
 

 

تشسوو  وکوو ردی  -علموو هوو  آمووش  

اقتص   

TET and Economic Development 

 کشورها اقتصادی توسعة در مهمی نقش کاربردی-علمی آموزش نظام
 شاللی   باایی  هاای  مهاار   به انسانی منابع تجهیز با نظام این دارد.

 در اساتقرار  و وکاار  کسا   خلا   کارآفرینی  فرد منحصربه های قابلیت
 ویاه   باه  مختلا   کشاورهای  اقتصااد  پایااار  توساعة  تبط مر مشاغل

 منظم عرضة مالی  منابع کنا. می تضمین را توسعه حال در کشورهای
 مراکاز  در کیفای  انساانی  مناابع  وجود و آموزشی تجهیزا  و امکانا 
 عملاای تاااری  توانااایی دارای و توانمنااا مارسااین ازجملااه آمااوزش
 اقتصادی تأثیر افزایش در کاربردی-علمی های دور  آموزشی محتوای

 مؤثرنا. بسیار ها آموزش این

 اهمیی   تبییی   و اقتصادی ادبیات در آموزش مباحث بررسی
 از قبی   دوران بی   و اسی   طوالنی سابقة دارای آن اقتصادی

 دهیة  اوایی   از «آموزش اقتصاد» ولی گردد، برمی اسمی  آدام
 و وکیار  کسب آن، دنبال ب  شد. اقتصاد علم حوزة وارد 1960
 هیای  نظیام  هیای  دگرگیونی  رهگذر از آموختگان دانش درآمد

 بیازار  ب  نگرش از برخاست  جدید های نظام ایجاد و آموزشی
 در کی   شید   اشیار   اقتصیاد  علم عام تعریف در شد. حاص 
 نامحدود های خواست  ب  محدود منابع تخصیص علم حقیق 
 ازیتوانمندسی  را  از آموزشیی  مؤسسات تردید، بدون اس .
 تییوان و مولیید هییای ظرفییی  )افیییایش دییید  آمییوزش افییراد
 موفقیی   در زییادی  نقش دانش تولید و آنان( پذیری اشتغال

 مؤیید  موضوع ای  و دارند کشورها و ها بنگا  افراد، اقتصادی
 زمان، همان از اساس، برهمی  اس . «آموزش» بیرونی کارایی
 منیابع  و دشی  شناخت  «گذاری سرمای  نوع تری  عالی» آموزش
 شیدند  نامید  «انسانی سرمایة» کارآمد، و دید  آموزش انسانی

(Feyzioglu, 2016.) «نحیوة  ک  نیی، «آموزش درونی کارایی 
 خروجیی  میییان  و مؤسسیات  آموزشی-علمی خدمات تولید
 بیرای  گرفتی   صیورت  های هیین  ب  توج  با را آموزشی نظام
 دارد، دربیر  هیا  خروجی تولید فرایندهای و ورودی های نهاد 

 را بیرونیی  کیارایی  ک  چرا اس  برخوردار فراوانی اهمی  از
 نظیام  بیرونیی  کیارایی  بنیابرای ،  دهید.  میی  قرار الشعاع تح 

 کیی  اسیی  مطلییو  زمییانی کییاربردی-علمییی آمییوزش

 اقتصیادی  توسیعة  در را تیثییر  بیشیتری   آن آموختگیان  دانش
 و امکانییات» ،«رییییی برنامیی » عامیی  سیی  بگذارنیید. کشییور

 دارنید  توسیع   در اساسیی  نقیش  «انسانی منابع» و «تجهییات
 اخییر،  های سال در ها فناوری سریع پیشرف  ب  توج  با ولی
 رونید.  میی  شیمار  ب  توسع  اصلی محور توانمند انسانی منابع
 در نیوآوری  شیدن  کیاربردی  و تیروی   تولیید،  بیر  منیابع  ای 

 از ادافیر  حرکی   و دارد داری معنیی  تثییر مختلف کشورهای
 را  از بییاالتر درآمییدی طبقییة بیی  پییایی  درآمییدی طبقییة
 اسی   شید   میسیر  کیاربردی -علمیی  و مهارتی های آموزش
 توسیع   کیارآفرینی،  بیا  و (1397 همکاران، و کالی  )بشارتی
 رشیید و (Onstenk, 2003) انسییانی نیییروی هییای قابلییی 

 (.Nilsson, 2010) شییود مییی محقیی  کشییورها اقتصییادی
 طیی  المللیی  بیی   و ملی های شرک  و ها ل دو عل ، همی  ب 

 از حمایی   بی   زییادی  تمایی   تیدری   بی   گذشیت   قیرن  یک
 انید  داد  نشان کاربردی-علمی و ای حرف  و فنی های آموزش

(Samuel, 2015.)  
 

-علما   هاای  آمازش  » اقتصاادی  اثرگذاری ابعاد
  «کاربردی

 و فنی های آموزش زیرمجموعة کاربردی-علمی های آموزش
 فنیی  های آموزش سایر با آن تمایی و رود می شمار ب  ای حرف 

-علمییی هییای آمییوزش بیی  دانشییگاهی نگییا  در ای حرفیی  و
 و فنیی  هیای  آموزش نفوذ از برخاست  واقع در اس . کاربردی
 اییی  و بییود  دانشییگاهی آمییوزش نظییام درون بیی  ای حرفیی 
 هیای  آمیوزش  بی   کشیورها  زیاد توج  سبب ب  بیشتر موضوع

-علمیی  های آموزش (.Visaria, 2003) اس  ای  حرف و فنّی
 دارنیید، قییرار شییغ  برپایییة اینکیی  بیی  توجیی  بییا کییاربردی
 هیای  مهارت و علمی قوانی  و اصول بر منطب  و پذیر انعطاف
 اقتصیادی  پیشیرف   در اساسیی  نقش باشند، می یدی و ذهنی

   (.1383 سبیواری، )اسفندیاری کنند می ایفا کشورها
 توسییعة در مهییم بسیییار موضییوعی ینیکییارآفر ازآنجاکیی  

 هیای  آمیوزش  اس ، کار بازار های سیاس  بهبود و اقتصادی
 توسیعة  سیم   بی   را خیود  رویکرد نحوی ب  کاربردی-علمی

 بییا و داد  تغییییر آموختگییان دانییش کارآفرینانییة هییای قابلییی 
 افیایش و شد  تربی  انسانی نیروی کارآفرینان  توانمندسازی

