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توسعه پایدار روستایی، استفاده بهینه از  هايشرطپیشتعادل در توزیع فضایی  واسطهبه یراز شود؛میفضایی محسوب 
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 مقدمه
)کالسیک( به مرسوم با تغییر پارادایم توسعه از    

شناسی و روش توسعهریزي ایگزین(، برنامه)ج جدید

آن نیز دچار تغییر شده است. این تغییرات با 

تبیین و  ،هایی که توانایی ارزیابیروشها و رهیافت

 پایدار توسعه. رسالت است درک قابلدارند،  را الگویابی

هاي کنونی جوامع بشري در پی از ضرورت برآمده

منظور برقراري نظم و بسترسازي مفهومی و عملیاتی به

ریزي توسعه و الگویی نوین در فرایند مدیریت و برنامه

و  هاچالشدر نهایت پاسخی شایسته براي غلبه بر 

)سیمون و مورس،  است هافرصتیري از گبهره

 ساماندهی راستاي در توسعه مفهوم اگرچه (.1386

، نواحی روستایی وضعیت و ارتقاي کیفیت زیست در

شمار ه به درازاي تاریخ جوامع بشري بداراي قدمتی 

 همواره کارکرد و ساختار لحاظ از آید؛ لیکن می

در حال حاضر ترجمان مفهومی ، بوده تغییر دستخوش

فرهنگی،  –هاي محیطی، اجتماعیآن در عرصه

توسعه »فضایی مترادف با -اقتصادي و در نهایت مکانی

 یاصل هدف که آنجا شده است. از 1«پایدار روستایی

 -هاي مکانیعدم تعادل کاهش روستایی پایدار توسعه

ظرفیت برد »ها همسوي با فضایی در درون و بین نسل

 افزایش هدف با ریزيبرنامهاست، لذا باید  2«محیط

-هاي انسانیي سرمایهتوسعه ،يوربهره و یدتول

و توسعه  شغلی هايفرصتگسترش  اجتماعی،

در نهایت پیوندهاي  ها ومناسبات و روابط میان مکان

 تخریب به توسعه روند نباید نیز و شود طراحی فضایی

در این راستا براي غلبه بر  .بینجامدمحیطی  هايبنیان

وضعیت ناپایدار کنونی و پیشرفت در مسیر توسعه 

ارزیابی »پایدار روستایی، اولین گام تدوین گزارش 

یی فضا نظامکه در قالب آن  آیدمیشمار ه ب 3«پایداري

 ،پایداري هايشاخصبر ابزار  اتکاسکونت روستایی با 

بنابراین در  شود؛میواقع جانبه  مورد ارزیابی همه

 هايشاخص ضرورت وکارکرد، اهمیت ، شرایط نوین

شود که از آنجا ناشی می روستایی توسعه پایدار

ها، آثار و ، برنامههاسیاستابزار براي رصد  ترینمهم

 سويبهرگرفتن در مسیر پیشرفت نتایج توسعه و قرا

با تدقیق عالئم اساسی حیات  توسعه پایدار روستایی

و تهدیدها در  هافرصت، هاضعف، هاقوتدر قالب 

است )جاودان و افتخاري،  فرایند توسعه محلی

هایی براي ابزارها و روش ،با این توصیف(؛ 1389

 یطراح یدارتوسعه پا يسوبهگیري پیشرفت اندازه

هاي دلیل تفاوت در سرشت محیطه ب اند که البتهشده

 روشی پذیرفته شده و نظري،هاي دیدگاه جغرافیایی و

ندارد وجود ها مناطق و بخش يهمهبراي  واحد

گیري شکل با وجود از سوي دیگر،( 1386بوسل، )

اي ها و ابزارها در سطوح جهانی، ملی و منطقهشاخص

(Espinosa et al, 2008)ش پایداري مناطق ، در سنج

 یراز، وجود دارد ي جديهاچالشروستایی 

بر اساس رویکرد باال به  اغلبهاي موجود شاخص

نفع و ذي مؤسساتتوسط  ،(Riley, 2001بوده ) 4پایین

 از مفهوم توسعه پایدار طراحی شده است هاآندرک 

(Morse and Fraser, 2005).  اهمیت و اجراي این

 پایداري از منظر یابد که میمعنا  جهت آن ازپژوهش 

از  کلیدي در مناطق روستایی از سه چالش حیات

(، رنج 1387برارپور، ) 6و هم ضروري 5جنس هم فوري

-فرهنگی به لحاظ-2 ،محیطی به لحاظ -1برند: می

 ،بر این اساس  .اقتصادي به لحاظ-3ی و اجتماع

آگاهی از تغییرات توسعه پایدار و شناخت ساختار، 

 و گستردگی فضایی آن در مناطق روستایی ازابعاد 

شمار ه ب ریزيبرنامهو  سازيمهم تصمیم  هايعرصه

مطالعه در  شکل ترینساده ارتباط این در. رودمی

 جغرافیایی، دیدگاه توسعه پایدار روستایی از يعرصه

اما باید توجه ؛ هاستآنفضایی  توزیع نحوه مطالعه

 يایی پایدارتوزیع فضالگوي  اگرچهداشت که 

عوامل  یرگذاريتأثروستایی و چگونگی آن تابع 

)توپوگرافی(،  مختلف جغرافیایی مانند ارتفاع و شیب

 منابع آب، حاصلخیزي و وسعت خاک، اقلیم و 

برخورداري از پوشش گیاهی، عوامل فرهنگی، اشتغال، 

کشاورزي،  يهابخشدر  گذاريیهسرمانیروي انسانی، 

 اخیر دهه چند طی ا دراست؛ ام صنعت و خدمات

هاي سیاسی و مداخالت سازيیمتصمیندها و روند فرا

دگرسویی میان ساختار و  به نحوي بوده  که اجرایی

کارکرد روستا در مقیاس محلی و عدم تعادل در 
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 ي را تشدید و اشکالی ازامنطقهمقیاس فضایی و 

