رتبهبندی مناطق روستایی ایران ازنظر دستیابی به امکانات فناوری اطالعات و ارتباطات با
بهرهگیری از روش TOPSIS
Ranking of rural areas in terms of access to ICT facilities utilizes TOPSIS method
عادله اسمعيلي دستجرديپور ،1محمد چيذري ،2محمود متوسلي ،3حسن صديقي
تاريخ دريافت1333/8/11 :
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تاريخ پذيرش1333/11/24 :

چکیده
امروزه فناوریهای پیشرفته بهعنوان یکی از شاخصهای اصلی رشد ،توسعه و اعتالی کشورها محسوب میشوند.
بااینحال ،وجود شکاف دیجیتالی بین مناطق شهری و روستایی یکی از نگرانیهای عمدده در خودوت توسدعه
فناوریهای ارتباطی است زیرا چنین شکافی مناطق روستایی را از مزایای سیاسدتهدای توسدعه ،بدیبهدره و یدا
کمبهره کرده و فاصله بین شهر و روستا را افزایش میدهد .بهمنظور دستیابی بده رشدد متدوازن و همدهجانبده در
مناطق روستایی الزم است وضعیت روستاهای مختلف ازنظر دستیابی به امکانات مربدو
ارتباطات ،ارزیابی و نقا

بده فنداوری اطالعدات و

ضعف شناسایی و سیاستگذاریهای الزم برای بهبود و اصدالح شدرای

آنهدا انجدام

گیرد .رتبهبندی مناطق روستایی ازنظر دسترسی به امکانات فوق میتواند در دستیابی به این مهم مؤثر باشدد .در
تحقیق حاضر ،دو هدف دنبال شده است .اول ،بررسی تأثیر عامل فناوری اطالعات و ارتباطات بر توسدعه بخدش
کشاورزی و دوم ،رتبهبندی مناطق روستایی ازنظر دستیابی به امکانات فناوری اطالعات و ارتباطات با اسدتااده از
تکنیک  TOPSISو روش موزون جمعپذیر سلسله مراتبی است .برای دستیابی به هدف اول ،شاخص مربدو

بده

فناوری اطالعات و ارتباطات محاسبهشده ،سپس تأثیر آن بر تابع رشد بخش کشاورزی ارزیدابی گردیدده اسدت.
نتایج بهدستآمده نشان میدهد فناوری اطالعات و ارتباطات بر شاخصهای مربدو

بده توسدعه ،تدأثیر مثبدت و

معنیدار داشته است .بر اساس رتبهبندیهای انجامشده ،استانهای تهران ،خراسان رضوی و فدارس بده ترتید
بیشترین دسترسی را به امکانات فناوری اطالعات و ارتباطات داشتهاند.
واژههای کلیدی :توسعه بخش کشاورزي ،روش موزون جمعپذير سلسله مراتبي ،فناوري اطالعات و ارتباطات ،مناطق روستايي

