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رفع نيازهاي فني براي هاي مهندسي در ايران بررسي اولويتهاي رشته

  AHP روشجامعه با استفاده از 
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3و فاطمه محمدي 
  

  

و نيازمند تربيت نيروي متخصص است  ،جامعه ما با توجه به پيشرفتهاي سريع در زمينه علوم و فناوري ،امروزه :چكيده

ضمن اينكه داشتن نيروهاي  بود، تر نباشد، كمتر هم نخواهددر حيات يك جامعه اگر از نيازهاي طبيعي مهم امر اين

  ريزي صحيح و توانند از طريق برنامه دولتها مي خصوص،در اين . شودجامعه مي اقتدار بي نيازي و موجبمتخصص 

ينه از ابزار و امكانات موجود گامي بلند در جهت ترقي و تعالي همه جانبه و پرورش استعدادهاي جوان و نيز استفاده به

، در اين پژوهش سعي براي صنعتي شدن يك جامعه يهاي مهندسبا توجه به اهميت تخصص در رشته .جامعه بردارند

يازهاي ن شناساييبه دولت و جامعه در  ،ايرانكشور هاي مهندسي رايج در با بررسي اهميت و اولويت رشته شده است تا

براي رسيدن به اين هدف، . دشواستفاده بهينه از منابع موجود كمك نيز جامعه و برطرف كردن چالشهاي نظام آموزشي و 

جبران كمبود نيروي انساني در  از جمله نيازمندي جامعه،، زمان بايد در نظر گرفته شودچندين معيار به طور هم

براي در نظرگرفتن  .غيره و امكانات موجود نظر گرفتن پتانسيلها و در ن،كارشناسا ديدگاههايتوجه به  قسمتهاي مختلف،

 انادتآوري شده از سوي اسبا توجه به نظريات جمع يند تحليل سلسله مراتبي استفاده شده است واكليه اين معيارها از فر

مقايسه مهندسي در ايران هاي اولويت هر يك از رشته خصوصبا دقت بااليي در  كارشناسان اين معيارها بررسي و و

  .استاولويت در اين شاخه از فنون به چه ترتيبي ه است كه دشمشخص  ،در نهايت وصورت گرفته 

  

  

  AHP. يند سلسله مراتبياهاي مهندسي،رتبه بندي، فر رشته :هاي كليدي واژه
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 مقدمه .1

ها لي از زمينهدر خي و ه استشددولت كمرنگ  صنعت و دانشگاه،ميان ديگر مرزهاي سنتي  ،امروزه

گانه عنوان مارپيچ سهاز آن به كهمرز  نهادهاي مذكور را از يكديگر تميز داد  و توان حدبه آساني نمي

 و شودصنعت محسوب مي بخشي از قلمرو دانشگاه .]1[شوددولت نام برده ميـ صنعت  ـ دانشگاه

تواند توليد شده در دانشگاهها مي دانش .]2[حساب آوردتوان بهقسمتي از قلمرو صنعت را دانشگاه مي

موفقيتهاي اقتصادي هر كشور تا حد زيادي وابسته  و ]3[دشويك مزيت رقابتي براي صنعت محسوب 

 بيش در جوامع مختلف اهداف كلي و عالي كم وآموزش .]4[دانشگاهي است به تحقيقات علمي و

  :]5[كنداي را به شرح زير دنبال مياساسي مشخص شده

پژوهشهاي بنيادي، علمي وكاربردي به منظور پيشرفت وگسترش علم و دانش در  دادن جامان .الف

  ؛هجامع

   ؛متخصص وكارآمد مورد نياز بخشهاي مختلف جامعه تأمين نيروي انساني ماهر، تربيت و. ب

   .اعتالي سطح فرهنگي جامعه فرهنگي و تسهيل تحقق اهداف اجتماعي و .پ

روشني در زمينه راهبردهاي مورد نياز براي آگاه ساختن دانشجويان انداز بيشتر دانشگاهها چشم

 تأمين نيروي انساني ماهر از آنجا كه تربيت و]. 6[آينده صنعت ندارند خود در خصوص نيازهاي حال و

 و جلوگيري از استعمار رفع نيازهاي جامعه،كاهش وابستگي، بيكاري، و فقر كاهشو متخصص بر 

 در ،لذا و داهميت خاصي داربررسي اين موضوع  ،استتأثيرگذار عوامل ديگر  بسياري از جويي وسلطه

تا مشخص شود  بررسي شده استاولويت بندي تخصصهاي شاخه مهندسي  در خصوصاين پژوهش 

  .  است در چه حدينياز جامعه به اين تخصصها 

 دولتها سويي از به مطالعات گسترده و دقيق از يك طرف داشتن شغلي مطلوب و مورد نياز جامعه

گيرنده نيز بايد آگاهي  فرد تصميم ديگر، وابسته است و از طرفجامعه نياز  گانعنوان معرفي كنند به

كه دولتها با توجه به تحقيقات خود نيازمندي جامعه را  اين معندب ؛الزم را در اين زمينه داشته باشد

