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آمایش سرزمین ،راهبردی برای توسعهی آموزش عالی سالمت
جمیله آقاتبار رودباری  ،1خدیجه بریمانی ،2طاهره آقامیرزایی محلی ،3سعید صفاریان همدانی*4

زمینه و هدف :آمایش سرزمین یك برنامه توسعه بلندمدت است و اساس انواع برنامهریزیهای ملی و منطقهای در
کشورها را تشکیل میدهد .این مطالعه به منظور بررسی نقش آمایش سرزمینی در توسعه آموزش عالی با معرفی یک مدل
اجرایی موفق (آمایش آموزش عالی سالمت) انجام شد.
ش بررسی :این پژوهش کاربردی -تحلیلی و مطالعه اسنادی ،با بررسی گزارشهای عملکرد دانشگاهها و مرا کز ،به
رو 
ویژه دانشگاههای علوم پزشکی در ارتباط با آمایش سرزمین ،بهرهگیری از نظر خبرگان ،مطالعه و بررسی جدیدترین مقاالت
و مستندات در زمینهی موضوع تحقیق در اردیبهشت  1396انجام شد.
یافتهها :با توجه به قرابت و نسبت آموزش عالی با نظریهی توسعه اجتماعی ،برنامهریزی در آموزش عالی از جایگاه
ویژهای در توسعه کشورها برخوردار میباشد .آمایش سرزمین ،به عنوان راهنما و نقشهی راه روشن برای برنامهریزی بخش
آموزش عالی میتواند هدایتكننده نظامهای آموزش عالی به صورتی نظام مند ،پایدار ،مبتنی بر نیاز و مزیتهای منطقهای
و الزامات بین المللی در افق چشم انداز علم و فناوری کشور باشد .نمونه اجرایی و تاثیرگذار برنامه آمایش آموزش عالی در
کشور ،آمایش سرزمینی آموزش عالی سالمت میباشد.
نتیجهگیری :اطالعات حاصل از آمایش سرزمین ،نقشه جامعی برای نشان دادن تواناییها ،قابلیتها ،فرصتها و نقاط
ضعف هر منطقه از کشور بوده ،زمینهساز توسعهی پایدار میباشد .اهمیت نقش آموزش عالی در توسعه كشور ،توجه بیش
از پیش به آن را میطلبد .طراحی و اجرای هدفمند برنامههای آمایش سرزمین آموزش عالی سالمت ،به عنوان الگویی موفق
در سایر بخشهای آموزشی مورد انتظار است.
کلمات كلیدی :آمایش سرزمینی ،آموزش عالی ،آموزش عالی سالمت ،توسعهی پایدار.

دانشجوی دکترای مدیریت آموزش عالی ،دبیرخانه تحول و نوآوری در آموزش ،معاونت آموزشی ،دانشگاه علوم پزشکی بابل ،بابل ،ایرانj.aghatabar@yahoo.com .

.1
 .2دانشجوی دکترای مدیریت آموزش عالی ،واحد امور دانشجویی ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی مازندران ،ساری ،ایران.
 .3دانشجوی دکترای مدیریت آموزش عالی ،گروه مدیریت ،دانشکده مدیریت و فناوری ،دانشگاه علوم و فنون مازندران ،بابل ،ایرانTaghamirzaee@yahoo.com .
 .*4نویسنده مسئول ،گروه علوم تربیتی ،دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،ساری ،ایرانsnhrm3000@gmail.com .
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مقدمه

عوامـل گونا گون نظام اجتماعی -اقتصادی .آمایش سرزمین،
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به مطلوبترین ،عادالنهترین و پایدارترین چینشی که سه

ایجاد تعادل بین سه عنصر انسان ،فضا و فعالیت است که مقوله

مولفه مهم جمعیتی ،سرمایه و منابع طبیعی و محیطی در یک

«مدیریت» ،در ارتباط با انسان ،مفهوم «اقلیم» ،در رابطه با فضا

منطقه یا سرزمین به وجود میآورند ،برنامه آمایش سرزمین

و مقوله «برنامه و برنامهریزی» ،در ارتباط با فعالیت ،برجسته

گفته میشود.

میشود .در حقیقت ،آمایش سرزمین تلفیقی از علوم مدیریت

یکی از سیاستهای هوشمندانهی تصریح شده در نقشه

و اقتصاد ،جغرافیا و جامعه شناسی است[ .]3آمایش سرزمین

جامع علم و فناوری کشور« ،رصد دایمی ظرفیتهای محیطی

مجموعهای از دانشهای جدید است كه هماهنگ و تلفیق یافته

و اقتضائات اجتماعی و تنظیم ظرفیت دانشگاهها در مقاطع و

عمل میكند و به مرور زمان با دید تخصصیتر به آن نگریسته

حوزههای مختلف علمی متناسب با رتبه علمی آنها و نیازهای

میشود [ .]4هدف آمایش سرزمین ،دادن بعد جدیدی بـه

حال و آینده براساس اصول و مالحظات آمایش سرزمین» اعالم

نهــا
برنامهریـزی است که همان نحـوه توزیـع و سـازماندهی انســا 

شده است[ .]1براساس سند چشم انداز  1404آموزش عالی،

تهــا در سراســر ســرزمین میباشد.
و فعالی ـ 

کشورمان باید سرآمد ،رقابتپذیر ،دارای هویت ایرانی ،اسالمی

اﻣﺮوزه ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻣﻬﻢ و اﺳﺎﺳﻲ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ

و پیشتاز در منطقه جنوب غربی آسیا باشد؛ بنابراین آموزش

در رﻫﺒﺮی ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺑﻴﻦالمللی ،ﺑﻠﻜﻪ در ﺑﺴﻴﺎری از ﻣﻮﺳﺴﺎت

عالی باید در راستای اهداف و برنامههای خود ،به جایگاه مورد

ﻣﻠﻲ ،ﻣﻨﻄﻘﻪای و ﻣﺤﻠﻲ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﻣﻄﺮح اﺳﺖ[.]5

انتظار در منطقه برسد .این مهم جز از مسیر آمایش سرزمین و

توسعهی آموزش عالی بر اساس آمایش سرزمین در واقع توزیع

ماموریتگرایی در آموزش عالی ،محقق نمیشود.

