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آمایش سرزمین، راهبردی برای توسعه ی آموزش عالی سالمت   

جمیله آقاتبار رودباری 1، خدیجه بریمانی2، طاهره آقامیرزایی محلی3، سعید صفاریان همدانی4*

زمینه و هدف: آمایش سرزمین یك برنامه توسعه بلندمدت است و اساس انواع برنامه ریزی های ملی و منطقه ای در 

کشورها را تشکیل می دهد. این مطالعه به منظور بررسی نقش آمایش سرزمینی در توسعه آموزش عالی با معرفی یک مدل 

اجرایی موفق )آمایش آموزش عالی سالمت( انجام شد.

کز، به  گزارش های عملکرد دانشگاه ها و مرا کاربردی- تحلیلی و مطالعه اسنادی، با بررسی  روش  بررسی: این پژوهش 

ویژه دانشگاه های علوم پزشکی در ارتباط با آمایش سرزمین، بهره گیری از نظر خبرگان، مطالعه و بررسی جدید ترین مقاالت 

و مستندات در زمینه ی موضوع تحقیق در اردیبهشت 1396 انجام شد.

یافته ها: با توجه به قرابت و نسبت آموزش عالی با نظریه  ی توسعه اجتماعی، برنامه ریزی در آموزش عالی از جایگاه 

کشورها برخوردار می باشد. آمایش سرزمین، به عنوان راهنما و نقشه ی راه روشن برای برنامه ریزی بخش  ویژه ای در توسعه 

آموزش عالی می تواند هدایت کننده نظام های آموزش عالی به صورتی نظام مند، پایدار، مبتنی بر نیاز و مزیت های منطقه ای 

کشور باشد. نمونه اجرایی و تاثیر گذار برنامه آمایش آموزش عالی در  و الزامات بین المللی در افق چشم انداز علم و فناوری 

کشور، آمایش سرزمینی آموزش عالی سالمت می باشد.

نتیجه گیری: اطالعات حاصل از آمایش سرزمین، نقشه جامعی برای نشان دادن توانایی ها، قابلیت ها، فرصت ها و نقاط 

کشور، توجه بیش  کشور بوده، زمینه ساز توسعه ی پایدار می باشد. اهمیت  نقش آموزش عالی در توسعه  ضعف هر منطقه از 

از پیش به آن را می طلبد. طراحی و اجرای هدفمند برنامه های آمایش سرزمین آموزش عالی سالمت، به عنوان الگویی موفق 

در سایر بخش های آموزشی مورد انتظار است.

كلیدی: آمایش سرزمینی، آموزش عالی، آموزش عالی سالمت، توسعه ی پایدار. كلمات 
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آمایش سرزمین، راهبردی برای توسعه ی آموزش عالی سالمت

مقدمه

که سه  به مطلوب ترین، عادالنه ترین و پایدارترین چینشی 

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

سرزمین  آمایش  برنامه  می آورند،  وجود  به  سرزمین  یا  منطقه 

گفته می شود.

 یکی از سیاست های هوشمندانه ی تصریح شده در نقشه 

کشور، »رصد دایمی ظرفیت های محیطی  جامع علم و فناوری 

و اقتضائات اجتماعی و تنظیم ظرفیت دانشگاه ها در مقاطع و 

حوزه های مختلف علمی متناسب با رتبه علمی آن ها و نیازهای 

حال و آینده براساس اصول و مالحظات آمایش سرزمین« اعالم 

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

کشورمان باید سرآمد، رقابت پذیر، دارای هویت ایرانی، اسالمی 

آموزش  بنابراین  باشد؛  آسیا  غربی  جنوب  منطقه  در  پیشتاز  و 

عالی باید در راستای اهداف و برنامه های خود، به جایگاه مورد 

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

ماموریت گرایی در آموزش عالی، محقق نمی شود. 

هدف اساسی از مدیریت و برنامه ریزی آمایش سرزمین توزیع 

فعالیت های اقتصادی، اجتماعی، جمعیتی و ظرفیت های آشکار 

نیازهاست  و  زمان  و دگرگونی های  به تحوالت  توجه  با  پنهان  و 

که با دیدی درازمدت و به منظور بهره برداری بهینه از امکانات 

آن و همچنین پدیدار کردن نقش و مسئولیت خاص هر منطقه 

با  هماهنگ  به طور  آن  قابلیت های  و  توانمندی ها  براساس 

که حاصل  براساس این نقش و مسئولیت  دیگر مناطق است. 

