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Abstract 

   The importance of equitable distribution of health services at all levels of the health 

system and the need to pay attention to land management in the administration of justice 

(especially educational justice, which is the basis for the formation of the health system 

organization). The aim of this study was to investigate the effects of land use planning 

on educational justice in medical education. This review study was conducted with two 

approaches of library data collection and database data. Keywords; Land use planning, 

educational justice, justice, higher health education, medical science education in 

Persian and English databases in the period 2011-2020 with 24 extracted articles. 

Findings from article search have shown that; Equitable educational distribution is 

based on recognizing the infrastructure of health care providers. Accordingly, by 

applying the land management approach and creating standards based on a fair bedrock 

of the health system, an effective step can be taken to meet the needs; Learners, staff, 

faculty members and the general public. 
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 یـالینــی بــالــتع
 پژوهشی -آموزشی

 (22-30)3شماره   یازدهمدوره 

 مروری

 آمایش سرزمین  بر عدالت آموزشی با رویکرد آموزش عالی سالمت تاثیر

 3عنایتی،ترانه *2،فرشیده ضامنی1فاطمه عرب

 

 دهیکچ
با توجه اهمیت توزیع عادالنه ارائه خدمات بهداشتی و درمانی در تمامی سطوح نظام سالمت و ضرورت توجه به آمایش    

باشد مطالعه گیری سازمان نظام سالمت میسرزمینی در اجرای عدالت خصوصا عدالت آموزشی که پایه و اساس شکل

 زمینی بر عدالت آموزشی در آموزش علوم پزشکی صورت گرفته است. حاضر با هدف بررسی تاثیرات آمایش سر

 های پایگاه اطالعاتی صورت گرفته است ای و دادههای کتابخانهآوری دادهاین مطالعه مروری با دو رویکرد جمع

 های؛ آمایش سرزمینی، عدالت آموزشی، عدالت، آموزش عالی سالمت، آموزش علوم پزشکی در کلیدواژه

 مقاله استخراجی صورت گرفته است.  02با تعداد  0222-0202های اطالعاتی فارسی و انگلیسی در بازه زمانی دادههپایگا

ف نظام سالمت مبتنی بر شناخت های ناشی از جستجوی مقاالت نشان داده که توزیع عادالنه آموزشی در سطوح مختلیافته

یجاد باشد. بر این اساس با بکارگیری رویکرد آمایش سرزمینی و ایدهنده خدمات بهداشتی درمانی مهای ارائهساختزیر

شدن نیازهای فراگیران، توان قدمی موثر در برآوردهمحورانه نظام سالمت میسازی عدالتاستانداردهای مبتنی بر بستر

 علمی و عموم مردم کرد. کارکنان، اعضای هیات
 

 .عدالت، آموزش عالی سالمت، آموزش علوم پزشکیآمایش سرزمین، عدالت آموزشی،  :یدیکل یهاواژه
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقدمه
عصر حاضر عصر توانمندی آموزشی است عصری      

 که در آن تمام دنیا از رویکردهای آموزشی مطلع 

باشند و خواستار دسترسی به آموزش بر مبنای می

آموزشی  یزیربرنامهبنابراین  باشندیمجغرافیایی علمی 

بنا گردد  محورعدالتو  مندنظامبایستی بر پایه ساختاری 

 عادالنهو آینده آموزشی کشورها در راستای توزیع 

پژوهی، اولین و در آینده آموزش و پژوهش شکل گیرد،

کلیدی است تا بتوان بر  یهاشرانیپگام، تعیین  نیترمهم

 پایه آن مسیر تغییرات را در جهت رسیدن به اهداف  

 

 

 بررسی تغییرات ممکن نخواهد بود ، (2)ی پیمودستدربه

علمی، آمایش سرزمین  یهانیسرزمجز با مدیریت 

اصطالحی است که امروزه برای مدیریت سرزمین در 

مطالعات نشان می دهد . (0)شودیمابعاد مختلف استفاده 

ظرانی مانند فیلیپ المور موضوع اساسی که که صاحب ن

 عرفی می کند مدیریت کشور آمایش سرزمین را م

عنوان سند آمایش سرزمین هر کشور به، (3)داندمی

 مدت حاوی سطوح مختلف راهبردی ملی و بلند

 .   (2)ای، استانی و محلی استهای ملی، منطقهریزیبرنامه
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اهمیت آمایش سرزمینی در راستای بکارگیری آموزش 

