مقـاله

آمایش دربخش
آموزش عالی
*قدرت طاهری** محمد رضا انصاري*** مامك ضيائيان

امروزه دســتیابی به توســعه و رفاه یکی از اهداف مهم برنامهریزان و سیاستگزاران در جوامع توسعه نیافته است .برای نائل شدن به این مهم ،موانع متعددی وجود
دارد که باید برطرف گردد .بســیاری از كشــورهاي جهان نیز سعي در ايجاد ارتباط بين آموزشعالي و برنامههاي توسعه ملي و ارتقاي دانش و فناوري دارند ،از اين
رو ،سياستهاي توسعه ملي به آموزش خصوصا آموزش عالي ارتباط دارد .يکي از نقشهاي مهم در اين زمينه ،تأثير آموزش عالي بر توسعه اقتصادي است .برخی از
محققان معتقدند هر نوع آموزشي که فرد ميبيند در وي ظرفيت و قابليتي ايجاد ميکند که ميتواند درآمد بيشتري را در آينده به وجود آورد.

امروزه نقش عامل انساني در توسعه مورد توجه قرار
گرفته و اين موضوع كه مردم هم وسيله و هم هدف
توسعه هستند پذيرش عام يافته است .در گذشته
وقتي از ســرمايه ســخن به ميان ميآمــد عمدتاً
ســرمايههاي فيزيكي مورد توجه قــرار ميگرفت.
ولــي تجارب چند ده ه اخير به وضوح نشــان داده
كه سرماي ه انساني علت تفاوت ميان كشورها است.
تداوم شرايط توســعهنيافتگي در كنار سرمايههاي
فيزيكي و مالي قابل توجه در برخي از كشورها اين
تجربــه را ثابت کرده كه بدون وجود ســرمايههاي
انســاني مناســب نميتوان به توســعه اقتصادي،
اجتماعي و فرهنگي دست يافت .لذا بر پايه چنين
تفكري دانشــگاهها و مؤسســات آموزش عالي در
سراسر دنيا توسعه يافتهاند.
بــا توجــه بــه ایــن موضــوع ،برنامهریــزان
سیاســتگزاریهای خــود را در جهــت افزایش
بهــرهوری در بخش آموزش عالــی با مطرح کردن
موضوع آمایش آموزش عالی قرار داده اند .از آنجایی

که برنامهریزی و سیاســتگزاری علمی نیز در هر
بخش شــامل مراحل زیر میشــود .تحلیل وضع
موجود ،جمــعآوری اطالعات مربوطه ،تعیین وضع
مطلوب بر اســاس اهداف مدنظر ،برنامهریزی برای
بهبود وضع موجود ،اجرای برنامهها و ارزیابی نتایج
آنها .ارائه آمارهای صحیح ،دقیق و بهنگام و معرفی
شاخصهای مناسب در این حوزه ابزارهای مفیدی
در جهــت برنامهریزی و سیاســتگزاری در بخش
آمایــش آموزش عالی فراهم میکنند .در این مقاله
سعی بر ارائه شاخصها و آمارهای موردنیاز ،تحلیل
و توصیف آنها در جهت تشــخیص دقیق نیازها و
توزیع مناسب دانشجویان و دیگر امکانات آموزشی
برای دستیابی به اهداف فوق شده است.
 1مقدمه
پژوهشهای انجام گرفته در خصوص توســعه که
تجربــه جوامــع مختلف نیــز آن را تأیید میکند،
نشان میدهد توسعه متوازن و پایدار در زمینههای
مختلف اقتصــادی و اجتماعی ،بر توســعه علم و

فناوری مبتنی است .تحقق این امر نیازمند فرآیند
کالن و گستردهای شــامل سیاستگزاری ،تعیین
راهبردها ،برنامهریزی منظم و دقیق و اجرای علمی،
کامل و مؤثر این فرآیند است.
در این میان ،شــناخت دقیق نقــاط قوت و ضعف
و چالشهای پیشرو ،داشــتن تصویری روشــن از
وضعیت اقتصــادی ،اجتماعی و بخصوص وضعیت
علم و فناوری در سطح ملی و منطقهایی (استانی)،
امری اجتنابناپذیر است.
براي آن كه كشوري بتواند در آينده در نظام جهاني
نقش ايفا كند بايــد در زمينههاي علم و فنآوري
توسعهيافته باشد .براي دســتيابي به اين مهم هر
كشــوري بايد شــناخت كاملي از موقعيت خويش
داشــته و در اين راستا با طراحي برنامههاي توسعه
علمي و تعيين اهداف مورد نظر ،هر كشوري با توجه
به مزيتهاي نسبي که دارد ،جايگاه خود را در بين
كشورهاي دنيا تعيين کند.
با توجــه به آنچه گفته شــد ،ميتــوان با تعيين

