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 -1دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه بوعلی سینا ،همدان،
ایران.
 -2دانشیار ترویج و توسعه روستایی ،گروه مدیریت توسعه روستایی ،دانشکدهی کشاورزی،
دانشگاه یاسوج ،یاسوج ،ایران.
 -3دانشجوی دکتری توسعه کشاورزی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه بوعلی سینا ،همدان ،ایران

چکيده
اکنون دوران تغییرهای پرشتاب تصمیمگیریها برای مدیران است .تغییرهایی که اگر سازمانی خود را با
آنها موافق و همراه نسازد ،بسا که به نابودی برسد .یکی از این تغییرهای پرشتاب استفاده از فناوری اطالعات
و ارتباطات در سازمانها و به ویژه سازمانهای صفی روستایی است .ارایهی خدمات به روستاییان با استفاده از
فناوریهای اطالعاتی و ارتباطی (فاوا) و توسعه آن در سازمانی صفی روستایی ،از جمله راهبردهایی است که
در کاهش و حذف شکاف دیجیتالی در دستور کار کنشگران توسعه روستایی شهرستان بویراحمد قرار گرفته
است .از این رو ،این پژوهش به روش کیفی-کمی و با استفاده از شیوه نامه در مرحله کیفی پروتکل و
پرسشنامه در مرحله کمی انجام گرفت .جامعه آماری پژوهش  22تَن مدیران سطح صف و ستاد سازمانهای
روستایی شهرستان بویراحمد بودند که به شکل هدفمند در هر دو مرحله انتخاب شدند .در مرحله نخست،
نقاط قوت ،ضعف ،تهدیدها و فرصتهای توسعه فاوا در سازمانها به کمک الگوی  SWOTبررسی شدند که به
کمک مدیران صفی روستایی انجام شد .در مرحله دوم ،به کمک  2نفر از مدیران ستادی همان سازمانها و با
استفاده از الگوی ANPاولویتبندی راهبردهای توسعه فاوا تعیین شد .یافتهها نشان دادند که ،مهمترین
راهبردها به ترتیب عبارتند از :بسترسازی قوانین سخت افزاری و نرمافزاری برای استفاده راحتتر کارکنان؛ باال
بردن کیفیت دورههای آموزشی مهارتهای فناوری ( ،)ICDLپیش و ضمن خدمت؛ ایجاد ارتباط با مرکزهای
فناوری برای امنیت دادهها و اطالعات سازمان و استفاده از توان فاوا برای تقویت و توسعه آن در تمام
وظیفههای شغلی .داشتن برنامه راهبردی طراحی شده برای فاوا ،وجود قوانین مناسب سازمانی برای کاربست
فاوا در انجام امور ،تعهد و پیگیری مدیریت ارشد سازمان به فاوا در برگزاری دورههای پیش از خدمت و ضمن
آن درباره فناوری از مهمترین موردهایی هستند که سازمانهای صفی روستایی باید به آن توجه ویژهای به آن
داشته باشند.
نمایه واژگان :فناوری اطالعات و ارتباطات (فاوا) ،تحلیل  ،SWOTتجزیه و تحلیل شبکه ،سازمان صفی
روستایی.
نویسنده مسئول :حشمت اله سعدی
رایانامهhsaadi48@yahoo.com :

دریافت1331/22/22 :
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مقدمه
فناوری اطالعات به عنوان مهمترین رکن توسعه
جامعههای بشری به شمار آمده و روز به روز برشتاب
حرکت جامعهها از دوران صنعتی به عصر اطالعات
افزوده میشود .بررسیهای انجام شده دربارهی
برنامههای توسعهی اغلب کشورها ،نشانگر محوری
بودن نقش فناوری اطالعات در این گونه برنامه
هاست (فتحیان و منتظر .)1331 ،فناوری اطالعات و
ارتباطات (فاوا) ،یکی جدیدترین دست آوردهای
علمی بشری است که به نظر میرسد تواناییها و
قابلیتهای بسیاری را به جامعه انسانی عرضه کرده
است .فاوا ،مجموعهای در هم تنیده از اجزای مرتبط
با یکدیگر شامل زیرساختها و فناوریهای ارتباطی و
اطالعاتی ،کاربردها ،خدمات ،نیروی انسانی و نیز
ساختارها و سازمانهای متولی است که در ارتباط با
نظام اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی ،سیاسی و
جغرافیایی یک کشور فعالیت میکنند .این فناوری
باعث کم کردن زمان انجام محاسبهها ،دقیقتر شدن
پردازش دادهها ،تبادل اطالعات آسان و کاهش هزینه
داد و ستد شده است .به گونه مشخص ،فاوا
شکلهای متنوع و راههای جدیدی در زمینه نشر و
انتقال اطالعات و دیدگاهها (نوآوری ها) به
منطقههای دوردست و از جمله روستاها عرضه
میدارند ،این فناوریها دست کم این قابلیت را
نمایان ساختهاند که میتوانند درجهت تواناسازی،
تقویت و یا حتی جایگزینی نظامهای اطالعرسانی و
شبکههای دانش موجود استفاده شوند (فاضل نیا و
کیانی .)1332 ،سیر تغییر و دگرگونیها در همهی
عرصهها ،زمان تصمیمگیری مدیران را محدود و
هزینه اشتباه آنان را گران و حتی جبران ناشدنی
کرده است .در این دوران دیگر بحث محصول بیشتر
در دهه  ،1302محصول ارزانتر در دهه ،1312
محصول بهتر در دهه  1332و تولید سریعتر در دهه
 1332به سر آمده است .در سده جدید ،شرکتها
وسازمانها روی ارایهی خدمات بهتر تالش میکنند
که به نوعی سازمانها را به سوی فرآیندها سوق داده
است .افزون بر این فاوا نیز به عنوان یکی از عاملهای