عدالت محورانه نشان داده است که آمایش سرزمینی 

ها و ریزی جهت استفاده از مزیتروند جامعه از برنامه

 ها ر رشد و تعالی آنمنظوای بهاستعدادهای منطقه

باشد. تحول در نظام آموزش یکی از اثرگذارترین می

 د و توسعه پایدار جوامع اقدامات و ضامن رش

عنوان و البته تدوین آمایش سرزمین به (5)باشدمی

های فرایندی پویا، منعطف و متناسب با ویژگی

رافیایی مناطق مختلف کشور یک نیاز و ضرورت جغ

های اساسی است و از این طریق، امکان رفع نارسایی

سمت توسعه متوازن و ریزی کشور، حرکت بهنظام برنامه

پایدار، تحقق عدالت اجتماعی و رونق اقتصادی همه 

 .   (6)جانبه فراهم گردد

طور کلی آمایش سرزمین عبارت است از تنظیم رابطه به 

سرزمین به  بین انسان، سرزمین و فعالیت های انسان در

خور و پایدار از جمیع امکانات برداری درمنظور بهره

انسانی و فضایی سرزمین در جهت بهبود وضعیت مادی 

و معنوی اجتماع در طول زمان است. وجه تمایز برنامه 

 یش سرزمین این است که، اا آمریزی فضایی ب

های مختلف ریزی فضایی ساماندهی فعالیتبرنامه

اقتصادی، اجتماعی در فضا با هدف حصول باالترین 

شود، این در حالی است که آمایش کارایی مطرح می

منظور نیل بر های مختلف فضا  بهبه سازماندهی فعالیت

، (7)پردازدها میبهینه نمودن روابط انسان، فضا و فعالیت

های مختلفی همچون قطب آمایش سرزمین از نظریه

 رشد نظریه توسعه فضایی، عدالت فضایی، رشد و 

گرایی و عدم تمرکز ی زیست منطقهوری، نظریهبهره

گیرد و به اهداف توسعه ها بهره میتوزیع مکانی فعالیت

های انسانی، نظام گاهای، طراحی مطلوب سکونتمنطقه

 های همگن فعالیت و روستا و متعادل شهر

نگرش آمایش به ما   (7)اجتماعی توجه دارد-اقتصادی

کند تا بتوانیم از وسعت و پهنای سرزمین در کمک می

هدف . (8)برداری کنیمراستای توسعه بلندمدت بهره

ریزی آمایش سرزمین، توزیع برنامهاساسی از مدیریت و 

های های اقتصادی، اجتماعی، جمعیتی و ظرفیتفعالیت

های آشکار و پنهان با توجه به تحوالت و دگرگونی

مدت و به است که عمدتا با دیدی دراززمان و نیازه

برداری بهینه از امکانات آن و همچنین هویدا منظور بهره

اساس بر کردن نقش و مسئولیت خاص هر منطقه

ور هماهنگ با دیگر طهای آن بهها و قابلیتتوانمندی

این نقش و مسئولیت که حاصل  اساسمناطق است. بر

رود و های طبیعی و قانونمند هر منطقه به شمار میروند

ای، برنامه توسعه های منطقهریزیاساس برنامههمچنین بر

به همین  (1)تواند در مناطق گوناگون اجرا شودملی می

ریزی آمایش کنند، برنامهخاطر متخصصان اذعان می

ای عمال کاربردی ریزی منطقهسرزمین بدون برنامه

  نخواهد داشت. لذا نقش منطقه در آمایش سرزمین

یکی از ابعاد آمایش  .(8)العاده مهم و اساسی استفوق

سرزمینی، بعد علمی آن است؛ زیرا محورها و 

مرتب موضوعات آمایش سرزمین را با روش مخصوص 

منظور مطالعات و تدوین عنوان منبع شناخت معتبر، بهو به

ریزان و های پایه آمایشی، در اختیار برنامهطرح

ها در هزاره سوم، دانشگاه .(22)دهدآمایشگران قرار می

 مورد توجه   مکان محور عنوان یکی از نهادهایبه

نظران به این نتیجه اند و صاحبریزان قرار گرفتهبرنامه

ای و استفاده اند که برای دستیابی به تعادل منطقهرسیده

های هر منطقی و هوشمندانه از امکانات و توانمندی

ونگی استقرار و منطقه، بایستی بیش از پیش بر چگ

تراکم آموزش عالی در مناطق تاکید نمود. در این 

های آموزشی در جهت راستا، بازنگری برنامه

های سازی دورهافزایی و متناسبمحوری و مهارتتولید

ای و نیاز جامعه طقههای فضایی و منآموزشی با ظرفیت

 .(22)اقدام نمود

های های زیربنایی که در تمامی دولتیکی از بخش

ای های برخوردار است نظامهژجهان از اهمیت وی

 (20)باشدعنوان متولی سالمت آحاد جامعه میسالمت به

های چهارم و پنجم همین مبنا و با توجه به تاکید برنامهبر

های علوم پزشکی توسعه بر لزوم مشارکت دانشگاه

عنوان نهادهای محلی وزارت بهداشت، درمان )بهکشور

استانی، های ملی و فراو آموزش پزشکی( در برنامه

20 
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شی را وزارت بهداشت موضوع تشکیل کالن مناطق آمای

