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ارائه مدل تحلیل رتبه پايداري در نواحی روستايی
(مطالعه موردي :بخش سربند استان مرکزي)
مجتبی جاودان* ،9حسن فرجی سبکبار ،2طاهره صادقلو ،3حمداهلل سجاسی

قیداري3

.9گروه جغرافیا و برنامهریزي روستایی ،دانشکده علوم جغرافیایی ،دانشگاه خوارزمی ،تهران ،ایران
 .2گروه جغرافیا و برنامهریزي روستایی  ،دانشکده علوم جغرافیایی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
 .3گروه جغرافیا و برنامهریزي روستایی ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد ،ایران
تاریخ پذیرش مقاله)18/61/91 :

(تاریخ دریافت مقاله18/63/69 :

چكیده
مدیریت و برنامهریزي توسعه پایدار روستایی یکی از اساسیترین و مهمترین پیشرانهاي نیل به برقراري عدالت
فضایی محسوب میشود؛ زیرا بهواسطه تعادل در توزیع فضایی پیششرطهاي توسعه پایدار روستایی ،استفاده بهینه از
منابع ،رفاه اجتماعی و رشد اقتصادي روستاها آسانتر صورت میگیرد .بر این اساس بررسی و تحلیل تغییرات فضایی
رتبه و سطح پایداري در مناطق روستایی بهعنوان یک ضرورت مهم در فرایند تصمیمسازي و برنامهریزي روستایی براي
کاهش میزان ناپایداري روستاها و باز جهتگیري سیاستها و برنامههاي توسعه بهشمار میآید .بدین اعتبار ،هدف
اساسی مقاله حاضر بررسی نحوه رابطه شاخصهاي مختلف توسعه پایدار روستایی و ارائه مدل مطلوب ردهبندي
پایداري در قلمرو حوزهي روستایی بخش سربند از شهرستان شازند در استان مرکزي میباشد .براي دستیابی به این
هدف از روش تحقیق توصیفی و تحلیلی با استفاده از دادههاي پرسشنامهاي ،نظرات خبرگان و تکنیک دیماتل ANP ،و
 ELECTERE3در محیط نرمافزاري  ARC GISاستفاده شده است .نتایج نشان میدهد که براساس معیارها و
محاسبات انجام شده به ترتیب روستاي ده کوثر در رتبه اول ،روستاي لوزدرعلیا در رتبه دوم و روستاي قاییدان در رتبه
سوم قرار دارند .همچنین روستاي وزمستان علیا از پایینترین سطح پایداري برخوردار میباشد.
کلیدواژهها :توسعه پایدار روستایی ،روش الکتره ،روستاهاي بخش سربند ،فرایند شبکهاي تحلیل.

* -نویسنده مسئول:

Email: mjavdan@khu.ac.ir
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مقدمه
در قالب قوتها ،ضعفها ،فرصتها و تهدیدها در
فرایند توسعه محلی است (جاودان و افتخاري،
)9381؛ با این توصیف ،ابزارها و روشهایی براي
اندازهگیري پیشرفت بهسوي توسعه پایدار طراحی
شدهاند که البته به دلیل تفاوت در سرشت محیطهاي
جغرافیایی و دیدگاههاي نظري ،روشی پذیرفته شده و
واحد براي همهي مناطق و بخشها وجود ندارد
(بوسل )9389 ،از سوي دیگر ،با وجود شکلگیري
شاخصها و ابزارها در سطوح جهانی ،ملی و منطقهاي
( ،)Espinosa and et al, 2008در سنجش پایداري
مناطق روستایی چالشهاي جدي وجود دارد ،زیرا
شاخصهاي موجود اغلب بر اساس رویکرد باال به
پایین 4بوده ( ،)Riley, 2001توسط مؤسسات ذينفع و
درک آنها از مفهوم توسعه پایدار طراحی شده است
( .)Morse and Fraser, 2005اهمیت و اجراي این
پژوهش از آن جهت معنا مییابد که از منظر پایداري
حیات در مناطق روستایی از سه چالش کلیدي از
جنس هم فوري 1و هم ضروري( 9برارپور ،)9381 ،رنج
میبرند-9 :به لحاظ محیطی-2 ،به لحاظ فرهنگی-
اجتماعی و -3به لحاظ اقتصادي .بر این اساس،
آگاهی از تغییرات توسعه پایدار و شناخت ساختار،
ابعاد و گستردگی فضایی آن در مناطق روستایی از
عرصههاي مهم تصمیم سازي و برنامهریزي به شمار
میرود .در این ارتباط سادهترین شکل مطالعه در
عرصهي توسعه پایدار روستایی از دیدگاه جغرافیایی،
مطالعه نحوه توزیع فضایی آنهاست؛ اما باید توجه
داشت که اگرچه الگوي توزیع فضایی پایداري
روستایی و چگونگی آن تابع تأثیرگذاري عوامل
مختلف جغرافیایی مانند ارتفاع و شیب (توپوگرافی)،
اقلیم و منابع آب ،حاصلخیزي و وسعت خاک،
برخورداري از پوشش گیاهی ،عوامل فرهنگی ،اشتغال،
نیروي انسانی ،سرمایهگذاري در بخشهاي کشاورزي،
صنعت و خدمات است؛ اما در طی چند دهه اخیر
فرایندها و روند تصمیمسازيهاي سیاسی و مداخالت
اجرایی به نحوي بوده که دگرسویی میان ساختار و
کارکرد روستا در مقیاس محلی و عدم تعادل در