هايش از يتوجه به عالقه و استعداد و توانايگيرنده با  كنند و فرد تصميم به مشاغل مورد نظر اعالم مي

عنوان اعالم دولتها به ،بدين منظور. كند جامعه گزينه مطلوب را انتخاب ميمشاغل مورد نياز بين 

ثر ؤعنوان يكي از عوامل ماي مورد نظر به مشاغل حرفه شناساييكننده اين نياز به دنبال روشي براي 

براي پيدا كردن و رفع اين نيازها دولتها بايد بدانند هر تخصص از طرفي،  .هستندبر آينده كشورشان 

 ،البته] . 7[استو تا چه اندازه براي هر رشته  قدرگذارد و مقدار اين تأثير چ اي تأثير مي ر چه حوزهب

از . كند تغيير مي نيز براي هر جامعه متفاوت است و با گذر زمانگوناگون  ينيازمندي به تخصصها

 نياز تواند به برقراري ارتباط بين دانشگاه وطريق ايجاد ساختارهاي انگيزشي مي دولت از ،طرفي

هاي مربوط حمايت و با ترغيب  رشته از تواند دولت با آگاهي از نيازهاي خود مي ].8[ندكجامعه كمك 
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، در پژوهش حاضر بدين منظور. ها به حل مشكالت جامعه كمك كند افراد به تحصيل در اين رشته

گيرنده  با ارائه روشي مناسب براي تشخيص اين نياز هم به دولت و هم به افراد تصميم ه استدشعي س

  . دشوبراي ادامه تحصيل كمك 

اما با توجه به  ،ندداراي  براي پيشرفت يك جامعه تمام علوم و فنون در جاي خود اهميت ويژه

هاي  هاي جديد، رشتهيبه فناورهاي صنعتي و نياز بشر  رشد نمايي علم و پيشرفت جوامع در زمينه

با در نظر گرفتن نيازمندي جامعه ما به  ،همچنين. اي پيدا كرده است فني و مهندسي جايگاه ويژه

هاي فني و  اولويتهاي رشتهو اين پژوهش بر اين شاخه از علم تمركز  در گرايشهاي فني و مهندسي،

، بررسي ر گرفتن وضعيت كنوني ايرانمهندسي رايج، براي دستيابي به يك جامعه صنعتي با در نظ

  .است شده

گيرنده با معيارهاي مختلفي مواجه و ناچار شود از  گيري ممكن است كه تصميم ك تصميميدر 

در اين  شده در چنين شرايطي بايد از روشهاي مطرح و ندكبين چندين گزينه بهترين آنها را انتخاب 

AHP ليل سلسله مراتبييند تحاكي از اين روشها فري. زمينه بهره جست
1

روش تحليل سلسله . است 

توماس ال  1980گيري چند منظوره است كه در سال  ترين فنون تصميم مراتبي يكي از معروف

گيري با چند گزينه رقيب و معيار  اين روش هنگامي كه عمل تصميم .دركابداع آن را ساعتي 

يند تحليل سلسله مراتبي تركيب معيارهاي افر]. 9[دشوتواند استفاده  مي ،روسته ب گيري رو تصميم

در اينجا معيارهاي كيفي همان  .سازد پذير مي ي را به طور همزمان امكانكيفي همراه با معيارهاي كم

شرايط نيروي  ي در نظر داشتن تعداد ومعيارهاي كم مهندسي مورد نياز است و هاي فني ورشته

هاي  ها و معيار بر مقايسه زوجي يا دودويي گزينه اساس روش تحليل سلسله مراتبي. انساني است

است و اين  زاني گيرندگان آوري اطالعات از تصميم اي به جمع براي چنين مقايسه و گيري است تصميم

روي  فقط بردهد تا فارغ از هرگونه نفوذ و مزاحمت خارجي  گيرندگان اين امكان را مي امر به تصميم

در اين پژوهش پاسخ دهندگان مقايسات را بين دو رشته فني . دنكز كنمقايسه دو معيار يا گزينه تمر

پتانسيلهاي موجود در جامعه  با در نظر داشتن كمبودهاي جامعه و ،البته اند كهنجام دادهمهندسي ا و

پاسخ دهندگان از ميان اعضاي هيئت  ،براي اين منظور. بوده است نه بر مبناي عاليق شخصيشان و

مديران اجرايي در امور آموزشي يا افرادي كه در  سال و 10سابقه آموزشي بيش از  علمي دانشگاه با

عالوه بر مقايسه دودويي، در فرايند تحليل سلسله  .اندانتخاب شده ،ندبودصنايع مختلف صاحبنظر 

سنجد و به عوامل ديگر توجه  دو عامل را نسبت به هم مي فقطدهنده  دليل اينكه پاسخمراتبي به

____________________________________________________________________ 
 

1. Analytic Hierarchy Process (AHP) 
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گيري را منطقي  يند تصميماآورد و فر اطالعات ارزشمندي را براي مسئله مورد بررسي فراهم مي ،ندارد

مختلف با كيفيت بااليي مورد استفاده قرار  هايگيري با تجزيه و تحليل نظر عمل تصميم سازد و مي

