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مقـاله

امروزه نقش عامل انساني در توسعه مورد توجه قرار 
گرفته و این موضوع كه مردم هم وسیله و هم هدف 
توسعه هستند پذیرش عام یافته است. در گذشته 
وقتي از ســرمایه ســخن به میان مي آمــد عمدتًا 
ســرمایه هاي فیزیكي مورد توجه قــرار مي گرفت. 
ولــي تجارب چند دهه  اخیر به وضوح نشــان داده 
كه سرمایه  انساني علت تفاوت میان كشورها است. 
تداوم شرایط توســعه نیافتگي در كنار سرمایه هاي 
فیزیكي و مالي قابل توجه در برخي از كشورها این 
تجربــه را ثابت کرده كه بدون وجود ســرمایه هاي 
انســاني مناســب نمي توان به توســعه اقتصادي، 
اجتماعي و فرهنگي دست یافت. لذا بر پایه چنین 
تفكري دانشــگاه ها و مؤسســات آموزش عالي در 

سراسر دنیا توسعه یافته اند.
برنامه ریــزان  موضــوع،  ایــن  بــه  توجــه  بــا 
سیاســت گزاری های خــود را در جهــت افزایش 
بهــره وری در بخش آموزش عالــی با مطرح کردن 
موضوع آمایش آموزش عالی قرار داده اند. از آنجایی 

که برنامه ریزی و سیاســت گزاری علمی نیز در هر 
بخش شــامل مراحل زیر می شــود. تحلیل وضع 
موجود، جمــع آوری اطالعات مربوطه، تعیین وضع 
مطلوب بر اســاس اهداف مدنظر، برنامه ریزی برای 
بهبود وضع موجود، اجرای برنامه ها و ارزیابی نتایج 
آن ها. ارائه آمارهای صحیح، دقیق و بهنگام و معرفی 
شاخص های مناسب در این حوزه ابزارهای مفیدی 
در جهــت برنامه ریزی و سیاســت گزاری در بخش 
آمایــش آموزش عالی فراهم می کنند. در این مقاله  
سعی بر ارائه شاخص ها و آمارهای موردنیاز، تحلیل 
و توصیف آن ها در جهت تشــخیص دقیق نیازها و 
توزیع مناسب دانشجویان و دیگر امکانات آموزشی 

برای دستیابی به اهداف فوق شده است. 
1  مقدمه

پژوهش های انجام گرفته در خصوص توســعه که 
تجربــه جوامــع مختلف نیــز آن را تأیید می کند، 
نشان می دهد توسعه متوازن و پایدار در زمینه های 
مختلف اقتصــادی و اجتماعی، بر توســعه علم و 

فناوری مبتنی است. تحقق این امر نیازمند فرآیند 
کالن و گسترده ای شــامل سیاست گزاری ، تعیین 
راهبردها، برنامه ریزی منظم و دقیق و اجرای علمی، 

کامل و مؤثر این فرآیند است. 
در این میان، شــناخت دقیق نقــاط قوت و ضعف 
و چالش های پیش رو، داشــتن تصویری روشــن از 
وضعیت اقتصــادی، اجتماعی و بخصوص وضعیت 
علم و فناوری در سطح ملی و منطقه ایی )استانی(، 

امری اجتناب ناپذیر است.
براي آن كه كشوري بتواند در آینده در نظام جهاني 
نقش ایفا كند بایــد در زمینه هاي علم و فن آوري 
توسعه یافته باشد. براي دســتیابي به این مهم هر 
كشــوري باید شــناخت كاملي از موقعیت خویش 
داشــته و در این راستا با طراحي برنامه هاي توسعه 
علمي و تعیین اهداف مورد نظر، هر كشوري با توجه 
به مزیت هاي نسبي که دارد، جایگاه خود را در بین 

كشورهاي دنیا تعیین کند. 
با توجــه به آنچه گفته شــد، مي تــوان با تعیین 

*قدرت طاهری** محمد رضا انصاري*** مامک ضیائیان

 امروزه دســتیابی به توســعه و رفاه یکی از اهداف مهم برنامه ریزان و سیاست گزاران در جوامع توسعه نیافته است. برای نائل شدن به این مهم، موانع متعددی وجود 
دارد که باید برطرف گردد. بســیاری از کشــورهاي جهان نیز سعي در ایجاد ارتباط بین آموزش عالي و برنامه هاي توسعه ملي و ارتقاي دانش و فناوري دارند، از این 
رو، سیاست هاي توسعه ملي به آموزش خصوصا آموزش عالي ارتباط دارد. یکي از نقش هاي مهم در این زمینه، تأثیر آموزش عالي بر توسعه اقتصادي است. برخی از 

محققان معتقدند هر نوع آموزشي که فرد مي بیند در وي ظرفیت و قابلیتي ایجاد مي کند که مي تواند درآمد بیشتري را در آینده به وجود آورد. 