14

ماهنامه برنامه| شماره  | 481مهر 1394

شاخصها و معيارهاي مناســب ،به بررسي علم و
فنآوري در كشــور پرداخت ،از طرفي استانهاي
كشور كه از مزيتهاي نسبي متفاوتي برخوردارند
و ســرمايهگذاريهاي انجام گرفتــه در زمينههاي
آموزش عالي بصورت متعادل انجام نگرفته اســت،
بنابرايــن برخورداري اســتانها از شــاخصها و
معيارهاي علم و فنآوري ،متــوازن نبوده و برخي
اســتانها از اين نظر بايد بيش از پيش مورد توجه
قرار گيرند ،بهطوري كه سرانه سرمايهگذاري در اين
زمينه نسبت به اســتانهاي برخوردار بيشتر باشد
تا در يك برنامه بلندمدت برخورداري اســتانها از
شــاخصهاي علم و فنآوري و آموزش عالي تقريباً
متعادل شــود .آنچــه در اين مقاله بــه دنبال آن
هستيم مطالعه آمايش آموزش عالي در استانهاي
كشور است ،تا بتوان برخي نارساييها را تشخيص
داد و در صــورت لزوم عدم تعادلها در ارائه فرصت
های آموزشی را نشان داد.
آمايــش آموزش عالي نیز به عنــوان زير مجموعه
بحث كالن آمايش ســرزمين اســت و بر اســاس
برنامهریزیهــای بلندمدت توســعه بــا تاکید بر
قابليتهــا ،توانمنديهــا و محدوديتهاي موجود
تنظیم میشود.
بنابرايــن ،آمايــش آموزش عالي ،عبارت اســت از
مطالعه و بررســی دقیق مؤلفهها و منابعی است که
آموزش عالي به آن متكي است هدف از اين موضوع،
ايجاد توازن و تعادل در توســعه آمــوزش عالي با
بهرهگيري از امكانات و قابليتهاي گوناگون مناطق
(اســتانها) و برپايه اطالعات واقعي از وضع موجود
شــامل امكانات بالقوه و بالفعل منابع انساني است.
پايبندي به طرح آمايش آمــوزش عالي در تدوين
برنامههاي توسعه دانشــگاهها و مؤسسات آموزش
عالي همواره مورد تأكيد برنامهریزان اين حوزه بوده
و برنامــهای در خور توجه برای ارتقاء آموزش عالي
کشور محسوب میگردد.ضرورت پیادهسازی طرح
آمايش آموزش عالي در تدوين برنامههاي توســعه
دانشــگاهها و مؤسســات آموزش عالي در راستای
هدفمندســازی آموزش عالي و اســتفاده بهينه از
ســرمايهگذاريها و امکانات موجود ،رشد متوازن و
متناســب مناطق مختلف کشور و منجر به کاهش
جريان مهاجرت بــه مراکز اســتانهای برخوردار
(توسعهیافته) خواهد شد.
برای دســتیابی به این موضوع ،در ابتدا بایستی به
شــناخت مناســبی از وضع فعلی آموزش عالی در
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کشــور برســیم .که این امر جز بوسیله جمعآوری
آمــار و اطالعات دقیق و بهنگام از وضعیت آموزش
عالی میســر نمیگردد .پــس از آن با تحلیل وضع
موجود و شناســایی مولفههای تأثیرگذار بر شرایط
فعلــی و مشــکالت منتج از آنهــا ،وضع مطلوبی
ترسیم و برای رسیدن به آن ،برنامهریزی میکنیم
و در نهایت اجرای این برنامهها را به طور مســتمر
ارزیابی میکنیــم .به طور مثال از مولفههای اصلی
شناســایی وضعیــت فعلی آمایش آمــوزش عالی
شناسایی رشتههای موردنیاز فعلی و آینده جامعه
اســت که بنا به وضعیت جامعه و نیازهای روز ،به
مرور زمان نیاز به متخصصین در حوزههای جدیدی
احســاس می شــود .همچنین مؤلفه جنسیت نیز
بایســتی در جذب دانشجو در دانشــگاهها لحاظ
شود .چه بســا به دلیل لحاظ نشدن این مولفه در
سنوات گذشته در تعدادی از استانها ،نرخ بیکاری
زنان تحصیلکرده در برخی رشتهها مانند مهندسی
کشــاورزی و دامپزشــکی باال خواهد بود .الزم به
ذکر است در استانهای مختلف با توجه به شرایط
اقلیمی و جغرافیایی و یا شــرایط صنعتی اســتان
نیاز به متخصصین رشــتههای مختلفی احســاس
میشــود .البتــه توجه به نرخ بیــکاری و وضعیت
اشــتغال دانشآموختگان در رشتههای مختلف در
استانها گویای بسیاری از مطالب است .شایان ذکر
است بحث اشتغال دانشآموختگان تنها در حیطه
وظایــف وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری نیســت.
بــه منظور برنامهریزی بهینــه در این حوزه نیاز به
همکاری برخی از دستگاههای اجرایی ذیربط است
که با مشارکت مؤثر آنها میتوان برای آینده و رفع
مشکالت فعلی تدابیری اندیشید.
 2تعریف مسئله:
تجارب آمايش سرزمين در جهان گوياي اين واقعيت
است که امروزه بر سر ضرورت توسعه فضايي يکپارچه
که معطوف به اراده اســت همگرايــي و اتفاقنظر
وجــود دارد و لذا نميتــوان مکانيابي فعاليتها را
به مکانيســمهاي طبيعي اقصاد وا گذاشــت .بنا به
گفته کلوديوس پتي" ،آمايش سرزمين يعني آمايش
جامعه" در واقع ســازماندهي فضا پنداشتي است نه
مجرد و نه مســلط؛ براي مثال كافي نيســت نقشه
ســاختمان دبيرســتاني را تنظيم كنيم ،الزم است
برنامههــا و روش تدريس را هم دگرگون ســازيم.
بدين ترتيب ميتوان گفت اين رويکرد ،کليتي است
واحد که هيچ يک از جنبههاي سياسي ،اقتصادي،

