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 چکیده

 زمینه و اجتماعی و اقتصادی ساختارهای تحوالت بر نهاد تاثیرگذارترین بعنوان آموزش نظام از همگانی انتظار به عنایت با

 از یکی کار بازار نیازهای و آموزشی نظام میان توازن و ارتباط برقراری توسعه، و رشد مسیر در کشور حرکت ساز

 بستر ایجاد رویکرد این اصلی هدف. باشد می مختلف کشورهای مشی خط و راهبردی سند تدوین در رویکردها ترین اساسی

 یک از متخصص و دیده آموزش کار نیروی تامین طریق از کشور اجتماعی و اقتصادی توسعه های برنامه اجرای جهت الزم

 سازوکار که آنجا از لیکن. باشد می دیگر سوی از دیده آموزش جوانان برای شغلی های فرصت ساختن فراهم همچنین و سو

 باالدست نهادی است ضروری باشد، نمی بخش دو این میان توازن و هماهنگی ایجاد به قادر تنهایی به بازار و آموزش نظام

 .بردارد گام مسیر این در دولت همچون

شود در فصل اول ضمن بیان به این مساله پرداخته سعی گردیده است که در دو قسمت مجزا  موضوع، اهمیت تشریح بمنظور

جایگاه آموزش و اشتغال در برنامه های کالن کشور نگاهی به عملکرد این دو بخش از دیدگاه آمار مفاهیم، تعاریف و 

نخست این  فصلر د بر این اساس.بیندازیم و سپس در فصل دوم  به بررسی پژوهشهای انجام گرفته در این حوزه بپردازیم

 انداز چشم سند با مطابق ساله پنج توسعه های برنامه اهداف تحقق مسیر در اشتغال و آموزش جایگاه تبیین به پژوهش

در این بخش ضمن بیان سند چشم انداز و تشریح مولفه های . است یافته اختصاص ساله 02 افق در ایران اسالمی جمهوری

و تاکید  انسانیآن به بررسی جایگاه آموزش در برنامه های پنج گانه توسعه می پردازیم و در ادامه با توجه به اهمیت توسعه 

به تعریف این شاخص و جایگاه آن در ایران و مقایسه با ترکیه اشاره می کنیم و در نهایت  بر آن در برنامه های یاد شده 

 تببین ضمن ،سپس ذکر می گردد( مرکز آمار ایران )میزان دستیابی این اهداف در برنامه های یاد شده مطابق با آمار منتشره 

 قرار  آماری بررسی مورد مذکور حوزه دو در کشور کنونی وضعیت آن، انواع بندی طبقه همچنین و اشتغال و آموزش مفاهیم

 با ایران کشور کنونی وضعیت یافته، توسعه کشور چند در انسانی توسعه وضعیت اجمالی بررسی ضمن می گیرد و در ادامه

 .بندی کلی این فصل را به اتمام می رسدو در نهایت با یک جمع  گرفته قرار تطبیقی مقایسه مورد مذکور کشورهای

فصل دوم با توجه به آنچه در تعاریف و نقش آموزش در توسعه و پیشرفت کشور و نیز ارتباط آن با حوزه اشتغال در  در 

 سطح در دو این میان ارتباط نحوه و اشتغال و آموزش حوزه در شده انجام های پژوهش بررسیفصل نخست آمده بود ، به 

پرداخته میشود تا از این رهگذر هم جایگاه و اهمیت این موارد در میان محقیقین بررسی شود و هم ضمن  ران،ای کشور

و در آخر جمع  ه شده در این حیطه گردآوری شود بررسی ابعاد مورد نظر قرار گرفته آسیب ها ، موانع و راهکارهای ارائ

ذکر این نکته حائز اهمیت می باشد که در این بررسی ، پژوهشها در پنج  .بندی کلی در این خصوص ارائه گردیده است

دسته طبقه بندی و در مورد آنها بحث گردیده است و نهایتا عناوین مقاله ها ، تاریخ و مولف آنها که  منابع این پژوهش نیز 

  .بوده اند ذکر گردیده اند
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 ادبیات موضوع: فصل اول
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 مقدمه 

متفاوتی را تجربه نموده  آموزش جزءالینفک زندگی انسان بوده است اما رشد ،جایگاه و نحوه انتقال از زمان پیدایش انسان 

گاهی به عنوان یک کاالی لوکس و مختص طبقه خاصی مدنظر بوده و زمانی به عنوان یکی از حقوق اصلی هر انسانی .است 

در دنیای امروز با توجه به مختصات خاص آن ، آموزش فراتر از همه این مسائل به عنوان حیاتی ترین . مطرح گردیده است 

. گی فردی، پیشرفت جوامع، توسعه و بقا در فضای پر از تغییر علم و تکنولوژی به حساب می آیدو اصلی ترین وجه زند

قدرت هر جامعه ای در گرو مجهز بودن آن به علم روز و پیشگام بودن در این عرصه می باشد و روشن است که این امر 

سیاستگزاران جامعه به این عمیق و آگاهانه گرش نآشنایی کامل با ابعاد گوناگون مبحث آموزش ، محقق نمی گردد مگر با 

، بررسی کامل وضعیت جامعه در راستای شناخت صحیح مقوله و در نتیجه برنامه ریزی های صحیح متناسب و بلندمدت 

آنها  تجاربوضعیت فعلی ، پیدا نمودن چالشها و موانع و تالش در جهت برطرف نمودن آن ،رصد کشورهای دیگر و بررسی 

بر این پایه و نیز حساسیت بسیار زیاد این موضوع  در این مجال سعی گردیده که نگاهی کلی به مبحث آموزش در .  .....و

ارتباط آموزش با اشتغال  در افق سیاستگزاری کشور ، درصد تحقق این اهداف ،  آموزشجایگاه و نقش . کشور داشته باشیم 

به همین منظور پژوهش های انجام گرفته تا این زمان را اساس . می باشدث از این مباح.... و یا سرنوشت فارغ التحصیالن و

به این امید که گرد آوری مجموعه ای از این تالشها در .کار قرار داده و به واکاوی این مسئله از دیدگاه محققین پرداخته ایم 

 .و اشتغال را بگشاید یک جا کمکی برای بررسی بهتر  بوده و گره ای از مشکالت گریبانگیر حوزه آموزش
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 انداز چشم سند با مطابق انسانی توسعه مسیر در آموزش جایگاه 

 بر باشند، می افزوده ارزش خلق و اهداف تحقق جهت سازمان سرمایه ترین باارزش کارکنان انسانی، منابع مدیریت نگاه از

 در گذاری سرمایه لذا. باشد می ارزشمند سرمایه این پایدار و استراتژیک اداره و مدیریت بر رویکرد این تمرکز اساس همین

 به دستیابی نتیجه در و رقابتی مزیت کسب بر تضمینی توانمندسازی، و آموزش طریق از ارزشمند منبع این توسعه راستای

 .بود خواهد مطلوب سود و سازمانی اهداف

 امروزی های سازمان توسعه و بقاء عامل مهمترین توانمند، و خالق نیروهای از گیری بهره و پرورش جذب، فوق دیدگاه از

 آن اصلی ارکان از یکی آموزش که باشد می انسانی منابع توسعه گرو در کارکنانی، چنین پرورش است بدیهی. باشد می

 گرفته قرار کشور ساله 02 انداز چشم سند تدوین مبنای که است تاحدی انسانی توسعه بحث اهمیت. گردد می محسوب

 .است

 :آینده ساله 13 افق در ایران اسالمی جمهوری انداز چشم
 و اسالمی هویت با منطقه سطح در فناوری و علمی اقتصادی، اول جایگاه با یافته توسعه است کشوری ایران

 الملل بین روابط در موثر و سازنده تعامل با و اسالم جهان در بخش الهام انقالبی،

 :است نموده ترسیم را ذیل بشرح اهدافی ساله، 02 افق در ایران اسالمی جمهوری انداز چشم

 های ارزش و اخالقی اصول بر متکی خود، تاریخی و جغرافیایی فرهنگی، مقتضیات با متناسب یافته، توسعه: توسعه الگوی

 و ها انسان حقوق و کرامت حفظ مشروع، های آزادی اجتماعی، عدالت دینی، ساالری مردم: بر تاکید با انقالبی، و ملی اسالمی،

 قضایی و اجتماعی امنیت از مندی بهره

 :ملی رفاه و تولید امنیت

 در اجتماعی سرمایه و انسانی منابع برتر سهم بر متکی آوری، فن و علم تولید در توانا پیشرفته، دانش از برخوردار: ملی تولید

 ملی تولید

 مستحکم نهاد درآمد مناسب توزیع برابر، های فرصت و اجتماعی تامین قضایی، امنیت رفاه، سالمت، از برخوردار: ملی رفاه

 مطلوب زیست محیط از مند بهره و تبعیض فقر، از دور به خانواده

 و تعاون روحیه انضباط، کاری، وجدان از برخوردار رضایتمند، مومن، ایثارگر، پذیر، مسئولیت فعال،: فردی های ویژگی

 بودن ایرانی به مفتخر و ایران شکوفایی و اسالمی نظام به متعهد اجتماعی، سازگاری

 آسیای: شامل) غربی جنوب آسیای ای منطقه سطح در فناوری و علمی اقتصادی، اول جایگاه به یافته دست: ای منطقه جایگاه

 اقتصادی، مستمر و پرشتاب رشد علم، تولید و افزاری نرم جنبش بر تاکید با( همسایه کشورهای و خاورمیانه قفقاز، میانه،

 کامل اشتغال به رسیدن و سرانه درآمد سطح نسبی ارتقاء
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 نظام توانمندسازی گرو در مطلوب، ای منطقه جایگاه کسب و کشور ساله 02 انداز چشم سند در شده ترسیم اهداف تحقق

 اشتغال وضعیت بهبود جهت بازار نظام سازوکارهای اصالح همچنین و ملی تولید و توسعه الگوی به دستیابی بمنظور آموزش

 .باشد می ملی رفاه سطح ارتقای و

 ساله پنج توسعه های برنامه براساس انسانی توسعه مسیر در آموزش جایگاه

 اولویت در با( 8631-20) اسالمی انقالب از پس فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، توسعه اول برنامه :برنامه اول توسعه (1)

 افزایش و گردید اجرایی کشور محروم مناطق نیاز مورد متخصص انسانی نیروی تامین دولت، اقتصادی های برنامه دادن قرار

 اصلی اهداف از برنامه پایان در درصد 2/82 حدود به برنامه ابتدای در درصد 3/9 از تخصصی و و فنی علمی، کارکنان نسبت

 :است شده اتخاذ زیر های مشی خط و ها سیاست زمینه این در. شود می محسوب برنامه این

 کار بازار شرایط به توجه با مناسب فناوری از گیری بهره به مربوط های سیاست 

 کارافزارها و فناوری از بهینه استفاده و تولیدی کارآمد های شیوه به توجه 

 استراتژیک و پایه صنایع در پیشرفته فناوری کاربرد بر تاکید  

 و کار نیروی وری بهره با دستمزد و حقوق میزان سازی متناسب: شامل وری بهره و دستمزد تعیین های سیاست اتخاذ 

 محروم نواحی در متخصصان جذب برای انگیزش و تشویقی های سیاست

 و خدمت حین ای حرفه و فنی های آموزش گسترش: کار بازار با مرتبط آموزش های سیاست اتخاذ.... 

. است شده اشاره اشتغال مباحث از برخی به ضمنی طور به نیز( 8621-12) توسعه دوم برنامه در :توسعه دوم برنامه (2)

 تخصیص و کار نیروی کیفی سطح ارتقاء و کار بازار نیازهای و آموزش بین ارتباط ایجاد کار، بازار نیازهای و آموزش بعد در

 این به دستیابی های مشی خط و ها سیاست. گرفت قرار مدنظر دولتی غیر و دولتی های شرکت و ها دستگاه بین کار نیروی بهینه

 :از اند بوده عبارت اهداف

 ای حرفه و فنی آموزش مراکز گسترش طریق از شغلی مناسب های زمینه در آموزش ارائه با آموزشی های سیاست  

 استاندارد و بندی طبقه بازار، حرکات به مربوط های پژوهش انجام و کار بازار اطالعات پردازش های شبکه تقویت 

 کار بازار کیفی و کمی نیازهای و آموزش بین ارتباط ایجاد و مهارت
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 الگوی توسعه با رویکرد توسعه منابع انسانی -1 شکل

 بر( 8629-16) برنامه این های سال طول در کار نیروی عرضه سوی از که فشارهایی به توجه با :توسعه سوم برنامه( 3)

 بحث به سوم برنامه قانون های فصل از یکی که طوری به شد ای ویژه توجه برنامه این در اشتغال مقوله به آمد، وارد کار بازار

 آموزش بعد در لیکن. شود می شامل را متعددی موارد اشتغال بعد در برنامه این اهداف. یافت اختصاص اشتغال های سیاست

 های سیاست ترین مهم. گردد می محسوب اصلی اهداف از ای حرفه و فنی های مهارت  جنبه از کار نیروی کیفی سطح ارتقا

 :از بودند عبارت فوق هدف به دستیابی برای برنامه این آموزشی

 و فنی آزاد های آموزشگاه ایجاد زمینه در تعاونی و خصوصی بخش گذاران سرمایه به تسهیالت سود یارانه پرداخت 

 مختلف های گروه به مهارتی متنوع های آموزش ارائه و ای حرفه

 سرمایه به احتیاج که کوچک مختلف مشاغل به پرداختن نحوه آموزش بمنظور سیما و صدا طریق از رسانی اطالع 

 دارد کم

 و ها سیاست سایر کنار در ای حرفه و فنی های آموزش گسترش طریق از کار نیروی توانمندسازی نیز برنامه این در بنابراین

 .است بوده توجه مورد اشتغال های مشی خط

 کمتر مناطق در بویژه آموزشی برابر های فرصت به دسترسی تضمین بمنظور است موظف دولت :چهارم توسعه برنامه( 4)

 آموزش کیفی و کمی توسعه و دختران برای بویژه  انسانی های سرمایه وری بهره ارتقاء و مهارت دانش، گسترش یافته، توسعه

 :برساند انجام به را ندارد قانونگذاری جنبه که ذیل های اقدام از دسته آن عمومی
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 .همه برای آموزش برنامه اجرای برای الزم های زمینه توسعه( الف 

 پرورش و آموزش که مناطقی در تدریج به  و امکانات تأمین تناسب به راهنمایی، دوره پایان تا آموزش کردن اجباری( ب

 .گردد محقق امر این چهارم برنامه پایان در که طوری به کند، می اعالم

 و مدیریتی مالی، استقالل توسعه منظور به الزم تدابیر اتخاذ به نسبت آموزش، بخش عمومی اعتبارات تأمین بر عالوه( ج

 توسعه در غیردولتی، بخش اجرایی توان و سرمایه از بیشتر هرچه استفاده جهت در ،(مدارس ) آموزشی واحدهای اجرائی

 .نماید اقدام آنها وری بهره  ارتقاء و ها ظرفیت

 انجام انگلیسی زبان و علوم ریاضی، آموزش بهبود و تعمیق و درسی و آموزشی های برنامه زمینه در را الزم اصالحات( د 

 .دهد

 استفاده با عملکرد و رفتار دانش، جهت از معلم، ای حرفه استانداردهای تدوین با معلمان، ای حرفه مهارت و توانایی ارتقاء( هـ 

 .کشور بومی وشرایط المللی بین تجارب از

 و وری بهره میزان با متناسب پرداخت نظام اصالح و مناسب ای حرفه منزلت و جایگاه تأمین با معلمان شغلی انگیزه افزایش( و 

 .آنها خدمات کیفیت

 میزان از بیش توسعه چهارم برنامه های سال طول در پرورش و آموزش وزارت انسانی نیروی خروجی که درصورتی( ز 

 ریزی برنامه و مدیریت سازمان تأیید از پس است مجاز پرورش و آموزش باشد، فوق دستگاه برای قانون این شده بینی پیش

 توسعه کمتر مناطق در اولویت با شده، بینی پیش خروجی سهمیه بر مازاد میزان از نیمی حداکثر بکارگیری به نسبت کشور

 .نماید اقدام آموزش امر برای منحصراً و یافته

 .آنان آموزشی سطح ارتقاء و معلمان بندی رتبه و علمی صالحیت سنجش نظام اجرای و تدوین( ح

 .سالم زندگی های شیوه و سالمت ارتقاء آموزشی برنامه تدوین برای ریزی برنامه( ط

 مناطق فرهنگی و اجتماعی زیستی، جغرافیائی، شرایط گرفتن درنظر با کشور، سوادآموزی راهبردی طرح اجرای و تدوین( ی

 باسوادی چهارم، برنامه پایان تا که طوری به دولتی غیر های سازمان و مردمی های مشارکت جلب رویکرد با کشور مختلف

 .یابد تحقق کامل طور به سال سی زیر حداقل افراد

 به کشور، مدارس تجهیز و سطوح کلیه درسی و آموزشی های برنامه اجرای و تدوین در اطالعات فناوری از گیری بهره( ک

 .رسانی اطالع شبکه و ای رایانه امکانات

 .ارتباطات و اطالعات فناوری زمینه در پرورش و آموزش کارکنان های مهارت و دانش نگهداشتن روزآمد( ل

 بویژه آموزشی، فضاهای نمودن متناسب  و استاندارد و سازی مقاوم نوسازی، برای الزم امکانات و تسهیالت بینی پیش( م

 .ساز مدرسه خیرین از حمایتی سازوکارهای تنظیم و دخترانه مدارس
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 قبیل از کشور یافته توسعه کمتر مناطق موردنیاز انسانی نیروی نگهداشت و جذب تأمین، برای الزم مقررات اجرای و وضع( ن

 .رفاهی های اقدام و آموزشی خدمات خرید قانون، این استخدامی، مجوزهای صدور

 و مرکزی روستا روزی، شبانه مدارس گسترش ازطریق آموزشی محرومیت رفع برای مناسب امکانات کردن فراهم( س

 مربوط های هزینه سایر و آموزان دانش بهداشت شد، و آمد تغذیه، تأمین و ای رسانه و دور راه از آموزش مرکزی، های خوابگاه

 و تهیه و جنسیت تناسب به ورزشی و پرورشی آموزشی، فضاهای و اماکن گسترش و ایجاد نیز و روزی شبانه مدارس به

 .دوزبانه مناطق در بویژه آمادگی و دبستانی پیش آموزش گسترش برای الزم های برنامه اجرای

 و مدیریت سازمان و پرورش و آموزش وزارت پیشنهاد با ماده این( ن) و( م) ،(ی) ،(ح) ،(و ) بندهای اجرائی نامه آئین( ع

 .رسید خواهد وزیران هیأت تصویب به کشور  ریزی برنامه

 جمهوری فرهنگی و اجتماعی  اقتصادی، توسعه سوم برنامه قانون( 812) ماده( الف ) بند و( 858) و( 819) مواد  - 35ماده 

 .گردد می تنفیذ( 8611-8611) چهارم برنامه دوره برای آن های اصالحیه و 82/8/8629 مصوب ایران اسالمی

 آموزشی های دوره اجرای و طراحی برای را خود ای هزینه اعتبارات از درصدی موظفند اجرایی های دستگاه( الف ) – 35ماده 

 موارد در و بینی پیش دولت کارکنان آموزش برنامه در( کشور رسمی عالی آموزش نظام از خارج ) خود کارکنان خدمت ضمن

 :کنند هزینه زیر

 ارتقای و کارایی سطح افزایش بمنظور کارکنان موردتصدی مشاغل با متناسب خدمت ضمن آموزشی های دوره .8

 .مدت کوتاه های آموزش طریق از ویژه به( زنان برای خصوص به ) آنان شغلی های مهارت

 .مدیران ویژه آموزشی دوره .0

 مدت طی حداکثر کند، می تعیین کشور ریزی برنامه  و مدیریت سازمان که چارچوبی در موظفند اجرایی های دستگاه کلیه( ب)

 .نمایند اجرا و تهیه چهارم برنامه دوران برای را خود ساالنه آموزشی های برنامه  قانون، این تصویب از پس ماه شش

 و الزامات بینی پیش و ماده این( الف ) بند اعتبار نمودن هزینه چگونگی و اعتباری سهم تعیین شامل؛ ماده این اجرایی نامه آیین

 تصویب به کشور ریزی برنامه و مدیریت سازمان پیشنهاد به بنا قانون این تصویب از پس ماه سه مدت طی قانونی تشویقات

 .رسید خواهد وزیران هیأت

 توانمندسازی و ارتقا و کار نیروی تحصیلی هرم اصالح مهارت، و دانش گسترش بمنظور است مکلف دولت  - 33ماده

 های فرصت ایجاد و جهانی استانداردهای سطح با کشور کار نیروی مهارت و دانش سطح فاصله کاهش انسانی، های سرمایه

 تصویب تاریخ از سال یک مدت ظرف کشور، کاربردی-علمی و ای حرفه و فنی آموزش نظام برای جوانان، برای شغلی جدید

 :نماید اجرا مناسب الزامات بینی پیش با و تهیه را الزم سازوکارهای زیر، محورهای در قانون این

 به توجه با کاربردی،-علمی و ای حرفه و فنی آموزش در سیاستگذار نهاد برپایی منظور به الزم قانونی اقدامات انجام( الف 

 زمان تا و بخش کالن های سیاست و راهبردها اندازها، چشم تصویب اصلی مرجع عنوان به داخلی و جهانی تجربیات
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 اجتماعی اقتصادی، توسعه سوم برنامه قانون( 858) ماده موضوع ای حرفه و فنی های آموزش هماهنگی  ستاد نهاد گیری شکل

 .داد خواهد ادامه  خود کار به 82/8/8629 مصوب ایران اسالمی جمهوری فرهنگی  و

 و ای حرفه و فنی رسمی غیر ،(عالی  و متوسطه ) رسمی های آموزش تمام برای کارورزی و کارآموزی نظام استمرار( ب

 .کاربردی-علمی

 .المللی بین رویکرد با کشور کار نیروی مهارت ارزیابی و استاندارد نظام تدوین( ج

 نگهداشت و بهسازی آموزش، شغلی، ارتقای  انگیزش، جذب،: شامل بخش این نیاز مورد انسانی منابع توسعه جامع طرح( د 

 .انسانی نیروی

 کاربردی-علمی و ای حرفه و فنی های آموزش توسعه در غیردولتی، بخش و دولتی های بنگاه و مؤسسات از حمایت نظام( هـ 

 .یافته توسعه کمتر مناطق در ویژه به

 مراکز توسعه و کاربردی-علمی و ای حرفه و فنی های آموزش کیفیت ارتقای و امکانات ساختارها، بازسازی و نوسازی( و 

 از گیری بهره و تعاونی و خصوصی بخش مشارکت حداکثر با ارتباطات  و اطالعات فناوری ای، حرفه و فنی آموزش

 .المللی بین های همکاری

 .کاربردی-علمی و ای حرفه و فنی های آموزش توسعه در غیردولتی، و دولتی های بخش امکانات و توان از استفاده( ز 

 مراکز توسعه و تأسیس منظور به حمایت و الزم مجوز صدور و نیاز مورد کاردانی انسانی نیروی برآورد و نیازسنجی( ح

 .گردد ایجاد موردنیاز های ظرفیت برنامه، چهارم سال تا که نحوی به تعاونی،  و خصوصی بخش در کاردانی های دوره آموزش

 تهیه به نسبت «کشور مکانی و ملی آمار منظومه » دهی شکل منظور به برنامه، اول سال پایان در است مکلف دولت  - 35ماده

 ارائه و تولید ضوابط، استانداردها، کشور، ملی آمار و اطالعات مدیریت نهاد تقویت و اصالح بر مبتنی آمار ملی برنامه

 ها، دستگاه تعامل چگونگی آماری، فرهنگ ارتقای رسانی، اطالع و آماری اطالعات های پایگاه ایجاد و تقویت ثبتی، آمارهای

 .نماید اقدام برنامه طی آن نمودن عملیاتی و اجرا جهت و انجام را الزم های هماهنگی راهبری،

 جنبش تحقق انسانی، علوم های رشته در ویژه به عالی آموزش در بنیادین تحول منظور به -53ماده :توسعه پنجم برنامه( 5)

 تربیت و دانش حوزه در کیفی ارتقاء هدف با و ای حرفه اخالق و اسالمی های ارزش اعتقادی، مبانی تعمیق و افزاری نرم

 :دهند انجام را زیر اقدامات مکلفند پزشکی آموزش و درمان بهداشت، و فناوری و تحقیقات علوم، های وزارتخانه اسالمی،

 -اسالمی  هویت و دینی های ارزش و ها آموزه بر مبتنی دانشگاهی درسی و آموزشی های برنامه و محتوا متون، بازنگری( الف

 بازار نیاز اولویت با بشری، دانش دستاوردهای آخرین از گیری بهره با تکمیلی تحصیالت های دوره تقویت و انقالبی و ایرانی

 کار
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 و عترت و قرآن علوم های رشته در ویژه به انسانی علوم های رشته در خصوص به کیفی های شاخص ارتقاء و تدوین( ب

 با متناسب نیاز مورد های آموزش تأمین و علمیه های حوزه های توانمندی و امکانات از گیری بهره با ای رشته میان مطالعات

 پسران و دختران نقش

 پردازی نظریه و پژوهشی آموزشی، های فعالیت انجام با مقدس دفاع و اسالمی انقالب عملی و علمی تجارب کردن نهادینه( ج

 مرتبط های حوزه در

 مختلف های عرصه در حوزه های ظرفیت از مندی بهره و علمیه های حوزه با همکاری( د

 علم تولید و علمی های قطب توسعه ای، رشته میان مطالعات انجام آزاداندیشی، و نقد پردازی، نظریه های کرسی گسترش( هـ

 قم علمیه حوزه اسالمی تبلیغات دفتر و علمیه حوزه عالی شورای همکاری با انسانی علوم بر تأکید با بومی

 های شاخص اساس بر پژوهشی و عالی آموزش مؤسسات و ها دانشگاه بندی رتبه و ارزیابی و نظارت جامع نظام استقرار( و

 کیفیت ارتقاء هدف با فرهنگی انقالب عالی شورای مصوبات با مغایرت عدم به منوط مذکور های وزارتخانه تأیید مورد

 پژوهشی و آموزشی

 مقاطع و ها گروه ها، رشته توسعه و گسترش هرگونه کیفیت، تضمین و ارزیابی و نظارت جامع نظام استقرار از پس -تبصره

 و عالی آموزش مؤسسات و ها دانشگاه توسط ربط ذی های وزارتخانه سوی از ابالغی های شاخص رعایت به موکول تحصیلی

 عملیات مجازند مورد حسب پزشکی آموزش و درمان بهداشت، و فناوری و تحقیقات علوم، های وزارتخانه. است تحقیقاتی

 .نمایند واگذار غیردولتی بخش در تأیید مورد مؤسسات به نظام این اساس بر را بندی رتبه و کیفیت سنجش اجرائی

 پنجم، برنامه پایان تا آن تثبیت و منطقه در فناوری و علمی دوم جایگاه به دستیابی منظور به است مجاز دولت - 55ماده

 :دهد انجام را زیر اقدامات

 علمی هیأت اعضای پژوهشی امتیازات%( 52) درصد پنجاه تا که نحوی به علمی هیأت اعضاء ارتقاء نامه آئین بازنگری( الف

 .باشد کشور مشکالت رفع به معطوف

 افزایش تکمیلی، تحصیالت های دوره تقویت و توسعه جمله از علمی هیأت ارتقاء برای الزم تمهیدات امر این تحقق برای

 فنون و علوم پیشرفته فناوری و تحقیقاتی مراکز ایجاد و کشور از خارج و داخل در علمی هیأت اعضاء مطالعاتی های فرصت

 .گردید خواهد فراهم صنعت جمله از اجرائی های دستگاه با ها دانشگاه ارتباط تسهیل کشور، در

 به کیفیت ارتقاء با عالی، آموزش تکمیلی تحصیالت های دوره شدگان پذیرفته درصد افزایش برای الزم ظرفیت ایجاد( ب

 .برسد%( 02) درصد بیست به تکمیلی تحصیالت های دوره به کارشناسی دوره آموختگان دانش ورود افزایش میزان که ای گونه

 منظور به پژوهشی و عالی آموزش مؤسسات و ها دانشگاه نیاز مورد علمی هیأت تأمین برای الزم حمایت و ریزی برنامه( ج

 تا که ای گونه به غیردولتی و دولتی از اعم ها دانشگاه تمامی در دانشجو به وقت تمام علمی هیأت عضو نسبت شاخص ارتقاء

 و چهل حداکثر به غیردولتی عالی آموزشی مؤسسات و ها دانشگاه در وقت تمام علمی هیأت به دانشجو کل نسبت برنامه پایان

 .برسد پنجاه و دویست حداکثر به نور پیام دانشگاه در
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 علمی، دانشگاهی، های شهرک آموزشی، مؤسسات و ها دانشگاه در کاربردی آزمایشگاه تجهیز و اندازی راه ایجاد، به نسبت( د

 و تابعه های شرکت و اجرائی های دستگاه طریق از رشد مراکز و فناوری و علم های پارک فناوری، های شهرک تحقیقاتی،

 شرکت، یا اجرائی دستگاه پژوهشگران توسط تواند می ها آزمایشگاه این پژوهشی نیروی از بخشی. نماید اقدام آنها وابسته

 از بخشی توانند می ها شرکت و اجرائی های دستگاه. گردد تأمین دانشگاه تکمیلی تحصیالت دانشجویان و علمی هیأت اعضاء

 .نمایند هزینه ها آزمایشگاه این طریق از را خود پژوهشی اعتبارات

 تولید از پژوهش سهم که نماید ریزی برنامه ای گونه به داخلی ناخالص تولید از پژوهش و تحقیق سهم افزایش منظور به( هـ

 منابع راستا این در. برسد%( 6) درصد سه به برنامه پایان تا و یافته افزایش%( 5/2) درصد نیم میزان به ساالنه داخلی، ناخالص

 گزارش سال پایان در نیز و نموده مشخص خاص های برنامه قالب در سنواتی بودجه در سال هر را بند این موضوع تحقیقات

 .نمایند ارائه اسالمی شورای مجلس تحقیقات و آموزش کمیسیون به را بند این موضوع کشور تحقیقاتی عملکرد

 های دستگاه سایر همکاری با موظفند پزشکی آموزش و درمان بهداشت، و فناوری و تحقیقات علوم، های وزارتخانه( و

 و آموزش کمیسیون به را ساالنه عملکرد گزارش و نموده پایش را آن های شاخص ذیل اقدامات اعمال ضمن ربط ذی

 .نماید ارائه اسالمی شورای مجلس تحقیقات

 با انداز چشم سند های اولویت و آموزشی عدالت اساس بر عالی آموزش مؤسسات و ها دانشگاه کیفی و کمی ارتقاء .8

 ماده این احکام سایر رعایت

 آوردن فراهم با غیردولتی و دولتی از اعم عالی آموزش مؤسسات و ها دانشگاه وقت تمام علمی هیأت هرم اصالح .0

 ساالری شایسته بر تأکید با و الزم بسترهای

 های دانشگاه اندازی راه طریق از المللی بین معتبر تحقیقاتی و آموزشی نهادهای و مراکز با علمی ارتباطات گسترش .6

 با دانشجو و استاد تبادل و پژوهشی های طرح مشترک اجرای مشترک، آموزشی های دوره برگزاری مشترک،

 علوم و دینی معارف انسانی، علوم های زمینه در ویژه به اسالم جهان و منطقه کشورهای بر تأکید با دیگر کشورهای

 و کشور علمی توسعه هدف با کشور علمی جامع نقشه اساس بر ایران اسالمی جمهوری دار اولویت و پیشرفته

 علمی هیأت اعضاء توانمندسازی

 وزارت کالن نظارت و ریزی برنامه سیاستگذاری، جهت کشور پژوهشی های سازمان و نهادها بین هماهنگی ایجاد .1

 فناوری و تحقیقات علوم، عالی شورای و فناوری و تحقیقات علوم،

 متوازن توسعه منظور به برنامه اجرای سال نخستین در پژوهشی و عالی آموزش نیازسنجی طرح اجرای و تدوین .5

 امکانات و نیازها به توجه با غیردولتی و دولتی پژوهشی و عالی آموزش مؤسسات

 با فناوری و تحقیقات علوم، عالی شورای نظر تحت کشور فناوری و علم ارزیابی و پایش یکپارچه نظام استقرار .3

 میزان تعیین و المللی بین و ای منطقه ملی، مقیاس در کشور علمی وضعیت رصد جهت ایران آمار مرکز هماهنگی

 آموزش کمیسیون به ساالنه گزارش ارائه و ثبتی آمار پویای و فراگیر نظام بر مبتنی باالدستی اسناد اهداف به دستیابی

 اسالمی شورای مجلس تحقیقات و

 کلی های سیاست( 88) بند راستای در کشور علمی جامع نقشه اجرای و تکمیل برای الزم قانونی اقدامات انجام .2

 پنجم برنامه ابالغی
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 و محصوالت صادرات از حاصل درآمد سهم شامل فناوری و علم اصلی های  شاخص تحقق برای ریزی برنامه .1

 گواهی تعداد فناوری، و علم از ناشی داخلی ناخالص تولید سرانه میانی، و پیشرفته های فناوری بر مبتنی خدمات

 های هزینه به فناوری و علم فعالیتهای در خارجی گذاری سرمایه نسبت المللی، بین علمی تولیدات تعداد اختراع، ثبت

 برنامه پایان تا که نماید ریزی برنامه ای گونه به است موظف دولت بنیان دانش شرکتهای تعداد و کشور تحقیقات

 .برسد زمینه این در منطقه در دوم رتبه جایگاه به حداقل

 :دهد انجام را زیر اقدامات بنیان دانش های شرکت از حمایت و فناوری انتشار و توسعه منظور به است مجاز دولت - 51ماده

 و فناوری و پژوهشی عالی، آموزش مؤسسات و ها دانشگاه با مشترک محور تقاضا های پژوهش از مالی حمایت( الف

 آن های هزینه از%( 52) درصد پنجاه حداقل که این به مشروط کشور موجود مشکالت حل به ناظر موارد در علمیه های حوزه

 .باشد کرده تعهد و تأمین غیردولتی کارفرمای را

 سازی تجاری زمینه در که تعاونی و خصوصی متوسط و کوچک های شرکت توسعه و گیری شکل تسهیل و مالی حمایت( ب

 و کنند می فعالیت مهندسی و فنی خدمات صادرات و پیشرفته های فناوری بر مبتنی محصوالت تولید ویژه به فناوری و دانش

 غیردولتی بخش طریق از فناوری و علم های پارک و رشد مراکز اندازی راه از حمایت نیز

 انتقال برای خارجی گذاری   سرمایه و المللی بین قراردادهای خارجی های طرف تشویق راستای در الزم قانونی های حمایت( ج

 داخلی های شرکت مشارکت با آن انجام و کشور داخل به مربوط توسعه و تحقیق های فعالیت از بخشی و فنی دانش

 به پاسخگویی جهت در علمی های ظرفیت از استفاده منظور به فناوری بازار و ایده بورس توسعه و ایجاد از مالی حمایت( د

 خدمات و کشاورزی صنعت، های بخش نیاز

 کشور مشکالت حل و وری بهره ارتقاء راستای در دانشجویی های رساله و ها نامه پایان از مالی حمایت( هـ

 و فنی دانش خرید برای تولیدکنندگان از مالی حمایت و فنی دانش تولید اختراعات، ثبت هزینه از بخشی پرداخت و تأمین( و

 اختراعات امتیاز

 ترجیحی نرخ با را ها کارگاه و ها آزمایشگاه تحقیقاتی، و پژوهشی تجهیزات و امکانات مکلفند اجرائی های دستگاه -8تبصره

 هیأت مصوبه چهارچوب در فناوری و تحقیقات علوم، عالی شورای تأیید مورد بنیان دانش های شرکت و مؤسسات اختیار در

 .دهند قرار وزیران

 تجهیزاتی و فنی دانش فکری، مالکیت شود می داده اجازه اجرائی های دستگاه به فناوری انتشار و توسعه راستای در -0تبصره

 و ها دانشگاه به است شده حاصل و ایجاد دولتی فناوری و پژوهشی مؤسسات و ها دانشگاه با قرارداد چهارچوب در که را

 .نمایند واگذار یادشده مؤسسات

 مراجع سوی از اختراعات علمی ممیزی گواهی ارائه از پس صرفاً است موظف کشور امالک و اسناد ثبت سازمان -6تبصره

 .نماید اقدام اختراعات ثبت به نسبت صالح ذی
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 های شرکت و مؤسسات تشکیل به نسبت دانشگاه همان امناء هیأت موافقت با توانند می علمی هیأت اعضاء -1تبصره

 ها شرکت و مؤسسات این. نمایند مشارکت ها شرکت و مؤسسات این در یا و اقدام بنیان دانش خصوصی%( 822) صددرصد

 معامالت در کارکنان مداخله منع قانون مشمول اجرائی، های دستگاه با غیرمستقیم یا و مستقیم پژوهشی قرارداد انعقاد برای

 .نیستند آن بعدی تغییرات و دولتی

 :51ماده

 به اسالمی تربیت و مهارت دانش، حوزه سه کیفی ارتقاء هدف با و ابالغی کلی های سیاست( 1) بند تحقق راستای در( الف

 رعایت با و موضوعه قوانین چهارچوب در را کشور پرورش و آموزش نظام در بنیادین تحول برنامه شود می داده اجازه دولت

 :درآورد اجراء به وزیران هیأت در تصویب از پس و نماید تدوین ذیل های اولویت

 توسط ایرانی فرد نیاز مورد های شایستگی کسب جهت درسی و پرورشی و آموزشی های  برنامه در تحول .8

 فناوری کارگیری به و نیازسنجی و اسالمی تربیت و تعلیم فلسفه بر مبتنی عمومی آموزش دوره آموختگان دانش

 کشور نیاز مورد انسانی سرمایه و ای حرفه توسعه آموزان، دانش های ویژگی و عالیق اساس بر تحصیلی هدایت .0

 کلیه در یادگیری ـ یاددهی فرآیند تحقق برای ارزشیابی رویکرد بر تأکید با تحصیلی پیشرفت ارزشیابی نظام اصالح .6

 برنامه پایان تا فرآیند این کامل تحقق و تحصیلی های دوره

 انسانی علوم های رشته به مستعد آموزان دانش ورود برای الزم انگیزه ایجاد و بسترسازی .1

 به جامعه نیازهای با متناسب تحصیلی مختلف های رشته در آموزان دانش تعداد بین توازن برقراری برای ریزی برنامه .5

 برنامه پایان تا توازن برقراری و برنامه طول در و تدریج

 تمامی برای برنامه پایان تا کار بازار نیاز به توجه با مهارت و شایستگی یک حداقل کسب برای مناسب بسترسازی .3

 نظری متوسطه دوره آموزان دانش

 وری بهره افزایش و اصالح ارزشیابی، پایش، جهت کیفیت تضمین نظام استقرار .2

 های شاخص اساس بر پرورش و آموزش نیاز مورد و موجود انسانی نیروی ای حرفه های صالحیت ارتقاء و سنجش .1

 پرورشی و آموزشی

 با عربی و اسالمی معارف قرآن، تلفیقی برنامه و قرآن فهم و خوانی روان از اعم قرآن آموزش جامع برنامه ارائه .9

 قرآنی اهداف

 قرآنی و دینی های آموزه بر مبتنی روانی و جسمانی سالمت ارتقاء آموزشی های برنامه تدوین جهت ریزی برنامه .82

 آموزان دانش روحی سالمت تحقق جهت خانواده و آموز دانش مشاوره نظام گسترش و تقویت .88

 آموزان دانش جسمی سالمت ارتقاء جهت بالاستفاده ساعات در بدنی تربیت سازمان ورزشی اماکن از برداری بهره .80

 آموزان دانش ورزشی فضاهای سرانه افزایش .86

 موجود فرآیندهای تسهیل و آموزشی عدالت تحقق جهت فرآیندها کلیه در اطالعات و ارتباطات فناوری کارگیری به .81

 الکترونیکی صورت به تحصیلی های دوره دروس و آموزشی های برنامه ارائه و

 نظام یک نظام زیر عنوان به عالی آموزش جمله از کشور در آموزشی های نظام دیگر با مؤثر ارتباط و تعامل ایجاد .85

 واحد

 یونیوک و آیسسکو یونسکو، مانند المللی بین مراکز و کشورها دیگر با سازنده آموزشی تعامل ایجاد .83
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 و آموزش وزارت در مالی منابع و انسانی منابع در سازی بهینه طریق از وری بهره افزایش منظور به است موظف دولت( ب

 .یابد افزایش پرسنلی به غیرپرسنلی اعتبارات سهم برنامه طول در که نماید اقدام نحوی به پرورش

 در را بومی ادبیات و محلی گویش اساسی قانون( 85) پانزدهم اصل در مقرر حدود در است مجاز پرورش و آموزش( ج

 .نماید تقویت مدارس

 و جنسیت تناسب به آموزشی عادالنه های فرصت به دسترسی تضمین منظور به است موظف پرورش و آموزش وزارت( د

 تأمین و ای رسانه و دور راه از آموزش به نسبت آموزشی، محرومیت رفع و یافته توسعه کمتر مناطق در ویژه به مناطق نیاز

 .نماید اقدام روزی شبانه مدارس به مربوط امور سایر و بهداشت آمد، و رفت تغذیه، های هزینه

 را زیر اقدامات آموزشی مختلف های گروه توانبخشی و ویژه نیازهای تأمین برای است مکلف پرورش و آموزش وزارت( هـ

 :دهد انجام

 فراگیر و تلفیقی های برنامه اجرای گسترش و مدارس سازی منعطف .8

 خاص نیازهای با کودکان والدین آموزش و سازی آگاه جهت رسانی اطالع جامع های برنامه تدوین .0

 مدارس این در مشاوره امر افزایش و کودکان سنجش طرح تقویت .6

 جهت الزم خاص امکانات و شرایط آوردن فراهم و خاص نیازهای با کودکان و استثنایی مدارس توسعه .1

