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 گزینیفرهنگی و سياسی تداوم اجرای بومی -اجتماعی ارزیابی آثار
عالی  آموزشنظران از منظر صاحبعالی  آموزشدانشجویان در 

زارت و و تابعه وزارت علوم هایدانشگاهن )کارشناسان و معاونا
 1بهداشت(
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 اسی تداوم اجرای بومی گزینی ازفرهنگی و سی -پژوهش حاضر با هدف ارزیابی آثار اجتماعی   
ن اعالی، معاون آموزشهای ستادی عالی شامل کارشناسان حوزه آموزشنظران منظر مدیران و صاحب
ناوری تابعه وزارت علوم، تحقیقات و ف هایدانشگاهاعم از  هادانشگاهفرهنگی  -آموزشی و دانشجویی

شی ییماپاین پژوهش از نوع تحقیقات . شده است اجراپزشکی  آموزشزارت بهداشت، درمان و و
به روش  نهاآاز  تن 79که  بود موزشیآدر امور  نظرصاحبشامل خبرگان بوده و جامعه آماری آن 

روایی  .اندرفتهگمورد ارزیابی قرار  پرسشنامهبا استفاده از  و انتخاب شده هدفمند گیرینمونه
به ها ادهد .شدآزمون آلفای کرونباخ ارزیابی  باو پایایی آن  (CVR) پرسشنامه به روش محتوایی

گروهه حلیل واریانس و تفاوت میانگین دوت هایآزمون ( وspssهای کمی )تحلیل داده افزارنرم وسیله
ل از میان ک این پژوهش در بعد توصیفی نشان دادند که هاییافته شده است. بدین لحاظ، تحلیل

رصد با این سیاست یا د 66 و گزینی، موافقدرصد با سیاست بومی 34نفر(، حدود  79پاسخگویان )
ئول یا کارشناس سمت مس ،های وزارت علومروش مخالف هستند. پاسخگویانی که در سازمان

گویان در پاسخ از درصد 43. همچنین نبودندگزینی داشتند، هیچ یک موافق با سیاست بومی
 علمیهیئتاعضای  از درصد 59 وگزینی دانشجو طرح بومی مخالف ،های وزارت علومدانشگاه
های بودن نسبت واقعی . برای اطمینان ازبودندگزینی علوم پزشکی موافق شیوه بومی هایدانشگاه

رفت که مقدار ابستگی سازمانی انجام گوگزینی بومی دو میان دو متغیر نگرش بهمذکور، آزمون خی
 ترینمهماز  را تأیید کرد. آمدهدستبهدرصد اطمینان نتایج  95( در سطح 43/13این آزمون )

 هایرشتهه و تمرکزبخشی ب بزرگ شهرهای در دانشگاهی هایقطب تأسیس پیشنهادهای این پژوهش،
 است. دانشگاهی شهرهای ایجاد برخی منظوربهدانشگاهی 

 تأمینت اجتماعی، ملی، عدالت آموزشی، عدالت رفاهی، عدال همبستگی، گزینیبومی: یکليدواژگان 
 فرهنگی سازیمصوناخالقی و 
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 مقدمه
آموزش ویژه به و تمایل به آموزش ،توسعه حال در و یافتهتوسعه یکشورها بیشتردر  

توسعه کشورهای جهان تا حدود زیادی منوط به توسعه انسانی و  .شوددیده می عالی
 .استعالی  آموزشابتدایی، متوسطه و  هایآموزشنیز در گرو توسعه  توسعه انسانی
که در سه سطح  دندهمیمتعدد در سطوح ملی و جهانی نشان های نتایج پژوهش

پذیری رشد و توسعه جوامع تأثیر، ضرایب مالی، کالبدی و نیروی انسانی هایسرمایه
 گذاریسرمایهعامل نیروی انسانی و  تأثیر تحتمورد مطالعه تا حدود زیادی 

در زمینه  گذاریسرمایه ،به عبارتی .است بوده کشورهای پیشرفته در این خصوص
مادی و فیزیکی را نیز در  هایسرمایهرشد  ،دیدهآموزشنیروی انسانی ماهر و  تأمین

 اینقطه عنوانبهعالی  آموزشکه است این رویکرد باعث شده بر خواهد داشت. 
توجه بسیاری را به  کندمینیز تضمین  هازمینهکانونی که پیشرفت جوامع را در سایر 

عالی خود را تا سرحد  آموزششدند تا نظام  بر آنکشورها  رو،از این. کندخود جلب 
کز تولید امر ترینمهم هادانشگاه کهازآنجاییو  (1387 توان گسترش دهند )روشن،

باید یکی  ای برای توسعه علمی قاعدتاًهر برنامه ،آیندمیبه شمار  انو دانشمند دانش
چه از لحاظ  هانظاماین  تأثیرقرار دهد.  هانظاماز محورهای اصلی خود را توسعه این 

اجتماعی حاکم  -ی فرهنگیهازمینهمحتوای برنامه آموزشی و پژوهشی و چه از لحاظ 
پس از تحصیالت عالی به رغم هر مقام و  هاسالد تا توانمیدانشگاهی  هایمحیطبر 

باقی  آموختگاندانشهمچنان در نزد  ،در جامعه داشته باشنداین افراد موقعیتی که 
 به یک شیوه زندگی و یک روش فکری تبدیل شود )فکوهی، نهاآحتی برای  ومانده 
در  بدیلبینقشی ها عالی کشور آموزشساختارهای آموزشی و  بنابراین،(. 1385

 هایسیاستو  دنکنمیکشور و استقالل علمی و فنی آن ایفا  زایدرونتوسعه 
و پژوهش  آموزشات مهمی بر بدنه تأثیرراهبردی و عملیاتی مطرح در این ساختارها 

آموزان به شیوه بومی گزینش دانش هاسیاستجمله همین ند داشت. از خواه هاملت
و  هادانشگاهآموزان برای ورود به که در چند سال اخیر مبنای پذیرش دانش است

 صورتبه که گزینیبومیسیاست در عالی کشور قرار گرفته است.  آموزش مؤسسات
 اجرایی شده( گزینیبومی)بدون کشوری  صورتبهزینش ، قطبی و گایناحیهاستانی، 

برای منطقه و بوم خود  هایدانشگاه درقه فقط طدانشجویان مربوط به هر من، است
، 1393 ،خجسته بوجارو  ، مهدوی شکیب)بذرافشان مقدم شوندپذیرفته می تحصیل

 (.83 ص
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زمون آریزی برنامهمطالعه و  ایده اولیه گزینش بومی در چهارمین جلسه کمیته
در  .مورد بازبینی قرار گرفت 1368سال و سپس در  شدمطرح  1366سراسری سال 

 11/2/69شورای عالی انقالب فرهنگی مورخ  213 در جلسه 1369در سال  ،نهایت
ریزی کنکور به تصویب رسید. با به تصویب طرح پیشنهادی کمیته مطالعه و برنامه