آمایش در بخش 
آموزش عالی
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شاخص ها و معیارهاي مناســب، به بررسي علم و 
فن آوري در كشــور پرداخت، از طرفي استان  هاي 
كشور كه از مزیت هاي نسبي متفاوتي برخوردارند 
و ســرمایه گذاري هاي انجام گرفتــه در زمینه هاي 
آموزش عالي بصورت متعادل انجام نگرفته اســت، 
بنابرایــن برخورداري اســتان ها از شــاخص ها و 
معیارهاي علم و فن آوري، متــوازن نبوده و برخي 
اســتان ها از این نظر باید بیش از پیش مورد توجه 
قرار گیرند، به طوري كه سرانه سرمایه گذاري در این 
زمینه نسبت به اســتان  هاي برخوردار بیشتر باشد 
تا در یك برنامه بلندمدت برخورداري اســتان ها از 
شــاخص هاي علم و فن آوري و آموزش عالي تقریبًا 
متعادل شــود.  آنچــه در این مقاله بــه دنبال آن 
هستیم مطالعه آمایش آموزش عالي در استان  هاي 
كشور است، تا بتوان برخي نارسایي ها را تشخیص 
داد و در صــورت لزوم عدم تعادل ها در ارائه فرصت 

های آموزشی را نشان داد.
آمایــش آموزش عالي نیز به عنــوان زیر مجموعه 
بحث كالن آمایش ســرزمین اســت و بر اســاس 
برنامه ریزی هــای بلندمدت توســعه بــا تاکید بر 
قابلیت هــا، توانمندي هــا و محدودیت هاي موجود 

تنظیم می شود. 
بنابرایــن، آمایــش آموزش عالي، عبارت اســت از 
مطالعه و بررســی دقیق مؤلفه ها و منابعی است که 
آموزش عالي به آن متكي است هدف از این موضوع، 
ایجاد توازن و تعادل در توســعه آمــوزش عالي با 
بهره گیري از امكانات و قابلیت هاي گوناگون مناطق 
)اســتان ها( و برپایه اطالعات واقعي از وضع موجود 
شــامل امكانات بالقوه و بالفعل منابع انساني است. 
پایبندي به طرح آمایش آمــوزش عالي در تدوین 
برنامه هاي توسعه دانشــگاه ها و مؤسسات آموزش 
عالي همواره مورد تأكید برنامه ریزان این حوزه بوده 
و برنامــه ای در خور توجه برای ارتقاء آموزش عالي 
کشور محسوب می گردد.ضرورت پیاده سازی طرح 
آمایش آموزش عالي در تدوین برنامه هاي توســعه 
دانشــگاه ها و مؤسســات آموزش عالي در راستای 
هدفمند ســازی آموزش عالي و اســتفاده بهینه از 
ســرمایه گذاري ها و امکانات موجود، رشد متوازن و 
متناســب مناطق مختلف کشور و منجر به کاهش 
جریان مهاجرت بــه مراکز اســتان های برخوردار 

)توسعه یافته( خواهد شد.
برای دســتیابی به این موضوع، در ابتدا بایستی به 
شــناخت مناســبی از وضع فعلی آموزش عالی در 

کشــور برســیم. که این امر جز بوسیله جمع آوری 
آمــار و اطالعات دقیق و بهنگام از وضعیت آموزش 
عالی میســر نمی گردد. پــس از آن با تحلیل وضع 
موجود و شناســایی مولفه های تأثیرگذار بر شرایط 
فعلــی و مشــکالت منتج از آن هــا، وضع مطلوبی 
ترسیم و برای رسیدن به آن، برنامه ریزی می کنیم 
و در نهایت اجرای این برنامه ها را به طور مســتمر 
ارزیابی می کنیــم. به طور مثال از مولفه های اصلی 
شناســایی وضعیــت فعلی آمایش آمــوزش عالی 
شناسایی رشته های موردنیاز فعلی و آینده جامعه 
اســت که بنا به وضعیت جامعه و نیازهای روز، به 
مرور زمان نیاز به متخصصین در حوزه های جدیدی 
احســاس می شــود. همچنین مؤلفه جنسیت نیز 
بایســتی در جذب دانشجو در دانشــگاه ها لحاظ 
شود. چه بســا به دلیل لحاظ نشدن این مولفه در 
سنوات گذشته در تعدادی از استان ها، نرخ بیکاری 
زنان تحصیلکرده در برخی رشته ها مانند مهندسی 
کشــاورزی و دامپزشــکی باال خواهد بود. الزم به 
ذکر است در استان های مختلف با توجه به شرایط 
اقلیمی و جغرافیایی و یا شــرایط صنعتی اســتان 
نیاز به متخصصین رشــته های مختلفی احســاس 
می شــود. البتــه توجه به نرخ بیــکاری و وضعیت 
اشــتغال دانش آموختگان در رشته های مختلف در 
استان ها گویای بسیاری از مطالب است. شایان ذکر 
است بحث اشتغال دانش آموختگان تنها در حیطه 
وظایــف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نیســت. 
بــه منظور برنامه ریزی بهینــه در این حوزه نیاز به 
همکاری برخی از دستگاه های اجرایی ذی ربط است 
که با مشارکت مؤثر آن ها می توان برای آینده و رفع 

مشکالت فعلی تدابیری اندیشید.
2  تعریف مسئله:

تجارب آمایش سرزمین در جهان گویاي این واقعیت 
است که امروزه بر سر ضرورت توسعه فضایي یکپارچه 
که معطوف به اراده اســت همگرایــي و اتفاق نظر 
وجــود دارد و لذا نمي تــوان مکان یابي فعالیت ها را 
به مکانیســم هاي طبیعي اقصاد وا گذاشــت. بنا به 
گفته کلودیوس پتي، "آمایش سرزمین یعني آمایش 
جامعه" در واقع ســازماندهي فضا پنداشتي است نه 
مجرد و نه مســلط؛ براي مثال كافي نیســت نقشه 
ســاختمان دبیرســتاني را تنظیم كنیم، الزم است 
برنامه هــا و روش تدریس را هم دگرگون ســازیم. 
بدین ترتیب مي توان گفت این رویکرد، کلیتي است 
واحد که هیچ یک از جنبه هاي سیاسي، اقتصادي، 