 ،سانبدین است. آوردهناپایداري روستایی را پدید 

یر قانونمندي و تصو هاي حاکم بر فضاتشناخت خصل

سکونتگاه  سیستماز طریق کنکاش در  حاکم برآن

 –ايیشهاند تواند از رهگذر دو رویکردمی ،روستایی

اي با هدف تبیین و ابزار محور با هدف تحلیل یهنظر

 ها صورت گیرد: در قلمرو مطالعه حاضریپراکندگ

 رسالت ،کمیمدل  ی بهتأسرویکرد ابزار محور با 

فضایی را بر  -هاي مکانییتواقعي بخشی از آشکارساز

همسوي با آن  سازيیبومعهده داشته تا بتواند با 

ارزیابی  فرآیند توسعه وشرایط محیط جغرافیایی در 

استفاده کرد. لذا هدف اساسی مقاله بررسی وضعیت 

مختلف توسعه پایدار روستایی  هايشاخص رابطهنحوه 

رتبه  و بندي وضعیتبراي رده وبو ارائه الگوي مطل

از بخش سربند  روستاهاي در گسترهروستایی یداري پا

آن نیل به  تبعبهتان شازند در استان مرکزي و شهرس

هاي آتی سازيیمتصمهاي توسعه در فرایند یتاولو

 باشد.می

 

 تحقیقپیشینه و  مبانی نظري
هاي گوناگون یی از عرصهاهر سکونتگاه روست   

سیاسی که  واقتصادي فرهنگی،  –اجتماعی محیطی،

زندگی اجتماعی  هايجنبهگر یکی از انیک نمای هر

فضاي روستایی ، اساس نیبر ا ؛شودمیتشکیل  ،است

هاي محیطی و اکولوژیکی و با توجه به ویژگی

خود داراي ساختار  اقتصادي-خصوصیات اجتماعی

هاي بنیادي و معینی است که گویاي توانمندي

 ،سعیدي) دهاي بالقوه و بالفعل آن استاستعدا

و تکامل سازمان فضایی  توسعههرگاه در روند  (.1377

 کارکرد ساختار ودر  ایجاد شود، ياوقفه هاسکونتگاه

منجر آید که وجود میه ب ییهاینابساماناین سازمان 

. در چنین شودمیهاي روستایی ناپایداري سکونتگاه به

 منظوربهکونتگاهی س سیستمدخالت در  شرایطی

 باشدیمآن ضروري  يسازنهیبهو  نمودن داریپا

مفهوم توسعه پایدار و پایداري  .(1376 ،رضوانی)

 است شده یفتعرهاي مختلف علمی تاکنون از دیدگاه

(Winograd and Farrow, 2009).  کلیه این تعاریف را

در قالب مفاهیم متنوعی چون بیان  توانمی

 ,Clark) ها، تبادل ارزش(Lee, 1993) اندازهاچشم

، توسعه اخالقی، ساماندهی اجتماعی، فرآیند (1989

کیفیت  تقلیلعدم تحول به سمت آینده بهتر، 

 Scheyvens, andOverton  ;1999) زیستمحیط

, 1998Gupta ، ،مردم 7، توانمندسازي(1378صرافی، 

ها افزایش آگاهی بومی، احترام به دانش، سازيظرفیت

 ;Umana, 2000; Dobie, 2005) العاتو اط

Abrahamson, 1997; Uphoff, 1985 زاهدي ،

ارتقاي رضایت بشر از زندگی ، (1384مازندرانی، 

و انتخاب  آزادي، (Cox and Escap, 1996)خویش 

 ,Axinn and Axinn) هادر دسترسی به فرصتبرابري 

1997; Dobie, 2005; Uphoff, 1985 )  تلقی کرد که

توسعه ایده محوري  کننده یینتب ینوع هبهمگی 

 توأم برآورده ساختن نیازهاي نسل حاضر»یعنی  یدارپا

 یازها براين ینتأمفرصت برابر  با در نظر گرفتن

 ;Tanguay et al, 2010) باشدمی «هاي آتینسل

Brundtland, 1987 .) این مفاهیم در چارچوب

دي اقتصا محیطی، اجتماعی و همپوشانی ساختارهاي

بدین اعتبار، . (Doody et al, 2009) کندیمنمود پیدا 

 شده بناساختار اصلی نظریه توسعه پایدار به ترتیبی 

است که برقراري امنیت و توازن در سه حوزه اصلی 

 هايفرصت، اجتماع و اقتصاد با حفظ زیستمحیط

برابر در ابعاد جغرافیایی، درون نسلی و بین نسلی و با 

ف راهبردي زیر را در دستور کار قرار اهدا گیريجهت

 :(1)شکل  دهدمی

 ؛زیستمحیطخوداتکایی، یکپارچگی و محافظت از -

 اثربخشی اقتصادي؛ و کارایی رشد، ثبات،-

و شرایط بهتر زندگی(،  هافرصت کسب در) برابري-

 .همبستگی و مشارکت اجتماعی
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 : ساختار نظريه پايداري1شكل 

 

مدیریت و  قالب در ،ي آنازوکارهاسو  پایداري رهیافت

نیز جایگاه و نقش  روستایی توسعه ریزيبرنامه

 ی داشته است و بر این مبنا در مقام تعریف،روزافزون

، موزون و جانبههمهفرایندي »توسعه پایدار روستایی 

ها و ه در چارچوب آن ظرفیتاست ک زادرون

 اجتماعات روستایی براي رفع نیازهاي هايتوانایی

هاي بر نیرو مؤثر کنترل ومعنوي -اساسی مادي

، محیطی)دهنده سیستم سکونت محلی شکل

؛ در این «یابداجتماعی، اقتصادي( رشد و تعالی می

مطلوب هاي هاي راهبردي و ارزشگیريراستا، جهت

 : از عبارت استتوسعه پایدار روستایی 

 ارتقاي پایداري مدیریت منابع طبیعی؛-

بهینه مخاطرات و بالیاي  مدیریت ي وآورارتقاي تاب-

 ؛طبیعی

و  جانبههمهترویج یک محیط تواناساز براي رشد -

 ؛اقتصاد محلی پایدار

 وري و توان رقابتی کشاورزي؛ارتقاي بهره-

 ؛کشاورزي غیرترویج رشد اقتصاد -

 بهبود رفاه اجتماعی و کیفیت زندگی؛-

 توسعه منابع انسانی و سرمایه اجتماعی؛-

براي مقابله با انواع فقر، محرومیت و ) ندسازيتوانم-

 توانی و یا ناتوانی(؛کم

 حکمروایی شایسته و بهبود ظرفیت نهادي؛-

ها سکونتگاه پیوسته فضاییهم به هدفمند و يتوسعه-

)جاودان،  ،هاي روستایی و شهري()اعم از حوزه

1388.) 

