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 5ارزيابی رشته اقتصاد در ايران
 

 2ميثم موسايی

 چكيده
اقتصاد »های اصلی علوم اجتماعی است، اين شاخه از علوم اجتماعی ابتدا تحت عنوان يكی از شاخه 9علم اقتصاد

 اين رشته ابتدا با شد. در ايران حدود نيم قرن است كه تحت عنوان يك رشته مستقل داير استمطرح می« سياسی

ه شد. اين دانشكده قبال  از مدارس تأسيس دانشكده اقتصاد، حقوق و علوم سياسی در دانشگاه تهران بنيان گذاشت

با تأسيس دانشكده اقتصاد  5936. از سال شد كه با تأسيس دانشگاه تهران به آن ملحق شددارالفنون محسوب می

دانشگاه تهران، اين شاخه از علوم اجتماعی توسعه فراوانی يافته و در مقطع ليسانس عمدتا  در گرايش اقتصاد نظری، 

های متعددی از قبيل اقتصاد نظری، اقتصاد انرژی، در مقطع كارشناسی ارشد و دكترا دارای گرايشاقتصاد بازرگانی و 

های اقتصاد بازرگانی، اقتصاد نظری و از آن زمان تاكنون اين دانشكده با گرايش  گردد.اقتصاد اسالمی و ... برگزار می

شناسی ارشد و دكترا مشغول بوده است و اكنون در اقتصاد مالی به تربيت هزاران دانشجو در مقطع كارشناسی و كار

 شود.بيش از بيست دانشگاه در كشور اين رشته تدريس می

های مورد استفاده در اين طرح از است. شاخص ن تحقيق به دنبال ارزيابی كمی و كيفی اين رشته در ايران بودهاي  

های پژوهشی و مقاالت و تعداد اساتيد نامه، گزارش طرحهای مربوط به حوزه علم اقتصاد شامل كتاب، پايانميان داده

های مرتبط با حوزه فناوری و نوآوری گردآوری شده و در مواردی كه امكان گردآوری و دانشجويان و نيز شاخص

د های مورنظران اين رشته دادهی حضوری با صاحباطالعات به صورت كمی نبوده به كمك ابزار پرسشنامه و مصاحبه

STEEP-به صورت كيفی گردآوری و تحليل شده است. در اين تحقيق عالوه بر تحليل وضع موجود براساس مدل  نياز

V  به تحليل روند تحوالت آينده و براساس مدلSWOT شده است. در پايان  به تحليل راهبردی اين رشته پرداخته

راهكارهای عملی برای حركت از وضع موجود به ها، راهبردها و نيز ضمن ارائه يك تصوير مطلوب از اين رشته سياست

 وضع مطلوب ارائه گرديده است.

   

های مميزی اقتصاد، وضع موجود علم اقتصاد علوم اقتصادی، اقتصاد نظری، اقتصاد بازرگانی، شاخص :واژگان كليدی

 و وضع مطلوب علم اقتصاد. 

 

  

                                                                                                                                                                                     

توسط نگارنده برای معاونت علمی رياست جمهوری انجام شده  5939است كه در سال  "مميزی رشته اقتصاد "ته از طرح تحقيقاتی اين مقاله برگرف .5

 است.

 Mousaaei@ut.ac.ir                                                                                                                          استاد دانشگاه تهران . 2
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 590های تحول در رشته اقتصاد(ها و فرصتچهاردهمين نشست تخصصی اقتصاد اسالمی )چالش مجموعه مقاالت 

 ماهيت رشته اقتصاد و قلمرو آن 

صادادبياتی را كه با عنوان  شامل تئوری علم اند، میشكل گرفته علم اقت سيم كرد. يك بخش  توان به دو بخش تق

صلی تقسيم می اقتصاد خرد، رفتار واحدهای  .2و اقتصاد كالن 5اقتصاد خردشود:  اقتصاد است كه خود به دو شاخه ا

سی می صورت انفرادی برر صادی را به  صرفاقت صادی در بازار. كند مثال ً  مطالعه رفتار م كننده يا رفتار يك بنگاه اقت

دهد. منظور از متغيرهای كالن اقتصـــادی، اقتصـــاد كالن، رفتار متغيرهای كالن اقتصـــادی را مورد مطالعه قرار می

شت شاخصمتغيرهايی از قبيل ا صرف خانوارها، هزينهقيمت غال، بيكاری، تورم،  های ها، درآمد ملی، پس انداز ملی، م

شناخت روابط علی بين متغيرهای دولت و ماليات صادی،  صاد كالن از مطالعه متغيرهای كالن اقت ست. هدف اقت ها ا

ورم ت اقتصادی از قبيل بيكاری، تهايی است كه به كمك آنها بتوان بر مشكالكالن اقتصادی به منظور اتخاذ سياست

گذاری اقتصادی است. اين دو شاخه از علم اقتصاد به منزله نيافتگی فائق آمد. لذا اقتصاد كالن، علم سياستو توسعه

 شوند. تئوری و علم پايه در اقتصاد محسوب می

ی، اقتصاد صنعت، اقتصاد بخش دوم از ادبيات علم اقتصاد تحت عناوينی هم چون اقتصاد توسعه، اقتصاد كشاورز

صاد بخش عمومی و  صاد پول و بانك، اقت صاد مديريت، اقت شت، اقت صاد بهدا صاد آموزش، اقت صاد منابع، اقت انرژی، اقت

صاد كالن در موضوعات مورد بررسیشوند. اينها، كاربرد تئوری غيره مطرح می صاد خرد و اقت صاهای اقت د اند؛ مثال  اقت

ست جز ك شاورزی چيزی ني ست جز ك شت چيزی ني صاد بهدا شاورزی و يا اقت اربرد تئوری خرد و كالن در بخش ك

 كاربرد تئوری اقتصاد خرد و اقتصاد كالن در موضوعات و مسائل بهداشتی.

ته ای در ايران نداشعلم اقتصاد مانند علوم رفتاری از غرب به كشور ما وارد شده و مطالب آن به اين نحو قبال  سابقه

ش ست. اين ر شد. اين ا شته  شگاه تهران بنيان گذا سی در دان سيا صاد، حقوق و علوم  شكده اقت سيس دان ته ابتدا با تأ

سوب می شكده قبال  از مدارس دارالفنون مح شد. اما مباحث علم دان شگاه تهران به آن ملحق  سيس دان شد كه با تأ

سوب نمی ستقل مح شته م صاد در حد يك ر صاد از اقت شته اقت شت. با تفكيك ر شكده گ سيس دان شكده و تأ آن دان

سال  ستقل در  شته م صاد به عنوان يك ر سما  اقت صاد ر شكده با  5936اقت مطرح گرديد و از آن زمان تاكنون اين دان

های اقتصاد بازرگانی، اقتصاد نظری و اقتصاد مالی به تربيت هزاران دانشجو در مقطع كارشناسی و كارشناسی گرايش

 شود. است و اكنون در بيش از بيست دانشگاه در كشور اين رشته تدريس میارشد و دكترا مشغول بوده 

های اوليه از مقايسه دروس اين رشته در ايران با كشورهای توسعه يافته و كشورهای در حال توسعه نظير بررسی

ــائل داخلی خود دارند مانند ا ــورها در زمينه مس ــی كه آن كش ــان داد كه به جز دروس ــاد آن مالزی و تركيه نش قتص

صلی تفاوت چندانی ندارند. در واقع دروس ارائه شده در مقطع ليسانس، فوق ليسانس و دكترا از  كشورها، در دروس ا

شرفته در  صاد خرد پي صاد خرد ميانه، اقت صاد خرد مقدماتی، اقت ست. به عنوان مثال اقت شتركی برخوردار ا عناوين م

الن مقدماتی، اقتصاد كالن ميانه، اقتصاد كالن پيشرفته در مقاطع سه مقاطع ليسانس، فوق ليسانس و دكترا. اقتصاد ك

واحد رياضيات مقدماتی، پايه و پيشرفته و آمار مقدماتی پايه و پيشرفته، اقتصاد رياضی،  8تا  6گانه هركدام به ارزش 

ن مشــتركی اســت كه در تمام المللی و پول و بانكداری. اقتصــاد كشــاورزی و .... از عناويالمللی، ماليه بينتجارت بين

ــگاه ــبختانه در ايران نيز تدريس میهای معتبر دنيا تدريس میدانش ــود و خوش ــود. در ايران و مالزی و برخی از ش ش

سالمی تحت عناوين مختلفی نظير مبانی فقهی  صاد ا سی اقت سانس دو واحد در سعه يافته در مقطع لي شورهای تو ك

سطح ليسانس عالوه بر دروس تخصصی دروس شود كه در برخی از كشورها تدريس می جايگاهی ندارد. در ايران در 

كه عناوين دروس اقتصــاد در شــود كه در ســاير كشــورها وجود ندارد. نتيجه اينواحد تدريس می 22عمومی بيش از 

 های آن در مقايسه با كشورهای توسعه يافته هيچگونه كاستی و نقصی ندارد. ايران و حتی سرفصل

                                                                                                                                                                                     
1. Microeconomics  

2. Macroeconomics  
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 597 ارزيابی رشته اقتصاد در ايران

 تحقيق سؤاالت و اهداف

 انداز( در چشم وضعيت مطلوب )تبيين ترسيم و ايران در "اقتصاد "رشته پژوهشی و آموزشی موجود وضعيت تحليل

 اين مطالعه است. هدف اصلی مطلوب، وضع موجود به وضع از عبور برای الزم راهبردهای و پيشنهادها ارائه و حوزه اين

 دستيابی به اهداف مذكور در صدد يافتن پاسخی برای سؤاالت زير هستيم:  بنابراين برای

 است؟ چگونه ايران در  "اقتصاد" رشته  پژوهشی و آموزشی موجود وضعيت .5

 چيست؟ ايران در  "اقتصاد" رشته پژوهشی و آموزشی مطلوب وضعيت .2

ضع از عبور برای الزم راهبردهای .9 ضع به موجود و شی مطلوب و شی و آموز شته  در پژوه صادر  ايران در اقت

 كدامند؟

 

 شناسی تحقيقروش

شافی؛ نظر از پژوهش اين سنادیداده گردآوری منبع نظر از هدف، اكت شنامه،  ای وكتابخانه-ها، ا س كار نحوه  نظر از و پر

بررسی روند تحوالت آتی شود. در اين تحقيق برای می محسوب 5فرآيندی ارزيابی نوع از كاربردی تحقيق يك ها،يافته بست

نيز از جمله  (STEEP-V) نگاریروش آينده. استفاده شده است STEEP-V نگاری براساس مدلرشته از روش آينده

ست كه میروش ستهايی ا سيا ستراتژيك انجام داد و  ساس آن تحليل ا سی يك پديده را توان برا سا ها و خط مشی ا

شخص نمود. برای  ضعف،م سايی نقاط قوت،  شم شنا سيم چ صت و تهديدها، تر صتفر شكالت، فر ها و انداز آينده، م

استفاده شده است. به همين منظور با  SWOTتكنيك های الزم برای نيل به اهداف رشته اقتصاد نيز از اتخاذ سياست

 های عميقی صورت گرفته است.نفر از متخصصان و محققان حوزه اقتصاد مصاحبه 32

 :است بوده ذيل ترتيب به تحقيق انجام مراحل
شاخص تعيين كيفی و كمی از اعم ارزيابی هایشاخص ابتدا ستفاده موردهای شدند.   ميان ارزيابی از اين در ا

ست ضه كيفی و كمیهای شاخص فهر سعه مميزی دبيرخانه سوی از شده عر سانی علوم تو  و علمی در معاونت ان

 با متناسب فهرست اين اند.چين شده دست است، گرفته قرار حاضر طرح مجری اختيار در كه متبوع وزارتخانه فناوری

 :است شده زير آماده شكل به و شده سازیاقتصاد بهينه رشته هایويژگی

 

 اقتصاد  رشته موضوعی ارزيابی كمی و كيفیهای شاخص

 كمی مربوط به سرمايه انسانی:های شاخص -5

 های مختلفگرايشهای جمعيتی دانشجويی در مقاطع و نسبت -5-5

 تركيب اساتيد و نسبت آن  -5-2

 های كيفی سرمايه انسانی نظير:شاخص -2

 منزلت اجتماعی و رضايت شغلی دانشمندان و محققان حوزه اقتصاد  -2-5

 كارهای مناسب جهت جذب نخبگان رشتهميزان توجه به ايجاد راه -2-2

 ته آموختگان رشميزان رضايت جامعه از توانمندی دانش -2-9

 التحصيالن اقتصاد در قبال نيازهای جامعه ميزان كارآمدی فارغ -2-3

  

