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 ده:یچک
هـا،  داده يآورو از نظـر جمـع   باشـد یمـ  ياز نظر هدف، کـاربرد  قیتحق نیا

ـ ولوا نییپژوهش، تع نیاست. هدف از انجام ا یشیمایو از نوع پ یفیتوص  تی
تان اسـ  داریـ تحقـق توسـعه پا   يدر راسـتا  یآموزش عـال  یلیتحص يهاگروه

ـ انجـام ا  يو بلوچستان بوده است. بـرا  ستانیس  يهـا پـژوهش، شـاخص   نی
ـ توسعه پا ـ توسـعه پا  یاز مـدل بـوم   دار،ی تان و بلوچسـ  سـتان یاسـتان س  داری
مطلـوب   تیهـا، وضـع  موجود شـاخص  تیوضع نییشده و پس از تعاستخراج

نفر خبره با روش  50ز امتشکل  یپانل تخصص 4ها توسط از شاخص کیهر
هــا و گــروه يبنــدتیــاولو زیــن تیــشــده اســت. درنها نیــیتع يفــاز یدلفــ

از روش  با کمک خبرگان و بـا اسـتفاده   یآموزش عال یلیتحص يهارگروهیز
AHP افزار و نرمExpert Choice   صـل از  حا جیانجام شده اسـت. نتـا

ـ تول ،یمهندسـ « یکه گروه آموزش دهدیپژوهش نشان م نیا  »و سـاخت  دی
 ودوم  تیواول يدارا» و هنر یعلوم انسان« یگروه آموزشاول،  تیاولو يدارا

ـ توسعه پا يسوم برا تیاولو يدارا »یتیبعلوم تر« یگروه آموزش  اسـتان  ردای
 .باشندیو بلوچستان م ستانیس

 

 ،یلیتحص يهاگروه ،یآموزش عال دار،یتوسعه پا :يدیکل يهاواژه
 .و بلوچستان ستانیس

 

Abstract: 
This research is applied in terms of purpose, and in 
terms of data collection, it is descriptive and survey 
type. The purpose of this study was to determine the 
priority of higher education groups for sustainable 
development in Sistan and Baluchestan province of Iran. 
For this research, sustainable development indicators 
have been extracted from the sustainable development 
model of Sistan and Baluchestan province. After 
determining the status of the indicators, the desirable 
condition of each indicator is determined by 4 panels of 
50 experts with a fuzzy Delphi method. Finally, the 
prioritization of higher education study groups and sub-
groups was done with the help of experts using the AHP 
method and the Expert Choice software. The results of 
this research show that the priority is "Engineering, 
Production, and Manufacturing", and the second priority 
is the "Humanities and Arts" group, and the educational 
group "Educational Sciences" is the third priority for 
sustainable development of Sistan and Baluchestan 
province. 
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 مقدمه
و یا حتی طی  شبهکی صورتبهآسانی که  حلراهشک هیچ بی

ي موفقیت اقتصادي هدایت سوبهچند دهه، یک کشور را از فقر 
). Acemoglu & Robinson, 2017نماید، وجـود نـدارد (  

داند که آینده آبستن چیست؟ باید به دقیق نمی طوربهکس هیچ
اي اندیشید کـه بـه مـا امکـان     هزاران تجربه آگاهانه و پراکنده

دهد تا قبل از آنکه طرحی را در سطح ملی و جهـانی پیـاده   می
ــه  ــی و ناحی ــیم، آن را در ســطح محــدود محل ــاییم کن اي بیازم

)Toffler, 2015.( 
ن، سـرمایه انسـانی،   هاي اخیر توجه بـه انسـا  در طول دهه

و بـدین   شـده مطرحهاي آینده و حفظ کره زمین طبیعت و نسل
 گرفتـه شـکل توسـعه پایـدار،    ژهیوبههاي توسعه، ترتیب، برنامه

سـازد تـا   است. مطالعه توسعه پایـدار اندیشـمندان را قـادر مـی    
شـود را طراحـی کننـد و    ي که منجر به توسعه پایدار میفرایند

در باشد. ویج مفهوم توسعه پایدار در جوامع میاین امر نیازمند تر
آمـوزش عـالی در توسـعه     ژهیواینجاست که نقش آموزش و به

 ,Ali Beigi & Ghambar Ali( شـود پایدار مشخص مـی 
2010.( 

ــه ــژوهش شــهبازي و حســنی یافت ) نشــان 2012( 1هــاي پ
دهد که با افزایش نرخ باسوادي شاغالن، رشد اقتصـادي بـا   می

افزایش همراه خواهد بود؛ لذا بایـد در توزیـع مخـارج آموزشـی     
مابین سطوح مختلف تحصیلی، به آموزش عالی توجه بیشـتري  
مبذول داشت. با وجود اهمیت آموزش عـالی، نتـایج حاصـل از    

دهـد کـه   ) نشان می2013( 2پژوهش ملکی، باغدارنیا و اتحادي
هـا در  هاي آمـوزش توسـعه پایـدار در دانشـگاه    وضعیت قابلیت

توسـط   2011اي که در سـال  سطح مطلوبی قرار ندارد. مطالعه
دهد که آموزش عـالی  انجام گردیده نیز نشان می 3دیاگنه و دینه

تواند باعث رشد اقتصادي بـاالتري شـود. همچنـین، نتـایج     می
دهـد  ، نشان مـی شدهانجام) 2012( 4ریکمنپژوهشی که توسط 

هــا بایـد اهـداف آمــوزش و یـادگیري خـود را بــا     کـه دانشـگاه  
اي که در آن قرار دارند و خصوصیات فرهنگی آن انطباق منطقه
. نتایج پژوهشی که با هدف بررسی چگونگی متعهد شدن دهند

 6به اهداف توسعه پایدار، توسط گـودمن  5مؤسسات آموزش عالی
کند که اگـر قـرار   بیان می شدهانجام 2014ران در سال و همکا

                                                      
1. Shahbazi & Hasani 
2. Maleki & Baghdarnia & Etehadi 
3. Diagne & Diene 
4. Marco Rieckmann 
5. Higher education Institutions: HEIs 
6. Godemann 

است تغییر به سمت توسعه پایدار به دسـت آیـد، نیـاز بـه درك     
بهتري از مؤسسات آموزش عالی وجود دارد. دانشـگاهیان بایـد   

هاي پژوهشی در رابطه با آورند که طرح به دستاین فرصت را 
ها نیـز بـا آنهـا    اقدامات پایداري انجام دهند و مدیریت دانشگاه
بررسـی تعامـل   «همکاري نمایند. در پژوهشی که تحت عنوان 

سـازي بـراي توسـعه پایـدار در جوامـع      هـا در ظرفیـت  دانشگاه
) صـورت گرفتـه، بـر    2015و همکارانش ( 7توسط شیل» محلی

هـایی در  گیـري از دانشـگاه  اساس یک مطالعه تجربی با نمونـه 
سازي بررسی میزان ظرفیت انگلستان، آلمان، پرتغال و برزیل به

براي توسعه پایدار پرداخته شده است. نتایج این پژوهش نشـان  
سازي مشـکالتی وجـود دارد و   دهد که در خصوص ظرفیتمی

باشـد.  ارزیابی برخی از مزایا براي جوامـع محلـی ضـروري مـی    
اند که بـراي تقویـت   ، پژوهشگران به این نتیجه رسیدهتیدرنها

کنند، باید حیاتی در توسعه جوامع بازي می ها، که نقشدانشگاه
ها این بندي نمایند زیرا که دانشگاههاي پایداري را اولویتبرنامه

پتانســیل را دارنــد کــه در توانمنــدي جوامــع بــراي توســعه بــا 
 هاي پایدارتر در زندگی و کار، نقش پیشرو را ایفا نمایند.روش

ر سـعه د ابی به تودر باال، دستی مورداشارهبا توجه به مطالب 
ر تا د کشور ما نیز نیازمند توجه به ضروریات جوامع محلی است

سازي در سطح جهانی عرضـه  صورت موفقیت، آن را براي پیاده
 نماییم.

ــژوهش، اســتان سیســتان و   ــن پ قلمــرو مکــانی انجــام ای
هـاي صـنعتی و   باشـد. بـه دلیـل دوري از قطـب    بلوچستان می

 عی، اقتصـادي، در ابعـاد اجتمـا   نیافتگیاقتصادي کشور و توسعه
هـاي مشـهودي بـین ایـن     ها و عدم تعادلفرهنگی و...، تفاوت

هـا  استان با سایر مناطق کشـور وجـود دارد. ایـن عـدم تعـادل     
اي در دو جهـت بـر جـاي گذاشـته اسـت: یکـی       تأثیرات عمده

ر حرکت توسعه را در این منطقه بـا کنـدي مواجـه سـاخته و د    
شور از ک ر و ناامنی و ... در این منطقهمرحله بعد به گسترش فق

 ي کارمنجر شده است. استان سیستان و بلوچستان با وجود نیرو
یی و موقعیت جغرافیا فردمنحصربهفراوان و ارزان، منابع طبیعی 
هاي کشور جایگاه مناسـب خـود را   خوب نتوانسته در بین استان

، چستانبلوبیابد. لذا، با توجه به وضعیت خاص استان سیستان و 
 است. شدهانتخاباین استان براي انجام پژوهش 

، مـدل  قرارگرفتـه  مورداسـتفاده مدلی کـه در ایـن تحقیـق    
باشد و با توجه به اهمیت نقش آمـوزش عـالی   توسعه پایدار می
ـ ا یمسئله اصـل در توسعه پایدار،  عبـارت اسـت از    پـژوهش  نی

                                                      
7. Sheil 
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 يابـر  یآمـوزش عـال   یلیتحصـ  يهاگروه يبندتیاولو« اینکه:
 ».و بلوچستان چگونه است؟ ستانیاستان س داریتوسعه پاتحقق 
اي ژهانجام هر فعالیت پژوهشی براي دستیابی به اهداف وی 

پذیرد که در ارتباط مسـتقیم بـا مسـأله آن پـژوهش     صورت می
راي پرسـش  ، هدف کلی پژوهش، یافتن پاسخ بدرواقعباشد. می

). لـذا، هـدف   Khaki, 2012( اسـت یا مسأله اصـلی تحقیـق   
هاي تحصیلی آمـوزش  تعیین اولویت گروه«اصلی این پژوهش، 

» نعالی براي تحقق توسعه پایدار اسـتان سیسـتان و بلوچسـتا   
باشد. از این طریق، ترکیب نیروي انسانی متخصص جامعـه  می

 ي توسعه پایـدار مشـخص خواهـد گردیـد و    سوبهبراي حرکت 
 ید.وار خواهد گردمسیر توسعه استان سیستان و بلوچستان هم

در ادامـه، بــه بررســی مبــانی نظـري مربــوط بــه موضــوع   
پردازیم. در میان مباحث متعدد در این چند دهه اخیر، مفهوم می
هـاي مختلـف   ترین مفـاهیم در رشـته  یکی از پیچیده» 1توسعه«

شناسی، اقتصاد، سیاسـت و  علوم انسانی و اجتماعی چون جامعه
 نیزتـر یبرانگبحثترین و ز مهمیکی ا صورتبهمدیریت بوده و 
 خصـوص بـه هـا در میـان کشـورهاي جهـان و     مسائل و چالش