مقدمه و بررسی منابع

فناوريهاي پيشرفته امروزه بهعنوان يکي از شاخصهاي اصلي رشد ،توسعه و اعتالي کشورها محسوب میيشیوند
-1دانشجوي دکتري آموزش و ترويج کشاورزي دانشگاه تربيت مدرس (نويسنده مسئول)
 -2استاد گروه آموزش و ترويج کشاورزي دانشگاه تربيت مدرس
 -3استاد گروه اقتصاد دانشگاه تهران
 -4دانشيار گروه ترويج و آموزش کشاورزي دانشگاه تربيت مدرس
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و محروميت يک کشور از اين فناوريها و نداشتن زمينه و پايه براي پژوهش و تحقيیق در ايین زمينیه ،آنهیا را در
سطح کشورهاي درحالتوسعه يا کمتر توسعهيافته قرار ميدهد .در هر کشور ،وجود ظرفيتها و قابليتهاي علمیي
و پژوهشي که از آن تحت عنوان تحقيق و توسعه ياد ميشود ،دستيابي به اينگونه فنیاوريهیا را ممکین و ميسیر
ميسازد .نگاهي به تحوالت رخداده طي سه دهه اخير ،از وجود تفیاوتهیاي اساسیي در ايین رويیدادها نسیبت بیه
گذشته حکايت دارند .اين تفاوتها را ميتوان به انقالبي مربوط دانست که از آن تحت عنوان انقالب اطالعیات و
ارتباطات ياد ميشود .وقوع اين انقالب ،جهان را وارد عصر جديیدي نمیود کیه عصیر اطالعیات و ارتباطیات نیا
گرفت .اين امر مرهون عامل "فناوري اطالعیات و ارتباطیات" اسیت .فنیاوري اطالعیات و ارتباطیات بیه هیر نیوع
دستگاه ارتباطي يا برنامیه نظيیر راديیو ،تلويزيیون ،تلفین ،رايانیه ،نیر افیزار ،سیختافزارهیاي شیبکه ،سيسیت هیاي
ماهوارهاي و نظير آن اطالق ميگردد .مجموعیه ايین امکانیات ،دسیتيیابي مطلیوب بیه اطالعیات ،هخيیرهسیازي،
پردازش ،ارائه و انتقال اطالعات را فراه ميآورد .فناوري اطالعیات و ارتباطیات بیه جايگیاه برجسیته اطالعیات،
دستگاههاي هخيرهسازي و پردازش اطالعات و دستگاههاي انتقال و دستيابي به اطالعیات تککيید دارد .طیي دهیه
گذشته توسعه فناوري اطالعات و ارتباطات در گستره جهاني سرعت قابلتیوجهي داشیته اسیت .گسیترش فنیاوري
اطالعات از جهات مختلف بر توسعه اقتصادي تیکیير میيگیذارد .رشید اقتصیادي و بهیرهوري ازجملیه مؤلفیههیاي
