مقاله پژوهشی
تأثیر آمایش سرزمین با رویکرد آموزش عالی سالمت بر توسعه پایدار و
عدالت آموزشی دانشگاههای علوم پزشکی کالن منطقه یک
فاطمه عرب ،فرشیده ضامنی* ،ترانه عنایتی

چكيده
مقدمه :برتری یک کشور بیش از آن که به منابع طبیعی یا ظرفیتهای موجود صنعتی متکی باشد ،به میزان بهرهمندی آن کشور از علوم
و فنون و به پویایی نظام آموزش عالی آن کشور بستگی دارد ،پژوهش حاضر با هدف  ،بررسی تأثیر آمایش سرزمین با رویکرد آموزش عالی
سالمت بر توسعه پایدار وعدالت آموزشی در دانشگاههای علوم پزشکی انجام شد.
روشها :پژوهش توصیفی -کاربردی حاضر در سال  1399با رویکرد کیفی و کمی انجام شد .در بخش کیفی  16نفر با استفاده از روش
نمونهگیری هدفمند انتخاب شدند .در بخش کمی جامعه اماری کلیه اساتید هیأتعلمی دانشگاههای علوم پزشکی کالن منطقه یک آمایش
شامل دانشگاههای علوم پزشکی بابل ،سمنان ،شاهرود ،گلستان ،گیالن و مازندران به تعداد  1851نفر بودند که تعداد  320نفر با روش
نمونهگیری تصادفی طبقهای انتخاب شدند .جهت جمعآوری دادهها ازپرسشنامههای محققساخته آمایش سرزمین و توسعه پایدار و پرسشنامه
عدالت آموزشی گل پرور استفاده شد .جهت تجزیه و تحلیل دادهها از آزمونهای تحلیل عاملی تأییدی و معادالت ساختاری استفاده شد.
نتايج :با توجه به مقادیر  R2و ضرایب مسیر میتوان نتیجه گرفت که رابطه آمایش سرزمین با توسعه پایدار (با ضریب مسیر 0/79و مقدار
 R2برابر با )0/624در مقایسه با رابطه آمایش سرزمین با عدالت آموزشی (با ضریب مسیر  0/620و مقدار  )R2=0/384قوی تر است.
نتيجهگيري :با توجه با رابطه برتر آمایش سرزمین با توسعه پایدار در مقایسه با عدالت آموزشی میتوان گفت که ماهیت علمی و ثمر
بخش فعالیتهای علمی و توسعه پیوسته آنها یکی از اهداف نهایی آمایش سرزمین است.
واژههای کلیدی :آمایش سرزمین ،آموزش عالی سالمت ،عدالت آموزشی ،دانشگاه علوم پزشکی
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آمایش سرزمین یك برنامه توسعه بلندمدت و به عنوان

فناوری كشور باشد(1و .)2در واقع به مطلوبترین،

راهنما و نقشهی راه روشن برای برنامهریزی بخش

عادالنهترین و پایدارترین چینشی كه سه مؤلفه مهم

آموزش عالی میتواند هدایتكننده نظامهای آموزش عالی

جمعیتی ،سرمایه و منابع طبیعی و محیطی در یك منطقه یا

به صورتی نظاممند ،پایدار ،مبتنی بر نیاز و مزیتهای

سرزمین به وجود میآورند ،برنامه آمایش سرزمین گفته
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مقدمه

