
 

 

  



 

 

 

 



 

 

 العمر و دانشگاهیادگیری مادام

 تغییر ماهیت آموزش مداوم

 
 

 تالیف:

 جفری ای. کانتر

 

 :ترجمه

 مظفرالدین واعظی دکتر 
 )عضو هیأت علمی دانشگاه تهران(

 

  نیا عماد ملکی
 )دانشجوی دکتری مدیریت آموزش عالی دانشگاه تهران(

 

 
 

 

 

 

 

 

 انتشارات آوای نور

  1392 -تهران



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تغییر ماهیت آموزش مداوم :العمر و دانشگاهیادگیری مادام

 تالیف: جفری ای. کانتر

 نیا عماد ملکی -مظفرالدین واعظیدکتر ترجمه: 

 ناشر: انتشارات آوای نور

 1392چاپ اول 

 جلد 500تیراژ: 

 نشاطصحافی: 

 978-600-309-012-5شابك: 

 99پالك –خیابان وحید نظری -فروردین12خیابان –تهران: خیابان انقالب

 09122004557/ همراه:  66480882/ نمابر:  66967355 – 6تلفن: 

 کلیه حقوق برای ناشر محفوظ است.

 

  

 .Cantor, Jeffrey Aم.    - 1949 ، جفری ا. کنتر،  : سرشناسه 

العمر و دانشگاه: تغییر ماهیت آموزش مداوم/تالیف جفری  یادگیری مادام : عنوان و نام پدیدآور 

 نیا. ای. کانتر؛ ترجمه مظفرالدین واعظی، عماد ملکی

 : جدول.ص. 168 : مشخصات ظاهری      .1392 ،  تهران: آوای نور : مشخصات نشر 

 978-600-309-012-5 : شابك 

 فیپا : وضعیت فهرست نویسی 

 عنوان اصلی:  : یادداشت 
 Lifelong learning and theacademy, the changing 

nature of continuing education, 2006. 

  نامه. واژه : یادداشت 

 ایاالت متحده --ای  آموزش حرفه/ متحده ایاالت --آموزش مداوم  : موضوع 

 ایاالت متحده --آموزش حین خدمت  : موضوع 

 ، مترجم  - 1359 نیا، عماد،  ملکی /، مترجم  - 1326 واعظی، مظفرالدین،  : شناسه افزوده 

 LC52511392 2ی9ك/  : رده بندی کنگره 

 3070722: شماره کتابشناسی ملی                  374/973  : رده بندی دیویی 

 



 

 

 

 

 

 فهرست مطالب

 

9 ........................................................................................................................... مولف شگفتاریپ

13 .................................................................................................................................. ناشر مقدمه

17 ...................................................................................................................... مترجمان شگفتاریپ

 

رسدالت و   :مدداوم  ای های جدید برای آموزش حرفه تقاضاها و فرصتفصل اول: 

 وظیفه در حال اجرا

21 ......................................................................................................................................... مقدمه

24 ................................................................................................... مداوم یا حرفه آموزش فیتعر

25 .......................................... است رشد محرک تقاضا: آزاد بازار اقتصاد ومداوم  یا حرفه آموزش

27 .......................................................................................................... يسنت دانشگاه برای چالشي

29 ............................................................................ جهان و متحده االتیا رییتغ حال در اقتصاد

32 .................................................................. یيدانشجو يشناخت تیجمع رییتغ: 21 قرن شهروند

35 ............................................................................................... جدید مفهومي: دانش تیریمد

37 ........................................................................... یریادگی بر آن ریتاث و یفناور مداوم توسعه

دشیدنا .................................................................................................. 38دانشگاه به اجتماع مي

39 ........................................................................................................... درآمد از دییجد منبع

41 ......................................................... مداوم یا حرفه آموزش قیطر از ای حرفه عملکرد تنظیم

43 ..................................... اجتماع با ارتباط یبرقرار یبرا دیجد ابزاری: مداوم یا حرفه آموزش

44 ............................................................................ موضوع بر مروری: ظهور حال در روندهای