یک  عنوانبهرای عالی انقالب فرهنگی این طرح ورسیدن طرح گزینش بومی در ش
، شودمیاجرا  اکنونهمبر اساس این طرح که  مورد توجه قرار گرفت. باالدستیسند 

ای، بومی استانی، بومی قطبی و بومی محلی، بومی ناحیه، دارای گزینش هابرخی رشته
لی واقع در عا آموزش مؤسساتهایی که در تمامی کشوری هستند. آن دسته از رشته

هایی که در آن دسته از رشته .هستند «بومی استانی»های رشته ،یک استان وجود دارد
 «ایناحیه بومی» هایرشته ،دارد وجود جوارهم استان چند در بلکه نیست یک استان

ناحیه همه  9چه در چنان. است شده تعریف ناحیه 9 حاضر حال در که شوندمی تلقی
مراجعه  «بومی قطبی»قطب آموزشی  پنجداوطلب به  قاعدتاً باشد هها وجود نداشترشته

 وجود نداردها ها و استان، قطبهاهحیااز این ن کدامهیچدر نیز ها برخی رشته کند.می
دانشگاه یک استان یا دو استان  دوممکن است در کل کشور در یک دانشگاه یا  و

با اجرای این سیاست  است. «کشوری» صورتبهها رشته گونهاینوجود داشته باشد 
درصد ظرفیت هر رشته در استان به داوطلبان بومی همان استان پس از  80 آموزشی،

و  ایناحیه. این وضعیت همچنین در بومی یابداختصاص میقانونی  هایسهمیهکسر 
به  هارشتهدرصد ظرفیت  80برقرار است و  پرطرفدار رشته 13بومی قطبی نیز غیر از 

این مسئله سبب شده است که  .(1391 )توکلی، طلبان همان مناطق اختصاص داردداو
جدی مواجه شده و  هایی آموزشی متمرکز با انتقادهانظامدر  گزینیبومیموضوع 

، ص 1391 ،، یادگارزاده و خدایی)پرند کندموافقان و مخالفان زیادی را به خود جلب 
این گزاره است که اجرای طرح اساس گزینی بر استدالل طرفداران طرح بومی. (103

 مشکالتدانشجویان و کاهش  خانوادهو نگرانی  هادغدغه ،موجب کاهش مشکالت
 جلوگیری از و ودر مورد دختران دانشج ویژهبه و کنترل فرزندان خانوادهدور بودن از 

گزینی طرح بومیاز اجرای اصلی  هدف ،. برخی دیگردشومهاجرت نخبگان محلی می
 بیشترین تهران یهادانشگاه هرسال و بر این باوراند که دانندمی را تمرکززدایی

 خدمت در توانندمی افراد این درصورتی که کنندمی جذب را باهوش داوطلبان
 حدی تا مرکز به پیرامون حرکت از سیاست این و باشند خود منطقه هایهدف

 به حاضر کنند،می مهاجرت پیرامون از که داوطلبانی از بسیاری .کندمی جلوگیری
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 در کردهتحصیل افراد توزیع درنتیجه ،شوندو در پایتخت ماندگار می نیستند بازگشت
مخالفان  ،در مقابل(. 9، ص 1394 زاده،)سهراب نخواهد بود متوازن کشور سراسر

پیرامون، ایجاد فاصله علمی و آموزشی میان مرکز و بر گزینی طرح بومیاجرای 
کاهش عدالت آموزشی و ایجاد محرومیت آموزشی برای استعدادهای برتری که 

محرومیت دانشجویان نخبه از برتر ادامه تحصیل دهند،  هایدانشگاهخواهند در می
زیان رساندن به وحدت و انسجام ملی و رشد بزرگ،  هایدانشگاهدر  تحصیلتجربه 
سازی و فرصت خود جلوگیری از، ی مرزیهااندر است ویژهبهواگرایانه  هایحرکت

تعامالت فرهنگی بین دانشجویان مناطق به  توجهیکم، رشد استقالل فردی دانشجو
و  رند، تأکید داشودمیملی دانشجو  تعلق باعث رشد فرهنگی و که مختلف کشور
 انزوای زبان ملّیو  یمحل هایزبانباعث رواج و گسترش این شیوه معتقدند که 
رو، . از این(10-9ص  )همان، های مرزی شده استاستان هایدانشگاه)فارسی( در 

و تبیین نقاط قوت و ضعف آن از دید  گزینیبومیبررسی ابعاد مختلف طرح 
این طرح، نقش بسیار مهمی در  یانمتولکشور و نه صرفاً از دید  آموزشکارشناسان 

 پژوهش مسئله اشت.پیشبرد یا توقف پیامدهای خوشایند و ناخوشایند آن خواهد د
که ارزیابی و نقد و نظر کارشناسان مطلع در  شودمیحاضر در این نکته خالصه 

از شیوه فعلی گزینش دانشجو که بر اساس  پزشکی آموزشعالی و  آموزش هایحوزه
بر دانند. و چه مزایا و معایبی بر آن مترتب می ، چیستشوداعمال می گزینیبومیمدل 

 اصلی پژوهش عبارت است از اینکه؛ پرسشاین اساس، 
های تابعه وزارت ن دانشگاهای در نگرش کارشناسان و معاونهایچه تفاوت *

 سیاست اجرای تداوم سیاسی و فرهنگی ،اجتماعی آثار دربارهعلوم و وزارت بهداشت 
 وجود دارد؟ عالی آموزش در دانشجویان گزینییبوم

 
 پژوهشپيشينه مبانی نظری و 

 کرده است:توسعه به سه فرضیه اساسی اشاره  هاینظریهبررسی  با( 1987هانتینگتون )
در  هاطولی و عرضی هدف زمانهمرشد ) هافرضیه همسازی میان هدف -الف

ی مثل رشد و عدالت های)وجود تعارض میان هدف ستیزیهم هاینظریه -ب ؛جامعه(
تلفیقی و  هایمشیخطو  هاهدف)انتخاب  نظریه تلفیقی -ج ؛(یا رشد و آزادی

، مسائلی مانند تعارض رشد و عدالت، تعارض میان ر سه فرضیهدار(. در هاولویت
تماعی و آزادی وجود و دستاوردها( و آزادی، تعارض عدالت اج ها)فرصت برابری
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 هایراه مؤثرتریناز  ،رواین از(. 1391 ،پور، رجبی معماری و الهامزادهدارد )مهرعلی
یکسان برای دسترسی عموم  هایفرصت تأمینتحقق عدالت آموزشی و اجتماعی، 

است و همه آحاد انسانی حق دارند از  پرورشوآموزشافراد جامعه به 
های پیشرفت اجتماعی، . یکی از شاخصشوندیکسان برخوردار  وپرورشآموزش
 ویژها به، کشورهبنابراین .استاز آن  مندیبهرهو چگونگی  وپرورشآموزش