 .(23)در دستور کار خود قرار داد

های مرتبط، با تشکیل کالن مناطق آمایشی و دبیرخانه

های تحول و های بستهسازی جهت اجرای برنامهبستر

نوآوری در آموزش پزشکی در مناطق با رویکرد 

محوری و جلوگیری از تمرکز منابع و تجهیزات عدالت

رخوردار و افزاری در مناطق بیشتر بافزاری و سختنرم

ینی در ها، عملیاتی نمودن آمایش سرزممراکز استان

گرایی و زدایی، ماموریتگزینی، تمرکزراستای بوم

سازی خالقیت و نوآوری، محوری، نهادینهعدالت

مهندسی مجدد فرآیندها با توجه به الزامات عصر امروز 

از جمله اقداماتی است که در برنامه آمایش سرزمینی 

المت مورد توجه و تاکید قرار گرفته آموزش عالی س

 .(22)است

بنا به پیشنهاد  ،6/8/2383هیات وزیران در جلسه مورخه 

ریزی کشور و به استناد اصل سازمان مدیریت و برنامه

هشتم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران وسیویکصد

وابط ملی آمایش سرزمین را تصویب نمود. در این ض

سند، توسعه علوم، آموزش، پژوهش و فناوری و توسعه 

 ها و و تجهیز مراکز آموزشی، پژوهشی، شهرک

ها های علم و فناوری کشور با تاکید بر توانمندیپارک

و استعدادهای بومی هر منطقه در راستای کاهش سهم 

تولیدات ملی، مورد  منابع طبیعی و افزایش سهم در

 . (25)تاکید قرار گرفته است

وری، توزیع عادالنه منابع، ایجاد جهت ارتقا بهره

های مشابه، های برابر، جلوگیری از تکرار فعالیتفرصت

زدایی و تجمیع زکرای، تمهای منطقهاستفاده از مزیت

های علوم پزشکی به امکانات، ترغیب دانشگاه

های ملی و پایدار توسعه هدفمند آموزش عالی مشارکت

کشور، واگذاری قسمتی از  سالمت در مناطق مختلف

گیری از تجربیات اختیارات ستادی وزارت، بهره

یافته، طرح آمایش سرزمین آموزش کشورهای توسعه

شده در وزارت عالی سالمت بر پایه مطالعات انجام

ای عالی انقالب فرهنگی ارائه بهداشت تدوین و به شور

 .(26)شد

 کاربرد آمایش سرزمینی در بحث سالمت کمی 

توان به آموزش تر است. در این زمینه احتماال میپیچیده

ت ی خدمانسل دخیل در سالمت، ارائه تو تربی

ی خدمات ی خدمات اورژانس، ارائهبهداشتی، ارائه

 ی خدمات تخصصی و عمومی پزشکی و ارائه

این آمایش تخصصی پزشکی اشاره نمود بنابرفوق

سرزمینی در سالمت و مدیریت هدفمند آن جزو 

 . (27)وظایف اصلی نظام است

ای دو دیدگاه مختلف های منطقهبرابریدر خصوص نا

ای منفی و برخی دیگر وجود دارد: برخی آن را پدیده

کنند؛ گروه اول برآنند که نابرابری بین مثبت ارزیابی می

های ها و قابلیتدلیل استفاده نادرست از پتانسیلمناطق به

 ای را نتیجههای منطقهمناطق است و گروه دوم نابرابری

های برخی مناطق در منحصر به فرد بودن منابع و قابلیت

های رقابتی تواند مزیتدانند که میمقابل سایر مناطق می

به عقیده سوکوکیم اگر  (28)ها ایجاد کندبرای آن

ها در ای نتیجه تخصصی شدن فعالیتهای منطقهنابرابری

تواند مفید باشد و مثبت تلقی یک منطقه باشد، می

اگر عدم تعادل و نابرابری در سطح مناطق  (21)شود

های عدالتی باشد تفاوتکننده تبعیض یا بیمنعکس

عامل تهدیدی به شمار آید. بر این تواند ای میمنطقه

های موجود توسعه اساس، در واکنش به به نابرابری

 نواحی و مناطق، تالش یک سیاست توسعه متعادل 

شرایط و امکانات را ای بر آن است که بهترین ناحیه

های برای توسعه جامع همه نواحی فراهم آورد و تفاوت

ای را به حداقل ناحیهای و درونکیفیت زندگی بین ناحیه

آموزش عالی،  2222براساس سند چشم انداز  .(02)برساند

پذیر، دارای هویت ایرانی، کشورمان باید سرآمد، رقابت

نطقه جنوب شرقی آسیا باشد؛ و اسالمی و پیشتاز در م

 این آموزش عالی باید در راستای اهداف و بنابر

نطقه برسد. ریزی خود، به جایگاه مورد انتظار در مبرنامه

گرایی این مهم جز از مسیر آمایش سرزمین و ماموریت

شود. هدف آمایش در آموزش عالی، محقق نمی

ریزی است که همان سرزمین، دادن بعد جدیدی به برنامه

ها در سراسر ها و فعالیتنحوه توزیع و سازماندهی انسان

22 
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و به سبب نقش آموزش عالی در  (02)باشدسرزمین می

رشد و توسعه جوامع، بررسی چگونگی توزیع آموزش 

عالی در مناطق مختلف در سال های اخیر اهمیت پیدا 

کرده و توجه زیادی به بحث برابری در آموزش عالی و 

بهره مندی فراگیران مناطق جغرافیایی مختلف به 

آموزش عالی برابر و با کیفیت معطوف شده است. 

قوق اساسی هر فرد به رسی برابر به آموزش از حدست

در همین راستا مطالعه حاضر با هدف . (00)رودشمار می

آمایش سرزمین  بر عدالت آموزشی با رویکرد  تاثیر

 آموزش عالی سالمت صورت گرفته است.

 

 روش کار

ه حاضر از نوع مروری است که با برسی کلید مطالع   

واژه های آمایش سرزمینی، عدالت آموزشی، عدالت، 

های آموزش عالی سالمت، علوم پزشکی در پایگاه داده

Pubmed, SID, Googleschoolar زبان فارسی و به دو 

صورت  0222-0202های بازه زمانی سال انگلیسی در

جستجو صورت گرفته است در این مطالعه دو روز 

ای های کتابخانهآوری دادهگرفته است. مرحله جمع

اساس بررسی متون و کتب آموزش بر پایه تاثیر بر

آمایش سرزمینی بر عدالت آموزشی و عدالت آموزشی 

جستجو شد. تعداد  0222-0202در آموزش علوم پزشکی 

مقاله که در  21مقاله یافت شد. در مرحله دوم؛  208

تکراری بوده اند از دایره جستجو خارج پایگاه داده ها 

در مرحله سوم؛  مقاله یاقی ماند. 71شده است که تعداد 

مقاله انگلیسی(  26مقاله فارسی  02)مقاله 36تعداد 

قاله با م 05استخراج شده که بعد از بررسی نهایی تعداد 

مقاله  22مقاله فارسی،  25)توجه به هدف مورد مطالعه

همه نویسندگان قرار گرفت. در انگلیسی( مورد تایید 

ای مقاله در بررسی چهار مرحله 05مرحله چهارم؛ تعداد 

شده که با معیارهای مورد مطالعه و هدف استخراج

مقاله فارسی در بازه  22مطالعه مطابقت داشته اند. 

مقاله انگلیسی در بازه  22و ( 2386-2311)زمانی

ی از استخراج های ناشبوده اند. یافته (0222-0202)زمانی

 نتایج مطالعات در ذیل آورده شده است. 

 بحث

ها و معیارهای متعددی و ها شاخصنتایج یافته   

گوناگونی را در راستای آمایش سرزمینی نشان داده 

است کمااینکه این که برخی از این معیارها بر عدالت 

آموزشی و برقراری نظام عدالت صحه گذاشته است. در 

 ان خصوصا نظام آموزش سالمت نظام آموزش ایر

های آموزشی و توزیع عادالنه بررسی زیادی نگاره

های ها نشان از ارائه تئورییصورت نگرفته است بررس

عدالت آموزشی نظام سالمت بوده است و رویکرد 

یش سرزمینی و اتخاذ تصممیات ماتاثیرگذاری آ

ارهای برقراری عدالت آموزشی و کبکارگیری راه

های اعمال عدالت آموزشی ودن روشعملیاتی نم

گیری از رویکردهای باشد بنابراین بهرهمشهود نمی

های آموزشی بکارگیری عدالت آموزشی در سایر نظام

تواند کمک شایانی بر توسعه آموزش نظام سالمت می

 نماید. 