و  می رود  شمار  به  منطقه  هر  قانونمند  و  طبیعی  روندهای 

ملی  توسعه  برنامه ی  منطقه ای،  برنامه ریزی های  همچنین 

گون اجرا شود ]2[. گونا می تواند در مناطق 

کشور با مطالعات آمایش  سیاست توسعه ی علم و فناوری 

و  برنامه ریـزی  از  است  عبارت  سرزمین  آمایش  می خورد.  رقم 

سـازمان دادن نحوه اشغال فضا و تعیین محل سـکونت انسـان هـا 

بـین  کـنش هـای  همچنـین  و  تجهیزات  و  فعالیت ها  محـل  و 

سرزمین،  آمایش  اقتصادی.  اجتماعی-  نظام  گون  گونا عوامـل 

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

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

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

می شود. در حقیقت، آمایش سرزمین تلفیقی از علوم مدیریت 

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

مجموعه ای از دانش های جدید است که هماهنگ و تلفیق یافته 

نگریسته  آن  به  با دید تخصصی تر  زمان  به مرور  و  عمل می کند 

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

برنامه ریـزی است که همان نحـوه توزیـع و سـازماندهی انســان هــا 

و فعالیــت هــا در سراســر ســرزمین می باشد.

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

موسسات  از  بسياری  بلكه در  بين المللی،  سازمان های  رهبری  در 

است]5[.  مطرح  جهان  سراسر  در  محلي  و  منطقه ای  ملي، 
توسعه ی آموزش عالی بر اساس آمایش سرزمین در  واقع توزیع 

مختلف  مناطق  در  پژوهشی  و  آموزشی  فعالیت های  منطقی 

است. با توجه به این موضوع، برنامه ریزان، سیاستگذاری های 

خود را در جهت افزایش بهره وری در بخش آموزش عالی با مطرح 

کردن موضوع آمایش آموزش عالی قرار داده اند. این پژوهش با 

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

شناسایی آسیب ها و چالش های آمایش آموزش عالی و ارایه ی 

راهکارهایی برای بهبود فرایند برنامه ریزی آمایش سرزمین انجام 

شده است.

روش  بررسی

کاربردی-تحلیلی و مطالعه اسنادی به منظور  این پژوهش 

آموزش  با  آن  دوسویه  تعامل  و  تاثیر  و  سرزمین  آمایش  بررسی 

عالی،  آموزش  آمایش  چالش های  و  آسیب ها  شناسایی  عالی، 

آمایش  برنامه ریزی  فرایند  بهبود  برای  راهکارهایی  ارایه ی 

سرزمین و معرفی برنامه آمایش سرزمین آموزش عالی سالمت، 
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جمیله  آقاتبار رودباری و همکاران

و  کشور  دانشگاه های  و  سازمان ها  در  موجود  سوابق  بررسی  با 

دانشگاه ها،  در  سرزمینی  آمایش  برنامه  شدن  اجرایی  وضعیت 

اینترنتی و مطالعه ی جدیدترین  جستجو در سایت های معتبر 

مقاالت و مستندات مرتبط موجود در زمینه ی موضوع تحقیق 

در اردیبهشت 1396 انجام شد.

آمایش سرزمین

جغرافیا،  علم  سه  از  تلفیقی  می توان  را  سرزمینی  آمایش 

و  ساماندهی  اقدامات  که  دانست  شناسی  جامعه  و  اقتصاد 

را  ملی  و  اقتصادی  اجتماعی،  طبیعی  فضای  به  نظام بخشی 

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

و  امکانات  و  منابع  از  بهینه  استفاده ی  نحوه  منابع،  و  محیط 

چگونگی استقرار انسان ها در فعالیت ها را در فضای جغرافیایی 

ملی و منطقه ای ساماندهی می نماید. آمایش سرزمین، رسیدن 

شکل  بهترین  توسط  جمعیت،  ممکن  توزیع  مطلوب ترین  به 

اقتصادی اجتماعی در پهنه سرزمین است  توزیع فعالیت های 

که امکان ارایه ی چارچوب های توسعه را داشته، می تواند مبنای 

از  باشد.  استانی  یا  توسعه ی منطقه ای  برنامه های  تهیه  اصلی 

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

دیگر،  تعبیر  به  و  عمران  فعالیت های  دخالت،  نوعی  معرض  در 

آمایش قرار داشته است؛ از این رو، آمایش سرزمین را نمی توان 

تغییر  نوآوری محسوب می شود،  آنچه  تازه ای دانست.  موضوع 

هدفمند و برنامه ریزی شده آمایش سرزمین و روش های تهیه و 

اجرای این  گونه برنامه ها است]6[.  

زیرا  است؛  آن  علمی  بعد  سرزمینی،  آمایش  ابعاد  از  یکی 

محورها و موضوعات آمایش سرزمین را با روش مخصوص مرتب 

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

طرح های پایه آمایشی، در اختیار برنامه ریزان و آمایشگران قرار 

که  از دانش جدید است  می دهد.آمایش سرزمین مجموعه ای 

کارشناسان علوم  هماهنگی ها و زمینه های الزم را برای مشارکت 

فراهم  سرزمین  پهنه  در  برنامه ریزی  و  مطالعه  جهت  مختلف 

می آورد]7[.  