با تغییر پارادایم توسعه از مرسوم (کالسیک) به
جدید (جایگزین) ،برنامهریزي توسعه و روششناسی
آن نیز دچار تغییر شده است .این تغییرات با
رهیافتها و روشهایی که توانایی ارزیابی ،تبیین و
الگویابی را دارند ،قابل درک است .رسالت توسعه پایدار
برآمده از ضرورتهاي کنونی جوامع بشري در پی
بسترسازي مفهومی و عملیاتی بهمنظور برقراري نظم و
الگویی نوین در فرایند مدیریت و برنامهریزي توسعه و
در نهایت پاسخی شایسته براي غلبه بر چالشها و
بهرهگیري از فرصتها است (سیمون و مورس،
 .)9389اگرچه مفهوم توسعه در راستاي ساماندهی
وضعیت و ارتقاي کیفیت زیست در نواحی روستایی،
داراي قدمتی به درازاي تاریخ جوامع بشري به شمار
میآید؛ لیکن از لحاظ ساختار و کارکرد همواره
دستخوش تغییر بوده ،در حال حاضر ترجمان مفهومی
آن در عرصههاي محیطی ،اجتماعی– فرهنگی،
اقتصادي و در نهایت مکانی-فضایی مترادف با «توسعه
پایدار روستایی» 9شده است .از آنجا که هدف اصلی
توسعه پایدار روستایی کاهش عدم تعادلهاي مکانی-
فضایی در درون و بین نسلها همسوي با «ظرفیت برد
محیط» 2است ،لذا باید برنامهریزي با هدف افزایش
تولید و بهرهوري ،توسعهي سرمایههاي انسانی-
اجتماعی ،گسترش فرصتهاي شغلی و توسعه
مناسبات و روابط میان مکانها و در نهایت پیوندهاي
فضایی طراحی شود و نیز نباید روند توسعه به تخریب
بنیانهاي محیطی بینجامد .در این راستا براي غلبه بر
وضعیت ناپایدار کنونی و پیشرفت در مسیر توسعه
پایدار روستایی ،اولین گام تدوین گزارش «ارزیابی
پایداري» 3به شمار میآید که در قالب آن نظام فضایی
سکونت روستایی با اتکا بر ابزار شاخصهاي پایداري،
مورد ارزیابی همه جانبه واقع میشود؛ بنابراین در
شرایط نوین ،کارکرد ،اهمیت و ضرورت شاخصهاي
توسعه پایدار روستایی از آنجا ناشی میشود که
مهمترین ابزار براي رصد سیاستها ،برنامهها ،آثار و
نتایج توسعه و قرارگرفتن در مسیر پیشرفت بهسوي
توسعه پایدار روستایی با تدقیق عالئم اساسی حیات
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مقیاس فضایی و منطقهاي را تشدید و اشکالی از
ناپایداري روستایی را پدید آورده است .بدینسان،
شناخت خصلتهاي حاکم بر فضا و تصویر قانونمندي
حاکم برآن از طریق کنکاش در سیستم سکونتگاه
روستایی ،میتواند از رهگذر دو رویکرد اندیشهاي–
نظریهاي با هدف تبیین و ابزار محور با هدف تحلیل
پراکندگیها صورت گیرد :در قلمرو مطالعه حاضر
رویکرد ابزار محور با تأسی به مدل کمی ،رسالت
آشکارسازي بخشی از واقعیتهاي مکانی -فضایی را بر
عهده داشته تا بتواند با بومیسازي آن همسوي با
شرایط محیط جغرافیایی در فرآیند توسعه و ارزیابی
وضعیت استفاده کرد .لذا هدف اساسی مقاله بررسی
نحوه رابطه شاخصهاي مختلف توسعه پایدار روستایی
و ارائه الگوي مطلوب براي ردهبندي وضعیت و رتبه
پایداري روستایی در گستره روستاهاي بخش سربند از
شهرستان شازند در استان مرکزي و بهتبع آن نیل به
اولویتهاي توسعه در فرایند تصمیمسازيهاي آتی
میباشد.
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(رضوانی .)9319 ،مفهوم توسعه پایدار و پایداري
تاکنون از دیدگاههاي مختلف علمی تعریف شده است
( .)Winograd and Farrow, 2009کلیه این تعاریف را
میتوان در قالب مفاهیم متنوعی چون بیان
چشماندازها ( ،)Lee, 1993تبادل ارزشها ( Clark,
 ،)1989توسعه اخالقی ،ساماندهی اجتماعی ،فرآیند
تحول به سمت آینده بهتر ،عدم تقلیل کیفیت
محیطزیست ( ;Overton and Scheyvens, 1999
 ،Gupta, 1998صرافی ،)9318 ،توانمندسازي 1مردم،
ظرفیتسازي ،احترام به دانش بومی ،افزایش آگاهیها
و اطالعات ( ;Umana, 2000; Dobie, 2005
 ،Abrahamson, 1997; Uphoff, 1985زاهدي
مازندرانی ،)9384 ،ارتقاي رضایت بشر از زندگی
خویش ( ،)Cox and ESCAP, 1996آزادي انتخاب و
برابري در دسترسی به فرصتها ( Axinn and Axinn,
 )1997; Dobie, 2005; Uphoff, 1985تلقی کرد که
همگی به نوعی تبیین کننده ایده محوري توسعه
پایدار یعنی «برآورده ساختن نیازهاي نسل حاضر توأم
با در نظر گرفتن فرصت برابر تأمین نیازها براي
نسلهاي آتی» میباشد ( ;Tanguay et al, 2010
 .)Brundtland, 1987این مفاهیم در چارچوب
همپوشانی ساختارهاي محیطی ،اجتماعی و اقتصادي
نمود پیدا میکند ( .)Doody et al, 2009بدین اعتبار،
ساختار اصلی نظریه توسعه پایدار به ترتیبی بنا شده
است که برقراري امنیت و توازن در سه حوزه اصلی
محیطزیست ،اجتماع و اقتصاد با حفظ فرصتهاي
برابر در ابعاد جغرافیایی ،درون نسلی و بین نسلی و با
جهتگیري اهداف راهبردي زیر را در دستور کار قرار
میدهد (شکل :)9
خوداتکایی ،یکپارچگی و محافظت از محیطزیست؛ثبات ،رشد ،کارایی و اثربخشی اقتصادي؛برابري (در کسب فرصتها و شرایط بهتر زندگی)،همبستگی و مشارکت اجتماعی.

مبانی نظري و پیشینه تحقیق
هر سکونتگاه روستایی از عرصههاي گوناگون
محیطی ،اجتماعی– فرهنگی ،اقتصادي و سیاسی که
هر یک نمایانگر یکی از جنبههاي زندگی اجتماعی
است ،تشکیل میشود؛ بر این اساس ،فضاي روستایی
با توجه به ویژگیهاي محیطی و اکولوژیکی و
خصوصیات اجتماعی-اقتصادي خود داراي ساختار
معینی است که گویاي توانمنديهاي بنیادي و
استعدادهاي بالقوه و بالفعل آن است (سعیدي،
 .)9311هرگاه در روند توسعه و تکامل سازمان فضایی
سکونتگاهها وقفهاي ایجاد شود ،در ساختار و کارکرد
این سازمان نابسامانیهایی به وجود میآید که منجر
به ناپایداري سکونتگاههاي روستایی میشود .در چنین
شرایطی دخالت در سیستم سکونتگاهی بهمنظور
پایدار نمودن و بهینهسازي آن ضروري میباشد
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شكل  :1ساختار نظريه پايداري