 Alvaniباشد ((جهان سوم) مطرح می توسعهدرحالکشورهاي 
et al., 2013.( 

تـر  توسعه در لغت به معناي رشد تدریجی در جهت پیشرفته
تـر شـدن اسـت. هـدف     شدن، قدرتمندتر شدن و حتـی بـزرگ  

مانده بـود  ی بهبود شرایط کشورهاي عقبتوسعه، کشف چگونگ
ا رتا اینکه همچون کشورهاي پیشرفته شـرایط مناسـب و الزم   

شـود کـه از   به کشوري گفته مـی  افتهینکشور توسعه. پیدا کنند
چـار  دبرداري کارآمد و شایسته ندارد و یا اینکـه  منابع خود بهره

 ).Almasi, 2010( باشدفقر، گرسنگی یا عدم تعادل می
 ،يتوسـعه اقتصـاد   زیسـتیِ محـیط ، عواقـب  1970دهه  در

ـ و اقتصاددانان جهان را به تجد شمندانیاز اند ياریبس  يدنظری
نمـود و   بیـ توسعه ترغ يهاها و هدفدر مورد شاخص یاساس

ـ  بـا  – یانسان غرب ژهویبه –که انسان  ییهاسال یط بـر   هتکی
بـه مباحـث    شـرفته، یپ فناوريصرف و ابزارآالت و  يماد نشیب

 يارهـا یخود و بسط و گسـترش مع  »یجهان نیا«تکامل پروژه 
و مصـرف انبـوه و حـرص و آز اشـباع      دتولی چون –آن  دهییزا

را که گهواره رشد و پـرورش او   یطمحی بود، مشغول – یناشدن
بـود، مـورد    اتشیـ تمن يارضـا  یو حتـ  اتیـ و متضمن بقـا و ح 

 & Arabi( آور قـرار داد و خطرناك و هـول  يجد يهابیآس
Lashkari, 2004.( 

                                                      
1. Development 

المللـی  ایده توسعه پایدار براي نخستین بار در همایش بـین 
ارائه گردیـده اسـت.    1980در سال » راهبرد محافظت جهانی«

مفهوم توسعه پایدار در این راهبرد عبارت بـود از توسـعه منـابع    
هـاي آینـده بـراي    موجود، بدون صدمه زدن بـه توانـایی نسـل   

ـ ازاپسنیازهایشان. برآورده ساختن  همـایش، در کمیسـیون    نی
 2شـهر برانتلنـد   در 1987که سال  زیست و توسعهجهانی محیط

کـه  » آینـده مشـترك مـا   «در کشور نروژ انجام گردید، گزارش 
بعدها به گزارش برانتلند معروف شد، منتشر گردید. این گزارش، 

اي که نیازهاي مردم کنونی را بـدون از  توسعه«توسعه پایدار را 
هـاي آینـده در بـرآوردن نیازهایشـان     بین بردن توانـایی نسـل  

 ).Rad et al., 2017، بیان نمود (»نمایدبرطرف می
ابع توسعه مستلزم آن است که اگر بخشی از کل من يپایدار

ـ     د بـا  سرمایه کاهش یابد (مثالً منابع طبیعـی)، ایـن کـاهش بای
هـاي دیگـر سـرمایه (مـادي و     گذاري بیشـتر در بخـش  سرمایه

کـاهش ارزش کـل    بـا  در غیر این صـورت انسانی) جبران شود 
یـز  نی)، امید بـه توسـعه ن  و انسا اي (طبیعی، ماديمنابع سرمایه

 ).Movasaghi, 2004( یابدکاهش می
 توسـعه « :سدینویم ستی) اکولوژ1995( 3نگی. اس هالیس

ـ اسـت و نـه    شناسـانه ستیمسئله ز کینه  داریپا موضـوع   کی
از هر سـه   ختهیهم آمبه یژگیو کیبلکه  ی،و اجتماع ياقتصاد

 ).Gough & William, 2007( »موضوع است

 ياقتصاد يسازمان همکار دگاهیاز د داریتوسعه پا .1نمودار 
)Zahedi, 2013( 

Figure 1. Sustainable Development from the 
perspective of the Economic Cooperation 

Organization (Zahedi, 2013) 
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ي است که اهداف اقتصادي، اجتماعی و فرایندتوسعه پایدار 
کنـد و یـا بـه ایجـاد رابطـه و      زیستی را با هم تلفیق مـی محیط

پـردازد.  هـا مـی  مبادله بین آنها و بررسی و هماهنگی این مبادله
با تأکید بر این سه هـدف،   1و توسعه اقتصادي سازمان همکاري

ترسـیم کـرده    1نمودار شـماره   صورتبهشماي توسعه پایدار را 
 ).Zahedi, 2013است (

ـ بنا به گزارش برانتلنـد ن  توسـعه پایـدار داراي سـه بعـد      زی
بنـابراین، توسـعه   . محیطی، اقتصـادي و اجتمـاعی اسـت   زیست

معناي حفـظ فرآینـدهاي   شناختی به پایدار مستلزم پایداري بوم
منظور سـازگاري  فرهنگی به -محیطی، پایداري اجتماعیزیست

هاي مردمی و حفظ هویـت جامعـه و   توسعه با فرهنگ و ارزش
اقتصــادي و پشــتیبانی  ییمنظــور کــاراپایــداري اقتصــادي بــه

 ,Korke Abadi & Khazrayi( باشـد هاي آینده مـی نسل
2015.( 

ــیک اتیکــه خصوصــ یهــا و اصــولاســتفاده از مــالك  یف
مختلـف   يهـا را در حـوزه  يکشـور  يهـا و برنامـه  هـا استیس

مـرتبط   يهـا حـوزه  ریو سـا  یستیزطیو مح یاجتماع ،ياقتصاد
ل از مسـائ  یکیعنوان کند همواره به انیب تیبتواند در قالب کم

ـ ربرنامـه  يهادغدغه نیترو مهم یاساس و  اسـتمداران یس زان،ی
هـا صـورت   کار بـا اسـتفاده از شـاخص    نیاو پژوهشگران بوده 

 ).Pour Asghar Sangachin et al., 2010( ردیگیم
ـ توسـعه پا  يهاشاخص گسترش يبرا اصلی زهیانگ  در داری

ـ در ر 1992 یخالل اجـالس جهـان   ـ بـه وجـود آمـد. در ا    وی  نی
 در یهایو فرموله کردن شاخص نیتدو يبرا ازیکنفرانس ابراز ن

 رفـت. قـرار گ  دیمورد تأک داریتوسعه پا تینظارت و تقو راستاي
 يرا بـرا  ییهـا شـاخص  ي،و توسـعه اقتصـاد   يسازمان همکار

ــداز خــاص (اســتفاده از منــابع و چشــم يهــاحــوزه يهــردو ان
ونقل) منتشر نمـوده  حمل ایو  ادهها (خانو) و بخشزیستیمحیط

ـ را بـر پا  يااستانداردشده يهاشاخص نیو همچن  یچوبچـار  هی
 یررسـ آنهـا موردب زیسـتی  محـیط که عملکرد  ییکشورها يبرا

 ).Hak et al., 2012( قرارگرفته منتشر نموده است
طـور مـنظم   بـه  2زیسـت سـازمان ملـل متحـد    محیط برنامه

 ياکه مجموعه دینمایجهان را منتشر م زیستیِمحیطانداز چشم
مهم و در دسترس  يهانهیگز يمورداستفاده برا يهااز شاخص

 يهــااز چــالش یعیوســ فیــشــامل ط گــذاراناســتیس يبــرا

                                                      
1. OECD 
2. United Nation Environment Program 

 ،يااست. در سـطح منطقـه   يو اقتصاد یاجتماع ،زیستیمحیط
ــیط هادار ــاخص مح ــا ش ــت اروپ ــازیس ــرا یی راه ــارز يب  یابی

 يزیست اروپا مورداسـتفاده قـرار داده اسـت. اتـاق آمـار     محیط
 يگـروه کـار   کی 2001 سال در – 3ورواستاتی –اروپا  هیاتحاد

 يداریپا يسوبه شرفتیپ يریگاندازه يبه تقاضا براپاسخ  يبرا
 کارگروه. نمود سیموردتوافق تأس يهااز شاخص يابا مجموعه
 زیـ سـازمان ملـل ن   یتوسـط مجمـع عمـوم    جادشدهیگسترش ا
ـ از اهداف توسعه پا يامجموعه را ارائـه کـرده کـه     4یجهـان  داری

اگر بنابراین، ؛ باشدیم یهدف فرع 169و  یهدف کل 17شامل 
ــاشــاخص ــدهیپ يه ــا  شنهادش ــراد را شــامل نم  م،ییتوســط اف
و در بسـیاري از   هزار شاخص وجـود دارد  نیاز چند يامجموعه

هاي متنوع توسط کاربران مختلف و براي مقاصد گوناگون زمینه
 ).Hak et al., 2012شود (استفاده می
بهتـر و اقـدامات    يهـا يریگمیبه تصم توانندیها مشاخص

روشـن سـاختن و    ،يسـاز ساده قیاز طر گذاراناستیمؤثرتر س
 تواننـد یاطالعات در دسترس منجـر شـوند. آنهـا مـ     يآورجمع

و بـه   رنـد یکارگبه يریگمیرا در تصم یو اجتماع یکیزیدانش ف
ـ بـه اهـداف توسـعه پا    یابیشرفت در دسـت یپ کمـک کننـد.    داری

ـ  تواننـد یمـ  هـا شاخص از  يریجلـوگ  يبـرا  هیـ هشـدار اول  کی
. آنهـا  ارائـه دهنـد   یزیستو محیط یاجتماع ،يمشکالت اقتصاد

ر و افکـا  ها،دهیا نیارتباط ب يبرقرار يبرا يدیابزار مف نیهمچن
نجاکـه  امـا ازآ  ).United Nations, 2007( ها هسـتند ارزش

 و دیترد خود به يمتعدد و پراکنده در موارد يهاارقام و شاخص
 ییهـا آنهـا شـاخص   انیـ الزم اسـت از م  انجامد،یم یسردرگم

 انتخاب نمود. يریگمیتصم يراهنما برا
ـ ا يهـا ) معتقد است که شـاخص 2000( 5یلیرا ـ با آلدهی  دی

 ياجـرا بـرا  (قابـل  یشمولرا داشته باشند: جهان ریز اتیخصوص
ـ گانـدازه  يهـا اسیـ و مق طیاز مناطق/شرا ياریبس باشـد)،   يری
سـاده   ر،ییبه تغ تی)، حساسيریو تکرارپذ دیانتقال (تجد تیقابل

 يهـا باشد و داده دموجو یارزان، در دوره موردبررس ،یاتیو عمل
موجود باشد و استفاده گسترده  زین یخیتار سهیجهت مقا نیشیپ
 ).Riley, 2000( باشد ی) داشتهالمللنی(ب

امــروزه کــاهش نــابرابري در اســتفاده از منــابع،  ازآنجاکــه
ترین الزامات اساسـی توسـعه   امکانات و تسهیالت، یکی از مهم

                                                      
3. Eurostat 
4. Sustainable Development Goals (SDGs) 
5. Riley 
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هـاي  رود، نیازمند مدلپایدار در سطح مناطق کشور به شمار می
. با عنایت به اینکه پورشهابی و میهستبومی براي توسعه پایدار 