                                                                                                                                                                                     
1. Process Evaluation   
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 592های تحول در رشته اقتصاد(ها و فرصتچهاردهمين نشست تخصصی اقتصاد اسالمی )چالش مجموعه مقاالت 

 های كمی مربوط به توليدات علمی شامل:شاخص -3

 ها نسبت كتب منتشره رشته اقتصاد در مقايسه با ساير رشته -9-5

 های مختلف تعداد كتب منتشره اقتصاد در گرايش -9-2

 تعداد نسبت مقاالت اقتصادی به كل مقاالت علوم انسانی  -9-9

 تعداد مقاالت علمی پژوهشی  -9-3

 های داخلی و خارجی تعداد مقاالت همايش -9-1

 ISIمقاالت  -9-6

 های علوم انسانی تعداد طرحهای پژوهشی و نسبت آنها در مقايسه با طرح -9-2

 تعداد مجالت علمی پژوهشی و نسبت آنها به كل كشور  -9-8

 تعداد مجالت علمی ترويجی  -9-3

 های علوم انسانی و كل كشور نامهها و مقايسه نسبت آنها با پاياننامهتعداد پايان -9-52

 های كيفی توليدات علمی نظير:شاخص -9

 های علمی كيفيت همايش -3-5

 كيفيت مجالت علمی  -3-2

 كيفيت طرحهای پژوهشی   -3-9

 های كمی كادر آموزشی مانند:شاخص -1

 تركيب اعضای هيأت علمی از لحاظ مرتبه علمی -1-5

 های مختلف توزيع اساتيد در دانشگاه  -1-2

 توزيع اساتيد برحسب جنس و سن -1-9

 های كيفی وضعيت آموزشی و مراكز آموزشی نظير :شاخص -6

 در سطح ملی كيفيت سازماندهی رشته  -6-5

 های خصوصی و دولتی ميزان و كيفيت همكاری مراكز آموزشی با سازمان -6-2

 ميزان گرايش به مراكز تحقيقاتی غيردولتی و روند توسعه كمی و كيفی آنها  -6-9

 كيفيت مديريت مراكز تحقيقات اقتصادی  -6-3

 ها و نحوه تدريس رشته اقتصاد بر كارآفرينی و خالقيت ميزان تأثير آموزش -6-1

 های فناوری و نوآوری شامل موارد زير: شاخص – 7

 ريزی كالن ميزان مشاركت و تأثيرگذاری علوم اقتصادی در آموزش سياستگذاری و برنامه -5

 های توسعه نامههای برميزان تطبيق تحقيقات انجام شده در كشور با هدف -2

 های سياستگذاری در حوزه اقتصاد ميزان انجام پژوهش -9

 های اقتصادی نقش علم اقتصاد در ارزيابی فرايند سياستگذاری -3

 ها ميزان استفاده از نتايج تحقيقات اقتصادی در عرصه سياستگذاری -1

 ميزان و كيفيت همكاری مراكز آموزشی و تحقيقاتی رشته اقتصاد با صنعت  -6

 گيری امور اقتصادی سازی و تصميمميزان مشاركت دانشمندان و محققان و محققان رشته اقتصاد در تصميم -2

 ميزان تأثير علوم اقتصادی در مديريت راهبردی جريان علمی كشور و منطقه -8

 های اقتصاد در مشاغل مديريتی كشور ردهكدرصد حضور تحصيل -3

 های صنعت كشاورزی و خدمات ميزان ارتباط مراكز علمی اقتصاد با بخش -52
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 592 ارزيابی رشته اقتصاد در ايران

 افزاری در سطح ملی افزارها و نهضت نرمميزان مشاركت علوم اقتصادی در تقويت نرم -55

 ميزان مشاركت و تأثيرگذاری اقتصاد در ارتقای نهادها در سطح ملی  -52

 ميزان مشاركت و تأثيرگذاری اقتصاد در ايجاد فضای كسب كار در جامعه  -59

 ميزان مشاركت و تأثيرگذاری علم اقتصاد در ايجاد اشتغال  -53

 ميزان مشاركت و تأثيرگذاری علم اقتصاد در گسترش صادرات غيرنفتی  -51

 وری ميزان مشاركت و تأثيرگذاری علم اقتصاد در رشد بهره -56

 ن مشاركت و تأثيرگذاری علم اقتصاد در رشد اقتصادی ميزا -52

 های عمومی ميزان مشاركت و تأثيرگذاری علم اقتصاد در مصرف بهينه بودجه -58

 ميزان مشاركت و تأثيرگذاری علم اقتصاد در كنترل تورم و كاهش ارزش پول ملی  -53

 ت اجتماعی ميزان مشاركت و تأثيرگذاری علم اقتصاد در كاهش فقر و فالك -22

 ها ميزان مشاركت و تأثيرگذاری علم اقتصاد در توزيع عادالنه درآمد، ثروت و فرصت -25

 های زندگی ميزان مشاركت و تأثيرگذاری علم اقتصاد در آموزش مهارت -22

 ميزان مشاركت و تأثيرگذاری علم اقتصاد در آموزش شهروندی  -29

 های اجتماعی ميزان مشاركت و تأثيرگذاری علم اقتصاد در كاهش آسيب -23

 ميزان مشاركت و تأثيرگذاری علم اقتصاد درآموزش توليدات فرهنگی  -21

 گيری از مواريث و مفاخر فرهنگی ميزان مشاركت و تأثيرگذاری علم اقتصاد در بهره -26

 ای )مطبوعات، راديو و تلويزيون و اينترنت(ی رسانهميزان حضور دانشمندان علوم اقتصادی در فضا -22

 های فرهنگی مشاركت علوم اقتصادی در توليد محتوای علمی فعاليت -28

 مشاركت و نقش علوم اقتصادی در انجام طرحهای تحقيقاتی موردنياز بخش عمومی  -23

 ری اقتصادی مشاركت و نقش علوم اقتصادی در انجام طرحهای مربوط به حوزه سياستگذا -92

 های پژوهشی در جامعه مشاركت و نقش علوم اقتصادی در كاربست يافته -95

 های كسب و كار مشاركت و نقش علوم اقتصادی در توليد فناوری -92

 ها شامل:ساير شاخص -2

 های اقتصادی تعداد همايش -5

 های داخلی تعداد محققان خارجی موعد خارجی در همايش -2

 های خارجی كننده در همايشان ايرانی شركتتعداد اساتيد و محقق -9

 اند. هايی كه بدون حمايت دولت به كتاب تبديل شدهنامهتعداد پايان -3

 الملل در رشته و ... تعداد دانشمندان برجسته و مؤثر در مديريت جامعه بين -1

سانی،های شاخص به مربوط هایداده ينتأم برای  كمی( تهيههای شاخص(ی وربهره و عملكردی ساختاری، ان

ستی صاد  حوزه در شده توليد آثار از فهر شی،های طرح گزارش نامه، پايان شامل كتاب،  اقت  – علمی مقاله و پژوه

اينترنتی و مراجعه به مراكز اطالع رســـانی  اطالعاتی هایپايگاه طريق از مذكور كرد. آثار پيدا ضـــرورت پژوهشـــی

 مورد ارزيابی آثار از زيادی بخش مطالعه كيفی نيز هایشــاخص به مربوط هایداده ينتأم برای .شــدند شــناســايی

 در ما اولويت .شد نظرخواهی اقتصاد حوزه نظران صاحب از كيفیهای شاخص ساير مورد در بعالوه كرد. پيدا ضرورت

پژوهشی بوده است.  – مقاله علمی و پژوهشی،های طرح گزارش نامه، پايان كتاب، از عبارتند ارزيابی جهت آثار انتخاب

 ســال عبارتند از دولتی هایدانشــگاه هاینامه پايان و هاكتاب مورد در آثار ارزيابی جهت نظر مورد زمانی محدوده

 باشد.نمی محدوده پژوهشی شامل -علمی مقاالت مورد در و ،5935 سال پايان تا 5962
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ست صاد   )اعم حوزه در شده توليد آثار فهر شی، طرح نامه، پايان كتاب، از اقت شی( -علمی مقاله پژوه  بر پژوه

ساس سی كدگذاری، الذكرفوق متغيرهای از يك هر هایگزينه ا عالوه بر اين  .گرفتند قرار و تحليل مورد تجزيه و برر

 شوند.بندی و كدگذاری شده و در جداول تقاطعی ارائه میدسته نظرانصاحبنظرات 

 

 های تحقيقيافته

 وضع موجود رشته اقتصاد  -5

ه هايی كشود، هدف اين است كه با توجه به شاخصدر اين بخش وضعيت كنونی رشته اقتصاد در ايران بررسی می

وجود دارد تصوير روشنی از موقعيت كنونی اين رشته ارائه شود. محورهايی كه در اين بخش بررسی خواهد شد شامل 

های راكز آموزشی، عملكردها و پيوند اين رشته با صنعت و اقتصاد و شاخصسرمايه انسانی توليدات علمی، وضعيت م

های كمی و ديگری شود يكی در سطح ارزيابیفناوری و نوآوری است. محورهايی است كه در دو سطح بررسی می

های دانشگاهنظران اين رشته در های كيفی ديدگاه چهل و دو نفر از خبرگان و صاحبها كيفی است. در بررسیارزيابی

تهران، شهيد بهشتی، عالمه طباطبايی، تربيت مدرس، دانشگاه كرمان، دانشگاه شيراز، دانشگاه اهواز و اصفهان گردآوری 

 اند. و تحليل شده

 های عمومیالف. شاخص

صدم درصد است و نسبت دانشجويان اين رشته  25/2نسبت دانشجويان اين رشته به كل دانشجويان كشور  -5

سانی به كل  شجويان علوم ان سبت به كل جمعيت كشور  3/2دان ست. اين ن ست يعنی به  %521درصد ا صدم درصد ا

 رسد نسبت مناسبی است. ازای هر ده هزار نفر در كشور بيش از يك دانشجو پذيرش شده است كه بنظر می

 

نسبت دانشجويان مقاطع مختلف رشته اقتصاد به كل دانشجويان، دانشجويان علوم انسانی و  .5جدول 

 5325جمعيت سال 

دانشجويان رشته 

 اقتصاد
 تعداد

نسبت به كل 

 دانشجويان

نسبت به كل دانشجويان علوم 

 انسانی

نسبت به كل 

 جمعيت

 %222 %23 %53 2823 كارشناسی

 %229 %59 %26 2928 كارشناسی ارشد

 %2221 %22 %25 321 دكتری

 %2521 %3 %25 8222 جمع
 های پژوهش.و يافتهايران منبع: مركز آمار 

شان می -2 ساتيد رشته اقتصاد ن شگاهتركيب هرم ا نفر  232های تحت پوشش وزارت علوم حداقل دهد كه در دان

ضو هيأت علمی وجود دارد كه  صد آن 6/55ع ستاد، در شيار،  8/52ها ا صد دان ستاديار و  2/62در صد ا صد  3/2در در

 مربی هستند. 

نفرند.  درواقع به ازای  3256قيقات در كل كشور حداقل های اين تحتعداد پژوهشگران اين رشته طبق يافته -9

 نفر محقق در حوزه اقتصاد وجود دارد.  558هريك ميليون نفر جمعيت كشور تعداد 

درصد از اين نخبگان معتقدند كه دانشمندان اين رشته در جامعه دارای منزلت شغلی كم و خيلی كم  12  -3

اند. اين شاخص انشمندان اين حوزه را زياد، خيلی زياد ارزيابی كردهدرصد منزلت اجتماعی د 3/53هستند و فقط 
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كنند از دانش و علم آنها به نحو مطلوب التحصيالن و دانشمندان اين رشته احساس میگر اين است كه فارغنشان

 شود. استفاده نمی

كارهای مناسب جهت جذب نخبگان اين رشته كم و خيلی كم است و درصد اعتقاد دارند كه راه 63بيش از  -1

 اند. درصد آن را در حد زياد ارزيابی كرده 5/2درصد آنرا در حد متوسط و فقط  9/53

 ضايت دارند. آموختگان اين رشته ردرصد از نمونه مورد مطالعه بيش از حد متوسط از توامندی دانش 3/63 -6

درصد  2/56اند و فقط درصد از جامعه مورد مطالعه، كارآمدی آنان را زياد و خيلی زياد ارزيابی كرده 8/28 -2

 كارآمدی آنان را كم و خيلی كم ميدانند

عنوان سهم حوزه اقتصاد بوده  9336عنوان كتاب درحوزه علوم انسانی  69329تا كنون در ميان  5912از سال  -8

درصد از اين  22درصد است البته حدود  52طبق اطالعات بدست آمده سهم اقتصاد از كل علوم انسانی حدود است . 

