهییای تجربییی آمییوزش و یییادگیری فنییی و حرفییهای در

پشییتینانی از ظرفی یت انسییانی بس ییار کارآمیید و مییؤثر بییرای انقییتر ایین تی چهییارم سییازگارتر هسییتند
(زهییاراه2و هم ییاران .)2018 ،گنییری  )2017(3بیییان میییدارد کییه ،آمییوزش و یییادگیری فن یی و حرفییه-
ای باید مدرن شیود و بتوانید بیه شیرکتهیا کمی

کنید .مجموعیه مهیار هیای کیادر فنیی و حرفیهای

باید به طور قابه توجهی به مدار باالتر و رفتارهای مشارکتیتر ارتقا یابد.
دانشگاههای هوشمند:
 افزایی ارتنار بین تمام طرفهای درگیر در زنجیره ارزش آموزش عالی -ارا ه مدار بینرشتهای ،چند رشتهای و فرا رشتهای

 ظهور اینترنت همه چیزها4 ادنام ف الیتهای روتین آموزشی به نرم افزار در سیستم سازمانی جامآ زیرسامتهای به روز دیجیتالآموزش به عنوان ی

سیروی  :مؤسسیا

آمیوزش عیالی مسیئولیت اجتمیاعی (فینت یان مت یدد) را بیر

عهییده دارنیید .از جملییه :دولییتهییا ،مؤسسییا

اعتنییاردهی ،منییابآ مییالی عمییومی و مصواییی،

فرهنگسیتانهییا ،میدیریت ،قنییه ازکارمنییدان پشیتینانی و دانیییآمییوزان ،جام یه و  ....در انقییتر ایین تی
چهییارم ،آمییوزش باییید بییه عنییوان ی ی

راهنمییا باییید راهنردهییای جدییید و پیشییرفته بییرای مقابل یه بییا
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 -ترکینی مناسنی از مدلهای سروی

(یادگیری ترکینی و نیره)

پیییدگیهای روزافزون اجتماعی کشف کند (کیانی بختیاری.)1397 ،
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در دوره م اایر نهادهیا ،ت لقیا

و هوییتهیای میود را دسیتخوش تییییرا

اایولی کردنید .نهیاد آمیوزش

عالی را هماننید دیگیر نهادهیا بیه بازاندیشیی و بیازآفرینی در بسییاری از امیور فیرا موانید (رشییدی.)1399 ،
سییامتار سلسییله مراتییب عمییودی دیوانسییاالری و بییه همییینگونییه سلسییله مراتنییی افقییی نیییز کییه رشییتههییای
مختلف دانی بشیری را از ی یدیگر جیدا مییسیامت بهیم ریختیه و میرز بیین تخصصیهای مختلیف از مییان
برداشییته اسییت .راز اییین تیییییر اووییا همانییا مسییال ناپایییداری ،تییازگی و تنییو اسییت (تییافلر.)147 :1385 ،
گییرایی بییه ان طییافپییذیری بییرای پاسییخگویی بییه نیازهییا ومطالنییا

متحییول اقتصییادی و اجتمییاعی ،ش ی ه-

گیییری رقابییت جدییید بییین دانشییگاههییا ،توجییه بییه نیازهییای محلییی و پاسییخگویی بییه نیازهییای سییازمانهییا و
انایآ محلی ،تأکید بر تلتیح و همگراییی رشیتههیای دانشیگاهی در جهیت بهزیسیتی هیر چیه بیشیتر جوامیآ
و هییدفگیییری دانشییگاههییا بییه سییمت ایجییاد جام ییه دانیییبنیییان راهنردهییایی از پیامییدهای آش ی ار جهییانی
شدن بوده اسیت (مهیرعلیی زاده .)268 :1386 ،جهیتگییری برنامیهرییزیهیای دانشیگاهی بیه سیمت ت میر-
گرایی و همگراییی ،توجیه بیه میردهفرهنیگهیا ،مهیار آمیوزی ،آمیوزش میادامال میر و آمیوزش مجیازی و