دگرگونی در سازمانها ،عامل زیربنایی هر گونه تولید
شده است (زرگرنتاج و شمس.)1331 ،
در جهان ،فاوا به عنوان یکی از موضوعهای
بنیادین ،مورد توجه سازمانها و دستگاههای
خصوصی و دولتی قرار گرفته است و حجم شایان
توجهی از سرمایهگذاریها و برنامهریزیها را به خود
اختصاص داده است (ساکی .)1330 ،افزون بر این،
سازمانهای روستایی در بیشتر کشورهای در حال
توسعه و از جمله ایران ،نقش مهمی در نظام تجاری،
تولید ناخالص داخلی و اشتغال زایی دارند و فاوا این
سازمانها را قادر میسازد تا فعالیتهای اصلی و
پشتیبانی خود را با هزینه کمتر شکل دهند و این
موضوع باعث بهبود کارایی فرآیند ،کیفیت خدمات،
صرفه جویی در هزینهها و انعطافپذیری سازمانی و
فرآیندی به رقابت پذیری ،بهرهوری و سودآوری خود
بیفزاید (توکل و قاضی نوری .)1333 ،توسعه و
کاربری فناوری اطالعات در مناطق روستایی با هدف
آسانگری فرایند خدمترسانی و ارتقای شاخصهای
رفاهی ،آغازگر مرحلهی جدیدی از حیات مدیریت
توسعه روستایی است که مورد توجه نظریه پردازان و
کارگزاران توسعه روستایی بسیاری از کشورهای
جهان قرار گرفته است (یعقوبی .)1333 ،از
تأثیرگذاریهای مهم فناوری اطالعات و ارتباطات
روستایی میتوان به مواردی مانند کاهش مهاجرت
به شهرها ،انسجام اجتماعی ،مشارکت اجتماعی،
تعاون اجتماعی ،دسترسی به خدمات اجتماعی،
تحقق عدالت اجتماعی ،تقویت زیرساخت آموزشی و
دسترسی به اطالعات مورد نیاز در زمینهی مسائل
کشاورزی و دامداری اشاره کرد (حیدری ساربان،
 .)1331هم چنین ،فاوا میتواند جامعههای روستایی،
به ویژه در کشورهای در حال توسعه ،را قادر سازد تا
فرصتهای الزم برای دستیابی به هدفهای توسعه از
جمله کاهش فقر ،مراقبتهای اولیه بهداشتی و
آموزش را بسیارمؤثرتر از همیشه داشته باشند (علی
بیگی و همکاران.)2211 ،
توجه به مقولهی توسعهی فناوری اطالعات
روستایی را میتوان در سند راهبردی توسعه ملی فاوا
(در سال  ،1332از سوی وزارت ارتباطات و فناوری
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اطالعات تدوین شده است) ،طرح تکفا (در شورای
عالی اطالعرسانی تدوین شده است) ،چشم انداز
بیست ساله کشور و برنامه چهارم توسعه دید که در
همگی این برنامهها ،توجه به رشد جامعههای
روستایی و نیز تجهیز روستاها و سازمانهای
روستایی به امکانات فاوا مطرح شدهاند (ریاحی وفا و
هدایتی .)1332 ،به گونه کلی ،فاوا از تعامل سه
بخش متمایز رایانه ،اطالعات و ارتباطات مخابراتی
ناشی شده است و در منطقههای روستایی تالش
دارد ،تا خدمات نمایندگیهای مرکزی دولتی و غیر
دولتی را برای ساکنان آنها فراهم سازد (مطیعی
لنگرودی و همکاران .)1333 ،مدل معرفی شده
توسط ثقفی و مسعودی ندوشن ( ،)1331به نقل از
برنامه توسعه ملل متحد (یونسکو) ،که با همکاری
چند مؤسسهی معتبر بینالمللی ،از جمله اتحادیه
بینالمللی ارتباطات ،سازمان همکاری اقتصادی و
توسعه ،سازمان آموزشی و علمی و فرهنگی ملل
متحد به عنوان مدل توسعه فاوا ملی برای کشورهای
در حال توسعه معرفی شده است که مؤلفههای این
مدل شامل توسعهی زیرساختها ،منبعهای انسانی،
افزایش مهارتهای فنی کاربران ،افزایش قابلیت کار
آفرینی ،توسعه سیاستها ،توسعه نهادهای نظارتی،
توسعه محتوا و کاربرد و توسعه نهادها میباشد.
از سوی دیگر یعقوبی ( ،)1333الگویی در سه
سطح طراحی کرده است که سطح نخست آن
نیازمند نگرش مثبت متولیان توسعه روستایی به
کارکردهای فناوری اطالعات و پذیرش این الگوی
جدید است .سطح دوم آن ،الگوی گذار با طراحی
مفهومی روستای الکترونیکی آغاز میشود .در این
مرحله ،سیاست گذار توسعه روستایی با توجه به
اطالعات و یافتههای به دست آمده از سطح نخست
الگوی گذار و رویکرد کالن دولت ،به تعریف چشم
اندازها ،مأموریتها ،هدفها ،خط مشیها و
راهبردهای توسعه روستایی مبتنی بر فاوا میپردازد.
سطح سوم الگوی گذار با فراهم آوردن بسترهای
مرحله گذار و مدیریت دگرگونی آغاز میشود .ایجاد
بسترها و مدیریت دگرگونی آنها در چهار سویه
فناوری ،منبع انسانی ،اطالعات و ساختارها و
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فرایندها شکل میگیرد .در همین راستا ،محمدقلی
نیا و همکاران ( ،)1333به نقل از اسپراگ و رالف
کانونهای تمرکز و رویهی اجرایی مرتبط با
خدماترسانی یک پارچه توسط دولت الکترونیک در
محیطهای روستایی را در چند دسته (چارچوب
تمرکز حوزهای ،چارچوب تمرکز بر هدفها ،چارچوب
متمرکز بر مسئله و چارچوب ترکیبی) تقسیمبندی
کردهاند و در پایان به این نتیجه رسیدهاند که در
شرایط ایران بحث پیادهسازی رویههای یک پارچه
خدماترسانی مبتنی بر فاوا در محیطهای روستایی،
رویکرد یا چارچوب ترکیبی ،رویکرد متمرکز بر
بخشها و رویکرد متمرکز بر هدفها از دیگر
رویکردها ،مناسبتر و اجراییتر باشند.
افزون بر این ،یافتههای بررسیهای سپهر و
سروش قاضی نوری ( )1331نشان داد ،نقاط ضعفی
از جمله نبود یک مرکز سیاستگذاری فناوری و
هماهنگی بین بخشی در سازمان ،نبود یا کم بود
نهادهای تصمیمسازی برای سیاستگذاری فناوری در
سازمان ،ضعف عمومی ساختار اداری ،تلقی سخت
افزاری از فناوری و همچنین تهدیدهایی از جمله
ضعف در موازین و مقررات ،نبود یا کم بود مرکزهای
تحقیق و توسعه بخش خصوصی ،نبود یا کم بود
سرمایههای خطرپذیر (ریسک) مهمترین عاملهای
نبود زمینه توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات
هستند .کم بود نهادهای تخصصی تصمیمگیری برای
سیاستگذاری فناوری ،نبود مرکزهای تفکر و مشاوره
در سیاستگذاری وبرنامهریزی ،نبود زمینه توجه و
رعایت مالکیت فکری (ضعف فرهنگی) ،کم توانی
همگانی در توانایی به کارگیری فناوری اطالعات و
ارتباطات و زبانهای علمی جهان ،ضعف فرهنگ کار
گروهی ،کم بود افراد آموزش دیده در حوزه
سیاستگذاری نوآوری و نظام مند نبودن هدفهای
دولت در سیاستگذاری فناوری عاملهایی هستند
که بازدارنده از گسترش فناوری و نوآوری در
سازمانها میشوند (منطقی و همکاران.)1333 ،
از سوی دیگر یافتهها و بررسیهای یعقوبی و
همکاران ( )2211نشان داد ،با کاهش تهدیدها
(تدوین سند فرابخشی ،آگاه سازی ،شناسایی و
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استفاده از پیمانکاران کارآزموده ،تدوین کارهای الزام
آور برای فعالیت هماهنگ آگاه سازی ،تقویت دیدگاه
مدیران برای افزایش آگاهی در زمینه فاوا و کاهش
فرهنگ سازمانی مقاوم به تغییر) ،کاهش نقاط ضعف
(شناسایی و بهرهگیری از نیروهای انسانی ماهر در
سطوح محلی ،بهرهگیری ازساختار فرآیندگرا و متعهد
سازمانی ،افزایش توجه به مؤلفه آگاه سازی ،توجه
توأمان به بعدهای مختلف خدماترسانی پایهای و
ظرفیتی ،انسجام بخشی بین برنامههای مختلف و
تمرکز بر گروههای هدف) ،تقویت نقاط قوت
(بهرهگیری از ابزار رسانهای و خدماترسانی
مطلوبتر و تقویت نهادهای محلی متمایل به
همکاری) و تقویت فرصتها (بهبودمستمرخدماتپایه،
سازگاری فعالیتها با توجه به وضعیت اسناد
باالدست ،بهرهگیری از امکانات محیطی و
زیرساختهای موجود) میتوان به توسعه فاوا کمک
کرد .معتمدی نیا ( ،)1332راهبردهایی از جمله
توسعه زیرساختهای به کارگیری فاوا اهم از سخت
افزار و نرمافزار ،آموزش مدیران و مالکان سازمانها و
بنگاهها ،بازنگری در زمینه پر اهمیت جلوه دادن
موضوع فناوری ،برنامهریزی در زمینه ارایهی
آموزشهای مناسب ،فرهنگسازی و تدوین
راهبردهای مناسب با بهرهگیری از فاوا ،ایجاد قوانین
اجرایی الزم برای به کارگیری فاوا و بهرهگیری از
قابلیتها و ظرفیتهای موجود در ادارههای مرتبط
(مانند مخابرات) ،برای برنامهریزی طراحی و
پیادهسازی برنامههای فاوا را در توسعه فاوا مؤثر
میداند.
تقریبا در همهی جامعههای روستایی در جهان
مسئله استفاده از امکانات فناورانه وجود دارد ولی از
برتریهای استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات
کمتری برخوردار هستند (هلیلی و سلیمان.)2213 ،
چالشهای چندی از جمله سازمانی ،فنی ،مالی و
اجتماعی در جامعههای روستایی در استفاده از
فاواوجود دارد (حسینی و همکاران .)2223 ،از
چالشهای موجود در مسیر توسعه فاوای کشورمان
در روستاها و سازمانهای موجود در آن به ویژه در
شهرستان بویراحمد وضعیت نامطلوب روستاها