فرهنگــي و جغرافیایي آن را به صــورت تجریدي 
نمي توان در نظر گرفت. آمایش سرزمین رویکردي 
است معطوف به اراده که به تعریف مفاهیم عملیاتي 
و گرایش هاي عمــده براي تحقق ســازماندهي یا 
سازماندهي مجدد ســرزمین، تأمین معاضدت ملي 
همه مناطق در مسایل توسعه و یکپارچگي فضایي و 
تعادل مناطق، تغییر جهت بخش ها، نوسازي مناطق 
و ... مي پردازد و حتي در ســطح مناطق نیز تعیین 
گرایش ها و رسالت هاي واقعي مناطق را مورد توجه 
قرار مي دهد. توجه به این نکته ضروري است که در 
آمایش ســرزمین منافع مجموعه ملت مد نظر قرار 
دارد. در واقع آمایش ســرزمین سیاستي تصحیحي 
براي ســامان  یابي توسعه بخش ها نیست بلکه هدف 
آن توسعه فضایي یکپارچه و معطوف به آینده است 
و گرچه مقوله اي مستقل نیست اما داراي این ویژگي 
اســت که عملي بلندمدت را مي طلبد که نتایج آن 
ملموس، پایدار، تثبیت شده در سرزمین و تعهدآور 

براي آیندگان باشد. 

جايگاه منابع انساني در آمايش سرزمين

نقش سرمایه انساني براي رشد و توسعه اقتصادي، 
اجتماعي و فرهنگي واقعیتي انكار ناپذیر و به همین 
جهت در برنامه هاي مختلف توســعه كشــور، امر 
گســترش آموزش عالي به منظــور برطرف کردن 
نیازمندي هاي كشــور به طور ویژه مورد توجه قرار 
گرفته اســت اما با توجه به عــدم مطالعه بر روي 
قابلیت هاي كشور و نیازسنجي دقیق، میان عرضه 
نیروي انساني تحصیل كرده در رشته هاي گوناگون 
بــا تقاضاي مربوط به آنها شــكاف قابل توجهي به 
وجود آمــده و موضوع بیكاري فــارغ التحصیالن 

آموزش عالي را سبب گردیده است.
مقدم بر آمایش ســرزمین، ســازماندهي دوباره یا 
آمایش جامعه اســت. جامعه اي  كه به طور اصولي 
ســازمان یابد، سازماندهي فضایي مطلوب را هم به 
دنبال خود خواهد آورد. چون محصول یك جامعه 
اصولــي و با اراده و هدفمند خــود به خود فضایي 
ســازمان یافته تر هم خواهد بود و نمي شــود دست 
بــه تركیب جامعه نزد ولي همه  هــّم و غم را روي 
ســازماندهي فضا گذاشــت. همان مفاهیمی که از 
طرح پایه آمایش تا مرحله تفصیلی آن بکار گرفته 
می شود، برای مباحث جدید سازماندهی اجتماعی 
نیز مطرح مي گردد. همچنین باید دید كه در سطح 
کالن کــدام موضوعات و در ســطح تفصیلی کدام 
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کلیدی تر هستند و نیز فرآیند سازماندهی اجتماعی 
شامل چه مراحل و مراتب و ترتیباتی است. 

منابع انســانی به عنوان یکی از مزیت های اساسی 
رقابتی و نســبی در تحلیل های آمایش ســرزمین، 
شــناخته شده است. در تحلیل دالئل عدم کامیابی 
تالش هــای ترقــی خواهانه بر مســائل اجتماعی، 
فرهنگی، سیاســی به عنوان زمینه های جدی تری 
از مســائل اقتصادی، با علم بــه این که خود مقوله 
ســازماندهی اقتصــادی هم از مســائل فرهنگی، 
اجتماعی و هویتی جامعه نشــأت می گیرد، بخش 

منابع انساني، از موضوعات كاماًل موثر است.
در مقوله آمایش ســرزمین که عنصر انسان، فضا، 
فعالیــت و تعامــالت بین آنها مضمــون اصلی آن 
اســت، هریک از ســه عنصر باید به طور مشخص 
و تفصیلی مورد بحث قــرار گیرد. همانگونه که در 
بحث اقتصادی دســته بندی هایی نظیر بخش های 
اول، دوم و ســوم وجــود دارد. در مورد فضا هم به 
حســب توســعه یافتگی ونوع عملکردها هم بحث 
می شود، لیکن طبقه بندی موضوع انسان هنوز مورد 
بحث جدی قرار نگرفته است. بدین روی پیش نیاز 
ورود به مبحث بخش آموزش در آمایش ســرزمین 
برخورد به مسأله توســعه منابع انسانی و بحث در 

محورهای ذیل است :
• ساختار فرهنگی هویت جامعه از دیدگاه توسعه و 

یا به عبارتی ساختار فرهنگی هویت اجتماعی 
• تفکر فلسفی و بینش کلی یا جهان  بینی انسان و 

یا به عبارتی ساختار فلسفی جامعه 
• مهارت های علمی فنی و کار آفرینی یا جهان  بین 

انسان و یا به عبارتی ساختار نظام علمی آموزشی 
• ساختار اجتماعی و تشکل های انسانی و جهان  بین 

انسان و یا به عبارتی ساختار نظام اجتماعی
بنابراین به طور کلی باید چگونگی تفکر انســان و 
نگاهش به جهان، مشخصه های رفتاری، توانایی های 
علمی، نظام اجتماعی سیاسي و نظام اجرایی جامعه 
مورد بحــث و مطالعه قرار گیرد. این محورها بحث 
توسعه منابع انسانی را پوشش خواهد داد و در خود 
مســائلی نظیر قشــربندی اجتماعی زنان، جوانان، 
فناوری، مدیریت و از همــه مهم تر آموزش نیروی 
انســانی را مســتتر دارد.مبانی اصلی برنامه ریزی 
سرزمینی پایه توســعه  انسانی است. موضوع اصلی 
باید الگوی جامعه ای باشــد کــه تمامی تالش ها و 

کوشش ها در جهت رسیدن به آن الگو باشد. 