توسعهي هدفمند و به همپیوسته فضایی سکونتگاهها(اعم از حوزههاي روستایی و شهري)( ،جاودان،
.)9388
مانفرد زیلر ( )2669از مجموعه دادههاي حاصل در سه
سطح خانوار ،اجتماعات محلی و نهادي در کشورهاي در
حال توسعه ،معتقد است «توسعه روستایی هنگامی
پایدار خواهد بود که براساس سه محور عمده برابري،
رشد اقتصادي و پایداري محیطی باشد» .هر یک از این
محورها شامل موضوعات و مسائلی میشوند که
عبارتاند از (افتخاري ،سجاسی و صادقلو:)9316 ،
بعد زيستمحیطی :حفاظت از محیطزیست مهمترین
عنصر توسعه پایدار است .آسیبهاي زیستمحیطی نه
تنها به کاهش فعالیتهاي بهرهوري زراعی و غیر
زراعی ،بلکه سالمت انسانها ،حیوانات و سایر اشکال
زندگی را نیز در معرض مخاطره قرار میدهد .براي
پایدار و نهادینه شدن پیشرفتهاي اقتصادي و
اجتماعی ،نخست ،باید از تخریبهاي زیستمحیطی
جلوگیري کرد.
بعد اجتماعی :آموزش ،سالمت و بهداشت عناصر
کلیدي توسعهي توانمنديهاي انسانی به شمار
میروند .رفع اختالفات اجتماعی نیز از دیگر نکاتی
است که باید مدنظر قرار گیرد؛ کاهش هدفمند فقر
درگرو رفع نیازهاي اجتماعی همه گروههاي جامعه
است بهگونهاي که همه آنها از دسترسی برابر به منابع،

رهیافت پایداري و سازوکارهاي آن ،در قالب مدیریت و
برنامهریزي توسعه روستایی نیز جایگاه و نقش
روزافزونی داشته است و بر این مبنا در مقام تعریف،
توسعه پایدار روستایی «فرایندي همهجانبه ،موزون و
درونزا است که در چارچوب آن ظرفیتها و
تواناییهاي اجتماعات روستایی براي رفع نیازهاي
اساسی مادي-معنوي و کنترل مؤثر بر نیروهاي
شکلدهنده سیستم سکونت محلی (محیطی،
اجتماعی ،اقتصادي) رشد و تعالی مییابد»؛ در این
راستا ،جهتگیريهاي راهبردي و ارزشهاي مطلوب
توسعه پایدار روستایی عبارت است از:
ارتقاي پایداري مدیریت منابع طبیعی؛ارتقاي تابآوري و مدیریت بهینه مخاطرات و بالیايطبیعی؛
ترویج یک محیط تواناساز براي رشد همهجانبه وپایدار اقتصاد محلی؛
ارتقاي بهرهوري و توان رقابتی کشاورزي؛ترویج رشد اقتصاد غیر کشاورزي؛بهبود رفاه اجتماعی و کیفیت زندگی؛توسعه منابع انسانی و سرمایه اجتماعی؛توانمندسازي (براي مقابله با انواع فقر ،محرومیت وکمتوانی و یا ناتوانی)؛
-حکمروایی شایسته و بهبود ظرفیت نهادي؛
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تسهیالت و نهادهها براي بهبود شرایط زندگی خود
برخوردار باشند .در این رابطه ،دولتمردان محلی
میتوانند چارچوبی را براي مشارکت و بسیج مردم
محلی در فرایندهاي توسعه آماده سازند.
بعد اقتصادي :فعالیتهاي مربوط به تولید و توزیع
محصوالت ازجمله فعالیتهایی است که هم اشتغال و
هم درآمد تولید میکند .اینگونه فعالیتها ممکن است
هم فعالیتهاي زراعی (کشاورزي ،شیالت ،دامپروري و
جنگلداري) و هم فعالیتهاي غیر زراعی
(کارآفرینیهاي غیر زراعی مربوط به کشاورزي و یا
فرآوري محصوالت کشاورزي و گردشگري) را در
برگیرد .در بخش غیر زراعی ،آموزش کارآفرینی و
دسترسی به منابع اعتباري و اطالعاتی درباره بازار
بسیار اهمیت دارند .عنصر دیگر توسعه روستایی
تسهیالت زیرساختی شامل جادهها ،پلها ،دسترسی به
آب ،تسهیالت بازاریابی مناسب و برقرسانی به
روستاهاست .براي سنجش و ارزیابی شاخصهاي
توسعه پایدار ،روشها و مدلهاي گوناگونی وجود دارد.
این روشها مبتنی بر رویکردهاي کمی ،کیفی و یا
ترکیبی میباشد (بدري و افتخاري .)9382 ،با توجه به
ذات چندبعدي بودن شاخصهاي توسعه پایدار و
پیچیدگی آنها ،استفاده از روشها و مدلهاي سیستم
پذیر و به هم پیوسته براي برقراري ارتباط بین
معیارهاي مختلف و استفاده همزمان از شاخصهاي
کمی و کیفی در ابعاد متفاوت اجتنابناپذیر میباشد.
اگرچه در سالهاي اخیر توجه به توسعه پایدار
روستایی بیش از گذشته در ادبیات توسعه کشور ،نمود
یافته است؛ لیکن بدلیل تنوع سرزمینی–فضایی در
گسترهي حوزههاي روستایی ،سنجش و ارزیابی
پیشرفت در مسیر توسعه پایدار مبتنی بر حوزههاي
جغرافیایی متفاوت و روشهاي جدید بستر الزم براي
شکلگیري تصمیمسازيهاي راهبردي در سطح ملی و
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اقدامات شایسته در افقهاي آتی برنامهریزي را فراهم
مینماید؛ بنابراین ،اهمیت و اجراي این پژوهش از آن
جهت معنا مییابد که در پی طرح مدلی مناسب براي
اندازهگیري معیارها  /شاخصهاي ارزیابی پیشرفت در
مسیر توسعه پایدار روستایی و رتبهبندي واحدهاي
مکانی -فضایی میباشد.
چارچوب انتخاب شاخصهاشاخصها مجموعهي دادههاي ویژه یا دگرگون شده
میباشند که اطالعات ضروري براي سیاستگذاران و
عموم مردم را فراهم نموده ( )Miranda,1999و
همچنین ابزاري قدرتمند براي کاهش پیچیدگی
سیستمها و شناخت بهتر آنها بشمار میآیند (1999
 .)Wiren,شاخصها معموالً کمی ،کیفی و یا ترکیبی
بوده ،اطالعات کلیدي را در مورد سیستمهاي محیطی،
اجتماعی و اقتصادي ارائه میدهند ()Patrick, 2002؛
بنابراین ،شاخص بهعنوان ابزار اندازهگیري پیشرفت
بهسوي توسعه پایدار در سطوح مختلف ملی ،منطقه-
اي ،محلی مورد استفاده قرار میگیرد (Veleva 2001
 )and Ellenbecker,و هدف ارائه یک ابزار براي
جهتیابی سیاستهاي پایدار ،نظارت و ارزیابی نتایج
حاصل از اقدامات گوناگون انسانی ،برقراري ارتباط با
عموم مردم براي اطالعرسانی از وضع موجود و تفاوت
آن با آینده مطلوب و همچنین میزان پیشرفت نسبت
به گذشته میباشد ( .)Nader et al, 2008در نتیجه
ارزیابی وضعیت موجود با استفاده از مجموعهي
شاخصها ،میتواند شرط الزم براي اجراي توسعه
پایدار باشد .در ادبیات مرتبط با موضوع ،براي انتخاب
شاخصهاي مناسب ،معیارهاي متنوعی وجود دارد؛
لیکن ،بیش از همه معیارهاي مبتنی بر شکل  2در
کانون توجه واقع شدهاند.
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شكل  :2معیارهاي انتخاب شاخصهاي پايداري روستايی

