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اطالعات  یتوسعه فناور یراهبردهابندی تیو اولو یيدر شناسا SWOT-ANP يبيکاربرد ترک

 یيروستا يصفهای سازمانو ارتباطات در 

 3نيا سعيد هدایتي و 9پور مهدی نوری، 1اله سعدی حشمت

، همدان، دانشگاه بوعلی سینا، دانشکده کشاورزی، ترویج و آموزش کشاورزیدانشیار گروه  -1
 . ایران

، کشاورزیی دانشکده، گروه مدیریت توسعه روستایی، دانشیار ترویج و توسعه روستایی -2
 . ایران، یاسوج، دانشگاه یاسوج

 ایران، همدان، دانشگاه بوعلی سینا، دانشکده کشاورزی، دانشجوی دکتری توسعه کشاورزی -3
 

 چکيده

 خود را با یکه اگر سازمان ییرهاییتغ. ران استیمد یبراها گیریمیپرشتاب تصم یرهاییتغ دوران اکنون
اطالعات  یپرشتاب استفاده از فناور یرهایین تغیاز ا یکی. برسد یبه نابود کهبسا ، دموافق و همراه نسازها آن

ان با استفاده از ییخدمات به روستای ارایه. است ییروستا یصفهای سازمان ژهیو به وها سازمانو ارتباطات در 
است که  ییاز جمله راهبردها، ییروستا یصف یو توسعه آن در سازمان( فاوا) یو ارتباط یاطالعاتهای یفناور

قرار گرفته  شهرستان بویراحمد ییتوسعه روستا گرانکنشدر دستور کار  یتالیجیدر کاهش و حذف شکاف د
 و پروتکلدر مرحله کیفی  نامه وهیو با استفاده از ش یکم-یفین پژوهش به روش کیا، از این رو. است

های سازمانران سطح صف و ستاد یمد تَن 22پژوهش  یجامعه آمار. انجام گرفت در مرحله کمی نامهپرسش
، در مرحله نخست. ه انتخاب شدندهدفمند در هر دو مرحل شکلبه  که راحمد بودندیشهرستان بو ییروستا

که به  ندشد یبررس SWOT یبه کمک الگوها سازمانتوسعه فاوا در های دها و فرصتیتهد، ضعف، نقاط قوت
و با ها سازمانهمان  یران ستادینفر از مد 2به کمک ، در مرحله دوم. شد انجامروستایی صفی ران یکمک مد

 ترین، مهمند کهنشان دادها یافته. ن شدییتوسعه فاوا تع یراهبردهابندی تیاولو ANPیاستفاده از الگو
کارکنان؛ باال تر استفاده راحت یبرا یافزارنرمو  یافزارن سخت یقوان یاز: بسترسازند تب عباریبه ترتها راهبرد
 یمرکزهاجاد ارتباط با یو ضمن خدمت؛ ا شیپ (،ICDL) یفناورهای مهارت یآموزشهای ت دورهیفیبردن ک
ت و توسعه آن در تمام یتقو یو اطالعات سازمان و استفاده از توان فاوا براها ت دادهیامن یبرا یفناور
کاربست  یبرا یمناسب سازمان نیوجود قوان، فاوا یشده برا یطراح یبرنامه راهبرد شتندا. یشغلهای هفیوظ

از خدمت و ضمن  شیپهای دوره یارشد سازمان به فاوا در برگزار تیریمد یریگیتعهد و پ، فاوا در انجام امور
به آن ای ژهیبه آن توجه و دیبا صفی روستاییهای سازمانهستند که  موردهایی ترینمهماز  یآن درباره فناور

 . داشته باشند
 

سازمان صفی ، ل شبکهیه و تحلیتجز، SWOTل یتحل(، فاوا) اطالعات و ارتباطات یفناورواژگان:  هینما
 . روستایی

 
 حشمت اله سعدی نویسنده مسئول:

 hsaadi48@yahoo.comرایانامه: 
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 قدمهم
رکن توسعه  ترینمهماطالعات به عنوان  یفناور
به شمار آمده و روز به روز برشتاب  یبشرهای جامعه

به عصر اطالعات  یاز دوران صنعتها حرکت جامعه
ی هانجام شده دربارهای یبررس. شودمی افزوده
 ینشانگر محور، اغلب کشورهای هتوسعهای برنامه

 نامهگونه بر نیدر ا تاطالعا یبودن نقش فناور
اطالعات و  یفناور(. 1331، ان و منتظریفتح) هاست

 یآوردها ن دستیدتریجد یکی (،فاوا) ارتباطات
و ها ییرسد توانامی است که به نظر یبشر یعلم
عرضه کرده  یرا به جامعه انسان یاریبسهای تیقابل

مرتبط  یده از اجزایدر هم تنای مجموعه، فاوا. است
و  یارتباطهای یو فناورها رساختیگر شامل زیکدیبا 

ز یو ن یانسان یروین، خدمات، کاربردها، یاطالعات
است که در ارتباط با  یمتولهای سازمانساختارها و 
و  یاسیس، یفرهنگ، یاجتماع، ینظام اقتصاد

 ین فناوریا. کنندمی تیک کشور فعالی ییایجغراف
شدن تر قیدقها، باعث کم کردن زمان انجام محاسبه

نه یتبادل اطالعات آسان و کاهش هزها، پردازش داده
فاوا ، مشخص گونهبه . داد و ستد شده است

نه نشر و یدر زم یدیجدهای متنوع و راههای شکل
به ( ها ینوآور)ها دگاهیانتقال اطالعات و د

 دوردست و از جمله روستاها عرضههای منطقه
را  تیابلن قیدست کم اها ین فناوریا، دارندمی
، یتواناساز درجهت توانندمی کهاند ان ساختهینما
 ورسانی اطالعهای نظام ینیگزیجا یحت ای و تیتقو

 و این فاضل) شوند استفاده موجود دانشهای شبکه
ی در همهها یو دگرگون رتغیی ریس(. 1332، یانیک

ران را محدود و یمدگیری میزمان تصمها، عرصه
 یجبران ناشدن یآنان را گران و حت هنه اشتبایهز

تر بیش گر بحث محصولید دورانن یدر ا. کرده است
، 1312در دهه تر محصول ارزان، 1302در دهه 

در دهه تر عید سریو تول 1332محصول بهتر در دهه 
ها شرکت، دیدر سده جد. به سر آمده است 1332

 کنندمی تالش بهتر خدماتی ارایه یروها سازمانو
ندها سوق داده یفرآ یرا به سوها سازمان ینوع به که

های از عامل یکیز به عنوان ین فاوا نیافزون بر ا. است

د یهر گونه تول ییربنایعامل زها، سازماندر  یدگرگون
 (. 1331، زرگرنتاج و شمس) شده است
های از موضوع یکیفاوا به عنوان ، جهاندر 

های دستگاهو ها سازمانمورد توجه ، نیادیبن
 انیقرار گرفته است و حجم شا یو دولت یخصوص
را به خود ها ریزیبرنامهو ها یگذارسرمایهاز  یتوجه