رابطه بخش آموزش و آمايش سرزمين
 

توجه به بخش آموزش در آمایش از اهمیت به سزایي 
برخوردار است و در واقع بخشي است كه شكل بندي 
و ســازماندهي جامعــه را براي كاراســازي آن در 
عرصه هاي مختلف مورد بحــث قرار مي دهد. توجه 
آمایش به مقوله آموزش به  لحاظ نقش تعیین كننده 
عنصر انسان در آمایش سرزمین اهمیت دو چندان 
مي یابد. بهترین گزینش فعالیت ها براي بهره  وري هر 
چه بهتر از منابع و موفق ترین شكل سازماندهي فضا 
از نظر كاربري ها و تعادل ها، بدون توجه به نحوه تفكر 
و رفتــار و مهارت انســان ها نمي تواند موجد تحولي 
اساســي در تحقق اهداف آمایش باشد. در مجموع 
نگاه آمایش به آموزش نگاهي است كه این مقوله را 
در ارتباط با توســعه، بهره  وري منابع و توزیع فضایي 
جمعیت و فعالیت مي بیند و آمایش تا وقتي در این 
مقوالت وارد نشود فاقد جامعیت الزم است و در واقع 
تفاوت آن با بحث هاي صرف فلســفي و آموزشي در 
این است كه جنبه كاربردي آن را در رابطه با مقوله 

توسعه مورد عالقه و توجه قرار مي دهد. 
 نكاتي در خصوص آمایش ســرزمین از نظر 

سازمان فضایي
1   هر بخش از جمله آمــوزش به خودی خود و 

به طور مستقل از یک ساختار فضایی برخوردار است 
که در آن اجزا ســازمان فضایی بخش به نحوی که 

پاسخگوی مسایل مختلفی باشــند در جغرافیایی 
ســرزمین توزیع شده اند. به بیان دیگر هر بخش از 
یک سازمان فضایی مشخص برخوردار است که در 
آن اجزا متشکله سازمان فضایی بر اساس مالحظات 
مختلفی در فضای ســرزمین توزیع شده و از روابط 

مشخصی با یکدیگر برخوردارند.
2   توزیــع جغرافیایــی بخش آموزش براســاس 

ارتباطات مشــخص با عملکردهای ســایر بخش ها 
است. مثاًل بخش آموزش ارتباط تنگاتنگ با بخش 
نظام شــهری و روســتایی و یا جمعیــت و حتي 
بخش هایي نظیر آموزش عالي، صنعت، كشــاورزي 

و تربیت بدنی دارد.
3  آمایش ســرزمین مقوله ای اســت کــه در آن 

سازمان فضایی بخش های مختلف از جمله آموزش 
در جغرافیای ســرزمین به نحوی با یکدیگر ارتباط 
برقــرار خواهند کرد کــه متضمن پاســخ به نیاز 
بخش ها به یکدیگر اســت و این شــبکه بر اساس 
وضعیت قابلیت ها و امکانات موانع و محدودیت های 

مناطق مختلف کشور مي باشد.
4  ســازمان فضایی کشــور شــبکه ای اســت از 

ســازمان های فضایی بخش های مختلف اقتصادی- 
اجتماعي که براساس روابط منطقی بخش ها که در 
پشتیبانی از یکدیگر ایجاد شده، رابطه ای تنگاتنگ 
با امکانات و قابلیت ها و محدودیت ها و موانع توسعه 

در مناطق مختلف دارد.

مقـاله
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5  متناسب با سازمان فضایی کشور، الگوی اسکان 

و نحوه توزیع جغرافیایی جمعیت در سرزمین شکل 
می گیرد و یا به عبارت دیگر سازمان فضایی آموزش 
کشور با الگوی ســکونت روابطی تقابلی دارد. حال 
برنامه ریزی فضایی روابط تنظیم شده این سازمان 
فضایی آموزش کشــور با الگوی اســکان جمعیت 
اســت. که در آن مناســبات بین توزیع جغرافیایی 

جمعیت و آموزش است.
با رویكرد بررســي   آمایش آموزش عالي 

شاخص هاي این حوزه
آمایش سرزمین یك برنامه توسعه بلندمدت است 
كه براساس آن مي توان با توجه به معیارهایي، توزیع 
شاخص هاي مورد مطالعه را در پهنه سرزمین مورد 
مطالعه قرار داد. از طرفي مي توان با انجام درســت 
مطالعات آمایش سرزمین در بخش هاي مختلف، با 
توجه به پتانســیل استان ها جمعیت و فعالیت هاي 
اقتصادي را به مطلوب ترین روش، در ســطح كشور 
توزیع نمود، براین اســاس تا آنجا كه امكان دارد در 
استان  هاي مختلف تراكم زیستي برابر باشد در این 
راستا طرح آمایش آموزش عالي، و بدنبال آن توسعه 
علم و فن آوري در سراســر كشور با تكیه بر عدالت 

