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  چكيده 
کـار  گيري در شرايطي بـه مراتبي روشي معتبر و قوي است، و براي تصميمتحليل سلسله فرايند
در پـژوهش  . سازدها را با مشکل مواجه ميگيري بين گزينههاي متضاد، تصميمرود که معيارمي

ي هـا  بخـش اي آن در توسـعه هـاي  حاضر، با توجه به شرايط ويژة شهرسـتان نيشـابور و تـوان   
گرفته در اين شهرستان، شناخت مشکالت بـا اسـتفاده از   اقتصادي و بر اساس اقدامات صورت

هاي ارتقايي مراتبي، اولويتتحليل سلسله فرايندفنون دلفي انجام شد و سپس، بر اساس روش 
 فراينـد روش  ندکاربر با بهاين مقاله، . تعيين شدي اقتصادي اين شهرستان ها بخشو اصالحي 

بنـدي  روسـتايي بـراي راهبردهـاي اولويـت     -ي اقتصـادي ريـز  برنامـه مراتبـي در  تحليل سلسله
زمـان  کارگيري هـم نشان داد که با توجه به سادگي اين روش و به نيشابور، ي اقتصاديها بخش
 تـوان از ايـن  هـا، مـي  هاي کمي و کيفي در آن و نيز قابليت بررسي سازگاري در قضاوتمعيار

 . روش در بررسي موضوعات مربوط به مديريت توسعة روستايي سود جست
/ مطالعـة مـوردي  / ي اقتصـادي هـا  بخش/ (AHP)مراتبي تحليل سلسله فرايند: هاکليدواژه
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  مقدمه 
گيـري بـا   شده براي تصميمهاي طراحيترين نظاماز جامع )۱(مراتبيتحليل سلسله فرايند
صـورت  تـوان مسـئله را بـه   گيري از اين فـن، مـي  هاي چندگانه است؛ زيرا با بهرهمعيار

مراتبي در قالب معادالت درآورد و در آن، معيارهاي مختلف کمي و کيفـي را در  سلسله
دهـد و امکـان   گيري دخالت مـي هاي مختلف را در تصميمگزينه فراينداين . نظر گرفت

بـر   فرايندهمچنين، اين . سازدها را فراهم ميزيرمعيار ها وتحليل حساسيت روي معيار
هـا و محاسـبات، بنـا نهـاده شـده اسـت       پاية مقايسة زوجي، با امکان تسـهيل قضـاوت  

؛ و افزون بر اين، ميزان سازگاري و ناسازگاري تصـميم را نشـان   )۱۲: ۱۳۷۷اصغرپور، (
رود شـمار مـي  اره بـه گيـري چنـدمعي  اي از مزايـاي مهـم تصـميم   اينها مجموعه. دهدمي

)Chadwick, 1971: 36 .(  
رشـد  . شـود  هاي اقتصادي از ارکان توسعة هر منطقه يا ناحيـه محسـوب مـي   شاخه

ي اقتصادي گوياي پيشرفت هر ناحيه و منطقه است و برخورداري از هـدف و  ها بخش
کنندة پيشرفت آن مکـان  ي اقتصادي در هر مکان مشخصها فعاليتمسيري خاص براي 

اي بـزرگ اسـت کـه کـار     جامعة روستايي، جامعـه . ک زمينة خاص اقتصادي استدر ي
اي توليد را بر عهده دارد و البته برخورداري از هدفي خاص براي توليد در چنين جامعه

هـاي منـاطق روسـتايي از لحـاظ     ها و ظرافتبسيار دشوار است؛ و با توجه به پيچيدگي
اي گـذاري در شـاخه  براي جذب سـرمايه گيري خاص طبيعي و سياسي، بايد يک جهت

رو، در پـژوهش  از ايـن . خاص صورت گيرد تا بازده مفيد و بيشتري در پي داشته باشد
گيـري اقتصـادي   هاي مقدماتي در نيشابور، نبود جهتحاضر، نخست، بر اساس بررسي

ترين مسئلة پژوهش مد ي اين شهرستان در قالب اصليها بخشمشخص در هر کدام از 
مراتبـي،  تحليـل سلسـله   فراينـد گيـري از روش  گيـرد؛ و آنگـاه بـا بهـره    قـرار مـي  نظر 

ي ايـن  هـا  بخـش هاي اقتصادي و توسعة روسـتايي در هـر کـدام از    بندي شاخه اولويت
شود و البته در اين ميـان، عوامـل طبيعـي، سياسـي، اجتمـاعي و      شهرستان شناسايي مي

  . انساني مد نظر قرار خواهد گرفت
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  مراتبي يل سلسلهتحل فرايند
  ها  مواد و روش

گيـري شـروع   بنـدي عناصـر تصـميم   مراتبي با شناسايي و اولويـت تحليل سلسله فرايند
هـاي احتمـالي اسـت کـه در     ايـن عناصـر شـامل اهـداف، معيارهـا و گزينـه      . شـود  مي

  ، شناسـايي عناصـر و ارتبـاط بـين     فراينـد در ايـن  . شـوند کار گرفته مـي بندي به اولويت
   مراتبـي بـودن   دليـل سلسـله  . شـود  مراتبـي مـي  منجر به ايجاد يک ساختار سلسـله آنها 

  گيـري همچـون زنجيـري در سـطوح مختلـف      سـازي عناصـر تصـميم   ساختار خالصـه 
مراتبي از موضوع مورد بررسـي نخسـتين گـام در    پس، ايجاد يک ساختار سلسله. است
هـا و نيـز ارتبـاط    معيارها و گزينهرود؛ و اهداف، شمار ميمراتبي بهتحليل سلسله فرايند

مراتبـي  تحليـل سلسـله   فراينـد مراحل بعد در . شود آنها در همين ساختار نشان داده مي
معيارها و زيرمعيارهـا، محاسـبة ضـريب اهميـت     ) ضرايب اهميت(شامل محاسبة وزن 