منطقی فعالیتهای آموزشی و پژوهشی در مناطق مختلف

هدف اساسی از مدیریت و برنامهریزی آمایش سرزمین توزیع

است .با توجه به این موضوع ،برنامهریزان ،سیاستگذاریهای

فعالیتهای اقتصادی ،اجتماعی ،جمعیتی و ظرفیتهای آشكار

خود را در جهت افزایش بهرهوری در بخش آموزش عالی با مطرح

و پنهان با توجه به تحوالت و دگرگونیهای زمان و نیازهاست

کردن موضوع آمایش آموزش عالی قرار دادهاند .این پژوهش با

كه با دیدی درازمدت و به منظور بهرهبرداری بهینه از امكانات

هدف بررسی آمایش سرزمین و تاثیر و ارتباط آن با آموزش عالی،

آن و همچنین پدیدارکردن نقش و مسئولیت خاص هر منطقه

شناسایی آسیبها و چالشهای آمایش آموزش عالی و ارایهی

براساس توانمندیها و قابلیتهای آن بهطور هماهنگ با

راهکارهایی برای بهبود فرایند برنامهریزی آمایش سرزمین انجام

دیگر مناطق است .براساس این نقش و مسئولیت كه حاصل

شده است.

روندهای طبیعی و قانونمند هر منطقه به شمار میرود و
همچنین برنامهریزیهای منطقهای ،برنامهی توسعه ملی
میتواند در مناطق گونا گون اجرا شود [.]2

ش بررسی
رو 
این پژوهش کاربردی-تحلیلی و مطالعه اسنادی به منظور

سیاست توسعهی علم و فناوری کشور با مطالعات آمایش

بررسی آمایش سرزمین و تاثیر و تعامل دوسویه آن با آموزش

رقم میخورد .آمایش سرزمین عبارت است از برنامهریـزی و

عالی ،شناسایی آسیبها و چالشهای آمایش آموزش عالی،

نهـا
سـازماندادن نحوه اشغال فضا و تعیین محل سـکونت انسـا 

ارایهی راهکارهایی برای بهبود فرایند برنامهریزی آمایش

شهـای بـین
و محـل فعالیتها و تجهیزات و همچنـین کـن 

سرزمین و معرفی برنامه آمایش سرزمین آموزش عالی سالمت،

جمیله آقاتبار رودباری و همکاران

با بررسی سوابق موجود در سازمانها و دانشگاههای کشور و

مختلف جهت مطالعه و برنامهریزی در پهنه سرزمین فراهم

وضعیت اجرایی شدن برنامه آمایش سرزمینی در دانشگاهها،

میآورد[.]7

مقاالت و مستندات مرتبط موجود در زمینهی موضوع تحقیق

بین منطقهای ،بینبخشی و رابطه متقابل بین آنهاست،

در اردیبهشت  1396انجام شد.

سطحی راهبردی را در مقوالت مرتبط با توسعه پیگیری
مینماید .از آنجا که طرح آمایش ملی براساس دادههای

آمایش سرزمین

مناطق در قالب بخشها شکل گرفته است ،خود چهارچوبی

آمایش سرزمینی را میتوان تلفیقی از سه علم جغرافیا،

برای شکلگیری آمایش مناطق کشور محسوب میشود.

اقتصاد و جامعه شناسی دانست که اقدامات ساماندهی و

بدین ترتیب ،منطقه در یک جریان رفت و برگشت اطالعات و

نظامبخشی به فضای طبیعی اجتماعی ،اقتصادی و ملی را

تصمیمگیریها ،در تدوین سیاستها و گزینههای طرح آمایش

دنبال مینماید .در واقع آمایش سرزمین با توجه به عامل انسان،

ملی و تنظیم و تصویب آمایش منطقه ،مشارکت دارد[.]6

محیط و منابع ،نحوه استفادهی بهینه از منابع و امکانات و

با فراهم نمودن زمان ،فضا ،تحرک ،تعامل و شور و مشورت

چگونگی استقرار انسانها در فعالیتها را در فضای جغرافیایی

نامحدود و وسیع ،روشهای درگیر در روش برنامهریزی مشارکتی

ملی و منطقهای ساماندهی مینماید .آمایش سرزمین ،رسیدن

فرصتهای سا کنین را برای بیان ادرا کات ،دیدگاهها و ایدههای

به مطلوبترین توزیع ممکن جمعیت ،توسط بهترین شکل

خود و همچنین برای تدوین و فرمولهکردن و تحکیم نظرات و

توزیع فعالیتهای اقتصادی اجتماعی در پهنه سرزمین است

دیدگاههایشان به منظور جمعآوری دانش و اطالعات برنامهریزی

که امکان ارایهی چارچوبهای توسعه را داشته ،میتواند مبنای

(بر اساس نیازهای واقعی سرزمین و نیازهای مورد انتظار و

اصلی تهیه برنامههای توسعهی منطقهای یا استانی باشد .از

مطلوب) و تهیه پیشنویس برنامه عملیاتی ،افزایش میدهد.