، نیافزون بر ا(. 1330، یساک) اختصاص داده است
در حال  یشورهاکتر بیش در ییروستاهای سازمان

، یدر نظام تجار ینقش مهم، رانیتوسعه و از جمله ا
ن یدارند و فاوا ا ییزا و اشتغال ید ناخالص داخلیتول

و  یاصلهای تیسازد تا فعالمی را قادرها سازمان
ن یدهند و ا شکلنه کمتر یخود را با هز یبانیپشت

، ت خدماتیفیک، ندیفرآ ییموضوع باعث بهبود کارا
و  یسازمانپذیری و انعطافها نهیدر هز ییجو صرفه
خود  یو سودآور وری، بهرهیریپذ به رقابت یندیفرآ
توسعه و (. 1333، ینور یتوکل و قاض) دیفزایب

با هدف  ییاطالعات در مناطق روستا یفناور یکاربر
های شاخص یو ارتقارسانی ند خدمتیفرا یآسانگر

 تیریات مدیاز ح یدیجدی هآغازگر مرحل، یرفاه
پردازان و  هیاست که مورد توجه نظر ییتوسعه روستا

 یاز کشورها یاریبس ییروستاکارگزاران توسعه 
از (. 1333، یعقوبی) جهان قرار گرفته است

اطالعات و ارتباطات  یمهم فناورهای یرگذاریتأث
مانند کاهش مهاجرت  یتوان به مواردمی ییروستا

، یاجتماع ارکتمش، یانسجام اجتماع، به شهرها
، یبه خدمات اجتماع یدسترس، یتعاون اجتماع

و  یآموزش رساختیز تیتقو، یتحقق عدالت اجتماع
مسائل ی نهیدر زم ازیبه اطالعات مورد ن یدسترس
، ساربان یدریح) اشاره کرد یو دامدار یکشاورز
، ییروستاهای جامعه تواندمی فاوا، چنین هم(. 1331
را قادر سازد تا ، توسعه لدر حا یدر کشورها ژهیبه و

توسعه از های به هدف یابیدست یالزم براهای فرصت
و  یبهداشت هیاولهای مراقبت، جمله کاهش فقر

 یعل) داشته باشند شهیتر از هممؤثراریآموزش را بس
 (. 2211، و همکاران یگیب

اطالعات  یفناوری توسعهی به مقوله توجه
 فاواملی توسعه  یتوان در سند راهبردمی را ییروستا

 یوزارت ارتباطات و فناور یاز سو، 1332در سال )
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 یدر شورا) طرح تکفا(، ن شده استیتدواطالعات 
 انداز چشم(، است شده نیتدورسانی اطالع یعال
که در  دید توسعه چهارم برنامه و کشور ساله ستیب

های توجه به رشد جامعهها، ن برنامهیا یهمگ
های سازمانز روستاها و یز تجهیو ن ییروستا
 وفا و یاحیراند )به امکانات فاوا مطرح شده ییروستا
فاوا از تعامل سه ، یکل گونهبه (. 1332، یتیهدا

 یاطالعات و ارتباطات مخابرات، انهیز رایبخش متما
تالش  ییروستاهای قهشده است و در منط یناش
ر یو غ یدولت یمرکزهای یندگیتا خدمات نما، دارد
 یعیمط) فراهم سازدها آن ساکنان یرا برا یدولت

شده  یمعرفمدل (. 1333، و همکاران یلنگرود
 از نقل به (،1331) ندوشن یو مسعود یتوسط ثقف

 یکه با همکار (،ونسکوی) متحد ملل توسعه برنامه
ه یاز جمله اتحاد، المللیبینمعتبر ی مؤسسهچند 
و  یاقتصاد یسازمان همکار، ارتباطات المللیبین

ملل  یو فرهنگ یو علم یسازمان آموزش، توسعه
 یکشورها یبرا یفاوا ملبه عنوان مدل توسعه  متحد

ن یاهای شده است که مؤلفه یدر حال توسعه معرف
، یانسان یهامنبعها، رساختیزی توسعه مدل شامل

ت کار یش قابلیافزا، کاربران یفن یهارتهاش میافزا
، ینظارت یانهاده توسعهها، استیتوسعه س، ینیآفر

 . باشدمی توسعه محتوا و کاربرد و توسعه نهادها
در سه  ییالگو (،1333) یعقوبیگر ید یسو از

کرده است که سطح نخست آن  یسطح طراح
به  ییان توسعه روستاینگرش مثبت متول نیازمند

 ین الگویرش ایاطالعات و پذ یفناور یکارکردها
 یگذار با طراح یالگو، سطح دوم آن. د استیجد

ن یدر ا. شودمی آغاز یکیالکترون یروستا یمفهوم
با توجه به  ییتوسعه روستا گذار تاسیس، مرحله

به دست آمده از سطح نخست های افتهیاطالعات و 
 ف چشمیبه تعر، کرد کالن دولتیگذار و رو یالگو

و ها یخط مشها، هدفها، تیمأمور، اندازها
. پردازدمی بر فاوا یمبتن ییتوسعه روستا یراهبردها

 یگذار با فراهم آوردن بسترها یسطح سوم الگو
جاد یا. شودمی آغاز یت دگرگونیریگذار و مد مرحله

 سویهدر چهار ها آن یت دگرگونیریبسترها و مد
ساختارها و  اطالعات و، یمنبع انسان، یفناور

 یمحمدقل، راستا نیهم در. ردیگمی شکل ندهایفرا
 به نقل از اسپراگ و رالف (،1333) ا و همکارانین

با  بطمرت ییاجرای هیتمرکز و روهای کانون
ک در یپارچه توسط دولت الکترون کیرسانی خدمات

چارچوب ) را در چند دسته ییروستاهای طیمح
چارچوب ها، چارچوب تمرکز بر هدفای، تمرکز حوزه

بندی میتقس( یبیمتمرکز بر مسئله و چارچوب ترک
که در اند دهیجه رسین نتیان به ایو در پااند کرده
پارچه  کیهای هیروسازی ادهیران بحث پیط ایشرا

، ییروستاهای طیبر فاوا در مح یمبتنرسانی خدمات
کرد متمرکز بر یرو، یبیا چارچوب ترکیکرد یرو

 گریاز دها کرد متمرکز بر هدفیو روها بخش
 . باشندتر ییو اجراتر مناسب، کردهایرو

سپهر و های یبررسهای یافته، نیبر ا افزون
 ینقاط ضعف، نشان داد( 1331) ینور یسروش قاض

و  یفناورگذاری استیک مرکز سیاز جمله نبود 
 بود کما ینبود ، در سازمان ین بخشیب یهماهنگ
در  یفناورگذاری استیس یبراسازی میتصم ینهادها
 سخت یتلق، یساختار ادار یضعف عموم، سازمان

از جمله  ییدهایتهدچنین هم و فناوری از یافزار
های مرکز بود کما ینبود ، ن و مقرراتیضعف در مواز

