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مقدمه� 1

امـروزه اهمیـت ارتبـاط دانشـگاه و صنعـت بـر کسـی پوشـیده نیسـت، به  طوری  کـه در جامعه، اقبال وسـیع 

و فزاینـده ای از ارزش همـکاری صنعـت و دانشـگاه ها وجـود دارد )Pinto & Fernandes, 2021( و توسـعه 

را  خصوصـی  صنایـع  و  دانشـگاهی  مؤسسـات  توجـه  دانش بنیـان  اقتصادهـای  بـر  مبتنـی  فنـاوری  سـریع 

کانـون  کـرده اسـت )Tseng et al., 2020(. همـکاری بیـن دانشـگاه ها و صنایـع در حـال حاضـر در  جلـب 

توجـه جهانـی قـرار دارد. دولت هـا، دانشـگاه ها و صنایـع بـه همـکاری خـوب و مؤثـر بـا یکدیگـر عالقه منـد 

و  دانشـگاه  همـکاری  تقویـت  بـرای  بـود.  خواهـد  مفیـد  طرف هـا  همـه  بـرای  عالقه منـدی  ایـن  و  هسـتند 

گـروه، دانشـگاهیان، سیاسـت مداران و شـرکت ها  صنعـت و کمـک بـه انتقـال دانـش و فنـاوری بیـن ایـن دو 

دانشـگاه ها   )Mosayebi et al., 2020( کرده انـد  توجـه  فنـاوری  و  علـم  سیاسـت های  بـه  پیـش  بیـش  از 

منبـع اصلـی ایجـاد دانـش هسـتند و صنایـع مختلـف بـه طـور فزاینـده ای اهمیـت خلـق دانـش علمـی را 

می شناسـند و بـه دنبـال ارتبـاط بـا دانشـگاه ها هسـتند تـا نه تنهـا پایـگاه دانـش خـود را تقویـت کننـد، بلکـه 

کـه همـکاری دانشـگاه و صنعـت بـا انتقـال  کننـد )Tseng et al. 2020(. از آنجایـی   مزیـت رقابتـی نیـز کسـب 

دانـش و فنـاوری همـراه اسـت، ایـن همـکاری، زمینـه مطالعاتـی بسـیار مهمـی بـرای اقتصادهـای جهـان 

اسـت و بـه شـرکت ها کمـک می کنـد تـا رقابتی تـر شـوند. بنابرایـن شـرکت ها بـه طـور فزاینـده ای بـر همـکاری 

بـا دانشـگاه ها در زمینه هـای ظرفیـت جـذب، دانـش و رقابـت در روابـط دانشـگاه و صنعـت؛ تأثیـر انتشـار 

و  دانشـگاه  همـکاری  و  صنعـت؛  در  نـوآوری  بـرای  راهبـردی  اتحـاد  صنعـت؛  و  دانشـگاه  روابـط  بـر  دانـش 

صنعـت تمرکـز می کننـد )Maskernehas et al., 2018( و از طرفـی انقـالب صنعتـی1 4/0 بـا چالشـی جدیـد 

کـه در آن فنـاوری اطالعـات، اینترنـت و سـامانه های فیزیکـی سـایبری در اولویـت زندگـی  آغازشـده اسـت 

کار  ، زندگـی و  کـه ممکـن اسـت طـرز فکـر بـود  انقالبـی خواهـد  ایـن  جهانـی بشـر قرارگرفتـه اسـت. درواقـع 

کـه صنعـت و تجـارت بـه دلیـل تأثیـر  از جهـان، عمـًا تغییـر دهـد، در حالـی   گوشـه ای  را در هـر  انسـان ها 

.)Mudin, 2018( قوی تـر بـر تحـوالت اقتصـادی جهـش بیشـتری خواهنـد داشـت
واقعیـت  و  دیجیتـال  حوزه هـای  از  را  داده هـا  انتقـال  فراینـد  چهـارم  صنعتـی  انقـالب   ، دیگـر نگاهـی  از 
آفالیـن یـا برخـط و از طریـق سـامانه های به هم پیوسـته بـرای بهبـود زندگـی ترغیـب می کنـد. فناوری هـای 
انقـالب صنعتـی چهـارم بـه حوزه هـای مختلفی مانند اقتصاد، پزشـکی و آموزش وارد می شـود. در این میان، 
نیـاز مبـرم بـه نگاهـی فراتـر از رویکـرد آموزشـی سـنتی وجـود دارد. ایـن امـر می توانـد بـا به کارگیـری راهبـردی 
فناوری هـای رایـج بـرای آماده سـازی دانشـجویان و اسـاتید بـا انـواع دانـش و مهارت هـای مناسـب محقـق 
کـرده اسـت و تغییـرات زیـادی  شـود )Yousef et al., 2020(. آمـوزش طـی انقالب هـای صنعتـی قبلـی تغییـر 
در ایـن انقـالب ثبـت  شـده اسـت و ایـن تحـوالت یعنـی تحـوالت اجتماعـی و صنعتـی، در چهارمیـن انقـالب 

1- Industry 4.0
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صنعتـی، روندهـای جدیـد توسـعه آمـوزش مهندسـی مـدرن را تعییـن می کنـد؛ بنابرایـن همـکاری صنعتـی و 
مشـارکت آموزشـی برای اطمینان از اشـتغال زایی آینده مهم اسـت و بهترین آموزش مهندسـی برای انقالب 
صنعتـی چهـارم بـا مشـارکت جامعـه، صنعـت، کارفرمایـان و دولـت ارائـه می شـود )Fmvnyam, 2019(. از آنجـا 
اینترنـت  بـزرگ1،  پایـه و اسـاس فناوری هـای نوظهـور مرتبـط )داده هـای  کـه فنـاوری اطالعـات و دیجیتـال 
اشـیا2، هـوش مصنوعـی3 و غیـره( چهارمیـن انقـالب صنعتـی را پایه ریـزی کننـد، کشـورها برنامه هـای آموزشـی 
برنامه هـای  کرده انـد. تنهـا  ایجـاد  انقـالب صنعتـی  بـرای چهارمیـن  آماده سـازی مهندسـان  بـرای  جدیـدی 
درسـی جدیـد مسـتقل بـا تمرکـز بـر شایسـتگی های مـورد نیـاز چهارمیـن انقالب صنعتـی می تواند مهندسـان 
را بـرای چهارمیـن انقـالب صنعتـی آمـاده کنـد زیـرا برنامه هـای درسـی، تأثیـر مهمـی بـر مهارت هـای حرفـه ای 
می شـود  توصیـه  کشـورها  بـه  صنعتـی،  انقـالب  چهارمیـن  بـرای  آمادگـی  بـه  منظـور  و  دارنـد  دانشـجویان 
 Lieu et( برنامه هـای درسـی جدیـدی را بـرای توسـعه شایسـتگی های جدیـد بـرای نیـروی کار الزم اجـرا کننـد
al., 2018(. مـراد از شایسـتگی نیـز دانـش، توانایـی، مهـارت، نگـرش و انگیـزه الزم بـرای انجـام موفقیت آمیـز 
، شایسـتگی  ترکیبـی  وظایـف و فعالیت هـای سـازمانی اسـت )Zolfagharian et al., 2018(. بـه  عبارتـی دیگـر
کمـک می کنـد. بنابرایـن  کـه بـه افـراد در ایفـای وظایـف ویـژه آن هـا  از دانـش، مهـارت و نگرش هایـی اسـت 
منظـور از شایسـتگی، آن دسـته از توانایی هـا و مهارت هایـی اسـت کـه افـراد می تواننـد آن ها را بـه  منظور حل 
کننـد. بـه  عـالوه بـه  عنـوان تمایـالت و مهارت هـای انگیزشـی،  کـه بـرای آنـان اتفـاق می افتـد، کسـب  مسـائلی 
کاربـرد موفقیت آمیـز و مسـئوالنه ایـن راه حل هـا در زمینه هـا و شـرایط مختلـف  ارادی و اجتماعـی بـه  منظـور 
کـه هـر کسـی بایـد در  گی هایـی اسـت  کلـی شایسـتگی، دانـش، مهـارت و ویژ گرفتـه می شـود. بـه  طـور  در نظـر 
ابتدا و حین انجام هر کاری در هر حرفه ای داشـته باشـد )Salami et al., 2018(. از سـویی دیگر شناسـایی، 
پـرورش و بـه روز کـردن ظرفیت هـا، شایسـتگی ها و قابلیت هـای نیـروی انسـانی نقـش بسـیار تعیین کننـده ای 
گونـه بی توجهـی بـه ایـن شایسـتگی ها، بـه  در بقـا و ادامـه حیـات سـازمان در محیط هـای رقابتـی دارد و هـر 
کـه سـازمان قربانـی تغییـرات و رقابت هـای   عنـوان منابـع راهبـردی و سـرمایه های دانشـی موجـب می شـود 

.)Zolfagharian, et al., 2018( شـدید عصـر حاضـر شـوند

شـناخت  و  دانـش   ، عمیق تـر بصیـرت  و  بینـش  باعـث،  انسـانی  نیـروی  بهسـازی  و  آمـوزش  بنابرایـن، 

باالتـر و توانایـی و مهـارت بیشـتر افـراد در مسـیر ایفـای نقـش سـازمانی آنـان می گـردد. بـه اذعـان بسـیاری از 

صاحب نظـران یادگیـری بایـد بـا نیازسـنجی آغـاز شـود. از طرفـی نیازهـای آموزشـی افـراد نیـز بایـد در راسـتای 

کل سـازمان و یـا صنعـت مـورد نظـر شناسـایی و  الزامـات سـاختاری و وظیفـه ای هـر شـغل و در ارتبـاط بـا 

از  فراغـت  از  پـس  کاری خـود  غ التحصیـالن دانشـگاه ها، در حـوزه  فار از  بسـیاری  از طرفـی  و  تعییـن شـوند 

تحصیل موفق عمل نمی کنند که یکی از دالیل آن نداشـتن انگیزه تحصیلی و شایسـتگی های الزم در طول 

1- Big data 2- Internt of things 3- Artificial intelligence
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دوران تحصیـل اسـت. دانشـگاه نسـبت بـه ایجـاد و نهادینه کـردن مجموعـه ای از قابلیت هـا در دانشـجویان 

کـه آن هـا را شایسـتگی می نامنـد، اهتمـام ورزد. ایـن شایسـتگی ها، قابلیـت دانشـجو را بـرای زندگـی اجتماعی 

.)Samiyan, 2018( مـدرن افزایـش می دهـد

Mat- )در این زمینه مطالعات متعددی در خارج و داخل کشـور انجام گرفته اسـت. از جمله پژوهشـی 

آینـده  thews et al., 2021( تحـت عنـوان افزایـش چالش هـای آموزشـی عصـر صنعتـی چهـارم در دانشـگاه 

کـه نتایـج آن نشـان داد یـک چالـش بـرای آمـوزش عالـی، در زمینـۀ »عصـر صنعتـی چهـارم«،  انجـام دادنـد 

آماده سـازی دانشـجویان بـرای آینـده نامشـخص اسـت و قضاوت هـای فعلـی در مـورد ارتباطـات مؤثـر بیـن 

 )Tri et al., 2021( آمـوزش و پژوهـش بـا چنـد مثـال یـا شـاهد بسـیار متفـاوت اسـت. یـا در پژوهشـی دیگـر

تحـت عنـوان تأثیـر انقـالب صنعتـی 4.0 بـر آمـوزش عالـی در ویتنـام همـراه چالش هـا و فرصت ها انجـام دادند 

کـه محیط هـای مؤسسـات آمـوزش عالـی بـه دنبـال چارچوبـی جهـت تحقـق  و بررسـی یافته هـا نشـان داد 

کیفیـت  کننـد تـا شـیوه های  کمـک  کمـک ایـن چارچـوب بـه سـازمان ها  صنعـت نسـل چهـارم هسـتند تـا بـا 

انقـالب  کیفیـت  بـه  یـا مفاهیـم مربـوط  ابزارهـا و  از طریـق بررسـی مـداوم  کننـد و  را دیجیتالـی  سـنتی خـود 

