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11/1۲/1011تاریخ پذیرش:   11/11/1011تاریخ دریافت:

چکيده        اطالعات مقاله
شکل خاصیي از زنیدگي، ه،یر، فره،یم و ميیرات روسیتایي را در  هرکدامروستاهای هدف گردشگری 

ترین روسیتای هیدف گردشیگری بیا گذارند. در فرآی،د انتخاب م،اسبهای روستایي به نمایش ميمکان

بیرای انتخیاب  گيری چ،د معيارههای تصميماز روش رندگانيگميتصمهای حکمراني خوب، توجه به معيار

ایجاد چارچوبي بیرای انتخیاب روسیتاها در فرآی،ید  باهدفب،ابراین، این مقاله ؛ اندروستا استفاده نکرده

تمرکز  ت.اس Swara-Aras- Mcdmترین روستای هدف گردشگری بر اساس چارچوب انتخاب م،اسب

ب،دی روستاهای هدف گردشگری شهرستان پاوهبر ش،اسایي معيارهای حکمراني خوب و رتبه این مقاله

معيیار شیفافيت،  ۸برای س،جش حکمراني خوب در این تحقيی  از  باشد.انتخابي ميبر اساس معيارهای 

ثربخشي و کارایي، اجماع و مشروعيت و برابری اپذیری، قانون، مشارکت، مسئوليت گویي، حاکميتپاسخ

، تيیازنظر ماهروش تحقي ، آميخته،  ازنظرهدف، کاربردی،  ازنظرتحقي  حاضر  استفاده شد. یريفراگو 

باشد. برای تعيیين وزن معيارهیا تيمیي نامه نخبگان ميابزار، مبت،ي بر پرسش ازنظرتحليلي و  -توصيفي

بیرای  Arasمعيارهیا و از روش  يوزن دهیبیرای  Swaraمتشکل از سه خبیره تشیکيل شید. از روش 

گردشیگری در های حکمراني خوب در روستاهای هدف ترین معيارها در ارتباط با مهمب،دی گزی،هاولویت

 1/11۲معيیار مشیارکت بیا وزن  نتایج روش سوآرا نشیان داد کیه شد. بهره گرفته موردمطالعه یم،طقه

معيیار برابیری و  بعیدازآنترین معيار حکمروایي خوب در سطح روستاهای شهرستان پاوه اسیت و مهم

، شیفافيت بیا 1/1۲1گویي بیا خوب است و معيار پاسخ يحکمراندومين معيار مهم  1/110 فراگيری با وزن

و اجمیاع و  1/1۱۲و کیارایي بیا  ياثربخشی، 1/11۱، حاکميیت قیانون بیا 1/111پذیری با ، مسئوليت1/11۸

روستای دارییان بیا  کهبه ترتيب قرار دارند. نتایج محاسبه روش آراس نيز نشان داد  1/1۸۸ مشروعيت با

در  1/1۶۱روستای دشیه بیا  بعدازآن اول قرار دارد و یدارای باالترین اهميت کلي بوده و در رتبه 1/۸1۱

در  1/۶۸۶سوم و چهارم و روستای هجيج بزرگ با  یدر رتبه 1/111و شمشير با  1/1۶۲خانقاه با  دوم، رتبه

 رتبه آخر قرار دارد.

.Mcdm-Swara-Aras، حکمراني خوبای هدف گردشگری، هها: روستاکليد واژه
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 مقدمه
 شگدهرفتهیپذگسترده  طوربهمفهوم تمرکززدایی و حکمرانی خوب برجسته هستند. امروزه دو معاصر  یتوسعه در گفتمان

داشتن حکمرانگی محلگی  درگروروستایی  ی. توسعه(sarkar,2021: 1باشد )گرایانه مؤثر است که کثرت یحکمراناست که 

خود را به یگ   ،توسعه است. مفهوم حکمرانی خوب یکنی فقر و ارتقاترین عامل در ریشهخوب است و حکمرانی خوب مهم

اسگت شگده  دهیگتندرهم زیبرانگبحگ خوب مفهومی است که با معانی مختلگف و تفاسگیر  یحکمرانرساند. تعریف واحد نمی

(Hulme et al, 2015: 1)  شگدهیطراحگهگای مگردم برای کاهش رنج یدرستبهچیدمان نهادی و مکانیزمی که  عنوانبهو ،

هگا بایگد در بان  جهانی حکمرانی خوب بدین معناسگت کگه دولت ازنظر. (Cobbinah et al, 2013: 25است ) شدهفیتعر

 شگدهارائههای برابر برای دسترسی به خدمات برابر قانون با همه با حقوق مساوی و بدون تبعیض رفتار کرده و همه از فرصت

حکمرانگی خگوب و اجگزای  ن ، زیگرا (Humphreys and Banerji, 2003: 20کننگد )هگا اطمینگان حاصگل توسط دولگت

ترین مسگئولیت را بگر مفهومی است که بیش حکمرانی،های مختلف توسعه ی  اجتماع توسط دولت است. جنبه رندهیدربرگ

تعهد اساسی حکمرانی خوب این است که ساختار و ظرفیت نهادی دولگت بایگد مگرتبط بگا  ؛ وگذاردعهده ساختار دولتی می

، حکمرانی روستایی رویکردی اسگت کگه نیبنیدرا. (Otega, 2014: 104باشد )جامعه  جامعه و بر اسا  برابری همه اقشار

در  .اسگتروسگتا  بگرای یاتوسعهو  های اجراییها و برنامهخود مردم در طرح گیریدر پی مشارکت مردم روستایی و تصمیم

در جامعه روستایی را به خگود مگردم روسگتایی و  دولت قبلی هایگریتصدی و روستا در یتیرینقش مد روستایی یحکمران

نمودن قدرت سنتی سلسله مراتبی از باال به پگایین و تغییگر  در پی محدود کند ویواگذار م ها ننهادهای مدنی و اجتماعی 

 وارد( خصوصگی بخگش و دولگت) گگرید بگازیگران بگا زمینگه این در روستایی حکمرانیهای جمعی است. تصمیم یسوبه ن 

 تعگاملی سیستم صورتبه جهان مناطق از بسیاری در حکومت فعلی شکل. (۲1:1:01،زاده یبخشطالب و شود )می مذاکره

 حاکمیگت دنبگال بگه و نهادی و سیاسی قدرت به دسترسی بر اسا  و پایین به باال هایروش از ترکیبی روش این باشد،می

 و قگدرت و تقسگیم محلگی ذینفعگان نیازهگای بر اسا  گیریتصمیمحکمرانی،  دیدگاه در مقابل شود، درمی طراحی قانون

 حکمروایگی الگگوی نبگود دلیگل بگه ایگران در کشگور (.61،1:07و همکگاران، )موسویاست  باال به پایین از اطالعات انتقال

 ،درواقگ  اسگت. شده هاطرح و هابرنامه نامطلوب پیامدموجب  مرا این و شدهانجام پایین به باال زا اهبرنامه تربیش روستایی،

 نیز مسئولیت احسا  کمبود .است بوده روستا به امور مربوط در مردمی دخالت و مشارکت ترینکم والن،ئمس رویکرد اغلب

 گگوپاسخ مردم قبال را در خود مسئوالن ،جهیدرنت و شده ... فراگیری و شفافیت، مداری،قانون عدالت، اجرای ناکامی موجب

اکثگر  ،جهگتنیازا (.10:1:40،و صگرافی زادهاسگماعیلکشد )چالش می به را پایدار یتوسعه عوامل، این تمامی و دانندنمی

که علت اصلی همه کمبودهای توسعه، سوء مگدیریت اسگت،  جهانی به دلیل این تصور یهای توسعهگذاران و  ژانسسیاست

حکمرانگی زیگرا  ،(Thomas,2010: 40انگد )داشته یاژهیوتوجه  توسعهدرحالبه حکمرانی خوب در کشورهای  ازیموردندر 

نگد. معنگای کیجهانی را مخگدوش م و اجتماعی -انداز سیاسیزهری برای حل بسیاری از مشکالتی است که چشمخوب پاد

 یطورکلبگهرسد که اکثر دانشمندان و دانشگجویان سیاسگت و اقتصگاد خود این واژه هیچ تفسیر جهانی ندارد، اما به نظر می

، چگون حکمرانگی خگوب تنگمین (Anyang'Nyong'o, 2001: 6انگد )نیافتگی پذیرفتگه ن را در مهار خطر توسعه ییکارا

اقتصادی باید مبتنی بر اجماع گسگترده در جامعگه باشگد و صگدای فقیرتگرین و  های سیاسی، اجتماعی وکند که اولویتمی

گیری در مورد تخصیص مناب  توسعه شنیده شود و اینکه حکمرانی زمگانی خگوب اسگت کگه پذیرترین قشر در تصمیم سیب

بگه دلیگل اینکگه،  و مجریان قوانین در برابگر مگردم پاسگخگو باشگند سازندگانفرایند تشکیل و اجرای قوانین فراگیر باشد و 

اسگتوار اسگت و یگ  فر ینگد  گگویی(پاسگخ) یریپگذمسگئولیتجامعیت( و بودن )حکمرانی خوب بر دو ارزش اصلی فراگیر 

دن بگدین کنگد. فراگیگر بگوهای خگوبی را ایجگاد میسیاسگت درازمدتگو باشد، در حکمرانی که هم فراگیر باشد و هم پاسخ
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برابگری در برابگر قگانون و حگق مشگارکت در  ازجملگهمساوی حقوق اساسی خاصی  طوربهمعناست که برای همه شهروندان 