 توسیعة  در مؤیر عام  تری  مهم آنان، زایی اشتغال های قابلی 
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  (.Onstenk, 2003) اس  شد  شناخت  جوامع اقتصادی
 برنامیی  یییک منیلییة بیی  کییاربردی-علمییی آمییوزش نظییام 

 دارای آموختگییان دانییش تربییی  بییا ،«فنییاوری سییوادآموزی»

 و وکیار  کسب خل  فرایندهای آموزش کاربردی، های مهارت
 مرکیی  عنیوان  بی   را دولی   دی،کاربر «فناوری و علوم» تولید

 موتیور  عنیوان  بی   را صینع   و حیاکمیتی  هیای  گیری تصمیم
 ترتیب ب  نیی دول  و صنع  دهد. می قرار تثییر تح  توسع ،

 حماییی » و «بییازآموزی و نییوآوری پییهوهش، تقاضییای» بییا
 و کیرد   جلیب  خیود  ب  را آموختگان دانش اعتماد «راهبردی

 و داشیت   نگی   زند  آنها در را روزافیون تالش و کار ب  امید
 عمیی  بی   آنهیا  از را معنیوی  و میادی  مختلیف  هیای  حمایی  

 داد  نشیان  نیی پهوهشی های یافت  (.1 شمار  )الگوی آورد می
 ک  هستند افرادی از برتر کاربردی-علمی آموختگان دانش ک 

 بود  مشخص کار یک برای ای ویه  تخصصی آمادگی دارای
 و کارفرماییان  دییدگا   از همچنیی   دارنید.  بهتری بازارکار و

 از بیشییتر آنهییا وری بهییر  بازارکییار اقتصییادی رییییان برنامیی 
 ,Lankard) باشد می آموزشی های نظام سایر آموختگان دانش

2002.) 

 ک  اس  آن مؤید ایران در اقتصادی های شاخص بررسی 
 موجیود  های سرمای  و امکانات منابع، از فراوانی های ظرفی 

 کیارگیری  بی   و بیشیتر  تیدبیر  بیا  اس  الزم و ماند  باقی بکر

 آموزشیی  مؤسسة درآیند. کاربرد مرحلة ب  ها، فناوری و علوم
 لنییدن شییهر در میییالدی 2007 در کیی  انگلسییتان، در لگییاتوم
 علمیی  و معتبیر  شناسیی  روش براسیاس  هرسال  شد، تثسیس
 شیاخص  برمبنیای  کشیورها  عملکیردی  بنیدی  رتب  ب  نسب 

 کنید.  میی  اقدام رک  65 و زیرشاخص 12 حاظل با و سعادت
 های زیرشاخص در ایران رتبة میالدی، 2019 در اساس، برای 

 اقتصیاد  توانمندی مییان) اقتصادی کیفی  بر مشتم  اقتصادی
 در کامی   اشیتغال  سم  ب  می  و پایدار ملی درآمد تولید در

 محیی   هیا،  زیرسیاخ   و بیازار  بی   دسترسیی  سطح (،اقتصاد
 در ترتیب ب  اقتصادی های بنگا  وضعی  نیی و ذاریگ سرمای 
 جالیب  اس . داشت  قرار 149 و 126 ،110 ،101 های جایگا 
 ها زیرشاخص اغلب در گذشت  دهة در ایران رتبة آنک  توج 
 زیرشییاخص در کشییور عملکییرد بهتییری  ولییی داشییت  افیی 

 اس  بود  صعود رتب  18 با ها زیرساخ  و بازار ب  دسترسی
 کیاربردی -علمیی  های آموزش طورکلی، ب  (.1398 ان،)پاکرو
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 شغ  ایجاد های مهارت ب  مجهی را آموختگان دانش تواند، می
 دارد. همیرا   ب  را کشور اقتصاد پایدار توسعة سرانجام و کند

 هییا آمییوزش اییی  اقتصییادی تییثییر افیییایش در مییؤیر عوامیی 
 اتتجهییی  و امکانیات  منظم عرضة مالی، منابع از: اند عبارت

 آموزشیی  مراکیی  در کیفیی  انسیانی  منیابع  وجیود  و آموزشی
(Edomwonyi and Osarumwense, 2017.) 



-علما   هاای  آمازش   اقتصاادی  ارش اب  اهمی 
  کاربردی

 گسیترش  و سیازی  جهیانی  قیرن  تیری   پرشیتا   حاضیر  قرن
 کشیورهای  از بسییاری  و گرفتی   نام ها نوآوری و ها قی خال
 کیاربردی -علمیی  های آموزش توسعة با اند کرد  تالش موف 
 و آموزشیی(  محتیوای  و تحصییلی  برنامیة  سازی بهین  را  )از

 را جایگا  بهتری  و سود بیشتری  انسانی، منابع توانمندسازی
 دارای کشیورها  ازآنجاک  (.Mouzakitisa, 2010) کنند کسب
 شیرای   هستند، ای گسترد  توسعة انداز چشم و محدود منابع

 هیا،  اولویی   براسیاس  محیدود  منیابع   ایی  از کند می ایجا 
 صیورت  ب  ازطرفی و داخلی های نهاد  و ها ظرفی  بر متمرکی
 اقتصییادانان نگییا  از شییود. اسییتفاد  ایییربخش و بهینیی  کییامالً

 هیای  برنامی   در گذاری سرمای  بازد  نرخ از اطمینان آموزشی،
 خصییو  دراییی  گییذاری سیاسیی  هرگونیی  بییرای آموزشییی
 اقتصیادی  تیثییر  گییری  انیداز   الحی  درعیی   اسی .  ضروری
 ایییرات سییبب بیی  مهییارتی هییای آمییوزش ویییه  بیی  آمییوزش

 در و اسی   مشیک   بسییار  میدت  کوتیا   در آنهیا  غیرملموس
 آنهیا  گییری  انیداز   کی   اس  هایی شاخص تابع نیی بلندمدت

 .(O’Mahony, 2012) اس  مشک  و بر زمان
 کی   دهید  میی  نشان اقتصادی توسعة های شاخص بررسی 
 (،PPP) خریید  قیدرت  برابیری  سیران ،  درآمد شاخص: پن 

 از انسانی توسع  و توسع  ترکیبی های شاخص پایدار، درآمد
 -اقتصیادی  کارشناسیان  موردتوجی   هیای  شیاخص  تری  مهم

 درآمید » شیاخص  (.1392 زاد ، )شیریف  باشیند  می اجتماعی
 آن جمعیی   بی   کشیور  ییک  ملیی  درآمید  تقسییم  از «سران 