آنجا که سرزمین ،کانون فعالیت و سکونت انسان است ،همواره

عالوه بر برنامهریزی عملیاتی ،دانش برنامهریزی ،شبکههای

در معرض نوعی دخالت ،فعالیتهای عمران و به تعبیر دیگر،

اجتماعی پویا ،سرمایه اجتماعی و قدرت سیاسی ایجاد نموده و

آمایش قرار داشته است؛ از این رو ،آمایش سرزمین را نمیتوان

این منابع را برای به دستآوردن نفوذ در مذا کرات با ذینفعان

موضوع تازهای دانست .آنچه نوآوری محسوب میشود ،تغییر

قدرتمند در مورد گنجاندن جایگزینهای برنامهریزی مشارکتی

هدفمند و برنامهریزی شده آمایش سرزمین و روشهای تهیه و

در برنامههای قانونی به کار میگیرد [.]8

اجرای اینگونه برنامهها است[.]6
یکی از ابعاد آمایش سرزمینی ،بعد علمی آن است؛ زیرا

ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ مدیریت ﺁﻣﺎﻳﺶ ﺳﺮﺯﻣﻴﻦ

محورها و موضوعات آمایش سرزمین را با روش مخصوص مرتب

ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ ﺗﻬﻴﻪ ﺁﻣﺎﻳﺶ ﺳﺮﺯﻣﻴﻦ ﻭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺁﻥ شامل سه مرحلهی

و به عنوان منبع شناخت معتبر ،به منظور مطالعات و تدوین

ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎﺕ ،ﺑﺮﺭﺳـﻲ ﻭﺿـﻊ موجود و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖﺳﻨﺠﻲ ﻭ

طر حهای پایه آمایشی ،در اختیار برنامهریزان و آمایشگران قرار

ﺁﻳﻨﺪﻩنگری میباشد .از جمله اقدامات مرحله سازماندهی

میدهد.آمایش سرزمین مجموعهای از دانش جدید است که

مطالعات ،تجمیع ﻭ ﺟﻤﻊﺑﻨﺪﻱ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﻃﺮحهاﻱ ﺟﺎﻣﻊ

هماهنگیها و زمینههای الزم را برای مشارکت کارشناسان علوم

ﺍﻧﺠـﺎ ﻡﺷـﺪﻩ و یکی از اقدامات مهم در مرحله بررسی وضعیت
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جستجو در سایتهای معتبر اینترنتی و مطالعهی جدیدترین

آمایش سرزمین ،با نگاه کلگرا که در برگیرنده همهی عوامل
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موجود و سنجش قابلیتها ،بررﺳﻲ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﭘﺮﺍﻛﻨﺪﮔﻲ ﻓﻀﺎﻳﻲ

 .5تنظیم استراتژی درازمدت توسعه ملی از ابعاد مختلف،

قابلیتهای ﺗﻮﺳـﻌﻪ و از موارد قابل توجه در مرحله آیندهنگری،

به ویژه استراتژیهای توزیع فضایی جمعیت و فعالیت در

ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺧـﺪﻣﺎﺕ ﺑرجسته در حیطههای ﺑﺎﺯﺭﮔـﺎﻧﻲ،

گسترده سرزمین
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ﭘـﻮﻟﻲ ﻭ ﻣـﺎﻟﻲ ،ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻭ ﺗﻔﺮﻳﺤﻲ ،ﺩﺭﻣﺎنی و ﺗﺨﺼﺼﻲ ،ﺁﻣﻮﺯﺵ

 .6هماهنگی در برنامهریزیهای منطقهای در راستای توسعه

ﻋﺎﻟﻲ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ میباشد[.]9

 .7هماهنگی طوالنیمدت برنامههای میانمدت و برنامههای
بخشی ،ایجاد امكان برای تنظیم برنامههای منطقهای و

ضرورت برنامهریزی آمایش سرزمین
متأسفانه نگرش حا كم در نظام برنامهریزی كشور بیشتر
متمرکز ،بخشینگر و فاقد توجه کافی به توسعه متعادل مناطق

ایجاد پیوستگی و ارتباط منطقی بین طر حهای عمرانی
 .8لزوم توجه به محیط زیست و ضرورت بهرهبرداری بهینه از
منابع طبیعی[.]3

كشور بر اساس ظرفیتهای طبیعی و انسانی آنها است .این
روند موجب افزایش تضاد و رشد نامتعادل در مناطق كشور شده

سیر تحول آمایش سرزمین در ایران

است .بنابر این ،تدوین آمایش سرزمین به عنوان فرآیندی پویا،

سند آمایش سرزمین هر کشور به عنوان راهبرد و استراتژی

منعطف و متناسب با ویژگیهای جغرافیایی مناطق مختلف

ملی و بلندمدت ،حاوی سطوح مختلف برنامهریزیهای ملی،

كشور یك نیاز و ضرورت اساسی است و از این طریق ،امكان رفع

منطقهای ،استانی و محلی است .با وجود سابقه  50ساله

نارساییهای نظام برنامهریزی كشور ،حركت به سمت توسعه

برنامهریزی در ایران ،برنامههای آمایش سرزمین کشور ،به دالیل

متوازن و پایدار ،تحقق عدالت اجتماعی و رونق اقتصادی همه

مختلف و وجود مشکالت اجرایی در برنامههای توسعه کشور،

جانبه فراهم میگردد[ .]10به طور کلی ضرورتهای برنامهریزی

تا سالیان اخیر نتوانسته بود از مرحله مطالعات پایه ،فراتر رود.