کاسته شود و درنهایت به گونهاي باشد که آشنا براي
مردم محلی بوده و قادر به درک آن نیز باشند
( Corbiere-Nicollier and et al, 2003; Freebain
 .)and King, 2003در قالب این پژوهش ،چارچوب
مبنایی براي سازماندهی شاخصها مبتنی بر
«چارچوب مؤلفههاي کلیدي سیستم» است که در
واقعیت امر مؤلفهها ،از تعریف و ارزشهاي مطلوب
توسعه پایداري روستایی منتج میشود (شکل .)4
برحسب ادبیات ،چارچوبهایی براي انتخاب شاخصها
جهت ایجاد یک مبناي منظم جهت ارزیابی توسعه
پایدار و کمک به سیاستگذاران جهت اجتناب از
انتخاب بیطرفانه شاخصها توسعه یافتهاند (2009
 )Olsson et al,که نمونههایی از آنها عبارتند از:
کمیسیون سازمان ملل متحد در امور توسعه پایدار
( ،)Labuschagnea et al, 2005فشارسنج پایداري
( ،)Singh et al, 2009گزارش ابتکار جهانی (2009
 ،)Staniškis and Arbačiauskas,سیستمهاي ارزیابی
استاندارد یا متریک و موسسه وپرتال 1با کمک سازمان
ملل ( .)Singh et al, 2009در هر یک از مطالعات
متعدد در ادبیات جهانی و داخلی در ارتباط با توسعه
پایدار روستایی ،تعدادي از شاخصهاي توسعه پایدار
روستایی مدنظر قرارگرفته و مطالعه شدهاند .لذا بر این
اساس و با تلفیق مطالعات صورت گرفته در ادبیات

در فرایند سازماندهی شاخصهاي پایداري ،میباید
چیدمان و آرایش شاخصها براساس یک شیوه مناسب
صورت گیرد ()Patrick, 2002؛ زیرا انتخاب
شاخصهاي پایداري بدون توجه به چارچوب
سازماندهی مقتضی ،ممکن است منجر انعکاس نتایج
هم پیوند با توسعه پایدار نشود (Labuschagnea 2005
« .)et al,چارچوب شاخصهاي پایداري» 8از حیث
مفهومی ،ساختاري است که سازماندهی عناصر یا
مؤلفههاي بنیادین و هم پیوند توسعه پایدار (در ابعاد
محیطی ،اجتماعی و اقتصادي) را در قالب تصویري
کلی و واحد بر عهده دارد؛ از سویی به دلیل آنکه
موضوعات مرتبط با توسعه پایدار ،فراوان ،پیچیده و به
هم وابسته میباشد ،چارچوبی موردنیاز است تا بتواند
مبتنی بر رهیافتی چند رشتهاي و فراگیر موضوعات با
اهمیت پایداري را یکپارچه نموده و تغییرات اصلی
براي نیل به اهداف توسعه پایدار را ،برآورده نماید
(جاودان .)9388 ،ویژگیهایی مانند مشخص بودن،
قابلیت اندازهگیري ،قابلیت کاربرد ،حساسیت ،قابلیت
دسترسی آسان ،واقعگرایی و مقیاسپذیري از جمله
معیارهاي مناسب براي انتخاب چارچوب سازماندهی
شاخصهاي پایداري بوده ( Barrera-Roldán and
 )Saldıvar-Valdés, 2002و سبب میشود تا از ابهام و
پیچیدگی موجود در زمینه شاخصهاي توسعه پایدار
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جهانی و داخلی در ارتباط با شاخصهاي پایداري و
همچنین میزان قابلیت اجرایی و عملیاتی کردن
مفاهیم« ،چارچوب مؤلفههاي پایداري» 96براي
سازماندهی شاخصهاي موردنیاز در دستور کار واقع
شده است.

11

سنجش پایایی پرسشنامه وجود دارد که معروفترین و
رایجترین آنها روش آلفاي کرونباخ 99با تأکید بر
همسانی درونی است .در این تحقیق با استفاده از این
روش و با کمک نرمافزار  SPSSمحاسبه شد که در آن
ضریب کل آلفا  6/893به دست آمده است و روایی92
آن نیز به جهت استفاده از نماگرهایی که در مطالعات
پیشین بهکار گرفته شده و همچنین تأیید خبرگان و
اساتید متخصص در زمینهي مطالعات پایداري مدنظر
قرار گرفت .وزن معیارهاي پیشنهادي نیز توسط 93
نفر از کارشناسان مرتبط تعیین و به هر معیار
تخصیص داده شده است و از طریق روش تحلیل
سلسله مراتبی  ANPبه نماگرها وزندهی شد (شکل
.)3

مواد و روش تحقیق
این پژوهش از منظر نوع ،کاربردي و به لحاظ
روشی ،توصیفی است ،روش گردآوري اطالعات نیز
مبتنی بر دو شیوه اسنادي و میدانی بوده است .در
چارچوب روش میدانی عالوه بر مشاهدات با استفاده از
ابزار پرسشنامه و مبتنی بر روش طبقهاي متناسب،
پرسشنامهها از میان  36روستاي واقع در قلمرو بخش،
تکمیل و پردازش شدهاند .روشهاي مختلفی براي