بگه معنگای محرومیگت و تبعگیض در تعامگل همگه  صگورت نیگاباشگد، در غیگر  شدهنیتنممساوی  طوربهفرایند حکمرانی 

بدین معناست کگه کسگانی کگه بگه نگام مگردم  یحکمرانگویی( در فرایند پاسخ) یریپذشهروندان با دولت است و مسئولیت

شگوند هایشان به نیکی یگاد گو بوده و همچنین در قبال موفقیتهای خود در برابر مردم پاسخدر قبال ناکامی اندشدهانتخاب

(Humphreys and Banerji, 2003) . بگرای انتخگاب  مگؤثر گیری چنگد معیگارهتصگمیمهدف این مقاله ایجاد یگ  مگدل

بر اسگا  روش  گیری چند معیارهتصمیمشهرستان پاوه است. مدل  یهاروستاهای حکمرانی خوب در سطح ترین معیارمهم

ها در فر یند بندی گزینهبرای رتبه (ARAS)  را های ارزیابی و بر اسا  روش معیار برای تعیین وزن (SWARA)ا سو ر

تگرین گیری چنگد معیگاره مگؤثر بگرای انتخگاب ارجحف این مطالعه ایجاد ی  مگدل تصگمیمهداست.  انتخاب بهترین گزینه

 لیوتحلهیگتجزگیری چند معیاره بر اسا  خوب است. مدل تصمیم یحکمرانهای روستای هدف گردشگری با توجه به معیار

 روش ارزیگابی نسگبت افزایشگی و بگر اسگا  برای تعیین وزن معیارهای ارزیگابی( SWARAگام )بهگامنسبت ارزیابی وزن 

(ARAS) هدف گردشگری در فر یند انتخاب اسگت.  یهاروستا بندیهای جایگزین، در این مورد رتبهبندی گزینهبرای رتبه

کند که های حکمرانی خوب پیشنهاد میهدف گردشگری بر اسا  شاخص یهاروستابندی این مقاله چارچوبی را برای رتبه

بر اسا  معیارهای حکمرانی خگوب  هدف گردشگری داریان، هجیج بزرگ، دشه، خانقاه و شمشیرنتخب روستای م 6در  ن 

در اسگت:  شگدهمیتنظاین مقاله به شرح زیر  بنابراین،؛ شوندبندی میرتبه (ARAS) و (SWARA)های با استفاده از روش

 در بخگشاست،  شدهدادهروش سو را نشان  ۲ در بخشاست،  شدهارائهانتخاب روستای هدف گردشگری  معیارهای 1 بخش

 شگدهارائهگیری نتیجگه 6 در بخگش تیگدرنهااست،  شدهارائه شدهحلمدل  0 در بخشاست،  شدهدادهروش  را  نشان  :

 است.

 پژوهش یمباني نظری و پيشي،ه

دارد که حکمرانی به  اما حداقل توافق پایه وجود؛ رودحکمرانی معانی مختلفی دارد و به طرق مختلف به کار می

ها محو های دولتی و خصوصی و در داخل  نهای حکومتی اشاره دارد که در  ن مرزها بین بخشسب  یتوسعه

مسائل  وفصلحلدر مورد روشی را که دولت به دنبال  شدهتیتثبمفهوم حکمرانی دور شدن از تصورات  شوند.می

خوب  یحکمران. سابقه تاریخی (Mathur, 2008) ردیگرا در نظر می اجتماعی از طریق رویکرد از باال به پایین است

 ,Grindleبود )پارامتر حکمرانی خوب  درگروپس از جنگ جهانی دوم  غاز شد زمانی که رونق اقتصادی ی  کشور 

خوب مفهومی است که با  یحکمرانرساند. خوب خود را به ی  تعریف واحد نمی یحکمران، اما مفهوم (80 :2011

چیدمان نهادی و  عنوانبهو  (Hulme et al, 2015: 90است )شده  دهیتندرهم زیبرانگبح معانی مختلف و تفاسیر 

 :Cobbinah et al, 2013است ) شدهفیتعراست،  شدهیطراحهای مردم کاهش رنج برای یدرستبهمکانیزمی که 

ها با همه در برابر قانون با حقوق مساوی و بدون خوب بدین معناست که دولت یحکمرانبان  جهانی  ازنظر (28

ها اطمینان حاصل توسط دولت شدهارائههای برابر برای دسترسی به خدمات تبعیض رفتار کرده و همه از فرصت

ین مفهوم متفاوتی است، اما ا های مختلف به معنی موضوعاتدر زمینه حکمرانی. (Nabli et al, 2003کنند )

 حکمرانی. از (Esty, 2006: 1490شود )گیری گروهی برای حل مشکالت مشترک مربوط میبه تصمیم یطورکلبه

 شدهفیتعرهایی برای دولت و مردم برای مدیریت مناب  و حل مسائل عمومی ها و رویهها، شیوهمکانیزم عنوانبه

مستلزم بازتعریف نقش دولت است و این به معنی بازتعریف نقش مردم است. انتظارات از مردم بر  حکمرانیاست. 

پژوهشهاي جغرافیاي اقتصادي
 . 0011، زمستان 76-66، 6 ، شماره2 پژوهشهاي جغرافیاي اقتصادي، دوره 
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خوب و  حکمرانی. (Ramay and Babur2020: 3است )تر از انتظارات بر دولت بودن بیش ریپذتیمسئولنظارت بر 

ترین این مفهومی است که بیش. ردیگیبرمی  اجتماع توسط دولت را در  یهای مختلف توسعهاجزای  ن جنبه

تعهد اساسی حکمرانی خوب این است که ساختار و ظرفیت  ؛ وگذاردمسئولیت را بر عهده ساختار دولتی می

 ریفراگنهادی دولت باید مرتبط با جامعه و بر اسا  برابری همه اقشار جامعه باشد. برابری جنسیتی و نژادی، باز و 

پایدار، اشتغال و عدالت  ستیزطیمح، شفافیت، دموکراسی، خدمات برابر،  موزش، بهداشت، گو بودنپاسخبودن، 

، (Otega,2014: 102اند )شدهاعالمهای توسعه تعریف و خوب هستند که توسط سازمان یحکمرانهمه اجزای مهم 

این خوب بر اسا  سند  حکمرانیهای ی  ویژگی کهاست  (undp)ملل متحد  یها، برنامه توسعهاین سازمان ازجمله

که اطمینان حاصل و این مدار بودن، قانونبودن و عادالنه مؤثرگو بودن، بودن، شفاف و پاسخ جانبههمهاز:  اندعبارتسازمان 

ترین افراد های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی برای کل جامعه است و در نظر گرفتن مناف  فقیرترین و ضعیفشود که اولویت

سازی بودجه گذاری در بهینهسیاست درروند. نقش دولت یاتوسعهمناب   گیری در خصوص تخصیصر فرایند تصمیمد

 حکمرانی روستایی .(Astawa & Utama,2020: 111است )روستاها برای بهبود رفاه کلی جامعه بسیار استراتژی  

پذیرد. ها و اقدامات توسط خود روستاییان صورت میفعالیت که یزمان با رویکردهای پایین به باال مرتبط است، یطورکلبه

گیرد، ظاهر های مرکزی( نقش اصلی را بر عهده میویژه دولتکه دولت )بهوقتی یاهای عمدهاغلب چالش نیبنیدرا

به ی  فر یند از باال به پایین تبدیل شود که اغلب منجر به پیامدهای منفی  سرعتبهتواند شود، زیرا کل فر یند میمی

های یکپارچه فقط حکومت های واحد یا یکپارچه است.حکومت ایران، از نوع حکومت .(Bryant, 2018: 3شود )می

ها نظام حقوقی کلمه در این نوعشامل ی  حکومت مرکزی هستند و حکومت محلی یا ایالتی به معنای دقیق و 

های جود ندارد. امّا معنی این حرف این نیست که در جمهوری اسالمی ایران در سطوح میانی یا محلی نهادو

های حکومت مرکزی محسوب شعبه درواق که وجود دارند نهادهای حکومتی محلی  چون ،حکومتی وجود ندارد

زیرا ؛ زدایی نیستمان  تمرکز عنوانچیهبهیکپارچه های های مستقل. این ویژگی حکومتشوند و نه حکومتمی

تر از ملی حکومت کافی است و ای به سطوح پایینزدایی از وظایف دولت و سپردن امور محلی و منطقهبرای تمرکز

حقوقی مستقل باشند ضرورتی ندارد. تجربه جهانی نشان داده است که شکل  ازنظروجود نهادهای حکومتی که 

کرد. در  یزیریپرا  یرمتمرکزیغریزی توان نظام اداره و برنامهدارد و با تفکی  وظایف میحقوقی تأثیر چندانی ن

قوانین عادی و ))تفویض اختیار(( از حکومت مرکزی  موجببهاین صورت اختیارات نهادهای حکومتی محلی 

جایگاه و اهمیت خود را  یدرستبهدر ایران ساکنان روستایی (، 17۲:1:41،اجاللی) بود و نه واگذاری اختیار دخواه

مواد اولیه  نیتأمهمچنان به تأمین نیازهای غذایی مردم شهر و  ها ن، زیرا اندکردهنشان داده و بر روی  ن تأکید 

 یهاتفاوت و گسترده پراکنش به توجه با دولتی و متمرکز مدیریت اخیر قرنمین در اما؛ دهندخود ادامه می

 در دارد ضرورت لذا است؛ نداشته چشمگیری موفقیتی تاکنون و نبوده توجیه دارای ایران در فاحش و مختلف