سامتار آمیوزش هیم در رونید ایین تحیوال

بیا انقیترهیایی روبیرو بیوده اسیت .الگیوی آمیوزش انقیتر

ان تی نسیه اول کیه نیوعی آمیوزش نییر رسیمی ،تحیت کنتیرل کلیسیا و بیرای افیراد ممتیاز در موسسیا
مذهنی قابه دسترس بود ،متحیول شید و دومیین انقیتر آموزشیی در پاسیی بیه نییاز جام یه بیه دمیوکراتیزه
کییردن آمییوزش و پییرورش و تربیییت هرچییه بیشییتر افییراد ،بییه شی ه رسییمی وگسییترده در سییطم مییدارس،
کییالجهییا و دانشییگاههییا ایجییاد شیید .در سییومین انقییتر آموزشییی  ،فنییاوریهییای اطتعییاتی و ارتنییاطی1در
آمییوزش ادنییام گردیدنیید و مییدلهییای جدییید آمییوزش آزاد و آنتییین 2،دورههییای آنتییین شییرکتی 3،و دوره-
هییای آنتییین کوچیی  4،یییا در دسییترس قییرار دادن آمییوزش بییرای عمییوم مییردم بییدون محییدودیت ،روش
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(مو ها) پیی رفته است (مرعشی ،مهرعلی زاده و طوسی.)1392 ،

یادگیری و آموزش را کیامتب دگرگیون کیرده اسیت (مامیادو گیویی .)2020 ،حرکیت بیه سیمت آمیوزشهیای
آزاد آنتین ،ی ی از بزرگترین موجهای انقتر ان تی سوم بود (گلیسون.)2018 ،
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واکاوی بنیادها و تحوال

دانشگاههای مهارتی و فنی و حرفهای در پرتو انقتر ان تی چهارم 25/

برنامه درسی در آموزش عالی بیا تییییر پیارادایمهیا ،دگرگیونیهیای اساسیی کیرده اسیت .طیوری کیه تیا بیه
امیروز مووییو رشییتهای بییودن برنامیهدرسییی در نسییام دیسییولینی مرسییوم بییوده و دارای دسییتاوردهای قابییه
توجهی بوده است ،جهانی شیدن پیامیدهایی از جملیه :پاسیی بیه پیشیرفتهیای فنیاوری و علمیی ،پاسیی بیه
دگرگییونیهییای دنیییای کییار و اشییتیال ،پاسییی نسیینت بییه افییزایی نییابرابریهییا ،توسی ه دموکراسییی و حقییو
بشر ،افزایی ارتناطیا

بیینفرهنگیی ،تجدیید نسیر در ارزشهیای م نیوی و امتقیی و آمیوزش بیرای زمیان

عدمقط ییت را بیر برنامیههیای درسیی آمیوزش عیالی داشیته اسیت (آتشی

و هم یاران .)1392 ،همگیام بیا

انقتر ان تی سوم و مطیرم شیدن موویو مییانرشیتهای ،الگیوی برنامیهی درسیی جیامآ ییا تلتییح شیده
کییه در آن ی وییارچگی متهییومی میییان علییوم طنی ییی و ریاویییا

از سییویی و علییوم اجتمییاعی و رفتییاری و

سیایر علیوم انسیانی از سیوی دیگیر موویوعیت پییدا کیرده اسیت (مهرعلییزاده .)266 :1386 ،برنامیه درسییی
ت مرگییرا کییه متهییومی بییرای گتتگ یو و هم ییاری بییین رشییتههاسییت ،مطییرم میییباشیید (بابییادی و هم ییاران،
 )1396بیلییت )2009(1بییر اییین بییاور اسییت کییه در مواجهییه بییا اووییا اقتصییادی ،ایین تی و فنییاوری رو بییه

در مصو

روند تییییر در سیامتار رشیتههیای دانشیگاهی اسی وایرز )1992(2بییان مییکنید کیه رشیتههیای

