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َ ٌّیصی در  غّاىم ىؤدر ةر کصب و کارِ شای
َ ُای جحصیالت جکيیهی در  َ ُا و رشان پایان ٌاى

 ایران

 وزارت علوم، تحقيقات  و فناوري

گاه علوم  و فناوري اطالعات  اريان  ژپوهش

 (اريانداک)

 ةِروز رشّنی
 پژوُظگاه غهّم و فٍاوری اظالغات ایران



اُيیث ٌگارش غهيی؛ 

اٌگیزه ُای ٌگارش غهيی؛ 

ةدرفحاری داٌظگاُی ةَ غٍّان ٌحیجۀ اٌگیزه ُای ىٍفی در پژوُض. 



 پژوُظی/ چارچّب رفحار غهيی
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 ىصادیق ةدرفحاری غهيی
 درشی؛ جکانیف و آزىّن ُا در جلهب 
 ادةی؛ دشحترد 
 ٌّیصی َ  افحخاری؛ ٌّیصٍدگی و شای
 ،اطحتاه؛ ةرداطث و دشحکاری، داده شازی 
 ُّیث؛ افظای و ُّیث جػم 
 پژوُض ُا؛ ٌحایج اٌحظار غدم 
 ٌاىٍصفاٌَ؛ داوری و چٍدجا ةَ ىلاالت ارشال 
 رطّه خّاری؛ و جتاٌی 
 كدرداٌی ةدون اىکاٌات از اشحفاده. 

4 http://kian.irandoc.ac.ir/index.php/mesdagh 



َ ٌّیصی  ةازیگران شای

 ىظحری
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َ ٌّیس  شای

 طرکث ُا

 شفارش ىصحلیو

" " 



َ ٌّیصی  گصحرة شای
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 ىیهیّن 3/5
 2013 ٌحیجَ گّگم

 ُای  حيایث طرکث" 90
 داروشازی

 پژوُظگران حّزة پزطکی" 80

َ ٌّیصی  افزایض شای
 در ةیظحر کظّرُا



 پرشض ُای پژوُض
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َ ٌّیصی غهيی  َ ای دارد؟شای  چیصث و چَ اةػاد و داىٍ

َ ٌّیصی در کظّر چگٌَّ اٌجام ىی طّد؟  ةازاریاةی شای

َ ٌّیصی چگٌَّ اشث؟  فرایٍد و روش اٌجام شای

َ ٌّیصی کداىٍد؟  غّاىم و اٌگیزه ُاس شفارش آدار ةرای شای

َ ٌّیصان ةرای روی آوردن ةَ ایً پدیده چیصث؟  اٌگیزه ُای شای



 روش طٍاشی پژوُض
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 فهصفۀ جفصیرگرایی

 رویکرد کیفی

روش 
گراٌدد +كّم ٌگاری

 جئّری
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 کدگذاری

 انگّیاةی

 ةحخ
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َ ُای پژوُض  یافح



َ ُای پژوُض  چیصحی: یافح
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َ ُای پژوُض  چگٌّگی: یافح
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َ ُای پژوُض  چرایی: یافح
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 افزایض پذیرش داٌظگاه ُا در ایران
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 ٌصتث داٌظجّیان جحصیالت جکيیهی ةَ کم داٌظجّیان 

َ ریزی و پػژوُض ىّشصػَ  آىػّزش ةرٌاىػ
  فٍاوری و جحلیلات ،غهّم وزارت ،غانی



 ٌصتث جػداد اغضاء ُیئث غهيی جيام وكث ةَ کم داٌظجّیان 
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َ ریزی و پژوُض ىّشصَ  ،غانی آىّزش ةرٌاى
  فٍاوری و جحلیلات ،غهّم وزارت



 ىلایصۀ ٌصتث اشحاد ػ داٌظجّ
 در کظّرُای گٌّاگّن
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Japan: 9.62% 

Germany: 8.40% 

OECD: 6.71% 

USA: 6.54% 

France: 6.37% 

UK: 6.6% 

Iran: 
1.5% 



 روٌد ٌرخ ةیکاری فارغ انححصیالن
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 #1394/06/26$اكحصاد آىار ةیکاری روزٌاىۀ دٌیای 

17 http://donya-e-eqtesad.com/news/930646/ 



 ٌرخ ةیکاری کم در ىلایصَ ةا ةیکاری فارغ انححصیالن

18 
http://www.vaghayedaily.ir/fa/News/5335 



 1392جا  1389شال ُای و ةیظحر ةر حصب ىدرک جحصیهی در شانَ 15 جيػیثٌرخ ةیکاری 

 کار ٌیروی آىارگیری ظرحىرکز آىار ایران، : ىٍتع 19



 آشاٌی اٌجام کصب و کار در ایران
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 دونث در طده اشحخدام افراد طغم و جحصیهی رطحَ جعتیق اُيیث ةَ اطاره ةا ایران آىار ىرکز رئیس