میباشد که به علت نبود زیرساخت ارتباطی مناسب،
نبود برنامههای مشخص و جامع توسعه فناوریهای
نوین ،این بخش را دچار تأخیر کرده است که یافتهها
و بررسیهای حیدری و صدیقی ( ،)1331نشان
دهندهی چالشهای زیربنایی ،آموزشی ،حمایتی،
سیاستها و برنامهریزی و فرهنگی و اجتماعی در
زمینهی فاواست.
در سالهای اخیر ،بعضی از سازمانها و نهادهایی
که به نوعی با روستاها در ارتباط هستند ،مانند
وزارت جهاد کشاورزی ،وزارت بهداشت ،شرکت پست
جمهوری اسالمی ایران ،بانک کشاورزی ،سازمان
محیط زیست و دیگر سازمانها به شکل پراکنده
اقدامهای اولیهای را در توسعه بعضی از کاربردهای
فاوا در دستور کار خود قرار دادهاند اما ،از سویی ،بی
اطالعی و کم اطالعی دست اندرکاران مخابراتی و
برنامهریزان از برتریها ،کاستیها ،فرصتها و
تهدیدهایی که فاوا میتواند در سازمانهای روستایی
به وجود بیاورد ،میتواند اجرای این پروژهها را در
سازمانهای صفی روستایی با شکست روبه رو کند.
اهمیت روزافزون فاوا و فرصتهایی که برایسازمانها
فراهم میکند باعث شدهاند که بسیاری از کشورها از
جمله ایران هزینههای فراوانی را به کاربرد آن در
سازمانهای دولتی خود اختصاص دهند .پر واضح
است که صرف هر گونه هزینهای در این زمینه
هنگامی کارا و اثر بخش خواهد بود که پیشبرندهها و
بازدارندهها (نقاط قوت و ضعف ،تهدیدها و فرصت ها)
کاربرد این فناوریها توجه شود (حسن زاده و
همکاران1333 ،؛ پورآتشی و موحدمحمدی.)1330 ،
از سوی دیگر ،با توجه به این که پس از امضای اصول
جامعه اطالعاتی ،توسط ایران در اجالس سران جامعه
اطالعاتی ،گسترش فناوری ارتباطات در ایران توسط
سازمانها و ادارهها در سطح روستاها سرعت
بیشتری گرفته است ،نیاز است که برتریها،
کاستیها ،فرصتها و تهدیدهای توسعه فناوری در
سازمانهای مختلف از جمله سازمانهای روستایی
شناسایی شوند تا بتوان با تدوین راهبرد و راهکارهای
مناسب عملکرد سازمانهای صفی روستایی را بهبود
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نگاره  -1مرحلههای انجام و تلفیق کیفی و کمی تحقیق
بخشید .تعیین راهبرد ،به عنوان یک ابزار
بسیارمؤثر برای سیاست (و به ویژه سیاستهای
فناوری) ،به دولتها کمک میکند تا در چالشهایی
مانند جهانی شدن و افزایش رقابت ،و پاسخ مناسب
در جهان امروز را داشته باشند (نوری کوپایی و
همکاران .)2212 ،از این رو ،این تحقیق در پی
پاسخگویی به این پرسش است ،که توسعه فناوری
اطالعات و ارتباطات (فاوا) در سازمانهای صفی
روستایی شهرستان بویراحمد ،چه برتریها،
کاستیها ،فرصتها و تهدیدهایی را میتواند به وجود
بیاورد؟ با توجه به موارد باال هدف کلی این تحقیق،
شناسایی و اولویتبندی راهبردهای توسعه فناوری
اطالعات و ارتباطات در سازمانهای صفی روستایی
شهرستان بویراحمد میباشد.
روششناسي
در این تحقیق از تلفیق دیدمانهای کیفی و کمی
استفاده شد و در آن تلفیق روشهای مختلف مد نظر
است که از دو روش یا بیشتر برای بررسی یک
پدیده واحد استفاده میشود که مناسب مفاهیم
پیچیده و چند بعدی است (ادیب حاج باقری و
همکاران .)1332 ،در این تحقیق ،برای پی بردن به
نظرهای کارشناسان و متخصصان درباره توسعهی فاوا
در سازمانها ،از روش تحلیل  SWOTاستفاده شده
است که در دستهی روشهای کیفی قرار میگیرد.
همچنین در روش کمی ،استفاده از روش تجزیه و
تحلیل شبکه مد نظر بوده است .در تلفیق روشهای
کیفی و کمی در این پژوهش در آغاز با استفاده از
روش ماتریس ( SWOTروش کیفی) راهبردهای الزم
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بر پایهی قوتها ،ضعفها ،فرصتها و تهدیدها
استخراج شدند و سپس از استخراج آنها با استفاده
از روش تحلیل شبکه اقدام به کمی کردن آنها
میشود و راهبردها اولویتبندی میشوند .مرحلههای
انجام پژوهش در نگاره  ،1آمده است.
 SWOTسر واژهی قوتها ،ضعفها ،فرصتها
وتهدیدهاست و این تحقیق آن دسته از عاملهای
درونی (نقاط ضعف و قوت) و بیرونی (فرصتها و
تهدیدها) تشکیل میدهند که در دستیابی به اهداف
اهمیت دارند .منطق رویکرد یاد شده این است که
راهبرد اثر بخش باید قوتها و فرصتهای سامانه را
به بیش ترین ،ضعفها و تهدیدها را به کمترین
برساند .این منطق اگر درست به کار گرفته شود،
یافتههای بسیار خوبی برای انتخاب و طراحی یک
راهبرد اثر بخش خواهد داشت (ازکیا و همکاران،
1331؛ حاجی کریمی .)1332 ،یک روش شناخته
شده و شایان پذیرش است که بینشهای ارزشمندی
برای تصمیمگیریهای مدیریت راهبردی فراهم
میکند (لیو و همکاران .)2213 ،یکی از مهمترین
ضعفهای تحلیل  SWOTاین است که اهمیت هر
عامل در تصمیمگیری به شکل کمی قابل سنجش
نیست .به عبارت دیگر ،شناسایی این که کدام عامل
و یا گروه تصمیمگیریهای راهبردی را بیشتر تحت
تأثیر قرار میدهد تا حدی دشوار است ،اما تحلیل
سلسله مراتبی و تحلیل شبکه مشکل یاد شده را بر
طرف میکند و اهمیت و وزن هر عامل نیز به شکل
مقداری قابل محاسبه و رتبهبندی است (حاجی
کریمی1332 ،؛ سجاسی قیداری و همکاران1332 ،؛
فاباس و زیور2211 ،؛ لی و والش2211 ،؛