 سه در هاي حاصلداده مجموعه از (2006زیلر ) مانفرد

 درکشورهاي  در نهادي و محلی اجتماعات خانوار، طحس

 هنگامی روستایی توسعه» است معتقد توسعه، حال

 برابري، عمده محور سه براساس که بود خواهد پایدار

 این از یک . هر«باشد پایداري محیطی و اقتصادي رشد

 که شوندمی مسائلی و موضوعات شامل محورها

 : (1390، انو همکار )افتخاري از اندعبارت

 ترینمهم زیستمحیط از حفاظتمحیطی: زيست بعد

 نه محیطیزیست هايآسیباست.  پایدار توسعه عنصر

 یرغ و زراعی يوربهره هايیتفعال کاهش به تنها

 اشکالر سای و حیوانات ،هاانسان سالمت بلکه ی،زراع

. براي دهدیمرا نیز در معرض مخاطره قرار  زندگی

 و اقتصادي هايیشرفتپ شدن ینهنهاد و پایدار

 محیطیزیست هايیبتخر از باید نخست، اجتماعی،

 .کرد جلوگیري

 عناصر بهداشت و سالمت آموزش،اجتماعی:  بعد

 به شمار انسانی هاييتوانمندي توسعه کلیدي

 نکاتی دیگر نیز از اجتماعی اختالفات . رفعروندیم

 فقر دهدفمن کاهش؛ گیرد قرار مدنظر باید که است

 جامعه يهاگروه همه اجتماعی نیازهاي رفع درگرو

منابع،  به برابر دسترسی از هاآن همه که ياگونهبه است
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 خود زندگی شرایط بهبود براي هانهاده و تسهیالت

 محلی رابطه، دولتمردان این باشند. در برخوردار

 مردم بسیج و مشارکت براي را چارچوبی توانندمی

 .سازند آماده توسعه ايفراینده در محلی

 توزیع و تولید به مربوط هايفعالیتاقتصادي:  بعد

 و هم اشتغال که است هاییفعالیت ازجمله محصوالت

 است ممکن هافعالیت گونهاین. کندمی تولید درآمد هم

 و يپروردام شیالت، کشاورزي،زراعی ) هايفعالیت هم

 یزراع یرغ هايفعالیت هم جنگلداري( و

 یا و کشاورزي به مربوط غیر زراعی هايفرینیکارآ)

در ( را و گردشگري کشاورزي محصوالت فرآوري

 و کارآفرینی آموزش ،غیر زراعی بخش . دربرگیرد

 بازار درباره و اطالعاتی اعتباري منابع به دسترسی

 روستایی توسعه دیگر دارند. عنصر اهمیت بسیار

 به سترسید ،هاپل ،هاجاده شامل یتتسهیالت زیرساخ

 به یرسانبرق و مناسب بازاریابی تسهیالت آب،

هاي شاخصسنجش و ارزیابی  براي .روستاهاست

دارد.  وجود گوناگونی هايمدلو  هاروش پایدار، توسعه

کیفی و یا  ،کمی رویکردهاي بر مبتنی هاروش این

با توجه به  (.1382 )بدري و افتخاري،باشد میترکیبی 

توسعه پایدار و  هاياخصشبودن  يچندبعدذات 

سیستم  هايمدلو  هاروش، استفاده از هاآنپیچیدگی 

برقراري ارتباط بین براي  وستهیپ هم بهپذیر و 

 هايشاخصمعیارهاي مختلف و استفاده همزمان از 

. باشدمی ریناپذاجتناب متفاوتکمی و کیفی در ابعاد 

هاي اخیر توجه به توسعه پایدار اگرچه در سال

نمود  ،ستایی بیش از گذشته در ادبیات توسعه کشوررو

فضایی در –است؛ لیکن بدلیل تنوع سرزمینییافته 

هاي روستایی، سنجش و ارزیابی ي حوزهگستره

هاي توسعه پایدار مبتنی بر حوزه پیشرفت در مسیر

جدید بستر الزم براي  هايروشجغرافیایی متفاوت و 

در سطح ملی و هاي راهبردي سازيگیري تصمیمشکل

ریزي را فراهم هاي آتی برنامهاقدامات شایسته در افق

 آن ازبنابراین، اهمیت و اجراي این پژوهش نماید؛ می

مناسب براي  مدلی در پی طرحیابد که معنا می جهت

پیشرفت در  ارزیابی هايشاخص /معیارها  گیرياندازه

بندي واحدهاي مسیر توسعه پایدار روستایی و رتبه

 . باشدفضایی می -مکانی

 هاچارچوب انتخاب شاخص-

 شده دگرگونیا  هاي ویژهدادهي مجموعه هاشاخص

گذاران و که اطالعات ضروري براي سیاست باشندمی

 و (Miranda,1999) نمودهفراهم را عموم مردم 

همچنین ابزاري قدرتمند براي کاهش پیچیدگی 

 1999) یندآیها بشمار مشناخت بهتر آنها و سیستم

Wiren,). کمی، کیفی و یا ترکیبی  معموالًها شاخص

، محیطیهاي اطالعات کلیدي را در مورد سیستمبوده، 

 ؛(Patrick, 2002دهند )میاجتماعی و اقتصادي ارائه 

گیري پیشرفت ابزار اندازه عنوانبهبنابراین، شاخص 

-در سطوح مختلف ملی، منطقه توسعه پایدار سويبه

 Veleva 2001) گیردقرار می استفاده موردحلی اي، م

and Ellenbecker,) ارائه یک ابزار براي  و هدف

ارزیابی نتایج  و ، نظارتهاي پایدارسیاست یابیجهت

برقراري ارتباط با ، حاصل از اقدامات گوناگون انسانی

رسانی از وضع موجود و تفاوت عموم مردم براي اطالع

نسبت  چنین میزان پیشرفتآن با آینده مطلوب و هم

 یجهنت در .(Nader et al, 2008) باشدبه گذشته می

ي با استفاده از مجموعه ارزیابی وضعیت موجود

توسعه شرط الزم براي اجراي  تواندمیها، شاخص

پایدار باشد. در ادبیات مرتبط با موضوع، براي انتخاب 

هاي مناسب، معیارهاي متنوعی وجود دارد؛ شاخص

در  2، بیش از همه معیارهاي مبتنی بر شکل لیکن

 .اندشده کانون توجه واقع
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 پايداري روستايی هايشاخصانتخاب  معیارهاي :2شكل  

 

