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 چکیده
آموزش عالی    شتااا دالج ان امالز شم  ز ا  رتال  م یکد گال  کا  ی را  وا  ر لز ل   

ونن ؛ ش ی  س مل   شرسلر  نش ی گ ت گ    م  ل گم هشسا د شا ل  المد  نش یمم     شز آز

ون .   ف ش   مقلی   ل  شق صالا  المد  شس الاه م ش   سا مل   گ ش  آ ناه  ا م  شز 

گ نسا  رسکت »  مساله  آز « یل   گ  آموزش علی    شتا دلجریله اسا »اسا  لگ  گ  

 «گن لااشاه و ا »شست   گ  ش   منتون شز ن ش « یوسد  آموزش علی  گل شت دلج ان ش  شز

را  شز  03سلخ لن لف   گل مصلحک  ر م   ل گل شس الاه شزآ ن  اشاه. امعت ه شست شس الاه 

علی    شتاا دلج رااونف گ فت   شز رت     ل  آموزش گذشنشز   مج  لز حوزهساا لساات

 شلز ل  یحق ق ر ل گم ه گ ف   ت .  لف   یحه ل اشاهگ ش  یجز   «شت  ش س »گن لا اشاه

 ل  ساالج انع ضاا  شا ملع  آموزش علی ، مقوی  محون  رتل  آموزش علی  ش  شز  اشا،

ت ه   یقلضل   ش جلاپس شز شرقهلب گواه و  ش   ممم گل نش ک ا یمس س م شوز آموزش علی  

 ل  رتلنی    ضاااد  ملرن   ل پ لم  ؛  شا ملع  عهت شرااه  ش   ع ضااا  گواه شسااات

  شساات. ان شیذلا ش   نش ک ا قلرور  شز سااو  ا ی  اشتاا  سااو   خهم ل ساالخ لن  شز   

گ   رت   ش جلا فضال  سواشس الاه شق صلا  شز آموزش علی    فشلن ل م د   ل  م شخه 

 م لز آموزشو  شست  اشاه رشلز یحق قش     لس  مؤث  گواه شست. ر  ج  ل  س  نقلگت

شی حصاا هلز انراا  فلن  03  گ ش شز     اوا اشنارسااکت وم علی    شتاا دلج ان ش  شز

 گنلگ ش   یقلضل  محون  گ  ر لز شر ؛رش ه    ولنگگ اشرشایل   ان رتل  شتا دلج وشاون 

ن  رسکت م لز ش   ا  وم شست. ی    شزش  پ نرگمحون  ان آموزش علی    شتا دلج ش  شز 

عنوشز  ل  آموزش علی  گ گ  ش   شسااالو ن  ک ا اسااا یال   ان شسااا الاه شز خ  ا 

یوشز ن  ک ا اس یل   نش ان ا  رتل   ل  رتل  شتا دلج گ ق شن رشا ه شسات   رم  ن ا 
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 مزگون ان ش  شز گ ق شن اشرست.

شتا دلج، ن  ک ا اسا یل  ، یقلضل  شا ملع ،  یوساد  آموزش علی ، :های كلیدیواژه

 ع ض  شا ملع 

 JEL :a2,h5,n0,m5بندی طبقه

 



 

 

 مقدمه

 ؛استداشگت  اخیر کهرکردهه و معهنی متفهوتی  ههیسگه  در طول« دانشگاه »مفهوم 
طور محض بود، امه مفهوم انجهم آموزش و تحقیق ب  ب  در قرن نوزدهم ک طوریب 

ارفت. بر می در همفی را ختلعلگهقق مو شگگگه  ترچنگهاگهنگ آن  قرن بعگه معگهنی
(Barnett, 0222) در  د.وشی هم انجهم میزمهن به دانشگاه  کهرآفرقنهم ،0۲امه قرن ؛

اسگه  نیهزههی اهمع  ننعتی و اقجهد ماهل  اهقه، اتتیه  ب  استفهد   اقن قرن بر
آموزش   بنهبراقن دسترسی ب ؛استاز ظرفیت دانش و دانشگاه  برای ییشررد اهمع  

 (.۲831)فراستخوا ،    استعهلی در اقتصهدِ دانش، مهم اشت
ن است ک  محصول دانش و یژوهش برای اقیرسش نا  سوم دانشاه  اکنون 

 ک  تأکیه نا  اول دانشاه  بر انتقهل و تروقج دانشاهمع  چ  خواهه بود؟ درتهلی
ی مقول  محور ،هشمحور اسهسی دانشاه  تلقی میش، ناگ  دوم تولیه دان در و بود

نا  سوم    است؛ در واقعآفرقنی شهدر ناگ  سگوم دانشاه ، مرهدل  دانش و ارزش
ناگگ  اول و دوم ناگگ  چیاگگتی و چراقی بود  ک یدرتهل ؛ناگگ  چاونای اسگگت

 (.۲۲1 -۲۲1 صص، ۲831)فراستخوا ، 
اهگهن امروز میهن علم و نگگگنعت و هن نین علم و ادار  اهمع  ییونه برقرار 

ههی میهن آموزش ،1نگور  منققی و به ناه  دستاههیب  بهقه روت. ازاقنکرد  اسگ
ک  هر فرد طورید؛ ب وارترهط برقرار ش اشگتاهل و نگنعت ههیدانشگاههی و توز 

دقار عرهر ب و  مرات  ورود ب  اشتاهل را به اذر از مرتل  آموزش عهلی انجهم دهه
 اقن موضوع از کردن فرد توسگ  آموزش عهلی نگور  بایرد. یذقرنوعی ااتنهعی

                                                                                                                                 

1. System 
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 ههآنجهقی بیشگتر تهل  اهنیت اسگت ک   ناگ  سگوم در عصر اهقه وارد دانشاه 
 انه.شه 

برخی کشگورههی نگنعتی و ییشرفت  نارت میهن  ،ههی آمهریبررسگیبر طرق 
 انه.ننود  برقرار تواهیمی ان قهب  ب  آموزش عهلی و اشتاهل خود را

دسگگتیهبی ب  ناه  دسگگتاههی ب  آموزش عهلی و اشگگتاهل و اقن تحقیق ههف 
بررسی  قعنی ؛مائل  آن بررسی نارت توسع  آموزش عهلی به اشتاهل در اقران است

توسع  آموزش عهلی اقران، اشتاهل اف اقش ییهاکرد  قه اسهسهً  آقه به»اقن موضگوع ک  
اار اقن  یهقه نیهمه  اسگگت و ،ناگگرتی میهن اقن دو توز  دسگگتاههیِ اهمع ِ اهقه

 «ارترهط مثرت است تأثیر خهلص آموزش عهلی در آن ب  چ  می ان است؟

 . چارچوب مفهومی2

اسگه  تاهسیت نرری مائل  تحقیق  برای درک بهتر موضگوع و بردر اقن بخش 
ق ارترهط تحقی ابتها مفههیم ییرامونی ک  به مائل  اردد؛می دسگت  ارال  دودر مفههیم 

 .شودمی توضیح داد آن رنه و در ادام  مفههیم مرک ی دا

 مفاهیم پیرامونی تحقیق. 2-2

 عالی آموزش شدن ای. توده2-2-2

واسگگگق  نیهز نگگگنعت ب  دانش و عصگگگر اهقه ب  در ای شگگگهن آموزش عهلیتود 
و اف اقش تقهضگگهی ااتنهعی برای ورود ب   سگگوبنیهن شگگهن اقتصگگهد از ق دانش

ای شهن آموزش عهلی دانشاه  از سوی دقار بود  است. در مرهتث اقتصهدی، تود 
بهقهی  .استشه    عنوان سگرمهق  اناگهنی در نرر ارفت التحصگیلهن ب و تولیه فهرغ