ویژه نامه تابستان 1321

ماتریس  -1ماتریس کلی ( SWOTیوکسل و دادویرن)2221 ،
تاکانو و ویکراماسینگ2223 ،؛صحت و پریزادی،
1333؛زند بصیری و غضنفری .)1333 ،عاملهای
مورد نظر در تجزیه و تحلیل  SWOTنه تنها از هم
مستقل نیستند ،بلکه گاهی میان بعضی از آنها
رابطهها و وابستگیهایی وجود دارد .اگرچه ،روش و
فن سلسله مراتبی بعضی از کم بودهای مرحلههای
ارزیابی و اندازهگیری تجزیه و تحلیل  SWOTرا
مرتفع میکند ،اما قادر به ارزیابی وابستگیهای
ممکن میان عاملها نیست .همانگونه که گفته شد،
روش کمی استفاده از روش تجزیه و تحلیل شبکه
است در این تحقیق از این فن به شکل زیر استفاده
شد (رهنمایی و همکاران1332 ،؛ یوکسل و دادویرن،
.)2221
 -1ساختمان مدل و ساختار مسأله :مسأله باید به
روشنی تبیین شده و به شکل یک سامانه منطقی و
عقالنی مانند شبکه تجزیه و تحلیل شود .این ساختار
شبکه میتواند به وسیلهی تصمیم سازان از طریق
توفان مغزی و یا دیگر روشهای مناسب انتخاب
شود .خاطر نشان میشود که مدلشبکه استفاده شده
در این بررسی برای تحلیل از چهار سطحهدف
(انتخاب بهترین راهبرد ،)w1 ،معیار (عاملهای
 ،)w2 ،SWOTزیرمعیار (زیر عاملهای )w3 ،SWOT
و جایگزینها (آلترناتیو) (راهبرد  )w4تشکیل شده
است .ماتریس کلی  SWOTنیز در این بررسی به
شکل ماتریس  1میباشد که در این ماتریس w1
برداری است که نشان دهندهی اهمیت عاملهای
 SWOTبا توجه به هدف استw2 .ماتریسی است که
نشان دهندهی ارتباط درونی عاملهای SWOT
استw3 .ماتریسی است که اختصاص به تأثیر
عاملهای  SWOTدر هر یک از زیر عاملهای

