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 مقاله پژوهشی 

 

و  داریسالمت بر توسعه پا یآموزش عال کردیبا رو نیسرزم شیآما تأثیر

 کیکالن منطقه  یعلوم پزشک یهادانشگاه یعدالت آموزش

 

 یتیترانه عنا، *یضامن دهیفرش، فاطمه عرب

 

 

 چكيده

آن کشور از علوم مندی هبهر زانیبه م، باشد یمتک یموجود صنعت یهاتیظرف ای یعیبه منابع طبآن که از  شیکشور ب کی یبرترمقدمه: 

 یآموزش عال کردیبا رو نیمسرز شیآما تأثیر یبررس،  هدف با پژوهش حاضر، دارد یآن کشور بستگ ینظام آموزش عال ییایو فنون و به پو
 انجام شد. یعلوم پزشک یهادانشگاهدر  یآموزش وعدالت داریسالمت بر توسعه پا

نفر با استفاده از روش  16 کیفی در بخشانجام شد.  یو کم یفیک کردیبا رو 1399حاضر در سال  یکاربرد -یفیپژوهش توصها: روش

 شیآما کیکالن منطقه  یعلوم پزشک یهاعلمی دانشگاههیأت دیاسات جامعه اماری کلیه یدر بخش کم انتخاب شدند. مندهدف گیرینمونه
نفر با روش  320تعداد که  دندبو نفر 1851و مازندران به تعداد  النیبابل، سمنان، شاهرود، گلستان، گ یعلوم پزشک یهاشامل دانشگاه

و پرسشنامه  داریو توسعه پا نیسرزم شیساخته آمامحقق یهاازپرسشنامه هاداده آوریجمعانتخاب شدند. جهت ای طبقه یتصادف گیرینمونه
 استفاده شد. یو معادالت ساختار یتأیید یعامل لیتحل یهاها از آزمونداده لیو تحل هیجهت تجز .استفاده شد گل پرور یعدالت آموزش

و مقدار 79/0 ریمس بی)با ضر داریابا توسعه پ نیسرزم شیگرفت که رابطه آما جهینت توانمی ریمس بیو ضرا 2R ریبا توجه به مقادنتايج: 
2R  با ضر یموزشآبا عدالت  نیسرزم شیبا رابطه آما سهیدر مقا(624/0برابر با(2=438/0و مقدار  620/0 ریمس بیRقو )تر است. ی 

و ثمر  یعلم تیگفت که ماه توانیم یبا عدالت آموزش سهیدر مقا داریتوسعه پا با نیسرزم شیبا توجه با رابطه برتر آماگيري: نتيجه

 است. نیسرزم شیآما ییاز اهداف نها یکیآنها  وستهیو توسعه پ یعلم یهافعالیتبخش 
 

 یدانشگاه علوم پزشک، یعدالت آموزش، سالمت یآموزش عال، نیسرزم شیآماهای کلیدی: واژه
 417تا  407 (:40)21؛ 1400 آذر پزشكي/آموزش در علوم مجله ايراني 

 
مقدمه 

برنامه توسعه بلندمدت و به عنوان  كی نیسرزم شیآما

بخش  یزیربرنامه یراه روشن برا یراهنما و نقشه

 یآموزش عال یهانظام كنندهتیهدا دتوانمی یآموزش عال

 یهاتیو مز ازیبر ن یمبتن، دارپای، مندنظام یبه صورت

                                                 
انشکده د، یآموزش تیریگروه مد، (اری)استاد یضامن دهیدکتر فرشنویسنده مسؤول:  *

. رانیا، یسار، یدانشگاه آزاد اسالم، یواحد سار، ، یعلوم انسان
f_zameni@yahoo.com 

واحد ، یدانشکده علوم انسان، یآموزش عال تیریمد یدکتر یدانشجو، عرب فاطمه

انداز علم و در افق چشم یالمللنیو الزامات ب یامنطقه

، نیتر(. در واقع به مطلوب2و1)كشور باشد یفناور

ه مهم مؤلفكه سه  ینشیچ نیدارتریو پا نیترعادالنه

 ایمنطقه  كیدر  یطیو مح یعیو منابع طب هیسرما، یتیجمع

گفته  نیسرزم شیبرنامه آما، آورندیبه وجود م نیسرزم

(؛ دکتر fa.arab4556@gmail.com. )رانیا، یسار، یدانشگاه آزاد اسالم، یسار

، یواحد سار، یدانشکده علوم انسان، یآموزش تیریمدگروه ، (اری)دانش یتیترانه عنا

 (tenayati@yahoo.com. )رانیا، یسار، یدانشگاه آزاد اسالم
 23/6/1400تاریخ پذیرش: ، 17/3/1400تاریخ اصالحیه: ، 21/10/99مقاله:  تاریخ دریافت
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 و همکاران فاطمه عرب یو عدالت آموزش ردایتوسعه پا، نیسرزم شیآما
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، رانیا یآموزش عال یاساس یهااز چالش یکی(. 3)شودیم