 و مطالعات محور عنوانبه مشارکتی، روش و محلی مدیریت الگوی یریکارگبه روستایی توسعه ریزیبرنامه

 .(:۲0 : 1:01، استعالجیشود ) توجه روستایی توسعه ریزیبرنامه
های جاذبه بندیبر رتبه دیتأکارزیابی توسعه گردشگری روستایی با »عنوان (، در تحقیقی با 1:01همکاران )یغفوری و 

روستاهای سواحل استان  کهبا روش تاپسیس به این نتیجه رسیدند « تفرجی روستاهای هدف گردشگری استان گیالن

 یمؤثرر جهت توسعه اقتصادی منطقه نقش توانند دمی یسمیاکو تورهای طبیعی و و جاذبه گیالن با داشتن سواحل زیبا

 .داشته باشند
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 یشگری )مطالعهبندی روستاهای هدف گردبندی و سطحاولویت»عنوان در پژوهشی تحت  (،10 :1:06) یارشدایمانی و 

 1/016 معیار زیرساختی و خدماتی با امتیاز و وزن نهایی کهبه این نتیجه رسیدند  «(شهرنیمشکموردی: شهرستان 

بندی روستاهای ترین عامل در سطحمناطق هدف گردشگری داشته است و مهم یترین تأثیر را در توسعه و عدم توسعهبیش

و روستای انار با  قرارگرفتهدر رتبه اول  611/1و بر اسا  نتایج مدل، روستای موئیل با امتیاز نهایی  بوده است موردمطالعه

 .است قرارگرفتهدر رتبه سوم  141/1ای قصابه با امتیاز نهایی در رتبه دوم و روست 14/1:امتیاز نهایی 

های کوهستان بندی روستاهای هدف گردشگری در دامنهسطح»عنوان (، در تحقیقی با 10: 1:06) ینیحسجعفری و 

سیمین و  روستاهای ورکانه، کهبه این نتیجه رسیدند با استفاده از مدل چند معیاره الکترا و پرالونگ « الوند استان همدان

 .اندر اسا  وضعیت گردشگری منطقه داشتهترین اهمیت را ببه ترتیب بیشالوند های شمالی برفجین از دامنه

های سنجش کیفیت محیط شاخص شناسایی و ارزیابی»عنوان در تحقیقی با  (،۲04: 1:04همکاران )فراهانی و 

و  criticهای با استفاده از روش« موردی: روستاهای هدف گردشگری استان تهران یروستاهای هدف گردشگری، مطالعه

aras،  و  یریتعلق پذ سرزندگی،»های به ترتیب مربوط به شاخص  مدهدستبهترین وزن بیش کهبه این نتیجه رسیدند

دهد که روستای جلیزجند از بندی روستاهای موردمطالعه نشان میبوده است. همچنین رتبه «هویت و تناسبات بصری

برخوردار است و در نقطه مقابل روستای هویر کمترین  موردمطالعهتری نسبت به سایر روستاهای کیفیت محیطی مناسب

 .کیفیت محیطی را دارد

« بندی روستاهای هدف گردشگری در استان مازندراناولویت» عنوان(، در تحقیقی با ۲۲4: 1:06همکاران )و  ینعمت اله

ترین ها بیشگردشگران، معیار مربوط به زیرساخت ازنظر کهبه این نتیجه رسیدند ، (AHP) یمراتببا کم  تحلیل سلسله 

های جاذبه، های فرهنگی و اجتماعی، تسهیالت و خدمات توریستیجاذبه به ترتیب معیارهای بعداز ناولویت را داشته 

توسط  شدهنییتعهای کارشناسان و با توجه به اولویتنظر  مذهبی، تاریخی و طبیعی قرار دارند. همچنین بر مبنای

ترین اولویت جهت گردشگری بوده و روستاهای مرکز و حائز بیش 6:/1گردشگران، روستاهای غرب استان مازندران با وزن 

 .گیرندهای بعدی قرار میدر اولویت 1:/1و  ::/1 یهاوزنشرق استان به ترتیب با 

های مختلف گردشگری در روستاهای توان ارزیابی تطبیقی»عنوان در تحقیقی با  (،:1 :1:00بوزرجمهری و ارخودی )

ردشگری استان به گ تعیین توان گردشگری روستاهای هدفجهت  TOPSISگیری از مدل با بهره« هدف استان گلستان

از قلعه  از سیزده روستای هدف گردشگری استان گلستان، روستای زیارت در شهرستان گرگان، پا کهاین نتیجه رسیدند 

 .ترین توان گردشگری هستند، دارای بیش بادیعلرامیان و افراتخته در شهرستان  شهرستان

ی گردشگری بندی روستاهای دارای جاذبهشناسایی و اولویت»عنوان در پژوهشی با  (،17:: 1:04) یکالشمو  زاده یقل

ی بندروستاهای داری جاذبه شهرستان شناسایی و رتبه FUUZYو  AHP یهامدلبا به کار بردن « در شهرستان الهیجان

ی ب دارابه ترتیو اقتصادی روستا های طبیعی ویژگی ،نتایج حاصل از تعیین وزن معیارها نشان داد که معیارهای شدند.

های بندی، روستای شیخانور با جاذبهنتایج حاصل از سه رهیافت اولویت بر اسا باشند. ترین اهمیت میباالترین و پایین

 .به خود اختصاص داد یموردبررسرتبه اول را در میان روستاهای  ی شیخ زاهد گیالنی و غار شیخانور،گردشگری بقعه

بندی روستاهای هدف گردشگری با استفاده ارزیابی و اولویت»عنوان در پژوهشی با  (،101: 1:07همکاران )شورشجانی و 

های نخست عنوان اولویتروستای هدف گردشگری شهرستان کرج سه روستا به چهارده از« گیری چندمعیارهاز فنون تصمیم

از  بیبه ترت رود تیوال. نتایج پژوهش نشان داد روستاهای گچسر،  تشگاه و ندگردشگری مورد گزینش قرار گرفت یتوسعه

 های بعدی قرار دارند و در رتبه  خرشرایط بهتری برای توسعه گردشگری برخوردار هستند و سایر روستاها در اولویت

 .( روستای کلها قرار داردچهاردهم)اولویت 
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 فانید و قدسی زادهتقی .../ یانتخاب روستا یبرا MCDMمدل  

 

المللی پول، برنامه مختلف )بان  جهانی، صندوق بین کنندهکم المللی های بین ژانس یهاشنهادیپبر اسا  اصول و 

 .(1 جدولشود )توسعه سازمان ملل متحد( برای دستیابی به حکمرانی خوب، وجود معیارهای زیر ضروری تشخیص داده می

 معیارهای حکمرانی خوب. 1 جدول

 تعریف معيار

 مشارکت

مشارکت بعد سیاسی حکمرانی خوب است. مشارکت فعگال همگه ذینفعگان در فر ینگد توسگعه یگ  جامعگه شگرط ضگروری 

گیری، چگه جسمی دچار مشکل هستند، بایگد در تصگمیم ازنظرافرادی که  ازجملهحکمرانی خوب است. همه مردان و زنان، 

کننگد، صگدای خگود را داشگته باشگند. را نمایندگی می ها نای قانونی که مناف  مستقیم یا از طریق نهادهای واسطه طوربه

بندی مسائل، دسترسی به کاالهگا و خگدمات عمگومی و همچنگین گذاری، اولویتمشارکت فر یندی است که در  ن سیاست

تأثیر ها در تصمیماتی که بر  ن دارندحقگیرد. از منظر حقوق بشر، مردم تخصیص مناب  تحت تأثیر ذینفعان کلیدی قرار می

گذارد شرکت کنند و در صورت محرومیت از این حقوق به دنبال جبران خسارت باشند. شوراهای اسالمی شگهر و روسگتا می

 است. شدهگرفتهها در نظر ای باشد که برای  نهای توسعهتواند نمونه ی  مشارکت فعال مردم در فعالیتدر ایران می

 حاکميت قانون

تگر از ی  عنصر اساسی حکمرانی خوب بر این مفهوم استوار است که عدالت ی  کاالی عمومی کگم عنوانبهحاکمیت قانون 

؛ های بهداشتی اولیه نیست. حاکمیت قانون سنگ بنای ی  جامعه دموکراتی  و برابری طلگب اسگتو مراقبت  موزش اولیه

شود. حاکمیگت قگانون در یگ  جامعگه انه اجرا میطرفبی صورتبهیعنی همه در ی  جامعه در برابر قوانین برابرند و قوانین 

کند که محیط عملیاتی و عملکرد جامعه باید مبتنی بر قوانین عینی باشد و هیچ نقشی از هوی و هو  بینی میچنین پیش

های اجرایگی قدرتمند و تأثیرگذار، وجود نداشته باشد. تقویگت حاکمیگت قگانون اصگالحاتی را در سگازمان هرچند، کسچیه

کند. از این نظر است که اصالحات مناسب در پلیس )اصالحات پلیس( و سیسگتم عگدالت کیفگری )اصگالحات بینی میپیش

 شود.انجام می توسعهدرحال یکشورها ریساقنایی( در ایران و 

ی و فراگير برابر

 بودن

، جنسگیت، رنگگ، قهیسگلاز  نظرصگرفهای برابر در ی  جامعه برابر هستند و از فرصت باهمبرابری به این معناست که همه 

 عنوانبگهها مبانی استاندارد حقوق بشر یگ  جامعگه و جگوهره عگدالت شان برخوردارند. ایننژاد، مذهب و موقعیت اجتماعی