ریزی تجربیات اغلب کشورهای پیشرو در زمینه برنامه

های بخشیتوازن فضایی و آمایش سرزمین با رویکرد

ارزیابی و  دهد که عنصر برای نشان میاجتماعی و منطقه

ای شناسی برنامه، تصمیم و هر گونه اقدام مداخلهآسیب

 یندهای آناپذیر و الینفک تمامی فربخشی جدایی

سازی برای توسعه بوده ریزی و فرایندهای اندیشهبرنامه

به موقع اند با شناخت است، به همین اعتبار توانسته

ها و همچنین شناخت پیامدهای انحرافات در روند برنامه

اصالح اندیشه یا اقدام  ای بهاحتمالی اقدامات مداخله

ها یک های کاربردی سایر نظامبنابراین داده (2)بپردازند

ی روش های سازرویکرد موثر بر بکارگیری و پیاده

در نظام سالمت می باشد.  برقراری عدالت آموزشی

 آموزشی، عدالت تحقق هایراه مؤثرترین از یکی

 افراد عموم دسترسی برای یکسان هایفرصت تأمین

 انسانی آحاد همه و است پرورش و آموزش به جامعه

 برخوردار یکسان پرورش و از آموزش دارند حق

های میت و نقش سازمانبنابراین با توجه به اه .گردند

های علوم آموزشی و دانشگاهی، از جمله سوابق دانشگاه

 گیر آن در پیشرفت کشور ضروریپزشکی و تاثیر چشم
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عزمی در حوزه مدیریت آموزش عالی سالمت  است

و حرکت رو به جلو  ندهیبه آ دیبا ام نانهیبنگاه واقع وملی 

با  نیرزمس شیآما در تمام ابعادسازی در مسیر اجرایی

ی برقرار سالمت بر عدالت آموزش یآموزش عال کردیرو

سازی عدالت . پس شناسایی علل عدم پیادهشود

آموزشی به عنوان نزدیک ترین سطح و موثرترین سطح 

تواند بر رویکرد برقراری عدالت در نظام سالمت می

 رفع نقص کمک شایانی نماید.

ع فراروی ترین مواناصغر در پژوهشی مهمصالحی و پور

های آمایش سرزمین در کشور را شرایط تحقق طرح

طبیعی کشور، قوانین و مقررات، فشارهای سیاسی جهت 

اجرای طرح های فاقد توجیهات اقتصادی و فنی، فقدان 

ایران، نبود تعریف  مدل مناسب برای آمایش سرزمین در

مناسب از منطقه در کشور، موقعیت قرارگیری ایران در 

زا، و نبود منظومه ورمیانه و تاثیرات برونجغرافیای خا

های ملی اطالعات مکانی برای به اشتراک گذاشتن داده

با رفع موانع پیشروی طرح آمایش . (25)داننددار میمکان

قدم موثری در برقرای عدالت رخ خواهد داد. کاظمی و 

 سند اجرای موفقیت میزان تبیین و همکاران با بررسی

سالمت به این نتیجه  عالی زشآمو سرزمینی آمایش

سند برای توسعه متوازن آموزش عالی رسیدند که 

. فرصت خوبی برای آمایش سرزمینی بسیار مهم است

و  ها فراهم شده که از حالت روزمرگی خارج دانشگاه

بهتر است در حوزه آموزش عالی نگاه جمعیتی و عدالت 

 های محورانه داشت و در کنار جمعیت به مزیت

در همین راستا مومنی و ، (06)ای توجه شودهمنطق

همکاران در پژوهشی تحت عنوان آمایش سرزمین و 

مدیریت توسعه فضایی مورد مطالعه: شهرستان ملکان به 

در فرآیند تهیه برنامه تبیین ابعاد مختلف مدیریت فضایی 

پردازند. نتایج آمایش سرزمین در شهرستان ملکان می

های واقع دهد که مولفه اصلی در تحلیلتحقیق نشان می

بینانه آمایش را باید در ساختارهای جغرافیایی جستجو 

ویژه در سطوح کرد در واقع سیمای آمایشی کشور به

طبیعی و در های ای در درجه اول تابعی از مولفهناحیه

 .(26)گیری استمرحله بعد تابع نظام تخصص و تصمیم

کُنش کارکرد آموزش تحلیل برهمقربانی و همکاران با 

به این  در ایران از منظر آمایش سرزمین عالی و صنعت

یافته، با فقدان استان کمتر توسعه 1نتیجه دست یافتند 

های بخش آموزش عالی، توسعه صنعتی زیرساخت

 لطیفی   .(27)اند و بلعکسناچیزی را تجربه کرده

های آمایش سرزمین در ایران را ناموفق ارزیابی برنامه

یابی به اهداف مورد کند. او علل اصلی عدم دستمی

نظر و ادامه روندهای نامطلوب در ساماندهی فضا در سه 

 بندی میکند: دهه اخیر را در سه گروه دسته
نبود تفکر منسجم و نهادینه برای مدیریت سرزمین  .2

 کشور؛ در سطوح مدیریتی

نبود طرح و برنامه مصوب و با پشتوانه قانونی الزم   .0

 برای سازماندهی فضا؛

نبود نهاد قانونی مشخص و مسئول برای مدیریت   .3

های آمایشی و ای طرحسرزمین و پیگیری اجر

 . (28)نظارت بر آن

 یو قاسم اتیبآموزشی؛  در راستای برقراری عدالت

 ثیاز حکتب دانشگاهی  ریفراگ نیمضام نشان دادند که

 یخیو تار ینیبر ابعاد د یحجم مطالب، مبتن یگستردگ

 یهاگفتمان نیب یچندان یاست ضمن آنکه ارتباط منطق

متوسطه با قبل از آن  یآموزش یهاعدالت در مقطع

 یمحتوا یبازنگرو عنوان کردند شود یمشاهده نم

 یرا به منظور حفظ انسـجام و تمرکز محتوا یرسد

ساله نظام  ستیانداز بدر تطابق با اهداف چشم یدرس

توسعه و سند تحول نظام  یهابرنامه ،یاسالم یجمهور

ضمن اینکه مطالعه براتعلی ، (02)ضروری است یآموزش

 عدم اثرگذار و مهم نقش و همکاران در پژوهشی به

آموزشی تاکید  عدالتیبی ابعاد در ایمنطقه هایتعادل

 ینابرابروو و همکاران نشان دادند که (. 22)اندنموده

در نابرابری در هنگژو  ییدر مدارس ابتدا یشیآما

 کند وکیفیت آموزش طبقه بندی اجتماعی را بدتر می

اساس کیفیت امکانات آموزشی بر جریان جمعیت بر

ای امکانات آموزشی تأثیرگذار رابطه عرضه و تقاض

که بحث  داردیم انیب یدر پژوهش 2نگریزیگ. (35)است

                                                 
1.Giesinger 
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نقش آن در  ینعیاستعداد،  یهیدر مورد عملکرد توج