ای شگهن آموزش عهلی منجر ب  استفهد  از اسگت ک  در ق  تفرر دسگتاههی، تود 
خرد  سگگیاگگتم دقار خواهه شگگه ته تعهدل اهمع  و تعهدل هق  اناگگهنی در ق سگگرم

 (.02 ، ص۲833سهی  سرو، ) سیاتم تفظ شود
، علم و آموزش در اختیهر نخراهن بود و طرقه  دقار چنهان دورن دراذشگگت  

امه به ورود متایرههی دقاری نریر اف اقش انعیت، اف اقش  ای نهاشگگتنه؛از آن بهر 
آموزی، بهرود ناگگری وضگگعیت اقتصگگهدی اهمع ، تنهعی ناگگرت ب  علمتقهضگگهی اا
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ههی ااتنهعی، توا  ب  عهالت ااتنهعی، ههی ااتنهعی، رونق آزادیاف اقش آاههی
ه. ای رسیارا ب  دانشاه  تود فراهم آمهن باگتر آموزش عنومی و ...، دانشاه  نخر 

قتهار نخراهن را در شگگه ک  ا بهعثهه واقع مشگگهرکت و ترگگور ااگگترد  تود  در
از مح  تولیه علم ب  مح   را تهل دانشگگاه درعین و شگگراگگتهم  دانشگگاه  در

 (.۲831د )اسره ، کرمصرف علم ترهق  
ی ملهزم به عنومی شهن دراهت اسهسهًب  دانشاه  انرو ،  ارانخر ترهق  دانشگاه  

 ک یهناهم. شگگگهیماز تخصگگگص بود ک  ب  مرات  بهلهی تعلینه  عنومی ملحق 
ب اقجه خودخودب ، هفتقیمتق عنومی تاییر  امتیهز انحصگگهری ب آموزش عهلی از 

ک  دقار انترهرا  اذشگت  در مورد آن مصگهان نهاشت  بهشه. طلآ آموزش  کردیم
ک  در ردقف  کردیمآن را ب  ق  نیهز ترهق   عنلهًق  تق عنومی  عنوانبگ عگهلی 

 اون چیهشگگگتر بود، آموزشگگگی ک  سگگگهقر نیهزههی عنومی، مشگگگروط ب  آموزش بی
ی به قهفتن شگا  متنهظر نهاشگت )سهی  سرو، ه ارارقری، کرمی، انترهری، املهزم 
 بهترقن دلهق  برای تقوقتوضگگعیت فعلی دانشگگاه  انرو  در اقران قری از . (۲833

عنوم داوطلرهن آموزش عهلی از وضگگعیت بهزار کهر و عهم  به اقنر  ؛اسگگت اقن نرر
 یخوبب آموزش دانشگگاههی و یر کردن ق  یاگگت خهلی تخصگگصگگی  ملهزم  میهن

تقهضگگه هن نهن  شگگود ونیب  آموزش عهلی اقجهد ن آنهن ، تاییری در تنهق انهآاه 
تحصیله   زقرا واود دارد؛ منهی از آنبرای دانشاه  زقهد است و اتاه  رضهقت

ک  بهون آن امرهن زنهای  شگگگودیمنیهز و هنجهر ااتنهعی شگگگنهخت   عنوانب عهلی 
 میار نیات. منهسآ ااتنهعی

  ک شگگودیمدر عصگگر دانشگگاه  انرو ، آموزش عهلی ق  نیهز عهم تلقی  بنهبراقن
ای براقن معنه ک  ب  ) نیاگگت آنقهبی ب  معنهی خهص نهظر ب  ههف شگگا  ضگگرورتهً

  وهر دانشگجوی رشت  تقون تصور کنه در آقنه  وکی  دعهوی قه کهرشنه  ق مثهل
 اهنیت شا  در فرهی رواب  ااتنهعی (. اقن سخن الرت  منهفهتی بهشودیم قرگهلی 
 ی ب  آقنه ناههمینواقع ب  اقن معنهسگگت ک  ورود ب  دانشگگاه  ابلآ به  در و نهارد

اسگگت،   قب  ؛ سگگخن در نفی نوعی تلهزم و تنهظر قردیایننشگگالی نگگور  
ه ق  بهق القهعه یعلی لیالتحصفهرغی ک  تصگور شگود در مقهب  هر مهرک ااون ب 
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یاگت تخصگصگی متنهظر به آن واود داشت  بهشه و در بیر اقن نور  تحصیله  
 .(022-013 ص، یهک نیه، صههقمرد) عهلی کهری عرث خواهه بود

 سرمایه انسانی. 2-2-1

بلر   ؛هه نیاگگتتوسگگع  زقرسگگهخت دراذاری تنهه سگگرمهق  ،اهقه یدر روقرردهه
 ، ص۲833آقه )سو، تاگهب میتوا  ب  عوام  اناگهنی نی  ق  سگرمهق  انگلی ب 

فرهنای  -توان در دو عهم  انگلی اقتصگگهدی و ااتنهعیعوام  توسگع  را می (.62
 تنخا عهم  هه مختلف خواهه بود.سگیهست از ق  در نرر ارفت ک  باگت  ب  هر
 خود شهم  س  روقررد است:

اقن عهم  به مرهتث اقتصگگهددانهن کلهسگگی  و  اشررآ :  عامل سرراما و ا ب   .1
 شود. طرفهاران اقنهه ییونه دارد و در قهلآ رشه اقتصهدی نشهن داد  مینوکلهسی 

داننه ک  ب  رشه اقتصهدی بینجهمه و بهزدهی روقررد، توسع  آن را ته اهقی لهزم می
ه دانند  اقتصهدی ننیآن سگرقع بهشه. اقن ارو  امور آموزش را از مقول  امور یربهز

 کننه.به بودا  زقهد تلقی می کردیه قن اذاری در آن را و سرمهق 
اولوقت قرار دادن آن  در و فعهلیت و کهرعهم  کهر متنرک  بر  عرامرل را   .2

 نارت ب  سرمهق  و عهم  اناهنی است.
اقن عهم  به سرمهق  اناهنی معرفی شه. استفهد  از نیروی اناهنی  . عامل ب سا ی 3

اه  اقن دقه نخات،ترقن بخش اقن روقررد است. برخلهف روقررد و توسع  آن مهم
ه  انهاز درازمکنه ک  در چشمتلقی می ایعنوان سرمهق به ناه  اقتصگهدی اناهن را ب 

هاه ، ارال  خهمه  آموزشی ب  نیروی شود. به اقن دقترهق  می ای ارزشننهب  سگرمهق 
قهبه و بهزد  ی بیشتر انتقهل شود از ق  وضعیت ب  وضعیتی به بهر اناگهنی سگرآ می

 آقنه  خواهه بود. در ههی توسع اذاری یهق اقن سرمهق 
 عنوان منرع سرمهق  معرفیا ب نررق  سگرمهق  اناگهنی در کنهر سگرمهق ، اناهن ر

استفهد  بهین  از نیروی اناهنی و توسع  آن بهترقن را  توسع  است ؛ بنهبراقن کنهمی
(Harbison, ۲313, P 8.) 

 ، اضلهع انلی منقق بهزار هاتنه«دقه نیروی اناهنی آموزش» و« سود» ،«بهزار»
در منقق بهزار اار رشگگه اقتصهدی  .کنهرا دانشگاه  تربیت می ننیروی اناگهنی آ ک 
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نهبراقن در ب ؛دقه  استرفت  و نیهز ب  نیروی اناهنی آموزشاشتاهل بهله  ،اف اقش قهبه
هدی شود و به کههش رشه اقتصنهم در دانشاه  بیشتر میچنین وضگعیتی، می ان ثرت

 قهبه.نهم در دانشاه  کههش میمی ان ثرت
ای اسگگت ک  نیروی اناگگهنی متخصگگص مرنهی فهقه  تفرر سگگرمهق  اناگگهنی بر

باذارد؛ بنهبراقن ه قن  زقهد هنرا  بهفهقه  زقهد و عرضگگگ  توانه در اختیهر اهمع  می
 بهله هنرا  به تقهضهی بهله است.