یافتگی اسـتان  )، مدل بومی براي ارتقاء توسعه1396همکاران (
اند، در سیستان و بلوچستان با رویکرد توسعه پایدار را ارائه نموده

در مـدل آنهـا (نمـودار     شـده ارائـه هـاي  این پژوهش از شاخص
 ) استفاده خواهد شد.2شماره 

 شـرفت یجهـان در حـال پ   نـده یآ يهرگز بـرا  یآموزش عال
 انـد توینمـ  یاندازه امروز مهم نبوده است. گرچه آموزش عـال به

است کـه   نیا تیکند، اما واقع نیرا تضم ياقتصاد عیتوسعه سر
ناممکن است  زین یبدون آموزش عال شرفتیپ يو بقا ينگهدار

)World Bank, 2000(جامعـه   بـه  یچراکـه آمـوزش عـال    ؛
 ,Conwayکند ( دایتوسعه پ ،داریپا یتا به روش کندیکمک م
، نقـش آمـوزش عـالی، تربیـت نیـروي      گریدیعبارت). به2012

و  جامعـه، تـرویج و ارتقـاي دانـش     ازیـ موردنانسانی متخصص 
ــت     ــور اس ــعه کش ــراي توس ــاعد ب ــه مس ــودن زمین ــراهم نم ف

)Liaghati et al., 2017.( 
توسعه  فراینددر  يو محور ینقش اساس یآموزش عال نظام

د. کشـور دار  یافتگیابعاد مختلف توسعه نیموازنه ب جادیو ا یمل
ـ در ا یاصول يگذارهیسرما  جـاد یدر ا ینقـش مهمـ   ،بخـش  نی

در  درسـت و اقـدام   نـده یآ يهانسل يبرا التیامکانات و تسه
ـ  يهای. بررسکندیم فایکشور ا یجهت توسعه علم  يشـمار یب

ــازه  افتــهیتوســعه يکشــورها يدســتاوردها نــهیکــه در زم و ت
کـه   سـازد یما آشـکار مـ   يصورت گرفته است، برا افتهیتوسعه

اهداف و مشـخص کـردن مقاصـد     نییکشورها با تب نیچگونه ا
بـه سـطوح    یابیدر جهت دست ي،علم و فناور يهانهیخود در زم

که  یشترکاند. هر عامل مو توسعه حرکت کرده شرفتیپ يباال
آنهـا وجـود داشـته باشـد، بـدون       زیآمتیموفق یافتگیدر توسعه

علـم و  «رت در و مهـا  هـا ییاز آنهـا، کسـب توانـا    یکـ ی دیترد
ـ با یتیمـوقع  نیبه چنـ  یابیدست يبرا نیاست؛ بنابرا »يفناور  دی
در  يعلـوم و فنـاور   کننـده نیـی الزم درباره نقش تع يهایآگاه

ـ مـا با  گر،یدعبارتبه .ابدی شیافزا یتوسعه مل يهابرنامه بـه   دی
و آگـاه بـه نقـش     کنندهتیخواهان توسعه، حما ياسمت جامعه

 ,.Sabeti et al( میحرکت کنـ  ي،دانش و فناور دیعلم در تول
2014.( 

 يگذارهیسرما دار،یتوسعه پا يدر آموزش برا يگذارهیسرما
مـورد   در ژهیـ وبخـش اسـت؛ بـه   نجـات  یو اقـدام  نـده یآ يبرا

پـس از   طیکه در شرا ییو کشورها افتهیکمتر توسعه يکشورها

 افتـه ی. اگر قلـب توسـعه را انسـان توسـعه    برندیجنگ به سر م
دانـش،   ،یآگـاه  شیافـزا  يبرا ینیسنگ تیآنگاه مسئول م،یبدان

در زمـان   يداریـ خلـق پا  يبـرا  ازیموردن يهاها و ارزشمهارت
 Sadeghi( کشورها اسـت  یبر عهده آموزش عال ندهیحال و آ

et al., 2014(در حال حاضر کیفیت آموزش عـالی   ن،ی؛ بنابرا
سراسـر جهـان    در دستور کار آمـوزش عـالی اکثـر کشـورها در    

 يسـاز یتغییري که بـا جهـان   لقرارگرفته است. در بافت در حا
هاي اقتصادي و گسترش آمـوزش عـالی نمایـان شـده،     فعالیت

ه گشتالمللی تبدیل آموزش عالی به یک دغدغه ملی با ابعاد بین
فشار تحت ،است. کشورها براي کنار آمدن با این محیط متحول

ش عالی را با معیارهاي قابل قبـولی  اند تا کیفیت آموزقرارگرفته
 Al Agha( المللی تأمین و تضمین نمایندملی و بین طحدر س

et al., 2008.( 
و توسـعه جامعـه در    شرفتیپ کنندهنییعامل تع نیتریاصل

 یانسان يرویاز ن يبرخوردار زانیجهان، م یمتحول کنون طیشرا
جوامـع از   يبرخـوردار  زانیخود به م نیکارا و خالق است که ا

ـ  کی يدارد. برتر یدانش، آموزش و پژوهش بستگ  شیکشور ب
 یمتکـ  یعتموجـود صـن   يهاتیظرف ای یعیاز آنکه به منابع طب

آن کشور از علوم و فنون که حاصـل   يمندبهره زانیباشد، به م
آن کشور  ینظام آموزش عال ییایبه پو زیاست و ن یتوسعه علم

 & Sabeti & Homayoun Sepehr( وابســته اســت
Ahmadi, 2014.(  99طـور کـه در گـزارش سـال     همـان - 

آمده است: » توسعه يدانش برا«با عنوان  یتوسعه جهان 1998
لمـس اسـت؛    رقابـل یمثل نـور اسـت؛ بـدون وزن و غ    دانش«
افـراد بشـر را در    یدر جهان سفر کند و زنـدگ  یآسانبه تواندیم

 ).World Bank, 2000» (هرکجا نور بخشد
ـ   یبا توجه بـه همپوشـان   ،یآموزش عال منـافع   نیفـراوان ب

را بهبـود و   يفـرد  یزمان، زندگطور هم، بهیو عموم یخصوص
 شیفزاموجب ا یآموزش نی. چنبخشدیرا غنا م يترعیجامعه وس

د و ن افرابه ثروتمندتر شد جهیدرنت شود،یم داتیکارمزدها و تول
 یتر فرهنگهگسترد منافعبا ارائه  ی. آموزش عالانجامدیجامعه م

ا ر یذهن تیفعال يمند شدن مردم از ارتقاامکان بهره ،یاسیو س
ست کـه  مشوق استقالل و ابتکار ا ،نی. همچنآوردیفراهم م زین

ــرا  ــر دو ب ــاع   يه ــش اجتم ــب دان ــمف یکس ــ دی ــندیم  باش
)Bagherian & Fazeli, 2008.( 
 
 



 و بلوچستان ستانیاستان س داریتحقق توسعه پا يبرا یآموزش عال یلیتحص يهاگروه يبندتیاولو :همکارانو  پورشهابی          54

 

 

 
 

 )Pourshahabi et al., 2018. مدل بومی توسعه پایدار (2نمودار 
Figure 2. Native model for sustainable development (Pourshahabi et al., 2018) 

 
توسـعه نـرخ بـازده    یکی از دالیلی که در کشورهاي درحال

این اسـت کـه    باشد،یاجتماعی کار تخصصی و ماهرانه پایین م
انـد،  براي بسیاري از افراد که تحصـیالت عـالی را تمـام کـرده    

ممکـن اسـت در حـال     کـه یامکان اشتغال وجود ندارد. درحـال 
حاضــر تقاضــاي کــافی بــراي دانشــمند، مهنــدس، متخصــص 

و دیگر متخصصان وجود نداشته باشد، اگر کشـورهاي   کامپیوتر

سـبیِ بلندمـدت   توسعه توجه خود را روي تقویت مزیت ندرحال
ها به خود بگذارند، در آینده تقاضاي روزافزونی براي این مهارت

 ).Griffin & McKinley, 1998( وجود خواهد آمد
ـ توسـعه پا  ونـد یپ نـه یدر زم رانیـ کشور ا تیاما وضع و  داری
 ماًیمستق يهامثال، در رشته يچگونه است؟ و برا یآموزش عال

ــد توســعه، چــه م  ــر رون ــاثرگــذار ب و  یز دانــش اجتمــاعا زانی

 اقتصادي
Economic 

 زیستیمحیط
Environmental 

یافتگی استان توسعه

سیستان و بلوچستان با 

 رویکرد توسعه پایدار
Development of 

Sistan and 
Baluchestan 

Province with 
Sustainable 

Development 
 

 اجتماعی
Social 

 Population literacy باسوادي جمعیت
 Number of second-level secondary schools تعداد مدارس متوسطه دوم 
 First high school teachers تعداد معلم متوسطه اول 
 Trainers for technical and vocational centers ايتعداد مربیان مراکز فنی و حرفه 
 Ratio of the teacher to the student نسبت استاد به دانشجو 
 Number of movie theaters هاي سینماتعداد سالن 
 Number of hospital beds تعداد تخت بیمارستان 
 The number of health centers تعداد مراکز بهداشتی و درمانی 
 Number of Specialty doctors تعداد پزشک فوق تخصص 

 Number of emergency bases هاي اورژانستعداد پایگاه
 Service sector employeesدرصد شاغالن بخش خدمات  
 Active cooperative companiesهاي تعاونی فعال تعداد شرکت 
 

 Length of the railway linesآهن طول انواع خطوط راه
 

 Length of the highways هاطول بزرگراه
 Internet Accessدرصد دسترسی به اینترنت  

 Number of fire stationsنشانی هاي آتشتعداد ایستگاه
 Wind power projectsهاي برق بادي ظرفیت پروژه 
 Solar Power Projectsهاي برق خورشیدي ظرفیت پروژه 
 Gas-to-household splitنسبت انشعاب گاز به خانوار  

 Gasoline consumptionسرانه مصرف بنزین 

 Consumption of kerosene سرانه مصرف نفت سفید

 Gas oil consumptionسرانه مصرف نفت گاز 

 Per capita petrolسرانه مصرف نفت کوره 
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 يبه آمارها یدارند؟ نگاه یآگاه يو بعضاً اقتصاد زیستیمحیط
 يهـا شـاخص  ،مورد نیشده در اانجام قاتیموجود و اندك تحق

 يهـا افتـه ی. کنـد یرا به ما عرضه نمـ  یبخشتیرضا يعملکرد
و صـنعت   يعلـم، فنـاور   يگـذار اسـت یگزارش پژوهشـکده س 

در  هـا شرفتیپ رغمیکه عل کندیم انیب ف،یشر یدانشگاه صنعت
 مسـائل از  ياریاست که در بس نیا تیواقع ،یمقاالت علم دیتول
ـ مرتبط با توسـعه پا  یاتیو ح ییربنایز ـ اهنـوز نتوانسـته   دار،ی  می
 میخـود داشـته باشـ    يهـا در رشد شاخص يریچشمگ شرفتیپ
)Tahmasbi, 2013.( 

آموزش عالی در قرن بیست و یکم مـیالدي در   هايچالش
هـایی اسـت کـه جامعـه     متأثر از همان چـالش  زیایران نکشور 