منطقهای و الزامات بینالمللی در افق چشمانداز علم و

فاطمه عرب و همکاران

آمایش سرزمین ،توسعه پایدار و عدالت آموزشی

تلفیق اصول و مفاهیم توسعه پایدار و نهادینهسازی آن در

گیزینگر ( )Giesingerدر پژوهشی بیان میدارد كه بحث

نظام آموزش عالی است و برای دستیابی به آرمانهای

در مورد عملکرد توجیهی استعداد ،یعنی نقش آن در توجیه

توسعه پایدار ،نظام آموزش عالی باید به عنوان یك نظام

نابرابریهای آموزشی یا اجتماعی ،امری عادی است(.)11

پیشرو و الگوی سازمانها و نهادهای دیگر در تلفیق

یزدانی و همکاران به منظور تحقق عدالت در دانشگاهها

پایداری در برنامهها و فعالیتهای روزمره خود پیشگام

بیان داشتند كه بایستی تمهیداتی در سطح ملی صورت

باشد( .)4باید توجه داشت كه آمایش سرزمین و آموزش

پذیرد تا با اتخاذ سیاستهای مناسب ،نیازهای بازار كار

عالی دارای تأثیر دو سویه بر یکدیگرهستند .در عین حال

پیشبینی گردد تا زمینه بهكارگیری مهارتهای

كه فعالیتهای آموزش عالی دارای تأثیراتی آمایشی بر

دانشآموختگان در جامعه فراهم گردد(.)12

سرزمین است ،برنامه آمایش سرزمین نیز میتواند به

فعالیتهای آموزش عالی با توجه به تأثیر آن بر جابهجایی

صورت راهنمایی در تنظیم برنامههای آموزش عالی مؤثر

جمعیت ،براهداف آمایشی مؤثر است .به عالوه ،استقرار یا

باشد(.)5

انتقال هر مؤسسه آموزش عالی تأثیر به سزایی برحجم

قربانی و همکاران به این نتیجه دست یافتند  9استان كمتر

فعالیتهای منطقه ،اعم از تولیدی یا خدماتی ،هم به طور

توسعهیافته ،با فقدان زیرساختهای بخش آموزش عالی،

مستقیم و هم به طور غیرمستقیم دارد .افزون بر آن ،كیفیت

توسعه صنعتی ناچیزی را تجربه كردهاند و بالعکس(.)6

جمعیت و فعالیتهای اقتصادی نیز تحت تأثیر فعالیتهای

بیات و قاسمی نشان دادند كه مضامین فراگیر كتب

آموزشی قرار دارد .این تأثیرات بدون تردید دارای تبعاتی

دانشگاهی از حیث گستردگی حجم مطالب ،مبتنی بر ابعاد

قابل توجه ،براهداف آمایش سرزمین است .اگر سهولت و

دینی و تاریخی است ضمن آن كه ارتباط منطقی چندانی بین

سرعت ویژه ایجاد یا گسترش فعالیتهای آموزش عالی و

گفتمانهای عدالت در مقطعهای آموزشی متوسطه با قبل از

نیز دایره تأثیرات آن در یك منطقه در مقایسه با فعالیتهای

آن مشاهده نمیشود( .)7كاظمی و همکاران در پژوهشی به

تولیدی ،همچنین پایداری آن در منطقه را در نظر بگیریم،

این نتیجه رسیدند كه برای توسعه متوازن آموزش عالی

باید آن را در زمره معدود فعالیتهایی قرار دهیم كه اهمیت

سند آمایش سرزمینی بسیار مهم است و بهتر است در

بنیانی در برنامهریزی آمایش سرزمین دارند(.)4

حوزه آموزش عالی نگاه جمعیتی و عدالت محورانه داشت

تدوین آمایش سرزمین به عنوان فرآیندی پویا امکان رفع

و در كنار جمعیت به مزیتهای منطقهای توجه شود( .)8نیاز

نارساییهای نظام برنامهریزی كشور ،حركت به سمت

خانی و اللهیار عنوان كردند ابعاد گوناگون توسعه از جمله

توسعه متوازن و پایدار ،تحقق عدالت اجتماعی و رونق

توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی ارتباط عملی و

اقتصادی همه جانبه را فراهم خواهد كرد.

تنگاتنگی با توسعه آموزش عالی دارد( .)9براتعلی و همکاران

به نظر میرسد ،با حركت جوامع از مدرنیته به پست

در پژوهشی به نقش مهم و اثرگذار عدم تعادلهای منطقه

مدرنیسم و توجه به نظریههای نقادانه و سازنده گرا كه

ای در ابعاد بی عدالتی آموزشی تأكید نمودهاند( .)2وو

برای تفاوتهای فردی یادگیرندگان ارزش زیادی قائل

( )wueو همکاران نشان دادند كه نابرابری آمایشی در

هستند ،میتوان عدالت را هرچه بیشتر در آموزش ایجاد

مدارس ابتدایی چین ،نابرابری در كیفیت آموزش طبقهبندی

نمود .بنابراین با توجه به اهمیت و نقش سازمانهای

اجتماعی را بدتر میكند و جریان جمعیت بر اساس كیفیت

آموزشی و دانشگاهی ،از جمله دانشگاههای علوم پزشکی

امکانات آموزشی بر رابطه عرضه و تقاضای امکانات

و تأثیر چشم گیر آن در پیشرفت كشور ،ضروری است در
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میشود( .)3یکی از چالشهای اساسی آموزش عالی ایران،