باید هاي پایداري، میشاخص دهیدر فرایند سازمان

براساس یک شیوه مناسب  هایش شاخصآراچیدمان و 

انتخاب ؛ زیرا (Patrick, 2002) صورت گیرد

 پایداري بدون توجه به چارچوب ايهشاخص

ممکن است منجر انعکاس نتایج ، مقتضی دهیسازمان

 Labuschagnea 2005) شودنتوسعه پایدار هم پیوند با 

,et al) .« از حیث  8«پایداري هايشاخصچارچوب

عناصر یا  دهیسازمانساختاري است که  مفهومی،

ر ابعاد هم پیوند توسعه پایدار )د بنیادین و هايمؤلفه

اجتماعی و اقتصادي( را در قالب تصویري  محیطی،

بر عهده دارد؛ از سویی به دلیل آنکه  کلی و واحد

 به فراوان، پیچیده و ،موضوعات مرتبط با توسعه پایدار

است تا بتواند  موردنیاز، چارچوبی باشدمیوابسته  هم

و فراگیر موضوعات با  ايرشتهمبتنی بر رهیافتی چند 

تغییرات اصلی و  پایداري را یکپارچه نمودهاهمیت 

 نماید برآوردهبراي نیل به اهداف توسعه پایدار را، 

هایی مانند مشخص بودن، ویژگی (.1388)جاودان، 

قابلیت  گیري، قابلیت کاربرد، حساسیت،قابلیت اندازه

پذیري از جمله گرایی و مقیاس، واقعدسترسی آسان

دهی چارچوب سازمان معیارهاي مناسب براي انتخاب

 Barrera-Roldán and) هاي پایداري بوده شاخص

Saldıvar-Valdés, 2002) شود تا از ابهام و و سبب می

 توسعه پایدارهاي در زمینه شاخص پیچیدگی موجود

باشد که آشنا براي  ايگونه به یتدرنهاو  کاسته شود

 باشندنیز قادر به درک آن  و مردم محلی بوده

(Corbiere-Nicollier et al, 2003; Freebain and 

King, 2003) . در قالب این پژوهش، چارچوب مبنایی

چارچوب »ها مبتنی بر دهی شاخصبراي سازمان

واقعیت امر  است که در« هاي کلیدي سیستممؤلفه

هاي مطلوب توسعه پایداري ها، از تعریف و ارزشمؤلفه

 دبیات،ا برحسب (.4شود )شکل روستایی منتج می

ها جهت ایجاد یک هایی براي انتخاب شاخصچارچوب

مبناي منظم جهت ارزیابی توسعه پایدار و کمک به 

 طرفانهیبجهت اجتناب از انتخاب  گذارانسیاست

که  (,Olsson et al 2009)اند یافته توسعهها شاخص

از: کمیسیون سازمان ملل  عبارتند هاآنهایی از نمونه

 Labuschagnea et 2005) یدارپاسعه متحد در امور تو

al,)، فشارسنج پایداري (Singh et al, 2009)،  گزارش

، (,Staniškis and Arbačiauskas 2009) ابتکار جهانی

موسسه  و ارزیابی استاندارد یا متریک هايسیستم

. در (et al, Singh 2009) با کمک سازمان ملل 9وپرتال

ات جهانی و داخلی هر یک از مطالعات متعدد در ادبی

روستایی، تعدادي از  در ارتباط با توسعه پایدار

و  قرارگرفته مدنظرتوسعه پایدار روستایی  هايشاخص

. لذا بر این اساس و با تلفیق مطالعات اندشدهمطالعه 

صورت گرفته در ادبیات جهانی و داخلی در ارتباط با 
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پایداري و همچنین میزان قابلیت اجرایی  هايشاخص

هاي چارچوب مؤلفه»مفاهیم،  عملیاتی کردن و

هاي موردنیاز در دهی شاخصبراي سازمان 01«پایداري

 شده است.دستور کار واقع 

 

 مواد و روش تحقیق
این پژوهش از منظر نوع، کاربردي و به لحاظ    

روشی، توصیفی است، روش گردآوري اطالعات نیز 

ست. در یوه اسنادي و میدانی بوده ادو شمبتنی بر 

چارچوب روش میدانی عالوه بر مشاهدات با استفاده از 

اي متناسب، و مبتنی بر روش طبقه ابزار پرسشنامه

روستاي واقع در قلمرو بخش،  30ها از میان پرسشنامه

مختلفی براي هاي اند. روششده تکمیل و پردازش

ترین و سنجش پایایی پرسشنامه وجود دارد که معروف

بر  تأکیدبا  11روش آلفاي کرونباخ هاآنترین رایج

همسانی درونی است. در این تحقیق با استفاده از این 

محاسبه شد که در آن  SPSS افزارنرمروش و با کمک 

 12است و روایی آمده دست به 813/0ضریب کل آلفا 

آن نیز به جهت استفاده از نماگرهایی که در مطالعات 

خبرگان و  تأییدنین و همچ شده گرفتهکار هپیشین ب

 مدنظرمطالعات پایداري ي در زمینهاساتید متخصص 

 13قرار گرفت. وزن معیارهاي پیشنهادي نیز توسط 

نفر از کارشناسان مرتبط تعیین و به هر معیار 

است و از طریق روش تحلیل  شده دادهتخصیص 

)شکل  دهی شدها وزنبه نماگر ANPسلسله مراتبی 

3). 

 

 
 موردمطالعهفضايی محدوده   -عیت مكانی: موق3 شكل

 

 

پس از مطالعه چارچوب نظري و ادبیات عالوه بر این، 

کلیدي براي توسعه پایدار  هايشاخص مرتبط،

بعد پایداري محیطی، پایداري روستایی در سه 

 )جدول اجتماعی و پایداري اقتصادي شناسایی گردید

 هايشاخصمبتنی بر  هايمدل براساس. سپس (1

ینی و با استفاده از نظرات متخصصین با استفاده از ع

 مدل مفهومی تحقیق تدوین شد. ،مدل دیماتل

بندي روستاها از روش الکتر یت براي رتبهدرنها

اما باید ذکر کرد که در چندین است؛  شده استفاده

سال اخیر روش الکتر دچار تحوالتی شده است که این 

مشخص  4و  3، 2، 1 گذاريشمارهتحول از طریق 

براي تحلیل  3. در این مطالعه از الکتره گرددمی

استفاده گردید که به جهت پیچیده بودن  هاافتهی

محاسبات ریاضیاتی آن از یکسو و از سوي دیگر حجم 

مقایسه دوبه دو که منجر به تشکیل سوپر ماتریس 
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 .ده شدبراي محاسبات استفا ELECTRE 3 and 4به نام  افزارينرماز  گردد،می

