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 ICT مراکز بندی استقرارشاخصه جهت اولویتهای چندتطبیقی روش ۀمطالع

ب(موردی: بخش فورگ شهرستان دارا ۀ)مطالع  
 

  1علی شکور
 مرودشت، ایران ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرودشت، ،ریزی روستاییجغرافیا و برنامهدانشیار  -1

 
 26/08/1394تاریخ تصویب:      121-422صص     04/05/1394تاریخ دریافت:  

 

 چکیده
اسزت، هزدا از انجزای ایزن  ICTیجاد مراکزز ترین اقدامات در توسعة روستاها، ابا توجه به این نکته که امروزه یکی از مهم هدف:

 روستایی است. ICTپژوهش بررسی وضعیت روستاهای بخش فورگ در شهرستان داراب از نظر استقرار مراکز 

میززان از سزه روش بندی های رتبهتحلیلی است. در این پژوهش به منظور بررسی و مقایسة روش –روش تحقیق، توصیفی روش :

استفاده شده است و در نهایت، با استفاده از شاخص ترکیبی رتبة نهایی هزر یزا از روسزتاهای  WSMو  SAW، انحراا از اپتیمم

 تعیین شد.  ICTبندی استقرار مراکز مورد مطالعه برای اولویت

  ICTاکزبندی استقرار مرشاخص جهت اولویتهای چندکارگیری روشنتایج حاصل از این پژوهش نشان داده است که به ها:یافته

های ادغامی در سطح روستاهای بخش فورگ شهرستان داراب، نتایج یکسانی به همراه نداشته است. جهت حل این مشکل از روش

کارگیری روش ادغامی نیز در این پژوهش نشان داده است که روسزتاهای مرزرز، قالتویزه، قلعزه نزو بزه استفاده شده است. نتایج به

 های برتر هستند.دارای رتبه ICTار مراکزترتیب، از نظر اولویت استقر

حد روستاهای منطقة مورد مطالعه، جمعیت کم روستاهای منطقه، کیفیزت نامناسزب ازپراکندگی بیش ها/ راهبردها:محدودیت

 در سزطح روسزتاهای ICTهای توسزعة مراکزز ترین محدودیتهای فناوری از جمله مهمساختهای ارتباط روستایی، ضعف زیرراه

 منطقة مورد مطالعه هستندکه باید به آن توجه شود. 

-، ارتقای فرهنگ منطقة مورد مطالعه، توسعة زیزرICTیابی بهینة مراکز های مخابراتی، مکانساخت: ارتقای زیرراهکارهای عملی

وسزتاهای منطقزة مزورد ر ICTترین راهکارهایی است که در جهت توسعة مراکزز ها از جمله مهمهای اقتصادی؛ مانند باناساخت

 شود.مطالعه پیشنهاد می

روستایی  ICTبندی مراکز زمان سه روش چند شاخصه برای اولویتتواند به دلیل کاربرد همارزش این پژوهش میاصالت و ارزش: 

 باشد. 

 ، فورگICTشاخصه، های چندبندی، روشاولویت، توسعة روستاییها: واژهکلید

 
)مطالعة موردی: بخش  ICTبندی استقرار مراکز شاخصه جهت اولویتهای چندمطالعة تطبیقی روش(. 1394. )ع شکور،ارجاع: 

 .224-211(، 4)4، فورگ شهرستان داراب(
http://jrrp.um.ac.ir/index.php/RRP/article/view/48642 
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 . مقدمه1
 لهأ. طرح مس1. 1

پایزدار تنهزا زمزانی  ةبسیاری از کارشناسان، توسزع نظربه 

فناوری اطالعات به حداقلی از توسعه  ةپذیراست که مقولامکان

ای اسزت بزه هفناوری اطالعات مقدمز ةدست یافته باشد. توسع

منظززور بهبززود روابززن شززهروندان بززا دولززت و شززهروندان یززا 

تواند به بهبود روابن دولت که می دیگرشهروندان با شهروندان 

، فزال سزلیمان، )فراهزی دشزویان منجر یبا شهروندان و روستا

 ،(. همچنزین80، ص.1391،حججی پور، حق دوسزت و فلززی

اطالعزات را بزه  یزةپردازش، ذخیره و ارا ةفناوری اطالعات نحو

-د؛ به طوری که امکان دستکنای الکترونیکی فراهم میشیوه

گونه اطالعزات از اخبزار، سزرگرمی، ارتباطزات بزین یابی به هر

شزده و امازال های خای و تکمیلفردی، اطالعات آموزشی، فری

(. 187 ص. ،2011 ، 1شزارما) دشزومیسزر مزی آن برای کزاربر

روسزتایی،  ةتوسزع تباطات بزرثیر فناوری اطالعات و ارأدرک ت

 کانونی موضزوعی ةپایداری، نقط ةلأی و مسهای محلّحساسیت

نامزد و در آن را اجتماع انقورماتیزا مزی 2است که گورشتاین

دسترسزی ایزن  کند کزه درروستایی اشاره می ةمحتوای توسع

یزات ای از منابع و ابزارها را برای حتواند مجموعهها میفناوری

د تا از این ابزارها برای رسزیدن بزه کناجتماعی و فردی فراهم 

 (. 406 ص. ،1387 اهدافشان استفاده کنند )ازکیا،

-های فکری و رویکردهای نزوین روسزتایی، بهزرهدر پارایم

-ابزارها و تکنولزویی ،گیری از دانش و اطالعات و به دنبال آن

ای ت و جایگزاه ویزژهز اهمیزت اسزیهای انتقال و تبادل آن حا

 توان کارکردهای گونزاگون توسزعه را درسادگی میاست که به

کارکردهزای فنزاوری اطالعزات و  با نزدیاارتباطی تنگاتنگ و 

 ،1388 ،یعقوبی فرانزی و قلی نیا )محمد ارتباطات ارزیابی کرد

 را بزا ICTضزرورت  گزران اهمیزت و(. برخی از پزژوهش4 ص.