ها به چاپ دوم رسيده و اكثرا  برای يك نوبت درصد از اين كتاب 12ای هستند كمتر از كتب تأليفی و بقيه ترجمه

 اند. منتشر شده

مقاله(  52985تشر شده است كه در مقايسه با كل علوم انسانی )مقاله علمی پژوهشی من 5323در حوزه اقتصاد  -3

 شود  كه رقم قابل توجهی است.درصد از اين مقاالت را شامل می 1/8حدود 

منتشر كرده است كه نسبت به  ISIمقاله با انديكس  5/9هر نفر به طور متوسط در طول حيات علمی خود  -52

 ها قابل قبول است. ساير رشته

-مورد( آنها دارای رتبه علمی 91درصد ) 32شود كه از اين تعداد مجله و نشريه منتشر می 21وزه اقتصاد در ح -55

 رسانی دارند.ترويجی و بقيه كه بيشتر جنبه اطالع -درصد آنها علمی  56پژوهشی است و 

 به اقتصاد است. درصد از كل طرح های علوم انسانی مربوط 53درصد از كل طرح های پژوهشی كشور و  5/9  -52

 95336نامه در اين پايگاه ايندكس شده كه پايان 592552براساس اطالعات درج شده در پايگاه ايران داك  -59

 های علم اقتصاد است. مورد آن مربوط به حوزه 9836های علوم انسانی و مورد آن مربوط به كل رشته

 خبرگان اين رشته، متوسط به باال ارزيابی شده است . كيفيت كتب منتشره در حوزه علم اقتصاد از ديدگاه  -53

های برگزار شده در حوزه علم اقتصاد در ايران توسط خبرگان، متوسط و كمتر از آن ارزيابی كيفيت همايش -51

 شده است .

نظران اين رشته عمدتا  خوب و عالی ارزيابی شده كيفيت مجالت علمی پژوهشی رشته اقتصاد توسط صاحب -56

 ت. اس

 نظران اين رشته در حد متوسط ارزيابی شده است. كيفيت طرحهای پژوهشی رشته اقتصاد از ديدگاه صاحب  -52

عضو هيأت علمی رسمی در رشته اقتصاد داريم. تعداد اعضای هيأت علمی  232های دولتی حداقل در دانشگاه -58

 نفرند.  5322س اقتصادی در كشور حدود های دولتی، و غير دولتی و تعداد مدرسان دروو مدعوی دانشگاه

 درصد است. 51دهد وسهم زنان كمتر از درصد از آنان را مردان تشكيل می 81بيش از  -53

سال دارند  31تا  96درصد بين  2/91سال دارند و حدود  96درصد از اساتيد اين رشته كمتر از  95بيش از  -22

 سال سن دارند. 36درصد نيز بيش از  9/99و 

ی قابل دهدهد كه متأسفانه سامانبررسی كيفيت ساماندهی و سازماندهی رشته اقتصاد در سطح ملی نشان می -25

 قبولی در سطح كشور ندارد. 

 كيفيت مديريت مراكز تحقيقاتی در كشور از لحاظ خبرگان اين رشته در حد متوسط به باال ارزيابی شده است. -22
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 های فناوری و نوآوری ب. شاخص

 های فناوری و نوآوری  به شرح زير است: های اين تحقيق در زمينه شاخصخالصه يافته

ريزی كالن كشور باالتر از حد ها و برنامهميزان مشاركت و تأثيرگذاری علوم اقتصادی در آموزشی سياستگذاری -5

 متوسط ارزيابی شده است. 

درصد خبرگان اين رشته اين  22دهد كه نزديك نشان می های توسعهميزان تطبيق تحقيقات اقتصادی با برنامه -2

های تحقيقاتی به دانند، باال بودن عرضه طرحتحقيقات را باالتر از حد متوسط در جهت اهداف برنامه توسعه می

 دهد.دانشمندان اين رشته تا اندازه زيادی اين واقعيت را نشان می

دهد كه همه صاد براساس نظرات خبرگان اين رشته نشان میهای سياستی در حوزه اقتميزان انجام پژوهش -9

ت گردد. زيرا حتی تحقيقاهای سياستی منتهی میتحقيقات حوزه اقتصاد در حد زياد و خيلی زياد به نحوی به پژوهش

ست و اگذاری گره خورده اند و اصوال  هويت اين رشته ماهيتی سياستی كامال  نظری در حوزه اقتصاد ماهيتا  با سياست

 استفاده كرد سروكار دارد.  گذاریبا متغيرهايی كه بتوان از آنها در سياست

های اقتصادی توسط خبرگان اين رشته كم و بسيار كم برآورد نقش علم اقتصاد در ارزيابی فرايند سياستگذاری -3

 ها دارد. سياستگذاریشده و آنها بر اين باورند كه علم اقتصاد در حال حاضر نقش كمی در ارزيابی فرايند 

ار كم نظران اين رشته كم و بسيميزان استفاده از نتايج تحقيقات اقتصادی در عرصه سياستگذاری توسط صاحب -1

گذاری تمركز حد متوسط درصد ميزان استفاده از نتايج تحقيقات اقتصادی كه در عرصه سياست 83است بيش از 

 داند. می

آموزشی و تحقيقاتی رشته اقتصاد با صنعت در حد متوسط و كمتر از آن ارزيابی  ميزان و كيفيت همكاری مراكز -6

 دانند ای كه پنجاه درصد از پاسخگويان ميزان و كيفيت همكاری را كم و خيلی كم میشده به گونه

م ك گيری در امور اقتصادی بسيارسازی و تصميمميزان مشاركت دانشمندان و محققان رشته اقتصاد در تصميم -2

 دانند. درصد از خبرگان مورد پرسش واقع شده اين مشاركت را متوسط و كمتر از آن می 31است به طوری كه بيش از 

درصد از خبرگان كم  81ميزان تأثير علوم اقتصادی در مديريت راهبردی جريان علمی كشور و منطقه متوسط  -8

 دانند. متوسط می درصد آنرا در حد 9/2و بسيار كم ارزيابی شده است و فقط 

های اقتصاد در مشاغل مديريتی كشور هم براساس مشاهدات موردی هم براساس كردهدرصد حضور تحصيل -3

 نظرسنجی از خبرگان اين رشته كمتر در حد متوسط ارزيابی شده است. 

 دانند. درصد از خبرگان اين رشته درصد حضور را كم و يا خيلی كم و كمتر از حد متوسط می 88بيش از 

 های صنعت، كشاورزی و خدمات نسبتا  زياد است. ميزان ارتباط مراكز علمی اقتصاد با بخش -52

 افزارها در سطح ملی بسيار كم است. افزاری و تقويت نرمميزان مشاركت علوم اقتصادی در تقويت نهضت نرم -55

ا در سطح ملی عمدتا  كم و خيلی كم ارزيابی ميزان مشاركت و تأثيرگذاری علم اقتصاد در ارتقای كليه نهاده -52

 شده است. 

ميزان مشاركت و تأثيرگذاری اقتصاد در ايجاد فضای مناسب كسب و كار در جامعه بيش از حد متوسط است  -59

 دانند. درصد از خبرگان مورد مطالعه اين مشاركت را در حد متوسط و زياد می 22به طوری كه بيش از 

 ميزان مشاركت و تأثيرگذاری اقتصاد در ايجاد اشتغال و در حد متوسط ارزيابی شده است.  -53

 ميزان مشاركت و تأثيرگذاری اقتصاد در گسترش صادرات غيرنفتی كمتر از حد متوسط است.  -51

 وری در حد متوسط و باالتر از متوسط است ميزان مشاركت و تأثيرگذاری علم اقتصاد در رشد بهره -56

 ميزان تأثير علم اقتصاد در رشد اقتصادی كشور زياد ارزيابی شده است.  -52
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ده بی شهای عمومی زياد و بسيار زياد ارزياميزان مشاركت و تأثيرگذاری علم اقتصاد در مصرف بهينه بودجه -58

 اند. درصد از خبرگان اين نظر را تاييد كرده 22است. به طوری كه بيش از 

دهد كه اكثر ميزان مشاركت و تأثيرگذاری علم اقتصاد در كنترل تورم و كاهش ارزش پول ملی نشان می -53

نظران توجه حبنظران مورد مطالعه نقش اصلی را برای علم اقتصاد قايل هستند. اما در عمل به نظرات صاصاحب

 شود. نمی

ميزان مشاركت و تأثيرگذاری علم اقتصاد در كاهش فقر و فالكت اجتماعی از ديدگاه خبرگان اين رشته بسيار  -22

زياد است زيرا اين علم توانايی حل مشكالت مربوط به فقر و غلبه بر فالكت اجتماعی را دارد. تجربه كشورهای موفق 

 بيانگر حقيقت مذكور است. 

 ها در حد زياد و باالتر ارزيابی شده است. ميزان مشاركت و تأثيرگذاری اقتصاد در توزيع درآمد، ثروت و فرصت -25

های زندگی بسيار كم است و اين به محتوای ميزان مشاركت و تأثيرگذاری علم اقتصاد در آموزش مهارت -22

يش توجه است. بطوری كه بخصوصا  زندگی فردی بیهای زندگی گردد كه تقريبا  نسبت به مهارتدروس تخصصی برمی

 دانند. های زندگی بسيار كم و كم مینظران اين رشته تأثير علم اقتصادی در آموزش آموزشدرصد از صاحب 22از 

تأثير بودن علم اقتصاد در آموزش نظران اين رشته اعتقاد داشتند كه علت بیهای حضوری اكثر صاحبدر مصاحبه

های زندگی خصوصا  زندگی فردی بيگانه زندگی اين است كه محتوای دروس ارائه شده نسبت به مهارتهای مهارت

به دروس اقتصاد اضافه شود تا به « تدبير منزل»است. برخی پيشنهاد داشتند كه بهتر است درسی تحت عنوان 

گی متناسب با فرهنگ و اقتصاد های زندگی را در حوزه دخل و خرج خانواده كمك كند و سبك زنددانشجويان مهارت

 جامعه را آموزش دهد. 

 ميزان مشاركت و تأثيرگذاری علم اقتصاد در حوزه حقوق شهروندی كمتر از حد متوسط ارزيابی شده است.  -29

موزش شهروندی هايی هستند كه در رشته اقتصاد در آدرس بيمه، درس حقوق تجارت و درس تنظيم خانواده درس

نظران رسد محتوای آنان در جهت آموزش حقوق شهروندی نيست. لذا پيشنهادات اصلی صاحبنظر میمؤثرند اما به 

 های زندگی تغيير يابد. اين رشته اين است كه بايد محتوای دروس مذكور متناسب با حقوق شهروندی و مهارت

خبرگان اين رشته قابل توجه های اجتماعی از ديدگاه ميزان كاهش و تأثيرگذاری علم اقتصاد در كاهش آسيب -23

 است. 