آن در سازی نهیو نهاد داریتوسعه پا میو مفاه لاصو قیتلف

 یهابه آرمان یابیدست یاست و برا ینظام آموزش عال

نظام  كیبه عنوان  دیبا ینظام آموزش عال، داریتوسعه پا

 قیدر تلف گرید نهادهای و هاسازمان یو الگو شرویپ

 شگامیروزمره خود پ یهافعالیتو  هادر برنامه یداریپا

و آموزش  نیسرزم شیتوجه داشت كه آما دیا(. ب4باشد)

حال  نی. در عندهستگریکدیبر  هیدو سو تأثیر یدارا یعال

بر  یشیآما یاتتأثیر یدارا یآموزش عال یهافعالیتكه 

به  تواندمی زین نیسرزم شیبرنامه آما، است نیسرزم

 مؤثر یآموزش عال یهابرنامه میدر تنظ ییراهنماصورت 

 (. 5باشد)

 تركماستان  9 افتندیدست  جهینت نیو همکاران به ا یقربان

، یبخش آموزش عال یهارساختیبا فقدان ز، افتهیتوسعه

(. 6عکس)بالاند و را تجربه كرده یزیناچ یتوسعه صنعت

كتب  ریفراگ نینشان دادند كه مضام یو قاسم اتیب

بر ابعاد  یمبتن، حجم مطالب یگستردگ ثیاز ح یدانشگاه

 نیب یچندان یارتباط منطقآن كه است ضمن  یخیتارو  ینید

متوسطه با قبل از  یآموزش یهاعدالت در مقطع یهاگفتمان

به  یدر پژوهش و همکاران ی(. كاظم7شود)نمی آن مشاهده

 یتوسعه متوازن آموزش عال یكه برا دندیرس جهینت نیا

مهم است و بهتر است در  اریبس ینیسرزم شیسند آما

و عدالت محورانه داشت  یتینگاه جمع یالحوزه آموزش ع

 ازی(. ن8توجه شود)ای منطقه یهاتیبه مز تیو در كنار جمع

كردند ابعاد گوناگون توسعه از جمله  عنوان اریو الله یخان

و  یفرهنگی ارتباط عملاجتماعی و ، توسعه اقتصادی

و همکاران  ی(. براتعل9تنگاتنگی با توسعه آموزش عالی دارد)