آمایش سرزمین به شرح ذیل بیان میگردد:

جدول شماره  ،1دورههای زمانی فعالیتهای آمایش سرزمین در

 .1شناخت سرزمین و حدا كثر استفاده از تواناییهای بالقوه

ایران را به اختصار بیان مینماید .دوره اول به شکلگیری مفهوم

مناطق اعم از منابع طبیعی و انسانی در جهت تحقق

آمایش سرزمین در نظام برنامهریزی ایران محدود میشود .در

اهداف ملی

دوره دوم با به اوج رسیدن عدم تعادل در سطح سرزمین ایران،

 .2توزیع بهتر جمعیت برای منابع طبیعی و فعالیتهای
اقتصادی

ضرورت اتخاذ یک سیاست ملی توسعه مناطق در دولت مطرح
گردید .در این راستا در سال  ۱۳۵۳مرکز آمایش سرزمین در

 .3تقسیم وظایف تخصصی و تعیین نقش و مسئولیت ویژه هر

سازمان برنامه و بودجه تاسیس شد و اولین اقدام برای ایجاد یک

یك از مناطق كشور جهت تحقق اهداف توسعهای ،ملی،

ارگان که متولی طر حهای آمایش سرزمین کشور باشد ،صورت

منطقهایوجلبمشاركتمناطقمختلفبراینیلبهاهداف

گرفت که حاصل آن مطالعات طرح جامع ستیران بود .دوره

 .4وا گذاری ماموریتهای ویژه به مناطق و تخصصیکردن

سوم پس از وقوع انقالب اسالمی ایران به مطالعات طرح آمایش

مناطق در زمینه بعضی از فعالیتها یا صنایع و شكلدادن

سرزمین اسالمی منتهی گردید ،اما مشکالت جنگ مانع از اجرای

به مجموعهای از مناطق دارای كاركردهای مكمل در جهت

سیاستهای آن شد .دوره چهارم همزمان با دوران سازندگی

تأمین اهداف كلی كشور

پس از جنگ تحمیلی بود که آمایش سرزمین نتوانست استقرار
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یابد .دردوره پنجم از سال  1376توجه دوباره به موضوع آمایش

ﯽﺷـﻮد و این اﻓـﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮهوری ﻣﻮﺟﺐ رﺷﺪ
ﺑﻬﺮهوری آنها ﻧﺎﺷﯽ ﻣـ 

سرزمین قوت گرفت که حاصل آن مطالعات نظریه توسعه ملی

اﻗﺘﺼﺎدی و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن ﺗﻮﺳﻌﻪی ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﯽگردد [.]12

گرفت که با اجرایی شدن مصوبهی آمایش سرزمینی آموزش عالی

«ﻣﮑﺎن ﻣﺤﻮر» ﻣﻮرد توجه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰان ﻗﺮار ﮔﺮفتهاند و صاحبنظران

سالمت[ ]1و برنامههای آن ،با شکلگیری کالن مناطق آمایشی،

به این نتیجه رسیدهاند که جهت دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺗﻌﺎدل ﻣﻨﻄﻘﻪای و

تشکیل دبیرخانههای کالن مناطق و در قالب بستههای تحول

اﺳﺘﻔﺎدهﻣﻨﻄﻘﯽوهوشمندانه از اﻣﮑﺎﻧﺎتوتوانمندیهایهرﻣﻨﻄﻘﻪ،

و نوآوری در آموزش علوم پزشکی در دانشگاههای علوم پزشکی

بایستی بیش از پیش بر چگونگی اﺳﺘﻘﺮار و ﺗﺮاﮐﻢ آﻣﻮزشﻋﺎﻟﯽ در

و موسسات آموزش عالی سالمت ،آغاز و مستقرگردید و با پویایی

مناطق ﺗﺄﮐﯿﺪ نمود .در این راستا ،ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ از

بیشتر در ادامهی مسیر حرکت قرار دارد(.جدول شماره )1

جهت تولیدمحوری و مهارتافزایی و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐسازی دورههای
آموزشی ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿتهای فضایی و ﻣﻨﻄﻘﻪای و نیاز جامعه اقدام

آمایش سرزمین آموزش عالی

نمود [ .]13در عصر حاضر ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت مبتنی بر آﻳﻨﺪه آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ و

بحثهایی در مورد ﻧﻘﺶ آﻣﻮزش در ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﺎ

علم و ﻓﻨﺎوری در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰیﻫﺎ و ﺳﻴﺎﺳﺖﮔﺬاریﻫﺎی ﻛﻼن ﺗﺎ ﺟﺎﻳﻲ

دﻫﻪ 1960ﺑﻪ ﺻﻮرت پرا کنده ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﺪ ،ﺗﺎ اینکه ﺗﺌـﻮدور ﺷـﻮﻟﺘﺰ

ﭘﻴﺶ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎری از ﻛﺸﻮرﻫﺎ ،در این راستا طر حهای ﻣﻠﻲ را

ﻧﻈﺮﯾـﻪ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪی اﻧﺴﺎﻧﯽ را ﻣﻄﺮح نمود و اﻓﺰاﯾﺶ درآﻣﺪ ﺳﺮاﻧﻪ

ﺗﻌﺮﻳﻒ و اﺟﺮا نمودهاند و از ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲﻫﺎی ﺣﺎصل از ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ

ﮐﺎرﮔﺮان را ﻧﺎﺷﯽ از ﺳـﺮﻣﺎﯾ ﻪﮔـﺬاری در منابع اﻧـﺴﺎنی ادعا کرد و بنا بر

آﻣﺪه ،ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﺣﻮزه داﻧﺶ و ﻓﻨﺎوری ،ﺑﻪ تدوین ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی

ادعای او ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در اﻧﺴﺎن ﯾﻌﻨﯽ آموزش و پرورش .ﻃﺮﻓﺪاران

