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 چکيده

هاای  یافته بارای اساتفاده از تماامی ظرفیات     توجه کشورهای توسعه شدت موردمقوله اقتصاد روستایی غیر زراعی اکنون به
-آید میحساب میدر این راستا گردشگری روستایی که جزئی از صنعت گردشگری به .اقتصادی نواحی روستایی قرارگرفته است

ریزی اصولی و مناسب، نقش مؤثری در توسعه مناطق روساتایی و در نتیجاه توساعه ملای و     ها و برنامهتواند با شناسایی پتانسیل
هاای گردشاگری روساتایی، ارزیاابی و     در این مطالعه ضمن شناسایی پتانسایل . تنوع بخشی به اقتصاد ملی برعهده داشته باشد

هاا در منااطق روساتایی    با توجه به متفاوت بودن جاذباه . گرفت دارای جاذبه گردشگری مورد بررسی قراربندی روستاهای سطح
منظور دستیابی به نتایج دقیق و کاربردی، روستاهای دارای جاذبه گردشگری  نگری و بهمنظور اجتناب از کلیکشور و همچنین به

 بارای  معیااره  چناد  مراتبای  سلساله  تحلیل از مطالعه این در. تخاب گردیدعنوان منطقه مورد مطالعه انشرقی بهاستان آذربایجان
 و شاده  نهااده  بنا زوجی مقایسه اساس بر تکنیک این. استشده استفاده روستایی گردشگری بعد از روستایی نواحی بندیاولویت
زمیناه   در کاه  بودناد  تحقیاق، متخصصاانی  جامعه آمااری   .دهدمی ریزانبرنامه و مدیران به را مختلف هایگزینه بررسی امکان

داد که روستاهای مورد مطالعه از لحاظ اولویت توسعه در سه سطح  نتایج نشان. و تجربه کافی داشتند گردشگری روستایی دانش
 شارقی گیری مدیران بخش گردشاگری اساتان آذربایجاان   ریزی و تصمیمتوانند مبنایی برای برنامهقرار دارند که این سطو  می

 .  باشند
 

  .ییروستا یگردشگر ی،گردشگر هایجاذبه ،یسلسله مراتب لیتحل ،شرقیجانیآذربا :های کلیدیواژه
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 مقدمه

 و منابع، امکانات توزیع در در حال توسعه نابرابری جوامع در ویژهبه سکونتی، هایمحیط فضایی -عرصه زیستی در
شاکاف   و روساتایی  هاای در محیط و مشکالتی تنگناها بروز موجب روستایی و شهری هایمنافع ملی میان سکونتگاه

هاا و تضاعیف   و ناابرابری  مساائل  ایان  نتیجاه  در(. 733 الادینی،  شمس)است  این مراکز جمعیتی شده درآمدی میان
راهکارهای جدید جهت کارگیری های سنتی اقتصادی در مناطق روستایی مانند کشاورزی طی سه دهه قبل، بهفعالیت

 ایان  از یکی(. 4003،  و همکاران برد)است  های اقتصادی مناطق روستایی را بیش از پیش ضروری کردهتقویت پایه

 روستاهایی آن دسته از در گردشگری از صنعت عنوان جزئیگردشگری روستایی به فعالیت گسترش و توسعه راهکارها،

گردشاگری  (. 733 الدینی، شمس)این صنعت است  الزم برای گسترش و تاریخی طبیعی هایظرفیت دارای که است
شده ناپذیر راهبرد توسعه روستایی  عنوان یک ابزار بالقوه برای تغییر وضعیت فوق، بلکه یکی از عناصر جداییبه تنها نه

گردشگری روستایی با توجه به روند افزایش تخریب روساتاها و کااهش کشااورزی ساعی در     (. 4004، 4شارپلی) است
 ایجااد  مازاد که مهارت کمای دارناد   کار برای نیروی زیادی هایو فرصت( 4007 ،7هلند)احیای مناطق روستایی دارد 

شود  معرفی مناطق بعضی زایی سریع دراشتغال برای استراتژی ترینمهم عنوان به تواندبنابراین، گردشگری می. کندمی
 (.4002، 2یوالندا)

 ولی وجه دارد، پیوند گردشگری دیگر الگوهای از با بسیاری که است گردشگری انواع از یکی روستایی گردشگری

اناواع گردشاگری را در    یگردشگری روساتایی هماه  (. 730 رضوانی، )در نواحی روستایی است  مشخصه آن استقرار
هاای  گردشاگری روساتایی شاامل عرضاه فعالیات     . گیرد که مبتنی بر استفاده از منابع در مناطق روستایی است برمی

هاای تااریخی،   یادماان  اندازهای طبیعای جاذاب، آبشاارها،   های ورزشی، حیات وحش، چشمفراغتی گوناگون در زمینه
هاای آب معادنی، اساتخرهای شانا و آداب و رساوم      تر از همه آب؛ یعنی دریا، دریاچه، رودخانه، چشامه خوراک و مهم
های مردم شناسی و هنرهای سنتی، مراکز خرید و مانند آن است که همه دارای ارزش تفریحی بااالیی  محلی و جاذبه

  (.730 رضوانی، )ویژه برای گردشگری محلی است به

در  ؛ها، مشارکت نیروی انسانی، منابع فیزیکی و دیگر منابع باشداجرای سیاست گردشگری باید بر اساس پتانسیل
مسایر  اگرچه در موارد بسیاری گردشگری یاک  (. 4003 ، 4ثابت)غیر این صورت برنامه گردشگری موفق نخواهد بود 
. این راهبرد برای همه مناطق روستایی قابل اجرا نیستاما گردد، آسان برای توسعه اقتصادی نواحی روستایی تلقی می

 .باشندمی اهمیت حائز بسیار کشاورزی تولیدات و اولیه مواد منابع تولید عنوانایران، روستاها به در که نظر داشت در باید
 عناوان به روستا در اغلب موارد، متأسفانه. کنندزندگی می ییروستا اقتصادی کشور در مناطق فعاالن از فراوانی جمعیت

 هماه  کاه  داشات  مادنظر  که باید این مهام را در صورتی. استبوده  مطر  در کشور کشاورزی محصوالت دکنندهیتول

                                                                                                                                                         
1- Byrd et al 

2- Sharpley 
3- Holland 

4- Yolanda 

5- Thabet 
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 کشاورزی نداشته، حتی ادامه برای را مناسبی هوا، شرایط و آب و خاک نوع اقلیمی، شرایط به توجه با کشور روستاهای
 .گرددزیست میمحیط  بارزیان تخریب به منجر مناطق این در کشاورزی هایفعالیت