های ها و برنامگهاست که در تگدوین سیاسگتجامعه انسانی هستند. فراگیر بودن مستلزم  ن اصول اساسی حکمرانی در ی  

قرار گیرد. رفاه ی  جامعگه بگه  موردتوجههای ساکن در ی  جامعه ها و نظرات همه افراد و گروهمعین جامعه، مناف ،  رمان

جریان اصلی جامعه احسا  طرد شدن نکننگد.  این بستگی دارد که همه اعنای  ن احسا  کنند که در  ن سهم دارند و از

ای که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگگ و مردم ایران از هر قوم و قبیله» یاساسقانون  اصل نوزدهم در ایران طبق

 «.ها سبب امتیاز نخواهد بودو زبان و مانند این نژاد

 شفافيت

مستقیم برای همه افگراد یگ   طوربهمبتنی بر جریان  زاد اطالعات است. این بدان معناست که فر یندها، نهادها و اطالعات 

و فر یندهای مشورتی را در میان بخش  یریگمیتصماست. این امر باز بودن اقدامات دولت، فر یندهای  یدسترسقابلجامعه 

ن فر ینگدها توسگط سگایر نهادهگای دولتگی، جامعگه مگدنی و نهادهگای خگارجی کنگد. ایگعمومی و همه ذینفعان ترویج می

کند که برای گیرند. عدم شفافیت در حکمرانی، زمینه مساعدی را برای انواع فساد در حکمرانی ایجاد میقرار می یموردبررس

هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطالعگات عمگومی را  ایران اساسی در پیشرفت و رفاه عموم جامعه منر است. طبق قانون

 .باشد من  کردهقانون  که ندارد، مگر 

 گویيپاسخ

ها کاال و خدمات چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی به این معنی است که به درخواسگت دهندگانارائهگویی پاسخ

مگورد شود. به هگر قیمتگی بایگد از تگأخیر بیو در چارچوب زمانی رسیدگی می یشناسوقت صورتبهو نیازهای افراد جامعه 

در انجام وظایف خود در قبگال مگردم جلگوگیری شگود. بایگد اطمینگان حاصگل شگود کگه  خدمات رسان هایعمدی دستگاه

بینگی ی قابگل پیشای برای انجام وظایف خود در یگ  چگارچوب زمگانزمانی و دوره های ارائه خدمات باید دارای بندسیستم

 مسگئول»اما در اصول متعددی بگر  نشدهاستفاده« گوییپاسخ»باشند. در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران گرچه از واژه 

 .های حکومتی تأکید شده استمقام« بودن

اجماع و 

 مشروعيت

 

و هماهنگی در یگ  جامعگه، بایگد یکی از ابعاد سیاسی حکمرانی خوب است. برای تأمین صلح  اجماع و مشروعیت حکمرانی

ساختار و عملکرد حاکمیت مشروعیت را از کگل جامعگه بگه دسگت  جهیدرنتبین ذینفعان مختلف اجماع وجود داشته باشد، 

ی  نظر توسط ی  کثگرت پذیرفتگه شگود، ذینفعگان  اینکه یجابه ورد. اجماع معموالً مستلزم همکاری است نه سازش. می
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بگه دنبگال  تنهانگهگیری است که گیری جمعی فر یند تصمیمشوند تا ی  تصمیم همگرا ایجاد شود. تصمیمجم  می دورهم

پذیرترین تصمیم حل کرده یگا کگاهش کنندگان است، بلکه اعتراضات اقلیت را نیز برای دستیابی به توافقتوافق اکثر شرکت

 دهد.می

و  ياثربخش

 کارایي

شگود، تأکیگد هگا صگرف میها و منابعی که برای اجگرای  نها، برنامهو کارایی سیاست براثربخشیجنبه فنی حکمرانی خوب 

برای ایجاد نتیجه مطلوب، نیازهای  مؤسساتتوسط  اجراشدههای دارد. حکمرانی خوب به این معناست که فر یندها و برنامه

های تحویگل عمگومی استفاده کند. ایگن معیگار سیسگتم از مناب  به بهترین شکل حالنیدرعذینفعان خود را بر ورده کند و 

و کارایی، اصول حکمرانی خوب، محیط  یاثربخشدهد. برای دستیابی به می یرا ارتقا تیفیباکهای عمومی کار مد و خروجی

 کند.تجویز می کارکنانهای الزم را به و  موزش مؤسساتسازی اقتصادی رقابتی، ظرفیت

 یریپذتيمسئول

های جامعه مدنی در قبگال انفعگال در دولت، بخش خصوصی و سازمان رندگانیگمیتصمپذیری به این معناست که مسئولیت

پذیری، گگو هسگتند. محگور اصگل مسگئولیتیا خطاهای عمگدی خگود در قبگال مگردم و همچنگین ذینفعگان نهگادی پاسگخ

، دسگگتیابی بگگه رونیگگازااسگت کگگه بایگگد توسگگط سگاختارهای حگگاکمیتی تگگرویج شگود.  اطالعگگاتگذاری و شگگفافیت اشگتراک

گوی شکست و موفقیگت ، دشوار است. نهادها و پرسنل باید پاسخاطالعاتدر غیاب دسترسی به  خصوصبهپذیری، مسئولیت

 خدمات صورت گیرد. دهندگانارائهعمومی از اعمال و تخلفات  یحسابرس دیبا ؛ وخود باشند

 ش پژوهشرو
ابزار، مبتنی بر  ازنظرتحلیلی و  -، توصیفیتیازنظر ماهروش تحقیق،  میخته،  ازنظرکاربردی،  هدف، ازنظرحاضر  تحقیق

وزن برای  𝑠𝑤𝑎𝑟𝑎برای تعیین وزن معیارها تیمی متشکل از سه خبره تشکیل شد. از روش . باشدنامه نخبگان میپرسش

های حکمرانی خوب در روستاهای ترین معیارها در ارتباط با مهمبندی گزینهیت برای او 𝑎𝑟𝑎𝑠معیارها و از روش  یده

استفاده  لیوتحلهیتجزاز وزن معیارها در فر یند  𝑚𝑐𝑑𝑚  هایروش شد. بهره گرفته موردمطالعههدف گردشگری در منطقه 

گیری چند کنند. مدل تصمیمایفا می هانهیگزگیری ترجیحات کلی ها به معیارها نقش مهمی برای اندازهکنند. این وزنمی

های جایگزین بندی گزینهرتبه𝐴𝑅𝐴𝑆  برای تعیین وزن معیارهای ارزیابی، و بر اسا  روش 𝑠𝑤𝑎𝑟𝑎 معیاره بر اسا  روش 

، وزن دهیهای درروشترین روستا خواهد بود. ی روستاهای هدف گردشگری در فر یند انتخاب ارجحبنددر این مورد، رتبه

 ید های ریاضی به دست میها با روشعینی، وزن وزن دهیاست و در  گیرندگانتصمیمذهنی بر اسا  ترجیحات  وزن دهی

و  𝑚𝑐𝑑𝑚 ،𝑠𝑤𝑎𝑟𝑎های در مطالعه حاضر، تکنی  نقشی در تعیین اهمیت نسبی معیارها ندارند. گیرندگانتصمیمو 

𝑎𝑟𝑎𝑠 توانند با بررسی اینکه اطالعات میکه بر اسا  قناوت ذهنی کارشناسان در حوزه حکمرانی خوب است.  انداتخاذشده

شوند، ره میگیری چند معیاگیری مختلف باع  ایجاد مشکل در برخی مسائل تصمیمکمی و کیفی باشند و واحدهای اندازه

را از گیری چند معیاره تصمیمکند مسائل این روش سعی می پیشنهاد شد.aras  ی روش سیستم ارزیابی نسبت افزایش

گیری تصمیمگیری مختلف را حذف نماید. تأثیر واحدهای اندازه حالدرعینکار مد حل کند و  طوربهطریق ی  روش ساده 

گیری است و تحقیقات مرتبط با  ن در چند سال گذشته تئوری تصمیمها در بخش ترینیکی از مهم 𝑚𝑐𝑑𝑚چند معیاره 

. خبره تشکیل شد از سهها تیمی متشکل برای تعیین وزن معیاردر این تحقیق، است.  قرارگرفته موردتوجهتر تر و بیشبیش

 است.  شدهمشخصص گان متخصّخبر یپیشینه اطالعات(، :) جدولهای پژوهش و در معیار(، ۲) در جدول

 6:دقیقه طول شرقی و  1۲درجه و  06و در مختصات جغرافیایی  (1است )شکل جزء استان کرمانشاه  شهرستان پاوه

و در پایه  (۲ )شکل های غربی مرز ایران با عراقدقیقه عرض شمالی قرارگرفته است. این شهر در کرانه :درجه و 

متر ارتفاع از سطح دریا نسبت به سایر شهرهای  16:1ارتفاعی با  ازنظرخورده قرارگرفته است؛ و زاگر  چین هایکوهرشته

الذکر تبعیت های جغرافیایی  ن تا حدی از این دو عامل فوقکشور و استان در ارتفاع باالتری قرارگرفته است. ویژگی

 های فراوان است.دارای ناهمواری و کوهستانی ،موردبررسیدرصد منطقه  41کند. بیش از می
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 های پژوهشمعیار .۲جدول 