 بی   توجی   با اس . سریع ارزیابی قاب  و ساد  و آمد  دس  ب 
 کشورهای در کاالها قیم  تفاوت سبب ب  سران  درآمد اینک 

 شیاخص  از نیسی   مقایسی   بیرای  معتبری شاخص مختلف،
 مقیدار  روش، ای  در شود. می استفاد  «خرید قدرت برابری»

 از پییس و شیید  ضییر  آن جهییانی هییای قیمیی  در تولییید
 سیومی   شیود.  می محاسب  ملی ناخالص تولید الزم تعدیالت
 محاسیبات  در کی   اسی   «پاییدار  درآمد» موردتوج  شاخص
 بیا  شود. می منظور اقتصادی توسعة محیطی زیس  های هیین 

 یادشیید ، هییای شییاخص از هریییک نییواقص بیی  توجیی 
 اسیتفاد   توسیع   ترکیبیی  های شاخص از بیشتر حاضر درحال

 در کیفیی  های مؤلف  نقش افیایش هدف با ادام ، در شود. می
 شید.  واقیع  میوردنظر  «انسیانی  توسیع  » شاخص محاسبات،

 درآمید  از: اند عبارت شاخص ای  محاسباتی اجیای تری  مهم
 در آمیوزش.  بی   دسترسیی  و زنیدگی  بی   امیید  واقعی، سرانة
 درآمد سطح جامع ، در کارآفرینی افیایش دیگر: منابع برخی

 ضییریب افیییایش ،وکییار کسییب هییای مهییارت کییار، نیییروی
 و یبیی  ،زنیییدگی کیفیییی  بهبیییود قابلییی  زایییی، اشییتغال

 آموزشیی  های دور  آموختگان دانش توس  شرک  اندازی را 
 ایی   اقتصیادی  ارزییابی  های شاخص اهم از کاربردی-علمی
  اسیی  گرفتیی  قییرار اسییتفاد  مییورد و شیید  معرفییی هییا دور 
 هیای  آمیوزش  اقتصیادی  ارزیابی اساس، برای  (.1388 )لیث،

 توانمندسییازی قییدرت سیینجش را  از ربردیکییا-علمییی
 شیغ ،  کسیب  و شغلی های فرص  ایجاد در آموختگان دانش

 جایگییا  کسییب ازطرفییی و درآمیید افیییایش و کییارآفرینی
 در را ریییان  برنامی   توانید  میی  مناسیب،  فرهنگیی  -اجتماعی

 توسیعة  در آنهیا  نقیش  ارتقیای  و هیا  آموزش ای  سازی بهین 
 کند. شایانی کمک کشورها اقتصادی

 

 ا را  در آمزش  اقتصاد

 کشیوری  هیر  اجتماعی-اقتصادی توسعة تداوم و رییی برنام 
 آن پاییدار  توسعة های مؤلف  با آموزشی نظام همراهی مستلیم
 کیار  بیازار  هدای  ازطرفی و کار بازار نیازهای تثمی  کشور،

 باوجودآنکی   اسی .  شیدن  کارآمیدتر  و تر تخصصی سم  ب 
 بی   آموزشیی  نظیام  رسیمی  ماندهیسیاز  از سد  یک از بیش
  بی   اقتصیادی  رویکرد ولی گذرد، می کشور در امروزی سبک
 آن تحیوالت  پیگیری و آموزشی نظام اجرای و طراحی نحوة
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 نظیام  ای  های خروجی درخصو  ویه  ب  اقتصادی منظر از
 نیدارد.  طوالنی عمر کشور اقتصادی توسعة در آن تثییرات و

 طیی  امیا  گردد، برمی شمسی 50 دهة ب  کار ای  آغاز هرچند
 تیا  حداق  اس . شد  واقع توج  مورد بیشتر گذشت  دهة دو

 اجرا خصو  درای  معدودی بسیار های طرح 70 دهة اواخر
 گییری  سیم   بیا  اخییر  دهة دو در ولی (1380 )نادری، شد 

 توجهیات  ایی   تیدری   بی   بنییان  دانیش  اقتصاد سوی ب  کشور
 و انسیانی  سیرمایة  ماننید:  موضیوعاتی  و اسی   یافت  افیایش
 هیینی   تحلی  آموزش، کارایی وری، بهر  و آموزش آموزش،

 آمیوزش  بیازدهی  و آموختگان دانش اشتغال آموزش، فایدة و
 گفتییاری رویکردهییای و دانشییگاهی تحقیقییات در بیشییتر
 اسیناد  در اسی .  شید   دیید   کشیور  میدیران  و ریییان  برنام 

 1404 افی   در ییران ا فنیاوری  و علیم  انداز چشم ب  باالدستی
 توسیعة  و تولیید  در توانیا » اس : آمد  گون  ای  و شد  اشار 
 «آن دسیتاوردهای  کیارگیری  بی   و نیوآوری  و فناوری و علم
 مؤیید  موضیوع  ایی   (.1389 کشور، علمی جامع نقش  )سند

 توسیعة  در کشیور  آموزشیی  های نظام نقش توسعة ضرورت
 ورزیکشیا  و خیدمات  صینع ،  مختلف های حوز  اقتصادی

 و فنیاوری  علیم،  نظیام  بخشیی  اهیداف  چهیار  بند در اس .
 مهیارت  و دانیش  سیطح  بی   دسیتیابی » ب  نیی کشور نوآوری
 جهی   در و جهیانی  معییار  بیا  متناسیب  کشیور  کیار  نیروی

 و داخلییی کییار بییازار و جامعیی  نیازهییای بیی  پاسییخگویی
 مطالعیات  هیای  یافتی   براسیاس  اس . شد  اشار  «المللی بی 

 7 از بییش  و مثبی   اییران  در آمیوزش  بازد  رخن شد ، انجام
 از جهان در مییان ای  ک  اس  حالی در ای  باشد. می درصد

 بخیش  در ای مطالع  نتای  اس . شد  برآورد درصد 25 تا 2
 نیرخ  کمتیری   احتسیا   بیا  ک  داد نشان نیی ایران کشاورزی

 هیای  آمیوزش  فاییدة –هیینی   هیم  بیاز  ساالن ، آموزشی بازد 
 هیا  آمیوزش  سایر برابر 17 از بیش کاربردی-علمی و مهارتی

 اس  ها آموزش ای  بودن اقتصادی مؤید رقم ای  ک  باشد می
 داد  نشیان  محاسیبات  همچنی  (.1395 همکاران، و )مهرفرد

 هیای  دور  در ای حرف  و فنی های آموزش بازد  نرخ ک  اس 
 ترتییب  بی   (2) درجی   کارگر و (1) درج  کارگر ماهر، کارگر