  .]10[گيرد مي

ادبيات موضوع مطرح بخش دوم مرور در  :ن شرح سازمان يافته استديبا اين مقدمه بقيه مقاله ب

 هاست كه با جزئيات كامل ذكر تحقيق و تحليل داده روششده است و بخش سوم شامل دو قسمت 

و در بخش پنجم نيز نتايج حاصل  اجرايند روي يك نمونه واقعي اشده است و در بخش چهارم اين فر

  . ه استشد بررسي و پيشنهادهايي براي آينده ارائه 

  

   اتيادب مرور .2

 ،هادانشكده ،عالينظام آموزش مطالعاتي كه در آنها .1 :صورت انجام شده استيات به دو مرور ادب

ر باره مطالعاتي كه در آنها د. 2 اند،شدهبندي و معرفي گروههاي آموزشي و گرايشهاي آموزشي رتبه

  زمينهدر دسته اول مطالعاتي در . شده استخصوص شاخه مهندسي بررسي به رشته و انتخاب 

  تبيين جايگاه آن جمله بررسي و ايران انجام شده است، ازكشور جايگاه آموزشي  بندي وهرتب

در مقاله خود به لزوم توجه به  و اندهادانجام دآن را نيازي  عالي ايران در جهان كه مدهوشي وآموزش

 31 وضعيت آموزشي ايران، وضعيت آموزشي دركنار جايگاه آن در جهان تأكيد و وضعيت آموزشي و

  ].5[اندبررسي كرده كشور ديگر را تحليل و

برخي از آنها  .نظريات متفاوتي وجود دارد آن، اجرايرتبه بندي دانشگاهها و چگونگي  خصوصدر 

 و شودبندي موجب رقابت ناسالم بين دانشگاهها ميكه رتبه است معتقد )2001( از جمله كي برهني

 ،مقابل در .بندي تنظيم كننداساس معيارهاي رتبه را بركنند فعاليتهاي خود دانشگاهها تالش مي

دانشگاهها  عالي وبهبود كيفيت مؤسسات آموزش موجببندي را رتبه) 1381( افرادي چون دادرس

عالي سسات آموزشؤم اهداف دانشگاهها وبه  با توجهبندي كيفي بايد رتبهكه معتقدند  دانند ومي

  .انجام شود

 ،در نهايت حركت دانشگاهها به سمت يك بافت رقابتي و را عامل شتاب و بنديگروهي ديگر رتبه

  .]11[دانندافزايش كارايي آنها مي

ايران  كشور دركه و بايد گفت  مرسيميها بندي دانشكدهبندي دانشگاهها به رتبهبهتبعد از ر

معيار، براي  149اساس  بر 1377اي پزشكي در سال هبندي دانشكدهتحقيقات منسجمي در باره رتبه

بندي گروههاي آموزشي رتبه خصوص ديگر مطالعات انجام شده در اين از .است هشددانشگاه انجام  38

از بعد آموزشي و در سطح كارشناسي با استفاده از ) گروه 34(بندي گروه آموزشي رياضي رتبه و است

 ديگري پژوهشدر . ]12[است بوده آنها كارايي تعيينبراي  هاداده پوششي مدلهاي مختلف تحليل
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 از استفاده با كشور صنايع مهندسي آموختگاندانش تخصصي توانمنديهاي بنديرتبه و بنديطبقه

اساس  براند، آن را انجام دادهرهبري  اين پژوهش كه تسحيري ودر  .است بررسي شده  AHPروش

  .]13[است رت گرفتهصوبندي تخصصهاي اين رشته محتواي آموزشي رشته مهندسي صنايع، رتبه

از نقاط قوت اين  .انجام گرفت 2001در دانشگاههاي چين در سال  AHPبندي به روش رتبه

گورمن  ،همچنين .]5[ستوزن آنها بار نظرخواهي در خصوص شاخصها و بندي استفاده از دورتبه

اساس رشته  سسات آموزشي برتر برؤباره تعيين م در ،2002تا  1987طبق تحقيقاتي در بازه زماني 

كه در  است 2010در سال  راد، نادري و سلطانياز ديگر مقاله موجود در اين زمينه . ده استكراقدام 

با استفاده از  ،سپس و بنديهاي دانشگاهي به وسيله يكي از روشهاي داده كاوي دسته آن كليه رشته

  .] 7[اند بندي شده رتبه AHPالگوريتم سلسله مراتبي 

روند اصلي كه ابتدا بايد گفت  .استهاي شاخه مهندسي ثير رشتهأت شامل تدسته دوم تحقيقا

، "ايمهندسي حرفه"و نيمه اول قرن بيستم به مقرن نوزده :] 14[صورتآموزش مهندسي به سه 

دسته  "مولد مهندسي كارآفرين و"يكم به  و قرن بيست و "مهندسي علمي"نيمه دوم قرن بيستم به 

  .شودبندي مي

ساماندهي مجدد آموزش مهندسي براي برآوردن الزامات صنعت بر  1990فنالند از دهه در كشور 