 بود کما ینبود ، یق و توسعه بخش خصوصیتحق
های عامل ترینمهم( سکیر)پذیر خطرهای هیسرما

اطالعات و ارتباطات  یتوسعه فناور نهینبود زم
 یبراگیری میتصم یتخصص ینهادها بود کم. هستند

تفکر و مشاوره های نبود مرکز، یفناورگذاری استیس
توجه و  نهید زمنبوریزی، برنامهوگذاری استیدر س
توانی  کم(، یضعف فرهنگ) یت فکریت مالکیرعا

اطالعات و  یفناور یریبه کارگ ییدر توانا همگانی
ضعف فرهنگ کار ، جهان یعلمهای ارتباطات و زبان

ده در حوزه یافراد آموزش د بود کم، یگروه
های هدف نبودن مند و نظام ینوآورگذاری استیس

هستند هایی عامل یفناورگذاری استیدولت در س
در  یو نوآور یکه بازدارنده از گسترش فناور

 (. 1333، همکاران و یمنطق) شوندمیها سازمان
و  یعقوبیهای یبررس وها یافتهگر ید یسو از

 دهایبا کاهش تهد، نشان داد( 2211) همکاران
و  ییشناسا، یساز آگاه، ین سند فرابخشیتدو)



 1321 نامه تابستان ویژه 

نامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی فصل 29   

 الزامهای ن کاریتدو، مانکاران کارآزمودهیاستفاده از پ
 دگاهید تیتقو، یساز ت هماهنگ آگاهیفعال برای آور
و کاهش  اواف نهیدر زم یش آگاهیافزا برای رانیمد

 کاهش نقاط ضعف(، رییمقاوم به تغ یفرهنگ سازمان
ماهر در  یانسان یروهایاز نگیری و بهره ییشناسا)

 متعهد و ندگرایفرآ ازساختارگیری بهره، یسطوح محل
 توجه، یساز ش توجه به مؤلفه آگاهیافزا، یسازمان
 وای هیپارسانی مختلف خدمات بعدهای به توأمان

 و مختلفهای ن برنامهیب یبخش مانسجا، یتیظرف
 قوت نقاط تیتقو(، هدفهای گروه بر تمرکز

رسانی خدمات وای رسانه ابزار ازگیری بهره)
 به لیمتما یمحل ینهادها تیتقو وتر مطلوب
، هیبهبودمستمرخدماتپا)ها ت فرصتیتقو و( یهمکار

ت اسناد یبا توجه به وضعها تیفعال سازگاری
و  یطیاز امکانات محگیری بهره، باالدست

 کمک فاوا توسعه به توان( میموجودهای رساختیز
 جمله ازهایی راهبرد (،1332) این یمعتمد. کرد

 سخت از اهم فاوا یریکارگ بههای رساختیز توسعه
و ها سازمانران و مالکان یآموزش مدافزار، نرمر و افزا

ت جلوه دادن یپر اهم نهیدر زم یبازنگرها، بنگاه
ی ارایه نهیدر زم ریزی، برنامهیفناور موضوع
ن یو تدوسازی فرهنگ، مناسبهای آموزش

ن یجاد قوانیا، از فاواگیری مناسب با بهره یراهبردها
از گیری فاوا و بهره یریبه کارگ یالزم برا ییاجرا
 مرتبطهای موجود در ادارههای تیرفظو ها تیقابل
و  یطراح ریزیبرنامه یبرا (،مانند مخابرات)
 فاوا را در توسعه فاوا مؤثرهای برنامهسازی ادهیپ

 . داندمی
در جهان  ییروستاهای جامعهی در همه ا  تقریب

از  لیوجود دارد و مسئله استفاده از امکانات فناورانه
اطالعات و ارتباطات  یاستفاده از فناورهای یبرتر
 (.2213، مانیو سل یلیهل) برخوردار هستند یکمتر
و  یمال، یفن، یاز جمله سازمان یچندهای چالش
از  فادهدر است ییروستاهای در جامعه یاجتماع

از (. 2223، و همکاران ینیحس) فاواوجود دارد
کشورمان  یر توسعه فاوایموجود در مسهای چالش

در  ژهیموجود در آن به وهای سازماندر روستاها و 
 ت نامطلوب روستاهایراحمد وضعیشهرستان بو

، مناسب یارتباط رساختیباشد که به علت نبود زمی
های یمشخص و جامع توسعه فناورهای نبود برنامه

ها یافتهر کرده است که یبخش را دچار تأخن یا، نینو
 نشان (،1331) یقیو صد یدریحهای یبررس و

، یتیحما، یآموزش، ییربنایزهای چالشی دهنده
در  یو اجتماع یو فرهنگ ریزیبرنامهو ها استیس

 . فاواستی زمینه
 ییو نهادهاها سازماناز  یبعض، ریاخهای در سال
مانند ، با روستاها در ارتباط هستند یکه به نوع

شرکت پست ، وزارت بهداشت، یوزارت جهاد کشاورز
سازمان ، یبانک کشاورز، رانیا یاسالم یجمهور

پراکنده  شکلبه ها سازمان دیگرست و یط زیمح
 یاز کاربردها یبعض هرا در توسعای هیاولهای اقدام

 یب، ییاز سو، امااند فاوا در دستور کار خود قرار داده
و  یاندرکاران مخابرات دست یو کم اطالع یاطالع
و ها فرصت ها،یکاست ها،یاز برترریزان برنامه
 ییروستاهای سازمانتواند در می که فاوا ییدهایتهد

در  راها ن پروژهیا یتواند اجرا، میاوردیبه وجود ب
. رو کند با شکست روبه ییروستا یصفهای سازمان

ها سازمانیکه براهایی ت روزافزون فاوا و فرصتیاهم
از کشورها از  یاریکه بساند کند باعث شدهمی فراهم

را به کاربرد آن در  یفراوانهای نهیران هزیجمله ا
پر واضح . خود اختصاص دهند یدولتهای سازمان

نه ین زمیدر اای نهیهز هاست که صرف هر گون
و ها برندهشیپ کارا و اثر بخش خواهد بود که یهنگام

( ها دها و فرصتیتهد، نقاط قوت و ضعفها )بازدارنده
زاده و  حسن) توجه شودها ین فناوریکاربرد ا
(. 1330، یو موحدمحمد ی؛ پورآتش1333، همکاران

اصول  یپس از امضااین که  با توجه به، گرید یاز سو
اجالس سران جامعه ران در یتوسط ا، یاطالعات امعهج

ران توسط یارتباطات در ا یگسترش فناور، یاطالعات
در سطح روستاها سرعت ها و ادارهها سازمان
 ها،یاز است که برترین، گرفته استتری بیش
در  یتوسعه فناور یدهایو تهدها فرصت ها،یکاست

 ییروستاهای سازمانمختلف از جمله های سازمان
 یراهبرد و راهکارها نیبا تدو شوند تا بتوان ییشناسا