علمییی از جننییهی تییاریخی دارای سییامتاری ثابییت ننییوده و دا م یاب در حییال تیییییر و توس ی ه میییباشییند و در
گذر زمان و متاثر از شرایط فرهنگی جوامیآ شی ه گرفتیهانید و بیا تحیول و تییییرا

ایین شیرایط ،آنهیا هیم

تیییییر یافتییهانیید .در مییو دوم علییم ایییدق دیسیییولین محییور هومنییولتی منتنییی بییر نسییمبخشییی و سییاماندهی
رشتههای گوناگون در دانشیگاه میورد انتقیاد قیرار گرفیت و همگیام بیا میو سیوم علیم اییده گتتگیوی بیین
رشتهها که منن

از دییدگاه شیتیر میامر اسیت روا پییدا کیرد .اییدهای کیه بیه طیور قطیآ مرزهیای مییان

دانیییهییا و رشییتههییای بییدون گتییتگییو را در هییم ش سییت و هییمزبییانی و تشییری
وروری سامت (بحرانیی .)1392 ،هیدف ایین تشیری

مسییاعی رشییتههییا را
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رشد و سریآ امروز ،برنامه درسی آموزش عالی به سمت برنامه درسی میانرشتهای در حرکت است.

مسیاعی ،ادنیام رشیتههیای متنیو علیوم و فنیاوری-

هاسییت (شوشییان .)468 :2011 3،پییارادایم حییاکم بییر مووییو میییانرشییتهای اسییت (اییمدی .)1391 ،کییوران
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و ل ر )2011(1م تقدند ،همگراییی بیر مننیای یی
علمی با اسیتنادهای بیینرشیتهای و توسی

سیرین زمیانی اییدهآل از وقیایآ اتتیا مییافتید .همگراییی

هم یاریهیای نزدیی

علمیی آنیاز مییشیود .ب ید از میدتی کیه

فاایل بییین حییوزههیای علییوم پایییه کیاهی یافییت ،توسی ه علیوم و فنییاوری کییاربردی اتتیا میییافتیید و بییه
همگرایی فناوری مییانجامید .سیو

ترکینیا

جدیید و محصیوال

ظهیور میییابنید و منجیر بیه همگراییی

بازار میشوند و زمانی که شرکتهیا بیا ی یدیگر ادنیام مییشیوند ،ایین فرآینید بیا همگراییی این تی نهیایی
مواهد شید .روکیو و بیین بیریج ،)2013(2نسریی «همگراییی دانیایی و فنیاوری بیرای بهیرهمنیدی جام یه" را
بیه منزلی ت یاملی تحیولآفیرین در مییان رشیتههیای بیه ظیاهر متتیاو  ،فنیاوریهیا ،جوامیآ و ف الییتهییای
انسانی با هیدف همیاهنگی دو جاننیه ،هیمافزاییی ،ی ویارچگی ،ارزش افیزوده و رسییدن بیه اهیداف مشیتر
نام میبرند.
با چنین تیییر و تحیوالتی ،دانشی دههیایی بیا شی ه سیامتاری امیروز رمیت بیر مواهنید بسیت و بیه جیای
آنها انستیتوهای پژوهشی و تیمهیای مییانرشیتهای کیه آمیوزش ،پیژوهی و بهیرهبیرداری از دانیی را دننیال

دانشیگاههییا بایید عییتوه بیر تربیییت تییودهی راییج دانشییجویان ،ام انیا

آمییوزش وییژه را بییرای دانشییجویان

برتر ،اسیت دادهای درمشیان و نخنیه ،سیاماندهی کنید تیا بتواننید از نییروی میت آنیان در پیشینرد مرزهیای
دانی و ملح فناوریهیای میرز شی ن ،اسیتتاده کننید (ننییپیور .)26-28 :1397 ،تمیامی دانییهیا و علیوم
میتوانند بر همکنی داشیته باشیند .جهیانی هوشیمند کیه بیا سیطم پیشیرفتهای از ت نولیوژی و فنیاوریهیای
ارتنییاطی مییود فرهنییگ ،اقتصییاد ،سیاسییت ،ایین ت ،آمییوزش ،اقتصییاد و ...را بییا مییدلی متتییاو