فرهنگــي و جغرافيايي آن را به صــورت تجريدي
نميتوان در نظر گرفت .آمايش سرزمين رويکردي
است معطوف به اراده که به تعريف مفاهيم عملياتي
و گرايشهاي عمــده براي تحقق ســازماندهي يا
سازماندهي مجدد ســرزمين ،تأمین معاضدت ملي
همه مناطق در مسايل توسعه و يکپارچگي فضايي و
تعادل مناطق ،تغيير جهت بخشها ،نوسازي مناطق
و  ...ميپردازد و حتي در ســطح مناطق نيز تعيين
گرايشها و رسالتهاي واقعي مناطق را مورد توجه
قرار ميدهد .توجه به اين نکته ضروري است که در
آمايش ســرزمين منافع مجموعه ملت مد نظر قرار
دارد .در واقع آمايش ســرزمين سياستي تصحيحي
براي ســامانيابي توسعه بخشها نيست بلکه هدف
آن توسعه فضايي يکپارچه و معطوف به آينده است
و گرچه مقولهاي مستقل نيست اما داراي اين ويژگي
اســت که عملي بلندمدت را ميطلبد که نتايج آن
ملموس ،پايدار ،تثبيت شده در سرزمين و تعهدآور
براي آيندگان باشد.
جايگاهمنابعانسانيدرآمايش سرزمين

نقش سرمايه انساني براي رشد و توسعه اقتصادي،
اجتماعي و فرهنگي واقعيتي انكارناپذير و به همين
جهت در برنامههاي مختلف توســعه كشــور ،امر
گســترش آموزش عالي به منظــور برطرف کردن
نيازمنديهاي كشــور به طور ويژه مورد توجه قرار
گرفته اســت اما با توجه به عــدم مطالعه بر روي
قابليتهاي كشور و نيازسنجي دقيق ،ميان عرضه
نيروي انساني تحصيل كرده در رشتههاي گوناگون
بــا تقاضاي مربوط به آنها شــكاف قابل توجهي به
وجود آمــده و موضوع بيكاري فــارغ التحصيالن
آموزش عالي را سبب گرديده است.
مقدم بر آمايش ســرزمين ،ســازماندهي دوباره يا
ي كه به طور اصولي
آمايش جامعه اســت .جامعها 
ســازمان يابد ،سازماندهي فضايي مطلوب را هم به
دنبال خود خواهد آورد .چون محصول يك جامعه
اصولــي و با اراده و هدفمند خــود به خود فضايي
ســازمانيافتهتر هم خواهد بود و نميشــود دست
هــم و غم را روي
بــه تركيب جامعه نزد ولي هم ه ّ
ســازماندهي فضا گذاشــت .همان مفاهیمی که از
طرح پایه آمایش تا مرحله تفصیلی آن بکار گرفته
میشود ،برای مباحث جدید سازماندهی اجتماعی
نيز مطرح ميگردد .همچنين بايد دید كه در سطح
کالن کــدام موضوعات و در ســطح تفصیلی کدام
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کلیدیتر هستند و نيز فرآیند سازماندهی اجتماعی
شامل چه مراحل و مراتب و ترتیباتی است.
منابع انســانی به عنوان یکی از مزیتهای اساسی
رقابتی و نســبی در تحلیلهای آمایش ســرزمین،
شــناخته شده است .در تحلیل دالئل عدم کامیابی
تالشهــای ترقــی خواهانه بر مســائل اجتماعی،
فرهنگی ،سیاســی به عنوان زمینههای جدیتری
از مســائل اقتصادی ،با علم بــه این که خود مقوله
ســازماندهی اقتصــادی هم از مســائل فرهنگی،
اجتماعی و هویتی جامعه نشــأت میگیرد ،بخش
منابع انساني ،از موضوعات كام ً
ال موثر است.
در مقوله آمایش ســرزمین که عنصر انسان ،فضا،
فعالیــت و تعامــات 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 دســتهبندیهایی نظیر بخش های
اول ،دوم و ســوم وجــود دارد .در مورد فضا هم به
حســب توســعهیافتگی ونوع عملکردها هم بحث
میشود ،لیکن طبقهبندی موضوع انسان هنوز مورد
بحث جدی قرار نگرفته است .بدین روی پیشنياز
ورود به مبحث بخش آموزش در آمایش ســرزمين
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 جهانبینی انسان و
یا به عبارتی ساختار فلسفی جامعه
• مهارتهای علمی فنی و کارآفرینی یا جهانبین
انسان و یا به عبارتی ساختار نظام علمی آموزشی
• ساختار اجتماعی و تشکلهای انسانی و جهانبین
انسان و یا به عبارتی ساختار نظام اجتماعی
بنابراین به طور کلی باید چگونگی تفکر انســان و
نگاهش به جهان ،مشخصههای رفتاری ،تواناییهای
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 مهمتر آموزش نیروی
انســانی را مســتتر دارد.مبانی اصلی برنامهریزی
سرزمینی پایه توســعهانسانی است .موضوع اصلی
باید الگوی جامعهای باشــد کــه تمامی تالشها و
کوششها در جهت رسیدن به آن الگو باشد.