جهانی با آن روبرو است. تاکنون تالش هدفمندي در خصـوص  
سازي اصول و مفاهیم توسـعه پایـدار در نظـام آمـوزش     نهادینه

 انتوعالی کشور صورت نگرفته است؛ این در حالی است که می
گفت بسیاري از مشکالتی کـه اکنـون در سـطح کشـور بـا آن      
مواجه هستیم (مانند بحران گردوغبـار، خشـک شـدن دریاچـه     

نشینی، بیکاري و ...)، ناشی از ایفـا نشـدن نقـش    ارومیه، حاشیه
آموختگان مجهز بـه  آموزش عالی کشور در تربیت دانش درست

عه پایـدار  توسـ  ش، نبود دانـ جهیدانش توسعه پایدار است و درنت
گیرندگان جامعه به ناپایـداري و نـامتوازن   نزد مدیران و تصمیم

 ,Maleki Nia( شدن توسعه در سطح ملی منجر شده اسـت 
2014.( 

هاي اخیر، تقاضاي رو بـه افـزایش بـراي ورود بـه     در سال
برنامــه رویــه و بــیآمــوزش عــالی، اوالً موجــب گســترش بــی

نسبت دانشـجو بـه    ها، کاهش کیفیت آموزش و کاهشدانشگاه
استاد شده و ثانیاً نظام آموزش عالی ایران ناگزیر براي برآوردن 
تقاضاي اجتماعی ورود به آموزش عالی تا حد بسـیار زیـادي از   
سایر کارکردهاي خود ازجملـه تولیـد و توسـعه دانـش جدیـد و      

هـاي مختلـف   بخـش  ازیپرورش نیروي انسانی پژوهشگر موردن
از سـوي   ).Al Agha et al., 2008( کشـور بازمانـده اسـت   

در سـند   محور،ییدانا داریبه توسعه پا یابیدست يدیگر، در راستا
ـ ن يدیخورشـ  يهجـر  1404انداز توسعه کشور در افق چشم  زی

متعهـد و متخصـص،    یانسـان  يرویـ ضرورت توجه به پرورش ن
 یمتکـ  ،يعلم و فناور دیتوانا در تول شرفته،یبرخوردار از دانش پ

قـرار   دیـ مورد تأک یاجتماع هیو سرما یمنابع انسان بر سهم برتر
در توسـعه   یآمـوزش عـال   تی، نقش و اهمرونیگرفته است. ازا

 ,Abasnejhad & Mirzade(توجه است کشور قابل داریپا
2013.( 

با وجود اهمیت آموزش عالی بـراي توسـعه پایـدار کشـور،     

انـد  بارها سـبب شـده   يساختار يهاتیو محدود یسنن فرهنگ
 لیبـه تحصـ   يو هنـر  یعلـوم انسـان   يهادر رشته انیدانشجو

و  کندیآنان فراهم م يبرا یاندک یشغل يهابپردازند که فرصت
سـوق   »کـرده لیتحصـ  کـاران یب«آنـان را بـه جرگـه     جه،یدرنت

الن یالتحصـ فـارغ  ياست که تقاضـا بـرا   یطیشرا نی. ادهدیم
 ي. لذا، اطالعات بهتـر رسدینم ییدانش به جا ایمهارت  يدارا
و جذب  يتوسعه اقتصاد يهااستیمورد بازار کار، همراه با س در
قصـد  ). Bagherian & Fazeli, 2008( است ازیموردن روین

 یانســان يرویــن تیــو دانشــگاه در جامعــه، ترب یآمــوزش عــال
و انجـام   نـده یحـال و آ  يازهایبه ن ییپاسخگو يمتخصص برا

ــارغ ــژوهش اســت. ف ــون النیالتحصــپ ــهــا بادانشــگاه یکن  دی
 يهــا، آمـوزش لــذاجامعــه باشـند.   نـده یآ يازهــاین يپاسـخگو 
 Sepahi( آن باشـد  يازهایو ن ندهیمتناسب با آ دیها بادانشگاه

et al., 2013.( 
بدان معنا خواهـد   م،یبنگر هیقض نیبه ا گرید نگاهیاگر از 

ـ با انیبود کـه دانشـجو   بـه دانشـگاه برونـد تـا آن دسـته از       دی
جامعـه   ازیموردن ندهیآ يهاکه ممکن است در سال ییهامهارت

ـ باشد را   يروهـا ین ).Gough & Scott, 2010( رنـد یبگ ادی
و  يتصــادجامعــه را در حــل مســائل اق يمتخصــص، توانمنــد

ـ باالبرده و آهنگ و قابل یاجتماع ـ توسـعه جامعـه را تقو   تی  تی
صرفاً تحت آمـوزش مـنظم شـکل     ییروهاین نیو چن ندینمایم

 یمراکـز آمـوزش عـال    ).Sabeti et al., 2014( رنـد یگیمـ 
عمـل   نـده یرهبـران آ  تیترب يعنوان مراکز رشد کشورها برابه
ارائـه   زیو ن يو نوآور پژوهشانجام  يبرا ییهاو مکان کنندیم

 ,.Sadeghi et al( عنـوان مـدل هسـتند   هـا بـه  انـواع روش 
2013.( 
ــتادر  ــق  يراس ــعه پا«تحق ــتوس ــل ،»داری ــا و در تحلی ه
هـا و راهبردهـاي   هاي اخیر، بسیاري از برنامههاي سالپژوهش

اي ریشـه  ياگونـه خصوص براي قرن بیست و یکم بهتوسعه به
از  یپیونـد خـورده اسـت (برخـ     یبه توفیق در امر آموزش عـال 

ـ در توسعه پا یکه بر نقش آموزش عال ییهاپژوهش  دیـ کتأ داری
فهرست شده است). توسعه سـرمایه   1اند در جدول شماره کرده

ها و ها، دانشانسانی که نتیجه یادگیري و آموزش مداوم ارزش
ها است، منجر به کارایی و اثربخشی نیروي انسانی شده مهارت

و انواع خدمات و تولیدات را ازلحاظ کمی و کیفی ارتقـاء داده و  
توسـعه  «لف زندگی اجتماعی و مخت دبه شکوفایی ابعا تیدرنها
ـ ا ).Enayati & Ehsani, 2015( شـود منجر می» پایدار  نی
 زیو ن انیمستقر به دانشجو يهاآموزش مهارت لهیوسبه دیامر با

و  يو مسائل اقتصاد فناوري نهیها در زمانجام پژوهش لهیوسبه
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را  نـده یآ ياهـ تا بتوانند مسائل و فرصت ردیصورت پذ یاجتماع
 ).Gough & William, 2007باشند ( گوپاسخ

دانـش اسـت، بلکـه     يوجـو تنهـا جسـت  هدف دانشگاه نـه 
اســتفاده از دانــش بــراي حــل مســائل پیچیــده جامعــه نیــز از  

شـود و اینجاسـت کـه نقـش     هاي دانشگاه محسوب مـی آرمان
مسئله  نیترعنوان بزرگدانشگاه در دستیابی به توسعه پایدار به

تواننـد در  هـا مـی  کنـد. دانشـگاه  نمود پیدا می 21و چالش قرن 
ی و محلی در جهت توسعه پایدار نقش مهمـی  ملتلفیق دانش ع

ها صرفاً تربیت افراد متخصص نیست ایفا کنند. کارکرد دانشگاه
بلکه این نهادهـا بایـد در بهبـود اسـتانداردهاي زنـدگی مـردم،       

ها سهم خـود را در ایـن   . دانشگاهمردم فقیر سهیم باشند ژهیوبه
مورد با انجام پژوهش و انتقال دانش علمی و فرهنگی و کشف 

ـ هاي مؤثر براي حل مسائل منطقهها و رهیافتروش ی اي و ملّ
ها وظایفی همچون کشف و درك حقایق، کنند. دانشگاهایفا می

پذیري و کمک به دانشجویان براي ایفاي ها، جامعهانتقال ارزش
خویش در پیشرفت جامعـه و توسـعه دانـش را بـر عهـده       سهم

دارند. آموزش عالی داراي مسئولیت بیشـتري نسـبت بـه سـایر     
آموختگان دانا و توانمنـد نسـبت بـه    ها براي تربیت دانشبخش

آموختگـانی را  هـا بایـد دانـش   مسائل پایـداري اسـت. دانشـگاه   
ـ   پرورش دهند که داراي مهارت ی، هاي تفکـر انتقـادي و تحلیل

هاي فنی باشـند و بتواننـد   هاي برقراري ارتباط و مهارتمهارت
زیست در جهت توسـعه  به تحول سریع اجتماع، اقتصاد و محیط

 ,Ali Beigi & Ghambar Ali( پایــدار کمــک کننــد
2010 .( 

 

 توسعه پایدار (منبع: بررسی پیشینه پژوهش) در رابطه با نقش آموزش عالی در شدهانجامهاي پژوهش. 1جدول 
Table 1. Research on the Role of Higher Education in Sustainable Development  

(Source: Survey of Research Background) 
 ردیف
No. 

 عنوان
Title 

 منبع
Source 

1 
 داریپا ندهیآ کی جادیدر ا یآموزش عال ینقش بحران

The Critical Role of Higher Education in Creating a Sustainable 
Future 

Cortese, 2003 

2 
 احتمال و پارادوکس: پایدار توسعه و عالی آموزش

Higher education and sustainable development: paradox and 
probability 

Gough & Scott, 2007 

3 
 پایدار توسعه جهت در اساسی گامی عالی؛ آموزش در خالقیت

Creativity in Higher Education; A Basic Steps for Sustainable 
Development 

Sadeghi et al., 2010 

4 
 پایدار عالی آموزش براي مفهومی الگویی ارایه

Presenting a Conceptual Model for Sustainable Higher Education 
Ali Beigi & Ghambar 

Ali, 2010 

5 
 گذار حال در جوامع و هادانشگاه: ملی توسعه و عالی آموزش

Higher Education and National Development: Universities and 
Societies in Transition 

Bridges et al., 2010 

6 
 ی: مقدمه و بررسقایدر آفر يو توسعه اقتصاد یآموزش عال

Higher Education and Economic Development in Africa: 
Introduction and Overview 

Ajakaiye, 2011 

7 
 یها و شواهد تجربها، روشمدل ی: بررسیعال التیبرآورد بازگشت تحص

Estimating Returns of Higher Education: A Survey of Models, 
Methods and Empirical Evidence 

Diagne & Diene, 2011 

8 
 یالمللنیشواهد ب ی: بررسيتوسعه اقتصاد يبرا یمشارکت آموزش عال

Contribution of Higher Education to Economic Development: A 
Survey of International Evidence 

Kimenyi, 2011 

9 

 يریدگایش و آموز قیاز طر دیبا يدیکل يها: کدام مهارتندهیوپرورش آباالتر در آموزش التیتحص
 ؟شود تیها تقودانشگاه

Future-oriented higher education: Which key competencies should 
be fostered through university teaching and learning? 

Rieckmann, 2012 

10 
 ارائه دهد دیبا ی چه چیزي را: آموزش عالداریپا ندهیآ

Sustainable Futures: What higher education has to offer 
Conway, 2012 
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 ردیف
No. 