برابر دسترسی همگان به  هایفرصتایجاد  پی در ،توسعهدرحالکشورهای 
(. 84، ص 1393 به نقل از بذرافشان مقدم، ؛1381 )عبدوس، هستند وپرورشآموزش
از کرد.  بررسی متفاوت دیدگاه دو از توانمیرا  آموزشی عدالت و هافرصت برابری

 بلندمدت هایهدف تحقق جهت در ایوسیله یا هدف عنوانبه هاآنبه توان می ،سویک
 توجه بدون افراد یعنی برابری کالسیک، لیبرال در مفهوم .دکر توجه اجتماعی برابری

 مفهوم، این ند. درهست آزاد و برابر حقوق در ملی، و اجتماعی منشأ رنگ، نژاد، به
از  باشند. برابر آموزش و کاری زندگی شروع در باید افراد عنیی آموزش در برابری

 برابرسازی اصلی وسیلة عنوانبه آموزش نگرش سوسیالیستی، یک درر، سوی دیگ
 محقق ، هنگامیآموزشی هایفرصت . برابریشودمیدیده  اجتماعی هایتفاوت

، شریف و عکاشه بابادی) باشند برابر آموزش به یابیدست در افراد همه که شودمی
 (. 1389 ،جمشیدیان

مانند بسیاری  مشکالت به برابر هایفرصت به توجه بدون آموزش توسعه
 و تحصیلی امکانات دارای مناطق و شهرها سوی به محروم مناطق از افزایش مهاجرت

 شهرهاکالن ویژهبه مناطق شهری در مهاجرت از ناشی مشکالت افزایش نتیجه، در
 به توجه ملی بدون سطح در عالی آموزش برای ریزیبرنامه همچنین شود.منجر می

 در امکانات موجود مختلف، هایقومیت مردان و زنان برای آموزشی هایفرصت
 جامعه افزایش مشکالت موجب جامعه، سطوح تمام در آموزش نشدن فراگیر و مناطق

 دشومی انسانی متخصص نیروی ربیتت در هانااست نشدن خودکفا جملهاز و
 از( فعلی شیوه به گزینیبومی سیاست ،رسدمی نظر به(. 1382 ،و جوادی مسعودی)

 آموزش مؤسسات و هادانشگاه در بیشتری آموزاندانش پذیرش به اگرچه (1387 سال
 کشور مختلف مناطق در عالی آموزش به دسترسی وگذشته  یهاسال نسبت به عالی

اندک  امکانات و هانااست بیشتر محرومیت دلیل به اما منجر شد داوطلبانبرای 
 پی در محروم مناطق استعدادهای برای را نابرابری نوعی ،هاناشهرست هایدانشگاه

خواهد  مفید کنونی، هنگامی شیوه به گزینیبومی طرح اجرای بنابراین، .است داشته
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 سایر در و رفاهی پژوهشی ،آموزشی امکانات به دسترسیو  برابر فرصت کهبود 
در این (. 1393 ،و همکاران )بذرافشان مقدم باشدفراهم  دانشجویان برای مناطق

 با که ( اشاره داشت1393بذرافشان مقدم و همکاران )به پژوهش  توانمی خصوص،
 طرح اجرای را درباره دانشجویان و کارشناسان مدیران، دیدگاه ،توصیفی روش
که  دریافتند بررسی کردند. آنها هادانشگاه دانشجویان پذیرش در گزینیبومی

 اقتصادی عاطفی، ابعاد در گزینیبومی هایهدف تحققدر خصوص  نسبت دانشجویان
 کارشناسان آنکه، ضمن ؛اندداشته بیشتری توافق آموزشی بعد با مقایسه در فرهنگی و

 کارشناسان با مقایسه در شیراز و مشهد فردوسی وبلوچستان،سیستان دانشگاه
 از کمتری رضایت همدان بوعلی سینای و اصفهان صنعتی خوارزمی، هایدانشگاه
 دهدمی( نیز نشان 1391نتایج پژوهش مهرعلیزاده و همکاران ) .اندداشته طرح اجرای

با توجه به اینکه امکانات آموزشی در سراسر کشور با  گزینی دانشجوبومی طرحکه 
و  عدالت آموزشی است بر خالف ،داری داردیبزرگ فاصله معن هایدانشگاهتهران و 

 هایهدف. شودمیعالی  آموزش و هادانشگاهاین مطلب سبب کاهش سطح عملی 
آن رشد همگون کشور  تبعبهو  آموزشمتوازن  کمی و هطرح مورد نظر یعنی توسع
 .مورد انتقاد قرار گرفته است

 تأمینتأثیر شرایط اجتماعی در حوزه دانشجو از منظر  گزینیبومی ،در این میان
 گراییتنوعو  سازییکساندو الگوی  . بر این اساسیابدمینیز اهمیت  همبستگی ملی

که مشابه گزینش و جذب  سازییا همانند سازییکسانالگوی  شود؛میمطرح 
منجر  هادانشگاهمحیط  سازییکسانبه افزایش  ستهادانشگاهدانشجویان بومی در 

. در آیدمی به وجود، یک محیط بدون تفاوت قومی همانندسازیی در الگو .شودمی
 و همگن ایجامعه و یابدمی کاهش ساختاری –اختالفات فرهنگی  ،این صورت

سازی در یک جامعه طی چندین مرحله اعم از همانند .شودمی حاصل یکنواخت
 شودمی ایجادهویتی، بینشی و مدنی  ساختاری، مادی، همانندسازی فرهنگی،

به حداقل خود  آموختهدانش ودانشجو در این الگو، تنوع محصول  .(1380 مقصودی،)
سرانه تولید خالص و  ،انرژی هدررفتکاهش اتالف و  به دلیل. در این محیط رسدمی

سیستم از ، دی خاص و راندمانیباال بودن تول رغمعلیاما  یابدمیراندمان افزایش 
تنوع، سیستم  نبودپایداری کمی برخوردار است و به علت یکسان بودن محصوالت و 

. در شودمیشکننده و غیرقابل انعطاف ، یا محیط در مقابل عوامل تخریب و مزاحم
بخشیده و محیط یا  هاقومیتقومیت جای خود را به  قومی، گراییتنوعالگوی 
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و  شدهارتباطات سیستم پیچیده  ،آیدمیجود وه با چندین سطح و الیه ب ایجامعه
تبادل اطالعات و  ،یابدمیافزایش  هاگروهو  هاقومیترقابت بین  ،یابدمیافزایش 

 (آموختگاندانش)دانشجویان و  محصوالتتنوع  و رسدمیارتباطات به حداکثر خود 
و  یافتهکاهشدلیل افزایش انرژی نگهداشت، تولید خالص ه اما ب شودمی بیشتر