 

 

کار: صنعت در حدال  محیط ، مدیریت دانش و مداوم ای آموزش حرفهفصل دوم: 

 رشد

47 ......................................................................................................................................... مقدمه

49 ........................................................ کند؟ يم آموزش صرف را يمال منابع چگونه تجارت بخش

50 ................................................... هستند؟ خود کارکنان یبرا يآموزش نوع چه دنبال به ها شرکت

53 .................................. کنند؟ يم حرکت آموزش از يبانیوپشت تیحما یسو به ها شرکت کجا در

53 ................................................................................ مکان در آموزش و يسفارش برنامه طرح

54 ........................................................................................................................... ها یکارورز

55 .................................................................................... نیآنال صورت به يآموزش دوره ارائه

56 .............................................................................................................. يشرکت یها دانشگاه

57 ................................................................................................................. ياختصاص مدارس

57 ............................................................................................................... ها دانشگاه و ها کالج

59 ................................................................................................. دیجد استاندارد: تیصالح نییتع

62 .............................................................................................................................. فصل خالصه

 

 ای عملکرد حرفهبه عنوان ابزار تنظیم مداوم ای  آموزش حرفهفصل سوم: 

63 ......................................................................................................................................... مقدمه

65 ................................................................................ یا حرفه میتنظ برای مداوم آموزش از هدف

70 ....................................................... برد؟ يم سود ای حرفه میتنظ برای مداوم آموزش از يکس چه

یا یارب  اهدرادناتسای درکلمعی ينتبم رب تعنص ..................... 72حوزه: کننده حمایت یها سازمان

83 .................................................................. مداوم یا حرفه آموزش زمینه در مشترک نقش ایفای

اهی تراهم هب ناونع لپ اهی يطابترا ............................................................................ 84نامهیگواه

 

 مداوم ای حرفهکنندگان آموزش  ظهور فراهمفصل چهارم: 

91 ......................................................................................................................................... مقدمه

93 ................................................................................................................ یا حرفه یها انجمن



 

 

93 ................................................................................................... يبهداشت مراقبت یها انجمن

97 ................................................................................................... يمال و بازرگاني یها انجمن

100 ............................................................................................ ساختمان و يمهندس یها انجمن

103 .................................................................................................................... یتجار فروشندگان

110 ................................................................................................... ياختصاص یها کالج و مدارس

112 ............................................................................................................... غیرانتفاعي یها سازمان

 

 مداوم ای حرفهارائه آموزش  برای کتمشارافزایش فصل پنجم: 

117 ........................................................................................................................................ مقدمه

119 .......................................... يبهداشت مراقبت مشاغل درمداوم  یا حرفه آموزش یبرا ها مشارکت

121 .................................................................................. هستند؟ يکسان چه کنندگان مشارکت

127 .................................................................................................. کنندگان عرضه ياعتبارسنج

131 ............................................................. اطالعات یفناور کارکنان یبرا مداوم یا حرفه آموزش

132 .................................................................................................................................. شرکاء

133 ....................................................................................................................... ارائه یها وهیش

134 .............................................................. يدولت مدارس آموزگاران یبرامداوم  یا حرفه آموزش

135 .................................................................................................................................. اءشرک

136 ....................................................................................................................... ارائه یها وهیش

اهی هئارا اربی نانکراک نمایت مومعي .......................................................... 137وهیش و ها مشارکت

 140 .................................................... يمال و بازرگاني زمینه مشاغل در ارائه یها وهیش و ها مشارکت

142 ............................................................................................................................. فصل خالصه

 

 یکم و بیستدر قرن مداوم  ای حرفهآموزش فصل ششم: 

145 ........................................................................................................................................ مقدمه

رت و نتبمي رب ژولونکتی ....................................................... 145يرقابت ر،ییتغ حال در یاقتصادها



 

 

 رات زا  وجاشنادینا  تناسي  تاسا    رواط هاب و                    سي که عموماا  مسان  ک ،کمی و ستیب قرن شهروند ماهیت رییتغ