هاسـت  ها، و بررسـي سـازگاري منطقـي قضـاوت    ها، محاسبة نهايي گزينهگزينه) وزن(
)Saaty, 1980: 22; Saaty, 1990: 12; Saaty, 1996: 16.(  

  خصوصيات 
  ي؛طهاي استنبااستفاده از اعداد و ارقام در تحليل: تحليلي بودن -۱
هـا، اهـداف،   هـاي پيچيـده بـر اسـاس اولويـت     تجزية وضعيت: مراتبي بودنسلسله -۲

  ها؛ ومعيارها، و گزينه
جانبة افـراد مختلـف طـي جلسـات     همه گيري نيازمند بررسيتصميم: ي بودنفرايند -۳

  ).  ۳۱: ۱۳۸۰صالحي صدقياني، ( گوناگون و اعمال نظرات آنها تا اتخاذ نتيجه است
  مراحل 

 مراتبي ايجاد ساختار سلسله
هاي اقتصادي شهرسـتان نيشـابور   بندي شاخهمراتبي، اولويتبراي تدوين الگوي سلسله
  : اند ازگيرد که عبارتدر سه سطح صورت مي
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ي شهرسـتان  هـا  بخشهاي اقتصادي در هر کدام از بندي شاخهاهداف، شامل اولويت •
 نيشابور؛ 

 دامپروري، صنعت، خدمات، و گردشگري؛ و   -کشاورزي: معيارها، شامل •
: انـد از ، شامل چهـار بخـش شهرسـتان نيشـابور، کـه عبـارت      )هاجايگزين(ها گزينه •

  .  کزيجلگه، و مرجلگه، زبرخان، ميان تحت
ي مورد تآکيـد اسـت؛   ريز برنامهمثابه يکي از ارکان مهم ها، ارزيابي بهفراينددر تمام 

هـاي  ي و تهيـة گزينـه  ريـز  برنامـه بدين ترتيب که بعد از تعيين اهداف کّلـي و مقاصـد   
هاي مختلف، بر اسـاس شايسـتگي   گيرد تا با مقايسة گزينهمختلف، ارزيابي صورت مي

  Roberts, 1975: 125).(لوب انتخاب شود نسبي آنها، گزينة مط
ين قسـمت  تـر  مهـم مراتبي تبديل موضوع يا مسئلة مورد بررسي به ساختاري سلسله

 فراينـد مراتبي است؛ زيرا دراين قسمت، با تجزية مسـائل پيچيـده،   تحليل سلسله فرايند
کند که بـا ذهـن و طبيعـت انسـان      مراتبي آنها را به شکلي ساده تبديل ميتحليل سلسله

، مسائل مشکل از طريق تجزية آنهـا  فرايندبه عبارت ديگر، در اين . مطابقت داشته باشد
مراتبي با هم ارتباط دارند و ارتباط هـدف اصـلي   صورت سلسلهبه عناصر جزئي، که به

تـر  در آنهـا مشـخص اسـت، بـه شـکلي سـاده      مراتبي نيز مسئله با آخرين سطح سلسله
ي بـراي  ريـز  برنامـه فرضـي مبنـي بـر ضـرورت     با پيش). ۱۰: ۱۳۷۴دارابي، (آيند  درمي

بنـدي تالشـي بـراي ايجـاد چـارچوبي      هاي اقتصادي، ايـن اولويـت  بندي شاخه اولويت
  بتواند بـراي رسـيدن بـه راه حـل بهينـه اقـدام کنـد         ريز برنامهمناسب است که طي آن، 

)Lee, 1973 .( ،هـاي  ي و تهيـة گزينـه  ريـز  برنامهپس از تعيين اهداف کلي، بيان مقاصد
گيـرد تـا بـر    ي، ارزيابي صورت مـي ريز برنامهمختلف براي رسيدن به اهداف و مقاصد 
هـا، گزينـة مطلـوب يـا بهينـه انتخـاب شـود        اساس شايستگي نسبي هر کدام از گزينـه 

گيري در يـک فضـاي چندبعـدي صـورت     ميمالبته بايد تص). ۱: الف ۱۳۷۶زبردست، (
هاي ارزيابي چندمعياره اسـتفاده کـرد کـه در     توان از روشپذيرد؛ در چنين شرايطي، مي

). ۴۰: ۱۳۷۲توفيـق،  (شـوند  آنها، هر کدام از معيارها محور يا بعدي جداگانه فرض مـي 
هـايي کـه بـراي    فـرض هـا و پـيش  هـاي گونـاگون اسـت؛ شـاخه    اقتصاد داراي شـاخه 
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دامپـروري، صـنعت، خـدمات، و     -کشـاورزي : انـد از بندي الزم است، عبـارت  لويتاو
. رونـد شمار ميگردشگري، که همگي مستلزم اقتصاد و از شروط اصلي و اساسي آن به

منزلة معيـار  هاي اقتصادي بهدر اينجا، با نگاهي به وظايف عمومي هر کدام از اين شاخه
  . يريمگمطالعة حاضر، پژوهش خود را پي مي

سـازي اقتصـاد روسـتايي و    در راهبردهاي توسعة روستايي، بايد به متنوع: صنعت -الف
سـازي  صـنعتي  ويـژه  بـه ي اقتصـادي  ها فعاليتکارآمدسازي آن از طريق ايجاد انواع 

ها، عالوه بر ايجاد اشتغال و درآمد، ها توجه کرد؛ زيرا تمرکز صنايع در روستاروستا
جواري صنايع با شهرها و از آن جملـه تـراکم شـديد    مکاهش مشکالت مربوط به ه