که در برگیرنده همه ی عوامل  کل گرا  آمایش سرزمین، با نگاه 

آن هاست،  بین  متقابل  رابطه  و  بین بخشی  منطقه ای،  بین 

پی گیری  توسعه  با  مرتبط  مقوالت  در  را  راهبردی  سطحی 

داده های  براساس  ملی  آمایش  طرح  که  آن جا  از  می نماید. 

چهارچوبی  خود  است،  گرفته  شکل  بخش ها  قالب  در  مناطق 

می شود.  محسوب  کشور  مناطق  آمایش  شکل  گیری  برای 

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

گزینه های طرح آمایش  تصمیم گیری ها، در تدوین سیاست ها و 

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

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

نامحدود و وسیع، روش های درگیر در روش برنامه ریزی مشارکتی 

کات، دیدگاه ها و ایده های  کنین را برای بیان ادرا فرصت های سا

خود و همچنین برای  تدوین و فرموله کردن و تحکیم نظرات و 

دیدگاه هایشان به منظور جمع آوری دانش و اطالعات برنامه ریزی 

و  انتظار  مورد  نیازهای  و  سرزمین  واقعی  نیازهای  اساس  )بر 

مطلوب( و تهیه پیش نویس  برنامه عملیاتی، افزایش می دهد. 

شبکه های  برنامه ریزی،  دانش  عملیاتی،  برنامه ریزی  بر  عالوه 

اجتماعی پویا، سرمایه اجتماعی و قدرت سیاسی ایجاد نموده و 

کرات با ذی نفعان  این منابع را برای به دست آوردن نفوذ در مذا

گنجاندن جایگزین های برنامه ریزی مشارکتی  قدرتمند در مورد 

کار می گیرد ]8[. در برنامه های قانونی به 

فرايند مدیریت آمايش سرزمین
فرايند تهيه آمايش سرزمين و مديريت آن شامل سه مرحله ی 
و  قابليت سنجي  و  موجود  وضـع  بررسـي  مطالعـات،  سازماندهي 
سازماندهی  مرحله  اقدامات  جمله  از  می باشد.  آينده نگری 
جامع  طرح هاي  مطالعات  جمع بندي  و  تجمیع  مطالعات، 

وضعیت  بررسی  مرحله  در  مهم  اقدامات  از  یکی  و  انجـام شـده 
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آمایش سرزمین، راهبردی برای توسعه ی آموزش عالی سالمت

فضايي  پراكندگي  چگونگي  موجود و سنجش قابلیت ها، بررسي 

قابلیت های توسـعه و از موارد قابل توجه در مرحله آینده نگری، 

بازرگـاني،  حیطه های  در  برجسته  خـدمات  استقرار  نظام  طراحي 
آموزش  تخصصي،  و  درمانی  تفريحي،  و  فرهنگي  مـالي،  و  پـولي 

عالي و خدمات پشتيباني توليد می باشد]9[.

ضرورت  برنامه ریزی آمایش سرزمین 

بیشتر  کشور  برنامه ریزی  نظام  در  کم  حا نگرش  متأسفانه 

کافی به توسعه متعادل مناطق  متمرکز، بخشی نگر و فاقد توجه 

این  انسانی آن ها است.  و  بر اساس ظرفیت های طبیعی  کشور 

روند موجب افزایش تضاد و رشد نامتعادل در مناطق کشور شده 

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

مختلف  مناطق  جغرافیایی  ویژگی های  با  متناسب  و  منعطف 

کشور یك نیاز و ضرورت اساسی است و از این طریق، امکان رفع 

کشور، حرکت به سمت توسعه  برنامه ریزی  نارسایی های نظام 

متوازن و پایدار، تحقق عدالت اجتماعی و رونق اقتصادی همه 

کلی ضرورت های برنامه ریزی  جانبه فراهم می گردد]10[. به طور 

آمایش سرزمین به شرح ذیل بیان می گردد:

کثر استفاده از توانایی های بالقوه  شناخت سرزمین و حدا  .1

تحقق  جهت  در  انسانی  و  طبیعی  منابع  از  اعم  مناطق 

اهداف ملی

فعالیت های  و  طبیعی  منابع  برای  جمعیت  بهتر  توزیع   .2

اقتصادی

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

ملی،  توسعه ای،  اهداف  تحقق  جهت  کشور  مناطق  از  یك 

منطقه ای و جلب مشارکت مناطق مختلف برای نیل به اهداف

تخصصی کردن  و  مناطق  به  ویژه  ماموریت های  گذاری  وا  .4

مناطق در زمینه بعضی از فعالیت ها یا صنایع و شکل دادن 

کارکردهای مکمل در جهت  به مجموعه ای از مناطق دارای 

کلی کشور تأمین اهداف 

مختلف،  ابعاد  از  ملی  توسعه  دراز مدت  استراتژی  تنظیم   .5

به ویژه استراتژی های توزیع فضایی جمعیت و فعالیت در 

گسترده سرزمین

هماهنگی در برنامه ریزی های منطقه ای در راستای توسعه  .6

هماهنگی طوالنی مدت برنامه های میان مدت و برنامه های   .7

بخشی، ایجاد امکان برای تنظیم برنامه های منطقه ای و 

ایجاد پیوستگی و ارتباط منطقی بین طرح های عمرانی

لزوم توجه به محیط زیست و ضرورت بهره برداری بهینه از   .8

منابع طبیعی]3[.