146 ............................................................................... است يخانوادگ و يشغل یازهاین همزمان دارای

147 ...................................................................................................................... دانش تیریمد

148 .............................. گذارد يم ریتاث یریادگی و کار یایدن بر که یفناور وستهیپ توسعه و رشد

148 .......................................... شود يم متوازن و متعادل اجتماعش به دنیرس یبرا که يدانشگاه

149 ................................................................ شتریب درآمد مولد عنوان بهمداوم  یا حرفه آموزش

149 ................................................ یا حرفه عملکرد میتنظ ابزار عنوان به مداوم یا حرفه آموزش

 
155 ......................................................................................................... يفارس به يسیانگل نامه واژه

 



 

 

 

 

 

 

 
 

آنولاد  ای مداوم تاکیاد دارد. ماورد    این کتاب بر روی وضعیت کنوني آموزش حرفه

توصایف و تفهایم   ( بارای  شاود  التحصایل نماي   کرده واقعي هرگز فارغ ادیج )تحصیل

بخش وسیعي از جامعه کنوني آمریکا، در بسیاری از نقاط جهان و در اغلب مشااغل  

 لاس رد .تسا هدش هدروآ باتک نیا رد اه1999     زا شیاب ااکیرمآ رواشک ردو حرفه

هتشاد تکرش نلااسگرزب یزومآراک و شزومآ یاه دنانود میلیون بزرگسال در دوره

(. افزون بر ایان، کارفرمایاان آمریکاایي    2003-2002)مرکز ملي آمارهای آموزش، 

مایالدی( صارف آماوزش کارکناان      90میلیارد دالر )در میانه دهه  51ساالنه بیش از 

 ،ورورس( دننک2001  واف شرتسگ لیلاد باتک نیا .)    شزوامآ رازااب هدااعلاخود مي

 :دهد1   هداحتم تلااایا دااصتقا رییغت )   نااهج وای مداوم را مورد بحث قرار مي حرفه

   هاک ماکیو( تغییر شهروندان قارن بیسات  2مبتني بر تکنولوژی و فضای رقابتي بیشتر؛ 

          و يلغاش یاهااضاقت ااب ناامزمه رواط هاب و هدواب يتناس نایوجاشناد زا رت          عموما  مسن

( رشد و تکامل پیوسته که دنیای کار و دنیای یادگیری را 3خانوادگي مواجه هستند؛ 

 و دهد4)   هتاساوخ قاقحت یارب هک يهاگشناد    دواخ عاامتجا یااهتحت تاثیر قرار مي

 پیشگفتار مولف
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    دواخ هابون هاب و دنکای مداوم مشارکت مي سازماندهي شده، در ارائه آموزش حرفه

 .دنکنیز ایجاد مي 1درآمدهای عملیاتي اضافي

ای مداوم در حال تبدیل شدن به یک صنعت در حال توسعه اسات.   آموزش حرفه

 ار يفلتخم یاه   هافرح شزوامآ هداننک مهارف هک    دنتاسه موادام یااین کتاب سازمان

    و فاداها قاقحت یاراب ار اهنآ تیلاعف يگنوگچ و دهدمورد بحث و بررسي قرار مي

هفرح شزومآ یرظن هنیشیپ .دیامن     ثاحب زا والمم موادام یانتایج دلخواه توصیف مي

هتااشر و اااههاافرح و ياانف یاااه :زا داانترابع هااک تااسا فاالتخم یادر مااورد سااازمان

هاافرح یاااه جلاااک و سراداام ،یراااجت ناگدنااشورف ،یا ،يااصاصتخا یاااهماانانج

هزوح ،يعافتناریغ یاه  تامداخ ،يناگرزاب و تراجت ،تاراشتنا اب طبترم یاهسازمان

   یرایاسب هاک تسا عوضوم نیا يسررب باتک نیا هتسجرب یعمومي و بهداشت. یافته

ساازی مناابع موجاود و    از این نهادها در همااهنگي باا یکادیگر و باه منظاور حداک ر     

همانرب هئارا و ارجا هب مادقا ،اههفرح شزومآ یاه   موادام یاکاهش هرچه بیشتر هزینه

 هامانرب نیا تب م یاهدمایپ ات دننک        ناکمم ر کاداح هاب دواخ نامزااس یاراب ار ااهمي

 برسانند.