 پذیران آموزش گونه این نیاز مورد های مهارت افزایش و توانمندسازی

 با مقابله و عمومی فرهنگ سطح ارتقاء ایرانی، ـ اسالمی های ارزش ترویج راستای در است موظف سیما و صدا سازمان( و

 برای ویژه به مرتبط های شبکه در تربیتی و علمی آموزشی، های برنامه گسترش و تقویت اجتماعی، و فرهنگی های ناهنجاری

 اولویت در را جوانان ملی هویت تقویت و پرورش و آموزش نظام در تحول از حمایت جهت در دانشجویان و آموزان دانش

 .دهد قرار

  :02ماده

 نیازهای با منطبق کارآفرین، و خالق مدار، دانش متعهد، و متخصص انسانی نیروی تربیت برای سازی زمینه منظور به( الف

 :است مجاز دولت کیفی و کمی توسعه هدف با افزاری، نرم نهضت

 خدمات های هزینه و آموزشی های هزینه اساس بر کشور تقاضای مورد متخصص انسانی نیروی تربیت سرانه هزینه .8

 مؤسسه و دانشگاه هر برای عملیاتی ریزی بودجه چهارچوب در را حمایت مورد فناوری و تحقیقاتی پژوهشی،

 .کند تأمین ساالنه طور به و محاسبه دولتی فناوری و تحقیقاتی آموزشی،

 با علمی مختلف های زمینه در کشور ترویجی و پژوهشی مجالت تعداد افزایش برای شرایط تسهیل و مالی حمایت .0

 به نسبت داخلی علمی مجالت در شده چاپ مقاالت و مجالت تعداد برنامه پایان تا که ای گونه به کیفیت حفظ

 های بانک به دسترسی برای الزم تمهیدات همچنین. دهد افزایش برابر دو به حداقل را چهارم برنامه پایانی سال

 .نماید فراهم را معتبر علمی اطالعاتی
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 بهداشت، وزارت به وابسته برتر دانشگاه پنج و فناوری و تحقیقات علوم، وزارت به وابسته برتر دانشگاه ده از .6

 حمایت هستند فناوری و دانش مرزهای گسترش راستای در برجسته عملکرد دارای که پزشکی آموزش و درمان

 .نماید ویژه پشتیبانی و حقوقی و مالی

 .آورد عمل به مالی حمایت علمی، های انجمن از .1

 آموزش گسترش شورای از مجوز دارای که هایی فرهنگستان و پژوهشی و عالی آموزش مؤسسات و مراکز ها، دانشگاه( ب

 باشند می ربط ذی قانونی مراجع سایر و پزشکی آموزش و درمان بهداشت، و فناوری و تحقیقات علوم، های وزارتخانه عالی

 مدیریت قانون عمومی، محاسبات قانون ویژه به دولتی های دستگاه بر حاکم عمومی مقررات و قوانین رعایت به الزام بدون

 های نامه آئین و مصوبات چهارچوب در فقط و آنها بعدی الحاقات و اصالحات و مناقصات برگزاری قانون کشوری، خدمات

 و فناوری و تحقیقات علوم، وزراء تأیید به مورد حسب که امناء هیأت مصوب تشکیالتی-استخدامی-اداری و معامالتی مالی،

 هیأت اعضاء. نمایند می عمل رسد، می جمهور رئیس تأیید به ها فرهنگستان مورد در و پزشکی آموزش و درمان بهداشت،

. هستند بند این حکم مشمول نیز پزشکی آموزش و درمان بهداشت، و فناوری و تحقیقات علوم، های وزارتخانه ستادی علمی

 به نگردیده اصالح که مادام یادشده مصوبات و گردد می نیز قبلی های نامه آئین و تصمیمات مصوبات، شامل بند این حکم

 .هستند باقی خود قوت

 آموزش مؤسسات و ها دانشگاه تشکیالتی و استخدامی معامالتی، اداری،-مالی مقررات و ساختار اصالح هرگونه -8تبصره

 .است بند این مفاد مشمول فقط تخصصی های فرهنگستان همچنین و دولتی پژوهشی و عالی

 این به پرداخت از بعد و شده تلقی کمک مؤسسات و مراکز این به دولت عمومی منابع از یافته اختصاص اعتبارات -0تبصره

 .است هزینه قابل ایشان مسؤولیت با و امناء هیأت مصوب تفصیلی بودجه براساس و منظور قطعی هزینه به مراکز

 تبرعات، محل از سال هر در ها فرهنگستان و فناوری و پژوهشی عالی، آموزش مراکز و مؤسسات که درآمدهایی معادل( ج

 و تأمین ای سرمایه های دارائی تملک اعتبارات عنوان به نیز عمومی درآمد محل از نمایند می جذب موقوفات عواید و هدایا

 .گردد می محاسبه

 بیست حداقل سال هر در فناوری و پژوهش آموزش، امور در ها دانشگاه اصلی های مأموریت کارآیی افزایش منظور به( د

 .گردد واگذار غیردولتی بخش به و جدا ها دانشگاه بدنه از ساختاری نظر از دانشجویان رفاهی خدمات امور از%( 02) درصد

 علوم، وزارت حاکمیتی نقش تقویت و موازی امور انجام از جلوگیری گری، تصدی کاهش منظور به است مکلف دولت( هـ

 به نسبت دانشجویی خدمات ارائه کیفیت و کمیت ارتقاء ریزی، برنامه و سیاستگذاری در رویه وحدت فناوری، و تحقیقات

 اعتبارات و پرسنلی حقوقی، توانمندیهای و امکانات مجموعه از گیری بهره مربوط، امور ساماندهی واحد مدیریت ایجاد

 تحقیقات علوم، وزارت دانشجویی معاونت و بدنی تربیت اداره دانشجویان، ورزشی امور فعالیتهای دانشجویان، رفاه صندوق

 .کند اقدام برنامه اول سال طی فناوری، و

 و عالی آموزش مؤسسات و ها دانشگاه به دولت عمومی بودجه محل از ای سرمایه های دارائی تملک و ای هزینه اعتبارات( و

 .یابد می اختصاص ملی اعتبارات قالب در آنها سنواتی بودجه در مستقل ردیف براساس ها فرهنگستان و پژوهشی
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 و نور پیام و کاربردی-علمی اسالمی، آزاد دولتی، های دانشگاه دانشجویان از حمایت منظور به شود می داده اجازه دولت به( ز

 یکی از مجوز دارای که غیردولتی عالی آموزش مؤسسات پرورش، و آموزش وزارت به وابسته ای حرفه و فنی های آموزشکده

 وام صورت به اعتباری تسهیالت باشند می پزشکی آموزش و درمان بهداشت، یا فناوری و تحقیقات علوم، های وزارتخانه از

 .دهد قرار ربط ذی نهادهای سایر یا و دانشجویان رفاه صندوق اختیار در الحسنه قرض بلندمدت

 های ظرفیت یا و خود رایگان آموزش سهمیه بر مازاد ظرفیت از مجازند تحقیقاتی و عالی آموزش مؤسسات و ها دانشگاه( ح

 مختلف مقاطع در امناء هیأت تأیید با و غیردولتی بخش با توافقی یا شده تمام قیمت اساس بر کنند، می ایجاد که جدیدی

 .کنند منظور اختصاصی درآمدهای حساب به کل خزانه به واریز از پس مورد حسب را دریافتی مالی منابع و بپذیرند دانشجو

 شهریه دریافت با خارجی دانشجوی پذیرش طریق از را خود آموزشی ظرفیت از بخشی شود می داده اجازه ها دانشگاه به( ط

 امناء هیأت تصویب با خارجی دانشجوی پذیرش انقالبی و اسالمی های ارزش ترویج منظور به خاص موارد در. کنند تکمیل

 .است مجاز تخفیف، با یا شهریه دریافت بدون

 آموزش و درمان بهداشت، و فناوری و تحقیقات علوم، های وزارتخانه تشخیص به مورد حسب کشور، های دانشگاه( ی

 یا خود استقرار محل شهر در شعب تأسیس به نسبت توانند می مربوط، های وزارتخانه گسترش شورای تصویب با پزشکی

 اقدام داوطلبان از شهریه دریافت با و خودگردان صورت به کشور خارج در نیز و کشور داخل آزاد مناطق و شهرها دیگر

 .کنند

 و آنان فرزندان و آزادگان شاهد، فرزندان آنان، فرزندان و باالتر و%( 05) درصد پنج و بیست جانباز دانشجویان شهریه( ک

 .شود تأمین معاونت مستقل ردیف اعتبارات محل از بهزیستی سازمان و( ره) خمینی امام امداد کمیته پوشش تحت دانشجویان

 ضوابط. شد خواهد انجام سراسری آزمون از خارج کشور داخل در مذکور های دانشگاه شعب در دانشجو پذیرش -8تبصره

 مصوب ها دانشگاه در دانشجو پذیرش قانون( 1) ماده موضوع کارگروه توسط کارشناسی دوره برای دانشجو پذیرش

 علوم، های وزارتخانه از یکی تأیید با مورد حسب و ها دانشگاه پیشنهاد با تکمیلی تحصیالت های دوره برای و 83/1/8613

 .شود می تعیین پزشکی آموزش و درمان بهداشت، یا فناوری و تحقیقات

 رفاهی و آموزشی کمک آموزشی، خدمات سطح و رشته نوع به توجه با دانشجویان از دریافتی شهریه میزان -0تبصره

 طبق خارجی معتبر های دانشگاه با مشترک های دوره اجرای. شود می اعالم و تعیین دانشگاه امناء هیأت توسط شده، ارائه

 .است بالمانع شعب گونه این در پزشکی آموزش و درمان بهداشت، و فناوری و تحقیقات علوم، های وزارتخانه ضوابط

 اقامت اجازه و( ویزا) روادید اعطاء به نسبت داوطلب درخواست تاریخ از ماه سه ظرف حداکثر است مکلف دولت -6تبصره

 .کند اقدام العالمیه المصطفی جامعه و دانشگاهی شعب این خارجی دانشجویان و علمی هیأت اعضاء برای

 .بود خواهند برخوردار تحصیلی معافیت از دانشجویان سایر همانند دانشگاهی، شعب این ایرانی دانشجویان -1تبصره

 و ها دانشگاه امناء هیأت پیشنهاد به مختلف مقاطع در ماده این( ی) و( ح) بندهای موضوع دانشجو پذیرش نحوه -5تبصره

 مصوب ها دانشگاه در دانشجو پذیرش قانون رعایت با و ربط ذی های وزارتخانه تأیید با مورد حسب و یادشده مؤسسات



  15 کار بازار و آموزش سیستم با مرتبط تحقیقات فراتحلیل
 

 ورودی امتحانات طریق از جدید های ظرفیت از استفاده با باالتر و ارشد کارشناسی مقاطع در. بود خواهد 83/1/8613

 .بود خواهد کشور آموزش سنجش سازمان ضوابط رعایت با داوطلبان علمی توان گرفتن نظر در با یادشده مؤسسات

 صادر تحصیل محل و پذیرش نوع درج با ماده این( ی) و( ح) بندهای موضوع دانشجویان تحصیلی مدرک -3تبصره

 .گردد می

 .هستند برخوردار شود، می یا شده تعیین پژوهشی و آموزشی مراکز برای که امکاناتی و مزایا تسهیالت، از علمیه های حوزه( ل

 کار انجام به نگرش با مهارت و دانش افزایش طریق از ای حرفه شایستگی گسترش منظور به است مکلف دولت - 05ماده

 شایستگی سطح فاصله کاهش انسانی، های سرمایه توانمندسازی و ارتقاء و کار نیروی تحصیلی هرم اصالح محیط، در واقعی

 جایگاه ارتقاء و جوانان برای ای حرفه و شغلی جدید های فرصت ایجاد و جهانی استاندارد سطح با کشور کار نیروی

 و غیررسمی رسمی، از اعم کشور کاربردی-علمی و ای حرفه و فنی آموزش نظام برای ای حرفه و فنی های آموزش

 الزامات بینی پیش با و تهیه را الزم سازوکارهای زیر محورهای در قانون این تصویب تاریخ از یکسال ظرف نایافته، سازمان

 :کند اجراء مناسب

-علمی و ای حرفه و فنی غیررسمی عالی، و متوسطه رسمی های آموزش در کارورزی و کارآموزی نظام استمرار( الف

 .کاربردی

 با کالبدی و فیزیکی فضاهای تأمین و ترجیهی نرخ با مالی تسهیالت اعطاء طریق از کشور در مهارت ارتقاء سازی فراهم( ب

 ـ علمی و مهارتی غیررسمی و رسمی آموزشهای توسعه در غیردولتی مؤثربخش و فعال حضور سازی زمینه و سهل شرایط

 .کشور کاربردی

 .غیردولتی و دولتی های بخش در ای حرفه و فنی آموزش از برداران بهره مشارکت تسهیل و افزایش( ج

 پویا و منسجم نظام یک عنوان به کشور ای حرفه و فنی های آموزش ریزی برنامه در مدیریت و سیاستگذاری در هماهنگی( د

 .کشور نیاز با متناسب

 در ها گواهینامه و مدارک ها، صالحیت ارتباط برای منسجم صورت به ملی ای حرفه های صالحیت چهارچوب کاربست( ـ ه

 های شایستگی تعیین و العمر مادام یادگیری شناختن رسمیت به جهت در شغل و حرفه حوزه در مختلف انواع و سطوح

 .مهارتی مختلف سطوح

 مراکز توسعه و تأسیس منظور به حمایت و الزم مجوز صدور و موردنیاز کاردانی انسانی نیروی برآورد و نیازسنجی( و

 .برنامه چهارم سال تا نیاز مورد های ظرفیت ایجاد و تعاونی و خصوصی بخش در کاردانی های دوره آموزش

 ـ یاددهی فرآیند اجرائی، مدیریت های شاخص اساس بر غیررسمی و رسمی ای حرفه و فنی های آموزش مراکز بندی رتبه( ز

 .فراگیران پشتیبانی شاخص و منابع توسعه و تحقـیق انسانی، نیروی یادگیری،
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 طرح اجرای های سال تعدیل احتساب با یافته تخصیص اعتبارات و مصوب اعتبارات التفاوت مابه است مکلف دولت - 00ماده

 برای را 62/8/8615 مصوب فرهنگی، و اجتماعی اقتصادی، توسعه چهارم برنامه قانون( 8) ماده اصالح قانون موضوع

 حداکثر سنواتی بودجه قالب در ارزی ذخیره حساب یا و عمومی منابع محل از استحکام بدون مدارس سازی مقاوم و بازسازی

 .نماید تأمین برنامه اول سال سه ظرف

 های کمک معادل باید و باشد می ساز مدرسه خیرین از حمایتی های سیاست اجرای و تنظیم به مکلف همچنین دولت ـ تبصره

 .نماید منظور سنواتی بودجه در تمام نیمه های پروژه تکمیل جهت را آنان یافته تحقق

 تصویب به و تهیه پرورش و آموزش وزارت توسط برنامه تصویب از ماه دو ظرف حداکثر ماده این اجرائی نامه آیین

 .رسد می وزیران هیأت

 منقول اموال امکانات، کلیه با پرورش و آموزش وزارت ای حرفه فنی های آموزشکده و ها دانشکده برنامه ابتدای از - 05ماده

 و تحقیقات علوم، وزارت به و منتزع مذکور وزارت از ها مسؤولیت و تعهدات و ها دارائی و انسانی نیروی و غیرمنقول و

 .گردد می ملحق فناوری

 این در دانشجو پذیرش به ناپیوسته کارشناسی و پیوسته کاردانی مقاطع در است مکلف فناوری و تحقیقات علوم، وزارت

 .نماید اقدام ها آموزشکده و ها دانشکده

 یا بوده فعال 8611 ـ8619 تحصیلی سال در که است ای حرفه فنی های آموزشکده و ها دانشکده انتقال، و انتزاع مبنای ـ تبصره

 .اند داشته مجوز
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 انسانی توسعه شاخص بررسی

 صرفاً اقتصادی، توسعه مفهوم توضیح و تبیین در اقتصادی، توسعه مسائل پیشگامان نظر برخالف امروزی، اقتصاددانان برخی

 میان به سخن انسانی کلی بطور و سیاسی فرهنگی، اجتماعی، معیارهای از نکرده، اکتفا اقتصادی های شاخص و ها مالک به

 کسب برای الزم امکانات به دسترسی یعنی زندگی، اساسی بعد که است ترکیبی شاخص یک انسانی توسعه شاخص. اند آورده

 شاخص، این. کند می گیری اندازه را زندگی استاندارد سطح به رسیدن و سالم زندگی و طوالنی عمر یک از برخورداری دانش،

 اینک و است گرفته قرار تعدیل و جرح مورد زمان مرور به شده، منتشر متحد ملل سازمان توسعه برنامه سوی از ساله همه

 .است استفاده مورد جوامع یافتگی توسعه سنجش برای المللی بین مقبول شاخص یک بعنوان

 زندگی سطح تعیین در مناسبی معیار انسان، های قابلیت گسترش و انتخاب قدرت دامنه دادن نشان با انسانی، توسعه شاخص 

 .دهد می نشان انسانی توسعه به دستیابی در را کشورها جایگاه و است انسانی

 انسانی توسعه شاخص گیری اندازه
 مورد خدمات و کاال تولید چرخه در تولید نهادهای از یکی عنوان به انسان نئوکالسیک، اقتصاددانان اقتصادی نظریات در

 اما(. ریکاردو مارکس، کارل اسمیت، آدام) دانستند می کشور ثروت دهنده تشکیل عامل را فیزیکی سرمایه و بود توجه

 که معنا این به. است انسان بر متکی رشد تازه های نظریه کنند؛ می معرفی توسعه مبدا را انسان نئوکالسیک، نظریات منتقدین

 که کنند می تاکید و دانند می اقتصادی بهینه توسعه سمت به حرکت شرط معتبرترین را انسان روی بر گذاری سرمایه

 (.شومپیتر جونز، استانلی سولر، روبرت) آمد نخواهد دست به ها، محرومیت و ها نابرابری کاهش بدون یافتگی توسعه

 با عموما اقتصادی رشد الگوهای زیرا است، اقتصادی توسعه قراردادی مفاهیم از تر گسترده مراتب به انسانی، توسعه مفهوم

 .انسان زندگی سطح و کیفیت بهبود تا شود، می گیری اندازه ملی ناخالص تولید گسترش

 استاندارد سطح و دانش سالم، و طوالنی زندگی از عبارتند بعد سه این که دارد بر در را زندگی از بعد سه انسانی، توسعه

 .زندگی

 نوزادان ماندن زنده نرخ تولد، بدو در زندگی به امید: عمر طول

 .توسعه و تحقیق متخصصان و دانشمندان تعداد و دختران نام ثبت نرخ ،(آر.ای.جی) ناخالص نرخ بزرگساالن، باسوادی: دانش

 .دارند دسترسی سالم آب به که جمعیتی تعداد جمعیت، از درصدی بعنوان کار نیروی سرانه، درآمد: زندگی سطح

 امید برای سن حداقل. کند می گیری اندازه تولد بدو در را زندگی به امید به کشور هر نسبی دستیابی زندگی، به امید شاخص

 بزرگساالن باسوادی درصد شاخص دو ترکیب از آموزش، شاخص. است سال 15 اکثر حد و سال 05 تولد بدو در زندگی به

 .آید می دست به تحصیلی مختلف سطوح در ناخالص نام ثبت ترکیبی نسبت شاخص و

 کشورهای یعنی دوم گروه در 29 رتبه با ترکیه، کشور. دارد را اول رتبه انسانی، توسعه شاخص باالترین داشتن با نروژ کشور

 ایران. دارند قرار ایران از باالتر و گروه این در نیز لبنان و مالزی عمان، کویت، مانند کشورهایی. دارد قرار باال انسانی توسعه با
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 مانند کشورهایی. دارد قرار متوسط انسانی توسعه شاخص با کشورهایی گروه در یعنی سوم گروه در 11 رتبه داشتن با

 .است 522/2 زیر ها آن انسانی توسعه شاخص که دارند قرار جدول این آخر گروه در زامبیا و بروندی نیجریه،

 0222 سال در یانسان توسعه شاخص سطوح حسب بر کشورها یفراوان - 8 جدول

 شاخص دامنه تعداد انسانی توسعه سطوح

 928/2 – 928/2 61 باال خیلی انسانی توسعه دارای کشورهای

 195/2 – 126/2 15 باال انسانی توسعه دارای کشورهای

 219/2 – 588/2 25 متوسط انسانی توسعه دارای کشورهای

 199/2 – 612/2 01 پایین انسانی توسعه دارای کشورهای

 928/2 – 612/2 810 جمع

 مقایسه اما باشند، برخوردار باالتری انسانی توسعه شاخص از دارند، باالتر سرانه درآمد که کشورهایی رود می انتظار چند هر

 انسانی توسعه شاخص از تری پایین سطوح در باالتر، سرانه درآمد با کشورها از بسیاری که است این دهنده نشان کشوری بین

. است شده داده نشان منتخب کشور 9 برای آی.دی.اچ شاخص و سرانه پی.دی.جی و  پی.دی.جی ،(0) جدول در. دارند قرار

 انسانی توسعه شاخص در را یک رتبه دارد، کمتری سرانه پی.دی.جی و باالتر پی.دی.جی آلمان و ترکیه به نسبت نروژ آنکه با

 کره. دارد باالتری انسانی توسعه شاخص و کمتر بسیار پی.دی.جی ایران به نسبت نیز، لبنان. است داده اختصاص خود به

 پی.دی.جی.دارد قرار انسانی توسعه از باالتری سطح در حال این با دارد، کمتری سرانه پی.دی.جی کویت، به نسبت جنوبی،

 .است عمان از بیشتر پرتغال انسانی توسعه شاخص اما هم، به نزدیک پرتغال و عمان سرانه

. نکند پیدا بهبود سرانه درآمد رشد با متناسب اجتماعی تامین و رفاه بهداشت، آموزش، در انسانی توسعه متغییر است ممکن

 سایر در چندانی تغییر سرانه، درآمد بودن باال ضمن نفت، صادرکننده کشورهای اغلب در بویژه کشورها، از بسیاری در

 .است نیامده بوجود شاخصها

 منتخب یکشورها یانسان توسعه شاخص و سرانه درآمد - 0 جدول

 آی.دی.اچ شاخص سرانه پی.دی.جی پی.دی.جی رتبه کشور نام

 922/2 166/56 3/058 8 نروژ

 912/2 128/61 8/0162 00 آلمان

 962/2 128/01 1/8028 03 جنوبی کره

 983/2 180/11 8/808 68 کویت

 929/2 235/00 5/018 61 پرتغال

 115/2 183/00 3/53 53 عمان

 123/2 955/80 0/952 29 ترکیه

 126/2 829/82 1/18 16 لبنان

 210/2 955/82 5/221 11 ایران



  13 کار بازار و آموزش سیستم با مرتبط تحقیقات فراتحلیل
 

 ترکیه و ایران در انسانی توسعه شاخص
 سند تدوین. کنند می تالش نیافتگی توسعه بر غلبه برای  که است سال یکصد از بیش کنون، تا مشروطه انقالب از ایران، مردم

 لحاظ از منطقه اول قدرت به ایران تبدیل.  است بوده تاریخی خواست این تحقق جهت در گامی ایران ساله بیست انداز چشم

 که است شده تاکید انداز چشم سند در. است ساله بیست انداز چشم برنامه اجرای از هدف مهمترین علمی، و فنی اقتصادی،

 .برسد باال انسانی توسعه با کشورهای سطح به باید 8121 سال در ایران انسانی توسعه شاخص

 دو داخلی ناخالص تولید و دارند یکسانی تقریباً جمعیت دارند، قرار منطقه یک در دو هر که هستند کشورهایی ترکیه و ایران

 نظر از ایران 8992 سال در که حالی در. اند نداشته یکسانی توفیق انسانی توسعه فرایند در ولی. است هم به نزدیک کشور

 در چند هر. است شده معکوس بعد به 0225 سال از وضعیت این داشته، قرار ترکیه به نسبت بهتری جایگاه در انسانی توسعه

 رتبه ولی یافته، تنزل جهان کشورهای سایر با مقایسه در کشور دو هر انسانی توسعه جایگاه 8992 – 0222 سالهای فاصله

 .است رسیده 29 به 21 از ترکیه رتبه و 11 به 22 از ایران

 0222،0229 ،8992 یسالها یانسان توسعه گزارش در هیترک و رانیا رتبه - 6 جدول

 0229 0222 8992 کشور

 11 91 22 ایران

 29 11 21 ترکیه

 شتاب که است دلیل این به بلکه، نیست، کشورها این انسانی توسعه سطح آمدن پایین معنای به کشور دو این جایگاه تنزل

 .است بوده سریعتر جهان ازکشورهای دیگری گروه در انسانی توسعه

 ارزیابی برای اساسی و مهم های شاخص از و بوده غیراقتصادی و اقتصادی عوامل تمامی کارکرد و محصول اقتصادی، رشد

 طی ایران ساالنه اقتصادی رشد عملکرد. است جامعه رفاه سطح تغییر و شغلی های فرصت ایجاد در اقتصادی های توانمندی

 .است بوده زیاد بسیار نوسانات با همراه و پایین ،(نفت فروش از حاصل درآمد) طبیعی منابع بر مبتنی اخیر، دهه چند

 شاخص این رشد ولی یافته، افزایش 211/2 به 28/2 از ایران داخلی ناخالص تولید شاخص 0226 – 0222 سالهای فاصله در

 .است رسیده 180/2 به 2/2 از که نحوی به بوده، سریعتر ترکیه برای

 

 هیترک و رانیا یکشورها یانسان توسعه شاخص یاجزا:  - 1 جدول

 ترکیه ایران کشور

 0222 0225 0226 8912 0222 0225 0226 8912 سال/ شاخص 

 180/2 21/2 22/2 .... 211/2 268/2 28/2 .... پی.دی.جی شاخص

 9/355 5/630 1/012 1/32 8/013 1/819 8/862 6/805 (دالر میلیارد)  پی.دی.جی

 800955 10122 30200 60218 820955 20931 30955 60622 (آمریکا دالر خرید قدرت) سرانه درآمد
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 2/28 1/12 6/11 35 0/28 0/22 1/22 33 (سال) تولد بدو در زندگی به امید

 229/2 226/2 26/2 62/2 239/2 251/2 23/2 61/2 زندگی به امید شاخص

 101/2 180/2 10/2 .... 296/2 290/2 21/2 .... تحصیالت شاخص

 2/11 1/12 6/11 21 6/10 1/10 22 58 (سال 85 باالی افراد درصد) باسوادی نرخ

. است رسیده دالر میلیارد 8/013 به 8/862 از و شده برابر 21/0 ،0222 سال تا 0226 سال از ایران داخلی ناخالص تولید

 به. است شده برابر 88 تقریبا و رسیده دالر میلیارد 9/355 به 1/32 از بررسی مورد دهه دو طی ترکیه داخلی ناخالص تولید

 .است بوده ایران داخلی ناخالص تولید از بیشتر دالر میلیارد 622 ،0222 سال در ترکیه داخلی ناخالص تولید دیگر، عبارت

 مخربترین و مهمترین از یکی تورم،. است بیکاری و تورم شده، تاکید آنها بهبود بر انداز چشم سند در که دیگری متغییرهای

 پس از درآمد انتقال درآمد، توزیع در نابرابری افزایش نظیر پیامدهایی پدیده، این. است ملی اقتصاد بر موثر عوامل

 دهد می نشان موجود آمارهای بر مروری. دارد دنبال به را اطمینان عدم ایجاد و ریسک افزایش گیرندگان، وام به اندازکنندگان

 نرخ به دستیابی انداز چشم سند در و است داشته باال و رقمی دو تورم نرخ همواره ایران کشور انقالب، از پس های سال از که

 خود تورم نرخ ترین پایین به است توانسته ترکیه اخیر، های سال طی مقابل، در. است مهم اهداف از یکی رقمی، تک تورم

 .یابد دست اخیر قرن نیم طی

 به 0222 سال در و شده برابر 6/6 که  بوده دالر 6622 برابر ،8912 سال در خرید قدرت برابری اساس بر ایران سرانه درآمد

 دالر 80955 به دالر 6218 از و شده برابر 1/6 دوره همین طی ترکیه کشور برای شاخص این. است رسیده دالر 82955

 ،0222 سال در افزایش سال 5 با که بوده سال 33 ،8912 سال در ایران در تولد بدو در زندگی به امید شاخص .است رسیده

 ایران در باسوادی نرخ. است بوده سال 2/28 و سال 35 ترتیب به ترکیه کشور برای شاخص این. است رسیده سال 0/28 به

 رسیده درصد 6/10 به 0222 سال در نرخ این که اند بوده سواد با سال 85 باالی جمعیت درصد 58 تقریبا ،8912 سال در

 .است

 ترکیه و ایران در انسانی توسعه تغییرات شاخص روند
 شاخص این که حالی در کرده، پیدا افزایش 210/2 به 533/2 از ایران انسانی توسعه شاخص ،8925 – 0222 سالهای طی

 .است بوده 123/2 و 512/2 ترتیب به ترکیه برای

 هیترک و رانیا یکشورها 5113 -0221 دوره در یانسان توسعه شاخص راتییتغ روند - 3 جدول

 0221 0225 0223 0222 5113 5112 5193 5113 کشور

 210/2 222/2 226/2 261/2 280/2 320/2 302/2 533/2 ایران

 123/2 120/2 293/2 251/2 262/2 225/2 321/2 512/2 ترکیه

 توسعه شاخص رشد جنگ، و انقالب از ناشی اجتماعی و اقتصادی مشکالت بروز دلیل به ،8925 – 8911 سالهای طول در

 شاخص توجه قابل افزایش با کشور دو هر بعد، به 8992 دهه از ولی،. است بوده ترکیه از کمتر بسیار ایران در انسانی توسعه
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 ها سال این طی ترکیه و ایران در انسانی توسعه شاخص بین موجود شکاف این، وجود با. اند بوده مواجه خود انسانی توسعه

 .است یافته تداوم

 :فقر و درآمدی نابرابری
 در. دارد وجود فقیران و ثروتمندان درآمد بین بسیاری اختالف و دارد وجود نابرابری از درجاتی جهان کشورهای تمام در

 مناسب توزیع و برابر های فرصت از جامعه های گروه همه برخورداری و فقر کاهش ضرورت بر انداز، چشم سند چارچوب

 کننده تعیین عامل درآمد که چند هر. نیستند فقر کاهش کننده تضمین آن، مداوم رشد و باال درآمد. است شده تاکید درآمد

 توسعه و اجتماعی خدمات به فقرا است، باال سرانه درآمد که زمانی حتی ولی، رود، می شمار به خدمات به دسترسی در مهمی

 افراد ثروتمندترین درصد 82 نصیب ایران درآمد درصد 3/09 به نزدیک ،0229 سال در. دارند محدود دسترسی ای پایه انسانی

 برابر 80 تقریبا درآمدی، باالی دهک سهم یعنی،. است شده کشور بخش فقیرترین درصد 82 نصیب درصد 3/0 و جامعه

 82 سهم و درصد 9/8 درآمد، از افراد فقیرترین درصد 82 سهم ،0229 سال در ترکیه در اما،. است بوده درآمدی پایین دهک

 بین فاحش درآمدی شکاف دهنده نشان اعداد این. است بوده جامعه درآمد کل از درصد 0/60 افراد ثروتمندترین درصد

 .است کمتر ترکیه به نسبت شکاف این ایران در اما، است، کشور دو هر در باال و پایین درآمدی های دهک

 کاهش از حاکی که است، رسیده 6/61 به کاهش، 2/1 با ،0229 سال در و بوده 16 ایران در جینی ضریب ،0225 سال در

 رسیده 0/16 به 12 از ها سال این طی جینی ضریب ترکیه در اما. است ها سال این طی درآمد توزیع بهبود و ایران در نابرابری

 صفر جینی ضریب باشد، برابر کامال جامعه در درآمد توزیع اگر. است درآمد توزیع معیارهای از یکی جینی ضریب. )است

 اوج در نابرابری و شود می یک برابر جینی ضریب گیرد، تعلق جمعیت از درصد یک به تنها درآمد کل اگر مقابل، در. است

 (.دارد قرار خود

 هیترک و رانیا یکشورها در یانسان و یدرآمد فقر - 3 جدول

 شاخص
 ترکیه ایران

0225 0222 0229 0225 0222 0229 

 مصرف یا درآمد در سهم
 9/8 2/0 6/0 3/0 2/0 2/0 درآمدی پایین دهک

 0/60 8/61 2/62 3/09 2/66 2/66 درآمدی باالی دهک

 1/82 1/83 6/86 3/88 0/82 0/82 (ثروتمندترین%82 به فقیرترین%82)نابرابری  گیری اندازه

 0/16 3/16 2/12 6/61 2/16 2/16 جینی ضریب

 انسانی فقر شاخص

 (آی.پی.اچ)

 12 00 89 59 62 63 رتبه

 6/1 0/9 2/9 1/80 9/80 1/83 )%(ارزش

 6 1 83 3 3 2 )%( سالم آب به دسترسی بدون جمعیت

 3- 8 88 11 89 00 (رتبه) درآمدی فقر منهای پی.آی.اچ رتبه

 حمایت های برنامه اجرای و اساسی کاالهای از برخی و انرژی برای سنگین های یارانه اعطای و ترکیه در باال تورم نرخ تداوم

 .است بوده کشور دو بین درآمد توزیع در تفاوت اصلی علل از ایران، در درآمد کم خانوارهای از
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 صفر بین شاخص، این. است( آی.پی.اچ) انسانی فقر شاخص کنیم، می مشاهده انسانی توسعه گزارش در که دیگری شاخص

 که کشورهایی در. است کشور در انسانی فقر بودن کمتر بیانگر باشد، نزدیکتر صفر به چه هر و کند می تغییر درصد 822 تا

 در انسانی فقر شاخص. کنند می زندگی فقر در جمعیت از کمتری درصد هستند، کوچکتری( آی.پی.اچ) ارقام دارای

 سر به انسانی توسعه شاخص معیارهای از پایینتر سطحی در که دارد تمرکز افراد از بخشی روی توسعه، حال در کشورهای

 فقر شاخص کند، می گیری اندازه توسعه به دستیابی در را کشور یک کلی پیشرفت انسانی توسعه شاخص که حالی در. برند می

 پابرجاست، هنوز که را ای شده انباشته محرومیت و سازد می منعکس ای شده انباشته محرومیت و پیشرفت این توزیع انسانی،

 .کند می محاسبه

 طی ترکیه کشور برای و  59 به افزایش واحد 06 با 63 از ،0229 تا 0225 های سال طی ایران کشور برای شاخص این رتبه

 نسبت بهتری وضعیت در ترکیه سالم، آشامیدنی آب به دسترسی نظر از. است رسیده 12 به افزایش واحد 08 با دوره، همین

 کاهش درصد یک ندارند، دسترسی سالم آب به که جمعیتی ایران در ،0225 – 0229 های سال فاصله در. دارد قرار ایران به

 در که نحوی به است یافته کاهش درصد 86 نرخ این ترکیه در که حالی در است، رسیده جمعیت درصد 3 به و کرده پیدا

 .اند نداشته دسترسی سالم آب به جمعیت درصد 6 ،0229 سال

 از کمتر اند، داشته درآمد روز در دالر یک از کمتر که افرادی تعداد ،0222 تا 0222 دوره و 0225 تا 8992 دوره در ایران، در

 در و 6/2 اول دوره در اند، داشته درآمد روز در دالر دو از کمتر که افرادی تعداد اما. اند داده می تشکیل را جمعیت درصد دو

 ترکیه در. است یافته افزایش ایران در فقر خط زیر افراد نسبت سخن، دیگر به. اند بوده جمعیت کل از درصد 2/9 دوم دوره

 نسبت این ولی شده، می شامل را جمعیت درصد 0 ایران مانند اند، داشته درآمد دالر یک زیر که افرادی نسبت اول، دوره در

 2/81 اول دوره در اند، داشته درآمد روز در دالر دو زیر که افرادی تعداد. است رسیده جمعیت درصد 2/0 به دوم دوره در

 .است یافته کاهش ترکیه در فقرا نسبت بنابراین،. است رسیده دوم دوره در درصد 2/1 به درصد 2/82 کاهش با که بوده
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 ساله پنج توسعه های برنامه اهداف تحقق بررسی روند

 از هم و آموزش بعد از هم انسانی نیروی مقوله به نگاه که باشد می نکته این موید گانه پنج توسعه های برنامه به اجمالی نگاه

 بر تاثیرگذار شرایط تغییر بنابر که است بوده اصلی های دغدغه از اول برنامه همان از کار، به آماده جمعیت کارگیری به دیدگاه

 که این اما. است شده تر پررنگ و تر عمیق ها برنامه طول در نگاه این کشور، پیشرفت نیز و...  و اجتماعی اقتصادی، از اعم آنها

 ترتیب هر به. دارد بیشتر واکاوی به نیاز که است بحثی است بوده موفق اهداف این به کیفی دستیابی در اندازه چه تا جامعه

 بخش این در. دارد مطلوب نتیجه نهایتاً و عملکرد در نوسان از حکایت آید، برمی شده انچام های پژوهش و آمارها از آنچه

 این اساس بر توسعه های برنامه در یافته تحقق اهداف به کشور، عالی آموزش نظام در کیفی و کمی های شاخص بررسی ضمن

 :پردازیم می ها شاخص

 و آموزش سطح ارتقا های سیاست بعد از توسعه اول برنامه اشتغال اهداف تحقق مورد در :اول توسعه برنامه( الف

 شده بینی پیش اهداف به نسبت  2/16  تحقق و  کار نیروی وری بهره درصد ¼ افزایش از حاکی آمارها کار، نیروی وری بهره

 .باشد می

 وری بهره و مهارت سطح افزایش مورد در شده اتخاذ های سیاست و ها برنامه عملکرد میزان بررسی: توسعه دوم برنامه( ب

 بیشتر شده اتخاذ درصدی یک هدف به نسبت که است کار نیروی وری بهره درصد 6/8 ساالنه افزایش دهنده نشان کار نیروی

 .است بوده

 کنار در ای حرفه و فنی های آموزش گسترش طریق از کار نیروی توانمندسازی نیز برنامه این در :توسعه سوم برنامه( ج

 ویژه به ها، برنامه  و ها سیاست این اجرای  در کلی نگاه اما. است بوده توجه مورد اشتغال های مشی خط و ها سیاست سایر

 موفقیت و نپذیرفته صورت شده بینی پیش اهداف در چندانی تحقق کیفی منظر از که است واقعیت این از حاکی سوم، برنامه

 .است بوده کمی بعد در بیشتر ها سیاست این

 سطح ارتقاء در بسزایی نقش کشور های استان سطح در آنها پوشش میزان و خدمات سطح آموزی، حرفه نهادهای گسترش

 بر تاکید نامطلوب، کیفیت. شود می مشاهده نیز فراوانی مشکالت زمینه این در لیکن است، داشته کار نیروی های مهارت

 بخش گسترش و آموزش بخش در دولت رنگ کم حضور کشور، کار بازار نیازهای با ها آموزش نبودن متناسب گرایی، مدرک

 را کار نیروی جذب قابلیت بالقوه طور به خود خصوصی بخش اینکه به توجه با. شود می محسوب موارد این جمله از دولتی

 بر در کار نیروی برای بخش این تقاضای بر را مثبتی آثار آموزش بعد در خصوصی بخش مشارکت گسترش دارد، خود در

 :از عبارتند اشتغال و ها مهارت توسعه بخش در موجود عمده مسائل و مشکالت کنونی شرایط در. داشت خواهد

 اخیر سال چند در ها دانشگاه به ورود نرخ افزایش 

 درخصوص گیری تصمیم مرکزی سیستم وجود دلیل به محلی تقاضاهای به پاسخگویی برای الزم ناپذیری انعطاف 

 ای حرفه و فنی مراکز آموزشی های برنامه

 ها گواهینامه دارندگان کمی گسترش و مناسب های شاخص وسیله به شده ارائه های آموزش کیفیت از ارزشیابی عدم 

 دولتی مخارج اتالف نتیجه در و ای حرفه و فنی مدراک و

 ها آن از مالی موسسات و ها بانک پشتیبانی عدم و مراکز این اختیار در منابع محدود حجم 
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 توسعه برنامه در آموزش بخش کمی اهداف
 و تحقیقات علوم، بخش توسعه کننده تعیین و دهنده جهت اصلی سند سه از یکی عنوان به عالی آموزش بخش توسعه ملی سند

 ساله بیست انداز چشم سند مانند فرادستی اسناد یادشده سند تهیه در. است شده تدوین توسعه چهارم برنامه در فناوری

 و وظایف اهداف، قانون و توسعه چهارم برنامه قانون نظام، مصلحت تشخیص مجمع مصوب ایران اسالمی جمهوری

 توجه مورد ها، اولویت و ها سیاست تعیین برای اسالمی شورای مجلس مصوب فناوری و تحقیقات علوم، وزارت تشکیالت

 حکم ترین مهم بر مبتنی توسعه سوم برنامه سال آخرین در بخش عملکرد به توجه با نیز برنامه کمی اهداف. است گرفته قرار

 شده تعیین بوده، کشور سال 01 تا 81 جمعیت درصد 62 حد تا عالی آموزش پوشش افزایش که توسعه چهارم برنامه قانون

 .است

 عنوان 1 در را عالی آموزش بخش توسعه کلیدی و مهم های شاخص توان می بخش کمی اهداف جدول به نگاهی با بنابراین

 جمعیتی، های شاخص در کمی های شاخص ترین مهم. کرد بندی طبقه رفاهی و کیفی ساختاری، جمعیتی، های شاخص اصلی

 تعداد نسبت اولی، در که است جمعیت نفر هزار 822 در دانشجو تعداد شاخص و عالی آموزش پوشش شاخص دو

 جمعیت کل تعداد دومی، در و شود می محاسبه( ساله 81-01) عالی های آموزش سن در بالقوه متناظر جمعیت به دانشجویان

 سال در که دهد می نشان ساله 81-01 جمعیت به دانشجو تعداد شاخص به مربوط تحوالت بررسی. گیرد می قرار مدنظر