استراتژیک ﻣﻲﭘﺮدازﻧﺪ .در ﻛﺸﻮر ﻣﺎ ﻧﻴﺰ نظیر اﻳنگونه اﻗﺪاﻣﺎت ﺷﻜﻞ

اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور ﺑﻮدﻧـﺪ ﮐـﻪ اﻓـﺮادی که دارای ﺗﺤـﺼﯿﻼت ﺑـﺎﻻﺗﺮ

گرفته و در بخشهای مختلف اﻗﺘﺼادی در قالب برنامه آمایش

هستند ،از درآﻣـﺪﻫﺎی بیشتری ﺑﺮﺧﻮردار میشوﻧﺪکه از ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن

سرزمین ﺑﻪ ﺗﺪوﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی راهبردی ﺗﻮﺳﻌﻪی آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ
پرداخته شده است [.]14

جدول شماره  -1سیر آمایش سرزمین در ایران

دوره

بازه زمانی

فعالیتهای آمایش سرزمین

موانع

دوره اول

اوایل دهه  1340تا اوایل دهه 1350

شکلگیری مفهوم آمایش سرزمین

نگرش حا کمیت وقت

دوره دوم

1354-1356

مطالعات طرح جامع ستیران

وقوع انقالب

دوره سوم

1362-1368

مطالعاتطرحآمایشسرزمیناسالمیایران

جنگ  8ساله

دوره چهارم

1368-1376

رکود نسبی

مشکالت سازندگی پس از جنگ

دوره پنجم

1376-1393

مطالعات نظریه پایه توسعه ملی

فراهم نبودن شرایط و ...

دوره ششم

 1394تا کنون

اجرای آمایش سرزمین آموزش عالی سالمت

-

تابستان  -1397دوره  - 27شماره 2

میباشد [ .]11دوره ششم را میتوان از ابتدای سال  1394در نظر

در هزاره سوم ،داﻧﺸﮕﺎهها به عنوان یکی از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻧﻬﺎدﻫﺎی
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تابستان  -1397دوره  - 27شماره 2

آمایش سرزمین ،نوعی برنامهریزی درازمدت برای توزیع

منشا تحولی اساسی در تحقق اهداف آمایش سرزمین باشد .نگاه

بهین ـ ـهتر جمعیت ،امکانات و فعالیتهای مخت ـ ــلف جهـ ــت

آمایش به آموزش نگاهی است كه آموزش را در ارتباط با توسعه،

افزایش رفاه ،بهرهوری ،هماهنگی و توازن جامعه و پل ارتباطی

بهرهوری منابع و توزیع فضایی جمعیت و فعالیت میبیند و تا

برنامههای ملی با برنامههای منطقهای است که برنامهریزی

زمانی که آمایش سرزمین وارد این مقوله نشود ،جامعیت الزم را

نظام آموزش عالی از این قاعده مستثنی نیست؛ آموزش عالی نه

در بر نخواهد داشت [.]16

تنها موجب ترویج دانش گردیده ،بلکه با پیشرفتهای پژوهشی،

هدف از آمایش سرزمینی آموزش عالی ،ایجاد توازن و تعادل در

فناوری و علمی ،منجر به تولید دانش جدید نیز میشود .بر

توسعه آموزش عالی با بهرهگیری از امكانات و قابلیتهای گونا گون

این اساس کمیت و کیفیت دانشگاهها و مرا کز آموزش عالی و

مناطق (استانها) و برپایه اطالعات واقعی از وضع موجود ،امكانات

نقش دانشآموختگان دانشگاهی به عنوان یکی از مهمترین

بالقوه و بالفعل منابع انسانی است .پیادهسازی طرح آمایش

سرمایههای انسانی ،سهمی مضاعف در پیشرفت و اعتالی

آموزش عالی در تدوین برنامههای توسعه دانشگاهها و مؤسسات

اقتصاد ایفا مینماید .سند چشم انداز بیست ساله کشور با نگاه

آموزش عالی در راستای هدفمندسازی آموزش عالی و استفاده

استراتژیک و درازمدت گام ارزشمندی در جهتدهی فعالیتهای

بهینه از سرمایهگذاریها و امکانات موجود ،موجب رشد متوازن و

کشور برای رسیدن به توسعه میباشد و از مهمترین نقاط عطف

متناسب مناطق مختلف کشور و منجر به کاهش جریان مهاجرت

این سند ،توجه ویژه به جایگاه ایران در افق  1404در حوزه علم و

به مرا کز استانهای برخوردار (توسعهیافته) خواهد شد .آمایش

فناوری است.

سرزمین و آموزش عالی تاثیری دوسویه بریکدیگر دارند ،در عین

هیات وزیران در جلسه مورخ  ،1383/8/6بنا به پیشنهاد

حال که فعالیتهای آموزش عالی دارای تاثیراتی برآمایش سرزمین

سازمان مدیریت و برنامهریزی كشور و به استناد اصل یكصد و

است ،برنامه آمایش سرزمین نیز میتواند به صورت یک راهنما،

سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ضوابط ملی

در تنظیم برنامههای آموزش عالی تاثیرگذار باشد[ .]17طراحی و

آمایش سرزمین را تصویب نمود .در این سند ،توسعهی علوم،

استقرار نظام برنامهریزی مبتنی بر آمایش سرزمین ،بستری مهم و

آموزش ،پژوهش و فنآوری و توسعه و تجهیز مرا كز آموزشی،

ضروری برای تحول آموزش عالی و به دنبال آن توسعه همه جانبه

پژوهشی ،شهركها و پاركهای علـم و فـنآوری كشور با تأ كید

نظام آموزش عالی در جهت توسعه پایدار کشور است.