. شودمیسیستم به پایداری و انعطاف نزدیک  ،در مقابل و یابدمیراندمان نیز کاهش 
و ارتقای  گراییتنوعو  سازییکسانتلفیقی از الگوی  ،الگوی وحدت در عین کثرت

تعاون و اعتماد متقابل سرمایه عظیم  ،یکپارچگی حدت،وو در پرت. استآن دو 
ها ها و گروهامکان قیاس قومیت ،در الگوی وحدت در کثرت. گیردمیاجتماعی شکل 

است که یک  در حالیاین  ،دشومیفراهم شده و عوامل مخرب و مزاحم شناسایی 
توسعه و نوع  بنابراین،(. همان) نیستقادر به انجام چنین کاری  تنهاییبهقومیت 
نیز مشکالتی از  احدبه هویت واحد و محوریت و توجهبدون  هادانشگاهدر  هاقومیت

ه را در پی خواهد داشت. برای جلوگیری از عجام هایالیهدر سطوح و  قبیل اختالف
بروز مسائل و مشکالت و پیامدهای ناگوار این الگوها، توسعه الگوی وحدت در 

تنوع  ها،دلیل افزایش رقابت بین گروهه و در دانشگاه ب اهمیت زیادی یافته ،کثرت
توسعه و  ،درنتیجه و پیشرفت علمی شده موجب هازمینههمه  گیریکاربهها و توانایی

 وصالحی عمران پژوهش  ،. در این زمینهپیشرفت جامعه را در پی خواهد داشت
 مدیران دو گروهاز  آندر که است  هاییپژوهشاز معدود ( 1388) شوندیعالی

عالی در وزارت علوم و دانشجویان چهار دانشگاه الزهرا، شیراز، هرمزگان و  آموزش
 آموزشمنظر متقاضیان  . ازشده استنظرخواهی  ،گزینی دانشجوبومی درباره مازندران

مانعی  عالی(، پذیرش دانشجویان بومی آموزشمدیران ) کنندگانعرضه)دانشجویان( و 
شناخت کمتر اقوام از یکدیگر  موجبو  ستاهفرهنگخردهها و برای تبادل فرهنگ

له در این مسئبه  د.کنکه این امر به انسجام و همبستگی ملی خدشه وارد می شودمی
 شدهگزینی در پذیرش دانشجو و آینده آن نیز تأکید بومیپژوهی سیاست آینده 15پنل 

و تعامالت فرهنگی بین دانشجویان مناطق و اقوام  فرهنگیچندو کاهش پذیرندگی 
ریزی در مؤسسه پژوهش و برنامهمختلف از پیامدهای این سیاست ذکر شده است )

 (.1395 ،آموزش عالی
بدان اشاره داشت، دانشجو  گزینیبومیدر حوزه  توانمیرویکرد دیگری که 

 قالب این رویکرد، است. درفرهنگی  سازیمصوناخالقی و  تأمینلفه ؤم مبتنی بر
 (1396 ،غفاریو ، صالحی امیری )حاجیان مقدم حامیان دیدگاه نظارت خانواده
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 شودمیگری چون خانواده سپر مقاومتی تلقی معتقدند نقش نهادهای کنترلی و نظارت
 ،د. به عبارتیکند دانشجو را تهدید توانمیکه  هاییآزادیاز  سوءاستفادهدر برابر 

جوار محل تحصیل دانشجو هم از حیث حمایت عاطفی و اخالقی  حضور خانواده در
 .شودمیروانی مهم تلقی  هایآسیب هم از بعد روانی و ممانعت ازو  واز دانشج

( نشان داد که مشکالت رفاهی، تحصیلی و 1390نوری و شکری )مطالعات شجاع
نگاه  با رحطراحان ط. استبیشتر  غیربومیخانوادگی در میان دانشجویان  هایآسیب

 ویژهبهدانشجویان که جدا شدن  کنندمیبه این موضوع اشاره مبتنی بر فرصت و رشد 
را ایجاد  شماریبیمشکالت اجتماعی  سکونتشاناز خانواده و محل  دانشجویان دختر

و رفتن  هجدا شدن دختران یا پسران از خانواد قطعاً. منتقدان این طرح معتقدند کندمی
 توانمین تردیدی وجود ندارد اما نآباشد و در  زاآسیبد توانمیدیگر  جاییبه

دانشجو از  گزینیبومی. شودداشت که در آن تحرک اجتماعی افراد کنترل  ایمدرنیته
یکی از دالیل  ؛نیز اهمیت زیادی دارد )رفاه اقتصادی( عدالت رفاهی تأمینمنظر 

آموزان در استان و این بود که دانش گزینی دانشجوبومی تصویب و اجرای قانون
تحصیل را  هایهزینهو رنج دوری از خانواده و فاصله راه و  کنندمنطقه خود تحصیل 

در شرایطی که کمبود یا  ،اینبنابر .تحصیل باشد آنهانداشته باشند و تنها دغدغه 
افت تحصیلی  بهها دانشگاه های دانشجویی و امکانات رفاهینامناسب بودن خوابگاه

 ،. از سوی دیگررسدمیبه نظر  حلراهدانشجو بهترین  گزینیبومی ،شودمنجر می
 هایهزینه شاملد وشتحمیل می هاخانوادهبه  خصوصی که در این هایهزینه
، خورد و خوراک دانشجو، میان شهر محل تحصیل و محل سکونت دانشجو آمدورفت

نیز ن آ مانند تفریحی و هایهزینهاستیجاری،  هایگاهسکونتخوابگاه دانشجویی یا 
 هایپژوهشاین یافته با نتایج  .باشد گزینیبومیاجرای شیوه  کنندهتوجیهست توانمی

که طی  یی داردهمسو( 1395( و جمالی و باقی یزدل )1393بذرافشارن و همکاران )
کاهش مسائل اقتصادی و  موجبگزینی دانشجو نشان دادند بومی دخو هایپژوهش

، ارزیابی مبانی نظری کلی طوربه .دشومی هاخانوادهو  هادانشگاهمعیشتی دانشجویان، 
زیر را  ، موارداین پژوهش رابطه باگزینی دانشجو در در حوزه بومی پژوهشو پیشینه 

 :ددهمی نشان
 آموزش)مدیران  کنندگانعرضه)دانشجویان( و  آموزشمتقاضیان  دیدگاهاز . 1
جلوگیری  هافرهنگخردهها و تبادل فرهنگ ازلی(، پذیرش دانشجویان بومی، عا
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که این امر به انسجام و  شودمیشناخت کمتر اقوام از یکدیگر  موجبو  کندمی
  د.کنهمبستگی ملی خدشه وارد می

ار ممکن است سبب پیشگیری فر مدتکوتاهدر  اگرچه شیوهاجرای این . 2
امه ای همچنان ادافت علمی و منطقه ،بلندمدت مغزها از مناطق شود ولی در