 یعاد ی، امریاجتماع ای یآموزش یهاینابرابر هیتوج

جذب استعداد و نقش  یهاوهیش هب بایداست. عالوه بر 

توجه  یآموزش یاندازهاچشم عیها در توزآن یعل

 یهاینابرابر دیها معموالً باعث تشدوهیش نی. اداشت

 ژهیو، بهشوندیم یسوابق اجتماع لیبه دل یآموزش

و  (31)مرتبط باشند یانتخاب یهاطیکه با مح یهنگام

ها یزدانی و جهت تحقق عادالنه آموزشی در دانشگاه

ها و منظور تحقق عدالت در دانشگاههمکاران به

دانند که عالوه بر مؤسسات آموزش عالی، الزم می

ای، اقدامات تکمیلی توجه به اقدامات اولیه و مؤسسه

برای تحقق عدالت آموزشی صورت پذیرد که هر کدام 

ر است. این اقدامات شامل از اهمیت باالیی برخوردا

تمهیداتی است که بایستی در سطح ملی صورت پذیرد 

های مناسب، نیازهای بازار کار تا با اتخاذ سیاست

نش های داکارگیری مهارتبینی گردد تا زمینه بهپیش

بیان  0دربلرو البته  (21)آموختگان در جامعه فراهم گردد

مشکالت  یارسطو، ابتدا آگاه دگاهیبراساس د می کند

دهد. سپس یم شیعدالت را افزا دهیخاص مرتبط با ا

شود. سواالت یدر آموزش معطوف م لتتوجه به عدا

از  یتواند توسط برخیعدالت در آموزش م همربوط ب

مجموعه مشخص از  کیمتخصصان حل شود تا به 

عوامل در  ریشود که توسط معلمان و سا لیتبد نیقوان

و برای اجرای  (22)شودیدنبال م تیو ترب میحوزه تعل

خانی و اللهیار نشان داد نیازراهکارهای عدالت محورانه؛ 

 اقتصادی، توسعه جمله از توسعه گوناگون که ابعاد

توسعه  با تنگاتنگی و فرهنگی ارتباط عملی و اجتماعی

طرح  این کردناجرایی کمک دارد و به عالی آموزش

 موسسات و هادانشگاه در موجود های ظرفیت از میتوان

 به ریزیبرنامه مدیریت و با کشور عالی موزشآ

 و عادالنه توزیع در و کرد استفاده تربهینه صورت

  راستای در و غیردولتی دولتی منابع صحیح

 حساسیتی هاتوسعه آن و جدید هایگذاریسرمایه

                                                 
2. Dreβler 

 این راهبردی هایبرنامه و توجیهی بر مطالعات استوار

 . (32)داد خرج به حوزه

نتایج مطالعات نشان داده است که نابرابری در توزیع 

باشد آگراول در آموزش موثر در تمامی دنیا مشهود می

های آموزشی در هند پژوهشی به بررسی نابرابری فرصت

پرداخت. نتایج بیانگر نابرابری  2183-0222طی سال 

های مورد مطالعه های آموزشی طی سالفرصت

نکات و همکاران در پژوهشی نشان دادند  (52)است

آموزشی در کشور ترکیه وجود  هاینابرابری در فرصت

 02بارهیم و شاویت در تحقیقی دریافتند که در  (52)دارد

رابری دسترسی به آموزش وجود کشور اروپایی ناب

مسعودی و جواهری در تحقیق نشان دادند که  (50)دارد

دسترسی  های مختلف کشور از لحاظنابرابری بین استان

 33زیاری با استفاده از  (53)به آموزش عالی وجود دارد

شاخص آموزشی مناطق آموزش و پرورش استان یزد را 

 (52)بندی کرده استلیل عاملی رتبهاز طریق مدل تح

یافتگی و محرومیت موسوی و حسنی درجه توسعه

آموزشی استان آذربایجان غربی را با  گانه 02مناطق 

و سامری و  (55)شاخص بررسی کردند 70استفاده از 

آموزشی گانه  02ین مناطق همکاران نابرابری آموزشی ب

استان آذربایجان غربی را با استفاده از شاخص های 

با توجه به مطالعات   (56)مختلف آموزشی بررسی کردند

انجام گرفته، عواملی که در دسترسی به آموزش عالی 

های دسترسی به موثرند و موجب نابرابری فرصت

: اند ازشوند عبارتآموزش عالی بین مناطق مختلف می

خانوادگی؛ آموزشی؛ سیستم پذیرش؛ و -عوامل فردی

ضمن اینکه موانع اداری  (56-62)اییافتگی منطقهتوسعه

)اقتصادی، مانع مورد مطالعه 6و ساختاری در بین 

اجتماعی و فرهنگی، جغرافیایی و سرزمین، سیاسی و 

اری و ساختاری( بسیار امنیتی، مطالعاتی و پژوهشی و اد

 .(62)برجسته است

ی بنابراین آمایش سرزمینی با رویکرد عادالنه آموزش

های علوم پزشکی یک ضرورت جهانی است و دانشگاه

باشند و نیازمند بازبینی موثر نیز از این امر مستثنی نمی

دانشگاهی دارند زیرا بخش آموزش در علوم پزشکی از 
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            0011 زمستان، 3دوره یازدهم، شماره                                 تعالی بالینی                                                                                                                 

های علوم پزشکی تا زمان ورود فراگیران به دانشگاه

زمان ارائه خدمات بهداشتی و درمانی با رویکرد 

 ول زندگی کاری و شخصی آموزشی در تمام ط

گردد التحصیالن به شدت  موثر و مهم تلقی میفارغ

التحصیالن علوم پزشکی بر پایه مبنای کارکردهای فارغ

باشد و ایجاد توازن و عدالت آموزش بهداشتی می

آموزشی از ابتدای آموزش علوم پزشکی بایستی مدنظر 

گیران خرد و کالن آموزش علوم سالمت قرار تصمیم

کنندگان خدمات بهداشتی و درمانی یرد زیرا دریافتگ

باشند و در تمام نقاط دنیا منتظر دریافت خدمات بهینه می

کننده خدمات خواهند بدانند که ارائهدانند و نمینمی

ها منتظر بهترین اند آنکجا و به چه نحوی آموزش دیده

و موثرترین رویکرد بهداشتی و درمانی برای حفظ 

ای باشند پس درمان ریشهو خانواده می سالمت خود

توزیع عادالنه آموزشی بر مبنای آمایش سرزمینی نه تنها 

باشد بلکه یک یافتنی و موثر مییک هدف دست

راهکار موثر سازمانی است که با اجرای نمودن آن در 

ترین بازدهی را منجر خواهد ترین زمان ممکن باالکوتاه

 شد. 