سیر تحول آمایش سرزمین در ایران

کشور به عنوان راهبرد و استراتژی  سند آمایش سرزمین هر 

ملی و بلندمدت، حاوی سطوح مختلف برنامه ریزی های ملی، 

ساله   50 سابقه  وجود  با  است.  محلی  و  استانی  منطقه ای، 

برنامه ریزی در ایران، برنامه های آمایش سرزمین کشور، به دالیل 

کشور،  مختلف و وجود مشکالت اجرایی در برنامه های توسعه 

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

جدول شماره 1، دوره های زمانی فعالیت های آمایش سرزمین در 

ایران را به اختصار بیان می نماید. دوره اول به شکل گیری مفهوم 

آمایش سرزمین در نظام برنامه ریزی ایران محدود می شود. در 

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

ضرورت اتخاذ یک سیاست ملی توسعه مناطق در دولت مطرح 

در  سرزمین  آمایش  مرکز   1353 سال  در  راستا  این  در  گردید. 

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

کشور باشد، صورت  که متولی طرح های آمایش سرزمین  ارگان 

دوره  بود.  ستیران  جامع  طرح  مطالعات  آن  حاصل  که  گرفت 

سوم پس از وقوع انقالب اسالمی ایران به مطالعات طرح آمایش 

سرزمین اسالمی منتهی گردید، اما مشکالت جنگ مانع از اجرای 

سازندگی  دوران  با  همزمان  چهارم  دوره  شد.  آن  سیاست های 

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

که حاصل آن مطالعات نظریه توسعه ملی  گرفت  سرزمین قوت 

می باشد ]11[. دوره ششم را می توان از ابتدای سال 1394 در نظر 

گرفت که با اجرایی شدن مصوبه ی آمایش سرزمینی آموزش عالی 

کالن مناطق آمایشی،  سالمت]1[ و برنامه های آن، با شکل گیری 

کالن مناطق و در قالب بسته های تحول  تشکیل دبیر خانه های 

و نوآوری در آموزش علوم پزشکی در دانشگاه های علوم پزشکی 

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

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

آمایش سرزمین آموزش عالی

تا  اقتصادی  توسعه  در  آموزش  نقش  مورد  در  بحث هایی 

کنده مطرح مي شد، تا این که تئـودور شـولتز  دهه1960 به صورت پرا

سرانه  درآمد  افزايش  و  نمود  مطرح  را  انساني  سـرمايه ی  نظريـه 
کرد و بنا بر  كارگران را ناشي از سـرمايه گـذاری در منابع انـسانی ادعا 
ادعای او سرمايه گذاری در انسان يعني آموزش و پرورش. طرفداران 

که دارای تحـصيالت بـاالتر  اين نظريه بر اين باور بودنـد كـه افـرادی 
هستند، از درآمـدهای بیشتری برخوردار می شوندکه از باال بودن 

بهره وری آن ها ناشي مـي شـود و این افـزايش بهره وری موجب رشد 
اقتصادی و به تبع آن توسعه ی جوامع مي گردد ]12[.

نهادهای  مهمترين  از  در هزاره سوم، دانشگاه ها به عنوان یکی 

»مكان محور« مورد توجه برنامهريزان قرار گرفته اند و صاحبنظران 

که جهت دستيابي به تعادل منطقهای و  به این نتیجه رسیده اند 

استفاده منطقي و هوشمندانه  از امكانات و توانمندی های هرمنطقه، 

بایستی بیش از پیش بر چگونگی استقرار و تراكم آموزشعالي در 

از  آموزشي  برنامههای  بازنگری  راستا،  این  تأكيد نمود. در  مناطق 

دوره های  متناسب سازی  و  مهارت افزایی  و  تولید محوری  جهت 

اقدام  جامعه  نیاز  و  منطقهای  و  فضایی  ظرفيت های   با  آموزشی 

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

علم و فناوری در برنامه ريزی ها و سياست گذاری های كالن تا جايي 

پيش رفته است كه بسياری از كشورها، در این راستا طرح های ملي را 
تعريف و اجرا نموده اند و از پيش بيني های حاصل از نتايج به دست 
آمده، به خصوص در حوزه دانش و فناوری، به تدوین برنامه ريزی 

استراتژیک مي پردازند. در كشور ما نيز نظیر اين گونه اقدامات شكل 

گرفته و در بخش های مختلف اقتصادی در قالب برنامه آمایش 

عالي  آموزش  توسعهی  راهبردی  برنامه های  تدوين  به  سرزمین 

پرداخته شده است ]14[.