در کناار   زراعای  روساتائی غیار   اقتصاادی  هاای نمود، فعالیات  توجه آن به کشور باید روستاهای توسعه برای آنچه
هاای  روستاهایی مطلوب است که دارای منابع و پتانسیلتوسعه گردشگری روستایی برای . باشدهای زراعی میفعالیت

گذاری کافی برای حمایت بخش گردشاگری  کافی جهت گردشگری، بازارهای بالقوه برای جذب گردشگران و سرمایه
اقتصاادی،   متعادد  عوامل از تأثیرپذیری دلیلبه ایمنطقه نسبی محلی و هایو مزیت هاکه قابلیتبا توجه به این. باشد
ترین گام بارای  شود، بنابراین نخستین و مهمبرخی نواحی میامر باعث برتری  و این است محیطی متفاوت و ماعیاجت

 از ایو منطقاه  محلای  هاای و تاوان  هامزیت شناخت. های مناطق استها و قابلیتارتقای گردشگری، شناخت جاذبه

این مسئله و مسائل دیگر مانند ایجاد اشتغال، افزایش درآماد،  . گرددمی محسوب توسعه هایریزیبنیادین برنامه اصول
های الزم موجب شده که توسعه و گسترش گردشگری در نواحی روستایی که دارای پتانسیلغیره  کاهش مهاجرت و 

 .  مورد توجه قرار گیرد ،برای توسعه گردشگری است

های جغرافیایی و توپاوگرافی، اقلیمای، منااطق سرسابز     گیشرقی با توجه به ویژاستان آذربایجان روستایی نواحی
هاای متناوع گردشاگری،    باشد و نواحی روستایی این استان با داشاتن جاذباه  های گردشگری متنوعی میدارای جاذبه

تواناد نقاش ماؤثری در    هوای متنوع و چهار فصل از سوی دیگر میگردی و تاریخی از یک سو و دارا بودن آبطبیعت
 مشکالتی مواجه اسات  با استان این روستایی نواحی وجود پتانسیل باال، با. ای ایفا کندر سطح محلی و منطقهتوسعه د

فراهم ساخت و باه کااهش مشاکالت     استان را از نظر گردشگری توان موجبات پیشرفتمی اصولی ریزیبا برنامه که
شناسایی منااطق روساتایی دارای مزیات بار اسااس      بنابراین در این مطالعه سعی بر . روستائیان منطقه نیز کمک کرد

هاا  نظر به اهمیت موضوع مطالعات متعددی انجام گرفته است که در زیر به برخی از آن. های گردشگری استاولویت
 .گردداشاره می

چهارمحاال و   سام یاکوتور هایجاذبه بندیتیو اولو یابیبا عنوان ارز یدر پژوهش ( 73 ) یو رنجبردستنان یمیرح
عنوان روستا را به سه ،یمصوب هدف گردشگر یروستا 4  انیاز م  یسلسله مراتب لیبا استفاده از روش تحل یاریبخت
 یهاا تیا اولو باه بررسای   ( 73 )عبداللهی و همکاران در مطالعه دیگر، . دندیبرگز گذاریهینخست سرما هایتیاولو
 لیا تحل ناد یپژوهش با اساتفاده از روش فرآ  نیدر ا. پرداختند AHPروش از با استفاده  یدر منطقه گاوخون یدشگرگر

موجود در منطقه پرداخته  یگردشگر یها مکان یبند تیاولو نیو همچن یگردشگر یارهایمع سهیبه مقا یسلسله مراتب
گردشگران مطار  اسات و باا توجاه باه       یعامل برا نیتر مهمعنوان به یعیطب یبایداد وجود مناظر زنشان جینتا. شد
 ( 73 )و همکاران  یبیخط. شد نییدر منطقه تع یگردشگر تیاولو نیعنوان اولبه یشن یهامنطقه، تپه یفعل تیوضع

 سلسله تحلیل لمداز  دهستفاا با جنوبی نسااخر نستادر ا ورزیکشا یشگردگر یساانج امکااان نااهیدر زم ایمطالعااه
 یالتربا ینمنداتواز  تقائناو  بیرجند یهانشهرستا که هددمی ننشا هشوپژ یناز ا حاصل نتایج. انجام دادند تبیامر

                                                                                                                                                         
1- Analytic Hierarchy Process 
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انتخااب منااطق   "ای باا عناوان   نیز مطالعه (734 )بدری و یاری حصار  .هستند رداربرخوورزی کشا شگردگر بجذدر 

نتایج این تحقیاق  . انجام دادند "استان کهگیلویه و بویراحمد: ینمونه مورد AHPبا استفاده از روش  یگردشگرنمونه 
انتخااب   یبرا ها ترین گزینهچشمه بلقیس، کوهگل و منطقه دریاچه سد کوثر، مناسب یکه مناطق گردشگر داد نشان
 دخو مطالعاه  در (4004)نیز   رانهمکا و نگد. تندهس یو تهیه طر  جامع گردشگر یعنوان مناطق نمونه گردشگر به
باا  ایان محققاان    .پرداختناد ( نمونه موردی پارک ملی ویکتوریا در اساترالیا ) گردشگری طبیعی یبههاذجا یابیارزه اب

 در (4003) 4کیاائو . بندی کردنداستفاده از تکنیک سلسله مراتبی، پارک را از نظر توان گردشگری به چهار سطح طبقه

منااطق   در گردشاگری  توساعه  برای را مدل مناسبی چین، زینیانگ شهر توابع کوان از فینگ منطقه مطالعه دیگری در
 نهایات  محقق در .است کرده استفاده AHP تحلیل از تحقیق این در وی .داد ارائه هستند استفاده بال که حومه شهری

به  (0 40) 7و همکارانکوماری. است مناسب گردشگری توسعه برای درصد 33 مقیاس با منطقه رسید که نتیجه این به
ایان   .گاردی ماورد ارزیاابی قارار دادناد     طبیعات  کمک روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی ایالت سیکیم هند را از نظر

محیطی، جذابیت اکوتوریسم، تنوع اکوتوریسم، توزیع حیات وحش و ظرفیت تحمل پنج شاخص ارزش زیست محققان 
 .هند مورد بررسی قرار دادند 2سیکیم های بالقوه اکوتوریسم در ایالتبندی منطقهزیست محیطی را برای اولویت