از گذشییته و

حال ارا یه مواهید داد (شیوار .)9-27 :1396 ،دانشیگاههیا بایسیتی سیامتاری را طراحیی نماینید کیه بتوانید
تیییییرا

و محییر هییای ناشییی از عصییر جدییید از جملییه؛ آزادی در کسییب دانییی و سییهولت دسترسییی بییه
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مینمایند ،پدیدار مواهند شد .سیامتار دانشیگاههیا بیه سیمت مییانرشیتهای و فرارشیتهای در حرکیت اسیت.

آن ،رقابییت در بییازار و کسییب منییابآ مییالی ،توس ی ه فضییای مجییازی و فنییاوری دیجیتییال ،پویییایی جهییانی و
ی وییارچگی بییا ایین ت (جمشیییدی ،یییادبروقی و روییایی .)1397 ،و همینییین تیییییرا

سییامتاری در جهییان

Curran & Leker
Roco & Bainbridge

1
2
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کییار و مهییار  ،تلتیییح رشییتههییا و فنییاوریهییا( ...،مهرعلیییزاده )265 :1386 ،را سییاماندهی نماینیید .مهارتهییا و

واکاوی بنیادها و تحوال

دانشگاههای مهارتی و فنی و حرفهای در پرتو انقتر ان تی چهارم 27/

دانییی جدییید را بییه گونییهای هییدایت کییرده ،کییه دانشییجویان را بییرای کسییب شیییههییای آینییده آمییاده کننیید.
دانشگاهها باید فناوری میدلهیای کسیب و کیار اجتمیاعی نیوینی را بیرای آینیده ملیح و آمیوزش دهنید کیه
ما هنوز نمیتوانیم آنها را تصور نماییم (ننیپور.)55 :1397 ،

نتیجه زیری و پیشنهادها
در مقاله کنیونی تیتش گردییده تیا بنیادهیا و تحیوال

آمیوزش در دانشیگاههای مهیارتی و فنیی و حرفیهای

در پرتییو انقییتر ایین تی چهییارم واکییاوی گییردد .بییا بهییره گیییری از روش فراتحلیییه منییانی نسییری و
زیرسامتهای تحیوال

ناشیی از چهیار انقیتر این تی بررسیی شیده اسیت .آنگیاه تیاثیرا

ایین انقیترهیا

بیویژه انقیتر این تی چهیارم بیر مراکیز آمیوزش عیالی و دانشیگاههای مهیارتی و فنیی و حرفیهای بررسیی
گردییید .نتییایج نشییان داده کییه وییرور

دارد دانشییگاههای مهییارتی و فنییی و حرفییهای در منییانی نسییری

بییازنگری عمییدتا در حییوزه ان طییاف ،عییدمقط یییت ،پیییییدگی اسییت .انقییتر ایین تی چهییارم بییر اسییاس دو
روند نوظهور ت ریف میشیود :از یی

طیرف ،منتنیی بیر نیوآوریهیای کلیی و تییییرا

در آمیوزش مهیارتی

و فنییی و حرفییهای سییطم پیشییرفته و از طییرف دیگییر تلتیییح و همگرایییی فنییاوریهییا در انقییتر ایین تی بییا
ترکینییی از انسییان و فنییاوریهییا ماننیید :چییاپ سییه ب ییدی ،واق یییت افییزوده ،رایییانی ابییری ،هولییوگرام،
بیومترییی  ،اینترنییت اشیییا 1،هییوش مصیینوعی ...را در جهییت مییدمت بهنییود و انطنییا یییادگیری بییرای
پاسخگویی بهتر بیه انتسیارا