موانعفعالیت های آمایش سرزمینبازه زمانیدوره

کمیت وقتشکل گیری مفهوم آمایش سرزمیناوایل دهه 1340 تا اوایل دهه 1350دوره اول نگرش حا

وقوع انقالبمطالعات طرح جامع ستیران1356-1354دوره دوم

جنگ 8 سالهمطالعات طرح آمایش سرزمین اسالمی ایران1368-1362دوره سوم

مشکالت سازندگی پس از جنگرکود نسبی1376-1368دوره چهارم

فراهم نبودن شرایط و ...مطالعات نظریه پایه توسعه ملی1393-1376دوره پنجم

کنوندوره ششم -اجرای آمایش سرزمین آموزش عالی سالمت1394 تا

جدول شماره 1- سیر آمایش سرزمین در ایران
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آمایش سرزمین، راهبردی برای توسعه ی آموزش عالی سالمت

توزیع  برای  درازمدت  برنامه ریزی  نوعی  سرزمین،  آمایش 

جهــــت  مختـــــلف  فعالیت های  و  امکانات  جمعیت،  بهینــــه تر 

افزایش رفاه، بهره وری، هماهنگی و توازن جامعه و پل ارتباطی 

برنامه ریزی  که  است  منطقه ای  برنامه های  با  ملی  برنامه های 

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

تنها موجب ترویج دانش گردیده، بلکه با پیشرفت های پژوهشی، 

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

و  عالی  آموزش  کز  مرا و  دانشگاه ها  کیفیت  و  کمیت  اساس  این 

مهم ترین  از  یکی  عنوان  به  دانشگاهی  دانش آموختگان  نقش 

اعتالی  و  پیشرفت  در  مضاعف  سهمی  انسانی،  سرمایه های 

کشور با نگاه  اقتصاد ایفا می نماید. سند چشم انداز بیست ساله 

استراتژیک و درازمدت گام ارزشمندی در جهت دهی فعالیت های 

کشور برای رسیدن به توسعه می باشد و از مهم ترین نقاط عطف 

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

فناوری است. 

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

کشور و به استناد اصل یکصد و  سازمان مدیریت و برنامه ریزی 

سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ضوابط ملی 

آمایش سرزمین را  تصویب نمود. در این سند، توسعه ی علوم، 

آموزشی،  کز  مرا تجهیز  و  توسعه  و  فن آوری  و  پژوهش  آموزش، 

کید  تأ با  کشور  فـن آوری  و  علـم  پارك های  و  شهرك ها  پژوهشی، 

و  ملی  نیازهای  با  متناسب  و  نوین  فـن آوری های  توسعه ی  بر 

هر  بومی  استعداد های  و  توانمندی ها  بر  تکیه  با  و  منطقه ای 

کاهش سهم منابع طبیعی و افزایش سهم در  منطقه در راستای 

گرفته است]15[. کید قرار  تولیدات ملی، مورد تا

بسزایی  اهمیت  از  آمایش  در  آموزش  بخش  به  توجه 

برخوردار است. توجه آمایش به مقوله ی آموزش به علت نقش 

تعیین کننده عنصر انسان در آمایش سرزمین اهمیت دو چندان 

پیدا می کند. بدون توجه به تفکر، رفتار و مهارت سرمایه انسانی، 

بهترین برنامه ها و فعالیت ها برای بهره وری هر چه بهتر و بیشتر 

از منابع و اجرای موفق ترین شکل سازماندهی فضا، نمی تواند 

منشا تحولی اساسی در تحقق اهداف آمایش سرزمین باشد. نگاه 

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

بهره وری منابع و توزیع فضایی جمعیت و فعالیت می بیند و تا 

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

در بر نخواهد داشت ]16[.

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

گون  توسعه آموزش عالی با بهره گیری از امکانات و قابلیت های گونا

مناطق )استان ها( و برپایه اطالعات واقعی از وضع موجود، امکانات 

آمایش  طرح  پیاده سازی  است.  انسانی  منابع  بالفعل  و  بالقوه 

آموزش عالی در تدوین برنامه های توسعه دانشگاه ها و مؤسسات 

و استفاده  آموزش عالی  راستای هدفمند سازی  آموزش عالی در 

بهینه از سرمایه گذاری ها و امکانات موجود، موجب رشد متوازن و 

متناسب مناطق مختلف کشور و منجر به کاهش جریان مهاجرت 

کز استان های برخوردار )توسعه یافته( خواهد شد. آمایش  به مرا

سرزمین و آموزش عالی تاثیری دوسویه بریکدیگر دارند، در عین 

حال که فعالیت های آموزش عالی دارای تاثیراتی برآمایش سرزمین 

است، برنامه آمایش سرزمین نیز می تواند به صورت یک راهنما، 

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

استقرار نظام برنامه ریزی مبتنی بر آمایش سرزمین، بستری مهم و 

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

نظام آموزش عالی در جهت توسعه پایدار کشور است.