شـود   جمعيت، مشکالت مربوط به ترافيک، و آلودگي محيط زيست را موجـب مـي  
عميق تغيير در کل جامعه و  فرايندتوسعة روستايي شامل يک ). ۲۱: ۱۳۸۵تقوايي، (

ست روشي ا فراينداين . ، در نقش افراد استتر مهمحتي در جوامع محلي و از همه 
ي آنها از منابع بردار بهرههاي دسترسي روستاييان و نيز امکانات براي افزايش فرصت

گـذاري در صـنايع روسـتايي در راسـتاي کمـک بـه       بايد سـرمايه . موجود در روستا
بازده، افزايش تخصـص و  ي کمها فعاليتي بيشتر نيروي کار از طريق حذف ور بهره
هـاي بيشـتري بـراي ايجـاد     گيـرد، و فرصـت  ي بهينه از مواد خام صورت بردار بهره

اشتغال و درآمد فراهم سازد تا از اين رهگذر، همة نيروهاي کار موحـود در روسـتا   
ي ريـز  برنامـه بنـابراين، هـدف از   . کار گرفته شوندي اصلي اقتصادي بهها فعاليتدر 

ي هــا فعاليــتســازي زمينــة روســتايي ايجــاد تنــوع در اقتصــاد روســتايي و فــراهم
  ي کشـاورزي اسـت   هـا  فعاليـت صـنايع روسـتايي در کنـار     ويـژه  بهاورزي و غيرکش

  ).  ۳۱: ۱۳۸۳زاده، ؛ و معصوم۱۶۳: ۱۳۸۵مديح، (
طبــق تعريــف برخــي از کارشناســان، روســتا محــل کــار : دامپــروري -کشــاورزي -ب

اي جدا از کار کشـاورزي  توان روستا و روستايي را مقولهپس، نمي. کشاورزي است
ي و مديريت کشاورزي کاري است که به اشتغال و درآمـد بيشـتر   ريز برنامه. دانست

روستا محل توليد اسـت و محصـوالت   ). ۳۵: ۱۳۸۵پور، جمعه(انجامد روستايي مي
هـا، رونـد توسـعة    در همـة کشـور  . رسـد هاي شهر بـه فـروش مـي   توليدي در بازار
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ي سـنتي، عمومـًا   در مرحلة اول، يا همـان کشـاورز  . کشاورزي رو به پيشرفت است
در اين کشاورزي معيشتي، هدف اصلي . کنندکشاورزان براي مصرف خود توليد مي

مرحلة دوم رشد . توليدکننده حداکثرسازي امکان بقاست و نه دستيابي به سود بيشتر
کشاورزي مختلط است که کشـاورز بخشـي از محصـول را بـراي مصـرف خـود و       

د، که همين توليد براي بازار سـرآغاز تجـاري   کن بخشي ديگر را براي بازار توليد مي
شود و توليد بـراي   در مرحلة سوم، کشاورزي کامًال تجاري مي. شدن کشاوري است 

گيرد؛ و هدف اصلي کشاورز ازدياد سود از طريق افزايش عرضه به بازار صورت مي
 بنابراين، توسعة کشاورزي به معنـي افـزايش توليـد غـذا، درآمـد و     . ي استور بهره
ين عامل در توسـعة روسـتايي مـورد    تر مهممثابه رو، بهي توليد است و از اينور بهره

گيرد؛ زيرا کشاورزي منبع عمدة درآمد و معاش اکثر قريب بـه اتفـاق   توجه قرار مي
از ديدگاه کارشناسـان،  ). ۲۹: ۱۳۷۶مطيعي لنگرودي، (ساکنان مناطق روستايي است 

توسعه قرار داد که از داليل آن، بـه سـه مـورد     بايد توسعة کشاورزي را در اولويت
اهميـت مـواد خـام     -۲تقاضاي روزافـزون بـراي مـواد غـذايي؛      -۱: شود اشاره مي

هاي کشاورزي و گياهي در نقش فراورده -۳مثابه زمينة رشد صنعت؛ و کشاورزي به
 . صادرات

يادآوري اسـت   البته شايان. خدمات دربرگيرندة تأمين نيازهاي افراد است: خدمات -ج
شـود؛ و مشـکل تعريـف     که تالش در اين راستا تنها توليد يک کـاال را شـامل نمـي   

خدمات عمومي به خـدماتي  . خدمات در تعيين حدود قلمرو خدمات عمومي است
شود که براي برآوردن نيازهاي دربردارندة نفع عمومي، از سوي خود دولت گفته مي

، کـه پسـت، تلفـن، آب،    )۸۰-۷۹: ۱۳۸۲ش، آساي(گيرد و يا زير نظر آن صورت مي
است از ِاعمـال   طور کلي، نقش شاخة خدمات عبارتبه. اندبرق، و گاز از آن جمله

آن دسته از خدماتي که کاربرد آنها براي ايجاد تعادل و توازن جامعه ضروري اسـت  
کـم در راسـتاي منـافع    سـازد و يـا دسـت   مند مـي و مزاياي آن اکثريت مردم را بهره

هاي روستايي بسيار اندک و محدود هاي متفرقه در محيطدر گذشته، درآمد. آنهاست
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علت توسعة خدمات روستايي، منابع متعدد درآمـدي در  هاي اخير، به بود اما در سال
 . اندمند شدهها بهرهها و نواحي روستايي پديد آمده و روستاييان از اين درآمدروستا

ي فرانســوي و معــادل فازســي آن گردشــگري اســت؛  اتوريســم واژه: گردشــگري -د
شود کـه بـراي خشـنودي و لـذت مسـافرت       توريست يا گردشگر به کسي گفته مي

المللـي محسـوب   ترين منبع تجـارت بـين  در دنياي امروز، گردشگري بزرگ. کند مي
مثابـه يـک   گردشـگري بـه  . شود و از نظر اقتصادي، بسيار مهم و پر ارزش است مي