  هاغدغد و ااه   تیحلاااص دروام رد يموامع یاااهایان کتااب در پاساه بااه نگراناي    

یت خدمات ارائه شده توسط آنان به نگارش درآمده است و همچنین کارکنان و کیف

يم رارق يسررب و ثحب دروم ار یا    شزوامآ یراظن هنیاشیپ .دهدتنظیم عملکرد حرفه

یا      و ترااهم ،شاناد اافح موزال شواهزیت یاهای مداوم تاکید دارد که حرفه حرفه

هفرح یاه يام کرد ار نکمم طیارش نیرتهب رد دوخ یانک  دان- هزایگنا یاصالحیت

                                                           
1. Additional Operating Revenues 
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  هامانیهاوگ ،ااه  و ااهکه فراتر از هر قاعده و مجاوز دولتاي اسات. ارزیاابي صاالحیت     

 مجوزها نیز موضوعات مورد بحث در این کتاب هستند.

  یااهای مداوم چه کسااني هساتند؟ انجمان    فراهم کنندگان برجسته آموزش حرفه

جلاک ،یراجت ناگدنشورف ،یا اصتخا و ياتلود سرادم و اه  نامزااس ،ياص  یااهحرفه

هااقبط رد روااحم هاالحم یاااه و يکااشزپ تاابقارم :عیانااص یداانبغیرانتفاااعي و آژاناا 

بهداشتي، بازرگاني و تجارت، مهندسي و تکنولوژی، آموزش اختصاصي و خدمات 

 .دنیآاجتماعي و خدمات عمومي به شمار مي

  زا يعوانتم یای ماداوم، گساتره   پیشگام و جلاودار پیشاینه نظاری آماوزش حرفاه     

هفرح شزومآ هئارا و ارجا یارب هک تسا اه هتفرگ لکش موادم یا   نایا .دانامشارکت

نمجنا ،يتکرش ناگدنشورف ،اه  یااهکتاب عوامل موفقیت در مشارکت بین دانشگاه

هفرح شزومآ اب طبترم یاهداهن رگید و یا     زاین ار تیحلااص نیایعت و موادم یاحرفه

   مااع هاچ :داهد    تکرااشم هاب ندروآ یور ثاعاب يلمورد بحاث و بررساي قارار ماي    

   هامانرب زااین دروام عبانم هنوگچ ءاکرش ؟دوش      ااب تکرااشم قایرط زا ار دواخ یااهمي

تکراشم هنوگچ ؟دننکيم رادیاپ ،بوخ یاه  زا ينااسک هچ ؟دننامدیگران فراهم مي

 يم دوس زیمآ ؟دنربمشارکت موفقیت

خااارجي هسااتند.  شاارکاء در صاادد حداک رسااازی منااابع و شناسااایي منااابع مااالي 

  يام رادایاپ دنشاب هتشاد رب رد دوس هلماعم نیفرط یارب هک ينامز ات اه  ،دانناممشارکت

 دصاقم ریسفت و هدیقع فلاتخا لح یاهپایداری مشارکت بستگي به وجود مکانیسم

  و ااه(، به دلیل تعاملي که با گستره متناوعي از ساازمان  2000) 1و پیامدها دارد. الولر

تشاد اههفرح شزومآ هک دراد هدیقع ،تسا ه  تسا يقلاخا لئاسم عبات موادم یاحرفه

                                                           
1. Lawler 
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 ص( تساه64     رتنااسآ ار شلاات نایا بواتکم تاقفاوت .)که ناشي از تعارض ارزش

 کرده و شاید از معضالت اخالقي جلوگیری نماید.