 

 نتیجه گیری

اهمیت آمایش سرزمینی در راستای برابرای  به سبب    

آموزشی و تضمین عدالت آموزشی در فراگیران بایستی 

ها های خرد و کالن آموزشی دانشگاهگیریدر تصمیم

زیرا آمایش سرزمین یکی از ای گردد. به آن توجه ویژه

های آموزش عالی است و تأثیر زیادی بر ترین جنبهمهم

هشی دارد. ضمن اینکه های آموزشی و پژوفعالیت

های علوم های آموزشی دانشگاهتمسبسیاری از سی

پزشکی موفق دنیا از رویکردهای برابری آموزشی 

برند.  براساس معیارهای آمایش سرزمینی بهره می

 شیآماشده تا به امروز در زمینه های انجامپژوهش

در آموزش عالی، اغلب بر مباحث نظری مرتبط  نیسرزم

آموزش عالی متمرکز بوده و تالش  نیرزمس شیآمابا 

ساز و پیامدهای آن را ها، عوامل زمینهداشته تا چالش

مورد بررسی قرار دهد. اما باید گفت که زیست جهان 

وجود مشکالت، موانع و  دانشگاه، تغییر کرده است و با

مخالفت با تحوالت اخیر، دانشگاهیان باید در مسیر 

ها، ه تعامالت دانشگاهپیشرفت، درباره شکل و دامن

های علوم دوباره به بحث و گفتمان بپردازند. دانشگاه

باشند مقدمات تغییرات پزشکی نیز از این امر مثتسنی نمی

جهانی در آموزش علوم بهداشتی و جهانی سالیان سال 

است در دنیا شروع شده است و این تغییرات مبتنی بر 

باشند یهدفمندی راهکارهای بهداشتی و درمانی م

های علوم بهداشتی و پزشکی با هر بنابراین دانشگاه

دنیا باید از بندی دانشگاهی در ایران و درجه و رتبه

ثمر و هدفمند استقبال نمایند زیرا آمایش تغییرات مثمر

دهی و طور مستقیم و غیرمستقیم بر آموزشسرزمینی به

باشد پس پذیری بهداشتی و درمانی اثرگذار میآموزش

ترین سطوح تا گیری مدیریتی از پایینخاذ تصمیمات

ترین باالترین سطوح آموزشی در دورترین و نزدیک

مراکز ارائه خدمات بهداشتی و درمانی و آموزشی 

محورانه و توزیع منصفانه بایستی بر محور عدالت

گیری از براساس معیارهای عدالت آموزشی باشد. بهره

یا منجر به توزیع عدالت آموزشی در تمامی نقاط دن

عادالنه بهداشتی و درمانی در تمام دنیا خواهد شد در 

همین راستا وقتی ابزار آموزشی و محتوی آموزشی و 

امکانات و تسهیالت آموزشی یکسان و استانداردی برای 

همه فراگیران فراهم باشد دیگر نگرانی در راستای نحوه 

را پایه ارائه خدمات در بهداشت و درمان وجود ندارد زی

 ارائه خدمات دریافت آموزش صحیح آموزشی است.
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 مروری                                                                                                    و همکاران عرب

 
       0011 زمستان، 3، شماره یازدهمدوره                                    تعالی بالینی                                                                                                       

 

 های انجام شده در داخل کشور:  خالصه پژوهش1جدول شماره 

 نتایج پژوهش عنوان پژوهش سال پژوهشگر ردیف

 2311 (03) و همکاران یقربان 2
کُنش کارکرد آموزش عالی و صنعت تحلیل برهم

 در ایران از منظر آمایش سرزمین

نه لزوما آمایشی های تفویضی و این پژوهش مهر تأییدی بر کلیشه سیاست تمرکزگرایی و نقش

استان کمتر  1صورت که با تأیید همبستگی فضایی بسیار باال، بدین .مناطق خاصی از ایران است

اند های بخش آموزش عالی، توسعه صنعتی ناچیزی را تجربه کردهیافته، با فقدان زیرساختتوسعه

  برعکس.و 

 2311 (02)ی و قاسم اتیب 0
: رانیا یعدالت در نظام آموزش یمفهوم پرداز

 از دانشگاه شیپ یدرس یهاکتاب یمطالعه مورد

 ،یشیاندامدیتفاوت، پ و زیتما ان،یبنخیتار ،یمدارنی)دریدر قالب هشت مضمون فرا گ یمتون درس

 خ،یتار یها( در کتابیو الگوده یشیچاره اند ،یو اخالق یباشناختینسبت قدرت و عدالت، ز

 ماتیو تعل یشناساقتصاد و جامعه یهاو کتاب ییمقطع ابتدا یفارس اتیو ادب یو زندگ نید

دوره  یو عرب یفارس اتیادب ،ینید ماتیتعل ،یاجتماع ماتیمقاطع متوسطه دوم و تعل یاجتماع

  اند.تهمقوله عدالت پرداخ نییمتوسطه اول به تب

3 
عابدی و همکاران 

(05) 
2318 

ریفرم آمایش سرزمینی، تحول و نوآوری آموزش 

 عالی سالمت در ایران

منظور باشد که بهگیری کلی میسیاست و جهت 20ی جامع آموزش عالی سالمت شامل برنامه

همراه یک برنامه پایش علوم پزشکی به بسته ی تحول و نوآوری آموزش  22سازی آن، اجرایی

های منطقه و اجرایی شدن برنامه تعامل هدفمند بین دانشگاهتدوین گردید و در سایر کشورها با 