 جامعه و نمايندگان صنعت، رادر كشور سوئد اين كار  ].15[تاس شدهكيد أت 2010اروپا در دهه 

از طريق ارائه نيز  مديريت آموزش مهندسي و ريزي وبرنامه اي در سطوح مختلفسازمانهاي حرفه

  ] .16[دادنددروس دانشگاهي انجام مستقيم در 

تنها راه تحقق  كه دانشگاه واشنگتن شرقي و  دانشگاه پلي تكنيك هلسينكي نشان داد ياههتجرب

بلند مدت بين صنعت و  هاي مهندسي همكاري سيستماتيك والزامات جديد در يادگيري رشته

  ] .17و15[دانشگاه است 

آموزش مهندسي با توجه به نيازهاي صنعت در  الزامات خصوصدررا تحقيق ارزشمند ديگري 

بين  موجود در اين مطالعه مشكالت .دادندانجام  1390در سال  كشور ايران مطهري نژاد و همكاران

دانشگاه  بهبود روابط صنعت و و آموختگان مهندسيدانشگاه، ويژگيها و شايستگيهاي دانش صنعت و

  ].  18[است  بررسي شده

گروه  هايرشتهتمركز بيشتر بر  ، در اين پژوهشژوهشهاي ارزشمند قبليضمن ارج نهادن به پ

 ،عبارتيه ب ده شده است؛سنجي ه و موقعيت آنها نسبت به يكديگر در شرايط فعلي بودفني و مهندسي 

اهميت آن  هاي مهندسي واز رشته يككمبود نيروي متخصص در هر  با در نظر داشتن نياز جامعه و

هدايت آنها به سمت نياز جامعه اعالم  در پذيرش دانشجو و رشتهان، اولويتهاي اين در شرايط فعلي اير

هايي است كه رشته تحصيل در برايهزينه  كيد جلوگيري از هدر رفتن وقت وأاين ت دليل. است شده
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هدايت نيروي انساني  ارتي، در شرايط فعلي اشباع شده است وبعه جامعه نياز مبرمي به آن ندارد يا ب

كرده نيز كاهش قشر تحصيل يان اين ايده آمار بيكاري دربكه با  هاي مورد نياز استه سمت رشتهب

بندي گروههاي عالي، رتبهبندي در نظام آموزشترين حالت براي رتبهضمن اينكه مناسب. يابد

اساس  بندي براست كه اگر رتبه نتايج مطالعات در اين زمينه حاكي از اين امر . ]11[استآموزشي 

توان از نتايج آن حداكثر استفاده را مي آموزشي دانشگاهها صورت پذيرد، )يهارشته( يگروهها

  .]5[برد

  

   روش پژوهش .3

 ـ به صورت تشريحي پژوهش روشسازي شده در شاخه فني و مهندسي و  اين تحقيق يك نمونه پياده

بناي تحقيقات است كه بر م نمونه مطالعاتي اين تحقيق شامل هشت گروه اصلي. است بوده ميداني

و از طريق بررسي گزارشهاي چاپ شده از سوي دولت  استتعيين شده  پيشين در اين زمينه

 .ساختاريافته تأييد شده است ياهيك سري از گزارش به وسيلهها  استخراج و اعتبار اين معيار

مجموعـه آن   رهاي دانشگاهي است كه گرايشـهاي مختلـف زيـ    بندي رشته اين گروهها همان گروه

داروسازي زير مجموعه گروه پزشكي يا مهندسي مكانيك زير مجموعه گروه صـنعتي   ،براي مثال .است

اين هشت گروه شامل گروه مالي و اقتصادي، اجتماعي و مذهبي، صنعتي، سياسـي، خـدماتي،    است و

كه در اختيـار  اي  اين گروهها طي پرسشنامه. استدرمان /بهداشت و كشاورزي، محيط و منابع طبيعي

ايـن اوزان  بـا اسـتفاده از    .محاسبه شـده اسـت   هاوزن دهي و وزن نهايي آن ،پاسخگويان قرار داده شده

پـانزده شـاخه فنـي و    . يابـد  يـك اختصـاص مـي    اي بـه هـر  رتبه ومي شود جايگاه هر گروه مشخص 

از آنها نيز با گروههاي با هم مقايسه و هر كدام  يديگر  پرسشنامه به وسيلهمهندسي رايج در ايران نيز 

 ر گروهها مشخص شـود بثير آن أت مهندسي و اصلي مقايسه شده است تا جايگاه واقعي هر رشته فني و

ثير رشته مهندسي برق أت ،براي مثال .است كدامجايگاه آنها نسبت به هم تعيين شود كه  ،عبارتيه ب و

هـا  مقايسه دو به دو رشته ،بعد از آن وه غير ر گروه صنعتي وبهمين طور  ،ر گروه پزشكي چقدر استب

در شرايط كنوني به تربيت متخصص در رشته مهندسي كامپيوتر نيـاز   ،براي مثال ديگر انجام شد،كبا ي

 انـد، شدههاي فني و مهندسي رايجي كه در اين مقاله بررسي  رشته. داريم يا رشته مهندسي كشاورزي