اجتماعي و توازن منطقه اي انجام مي گیرد. 
با توجه بــه اهمیت آموزش عالــي و نقش آن در 
توسعه كشــور، توجه بیش از پیش به آن ضروري 
به نظر مي رســد. به طوري كه در ســند چشم انداز 

جمهوري اســالمي بر آن تأكید فراوان شده است، 
در این ســند، آموزش عالي مبناي رشــد و توسعه 
مي باشــد، تا جائي كه یكي از اهداف دســتیابي به 
جایگاه اول منطقه در عرصه علم، فناوري و اقتصاد 
مي باشد، براین اســاس مي توان گفت بهبود برخي 
شاخص هاي آموزش عالي مي تواند، جنبه هاي دیگر 
توسعه را متأثر سازد. با توجه به نقش آموزش عالي 
در توسعه اســتان ها، برخورداري استان ها بصورت 
متعادل از آن مي تواند، بستر توسعه را بیش از پیش 

فراهم آورد. 
در ادامــه برخي از شــاخص هاي آموزش عالي كه 
اطالعــات آنها در دســترس بوده مــورد مطالعه 
قرار گرفته اند و اســتان  هاي كشــور را براساس آن 

شاخص ها مورد مقایسه قرار گرفته اند.
 توزیع برخي شاخص هاي آموزش عالي بین 

استان  هاي كشور: 
جمعیت و سرزمین موضوع اصلي آمایش سرزمین 
مي باشند.به طوري كه پارامترهاي دیگر را نسبت به 
آنهــا اندازه گیري مي كنند. از منظــر آموزش عالي 
تقریبًا باید هركدام از اســتان  هاي كشور نسبت به 
جمعیتي كه از كشــور دارند، باید به همان نسبت 
از شــاخصهاي آموزش عالي برخوردار باشــند، در 
این مطالعه از آنجا كه براي تمام شاخص هاي مورد 
مطالعه عالوه بر ســهم آنها از كل كشور، سرانة آنها 
نیز محاسبه گردیده است، بنابراین نسبت جمعیت 
استان  هاي كشور مورد بررســي قرار مي گیرند، در 
سال 1392 جمعیت كل كشــور 76942000 نفر 
برآورده شده اســت. بیش از 16 درصد جمعیت در 
استان تهران و استان  هاي خراسان رضوي، اصفهان، 
فارس و خوزســتان هركدام به ترتیب با 8/0، 6/5، 
6/1 و 6/1 درصد در رتبه هاي بعدي قرار داشته اند، 
بطور كلي در سال 1392 نیمي از جمعیت کشور در 
استان  هاي تهران، خراسان رضوي، اصفهان، فارس، 
خوزستان، آذربایجان شرقي و اذربایجان غربی وجود 
داشته اند. در ســال تحصیلي 1393-1392 تعداد 
كل دانشجویان 4685386 نفر بوده اند. از این تعداد 

2214418 نفر زن و 2470968 نفر مرد بوده اند. 
 توزیع نسبی مساحت و جمعیت به تفکیک 

استان: 1392
در ســال 1392 مساحت کشــور ایران 1628763 
کیلومتر مربع بوده اســت. در همین سال استان های 
سیســتان و بلوچســتان و کرمان به ترتیب با 11/2 
و 11/1 درصد بیشــترین و استان های قم و البرز به 

ترتیب با 0/7 و 0/3 درصد کمترین سهم از مساحت 
کشــور را به خود اختصاص داده اند.در ســال مذکور 
جمعیت کشــو ر معادل 76942 هــزار نفر بوده که 
از این تعداد، اســتان های تهران و خراســان رضوی 
به ترتیب با ســهم 16/2 و 8/0 درصد بیشــترین، و 
اســتان های ســمنان و ایالم به ترتیب با 8/0 و 7/0 
درصد کمترین سهم از جمعیت کشور را دارا بوده اند.

همچنین در این سال تعداد دانشجویان دانشگاه ها و 
موسسات آموزش عالی معادل 4685386 نفر بوده 
است. بررســی این آمار در استان ها نشان می دهد 
که اســتان های مازندران و فارس به ترتیب با سهم 
18/4 و 7/0 درصد بیشترین، و استان های بوشهر، 
سیســتان و بلوچســتان، آذربایجان شرقی و البرز 
به طور مشــترک با 1/0 درصد کمترین ســهم از 

دانشجویان کشور را به خود اختصاص داده اند.   
دانشــگاه هاي )وابســته به وزارت علوم، تحقیقات 
و فناوري ( اســتان  هاي تهران، اصفهان، خراســان 
رضوي، فارس، خوزســتان و مازنــدران به ترتیب 
19/2، 7/4، 6/6، 6/0، 5/3و 5/0 درصــد از تعــداد 
كل دانشــجویان زن كشــور را به خود اختصاص 
داده انــد، به عبارت دیگر نیمي از دانشــجویان زن 
كل كشــور در این دانشــگاه ها به تحصیل مشغول 
بوده اند، 16/76 درصد دانشــجویان مرد كل كشور 
در دانشگاه هاي تهران به تحصیل مشغول بوده اند. 
به طور كلي بیشتر از نیمي از دانشجویان مرد كشور 
در دانشــگاه هاي تهران، خراســان رضوي ، فارس 
،اصفهان، مازندران و آذربایجان شــرقي به تحصیل 