 هامواد و روش

 فرهنگی، -دی، اجتماعیاقتصا: از قبیل ها معموالً معیارهای مختلفی؛بندی جاذبهبرای سنجش و اولویت
ها بتوان نسبت به اساس آن گیرد تا برجغرافیایی مورد توجه قرار میو  قانونی نهادی، محیطی، زیرساختی، زیست

 بوده سنجش معیار یک وجود بر سازبهینه کالسیک هایمدل یاصل دیتأک. گیری نمودتصمیم های گوناگونجاذبه
 پیچیده هایگیریتصمیم برای معیاره چند گیریتصمیم هایمدل به معطوف محققین توجه اخیر هایدهه در اما. است
-سنجش استفاده به عمل می معیار چندین از سنجش معیار یک از استفاده یجا به هاگیریتصمیم این در. استشده 

 :گردندتقسیم می عمده دسته دو به گیریتصمیم هایمدل این. آید

 هدفه چند گیریتصمیم هایمدل(   

 شاخصه چند گیریتصمیم هایمدل(  4

 و هاگزینه ارزیابی منظوربه غالباً شاخصه، چند هایمدل و طراحی منظوربه غالباً هدفه، چند گیریتصمیم هایمدل
 بسایاری  هاای مدل شاخصه، چند هایگیریبرای تصمیم. گیرندمی قرار استفاده مورد برتر هایاب گزینه یا گزینهانتخ
 موضاوع . باشاند مای  خاود  به مربوط معایب و مزایا با خاصی هایویژگی دارای هامدل این از کدام هر. است شده ارائه
 باشاد،  مشخص هاطور طبیعی وزن شاخص چنانچه به. است هاشاخص بحث اوزان گیری،های تصمیمسیاست در دیگر
 از یاا  و بخش خبرگان و کارشناسان کمک به یا باید صورت این غیر در گردد؛می منظور محاسبات در را هاوزن همین

                                                                                                                                                         
1- Deng et al 
2- Qiao 

3- Kumari et al 

4- Sikkim State 
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عناوان یاک    باه   AHPاراست نیدر ا .نمود استفاده ها،یک از شاخص هر وزن تعیین برای دهیوزن هایتکنیک طریق
در ایان مطالعاه از مادل     .گاردد می محسوب بندیاولویت در کارآمد ولی ساده روشی شاخصه، چند گیریتصمیم روش

این تکنیک بر . استاستفاده شده یاز بعد گردشگر ییروستا ینواح بندیتیاولوتحلیل سلسله مراتبی چند معیاره برای 
 .  دهدریزان میهای مختلف را به مدیران و برنامهاست و امکان بررسی گزینهاساس مقایسه زوجی بنا نهاده شده

 راتبی گروهیم همراحل فرآیند تحلیل سلسل

 ریازی مقاصاد گردشاگری اسات و بارای     های اصلی در برناماه توجه بوده که از قسمت ها موردجاذبه اولدر گام 
در ایان  . کرد مناسب استفاده ریزیهای مطلوب برای برنامهها و شاخصبندی تخصیص بهینه منابع باید از مدلاولویت
-به مهم یابیدست یبرا .گرفت موردی مورد پیمایش قرارعنوان نمونهبه شرقیمناطق روستایی استان آذربایجان مطالعه

ادوارد  یهاا دگاهیا د در جاامع کاه اسااس آن را    یزیا ربرناماه  یهاا ها، ابتدا شااخص جاذبه یابیارز یهاشاخص نیتر
و  هساتند  4ساون یبرا یهادگاهید برگرفته از که کیاستراتژ یزیربرنامه یهااخص، شجستجو نمود توانیم  پینسکیا
روستاها از منظر  یابیارز یینها یهاشده و سپس شاخصیبررس 2اسواربروکو  7کاسپر رینظ ینظرانصاحبی هادگاهید

 (. جدول ) شدند نشیخبرگان گز دگاهیاز د با استفاده ی گردشگریهاجاذبه

-توان آنکه می مراحلی استصورت گروهی در برگیرنده  به AHP بندی گزینه در روشبندی و اولویترآیند رتبهف

 :بندی کردهای زیر طبقهگام ها را در 

 ها عموماً مشاکل و پیچیاده اسات،   ها و شرکتگیری در سازمانکه تصمیم ییازآنجا: سازتشکیل گروه تصمیم - 
ژوهش پا ر د. گرددکارها می گیری را تقلیل داده، باعث بهبود و سرعتتصمیم استفاده از نظرها و افکار دیگران خطای

 زمیناه  در بودند کاه  شرقیمتخصصان گردشگری روستایی در استان آذربایجان و کارشناسان ،سازحاضر، گروه تصمیم

 .بودند تجربه کافی و دانش گردشگری روستایی دارای

(.  شکل ) گردداولین قدم ساختار سلسله مراتبی مربوط به این موضوع مشخص می در: ساختار سلسله مراتبی -4
تبادیل  . وجاود دارد هاا  و گزیناه  زیرمعیارها ها، معیارها،هدف: این نمودار با یک سلسله مراتب چهار سطحی، شاملدر 

ترین قسمت فرآیند تحلیل سلسله مراتبای محساوب   مراتبی، مهم سلسله ه مورد بررسی به یک ساختارئلموضوع یا مس
باا   که ها را به شکل سادهند تحلیل سلسله مراتبی، آنتجزیه مسائل مشکل و پیچیده فرآی قسمت شود، زیرا در اینمی

سلسله مراتبای مساائل پیچیاده را از طریاق      تحلیل عبارت دیگر، فرآیندبه. کندذهن انسان مطابقت داشته، تبدیل می
سطح ترین ه با پایینئلمراتبی به هم مرتبط بوده، ارتباط هدف اصلی مس سلسله صورتعناصر جزئی که بهتجزیه آن به
 (.730 ، پورخلیل) آوردتری در میمشخص است، به شکل ساده سلسله مراتبی

                                                                                                                                                         
1- Inskeep 
2- Berayson 

3- Casper 

4- Swarbrooke 
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 های گردشگریهای نهایی ارزیابی روستاها از منظر جاذبهشاخص.  جدول

 های فرعیشاخص های اصلی شاخص

 اقتصادی

 ییزااشتغال
 ییدرآمدزا

 هیبازگشت سرما زانیم
 هیجذب سرما زانیم

 محیطیزیست
 ها در روستاجاذبه رامونیمحدوده پ بیتخر

 هوا یآلودگ زانیم
 یصوت یآلودگ زانیم

 فرهنگی –اجتماعی
 یاجتماع یهاینابرابر جادیا

 زبانیجامعه م ینوازمهمان

 های روستاجاذبه یمحصول اصل ایمحصول  ههست
 در طول سال های روستااز جاذبه یبردارامکان بهره