اهداف آمایش سرزمینی آموزش عالی

 برخی از اهداف آمایش سرزمینی آموزش عالی عبارتند از:

متناسب سازی توسعه آموزش عالی با نیازهای استانی، ملی،  •

منطقه ای و بین المللی

ایجاد تناسب بین رشته ها و اهداف آموزش عالی •

اهداف  • با  متناسب  درسی  برنامه های  تدوین  و  بازنگری 

آموزش عالی به ویژه در حوزه علوم انسانی

کیفیت و نظارت مستمر  • ساختاردهی و ایجاد نهاد تضمین 

بر آموزش عالی
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ایجاد ارتباط موثر بین دانشگاه ها و دستگاه های اجرایی و  •

بخش های غیر دولتی به ویژه ارتباط با صنعت جهت ارتقا ی 

مهارت و به کارگیری یافته های علمی در جامعه و اصالح و به 

روز رسانی زیرساخت ها و ساختار مدیریت آموزش دانشگاه ها 

تربیت و توانمند سازی دانش آموختگان در راستای کارآفرینی  •

کار و ورود به بازار 

حوزه های  • تمام  در  بومی  فناوری  و  علم  تولید  از  حمایت 

علمی]6[

آسیب های آمایش آموزش عالی در ایران

چالش علمی و نظریه پردازی در حوزه دانشگاه و ماهیت آن   .1

آموزش  آمایش  توسعه  نظریه های  و  دیدگاه ها  تنوع  شامل: 

عالی، ناهماهنگی استراتژی و رویکرد فکری نظام یکپارچه 

طراحی و برنامه ریزی توسعه سرزمینی 

کز  مرا تعدد  و  عالی  آموزش  آمایش  به  بخشی نگری  چالش   .2

تصمیم گیری

ناهماهنگی بین دانشگاه،  جامعه و صنعت در برنامه آمایش   .3

آموزش عالی

عدم جامعیت در طراحی مطالعات آمایش آموزش عالی  .4

چالش مدیریتی و سیاسی نظام آمایش آموزش عالی  .5

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

آمایش آموزش عالی

چالش مشارکت نخبگان  .7

آموزش  آمایش  برای  فرابخشی  نهادی  وجود  عدم  چالش   .8

عالی

راهکارهایی برای بهبود فرایند برنامه ریزی آمایش سرزمین

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

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

گروه ها و سازمان ها  دیدگاه یکپارچه در بین همه افراد، 

ایجاد نظام و ساختار تشکیالتی مستقل و قدرتمند  .2

کارآمد استفاده از منابع انسانی متخصص و   .3

طراحی نظام برنامه ریزی مبتنی بر آمایش سرزمین  .4

تدوین و تنظیم  سند چشم انداز برای بیان صحیح آرمان ها   .5

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

کافی برانگیزاننده باشد.  اندازه ی 

استفاده از خرد جمعی، به ویژه مشارکت ذی نفعان و بخش   .6

خصوصی

توسعه ی دانش فنی آمایش سرزمین و ایجاد این رشته در   .7

کز دانشگاهی و تحقیقاتی  مرا

نظام  در  سرزمین  آمایش  مرکز  برای  جایگاهی  درنظر گرفتن   .8

کشور ]11[. آموزش عالی 

برنامه آمایش سرزمین آموزش عالی سالمت

کشور در مورد منابع  در سال های اخیر، با عنایت به شرایط 

گسترش فعالیت  انسانی حوزه ی سالمت، زمان آن فرا رسید تا 

فرایند  یك  در  جدید،  کز  مرا راه اندازی  و  موجود  دانشگاه های 

که این  جدید و مهندسی مجدد سازمان دهی و هدفمند شود 

طی  سالمت  عالی  آموزش  سرزمینی  آمایش  سند  قالب  در  امر 

حال  در  پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت  در  سالیان 

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

مشابه،  فعالیت های  تکرار  از  جلوگیری  برابر،  فرصت های  ایجاد 

استفاده از مزیت های منطقه ای، تمرکززدایی و تجمیع امکانات، 

ترغیب دانشگاه ها ی علوم پزشکی به مشارکت های ملی و پایدار 

مختلف  مناطق  در  سالمت  عالی  آموزش  هدفمند  توسعه  و 

گذاری قسمتی از اختیارات ستادی وزارت، بهره گیری از  کشور، وا

کشورهای توسعه یافته، طرح آمایش سرزمین آموزش  تجربیات 

بهداشت  وزارت  در  شده  انجام  مطالعات  پایه  بر  سالمت  عالی 

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

وزارت  که  است  سیاستی  سالمت،  عالی  آموزش  سرزمینی 

باالدستی  اسناد  اساس  بر  پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت، 

اتخاذ نموده، اجرایی شدن آن را به طور مستمر رصد و پیگیری 
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می نماید. تدوین سند آمایش سرزمینی آموزش نظام سالمت از 