جام یه و انقیتر این تی چهیارم اسیت .در چنیین شیرایطی نسیام ایتحیت

حرفهای با روی رد ناشی از منانی نسری انقتر ان تی چهارم ظاهر شده است.
نتییایج بدسییت آمییده نشییان داد کییه بنیادهییای نسییری مییرتنط بییا مهییار
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آموزش های دانشیگاهی میود در پرتیو تحیوال

انقیتر این تی چهیارم بیازنگری بیه عمیه آورنید .چنیین

و آمییوزشهییای فنییی و حرفییه-ای در

مراکز آمیوزش عیالی جهیانی از گذشیته دور شیاهد رابطیه انسیان بیا اقتصیاد و محییط کیار در گیذر زمیان و

آموزش و مهار سازی و عراههای اقتصادی هستیم.

)Internet of Things (LOT

1
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تحیول تیاریخی دچییار دگرگیونی شییده اسیت؛ لیذا مییا شیاهد سییه دوره مهیم در مصیو

رابطییه بیین نسییام

 /28فصلنامه علمی پژوهشی آموزش عالی ایران* سال دوازدهم* شماره سوم* پاییز 1399

الف ی دوره تنو گرایی و کسب مهار
ر ی دوره تولید اننوه و تت ی

و دانی در حین زندگی و کار؛

نسامهای آموزشی و مهارتی از بازار کار؛

ی دوره بازسازی مجدد و نزدی

شدن مجدد نسامهای آموزشی و مهارتی با بازار کار.

در هر سه دوره نسری مسیاله ایتحیهیای حرفیهای نییز مطیرم بیوده اسیت امیا منیانی آن تیاب ی از شیرایط
اقتصادی ،اتجتماعی و فرهنگی کشورها بوده است .
بیا ظهییور انقیتر ایین تی چهیارم ،بازارهییای کسیب و کییار و بیه تن یییت از آن مهیار

و مراکییز تربیییت

نیروی انسانی مانند دانشیگاهها نییز تییییر میییابنید و مرزهیای جدییدی پیرامیون دنییای کسیبوکار در حیال
ش هگیری است .ایین انقیتر ماهییت و منیانی نسیری آمیوزش مهیارتی و فنیی و حرفیهای را بیا ابهامیا

و

گسستهای تجربی در پیژوهیهیای گذشیته در زمینیه آمیوزش مهیارتی و فنیی و حرفیهای در سیطم مراکیز
آموزش عالی و دانشگاهی را بیشتر سامته است.


آموزشهای کنونی مهارتی و فنی و حرفهای دانشگاهی با برنامه درسی کنونی در آماده سازی جوانان



مراکز آموزش عالی مهارتی برای اشتیال پذیری جوانان و سازگاری با اقتصاد در حال ظهور  ،باید
مهار

نوآوری و متقیت را به اندازه مهار

ریاویا

و فنی توس ه دهند.



مهارتهای مستمر و یادگیری مداوم برای رسیدگی به کارهای آینده مورد نیاز است.



سرعت و فراگیر بودن تیییر باید در تدوین همه راهنردهای آموزشی مورد توجه قرار گیرد.

به طور کلی میتوان گتت ،پدییدههیا و متیاهیمی ماننید جهیانی شیدن ،انقیترهیای این تی ،جام یه دانیی-
بنیان ،جام یه شین های ...نسیام دانشیگاهی را تیا بیه امیروز در تتطمیی از تحیوال

و نیوآفرینی و نوپدییدی
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برای آینده کاری آنها ناکام مواهند بود