 (یالمللنیب ای یمل ،یامنطقه ،یاستان ،یمحل) هاجاذبهروستا و  تیاهم
 مهیا بودن روستا

 تسهیالت و خدمات گردشگری

 ییرایمراکز پذ یو فراوان وجود
 یگردشگر هایاقامتگاه یوجود و فراوان

 ...(و یمحل ،یدست عیصنا) دیمراکز خر وجود
 یو پزشک یبه خدمات بهداشت یدسترس

 ها ساخت زیر

 یبهداشت یکشبه آب لوله یدسترس
 یاز شبکه برق سراسر یبرخوردار

 از گاز یبرخوردار
 (مخابرات، پست)ارتباطات  شبکه

 بازار و عوامل رقابتی

 تقاضا زانیم
 گردشگرها تیرضا زانیم
 گردشگرها کردنهیهز زانیم

 میزان جذابیت جاذبه روستای همجوار

 منابع انسانی
 ی فعال در بخش گردشگریانسان یروینمیزان تحصیالت و تخصص 

 میزان پاسخگویی به نیازهای گردشگران
 های تحقیقیافته: مأخذ     

 

-وقتی گروه بر روی سلسله مراتبی به توافق رسید، بایاد مااتریس  : تعیین ضریب اهمیت معیارها و زیر معیارها -7

باا   هاا معیارها و زیر معیارها باید دو باه دو آن برای تعیین ضریب اهمیت . هر سطح ایجاد شوند های مقایسه زوجی در
ریزی، گردشگری برای توسعه برنامه یروستاهابندی برای مثال، در مورد این که برای هدف اولویت. هم مقایسه شوند

کمیتای   3 یمحیطی، مبنای قضاوت در این امار مقایساه   -زیستمعیار  معیار اقتصادی دارای اهمیت بیشتری است یا
. شاود تعیاین مای  j نسبت باه معیاار    i است که بر اساس آن و با توجه به هدف بررسی، شدت برتری معیار (4جدول )

اناد   های مقایسه زوجی وجود دارد که عبارتماتریس راه برای ایجاد دو. شوندتمامی معیارها دو به دو با هم مقایسه می
 :از
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 .های شخصیقضاوتو  قضاوت به اتفاق آرا

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 های گردشگریروستاهای استان آذربایجان شرقی از منظر جاذبهساختار سلسله مراتبی  . شکل 
 

-گیری را بهمعیار اصلی تصمیم نه در روش اول باید گروه در هر عضو ماتریس به اتفاق آراء برسند، گروه باید ابتدا

مورد یک  اختالف اساسی بین اعضا در که یماتریس به توافق برسند و هنگام طور زوجی مقایسه نموده، برای هر عضو
تحلیل سلسله مراتبای اجاازه    در این صورت، فرآیند( های شخصیروش دوم قضاوت)ماتریس وجود داشته باشد  عضو
های فردی این عضو وارد ماتریس نموده، سپس قضاوت سازان مقدار دلخواه خود را برایدهد که هر یک از تصمیممی

هاای  مااتریس در این مطالعه (. 734 پور، قدسی)تبدیل کند  گروهیها به قضاوت آن را با استفاده از میانگین هندسی
 .است های شخصی انجام گرفتهبر اساس قضاوت مقایسه زوجی

 کمیتی ساعتی برای مقایسه دودویی معیارها 3اس یمق. 2جدول   

 توضیح تعریف (شدت اهمیت)امتیاز 

 .معیار اهمیت مساوی دارنددر تحقق هدف دو  اهمیت مساوی  
 .است jاندکی بیشتر از  i اهمیت ،دهد که برای تحقق هدفتجربه نشان می اهمیت اندکی بیشتر 7
 .است  jبیشتر از i دهد که اهمیتتجربه نشان می اهمیت بیشتر 4
 .است jاز  شتریبخیلی  iدهد که اهمیت تجربه نشان می اهمیت خیلی بیشتر 3
 .قطعی به اثبات رسیده است طور به jنسبت به  iاهمیت خیلی بیشتر  اهمیت مطلق 3
 .های میانه وجود داردهنگامی که حالت   4و  2و  2و  3

 های تحقیقیافته: مأخذ

 

های گردشگریشرقی از منظر جاذبهبندی روستاهای استان آذربایجانارزیابی و اولویت  

فرهنگی -معیار اجتماعی  محیطیمعیار زیست   ... معیار اقتصادی 
ی
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4روستای   روستای  40روستای  ...   

  سطح 
هدفتعیین   

 4سطح 
تعیین معیارهای 

 کلی

7سطح   
تعیین 
 زیرمعیارها

2سطح   
بندیاولویت  
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ماتریس مقایسه شوند و این ماتریس، ، ثبت می(3×3در این مطالعه ) (n×n) های دو به دو در یک ماتریسمقیاس
ماتریس همگی مثبت بوده، با توجاه باه اصال شارط معکاوس در فرآیناد       عناصر این . شودنامیده می دودویی معیارها

 برابار   iنسبت باه  j اهمیت عنصر ( باشد kبرابر   jنسبت به i اگر اهمیت ) تحلیل سلسله مراتبی

 
بارای  . خواهاد باود   

 :چهار روش عمده زیر مطر  هستند ،محاسبه ضریب اهمیت معیارها

   حداقل مربعاتروش  -

 4روش حداقل مربعات لگاریتمی -

7روش بردار ویژه -
 

 (.مجموع سطری، مجموع ستونی، میانگین هندسی، میانگین حسابی) 2های تقریبیروش -

چاون مااتریس   . اسات  منظور محاسبه ضریب اهمیت معیارها و زیرمعیارها از روش بردار ویژه اساتفاده گردیاده  به
اتریس و محاسبه وزن معیارها مکردن  نرمالیزه برای Expert Choice ، از نرم افزاربودبزرگی  دارای ابعاد تشکیل شده

 . شداستفاده 

هاای  قضااوت  های فرآیند تحلیل سلسله مراتبی، امکان بررسای ساازگاری در  یکی از مزیت: ضریب سازگاری -2
دیگر، در تشکیل ماتریس مقایساه دودویای    عبارتبه. شده برای تعیین ضریب اهمیت معیارها و زیرمعیارها استانجام