آموزشی تأثیرگذار است(.)10

آمایش سرزمین ،توسعه پایدار و عدالت آموزشی

فاطمه عرب و همکاران

حوزه مدیریت آموزش عالی سالمت ،عزمی ملی و نگاه

بازپاسخ تهیه گردید تا به عنوان استراتژی زایش ایدهها

واقع بینانه با امید به آینده و حركت رو به جلو در مسیر

عمل نموده و به آشکارسازی كلیه موضوعات مرتبط با

اجراییسازی در تمام ابعاد آمایش سرزمین با رویکرد

عنوان تحت مطالعه بپردازد ،سؤاالتی نظیر "چه تناسبی بین

آموزش عالی سالمت برتوسعه پایدار و عدالت آموزشی

رشتهها و اهداف آموزش عالی وجود دارد؟" یا " چه

برقرار شود .لذا تحقیق حاضربا هدف بررسی تأثیر آمایش

برنامههای درسی نوینی متناسب با نیازهای ملی باید
گردد؟"

و عدالت آموزشی دانشگاههای علوم پزشکی كالن منطقه

دستورالعملها ،اولویتها و عوامل مرتبط با آمایش

یك انجام شد.

آموزش عالی در بخش سالمت مطرح گردید و تمام

روشها

پاسخهای مرتبط تا حد امکان جمعآوری شده ،پاسخها

پژوهش توصیفی -كاربردی حاضر در سال  1399در قالب

سازماندهی ،نظرات مشابه تركیب ،گروهبندی و

كمی و كیفی به منظور ارائه مدل انجام شد .در بخش كیفی

موضوعات تکراری و حاشیهای حذف شد.

با 16نفر با استفاده از روش نمونهگیری هدفمند مصاحبه

تمها و عناوین شناسایی شد و به پرسشنامه اولیه دارای

انجام شد تا اشباع اطالعات حاصل شد  ،در بخش كمی

ساختار تبدیل شد .سپس از خبرگان شركت كننده در

جامعه آماری كلیه اساتید هیأتعلمی دانشگاههای علوم

تحقیق خواسته شد تا نظر خود را پیرامون پرسشنامه در

پزشکی كالن منطقه یك آمایش آموزش عالی بخش سالمت

قالب توافق و عدم توافق و نیز شناسایی ایدههای جدید،

كشور شامل دانشگاههای علوم پزشکی بابل ،سمنان،

تصحیح ،تفسیر ،حذف گویههای پرسشنامه و نیز توضیح

شاهرود ،گلستان ،گیالن و مازندران به تعداد  1851نفر

قدرت و ضعف آنها ارائه دهند .پس از اعمال نظر خبرگان

بودند كه بر اساس فرمول كوكران در سطح اطمینان %95

و تصحیح موارد مورد بررسی و آنالیز و تحلیل گویهها در

و خطای اندازهگیری  ،α=%5تعداد  320نفر با روش

قالب رتبهبندی و سنجش گویهها بر اساس تکرار ،میانگین،

نمونهگیری تصادفی طبقهای براساس واحد دانشگاهی به

میانه و شاخصهای پراكندگی ،پرسشنامه اصالح شد و

عنوان نمونه آماری انتخاب شدند.

مورد تأیید نهایی قرار گرفت.

در بخش كیفی برای گردآوری دادهها از دو ابزار فیش و

نظرات جامعه آماری بخش كمی تحقیق از طریق سه

مصاحبه نیمه ساختار یافته  60دقیقهای با  16نفر از اساتید

پرسشنامه به شرح زیر به دست آمد:

و خبرگان و كارشناسان جهت شناسایی ابعاد و مؤلفههای

 -آمایش سرزمین :در این پژوهش آمایش سرزمین دارای

آمایش سرزمین استفاده شد .در این بخش ابتدا نکات

 6بعد «مأموریتگرایی ،آموزش الکترونیکی ،توانمندسازی

كلیدی مربوط به هر مصاحبه ،از طریق گوش دادن به

نیروی انسانی ،آموزش پاسخگو و عدالت محوری،

مصاحبه های ضبط شده و مطالعه یاداشت برداری های

نهادینهسازی خالقیت و نوآوری ،مرجعیت علمی» است و

حین مصاحبه به صورت مکتوب عالمت گذاری شد وبا

با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته آمایش سرزمین كه

بهرهگیری از روش دلفی شاخص های استخراج شده از

دارای  56سؤال ،كه در طیف  5گزینهای لیکرت (خیلی كم،

مصاحبه شوندگان برای ساختار نهایی پرسشنامه تبیین

كم ،متوسط ،زیاد و خیلی زیاد) طراحی و تنظیم شده و به

گردید .در ابتدا ،پس از شناسایی ابعاد از طریق مطالعه

ترتیب از  1تا  5نمرهگذاری و سنجیده شد در این

مبانی نظری و مصاحبه با متخصصان و با نظرسنجی از

پرسشنامه حداكثر امتیاز براساس محاسبه مجموع كدها،

خبرگان ،اولین پرسشنامه به صورت بدون ساختار و

برابر با  280و حداقل آن برابر با  56بود.
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سرزمین با رویکرد آموزش عالی سالمت بر توسعه پایدار
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خصوص

فاطمه عرب و همکاران

آمایش سرزمین ،توسعه پایدار و عدالت آموزشی

 -پرسشنامه محقق ساخته توسعه پایدار :این پرسش نامه

برای حصول اطمینان از روایی بخش كیفی پژوهش و به

كه دارای  25سؤال و  4بعد «فرهنگی ،اقتصادی ،اجتماعی

منظور اطمینان خاطر از دقیق بودن و اطمینان یافتهها از

و انسانی» است كه در طیف  5گزینهای لیکرت (خیلی كم،

خبرگان به كار گرفته شده در بخش كیفی و نیز از بازبینی

كم ،متوسط ،زیاد و خیلی زیاد) طراحی و تنظیم شده و به

توسط اعضا ،بررسی همکار ،تجربه و سوابق اساتید

ترتیب از  1تا  5نمره گذاری میشود .در این پرسشنامه

راهنما و مشاور و مشاركتی بودن پژوهش استفاده شد .از

حداكثر امتیاز براساس محاسبه مجموع كدها ،برابر با 125

اینرو جهت تأیید روایی صوری و روایی محتوایی ابزار

و حداقل آن برابر با  25بود.

پرسش نامه در اختیار  22نفر از خبرگان قرار گرفت و در

 -پرسش نامه عدالت آموزشی گل پرور :این پرسش نامه

مرحله نهایی ،تحت نظر اساتید راهنما و مشاور ،مورد تأیید

دارای  14سؤال و در طیف  5گزینهای لیکرت (خیلی كم،

قرار گرفت .روایی سازه با بار عاملی بیشتر از  0/5و

كم ،متوسط ،زیاد و خیلی زیاد) طراحی و تنظیم شده و به

آلفای كرونباخ آنها نیز باالی  0/7محاسبه شد كه مورد

ترتیب از  1تا  5نمرهگذاری میشود .در این پرسشنامه

تأیید بود .درخصوص پایایی ابزار مورد استفاده در تحقیق

حداكثر امتیاز براساس محاسبه مجموع كدها ،برابر با 70

نیز نمونهای متشکل از  30پرسشنامه توزیع گردید كه

و حداقل آن برابر با  14بود .پایایی آن توسط گل پرور()13

نتایج آن در جدول یك نشان داده شده است.جدول یك

با استفاده از ضریب آلفای كرونباخ  0/86گزارش شد و

مربوط به روایی و پایایی ابزار مورد استفاده در پژوهش

روایی سازه آن نیز توسط گل پرور( )13مورد تأیید قرار

است.

گرفت.
جدول  :1پایایی و روایی ابزارهای گردآوری دادهها
1

مأموریتگرایی

0/848

0/521

2

آموزش الکترونیکی

0/922

0/809

3

توانمندسازی نیروی انسانی

0/898

0/640

4

آموزش پاسخگو و عدالت محوری

0/934

0/581

5

نهادینهسازی خالقیت و نوآوری

0/916

0/545

6

مرجعیت علمی

0/885

0/600

7

فرهنگی

0/901

0/629

8

اقتصادی

0/838

0/511

9

اجتماعی

0/893

0/609

10

انسانی

0/861

0/709

11

عدالت آموزشی

متغیرهای پنهان

ردیف

پرسشنامه ها در اختیار شركت كنندگان در بخش كمی قرار

براساس واحد دانشگاهی به عنوان نمونه آماری انتخاب

گرفت .تعداد  320نفر با روش نمونهگیری تصادفی طبقهای

شدند .مالک ورود افراد شركت كننده در مطالعه لزوما
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آلفای كرونباخ