 عنوان
Title 

 منبع
Source 

11 
 خواهیماي که ما میآینده

The future we want 
United Nations, 2012 

12 
 اسالمی آزاد دانشگاه در پایدار دانشگاه براي الگویی ارائه

A model for a sustainable university in Islamic Azad University 
Sadeghi et al., 2013 

13 
 يدر مدارس تجار داریتوسعه پا يآموزش برا ياجرا يهاياستراتژ

Strategies for Implementing Education for Sustainable 
Development in Business Schools 

Tsai, 2013 

14 
 جتماعیا سرمایه تولید رهگذر از پایدار توسعه فرآیند در دانشگاه آفرینینقش

University's role in the process of sustainable development through 
the production of social capital 

Javedani, 2013 

15 
 عالی آموزش رویکرد با پایدار توسعه در انسانی نیروي نقش

The Role of Human Resources in Sustainable Development with 
the Higher Education Approach 

Akhondi et al., 2013 

16 

 توسعه نوین هاينظریه دیدگاه از پایدار توسعه به دستیابی در عالی آموزش نقش
The Role of Higher Education in Achieving Sustainable 
Development from the Perspective of New Theories of 

Development 

Nikokar & Amiri, 2013 

17 
 پایدار توسعه در آن نقش و عالی آموزش در مشارکتی مدیریت

Participatory management in higher education and its role in 
sustainable development 

Sepahi et al., 2013 

18 
 پایدار توسعه منظر از عالی آموزش در کیفیت مدیریت

Quality management in higher education in terms of sustainable 
development 

Eshaghi & Mohamadi, 
2013 

19 
 عالی آموزش در پایدار توسعه رویکردهاي

Sustainable Development Approaches to Higher Education 
Sadeghi et al., 2014 

20 
 پایدار دانشگاه هايمؤلفه بندياولویت و شناسایی

Identification and Prioritization of Components of Sustainable 
University 

Maleki Nia et al., 2014 

21 
 داریو توسعه پا یآموزش عال

Higher education and sustainable development 
Godemann, 2014 

22 
 ییدر توسعه روستا ینقش آموزش عال

The Role of Higher Education in Rural Community Development 
Thompson, 2014 

23 
 یر جوامع محلد داریتوسعه پا يبرا يسازتیها در ظرفمشارکت دانشگاه یابیارز

Evaluating the engagement of universities in capacity building for 
sustainable development in local communities 

Sheil et al., 2015 

24 
 ی) در آموزش عالOERباز ( یمنابع آموزش يبرا ییراهنما

Guidelines for Open Educational Resources (OER) in Higher 
Education 

UNESCO & 
Commonwealth, 2015 

 
ـ بـر پا  ،یلیتحصـ  يهـا سطوح و رشـته  رانیا رد  نیآخـر  هی

آمــوزش   یالمللــ نیاســتاندارد بــ   يبنــد اصــالحات طبقــه  
)ISCED97  ــتفاده از ــا اس ــا«) و ب ــعمل يراهنم ــام  یاتی نظ

ــه ــدطبقـ ــال – 97ISCED يبنـ ــاي« و 1»1999 سـ  راهنمـ
 همکـاري  با که 2»1999 سال – یو آموزش یلیتحص يهارشته

                                                      
1. Operational manual for ISCED – 1997/1999 
2. Fields of Education and Training – Manual / 1999 

و  ياقتصـاد  يهـا يو سـازمان همکـار   3اروپـا  هیاداره آمار اتحاد
پـژوهش،   نیـ شـده اسـت. در ا   يبنـد شده، طبقـه انجام 4توسعه
سطوح  يبندطبقه«با توجه به  یآموزش عال یلیتحص يهاگروه

ـ ا یلیتحصـ  يهـا و رشـته  یآموزش  ISCEDبـر اسـاس    رانی
به  هاي مربوطه،ی و زیرگروهلیشامل هشت گروه تحص» 1997
 باشد.می 2جدول شماره شرح 

                                                      
3. Eurostat 
4. OEDC 
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 )Statistical Center of Iran, 2005هاي تحصیلی آموزش عالی (گروه. 2جدول 
Table 2. Higher education groups (Statistical Center of Iran, 2005) 

 فیرد
No. 

 یلیگروه تحص
Educational Group 

 یلیتحص رگروهیز
Educational subgroup 

1 
 یتیعلوم ترب

Educational Science 
 و علوم تربیتی معلمتیترب

Teacher Training and Education 

2 
 و هنر یانسان علوم

Humanities and Art 

 هنر
Art 

 علوم انسانی
Humanities 

3 
 و حقوق یبازرگان ،یاجتماع علوم

Social Sciences, Business, and Law 

 علوم اجتماعی و رفتاري
Social and Behavioral Sciences 

 رسانینگاري و اطالعروزنامه
Journalism and Information 

 بازرگانی و علوم اداري
Business and Administrative Sciences 

 حقوق
Law 

4 
 وتریو کامپ یاضیر علوم،

Science, Mathematics, and Computer  

 علوم حیاتی (زیستی)
Life sciences 

 علوم فیزیکی (طبیعی)
Physical Sciences 

 ریاضیات و آمار
Mathematics and Statistics 

 علوم کامپیوتر
computer science 

5 
 و ساخت دیتول ،یمهندس

Engineering, Production, and manufacturing 

 هاي مهندسیمهندسی و حرفه
Engineering and engineering professions 

 صنعت و فراوري
Industry and processing 

 معماري و ساختمان (سازي)
Architecture and building 

6 
 یو دامپزشک يکشاورز

Agriculture and Veterinary 

 کشاورزي، جنگلداري و شیالت
Agriculture, Forestry, and Fisheries  

 دامپزشکی
Veterinary 

7 
 ی)ستیو رفاه (بهز بهداشت

Health and well-being 

 بهداشت
Health 

 خدمات بهداشتی
Health Services 

8 
 خدمات

Services 

 خدمات شخصی
Personal services 

 ونقلحملخدمات 
Transportation services 

 زیستحفاظت از محیط
Environmental Protection 

 خدمات امنیتی
Security services 
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 پژوهش یشناسروش
آوري جمـع  ازنظـر باشد و هدف، کاربردي می ازنظراین تحقیق 

آوري ها، توصـیفی و از نـوع پیمایشـی اسـت. بـراي جمـع      داده
اي و اسناد هاي مربوط به این پژوهش از مطالعات کتابخانهداده

فی کالسیک در قالب تکنیک دل نامهپرسشو مدارك و نیز ابزار 
ــامی   (بــه دلیــل اهمیــت رســیدن بــه اجمــاع و همچنــین گمن

 است. دهندگان) استفاده شدهپاسخ
معه آماري ایـن پـژوهش را خبرگـان آگـاه بـه موضـوع       جا

 نفـر از  50 شـامل اي از میـان آنهـا نمونـه    دهند کهتشکیل می
هـاي آموزشـی، فرهنگـی و    دانشگاه، کارشناسـان حـوزه   دیاسات

هاي اقتصـاد، کشـاورزي و   اجتماعی و درمانی، کارشناسان حوزه
 کارشناسـان  دامداري، مسـکن و سـاختمان و امـور زیربنـایی و    

ی در و تعـاون  یخصوصـ  ،یدولتـ  يهـا محیطی از بخـش زیست
ــتان    ــتان و بلوچس ــتان سیس ــطح اس ــتفاده از روش   س ــا اس ب

 برداري گلوله برفی انتخاب شده است.نمونه
انجام این پژوهش، ابتدا با تفاضل میـان وضـعیت    منظوربه

هاي توسعه پایدار اسـتان سیسـتان و   موجود و مطلوب، شاخص
هـاي  بنـدي از شـاخص  است تـا رتبـه  بلوچستان مشخص شده 

آید. سپس، نتـایج ایـن مرحلـه در     به دستتوسعه پایدار استان 
هـا و  بنـدي گـروه  تا مبنایی براي رتبه قرارگرفتهاختیار خبرگان 

هاي تحصیلی آموزش عالی در راسـتاي توسـعه پایـدار    زیرگروه
 استان در اختیار داشته باشند.

 
 هاي پژوهشیافته

 گونـه همـان  نخست، پژوهش، در مرحله نیا اهدافدر راستاي 
اسـت، وضـعیت موجـود     مشـاهده قابـل  3که در جدول شـماره  

از آخـرین سـالنامه    2در نمـودار شـماره    شـده ارائههاي شاخص
 آماري استان سیستان و بلوچستان استخراج شده است.

 

 هاوضعیت موجود شاخص. 3جدول 
Table 3. Status of indicators 

 ردیف
No. 

 شاخص
Indicator 

 وضعیت موجود
present 

situation 

1 
 درصد باسوادي جمعیت

Percentage of population literacy 
72 

2 
 هزار نفر جمعیت 10به ازاي هر  تعداد مدارس متوسطه دوم

The number of second-level secondary schools per 10,000 population 
74.58 

3 
 آموزنفر دانش 100به ازاي هر  تعداد معلم متوسطه اول

Number of first high school teachers per 100 students 
5.13 

4 
 ي به ازاي هر صد هزار نفر جمعیتاو حرفه یمراکز فن انیتعداد مرب

The number of trainers for technical and vocational centers per 100,000 people 
1.26 

5 
 نسبت استاد به دانشجو

The ratio of the teacher to the student 
1.1 

6 
 به ازاي هر صد هزار نفر جمعیت نمایس يهاتعداد سالن

The number of movie theaters per 100,000 people 
0.04 

7 
 به ازاي هر ده هزار نفر جمعیت مارستانیتعداد تخت ب

The number of hospital beds per ten thousand people 
12.06 

8 
 ی به ازاي هر ده هزار نفر جمعیتو درمان یتعداد مراکز بهداشت

The number of health centers per ten thousand people 
0.82 

9 
 به ازاي هر صد هزار نفر جمعیت تعداد پزشک فوق تخصص

Number of Specialty doctors per 100,000 population 
2.45 

10 
 به ازاي هر ده هزار نفر جمعیت اورژانس يهاگاهیتعداد پا

Number of emergency bases for every ten thousand people 
4.14 

11 
 درصد شاغالن بخش خدمات

Percentage of service sector employees 
47 

12 
 به ازاي هر صد هزار نفر جمعیت شاغل فعال یتعاون يهاتعداد شرکت

The number of active cooperative companies per 100,000 people employed 
12.97 

13 
 جمعیت استان لومترمربعیکبه ازاي هر هزار  آهنطول انواع خطوط راه

The length of the railway lines per thousand square kilometers of the province's 
population 

1.75 
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 ردیف
No. 

 شاخص
Indicator 

 وضعیت موجود
present 

situation 

14 
 مسافت استان لومترمربعیکبه ازاي هر هزار  هاطول بزرگراه

The length of the highways per 1,000 square kilometers of the province's distances 
1.61 

15 
 نترنتیبه ا یدرصد دسترس

Percentage of Internet Access 
12.31 

16 
 ی به ازاي هر ده هزار نفر جمعیتنشانآتش يهاستگاهیتعداد ا

The number of fire stations per ten thousand people 
0.20 

17 
 يبرق باد يهاپروژه تیظرفدرصد 

Percentage of wind power projects 
0.00 

18 
 يدیبرق خورش يهاپروژه تیظرفدرصد 

Percentage of Solar Power Projects 
0.00 

19 
 نسبت انشعاب گاز به خانوار

Gas-to-household split ratio 
1.18 

20 
 (لیتر) نیسرانه مصرف بنز

Per capita gasoline consumption (Liters) 
349.89 

21 
 (لیتر) دیسرانه مصرف نفت سف

Per capita consumption of kerosene (Liters) 
147.37 

22 
 (لیتر) سرانه مصرف نفت گاز

Per capita gas oil consumption (Liters) 
920.75 

23 
 (لیتر) سرانه مصرف نفت کوره

Per capita petrol (Liters) 
281.91 

 
هـاي توسـعه اسـتان    براي تعیین وضعیت مطلوب شـاخص 

سیستان و بلوچستان و وزن هر شاخص، از روش دلفـی فـازي   
کمک  يمند برانظام يفرایند ،یدلف کیتکناستفاده شده است. 