های منطقه به نقش مهم و اثرگذار عدم تعادل یهشدر پژو

(. وو 2)اندنموده تأكیدای در ابعاد بی عدالتی آموزشی 

(wue ) در  یشیآما ینشان دادند كه نابرابرو همکاران

 یبندآموزش طبقه تیفیدر ك ینابرابر، نیچ ییمدارس ابتدا

 تیفیك اسبر اس تیجمع انیجر كند ومی را بدتر یاجتماع

امکانات  یبر رابطه عرضه و تقاضا یامکانات آموزش

 (.10است) گذارتأثیر یآموزش

كه بحث  داردیم انیب یدر پژوهش (Giesinger) نگریزیگ

 هینقش آن در توج یعنی، استعداد یهیدر مورد عملکرد توج

(. 11است) یعاد یامر، یاجتماع ای یآموزش یهاینابرابر

 هادانشگاهو همکاران به منظور تحقق عدالت در  یزدانی

صورت  یدر سطح مل یداتیتمه یستیداشتند كه با انیب

بازار كار  یازهاین، مناسب یهااستیتا با اتخاذ س ردیپذ

 یهامهارت یریكارگبه نهیگردد تا زم ینیبشیپ

 (.12)آموختگان در جامعه فراهم گردددانش

 ییجاآن بر جابه تأثیربا توجه به  یآموزش عال یهافعالیت

 ایاستقرار ، مؤثر است. به عالوه یشیبراهداف آما، تیجمع

برحجم  ییسزاه ب تأثیر یه آموزش عالمؤسسانتقال هر 

هم به طور ، یخدمات ای یدیاعم از تول، منطقه یهافعالیت

 تیفیك، دارد. افزون بر آن میرمستقیو هم به طور غ میمستق

 یهافعالیت تأثیرتحت  زین یاقتصاد یهافعالیتو  تیجمع

 یتبعات یدارا دیبدون ترد اتتأثیر نیقرار دارد. ا یآموزش

است. اگر سهولت و  نیسرزم شیبراهداف آما، قابل توجه

و  یآموزش عال یهافعالیتگسترش  ای جادیا ژهیسرعت و

 یهافعالیتبا  سهیمنطقه در مقا كیآن در  اتتأثیر رهیدا زین

، میریآن در منطقه را در نظر بگ یداریپا نیهمچن، یدیتول

 تیكه اهم میقرار ده ییهافعالیتآن را در زمره معدود  دیبا

 (. 4دارند) نیسرزم شیآما یزیردر برنامه یانیبن

رفع  امکان ایپو یندیرآبه عنوان ف نیسرزم شیآما نیتدو

حركت به سمت ، كشور یزیرنظام برنامه یهایینارسا

و رونق  یجتماعاتحقق عدالت ، داریتوسعه متوازن و پا

 همه جانبه را فراهم خواهد كرد.  یاقتصاد

به پست  تهیبا حركت جوامع از مدرن، رسدمی نظر به

ی نقادانه و سازنده گرا كه هاهیو توجه به نظر سمیمدرن

قائل  ادییارزش ز رندگانیادگیی فردی هابرای تفاوت

 جادیدر آموزش ا تربیشتوان عدالت را هرچه می، هستند

 یهاو نقش سازمان تیبا توجه به اهم نینمود. بنابرا

 یعلوم پزشک یهادانشگاهاز جمله ، یانشگاهو د یآموزش

است در  یضرور، كشور شرفتیآن در پ رگی چشم تأثیرو 
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و نگاه  یمل یعزم ،سالمت یآموزش عال تیریحوزه مد