هم ه و تقاضای دانشجو نیز ب ه، تعادل نسبت عرضهمچنینخواهد یافت. 
 .خوردمی

 اجتماعی وعدالت آموزشی نشدن ی مانند رعایت هایآسیباین شیوه به بروز . 3
جویان در نگرفتن استعدادهای افراد و محصور شدن دانشنظر در  ؛شودمیمنجر 

صلی سرمایه اجتماعی اچهار مقوله توجهی این طرح به و بی فضای تنگ بومی
 )عدالت اجتماعی، مشارکت اجتماعی، اعتماد اجتماعی، انسجام اجتماعی(

 کونتشانس محل و خانواده از دختر دانشجویان ویژهبه دانشجویان ییجدا. 4
 .کندمی ایجاد را شماریبی اجتماعی مشکالت

 تدوین شده است:  ذیل، مدل مفهومی شده طرحممبنای مباحث  بر 
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 نظرانبصاح دیدگاه از دانشجویان گزینیبومی اجرای تداوم آثار ارزیابیمدل مفهومی  (1)شکل 

 عالی آموزش

 پژوهش شناسیروش
در امور  نظرصاحبشامل خبرگان شی و جامعه آماری آن یپیما ،روش پژوهش حاضر

عالی  آموزشهای ستادی کارشناسان حوزهمرتبط، اعم از  هایدستگاهموزشی آ
پزشکی( و  آموزش، درمان و وزارت بهداشت –، تحقیقات و فناوری)وزارت علوم

زارتخانه و ووابسته به د هایدانشگاهدانشجویی و فرهنگی در  ،موزشیآن امعاون
بندی دانشگاهی و با توجه به سطح هادانشگاهدسته از انتخاب این  .است ربطذی

گیری از روش بهرهبا  همچنین .بودگزینی دانشجو در سراسر کشور مناطق حوزه بومی
از افرادی که بیشترین فراوانی را با توجه به ویژگی خاص  هدفمند گیرینمونه
، بودنداز افرادی که دارای تجربه، مهارت و یا تخصص خاصی و همچنین  اندداشته
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که برای بررسی انتخاب  اینمونه هایدانشگاه، باتوجه به توضیحات .شد گیرینمونه
 :باشندمیاند، به شرح ذیل شده

 
 جامعه آماری پژوهش (1)ول جد

 

 هادانشگاه

وابسته به وزارت  هایدانشگاه

 ، تحقيقات و فناوریعلوم

وابسته به وزارت  هایدانشگاه

 آموزشبهداشت، درمان و 

 پزشکی
تعداد 

 هایپرسشنامه

معاون  تکميل شده

 آموزشی

معاون 

 دانشجویی

 معاون

 موزشیآ

معاون 

 دانشجویی

         6 کردستان

         6 سیستان

         6 زابل

         4 تبریز

         5 شیراز

         4 همدان

     2 ----- ---- زنجان

     ----- ------ 3 کاشان

         4 ارومیه

     ---- ------ 2 امیرکبیر

         4 فردوسی مشهد

         6 بوشهر

     6 ---- ---- ایالم

         4 شهید بهشتی

 17 ----- ------ ----- ---- سازمان سنجش

 79     جمع

 
صوری، به روش اعتبار  که بود یطیف لیکرت هایپرسشنامهها، داده آوریگردابزار 

مبنای  پرسشنامه اولیه بر. شدمتخصص در این زمینه بررسی  استادانتوسط چند تن از 
 منظوربهو  گویه( 69با  ایپرسشنامه)طراحی شد مرتبط  و مطالعه اسناد هامصاحبه
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قرار گرفت تا با  نظرصاحبو افراد  استاداناز  تندر اختیار ده  1امحاسبه روایی محتو
یا تکراری و گویه  غیرضروریهای مفید ولی گویه ،گویه های ضروری، آنهامطالعه 

 10برای جامعه آماری با تعداد  شده پذیرفتهمقدار کنند. را شناسایی  غیرضروریهای 
گویه از پرسشنامه  22. در این مرحله بودبه باال  0.6مقدار   CVRدر جدول نفر

توسط  دوبارهها از حیث رسایی و دقت در جمالت گویه ،در مرحله بعد .شد حذف
 نشان دادنیز از آزمون آلفای کرونباخ  آمدهدستبهگروه ارزیاب بازبینی شدند. نتایج 

 است و درنتیجه در سطح مطلوبی قرار دارد. 0/ 8 دارای پایایی در سطح هاکه گویه
 

 پژوهشهای یافته
 

 گانهپنجهای مؤلفهبر حسب  گزینیبومیبه سياست توزیع فراوانی نگرش پاسخگویان  (2)جدول 

 گزینیبومیهای نگرش به مؤلفه
 فراوانی

 مخالفان موافقان

 6/64 4/35 عدالت آموزشی تأمین

 5/78 5/21 ملیهمبستگی  تأمین

 6/69 4/30 عدالت اجتماعی تأمین

 8/61 2/38 سازیمصوناخالقی و  تأمین

 2/72 8/27 اقتصادیرفاهی و  تأمین

 66 34 جمع

 
این موضوع  دربارهبه سنجش نگرش افراد مربوط ، عدالت آموزشی تأمین لفهؤم
کند. بر اساس می تأمینتا چه اندازه عدالت آموزشی را  گزینیبومیکه سیاست  است
 تأمینگزینی بر ثیر مثبت بومیأدرصد پاسخگویان از ت 35، حدود آمدهدستبههای داده

 تأمیندر گزینی بومیروش که  بودند درصد معتقد 21 ،انددفاع کردهموزشی آعدالت 
که سیاست  اذعان داشتندپاسخگویان درصد  30حدود  ،نقش داردهمبستگی ملی 

موافق بودند درصد با این نظر  38 و عدالت اجتماعی توجه دارد تأمینگزینی به بومی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Content Validity 
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از دیگر  .فرهنگی نقش داردسازی اخالقی و مصون تأمیندر  گزینیبومیکه سیاست 
دانشجویان رفاهی و اقتصادی  تأمینبر تأثیر این شیوه  ،گزینیابعاد سیاست بومی

 دارای چنین مزایایی این سیاستند که بود درصد معتقد 28در این رابطه تنها  ؛است
گزینی تأثیر مثبتی بر وضعیت رفاهی و بومی ،پاسخگویاندرصد از  72 به نظر واست 

با سیاست  از افراد مورد بررسی درصد 34 کلی، طوربه دانشجویان ندارد. اقتصادی
 .بودندمخالف یا روش  درصد با این سیاست 66و  موافق ،گزینیبومی

 
 مورد بررسی هایدانشگاهبه تفکيک  گزینیبومینسبت به سياست نگرش پاسخگویان  (3جدول )