بر توسعهی فـنآوریهای نوین و متناسب با نیازهای ملی و
منطقهای و با تكیه بر توانمندیها و استعدادهای بومی هر

اهداف آمایش سرزمینی آموزش عالی

منطقه در راستای كاهش سهم منابع طبیعی و افزایش سهم در

برخی از اهداف آمایش سرزمینی آموزش عالی عبارتند از:

تولیدات ملی ،مورد تا کید قرار گرفته است[.]15
توجه به بخش آموزش در آمایش از اهمیت بسزایی

• •متناسبسازی توسعه آموزش عالی با نیازهای استانی ،ملی،
منطقهای و بین المللی

برخوردار است .توجه آمایش به مقولهی آموزش به علت نقش

• •ایجاد تناسب بینرشتهها و اهداف آموزش عالی

تعیینكننده عنصر انسان در آمایش سرزمین اهمیت دو چندان

• •بازنگری و تدوین برنامههای درسی متناسب با اهداف

پیدا میکند .بدون توجه به تفکر ،رفتار و مهارت سرمایه انسانی،
بهترین برنامهها و فعالیتها برای بهرهوری هر چه بهتر و بیشتر
از منابع و اجرای موفقترین شكل سازماندهی فضا ،نمیتواند

آموزش عالی به ویژه در حوزه علوم انسانی
• •ساختاردهی و ایجاد نهاد تضمین کیفیت و نظارت مستمر
بر آموزش عالی
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• •ایجاد ارتباط موثر بین دانشگاهها و دستگاههای اجرایی و

 .3استفاده از منابع انسانی متخصص و کارآمد

مهارت و بهکارگیری یافتههای علمی در جامعه و اصالح و به

 .5تدوین و تنظیم سند چشمانداز برای بیان صحیح آرمانها

روزرسانی زیرساختها و ساختار مدیریت آموزش دانشگاهها

به نحوی که برای همگان گویا و قابل درک و فهم بوده ،به

و ورود به بازار کار
• •حمایت از تولید علم و فناوری بومی در تمام حوزههای
علمی[]6

اندازهی کافی برانگیزاننده باشد.
 .6استفاده از خرد جمعی ،به ویژه مشارکت ذینفعان و بخش
خصوصی
 .7توسعهی دانش فنی آمایش سرزمین و ایجاد این رشته در
مرا کز دانشگاهی و تحقیقاتی

آسیبهای آمایش آموزش عالی در ایران
 .1چالش علمی و نظریهپردازی در حوزه دانشگاه و ماهیت آن

 .8درنظرگرفتن جایگاهی برای مرکز آمایش سرزمین در نظام
آموزش عالی کشور [.]11

شامل :تنوع دیدگاهها و نظریههای توسعه آمایش آموزش
عالی ،ناهماهنگی استراتژی و رویکرد فکری نظام یکپارچه

برنامه آمایش سرزمین آموزش عالی سالمت

طراحی و برنامهریزی توسعه سرزمینی

در سالهای اخیر ،با عنایت به شرایط كشور در مورد منابع

 .2چالش بخشینگری به آمایش آموزش عالی و تعدد مرا کز
تصمیمگیری
 .3ناهماهنگی بین دانشگاه  ،جامعه و صنعت در برنامه آمایش
آموزش عالی

انسانی حوزهی سالمت ،زمان آن فرا رسید تا گسترش فعالیت
دانشگاههای موجود و راهاندازی مرا كز جدید ،در یك فرایند
جدید و مهندسی مجدد سازماندهی و هدفمند شود كه این
امر در قالب سند آمایش سرزمینی آموزش عالی سالمت طی

 .4عدم جامعیت در طراحی مطالعات آمایش آموزش عالی

سالیان در وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكی در حال

 .5چالش مدیریتی و سیاسی نظام آمایش آموزش عالی

پیگیری بود [ .]17جهت ارتقای بهرهوری ،توزیع عادالنه منابع،

 .6چالش ضعف نظارت و ارزیابی برای توسعه کمی و کیفی

ایجاد فرصتهای برابر ،جلوگیری از تكرار فعالیتهای مشابه،

آمایش آموزش عالی

استفاده از مزیتهای منطقهای ،تمركززدایی و تجمیع امكانات،

 .7چالش مشارکت نخبگان

ترغیب دانشگاههای علوم پزشكی به مشاركتهای ملی و پایدار

 .8چالش عدم وجود نهادی فرابخشی برای آمایش آموزش

و توسعه هدفمند آموزش عالی سالمت در مناطق مختلف

عالی

كشور ،وا گذاری قسمتی از اختیارات ستادی وزارت ،بهرهگیری از
تجربیات كشورهای توسعهیافته ،طرح آمایش سرزمین آموزش

راهکارهایی برای بهبود فرایند برنامهریزی آمایش سرزمین

عالی سالمت بر پایه مطالعات انجام شده در وزارت بهداشت

 .1تعریف جامع و صحیح و صریح از آمایش سرزمین و مفاهیم

تدوین و به شورای عالی انقالب فرهنگی ارایه شد [ .]18آمایش

مرتبط با آن به صورت یک سند قانونی به منظور ایجاد یک

سرزمینی آموزش عالی سالمت ،سیاستی است كه وزارت

دیدگاه یکپارچه در بین همه افراد ،گروهها و سازمانها

بهداشت ،درمان و آموزش پزشكی بر اساس اسناد باالدستی

 .2ایجاد نظام و ساختار تشکیالتی مستقل و قدرتمند

اتخاذ نموده ،اجراییشدن آن را به طور مستمر رصد و پیگیری
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بخشهای غیردولتی به ویژه ارتباط با صنعت جهت ارتقای

 .4طراحی نظام برنامهریزی مبتنی بر آمایش سرزمین

• •تربیت و توانمندسازی دانشآموختگان در راستای کارآفرینی
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مینماید .تدوین سند آمایش سرزمینی آموزش نظام سالمت از

فراهم کرد .با تصویب این سند و ابالغ آن ،ضمن تشکیل کالن

سالها قبل در مجموعه وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكی

مناطق آمایشی کشور ،کلیه امور مرتبط با آموزش علوم پزشکی در

آغاز شد و پس از جلسات كارشناسی متعدد در جلسه شماره

قالب این مصوبه اجرایی میشود که اقدامات صورت گرفته در

 726مورخ 1394/2/8شورای عالی انقالب فرهنگی مصوب

این راستا را میتوان در دو بخش اقدامات به عمل آمده در وزارت

گردید .با تشکیل کالن مناطق آمایشی و دبیرخانههای مرتبط،

بهداشت و اقدامات مناطق آمایشی دستهبندی نمود.