کننـد. صنعتـی 4.0 خـود را ارزیابـی 
همچنین پژوهشـی )Miranda et al., 2021( تحت عنوان مؤلفه های اصلی آموزش 4.0 در آموزش عالی 
در آمـوزش مهندسـی انجـام دادنـد کـه یافته هـای مطالعـه آنـان نشـان داد پیشـرفت فناورانـه و تکامل سـریع 
گذاشـته اسـت. یکـی از بخش هـای  آن بـر صنعـت و بخش هـای مختلـف تولیـدی - خدماتـی تأثیـر مثبـت 
کـه بیشـترین بهـره را بـرده اسـت، آمـوزش اسـت. در ایـن بخـش، پیاده سـازی فناوری هـای فعلـی و  خدماتـی 
نوظهـور همـراه بـا روش هـای نویـن آموزشـی و بهتریـن شـیوه ها تحـت عنـوان آمـوزش نسـل چهـارم1 شـناخته 
کـه در عصـر دیجیتـال، آمـوزش عالـی از محیـط آموزشـی، نقـش  می شـود. )Tri et al. 2021( بـر ایـن باورنـد 
، نه  تنهـا ویتنام بلکه  اسـاتید و دانشـجویان بـه شـیوه های تدریـس، عمیقـًا تغییـر خواهـد کرد. در حـال حاضر
کمبـود نیـروی متخصـص، متخصـص و ماهـر روبـرو هسـتند،  کشـورهای جهـان بـا چالـش بـزرگ  بسـیاری از 
گاهـی و تجدیـد تفکـر  ، افزایـش آ بنابرایـن، بـه  منظـور بازسـازی آمـوزش عالـی بـرای بـرآوردن نیازهـای بـازار کار
در مـورد توسـعه آمـوزش عالـی ضـروری اسـت کـه برنامه هـا و روش هـای آموزشـی بازسـازی شـوند. در مطالعـه 
اخیـر )Weerasinghe & Dedunu, 2021( بـه سـهم دانشـگاه ها در تبـادل و انتقـال دانـش بـه صنعـت اشـاره 
کـه انجـام پژوهـش و آموزش هـای مشـترک در تبـادل  می نماینـد. یافته هـای مطالعـه آن هـا نشـان می دهـد 
دانـش نقـش مهمـی ایفـا نمـوده و رابطـه دانشـگاه و صنعـت بـه طـور قابـل  توجهـی توسـط عوامـل نهـادی 

تعدیـل  شـده اسـت.

پژوهشـی )Sitepu et al., 2020( تحـت عنـوان آمادگـی و شایسـتگی آموزشـی در آمـوزش عالـی در اتصـال 

1- Education 4.0
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کـه دانشـگاه ها در عصـر انقـالب صنعتـی 4.0،  عصـر انقـالب صنعتـی 4.0 انجـام دادنـد. یافته هـا نشـان داد 

کننـد. اسـاتید بـه  عنـوان یـک  آماده سـازی خـود، بـه  ویـژه در مـورد منابـع انسـانی، پیشـرفت   در 
ً
بایـد فـورا

عامـل تعیین کننـده در پیشـرفت آمـوزش، همیشـه ملـزم بـه ارتقـای مهارت هـا و توانایی هـای خـود هسـتند. 

پژوهشـی )Mokhtar & Noordin, 2019( در ارتبـاط بـا آمـوزش عالـی و صنعـت نسـل چهـارم انجـام دادنـد 

کـه نتایـج آن نشـان می دهـد مؤسسـات آمـوزش عالـی در مالـزی، در زمینـۀ اسـتفاده از صنعـت نسـل چهـارم 

در آمـوزش و یادگیـری بـر اسـاس رابطـه مـردم، فنـاوری و محیط زیسـت بـا مشـکل روبـرو اسـت. آمـوزش عالـی 

در چهارمیـن انقـالب صنعتـی، یـک اصطـالح چتـری بـرای تطبیـق شـیوه های مختلـف آمـوزش و یادگیـری، 

تحقیـق و نـوآوری، خدمـات و زیرسـاخت ها اسـت کـه اغلـب بـه  عنـوان عناصـر کلیـدی بـه آن توجـه می شـود. 

بـا وجـود ضـرورت آمـوزش عالـی در چهارمیـن انقـالب صنعتـی، محیـط آمـوزش عالـی و صنعـت واقعـًا دگرگـون 

.)Xing, 2019( شـده امـا هنـوز از واقعیـت دور اسـت 

پژوهشـی )Mudin, 2018( تحـت عنـوان نقـش دانشـگاه ها در انقـالب صنعتـی چهـارم انجـام دادنـد و 

آغازشـده اسـت و در آن فنـاوری اطالعـات،  بـا چالشـی جدیـد  کـه انقـالب صنعتـی 4.0  یافته هـا نشـان داد 

اینترنـت و سـامانه های فیزیکـی سـایبری در اولویـت زندگـی جهانـی بشـر قـرار می گیرنـد. در واقـع ایـن انقالبی 

گوشـه ای، عمـًا تغییـر  کار انسـان ها را بـا دسترسـی بـه هـر  ، زندگـی و  کـه ممکـن اسـت طـرز فکـر خواهـد بـود 

دهـد، در حالـی  کـه صنعـت و تجـارت بـا تأثیـر قوی تـر بـر تحـوالت اقتصادی جهش بیشـتری خواهند داشـت. 

کننـد تـا بـه سـناریوی فعلـی ارتقـا دهنـد. پژوهشـی  دانشـگاه ها بایـد هـم اسـاتید و هـم دانشـجویان را آمـاده 

)Lee et al., 2018( تحـت عنـوان »چگونـه می تـوان بـه چهارمیـن انقـالب صنعتـی یـا دومیـن انقـالب فنـاوری 

اطالعـات پاسـخ داد؟« انجـام دادنـد کـه نتایـج پژوهـش نشـان داد کـه نخسـت فناوری هـای دیجیتالی نسـل 

بعـدی مبنـای تغییـرات انقالبـی در همـه صنایـع خواهنـد بـود. دوم راه هـای پاسـخگویی بـه انقـالب صنعتـی 

چهـارم ازنظـر نهادهـا دارای نقطـه مشـترکی اسـت کـه بایـد خالقیـت سـازمان ها را افزایـش داد. سـوم، راه های 

کثـر فناوری های  پاسـخگویی بـه انقـالب صنعتـی چهـارم از نظـر فنـاوری دارای ایـن نقطـه مشـترک اسـت که ا

ترکیبـی جدیـد مهـم هسـتند. چهـارم، راه پاسـخگویی بـه انقـالب صنعتـی چهـارم از نظـر نـوآوری و راه انـدازی 

شـرکت های جدیـد، توسـعه مدل هـای تجـاری خـالق جدیـد اسـت.

پژوهشـی )Wei-Te, 2017( بـا عنـوان از صنعتـی 4.0 تـا تولیـد 4.0 در پاسـخ بـه چهارمیـن انقالب صنعتی 

کـه بـرای تبدیـل بـه تایـوان نسـل چهـارم در تایـوان شـامل  و دیجیتالی شـدن فعلـی در تایـوان انجـام دادنـد 

آمـوزش سفارشـی بـرای شـرکت ها، عملکـرد هوشـمند، پـرورش اسـتعدادهای مؤثـر و برنامـه درسـی حرفـه ای 

کمـک  آمـوزش عالـی  بـه تعمیـق و تغییـر  بـه تأثیـرات صنعتـی 4.0،  بـه  منظـور پاسـخگویی  یکپارچـه اسـت. 

می کنـد.

دانش آموختـگان  حرفـه ای  شایسـتگی  الگـوی  عنـوان  بـا   )Faiz & Bahadrinejad, 2010( پژوهشـی 
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: انگیـزه  کالن عبارت انـد از کـه نتایـج چهـار شایسـتگی  دانشـکده های مهندسـی نظـام آمـوزش عالـی ایـران 

یـک  اصلـی  شایسـتگی  هفـت  بالندگـی.  و  رشـد  بـه  اهتمـام  و  عملـی  توانمنـدی  علمـی،  تخصـص  متعالـی، 

: انگیزه متعالی در ارائه خدمت مهندسـی، توانایی حل خالق و نظام مند  مهندس شایسـته عبارت اسـت از

مسـئله های مهندسـی، تسـلط بـر حجـم وسـیعی از دانـش  پایـه و مهندسـی، مهـارت در یکـی از عرصه هـای 

کاربـرد مهندسـی، مهـارت در انجـام دادن کار گروهـی در ضمـن تعهـد فـردی، اهتمـام به یادگیـری مادام العمر 

و در نهایـت، اهتمـام بـه یاددهـی خودانگیختـه را نشـان داد.

دانشـجویان  عملـی  شایسـتگی های  ارزیابـی  عنـوان  بـا   )Mohammadi & Banakar, 2011( پژوهشـی 

در  پـروژه  مدیریـت  مهندسـی  اسـتخدام  معیارهـای  اسـاس  بـر  مخابـرات،  گرایـش  الکترونیـک،  مهندسـی 

شایسـتگی های  بیـن  معنـاداری  تفـاوت   .1 داد  نشـان  آن  نتایـج  کـه  شـد  انجـام  شـیراز  الکترونیـک  صنایـع 

مدیریـت  مهندسـی  اسـتخدام  معیارهـای  و  مخابـرات،  گرایـش  الکترونیـک،  مهندسـی  دانشـجویان  عملـی 

پـروژه صنایـع الکترونیـک وجـود دارد؛ 2. تفـاوت معنـاداری بیـن نیاز دانشـجویان زن و مرد دانشـگاه صنعتی 

شـیراز بـا شایسـتگی های عملـی مهندسـی مدیریـت پـروژه وجـود دارد؛ 3. بـه  جـز بعـد نیاز به شـناخت اصول 

مهندسـی  عملـی  شایسـتگی های  بـا  مختلـف  تحصیلـی  معدل هـای  بـا  دانشـجویان  نیـاز  بیـن  مهندسـی، 

مدیریـت پـروژه تفـاوت معنـاداری وجـود نـدارد.

بنابرایـن، بـا توجـه بـه  مـرور مطالعـات انجام شـده، نظـام آمـوزش عالـی بـرای انطبـاق بـا تحـوالت انقـالب 

صنعتـی چهـارم و پاسـخ بـه نیازهـای حـال و آینـده جامعـه نیـاز بـه ایـن شایسـتگی ها دارد. بـر ایـن  اسـاس 

کـز آمـوزش عالـی و دانشـجویان تحصیـالت تکمیلـی مهندسـی بـرای همراهـی و هم راسـتایی  دانشـگاه ها و مرا

بـا ایـن تحـوالت بایـد اقداماتـی را انجـام دهنـد و بـه شایسـتگی ها دسـت یابنـد. در همیـن راسـتا پژوهـش 

گرفتن مطالب ذکرشـده، درصدد شناسـایی شایسـتگی های صنعت 4.0 برای حوزه آموزش  حاضر با در نظر 

عالـی و دانشـجویان تحصیـالت تکمیلـی مهندسـی در بسـتر دانـش موجـود در مطالعـات دنیـا و بـه طـور ویژه 

ادبیـات رابطـه دانشـگاه و صنعـت اسـت.

روش شناسی پژوهش� 2

 Sandelowski & Barroso,( روش مطالعـه، کیفـی، فراترکیـب یـا سـنتزپژوهی با اسـتفاده از گام های شـش گانه

کـه  اسـت  کیفـی  نوعـی مطالعـۀ  فراترکیـب   )Noblit & Hare, 1988( تعریـف اسـاس  بـر  اسـت.  بـوده   .)2006

بررسـی  را  آن  مشـابه  و  موضـوع  بـا  مرتبـط  دیگـر  کیفـی  مطالعـات  از  استخراج شـده  یافته هـای  و  اطالعـات 

کشـف مقوله هـای  ، بـه  کیفـی پژوهش هـای دیگـر می کنـد. سـپس بـا نگرشـی نظام منـد بـه ترکیب یافته هـای 

جدیـد و اساسـی منجـر می شـود. بنابرایـن روش فراترکیـب یکی از روش های جدید سـنتز در حـوزه مطالعات 

کنـد. فراترکیـب نوعـی مطالعـه  کمـک  گسـترش و خلـق تئوری هـا، بـه محققـان  کـه می توانـد در  کیفـی اسـت 
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 ، کیفـی اسـت کـه یافته هـای سـایر تحقیقـات کیفـی در زمینـۀ یـک موضـوع را بـه  عنـوان داده بـا هـدف تفسـیر

کار می گیـرد تـا بـه یـک دانـش جامـع دسـت یابـد )Abedi et al., 2019(. ایـن تفسـیرها  مقایسـه و ترجمـه بـه 

کـه از بررسـی تمـام مطالعـات مرتبـط بـا آن پدیـده خـاص  در واقـع برداشـت ها و نتیجه گیری هایـی هسـتند 

کـه از مطالعـه فراترکیـب بـه دسـت می آیـد، در هیـچ  یـک  برگرفتـه  شـده اند و یافته هـا و تفسـیرهای جدیـدی 

روش  ایـن  گردیـد  اشـاره  کـه  همچنـان   )Sandelowski et al., 2006( نمی شـوند  یافـت  اولیـه  مطالعـات  از 

: 1- بیـان مسـئله و تنظیـم  پژوهـش، مبتنـی بـر شـش گام )Sandelowski et al., 2006( اسـت کـه عبارت انـد از

کیفیـت 4- تجزیـه  و تحلیـل مطالعـات 5- ترکیـب  پرسـش های پژوهـش 2- جسـتجوی منابـع 3- ارزیابـی 

 یافته هـا و 6- اعتباریابـی.