 . مفاهیم مركزی تحقیق2-1

 بر  کبیشگترقن ارترهط موضوعی را به مائل  تحقیق دارنه  انگلیقه مفههیم مرک ی 
 شه  است. هه ااراایری نرری انجهم و مصهتر هه ننون اسه  آن

 ی به جامعهستگاهدرویکرد . 2-1-2

 اهت رد ترکیآ و( تج ق ) تحلی  بر مرتنی شگگنهخت فرآقنه دسگگتاههی، تفرر
 ناق. اسگت خوقش ییرامون محی  در موضگوع ق  اهمع و کهم  درک ب  دسگتیهبی

  رواب و ک  و اا ا بین رواب  آن، اا ای و( سگیاتم) ک  فهم درنگهد تفرر نوع
 .است( سیاتم فرا) آن محی  به ک  بین

هه و ورودی  ،نگگگور  دسگگگتاههی ناه  شگگگودای ک  ب اا ای اهمع  ب اار 
ب  عرهرتی نههدههی مختلف  و هنعن  کنهم ه در انقرهن به نتوانههی آن میخروای

 .بهشنه و... به قرهقار هنههنگ اقتصهدی ،نههدههی آموزشیاز انل  آن 
  ایرد کمیعنوان اا ای ق  سیاتم در نرر اهمع  را ب  «مهقرقت دسگتاههی»
آمه  و اا ای آن در ارترهط  ارد همهگهی ورودی و خروای در قگ  فراارد، داد 

 منققی و متوازن بههم قرار دارنه.
ه بب  عرهرتی  ؛هاگگتنه دهنه  آن یشگگرتههی عنهنگگر هر سگگیاگگتم هنهن بخش

ر دارنه، عنهن عهه  ههقی ک  وظهقف اسهسی سیاتم را برکهرکردی، بخش ینارشگ
، فرااردهه، ورودی :انه ازرو عنهنگر ق  سیاتم عرهر اگتنه؛ ازاقنآن سگیاگتم ه

 هه و بهزخورد کنترلی.خروای
کنه. نیروی محرک  سیاتم است ک  نیهزههی عنلیهتی آن را تأمین می «ورودی»
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شگگونه ورودی سگگیاتم را تشری  ههقی ک  در ق  محی  آموزشگی مقر  میبحث
 ؛ییوسگگت  هاگگتنههمای قه ب ههی زنجیر یهه دارای وروددهنه. برخی دسگگتاه می
 دهه.ک  خروای ق  سیاتم ورودی سیاتم بعهی را تشری  میطوریب 

سگیاتم ترهق  ورودی ب  خروای است. عوام  مختلفی نریر اناهن،  «فراارد»
توانه خ  می فرااردرا انجهم دهنه. ق   فرااردتواننه اقن مهشگین، سهزمهن و ... می

 هه را ب  خروای ترهق  کنه.ای از ورودیمجنوع  تولیهی بهشه و
توانه نوعی انرژی، مهد ، مهشین ههی آن میههی ق  سگیاتم مهننه ورودیخروای

بهزخوردهه  ههی دقار مصرف شونه.تواننه توس  دستاه هه هم میو ... بهشگه. خروای
 (.82-03ص ، ص۲83۲هم اب ار اقجهد تعهدل در سیاتم هاتنه )رضهقیهن، 

ه  ش هه تشگگری ای ک  از خرد  دسگتاه به در نرر ارفتن ق  سگیاگتمِ زنجیر 
آموختاهن توان انترهر داشگت ورودی سگیاگتمِ اشتاهل از خروای دانشاسگت، می
راارد ف و هه بهشگه و خروای سیاتمِ اشتاهل محصول بهکیفیت خواهه بوددانشگاه 

آموزش عهلی  اسگگت ک  در خرد  سگگیاگگتمِ «ایههی توسگگع سگگیهسگگت»سگگیاگگتم 
 ههی عهلیسیهست»اشتاهل  و در خرد  سیاتمِ «ههی توسع  آموزش عهلیسگیهسگت»

 است. «اشتاهل

 مدل مفهومی تحقیق .8نمودار 

 

 

 آموختاهندرنگگه بیرهران، دانش 6201 ،آمهرک  بر اسگگه  در تهل تهضگگر بنهبراقن 
قعنی ورودی نرهم اشگگتاهل،  واود نهارد؛اقن ارترهط منققی  ،آموزش عهلی هاگگتنه

خ  بهزخورد کنترلی در اقن  و شگگودکهملهً از خروای نرهم آموزش عهلی تأمین ننی
  خورد هم بر ،ای در آموزش عهلی و کهر بهشنهههی توسع سیهست بهقهنرهمه  ک  

دانشجسنان

رورودیو

دانشهاه

رفرا ردو

دانش آ سختهان

رخروجیو

دانش آ سختهان

رورودیو

کارخانط

رفرا ردو

 حصسگ ها کیفیت

رخروجیو

 هازخسرد کمترلیرو کارتسسعط آ سزش عالی و  هایسیاست
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ک  اقن اسگگت انتخهب عقلهنی ق  سگگیاگگتم منققی اقترگگهی ک  درتهلی؛ اسگگت
 قرهقار داشت  بهشنه. تحصیله  و اشتاهل رابق  هنههنگ به

 ههی، کهر افرادی عهقلهن  اسگگگت ک  از میهن را «نررقگ  انتخگهب عقلهنی»بر طرق 
امه از سگگوی دقار طرق نررق   مختلف رسگگیهن ب  ههف، بهترقن را  را انتخهب کننه؛

انتخهب عقلهنی اقن افراد هاگگگتنه ک  اها از سگگگهختهرههی اهمع  دسگگگت ب  انتخهب 
ب   ارقعنی فرد ب  دنرهل نفع شگخصی خود است ته بهترقن را  منرن  زننه؛عقلهنی می

اقنر  افراد ل ومهً به مهرک  ربمب (؛ امگه در اقران Coleman,۲321: ۲21دسگگگت آورد )
ههی التحصیلهن دانشارسنه و آمهر بهلهی بیرهران فهرغی خود ب  اشگتاهل ننیدانشگاهه

 داننه.کننه، هن نهن نفع شخصی خود را در انتخهب دانشاه  میرا مشههه  می

 تعادل اجتماعی خودمحور. 2-1-1

در تحلی  کهرکردی خود، معتقه بود هر اهمع  دارای تعهدل خودمحور  1«یهرسگگون »
زمهن به توسگگع  آموزش عهلی و انجهم کنه ک  همردی اقترگگه میتعهدل کهرک اسگگت؛

دقهاهن اهمع  هگهی دقار اهمع  نی  توسگگگع  قهبنه و از آموزشوظگهقف آن بخش
 منرور برآورد  کردن نیهزههی اهمع  بهر  بررنه.ب 

 نرهمی هر و دارد ضگگرور  ههنرهم هن  برای کهرکرد چههر یهرسگگون ب  اعتقهد 
 دهه: انجهم را کهرکرد چههر اقن بهقه مهنهن زنه  برای

 و طریعی محی  به نرهمی هر قهفتن انقرهن ل وم ب  معنی  2«سگگگهزاهری». ۲
 ؛خود خهرای
 افاهه ب  رسیهن برای منهبع از سگیهسی ایریبهر  ب  مفهوم 3«ا قنیههف». 0