ناسازگاری در  است؟ مکانیزمی که ساعتی برای بررسی ها رعایت شدهقضاوت چقدر سازگاری در( Aماتریس ) معیارها
باه   2ناساازگاری  است که از تقسیم شااخص  4ها در نظر گرفته است، محاسبه ضریبی به نام ضریب ناسازگاریقضاوت

ماورد   هاا باشد، سازگاری در قضاوت از یک دهمتر  چنانچه این ضریب کوچک. شودمیحاصل  3نشاخص تصادفی بود
 کاه در آن شااخص  ( 7جدول )اند هاکر و ساعتی جدولی تهیه کرده .نظر شود قبول است وگرنه باید در قضاوت تجدید

 . است با توجه تعداد معیارها قابل استخراجماتریس تصادفی 

 تصادفی یا شاخص تصادفی بودنشاخص ماتریس  .3 جدول

  4 7 2 4 2 3 3 3  0     4  7  2  4 N 

0/0 0/0 43/0 3/0  4/   /  74/  2 /  24/  23/  4 /  23/  42/  43/  43/  R.I.  
  73 پور، قدسی: مأخذ    

 

                                                                                                                                                         
1- Least squares Method 
2- Logarithmic Least squares Method 

3- Eigenvector Method 

4- Approximation Method 
5- Inconsistency Ratio (I.R.) 

6- Inconsistency Index (I.I.) 

7- Random Index (R.I.)  
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نارخ ناساازگاری      رابطاه بنابراین باا اساتفاده از   . خواهد آمد در این مرحله امکان محاسبه نرخ ناسازگاری فراهم
  :شودمی محاسبه

(         )                                                                                                             
..

.
..

IR

II
RI  

ساپس از تلفیاق ضارایب اهمیات در     . گردددر مرحله بعد ماتریس اولیه ارزیابی روستاهای گردشگری تشکیل می
 .  شودهای ماتریس ارزیابی روستاهای گردشگری، امتیاز نهایی هر گزینه تعیین میداده

 جامعه آماری و حجم نمونه تحقيق

باشاد،  از بعد گردشگری مای  شرقیبندی روستاهای استان آذربایجاناولویتیی که هدف اصلی این مطالعه آنجااز 
در ساطح اساتان    ییروساتا  یمسئوالن، کارشناسان و متخصصان گردشاگر : از اند عبارتلذا جامعه آماری این مطالعه 

 زین هاجهت انتخاب هدفمند نمونه. دیهدفمند استفاده گردو  یراحتمالیغ ریگیاز نمونهدر این مطالعه  .شرقیجانیآذربا
 یو گردشاگر  یدسات عیصانا  ،یفرهنگا  راثمیا  سازمان کارشناسان کهطوریبه .استفاده شد یگلوله برف رییگاز نمونه

-جانیربااستان آذ یسازمان جهاد کشاورز ،شرقیجانیذرباآ استان یمسکن انقالب اسالم ادیبن ،شرقیجانیاستان آذربا

نفار   44گروه  نیتعداد کل ا. عنوان جامعه مورد مطالعه، در نظر گرفته شدندبه( ییو توسعه روستا جیبخش ترو) شرقی
 .دیبه عمل آ نظرسنجی هاآن یشد از همگ یکه سع باشدیم

 نتايج و بحث

شرقی با در نظر گارفتن  آذربایجان در این مطالعه ابتدا به انتخاب روستاهای مورد مطالعه از مناطق روستایی استان
آثار ثبت شده ملی و جهانی، دارا بودن بافت سنتی و  دارا بودنکننده از جمله های تعیینها و شاخصیکسری از ویژگی

 عناوان  باه روساتا   40تعداد . پرداخته شد غیره یا سبک معماری خاص یا مراسم فرهنگی تعریف شده در زمان خاص و
شارقی  ، در منااطق مختلفای از اساتان آذربایجاان    این مطالعاه در نظر روستاهای مورد . روستاهای نمونه انتخاب شدند

، اساکو در  کنادوان ، آذرشاهر در  (قدمگاه) اریبادامو  لیچراغ شاملکه بود روستا  40این روستاها شامل  .بودندپراکنده 
-، اسبنیداآفردر خ نالویآ، جلفادر  لدوزامهر و نوجه، کردشتخوان در تبریز، اشتبین، دهیسف، نابدر ب صورخانه و توته

ی و قاباباافرامرز ،  آآساتمال و پیاام در مرناد،    آبااد  شیعا ، زنوزق، مراغهدر  چکان، بریکلفروشان در سراب، متعلق در 
 .بودند ورزقاندر  نیکاس

پس بعد از مشخص کردن ساختار سلسله مراتبی و یی، روستا یاز بعد گردشگر ییروستا ینواح بندیتیاولوجهت 
از  ت،یا اهم بیضارا  نیای تع یدر مرحله اول، برا. اطالعات پرداخته شد یو گردآور یابیمتخصصان، به ارز ییاز شناسا

 گریکاد یدو باه دو باا    یدر ساختار سلساله مراتبا   تشانیبا توجه به موقع ارهایاز مع کیاستفاده شد و هر یزوج سهیمقا
. شد نییتع گریکدینسبت به  ارهایمع یبود که بر اساس آن، شدت برتر یتیقضاوت جدول نه کم یمبنا. دندش سهیمقا
 44 کاه تنهاا   قرار گرفات ( نفر 44) ییروستا یکارشناسان و متخصصان گردشگر اریدر اخت ایمرحله پرسشنامه نیدر ا

در قالاب   یرگا یمرحلاه اول، پرسشانامه د   هایپاسخ افتیپس از در. پاسخ دادندبه سواالت این پرسشنامه نفر از آنان 
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 .قرار گرفت صصانمتخ اریدر اخت کرتیل فیط

کارشناساان   اختیاار  جهت تعیین ضرایب اهمیت معیارها و زیرمعیارهاا در  ایپرسشنامه پژوهش، این اول مرحله در
-وزن بدست آمده برای معیارهای کلی ارزیابی روستاهای گردشگری استان آذربایجان. گردشگری روستایی قرار گرفت

 محیطای  ، زیسات 704/0معیارهای اقتصاادی  : است عبارت است از داده شدهنشان 2طوری که در جدول همانشرقی 
ی و خادمات گردشاگر   التیساه ت ،32/0  روساتا  هاای جاذباه  اصالی  محصول ،027/0 فرهنگی –اجتماعی  ،72/0 
مقایساه زوجای   اخص ناساازگاری  ش. 044/0ی انسان منابعو  43/0 ی و عوامل رقابت بازار، 023/0ها رساختیز، 0/ 03