 همکییاران، و )صییادقی باشیید مییی درصیید145 و 4/66 ،67
 ایی   حتی تخصصی های حوز  برخی در حال درعی  (.1387

 و زرنیدی  )محمیدپور  اسی   شید   محاسیب   نییی  بیاالتر  نرخ
 (.1393 فرد، تقوی

 

  زساع   بار  کااربردی -علما   هاای  آمزش   أثیر
 اقتصادی

 از یکیی  کشیور،  اساسیی  قیانون  وسیوم  چهی   اص  براساس
 اشیتغال  تیثمی   زمینیة  کیردن  فراهم دول  میتیحاک وظایف

 شیکوفایی  بی   کشور اقتصاد طری  ای  از و بود  جامع  افراد
  هیییای آمیییوزش (.1393 )مقصیییودلو، رسیییید خواهییید الزم

 دانیش  و مهیارت  کیار،  بازار از نیازسنجی با کاربردی-علمی
 را کشیاورزی  و خیدماتی  صنعتی، های بخش موردنیاز علمی
 و هیا  آمیوزش  ایی   اسیتانداردهای  هبیود ب .بخشید  میی  ءارتقا

 آمیوزش  نظیام  هیای  مؤلفی   توسعة در گسترد  گذاری سرمای 
 اسی .  زاییی  اشیتغال  فرایند در گام نخستی  کاربردی-علمی

 و فنیی  های آموزش گرو  در ک  کاربردی-علمی های آموزش
 و نظیری  های آموزش کردن توأم سبب ب  دارند، قرار ای حرف 
 تربیی   و انسیانی  سرمایة تشکی  در ادیزی توانایی از عملی
 انسیانی  منیابع  اصیوالً  .باشیند  می برخوردار مدار دانش کارگر
 سیرمایة  بی   کی   اسی   مناسیب  وری   بهر سطح دارای زمانی
 حقیقی ،  در (.1388 عمیران،  )صیالحی  شیود  تبدی  انسانی

 و تخصییص مهییارت، انباشیی  مفهییوم بیی  انسییانی سییرمایة
 و اسی   شیغلی  واقعیی  هیای   محیی  در عملیاتی های قابلی 
 اس  ای  در کاربردی-علمی های آموزش اقتصادی وری بهر 
 کی   ای سیرمای   شیود.  می ای سرمای  چنی  تشکی  ب  منت  ک 

 (.Khilji et al., 2012) دارد دنبیال  ب  را کشور اقتصادی رشد
 دار معنیی  و مثبی   اقتصادی رشد و انسانی سرمایة بی  رابطة
 منیاط   در اقتصیادی  رشد بر انسانی سرمایة تثییر البت ، اس .
 نیافتی   توسیع   و یافتی   کمترتوسع  مناط  از بیشتر یافت  توسع 
 منطقی   سی   مییان  کی   را ای توسیع   شکاف از بخشی و اس 
 شیاخص  در موجیود  شیکاف  براسیاس  توان می دارد، وجود
 (.1392 همکیاران،  و )آقیایی  کیرد  تفسیر آنها انسانی سرمایة
 آمیوزش  هیای  دور  کی   اسی   بیود   آن مؤید دیگری مطالعة
 ایییر OECD عضییو کشییورهای در فقیی  هییا دانشییگا  عییالی
 آموزشیی  هیای  دور  و داشیت   اقتصیادی  رشید  بر داری معنی
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 نییی  کیاربردی -علمیی  های آموزش شام  ک  دو و یک سطح
 بیر  داری معنی ایر توسع  درحال کشورهای در بیشتر شود، می

 در مطالعیات  (.Gemmell, 1996) اس  داشت  اقتصادی رشد
 کیی  داد نشییان توسییع  درحییال کشییورهای بییرای هندوسییتان

 درآمید  درصید  7/4 کیاربردی -علمیی  و مهارتی های ش آموز
 ایی   پوشیش  زییر  کی   افرادی ب  نسب  را دید  آموزش افراد

 ,.Kumar et al) اسی   کرد  بیشتر اند نگرفت  قرار ها آموزش

 اینکی   ضیم   ربردیکا-علمی و مهارتی های آموزش (.2019
 هیای  فرصی   توسعة و وکار کسب ایجاد الگوی بنیادی مؤلفة

 در ویییه  بیی  اقتصییادی رشیید افیییایش رونیید اسیی ، شییغلی
 اسیتفادة  بی های ظرفی  دارای ک  راتوسع   درحال کشورهای
 Mupimpila and) بخشیید مییی تسییریع هسییتند زیییادی

Narayana, 2009.) کاربردی-علمی های آموزش حقیق ، در 
 مهیم  خروجیی  ک  نظامی اس ، کشورها توسعة نظام ورودی

 ,Nooruddin) اسی   اقتصیادی  رشید  و فنیاوری  توسعة آن

 هیای  آمیوزش  کی   باورند ای  بر محققان اساس ای  بر (.2017
 و راهبیردی  هیای  بخیش  بر را تثییر بیشتری  کاربردی-علمی
 گذاری سرمای  خصو  درای  اگر و دارد کشورها گیر تصمیم
 خواهید  خیوبی  بسییار  اقتصیادی  بیازدهی  شیود،  دیارزشمن
  (.Kumar et al., 2019) داش 
 اس  داد  نشان اروپایی کشورهای مجموع  در مطالعات 
 حیوزة  سی   در کاربردی-علمی های آموزش بازاری ایرات ک 

 ایی   جامعی   حیوزة  در اس . مطرح فرد و ها شرک  جامع ،
 میاهر  انسیانی  نیروی تثمی  و اقتصادی رشد صورت ب  ایرات

 کییارکرد صییورت بیی  هییا شییرک  حییوزة در بییازار، موردنیییاز
 فیردی  حوزة در و کار نیروی وری بهر  و شرک  کارآفرینان 

 همچنیی   و اسیتخدامی  هیای  قابلیی   افییایش  صیورت  ب  نیی
 مالحظی   قابی   ای حرفی   هیای  موقعی  کسب و شغلی توسعة
 (،2) شیمار   الگیوی  (.Lettmayr & Martin, 2013) اسی  
-علمییی و فنیی  هیای  آمیوزش  اقتصیادی  فوایید  تیثییر  شییو  
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 کاربردی-فنی و علمیهای  فواید اقتصادی آموزش تأثیر شیوه .2 شماره یالگو