 پذیریمسئوليت مشارکت
برابری و فراگير 

 بودن
و  اثربخشي

 کارایي
اجماع و 

 مشروعيت
 شفافيت پاسخگویي

حاکميت 

 قانون
𝒄1 𝑐۲ 𝑐: 𝑐0 𝑐6 𝑐6 𝑐7 𝑐4 

 اطالعات پیشینه متخصصان .: جدول

 تعداد آمایش سرزمين ریزیبرنامه، روستایي ریزیبرنامه ب،دیطبقه ب،دیدسته

 : روستا سابقه کاری

 سطح تحصيالت
 کارشناسی ارشد

 دکترا

۲ 

1 

 

 ج،سيت
 مرد

 زن

۲ 

1 

 1011های پژوهش،یافتهمأخذ: 

 

 یگردشگر. موقعیت روستاهای هدف 1 شکل
 1011، نویسندگانمأخذ:  
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 ایران و عراق.موقعیت شهرستان پاوه در مرز بین دو کشور . ۲شکل 
 1011،نویسندگانمأخذ: 

( جمعیگت روسگتاهای هگدف 0 )جگدولشگهر بگوده اسگت.  6دهسگتان و  6بخگش،  :دارای  1:06شهرستان پاوه در سال 

 دهد.را نشان می موردمطالعهگردشگری در منطقه 

سگر، مگاکوان، شگامل: شیوههای شهرستان اند از: باینگان، مرکزی و نوسود و دهستانعبارت بودهنیز های شهرستان بخش

( تقسگیمات کشگوری در 6 )جگدول. اند از: نودشگه، نوسگود و باینگگانشمشیر، هولی و سیروان و شهرهای شهرستان عبارت

 دهد:محدوده شهرستان پاوه را نشان می

 موردمطالعه یجمعیت روستاهای هدف گردشگری در منطقه. 0 جدول
 زن مرد جمعيت خانوار روستا

 11:1 110۲ ۲۲۲۲ :60 شمشیر

 :۲6 ۲74 601 164 داریان

 667 604 1:16 0۲0 خانقاه

 766 :74 1600 076 دشه

 160 167 ۲1: 116 حجیج بزرگ

 1:06مرکز  مار ایران، درگاه ملی  مار، نتایج کلی سرشماری سال مأخذ: 
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 تقسیمات کشوری در محدوده شهرستان پاوه. 6 جدول

 مرکز بخش بخش
جمعيت بخش 

16۱1 

نام 

 دهستان

مرکز 

 دهستان

جمعيت دهستان 

16۱1 
 شهر

جمعيت شهر 

16۱1 

 نفر 07،174 پاوه مرکزی
 نفر :6،17 خانقاه هولی

 نفر ۲،46۲: پاوه
 نفر :16،: شمشیر شمشیر

 نفر :0،61 باینگان باینگان
 ورهبانه نفر ۲،660 ورهبانه سرشیوه

 نگانبای

 نفر 147،:

 نفر ۲،100 دودان ماکوان نفر :1،61

 نفر 114،: نیسانه سیروان نفر 4،761 نوسود نوسود
 نودشه

 نوسود

 نفر :64،:

 نفر 1،000

 1:06مرکز  مار ایران، درگاه ملی  مار، نتایج کلی سرشماری سال مأخذ: 

 (swara) مراحل مربوط به فرآی،د ارزیابي سوآرا

 است شدهارائهتوسط کرسولین و همکاران  𝑠𝑤𝑎𝑟𝑎 وزن گامبهگامنسبت ارزیابی  وتحلیلتجزیهتکنی  جدید 

(Keršuliene et al, 2010: 247) .سائلاز  ن برای حل بسیاری از م است. پیشنهادشده تازگیبهروشی است که ا سو ر 

( کار مدترین روش برای ارزیابی وزن معیارها است. 𝑠𝑤𝑎𝑟𝑎) گامبهگامشود. روش تحلیل نسبت وزن ارزیابی استفاده می

کنند و تمام تعیین می کارشناسان ها و محاسبه وزن، وظیفه کارشناسان است و ارزش هر معیار راسو را، ارزیابی درروش

متخصص از دانش، اطالعات و تجربیات   ی ن یروش  است ک روشswara شوند. می وزن دهیمعیارها به این طریق 

معیار را به دست  نیترمهمکند. کارشناسان از طریق اطالعات، تجربیات و دانش ضمنی خود، ضمنی خود استفاده می

های ها، رتبهوجه به ارزش متوسط رتبهبا ت ها نشود. ترین امتیاز به معیار در رتبه  خر داده می ورند و به این طریق کممی

های ذینف  در مورد نسبت اهمیت کنند. ویژگی اصلی روش سو را امکان بر ورد نظر کارشناسان یا گروهی را مشخص میکل

های یکی از روش (𝑠𝑤𝑎𝑟𝑎)وزن  گامبهگامنسبت ارزیابی  وتحلیلتجزیهروش  است. ها ندر فر یند تعیین وزن  هامعیار

است. اوالً، دیدگاه  شدهاستفادهاست. روش سو را به دالیلی در این مقاله  شدهارائه ۲111است که در سال  𝑚𝑐𝑑𝑚جدید 

دهد تا متفاوت است. سو را این فرصت را به تصمیم نخبگان می FAREو  AHP ،ANPهای مشابه مانند سو را با سایر روش

وب انتخاب کنند. در این روش خ حکمرانی ازلحاظهدف گردشگری  یهاروستااولویت خود را بر اسا  وضعیت فعلی 

کارشنا  نقش مهمی در ارزیابی و محاسبه وزن دارد. توانایی بر ورد نظر کارشناسان در مورد نسبت اهمیت معیارها عنصر 

نیاز دارد و  AHPروش نسبت به  تریهای زوجی کممقایسه یقابل توجّهاستفاده از روش سو را تعداد  اصلی این روش است.

. (Stanujkic et al,2015: 183) تر استساده AHPروش محاسباتی روش سو را نیز در مقایسه با روش محاسباتی روش 

 گیری، روش سوارا شامل مراحل زیر استپس از تعریف و تشکیل فهرستی از معیارهای دخیل در فر یند تصمیم

(Keršuliene et al, 2010: 247; Stanujkic et al, 2015: 183-185). 

گام اول: معیارها باید بر اسا  اهمیتشان مرتب شوند. برای تعیین اهمیت هر ویژگی، روش قناوت متخصص 

را با  شدهفیتعرشود. در این مرحله کارشناسان، معیارهای است استفاده می شدهارائه(، 1071توسط کندال ) پیشنهادشده

کنند. هر متخصص بر اسا  دانش، اطالعات و تجربه ضمنی خود اولویت هر معیار میبندی که دارند، رتبه توجه به اهمیتی

ها برای شود و متعاقباً، میانگین ارزش رتبهو کمترین معیار رتبه  خر داده می 1ترین معیار رتبه کند. به مهمرا مشخص می

قناوت ذهنی ی  فرد  کنندهمنعکسد ذهنی با رویکر  مدهدستبههای شود. وزنهای کلی در نظر گرفته میتعیین رتبه

گیرند و ترین معیارها در باال قرار میمهمدر این روش شود. معین می مسئلهها برای ی  بندی گزینهاست که منجر به رتبه

 گیرند و معیارهای بینابینی هم از اهمیت برخوردار هستند.تر در جایگاه  خر قرار میکم تیبااهممعیارهای 
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https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%AF%D8%B4%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%B3%D9%88%D8%AF
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 ها نبندی شده، تعیین اهمیت است. با شروع از دومین معیار رتبه 𝑠𝑗: تعیین کردن اهمیت نسبی مقدار متوسطگام دوم

های کارشنا  نگرش دهندهنشان𝑠𝑗 تر است. مقادیر در ستونمهم𝑐𝑗+1 اریاز مع𝑐𝑗 ضروری است، به این معنا که چقدر معیار

 توسط متخصصان. شدهدادهاست، یعنی مقادیر 

 کنیم:زیر محاسبه می صورتبهرا 𝑘𝑗 ضریب گام سوم:

𝑘𝑗 = {
1       𝑗 = 1
𝑠𝑗+1   𝑗 > 1                                                                                                           1ه معادل

    
 زیر: صورتبه 𝑞𝑗 شدهمحاسبهگام چهارم: تعیین کردن وزن مجدد 

qj = {
1      𝑗 = 1 
qj−1

kj
𝑗 > 1                                                                                                             ۲ معادله

 گام پنجم: به دست  وردن مقادیر وزنی معیارها با مجموع برابر با ی :

 

wj=
qj

∑ qj
n
k=1

                                                                                                                         : معادله

 اهمیت هر معیار است. دهندهنشاندهد که وزن هر معیار را نشان میwj که در  ن

 روش آراس

. فر یند (Zavadskas and Turskis, 2010: 163) نهاد شد ۲111 تورسکیس زاوادسکا  در سال توسط 𝑎𝑟𝑎𝑠روش 

گیری چند معیاره با تشکیل ماتریس های تصمیمگیری با استفاده از روش  را  همانند سایر روشحل مسائل تصمیم

گیری چند مراحل اولیه، بخش باقیمانده از حل مسئله تصمیم نیازاپسشود. گیری و تعیین وزن معیارها شروع میتصمیم

ی   𝑎𝑟𝑎𝑠روش  نکهیباوجودادقیق بیان کرد.  طوربهتوان با استفاده از مراحل زیر معیاره با استفاده از روش  را  را می

 وسازساختربوط به های مختلف مانند موارد مگیری در زمینهروش نسبتاً جدید است، این روش برای حل مسائل تصمیم

(Lazauskas et al.2015: 324; Medineckiene et al, 2015:4) ،انتخاب حسابدار ارشد (Keršulienė & 