را بهبود  ییروستا یصفهای سازمانمناسب عملکرد 
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 تحقیق یو کم یفیق کیانجام و تلفهای مرحله -1نگاره 

ابزار  کیبه عنوان ، راهبرد نییتع. یدبخش
های استیس ژهیو به و) استیس یمؤثر برااریبس

هایی تا در چالش کندمی کمکها به دولت(، یفناور
و پاسخ مناسب ، رقابت شیافزاشدن و  یمانند جهان

و  ییکوپا ینور) در جهان امروز را داشته باشند
این تحقیق در پی ، از این رو(. 2212، همکاران

که توسعه فناوری ، پاسخگویی به این پرسش است
صفی های در سازمان( فاوا) اطالعات و ارتباطات

 ها،یچه برتر، روستایی شهرستان بویراحمد
تواند به وجود می راو تهدیدهایی ها فرصت ها،یکاست

، تحقیقبیاورد؟ با توجه به موارد باال هدف کلی این 
راهبردهای توسعه فناوری بندی شناسایی و اولویت

صفی روستایی های اطالعات و ارتباطات در سازمان
 . باشدمی شهرستان بویراحمد

 شناسيروش
کمی و  کیفیهای دیدماناز تلفیق  در این تحقیق

مختلف مد نظر های تلفیق روش آندر  و استفاده شد
یک  برای بررسیتر بیش است که از دو روش یا

مناسب مفاهیم که  شودمی استفاده پدیده واحد
حاج باقری و  ادیب) پیچیده و چند بعدی است

برای پی بردن به ، تحقیق در این(. 1332، همکاران
فاوا ی کارشناسان و متخصصان درباره توسعه ینظرها

استفاده شده  SWOTاز روش تحلیل  ها،در سازمان
. گیردمی کیفی قرارهای روشی است که در دسته

استفاده از روش تجزیه و ، روش کمیدر چنین هم
های در تلفیق روش. استمد نظر بوده  تحلیل شبکه

کیفی و کمی در این پژوهش در آغاز با استفاده از 
راهبردهای الزم ( روش کیفی) SWOTروش ماتریس 

و تهدیدها ها فرصت ها،ضعف ها،قوتی پایهبر 
با استفاده ها آن پس از استخراجسو  شدنداستخراج 

ها آن از روش تحلیل شبکه اقدام به کمی کردن
های مرحله. ندشوبندی میشود و راهبردها اولویتمی

 . آمده است، 1ش در نگاره پژوهانجام 
SWOT ها فرصتها، ضعفها، قوتی هسر واژ

های آن دسته از عامل تحقیقن یا و دهاستیوتهد
و ها فرصت) یرونیو ب( نقاط ضعف و قوت) یدرون
 اهداف به دستیابیکه در  دهندمی تشکیل( دهایتهد
است که  نیشده ا ادی کردیرو منطق. دارند تیاهم

سامانه را های و فرصتها د قوتیراهبرد اثر بخش با
 نتریکمدها را به یو تهدها ضعف، ترین بیشبه 

، ن منطق اگر درست به کار گرفته شودیا. برساند
ک ی یانتخاب و طراح یبرا یار خوبیبسهای یافته

، ا و همکارانیازک) راهبرد اثر بخش خواهد داشت
روش شناخته  کی(. 1332، یمیکر ی؛ حاج1331

 یارزشمندهای نشیاست که ب رشیپذ انیشده و شا
فراهم  یراهبرد تیریمدهای گیریمیتصم یبرا
 ترینمهماز  یکی(. 2213، و همکاران ویل) کندیم

ت هر ین است که اهمیا SWOTل یتحلهای ضعف
قابل سنجش  یم  ک شکلبه گیری میعامل در تصم

کدام عامل یی این که شناسا، گریبه عبارت د. ستین
تحت تر بیش ار یراهبردهای گیریمیا گروه تصمیو 

ل یاما تحل، دشوار است یتا حد دهدمی قرار تأثیر
اد شده را بر یل شبکه مشکل یو تحل یسلسله مراتب

 شکلز به یت و وزن هر عامل نیکند و اهممی طرف
 یحاج) استبندی قابل محاسبه و رتبه مقداری

؛ 1332، همکارانو  یداریق یسجاس؛ 1332، یمیکر
 ؛ 2211، و والش ی؛ ل2211، وریفاباس و ز
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 ( 2221، رنیو دادو وکسلی) SWOT یس کلیماتر -1س یماتر

، ؛صحت و پریزادی2223، نگیکراماسیتاکانو و و
های عامل(. 1333، بصیری و غضنفری ؛زند1333

نه تنها از هم  SWOTمورد نظر در تجزیه و تحلیل 
ها آن بلکه گاهی میان بعضی از، مستقل نیستند

روش و ، اگرچه. دارد ودوجهایی و وابستگیها رابطه
های بودهای مرحله فن سلسله مراتبی بعضی از کم

را  SWOTتجزیه و تحلیل  گیریاندازهارزیابی و 
های رزیابی وابستگیاما قادر به ا، کندمی مرتفع

، که گفته شد گونه. هماننیستها ممکن میان عامل
ی استفاده از روش تجزیه و تحلیل شبکه م روش ک

در این تحقیق از این فن به شکل زیر استفاده  است
، رنیو دادو وکسلی؛ 1332، رهنمایی و همکاران) شد

2221 .) 
له: مسأله باید به أساختمان مدل و ساختار مس -1

یک سامانه منطقی و  روشنی تبیین شده و به شکل
این ساختار . عقالنی مانند شبکه تجزیه و تحلیل شود

سازان از طریق  تصمیمی تواند به وسیلهمی شبکه
مناسب انتخاب های توفان مغزی و یا دیگر روش

استفاده شده  هشود که مدلشبکمی خاطر نشان. شود
 طحهدفبرای تحلیل از چهار س یدر این بررس

های عامل) معیار(، 1w، انتخاب بهترین راهبرد)
SWOT ،2w ،)زیرمعیار (های زیر عاملSWOT ،3w )

تشکیل شده ( 4wراهبرد ( )آلترناتیو)ها نیگزیو جا
به  ینیز در این بررس SWOTماتریس کلی . است
 1wاین ماتریس  درباشد که می 1ماتریس  شکل

های عاملاهمیت ی دهنده برداری است که نشان
SWOT 2. با توجه به هدف استw ماتریسی است که

 SWOTهای ارتباط درونی عاملی دهنده نشان
 تأثیرماتریسی است که اختصاص به 3w. است
های در هر یک از زیر عامل SWOTهای عامل

SWOT 4دارد وw تأثیرماتریسی است که به 
اختصاص ها نیگزیزیرعوامل اصلی در هر یک از جا

 . دارد
های مشخص کردن درجه اهمیت عامل -2

SWOT با استفاده از جدول مقیاس عددی ساعتی 
نقاط ) SWOTهای در این مرحله عامل (:1wمحاسبه)

درجه  هیبر پا( تهدید و نقاط ضعف، فرصت، قوت
بندی اهمیت و تأثیرشان برای رسیدن به هدف وزن

در این مرحله فرض بر این است که . شوندمی
 . وجود ندارد SWOTهای عامل وابستگی بین

های مشخص کردن ماتریس درونی عامل -3
SWOT با توجه به دیگر عامل( 2هاw:)  در این مرحله

های با مشخص کردن نحوه ارتباط درونی عامل
SWOT را بدست آوریمها آن باید وزن . 