 اند بوده تحصیل به شاغل عالی آموزش مراکز و ها دانشگاه در دانشجو عنوان به ساله 81-01 جمعیت کل از درصد 83 ،8629

 8/05 ،06 ، 02 ترتیب به برنامه های سال در و درصد 81 به 8616 سال در شاخص این میزان دانشجویی جمعیت افزایش با

 .است رسیده درصد 3/02 به شاخص این روند، ادامه در 8612 سال در و درصد

 

 

 های توسعه کمی بخش آموزش عالی شاخص - 1 جدول

 عنوان شاخص
 هدف برنامه

5511 5595 5591 5593 5595 5591 
5595 5599 

 جمعیتیهای  شاخص

 3/02 8/05 06 02 81 83 درصد 62 درصد 02 (ساله 81-01)پوشش آموزش عالی 

 1512 1051 1286 1280 6862 0116 5222 6622 هزار نفر 822تعداد دانشجو در 

 های ساختاری شاخص

 06 8/05 9/05 9/09 5/02 8/08 درصد 61 درصد 60 سهم دانشجویان کاردانی به کل دانشجویان

 22 29 1/31 83/30 31 2/22 درصد 53 درصد 30 دانشجویان کارشناسی به کل دانشجویانسهم 

 5/2 8/2 2/3 6/3 5/1 0/1 درصد 8/3 درصد 3 سهم دانشجویان تحصیالت تکمیلی به کل دانشجویان

 های کیفی شاخص

-دولتی)نسبت دانشجو به هیأت علمی تمام وقت در کل کشور 

 (غیردولتی
 59 59 36 - 58 19 5/61به  8 12به  8

 38 32 52 18 63 68 - - نسبت دانشجو به هیأت علمی تمام وقت در بخش دولتی

 02 08 02 8/81 81 89 82به  8 81به  8 (وزارت علوم-روزانه)نسبت دانشجو به هیأت علمی تمام وقت 

 8001 8681 8810 091 081 630 052به  8 302به  8 (دانشگاه پیام نور)نسبت دانشجو به هیأت علمی تمام وقت 
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وزارت بهداشت، -روزانه)نسبت دانشجو به هیأت علمی تمام وقت 

 (درمان و آموزش پزشکی
- - 9 2 6/2 1 82 82 

 1/52 0/59 91/22 - 1/21 1/98 12به  8 50به  8 نسبت دانشجو به هیأت علمی تمام وقت در بخش غیردولتی

دانشگاه )بخش غیردولتی نسبت دانشجو به هیأت علمی تمام وقت 

 (آزاد
- - 99 18 - 20 51 53 

نسبت هیأت علمی استادیار و باالتر به کل هیأت علمی در بخش 

 دولتی و غیردولتی
        

 22 30 31 8/19 59 58 - - (وزارت علوم)نسبت هیأت علمی استادیار و باالتر به کل هیأت علمی 

دانشگاه پیام )کل هیأت علمی نسبت هیأت علمی استادیار و باالتر به 

 (نور
- - 88 81  61 61 10 

-روزانه)نسبت هیأت علمی استادیار و باالتر به کل هیأت علمی 

 (وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
- - 53 38 1/12 36 5/33 5/33 

 82 - 05 - 89 85 - - (دانشگاه آزاد)نسبت هیأت علمی استادیار و باالتر به کل هیأت علمی 

 های رفاهی شاخص

 50/2 01/82 03/82 50/88 - - متر مربع 80 متر مربع 80 متوسط سرانه فضای آموزشی دولتی

 6/1 29/88 2/88 5/80 - - 80 - متوسط سرانه فضای آموزشی در علوم پایه

 2/1 01/3 81/3 3/3 - - 82 - متوسط سرانه فضای آموزشی در علوم انسانی و هنر

 0/1 32/88 10/80 2/80 - - 81 - مهندسی-فضای آموزشی در فنیمتوسط سرانه 

 9/1 11/88 32/80 6/81 - - 82 - متوسط سرانه فضای آموزشی در کشاورزی و دامپزشکی

 1/9 3/86 5/86 0/81 - - متر مربع 85 متر مربع 80 متوسط سرانه فضای کمک آموزشی دولتی

 های رفاهی و فرهنگی شاخص

مند از تسهیالت  دارای استعدادهای درخشان و بهرهسهم دانشجویان 

 رفاهی
 - - - - - - درصد 22 درصد 0/81

 2/05 - - 01/81 - - درصد 62 درصد 85 های دینی و قرآنی سهم دانشجویان تحت پوشش برنامه

 2/12 - - 28/05 - - درصد 52 درصد 62 های فرهنگی سهم دانشجویان فعال در برنامه

 - - - - - - درصد 32 درصد 62 تسهیالت رفاهی در بخش دولتیمند از  بهره

 میزان که ای گونه به است بوده مؤثر نیز گروه این دیگر شاخص بر یادشده، شاخص بر عالوه دانشجویان، تعداد افزایش تأثیر

 هزار 822 در دانشجو نفر 0116 از بررسی مورد زمانی مقطع سه در نیز جمعیت نفر هزار 822 در دانشجو تعداد شاخص کمی

 دانشجو نفر 1512 به نهایت در و 8616 سال در جمعیت نفر هزار 822 در دانشجو نفر 6862 به 8629 سال در جمعیت نفر

 .است رسیده ،8612 سال در جمعیت نفر هزار 822 در

 که است عالی آموزش بخش ساختاری های شاخص به مربوط برنامه، کمی اهداف در مندرج های شاخص از دسته دومین

 نشان شاخص این به مربوط تحوالت بررسی. پردازد می تحصیلی سطوح برحسب دانشجویان تعداد توزیع بر معمول طور به

 به درصد 22 از) کارشناسی مقطع دانشجویان سهم کاهش منظور به سوم برنامه دوره در ها شاخص این کمی میزان که دهد می

 5/1 به درصد 0/1 از) تکمیلی تحصیالت و( درصد 02 به درصد 08 از) کاردانی مقطع دانشجویان سهم افزایش و( درصد 31

 و کارشناسی سهم کاهش بر مبنی سوم برنامه اهداف تداوم با توسعه چهارم برنامه در اما است کرده پیدا تحول( درصد

 دانشجویان سهم سال این در که طوری به است نیافته تداوم تحول این 8612 سال تا ارشد، کارشناسی و کاردانی سهم افزایش

 سهم و کاهش درصد 06 به کاردانی دانشجویان سهم داشته، افزایش دانشجویان کل از درصد 22 به کارشناسی مقطع
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 نسبت به افزایش در باید را تحول این عمده علت. است یافته افزایش درصد 5/2 به تکمیلی تحصیالت های دوره دانشجویان

 .کرد وجو جست نور پیام دانشگاه در دانشجویان تعداد توجه قابل

 اگرچه. است کیفی های شاخص به مربوط توسعه چهارم برنامه کمی اهداف در مندرج عالی آموزش های شاخص دیگر دسته

 به انجامد، می عالی آموزش کیفیت به ماهیت لحاظ به آنکه دلیل به اما دارند قرار کمی اهداف بندی دسته در ها شاخص این

 امکانات همچنین و باالتر علمی مراتب و کافی تعداد به علمی هیأت اعضای مثال، برای. گویند می کیفی های شاخص آنها

 آمده پیش تحول. روند می شمار به عالی آموزش در کیفیت اولیه و اصلی فرض پیش دو آموزشی، کمک و آموزشی کالبدی

 بخش دهد، می نشان یک شماره جدول های داده که همانطور. است توجه قابل عالی آموزش در ها شاخص از دسته این در

 ساختار تحول در ویژه به موفقیت این. است داشته توجهی قابل موفقیت یادشده های شاخص از بعضی در عالی آموزش

 علوم، وزارت در باالتر و استادیار علمی هیأت اعضای سهم زیرا است توجه قابل علمی مراتب برحسب علمی هیأت اعضای

 این. است رسیده 8612 سال در درصد 22 و 8616 سال در درصد 59 به 8629 سال در درصد 58 از فناوری و تحقیقات

 وزارت در ،8612 سال در درصد 10 به و 8616 سال در درصد 81 به 8629 سال در درصد 88 از نور پیام دانشگاه در تحول

 تعداد ،8629 سال در. رسید 8612 سال در درصد 5/33 به و 8616 سال در درصد 38 به 8629 سال در درصد 53 از بهداشت

 درصد 89 به سوم برنامه اول سال در درصد 85 از اسالمی آزاد دانشگاه در باالتر و استادیار مرتبه دارای علمی هیأت اعضای

 اعضای هرم ارتقای از نشان علمی مراتب برحسب علمی هیأت اعضای ساختاری تحول. است رسیده سوم برنامه پایان در

 .دارد غیردولتی و دولتی از اعم ها بخش تمام در علمی هیأت

 توجه با اما نیست دسترس در 8616 و 8629 های سال در آموزشی کمک و آموزشی سرانه فضای متوسط به مربوط اطالعات

 فضای سرانه متوسط شاخص توسعه چهارم برنامه پایان در که بود شده مقرر برنامه، ملی توسعه سند در مندرج اهداف به

 85 به  مترمربع 86 از آموزشی کمک فضای سرانه شاخص متوسط و باشد مترمربع 80 همان دولتی بخش در آموزشی

 و رفاهی شاخص چهار. است فرهنگی و رفاهی های شاخص کمی، اهداف های شاخص از دسته آخرین. یابد افزایش مترمربع

 رفاهی تسهیالت شاخص دو در که دریافت توان می یک جدول به نگاهی با. است شده گرفته نظر در کمی اهداف در فرهنگی

 تحت دانشجویان سهم فرهنگی، شاخص دو در اما کرد ارایه توان نمی تحلیلی هیچگونه اطالعات، به دسترسی عدم دلیل به

 به ،8611 سال در درصد 01/81 از ترتیب به فرهنگی های برنامه در فعال دانشجویان سهم و قرآنی و دینی های برنامه پوشش

 .است رسیده 8612 سال در درصد 2/12 به 8611 سال در درصد 28/05 از و 8612 سال در درصد 2/05

 توسعه چهارم برنامه کمی اهداف تحلیل
 محاسبه آن نهایی سال و پایه سال در برنامه اهداف براساس که عالی آموزش بخش کمی اهداف عملکرد مقایسه و بررسی

 آموزش پوشش منظور به جمعیتی شاخص نخستین به مربوط کمی اهداف در عالی آموزش بخش که دهد می نشان است، شده

 تعداد که دوم کمی هدف در و یافت خواهد تحقق کامل طور به تقریباً( 8611) برنامه سال پایان تا ها ساله 01 تا 81 عالی

 در عالی آموزش بخش عملکرد مقایسه. باشیم برنامه هدف از جلوتر کمی رسد می نظر به است، نفر هزار 822 در دانشجو

 برای شده منظور کمی اهداف با متناسب شاخص این عملکرد که است آن از حاکی متناظر، اهداف با ساختاری های شاخص

 کل به کاردانی دانشجویان نسبت شاخص به ها شاخص این در کمی هدف از عملکرد تفاوت میزان بیشترین. است نبوده آن
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 رسیده( 8616) برنامه پایه سال در عالی آموزش بخش عملکرد از کمتر میزان به آن سهم که دارد اختصاص کشور دانشجویان

 .است

 باالتر به استادیار علمی هیأت اعضای نسبت شاخص مورد در بخش عملکرد تحقق میزان هرچند کیفی، های شاخص نظر از

( وقت تمام علمی هیأت اعضای براساس) علمی هیأت به دانشجو نسبت اما است باال بسیار فناوری و تحقیقات علوم، وزارت

 شد مقرر که دهد می نشان یک شماره جدول های داده. است بوده برنامه کمی هدف از بیشتر بررسی مورد های بخش تمام در

 پایه، سال در رقم این که برسد 5/61 به یک هدف به 12 به یک از کشور کل در وقت تمام علمی هیأت به دانشجو نسبت

 نسبت شاخص کمی میزان بهبود در بخش توفیق عدم دهنده نشان امر این. است رسیده 59 به 8612 سال در و بوده 50 به یک

 استخدام مقابل در و برنامه های سال در دانشجو تعداد افزایش شاخص، این توفیق عدم دلیل. است دانشجو به علمی هیأت

 .است برنامه های سال طی  کم تعداد به علمی هیأت اعضای

 «دستیابی به جامعه برخوردار از ویژگی دانش پیشرفته و توانا در تولید علم و فناوری : نخستین هدف آرمانی» 

 کارآمد ساختن نظام آموزش عالی: هدف کیفی یک - 8 جدول

 (های اجرایی پروژه)ها  عنوان طرح اقدام اساسی

 افزایی اعضای هیأت علمی و کارکنان دانش

 مبتنی بر دیدگاه آموزش باز

 تدوین شناسنامه آموزشی اعضای هیأت علمی و کارکنان -1

 ها افزایی کارکنان و اعضای هیأت علمی دانشگاه تدوین سند دانش -1

 برای سطوح مختلفافزایی  های دانش برگزاری کارگاه -3

 بازنگری مقررات آموزشی با دیدگاه آموزش باز -4

 توسعه نظام آموزش عالی بر حسب آمایش

 ها گرا کردن دانشگاه سرزمین و مأموریت

های آموزش عالی کشور با  ها و مؤسسه تدوین طرح آمایش آموزشی سرزمین، تدوین طرح جامع دانشگاه -1

 المللی در ابعاد استانی، ملی و بینهای هر دانشگاه  توجه به مأموریت

 توسعه اطالعاتی نظام آموزش عالی

 (بازتعریف دانشگاه در عصر اطالعات)ها  های ستادی و دانشگاه تدوین طرح جامع فناوری اطالعات برای حوزه -1

 (افزار افزار و نرم افزار، شبکه سخت)تدوین استانداردهای اطالعاتی  -1

 محتوای الکترونیکی علمیایجاد چارچوب تولید  -3

 ها ایجاد محیط مجازی آموزشی در دانشگاه -4

 ، ارزیابی وتدوین نظام جامع نظارت

 اعتبارگذاری آموزش عالی

 ها و نشانگرهای نظارت و ارزیابی در آموزش عالی تدوین شاخص -1

 تدوین سند جامع نظارت، ارزیابی و اعتبارگذاری آموزش عالی -1

 ها وزش نظارت، ارزیابی و اعتبارگذاری در دانشگاهاستقرار نظام آم -3

 (های استاندارد های تأمین کیفیت و آزمون مؤسسه)ایجاد نظام ساختارسازی تضمین کیفیت آموزش عالی  -4

 یندها و ساختارابازمهندسی فر

 نظام آموزش عالی

 ها و استقرار آن بازطراحی فرایندهای اجرایی در دانشگاه -1

 استقرار ساختار تشکیالتی هیأت علمیتقویت و  -1

 بازنگری در نظام استخدام اعضای هیأت علمی -3
 

 انداز تامین منابع انسانی مورد نیاز به منظور تحقق اهداف سند چشم: هدف کیفی دو - 3 جدول

 (های اجرایی پروژه)ها  عنوان طرح اقدام اساسی

 آموزش عالیتوسعه 

 با نیازهای کشورمتناسب 

 (کارکنان دولت و بخش خصوصی)تدوین طرح نظرسنجی آموزشی کشور  -1

 های علوم انسانی و هنر در سطوح مختلف آموزشی طرح توسعه کمی و کیفی دوره -1

 کاربردی –های علمی  تدوین طرح جامع توسعه آموزش -3

 های آموزش عالی آزاد تدوین طرح جامع توسعه مؤسسه -4

 های مختلف های درسی در مقاطع و رشته و بازنگری برنامهبررسی  -5
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 های جدید تدوین برنامه درسی در مقاطع و رشته -3

 آموزش پزشکیگسترش 

 مبتنی بر نیاز جامعه

 نگر تدوین طرح بازنگری اهداف آموزش پزشکی جامعه -1

 تدوین طرح بازنگری در برنامه آموزش سرپایی -1
 

 توسعه دسترسی به آموزش عالی: هدف کیفی سه - 11 جدول

 (های اجرایی پروژه)ها  عنوان طرح اقدام اساسی

 های آموزش عالی بخشی به شیوه تنوع

 ...(حضوری، غیرحضوری و )های آموزشی کشور  تدوین طرح جامع مقررات و استانداردهای انواع روش -1

 تدوین استانداردهای آموزش پزشکی عمومی -1

 توسعه آموزش الکترونیکی و استقرار آنتدوین طرح جامع  -3

 تدوین طرح جامع توسعه آموزش الکترونیکی از راه دور -4

 کاربردی، عالی آزاد و پودمانی و استقرار آن –تدوین طرح جامع توسعه آموزش عالی علمی  -5

 المللی های بین کاریهای مشترک و هم تدوین راهکارها، اصول و ضوابط حاکم بر توسعه دوره -3

 غیرانتفاعی و استقرار آن –های آموزش عالی غیردولتی  تدوین طرح توسعه مؤسسه -7

ای نظیر فناوری نانو، زیست  های بین رشته های تحصیلی جدید و توسعه رشته تدوین طرح تاسیس رشته -2

 فناوری، اقتصاد و بهداشت و پزشکی مولکولی

 (شبانه)آموزشی نوبت دوم تدوین طرح جامع توسعه نظام  -5

های  تدوین طرح افزایش ظرفیت پذیرش مقاطع تحصیالت تکمیلی و دکترای تخصصی در تمام رشته -13

 علوم پایه پزشکی، بهداشت، داروسازی و امداد پزشکی

 های ورودی اصالح نظام آزمون

 های فراگیر تدوین طرح پذیرش دانشجو از طریق دوره -1

 های کاردانی با حذف کنکور دورهتدوین طرح توسعه  -1

 تدوین طرح جامع سنجش آموزش عمومی -3

 های جامع پزشکی های دستیاری پزشکی و امتحان های دوره تدوین طرح ارتقای کیفیت آزمون -4

 ها و تحصیالت تکمیلی در آموزش پزشکی تدوین طرح پژوهش جامع در مورد سهمیه -5

 

 کارآمد ساختن نظام حمایت مالی از دانشگاهیان کشور مبتنی بر دیدگاه عدالت اجتماعی: هدف کیفی چهار - 11 جدول

 (های اجرایی پروژه)ها  عنوان طرح اقدام اساسی

 تقویت نظام حمایت مالی از دانشجویان

 تدوین طرح تقویت صندوق رفاه دانشجویان نظام آموزش دولتی و غیردولتی -1

 از مشارکت بخش خصوصی در اداره امور صنفی دانشجویانپشتیبانی  -1

 ایجاد تنوع در نظام پرداخت تسهیالت به دانشجویان -3

تقویت نظام حمایت مالی از اعضای هیأت 

 علمی و کارکنان
 (تشکیل بانک دانشگاه)تدوین طرح تقویت صندوق آتیه دانشگاهیان  -1

 ارتقای منزلت اعضای هیأت علمی
 منزلت جایگاه اجتماعی اعضای هیأت علمیتدوین طرح  -1

 سازی نظام آموزش مداوم با تاکید بر آموزش اعضای هیأت علمی تدوین طرح بهینه -1
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 «غربی  دستیابی به جایگاه اول علمی و فناوری در سطح منطقه آسیای جنوب: دومین هدف آرمانی» 

 های نو و پیشرفته های مرتبط با فناوری حمایت ویژه از آموزش: هدف کیفی یک - 11 جدول

 (های اجرایی پروژه)ها  عنوان طرح اقدام اساسی

 های مرتبط با توسعه رشته

 های راهبردی فناوری

 های راهبردی های مرتبط با فناوری های جدید آموزشی در رشته طراحی برنامه -1

 های مرتبط و مراکز علمی خارجی در رشته های صنایع جلب همکاری -1

 های نو تدوین طرح جذب نخبگان در زمینه فناوری -3

 المللی های علمی بین توسعه همکاری

 المللی های علمی بین ها و مقررات همکاری تدوین طرح تدوین شاخصه -1

 های تحصیلی آنها رشتهالمللی و تعیین اولویت مقاطع و  های علمی بین تدوین طرح نیازسنجی همکاری -1

 سازی طرح جذب دانشجویان خارجی تدوین و پیاده -3

 های مختلف آموزش پزشکی در جهان تدوین طرح آشنایی با شیوه -4

 المللی تدوین طرح بازنگری در ضوابط و معیارهای مرتبط با ارتباطات علمی بین -5

 موفق دانشگاهیالمللی و ارایه مدل  تدوین طرح پژوهش در روابط علمی بین -3

 

 حمایت از استعدادهای فنی و پژوهشی و تقویت روحیه کار و ابتکار و کارآفرینی: هدف کیفی دو - 19 جدول

 (های اجرایی پروژه)ها  عنوان طرح اقدام اساسی

 جذب، حفظ، حمایت و هدایت

 استعدادهای درخشان و نخبگان

 در آموزش عالی

 تقویت طرح حفظ و شکوفاسازی استعدادهای درخشان در آموزش عالیاستمرار  -1

 تدوین طرح جامع هدایت استعدادهای درخشان در آموزش عالی -1

 های مختلف جامعه تمهید امکانات جذب نخبگان علمی در بخش -3

 گذاری در چند دانشگاه برای حفظ و هدایت استعدادهای کمک به تاسیس بنیاد نخبگان و سرمایه -4

 درخشان

تدوین نظام کارآمد مشاوره تحصیلی با هدف طراحی نظام هدایت استعدادها به سمت اولویت نیازهای  -5

 کشور

 های کشور سازی برنامه آموزشی کارآفرینی در دانشگاه تدوین و پیاده -1 توسعه کارآفرینی در نظام آموزش عالی

 

 افزاری و توسعه مرزهای دانش تقویت نهضت نرم: هدف کیفی سه - 11 جدول

 (های اجرایی پروژه)ها  عنوان طرح اقدام اساسی

 های علوم اسالمی، توسعه رشته

 علوم انسانی و هنر

 های کشور های علوم اسالمی و علوم انسانی در دانشگاه تقویت طرح ایجاد کرسی -1

 های مرتبط با علوم اسالمی و ادبیات فارسی برای تقویت رشتههای خارجی  همکاری با دانشگاه -1

 های هنر تمهید تسهیالت خاص برای توسعه رشته -3

 های تحصیالت تکمیلی توسعه دوره

 های دکترا از طریق ردیف اعتباری خاص ها به توسعه دوره ترغیب دانشگاه -1

طریق ردیف اعتباری خاص برای تحقق هدف های کارشناسی ارشد از  ها به توسعه دوره ترغیب دانشگاه -1

 دو برابر کردن جمعیت دانشجویی دوره کارشناسی ارشد

 های جدید و فلوشیپ متناسب با نیازهای جامعهپ اندازی رشته طرح راه -3

 (های اجرایی دستگاه)های تحصیالت تکمیلی بر اساس نیاز جامعه  ها به برگزاری دوره تشویق دانشگاه -4

 ها به همکاری علمی با مراکز علمی خارجی دانشگاهتشویق  -5

 تدوین طرح جامع پسادکترا -3
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 «ی های اسالمی و هویت مل یافته متکی بر اصول اخالقی، ارزش توسعه امعهدستیابی به ج: ومین هدف آرمانیس» 

 گسترش و تعمیق معرفت دینی، روحیه خودباوری و التزام اجتماعی: هدف کیفی یک - 11 جدول

 (های اجرایی پروژه)ها  عنوان طرح اقدام اساسی

 های دانشگاهیان نسبت به ارتقای آگاهی

 های ملی معارف اسالمی، فرهنگ و ظرفیت

محوریت معارف دینی، فرهنگ های دانشجویی با  ها و همایش تدوین طرح پنجساله برگزاری جشنواره -1

 ایرانی، گردشگری و محیط زیست

 های فرهنگی و علمی دانشجویان ها و همایش کمک به برگزاری جشنواره -1

 های بزرگداشت مفاخر علمی و فرهنگی برگزاری همایش -3

 نهادینه کردن نگرش علمی، فرهنگی

 و التزام اجتماعی در بین دانشگاهیان

 ها مدیران و کارشناسان فرهنگی، هنری و علمی دانشگاهاجرای طرح آموزش  -1

 های فرهنگی دانشجویی ها و تشکل ها، کانون های انجمن حمایت مالی از برنامه -1

 های اجتماعی و شغلی دانشجویان های ویژه برای افزایش مهارت ایجاد دوره -3

 رسانی علمی، فرهنگی و شغلی دانشجویی های اطالع ایجاد شبکه -4

بهبود رفتارهای فردی و اجتماعی 

 دانشجویان

 و افزایش امید به آینده

 های اجتماعی و رفتاری در بین دانشجویان اجرای طرح پیشگیری از شیوع آسیب -1

 افزایش جایگاه و منزلت زنان تحصیلکرده در قلمرو توسعه علمی، اجتماعی و اقتصادی کشور -1

 

 ارتقای بهداشت روانی و جسمانی دانشگاهیان: هدف کیفی دو - 11 جدول

 (های اجرایی پروژه)ها  عنوان طرح اقدام اساسی

 توسعه کمی و کیفی دسترسی به

 های پرورشی، همگانی و تفریحی ورزش

 ها های ورزش صبحگاهی و همگانی در حاشیه خوابگاه افزایش پایگاه -1

 های دختران دانشجو در خوابگاهتوسعه امکانات و فضاهای ورزشی  -1

 توسعه و ارتقای سطح بهداشت روانی

 های دانشگاهی محیط

 های دانشگاهی تدوین برنامه جامع بهداشت روان محیط -1

 ها بدنی و بهداشت روانی در دانشگاه های آموزشی و تخصصی برای کارشناسان امور تربیت برگزاری کارگاه -1

 شناختی در دانشگاه ای روان ای و مداخله مشاورههای  گسترش و تقویت اقدام -3

 

 سرانه فضای شاخص 0 شامل که است فرهنگی و رفاهی های شاخص برنامه کمی اهداف های شاخص از دسته آخرین

 و آموزشی سرانه فضای متوسط های شاخص خصوص در. است فرهنگی و رفاهی شاخص 1 و آموزشی کمک و آموزشی

 اذعان توان می برنامه های سال عملکرد و توسعه سند در شده گذاری هدف الزم استانداردهای به توجه با آموزشی، کمک

 فضای سرانه متوسط چهارم برنامه ابتدای در که ای گونه به است نیافته تحقق شاخص 0 این برای برنامه اهداف که داشت

 عدم دهنده نشان امر این است، رسیده مترمربع 50/2 به 8612 سال در که بوده مترمربع 50/88 ،(8611) سال در آموزشی

 فضای سرانه متوسط که دهد می نشان یک شماره جدول های داده. است آموزشی فضای خصوص در برنامه هدف تحقق

 کمی رشد شاخص این توفیق عدم دالیل ترین مهم از یکی شاید. است نداشته را الزم توفیق برنامه های سال در آموزشی کمک

 .است دانشجویان تعداد حد از بیش

 وام از مند بهره درخشان استعداد دارای دانشجویان سهم به مربوط فرهنگی و رفاهی های شاخص به مربوط شاخص نخستین

 های برنامه پوشش تحت دانشجویان سهم شاخص دومین. نیست موجود خصوص این در دقیقی اطالعات که است تحصیلی

 از درصد 62 برنامه پایان تا شد مقرر و اند بوده پوشش تحت درصد 85 سوم برنامه در که است دولتی بخش در قرآنی و دینی

 برنامه از دانشجویان از درصد 01/81 برنامه سال نخستین در. شوند مند بهره قرآنی و دینی های برنامه از دولتی دانشجویان
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 دانشجویان سهم شاخص، سومین. است رسیده درصد 2/05 به رقم این 8612 سال در و اند شده مند بهره قرآنی و دینی های

 اند بوده فعال فرهنگی های برنامه در دانشجویان از درصد 28/05 برنامه سال نخستین در که است فرهنگی های برنامه در فعال

 که است رفاهی تسهیالت وام از مند بهره دانشجویان سهم شاخص، آخرین. است رسیده درصد 2/12 به 8612 سال در که

. خیر یا است یافته تحقق چهارم برنامه قانون از هدف این که داشت اظهار توان نمی دقیق اطالعات به دسترسی عدم دلیل به

 تا چهارم برنامه سال( 8611) چهارم برنامه سال نخستین از فرهنگی و رفاهی های شاخص کمی اهداف تحقق میزان هرچند

 .است بیشتری توجه نیازمند اما بوده الزم رشد دهنده نشان 8612 سال

 توسعه چهارم برنامه کیفی و آرمانی اهداف
 عنوان به را... و پیشرفته دانش ویژگی از برخوردار جامعه به دستیابی ساله، بیست انداز چشم سند در مندرج آرمانی اهداف

 انداز چشم اهداف تحقق در عالی آموزش جایگاه و نقش رو، این از. است کرده ترسیم کشور درازمدت توسعه دورنمای

 دانش، مرزهای گسترش برای الزم سازوکارهای از بخشی که کند می ایجاب امر این و است کلیدی و محوری ساله بیست

 کیفی اهداف صورت به... و افزاری نرم نهضت گسترش برای سازی زمینه موردنیاز، متخصص انسانی نیروی تأمین و تربیت

 از یک هر برای و ترسیم آن با متناظر کیفی هدف چند آرمانی هدف هر برای که داریم آرمانی هدف سه اینجا در. شوند مطرح

 اهداف به دستیابی آنها تحقق که است شده گرفته نظر در اساسی های اقدام عالی، آموزش بخش در توجه مورد کیفی اهداف

 .ساخت خواهد پذیر امکان را ساله بیست انداز چشم سند در یادشده آرمانی

 چهارم برنامه کمی هدف ترین مهم و جمعیتی های شاخص که داشت اذعان توان می کمی اهداف های شاخص به نگاهی با

 تحقق کامل طور به برنامه پایان تا دانشجو، نفر هزار822 در دانشجو نفر هزار 5 تعداد و ساله81-01 عالی آموزش پوشش

 هدف آنکه حال هستیم، کارشناسی دانشجویان سهم افزایش شاهد نیز ساختاری های شاخص خصوص در. یافت خواهد

 کاهش شامل همچنین برنامه گذاری هدف. است بوده تکمیلی تحصیالت و کاردانی دانشجویان سهم افزایش بر مبتنی برنامه

 .است نبوده برنامه هدف مطابق افزایش این که دهد می نشان یک شماره جدول های داده بوده، کارشناسی دانشجویان سهم

 مربوط های هدف ها، شاخص از دسته این در. پردازند می عالی آموزش کیفیت به ماهیتشان به توجه با ها شاخص از سوم دسته

 آتی های برنامه در دارد ضرورت و است نیافته تحقق غیردولتی بخش در چه و دولتی بخش در چه دانشجو به استاد نسبت به

 داشت اظهار توان می علمی هیأت اعضای کل به باالتر و استادیار نسبت شاخص مورد در. شود بیشتری توجه شاخص این به

 .است بیشتری توجه نیازمند غیردولتی بخش در اما  بوده برخوردار الزم رشد از دولتی بخش در که

 به که است فرهنگی و رفاهی آموزشی، کمک آموزشی، فضای به مربوط های شاخص کیفی، های شاخص از دسته آخرین

 از هدف این تحقق عدم علت است، نشده محقق برنامه در آموزشی کمک و آموزشی فضای بخش در موردنظر اهداف ترتیب

 توان می فرهنگی، و رفاهی های شاخص بخش در. است برنامه های سال در دانشجو تعداد چشمگیر بسیار کمی رشد برنامه،

 .است نیافته تحقق کامل صورت به برنامه هدف شده، انجام های اقدام به توجه با که داشت اذعان

 های اقدام راستای در فناوری و تحقیقات علوم، وزارت ،0 شماره جدول به مربوط کیفی هدف 9 و آرمانی هدف 6 بین از

 تنوع عالی، آموزش نظام ساختارهای و فرآیندها بازمهندسی عالی، آموزش گذاری اعتبار و ارزیابی و نظارت به مربوط اساسی
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 رفاه صندوق اعتبار افزایش تکمیلی، های دوره توسعه ورودی، آزمون نظام اصالح عالی، آموزش های شیوه به بخشی

 .است بوده دارا را الزم توفیق المللی بین و علمی های همکاری توسعه و دانشجویان

 نظام اطالعاتی توسعه علمی، هیأت اعضای افزایی دانش از اعم کیفی اهداف به مربوط اساسی های اقدام سایر خصوص در

 انسانی، علوم های رشته توسعه راهبردی، های فناوری با مرتبط های رشته توسعه ها، دانشگاه کردن گرا مأموریت عالی، آموزش

 توسعه دانشگاهیان، روانی بهداشت سطح ارتقای توسعه نخبگان، حمایت و حفظ جذب، کارآفرینی، توسعه هنر، و اسالمی

 شده انجام فراوانی  کارهای برنامه های سال در که هرچند علمی، هیأت اعضای منزلت ارتقای و همگانی ورزش کیفی و کمی

                  .است اساسی های اقدام تداوم و توجه نیازمند اما
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 ایران کشور در اشتغال و آموزش کنونی وضعیت بررسی

 آموزش
 شغلی ای، حرفه فنی، های مهارت آگاهی، و دانش سطح ارتقاء بمنظور که هایی کوشش و مساعی آموزش عبارت است از کلیه

 شغلی، های مسئولیت و وظایف انجام برای آنان توانمندسازی جهت سازمان یک کارکنان در مطلوب رفتار ایجاد همچنین و

 .پذیرد می صورت

 آموزشی سطوح که میگردد تقسیم رسمی غیر آموزش و رسمی آموزش بخش دو به کلی حالت در آموزش :آموزش انواع

 رسمی بخش دو تفکیک به را کشور جاری آموزشی نظام ساختار( 0) شکل. باشد می یکدیگر از متفاوت کامالً بخش، دو این

 .میدهد نشان رسمی، غیر و

 
 های انسانی ظرفیتآموزش و توسعه  -1 شکل

 رسمی آموزش کشور، ریزی برنامه و مدیریت سازمان تعریف نیز و جهانی الگوهای مستندات بر بنا :رسمی آموزش( الف

. گردد می کشور عالی آموزش مراکز و پرورش و آموزش از معتبر تحصیلی مدرک اخذ به منجر که آموزشی از عبارتست

 .باشد می آن زمان مدت بودن طوالنی عمدتاً آموزش، نوع این ویژگی

 نهادهای باشد، می عالی آموزش نظام و تحصیلی نظام بخش دو برگیرنده در رسمی آموزش که آنجا از: رسمی آموزش مراکز

 :دارند عهده بر را آموزش نوع این ارائه وظیفه ذیل بشرح مختلفی

 و آموزش وزارت به وابسته که کشور سراسر در موجود مدارس کلیه: تحصیلی نظام حوزه در آموزشی مراکز -1

 پیش و متوسطه راهنمایی، دبستان، دبستانی، پیش سطوح در آموزان دانش تعلیم وظیفه و باشند می پرورش

 .دارند عهده بر را دانشگاهی

 آموزش نظام متولی دولتی، غیر و دولتی بخش دو حاضر حال در: عالی آموزش نظام حوزه در آموزشی مراکز -1

 .باشند می ایران کشور در عالی

 علوم، وزارت به وابسته آموزشی مراکز و ها دانشگاه کلیه از عبارتست: دولتی بخش ـ عالی آموزش مراکز- 008

 کارشناسی کارشناسی، کاردانی، مقاطع در که پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزارت یا فناوری و تحقیقات

 دو به آموزشی، مراکز این در تحصیل است ذکر شایان. باشند می فعالیت به مشغول باالتر سطوح و دکترا ارشد،

 فناوری و تحقیقات علوم، وزارت به وابسته آموزشی مراکز. پذیرد می صورت شهریه اخذ با یا و رایگان صورت

 :از عبارتند
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 دانشجو( کنکور) سراسری آزمون طریق از هرساله که...  و ایالتی های دانشگاه: سراسری های دانشگاه 

 .پذیرند می

 سامانه که است فناوری و تحقیقات علوم، وزارت به وابسته دولتی های دانشگاه جمله از: نور پیام دانشگاه 

 .است استوار غیرحضوری آموزش مبنای بر و بوده متفاوت دولتی های دانشگاه سایر با آن آموزشی

 آنها امور اداره و گیرند می بهره دولتی غیر بودجه از که آموزشی مراکز: غیرانتفاعی عالی آموزش موسسات 

 آزمون طریق از آموزشی مراکز این در دانشجویان پذیرش. پذیرد می صورت موسسه امنای هیات توسط

 .بود خواهد شهریه اخذ با همراه شدگان، پذیرفته تحصیل و گیرد می صورت سراسری

 بخشهای شاغلین مهارت سطح ارتقای هدف با که است دانشگاهی: کاربردی و علمی جامع های دانشگاه 

 اجرایی تجربه فاقد که آموزشی مراکز التحصیالن فارغ ای حرفه های مهارت افزایش و اقتصادی مختلف

 مراکز. پذیرد می دانشجو کارشناسی و کاردانی مقاطع در صرفاً دانشگاه این. است گردیده تاسیس باشند می

 مراکز سایر آموزشی های فعالیت بر آموزش، ارائه زمینه در فعالیت بر عالوه کشور سطح در دانشگاه این

 .نمایند می نظارت نیز غیردولتی و دولتی های سازمان سایر به وابسته کاربردی و علمی آموزش

 دانشگاه. باشد می فعالیت به مشغول اسالمی آزاد دانشگاه بخش این در: دولتی غیر بخش ـ عالی آموزش مراکز- 000

 کلیه در و باشد می خارجی کشور چند همچنین و کشور سراسر در متعدد دانشگاهی واحدهای دارای مذکور

 طریق از مستقالً دانشگاه، این به ورود داوطلبان گزینش فرایند. پذیرد می دانشجو دانشگاهی، تحصیلی مقاطع

 با همراه دانشگاه این در تحصیل و پذیر می صورت دانشگاه این آزمون مرکز توسط سراسری آزمون برگزاری

 .باشد می شهریه اخذ

 این گذراندن چنانکه باشد، می رسمی آموزش به نسبت متفاوتی ماهیت دارای اوالً آموزش نوع این: رسمی غیر آموزش( ب

 از معتبری تاییدیه یا گواهینامه صرفاً ارزشیابی، از پس دیدگان آموزش و نگردیده تحصیلی مدرک اخذ به منجر ها آموزش گونه

 .نمایند می دریافت آموزشی، دوره دهنده ارائه مرکز

 نظیر جامعه گوناگون های بخش نیاز مورد که است هایی دوره اجرای و درسی ریزی برنامه آموزش، از سبک این رسالت

. است جامعه آحاد و شهروندان کلیه نیاز مورد های آموزش همچنین و خصوصی و دولتی از اعم صنایع و نهادها ، ها سازمان

 دانش و علوم کسب به را همگان دسترسی کنکور نظیر موانعی از دور به تنها نه آموزش نوع این در دیگر عبارت به

 متناسب هایی سرفصل تواند می دانشگاهی دروس مصوب های فصل سر به تقلید بدون بلکه نماید، می آسان و سهل دانشگاهی

 .نماید ارائه و تنظیم آنان برای دانشگاهی عالی آموزش عنوان به را مخاطبان نیاز با

 :رسمی غیر آموزش اهداف

 جامعه فرهنگ و دانش سطح ارتقای به کمک  

 عالی آموزش به دسترسی افزایش برای مناسب زمینه ایجاد  

 تخصصی و کاربردی عالی آموزش توسعه و تعمیم  

 عالی آموزش موسسات و ها ذانشگاه آموختگان دانش برای مداوم های آموزش ارایه 

 :رسمی غیر آموزش های ویژگی
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 آموزش اینگونه گسترش جهت فناوری و تحقیقات علوم، وزارت در قانونی مناسب های زیرساخت وجود 

 داوطلبان برای ورودی آزمون در شرکت به الزام عدم  

 آموزشی عناوین و سرفصل پذیری انعطاف  

 جامعه روز به و متغیر نیازهای با متناسب آزمایشگاهی و کاربردی مباحث ارائه امکان 

 مدت، کوتاه های دوره مانند متفاوت زمانی مدت با های دوره قالب در دانشگاهی تکمیلی های آموزش ارائه امکان 

  آموزشی های کارگاه و سمینارها مدت، میان

 تدریس صالحیت دارای و دانشگاه علمی بدنه از خارج مستعد و خبره نیروهای از گیری بهره امکان 

 المللی بین استانداردهای براساس یا و خارجی های نمونه مشابه آموزشی های دوره سازی پیاده امکان 
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 :رسمی غیر آموزش انواع
 صنایع و نهادها ، ها سازمان نیاز مورد تخصصی و ای حرفه های آموزش 

 آموختگان دانش برای تکمیلی های آموزش و بازآموزی 

 دانشجویان برای تکمیلی های آموزش 

 دولتی غیر و دولتی های سازمان کارکنان و مدیران خدمت ضمن های آموزش 

 جامعه و کار بازار نیاز مورد تخصصی های آموزش 

 عمومی های آموزش 

 :ودنم برگزارذیل  شیوه سه بهتوان  را می ها دوره این: اجرا های شیوه

 مخاطبین آشنایی منظور به علمی مرتبط زمینه یک در تخصصی موضوع چند یا یک گذرای و مختصر ارائه)  سمینار 

 (است علمی کار انجام بدون عمدتاً سمینار ارائه مربوطه، مباحث با

 مطروحه زمینه در نظر تبادل و بحث انجام بر تاکید با تخصصی، مبحثی عمیق حال عین در و فشرده ارائه)  کارگاه 

 (است همراه عملی کار انجام با عمدتاً کارگاه ارائه شده؛ ارائه موضوع به نسبت مخاطبین یادگیری منظور به

 کار انجام بدون یا همراه تواند می دوره ارائه مشخص؛ علمی زمینه یک در درس چند یا یک مبسوط ارائه)  دوره 

 :شود می تقسیم زیر دسته سه به خود دوره( باشد عملی

o (ساعت 52 از کمتر)  مدت کوتاه 

o (ساعت 022 تا 52 بین)  مدت میان 

o (ساعت 022 از بیش)  مدت بلند 

 کارگاه یا سیمنار در شرکت گواهی - دوره پایان گواهینامه :اعطایی مدارک

 1312 تا 1341 سالهای طی عالی آموزش بخش عملکرد
 متوسط طور به دولتی بخش دانشجویان تعداد 19-30 های سال فاصله در دهد می نشان ها سال این طی تحوالت روند بررسی

 های سال طی که طوری به داشته، رشد به رو روند مجدداً نسبی افت یک با سال این از پس. است داشته رشد% 82 ساالنه