نزواحی  شده توسزن آن درهیتوجه به کارکردهای و خدمات ارا

اجتمزاعی،  ةروستایی تشریح کزرده و مزواردی هماننزد توسزع

یان، گسزترش بازارهزای ییزری روسزتاگافزایش قدرت تصزمیم

ی و روستایی، کاهش آثار بالیزای طبیعزی، حفزح محزین محلّ

 زیست، توانمندسازی فقرای روستایی، افزایش کیفیت زندگی و

)مزوییی  انزدکردهبیان  ICT عنوان کارکردهای مهمرا به  غیره

(. نززواحی 149 ص. ،1391 ،، مززرادی و محمززدی هشززجین

از بسززیاری از  ،افت و پراکنززدگیروسززتایی بززه علززت بعززد مسزز

توانزد بزه اند و استفاده از این فناوری مزیامکانات محروی مانده

 ،حزال خدمات نقش داشته باشزد. بزا ایزن یةثر در اراؤشکلی م

این فناوری زمانی به فعل تبدیل خواهد شد  ةهای بالقوظرفیت

. گیرد های منطقی و اصولی مورد استفاده قراریریزکه با برنامه

عبزارت  ،ترین اهدافی که در این پژوهش دنبال مزی شزودمهم

 از:است 

 ةتوسزع ارتباطزات در برررسی نقش فناوری اطالعات و -1

 روستایی 

روسززتایی در سززطح  ICTتحلیززل پززراکنش مراکززز  -2

 روستاهای بخش فورگ داراب

روستایی در سطح روستاهای  ICTبندی استقرار اولویت -3

 داراب بخش فورگ

روستایی، محقق  ةدر توسع ICTجه به اهمیت و نقش با تو

در این مقاله به دنبال آن است که ضمن تحلیل پراکنش مراکز 

 ICT در سززطح روسززتاهای بخززش فززورگ داراب، بززه بررسززی

بنزدی اسزتقرار ایزن نزوع از مراکزز خزدماتی در سزطح اولویت

شاخصه بپزردازد های چندبا استفاده از روش روستاهای مذکور

ثیر مناسب بر أنتایج حاصل از این پژوهش بتواند ت ،نهایت تا در

 مورد مطالعه، داشته باشد. ةروستاهای منطق ةروند توسع

 تحقیق ۀ. پیشین2. 1
که  است ( در پژوهشی به این نتیجه رسیده2010) 3سادان

فنزاوری اطالعزات و ارتباطزات روسزتاها،  ةبرنده در توسعپیش

دانزش فنزی،  ةهزا از بعزد توسزعقابلیت و پتانسیل این فناوری

دانش مزدیریتی  ةها از بعد توسعقابلیت و پتانسیل این فناوری

دانزش  ةهزا از بعزد توسزعوریو نیز قابلیت و پتانسیل این فنزا

هزا، اقتصادی که مربوط به امور بازرگانی و تجاری چون قیمزت

هززا ارزشززمند اسززت، بسززتگی دارد. هززا و رونززدهای آننوسززان

-هزای بزهجنبزه»( در پژوهشزی بزا موضزوع 0092) 4مونتیانو

به ایزن نتیجزه  «روستایی ةتوسع کارگیری فناوری اطالعات بر

معنزاداری بزا  ةنترنت و استفاده از آن، رابطزرسیده است که ای

اقتصزادی دارد.  ةهای اجتماعی و توسعافزایش سطح استاندارد

ثیر قابل تزوجهی بزر رضزایت أاز لحاظ سیاسی نیز ت ،همچنین

در پژوهشززی در ( 2008) 5فززوری می خواهززد داشززت.عمززو

-روستاهای جنوب آفریقا نشان داده است که علزت دسترسزی

ویژه فقیران روستایی به خدمات به ،یانیوی روستانداشتن مسا

شامل کمبود درآمد برای دسترسی بزه  ICTشده از طریق هیارا

ICT نداشتن مهارت یزی و ناآگزاهی در چگزونگی اسزتفاده از ،

ICT هیزبرای ارتقای معیشت، نبود احساس نیاز به خدمات ارا-

نبزودن گسزترش آورکنندگان خدمات به سودهیشده و تصور ارا
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( در 2007) 6مززاروبززوده اسززت. تمززل و  ICTهززای سززاختزیززر

هزا و شناسزایی نیازهزا در سزاختپژوهشی با هدا بررسی زیر

ریت به منظور بهبزود جریزان اطالعزات و مزدی ICT استفاده از

سازی استراتژی فناوری اطالعات شخص کردند که برای پیادهم

گزذاری در نیزروی کزار مزاهر، ی نیاز به سزرمایهو ارتباطات ملّ

دادن سطح سواد اطالعزاتی و آموزشزی بزه کزاربران، از افزایش

( در 2003) 7اسکاتهای ضروری است. سکینی و ابزار و زمینه

فنززاوری اطالعززات و هززای ثیر برنامززهأتزز»پژوهشززی بززا عنززوان 

ارتباطات بر کزاهش فقزر در روسزتاهای هنزد بزه ایزن نتیجزه 

 ةهزای اطالعزاتی بزا هزینزساختکه دسترسی به زیر اندرسیده

 ICTشرط ضروری برای موفقیزت در اسزتفاده از کم، یا پیش

ها و کسانی که انگیزه برای مردی فقیر بوده است و باید سازمان

 ای دارنزد،هزای حاشزیهر با گروههای مناسبی برای کاو مشوق

( در 2003)8راکتزانینچی و  ها را اجرا کننزد. درانزگاین پریوه

توسززعه  ةفنزاوری اطالعزات بززرای برنامز»پژوهشزی بزا عنززوان 

اند که نبود تجربیزات به این نتیجه رسیده «روستایی در تایلند

تکنیکی بزرای انتقزال علزوی و فقزدان دانزش و تحقیزق بزرای 

فنزاوری  ةرین موانع توسعتی، از مهمهای محلّبرنامهاستفاده از 

بزا  ( در پژوهشزی1392) . خواجزه شزاهکوهیاطالعاتی اسزت

کیفیزت  تحلیل نقش فناوری اطالعات و ارتباطزات بزر»عنوان 

مززوردی: روسزتاهای قزرن آبززاد و  ةمطالعز، زنزدگی روسزتاایان

به این نتیجه رسیده است که بزا بررسزی  «اصفهانکالته گرگان

های مورد نظر در ایزن پزژوهش، اختالفزی معنزادار در خصشا

؛ بزه وجود داردا ابعاد مذکور در روستاهای مورد مطالعه رابطه ب

 %99تفزاوت معنادارتزا سزطح  ،هاای که برای بیشتر گویهگونه

( در 1391) صززیداای و هززدایتی مقززدی حاصززل شززده اسززت.