توسعة روستاهاي مستعد يک  ويژه بهزايايي است که توسعة کشور و صنعت داراي م
صورت جذب ارز و چـه از طريـق   نفع افزايش کار و درآمد ملي، چه بهشهرستان به

امروزه، با وجود صنايع آالينـده و  . سرعت در گردش پول داخلي، از آن جمله است
اسـتفاده از مشـاغل و   گذاران بـه فکـر   ان و سياستريز برنامهمخرب محيط زيست، 

صنايع جايگزين با آاليندگي کمترند و يکي از بهترين صـنايع جـايگزين را صـنعت    
  ).  ۲: ۱۳۸۰محالتي، (اند گردشگري يافته

جلگه با شاخة کشـاورزي  بر اساس فرض اول اين پژوهش، اولويت در بخش تحت
طبيعـي و  است؛ و بر اساس فرض دوم، با توجه به موقعيـت بخـش زبرخـان از لحـاظ     

گيري و تعريف کارنتايج تحقيق با به. اجتماعي صنعت در اين بخش در الويت قرار دارد
 )۲(هاي پژوهش و بر اساس روش شواهدپژوهي بـا اسـتفاده از فـن دلفـي    عملياتي متغير

ان و مجريـان  ريـز  برنامـه نظران، جامعة آماري پژوهش کلية صاحب. استدست آمده  به
گيـرد کـه از آن ميـان، از    روستايي شهرستان نيشابور دربرمي -ديمرتبط با توسعة اقتصا

شود؛ انتخاب اين افراد با شيوة  پرسش مي) درصد کل جامعة آماري ۶۵(حدود هزار نفر 
  . استمند صورت گرفته اي نظامگيري خوشهنمونه

ي شهرستان ها بخشي مهم اقتصادي در هر کدام از ها بخشدر اين تحقيق، اولويت 
رو، اين شهرستان شامل چهار بخش است؛ و از ايـن . گيردبور مورد بررسي قرار مينيشا

کنـيم کـه در هـر بخـش، کـدام قسـمت از ارکـان        با توجه به تفاوت آنها، مشخص مـي 
 فراينـد روستايي است و بدين منظـور، از روش   -اقتصادي در اولويت توسعة اقتصادي

  . شود مراتبي استفاده ميتحليل سلسله
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ي چهارگانـة  هـا  بخـش ها، يا همـان  سنجش شايستگي نسبي هر کدام از گزينهبراي 
دامپروري، صنعت، خـدمات، و گردشـگري    -شهرستان نيشابور، از معيارهاي کشاورزي

کنيم تا بر اساس اين معيارها، بتـوان روشـي مناسـب بـراي     در اين شهرستان استفاده مي
در چنين شرايطي که معيارهـاي  . آورددستهاي اقتصادي نيشابور بهبندي شاخهاولويت

گيـري در فضـايي چنـدمعياري و چندبعـدي     جهت نيسـتند، بايـد تصـميم   گوناگون هم
  يابــد هــاي ارزيــابي چنــدمعياره ارزشــي ويــژه مــي  رو، روشصــورت گيــرد و از ايــن

ــزرگ( ــا، ب ــکاني، ۱۶: ۱۳۸۴ني ــکاني، ۴۵: ۱۳۷۶؛ مش ــن). ۳۷: ۱۳۸۵؛ و مش ــه در اي گون
اين است که هر معيار محور يا بعدي جداگانه است؛ بنابراين، با يـک   ها، فرض بر روش
ي گوناگون نيشابور در شـاخة  ها بخشگذاري در توان به سرمايهگيري خاص، ميجهت

  .شده پرداختبندياولويت
  

  هاي شهرستان نيشابور بخش هاي ويژگي  -۱جدول 

مساحت   ها بخش
)كيلومترمربع(

  جمعيت
  )نفر(

  تراكم جمعيت
)نفر در كيلومترمربع(

تعداد 
دهستان

  موقعيت 
  توپوگرافي

  دشت -كوهستاني  ۴  ۰۱/۱۷۱  ۳۲۵۴۵۶  ۳/۱۳۳۱  مركزي
  دشت -كوهستاني  ۳  ۵/۵۱  ۵۸۷۰۹  ۷/۱۱۳۹  زبرخان

  دشت -كوهستاني  ۳  ۴/۲۹  ۵۵۹۵۵  ۹/۱۹۰۱  جلگهتحت
  دشت  ۳  ۰۳/۱۳  ۳۸۳۷۷  ۴/۲۹۴۴  جلگهميان
  ۷-۶: ۱۳۸۵مديح، : مأخذ

هـاي  بنـدي شـاخه  مراتبي مربوط بـه اولويـت  نمودار ساختار سلسله اکنون به ترسيم
  .پردازيمي شهرستان نيشابور ميها بخشاقتصادي در 
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  هاي تحقيقيافته: مأخذ  
  هاي اقتصاديبندي شاخهمراتبي اولويتساخت سلسله -۱نمودار 

صـورت  ها را با عالئم التـين بـه  تر شدن کار، هر کدام از معيارها و گزينهبراي آسان
  .کنيممشخص مي ۲جدول 

  نمادگذاري -۲جدول 
A  کشاورزي D گردشگري M بخش مرکزي  
B صنعت T جلگهبخش تحت mi  جلگهبخش ميان  
C  خدمات Z بخش زبرخان    
  هاي تحقيقيافته: مأخذ

 تعيين ضريب اهميت معيارها
بـراي مثـال، در مسـئلة    . کنيمبراي تعيين وزن معيارها، آنها را دو به دو با هم مقايسه مي

تعيين آنکه معيـار کشـاورزي   ي اقتصادي شهرستان نيشابور، براي ها بخشبندي اولويت
گيـرد  کميتي مبناي مقايسه قرار مي ۹داراي اهميت بيشتري است يا صنعت، يک جدول 