و ریفرم آمایش سرزمینی موجب  وری در فضای دانشگاهی به وجود آمدگفتمان تحول و نوآ

منابع، توسعه امکانات آموزشی و جلب مشارکت   تامین تحول و نوآوری در آموزش گردید و 

 . دگرداعضای هیات علمی موجب موفقیت در برنامه می

2 
کاظمی و همکاران 

(06) 
2318 

 آمایش سند اجرای موفقیت میزان تبیین و بررسی

 سالمت عالی آموزش سرزمینی

رصت خوبی برای . فسند آمایش سرزمینی بسیار مهم استبرای توسعه متوازن آموزش عالی 

هایی وجود دارد از جمله کمبود چالش .شده که از حالت روزمرگی خارج شوندها فراهمدانشگاه

بهتر است در حوزه آموزش عالی نگاه جمعیتی  تأمین اعتبارات، تفویض اختیارات به کالن مناطق.

  .ای توجه شودهای منطقهمحورانه داشت و در کنار جمعیت به مزیتو عدالت

 2317 (02)آقاتبار و همکاران  5
 آموزش یتوسعه برای راهبردی سرزمین، آمایش

 سالمت عالی

 آموزش در ریزیبرنامه اعی،اجتم توسعه ینظریه با عالی آموزش نسبت و قرابت به توجه با

  باشد.می برخوردار کشورها توسعه در ایجایگاه ویژه از عالی

 2316 (07)احمدی طیفکانی 6
 به توسعه و آموزش با ارتباط در سرزمین آمایش

 پایدار توسعه ویژه

 را ملت یک هایدارایی و هاضاعتب و هاظرفیت ،هاتوان تمامی تجلی تواندمی سرزمین آمایش

 سازد.  نشان خاطر فرهنگی و تولیدی ابعاد زیربنایی، در

7 
خوشنویسان و ساعدی 

.(08) 
2315 

موانع و  عالی،آمایش سرزمین درنظام آموزش 

 هاچالش

سرمایه مالی و منابع طبیعی و محیطی درک  جمعیت، ؛آمایش سرزمین بر پایه سه مولفه مهم

های آن عمدتا در انجام حلها و راهتعیین اولویت گیری؛شرایط فعلی و شرایط نوظهور در تصمیم

 .سازدها را میسر میاستراتژی های فضایی،سیاست

8 
ن افرازنده و همکارا

(01) 
2315 

ارتباط عدالت آموزشی و رفتارهای 

 تحصیلی از دیدگاه دانشجویان پرستاری_مدنی

 بررسی بنابراین. بود تحصیلی مدنی و رفتارهای آموزشی عدالت بین دارمعنی و مثبت ارتباط

 در ریزیبرنامه جهت شده،ارزیابی نیازهای به توجه آموزشی با عدالت برقراری در مؤثر عوامل

 نظر به ضروری مامایی و پرستاری دانشجویان در مدنی تحصیلی رفتارهای ایجاد راستای

  رسد.می 

 2312 (32) پرورگل 1
 و عدالت رابطه در تحصیلی اخالق نقش

 تحصیلی کاریفریب با آموزشی عدالتیبی 

 موجب تحصیلی اخالق تقویت طریق از آموزشی که عدالت دهدمی نشان پژوهش این در

 موجب تواندمی مستقیم طور به عدالتیمقابل بی در. شودمی تحصیلی اریکفریب کاهش

 شود.  تحصیلی کاریفریب تقویت

 2313 (32)نیاز خانی و اللهیار 22

 عالی آموزش آمایش فرآیند اجرای در تالشی

 ششم در برنامه آموزشی عدالت تحقق راستای در

-دلفی تلفیقی روش از استفاده با کشور توسعه

 GIS در توگرافی کار

 با تنگاتنگی و فرهنگی ارتباط عملی و اجتماعی اقتصادی، توسعه جمله از توسعه گوناگون ابعاد

 در موجود های ظرفیت از توانطرح می این کردن اجرایی کمک به. دارد عالی توسعه آموزش

 استفاده بهینه تر صورت به برنامه ریزی مدیریت و با کشور عالی آموزش موسسات و دانشگاهها

 کرد.

22 
نژاد گرای و ثمری

(30) 
2310 

نگاهی به جایگاه مفهومی آمایش آموزش عالی 

 در آمایش سرزمین

 به را آن سرزمین، آمایش در عالی آموزش آمایش تحلیل جایگاه مفهومی و تببیین از پس «

 بلندمدت عهتوس هایگیریجهت راهنمای سرزمین، کالن آمایش بحث مجموعه زیر عنوان

 در هاآن فضایی توسعه و هادانشگاه استقرار و گذاریسرمایه هایو اولویت کشور عالی آموزش

 نسبی هایمزیت و هاتوانمندی ها،تیقابل بر تکیه با و پایین و باال از هاییریزیتلفیق برنامه قالب

 ،گیردمی رتصو مدت بلن و هماهنگ ریزیبرنامه یک در که ایمنطقه هایو محدودیت

  اند.دانسته

20 
 زاده و همکارانعلیمهر

(33)02) 
 ایران عالی آمایش آموزش شناسیآسیب 2310

های آمایش سرزمین در کشور صورت فی که در قالب طرحهای مختلعلیرغم اقدامات و فعالیت

های مهمی در زمینه ضعف مبانی مایش آموزش عالی در کشور با چالشآمطالعات  گرفته است،

 استقرار، اجتماعی و فرهنگی( برای طراحی، اقتصادی، ،ی، سیاسینظری و تحلیلی عمیق)فلسف

ظام آموزش عالی دولتی و خصوصی ایران استمرار آن در ن ترنظارت و ارزیابی و از همه مهم

  روبروست.