ت و ارزیزابی نقزش دفزاتر فنزاوری اطالعزا»پژوهشی با عنزوان 

 ةمطالع، روستاییخدمات به نواحی  یةارتباطات روستایی در ارا

مورد: روستاهای سین، مهرگان، مدیسه و کبوترآبزاد در اسزتان 

اند که میزان جمعیزت روسزتاها به این نتیجه رسیده «اصفهان

روستایی نداشته و میززان  ICT ثیر چندانی در موفقیت دفاترأت

منزدی و ادی به میزان عالقهموفقیت عملکرد دفاتر تا حدود زی

های مختلزف فعالیزت دفزاتر این دفاتر به حوزه وینؤدانش مس

( در 1391) زادهفاضزل نیزا، کیزانی و اسزماعیل مرتبن اسزت.

 ICT بندی مراکززتحلیل پراکنش و اولویت»پژوهشی با عنوان 

-اند که در رتبهبه این نتیجه رسیده «روستایی شهرستان زابل

روستایی در سطح ایزن شهرسزتان، روسزتای  ICTبندی مراکز 

اهلل در وضعیت نامطلوب و روستای تیمورآبزاد از موقعیزت لطف

 ، پازنزد و بختیزاری شزهریند. برقنزدانهست مطلوب برخوردار

های اطالعاتی و ارتباطزاتی ساخت( به بررسی نقش زیر1389)

دهد اند. نتایج این مطالعه نشان میروستایی پرداخته ةدر توسع

 بسززیار مهمززی درکززه فنززاوری اطالعززات و ارتباطززات، نقززش 

یان یشکوفایی و ارتقای اقتصادی، اجتمزاعی و فرهنگزی روسزتا

 ةدارد و نبود بسترهای مخزابراتی مناسزب در روسزتاها، توسزع

ICT .را در این مناطق با مشکالت جدی مواجه سزاخته اسزت 
 فنزاوری اطالعزات و»( در پژوهشی بزا عنزوان 1388)لشگرآرا 

به این  «ارتباطات در بهبود کیفیت زندگی در مناطق روستایی

اند که توجه به فناوری اطالعزات و ارتباطزات در نتیجه رسیده

بهبود کیفیت زندگی بسیار مهزم اسزت و ایزن فنزاوری نقزش 

رسزانی ای که متغیرهزای اطزالعکند؛ به گونهمهمی را بیان می

، گسزترش در باب کمزا بزه بازاریزابی محصزویت کشزاورزی

بهبزود کیفیزت  بزر غیزره گری، حزذا واسزطه وصنعت گردش

( 1387)حسزین محمزدی ثر است. ملا سزعیدی و ؤزندگی م

واکززاوی نقززش فنززاوری اطالعززات و »ای بززا عنززوان در مقالززه

پایدار کشزاورزی و روسزتایی  ةیابی به توسعارتباطات در دست

ی هزاکزارگیری صزحیح فنزاوریاند که بزهبه این نتیجه رسیده

کشززاورزان از  ةو ارتباطززاتی موجززب اسززتفاده بهینزز اطالعززاتی

پایزدار  ةیزابی بزه توسزعهزای نزوین کشزاورزی، دسزتفناوری

کشاورزی و ارتقای استانداردهای زندگی مردی روستایی خواهد 

 بود.

 شناسی تحقیق. روش2
 . محدوده و قلمرو پژوهش1. 2

روسزتاهای بخزش فزورگ  ،محدوده و قلمرو مورد مطالعزه

. ایزن بخزش یکزی از اسزتشهرستان داراب در استان فزارس 

که در جنوب شزرقی  استگرمسیری استان فارس مناطق نیمه

اساس آخرین تقسیمات کشزوری، در دارد. بر استان فارس قرار

دارد. از  آبادی وجود 51بخش فورگ شهرستان داراب  ةمحدود

بزه  کمزی دارنزد و جمعیت بسیارها جا که بیشتر این آبادیآن

هر منطقه ندارنزد،  ةنقش چندانی در توسع ،هاساختلحاظ زیر

روستا در این پزژوهش مزورد ارزیزابی  14آبادی مذکور،  52از 

 ،1392 ریززی اسزتانداری فزارس،)معاونت برنامه اندقرار گرفته

 (.46 ص.

 . روش تحقیق2. 2
 –توصزیفی ، ین پژوهششده در اگرفتهکارروش تحقیق به

آوری اطالعزات از روش اسزنادی جمع ةدر زمینتحلیلی است. 
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ها و ابتدا با استفاده از داده ،استفاده شده است. در این پژوهش

 ةشزده، رتبزهزای ذکزرمتغیرهای مورد نظر در هر یا از روش

آمزده دستبا تجزیه و تحلیل نتایج به ،روستاها تعیین و سپس

-تعیزین ها، درصد تغیزراتهر یا از روش روستاها در ةاز رتب

-نهایی هر ةبا استفاده از شاخص ترکیبی رتب ،نهایت شده و در

بنزدی اسزتقرار بزرای اولویزت ،یا از روستاهای مورد مطالعزه

-با اسزتفاده از روش کتزاب ،این مبنا شد. بر تعیین ICTمراکز 

وضزوع پرداختزه و ای به بررسی مبانی نظری مزرتبن بزا مخانه

 سزه ازبندی های رتبهشرو ةبه منظور بررسی و مقایس ،سپس

 ةبززه تعیززین رتبزز WSMو  SAWروش انحززراا از اپتززیمم، 

 روستاهای بخش فورگ شهرستان داراب اقدای شده است.