شود. از آنجايی كه رابطه به طور طبيعی بكارگيری آموزه های اقتصادی منجر به بهبود شرايط زندگی مادی می

يم تواند به طور مستقهای اجتماعی دارد لذا قاعدتا  اين علم مینزديكی بين شرايط اقتصادی و ارتكاب جرايم و آسيب

 های اجتماعی كمك كند. اعی و كاهش آسيببه بهبود شرايط اجتم

 ميزان مشاركت و تأثيرگذاری علوم اقتصادی در آموزش توليدات فرهنگی كم و خيلی كم ارزيابی شده است.  -21

گيری از مواريث و مفاخر فرهنگی از ديدگاه دانشمندان ميزان مشاركت و تأثيرگذاری علوم اقتصادی در بهره -26

های علم نظران اين رشته اضافه شدن دو درس به درس( پيشنهاد اكثر صاحب15-9ست. )جدول اين رشته بسيار كم ا

اقتصاد است. يكی اقتصاد ميراث فرهنگی و توريسم و ديگری عقايد اقتصادی متفكران مسلمان نظير ابن خلدون و 

 ر ملی پی ببرند. اليدن شيرازی و ... است تا دانشجويان به ارزش ميراث فرهنگی و مفاخفارآبی و قطب

ای، مطبوعات، راديو، تلويزيون و اينترنت قابل توجه ميزان حضور دانشمندان علوم اقتصادی در فضای رسانه -22

 32ای حضور دارند. از است. اكثر   به اتفاق خبرگان اين رشته در طول سال به صورت مستمری در اين فضای رسانه

اند، همه آنها در اديو و تلويزيون و مطبوعات در طول سال گذشته مصاحبه داشتهها با رنفر از آن 55نفر مورد مطالعه 

فضای اينترنتی حضور دارند. بيست و يك نفر از آنها دارای سايت و يا وبالگ هستند و همه آنها روزانه ايميل خود را 

ری در ها حضور بيشتساير رشته نظران اين رشته در مقايسه باكنند. خبرگان اين رشته اعتقاد دارند كه صاحبچك می
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نظران اعتقاد دارند كه اند. بخش كوچكی از اين صاحبهای مستقلهای ملی دارند و البته كمتر دارای تريبونرسانه

 های علمی سازگاری چندانی ندارند. ای با ماهيت فعاليتحضور در فضای رسانه

های فرهنگی بسيار ناچيز است. دليل آن اين است كه مشاركت علم اقتصاد در توليدات محتوای علمی فعاليت -28

گيرد كه آشنايی چندانی با نقش علم اقتصاد در اين حوزه ندارند. آنچه های فرهنگی توسط كسانی صورت میفعاليت

 های تبليغاتی طرف مشورتنظران قابل طرح است اين است كه آنها به جز در توليد آگهیدر اين رابطه از ديدگاه صاحب

های موزهتوان از آهای تلويزيونی، ادبيات و رمان و ... میهای سينمايی، سريالگيرند، در حالی كه در توليد فيلمقرار نمی

اند كه تا نفر مورد مطالعه همه آنها اظهار داشته 32اقتصاد به منظور آموزش اقتصاد در حوزه عمومی استفاده كرد. از 

 اند. يد محصوالت فرهنگی طرف مشورت قرار نگرفتهبه حال حتی برای يك بار برای تول

 عمومی در حد متوسط و كمتر از حد متوسط است.  های تحقيقاتی مورد نياز بخشمشاركت در انجام طرح -23

گذاری اقتصادی از ديدگاه خبرگان اين رشته عمدتا  در های مربوط به حوزه سياستمشاركت در انجام طرح -92

 حد متوسط است. 

 های پژوهشی بسيار كم ارزيابی شده است .مشاركت علوم اقتصادی در كمك به كاربست يافته -95

 های كسب و كار در حد متوسط ارزيابی شده است. مشاركت و نقش علم اقتصاد در توليد فناوری -92

تحقيق  دسنجی،های مربوط به اقتصاهای كسب و كار بيشتر به برگزاری كالسنقش علم اقتصاد در توليد فنآوری

افزارهای اقتصادی آموزش زبان تجاری، عمليات بانكداری، حسابداری و مديريت مالی مربوط در عمليات، بازاريابی، نرم

 شود و در انتها به ارائه گواهیهای اجرايی برگزار میاست كه عمدتا  در مؤسسات تحقيقات اقتصاد و با مشاركت دستگاه

وری ها به كارآمدی رشته اقتصاد و افزايش بهرهان اين رشته توسعه اين فعاليتشود از ديدگاه خبرگمنتهی می

 التحصيالن آن كمك بسياری كرده است. فارغ

 ها ساير شاخص -ج

 تخصصی در حوزه علم اقتصاد برگزار شده است.  –كارگاه علمی  51در پنج سال اخير در رشته اقتصاد  -

 مورد بوده است.  92المللی برگزار شده در حوزه علم اقتصاد در پنج سال اخير های علمی بينتعداد همايش -

 مورد بوده است.  52المللی داخلی در حوزه اقتصاد های بينتعداد اساتيد و محققان مدعو خارجی در همايش -

 12ی خارج كشور در پنج سال اخير حدود المللهای بينكننده ايرانی در همايشتعداد اساتيد و محققان شركت -

 نفر بوده است. 

وزه های حنامههايی كه بدون حمايت دولت به كتاب تبديل شده كمتر از پنج درصد كل پاياننامهتعداد پايان -

 اقتصاد است. 

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

 22تحقيقاتی كه به طور مستقيم و غيرمستقيم كه در حوزه مسائل اقتصادی فعاليت دارند حدود تعداد مراكز  -

 مورد است. 

 نسبت مراكز تحقيقاتی در حوزه اقتصاد به كل مراكز تحقيقاتی كشور حدود دو درصد است.  -

 .پرور در حوزه اقتصاد جدای از سيستم آموزشی كشور وجود نداردمركز يا مراكزی برای نخبه -

 مورد است.  1های علمی كه به طور مستقيم و يا غيرمستقيم در حوزه اقتصاد فعاليت دارند حداقل تعداد انجمن -

 های علمی در حوزه اقتصاد يك مورد است.تعداد قطب -

نسبت استفاده علمی از اينترنت در حوزه اقتصاد به كل استفاده از اينترنت طبق نظر خبرگان اين رشته حدود  -

 ست.درصد ا 52
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 511 ارزيابی رشته اقتصاد در ايران

در حوزه اقتصاد  ISهای يافته به تحقيق و توسعه در حوزه اقتصاد به ازای مقالهنسبت سرانه اعتبارات تخصيص -

 حدود يك ميليون و پانصدهزار تومان است.

 المللی در حوزه اقتصاد در پنج سال اخير صفر بوده است. درصد برندگان داخلی جوايز علمی بين -

 مورد بوده است.  122نوسانات اقتصادی دولتی و غيردولتی در پنج سال اخير تعداد قراردادهای منعقده با  -

 های اجرايی قرار گرفته است. های دانشجويی در حوزه اقتصاد مورد حمايت دستگاهنامهپنجاه درصد از پايان -

ن تأمينود درصد از اعتبارات پژوهشی در  حوزه اقتصاد مربوط به دولت است . بخش خصوصی نقش ناچيزی در  -

 های تحقيقاتی اقتصاد دارد.اعتبار پروژه

 درصد اعتبارات تحقيق و توسعه به توليد ناخالص ملی در حوزه اقتصاد بسيار ناچيز در حد صفر درصد است. -

 های تحقيق و توسعه در حوزه اقتصاد به كل تحقيقات كشور حدود ده درصد است. نسبت هزينه -

شوند. اين نسبت برای التحصيلی جذب بازار كار میپس از فارغ درصد از دانشجويان اين رشته 32حدود  -

 التحصيالن ارشد حدود نود و پنج درصد است. التحصيالن دكتری صد در صد و برای فارغفارغ

 شوند. التحصيلی جذب مراكز مرتبط با رشته خود میدرصد از دانشجويان اين رشته پس از فارغ 82 -

 های مختلف نسبتا  متعادل است.استان توزيع پراكندگی دانشجويان در -

های فعال از لحاظ جغرافيايی )بدون در نظر گرفتن شهر تهران( نسبتا  مناسب است و تقريبا  در توزيع دانشگاه -

 های كشور دانشكده اقتصاد و يا رشته اقتصاد برقرار است. اكثر استان

 

 STEEP-Vبررسی روند تحوالت آتی رشته براساس مدل تحليل آينده اين رشته:  -2

توان براساس آن تحليل استراتژيك انجام داد و هايی است كه مینيز از جمله روش (STEEP-V)نگاری روش آينده

نامه تهيه مميزی علوم ها و خط مشی اساسی يك پديده را مشخص نمود. در اين فصل براساس آنچه در شيوهسياست

صورت گيرد. در روش مذكور تحليل   STEEP-Vنگری اين رشته براساس مدل عی خواهد شد كه آيندهارائه شده س

 گيرد: های زير صورت میاستراتژيك براساس شاخص

 (Social). اجتماعی 5

 (Technological). تكنولوژيكی يا فنی 2

 (Economical). اقتصادی 9

 (Environmental). محيطی 3

 (Political). سياسی 1

 (Values)ها . ارزش6

ای پيدا خواهد كرد. كشور ما به داليل اجتماعی، العادهدر آينده رشته اقتصاد به طور قطع در ايران اهميت فوق

های تحول يافته، ناچار است كه برای توسعه كمی و كيفی تكنولوژيكی، اقتصادی، محيطی و سياسی و به دليل ارزش

وجهی نمايد. متغيرهای كالن در جامعه ما در ابعاد مختلف دچار تحوالتی است كه گذاری قابل ترشته اقتصاد سرمايه

است  ایگذاری در رشته اقتصاد را تشديد و تسريع خواهد كرد. مطالعات روند اين متغيرها به گونهلزوم تحول و سرمايه

ابل توجهی را كشور ما از دست های قگذاری كافی صورت نگيرد در آينده فرصتكه اگر امروزه در اين زمينه سرمايه

ترين اين تحوالت به گذاری فعلی در اين زمينه است. مهمخواهد داد كه هزينه آنها صدها و بلكه هزاران برابر سرمايه

 شرح زير است: 
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 الف. اجتماعی 

شود كه نرخ رشد جمعيت در بينی میهای جمعيتی در سال گذشته ايجاد شده پيش. با تغييراتی كه در سياست5

درصدی، جمعيت كشور در سی سال آينده بيش از دو برابر  1/2درصد برسد با يك نرخ  1/2های آينده به باالتر از سال

اين افزايش اين است كه ما در سه دهه آينده احتياج  شود. معنایميليون می 512خواهد شد و جمعيت كشور بالغ بر 

به ايجاد حداقل بيست ميليون شغل داريم، احتياج به بيست ميليون مسكن اضافی داريم. همچنين الزم است تعداد 

های دانشگاه را دو برابر شود و قس علی هذا. درواقع افزايش جمعيت مدارس ابتدايی، راهنمايی، دبيرستان تعداد كالس

های توليد، به دليل واردات گسترده به گيرد كه كشور دچار ركود تورمی است و ظرفيتمذكور در شرايطی صورت می

شدت آسيب ديده و فرهنگ داللی جای خود را به فرهنگ توليد در جامعه داده است. حل مشكالت مذكور فقط با 

قتصاد ممكن است. بنابراين تربيت نيروی كافی های علمی در حوزه اهای علمی و استفاده از جديدترين تئوریروش

يزی و رها پيش شرط الزم جهت برنامهمتخصص در حوزه اقتصاد در سطوح مختلف سياستگذاری و سطح ميانه و بنگاه

 تحقق شرايط مذكور است. 