 .داده شده است اننش 1در جدول 
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 رشته هاي فني و مهندسي مورد نظر :1دولج

  رشته  رديف

  مهندسي برق  1

  مهندسي صنايع  2

  مهندسي شيمي  3

  مهندسي كامپيوتر  4

  مهندسي فناوري اطالعات  5

  مهندسي مكانيك  6

  مهندسي مواد  7

  مهندسي پزشكي  8

  مهندسي رباتيك  9

  مهندسي معدن  10

  مهندسي عمران  11

  مهندسي نفت  12

  دسي معماريمهن  13

  مهندسي هوا و فضا  14

  مهندسي كشاورزي  15

  

  

يك سلسله مراتب مبتني بر هشت  ،عمومي با اهداف مورد نظر عواملبعد از سازگاري  ،سرانجام

پردازش  روشي در تحليل سلسله مراتبي، اين تحقيق كم. سازي شده است معيار و پانزده رشته آماده

بوده  Expert Choiceآن انجام شده و نرم افزار مورد استفاده ها در  كه تحليل داده استمقاله 

  ].19[است

ها و  آوري داده براي جمع. اندها در اين پژوهش بوده آوري داده پرسشنامه و مصاحبه دو روش جمع

مقايسه آنها به نظرخواهي از افراد آگاهي چون مديران سازمانهاي بزرگ، اعضاي هيئت علمي 

سال سابقه كاري در  10ن با مدرك حداقل كارشناسي ارشد و اگروه، مهندسدانشگاهها و مديران 
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به  بوده و ضمن اينكه افراد انتخاب شده در زمينه موضوع تحقيق صاحبنظر .نياز بودزمينه تخصصشان 

  . اندنياز جامعه اشراف داشته شرايط كنوني و

  ها  تحليل داده. 1. 3

 .شداستفاده  ،نشان داده شده است 1كه در شكل  ،مراتبيطور كه گفته شد، از يك مدل سلسله همان

محاسبه و   Expert Choiceانتقال آنها به نرم افزار  ها و آوري داده ها بعد از جمع وزن معيارها و رشته

استفاده از مقايسه دو  ECيكي از نقاط قوت روش تحليل سلسله مراتبي و نرم افزار . بيان شده است

دست آوردن نرخ دقيق ميزان برتري عناصر نسبت به هم به جاي استفاده از به دو عناصر براي به

  ].20[استروشهاي سنتي تخصيص وزن 

مقايسه دو به دو  گام بعدي ارزيابي عناصر موجود با استفاده از ،ه مدل ساخته شدكپس از آن

دو عنصر نسبت يند مقايسه، اهميت نسبي يا احتمال نسبي امقايسه دو به دو عناصر فر .استعناصر 

وجود دارد كه عبارت سه حالت ارزيابي براي مقايسه دو به دو  .استبه يك عنصر ديگر در سطح باالتر 

  .3قضاوت عددي و 2، قضاوت گرافيكي1شفاهي  تقضاو: است از

  

  
  

 AHPيند سلسه مراتبي افر: 1شكل 

اس امتيـازدهي  مقيـ  9روش قضاوت عـددي بـراي مقايسـه عناصـر بـا اسـتفاده از        پژوهشدر اين 

كند، با توجه به آنكـه درخـت    استفاده شده است كه ميزان برتري هر عنصر را بر عنصر ديگر تعيين مي

هـا طبـق    تعداد مقايسـه  .كه بايد با يكديگر دو به دو مقايسه شوند استمعيار  8گيري ما داراي  تصميم

همـان عناصـر   (هـا   برابر با تعـداد گـره   rها و  برابر با تعداد مقايسه nخواهد بود كه  24فرمول زير برابر 

 .است) مقايسه

____________________________________________________________________ 
 

1. Verbal Judgment 

2. Graphical Judgment 

3.  Numerical Judgment 
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هـا   تعـداد مقايسـه   شدهيادكه طبق فرمول  استعدد  15هاي ما برابر با  در سطح دوم تعداد گزينه

ها بر اساس معيارها بسـيار زيـاد و    هاي گزينه تعداد مقايسه ،بنابراين و مقايسه خواهد شد 100بيش از 

ها نسبت به هر معيـار انجـام    زيرا بايد تعداد زيادي مقايسه دو به دو را براي گزينه ،هد بودگير خواوقت

  .شدها استفاده  ها از شبكه داده پس به جاي اعمال مقايسه دو به دو براي گزينه .ادد

ن معيار را بـا  ها توانايي سلسله مراتب و مقايسه دو به دو و قابليت ارزيابي صدها يا هزارا شبكه داده

كنـيم و   بندي مـي  ها را نسبت به هر معيار اولويت ها گزينه در شبكه داده ،هم ادغام كرده است در واقع

ـ ثير آن أت منظور همان مقايسه رشته و[ دهيم به هر گزينه اولويتي را نسبت مي ر گروههـاي مختلـف   ب

  .]است

1ي فزاينده، منحني سودمندشودميها استفاده  فرمولي كه در شبكه داده
براي ايـن منحنـي   . است 