 9/86 رشد از آموختگان دانش تعداد نیز 19-30 های سال طی همچنین. است داشته درصدی 0/82 مشابه رشد نیز 10-38

 .است رسیده درصد 0/82 به افزایش کمی با 38-10 بعد دوره در که است بوده برخوردار درصدی



  41 کار بازار و آموزش سیستم با مرتبط تحقیقات فراتحلیل
 

 آمار دید از کشور در آموزش کنونی وضعیت بررسی

 

 (1931-31 تحصیلی سال) استان و یتجنس به تفکیک عالی آموزش مراکز و ها دانشگاه دانشجویانتعداد  - 11 جدول

 زن مرد جمع استان

 1573331 1151533 1212135 کل کشور

 73533 33713 134111 شرقیآذربایجان 

 43172 43512 25353 آذربایجان غربی

 14175 13111 44357 اردبیل

 115251 53315 115517 اصفهان

 43533 15354 33333 البرز

 13421 14151 34733 ایالم

 11151 17311 35113 بوشهر

 145557 131335 443531 تهران

 11513 13533 33273 چهارمحال و بختیاری

 12313 14555 33111 خراسان جنوبی

 113311 51151 131473 خراسان رضوی

 15435 11331 17133 خراسان شمالی

 71331 41343 114142 خوزستان

 13323 11153 42333 زنجان

 33717 31433 35113 سمنان

 34437 33132 37315 سیستان و بلوچستان

 22522 55337 142555 فارس

 44342 33353 23444 قزوین

 13233 15357 42257 قم

 13115 15735 41554 کردستان

 37133 42351 115115 کرمان

 33231 17175 34333 کرمانشاه

 13331 11351 12354 کهگیلویه و بویراحمد

 33277 12115 31133 گلستان

 47431 32555 23353 گیالن

 33353 13243 33153 لرستان

 25374 23551 171313 مازندران

 35327 15725 35171 مرکزی

 13751 17112 43523 هرمزگان

 41154 31425 73343 همدان

 35322 15533 35311 یزد
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 (1931-31 تحصیلی سال) استان و یتجنس کیتفک بهزاد اسالمی آ دانشگاه دانشجویان تعداد - 18 جدول

 زن مرد جمع استان

 313323 1334335 1331311 کل کشور

 15535 35351 55357 آذربایجان شرقی

 14553 17755 41755 آذربایجان غربی

 5111 13724 15253 اردبیل

 37313 34331 131352 اصفهان

 12525 12712 37337 البرز

 3353 2171 11531 ایالم

 2133 12231 17334 بوشهر

 145133 153133 155133 تهران

 4145 2735 11523 چهارمحال و بختیاری

 3425 2335 11754 خراسان جنوبی

 12441 41155 35733 خراسان رضوی

 4731 5415 14123 خراسان شمالی

 51342 54555 143333 خوزستان

 5333 17534 13573 زنجان

 11131 11133 33352 سمنان

 5513 13711 13345 سیستان و بلوچستان

 43515 73435 113324 فارس

 15122 33331 45253 قزوین

 3531 5171 5373 قم

 7145 11515 15733 کردستان

 12333 31322 53314 کرمان

 5257 15331 15152 کرمانشاه

 7352 13311 13713 کهگیلویه و بویراحمد

 13353 12325 15321 گلستان

 15433 15513 45313 گیالن

 11515 15524 32513 لرستان

 33333 53171 23335 مازندران

 13333 41353 52315 مرکزی

 13413 11143 34333 هرمزگان

 13415 17345 12372 همدان

 7721 12315 13133 یزد
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 (31-31 تحصیلی سال) گروه تحصیلی کیتفک به عالی آموزش مراکز و ها دانشگاهسطوح مختلف تحصیلی  آموختگان دانش - 13 جدول

سال تحصیلی و گروه 

 عمده رشته تحصیلی
 جمع

 کاردانی

 (فوق دیپلم)

 کارشناسی

 (لیسانس)

 ارشد کارشناسی

 (فوق لیسانس)
 دکترای تخصصی ای دکترای حرفه

71-1373 53353 11233 35515 3333 3755 331 

73-1375 23221 11431 45133 5535 5725 1555 

21-1323 117117 35177 74533 7333 4347 1237 

23-1325 172145 51253 133537 15322 4373 1212 

27-1323 175524 21152 133533 12333 5231 3575 

22-1327 537415 333473 131273 11353 3532 3432 

25-1322 312743 154341 141353 13322 3323 4343 

53-1325 315251 134254 155531 17273 3413 3743 

 1751 3355 535 2215 3323 17351 پزشکی 

 715 3 13551 72532 43575 133732 انسانیعلوم 

 475 3 5374 13237 175 11535 علوم پایه 

 435 3 7535 35312 33413 113354 فنی و مهندسی

 331 317 1573 11131 5273 11113 کشاورزی و دامپزشکی

 44 3 534 4311 12133 13245 هنر 

 

 (31-31 تحصیلی سال) یلیتحص گروه کیتفک بهآزاد اسالمی  دانشگاه یلیتحص مختلف سطوح آموختگان دانش - 11 جدول

 سال تحصیلی و گروه

 عمده رشته تحصیلی
 جمع

 کاردانی

 (فوق دیپلم)

 کارشناسی

 (لیسانس)

 کارشناسی ارشد

 (فوق لیسانس)

ای  دکترای حرفه

 و تخصصی

71-1373 31113 14333 17314 132 41 

73-1375 35333 13375 51543 1235 417 

21-1323 133372 15321 73543 1341 232 

23-1325 173335 74153 25373 5473 1373 

27-1323 121731 75434 55575 3123 1443 

22-1327 131731 23124 113552 3333 1133 

25-1322 173733 131223 154231 15373 1251 

53-1325 157732 134145 147135 11552 3751 

 3435 33 3335 1255 5433 پزشکی

 33 2134 73171 43355 115134 علوم انسانی

 35 1335 13573 1311 13511 علوم پایه

 3 1733 45723 77314 115143 فنی و مهندسی

 151 314 5317 1515 11411 کشاورزی و دامپزشکی

 3 331 3555 3735 7331 هنر
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 (1983-31 تحصیلی سال) استان و تیجنس کیتفک به عالی آموزش مراکز و ها دانشگاه آموختگان دانش تعداد - 11 جدول

 زن مرد جمع استان

 131231 112375 315251 کل کشور

 3552 7543 17313 آذربایجان شرقی

 4337 4335 5152 آذربایجان غربی

 1333 1315 5213 اردبیل

 13537 13114 14734 اصفهان

 1415 1551 3337 البرز

 1552 1433 3734 ایالم

 1175 277 1217 بوشهر

 12522 15351 33321 تهران

 1352 1531 3754 چهارمحال و بختیاری

 1143 522 1551 خراسان جنوبی

 5553 13334 14313 خراسان رضوی

 1155 1131 1343 خراسان شمالی

 4525 3257 5133 خوزستان

 1333 1133 4551 زنجان

 3332 3343 3724 سمنان

 3741 3143 7374 سیستان و بلوچستان

 7271 3455 17152 فارس

 5124 3435 11321 قزوین

 1733 1133 5425 قم

 1215 1243 4177 کردستان

 5427 5315 11354 کرمان

 1737 1334 3124 کرمانشاه

 515 227 1143 کهگیلویه و بویراحمد

 3335 3335 7375 گلستان

 4113 4313 13523 گیالن

 1133 1253 5335 لرستان

 2775 13553 13223 مازندران

 3122 1213 7474 مرکزی

 1235 1427 4551 هرمزگان

 3121 3155 3735 همدان

 1211 3117 3231 یزد
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 (1983-31 تحصیلی سال) استان و تیجنس کیتفک بهآزاد اسالمی  دانشگاه آموختگان دانش تعداد - 11 جدول

 زن مرد جمع استان

 115353 121351 157732 کل کشور

 5133 11135 17331 آذربایجان شرقی

 1331 4715 7323 آذربایجان غربی

 1712 1245 4573 اردبیل

 5357 13372 15775 اصفهان

 4131 4151 2451 البرز

 1737 1353 4433 ایالم

 1515 4737 3353 بوشهر

 15375 15355 54173 تهران

 1113 1333 3513 چهارمحال و بختیاری

 1111 3332 4115 خراسان جنوبی

 5543 7241 13727 خراسان رضوی

 531 1421 1323 خراسان شمالی

 2713 14755 13515 خوزستان

 1333 3141 4244 زنجان

 1147 4327 3534 سمنان

 1322 1275 5137 سیستان و بلوچستان

 3553 11174 12737 فارس

 1133 4213 3531 قزوین

 455 271 1373 قم

 1731 1113 3221 کردستان

 4313 5735 5725 کرمان

 1711 1535 4313 کرمانشاه

 1333 3324 5124 کهگیلویه و بویراحمد

 1525 3713 5711 گلستان

 4447 5543 13353 گیالن

 1144 5451 7555 لرستان

 5755 11332 13217 مازندران

 3121 2331 11543 مرکزی

 1312 1335 3313 هرمزگان

 1233 1255 4715 همدان

 254 3111 4335 یزد
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 دانشگاهی به تفکیک رشته تحصیلی، جنسیت و استان التحصیالن دوره پیش تعداد فارغ - 19 جدول

 سال تحصیلی

 و استان

 هنر علوم انسانی علوم تجربی علوم ریاضی جمع

 دختر پسر دختر پسر دختر پسر دختر پسر دختر پسر پسر و دختر

21-1323 533134 123733 315534 51235 21354 44511 114557 45331 117775 523 4374 

24-1323 421424 175113 331171 75113 37513 44135 135353 55135 111575 333 4113 

25-1324 431123 137355 154214 73713 31143 43343 111574 45354 117323 335 4317 

23-1325 453115 131112 154527 71232 33513 41121 114413 45353 114273 525 5124 

27-1323 453115 131112 154527 71232 33513 41121 114413 45353 114273 525 5124 

22-1327 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

25-1322 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

53-1325 433143 153521 145135 43333 113334 71135 53713 35133 75531 334 1223 

 53 3 3332 1715 1231 3337 5153 1117 11155 7535 12714 آذربایجان شرقی 

 15 3 3157 1315 1343 1153 4555 3333 5517 7171 13755 آذربایجان غربی

 12 3 1313 1322 311 534 1731 1114 3531 3133 7117 اردبیل 

 425 14 5431 1313 4375 5331 7745 1553 12312 5555 17277 اصفهان 

 3 3 235 147 333 451 1435 552 1337 1153 3533 ایالم 

 3 3 1517 533 1331 1517 3357 215 7113 4131 11472 البرز

 41 3 1131 431 553 534 1331 532 3441 1273 5314 بوشهر

 772 134 13751 3325 11133 15733 11131 3432 35534 11333 52314 تهران

 17 3 1313 335 347 751 1357 373 3374 1313 5433 چهارمحال و بختیاری

 2 3 1133 514 435 531 1143 471 1333 1422 4151 خراسان جنوبی

 133 45 3147 1431 4115 5355 2733 3431 15141 11337 33175 خراسان رضوی

 3 3 1343 317 511 531 1173 431 1212 1151 4115 خراسان شمالی

 57 3 5243 1743 1541 3715 3573 1111 15455 2323 14135 خوزستان

 11 3 1175 341 1312 1344 1525 733 3753 1351 3124 زنجان

 14 3 451 115 423 733 533 113 1531 1175 1733 سمنان

 13 3 1573 1733 341 723 1535 1313 5233 3255 5355 سیستان و بلوچستان

 133 1 4514 1315 3157 4531 2771 1237 17133 5355 13435 فارس

 43 11 1132 454 254 573 1733 523 3271 1314 5255 قزوین

 51 11 1433 515 735 1172 1733 314 3513 1311 3145 قم

 3 3 534 345 311 237 1331 574 3122 1413 5314 کردستان

 122 33 4353 1533 1311 1173 4521 1712 13233 5543 13773 کرمان

 7 11 1511 1141 1131 1451 3334 1715 3355 4434 11325 کرمانشاه

 33 3 345 353 512 311 1133 713 1417 1731 4152 کهگیلویه و بویراحمد

 73 3 1277 1133 1111 1371 1254 1533 5515 3523 5535 گلستان

 113 3 3337 1325 1311 1333 3544 1115 2352 4333 13331 گیالن

 11 3 1435 1521 1331 1574 3775 1553 7537 5132 11375 لرستان

 132 3 3537 1771 1217 3337 4211 1534 11714 7341 15333 مازندران

 14 2 1457 413 1133 1335 1333 353 4211 1433 7144 مرکزی

 14 3 1351 534 1145 1335 1351 1343 5353 1343 7731 هرمزگان

 34 13 1235 1153 1337 1553 1324 1325 3153 4521 13771 همدان

 25 14 1473 313 233 1127 1244 233 4155 1327 3543 یزد
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 رکشو ای حرفه و فنی آموزش سازمان ثابت مراکز دیدگان آموزش تعداد - 11 جدول

 دیدگان آموزشتعداد  سال و استان

1375 143151 

1323 344313 

1325 353151 

1323 411455 

1327 313322 

1322 343373 

1325 423133 

1353 441411 

 11171 آذربایجان شرقی 

 11435 آذربایجان غربی 

 15534 اردبیل

 32533 اصفهان 

 5245 البرز

 13334 ایالم 

 5551 بوشهر

 15313 تهران

 2312 بختیاریچهارمحال و 

 5141 خراسان جنوبی

 35321 خراسان رضوی

 3331 خراسان شمالی

 33114 خوزستان

 13375 زنجان

 7475 سمنان

 15413 سیستان و بلوچستان

 11515 فارس

 5533 قزوین

 11533 قم

 5121 کردستان

 13353 کرمان

 15531 کرمانشاه

 4254 کهگیلویه و بویراحمد

 13124 گلستان

 13315 گیالن

 13123 لرستان

 13544 مازندران

 11231 مرکزی

 5131 هرمزگان

 13357 همدان

 13331 یزد
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 اشتغال
 دارای که گردد می اطالق شخصی به شاغل عنوان تعریف مطابق. باشند می شاغل جوامع از یک هر فعال جمعیت از بخشی

 مشارکت ازاء در آن بموجب که است وضعیتی اشتغال. دارد آگاهی آن به حرفه و تخصص یک بعنوان و بوده شغلی یا کار

 پرداخت وی به جنسی یا نقدی بصورت مزدی یا و پاداش خدمات، ارائه یا تولید جریان در شاغل فرد فعال و مستقیم

 .گردد می

 اشتغال وضعیت انواع
 :شود می تقسیم ذیل حالت دو به جامعه افراد به نسبت آن تعمیم نظر از اشتغال وضعیت

 اشتغال کامل

 اشتغال ناقص

 آسانی به بتوانند جامعه افراد کلیه و باشد بیکار اشخاص تعداد از بیشتر جدید مشاغل میزان آن در که را اشتغال از وضعیتی

 اشتغال دیگر بعبارت. نامند می کامل اشتغال باشند، بکار مشغول جمعیت از زیادی نسبت همواره و کنند پیدا را مناسبی کار

 غیر در. باشد کمتر نشده، تصدی شغلی های موقعیت تعداد از کار جویای متقاضیان تعداد آن در که است وضعیتی کامل

 .بود خواهد حاکم جامعه بر ناقص اشتغال شرایط اینصورت

 بیکاری

 در که خاص سن یک از باالتر افراد تمامی از است عبارت کار، المللی بین سازمان توسط بیکاری کلی تعریف اساس بر

 :گیرند می قرار زیر بندی طبقه

 .هستند دستمزد برای کاری بدنبال و شغل فاقد که کسانی و است شده فسخ موقتاً یا رسیده اتمام به آنها کار قرارداد که افرادی

 .اند نبوده شاغل گذشته در اما اند بوده کار بدنبال آن مزایای و دستمزد برای خاصی دوره  در که اشخاصی

 .هستند ای تازه کار یافتن پی در و شده کار بازار وارد اخیراً که کسانی یا شغل فاقد افراد

 11 سال در اما آمده، می حساب به شاغل هفته در کار روز دو با فرد هر که است بوده شکل بدین 11 سال تا بیکاری تعریف

 المللی بین سازمان معیارهای با مطابق شود می گفته که شد ارائه دیگری تعریف کار، نیروی آمارگیری طرح اجرای با همزمان

 اشتغال و باشد داشته هفته در کار ساعت یک حداقل که شود می گفته کسی به شاغل تعریف این اساس بر. است( ILO) کار

 و اخیر های سال در بیکاری رشد میزان به نگاهی ادامه در. باشد داشته کار ساعت 11 هفته در بتواند فردی که است آن کامل

 .است بوده درصد 1/80 با برابر 98 تابستان در بیکاری نرخ آن براساس که داشت خواهیم آن پراکندگی میزان
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 (نفر)نرخ بیکاری و میزان مشارکت اقتصادی در ایران  - 11 جدول

 31تابستان  31بهار  31 83 88 81 81 81 81 سال

 75،453،132 75،453،132 75،145،335 74،133،337 73،121،314 71،343،523 71،411،117 73،455،721 35،474،515 جمعیت کشور

 33،233،334 33،553،334 33،321،115 31،331،353 31،127،312 33،143،351 55،143،331 52،112،221 53،213،123 سال 13جمعیت باالی 

 %3211 %3211 %3315 %3213 %3215 %3213 %3512 %4314 %4113 نرخ مشارکت

 14،325،432 14،433،125 13،327،333 13،275،313 13،243،737 11،251،425 13،572،715 13،424،332 13،153،445 جمعیت فعال

 3،313،574 3،143،351 1،277،332 3،112،315 1،235،573 1،351،175 1،423،132 1،341،342 1،734،233 جمعیت بیکار

 %1114 %1115 %1113 %1315 %1115 %1314 %1315 %1113 %1115 نرخ بیکاری

 

 نشان امسال تابستان در مختلف های استان در کشور بیکاری نرخ تغییرات وضعیت از ایران آمار مرکز گزارش بررسی ادامه در

 کشور کل در را بیکاری نرخ باالترین درصد؛ 0205 با نیز لرستان استان و درصد 0800 با فارس استان که شود می داده

 کشور های استان بین در را بیکاری نرخ کمترین درصد؛ 200 با نیز سمنان و درصد 306 با جنوبی خراسان استان. برخوردارند

 و کهگیلویه درصد، 8108 کرمانشاه درصد، 8108 ایالم درصد، 8101 با شرقی آذربایجان های استان باید همچنین. اند داشته

 همراه به را درصد 8600 با خوزستان و درصد 8602 بوشهر درصد، 8603 اردبیل و درصد 8101 گیالن درصد، 8509 بویراحمد

 .کرد یاد باال بیکاری نرخ با های استان از بیکاری؛ درصد 8603 با زنجان

 به تفکیک استان 1931نرخ بیکاری در فصول بهار و تابستان سال  - 11 جدول

 31نرخ بیکاری بهار  31نرخ بیکاری تابستان  استان

 1113 1412 آذربایجان شرقی 

 517 213 آذربایجان غربی 

 1112 1313 اردبیل

 1411 1413 اصفهان 

 1315 15 البرز

 11 1411 ایالم 

 1111 1317 بوشهر
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 1413 1111 تهران

 1313 1313 چهارمحال و بختیاری

 315 313 خراسان جنوبی

 1314 214 خراسان رضوی

 511 513 خراسان شمالی

 13 1311 خوزستان

 1313 1313 زنجان

 13 711 سمنان

 1111 13 سیستان و بلوچستان

 1213 1111 فارس

 1113 1111 قزوین

 1413 1112 قم

 1115 1314 کردستان

 715 211 کرمان

 13 1411 کرمانشاه

 512 1515 کهگیلویه و بویراحمد

 712 513 گلستان

 1415 1412 گیالن

 1513 1315 لرستان

 1113 217 مازندران

 13 215 مرکزی

 1111 1114 هرمزگان

 11 217 همدان

 515 517 یزد
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 بندی جمع
 ریزان برنامه که باشد می مهم این از حاکی کشور، کالن های ریزی برنامه  در آنها جایگاه و اشتغال و آموزش مقوله به کلی نگاه

 عبارت به. باشد نمی برخوردار شدن اجرایی جهت مناسب بستر از دیدگاه این اما اند کرده درک را مقوله این به جامعه  نیاز

 محتوای بودن دارا علیرغم اینکه یا و باشد می کارآمد محتوای فاقد و مناسب پوسته و ظاهر دارای یا ها برنامه این  دیگر

 از قبل": اند فرموده تهران بازرگانی اتاق محترم ریاست چنانکه.  گردد می مشکل دچار اجرا در( چهارم برنامه مانند) مناسب

 و رسالت و کشور انداز چشم باید ابتدا استراتژی به رسیدن برای و کنیم مشخص را خود استراتژی باید برنامه تدوین

 و قوت نقاط مأموریت، باید ریزان برنامه گوید می کشور انداز چشم سند آنچه براساس. کنیم تعریف را حاکمیت مأموریت

 و برسند گیرد، می قرار برنامه تدوین مبنای که درست استراتژی به بتوانند تا کنند مشخص را تهدیدها و ها فرصت و ضعف

 تدوین مرحله به انداز چشم از ناگهان، اشتباه های زدن میانبر با همیشه که بوده ما نویسی برنامه روند در مفقوده حلقه همان این

 و متناسب ریزی برنامه در دیگر نکته و ".است استراتژی فقدان در ما نویسی  برنامه پروسه مشکل. ایم رسیده کلی های سیاست

 و ای ریشه و عمیق نگاه محیط، از درست شناخت. باشد می جامعه روز های واقعیت و واقعی نیاز با برنامه بودن هماهنگ

 کننده تضمین توانند می نظر، مورد حوزه های ظرفیت و امکانات عالیق، ها، خواسته گرفتن نظر در و مسائل به تخصصی

 به را واقعیت از دور به شعارگونه حالت همان تنها ریزی برنامه نوع این صورت، این غیر در. باشد ها برنامه این شدن اجرایی

 .باشد اثرگذاری و نتیجه از فارغ کمی، اهداف و آمار قالب در تواند می تنها و گیرد می خود

 هدر تنها باشند، یکدیگر مکمل باید قاعدتاً که رسمی غیر و رسمی آموزش حوزه دو بین هماهنگی عدم مسائل، این بر عالوه

 غیر های آموزش سیستم شدن وارد گاه و محتوا بعد از حوزه دو این کاری موازی. داشت خواهد دنبال به را امکانات رفتن

 دار خدشه را ها حوزه این ثمربخشی و ارزیابی امکان مدت، بلند های دوره مدرک ارائه و عالی آموزش سیستم به رسمی

 این کننده ارائه نهادهای ارزیابی و انسجام جهت کننده هماهنگ نهادی رسمی، غیر آموزش سیستم در دیگر سوی از. کند می

 .ندارد وجود مختلف ی ها دوره نفرات نیز و عنوان تعداد، از دقیق آماری حتی و ندارد وجود ها دوره
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 بررسی تجارب سایر کشورها

. باشد می تکنولوژی و علم بین عمیق پیوند و آموزشی نظام پویایی صنعتی، کشورهای توسعه و رشد عوامل مهمترین از یکی

 سیستم و کار بازار نیازهای و مشخصات ها، ویژگی شناخت و بعد دو هر دقیق بررسی رهگذر از مهم این است مسلم آنچه

 .است آمده بدست کشورها این آموزشی

 آکادمیک فضایی در رشد حال در منابع با فرهیخته انسانی منابع تعامل از برخاسته کشور هر در عالی آموزش مراکز رسالت

0 مجازی دنیای0 شدن جهانی مانند هایی پدیده. است شده سریعتر و تر متحول تاریخی سیر این بیستم قرن پایان با. است

 سیاستها0 محتواها0 ها برنامه در بازنگری ضرورت همه و همه0 جهانی تغییرات0 ارتباطات0 آوری فن توسعه0 جدید ساختارهای

 و است شده آغاز م/12 دهه از حرکت این کشورها برخی در. است کرده ضروری را عالی آموزش های نظام ساختارهای و

 جمله از است شده اشاره آنها عالی آموزش تحوالت به مقاله این در که مالزی و ژاپن0 چین0 استرالیا مانند کشورهایی

 جهت الزم های بایسته ، کشور چند این آموزشی نظام بررسی ضمن قسمت این در. باشند می عرصه این در پیشتاز کشورهای

 آثار و تجارب از استفاده با که راهکار ده ارائه به نهایت در و نموده بررسی را عالی آموزش نظام مدیریت ابعاد در تحول

 .پرداخت خواهیم0 است آمده بدست است مباحث این محققین

 آموزش مراکز بالندگی و استقالل و تعالی عرصه در جدید رهیافتی پاسخگو، و خودگردان های نظام در عالی آموزش مدیریت

 و شود می انجام خالقانه پاسخگوئی و منابع مدیریت و ریزی برنامه مسئولیت خودمهار، یا خودگردان های نظام در. است عالی

 .شد خواهد تقویت جمعی مشارکت روح

 استرالیا

 آموزشی اصالحات( الف
 ساختاری مجدد سازماندهی و سریع شد به ، آموزان دانش نام ثبت در استرالیا در عالی آموزش بخش ،8992 دهه اواسط در

 عالی آموزش کیفیت که بود امر این از اطمینان حصول برای شده انجام ابتکارات و اقدامات از تعددی.نمود پیدا دست اساسی

 دولتهای با ارتباط در فدرال دولت.است یافته توسعه و گرفته قرار حمایت مورد و داشته متناسبی باالی استاندرد ، استرالیا در

 کیفیت تضمین چوب چهار و استرالیا های نامه اعتبار مقبولیت افزایش باری را جدیدی ابتکارات اخیراً ، ایالتی و ای منطقه

 کیفیت تضمین جدید چوب چهار.دهد گسترش عالی آموزش کیفیت درتضمین را المللی بین فعالیتهای بهترین تا داده انجام

 :است زیر موارد شامل

 هستند اعتباری خود که ایالتی و ای منطقه قانون طبق ها دانشگاه تاسیس 

 تضمین فرایندهای و آکادمیک استانداردهای از اطمینان حصول برای اعتباری خود های دانشگاه داخلی های مکانیسم 

 ها دانشگاه خود کیفیت

 و ای منطقه اعتباری مسئوالن توسط اعتباری خود غیر عالی آموزش کنندگان فراهم به مربوط های دوره به دادن اعتبار 

 ایالتی

 کمک کنندگان تعیین نیز و اعتباری مسئوالن و معتبر مؤسسات فهرست آن در که استرالیا تحصیالت چهارچوب 

 است آمده تحصیلی های هزینه
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 است  اجرایی مدیریت ابزار و اجرایی اطالعات مالی، گذاری سرمایه شامل که فدرال دولت های مکانیسم 

 ملی ثبات ایجاد درجهت عالی آموزش تصویبی فرآیندهای برای ملی اولیه های نامه موافقت انعقاد 

 تحقیقات و پژوهش( ب
 توسعة به کمک برای و دارد آگاهی ای حرفه پرورش و آموزش های پیشرفت آخرین از استرالیا اینکه از اطمینان حصول در

 قابل بودجة همراه به آوری نو و توسعه پژوهش، و تحقیق امر برای صریحی و قاطع تعهدات کنونی، های فعالیت و عملکردها

 و آموزش در تغییرات اجرای و طراحی بیانگر مسئله این .است شده گرفته نظر در استرالیا تحقیق مراکز سوی از توجهی

 مشتریان نیاز به پاسخگویی و صنعت چوب چهار در و بوده برخوردار ممکن کیفیت باالترین از که است ای حرفه پرورش

 .دارد قرار

 خصوص در تحقیق و آموزشی عملکردهای از ارزشیابی ملی سطح در آموزشی های پژوهش اصلی هدف :آموزشی تحقیقات

 مستقلی پژوهشی تشکیالت دارای ها ایالت از یک هر. برخوردارند ملی اهمیت از کشور آموزشی نظام در که است موضوعاتی

 .گذارند می اجرا به را ایالت درسطح آموزشی های پژوهش که هستند

 به ارزشیابی، برابری توان می در استرالیا جاری پژوهشی های اولویت مهمترین از جمله :آموزش حوزه پژوهشی های اولویت

ها،  اولویت این بر عالوه .نمود اشاره درس کالس و مدارس در آموزشی و کیفیت آموزی حرفه آماری، تحصیلی، مطالعات

 اعم دیگر، پژوهشی و آموزشی مراکز از شده داده سفارش های پژوهش انجام و پذیرش استرالیا آموزشی های پژوهش شورای

 .است داده قرار خود کار برنامه در را خصوصی یا دولتی از

 :نمود اشاره ذیل موارد به توان می استرالیا پژوهشی سیستم قوت نقاط جمله از :قوت نقاط

 استراتژیک و بدیع تحقیقات بر تمرکز 

 رقابتی پروسه بر مبتنی ها دانشگاه کلیه جهت نیاز مورد مالی منابع تخصیص 

 و علمی مؤسسات با صنایع حوزه مساعی تشریک و همکاری توسعه بر تاکید و مالی کننده تامین منابع تنوع 

 ها دانشگاه

 فیزیک و شیمی پزشکی، روانشناسی، های زمینه در نوبل جایزه از هفت برخورداری 

 انرژی کشاورزی، معادن، حفاری، چون گوناگونی و متنوع های رشته در علمی ارزش با تجارب از برخورداری 

 محیط تکنولوژی و هوایی راهبری بیوتکنولوژی، فوتونیک، خورشیدی،

 المللی بین دانشجویان به باال کیفیت با های آموزش ارائه جهت تثبیت شده و طوالنی ازسابقه برخورداری 

 انگلیسی گفتار به مسلط استراتژیک، و مستقل متفکر، افراد عنوان به استرالیایی دانشجویان معرفی 

 کشورها سایر نسبت به استرالیایی مدرسان با دانشجویان نزدیکتر رابطه وجود 

 آموزشی ابزار و ها تکنولوژی جدیدترین با آموزشی مراکز دیگر و ها دانشگاه تجهیز 

 :کردند تصریح را ذیل موارد 8991 سال در هوار و 8912 سال داوکینز در اصالحات استرالیا در

 یکپارچه آموزشی نظام 

 سازمانی ادغام 
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 دانشجو خروج و ورود های نرخ باالبردن و دانشجویی های ظرفیت افزایش 

 بازرگانی مدیریت و آوری فن و علم بر تاکید 

 اثربخشی و کارایی باالبردن 

 اعطای. است شده سریعی های دگرگونی دستخوش خود که آوردند روی جامعه به بخشی کیفیت برای ها دانشگاه استرالیا در

 شد ایجاد انتظاراتی عالی آموزش از و گردید منحصر آموزش و پژوهش برای پایه هایی شاخص به حصول ازای در نیز بودجه

 پاس را خود های مسئولیت پاسخگویی و دهند افزایش ارتقایی و آموزشی مدیریتی، ابعاد در را خود کار کیفیت باید که

 نتایج این به مدیریت نوین های شیوه کاربست با است خواسته ها دانشگاه از قبل های دولت از پیروی به فدرال دولت. بدارند

 .یابند دست

 مالزی
 در .است آورده عمل به ها دانشگاه هدایت و مدیریت در را چشمگیری دگرگونی مالزی سوم، هزاره آغاز با و تازگی به

 تعیین دولت که استانداردهایی و معیارها تابع دانشگاه اینکه بر مبنی گذاشت قانونی ها دانشگاه برای کشور اخیر اصالحات

 استخدامی و اداری قوانین رعایت به مجبور دانشگاه طرفی از. باشد جوابگو باید کیفی و دقیق مدیریت برای و باشد کند می

 مالزی دولتی دانشگاههای کارکنان، مدیریت مورد در. شود تحمیل دانشگاه بر دولتی مالی مقررات نباید و بود نخواهد کشور

 سرگرم ها دانشگاه اینک هم. بگیرند تصمیم خود کارکنان ارزشیابی و ارتقاء استخدام، مورد در که دارند را اختیار این اکنون

 پیش به نیز ها دانشکده سطح تا و هستند علمی هیأت اعضای مورد در ها جنبه این از برخی زدایی تمرکز برای ریزی برنامه

 مبرزی استاد هر امروزه. است داده افزایش توجهی قابل اندازه به را علمی هیأت مزایای 8990 سال حقوقی برنامه. اند رفته

 و نامحدود پژوهشی های بودجه از استفاده به مجاز اینکه بر مضاف کند، دریافت حقوق دانشگاه معاون اندازه به تواند می

 برای جا بصورت یک را اعتباراتی ساله هر توافقهای طبق ها دانشگاه. شود می خدمت سال پنج از پس ماهه 9 مطالعاتی فرصت

 رینگیت) 0RM 2/8683/8 8992 در مالزی دولتی دانشگاه 80 دریافتی بودجه. کنند می دریافت خود عملیاتی های فعالیت

 متوسط طور به. دهد می تشکیل را ها دانشگاه عملیاتی هزینه درصد 32 تا که است رقمی تنها مزایا و حقوق. است بوده( مالزیا

 بودجه این از درصد 3 حدود ها شهریه. گردد می تأمین دولت از دریافتی کمکهای از دانشگاه عملیاتی بودجة از درصد 12 تا

 پژوهشی های مؤسسه مانند نیز ها در دانشگاه. شود می تأمین دیگر درآمدهای محل از بقیه درصد 81 و دهد می تشکیل را

 تقویت» به مرسوم کاری و ساز مطابق باید ها دانشگاه چه گر. شود می داده تخصیص توسعه و تحقیق مقاصد برای ای بودجه

0 علوم وزارت» نظارت با دولت مالزی، پنجم برنامه آغاز از. کنند را پیشنهاد نظر مورد های بودجه «دار اولویت های حوزه در

 رینگیت میلیون 522 زمان، همان در و درآورد اجرا به را توسعه و تحقیق برای دهی بودجه کار و ساز این «محیط و آوری فن

 .شد داده افزایش مالزیا رینگیت میلیارد یک به بودجه این مالزی هفتم برنامه در. شد داده تخصیص بدان

 به دولتی پژوهشی مؤسسات با همگام بتوانند ها دانشگاه که است آن برای توسعه و تحقیق بودجة در توجه قابل افزایش این

 چون هایی زمینه در دارد انتظار عالی آموزش مراکز از دولت. دهند پاسخ کشور کردن صنعتی برنامه تغییر حال در نیازهای

 های زمینه اینها. آید نایل برجسته آوردهایی دست به زیستی آوری فن پیشرفته، تولید میکروالکترونیک، اطالعات، آوری فن

 و ها سیاست سایر در اند و شده گرفته نظر در مالزی در باال سطح آوری فن صنایع بیشتر چه هر گسترش برای دار اولویت

 از حمایت و اصالحات تأثیر و 0222 سال از بعد. باشند ممتاز باید نیز کاری فرایند و محتواها کیفیت، به مربوط ضوابط
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 آموزش مرکز یک به مالزی تبدیل برای دولت مقاصد به نیل مسیر با رویه این که شود می مشاهده مالزی، در عالی آموزش

 مدیریت شیوة نظر از داخلی عالی آموزش مؤسسات به دولت مقاصد این به دستیابی برای. دارد همخوانی نیز منطقه در متعالی

 کرده اعطا را هایی آزادی و اختیارات خارجی، دانشجویان جذب در بویژه خود( آکادمیک) علمی های برنامه و انسانی منابع بر

 و ها دانشگاه کردن المللی بین به جدی مبادرت مالزی، در تحصیل برای خارجی دانشجویان تشویق جهت مهم گام یک. است

 .آنهاست استانداردهای باالبردن

 چین
 :است داده روی چین در ذیل اصالحات( 0222 سال تا) 8992ه ده طی

 موسسه 8222 و خصوصی موسسه 00 شناختن رسمیت به مجوز صدور و عالی آموزش مدیریت نظام اصالح 

 دولتی غیر عالی آموزش

 و محلی ذیصالح مراجع به ها مسئولیت تفویض ها، دانشگاه میان های همکاری کردن نهادینه با مدیریت اصالح 

 صنعت با دانشگاه همکاری تشویق

 عالی آموزش برای مالی تأمین منابع ساختن متنوع 

 التحصیالن فارغ و کارفرمایان میان مفاهمه راه از التحصیالن فارغ جایگاه بردن باال 

 و ای رشته ساختارهای میان تعادل ایجاد) نویسی نام سازی بهینه طریق از التحصیالن فارغ عرضه و تقاضا تعادل ایجاد 

 (اقتصادی و اجتماعی نیازهای پاسخگویی برای آموزشی محتوای اصالح همچنین

 کارآفرینی رویکرد و کارآیی تقویت و بهبود 

 بزرگترین که است اقتصادی-اجتماعی وسیع تغییرات از تابعی چین، عالی آموزش اصالحات های سیاست در عمده تغییرات

 بازنگری روی بر را تأثیر ترین عمیق که ای عمده عوامل به ذیالً. است زده رقم را آنها جهان توسعه حال در سوسیالیست کشور

 :شود می اشاره است داشته چین عالی آموزش های سیاست اصالح و مدیریتی

 بر دولتی متمرکز اقتصاد از سیاست بنیادی تغییر و دولت چرخش از ناشی بازارنگری و اقتصاد: بازارنگری اقتصاد .8

 :است چنین عالی آموزش نظام بر آن تأثیرات که است آزاد بازار اقتصاد

a. و داشته عالی آموزش توسعه روی بر سزایی به تأثیر آزاد بازار اقتصاد افزون روز سرعت و توسعه 

 است نموده فرزندان تحصیل مخارج تأمین به قادر را بیشتری های خانواده

b. و اند داده ها دانشگاه به زیادی اختیارات و زده عالی آموزش مراکز اداره در رویه تغییر به دست ها حکومت 

 اند کرده کالن گذاری سیاست بر متمرکز را خود مساعی

c. خورد می چشم به عالی آموزش نظام در عملکرد ارزشمندی براساس رقابت از بیشتر موارد 

d. آن بر نیز را شاغل بزرگساالن حتی و گذاشته تحصیلی اقتصادی پایگاه بر مثبت تأثیرات بازار ارزش قانون 

 باشند عالی تحصیالت دنبال به تا داشته

 مشهود نیز عالی آموزش نظام اصالح بر سیاسی های گیری تصمیم در مردم وسیع مشارکت تأثیر: سیاسی گرایی مردم .0

 چین خلق ملی کنگره مختلف قوانین چارچوب در مؤسسات عمل و علمی های آزادی افزایش آن عامل که. است

 .است
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 علمی کیفیت ارتقاء و( مکانیزه) ماشینی منابع به کار نیروی بر تمرکز از رشد الگوی تغییر: توسعه الگوی تحول .6

 ایفاء تری فعال نقش خود نوبه به نیز اند شده التحصیل فارغ عالی آموزش از که متخصصانی تا شد باعث صنایع

 .شد مطرح «آموزش و علوم طریق از ملی سعادت» ملی سیاست لذا نمایند

 رشد نرخ به یافتن دست جهت خارجی منابع و بازارها باز، درهای سیاست اتخاذ پی در: ملی اقتصاد شدن جهانی .1

 دالر میلیارد 092 بر بالغ صادرات و واردات ارزش( 8999) بیستم قرن پایان در. اند گرفته قرار استفاده مورد باالتری

 از باالتر به ارزی ذخایر و رسید درصد 85 از بیش به 8990 – 8999 سالهای ظرف اقتصادی رشد نرخ و شد آمریکا

 لذا. شد آمریکا دالر میلیارد 122 چین واردات و صادرات کل رقم م/0222 سال پایان تا و رسید دالر میلیارد 803

 و دادند هم دست به دست همگی اینترنت کاربری مخابرات و امر در سریع پیشرفتهای المللی، بین تبادالت افزایش

 .اند نموده کمک چین اجتماعی های فعالیت و اقتصاد شدن ای منطقه و جهانی به

 المللی بین بازارهای در تا است التحصیالن فارغ به نسبت عالی آموزش گیری جهت به توجه مستلزم شدن جهانی فرایند دیگر،

 .کنند رقابت بیشتری آمادگی با

 اداره: از عبارتند آنها درآمد منبع چهار و اند برداشته خیز کیفیت و استانداردها سمت به چین عالی آموزشی مراکز امروزه

 ای و مشاوره و پژوهشی خدمات انتفاعی، مؤسسات برای سفارشی ارز آموزشی صنعت، با تعاملی و جدید رویکرد با دانشگاه

 .(هبه) بالعوض های بخشش

 ژاپن
. دارد آموزشی ساله دو موسسه 322 و چهارساله موسسه 552 حدود در و دانشجو میلیون 6 به قریب م/0222 سال تا ژاپن

 خصوصی بخش مشارکت جمله از و عالی آموزش کمی و کیفی گسترش رهگذر از عالی آموزش در عظیم گسترش این

 از و گیرد می صورت معتبر های شاخص طریق از مختلف ابعاد در آن کیفیت مدیریت کنترل ژاپن عالی آموزشی نظام در .است

 زد دست 8998 سال از بنیادی دگرگونیهای پذیرش به ژاپن عالی آموزش نظام .شود می استفاده «ارزشیابی و خودسنجی» شیوة

 انسانی منابع تأمین و فراگیران تقاضای به پاسخ و پوشش ضریب باالبردن در را زیادی دگرگونیهای میالدی 0222 سال در و

 .بوده است شاهد صنایع

 پیشنهاد ارائه و گیری نتیجه

 آموزش نظام در تحول و کارآمد مدیریت اهمیت و امروز دنیای های دگرگونی بر بیشتر تأکید برای فوق تجارب به عنایت با

 .نماییم ترسیم نیز را الزم راهبردهای یونسکو کل مدیر اظهارات به اشاره ضمن دارد جا ما، کشور باالخص و جهان عالی

 آورانه فن و اجتماعی دگرگونی یک موقعیت در خود نقش خصوص در بازاندیشی سرگرم عالی آموزش کشورها همه در

 ها، برنامه ساختارها، فراوان پیچیدگی به سوق گسترده، تنوع به کار بازار کشش و اجتماعی فشارهای. است سریع بسیار

 خواهند می که فشارهایی به فزاینده طور ها باد به دانشگاه. است انجامیده دهی بودجه ترغیبات و دانشجویی های جمعیت