 متغیرها ها و. معرفی شاخص3. 2
روستایی شهرسزتان  ICT بندی استقرار مراکزبرای اولویت

هزای مزورد شاخص استفاده شزده اسزت. شزاخص 9از  داراب،

( درصد جمعیت باسزواد 1 ند از:این پژوهش عبارتاستفاده در ا

 ( دفتزر3( صزندوق پسزت 2 سال به بزای 6نسبت به جمعیت 

( فاصزله 6 ( تعداد جمعیت5 ( دسترسی به اینترنت4 مخابرات

 نقل عمزومی،و( خدمات حمل8( خدمات بانکی 7تا شهرداراب 

  ICT( مرکز 10 پست ( دفتر9

 ظریمبانی ن ها و. مفاهیم، دیدگاه 3
 . مفاهیم و تعاریف1. 3

 . فناوری اطالعات و ارتباطات1. 1. 3
ای از خزدمات و محصزویتی فناوری اطالعات به مجموعزه

-هزای خزای را بزه اطالعزاتی مفیزد، درشود که دادهاطالق می

. مراکزفنزاوری اطالعزات و  دنزکمعنی تبدیل می دسترس و با

سزی بزه تمزامی فضایی است که با آن دستر ،واقع ارتباطات در

بانزا و جمله خدمات ارتباطی، پسزت، پسزتخدمات دولتی از

تواننزد بزا خدمات فناوری اطالعات ممکزن باشزد و افزراد مزی

  خوان، از خزدمات مزذکور اسزتفاده کننزدمراجعه به این پیشز

سزازی کزه فناوری اطالعات از علوی رایانه، ارتباطزات و شزبکه

های کاری، اقتصزادی، نهزمی ای درکاربردهای متنوع و گسترده

 9)تراکمه تشکیل شده است ،تجاری و اجتماعی پیداکرده است

  (.3 ص. ،2000 ،

 روستایی ICT ۀ. اهداف توسع2. 1. 3
توانزد پایدار روستایی، موارد زیر می ةبرای رسیدن به توسع

فناوری اطالعزات در منزاطق روسزتایی  ةبه عنوان اهداا توسع

 شمرده شوند:

 هزای وای و ندگی از طریق تحکیم ارزشتحکیم هویت ز

 متعالی انسانی؛

 ابتکار به جای  ةتحکیم استقالل فکری در پرورش روحی

 انفعال؛

 شامل نیازهای  ؛روستایی ةمین نیازهای جامعأکما به ت

 اصلی و فرعی؛

 هایی با فرهنگی باز و داشتن اطالعزات گاهایجاد سکونت

 میان روستاها؛

 هزای اختصاصزی روسزتاها بزا ها و مهارتانتقال تکنیا

 (.366 ص. ،1382 )عباسی، دیگریا

3 .1 .3 .ICT پایدار روستایی ۀو توسع 
پایزدار  ةمطلزوب توسزع ةگزینز ،با نگاهی به اجزای اساسی

ثر و متوازن از منابع ؤبرداری مروستایی، همچون حفاظت، بهره

-دن اقشار آسیبکرپایه، افزایش قدرت انتخاب مردی و توانمند

ویزژه زنزان و جوانزان، توسزعه و گسزترش هیر روسزتایی، بزپذ

ی در فرآینزد نهادهای محلّز مردی و ةجانبثر و همهؤمشارکت م

کشزاورزی،  وری درریززی، ارتقزای بهزرهو برنامه گیریتصمیم

 ةها و تنزوع اقتصزاد روسزتایی، توسزعها، ظرفیتفرصت ةتوسع

ت و منزافع از نظر دسترسی بزه منزابع، امکانزا های برابرفرصت

جانبه کیفیزت زنزدگی میان شهر و روستا و ارتقای همه ةتوسع

شزده از جملزه یابیم که مطالب بیانمیجتماعات روستایی، درا

شزده نبیاهای ند که پژوهشگران، گزینههست ICTکارکردهای 

اند. کردهروستایی بیان  ICT را به عنوان کارکردهای مهم دفاتر

بحز  مربزوط بزه  شده درطالب یاداز سوی دیگر، بسیاری از م

روسزتایی،  پایدار ةهای توسعاقدامات مناسب در گزینش پرویه

-جاییهبموتوری، حذا جا ةمال کاهش استفاده از وسایل نقلی

هزای گزینزی تکنولزوییضروری مردی و کایها و جایهای غیر

ی، محلّز هزایهسازی مشاغل و حرفارتباطی به جای آن، فراهم

-چشزم مصرا انریی، حفاظت از نزواحی دارا ی ةکاهش سران

 کیزد بزرأت هزای حیزات وحزش وگزاههای ویزژه و زیسزتانداز

ثیرات ایجزاد أگیزری، از تزمشزمول تصزمیم ةمشارکت و توسع

تزوان گفزت مزی ،مناطق روستایی است. بنابراین در ICTدفاتر 

پایزدار  ةروستایی، ابزاری برای رسیدن به توسزع ICT که دفاتر

 هزای آن اسزتنگزری از ویژگزیجانبزهاست که همزه روستایی

-148 .صصزز ،1391 ،محمززدیو  ، مززرادیینجهشزز)مززویای 

147.) 
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 روستایی ICT ۀدارندبرنده و بازمدل تحلیلی عوامل پیش -2شکل 
 27 ص. ،1391 ،اسدیو  ، کالنتریسورانیخذ: أم

 
 های تحقیق. یافته4

کزارگیری مشخصزات شاخصه بزا بزهتحلیل چند هایروش

-ها میبا وزن و تخمین نسبی آن همراهی و کیفی معیارها، کمّ

وجهی از تحلیل را برای مزا بزه همزراه داشزته نواند درک چند

شاخصه، مراحزل مختلفزی بایزد باشد. جهت انجای تحلیل چند

 ها پرداخته خواهد شد: طی شود که در ذیل به آن

هززا و شززکیل مززاتریس سززاختاری شززاخصت اول: ۀمرحل  

گیزری های ورودی برای تصزمیممعیارهای مورد سنجش. داده

دهی کرد. ایزن توان سازمانقالب جدولی می شاخصه را درچند

جززدول را بززه صززورت مززاتریس تصززمیم، مززاتریس ارزیززابی یززا 

 –گر روابن گزینهتوان در نظر گرفت که نمایانماتریس آثار می

 (.25 ص. ،1385 پور،)اصغر شاخص است

 های مورد مطالعه در سنجش سطوح توسعهماتریس معیارها و شاخص -1جدول 

 1394، های پژوهشیافتهایران و  آمار خذ: مرکزمأ 
 

 روستا شاخص
10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 

 قالتویه 1 1 1 1 1705 102 0 1 1183 1

 مرز 1 1 1 0 3360 98 0 1 2591 0
 مهرآباد 0 0 0 0 955 103 0 1 427 0
 بستان 0 0 0 0 527 101 0 1 359 0