 ریو حركت رو به جلو در مس ندهیبه آ دیبا ام نانهبی واقع

 کردیبا رو نیسرزم شیدر تمام ابعاد آما یسازییاجرا

 یو عدالت آموزش داریبرتوسعه پا متسال یآموزش عال

 شیآما تأثیر یبررس هدف باحاضر قیبرقرار شود. لذا تحق

 داریتوسعه پا سالمت بر یآموزش عال کردیبا رو نیسرزم

كالن منطقه  یعلوم پزشک یهادانشگاه یو عدالت آموزش

 انجام شد. كی

 هاروش

در قالب  1399حاضر در سال  یكاربرد -یفتوصی پژوهش

 در بخش كیفی به منظور ارائه مدل انجام شد. یفیو ك یكم

مصاحبه  مندگیری هدفبا استفاده از روش نمونه نفر 16با

 یدر بخش كم،  اشباع اطالعات حاصل شدانجام شد تا 

علوم  یهادانشگاه علمیهیأت دیاسات ماری كلیهآجامعه 

بخش سالمت  یآموزش عال شیآما كیكالن منطقه  یپزشک

، سمنان، بابل یعلوم پزشک یهادانشگاهكشور شامل 

نفر  1851و مازندران به تعداد  النیگ، گلستان، شاهرود

 %95كوكران در سطح اطمینان بر اساس فرمول  كهبودند 

نفر با روش  320تعداد ، α=%5 گیریو خطای اندازه

به  یبراساس واحد دانشگاهای طبقه یگیری تصادفنمونه

 انتخاب شدند.  یعنوان نمونه آمار

و  شیاز دو ابزار ف هاداده یگردآور یبرا یفیدر بخش ك 

نفر از اساتید  16با ای قهیدق 60 افتهیساختار  مهیمصاحبه ن

 یهاهمؤلفابعاد و  ییجهت شناساو خبرگان و كارشناسان 

بخش ابتدا نکات این در  استفاده شد. نیسرزم شیآما

گوش دادن به  قیاز طر ،مربوط به هر مصاحبه یدیكل

 های یبردار اداشتیضبط شده و مطالعه  های مصاحبه

با و شد گذاری عالمت مکتوب صورت مصاحبه به نیح

راج شده از استخ های شاخص یاز روش دلفگیری بهره

 نییپرسشنامه تب یینها ساختارن برای مصاحبه شوندگا

مطالعه  قیابعاد از طر ییشناسا پس ازدر ابتدا، . دیگرد

از  یو مصاحبه با متخصصان و با نظرسنج ینظر یمبان

پرسشنامه به صورت بدون ساختار و  نیاول، خبرگان

 هادهیا شیزا یتا به عنوان استراتژ دیگرد هیبازپاسخ ته

مرتبط با  موضوعات هیكل یعمل نموده و به آشکارساز

 نیب یچه تناسب" رینظ یتسؤاال، عنوان تحت مطالعه بپردازد

چه  " ای "وجود دارد؟ یو اهداف آموزش عال هارشته

 دیبا یمل یازهایمتناسب با ن ینینو یدرس یهابرنامه

در خصوص  یتسؤاال زیو ن "گردد؟ فیتعر

 شیو عوامل مرتبط با آما هاتیاولو، هادستورالعمل

و تمام  دیدر بخش سالمت مطرح گرد یالآموزش ع

 هاپاسخ، شده آوریجمعمرتبط تا حد امکان  یهاپاسخ

و بندی گروه، بینظرات مشابه ترك، دهیسازمان

 حذف شد.ای هیو حاش یموضوعات تکرار

 یدارا هیشد و به پرسشنامه اول ییشناسا نیو عناو هاتم 

شد. سپس از خبرگان شركت كننده در  لیساختار تبد

پرسشنامه در  رامونیخواسته شد تا نظر خود را پ قیتحق

، دیجد یهادهیا ییشناسا زیقالب توافق و عدم توافق و ن

 حیتوض زیپرسشنامه و ن یهاهیحذف گو، ریتفس، حیتصح

از اعمال نظر خبرگان پس  آنها ارائه دهند. عفقدرت و ض

در  هاهیگو لیو تحل زیو آنال یموارد مورد بررس حیو تصح

، نیانگیم، بر اساس تکرار هاهیو سنجش گوبندی قالب رتبه

پرسشنامه اصالح شد و ، یپراكندگ یهاو شاخص انهیم

 قرار گرفت.  یینها تأییدمورد 

سه  قیاز طر قیتحق یبخش كم ینظرات جامعه آمار

 آمد: به دست  ریپرسشنامه به شرح ز

 یدارا نیسرزم شیپژوهش آما نیا : درنیسرزم شیآما -

 یتوانمندساز، یکیالکترون آموزش، ییگرامأموریت»بعد  6

، یو عدالت محور گوپاسخ آموزش، یانسان یروین

است و  «یعلم تیمرجع، یو نوآور تیخالقسازی نهینهاد

كه  نیسرزم شیمحقق ساخته آما پرسشنامهبا استفاده از 

، كم یلی)خ کرتیلای نهیگز 5 فیدر ط كه، سؤال 56 یدارا

شده و به  میو تنظ یطراح (ادیز یلیو خ ادیز، متوسط، كم

 نیشد در ا دهیو سنج گذارینمره 5تا  1از  بیترت

، براساس محاسبه مجموع كدها ازیپرسشنامه حداكثر امت

 بود. 56با  و حداقل آن برابر 280برابر با 
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 امهن پرسش نی: ادارپای توسعه ساخته محقق پرسشنامه -

 یاجتماع، یاقتصاد، یفرهنگ»بعد  4و  سؤال 25 دارای كه

، كم یلی)خ کرتیلای نهیگز 5 فیكه در ط است «یو انسان

شده و به  میو تنظ یطراح (ادیز یلیو خ ادیز، متوسط، كم

 نامهپرسش نی. در اشودمی گذاری نمره 5تا  1از  بیترت

 125برابر با ، براساس محاسبه مجموع كدها ازیحداكثر امت

 بود. 25و حداقل آن برابر با 

 نامه پرسش نیگل پرور: ا ینامه عدالت آموزش پرسش -

، كم یلی)خ کرتیلای نهیگز 5 فیو در ط سؤال 14 دارای

شده و به  میو تنظ یطراح (ادیز یلیو خ ادیز، متوسط، كم

پرسشنامه  نی. در اشودمی گذارینمره 5تا  1از  بیترت

 70برابر با ، براساس محاسبه مجموع كدها ازیحداكثر امت

( 13)آن توسط گل پرور ییایبود. پا 14آن برابر با  حداقلو 

گزارش شد و  86/0كرونباخ  یآلفا بیبا استفاده از ضر

قرار  تأیید( مورد 13توسط گل پرور) زیسازه آن ن ییروا

 گرفت. 

پژوهش و به  یفیبخش ك ییاز روا نانیبرای حصول اطم

از  هاافتهی نانیبودن و اطم قیخاطر از دق نانیمنظور اطم

 ینیاز بازب زیو ن یفیخبرگان به كار گرفته شده در بخش ك

 دیتجربه و سوابق اسات، همکار یبررس، توسط اعضا

بودن پژوهش استفاده شد. از  یراهنما و مشاور و مشاركت

 ابزار ییمحتوا ییو روا یصور ییروا تأییدجهت  رونیا

و در  خبرگان قرار گرفتنفر از  22 اراختی در نامه پرسش

 تأییدمورد ، راهنما و مشاور دیتحت نظر اسات، ییامرحله نه

و  5/0از  تربیش یبا بار عامل سازه ییقرار گرفت. روا

محاسبه شد كه مورد  7/0 یباال زیكرونباخ آنها ن یآلفا

 قیابزار مورد استفاده در تحق ییایبود. درخصوص پا تأیید

كه  دیگرد عیپرسشنامه توز 30متشکل از ای نمونه زین

 كینشان داده شده است.جدول  كیآن در جدول  جینتا

ابزار مورد استفاده در پژوهش  ییایو پا ییمربوط به روا

  .است

 

 هاپایایی و روایی ابزارهای گردآوری داده :1جدول 

 AVE آلفای كرونباخ متغیرهای پنهان ردیف

848/0 گراییمأموریت 1  521/0  

922/0 آموزش الکترونیکی 2  809/0  

898/0 سازی نیروی انسانیتوانمند 3  640/0  

934/0 گو و عدالت محوریآموزش پاسخ 4  581/0  

916/0 سازی خالقیت و نوآورینهادینه 5  545/0  

885/0 مرجعیت علمی 6  600/0  

901/0 فرهنگی 7  629/0  

838/0 اقتصادی 8  511/0  

893/0 اجتماعی 9  609/0  

861/0 انسانی 10  709/0  

   عدالت آموزشی 11

 