 ؛مشخص
 مشگگروع و قهنونی هنجهرههی قه مقررا  و قواعه تحققِو  4«قرپهرچای» .8
 ؛نرهم ک  کنترل و ادار  برای

                                                                                                                                 

1. Talcott Parsons  
2. Adaptation 
3. Goal Attainment 
4. Integration 
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 ب  آن ترهق  و شخصی ههیارزش دارسگهنی ب ک   1«نهفت  الاوههی تفظ» .6
 نرهم ق  ثهبت و مشگگگترک ارزشگگگی الاوههی از ا لی ب ک   فردی ههیارزش

 (.۲11، ص ۲813استون ، شود )می مربوط ،آقهدرمی مشخص
 انه ک  برهنگههنای میگهن اا ای مختلف اگهمع  دخی نگهعوامگ  مختلفی در 

یهرسون ی ورود اطلهعه  اهقه و عهم هنههنای آن در نرهم  2«آای »اسگه  مهل 
 هقهب دقار نرهم فرهنایعرهر شگگود. ب ههی اهمع  تریین میفرهنای به سگگهقر نرهم

ررد عنلبه عنلررد سهقر نرهمه  تقریق دهه ته  ،اطلهعه  اهقه را رم اشگهقی کرد 
توانه اف اقش انعیت در ق  کشور و نرهم دچهر اختلهل نشگود. اطلهعه  اهقه می

 (.۲833کوزر، ) اف اقش نیهزهه و تقهضهی ااتنهعی بهشه
کگ  تجم نیگهزهه در ق  اهمع  بهتهلت قرلی خود هنههنگ شگگگه  ازآنجگهقی

هل به اختل به ورود انعیت، تجم نیهزهه نی  رو ب  ت اقه نههد  و عنلررد نرهم ،است
شگگگود. بر اقن اسگگگه  اار نرهم توانهقی تقریق اطلهعه  اهقه را به دقار مواا  می

 قه تتی کژ ی نخواهه داشگگتعنلهً کهرکردههی آن کهرکرد ،هه نهاشگگت  بهشگگهبخش
 (.Ritzer, 02۲8کهرکرد خواهنه شه )

 پیشینه تحقیق. 1

د ه مورهه و نتهقج آنهبه توا  ب  اهنیت موضگوع منهبع متعهدی بررسی شه و قهفت 
شگگگه  در دو بخش مقهلعه  داخلی و خهرای مگهاقگ  قرار ارفگت. منگهبع مقهلع 

 .استشه   بنهیدست 

 . مطالعات داخلی1-2

ارزقهبی »( در یژوهش خود به عنوان ۲836) «نژاداتنهی و مختهری و تاگگگین» -
علوم اناگگهنی و عوام  مرثر بر آن  ههیآموختاهن رشگگت وضگگعیت اشگگتاهل دانش

  اقن است بشه   ک  به روش یینهقش ییایری انجهم« )موردمقهلع  دانشاه  قهسو (
 ههی آموزشی یسنتیج  رسگیه  است معهل تحصیلی، مح  زنهای، انایت، دور 

                                                                                                                                 

1. Latent Pattern Maintenance 
2. AGIL 
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اهل امه تریین وضعیت اشت آموختای و ... ارترهط معنهداری به اشتاهل نهارنه؛از دانش
رارسگیون نشگهن داد متایرههی رشگت  تحصیلی، مققع تحصیلی، انجهم کهر  به روش

 آموختاهن تأثیر معنهداری دارد.یژوهشی و ... بر اتتنهل اشتاهل دانش

تحلی  »( در یژوهش خود به عنوان ۲838) «زاد  و نجهر نههونهیقربگهنعلی» -
 -روش تحلیلی به اسگگتفهد  از« بر کهرآمهی آموزش عهلی در ماگئل  اشگگتاهل اوانهن

 وسع ت طرقق از ااتنهعی و اقتصهدی ک  توسع  کرد  طر را اقن موضوع  ،تونیفی
 ایاهمع  هر در عوام  توسع  ترقنمهم از اناگهنی منهبع و دشگومی محقق اناگهنی

 اهمع ،در زقربنهقی  بخش ق  عنوانب  عهلی آموزش نرهم و شگگونهمی محاگگوب
هه . آندارد ااتنهعی -اقتصگگهدی توسگگع  ههیبرنهم  و کهر بهزار به تناهتنای یرابق 

 مرسگاه  و ههدانشگاه  یکنّ ااگترش ربمب  اقران در ک  انهب  اقن نتیج  رسگیه 
 اوان قشگگر عنلی ههیمههر  فقهان و بیرهری به مرتر  ماگگهل  آموزش عهلی،

 ایتومح و ههبرنهم  هه،سیهست نههنههنای ک  اقن امر نهشگی از اسگت قهفت  اف اقش
 کهر است. بهزار و اهمع  نیهزههی به ههدانشاه  یژوهشی و آموزشی

شگگهن آموزش عهلی و  یاود ت»در یژوهش خود به عنوان  (۲830) «نتیه» -
 توسع  آموزش «زقاگتی دانشگاههیهن  در تجرب یزنهای دانشگاههی در اقران: تأمل

مشگگهرکت مردم در . اف اقش داد  اسگگتی شگگهن توضگگیح اتود عهلی را به مفهوم 
 ؛آموزش عهلی بعه از انگ اههنی دوم ب  ااگگترش آموزش عهلی در برب انجهمیه

اتم در سی ک یدرتهل ؛امه تعهدل و توازن در سیاتم آموزش عهلی بربی برقرار است
منهبع  نیتأماقن توازن بگ  دلیگ  عواملی مگهننگه عگهم تنوع در  انراقآموزش عگهلی 
اثربخش، عهم تنش میهن آموزش و یژوهش و آموزش ی سهلهروانقداعترهرا ، عهم 

 ی برقرار نیات.ارترف یب

ارالگگ  الاوقی برای »( در یگژوهش خود بگگه عنوان ۲833) «انگتگرگگهری» -
ورد م ؛سگهزی نرهم آموزش عهلی به تحوله  مرتنی بر دانش در نرهم اشتاهلهنههنگ

ر  به ط« اقران برنهم  ینجم توسگع  اقتصگهدی ااتنهعی و فرهنای انهوری اسلهمی
ماگگتل م هنههنای نرهم آموزش عهلی به  ،اقن موضگگوع ک  توسگگع  مرتنی بر دانش

تفهد  به اس و «ستهنه  -داد »به روش  ،تحوله  مرتنی بر دانش در نرهم اشگتاهل است
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ب  اقن نتیج  رسیه   و موضوع تحقیق را بررسی کرد  ۲831ههی آمهری سهل از داد 
هنههنای میهن دو نرهم آموزش عهلی و اشگگتاهل در اقران  ۲833اسگگت ک  ته سگگهل 

 .شت  استواود نها
آموزش »به عنوان  ی( در یژوهش۲831) «تاینی لراهنی، میرعرب و رضهقی» -

 «آموختاهن آموزش عهلیکهرآفرقنی در ه ار  اهقه؛ زقرسگهختی برای اشتاهل دانش
ب  اقن نتیج  شگگه ،  نفر از نخراهن اقن توز  انجهم 62و مقهلع   «لفیروش د»به ک  

ههی شهن راهرهرههی مرثری مهننه برا اری کهراه انه ک  در ااگتر  اههنیرسگیه 
هقی ههی انقراذاریکهرآفرقنی دقجیتهلی، اقجهد مراک  تحقیق و توسگگع ، سگگیهسگگت

رآفرقنی و اشگگگتاگگهل کگگهتفرر آموزش عگگهلی بگگه کگگهرآفرقنی و ... برای اقجگگهد 
 آموزش عهلی واود دارد. آموختاهندانش