 ملک آباد 0 0 0 0 567 91 0 1 280 0
 آبگرم 0 0 0 0 286 99 0 1 120 0
 سده 0 0 0 1 582 90 0 1 208 0

 شاه مرز 0 0 0 0 1034 89 0 1 740 0
 طاهونه 0 0 0 0 734 88 0 0 518 0
 دمحمدآبا 0 0 0 0 364 92 0 1 119 0
 نصرت آباد 0 0 0 1 881 90 0 1 609 0

 شاه ابوذکریا 1 1 1 1 983 91 1 1 623 1
 قلعه نو 1 1 1 1 1568 89 1 1 743 1
 نصیرآباد 0 0 0 0 879 93 0 1 389 0

 صکمبود نیروی متخص 

 بودن سطح سوادکم 

 بودن تجهیزات مخابراتیضعیف 

 هزینة گران 

  نداشتن مهارت یزی برای استفاده از

ICT 

   محدودیت محتوایی، زبانی و غیره 

 هززای ارایززة اطالعززات مربززوط بززه فعالیززت

 هاتجاری مانند قیمت

 گذاری در نیروهای ماهرسرمایه 

 افزایش سطح سواد و اطالعات 

 رایززة خززدمات از تشززویق سززازمان بززرای ا

 ICTطریق

 هزای اطالعزاتی بزا ساختدسترسی به زیر

 هزینة کم

برندهشیعوامل پ  عوامل بازدارنده 

 روستایی  ICT هاینگرفتن صحیح قابلیتکاربه روستایی ICT توسعة روستایی با گسترش
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 :هزادن دادهکزرسازی یا اسزتانداردمقیاسبی: دوم ۀمرحل

هزای های متعددی وجود دارد کزه شزاخصبرای این کار روش

انزد. در ایززن نززوع پززژوهش بزا روش نززری اسزتاندارد شززده ایزن

مجزذور  گیزری را بزرهر عضو ماتریس تصمیم ،سازیاستاندارد

هزای شاخصکنیم.مجموع مربعات عناصر هر ستون تقسیم می

-ی دارای مقیاس اندازههای کمّیا از شاخصمورد مطالعه. هر

دیگر ها با یاآن ةمقایس ،ند که این کارهستگیری خاص خود 

هزا را مسزتقل به طریقی آن باید ،د. بنابراینکنممکن میرا غیر

  داد.  گیری کرد تا بتوان عمل مقایسه را انجایاز واحد، اندازه

 مورد مطالعه ۀشددمعیارهای استاندار ها وشاخص -2جدول 
 .1394، های پژوهشیافتهمأخذ: 

10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 

333/0 133/0 077/0 0 078/0 116/0 200/0 250/0 250/0 250/0 

0 291/0 077/0  0 074/0 249/0 0 250/0 250/0 250/0 

0 048/0 077/0  0 078/0 065/0 0 0 0 0 

0 040/0 077/0  0 077/0 036/0 0 0 0 0 

0 031/0 077/0  0 069/0 039/0 0 0 0 0 

0 013/0 077/0  0 075/0 019/0 0 0 0 0 

0 023/0 077/0  0 068/0 040/0 200/0 0 0 0 

0 083/0 077/0  0 068/0 070/0 0 0 0 0 

0 058/0 0 0 067/0 050/0 0 0 0 0 

0 013/0 077/0  0 070/0 025/0 0 0 0 0 

0 068/0 077/0  0 068/0 065/0 200/0 0 0 0 

333/0 070/0 077/0  500/0 069/0 067/0 200/0 250/0 250/0 250/0 

333/0 083/0 077/0  500/0 068/0 106/0 200/0 250/0 250/0 250/0 

0 044/0 077/0  0 071/0 060/0 0 0 0 0 

هدا  ؛های مورد مطالعهدهی به شاخصوزن: سوم ۀمرحل

دهی آن اسزت کزه اهمیزت هزر شزاخص را نسزبت بزه از وزن

 ص. ،1384 )قاضی نوری، های دیگر بتوان ارزیابی کردشاخص

هزای ماننزد روش ؛یهای مختلفزدهی از روش(. در بح  وزن3

 کننزداستفاده میغیره  بندی، آنتروپی، روش بردار ویژه ودرجه

 (.4 ص. ،1384 )توکلی،
 

اده دهزی از روش آنتروپزی اسزتفدراین پژوهش بزرای وزن

گیزری های یا ماتریس تصزمیمشده است. بنابراین وقتی داده

تواند برای مشخص شده باشند، روش آنتروپی می به طور کامل

 (.96 ص. ،2006 ،10منفرد) ها به کار رودابی وزنارزی

 های مورد مطالعهوزن شاخص ۀمحاسب -3 جدول
 .1394های پژوهش، مأخذ: یافته

 شاخص وزن شاخص وزن
002/0 06 141/0 01 

219/0 07 141/0 02 

009/0 08 141/0 03 

029/0 09 117/0 04 

173/0 10 028/0 05 

 های تحقیقتجزیه و تحلیل یافته. 1. 4
بندی روسزتاهای بخزش فزورگ، پزس از جهت تعیین رتبه