های درونی عاملهای در مرحله بعد ارجحیت -1
SWOT رحله با استفاده در این م. شوندمی مشخص

و  2های از ضرب دو ماتریس به دست آمده در مرحله
 آیدمی درونی به دستهای وزن ارحجیت 3
(factor=W2×w1w .)در این مرحله w به دستها عامل 

 . آیدمی
های عامل ریز یت درونیدرجه اهمی محاسبه -2

SWOT (ر عاملیا زیها ر عاملیمحاسبه وزن ز 
های سهیارها را برابر مقایرمعیهر کدام از ز (:wیها

ر یهر کدام از ز یم و برایکنمی یبا هم بررس یزوج
 . دیآمی به دست یوزن مخصوصها عامل
های ر عاملیز یت کلیمحاسبه درجه اهم -0

SWOT (w یکلهای ر عاملیز =w های عامل×wر یز
های ر عاملیز یت کلین مرحله اهمیدر ا (:عوامل

SWOT یدرون یت وابستگیق ضرب ارجحیاز طر 
( 1محاسبه شده در مرحله ) SWOTهای گروه عامل
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محاسبه ) SWOTهای ر عاملیز یت درونیبا ارجح
 . دیآمی به دست( 2 مرحلهشده در 

ت راهبرد با توجه به یدرجه اهمی محاسبه -1
ی ن مرحله درجهیدر ا SWOT (4w:)های ر عاملیز

های ر عاملین با توجه به زیگزیجاهای ت راهبردیاهم
SWOT شودمی محاسبه . 

های راهبرد یکلهای تیارجحمشخص کردن  -3
 SWOTهای عامل ین با توجه به ارتباط درونیگزیجا
(w ها=  یاستراتژw4 × w یکلهای ر عاملیز:) 

وزن ی محاسبه ندین فرآیای ن مرحلهیآخر
راهبرد ن یانتخاب بهتر ین برایگزیجاهای راهبرد

را  w4سیماترد ین کار بایا یبرا. باشدمی نیگزیجا
با . میکنمی ضرب یکلهای ر عاملیز wس یدر ماتر
س وزن یگر ماتریس در همدین دو ماتریضرب ا

 . دست خواهد آمد بهها نیگزیجا
ن نرخ ییتع یزوجهای سهیمقاهای همه مرحله در

 دهدمی نشان، ینرخ ناسازگار. مهم است یناسازگار
از  یناشهای تیتوان به اولومی که تا چه حد

زان یتوان ممی ندین فرآیدر ا. اعتماد کردهای سهیمقا
، م را محاسبه کرده و در مورد خوبیتصم یسازگار
 کرد یآن داور دنو مردود بو رشیپذ انیا شایبد و 

اگر نرخ ، تجربه نشان داده است(. 1332، یساعت)
ها سهیمقا یباشد سازگار 12/2کمتر از  یناسازگار

داده های وزن شکل نیر ایقابل قبول بوده و در غ
ست در یبامی نداشته و یگر سازگاریشده با همد

. ردیگ شکل ید نظر و بازنگریتجد یزوجهای سهیمقا
دست آوردن وزن  به یکه برا ودشمی خاطر نشان

روش  رد ازیگمی که پاسخ همه افراد را در بر یینها
 محاسبه وزن. استفاده شده است ین هندسیانگیم
 یز نرخ ناسازگاریو نها نهیارها و گزیمع( تیاهم)

 که شمار پرسش یدر صورتای سهیمقاهای سیماتر
ن یانگیم هیبر پا، ک نفر باشدیش از یشوندگان ب

. خواهد گرفت شکلشوندگان  پاسخ پرسش یهندس
از  یو نرخ ناسازگار یدست آوردن وزن نسب به یبرا
استفاده شده است و پس از آن با  11ECافزارنرم

کارشناسان های پاسخ ین هندسیانگیاستفاده از م
 . محاسبه شده است یزوجی سهیمربوط به هر مقا

 یصفهای سازمان ترینمهمران یمسئوالن و مد
 شرکت، یخدمات کشاورزهای مرکزدر  ییروستا
مخابرات ، یبهداشتهای مرکز، یید روستایتول یتعاون

های کتابخانهها، یاریدهها، پاسگاه، پست، ییروستا
 یآمار معهجاها ج و مدرسهیمقاومت بس، ییروستا

 نیا یل دادند که برایپژوهش را تشک یفیبخش ک
 نامه وهیشآستانه سودمندی به  دنیهدف تا رس

مرحله  نیا تیشد و در نها لیتکم SWOT( پروتکل)
 یدر مرحله بعد. دیرس ینفر به اشباع نظر 22با 
نفر از  2، بودها افتهیکردن  یق که مرحله کمیتحق
، ییتعاون روستاها )سازمانن یا یران ستادیمد
( ییپست بانک و آب فاضالب روستا، مخابرات، جیترو
ی نامهپرسشپاسخ به  یهدفمند برا شکلبه 
های سازمانتوسعه فاوا در  یراهبردهابندی تیاولو

 . انتخاب شدند ییروستا
ق از یتحق یفیبه ذکر است که در بخش ک الزم

 نامهپرسشک یکمی  در بخشو  نامه وهیک شی
مربوط به ، نامه وهیش. محقق ساخته استفاده شد

و ها فرصت، ضعف، نقاط قوت ییشناسا نامهپرسش
 از پاسخ هین پایتوسعه فاوا بود که بر ا یدهایتهد

 موار نا را عنوانها ن عاملیدهندگان خواسته شد تا ا
ل یمورد نظر در تحل یراهبردهاگاه  آن ببرند و
که  یبعد نامه. پرسشاستخراج شدها آن از یراهبرد

نخست  نامه وهیشهای ن راهبردییل و تعیپس ازتکم
توسعه  یراهبردهابندی تیمربوط به اولو، ساخته شد

بود که شامل  (،ANP) ل شبکهیاز تحل فاوا با استفاده
 یت نسبیو اهم یزوج هسیپرسش در باره مقا نیچند
دهندگان خواسته  دارها بود و از پاسخیارها و گزیمع

ت با هم یت و ارجحیاهم هیرا بر پاها ن عاملیشد تا ا
 . سه کنندیمقا

 هایافته
، ضعف، نقاط قوت ییمربوط به شناسا پروتکلدر 

ر و د بندیجمعان یپاسخگو نظر ها،دها و فرصتیتهد
 . ارایه شده است 1جدول 

شود می جدول مشاهده این که در گونههمان
توان می و تنوع را یدفاع، یبازنگر، یراهبرد تهاجم
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گیری میدرخت تصم یدر مرحله بعد. داد ارایه
 . دشومی مشاهده 2 نگارهشد که در  یطراح