 (Lettmayr, & Martin, 2013بر اصالح کارکرد سازمانی )
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 سازمانی کارکرد اصالح بر )همان(. دهد می نشان را کاربردی
-علمی های آموزش توسعة ب  نیی اجتماعی نگا  حال، درعی 

 وجیوش،  جنیب  اقتصادی، رون  با زیرا دارد. وجود کاربردی
 ایی   شیود.  میی  پدییدار  نیی اجتماعی خاطر آرامش و تحرک

 و انسانی های سرمای  مستمر توسعة و ایجاد را  از ها وزشآم
 زنید  میی  رقیم  ها شرک  و ها سازمان در را اتفاقاتی اجتماعی،

 شود. می آنها اقتصادی وری بهر  افیایش موجب ک 
 رونیید تسییریع را  از کییاربردی-علمییی هییای آمییوزش 

 بازارهیای  در اشتغال کیفی  و ها فرص  روی گذاری سرمای 
 تغیییرات  و سیازی  جهیانی  سیرع   بیی   حدفاص  ک  مهمی

 بیرداری  بهیر   های ظرفی  اصالح موجب دارند، قرار فناوری
 ایی   وییهة  نقش (.(Mustafa et al., 2005 شوند می اقتصادی

 هیای  شیرک   بیرای  خا  طور ب  کاربردی های آموزش نوع
 نییی  صینع   حیوزة  در اسی .  اقتصیادی  مختلف های حوز 

 و توانمنید  صینعتگران  تربیی   در هیا  آمیوزش  ای  ایرگذاری
 (.Dash Prasanna, 2002) اسییی  زییییاد بسییییار خیییال 

 و عمیومی  هیای  آمیوزش  کی   اسی   ای  انتظار ک  صورتی در
 ملیی  رشید  بیر  بیشتر اجتماعی، سرمایة افیایش را  از مرسوم
 طیور  بی   کیاربردی -علمی های آموزش اما کنند، کمک اقتصاد

 اییی  همچنییی  شییوند. مییی عملکییرد بهبییود سییبب مسییتقیم
 کارکنییان کییارآفرینی و پییذیری اشییتغال قابلییی  هییا آمییوزش
 توسیعة  بیرای  بایید  کارفرماییان  و داد  افییایش  را ها شرک 
 تیا  کننید،  تیالش  خیود  کارکنان کاربردی-علمی های آموزش
 (.Ndelle, 2015) شیود  تضیمی   شیرک   اقتصیادی  موقعی 
 کی   اسی   داد  نشیان  مطالعیات  بیشیتر  نتای  زمین ،  درهمی 
 سیطح  افییایش  بیر  زیادی تثییر کاربردی-علمی های آموزش
-علمیی  مراکی در مطالعات ای  دارد. آموختگان دانش اشتغال

 میییان  کی   داد نشیان  ها یافت  و شد انجام کشاورزی کاربردی
 80تا 50 تا کاربردی-علمی های دور  آموختگان دانش اشتغال
 در صیی  تح از قبی   ک  افرادی شغلی موقعی  و بود  درصد

 و )ایییی  اس  یافت  ارتقاء اند بود  شغ  صاحب ها دور  ای 
 مقیییدس ؛1397 همکیییاران، و علیییییاد  ؛1383 همکیییاران،

 همچنیی   (.1396 هیر، رستمی و محمدیان و 1395 فریمانی،
 تخصصیی  و تولیدی های حوز  در نیی یادشد  شاغالن غالب
 هاد،نی  خیوی  و آبادی فیض )میرزایی شوند می کار بازار جذ 

 هیای  قابلیی   و شغلی های توانایی مؤید موضوع ای  (.1383
 کلی جوالیی ؛1392 میررحیمی، )حاجی آنان باالی کارآفرینی

 بیرای  (1396 هییر،  رسیتمی  و محمدیان ؛1397 مهرادفرد، و
 اقتصیادی  وری بهر  افیایش و محصول تولید حوزة در تحول

 اسیی  کشییور اقتصییادی توسییعة درنتیجیی  و هییا فعالییی 
  (.1383 دادار، ؛1395 همکاران، و نهاد )هدای 

 گسیتردة  های ظرفی  ب  توج  باتوسع   درحال کشورهای 
 کنیار  در را ای حرفی   و فنّی های آموزش توسعة خود، موجود
 انید.  داد  قیرار  خود کار دستور در اقتصادی متنوع های برنام 

 ایی   نکرد بالفع  برای داخلی های قابلی  و منابع ب  اکتفا اما
 از اسیتفاد   شیود.  میی  توسیع   رونید  کندی موجب ها ظرفی 

 انتقیال  بیرای  پیشیرو  کشیورهای  هیای  توانمندی و تجربیات
 و فنّیی  آمیوزش  مؤسسیات  را  از صینع   بخیش  ب  فناوری
 ,Lankard) کنید  میی  تسریع را توسع  روند مشترک ای حرف 

 سییطوح همییة در گییذاری سییرمای  طییورکلی، بیی  (.2002
 بیازد   دارای کیاربردی -علمی و ای حرف  و یفن های آموزش
 گیذاری  سرمای  بازد  نرخ از مییان ای  و بود  مثب  اقتصادی
 امکیان  اقتصادی رشد اس . بیشتر مشارک ( )اورا  متوس 
 را کیاربردی -علمیی  هیای  آمیوزش  در بیشیتر  گذاری سرمای 
 رشید  تسریع موجب خود نوبة ب  نیی آموزش و کند می فراهم

 آمیوزش  پس شود. می معی  شرای  آن در تا ش و اقتصادی
 اسی   اقتصیادی  توسیعة  نتیجیة  و معلیول  هیم  و عامی   هم

 در توانید  میی  هیا  آمیوزش  ایی   (.1387 همکاران، و )صادقی
 قیرار  مورداسیتفاد   اقتصیادی  توسیعة  و کیارآفرینی  گسترش

 فیردی  و شخصی های ویهگی بر تثییر با ها آموزش ای  گیرد.
 ایفیای  و کیارآفرینی  بیرای  را آنهیا  پوشش زیر افراد شغلی و

  .(1387 )منفرد، کند می آماد  جامع  اقتصادی توسعة در نقش
 نییی  فنیاوری  انتقیال  را  از کیاربردی -علمی های آموزش 
 نییم  در کنید.  میی  ایفا کشور اقتصادی توسعة در مهمی نقش
 بی   را کنیونی  جوامیع  فنیاوری  انفجیاری  رشید  گذشت ، قرن

 هیای  دگرگونی با رویارویی در ک  د کر ملیم افرادی پرورش
 کیافی  انعطیاف  و تطیاب   قابلیی   از ناپیذیر  اجتنیا   و سریع