نسـبت  i شدت برتري معيار  aijکه بر اساس آن و با توجه به هدف بررسي، ) ۳جدول (

دامپروریـکشاورزی

مرکزیزبرخان جلگهتحت

 گردشگریخدماتصنعت

جلگهانيم

 بندیتياولو
  هایشاخه

هایدربخش اقتصادی
 شابوريشهرستان ن
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از آنجـا  . شـوند سپس، تمام معيارها دو به دو با هم مقايسه مي. شود تعيين ميj به معيار 
  . ه در اين مسئله چهار معيار داريم، پس بايد شش قضاوت انجام دهيمک

  

  کميتي ساعتي براي مقايسة زوجي ۹مقياس  -۳جدول 
  ميزان اهميت در تحقق هدف تعريف  امتياز
  .اهميت دو معيار مساوي است اهميت مساوي  ۱
 .است jاندکي بيش از iاهميت اهميت اندکي بيشتر  ۳
  .است jبيش از iاهميت اهميت بيشتر  ۵
 .است jخيلي بيشتر از iاهميت اهميت خيلي بيشتر  ۷
.رسيده است اثبات طور قطعي، بهبه jنسبت بهiاهميت خيلي بيشتر اهميت مطلق  ۹

  .حالت ميانه وجود دارد  ۸ و ،۶ ،۲،۴ 
 ۲۴: ۱۳۷۲توفيق، : مأخذ

  در اينجـا، بـا توجـه بـه     (شـوند  ثبـت مـي   n×nهاي زوجي در يک ماتريس مقايسه
ــاتريس   ــار، يــک م ــار معي ــم ۴×۴وجــود چه ــا  )داري ــي معياره ــاتريس دو دوي ــه م ، ک

[ ] nnijaA عناصر اين ماتريس همگي مثبت است و با توجه به . شود ناميده مي=×
 برابر بـا  Bبر عنصر  Aاگر ترجيح (مراتبي تحليل سلسله فراينداصل شروط معکوس در 

n  باشد، ترجيح عنصرB  برA  برابر با
n
، در هر مقايسة زوجي، دو مقـدار  )خواهد بود1

ijعددي 
ij

a
a
در اينجا، ماتريس مقايسة زوجي معيارها براي مسئلة . را خواهيم داشت 1
  : صورت زير ارائه شده استمورد نظر به

A =دامپروري -کشاورزي  
B =صنعت  
  

C =خدمات  
D =گردشگري  

، و نشـان  )۴، ستون ۳سطر (عدد پنج است a ۳۴در اين ماتريس، مقدار عددي عنصر 
نسبت به معيار گردشگري بيشتر و طبق جدول، اهميت دهد که ارزش معيار خدمات مي

43aآن نيز اندکي بيشتر است؛ بنابراين، مقدار عنصر برابر با) ۳، ستون ۴سطر (  
5
است  1

⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤
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⎢
⎢
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1
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1
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و عناصر قطر اصلي اين ماتريس، با توجه به اهميت برابر هر معيار نسـبت بـه خـود در    
ها، چهـار روش  براي محاسبة ضريب اهميت معيار. برابر با يک است دستيابي به هدف،

حـداقل مربعـات    -۳هـاي ويـژه،   بـردار  -۲حـداقل مربعـات،    -۱: عمده مطرح اسـت 
ها، بيشـتر   از ميان اين روش). ۱۶: ۱۳۸۵پور، قدسي(هاي تقريبي  روش -۴لگاريتمي، و 

داراي ابعـاد بيشـتري باشـد،      Aاما اگر مـاتريس . از روش بردار ويژه استفاده شده است
گيـر خواهـد بـود، مگـر اينکـه از      هـاي ويـژه طـوالني و وقـت    محاسبة مقادير و بـردار 

 )۳(همين دليل، پروفسور سـاعتي به. اي براي حل آن کمک گرفته شودافزارهاي رايانه نرم
  مجمـوع سـتوني،    -۲مجمـوع سـطري،    -۱: پـردازد به ارائة چهار روش تقريبي زير مي

  .  ميانگين هندسي -۴نگين حسابي، و ميا -۳
. گيـرد در اين بررسي، روش ميانگين هندسي با دقت بيشتري مورد استفاده قرار مـي 

در اين روش، براي محاسبة ضريب اهميت معيارها، ابتـدا ميـانگين هندسـي سـطرهاي     
از  در ادامـه، وزن هـر کـدام   . کنيمآوريم و آنها را نرمال ميدست ميماتريس معيار را به

  .آوريمدست ميمعيارها را نسبت به هدف تحقيق به
  وزن معيارها نسبت به هدف اصلي تحقيق -۴جدول 

  معيارها متوسط هندسي شدههاي نرمالوزن
5900/WA = 162355414 /=××× A =دامپروري - کشاورزي  

1740/WB =  9303114
14 /=×××  B =صنعت 

1870/WC =  15115
14 =×××  C =خدمات 

0490/WD =  263015
1

6
1

7
14 /=×××  D =گردشگري 

  هاي تحقيقيافته: مأخذ
حال براي نرمال کردن معيارها، ابتدا متوسط هندسي آنها را جمع و سـپس، مجمـوع   

∑:          کنيمآن را بر کل آنها تقسيم مي =+++= 35552630193001623 ////  
مجموع ضريب اهميت معيارها برابر با عدد يک است، که نشانة نسبي بودن اهميـت  

∑:                                   معيارهاست =+++= 10490187017405900 ////  
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  ) هاگزينه(ها تعيين ضريب اهميت جايگزين
در ايـن  . ها تعيين شـود پس از تعيين ضرايب اهميت معيارها، بايد ضريب اهميت گزينه