رابطه بخشآموزش وآمايش سرزمين

توجه به بخش آموزش در آمايش از اهميت بهسزايي
برخوردار است و در واقع بخشي است كه شكلبندي
و ســازماندهي جامعــه را براي كاراســازي آن در
عرصههاي مختلف مورد بحــث قرار ميدهد .توجه
آمايش به مقوله آموزش بهلحاظ نقش تعيينكننده
عنصر انسان در آمايش سرزمين اهميت دو چندان
مييابد .بهترين گزينش فعاليتها براي بهرهوري هر
چه بهتر از منابع و موفقترين شكل سازماندهي فضا
از نظر كاربريها و تعادلها ،بدون توجه به نحوه تفكر
و رفتــار و مهارت انســانها نميتواند موجد تحولي
اساســي در تحقق اهداف آمايش باشد .در مجموع
نگاه آمايش به آموزش نگاهي است كه اين مقوله را
در ارتباط با توســعه ،بهرهوري منابع و توزيع فضايي
جمعيت و فعاليت ميبيند و آمايش تا وقتي در اين
مقوالت وارد نشود فاقد جامعيت الزم است و در واقع
تفاوت آن با بحثهاي صرف فلســفي و آموزشي در
اين است كه جنبه كاربردي آن را در رابطه با مقوله
توسعه مورد عالقه و توجه قرار ميدهد.
نكاتيدرخصوص آمايش ســرزمين از نظر
سازمان فضايي
  1هر بخش از جمله آمــوزش به خودی خود و
بهطور 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 شدهاند .به بیان دیگر هر بخش از
یک سازمان فضايی 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.
  2توزیــع جغرافیایــی بخش آموزش براســاس
ارتباطات مشــخص با عملکردهای ســایر بخشها
است .مث ً
ال بخش آموزش ارتباط تنگاتنگ با بخش
نظام شــهری و روســتایی و یا جمعیــت و حتي
بخشهايي نظير آموزش عالي ،صنعت ،كشــاورزي
و تربیت بدنی دارد.
 3آمایش ســرزمین مقولهای اســت کــه در آن
سازمان فضایی بخشهای مختلف از جمله آموزش
در جغرافیای ســرزمین به نحوی با یکدیگر ارتباط
برقــرار خواهند کرد کــه متضمن پاســخ به نیاز
بخشها به یکدیگر اســت و این شــبکه بر اساس
وضعیت قابلیتها و امکانات موانع و محدودیتهای
مناطق مختلف کشور ميباشد.
 4ســازمان فضایی کشــور شــبکهای اســت از
ســازمانهای فضایی بخشهای مختلف اقتصادی-
اجتماعي که براساس روابط منطقی بخشها که در
پشتیبانی از یکدیگر ایجاد شده ،رابطهای تنگاتنگ
با امکانات و قابلیتها و محدودیتها و موانع توسعه
در مناطق مختلف دارد.
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 5متناسب با سازمان فضایی کشور ،الگوی اسکان
و نحوه توزیع جغرافیایی جمعیت در سرزمین شکل
میگیرد و یا به عبارت دیگر سازمان فضایی آموزش
کشور با الگوی ســکونت روابطی تقابلی دارد .حال
برنامهریزی فضایی روابط تنظیم شده این سازمان
فضایی آموزش کشــور با الگوی اســکان جمعیت
اســت .که در آن مناســبات بین توزیع جغرافیايی
جمعیت و آموزش است.
آمايش آموزش عالي با رويكرد بررســي
شاخصهاي اين حوزه
آمايش سرزمين يك برنامه توسعه بلندمدت است
كه براساس آن مي توان با توجه به معيارهايي ،توزيع
شاخصهاي مورد مطالعه را در پهنه سرزمين مورد
مطالعه قرار داد .از طرفي ميتوان با انجام درســت
مطالعات آمايش سرزمين در بخشهاي مختلف ،با
توجه به پتانســيل استانها جمعيت و فعاليتهاي
اقتصادي را به مطلوبترين روش ،در ســطح كشور
توزيع نمود ،براين اســاس تا آنجا كه امكان دارد در
استانهاي مختلف تراكم زيستي برابر باشد در اين
راستا طرح آمايش آموزش عالي ،و بدنبال آن توسعه
علم و فنآوري در سراســر كشور با تكيه بر عدالت
اجتماعي و توازن منطقهاي انجام ميگيرد.
با توجه بــه اهميت آموزش عالــي و نقش آن در
توسعه كشــور ،توجه بيش از پيش به آن ضروري
به نظر ميرســد .بهطوري كه در ســند چشمانداز
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جمهوري اســامي بر آن تأكيد فراوان شده است،
در اين ســند ،آموزش عالي مبناي رشــد و توسعه
ميباشــد ،تا جائي كه يكي از اهداف دســتيابي به
جايگاه اول منطقه در عرصه علم ،فناوري و اقتصاد
ميباشد ،براين اســاس ميتوان گفت بهبود برخي
شاخصهاي آموزش عالي ميتواند ،جنبههاي ديگر
توسعه را متأثر سازد .با توجه به نقش آموزش عالي
در توسعه اســتانها ،برخورداري استانها بصورت
متعادل از آن ميتواند ،بستر توسعه را بيش از پيش
فراهم آورد.
در ادامــه برخي از شــاخصهاي آموزش عالي كه
اطالعــات آنها در دســترس بوده مــورد مطالعه
قرار گرفتهاند و اســتانهاي كشــور را براساس آن
شاخصها مورد مقايسه قرار گرفتهاند.
توزيع برخي شاخصهاي آموزش عالي بين
استانهاي كشور:
جمعيت و سرزمين موضوع اصلي آمايش سرزمين
ميباشند.بهطوريكه پارامترهاي ديگر را نسبت به
آنهــا اندازهگيري ميكنند .از منظــر آموزش عالي
تقريباً بايد هركدام از اســتانهاي كشور نسبت به
جمعيتي كه از كشــور دارند ،بايد به همان نسبت
از شــاخصهاي آموزش عالي برخوردار باشــند ،در
اين مطالعه از آنجا كه براي تمام شاخصهاي مورد
مطالعه عالوه بر ســهم آنها از كل كشور ،سرانة آنها
نيز محاسبه گرديده است ،بنابراين نسبت جمعيت
استانهاي كشور مورد بررســي قرار ميگيرند ،در
سال  1392جمعيت كل كشــور  76942000نفر
برآورده شده اســت .بيش از  16درصد جمعيت در
استان تهران و استانهاي خراسان رضوي ،اصفهان،
فارس و خوزســتان هركدام به ترتيب با ،6/5 ،8/0
 6/1و  6/1درصد در رتبههاي بعدي قرار داشتهاند،
بطور كلي در سال  1392نيمي از جمعيت کشور در
استانهاي تهران ،خراسان رضوي ،اصفهان ،فارس،
خوزستان ،آذربايجان شرقي و اذربایجان غربی وجود
داشتهاند .در ســال تحصيلي  1392-1393تعداد
كل دانشجويان  4685386نفر بودهاند .از اين تعداد
 2214418نفر زن و  2470968نفر مرد بودهاند.
توزیع نسبی مساحت و جمعیت به تفکیک
استان1392 :
در ســال  1392مساحت کشــور ایران 1628763
کیلومتر مربع بوده اســت .در همین سال استانهای
سیســتان و بلوچســتان و کرمان به ترتیب با 11/2
و  11/1درصد بیشــترین و استانهای قم و البرز به