اين منحني گوياي اين مطلب  ،در واقع ؛دهيممي 1و مقدار مينيمم را برابر  9مقدار ماكزيمم را برابر با 

. ايـم  هكـرد نوع منحني را نيز از نوع خطي مشخص . استتر داراي اولويت بيشتري  است كه اعداد بزرگ

مشخص شده است كه هر گروه به  ،و همچنينشدند تحليل  اولويتها براي هر يك از گروهها ،در نهايت

هـاي   بنـدي رشـته   نتيجه ديگر هم شامل رتبه. هاي مهندسي دارد ر رشتهبثيري أعنوان يك معيار چه ت

  .ايران با توجه به شرايط كنوني استكشور فني و مهندسي در 

بـه بيـان    ؛اسـت » متصمي«اين روش پردازش تحليلي سلسله مراتبي كنترل سازگاري  مزيت ديگر

يند تحليل سلسله مراتبي محاسبه شود و در اديگر، هميشه ممكن است تعدادي تصميم ناسازگار در فر

 Bو  Bدو برابـر   Aبراي مثال، اگر  ].21[نتيجه با در نظر گرفتن اين موضوع تخمين زده شود  ،نهايت

امـا در عمـل    .مين سازگار استك تخي اين گوييم مي ،باشد Cشش برابر  Aگاه باشد، آن  Cسه برابر

نرخ ناسازگاري براي هر ماتريس محاسبه شده است  ،بنابراين. تخمينهاي انسانها هميشه سازگار نيست

را بايـد بـراي    1/0ماتريسهاي با نرخ ناسـازگاري بـاالتر از    EC ها در نرم افزار كه بعد از قرار دادن داده

  . دست آوردن سازگاري تحت نظر قرار دادبه

  

  نتايج رتبه بندي وآناليز حساسيت  .4

. آمده اسـت  1ساختن ساختار سلسله مراتبي مسئله است كه در شكل  AHPاولين مرحله استفاده از 

اين ساختار سه سطح دارد كه در سطح اول مسئله اصلي يا هدف قـرار دارد و در سـطح دوم معيارهـا    

____________________________________________________________________ 
 

1. Increasing Utility Curve 

 1 فرمول
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گيـرد كـه    قرار مي  ورد نظرهاي م خر گزينهمعيار وجود دارد و در سطح آ هشتقرار دارند كه در اينجا 

 2معيار سـطح دوم در جـدول    هشتنتايج نهايي براي اوزان . استرشته فني و مهندسي  15در اينجا 

كه در اين جدول به صورت نزولـي   كنددست آمده اهميت هر گروه را نمايان ميه مقادير ب .آمده است

 به ترتيب گـروه صـنعتي، بهداشـت و    و دي قرار دارداقتصا س آن گروه مالي وأدر ر مرتب شده است و

اقتصادي از اهميـت   گروه مالي وكه  دهداين نتايج نشان مي. هستندلويتهاي بعدي وخدمات او درمان 

بـا كمـي تنـزل گـروه      و شـود نياز به آن در شرايط كنوني بيشتر احساس مي اي برخوردار است وويژه

كه نياز به اين گروه در رتبـه   مهندسي مورد نظر پژوهش است صنعتي قرار دارد كه همان گروه فني و

در اين دو گروه نياز بيشتري بـه تربيـت افـراد متخصـص     كه دهد اين نشان مي و دوم قرار گرفته است

 نگاهي بـه كشـورهاي توسـعه يافتـه و     .صنعتي هدايت شود تا جامعه به سمت جامعه اقتصادي واست 

متخصص در ايـن   افراد مستعد و جوامعي كه اقتصادي قوي و .اهد كرديد خويأپيشرفته اين نتيجه را ت

كشورهاي صنعتي ماننـد آلمـان    و دارند ...و فقر ،بيكاري زمينهند مشكالت بسيار كمتري در دارزمينه 

 .دنـ آيثروتمند به حساب مي كشورهاي مقتدر و وجز ،كه داراي صنايع مادر مانند خودروسازي هستند

در سالهاي اخير كشـور   .ردادپزشكي تعلق دارد كه اختالف بيشتري با گروه صنعتي رتبه سوم به گروه 

با توجه به قـدمت پزشـكي ايـران ايـن رتبـه       ايران در زمينه پزشكي پيشرفتهاي زيادي داشته است و

فناوريهـاي نـوين    چرا كه همچنان در زمينه هـاي داروسـازي و   ،ستجايگاه معقولي براي اين گروه ني

گروه خدماتي رتبه چهارم را به خود اختصاص داده است كه در زمينه خـدماتي  .وجود داردكمبودهايي 

 و اي و كـار حرفـه  آموزان در شاخه فني وتربيت دانش ،البته .نيازمند تربيت افراد متخصص هستيم نيز

كـه   اسـت اد متخصص در زمينه خدمات دانش از سنين پايين از سياستهاي موفق در زمينه تربيت افر

عملـي   مـدارس بـه ابزارهـاي كـاربردي و     تجهيزدر كنار آن  .است نياز به زمانراي به بار نشستن آن ب