قرار  یشركت كنندگان در بخش كم اریدر اخت ها پرسشنامه

ای طبقه یگیری تصادفنفر با روش نمونه 320گرفت. تعداد 

انتخاب  یبه عنوان نمونه آمار یبراساس واحد دانشگاه

مطالعه لزوما  شدند. مالک ورود افراد شركت كننده در
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كالم منطقه  یعلوم پزشک یهادانشگاه علمیهیأت یاعضا

سال  35سال و سن باالتر از  5 یبا حداقل سابقه كار یك

به شركت  نانیاطم نیا زین قیتحق ندیفرآ یبود. در ابتدا

آنها به  یو آمار یتیكنندگان داده شد كه اطالعات هو

 یخواهد ماند و موافقت آنها برا یصورت محرمانه باق

 .دیاخذ گرد طیاشر نیبا ا قیانجام تحق

 بایدها و معنوی و مادی اخالق، حقوق كد و اخالقی تأییدیه

 رایت كپی قانون اساس بر محققان فکری مالکیت نبایدهای و

 بدونها پرسشنامه این. است مانده ظمحفو منابع ذكر وبا

الزم  .است نبوده میان در اجباری آنها تکمیل در و بود نام

به ذكر است كه مقاله حاضر با كد اخالق 

IR.IAU.SARI.REC.1399.150 است شده تأیید. 

از  یفیبخش آمار توص در هاداده تحلیل و تجزیه جهت 

نمودار و ، یارانحراف مع، یانگینم، فراوانی درصد، فراوانی

 توزیع بودن نرمال بررسی جهت استنباطی آمار بخش در

 و شد استفاده اسمیرنوف -كولموگروف آزمون از هاداده

و  یتأیید یعامل یلپژوهش از تحل هایسؤال بررسی برای

 تحلیل و تجزیهاستفاده شده است.  یمعادالت ساختار

 SPSS-21 افزارهاینرم از استفاده با هاداده

(IBM,NY,USA) و PLS3.2گرفت انجام. 

 

 نتايج
بعد پرسشنامه و  كیفی در دونتایج حاصل از بخش 

، در بخش پرسشنامهخبرگان تحقیق به شرح زیر بود. 

بعد 6گویه در  56با ای نتایج تدوین پرسشنامهحاصل 

، یو عدالت محور گوپاسخآموزش ، ییگرامأموریت"

، یانسان یروینسازی توانمند، یکیآموزش الکترون

بود.  "یعلم تیو مرجع یو نوآور تیو خالقسازی نهینهاد

 :قیتحق یفیافراد مشاركت كننده در بخش كمشخصات 

درصد را زنان  7/40درصد از خبرگان را مردان و  3/59

 یدر گروه سن یاز نمونه آمار درصد75/18 دادند. لیتشک

 50تا  45 یدرصد در گروه سن75/18، سال 45از  تركم

سال قرار  50 یباال یدرصد در گروه سن5/62سال و

 .شتنددا

ای كه در اختیار شركت پرسشنامه 320از در بخش كمی  

 12/98مورد ) 314 كنندگان قرار گرفت در مجموع تعداد

ی هایافتهقرار گرفت. تحلیل  و مورددرصد( بازگردانده شد 

درصد از نمونه  40توصیفی بخش كمی نشان داد كه 

 7/8.دهندیم لیرا مردان تشک مابقیرا زنان و  یآمار

، سال 40از  تركم یدر گروه سن یدرصد از نمونه آمار

درصد در 8/26سال و  50تا  40 یگروه سن درصد در5/64

از  درصد 3/19 .داشتندسال قرار  50 یباال یگروه سن

، سال 10از  تركمنمونه آماری دارای سابقه كاری 

درصد دارای 4/26 سال و 20تا  10درصد دارای 3/54

درصد از نمونه 3/11سال بودند.  20سابقه كاری باالی 

درصد دانشیار  25، درصد استادیار 6/50، آماری را مربی

نتایج حاصل از  2درصد در درجه بودند. جدول 1/13و 

برای متغیرهای آمایش سرزمینی با  ی تحلیل عاملیهایافته

 .دهدرویکرد آموزش عالی سالمت را نشان می

 

 

 یتأییدهای تحلیل عاملی نتایج حاصل از یافته: 2جدول 
 2R ضریب استاندارد t-value مؤلفه متغیر

آمایش 

 سرزمین

 460/0 678/0 926/24 ییگرامأموریت

 469/0 685/0 810/17 آموزش الکترونیکی

 687/0 829/0 819/39 توانمندسازی نیروی انسانی

 731/0 855/0 438/55 و عدالت محوری گوپاسخآموزش 

 809/0 900/0 248/8 خالقیت و نوآوریسازی نهادینه

 676/0 822/0 665/36 مرجعیت علمی
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سطح ، α=%5گیری و خطای اندازه %95در سطح اطمینان 