 نامزاس  هافرح شزوامآ هئارا یارب تاسسوم و اه  یادر پایان این کتاب، مشارکت

يم مهارف ناریدم یارب ار یرکف ناینب باتک نیا .دریگ دنکبحث قرار مي مداوم مورد

      هافرح شزوامآ هاصرع رد دواخ نامزااس يانیرفآ    عیراست ار موادام یاتا بتوانند نقش

 یریذاپ1        ار يلاصا شاقن تایقفوم هاب يبایتاسد رد راکتاشپ وببخشند. خالقیت، تطبیق

 دارند.

                                                           
1. versatility 



 

 

 

 

 

 

 
 

ای ماداوم را ماورد کااوش قارار      جفری کانتر در ایان کتااب دنیاای آماوزش حرفاه     

هاگدید و تارظن ،دهد ناققحم یاه   تااعلاطا یاراد هاک ار هصرع نیا نلاغاش ومي

    یدایلک دارافا زا هتاسد نیا تاعلاطا ،دنکتجربي و عملي هستند بررسي و تحلیل مي

 هافرح شزومآ هلوقم یرثوم روط هب دناوت   مواهفم ار موادام یا    نایا .دایامن یزااسمي

عناق یاههدننکيم هئارا ار یا     زوامآ یاراب ااضاقت هاکنیا دروام رد دنک شکتاب بحث

   هاب دانناوتای مداوم همچنان افزایش خواهد یافت و موسسات آموزش عالي مي حرفه

یاا اینکاه ایان ناوع     –ای ماداوم پیشاگام باشاند     طور مشتاقانه در ارائه آماوزش حرفاه  

يم اهنامزاس رگید طسوت دناوتهقلاع یاهمهارف هب دنم و هئارا تامدخ یزاسآموزش

 نیا یاهنامزاس يسررب ،باتک     هداننک مهاراف فالتخم یااهاجرا شوند. در بین فصل

هفرح یاهنامزاس ،یا  ناگدناشورف ،يعافتناریغ یاهای مداوم، )انجمن آموزش حرفه

تجاری، مدارس اختصاصي و بیش از همه موسسات آموزش عالي( و چگونگي ارائه 

 هاافرح و لغاااشم هااب ناگدااننک ،عواانتم یاااهخاادمات آموزشااي توسااط ایاان فااراهم 

 رت.تسا شخب نیرتدیفم و نیآموزنده

 مقدمه ناشر
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هفرح شزومآ هئارا یارب يلام یاه  ار موادم یانویسنده مواردی از تقاضا و انگیزه

يم هک دنکهتسیاش و دنمشزرا وحن هب دناوت تاسسوم هجوت دروم یابررسي مي

يم حرطم ار يیاه يخرب دنمزاین هک دنکمختلف قرار بگیرد. او در این کتاب صنعت

 زکرمت هنوگچ هک دهدای مداوم هستند و نشان مي آموزش حرفه از خدمات ضروری

جامعه آمریکا بر تعیین صالحیت، اخذ تاییدیه و پاسخگویي جلب شده است. 

                                                 هفرح یاهتکرش و یا يتنس کرادم یاراد دارفا لابند هب  اموزل یراجت یاهانجمن

 و اهتیحلاص یاهدانشگاهي نیستند اما در عوض خواستار کارکنان دارای مهارت

ای مداوم ابزار جدیدی برای دانشجویان  تایید شده هستند. بنابراین، آموزش حرفه

 اهنآ هب تامدخ هئارا لاح رد یااست که موسسات آموزش عالي به طور فزاینده

 هب یزیمآهستند، با این حال موسسات آموزش عالي برای اینکه به طور موفقیت

 دنهد هساپ نایوجشناد یاههویش يتسیاب هحولرس ار رکفت زا یدیدج یاهخواسته

 اقدامات خود قرار دهند.