شـایان ذکر اسـت بـه دلیـل پیچیدگی هـا و ظرافت هـای ویـژۀ روش فراترکیـب، توصیـه می شـود کـه گروهی 

کـه ارتبـاط،  از پژوهشـگران بـا تجـارب و مهارت هـای مختلـف در فراترکیـب حضـور داشـته باشـند، به گونـه ای 

مشـاوره و بحـث پیرامـون رونـد کار بـه طـور مسـتمر بیـن آن ها در جریان باشـد. حضور یک کتابـدار مرجع1 در 

گـروه فراترکیـب به عنـوان متخصـص جسـتجوی ادبیـات موضـوع، می تواند تا 50 درصد، نتایج جسـتجو شـده 

توسط خوِد پژوهشگران را افزایش دهد )Mohammadi et al., 2018(. )Paterson et al., 2001( ابراز می دارند 

کـه در همـه نظریه هـا و روش هـای  کیفـی به تنهایـی نمی توانـد مدعـی باشـد  کـه هیـچ پژوهشـگر مطالعـات 

مرتبـط مطالعـات کیفـی دارای مهـارت اسـت بنابرایـن در انجام فراترکیب بهتر اسـت گروهی از پژوهشـگران با 

تجـارب و مهارت هـای متفـاوت شـرکت داشـته باشـند و بـه  صـورت مرتـب بـا یکدیگـر در تمـاس و هم اندیشـی 

گی هایـی از جملـه: تجربـه در تحلیـل پژوهش هـای  گـروه فراترکیـب بایـد دارای ویژ باشـند. در واقـع اعضـای 

، انجـام مطالعـات قبلـی در ایـن زمینـه  کیفـی، تبحـر در تحلیـل و درک تئوری هـا، عالقـه بـه پدیـدۀ مـورد نظـر

و متعهـد به صـرف زمـان و انـرژی الزم بـرای انجـام فراترکیـب باشـند )Najafi et al., 2013(. بـر ایـن  اسـاس، 

اعضـای گـروه فراترکیـب حاضـر را دو نفـر متخصص آموزش عالی و آموزش، یـک نفر متخصص روش فراترکیب 

بـا همراهـی یـک نفـر از اعضـای هیئـت  علمـی دانشـگاه شـیراز در رشـته علـم اطالعـات و دانش شناسـی بـه 

بـه  منظـور  اطالعاتـی  پایگاه هـای  متخصـص  می دادنـد.  تشـکیل  اطالعاتـی  پایگاه هـای  متخصـص   عنـوان 

اطمینـان و اعتباربخشـی بـه جسـتجوی جامـع و نظام منـِد پیشـینه مرتبـط بـا موضـوع و یافتـن منابـع مـورد 

، در گـروه فراترکیـب حضـور یافـت. روش شناسـی ایـن مطالعـه از گام هـای زیـر تبعیـت نمـوده اسـت: نیـاز

گام های فراترکیب. 2-1

بیان مسئله و تنظیم پرسش های پژوهش. 2-1-1

ایـن  در  اسـت.  فراترکیـب  اصلـی  موضـوع  دربـارۀ  تصـور  و  فلسـفی  موضع گیـری  کیفـی،  فراترکیـب  گام  اولیـن 

1- Referene librarian
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ابعـاد مختلفـی مثـل چـه چیـزی،  کـه می توانـد دربرگیرنـدۀ  را  مرحلـه، پژوهشـگران پرسـش پژوهشـی خـود 

چگونـه، چـه روشـی و... باشـد، طراحـی می کننـد. پرسـش پژوهشـِی طراحی شـده - کـه بیـش  از حـد محـدود 

یـا گسـترده نیسـت - بایـد بـه  وضـوح بـه مسـئلۀ پژوهشـی اشـاره کنـد. همچنیـن پژوهشـگران در ایـن مرحلـه، 

کننـد، دربـارۀ پدیـدۀ اصلـی مـورد مطالعـه تصمیـم  بایـد اهـداف پژوهشـی و منابـع در دسـترس را مشـخص 

 )Sandelowski, et al., 2006( بگیرنـد و معیارهـای شـمول و خـروج مقـاالت در مـرور را نیـز تعییـن نماینـد

انقـالب صنعتـی 4.0 پیشـرفت های عظیمـی را در همـه رشـته ها، اقتصادهـا، صنایـع و تحـوالت تجـاری ایجـاد 

، پارادایم هـای فیزیکـی، دیجیتالـی،  نمـوده اسـت. پیشـرفت فناوری هـای جدیـد و تقاضاهـای در حـال تغییـر

، تغییـر و تغییـر بسـیاری از رشـته ها بـه  ویـژه در  زیست شـناختی و دنیـای مهندسـی را در هـم می آمیزنـد. تأثیـر

کار و زندگی انسان و جامعه. همین امر باید در مورد صنعت  ، فرهنگ و همچنین نحوه زندگی،  درک هنجار

آمـوزش نیـز صـدق کنـد. صنعت 4.0 انگیزه جدیدی به تحول آموزش داده اسـت. ما منتظر تغییرات نوآورانه 

در آمـوزش هسـتیم. مـا برنامـه درسـی را پیش بینـی می کنیـم کـه بـر اسـاس چارچوب هـای فیزیکـی دیجیتال، 

هـوش مصنوعـی تنظیـم شـود. تغییـرات عمیق تـری در جنبه هـای اصلـی محتـوا، ارائـه، آمـوزش و سـاختار 

آمـوزش انتظـار مـی رود )Pattanapairoj et al., 2020(؛ و از طرفـی فناوری هـای نوظهـور ماننـد اینترنـت اشـیا، 

علـم داده، یادگیـری عمیـق، واقعیـت افـزوده، محاسـبات لبـه و دوقلوهـای دیجیتـال فرصت هـا، چالش هـا و 

گیاهـی، علـوم حیوانـی، علـوم  کشـاورزی، علـوم  راه حل هـای جدیـدی را بـرای بسـیاری از حوزه هـا از جملـه 

غذایـی و علـوم اجتماعـی بـه ارمغـان می آورنـد. ایـن فناوری هـای در مرکـز انقـالب صنعتـی چهـارم قـرار دارند، 

اما آیا ما هنوز آماده آموزش و آماده سـازی نسـل های جدید هسـتیم تا به جامعه، علم و بشـریت کمک کنیم 

کننـد؟ چگونـه می توانیـم برنامـه درسـی فعلـی را تغییـر دهیـم تـا ایـن نوآوری هـای فنـاوری  تـا آن هـا را سـازگار 

را منعکـس کنیـم؟ چگونـه می توانیـم بـه نسـل جدیـد کمـک کنیـم تـا مهارت هـای خـود را نیـز توسـعه دهنـد؟ 

)Nithyanandam et al., 2022(. از این  رو، دانشـگاه ها به  منظور انطباق با صنعت 4.0 و ماندگاری در عرصه 

رقابـت در جـذب دانشـجویان، اسـتادان و پژوهشـگران و همچنیـن افزایـش اعتبـار بین المللـی و دسـتیابی 

بـه منابـع سـرمایهگذاری خارجـِی جدیـد، ضـرورت دارد در برنامـه درسـی خـود تجدیدنظـر نماینـد. علی رغـم 

اینکـه نگاه هایـی از دانشـگاه های دنیـا در راسـتای صنعـت 4.0 از جملـه تغییـرات در برنامـه درسـی صـورت 

، خیلـی به آن پرداخته نشـده اسـت. از این  کـز آمـوزش عالـی داخـل کشـور گرفتـه اسـت امـا در مؤسسـات و مرا

کاوشـی در زمینۀ مهارت های دیجیتالی برنامه های درسـی با راهبرد پژوهشـِی فراترکیب نظریه سـاز مورد   رو، 

توجـه ایـن مطالعـه قـرار گرفـت. پژوهشـگران پیـش از آغـاز ایـن مطالعـه و طـرح پرسـش های کلیـدی بـه ایـن 

، بـه برنامـه درسـی دانشـگاهی در مقوله هـای متفاوتی  اطمینـان رسـیدند کـه پژوهش هـای پیشـین در کشـور

پرداخته انـد ولـی در ایـن میـان، تـا کنـون پژوهشـی کـه بـا رویکـردی کاربـردی، جهـت شناسـایی مهارت هـای 

دیجیتالـی برنامـه درسـی در آمـوزش عالـی ارائـه نمایـد کـه بتـوان از آن بـرای آمـوزش در دانشـگاه ها اسـتفاده 
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و  مهندسـی  دانشـجویان  شایسـتگی های   ، حاضـر پژوهـش  هـدف  ترتیـب  بدیـن  اسـت.  انجـام  نشـده  کـرد، 

کـز آمـوزش عالـی بـرای انطبـاق بـا صنعـت 4.0: و پرسـش محـوری پژوهـش عبـارت  الزامـات دانشـگاه ها و مرا

کز  :  بر اسـاس مطالعات شایسـتگی های مورد نیاز دانشـجویان مهندسـی و الزامات دانشـگاه ها و مرا اسـت از

آمـوزش عالـی بـرای انطبـاق بـا تقاضاهـای صنعـت 4.0 کدام انـد؟

جستجوی منابع. 2-1-2

گام دوم انتخـاب مطالعـات واجـد شـرایط بـرای ورود بـه فراترکیـب اسـت. تالش هـای قابـل  توجـه بـرای ایجـاد 

یک فهرسـت جامع از مطالعات ممکن در فراترکیب ضروری اسـت. پژوهشـگران با شناسـایی کلمات کلیدی 

کننـد. از ایـن  رو آشـنایی  می تواننـد بـه تمـام پایگاه هـای موجـود در داخـل محـدوده تاریـخ، دسترسـی پیـدا 

مطالعـات  جمـع آوری  و  موضـوع  سـرفصل های  اسـاس  بـر  مختلـف  پایگاه داده هـای  از  اسـتفاده  نحـوه  بـا 

کسـتری ماننـد پایان نامه هـا و گزارش هـای تحقیقاتـی بایـد حاصـل باشـد  مشخص شـده از جملـه ادبیـات خا

)Abedi et al. 2019(. در فراترکیـب مطالعـات زیـادی مـرور می شـوند، امـا هـدف ایـن اسـت کـه افـق دیـد افـراد 

گسـترش یابـد و دانـش تـازه ای حاصـل شـود. بـرای پژوهشـگرانی کـه پژوهش هـای خـود را بـه روش فراترکیـب 

انجـام می دهنـد، بهتـر آن اسـت همـه مطالعـات مرتبـط در حـوزه مـورد نظـر و نـه نمونـه ای از آن هـا را وارد 

کننـد. بنابرایـن ضـروری اسـت جسـتجوی جامعـی بـر اسـاس عنـوان و حـوزه مـورد عالقـه پژوهشـگر  مطالعـه 

ماننـد آنچـه در مرحلـه اولیـه یـک مـرور نظام مند صـورت می گیرد، انجـام شـود )Najafi et al. 2013(. بنابراین 

، اعضای نمونـه، زمان  فراینـد جسـتجو و بازیابـِی منابـع شـامل مولفه هـای متعـددی مثـل موضـوع مورد نظـر

و روش اسـت. عـالوه بـر مولفه هـا، انـواع روش هـای جسـتجو )دسـتی، الکترونیـک و ...( و عبارت هـای مـورد 

بـه  منظـور  منابـع،  جسـتجوی  مرحلـۀ  در   .)Mohammadi et al.2018( شـوند  مشـخص  بایـد  نیـز  جسـتجو 

انجـام جسـتجویی جامـع و همه جانبـه و انتخـاب مشـارکت کنندگان بخـش فراترکیـب، عـالوه بـر جسـتجوی 

جسـتجوی  همچنیـن  و  دسـت چینی1  روش  بـه  جسـتجو  اطالعاتـی،  و  اسـتنادی  پایگاه هـای  نظام منـد 

