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  1رشته اقتصاد در ايرانرزيابي ا

  
2ميثم موسايي

 

 

    25/8/95 :تاريخ پذيرش     95/ 1/8:تاريخ دريافت

  چكيده

هاي اصلي علوم اجتماعي است، اين شاخه از علـوم اجتمـاعي ابتـدا تحـت عنـوان       يكي از شاخه 3علم اقتصاد

 در ايران حدود نيم قرن است كه تحت عنوان يك رشته مستقل دايـر اسـت  . شد مطرح مي» اقتصاد سياسي«

ايـن  . ه شـد اين رشته ابتدا با تأسيس دانشكده اقتصاد، حقوق و علوم سياسي در دانشگاه تهران بنيان گذاشـت 

از سـال  . شد كه با تأسيس دانشگاه تهـران بـه آن ملحـق شـد     دانشكده قبالً از مدارس دارالفنون محسوب مي

با تأسيس دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران، اين شاخه از علوم اجتماعي توسعه فراواني يافته و در مقطع  1346

در مقطـع كارشناسـي ارشـد و دكتـرا داراي     ليسانس عمدتاً در گـرايش اقتصـاد نظـري، اقتصـاد بازرگـاني و      

از آن زمـان    .گـردد برگزار مي... هاي متعددي از قبيل اقتصاد نظري، اقتصاد انرژي، اقتصاد اسالمي و  گرايش

هاي اقتصاد بازرگاني، اقتصاد نظري و اقتصاد مالي به تربيت هزاران دانشـجو در   تاكنون اين دانشكده با گرايش

شناسي ارشد و دكترا مشغول بوده است و اكنون در بيش از بيست دانشگاه در كشـور  مقطع كارشناسي و كار

  .شود اين رشته تدريس مي

هـاي مـورد اسـتفاده در     شاخص. است  اين تحقيق به دنبال ارزيابي كمي و كيفي اين رشته در ايران بوده    

هـاي پژوهشـي و    نامه، گزارش طرح هاي مربوط به حوزه علم اقتصاد شامل كتاب، پايان اين طرح از ميان داده

هاي مرتبط با حوزه فناوري و نوآوري گـردآوري شـده و در    مقاالت و تعداد اساتيد و دانشجويان و نيز شاخص

ي حضـوري بـا    مواردي كه امكان گردآوري اطالعات به صورت كمي نبوده به كمك ابزار پرسشنامه و مصاحبه

در ايـن تحقيـق   . به صورت كيفي گردآوري و تحليـل شـده اسـت    هاي مورد نياز نظران اين رشته داده صاحب

به تحليل رونـد تحـوالت آينـده و براسـاس مـدل       V-STEEPبراساس مدل  عالوه بر تحليل وضع موجود

SWOT در پايان نيز ضمن ارائه يك تصوير مطلوب از اين . شده است  به تحليل راهبردي اين رشته پرداخته

  .ها، راهبردها و راهكارهاي عملي براي حركت از وضع موجود به وضع مطلوب ارائه گرديده است رشته سياست

     

                                                                                                               
نگارنـده بـراي   توسـط   1393اسـت كـه در سـال     "مميزي رشته اقتصاد "اين مقاله برگرفته از طرح تحقيقاتي  -1

  .معاونت علمي رياست جمهوري انجام شده است
 Mousaaei@ut.ac.ir                                                                     استاد دانشگاه تهران 2-

3-Economics 
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هاي مميزي اقتصـاد، وضـع    علوم اقتصادي، اقتصاد نظري، اقتصاد بازرگاني، شاخص: كلمات كليدي

  . موجود علم اقتصاد و وضع مطلوب علم اقتصاد

  JEL: P4, O15, D31, D33, C91,Z12, C91طبقه بندي 
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  ماهيت رشته اقتصاد و قلمرو آن 

يك بخش شامل . توان به دو بخش تقسيم كرد اند، مي شكل گرفته ادبياتي را كه با عنوان علم اقتصاد

 .2و اقتصـاد كـالن   1اقتصاد خـرد  :شود د به دو شاخه اصلي تقسيم ميتئوري علم اقتصاد است كه خو

كنـد مـثالًً مطالعـه رفتـار      بررسـي مـي  ، رفتار واحدهاي اقتصادي را به صـورت انفـرادي   اقتصاد خرد

، رفتار متغيرهـاي كـالن اقتصـادي را    اقتصاد كالن. اقتصادي در بازار يا رفتار يك بنگاه كننده مصرف

، ، بيكـاري ي از قبيل اشتغالمنظور از متغيرهاي كالن اقتصادي، متغيرهاي. دهد مورد مطالعه قرار مي

هـا   و ماليـات  هـاي دولـت   ملي، مصرف خانوارها، هزينه ملي، پس انداز ها، درآمد تقيم  ، شاخصتورم

از مطالعه متغيرهاي كالن اقتصادي، شناخت روابط علـي بـين متغيرهـاي    هدف اقتصاد كالن . است

ها بتوان بر مشـكالت اقتصـادي از   هايي است كه به كمك آن كالن اقتصادي به منظور اتخاذ سياست

. گذاري اقتصادي اسـت  لذا اقتصاد كالن، علم سياست. نيافتگي فائق آمد قبيل بيكاري، تورم و توسعه

  . شوند در اقتصاد محسوب مي به منزله تئوري و علم پايه اقتصاد اين دو شاخه از علم

، ، اقتصـاد كشـاورزي  تحت عناويني هـم چـون اقتصـاد توسـعه     بخش دوم از ادبيات علم اقتصاد

، ، اقتصـاد مـديريت  ، اقتصـاد بهداشـت  ، اقتصـاد آمـوزش  ، اقتصاد منـابع ، اقتصاد انرژياقتصاد صنعت

هـاي اقتصـاد    اينها، كاربرد تئـوري . شوند و غيره مطرح مي عمومي ، اقتصاد بخشو بانك اقتصاد پول

اند؛ مثالً اقتصاد كشاورزي چيزي نيسـت جـز كـاربرد     در موضوعات مورد بررسي و اقتصاد كالن خرد

اشت چيزي نيست جز كاربرد تئوري اقتصـاد  تئوري خرد و كالن در بخش كشاورزي و يا اقتصاد بهد

  .خرد و اقتصاد كالن در موضوعات و مسائل بهداشتي

علوم رفتاري از غرب به كشور مـا وارد شـده و مطالـب آن بـه ايـن نحـو قـبالً        علم اقتصاد مانند 

اين رشته ابتدا با تأسيس دانشكده اقتصاد، حقوق و علوم سياسي در . اي در ايران نداشته است سابقه

شـد كـه بـا     اين دانشكده قبالً از مدارس دارالفنـون محسـوب مـي   . دانشگاه تهران بنيان گذاشته شد

اما مباحث علم اقتصاد در حد يك رشته مسـتقل محسـوب   . ه تهران به آن ملحق شدتأسيس دانشگا

با تفكيك رشته اقتصاد از آن دانشكده و تأسيس دانشكده اقتصاد رسماً اقتصاد به عنـوان  . گشت نمي

هـاي   مطرح گرديد و از آن زمان تاكنون اين دانشـكده بـا گـرايش    1346يك رشته مستقل در سال 

، اقتصاد نظري و اقتصاد مـالي بـه تربيـت هـزاران دانشـجو در مقطـع كارشناسـي و        اقتصاد بازرگاني

كارشناسي ارشد و دكترا مشغول بوده است و اكنون در بيش از بيست دانشگاه در كشور ايـن رشـته   

  . شود تدريس مي

                                                                                                               
1-Microeconomics  

2-Macroeconomics  
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ال هاي اوليه از مقايسه دروس اين رشته در ايران با كشورهاي توسعه يافته و كشورهاي در ح بررسي

توسعه نظير مالزي و تركيه نشان داد كه به جز دروسي كه آن كشورها در زمينه مسائل داخلي خود 

در واقع دروس ارائه شـده در  . دارند مانند اقتصاد آن كشورها، در دروس اصلي تفاوت چنداني ندارند

اقتصاد خرد  به عنوان مثال. مقطع ليسانس، فوق ليسانس و دكترا از عناوين مشتركي برخوردار است

اقتصـاد  . مقدماتي، اقتصاد خرد ميانه، اقتصاد خرد پيشرفته در مقاطع ليسانس، فوق ليسانس و دكترا

تـا   6كالن مقدماتي، اقتصاد كالن ميانه، اقتصاد كالن پيشرفته در مقاطع سه گانه هركدام بـه ارزش  

رفته، اقتصـاد رياضـي، تجـارت    واحد رياضيات مقدماتي، پايه و پيشرفته و آمار مقدماتي پايه و پيش 8

از عناوين مشتركي است كه در .... اقتصاد كشاورزي و. ول و بانكداريالمللي و پ المللي، ماليه بين بين

در ايـران و  . شود شود و خوشبختانه در ايران نيز تدريس مي هاي معتبر دنيا تدريس مي تمام دانشگاه

ليسانس دو واحد درسـي اقتصـاد اسـالمي تحـت     مالزي و برخي از كشورهاي توسعه يافته در مقطع 

در ايران . شود كه در برخي از كشورها جايگاهي ندارد عناوين مختلفي نظير مباني فقهي تدريس مي

شود كـه در   واحد تدريس مي 20در سطح ليسانس عالوه بر دروس تخصصي دروس عمومي بيش از 

هـاي آن در   تصاد در ايران و حتي سرفصـل كه عناوين دروس اق نتيجه اين. ساير كشورها وجود ندارد

 . مقايسه با كشورهاي توسعه يافته هيچگونه كاستي و نقصي ندارد

  

  قيتحق سؤاالت و اهداف

ـ ا در "اقتصـاد  "رشـته  يپژوهش و يآموزش موجود تيوضع ليتحل ت مطلـوب  يوضـع  ميترسـ  و راني

 موجود بـه  وضع از عبور براي الزم راهبردهاي و شنهادهايپ ارائه و حوزه نيا در) انداز چشم نييتب(

دستيابي به اهداف مذكور در صدد يـافتن   ن براييبنابرا .اين مطالعه است يهدف اصل مطلوب، وضع

 : پاسخي براي سؤاالت زير هستيم

 است؟ چگونه رانيا در  "اقتصاد" رشته  يپژوهش و يآموزش موجود تيوضع . 1

 ست؟يچ رانيا در  "اقتصاد" رشته يپژوهش و يآموزش مطلوب تيوضع . 2

رشـته   در يپژوهشـ  و يآموزشـ  مطلـوب  وضـع  بـه  موجود وضع از عبور براي الزم راهبردهاي . 3

  كدامند؟ رانيا در اقتصاد
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  شناسي تحقيقروش

  اي وكتابخانـه -هـا، اسـنادي  داده گـردآوري  منبـع  نظـر  از هـدف، اكتشـافي؛   نظـر  از پـژوهش  ايـن 

 محسوب 1فرآيندي ارزيابي نوع از كاربردي تحقيق يك ها، يافته بستكار نحوه  نظر از و پرسشنامه،

نگـاري براسـاس مـدل    در اين تحقيق براي بررسي روند تحوالت آتي رشـته از روش آينـده  . شودمي

STEEP-V نگاري  روش آينده. استفاده شده است(STEEP-V) هايي اسـت كـه    نيز از جمله روش

ها و خـط مشـي اساسـي يـك پديـده را       انجام داد و سياست توان براساس آن تحليل استراتژيك مي

انـداز آينـده،    شناسايي نقـاط قـوت، ضـعف، فرصـت و تهديـدها، ترسـيم چشـم       براي . مشخص نمود

تكنيـك  هاي الزم بـراي نيـل بـه اهـداف رشـته اقتصـاد نيـز از         ها و اتخاذ سياست مشكالت، فرصت

SWOT نفـر از متخصصـان و محققـان حـوزه اقتصـاد       42به همين منظـور بـا   . استفاده شده است

  :است بوده ذيل ترتيب به تحقيق انجام مراحل .هاي عميقي صورت گرفته استمصاحبه

 ايـن  در استفاده موردهاي  شاخص. شدند تعيين كيفي و كمي از اعم ارزيابي هاي شاخص ابتدا

 توسـعه  مميـزي  دبيرخانـه  سـوي  از شده عرضه كيفي و كميهاي  شاخص فهرست ميان ارزيابي از

 قـرار  حاضـر  طـرح  مجـري  اختيـار  در كه متبوع وزارتخانه فناوري و علمي در معاونت انساني علوم

 شده سازي اقتصاد بهينه رشته هايويژگي با متناسب فهرست اين .اند چين شده دست است، گرفته

 :است شده زير آماده شكل به و

  

 اقتصاد  رشته موضوعي ارزيابي كمي و كيفيهاي  شاخص

 :كمي مربوط به سرمايه انسانيهاي  شاخص - 1

  هاي مختلف هاي جمعيتي دانشجويي در مقاطع و گرايش نسبت  -1-1

 تركيب اساتيد و نسبت آن  -1-2

  