خالی يابد. مهاجرت به شهرها از يك طرف باعث . با افزايش جمعيت روند مهاجرت به سمت شهرها افزايش می2

گردد؛ از طرف ديگر در شهرها شاهد انواع مشكالت اجتماعی، اقتصادی و شدن روستاها از جمعيت فعال و جوان می

زيست محيطی خواهيم بود. در حال حاضر نرخ رشد جمعيت در روستاها تقريبا  يك درصد است در حالی كه نرخ رشد 

ميليون در سی  512طبيعی با افزايش جمعيت كشور به جمعيت در شهرها بيشتر از دو درصد است، درنتيجه به طور 

ند. ها ساكن شوشود كه اكثريت قريب به اتفاق اين جمعيت در شهرهای بزرگ و در حاشيهبينی میسال آينده، پيش

ساز انواع مشكالت اجتماعی خواهد بود. افزايش جرايم نظير قاچاق، رشد فحشا، سرقت، افزايش جمعيت حاشيه، زمينه

خواری، اعتياد و ... يكی از تبعات قطعی ايجاد امنيت است كه ريشه تمام آنها در دو چيز خالصه ناامنی، رشوه ايجاد

لی بينی الزم را نكنيم، در آينده نه فقط مشكالت فعشود: فقر و بيكاری. بنابراين اگر امروز برای وضعيت مذكور پيشمی

های درمانی تر، هزينهتر، سوء تغذيه بيشتر، بهداشت نامطلوبعميق تر، فقرحل نخواهد شد بلكه شاهد بيكاری گسترده

های دگیتر، افسرتر، تورم بيشتر، قدرت خريد كمتر، سفرهای خالیكيفيتتر، مدارس بیهای نامناسبفزون تر، مسكن

اعی و درنتيجه های اجتماعی و انسجام اجتمتر، از يك طرف و نابودی سرمايهريختگی اجتماعی وسيعتر، بهمعميق

های متعددی از قبيل مديريت، های اجتماعی خواهيم بود. حل معضالت مذكور نيازمند بكارگيری دانشبحران

 شناسی، حقوق و اقتصاد است كه اساس آنها اقتصادی خواهد بود. جامعه

ه هشت سال گذشت های ايجاد شده در. در حال حاضر بيش از سه ميليون نفر فاقد شغل و كار هستند، خالص شغل9

های شغلی ايجاد شده منهای تعداد كسانی كه شغل خود را به دليل بازنشستگی، اخراج و يا استعفا )تفاضل تعداد فرصت

اند( در كشور كمتر از بيست هزار نفر است در حالی كه با افزايش رشد و يا بازخريد و يا از كارافتادگی از دست داده

هزار شغل به صورت خالص ايجاد  666درصد به طور متوسط بايد  1/2اساس نرخ جمعيت در طی سی سال آينده بر

ريزی اصولی و علمی امكان پركردن هزار فاصله زيادی وجود دارد. آيا بدون يك برنامه 622گردد، بين بيست هزار تا 

 اين شكاف عميق وجود دارد؟ 

ه توسط مركز آمار منتشر شده است، نشان نگاهی به آمار بيكاری در سی سال اخير براساس آمارهای رسمی ك

نرخ بيكاری  5922كه آمار آن رسما  منتشر شده تاكنون دورقمی است. در سال  5922دهد كه نرخ بيكاری از سال می

رسيده يعنی در اين مدت فقط كمتر از يك درصد از نرخ بيكاری كاسته  5935درصد در سال  2/52درصد به  5/59از 

 5982درصد است. كمترين نرخ بيكاری مربوط به سال  1/55تاكنون  5922خ بيكاری از سال شده است. متوسط نر

درصد بوده است. آنچه توسط مركز آمار اعالم شده بيانگر اين واقعيت است كه خالص اشتغال ايجاد شده  3/52است كه 

 بسيار ناچيز بوده است.
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 517 ارزيابی رشته اقتصاد در ايران

ه از پذيری جامعهای اقتصادی از يك طرف و آسيباليتگرچه نرخ بيكاری دو رقمی بيانگر وجود ركود شديد در فع

آثار غيرمستقيم بيكاری و فقر است، اما ارقام مذكور به هيچ وجه بيانگر همه واقعيت مسأله نيست. واقعيت اين است 

ه پيدا كرده عای توسكند و ثانيا  تعريف بيكاری آشكار به اندازهگيری میكه اوال  نرخ مذكور فقط بيكاری آشكار را اندازه

شود؟ ثانيا  براساس كنند، میكه شامل بيكارانی كه در هفته فقط چند ساعتی )حتی بدون درآمد( درجايی كار می

برآوردهای غيررسمی نرخ بيكاری پنهان در اقتصاد ايران حدود سی درصد است. يعنی درواقع سی درصد از كسانی كه 

تند و هيچ گونه نقشی در توليد محصوالت و خدمات ندارند، بخش رسما  شاغل هستند دارای اشتغال اقتصادی نيس

های دولتی مشغول هستند. تعداد روزهايی كه يك كشاورز در اصلی اين بيكاری پنهان در دو بخش كشاورزی و سازمان

های دهد و در كنار كارروز عمال  كاری انجام نمی 232روز در سال است و حدود  522كند كمتر از ايران كار می

 هایچنين ميزان ساعات كار مفيد برخی از سازمانكشاورزی شغل ديگری در ايام بيكاری )مانند زمستان( ندارد. هم

 كنند.های بسيار بااليی بر مردم تحميل میدولتی كمتر از يك ساعت است در حالی كه هزينه

 32ايجاد اشتغال و اقعی و مولد برای درصد است.  32نتيجه اين كه نرخ واقعی بيكاری )پنهان و آشكار( بيش از 

ند بر اشود. تجربه نشان داده است كه كشورهايی كه توانستهدرصد از نيروی كار فعال يك جامعه با شعار ممكن نمی

اقتصادی  هایاند كه در آنها علم اقتصاد نقش اصلی را در حل مشكالت دارد و تصميمبيكاری غلبه كنند، كشورهايی بوده

گيرد. با افزايش جمعيت و با رشد فعلی ها و احزاب سياسی صورت میهای سياسی و خواسته گروهباندبازیمستقل از 

تر خواهد شد و امروزه ثابت شده است كه اقتصادی قطعا  مشكالت مربوط به بيكاری از آنچه امروز وجود دارد گسترده

شغل درواقع فاقد هويت و به شدت مستعد انواع انحرافات بيكاری فقط جنبه اقتصادی و درآمدی ندارد. فرد بيكار و فاقد 

 ت. اجتماعی اس

های اجتماعی باعث افزايش سطح توقعات جامعه برای های گروهی، رشد شبكه. افزايش سطح سواد، افزايش رسانه3

ت دسترسی به محصوالت ضروری اقتصادی از قبيل خوراك، پوشاك، مسكن، آموزش و بهداشت از يك طرف و محصوال

تر و مسافرت و ... از طرف ديگر خواهد شد. افزايش لوكس و كمتر ضروری نظير محصوالت فرهنگی و اوقات فراغت غنی

توليد محصول اوليه و ثانويه مذكور بدون حل و مفصل كردن مشكالت اقتصادی و دستيابی به رشد و توسعه باالتر در 

های علمی علم اقتصاد محتاج عه بيش از گذشته به يافتهحوزه اقتصاد ممكن نيست. برای حل مشكالت مذكور جام

 خواهد بود. 

. قطعا  نسبت جمعيت شهری به روستاها در آينده افزايش خواهد يافت. روستاهای ايران به دليل مشكالت مربوط 1

ر عيت بيشتوری الزم از طرف ديگر، ظرفيت الزم را برای جذب جمبه كم آبی و كمبود زمين از يك طرف و فقدان بهره

ندارند. افزايش جمعيت كشور قطعا  باعث افزايش مهاجرت به شهرها خواهد شد )البته حتی اگر نرخ رشد جمعيت نيز 

تر و از شهرهای در سطح فعلی باقی بماند باز هم در آينده شاهد جابجايی جمعيت از روستاها به شهرهای كوچك

تراكم جمعيت در شهرها به معنای احتياج به مسكن بيشتر و  تر خواهيم بود(. درنتيجهكوچكتر به شهرهای بزرگ

تر، شهرك سازی اصولی، ايجاد زيربناهای اقتصادی نظير ايجاد خيابان، مدرسه، دانشگاه، بيمارستان، پليس و ... مناسب

ن تهای اقتصادی و داشخواهد داشت. درنتيجه سروسامان بخشيدن به اين تقاضای گسترده بدون بكارگيری تئوری

 های اقتصادی دقيق ممكن نيست.برنامه

ای كه سطح انتظاراتش شود . طبقهگانه باال از لحاظ اجتماعی منجر به رشد طبقه متوسط می. تغييرات پنج6

متفاوت از طبقه ثروتمند و فقير است البته منظور از طبقه متوسط صرفا  طبقه متوسط اقتصادی نيست. اين طبقه 

خواه و توسعه طلب است. عدم رسيدگی مناسب اظ فرهنگی متوسط باشد. اين طبقه هميشه تحولتواند از لحمتوسط می

 . پذير خواهد ساختای كه از احترام و درآمد و منزلت الزم برخوردار باشند جامعه را به شدت آسيببه اين طبقه به گونه
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است كه  ایندگی در آينده به گونهگانه باالست. قطعا  سبك ز. تغيير سبك زندگی نتيجه قطعی تحوالت شش2

يابد و يابد بلكه تركيب كاالهای مصرفی نيز افزايش میتر خواهد بود و نه فقط سطح مصرف افزايش میجامعه مصرفی

تنوع محصوالت مصرفی نيز بر تغيير تركيب، افزوده خواهد شد. در واقع افزايش سطح مصرف )حداقل توقعات مصرفی(، 

ت مصرفی به دليل تغييرات اجتماعی و نيز ايجاد تنوع بيشتر در كاالهای مصرفی، تقاضای جديدی تغيير تركيب محصوال

شكل خواهد گرفت كه قبال  وجود نداشته است. از آنجايی كه اقتصاد ايران به شدت دولتی است و هنوز دولت بزرگترين 

مردم واگذار كند، خصوصا  كه تقاضای تواند حل و فصل مسائل مذكور را به بخش خصوصی و كارفرماست. دولت نمی

ايجاد شده صرفا  تقاضا برای كاالهای خصوصی نخواهد بود، بلكه بسياری از آنها جنبه اجتماعی دارد و جزء كاالهای 

 اند كه وظيفه دولت است كه نسبت به تأمين توليد و توزيع عادالنه آنها اقدام نمايد. عمومی

م های مستقيم و غيرمستقيهای اجتماعی و نيز كمكأمين اجتماعی، و سياستها، ت. عليرغم گسترش نسبی بيمه8

های نقدی متأسفانه توزيع درآمد بهبود قابل توجهی نيافته و به دليل كاهش دولت به طبقات محروم و پرداختی يارانه

درصد از ثروتمندترين  52ی اند. طبق آمارهای رسمهای مذكور خنثی شدهارزش پول و تورم بسيار باال، آثار تمام سياست

اند برابر بيشتر از فقيرترين روستانشينان كاالهای غيرمواد غذايی مصرف كرده 58افراد جامعه در مناطق شهری بيش از 

(. تازه اين نابرابری در 5935دهد )كارشناس، برابر را نشان می 2/8در حالی كه همين آمار در مورد مواد غذايی معادل 

ها است. نابرابری در درآمد بيشتر از آن است و نابرابری در ثروت قطعا  بيشتر از نابرابری در هردو آن مصرف است، قطعا  

توان گفت از طرف ديگر در جامعه ايرانی، هميشه مردم نسبت به عدالت حساسيت خاصی داشته و دارند و می

تاريخ بوده است. برای رفع اين ظلم عظيم های مردم ايران در طول ترين مشخصهخواهی و رفع ظلم از كليدیعدالت

های ناشی از دسترسی به درآمدهای نفتی است. احتياج به تغيير وضع موجود داريم. كه عمدتا  نتيجه حاكميت رانت

وضعيتی كه در آن اقتصادی سالم حاكم باشد و فاصله طبقاتی به نحو چشمگيری كاهش يابد آيا بدون داشتن يك 

 توان مشكل مذكور را حل نمود؟ ماعی علمی میاجت –سياست اقتصادی 

. افزايش نرخ مشاركت زنان به دليل تحوالت مربوط به رشد توانمندی آنها، افزايش نرخ بيكاری زنان به دليل عدم 3

های های برابر، باال بودن نرخ بيكاری جوانان خصوصا  زنان جوان و تحصيل كرد و به معنای تجديدنظر در سياستفرصت

 های اقتصادی برای جلوگيری از ايجاد توقعات پاسخ داده نشده است. اعی خصوصا  در حوزه آموزش و حوزهاجتم

ای ای كه بيشترين بار را برگذاری قابل توجه در رشته اقتصاد را به عنوان رشتهگانه مذكور توجه و سرمايهعوامل نه

 سازد. می حل و فصل مشكالت مذكور دارد بيش از گذشته ضروری و الزامی

 ب. تكنولوژيكی 

ترين عامل پيشرفت جوامع انسانی در سيصد سال اخير بوده تكنولوژيكی به معنای بكارگيری دانش در عمل، اصلی

لم در ها عكشيد و در اكثر مواقع نيز پس از قرنها طول میاست. در  گذشته زمان تبديل علم به تكنولوژی بعضا  قرن

تواند به تكنولوژی و يا به ثروت اقتصادی تبديل شوند ماند. امروزه ارزش علومی كه نمیمیهمان سطح نظری باقی 

عدتا  رود تعريف كنيم، قاكاهش يافته است، البته اگر تكنولوژی را در اينجا به همان معنايی كه در علوم فنی بكار می