 SWOTدارد وw4ماتریسی است که به تأثیر
زیرعوامل اصلی در هر یک از جایگزینها اختصاص
دارد.
 -2مشخص کردن درجه اهمیت عاملهای
 SWOTبا استفاده از جدول مقیاس عددی ساعتی
(محاسبه :)w1در این مرحله عاملهای ( SWOTنقاط
قوت ،فرصت ،تهدید و نقاط ضعف) بر پایه درجه
اهمیت و تأثیرشان برای رسیدن به هدف وزنبندی
میشوند .در این مرحله فرض بر این است که
وابستگی بین عاملهای  SWOTوجود ندارد.
 -3مشخص کردن ماتریس درونی عاملهای
 SWOTبا توجه به دیگر عاملها ( :)w2در این مرحله
با مشخص کردن نحوه ارتباط درونی عاملهای
 SWOTباید وزن آنها را بدست آوریم.
 -1در مرحله بعد ارجحیتهای درونی عاملهای
 SWOTمشخص میشوند .در این مرحله با استفاده
از ضرب دو ماتریس به دست آمده در مرحلههای  2و
 3وزن ارحجیتهای درونی به دست میآید
( .)w1×w2=Wfactorدر این مرحله  wعاملها به دست
میآید.
 -2محاسبهی درجه اهمیت درونی زیر عاملهای
( SWOTمحاسبه وزن زیر عاملها یا زیر عامل
های :)wهر کدام از زیرمعیارها را برابر مقایسههای
زوجی با هم بررسی میکنیم و برای هر کدام از زیر
عاملها وزن مخصوصی به دست میآید.
 -0محاسبه درجه اهمیت کلی زیر عاملهای
 w( SWOTزیر عاملهای کلی=  wعاملهای ×wزیر
عوامل) :در این مرحله اهمیت کلی زیر عاملهای
 SWOTاز طریق ضرب ارجحیت وابستگی درونی
گروه عاملهای ( SWOTمحاسبه شده در مرحله )1
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با ارجحیت درونی زیر عاملهای ( SWOTمحاسبه
شده در مرحله  )2به دست میآید.
 -1محاسبهی درجه اهمیت راهبرد با توجه به
زیر عاملهای  :)w4( SWOTدر این مرحله درجهی
اهمیت راهبردهای جایگزین با توجه به زیر عاملهای
 SWOTمحاسبه میشود.
 -3مشخص کردن ارجحیتهای کلی راهبردهای
جایگزین با توجه به ارتباط درونی عاملهای SWOT
( wاستراتژی ها=  w4 × wزیر عاملهای کلی):
آخرین مرحلهی این فرآیند محاسبهی وزن
راهبردهای جایگزین برای انتخاب بهترین راهبرد
جایگزین میباشد .برای این کار باید ماتریس w4را
در ماتریس  wزیر عاملهای کلی ضرب میکنیم .با
ضرب این دو ماتریس در همدیگر ماتریس وزن
جایگزینها به دست خواهد آمد.
در همه مرحلههای مقایسههای زوجی تعیین نرخ
ناسازگاری مهم است .نرخ ناسازگاری ،نشان میدهد
که تا چه حد میتوان به اولویتهای ناشی از
مقایسههای اعتماد کرد .در این فرآیند میتوان میزان
سازگاری تصمیم را محاسبه کرده و در مورد خوب،
بد و یا شایان پذیرش و مردود بودن آن داوری کرد
(ساعتی .)1332 ،تجربه نشان داده است ،اگر نرخ
ناسازگاری کمتر از  2/12باشد سازگاری مقایسهها
قابل قبول بوده و در غیر این شکل وزنهای داده
شده با همدیگر سازگاری نداشته و میبایست در
مقایسههای زوجی تجدید نظر و بازنگری شکل گیرد.
خاطر نشان میشود که برای به دست آوردن وزن
نهایی که پاسخ همه افراد را در بر میگیرد از روش
میانگین هندسی استفاده شده است .محاسبه وزن
(اهمیت) معیارها و گزینهها و نیز نرخ ناسازگاری
ماتریسهای مقایسهای در صورتی که شمار پرسش
شوندگان بیش از یک نفر باشد ،بر پایه میانگین
هندسی پاسخ پرسش شوندگان شکل خواهد گرفت.
برای به دست آوردن وزن نسبی و نرخ ناسازگاری از
نرمافزار EC11استفاده شده است و پس از آن با
استفاده از میانگین هندسی پاسخهای کارشناسان
مربوط به هر مقایسهی زوجی محاسبه شده است.
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مسئوالن و مدیران مهمترین سازمانهای صفی
روستایی در مرکزهای خدمات کشاورزی ،شرکت
تعاونی تولید روستایی ،مرکزهای بهداشتی ،مخابرات
روستایی ،پست ،پاسگاهها ،دهیاریها ،کتابخانههای
روستایی ،مقاومت بسیج و مدرسهها جامعه آماری
بخش کیفی پژوهش را تشکیل دادند که برای این
هدف تا رسیدن به آستانه سودمندی شیوه نامه
(پروتکل)  SWOTتکمیل شد و در نهایت این مرحله
با  22نفر به اشباع نظری رسید .در مرحله بعدی
تحقیق که مرحله کمی کردن یافتهها بود 2 ،نفر از
مدیران ستادی این سازمانها (تعاون روستایی،
ترویج ،مخابرات ،پست بانک و آب فاضالب روستایی)
به شکل هدفمند برای پاسخ به پرسشنامهی
اولویتبندی راهبردهای توسعه فاوا در سازمانهای
روستایی انتخاب شدند.
الزم به ذکر است که در بخش کیفی تحقیق از
یک شیوه نامه و در بخش کمی یک پرسشنامه
محقق ساخته استفاده شد .شیوه نامه ،مربوط به
پرسشنامه شناسایی نقاط قوت ،ضعف ،فرصتها و
تهدیدهای توسعه فاوا بود که بر این پایه از پاسخ
دهندگان خواسته شد تا این عاملها را عنوان وار نام
ببرند و آن گاه راهبردهای مورد نظر در تحلیل
راهبردی از آنها استخراج شد .پرسشنامه بعدی که
پس ازتکمیل و تعیین راهبردهای شیوه نامه نخست
ساخته شد ،مربوط به اولویتبندی راهبردهای توسعه
فاوا با استفاده از تحلیل شبکه ( ،)ANPبود که شامل
چندین پرسش در باره مقایسه زوجی و اهمیت نسبی
معیارها و گزیدارها بود و از پاسخ دهندگان خواسته
شد تا این عاملها را بر پایه اهمیت و ارجحیت با هم
مقایسه کنند.
یافتهها
در پروتکل مربوط به شناسایی نقاط قوت ،ضعف،
تهدیدها و فرصتها ،نظر پاسخگویان جمعبندی و در
جدول  1ارایه شده است.
همانگونه که در این جدول مشاهده میشود
راهبرد تهاجمی ،بازنگری ،دفاعی و تنوع را میتوان
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ارایه داد .در مرحله بعدی درخت تصمیمگیری
طراحی شد که در نگاره  2مشاهده میشود.
در گام دوم ،مقایسه زوجی بین عاملهای
( SWOTنقاط قوت ،ضعف ،تهدیدها و فرصت ها)
انجام شد و وزن آنها در جدول  2مشخص شد .در
این مرحله 2 ،نفر از مدیران سطح ستاد برای انجام
این مقایسهها انتخاب شدند .عددهای درون خانههای
ماتریس ،نشانگر تفاوت وزن معیارها و گزینهها
میباشند که نرخ ناسازگاری و وزنهای نسبی همه با
استفاده از نرمافزار Expert Choice 11انجام شده
است .همچنین وزن هر ماتریس برای پاسخهای هر