کـرد  گرفـت. در مـورد روش دسـت چینی بایـد ایـن توضیـح را اضافـه  دسـتی مجـالت نیـز مـورد اسـتفاده قـرار 

کـه برخـی صاحب نظـران بـا موضع گیـری علیـه جسـتجوهای خطـی و نظام منـد در فراترکیب معتقدند: مسـیر 

کـه در هـر مرحلـه حاصـل می شـود،  گـرا باشـد. هـر جـزء از اطالعاتـی  کامـًا وا جسـتجوها در فراترکیـب بایـد 

ایده هـای فوق العـاده ای در  نهایـت  در  و  بـاز می کنـد  و منابـع جدیـد  بـه سـمت جسـتجوها  افـق جدیـدی 

، جسـتجوها در فراترکیب  ک جدیـد از پدیـده در اختیـار بازنگـر قـرار می دهـد. بـه  عبـارت  دیگر شـکل گیری ادرا

بـا یـک مجموعـۀ از پیـش تعیین شـدۀ نهایـی از منابع کامل نمی شـود، بلکـه با انتخاب مجموعـه ای از منابع 

کسـِب بخشـی از اطالعـات در هـر مرحلـه تکمیـل می گـردد. ایـن شـیوۀ بازیابـی بخشـی  طـی چنـد مرحلـه و 

1- Berry picking
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کـه بـا اصالحـات و تکمیـِل دائمـی همـراه اسـت - را شـیوۀ »دسـت چین کردن«  از اطالعـات در هـر مرحلـه - 

.)Finegold-Kant et al., 2013 و Barroso et al. 2003( می نامنـد

گردیـد. )Barroso et al. 2003( معتقدنـد، جسـتجوی  کلیدواژه هـای جـدول 1 اسـتفاده  در جسـتجو از 

منابـع را می تـوان بـه یـک بـازۀ زمانـی محـدود کـرد، در صورتـی  کـه پژوهشـگران توجیـه مناسـبی بـرای انتخاب 

 ، نقـاط ابتدایـی و انتهایـی بـازۀ زمانـی جسـتجو داشـته باشـند )Barroso et al. 2003(. در پژوهـش حاضـر

مقاالت به زبان انگلیسـی و بازۀ زمانِی جسـتجو، محدود از سـال 2011 تا 2022 در نظر گرفته شـدند زیرا برای 

اولین بار در سـال 2011 پدیده صنعت 4.0 در نمایشـگاه هانوفر آلمان بیان شـد. نتایج حاصل از جسـتجوی 

گـوگل اسـکو الر )جمعـًا 437 عـدد مقالـه  گرفتـه و 329 مقالـه از وب آوسـاینس و 108 مقالـه  جامـِع صـورت 

کسـل ثبت شـدند و متن  پژوهشـی( بـود کـه تحـت عنـوان مقـاالت اولیـه در جدول هایـی در قالب فایل های ا

، وارد مرحلۀ ارزیابـی کیفیت گردید. جـدول 1 جزئیات  کامـل ایـن مقـاالت، جهـت انجـام بررسـی های دقیق تـر

فراینـد جسـتجوی نظام منـِد پژوهـش حاضـر را نشـان می دهـد.

جدول 1. جزئیات فرایند جستجوی برخط منابع به روش نظام مند

گوگل اسکالرپایگاه های اطالعاتی و استنادی مورد جستجو وب آوساینس، اسکوپوس و 

کلیدواژه های جستجو

Industry4.0 OR “industry 4.0” OR I4.0 “I 4.0” 
OR “fourth industr* revolution 4.0” OR “industr* 
revolution 4.0” OR “industr* 4.0 Revolution” 
)All Fields( AND higher education OR “higher 
education” OR “Higher education” OR “Higher 
Education” OR University OR university )All 
Fields( AND Engineering students OR “Engineering 
students” OR “Engineering student” OR 
Engineering student OR Engineering Students OR 
“Engineering Students” OR “engineering students” 
OR engineering students )All Fields(

عنوان مقاله، چکیده، محتواجستجو در

از سال 2011 تا 2022محدودیت در بازۀ زمانی1

مقاله3محدودیت در نوع سند2

همهنوع دسترسی4

1- Date range )inclusive( 2- Document type
3- Article 4- Access type
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بـه  منظـور افزایـش اعتبـار جسـتجو، پژوهشـگران از یکـی از اسـاتید دانشـگاه شـیراز در رشـته علم سـنجی 

کمـک گرفتنـد و همچنیـن در تمـام مراحـل فراینـد فراترکیب، از روش جسـتجوی دسـت چینِی منابع نیز بهره 

کلیـدِی  بـرده شـد، زیـرا برخـی پژوهش هـای مرتبـط، بـه دالیـل مختلـف از جملـه عـدم اسـتفاده از واژه هـای 

اسـتاندارد، در جسـتجوی برخـط پایگاه هـا، یافـت نمی شـوند. بـه عالوه، بـا مطالعۀ هر مقالـه - در صورت نیاز 

- منابـع جدیـد و مفیـِد موجـود در مقالـه نیـز کـه بـه روشـن  شـدن موضـوع کمک می کردنـد، مورد بررسـی قرار 

، بـه مقـاالت مـورد بازنگـری اضافـه شـدند. بـه  طـور  گرفـت و در صـورت سـازگاری بـا معیارهـای شـمول حاضـر

کلـی، بـا ایـن شـیوه های جسـتجو، حـذف یـا افـزودن مقالـۀ جدیـد بـه بازنگـری در هـر گام از فراترکیـب ممکـن 

بـود. فراینـد جسـتجو تـا رسـیدن بـه اشـباع نظـری داده ها ادامـه یافت.

گردید:  معیارهای شمول مقاالت در بازنگری به  صورت زیر تعیین 

z	.که در مجالت معتبر بین المللی چاپ  شده باشند مقاالتی 

z	 مقاالتـی کـه بـا روش کیفـی انجـام  شـده اند و یـا مقـاالت بـا روش ترکیبـی کـه نتایـج کیفـی و کمـی آن ها

از یکدیگـر قابـل  تفکیـک باشـند )بـرای اسـتفاده از نتایـج بخـش کیفـی مقاله(.

z	 کـه بـا هـدف و موضـوع دیجیتـال و آمـوزش عالـی در حـوزۀ صنعـت 4.0 انجـام  شـده مقـاالت عملـی 

باشـند.

کیفیت:. 2-1-3 ارزیابی 

، فراینـد کار بـا ارزیابـی هـر گـزارش به  صـورت مجزا  در ایـن بخـش، پـس از جسـتجو و انتخـاب منابـع مـورد نظـر

بـا  گزارش هـا،  ارزیابـِی تک به تـِک  گزارش هـا ادامـه می یابـد.  ارزیابـی تطبیقـی )مقایسـه ای( بیـن  بـا  و سـپس 

گـزارش تـا آشـنایی کامـل بامحتـوا، نقـاط قـوت و ضعـِف روش شناسـی و شناسـایی  خوانـدن چندین بـارۀ هـر 

کـه  گزارش هـا، بـه پژوهشـگر ایـن امـکان را می دهـد  یافته هـای هـدف انجـام می شـود. ارزیابـی تطبیقـِی بیـن 

گزارش هـای بـا نمونه هـای یکسـان یـا مشـابه را شناسـایی کند، اطالعات ازدسـت رفته یـا مورد غفلت قرار گرفته 

.)Sandelowski et al. 2007( را تعییـن نمایـد و بـر خالصه سـازی و نمایـِش یافته هـا متمرکـز شـود

بـرای انتخـاب مقـاالت مناسـب جهـت تجزیـه  و تحلیـل نهایـی، بـر اسـاس الگوریتـم موجـود در شـکل 1، 

مقـاالت طبـق شـاخص های مختلفـی ماننـد عنـوان، چکیـده و محتـوای آن هـا، مـورد مطالعـه و ارزیابـی قـرار 

کرده و در هر مرحله، تعدادی  گام؛ پژوهشـگران، مقاالت را چندین مرحله بررسـی و بازبینی  گرفتند. در این 

از مقـاالت حـذف شـدند. بـه  طـوری  کـه از بیـن 437 مقالـه یافت شـده، پـس از بررسـی عنـوان مقـاالت، تعداد 

کاهـش یافـت.  آن هـا بـه 398 مقالـه رسـید و پـس از بررسـی چکیـده مقـاالت، تعـداد آن هـا بـه 236 مقالـه 

گـروه پژوهشـی، درنهایـت  در مرحلـه بعـدی بـا بررسـی محتـوای مقـاالِت باقی مانـده و باتوجه بـه نظـر اسـاتید 

تعـداد 104 مقالـه، تأییـد و نهایـی شـدند.
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بــر اســاس مطالعــات شایســتگی های مــورد نیــاز دانشــجویان مهندســی بــرای انطبــاق بــا . 1
کدامنــد؟   4.0 صنعــت  تقاضاهــای 

کــز آمــوزش عالــی بــرای انطبــاق بــا تقاضاهــای . 2 بــر اســاس مطالعــات الزامــات دانشــگاه ها و مرا
صنعــت 4.0 کدامنــد؟

سواالت پژوهش

معیارهای خروجی
مقاالت غیرانگلیسی. 1

کتاب ها و .... 2
مقاالت بدون چکیده. 3

مجموع داده ها
Web of Science:329
Google Scholar:108

ارزیابی انتقادی

مقاالت نهایی برای بررسی
115=Nداده های خروجی

استراتژی غربالگری
1. خواندن، عنوان، چکیده، یافته ها.

که مرتبط به سواالت پژوهش بودند. 2. انتخاب مقاالتی 

مجموع داده ها
437 

استراتژی جستجو
پایگاه های اطالعاتی:

Web of Science ، Google Scholar
کلیدواژه ها:

Industry4.0 OR "industry 4.0" OR I4.0 "I 4.0" 
OR "fourth industr* revolution 4.0" OR "industr* 

revolution 4.0" OR "industr* 4.0 Revolution" AND 
higher education OR "higher education" OR "Higher 

education" OR "Higher Education" OR University 
OR university AND Engineering students OR 

“Engineering students” OR “Engineering student” 
OR Engineering student OR Engineering Students 

OR “Engineering Students” OR “engineering 
students” OR engineering students 

معیارهای ورودی
مقاالت انگلیسی. 1

مقــاالت منتشر شــده طــی . 2
ســال های 2011 الــی 2022

مقاالت چکیده دار. 3

شکل 1. الگوریتم انتخاب مقاالت

تجزیه  و تحلیل مطالعات. 2-1-4
مفاهیـم اولیـه بـا اسـتفاده از روش تحلیـل محتـوای کیفـی باهـدف احصـای مضامیـن پایه1، سـازمان دهنده2 
گیر3 مربوط به مؤلفه های برنامه درسـی دانشـگاهی اسـتخراج شـدند. این مفاهیم با فن دسـته بندِی4  و فرا
 Sandelowski et al.( یافته هـا، فـن کمـی فرا چکیده نویسـی5 و در نهایـت بـا فـن طبقه بندِی یافته هـا، مد نظـر

1- Basic 2- Organizing 3- Global
4- Classification 5- Meta-summery
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2007( مـورد تجزیـه  و تحلیل قـرار گرفتند.

z	دسته بندی و فرا چکیده نویسی
) Sandelowski et al. 2007( فـن دسـته بندِی یافته هـا و فـن کمـی فرا چکیده نویسـی را بـه  منظـور تحلیل 
یافته هـای کیفـی معرفـی می کننـد. در دسـته بندی، ایده هـا یـا موضوع هـای مـورد نظـر فراترکیـب، شناسـایی 
فرا چکیده نویسـی  کنـار فـن دسـته بندی،  قـرار می گیرنـد. در  و در دسـته های مشـخصی  اسـتخراج  شـده  و 
، بـه دلیـل ایجـاد مبنایـی قوی تـر و تعاملی تـر بـرای تفسـیرهای جدیـد در فراترکیـب، ابـزاری بسـیار مفیـد  نیـز
گروه بنـدی و در نهایـت  کمـی، در واقـع فراینـد اسـتخراج، مجزاسـازی، ویرایـش،  ابـزار  ایـن  تلقـی می شـود. 
گزاره هاسـت. یکپارچه سـازِی یافته هـا در  خالصه سـازِی یافته هـای متنـی بـه  صـورت مجموعـه ای از اعـداد و 
گـروه پژوهشـی به نوعـی  کار فنـی نیسـت، بلکـه فراینـدی اسـت بـرای رسـیدِن  فرا چکیده نویسـی، تنهـا یـک 
بـر  تـا  می کنـد  کمـک  گـروه  بـه  شـمارش،  نیازمندنـد.  آن  بـه  فراترکیـب  نهایـِی  مرحلـۀ  از  قبـل  کـه  اجمـاع 
کشـوِر انجـام مطالعـه و  کندگـی در جنسـیت، تعـداد مشـارکت کنندگان،  مشـابهت ها، تفاوت هـا، شـدت، پرا

روش شناسـی پژوهش هـا متمرکـز شـوند.

z	ایجاد طبقه بندی از یافته ها
یکـی دیگـر از ابزارهـای تحلیـل و تبدیـل یافته هـا بـه شـکل مفهومی، ایجـاد طبقه بندی1 از یافته هاسـت. 
طبقه بنـدِی یافته هـا بـا مطالعـۀ دقیـق یافته هـا و بـه  صـورت اسـتقرایی سـاخته می شـود و بـا رفـت  و برگشـِت 
مسـتمر بیـن یافته هـا و طبقه بنـدی، توسـعه می یابـد )Sandelowski et al. 2003(. نکتـۀ اساسـی اینکـه، فـن 
طبقه بنـدی، بـا فـن دسـته بندی - مـد نظـر )Sandelowski et al. 2007(- تفاوتـی مهـم دارد. دسـته بندی، 
نوعـی سـازمان دهی و قـراردادن یافته هـا در دسـته های مختلـف اسـت درحالی کـه در طبقه بنـدی، ارتباطاِت 

سلسـله مراتبی یافته هـا در هـر دسـته نیـز مشـخص می گـردد.