مبنـاي  . دهـيم ها را با معيارها مورد قضاوت قرار مـي مرحله، ارجحيت هر کدام از گزينه
کميتي ساعتي است؛ با ايـن تفـاوت کـه آنچـه در مقايسـة       ۹اين داوري جدول مقياس 

در ارتباط با هر معيار، کـدام گزينـه ارجـح    «ها مطرح است، عبارت است از آنکه گزينه
مبنـاي قضـاوت    ۵شـرح جـدول   کميتي ساعتي بـه  ۹بنابراين، مقياس . »در؟است و چق

  . گيردها قرار ميگزينه
 کميتي ساعتي براي مقايسة زوجي ۹مقياس  -۵جدول 

  تعريف امتياز
 ترجيح يکسان ۱
 کمي مرجح ۳
  ترجيح بيشتر ۵
 ترجيح خيلي بيشتر ۷
 کامًال مرجح ۹

  )هاي ميانهدر حالت(ترجيحات مابين ۸، و۲،۴،۶
  ۲۴: ۱۳۷۲توفيق، : مأخذ  

ها نسبت به معيارها نيز از مقايسة زوجي اسـتفاده  در حالت قضاوت ارجحيت گزينه
گيـرد و نتيجـة آن در مـاتريس    کميتي ساعتي صورت مي ۹کنيم که بر اساس مقياس مي

سطرها و شود و از طريق نرمال کردن ميانگين ها ثبت ميمقايسة زوجي معيارها يا گزينه
فـرق ايـن حالـت بـا     . آيـد دست مـي ها، ضرايب اهميت مورد نظر بههاي ماتريسستون

هاي مختلف نسبت به معيارهـا  حالت قبلي در اين است که در اين حات، مقايسة گزينه
گيرد؛ اما در حالت قبل، مقايسة معيارها با يکديگر نسبت بـه هـدف مطالعـه    صورت مي
در  iگزينـة  «: شده بدين صـورت اسـت  ت، پرسش مطرحپس در اين حال. شدانجام مي

هاي مقايسة زوجي را حال ماتريس. »ارجحيت دارد؟ jچقدر بر گزينة  xارتباط با معيار 
، )Z(بخـش زبرخـان    -۲، )T(جلگه بخش تحت -۱: دهيمها تشکيل ميبراي اين گزينه

  ).mi(جلگه بخش ميان -۴، و )M(بخش مرکزي  -۳
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                          )۲      (             )۱(  
 )چپ(دامپروري  -ماتريس مقايسة زوجي چهار بخش نسبت به معيار کشاورزي  )۱(
 )راست(معيار صنعت ماتريس مقايسة زوجي چهار بخش نسبت به   )۲(

 

 

  
)۳)                                              (۴(  

 )راست(ماتريس مقايسة زوجي چهار بخش نسبت به معيار خدمات   )۳(
  )                    چپ(ماتريس مقايسة زوجي چهار بخش نسبت به معيار گردشگري   )۴(

کـردن ميـانگين   ها را در ارتباط با معيارها از طريق نرمال حال ضريب اهميت گزينه
 :آوريمدست ميشرح زير بههاي مقايسة زوجي بههاي ماتريسهندسي رديف

  

  دامپروري -ها نسبت به معيار کشاورزيوزن گزينه -۶جدول 
  متوسط هندسي شدههاي نرمالوزن

۴۸۸/۰=Wt T: 735274214 /=××× 

۳۳۲/۰= Wz  86116412
14 /=××× Z: 

۱۳۳/۰= WM  7470514
1

4
14 /=××× M:  

۰۴۷/۰= Wmi  mi: 263015
1

6
1

7
14 /=×××    

  هاي تحقيقيافته: مأخذ
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کنيم، که بايد برابـر  ها، مجموع ميانگين هندسي را محاسبه ميبراي نرمال کردن وزن
    :                   با عدد يک باشد

∑ =+++= 10470133033204880 ////  
  ها نسبت به معيار صنعتوزن گزينه -۷جدول

  متوسط هندسي  شدههاي نرمالوزن

۱۰۱/۰= Wt  T: 572034
1

7
114 /=×××  

۵۷۸/۰= Wz  253374174 /=×××Z: 

۲۶۵/۰= WM  4951514
144 /=××× M:  

۰۵۶/۰= Wmi  mi: 313015
1

7
1

3
14 /=×××  

  هاي تحقيقيافته: مأخذ

کنيم، که بايد برابـر  ها، مجموع ميانگين هندسي را محاسبه ميبراي نرمال کردن وزن
  :                   با عدد يک باشد

10560265057801010 =+++=∑ ////  
  

  ها نسبت به معيار خدماتوزن گزينه -۸جدول 
  متوسط هندسي  شدههاي نرمالوزن

۲۵۵/۰= Wt  T: 49514
15414 /=×××  

۰۹۶/۰= Wz  Z: 56205
1214

14 /=×××    

۰۶۰/۰= WM  34607
112

1
5
14 /=××× M:  

۵۸۹/۰= Wmi 439317544 /=×××mi:  
  هاي تحقيقيافته: مأخذ

∑ =+++= 60652630747086117352 /////

∑ =+++= 63353130495125335720 /////
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کنيم، که بايد برابـر  ها، مجموع ميانگين هندسي را محاسبه ميبراي نرمال کردن وزن
  :                    با عدد يک باشد

15890060009602550 =+++=∑ ////  
  ها نسبت به معيار گردشگريوزن گزينه -۹جدول 

  متوسط هندسي  شدههاي نرمالوزن

۰۹۳/۰= Wt  577026
1

3
114 /=×××  T:   

۲۲۲/۰= Wz  37715
16134 /=××× Z:  

۶۳۴/۰= WM  936381564 /=×××  M:  

۰۵۱/۰= Wmi  319018
1

6
1

2
14 /=×××  mi:  

  هاي تحقيقيافته: مأخذ 

کنيم، که بايد برابـر  ها، مجموع ميانگين هندسي را محاسبه ميبراي نرمال کردن وزن
  :                   با عدد يک باشد