سال ها قبل در مجموعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

شماره  جلسه  در  متعدد  کارشناسی  جلسات  از  پس  و  شد  آغاز 

مصوب  فرهنگی  انقالب  عالی  1394/2/8شورای  خ  مور  726

کالن مناطق آمایشی و دبیرخانه های مرتبط،  گردید. با تشکیل 

بستر سازی مناسب جهت اجرای برنامه های بسته های تحول و 

نوآوری در آموزش پزشکی در مناطق با رویکرد عدالت محوری و 

جلوگیری از تمرکز منابع و تجهیزات نرم افزاری و سخت افزاری در 

کز استان ها، عملیاتی نمودن آمایش  مناطق بیشتر برخوردار و مرا

ماموریت گرایی  تمرکز زدایی،  بومی گزینی،  راستای  در  سرزمینی 

مهندسی  نوآوری،  و  خالقیت  نهادینه سازی  عدالت محوری،  و 

مجدد فرآیندها با توجه به الزامات عصر امروز از اقداماتی است 

که در برنامه آمایش سرزمینی آموزش عالی سالمت مورد توجه و 

گرفته است ]19[. کید قرار  تا

برنامه های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی به منظور 

ارتقای پاسخگویی نظام سالمت به نیازهای جامعه و تأمین منابع 

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

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

نیازسنجی آموزش علوم پزشکی صورت گرفته در وزارت بهداشت، 

حدود50 ماموریت احصا شده تحت عنوان بسته های تحول و 

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

به ظرفیت ها و نیازهای هر منطقه، با انعقاد تفاهم نامه هایی به 

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

عالی  آموزش  سرزمینی  آمایش  سند  اجرای  از  سال  دو  حدود 

و  ارتباطات  الگوی  فعالیت ها،  روند  در  شگرفی  تحول  سالمت، 

آموزشی  خدمات  ویژه  به  پزشکی  علوم  دانشگاه های  خدمات 

که شاهد دستاوردهای عظیمی در  حاصل شده است، بطوری 

کشور می باشیم.

تصویب سند آمایش سرزمینی آموزش عالی سالمت، مسیر 

پزشکی  علوم  آموزش  حوزه  در  ماموریت گرایی  برای  را  همواری 

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

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

گرفته در  که  اقدامات صورت  قالب این مصوبه اجرایی می شود 

این راستا را می توان در دو بخش اقدامات به عمل آمده در وزارت 

بهداشت و اقدامات مناطق آمایشی دسته بندی نمود. 

اهم دستاوردهای اجرایی سازی برنامه آمایش سرزمینی 

آموزش عالی سالمت

راه اندازی مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش علوم پزشکی، 

اعتبار بخشی  و  موسسه ای  اعتبار بخشی  استانداردهای  ابالغ 

و  خودارزیابی  انجام  و  درمانی  آموزشی  کز  مرا پژوهشی  آموزشی 

نقشه  سند  تدوین  پزشکی،  علوم  دانشگاه های  بیرونی  ارزیابی 

برنامه های  تدوین  پزشکی،  علوم  دانشگاه های  علمی  توسعه 

دبیر خانه های  تشکیل  ملی،  نیاز های  با  متناسب  نوین  درسی 

کالن مناطق آمایشی و دبیرخانه های تحول و نوآوری در آموزش 

بخش  مشارکت  بستر  ایجاد  دانشگاه ها،  در  پزشکی  علوم  عالی 

خصوصی در آموزش عالی سالمت، تدوین برنامه بین المللی سازی 

برخی  بین المللی  اعتبار بخشی  و  پزشکی  علوم  دانشگاه های 

دانشگاه های علوم پزشکی، دستیابی به استانداردهای جهانی 

در واحد های آموزشی، راه اندازی رشته های تخصصی مبتنی بر 

نیاز سنجی، ساماندهی عناوین و برنامه های اولویت ملی آموزش 

کز و برنامه های آموزش مداوم، توسعه ی  مداوم، اعتبار بخشی مرا

کشور و  آموزش های مهارتی حرفه ای، تدوین سند توسعه علمی 

تدوین برنامه های درسی نوین متناسب با نیاز ملی و منطقه ای 

توسعه  راستای  در  مجازی  پزشکی  علوم  دانشگاه  راه اندازی  و 

دستاوردهای  اهم  از  سالمت  عالی  آموزش  در  مجازی  آموزش 

اجرایی شدن آمایش سرزمینی و به تبع آن برنامه تحول و نوآوری 

در آموزش پزشکی بوده است ]21[.
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بحث