 لفهمؤ

 تابع وزارت علوم هایدانشگاه تابع وزارت بهداشت هایدانشگاه

 بومیموافق 

 دانشجو گزینی

 بومیمخالف 

 دانشجو گزینی

 بومیموافق 

 دانشجو گزینی

مخالف 

 گزینیبومی

 دانشجو

 41.8 13.9 22. 8 21.5 عدالت آموزشی تأمین

 45.6 10.1 32.9 11.4 همبستگی ملی تأمین

 43.0 12.7 26.6 17.7 عدالت اجتماعی تأمین

 سازیمصوناخالقی و  تأمین

 فرهنگی
24.1 20.3 13.9 41.8 

.411 27.8 16.5 اقتصادی ثیر مثبتأت  44.3 

 63.5 40.7 36.5 59.3 جمع

 
داشت در پاسخگویان وابسته به وزارت به دهند کهشواهد پژوهشی نشان می

وافقت خود میزان م هایپاسخمقایسه با پاسخگویان وابسته به وزارت علوم در 
بسته اعضای وا کهدرحالی، به عبارتیاند. گزینی اعالم کردهبیشتری را با سیاست بومی

زان در ن میگزینی دارند، ایبه وزارت علوم کمتر اعتقادی به اثرات مثبت سیاست بومی
 فت بابیشترین مخال ،درمجموعبین اعضای وابسته به وزارت بهداشت باالتر است. 

 5/63وزارت علوم ) هب وابستهاز سوی پاسخگویان  یانگزینی دانشجویشیوه بوم
ارت ا وزگزینی از جانب پاسخگویان مرتبط بدرصد( و بیشترین موافقت با شیوه بومی

 . بوده استدرصد(  3/59بهداشت )
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 های تحليلییافته
 

 مخالفان وبر حسب دو گروه موافقان  گزینیبومی بهنگرش  آزمون تفاوت ميانگين (4)جدول 

 گزینییبومهای نگرش به مؤلفه
 پاسخگویان

 مخالفان موافقان داریسطح معنی مقدار آزمون

 01/0 -37/7 13/47 62/33 عدالت آموزشی

 01/0 -30/6 44/34 66/26 همبستگی اجتماعی

 01/0 -05/7 09/28 40/18 عدالت اجتماعی

 01/0 -43/7 67/54 2/38 آثار اخالقی و اجتماعی

 01/0 -87/6 26/22 15 آثار اقتصادی

 
یک از  در هرمیانگین نمره مخالفان  ،دوخیآزمون  از به دست آمدهبنابر شواهد 

روه در بین گوافقان است. داری باالتر از میانگین میمعن طوربه گانهپنجهای لفهؤم
گزینی یمختلف متغیر نگرش به بوممقایسه میانگین پاسخگویان در ابعاد ، موافقان

ه گزینی است کمیانگین مربوط به آثار اقتصادی بومیتفاوت که کمترین  دهدنشان می
ه بوط بمیانگین مرتفاوت به معنای بیشترین موافقت با این مؤلفه است و بیشترین 

فقت گزینی است که به معنای کمترین موانگرش به آثار اجتماعی و اخالقی بومی
یز ن رتبه دومدر  .گزینی استبا آثار اخالقی و اجتماعی مثبت بومی پاسخگویان

وط گزینی بر عدالت آموزشی مربکمترین موافقت، به متغیر نگرش به آثار بومی
و  گزینی آثار اخالقیبا این قضیه که بومی پاسخگویانتوان گفت بیشتر می شود.می

انگین ین میهمچنین در بین مخالفان، کمتر .مخالف هستند ،اجتماعی مثبتی در پی دارد
توان گفت مخالفان شود. بنابراین میگزینی مربوط میبه متغیر آثار اقتصادی بومی

ظر ناز  وگزینی مخالفت دارند گزینی، کمتر با آثار اقتصادی مثبت بومیسیاست بومی
یسه مقا .استگزینی دربردارنده آثار رفاهی و اقتصادی برای جامعه سیاست بومی آنها

قی و ش به آثار اخالاز متغیر نگر پسکه  دهدنشان میگروه مخالفان  هایهمیانگین نمر
ص ختصااگزینی، باالترین میانگین به متغیر نگرش به عدالت آموزشی اجتماعی بومی

ت که با در پیش گرفتن سیاس دارد. بنابراین افراد مخالف، نگران آن هستند
 ، تحقق عدالت آموزشی با خطر مواجه شود.گزینیبومی
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 بر حسب سازمان گزینیبومیبه پاسخگویان آزمون تفاوت ميانگين نگرش  (5) جدول

متغیر نگرش به 

و هر یک  گزینیبومی

 از ابعاد آن

 تفاوت میانگین متغیرها بر حسب سازمان پاسخگویان

مقدار 

 آزمون
.Sig 

ستاد 

وزارت 

 علوم

 هایدانشگاه

 وزارت علوم

 هایدانشگاه

 علوم پزشکی

سایر 

 هاسازمان

 021/0 7.62 197 2/155 8/163 8/179 گزینیبومینگرش به 

 164/0 3.63 5/48 62/40 11/43 06/45 عدالت آموزشی

 171/0 3.53 33 82/30 55/31 26/34 همبستگی اجتماعی

 021/0 7.76 5/31 11/23 77/24 80/27 عدالت اجتماعی

آثار اخالقی و 

 اجتماعی

73/54 74/48 08/46 63 9.96 007/0 

آثار اقتصادی 

 گزینیبومی

13/22 74/19 51/18 25 8.41 015/0 

 
ه پاسخگویان در بر حسب سازمانی ک گزینیبومینگرش افراد به  در بررسی فرضیه

گین افراد در تا تفاوت میان گرفته شدبهره  کروسکال والیساز آزمون  آن فعالیت دارند،
ا توجه به از این آزمون ب گیریبهره .، مورد آزمون قرار گیردهر یک از این ابعاد

 بر این اساس،. صورت گرفته است k-sدر آزمون  آنهاارزیابی وضعیت نرمالیته 
افراد بر حسب سازمان در دو مؤلفه نگرش به عدالت  هایهتفاوت میانگین نمر

که ی معناین به دار نیست یآموزشی و نگرش به همبستگی ملی یا اجتماعی معن
بر عدالت آموزشی و همبستگی  گزینیبومیهای افراد در مورد نگرش به اثرات پاسخ

سازمانی اینکه افراد در چه ، به عبارت دیگر .ملی بر حسب سازمان تفاوت ندارد
بر عدالت آموزشی و  گزینیبومیدر مورد اثرات  آنهابر نگرش ، فعالیت داشته باشند

افراد در سه مؤلفه  هایهدر مورد تفاوت میانگین نمر .گذاردنمیهمبستگی ملی، تأثیر 
ضعیت اقتصادی و و بر عدالت اجتماعی، وضعیت اجتماعی گزینیبومینگرش به آثار 