Turskis,2014: 900) ،انتخاب محل تخلیه زباله (Shariati et al, 2014: 11)بندی مؤسسات مالی، رتبه (Reza & 

Majid, 2013: 420)  است. شدهاستفادهو غیره 

 در کارشناسان بندیرتبه  وردن دست به با بندی روستاهای هدف گردشگریرتبه برای را  از روش در این مقاله 

 𝑚𝑐𝑑𝑚های روش همانند سایر 𝑎𝑟𝑎𝑠گیری با استفاده از روشفر یند حل مسائل تصمیم .است شدهاستفاده 7-1مقیا  

از حل مسئله  ماندهیباقمراحل اولیه، بخش  نیازاپسشود.  غاز میگیری و تعیین وزن معیارها با تشکیل ماتریس تصمیم

 دقیق بیان کرد طوربهتوان با استفاده از مراحل زیر گیری چند معیاره با استفاده از روش  را  را میتصمیم

(Karabašević et al, 2016: 47)؛ 

بندی عملکرد بهینه را برای رتبه گیرندهاین مرحله تصمیمدر . شودمیگام اول. رتبه عملکرد بهینه را برای هر معیار تعیین 

زیر محاسبه  صورتبههای عملکرد بهینه اولویتی نداشته باشد، رتبه رندهیگمیتصمکند. اگر هر ی  از معیارها تعیین می

 :شوندیم

𝑥𝑜𝑗 = {
𝑚𝑎𝑥
𝑖
𝑥𝑖𝑗 ;      𝑗 ∈ 𝛺𝑚𝑎𝑥

𝑚𝑖𝑛
𝑖
𝑥𝑖𝑗  ;      𝑗 ∈ 𝛺𝑚𝑖𝑛

                                                                      0معادله 
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 شوند:های عملکرد نرمال شده با استفاده از فرمول زیر محاسبه میرتبه. گام دوم. محاسبه ماتریس تصمیم نرمال

𝑟𝑖𝑗 =

{
 
 

 
 

𝑥𝑖𝑗

∑ 𝑥𝑖𝑗 𝑚
𝑖=0

 ;    𝑗 ∈ 𝛺𝑚𝑎𝑥
1

𝑥𝑖𝑗

∑
1

𝑥𝑖𝑗

𝑚
𝑖=0

 ;    𝑗 ∈ 𝛺𝑚𝑖𝑛
                                                                       6معادله 

𝑗  ام در رابطه با معیار-𝑖شده گزینهبندی عملکرد نرمالدهنده رتبهنشان𝑟𝑖𝑗 که در  ن = 1.1.۲… .𝑚است. 

عملکرد نرمال شده وزنی با استفاده از های بندیرتبه. شودمیگیری نرمال شده وزنی محاسبه گام سوم: ماتریس تصمیم

 شوند:فرمول زیر محاسبه می

𝑣𝑖𝑗 = 𝑤𝑗𝑟𝑖𝑗                                                                                                   6معادله  

𝑖ام، -jام در رابطه با معیار -𝑖شده گزینهبندی وزنی عملکرد نرمالدهنده رتبهنشان𝑣𝑖𝑗جایی که = 1.1.۲… .𝑚 .است 

توان با استفاده از بندی کلی عملکرد را می. رتبهشودمیبندی عملکرد کلی را برای هر گزینه محاسبه گام چهارم: رتبه

 فرمول زیر محاسبه کرد:

 

𝑆𝑖 = ∑ 𝑣𝑖𝑗
𝑛
𝑗=1                                                                                                7معادله 

 

𝑖 امین، -𝑖بندی عملکرد کلی گزینهدهنده رتبهنشان𝑠𝑖 نکه در   = 1 ،𝑚… معیار کلی عملکرد جایگزین  𝑠𝑜و  ستا 1.

 است. 1بهینه است و معموالً 

ها، تنها تعیین بهترین گزینه مهم نیست. بلکه هنگام ارزیابی گزینه. شودمیمحاسبه  گام پنجم: میزان سودمندی هر گزینه

در رابطه با گزینه بهینه مهم است. برای این منظور از درجه مطلوبیت  شدهگرفتههای در نظر تعیین عملکرد نسبی گزینه

 توان  ن را با استفاده از موارد زیر محاسبه کرد:شود و میاستفاده می

𝑄𝑖 =
𝑆𝑖

𝑆𝑜
                                                                                           4له معاد

 
 .i = 1, 2, ..., mمعیار عملکرد کلی گزینه بهینه است، 𝑜 دهد و امین را نشان می -𝑖درجه سودمندی گزینه  𝑞𝑖که در  ن

صگعودی  𝑞𝑖بگا شدهگرفتههای در نظر گزینهشوند. میانتخاب  ها نیا کار مدترین  و شوندمیبندی رتبهها گام ششم: گزینه

 .را دارد بهترین مکان را دارد 𝑞𝑖که بیشترین مقدار  یانهیگزشوند، یعنی بندی میرتبه

 ها و بحثیافته

 SWARA معيارها با روش وزن دهي

 گگروهایگن  تشکیل شد. ریزی روستاییبرنامهتعیین وزن معیارهای ارزیابی، تیمی متشکل از سه کارشنا  نخبه  منظوربه

ارزیابی روستاها نسبت به معیارهای انتخگابی  وظیفه ارزیابی پنج روستای هدف گردشگری و انتخاب بهترین روستا را داشت.

هگا در معیار شگدهمحاسبهکارشنا  اول و دوم و سوم و همچنین وزن  انجام شد. نگرش 7تا  1بندی در فاصله با اعمال رتبه

 شگدهدادهمتخصص است، یعنگی مقگادیر  یهانگرش دهندهنشان 𝑠𝑗است. مقادیر در ستون شدهدادهنشان  4و  7و  6جداول 

  یند.می به دست :و۲و1های با استفاده از معادله 𝑤𝑗و  𝑘𝑗 ،𝑞𝑗هایتوسط متخصصان. مقادیر در ستون
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 برای هر معیار شدهمحاسبه مده از اولین خبره از سه خبره و وزن دستهای به. پاسخ6 جدول

 1 کارش،اس

 𝒔𝒋 𝒌𝒋 𝒒𝒋 𝒘𝒋 ترتيب اهميت معيار

 :1/۲1 1 1  1 مشارکت

 1/16۲ 1/4 1/۲6 1/۲6 ۲ پذیریمسئوليت

 1/101 1/606 1/16 1/16 : یريفراگبرابری و 

 :1/1۲ 1/610 1/16 1/16 0 یيکاراو  ياثربخش

 1/11۲ 1/600 1/11 1/11 6 گویيپاسخ

 :1/10 1/064 1/۲1 1/۲1 6 شفافيت

 1/140 1/0:6 1/16 1/16 7 اجماع و مشروعيت

 1/177 70:/1 1/16 1/16 4 حاکميت قانون

 1011های پژوهش،یافتهمأخذ: 

 برای هر معیار شدهمحاسبه مده از دومین خبره از سه خبره و وزن دستهای بهپاسخ .7 جدول
 ۲ کارش،اس

 𝒔𝒋 𝒌𝒋 𝒒𝒋 𝒘𝒋 ترتيب اهميت معيار

 1/۲16 1 1  1 مشارکت

 1/166 1/760 1:/1 1:/1 ۲ حاکميت قانون

 1/100 1/664 1/16 1/16 : شفافيت

 1/116 1/6:6 1/۲6 1/۲6 0 گویيپاسخ

 1/110 1/046 1/11 1/11 6 پذیریمسئوليت

 1/100 :1/06 1/16 1/16 6 اجماع و مشروعيت

 :1/14 46:/1 1/۲1 1/۲1 7 یريفراگبرابری و 

 1/17۲ 6::/1 1/16 1/16 4 و کارایي اثربخشي

 1011های پژوهش،یافتهمأخذ: 

 برای هر معیار شدهمحاسبه مده از سومین خبره از سه خبره و وزن دستهای بهپاسخ .4 جدول

 6 کارش،اس

 𝒔𝒋 𝒌𝒋 𝒒𝒋 𝒘𝒋 ترتيب اهميت معيار

 1/۲16 1 1  1 حاکميت قانون

 1/170 ::1/4 1/۲ 1/۲ ۲ شفافيت

 1/166 1/7۲6 1/16 1/16 : گویيپاسخ

 1/10۲ 1/660 1/1 1/1 0 مشارکت

 1/1۲0 1/600 1/1 1/1 6 یريفراگبرابری و 

 1/100 1/061 1/: 1/: 6 اجماع و مشروعيت

 1/170 60:/1 ۲6/1 ۲6/1 7 پذیریمسئوليت

 1/160 ۲1:/1 16/1 16/1 4 و کارایي اثربخشي
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 1011های پژوهش،یافتهمأخذ: 

کارشنا  از طریق  :از   مدهدستبههای میانگین هندسی وزن عنوانبهپس از تکمیل فر یند، وزن کلی معیارهای ارزیابی 

 رابطه زیر به دست  مد:

𝑊J = (∏WJ
K

K

k=1

)

1/k

 

𝑊𝐽 که
𝐾 وزن نسبی معیار 𝑗  است که بر اسا  مقایسه زوجی𝑘- ید وامین کارشنا  به دست می  𝐾 تعداد کارشناسان را

 است.  مدهدستبهاز سه کارشنا    مدهدستبهوزن نهایی معیارهای ارزیابی  0در جدول  دهد.نشان می