 

 پیشنهادي توسعه پايداري روستايی هايشاخص:  1جدول 

 
 : با استفاده از ادبیات و منابع در دسترسمأخذ

 

روش آزمایشگاهی آزمون و  عنوانبهروش دیماتل 

 گیريتصمیم هايروشیکی از  گیريتصمیمآزمایش 

از مسائل  ايخوشهچندمعیاره براي مسائل خاص، 

قابل کار بوسیله  يهاحلراهو شناسایی  پیچیده

 ,Tsai and Chouباشد )میمراتبی  سلسلهساختار 

2009; Parasuraman et al, 1998). هايروش برعکس 

شد، میکه فرض  سنتی فرایند سلسله مراتبی تحلیل

 تواندمیروش دیماتل  باشند،میعناصر مستقل 

وابستگی متقابل بین عناصر سیستم را از طریق 

ناسایی کند. براي نشان دادن مفهوم دیاگرام علی ش

پایه روابط متقابل دیاگرام علی بیشتر از گراف براي 

که داراي  شودمیتعیین شدت رابطه متقابل استفاده 

 مراحل زیر است:

محاسبه ماتریس میانگین: براي تعیین رابطه متقابل -1

 دهنده پاسخهر  شودمیاز نظرات متخصصین استفاده 

دامنه  براساسبین دو عامل  تأثیر به ارزیابی و جهت

دهد. نمره را انجام می اشدهیارزش 5تا  0 اينمره

رابطه و اثر قوي  5صفر به معناي بدون رابطه و 

 است که ايدرجه دهندهنشان . باشدمی

چه   jبر عامل iاعتقاد دارد که عامل  دهندهپاسخ

قطري صفر عناصر  i=j دارد. براي هر تأثیرمیزان 

یک ماتریس غیر  دهندهپاسخ. براي هر شوندمیتعیین 

که  شودساخته می  صورتبه n×nمنفی 

تعداد  n و با  دهندهپاسخشماره  kدر آن 

 Hماتریسی از  بنابراین  ؛عوامل است

 Hاز  هادیدگاهاست. براي دخالت دادن  دهندهپاسخ

 صورتبه  ، ماتریس میانگین هندهدپاسخ

 ساخته شود: تواندمیزیر 

 
رابطه/  -محاسبه ماتریس نرمال شده اولیه جهت-2

نرمال  D=A×Sبوسیله  Dرابطه اولیه  -ماتریس جهت

 .باشدمی که در آن  شودمی

 محاسبه ماتریس روابط کل: ماتریس روابط کل -3

ماتریس واحد  که در آن   صورتبه

، جمع n  ×1و  n×1 بردارصورتبه cو  r. بردار باشدمی
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باشد. فرض می ماتریس کل  يهاستونها و رسط

  بنابراین ؛باشد ام ماتریس  iجمع سطر   کنید

عوامل را  ریبر سا iعامل  میرمستقیغو اثرات مستقیم 

 ام در ماتریس  jجمع ستون  اگر  .کندیمخالصه 

 jعامل  میرمستقیغاثرات مستقیم و  باشد بنابراین 

 باشد جمع کل j=iبوسیله سایر عوامل باشد. اگر 

و  گذاردیم iاثر کلی که عامل  دهندهنشان  

نشان  باشد. به عبارتی می کندیمدریافت 

در کل سیستم  iکه درجه اهمیت فاکتور  دهدمی

خالص که  تأثیر . برعکس، اختالف باشدمی

. دهدمیرا نشان  گذاردیمدر کل سیستم  iفاکتور 

 دهدمیمثبت باشد نشان  خاص، اگر  طوربه

اگر منفی باشد نتیجه  کهیدرحال ؛لت خالص استکه ع

 .باشدمی يریرپذیتأثو 

 T: از آنجائی که ماتریس تعیین مقدار آستانه-4

اینکه یک عامل چه میزان اثر  يدر زمینهاطالعاتی 

، یک گیرندهتصمیم، الزم است تا دهدمیرا  گذاردیم

ی بوجود مقدار آستانه براي فیلتر کردن اثرات جزئ

از آستانه وارد  تربزرگآورد. در دیاگرام تنها اثرات 

. در این مطالعه مقدار آستانه با محاسبه شوندمی

بدست آمد. دیاگرام  Tمیانگین عناصر ماتریس 

بدست  )( هايدادهبا نگاشت  تواندمی

 آید.

دیاگرام علت و معلولی: براي ترسیم  يسازادهیپ-5

. مقادیر شودمیساخته  Fماتریس  دیاگرام علی

 و مقدار آستانه  T ماتریس براساسماتریس 

 1برابر  آنگاه باشد  . اگرشودمیتعیین 

مقدار صفر را دریافت  صورت نیاو در غیر  شودمی

عوامل برهم مشخص  تأثیرماتریس  براساسخواهد. 