ای مداوم درگیر شده است؟ بر  آموزش عالي، تا چه میزان در ارائه آموزش حرفه

 تاسسوم اهنت ،دوشنامیده مي 2و نظریه سازماني 1اساس چیزی که وابستگي منابع

فایرد هدرتسگ یاهيم ت ژیتسرپ یاراد و دننکآموزش عالي مانند موسساتي که اعانه

کافي هستند در موقعیتي قرار دارند که بین مشارکت یا عدم مشارکت در روند 

ای مداوم دست به انتخاب بزنند. ممکن است برخي از موسسات معتبر  آموزش حرفه

ای مداوم بگیرند و تمرکز خود را بیشتر بر ارائه  تصمیم به اجرا و ارائه آموزش حرفه

س یاه دننام تاسسوم رگید .دننک فوطعم يهاگشناد کردم هب يهتنم يتنبرنامه

 و هدرک یراذگدانشگاه هاروارد، بر روی شناختي که از شهرتش وجود دارد سرمایه

                                                           
1. Resource Dependency 

2. Institutional Theory 
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يم هئارا اه .دنکای مداوم را به گستره متنوعي از مخاطبان و سازمان آموزش حرفه

هفرح شزومآ دراو دوخ ی يم موادم یاوش و تدم هک دنتسه رداق و دنآنها به اراده

 يلاع شزومآ هاگ–میزان حضور خود را در این عرصه تعیین و تعریف کنند. تکیه

جلاک و يصوصخ و يتلود یا بناج زا اضاقت شیازفا اب ،يلحم یاهموسسات منطقه

نمجنا و يلحم یراجت یاههفرح یاههفرح شزومآ تامدخ هئارا یارب یا  یاشرکت

تساوخرد نیا هب هکنیا ءزج دنرادن یا نیا .دنهد هساپ اهو چارهمداوم مواجه هستند 

ترورض ی هئارا و ارجا هب مادقا هنانیرفآراک حور و يلام یاهموسسات به واسطه

 رازاب رد دوخ تکراشم هب تاسسوم نیا .دننکای مداوم مي خدمات آموزش حرفه

 ای مداوم ادامه خواهند داد. آموزش حرفه

  1للیزا ای. ولف وند

  

 

                                                           
1. Lisa E. Wolf-Wendel 
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ها و دانش نوین از طریق  به یادگیری مهارتناگزیر بنیان مردم  امروزه با ظهور اقتصاد دانش

هاگشناد ،نایم نیا رد .دنا  زین اهب رگید نامز ره زا شیب ه یوسموسسات آموزش عالي شده

عواملي مانند؛ ظهور  .هستنددر حرکت و تحول متغیر ذینفعان خود  پاسخگویي به نیازهای

 ورود به ها، تقاضای اجتماعي فزاینده برای بنیان، کاهش بودجه دولتي دانشگاه اقتصاد دانش

ده است که آموزش عالي، تغییرات مداوم در تکنولوژی و نیازهای متنوع صنایع باعث ش

های خود تجدید نظر کرده و  آموزش عالي در عقاید و ایده نظام اندرکاران مدیران و دست

را سرلوحه اقدامات خود قرار دهند. رویکرد « مشتری مداری»و « بازار محوری»رویکردهای 

بازار محور در آموزش عالي باعث شده که مدیران در جهت حداک رسازی منابع مالي و 

 ت نمایند.درآمدها حرک

افزون موسسات آموزش عالي بر اثر  از طرف دیگر، در نتیجه گسترش کمي و روز

ها به منابع مالي و امکانات و  تقاضای اجتماعي برای دسترسي به آموزش عالي، نیاز دانشگاه

افزاری چند برابر شده است و مشارکت دانشجویان و ذینفعان  افزاری و نرم تجهیزات سخت

 هدش لیدبت ریذپاناجتنابها به ضرورتي  از منابع مالي مورد نیاز دانشگاهدر تامین بخشي 

رسالت ی عوامل فو  سبب شده است که مدیران آموزش عالي، در کنار  مجموعه است.

 ها شناخت ناشناخته و دانشگاه برای بسط مرزهای دانش، کشف حقیقتکه ازلي و فرا زماني 

 مترجمانپیشگفتار 
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های  ذینفعان، جامعه، صنعت و ... را نیز به ماموریتدارد، پاسخگویي به نیازهای مشتریان، 

 سنتي دانشگاه بیفزایند.