23 
-سرور و اسماعیل

 (32)زاده
 اجتماعی عدالت نیاز پیش ین،سرزم آمایش 2386

 به توجه باید است جانبههمه توسعه و پایداری خواهان که کشوری به این نتیجه رسیدند  که هر

 باشد.  داشته مدنظر را کشور نقاط تمام منابع در توزیع در اجتماعی عدالت امر
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 آمایش سرزمین  بر عدالت آموزشی تاثیر          

 

  

            0011 زمستان، 3دوره یازدهم، شماره                                 تعالی بالینی                                                                                                                 

 های انجام شده در خارج از کشور: خالصه پژوهش2جدول شماره 

 نتایج پژوهش عنوان پژوهش سال گرپژوهش ردیف

 0202 (35)و همکاران  3هو .2
بررسی اسناد حقوقی و آمایشی امکانات آموزشی 

 در هنگژو چین

 خاص طور به. داد نشان هنگژو در ابتدایی مدارس آمایشی را در نابرابری نتایج

 مالی سرانه هزینه معلم، به دانشجو نسبت به توجهیقابل طوربه باال کیفیت با آموزش نتیجه( 2)

 .است مرتبط فضای آموزشی و آمایشی هزینه و پرورش و آموزش برای

 .ندارد مطابقت جمعیت نشینیحومه با ابتدایی مدارس دسترسی( 0) 

 تداییاب مدارس کیفیت زیرا کندمی بدتر را اجتماعی بندیطبقه آموزش کیفیت در نابرابری( 3) 

 .گذاردمی تأثیر منطقه مسکن قیمت بر

 تقاضای امکانات و عرضه رابطه بر آموزشی امکانات کیفیت براساس جمعیت جریان( 2) 

 .است تأثیرگذار آموزشی

0. 
و همکاران  2ویمپنی

(36) 
0202 

 شدن المللیبین از حمایت برای دانشگاهی توسعه

 درسی برنامه

 در دوره طراحی در مشارکت و نقش مورد در دانشگاهی دهندگانتوسعه نشان دادند که تأمالت

 و دانشجویان دانشگاهی، دهندگانتوسعه بین مهم جانبهسه مشارکت استرالیا، هایدانشگاه از یکی

 در Course Design Studio مدل یک توسط شدهارائه مزایای. دهدمی نشان را دانشگاهیان

 یک مقاله این. است شده بیان مثبت، جانبهسه هایهمکاری ادامه برای مجاز فضای آوردن فراهم

 دانشجو مشارکت مشترک روابط در ها کهنگرانی از مواردی به که دهدمی ارائه را مفهومی بحث

  .پردازدمی خورند،برمی معموالً سنتی هایدوره طراحی کارکنان و

 یعدالت و تنوع آموزش 0202   (37)ی مر .3

 یو اقتصاد یاز نظر قوم یتیو جمع ییایکه از نظر جغراف یاستدالل مطرح است که مدارس نیا

روبرو  یشان در زندگآموزانکه دانش یبا موانع تیتوانند با موفقیم، هنوز هم ستندیمتنوع ن

  .، مقابله کنندشوند

 0202 (38) 5هنگهال .2
چه  ی: عدالت شناختیعدالت آموزش یسوبه

 کند ؟ جادیتواند ایم یتفاوت

عدالت  هیکردن نظر مهیو ضم یافراد مستثن یمنتجارب ض حیدهد که توضیمشکالت نشان م نیا

  .چقدر دشوار است یاحساسات منف نیدر ا یآموزش

 یابیو استعداد یدر برابر انتخاب: عدالت آموزش 0202 (31) نگریزیگ .5

چشم  عیها در توزآن یجذب استعداد و نقش عل یهاوهیش هکند تا بیم شنهادیمقاله پ نیا

 لیبه دل یآموزش یهاینابرابر دیها معموالً باعث تشدوهیش نینگاه کند. ا یآموزش یاندازها

 .مرتبط باشند یانتخاب یهاطیکه با مح یهنگام ژهیوشوند، بهیم یسوابق اجتماع

 0202 (22) 6دربلر .6
بودن معلمان:  یاو حرفه یعدالت آموزش

 یفلسف یکردیرو

 یمفهوم هنجار کیعنوان را به یتوان عدالت آموزشیمکند که نیم شنهادیمقاله سرانجام پ نیا

کرد. در  نییشده از آن تععمل مشتق حیقواعد صر یرا برا روشن یدر نظر گرفت و چارچوب

 ییارسطو وهیشرفتار محتاطانه به یاز کارگزاران برا یعنوان درخواست دائمعوض، عدالت را به

 .کندیم یتلق

 0202 (22) 7استولز .7
در کاوش مفهوم عدالت در  یداستان یکردیرو

 آموزش

  قیکه از طر یاستاند کردیرو کیاهداف دوگانه، مفهوم عدالت را با  یمقاله برا نیا

نوبه ه، که بکشدیم ریگذاشته شده است، به تصو شیبه نما تیموجود در روا یهاتیشخص

 .کندیدر رابطه با عدالت در آموزش فراهم م تیروا یانتقاد لیبحث و تحل یرا برا یابزارخود

 0221 (20) هزادینق .8

 ایمنطقه مدیریت سازیپیاده هایحلراه بررسی

 در عالی آموزش آمایشی ریزیبرنامه سند براساس

 ایران

 دسته چهار اساس، این بر. است شده بررسی مطالعه این در مرتبط هایحلراه از اصلی دسته چهار

گرفتند و  قرار بررسی مورد مالی، و نهادی ساختاری، قوقی،ح هایجنبه شامل ها،حلراه از اصلی

  .پیشنهاداتی دراین زمینه ارائه شد

 0222 (23) تانگ .1
یک  لیآمایش آموزش عالی با استفاده از تحل

 یچهارچوب منطق

-یم نشان ،یآموزش عال شیآما تیریمد یبرا یکه استفاده از چارچوب افتیدست  جهینت نیبه ا

 یوردهابازخ قیاز طر ر بازار کار،از نظ یآموزش عال شیآما یتقاضا برا ریخط تیدهد مسئول

 یآموزش عال شیدر تناسب اهداف با آما تیموفق یرا برا یکنندگنییتع نیشتریب انیدانشجو

  .است یشدن به عدالت آموزش کیهمانا نزد کار، نیا امدیدارد و پ

 0222 (22)ی برومل .22
 نیب یعلم تیفعال توسعه آموزش: تیعقالن

 یالملل نیب یردولتیغ یهاسازمان

 یتوانمند شیآموزش را که باعث افزا تیو کم تیفیدر ک رییهر نوع تغ: افتیدست  جهینت نیبه ا

  .گرددیقلمداد م یشود، توسعه آموزش یانسان یروین
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