  .دقت باالی این مقایسه زوجی استدهنده است که نشان 02/0 معیارهای کلی

: شرقی عبارت است ازوزن بدست آمده برای زیرمعیارهای اقتصادی ارزیابی روستاهای گردشگری استان آذربایجان
شااخص  . 7/0و میزان جذب سرمایه 030/0، میزان بازگشت سرمایه 244/0، درآمدزایی 34/0 زایی  معیارهای اشتغال

وزن  .دقت باالی این مقایسه زوجی اسات دهنده است که نشان 07/0 مقایسه زوجی زیرمعیارهای اقتصادیناسازگاری 
: شرقی عباارت اسات از  بایجانبدست آمده برای زیرمعیارهای زیست محیطی ارزیابی روستاهای گردشگری استان آذر

شااخص  . 032/0ی صاوت  یآلودگ زانیم، 0/  4 هوا یآلودگ زانیم، 304/0های روستا جاذبه رامونیمحدوده پ بیتخر
دقات نسابتاً بااالی ایان مقایساه      است که نشان دهنده  07/0 مقایسه زوجی زیرمعیارهای زیست محیطیناسازگاری 
-فرهنگی ارزیابی روستاهای گردشگری استان آذربایجان -رهای اجتماعی وزن بدست آمده برای زیرمعیا. زوجی است

مقایسه شاخص ناسازگاری  .3/0 زبانیجامعه م نوازیمهمانو  4/0ی اجتماع هایینابرابر جادیا: شرقی عبارت است از
دست زن بهو. دقت باالی این مقایسه زوجی استدهنده است که نشان 00/0 فرهنگی -زوجی زیرمعیارهای اجتماعی 

عباارت  شرقی ارزیابی روستاهای گردشگری استان آذربایجان روستا هایجاذبه یمحصول اصلآمده برای زیرمعیارهای 
باودن   ایا مه، 744/0هاای روساتا   جاذباه  تیاهم، 443/0سال  طول در های روستااز جاذبه برداریامکان بهره: است از
دقت نسابتاً بااالی ایان    دهنده  است که نشان 04/0این زیرمعیارها مقایسه زوجی شاخص ناسازگاری . 033/0روستا  

ی ارزیابی روستاهای گردشگری و خدمات گردشگر التیتسهوزن بدست آمده برای زیرمعیارهای  .مقایسه زوجی است
، 404/0ی گردشاگر  هاای اقامتگاه وجود، 203/0یی رایمراکز پذ یوجود و فراوان: شرقی عبارت است ازاستان آذربایجان

مقایساه زوجای   شااخص ناساازگاری   . 032/0ی و پزشاک  یباه خادمات بهداشات    یدسترسا ، 433/0 دیمراکز خر وجود
وزن بدسات آماده    .دقت نسبتاً باالی این مقایسه زوجی استدهنده است که نشان 04/0 زیرمعیارهای زیست محیطی
باه   یدسترسا : شرقی عبارت است ازبایجانهای ارزیابی روستاهای گردشگری استان آذربرای زیرمعیارهای زیر ساخت

ارتباطاات   شبکهو  047/0گاز  از  یبرخوردار، 433/0ی از شبکه برق سراسر یبرخوردار، 43/0ی بهداشت کشیآب لوله
دقات بااالی ایان    دهناده  است کاه نشاان   07/0 اهرساختیزمقایسه زوجی زیرمعیارهای شاخص ناسازگاری . 033/0

ی ارزیاابی روساتاهای گردشاگری اساتان     بازار و عوامل رقابتوزن بدست آمده برای زیرمعیارهای  .مقایسه زوجی است
 گردشاگرها  کارد ناه یهز زانیا م، 3/0  گردشگرها تیرضا زانیم، 432/0 تقاضا زانیمشرقی عبارت است از آذربایجان

باازار و عوامال   زیرمعیارهای مقایسه زوجی شاخص ناسازگاری . 037/0 همجوار یجاذبه روستا تیجذاب زانیم، 237/0
ی مناابع انساان  وزن بدست آمده برای زیرمعیارهاای   .دقت باالی این مقایسه استاست که نشان دهنده  04/0 یرقابت

فعال  یانسان یرویو تخصص ن التیتحص زانیم: شرقی عبارت است ازارزیابی روستاهای گردشگری استان آذربایجان
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مقایساه زوجای   شااخص ناساازگاری   . 3/0 گردشاگران  یازهاا یباه ن  ییپاساخگو  زانیا مو  4/0ی در بخش گردشگر
  .دقت نسبتاً باالی این مقایسه زوجی استدهنده است که نشان 00/0ی منابع انسانزیرمعیارهای 

 فرم ماتریس ارجحیت معیارهای کلی .4جدول

 اقتصادی معیارهای کلی
زیست 

 محیطی

 –اجتماعی

 فرهنگی

محصول 

  یاصل

-جاذبه

 های

 روستا

تسهیالت  

و خدمات 

 گردشگری

-زیرساخت

 ها

بازار و 

عوامل 

 رقابتی

منابع 

 انسانی
 وزن

 704/0 3 7 7 7 4 2 4   اقتصادی
 72/0  2 4 4 7  /4 4    /4 محیطیزیست

 -اجتماعی 
 فرهنگی

2/  4/    4/  4/  4/  7/  4 027/0 

 یمحصول اصل
 های روستاجاذبه

4/  4 4   7 2 4 3  32/0 

تسهیالت و 
 خدمات گردشگری

7/  7/  4 7/    4 7/  2 03 /0 

 023/0 7  /4    /4  /2 4  /4  /7 هازیرساخت
بازار و عوامل 

 رقابتی
7/  4/  7 4/  7 4   4  43/0 

 044/0    /4  /7  /2  /3  /4  /2  /3 منابع انسانی

 های تحقیقیافته: مأخذ

 

شارقی از بعاد گردشاگری روساتایی، از تلفیاق      روستاهای استان آذربایجاان  بندیجهت تعیین امتیاز نهایی و رتبه
ها تعیین شده های ماتریس ارزیابی گردشگری روستاها، امتیاز نهایی گردشگری هر یک از گویهداده ضرایب اهمیت در

هاا در  ن هم قضاوتبرای این منظور از اصل ترکیب سلسله مراتبی که منجر به یک بردار اولویت با در نظر گرفت. است
 یاز بعد گردشگر شرقیجانیاستان آذربا یروستاهابندی رتبه. شود، استفاده شده استتمامی سطو  سلسله مراتبی می