 یبرا یعنی، محاسبه شد معناداری برای متغیرهای پژوهش

سالمت  یآموزش عال کردیبا رو نیسرزم شیآما ریمتغ

 یعدالت آموزش و (216/2) داریتوسعه پا، (939/0)

 عیتوزلذا ، محاسبه شد یمعنادار( باالتر از سطح 828/1)

 یاستنباط لیو تحل هتجزی جهت و است نرمال هاداده

مجاز  كیپارامتر یآمار یهاآزمون از استفاده، هاداده

نشان  2ی مندرج در جدول تأییدنتایج تحلیل عاملی  .است

برای  t-valueمقادیر  %99دهند كه در سطح اطمینان می

 یهمه ابعاد پرسشنامه آمایش سرزمین در خارج بازه

برای همه  R2 مقادیر، دارند. همچنین( قرار -58/2، 58/2)

آموزش  و (460/0) ییگرامأموریتابعاد به استثناء 

در سطح قوی و باالتر از قوی قرار ( 469/0)الکترونیکی 

با  دارد و براساس ضرایب استاندارد بین آمایش سرزمینی

آموزش ، (809/0) خالقیت و نوآوریسازی نهادینه ابعاد

توانمندسازی نیروی ، (731/0) و عدالت محوری گوپاسخ

 ییگرامأموریت، (676/0) مرجعیت علمی ،(687/0) انسانی

، رابطه برقرار است (469/0) وآموزش الکترونیکی (460/0)

رابطه مثبت  ابعاد آن لذا بین متغیر آمایش سرزمینی با همه

ین تربیش R2و معناداری وجود دارد. بر اساس ضرایب 

و ( 809/0) خالقیت و نوآوریسازی مقدار به بعد نهادینه

( مربوط 460/0یی )گرامأموریتین مقدار نیز به بعد تركم

با  نیسرزم شیآمااست. برای بررسی میزان اثرگذاری 

عدالت  توسعه پایدار و سالمت بر یآموزش عال کردیرو

ی علوم پزشکی كالن منطقه یك به هادانشگاه یآموزش

متعادل براساس روابط بین همراه ارائه الگوی یکپارچه و 

محاسبه شد كه  PLS3.2افزار متغیرها با استفاده از نرم

 ارائه شده است. 3و جدول  2و  1در نمودارهای
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 ریاستاندارد مس نیدر حالت تخمتوسعه پایدار و عدالت آموزشی ، آمایش سرزمینیرابطه  یمدل ساختار. 1نمودار 

 

كه از نمودار فوق قابل مشاهده است ضرایب  طورهمان

ی متغیرهای مربوط به هاهمؤلفبرای  2Rمسیر و مقادیر 

توسعه پایدار و عدالت آموزشی از ، آمایش سرزمین

با توجه به  .آمده استبه دست  PLSافزار خروجی نرم

نتیجه گرفت كه رابطه  توانمیو ضرایب مسیر  2Rمقادیر 

 790/0آمایش سرزمین با توسعه پایدار )با ضریب مسیر 

در مقایسه با رابطه آمایش (624/0برابر با  2Rو مقدار 

و  620/0موزشی )با ضریب مسیر آبا عدالت  سرزمین

با توجه به این مقادیر . تر استقوی(2R 384/0مقدار 

توان گفت كه آیا این رابطه با نمی R2ضریب مسیر و 

 tمعناست یا خیر. برای این امر الزم است تا مقادیر آماره 

 ها و بین دو متغیرهای متغیربین مؤلفه

شده به آن اشاره  2و نمودار 3بررسی شود كه در جدول 

 است.
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 در حالت معناداری ضریب مسیر سرزمین، توسعه پایدار و عدالت آموزشیآمایش  نیرابطه ب یل ساختارمد: 2نمودار 

 

 های تحلیل مسیر. نتایج حاصل از یافته3جدول 

 tآماره  ضریب مسیر سطح معناداری SD متغیر

 717/35 790/0 000/0 022/0 آمایش سرزمین و توسعه پایدار

 695/18 620/0 000/0 033/0 آمایش سرزمین و عدالت آموزشی

 

و نتایج تحلیل مسیر مندرج در  2و  1با توجه به نمودارهای

زا )آمایش سرزمین( با بین متغیر مکنون برون، 3جدول 

براساس ضرایب ، زا )عدالت آموزشی(متغیر مکنون درون

نتایج حاصل از  .برقرار است 620/0بار عاملی ، مسیر

ها نشان داد كه روابط بین متغیرهای تجزیه و تحلیل داده

 تأییدآمایش سرزمین و توسعه پایدار و عدالت آموزشی 

داری وجود معناشده است و بین كلیه متغیرها همبستگی 

متغیر آمایش سرزمین و ، دارد. از دیدگاه پاسخ دهندگان

ین متغیرها در این بخش ترمهمتوسعه پایدار اولین و 

 هستند. 
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در مقایسه بین رابطه بین آمایش سرزمین با دو متغیر 