ترکیب  یافته ها. 2-1-5
گـزارش و مقایسـۀ آن بـا سـایر اسـتعاره ها  مرحلـۀ ترکیـب  یافته هـا، بـا یافتـن اسـتعاره ها2 و مفاهیـم اصلـی هـر 
یـا مفاهیـم همـان گـزارش یـا دیگـر گزارش هـا انجـام می شـود. زبـان مـورد اسـتفاده در ترکیـب بایـد دربرگیرنـدۀ 
از  معتبرتـر  و  واضح تـر   ، گسـترده تر  ، زیرکانه تـر بسـیار   ، اختصـار عیـن  در  کـه  باشـد  جدیـدی  اسـتعاره های 
استعاره های مورد استفاده در مطالعات اولیه باشند )Noblit & Hare. 1988(. طی مرحلۀ ترکیب، پژوهشگران 
ایـن فرصـت رادارنـد تـا نقـاط قـوت و ضعـف و همچنیـن سـهم3 هـر مطالعـه در حـوزۀ مـورد نظـر را منتقدانـه 
.)Paterson et al.2001( تفسـیر نمـوده و بـا ارائـۀ پیشـنهادهای جایگزیـن، حـوزۀ جدیـدی را بازطراحـی کننـد 
، خلـق، نظریه پـردازی و بازخـورد معرفـی می کنند،  ، تفسـیر ترکیـب  یافته هـا را بـه  عنـوان فراینـد غیرخطـِی تفکـر

1- Taxonomy 2- Metaphors 3- Contribution
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کـه بـه نظـر می رسـد.  کـه فراینـد سـاخت نظریـه در فراترکیـب بسـیار دشـوارتر از چیـزی اسـت  بـا ایـن توضیـح 
ایـن گام کـه منجـر بـه ایجـاد شناسـایی مهارت هـای دیجیتالـی برنامـه درسـی دانشـجویان مهندسـی شـد که 

در قسـمت یافته هـای پژوهـش بـه طـور مفصـل بیان شـده اسـت.

اعتباریابی1 یافته ها. 2-1-6
فراترکیب گـران می بایسـت از آغـاز تـا انجـام فراینـد، در اندیشـۀ راهکارهـای مناسـب بـه  منظـور ارتقـای اعتبـار 
پژوهـش خـود باشـند. )Sandelowski et al. 2007( چهـار نـوع اعتباریابـی را بـرای فراترکیـب معرفـی می کننـد:

z	گزارش گزارش های مرتبط و تشخیص مشخصه های هر  اعتباریابی توصیفی2: شناسایی تمامی 

z	گزارش ها ک و نقطه نظرات پژوهشگران از  اعتباریابی تفسیری3: ارائۀ تمام  و کمال ادرا

z	 اعتباریابـی نظـری4: اعتبـار روش هایـی کـه فراترکیب گـر به  منظور یکپارچه سـازی و تفسـیر یافته های 
کار می برد پژوهشـی توسـعه داده و به 

z	 اعتباریابـی عملـی5: بـه معنـای سـودمندی، قابلیـت انتقـال دانـش، کاربـردی  بـودن و مناسـب  بودن
فراترکیب

فرایندهایـی کـه منجـر بـه ارتقـای اعتبـار فراترکیب کیفی می شـود را می توان در جـدول 2 به طور خالصه 
کرد: بیان 

)Sandelowski et al� 2007( جدول 2. فرایندهای بهینه سازی اعتبار فراترکیب

عملینظریتفسیریتوصیفینوع اعتباریابی

**ارتباط با نویسندگان مطالعات اولیه

کتابدار مرجع *مشورت با 

*مشورت با متخصص پژوهش های فراترکیب

*مشورت با متخصص آموزش عالی

*جستجوی مستقل منابع حداقل توسط دو بازنگر

گزارش حداقل توسط دو بازنگر **ارزیابی مستقل هر 

گروه پژوهشی به  منظور بحث دربارۀ نتایج جستجوها و  جلسه های هفتگی 
*شکل دهی و اصالح راهبردهای جستجوی منابع

گروه پژوهشی به  منظور بحث دربارۀ نتایج ارزیابی ها و  جلسه های هفتگی 
**تصمیم گیری دربارۀ راهبردهای ارزیابی مطالعات

کره  گروه پژوهشی به  منظور تثبیت حوزه های مورد توافق و مذا جلسه های هفتگی 
***دربارۀ حوزه ها و موارد شامل اختالف  نظر تا رسیدن به اجماع

کار و نتایج. برگزاری  مستندسازی از تمام فرایندها، رویه ها، تغییرات درروند 
گروهِی تفکر با صدای بلند. نشسته ای 

****

1- Validating 2- Descriptive 3- Interpretive
4- Theoretica 5- Pragmatic
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مالحظات اخالقی:. 2-1-7
رعایـت امانـت در انتقـال اطالعـات از مجـالت مختلـف و همچنیـن نویسـندگان، ازجملـه مالحظـات اخالقـی 

ایـن بخـش بوده اسـت.

یافته های پژوهش� 3
گرفتـه،  قـرار  نظـر  مـد  پژوهشـگران  توسـط  کـه  کدهایـی  تمامـی  محتـوا،  تحلیـل  طریـق  از  پژوهـش  ایـن  در 
 11 در  شناسایی شـده  کدهـای  ادامـه  در  و  نوشـته  شـده اند   3 شـماره  جـدول  در  و  اسـت  اسـتخراج  شـده 
گیـر 1- شایسـتگی ها دانشـجویان  فرا از مضامیـن  مضمـون سـازنده طبقه بندی شـده و سـپس در 4 مـورد 
مهندسـی 2- الزامات دانشـگاهی 3- الزامات غیردانشـگاهی و 4- توسـعه منابع انسـانی قرار داده شـده اند.

جدول 3. کدگذاری شایستگی ها دانشجویان مهندسی و الزامات آموزش عالی بر اساس مطالعات انجام شده

مضامین 
گیر فرا

مضامین 
مضامین پایهسازمان دهنده

فراوانی 
مضامین 

پایه

فراوانی 
مضامین 

سازمان دهنده

فراوانی 
مضامین 

گیر فرا

شایستگی ها دانشجویان مهندسی

ی دانشجویان
ی ها فرد

توانمند

آمادگی نسبت به پذیرش آموزش 4.0؛ 
کنترل تمایالت رفتاری؛ مهارت فراهم سازی 

؛ توسعه مهارت های  شرایط تسهیل گر
فردی )انعطاف پذیری، انطباق پذیری و 

اعتمادبه نفس(؛ )مهارت تفکر فرارشته ای(؛ 
مهارت تفکر انتقادی، خالقیت، یادگیری فعال 
گاهی از چالش های خود )دانشجو(  و نوآوری، آ

و آموزش؛ یادگیری فعال و پروژه مشارکتی؛ 
توسعه توانمندی های فردی دانشجویان 

)مهارت استدالل، تفکر نظام مند، حل مسئله 
و مهارت اجتماعی(. توسعه توانمندی های 
فردی )توانایی شناختی و تفکر محاسباتی(؛ 
توانمندی رهبری؛ انعطاف پذیری؛ سازگاری؛ 

سواد زبانی؛ تفکر انتقادی؛ حل مسئله؛ 
کارآفرینی و تعادل؛ ارزش ها و اخالق؛  کل نگری؛ 

گاهی؛ خالقیت و نوآوری؛  شفقت و ذهن آ
مهارت های جبر پایه؛ حل تعارض؛ توانمندی 

ارائه؛ )انگیزه برای یادگیری؛ ارتباطات؛ رشد 
شخصیت؛ رهبری؛ تفکر انتقادی؛ مهارت های 
گروه سازی؛ هوش هیجانی؛ کسب  حل مسئله؛ 

 ، انگیزه؛ مهارت های فردی )مسئولیت پذیر
(؛ مهارت های فردی  تعهد و برقراری ارتباط مؤثر

)خالقیت و نوآوری، رهبری، انعطاف پذیری، 
گروهی، خودمدیریتی، برقراری  کار  حل مسئله، 

ارتباط، مشارکت پذیری(؛ مهارت های فردی

2741
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ادامه جدول 2

)خالقیت، انعطاف پذیری و مشارکت پذیری(؛ 
مهارت های شخصی )حل مسئله، خالقیت، 

کنجکاوی،  تفکر انتقادی(. مهارت های فردی )
تفکر انتقادی، خالقیت و نوآوری(. خالق و 
نوآوری؛ مهارت نوآوری و خالقیت؛ توانایی 

پذیرش و انطباق با تغییرات؛ مهارت های فردی 
گروهی، حل مسئله، خالقیت  کار  )مهارت های 
(. توسعه مهارت های فردی حل مسئله،  و تفکر
تفکر انتقادی، خالقیت، مدیریت و هماهنگی؛ 

 ، مهارت های فردی )یادگیری مادام العمر
گروهی(. توسعه مهارت های  کار  نگرش مثبت، 

فردی )تفکر تحلیلی، ارتقای تفکر انتقادی، 
یادگیری فعال و نوین(. توانایی های شناختی؛ 

مهارت های فردی )تفکر انتقادی، حل 
مسئله، سازگاری، خالقیت و نوآوری، مدیریت، 

(. توسعه مهارت های  یادگیری مادام العمر
فردی )انعطاف پذیری، خالقیت، حل مسئله، 

تفکر انتقادی و تحلیلی و خود خوانی(. 
انعطاف پذیری؛ سازگاری؛

ت تخصصی
ش و مهار

دان

دانش تخصصی: مهارت های عملکردی؛ 
مهارت های نرم؛ مهارت زبان انگلیسی؛ مهارت 

استفاده از نرم افزارهای تخصصی مهندسی؛ 
مهارت طراحی و برنامه نویسی؛ مهارت 

تجزیه وتحلیل و ارزیابی نظام؛ فهم رابطه بین 
فناوری و هوش مصنوعی با روابط اجتماعی؛ 

آشنایی دانشجویان مهندسی با اهداف 
کلیدی صنعت 4.0؛ توسعه  و فناوری های 

کار عملی  مهارت های حرفه ای؛ آموزش فنی؛ 
آزمایشگاهی رایانه به دانشجویان مهندسی 
در مورد هوش مصنوعی؛ دانش تخصصی در 
دنیای زبان ماشین؛ فهم دانش روابط بین 

انسان ها و سایت های تولیدی؛ افزودن دانش 
در مورد روابط تجهیزات تولیدی؛ توسعه زبان 
انگلیسی؛ دانش ریاضیات و علوم مهندسی؛ 

مهارت تجزیه  و تحلیل و تفسیر داده ها؛ 
شناسایی، تدوین و حل مسائل مهندسی؛ 

بینش در مورد راه حل های مهندسی در 
زمینه های اقتصادی و اجتماعی؛ استفاده از 
فنون، مهارت ها و ابزارهای مهندسی مدرن؛ 

سواد دیجیتال؛ دانش الکترونیکی؛ رشد دانش 
فنی؛ مهارت های نرم؛ افزایش دانش و

35
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ادامه جدول 2

مهارت های مورد نیاز برای سازمان دهی صنعت 
در دنیای واقعی؛ توانمندی استفاده از نرم افزار 