فرد محاسبه شده و آن گاه با استفاده از میانگین
هندسی وزن کلی برای عاملهای هر ماتریس
محاسبه شده است .در جدولهای  2ماتریس
 SWOTپاسخگویان ستادی را نشان میدهد.
نگارهی  2درخت تصمیمگیری طراحی شد که
طریقهی مقایسهی ماتریسها براساس آن انجام شده
است و همچنین رابطه بین نقاط به صورت فلش
مشخص شده است .جدول  2نیز مقایسه زوجی
دیدگاه پنج مسئول ستادی سازمانهای روستایی
بویراحمد را نشان میدهد.

جدول  -1ماتریس  SWOTمسئوالن ستادی سازمانهای روستایی بویراحمد
تجزیه و تحليل دروني
ضعفها ()W
-1نا آگاهی و کمی تجربه کارکنان نسبت به فاوا
()W1
-2ضعف زیرساختهای نرمافزاری و سخت
افزاری ()W2
-3کم بود یا نبود متخصصان فاوا در سازمان
()W3

قوتها ()S
-1کاهش هزینههای سازمان ()S1
-2بهبود کیفیت و بهرهوری در انجام وظایف
()S2
-3همگونی وتناسب نرمافزارهای کاربردی با
وظایف شغلی ()S3
-1برخورداری از سامانه اتوماسیون و تسریع در
امور و وظایف شغلی ()S4
فرصتها ()O

راهبرد WO
باال بردن کیفیت دورههای آموزشی مهارتهای
فناوری ( )ICDLپیش و ضمن خدمت

راهبرد WT
بسترسازی قوانین سخت افزاری و نرمافزاری
برای استفاده راحتتر کارکنان

راهبرد SO

استفاده از توان فناوری اطالعات و ارتباطات
برای تقویت و توسعه آن در همهی وظایف
شغلی

راهبرد ST
ایجاد ارتباط با مرکزهای فناوری برای امنیت
دادهها و اطالعات سازمانی

-1جذب اعتبارات و منبعهای مالی برای
توسعه فناوری ()O1
-2مدیریت و نظارت یکپارچه بر همهی
کارکنان در سازمان ()O2
-3گسترش ارتباط با سازمانهای دیگر و
ارئه خدمات به شکل الکترونیکی ()O3

تجزیه

تهدیدها ()T

و

-1نبود زمینه امنیت در مورد اطالعات و
دادههای محرمانه سازمان ()T1
-2نبود قوانین مناسب در زمینه فاوا در
سازمان ()T2
-3آماده نبودن بستر دولت الکترونیک
()T3
-1نبود مدیران عالی کشور به فاوا و توجه
به امور به شکل دستی ()T4

تحليل
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نگاره  -9درخت تصمیمگیری برای اولویتبندی استراتژیهای توسعه فاوا
جدول  -9مقایسه زوجی دیدگاه مسئوالن ستادی در مورد عاملهای SWOT
وزن عاملهای SWOT