متعلـق بـه گـروه     هفـتم  ششـم و  رتبـه پـنجم و   .براي نيل به اين خواسته به شدت مورد تأكيد اسـت 

ان عزيزمـ  ايـران از آنجا كـه   .سياسي است كه فاصله كمي با هم دارند مذهبي و اجتماعي و كشاورزي،

تـرين  نـاب  و اسـت اعتقـادي   اسـالمي و  هاياي تـاريخي در گرايشـ  سابقه كشوري با فرهنگ اسالمي و

ايـن   .ثري انجام شده استؤدر اين زمينه فعاليتهاي م ،يعني اسالم در آن حاكم است ؛ترين دينوكامل

بيت افـراد  به تراما در گروه كشاورزي نياز بيشتري  ،كندميگروه سياسي نيز صدق  خصوص موضوع در

ايـن  كشـور ايـران،   هـوايي   تنـوع آب و  چرا كه با توجه به شرايط اقليمي و ،شوداحساس ميمتخصص 

احساس  دليل اين امركمبود و .در رتبه پنجم قرار دارد اما چرا به اين گروه .ثرتر عمل كندؤگروه بايد م

، البتـه  .طبيعـي قـرار دارد  منـابع   در نهايت نيـز گـروه محـيط و    .نياز شديدتر در چهار گروه اول است

شود نيـاز بـه   احساس مي ثير آن بر گروههاي ديگر به نظر ناشناخته مانده است وأت اهميت اين گروه و

هـاي  شـور از جملـه گنجينـه   كچرا كه منابع يـك   ،دارد ثير اين گروه بر تمام گروهها وجودأت معرفي و
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باالبردن سطح اقتصادي و  در پزشكي و استفاده خاك است كه باعث رونق صنعت و نهفته در آن آب و

بنـدي   دست آوردن اوزان سطح دوم رتبهبعد از به. شودغيره مي مندي بيشتر در گروه كشاورزي وبهره

نتـايج بـه   كـه   صـورت گرفـت  هاي فني و مهندسي و محاسبه نرخ ناسازگاري آن در سطح سـوم   رشته

 .داده شده است اننش 2از آن در شكل  دست آمده

 

 دوم سطح اريمع هشت اوزان :2 جدول

 
 

 

دهد كه رشته مهندسي كامپيوتر اولين اولويت را به خود اختصـاص داده و   بندي نشان مي اين رتبه

  هـا گـامي  گسترش اين رشـته  كمك به ترويج و .بعد از آن مهندسي فناوري اطالعات قرار گرفته است

جامعـه الكترونيـك از اهـداف     لكترونيك ودولت ا و است پيشرفته مدرن وجامعه دستيابي به به سوي 

 ،و بـه همـين ترتيـب    هستندمهندسي مكانيك و مهندسي صنايع اولويتهاي بعدي . اين گسترش است

اين رتبـه بنـدي اولويـت نيازهـاي      .بندي شده است هاي فني و مهندسي رايج در ايران رتبه تمام رشته

جامعـه بـه ايـن     بـا اسـتفاده از اولويتهـا نيـاز     توانـد دولت مي و دهدمي انجامعه به اين گرايش را نش

ايـن امـر باعـث     .دنـ كريـزي  هـا برنامـه  براي جذب نيروي انساني در اين زمينه تخصصها را شناسايي و

اي كـه  هـاي تحصـيل در رشـته   جلوگيري از هدر شـدن هزينـه   كرده وكاهش بيكاري در قشر تحصيل

همـان طـور    اسـت و /. 1ري در اين پژوهش كمتر از نرخ ناسازگا .شوداست نيز مي كمنيازمندي به آن 



  AHPهاي مهندسي در ايران جهت رفع نيازهاي فني جامعه با استفاده از تكنيك بررسي اولويتهاي رشته 

    

32 

 اسـت و /. 0097كـه مقـدار دقيـق آن     دهدتا دو رقم اعشار صفر را نشان مي آمده است، 2شكل كه در

  . دقت نظر در اين موضوع است سازگاري پاسخهاي پاسخ دهندگان و دهنده اين نشان

 

 
 

 يمهندس وي فني ها رشتهي بند رتبه :2شكل

 

. كنيم كه نتـايج ايـن بررسـي اهميـت فراوانـي دارد      ايج تحليل حساسيت را بررسي ميدر ادامه نت

 كـه  دهـد نشـان مـي   ،بـه عبـارتي   ؛دهد گيري را مي تحليل حساسيت به ما امكان بررسي نتايج تصميم

  .كند تغيير مي) گروهها(با اهميت معيارها ) ها رشته(ها  چطور حساسيت گزينه

 4، سر به سـر 3، گرادياني2، كارايي1ديناميكي: ند ازاارد كه عبارتپنج نوع تحليل حساسيت وجود د

  3  هايكه نتايج آن در شـكل  شده استتحليل حساسيت گرادياني انتخاب  پژوهشدر اين  .دو بعدي و

ـ  هااين نمودار .داده شده است اننش 10تا  ـ ثير هـر يـك از گروههـا را    أت   .دهـد مـي  انهـا نشـ  ر رشـته ب