  :هاي كيفي سرمايه انساني نظير شاخص - 2

  منزلت اجتماعي و رضايت شغلي دانشمندان و محققان حوزه اقتصاد  -2-1

  كارهاي مناسب جهت جذب نخبگان رشته ميزان توجه به ايجاد راه -2-2

  آموختگان رشته  ميزان رضايت جامعه از توانمندي دانش -2-3

  التحصيالن اقتصاد در قبال نيازهاي جامعه  ميزان كارآمدي فارغ -2-4

   

                                                                                                               
1- Process Evaluation  
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  :هاي كمي مربوط به توليدات علمي شاملشاخص  -3

  ها  نسبت كتب منتشره رشته اقتصاد در مقايسه با ساير رشته -3-1

  هاي مختلف  تعداد كتب منتشره اقتصاد در گرايش -3-2

  تعداد نسبت مقاالت اقتصادي به كل مقاالت علوم انساني  -3-3

  تعداد مقاالت علمي پژوهشي  -3-4

  هاي داخلي و خارجي  تعداد مقاالت همايش -3-5

  ISIمقاالت  -3-6

  هاي علوم انساني  ها در مقايسه با طرحتعداد طرحهاي پژوهشي و نسبت آن -3-7

  تعداد مجالت علمي پژوهشي و نسبت آنها به كل كشور  -3-8

  تعداد مجالت علمي ترويجي  -3-9

  هاي علوم انساني و كل كشور  نامه ها و مقايسه نسبت آنها با پايان نامه تعداد پايان -3-10

  

  :هاي كيفي توليدات علمي نظير شاخص -4

  هاي علمي  كيفيت همايش -4-1

  كيفيت مجالت علمي  -4-2

  كيفيت طرحهاي پژوهشي   -4-3

  

  :هاي كمي كادر آموزشي مانند شاخص -5

  علمي از لحاظ مرتبه علميتركيب اعضاي هيأت  -5-1

  هاي مختلف  توزيع اساتيد در دانشگاه  -5-2

  توزيع اساتيد برحسب جنس و سن -5-3

  

  :هاي كيفي وضعيت آموزشي و مراكز آموزشي نظير  شاخص -6

  كيفيت سازماندهي رشته در سطح ملي  -6-1

  هاي خصوصي و دولتي  ميزان و كيفيت همكاري مراكز آموزشي با سازمان -6-2

  ها ميزان گرايش به مراكز تحقيقاتي غيردولتي و روند توسعه كمي و كيفي آن -6-3

  كيفيت مديريت مراكز تحقيقات اقتصادي  -6-4

  ها و نحوه تدريس رشته اقتصاد بر كارآفريني و خالقيت  ميزان تأثير آموزش -6-5
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  : هاي فناوري و نوآوري شامل موارد زير شاخص – 7

  ريزي كالن  ميزان مشاركت و تأثيرگذاري علوم اقتصادي در آموزش سياستگذاري و برنامه -1

  هاي توسعه  هاي برنامه ميزان تطبيق تحقيقات انجام شده در كشور با هدف -2

  هاي سياستگذاري در حوزه اقتصاد  ميزان انجام پژوهش -3

  هاي اقتصادي  نقش علم اقتصاد در ارزيابي فرايند سياستگذاري -4

  ها  ميزان استفاده از نتايج تحقيقات اقتصادي در عرصه سياستگذاري -5

  ميزان و كيفيت همكاري مراكز آموزشي و تحقيقاتي رشته اقتصاد با صنعت  -6

گيـري   سازي و تصميم يمميزان مشاركت دانشمندان و محققان و محققان رشته اقتصاد در تصم -7

  امور اقتصادي 

  ميزان تأثير علوم اقتصادي در مديريت راهبردي جريان علمي كشور و منطقه -8

  هاي اقتصاد در مشاغل مديريتي كشور  كرده درصد حضور تحصيل -9

  هاي صنعت كشاورزي و خدمات  ميزان ارتباط مراكز علمي اقتصاد با بخش -10

  افزاري در سطح ملي  افزارها و نهضت نرم صادي در تقويت نرمميزان مشاركت علوم اقت -11

  ميزان مشاركت و تأثيرگذاري اقتصاد در ارتقاي نهادها در سطح ملي  -12

  ميزان مشاركت و تأثيرگذاري اقتصاد در ايجاد فضاي كسب كار در جامعه  -13

  ميزان مشاركت و تأثيرگذاري علم اقتصاد در ايجاد اشتغال  -14

  ان مشاركت و تأثيرگذاري علم اقتصاد در گسترش صادرات غيرنفتي ميز -15

  وري  ميزان مشاركت و تأثيرگذاري علم اقتصاد در رشد بهره -16

  ميزان مشاركت و تأثيرگذاري علم اقتصاد در رشد اقتصادي  -17

  هاي عمومي  ميزان مشاركت و تأثيرگذاري علم اقتصاد در مصرف بهينه بودجه -18

  مشاركت و تأثيرگذاري علم اقتصاد در كنترل تورم و كاهش ارزش پول ملي ميزان  -19

  ميزان مشاركت و تأثيرگذاري علم اقتصاد در كاهش فقر و فالكت اجتماعي  -20

  ها  ميزان مشاركت و تأثيرگذاري علم اقتصاد در توزيع عادالنه درآمد، ثروت و فرصت -21

  هاي زندگي  د در آموزش مهارتميزان مشاركت و تأثيرگذاري علم اقتصا -22

  ميزان مشاركت و تأثيرگذاري علم اقتصاد در آموزش شهروندي  -23

  هاي اجتماعي  ميزان مشاركت و تأثيرگذاري علم اقتصاد در كاهش آسيب -24

  ميزان مشاركت و تأثيرگذاري علم اقتصاد درآموزش توليدات فرهنگي  -25

  گيري از مواريث و مفاخر فرهنگي  صاد در بهرهميزان مشاركت و تأثيرگذاري علم اقت -26
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مطبوعـات، راديـو و تلويزيـون و    (اي  ميزان حضور دانشمندان علوم اقتصادي در فضاي رسـانه  -27

  )اينترنت

  هاي فرهنگي  مشاركت علوم اقتصادي در توليد محتواي علمي فعاليت -28

  وردنياز بخش عمومي مشاركت و نقش علوم اقتصادي در انجام طرحهاي تحقيقاتي م -29

  مشاركت و نقش علوم اقتصادي در انجام طرحهاي مربوط به حوزه سياستگذاري اقتصادي  -30

  هاي پژوهشي در جامعه  مشاركت و نقش علوم اقتصادي در كاربست يافته -31

  هاي كسب و كار  مشاركت و نقش علوم اقتصادي در توليد فناوري -32

  

  :ها شامل ساير شاخص -8

 هاي اقتصادي  تعداد همايش -1

 هاي داخلي  تعداد محققان خارجي موعد خارجي در همايش -2

 هاي خارجي  كننده در همايش تعداد اساتيد و محققان ايراني شركت -3

 . اند هايي كه بدون حمايت دولت به كتاب تبديل شده نامه تعداد پايان -4

  ... در رشته و الملل  تعداد دانشمندان برجسته و مؤثر در مديريت جامعه بين -5

هاي  شاخص(ي ور بهره و عملكردي ساختاري، انساني،هاي  شاخص به مربوط هاي داده ينتأم براي

هـاي   طرح گزارش نامه، پايان شامل كتاب،  اقتصاد  حوزه در شده توليد آثار از فهرستي تهيه) كمي

 اطالعـاتي  هـاي پايگـاه  طريـق  از مذكور آثار. كرد پيدا ضرورت پژوهشي – علمي مقاله و پژوهشي،

   بـه  مربـوط  هـاي داده ينتـأم  بـراي  .شـدند  اجعه به مراكـز اطـالع رسـاني شناسـايي    راينترنتي و م

 مـورد  در بعـالوه  .كرد پيدا ضرورت مورد ارزيابي آثار از زيادي بخش مطالعه كيفي نيز هايشاخص

 آثـار  انتخـاب  در مـا  اولويت .شد نظرخواهي اقتصاد حوزه نظران صاحب از كيفيهاي  شاخص ساير

پژوهشي بـوده  ، مقاله علمي و پژوهشي،هاي  طرح گزارش نامه، پايان كتاب، از عبارتند ارزيابي جهت

 هـاي  دانشـگاه  هـاي  نامه پايان و ها كتاب مورد در آثار ارزيابي جهت نظر مورد زماني محدوده. است

 پژوهشـي شـامل   علمـي،  مقـاالت  مـورد  در و ، 1391 سـال  پايان تا 1360 سال عبارتند از دولتي

  .باشدنمي محدوده

 ،علمـي  مقالـه  پژوهشي، طرح نامه، پايان كتاب، از اعم(اقتصاد  حوزه در شده توليد آثار فهرست

و  مـورد تجزيـه   و بررسـي  كدگـذاري،  الـذكر  فوق متغيرهاي از يك هر هايگزينه اساسبر )پژوهشي

بنـدي و كدگـذاري شـده و در جـداول     دسته نظران صاحبنظرات عالوه بر اين  .گرفتند قرار تحليل

  .شوندتقاطعي ارائه مي
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  هاي تحقيقيافته

  وضع موجود رشته اقتصاد  - 1

شود، هدف اين است كه با توجـه بـه    در اين بخش وضعيت كنوني رشته اقتصاد در ايران بررسي مي

محورهايي كـه در  . هايي كه وجود دارد تصوير روشني از موقعيت كنوني اين رشته ارائه شود شاخص

اين بخش بررسي خواهد شـد شـامل سـرمايه انسـاني توليـدات علمـي، وضـعيت مراكـز آموزشـي،          

محورهـايي  . هاي فنـاوري و نـوآوري اسـت    پيوند اين رشته با صنعت و اقتصاد و شاخص عملكردها و

هـا كيفـي    هاي كمـي و ديگـري ارزيـابي    شود يكي در سطح ارزيابي است كه در دو سطح بررسي مي

نظـران ايـن رشـته در     هـاي كيفـي ديـدگاه چهـل و دو نفـر از خبرگـان و صـاحب        در بررسي. است

بهشتي، عالمه طباطبايي، تربيت مدرس، دانشگاه كرمان، دانشگاه شـيراز،   هاي تهران، شهيد دانشگاه

  . اند دانشگاه اهواز و اصفهان گردآوري و تحليل شده

  هاي عموميشاخص. الف

صـدم درصـد اسـت و نسـبت      21/0نسبت دانشجويان اين رشـته بـه كـل دانشـجويان كشـور       -1

اين نسبت بـه كـل جمعيـت    . درصد است 4/0دانشجويان اين رشته به كل دانشجويان علوم انساني 

صدم درصد است يعني به ازاي هر ده هزار نفر در كشور بيش از يك دانشـجو پـذيرش   % 105كشور 

  . د نسبت مناسبي استرس شده است كه بنظر مي

نسبت دانشجويان مقاطع مختلف رشته اقتصاد به كل دانشجويان،  -1جدول  شماره 

  1391دانشجويان علوم انساني و جمعيت سال 

دانشجويان 

  رشته اقتصاد
  تعداد

نسبت به كل 

  دانشجويان

نسبت به كل دانشجويان 

  علوم انساني

نسبت به كل 

  جمعيت

  %007  %29  %14  2824  كارشناسي

  %003  %13  %06  2378  كارشناسي ارشد

  %0005  %02  %01  425  دكتري

  %0105  %4  %21  8027  جمع

  .هاي پژوهش مركز آمار و يافته: منبع 

هاي تحـت پوشـش وزارت علـوم     دهد كه در دانشگاه تركيب هرم اساتيد رشته اقتصاد نشان مي -2

درصـد دانشـيار،    8/17هـا اسـتاد،    درصد آن 6/11نفر عضو هيأت علمي وجود دارد كه  292حداقل 

  . درصد مربي هستند 9/7درصد استاديار و  7/62
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.  نفرنـد  9016قات در كل كشور حـداقل  هاي اين تحقي تعداد پژوهشگران اين رشته طبق يافته -3

  . نفر محقق در حوزه اقتصاد وجود دارد 118درواقع به ازاي هريك ميليون نفر جمعيت كشور تعداد 

درصد از اين نخبگان معتقدند كه دانشمندان اين رشته در جامعه داراي منزلت شغلي كم  57  -4

درصد منزلت اجتماعي دانشمندان اين حوزه را زيـاد، خيلـي زيـاد     4/14و خيلي كم هستند و فقط 

 التحصيالن و دانشمندان اين رشته احسـاس  گر اين است كه فارغ اين شاخص نشان. اند ارزيابي كرده

  . شود كنند از دانش و علم آنها به نحو مطلوب استفاده نمي مي

كارهاي مناسب جهت جـذب نخبگـان ايـن رشـته كـم و       درصد اعتقاد دارند كه راه 64بيش از  -5

درصـد آن را در حـد زيـاد ارزيـابي      1/7درصد آنرا در حد متوسـط و فقـط    3/14خيلي كم است و 

  . اند كرده

آموختگان ايـن رشـته    درصد از نمونه مورد مطالعه بيش از حد متوسط از توامندي دانش 4/64 -6

  . رضايت دارند

اند و فقـط   درصد از جامعه مورد مطالعه، كارآمدي آنان را زياد و خيلي زياد ارزيابي كرده 8/78 -7