ها و صنایع یکي از  مدت برای سازمان های آموزشي تخصصي و کوتاه ارائه و اجرای دوره

توانند منابع مالي  های بازار محور مدیران آموزش عالي است که از این رهگذر مي استراتژی

و در جهت تعالي دانشگاه برای پاسخگویي هرچه بهتر به قابل توجهي را جذب کرده 

 تیزم افح ترورض ،لغاش دارفا یاذینفعان حرکت کنند. و از طرف دیگر، نیازهای حرفه

 هک تسا هدش ببس یارقابتي از طریق کسب دانش، ضرورت حفا جایگاه شغلي و حرفه

 و یزاسدمآزور هشیدنا رد  امئاد هعماج فلتخم یاه                                               و شناد ءاقتراشاغالن بخش

هاگشناد نایم نیا رد .دنشاب دوخ یاهيم يلاع شزومآ تاسسوم و اه نیرتهب هب دنناوتمهارت

هفرح و نلاغاش یاهیاشخب یاه ار هعماج فلتخم یاهشکل ممکن دانش و مهارت

روزآمد ساخته و ارتقاء دهند. این تقاضا )از طرف شاغالن، متخصصان، ذینفعان و 

هاگشناد بناج زا یا )اهضه )عرضه خدمات آموزش عالي و آموزش حرفهدانشجویان( و عر

 یاهزاین هب هجوت اب زین نایضاقتم و هتفرگ لکش يلاع شزومآ تامدخ رازاب هک دوشباعث مي

 باختنا ،دننزب هنادازآ باختنا هب تسد يشزومآ تامدخ فلتخم ناگدننکخود از بین عرضه

ابت بین عرضه کنندگان و به تبع آن ارتقاء کیفیت آزادانه متقاضیان نیز سبب ایجاد رق

لکش اذل .ددرگهفرح شزومآ و يلاع شزومآ تامدخ رازاب یریگ یاخدمات آموزشي مي

 یک امر اجتناب ناپذیر بوده و برای تمامي طرفین دارای آثار و نتایج م بت خواهد بود. 

نوشته جفری ای « مداومماهیت آموزش  ریتغی: العمر و دانشگاه یادگیری مادام»کتاب 

هفرح شزومآ تامدخ رازاب شرتسگ و یریگ  موادم یاکانتر، به بهترین شکل ممکن شکل

 هب و تسا هدش میظنت لصف شش رد باتک نیا .دنکدر ایاالت متحده را ترسیم و تشریح مي

هفرح شزومآ تامدخ هدنهد هئارا فلتخم یاه  موادم یاطور مفصل موسسات و سازمان

 هدحتم تلاایا لغاش یورین ات تسا هدش ثعاب هک يیاهسي قرار گرفته و ضرورتمورد برر

 هفرح یاه.تسا هتفگ رارق يسررب و ثحب دروم دنروایب یور یاهرچه بیشتر به آموزش



 18/   مقدمه ناشر

 

با نگاهي به وضعیت کشورمان و مقایسه آن با سایر کشورهای جهان و مرور وضعیت 

لکش ؛هک تفگ ناوت تامدخ رازاب یریگميکنوني صنعت و تغییرات مداوم تکنولوژیکي 

بانتجا یا لباقتم یاهزاین نیمات ثعاب و هدوب ریذپانآموزش عالي و آموزش حرفه

 هب باتک نیا هعلاطم ،اذل .دوب دهاوخ تامدخ عون نیا نایضاقتم و ناگدننکعرضه

 ،يلاع شزومآ تاسسوم نیلوئسم و ناریدم ،يلاع شزومآ ماظن ناراکردنا ناریدمدست

نامزاس و اههقلاع و نایوجشناد ،يتامدخ و يتعنص یاههتشر نادنم ،يتیبرت مولع یاهشرکت

 .ددرگآموزش عالي و مدیرت و ... توصیه مي
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