 دست اند، بوده محروم عالی آموزش به دستیابی از گذشته روال به که کسانی سوی به و دهند پاسخ شوند، بازتر ها دانشگاه
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 یابنده گسترش سرعت به امکانات از گیری بهره با را الزم تسهیالت العمر، مادام یادگیری برای تقاضا برابر در کند و دراز

 .سازند فراهم «دور راه از آموزش»

 :شود می بشرح ذیل ارائه راهبرد ده طی این پژوهش، گرفته صورت مطالعات و ها بررسی به توجه با

 عالی آموزش نظام در مدیریت توانمندی به اهمیت -8

 یا ماندگرایی شیوة تا شود می ظاهر عادالنه و منطقی مدیریت و تخصص زاویه از عالی آموزش نظام در مدیریت توانمندی

 .است میسر ساالری شایسته طریق از این و نسازد متوقف را کشور و سیستم عاقالنه تحول و تغییر برابر در مقاومت

 المللی بین و ای منطقه سطح در تجربه گردآوری به نیاز -0

 قابل و ارزشمند تجارب کشورها برخی عالی آموزش مدیریت در آمیز موفقیت و منطقی اصالحات گرایی تخصص پشتیبانی،

 نظر این از سزایی به کمکهای عالی آموزش زمینه پروآپ در – یونسکو «ای منطقه های همکاری» برنامه. دارد بهمراه اقتباسی

 .است کرده

 پذیرش و درونی درک -6

 و سیاستگزاری در شده ریزی برنامه های دگرگونی و است امروز فرصت و قدرت سرعت، دنیای از جزئی ها دگرگونی

 بتواند که کرد تنظیم طوری باید را مدیریت و عالی آموزش های فعالیت و منسجم ماهیت .دانست ضروری باید را مدیریت

 .دهد قرار توجه مورد باال ثمربخشی با را مختلف فشارهای و ساختارها بودجه، تأمین

 

 مدیریتی های روش و ساختارها تحلیل -1

 برای اجرایی مدیریت بخش باید لذا .است ها اصالح بر مقدم مدیریت از تحلیل عالی، آموزش مدیریت آرمانی شکل در

 برخوردار باال بسیار های توانمندی از آموزشی نظام پاسخگویی های راه تدوین و ارزیابی و هماهنگی سازماندهی، ریزی، برنامه

 .باشد

 بیرون محیط و درون محیط میان بیشتر پیوندهای -5

 .است کننده تعیین و مؤثر بسیار راهبرنده هادی های کمیته و اجرایی توان تقویت

 پاسخگویی به نیاز -3

 به نیاز عالی آموزش مدیریت و سیاستگزاری وضع بهبود برای و روبروست نیازها از مختلف سطوح با امروزه عالی آموزش

 .باشد می آینده های سال نیازهای به پاسخ و نیاز مقوله در بازاندیشی

 دولت نقش -2

 به نقش این. شد خواهد مهمی های دگرگونی دستخوش دولت نقش آن، مدیریت و عالی آموزش نقش در دگرگونی با همراه

 .دهد می بیشتری( وقانونی منطقی) عمل آزادی موسسات، و عالی آموزش نظام

 عالی آموزش مدیریت و سیاستگزاری دگردیسی -1
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 :باشد می زیر جدول شرح به آن ویژگی حسب بر میالدی 08 سدة در عالی آموزش مدیریت دگردیسی تاورینه نظر از

 نهیتاور دیدگاه از یالدیم 05 قرنی در عال آموزشی نظام سیدگرد - 01 جدول

 الگوی جدید الگوی قدیم ویژگی ها

 کارآفرینانه برنامه ریزی شده  راهبرد

 شبکه  سلسله مراتب  ساختار 

 انعطاف پذیر متصلب نظام 

 کمک کار مرتبه –عنوان  کارکنان

 دگردیسانه چاره جویی شیوه

 ساختگرا و تحول آفرین رقابتی  مهارتها 

 تفاوت معنی دار بیشترمانند هم شدن ارزش مشترک

 دگرگونی (ثبات) پایایی  منشا قدرت

 الهام بخش جزمی  رهبری 

 

 شتاب حفظ -9

 تصاعد با های فاصله با مساوی توقف و است الزم جدید تمهیدات همواره شده، ایجاد تحوالت به بخشیدن سرعت برای

 و شود آن پویایی بازدارنده عامل شده شروع که حرکتی تثبیت برای الزم زمان مدت داد اجازه نباید البته. بود خواهد هندسی

 .گیرد صورت خواستاریم که بعدی های فرصت آفرینش در فعال تالشی بلکه. کند سلب آن از را پیشرفت

 بازار آور  فن جامعة در عالی آموزش نظام تحول شیوه و ساختار محتوا، در موجود ارزش و اخالقی های جنبه به توجه -82

 آن در که جهانی در اطالعات و دانش بر مبتنی اقتصاد :نویسد می فالسفه از یکی از نقل به سانیال سی بیکاس چنانکهساالر، 

 دستخوش دولت یا اجتماع و فرد میان قدرت توازن که زمانی در است، وقوع حال در زیستی آوری فن زمینة در انقالبی

 وظیفه یک بیشتر نیست،( آلیستی ایده) گرایانه آرمان توجهی اخالقی مالحظات به توجه است، جدی بسیار های دگرگونی

 در توان می را اخالق تأثیر. دارند سروکار دبیرستان از بعد مقطع با که است کسانی برای بویژه عمده چالشی و جمعی

 که کارها کردن ای رایانه راز و پررمز تنوعات در همچنین و پزشکی و شناسی زیست چون ای پیشرفته های زمینه های آوری فن

 میان ارتباط ایجاد از اگر. گرفت اندازه است، گذارده تأثیر فردی زندگی جمله از ها حوزه همه بر که است ای پدیده خود

 .شد خواهیم «انسانی نقاب با بربریت» از عصری وارد بمانیم، غافل آورانه فن ترقی و اخالقی بنیادین اصول
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 تحلیلی بررسی: فصل دوم

 کار بازار و آموزش با مرتبط های پژوهش
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 مقدمه

 درسند شده ترسیم جایگاه به دستیابی همچنین و باشد می امروزی پرشتاب و مدرن دنیای در بقاء الزمه که کشور پیشرفت

 پررنگ نقشی عالی، آموزش نظام طبعاً. باشد می تغییرات این از ناشی که است بسیاری های چالش از عبور مستلزم انداز، چشم

 رفع و متغیر شرایط با رویارویی توانایی از که تحصیلکرده نیروهای پرورش. نماید می ایفا مسیر این در اهمیت حائز بسیار و

 و امر این به اهتمام بنابراین. بود خواهد نظام این خطیر های رسالت از باشند، برخوردار روز شرایط با متناسب جدید نیازهای

 از و آن، اجرای های روش و درسی های برنامه محتوای آموزشی، اهداف مجدد بازنگری مستلزم سو یک از آن، تحقق تسهیل

 .است کشور صنعتی و اقتصادی مراکز ای حرفه و شغلی های نیازمندی مجدد سنجش دیگر سوی

 در و بوده% 0103 با برابر التحصیالن فارغ بیکاری نرخ دهد می نشان 98 سال بهار تا منتشره آماری گزارشات اجمالی بررسی

 نرخ بیشترین است ذکر شایان. دهند می تشکیل دانشگاهی التحصیالن فارغ را کشور بیکاران کل از نفر میلیون یک حدود

 .باشد می نگاری روزنامه و هنر کامپیوتر، فرآوری، و صنعتی های رشته به مربوط بیکاری

 منظور به زمینه این در شده انجام های پژوهش بررسی الذکر، فوق آماری گزارش همچنین و موضوع اهمیت به عنایت با

 از آن فراروی های آسیب و ها چالش شناسایی همچنین و کار بازار و آموزشی سیستم ارتباط موجود، آموزشی وضعیت تحلیل

 .است برخوردار باالیی بسیار اهمیت درجه از دارای کشور، محققین دیدگاه

 به کار بازار نیازهای با عالی آموزش پیوند راهبردهای است، گرفته قرار بررسی مورد فراتحلیل این در که پژوهشی نخستین

 راهبردهایی ارائه به کار بازار با عالی آموزش ارتباط خصوص در نظری مبانی تحلیل با که باشد می عزیزی اله نعمت دکتر قلم

 و انسانی توسعه بحث اهمیت به توجه با و پردازد می اقتصادی و اجتماعی مهم بخش دو این پیوند تداوم و استحکام برای

 فارغ بیکاری و متخصص انسانی نیروی کمبود پارادوکس) عنوان با ای مقاله به جامعه توسعه و رشد بر آن عمیق تاثیر

 توسعه در آن پیامدهای و انسانی ظرفیت از گیری بهره میزان به که کنیم می اشاره( نادری القاسم ابو دکتر دانشگاهی؛ التحصیالن

 است پرداخته عالی آموزش نظام التحصیالن فارغ بیکاری و اشتغال وضعیت تحلیل به ادامه در و پردازد می کشور اقتصاد

 التحصیالن فارغ تعداد ها، دانشگاه شدگان پذیرفته تعداد جمعیتی، تحوالت بررسی از پس آن طی که ،(10مهر بختیاری صادق)

 نرخ که گردیده مشخص ،8618 تا 8623 های سال زمانی بازه در التحصیالن فارغ بیکاری نرخ و کشور بیکاری نرخ همچنین و

 رسیده 8618 سال در درصد 0/86 به 8623 سال در درصد 3/3 از و داشته صعودی روندی دانشگاه التحصیالن فارغ بیکاری

 .است گرفته قرار بررسی مورد مقاله چند طی آن بر تاثیرگذار عوامل و ها علت مسئله، این چرایی به بردن پی منظور به. است

 بخش دو به مذکور عوامل ،«التحصیالن فارغ اشتغال با ارتباط در عالی آموزش نظام های چالش» عنوان تحت ای مقاله طی

 رامین) است گرفته قرار بررسی مورد جداگانه بصورت آنها از یک هر تاثیر و گردیده بندی تقسیم درونی و بیرونی عوامل

 مد «کشور در متخصص نیروهای اشتغال بر اقتصادی های مولفه اثر» صرفاً دیگری، پژوهش طی همچنین(. 8610مهر رحمانی

 شاغالن سهم درصد و اقتصادی عمده های بخش در شاغالن جمعیت توزیع وضعیت بررسی ضمن و گرفته قرار نظر

 (.10مهر کرباسی علیرضا) است شده اشاره متخصص کار نیروی تقاضای افزایش بر تاثیرگذار عوامل به متخصص،

 پنج از را مسئله حوزه، این در شده انجام های پژوهش از جامع تصویری ارائه راستای در و فوق مشروحه موارد ایفاد ضمن

 :دهیم می قرار بررسی مورد ذیل بشرح کلی منظر
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  آن تاثیرگذاری ابعاد و عالی آموزش نقش (8

 انسانی منابع توسعه و عالی آموزش (0

 التحصیالن فارغ بیکاری بر تاثیرگذار عوامل و علل (6

 دولت نقش بررسی (1

 کاربردی–علمی مراکز و کارآفرینی تاثیر (5

 .گیری نهایی، چندین راهکار پیشنهادی نیز ارائه گردیده است بندی و نتیجه در خاتمه ضمن جمع
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 آن تاثیرگذاری ابعاد و عالی آموزش نقش( 1

 انسانی منابع در گذاری سرمایه از مهمی نوع معرف زیرا است، برخوردار مهمی اقتصادی تأثیرگذاری و نقش از عالی آموزش

 اقتصادی توسعه به مختلف، های زمینه در کارکنان نیاز مورد های مهارت و ها نگرش دانش، ارتقای و ساختن فراهم با که است

 ها بینی پیش بدانیم که گردد روشن تواند می زمانی عرصه این در عالی آموزش جایگاه و نقش(. 8990 هال، وود) کند می کمک

 جامعه اقتصادی نهادهای کارکرد در آن تبع به و تکنولوژی حوزه در را سریعی های پیشرفت و تغییرات علمی برآوردهای و

 از یکی کند، می آماده و تربیت مناسب علمی و تکنیکی های مهارت با را افراد عالی آموزش که آنجایی از لذا. کنند می ترسیم

 شود می محسوب اقتصادی های پیشرفت تحقق برای آن کاربردهای و علمی دانش بین پیوند در کلیدی عناصر

(Azizi,8999 .)،آمیز موفقیت توسعه و بازسازی در کارآمد ای گونه به طریق دو از عالی آموزش مراکز و ها دانشگاه بنابراین 

 به و فنی و علمی نظر از کیفیت با انسانی نیروی تربیت اول،: اند کرده مشارکت یافته توسعه جوامع از بسیاری در اقتصادی

 سازد می پذیر امکان صنعتی توسعه در را پایداری پیشرفت که توسعه و تحقیق شرایط و محیط ایجاد دوم، الزم؛ تعداد

(Singh, 8993 .)های قابلیت و ها توانایی ها، مهارت که است تغییر حال در بشدت چنان  آن جوامع اقتصادی ساختار بهرحال 

 را صنعتی و اقتصادی تغییرات و تحوالت ارشد، سیاستگذاران که رسد می نظر به مهم بسیار بنابراین. دهد می افزایش را جدید

 در زیادی حد تا امر این به توجه. داد تطبیق نوین شرایط این با را عالی آموزش نظام توان می چگونه که کنند روشن و درک

 بازارکار تقاضای به پاسخگویی منظور به دلیل، همین به. است مؤثر التحصیالن فارغ وسیع بیکاری مورد در ها نگرانی کاهش

 (.8990 هال، وود) اند داشته معطوف عالی آموزش مقوله به خاصی توجه کشورها همه کارآمد، و ماهر کار نیروی برای

 بر تأکید و ویژه طور به عالی آموزش نظام و عام طور به آموزشی نظام اقتصادی نقش بررسی که است الزم نکته این ذکر

 ساخته معطوف خود به را انتقاداتی تیز لبه همواره و نیست مخاطره از خالی اقتصادی های بنگاه با نظام این ارتباط تحکیم

 در که شود می تلقی گرایی عقل با ضدیت نوعی منزله به امر این بر تأکید دانشگاهیان از تعدادی برای حداقل زیرا است،

 آنان ساختن آماده و دانشجویان آموزش به عالی آموزش کردن محدود و معطوف هدف با و است علمی آزادی حذف راستای

 دانش عقول شکوفایی برای باید فقط آنان نظر از عالی آموزش که صورتی در گیرد، می صورت شغلی های فرصت برای صرفاً

 ادامه سرعت به نیز تغییرات و است تغییر درحال سرعت به جهان که آنجا از اما(. Harvey, 8999)کند  تالش آموختگان

 تا است تغییرات این هدایت و تسهیل کردن، هماهنگ در تری اساسی نقش ایفای درصدد عالی آموزش که آنجا از و یابد  می

 انسانی نیازهای به توجه نظر از عالی آموزش مراکز و اقتصادی نظام بین تر نزدیک رابطه تشویق لذا آنها، با مقابله و مقاومت

 ارتباط این تحکیم اینکه مضافاً. شود گرفته نظر در آن های مسئولیت و ها رسالت دیگر ادای از نظام این انحراف منزله به نباید

 صنعتی مختلف های بخش البراتورهای و ها آزمایشگاه در که پژوهشگرانی زیرا شود، تلقی علمی های فعالیت با مخالفت نباید

 و این بر عالوه. اند مشغول علمی فعالیت به دارند، چشمگیری سهم نیز دانش تولید در و هستند پژوهشی های فعالیت مشغول

 و صنعت بخش مثل اقتصادی مهم نهاد یک کارکرد در تغییر  اجتماعی، نهادهای بین روابط تحلیل در سیستمی نگرش براساس

 حال و گذشته مثل هرگز ها سازمان و کار محیط کار، ماهیت رو این از. دارد دنبال به را نهادها سایر درکارکرد تغییر تجارت،

 شوند، می ناپدید حرف و مشاغل. باشد نداشته اعتبار دیگر فردا است ممکن گیریم، می یاد امروز ما آنچه لذا شد، نخواهند

 که سؤال این به پاسخ در بنابراین،. شوند می جایگزین و ایجاد ها نوآوری سبب به جدید خدمات و محصوالت که گونه همان

 اطالع که گفت بتوان شاید سازد، آماده متغیر بسیار دنیای این در کار و زندگی برای را دانشجویان چگونه عالی آموزش نظام
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 این بیشتر چه هر تناسب در اقتصادی و اجتماعی نهادهای سایر تحوالت کیف و کمّ از آموزشی ریزان برنامه روزآمد

 .است تأثیرگذار بسیار آن با نظام این بازده انطباق برای الزم تمهیدات کردن فراهم و سازی آماده

 برای تالش جوامع آموزشی های نظام های مسئولیت اهم از عالی، آموزش اقتصادی کارکردهای بررسی بعد از ترتیب، همین به

 شغلی نیازهای و اعم طور به اجتماعی مقتضیات با آموزشی های روش و محتوا اهداف، تر محکم و تر منطقی چه هر پیوند

 و رشد شرایط کردن فراهم در جامعه یک آموزشی نظام عملکرد و رسالت بررسی که آنجا از لذا،. است اخص طور به جوامع

 اصالح برای مناسب راهبردهای ارائه در تواند می و است برخوردار زیادی اهمیت از مختلف ابعاد در افراد های قابلیت توسعه

 .باشد راهگشا بسیار سیستم این عملکرد بهسازی و

 علمی جامعه به انتقال
 جامعه را آن که هستند ای جامعه به صنعتی ای جامعه از انتقال میانه در دنیا پیشرو کشورهای است، آشکار که گونه همان

 در. است رسیده نیز ما جامعه جمله از و جوامع دیگر به موج این تأثیرات که است بدیهی. نامند می علمی جامعه یا اطالعاتی

 احساس توان می کشور صنعت از هایی بخش در را سبک یا نرم صنعت در ویژه به فناورانه تحوالت نسیم خصوص، همین

 ارتباطاتی و اطالعاتی های فناوری کاربرد گسترش از ناشی که کنیم می زندگی تکنولوژی تغییرات تاریخ از ای برهه در ما. کرد

 توسعه از جدیدی مرحله عنوان به دانش بر مبتنی اقتصاد جهانی های سیستم ظهور سبب تکنولوژی این شتابان رشد. است

 حیات ماندن پویا برای ضروری شرط آن از مناسب برداری بهره و دانش داشتن اقتصادی نوین نظم در لذا،. است شده

 به تا بشری جوامع آنچه از فرایندی چنین(. 8612اسالمی، شورای مجلس بنایی زیر امور دفتر) است اقتصادی های سیستم

 تر جدی بسیار مختلف نهادهای بین رقابت طرفی از شرایط این در. است تر سریع نیز آن از و متفاوت اند، کرده تجربه حال

 و خدمات دریافت و ارائه برای آنها میان همکاری مشتری، و کننده عرضه بین رقابتی روابط جای به دیگر، طرف از و است

 اشتغال افزایش یا کاهش بر ارتباطی و اطالعاتی های تأثیرفناوری درخصوص. شود می مشاهده بیشتر باالتر کیفیت با کاالهای

 باعث یا شد خواهند بیشتری مشاغل رفتن بین از و کاهش سبب ها فناوری این آیا که شود می مطرح سؤال این کردگان تحصیل

 ارتباطات،: از اند عبارت شرایطی چنین در کار برای اساسی ابزارهای درنتیجه، شوند؟ می شغلی فرصتهای توسعه و افزایش

 ، شدن ای شبـکه شـدن، جهانی پذیر، انعطاف گرایی تخصص نظیر مفاهیمی مشتریان، آگاهی و اطالعات جدید فناوری

 .اند یافته را کاربرد بیشترین روزها این که یادگیرنده سازمان و  اقتصادی فرایند مجدد طراحی ، کیفیت توسعه ، تولیدعلم

 چنین در. هستیم صنعتی جامعه با اساسی های تفاوت شاهد ما بنیان  – دانش جامعه یا علمی جامعه یک در رو، این از

 طور به اخیر های سال طول در دلیل، همین به و شده استفاده چیز همه در تقریباً  ها پردازنده ریز از مثال، عنوان به ای جامعه

 سبب ها فناوری این دیگر، طرف از. است یافته کاهش شدت به اطالعات انتقال و پردازش بندی، طبقه هزینه چشمگیری

 و پیچیده های سازمان از اقتصادی های بنگاه و کنند پیدا تغییر جامعه کل و اقتصادی سازمانهای شغلی، زندگی تا اند شده

 سازمانها این ترین موفق. شوند مبدل پیچیده مشاغلی با محور شبکه و متمرکز غیر هایی سازمان به ساده مشاغلی با اما متمرکز،

 توسعه و کارآموزی و آموزش با مناسب راهبردی طریق از را ارتباطی و اطالعاتی های فناوری بتوانند که هستند آنهایی

 این در جامعه آنچه واقع، در. کنند می بازی مهمی نقش امر این یافتن انجام در آموزشی مؤسسات. دهند پیوند سازمانی

 ارتباطی و اطالعاتی های فناوری با که طوری به است، آموزشی نظام در اساسی و جانبه همه بازنگری دارد، نیاز خصوص

 آموزشی سیستم فعالیت همچنین،. شود همگام آینده های سال خالل در تکنولوژی مداوم و نوین های پیشرفت با و هماهنگ
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 نیز اقتصادی های بنگاه و دهد ماهیت تغییر  امور دادن انجام طریق از یادگیری هم آن یادگیری، به آموزش و تدریس از باید

 آموزش پیوند راهبردهای. )سازند فراهم نیز را آن تحقق شرایط و دهند اهمیت به دادن انجام طریق از یادگیری به بیشتر باید

 .(عزیزی اله نعمت دکتر کار، بازار نیازهای با عالی
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 انسانی منابع توسعه و عالی آموزش( 2

 و شناخت بواسطه شتاب پر تغییرات با همگامی شرایطی، چنین در بقاء شرط و برد می سر به دانش عصر در امروزی دنیای

 توانمند متخصص، های انسان پرورش طریق از نوین علوم به دستیابی گرو در امر این تحقق. باشد می نوین های فناوری کاربرد

 اساسی رکن بعنوان انسانی منابع توسعه بنابراین. باشد می یافته توسعه آموزشی نظام یک استقرار بواسطه دیده آموزش و

 .باشد می عالی آموزش نظام وظیفه مهمترین پایدار، توسعه به دستیابی

 بندی، طبقه این مبنای که است مختلفی انواع و سطوح از متشکل آموزشی سیستم شد، اشاره نیز اول فصل در که همانگونه

 آماری گزارشات بررسی. باشد می وی توانمندی و علمی سطح ارتقای منظور به فرد شرایط و جایگاه با متناسب آموزش ارائه

 آموزش امر متولیان تعداد همچنین و( رسمی غیر و رسمی آموزش از اعم) دیدگان آموزش تعداد که است مطلب این موید نیز

 لیکن. باشد می آموزش عرصه در کشور نیازهای پاسخگوی کمی بعد از ،(ایشان توسط شده برگزار آموزشی های دوره تعداد)

 :که است این اصلی سوال

 باشد؟ انسانی نیروی توانمندسازی برای ابزاری تواند می تنهایی به آموزش آیا 

 باشد؟ وری بهره و عملکرد سطح ارتقاء بر تضمینی تواند می ابزار این از استفاده آیا 

 ویژه به انسانی های ظرفیت توسعه علیرغم که یابیم می در کشور، کنونی وضعیت به نگاهی با سوال این به دادن پاسخ جهت

 شواهد این. ایم نداشته آن اقتصادی پیامدهای و ها ظرفیت این از استفاده زمینه در قبولی قابل دستاورد عالی، آموزش حوزه در

 در  اساسی نظر تجدید و کشد می  چالش به قویاً را موجود های ظرفیت  بکارگیری و انسانی منابع  توسعه های سیاست  نتایج، و

 .نماید می مبدل ضروری امری به را دولت اقتصادی های سیاست نیز و آموزشی های سیاست

 قلم به «دانشگاهی التحصیالن فارغ بیکاری و متخصص انسانی نیروی کمبود پارادوکس» عنوان تحت ای مقاله طی مبحث این

 :است گرفته قرار بررسی مورد نادری ابوالقاسم دکتر

 و یافته اختصاص انسانی  گذاری سرمایه به منابع از زیادی  کشورها، حجم از بسیاری ایران همانند منابع تخصیص نظام در "

 روند و  مقوله حال دو این با .اند کرده تجربه را ای مالحظه قابل گذشته رشد  دهه چند طی انسانی منابع توسعه  های شاخص

 عنوان به انسانی، همچنان  سرمایه از عظیمی حجم انباشت  علیرغم توسعه به اول، دستیابی :است  گسترش حال در ناسازگار

 قرار تأکید مورد  همچنان آموزش به عنایت با انسانی  منابع توسعه آن، به دستیابی برای و است مطرح اساسی «خواسته«  یک

 فارغ  بیکاری قبیل از مسائلی بروز دوم، .است نداشته را الزم اثربخشی  انسانی سرمایه انباشت رسد می نظر به دارد؛ لذا

 پارادوکس روند، دو این. است شده تبدیل اساسی معضل یک  به خود که دارد قرار سیاستگذاران  روی پیش در التحصیالن

 ". است داده شکل را دانشگاهی  التحصیالن فارغ بیکاری و (توسعه  به دستیابی برای)متخصص  نیروی کمبود

 بکارگیری.0 و توسعه.8 اساسی بستر دو در مرتبط مباحث بیان ضمن پارادوکس، این از روشن تصویری ارائه جهت در وی

 گذشته دهه چند  طی( دانشگاهی تحصیالت بر تأکید با) انسانی منابع توسعه کلی روند که نموده مشخص انسانی، های ظرفیت

 ناخالص تولید مانند) اقتصادی عملکرد  به ناظر های شاخص در مطلوبی تاثیر تحوالت، این آیا و بوده روبرو تحوالتی چه با

 برمبنای) یافته توسعه  انسانی های ظرفیت بکارگیری میزان از تصویری ادامه در. خیر یا است داشته بدنبال ،(سرانه ملی

 غیر  عالی تحصیالت دارندگان دانشگاهی، التحصیالن فارغ بیکاری فعالیت،  نوع با ها تخصص انطباق میزان چون  هایی شاخص
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 های آمارگیری و جمعیتی های سرشماری)آمار  مرکز  آماری اطالعات و ها داده از منظور  این برای. است گردیده ارائه ،(فعال

 تحلیل انسانی، منابع  توسعه نظری مبانی تبیین از پس. است شده استفاده( ملی های حساب)مرکزی  بانک و( بیکاری و اشتغال

 نیروی کمبود» تناقض از روشنی تصویر کشور، انسانی های ظرفیت  توسعه با ارتباط در رویکرد  این بکارگیری و عملکرد

  همراه به تناقض این اصلی مصادیق و علل مقاله پایان در و گردیده ارائه «دانشگاهی التحصیالن فارغ بیکاری و متخصص

 .شود می ارائه مقاله این از هایی بخش ادامه در. است گشته مطرح نهایی بندی جمع

 انسانی  منابع توسعه نظری مبانی

  انسانی سرمایه نظریه
 با افراد به  نسبت باالتری درآمد سطح از متوسط طور هستند، به بیشتری تحصیالت  دارای که جوامع افرادی تمام در

 .است مرتبط افراد زندگی طول در درآمد  افزایش صورت به منافعی آموزش  ترتیب برای بدین .برخوردارند کمتر تحصیالت

  که کنند می تلقی گذاری سرمایه  یک عنوان به را بیشتر آموزش  فراگیری های هزینه ساده، افراد  مفهوم این چارچوب لذا در

 .(Blaug,8923:8) دهد می  افزایش را شان آتی دریافتی ظرفیت

 از یکی که است  مهم نکته این بیانگر تاریخی مطالعات. دارد همراه به ای گسترده منافع نیز ها بنگاه و جوامع برای آموزش

 به. است بوده انسانی منابع توسعه منظور  به اقتصادی منابع از عظیمی حجم  یافته، اختصاص توسعه کشورهای  مهم های ویژگی

 .است  نکرده تجربه را پایدار انسانی، توسعه  سرمایه از توجهی قابل انباشت  بدون کشوری دیگر هیچ عبارت

 و ملی صحنه در ها بنگاه  موفقیت در انسانی گذاری سرمایه  نقش خصوص در ای گسترده  تجربی شواهد نیز بنگاه سطح در

 از گیری بهره در هم و انسانی منابع  توسعه در هم اند توانسته که هستند  آنهایی موفق های بنگاه .دارد وجود  المللی بین

 تر برجسته کار فرایند در دانش نقش و تر فنی ها بنگاه  فعالیت نوع چه هر طبیعتاً .کنند  عمل موفق طور به انسانی های ظرفیت

 ارتقای برای ها بنگاه رو همین از .شود می بیشتر آموزش بنابراین، و متخصص انسانی نیروی  نقش و اهمیت باشد،

 که گونه همان مهارت، وکسب آموزش به منابع اختصاص .دارند و داشته  انسانی گذاری سرمایه به ای ویژه  وجه سودآوری،ت

 دهه اواخر  به زمینه این در مند نظام و جدی عزم اما بوده نظران صاحب توجه مورد نیز دور های گذشته در شد، اشاره  آن به

 و کشورها اقتصادی رشد منابع و  ماهیت درک به عالقمند اقتصاددانان  که زمانی، گردد برمی میالدی 8932 دهه اوایل و 8952

 خرد علمی  های تحلیل حوزه تدریج به .بودند  کالن سطح در انسانی منابع روی بر  گذاری سرمایه های انگیزه ترتیب بدین

 .گرفت قرار انسانی گذاری سرمایه  های تحلیل جرگه در نیز (ها بنگاه و افراد رفتار تحلیل یعنی)

 قابل انسانی گذاری سرمایه با ارتباط در (کالن های تحلیل  دیگری و خرد های تحلیل یکی) کلی بستر فوق دو نکات به توجه با

 بنای  انسانی، سنگ سرمایه نظریه و شد  ارائه «انسانی سرمایه نظریه»معرفی  با ها تحلیل این نظری چارچوب .است  تفکیک

 ویژگی دو دارای انسانی منابع  روی بر گذاری نظریه سرمایه این  مبنای بر .گردید آموزش اقتصادی  های تحلیل از بسیاری اصلی

افراد  که این دوم و دهد می افزایش را آموزش تحت افراد مولد های ظرفیت ها گذاری سرمایه  این اینکه نخست :است  اساسی

 کالن، سطح در چه و خرد سطح در نظریه چه این منظر از .دهند می  انجام انسانی گذاری سرمایه آتی منافع بمنظور (عامالن)

 .باشد می آموزش در منابع تخصیص برای ها دولت و افراد رفتار کننده تبیین و کننده توجیه( مادی غیر و مادی از اعم)آتی  منافع

 .یابد می اختصاص مولد  های ظرفیت افزایش جهت آتی منافع  کسب منظور به توجهی قابل منابع دیگر عبارت به
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 و گیرد قرار توجه مورد  جدی طور به انسانی های توانمندی  توسعه به مربوط امور شد سبب مزبور علمی کشفیات حال هر به

 سطوح در منابع، تخصیص بر انسانی سرمایه  نظریه تأثیرگذاری این .نماید فراهم را جوامع در منابع تخصیص تجدید  موجبات

 افراد، و خانواده سطح در شد، ها دولت بودجه در آموزش  به ویژه توجه کالن، سطح در :یعنی. است افتاده اتفاق مختلف

 به توجه بنگاه، سطح درو  یافت اختصاص آموزش امر به ها خانواده توسط بیشتری  بودجه و افزایش آموزش شخصی  تقاضای

 عامل کیفیت بهبود امر به منابع  تخصیص با ارتباط در ترتیب بدین .گرفت قرار  جدی اقبال مورد انسانی منابع توسعه  سیاست

  های بنگاه و ها، خانواده و افراد جامعه،  نماینده عنوان به دولت :از عبارتند که هستند مؤثر گیر تصمیم عامل یا گروه سه انسانی،

 های گذاری سرمایه «بودن ورزا بهره»به توجه ،با ها گروه این همه انسانی سرمایه نظریه  های تحلیل منظر از .ها سازمان و اقتصادی

 لزوماً ها گروه این از هریک  برای آتی منافع البته .دهند می اختصاص  آموزش به را الزم منابع آتی، منافع منظور به و انسانی

 مطرح منافع عنوان به آتی  دریافتی سطح افزایش عمدتاً ها خانواده و افراد برای مثال بعنوان .نیست ها گروه سایر مشابه

 افزایش به عمدتاً اقتصادی  های بنگاه .باشد می توجه مورد جامعه  برای اقتصادی توسعه و رشد تحقق دولت نظر از .باشد می

 الگوی که گونه همان. کند می  تعیین را بنگاه سودآوری که دارند عنایت  انسانی گذاری سرمایه از ناشی انسانی  منابع وری بهره

 افراد وری بهره  ارتقای و رشد طریق از آموزشی  گذاری سرمایه اساسی پیامدهای و آثار دارد، می بیان فوق نمودار  مفهومی

 در البته که کند می پیدا ضرورت  وری بهره بر آموزش تأثیرگذاری  سازوکارهای شناخت دلیل همین  به .شود می حاصل

 انجام  ای گسترده های کاوش اقتصاددانان انسانی، گذاری سرمایه بودن ورزا بهره  اساسی علل و سازوکارها این خصوص

 که نمود اذعان بایستی ،(تربیتی علوم و روانشناسی مانند)  علمی های شاخه سایر های یافته  اتکای به وجود این با .اند نداده

 افزایش  مختلفی جهات از انسانی نیروی  توانمندی شود می سبب آموزش  دوران طی شده کسب های تخصص و ها مهارت

  وجه چهار که است ارائه قابل «وری بهره بر آموزش تأثیرگذاری  سازوکارهای» عنوان تحت عوامل این مجموعه .یابد

 :گیرد می بر در زیر صورت به را (وری بهره بر آموزش  تأثیرگذاری چگونگی) تأثیرگذاری

 «کار دادن  انجام بهتر»های راه یادگیری (8

 کار انجام برای «جدید های راه»یادگیری (0

 بر تخصص  کارهای دادن انجام یادگیری (6

 (فنی-علمی اکتشافات از  ناشی)جدید  کارهای فراگیری (1

 انسانی منابع توسعه ابعاد
انسانی،  های ظرفیت از مناسب  استفاده و انسانی های ظرفیت  توسعه :باشد می اساسی و مهم بعد دو دارای انسانی منابع رویکرد

 .که در ادامه به بررسی تفصیلی و تحلیل هر یک خواهیم پرداخت

 اندوزی تجربه و یادگیری ،(رسمی غیر و رسمی)آموزش : انسانی های ظرفیت توسعه( 8)

یادگیری  و آموزش  یعنی اساسی طریق دو از شود می مربوط مهارتی و فکری های توانمندی  به که انسانی های ظرفیت

 در «رسمی های آموزش» .باشد می  رسمی غیر و رسمی های آموزش شامل خود نوبه به آموزش .یابد می توسعه( اندوزی تجربه)

 نظام توسط ها آموزش قبیل این شود؛ طبیعتاً می  تحصیلی مدرک اخذ به منجر که  است هایی آموزش از دسته آن بردارنده

 از خارج غالباً و نشده  مدرک اخذ به منجر که ها آموزش  انواع سایر .شوند می نظارت یا و عرضه کشور یک آموزش رسمی

 بر ها آموزش  فوق، انواع بندی تقسیم بر عالوه. هستند  معروف«رسمی غیر های آموزش«  شوند، به می فراهم آموزش  رسمی نظام
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 بر یا و عمومی های مهارت تعلیم بر  است ممکن ها آموزش یعنی .شوند می  تفکیک نیز آن بودن پیشرفته  درجه و سطح حسب

 است معروف (متوسطه و پایه) «عمومی های آموزش»  به عموماً نخست گروه .باشند متمرکز  پیشرفته های تخصص و ها مهارت

 قبیل این رود می انتظار که است «دانشگاهی و عالی های آموزش»شامل  دوم غالباً  گروه.گیرد می بر در را دیپلم درجه اخذ تا که

 اصلی ترتیب ویژگی  بدین .دهد ارائه خاص حرف و مشاغل  انجام برای را تخصصی های مهارت و ها، دانش آموزش

  تخصصی، برای و عالی های آموزش اما باشد می مختلف های حرفه و  مشاغل در آن کاربرد عمومی، قابلیت  های آموزش

 .هستند  ثمربخش و مؤثر خاص مشاغل

 سطح ارتقای تحصیلی به سطوح  تمام شک بدون .است کردن حساب و خواندن، نوشتن توانایی  شامل «عمومی های مهارت»

 خواندن نوع دیگر عبارت به .دارد وجود مختلف  سطوح در هایی تفاوتنوع،  لحاظ از  که کنند؛ هرچند می کمک ها مهارت  این

 بیشتر کار تحصیل، پیچیدگی  سطح افزایش با مسلماً .نیست عالی و متوسطه سطوح مانند پایه، به سطح در خواندنی متون و

حال  این با. نمود استدالل توان می (کردن حساب و نوشتن های مهارت یعنی)ها  مهارت سایر منوال برای همین شود؛ به می

 اما سهم متوسطه بیشترین و پایه  های در شکل ذیل مشهود است آموزش که گونه همان .دارد وجود نیز اساسی تفاوت یک

 .دارند و داشته عمومی های مهارت  فراگیری یا گیری شکل در را تأثیر و نقش عالی،کمترین های آموزش

 
 تاثیر انواع آموزشها بر توسعه مهارت -9 شکل

 ها مهارت این .گیرند می شکل  عالی های آموزش طریق از عمده طور عمومی، به های مهارت خالف بر «تخصصی های مهارت»

 بعنوان .باشند می... و  گیری تصمیم های مهارت ارتباطی، های شناختی، مهارت یا  معرفتی های فنی، مهارت های مهارت شامل

  تدوین مبانی و ریز، فنون برنامه یک. گیرد می فرا را جراحی عمل انجام  آموزشی، چگونگی دوره طول در  جراح ل یکمثا

 رود می انتظار  مکانیک مهندس از یک .نماید می کسب مربوطه تخصصی های دوره کردن  طی با را ذیربط های مهارت و برنامه

و  تعویض یا فنی، تعمیر ابزار  طراحی شامل)مکانیکی  های فعالیت  برای الزم فنی های خود، مهارت عالی  تحصیالت طول در

 تحلیلگران  خاص های مهارت و عالی، فنون  تحصیالت دوران اقتصادی در مسائل گر تحلیل یا متخصص یک .گیرد فرا را ...(

 های فراگیران، توانمندی  به که هستند فنی-علمی های مهارت جزو ها مهارت قبیل این .آورد می  بدست را اقتصادی مسائل

 و بحث تخصصی های مهارت انواع سایر برای توان مشابه می طریق به) دهد می را خاص های فعالیت انجام  برای خاص

 ثمربخشی و کاربرد  که نیستند ای گونه بحث به مورد  تخصصی های مهارت که است الزم  نکته این البته ذکر. (نمود استدالل

 ممکن ها مهارت قبیل این بلکه اصوالً .باشد صفر ها فعالیت سایر در و درصد صد  صورت نظر به مورد های فعالیت  برای آنها

 هدفگذاری های فعالیت در  تأثیرگذاری میزان که رود می انتظار  که باشند، هرچند مؤثر ها فعالیت از ای گسترده طیف برای است

  باالتری حد در مشاغل و ها فعالیت از وسیعی طیف برای ها مهارت برخی  بودن مؤثر درجه این، بر عالوه .باشد بیشتر شده
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 قابلیت فنی، های مهارت با مقایسه در (دیگران با کردن برقرار ارتباط توان یعنی) ارتباطی  های مهارت نمونه برای .دارد قرار

 و حرفه بین تطابق عدم  که است این حاضر مطالعه  اصلی هدف با مرتبط و اساسی  نکته حال هر در .دارد بیشتری کاربرد

 یعنی)  وری بهره رشد بر ها آموزش تأثیر  زمینه در نظر مورد اهداف از بخشی  که شد خواهد سبب افراد، تخصصی  های مهارت

 .شد خواهد انسانی  منابع اتالف سبب مشکالتی چنین دیگر عبارت به .نشود محقق (انسانی  های توانمندی رسیدن ثمر به

 انسانی منابع  توسعه و عالی آموزش

 شد این اشاره که همانگونه. دارد تخصصی و عمومی های مهارت ایجاد و بهبود در ای کننده تعیین  نقش عالی مسلماً آموزش

 تحصیالت سطح افزایش با .باشد می تخصصی های مهارت  توسعه ناحیه از بیشتر انسانی  های توانمندی ارتقای زمینه در  نقش

 و عالی های آموزش  سطح افزایش با که ای گونه به گیرند می خود به ای ویژه ماهیت و شکل نیز تخصصی های مهارت عالی،

  مثال چنانچه برای .شود می محدودتر نیز آن فعالیتی-ای حرفه دامنه و شده تر تخصصی، خاص های مهارت دانشگاهی،

 و تر عمومی اکتسابی  های پزشکی، مهارت های آموزش  نخست های دوره و ها سال شوند، در  گرفته نظر در پزشکی تحصیالت

  تخصصی، ضمن فوق و تخصصی  مدارج اخذ و آموزشی های دوره سطح  ارتقای با .است تر وسیع نسبتاً آن کاربرد قابلیت

 های مهارت بگیریم، نظر در را قلب تخصص فوق اگر .شود می محدودتر نیز آن کاربرد  شده، قابلیت تر خاص ها مهارت که این

ها  بیماری انواع سایر تا داشت خواهد اثربخش و مؤثر کاربرد قلبی  های بیماری برای آموزشی عمدتاً  دوره این در شده کسب

 رود می انتظار  که است این مهم و اساسی  نکته. (نمود ارائه توان می مشابهی  تخصصی، تحلیل های حوزه سایر  برای)

هستند،  جدید و مؤثر های مهارت  صاحبان که این رود، ضمن می باالتر  تخصصشان سطح چه هر مقاطع  این التحصیالن فارغ

 .باشند خود تخصصی  های حوزه در اساسی تغییرات ایجاد  بانی

 و غیررسمی های آموزش رسمی، عالی آموزش بر شد، عالوه  اشاره قبالً که گونه تخصص، همان و مهارت تأمین منشأ لحاظ از

  تأمین راه لذا تنها .دارند نیاز مورد  های تخصص و ها مهارت گیری شکل در ای کننده تعیین کار نیز نقش ضمن  یادگیری نیز

 نمودار .باشد توجه قابل تواند می ها روش سایر سهم نیست؛( دانشگاهی)رسمی های آموزش  تخصصی، ارائه و مهارتی نیازهای

 حدود  که شود می مالحظه .دهد می نشان را التحصیالن فارغ شغلی توانمندی  تشکیل بر فوق طریق سه از را یک هر سهم زیر

 درصد 26 حدود دانشگاهی  های آموزش سهم .آید می بدست کار ضمن یادگیری و تجربه طریق از شغلی توانمندی درصد 25

 و (رسمی غیر و رسمی از اعم)  آموزش طریق از تخصص و مهارت تولید ها، روش در تنوع بر عالوه .است شده  ارزیابی

 توسعه یا تولید دیگر  عبارت به .باشند یکدیگر جانشین دیگر، طرف از و مکمل توانند می سو یک از کار ضمن یادگیری

  طریق از ناگزیر دیگر، بخشی و بود خواهد تر مناسب رسمی های آموزش  طریق از ها تخصص و ها مهارت از بخشی

 تأمین های روش طبیعتاً شرایطی چنین در .شوند  تأمین بایستی اندوزی تجربه طریق از صرفاً یا و غیررسمی های آموزش

 از را نیاز مورد های تخصص و ها مهارت توان می خاص مناسباتی و شرایط در .یکدیگرند مکمل مزبور،  تخصص و مهارت

 های آموزش  مالی منابع که آنجا از .شود می  مطرح «جانشینی» مقوله اینجا در  که نمود تأمین فوق روش سه از یک هر طریق

 آموزش رسمی امکانات از دهند می ترجیح اقتصادی کارفرمایان اصوالً شود، می تأمین جامعه کل و دولت توسط رسمی

 و مهارتی  های نیازمندی تأمین زمینه در موجود های پیچیدگی راستا، این در  توجه قابل نکته حال هر در .نمایند  استفاده

 و انسانی نیروی ریزان برنامه کار که است تخصص و مهارت تولید منشاءهای بین منطقی تعامل و ارتباط ایجاد و تخصصی

 جامعه نیاز مورد متخصصین از هریک های ویژگی شناخت رو همین از .کند می حساس و  مشکل بسیار را آموزشی ریزان برنامه

 .است بسیار  اهمیت حایز آن تأمین چگونگی و



  73 کار بازار و آموزش سیستم با مرتبط تحقیقات فراتحلیل
 

 

 های انسانی استفاده مناسب از ظرفیت( 0)
 است نیاز مورد ای گسترده و متنوع تخصصی های مهارت کشور، یک توسعه فرایند طول در  که شد اشاره گذشته مباحث در

  رود، نوع می افراد باالتر آموزش سطح  چه دیگر هر طرف از .نماید می فراهم را تخصصی های مهارت ، این(عالی)  آموزش که

 و وری بهره رشد زمینه در را انتظار مورد آثار زمانی تنها  اکتسابی های مهارت طبیعتاً .شود می تر آن تخصصی دامنه و ها مهارت

 مورد و شوند گرفته بکار عمل رشده، د  تدوین های برنامه طبق ها تخصص و ها مهارت که کرد خواهد ایفاء جوامع  پیشرفت

 توسعه رویکرد  دوم محور حقیقت در (ها تخصص و ها مهارت جذب ظرفیت و توان یعنی)  مسأله این .گیرند قرار برداری بهره

 و بسترها مهمترین .دارد قرار ها تخصص و ها مهارت جذب روی پیش  مختلفی عمل موانع در .دهد می  تشکیل را انسانی منابع

 :برشمرد زیر صورت به  توان می را توسعه فرایند در ها تخصص و ها مهارت اثربخشی کاهش بر مؤثر  عوامل

 (بیکاران و غیرفعال عالی تحصیالت دارندگان از اعم)کار  بازار به ورود عدم 

 مغزها مهاجرت 

 ها تخصص از استفاده  برای انگیزه نبود اما مهارت و تخصص و فعالیت/شغل بین تطابق وجود 

 ها مهارت و تخصص و فعالیت/ شغل بین تطابق وجود عدم 

  و... 