مشغول بوده اند. 
در ســال تحصیلي 93-1392، تعداد دانشجویان 
دانشــگاه هاي وابســته به وزارت علوم، تحقیقات و 
فنــاوري، 2536356 دانشــجو بوده اند، كه در پنج 
گــروه تحصیلي علوم انســاني، علــوم پایه، فني و 
مهندسي، كشاورزي و دامپزشكي و هنر به تحصیل 
مشغول بوده اند. در بین گروه هاي فوق غیر از گروه 
فني و مهندسي كه 70/64 درصد دانشجویان مرد 
بوده اند، در ســایر گروه هاي تحصیلي، ســهم زنان 
بیشــتر از مردان بوده  است. به طوري كه سهم زنان 
در گروه هاي علوم انســاني، علوم پایه، كشــاورزي 
ودامپزشــكي و هنر به ترتیــب 59/03 ، 68/60 ، 
54/37 و 64/59 درصد بوده اســت. به طوري كلي 
51/92 درصد دانشــجویان زن بوده اند. با توجه به 
تعداد كل زنان دانشــجو )1316782 نفر( و تعداد 
دانشــجویان در گروه هاي تحصیلي، سهم زنان در 
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گروه علوم انســاني قابل توجه بوده اســت)60/43 
درصد(. به عبارت دیگر ســهم چهار گروه تحصیلي 
دیگــر كمتــر از 40 درصد بوده اســت. در ســال 
تحصیلــي 93-1392 دانشــجویان در دوره هــاي 
تحصیلي كارداني، كارشناســي، كارشناسي ارشد، 
دكتــرا حرفه ایي و دكتري تخصصــي به تحصیل 
مشــغول بوده اند. به طوري كه ســهم دانشجویان 
كارشناسي 62/34 بوده و به طور قابل مالحظه اي از 

سایر گروه هاي تحصیلي بیشتر است. 
با توجه به تعداد دانشجویان در گروه هاي تحصیلي 
مذكور ودر اســتان  هاي كشــور و برآورد جمعیت 
استان ها در سال 1392، سرانه دانشجویي )نسبت 
دانشــجو به جمعیت( در كل كشور 6/09 درصد 
بوده اســت، به عبارت دیگر در سال 1392 از هر 
صد نفر جمعیت كشــور 6 نفر دانشــجو بوده اند. 
شاخص ســرانه دانشجو براي اســتان  هاي كشور 
متفاوت بوده اســت به طوري كه برخي از متوسط 

كشور بیشتر و برخي كمتر بوده اند. 
با توجه به نســبت شاخص دانشــجو به جمعیت 
استان، شــاخص مذكور در 12 استان از متوسط 
كشور بیشــتر بوده اســت، در بین این استان ها، 
استان  هاي ســمنان، قزوین، یزد، ایالم، مركزي و 
مازندران مي توان نام برد. همچنین شــاخص فوق 
در 19 اســتان از متوســط كشــور پایین تر بوده 
است. مقدار شاخص فوق در استان  هاي سیستان 
و بلوچســتان، البرز، آذربایجان غربي و كردستان 
به طور قابل مالحظه اي از متوسط كشور پایین تر 
اســت. با توجه به تعداد دانشجویان ورودي و كل 
دانشجویان در سال تحصیلي 93-1392 و تعداد 
آموزشگران دانشگاهي نسبت ثبت نام شوندگان به 
آموزشگران در سال تحصیلي مذكور، 4/01 و براي 
زنان و مردان به ترتیــب برابر 6/01 و 3/17 بوده 
است. مقایسه شاخص فوق در مورد مردان و زنان 
نشــان از ثبت نام )وروردي( بیشتر زنان نسبت به 

مردان مي باشد. 
نسبت دانشجویان به آموزشگران نیز در كل كشور 
16/27 و براي زنــان و مردان به ترتیب 25/83 و 
12/22 بوده كه شاخص مربوط به زنان از دو برابر 
مردان بیشتر است. شاخص هاي نسبت دانشجویان 
ورودي بــه آموزشــگران و كل دانشــجویان بــه 
آموزشگران در استان  هایي از متوسط كشور باالتر 
بوده اند. نسبت ثبت نام شوندگان به كل آموزشگران 
در چهارده استان از متوسط كشور باالتر بوده است. 

در بین استان  هاي مذكور، استان  هاي توسعه یافته 
و كمتر توســعه یافته وجود دارند. در اســتان  هاي 
توســعه یافته به دلیل ورودي بیشــتر دانشجو به 
سیستم آموزشــي منجر به افزایش شاخص فوق 
و در اســتان  هاي كمتر توســعه یافته ممكن است 
تعداد آموزشگران چندان زیاد نباشد، باعث افزایش 
شــاخص مورد نظر مي گردد. مبحــث فوق براي 
شاخص نسبت كل دانشجویان به آموزشگران نیز 

صادق مي باشد. 
مراكز آموزش عالي در كشور به صورت واحدهاي 
پیام نور، وزارت علوم، آمــوزش و پرورش، وزارت 
بهداشــت، جامع علمي كاربردي، دانشــگاه آزاد، 

مؤسسات غیرانتفاعي و سایر ارگان ها بوده اند. 
بر اســاس امار آموزش عالی ایران سال تحصیلی 
93-1392 ، تعداد دانشجویان دانشگاه پیام نور در 
استان های کشور998756 دانشجو بوده اند که از 
این تعــداد 66/20 درصد زن و 33/80 درصد نیز 
مرد بوده اند، توزیع گروه های تحصیلی در دانشگاه 
پیــام نور بصــورت 29/74 درصد علوم انســانی، 
63/7 علوم پایه، 15/11 فنی و مهندســی، 47/5 
کشــاورزی و دامپزشــکی و 45/1 درصد در گروه 