 مطالعات خارجی. 1-1

 درک نیاگگگت؛ کهفی مهرک»( در تحقیق خود به عنوان 0223)  1«تهملیناگگگون» -
« زاقیهلاشتا و التحصیلهنفهرغ کهر برای عهلی تحصیله  مهارک نقش از دانشجوقهن
 در ودخ تحصیلی اعترهر نقش از عهلی آموزش دانشجوقهن درک چاونای به بررسی

شه  دانشگجو در انالاتهن انجهم 18آقنه  ک  به روش کیفی از  زاقیاشگتاهل به رابق 
هل اشگگتا برای خود را تحصگیلی ب  اقن نتیج  رسگیه  اسگت ک  دانشگجوقهن مهارک

 هنالتحصگگیلزقهدی برای فهرغ کهر بهزار شگگودمی تصگگور ک درتهلی ؛داننهکهفی ننی
 زاقیاشتاهل از تواهیقهب  بعه عنوانب  هنوز دانشاههی مهارک رچنهه. واود دارد

 کهر، هزارب در م قت ب  دسگگتیهبی برای دانشگگجوقهن شگگود،می تلقی التحصگگیلهنفهرغ
 .بیننهمی ههآن ب  اف ود ارزش ب  نیهز ایف اقنه  طورب 

: اشگگگتاهل و عهلی آموزش»( در یژوهش خود به عنوان 0222) 2«وسگگگت» -
عهلی  آموزش سگگیاگگتم ق  در مههر  ایریشگگر  در ههمحهودقت و ههفرنگگت
 دو اشگگتاهل، و عهلی آموزش بین انگگلی ههیتعهم  بر مروریدر آبهز به « هناهنی
 ههیمههر  تقوقت :کرد  اسگگت بررسگگی ههآن یارتقه را برای اهقا قن روقررد

                                                                                                                                 

1. Tomlinson 

2. West 
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. ایترف  ایریشگگر  به عهلی آموزش ههیدور  دادن ارترهط و «اشگگتاهل» عنومی
 ههیسیهست و ادبیه  در «یذقریاشگتاهل» اقه  کنه،ایری میوسگت در ادام  نتیج 

 است. قرارارفت  موردبحث اخیر
آموزش عهلی و توسگگع  »( در یژوهش خود به عنوان 0221) 1«بلوم و کهنینگ» -

  رداختیب  موضگوع تأثیر و رابق  آموزش عهلی و توسع  اقتصهد « اقتصگهدی در آفرققه
 و بخشهیم بهرود را فنهوری ییشرفت عهلی، انه ک  آموزشو ب  اقن نتیج  دست قهفت 

اقتصهدی  شهر ب  ترسرقع دستیهبی و یتهناگی  رسگهنهن برای ب  تهاکثر آن توان بهمی
 .شودمی فقر کههش و دانش شرهف کههش بهعث خود نوب ب  کرد؛ ک  کن 

ههی اهقه: رواب  واقعیت»( در یژوهش خود بگه عنوان 0222)  2«هگهروی» -
 یعهل آموزش« اهقه ههیواقعیت» ههیانر  از قری ب « بین آموزش عهلی و اشتاهل

 و مههیتب   و بررسی را تحصیلی ههیدور  در «اشگتاهل» برنهم  توسگع  یرداخت  و
ر د اقن محقق .اسگگتکرد  توا   التحصگگیلهنفهرغ برای سگگهزمهنی تاییر ییهمهههی
ب   قنه آ ده  در التحصیلهنفهرغ»خود  درنهد یهسخ ب  اقن یرسش بود  ک   ارزقهبی

 ههیک  سگگگهزمهنداد  اسگگگت ههی تحقیق نشگگگهن قهفت  «؟دارنه نیهز عواملی چگ 
 قهدایری اقن امر ک  هاگگگتنه یقهرتننه و منعقف کهرمنهان نیهزمنه یذقرانعقهف
 .طلرهمی رای نیرومنهاهی و 
ی ههستهیساسه  مقهلعه ، بررسی نارت میهن آموزش عهلی و اشتاهل طرق  بر
ی کشور در طی چههر ده ، نقق  اهقه ورود ب  بحث آموزش عهلی در اقران اتوسگع 

و نارِت . تحقیق ییش رکنهیماسگت ک  اقن تحقیق را از سهقر تحقیقه  م بور متنهق  
ر ک  تحقیقه  دقا  کرد  است؛ درتهلیاتفهقه  میهن آموزش عهلی و اشگتاهل را مقهلع

 انه.نارت اقن دو متایر را در آقنه  مورد بررسی و ارزقهبی قرار داد 

 تحقیق روش .3

برای بررسگگی ییهمه توسگگع  آموزش عهلی بر اشگگتاهل در اقن تحقیق از روش کیفی 
ن های از تونیف مقوله  و رواب  میک  درواقع سهمهن  شه  است داد  بنیهد اسگتفهد 

                                                                                                                                 

1. Bloom & Canning 

2. Harvey 
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ن منرور ابتها مصگگگهتر  نین  . بهق(Mc Milan& Schumacher, ۲338) اسگگت ههآن
انهرکهران آموزش عهلی ک  در توسگگع  تن از مقلعین و دسگگت 82سگگهختهرقهفت  از 

برای ییشگگررد بهتر تحقیق،  سگگپس آمه  وعن ب  ،نها آموزش عهلی نی  نقش داشگگت
ههی ماگگتنه در واکهوی ته داد  شگگه  اسگگت مروری بر آمهرههی آموزش عهلی انجهم

ه هه بشگگونهاهن بررسگگی و مقهلع  شگگود و سگگپس تحلی  مصگگهتر نررا  مصگگهتر 
 .رسیه  است انجهمب  استفهد  از روش داد  بنیهد 

 راقنهف طی در ک  اسگگت قیههداد  از برارفت  نررق  بنیهد، داد  تئوری از منرور
 و اردآوری راهررد، اقن در. انهشه ی تحل و اردآوریمنه نگور  نرهمب  یژوهش
  ن دق ارترهط در شود،یم اسگتنته هه داد  از قتدرنهه ک  ایق نرر وهه داد  تحلی 

 ییش از نررق  به را خود مقهلع  قنر ا یاهب  یژوهشگگگار. دارنه قرار قرهقار به
 ااهز  کرد ، شگگروع خهص مقهلعهتی توز  ق  به را کهر کنه، آبهز یاشگگه تصگگور

 هات  (.Strauss, Corbin, ۲333, pp ۲0-۲8) شود یهقهارهه داد  از نررق  ک  دههیم
 است. ماتنر مقهقا  بنیهد، داد  نررق  انلی

آن  اسه  شگونهاهن نیهز داشگت ک  برتعیین مقوله  ب  مصگهتر  به مصگهتر 
به رعهقت انول اخلهن یژوهش و اطلهع  ههمصهتر برای تعیین مقوله  ابتها تنهمی 

 و ااهز  از یهسخاوقهن ضر  و به رعهقت انول مصهتر  کاآ به شونهاهنمصهتر 
ب   ههآن و اناجهم ته تنرک  نوشت  شهشگونهاهن مصگهتر  مهم نره تفظ مقهلآ، 

 هم نرق د.
 ،منقرق به اههاف و مائل  تحقیق اسگهسیِ ههیهه یرسگشبرای انجهم مصگهتر 

دربهر  مصهتر  طول ضنن آنر  در  ؛شگونهاهن یرسگیه  شگهتی و از مصگهتر طرا
اهقه داشگگت نی  شگگونهاهن ک  نیهز ب  طر  یرسگگش مصگگهتر  قه مرهم نره  اهقه
شونهاهن مصهتر  برای هر ق  یرسش ۲2درمجنوع  . ب  اقن ترتیآشگهسگرال می