 طغهظان ةَ ىرةّط ُای رطحَ در طده اشحخدام افراد درصد 44.4 ُا وزارجخاٌَ از یکی در :گفث

 در ُيچٍیً اٌد داطحَ طغهظان ةا ىرجتط جحصیهی ىدرک آٌِا درصد 55.6 جٍِا و اٌد ٌکرده جحصیم

  ارجتاظی آٌِا طغم ةا طده اشحخدام افراد درصد 58.4 جحصیهی رطحَ دونحی شازىاٌِای از دیگر یکی

 .#ایران غصر$ ٌدارد
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http://www.asriran.com/fa/news/432143/%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D8%AE%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7
http://www.asriran.com/fa/news/432143/%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D8%AE%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7
http://www.asriran.com/fa/news/432143/%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D8%AE%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7


َ ُا ةدرفحاری ُای  کدام ٌظری
 داٌظگاُی را جتییً ىی کٍٍد؟

22 



 ٌظریۀ یادگیری اجحياغی

 طد؛ ظرح «آکرز روٌاند» جّشط 
 اشث؛ پیراىّن اجحياع ةا افراد ارجتاط ٌحیجۀ کج روی 
 ؛«شاجرنٍد افحراكی ارجتاط چارچّب» از انِام 
 آىّزش را غیركاٌٌّی یا كاٌٌّی اغيال خرده فرٍُگ ُا 

 ىی دٍُد؛
 جلهید ،#جٍتیَ و جظّیق$ افحراكی جلّیث ىفاُیو طاىم  
 #جػاىم$ افحراكی ارجتاط ،#ٌگرش ُا$ جػاریف ،#ىظاُده$
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 ٌظریۀ فػانیث ُای روزىره

  طد؛ ظرح فهصان و کًُّ جّشط   
 اشث؛ ىػيّنی رفحار یک جخهف یا جرم 
 طدن فراُو ىٍحظر و ُصحٍد ُيیظَ ىحخهف ُا 

 طرایط؛
 ٌتّد ىٍاشب، كرةاٌی ةااٌگیزه، ىحخهف 

 .ٌگِتان
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 ٌظریۀ فظار اجحياغی

  ًاشث؛ دورکیو اىیم ةَ ىحػهق اشاشا   
 اشث؛ جاىػَ اغضای ةر فظار ٌحیجۀ کج روی 
  اُداؼ؛ ةَ دشحیاةی در افراد ٌاکاىی 
 ةر فظار ىٍظأ اشث ىيکً اجحياغی شاخحارُای 

 .طٌّد جاىػَ
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 ٌظریۀ آٌّىی

  طد؛ ظرح ىرجً راةرت جّشط   
 اشث؛ پاشخگّیی غدم و ٌیاز ایجاد ٌحیجۀ کج روی 
 ىظروع وشائم و اُداؼ ةیً جػادل خّردن ُو ةر 

 آٌِا؛ ةَ دشحیاةی
 ةر فظار ىٍظأ اشث ىيکً اجحياغی شاخحارُای 

 .طٌّد جاىػَ
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 ٌظریۀ پٍجرة طکصحَ

 ظرح کهیٍگ جّرج و ویهصّن جیيز جّشط 
   طد؛
 ،در گرافیحی و ةهیط، پّل ٌپرداخحً ةاج گیری 

 ٌیّیّرک؛ ىحرو
 اشث ٌاةصاىاٌی یک ٌحیجَ جرم. 
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 !چٍد پیظٍِاد
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 پژوُض
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 آىّزش
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َ ریزی  ةرٌاى



 مرکز نگارش



 كاٌّن
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 جيع ةٍدی

َ ٌّیصی•  غّاىم دروٌی غّاىم ةیروٌی؛: غّاىم ىؤدر در پیدایض پدیدة شای
َ ٌّیصی ىی ٌگرید؟ آیا یک •  اشث؟« ىصئهۀ اجحياغی»از چَ ىٍظری ةَ شای
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 شپاس از جّجَ طيا
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 :ُيکاران
حيیدرضا ىخحاری اشکی 
ىجید ٌتّی 
ىرجضی ٌتی ىیتدی 
ىریو ٌظری 
شیروس غهیدوشحی 