ترتیب با  0/7و  0/3درصد کمترین سهم از مساحت
کشــور را به خود اختصاص دادهاند.در ســال مذکور
جمعیت کشــو ر معادل  76942هــزار نفر بوده که
از این تعداد ،اســتانهای تهران و خراســان رضوی
به ترتیب با ســهم  16/2و  8/0درصد بیشــترین ،و
اســتانهای ســمنان و ایالم به ترتیب با  8/0و 7/0
درصد کمترین سهم از جمعیت کشور را دارا بوده اند.
همچنین در این سال تعداد دانشجویان دانشگاهها و
موسسات آموزش عالی معادل  4685386نفر بوده
است .بررســی این آمار در استانها نشان میدهد
که اســتانهای مازندران و فارس به ترتیب با سهم
 18/4و  7/0درصد بیشترین ،و استانهای بوشهر،
سیســتان و بلوچســتان ،آذربایجان شرقی و البرز
به طور مشــترک با  1/0درصد کمترین ســهم از
دانشجویان کشور را به خود اختصاص دادهاند.
دانشــگاههاي (وابســته به وزارت علوم ،تحقيقات
و فناوري ) اســتانهاي تهران ،اصفهان ،خراســان
رضوي ،فارس ،خوزســتان و مازنــدران به ترتيب
5/3 ،6/0 ،6/6 ،7/4 ،19/2و  5/0درصــد از تعــداد
كل دانشــجويان زن كشــور را به خود اختصاص
دادهانــد ،به عبارت ديگر نيمي از دانشــجويان زن
كل كشــور در اين دانشــگاهها به تحصيل مشغول
بودهاند 16/76 ،درصد دانشــجويان مرد كل كشور
در دانشگاههاي تهران به تحصيل مشغول بودهاند.
به طور كلي بيشتر از نيمي از دانشجويان مرد كشور
در دانشــگاههاي تهران ،خراســان رضوي  ،فارس
،اصفهان ،مازندران و آذربايجان شــرقي به تحصيل
مشغول بودهاند.
در ســال تحصيلي  ،1392-93تعداد دانشجويان
دانشــگاههاي وابســته به وزارت علوم ،تحقيقات و
فنــاوري 2536356 ،دانشــجو بودهاند ،كه در پنج
گــروه تحصيلي علوم انســاني ،علــوم پايه ،فني و
مهندسي ،كشاورزي و دامپزشكي و هنر به تحصيل
مشغول بودهاند .در بين گروههاي فوق غير از گروه
فني و مهندسي كه  70/64درصد دانشجويان مرد
بودهاند ،در ســاير گروههاي تحصيلي ،ســهم زنان
بيشــتر از مردان بود ه است .به طوريكه سهم زنان
در گروههاي علوم انســاني ،علوم پايه ،كشــاورزي
ودامپزشــكي و هنر به ترتيــب ، 68/60 ، 59/03
 54/37و  64/59درصد بوده اســت .به طوري كلي
 51/92درصد دانشــجويان زن بودهاند .با توجه به
تعداد كل زنان دانشــجو ( 1316782نفر) و تعداد
دانشــجويان در گروههاي تحصيلي ،سهم زنان در