 اسییاس کییاربردی-علمییی هییای آمییوزش .باشییند برخییوردار
 در «دانشیی  سیوادآموزی » جیای  بی   را «فناوری سوادآموزی»

 جامعی   در ای گسیترد   حرکی   درنتیجی   و کرد ایجاد جهان
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 رشید  موجیب  فنیاوری  انتقال اصوالً اساس برای  کرد. پدیدار
 قییدرت و شیید  جامعیی  داخیی  در صیینعتی تفکییر و قییدرت
 بی   فناوری انتقال سازد. می بارور را جدید فنون ب  یابی دس 

 انتقیال  اسی .  پیذیر  امکیان  خیارجی  و داخلیی  طری  دو هر
 بی   تحقیقیاتی  مؤسسیات  از صینع ،  بی   دانشگا  از فناوری
 بی   دولتیی  بخیش  از صنع ، ب  داخلی مخترعی  از صنع ،

 نامیدار،  و )روزگیاری  اس  انجام قاب  بالعکس و خصوصی
 قراردادهیایی  را  از اسی   ممک  انتقال ای  همچنی  (.1383

 وارد المللیی  بیی   فناوری نهادهای یا خصوصی های شرک  با
 اس . سازی بومی و سازگاری نیازمند صورت درای  ک  شود

 

 اقتصااادی   اا   زسااع  باار  أثیرگااذار عزاماا 
   کاربردی-علم  های آمزش 

 درونی و بیرونی عوام  ب  وابست  آموزشی نظام هر وری بهر 
 ایی   های مؤلف  و اجرا با مرتب  درونی عوام  اس . متعددی

 آموزشی، فناوری سازمانی، ساختار آموزشگران، ازجمل  نظام
 بیرونیی  عوام  اما اس . آموزش فلسفة و ها هدف فراگیران،
 و مییدیران نگییرش نییوع کشییور، دیاقتصییا شییرای  شییام 
 های شرک  مدیران نگرش نوع و کشور اقتصادی رییان برنام 

-علمیی  هیای  آمیوزش  بی   نسب  بازار در فعال و خصوصی
 بی   توجی   میییان  ک  اس  آن مؤید ها بررسی اس . کاربردی

 آمیوزش  هیای  دور  در کی   میدیرانی  در صنع  در وری بهر 
 از بیشیتر  داری معنیی  ورط ب  اند کرد  شرک  کاربردی-علمی

 کیاربردی -علمیی  آموزشیی  هیای  دور  در کی   اس  مدیرانی
  اند. نکرد  شرک 

 هیای  توانیایی  بیا  میاهر  کیار  نییروی  بیرای  بازار تقاضای 
 جییانبی ای حرفیی  هییای قابلییی  و بییاال مهییارتی و تخصصییی

 و اسیتخدام  مییان  ارتبیا   و اس  افیایش حال در روز روزب 
 توسیعة  در شیگرف  تیثییری  ینیی  جدیید  هیای  فنیاوری  رشد

 اسیی  داشییت  کییاربردی-علمییی هییای آمییوزش اقتصییادی
(Feyzioglu, 2016.)  از صینعتی  کشورهای در سبب، همی  ب 

 80 دهیة  ازتوسیع    درحیال  کشورهای در و گذشت  دهة چند
 اسی .  شید   ها آموزش ای  توسعة بر ای ویه  تمرکی میالدی
 بیا  بلهییک  وگانی ، د آموزشیی  نظام ایجاد با آلمان مثال، برای

 نظیام  ایجیاد  بیا  اسیترالیا  کیاربردی،  آمیوزش  سیاختار  ایجاد
 ایجیاد  بیا  ترکیی   (؛1373 ولیی،  )شا  تکمیلی و فنی آموزش

 بیا  بینگالدش  و چی  پاکستان، ای، حرف  و فنی آموزش نظام
 و کیار  نییروی  آمیوزی  مهیارت  روی بلندمیدت  گذاری هدف
 ادامة در ایران (؛Samuel, 2015) ای حرف  آموزش نظام ایجاد
 مدرسی   و دارالفنیون  تثسیس با نخس  سال ، صد های تالش

 نظام ایجاد با سرانجام و (1394 میررحیمی، )حاجی برزگران،
 فراوانیی  تیالش  شمسی، 70 دهة در کاربردی-علمی آموزش

 (.1378 )ابتکیار،  دادند انجام ها آموزش نوع ای  توسعة برای
 ریییی  برنامی   و ملیع دروس و کارورزی واحدهای افیایش

 عملییی واحییدهای موفیی  اجییرای بییرای ایییربخش آموزشییی
 هییای قابلییی  افیییایش ضییم  کییاربردی،-علمییی هییای دور 

 انتقال فرایند در شتا  موجب آموختگان، دانش پذیری اشتغال
 اقتصیادی  توسعة روند شتا  و تولیدی واحدهای ب  فناوری

 (.1396 همکاران، و )شایگانی شود می
 را خیود  نقیش  کاربردی-علمی آموزش نظام مجموع، در 
 تثبیی   خوبی ب  توانست  جهان کشورهای اقتصادی توسعة در

 بیاالی  هیای  مهیارت  بی   تجهیی با نظام ای  های خروجی کند.
 وکیار  کسب خل  کارآفرینی، فرد منحصرب  های قابلی  شغلی،

 کشیورهای  اقتصاد پایدار توسعة مرتب ، مشاغ  در استقرار و
 کنید.  میی  تضمی  راتوسع   درحال کشورهای ویه  ب  مختلف
 تجهیییات  و امکانیات  منظم عرضة مالی، منابع مانند عواملی

 آمییوزش مراکییی در کیفییی انسیانی  منییابع وجییود و آموزشیی 
 عملیی  تیدریس  توانیایی  دارای و توانمنید  مدرسیی   ازجمل 
 تیثییر  افیایش در کاربردی-علمی های دور  آموزشی محتوای

  آمییوزش نظییام مؤیرنیید. بسیییار هییا مییوزشآ اییی  اقتصییادی
 در را «فنییاوری سییوادآموزی» حقیقیی  در کییاربردی-علمییی
 «فنیاوری  و علیوم » تولیید  و آموزش با و کرد  تروی  جامع 

 حمایی   بیرای  را حیاکمیتی  گییری  تصیمیم  مراکیی  کاربردی،
 رشید  و ارائی   بیرای  را صنع  حوزة و نظام ای  از راهبردی
 نییروی  جیذ   بیرای  بازآموزی و نوآوری پهوهش، تقاضای