های ن عاملیب یسه زوجیمقا، در گام دوم
SWOT (ها دها و فرصتیتهد، ضعف، نقاط قوت )
در . مشخص شد 2 در جدولها آن و وزنشد انجام 

انجام  یران سطح ستاد براینفر از مد 2، این مرحله
های نهدرون خاعددهای . انتخاب شدندها سهین مقایا

ها نهیارها و گزینشانگر تفاوت وزن مع، سیماتر
همه با  ینسبهای و وزن یباشند که نرخ ناسازگارمی

انجام شده  Expert Choice 11افزارنرماستفاده از 
هر های پاسخ یس برایوزن هر ماترچنین . هماست

ن یانگیبا استفاده از مگاه  آن فرد محاسبه شده و
س یهر ماترهای املع یبرا یوزن کل یهندس

 سیماتر 2های در جدول. محاسبه شده است
SWOT دهدمی را نشان ان ستادییگوپاسخ . 

که  طراحی شدگیری درخت تصمیم 2ی نگاره
براساس آن انجام شده ها ماتریسی مقایسهی طریقه
رابطه بین نقاط به صورت فلش چنین هم است و

نیز مقایسه زوجی  2جدول . مشخص شده است
روستایی های دیدگاه پنج مسئول ستادی سازمان

 . دهدمی بویراحمد را نشان

 
 روستایی بویراحمدهای مسئوالن ستادی سازمان SWOTس یماتر -1جدول 

  يل درونيه و تحلیتجز

 ( Wها )ضعف

 و کمی تجربه کارکنان نسبت به فاوا ینا آگاه-1

(W1 ) 

 و سخت یافزارهای نرمرساختیضعف ز-2

 ( W2) یافزار

 ا نبود متخصصان فاوا در سازمانی بود کم-3

(W3 ) 

 ( Sها )قوت

 ( S1) سازمانهای نهیکاهش هز-1

 فیدر انجام وظا وریبهرهت و یفیبهبود ک-2

(S2 ) 

با  یکاربرد یهاافزارنرموتناسب  یهمگون-3

 ( S3) یف شغلیوظا

ع در یون و تسریاز سامانه اتوماس یبرخوردار-1

 ( S4) یف شغلیامور و وظا

 WOراهبرد 

های مهارت یآموزشهای ت دورهیفیباال بردن ک

 پیش و ضمن خدمت( ICDL) یفناور

 SOراهبرد 

اطالعات و ارتباطات  یاستفاده از توان فناور

ف یوظای ت و توسعه آن در همهیتقو یبرا

 یشغل

 ( Oها )فرصت

 یبرا یی مالهامنبعجذب اعتبارات و -1

 ( O1) یتوسعه فناور

ی کپارچه بر همهیت و نظارت یریمد-2

 ( O2) کارکنان در سازمان

گر و یدهای سازمانگسترش ارتباط با -3

ه یتجز ( O3) یکیالکترون شکلارئه خدمات به 

و 

ل يتحل

 يرونيب
 WTراهبرد 

 یافزارنرمو  ین سخت افزاریقوان یبسترساز

 کارکنانتر استفاده راحت یبرا

 STراهبرد 

ت یامن یبرا یفناور جاد ارتباط با مرکزهاییا

 یو اطالعات سازمانها داده

 ( T) دهایتهد

ت در مورد اطالعات و ینبود زمینه امن-1

 ( T1) محرمانه سازمانهای داده

نه فاوا در ین مناسب در زمینبود قوان-2

 ( T2) سازمان

 کیآماده نبودن بستر دولت الکترون-3

(T3 ) 

کشور به فاوا و توجه  یران عالینبود مد-1

 ( T4) یدست شکلامور به  به

 



 ... SWOT-ANPکاربرد ترکيبي 

 نامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی فصل 111 

 
 توسعه فاواهای استراتژیبندی برای اولویتگیری درخت تصمیم -9نگاره 

  SWOTهای عاملدیدگاه مسئوالن ستادی در مورد  یسه زوجیمقا -9جدول 
 پاسخگو مقایسه زوجي ( S) قوت ( W) ضعف ( O) فرصت ( T) تهدید  SWOTهای وزن عامل

 ( S) قوت 1 3 3 1 301/2

 اول
 ( W) ضعف - 1 1/1 3/1 233/2

 ( O) فرصت - - 1 3/1 131/2

 ( T) تهدید - - - 1 301/2

 23/2=ینرخ ناسازگار

 پاسخگو مقایسه زوجي ( S) قوت ( W) ضعف ( O) فرصت ( T) تهدید  SWOTهای وزن عامل

 ( S) قوت 1 2 2/1 2 211/2

 دوم
 ( W) ضعف - 1 1 1 222/2

 ( O) فرصت - - 1 3 313/2

 ( T) تهدید - - - 1 110/2

 23/2=ینرخ ناسازگار

 

 پاسخگو مقایسه زوجي ( S) قوت ( W) ضعف ( O) فرصت ( T) تهدید  SWOTهای وزن عامل

 ( S) قوت 1 2/1 1 2/1 231/2

 سوم
 ( W) ضعف - 1 2 1 312/2

 ( O) فرصت - - 1 3/1 131/2

 ( T) تهدید - - - 1 123/2

 23/2=ینرخ ناسازگار

 

 پاسخگو مقایسه زوجي ( S) قوت ( W) ضعف ( O) فرصت ( T) تهدید  SWOTهای وزن عامل

 ( S) قوت 1 0 2 2 112/2

 چهارم
 ( W) ضعف - 1 3/1 1 123/2

 ( O) فرصت - - 1 1 230/2
 ( T) تهدید - - - 1 131/2

 20/2=یناسازگارنرخ 
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 پاسخگو مقایسه زوجي ( S) قوت ( W) ضعف ( O) فرصت ( T) تهدید  SWOTهای وزن عامل

 ( S) قوت 1 3 1 2 332/2

 پنجم
 ( W) ضعف - 1 1 2 211/2

 ( O) فرصت - - 1 1 231/2
 ( T) تهدید - - - 1 101/2

 23/2=ینرخ ناسازگار

 
 1wس مربوط به یماتر -9س یماتر

 
  SWOTهای میان عامل یوابستگ -3نگاره 

هر فرد های که برای پاسخهایی با توجه به وزن
های عاملهای توان وزنمی شده ارایه ستادی

SWOT را با میانگین هندسی به دست آورد .
شود عامل نقاط قوت با می که مالحظه گونههمان
نقاط قرار دارد و ماتریس  گریباالتر نسب به دوزن 
 . است 2ماتریس  به شکل w1 کلی

ها فرصت، ضعف، در تحلیل شبکه بین نقاط قوت
و تهدیدها رابطه وجود دارد و به همین دلیل گام 
سوم مشخص کردن ماتریس وابستگی درونی 