10510634022200930 =+++=∑ ////  
 هاتعيين امتياز يا اولويت نهايي گزينه

ارتباط با هدف و نيـز تعيـين ضـرايب     تا اين مرحله، مطالعة ضرايب اهميت معيارها در
حـال ايـن دو   . در ارتباط با هر کـدام از معيارهـا انجـام شـد    ) ها بخش(ها اهميت گزينه

براي اين کار، از اصل . ها محاسبه شودکنيم تا وزن نهايي گزينهمرحله را با هم تلفيق مي
با در نظـر گـرفتن    کنيم که به يک بردار اولويتمراتبي ساعتي استفاده ميترکيب سلسله
انجامد؛ و بدين ترتيـب،  امتيـاز نهـايي    مراتبي ميها در هر سه سطح سلسلههمة داوري

  :آيددست ميام بهjگزينة ) اولويت(
g(WW( محاسبة وزن نهايي                                       :)۱(معادلة  ijik

m

i

n

k 11 ==
∑∑  

  . ضريب اهميت گزينه نسبت به معيار =Wi و ؛kمعيار  ضريب اهميت= Wkکه در آن، 

∑ =+++= 84254393346056204951 /////

∑ =+++= 20963190936337715770 /////
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در اين قسمت، با تلفيـق و ترکيـب   . دهيمصورت زير تشکيل ميرا به ۲حال نمودار 
هـاي مقايسـة زوجـي، امتيـاز     دست آمده از ماتريسهاي بهامتيازات معيارها و نيز گزينه

ترکيـب  کـه گفتـه شـد، از اصـل     براي اين کـار، چنـان  . آيددست مينهايي هر گزينه به
بـا در نظـر گـرفتن همـة     » بردار اولويت«مراتبي ساعتي استفاده خواهد شد که به سلسله
  ).    ۴۷: ب ۱۳۷۶زبر دست، (شود  مراتبي منجر ميها در تمام سطوح سلسلهقضاوت

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  بنديها با هم براي اولويتنمودار نهايي تمام وزن -۲نمودار 
  هاي تحقيقيافته: مأخذ

  اقتصادي در نيشابور هايبندي شاخهنتايج حاصل براي اولويت -۱۰جدول 
  هاگزينه دامپروري -کشاورزي صنعت خدمات گردشگري  امتياز نهايي

 جلگهبخش تحت  ۲۸۸/۰ ۰۱۸/۰ ۰۴۸/۰ ۰۰۵/۰ ۳۵۹/۰
  بخش زبرخان  ۱۹۶/۰ ۱۰۰/۰ ۰۱۸/۰ ۰۱۱/۰ ۳۲۵/۰
  بخش مرکزي  ۰۷۸/۰ ۰۴۶/۰ ۱۱۲/۰ ۰۳۱/۰ ۲۶۷/۰
  جلگهبخش ميان  ۰۲۸/۰ ۰۱۰/۰ ۱۱۰/۰ ۰۰۲/۰ ۱۵۰/۰

 هاي تحقيقيافته: مأخذ

 بندیاولويت
 های اقتصادی شاخه

  های در بخش
شهرستان نيشابور

D 
۰۴۹/۰ 

۹۳/۰=T
۲۲۲/۰=Z 
۶۳۴/۰=M  
۰۵۱/۰=mi 

C 
۱۸۷/۰ 

B  
۱۷۴/۰  

A  
۵۹۰/۰  

۲۵۵/۰=T
۰۹۶/۰=Z 
۶۰/۰=M  
۵۸۹/۰=mi 

۱۰۱/۰=T 
۵۷۸/۰=Z 
۲۶۵/۰=M  
۰۵۶/۰=mi  

۴۸۸/۰=T 
۳۳۲/۰=Z 
۱۳۳/۰=M  
۰۴۷/۰=mi  
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 هابررسي سازگاري در قضاوت
هـاي  مراتبي امکـان بررسـي سـازگاري در قضـاوت    تحليل سلسله فراينديکي از مزاياي 

شده براي تعيين ضريب اهميت معيارها و زيرمعيارهاست و نيـز بررسـي آنکـه در    انجام
وقتي . ها رعايت شده استتشکيل ماتريس زوجي معيارها، چقدر سازگاري در قضاوت

هـا وجـود   ود، احتمال ناهماهنگي در قضـاوت ش اهميت معيارها نسبت به هم برآورد مي
. باشد تر مهم Bkاز  Biباشد، پس بايد  تر مهم Bkاز  Bjو  تر مهم Bjاز  Biدارد؛ يعني، اگر 

اي پـس بايـد سـنجه   . ها و نظرات مردم ناهماهنگ اسـت ها، برترياما برخالف کوشش
شي که سـاعتي بـراي   رو). ۴۲: ۱۳۷۲توفيق، (باشد که ميزان ناسازگاري را نمايان سازد 

نام ضريب ناسـازگاري  ، محاسبة ضريبي بهها در نظر گرفتهبررسي سازگاري در قضاوت
)IR()۴(  است، که از تقسيم شاخص ناسازگاري)II()۵(  بر شاخص تصادفي بودن)RI()۶( 
باشـد، سـازگاري در    ۱/۰تـر يـا مسـاوي    چنانچه اين ضـريب کوچـک  . آيددست ميبه

عبارت ديگر، بايد  به .شود نظر تجديد هاقضاوت در بايد وگرنه است، قبول مورد هاقضاوت
  ).۷۶-۷۴:  ۱۳۸۵پور، قدسي(ماتريس مقايسة زوجي معيارها را بار ديگر تشکيل داد 

 شاخص ناسازگاري                      :)۲(معادلة 
1−
−=

n
nI.I maxλ   

قابـل اسـتخراج    ۱۱، از جدول )n(شاخص تصادفي بودن، با توجه به تعداد معيارها 
  .است