رایانه ای؛ توسعه دانش ویژه و تخصصی؛ 
مهارت تجزیه  و تحلیل، تفسیر و مستندسازی 
داده ها؛ دانش تخصصی )فناوری و اطالعات، 

پژوهش های میان رشته ای، مهارت های 
نرم، تجزیه  و تحلیل داده ها، استفاده از 

کار عملی در  (. مهارت همکاری و  نرم افزار
محیط بین المللی؛ مهارت های فناوری؛ دانش 

تخصصی مهندسی؛ مهارت محاسباتی و 
ریاضیات؛ مهارت های فنی؛ مهارت های نرم 

کار با ابزارها و تجهیزات  تخصصی؛ مهارت 
تخصصی؛ مهارت های فنی و تخصصی )فناوری 

نانو، پهپادها، زیست فناوری، مهارت های 
فنی(. توسعه شایستگی ها )دانش و مهارت 

دانشجویان(. مهارت استفاده از واقعیت 
مجازی؛ مهارت انجام شبیه سازی؛ مهارت 

استفاده از اینترنت؛ مهارت تحقیق و پژوهش؛ 
مهارت های فنی و تخصصی؛ مهارت های نرم؛ 

؛ توسعه مهارت ها؛ ارتباطات  توسعه نرم افزار
هوشمند انسان و رایانه؛ دانش سواد اطالعاتی؛ 
دانش و نگرش تخصصی؛ مهارت همکاری های 

مجازی بین المللی؛ مهارت برنامه نویسی؛ 
مهارت زبان های خارجی؛ مهارت علمی؛ مهارت 

و دانش فنی 

ی اجتماعی
ی ها

توانمند

مهارت اجتماعی پذیری؛ مهارت تعامل و 
همکاری بین انسان ها؛ ارتباطات؛ توانایی های 

اجتماعی - عاطفی؛ فهم رابطه بین فناوری 
و هوش مصنوعی با روابط اجتماعی؛ توسعه 

مهارت های فردی و اجتماعی و عاطفی؛ آموزش 
تعامل و همکاری برای دانشجویان مهندسی؛ 
توانایی های اجتماعی - عاطفی؛ همکاری و 

برقراری ارتباط با دیگران در محیط های مجازی 
و چهره به چهره

7
41

توانمندی های دیجیتالی فنی و چندرشته ای؛ 
ادغام محیط های یادگیری 4.0؛ مهارت استفاده 
از اینترنت اشیا؛ هوش مصنوعی؛ رایانش مرزی؛ 

مهارت سواد دیجیتال؛ توسعه مهارت ها و 
دانش در زمینۀ اتوماسیون پیشرفته و رباتیک؛ 

کنترلی جدید به  ویژه  یادگیری فناوری های 
اینترنت اشیا؛ پلتفرم یا بستر برای طراحی، 



18 شایستگی های دانشجویان مهندسی و الزامات دانشگاه ها و...

ادامه جدول 2

ی فناورانه دانشجویان
ت ها

مهار

کنترل و توسعه برنامه اینترنت اشیا؛ مهارت 
فناوری اطالعات و ارتباطات؛ افزایش 

مهارت های دیجیتال؛ مهارت های فن آوری؛ 
فناوری های مثل سامانه های فیزیکی - 

سایبری؛ اینترنت اشیا؛ اینترنت خدمات؛ 
مهارت های فناوری و دیجیتالی )هوش 
مصنوعی، اینترنت اشیا، اتوماسیون(. 

مهارت های فناوری اطالعات و ارتباطات؛ 
مهارت های دیجیتال؛ مهارت های بخش های 

تولیدی مبتنی بر فناوری؛ مهارت فناوری؛ 
کار با تجهیزات رایانه ای و  مهارت های 

فناوری های نوین؛ مهارت های دیجیتال؛ 
مهارت های تخصصی دیجیتالی؛ فناوری های 
کلیدی فعال؛ مهارت فناوری های سه بعدی؛ 

توسعه فناوری های اطالعات و ارتباطات

18

ت دانشگاهی
الزاما

ش عالی
ت آموزشی 4.0 آموز

الزاما

تمهیدات مالی و مدیریتی مؤسسات آموزش 
عالی نسبت به تحوالت صنعت 4.0؛ کالس های 

بین المللی؛ داشتن اساتید بین المللی؛ 
محیط های بین المللی، بین رشته ای و 

دیجیتال؛ ایجاد رشته های جدید مهندسی؛ 
ارتباط دانشگاه  با صنعت؛ توسعه و به روزرسانی 

ابزارهای آموزشی؛ دسترسی به فناوری های 
پیشرفته. استانداردسازی فرایند آموزش و 

ساختار برنامه های آموزشی؛ آموزش دیجیتال 
در راستای صنعت 4.0. چابک سازی فرایندهای 

آموزشی؛ آموزش پژوهش محور برای توسعه و 
حفظ شایستگی ها؛ تأمین هزینه ها؛ به روزرسانی 
منابع آموزشی؛ استفاده از مدل های شناختی 

در آموزش حرفه ای مهندسان؛ تحول در 
رویکردهای آموزشی بر اساس آموزش مدرن؛ 

ایجاد انطباق بین رویکردهای آموزشی با 
؛ تغییر ساختار آموزش حرفه ای؛  کار الزامات بازار 

ارائه آموزش برای متخصصان حرفه ای؛ ادغام 
دوره های آموزش مهندسی با محیط های 

یادگیری مجازی؛ توسعه دیجیتالی؛ توجه به 
رویکرد آموزشی بین رشته ای و فرارشته ای؛ 

توسعه برنامه های آموزشی جدید در راستای 
تحوالت صنعت 4.0؛ توسعه دیجیتال در 

همه ابعاد مؤسسات آموزش عالی. تحول در 
سبک های آموزشی و متناسب با نیازهای 

جامعه؛ تحول در نظام آموزش عالی از طریق

6141
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ادامه جدول 2

تغییر در فرایندهای آموزش و برنامه های درسی؛ 
ارتباط آموزش عالی با صنعت و شرکت های 

تجاری؛ استفاده از پتانسیل مسابقات جهانی 
دانشجویی جهت کسب بینش، دانش و 

مهارت  صنعتی؛ توسعه و تجهیز نرم افزاری 
آموزش عالی؛ ارتباط بین دانش دانشگاهی و 

کار صنعتی؛ توسعه و اجرای کالس های ترکیبی 
)مجازی و حضوری( با استفاده از ابزارهای 

دیجیتالی به  عنوان بستر آموزشی و کالس های 
درس معکوس. تغییرات در نظام های آموزشی 

متناسب با تحوالت صنعت 4.0. توسعه تولیدات 
تحقیقاتی. نوآوری های اجتماعی و آموزشی؛ 

ایجاد یک فرارشته ای نوآورانه؛ هوش مصنوعی 
در آموزش؛ پیاده سازی سامانه های پیشرفته 
و فناوری اطالعات )واقعیت مجازی. واقعیت 

افزوده(؛ سامانه های جدید با معماری فناوری 
اطالعات؛ اتخاذ راهبردی آموزشی نوین

ی آموزشی 4.0
بسترها

فراهم سازی نرم افزارها و سامانه های فیزیکی 
سایبری و اینترنت اشیا برای تولید رباتیک. 

فراهم سازی فضای آموزشی دیجیتالی؛ 
فراهم سازی و نوسازی فناوری های دیجیتالی 
از جمله اینترنت اشیا؛ ایجاد آزمایشگاه های 

کلی آزمایشگاه های برخط(؛  مجازی )و به  طور 
دسترسی آسان به داده های کالن؛ فراهم سازی 
فناوری های مورد نیاز صنعت 4.0؛ فراهم سازی 
بسترهای فناوری؛ فراهم سازی امنیت سایبری 

و اینترنت اشیا؛ فراهم سازی بسترهای و 
تجهیزات فناوری؛ ایجاد محیط های یادگیری 

مدرن با ابزارهای فناوری اطالعات و ارتباطات؛ 
فراهم سازی زیرساخت های دیجیتال؛ 

فراهم سازی زیرساخت های مورد نیاز برای 
فعالیت های یاددهی_ یادگیری نوین )ایجاد 

فضای ابری بین مؤسسات آموزش عالی جهت 
ک گذاشتن علوم و داده های کالن(؛  اشترا

فراهم سازی الزامات صنعت 4.0 )اینترنت اشیا، 
داده های کالن، چاپ سه بعدی، محاسبات 
ابری، روبات های خودران، واقعیت مجازی و 
افزوده، سامانه های فیزیکی سایبری، هوش 

مصنوعی، حسگرهای هوشمند، شبیه سازی(. 
فراهم سازی فناوری های نوظهور

29



20 شایستگی های دانشجویان مهندسی و الزامات دانشگاه ها و...

ادامه جدول 2

ت برنامه درسی
الزاما

به روزرسانی محتوای فنی مهندسی؛ توسعه و 
به روزرسانی برنامه درسی؛ اصالح برنامه درسی 
و روش تدریس. بروز رسانی برنامه های درسی 
و آموزش به  صورت مهارت محور برای یادگیری 

مادام العمر و مبتنی بر پروژه؛ به روزرسانی 
برنامه های درسی ازنظر محتوایی، موضوعی، 

روش های ارائه و شیوه های ارزشیابی؛ 
به روزرسانی برنامه درسی، رویکردهای آموزشی 
و شیوه های ارزیابی؛ عملی و پروژه محور بودن 

برنامه های درسی؛ توسعه برنامه درسی در 
راستای پاسخ به نیازهای محیطی؛ نوسازی 

نظام های آموزش و توسعه برنامه های درسی 
جدید در راستای تحوالت صنعت 4.0؛ تطبیق 
برنامه های درسی با نیازهای انقالب صنعتی 
4.0؛ توسعه و به روزرسانی برنامه های درسی؛ 
تدوین برنامه های درسی مهندسی مبتنی بر 
الزامات صنعت 4.0 ازجمله چاپ سه بعدی. 

به روزرسانی برنامه های درسی؛ توسعه آموزش 
و محتوای برنامه درسی متناسب با صنعت 

4.0؛ به روز رسانی محتوای برنامه های تحصیلی؛ 
به روزرسانی برنامه درسی به  منظور پاسخگویی 

به تقاضای واقعی جامعه؛

28

ادغام و اجرای راهبردهای آموزش 4.0 
با رویکردهای آموزشی جدید دانشگاه؛ 

آموزش های نوآورانه؛ ادغام آموزش 4.0 از طریق 
راهبردها و آزمایشگاه های جدید؛ طراحی یک 

چارچوب آموزشی بر اساس تجربه آموزشی 
و متناسب با آموزش 4.0؛ آمادگی اساتید 
برای پذیرش تغییرات راستای انطباق با 

تحوالت صنعت 4.0؛ تغییر شیوه های تدریس؛ 
اجرای راهبردهای یادگیری با رویکرد علمی؛ 
تقویت رقابت پذیری دانش آموختگان؛ ادغام 

محیط های یادگیری دیجیتال و فیزیکی؛ 
ابتکارات آموزشی؛ مهارت های آموزشی؛ روش 

آموزشی نوآورانه؛ فراهم سازی کیت های آموزشی 
دیجیتال؛ آموزش ترکیبی )تئوری و عملی(؛ 

انعطاف پذیری در تمرین و تدریس؛ مهارت های 
آموزشی جدید؛ آموزش مهارت های نرم برای 
مهندسان در صنعت 4.0؛ ایجاد انگیزه برای 
غ التحصیالن در یادگیری و  دانشجویان و فار

کسب مهارت های موردنیاز صنعت 4.0؛ آموزش
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ادامه جدول 2

ی اساتید
بهساز

مفاهیم و مهارت های رباتیک و فناوری های 
دیجیتال؛ آموزش ساخت افزودنی؛ توسعه 

راهبردهای آموزشی با پشتیبانی ادغام فناوری؛ 
به چالش کشیدن دانشجویان؛ آموزش تعامل 

کار  و همکاری برای دانشجویان مهندسی؛ 
عملی برای توسعه توانایی ها و مهارت ها؛ اتخاذ 

راهبردهای آموزشی نوین؛ آموزش برنامه نویسی؛ 
روش های آموزشی ترکیبی برای انطباق با 

تحوالت دیجیتالی و خواسته های صنعت 4.0؛ 
آموزش و تدریس مبتنی بر چالش. اتخاذ رویکرد 