هنر بوده اند.
در سال تحصیلی 93-1392 دانشجویان دانشگاه 
علمی – کاربردی در کشور 703737 نفر بوده اند، 
از ایــن تعداد 36/77 درصــد زن و 63/23 درصد 
مرد بوده اند. در ســال تحصیلی فوق در دانشــگاه 
علمــی – کاربردی 49/80 درصــد در گروه علوم 
انســانی، 0/02 درصد در گروه علوم پایه، 35/68 
درصد در گروه فنی و مهندســی، 3/18 درصد در 
گروه کشــاورزی و دامپزشکی و 11/33 درصد نیز 

در گروه هنر به تحصیل مشغول بوده اند.
عالــي،  آمــوزش  از شــاخص هاي كلیــدي در 
برخورداري دانشگاه ها از اعضاي هیأت علمي تمام 
وقت مي باشد. اعضاء هیأت علمي به صورت استاد، 

دانشیار، استادیار، مربي و سایر مي باشند. 
در ســال 1392، 47/1 درصد اعضاء هیأت علمي 
با درجه استادی در دانشــگاه هاي تهران در حال 
تدریــس بوده اند، به عبــارت دیگر حدود نیمي از 
اساتید در دانشــگاه هاي تهران فعالیت داشته اند، 
از طرفي دانشــگاه هاي 16 اســتان داراي كمتر از 
یك درصد اعضای هیأت علمي با درجه اســتادی 
در كشور بوده اند، بررسي در این مورد عدم توازن 
در توزیع اســتاد بین دانشگاه هاي كشور را بخوبي 

نشــان مي دهد، این عدم تعادل باعث مي شود كه 
دانشجویان اســتان  هاي كشور تمایل زیادي براي 
ادامه تحصیل در دانشگاه هاي تهران داشته باشند. 
این موضوع مشكالت مختلفي براي دانشجویان و 

متولیان دانشگاه ها خواهد داشت. 
در ســال تحصیلي 1393-1392 ، 40/7 درصد 
از اعضــاء هیــآت علمي بــا درجه دانشــیار، در 
دانشگاه هاي تهران فعالیت داشته اند، بیش از 75 
درصد دانشیاران كشور در دانشگاه هاي استان  هاي 
تهران، اصفهان، خراسان رضوي، آذربایجان شرقي، 
فارس، مازندران، البرز و خوزستان مشغول بوده اند 
)8اســتان( این میزان در دانشگاه هاي 10 استان 

كشور كمتر از یک درصد بوده است. 
در ســال تحصیلي 1393-1392 بیش از نیمي از 
اعضاي هیأت علمي داراي درجه اســتادیار در پنج 
استان تهران، اصفهان، خراسان رضوي ، آذربایجان 
شــرقي و مازنــدران فعالیت داشــته اند، ســهم 
دانشگاه هاي تهران 29/3 درصد بوده است، با توجه 
به میزان فوق ســهم دانشگاه هاي 26 استان كشور 
كمتر از 50 درصد بوده اســت. در سال تحصیلي 
1393-1392 ، جمعیت دانشــجویي در ســطح 
كارشناسي ارشد در دانشگاه هاي كشور 580000 
نفر بوده اند. بیشــتر از نیمي از این دانشجویان در 
دانشــگاه هاي تهران، اصفهان، خراســان رضوي، 
آذربایجان شــرقی، فــارس و مازندران به تحصیل 
مشغول بوده اند، توزیع نامتعادل امكانات آموزشي 
در دانشــگاه هاي كشــور، باعث شــده اســت كه 
دانشجویان ســطح باالي تحصیلي تمایل بیشتري 
به ادامه تحصیل در دانشگاه هاي فوق داشته باشند. 
نسبت دانشجویان كارشناسي ارشد در استان  هاي 
ایالم، خراســان شــمالي، كهگیلویه و بویر احمد، 
چهارمحــال بختیاري، اردبیل و خراســان جنوبی 
بسیار ناچیز است. دانشجویان تحصیالت تكمیلي 
به صورت دكتراي حرفه ایي یا تخصصي به تحصیل 
ادامه مي دهند، در بخش دكتراي حرفه اي، 20/79 
درصد از این دانشجویان در دانشگاه هاي تهران، در 
حال تحصیل بوده اند. از طرفي بیشــتر از نیمي از 
این دانشجویان در دانشــگاه هاي تهران، اصفهان، 
آذربایجان شرقي، فارس و خراسان رضوي در حال 
تحصیل بوده اند. دانشــجویان تحصیالت تكمیلي 
بخــش دكتراي تخصصي عمدتًا در دانشــگاه هاي 
تهــران در حال تحصیل بوده انــد، به طوري كه در 
سال تحصیلي 1393-1392 ، 43/8 درصد از كل 