-ای که ذکر شد، به تجزیه و تحلیل یافتزهگانهانجای مراحل سه

شاخصزه های چندهای حاصل از این مراحل با استفاده از روش

-جا یافتزه. در اینشده استشد، اقدای  که در مراحل قبل ذکر

 :ودشهای فوق اشاره میهای حاصل از روش

میززان  روش :روش میزان انح راف از اپت یمم. 1. 1.  4

هایی است کزه بزرای مقایسزه و انحراا از اپتیمم یکی از روش
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بندی دو یا چند جامعه از نظزر بعضزی از صزفات )کزه بزه رتبه

 ةشود. پایزشوند( استفاده میی بیان میهای کمّصورت شاخص

هزا و ی شزاخصای خزااساس استفاده از اعداد و ارقزاین روش بر

(. 145 ص. ،1393 )پورطاهری، دارد ها قرارکردن آناستاندارد

هزای مزورد ین گونه است که شاخصه اانجای این روش ب ةنحو

هزای مرسزوی، اساس یکزی از روشمطالعه در یا پژوهش را بر

سزتون کزه  در هزر ،سزپس .کنزیمنجار یزا اسزتاندارد مزیهبه

دارد، مقزدار بهینزه یزا  شزده در آن قزرارهای استانداردشاخص

بعد مقدار اپتزیمم هزر  ةکنیم و در مرحلاپتیمم را مشخص می

نتزایج  ،کنزیم و در آخزرکم مزی ،ستون را از مقادیر آن ستون

 زنزیم تزا درحاصل از این مرحله را به صورت افقزی جمزع مزی

 ها مشخص شود. اساس آن شاخصهای مکانی براولویت ،نهایت

 کارگیری روش میزان انحراف از اپتیمماز بهنتایج حاصل  -4جدول 
 .1394های پژوهش، مأخذ: یافته
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8 3 5 6 13 

9 4 12 14 11 10 

 رتبه 2 1 7

4 .1 .2.  SAW 11 

-های بهترین روشوزنی یکی از قدیمی ةروش مجموع ساد

شاخصه است؛ به گیری چندهای تصمیمشده در روشگرفتهکار

ها( )اوزان اهمیت از شاخص wبودن بردار طوری که با مفروض

رت تابع زیزر محاسزبه ( به صوA) ةترین گزینبرای آن، مناسب

 (:232 ص. ،1385 )اصغرپور، شودمی

 
 

(1)    
 

 طبق تابع زیرداریم: ،باشد  چهچنان و

(2) 

-های بیگیریهای مشابه یا اندازهاین روش نیاز به مقیاس

کزرد. در  وان مقایسزهدیگر بتها را با یاشده داردکه آنمقیاس

 مرکزی در علم آمزارهای مبنای پارامتر این تکنیا بر ،حقیقت

(. در ایزن روش بایزد 168 ص. ،1385شکل گرفته است )آذر، 

 گیرد: نکات زیر مورد توجه قرار

اسزتقالل ارجحیزت و  کزارگیری روش فزوق بزر. فرض به1

 است. دیگرها از یابودن آثار شاخصمجزا

قابل تفکیا به مطلوبیزت  یها. مطلوبیت کلی از شاخص2

ین صورت ه اها فرض شده است و باخصیا از شموجود از هر

 شود.پذیر استفاده میاز مدل جمع

دیگزر ها از نظزر ارجحیزت، مسزتقل از یزا. اگر شاخص3

دیگر داشته باشند، روی یا گزینی برنبوده، آثار مکمل یا جای

توان اسزتفاده سختی میبه ،پذیریپذیری و تفکیااز فری جمع

 کرد. 

-پذیر را مزیبع مطلوبیت جمعپذیری، توا. به شرط جمع4

 ،2006 ،12)تورسزکیس توان جانشین مجموع وزین ساده کزرد

 (.190 ص.

 SAWنتایج حاصل از به کارگیری روش  -5جدول  

 .1394های پژوهش، مأخذ: یافته
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4 .1 .2.  WSM 13  

گیزری شاید بتوان مدل جمع وزنی را بهترین روش تصمیم

محققزان و  1957در سال  اولین بار شاخصه تلقی کرد کهچند

هززای جهززت انتخززاب سیاسززت ،ریزززان اقتصززادی از آنبرنامززه

ایزن  دراگزر  .گذاری در بخش تجزارت اسزتفاده کردنزدسرمایه

شاخص وجود داشته باشزد، پزس بهتزرین  Nگزینه و  Mمدل 

خزود بیشترین جمع را به  ،اساس تابع زیرگزینه آن است که بر

 (:304 ص.، 1989 ،14یلووترانتاف) اختصاص دهد

=WSMA⃰ 

(3) 
 

 

 WSMکارگیری روش نتایج حاصل از به -6جدول 

 .1394های پژوهش، مأخذ: یافته
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 رتبه 2 1 7 10 11 14 12 4 9 13 6 5 3 8

 ماخذ: محاسبات نگارنده

خصززوص بهتززرین  مجمززوع امتیززاز در WSMA⃰آن  کززه در

 ای iارزش واقعزی  ijqگیری، های تصمیمتعداد شاخص گزینه،

ای است کزه jنیز وزن اهمیت  Wjو ای شاخص j آلترناتیو تحت 

تعداد  خصوص بهترین گزینه، مجموع امتیاز در WSMA⃰آن  در

 آلترناتیو تحت  ای iارزش واقعی  ijqگیری، های تصمیمشاخص

j ای شاخص وWj  نیز وزن اهمیتjاست. ای 

 شاخصه در ایزن پزژوهشهای چندنتایج حاصل از کاربرد روش

، روسزتاهای بخزش فزورگ از بنزدیکه از نظر رتبزه نشان داد

 ثابت و یکسانی برخوردار نیستندجایگاه 
 

 روستا رتبه SAW WSM اپتیمم

 مرز 1 • • •

 قالتویه 2 • • •

 قلعه نو 3 • • •

 شاه مرز 4 • • •

 شاه ابوذکریا 5 • • •

 نصرت آباد 6 • • •

 مهرآباد 7 • • •

 نصیرآباد 8 • • •

 طاهونه 9 • • •

 بستان 10 • • •

 ملا آباد 11 • • •

 سده 12 • • •

 محمدآباد 13 • • •

 آبگری 14 • • •

 های مورد مطالعهاساس روشای روستاهای بخش فورگ برتغییرات رتبه -3شکل 
 .1394های پژوهش، مأخذ: یافته