است که در این مرحله با مشخص  SWOTهای عامل
باید  SWOTهای ارتباط درونی عامل یکردن چگونگ

وابستگی  3ی نگاره. را محاسبه کنیمها آن وزن
را از دیدگاه یوکسل و  SWOTهای درونی میان عامل

با توجه به . دهدمی نشان( 2221) دادویرن
زوجی را تشکیل داد های توان ماتریسمیها وابستگی

شدن پژوهش به جای آوردن تر که البته برای خالصه
 هیکه بر پاها آن نهایی وزنها تک تک ماتریس

آورده شده ، میانگین هندسی به دست آمده است
 . است

 ماتریس میانگین وزن هندسی 2تا  3 جدول در
های وابستگی میان عامل هیزوجی بر پاهای مقایسه

SWOT 2در این مرحله  آمده استw به دست 
 . آیدمی

گام چهارم مشخص کردن ارجحیت درونی 
باشد که در این مرحله می SWOTهای عامل

ضرب کرده و ماتریس  2wرا در ماتریس  1wماتریس 
factorw (. 3ماتریس) آیدمی به دست 

ها گام پنجم درجه اهمیت درونی زیر عامل در
با ها تهدیدها و فرصت، ضعف، نقاط قوت عنیی

آید که در می زوجی به دستهای استفاده از مقایسه
. آمده استها خش ارجحیت زیر عاملدر ب 0 جدول

درجه اهمیت ی پس از این مرحله نوبت به محاسبه
های رسد که زیر عاملمی SWOTهای کلی زیر عامل

در  factorwیا همان ها از طریق ضرب زیر عامل کلی
factor-subw آید که ارحجیت کلی نیز در می به دست

نیز  همحاسب این نتیجه. شودمی این مرحله محاسبه
 . آمده است 0در جدول 



 ... SWOT-ANPکاربرد ترکيبي 
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 2wو  1wماتریس مربوط به ضرب ماتریس -3ماتریس 

 ین هندسیانگیبا توجه به نقاط قوت با م SWOTهای عامل ییوزن نها -3جدول 
 عامل  SWOTهای عامل يوزن کل

 ( W) ضعف 1/2

 ( O) فرصت 233/2

 ( T) تهدید 3/2

 

 ین هندسیانگیبا توجه به نقاط ضعف با م SWOTهای عامل ییوزن نها -9جدول 
 عوامل  SWOTهای عامل يوزن کل

 ( S) قوت 3/2

 ( T) تهدید 0/2

 

 ین هندسیانگیبا توجه به نقاط ضعف با م SWOTهای عامل ییوزن نها -9جدول 
 عوامل  SWOTهای عامل يوزن کل

 ( S) قوت 02/2

 ( W) ضعف 132/2

 
  SWOTهای ر عاملیز یت کلیارجح -9جدول 

 يت کليارحج رعاملیت زيارحج رعاملیس زیماتر ـت عامليارحج  SWOTهای عامل

 1/2 ( S) نقاط قوت

S1 112/2 21/2 

S2 322/2 11/2 

S3 101/2 21/2 

S4 332/2 132/2 

 2/2 ( W) نقاط ضعف
W1 211/2 22/2 

W2 113/2 221/2 

W3 031/2 13/2 

 12/2 ( Oها )فرصت
O1 322/2 223/2 

O2 212/2 21/2 

O3 322/2 22/2 

 222/2 ( T) دهایتهد

T1 112/2 2322/2 

T2 101/2 21/2 

T3 332/2 23/2 

T4 221/2 22/2 
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 ( 4wها )ر عاملیوزن راهبردها با توجه به زبه مربوط  یماتریس کل -9ماتریس 

 
 در ماتریس ارجحیت کلی w4محاسبه نهایی و ضرب ماتریس  -9ماتریس 

های در گام بعدی محاسبه میانگین هندسی وزن
یعنی از  SWOTهای راهبردها با توجه به زیر عامل

S1  تاS4 ،W1  تاW3 ،O1  تاO4  وT1  تاT4  به
نشان دهنده این بخش  1ماتریس  آید کهمی دست

 . باشدمی W4ین ماتریس همان است که ا
ماتریس ارجحیت  را در 4Wدر گام بعدی ماتریس 

شود تا وزن نهایی هر  ضرب می( factor-subW) کلی
نتیجه  2ماتریس . کدام از راهبردها به دست آید

 . دهدمی محاسبه نهایی را نشان
 یشود راهبرد دفاعمی که مالحظه گونههمان

با وزن یو سخت افزار یافزارنرمن یقوانسازی بستر
های راهبرد. ت نخست قرار گرفتیدر اولو 230/2
های ب با وزنیبه ترت یتنوع و تهاجم، یبازنگر
قرار  یبعدهای تیدر اولو 123/2و  221/2، 213/2

 (. 1 نگاره) گرفتند

 گيرینتيجهبحث و 

 آن بر راها سازمان، یامروز جهانهای یژگیو
 کاهش یبرا ییابزارها دنبال به تا است داشته

 آسانگری و گسترش، یطیمحهای یدگیچیپ
 گونهو به  یرقابت یبرتر یکسب و ارتقا، ارتباطات

و  یط جهان کنونیبا شرا یو هماهنگ یسازگار یکل
 یاورفن. باشند آنهای فرصت از یبردار بهره

توانند در می نترنتیمانند ا ین ارتباطیو نو تاطالعا

از جمله توسعه  یمهمهای توسعه نقشهای برنامه
نظام  یبرقرار، یون اداریاتوماس یاجرا) یسازمان

نظارت و ، شنهادها از ارباب رجوعیپ افتیدر
 سازمانن یبای انهیانه مشترک رایجاد پایا، یهماهنگ

ن یم بیارتباط مستق یبرقرار) یتوسعه اقتصاد(، ها
 ییو توسعه جوانان روستا(، داریو خرکننده دیتول
ش فرصت تعامل جوانان با جهان خارج از روستا یافزا)

 -یفرهنگهای جوانان در قالب تشکل دهیسازمانو 
 (. 2223، پورو همکاران ینور) داشته باشند( یهنر

انقالب فنی ، در بسیاری از کشورها از جمله ایران
تا حد زیادی توجه ، و مخابرات العاتدر فناوری اط

را ها و ادارهها سازمانها، شرکتگذاران، تسیاس
 گیرچشماما با وجود توسعه . برانگیخته است

نیاز به پذیرش ها سازمان برخی، جدیدهای فناوری
کامل به دست  گونهرا به هایی چنین فناوری

و یا این که نسبت به اند فراموشی سپرده
فرآیندهای پذیرشی مربوط و  ربارهدگیری تصمیم

 آن با سرعت بسیار پایینی عملسازی اقدام به پیاده
و ها ادارهها، کنند که از جمله این سازمانمی

روستایی در های هستند که در منطقههایی سازمان
ها، بی اطالعی از برنامه. سطح دهستان قرار دارند

 رنبود متولی مشخص در توسعه فاوای روستایی د
ر و مشخص نبودن کاربردهای مناسب این کشو
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 ها آن ییراهبردها با توجه به وزن نها یینهابندی تیاولو -9نگاره 