ر را بر رشد اقتصاد و علم اقتصاد مورد توجه قرا بايد روند تحوالت تكنولوژی را به صورت دقيق بررسی كنيم و تأثير آن

ر ها دطلبد ولی آنچه در اين رابطه مهم است، نقشی است كه اين تكنولوژیای مستقل را میدهيم، اما اين كار پروژه

عوامل  و هايی است كه با هزينهايجاد قدرت اقتصادی و توليد ثروت دارد. قطعا  امروزه دنيا به سمت توليد انواع تكنولوژی

يار هايی كه در بيست سال اخير در اختتوليد كمتر، توليد بيشتری در اختيار بشر قرار دهد. كافی است به تكنولوژی

بشر قرار گرفته نگاهی گذرا داشته باشيم. امروز اكثريت مردم جهان دارای تلفن همراه هستند، امروزه بخش عظيمی از 

اكثريت جمعيت جهان دارای اينترنت هستند، فقط اين سه تحول در حوزه  اند، امروزهجمعيت دنيا دارای ماهواره

ها در سطح جهان با تكنولوژی ارتباطی هزينه مبادله را بشدت كاهش داده و امكان تجارت و مبادله را برای بنگاه
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ليارد دالر آور حجم مبادالت در بيست سال اخير به چند هزار ميكمترين هزينه ممكن ساخته است. افزايش سرسام

 نصيب نبوده است. بيست سال پيش كمتريك از تحوالت مذكور بیرسد گويای واقعيت مذكور است. كشور ما از هيچمی

.. همين اند. و .از يك درصد از افراد در ايران موبايل داشتند اما امروز بيش از پنجاه ميليون نفر دارای اين وسيله ارتباطی

ها باعث شده است كه هم در وقت، هم در آالت در سطح توليدات مطرح است همه اينوضعيت در توليد انواع ماشين

جويی قابل توجهی صورت گيرد. اصوال  وجه مميزه دنيای صنعتی شده امروز با اقتصاد معيشتی گذشته در منابع، صرفه

بت گذارد. يا بايد نسان میپيشرفت تكنولوژی بوده است. سرعت رشد اين تحوالت عظيم، دو راه جلوی پای اقتصاد اير

های سنتی توليد كنيم و يا خود را با اين تحوالت هماهنگ سازيم و در تفاوت باشيم و با همان روشبه اين تحوالت بی

ماندگی از قافله رشد بشری از يك روند اين تحوالت نقش داشته باشيم، قطعا  حالت اول منجر به توقف و حفظ عقب

 اش در بلندمدت ورشكستگیشود و نتيجهداخلی برای رقابت با محصوالت ساير كشورها می طرف و ناتوانی محصوالت

كاری است. پس به ناچار راه دوم را بايد طی  كنيم. علم اقتصاد به های داخلی و كاهش رفاه و گسترش فقر و بیبنگاه

به كند و نيز اقتصاد به عنوان بخشی كه تواند هزينه و فايده پذيرش اين تحوالت را محاسعنوان دانش كه به راحتی می

فوری و مستقيم متأثر از تغييرات تكنولوژيكی مذكور است، بايد متناسب با اين تحوالت از يك طرف و متناسب با 

 نيازهای بومی كشور از طرف ديگر تغيير كند و متحول گردد. 

 ج. محيطی 

ی و اجتماعی( بر لزوم توجه به تأثير تحوالت محيطی هم محيط داخلی )زيستی و اجتماعی( و هم محيط خارجی )زيست

آبی و خشكسالی است، استعداد قابل توجهی علم اقتصاد تأكيد دارد. كشور ما در داخل از لحاظ محيط زيست، دچار كم

عظمی ا ها، بخشرويه از مراتع و جنگلبرای وقوع حوادث غيرمترقبه طبيعی نظير سيل و زلزله دارد، به دليل استفاده بی

های آب، خاك و هوا در ها و مراتع نابوده شده و يا در معرض نابودی است. رشد كشاورزی به دليل محدوديتاز جنگل

بخش وسيعی از كشور امكان توسعه مداوم را ندارد، محيط زيست با سرعت بااليی در حال تخريب است. افزايش جمعيت 

ای و آلوده شده محيط زيست است. هر روز بخش ازهای گلخانهو رشد شهرنشينی به معنای توليد بيشتر زباله و گ

شود. از طرفی محيط زيست طبيعی در داخل كشور های كشاورزی به امور صنعتی و مسكونی تبديل میوسيعی از خاك

تواند به عنوان يك ظرفيت قابل توجه برای جلب توريست مورد توجه قرار گيرد و وجود اختالف دمای زياد در می

سازد. از طرف ديگر از لحاظ اطق مختلف كشور امكان توليد انواع مركبات و محصوالت را در فصول مختلف فراهم میمن

كنيم كه محل تالقی و برخورد شرق و غرب بوده و هنوز نيز حائز اجتماعی و اقتصادی ما در سرزمين مهمی زندگی می

ت توانيم نسباين محيط دارای رقبای قوی هستيم كه نمیاهميت است )گرچه از آن كاسته شده است(، ولی البته در 

اند. همه چنان كه دشمنان بزرگی نيز داريم كه مشكالت زيادی برای كشور ايجاد كردهتوجه باشيم. همبه رفتار آنها بی

زيادی  هایتر از گذشته كرده و محيط عمل را محدودتر كرده و در عين حال فرصتها دنيای ما را بسيار پيچيدهاين

 كند: نيز برای كشور آفريده است اين محيط الزاماتی برای كشور ما ايجاد می

 های اقتصادی و مناسب تجاری؛ لزوم استفاده حداكثر از فرصت .5

 های تجاری برای حضور در بازارهای جهانی؛ها و محدوديتلزوم مقابله با تحريم .2

 كارآمد از آن برای كمك به رشد اقتصادی معقول؛ لزوم توجه به حفظ محيط زيست در عين استفاده بهينه و .9

گذاری قابل توجه برای باال بردن ظرفيت توليدكشور برای مقابله با تهديداتی كه صنعت و اقتصاد را لزوم سرمايه .3

 هدف گرفته است؛

 های توسعه؛توجه به عدالت بين نسلی در برنامه .1

 ی سياستگذاری اقتصادی؛توجه همزمان به آثار اجتماعی و زيست محيطی و اقتصاد .6
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سازد و اين چيزی جز موضوع اصلی علم همه امور مذكور به نحوی لزوم استفاده بهينه از منابع محدود را گوشزد می

 اقتصاد نيست، البته علم اقتصاد در كشور بايد خود را متحول سازد تا بتواند نقش خود را به خوبی ايفا كند. 

 د. اقتصادی 

تصاد، علم اقتصادی را متأثر خواهد ساخت. درواقع تحوالت اقتصادی در حوزه انديشه معموال  نتيجه تحوالت آتی حوزه اق

كردند. اگر ها رشد نمیهای مركانتليستی نبود، كالسيكتحوالت اقتصادی در واقعيت بوده است. اگر شكست سياست

آمد و ود تئوری ادوار تجاری بوجود نمیگرفت، اگر نوسانات تجاری نبنبود مكتب كينز شكل نمی 5392بحران بزرگ 

تر هم شود اقتصادیتر میرسد در عين اين كه جهان اجتماعی... تحوالت آتی جهان به سمتی است كه به نظر می

شود و توسعه اقتصاد كشور بدون تعامل با دنيای توسعه يافته ممكن نيست. شرط الزم برای تعامل مؤثر با دنيای می

ه دانش اين ارتباط و آشنايی با اقتصاد آنهاست و اين كار با توسعه و به روز شدن دانش اقتصاد در خارج مجهز شدن ب

 داخل كشور ممكن است.

زه كشور گردد. امروهای دانش اقتصادی ممكن میحل و فصل مشكالت اصلی اقتصاد نيز با توسعه و بكارگيری يافته

 شود: كه صرفا  به تعدادی اشاره می ما دارای مشكالت اساسی در حوزه معيشت مردم است

ثباتی و ضربه زدن به رفاه عمومی و توليد شده است نرخ رشد تورم از تورم لجام گسيخته، در كشور باعث بی .5

درصد  2/22تاكنون  5918درصد بوده است. متوسط نرخ تورم از سال  2/6به طور متوسط برابر با  5912تا  5935سال 

درصد رسيده است. وقتی متوسط نرخ تورم در  1/95به  5935آمار رسمی مركز آمار در سال بوده است. اين نرخ طبق 

درصد باشد معنای اين سخن اين است كه قدرت خريد يك سكه هزار تومانی در سال  2/22سی سال گذشته برابر با 

 399كارگر كمی بيش از  هزار تومان االن است. به عبارت ديگر در حال حاضر كه حقوق يك 399برابر است با  5918

ای است. عالوه بر آن در شرايط تورمی عده 5918تومان در سال  5222هزار تومان است، قدرت خريد اين كارگر برابر با 

دهند برابر است با نفع كنند و قدرت خريد خود را از دست میای ضرر. ضرر كسانی كه ضرر میبرند و عدهنفع می

روتمندان كنند و دولت و ثبگيران ثابت، كشاورزان، كارمندان و فقرا بيشترين ضرر را میقكنند. حقوكسانی كه نفع می

د، كند. تورم مذكور به صورت جدی به توليتر میكنند. در واقع تورم، فقير را فقيرتر و غنی را غنیبيشترين نفع را می

اضر نه فقط دچار تورم بلكه دچار بيكاری گسترده رفاه جامعه، و عدالت اجتماعی لطمه زده است. اقتصاد ايران در حال ح

رند بشود. اقتصاد وقتی دچار تورم است عده اندكی سود میاست. به اين وضعيت در اقتصاد ركود تورمی گفته می

ار بينند اما وقتی اقتصاد دچای زيان میبينند. اقتصاد وقتی دچار ركود و بيكاری است باز عدهواكثريت مردم زيان می

كنند. امروز اقتصاد ايران دچار چنين وضعيتی است، وضعيتی كه هم توليدكننده و هم ود تورمی است همه ضرر میرك

بينند و هيچكس از اين وضعيت رضايت ندارد. در واقع شاخص فالكت در كشور افزايش يافته كننده زيان میمصرف

رهای رسمی مركز آمار استناد كنيم حاصل جمع است. شاخص فالكت حاصل جمع نرخ تورم و بيكاری است اگر به آما

سابقه نه فقط در اقتصاد ايران بلكه در ميان اقتصادهای درصد است. كه يك ركود بی 33حدود  5935اين دو در سال 

شود. يكی از سه وظيفه علم اقتصاد در سطح كالن حل مشكل تورم و بيكاری است. طبيعی است مشابه محسوب می

 هايی كههای اين دانش بشری در حوزه اقتصاد و رشتهمشكل اساسی چيزی جز بكارگيری يافته كه راه حل اين دو

 دارای مركزهای مشترك با اقتصاد هستند نيست. 