 
 های مورد نیاز یک جامعه هرم تخصص - 1 شکل

 هر به دیده آموزش افراد اما شود انجام وجه بهترین به آموزشی  گذاری سرمایه طریق از انسانی  های ظرفیت توسعه که زمانی

 در ها تخصص از بخش این ، عمالً(کار جویندگان و بیکاران کارافتادگان، دار، از خانه  زنان مانند)نشوند  کار بازار دلیلی وارد

 ثمربخش غیر شده ایجاد  های انسانی، ظرفیت منابع توسعه رویکرد لحاظ از گرفت و نخواهد قرار  توسعه و رشد فرایند

 .بود خواهند
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 یا جوامع .دارد وجود ای جامعه هر در المللی بین  های مهاجرت پدیده .شود می مربوط  متخصصین مهاجرت به دوم شق

 ساله هر و باشند می مهاجرفرست عمدتاً که است ای بگونه توسعه  حال در جوامع وضعیت. مهاجرپذیر یا هستند مهاجرفرست

 مهاجر، از نیروهای اصوالً .بدهند دست از را خود  عالی تحصیالت دارای و متخصص  نیروهای از زیادی عده است ممکن

 ریزی برنامه شود می سبب مهاجرت پدیده صورت هر در .دارند قرار باالیی  درجه شده در کسب های تخصص  کیفیت لحاظ

 .بشود  ناکارآمدی و نقصان دچار توسعه فرآیند در انسانی نیروی

 نیروی است شرایطی ممکن در یعنی .باشد شده می ایجاد  های مهارت اثربخشی کاهش بر مؤثر  عوامل از دیگری نوع «انگیزه»

 البته و نظر مورد  حرفه و فعالیت به التحصیلی فارغ از پس و بیینند را الزم های آموزش شده، تدوین های برنامه مطابق  انسانی

 که مناسب ساختارهای و  الزم های انگیزه چنانچه شوند؛ اما کار  شده جذب کسب تخصص و تحصیلی  رشته بر منطبق

 های تخصص و ها مهارت از بخشی عمل در باشد، نداشته نمایند وجود ها تخصص از مؤثر استفاده به وادار را انسانی  نیروهای

 .ماند خواهد باقی  استفاده شده بال ایجاد

 بودن فراهم فرض با. است «تطابق عدم»شده، مقوله ایجاد  های تخصص و ها مهارت اثربخشی  کاهش زمینه در بعدی عامل

باشد،  برقرار  مناسبی تطابق کاری زمینه و آمده  بدست های مهارت بین که زمانی ،(الزم های انگیزه مانند)مناسب  شرایط سایر

 غیر در .گذاشت خواهند جا به توسعه فرایند نهایت و وری بهره رشد بر مناسبی تأثیر آمده بدست  های تخصص و ها مهارت

 عبارت به. بود خواهد کمتر تأثیرگذاری  باشد، درجه کمتر تطابق چقدر هر .شد نخواهد حاصل انتظار مورد آثار صورت، این

 برقرار فعالیت یا شغل و  تخصص بین منطقی تطابق که آنست  الزم آمده، شرط بدست های مهارت از مؤثر استفاده دیگر برای

 .شود می بیشتر عالی تحصیالت  سطح افزایش مساله با این حساسیت. شود

 آموزشی  گذاری سرمایه و انسانی منابع  توسعه برای کشور آتی  های گیری جهت تبیین
 که دهد می اسالمی، نشان انقالب پیروزی از پس ویژه گذشته به دهه چند در انسانی منابع توسعه روند و آماری بررسی

  توسعه و رشد بر حال تأکید این با .اند کرده تجربه را ای سابقه بی تحوّل و توجه قابل رشد انسانی منابع توسعه  های شاخص

مهم،  مسأله این  تبیین برای .باشد می کشور اساسی  های جهتگیری و ها اولویت از یکی  عنوان به همچنان انسانی های سرمایه

 قسمت ارائه این مطالب  ادامه در کشور ساله بیست انداز چشم و توسعه چهارم برنامه مستندات و مواد از مرتبط شواهد

 .شود می

 موارد و انسانی های ظرفیت  توسعه به ناظر موارد یعنی  دسته کشور، به دو توسعه چهارم برنامه در انسانی منابع توسعه مسائل

 برنامه های اولویت و راستا احکام همین در .هستند  تفکیک قابل (وری بهره ارتقای)  انسانی های ظرفیت از استفاده بر  معطوف

  اول بعد یعنی)انسانی  های ظرفیت  توسعه به مربوط احکام .شوند می  ارائه و اشاره، بررسی مورد محور دو  تفکیک به چهارم

 شده ارائه شواهد و مباحث .دهند می قرار توجه و تأکید مورد را انسانی گذاری سرمایه  ، اهمیت(انسانی منابع توسعه رویکرد

 تصویر انسانی به منابع توسعه رویکرد دوم بعد به را چهارم برنامه  توجهات ، میزان(ها ظرفیت از استفاده  یعنی)دوم  قسمت در

 .کشید خواهند
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 ها ظرفیت توسعه
 .گیرد قرار توجه مورد مختلفی زوایای رود می انتظار ها، روش و ابعاد گستردگی به توجه با انسانی، های ظرفیت توسعه برای

-عالی، فنی تحصیالت ویژه به)  رسمی های آموزش شامل دیگر سوی از و غیررسمی های آموزش شامل سو یک از زوایا این

 مستندات و چهارم  برنامه محورهای مهمترین قسمت این حال در هر در .باشد می (کاربردی-تخصصی های آموزش ای و حرفه

 ارائه زیر صورت اند، به گرفته قرار توجه مورد کشور ساله بیست انداز چشم  متعالی اهداف از بخشی تأمین  برای آن، که اصلی

 :شوند می

 امور مانند مختلف  های حوزه در)آنان  مهارت ارتقای و دانش سازی هنگام به و انسانی  نیروی تربیت و سازی ظرفیت 

  مقابله هنری،-فرهنگی آمار، امور و اطالعات گردآوری و تحقیقاتی زیربنایی، امور قضایی، امور امور دولت، اجرایی

 ...(مترقبه و  غیر حوادث با

 امکانات، تجهیزات  کیفی و کمی نگهداری و بهسازی بازسازی، با موجود آموزشی  های ظرفیت از مناسب گیری بهره 

 مازاد  امکانات واگذاری و آموزشی مراکز  انسانی نیروی و

 از پشتیبانی دولتی، غیر بخش مدیران تربیت و  فناوری مدیریت نیاز، توسعه مورد  انسانی نیروی کاربردی آموزش 

  واحدهای در گذاری سرمایه و فناوری های شهرک و رشد مراکز ایجاد از حمایت و کمک تحقیقات، و مطالعات

 مشارکت با  دولتی غیر خطرپذیر گذار سرمایه  های صندوق ایجاد در مشارکت و آنها درون نیاز مورد خدماتی

 صنایع  گونه این نفوذ های حوزه در  تخصصی های تشکل

 توسعه بر تاکید با شده ارائه های آموزش کیفی  سطح ارتقای و غیردولتی ای حرفه و فنی آموزش مراکز توسعه 

 حمایتی  های آموزش

 ها دانشگاه التحصیالن فارغ و جوانان، زنان برای کارآفرینی  آموزش های دوره برگزاری 

 از خارج  مقیم ایرانیان انسانی و مالی منابع  جذب منظور به متخصص انسانی  نیروهای تربیت و آموزش ارتقای 

 8615 سال پایان تا کشور

 رسمی، برگزاری  های آموزش طریق از کارآفرینی  توسعه و نوآوری ملی نظام بهبود  جهت الزم انسانی نیروی تامین 

 پیشرو های سازمان و المللی بین  متخصصین از آموزشی، استفاده  های کارگاه

 صالح ذی مراکز و ها دانشگاه توسط متخصص و کاربردی نیروهای تربیت و نیاز مورد آموزشی های دوره برگزاری 

 ربط ذی مراجع نیاز تفکیک به

 و سازی بهینه و سازمان مصوب تشکیالت  سازی متناسب و مسلح نیروهای  انسانی نیروی ساختار در بازنگری 

  به توجه با پرسنل تخصصی  آموزش کیفی و کمی سطح  ارتقای و انسانی نیروی نگهداری و جذب نظام اصالح

 انسانی  های ظرفیت از استفاده محوله های ماموریت و متخصص  انسانی نیروی ابعاد در نیازسنجی

 

 وری بهره آموزش و وری بهره ارتقای

 برنامه در که باشد می متنوعی و متعدد محورهای و ابعاد شامل  وری بهره ارتقای و انسانی های ظرفیت از استفاده یعنی دوم بعد

 که  مواردی یکی :نمود تقسیم گروه دو به  توان می را آنها مجموعه. است گرفته قرار توجه مورد گوناگونی جهات از  چهارم

 طریق از یعنی  مستقیم غیر بطور که دیگری، مواردی دارند و بر در را وری بهره ارتقای یا ها ظرفیت از استفاده مستقیما
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  اشاره قابل زیر صورت به موارد  این حال مهمترین هر در.دارند   توجه مسایل وری به بهره ارتقای  برای مؤثر های آموزش

 :باشند می

 مغزها فرار از جلوگیری و متخصص انسانی  نیروی حفظ برای الزم اقدامات  انجام و تمهیدات بینی پیش 

  ،انسانی نیروی  هرم بهبود و اصالح و تشکیالتی ساختار تقویت و توسعهاصالح 

 جغرافیایی  سطوح در آن توزیع و انسانی  نیروی موجود امکانات و ها ازظرفیت گیری بهره سازی ظرفیت 

 ساالری شایسته  راستای در انسانی نیروی  صالحیت تشخیص و بندی رتبه و مستمر ارزشیابی نظام برقراری 

 انسانی  نیروی کارآیی افزایش منظور  به تنبیه و تشویق نظام اعمال و انسانی نیروی وری بهره افزایش 

 آموزشی  سطوح تمامی در وری بهره  مفاهیم گنجاندن و وری بهره  رسمی های آموزش اشاعه 

 همگانی های رسانه  طریق از وری بهره اشاعه و مختلف های گروه برای وری بهره  آموزشی های دوره برگزاری 

 دولتی بخش در متخصص انسانی نیروهای  سهم افزایش برای مناسب و الزم های مشوق بینی پیش 

 و علمی،فنی  های رشته در کارآمد و مند نظام متشکل، ای مشاوره و دولتی غیر  نهادهای ایجاد برای بسترسازی 

 تخصصی
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 بیکاری و  متخصص نیروی کمبود پارادوکس  تبیین و انسانی های ظرفیت از استفاده میزان تحلیل

 التحصیالن فارغ

 کار بازار در ها تخصص از استفاده و ، بکارگیری(آموزش  طریق از)انسانی  گذاری سرمایه  اساسی اهداف از شک یکی بدون

 لذا .شود تلقی افراد پذیری اشتغال در مؤثر عوامل از یکی عنوان به تواند می تخصص و مهارت این افزایش بر  عالوه .باشد می

 به واقعیت در است توانسته انسانی های ظرفیت  توسعه و رشد آیا که است این مرحله  این در طرح قابل و اصلی سئواالت

 در  مناسب پاسخ ارائه خیر؟ برای یا نماید  کمک اقتصادی رشد به همچنین و (عالی تحصیالت دارندگان) افراد پذیری اشتغال

 برای و عالی تحصیالت  دارندگان بیکاری نرخ و اشتغال  فعالیت، نرخ نرخ یعنی مهم متغیر سه پذیری، اشتغال وضعیت با رابطه

 .گیرند می قرار تحلیل و بررسی مورد سرانه تولید رشد آموزشی، روند گذاری سرمایه کالن  پیامدهای

 مناطق در و زنان  برای ویژه به)عالی  آموزش طریق از  انسانی منابع توسعه و شد، رشد اشاره  قبل قسمت در که گونه همان

 (کار جویندگان یا بیکاران و  شاغالن شامل)فعال  جمعیت رشد اما. است داشته توجهی قابل و فزاینده رشد روند (روستایی

 افراد تمام  که است آن از حاکی مسأله این .است  نبوده عالی آموزش دارای جمعیت رشد با متناسب عالی تحصیالت  دارای

 عالی تحصیالت دارای  فعال جمعیت مطالعه مورد دوره  طی. اند نشده کار بازار وارد (عالی آموزش  دارندگان)تحصیلکرده 

  کمتری سطح عالی، در تحصیالت  دارندگان رشد درصد 9/6 با مقایسه در که داشته رشد سال در درصد 1/2 متوسط بطور

 .باشد می

 زنان فعال جمعیت که است  آن از زنان، حاکی و مردان تفکیک  به عالی تحصیالت دارای فعال  جمعیت این بررسی بر عالوه

 هم زنان فعال  جمعیت رشد که این ضمن .است  بوده (درصد 1/50 مقابل در 28/8)  مردان به نسبت بیشتری رشد روند  دارای

 شهری مناطق به نسبت  روستایی مناطق در فعال جمعیت کل اما داشته غالب وجه روستایی مناطق  هم و شهری مناطق در

 مناطق در عالی تحصیالت دارندگان فعالیت  نرخ مطالعه مورد دوره وجود طی  این با .است کرده تجربه را باالتری رشد روند

عالی  آموزش موسسات  تحصیلکردگان از ترتیب بخشی بدین. است شده مواجه بیشتری کاهش با (زنان برای بویژه)روستایی 

 نرخ و اشتغال نرخ یعنی دیگر شاخص دو از فعالیت نرخ که این به توجه با. اند نشده کار بازار افزایشی، وارد روندی با و البته

 نیز را شاخص دو این  وضعیت شده بایستی ایجاد انسانی  های ظرفیت بکارگیری میزان ارزیابی  آید، برای می بدست بیکاری

 مثبت رشد انسانی، با منابع های شاخص و ارقام سایر مانند عالی، به  تحصیالت دارای شاغالن .داد قرار تحلیل و بررسی مورد

 این بررسی .است داشته رشد  سال در درصد 1/6 متوسط بطور (زن و مرد)شاغالن  کل که ای گونه به  بوده همراه توجهی قابل

 با مقایسه در زنان و شهری شاغالن با مقایسه در روستایی شاغالن که دهد می  نشان جنسیت و مناطق حسب بر  شاخص

 دارندگان (فعال  جمعیت به شاغالن نسبت یعنی)  اشتغال حال، نرخ این با .اند کرده تجربه را باالتری  اشتغال مردان، رشد

 کاهش .است نموده طی کاهش روند 8625 سال از پس شاخص این  بلکه نکرده تجربه افزایشی روند تنها  عالی نه تحصیالت

 بررسی عالی از تحصیالت. است بوده بیشتر ها گروه سایر با مقایسه زنان در برای ویژه به روستایی و مناطق برای اشتغال  نرخ

 مالحظه  فوق در .است تبیین و تصویر قابل  بخوبی (دو این بین تنگاتنگ ارتباط لحاظ به)شاغالن  و فعال جمعیت  شاخص دو

 تحصیالت دارندگان تعداد که رود می انتظار است، لذا بوده شاغالن رشد از بیشتر نسبی بطور فعال  جمعیت رشد که گردید

 شده محقق ایران  جامعه در مسأله این که یابیم می در شواهد بررسی با .یابد افزایش  مطالعه مورد دوره طی کار متقاضی  عالی

 رقم این  که اند کرده رشد 68/2 متوسط بطور کار متقاضی دانشگاهی تحصیالت  دارندگان نظر، کل مورد دوره  یعنی طی .است

 نمونه برای .است بوده مردان از بیشتر زنان برای کلی بطور شهری و  مناطق از بیشتر روستایی مناطق در کار متقاضیان برای
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 نکته این دهنده  نشان که بوده درصد 20 حدود روستایی مناطق در عالی تحصیالت  دارای زن بیکار جمعیت رشد متوسط

. اند گرفته قرار بیکاران زمره در لذا و نبوده شغل یافتن به قادر آنها نفر  یک از کار، بیش متقاضی نفر چهار هر از که باشد می

 و روستایی  مناطق برای مخصوصاً)نیز  بیکاری  بوده، نرخ ، فزاینده8625 از بعد بویژه بیکار جمعیت رشد که این بر عالوه

 .است کرده  تجربه صعودی روند (زنان

 توسعه ناحیه از که این  ضمن (5568-6168)های سال  طی ایران جامعه که یابیم درمی فوق  های یافته و شواهد به توجه با

 کار، بازار در ها ظرفیت این بکارگیری  زمینه در اما کرده، تجربه را توجهی  قابل مثبت تحوالت و روند انسانی،  های ظرفیت

 از زیادی بخش بلکه .دهند نمی  نشان را همسویی و مناسب  تحوالت (آنها نسبی های موقعیت و ها نرخ لحاظ از) ها شاخص

 کار، جویندگان  صورت به چه و کار بازار به نشدن وارد  صورت به چه عالی، آموزش طریق از شده انجام های گذاری سرمایه

 .اند مانده استفاده بال و نشده گرفته بکار
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 سرانه تولید رشد روند :انسانی های ظرفیت  بکارگیری اقتصادی پیامدهای
 بعنوان)سرانه   داخلی ناخالص تولید انسانی، رشد های ظرفیت از استفاده یا بکارگیری از ناشی پیامدهای و آثار تحلیل برای

 که گرفته قرار توجه عالی، مورد تحصیالت طریق از بویژه انسانی های ظرفیت  توسعه وضعیت و (اقتصادی پیشرفت معیار

 .شوند می ارائه زیر صورت به ارتباط این در اساسی های یافته

 کل برای  بویژه)آموزشی  گذاری سرمایه پیامدهای مهمترین از یکی  عنوان آن، به تحوّل روند و سرانه تولید رشد لحاظ از

 سال ارقام با مقایسه در بلکه نداشته مناسبی وضعیت وجه هیچ به دهند، ایران می  نشان تجربی شواهد که گونه ، همان(جامعه

 همواره مقایسه مورد کشورهای در سرانه تولید روند که است حالی در این .است داشته  کاهش ایران در سرانه ، تولید8925

 جنوبی کره و بوده سرانه تولید مقادیر باالترین  دارای ترتیب به آمریکا و ژاپن کشورهای که ای گونه به  است بوده رشد به رو

 .اند کرده تجربه را اقتصادی رشد باالترین  مالزی و

 قابل بطور  انسانی سرمایه گذشته، تشکیل های دهه طی که باشند می  اساسی نکته این موید شده ارائه ترتیب شواهد بدین

 نبوده مناسب دستآوردها و روندها انتظار بهیچ وجه مورد پیامدهای و ها سرمایه  این بکارگیری حوزه در اما شده انجام توجهی

 چه و عمومی های حوزه در چه)دانشگاهی  تحصیالت آموزشی بویژه گذاری سرمایه  توسعه به حال توجه این با .است

 اهداف به دستیابی برای مسیر ترین معقول واقع مهم در این .باشد می دولت جدی  های اولویت ، جزو(کاربردی-تخصصی

 از خصوص به را منطقه «نخست  موقعیت»توسعه،  انداز چشم دوره پایان در بتواند که  است کشور ساله بیست انداز چشم

 روی انسانی پیش های سرمایه و  منابع زمینه در جدی تناقض ترتیب یک بدین .آورد بدست فنی-علمی توسعه جهت

 بکارگیری با ارتباط در مخصوصاً  اساسی های چالش بروز سبب تناقض این .دارد قرار کشور  سیاستمداران و دولتمردان

است  شده انسانی عامل کیفیت  توسعه نحوه همچنین و کشور ای توسعه اهداف به حصول  برای انسانی های ظرفیت

 .(نادری ابولقاسم دکتر التحصیالن، فارغ بیکاری و متخصص انسانی نیروی کمبود پارادوکس)

 



  77 کار بازار و آموزش سیستم با مرتبط تحقیقات فراتحلیل
 

 التحصیالن فارغ بیکاری بر تاثیرگذار عوامل و علل( 3

 مشخص و گرفته قرار بررسی مورد انسانی نیروی و کار بازار عالی، آموزش نظام میان تعامل و ارتباط الذکر، فوق مقاالت طی

 آموزش دادن انطباق در عالی آموزش نظام ساختاری ضعف از ناشی دوسیستم، این بین شده ایجاد مهارتی شکاف که گردیده

 باال و انسانی منابع توسعه زمینه در گرفته صورت کالن های گذاری سرمایه و علیرغم باشد می صنعت نیازهای با انسانی نیروی

 .است روبرو متخصص نیروی کمبود با کماکان صنعت و نگردیده حاصل نظر مورد نتایج آموزش، کمی سطح بردن

 ساختاری های نارسایی و کمبودها دلیل به موارد از بعضی در و فرایندی کمبودهای از ناشی مواقع بعضی در مهارتی شکاف

 از موجود شغلی های فرصت با ماهر افراد انطباق در جامعه اشتغالی نظام و عالی آموزش نظام ناتوانی به فرایندی کمبود. است

 به تر است، مشکل که ساختاری کمبودهای اما کند، می اشاره شغلی موجود های موقعیت در کاردان افراد نگرفتن کار به جمله

( 8626) سیاری اکبر علی. کند می داللت بازارکار در موجود های مهارت و تجارت و صنعت های نیازمندی بین موجود شکاف

 و وقت پاره نیروهای کارگیری به از ناشی را ریزی برنامه عالی شورای خصوص به کشور، عالی آموزش نظام ساختاری ضعف

 عوامل از ناشی مهارتی شکاف میزان تحلیل. دارد می اعالم کشور توسعه های برنامه و نیازها از آنان شناخت بودن ناکافی

 در موجود های مهارت جمع سر شناسایی و تحلیل اقتصادی واحد تعیین نیازمند اوالً که است دشوار دلیل این به ساختاری

 یکی که داشت اظهار باید خصوص این در. است سازمانی و فردی شرایط و ها نیازمندی شناسایی مستلزم ثانیاً. است بازارکار

 توانایی ارتباطی، های مهارت نظیر مهمی اجتماعی و عمومی های مهارت در گسترده ضعف  ها، مهارت در جاری کمبود ابعاد از

 در نیز کمبودهایی عالوه، به. است کیفیت تضمین های مهارت و پذیری انعطاف توانایی مسئله، حل مهارت بخش، اثر یادگیری

 این در. است انتقالی نیازهای شناسایی متضمن همچنین، مهم این ثالثاً. دارد وجود تکنولوژیکی و علمی اساسی های مهارت

 به نیستند، آگاه کند، می کمک نوین شرایط به ورود در آنها به که خود نیاز مورد های مهارت از کارفرمایان اغلب خصوص،

 واقعی میزان تعیین که است بدیهی. کنند سازگار موجود مهارتهای فعلی سطح با را خود مهارتی نیازهای مجبورند که طوری

 توجه کنار در بنابراین،. دارد بستگی شده اعالم های مهارت جدیدترین و موجود های مهارت بین تفاوت تعیین به شکاف این

 است، انجامیده بازارکار با نظام این مستمر و منظم ارتباط نبود به که عالی آموزش نظام در ساختاری فرایندی های نارسایی به

 تقاضای های نارسایی و کار نیروی عرضه کمی و شناختی جمعیت های نارسایی نظیر نیز را دیگر اثرگذار های نارسایی نباید

 بر حاکم مقررات و قوانین های نارسایی و کار بازار کیفی نیازهای بودن ناشناخته بازارکار، اطالعات نبودن شفاف کار، نیروی

 را عالی آموزش تناسب که عواملی از یکی زمینه این در(. 8621 نفیسی،) داشت دور نظر از را آن اعمال چگونگی و بازارکار

 با اجتماعی اقتصادی توسعه و عالی آموزش توسعه ارتباطی بی است، برده سؤال زیر را آن یا کرده تضعیف بازارکار با

 در که شود می ناشی آنجا از دانشگاهی التحصیالن فارغ بیکاری معضل واقع در(. 8623 همکاران، و سهرابی) است همدیگر

 شده بینی پیش های ظرفیت دلیل، همین به و است داشته وجود موانعی کشور اجتماعی و اقتصادی توسعه و رشد روند

 آموزش پیوند راهبردهای: عالی آموزش و اشتغال) اند نیافته تحقق توسعه دوم و اول های برنامه قالب در صنعتی و اقتصادی

 .(عزیزی اله نعمت دکتر کار، بازار نیازهای با عالی

 نیز تاثیرگذار عوامل سایر از لیکن. باشد می جامعه اساسی های چالش از یکی دیده آموزش نیروی بیکاری بحران حالیکه در

 از را اجتماعی بحران این آنها، از یک هر که گرفته صورت متعددی های پژوهش راستا همین در و کرد پوشی چشم نمیتوان

 های مولفه اثر بررسی» عنوان تحت ای مقاله طی. است نموده پیشنهاد راهکارهایی نهایتاً و داده قرار بررسی مورد مختلفی ابعاد

 به منتهی ساله پنج زمانی بازه طی که گردیده بیان کرباسی، علیرضا قلم به «کشور در متخصص نیروهای اشتغال بر اقتصادی
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. باشد می پایین کشور کل اشتغال در متخصص شاغالن سهم کماکان ولی شده برابر 0 متخصص شاغالن جمعیت ،8625 سال

 خدمات بخش و  کمترین از کشاورزی بخش که دهد می نشان نیز شغلی اصلی های گروه در شاغالن توزیع وضعیت بررسی

 بمنظور. اند بوده برخوردار متخصص انسانی نیروی جذب نرخ باالترین از( هستند دولتی عمدتاً که) اجتماعی و عمومی

 مذکور مقاله در کارمتخصص، نیروی تقاضای افزایش بر گذار تاثیر عوامل مهمترین از یکی بعنوان تولید مسئله، این بررسی

 .است گرفته قرار پژوهش مورد

 به دیگر طرف از و توسعه عامل عنوان به طرف یک از: دارد دوگانه نقشی اقتصادی، های ریزی برنامه در انسانی نیروی "

 نیروی به توجه بواسطه کشورها نسبی مزیت و است توسعه های تئوری در توجه کانون انسانی نیروی. توسعه هدف عنوان

 در کار نیروی وری بهره به نگاهی شیرازی، خداپرست جلیل) "شود  می مشخص متخصص انسانی نیروی ویژه به و انسانی

 (.ایران

 از فعالیت عمده های گروه وضعیت بررسی به ذیل، شاخص دو مبنای بر موجود وضعیت تحلیل ضمن مقاله این در کرباسی

 خصوصی، بخش و تولیدی های بخش گردیده مشخص نهایت در و پرداخته متخصصین سهم و متخصص نیروی درصد منظر

 :اند نداشته چندانی توفیق متخصص شاغالن جذب در

 8625 تا 8665 سالهای در  اقتصادی عمده های بخش حسب بر شاغل جمعیت توزیع 

 کار نیروی و عالی آموزش 

 8612 سالهای طی کشور در صادرات تغییرات روند بررسی به ابتدا کار، نیروی تقاضای بر موثر عوامل تشریح ضمن ادامه در

 6121 به 8612 سال در دالر میلیون 9/083 از نفتی غیر صادرات کل موجود، اطالعات براساس که شده پرداخته 8621 تا

 به و داشته% 8/9 معادل رشدی ساالنه دوره، این طی صادرات نیز وزنی نظر از. است یافته افزایش 8621 سال در دالر میلیون

. است یافته کاهش 8621 سال در% 28/8 به نزولی روند یک با 8612 سال در% 32/0 از سهم این ، GNP درصدی سهم لحاظ

 تا دوباره و رسیده% 36/3 به رشد یک با 8621 سال در رقم این بطوریکه داشته، نوساناتی مذکور دوره طی در سهم این البته

 .گیرد می پیش را نزولی روند یک8621 سال

 که گردیده بیان متخصص، و کل کار نیروی تقاضای بر صادرات تاثیر نمودن مشخص بمنظور مربوطه، آمارهای ارائه از بعد

 John Fei, Shirly Kuo, Gustav توسط مطالعه) است شده اثبات امری کار، نیروی جذب بر صادرات رشد تاثیرگذاری

Rains .)ذیل نتایج توان می اساس این بر که گرفته صورت ریاضی معادالت از استفاده با ایران در مطلب این آزمون ادامه در 

 :نمود استنباط را

 است کار نیروی به سرمایه جانشینی اثر از بیشتر کل اشتغال بر تولید اثر 

 دارد صادرات رشد به نسبت کار نیروی اشتغال بر بیشتری تاثیر صادراتی غیر تولید 

 نیروی اشتغال بر آن دنبال به و کل اشتغال بر بیشتری دارتر معنی تاثیر صادرات توسعه به نسبت داخلی تولید توسعه 

 داشت خواهد متخصص

 است صادرات تقاضای رشد از تر اهمیت با داخلی تقاضای رشد به توجه اساس این بر 
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 خصوصی های سرمایه جذب بنابراین. است سرمایه ذخایر متخصص کار نیروی اشتغال بر موثر عوامل از دیگر یکی 

 اشتغال بر اقتصادی های مولفه اثر بررسی) است موثر اشتغال افزایش در دولتی گذاری سرمایه کنار در خارجی و

 (کرباسی علیرضا کشور متخصص نیروهای

 اتفاق آن عوامل و علل بین است ممکن ولی شده، پذیرفته محققین همه بین در ما، جامعه در بیکاری معضل که است بدیهی

 که صورتی در دیگری پژوهش مبنای بر. باشد پرداخته قضیه به خود تخصصی دیدگاه از کس هر و باشد نداشته وجود نظر

 آنرا توان می مالی و پولی های سیاست طریق از کل تقاضای ارتقای بواسطه باشد، کل تقاضای کاهش از ناشی بیکاری گسترش

 یا و تقاضا ناکارایی از ناشی دیگر بیکاری تبیین باشد، دخیل بیکاری گسترش در سیاسی عوامل چنانچه لیکن. نمود برطرف

 فرضیه نویسنده بنابراین. گیرد قرار تحلیل و تجزیه مورد ساختاری نوع از بیکاری چارچوب در بایست می و نبوده اصطکاکی

 طی کشور دانشگاهی التحصیالن فارغ بیکاری سطح از ای مالحظه قابل درصد که داده قرار اساس این بر را خود تحقیق اساسی

 تحوالت به توجه با و ساختاری بیکاری انواع ماهیت و تعریف بر مروری ضمن لذا. است ساختاری نوع از اخیر، دهه یک

 در کشور کل بیکاران درصد 0/1 حدود از آنـان سهم افزایش ویژه به دانشگاهی بیکاران و شاغلین سهم و تعداد به مربوط

 بــا مرتبط نــظرات چارچوب در بیــکاری از دستــه این عــوامل و علل ،8612 سال در درصد 0/88 سطح به 8625 سال

 .است گرفته قرار بررسی و تحلیل مورد ساختاری بیکاری انــواع

 چارچوب این در آموختگان دانش بیکاری عوامل و علل بررسی به ذیل شرح به ساختاری بیکاری انواع بندی تقسیم با

 :شود می پرداخته

 جمعیتی تحوالت بیکاری 

 ها مهارت تطبیق عدم بیکاری 

 ای منطقه و جغرافیایی تطبیق عدم بیکاری 

 نهادی ناپذیری انعطاف بیکاری 

 ای سرمایه ساختار تجدید بیکاری 

 اشتغال قابلیت عدم بیکاری 

 واسطه به کار عرضه و جمعیتی تحوالت ساختار آن، بر موثر عوامل و بیکاری ذخیره:  مباحث به نگاهی با ابتدا محقق

 این عوامل و علل بررسی به دانشگاهی، التحصیالن فارغ جذب چگونگی و کار بازار و تقاضا ساختار نیز و آموزشی تحوالت

 بیکاری چارچوب در التحصیالن فارغ بیکاری اصلی علت که است رسیده نتیجه این به خود بندی جمع در و پرداخته معضل

 .(بیابانی، جهانگیر ساختاری؛ بیکاری و دانشگاهی التحصیالن فارغ بیکاری) است تبیین قابل ساختاری

 بودند کرده سعی کدام هر که شد پرداخته مختلف های نگرش با حوزه این پژوهشگران از تعدادی نظرات نقطه به اینجا این تا

 که بود برجسته بسیار نکته این به اشاره آنها در که کنند توجه ان به منظر یک از حل راه ارائه و معضل این یابی ریشه در

 عملکرد کار بازار نیاز مورد و زبده نیروی پرورش در که باشد می عالی اموزش نظام کارکرد ضعف دلیل به مهارتی شکاف

 تناسب ایجاد در عالی آموزش نظام نبودن موفق رویکرد با که پردازیم می ای مقاله به اینجا در بنابراین. است نداشته قبولی قابل

 را آن کار، بازار نیاز مورد های توانایی و ها مهارت با ها دانشگاه در موجود تحصیلی های رشته آموزشی مواد و فرایندها بین

 نظام های فرصت و ها چالش به مقاله این در وی .داند می اشتغال و کاریابی در التحصالن فارغ نبودن موفق عامل مهمترین
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 پردازد، می دورنی عوامل و بیرونی عوامل بعد دو از کار بازار نیاز مورد انسانی نیروی مهارتی نیازهای تامین در عالی آموزش

 رامین قلم به مقاله این. داند می عالی آموزش نظام کنترل و فعالیت حوزه از خارج را بیرونی عوامل از برخی که چند هر

 :است شده منتشر 8610 ماه مهر در و رحمانی

 

 :درونی عوامل( الف)

 گرفته انجام مطالعات براساس: کار بازار آتی نیازهای و ها دانشگاه در دانشجو پذیرش فعلی ظرفیت بین تناسب عدم -8

 شود می کشور کل جمعیت درصد 36 یعنی نفر میلیون 38 بر بالغ 8122 سال تا( سال 85-31) کشور فعال جمعیت

 باید نیز اشتغال سطح پس. داشت خواهد رشد درصد 5/0 معادل سال در فعال جمعیت که معناست بدان و این

 09 باید ایران در 8122 سال تا یعنی شود حفظ فعلی وضعیت تا باشد داشته سال در درصد 5/0 معادل رشدی

 برنامه در مثال عنوان به .گردید اتخاذ کالن های برنامه در تدابیری اساس این بر .شود ایجاد شغلی فرصت میلیون

 بین تناسب عدم جا این در مسئله اما. است شده بینی پیش شغلی فرصت میلیون چهار حدود ایجاد توسعه سوم

 دانشگاه وجودی فلسفه. باشد می ها دانشگاه التحصیالن فارغ تعداد و شده ایجاد تخصصی شغلی های فرصت تعداد

 نیروی پرورش و علمی رشد این که است معنا بدان این آیا اما ،باشد می علمی سطح بردن باال و علم اشاعه

 صنعت، و دانشگاه بین نزدیک ارتباط فقدان ایران در باشد؟ می منطقی امری آنها شغلی آینده به نگاه بدون متخصص

 ای سیلقه اجرای ارشد، مدیران در استراتژیک نگرش عدم ،واقعی آمار فقدان علمی، و دقیق های پژوهش انجام عدم

 برای همزمان ریزی برنامه عدم نیز و مدیر تغییر از پس شده تدوین های برنامه در تغییر و ها مشی خط و ها سیاست

 تعداد بین تناسب عدم معضل بروز باعث ،عالی آموزش در جدید تحصیلی رشته ایجاد و شغلی های فرصت ایجاد

 .است شده کار بازار نیاز و دانشگاه التحصیالن غرفا

 آوردن فراهم آموزشی های سیستم اهداف مهمترین از یکی: شغلی های مهارت با آموزش محتوای بین تناسب عدم -0

 محتوا، مانند عواملی اهمیت بر عالوه یعنی. است جامعه نیاز مورد شغلی های مهارت با متناسب آموزش ارائه امکان

 شغل کسب الزمه که نیز انسانی و فنی های مهارت به علمی سطح عنوان به غیره و آموزش نوع درسی های سرفصل

 آنها تنظیم و دروس های سرفصل در بازبینی امر این تحقق برای. نمود باید کافی توجه ، است آن در موفقیت و

و  نظر مورد تحصیلی رشته با مرتبط شغلی های زمینه و ها رشته نیاز مورد عملی و( نظری) علمی اطالعات براساس

 .رسد می نظر به ضروری مشاغل احراز شرایط با دروس، سرفصل بین هماهنگی ایجاد

 از یکی:   دانشجویان در جامعه به رسانی خدمت انگیزه و علمی روحیه تقویت و ایجاد در ها دانشگاه توفیق عدم -6

 صرفاً و گرایی مدرک. باشد می علم از ابزاری استفاده و کاسبکاری روحیه کشور، علمی جامعه در فرهنگی مهم موانع

 روحیه بر امر این که باشد می مشهود کامال عالی، آموزش و پرورش و آموزش سیستم دو هر در تحصیلی ارتقاء

 .دارد سزایی به تاثیر اندوزی دانش انگیزه و علمی

 عالی آموزش نظام در آنجاییکه از :شدن التحصیل فارغ برای عملی و علمی های قابلیت حداقل نبودن مشخص -1

 معیارهایی تعیین رسد می نظر به، باشد می التحصیلی فارغ مدرک اخذ برای شرط پیش قبولی نمره حداقل گرفتن

 استاندارد صورت به آنان علمی توان و نظری دانش حداقل نمودن مشخصجهت  التحصیالن فارغ ارزیابی برای
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 مناسب کار و کسب یافتن برای مهارت کسب و آموزش کیفیت بردن باال جهت در گامی تحصیلی، رشته هر برای

 .باشد التحصیالن فارغ بین در

 رشته با مرتبط خدماتی و تولیدی واحدهای در امور انجام نحوه و فرآیندها با علمی هیات اعضاء آشنایی عدم -5

 که تئوریک هستند سیستمی حاصل خود مدرسان اینکه جمله از است عواملی حاصل خود امر این: التحصیالن فارغ

 عملی واحدهای پایین اهمیت. است ننموده ایجاد او در خوانده، علمی صورت به فرد آنچه در مهارتی و تجربه

 .کارآموزی های دوره ویژه به آزمایشگاهی

 با آموزشی های دوره محتوای بین تناسب ایجاد منظور به :کاربردی–علمی های آموزش برای مناسب زمینه فقدان -3

 آموزش نظام در ریزی برنامه عدم اما بدلیل گردید تاسیس کاربردی–علمی آموزش مراکز شغلی، مهارتی نیازهای

تجهیزات،  تاسیسات، فضا، تامین در ها دانشگاه بودجه کمبود متخصص، نیروی جذب و تربیت تامین، برای عالی