معیار  سويبه دارجهتیک خط  هاآنو از  شودمی

 .شودمیخارج  تأثیرپذیر

پس از ترسیم مدل مفهومی مطالعه براساس پیوند 

در ادبیات نظري، در  شده استخراج هايشاخصمیان 

 ANP ياشبکهگام بعدي به کمک مدل فرایند تحلیل 

ي هاشاخصوزن بدست آمد.  هاشاخصوزن 

ن مرتبط نفر از کارشناسا 13پیشنهادي نیز توسط 

است. در  شده دادهتعیین و به هر شاخص تخصیص 

روستایی از  هايسکونتگاه بنديرتبهمرحله نهایی به 

که طور پرداخته شد. همان 3وش الکتره طریق ر

 هايمدلو  هاروشنیز بیان شد، تاکنون از  ترشیپ

متفاوتی براي سنجش سطح و درجه پایداري در 

که در این راستا  شده استفادهانسانی  هايسکونتگاه

چند شاخصه از اهمیت  هايروشاز  يریگبهره

 هايروشبیشتري برخوردار است. با بسط و توسعه 

روش حذف و  ویژهبهچند شاخصه  گیريتصمیم

، سنجش پایداري در 13انتخاب سازگار با واقعیت

 هايروشاست. در این راستا  گرفته قرارمرحله نوینی 

ره از اعتبار بیشتري برخوردار چند متغی گیريتصمیم

که  باشدمی، روش الکتره هاروشاست که یکی از این 

مورد  هاروشنسبت به سایر  هاییمزیتبه جهت 

( استفاده 1 هاآنگرفته است که از جمله  استفاده قرار

، هاگزینه بنديرتبه جايبه ايرتبهاز مفهوم جدید غیر 

 ايرتبهایسه غیر با استفاده از مق هاگزینه( کلیه 2

و از این طریق گزینه غیر  گیرندمیمورد ارزیابی قرار 

( کلیه مراحل بر مبناي یک 3و  گرددمیحذف  مؤثر

 ریزيپایهمجموعه هماهنگ و یک مجموعه ناهماهنگ 

هاي گیريشده است. استفاده از الکتره در تصمیم

ي مورد هاشاخصچندشاخصه به اهمیت نسبی 

هاي گیريست. براي تصمیماستفاده وابسته ا

ها و چندشاخصه به روش الکتره، تعیین گزینه

ها و ، تعیین وزن شاخصيبندتیاولوهاي شاخص

روش  است. شده گذاشتهبه اجرا  هاگزینهبندي رتبه

و  «روي»، «ساسمن»توسط  الکتره، براي اولین بار

هاي معرفی شده است. در این روش گزینه «بنایون»

و  اي ارزیابیفاده از مقایسات غیر رتبهرقیب با است

شوند. براي هر زوج از گزینه سنجش می

(CKLK ,, ( یک مجموعه هماهنگ )مشتمل بر

ام ترجیح  Jام بر گزینه  Kهایی که گزینه کلیه شاخص

دارد( و یک مجموعه ناهماهنگ )مکمل مجموعه 

گردد. کلیه مراحل بعدي هماهنگ( محاسبه می

گیرد. بر مبناي این دو مجموعه صورت می محاسبات

بدین لحاظ این روش به آنالیز هماهنگی نیز معروف 
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ها از مفهوم بندي گزینهرتبه یجایاست. در این جابه

استفاده « ايغیر رتبه»جدیدي معروف به مفهوم 

1AAkشود، بدین صورت که مثال می   بیانگر

از هیچ ارجحیتی  L ,Kهاي ان است که اگر چه گزینه

اما تصمیم گیرو تحلیل  ؛نظر ریاضی به یکدیگر ندارند

پذیرند. در می lAرا بر kAگران ریسک بهتر بودن 

ها با استفاده از مقایسات غیر این روش کلیه گزینه

و از آن طریق  قرارگرفتهاي مورد ارزیابی رتبه

شوند. مقایسات زوجی حذف می مؤثرهاي غیر گزینه

ان )درجه توافق از اوز براساس
jW و درجه اختالف از )

ما أ( استوار بوده و توijVهاي وزین )مقادیر ارزیابی

گیرند. کلیه ها مورد آزمون قرار میبراي ارزیابی گزینه

این مراحل بر مبناي یک مجموعه هماهنگ و یک 

شوند که روش بدین ریزي میمجموعه ناهماهنگ پایه

راي باشد. بهم می« آنالیز هماهنگی»لحاظ معروف به 

شود میکار گرفته ه استفاده از این روش مراحل زیر ب

 (:1390)پورطاهري، 

مرحلههه اول نرمههال سههازي: در ایههن مرحلههه مههاتریس  

گیههري بهها اسههتفاده از نههرم اقلیدسههی بههه یههک تصههمیم

با استفاده از تابع زیهر کهه آن را   « بی مقیاس»ماتریس 

dNشودمینامند تبدیل می: 

 ijd nN   
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فوق باید توجه داشت چنانچهه  قبل از انجام محاسبات 

هاي با جنبه مثبهت و  گیري از شاخصماتریس تصمیم

منفی مطلوبیت برخوردار باشد، جههت یکسهان شهدن    

گیري تعبیر و تفسیر محاسبات الزم است مقادیر اندازه

هاي منفی معکوس شوند. بدین شده مربوط به شاخص

گیهري  ترتیب هر چه مقادیر موجود در ماتریس تصمیم

باشد، مطلوبیت بیشتر و هر چهه کمتهر باشهد،     ترگبزر

مطلوبیت کمتري را در مهورد شهاخص مربوطهه نشهان     

 دهد.می

( با V« )بی مقیاس وزین»مرحله دوم تشکیل ماتریس 

در ایهن مرحلهه بها     اسهت.  Wاستفاده از بهردار معلهوم   

ههها( و از )وزن شههاخص wاسهتفاده از مههاتریس قطههري  

 آید.میون به دست طریق تابع زیر بی مقیاس موز

nnd WNV  

تهوان بهه   را بهه دو طریهق مهی    wعناصر قطر مهاتریس  

 آورد:دست

گیرنده میزان اهمیت ههر  یا مستقیما توسط تصمیم-1

 شاخص بیان شود،

هاي علمی موجهود آن را محاسهبه   یا از طریق شیوه-2

 کرد.

مرحله سهوم مشهخص نمهودن مجموعهه همهاهنگی و      

، ;l,kههاي:  ز گزینهمجموعه ناهماهنگی: براي هر زوج ا

K,l=,....,, ههههاي موجهههود  مجموعهههه شهههاخص  321

 njjJ ,...,,21    را به دو زیر مجموعهه متمهایز

و  kAههاي  نماییم. گزینهه ( تقسیم میklSهماهنگ )

lA هایی خواهد بود کهه  مشتمل بر کلیه شاخصkA 

 شود:ترجیح داده می هاآنبه ازاي  lAبر 

 ljkjkl rrJS  

و بههرعکس زیههر مجموعههه مکمههل بههه نههام مجموعههه   

ها است که به اي از شاخص( مجموعهklDناهماهنگ )

 ، داشته باشیم:هاآنازاي 

  KLljkjkl SJrrJD  

مرحلههه چهههارم محاسههبه مههاتریس همههاهنگی: ارزش  

( بهه وسهیله اوزان   klSممکن از مجموعهه همهاهنگی )  

هههاي هماهنههگ در آن مجموعههه  موجههود از شههاخص 

شود. یعنهی معیهار همهاهنگی برابهر بها      گیري میاندازه

مجموع اوزان )
jWمجموعه هایی است که ( از شاخص

lkS lkIبدین صورت معیار هماهنگی ) ورا تشکیل , , )

 برابر است با: lAو kAبین 
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lkIمعیار هماهنگی ) ( منعکس کننده اهمیهت نسهبی   .