بسترسازی مناسب جهت اجرای برنامههای بستههای تحول و
نوآوری در آموزش پزشکی در مناطق با رویکرد عدالتمحوری و
جلوگیری از تمرکز منابع و تجهیزات نرمافزاری و سختافزاری در

اهم دستاوردهای اجراییسازی برنامه آمایش سرزمینی
آموزش عالی سالمت

مناطق بیشتر برخوردار و مرا کز استانها ،عملیاتینمودن آمایش

راهاندازی مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش علوم پزشکی،

سرزمینی در راستای بومیگزینی ،تمرکززدایی ،ماموریتگرایی

ابالغ استانداردهای اعتباربخشی موسسهای و اعتباربخشی

و عدالتمحوری ،نهادینهسازی خالقیت و نوآوری ،مهندسی

آموزشی پژوهشی مرا کز آموزشی درمانی و انجام خودارزیابی و

مجدد فرآیندها با توجه به الزامات عصر امروز از اقداماتی است

ارزیابی بیرونی دانشگاههای علوم پزشکی ،تدوین سند نقشه

که در برنامه آمایش سرزمینی آموزش عالی سالمت مورد توجه و

توسعه علمی دانشگاههای علوم پزشکی ،تدوین برنامههای

تا کید قرار گرفته است [.]19

درسی نوین متناسب با نیازهای ملی ،تشکیل دبیرخانههای

برنامههای تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشكی به منظور

کالن مناطق آمایشی و دبیرخانههای تحول و نوآوری در آموزش

ارتقای پاسخگویی نظام سالمت به نیازهای جامعه و تأمین منابع

عالی علوم پزشکی در دانشگاهها ،ایجاد بستر مشارکت بخش

انسانی مورد نیاز ،تدوین و الگوی اجرایی آن با توجه به بستر فراهم

خصوصی در آموزش عالی سالمت ،تدوین برنامه بینالمللیسازی

شده در مناطق آمایشی كشور تنظیم گردید .با توجه به مطالعات

دانشگاههای علوم پزشکی و اعتباربخشی بینالمللی برخی

نیازسنجی آموزش علوم پزشكی صورت گرفته در وزارت بهداشت،

دانشگاههای علوم پزشکی ،دستیابی به استانداردهای جهانی

حدود 50ماموریت احصاشده تحت عنوان بسته های تحول و

در واحدهای آموزشی ،راهاندازی رشتههای تخصصی مبتنی بر

نوآوری در آموزش علوم پزشکی احصا شد و در قالب مدل با توجه

نیازسنجی ،ساماندهی عناوین و برنامههای اولویت ملی آموزش

به ظرفیتها و نیازهای هر منطقه ،با انعقاد تفاهمنامههایی به

مداوم ،اعتباربخشی مرا کز و برنامههای آموزش مداوم ،توسعهی

مناطق آمایشی واسپاری شد [ .]20در حال حاضر پس از گذشت

آموزشهای مهارتی حرفهای ،تدوین سند توسعه علمی کشور و

حدود دو سال از اجرای سند آمایش سرزمینی آموزش عالی

تدوین برنامههای درسی نوین متناسب با نیاز ملی و منطقهای

سالمت ،تحول شگرفی در روند فعالیتها ،الگوی ارتباطات و

و راهاندازی دانشگاه علوم پزشکی مجازی در راستای توسعه

خدمات دانشگاههای علوم پزشکی به ویژه خدمات آموزشی

آموزش مجازی در آموزش عالی سالمت از اهم دستاوردهای

حاصل شده است ،بطوری که شاهد دستاوردهای عظیمی در

اجراییشدن آمایش سرزمینی و به تبع آن برنامه تحول و نوآوری

کشور میباشیم.

در آموزش پزشکی بوده است [.]21

تصویب سند آمایش سرزمینی آموزش عالی سالمت ،مسیر
همواری را برای ماموریتگرایی در حوزه آموزش علوم پزشکی

جمیله آقاتبار رودباری و همکاران

بحث

عالوه بر ایجاد هماهنگیهای بینبخشی ،با منسجمنمودن

آن میتوان با توجه به معیارها ،توزیع شاخصهایی را درگسترهی

برنامهها برای دستیابی به رشد و توسعه بهره گیرد .تحقق یک

سرزمین مورد مطالعه و کاوش قرار داد و به عنوان بستر و پایهای

نظام ارایه خدمات آموزشی اثربخش که بتواند منجر به تولید

برای سیاستگذاریهای اجرایـ ــی در نظر گرفت .از ویژگیهای

خدمات اجتماعی ،اقتصادی با کیفیت و تربیت نیروهای انسانی

محوری این برنامه ،جام ـ ـعنگری ،ماموریتگرای ـ ــی ،پویای ـ ــی،

کارا و سرمایههای اجتماعی جهت نیل به توسعه در کشور شود،

عدالتمحوری ،توجـ ــه به مزیتهای منطقهای و نق ـشآفرینی

مستلزم پیادهسازی الگوی برنامهریزی آمایش سرزمینی آموزش

انسان ،اقلیم و مدیریت است .با عنایت به اهمیت آموزش عالی

عالی است.