 برای مناسب زمینه عملی، دروس فراگیری برای دانشجویان انگیزگی بی نیز و آموزشی کمک وسایل و امکانات

 .نگردید مهیا طرح این مناسب عملکرد

 زمانی علمی هیات اعضا عملکرد: جامعه نیاز مورد متخصص نیروی تربیت در علمی هیات اعضای ناکارآمدی -2

 و باشند خود تخصصی رشته مباحث به آشنا و مطالعه اهل علمی روحیه دارای اعضا این که باشد ثمر مثمر تواند می

 .باشند داشته کافی آگاهی تدریس نوین های شیوه به نسبت طرفی از

 اصلی رکن دو در دانشگاه رسد می نظر به: دانشگاه در اول اولویت عنوان به پژوهشی و علمی مسائل نبودن مطرح -1

 اول اولویت عنوان به پژوهشی و آموزشی مسائل از و گردیده علمی غیر مسائل درگیر دانشجو، و استاد یعنی خود

 هدف با نیز ای عده و درآمد کسب پی در اقتصادی نگرش با علمی هیات اعضای برخی که ای گونه به .نباشد مطرح

 اقدام احزاب و ها تشکل در عضویت یا و ها مدیریت گرفتن اختیار در به باالتر اجتماعی جایگاه و قدرت کسب

 .پردازند می درسی غیر های فعالیت به نیز دانشجویان و کنند می

 :بیرونی عوامل( ب)

 کاریابی فرهنگ نبودن مشخص و نیافتن رواج -8

 خصوصی کاریابی های بنگاه توسعه عدم -0

 شغلی هدایت و کاریابی در آنها ناکارآمدی و التحصیالن فارغ های کانون توسعه عدم -6

 موجود مشاغل کسب برای شدید رقابت و متقاضیان تعدد -1

 کارآفرینان تعداد بودن کم و کارآفرینی فرهنگ نیافتن رواج -5

 کشور اشتغال کالن های برنامه و ها سیاست کردن پیاده در اجرایی مشکالت وجود -3
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 (اشتغال و عالی آموزش ،دولت) دولتبررسی نقش ( 4

 همانا که رسالتش و ماهیت به بنا که گردد می محسوب ها دولت اصلی وظایف از یکی کشورها همه در تقریباً آموزش مقوله

. باشد می اهمیت حائز کشور هر پایدار توسعه رکن ترین اصلی عنوان است، به جامعه آگاهی و دانش سطح توسعه رشد و

 .دارد خود راه سر بر را هایی چالش خاص، های ویژگی و شرایط دلیل به قاعده این از نبودن مستثنی ضمن نیز ما کشور

 باشد، مدت بلند توسعه و انسانی  سرمایه انباشت در راه موهبت یک تواند می چه گر کشور در کار جویایی و جوان جمعیت

 دانش» بر تاکید چالش، این با مواجهه راستای در .باشد می مناسب گذاری سرمایه و مشخص ریزی برنامه نیازمند مهم این اما

 کالن های سیاست از استفاده با دولت اگر اساس براین .باشد می «یادگیری توانایی» و «پیوسته آموزش» ،«اقتصاد شدن محور

 ایجاد در تواند می عالی آموزش نظام کند، ایفا درست را خود نقش کارآمد، ابزارهای و حمایتی مناسب های روش و اقتصادی

 .نماید عمل موثر بسیار ها توانایی و ها آمادگی این و ایجاد فکری تحول

 مورد زیادی پژوهشگران توسط مطلب این اشتغال، ایجاد و آموزش در دولت نقش العاده فوق تاثیرگذاری و اهمیت جهت به

 راهکارهای و تهدیدها ها، فرصت بیان به دولت، عملکرد قوت و ضعف نقاط برشمردن ضمن و است گرفته قرار بررسی

 در قارون معصومه خانم: نماییم می اشاره نظرات نقطه این از تعدادی به مجال این در اند که پرداخته دولت عملکرد سازی بهینه

  نقش ایفای کارآمد ابزارهای و دولت نقش و وظایف شناخت بحث به "اشتغال و عالی آموزش دولت،" عنوان تحت ای مقاله

 اصلی و کالسیک وظایف اساسی مقوله دو از از دولت وظایف و نقش نظری مبانی به کوتاه نگاهی ابتدا در وی .است پرداخته

 و ثانویه وظایف و...  و پول انتشار استانداردها، تعریف مالکیت، حقوق حفظ و تعریف خارجی، و داخلی امنیت شامل که

 صاحبنظران نظر اساس بر و پرداخته .... و اجتماعی های بیمه رایگان، بهداشت رایگان، پرورش و آموزش شامل گری تصدی

 و است پرداخته اقتصاد در دخالت ثانویه وظایف به و کرده رها را خود کالسیک وظایف دولت معتقدند که ایران اقتصاد

 و مداخله هرگونه از قبل را اشتغال مشکل حل جهت دولت اصلی وظیفه است، نشده گذاری اولویت و ملی کالن اهداف

 بندی تقسیم با اشتغال های سیاست ادامه در .است دانسته بینی پیش قابل و سازگار اقتصادی شرایط کردن در فراهم گری تصدی

 :ذیل گروه 1 کار در بازار بر موثر های سیاست

 خارجی تجارت های سیاست و پولی مالی، های سیاست شامل کار بازار بر موثر اقتصادی های سیاست (8

 یارانه و پرداخت بیکاران آموزش شغل: شامل کار بازار فعال های سیاست (0

 کار بازار تنظیم یا ساختاری های سیاست (6

 کار بازار منفعل های سیاست (1

 قرار بررسی مورد را باشد می کار در بازار عرضه طرف به مربوط دوم و تقاضا طرف به مربوط سوم و اول های سیاست که

همچنین  و ایران در اشتغال های سیاست عملکرد و عالی آموزش آموختگان دانش کار بازار های ویژگی تحلیل به سپس و داده

 .است پرداخته التحصیالن فارغ اشتغال بهبود در دولت وظایف اهم

 :نماید می تشریح گونه این به را اند شده اتخاذ کار بازار بر موثر های سیاست عنوان به ایران در که هایی سیاست

 خارجی بدهی تنظیم محدود، بودجه کسری پذیرش دولت، تصدی اعمال کاهش یا داخلی تقاضای افزایش سرعت کاهش "

 جهت در تنها نه که) متناقض مالیاتی های سیاست اتخاذ و پولی ابزارهای طریق از تورم نرخ کاهش آن، تدریجی کاهش و
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 به توجه اشتغال، خدمات مراکز از حمایت دیگر طرف از(. کرد خواهد کمک آن افزایش به بلکه کند، نمی عمل بیکاری کاهش

 ایران در کار بازار فعال های سیاست جمله از غیردولتی کاریابی و شغلی مشاوره مراکز و کار بازار رسانی اطالع شبکه ایجاد

 های بخش به آن های فعالیت از برخی واگذاری و دولت گری تصدی کاهش های سیاست ها، سیاست این بین از .است بوده

 که داشته دولتی غیر کوچک اقتصادی واحدهای تعطیلی و دولتی بخش تقاضای کاهش بر مستقیم تاثیر تعاونی، و خصوصی

 بر آن سوء آثار دلیل به بلکه نگردید، منجر دولتی بخش در اشتغال توسعه به آن برای شده بینی پیش هدف علیرغم تنها نه

 اخیر، سالهای در زایی اشتغال های سیاست کلی روح دیگر طرف از. انجامید بیکاری مساله تشدید به کوچک واحدهای فعالیت

 ساختار اصالح برای خاصی جهت دارای که است بوده کارفرمایان یا و اشتغالی خود های طرح به مالی های کمک اعطای

 " .نیست اشتغال

 عملکرد راه سر بر موجود موانع رفع و اشتغال درباره سیاستگذاری که شود می اشاره دولت وظایف مهمترین به مقاله ادامه در

 که اند دانسته مفهوم این به را زایی اشتغال و اشتغال و است دانسته دولت وظیفه مهمترین را بازار نیروهای صحیح

 کردن تولید برای کشور کارآفرینان و ها بنگاه تا برداشته میان از را اشتغال موانع که باشد ای گونه به دولت کالن سیاستگذاری

 بیمه قانون و ها بانک قانون ، تجارت قانون کار، قانون در بازنگری و نمایند استخدام انسانی نیروی طبیعی طور به بردن سود و

 های دوره و متناسب های آموزش توسعه تاثیر و ارتباط جهت به همچنین و است دانسته اشتغال واقعی های سیاست اهم از را

 بهبود و ارتقاء در آن کلیدی نقش عنوان به کارآموزی و آموزش را دولت دوم اولویت جوانان، اشتغال وضعیت با کارآموزی

 .است دانسته جوانانان کار

 

 

 :نمود خالصه زیر موارد در اجمالی طور به توان می را بحث این از  کلی برداشت

 را خود نقش کارآمد ابزارهای و حمایتی مناسب های روش و اقتصادی کالن های سیاست از استفاده با دولت اگر 

 شدن مدار دانش سمت به پیوسته آموزش و انسانی سرمایه از استفاده با تواند می عالی آموزش کند، نظام ایفا درست

 .بردارد گام اقتصاد

 بر آن سوء آثار و دولتی بخش تقاضای کاهش با که دهد می نشان ایران در اشتغال های سیاست عملکرد بررسی 

 برای خاصی جهت مستقیم، دارای حمایتی های سیاست است و شده تشدید کوچک، بیکاری واحدهای فعالیت

 .است نبوده اشتغال ساختار اصالح

 عرصه در بازیگر ترین کلیدی ،اقتصاد حیطه در نهاد تاثیرگذارترین و مهمترین عنوان به دولت گردید مشخص که همانگونه

 آموزش وضعیت در عامل ترین کننده تعیین شک بی دولت های برنامه و ها سیاست.  گردد می محسوب هم فرهنگ و آموزش

 تقویت جهت در را جامعه تواند می که است آموزشی و پژوهشی های بخش از دولت حمایت و باشد می اشتغال و عالی

 بررسی" عنوان با ای مقاله رویکرد این با. نماید یاری انسانی منابع مدیریت های شاخص بهبود همچنین و نوآوری فرهنگ

 و انسانی منابع توسعه های شاخص بر آن تاثیرات و محور دانش اقتصادی ساختارهای و عالی آموزش نظام میان تعامالت

 جامعه پیرامون المللی بین استاندارد تعاریف ارائه ضمن مقاله این در .نماییم می بررسی را حسنی بهروز آقای قلم به "اشتغال
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 و اطالعات اوری فن تجاری، محیط بر مشتمل محور دانش اقتصاد هر اساسی رکن چهار به ،محور دانش اقتصاد و اطالعاتی

 با مستقیم غیر و مستقیم تصور به ارکان این تمامی که کند می مشخص و پردازد می انسانی منابع توسعه و نوآوری ،ارتباطات

 فراصنعتی و صنعتی درعرصه یافته توسعه کشورهای های مدل از گیری بهره با سپس و باشند می مرتبط عالی آموزش حوزه

 تعامالت تببینبه  و داده قرار بررسی موردرا  انسانی نیروی های آموزش سازماندهی ایگاهج سنگاپور و مالزی انگلستان، مانند

 اقتصادی، جدید نیازهای سمت به عالی آموزش هدفمندی .پردازد می محور دانش اقتصاد و عالی آموزش نظام میان عمده

 اقتصادی ارکان میان ارتباط افزایش جدید، های شاخص براساس کار نیروی بندی طبقه کاربردی، و عملی های آموزش تقویت

 ضمن و العمر مادام های آموزش توسعه در دانشگاه همکاری دیگر سوی از و مدون های برنامه اساس بر دانشگاه با صنعتی و

 .باشد می مقاله این در شده بحث موارد جمله از ،خدمت

 :است آورده گونه این انسانی منابع توسعه در عالی آموزش نقش تشریح در

 برنامه توسعه یک طی در رقابتی مزایای ایجاد در عامل مهمترین انسانی، های سرمایه تولید فرایند عنوان به عالی آموزش "

 آن در که گیرد می شکل و شایستگی آموزش تحصیل، اصلی پایه سه بر انسانی منابع توسعه. آید می شمار به انسانی منابع

 انجام به شایستگی و خاص های مهارت توسعه عنصر آموزش زندگی، برای خاص تعریف یک با افراد تحصیل آشناسازی

 .گردد می تعریف مهارت یک اثربخش و آمیز موفقیت رساندن

 حقیقت و در دارد برعهده جوامع اجتماعی–اقتصادی توسعه فرایند در ای کننده تعیین نقش آموزش برای گذاری سرمایه امروزه

 گذاری سرمایه گونه هر و است کشور هر توسعه در ناپذیر انکار و کلیدی عوامل از یکی متخصص و ماهر انسانی نیروی

 منابع حقیقت در .باشد همراه انسانی نیروی در گذاری سرمایه با که انجامد می اقتصادی مداوم رشد به صورتی در فیزیکی

 مهارت، انباشت خالصهانسانی در  سرمایه و شوند تبدیل انسانی سرمایه به که شد خواهند کارا و ور بهره زمانی انسانی

 ".گردد می تعریف انسانی نیروی فنی دانش حجم کلی طور به و تخصص

 تولید در ها دانشگاه وظیفه کردن برجسته ضمن آموزش و دانش مدیریت در ها دانشگاه نقش و جایگاه تشریح در سپس و

 :است نموده بیان گونه این تدوین، فرایندهای طی طریق از دانش

 زمینه خویش، پژوهان دانش و دانشجویان انگیزه و روحیه و علمی هیات اعضای تجربه و توان بر تکیه با تا قادرند ها دانشگاه"

 .گیرند عهده بر را اجرایی و اجتماعی صنعتی، نهادهای میان در پراکنده دانش سازماندهی

 صنایع مانند صنعتی گوناگون سطوح به را ای ویژه آموزشی خدمات تا باشند داشته توانایی بایستی ها دانشگاه جدید، اقتصاد در

 صورت به اکنون که آموزشی مراکز در شده تدوین دانش واقع در. نمایند ارائه کوچک و متوسط های شرکت حتی و پیشرفته

 قرار صنعتی مراکز کارکنان اختیار در ضمنی صورت  به دیگر بار علمی مرجع یک توسط بایستی است، گردیده تبدیل محض

 های آموزش و سازند هماهنگ عملیاتی نیازهای با را خود های توانایی بایستی آموزشی مراکز محور دانش اقتصاد یک در. گیرد

 آموزشی ساختارهای و صنعتی، تولیدی مراکز های خواسته نیازسنجی ضمن بایستی آموزشی مراکز. نمایند ارائه برتقاضا مبتنی

 های دوره بر عالوه بایست همچنین .باشد کشور سطح در تکنولوژیکی تحوالت پاسخگوی بتواند که برند پیش سمتی به را

 سطح که کشورهایی در که است آن بیانگر ها بررسی. رسانند انجام به کارکنان تربیت برای را ای ویژه های برنامه آکادمیک،

 ".است نموده پیدا رشد تری افزون بسیار سرعت با محور دانش ساختارهای توسعه است، بوده نازل بیسوادی
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 ارائه -8 منظر دو از محور دانش اقتصاد و عالی آموزش مراکز میان تعامل و متقابل ارتباط بررسی ضمن مقاله این طی در

 -0 و اقتصادی چنین کاربری افزایش و ها ساخت زیر توسعه جهت در ها دانشگاه سوی از پژوهشی و آموزشی راهکارهایی

 به نه را دانشگاه دهد، می قرار عالی آموزش مراکز فراروی را جدیدی های درخواست و تقاضا چه محور دانش اقتصاد اینکه

 توسعه فرآیند طی در را آن اهمیت و کرده شناسایی محور دانش اقتصاد ناپذیر تفکیک رکن که خارجی عنصر یک عنوان

 .است دانسته بانکداری سیستم مانند اقتصاد در دانایی کاربری

 :باشد می ذیل شرح به خالصه صورت به مقاله این از گیری نتیجه و برجسته نکات

 و اطالعات آوری فن تجاری، محیط بر مشتمل اساسی رکن چهار دارای محور دانش اقتصاد هر تعاریف براساس 

 حوزه با مستقیم غیر و مستقیم طور به ارکان این تمامی که باشد می انسانی منابع توسعه و نوآوری ارتباطات،

 .باشند می مرتبط عالی آموزش

 سنگاپور، و انگلستان، مالزی مثل فراصنعتی و صنعتی عرصه در یافته توسعه کشورهای های مدل از گیری بهره ضمن 

 .است شده واقع بررسی مورد انسانی نیروی های آموزش سازماندهی جایگاه

 در اساسی و عمیق بازنگری مبنا همین بر که نبوده ایران کشور خور در مکانی انسانی منابع توسعه در 823 جایگاه 

 مدیریت های شاخص بهبود نیز و آموزشی و پژوهشی های بخش از دولت حمایت و باشد می ضروری زمینه این

 .است پوشی چشم قابل غیر انسانی منابع

 به دانش و اطالعات مدیریت و اطالعات آوری فن: است ضروری زیر موارد به توجه نیز اقتصاد خصوصی بخش در 

 به مبنای بر مناسب تجاری محیط یک ایجاد گردد، معرفی جهانی رشد سریع روند به پیوستن مسیر تنها عنوان

 مشابه های شرکت با ارتباط میزان افزایش متوسط، و کوچک های بنگاه سازماندهی ها، دانسته سودمند گذاری اشتراک

 دانشگاهی های محیط با مستمر همکاری و خارجی

 مداوم و مستمر صورت به انسانی منابع توسعه در توانمند ساختار یک  وسیله به بایستی تحوالت این تمامی 

 گردد پشتیبانی
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 آوری فن علمی مراکز -کارآفرینی( 5

 سازگاری و انطباق عدم آموزش، نظام وری بهره عدم دالیل مهمترین از یکی رفت آن ذکر باال مباحث در که آنچه به عنایت با

 جهت در کشور عالی آموزش نظام عملکرد و ساختار در بازنگری ضرورت بنابراین .است خود پیرامون محیط با آن موقع به

 ناپذیر اجتناب امری امروز تکنولوژی شتاب پر تغیییرات با تطابق و هماهنگی و اجتماعی محیط تحوالت با همراستایی

 .باشد می

 عرصه این در کارامد و نوین های شیوه اجرای و سنتی الگوهای چارچوب از عبور مستلزم امر این تحقق است بدیهی

 و شد خواهند باستانی آثار به تبدیل دانشگاهی های مجموعه دیگر سال سی تا" دراکر پبتر زعم به که دانشگاهی. باشد می

 بودیم آن شاهد کتاب چاپ صنعت از بعد که بود خواهد تحولی بزرگی به تحول این داد، نخواهند حیات ادامه ها دانشگاه

(Drucker 8992.)" چه به آن جایگزین دانشگاه یا سیستم بیفتد؟ اتفاق باید صورت چه به سنتی دانشگاه از گذار این اما 

 ها پرسش این به کارشناسی و مناسب صحیح های پاسخ ارائه... .  و چیست خطیر امر این تحقق الزامات بود؟ خواهد صورت

 به که محققینی از یکی. باشد فردا نیازهای با انطباق و فعلی معضالت بر غلبه جهت در آموزش فعلی نظام راهگشای تواند می

 طی وی. باشد می " گرا نتیجه دانشگاه پیامد: کارآفرینی " عنوان تحت ای مقاله با کیا سعیدی مهدی آقای رفته مقوله این سراغ

 گرا، نتیجه سیستمی، دانشگاه به  سنتی دانشگاه از گذار به ها دانشگاه در ساختاری تحوالت مبحث پیرامون بحث با مقاله این

 با دانشگاه از ها سازمان های خواسته و انتظارات کردن برآورده راه تنها را آن و نموده کارآفرین اشاره نهایتاً و گرا مشتری

 کارآفرین تربیت در دانشگاه تشکیالتی ساختار: است معتقد وی .داند می نوآور و متخصص کارآفرین، افرادی خروجی

 :نماید نقش ایفای جنبه دو از تواند می

 کارآفرینی و خالقیت مدیریت -8

 مدیریت در کارآفرینی و خالقیت -0

 نماید مدیریت دانشکده در را کارآفرینی و نوآوری خالقیت، دانشگاه، در فضایی ایجاد با باید دانشگاه مدیریت اینکه نخست

: که کند می بیان اینگونه و آورد وجود به نوآور و کارآفرین سازمانی دانشگاه، سازمان از نوآوری و خالقیت با اینکه دوم و

 انعطاف تحوالت و تغییر به نسبت بتواند تا باشد کارآفرین سازمانی خود باید نماید تربیت کارآفرین دارد قصد که دانشگاهی"

 افزایش ممکن حد تا را کارآفرینی فرایند کند می تالش سازمان این. ندهد دست از را بازار در موجود های فرصت و داشته

 ".شود المللی بین سطح در رقابتی توان افزایش و نخبه افراد خروج از جلوگیری و وری بهره افزایش سبب تا دهد

 خلق علت به ای مشاوره های حمایت بر که شود می اشاره ویژه مراکزی عنوان به انکوباتورها به کارآفرینی مبحث ادامه در

 از حمایت نو، های آوری فن جذب و و آوری فن انتقال جدید، آوری فن و ها خالقیت رشد و کارآفرینی شغلی های موقعیت

. گردد می اشتغالزایی تلقی در جدید رویکردی عنوان به و دارد تاکید سنی سطوح همه در کارآفرین استعدادهای و ها شخصیت

 به قلم ای مشاوره خدمات رویکرد با شغلی آفرینی فرصت در انکوباتورها کارکرد عنوان تحت ای مقاله در مقوله این بررسی

 ساختار تغییر سازمان در جدید های آوریی فن که مطلب این بیان با مقاله این در .است پذیرفته صورت لیوارجانی شعله دکتر

 توسعه هدف با که است جدید ای ایده معرفی دنبال به طلبد، باشند می تغییرات با سازگار و پذیر انعطاف که را مشاغل

 یک در را خصوصی و دولتی موسسات پژوهشی، های توانمدی و ها نوآوری انواع برای مناسب شرایط ایجاد و تکنولوژیکی
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 اجتماعی و اقتصادی رونق باعثهم  و دهند توسعه و خلق را صنعتی های پژوهش نتایج هم همکاری با تا نماید جمع مکان

 :نماید می معرفی را آوری فن و علمی مراکز راستا همین در. گردند مناطق

 انکوباتورها همان یا ها شرکت رشد مراکز -8

 آوری فن و علمی های پارک -0

 تحقیقاتی علمی، های شهرک -6

 .باشد می آنان توسط متوسط و کوچک موسسات موفقیت ضریب افزایش و ریسک کاهش های راه از یکی رشد مراکز الگوی

 و آفرین کار های گروه به متوسط و کوچک کارهای و کسب ایجاد و پرورش برای که هستند نهادهایی واقع در رشد مراکز

 این .دهند انجام بیشتری سرعت با جامعه خدمات و محصوالت به را ها ایده و نوآوری تبدیل عملیات تا کنند می کمک نوپا

 ارائه با دیگر سوی از و شوند می موسسات های هزینه کاهش باعث سو یک از خدمات و امکانات دادن قرار اختیار در با مراکز

 .کنند می جبران را موسسات مدیریتی ضعف خصوصی، و مدیریتی الزم های مشاوره

 از یکی بعنوان آنها از توان می دارند فرد علمی توان رشد در که نقشی و علمی مراکز این رسالت و کارکرد مفهوم، به توجه با

 .کرد یاد اشتغالی خود ایجاد و کارآفرینان تقویت هدف با تقویت و تمرکز قابل نقاط
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 گیری نتیجه و بندی جمع: فصل سوم
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 سرراه بر که موانعی و ها آسیب و از یکدیگر آنها تاثیرپذیری اشتغال، و آموزش بندی طبقه و مفاهیم به گذشته فصل دو طی

 قالب در را نظراتشان که محققینی و صاحبنظران های دیدگاه از بین این در و پرداختیم دارد قرار حوزه دو این درست تعامل

 .پردازیم می مقوله این از کلی بندی جمع و نهایی تحلیل به اینجا در. جستیم بهره بودند نموده منتشر کتاب یا و نامه پایان مقاله،

 به جهت در ای اراده مادامیکه بود نخواهد موثری گام آن نگارش و پژوهش صرف معضل یک حل برای که پیداست ناگفته

 .باشد نداشته وجود مکتوب نظرات درآوردن فعل

 است، عمیق بحرانی به شدن تبدیل حال در که مشکل بروز یک مورد در جامعه یک اندیشمندان بین در اعتقاد یک وجود

 حرکت این تردید بی اما باشد آن حل جهت در راهکارهایی ارائه و یابی ریشه راه در گام ترین اساسی و نخستین تواند می

 بدنبال نخواهد ثمری نباشد، همراه آن نمودن برطرف برای کشور گیران تصمیم و اجرایی مدیران نیاز احساس با اگر علمی

  ای اراده که گردد دلخواه نتیجه به منتج تواند می زمانی اتکا قابل و علمی مستندات و استدالل بر مبتنی تحقیقی اثر یک. داشت

 .«نیست کردار نیم چون گفته صد دو»: که باشد داشته وجود آن کردن اجرایی جهت در قانونی و محکم

 که شود می مشخص شده انجام های پژوهش به نگاهی با. است صادق نکته همین هم کار بازار و عالی آموزش مقوله باب در

 کماکان اما است، نمانده مغفولی نکته تقریباً و گرفته قرار بررسی مورد مختلف صاحبنظران دیدگاه از ها سال طی مسئله این

 کار بازار و آموزش بین بحث در تنها نه که است نکته این موید این و است مانده جای بر نشده حل آموزش و اشتغال مشکل

 خروجی و دارد وجود نیز اجرایی مدیران و گیران تصمیم و علمی جامعه بین معضل این بلکه باشد، می شکاف دچار جامعه

را  رضایتبخش خروجی یک انتظار نمیتوان نهایتاً و شود نمی کشور گیری تصمیم و اجرایی سیستم ورودی دانشگاهی جامعه

 کرده سرایت نیز جامعه سطوح دیگر به که است معضلی ،آموزشی سیستم به صنعت اعتمادی بی که گفت بتوان شاید. داشت

 .است

 کار بازار نیازهای و شرایط شناخت و پیوند عدم از نشان این و دارد فاصله کار بازار نیاز با که کند می تربیت نیرویی دانشگاه

 :مانند عناوینی با متعدد های هش پژو در نکته این .دارد

 مهمترین کار، بازار نیاز مورد های توانایی و ها مهارت با تحصیلی های رشته آموزشی مواد و فرایندها بین تناسب عدم 

 باشد می اشتغال و کارایی در التحصیالن فارغ نبودن موفق عامل

 کار بازار نیازهای با عالی آموزش تناسب عدم 

 عالی آموزش نظام در کیفیت بر کمیت ارجحیت 

 در           بنیادی اقدامات دانشگاهی، درسی های برنامه محتوای بازنگری در را آن حل راه و و  گرفته قرار اشاره مورد

 پذیرش برای جدید ضوابط تعیین اجرایی، فعالیت نحوه با علمی هیات اعضاء ساختن آشنا آموزش، شیوه در تغییر خصوص

 باشد، می اهمیت حائز اینجا در که ای نکته اما. اند دانسته...  و تحصیلی رشته با دانشجو شرایط بودن متناسب جهت به دانشجو

 که است این واقعیت .نماییم جستجو آموزشی سیستم در نباید تنها را آن نمودن برطرف راه و انطباق عدم این که است این

 از بسیاری در بلکه گردد، نمی خالصه تکنولوژی و کار به اشراف عدم به تنها اشتغال زمان در تحصیلکرده نیروی کارایی عدم

 کهاست  تصور این رب و آموخته درستی به آموزش حین در را روز علوم با آشنایی دانشگاه از شده التحصیل فارغ فرد موارد

 علوم حیطه در مخصوصاً کار بازار واقعیت اما ،رفته پیش درسی کتب در موجود تئوریک مطالب با مطابق نیز صنعت دنیای
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 مدار بر کار بازار اما شود می آشنا مدرن علم دنیای با دانشگاه در فرد دیگر عبارت به .دارد فاصله مدرن نظریات از انسانی

 در سزایی به بسیار تاثیر امر این و ندارد سیستم این در چندانی کارکرد تحصیلکرده فرد های آموخته و چرخد می سنتی دنیای

 در تغییرات با انطباق این که گفت گونه این توان می بنابراین. دارد تحصیلکرده نیروی ریزش حتی و وری بهره عملکرد، نحوه

 .شود حاصل الزم نتیجه تا بیافتد اتفاق باید حوزه دو هر

 جامعه مختلف ابعاد در نیافتگی توسعه های شاخصه شود، می محسوب توسعه حال در کشورهای جزو ما کشور آنجا که از

 برای قشر جدید نیازهای خلق باعث خارج در تکنولوژی و دانش سریع پیشرفت و داخل در جمعیت افزایش. است مشهود

 از جامعه انتظارات سطح  بنابراین .باشد می آنها از یکی روز مدرن زندگی به دستیابی و تحصیل که گردد می جامعه جوان

 یا شود می تزریق سیستم این به نیز تخصصی نگرش و مناسب امکانات و ابزار اینکه اما ،باشد می مبنا همین بر آموزشی سیستم

 هوظیف صرفاً که نماید می تبدیل سیستمی به را آن و کند می دور خود اصلی رسالت از را آموزشی نظام که است نکاتی از خیر

را بر عهده  عالیه تحصیالت به افراد دسترسی امکان و بیشتر آموزشی فضای ایجاد یعنی کمی بعد از جامعه خواسته برآوردن

 دلیل به کیفیت چون ،داشت را روز علم و نیاز با متناسب نیروی پرورش انتظار توان نمی سیستمی چنین در دیگر. دارد

 به اندوزی علم به تعهد و علمی نگرش نیز جوانان یعنی سیستم این ورودی اینکه ضمن. است گشته قربانی کمیت ارجحیت

 راه این در پای دیگری مطلوب انتخاب فرصت نبودن و اجتماعی نیاز یک براساس صرفاً و ندارندرا  آن واقعی معنای

 شوند می سیستم وارد علمی انگیزه و کافی آگاهی بدون( یاندانشجو) آن های داده که سیستم این در پیداست ناگفته .اند گذاشته

و تحت یک  تئوریک، صرفاً و روز نیاز با ناهماهنگ یدرس محتوای علمی، غیر فضای از اعم ناقص فرایند یک درون و

 عدم پس. نماید حاصل علمی بعد از یتوانمندقوی و  متعهد خروجی تواند نمی ،بینند می تعلیم آموزشی نامناسب ریزی برنامه

 .نیست انتظار از دور صنعت دنیای با آن تطابق

 ،انتخاب ،نیاز ابودن ب متناسب بودن، عملی بودن، مدت کوتاه قبیل از دالیلی به بنا غیررسمی های آموزش خصوص در

. است گردیده رسمی آموزشهای به نسبت آموزش نوع این بیشتر شدن کاربردی باعث...  و اشتغال زمان با آن اجرای همزمانی

 هر و نباشد موجود جایی در آن انواع و تعداد از آماری که گردیده سبب ها دوره این برای مشخصی متولیلیکن عدم وجود 

 به شده برگزار ایه دوره در شرکت برای  را افراد یا و ودهنم اقدام ها دوره این برگزاری به خود حال فراخور به سازمانی

در این نوع  اهدافتحقیق   درصد و عملکرد نحوه از  کلی ارزیابی امکان بنابراین. نماید ارجاع می دیگر نهادهای و ها سازمان

 .ندارد وجودآموزش 

 نیروی به نگرش نوع همچنین و ها سازمان در انسانی منابع مدیریت جایگاه، اهمیت حائز بسیار حال عین در و آخر نکته

 عنوان به انسانی نیروی که است گردیده سبب اجتماعی پدیده این و است روبرو بیکاری معضل با ما کشور. باشد می انسانی

 گذاری سرمایه نتیجه در و آید حساب به منابع دیگر از ارزانتر و تر الوصول سهل ،سازمان حیاتی و اصلی منابع از یکی

. گیرد انجام آن برای عملکرد ارزیابی و آموزش حیطه در چه و استخدام و جذب ریزی، برنامه حیطه در چه محدودتری

 جایگاه از متخصص نیروی به ها سازمان اقبال نیز و عملکرد ارزیابی شغل، با متناسب آموزش شایسته، انتصاب بنابراین

 و( است نموده عبور تعریف این از مدرن دنیای که) انسانی نیروی مقوله بر تمرکز رسد می نظر به. است برخوردار ضعیفی

 و آموزش از اعم مشکالت حل به که است مباحثی ترین اساسی از ،سازمان درون انسان به مدیران نگرش تغییر برای تالش

 .نماید می شایانی کمک متخصص نیروی
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 بیکاری معضل بروز در صاحبنظران دیدگاه از که عواملی و علل از تعدادی به خالصه طور به شد گفته آنچه به توجه با

 نیز را آنان پیشنهادی راهکارهای از برخی نموده و باشند، اشاره می دخیل کار بازار آموزشی و سیستم ارتباط و التحصیالن فارغ

 .نماییم می ارائه

 نمودن این تلقی  عوض در و شغلی مناسب های فرصت خلق و جوان جمعیت از بهینه استفاده عدم رشد، به رو جمعیت برای

 است کاال یک مثابه به تحصیالت از عمومی باور نیز مقابل در و اشتغال بازار نبودن مهیا دلیل بعنوان یک معضل به جمعیت

 .شود می جامعه تحصیلکردگان دیگر از نماندن عقب صرفاً یا و طبقه تغییر امتیاز، موجب که
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 شغلی های فرصت با ماهر افراد انطباق در جامعه اشتغالی نظام و عالی آموش نظام ناتوانی معنای به :فرایندی کمبود -8

 شغلی موجود های موقعیت در کاردان افراد نگرفتن کار به جمله از موجود،

 بازار کار در موجود های مهارت و تجارت و صنعت های نیازمندی بین موجود شکاف به که ساختاری کمبودهای -0

 کند می داللت

 کشور عالی آموزش نظام ساختاری ضعف -6

 :اجتماعی عوامل -1

a. افزایش را آموزشی نظام از مندی بهره برای اجتماعی تقاضای که جمعیت ترکیب تغییر و جمعیت افزایش 

 دهد می

b. (کار بازار به زنان جمعیت ورود) کار نیروی مشارکت نرخ افزایش 

c. مناطق در اجتماعی اقتصادی و امکانات نامتعادل توزیع و مرکزی های محیط در التحصیالن فارغ تمرکز 

 شود دیگر می منطقه در آنها ازدیاد و منطقه یک در ها مهارت کمبود منجر به که کشور مختلف

 شغلی های فرصت و انتظارات بین تناسب عدم -5

 کارفرمایان و تولیدی مراکز و آموزش موسسات ارتباط و هماهنگی عدم -3

 آگاهی عدم و مناسب آموزش گذاری سرمایه با رابطه در آگاهی عدم که کار بازار نیازهای مورد در اطالعات فقدان -2

 شود می شامل را شغلی های فرصت از

 را نیاز مورد های تخصص و کار بازار شرایط هم که دقیق اطالعاتی بانک وجود عدم و کار بازار نیازسنجی عدم -1

 دانشگاهی التحصیالن فارغ و شدگان پذیرفته تعداد هم و بگیرد بر در

 انسانی منابع مدیریت و ریزی برنامه در ضعف -9

قرار  را تحت تاثیر تولید که تورم و سرانه و کل تولید در پویایی و تحرک عدم شامل اجتماعی اقتصادی شرایط -82

 دهد می

 کیفیت تا کمیت بردن باال به توجه -88

 خصوصی و عمومی های بخش در اشتغال ترکیب نامتوازن بودن -80

 غیرماهر و ماهر کار نیروی بهینه میزان تعیین با رابطه در عدیده مشکالت و وجود کار بازار ناپذیری انعطاف -86

 جامعه نیازهای و اشتغال های سیاست بین ناهماهنگی -81

 جدید های ضرورت با دانشگاهی های رشته تطابق عدم -85

 سازی بومی به توجه بدون یافته توسعه کشورهای از الگوبرداری -83

 کاربردی های آموزش به عالی آموزش نظام توجهی کم -82

 جامعه در پنهان بیکاری و کاری کم -81

 کار نیروی وری بهره بودن پایین -89

 اقتصادی مشکالت به توجه با پیشه چند شاغلین تعداد گسترش -02

 اقتصادی های بخش توسعه و عالی آموزش زمینه در مشخص استراتژی فقدان -08

 خصوصی بخش عالی آموزش مراکز نشده ریزی برنامه و رویه بی گسترش -00

 آموختگان دانش جذب برای خصوصی بخش در مناسب ساختار فقدان -06
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 جامعه فرهنگی ساختار مشکالت -01

 اقتصادی مختلف های بخش و دانشگاه میان موثر ارتباط فقدان -05

 گذاری سرمایه امنیت عدم و خارجی گذاری سرمایه برای مشخص برنامه فقدان -03

 پژوهش مناسب ساختار و جایگاه نبود -02

 تحول حال در نیازهای به سریع پاسخگویی برای عالی آموزش نظام در پویایی و پذیری انعطاف اختیارات، فقدان -01

 جامعه

 آن کالن های سیاست در ثبات و انسجام عدم و عالی آموزش نظام در گیری تصمیم مراجع تعدد -09

 بهبود و برای اصالح موثر سازوکارهای وجود همچنین عدم و نظارت و ارزیابی کارآمد و جامع نظام فقدان -62

 کیفیت

 اعتبارات کمبود از ناشی عالی آموزشی کیفی اهداف نیافتن تحقق -68

 مقررات و قوانین بودن نارسا و متغیر و دولتی ناپایدار و محدود منابع به عالی آموزش حد از بیش اتکاء -60

 (نوآوری و کارآفرینی خالقیت، مهارت به توجهی کم و نظری دورس بر تکیه)آموزشی  سنتی های شیوه تداوم -66
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 پیشنهادی راهکارهای
 سهم افزایش و ها دانشگاه آموختگان دانش از خصوصی بخش بیشتر چه هر استفاده برای مناسب بسترهای سازی فراهم -8

 اقتصادی های فعالیت کننده تسهیل عنوان به دولت نقش تبیین و بخش این در عالی آموزش دارای شاغلین

 بازار پذیری انعطاف افزایش منظور به کار بازار بر ناظر مقررات و قوانین اصالح جهت در تالش -0

 محتوای و تحصیلی های رشته اصالح و حذف و عالی آموزش مختلف انواع به کار بازار نیازهای مستمر بررسی لزوم -6

 بازار نیاز به پاسخگویی مبنای بر غیرضروری آموزشی های برنامه

 های رشته تمامی برای کارآفرینی اصلی دروس داشتن منظور حتی و کارآفرینی آموزشی های دوره توسعه و تعمیم -1

 دانشگاهی

 :زمینه مستمر در تحقیقات انجام برای مناسب کارهای و ساز ایجاد -5

 اقتصاد سنتی بخش در دانشگاهی التحصیالن فارغ اشتغال تسهیل چگونگی 

 اقتصاد عمومی بخش در کار نیروی وری بهره کاهش علل بررسی  

 شاغل دانشگاهی التحصیالن فارغ جامعه در تحصیلی رشته با شغل نوع ارتباط میزان بررسی 

 (گرایی مدرک های ریشه و علل بررسی)تحصیلی  مدرک با ارتقاء و اشتغال ارتباط قطع چگونگی بررسی 

 خدمات و تولید بخش توان تمام گیری کار به و توسعه و رشد جهت در مناسب تکنولوژی انتخاب -3

 در پیشنهادی راهکارهای بعد، دو هر در تحول ضرورت و تقاضا و عرضه بعد دو عنوان به کار بازار و عالی آموزش به نگاه با

 :باشد می ذیل شرح به اشتغال سازی بستر و عالی آموزش راهبردهای مقاله در شده اشاره تقاضا و عرضه طرف

 عرضه راهکارهای بخش
 عالی آموزش بلندمدت مدت و میان های استراتژی تدوین -8

 پژوهش استراتژی تدوین -0

 کار بازار نیازهای با عالی آموزش برنامه سازگاری -6

 به کار بازار شناساندن دانشجویان، ای حرفه های توانایی پرورش: طریق از جامعه نیازهای با دانشگاه موثرتر پیوند -1

 یابی شغل ای حرفه توانمندی هدایت نقش تعریف دانشگاه، در کار بازار رسانی اطالع شبکه ایجاد دانشجویان،

 راهنما اساتید برای دانشجویان

 فناوری -علمی پارکهای و انکوباتورها گسترده اندازی راه در موثر اقدام -5

 دانشجویان در بین اشتغالی خود و کارآفرینی فرهنگ ترویج -3

 تقاضا راهکارهای بخش
 توسعه جهت در اشتغال روند سیاست اصالح و خدمات بخش تعمیق و توسعه به اشتغال سیاست اتکاء -8
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 بازدارنده و تاخیری های سیاست از پرهیز و سنتی راهکارهای و مقطعی های طرح نمودن رها -0
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( 5)مندرج در شکل  رویکردهای با کار بازار و آموزش سیستم حوزه در شده انجام های پژوهش و مقاالت مجموعهدر ادامه 

 نه شده انجام های پژوهش تمامی کردن لیست آنجاییکه از": کهضرورس است  نکته این به اشاره .گردد می ذکر اختصار به

 ".گردد ذکر نه نمو عنوان به تحقیق چند حوزه هر در که است گردیده سعی ،ضروری نه و بود مقدور

 

 

 

 کار بازار و آموزش ستمیس حوزه در شده انجام یها پژوهش و مقاالتمجموعه رویکردهای  - 1 شکل
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 کار بازار و آموزش ستمیس حوزه در شده انجام یها پژوهش و مقاالت مجموعه - 18 جدول

 چکیده تاریخ مولف/محقق عنوان ردیف

 در عالی آموزش نظام های چالش 1

 التحصیالن فارغ اشتغال با ارتباط

 رحمانی، رامین

 نظری علی

 کتولی

 نیروی مهارتی نیازهای تامین در عالی آموزش نظام های فرصت و ها چالش 21 مهر

 عوامل -1 (مورد2) بیرونی عوامل -1: ابعاد از کار بازار نیاز مورد انسانی

 .استگشته  بررسی (مورد3) درونی

 ها مهارت با تحصیلی های رشته آموزشی مواد و فرایندها بین تناسب عدم 

 نبودن موفق عامل مهمترین ،کار بازار نیاز مورد های توانایی و

 .باشد می اشتغال و کارایی در التحصیالن فارغ

 التحصیالن فارغ اشتغال جامع طرح تدوین برای بنیادی چارچوب ارائه 

 عالی آموزش

 بیکاری و اشتغال وضعیت از تحلیلی 1

 عالی آموزش نظام التحصیالن فارغ

 تحوالت نیز و عالی آموزش دارای کار بازار و کار بازار مفهوم بررسی از پس 21 مهر بختیاری صادق