 هایحدود هشتاد درصد اقتصاد ايران در دست دولت است. در واقع حل مشكالت اقتصادی بدون سياستگذاری .2

ه تواند تأثير منحصر بم دولت دراقتصاد به نحوی است كه به راحتی میدولتی مناسب در ايران ممكن نيست زيرا سه

فردی در حوزه اقتصاد داشته باشد. اساس تئوری اقتصاد كالن مربوط به مطالعه روابط متغيرهای كالن اقتصادی نظير 

ها، نرخ تورم، ها، يارانهتهای دولت، مالياگذاری، صادرات، واردات، هزينهروابط بين توليد ملی، هزينه خانوارها، سرمايه

شود كه هم به دليل سهمی كه در نرخ بيكاری، نرخ ارز، نرخ بهره و ... است. نقش دولت در اقتصاد ايران سبب می
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 505 ارزيابی رشته اقتصاد در ايران

 كننده برای اثرگذاری بر متغيرهایها دارد، دارای آثار تعييناقتصاد دارد و هم به دليل نقشی كه در اعمال سياستگذاری

كاری، رشد اقتصادی، كاهش تورم و ... است. اين روابط امروز در اقتصاد كالن و به طور اخص در هدف نظير كاهش بي

ای در اقتصاد دارند بيش از ساير هايی كه دخالت گستردهشود. به همين دليل دولتاقتصاد بخش عمومی مطالعه می

 د. های علم اقتصاد. خصوصا  در حوزه بخش عمومی نياز دارنها به آموزهدولت

گذاری الزم برای اصالحات اقتصادی را آغاز كرده است. يكی از اين اصالحات چندسالی است كه دولت سياست .9

هاست. اين طرح زندگی تمام ايرانيان را متأثر كرده است. صرف نظر از درستی يا نادرستی آن، طرح هدفمندی يارانه

ن توجه تك تك خانوارها قرار گيرد. در اين باره يك اين طرح باعث شد كه مسائل اقتصادی بيش از گذشته در كانو

 تواند رفاه خالص جامعه را كاهش دهد. تصميم نادرست می

های شود. آنقدر پيشرفت كرده كه در تمام دانشگاهتئوری اقتصاد بخش عمومی كه مستقيما  به اين مسائل مربوط می

 شود. ترين سطوح نيز تدريس میدنيا در عالی

تواند سازی است كه اگر به نحو مناسبی انجام گيرد میهای اصالح ساختار اقتصاد، خصوصیسياست يكی ديگر از .3

 تواند به حل مشكالت اساسی نظير تورم و بيكاریانگيزه و رشد را به اقتصاد ايران برگرداند. برگشت انگيزه و رشد می

های طالعه گسترده اقتصادی در تمام بخشو توسعه نيافتگی كمك كند. اجرای درست اين سياست مستلزم انجام م

 سازی شوند. حضور بيشتر بخش خصوصیهايی است كه به نحوی بايد دچار خصوصیاقتصادی برای شناخت دقيق بخش

 سازد.تر میهای اقتصادی را ضروریدر اقتصاد لزوم استفاده از روش

 سياسی  . هـ

ساالر كسب رضايت مردم از اهميت زيادی برخوردار است. قطعا  تحوالت سياسی آينده كشور به سمت های مردمدر نظام

های اساسی مردم حل های سياسی و افزايش مشاركت مردم است. يكی از خواستهتر شدن سيستمهرچه مردمی

های سياسی معموال  . عالوه بر اين نظاممشكالت معيشتی است كه بخش بزرگی از راه حل آن در دست سياست است

با اجرای نحوه خاصی از اقتصاد سياسی به دنبال ايجاد يك طبقه حامی هستند. تقريبا  هيچ نظام سياسی از اين هدف 

اوت باشد، تفتواند نسبت به وضعيت اقتصادی مردم بیغافل نيست. عالوه بر اين نظام سياسی مبتنی بر اسالم نمی

ای از نحوه توزيع منافع گونه محاسبهای كه هيچهای خنثی را دنبال كند، به گونهتواند سياستمیچنان كه نهم

تفاوت های توسعه بیهای اقتصادی و برنامهها نداشته باشد. يا نسبت به نحوه توزيع عايدی ناشی از فعاليتسياست

 باشد. 

 ها و. ارزش

تحوالت اساسی در نظام ارزشی خود شده است كه اين تحوالت هم  جامعه امروزه ما نسبت به سه دهه گذشته دچار

مثبت بوده هم منفی. اما يكی از تحوالتی كه اهميت رشته اقتصاد را بيش از گذشته برجسته كرده است، اين است كه 

ی بيش های مادی در جامعه موضوعيت ذاتی پيدا كرده است. در جامعه امروز ما اكثريت مردم به مسائل اقتصادارزش

خواهند از سطح آموزش باالتری هم خود و هم دهند. همه خواهان رفاه بيشترند. همه میاز گذشته اهميت می

خواهند يك شغل خواهند كه از استانداردهای بهداشتی برخوردار باشند، همه میفرزندانشان برخوردار شوند همه می

ه شود كدهند و ... تغييرات مذكور باعث میبيش اهميت میآبرومند داشته باشند، همه به تغذيه و پوشاك خود كم و 

 جامعه ارزش خاصی برای دانش اقتصاد قايل شوند. 

 اهميت رشته اقتصاد در آينده 

باتوجه به آنچه گفته شد مجموع روند متغيرهای اقتصادی، سياسی، اجتماعی، تكنولوژيكی و محيطی سبب خواهد شد 

اقتصاد بيش از گذشته باشد. چرا در دو سه انتخابات اخير رياست جمهوری شعارهای  كه در آينده احساس نياز به رشته

دهد كه مشكالت اقتصادی اصلی كانديداها حول محور اقتصادی بوده است؟ آيا غير از اين است كه مطالعات نشان می
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فزايش رفاه عمومی، كاهش ترين شيوه برای حل مشكالت معيشتی مردم، ادر اولويت اول مردم است. در واقع اقتصادی

 كردنهای ناشی از كاهش قدرت خريد جامعه، كمك به اقشار و طبقات محروم، بهينهبيكاری، كاهش تورم، جبران زيان

ها، توزيع عادالنه درآمد، تعديل ثروت، رشد صنعت، رشد كشاورزی و ... اين است كه در توسعه دانشی يارانه پرداخت

 اش حل اين مشكالت است. فه اساسیگذاری كنيم كه وظيسرمايه

سؤال اساسی كه ممكن است ذهن خواننده را آزار دهد اين است كه با وجود اين كه بيش از نيم قرن از ورود دانش 

ها و منابع عظيم كشور چگونه اين جامعه بايد دچار فقر باشد؟ چرا بايد نرخ گذرد و با وجود ظرفيتاقتصاد به ايران می

درصد  92درصد و نرخ بيكاری پنهان بيش از  52درصد باشد؟ چرا بايد نرخ بيكاری آشكار بيش از  92تورم باالی 

های ها در تأمين هزينهباشد؟ چرا بايد بيش از سه ميليون معتاد و يا بيكار داشته باشيم؟ چرا جمع كثيری از خانواده

 اندازه رشد جمعيت باشد ؟ و سواالتی از اين قبيل.  تواند بهاند؟ چرا رشد اقتصادی كشور حتی نمیاساسی خود درمانده

شود، اول اين كه اعتقاد چندانی به دانش اقتصاد وجود نداشته و اكثر به نظر محقق علت در سه مسأله خالصه می

زدگی اتخاذ شده است. ثانيا  در جاهايی كه توجهی به اين دانش شده است سعی تصميمات اقتصادی در سايه سياست

اند. ثالثا  در مواردی كه هم دانش هايی بوده است كه هنوز برای اقتصاد ايران بومی نشده بودهرگيری تئوریدر بكا

ند، اها در حل مشكالت مذكور بودهاقتصادی از كفايت الزم برخوردار بوده و هم مسئوالن خواهان استفاده از اين تئوری

رفته است. درواقع هر سياست درستی توسط يك مديريت ها توسط مديريت ناكارآمدی صورت گاجرای اين تئوری

 تواند به شكست منتهی شود. كفايت میناكارآمد و بی

های روز دنيا راه حل مشكالت اقتصادی اين است: اوال  تالش شود  كه دانش اقتصادی در كشور به آخرين تئوری

ها بايد متناسب با شرايط اقتصادی ايران بازسازی شود. ثالثا  شرايط خاص فرهنگی دينی ايران مجهز گردد. ثانيا  تئوری

بايد در بكارگيری تئوری مورد توجه قرار گيرد. در چنين صورتی دانش اقتصاد از كفايت الزم برای حل مشكالت 

ا، از شروط الزم است. اعتقاد به حاكميت علم در مواردی كه بايد علم حاكم باشد هشود، اما ايناقتصادی برخوردار می

بايد به يك باور عمومی هم برای مردم و هم برای مسئوالن تبديل شود. برای اين كه بتوان از دانش اقتصاد مذكور برای 

 لعه و تحقيق قرار گيرند، تا بهحل مشكالت استفاده كرد بايد معضالت و مشكالت به طور دائم رصد شوند و مورد مطا

ها مورد بازبينی واقع شوند. در واقع اقتصاد جامعه مانند جسم يك انسان بيمار است كه بايد هميشه طور مرتب سياست

هايی است كه راه حل بعضی از آنها به تشديد تحت نظر پزشك باشد. اقتصاد جامعه آن هم اقتصادی كه دچار بيماری

ها تجديدنظر شود. بنابراين همانطوری كه جسم انسان هميشه ايد به طور مرتب مطالعه و در ارزيابیانجامد. بديگری می

احتياج به مراقبت دارد تا سالمت آن محفوظ باشد. اقتصاد دقيقا  چنين وضعيتی دارد؟ آيا ما چنين شرايطی را برای 

 ايم كه انتظار حل آنها را داريم؟ حل مشكالت اقتصادی فراهم كرده

 

 تحليل راهبردی -3

ها و انداز آينده، مشكالت، فرصتدر اين بخش به دنبال شناسايی نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهديدها، ترسيم چشم

های الزم برای نيل به اهداف رشته اقتصاد هستيم، بر اين اساس برای اين كه تحليل ما دارای روايی و اتخاذ سياست

های بزرگ كشور اشتغال دارند، مصاحبه صان و محققان حوزه اقتصاد كه در دانشگاهنفر از متخص 32اعتبار كافی باشد، با 

ه شوندگان ارائهای اين رشته از ديدگاه مصاحبهها و تهديدنقاط قوت، ضعف، فرصتعميق صورت گرفت. در اين بخش 

 شود.می

 نقاط قوت  -5

 وجود اساتيد متخصص و عالقمند؛ 

 اين رشته؛وجود عالقه در بين دانشجويان  
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 503 ارزيابی رشته اقتصاد در ايران

 گسترش رشته اقتصاد از لحاظ كمی؛ 

 های علوم انسانی علمی بودن رشته اقتصاد نسبت به ساير رشته 

 پژوهشی متعدد در حوزه اقتصاد؛ –وجود مجالت علمی  

 های علمی قوی در حوزه اقتصاد كشور؛وجود انجمن 

 پژوهشی در حوزه اقتصاد؛ -وجود مراكز متعدد علمی 

 اقتصادی و قابليت تست و ارزيابی آنها؛بروز بودن تئوريهای  

 افزارهای جديد بر پايه نظريات جديد اقتصادی كه موجب كارآفرينی شده است؛ايجاد نرم 

 جامعيت رشته اقتصاد  

 دانشجويان اين رشته به مسايل و مشكالت جامعه تساط كافی دارند؛ 

 وجود مبانی نظری قوی؛ 

 قدمت طوالنی رشته اقتصاد در ايران؛ 

 شناسی و روانشناسی.ط قوی اين رشته با ساير علوم مانند جامعهارتبا 

 نقاط ضعف -2

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

 ها؛كمبود مراكز تحقيقاتی در شهرستان 

 عدم وجود دانشجويان قوی؛ 

 اشتغال افراد با تخصص غير مرتبط در اين رشته؛ 

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

 عدم دسترسی به منابع دست اول و به روز؛ 

 ها و مراكز علمی دنيا؛محدوديت در ارتباطات اينترنتی با دانشگاه 

 عدم توجه اين حوزه به مسايل كاربردی در حل مسايل كشور؛ 

 ای؛عدم توجه به موضوعات بين رشته 

 نظريات اقتصادی با شرايط و محيط كشورهای در حال توسعه ؛ها و عدم تطبيق تئوری 

 ها و نظريات اقتصادی در كشورهای در حال توسعه كمتر است؛قابليت سنجش و ارزيابی تئوری 

 ارشد و دكتری با تقاضا و نياز بازار كار؛ناهماهنگی بين جذب دانشجويان كارشناسی 

 التحصيالن اين حوزه؛افزايش سن فارغ 

 التحصيالن اين حوزه؛وقعات فارغافزايش ت 

 ها؛وجود متون قديمی اقتصاد در دانشگاه 

 عدم دسترسی به مجالت علمی معتبر خارجی؛ 

 ها به علم اقتصاد؛ورود افراد غير متخصص از ساير حوزه 

 های مختلف علم اقتصاد.فقر نظری، و عدم آشنايی با تحوالت نظری در حوزه 

 هافرصت -3

 های اقتصاد در مقاطع تحصيالت تكميلی؛دانشجويان و فارالتحصيالن رشتهافزايش تعداد  

 طرح اولويت حل مسائل اقتصادی نسبت به ساير مسائل مسئوالن نظام؛ 

 مسايل اقتصادی از موضوعاتی است كه امروزه مورد توجه همگان است؛ 

 مسئوالن و سياستگذاران همه بدنبال حل مشكالت اقتصادی هستند؛ 
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 كالت اقتصادی به شعار همگانی تبديل شده است؛شعار حل مش 

 ی ديگری قابليت تبيين رفتار انسانی را دارد؛علم اقتصاد بيش از هر رشته 

صادیشاخص  ضعيت اقت شته تعيين كننده و صادی بيش از گذ شورها و جوامع اجتماعی -های اقت ، فرهنگی ك

 هستند؛

 تواند راهگشای بسياری از مشكالتالت اخير كشور میآينده دانش اقتصاد با توجه به تجربيات گذشته و مشك 

 كشور باشد؛

 توسعه تفكر اقتصاد اسالمی؛ 

 ارتباط قوی و مستقيم رشته اقتصاد با معيشت مردم؛ 

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

 ؛33های اصل سازی و عزم دولت برای اجرای سياستخصوصی 

 ترين مشكالت جامعه سرو كار دارد؛های اقتصاد با اصلیرشته 

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

شد و   سی ار شنا صيل در مقاطع كار سترده در داخل و خارج جهت ادامه تح سبتا  گ شرايط ن وجود امكانات و 

 دكتری؛

 های اقتصاد؛التحصيالن رشتهفارغوجود تقاضا در بازار كار برای  

 وجود امكان استفاده از تجربيات و نظريات اقتصادی ساير كشورها. 