شكل  :3موقعیت مكانی -فضايی محدوده موردمطالعه

درنهایت براي رتبهبندي روستاها از روش الکتر
استفاده شده است؛ اما باید ذکر کرد که در چندین
سال اخیر روش الکتر دچار تحوالتی شده است که این
تحول از طریق شمارهگذاري  3 ،2 ،9و  4مشخص
میگردد .در این مطالعه از الکتره  3براي تحلیل
یافتهها استفاده گردید که به جهت پیچیده بودن
محاسبات ریاضیاتی آن از یکسو و از سوي دیگر حجم

عالوه بر این ،پس از مطالعه چارچوب نظري و ادبیات
مرتبط ،شاخصهاي کلیدي براي توسعه پایدار
روستایی در سه بعد پایداري محیطی ،پایداري
اجتماعی و پایداري اقتصادي شناسایی گردید (جدول
 .)9سپس براساس مدلهاي مبتنی بر شاخصهاي
عینی و با استفاده از نظرات متخصصین با استفاده از
مدل دیماتل ،مدل مفهومی تحقیق تدوین شد.
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مقایسه دوبه دو که منجر به تشکیل سوپر ماتریس
میگردد ،از نرمافزاري به نام ELECTRE 3 and 4
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براي محاسبات استفاده شد.

جدول  : 1شاخصهاي پیشنهادي توسعه پايداري روستايی

مأخذ :با استفاده از ادبیات و منابع در دسترس

صفر به معناي بدون رابطه و  1رابطه و اثر قوي
میباشد 𝑥𝑖𝑗 .نشاندهنده درجهاي است که
پاسخدهنده اعتقاد دارد که عامل  iبر عامل  jچه
میزان تأثیر دارد .براي هر  i=jعناصر قطري صفر
تعیین میشوند .براي هر پاسخدهنده یک ماتریس غیر
منفی  n×nبهصورت ] 𝑘𝑗𝑖𝑥[ = 𝑘 𝑋 ساخته میشود که
در آن  kشماره پاسخدهنده با 𝐻 ≤ 𝑘 ≤  1و  nتعداد
عوامل است؛ بنابراین 𝐻 𝑋  𝑋1 , 𝑋 2 , … ,ماتریسی از H
پاسخدهنده است .براي دخالت دادن دیدگاهها از H
پاسخدهنده ،ماتریس میانگین ] 𝑗𝑖𝑎[ = 𝐴 بهصورت
زیر میتواند ساخته شود:

روش دیماتل بهعنوان روش آزمایشگاهی آزمون و
آزمایش تصمیمگیري یکی از روشهاي تصمیمگیري
چندمعیاره براي مسائل خاص ،خوشهاي از مسائل
پیچیده و شناسایی راهحلهاي قابل کار بوسیله
ساختار سلسله مراتبی میباشد ( Tsai and Chou,
 .)2009; Parasuraman et al, 1998برعکس روشهاي
سنتی فرایند سلسله مراتبی تحلیل که فرض میشد،
عناصر مستقل میباشند ،روش دیماتل میتواند
وابستگی متقابل بین عناصر سیستم را از طریق
دیاگرام علی شناسایی کند .براي نشان دادن مفهوم
پایه روابط متقابل دیاگرام علی بیشتر از گراف براي
تعیین شدت رابطه متقابل استفاده میشود که داراي
مراحل زیر است:
-9محاسبه ماتریس میانگین :براي تعیین رابطه متقابل
از نظرات متخصصین استفاده میشود هر پاسخ دهنده
به ارزیابی و جهت تأثیر بین دو عامل براساس دامنه
نمرهاي  6تا  1ارزشدهیاش را انجام میدهد .نمره

-2محاسبه ماتریس نرمال شده اولیه جهت -رابطه/
ماتریس جهت -رابطه اولیه  Dبوسیله  D=A×Sنرمال
میشود که در آن 𝑎 𝑛∑ 𝑥𝑎𝑚 𝑆 = 1⁄میباشد.
𝑗𝑖
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-3محاسبه ماتریس روابط کل :ماتریس روابط کل
بهصورت  𝑇 = 𝐷(𝐼 − 𝐷)−1که در آن 𝐼 ماتریس
واحد میباشد .بردار  rو  cبهصورتبردار  n×9و ،9 × n
جمع سطرها و ستونهاي ماتریس کل 𝑇 میباشد.
فرض کنید 𝑖𝑟 جمع سطر  iام ماتریس 𝑇 باشد؛
بنابراین 𝑖𝑟 اثرات مستقیم و غیرمستقیم عامل  iبر سایر
عوامل را خالصه میکند .اگر 𝑗𝑐 جمع ستون  jام در
ماتریس 𝑇 باشد بنابراین 𝑗𝑐 اثرات مستقیم و
غیرمستقیم عامل  jبوسیله سایر عوامل باشد .اگر j=i
باشد جمع کل 𝑗𝑐  𝑟𝑖 +نشاندهنده اثر کلی که عامل
 iمیگذارد و دریافت میکند میباشد .به عبارتی
𝑗𝑐  𝑟𝑖 +نشان میدهد که درجه اهمیت فاکتور  iدر
کل سیستم میباشد .برعکس ،اختالف 𝑗𝑐  𝑟𝑖 −تأثیر
خالص که فاکتور  iدر کل سیستم میگذارد را نشان
میدهد .بهطور خاص ،اگر 𝑗𝑐  𝑟𝑖 +مثبت باشد نشان
میدهد که علت خالص است؛ درحالیکه اگر منفی
باشد نتیجه و تأثیرپذیري میباشد.
-4تعیین مقدار آستانه)𝜔( :از آنجائی که ماتریس T
اطالعاتی در زمینهي اینکه یک عامل چه میزان اثر
میگذارد را میدهد ،الزم است تا تصمیمگیرنده ،یک
مقدار آستانه براي فیلتر کردن اثرات جزئی بوجود
آورد .در دیاگرام تنها اثرات بزرگتر از آستانه وارد
میشوند .در این مطالعه مقدار آستانه با محاسبه
میانگین عناصر ماتریس  Tبدست آمد .دیاگرام
میتواند با نگاشت دادههاي ) 𝑗𝑐  (𝑟𝑖 + 𝑐𝑗 , 𝑟𝑖 −بدست
آید.
-1پیادهسازي دیاگرام علت و معلولی :براي ترسیم
دیاگرام علی ماتریس  Fساخته میشود .مقادیر
ماتریس براساس ماتریس  Tو مقدار آستانه )𝜔(
تعیین میشود .اگر𝜔 ≥ 𝑗𝑖𝑡 باشد آنگاه 𝑗𝑖𝑓 برابر 9
میشود و در غیر این صورت مقدار صفر را دریافت
خواهد .براساس ماتریس تأثیر عوامل برهم مشخص
میشود و از آنها یک خط جهتدار بهسوي معیار
تأثیرپذیر خارج میشود.
پس از ترسیم مدل مفهومی مطالعه براساس پیوند
میان شاخصهاي استخراج شده در ادبیات نظري ،در
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گام بعدي به کمک مدل فرایند تحلیل شبکهاي
وزن شاخصها بدست آمد .وزن شاخصهاي
پیشنهادي نیز توسط  93نفر از کارشناسان مرتبط
تعیین و به هر شاخص تخصیص داده شده است .در
مرحله نهایی به رتبهبندي سکونتگاههاي روستایی از
طریق روش الکتره  3پرداخته شد .همانطور که
پیشتر نیز بیان شد ،تاکنون از روشها و مدلهاي
متفاوتی براي سنجش سطح و درجه پایداري در
سکونتگاههاي انسانی استفاده شده که در این راستا
بهرهگیري از روشهاي چند شاخصه از اهمیت
بیشتري برخوردار است .با بسط و توسعه روشهاي
تصمیمگیري چند شاخصه بهویژه روش حذف و
انتخاب سازگار با واقعیت ،93سنجش پایداري در
مرحله نوینی قرار گرفته است .در این راستا روشهاي
تصمیمگیري چند متغیره از اعتبار بیشتري برخوردار
است که یکی از این روشها ،روش الکتره میباشد که
به جهت مزیتهایی نسبت به سایر روشها مورد
استفاده قرار گرفته است که از جمله آنها  )9استفاده
از مفهوم جدید غیر رتبهاي بهجاي رتبهبندي گزینهها،
 )2کلیه گزینهها با استفاده از مقایسه غیر رتبهاي
مورد ارزیابی قرار میگیرند و از این طریق گزینه غیر
مؤثر حذف میگردد و  )3کلیه مراحل بر مبناي یک
مجموعه هماهنگ و یک مجموعه ناهماهنگ پایهریزي
شده است .استفاده از الکتره در تصمیمگیريهاي
چندشاخصه به اهمیت نسبی شاخصهاي مورد
استفاده وابسته است .براي تصمیمگیريهاي
چندشاخصه به روش الکتره ،تعیین گزینهها و
شاخصهاي اولویتبندي ،تعیین وزن شاخصها و
رتبهبندي گزینهها به اجرا گذاشته شده است .روش
الکتره ،براي اولین بار توسط «ساسمن»« ،روي» و
«بنایون» معرفی شده است .در این روش گزینههاي
رقیب با استفاده از مقایسات غیر رتبهاي ارزیابی و
سنجش میشوند .براي هر زوج از گزینه
(  ) K  L, K , Cیک مجموعه هماهنگ (مشتمل بر
کلیه شاخصهایی که گزینه  Kام بر گزینه  Jام ترجیح
دارد) و یک مجموعه ناهماهنگ (مکمل مجموعه
ANP