 و کشور بیکاری نرخ نیز و التحصیالن فارغ اشتغال و کشور جمعیتی

 بدست زیر نتایج 21-73 های سال محدوده در ها دانشگاه التحصیالن فارغ

 :است آمده

 دلیل به کار بازار نیاز با تحصیلکرده انسانی نیروی عرضه بین تناسب عدم 

  ها دانشگاه ظرفیت افزایش

 کار بازار نیازهای با عالی آموزش تناسب عدم 

 عالی آموزش نظام در کیفیت بر کمیت ارجحیت 

 کارآفرینی بحث یه توجه عدم 

 عالی آموزش کار بازار اساسی راهبردهای ارائه 

 و عالی آموزش راهبردهای 3

 اشتغال بسترسازی

 برخی با با آن مقایسه و توسعه و اشتغال عالی، آموزش بحث بررسی  21 مهر احمدی پرویز

 المللی بین تحوالت و ها شاخص

 به کار بازار تقاضای و عرضه بعد دو هر در اصالح و بازنگری ضرروت 

 یکدیگر ملزوم و الزم عنوان

 جمعیت، تحوالت: ابعاد از آموختگان دانش اشتغال و کار بازار بررسی 

 و وری کار، بهره و کسب فضای شغلی، های فرصت و کار فرهنگ

 اشتغال و الکترونیک تجارت آموختگان، دانش اشتغال اقتصادی های بخش

 ...و 

 آموختگان دانش بیکاری علل  

 کار بازار تقاضای و عرضه بخش در راهکار ارائه 

 بر اقتصادی های مولفه اثر بررسی 4

 کشور در متخصص نیروهای اشتغال

 کرباسی، علیرضا

 اکبر علی

 سروری

 و اقتصادی عمده های بخش در شاغالن جمعیت توزیع وضعیت بررسی با 21 مهر

 کار نیروی تقاضای افزایش در زیر عوامل به متخصص شاغالن سهم درصد

 :است شده اشاره متخصص

 کار نیروی به سرمایه جانشینی اثر از بیشتر کل، اشتغال بر تولید اثر 

 .است

 رشد به نسبت کار نیروی اشتغال بر بیشتری تاثیر صادراتی غیر تولید 

 .دارد صادرات

 بر بیشتری دارتر معنی تاثیر صادرات توسعه به نسبت داخلی تولید توسعه 

 .داشت خواهد متخصص نیروی اشتغال بر آن دنبال به و کل اشتغال

 سرمایه ذخایر متخصص کار نیروی اشتغال بر موثر عوامل از دیگر یکی 

 کنار در خارجی و خصوصی های سرمایه جذب بنابراین. است

 .است موثر اشتغال افزایش در دولتی گذاری سرمایه

 بیکاری  عوامل و علل 5

 در دانشگاهی التحصیالن فارغ

 التحصیالن فارغ بیکاری سطح از ای مالحظه قابل درصد اینکه فرض با 21 مهر بیابانی جهانگیر

 :به ساختاری بیکاری انواع بندی تقسیم با است ساختاری نوع از دانشگاهی
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 چکیده تاریخ مولف/محقق عنوان ردیف

 انواع با مرتبط نظرات چارچوب

 ساختاری بیکاری

 جمعیتی تحوالت بیکاری  

 مهارتها تطبیق عدم بیکاری 

 ای منطقه و جغرافیایی تطبیق عدم بیکاری 

 نهادی ناپذیری انعطاف بیکاری 

 ای سرمایه ساختار تجدید بیکاری 

 اشتغال قابلیت عدم بیکاری 

 بیکاران و شاغلین سهم و تعداد به مربوط تحوالت به توجه با نیز و

 کشور کل بیکاران درصد 1/4 حدود از آنان سهم افزایش ویژه به دانشگاهی

 اصلی علت تبیین به  1323 سال در درصد 1/11 سطح به 1375 سال در

 .است پرداخته چارچوب این در التحصیالن فارغ بیکاری

 از قبل جوانان کار به اشتغال لزوم 3

 شدن التحصیل فارغ

 رخ محمود

 زمین بخش

 تحقیقات های یافته و شغلی موقعیت و خالقیت بین رابطه گرفتن نظر در با 21 مهر

 زمانی مناسب شرایط با دانشجویان کار به اشتغال که آمریکا های دانشگاه در

 توسط شده کسب های ترمها بر مثبتی تاثیر تحصیلی رشته با مرتبط و

 :بنابراین، دارد دانشجویان

 کاریابی و کارآفرینی مرکز دانشگاه هر در آن اساس بر که راهکاری ارائه 

 .بپردازد تحصیل ضمن مهارت کسب به دانشجویان تا شود تاسیس

 اشتغال عدم شناسی آسیب 7

 عالی آموزشی نظام التحصیالن فارغ

 ایران عمومی بخش در

 راد، علوی عباس

 مسلمان طاهره

 21 مهر

 عمومی بخش اجرایی بدنه در انسانی ازسرمایه اسنفاده چگونگی بررسی

 به نیازی سطوح و شغلی های نگرش 2

 شغلی هدایت ی برا منابعی مثابه

 نوجوانان

 رستگار امیر

 خالد

 21 مهر

 آن گیری اندازه و شغل محتوایی بعد هفت به جوانان نگرش بررسی

 اشتغال مسئله و وری بهره 5

 عالی آموزش مراکز آموختگان دانش

 محمدرضا

 چیان هنآ

 مراکز مدت بلند برونداد عنوان به آموختگان دانش اشتغال بین رابطه بررسی 21 مهر

 آنان وری بهره با عالی آموزش

 بیکاری عوامل و علل بررسی 13

 التحصیالن فارغ

 حاجی علیرضا

 خیاط

  کشورها پایدار توسعه در انسانی توسعه شاخص اهمیت  بررسی  21 مهر

 پیامدهای و کل اجتماعی نظام در آموختگان دانش بیکاری پدیده تحلیل 

 آن

 ریزی برنامه مناسب الگوی بر تاملی 11

 اشتغال ایجاد برای درسی

 بینقی، تقی

 سعیدی محمود

 مزایای بیان و اشتغال ایجاد برای ریزی برنامه رویکردهای نقد و بررسی 21 مهر

 پایه های مهارت و ها صالحیت پرورش رویکرد

 و ایجاد در عالی آموزش نقش 11

 دیدگاه از اشتغال سازی زمینه

 کشور پژوهشی توان از استفاده

 شریفی، حسن

 حریرچی گویا

 21 مهر
 کشور پژوهشی توان از استفاده برای اجرایی و عملی راهکار چند بررسی

 اشتغال مسئله حل برای

 اشتغال و آموزش بین رابطه بررسی 13

 اشتغال افزایش های راه و

 تحصیلکردگان

  اشتغال و تربیت و تعلیم بین رابطه بررسی  21 مهر اسحاقیان مهدی

 غیرمستقیم، نگرش در اشتغال با رابطه در عالی آموزش رسالت مهمترین 

 باشد می کارآفرینی

 اقتصادی جمعیت، رکود افزایش: تحصیلکردگان بیکاری عامل ترین عمده 

 تکنولوژی رشد و

 و عالی آموزش نوآوری، ملی نظام 14

 ارائه و تحقیقی بررسی :اشتغال

 پیشنهادی راهکارهای

 اردیبهشت طالبی کامبیز

24 

 کردن کاربردی قابلیت جدید، دانش تولید درگرو اقتصادی فعالیتهای توسعه

 برای اقتصادی روش به یتحقیقات دستاوردهای نوآوری تحقیقات، و دانش

 آموختگان دانش توسط اقتصادی ارزشهای به علمی های ارزش تبدیل

 ملی نظام ضعف نقاط و ها نارسایی، روذکم موراد اساس بر. باشد می کارآفرین

 :است آمده دست به زیر های حوزه در نوآوری

 گذاری سیاست های الیه 
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 چکیده تاریخ مولف/محقق عنوان ردیف

 مالی منابع 

 خصوصی بخش و دولت نقش 

 صنایع و آموزشی مراکز سیستماتیک ارتباط 

 کارآفرینی از حمایتی های سیاست 

 تکنولوژی انتشار الیه 

  و... 

 اردیبهشت حقیقی اشتغال و عالی آموزش ریزی برنامه 15

24 

 توان ایجاد جهت به ها دانشگاه ،امروز دنیای متغیر بسیار شرایط به توجه با

 خود در مستمری تغییرات باید بیرون محیط با باالیی سطح در سازگاری

 :است ضروری زیر موارد فهم راستا این در. نمایند ایجاد

 دانشگاه موجود و گذشته وضعیت بررسی 

 دانشگاه رسالتهای تعیین 

 ها استراتژی و اهداف تعیین 

 ارزشیابی 

 فرایند موثر عوامل تحلیل و تجزیه 13

 کارهای و کسب اندازی راه

 کرده تحصیل زنان توسط کارآفرینانه

 به آنان تمایل و زنان به کشور کل جمعیت از درصد 3/45 تقریباً احتساب با 21 مهر آراستی زهرا

 بررسی لزوم آنان میان در بیکاری آن تبع به و عالیه تحصیالت کسب

 مقاله این در .است ضروری بسیار کارآفرینی طریق از اشتغال راهکارهای

 زیر دسته سه در کارآفرینانه فعالیت یک اندازی راه فرایند بر موثر عوامل

 :شده بررسی

 فردی عوامل 

 محیطی عوامل 

 سازمانی عوامل 

 التحصیالن فارغ اشتغال روند بررسی 17

 بر ویژه نگاه با عالی آموزش نظام

 زنان وضعیت

 در% 33) زنان سود به ها دانشگاه به شده وارد جمعیت ترکیب تغییر علیرغم 21 مهر نوروزی الدن

 عالیه تحصیالت دارای زنان افزایش به رو جمعیت نتیجه در و( 1372 سال

 نمود صنعت مختلف های بخش در زن شاغلین سهم درصد در تغییر این اما

 :نمود بیان اینگونه توان می را آنان معضالت که است نکرده پیدا

 شغلی تنوع محدودیت 

 سرپرستی و مدیریتی( عمودی) شغلی تبعیض 

 در اجتماعی توسعه بازدارنده علل 12

 در عالی آموزش منظر از ایران زنان

 زنان کارآفرینی

 های حوزه در شاغل زنان افزایش تحصیلکرده، زنان جمعیت افزون روز رشد 21 مهر نصیری معصومه

 73 سال در منتشره آمار طبق و است نداشته همراه به را صنعت مختلف

 پرورش و آموزش بخش در صرفاً دولتی بخش در شاغل زنان% 75 از بیش

 در عالی آموزش نظام ماموریت تبیین محور راستای در. اند داشته حضور

 زنان اشتغال افزایش جهت در زیر راهکارهای ،اشتغال بسترسازی و ایجاد

 :است گردیده پیشنهاد آموخته دانش

 مدیریتی های حوزه در زنان شغلی موقعیت ارتقاء 

 درآمدزا های فعالیت تقویت 

 اشتغالی خود مراکز گسترش 

 اجتماعی و فرهنگی های سنت در بازنگری 

 قوانین اصالح 

 کارآفرینی در عالی آموزش نقش 15

 زنان

 21 سال در زنان بیکاری نرخ و% 11 کشور کل اشتغال از زنان اشتغال سهم 21 مهر گلرد پروانه

 کشور در بیکاری نرخ متوسط از فراتر که است شده برآورد% 54 معادل

 .است

 مهمترین بعنوان محیطی و سازمانی ای، شبکه فردی، عوامل بررسی 

 کارآفرینی در عوامل
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 چکیده تاریخ مولف/محقق عنوان ردیف

 از یکی عنوانب کارآفرینی توسعه در پژوهش و آموزش نقش خاص بررسی 

 محیطی عوامل

 زنان کارآفرینی توسعه خصوص در راهکارهایی ارائه 

 به زنان توجه و گرایش علل بررسی 13

 عالی آموزش

 نیازهای که مازلو بندی طبقه براساس انسان های خواسته و نیازها بررسی  21 مهر فروزنده زهرا

 دارد قرار باالترین در تکامل و خودیابی به نیاز و رده ترین پایین در اولیه

 احترام جلب و موفقیت کسب دلیل به تحصیل به زنان گرایش 

 ارتقاء و ما جامعه زنان بین در مازلو نیازهای تکاملی سیر خط گذراندن 

 هرم این عالی مراحل جهت در

 آموزش و مدیریت در زنان اشتغال 11

 عالی

 اردیبهشت انصاری مریم

24 
 حتی مهم های سمت با و مختلف های عرصه در زنان فعال نقش به توجه 

 13 قرن اواخر از جهان در سیاسی

 جمله از آنها موانع و موسسات رهبری در زنان ناتوانی عوامل بررسی :

 و ها ارزش نیز و تجربه و تحصیل کسب به زنان شروع کوتاه زمان تبعیض

 جوامع بر غالب های فرهنگ

 زنان موقعیت بهبود در ویژه ابتکارات بررسی 

 به تعهد: مانند عالی آموزش و مدیریت در زنان موفقیت ایهراهکار ارائه 

 کنترل تقلیدپذیری، عدم پذیری، انعطاف زندگی، مراحل همه در یادگیری

 ... و احساسات

 و کشور عالی آموزش نظام زنان، 11

 اشتغال

 آزرمیدخت

 مجتبویی

 اردیبهشت

24 
 به% 3/12 که 1332 سال از تحصیلکرده زنان عرضه وضعیت بررسی 

 1321 سال در% 7/31

 زنان مشارکت نرخ که طوری به ایران کار بازار در جنسیتی تعادل عدم  

 مرکز سوی از شده ارائه آمار براساس 3/13 مردان برای و درصد 11

 باشد می 1321، زنان تحقیقات و مطالعات

 های نابرابری بردن بین از با کشور در انسانی توسعه سطح افازیش 

 دارد پی در را اجتماعی تعدال که زنان مشارکت افزایش و جنسیتی

 و عالی آموزش محور، دانش اقتصاد 13

 و دولت نقش بر تاملی اشتغال،

 دولتی مدیریت

 اردیبهشت فرد دانایی حسن

24 
 و انتقال توزیع، ،تولید بر که است اقتصادی محور دانش اقتصاد 

 .است استوار دانش از برداری بهره

 آن از اشتغال اقتصاد این در. باشد می نظام این اصلی رکن عالی آموزش 

 خاص های مهارت از برخوردار افراد و مهندسان ها، تکنیسن پژوهشگران،

 .باشد می محور دانش اقتصاد

 نماید کمک اشتغال به تواند می زیر های راه طریق از دولت اقتصاد این در :

 بخشیدن شتاب ،S&TوR&D های فعالیت تقویت انسانی، نیروی پرورش

 تزریق کشور، مالی نظام بازسازی کشور، اطالعاتی ساختارهای زیر به

 ها بخش کردن آماده کشاورزی، و خدماتی تولیدی، های بخش در دانش

 اخالق پرورش و دولتی بخش بازآفرینی خود، کردن محور دانش برای

 اردیبهشت قارون معصومه اشتغال و عالی آموزش دولت، 14

24 

 مناسب های روش و اقتصادی کالن های سیاست از استفاده با دولت اگر 

 آموزش نظام، کند ایفا درست را خود نقش کارآمد ابزارهای و حمایتی

 سمت به پیوسته آموزش و انسانی سرمایه از استفاده با تواند می عالی

 .بردارد گام اقتصاد شدن مدار دانش

 کاهش با که دهد می نشان ایران در اشتغال های سیاست عملکرد بررسی 

 بیکاری کوچک، واحدهای فعالیت بر آن سوء آثار و دولتی بخش تقاضای

 خاصی جهت دارای مستقیم، حمایتی های سیاست .است شده تشدید

 .است نبوده اشتغال ساختار اصالح برای

 بر شامل اساسی رکن چهار دارای محور دانش اقتصاد هر تعاریف براساس  اردیبهشت حسنی بهروز آموزش نظام میان تعامالت بررسی 15
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 دانش اقتصادی ساختارهای و عالی

 های شاخص بر آن تاثیرات و محور

 اشتغال و انسانی منابع توسعه

 منابع توسعه و نوآوری ارتباطات، و اطالعات آوری فن تجاری، محیط 24

 با مستقیم غیر و مستقیم طور به ارکان این تمامی که باشد می انسانی

 .باشند می مرتبط عالی آموزش حوزه

 و صنعتی عرصه در یافته توسعه کشورهای های مدل از گیری بهره ضمن 

 آموزش سازماندهی جایگاه سنگاپور، و مالزی انگلستان، مثل فراصنعتی

 .است شده واقع بررسی مورد انسانی نیروی

 که نبوده ایران کشور خور در مکانی انسانی منابع توسعه در 133 جایگاه 

 و باشد می ضروری زمینه این در اساسی و عمیق بازنگری مبنا همین بر

 های شاخص بهیود نیز و آموزشی و پژوهشی های بخش از دولت حمایت

 .است پوشی چشم قابل غیر انسانی منابع مدیریت

 آوری فن: است ضروری زیر موارد به توجه نیز اقتصاد خصوصی بخش در 

 روند به پیوستن مسیر تنها عنوان به دانش و اطالعات مدیریت و اطالعات

 مناسب تجاری محیط یک ایجاد گردد، معرفی جهانی رشد سریع

 های بنگاه سازماندهی ها، دانسته سودمند گذاری اشتراک به برمبنای

 و خارجی مشابه های شرکت با ارتباط میزان افزایش متوسط، و کوچک

 دانشگاهی های محیط با مستمر همکاری

 منابع توسعه در توانمند ساختار یک بوسیله بایستی تحوالت این تمامی 

 گردد پشتیبانی مداوم و مستمر صورت به انسانی

 در مولد اشتغال ایجاد رویکردهای 13

 بر مبتنی توسعه ملی برنامه تدوین

، دولت) گرایی جانبه سه راهبرد

 (کارفرما و کارگر

 اردیبهشت دری بهروز

24 
 و کارگر دولت،) جانبه سه راهبردهای در موثر عوامل از یک هر برشمردن 

 (کارفرما

 راهبرد هر به مربوط وجوه با تلفیقی مدل یک ارائه 

 ،علوی عباس اقتصادی رشد و عالی اموزش دولت، 17

 توتونچی جلیل

 اردیبهشت

24 

 رشد و عالی آموزش جاری مخارج مدت کوتاه و مدت بلند رابطه بررسی

 ایران در اقتصادی

 اشتغال و عالی آموزش نظام دولت، 12

 تهدیدها و ها فرصت

 ،توتونچی جلیل

 حمیدرضا

 زاده نصیری

 انسانی گذاری سرمایه ترین مهم عنوان به عالی آموزش صنعتی جوامع در  22مهر 

 روی پیش فرصت یک عنوان به و است برخوردار ای ویژه تاثیرگذاری از

 .شود می تلقی آنها اقتصادی نظام

 سرمایه مهم های شاخص تاثیر اقتصادسنجی رویکردهای از استفاده با 

 طریق ینا زا و گرفته قرار ارزیابی مورد ایران اقتصادی رشد بر انسانی

 .است گردیده شناسایی تهدیدها و ها فرصت

 واقعی افزوده ارزش در عالی آموزش نظام آموختگان دانش سهم: نتایج 

 شاغل انسانی نیروی سهم با برابر تقریباً( نفت بدون) اقتصادی های بخش

 التحصیالن فارغ بیکاری نرخ که است درحالی این. است عالی آموزش فاقد

 سال در درصد 1/13 به 73 سال در درصد 3/3 از عالی آموزش نظام

 به نرخ این 23 سال در که شود می بینی پیش و یافته افزایش 1321

 .یابد افزایش درصد11 حدود

 های گذاری سرمایه انبوه از ناشی فرصت از اند نتوانسته امر متولیان لذا 

 اخیر دهه دو طی تحصیلکرده انسانی نیروی تربیت جهت در شده انجام

 .نمایند استفاده

 از ناشی های خسارت و عظیم انسانی سرمایه این ماندن استفاده بال بدلیل 

 به فرصت این متخصص، انسانی نیروی از اقتصادی های بخش بودن تهی

 اجتماعی مشکالت گسترده، بیکاری از اعم تهدیدهایی به تا رود می آرامی

 .گردد تبدیل متخصصین مهاجرت و روانی و
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 به باید کشور عالی آموزش نظام های ریزی برنامه و ها سیاستگذاری در 

 نوین شرایط با عالی آموزش های برونداده و محصوالت سازگاری و انطباق

 توجه آن با مرتبط کار بازار نیازهای و فناوری تحوالت محور، دانش اقتصاد

 .نمود کافی

 انسانی نیروی اشتغال تاثیر 15

 ایران اقتصادی رشد بر تحصیلکرده

 ریمو الگوی از استفاده با اقتصادی رشد بر انسانی نیروی اثر به توجه با  23مهر  سامعی قاسم

 شده گیری اندازه ایران اقتصادی رشد بر انسانی سرمایه تاثیر( 1555)

 .است

 توزیعی های وقفه با بازگشتی خود الگوی شده، گرفته کار به روش 

(ARDL )بوده 1353-1375 دوره طی ساالنه زمانی های سری بر مبتنی 

 .است

 مقایسه در عالی تحصیالت با شاغلین سهم که است این از حاکی نتایج 

 .است بیشتر ایران اقتصادی رشد بر عالی تحصیالت فاقد شاغلین با

 ایران، اقتصادی رشد فرآیند در انسانی نیروی نقش افزایش جهت 

 عالیه تحصیالت دارای انسانی نیروی از استفاده و تربیت در بتزنگری

 .باشد می ضروری

 انسانی منابع سهم مقایسه و برآورد 33

 ارزش در متخصص غیر و متخصص

 نوین رویکرد با صنعت بخش افزوده

 ،راد علوی عباس

 شهوازیان محمد

 افزوده ارزش در متخصص انسانی نیروی سهم گیری اندازه مقاله هدف  23مهر 

 .است بوده ایران اقتصاد در صنعت بخش

 ای مرحله دو آزمون از گیری بهره با و داگالس–کاب الگوی قالب در 

 با بازگشتی خود سیستمی غیر همگرایی رویکرد و( EG) گرانجر–انگل

 .است شده گیری اندازه سهم این( ARDL) توزیعی های وقفه

 و غیرمتخصص متخصص، انسانی نیروی در افزایش درصد یک: نتایج 

 ارزش در افزایش درصد 34/3 و 44/3 ، 3/3 ترتیب به فیزیکی سرمایه

 .شود می منجر صنعت بخش افزوده

 انسانی نیروی به نسبت متخصص غیر انسانی نیروی سهم که این 

 عدم بیانگر ،است بیشتر صنعت بخش افزوده ارزش در متخصص

 .است بخش این در متخصصین انتظار مورد آفرینی نقش

 توسعه عامل اینکه از قبل صنعت بخش در انسانی نیروی رسد می نظر به 

 .است بوده مطرح اشتغال هدف عنوان به بیشتر ،باشد صنعتی

 های آموزش کاربرد و اهمیت 31

 کارآفرینی در کاربردی –علمی

 ،آبادی تاج رضا

 فالحی غالمرضا

 خود تاثیر تحت را جامعه های فعالیت راه دو از ها دانشگاه دستاوردهای  23مهر 

 انسانی سرمایه رشد موجب که آموزشی خدمات ارائه -1: دهد می قرار

 سایر کارگیری به امکان تحقیقاتی مرکز یک عنوان به -1. شود می

 فراهم را اقتصادی گوناگون های عرصه در علمی جدید دستاوردهای

 .کند می

 موجب تواند می آموزشی مراکز و ها دانشگاه کارآفرینی توسعه و تقویت 

 .شود ها دانشگاه التحصیالن فارغ اشتغال معضل حل

 ها تعاونی توسعه و کارآفرینی آموزش 31

 اشتغالزایی اساسی راهکار دو

 شرایط در کشاورزی آموختگان دانش

 ایران در اقتصاد شدن جهانی

 فرهود

 ،محمدی گل

 کریم محمد

 معتمد

 ارتباط و کار و توسعه عالی، آموزش مفهوم کارآفرینی تعاریف به توجه با  23مهر 

 معایب و منافع به آن های ویژگی و شدن جهانی مفهوم یکدیگر، با آنها

 شود می پرداخته WTO به ایران پیوستن

 شدن جهانی فرایند در کشاورزی بخش نقش و جایگاه اساس همین بر 

 بررسی کشاورزی بخش در تعاون بخش اهمیت و تاریخچه بخش در

 شود می

 با برخورد در ها تعاونی سازنده و مثبت جایگاه و نقش به نتیجه عنوان به 

 بخش آموختگان دانش برای اشتغال ایجاد و اقتصاد شدن جهانی پدیده
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 .شود می پرداخته کشاورزی

 از اشتغال و عالی آموزش به نگاهی 33

 جغرافیا دیدگاه

 ،اژدری بهروز

 زاده عباس ناصر

 23مهر 
 جغرافیا و اشتغال با عالی آموزش بین پیوند بررسی

 راهبردهای عالی، آموزش و اشتغال 34

 بازار نیازهای با عالی آموزش پیوند

 کار

 کار بازار با عالی آموزش ارتباط خصوص در نظری مبانی تحلیل  23مهر  عزیزی.. ا نعمت

 اقتصادی بخش دو این پیوند تدام و استحکام برای راهبردهایی ارائه-

 اجتماعی

 سازی هماهنگ برای الگویی ارائه 35

 مبتنی تحوالت با عالی آموزش نظام

 اشتغال نظام در دانش بر

 23مهر  انتظاری یعقوب

 

 بر آن نقش و اموزش بر رویکردی 33

 التحصیالن فارغ اشتغال

 حسین

 محمدی سلطان

 تحصیلکرده قشر در میان اشتغال ایجاد موجب که موثری عوامل بررسی 

 گردد می

 برای عالی اموزش در تحول و تغییر 37

 و کسب بازر نیازهای به پاسخگویی

 کار

 قالب در آن قبال در ها العمل عکس و کار و کسب بازار در تغییرات بررسی  ویسی هادی

 یک به تبدیل جانب به سیستم بهبود یادگیری، فرایندهای مجدد مهندسی

 یادگیرنده سازمان

 بخش میان ارتباط نوین پارادایم 32

 با اشتغال و عالی آموزش خصوصی،

 و فراگیر کیفیت مدیریت بر تاکید

 محور دانش اقتصاد

 علی عبداله

 اسماعیلی

 
 یک در محور دانش اقتصاد و فراگیر کیفیت مدیریت ارتباط بررسی 

 سیستمی فضای

 آن اساس بر مطلوب و موجود وضعیت تببین 

 در عالی آموزش جایگاه بررسی 35

 مدل بر مبتنی اقتصادی توسعه

 اشتغال حوزه بر تاکید با کالستری

 حسنی، بهروز

 فرهادی مینو

 کالستر یک و عالی آموزش و پژوهش مراکز میان تعامالت نتایج تشریح 

 تخصص، سطح شغلی، پذیری انعطاف مانند اشتغال های شاخص بر صنعتی

 دانش گذاری اشتراک به و انتقال

 اشتغال میزان بررسی 43

 کاردانش های مهارت التحصیالن فارغ

 21 آموزه فصلنامه
 

 خدمات، بخش در اشتغالزایی 41

 زایی اشتغال جهت مطمئن راهکاری

 عالی آموزش التحصیالن فارغ

  

 

 التحصیالن فارغ اشتغال های چاش 41

 ها دانشگاه

 نظری علی

 کتولی

23  بیرونی عوامل بعد دو از عالی آموزش نظام های فرصت و ها چالش بررسی 

 دورنی عوامل و

 اجرای و تهیه  التحصیالن فارغ اشتغال بر موثر عوامل تعدد به توجه با 

 .رسد می نظر به ضروری زمینه این در فراگیر و جامع طرح یک

 نتایج براساس اشتغال جامع طرح تدوین برای بنیادی چارچوب یک ارائه 

 ظرفیت دروس، سرفصل در بازنگری: مانند تحقیق این از آمده دست به

 در تغییر خصوص در بنیادی اقدامات آینده، نیاز براساس دانشجو پذیرش

 ... و دولتی غیر نهادهای توانمندی از استفاده آموزش، شیوه

 التحصیالن فارغ به صنعت نیاز 43

 دانشگاه

 ارتباط کنگره

 مراکز با صنایع

 آموزشی

  نیازمند صنعت دنیای در رقابت ابزار ترین اصلی از یکی عنوان به کیفیت 

 .باشد می دقیق و جامع تحقیقات

 است موثر تحقیقاتی واحدهای ایجاد الگوی در که عواملی عمده از، 

 حضور و تحقیق انگیزه به صنایع صاحبان اعتماد و شناخت

 .باشد می صنعت در ها دانشگاه التحصیالن فارغ

 در موفق کشور پنج تجربی بررسی 44

 برای کارآفرینی آموزش توسعه زمینه

 دانشگاهی التحصیالن فارغ

 جامعه کارو

 132 شماره

22  نظران صاحب توسط مدار دانش اقتصاد در کارآفرینی توسعه ضرورت 

 به کارآفرینی آموزش گسترش دلیل این و است گردیده بیان مختلف

 .است شده دنیا در مختلف های شکل

 و انگلیس آلمان، اند برداشته قدم کارآفرینی مسیر در که کشورهایی اولین 
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 .اند بوده امریکا

 را اشتغال تواند نمی دیگر کشاورزی که ای توسعه حال در کشورهای در 

 راه کارآفرینی آموزش رسد می نظر به .نماید فراهم زیادی جمعیت برای

 .باشد جامعه در وری بهره و اشتغال مشکالت برای آلی ایده حل

 بیکاری بر موثر عوامل بررسی 45

 ها دانشگاه التحصیالن فارغ

 علیرضا

 خواه صنعت

22  مباحث زمینه در متعدد نظرات از برگرفته نظری چارچوبی تدوین 

 جامعه عینی حقایق سنجش منظور به توسعه و اشتغال

 تفکیک به شاغالن نسبی توزیع ،آن افزایش ، جعیت نرخ آماری بررسی 

 ساالنه تغییرات درصد مختلف، های بخش در اشتغال سهم جنسیتی،

 دانش بیکاری نرخ و اقتصادی عمده های بخش در ساالنه وری بهره میزان

 21-55 عالی آموزش آموختگان

 در درصد 15/11 از اقتصادی های فعالیت کل افزوده ارزش کاهش: نتایج 

 1321 سال در درصد 73/7 به 1353 سال

 به 1355 سال در 33/53 خود مقدار باالترین از صنعت بخش در تحوالت 

 .است رسیده 1321 سال در درصد 11/15 حداکثر

 واشتغال آموزش بین رابطه خصوص در نظریاتی بیان  22  التحصیالن فارغ بیکاری و آموزش 43

 عنوان به اقتصادی رکود به اشاره و التحصیالن فارغ بیکاری دالئل بیان 

 معضل این دلیل مهمترین

 از اشتغال ایجاد: جمله از بیکاری مسئله کاهش برای پیشنهادهایی ارائه 

 عالی آموزش کمی کنترل مناسب، تکنولوژی انتخاب طریق

 ایران در بیکاری 47

 نوظهور اجتماعی بحران یک

 ناهی تیتی

طاهره : مترجم

 گنجور طهماسبی

24  اقتصادی ساختارهای تغییر و شهرنشینی سریع رشد جمعیت، به اشاره 

 ایران در بیکاری رشد اصلی علل از یکی عنوان به کشور،

 که است ای پدیده بیکاری اینکه بر مبنی گران تحلیل عقیده بررسی 

 از ناشی شده ایجاد فشارهای تا بود خواهد ماندگار دهه یک حداقل

 یابد کاهش توجهی قابل بطور جمعیت،

 اقتصادی/ اجتماعی های تنش  به گسترده بیکاری آیا که پرسش این طرح 

 کند؟ می  جلوگیری متمادی های سال برای کشور توسعه از و شده منجر

 چالش به رسیدگی برای دولت  که است ابتکاراتی و ها طرح بررسی 

 توسعه سوم ساله پنج برنامه بر تاکید با ،است برده بکار بیکاری

 انسانی نیروی کمبود پارادوکس 42

 التحصیالن فارغ بیکاری و متخصص

 دانشگاهی

 همچنین و انسانی منابع توسعه روند تحلیل  آماری،به و تحلیلی بررسی با  23 نادری ابوالقاسم

 .است پرداخته انسانی های ظرفیت از  گیری بهره میزان ارزیابی

 توسعه ایران در که نکته این به دستیابی ،تجربی نتایج و شواهد بررسی با 

 داشته گیری چشم رشد( عالی آموزش طریق از بویژه) انسانی  های ظرفیت

 اقتصادی پیامدهای و ها ظرفیت  این از استفاده زمینه در وردهادستا اما

 .است نبوده قبول  قابل و مناسب وجه هیچ به انتظار، مورد

 و انسانی منابع  توسعه های سیاست هم جدی طور به  نتایج و شواهد این 

 تجدید مستلزم و کشد می  چالش به را انسانی های ظرفیت  بکارگیری هم

 دولت اقتصادی های سیاست نیز و آموزشی های سیاست در  اساسی نظر

 .باشد می

: اقتصادی توسعه و آموزش ارتباط 45

 راهکارهای و ها روش بررسی ضرورت

 بازارکار به آموزشی نظام اتصال نوین

 و مشاغل و حرف و اقتصادی  نظام به آموزشی نظام اتصال: سؤال  طرح  77 عزیزی

 خواهد  همراه به را نتایجی چه جامعه در کار بازار های نیازمندی و شرایط

 داشت؟

 افزایش دوم، و جوانان بیکاری کاهش اوّل، :مهم مطلب دو بررسی  

 پاسخ عنوان به جامعه برای هم و افراد برای هم اقتصادی های مندی بهره



  133 کار بازار و آموزش سیستم با مرتبط تحقیقات فراتحلیل
 

 چکیده تاریخ مولف/محقق عنوان ردیف

 الذکر فوق االتؤس

 مهرداد میر آموزشی نیازسنجی الگوی 53

 پیدایی

27  آموزشی نیازسنجی مختلف های مدل و رویکردها الگوها، شناسایی 

 مناسب مفهومی مدل تهیه 

 نتایج از بخشی مطلوب، الگوی سازی پیاده جهت الزم ابزارهای  ارائه 

 است نموده ارائه گردیده  پیاده عملی صورت به که را تحقیق

 کشورهای در کار بازار های سیاست 51

 موفق

 در بنگالدش و اندونزی مالزی، هند، ژاپن، کشورهای موفق تجارب بررسی  

 وری بهره های شاخص افزایش و کارآفرینی توسعه اشتغال، زمینه

 ایجاد در دانشگاهی رشد مراکز نقش 51

 اشتغال

  
 تکنولوژی انتقال و اشتغال توسعه در رشد مراکز جایگاه بررسی

 جهت دانشجویان نیازهای بررسی 53

 تحصیل از پس موفق اشتغال

 و ها دانشگاه چهارگانه های فعالیت با ارتباط در دانشجویان نیازهای بررسی  

 ارائه و التحصیلی فارغ از پس موفق اشتغال جهت عالی آموزش مراکز

 کاربردی پیشنهادات

 التحصیالن فارغ کار بازار 54

 عالی آموزش

  
 

 

 کار بازار و آموزش سیستم حوزه در هشد انجام یها پژوهش - 13 جدول

 تاریخ محققنام  پژوهش عنوان ردیف

 ارائه و صنعتی واحدهای در دانشگاهی التحصیالن فارغ جذب عدم علل بررسی 1

 موانع رفع جهت راهکارهایی

 1321 42 شماره جامعه کارو

 حسب بر مربوطه های شاخص بندی رتبه و بیکاری و اشتغال تحوالت بررسی 1

 توسعه چهارم برنامه در کشور روی پیش های چالش و کشور های استان

 تیومدیر ها سیاست همایش، دباغ رحیم

 ایران در توسعه و رشد های برنامه

 

 فتحیان محمد اطالعات عصر در اشتغال و کار های بایسته و ایران 3

 الکترونیک کار و کسب ملی کنفرانس

 

 اشتغال جهت در گامی عالی، آموزش در شایستگی بر مبتنی درسی ریزی برنامه 4

 ها دانشگاه التحصیالن فارغ

 1323 15 شماره رویش

   التحصیالن فارغ اشتغالزایی در ارتباطات و اطالعات فناوری نقش 5

   تولیدی های تعاونی در جوان التحصیالن فارغ برای اشتغال افزایش راهکارهای 3

 1323 53 شماره جامعه کارو دانشگاهی التحصیالن فارغ بیکاری و اشتغال وضعیت به نگاهی 7

 اجتماعی تامین و کار در موسسه شده انجام های پژوهش

 1327 روستا علی دکتر ایران در اشتغال وضعیت بررسی 2

 میری، احمد دکتر روستا و شهر بنگاههای بر باتأکید اشتغال ایجاد در چین موفقیت علل 5

 ناصری علیرضا دکتر

1377 

 تقاضای تابع برآورد و اخیر سال ده در اشتغالزایی های سیاست عملکرد ارزیابی 13

 ایران در کار نیروی

 کمیجانی، اکبر علی دکتر

 داودی پرویز دکتر

1372 

 نسبی های مزیت وتعیین صنعت بخش اشتغال روند شناخت تحلیل و تجزیه 11

 کاربر صنایع در ایران

 کرمانی، صباغ مجید دکتر

 خدادادکاشی فرهاد

1372 

 دور راه از آموزش نظام از استفاده با کشور انسانی نیروی کار ضمن آموزش طرح 11

 «غیرحضوری آموزش»

 زاده، ابراهیم عیسی دکتر

 ساعتچی محمود دکتر

1372 

 سفیری، خدیجه دکتر آن از ناشی آمدهای پی و زنان اشتغال فرهنگی و اجتماعی مشکالت و موانع 13

 معیدفر سعید دکتر

1375 



  137 کار بازار و آموزش سیستم با مرتبط تحقیقات فراتحلیل
 

 تاریخ محققنام  پژوهش عنوان ردیف

 خیابانی، ناصر دکتر اشتغال بر تأکید با رشد های مدل تدوین 14

 کمیجانی اکبر دکتر

1375 

 صنایع در کارآفرینی رشد قانونی موانع بررسی و ایران در کارآفرینی آموزش 15

 ایران کوچک

 المعی، بهزاد دکتر

 کامبیزطالبی دکتر

1375 

 وش، فرزین اسداهلل دکتر ایران در تولید منابع کامل اشتغال حد در کار نیروی برآورد 13

 عراقی خلیلی منصور دکتر

1375 

 بهبود در آن نقش و انسانی منابع استراتژیک ریزی برنامه الگوی تبیین و طراحی 17

 ها سازمان کارآیی

 دری، بهروز دکتر

 سپهری مهدی محمد دکتر

1375 

 کامران، فریدون دکتر ایران کار بازار نیازهای با آموزشی نهادهای آموزش تناسب بررسی 12

 ابوالحسنی رحیم سید دکتر

1375 

 14 جوانان و نوجوانان شغلی و تحصیلی های مهارت و هویت های ویژگی بررسی 15

 بزرگسالی شغلی زندگی به ورود برای آنان های آمادگی و مشهد ساله 15 تا

 آبادی، لطف حسین دکتر

 نوری ابوالقاسم دکتر

1321 

 در کار قانون پوشش تحت کار نیروی اشتغال با اطالعات آوری فن تأثیر بررسی 13

 ایران

 پور، قلی اله رحمت دکتر

 جوادین سید رضا سید دکتر

1321 

 سامتی، مرتضی دکتر کامل اشتغال به نیل منظور به اقتصادی های سیاست 11

 وش فرزین اسداهلل دکتر

1321 

 آرام، سام اهلل عزت دکتر جوانان بیکاری در اجتماعی عوامل نقش 11

 معیدفر سعید دکتر

1321 

 دانشجویان و آموزان دانش کارآفرینی پتانسیل بر مؤثر اجتماعی و فرهنگی عوامل 13

 تهران 1321-21 تحصیلی آخر سال

 ظهیری، هوشنگ

 بصیریان حمید

1323 

 محمدزاده، محمود دکتر ایران اقتصاد در اشتغال و( ICT) ارتباطات و اطالعات فناوری 14

 وحیدی پریدخت

1324 

 امیری، معصومه کار نیروی تربیت منظور به کار بازار مهارتی نیازهای و ها اولویت شناسایی 15

 قارون معصومه

1324 

 حسینیان، سیمین دکتر اشتغال ایجاد و کارآفرینی در شغلی مشاوره نقش 13

 طالبی کامبیز دکتر

1323 

 و علمی های دوره و هنرستانها ای، حرفه و فنی های آموزش اثربخشی ارزیابی 17

 اشتغال در دولتی و خصوصی تفکیک به کاربردی

 خالدی، محمد دکتر

 سپهری رضا محمد دکتر

1327 

 طباطبایی، رویا دکتر ایران اسالمی جمهوری برای کارآفرینی های شاخص تولید و تدوین طراحی، 12

 زالی رضا محمد دکتر

1327 

 مهارت ارتقاء بر دانشگاهی آموختگان دانش کارورزی طرح اجرای آثار بررسی 15

 ایران در آنها شغلی

 پور، حسین مجید

 فر صادقی ابراهیم

1322 

 به دستیابی برای عملیاتی های شیوه ارائه و انسانی منابع وری بهره ارتقاء های راه 33

 دولتی های سازمان در آن

 غالمزده، فریده

 فر صادقی ابراهیم

1322 

 جهاددانشگاهی اطالعات فناوری رشد مرکز فازی های مجموعه اساس بر بیکاری و اشتغال 31

 سپهری محمدرضا دکتر

1327 

 و ایران در روستایی کارآفرینی و اشتغال توسعه برتر الگوهای تحلیل و شناسایی 31

 منتخب کشورهای

 باصری، بیژن دکتر

 یداللهی جهانگیر دکتر

1322 

 