مقـاله
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این دانشــجویان در حال تحصیل در دانشگاه هاي 
تهران بوده اند، مقایسه این میزان با سایر استان ها، 
حاكي از عدم تعادل شدید در این بخش مي باشد، 
گرچه سیاســت آموزش عالي در ســال هاي اخیر 
براین بوده اســت كه دانشــگاه هاي تهران، بیشتر 
به تربیت دانشجویان تحصیالت تكمیلي بپردازند. 
بیشــتر از نیمــی از دانشــجویان دوره فــوق در 
دانشــگاه های تهران و اصفهان به تحصیل مشغول 
بوده اند.گروه هاي عمده تحصیلي كه دانشــجویان 
در آن گروه هــا به تحصیــل مي پردازند، به صورت 
گروه علوم انساني، علوم پایه، علوم پزشكي، فني و 
مهندسي، كشاورزي و دامپزشكي و هنر مي باشند. 
توزیع در صد دانشــجویان در موسســات آموزش 
عالی کشــور در ســال تحصیلی 1393-1392بر 
حسب گروه های مختلف تحصیلی بیانگر آن است 
که 2090630 نفــر )44/62درصد( در گروه علوم 
انســانی،28326 نفر )6/05درصد( در گروه علوم 
پایــه،240612 نفر )5/14درصــد( در گروه علوم 
پزشکی، 1497086 نفر )31/95 درصد ( در گروه 
فنی و مهندســی،239214 نفر )5/11 درصد( در 
گروه کشاورزی و دامپزشکی و 334581 نفر )7/14 
در صد( در گروه هنر مشــغول به تحصیل هستند. 
الزم به ذکر اســت تهران، فردوســی مشهد، تبریز 
و شــیراز به ترتیب با 21010،23757،45224 و 
19679 نفر بیشــترین تعداد دانشــجو را پس از 
دانشــگاه های پیام نور، جامع علمــی کاربردی و 

دانشگاه فنی و حرفه ای دارا می باشند.

 نتيجه گيري 
 

بــا توجه بــه بررســي شــاخص هاي مختلف در 
دانشــگاه هاي استان  هاي كشــور، عدم تعادل هایي 
در توزیع شــاخص ها مشاهده مي شود، به خصوص 
برخي اســتان ها مثل تهران، ســمنان و اصفهان، 
نســبت به ســایر اســتان ها از امكانات آموزشــي 
بیشــتري برخوردار مي باشند. براي نشان دادن این 
عدم تعادل ها مي توان از شاخص هایي مثل ضریب 

مكاني، ویلیامسون و ... استفاده كردند.
پیشنهادات: )تحلیل هاي مورد نیاز وضعیت موجود 

و جهت گیری های اولیه در آمایش بخش آموزش(
این فعالیت شامل دو جریان زیر است

• تحلیل های کمی در مورد مقوله آموزش شــامل 
بررســی های متعــارف در برنامه هــای اجتماعي-

آموزشي نظیر چشــم انداز آموزش، نیروی انسانی، 

سطح اشتغال و مهارت و کارآیی نیروی انسانی
• تحلیل هــای کیفی كه عمدتًا موضوعات مرتبط با 

برنامه ریزی اجتماعی و آموزشي است. 
بــا توجه بــه مفصل بــودن بحث ضــرورت تهیه 
برنامه های اجتماعی و فرهنگی، مقدم بر برنامه ریزی 
متعــارف اقتصــادی در اینجا تنها بــه آن گروه از 
جریان هــای اصلی فعالیت های برنامه ریزی اشــاره 
می شود كه پوشش دهنده مقوله توسعه آموزش و یا 
به طور كلي منابع انساني می باشند كه این جریان ها 

عبارتند از:
1  بررسي نظام اجتماعی و نحوه مشارکت مردم در 
فرآیند توسعه آموزش با تاکید بر نقش تشکل های 

تخصصی و نهادهای مدنی 
2  بازنگری در نظام آموزش در ســطوح مختلف 

برای تأمین مهارت و کارآیی نیروی انسانی بر اساس 
مشی توســعه انتخابی در چشم انداز كشور و تاکید 
بر نظام علمی و تحقیقاتی و تعیین اولویت های آن.

3   بازنگری در نظام تصمیم گیری و مدیریت آموزش.

گرچه درمرحله اول ممکن اســت ایــن فعالیت ها 
ارتباط مستقیم با آمایش ســرزمین نداشته باشند 
لیکن به لحاظ اهمیت مقوله منابع انساني و آموزش 
در توسعه و خصوصا انتخاب منابع انساني به عنوان 
یكــي از مزیت هاي نســبي و قابلیت هــای رقابتی 
کشور در نظ ریه پایه توسعه ملي، این مباحث باید 
به عنوان پیش نیاز و پیش شــرط آمایش سرزمین 
تلقی شود. نقص بحث آمایش در قالب صرف مقوله 
سازماندهی فضا در صورت عدم توجه به انسان)یعنی 
بازیگر اصلی و تعیین کننده( تعامالت ســه عنصر 

فضا، فعالیت و انسان را با خلل مواجه مي سازد.
* مدیرکل دفتر محاسبه شاخص برنامه ها و 

سیاست هاي کان مرکز آمار ایران
* * رئیس گروه آمایش سرزمین و شاخص هاي 

توسعه اهداف هزاره
* * *  رئیس گروه شاخص هاي نظام اداري کشور و 

تنظیم سالنامه 

456502.837804.9219699
374112.331604.1139729
177991.112671.665070
1070196.649656.5325711
51240.325023.3108464
201321.25690.745366
227421.410771.478232
136890.81243316.2864128
1632719141.250818
1507979.3750147561
1188517.361718299168
284341.78881.244781
640543.946596.1262316
217731.310371.375274
9749066510.8109737
18178511.226593.597952
1226087.546886.1270999
15567112261.6133944
115260.711931.666212
291371.81514268162
18072611.130263.9173486
250081.519622.5102009
1550416810.948207
203671.318392.490768
140420.925113.3145713
282941.717852.3105030
238421.531274.1241244
291271.814421.9112369
706974.316422.192196
193681.217772.3106362
738734.510461.494679
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