توسعه پایدار محیط جغرافیایی

11

فصلناهم توسعه پایدا ر محیط جغرافیایی

96

ارائه مدل تحلیل رتبه پایداري در نواحی روستایی

هماهنگ) محاسبه میگردد .کلیه مراحل بعدي
محاسبات بر مبناي این دو مجموعه صورت میگیرد.
بدین لحاظ این روش به آنالیز هماهنگی نیز معروف
است .در این جابهجایی رتبهبندي گزینهها از مفهوم
جدیدي معروف به مفهوم «غیر رتبهاي» استفاده

مرحله دوم تشکیل ماتریس «بی مقیاس وزین» ( )Vبا
استفاده از بهردار معلهوم  Wاسهت .در ایهن مرحلهه بها
اسهتفاده از مههاتریس قطههري ( wوزن شههاخصههها) و از
طریق تابع زیر بی مقیاس موزون به دست میآید.
V  Nd  Wnn

میشود ،بدین صورت که مثال  A1
 Ak بیانگر
ان است که اگر چه گزینههاي  L ,Kهیچ ارجحیتی از
نظر ریاضی به یکدیگر ندارند؛ اما تصمیم گیرو تحلیل
گران ریسک بهتر بودن  Akرا بر  Alمیپذیرند .در
این روش کلیه گزینهها با استفاده از مقایسات غیر
رتبهاي مورد ارزیابی قرارگرفته و از آن طریق
گزینههاي غیر مؤثر حذف میشوند .مقایسات زوجی
براساس درجه توافق از اوزان (  ) W jو درجه اختالف

عناصر قطر مهاتریس  wرا بهه دو طریهق مهیتهوان بهه
دستآورد:
-9یا مستقیما توسط تصمیم گیرنده میزان اهمیت ههر
شاخص بیان شود،
-2یا از طریق شیوه هاي علمی موجهود آن را محاسهبه
کرد.
مرحله سهوم مشهخص نمهودن مجموعهه همهاهنگی و
مجموعه ناهماهنگی :براي هر زوج از گزینهههاي،l,k; :
= 1,2,3,.... K,lمجموعهههه شهههاخصههههاي موجهههود
 J  j j  1,2,..., nرا به دو زیر مجموعهه متمهایز

از مقادیر ارزیابیهاي وزین (  ) Vijاستوار بوده و توأما
براي ارزیابی گزینهها مورد آزمون قرار میگیرند .کلیه
این مراحل بر مبناي یک مجموعه هماهنگ و یک
مجموعه ناهماهنگ پایهریزي میشوند که روش بدین
لحاظ معروف به «آنالیز هماهنگی» هم میباشد .براي
استفاده از این روش مراحل زیر به کار گرفته میشود
(پورطاهري:)9316 ،
مرحلههه اول نرمههال سههازي :در ایههن مرحلههه مههاتریس
تصههمیمگیههري بهها اسههتفاده از نههرم اقلیدسههی بههه یههک
ماتریس «بی مقیاس» با استفاده از تابع زیهر کهه آن را
 N dمینامند تبدیل میشود:

هماهنگ (  ) S klتقسیم مینماییم .گزینههههاي  Akو
 Alمشتمل بر کلیه شاخصهایی خواهد بود کهه Ak
بر  Alبه ازاي آنها ترجیح داده میشود:



و بههرعکس زیههر مجموعههه مکمههل بههه نههام مجموعههه
ناهماهنگ (  ) Dklمجموعه اي از شاخصها اسهت کهه
به ازاي آنها ،داشته باشیم:



مرحلههه چهههارم محاسههبه مههاتریس همههاهنگی :ارزش
ممکن از مجموعه همهاهنگی (  ) S klبهه وسهیله اوزان
موجههود از شههاخصهههاي هماهنههگ در آن مجموعههه
اندازه گیري می شود .یعنهی معیهار همهاهنگی برابهر بها
مجموع اوزان (  ) W jاز شاخصهایی است که مجموعه

 

rij
2

r

ij



Dkl  J rkj  rlj  J  S KL

N d  nij
m



S kl  J rkj  rlj

nij 

i 1

قبل از انجام محاسبات فوق باید توجه داشت چنانچهه
ماتریس تصمیم گیري از شاخص هاي با جنبه مثبهت و
منفی مطلوبیت برخوردار باشد ،جههت یکسهان شهدن
تعبیر و تفسیر محاسبات الزم است مقادیر اندازهگیري
شده مربوط به شاخص هاي منفی معکوس شوند .بدین
ترتیب هر چه مقادیر موجود در ماتریس تصمیمگیهري
بزرگتر باشد ،مطلوبیت بیشتر و هر چهه کمتهر باشهد،
مطلوبیت کمتري را در مهورد شهاخص مربوطهه نشهان
میدهد.