  درصد تغییرات. 2.  4

ی مزذکور از هزاوده در روشهر محزد ةدرصد تغییرات رتب

 .(33 ص. ،1383فرمول زیر قابل محاسبه است )بدری،  طریق
 

(4) 

N  =هاگاهتعداد کل سکونت 

 دو روشة درصد تغییرات در مقایس = 

N constant  =روش    دو ةهای ثابت در مقایستعداد محدوده 
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 دیگرهای مورد مطالعه نسبت به یکروش درصد تغییر -7جدول 
 .1394های پژوهش، أخذ: یافتهم

 روش WSM SAW اپتیمم درصد تغییرات

14/57 71/85 71/85 0 SAW 

57/28 0 0 71/85 WSM 

 اپتیمم 71/85 0 0 57/28

و  WSMهزای ، روش(7) اساس نتزایج حاصزل از جزدولبر

 ،روش دیگزر تزر نسزبت بزه دوپذیری کماپتیمم به دلیل تغییر

 است.تر ی مورد مطالعه، مناسببندی روستاهااولویت جهت 

 بندیاسترتژی اولویت .3. 4

بندی، ممکن اسزت های متفاوت اولویتاستفاده از روش در

واقعزی،  ةلأگیرنده با شرایطی مواجه شود که در یا مستصمیم

هزای مختلزف نسزبت بزه واحزدی از کزاربرد روش بنزدیرتبه

-یمیزی اسزت تصزم ،آن صزورت در ،آلترناتیوها حاصل نشزود

ماننزد  ؛های ادغامیگیری نهایی از روشگان برای تصمیمگیرند

 نززدنکهززا، روش برززردا یززا کززت لنززد اسززتفاده میززانگین رتبززه

هزایی در ایزن بندی ن(. برای رتبه182، ص. 1393 پورطاهری،)

 ها استفاده شده است.پژوهش از روش میانگین رتبه

  مورد مطالعهشاخصۀ های چندمحاسبۀ میانگین رتبۀ روش -8جدول 
 .1394های پژوهش، مأخذ: یافته

 روستا SAW WSM اپتیمم میانگین رتبه

 مُرز 1 4 1 2

 قالتویه 2 3 2 33/2

 قلعه نو 3 1 3 33/2

 شاه مرز 4 7 4 5

 شاه ابوذکریا 5 2 5 4

 نصرت آباد 6 5 6 66/5

 مهرآباد 7 8 7 33/7

 نصیرآباد 8 9 8 33/8

 طاهونه 9 10 9 33/9

 بستان 10 11 10 33/10

 ملک آباد 11 12 11 66/10

 سده 12 6 12 10

 محمدآباد 13 13 13 13

 آبگرم 14 14 14 14

 ICT بندی نهایی روستاهای بخش فورگ جهت استقرار مراکزاولویت -9 جدول
 .1394های پژوهش، مأخذ: یافته
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 گیرینتیجهبحث و .  5
های دولتزی یکزی از نیازهزای دسترسی به خدمات سازمان