 ع مقهل و بررسگگی ضگگنن و اردقه سگگهزیییهد  ههشگگه. سگگپس مصگگهتر  مقر 
 نهقیمع واتهههی از ق  هر سپس. ارفت قرار تلخیص و بهزبینی مورد ،بهر چنهقن

 نور  کهاذاری ههآن اسه  بر و شه سگهزیفشگرد  و مشگخص ههمصگهتر  در
 آمه. دست ب  مشترک موارد چنهبهر  بررسی به و ارفت
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 رطوب رو قنازایری ههفننه اسگگگت. اننون یری در اقن تحقیق از نوع اننون 
مقلع از  انهرکهراندسگگتههفننه ب  انتخهب آمهرههی آموزش عهلی و اشگگتاهل و نی  

و  رالسک  بیشترقن ارترهط را به   ههی توسگع  آموزش عهلی یرداخت  شهیهسگتسگ
 مفههیم مرک ی و ییرامونی ،ااگگتجو ر اقن اسگگه  یس ازنه. با ههف تحقیق داشگگت

مهخ   عنوانب  ،بود شه  انتخهبآموزش عهلی و اشگتاهل ک  در چهرچوب مفهومی 
هیم هه مفهبه تعیین کههه و بررسگی و مقهقا  ماتنر آن در ادام بحث انتخهب شگه. 

ب  دسگت آمه و از مقهقاگ  ماتنر مفههیم مقوله  شر  ارفتنه. بهقن منرور کههه 
علهمت اختصهری هنرا  به شنهر  نرت   نخاتدر اهولی به س  ستون ک  در ستون 

ه هر ک سومعهد، در ستون میهنی نره  کلیهی و در ستون سنت ور  نب کلیهی 
 نرت  کلیهی در  شه.

 تر و سگگهقریمحوری ههمقول آمه  بود، دسگگتمقولهتی ک  ب  در مرتل  بعه، از میهن
ی بودنه، انتخهب شگگگهنه. ملهک انتخهب اقن بنهطرق قگهب مقولگه  تول محور آن کگ  

دهی سگگگهقر مقوله  ب  آن بود. یس از تعیین مقول  ب مقول ، انعقهف یذقری، تررار و ر
محوری سگهقر مقوله  به قرهقار مقهقا  شه  و در مقهلع  مجهد کههه و مفههیم، چههر 

شگگهم  شگگراق  علّی، راهرردهه، زمین  قه  2«کوربین»و  1«اشگگتراو »مقول  مقهبق الاوی 
 ارفتنه.ههی خود قرار قاه اهار و ییهمههه در باتر، شراق  مهاخل 

در اقن اگهم به مقهقاگگگ  ماگگگتنر و مجهد کههه، مفههیم و مقوله  به قرهقار 
اطنینهن از  برای درنههقت و تحلی  سگگگهزی وقرپهرچ  منرورب ، هگهآنرواب  میگهن 

و اقنر  آقه براردان نگگحیحی از  آمه دسگگتب ، مقوله  و تحلی  ههداد معنهداری 
. در اقن مرتل  در اهم شگگودمیی بررسگگ ههآننگگور  ارفت  قه خیر، اعترهر  ههآن

در برابر مقوله  امتحهن شگهنه. بهقن شر  ک  طرق نرر  ههداد  ،کهاذاری محوری
دهی مقوله  ب  قرهقار طر  و قی در رب ههیرسگگگش( ابتگها 0221) 3«کرسگگگول»

 روشنی اتصهل آقه -۲ ک ااگتجو و مقر  شه. ب  اقن معنه  ههداد  در ههآنمهارک 
 مفهومی تریین ق عنوان ب  نررق  آقه -0دارد؟  واود خهم یههداد و هه مقول  بین

                                                                                                                                 

1. Strauss 
2. Corbin 

3. Creswell 
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ی به ییشگین  تخصگص تهنگ هن نین تحلی   اسگت؟ مفیهموردمقهلع   فراقنه برای
 اعترهرسنجی شه ته می ان نوآوری، وثون و اطنینهن آن مشخص شود.

 های تحقیقیافته .4

ههی آمهری و قیق در دو بخش انگگگلی داد ههی تح، قهفت ههداد به توا  ب  اهنیت 
 .شه  است یبنهدست هه تحلی  داد  بنیهد، مصهتر 

 ی آماری آموزش عالی و اشتغالهاداده .4-2

اهل )طر  رنه اشت است توا ننعتی ارترهط دانشاه  و ننعت قهب  یکشورهه در
ت هر ( و ناگگرت معنهداری میهن انعی۲0 ، ص۲831هه، التحصگگیلهن دانشگگاه فهرغ

 (.۲)اهول  و نرخ اشتاهل برقرار است ههکشور به تعهاد دانشاه 

 کشورها در هادانشگاه تعداد و یت، بیکاریجمع نسبت .8 جدول
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سهقر کشورههقی ک   در مقهقا  به اقران ،شودیممشگههه   ۲ اهولدر ک   طورهنهن
در ردقف کشگورههی ییشرفت   عنومهًو  یشگتری دارنهب و انعیت ههدانشگاه تعهاد 

امه  ؛است یی بیشترههدانشاه نارت ب  انعیت خود دارای تعهاد  و مقر  هاتنه
. دمراک  آموزش عهلی بیشگگگترقن می ان بیرهری را دار زقهدتعهاد داشگگگتن ربم یعل
از هر  و قار ناگرت میهن آموزش عهلی و اشگتاهل نارت ماتقینی نیاتدعرهر ب 
 اقن مائل  است. قهمر 0بیرهر است. اهول  نفر نفر در اقران ق  ۲0

 (رانیا آمار مرکز. 8631 یآمار سالنامه) کار یروین انتخاب و یدانش اقتصاد در لاتیتحص سهم .2 جدول

 ردنف
وضع سساد 
و سطح 
 تحصیمات

1326 1322 13،6 13،1 13،2 13،3 13،4 13،2 

 رهیکا شاغل رهیکا شاغل رهیکا شاغل رهیکا شاغل رهیکا شاغل رهیکا شاغل رهیکا شاغل رهیکا شاغل

 3.1، 1.4، 3.1، 1.2، 3.2، 6.3، 3.2، 6.3، 3.2، 1.،2 6.2، 3.،2 6.2، 26.2 3.2، 21.3 هاسساد 1
 12.3 21.6 12.2 21.2 12.3 22 ،.11 23.3 13.1 22 12.4 22.4 2.،1 31.2 16.1 22.6 اهتسانی 2
 13.4 ،.21 12.3 22.3 3.،1 24.2 12.1 ،.21 12.3 21.1 21.1 21.2 23.1 26.6 ،.22 1.،1 راهممانی 3
 6.2 6.2 6.6 6.2 6.2 6.3 6.2 6.2 6.2 6.3 6.6 6.2 6.2 6.2 16.3 6.4  تسسطط 4
 24.2 22.3 23.3 22.3 24.4 24.6 ،.24 22 ،.23 ،.26 23.4 21.2 32.4 26.2 33.2 16.1 دنپمم 2

6 
آ سزش 
 عالی

16.3 16.3 14.1 26.، 12.2 31.3 1،.2 36.6 26.6 41.3 23.2 42.3 22.2 41.2 23.3 41.2 

 6.2 1.2 6.2 1.2 6.2 1.3 6.4 1.3 6.4 2.1 6.6 2.1 666 666 6.6 ،.2 سسادآ سزی 3
 ،.2 2.6 ،.2 2.2 2.2 3.، 2.2 3.، 2.2 ،.16 3.2 16.3 3.6 13.2 6.2 12.3 سسادهی 2

نتیج  ارفت ملهک انتخهب نیروی کهر در کشور دانش  توانمی 0 ولاز بررسگی اه
 نجهقیاز آدانشی نشه  است.  رو اقتصهد و بهزار کهرو تحصیله  افراد نرود  و ازاقن

افت عهم  توانیم، درنه عرور نررد  است 08التحصگیلهن شهب  از ک  تعهاد فهرغ
 ردانشاههییت افراد بهه در بهزار اشتاهل ب  ناردانشاه  یلهنالتحصگفهرغ یریکهراب 

ز نگگور  سگگنتی او ییش رفتن بهزار کهر کشگگور ب  یدانشگگیرترهقت از اقتصگگهد ب
 تهلتاز سوی دقار دارد. در  ههدانشاه  یلهنالتحصمههر  نهاشگتن فهرغ و سگوق 

آفرقن نرود  نیاگگت و در نگگور  دوم دانشگگاه  مههر  یدانشگگ بهزار کهر نخاگگت،
 است؛ ک  هر دو نهمنهسآ هاتنه.