داری اشاره شده، تفاوت معنی مؤلفهکه درباره سه  یدین معن. باست دارمعنیجامعه 
های تفسیر نمره میانگین هر یک از مؤلفهبوع وجود دارد. تم هایسازمانبراساس 

ی موافقت است که میانگین باالتر به معنین ا ،گذاری انجام گرفتهمذکور بر اساس کد
همچنین بیشترین مخالفت با آثار  ی موافقت بیشتر است.تر به معنکمتر و میانگین پایین



 وزشیگيری و ارزشيابی آمفصلنامه مطالعات اندازه 160
 

بر وضعیت اخالقی و اجتماعی جامعه از سوی کسانی است که در  گزینیبومیمثبت 
های ستادی وزارت علوم حضور دارند و بیشترین موافقت در این بعد مربوط به حوزه

در مورد مؤلفه اثر  علوم پزشکی فعالیت دارند. هایدانشگاهمتخصصانی است که در 
های بر وضعیت رفاهی و اقتصادی جامعه، کسانی که در حوزه گزینیمیبومثبت 

و بیشترین  اندکردهابراز بیشترین مخالفت را  بازهم، ستادی وزارت علوم فعالیت دارند
علوم پزشکی حضور  هایدانشگاهموافقت در مورد این مؤلفه مربوط به افرادی که در 

از  گزینیبومیبیشترین مخالفت با ابعاد مختلف نگرش به سیاست  بنابراین، دارند.
های متبوع وزارت علوم فعالیت های ستادی و سازمانسوی کسانی است که در حوزه

علوم  هایدانشگاهبیشترین موافقت مربوط به کسانی است که در  کهدرحالی ،دارند
 پزشکی فعالیت دارند. 

 
 گيرینتيجهبحث و  

مطلع در هر دو بخش وزارت علوم،  هدف تحلیل نگرش افراد با حاضر پژوهش
 ب شیوهپزشکی به مزایا و معای آموزشزارت بهداشت، درمان و وتحقیقات و فناوری 

 حداقل ازتا نقاط قوت و ضعف این سیاست گزینش بومی دانشجویان صورت گرفت 
 وقت موافل شناسایی شود و ثانیاً دالین آموزشی و دانشجویی استادان و معاونامنظر 

نقطه نظرات  آوریگرد ، باخصوصشود. در این  بررسی گزینیبومیمخالفت با شیوه 
واج رامعه که درباره مزایا یا معایب این طرح در سطح ج اظهارنظرهاییکارشناسان و 
 عنوانبهنظران از صاحب نت 79 ،در نهایت. شدهای پرسشنامه تدوین داشت، گویه

ا و هحوزه شامل درصد19 ،از مجموع پاسخگویانانتخاب شدند.  پژوهشنمونه 
وزارت  هایدانشگاه علمیئتهیاعضای درصد  2/34، های متبوع وزارت علومسازمان
 شدند.میوزارت بهداشت  هایدانشگاه علمیهیئتدرصد اعضای  3/44و علوم 

 ای دارایپرسشنامه با استفاده از گزینیبومینگرش پاسخگویان به  پژوهش،در این 
 تأمین، عدالت آموزشی تأمینبه توجه  ؛بعدپنج  که شامل است شدهگویه بررسی  48

 تأمینفرهنگی و  پذیریآسیبو اخالقی  تأمین، عدالت اجتماعی تأمین، همبستگی ملی
را دانشجو  گزینیبومیشیوه در نهایت نگرش فرد به  ابعاداین و  است اقتصادیرفاه 

 79) پاسخگویانکل از میان  ادند کهنشان د در بعد توصیفی نتایج .سازندآشکار می
این سیاست درصد مخالف  66و  موافق ،گزینیبومیدرصد با سیاست  34نفر(، 
نیز مورد تأیید قرار گرفته و نگرش دانشجویان  هاپژوهش. این مسئله در سایر هستند
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، بنابراین مختلف آن متفاوت است هایجنبهو کارشناسان به این سیاست در ابعاد و 
نیز در برخی ابعاد این سیاست کلی منفی و در برخی ابعاد مثبت است  آنها نظرات

؛ مهرعلیزاده و 1393 ،؛ بذرافشان و همکاران1388، )صالحی عمران و عالی شوندی
؛ جمالی و 1395 ،ریزی در آموزش عالیمؤسسه پژوهش و برنامه؛ 1391 همکاران،

نشان داد که اعضای وابسته به وزارت  پژوهشنتایج همچنین، . (1395 یزدل، باقی
یکی از دالیلی که . دارند گزینیبومیبهداشت میزان موافقت بیشتری با سیاست 

را  گزینیبومیعلوم پزشکی با سیاست  هایدانشگاهتواند موافقت افراد متعلق به می
های رشته ،های علوم پزشکی است. امروزهتبیین کند، شأن و جایگاه اجتماعی رشته

در  بندیدرجههایی که در علوم پزشکی همچون پزشکی، دندانپزشکی و حتی رشته
از امتیازات مادی و مطلوبیت اجتماعی ، چندان باالیی قرار ندارند در سطحاین حوزه 

های مذکور از مطلوبیت کافی توان گفت رشته. بنابراین میبرخوردارندباالیی 
پردازند ابتدا خود رشته ها به تحصیل میبرخوردارند و در نزد کسانی که در این رشته

توان گفت می درواقعیابد. تحصیلی و سپس دانشگاه و شهر محل تحصیل اهمیت می
شهر ، در حوزه علوم پزشکی رقابت بیشتر بر سر رشته تحصیلی است و در درجه دوم

در اما  .موافق هستند گزینیبومیبیشتر با سیاست  رودارد، از اینمحل تحصیل اهمیت 
افزایش  ؛های علوم انسانی و فنی و مهندسی وضع به گونه دیگری استرشته
اسالمی،  آزادپیام نور،  هایدانشگاهمهندسی در -های مختلف علوم انسانی و فنیرشته
 این از بسیاری در کنکور بدون پذیرش همچنین و غیرانتفاعی و کاربردی -علمی

حتی  است. شدهمنجر  مذکورهای به آسان شدن پذیرش و تحصیل در رشته هادانشگاه
شود مانند حقوق، اعمال نمی آنهادر مورد  گزینیبومیهایی که اری از رشتهیبس

مذکور از های ایط دسترسی به رشتهرش بازهمشناسی، مهندسی برق یا عمران، روان
بر سر  نهبنابراین رقابت  .است شدهپیام نور یا آزاد اسالمی فراهم  هایدانشگاه قطری

بلکه رقابت بر سر محل تحصیل است و صرف تحصیل در رشته تحصیلی، رشته 
مهندسی برق یا عمران نشان هوش برتر و افتخار نیست بلکه تحصیل در دانشگاه برتر 

 دارد. به همراه که مطلوبیت اجتماعی همچون دانشگاه صنعتی شریف است

را موجد  گزینیبومی، سیاستاین هر دو گروه موافق و مخالف دیگر،  سویاز 
دانند و همچنین نگران تحقق عدالت آثار اخالقی و اجتماعی مثبت برای جامعه نمی