 وزن نهایی معیارهای ارزیابی .0جدول 

  شاخص 1 کارش،اس ۲ کارش،اس 6 کارش،اس وزن نهایي

1/160  1/14:  1/۲۲1  1/۲1:   یريفراگبرابری و  

1/17۲  1/۲16  1/160  1/101   مشارکت 

1/1۲1  1/116  1/1:6  1/11۲   گویيپاسخ 

1/114  1/100  1/1۲:  1/10:   شفافيت 

1/110  1/166  1/11۲  1/177   حاکميت قانون 

1/10۲  1/17۲  1/140  1/1۲:   و کارایي ياثربخش 

1/111  1/116  1/141  1/16۲   پذیریمسئوليت 

1/144  1/1  1/177  1/140   اجماع و مشروعيت 

 1011های پژوهش،یافتهمأخذ: 

 ARAS ها با روشگزی،هارزیابي 

 .است شدهداده نشان 1۲ و 11 ،11 جداول در مد که  دست به روستا پنج بندیرتبه، کارشنا  ترکیب نظرات سه از

 متخصص اولین از  مدهدستبه یهاداده .11جدول 

 مشارکت
برابری و 

 یريفراگ
 حاکميت قانون شفافيت پاسخگویي

و  ياثربخش

 کارایي

مسئول

 یت

 پذیری

اجماع و 

 مشروعيت

 معيار

 گزی،ه

 شمشير 6 0 6 6 7 0 : 6

 هجيج بزرگ 0 ۲ : 0 7 6 6 0

 دشه 6 0 7 6 6 0 : :

 خانقاه 6 6 0 6 7 6 0 0

 داریان : : 6 : : : 6 ۲

 1011های پژوهش،یافتهمأخذ: 
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 صمتخصّ  نیدوم از  مدهدستبه های. داده11 جدول

 مشارکت
برابری و 

 یريفراگ
 شفافيت پاسخگویي

حاکميت 

 قانون

و  ياثربخش

 کارایي

 مسئوليت

 پذیری

اجماع و 

 مشروعيت

 معيار

 گزی،ه

 شمشير 7 0 ۲ ۲ ۲ : ۲ :

 هجيج بزرگ 6 6 6 6 6 7 0 7

 دشه 0 : 6 : 6 6 6 6

 خانقاه ۲ ۲ 0 0 0 0 7 6

 داریان : 6 : 7 : ۲ 6 0

 1011های پژوهش،یافتهمأخذ: 

 صمتخصّ  نیسوم از  مدهدستبه هایداده .1۲جدول 

 مشارکت
برابری و 

 یريفراگ
 شفافيت پاسخگویي

حاکميت 

 قانون

و  ياثربخش

 کارایي

 مسئوليت

 پذیری

اجماع و 

 مشروعيت

 معيار

 گزی،ه

 شمشير 6 6 ۲ : 7 6 ۲ 7

 هجيج بزرگ 7 6 : 7 : 6 0 6

 دشه 0 : 6 : 6 : 6 6

 خانقاه ۲ ۲ 7 0 0 : 6 0

 داریان 6 0 : ۲ 0 0 7 :

 1011، تحقیق هاییافتهمأخذ: 

 .شودمی تعیین متخصص سه از  مدهدستبه هایرتبه هندسی میانگین عنوانبه شدهیابیارز روستاهای کلی بندیرتبه

 است: شدهحاصلدهد که از طریق رابطه زیر می نشان را ارزیابی معیارهای اوزان :1 جدول

XIJ = (∏XIJ
K

K

k=1

)

1/k

 

j  ،𝑋IJدر رابطه با معیار  i بندی گزینهدهنده میانگین رتبهنشان 𝑋IJکه در  ن
K  مقدار عددی رتبه اختصاص  دهندهنشان

وزن معیارهای  :1جدول  تعداد کارشناسان است. 𝑘به هر گزینه در ارتباط با هر معیار توسط هر کارشنا  است و  شدهداده

 دهد؛نشان می شدهحاصلارزیابی را که با روش میانگین هندسی 
 . میانگین هندسی وزن معیارهای ارزیابی:1جدول 

 مشارکت
برابری و 

 یريفراگ
 شفافيت پاسخگویي

حاکميت 

 قانون

و  ياثربخش

 کارایي

مسئولي

 پذیریت

اجماع و 

 مشروعيت
 

6/6۲  6/:۲  6/:۲  6/66  6/10  6/00  0/:1  6/00  مقدار بهي،ه 

6/11  ۲/۲0  :/01  0/61  :/:1  ۲/44  0/:1  6/00  شمشير 

6/6۲  0/:1  6/:۲  0/7۲  6/10  :/66  :/01  6/10  داریان 

0/۲۲  0/۲۲  :/01  6/66  :/74  6/00  :/:1  0/:1  دشه 

0/64  6/6۲  :/01  0/4۲  0/64  0/4۲  ۲/71  ۲/44  خانقاه 

۲/44  6/:۲  ۲/44  :/:1  :/04  :/66  0/16  :/66  هجيج بزرگ 

 1011های پژوهش،یافتهمأخذ: 
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( 0اسگت کگه بگا اسگتفاده از معادلگه ) شگدهداده، نشگان دومدر ردیگف   مدهدسگتبهبندی مقدار بهینه رتبه 10جدول در 

( 6اسگت کگه از طریگق معادلگه ) شگدهدادهنشگان  10 ر جگدولد نیگز شگده ا یگمق یبگهای بنگدیاست. رتبه  مدهدستبه

 دهد.وزن معیارها را نیز نشان می 10جدول  .اند مدهدستبه

 شده ا یمق یبگیری تصمیم ماتریس محاسبه .10جدول 

برابری و 

 یريفراگ
 شفافيت پاسخگویي مشارکت

حاکميت 

 قانون

و  ياثربخش

 کارایي

 مسئوليت

 پذیری

اجماع و 

 مشروعيت

 معيار

 گزی،ه

1/166  1/17:  1/1۲1  1/114  1/110  1/10:  1/111  1/144  وزن معيار 

1/۲1  1/۲۲  1/۲:  1/۲1  1/۲1  1/۲۲  1/10  1/۲1  مقدار بهي،ه 

1/14  1/14  1/10  1/16  1/1:  1/11  1/10  1/۲1  شمشير 

1/۲1  1/16  1/۲:  1/16  1/۲1  1/1:  1/17  1/10  داریان 

1/16  1/16  1/10  1/۲1  1/16  1/۲۲  1/16  1/16  دشه 

1/17  1/16  110 1/17  1/14  1/14  1/1۲  1/11  خانقاه 

1/11  1/۲۲  1/11  1/11  1/10  1/1:  1/14  1/1:  هجيج بزرگ 

 1011،1011های پژوهش،یافتهمأخذ: 

 (.16 جدولشد ) محاسبه (6وزنی از طریق معادله ) شده ا یمق یبگیری تصمیم ماتریس بعد، مرحله در

 دارشده وزن ا یمق یبگیری تصمیم ماتریس .16 جدول

برابری و 

 یريفراگ
 شفافيت پاسخگویي مشارکت

حاکميت 

 قانون

 ياثربخش

 و کارایي
 پذیریمسئوليت

اجماع و 

 مشروعيت

 معيار

 گزی،ه

 نوع معيار مثبت مثبت مثبت مثبت مثبت مثبت مثبت مثبت

1/166  1/17:  1/1۲1  1/114  1/110  1/10:  1/111  1/144  وزن معيار 

1/1:1  1/1:4  1/1۲4  1/1۲:  1/1۲۲  1/1۲1  1/1۲1  1/110  مقدار بهي،ه 

1/1:1  1/110  1/117  1/110  1/110  1/111  1/1۲1  1/110  شمشير 

1/1:1  1/1۲6  1/1۲4  1/110  1/1۲۲  1/11۲  1/110  1/116  داریان 

1/1۲0  1/1۲6  1/117  1/1۲:  1/116  1/1۲1  1/116  1/110  دشه 

1/1۲6  1/1::  1/117  1/1۲1  1/1۲1  1/117  1/11:  1/110  خانقاه 

1/116  1/1:4  1/11:  1/110  1/116  1/11۲  1/1۲1  1/111  هجيج بزرگ 

 1011های پژوهش،یافته مأخذ:

 16اسگت در جگدول   مدهدسگتبه( 4( و )7های )که با استفاده از معادلگه شدهیابیارزهای بندی گزینهعملکرد نهایی و رتبه

 است. شدهدادهنشان 
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 معیارهای عملکرد کلی و درجات سودمندی .16جدول 

   𝑲𝒊  𝑺𝒊  اولویت

 
 1  1/۲1۲  مقدار بهینه  

0  1/711   1/10۲  شمشیر  

1  1/460   1/170  داریان  

۲  1/760   1/166  دشه  

6  1/76۲   1/160  خانقاه  

1  1/646   1/:01  هجیج بزرگ  

    1/۲۲1   𝑆𝑜 

 1011های پژوهش،یافتهمأخذ: 

بنگابراین  ؛ ودارای باالترین اهمیت کگل هسگتند روستاهای داریان و دشهدهد که به ترتیب نشان می 16نتایج نهایی جدول 

معیارهای حکمرانی خوب در نظگر گرفتگه  ازنظرروستاهای برتر  عنوانبهدارند و  شدهیابیارزمعیارهای  ازنظر بهترین نتایج را

 شوند.می

 گيرینتيجه

-swaraهای پیشنهادی مبتنی بر روش mcdmتوان نتیجه گرفت که مدل در این پژوهش می شدهدادهپاسخله مسئاز 

 aras بندی و انتخاب روستاهای هدف گردشگری را با موفقیت حل کند. مطالعه ه اولویتمسئلتواند کاربردی بوده و می