فناوری برای روستاها باعث موازی کاری و صرف 
 . هزینه زیادی خواهد شد

کشور از جمله های از منطقه یاریدر بس
به گسترش فاوا  یز توجه جدیراحمد نیبو شهرستان

اما به گفته ، وجود داردها و ادارهها سازماندر 
 راحمد بهیو بو هیلویهگکارشناسان مخابرات استان ک

ن مناطق یدر ا یمناسبهای رساختیزاین که  رغم
در سطح ها و ادارهها سازمانوجود دارد اما 

ن یبه استفاده از ا یرغبتها ن منطقهیاهای دهستان
 تیوضع نیبیلذا ت. دهندنمی از خود نشانها یفناور

و ها منطقه نیا یصفهای سازماننیتوسعه فاوا در ا
 نیتواند در امی بهبود آن یبرا ییراهبردهای ارایه
 مینشان قیتحق نیا وها یافته. مؤثر باشد اریبس نهیزم

های نهیکارشناسان کاهش هز دگاهیکه از د دهد
، فیدر انجام وظا وریبهرهت و یفیبهبود ک، سازمان
ف یبا وظا یکاربرد یهاافزارنرموتناسب  یهمگون
ع در یتسر وون یاز سامانه اتوماس یبرخوردار، شغل

در  یاز نقاط قوت توسعه فناور یف شغلیامور و وظا
از چنین . همهستند ییروستا یصفهای سازمان

تجربه کارکنان نسبت  یو کم یآنان نا آگاه دگاهید
افزار  و سخت یافزارهای نرمرساختیضعف ز، به فاوا

ا نبود متخصصان فاوا در سازمان از نقاط ی بودکمو 
. به آن اشاره کردند ناسانبودند که کارش یضعف

از هایی توسعه فاوا به عامل یدهایکارشناسان از تهد
های ت در مورد اطالعات و دادهیجملهنبود امن

نه فاوا ین مناسب در زمینبود قوان، سازمان محرمانه

ک و یآماده نبودن بستر دولت الکترون، در سازمان
 امورکشور به فاوا و توجه به  یران عالینبود توجه مد

توسعه فاوا های فرصت. اشاره کردند یدست شکلبه 
 یهامنبعآنان شامل جذب اعتبارات و  دگاهیاز د زین

کپارچه یت و نظارت یریمد، یتوسعه فناور یبرا یمال
گسترش ارتباط با ، بر همه کارکنان در سازمان

 یکیالکترون شکلگر و ارئه خدمات به یدهای سازمان
این  از جمله SWOTمدل های ییل نارسایبه دل. شد
 است و یو درون یرونیبهای از عامل اههیک سکه ی
های گیریمیند تصمیجامع فرآ گونهتواند به نمی

 یل براین دلیکند به هم یابیرا ارز یراهبرد
ب یمهم توسعه فاوا از ترک یراهبردهابندی تیاولو

کردن  یکمهای یافته. استفاده شدANPن مدل با یا
ل شبکه نشان داد یبا استفاده از تحل SWOT لیتحل

 یبسترساز یعنی( یراهبرد دفاع) WTکهراهبرد 
استفاده  یبرا یافزارنرمو  ین سخت افزاریقوان
ت یاولو یران ستادیدگاه مدیکارکنان از دتر سانآ

 دهدمی ن نشانینخست را به خود اختصاص داد و ا
 یصفهای سازمانن لحاظ در یاز ا یکه بستر مناسب

راحمد وجود ندارد و اگر یدر شهرستان بو ییستارو
این که  با توجه به. باشدمی فیار ضعیهم هست بس

ک به وجود یر بحث دولت الکترونیدر چند سال اخ
شود که مخابرات استان می دین تاکیآمده است بنابرا

و ها تین نکته را مد نظر قرار دهد و حمایا
را در  خود یافزار و سخت یافزارهای نرمیبانیپشت
. ک انجام دهدیهر چه بهتر دولت الکترون یاجرا
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باال  یعنی( یراهبرد بازنگر) WOراهبرد چنین هم
را به  یز رتبه بعدین یآموزشهای ت دورهیفیبردن ک

 ت دورهیخود اختصاص داد که نشان از اهم
ز ینه نین زمیدر ا. کارکنان دارد یبرا یآموزشیها

مخابرات  انافراد متخصص سازم، ضرورت دارد
ت یت و کمیفیرا از لحاظ ک یفناور یآموزشهای دوره

نه به کار ین زمیباال ببرند و همه تالش خود را در ا
 یبرا یفناور یجاد ارتباط با مرکزهایرد اراهب. رندیگ

( ا راهبرد تنوعیST) و اطالعات سازمانها ت دادهیامن
است که  نیبر ا دیتاک. قرار گرفت یدر رتبه بعد

ن یز همه تالش خود را در اینها سازمان انریمد
رند و ارتباط خود را با سازمان ینه به کار گیزم

متخصصان و ت کنند و از یمخابرات استان تقو
استفاده . استفاده کنندها ن طرحیا یاجراهای تجربه

ت و توسعه آن در همه یتقو یاز توان فاوا برا
 تیاولودر ( یا راهبرد تهاجمی SO) یشغلهای فهیوظ
 یطراح یداشتن برنامه راهبرد. قرار گرفت یبعد

 یبرا یمناسب سازمان نیوجود قوان، فاوا یشده برا
 تیریمد یریگیتعهد و پ، کاربست فاوا در انجام امور

از  شیپهای دوره یارشد سازمان به فاوا در برگزار
 ترینمهماز  زین یخدمت و ضمن آن در باره فناور

ای ژهیبه آن توجه و دیباها سازمانهستند که  یموارد
 . به آن داشته باشند
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Abstract 
Today, the day of rapid changes in decision making processes for managers. Changes that, If 

your organization does not coordinate with them, Perhaps To be destroyed. One of these 

emerged changes is the use of ICT in different organizations including rural organizations. 

Providing services to villagers using information and communication technology (ICT) and 

developing it in rural organizations, is one of the strategies to reduce and eliminate the digital 

divide has been the attention of rural development activists in Boyer Ahmad county. therefore, 

This research was carried out qualitative (using a style sheet) and quantitative (the protocol and 

quantitative). The statistical population of the study was 25 managers of rural organizations in 

Boyerahmad county that were selected Targeted in both steps. At first step, identify and to 

prioritize strengths, weaknesses, opportunities and threats (SWOT) of ICT development 

strategies. and then, an ANP analysis was used to prioritize ICT development strategies With 

the cooperation of 5 managers of the organization. Results showed that the most important 

strategies in this process are: preparing software and hardware infrastructure for easier use, 

improving the quality of pre-service and in-service ICDL training courses, communication with 

data centers to ensure data security, and using ICT potentials to develop all job duties.  
 

Index Terms: information and communication technology (ICT), SWOT analysis, analytic 
network process (ANP), rural line organizations.  
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