یان است. معمویً درصد کمی از خدمات دولتزی یاساسی روستا

منزدی از یان بزرای بهزرهیاو روسزت شزونده مزییدر روستاها ارا

نزد. کنخدمات دولتی، باید به شهرها و مناطق پیرامون مراجعه 

له، بعزد مسزافت و پراکنزدگی زیزاد روسزتاها أاز دییل این مس

هزای توان دسترسی به تمامی سزازمانطوری که نمیه است؛ ب

 یزةارا ةد. فناوری اطالعزات زمینزکرها فراهم دولتی را برای آن

هزای زمزانی و دولتی را مسزتقل از محزدودیتتمامی خدمات 

گیزری د. با بهزرهنکفراهم می ،مکانی در قالب دولت الکترونیا

از خدمات دولت الکترونیا، نیازی بزه ایجزاد امزاکن فیزیکزی 

خدمات دولتی نیست. مکان مناسزب بزرای اسزتقرار  یةبرای ارا

 گونزهکه قبزل از هزر استجمله مساالی این مراکز ارتباطی، از 

شاخصه یکزی از گیری چندد. تصمیمکراقدای، باید به آن توجه 

رود. ایزن مزی گیزری بزه شزمارهای تصمیمترین شیوهکاربردپر

-دن فرآینزد تصزمیمکزراها از طریق شفاا، منطقی و کارروش

بخشد. امروزه ا بهبود میها رها و ارزیابیگیری، کیفیت تصمیم

 ITCکشزور بزه  هزر درروسزتایی  ةهای توسزعبخشی از برنامه

اختصاص دارد. با اسزتقرار ایزن مراکزز درروسزتاهای مختلزف، 

شزود. در یان فراهم مزییرسانی بهتر برای روستاامکان خدمات

-هدا نگارنده این بوده است که بزا کمزا روش ،این پژوهش

 جهزت اسزتقرار مراکزز ،تطبیقزی ةمطالعز شاخصه بههای چند

ITC رسززتان داراب در سززطح روسززتاهای بخززش فززورگ شه

شاخصزه هزای چنزدکزارگیری روشبپردازد. نتایج حاصل از به

یا از روسزتاهای بخزش فزورگ بزرای نشان داد که جایگاه هر

به عنوان ماال روستای مررز  ؛یکسان نیست ITC مراکز استقرار

 ،SAWامزا در روش  ؛اول ةو اپتزیمم رتبز WSMهای در روش

هم ادامه دارد ددواز ةا ردداراست. این تغییرات ترا چهاری  ةرتب

انزد. آبگری جایگاه ثابزت داشزته آباد ومحمد فقن دو روستای و

ایزن  در ،مطالعزه های مورداز نظر درصد تغییر روش ،همچنین

یری کمتزر پذو اپتیمم به دلیل تغییرWSMهای پژوهش روش

بنزدی روسزتاهای مزورد روش دیگر جهت اولویت نسبت به دو

جزا کزه ممکزن اسزت نتزایج ند. از آنتهسزتر مطالعه، مناسب

یکسزان  ،شاخصهگیری چندهای تصمیمحاصل از کاربرد روش

هزا، ماننزد میزانگین رتبزه ؛های ادغزامینباشد، امروزه از روش

اختالفات مذکور استفاده  رفتنبینروش بردا یا کت لند برای از

-شود که جایگاه هرهای ادغامی باع  میند. وجود روشکنیم

های مورد مطالعزه از نظزر توسزعه مشزخص گاهز سکونتیا ا

کارگیری روش ادغامی نیز در این پژوهش نشزان شود. نتایج به

روستاهای مررز، قالتویه، قلعه نزو، شزاه  ،داده است که به ترتیب

آباد، طاهونه، سزده، آباد، نصیرآباد، مهرذکریا، شاه مرز، نصرتابو

از نظزر اولویزت  ،گری به ترتیبآباد و آبآباد، محمدبستان، ملا

ند. نتزایج هستدارای بهترین شراین مکانی  ITC استقرار مراکز

هزای مزرتبن بزا تطبیقی حاصل از این پژوهش با سایر پژوهش

های مرتبن بزا دهد که در بیشتر پژوهشنشان می ،این موضوع

هزا موضوع فناوری ارتباطات و اطالعزات، بیشزتر ایزن پزژوهش

مورد بررسزی قزرار  را روستایی ةز بر روند توسعاثرات این مراک

حالی که در این پژوهش سعی نگارنده بر این نکتزه  اند، درداده

 ،بوده است که برای استقرار این مراکز خدماتی، بهترین مکزان

؟ اسزتبخزش فزورگ در شهرسزتان داراب،  چه روسزتاهایی از

بزرای  شرط یزیتوان به این نتیجه رسید که پیشمی ،بنابراین

روسززتایی در هززر منطقززه، تمرکززز مناسززب خززدمات و  ةتوسززع

مراتبی توزیزع خزدمات، اساس تحلیل سلسلهتا بر استامکانات 

روستایی دست یافزت و در  ةداا مورد نظر در توسعبتوان به اه

 ةایززن ارتبززاط چززون تمززای روسززتاهای یززا منطقززه از آسززتان

مکزانی،  تحلیزل ،، بنزابراینیسزتندجمعیتی مناسب برخوردار ن

کزه  اسزتگونه مراکز خزدماتی بهترین روش برای استقرار این

 ند. نک ریزان در هر منطقه به آن توجهباید برنامه
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Extended Abstract 
1. INTRODUCTION 

In intellectual paradigms and new rural approaches, it 

is important to use knowledge and information and 

subsequently the exchange and transfer tools and 

technologies. Various functions of development can 

be evaluated easily in a close synergy relationship 

with information technology and communication 

functions (Mohammad Gholi Nia et al., 2009). Some 

researchers have explained the necessity and 

importance of ITC according to its provided services 

and functions in rural areas. They have counted some 

items such as social development, an increase in 

villagers’ decision-making potency, local and rural 

markets development, mitigation of natural disasters’ 

effects, environmental protection, enriching the rural 

poor people, improving life quality, etc. as the 

important functions of ITC (Molaei Hashtchin, 

2012). According to the importance and role of ITC 

in rural development, the author of this paper aims to 

investigate the prioritization of the establishment of 

this type of service center in the villages of Forg 

Distinct of Darab County using multi index method 

in addition to analysis of the transmittance of ITC 

center in the mentioned villages such that finally the 

results of this study can affect positively on the 

development process of the villages of the studied 

area. 

2. THEORETICAL FRAMEWORK 
Development’s theorists believe that the main reason 

of extreme poverty in developing countries is the 

deprivation of most people from information and 

information society. For example, based on special 

conditions, financial systems of countries provide 

people with helps as subsidy or loan and the people 

receive them, support the state projects mutually, and 

participate in development and prevention of 

deprivation. However, the possibility to inform by the 

governments is strongly dependent on 

communication and information technologies and 

indexes within the country and the possibility of 

people’s notification and access to state services is 

mutually dependent on access facilities to this 

information via the mass media and communication 

terminals (Gurstein, 2000). Therefore, in the 

societies, there is a need to appropriate infrastructures 

including suitable software and hardware to access to 

the required information. If communication and 

information technologies are applied appropriately, 

they can play an important role in speeding up the 

development and social and economic dynamism of 

less developed areas including rural areas (UNDP, 

2006).  

3. METHODOLOGY 
The research method used in this study is descriptive-

analytical. The attributive method was used to collect 

information. Accordingly, the author studied the 

theory of the topic using the library method, and then 

used three methods to rank the villages of Forg 

Distinct of Darab County including method of 

deviation from the optimum value, SAW, and WSM 

methods. 

4. DISCUSSION 

To rank the villages of Forg Distinct, after the three 

mentioned steps, the results of these steps were 

analyzed using multi index methods mentioned 

previously. Followings are the finding of this 

study:When a decision maker uses different 

methods of prioritization, he may face conditions 

that in a real problem no unique ranking of 

applications of different methods than alternations 

is obtained. In this case, the decision makers must 

use consolidated methods to make a decision). In 

this study, average rating method has been used for 

the final ranking. 

5. CONCLUSION  

The purpose of this paper was studying 

comparatively using multi index methods to 

establish ITC centers in the villages of Forg 

Distinct of Darab County, Iran. The results of this 

study show that the position of each village of Forg 

Distinct to establish ITC centers is not identical In 

addition, in terms of the changes of the methods 

used in this study, WSM and optimum methods are 

more appropriate for prioritization of the studied 

villages because of their less variability. As the 

results of using multi index decision making 

methods may be no-identical, nowadays 
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consolidated methods such as average rating, 

Borda method, or Kapland method are used to 

remove the mentioned references. The existence of 

the consolidated methods results in the 

determination of the position of each studied 

settlement in terms of development. In addition, 

the results of the consolidated methods in this 

study show that Morz, Ghalatouyeh, and Ghaleh 

No have the best location in terms of establishment 

priority of ITC centers.  

 

Key words: Rural development, prioritization, 

multi index methods, ITC, Forg. 
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