بهههه طهههوري کهههه  ؛اسهههت lAدر رابطهههه بههها  kAاز 

10  lkI lkIخواهد بود. ارزش بیشهتر از   , بهدان   .

بیشتر هماهنهگ   lAبر  kAمفهوم است که ارجحیت 

lkI يهها اخصشه هاي متوالی از بنابراین ارزش ؛است . 



ر  61                                   69-51ت ، صفحا1398 پاییزم، وس، شماره اولسال                    جغرافیایی محیط  فصلناهم توسعه پایدا

 

 توسعه پایدار محیط جغرافیایی 

61 

 

(LKmLK  ,,...,, ( تشههههکیل مههههاتریس  21

 دهند:( را شکل میIنامتقارن هم آهنگی )
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مرحلههه پههنجم محاسههبه مههاتریس ناهمههاهنگی: معیههار 

lkIناهماهنگی بر عکس شاخص شهدت   دهنهده نشهان  .

در رابطه با kAاز  بدتر بودن ارزیابی
lAباشهد. ایهن   می

lkNIشههاخص )  V( بهها اسههتفاده از عناصههر مههاتریس .

ات وزیهن شهده( بهه ازاي مجموعهه ناهماهنهگ      )امتیاز

klD گردد.محاسبه می 

Jj

ljKJ
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از این رو ماتریس ناهماهنگی بهه ازاي کلیهه مقایسهات    

 ها عبارت خواهد بود از:زوجی از گزینه
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بها   NIو  Iباید توجهه داشهت کهه اطالعهات موجهود از      

بهه   ؛یکدیگر اختالف فاحش داشته و مکمل یکدیگرنهد 

کننهده اوزان   مهنعکس  Iطوري کهه مهاتریس   
jW   از

 NIهاي هماهنهگ بهوده و مهاتریس نامتقهارن     شاخص

مهههنعکس کننهههده بیشهههترین اخهههتالف نسهههبی از    

jijij wnV . هاي ناهماهنگ است.به ازاي شاخص 

: مهؤثر مرحله ششم مشخص نمودن ماتریس هماهنهگ  

lkIهاي ارزش از ماتریس هماهنگی بایهد نسهبت بهه     .

یک ارزش آستانه سنجیده شوند تها شهانس ارجحیهت    

kA برlA  بهتر مورد قضاوت واقع شود. این شانس در

lkIصورتی که  ( تجاوز کند Iاز یک حداقل آستانه ) .

بدان معنی که بایهد   ؛نیز بیشتر خواهد شد
II LK , 

متوسط  صورتبهتوان باشد. ارزش )دلخواه( را مثال می

 ي هماهنگی بدست آورد.هاشاخصاز 
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)با  F)حداقل آستانه( سپس یک ماتریس  Iبر اساس 

 دهیم:اصر صفر و یک( تشکیل میعن

IIf KLkl 1 

IIf KLkl 0 

)ماتریس هماهنهگ   Fآنگاه هر عنصر واحد در ماتریس 

 بر دیگري است. مؤثردهنده یک گزینه ( نشانمؤثر

: مهؤثر مرحله هفتم مشخص کردن ماتریس ناهماهنگ 

lkNIعناصر  از ماتریس ناهماهنگ نیز مثهل مرحلهه    .

بها ایهن    قبل باید به یک ارزش آستانه سنجیده شهوند. 

 را محاسبه نمود:IN توانمیرزش آستانه ا
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( مؤثر)معروف به ماتریس ناهماهنگ  Gسپس ماتریس 

 دهیم به طوري که:را تشکیل می

INNIg KLkl 1 

INNIg KLkl 0 

روابهط   دهنهده نشهان نیهز   Gعناصر واحد در مهاتریس  

 ها است.تسلط در بین گزینه

: مهؤثر مرحله هشتم مشخص نمهودن مهاتریس کلهی و    

lkhعناصر مشترک  تشهکیل یهک    F,Gاز دو ماتریس  .

 دهند:گیري میرا براي تصمیم Hماتریس کلی 

lklkLK gfh ,,, . 

هاي کم جاذبه: مهاتریس کلهی   مرحله نهم حذف گزینه

H هها  هاي نسبی از گزینهه ترتیب ارجحیت دهندهنشان

1lkhاست، بدان معنی که  kAدهد کهه   نشان می .

هم از نظر هماهنگی و ههم از نظهر ناهمهاهنگی     lAبر

ت تحت تسهلط  هنوز ممکن اس kAارجح است، لکن  

 (. 1385هاي دیگري باشد )اصغرپور، گزینه
 

 

 

 هاي تحقیقيافته
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، موردنظرگانه براساس معیارهاي پایداري در ابعاد سه   