 یگروهـ  اجماع تیاطالعات و درنها يآورجمع ،يریگمیمبه تص
 یجماع گروهابه  دنیرس ی برايدلفروش  گر،یدعبارتاست. به

 یبا حفـظ گمنـام   يانامهپرسش ياز راندها يسر کی قیاز طر
ار قر پانل مورداستفاده ير نظرات به اعضادهندگان و بازخوپاسخ
ــی ــرد (م ــ). Ahmadi et al., 2008گی  ،یدر روش دلف

 یشده توسط افراد خبره در قالب اعداد قطعـ ارائه يهاینیبشیپ
ـ ب  يبـرا  یاسـتفاده از اعـداد قطعـ    کـه یدرحـال  گردنـد، یمـ  انی
 سـازد. از یدور مـ  یواقع يایبلندمدت، آن را از دن يهاینیبشیپ

 يخود برا یذهن يهاییو توانا هایستگیافراد خبره از شا ،یطرف
ـ و ا ندینمایاستفاده م ینیبشیپ کـه عـدم    دهـد ینشـان مـ   نی

. یلاسـت نـه احتمـا    یاز نوع امکان طیشرا نیحاکم بر ا تیقطع
دارد  يفاز يهابا مجموعه يسازگار ت،یبودن عدم قطع یامکان

(با  يفاز يهابهتر آن است که با استفاده از مجموعه ن،یو بنابرا
 يریـ گمیمبلندمدت و تصـ  ینیبشی) به پياعداد فاز يریرگکابه

 ).Azar & Faraji, 2002( میبپرداز یواقع يایدر دن
 است: لیبه شرح ذ يفاز یدلف يمراحل اجرا

با سه عدد خود را  ینیبشیتا پ شودیاز افراد خبره خواسته م .1
) در قالــب حــداقل مقــدار، یمثلثــ ي(بــا توجــه بــه اعــداد فــاز

 مقدار و حداکثر مقدار ارائه دهند. نیترممکن
ـ . مدهدیرا شکل م يافرد خبره، دسته n يهاپاسخ .2  نیانگی
ف ختالا زانیهر فرد خبره، م يدسته را محاسبه نموده و برا نیا

 یفمثبت، من تواندیاختالف م نی. امیینمایاز دسته را محاسبه م
راد ز افا دیاخذ نظرات جد ياطالعات برا نیباشد. آنگاه ا یته ای

 .شودیم رستادهآنها ف يخبره منتخب، برا
ــدر ا .3 ــات     نی ــاس اطالع ــر اس ــره ب ــرد خب ــر ف ــه، ه مرحل
و  دهـد یارائه م دیجد ینیبشیپ کیآمده از مرحله قبل، دستبه
ـ   د،یدر صورت صالحد بیترت نیبد خـود را اصـالح    ینظـر قبل
 .دینمایم
باثبـات   یانـدازه کـاف  به يدسته اعداد فاز نیانگیم کهیوقت .4

 ).Azar & Faraji, 2002( ابدییخاتمه م فرایند نیا د،یگرد
 کننـده مشارکتتعداد بهینه افراد  ازنظرپژوهشگران مختلف 

اند؛ اما در اکثر مطالعات به اجماع نرسیده گاهچیهدلفی  فراینددر 
گیرنـد  قـرار مـی   مورداسـتفاده  دهنـده پاسخ 20تا  15دلفی بین 

)Ludwig, 1997.(       لذا در این پـژوهش بـا توجـه بـه وجـود
دلفـی تعیـین    فراینـد خبره براي انجام  50هاي تخصصی، پانل

شده است (تعدادي از خبرگان در بیش از یـک پانـل عضـویت    
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ـ پانل از طر يانتخاب اعضا معموالً،اند). داشته  يریـ گنمونـه  قی
 ی. روش قضـاوت ردیگیانجام م یقضاوت ایدار هدف یراحتمالیغ

فرض استوار است که دانـش پژوهشـگر دربـاره جامعـه      نیبر ا
 باشـد یاسـتفاده مـ  پانـل قابـل   يکـردن اعضـا   نیچدست يبرا
)Keeney et al., 2005.( چهارپژوهش،  نیانجام ا يلذا، برا 

با اسـتفاده   ل،یپانل از خبرگان در رابطه با موضوعات به شرح ذ
 انتخاب شده است: ،یگلوله برف يبرداراز روش نمونه

 ،یبرگــان آگـاه بــه موضــوعات آموزشــ خ -1پانـل شــماره   •
 ی،و اجتماع یفرهنگ

 ی،برگان آگاه به موضوعات درمانخ -2پانل شماره  •
 ،يبرگـان آگـاه بـه موضـوعات اقتصـاد     خ -3پانل شـماره   •

 یی،ربنایز ،يو دامدار يکشاورز
 زیستی.محیطبرگان آگاه به موضوعات خ -4پانل شماره  •

 یتـا زمـان   تواندیم یدلف فرایند)، 2007( 1اچنینظر چ طبق
صـورت مـداوم تکـرار شـود     بـه  ردیـ که اجماع کامل صورت بگ

)2007Chien, -Chia .(2و گانــت فرتی، ســاحــالنیبــاا 
ـ )، لودو1979( 3)، بروکس1971( ) و کاسـتر  1997و  1994( 4گی

 يآورجمـع  ي)، معتقدند که سـه تکـرار بـرا   1999( 5و همکاران
 یبه اجماع در اکثر موارد کـاف  دنیرس يو برا ازیموردن اتاطالع
دلفی فازي سه بـار تکـرار    فرایندلذا، در این پژوهش نیز  است.

 ها حاصل گردد.شده تا همگرایی پاسخ
آوردن نظرات نهـایی خبرگـان در قالـب اعـداد      به دستپس از 

از  ،یمثلثـ  ياعـداد فـاز   6ییزدا يفاز يبراگانه فازي مثلثی، سه
طبـق معادلـه    ). ,2015Arazmjoo et al( 7روش مرکز ثقل

 استفاده شده است. 1شماره 
Crisp= l+2m+u )1معادله شماره (

4 
• l حداقل مقدار ارزیابی خبرگان براي معیار :j ام؛ 
• u حداکثر مقدار ارزیابی خبرگان براي معیار :j ام؛ 
• m میانگین مقدار ارزیابی خبرگان براي معیار :j ام 

ه قابـل مشـاهد   4ه در جـدول شـماره   نتایج حاصل از این مرحل
 است.

 هاوضعیت مطلوب و وزن شاخص. 4جدول 
Table 4. Desired status and weight of the 

indicators 

                                                      
1. Chia-Chien Hsu 
2. Cyphert and Gant 
3. Brooks 
4. Ludwig 
5. Custer, Scarcella & Stewart 
6. Defuzzification 
7. Center of gravity (COG) 

 ردیف
No. 

 شاخص
Indicator 

وزن 
 شاخص

Indicator 
weight 

وضــــعیت 
 مطلوب

Desirable 
situation 

1 
 درصد باسوادي جمعیت

Percentage of 
population literacy 

5 82.75 

2 

 تعداد مدارس متوسطه دوم
The number of 

second-level 
secondary schools 

4 77.96 

3 

 تعداد معلم متوسطه اول
Number of first 
high school 

teachers 

3 7.63 

4 

ـ تعداد مرب ـ   انی و  یمراکـز فن
 ياحرفه

The number of 
trainers for 
technical and 

vocational centers 

4 5.76 

5 

 نسبت استاد به دانشجو
The ratio of the 
teacher to the 

student 

5 2.12 

6 
 نمایس يهاتعداد سالن

The number of 
movie theaters 

5 0.99 

7 
 مارستانیتعداد تخت ب

The number of 
hospital beds 

5 18.3 

8 

و  یتعــداد مراکــز بهداشــت  
 یدرمان

The number of 
health centers 

5 1.48 

9 
 تعداد پزشک فوق تخصص

Number of 
Specialty doctors 

5 4.02 

10 
 اورژانس يهاگاهیتعداد پا

Number of 
emergency bases 

5 7.49 

11 

ــاغالن بخـــش   ــد شـ درصـ
 خدمات

Percentage of 
service sector 

employees 

5 53.72 

12 

 یتعــاون يهــاتعــداد شــرکت
 فعال

The number of 
active cooperative 

companies 

4 39.94 

 59.73 5 آهنطول انواع خطوط راه 13
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 ردیف
No. 

 شاخص
Indicator 

وزن 
 شاخص

Indicator 
weight 

وضــــعیت 
 مطلوب

Desirable 
situation 

The length of the 
railway lines 

14 
 هاطول بزرگراه

The length of the 
highways 

5 19.19 

15 
 نترنتیبه ا یدرصد دسترس

Percentage of 
Internet Access 

5 28.68 

16 

ــداد ا ــتگاهیتعــ ــاســ  يهــ
 ینشانآتش

The number of fire 
stations 

4 0.42 

17 

 يهـا پـروژه  تیـ ظرفدرصـد  
 يبرق باد

Percentage of wind 
power projects 

2 8.49 

18 

 يهـا پـروژه  تیـ ظرفدرصـد  
 يدیبرق خورش

Percentage of 
Solar Power 

Projects 

5 13.44 

19 
 نسبت انشعاب گاز به خانوار
Gas-to-household 

split ratio 
3 51.61 

20 

 (لیتر) نیسرانه مصرف بنز
Per capita gasoline 

consumption 
(Liters) 

3 272.80 

21 

 دیســرانه مصــرف نفــت ســف
 (لیتر)

Per capita 
consumption of 

kerosene (Liters) 

3 88.36 

22 

 (لیتر) سرانه مصرف نفت گاز
Per capita gas oil 

consumption 
(Liters) 

4 627.85 

23 

 نفــت کــورهســرانه مصــرف 
 (لیتر)

Per capita petrol 
(Liters) 

3 129.36 

 
آوردن شکاف میان وضعیت موجـود و وضـعیت    به دستجهت 

هــاي توسـعه اســتان سیســتان و بلوچســتان،  مطلـوب شــاخص 
قـرار داشـته و    یمتفـاوت  يهـا اسیها در مقشاخص کهییازآنجا

از  يآنها وجود ندارد، برا و مقایسه یحساب اتیامکان انجام عمل

 کیـ همـه آنهـا بـه     لیمتفاوت و تبد يهااسیبردن اثر مق نیب
بر دامنـه نمـره اسـتفاده شـده      یاستاندارد، از روش مبتن اسیمق

 3و  2بـه هـدف، معـادالت شـماره      جهبا تو ه،یرو نیاست. در ا
 ,.Ghadiri Masoum et al( مورداستفاده قرار گرفته است

2011.( 

x′ij =  
xij−xj

min

xj
max−xj

min )         2ه شماره (معادل  

x′ij)        3معادله شماره ( =  
xj
max−xij

xj
max−xj

min 

که به حـداکثر   ردیگیمورداستفاده قرار م یزمان 2معادله شماره 
هدف  با 3شاخص مدنظر باشد و معادله شماره  ای اریرساندن مع

ــهیکم ــازن ــمع يس ــ  اری ــرار م ــوردنظر مورداســتفاده ق ــگیم  ردی
)Ghadiri Masoum et al., 2011.( 

ها، تفاضل میان مقادیر مطلوب و پس از استانداردسازي شاخص
هـاي  اسـت. سـپس، وزن   شدهمحاسبه موجود براي هر شاخص

 ارائه گردیـد،  4ماره شدلفی که در جدول  فراینداز  آمدهدستبه
یت و ، اهمفراینددر مقدار شکاف ضرب شده است. با انجام این 

هـاي دیگـر،   یز نسبت به شاخصها ناولویت هر یک از شاخص
طبق نظر خبرگان مشخص شـده اسـت. نتـایج حاصـل از ایـن      

 باشد.می مشاهدهقابل 5مرحله در جدول شماره 
 

 هاشکاف وزنی وضعیت موجود و مطلوب شاخص. 5جدول  
Table 5. Weight gap of Available and desirable 

indicators 

 ردیف
No. 