AVE

آمایش سرزمین ،توسعه پایدار و عدالت آموزشی

فاطمه عرب و همکاران

اعضای هیأتعلمی دانشگاههای علوم پزشکی كالم منطقه

"مأموریتگرایی ،آموزش پاسخگو و عدالت محوری،

یك با حداقل سابقه كاری  5سال و سن باالتر از  35سال

آموزش الکترونیکی ،توانمندسازی نیروی انسانی،

بود .در ابتدای فرآیند تحقیق نیز این اطمینان به شركت

نهادینهسازی و خالقیت و نوآوری و مرجعیت علمی" بود.

كنندگان داده شد كه اطالعات هویتی و آماری آنها به

مشخصات افراد مشاركت كننده در بخش كیفی تحقیق:

صورت محرمانه باقی خواهد ماند و موافقت آنها برای

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

انجام تحقیق با این شرایط اخذ گردید.

تشکیل دادند18/75 .درصد از نمونه آماری در گروه سنی

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

كمتر از  45سال18/75 ،درصد در گروه سنی  45تا 50

و نبایدهای مالکیت فکری محققان بر اساس قانون كپی رایت

سال و62/5درصد در گروه سنی باالی  50سال قرار

وبا ذكر منابع محفوظ مانده است .این پرسشنامهها بدون

داشتند.

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

در بخش كمی از  320پرسشنامهای كه در اختیار شركت

به ذكر است كه مقاله حاضر با كد اخالق

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

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

درصد) بازگردانده شد و مورد تحلیل قرار گرفت .یافتههای

جهت تجزیه و تحلیل دادهها در بخش آمار توصیفی از

توصیفی بخش كمی نشان داد كه  40درصد از نمونه

فراوانی ،درصد فراوانی ،میانگین ،انحراف معیار ،نمودار و

آماری را زنان و مابقی را مردان تشکیل میدهند8/7.

در بخش آمار استنباطی جهت بررسی نرمال بودن توزیع

درصد از نمونه آماری در گروه سنی كمتر از  40سال،

دادهها از آزمون كولموگروف -اسمیرنوف استفاده شد و

64/5درصد در گروه سنی  40تا  50سال و 26/8درصد در

برای بررسی سؤالهای پژوهش از تحلیل عاملی تأییدی و

گروه سنی باالی  50سال قرار داشتند 19/3 .درصد از

معادالت ساختاری استفاده شده است .تجزیه و تحلیل

نمونه آماری دارای سابقه كاری كمتر از  10سال،

SPSS-21

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

دادهها

با

استفاده

از

نرمافزارهای

) (IBM,NY,USAو PLS3.2انجام گرفت.

سابقه كاری باالی  20سال بودند11/3 .درصد از نمونه
آماری را مربی 50/6 ،درصد استادیار 25 ،درصد دانشیار

نتايج

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

نتایج حاصل از بخش كیفی در دو بعد پرسشنامه و

یافتههای تحلیل عاملی برای متغیرهای آمایش سرزمینی با

خبرگان تحقیق به شرح زیر بود .در بخش پرسشنامه،

رویکرد آموزش عالی سالمت را نشان میدهد.

حاصل نتایج تدوین پرسشنامهای با  56گویه در 6بعد

t-value

ضریب استاندارد

R

آمایش

مأموریتگرایی

24/926

0/678

0/460

سرزمین

آموزش الکترونیکی

17/810

0/685

0/469

توانمندسازی نیروی انسانی

39/819

0/829

0/687

آموزش پاسخگو و عدالت محوری

55/438

0/855

0/731

نهادینهسازی خالقیت و نوآوری

8/248

0/900

0/809

مرجعیت علمی

36/665

0/822

0/676

مؤلفه

متغیر
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جدول  :2نتایج حاصل از یافتههای تحلیل عاملی تأییدی
2