هاي ، ماتریس دادههاآنها و ترکیب داده يآورجمعپس از 

خام هر یک از معیارها براساس نظر خبرگان، از طریق 

شکیل و سپس ماتریس ، تشدهيآورجمعها پرسشنامه داده

اولیه براي مدل دیماتل شکل گرفت. در نهایت پس از 

 صورتبهانجام محاسبات در مراحل مختلف مدل، خروجی 

در  1اعداد صفر و یک به دست آمد که وجود اعداد 

ارتباط  دهندهنشانبا یکدیگر  هاشاخصماتریس زوجی 

در  (.2 )جدولباشد میدر مدل مفهومی  هاشاخصبین 

از خروجی جدول فوق  آمده دست بهمه براساس نتایج ادا

با یکدیگر بود،  هاشاخصپیوند دودویی  دهندهنشانکه 

اقدام به طراحی مدل مفهومی مناسب براي تحقیق 

براساس نظرات خبرگان گردید. نتیجه ترسیم روابط میان 

که از  این واقعیت است دهندهنشانبا یکدیگر  هاشاخص

 گونهیچهرخی از شاخص با یکدیگر دیدگاه خبرگان ب

 درنداشته،  یرپذیريتأثیرگذاري و تأثارتباطی به لحاظ 

دیگر از ارتباط باالیی با  يهاشاخصبرخی از  که یصورت

پس از (. 4 )شکلباشند میبرخوردار  هاشاخصسایر 

و ترسیم  هاشاخصمشخص شدن رابطه دودویی بین 

اس مدل براس هاشاخصمدل مفهومی ارتباط بین 

 ياشبکهمدل فرایند تحلیل دیماتل، با استفاده از 

ANP  هاشاخصخبرگان وزن  هايدادهبراساس 

 شده انجامبدست آمد که در ادامه براي محاسبات 

)جدول  است قرارگرفتهدر مدل الکتر مورد استفاده 

سپس گویه هاي مرتبط با هر شاخص از طریق  (.3

ن هر شاخص در هر و میانگی يریگاندازهطیف لیکرت 

روستا مبنایی براي ارزیابی سطح پایداري روستاهاي 

 هايشاخصاست. براساس  گرفته قرار موردمطالعه

ماتریس میانگین در  نظر مورددر مطالعه  تأکیدمورد 

 افزارنرمدر محیط  موردمطالعهنقاط روستایی منطقه 

Electre3/4  تشکیل شد و در ادامه وزن هریک از

 ايشبکهاز طریق مدل فرایند تحلیل که  هاشاخص

ANP (4)شکل  بود اعمال گردید آمده دست به . 

 

 
 : مدل مفهومی تحقیق براساس روش ديماتل4 شكل

 

روستایی  هايسکونتگاه بنديرتبهدر مرحله نهایی به 

پرداخته شد. نتیجه نهایی  3از طریق روش الکتره 

به لحاظ  عهموردمطالگانه  30نشان داد که روستاهاي 

. به ترتیب اندقرارگرفتهطبقه  19سطح پایداري در 

روستاي ده کوثر در رتبه اول، روستاي لوزدرعلیا در 

رتبه دوم و روستاي قاییدان در رتبه سوم قرار دارند. 

سطح  ترینپایینهمچنین روستاي وزمستان علیا از 

 (.4 جدول) باشدمیپایداري برخوردار 
 با يكديگر هاشاخصات ديماتل در ارتباط با پیوند خروجی محاسب :2 جدول
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 2ادامه جدول  

 
مأخذ: محاسبات نگارندگان
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 محدوده موردمطالعه توسعه پايدار روستايی در هايشاخص: وزن 3 جدول

                
 مأخذ: محاسبات نگارندگان 

 

 گیريبحث و نتیجه
عه توس نتیجه گرفت که توانمیاز مباحث نظري    

پایدار، فرآیند دستیابی به رویکردي یکپارچه و 

و  نگر از توسعه، از طریق شناخت روابط انسانآینده

زیست و مداخله عقالنی جهت بهبود این روابط محیط

بر حقوق همه آحاد بشر است. دستیابی به این  تأکیدبا 

مطلوب از طریق ارزیابی مداوم در سطوح  اندازچشم

هاي روستایی و مدیریت سکونتگاهریزي مختلف برنامه

زیرا مناطق روستایی در حال حاضر با  شود؛ممکن می

هاي با انتخاب حالدرعین ،مشکالت زیادي مواجه بوده

براي نیل باشند. متفاوتی نیز براي آینده خود روبرو می

تبیین وضع موجود و اینکه  ییروستابه توسعه پایدار 

ر چه وضعیتی قرار مناطق روستایی ما در حال حاضر د

. بر این مبنا شودمینقطه آغازین محسوب  ،دارند

 نوعی برنامه درواقعریزي توسعه پایدار روستایی برنامه

نگر است و به بررسی جوامع روستایی و مسائل آینده

اقتصادي  محیطی، اجتماعی و آنان در ابعاد مختلف

 پردازد.می
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 موردمطالعهه لحاظ سطح پايداري در منطقه نقاط روستايی ب بنديرتبه: 4 جدول

 
  

ارزیابی براي مناسب  هايمدلاستفاده از  ،در این راستا

مهم و کلیدي  یاز نقشتعیین وضعیت پایداري 

هاي و تکنیک هاروش. یکی از باشدمیبرخوردار 

ارزیابی نوین پایداري که در ادبیات جهانی نیز مورد 

از  است وچند متغیره روش ارزیابی  باشد،می تأکید

روستایی ي / پایداري داریناپانظیر  ائلیمس که یآنجائ

گیري هاي تصمیمفراتر از مدلچندبعدي است، 

که امکان ورود همزمان  استفاده شد مدلیاز  مرسوم،

گیرنده را با معیارها و اهداف و چندین تصمیم

بنابراین در مطالعه  ؛آوردیمي گوناگون فراهم هاگزینه

ر، ابتدا از طریق تکنیک دیماتل، مدل مفهومی و حاض

ترسیم و سپس از مدل الکتره  هاشاخصارتباطی بین 

-هاي متفاوت براي اولویتبا اهداف، معیارها و گزینه

بندي پایداري روستاهاي بخش سربند مورد استفاده 

قرار گرفت. در ادامه از نظر کارشناسان و افراد خبره 

ها استفاده شد و در ت معیاربراي تعیین ارزش و اهمی

دست آمده از طریق روش مقایسه ه ب يهاوزننهایت 

ها از طریق زوجی باهم ترکیب و وزن نهایی نماگر

نتایج اجراي مدل نشان  محاسبه گردید. ANPروش 

به  شده انجامداد که براساس معیارها و محاسبات 
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ترتیب روستاي ده کوثر در رتبه اول، روستاي 

در رتبه دوم و روستاي قاییدان در رتبه سوم  لوزدرعلیا

قرار دارند. همچنین روستاي وزمستان علیا از 

بنابراین ؛ باشدمیسطح پایداري برخوردار  نیترنییپا

روش الکتره  گفت توانمی آمدهدست بهبراساس نتایج 

 يهافناز  مؤثرروشی ارزشمند و  عنوانبه

بندي رتبهقادر به  ،چند شاخصه يهايریگمیتصم

در مسیر  هاتیاولوي روستایی و تعیین هاسکونتگاه

ي توسعه پایدار براي تصمیم سازان و سوبهپیشرفت 

ي و امنطقهمجریان توسعه روستایی در سطوح ملی، 

محلی و همچنین راهنمایی براي پژوهشگرانی در این 

 عرصه در سایر نواحی است.
 

 پانوشت
1-Sustainable Rural Development 

2-Environment Carrying Capacity 

3-Sustainability Assessment  

4-Top-down 

5-Urgent 

6-Important 

7-Empowerment 

8-Framework of Sustainability Indicators 

9-Wuppertal 

10-Framework of Sustainability Component 

11-Cronbach’s Alpha 

12-Validity 

13-Elimination ET Choice Translating Reality 

(ELECTRE) 
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