  درصد كارآمدي آنان را كم و خيلي كم ميدانند 7/16

عنوان سـهم   3496عنوان كتاب درحوزه علوم انساني  63973در ميان  تا كنون 1357سال از  -8

 10طبق اطالعات بدست آمده سهم اقتصـاد از كـل علـوم انسـاني حـدود      . حوزه اقتصاد بوده است 

درصد از  50اي هستند كمتر از  درصد از اين كتب تأليفي و بقيه ترجمه 20درصد است البته حدود 

  . اند ه و اكثراً براي يك نوبت منتشر شدهها به چاپ دوم رسيد اين كتاب

مقاله علمي پژوهشي منتشر شده اسـت كـه در مقايسـه بـا كـل علـوم        1474در حوزه اقتصاد  -9

  .شود  كه رقم قابل توجهي است درصد از اين مقاالت را شامل مي 5/8حدود ) مقاله 17381(انساني 

منتشـر كـرده    ISIمقاله بـا انـديكس    1/3هر نفر به طور متوسط در طول حيات علمي خود  -10

  . ها قابل قبول است است كه نسبت به ساير رشته

آنهـا  ) مورد 35(درصد  47شود كه از اين تعداد  مجله و نشريه منتشر مي 75در حوزه اقتصاد  -11

ترويجـي و بقيـه كـه بيشـتر جنبـه       -درصـد آنهـا علمـي     16پژوهشـي اسـت و   -داراي رتبه علمي

  .رساني دارند اطالع

درصـد از كـل طـرح هـاي علـوم انسـاني        14درصد از كل طرح هاي پژوهشي كشور و  1/3  -12

  .مربوط به اقتصاد است

نامه در ايـن پايگـاه اينـدكس     پايان 132112براساس اطالعات درج شده در پايگاه ايران داك  -13

بـوط بـه   مـورد آن مر  3846هـاي علـوم انسـاني و     مورد آن مربوط بـه كـل رشـته    31496شده كه 

  . هاي علم اقتصاد است حوزه
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كيفيت كتب منتشره در حوزه علم اقتصاد از ديدگاه خبرگـان ايـن رشـته، متوسـط بـه بـاال         -14

  .ارزيابي شده است 

هاي برگزار شده در حوزه علم اقتصـاد در ايـران توسـط خبرگـان، متوسـط و       كيفيت همايش -15

  .كمتر از آن ارزيابي شده است 

نظران اين رشـته عمـدتاً خـوب و     ت علمي پژوهشي رشته اقتصاد توسط صاحبكيفيت مجال -16

  . عالي ارزيابي شده است

نظران اين رشـته در حـد متوسـط     كيفيت طرحهاي پژوهشي رشته اقتصاد از ديدگاه صاحب  -17

  . ارزيابي شده است

تعـداد  . يـم عضو هيأت علمي رسمي در رشته اقتصـاد دار  292هاي دولتي حداقل  در دانشگاه -18

هاي دولتي، و غير دولتي و تعداد مدرسان دروس اقتصادي در  اعضاي هيأت علمي و مدعوي دانشگاه

  . نفرند 1400كشور حدود 

  .درصد است 15دهد وسهم زنان كمتر از  درصد از آنان را مردان تشكيل مي 85بيش از  -19

تا  36درصد بين  7/35دارند و حدود سال  36درصد از اساتيد اين رشته كمتر از  31بيش از  -20

  .سال سن دارند 46درصد نيز بيش از  3/33سال دارند و  45

دهـد كـه    بررسي كيفيت ساماندهي و سازماندهي رشته اقتصـاد در سـطح ملـي نشـان مـي       -21

  . دهي قابل قبولي در سطح كشور ندارد متأسفانه سامان

اظ خبرگان اين رشته در حد متوسط بـه بـاال   كيفيت مديريت مراكز تحقيقاتي در كشور از لح-22

  . ارزيابي شده است

  هاي فناوري و نوآوري  شاخص. ب

  : هاي فناوري و نوآوري  به شرح زير استهاي اين تحقيق در زمينه شاخص خالصه يافته

ريـزي كـالن    ها و برنامه ميزان مشاركت و تأثيرگذاري علوم اقتصادي در آموزشي سياستگذاري -1

  . كشور باالتر از حد متوسط ارزيابي شده است

درصـد   70دهـد كـه نزديـك     هاي توسعه نشـان مـي   ميزان تطبيق تحقيقات اقتصادي با برنامه -2

دانند، بـاال   در جهت اهداف برنامه توسعه مي خبرگان اين رشته اين تحقيقات را باالتر از حد متوسط

هاي تحقيقاتي به دانشمندان ايـن رشـته تـا انـدازه زيـادي ايـن واقعيـت را نشـان         بودن عرضه طرح

  .دهد مي

هاي سياستي در حوزه اقتصاد براساس نظرات خبرگـان ايـن رشـته نشـان      ميزان انجام پژوهش -3

هاي سياسـتي   ياد و خيلي زياد به نحوي به پژوهشدهد كه همه تحقيقات حوزه اقتصاد در حد ز مي

گـذاري گـره    زيرا حتي تحقيقات كامالً نظري در حوزه اقتصـاد ماهيتـاً بـا سياسـت    . گردد منتهي مي
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هـا در  اند و اصوالً هويت اين رشته ماهيتي سياستي اسـت و بـا متغيرهـايي كـه بتـوان از آن     خورده

  . استفاده كرد سروكار دارد  گذاري سياست

هاي اقتصادي توسط خبرگان اين رشته كـم و   نقش علم اقتصاد در ارزيابي فرايند سياستگذاري -4

ها بر اين باورند كه علم اقتصاد در حـال حاضـر نقـش كمـي در ارزيـابي      بسيار كم برآورد شده و آن

  . ها دارد فرايند سياستگذاري

نظـران ايـن    ذاري توسـط صـاحب  ميزان استفاده از نتايج تحقيقات اقتصادي در عرصه سياستگ -5

درصد ميزان اسـتفاده از نتـايج تحقيقـات اقتصـادي كـه در       84رشته كم و بسيار كم است بيش از 

  . داند گذاري تمركز حد متوسط مي عرصه سياست

ميزان و كيفيت همكاري مراكز آموزشي و تحقيقاتي رشته اقتصاد با صنعت در حـد متوسـط و    -6

اي كه پنجاه درصد از پاسخگويان ميزان و كيفيت همكاري را كـم و   ه گونهكمتر از آن ارزيابي شده ب

  دانند  خيلي كم مي

گيـري در امـور    سازي و تصـميم  ميزان مشاركت دانشمندان و محققان رشته اقتصاد در تصميم -7

درصد از خبرگان مـورد پرسـش واقـع شـده ايـن       95اقتصادي بسيار كم است به طوري كه بيش از 

  . دانند متوسط و كمتر از آن ميمشاركت را 

 85ميزان تأثير علوم اقتصادي در مديريت راهبردي جريـان علمـي كشـور و منطقـه متوسـط       -8

  . دانند درصد آنرا در حد متوسط مي 3/7درصد از خبرگان كم و بسيار كم ارزيابي شده است و فقط 

براسـاس مشـاهدات    هاي اقتصـاد در مشـاغل مـديريتي كشـور هـم      كرده درصد حضور تحصيل -9

  . موردي هم براساس نظرسنجي از خبرگان اين رشته كمتر در حد متوسط ارزيابي شده است

درصد از خبرگان اين رشته درصد حضور را كم و يا خيلي كم و كمتر از حـد متوسـط    88بيش از 

  . دانند مي

  . سبتاً زياد استهاي صنعت، كشاورزي و خدمات ن ميزان ارتباط مراكز علمي اقتصاد با بخش -10

افزارها در سطح ملـي   افزاري و تقويت نرم ميزان مشاركت علوم اقتصادي در تقويت نهضت نرم -11

  . بسيار كم است

ميزان مشاركت و تأثيرگذاري علم اقتصاد در ارتقاي كليه نهادها در سطح ملـي عمـدتاً كـم و     -12

  . خيلي كم ارزيابي شده است

اري اقتصاد در ايجاد فضاي مناسب كسب و كار در جامعـه بـيش از   ميزان مشاركت و تأثيرگذ -13

درصد از خبرگان مورد مطالعه ايـن مشـاركت را در حـد     70حد متوسط است به طوري كه بيش از 

  . دانند متوسط و زياد مي

  . ميزان مشاركت و تأثيرگذاري اقتصاد در ايجاد اشتغال و در حد متوسط ارزيابي شده است -14
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مشاركت و تأثيرگذاري اقتصاد در گسترش صـادرات غيرنفتـي كمتـر از حـد متوسـط       ميزان -15

  . است

وري در حد متوسط و باالتر از متوسط  ميزان مشاركت و تأثيرگذاري علم اقتصاد در رشد بهره -16

  است 

  . ميزان تأثير علم اقتصاد در رشد اقتصادي كشور زياد ارزيابي شده است -17

هاي عمـومي زيـاد و بسـيار     تأثيرگذاري علم اقتصاد در مصرف بهينه بودجهميزان مشاركت و  -18

  . اند درصد از خبرگان اين نظر را تاييد كرده 70به طوري كه بيش از . زياد ارزيابي شده است

ميزان مشاركت و تأثيرگذاري علم اقتصاد در كنترل تـورم و كـاهش ارزش پـول ملـي نشـان       -19

اما در عمل . مورد مطالعه نقش اصلي را براي علم اقتصاد قايل هستند نظران دهد كه اكثر صاحب مي

  . شود نظران توجه نمي به نظرات صاحب

ميزان مشاركت و تأثيرگـذاري علـم اقتصـاد در كـاهش فقـر و فالكـت اجتمـاعي از ديـدگاه          -20

  لبـه  خبرگان اين رشته بسيار زياد است زيرا ايـن علـم توانـايي حـل مشـكالت مربـوط بـه فقـر و غ        

  . تجربه كشورهاي موفق بيانگر حقيقت مذكور است. بر فالكت اجتماعي را دارد

ها در حد زيـاد و بـاالتر    ميزان مشاركت و تأثيرگذاري اقتصاد در توزيع درآمد، ثروت و فرصت -21

  . ارزيابي شده است

هاي زندگي بسيار كم است و اين  ميزان مشاركت و تأثيرگذاري علم اقتصاد در آموزش مهارت -22

هاي زندگي خصوصاً زندگي فردي  گردد كه تقريباً نسبت به مهارت به محتواي دروس تخصصي برمي

نظـران ايـن رشـته تـأثير علـم اقتصـادي در        درصد از صـاحب  70بطوري كه بيش از . توجه است بي

  . دانند هاي زندگي بسيار كم و كم مي آموزشآموزش 

تـأثير بـودن علـم     نظران اين رشته اعتقاد داشتند كه علت بي هاي حضوري اكثر صاحب در مصاحبه

هـاي   هاي زندگي اين است كه محتواي دروس ارائه شده نسبت به مهـارت  اقتصاد در آموزش مهارت

داشتند كه بهتر است درسي تحت عنـوان   برخي پيشنهاد. زندگي خصوصاً زندگي فردي بيگانه است

هاي زندگي را در حـوزه دخـل و    به دروس اقتصاد اضافه شود تا به دانشجويان مهارت» تدبير منزل«

  . خرج خانواده كمك كند و سبك زندگي متناسب با فرهنگ و اقتصاد جامعه را آموزش دهد

ميزان مشاركت و تأثيرگذاري علم اقتصاد در حوزه حقوق شـهروندي كمتـر از حـد متوسـط      -23

  . ارزيابي شده است

هايي هستند كه در رشـته اقتصـاد    درس بيمه، درس حقوق تجارت و درس تنظيم خانواده درس

رسد محتواي آنان در جهـت آمـوزش حقـوق شـهروندي      موزش شهروندي مؤثرند اما به نظر مي در آ
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نظران اين رشـته ايـن اسـت كـه بايـد محتـواي دروس مـذكور         لذا پيشنهادات اصلي صاحب. نيست

  . هاي زندگي تغيير يابد متناسب با حقوق شهروندي و مهارت

هـاي اجتمـاعي از ديـدگاه خبرگـان      ميزان كاهش و تأثيرگذاري علم اقتصاد در كاهش آسيب -24

  . اين رشته قابل توجه است

از . شـود  گيري آموزه هاي اقتصادي منجر به بهبود شـرايط زنـدگي مـادي مـي    به طور طبيعي بكار

هـاي اجتمـاعي دارد لـذا     آنجايي كه رابطه نزديكي بين شرايط اقتصادي و ارتكـاب جـرايم و آسـيب   

هـاي اجتمـاعي    تواند به طور مستقيم به بهبود شرايط اجتماعي و كـاهش آسـيب   قاعدتاً اين علم مي

  . كمك كند

شاركت و تأثيرگذاري علوم اقتصادي در آموزش توليدات فرهنگـي كـم و خيلـي كـم     ميزان م -25

  . ارزيابي شده است

گيـري از مواريـث و مفـاخر فرهنگـي از      ميزان مشاركت و تأثيرگذاري علوم اقتصادي در بهره -26

نظران اين رشـته   پيشنهاد اكثر صاحب) 51-3جدول . (ديدگاه دانشمندان اين رشته بسيار كم است