تهدید ()T

فرصت ()O

ضعف ()W

قوت ()S

مقایسه زوجي

2/301

1

3

3

1

قوت ()S

2/233

1/3

1/1

1

-

ضعف ()W

2/131

1/3

1

-

-

فرصت ()O

2/301

1

-

-

-

تهدید ()T

پاسخگو

اول

نرخ ناسازگاری=2/23
وزن عاملهای SWOT

تهدید ()T

فرصت ()O

ضعف ()W

قوت ()S

مقایسه زوجي

2/211

2

1/2

2

1

قوت ()S

2/222

1

1

1

-

ضعف ()W

2/313

3

1

-

-

فرصت ()O

1

-

-

-

تهدید ()T

2/110

پاسخگو

دوم

نرخ ناسازگاری=2/23
وزن عاملهای SWOT

تهدید ()T

فرصت ()O

ضعف ()W

قوت ()S

مقایسه زوجي

2/231

1/2

1

1/2

1

قوت ()S

2/312

1

2

1

-

ضعف ()W

2/131

1/3

1

-

-

فرصت ()O

1

-

-

-

تهدید ()T

2/123

پاسخگو

سوم

نرخ ناسازگاری=2/23
وزن عاملهای SWOT

تهدید ()T

فرصت ()O

2/112

2

2

0

2/123

1

1/3

1

2/230
2/131

1
1

1
-

نرخ ناسازگاری=2/20
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قوت ()S

مقایسه زوجي

1

قوت ()S

-

ضعف ()W

-

-

فرصت ()O
تهدید ()T

ضعف ()W

پاسخگو

چهارم
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وزن عاملهای SWOT

تهدید ()T

فرصت ()O

ضعف ()W

قوت ()S

مقایسه زوجي

2/332

2

1

3

1

قوت ()S

2/211

2

1

1

-

ضعف ()W

2/231
2/101

1
1

1
-

-

-

فرصت ()O
تهدید ()T

پاسخگو

پنجم

نرخ ناسازگاری=2/23

ماتریس  -9ماتریس مربوط به w1

نگاره  -3وابستگی میان عاملهای SWOT

با توجه به وزنهایی که برای پاسخهای هر فرد
ستادی ارایه شده میتوان وزنهای عاملهای
 SWOTرا با میانگین هندسی به دست آورد.
همانگونه که مالحظه میشود عامل نقاط قوت با
وزن باالتر نسب به دیگر نقاط قرار دارد و ماتریس
کلی  w1به شکل ماتریس  2است.
در تحلیل شبکه بین نقاط قوت ،ضعف ،فرصتها
و تهدیدها رابطه وجود دارد و به همین دلیل گام
سوم مشخص کردن ماتریس وابستگی درونی
عاملهای  SWOTاست که در این مرحله با مشخص
کردن چگونگی ارتباط درونی عاملهای  SWOTباید
وزن آنها را محاسبه کنیم .نگارهی  3وابستگی
درونی میان عاملهای  SWOTرا از دیدگاه یوکسل و
دادویرن ( )2221نشان میدهد .با توجه به
وابستگیها میتوان ماتریسهای زوجی را تشکیل داد
که البته برای خالصهتر شدن پژوهش به جای آوردن
تک تک ماتریسها وزن نهایی آنها که بر پایه
میانگین هندسی به دست آمده است ،آورده شده
است.

در جدول  3تا  2میانگین وزن هندسی ماتریس
مقایسههای زوجی بر پایه وابستگی میان عاملهای
 SWOTآمده است در این مرحله  w2به دست
میآید.
گام چهارم مشخص کردن ارجحیت درونی
عاملهای  SWOTمیباشد که در این مرحله
ماتریس  w1را در ماتریس  w2ضرب کرده و ماتریس
 wfactorبه دست میآید (ماتریس.)3
در گام پنجم درجه اهمیت درونی زیر عاملها
یعنی نقاط قوت ،ضعف ،تهدیدها و فرصتها با
استفاده از مقایسههای زوجی به دست میآید که در
جدول  0در بخش ارجحیت زیر عاملها آمده است.
پس از این مرحله نوبت به محاسبهی درجه اهمیت
کلی زیر عاملهای  SWOTمیرسد که زیر عاملهای
کلی از طریق ضرب زیر عاملها یا همان  wfactorدر
 wsub-factorبه دست میآید که ارحجیت کلی نیز در
این مرحله محاسبه میشود .نتیجه این محاسبه نیز
در جدول  0آمده است.
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ماتریس -3ماتریس مربوط به ضرب ماتریس  w1و w2

جدول  -3وزن نهایی عاملهای  SWOTبا توجه به نقاط قوت با میانگین هندسی
وزن کلي عاملهای SWOT

عامل

2/1

ضعف ()W

2/233

فرصت ()O

2/3

تهدید ()T

جدول  -9وزن نهایی عاملهای  SWOTبا توجه به نقاط ضعف با میانگین هندسی
وزن کلي عاملهای SWOT

عوامل

2/3

قوت ()S

2/0

تهدید ()T

جدول  -9وزن نهایی عاملهای  SWOTبا توجه به نقاط ضعف با میانگین هندسی
وزن کلي عاملهای SWOT

عوامل

2/02

قوت ()S

2/132

ضعف ()W

جدول  -9ارجحیت کلی زیر عاملهای SWOT
عاملهای SWOT

ارحجيـت عامل

نقاط قوت ()S

2/1

نقاط ضعف ()W

2/2

فرصتها ()O

2/12

تهدیدها ()T

2/222

ماتریس زیرعامل

ارحجيت زیرعامل

ارحجيت کلي

S1

2/112
2/322
2/101
2/332
2/211
2/113
2/031
2/322
2/212
2/322
2/112
2/101
2/332
2/221

2/21
2/11
2/21
2/132
2/22
2/221
2/13
2/223
2/21
2/22
2/2322
2/21
2/23
2/22

S2
S3
S4
W1
W2
W3
O1
O2
O3
T1
T2
T3
T4
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ماتریس  -9ماتریس کلی مربوط به وزن راهبردها با توجه به زیر عاملها ()w4

ماتریس  -9محاسبه نهایی و ضرب ماتریس  w4در ماتریس ارجحیت کلی
در گام بعدی محاسبه میانگین هندسی وزنهای
راهبردها با توجه به زیر عاملهای  SWOTیعنی از
 S1تا  W1 ،S4تا  O1 ،W3تا  O4و  T1تا  T4به
دست میآید که ماتریس  1نشان دهنده این بخش
است که این ماتریس همان  W4میباشد.
در گام بعدی ماتریس  W4را در ماتریس ارجحیت
کلی ( )Wsub-factorضرب می شود تا وزن نهایی هر
کدام از راهبردها به دست آید .ماتریس  2نتیجه
محاسبه نهایی را نشان میدهد.
همانگونه که مالحظه میشود راهبرد دفاعی
بسترسازی قوانین نرمافزاری و سخت افزاریبا وزن
 2/230در اولویت نخست قرار گرفت .راهبردهای
بازنگری ،تنوع و تهاجمی به ترتیب با وزنهای
 2/221 ،2/213و  2/123در اولویتهای بعدی قرار
گرفتند (نگاره .)1
بحث و نتيجهگيری
ویژگیهای جهان امروزی ،سازمانها را بر آن
داشته است تا به دنبال ابزارهایی برای کاهش
پیچیدگیهای محیطی ،گسترش و آسانگری
ارتباطات ،کسب و ارتقای برتری رقابتی و به گونه
کلی سازگاری و هماهنگی با شرایط جهان کنونی و
بهره برداری از فرصتهای آن باشند .فناوری
اطالعات و نوین ارتباطی مانند اینترنت میتوانند در