 طریی   ایی   از دهید.  میی  قیرار  تیثییر  تحی   کارآمد و ماهر کار
 رونید  تسیریع  و کیار  بیازار  وری بهیر   نیرخ  افییایش  موجب
 نقییش توسییعة بییرای شییود. مییی جامعیی  اقتصییادی توسییعة
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 الزم کشیور  اقتصادی توسعة در کاربردی-علمی های آموزش
 نییروی  بی   رکیا  بیازار  نیازهیای  مسیتمر  نیازسینجی  ک  اس 

 یییادگیری فراینییدهای تقوییی  و دییید  آمییوزش انسییانی
 واقعیی  های محی  در آنان گرفت  قرار را  از آموختگان دانش
 نهادهیای  کیارکرد  بیا  همیاهنگی  طرفی از پذیرد. صورت کار

 فرایند استمرار نیاز پیش فناوری، و علوم پیشرف  و اقتصادی
 کیفیی    .اسی  کیاربردی -علمی های آموزش وری بهر  بهبود
 تجربیی  هیای  زمین  سازی غنی ازجمل  نیی نظام ای  های مؤلف 

 و پشیتیبان  صنعتی شبک  ایجاد و عملی یادگیری و ها آموزش
 آموختگیان  دانیش  توس  ایجادشد  های استارتاپ از حمای 

 اقتصیادی  نقیش  تواند، می کاربردی-علمی آموزش های دور 
 بخشد. بهبود را ها آموزش ای 
 

   اس  کتاب
 سیرمایة  تیثییر  بررسیی  (.1392) ف. بیاقری،  و م. زاد ، رضاقلی م.، آقایی،

 و پیهوهش  فصیلنام   اییران.  هیای  اسیتان  در اقتصیادی  رشد بر انسانی
 .21-44 ،67 ،عالی زشآمو در رییی برنام 

 آمیوزش  مجلی   کیاربردی. -علمی های آموزش اهمی  (.1378) ت. ابتکار،

 .111 -119 (،2)1 .ایران مهندسی
 کیاریردی -علمیی  های آموزش نقش (.1383) ع. ر. سبیواری، ندیاریاسف

 عیالی  هیای  آمیوزش  ملیی  کنگیر   سومی  تکنولوژی. انتقال و تدوی  در

  .39-42 نیرو، پهوهشگا  تهران: ،کاربردی-علمی
 هیای  دور  ارزییابی  (.1383) ا. میرزاییی،  و م. اکبیری،  توکلیان ج.، اییی،

 اشیییتغال جنبییی  از زیکشیییاور جهیییاد وزارت کیییاربردی علمیییی
 جهادکشیاورزی  آمیوزش  مجتمیع  میوردی:  مطالع  آموختگان؛ دانش

 تهیران:  ،کیاربردی -علمیی  عالی های آموزش ملی کنگر  سومی  خراسان.
  .105-116 نیرو، پهوهشگا 

 سییرمای  تیثییر  (.1397) م. اکبیری،  و ع. م. مییرادی، ف.، کالیی ،  بشیارتی 
 و توسیع   حیال  در هایکشیور  تطبیقیی  مطالعی   نیوآوری:  بر انسانی
  .46-23 (،22)6 ،کالن و راهبردی های سیاس  فصلنام  یافت . توسع 

 ییک  در جهیان  کشورهای رفا  ؛رفا  جهانی تصویر (.1398) م. پاکروان،
 اقتصیاد  ،ایران اخبار ،341 مجل اس ؟ کرد  تغییراتی چ  گذشت  ده 

 .http:// www.tejaratefarda. com ،اجتماعی

 ینانی  کارآفر یهیا  یتوانمنید  یبررسی  (.1392) د. س. میررحیمیی،  حاجی
 و ینیی)ر ( خم امیام  عیالی  آموزش مرکی یکاربرد-یعلم یاندانشجو

 آمیوزش  تحقیقات، سازمان تحقیقاتی طرح .آن توسع  یراهکارها یی تع
 کییاربردی-علمییی عییالی آمییوزش مؤسسیی  تهییران: ،کشییاورزی تییروی  و

 جهادکشاورزی.

 .کشیاورزی  کیارآفرینی  و آموزش تروی ، (.1394) د. س. میررحیمی، حاجی

 آفری . ب  و کشاورزی آموزش نشر کرج:
-علمیی  دانشیگا   نقش بررسی (.1397) ح. هرادفرد،م و ا. کلی، جوالیی

 اشیتغال.  ایجاد و کارآفرینی در دانشجویان توانمندسازی در کاربردی
 تهیران:  ،اشیتغال  و فنیاوری  مهیارت،  عیالی  آمیوزش  ملی کنگر  چهارمی 
 کشور. کاربردی-علمی جامع دانشگا 

 و اشیتغال  بیر  کیاربردی -علمیی  های آموزش ایربخشی (.1383) م. دادار،
 اصیفهان(.  اسیتان  موردی: )مطالع  دامی علوم بخش اقتصادی توسعة
 پهوهشیگا   تهیران:  کاربردی،-علمی عالی های آموزش ملی کنگر  سومی 
 .117-123 صص نیرو،
 کیاربردی -علمیی  های آموزش نقش (.1383) ن. نامدار، و ف. روزگاری،

-علمی عالی های آموزش ملی کنگر  سومی  فناوری. انتقال و تدوی  در

 .338 -343 صص نیرو، پهوهشگا  تهران: ،کاربردی

 تهیران:  کشیور.  علمی جامع نقش  (.1389) کشور علمی جامع نقش  سند
 فرهنگی. انقال  شورای دبیرخان 

 بررسیی  (.1396) پ. محمیدی،  شییر  و و. س. میکیائیلی،   .، شایگانی،
 الاشیتغ  و ملیی  تولید بر دانشگاهی کاربردی های آموزش تثییر موانع

 عیالی  آمیوزش  ملیی  کنگیر   چهارمی  تهران: کشورها. سایر و ایران در

   کشیور،  کیاربردی -علمی جامع دانشگا  ،اشتغال و فناوری مهارت،
22. 

 در افیاییی  مهیارت  زمینی   در اسیترالیا  تجربیات بر مروری (.1373) م. ولی، شا 

 - علمییی هییای آمییوزش سییمینار .(FATE) محورییی  بییا دانشییجویان
   تهران. کاربردی: علمی جامع دانشگا  کاربردی.