مقـاله

گروه علوم انســاني قابل توجه بوده اســت(60/43
درصد) .به عبارت ديگر ســهم چهار گروه تحصيلي
ديگــر كمتــر از  40درصد بوده اســت .در ســال
تحصيلــي  1392-93دانشــجويان در دورههــاي
تحصيلي كارداني ،كارشناســي ،كارشناسي ارشد،
دكتــرا حرفهايي و دكتري تخصصــي به تحصيل
مشــغول بودهاند .به طوريكه ســهم دانشجويان
كارشناسي  62/34بوده و به طور قابل مالحظهاي از
ساير گروههاي تحصيلي بيشتر است.
با توجه به تعداد دانشجويان در گروههاي تحصيلي
مذكور ودر اســتانهاي كشــور و برآورد جمعيت
استانها در سال  ،1392سرانه دانشجويي (نسبت
دانشــجو به جمعيت) در كل كشور  6/09درصد
بوده اســت ،به عبارت ديگر در سال  1392از هر
صد نفر جمعيت كشــور  6نفر دانشــجو بودهاند.
شاخص ســرانه دانشجو براي اســتانهاي كشور
متفاوت بوده اســت به طوريكه برخي از متوسط
كشور بيشتر و برخي كمتر بودهاند.
با توجه به نســبت شاخص دانشــجو به جمعيت
استان ،شــاخص مذكور در  12استان از متوسط
كشور بيشــتر بوده اســت ،در بين اين استانها،
استانهاي ســمنان ،قزوين ،يزد ،ايالم ،مركزي و
مازندران ميتوان نام برد .همچنين شــاخص فوق
در  19اســتان از متوســط كشــور پايينتر بوده
است .مقدار شاخص فوق در استانهاي سيستان
و بلوچســتان ،البرز ،آذربايجان غربي و كردستان
به طور قابل مالحظهاي از متوسط كشور پايينتر
اســت .با توجه به تعداد دانشجويان ورودي و كل
دانشجويان در سال تحصيلي  1392-93و تعداد
آموزشگران دانشگاهي نسبت ثبت نام شوندگان به
آموزشگران در سال تحصيلي مذكور 4/01 ،و براي
زنان و مردان به ترتيــب برابر  6/01و  3/17بوده
است .مقايسه شاخص فوق در مورد مردان و زنان
نشــان از ثبت نام (وروردي) بيشتر زنان نسبت به
مردان ميباشد.
نسبت دانشجويان به آموزشگران نيز در كل كشور
 16/27و براي زنــان و مردان به ترتيب  25/83و
 12/22بوده كه شاخص مربوط به زنان از دو برابر
مردان بيشتر است .شاخصهاي نسبت دانشجويان
ورودي بــه آموزشــگران و كل دانشــجويان بــه
آموزشگران در استانهايي از متوسط كشور باالتر
بودهاند .نسبت ثبتنام شوندگان به كل آموزشگران
در چهارده استان از متوسط كشور باالتر بوده است.

در بين استانهاي مذكور ،استانهاي توسعهيافته
و كمتر توســعهيافته وجود دارند .در اســتانهاي
توســعهيافته به دليل ورودي بيشــتر دانشجو به
سيستم آموزشــي منجر به افزايش شاخص فوق
و در اســتانهاي كمتر توســعهيافته ممكن است
تعداد آموزشگران چندان زياد نباشد ،باعث افزايش
شــاخص مورد نظر ميگردد .مبحــث فوق براي
شاخص نسبت كل دانشجويان به آموزشگران نيز
صادق ميباشد.
مراكز آموزش عالي در كشور به صورت واحدهاي
پيام نور ،وزارت علوم ،آمــوزش و پرورش ،وزارت
بهداشــت ،جامع علمي كاربردي ،دانشــگاه آزاد،
مؤسسات غيرانتفاعي و ساير ارگانها بودهاند.
بر اســاس امار آموزش عالی ایران سال تحصیلی
 ، 1392-93تعداد دانشجویان دانشگاه پیام نور در
استانهای کشور 998756دانشجو بوده اند که از
این تعــداد  66/20درصد زن و  33/80درصد نیز
مرد بوده اند ،توزیع گروههای تحصیلی در دانشگاه
پیــام نور بصــورت  29/74درصد علوم انســانی،
 63/7علوم پایه 15/11 ،فنی و مهندســی47/5 ،
کشــاورزی و دامپزشــکی و  45/1درصد در گروه
هنر بودهاند.
در سال تحصیلی  1392-93دانشجویان دانشگاه
علمی – کاربردی در کشور  703737نفر بودهاند،
از ایــن تعداد  36/77درصــد زن و  63/23درصد
مرد بودهاند .در ســال تحصیلی فوق در دانشــگاه
علمــی – کاربردی  49/80درصــد در گروه علوم
انســانی 0/02 ،درصد در گروه علوم پایه35/68 ،
درصد در گروه فنی و مهندســی 3/18 ،درصد در
گروه کشــاورزی و دامپزشکی و  11/33درصد نیز
در گروه هنر به تحصیل مشغول بودهاند.
از شــاخصهاي كليــدي در آمــوزش عالــي،
برخورداري دانشگاهها از اعضاي هيأت علمي تمام
وقت ميباشد .اعضاء هيأت علمي به صورت استاد،
دانشيار ،استاديار ،مربي و ساير ميباشند.
در ســال  47/1 ،1392درصد اعضاء هيأت علمي
با درجه استادی در دانشــگاههاي تهران در حال
تدريــس بودهاند ،به عبــارت ديگر حدود نيمي از
اساتيد در دانشــگاههاي تهران فعاليت داشته اند،
از طرفي دانشــگاههاي  16اســتان داراي كمتر از
يك درصد اعضای هيأت علمي با درجه اســتادی
در كشور بودهاند ،بررسي در اين مورد عدم توازن
در توزيع اســتاد بين دانشگاههاي كشور را بخوبي