در سطح اطمینان  %95و خطای اندازهگیری  ،α=%5سطح

ابعاد نهادینهسازی خالقیت و نوآوری ( ،)0/809آموزش

معناداری برای متغیرهای پژوهش محاسبه شد ،یعنی برای

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

متغیر آمایش سرزمین با رویکرد آموزش عالی سالمت

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

( ،)0/939توسعه پایدار ( )2/216و عدالت آموزشی

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

( )1/828باالتر از سطح معناداری محاسبه شد ،لذا توزیع

لذا بین متغیر آمایش سرزمینی با همه ابعاد آن رابطه مثبت

دادهها نرمال است و جهت تجزیه و تحلیل استنباطی

و معناداری وجود دارد .بر اساس ضرایب  R2بیشترین

دادهها ،استفاده از آزمونهای آماری پارامتریك مجاز

مقدار به بعد نهادینهسازی خالقیت و نوآوری ( )0/809و

است .نتایج تحلیل عاملی تأییدی مندرج در جدول  2نشان

كمترین مقدار نیز به بعد مأموریتگرایی ( )0/460مربوط

میدهند كه در سطح اطمینان  %99مقادیر  t-valueبرای

است .برای بررسی میزان اثرگذاری آمایش سرزمین با

همه ابعاد پرسشنامه آمایش سرزمین در خارج بازهی

رویکرد آموزش عالی سالمت بر توسعه پایدار و عدالت

( )-2/58 ،2/58قرار دارند .همچنین ،مقادیر R2برای همه

آموزشی دانشگاههای علوم پزشکی كالن منطقه یك به

ابعاد به استثناء مأموریتگرایی ( )0/460و آموزش

همراه ارائه الگوی یکپارچه و متعادل براساس روابط بین

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

متغیرها با استفاده از نرمافزار  PLS3.2محاسبه شد كه

دارد و براساس ضرایب استاندارد بین آمایش سرزمینی با

در نمودارهای 1و  2و جدول  3ارائه شده است.
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آمایش سرزمین ،توسعه پایدار و عدالت آموزشی

فاطمه عرب و همکاران

نمودار  .1مدل ساختاری رابطه آمایش سرزمینی ،توسعه پایدار و عدالت آموزشی در حالت تخمین استاندارد مسیر

مسیر و مقادیر  R2برای مؤلفههای متغیرهای مربوط به

مقدار )0/384 R2قویتر است .با توجه به این مقادیر

آمایش سرزمین ،توسعه پایدار و عدالت آموزشی از

ضریب مسیر و  R2نمیتوان گفت كه آیا این رابطه با

خروجی نرمافزار  PLSبه دست آمده است .با توجه به

معناست یا خیر .برای این امر الزم است تا مقادیر آماره t

مقادیر  R2و ضرایب مسیر میتوان نتیجه گرفت كه رابطه

بین مؤلفههای متغیرها و بین دو متغیر

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

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

و مقدار  R2برابر با )0/624در مقایسه با رابطه آمایش

است.
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همانطور كه از نمودار فوق قابل مشاهده است ضرایب

سرزمین با عدالت آموزشی (با ضریب مسیر  0/620و

آمایش سرزمین ،توسعه پایدار و عدالت آموزشی

فاطمه عرب و همکاران

نمودار  :2مدل ساختاری رابطه بین آمایش سرزمین ،توسعه پایدار و عدالت آموزشی در حالت معناداری ضریب مسیر
جدول  .3نتایج حاصل از یافتههای تحلیل مسیر
آمایش سرزمین و توسعه پایدار