قرار دادهانید .امیا در ایین دهیه بیا ورود بیه انقیتر این تی چهیارم کیه زیربنیای آن منتنیی بیر فنیاوریهیای
هوشییمند و اینترنییت بییه عنییوان «نیییروی مییرد جم ییی» اسییت ،همگرایییی و گییدامتگی در نسییامهییا و
سییامتارهای فیزی یییی ،دیجیتییالی ،زیسیییتی و اجتمییاعی بوجیییود آورده اسییت .جهیییان را در شییین های از
اتوماسیونی شدن» و «همگراییی» موجیب مییشیوند کیه آینیده مهارتهیا و کیار نییز متحیول شیود و دانشیگاه-
هییای مهییارتی و فنییی و حرفییهای را وارد چییالی جییدی و گتتمییان جدیییدی بنماینیید .نسییام آمییوزش و
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ارتناطا

نوین قرار داده که متیاهیم زمیان ،م یان و فضیا را کمرنیگ نمیوده اسیت .دو ویژگیی «دیجیتیالی ییا

واکاوی بنیادها و تحوال

دانشگاههای مهارتی و فنی و حرفهای در پرتو انقتر ان تی چهارم 29/

یادگیری را دگرگون سیامته و بیه سیمت آمیوزشهیای آزاد آنتیین مییرود .رشیتههیا و برنامیههیای درسیی
مهارتی و فنی و حرفهای ،ت مرگرا و به سمت همگرایی بیشتر در حرکتاند.

فهر ت منابع


ارا ییه الگییوی اسییتراتژیهییای ی یاددهی و ی یادگیری سییازمانی (آمییوزش) و نییوآوری کارآفرینانییه در
عصر انقتر ان تی چهارم در شیرکتهیای فلیزی شیهر هیای این تی شیهر اهیواز چیار شیده



اسیی دی ،مرویییه ،)1398( .انقییتر ایین تی چهییارم و اقتصییاد دیجیتییال :پیشییرانهای رشیید
اقتصادی پایدار ،مطال ا



کاربردی در علوم مدیریت و توس ه.26-1 :17 ،

اسمیت ،پیتر؛ پوردهنیاد ،جیان ( .)1397رهنیری سیازمانی در انقیتر این تی چهیارم :پیژوهیهیا
و فراییتهییای نوظهور.مترجمییان :قاسییم تقیییزاده ،سیییدمجید ابیینالروییا و یییون

نسییری ،تهییران:

نشر سازمان مدیریت ان تی.


اایییری ،سیی ید؛ اکنرپییور شیییرازی ،محسیین ( .)1397ارا ییه سییناریوهای آینییده آمییوزش عییالی
کشور بیا اسیتتاده از روش نقشیه شینامتی فیازی .فصیلنامه پیژوهی و برنامیه رییزی در آمیوزش
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در مجله برنامه ریزی آموزشی دانشگاه مازندران .1399

عالی.1-26 ،)1(24 ،


امیییری ،مس ی ود؛ امیییری ،محمییود؛ کییریم ،حسییین ( .)1397دانشییگاههییای آینییده (چهییار گتتییار در
] [ DOR: 20.1001.1.20088000.1399.12.3.5.6

باره آموزش عالی) .تهران :انتشارا

دانی.
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آتش ی  ،محمیید؛ نییوروززاده ،روییا؛ قهرمییانی ،محمیید؛ ابوالقاسییمی ،محمییود؛ فراسییتخواه ،محمییود
( .)1392واکییاوی پیامییدها و سییازوکارهای جهییانی شییدن برنامییههییای درسییی آمییوزش عییالی.
فصلنامه پژوهی در برنامهریزی درسی.45-37 ،)2(10 ،



بابییادی ،امییین؛ ش ی نانی ورکییی ،بختیییار؛ امییین منییدقی ،مقصییود؛ کرمییی ،مرتضییی ( .)1396برنامییه
درسی فرارشتهای منتنی بر تحلییه الییهای علیی :متروویههیای فلسیتی ،داللیتهیا و میدلی بیرای
آموزش .دو فصلنامه مطال ا



برنامه درسی آموزش عالی.34-7 ،)16(8 ،

بحرانییی ،مرتضییی ( .)1392رشییته ،میییان رشییته و تقسیییمبنییدی علییوم .فصییلنامه مطال ییا