يكي اقتصاد ميراث فرهنگي و توريسم و ديگري . هاي علم اقتصاد است اضافه شدن دو درس به درس

اسـت تـا   ... اليـدن شـيرازي و    عقايد اقتصادي متفكران مسلمان نظير ابن خلدون و فـارآبي و قطـب  

  . دانشجويان به ارزش ميراث فرهنگي و مفاخر ملي پي ببرند

اي، مطبوعـات، راديـو، تلويزيـون و     تصادي در فضـاي رسـانه  ميزان حضور دانشمندان علوم اق -27

اكثر   به اتفاق خبرگان اين رشته در طول سال به صورت مستمري در اين . اينترنت قابل توجه است

ها با راديو و تلويزيون و مطبوعـات   نفر از آن 11نفر مورد مطالعه  42از . اي حضور دارند فضاي رسانه

بيست و يك نفر . ها در فضاي اينترنتي حضور دارنداند، همه آن داشته در طول سال گذشته مصاحبه

خبرگـان  . كننـد  ها روزانه ايميل خود را چك مـي ها داراي سايت و يا وبالگ هستند و همه آناز آن

هـا حضـور بيشـتري در     نظران اين رشته در مقايسه با سـاير رشـته   اين رشته اعتقاد دارند كه صاحب

نظـران   بخش كوچكي از اين صاحب. اند هاي مستقل ند و البته كمتر داراي تريبونهاي ملي دار رسانه

  . هاي علمي سازگاري چنداني ندارند اي با ماهيت فعاليت اعتقاد دارند كه حضور در فضاي رسانه

دليل . هاي فرهنگي بسيار ناچيز است مشاركت علم اقتصاد در توليدات محتواي علمي فعاليت -28

گيرد كه آشنايي چنداني با نقش علم  هاي فرهنگي توسط كساني صورت مي ه فعاليتآن اين است ك

نظران قابل طرح است اين است كـه   آنچه در اين رابطه از ديدگاه صاحب. اقتصاد در اين حوزه ندارند

گيرنـد، در حـالي كـه در توليـد      هاي تبليغاتي طرف مشـورت قـرار نمـي    ها به جز در توليد آگهيآن

هاي اقتصاد به منظـور   توان از آموزه مي... و رمان وهاي تلويزيوني، ادبيات  سينمايي، سريالهاي  فيلم
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انـد كـه    ها اظهار داشتهنفر مورد مطالعه همه آن 42از . آموزش اقتصاد در حوزه عمومي استفاده كرد

  . اند تا به حال حتي براي يك بار براي توليد محصوالت فرهنگي طرف مشورت قرار نگرفته

عمومي در حد متوسط و كمتر از حـد    هاي تحقيقاتي مورد نياز بخش مشاركت در انجام طرح -29

  . متوسط است

گذاري اقتصادي از ديدگاه خبرگـان ايـن    هاي مربوط به حوزه سياست مشاركت در انجام طرح -30

  . رشته عمدتاً در حد متوسط است

  ژوهشي بسيار كم ارزيابي شده است هاي پ مشاركت علوم اقتصادي در كمك به كاربست يافته -31

هاي كسب و كار در حد متوسط ارزيـابي شـده    مشاركت و نقش علم اقتصاد در توليد فناوري -32

  . است

هـاي مربـوط بـه     هاي كسب و كار بيشتر به برگـزاري كـالس   نقش علم اقتصاد در توليد فنĤوري

ي اقتصـادي آمـوزش زبـان تجـاري، عمليـات      افزارها اقتصادسنجي، تحقيق در عمليات، بازاريابي، نرم

بانكداري، حسابداري و مديريت مالي مربوط است كـه عمـدتاً در مؤسسـات تحقيقـات اقتصـاد و بـا       

شـود از ديـدگاه    شود و در انتها به ارائه گـواهي منتهـي مـي    هاي اجرايي برگزار مي مشاركت دستگاه

التحصيالن  وري فارغ ه اقتصاد و افزايش بهرهها به كارآمدي رشت خبرگان اين رشته توسعه اين فعاليت

  . آن كمك بسياري كرده است

  ها  ساير شاخص -ج

تخصصي در حوزه علـم اقتصـاد برگـزار     –كارگاه علمي  15در پنج سال اخير در رشته اقتصاد  -1

 . شده است

 30المللي برگزار شده در حوزه علم اقتصـاد در پـنج سـال اخيـر      هاي علمي بين تعداد همايش -2

 . مورد بوده است

 17المللي داخلـي در حـوزه اقتصـاد     هاي بين تعداد اساتيد و محققان مدعو خارجي در همايش -3

 . مورد بوده است

المللـي خـارج كشـور در پـنج      هاي بين كننده ايراني در همايش تعداد اساتيد و محققان شركت -4

 . نفر بوده است 50سال اخير حدود 

هايي كه بدون حمايت دولت به كتاب تبـديل شـده كمتـر از پـنج درصـد كـل        نامه تعداد پايان -5

 . هاي حوزه اقتصاد است نامه پايان

 . الملل در حوزه اقتصاد دو نفر است تعداد داشنمندان برجسته مؤثر در مديريت جامع بين -6

تعداد مراكز تحقيقاتي كه به طور مستقيم و غيرمستقيم كه در حوزه مسائل اقتصـادي فعاليـت    -7

 . مورد است 70دارند حدود 
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 . نسبت مراكز تحقيقاتي در حوزه اقتصاد به كل مراكز تحقيقاتي كشور حدود دو درصد است -8

  .موزشي كشور وجود ندارداز سيستم آپرور در حوزه اقتصاد جداي  مركز يا مراكزي براي نخبه -9

هاي علمي كه به طور مستقيم و يا غيرمستقيم در حوزه اقتصاد فعاليـت دارنـد    تعداد انجمن  -10

 . مورد است 5حداقل 

 .هاي علمي در حوزه اقتصاد يك مورد است تعداد قطب -11

نظر خبرگان سبت استفاده علمي از اينترنت در حوزه اقتصاد به كل استفاده از اينترنت طبق ن -12

 .درصد است 10اين رشته حدود 

هـاي   يافته به تحقيق و توسعه در حوزه اقتصاد بـه ازاي مقالـه   نسبت سرانه اعتبارات تخصيص -13

IS در حوزه اقتصاد حدود يك ميليون و پانصدهزار تومان است. 

المللي در حوزه اقتصاد در پنج سـال اخيـر صـفر بـوده      رصد برندگان داخلي جوايز علمي بين -14

 . است

 500تعداد قراردادهاي منعقده با نوسانات اقتصادي دولتي و غيردولتـي در پـنج سـال اخيـر      -15

 . مورد بوده است

هـاي اجرايـي    تگاههاي دانشجويي در حوزه اقتصاد مورد حمايت دسـ  نامه پنجاه درصد از پايان -16

 . قرار گرفته است

بخش خصوصي نقش . نود درصد از اعتبارات پژوهشي در  حوزه اقتصاد مربوط به دولت است  -17

 .هاي تحقيقاتي اقتصاد دارد ناچيزي در تأمين اعتبار پروژه

درصد اعتبارات تحقيق و توسعه به توليد ناخالص ملي در حوزه اقتصاد بسـيار نـاچيز در حـد     -18

  .فر درصد استص

هاي تحقيق و توسعه در حوزه اقتصاد به كل تحقيقات كشـور حـدود ده درصـد     نسبت هزينه -19

 . است

ايـن  . شوند التحصيلي جذب بازار كار مي درصد از دانشجويان اين رشته پس از فارغ 90حدود  -20

نود و پنج درصد  التحصيالن ارشد حدود التحصيالن دكتري صد در صد و براي فارغ نسبت براي فارغ

 . است

التحصيلي جذب مراكز مرتبط بـا رشـته خـود     درصد از دانشجويان اين رشته پس از فارغ 80 -21

  . شوند مي

 .هاي مختلف نسبتاً متعادل است توزيع پراكندگي دانشجويان در استان -22

نسبتاً مناسـب  ) بدون در نظر گرفتن شهر تهران(هاي فعال از لحاظ جغرافيايي  توزيع دانشگاه -23

 . هاي كشور دانشكده اقتصاد و يا رشته اقتصاد برقرار است است و تقريباً در اكثر استان
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 STEEP-Vبررسي روند تحوالت آتي رشته براساس مدل : تحليل آينده اين رشته - 2

تـوان براسـاس آن تحليـل     هايي اسـت كـه مـي    نيز از جمله روش (STEEP-V)نگاري  روش آينده

در ايـن فصـل   . ها و خط مشي اساسي يك پديـده را مشـخص نمـود    استراتژيك انجام داد و سياست

نگري ايـن رشـته    نامه تهيه مميزي علوم ارائه شده سعي خواهد شد كه آينده براساس آنچه در شيوه

هـاي   ش مذكور تحليل استراتژيك براساس شـاخص در رو. صورت گيرد  STEEP-Vبراساس مدل 

  : گيرد زير صورت مي

  (Social)اجتماعي . 1

  (Technological)تكنولوژيكي يا فني . 2

  (Economical)اقتصادي . 3

  (Environmental)محيطي . 4

 (Political)سياسي . 5

  (Values)ها  ارزش. 6

كشـور مـا بـه    . اي پيدا خواهـد كـرد   العاده در آينده رشته اقتصاد به طور قطع در ايران اهميت فوق

هاي تحول يافتـه، ناچـار    داليل اجتماعي، تكنولوژيكي، اقتصادي، محيطي و سياسي و به دليل ارزش

متغيرهاي كـالن  . گذاري قابل توجهي نمايد است كه براي توسعه كمي و كيفي رشته اقتصاد سرمايه

گذاري در رشته اقتصـاد را   ه لزوم تحول و سرمايهدر جامعه ما در ابعاد مختلف دچار تحوالتي است ك

اي است كه اگر امروزه در اين زمينه  مطالعات روند اين متغيرها به گونه. تشديد و تسريع خواهد كرد

هاي قابل توجهي را كشور ما از دست خواهـد داد   گذاري كافي صورت نگيرد در آينده فرصت سرمايه

تـرين ايـن   مهـم . گذاري فعلي در ايـن زمينـه اسـت    برابر سرمايهكه هزينه آنها صدها و بلكه هزاران 

  : تحوالت به شرح زير است

  اجتماعي . الف

شود كه نـرخ   بيني مي هاي جمعيتي در سال گذشته ايجاد شده پيش با تغييراتي كه در سياست. 1

ت درصـدي، جمعيـ   5/2درصد برسد بـا يـك نـرخ     5/2هاي آينده به باالتر از  رشد جمعيت در سال

. شـود  ميليون مي 157كشور در سي سال آينده بيش از دو برابر خواهد شد و جمعيت كشور بالغ بر 

معناي اين افزايش اين است كه ما در سه دهه آينده احتياج به ايجاد حداقل بيسـت ميليـون شـغل    

 همچنين الزم اسـت تعـداد مـدارس ابتـدايي،    . داريم، احتياج به بيست ميليون مسكن اضافي داريم

درواقـع افـزايش   . هاي دانشگاه را دو برابر شـود و قـس علـي هـذا     راهنمايي، دبيرستان تعداد كالس

هاي توليـد،   گيرد كه كشور دچار ركود تورمي است و ظرفيت جمعيت مذكور در شرايطي صورت مي

به دليل واردات گسترده به شدت آسيب ديده و فرهنگ داللي جـاي خـود را بـه فرهنـگ توليـد در      
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هـاي   هاي علمي و استفاده از جديدترين تئـوري  حل مشكالت مذكور فقط با روش. داده است جامعه

بنـابراين تربيـت نيـروي كـافي متخصـص در حـوزه اقتصـاد در        . علمي در حوزه اقتصاد ممكن است

ريـزي و تحقـق    ها پيش شرط الزم جهـت برنامـه   سطوح مختلف سياستگذاري و سطح ميانه و بنگاه

   .شرايط مذكور است

مهـاجرت بـه شـهرها از يـك     . يابد با افزايش جمعيت روند مهاجرت به سمت شهرها افزايش مي. 2

گردد؛ از طرف ديگـر در شـهرها شـاهد    طرف باعث خالي شدن روستاها از جمعيت فعال و جوان مي

در حال حاضر نرخ رشـد جمعيـت   . انواع مشكالت اجتماعي، اقتصادي و زيست محيطي خواهيم بود

ا تقريباً يك درصد است در حالي كه نرخ رشـد جمعيـت در شـهرها بيشـتر از دو درصـد      در روستاه

ميليـون در سـي سـال آينـده،      157است، درنتيجه به طور طبيعي با افـزايش جمعيـت كشـور بـه     

هـا سـاكن    شود كه اكثريت قريب به اتفاق اين جمعيت در شهرهاي بزرگ و در حاشيه بيني مي پيش

افـزايش جـرايم نظيـر    . ساز انواع مشكالت اجتماعي خواهد بود شيه، زمينهافزايش جمعيت حا. شوند

يكي از تبعات قطعي ايجاد امنيـت  ... خواري، اعتياد و  قاچاق، رشد فحشا، سرقت، ايجاد ناامني، رشوه