 کییاردانش، و ای حرفیی  و فنییی هییای آمییوزش (.1392) م. زاد ، شییریف
 .11-16 (،1)9 ،آموزش رشد مجل  کشور. اقتصادی توسع  گر تضمی 

 هیینی   تحلیی   (.1387) ر. ع. کشیاورزی،  و ح. م. صیبحی ،  ح.، صادقی،
 آموزشیی(.  یابی   )مراکیی  اییران  در ای حرف -فنی های آموزش فاید 

 .103-118 (،2)8 ،اقتصادی های پهوهش فصلنام 
 نقیش  بیر  میروری  مشیاغ :  و کیار  جامعی ،  (.1388) ا. عمیران،  صالحی

 سم . تهران: .کار بازار در زا اشتغال های مهارت
 د. س. میررحیمیی،  حیاجی  و ح. علیپیور،  ا.، حمیدی،  حاجی ن.، علییاد ،
 کسییب در کییاربردی-یعلمیی کییاردانی هییای آمییوزش تییثییر (.1397)

 میدیری   هیای  پیهوهش  مجل  مرکی. آموختگان دانش شغلی های مهارت

 .3-19 ،44 ،کشاورزی آموزش
 نظییام در کییارآفرینی توسییع  بییر یرمییؤ عوامیی  بررسییی (.1388) ن. لیییث،

 غربیی  آذربایجیان  های ناستا کشاورزی کاربردی-علمی های آموزش
 ارشید  کارشناسیی  نامی   پایان .دانشجویان و آموزشگران نظر از شرقی و

 مدرس. تربی  دانشگا  ،کشاورزی آموزش و تروی 

 نیرخ  احتسیا   (.1393) ت. م. س. ،فیرد  تقوی و ح. ،زرندی محمدپور
 .تهییران شییهرداری تخصصییی هییای دور  (ROI) سییرمای  بازگشیی 

 .1-16 ،8 ،شهری ی مدیر و اقتصاد صلنام ف
 اشییتغال وضییعی  بررسییی (.1396) م. هیییر، رسییتمی و ا. محمییدیان،
 اردبیی   اسیتان  واحد کاربردی-علمی جامع دانشگا  آموختگان دانش

http://www.tejaratefarda.com/بخش-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-20
http://www.tejaratefarda.com/بخش-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-20
https://ganj-old.irandoc.ac.ir/articles/497723
https://ganj-old.irandoc.ac.ir/articles/497723
https://ganj-old.irandoc.ac.ir/articles/497723
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 ملیی  کنگیر   چهیارمی   تهیران:  اجتماعی. خدمات و مدیری  گرو  در
 کیاربردی -علمی جامع دانشگا  ،اشتغال و فناوری مهارت، عالی آموزش
 .23   کشور،

 شییغلی رضییای  و اشییتغال وضییعی  (.1395) ش. فریمییانی، مقییدس
 آمیوزش  مراکیی  کیاربردی -علمی کاردانی های دور  آموختگان دانش

 و کشیاورزی  آمیوزش  و تروی  علوم ملی کنگر  ششمی  جهادکشاورزی.

 شیراز. دانشگا  شیراز: ،ایران طبیعی منابع
 کشور اقتصاد در ای حرف -فنی های آموزش نقش (.1393) ف. مقصودلو،

 و کیار  فرهنگی و علمی اقتصادی، اجتماعی، ماهنام  وکار. کسب توسع  و
 .40-47 ،173 ،جامع 

 عیالی  هیای  آمیوزش  (.1383) ر. غ. نیهاد،  خیوی  و ا. آبادی، فیض میرزائی
 آمیوزش  مجتمیع  میوردی:  مطالعی   اشیتغال  نظیر  از کاربردی-علمی

-علمیی  عیالی  هیای  آموزش ملی کنگر  سومی  خراسان. جهادکشاورزی

 .137 -150 نیرو، پهوهشگا  تهران: ،کاربردی

 در کییاربردی-علمییی هییای آمییوزش نقییش بررسییی (.1387) ن. منفییرد،
 مرکییی مییوردی مطالعیی  ؛کییارآفری  التحصیییالن فییارغ توانمندسییازی

 فیارس  خلیی   شیالتی صنایع و علوم کاربردی-علمی عالی آموزش
 کیاربردی -علمیی  هیای  میوزش آ در کارآفرینی توسع  ملی همایش .بوشهر

 کشیاورزی،  تیروی   و آمیوزش  تحقیقیات،  سازمان مشهد: ،کشاورزی
 جهادکشاورزی. کاربردی -علمی عالی آموزش مؤسس  تهران:

 هیینی   بررسیی  (.1395) ر. م. پسیند،  شیا   و م. خسیروبیگی،  ر.، مهرفرد،
 ششیمی   کشیاورزی.  بخیش  بیرداران  بهیر   مهارتی های آموزش فاید 

 شییراز:  ،طبیعیی  منیابع  و کشیاورزی  آمیوزش  و تیروی   لیوم ع ملی کنگر 
 آبان. 5-6 شیراز، دانشگا  کشاورزی، آموزش و تروی  انجم 

 عیالی  آمیوزش  نظیام  در آن جایگیا   و آموزش اقتصاد (.1380) ا. نادری،
-216 ،22 و 11 ،عیالی  آمیوزش  در ریییی  برنام  و پهوهش فصلنام  ایران.

173. 

 (.1395) ع. دزفیولی،  مخبر و د. س. میررحیمی، حاجی ا.، ع. نهاد، هدای 
 مراکییی پودمییانی کییاربردی-علمیی  هییای آمییوزش ایربخشییی بررسیی 

 ششیمی   اجراییی.  مدیران و آموختگان دانش دیدگا  از جهادکشاوزی

 شییراز:  ،طبیعیی  منیابع  و کشیاورزی  آمیوزش  و تیروی   علیوم  ملی کنگر 
 آبان. 5-6 شیراز، دانشگا  کشاورزی، آموزش و تروی  انجم 
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 ها معادل

 Adam Smith آدام اسمی 

 Vocational and Technical ای های فنی و حرف  آموزش
Education 

 Employability پذیری اشتغال

 Labor Market بازار کار

 Primary Sector گیر های راهبردی و تصمیم بخش

 Career Development توسعة شغلی

 Globalization سازی جهانی

 Human Capital سرمایة انسانی

 Prosperity شاخص سعادت

 Knowledge-Worker مدار کارگر دانش

  Economic Quality کیفی  اقتصادی

 Legatum Institute مؤسسة آموزشی لگاتوم

 Outputs مییان خروجی

 Technical and Further نظام آموزش فنی و تکمیلی
Education(TAFE)  

 Dual education system نظام آموزشی دوگان 

 Inputs های ورودی نهاد 

 