شناختهشده و مه در زمينه توسعه اقتصادي هستند .فناوري اطالعات و ارتباطات از طريق بهبیود بهیرهوري عوامیل
مختلف توليد و سرريزشدن بر رشد اقتصادي ،به توسعه اقتصادي کمک ميکنید .در جوامیع درحیالتوسیعه ،نفیوه
اين فناوري در نواحي مختلف شهري يکسان نيست .عالوه بر اين تفاوت قابلمالحظهاي در ايین زمينیه بیين منیاطق
شهري و روستايي مشاهدهشده است .در ادبيات نظري ،تیکیير فنیاوري اطالعیات و ارتباطیات بیر رشید اقتصیادي و
بهرهوري مثبت ارزيابي گرديده است.
ازجمله مباحث مهی در ايین زمينیه چگیونگي تکیيرپیذيري بخیشهیاي مختلیف اقتصیادي از فنیاوري فیوق
ميباشد .ازاينرو ،الز است بررسيهايي به تفکيک زير بخشهاي اقتصادي صیورت پیذيرد .در بیين بخیشهیاي
مختلف اقتصادي ،بخش کشاورزي به دليل مسئوليت خطيري که در امر توليد مواد غذايي و تیکمين امنيیت غیذايي
در جوامع مختلف بر عهده دارد از اهميت خاص و ويژهاي برخوردار است .ازاينرو ،مقاله حاضر بیه بررسیي تیکیير
فناوري اطالعات و ارتباطات بر توسیعه کشیاورزي پرداختیه اسیت .از سیوي ديگیر ،امکانیات مربیوط بیه فنیاوري
اطالعات و ارتباطات مناطق روستايي کشور ،ازنظر دستيابي به امکانات فوق رتبهبندي شدهاند.
چگونگي تکیيرگذاري فنیاوري فیوق بیر شیاخصهیاي توسیعه ،موردتوجیه محققیين در کشیورهاي مختلیف
قرارگرفته است Badescu and Garces-Ayerbe (2009) .تکیير سرمايهگذاري در فناوري اطالعیات را بیر بهیره-
وري نيروي کار در بنگاههاي اسپانيا مورد تجزيهوتحليل قراردادند .براي اين منظیور  341بنگیاه توليیدي بیا انیدازه
متوسط براي دوره  1334-1338انتخاب و موردبررسي قرار گرفتند .براي ارزيابي سه سیرمايه فنیاوري اطالعیات
در بهرهوري نيروي کار ،از تابع توليد کاب -داگالس استفادهشده اسیت .نتیايج بیهدسیتآمیده از پنیل بنگیاههیاي
نماينده ،بيانگر مثبت و معنيدار بودن سرمايهگذاري انجا شده بر روي فناوري اطالعات ،بر بهرهوري نيیروي کیار
در اين دوره زماني بوده است Seo et al., (2009) .ارتباط بين سرمايهگذاري بر فنیاوري اطالعیات و ارتباطیات و
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مجله پژوهشهای اقتصاد روستا