 .ارائه شده است 4در جدول یی روستا

بنادی، روساتاها بار    در رتباه . بندی شادند شرقی از بعد گردشگری سطحدر مرحله بعد روستاهای استان آذربایجان
بندی مبتنای بار   اما در سطح. شدندبندی اند اولویتگانه به دست آوردههای هشتنهایی که در شاخص امتیازات اساس

 .گیرندآید روستاها در سطو  معینی از توسعه یافتگی قرار میمی به وجودها یک دامنه از اعداد و شکستی که بین آن

بنادی نهاایی صاورت    گانه و سطحاساس معیارهای هشتبندی روستاها بر بندی روستاها در دو مرحله سطحسطح
بندی تقسیم. است گرفته  انجام SPSSافزار در محیط نرم  ایبندی روستاها از طریق تحلیل خوشهسطح. پذیرفته است

های مختلف توسعه را از جهات مختلف بررسای نماود و ایان    توان گزینهرا دارد که میمزیت بر اساس زیرمعیارها این 

                                                                                                                                                         
1- Cluster Analysis 
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بندی روستاها بر اساس معیارهاای اصالی و   سطح 2جدول . کندبندی محقق را در ارائه بهتر پیشنهادها یاری میتقسیم
مهار از لحااظ   روستاهای کندوان، کردشات و نوجاه   2با توجه به اطالعات جدول  .دهدها را نشان میزیرمعیارهای آن

 . ندمعیارهای کلی و زیرمعیارها در وضعیت مناسبی قرار دار

 گيری و پيشنهادها نتيجه

دارناد،   ضاعیفی  جایگاه بندیبندی و سطحدر اولویت که ضعف روستاهایی نقاط اگر مطالعه حاضر، نتایج به توجه با
تعداد گردشاگران   گیرد، صورت های روستاهایی که در سطح اول و دوم قرار دارندپتانسیل تقویت و همچنین شود رفع

 بار  عاالوه  کنند،می انتخاب جهت بازدید را روستاها این که تاها افزایش یافته و گردشگرانیمراجعه کننده به این روس

امار   نیا کاه ا  رناد یگیدر نظر م روستاها نیرا برای اقامت در ا شتریی، مدت بروستاهای از جاذبه شتریب مندیرضایت
 .دارد دنبالرا بهروستا گردشگری  هتوسع

 ییروستا یاز بعد گردشگر شرقیجانیاستان آذربا یروستاها بندیرتبه .5جدول

 روستا
 زیست محیطی اقتصادی

 –اجتماعی 

 فرهنگی

              یمحصول اصل

های جاذبه

 روستا

تسهیالت و خدمات 

 گردشگری

امتیاز 

 نهایی
 رتبه

امتیاز 

 نهایی
 رتبه

امتیاز 

 نهایی
 رتبه

امتیاز 

 نهایی
 رتبه امتیاز نهایی رتبه

 4  033/0 3 0/ 22 4 7/0   3 -3/0 2    342/0 چراغیل
 3 3/0  3 47/0 2 027/0 2 -772/0 3 4/0 3 بادامیار 

 4 433/0   374/0 7 0/ 0  3 -2/0 4  /74 دوانکن
 3 3/0  2 0/ 43 4 7/0   3 -243/0    342/0 خانهتوته
 3 22/0  3 0/ 22 4 7/0   4 -747/0 7  0/ 2 صور
    032/0    734/0   42/0  7 -443/0 3 342/0 خوانسفیده
 3 33/0  7 243/0 4 7/0   3 -243/0 0  322/0 اشتبین
 7 472/0 4 332/0   42/0  2 -42/0 7  / 2  کردشت
   742/0 4 332/0 4 7/0   2 -42/0    /222 مهرنوجه
 4 0/ 40 4 433/0   42/0  2 -42/0 2  /002 دوزال
 2 33/0  2 22/0   42/0  3 -3/0 2 7  0/ 2 آینالو

 3 33/0  3 3/0 4 4 7/0   2 -42/0 7  / 2  اسب فروشان
 3 33/0  0  203/0   42/0  7 -443/0 2  /002 متعلق
 2 0/0 4 3 3/0 4 4 7/0   2 -42/0 2 373/0 چکان
 3 33/0  3 0/ 22   42/0    -72/0  7  0/ 2 زنوزق
 3 33/0  2 0/ 43   42/0  2 -42/0 4 332/0 آبادعیش
 3 33/0  7 243/0 4 7/0   4 -43/0  3 347/0 پیام

 3 33/0     734/0   42/0    -72/0  2  3/0 4 آستمال
 3 33/0     734/0   42/0    -72/0  4  23/0 امرزیآقابابافر
 0  73/0  4  732/0   42/0  7 -443/0 3 347/0 کاسین
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 :5 جدول ادامه

 روستا
 بردار اولویت نهایی منابع انسانی بازار و عوامل رقابتی هازیرساخت

امتیاز 
 نهایی

 رتبه امتیاز نهایی رتبه امتیاز نهایی رتبه امتیاز نهایی رتبه

 40  /233 2 04/0 2  443/0 2 472/0 چراغیل
 0   /333 2 04/0 3 433/0   704/0 بادامیار 
 4 307/4   034/0 4 403/0   704/0 کندوان
 3   /304 2 04/0 0  424/0 2 472/0 خانهتوته

 3   /443 2 04/0 7  473/0 4 474/0 صور
 4   /322 2 04/0 4  3/0 4 2 472/0 خوانسفیده
     /  3 7 03/0 4 744/0 4 474/0 اشتبین
 7 373/4 4 034/0 7 244/0 4 432/0 کردشت

   723/7   034/0   444/0 4 432/0 مهرنوجه
 2 223/4 7 03/0 7 244/0 4 432/0 دوزال

 2   /3 3 7 03/0 2 747/0 2 33/0  آینالو
 2 4/ 77 2 04/0 3 434/0 4 432/0 اسب فروشان

 3 7/4  2 04/0 3 7/0 7 4 432/0 متعلق

 3 432/4 7 03/0 2 734/0 4 432/0 چکان

 2   /337 2 04/0 4  3/0 4 4 432/0 زنوزق
 4 724/4 4 034/0 2 734/0 4 432/0 آبادعیش
 3 420/4 4 034/0 3 434/0 4 432/0 پیام

 3   /247 2 04/0 4  3/0 4 4 432/0 آستمال
 7   /333 2 04/0 4  447/0 7 422/0 آقابابافرامرزی