میییان-

رشتهای در علوم انسانی.37-59 ،)2(5 ،


تافلر ،آلوین ( .)1385مو سوم ،ترجمهی شهیندمت موارزمی .تهران :انتشارا



جمشیییدی ،رسییول؛ یییادبروقی ،محسیین؛ روییایی ،سییید جییواد ( .)1397تیییییرا

علم.
آتییی آمییوزش

عییالی و دورنمییای دانشییگاههییای آینییده .نشییریه راهنردهییای آمییوزش در علییوم پزش ی ی،)2(11 ،


جیمزتیییی هیییری ؛ رابیییر

ام ،هندری سیییون ،ریییییارد ام .دورمییین ،جیسیییون ان الن (.)1395

راهنری و رهنری علمیی در نسیام آمیوزش عیالی"سیناریویی از آینیده دانشیگاه و دانشیگاه آینیده":
ماموریییتگرایییی-انطنییا بییا تیییییرا

محیطییی-توسی ه مشییارکتهییای دمییوکرا  .ترجمییه :سی ید

نیاثی ندوشن و روا مهدی ،تهران :انتشارا


حییدی

ویرایی.

جلیلیییان ،مهرعلیییزاه ،یدالییه و رحیمییی دوسییت ،نتمحسییین ( .)1399تییدوین الگییوی

انتخییار روی ردهییای آموزشییی کارکنییان شییرکتهای ایین تی کوچیی

و متوسییط شییهر اهییواز،

مجلییهی علییوم تربیتییی دانشییگاه شییهید چمییران اهییواز پییاییز و زمسییتان  ،1399دورهی نهییم ،سییال
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.23-25
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حسینی مقیدم ،محمید ( .)1396دانشیگاه ایرانیی در سیوهر بیینالمللیی :بیینالمللیی شیدن آمیوزش



مل تنری ،جواد )1387( .آمار و روش تحقیح .تهران :پردازش.
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عالی و آینده دانشگاه در ایران .تهران :نشر پژوهش ده مطال ا

فرهنگی و اجتماعی.

واکاوی بنیادها و تحوال



دانشگاههای مهارتی و فنی و حرفهای در پرتو انقتر ان تی چهارم 31/

رشیییدی ،زهییرا ( .)1399طراحییی و تنیییین الگییوی برنامییه درسییی شییهروند جهییانی در آمییوزش
عالی ایران :روی رد میانرشتهای .مجله پژوهی در برنامهریزی درسی.52-71 ،)40(17 ،



روییا یان ،محسیییین( )1384واژه نامییییه توایییتی فراتحلیییه هییا ،مجل یه ایرانییی آمییوزش در علییوم
پزش ی ،سال پنجم ،شماره .2



سیینحانی نییژاد ،مهییدی؛ نورآبییادی ،سییولماز ( .)1396پیییینیازهییا و سییازکار برنامییهدرسییی میییان-
رشییتهای دانشییگاهی بییرای تقویییت آینییدهپژوهییی در راسییتای تحقییح م رفییت جییامآ .فصییلنامه
مطال ا



میانرشتهای در علوم انسانی.41-25 ،)3(9 ،

شوار ،کتوس ( .)1397انقیتر این تی چهیارم .ترجمیه :مرتضیی شیانی ،تهیران :شیرکت چیاپ
و نشر بازرگانی ،چاپ سوم.



اییمدی ،م صییومه ( .)1391میییانرشییته پژوهییی ،پییارادایم و دسییتاوردهای تربیتییی .فصییلنامه
مطال ا

عنییدی ،حمییید؛ میرشییاهج تییری ،سییید ابییراهیم؛ نیلییی ،محمدروییا؛ رجییاییپییور ،س ی ید (.)1396
تنیین برنامه درسی آینده در راسیتای تحقیح چشیمانیدازها و رسیالتهیای آمیوزش عیالی اییران در
افح  .1404دو فصلنامه مطال ا



برنامه درسی آموزش عالی.88-59 ،)16(8 ،

کتییین ،جییولی تامسییون ( .)1389فرهنییگ میییانرشییتهای در آمییوزش ع یالی .ترجمییه :هییدایتالییه
اعتمادیزاده و ن مت اله موسیپور ،تهران :پژوهش ده مطال ا



فرهنگی و اجتماعی.