مقـدار   ،بخواهيم اهميت گروهها را با توجه نياز به آن گروه باال يـا پـايين ببـريم    زمان هر ،ين ترتيبدب
____________________________________________________________________ 

 

1.  Dynamic 

2. Performance 

3. Gradient 

4. Head To Head
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اهميـت گروههـا بـا خـط      .ها عوض خواهـد شـد  بندي رشتهرتبه ها تغيير خواهد كرد وثير آنها رشتهأت

اگـر   ،براي مثـال  .ستا0/.259اقتصادي  داده شده است كه براي گروه مالي و انعمودي قرمز رنگ نش

مهندسي نفت اولـين اولويـت    ،مالي و اقتصادي مورد نياز جامعه باشد و تأثير آن را افزايش دهيمگروه 

گيرنـد و اگـر ارزش گـروه     هـاي بعـدي قـرار مـي    كند و مهندسي عمران و كامپيوتر در رتبه را پيدا مي

دسـت  بـه مهندسي مكانيك اولويـت اول و كـامپيوتر و بـرق اولويتهـاي بعـدي را       ،صنعتي را باال ببريم

بـر   ها تغييـر خواهـد كـرد و   با افزايش يا كاهش  اهميت هر گروه اولويت رشته ،ترتيبدين ب .آورند مي

  .مبناي نياز به آن گروه چيده خواهد شد

  

  
  

  اولويت رشته ها با توجه به گروه مالي و اقتصادي: 3شكل 
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  ها  با توجه به گروه صنعتياولويت رشته :4شكل

  

  
  

 مذهبي ها  با توجه به گروه اجتماعي ورشتهاولويت  :5شكل
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 سياسي گروه به توجه با هارشته اولويت :6شكل

 

  

  
  

 خدمات گروه به توجه با هارشته اولويت :7شكل
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 با توجه به گروه بهداشت و درمان هااولويت رشته: 8شكل 

 

 

 
 

 ها با توجه به گروه كشاورزياولويت رشته: 9شكل 
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 طبيعي منابع و محيط گروه به توجه با هارشته اولويت :10كلش

 

  نتايج و پيشنهادها .5

كند تا در گروه فني و مهندسـي اولويتهـاي هـر     از اين پژوهش به دولت كمك مي به دست آمدهنتايج 

نياز بـه   ،ا به عبارتيي استداراي اهميت بيشتري كه و در هر زمان، هر گروهي شناسايي كند رشته را 

كارگيري اين روش ترتيب و اولويت هر رشته مشـخص  شود، با بهگروه در جامعه بيشتر احساس ميآن 

هـم در بخـش مـورد نيـاز      و دزاسـ توانـد نيـاز جامعـه را برطـرف      هم مي ، دولتين ترتيبدب. شودمي

و نـد  كهـا جلـوگيري    منابع خود به درستي استفاده و از هدر رفتن هزينـه از نيز د و كنگذاري  سرمايه

صاحب شغل مورد نياز جامعـه شـوند و    ،دكنكه به عنوان نيروي انساني متخصص تربيت ميرا افرادي 

گروههاي  در بارهادامه اين پژوهش  درشود  پيشنهاد مي. نرخ بيكاري در افراد متخصص را كاهش دهد

 ،د نـدارد هـاي دانشـگاهي وجـو   ست رشـته فهرگرايشهاي جديد و مورد نيازي كه در  ها وديگر يا رشته

عوامل  در بارهتوان مي ،همچنين .مشخص شود آنهااهميت  جايگاه و وضعيت و و پژوهش صورت گيرد

كه موضـوع   كرد مطالعههاي مورد نياز با توجه به ويژگيهاي هر منطقه ثر در جذب دانشجو در رشتهؤم

ونـق هـر ناحيـه بـا     باعث ر د وشواز مهاجرت به شهرهاي بزرگ نيز جلوگيري مي وست ا بسيار جالبي

در مناطق كويري مشـاغلي مـورد نيـاز اسـت كـه در       ،براي مثال .شودتوجه به ويژگيهاي آن ناحيه مي

آبهـاي آزاد قـرار دارنـد،     شـهرهايي كـه در مجـاورت دريـا و     يـا در  ستمناطق كوهستاني مورد نياز ني

هاي مرتبط با شـرايط  شتهآيد كه با هدايت نيروهاي جوان آن منطقه به رمشاغل متنوعي به وجود مي
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تـوان بـا   يمـ ايـن مطالعـه   بـا اسـتفاده از نتـايج     .اقليمي شان بسياري از مشكالت آنها حل خواهد شد

هاي مـورد نيـاز در آن   رشته قه را سنجيد وطتفكيك شرايط اقليمي ايران به چند دسته شرايط هر من

براي پياده سازي . دركها ن رشتهآدر نيروهاي انساني آن بخش را تشويق به تحصيل  منطقه را ايجاد و

  .شود تري حاصل مي د كه نتايج دقيقكرتوان از الگوريتم سلسله مراتبي فازي استفاده مي نيز
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