بنابراين اگر امروز براي وضـعيت  . فقر و بيكاري: شود ها در دو چيز خالصه مياست كه ريشه تمام آن

بيني الزم را نكنيم، در آينده نه فقط مشكالت فعلي حل نخواهد شد بلكه شاهد بيكاري  مذكور پيش

هـاي درمـاني فـزون تـر،      تـر، هزينـه   تر، سوء تغذيه بيشتر، بهداشـت نـامطلوب   تر، فقر عميق گسترده

تـر،   تر، تورم بيشتر، قـدرت خريـد كمتـر، سـفرهاي خـالي      كيفيت تر، مدارس بي مناسبهاي نا مسكن

هاي اجتمـاعي   تر، از يك طرف و نابودي سرمايه ريختگي اجتماعي وسيع تر، بهم هاي عميق افسردگي

حـل معضـالت مـذكور نيازمنـد     . هاي اجتمـاعي خـواهيم بـود    و انسجام اجتماعي و درنتيجه بحران

شناسي، حقوق و اقتصاد است كه اساس آنهـا   اي متعددي از قبيل مديريت، جامعهه بكارگيري دانش

  . اقتصادي خواهد بود

هاي ايجاد شـده در   در حال حاضر بيش از سه ميليون نفر فاقد شغل و كار هستند، خالص شغل. 3

هاي شغلي ايجاد شده منهاي تعداد كساني كه شـغل خـود    تفاضل تعداد فرصت(هشت سال گذشته 

در كشـور  ) اند به دليل بازنشستگي، اخراج و يا استعفا و يا بازخريد و يا از كارافتادگي از دست داده را

كمتر از بيست هزار نفر است در حالي كه با افزايش رشد جمعيت در طي سي سال آينـده براسـاس   

هـزار  هزار شغل به صورت خالص ايجاد گردد، بين بيسـت   666درصد به طور متوسط بايد  5/2نرخ 

ريزي اصولي و علمي امكـان پركـردن ايـن     آيا بدون يك برنامه. هزار فاصله زيادي وجود دارد 600تا 

  شكاف عميق وجود دارد؟ 

نگاهي به آمار بيكاري در سي سال اخير براساس آمارهاي رسمي كه توسط مركـز آمـار منتشـر    

ماً منتشـر شـده تـاكنون    كـه آمـار آن رسـ    1377دهد كه نرخ بيكاري از سـال   شده است، نشان مي
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رسـيده   1391درصـد در سـال    2/12درصد بـه   1/13نرخ بيكاري از  1377در سال . دورقمي است

متوسط نرخ بيكـاري از  . يعني در اين مدت فقط كمتر از يك درصد از نرخ بيكاري كاسته شده است

 4/10كـه  اسـت   1387كمترين نرخ بيكاري مربوط به سـال  . درصد است 5/11تاكنون  1377سال 

آنچه توسط مركز آمار اعالم شده بيانگر اين واقعيت است كه خالص اشتغال ايجـاد  . درصد بوده است

  .شده بسيار ناچيز بوده است

هـاي اقتصـادي از يـك طـرف و      گرچه نرخ بيكاري دو رقمي بيانگر وجود ركود شديد در فعاليت

ما ارقام مذكور به هيچ وجه بيانگر همـه  پذيري جامعه از آثار غيرمستقيم بيكاري و فقر است، ا آسيب

كند  گيري مي واقعيت اين است كه اوالً نرخ مذكور فقط بيكاري آشكار را اندازه. واقعيت مسأله نيست

اي توسعه پيدا كرده كه شامل بيكاراني كه در هفته فقط چنـد   و ثانياً تعريف بيكاري آشكار به اندازه

شود؟ ثانياً براساس برآوردهاي غيررسمي نـرخ   كنند، مي ميدرجايي كار ) حتي بدون درآمد(ساعتي 

يعني درواقع سي درصد از كساني كـه رسـماً   . بيكاري پنهان در اقتصاد ايران حدود سي درصد است

شاغل هستند داراي اشتغال اقتصادي نيستند و هيچ گونـه نقشـي در توليـد محصـوالت و خـدمات      

. هاي دولتي مشغول هسـتند  و بخش كشاورزي و سازمانندارند، بخش اصلي اين بيكاري پنهان در د

 240روز در سـال اسـت و حـدود     120كند كمتر از  تعداد روزهايي كه يك كشاورز در ايران كار مي

ماننـد  (دهد و در كنار كارهاي كشاورزي شـغل ديگـري در ايـام بيكـاري      روز عمالً كاري انجام نمي

هاي دولتي كمتـر از يـك سـاعت     مفيد برخي از سازمانچنين ميزان ساعات كار  هم. ندارد) زمستان

  .كنند هاي بسيار بااليي بر مردم تحميل مي است در حالي كه هزينه

ايجاد اشتغال و اقعي . درصد است 40بيش از ) پنهان و آشكار(نتيجه اين كه نرخ واقعي بيكاري 

تجربـه نشـان داده   . شـود  درصد از نيروي كار فعال يك جامعه با شعار ممكـن نمـي   40و مولد براي 

ها علم اقتصـاد  اند كه در آن اند بر بيكاري غلبه كنند، كشورهايي بوده است كه كشورهايي كه توانسته

هـاي سياسـي و    هـاي اقتصـادي مسـتقل از بانـدبازي     نقش اصلي را در حل مشكالت دارد و تصـميم 

با رشد فعلي اقتصـادي قطعـاً   با افزايش جمعيت و . گيرد ها و احزاب سياسي صورت مي خواسته گروه

تر خواهد شد و امروزه ثابت شده اسـت   مشكالت مربوط به بيكاري از آنچه امروز وجود دارد گسترده

فرد بيكار و فاقد شـغل درواقـع فاقـد هويـت و بـه      . كه بيكاري فقط جنبه اقتصادي و درآمدي ندارد

  . شدت مستعد انواع انحرافات اجتماعي است

هاي اجتماعي باعـث افـزايش سـطح     هاي گروهي، رشد شبكه د، افزايش رسانهافزايش سطح سوا. 4

توقعات جامعه براي دسترسي به محصوالت ضروري اقتصـادي از قبيـل خـوراك، پوشـاك، مسـكن،      

آموزش و بهداشت از يك طرف و محصوالت لوكس و كمتـر ضـروري نظيـر محصـوالت فرهنگـي و      

افزايش توليد محصول اوليـه و ثانويـه   . ف ديگر خواهد شداز طر... تر و مسافرت و  اوقات فراغت غني
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مذكور بدون حل و مفصل كردن مشكالت اقتصادي و دستيابي بـه رشـد و توسـعه بـاالتر در حـوزه      

هـاي علمـي علـم     براي حل مشكالت مذكور جامعه بيش از گذشـته بـه يافتـه   . اقتصاد ممكن نيست

  . اقتصاد محتاج خواهد بود

روستاهاي ايران به دليل . شهري به روستاها در آينده افزايش خواهد يافت قطعاً نسبت جمعيت. 5

وري الزم از طـرف ديگـر،    مشكالت مربوط به كم آبي و كمبود زمـين از يـك طـرف و فقـدان بهـره     

افـزايش جمعيـت كشـور قطعـاً باعـث افـزايش       . ظرفيت الزم را براي جذب جمعيت بيشـتر ندارنـد  

بته حتي اگر نرخ رشد جمعيت نيز در سطح فعلي باقي بمانـد بـاز   ال(مهاجرت به شهرها خواهد شد 

تـر و از شـهرهاي كـوچكتر بـه      هم در آينده شاهد جابجايي جمعيت از روستاها به شهرهاي كوچك

درنتيجه تراكم جمعيت در شهرها به معناي احتياج به مسكن بيشتر ). تر خواهيم بود شهرهاي بزرگ

يجاد زيربناهاي اقتصادي نظير ايجاد خيابـان، مدرسـه، دانشـگاه،    تر، شهرك سازي اصولي، ا و مناسب

سامان بخشيدن به اين تقاضاي گسـترده بـدون    و درنتيجه سر. خواهد داشت... بيمارستان، پليس و 

  .هاي اقتصادي دقيق ممكن نيست هاي اقتصادي و داشتن برنامه بكارگيري تئوري

اي كه سطح  طبقه. شود  نجر به رشد طبقه متوسط ميگانه باال از لحاظ اجتماعي م تغييرات پنج. 6

انتظاراتش متفاوت از طبقه ثروتمند و فقير است البته منظور از طبقه متوسط صرفاً طبقـه متوسـط   

ايـن طبقـه هميشـه    . تواند از لحاظ فرهنگـي متوسـط باشـد    اين طبقه متوسط مي. اقتصادي نيست

اي كه از احترام و درآمـد   به اين طبقه به گونه عدم رسيدگي مناسب. خواه و توسعه طلب است تحول

  . پذير خواهد ساخت و منزلت الزم برخوردار باشند جامعه را به شدت آسيب

قطعاً سـبك زنـدگي در آينـده بـه     . گانه باالست تغيير سبك زندگي نتيجه قطعي تحوالت شش. 7

يابـد بلكـه تركيـب     ش مـي تر خواهد بود و نه فقط سطح مصرف افزاي اي است كه جامعه مصرفي گونه

يابد و تنوع محصوالت مصرفي نيز بر تغيير تركيـب، افـزوده خواهـد     كاالهاي مصرفي نيز افزايش مي

، تغيير تركيـب محصـوالت مصـرفي بـه     )حداقل توقعات مصرفي(در واقع افزايش سطح مصرف . شد

جديدي شـكل خواهـد   دليل تغييرات اجتماعي و نيز ايجاد تنوع بيشتر در كاالهاي مصرفي، تقاضاي 

از آنجايي كه اقتصاد ايران به شدت دولتـي اسـت و هنـوز دولـت     . گرفت كه قبالً وجود نداشته است

تواند حل و فصل مسـائل مـذكور را بـه بخـش خصوصـي و مـردم        دولت نمي. بزرگترين كارفرماست

د بـود، بلكـه   واگذار كند، خصوصاً كه تقاضاي ايجاد شده صرفاً تقاضا براي كاالهاي خصوصـي نخواهـ  

اند كه وظيفه دولت است كـه نسـبت بـه     بسياري از آنها جنبه اجتماعي دارد و جزء كاالهاي عمومي

  . تأمين توليد و توزيع عادالنه آنها اقدام نمايد

هـاي   هـاي اجتمـاعي و نيـز كمـك     ها، تأمين اجتماعي، و سياست رغم گسترش نسبي بيمهعلي. 8

هاي نقدي متأسـفانه توزيـع درآمـد     مستقيم و غيرمستقيم دولت به طبقات محروم و پرداختي يارانه
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هـاي   بهبود قابل توجهي نيافته و به دليل كاهش ارزش پول و تورم بسـيار بـاال، آثـار تمـام سياسـت     

درصد از ثروتمندترين افراد جامعه در مناطق شهري  10طبق آمارهاي رسمي . اند شده مذكور خنثي

اند در حـالي   برابر بيشتر از فقيرترين روستانشينان كاالهاي غيرمواد غذايي مصرف كرده 18بيش از 

تـازه ايـن   ). 1391كارشناس، (دهد  برابر را نشان مي 2/8كه همين آمار در مورد مواد غذايي معادل 

ابرابري در مصرف است، قطعاً نابرابري در درآمد بيشتر از آن است و نابرابري در ثروت قطعاً بيشـتر  ن

از طرف ديگر در جامعـه ايرانـي، هميشـه مـردم نسـبت بـه عـدالت        . ها است از نابرابري در هردو آن

تـرين   خـواهي و رفـع ظلـم از كليـدي     تـوان گفـت عـدالت    حساسيت خاصـي داشـته و دارنـد و مـي    

براي رفـع ايـن ظلـم عظـيم كـه عمـدتاً نتيجـه        . هاي مردم ايران در طول تاريخ بوده است صهمشخ

. احتياج به تغيير وضع موجود داريـم . هاي ناشي از دسترسي به درآمدهاي نفتي است حاكميت رانت

وضعيتي كه در آن اقتصادي سالم حاكم باشد و فاصله طبقاتي به نحو چشـمگيري كـاهش يابـد آيـا     

  توان مشكل مذكور را حل نمود؟  اجتماعي علمي مي –تن يك سياست اقتصادي بدون داش

افزايش نرخ مشاركت زنان به دليل تحوالت مربوط به رشد توانمندي آنها، افزايش نرخ بيكـاري  . 9

هاي برابر، باال بودن نرخ بيكاري جوانان خصوصاً زنان جوان و تحصيل كـرد   زنان به دليل عدم فرصت

هـاي اقتصـادي    هاي اجتماعي خصوصاً در حـوزه آمـوزش و حـوزه    جديدنظر در سياستو به معناي ت

  . براي جلوگيري از ايجاد توقعات پاسخ داده نشده است

اي كـه   گذاري قابل توجه در رشته اقتصاد را بـه عنـوان رشـته    گانه مذكور توجه و سرمايه عوامل نه

  . سازد ش از گذشته ضروري و الزامي ميبيشترين بار را براي حل و فصل مشكالت مذكور دارد بي

  تكنولوژيكي . ب

ترين عامل پيشرفت جوامع انساني در سيصـد   تكنولوژيكي به معناي بكارگيري دانش در عمل، اصلي