رشد اقتصادي را براي يک نمونه متشکل از  23کشور در دهه  1331آزمیون کردنید .نتیايج نشیان داد کیه ارتبیاط
مثبتي بين سرمايهگذاري بر فناوري اطالعات و ارتباطات با رشد اقتصادي وجود دارد.
) Choi and Hoon Yi (2009تکیير کاربرد اينترنت بهعنوان يکي از شاخصهاي توسعه فنیاوري اطالعیات و
ارتباطیات را بییا بهییرهگيییري از پنیل مربییوط بییه  215کشییور بییراي دوره زمیاني  1331تییا  2111بییر رشیید اقتصییادي
موردبررسي قراردادند .ازآنجاييکه اينترنت سهمي در سیرريز شیدن دانیش در داخیل کشیورها دارد ،افیزايش در
کاربرد آن در يک کشور تکیير مثبتي بر رشد اقتصادي دارد.
) Kanamori and Motohashi (2005منابع رشد اقتصادي را در دو کشیور ااپین و کیره بیراي دوره زمیاني
 11387تا  ،2114با تکيه بر نقش فناوري اطالعیات و ارتباطیات و بیر پايیه میدل Jorgenson and Motohashi
) (2005با ه مقايسه نمودهاند .نتايج بهدستآمده نشان داد در هر دو کشور موردبررسي ،صنعت فناوري اطالعات
يک منبع مه رشد اقتصادي و بهرهوري از رويکرد محصولي است .عالوه بر اين سرمايهگذاري فعیال در فنیاوري
اطالعات ،مشارکت قابلتوجهي در رشد اقتصادي دارد.
) Harchaoui et al., (2002تکیير فناوري اطالعات و ارتباطات را بیر رشید اقتصیادي در دو کشیور کانیادا و
اياالتمتحده آمريکا در دهه  1331ميالدي بررسي و با يکديگر مقايسه نمودند .نتايج بهدسیتآمیده نشیان داد کیه
فناوري اطالعات و ارتباطات در هر دو کشور مذکور بيشترين سه را در رشد خیدمات سیرمايهاي داشیته اسیت و
رشد اين خدمات به رشد اقتصادي کمک ميکند .البته اين نرخ رشد در کانادا کمتر از اياالتمتحده آمريکا بیوده
است .در ايران نيز ) Moshiri and Nikpoor (2007تکیير فناوري اطالعات و ارتباطات و سیرريز آن را بیا اسیتفاده
از يییک مییدل رشیید درونزا بییراي  13کشییور جهییان طییي دوره  1333-2113مییورد ارزيییابي قراردادنیید .نتییايج
بهدستآمده از برآوردها نشان داد که فناوري اطالعات و ارتباطات تیکیيري مثبیت و معنیيدار بیر رشید بهیرهوري
نيروي کار دارد اما اين تکیير در کشورهاي توسعهيافته بيشتر از کشورهاي کمتر توسعهيافته است.
در کشور ايران نيز بررسي هايي در خصیوص تیکیير فنیاوري اطالعیات و ارتباطیات بیر شیاخصهیاي توسیعه
انجا شده است Mahmoodzade and Asadi (2007) .با استفاده از تابع توليد گسترشيافته براي موجودي سرمايه
فناوري اطالعات و ارتباطات ،تکیير فناوري اطالعیات و ارتباطیات را بیر بهیرهوري نيیروي کیار در ايیران ارزيیابي
نمودند .نتايج بهدستآمده نشان داد بهرهوري کل و سرمايه غير فناوري اطالعات و ارتباطات بيشیترين تیکیير را بیر
بهرهوري نيروي کار در اقتصاد ايران دارند.
) Albadawi and Keramati (2004با اشاره به اين موضوع کیه در بسیياري از بررسیيهیاي انجیا شیده در
خصوص ارتباط بين فناوري اطالعات و ارتباطات ،با بهرهوري نتايج معکوسیي بیهدسیتآمیده ،بیر لیزو توجیه بیه
سرمايهگذاريهاي سازماني مکمل در کنار سرمايهگذاري روي فناوري اطالعات و ارتباطات تککيد نمودهاند.
) Komijani and Mahmoodzadeh (2006بیا اسیتفاده از روش تصیحيح خطیاي بیرداري ،سیه فنیاوري
اطالعات و ارتباطات را از رشد اقتصادي ايران در دوره زماني  1338-82محاسبه نمودند .نتايج بهدستآمده نشیان
داد سرمايه غير فناوري اطالعات و ارتباطیات عمیده تیرين سیه را در رشید اقتصیادي ايیران داشیته اسیت .کشیش
توليدي فناوري اطالعات و ارتباطات  1/15و ازنظر آماري معنيدار گزارششیده اسیت؛ کیه نشیان میيدهید سیه
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فناوري فوق در رشد اقتصادي کشور  5درصد ميباشد .مطالعات انجا شده اشاره بیر نقیش غيرقابیلانکیار فنیاوري
اطالعات و ارتباطات بر رشد اقتصادي و بهرهوري کل عوامل توليد در اقتصاد ،در جوامع مختلف دارد.
اقتصاد روستايي ميتواند از کاربرد فناوري اطالعات و ارتباطات از طريق تککيد بر توليد ،مصرف و خیدمات
اجتماعي در مناطق روستايي منتفع گردد ) .(Malhotra, 2001دادهها ،اطالعات و دانش نهتنها اصليترين نهیادههیا
و سرمايهها در توسعه روستايي محسوب ميشوند بلکه توسیعه فنیاوري اطالعیات و ارتباطیات در منیاطق روسیتايي
ميتواند ایرات فراواني را در بهبود وضعيت اجتماعي و اقتصادي زندگي روستاييان داشیته باشید (Motiee et al.,