نشــان ميدهد ،اين عدم تعادل باعث ميشود كه
دانشجويان اســتانهاي كشور تمايل زيادي براي
ادامه تحصيل در دانشگاههاي تهران داشته باشند.
اين موضوع مشكالت مختلفي براي دانشجويان و
متوليان دانشگاهها خواهد داشت.
در ســال تحصيلي  40/7 ، 1392-1393درصد
از اعضــاء هيــآت علمي بــا درجه دانشــيار ،در
دانشگاههاي تهران فعاليت داشتهاند ،بيش از 75
درصد دانشياران كشور در دانشگاههاي استانهاي
تهران ،اصفهان ،خراسان رضوي ،آذربايجان شرقي،
فارس ،مازندران ،البرز و خوزستان مشغول بودهاند
(8اســتان) اين ميزان در دانشگاههاي  10استان
كشور كمتر از یک درصد بوده است.
در ســال تحصيلي  1392-1393بيش از نيمي از
اعضاي هيأت علمي داراي درجه اســتاديار در پنج
استان تهران ،اصفهان ،خراسان رضوي  ،آذربايجان
شــرقي و مازنــدران فعاليت داشــتهاند ،ســهم
دانشگاههاي تهران  29/3درصد بوده است ،با توجه
به ميزان فوق ســهم دانشگاههاي  26استان كشور
كمتر از  50درصد بوده اســت .در سال تحصيلي
 ، 1392-1393جمعيت دانشــجويي در ســطح
كارشناسي ارشد در دانشگاه هاي كشور 580000
نفر بودهاند .بيشــتر از نيمي از اين دانشجويان در
دانشــگاههاي تهران ،اصفهان ،خراســان رضوي،
آذربایجان شــرقی ،فــارس و مازندران به تحصيل
مشغول بودهاند ،توزيع نامتعادل امكانات آموزشي
در دانشــگاههاي كشــور ،باعث شــده اســت كه
دانشجويان ســطح باالي تحصيلي تمايل بيشتري
به ادامه تحصيل در دانشگاههاي فوق داشته باشند.
نسبت دانشجويان كارشناسي ارشد در استانهاي
ايالم ،خراســان شــمالي ،كهگيلويه و بوير احمد،
چهارمحــال بختياري ،اردبیل و خراســان جنوبی
بسيار ناچيز است .دانشجويان تحصيالت تكميلي
به صورت دكتراي حرفهايي يا تخصصي به تحصيل
ادامه ميدهند ،در بخش دكتراي حرفهاي20/79 ،
درصد از اين دانشجويان در دانشگاههاي تهران ،در
حال تحصيل بودهاند .از طرفي بيشــتر از نيمي از
اين دانشجويان در دانشــگاههاي تهران ،اصفهان،
آذربايجانشرقي ،فارس و خراسان رضوي در حال
تحصيل بودهاند .دانشــجويان تحصيالت تكميلي
بخــش دكتراي تخصصي عمدتاً در دانشــگاههاي
تهــران در حال تحصيل بودهانــد ،به طوريكه در
سال تحصيلي  43/8 ، 1392-1393درصد از كل
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اين دانشــجويان در حال تحصيل در دانشگاههاي
تهران بودهاند ،مقايسه اين ميزان با ساير استانها،
حاكي از عدم تعادل شديد در اين بخش ميباشد،
گرچه سياســت آموزش عالي در ســالهاي اخير
براين بوده اســت كه دانشــگاههاي تهران ،بيشتر
به تربيت دانشجويان تحصيالت تكميلي بپردازند.
بیشــتر از نیمــی از دانشــجویان دوره فــوق در
دانشــگاههای تهران و اصفهان به تحصیل مشغول
بودهاند.گروههاي عمده تحصيلي كه دانشــجويان
در آن گروههــا به تحصيــل ميپردازند ،به صورت
گروه علوم انساني ،علوم پايه ،علوم پزشكي ،فني و
مهندسي ،كشاورزي و دامپزشكي و هنر ميباشند.
توزیع در صد دانشــجویان در موسســات آموزش
عالی کشــور در ســال تحصیلی 1392-1393بر
حسب گروههای مختلف تحصیلی بیانگر آن است
که  2090630نفــر (44/62درصد) در گروه علوم
انســانی 28326،نفر (6/05درصد) در گروه علوم
پایــه 240612،نفر (5/14درصــد) در گروه علوم
پزشکی 1497086 ،نفر ( 31/95درصد ) در گروه
فنی و مهندســی 239214،نفر ( 5/11درصد) در
گروه کشاورزی و دامپزشکی و  334581نفر (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،45224و
 19679نفر بیشــترین تعداد دانشــجو را پس از
دانشــگاههای پیام نور ،جامع علمــی کاربردی و
دانشگاه فنی و حرفهای دارا میباشند.
نتيجهگيري

بــا توجه بــه بررســي شــاخصهاي مختلف در
دانشــگاههاي استانهاي كشــور ،عدم تعادلهايي
در توزيع شــاخصها مشاهده ميشود ،به خصوص
برخي اســتانها مثل تهران ،ســمنان و اصفهان،
نســبت به ســاير اســتانها از امكانات آموزشــي
بيشــتري برخوردار ميباشند .براي نشاندادن اين
عدم تعادلها ميتوان از شاخصهايي مثل ضريب
مكاني ،ويليامسون و  ...استفاده كردند.
پیشنهادات( :تحلیلهاي مورد نياز وضعیت موجود
و جهتگیریهای اولیه در آمایش بخش آموزش)
این فعالیت شامل دو جریان زیر است
• تحلیلهای کمی در مورد مقوله آموزش شــامل
بررســیهای متعــارف در برنامههــای اجتماعي-
آموزشي نظیر چشــمانداز آموزش ،نیروی انسانی،

19

ﻣﺴﺎﺣﺖ
ﺍﺳﺘﺎﻥ

ﻛﻞ ﻛﺸﻮﺭ
ﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠﺎﻥ ﺷﺮﻗﻲ

ﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠﺎﻥ ﻏﺮﺑﻲ
ﺍﺭﺩﺑﻴﻞ

)(١

ﻣﺴﺎﺣﺖ

ﺟﻤﻌﻴﺖ

ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻧﺴﺒﻲ

ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻧﺴﺒﻲ

)ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ (

)ﺩﺭﺻﺪ(

ﺗﻌﺪﺍﺩ

ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ

1628763

100

76942

100

4685386

100

45650

2.8

3780

4.9

219699

4.7

17799

1.1

1267

1.6

65070

1.4

37411

ﺗﻌﺪﺍﺩ )ﻫﺰﺍﺭ ﻧﻔﺮ(

ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ
ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻧﺴﺒﻲ

2.3

3160

)ﺩﺭﺻﺪ(

4.1

139729

)ﺩﺭﺻﺪ(

3

ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ

107019

6.6

4965

6.5

325711

7

ﺍﻳﻼﻡ

20132

1.2

569

0.7

45366

1

13689

0.8

5124

ﺍﻟﺒﺮﺯ

ﺑﻮﺷﻬﺮ

22742

ﭼﻬﺎﺭ ﻣﺤﺎﻝ ﻭ ﺑﺨﺘﻴﺎﺭﻱ

16327

ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ ﺭﺿﻮﻱ

118851

ﺧﻮﺯﺳﺘﺎﻥ

64054

ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ ﺟﻨﻮﺑﻲ

ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ ﺷﻤﺎﻟﻲ

ﺯﻧﺠﺎﻥ

1.4
1

1077

12433
914

150797

9.3

750

28434

1.7

888

21773

ﺳﻤﻨﺎﻥ

0.3

2502

97490

7.3

3.9
1.3
6

3.3

1.4

108464
78232

16.2

864128

1

47561

1.2

50818

6171
4659

6.1

262316

651

0.8

109737

2.3

270999

5.8

66212

1.4

1037

1.2

1.3

5.6

44781
75274

ﺳﻴﺴﺘﺎﻥ ﻭ ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎﻥ

181785

11.2

ﻗﺰﻭﻳﻦ

15567

1

1226

1.6

133944

ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ

29137

ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ

25008

11526

ﻗﻢ

ﻛﺮﻣﺎﻥ

ﻛﻬﮕﻴﻠﻮﻳﻪ ﻭ ﺑﻮﻳﺮ ﺍﺣﻤﺪ
ﮔﻠﺴﺘﺎﻥ

ﮔﻴﻼﻥ

ﻟﺮﺳﺘﺎﻥ

0.7

180726

11.1

3026

15504

1

20367
14042
28294

ﻣﺎﺯﻧﺪﺭﺍﻥ

23842

ﻫﺮﻣﺰﮔﺎﻥ

70697

ﻳﺰﺩ

73873

ﻣﺮﻛﺰﻱ

ﻫﻤﺪﺍﻥ

4688

1193

29127
19368
 (١ﻣﻨﻈﻮﺭ  ،ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺧﺎﻛﻲ ﺍﺳﺖ .

1.8
1.5

1514
1962
681

6.1

1.6
2

3.9

2.5

0.9

68162

1.7

1785

2.3

105030

1.5
1.8
4.3
1.2
4.5

3127
1442
1642
1777
1046

1.9
2.1
2.3
1.4

2.9
1.5

48207

1.3

4.1

2.1

1

102009

1839
2511

1.6

173486

2.4
3.3

1

3.7

90768

0.9

1

8

2659

ﻓﺎﺭﺱ

1.1

299168

3.5

122608

1.7

18.4

6.4

97952

7.5

2.3

2.2
1.9

145713

3.1

241244

5.1

112369
92196

106362
94679

2.2
2.4
2

2.3
2

ﻣﺄﺧﺬ  -ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻛﺸﻮﺭ  .ﺩﻓﺘﺮ ﺗﻘﺴﻴﻤﺎﺕ ﻛﺸﻮﺭﻱ .

سطح اشتغال و مهارت و کارآیی نیروی انسانی
• تحلیلهــای کیفی كه عمدتاً موضوعات مرتبط با
برنامهریزی اجتماعی و آموزشي است.
بــا توجه بــه مفصل بــودن بحث ضــرورت تهیه
برنامههای اجتماعی و فرهنگی ،مقدم بر برنامهریزی
متعــارف اقتصــادی در اینجا تنها بــه آن گروه از
جریانهــای اصلی فعالیتهای برنامهریزی اشــاره
میشود كه پوششدهنده مقوله توسعه آموزش و يا
به طور كلي منابع انساني میباشند كه این جریانها
عبارتند از:
 1بررسي نظام اجتماعی و نحوه مشارکت مردم در
فرآیند توسعه آموزش با تاکید بر نقش تشکلهای
تخصصی و نهادهای مدنی
 2بازنگری در نظام آموزش در ســطوح مختلف
برای تأمین مهارت و کارآیی نیروی انسانی بر اساس
مشی توســعه انتخابی در چشمانداز كشور و تاکید
بر نظام علمی و تحقیقاتی و تعیین اولویتهای آن.

  3بازنگری در نظام تصمیمگیری و مدیریت آموزش.
گرچه درمرحله اول ممکن اســت ایــن فعالیتها
ارتباط مستقیم با آمایش ســرزمین نداشته باشند
لیکن به لحاظ اهميت مقوله منابع انساني و آموزش
در توسعه و خصوصا انتخاب منابع انساني به عنوان
يكــي از مزيتهاي نســبي و قابلیتهــای رقابتی
کشور در نظ ريه پایه توسعه ملي ،این مباحث باید
به عنوان پیشنیاز 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 ميسازد.
* مديركل دفتر محاسبه شاخص برنامهها و
سياستهاي كالن مرکز آمار ایران
* * رئيس گروه آمايش سرزمين و شاخصهاي
توسعه اهداف هزاره
* * * رئيسگروه شاخص هاي نظام اداري كشور و
تنظيم سالنامه