 4   / 34 2 04/0    424/0 4 432/0 کاسین

 های تحقیقیافته: مأخذ

 

 کلی و زیرمعیارهای آن یارهایروستاها بر اساس مع بندیسطح. 6جدول 

 سطح سوم سطح دوم سطح اول

 کندوان

 کردشت
 نوجه مهر

 

 (قدمگاه)بادامیار 
 دوزال

 فروشان اسب
 متعلق

 چکان
 عیش آباد

 پیام
 اشتبین

 چراغیل

 خانهتوته

 صور

 سفیده خوان

 آینالو
 زنوزق

 آستمال

 آقابابافرامرزی کاسین

 های تحقیقیافته: مأخذ          
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 گردشاگری  توساعه  هاای سیاسات  ابتادا  کاه  دارد ضارورت  خدمات گردشگری گسترش برای راهکار ارائه از قبل
 هرگوناه  بادون  اینکه اول: کرد اتخاذ توانمی دو سیاست راستا این در. شوند ارائه راهکارها هاآن اساس بر و مشخص
 گردشگران تا بود گردشگری خدمات سازیو فعال گسترش صدد در هاجاذبه و هازیرساخت کیفیت و کمیت در دخالت
 در روساتاها  ایان  آن کاه  دوم و گردشگران شود افزایش موجب حدی تا نهایت در و کرده استفاده خدمات این از فعلی

 گردشاگری  جاامع مطالعاات   آن اسااس  بار  و تعریاف  گردشگری هدف روستای عنوانبه ذیربط نهادهای و هادستگاه
 هاای توجاه برناماه   کاانون  در گردشگری هدف روستاهای عنوانبه توانندمی روستاها صورت، این در که گیرد صورت
 برخای  و تساهیالت  ارائاه  و ایناحیاه  و محلای  مدیران اقدامات طریق ازصرفاً  اول حالت در .باشند گردشگری توسعه
 برخی است ممکن حالت این در که کرد ترغیب گردشگری خدمات گسترش را برای خصوصی بخش توانمی مجوزها
 همچناین  و یابیمکان و یازسنجین برای مناسبی مطالعه شرایطی در چنین معموالً که شوند مستقر روستاها در خدمات
 در. نشود حاصل مناسبی نتیجه دارد احتمال نیز دلیل به همین و گیردنمی صورت کیفیت خدمات و کمیت تعیین برای
 و کمیات  ناوع،  تعیاین  همچناین  و رونق گردشگری انتظار مورد سطح و سنجیامکان برای ویژه مطالعات دوم، حالت
 بیشتر گرفته صورت هایصورت، حمایت این در گیرد کهمی صورت هاآن یابیمکان با همراه نیاز مورد خدمات کیفیت
 .است بیشتر هاگذاریسرمایه رسیدن نتیجه به احتمال و بوده هدفمند

همکاری و هماهنگی تنگاتنگ با مراکاز علمای و دانشاگاهی، مشاارکت و همکااری       ،نیروی انسانیدر خصوص 
های مرتبط با گردشگری نظیر جهاد کشاورزی، بنیااد مساکن و باناک کشااورزی و دیگار نهادهاا و       نهادها و سازمان

استا، تأسایس اتااق فکاری    در این ر. مؤسسات مرتبط در کنار سازمان میراث فرهنگی و گردشگری بسیار اهمیت دارد
هاای گردشاگری،   های کارشناسی از دانشگاه گرفته تا آژانسمتشکل از همه متخصصان فکر و اندیشه در تمامی حوزه

های درگیر در امر توسعه گردشگری روساتایی،  در بین سازمان. های مرتبط نیاز استچنین از همه نهادها و سازمانهم
هاای  افزایش مشارکت ساکنان روستایی و هماهنگی بین مردم محلای باا ساایر ارگاان    ترویج نیز در رابطه با آموزش، 

توسعه و تجهیز روستا، افزایش خدمات و تساهیالت گردشاگری و   . مربوطه گردشگری روستایی بایستی نقش ایفا کند
پاذیرش   منظاور  باه چه بیشتر مهیاا شادن روساتا     ها  نیز از راهکارهایی است که جهت هرارتقا کمی و کیفی اقامتگاه

هاای خریاد و   زایی و درآمدزایی باید به ساماندهی محال در زمینه اشتغال. بایست در دستور کار قرار بگیردگردشگر می
هاا از  های عرضاه محصاوالت و جشانواره   چنین برپایی نمایشگاههم. دستی و محلی پرداخته شودهای صنایعفروشگاه

 . ودمواردی است که بایستی در نظر گرفته ش

زیست داشتن محیطهای پاک نگهدر جهت مقابله با تخریب محیط، تهیه بروشورها و پوسترهای تبلیغاتی در زمینه
های زباله در فواصل نزدیک به هام و حتای   چنین فراهم آوردن سطلسازی گردشگران از مضرات آلودگی و همو آگاه

اساتقرار نگهباناان    نیچنا هم. باشاد حیط روستایی مورد نظر مای م داشتن نگهایجاد تابلوهای تبلیغاتی در رابطه با پاک 
یکی از موارد دیگری که باید . تواند به تقویت نظارت جوامع محلی کمک کندمحیط از خود جامعه محلی در منطقه می

 یجاددر این راستا، ا. باشدها میاز طرف بانک مورد توجه قرار بگیرد کاهش نرخ تسهیالت به فعاالن بخش گردشگری
 حضور تشویق هدف با دیگر مالی نهادهای و هاارگان و هابانک گذاران،سرمایه در میان عملیاتی و کارآمد ارتباط زمینه
 واقاع  مفیاد  تواناد می نیز گردشگران به گردشگری بیشتر و روز به خدمات و تسهیالت ارایه زمینه در خصوصی بخش
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Abstract 

   Rural non-farm economy is seriously considered for using the full capacity of rural economy in developing 

countries. Rural tourism is a part of the tourism industry; it can play an important role in rural development, 

diversification of the national economy and national development through the potential identification. The main 

purpose of this study was investigation and evaluation of rural tourism attractions. In order to prevent from 

generalization as well as to achieve exact and applicable results, villages with tourist attractions in East 

Azarbaijan has been chosen as the area of study. The Analytic Hierarchy Process is used to prioritize the rural 

areas. This technique is based on a comparison of test and reviews the various options to managers and planners. 

The population of the study was experts who have knowledge and experience in the field of rural tourism. The 

findings of this study indicated that studied villages are three levels of development priorities, the levels can be 

considered as a basis for planning and decision-making of managers in East Azarbaijan Province. 
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