كشـيد و در   هـا طـول مـي    در  گذشته زمان تبديل علم به تكنولوژي بعضاً قرن. سال اخير بوده است

امـروزه ارزش علـومي كـه    . مانـد  همان سطح نظـري بـاقي مـي    ها علم در اكثر مواقع نيز پس از قرن

تواند به تكنولوژي و يا به ثروت اقتصادي تبديل شوند كاهش يافته است، البته اگر تكنولـوژي را   نمي

رود تعريـف كنـيم، قاعـدتاً بايـد رونـد تحـوالت        در اينجا به همان معنايي كه در علوم فني بكار مـي 

ررسي كنيم و تأثير آن را بر رشد اقتصاد و علم اقتصاد مورد توجه قرار تكنولوژي را به صورت دقيق ب

طلبد ولي آنچه در اين رابطه مهم است، نقشي است كه اين  اي مستقل را مي دهيم، اما اين كار پروژه

قطعاً امـروزه دنيـا بـه سـمت توليـد انـواع       . ها در ايجاد قدرت اقتصادي و توليد ثروت دارد تكنولوژي

كافي . هايي است كه با هزينه و عوامل توليد كمتر، توليد بيشتري در اختيار بشر قرار دهد تكنولوژي

. هايي كه در بيست سال اخير در اختيار بشر قرار گرفته نگاهي گذرا داشته باشـيم  است به تكنولوژي

 امروز اكثريت مردم جهان داراي تلفن همراه هستند، امروزه بخش عظيمـي از جمعيـت دنيـا داراي   
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اند، امروزه اكثريت جمعيت جهان داراي اينترنـت هسـتند، فقـط ايـن سـه تحـول در حـوزه         ماهواره

هـا در   تكنولوژي ارتباطي هزينه مبادله را بشدت كاهش داده و امكان تجارت و مبادله را بـراي بنگـاه  

 آور حجم مبادالت در بيست سـال  افزايش سرسام. سطح جهان با كمترين هزينه ممكن ساخته است

ك از تحـوالت  كشور ما از هيچ ي. واقعيت مذكور استرسد گوياي  اخير به چند هزار ميليارد دالر مي

بيست سال پيش كمتر از يك درصد از افراد در ايـران موبايـل داشـتند    . نصيب نبوده است مذكور بي

توليـد انـواع    همين وضـعيت در ... اند و داراي اين وسيله ارتباطي اما امروز بيش از پنجاه ميليون نفر

ها باعث شده است كه هم در وقت، هم در منابع،  آالت در سطح توليدات مطرح است همه اين ماشين

اصـوالً وجـه مميـزه دنيـاي صـنعتي شـده امـروز بـا اقتصـاد          . جويي قابل توجهي صورت گيرد صرفه

لـوي  سرعت رشد اين تحـوالت عظـيم، دو راه ج  . معيشتي گذشته در پيشرفت تكنولوژي بوده است

هاي سنتي  تفاوت باشيم و با همان روش يا بايد نسبت به اين تحوالت بي. گذارد پاي اقتصاد ايران مي

توليد كنيم و يا خود را با اين تحوالت هماهنگ سازيم و در روند اين تحوالت نقـش داشـته باشـيم،    

و نـاتواني   مانـدگي از قافلـه رشـد بشـري از يـك طـرف       قطعاً حالت اول منجر به توقف و حفظ عقب

اش در بلندمـدت   شـود و نتيجـه   محصوالت داخلي بـراي رقابـت بـا محصـوالت سـاير كشـورها مـي       

پس به ناچـار راه دوم را  . كاري است هاي داخلي و كاهش رفاه و گسترش فقر و بي ورشكستگي بنگاه

ايـن  توانـد هزينـه و فايـده پـذيرش      علم اقتصاد به عنوان دانش كه بـه راحتـي مـي   . بايد طي  كنيم

تحوالت را محاسبه كند و نيز اقتصـاد بـه عنـوان بخشـي كـه فـوري و مسـتقيم متـأثر از تغييـرات          

تكنولوژيكي مذكور است، بايد متناسب با اين تحوالت از يـك طـرف و متناسـب بـا نيازهـاي بـومي       

  . كشور از طرف ديگر تغيير كند و متحول گردد

  محيطي . ج

بر لزوم توجـه بـه   ) زيستي و اجتماعي(م محيط خارجي و ه) زيستي و اجتماعي(هم محيط داخلي 

كشور مـا در داخـل از لحـاظ محـيط زيسـت، دچـار       . تأثير تحوالت محيطي علم اقتصاد تأكيد دارد

آبي و خشكسالي است، استعداد قابل توجهي براي وقوع حوادث غيرمترقبه طبيعي نظير سـيل و   كم

هـا و مراتـع نـابوده     ها، بخش اعظمي از جنگـل  ع و جنگلرويه از مرات زلزله دارد، به دليل استفاده بي

هاي آب، خاك و هـوا در بخـش    رشد كشاورزي به دليل محدوديت. شده و يا در معرض نابودي است

. وسيعي از كشور امكان توسعه مداوم را ندارد، محيط زيست با سرعت بااليي در حال تخريـب اسـت  

اي و آلـوده شـده    يد بيشتر زباله و گازهـاي گلخانـه  افزايش جمعيت و رشد شهرنشيني به معناي تول

هاي كشاورزي به امور صنعتي و مسـكوني تبـديل     هر روز بخش وسيعي از خاك. محيط زيست است

تواند به عنوان يك ظرفيـت قابـل توجـه     از طرفي محيط زيست طبيعي در داخل كشور مي. شود مي

ف دماي زياد در مناطق مختلف كشور امكان براي جلب توريست مورد توجه قرار گيرد و وجود اختال
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از طـرف ديگـر از لحـاظ    . سـازد  توليد انواع مركبات و محصـوالت را در فصـول مختلـف فـراهم مـي     

كنيم كه محل تالقي و برخورد شـرق و غـرب    اجتماعي و اقتصادي ما در سرزمين مهمي زندگي مي

، ولي البته در ايـن محـيط داراي   )ستگرچه از آن كاسته شده ا(بوده و هنوز نيز حائز اهميت است 

چنان كه دشـمنان بزرگـي    هم. توجه باشيم توانيم نسبت به رفتار آنها بي رقباي قوي هستيم كه نمي

تـر از   ها دنياي ما را بسيار پيچيـده  همه اين. اند نيز داريم كه مشكالت زيادي براي كشور ايجاد كرده

هـاي زيـادي نيـز بـراي كشـور       ر عين حال فرصتگذشته كرده و محيط عمل را محدودتر كرده و د

  : كند آفريده است اين محيط الزاماتي براي كشور ما ايجاد مي

 هاي اقتصادي و مناسب تجاري؛  لزوم استفاده حداكثر از فرصت .1

 هاي تجاري براي حضور در بازارهاي جهاني؛ ها و محدوديت لزوم مقابله با تحريم .2

ين استفاده بهينه و كارآمد از آن بـراي كمـك بـه رشـد     لزوم توجه به حفظ محيط زيست در ع .3

 اقتصادي معقول؛

گذاري قابل توجه براي باال بردن ظرفيت توليدكشور براي مقابلـه بـا تهديـداتي كـه      لزوم سرمايه .4

 صنعت و اقتصاد را هدف گرفته است؛

 هاي توسعه؛ توجه به عدالت بين نسلي در برنامه .5

 زيست محيطي و اقتصادي سياستگذاري اقتصادي؛توجه همزمان به آثار اجتماعي و  .6

سازد و اين چيزي جز  همه امور مذكور به نحوي لزوم استفاده بهينه از منابع محدود را گوشزد مي 

موضوع اصلي علم اقتصاد نيست، البته علم اقتصاد در كشور بايد خود را متحول سازد تا بتواند نقـش  

 . خود را به خوبي ايفا كند

   اقتصادي. د

درواقع تحوالت اقتصادي در حـوزه  . تحوالت آتي حوزه اقتصاد، علم اقتصادي را متأثر خواهد ساخت

هــاي  اگــر شكســت سياســت. انديشــه معمــوالً نتيجــه تحــوالت اقتصــادي در واقعيــت بــوده اســت

نبـود مكتـب كينـز شـكل      1930اگر بحران بـزرگ  . كردند ها رشد نمي مركانتليستي نبود، كالسيك

تحوالت آتـي جهـان بـه    ... آمد و وري ادوار تجاري بوجود نمياگر نوسانات تجاري نبود تئگرفت،  نمي

شـود و   تر هم مي شود اقتصادي تر مي رسد در عين اين كه جهان اجتماعي سمتي است كه به نظر مي

شرط الزم براي تعامل مؤثر بـا  . توسعه اقتصاد كشور بدون تعامل با دنياي توسعه يافته ممكن نيست

هاست و اين كار با توسـعه و بـه   ياي خارج مجهز شدن به دانش اين ارتباط و آشنايي با اقتصاد آندن

  .روز شدن دانش اقتصاد در داخل كشور ممكن است
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هـاي دانـش اقتصـادي ممكـن      حل و فصل مشكالت اصلي اقتصاد نيز با توسعه و بكـارگيري يافتـه  

حوزه معيشت مردم است كه صرفاً بـه تعـدادي    امروزه كشور ما داراي مشكالت اساسي در. گردد مي

  : شود اشاره مي

ثباتي و ضربه زدن به رفاه عمومي و توليد شده است نرخ  تورم لجام گسيخته، در كشور باعث بي .1

متوسط نرخ تورم از . درصد بوده است 7/6به طور متوسط برابر با  1357تا  1341رشد تورم از سال 

بـه   1391اين نرخ طبق آمار رسمي مركز آمار در سـال  . درصد بوده است 2/20تاكنون  1358سال 

درصـد باشـد    2/20وقتي متوسط نرخ تورم در سي سال گذشته برابـر بـا   . درصد رسيده است 5/31

 433برابر است بـا   1358معناي اين سخن اين است كه قدرت خريد يك سكه هزار توماني در سال 

هـزار   433به عبارت ديگر در حال حاضر كه حقوق يك كارگر كمي بـيش از  . هزار تومان االن است

عـالوه بـر آن در   . اسـت  1358تومـان در سـال    1000ت، قدرت خريد اين كارگر برابر بـا  تومان اس

كنند و قدرت خريـد خـود    ضرر كساني كه ضرر مي. اي ضرر برند و عده اي نفع مي شرايط تورمي عده

بگيـران ثابـت، كشـاورزان،     حقـوق . كننـد  دهند برابر است با نفع كساني كـه نفـع مـي    را از دست مي

در واقـع  . كننـد  كنند و دولت و ثروتمندان بيشترين نفع را مـي  فقرا بيشترين ضرر را مي كارمندان و

تورم مذكور به صورت جدي به توليد، رفـاه جامعـه، و   . كند تر مي تورم، فقير را فقيرتر و غني را غني

ري اقتصاد ايران در حال حاضر نه فقط دچار تورم بلكه دچـار بيكـا  . عدالت اجتماعي لطمه زده است

اقتصاد وقتي دچـار تـورم اسـت    . شود به اين وضعيت در اقتصاد ركود تورمي گفته مي. گسترده است

اقتصاد وقتي دچار ركود و بيكاري اسـت بـاز   . بينند برند واكثريت مردم زيان مي عده اندكي سود مي

اقتصاد ايران  امروز. كنند بينند اما وقتي اقتصاد دچار ركود تورمي است همه ضرر مي اي زيان مي عده

بيننـد و   كننـده زيـان مـي    دچار چنين وضعيتي است، وضعيتي كه هـم توليدكننـده و هـم مصـرف    

شاخص . در واقع شاخص فالكت در كشور افزايش يافته است. هيچكس از اين وضعيت رضايت ندارد

ل فالكت حاصل جمع نرخ تورم و بيكاري است اگر به آمارهاي رسمي مركز آمار استناد كنـيم حاصـ  

سابقه نه فقط در اقتصـاد ايـران    كه يك ركود بي. درصد است 44حدود  1391جمع اين دو در سال 

يكي از سه وظيفه علم اقتصاد در سطح كالن حل . شود بلكه در ميان اقتصادهاي مشابه محسوب مي

طبيعي است كه راه حل اين دو مشكل اساسي چيـزي جـز بكـارگيري    . مشكل تورم و بيكاري است

هـايي كـه داراي مركزهـاي مشـترك بـا اقتصـاد        هاي اين دانش بشري در حوزه اقتصاد و رشته يافته

 . هستند نيست

در واقع حل مشـكالت اقتصـادي بـدون    . حدود هشتاد درصد اقتصاد ايران در دست دولت است .2

هاي دولتي مناسب در ايران ممكن نيست زيرا سهم دولت دراقتصاد به نحوي است كه  سياستگذاري

اساس تئـوري اقتصـاد كـالن    . تواند تأثير منحصر به فردي در حوزه اقتصاد داشته باشد احتي ميبه ر
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مربوط به مطالعه روابط متغيرهاي كالن اقتصادي نظير روابـط بـين توليـد ملـي، هزينـه خانوارهـا،       

ري، نـرخ  نـرخ بيكـا  ها، نرخ تورم،  ها، يارانه هاي دولت، ماليات گذاري، صادرات، واردات، هزينه سرمايه