 شاخص
Indicator 

ــکاف  شـــ
 وزنی

Weighted 
gap 

 اولویت
Priority 

1 
 درصد باسوادي جمعیت

Percentage of 
population literacy 

2.64 18 

2 

 تعداد مدارس متوسطه دوم
The number of 

second-level 
secondary schools 

2.67 15 

3 
 تعداد معلم متوسطه اول

Number of first high 
school teachers 

2.42 20 

4 

ــداد مرب ــتع ــ انی ــز فن و  یمراک
 ياحرفه

The number of 
trainers for technical 
and vocational 

centers 

2.54 17 
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 ردیف
No. 

 شاخص
Indicator 

ــکاف  شـــ
 وزنی

Weighted 
gap 

 اولویت
Priority 

5 

 نسبت استاد به دانشجو
The ratio of the 
teacher to the 

student 

3.25 6 

6 
 نمایس يهاتعداد سالن

The number of 
movie theaters 

4.17 4 

7 
 مارستانیتعداد تخت ب

The number of 
hospital beds 

3.11 10 

8 
 یو درمان یتعداد مراکز بهداشت

The number of 
health centers 

3.15 8 

9 
 تعداد پزشک فوق تخصص

Number of Specialty 
doctors 

2.59 16 

10 
 اورژانس يهاگاهیتعداد پا

Number of 
emergency bases 

2.74 13 

11 

 درصد شاغالن بخش خدمات
Percentage of 
service sector 

employees 

2.43 19 

12 

 فعال یتعاون يهاتعداد شرکت
The number of 
active cooperative 

companies 

2.86 11 

13 
 آهنطول انواع خطوط راه

The length of the 
railway lines 

5.23 1 

14 
 هاطول بزرگراه

The length of the 
highways 

3.18 7 

15 
 نترنتیبه ا یدرصد دسترس

Percentage of 
Internet Access 

2.76 12 

16 
 ینشانآتش يهاستگاهیتعداد ا

The number of fire 
stations 

3.14 9 

17 

بـرق   يهاپروژه تیظرفدرصد 
 يباد

Percentage of wind 
power projects 

0.77 21 

18 

بـرق   يهاپروژه تیظرفدرصد 
 يدیخورش

Percentage of Solar 
Power Projects 

0.37 22 

 ردیف
No. 

 شاخص
Indicator 

ــکاف  شـــ
 وزنی

Weighted 
gap 

 اولویت
Priority 

19 
 نسبت انشعاب گاز به خانوار
Gas-to-household 

split ratio 
0.30 23 

20 

 (لیتر) نیسرانه مصرف بنز
Per capita gasoline 

consumption 
(Liters) 

4.52 3 

21 

 (لیتر) دیسرانه مصرف نفت سف
Per capita 
consumption of 

kerosene (Liters) 

5.20 2 

22 

 (لیتر) نفت گاز سرانه مصرف
Per capita gas oil 

consumption 
(Liters) 

2.71 14 

23 
 (لیتر) سرانه مصرف نفت کوره

Per capita petrol 
(Liters) 

3.47 5 

 
هاي تحصیلی آموزش ها و زیرگروهبندي گروهجهت اولویت

عالی در راستاي توسعه پایدار اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان، از    
استفاده شـده اسـت.   » AHP1تحلیلی مراتبسلسلهروند «روش 
 يادهیـ چیپ ماتیمناسب جهت اتخاذ تصم ی، روشAHPروش 

 تیـ فیدر آن از جـنس ک  يریگمیتصم عواملاست که عناصر و 
نمود. در  لیتبد تیآنها را به جنس کم توانیم یسختبوده و به

از  یمراتبـ سلسـله  ای ياخوشه يساختار جادیروش پس از ا نیا
 سـه ی)، مقاهـا نـه یو گز ارهـا ی(هـدف، مع  ،يریـ گمیعناصر تصم

ـ ترت نیکه بد ردیپذیهر سطح از عناصر صورت م يدودوبه  بی
منظور حصول و به نییسطح تع ایخوشه  کیوزن هر عنصر در 

بـه هـدف    یابیجهـت دسـت   شـده نیـی از ثبات اوزان تع نانیاطم
 گــرددیآنهــا مــ يمــوردنظر، اقــدام بــه محاســبه نــرخ ســازگار

)Aghayi & Maziar, 2007.( 
 است: ریحل زعموماً شامل مرا یمراتب گروهسلسله فرایند

ــروه لیتشــک .1 ــاگ ــراســازمیتصــم يه ــدانجــام  ي: ب  فراین
مشـخص   سازمیتصم يهاگروه دیابتدا با ،یمراتب گروهسلسله

 يبـرا  تـوان یشروع شود. مـ  يریگمیتصم فرایندشوند و سپس 
 يمتعـدد  يهـا مراتب و توافق بـر سـر آن از روش  سلسله جادیا

روش  ،يطوفـان مغـز   ریـ نظ ،یگروه میجهت مؤثر کردن تصم

                                                      
1. Analytical Hierarchy Process 
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 & Sepahvand( اسـتفاده کـرد   یگروه اسم کیو تکن یفدل
Arefnejad, 2013.( 

 یمراتبهساختار سلسل لی: تشکیمراتبساختار سلسله لیتشک .2
مهـم   اریبسـ  ،يریـ گمیتصم فرایند یعنوان ابزار کمکبه حیصح

و  سـه یقاعوامـل مـورد م   م،یمراتـب تصـم  است. درخت سلسـله 
ـ مـورد ارز  بیرق يهانهیگز  دهـد یرا نشـان مـ   میدر تصـم  یابی

)Sepahvand & Arefnejad, 2013.( 
 ریاز مقـاد  یزوجـ  سـات یمقا لی: تشکیزوج ساتیانجام مقا .3

نسبت بـه   نهیهر گز ینسب تیاهم سهیمقا يبرا 9 یال 1مطلق 
 & Aghayi( شـود یاستفاده مـ  کسانیدر سطح  گرید نهیگز

Maziar, 2007.( 
هـا نسـبت بـه    شـاخص  ینسـب  تیـ درجـه اهم  6شماره  جدول

 .دهدیرا نشان م گریکدی
 

مراتبی ها جهت تحلیل سلسلهدرجه اهمیت نسبی شاخص. 6جدول 
)Aghayi & Maziar, 2007( 

Table 6. The degree of relative importance of 
indicators for analyzing hierarchy (Aghayi & 

Maziar, 2007) 
 درجه اهمیت نسبی

Degree of relative 
importance 

 هامقایسه نسبی شاخص
Relative Comparison 

of Indicators 

 مساوي 1
Equal 

 اهمیت ضعیف 3
Poor importance 

 اهمیت قوي 5
Strong importance 

7 
 اهمیت خیلی قوي
Very strong 
importance 

 اهمیت مطلق 9
Absolute Importance 

 

ـ   يهـا ارزش انگریب 8و  6و  4و  2 ازاتیضمناً، امت  نیواسـطه ب
ـ از آنها ن تواندیم رندهیگمیو تصم باشندیفوق م يهاقضاوت  زی

در هـر   سیاز هـر مـاتر   ییاوزان نهـا  بیترت نیبد استفاده کند.
بـردار   کیـ تکن لیـ متفاوت از قب يهاکیسطح با استفاده از تکن

. شـود یشده محاسبه م نیمجذورات وز نیکمتر کیتکن ای ژهیو
آمده از هـر  دستبه يهاوزن بیحاصل از ترک ،ییبردار وزن نها

ـ ا يسطح خواهد بود. در اجرا  زارافـ بـه کمـک نـرم    ،فراینـد  نی
 شـود یانجـام مـ   یبـه آسـان   یزوجـ  ساتی، مقا1سیاکسپرت چو

)Aghayi & Maziar, 2007.( 
                                                      
1. Expert Choice 

ه نفر خبره استفاد 20گیري نهایی، از نظرات تعداد جهت تصمیم
ــور،   ــدین منظ ــهپرســششــده اســت. ب ــی  نام مقایســات زوج

ر و در اختیار خبرگـان گذاشـته شـده اسـت. سـاختا      شدهیطراح
 نمایش داده شده 3مراتبی این پژوهش در نمودار شماره سلسله
ه بنسبت  یآموزش عال یلیتحص يهاگروه یزوج سهیمقااست. 