کیییانی بختیییاری ،ابولتضییه .)1397( .آینییده مییدیریت منییابآ انسییانی در انقییتر ایین تی چهییارم
 ،Industry 4.0همییایی عراییه یییادگیری مییدیران منییابآ انسییانی ،سییازمان مییدیریت ایین تی
ایران.



مرعشی ،سیید منصیور؛ مهرعلیی زاده ،یدالیه؛ طوسیی ،طل یت ( .)1392جهیانی شیدن و اثیرا
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میانرشتهای در علوم انسانی.130-117 ،)1(5 ،

آن

بر اهیداف برنامیهی درسیی نسیام آموزشیی اییران .مجلیهی علیوم تربیتیی دانشیگاه شیهید چمیران
] [ DOR: 20.1001.1.20088000.1399.12.3.5.6

اهواز ،)1(6 ،سال .51-74 ،2-20
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م تمییدی ،اعسییم؛ یمنییی دوزی سییرمابی ،محمیید؛ مورسییندی طاس ی وه ،علییی؛ و عییارفی ،محنوبییه
(.)1398طراحی الگوی اایتم سیامتار روی یرد مییانرشیتهای در حیوزه علیوم پاییه در دانشیگاه-
ها با تاکید بر پاییداری توسی ه ملیی :یی

مطال یه داده بنییاد .دو فصیلنامه مطال یا

برنامیه درسیی

آموزش عالی.41-64 ،)19(10 ،


مهییدی ،روییا ( .)1394آینییده شناسییی آمییوزش عییالی :راهنردهییا و پیامییدهای سییازگاری دانشییگاه
با محیط و جام ه .مجله فرآیند مدیریت توس ه.54-31 ،)1(28 ،



مهدی ،روا؛ شیتی ی ،مسی ود ( .)1396نقییآفرینیی و ظرفییتسیازی دانشیگاههیای نسیه چهیارم
برای توس ه محلی و منطقهای .فصلنامه ان ت و دانشگاه35(10 ،و.22-1 ،)36



مهرعلییی زاده ،یدالییه ( .)1386جهییانی شییدن و نسییامهییای آموزشییی بییا تاکییید بییر کشییور ایییران.
تهران :چاپ دوم ،انتشارا



رسی.

مهرعلیییزاده ،یدالییه ،)1397( .انقییتر ایین تی چهییارم و وییرور

بییاز ت ریییف اسییتراتژیهییای

مییدیران ایین ت ،م ییدن و تجییار

اسییتان موزسییتان ،سییازمان ایین ت ،م ییدن و تجییار

اسییتان

موزستان.


مهرعلیییزاده ،یدالییه ،)1398( .مییروری بییر تحییوال
دانشگاه با ان ت و ویرور

انقییتر ایین تی چهییارم و واکییاوی ارتنییار

بیاز ت رییف اسیتراتژیهیای توسی ه این تی و پژوهشیی در اییران ،

همایی م اونین پژوهشی جهاد دانشگاهی کشور ،هته فجر اهواز :سخنران کلیدی همایی


ننیپیور ،اییر (.)1397دانشیگاههیای نسیه سیوم در انقیتر این تی چهیارم .انتشیارا
علوم پزش ی و مدما

دانشیگاه

بهداشتی درمانی بوشهر.



هومن ،حیدرعلییی()1387راهنمای عملی فراتحلیه در پژوهی علمی .تهران :سمت.
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شیمیایی مسیتقر در شیهر های این تی شیهر اهیواز .مطال یا
177-202. doi: 10.22080/eps.2021.2833

برنامیه رییزی آموزشیی , 8(16),
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