شود كه هـم بـه دليـل سـهمي كـه در       نقش دولت در اقتصاد ايران سبب مي. است... ارز، نرخ بهره و

كننـده بـراي    ها دارد، داراي آثـار تعيـين   اقتصاد دارد و هم به دليل نقشي كه در اعمال سياستگذاري

اين روابـط  . تاس... ، رشد اقتصادي، كاهش تورم واثرگذاري بر متغيرهاي هدف نظير كاهش بيكاري

بـه همـين دليـل    . شـود  امروز در اقتصاد كالن و به طور اخص در اقتصاد بخش عمومي مطالعـه مـي  

. هـاي علـم اقتصـاد    ها به آموزه اي در اقتصاد دارند بيش از ساير دولت هايي كه دخالت گسترده دولت

 . خصوصاً در حوزه بخش عمومي نياز دارند

يكـي  . زم براي اصالحات اقتصادي را آغاز كرده اسـت گذاري ال چندسالي است كه دولت سياست .3

. اين طرح زندگي تمام ايرانيـان را متـأثر كـرده اسـت    . هاست از اين اصالحات طرح هدفمندي يارانه

صرف نظر از درستي يا نادرستي آن، اين طرح باعث شد كـه مسـائل اقتصـادي بـيش از گذشـته در      

تواند رفاه خالص جامعه  ين باره يك تصميم نادرست ميدر ا. كانون توجه تك تك خانوارها قرار گيرد

 . را كاهش دهد

آنقدر پيشـرفت كـرده كـه    . شود تئوري اقتصاد بخش عمومي كه مستقيماً به اين مسائل مربوط مي

 . شود ترين سطوح نيز تدريس مي هاي دنيا در عالي در تمام دانشگاه

سازي است كه اگر بـه نحـو مناسـبي     هاي اصالح ساختار اقتصاد، خصوصي يكي ديگر از سياست .4

تواند به حـل   برگشت انگيزه و رشد مي. تواند انگيزه و رشد را به اقتصاد ايران برگرداند انجام گيرد مي

اجـراي درسـت ايـن سياسـت     . مشكالت اساسي نظير تورم و بيكاري و توسعه نيافتگي كمـك كنـد  

هـايي   اقتصادي براي شناخت دقيق بخشهاي  مستلزم انجام مطالعه گسترده اقتصادي در تمام بخش

حضور بيشتر بخـش خصوصـي در اقتصـاد لـزوم     . سازي شوند است كه به نحوي بايد دچار خصوصي

  .سازد تر مي هاي اقتصادي را ضروري استفاده از روش

  سياسي . هـ

قطعاً تحـوالت سياسـي   . ساالر كسب رضايت مردم از اهميت زيادي برخوردار است هاي مردم در نظام

. هاي سياسي و افـزايش مشـاركت مـردم اسـت     تر شدن سيستم آينده كشور به سمت هرچه مردمي

هاي اساسي مردم حل مشكالت معيشتي است كـه بخـش بزرگـي از راه حـل آن در      يكي از خواسته

هاي سياسي معموالً با اجراي نحوه خاصي از اقتصاد سياسـي   عالوه بر اين نظام. دست سياست است

  عـالوه  . تقريباً هيچ نظام سياسي از اين هدف غافـل نيسـت  . د يك طبقه حامي هستندبه دنبال ايجا

تفـاوت باشـد،    تواند نسبت به وضعيت اقتصـادي مـردم بـي    بر اين نظام سياسي مبتني بر اسالم نمي

اي از نحـوه   گونه محاسبه اي كه هيچ هاي خنثي را دنبال كند، به گونه تواند سياست چنان كه نمي هم
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هاي اقتصادي و  يا نسبت به نحوه توزيع عايدي ناشي از فعاليت. ها نداشته باشد منافع سياستتوزيع 

  . تفاوت باشد هاي توسعه بي برنامه

  ها  ارزش. و

جامعه امروزه ما نسبت به سه دهه گذشته دچار تحوالت اساسي در نظام ارزشي خود شده است كـه  

ز تحـوالتي كـه اهميـت رشـته اقتصـاد را بـيش از       اما يكـي ا . اين تحوالت هم مثبت بوده هم منفي

هاي مادي در جامعـه موضـوعيت ذاتـي پيـدا كـرده       گذشته برجسته كرده است، اين است كه ارزش

همـه  . دهنـد  در جامعه امروز ما اكثريت مردم به مسائل اقتصادي بيش از گذشته اهميـت مـي  . است

تري هم خود و هم فرزندانشان برخـوردار  خواهند از سطح آموزش باال همه مي. خواهان رفاه بيشترند

خواهنـد يـك شـغل     خواهند كه از استانداردهاي بهداشتي برخوردار باشند، همه مـي  شوند همه مي

تغييرات مـذكور  ... دهند و اك خود كم و بيش اهميت ميآبرومند داشته باشند، همه به تغذيه و پوش

  . قايل شوندشود كه جامعه ارزش خاصي براي دانش اقتصاد  باعث مي

  

  اهميت رشته اقتصاد در آينده 

باتوجه به آنچه گفته شد مجمـوع رونـد متغيرهـاي اقتصـادي، سياسـي، اجتمـاعي، تكنولـوژيكي و        

چرا در دو . محيطي سبب خواهد شد كه در آينده احساس نياز به رشته اقتصاد بيش از گذشته باشد

سه انتخابات اخير رياست جمهوري شعارهاي اصلي كانديداها حول محور اقتصادي بوده اسـت؟ آيـا   

در واقع . دهد كه مشكالت اقتصادي در اولويت اول مردم است ز اين است كه مطالعات نشان ميغير ا

ترين شيوه براي حل مشكالت معيشتي مردم، افزايش رفاه عمومي، كاهش بيكاري، كـاهش   اقتصادي

  هاي ناشي از كاهش قـدرت خريـد جامعـه، كمـك بـه اقشـار و طبقـات محـروم،          تورم، جبران زيان

... ل ثروت، رشد صـنعت، رشـد كشـاورزي و   ها، توزيع عادالنه درآمد، تعدي يارانه  پرداخت كردنبهينه

  . اش حل اين مشكالت است گذاري كنيم كه وظيفه اساسي اين است كه در توسعه دانشي سرمايه

سؤال اساسي كه ممكن است ذهن خواننده را آزار دهد اين است كه با وجود ايـن كـه بـيش از    

ها و منابع عظيم كشور چگونه اين  گذرد و با وجود ظرفيت د دانش اقتصاد به ايران مينيم قرن از ورو

درصد باشد؟ چرا بايد نـرخ بيكـاري آشـكار     30جامعه بايد دچار فقر باشد؟ چرا بايد نرخ تورم باالي 

درصد باشد؟ چرا بايد بيش از سه ميليون معتـاد   30درصد و نرخ بيكاري پنهان بيش از  12بيش از 

اند؟  هاي اساسي خود درمانده ها در تأمين هزينه يا بيكار داشته باشيم؟ چرا جمع كثيري از خانواده و

  . تواند به اندازه رشد جمعيت باشد ؟ و سواالتي از اين قبيل چرا رشد اقتصادي كشور حتي نمي

تصـاد  شود، اول اين كه اعتقاد چنداني بـه دانـش اق   به نظر محقق علت در سه مسأله خالصه مي

ثانياً در جاهايي كه . زدگي اتخاذ شده است وجود نداشته و اكثر تصميمات اقتصادي در سايه سياست
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هايي بوده اسـت كـه هنـوز بـراي اقتصـاد      توجهي به اين دانش شده است سعي در بكارگيري تئوري

ردار بوده و هـم  ثالثاً در مواردي كه هم دانش اقتصادي از كفايت الزم برخو. اند ايران بومي نشده بوده

هـا   انـد، اجـراي ايـن تئـوري     ها در حل مشكالت مذكور بوده مسئوالن خواهان استفاده از اين تئوري

درواقع هـر سياسـت درسـتي توسـط يـك مـديريت       . توسط مديريت ناكارآمدي صورت گرفته است

  . تواند به شكست منتهي شود كفايت مي ناكارآمد و بي

اوالً تالش شود  كه دانش اقتصـادي در كشـور بـه آخـرين      :راه حل مشكالت اقتصادي اين است

. ها بايد متناسب با شرايط اقتصادي ايران بازسازي شـود  ثانياً تئوري. هاي روز دنيا مجهز گرددتئوري

در چنـين  . ثالثاً شرايط خاص فرهنگي ديني ايران بايد در بكارگيري تئوري مورد توجـه قـرار گيـرد   

هـا، از   شـود، امـا ايـن    ت الزم براي حل مشكالت اقتصادي برخوردار ميصورتي دانش اقتصاد از كفاي

اعتقاد به حاكميت علم در مواردي كه بايد علـم حـاكم باشـد بايـد بـه يـك بـاور        . شروط الزم است

براي اين كه بتوان از دانش اقتصـاد مـذكور   . عمومي هم براي مردم و هم براي مسئوالن تبديل شود

كرد بايد معضالت و مشكالت به طور دائم رصد شوند و مـورد مطالعـه و   براي حل مشكالت استفاده 

در واقع اقتصاد جامعه ماننـد  . ها مورد بازبيني واقع شوند تحقيق قرار گيرند، تا به طور مرتب سياست

اقتصاد جامعه آن هم اقتصـادي  . جسم يك انسان بيمار است كه بايد هميشه تحت نظر پزشك باشد

بايد به طور مرتـب  . انجامد ي است كه راه حل بعضي از آنها به تشديد ديگري ميهاي كه دچار بيماري

بنابراين همـانطوري كـه جسـم انسـان هميشـه احتيـاج بـه        . ها تجديدنظر شود مطالعه و در ارزيابي

اقتصاد دقيقاً چنين وضعيتي دارد؟ آيا ما چنين شرايطي را . مراقبت دارد تا سالمت آن محفوظ باشد

  ايم كه انتظار حل آنها را داريم؟  كالت اقتصادي فراهم كردهبراي حل مش

  

  تحليل راهبردي - 3

انـداز آينـده،    در اين بخش به دنبال شناسايي نقاط قوت، ضعف، فرصـت و تهديـدها، ترسـيم چشـم    

هاي الزم براي نيل به اهداف رشته اقتصاد هستيم، بر اين اساس  ها و اتخاذ سياست مشكالت، فرصت

ه نفـر از متخصصـان و محققـان حـوز     42براي اين كه تحليل ما داراي روايي و اعتبار كافي باشد، با 

در ايـن بخـش   . هاي بزرگ كشور اشتغال دارند، مصاحبه عميق صورت گرفـت  اقتصاد كه در دانشگاه

  .شودشوندگان ارائه ميهاي اين رشته از ديدگاه مصاحبه ها و تهديد نقاط قوت، ضعف، فرصت

  

  نقاط قوت  -1

 وجود اساتيد متخصص و عالقمند؛ •

 وجود عالقه در بين دانشجويان اين رشته؛ •
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 رشته اقتصاد از لحاظ كمي؛گسترش  •

 هاي علوم انساني علمي بودن رشته اقتصاد نسبت به ساير رشته •

 پژوهشي متعدد در حوزه اقتصاد؛ –وجود مجالت علمي  •

 هاي علمي قوي در حوزه اقتصاد كشور؛وجود انجمن •

 پژوهشي در حوزه اقتصاد؛ -وجود مراكز متعدد علمي •

 تست و ارزيابي آنها؛بروز بودن تئوريهاي اقتصادي و قابليت  •

 افزارهاي جديد بر پايه نظريات جديد اقتصادي كه موجب كارآفريني شده است؛ايجاد نرم •

 جامعيت رشته اقتصاد  •

 دانشجويان اين رشته به مسايل و مشكالت جامعه تساط كافي دارند؛ •

 وجود مباني نظري قوي؛ •

 قدمت طوالني رشته اقتصاد در ايران؛ •

 .شناسي و روانشناسيساير علوم مانند جامعه ارتباط قوي اين رشته با •

 

 :نقاط ضعف -2

 كمبود اساتيد مسلط به اقتصاد با توجه به شرايط خاص ايران؛ •

 ها؛كمبود مراكز تحقيقاتي در شهرستان •

 عدم وجود دانشجويان قوي؛ •

 اشتغال افراد با تخصص غير مرتبط در اين رشته؛ •

 دليل سيستم تشويق و تنبيه اشتباه؛كم انگيزه شدن دانشجويان و استادان به  •

 عدم دسترسي به منابع دست اول و به روز؛ •

 ها و مراكز علمي دنيا؛محدوديت در ارتباطات اينترنتي با دانشگاه •

 عدم توجه اين حوزه به مسايل كاربردي در حل مسايل كشور؛ •

 اي؛عدم توجه به موضوعات بين رشته •

 ا شرايط و محيط كشورهاي در حال توسعه ؛ها و نظريات اقتصادي بعدم تطبيق تئوري •

 ها و نظريات اقتصادي در كشورهاي در حال توسعه كمتر است؛قابليت سنجش و ارزيابي تئوري •