یادگیری مبتنی بر پروژه

39

توسعه منابع انسانی

توسعه منابع انسانی

توسعه و بهسازی منابع انسانی؛ ارائه آموزش 
برای متخصصان حرفه ای؛ آموزش مهارت های 

نرم برای مهندسان در صنعت 4.0؛ توسعه 
کار صنعت 4.0؛ آموزش  و بهسازی نیروی 

کارکنان دانشگاه؛ آموزش افراد  دیجیتال برای 
در ارتباط با مهارت های دیجیتال؛ بهسازی 

منابع انسانی )خالقیت و نوآوری، افزایش 
دانش و اطالعات، ارتباطات(. توسعه و بهسازی 

کار متناسب با  منابع انسانی؛ بهسازی نیروی 
محیط های صنعتی. بهسازی منابع انسانی؛ 

توسعه و بهسازی منابع انسانی

1311

ت غیردانشگاهی )4(
الزاما

ت بازار کار
الزاما

؛ عملکرد  کار مهارت شناسایی نیازهای بازار 
کار با تجهیزات و ابزارآالت  حرفه ای؛ مهارت 

کار  در دنیای واقعی؛ توسعه و بهسازی نیروی 
صنعت 4.0؛

421

فناوری های صنعت 4.0 مانند ربات های 
خودران، شبیه سازی، ادغام افقی و عمودی، 

اینترنت اشیا صنعتی، ساخت و تولید افزودنی، 
واقعیت افزوده، امنیت سایبری، ابر و داده های 
بزرگ و تجزیه  و تحلیل؛ بینش، دانش و مهارت 

در ارتباط با صنعت 4.0؛ طراحی محیط های 
یادگیری در راستای صنعت 4.0؛ مهارت 

استفاده از اینترنت اشیا و فناوری های برای 
تولید افزودنی؛ تغییر محیط های آموزشی به 

 موازات عناصر انقالب صنعتی 4.0؛ توسعه 
توانمندی های مبتنی بر فناوری های اطالعات 
و ارتباطات مانند داده های بزرگ، اینترنت اشیا
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ادامه جدول 2

ت 4.0
صنع

ک 
ی استراتژی

ت ها
مهار

و شبیه سازی؛ دانش راهبردی صنعت 4.0 مانند 
همکاری انسان ها و روبات ها، مهارت تجزیه  و 
تحلیل داده ها و تصمیم گیری مبتنی بر داده؛ 

مهارت های مربوط به صنعت 4.0؛ مهارت 
برنامه نویسی متناسب با فناوری های صنعت 
4.0 ازجمله طراحی رباتیک، تجزیه  و تحلیل 
داده ها، اینترنت اشیا، طراحی و نگهداری 

سامانه های هوشمند؛ فناوری های جدید مانند 
اینترنت اشیا؛ محاسبات ابری؛ هوش مصنوعی؛ 

مهارت های مربوط به مشاغل صنعت 4.0؛ 
مهارت استفاده از اینترنت اشیا و پیاده سازی 

سامانه های اینترنت اشیا در محیط های 
واقعی؛ مبانی دیجیتالی سازی و تحول دیجیتال 

متناسب با نیازهای صنعت
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فراوانـی  درصـد   43 بـا  مهندسـی  دانشـجویان  شایسـتگی های  کـه  می دهـد  نشـان   2 شـکل  اطالعـات 
گیـر شایسـتگی ها و الزامـات آمـوزش عالـی بـرای انطبـاق بـا  بیشـترین فراوانـی را در بیـن سـایر مضامیـن فرا
صنعـت 4.0 دارد و همچنیـن الزامـات دانشـگاهی، الزامـات غیردانشـگاهی و توسـعه منابـع انسـانی بـه ترتیـب 

بـا 35، 15 و 7 درصـد در رتبه هـای بعـدی قـرار دادنـد.
گیر شایسـتگی ها دانشـجویان مهندسـی و الزامات آمـوزش عالی  نمـودار زیـر درصـد فراوانـی مضامیـن فرا

را برای هم راسـتایی با صنعت 4.0 نشـان داده شـده اسـت.

گیر شایستگی های دانشجویان مهندسی و الزامات آموزش عالی شکل 2. درصد فراوانی مضامین فرا

اطالعـات شـکل 3 نشـان می دهـد بیشـترین فراوانی هـای مربـوط بـه فراوانـی مضامیـن سـازمان دهنده 
شایسـتگی های دانشـجویان مهندسـی و الزامـات آمـوزش عالـی بـه ترتیـب شـامل دانـش و مهـارت تخصصـی 
)35 مـورد(، توانمندی هـای فـردی دانشـجویان مهندسـی )27 مورد(، مهارت هـای راهبردی صنعت 4.0 )25 
مـورد(، الزامـات آمـوزش 4.0)23 مـورد(، مهارت هـای فناورانـه دانشـجویان )18 مـورد(، بهسـازی اسـاتید )18 
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مـورد(، بسـترهای آمـوزش 4.0 و الزامـات برنامـه درسـی )بـه  صـورت مشـترک 15 مـورد(، توسـعه منابـع انسـانی 
)13 مـورد(، توانمندی هـای اجتماعـی )7 مـورد( و الزامـات بـازار کار )4 مـورد( اسـت.
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شکل 3. فراوانی مضامین سازنده شایستگی ها و توانمندی های حوزه آموزش عالی و دانشجویان

بحث� 4
زمینـۀ  در  موجـود  مبانـی  و  نظـرات  تحلیـل  تجزیـه  و  و  فراترکیـب  کیفـی  روش  طریـق  از  حاضـر  پژوهـش 
شایسـتگی ها و الزامـات آمـوزش عالـی و دانشـجویان مهندسـی بـه جمع بنـدی مطالعـات انجام شـده در ایـن 
حـوزه پرداخـت و شایسـتگی ها و الزامـات الزم بـرای انطبـاق بـا صنعـت 4.0 در 4 بعـد و 11 مؤلفـه طبقه بنـدی 
دانشـجویان  شایسـتگی های  بعـد  شناسایی شـده،  ابعـاد  از  یکـی   ، حاضـر مطالعـه  نتایـج  اسـاس  بـر  نمـود. 
مهندسـی اسـت. ایـن بعـد در 87 مـورد از مطالعـات مـورد بررسـی در ایـن پژوهـش بررسـی  شـده و دارای 4 
از مطالعـات  ایـن مؤلفـه در 27 مـورد  مؤلفـه اسـت. مؤلفـه اول توانمندی هـای فـردی دانشـجویان اسـت. 
آمادگـی  بـه  ایـن مطالعـه  در  کنونـی  یافته هـای مطالعـه  اسـت.  اشـاره  شـده  پژوهـش  ایـن  در  بررسـی  مـورد 
کنتـرل تمایـالت رفتـاری، مهـارت فراهم سـازی شـرایط تسـهیلگر و ... اشـاره  نسـبت بـه پذیـرش آمـوزش 4.0، 
کیـد  کـه بـا مطالعـات )Subramaniam et al., 2021( و )Satpathy et al., 2020( هم راسـتا اسـت و تأ می کنـد 
بـر توانمندی هـای فـردی بـرای انطبـاق بـا صنعـت 4.0 می نماینـد امـا مطالعـات )Romero et al., 2021( و 
کـه بـر دانـش و مهـارت تخصصـی دانشـجویان  )Sait & Anshari, 2021( بـر خـالف یافته هـای ایـن مطالعـه 
کـه  کیـد می کننـد. مؤلفـه بعـدی دانـش و مهـارت تخصصـی اسـت  مهندسـی بـرای انطبـاق بـا صنعـت 4.0 تأ
کنونـی در ایـن مطالعـه  در 35 مـورد از مطالعـات مـورد بررسـی بـه آن اشـاره  شـده اسـت. یافته هـای مطالعـه 
می پـردازد   ... و  انگلیسـی  زبـان  مهـارت  نـرم،  مهارت هـای  عملکـردی،  مهارت هـای  تخصصـی،  دانـش  بـه 
هسـت  هم راسـتا   )Hernandez-de-Menendez et al., 2020( و   )Caroline et al., 2020( مطالعـات  بـا  کـه 
کیـد بـر دانـش و مهـارت دانشـجویان مهندسـی بـرای انطبـاق بـا صنعـت 4.0 می نماینـد امـا مطالعـات  و تأ
)Romero et al., 2021( و )Sait & Anshari, 2021( بـر خـالف یافته هـای مطالعـات ایـن مؤلفـه بـر دانـش و 
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کیـد می کننـد. مؤلفـه سـوم این بعد،  مهـارت تخصصـی دانشـجویان مهندسـی بـرای انطبـاق بـا صنعـت 4.0 تأ
مهارت هـای فناورانـه دانشـجویان مهندسـی اسـت. موضوعـات این مؤلفه شـامل توانمندی هـای دیجیتالی 
کـه بـا  فنـی و چندرشـته ای، ادغـام محیط هـای یادگیـری 4.0، مهـارت اسـتفاده از اینترنـت اشـیا و ... اسـت 
کیـد  مطالعـات )Bashir et al., 2020(، )Turcu & Turcu, 2018( و )Sackey et al., 2017( هم راسـتا اسـت و تأ
بـر مهارت هـای فناورانـه دانشـجویان مهندسـی در راسـتای تحـوالت صنعـت 4.0 می نماینـد امـا مطالعـات 
)Kusmin et al., 2018( و )Faizah & Ainul Azmin, 2019( برخـالف یافته هـای ایـن مطالعـات مربـوط بـه 
این مؤلفه به تغییر و به روزرسـانی محتوای درسـی دانشـجویان مهندسـی برای انطباق با صنعت 4.0 اشـاره 
دارد. مؤلفـه چهـارم ایـن بعـد توانمندی هـای اجتماعـی دانشـجویان مهندسـی اسـت. بـه ایـن مؤلفـه در 7 
مـورد از مطالعـات مـورد بررسـی در ایـن پژوهـش اشـاره  شـده اسـت موضوعـات ایـن مؤلفـه شـامل مهـارت 
 Goulart et( اجتماعـی پذیـری، مهـارت تعامـل و همـکاری بیـن انسـان ها، ارتباطـات و ... اسـت کـه مطالعـات
al., 2022( و )Popkova & Kristina, 2019( با یافته های این مؤلفه هم راسـتا اسـت و مهارت های اجتماعی 
 Isaias( و )Blayone & VanOostveen, 2021( را بـرای انطبـاق بـا صنعـت 4.0 الزم می داننـد امـا مطالعـات
Antonio, 2018 &( برخـالف یافته هـای ایـن مؤلفـه بـه ترتیـب مهارت هـای دیجیتالـی و تخصصـی را بـرای 

انطبـاق بـا صنعـت 4.0 مـورد توجـه قـرار می دهنـد.
 بعد دوم، بعد الزامات دانشـگاهی اسـت. این بعد در 71 مورد از مطالعات مورد بررسـی در این پژوهش 
بررسـی  شـده و دارای 4 مؤلفـه اسـت. مؤلفـه اول الزامـات آموزشـی 4.0 اسـت کـه در 23 پژوهـش ایـن مطالعـه 
بـه آن اشـاره  شـده و بـه موضوعاتـی از قبیـل تمهیـدات مالـی و مدیریتـی مؤسسـات آمـوزش عالـی نسـبت بـه 
 Henny et( کـه مطالعـات کالس هـای بین المللـی، اسـاتید بین المللـی و ... می پـردازد  تحـوالت صنعـت 4.0، 
al., 2021( و )Andrzej et al., 2022( بـا نتایـج یافته هـای ایـن مؤلفـه هم راسـتا هسـتند امـا نتایـج مطالعـات 
)Ralph et al., 2022( و )Dos Santos et all., 2018( مهارت های دیجیتالی را برای انطباق با تحوالت صنعت 
4.0 ضـروری می داننـد. مؤلفـه دوم ایـن بعـد، بسـترهای آمـوزش 4.0 اسـت که در 15 مطالعه به آن اشاره شـده 
و دربرگیرنـده مباحثـی مثـل فراهم سـازی نرم افزارهـا و سـامانه های فیزیکـی سـایبری و اینترنـت اشـیا بـرای 
دیجیتالـی  فناوری هـای  نوسـازی  و  فراهم سـازی  دیجیتالـی،  آموزشـی  فضـای  فراهم سـازی  رباتیـک،  تولیـد 
ازجمله اینترنت اشـیا و ... اسـت که مطالعات )Sackey et al., 2017( و )Terkowsky et al., 2019( هم راسـتا 
هسـتند. ولـی مطالعـات )Kulkarni et al., 2020( و )Kipper et al., 2021( مهارت هـای فـردی را بـرای انطباق 
کـه در 15 مطالعـه بـه  بـا صنعـت 4.0 الزم می داننـد. مؤلفـه سـوم ایـن بعـد الزامـات برنامـه درسـی 4.0 اسـت 
درسـی،  برنامـه  به روزرسـانی  و  توسـعه  مهندسـی،  فنـی  محتـوای  به روزرسـانی  شـامل  و  شـده  پرداختـه  آن 
 Liljaniemi &( و )Lopez Rios et al., 2021( اصـالح برنامـه درسـی و روش تدریـس و ... اسـت و مطالعـات
Paavilainen, 2020( همسـو بـا نتایـج مطالعـات ایـن مؤلفـه تغییـر و نوسـازی برنامه هـای درسـی را انطبـاق بـا 
صنعـت 4.0 الزم و ضـروری می داننـد امـا مطالعـات )Chen & Chen, 2021( و )Luna et al., 2022( بـه ترتیـب 
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توانمندی هـای فـردی و مهارت هـای تخصصـی را برخـالف یافته هـای ایـن مؤلفـه بـرای انطبـاق بـا صنعـت 
کـه در 15 مطالعـه بـه آن پرداختـه  4.0 ضـروری می داننـد. مؤلفـه چهـارم ایـن بعـد بهسـازی اسـاتید اسـت 
شـده و شـامل ادغـام و اجـرای راهبردهـای آمـوزش 4.0 بـا رویکردهای آموزشـی جدید دانشـگاه، آموزش های 
Bru-( 4.0 از طریـق راهبردهـا و آزمایشـگاه های جدیـد و ... اسـت. نتایـج مطالعـات  نوآورانـه، ادغـام آمـوزش