توسعه پایدار و عدالت آموزشی باید اظهار داشت كه رابطه 

بین آمایش سرزمین با توسعه پایدار با ضریب استاندارد 

مقایسه با رابطه بین آمایش  در717/35و آماره تی  790/0

و  620/0سرزمین با عدالت آموزشی با ضریب استاندارد 

از كاركرد و اهمیت باالتری برخوردار  695/18آماره تی 

د ناشی از توجه به ماهیت علمی و توانمیاست. این مطلب 

ی علمی و توسعه پیوسته آنها در هافعالیتثمر بخش 

هایی كه همان آمایش راستای رسیدن به یکی از اهداف ن

 باشد. ، سرزمین است

 

 بحث

 با سرزمین آمایش تأثیر بررسی دنبال به حاضر پژوهش

 منظور به آموزشی عدالت بر سالمت عالی آموزش رویکرد

 یك منطقه كالن پزشکی علوم یهادانشگاه در مدل ارائه

بارویکرد كیفی و كمی بود. نتایج بخش كیفی تولید 

بعد جهت سنجش آمایش  6گویه و  56در ای پرسشنامه

سرزمینی با رویکرد آموزش عالی سالمت بود. در میان 

ی آموزش عدالت و نیسرزم شیآمای دو متغیر هاهمؤلف

خالقیت و نوآوری سازی ه نهادینهمؤلفبه  بیضر نیباالتر

مقدار  نیباالتر هشود كمی از ابعاد آمایش سرزمین مربوط

متغیر  نیباست. رابطه  ریدو متغ نیا یهاهمؤلفهمه  انیدر م

زا زا )آمایش سرزمین( با متغیر مکنون درونمکنون برون

نتیجه  توانمیلذا ، دار شده استمعنا ()عدالت آموزشی

آمایش سرزمین با رویکرد آموزش عالی  تأثیرگرفت كه 

ی علوم پزشکی كالن هادانشگاهسالمت بر عدالت آموزشی 

 باشد.معنادار میمنطقه یك مثبت و 

آموزش  کردیبا رو نیسرزم شیآما كه داد نشان جیتان

نتایج  شده است. دارمعنا یسالمت بر عدالت آموزش یعال

آموزش  ثیح از( 8و6و1)مختلف یهاپژوهشحاضر با 

نیروی انسانی سازی و توانمند و عدالت محوری گوپاسخ

آموزش ، گراییمأموریتخصوص  است. در سوهم

ی آمایش هاهمؤلفالکترونیکی و مرجعیت علمی كه از 

چند  جینتانتایج تحقیق حاضر با ، سرزمینی هستند

ها باب اتخاذ سیاست درو  ستا راستاهم( 7و1و11)مطالعه

در سطح ملی در جهت به كار انداختن و استفاده از 

( 12)جینتانتایج تحقیق حاضر با  مرجعیت علمی كارآفرین

از  یبرخوردار ثیاز ححاضر تحقیق  جینتااست.  سوهم

 شیعدالت در امر آموزش و توجه به آن در مبحث آما

در خصوص  نیهمچن است. سوهم( 14)نتایج  با نیسرزم

و  یسوابق اجتماع لیبه دل یآموزش یهاینابرابر دیتشد

و توجه به آنها در مبحث  یو عدالت آموزش یتنوع آموزش

( 14)قیتحق جیبا نتا حاضر قیتحق جینتا نیسرزم شیآما

  است. سوهم

 (1و2و8ات)تحقیقبرخی نتایج تحقیق حاضر با نتایج  

ی جامع آموزش عالی سالمت و تعامل پیرامون برنامه

ی منطقه و گفتمان تحول و نوآوری هادانشگاهبین  مندهدف

در فضای دانشگاهی و رابطه آن با ریفرم آمایش سرزمینی 

 سوهم گرددمی نوآوری در آموزشكه موجب تحول و 

رسیدن به این نتیجه كه توجه به توسعه با  همچنین است.

متوازن آموزش عالی در سند آمایش سرزمینی بسیار مهم 

عدالت  توسعه در كشور عالی نظام آموزش است و نقش

آموزشی كه بواسطه تغییرات فراگیر برآمده از آن در نظام 

توان گامی می خالق و نوآورآموزش عالی و تربیت افراد 

با این  ،درجهت تحقق و گسترش توسعه پایدار برداشت

  است. نظرهم تحقیقات

در  داریتوسعه پا و نیسرزم شیآماگردد كه می پیشنهاد

ریزی و حضور افراد متخصص تمامی ابعاد خود با برنامه

 زی فرهنگی از طریق باال بردن سطحبسترسایابد و  ارتقا

های اثربخش و راه حلانجام گیرد. همچنین  دانش عمومی

ساز راهبردی در جهت ایفای نقش دانشگاه پایدار و زمینه

سالمت بر  یآموزش عال کردیبا رو نیسرزم شیبرای آما

، هاگذاریسیاستشناسایی شود.  یعدالت آموزش

، هایی در میان دانشگاهیانو تعامل هافعالیتها و مشیخط

های برابر آموزش ها از فرصتدر جهت برخورداری آن

 و مدیریتی هایتجربه، انجام پذیرد. همچنین عالی

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

m
e.