 S k ,lرا تشههکیل و بههدین صههورت معیههار همههاهنگی
(  ) I k ,lبین  Akو  Alبرابر است با:
1

n

j

 w ; w
j 1

j

jS K , L

I kl 

معیار هماهنگی (  ) I k .lمنعکس کننده اهمیهت نسهبی
از  Akدر رابطهههه بههها  Alاسهههت؛ بهههه طهههوري کهههه

 0  I k ,l  1خواهد بود .ارزش بیشهتر از  I k .lبهدان
مفهوم است که ارجحیت  Akبر  Alبیشتر هماهنهگ
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است؛ بنابراین ارزشهاي متوالی از شهاخصههاي I k .l

باشد .ارزش (دلخواه) را مثال میتوان بهصورت متوسط
از شاخصهاي هماهنگی بدست آورد.

(  ) K , L  1,2,...m, K  Lتشههههکیل مههههاتریس
نامتقارن هم آهنگی ( )Iرا شکل میدهند:
I1, m

...

I1, 3
I 2, 3

I1,2


I 2, M

...

.

...



.

.



.

.



I m m 1

...

)/ m(m  1


I 2,1

I .
.

I m,1 I m,2

ارزش آستانه میتوان  N Iرا محاسبه نمود:
NI K , L 

)/ m(m  1

NI 2,M

...





.

.

NI m m1

...

NI m,1

NI 

عناصر واحد در مهاتریس  Gنیهز نشهاندهنهده روابهط
تسلط در بین گزینهها است.
مرحله هشتم مشخص نمهودن مهاتریس کلهی و مهؤثر:
عناصر مشترک  hk .lاز دو ماتریس  G,Fتشهکیل یهک
ماتریس کلی  Hرا براي تصمیمگیري میدهند:

hK ,L  f k ,l .g k ,l

شاخص هاي هماهنهگ بهوده و مهاتریس نامتقهارن
مهههنعکس کننهههده بیشهههترین اخهههتالف نسهههبی از
NI

مرحله نهم حذف گزینههاي کم جاذبه :مهاتریس کلهی
 Hنشاندهنده ترتیب ارجحیتهاي نسبی از گزینهههها
است ،بدان معنی که hk .l  1نشان میدهد کهه Ak

 Vij  nij .w jبه ازاي شاخصهاي ناهماهنگ است.

مرحله ششم مشخص نمودن ماتریس هماهنهگ مهؤثر:
ارزش هاي  I k .lاز ماتریس هماهنگی بایهد نسهبت بهه

بر  Alهم از نظر هماهنگی و ههم از نظهر ناهمهاهنگی
ارجح است ،لکن  Akهنوز ممکن است تحهت تسهلط

یک ارزش آستانه سنجیده شوند تها شهانس ارجحیهت
 Akبر  Alبهتر مورد قضاوت واقع شود .این شانس در
صورتی که

L 1

K 1

g kl  0
 NI KL  NI

باید توجهه داشهت کهه اطالعهات موجهود از  Iو  NIبها
یکدیگر اختالف فاحش داشته و مکمل یکدیگرنهد؛ بهه
طوري کهه مهاتریس  Iمهنعکس کننهده اوزان  W jاز

I k .l

K ,L

 NI

NI  

g kl  1
 NI KL  NI


NI 2,1

.


NI1,2

m

m

سپس ماتریس ( Gمعروف به ماتریس ناهماهنگ مؤثر)
را تشکیل میدهیم به طوري که:

از این رو ماتریس ناهماهنگی بهه ازاي کلیهه مقایسهات
زوجی از گزینهها عبارت خواهد بود از:
NI1,m

L 1

K 1

f kl  0
 I KL  I
آنگاه هر عنصر واحد در ماتریس ( Fماتریس هماهنهگ
مؤثر) نشاندهنده یک گزینه مؤثر بر دیگري است.
مرحله هفتم مشخص کردن ماتریس ناهماهنگ مهؤثر:
عناصر  NI k .lاز ماتریس ناهماهنگ نیز مثهل مرحلهه
قبل باید به یک ارزش آستانه سنجیده شهوند .بها ایهن

jJ

...

K ,L

I

I 

f kl  1
 I KL  I

max Vkj Vij
jDk , l

m

m

بر اساس ( Iحداقل آستانه) سپس یک ماتریس ( Fبا
عناصر صفر و یک) تشکیل میدهیم:

مرحلههه پههنجم محاسههبه مههاتریس ناهمههاهنگی :معیههار
ناهماهنگی بر عکس شاخص  I k .lنشهاندهنهده شهدت
بدتر بودن ارزیابی از  Akدر رابطه با  Alمیباشد .ایهن
شههاخص (  ) NI k .lبهها اسههتفاده از عناصههر مههاتریس V
(امتیازات وزیهن شهده) بهه ازاي مجموعهه ناهماهنهگ
 Dklمحاسبه میگردد.
MAX VKJ  Vlj

99

گزینههاي دیگري باشد (اصغرپور.)9381 ،

از یک حداقل آستانه (  ) Iتجاوز کند

نیز بیشتر خواهد شد؛ بدان معنی که بایهد

IK ,L  I
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سایر شاخصها برخوردار میباشند (شکل  .)4پس از
مشخص شدن رابطه دودویی بین شاخصها و ترسیم
مدل مفهومی ارتباط بین شاخصها براساس مدل