0/022

0/000

0/790

35/717

آمایش سرزمین و عدالت آموزشی

0/033

0/000

0/620

18/695

متغیر

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

آمایش سرزمین و توسعه پایدار و عدالت آموزشی تأیید

جدول  ،3بین متغیر مکنون برونزا (آمایش سرزمین) با

شده است و بین كلیه متغیرها همبستگی معناداری وجود

متغیر مکنون درونزا (عدالت آموزشی) ،براساس ضرایب

دارد .از دیدگاه پاسخ دهندگان ،متغیر آمایش سرزمین و

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

توسعه پایدار اولین و مهمترین متغیرها در این بخش

تجزیه و تحلیل دادهها نشان داد كه روابط بین متغیرهای

هستند.
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سطح معناداری

ضریب مسیر

آماره t

آمایش سرزمین ،توسعه پایدار و عدالت آموزشی

فاطمه عرب و همکاران

در مقایسه بین رابطه بین آمایش سرزمین با دو متغیر

سرزمینی هستند ،نتایج تحقیق حاضر با نتایج چند

توسعه پایدار و عدالت آموزشی باید اظهار داشت كه رابطه

مطالعه(11و1و )7همراستا است و در باب اتخاذ سیاستها

بین آمایش سرزمین با توسعه پایدار با ضریب استاندارد

در سطح ملی در جهت به كار انداختن و استفاده از

 0/790و آماره تی 35/717در مقایسه با رابطه بین آمایش

مرجعیت علمی كارآفرین نتایج تحقیق حاضر با نتایج()12

سرزمین با عدالت آموزشی با ضریب استاندارد  0/620و

همسو است .نتایج تحقیق حاضر از حیث برخورداری از

آماره تی  18/695از كاركرد و اهمیت باالتری برخوردار

عدالت در امر آموزش و توجه به آن در مبحث آمایش

است .این مطلب میتواند ناشی از توجه به ماهیت علمی و

سرزمین با نتایج ( )14همسو است .همچنین در خصوص

ثمر بخش فعالیتهای علمی و توسعه پیوسته آنها در

تشدید نابرابریهای آموزشی به دلیل سوابق اجتماعی و

راستای رسیدن به یکی از اهداف نهایی كه همان آمایش

تنوع آموزشی و عدالت آموزشی و توجه به آنها در مبحث

سرزمین است ،باشد.

آمایش سرزمین نتایج تحقیق حاضر با نتایج تحقیق()14
همسو است.

پژوهش حاضر به دنبال بررسی تأثیر آمایش سرزمین با

پیرامون برنامهی جامع آموزش عالی سالمت و تعامل

رویکرد آموزش عالی سالمت بر عدالت آموزشی به منظور

هدفمند بین دانشگاههای منطقه و گفتمان تحول و نوآوری

ارائه مدل در دانشگاههای علوم پزشکی كالن منطقه یك

در فضای دانشگاهی و رابطه آن با ریفرم آمایش سرزمینی

بارویکرد كیفی و كمی بود .نتایج بخش كیفی تولید

كه موجب تحول و نوآوری در آموزش میگردد همسو

پرسشنامهای در  56گویه و  6بعد جهت سنجش آمایش

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

سرزمینی با رویکرد آموزش عالی سالمت بود .در میان

متوازن آموزش عالی در سند آمایش سرزمینی بسیار مهم

مؤلفههای دو متغیر آمایش سرزمین و عدالت آموزشی

است و نقش نظام آموزش عالی كشور در توسعه عدالت

باالترین ضریب به مؤلفه نهادینهسازی خالقیت و نوآوری

آموزشی كه بواسطه تغییرات فراگیر برآمده از آن در نظام

از ابعاد آمایش سرزمین مربوط میشود كه باالترین مقدار

آموزش عالی و تربیت افراد خالق و نوآور میتوان گامی

در میان همه مؤلفههای این دو متغیر است .رابطه بین متغیر

درجهت تحقق و گسترش توسعه پایدار برداشت ،با این

مکنون برونزا (آمایش سرزمین) با متغیر مکنون درونزا

تحقیقات همنظر است.

(عدالت آموزشی) معنادار شده است ،لذا میتوان نتیجه

پیشنهاد میگردد كه آمایش سرزمین و توسعه پایدار در

گرفت كه تأثیر آمایش سرزمین با رویکرد آموزش عالی

تمامی ابعاد خود با برنامهریزی و حضور افراد متخصص

سالمت بر عدالت آموزشی دانشگاههای علوم پزشکی كالن

ارتقا یابد و بسترسازی فرهنگی از طریق باال بردن سطح

منطقه یك مثبت و معنادار میباشد.

دانش عمومی انجام گیرد .همچنین راه حلهای اثربخش و

نتایج نشان داد كه آمایش سرزمین با رویکرد آموزش

راهبردی در جهت ایفای نقش دانشگاه پایدار و زمینهساز

عالی سالمت بر عدالت آموزشی معنادار شده است .نتایج

برای آمایش سرزمین با رویکرد آموزش عالی سالمت بر

حاضر با پژوهشهای مختلف(1و6و )8از حیث آموزش

عدالت آموزشی شناسایی شود .سیاستگذاریها،

پاسخگو و عدالت محوری و توانمندسازی نیروی انسانی

خطمشیها و فعالیتها و تعاملهایی در میان دانشگاهیان،

همسو است .در خصوص مأموریتگرایی ،آموزش

در جهت برخورداری آنها از فرصتهای برابر آموزش

الکترونیکی و مرجعیت علمی كه از مؤلفههای آمایش

عالی انجام پذیرد .همچنین ،تجربههای مدیریتی و
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بحث