 های مطلعین آموزش عالیتحلیل محتوای كیفی مصاحبه .4-1

 شونهاهن مقوله هه و کهاذاری انله  مصهتر به اارای تحلی  محتوا بر مصهتر 
در اهاول  ههمصهتر  از مقوله  ماتخر اسگت ک  اقن  آمه دسگتب  یو مرگهمین

 :ذق  ارال  شه  است
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 هاکدها، مفاهیم و مقولات مصاحبه. 6 جدول

  قسلط  فهسم کس  زاره
جمس یری از  شکمات  فرهمگ دانشجسنان تغییر عسم 1

 فرهمهی

 تقاضای اجتماعی

 حل  شکل فرهمهی 2
  عسم ارزهری از کشسر 3
 جمس یری از خروج دانشجسنان از کشسر 4

جمس یری از  شکمات 
 ا میتی

 جمس یری از نفسذ ا میتی 2
 ها در  سرک  رفتن فرزنسانشانخانسادهعا ل روانی و فرهمهی  6
  رانیپیسنس پرستیژ اجتماعی ها  سرک 3

 کدب  مزلت فرهمهی
 نهاه جا عط و فا یل هط دانشجس شسن فرد 2
 آ سزش عالی عا ل پرستیژ اجتماعی ،
 پرستیژ اجتماعی کدب 16

 هامصاحبه مقولات و میمفاه کدها،. 4 جدول

  قسلط  فهسم کس  زاره
 انجا یسهط شغل  ی داشتن  سرک 11

 نی را سرک

 تقاضای اقتصادی

 ی ران سرک 13
 در انران کردهلیتحص ریغسق و دستمزد کم نیروهای قح 14

12 
 کرده و فقسانامطی و درآ سزانی و تسرم قشر تحصیلفرصت

 اشتغاگ وعملر
 کالانی شسن آ سزش

 و تأثیر در  دا ل سیاسی درآ سزانی 16
 درآ سزانی و پسگ درآوردن 13

12 
دانشهاه هیشتر آ سزشی است تا کارآفرنن کط هط عسم  هارت 

  التحصیمان  مجر شسهفارغ

1، 
 ینهازار هط  هارت نیاز دارد کط دانشهاه آن  هارت را تأ 

عسم انططاق آ سزش  شسدیو دروس نظری آ سزش داده   کمسینم
 دانشهاهی ها نیازهای هازار

 

26 
همچمان در  9هااشطاع شسن هازار کار هدیاری از رشتط وجسدها 

 شسدیدانشجس پذنرش   کممسیکط هیکار تسلیس   نیهارشتط

21 
 و نیدت و هیشتر تجرهط  حسر انیهمدانش هازار کار

  حسراست تا دانش یاستادشا رد
 دانشی نطسدن هازار کار

22 

راد افاشتغاگ و کدب  مزلت  سجب ساگ پیش دانشهاه  2تا 
 یل9التحصساگ پیش ها رونس رشس تعساد هیکاران فارغ 2از  هسدف 

ولی هرای دختران هعس  9شسهانن  فهسم هرای پدران  مدسخ
 است  انسه یهاق آن  مزلت

 فاهیم دانشهاه  یمینشهم
 نعمی اشتغاگ
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 هامصاحبه مقولات و میمفاه کدها، .1 جدول

  قسلط  فهسم کس  زاره

 کمطسد نیروی  تخصص در کشسر 23

 ین نیروی  اهر کشسرتأ 

عرضط اجتماعی 
 حاکمیت

 ها یری نیازهای تازه و لزوم آ سزش آنشکل 24
 ای  ختمف شسهای رشتطجمگ هاعث انجاد تخصص 22
 پاسخ هط نیاز اجتماعی 26
 تسلیس سر انط اندانی 23
 انجاد اشتغاگ ها تسسعط آ سزش عالی 22
 نیافتط هسد9 نیاز هط ترهیت نیروی اندانیکشسر تسسعط ،2
 فشارهای سیاسی اراده سیاسی پشت تسسعط دانشهاه آزاد 36
 جمس یری از  شکمات فرهمهی دانشجسنان 31

 فشارهای فرهمهی
 جمس یری از استحالط فرهمهی دانشجسنان وعملر 32
 هرقراری عسالت اجتماعی و تسسعط از هالا هط پانین 33

 تسزنع  ماهع

 هرقراری عسالت اجتماعی 34
 هرقراری عسالت اجتماعی و تسزنع عادلانط 32
 هاکمکسری یری از همط استعسادها و پشتههره 36
 شکدتن فاصمط اطقاتی ها آ سزش عالی 33
 هاتسزنع عادلانط فرصت 32
 تسانممسسازی جا عط و شکدتن فقر ،3
 حل  شکمات جا عط 46
 ودلیلر افزانش سطح عممی جا عط 41

تسسعط اجتماعی و 
 اقتصادی

 دهسفراهم کردن تسسعط و رفاه و تسسعط ها آ سزش عالی رخ  ی 42
 ارتقای جا عط ها آ سزش عالی 43
 همیانتحسگ فرهمهی9 انجاد اقتصاد دانش 44
 آ سزی و آ اهیارتقای عمم 42
 ها از جهلدرآ سزانی از دانش9 خارج کردن اندان 46
 انجاد فهم و رشس اجتماعی 43
 افزانش سطح سساد عمس ی 42
 انجاد استقماگ عممی ،4
 هاانتقاگ آ سزش و  هارت و تسانممسی 26
 پرورتسلیس نیروی نخطط 21
 دستیاهی هط پیشرفت 22
 هالا رفتن سطح آ اهی و فرهمهی 23
 تسهیر اجتماعی  سنرنت جسانان 24
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 انتخابی و خلق نظریه كدگذاری. 4-3

ههی بهز و محوری عرضگگ  ااتنهعی آموزش عهلی مقول  محوری به انجهم کهاذاری
اذاران آموزش عهلی در اقران ب  دست آمه. اقن عرض  ااتنهعی از سگوی سگیهست

یس از اقجهد تقهضگهی ااتنهعی اقجهد شه ک  خود منرعث از عوام  اونهاونی نریر 
ن نشینی میهرهنای اقرانی در علم دوستی است. همی فههمشگوناف اقش انعیت و 
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دو متایر دانشگاه  و اشگتاهل و فراهم آوردن زنهای به رفه  بیشگگتر به کاآ مهرک 
ار در خلق راهررد تأسگگگیس مراک  متعهد آموزش دانشگگگاههی نی  از عوام  مهاخل 
 یهههه ب  دانشگگاه  و هن نین اف اقش سگگیهسگگتعهلی در کشگگور و اف اقش ورودی