و نقش آن در توسعه كشور ،توجه بیش از پیش به آن از این نظر
نتیجهگیری

توسعه را تحت تاثیر قرار دهد ،ضروری به نظر میرسد .متاسفانه

راهبردهای آمایش سرزمین ،با لحاظنمودن برنامهریزی

در سالهای اخیر ،کشور شاهد رشد بیرویه برخی دانشگاهها و از

فضایی و با توجه به شرایط و نیازها و اولویتهای منطقهای

طرفی محرومیت برخی واحدهای آموزش عالی بوده است؛ از این

موجب رشد همه جانبه و انسجامبخشی به برنامههای توسعه

رو ،توجه به بخش آموزش عالی در برنامهریزی آمایش سرزمین

به ویژه توسعه آموزش عالی که بستری برای توسعه پایدار

از اهمیت بسزایی برخوردار است .بکارگیری استراتژیهای

میباشد ،میگردد .تحول آموزش عالی کشور در گرو برنامهریزی

آمایش سرزمین با تا کید بر منسجمنمودن منابع و امکانات

آمایش سرزمین است .در سند چشمانداز کشور بر آمایش

و برنامهریزی ،براساس توانمندیها و نیازهای منطقهای و

سرزمینی آموزش عالی به عنوان مبنای رشد و توسعهی کشور

شرایط اقلیمی در فضای آ کادمیک کشور بسیار ضروری است.

تا کید شده است؛ تا آنجا كه یكی از راههای دستیابی کشور به

برنامهریزی در آموزش عالی بدون در نظر گرفتن آمایش سرزمین،

جایگاه اول در منطقه ،توجه به علم و فناوری میباشد .نمونه

موجب رشد تکقطبی ،بخشی و برخورداری بیشتر و بالعکس

اجرایی برنامه آمایش سرزمین آموزش عالی در کشور ،سند

محرومیت برخی مناطق از خدمات آموزش عالی و در نتیجه

آمایش سرزمینی آموزش عالی سالمت میباشد که پس از تصویب

توسعه نامتوازن و بعضا نامتناسب با شرایط و نیازهای مناطق

در شورای عالی انقالب فرهنگی برای اجرا به دانشگاههای علوم

میگردد .عدم همسویی اهداف ،ناهماهنگی و بخشینگری و

پزشکی و موسسات آموزش عالی کشور ابالغ گردید .این برنامه،

توجه صرف به نظریهپردازی و بعضا اعمال سلیقه در برنامهریزی

بستر شکلگیری بستههای تحول و نوآوری در آموزش علوم

آموزش عالی ،ضمن هدردادن منابع و امکانات ،رسالت نظام

پزشکی گردید که در حال حاضر در دانشگاههای علوم پزشکی

آموزش عالی را با چالشهای مواجه مینماید که از جمله آنها،

کشور بر اساس ماموریتگرایی و برنامهمحوری و با توجه به نیازها

چالش در ایجاد آموزش پاسخگو و عدالتمحور و ارتباط ضعیف

و مزیتهای خاص منطقهای در حال اجرا بوده ،دستاوردهایی

دانشگاهها و مرا کز آموزش عالی با صنعت و جامعه میباشد.

به همراه داشته است .پیشنهاد میگردد ،با پایش هدفمند و

دستیابی به توسعه پایدار ،نیازمند برنامهریزیهای هدفمند

مستمر و رصد برنامههای جاری آمایش سرزمینی ،اثربخشی این

و مبتنی بر مزیتها و قابلیتهای منطقهای میباشد .نظام

برنامه مورد بررسی قرار گیرد و در صورت تایید ،به عنوان الگویی

برنامهریزی مبتنی بر آمایش سرزمین ،این قابلیت را دارد که

موفق در سایر بخشهای آموزشی اجرا گردد.
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آمایش سرزمین یك برنامه توسعه بلندمدت است كه براساس

برنامهریزیهای بخشی و جهتدهی به آنها ،از نتایج اجرای

که بهبود شاخصهای آموزش عالی میتواند دیگر شاخصهای
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Spatial planning: An strategy for development of health higher education

Jamileh Aqatabar Roudbari1, Khadijeh Barimani2, Tahereh Aghamirzaee Mahalli3,
Said Saffarian Hamedani *4

Abstract:
Background and Objective: Spatial planning is a long-term development program and it constitutes the

basis of national and regional planning in country. This study was performed in order to investigate the role of
spatial planning in the development of higher education by introducing a successful performance model (higher
education health treatment).
Methods and Materials: This applied – analytical research and reading documents, by studying the records

of universities in the country in terms of spatial planning program, searching on the related websites وThe use of
experts Opinion and study of the most recent articles and documents about the research subject was conducted
in May 2017.
Results: Due to the affinity and the ratio of higher education with the theory of social development, planning

in higher education in countries developments has an especial place. Spatial planning as a guide and a map
of clear path for higher education planning can be the leader of higher education systems which is regular,
sustainable, based on regional needs and advantages and International obligations in the Vision Science and
Technology.Effective Implementation sample of spatial planning for higher education in the country,is the spatial
planning of health higher education.
Conclusion: Data from spatial planning, which was the Comprehensive map to show the abilities, capabilities,

opportunities and weaknesses of each region of the country, is a preparation of sustainable development. The
importance of the role of higher education in the development of countries, requires more attention to it. Design
and implementation of targeted spatial planning of health higher education as a successful model in other
educational sectors is expected.
Keywords: Spatial Planning, Higher Education, Health Higher Education, Sustainable Development
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