 )Mingaleva & Vukovic, 2020( و  )Dermann et al., 2019(، )Hernandez-de-Menendez et al., 2020
کیـد می کنند اما  همسـو بـا نتایـج ایـن مطالعـه بـر بهسـازی اسـاتید در راسـتای انطباق تحـوالت صنعت 4.0 تأ
نتایـج مطالعـات )Ruohomaa et al., 2021( و )Bordel et al., 2019( بـه ترتیـب محتـوای فنـی و بسـترها را بـر 

خـالف نتایـج مطالعـات ایـن مؤلفـه بـرای انطبـاق بـا تحـوالت صنعـت 4.0 الزم و ضـروری می داننـد.
کـه در 10 مطالعـه بـه آن پرداختـه شـده و شـامل 1 مؤلفـه   بعـد بعـدی، بعـد توسـعه منابـع انسـانی اسـت 
کـه  کـز آمـوزش عالـی بـرای انطبـاق 4.0 اسـت  اسـت. مؤلفـه ایـن بعـد توسـعه منابـع انسـانی دانشـگاه ها و مرا
شـامل موضوعاتـی ماننـد توسـعه و بهسـازی منابـع انسـانی، ارائـه آمـوزش بـرای متخصصـان حرفـه ای، آمـوزش 
 Suarez-Fernandez de Miranda( مهارت هـای نـرم بـرای مهندسـان در صنعـت 4.0 اسـت کـه نتایـج مطالعـات
 Korkmaz( بـا نتایـج ایـن مؤلفـه همسـو هسـتند؛ امـا نتایج مطالعات )Tutlys & Spoettl, 2022( و )et al., 2021
Kalayci, 2019 &( و )Jesus Gonzalez-Hernandez & Granillo-Macias, 2020( بـر خـالف نتایـج مطالعـات 

ایـن مؤلفـه تغییـر و به روزرسـانی برنامـه درسـی را بـرای انطبـاق بـا تحـوالت صنعـت 4.0 الزم می داننـد.
کـه در 29 مطالعـه بـه آن پرداختـه شـده و شـامل 2 مؤلفـه  ، بعـد الزامـات غیردانشـگاهی اسـت  بعـد آخـر
کـه شـامل  بـا تحـوالت صنعـت 4.0 اسـت  بـرای هم راسـتایی  کار  بـازار  الزامـات  اسـت. مؤلفـه اول ایـن بعـد، 
، عملکرد حرفه ای، مهارت کار بـا تجهیزات و ابزارآالت  موضوعاتـی ماننـد مهـارت شناسـایی نیازهـای بـازار کار
 Skrinjaric &( در دنیـای واقعـی، توسـعه و بهسـازی نیـروی کار صنعـت 4.0 و... اسـت کـه بـا نتایـج مطالعـات
Domadenik, 2020( و )Jagannathan et al., 2019( همسـو اسـت و نتایـج مطالعـات )Bun et al., 2021( و 
)Khalid & Ahmad, 2021( بـه ترتیـب بسـترهای آموزشـی و توانمندی هـای فـردی را بـرای انطبـاق بـا صنعت 
کـه  4.0 الزم می داننـد. مؤلفـه بعـدی مهارت هـای راهبـردی صنعـت 4.0 بـرای انطبـاق بـا صنعـت 4.0 اسـت 
از قبیـل فراهم سـازی فناوری هـای صنعـت 4.0 ماننـد  بـه موضوعاتـی  و  کـرده  اشـاره  آن  بـه  در 13 مطالعـه 
ربات هـای خـودران، شبیه سـازی، ادغـام افقـی و عمـودی، اینترنـت اشـیا صنعتـی، سـاخت و تولیـد افزودنـی، 
واقعیـت افـزوده، امنیـت سـایبری، ابـر و داده هـای بزرگ و تجزیه  و تحلیل، بینش، دانـش و مهارت در ارتباط 
Tabuen-( 4.0، طراحـی محیط هـای یادگیـری در راسـتای صنعت 4.0 اسـت که با نتایـج مطالعات  بـا صنعـت
 )Mujtahid et al.,2021( همسـو اسـت امـا نتایـج مطالعـات )Cantu-Ortiz et al., 2020( و )ca et al., 2020
و )Serafin, 2019( برخـالف نتایـج مطالعـات ایـن مؤلفـه، توانمندی هـای فـردی را بـرای انطبـاق بـا تحـوالت 
صنعـت 4.0 مـورد توجـه قـرار می دهنـد. )سـایر مؤلفه هـای هـر یـک از ابعاد بـه  صورت کامل در جدول شـماره 

3 بیان شـده اسـت(.
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احصاء شـده  شایسـتگی های  می تواننـد  عالـی  آمـوزش  مرکـز  و  دانشـگاه ها  می نمایـد  اذعـان  پایـان  در 
کارآمدتـر بـا  در ایـن مطالعـه را در بازنگـری و بهسـازی برنامه هـای درسـی آمـوزش مهندسـی بـرای انطبـاق 
صنعـت 4 مـورد تأمـل قـرار دهنـد. به پژوهشـگران آتی نیز پیشـنهاد می گـردد موضوع ارزیابی شایسـتگی های 
کـز آمـوزش عالـی برای انطباق بـا صنعت را  دانشـجویان مهندسـی و سـنجش میـزان آمادگـی دانشـگاه ها و مرا

کانـون مطالعـات آتـی قـرار دهنـد. در 

نتیجه گیری� 5
دانشـگاه ها  الزامـات  و  مهندسـی  دانشـجویان  توانمندی هـای  و  شایسـتگی ها  شناسـایی  مطالعـه  هـدف 
توانمندی هـای  و  کـه در مجمـوع شایسـتگی ها  اسـت   4.0 بـا صنعـت  انطبـاق  بـرای  آمـوزش عالـی  کـز  مرا و 
کـی از الـزام آن هـا در انطبـاق و هم راسـتایی آمـوزش  به دسـت آمده از بررسـی پژوهش هـای انجام شـده، حا
درسـی،  برنامـه  الزامـات  و  شایسـتگی ها  مثـل  شایسـتگی ها  ایـن  از  بخشـی  اسـت.   4.0 صنعـت  بـا  عالـی 
شایسـتگی ها و الزامـات آموزشـی و شایسـتگی ها و توانمندی هـای اسـاتید نیـاز اسـت در حـوزه آمـوزش عالـی 
بـه وجـود بیاینـد تـا عـالوه بـر اینکـه آمـوزش عالـی هم راسـتا بـا تغییـرات محیطـی بـه خصـوص انقـالب صنعتی 
کنـش انجـام داده باشـد، بـرون داد آن دانشـجویانی باشـد کـه شایسـتگی ها و توانمندی هایـی مثل  چهـارم وا
دانـش ویـژه و تخصصـی، فـردی، فنـاوری و اطالعـات و اجتماعـی کسـب کننـد و از طریـق ایـن کنـش محیـط 
کار بـرای پاسـخ  کنـد تـا مهارت هـای راهبـردی صنعـت 4.0 و شایسـتگی ها و الزامـات بـازار  کنـش  را وادار بـه وا
بـه نیـاز انقـالب صنعتـی چهـارم را فراهـم کنـد. بنابرایـن آمـوزش عالـی بـه  عنوان مهم ترین رسـالت خـود یعنی 
پـرورش نیـروی انسـانی ماهـر و توانمنـد بـرای آینـده جامعـه عمـل کرده و نقش واسـطه بین صنعـت و محیط 
را ایجـاد می کنـد و از ایـن طریـق عـالوه بـر اینکه خـود را با انقالب صنعتی چهارم سـازگار می کند به تقاضاهای 
کـه جامعـه از آن دارد را بـرآورده می کنـد و جایـگاه ازدسـت رفته  محیطـی هـم پاسـخ می دهـد و انتظاراتـی را 

خـود را بـه دسـت مـی آورد.
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W	 از آموزشـی،  مدیریـت  رشــته  دکتـری  دانشـجوی  بامـری:  مصیـب 

مطالعـات  ایشــان،  پژوهشــی  حوزه هــای  اســت.  شـیراز  دانشــگاه 

مدیریـت آموزشـی و آمـوزش عالـی و اثـر تحـوالت انقـالب صنعتـی 4 در 

دنیای آموزش است. 

W	 علـوم دانشـکده  عالـی،  آمـوزش  مدیریـت  دانشـیار  سـلیمی:  قاسـم 

تربیتـی و روان شناسـی دانشـگاه شـیراز و عضـو هیئـت  علمـی بخـش 

ایشـان  پژوهشـی  عالیـق  اسـت.  آموزشـی  برنامه ریـزی  و  مدیریـت 

کیفیـت،  شـدن،  بین المللـی  عالـی،  آمـوزش  بـا  مرتبـط  مطالعـات 

مدیریت راهبردی و یاددهی و یادگیری مبتنی بر فناوری است.
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W	 از درسـی  برنامه ریـزی  رشــته  غ التحصیــل  فار مرزوقـی:  رحمت الـه 

کنون استاد دانشــگاه شیراز بـوده و  دانشــگاه مدرس اســت. وی هم ا

زمینه هـای پژوهشــی ایشــان، مطالعـات برنامـه درسـی، مبانـی برنامـه 

دینـی  تربیـت  درسـی  برنامـه  درسـی،  برنامـه  گونه شناسـی  درسـی، 

است.

W	 ،کنتـرل و  قـدرت  مهندسـی  بخـش  اسـتاد  صفـوی:  کبـر  ا سـیدعلی 

و  اسـت  شـیراز  دانشـگاه   ، کامپیوتـر و  بـرق  مهندسـی  دانشـکده 

کنتـرل  بهینـه،  کنتـرل  شـامل  ایشـان  علمـی  و  پژوهشــی  زمینه هـای 

پیش بیـن مـدل غیرخطـی، کنتـرل مبتنـی بـر چنـد مدل، کنتـرل مدل 

شـبکه های  موجک هـا،  فراینـد،  کنتـرل  سـامانه،  شناسـایی  داخلـی، 

کنتـرل  داده هـا،  تجزیه وتحلیـل  و  نظـارت  مـوج،  بـر  مبتنـی  عصبـی 

سـامانه های  شـبکه،  کنتـرل   ،IT برنامه هـای  وب،  بـر  مبتنـی 

 ،)WSN( بی سـیم  حسـگر  شـبکه های   ،)ITS( هوشـمند  حمل ونقـل 

، اینترنت اشیا است. کنترل خودکار

W	 غ التحصیــل رشــته برنامه ریزی درسی از دانشـگاه مهدی محّمدی: فار

و  تربیتـی  علـوم  دانشـکده  دانشـیار  کنـون  ا هـم  وی  اســت.  شـیراز 

روان شناسـی دانشـگاه شـیراز و عضـو هیئت علمـی بخـش مدیریـت و 

برنامه ریـزی آموزشـی اسـت. زمینه هـای پژوهشــی ایشــان، مطالعـات 

برنامه درسی است. 