برنامههای توسعه نقشهای مهمی از جمله توسعه
سازمانی (اجرای اتوماسیون اداری ،برقراری نظام
دریافت پیشنهادها از ارباب رجوع ،نظارت و
هماهنگی ،ایجاد پایانه مشترک رایانهای بین سازمان
ها) ،توسعه اقتصادی (برقراری ارتباط مستقیم بین
تولیدکننده و خریدار) ،و توسعه جوانان روستایی
(افزایش فرصت تعامل جوانان با جهان خارج از روستا
و سازماندهی جوانان در قالب تشکلهای فرهنگی-
هنری) داشته باشند (نوری پورو همکاران.)2223 ،
در بسیاری از کشورها از جمله ایران ،انقالب فنی
در فناوری اطالعات و مخابرات ،تا حد زیادی توجه
سیاستگذاران ،شرکتها ،سازمانها و ادارهها را
برانگیخته است .اما با وجود توسعه چشمگیر
فناوریهای جدید ،برخی سازمانها نیاز به پذیرش
چنین فناوریهایی را به گونه کامل به دست
فراموشی سپردهاند و یا این که نسبت به
تصمیمگیری درباره فرآیندهای پذیرشی مربوط و
اقدام به پیادهسازی آن با سرعت بسیار پایینی عمل
میکنند که از جمله این سازمانها ،ادارهها و
سازمانهایی هستند که در منطقههای روستایی در
سطح دهستان قرار دارند .بی اطالعی از برنامهها،
نبود متولی مشخص در توسعه فاوای روستایی در
کشور و مشخص نبودن کاربردهای مناسب این
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نگاره  -9اولویتبندی نهایی راهبردها با توجه به وزن نهایی آن ها
فناوری برای روستاها باعث موازی کاری و صرف
هزینه زیادی خواهد شد.
در بسیاری از منطقههای کشور از جمله
شهرستان بویراحمد نیز توجه جدی به گسترش فاوا
در سازمانها و ادارهها وجود دارد ،اما به گفته
کارشناسان مخابرات استان کهگیلویه و بویراحمد به
رغم این که زیرساختهای مناسبی در این مناطق
وجود دارد اما سازمانها و ادارهها در سطح
دهستانهای این منطقهها رغبتی به استفاده از این
فناوریها از خود نشان نمیدهند .لذا تیبین وضعیت
توسعه فاوا در اینسازمانهای صفی این منطقهها و
ارایهی راهبردهایی برای بهبود آن میتواند در این
زمینه بسیار مؤثر باشد .یافتهها و این تحقیق نشانمی
دهد که از دیدگاه کارشناسان کاهش هزینههای
سازمان ،بهبود کیفیت و بهرهوری در انجام وظایف،
همگونی وتناسب نرمافزارهای کاربردی با وظایف
شغل ،برخورداری از سامانه اتوماسیون و تسریع در
امور و وظایف شغلی از نقاط قوت توسعه فناوری در
سازمانهای صفی روستایی هستند .همچنین از
دیدگاه آنان نا آگاهی و کمی تجربه کارکنان نسبت
به فاوا ،ضعف زیرساختهای نرمافزاری و سخت افزار
و کمبود یا نبود متخصصان فاوا در سازمان از نقاط
ضعفی بودند که کارشناسان به آن اشاره کردند.
کارشناسان از تهدیدهای توسعه فاوا به عاملهایی از
جملهنبود امنیت در مورد اطالعات و دادههای
محرمانه سازمان ،نبود قوانین مناسب در زمینه فاوا
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در سازمان ،آماده نبودن بستر دولت الکترونیک و
نبود توجه مدیران عالی کشور به فاوا و توجه به امور
به شکل دستی اشاره کردند .فرصتهای توسعه فاوا
نیز از دیدگاه آنان شامل جذب اعتبارات و منبعهای
مالی برای توسعه فناوری ،مدیریت و نظارت یکپارچه
بر همه کارکنان در سازمان ،گسترش ارتباط با
سازمانهای دیگر و ارئه خدمات به شکل الکترونیکی
شد .به دلیل نارساییهای مدل  SWOTاز جمله این
که یک سیاهه از عاملهای بیرونی و درونی است و
نمیتواند به گونه جامع فرآیند تصمیمگیریهای
راهبردی را ارزیابی کند به همین دلیل برای
اولویتبندی راهبردهای مهم توسعه فاوا از ترکیب
این مدل با ANPاستفاده شد .یافتههای کمی کردن
تحلیل  SWOTبا استفاده از تحلیل شبکه نشان داد
کهراهبرد ( WTراهبرد دفاعی) یعنی بسترسازی
قوانین سخت افزاری و نرمافزاری برای استفاده
آسانتر کارکنان از دیدگاه مدیران ستادی اولویت
نخست را به خود اختصاص داد و این نشان میدهد
که بستر مناسبی از این لحاظ در سازمانهای صفی
روستایی در شهرستان بویراحمد وجود ندارد و اگر
هم هست بسیار ضعیف میباشد .با توجه به این که
در چند سال اخیر بحث دولت الکترونیک به وجود
آمده است بنابراین تاکید میشود که مخابرات استان
این نکته را مد نظر قرار دهد و حمایتها و
پشتیبانیهای نرمافزاری و سخت افزاری خود را در
اجرای هر چه بهتر دولت الکترونیک انجام دهد.
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همچنین راهبرد ( WOراهبرد بازنگری) یعنی باال
بردن کیفیت دورههای آموزشی نیز رتبه بعدی را به
خود اختصاص داد که نشان از اهمیت دوره
هایآموزشی برای کارکنان دارد .در این زمینه نیز
ضرورت دارد ،افراد متخصص سازمان مخابرات
دورههای آموزشی فناوری را از لحاظ کیفیت و کمیت
باال ببرند و همه تالش خود را در این زمینه به کار
گیرند .راهبرد ایجاد ارتباط با مرکزهای فناوری برای
امنیت دادهها و اطالعات سازمان (STیا راهبرد تنوع)
در رتبه بعدی قرار گرفت .تاکید بر این است که
مدیران سازمانها نیز همه تالش خود را در این
زمینه به کار گیرند و ارتباط خود را با سازمان

مخابرات استان تقویت کنند و از متخصصان و
تجربههای اجرای این طرحها استفاده کنند .استفاده
از توان فاوا برای تقویت و توسعه آن در همه
وظیفههای شغلی ( SOیا راهبرد تهاجمی) در اولویت
بعدی قرار گرفت .داشتن برنامه راهبردی طراحی
شده برای فاوا ،وجود قوانین مناسب سازمانی برای
کاربست فاوا در انجام امور ،تعهد و پیگیری مدیریت
ارشد سازمان به فاوا در برگزاری دورههای پیش از
خدمت و ضمن آن در باره فناوری نیز از مهمترین
مواردی هستند که سازمانها باید به آن توجه ویژهای
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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