 7ره که توسط خبرگان انجام گردیده نیز در جدول شما گریکدی
 است. مشاهدهقابل

ـ تجزنتایج حاصـل از   افـزار  هـا کـه توسـط نـرم    داده لیـ وتحلهی
 5و  4اکسپرت چویس انجـام گردیـده، در نمودارهـاي شـماره     

 و 7کـه جـدول شـماره     گونـه همـان نمایش داده شـده اسـت.   
دهند، نرخ ناسـازگاري بـراي   نشان می 5و  4نمودارهاي شماره 

کـه   0٫09هاي زوجی این پژوهش عبارت است از مقدار مقایسه
شـاخص نـرخ    بـا کمـک  باشـد؛ لـذا   می 0٫1این مقدار کمتر از 

ورد م ساتیمقا سیماتر يبرد که سازگار یتوان پیم يناسازگار
 باشند.یم قبولبوده و قابل دییتأ
 

 
هاي تحصیلی مراتبی براي زیرگروهنتایج تحلیل سلسله .4نمودار 

 آموزش عالی
Chart 4. Hierarchy Analytic Results for Higher 

Education Subgroups 
 

 
هاي تحصیلی مراتبی براي گروهنتایج تحلیل سلسله. 5نمودار 

 آموزش عالی
Figure 5. Hierarchy Analysis Results for Higher 

Education Institutions 
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 هاي آموزشیو زیرگروه هابندي گروهمراتبی براي اولویتساختار سلسله. 3نمودار 
Chart 3. Hierarchical structure to prioritize Educational groups and subgroups 

 
 هاي تحصیلی آموزش عالی نسبت به یکدیگرمقایسه زوجی گروه .7جدول 

Table 7. Comparison of the paired groups of higher education relative to each other 
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 یتیعلوم ترب
Educational Science 

1 3 5 6 3 5 2 4 

 و هنر یعلوم انسان
Humanities and Art 

 1 6 7 2 6 3 5 

 و حقوق یبازرگان ،یعلوم اجتماع
Social Sciences, Business, 

and Law  
  1 2 5 3 4 2 

 وتریو کامپ یاضیعلوم، ر
Science, Mathematics, and 

Computer  
   1 6 3 5 2 

 و ساخت دیتول ،یمهندس
Engineering, Production, 

and manufacturing  
    1 8 4 4 

 یو دامپزشک يکشاورز
Agriculture and Veterinary 

     1 6 2 

 (بهزیستی) بهداشت و رفاه
Health and well-being 

      1 5 

 خدمات
Services 

       1 

 0٫09نرخ ناسازگاري: 

 هاي آموزشیبندي گروهاولویت
Prioritize educational groups 

 Aعلوم تربیتی  
Education
al Science 

علوم انسانی و 
 B هنر

Humanitie
s and Art 

علوم اجتماعی، 
 Cبازرگانی و حقوق 

Social 
Sciences, 

Business, and 
Law  

علوم، ریاضی و 
 Dکامپیوتر 

Science, 
Mathematics, 
and Computer  

مهندسی، تولید و 
 Eساخت 

Engineering, 
Production, 

and 
manufacturing  

کشاورزي و 
 Fدامپزشکی 

Agricultur
e and 

Veterinary 

بهداشت و 
 Gرفاه 

Health 
and 

well-
being 

 Hخدمات 
Service
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A1  B1  B2  C1  C2  C3  C4  D1  D2  D3  D4  E1  E2  E3  F1  F2  G1  G2  H1  H2  H3  H4  
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افـــزار هـــا در نـــرمداده لیـــوتحلهیـــتجزنتـــایج حاصـــل از 
 مشـاهده قابـل نیـز   9و  8ول شـماره  چـویس، در جـدا  اکسپرت

 باشد.می
 یلیتحص يهارگروهیز يبرا یمراتبسلسله لیتحل جینتا. 8جدول 

 یآموزش عال
Table 8. Analytical Hierarchy Results for Higher 

Education Subgroups 
 اولویت

Priority 
 کد

Code 
 زیرگروه آموزشی

Educational subgroup 

1 B1 
 هنر
Art 

2 A1 
 یتیو علوم ترب معلمتیترب

Teacher Training and 
Education 

3 E1 
 یمهندس يهاو حرفه یمهندس

Engineering and 
engineering professions 

4 E2 
 يصنعت و فراور

Industry and processing 

5 G1 
 بهداشت
Health 

6 B2 
 یعلوم انسان

Humanities 

7 E3 
 )يو ساختمان (ساز يمعمار

Architecture and building 

8 G2 
 یخدمات بهداشت

Health Services 

9 F1 
 التیو ش يجنگلدار ،يکشاورز

Agriculture, Forestry, and 
Fisheries  

10 H3 
 زیستحفاظت از محیط

Environmental Protection 

11 D4 
 وتریعلوم کامپ

Computer Science 

12 C3 
 يو علوم ادار یبازرگان

Business and 
Administrative Sciences 

13 H1 
 یخدمات شخص

Personal services 

14 C2 
 یرسانو اطالع ينگارروزنامه

Journalism and 
Information 

15 C1 
 يو رفتار یعلوم اجتماع

Social Sciences and 
Behavioral Sciences 

 اولویت
Priority 

 کد
Code 

 زیرگروه آموزشی
Educational subgroup 

16 F2 
 یدامپزشک

Veterinary 

17 D1 
 )یستی(ز یاتیعلوم ح

Life sciences 

18 H2 
 ونقلخدمات حمل

Transportation services 

19 C4 
 حقوق
Law 

20 D2 
 )یعی(طب یکیزیعلوم ف

Physical Sciences 

21 H4 
 یتیخدمات امن

Security services 

22 D3 
 و آمار اتیاضیر

Mathematics and Statistics 
 

 یلیتحص يهاگروه يبرا یمراتبسلسله لیتحل جینتا. 9جدول 
 یآموزش عال

Table 9. Analytical Hierarchy Results for Higher 
Education Groups 

 اولویت
Priority 

 کد
Code 

 گروه آموزشی
Educational Group 

1 E 
 و ساخت دیتول ،یمهندس

Engineering, Production, 
and manufacturing 

2 B 
 و هنر یانسانعلوم 

Humanities and Art 

3 A 
 یتیعلوم ترب

Educational Science 

4 G 
 )یستیبهداشت و رفاه (بهز

Health and well-being 

5 H 
 خدمات

Services 

6 C 
 و حقوق یبازرگان ،یعلوم اجتماع

Social Sciences, Business, 
and Law 

7 D 
 وتریو کامپ یاضیعلوم، ر

Science, Mathematics, and 
Computer 

8 F 
 یو دامپزشک يکشاورز

Agriculture and Veterinary 
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 يریگجهیبحث و نت
هاي کشورهاي مختلف جهان بوده توسعه همواره یکی از آرمان

 هـاي توسـعه وجـود   اما با وجود امیدهاي فراوانی که به برنامـه 
 همـراه نبـوده  ها با موفقیت چشـمگیري  داشته، عمالً این برنامه

طـرح  ماست. لذا، براي رفع این مشکل، الگوهاي توسعه پایـدار  
و  شده است. توسعه پایدار نیازمند بستري است کـه رشـد علـم   
هم فناوري و تربیت نیروي متخصص و کارآمد آن بسـتر را فـرا  

 نماید.می
 ا فقرامروزه بیش از هر زمان دیگري در تاریخ بشر، ثروت ی

 ها دارد و تمرکز ثروتیت آموزش عالی آنها بستگی به کیفملت
کمتـر   روزروزبـه وري ها، وسایل و فناها، زمینکارخانهجهانی بر 

و کاردانی مـردم بـه شـکل     ، مهارتشود و در مقابل، دانشمی
ــده ــدا مــی فزاین ــاتی پی ــد. اي در اقتصــاد جهــانی نقــش حی کن

 ازجملـه ، توسـعه درحـال ، آموزش عالی در کشورهاي وجودنیباا
هـاي زیـادي روبـرو اسـت. در ایـن کشـورها،       ران، با چـالش ای

ها با حجم زیادي از متقاضیان ورود بـه آمـوزش عـالی    دانشگاه
هـا بـراي تـأمین مـالی     روبرو هستند و از سـوي دیگـر، دولـت   

باشند. از هاي فراوانی مواجه میها با محدودیتنیازهاي دانشگاه
شد آمـوزش عـالی،   ا رتوانند متناسب بها نمیسوي دیگر، دولت

ف در جهت حفظ کیفیت و هدایت آموزش عالی در راستاي اهدا
زار توسعه کشور گام بردارند. همچنین، عدم وجود کشـش در بـا  

ــش  ــراي جــذب دان ــراوان آمــوزش عــالی،  کــار ب آموختگــان ف
 هایی را براي اشتغال آنان ایجاد کرده است.نگرانی

 یلیتحصـ  يهاگروه تیاولو نییتعاین پژوهش که با هدف 
و  ســتانیاســتان س داریــتوســعه پا در راســتاي یآمــوزش عــال

هاي مدل بـومی توسـعه پایـدار    ، از شاخصشدهانجام بلوچستان
استان سیستان و بلوچستان استفاده کرده است. وضعیت موجود 

شاخص توسعه پایدار از سالنامه آماري استان سیستان  23براي 
مشـخص نمـودن    منظوربهو بلوچستان استخراج گردیده است. 

پانـل   4هاي توسـعه پایـدار اسـتان، از    وضعیت مطلوب شاخص
خبرگان و روش دلفی فازي استفاده شده است. سپس، تفاضـل  

 شـده محاسبهاعداد مربوط به وضعیت موجود و وضعیت مطلوب 
هاي توسعه، جهت بندي شاخصو نتایج نهایی به همراه اولویت

است. خبرگـان، بـا در    قرارگرفته مرحله بعدي در اختیار خبرگان
مقایسـه   نامـه پرسـش نظر گرفتن نتایج مرحله قبل و با کمـک  

هـاي تحصـیلی   اهمیت گروه در خصوصزوجی، نظرات خود را 
ـ درنهاانـد.  هـاي آن بیـان نمـوده   آموزش عالی و زیرگـروه  ، تی

افـزار  و بـه کمـک نـرم    AHPهـا بـا روش   داده لیوتحلهیتجز
ید. نتایج نهایی این پـژوهش نشـان   اکسپرت چویس انجام گرد

دهد که در راستاي توسعه پایدار استان سیستان و بلوچستان می
مهندسی، «و با توجه به مدل بومی توسعه استان، گروه آموزشی 

علــوم «داراي اولویــت اول، گــروه آموزشــی » تولیــد و ســاخت
علــوم «و گــروه آموزشــی  داراي اولویــت دوم» انســانی و هنــر

باشــد. همچنــین، زیرگــروه اي اولویــت ســوم مــیدار» تربیتــی
داراي اولویـــت اول، زیرگـــروه آموزشـــی » هنـــر«آموزشـــی 

و زیرگـروه   داراي اولویـت دوم » و علـوم تربیتـی   معلـم تیترب«
نیز در اولویت سـوم  » هاي مهندسیمهندسی و حرفه«آموزشی 

 باشد.می
گردد که براي کمک به توسعه پایـدار  بنابراین، پیشنهاد می

و نیـز جلـوگیري از سـرگردانی و     تان سیسـتان و بلوچسـتان  اس
ــارغ ــی ف ــت بالتکلیف ــالی، اولوی ــوزش ع ــیالن آم ــاي التحص ه

ریـزان آمـوزش   برنامـه  موردتوجهدر این پژوهش  شدهمشخص
گـذاري اصـولی در ایـن بخـش     عالی استان قرار بگیرد. سرمایه

دام هاي آینده و اق، ایجاد امکانات و تسهیالت براي نسلدرواقع
رود. انجام این نوع از صحیح در جهت توسعه پایدار به شمار می

هـاي دولتـی و   ریزي نیز نیازمند همکاري نزدیک دانشگاهبرنامه
ها و هدر رفتن منابع مـادي  کاريباشد تا از موازيی میردولتیغ

گـردد کـه   و انسانی جلـوگیري گـردد. همچنـین، پیشـنهاد مـی     
توانــد آموزشــی کــه مــی هــايهــاي درســی و فعالیــتبرنامــه

ها و دانـش مربـوط بـه    ها، مهارتدانشجویان را در زمینه ارزش
توسعه پایدار توانمند سازد، توسعه یابد. تقویت ارتباط بـا بخـش   

هایی که بـه  تجاري، اجتماعی، جامعه مدنی، دولت و سایر گروه
توانـد باعـث ایجـاد    دنبال تحقق توسعه پایدار هسـتند نیـز مـی   

ر امر توسعه پایدار استان سیستان و بلوچستان گردد. افزایی دهم
هـایی مشـابه ایـن    گـردد کـه پـژوهش   ، پیشـنهاد مـی  تیدرنها

 .هاي کشور نیز انجام گرددپژوهش، براي سایر استان
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