 ارشد و دكتري با تقاضا و نياز بازار كار؛ناهماهنگي بين جذب دانشجويان كارشناسي  •

 التحصيالن اين حوزه؛افزايش سن فارغ •

 صيالن اين حوزه؛التحافزايش توقعات فارغ •

 ها؛وجود متون قديمي اقتصاد در دانشگاه •
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 عدم دسترسي به مجالت علمي معتبر خارجي؛     •

 ها به علم اقتصاد؛رود افراد غير متخصص از ساير حوزهو     •

 .هاي مختلف علم اقتصادفقر نظري، و عدم آشنايي با تحوالت نظري در حوزه      •

 

 :هافرصت -3

 هاي اقتصاد در مقاطع تحصيالت تكميلي؛دانشجويان و فارالتحصيالن رشتهافزايش تعداد  •

 طرح اولويت حل مسائل اقتصادي نسبت به ساير مسائل مسئوالن نظام؛ •

 مسايل اقتصادي از موضوعاتي است كه امروزه مورد توجه همگان است؛ •

 مسئوالن و سياستگذاران همه بدنبال حل مشكالت اقتصادي هستند؛ •

 مشكالت اقتصادي به شعار همگاني تبديل شده است؛شعار حل  •

 ي ديگري قابليت تبيين رفتار انساني را دارد؛علم اقتصاد بيش از هر رشته •

، فرهنگـي  اجتمـاعي  -هاي اقتصادي بيش از گذشته تعيـين كننـده وضـعيت اقتصـادي    شاخص •

 كشورها و جوامع هستند؛

توانـد راهگشـاي   شـكالت اخيـر كشـور مـي    آينده دانش اقتصاد با توجه به تجربيات گذشـته و م  •

 بسياري از مشكالت كشور باشد؛

 توسعه تفكر اقتصاد اسالمي؛ •

 ارتباط قوي و مستقيم رشته اقتصاد با معيشت مردم؛ •

 ها به ويژه در بخش اقتصاد؛وجود احساس تغيير و نيل به توسعه در همه حوزه •

 ؛44هاي اصل سازي و عزم دولت براي اجراي سياستخصوصي •

 ترين مشكالت جامعه سرو كار دارد؛هاي اقتصاد با اصليشتهر •

 وجود امكانات بالقوه و فراوان جهت  توسعه رشته اقتصاد در داخل و خارج كشور؛ •

وجود امكانات و شـرايط نسـبتاً گسـترده در داخـل و خـارج جهـت ادامـه تحصـيل در مقـاطع           •

 كارشناسي ارشد و دكتري؛

 هاي اقتصاد؛التحصيالن رشتهارغوجود تقاضا در بازار كار براي ف •

 .وجود امكان استفاده از تجربيات و نظريات اقتصادي ساير كشورها •

 :تهديدها -4

 گيري؛هاي كالن تصميمحضور كمرنگ اقتصاددانان در عرصه •

 التحصيالن اين حوزه؛هاي فارغمندينبود توازن بين نيازهاي جامعه و بازار با توان •

 انساني به ويژه موضوعات اقتصادي؛برخورد شعاري با علوم  •

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 m

ie
ao

i.i
r 

on
 2

02
3-

05
-2

5 
] 

                            29 / 34

http://mieaoi.ir/article-1-459-fa.html


 ميثم موسايي/ ... ارزيابي رشته اقتصاد در                                                                                                         242

 

 حل نشدن مشكالت اساسي اقتصاد و معرفي كردن علوم اقتصادي به عنوان مقصر اصلي؛ •

 ي اين حوزه؛ ها از افراد فرهيختهفرار مغزهاي اين رشته و تهي شدن دانشگاه •

 نيازي در ميان دولتمردان به متخصصان اين رشته براي حل معضالت اقتصادي؛احساس بي •

دار هـاي اقتصـادي و كاربسـت تـورش    گيرانه در توصيف نظريـه ي و جهتا وذ گرايشات سليقهنف •

 هاي اقتصادي؛رهنمودهاي سياسي در حوزه

 آوردهاي دانش بشري در حوزه اقتصاد؛غير قابل قبول دانستن دست •

 عدم اعتقاد سياستگذاران به استفاده از علم اقتصاد در اداره كشور؛ •

 گرايي ؛مدرك •

 امنيت شغلي براي صاحبنظران و منتقدان اين حوزه؛نبود  •

 ورود افراد ضعيف در مناصب استادي؛ •

 شوند هاي پزشكي و مهندسي ميدانشجويان نخبه و مستعد بيشتر جذب رشته •

 التحصيلي؛عدم امنيت شغلي دانشجويان اين رشته بعد از فارغ •

ايران و بـه ويـژه يـك قـرن گذشـته       نا آشنايي اساتيد علم اقتصاد به طور كلي با تاريخ اقتصادي •

 . گيري درس تاريخ اقتصاد ايران انجاميده استمانع از شكل

 

  موانع و مشكالت  - 5

 الگوبرداري از تحقيقات خارجي؛ •

 ها؛ ها به جاي توانايي وجود ارتباطات جهت دريافت پروژه •

 توجه كم به مطالعات بنيادي ؛ •

 سوء مديريت؛ •

 عدم توجه به اصول اقتصادي؛ •

 وجود شايسته ساالري؛عدم  •

 هاي جامع در خصوص ارزيابي قبل از اجرا؛عدم وجود برنامه، تئوري و پژوهش •

 تسلط روابط بر ضوابط؛ •

 ها به استفاده از علم اقتصاد در اداره كشور؛عدم اعتقاد دولتي •

 وجود ديدگاه مكانيكي و مهندسي در اقتصاد؛ •

 وجود رويكرد آزمون و خطا در مسايل اقتصادي كشور؛ •

 ها و نظريات اقتصادي غربي؛برداري از تئوريكپي •

 ها و نظريات اقتصادي؛عدم توجه به بومي كرد ن تئوري •
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 توجه نكردن به مقاالت انتقادي و كاربردي در حوزه اقتصاد؛ •

 فقدان ارتباط بين تئوري و كاربرد؛ •

 در سايه قرار گرفتن علم اقتصاد و تحليل اقتصادي و سلطه سياست؛ •

 و و جود فساد؛رانت خواري  •

 وجود اقتصاد دولتي در كشور؛ •

 كمبود مراكز تحقيقاتي و پژوهشي؛ •

 كمبود كتب علمي تأليفي در حوزه اقتصاد؛ •

 كمبود اساتيد مسلط به علم اقتصاد؛ •

 هاي خارجي؛ترجمه ضعيف برخي متون و كتاب •

 پشتوانه تحقيقاتي؛ هاي غير علمي و بيگيريتصميم •

 هاي آموزشي، پژوهشي؛كمبود اعتبارات مالي در بخش •

 زدگي؛و سياست) فقدان استراتژي(فاصله بخش تحقيقاتي و دانشجويي با عقالنيت در اجرا •

 ها؛نبود ارتباط بين كارگزاران اقتصاد با ساير حوزه •

 .هاي حوزه اقتصادمشخص نبودن اولويت •

  ها، راهبردها و راهكارها سياست -5-6

 ها به متخصصين؛ها و پروژهدادن طرح �

 افزايش مراكز تحقيقاتي و پژوهشي و اصالح مديريت آن ها؛ �

 افزايش توجه به اقتصاد اسالمي؛ �

 محتوا، هاي اقتصادي كمكاهش تعداد همايش و كنفرانس �

 حاكميت مديريت كارآمد براي استفاده بهينه از امكانات و بودجه و نيروي انساني �

 اي تخصص و متعهد نه رابطه؛اصالح ساختار مديريتي و مراكز آموزشي و پژوهشي برمبن �

 بروز كردن متون درسي؛ �

 بومي كردن متون درسي؛ �

 هاي ميان درسي؛گسترش رشته �

 هاي اقتصادي بر اساس نياز كشور؛ توسعه گرايش �

 گسترش ارتباطات جهاني براي تبادل تجربيات؛ �

 تغيير نگرش مسئوالن به كار آمدي رشته اقتصاد در حل مشكالت؛ �

ي در انتصـاب مشـاوران اقتصـادي    اري و پرهيـز از مالحضـات سـليقه   گـذ ثبات رويه در سياست �

 ها؛دولت
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گيري و احتيـاط بيشـتر در توسـعه مراكـز آموزشـي كـه بـدون ضـوابط علمـي  مـدارك            سخت �

 كنند؛دانشگاهي صادر مي

 حذف تمامي امتيازات جهت ورود به تحصيالت تكميلي؛ �

 قادات و نظرات اصالحي؛ها و پذيرش انتصدر و پذيرش ساير ديدگاهداشتن سعه �

 ها در حوزه اقتصاد ؛ گسترش ارتباطات صنعت با دانشگاه �

 اي مرتبط با اقتصاد؛ هاي ميان رشته گسترش رشته �

 ها؛هماهنگي بين نيازهاي اقتصادي كشور و تئوري �

 هاي كشور؛بازسازي تئوري بر اساس فرهنگ و ارزش �

هاي مـالي و اعتبـاري و بـانكي،    موسسه حضور در بازار بورس،(ايجاد واحدهاي كارورزي و عملي �

 براي اين رشته؛... ) مراز تجاري و 

آزادي ابراز نظر توسط پژوهشگران به ويژه در حـوزه هـاي سياسـتگذاري و نقـد سياسـت هـاي        �

  اقتصادي ،

بايد مشوق هاي الزم براي مشاركت هر چه بيشتر در ارائه سياست هاي اقتصـادي كشـور بـراي     �

  شود و در فرايند هاي ارتقاء علمي اساتيد مورد توجه جدي قرار گيرند؛ محققين فراهم آورده 

با تاسيس مراكز پژوهشي بيشتر در دانشگاهها و نيز به طور مستقل زمينه هـاي پـژوهش هـاي     �

  . جدي تر در حوزه اقتصاد فراهم آيد

 .هاي در دانشگاهايجاد مراكز مشاوره �

 

 درخصوص ارتقاء رشته  اقتصادگيري و رائه راهكارهاي اجرايي نتيجه

اي در حوزه اقتصاد و علـوم  به صورت بين رشته) آموزشي و پژوهشي(هاي مطالعاتيايجاد زمينه .1

 ها با هم؛اجتماعي و تعامل اين حوزه

 هاي اقتصاد؛استخدام اعضا هيات علمي توانمند در دانشكده .2

كردن آنها و امكـان ادامـه تحصـيل تـا     ها براي ورود به رشته اقتصاد؛ و بورسيه تشويق رتبه اولي .3

 دكترا به طور مستقيم؛

 تربيت دانشجويان قوي و بكارگيري آنان در اداره و حل مسايل كشور؛ .4

 افزايش ظرفيت جذب دانشجويان دكتري؛ .5

 گيرنده مانند بانك مركزي؛ها با نهادهاي تصميمتقويت ارتباط دانشگاه .6

 فرمايان و بازار؛ها با كارافزايش ارتباط اساتيد و دانشگاه .7

 هاي كاربردي و نظري؛هاي الزم در خصوص طرحتعريف بودجه .8

 ايجاد اتاق فكري مناسب و مستمر در مورد تدوين و بازنگري مستمر الگوي توسعه اقتصادي؛ .9
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 هاي دروس اقتصاد؛بازنگري جدي در مورد سرفصل .10

 اي؛ سازي منابع درسي خصوصاً در متون ترجمهبومي .11

 اي عيني  و كاربردي از اقتصاد ايران در دروسي مانند اقتصاد خرد و كالن؛هلزوم بيان مثال .12

 ؛...هاي كمي و روش تحقيق و تكنيك: جدي گرفتن دروس كاربردي مانند .13

 هاي كاربردي اقتصاد در مراكز آموزشي و پژوهشي؛توسعه پژوهش .14

 سي؛شنااضافه شدن دروس كليدي از جمله درس سياستگذاري اقتصادي و آموزش روش .15

 تقويت دروس آمار و رياضي كه ابزار هاي اساسي در علم اقتصاد هستند ؛ .16

هـاي داخلـي در پاسـخ بـه     دادن آزادي عمل به اساتيد در تعيين شرح دروس برآمده از پژوهش .17

 نيازهاي سياستي در اقتصاد ايران؛

  هاي اقتصاد  ايران در مقطع ارشد؛ تأسيس گرايش .18

  ديد براي پژوهشگران، اساتيد و دانشجويان؛تامين نيازهاي دسترسي به منابع ج .19

استقرار نظام ملي پژوهش، نوآوري و ابتكار و توزيع منابع پژوهشي نه براساس ارتبـاط بلكـه بـر     .20

  ها و پاسخگويي به نيازهاي سياستي كشور ؛اساس شايستگي

 هاي نيازمحور اقتصاد در مراكز آموزشي و پژوهشي؛توسعه پژوهش .21

 تقويت دروس كاربردي؛ .22

 افزايش تعداد واحدهاي اختياري؛ .23

 هاي فني به رشته اقتصاد در مقطع ارشد و دكترا؛ التحصيالن رشته سوق دادن فارغ .24

هاي تحول براي اين رشـته در   دوري جستن از شعارزدگي در تحول علم اقتصاد و تشكيل كميته .25

 .هاي بزرگ و وزارت علوم سطح دانشگاه
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