نتایج تحقیق حاضر با نتایج برخی تحقیقات(8و2و)1

فاطمه عرب و همکاران

آمایش سرزمین ،توسعه پایدار و عدالت آموزشی

راهبردی موفق دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی ملی

ابزارهای متفاوت بر روی همین جامعه آماری یا جوامع

و بینالمللی در داخل و خارج از كشور در زمینهی آمایش

آماری مشابه تکرار شود و بهجای یك مدل ،چند مدل

سرزمین بهعنوان نمونه عملی به دانشگاهها و مؤسسات

تدوین گردد تا اعضای نمونه آماری قدرت انتخاب و

ارائه گردد و مدیران دانشگاه با تشکیل تیمهای آمایش

مشاركت بیشتر داشته باشند.

سرزمین مسائل و مشکالت سازمان را مورد ارزیابی و
تحلیلگری قرار دهند.

نتيجهگيري

در راستای ارتقاء مقوله آمایش سرزمین پیشنهاد میگردد

نتایج نشان داد كه تأثیر آمایش سرزمین با رویکرد

مشابه این پژوهش در دیگر سازمانهای آموزشی با طرح

آموزش عالی سالمت بر عدالت آموزشی معنادار شده

پژوهشی متفاوت و همچنین استفاده از ابزارهای متفاوت

است .لذا شناسایی موانع و عوامل تسهیل كننده و همچنین

بر روی همین جامعه آماری یا جوامع آماری مشابه

انجام برنامهریزیهای كوتاه مدت در دانشگاه و كمك به

صورت گرفته و نتایج حاصله با پژوهش حاضر مقایسه

مسؤولین و مدیران مراكز كالن منطقه یك آمایش

شود.

آموزش عالی بخش سالمت كشور برای تدوین

یکی از محدودیتهای تحقیق حاضر این بود كه جامعه

استراتژیهای بلندمدت جهت ارتقای آمایش سرزمین و

آماری به دانشگاههای علوم پزشکی كالن منطقه یك

عدالت آموزشی در مراكز آموزش عالی سالمت از

محدود شده بود .در بعضی اوقات برقراری ارتباط با

پیامدهای و پیشنهادهای كاربردی این پژوهش است.

برخی از اساتید دانشگاه جهت تکمیل پرسشنامه مشکل
بود و در جریان تحلیل پرسشنامهها مشخص شد كه دقت

قدرداني

برخی از آزمودنیها در مطالعه سؤالها و پاسخ به آنها

پژوهشگران وظیفه خود میدانند از تمامی اعضای

پایین بوده است .از آنجایی كه ممکن است مشابه این

هیأتعلمی كه با صبر و حوصله فراوان در زمینه تکمیل

پژوهش در دیگر سازمانهای آموزشی صورت گرفته

پرسشنامههای این پژوهش همکاری كردهاند ،كمال تشکر

باشد ،نتایج حاصله با پژوهش حاضر مقایسه شود.

و قدردانی را به عمل آورد.

میتوان جهت تعمیم دادهها و یافتههای تحقیق حاضر،
تحقیقی دیگر با طرح پژوهشی متفاوت و استفاده از
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The Impact of Land Use Planning with Higher Health Education
Approach on Sustainable Development and Educational Justice in
Macro Medical Universities of Region One
Fatemeh Arab1, Farshideh Zameni2, Taraneh Enayati3
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.
Keywords: Land Use planning, Higher Health Education, Educational Justice, University of Medical Sciences

[ Downloaded from ijme.mui.ac.ir on 2022-01-27 ]

Addresses:
1. PhD Student of Higher Education Management, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran. Emial:
fa.arab4556@gmail.com
2. () Assistant Professor, Department of Educational Management, Faculty of Humanities, Sari Branch,
Islamic Azad University, Sari, Iran, Email: f_zameni@yahoo.com
3. Associate professor, Department of Educational Management, Faculty of Humanities, Sari Branch, Islamic
Azad University, Sari, Iran, Email: tenayati@yahoo.com

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

417 / 2021: 21(40) Iranian Journal of Medical Education

http://ijme.mui.ac.ir