های حکمرانی خوب انتخاب بهترین روستای هدف گردشگری از بین روستاهای دیگر، در ارتباط با معیار منظوربهحاضر 

خوب نقش مهمی در بهبود عملکرد توسعه  ن  حکمرانیرهای انجام شد. انتخاب ی  روستای هدف گردشگری بر پایه معیا

معیار حکمرانی خوب، انتخاب ی  روستای هدف گردشگری ارجح شامل ی   4دارد. روشن است که با توجه به وجود 

 رندهیگمیتصمبه  ن پاسخ داد. ترجیحات  گیری چند معیارهتصمیمهای که باید با استفاده از روش ارهاستیمعله چند ئمس

جداگانه برای معیارها  طوربهگیرند و سپس ی  روش جم  وزنی ساده گیری قرار میوزن معیارها در فر یند تصمیم عنوانبه

شود. ها در نظر گرفته میها، ی  شاخص عملکرد کلی و درجه سودمندی گزینهبندی گزینهشود. هنگام رتبهاتخاذ می

که  ارهاستیمعخوب روستایی ی  فر یند چند  حکمرانیبه معیارهای انتخاب روستای هدف گردشگری نمونه با توجه 

𝑠𝑤𝑎𝑟𝑎 هایشامل معیارهای متعددی است و نتایج روش − 𝑎𝑟𝑎𝑠 انتخاب با  نهیدرزمتواند با موفقیت مسائل را می

است، هشت معیار برای فر یند انتخاب روستای هدف  شدهدادهنشان  ۲ل در جدو طور کهموفقیت حل کند. همان

گردشگری در نظر گرفته شد که این معیارها پس از برگزاری جلسه همفکری با متخصصان و کارشناسان نخبه حوزه 

گیرد و گیری قرار میوزن معیارها در فر یند تصمیم عنوانبه رندهیگمیتصمروستایی شهرستان پاوه نهایی شد. ترجیحات 

ها، ی  معیار عملکرد بندی گزینهشود. هنگام رتبهجداگانه برای معیارها اتخاذ می طوربهی  تکنی  جم  وزنی ساده  سپس

برای  aras ها برای معیارها و وزن محاسبهرای ب  swaraشود. روشها در نظر گرفته میکلی و درجه سودمندی گزینه

 وزن ارزیابی برای نفرِ سه کمیته شد. ی  گرفته کار بهترین روستا بهانتخاب  بندی روستاهای هدف گردشگری برایرتبه

است.  شدهارائه 116کارشنا   1کارشنا  قناوت اسا  بر معیارها شد. وزن تشکیل ذهنی هایقناوت اسا  بر معیارها

معیارها که از طریق روش  کلی است. وزن شدهارائه 7و  6در جداول  :و  ۲کارشنا   نظر اسا  بر معیارها وزن همچنین

 (، حاکمیت قانون1/114) (، شفایت1/1۲1) گویی(، پاسخ1/160) یریفراگ(، برابری و 1/17۲) سو را به دست  مد؛ مشارکت

معیار اجماع و  کهیدرحال رادارندترین اهمیت (، بیش1/10۲) ییکاراو  یاثربخش( 1/111) پذیری(، مسئولیت1/110)

پژوهشهاي جغرافیاي اقتصادي
 . 0011، زمستان 76-66، 6 ، شماره2 پژوهشهاي جغرافیاي اقتصادي، دوره 



16  
 

 فانید و قدسی زادهتقی .../ یانتخاب روستا یبرا MCDMمدل  

 

های نرمال شده به ترتیب در بندیها و رتبهبندیترین اهمیت را داشته است. میانگین رتبه( کم1/144مشروعیت با وزن )

( و 1/460دهد که دو روستای هدف گردشگری داریان با )نشان می 16های جدول اند. دادهشدهارائه :1و جدول  1۲جدول 

دارند.  شدهیابیارزمعیارهای  ازنظرمیت کل هستند و بنابراین بهترین نتایج را ( دارای باالترین اه1/760روستای دشه با )

در رتبه  خر  1/646سوم و چهارم و روستای هجیج بزرگ با  در رتبه 1/711و شمشیر با  1/76۲روستاهای خانقاه با  بعداز ن

 7-1کارشناسان در مقیا   یبندرتبهردن روستاهای هدف گردشگری با به دست  و یبندرتبهبرای  را  قرار دارد. از روش 

گیرید که در سطح روستاهای های سو را و  را ، این مطالعه نتیجه میشده و نتایج روش وریهای جم استفاده شد. از داده

. و این به این ترین تأثیر را بر روی انتخاب روستای هدف گردشگری داردمهم  ۲1/1ن شهرستان پاوه، معیار مشارکت با وز

مشارکت خوب است و  حکمرانیمعنی است که، مشارکت فعال همه ذینفعان در فر یند توسعه ی  جامعه شرط ضروری 

های از روش توانیمبرای تحقیقات  ینده،  پیشنهادی عنوانبه سنگ بنای حکمرانی خوب در روستاها است. زنان ومردان 

 برای حل مسائل مشابه استفاده کرد. multimooraو  waspas ،ahpگیری چند معیاره مانند دیگر تصمیم

 م،ابع

روستاهای هدف گردشگری )مطالعگه مگوردی: شهرسگتان  یبندسطحو  یبندتیاولو(. 1:06و ارشدی، علی. )؛ بهرامایمانی، 

 .66-7: ،(۲0)6 ،(. فصلنامه جغرافیایی فنای گردشگریشهرنیمشک

هگا بر مدیریت محلگی و مشگارکتی دهیگاری دیتأک(. بررسی الگوی مدیریت روستایی در ایران با 1:01. )رضالیع ،استعالجی

 .۲64-۲:0 ،(۲:) 11 ،جغرافیا]مقاله[. 

مدر  علوم ، شهری طرح متروی تهران ریزیبرنامه(. جایگاه حکمروایی خوب 1:40صرافی. ) و مظفر، ؛، حسنزادهاسماعیل

 .۲4-1، (1) 04 ،انسانی

مختلف گردشگری در روستاهای هدف  یهاتوان(. ارزیابی تطبیقی :1:0. )مهدی ،مودودی ارخودی و خدیجه؛، بوزرجمهری

 .:1-1 ،(1:)11،انسانی یهاسکونتگاه ریزیبرنامهمطالعات استان گلستان. 

کوهستان الوند  یهادامنهروستاهای هدف گردشگری در  یبندسطح(. 1:06. )حسینی، سید علیرضا و ؛نیغالمحسجعفری، 

 .110-07 ،6 ،فصلنامه اقتصاد فنا و توسعه روستاییاستان همدان. 

بنگدی روسگتاهای هگدف ارزیگابی و اولویگت(. 1:06) .هگدی، باسگره و ؛ صگدیقه ،کیانی سگلمی ؛رسول حیدری سورشجانی،

 .101-111 ،(:0):1 ،مطالعات مدیریت گردشگری گیری چندمعیاره.گردشگری با استفاده از فنون تصمیم

 ،(4-7شگانزدهم )سگال  ،اقتصادی –اطالعات سیاسی الگوی مدیریت سرزمین ایرانی و تمرکززدایی.  (.1:41).اجاللی ،پرویز

17۲. 

روسگتاهای هگدف گردشگگری در  یبنگدتیاولو(. 1:06. )، مسگعودزاده نیحسو  ؛سید مجتبی مجاوریان،؛ زهرا ،ینعمت اله

 .۲۲6-۲14 ،(:)1:،اقتصاد و توسعه کشاورزیمجله استان مازندران. 

-توسعه محلگی )روسگتائیهای روستایی و حکمرانی روستایی در ایران. (. تعاونی1:01. )سنح ،بخشی زاده و ؛هدیم ،طالب

  .06-۲6 ،(۲) 0 ،شهری(

ی گردشگگری در روسگتاهای دارای جاذبگه بنگدی(. شناسگایی و اولویت1:07. )حمدم ،کاوسی کالشمیو ؛اطمهف ، قلی زاده

  .17:-۲00 ،(:)6 ،راهبردهای توسعه روستاییشهرستان الهیجان. 

 1:06مرکز  مار ایران، درگاه ملی  مار، نتایج کلی سرشماری سال 
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بگا (. تحلیل عملکرد مدیریت نوین روسگتایی 1:07. )محمدجواد، فتاحیو  ؛ریساپ ،پاک ؛عیدس ،محمد زاده ؛هیمرض ،موسوی

رویکردهگای پژوهشگی کار فرینانگه در بخش مرکزی، شهرستان ایوان(.  یهایاریده: موردمطالعهرویکرد حکمرانی خوب )

 .71-00 ،(۲)۲ ،کشاورزی

 یهاشگاخص(. شناسایی و ارزیگابی 1:04. )افتخاری، عبدالرضا نیالدرکن و ؛، مهدییپور طاهر ؛والشجردی فراهانی، راضیه

مگوردی: روسگتاهای هگدف گردشگگری اسگتان تهگران.  یسنجش کیفیت محیط روسگتاهای هگدف گردشگگری، مطالعگه

 .۲04-۲76 ،(1) 4 ،گردشگری و توسعه

بگر  دیگتأکگردشگگری روسگتایی بگا  یارزیگابی توسگعه(. 1:01. )اطمگهف ،اسالم فرد و ؛حمدرضام ،علیزاده ؛سینح ،یغفوری

 .رشت ،همایش ملی توسعه روستایی تفرجی روستاهای هدف گردشگری استان گیالن یهاجاذبه یبندرتبه
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