 وسع  آموزش عهلی از سوی دقار بود  است.ت
و  یدانشگگاهه به تحصگگیله  کهرایری نیروی اناگگهنینتیج  ضگگعف در ب  در
نارت  ،ههی اشتاهل و آموزش عهلی و خلأههی قهنونیههی سهختهری در نرهمضعف

 نا برهم زد  است. تشهقه اقن امر بهوبرابر استفهد  از سرمهق  اناهنی بهزار اشتاهل ر
کهفی در آمهقش سگرزمینی نیهزههی کشور و هر منقق  از وضعیت اشتاهل و نرهر  

دانشاه  ظهور بیشتری قهفت  است. بخشی از اقن ییهمه نهشی از مهاخل  عوام  سوء 
عنوان کهلهقی از کنهر تعهد مراک  آموزشگگی و آموزش ب در آن اقتصگگهدی اسگگت ک  

ه تأکیه بر مهرک و کاآ بتهن  شه  و ب  دنرهل آن،  سگود اقتصگهدی برای برخی
 انرهشت مهرک ب  واود آمه  است. ،یشتوان  شالیآن، بهون 

بنیهن شگگهن و سگگوی دانشدر کنهر آموزش عهلی، نرهم اشگگتاهل کشگگور نی  ب 
 ؛بنیهن اهی ارفت  نشگگه  اسگگتایری از دانش روز ییش نرفت  و اقتصگگهد دانشبهر 

ل بهدانش مهجور مهنه  ک  مههر  ییایری نشگگگه  و اشگگگتاه قعنی آموزش عهلی به
طرف عهم توسگع  اشتاهل هن  ب  توسگع  نهمتوازن آموزش عهلی کشگور و از آناقن

 دانشی از سوی دقار انجهمیه  است.
 اسه  توا  اقجهد چرخ  عرضگ  و تقهضگهی آموزش عهلی کشور برنرت  قهب 

 ک  عرضگگ  وطوریب  ،تقهضگگهی ااتنهعی به محورقت فرهنگ و ن  اقتصگگهد اسگگت
 منه است در اقن توسع  رخ نهاد  وتقهضگهی اقتصگهدی ک  بیشتر نیهزمحور و مائل 

انه و اقن عهم  بر عهم تقهضهی ااتنهعی را محور توسع  قرار داد  ،اذارانسگیهست
 دربنهبراقن  ب  نیهزهه قهری رسگگهنه  اسگگت؛ یتواهبی واسگگق اشگگتاهل محوری ب 

 آن یهسیفرهنای و سگگ بخش   بیشگگتربلر ، ی نرودآموزش عهلی اقتصگهدی ییشگرفت
 ییش رفت  است.
عرنگگ  فرهنای به بعه من لتی درایر اسگگت و اقجهد اهقاه  ااتنهعی در واقع 

عرن  سیهسی به وقژای  و در مقهب ، ن  منقق سگود و رفع نیهز ؛در آن اولوقت دارد
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ههی مختلف انتخهبهتی ههی سگیهسگی در عرن ههی ت بی و اف اقش بهر بنهیانه 
ههقی ک  برای برقراری ناگگرت به عرنگگ  ؛اسگگت در ارترهطو کاگگآ منهفع اروهی 

 نه.دار اشتاهل کنترقن بهر  و ارترهط را
ک  از چهرچوب مفهومی روقررد دسگگگتاههی ارال  شگگگه از چنگهنبنگهبراقن آن

انهرکهران آموزش عهلی ب  دست آمه ک  ههی ظههرشگونه  در مصگهتر  به دستداد 
  معنهی ورودی و خروای در سیاتم کشور در آموزش عهلی روقررد دسگتاههی ب

 دست میهن آموزش عهلی و اشگتاهل ب  یقعنی ناگرت ؛شگودو اشگتاهل مشگههه  ننی
 هه مشههه  شه.نیهمه  و توسع  نهمتوازن میهن آن

 یریگجهینت

 دستیهبی ب  ناه  دستاههی آموزش عهلی و اشتاهل انجهم شه ههف بهتحقیق تهضگر 
  ب برای یهسگخ ب  ماگئل  تحقیق در نارت میهن آموزش عهلی و اشتاهل اقن نتیج  و

 بلر  د؛نهارواود  میماتق هل در اقران نارتآموزش عهلی و اشتابین ک   دست آمه
. بهقن منرور آمهرههی آموزش عهلی و اشگگتاهل هاگگت توسگگع  نهمتوازن ههآنمیهن 
آموزش عهلی در بهزارههی  هنآموختادانشدرنگگه  62 داد،ک  نشگگهن  شگگه یبررسگگ

 .شونهینناشتاهل کشور ب  کهر ارفت  
تن از  82 بهمصگگگهترگ  نینگ  سگگگهختگهرقگهفتگ  انجگهم  در اقن تحقیق یس از

به  ههداد تحلی  و  آموزش عهلی در سگگگقو  ااراقی و مهقرقتی انگهرکهراندسگگگت
 یععرض  ااتنهک  مقول  انگلی ب  دست آمه و مشخص شه  ینج ،روش داد  بنیهد

   .است بود « ی ااتنهعیتقهضه»نهشی از توسع  آموزش عهلی از سوی تهکنیت  و
ی وزآمعلماسلهمی مهننه تشوقق در  -قی هن ون باگتر فرهنای اقرانیههن یزم

مهننه برقراری رابق  ضننی میهن مهرک دانشاههی و کاآ  ارمهاخل و متایرههقی 
مردم ب  آموزش عهلی شگگگه  و ورودی آموزش عهلی  رو آوردنشگگگاگ  منجر بگ  

 از. رو بود  است روب آموختاهندانشبه ییهمه بیرهری ااگترد  در سگقح  تقدرنهه
تعهدل کهرکردی در عرنگگگ  و خروای مقلوب در اشگگگتاگهل اتفگهن نیفتهد   رونقا

 وظهقف نرهمه  ااتنهعی کشور نی  رخ نهاد  است.
سگهل اذشت  تقهضهی ااتنهعی برای  62ان در زمهن به تاییرا  انعیتی اقرهم
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مواگآ برهم خوردن الاوی تعگهدل اگهمع  و  و اقن امر آموزی بگهلگه ارفگتعلم
درنتیج  ورود اطلهعه  اهقه ب  نرهمه  ااتنهعی اهمع  شگگه. اقن مهم به تأسگگیس 

امه  ههی آزاد اسگگلهمی و دانشگگاه  ییهم نور محقق شگگه؛ههقی مهننه دانشگگاه دانشگگاه 
 نگگور  نارفت؛ ههی شگگالیهن به اقن اقهام تلهش متوازن برای اقجهد ظرفیتزمهم

هر چد دقهاهن و اشتاهلو نارت میهن آموزشته اهقی ک  تعهدل کهرکردی در کشور 
 .اختلهل شه

یس  ههیطی سهل روق  خودی بیمجنوع آموزش عهلی اقران به توسگع  کنّ در
از انقلهب زمین  را برای ارال  فرنت ب  بخش اقتصهدی و اشتاهل کشور در ااترش 

تواهی از اقن موضگگگوع نهشگگگی از متوازن فراهم نیگهورد  اسگگگت کگ  بخش قهب 
، رهه بیشتای ک  سیهستاون ب  ؛هه بود  اسگتهه و برنهم هنههنای میهن سگیهسگتنه

ای ملهتر انه و شرهف قهب محور ااراشه  هه بودا انه و برنهم شه  آرمهنی ناهشت 
خود را در عرض  ااتنهعی آموزش  داد  ک  ننود آنمیهن اقن دو عنصگر اسهسی رخ
 عهلی و اشتاهل نشهن داد  است.
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