 تهديدها -9

 گيری؛های كالن تصميمحضور كمرنگ اقتصاددانان در عرصه 

 التحصيالن اين حوزه؛های فارغمندینبود توازن بين نيازهای جامعه و بازار با توان 

 نسانی به ويژه موضوعات اقتصادی؛برخورد شعاری با علوم ا 

 حل نشدن مشكالت اساسی اقتصاد و معرفی كردن علوم اقتصادی به عنوان مقصر اصلی؛ 

 ی اين حوزه؛ها از افراد فرهيختهفرار مغزهای اين رشته و تهی شدن دانشگاه 

 نيازی در ميان دولتمردان به متخصصان اين رشته برای حل معضالت اقتصادی؛احساس بی 

ی دار رهنمودهای سياسهای اقتصادی و كاربست تورشگيرانه در توصيف نظريهی و جهتاذ گرايشات سليقهنفو 

 های اقتصادی؛در حوزه

 آوردهای دانش بشری در حوزه اقتصاد؛غير قابل قبول دانستن دست 

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

 گرايی ؛مدرك 

 امنيت شغلی برای صاحبنظران و منتقدان اين حوزه؛نبود  

 ورود افراد ضعيف در مناصب استادی؛ 

 شوند های پزشكی و مهندسی میدانشجويان نخبه و مستعد بيشتر جذب رشته 

 التحصيلی؛عدم امنيت شغلی دانشجويان اين رشته بعد از فارغ 

يری گايران و به ويژه يك قرن گذشته مانع از شكل نا آشنايی اساتيد علم اقتصاد به طور كلی با تاريخ اقتصادی 

 درس تاريخ اقتصاد ايران انجاميده است. 
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 موانع و مشكالت  -1

 الگوبرداری از تحقيقات خارجی؛ 

 ها؛ها به جای توانايیوجود ارتباطات جهت دريافت پروژه 

 توجه كم به مطالعات بنيادی ؛ 

 سوء مديريت؛ 

 عدم توجه به اصول اقتصادی؛ 

 جود شايسته ساالری؛عدم و 

 های جامع در خصوص ارزيابی قبل از اجرا؛عدم وجود برنامه، تئوری و پژوهش 

 تسلط روابط بر ضوابط؛ 

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

 وجود ديدگاه مكانيكی و مهندسی در اقتصاد؛ 

 وجود رويكرد آزمون و خطا در مسايل اقتصادی كشور؛ 

 ها و نظريات اقتصادی غربی؛برداری از تئوریكپی 

 ها و نظريات اقتصادی؛عدم توجه به بومی كرد ن تئوری 

 توجه نكردن به مقاالت انتقادی و كاربردی در حوزه اقتصاد؛ 

 فقدان ارتباط بين تئوری و كاربرد؛ 

 در سايه قرار گرفتن علم اقتصاد و تحليل اقتصادی و سلطه سياست؛ 

 و جود فساد؛ رانت خواری و 

 وجود اقتصاد دولتی در كشور؛ 

 كمبود مراكز تحقيقاتی و پژوهشی؛ 

 كمبود كتب علمی تأليفی در حوزه اقتصاد؛ 

 كمبود اساتيد مسلط به علم اقتصاد؛ 

 های خارجی؛ترجمه ضعيف برخی متون و كتاب 

 پشتوانه تحقيقاتی؛ های غير علمی و بیگيریتصميم 

 های آموزشی، پژوهشی؛كمبود اعتبارات مالی در بخش 

 زدگی؛فاصله بخش تحقيقاتی و دانشجويی با عقالنيت در اجرا)فقدان استراتژی( و سياست 

 ها؛نبود ارتباط بين كارگزاران اقتصاد با ساير حوزه 

 های حوزه اقتصاد.مشخص نبودن اولويت 

 

 ها، راهبردها و راهكارهاسياست -1-0

 ها به متخصصين؛ها و پروژهدادن طرح 

 فزايش مراكز تحقيقاتی و پژوهشی و اصالح مديريت آن ها؛ا 

 افزايش توجه به اقتصاد اسالمی؛ 

 محتوا،های اقتصادی كمكاهش تعداد همايش و كنفرانس 

 حاكميت مديريت كارآمد برای استفاده بهينه از امكانات و بودجه و نيروی انسانی 

 برمبنای تخصص و متعهد نه رابطه؛اصالح ساختار مديريتی و مراكز آموزشی و پژوهشی  
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 بروز كردن متون درسی؛ 

 بومی كردن متون درسی؛ 

 های ميان درسی؛گسترش رشته 

 های اقتصادی بر اساس نياز كشور؛توسعه گرايش 

 گسترش ارتباطات جهانی برای تبادل تجربيات؛ 

 تغيير نگرش مسئوالن به كار آمدی رشته اقتصاد در حل مشكالت؛ 

 ها؛ی در انتصاب مشاوران اقتصادی دولتگذاری و پرهيز از مالحضات سليقهستثبات رويه در سيا 

 نند؛كگيری و احتياط بيشتر در توسعه مراكز آموزشی كه بدون ضوابط علمی  مدارك دانشگاهی صادر میسخت 

 حذف تمامی امتيازات جهت ورود به تحصيالت تكميلی؛ 

 پذيرش انتقادات و نظرات اصالحی؛ها و صدر و پذيرش ساير ديدگاهداشتن سعه 

 ها در حوزه اقتصاد ؛گسترش ارتباطات صنعت با دانشگاه 

 ای مرتبط با اقتصاد؛های ميان رشتهگسترش رشته 

 ها؛هماهنگی بين نيازهای اقتصادی كشور و تئوری 

 های كشور؛بازسازی تئوری بر اساس فرهنگ و ارزش 

های مالی و اعتباری و بانكی، مراز تجاری و ... ( زار بورس، موسسهايجاد واحدهای كارورزی و عملی)حضور در با 

 برای اين رشته؛

 آزادی ابراز نظر توسط پژوهشگران به ويژه در حوزه های سياستگذاری و نقد سياست های اقتصادی ، 

م هبايد مشوق های الزم برای مشاركت هر چه بيشتر در ارائه سياست های اقتصادی كشور برای محققين فرا 

 آورده شود و در فرايند های ارتقاء علمی اساتيد مورد توجه جدی قرار گيرند؛ 

با تاسيس مراكز پژوهشی بيشتر در دانشگاهها و نيز به طور مستقل زمينه های پژوهش های جدی تر در حوزه  

 اقتصاد فراهم آيد. 

 ها.ی در دانشگاهايجاد مراكز مشاوره 

 

 رايی درخصوص ارتقاء رشته  اقتصادگيری و رائه راهكارهای اجنتيجه

ای در حوزه اقتصاد و علوم اجتماعی و تعامل های مطالعاتی)آموزشی و پژوهشی( به صورت بين رشتهايجاد زمينه 

 ها با هم؛اين حوزه

 های اقتصاد؛استخدام اعضا هيات علمی توانمند در دانشكده 

بورسيه كردن آنها و امكان ادامه تحصيل تا دكترا به طور ها برای ورود به رشته اقتصاد؛ و تشويق رتبه اولی 

 مستقيم؛

 تربيت دانشجويان قوی و بكارگيری آنان در اداره و حل مسايل كشور؛ 

 افزايش ظرفيت جذب دانشجويان دكتری؛ 

 گيرنده مانند بانك مركزی؛ها با نهادهای تصميمتقويت ارتباط دانشگاه 

 با كارفرمايان و بازار؛ هاافزايش ارتباط اساتيد و دانشگاه 

 های كاربردی و نظری؛های الزم در خصوص طرحتعريف بودجه 

 ايجاد اتاق فكری مناسب و مستمر در مورد تدوين و بازنگری مستمر الگوی توسعه اقتصادی؛ 

 های دروس اقتصاد؛بازنگری جدی در مورد سرفصل 
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 ای؛سازی منابع درسی خصوصا  در متون ترجمهبومی 

 های عينی  و كاربردی از اقتصاد ايران در دروسی مانند اقتصاد خرد و كالن؛مثال لزوم بيان 

 های كمی و ...؛جدی گرفتن دروس كاربردی مانند: روش تحقيق و تكنيك 

 های كاربردی اقتصاد در مراكز آموزشی و پژوهشی؛توسعه پژوهش 

 شناسی؛روشاضافه شدن دروس كليدی از جمله درس سياستگذاری اقتصادی و آموزش  

 تقويت دروس آمار و رياضی كه ابزار های اساسی در علم اقتصاد هستند ؛ 

های داخلی در پاسخ به نيازهای سياستی دادن آزادی عمل به اساتيد در تعيين شرح دروس برآمده از پژوهش 

 در اقتصاد ايران؛

 های اقتصاد  ايران در مقطع ارشد؛تأسيس گرايش 

 منابع جديد برای پژوهشگران، اساتيد و دانشجويان؛تامين نيازهای دسترسی به  

ا هاستقرار نظام ملی پژوهش، نوآوری و ابتكار و توزيع منابع پژوهشی نه براساس ارتباط بلكه بر اساس شايستگی 

 و پاسخگويی به نيازهای سياستی كشور ؛

 های نيازمحور اقتصاد در مراكز آموزشی و پژوهشی؛توسعه پژوهش 

 ربردی؛تقويت دروس كا 

 افزايش تعداد واحدهای اختياری؛ 

 های فنی به رشته اقتصاد در مقطع ارشد و دكترا؛التحصيالن رشتهسوق دادن فارغ 

های های تحول برای اين رشته در سطح دانشگاهدوری جستن از شعارزدگی در تحول علم اقتصاد و تشكيل كميته 

 بزرگ و وزارت علوم.
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 منابع و مآخذ 

ها و عقايد اقتصادی، ترجمه هادی صمدی، انتشارات دانشگاه تربيت مدرس، (، تاريخ انديشه5923ايسينگ و همكاران )

 مؤسسه تحقيقات اقتصادی. 

 (، تاريخ عقايد اقتصادی، نشر نی.5922تفضلی، فريدون )

مان، زاهدان، مفيد، دانشگاه آزاد، های تهران، عالمه طباطبايی، تبريز، مشهد، اهواز، اصفهان، شيراز، كرسايت دانشگاه

 پيام نور، وزارت علوم، مركز آمار، سازمان سنجش. 

 های فناوری مميزی حوزه علوم انسانی، طرح منتشر نشده.قانعی راد، محمدامين، شاخص

و های اقتصادی، سياسی گذاری اجتماعی در خاورميانه، پويايی(، سياست5935كارشناس، مسعود و والنتاين مقدم )

 جنسيتی، ترجمه علی اكبر تاج مزينانی و همكاران، انتشارات دانشگاه امام صادق )ع(.

 (، مباحثی در فلسفه اقتصاد، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.5983كرمی و ديرباز، محمدحسين و عسگر )

 های مختلف. های مركز آمار در سالمركز آمار ايران، آمارنامه

 شناسان.اصول علم اقتصاد، انتشارات جامعه(، مبانی و 5983موسايی، ميثم )

المللی(، مركز تحقيقات های بين(، سنجش علم، فناوری و نوآوری )مفاهيم و شاخص5988نوروزی چالكی و همكاران )

 سياست علمی كشور. 
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