m
ui

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             9 / 12

http://ijme.mui.ac.ir/
https://ijme.mui.ac.ir/article-1-5209-en.html


 و همکاران فاطمه عرب یو عدالت آموزش ردایتوسعه پا، نیسرزم شیآما
 

 ijme.mui.ac.ir: http// (40)21: 1400/ مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي / آذر  416

 ملی عالی آموزش و مؤسسات هادانشگاه موفق راهبردی

 شیی آمادر زمینه كشور از و خارج داخل در المللیبین و

 مؤسسات و هادانشگاه به عملی نمونه عنوانبه نیسرزم

 شیهای آماتشکیل تیممدیران دانشگاه با و  گردد ارائه

مسائل و مشکالت سازمان را مورد ارزیابی و  نیسرزم

 قرار دهند.  گریتحلیل

گردد می در راستای ارتقاء مقوله آمایش سرزمین پیشنهاد

های آموزشی با طرح مشابه این پژوهش در دیگر سازمان

پژوهشی متفاوت و همچنین استفاده از ابزارهای متفاوت 

ه آماری یا جوامع آماری مشابه بر روی همین جامع

صورت گرفته و نتایج حاصله با پژوهش حاضر مقایسه 

 شود.

بود كه جامعه  ینحاضر ا قیتحق یهاتیاز محدود یکی

 یككالن منطقه  یپزشک علوم یهادانشگاهبه  یآمار

ارتباط با  یاوقات برقرار ی. در بعضبودمحدود شده 

 مشکل پرسشنامه یلدانشگاه جهت تکم یداز اسات یبرخ

دقت  كه شد مشخص هاپرسشنامه تحلیل جریان در و بود

ها ها و پاسخ به آنها در مطالعه سؤالیاز آزمودن یبرخ

 ینكه ممکن است مشابه ا آنجایی از. تبوده اس یینپا

صورت گرفته  یآموزش یهاسازمان یگرپژوهش در د

شود.  یسهحاصله با پژوهش حاضر مقا یجنتا، باشد

، حاضر یقتحق یهایافتهو  هاداده یمجهت تعم توانمی

متفاوت و استفاده از  یبا طرح پژوهش یگرد یقیتحق

جوامع  یا یجامعه آمار ینهم یمتفاوت بر رو یابزارها

چند مدل ، مدل یك یجابه و ودمشابه تکرار ش یآمار

قدرت انتخاب و  ینمونه آمار یگردد تا اعضا ینتدو

 داشته باشند. تربیشمشاركت 

 

 گيرينتيجه

آمایش سرزمین با رویکرد  تأثیرنتایج نشان داد كه 

دار شده معنا یعدالت آموزشآموزش عالی سالمت بر 

و همچنین كننده  لیعوامل تسهموانع و  ییشناسااست. لذا 

و كمك به  مدت در دانشگاه های كوتاهریزیانجام برنامه

 آمایش یك منطقه ولین و مدیران مراكز كالنؤمس

كشور برای تدوین  سالمت بخش عالی آموزش

 و نیسرزم شیآما یهای بلندمدت جهت ارتقااستراتژی

در مراكز آموزش عالی سالمت از  یعدالت آموزش

 پیامدهای و پیشنهادهای كاربردی این پژوهش است. 
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Abstract 

 
Introduction: The superiority of a country depends more on science and technology application and on the 

dynamism of the higher education rather than relying on natural resources or current industrial capacities. 

This way, this study endeavored to investigate the impact of land use planning with higher health education 

approach on sustainable development and educational justice in macro medical universities of region one in 

Iran. 

Methods: The applied study was conducted in the year 2020 with a qualitative and quantitative approach. 

The population in the qualitative section were 16 individuals who were selected through purposive sampling 

method, and in the quantitative section, 320 individuals were selected as a sample out of 1851 individuals 

based on Cochran's formula at 95% and α =5% through stratified random sampling. To collect data, a 

researcher-made questionnaire on land use, sustainable development and Golparvar's Educational Justice 

Questionnaire were employed. Confirmatory factor analysis and structural equation tests were used to analyze 

the data. 

Results: Considering the values of R2 and path coefficients, it can be concluded that the relationship between 

land use and sustainable development (with path coefficient 0.790 and R2 value equal to 0.624) compared to 

the relationship between land management with educational justice (with path coefficient 0.620 and R2 value 

0.384) was stronger. 

Conclusion: Regarding the superior relationship between land management and sustainable development 

compared to educational justice, it can be said that the scientific nature and fruitfulness of scientific activities 

and their continuous development was one of the ultimate goals of land management. 
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