آمایش سرزمین یك برنامه توسعه بلندمدت است که براساس 

آن می توان با توجه به معیارها، توزیع شاخص هایی را درگستره ی 

کاوش قرار داد و به عنوان بستر و پایه ای  سرزمین مورد مطالعه و 

از ویژگی های  گرفت.  برای سیاست گذاری های اجرایــــی در نظر 

پویایـــــی،  ماموریت گرایـــــی،  جامــــع نگری،  برنامه،  این  محوری 

عدالت محوری، توجــــه به مزیت های منطقه ای و نقــش آفرینی 

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

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

که بهبود شاخص های آموزش عالی می تواند دیگر شاخص های 

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

در سال های اخیر، کشور شاهد رشد بی رویه برخی دانشگاه ها و از 

طرفی محرومیت برخی واحد های آموزش عالی بوده است؛ از این 

رو، توجه به بخش آموزش عالی در برنامه ریزی آمایش سرزمین 

استراتژی های  بکار گیری  است.  برخوردار  بسزایی  اهمیت  از 

امکانات  و  منابع  منسجم نمودن  بر  کید  تا با  سرزمین  آمایش 

و  منطقه ای  نیاز های  و  توانمندی ها  بر اساس  برنامه ریزی،  و 

کشور بسیار ضروری است.  کادمیک  شرایط اقلیمی در فضای آ

گرفتن آمایش سرزمین،  برنامه ریزی در آموزش عالی بدون در نظر 

بالعکس  و  بیشتر  برخورداری  و  موجب رشد تک قطبی، بخشی 

نتیجه  در  و  عالی  آموزش  خدمات  از  مناطق  برخی  محرومیت 

توسعه نامتوازن و بعضا نامتناسب با شرایط و نیازهای مناطق 

و  ناهماهنگی و بخشی نگری  می گردد. عدم هم سویی اهداف، 

توجه صرف به نظریه پردازی و بعضا اعمال سلیقه در برنامه ریزی 

نظام  رسالت  امکانات،  و  منابع  هدر دادن  ضمن  عالی،  آموزش 

که از جمله آن ها،  آموزش عالی را با چالش های مواجه می نماید 

چالش در ایجاد آموزش پاسخ گو و عدالت محور و ارتباط ضعیف 

می باشد.  جامعه  و  صنعت  با  عالی  آموزش  کز  مرا و  دانشگاه ها 

هدفمند  برنامه ریزی های  نیازمند  پایدار،  توسعه  به  دستیابی 

نظام  می باشد.  منطقه ای  قابلیت های  و  مزیت ها  بر  مبتنی  و 

که  دارد  را  قابلیت  این  سرزمین،  آمایش  بر  مبتنی  برنامه ریزی 

منسجم نمودن  با  بین بخشی،  هماهنگی های  ایجاد  بر  عالوه 

از نتایج اجرای  برنامه ریزی های بخشی و جهت دهی به آن ها، 

گیرد. تحقق یک  برنامه ها برای دستیابی به رشد و توسعه بهره 

تولید  به  منجر  بتواند  که  اثر بخش  آموزشی  خدمات  ارایه  نظام 

خدمات اجتماعی، اقتصادی با کیفیت و تربیت نیروهای انسانی 

کشور شود،  کارا و سرمایه های اجتماعی جهت نیل به توسعه در 

مستلزم پیاده سازی الگوی برنامه ریزی آمایش سرزمینی آموزش 

عالی است. 

نتیجه گیری

برنامه ریزی  لحاظ نمودن  با  سرزمین،  آمایش  راهبردهای 

منطقه ای  اولویت های  و  نیاز ها  و  شرایط  به  توجه  با  و  فضایی 

موجب رشد همه جانبه و انسجام بخشی به برنامه های توسعه 

پایدار  توسعه  برای  بستری  که  عالی  آموزش  توسعه  ویژه  به 

گرو برنامه ریزی  کشور در  می باشد، می گردد. تحول آموزش عالی 

آمایش  بر  کشور  چشم انداز  سند  در  است.  سرزمین  آمایش 

کشور  سرزمینی آموزش عالی به عنوان مبنای رشد و توسعه ی 

کشور به  که یکی از راه های دستیابی  کید شده است؛ تا آن جا  تا

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

سند  کشور،  در  عالی  آموزش  سرزمین  آمایش  برنامه  اجرایی 

آمایش سرزمینی آموزش عالی سالمت می باشد که پس از تصویب 

در  شورای عالی انقالب فرهنگی برای اجرا به دانشگاه های علوم 

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

علوم  آموزش  در  نوآوری  و  تحول  بسته های  شکل گیری  بستر 

که در حال حاضر در دانشگاه های علوم پزشکی  گردید  پزشکی 

کشور بر اساس ماموریت گرایی و برنامه محوری و با توجه به نیاز ها 

و مزیت های خاص منطقه ای در حال اجرا بوده،  دستاوردهایی 

و  هدفمند  پایش  با  می گردد،  پیشنهاد  است.  داشته  همراه  به 

مستمر و رصد برنامه های جاری آمایش سرزمینی، اثر بخشی این 

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

گردد. موفق در سایر بخش های آموزشی اجرا 
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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 websitesو The 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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