يافتههاي تحقیق
براساس معیارهاي پایداري در ابعاد سهگانه موردنظر،
پس از جمعآوري دادهها و ترکیب آنها ،ماتریس دادههاي
خام هر یک از معیارها براساس نظر خبرگان ،از طریق
پرسشنامه دادهها جمعآوريشده ،تشکیل و سپس ماتریس
اولیه براي مدل دیماتل شکل گرفت .در نهایت پس از
انجام محاسبات در مراحل مختلف مدل ،خروجی بهصورت
اعداد صفر و یک به دست آمد که وجود اعداد  9در
ماتریس زوجی شاخصها با یکدیگر نشاندهنده ارتباط
بین شاخصها در مدل مفهومی میباشد (جدول  .)2در
ادامه براساس نتایج به دست آمده از خروجی جدول فوق
که نشاندهنده پیوند دودویی شاخصها با یکدیگر بود،
اقدام به طراحی مدل مفهومی مناسب براي تحقیق
براساس نظرات خبرگان گردید .نتیجه ترسیم روابط میان
شاخصها با یکدیگر نشاندهنده این واقعیت است که از
دیدگاه خبرگان برخی از شاخص با یکدیگر هیچگونه
ارتباطی به لحاظ تأثیرگذاري و تأثیرپذیري نداشته ،در
صورتی که برخی از شاخصهاي دیگر از ارتباط باالیی با

دیماتل ،با استفاده از مدل فرایند تحلیل شبکهاي
 ANPبراساس دادههاي خبرگان وزن شاخصها
بدست آمد که در ادامه براي محاسبات انجام شده
در مدل الکتر مورد استفاده قرارگرفته است (جدول
 .)3سپس گویه هاي مرتبط با هر شاخص از طریق
طیف لیکرت اندازهگیري و میانگین هر شاخص در هر
روستا مبنایی براي ارزیابی سطح پایداري روستاهاي
موردمطالعه قرار گرفته است .براساس شاخصهاي
مورد تأکید در مطالعه مورد نظر ماتریس میانگین در
نقاط روستایی منطقه موردمطالعه در محیط نرمافزار
 Electre3/4تشکیل شد و در ادامه وزن هریک از
شاخصها که از طریق مدل فرایند تحلیل شبکهاي
 ANPبه دست آمده بود اعمال گردید (شکل .)4

شكل  :4مدل مفهومی تحقیق براساس روش ديماتل

روستاي ده کوثر در رتبه اول ،روستاي لوزدرعلیا در
رتبه دوم و روستاي قاییدان در رتبه سوم قرار دارند.
همچنین روستاي وزمستان علیا از پایینترین سطح
پایداري برخوردار میباشد (جدول .)4

در مرحله نهایی به رتبهبندي سکونتگاههاي روستایی
از طریق روش الکتره  3پرداخته شد .نتیجه نهایی
نشان داد که روستاهاي  36گانه موردمطالعه به لحاظ
سطح پایداري در  91طبقه قرارگرفتهاند .به ترتیب
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جدول  :3وزن شاخصهاي توسعه پايدار روستايی در محدوده موردمطالعه

مأخذ :محاسبات نگارندگان

مشکالت زیادي مواجه بوده ،درعینحال با انتخابهاي
متفاوتی نیز براي آینده خود روبرو میباشند .براي نیل
به توسعه پایدار روستایی تبیین وضع موجود و اینکه
مناطق روستایی ما در حال حاضر در چه وضعیتی قرار
دارند ،نقطه آغازین محسوب میشود .بر این مبنا
برنامهریزي توسعه پایدار روستایی درواقع نوعی برنامه
آیندهنگر است و به بررسی جوامع روستایی و مسائل
آنان در ابعاد مختلف محیطی ،اجتماعی و اقتصادي
میپردازد.

بحث و نتیجهگیري
از مباحث نظري میتوان نتیجه گرفت که توسعه
پایدار ،فرآیند دستیابی به رویکردي یکپارچه و
آیندهنگر از توسعه ،از طریق شناخت روابط انسان و
محیطزیست و مداخله عقالنی جهت بهبود این روابط
با تأکید بر حقوق همه آحاد بشر است .دستیابی به این
چشمانداز مطلوب از طریق ارزیابی مداوم در سطوح
مختلف برنامهریزي و مدیریت سکونتگاههاي روستایی
ممکن میشود؛ زیرا مناطق روستایی در حال حاضر با
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جدول  :4رتبهبندي نقاط روستايی به لحاظ سطح پايداري در منطقه موردمطالعه

حاضر ،ابتدا از طریق تکنیک دیماتل ،مدل مفهومی و
ارتباطی بین شاخصها ترسیم و سپس از مدل الکتره
با اهداف ،معیارها و گزینههاي متفاوت براي اولویت-
بندي پایداري روستاهاي بخش سربند مورد استفاده
قرار گرفت .در ادامه از نظر کارشناسان و افراد خبره
براي تعیین ارزش و اهمیت معیارها استفاده شد و در
نهایت وزنهاي به دست آمده از طریق روش مقایسه
زوجی باهم ترکیب و وزن نهایی نماگرها از طریق
روش  ANPمحاسبه گردید .نتایج اجراي مدل نشان
داد که براساس معیارها و محاسبات انجام شده به

در این راستا ،استفاده از مدلهاي مناسب ارزیابی براي
تعیین وضعیت پایداري از نقشی مهم و کلیدي
برخوردار میباشد .یکی از روشها و تکنیکهاي
ارزیابی نوین پایداري که در ادبیات جهانی نیز مورد
تأکید میباشد ،روش ارزیابی چند متغیره است و از
آنجائی که مسائلی نظیر ناپایداري  /پایداري روستایی
چندبعدي است ،فراتر از مدلهاي تصمیمگیري
مرسوم ،از مدلی استفاده شد که امکان ورود همزمان
چندین تصمیمگیرنده را با معیارها و اهداف و
گزینههاي گوناگون فراهم میآورد؛ بنابراین در مطالعه
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سال اول ،شماره سوم ،پاییز  ،9318صفحات 91-19

ترتیب روستاي ده کوثر در رتبه اول ،روستاي
لوزدرعلیا در رتبه دوم و روستاي قاییدان در رتبه سوم
قرار دارند .همچنین روستاي وزمستان علیا از
پایینترین سطح پایداري برخوردار میباشد؛ بنابراین
براساس نتایج به دستآمده میتوان گفت روش الکتره
بهعنوان روشی ارزشمند و مؤثر از فنهاي
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تصمیمگیريهاي چند شاخصه ،قادر به رتبهبندي
سکونتگاههاي روستایی و تعیین اولویتها در مسیر
پیشرفت بهسوي توسعه پایدار براي تصمیم سازان و
مجریان توسعه روستایی در سطوح ملی ،منطقهاي و
محلی و همچنین راهنمایی براي پژوهشگرانی در این
عرصه در سایر نواحی است.
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