  )RI(شاخص تصادفي بودن  -۱۱جدول 
n ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰  ۱۱  ۱۲  ۱۳ ۱۴  ۱۵  

R.Io۵۸/۰۹/۰ ۱۲/۱۲۴/۱۳۲/۱۴۱/۱۴۵/۱۴۹/۱۵۱/۱۴۸/۱۵۶/۱۵۷/۱۵۹/۱
  Bowen 1993: 346: أخذم

مقـدار ويـژة   (maxλجـاي  در روش ميانگين هندسي، که روشي تقريبـي اسـت، بـه   
  : شود با معادلة زير استفاده مي Lاز ) ماکزيمم

 Lميانگين هندسي  :)۳(معادلة 
⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
= ∑

=

)
w

Aw(
n

L
i
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n
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برداري است که از ضـريب مـاتريس مقايسـة زوجـي معيارهـا در       iAWکه در آن، 
ها بررسي سازگاري قضاوت. آيددست ميبه) بردار ضريب اهميت معيارها( iwبردار   

هاسـت  رعايـت سـازگاري در قضـاوت    منظور بههاي مقايسة زوجي معيارها در ماتريس
  ). ۱۵: ۱۳۸۰خاني، عبداهللا(

ها براي تعيين ضـرايب اهميـت معيارهـا ارائـه     در پي، بررسي سازگاري در قضاوت
  .شده است

                          AWمحاسبة بردار 
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دسـت آمـده، کـه    بـه  ۱/۰تـر از  شود، ضريب سازگاري کوچـک که مشاهده ميچنان
  .هاستدهندة رعايت سازگاري در قضاوتنشان
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  گيرينتيجه
ي روستايي، که با هدف تدوين چارچوبي مناسب براي دسـتيابي بـه   ريز برنامه فراينددر 

هاي نسـبي هـر کـدام از    گيرد، براي تعيين شايستگي و اولويتراه حل بهينه صورت مي
بنـدي  در مطالعة حاضر، بـراي اولويـت  . شود ها، گزينة مطلوب يا بهينه انتخاب ميگزينه
ي مختلف شهرستان نيشابور، از معيارهـا اسـتفاده شـده    ها بخشهاي اقتصادي در شاخه
 -ارائـة الگـو و روشـي علمـي در ارزيـابي اقتصـادي       منظـور  بـه در همين راستا، . است

هاي اجرايي و عملياتي در زمينـة اصـالح، تکميـل و    بندي حوزهروستايي و نيز اولويت
هاي مـورد نظـر در ايـن پـژوهش     ين اولويتارتقاي نظام اقتصادي اين شهرستان، به تعي

دسـت آمـده در دو سـطح    دهد که نتايج بـه هاي پژوهش نشان ميالبته يافته. ايمپرداخته
نخست آنکه در عرصة فضاي جغرافيـايي، اولويـت اقـدامات ارتقـايي     : قابل تأمل است

ي هـا  خـش بترتيب، با به ها بخشهاي اقتصادي در هر کدام از براي بهبود عملکرد شاخه
جلگـه اسـت؛ و ديگـر آنکـه از نظـر موضـوعي،       جلگه، زبرخان، مرکزي، و ميـان تحت

دامپروري، صنعت، خـدمات، و گردشـگري    -ترتيب، با کشاورزياولويت عملکردي به
هاي اقتصادي در توسعة روستايي توجـه  بنابراين، در راستاي بهبود عملکرد شاخه. است

کنيم که هر دو فرضية اين در پايان، مالحظه مي. شده ضرورت داردويژه به موارد مطرح
جلگه با شـاخة کشـاورزي باشـد؛ و فـرض     اولويت در بخش تحت: فرض اول(مطالعه 

لويـت در ايـن   وبا توجه به موقعيت بخش زبرخان از لحاظ طبيعـي و اجتمـاعي، ا  : دوم
بنـدي عوامـل توسـعة    بـراي حـل اولويـت   . پذيرفته شـده اسـت  ) بخش با صنعت باشد

تـوان از ايـن روش اسـتفاده    ستايي و شهري، با توجه به معيارهاي زياد و پيچيده، ميرو
 فراينـد . کرد و در زمينة توسعه، به تعيين مسيري خاص، علمـي و قابـل درک پرداخـت   

توان با همة خصوصيات ساده و نيز ويـژة آن، در بسـياري از   مراتبي را ميتحليل سلسله
هـاي  ويـت ، اول۱۲در جـدول  . کـار بسـت  نطقـه بـه  م هاي توسعة روستايي در هـر زمينه

ي هـا  بخـش هـاي اقتصـادي در   بنـدي نهـايي شـاخه   ، اولويت۱۳راهبردي و در جدول 
  .شهرستان نيشابور آمده است
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  ي نيشابورها بخشهاي اقتصادي در هاي راهبردي شاخهاولويت -۱۲جدول 
  دامپروري-کشاورزي صنعت خدمات گردشگري  بندياولويت هاي اقتصاديشاخه

  ۱  جلگهتحت زبرخان جلگهميان مرکزي

ش
بخ

  ها 

  ۲  زبرخان مرکزي جلگهتحت زبرخان
  ۳  مرکزي جلگهتحت زبرخانجلگه تحت
  ۴  جلگهميان جلگهميان مرکزيجلگهميان
  هاي تحقيقيافته: مأخذ

  نيشابوري شهرستان ها بخشهاي اقتصادي در بندي نهايي شاخهاولويت -۱۳جدول 

  اقتصادي -اولويت توسعة روستايي  رديف

  جلگهبخش تحت ۱
 بخش زبرخان ۲
 بخش مرکزي ۳
  جلگهبخش ميان ۴

 هاي تحقيقيافته: مأخذ 
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