آموزشی در جامعه با اجرای این سیاست هستند اما هر دو گروه با اثرات مثبت 
 درواقعبر وضعیت رفاهی، معیشتی و اقتصادی جامعه توافق نظر دارند.  گزینیبومی
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با توجه به آثار اجتماعی  پاسخگویانشد که بسیاری از گرچه در ابتدا تصور می
صرف  آنهااز نظر اما  کننددر پی دارد این سیاست را تأیید  گزینیبومیمطلوبی که 

های سنتی، خانوادگی یا سالمت روانی دانشجویان به حفظ ارزش گزینیبومیسیاست 
د نقش توانمیدر این زمینه ن گزینیبومیسیاست  آنهااز نظر  درواقع کندمیکمک ن

با همه نتایج و در همه ابعاد در جامعه  گزینیبومیاصلی را ایفا کند تا با استناد به آن، 
با مواردی  آنهاافراد نیز نشان داد موافقت های که توزیع پاسخ گونههمان .شوداعمال 

خانوادگی در حفظ سالمت اخالقی و روانی دانشجویان بیشتر  پذیریجامعههمچون 
پاسخگویان با  ،در این زمینه بود. از سوی دیگر گزینیبومیبا نقش  آنهااز موافقت 
تواند با وضعیت که این امر می ندبود موافق گزینیبومیدر اقتصادی  مؤلفهتأثیر مثبت 

ست با افزایش سطح رفاه کلی ااین نظر ممکن  البته .اقتصادی کل جامعه مرتبط باشد
دور  یاقتصادی جامعه امروز، تحصیل در شهر اوضاعدر  چراکهدر جامعه تغییر یابد 

کتاب و ملزومات تحصیلی، شهریه  تأمینهای فراوانی است. هزینه مستلزم هزینه
ها، همگی و جابجایی وآمدرفتهای معاش روزانه و ه و دانشگاه، هزینهخوابگا
 روازاینکند و ها تحمیل میی است که بار مالی فراوانی را به خانوادههایهزینه

در این زمینه، پیشینه پژوهشی موجود نیز مؤید  .انددهبو موافقعمدتاً با آن پاسخگویان 
( پذیرش دانشجویان بومی را 1388صالحی عمران و عالی شوندی )؛.استاین نتایج 

دانسته و شناخت کمتر اقوام از یکدیگر  هافرهنگخردهو  هافرهنگمانعی برای تبادل 
و  چندفرهنگی. کاهش پذیرندگی دانندمیرا عاملی برای کاهش همبستگی اجتماعی 

نخبگان مناطق محلی با  تعامل فرهنگی اقوام، کاهش سطح علمی کالس و قطع ارتباط
نخبگان دیگر نقاط ایران نیز از جمله پیامدهای اجرای این سیاست در پنل کاربردی 

که همسو با این  بود( 1396-1395) ریزی در آموزش عالیمؤسسه پژوهش و برنامه
و همکاران مقدم بذرافشان  یهاپژوهشنتایج است. در حوزه مؤلفه اقتصادی نیز نتایج 

( نشان داد که 1391( و مهرعلیزاده و همکاران )1396لی و باقی یزدل )(، جما1393)
تأثیراتی گزینی در کاهش مسائل اقتصادی و معیشتی دانشجویان اجرای سیاست بومی

ی موجود تأیید کرد هاپژوهشبا نتایج  این پژوهش هاییافتهمقایسه  ،دارد. در نهایت
عدالت نیافتن زیادی بر تحقق  یرتأثکه اعمال این سیاست در حوزه آموزش عالی 

عدالت در ابعاد آموزشی میان دانشجویان مناطق نشدن و به رعایت  داردآموزشی 
 از توانندمید چراکه دانشجویان در برخی مناطق شومیمنجر مختلف کشور 

 .شوند مندبهرهو با امکانات بیشتر  ترجامعو  ترمطلوب هایدانشگاه
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 پيشنهادهای پژوهش

و  ایج مثبت اخالقینت دارای، این سیاست را چندان گزینیبومیمخالفان  کلی، طوربه
 ؛هستند نگران تحقق عدالت آموزشی در جامعه و بینندنمیاجتماعی در جامعه 

 د:شوائه مییاست کالن اراین س هایآسیبکاهش  جهتهای ذیل در پیشنهاد بنابراین،
 عنوانبه هادانشگاهفرهنگی چندهای پردیسام و واهمیت دادن به تنوع اق. 1

ت گزینی بر تبادالکاهش آثار سیاست بومی شهروندان اجتماعی و مولد به منظور
 .فرهنگی و کاهش پذیرندگی چندفرهنگیمیان

اجرا قت بیشتری دبا راز اول کشور ت هایدانشگاهدر مورد  گزینیبومیسیاست . 2
وهای تری در مورد امکانات مناطق محروم در مسیر جذب نیرتوزیع عادالنه شود تا

 نخبه و دانشجو صورت بگیرد.

ر ویان داسکان دانشج برای ی دانشجوییهاخوابگاه و تجهیز کمی و کیفی تأمین. 3
و اعمال قواعد  گزینیبومی برای یاجباراز این طریق  :محل تحصیل هایدانشگاه

 .مناطق وجود نخواهد داشتدر برخی ناعادالنه 

ای و قطبی و اعمال نوعی گزینش گزینی از وضعیت استانی، ناحیهخروج بومی. 4
ها به صورت آزاد در دسترس ای از ظرفیتبومی که بر اساس آن بخش عمده

 .شودهای عادالنه فراهم تمامی اقوام قرار گرفته و زمینه رقابت

شاهد توسعه و  های متمادیسال های دانشگاهی در مراکز:قطب تأسیس. 5
 .هستیمدر شهرهای کوچک و بزرگ  هادانشگاهموزشی و آکمی مراکز گسترش 

 بر اینکه باعث افزونکشور در سطح این سیاست ی و گسترش مک هتوسعچنین 
ج را نیز از کنترل خار هادانشگاهگذاری در ، سیاستشودمی هادانشگاهافت علمی 

های کوچک شده در شهر اندازیراههای شود که رشتهپیشنهاد می بنابراین. سازدمی
 شود. تأسیسدانشگاهی در شهرهای بزرگ های آوری شوند و در عوض قطبگرد

  دانشگاهی داشت. توان شهرهایحتّی می در این صورت،

پیشنهاد  رو،هستند؛ از ایندانشجویان  گزینیسیاست بومین اصلی مخاطبا. 6
 اهآن دیدگاهو  را شوداجدر جامعه آماری دانشجویان  های آیندهپژوهشتا  شودمی

 گیرد. پژوهش قراراین و نتایج آن در ارتباط با شود بررسی  ،نیز در این مورد
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