) .2010درصورتيکه مداخالت فناوري اطالعیات و ارتباطیات بتوانید پاسیخگوي نيازهیاي بیومي و تنظیي مجیدد
سيست هاي دانش سنتي مناطق روستايي باشد ،اطالعرساني روستايي همچنين میيتوانید امکیان دسیتيابي بیه توسیعه
پايدار را در اين مناطق فراه نمايد ) .(Malhotra et al., 2005از سیوي ديگیر ،اطالعیات ،محیور اسیتراتژيهیاي
ترويج در آينده محسوب مي شیوند و سيسیت اطالعیات و دانیش کشیاورزي کیه توسیط بانیک جهیاني و سیازمان
خواروبار جهاني توسعهيافته است ،کشاورزان را در مرکز فرآيند تبادل اطالعات قرار داده است ).(Rivera, 2001

ازجمله عوامل مه و اساسي در زمينه توسعه دانش ،انتقال دانش از طريق آموزشهیاي رسیمي و غيیررسیمي
است .گسترش فناوري اطالعات و ارتباطات ،پتانسيل بالقوه بيشتري را در راستاي حمايت و افزايش آمیوزشهیاي
رسمي و غيررسمي در راستاي توسعه فراه ميکند .فناوري اطالعات و ارتباطات ميتواند کارکردهاي میؤیري را
در فعاليتهاي کسبوکارهاي توليدي و فرآوري در مناطق روستايي داشته باشد اگرچه داشتن اطالعات بهتنهیايي
و بدون ارائه کمکهاي تکنيکي به کشاورزان ،آنها را قادر به حل مشکالت مالي و ساختاري خود نخواهد نمیود
).(Gollakota, 2008

چنانچه از مرور مطالعات برميآيید فنیاوري اطالعیات و ارتباطیات میيتوانید اییرات مثبتیي را در جنبیههیاي
مختلف زندگي روستاييان و درنتيجه توسعه روستايي بر جاي بگذارد .ازاينرو دولتها در جوامیع مختلیف تیالش
ميکنند تا اين فنّاوري را براي تما گروهها و بخشهاي مختلف جمعيتي قابلدسترس و قابلاسیتفاده نماينید؛ زيیرا
اغلب جوامع درحالتوسعه با تهديد شکاف ديجيتالي در حیال رشید بیين کشیور خیود بیا کشیورهاي توسیعهيافتیه
مواجهاند و اگر آن را شناسايي و برطرف نکننید ،دچیار عقیبمانیدگي میيشیوند ).(Hanafizadeh et al., 2007

نگراني مشابهي در داخل کشورها خصوصاً بين مناطق شهري و روسیتايي وجیود دارد .در صیورت ناديیده گیرفتن
شکاف ديجيتالي بين مناطق شهري با مناطق روسیتايي ،ايین منیاطق از مزايیاي سياسیتهیاي توسیعه ،بیيبهیره و يیا
ک بهره شده و فاصله بين شهر و روستا افزايش مييابد .از سوي ديگر اختالف بين مناطق روسیتايي در بهیرهگيیري
از امکانات فناوري اطالعیات و ارتباطی ات ،سیبب رشید نیامتوازن منیاطق روسیتايي در داخیل کشیورها میيگیردد.
بهمنظور دستيابي به رشد متوازن و همه جانبیه در منیاطق روسیتايي الز اسیت وضیعيت روسیتاهاي مختلیف ازنظیر
دستيابي به امکانات مربوط به فناوري اطالعات و ارتباطات ،ارزيابي و نقاط ضعف شناسايي و سياستگذاريهیاي
الز براي بهبود و اصالح شرايط آنها انجا گيرد .رتبهبندي مناطق روستايي ازنظر دسترسي به امکانات فوق میي-
تواند در دستيابي به اين مه مؤیر باشد.

11

سال اول ،شماره  ،1پاییز 1131

مجله پژوهشهای اقتصاد روستا

مواد و روشها
تأثیر فناوری اطالعات و ارتباطات بر توسعه بخش کشاورزی در ایران

با توجه به اهميت جايگاه فناوري اطالعات و ارتباطیات بیهعنیوان يیک فنیاوري جديید در امیر توسیعه ،در تحقيیق
حاضر تکیير گسترش فناوري اطالعات و ارتباطات بر رشد بخش کشاورزي و بهرهوري کل عوامیل توليید در ايین
بخش ،با استفاده از مدلهاي اقتصادسنجي موردبررسي قرارگرفته است .براي اين منظور شاخص مربوط به فناوري
اطالعات و ارتباطات محاسبه و سپس تکیير شاخص مذکور بر متغيرهیاي میذکور ارزيیابيشیده اسیت .نقطیه آغیاز
فناوري اطالعات و ارتباطات به پست و تلگراف برمیيگیردد .بیهتیدريج دامنیه ارتباطیات بیا گسیترش شیبکههیاي
راديويي ،تلويزيوني و درنهايت مخابراتي توسعه يافت .تلفنهاي یابت و همراه و به دنبال آن شیبکههیاي اينترنتیي،
جديدترين اشکال فناوري ارتباطات و اطالعات است .با توجه به سیير تکیاملي فیوق ،شیاخص مربیوط بیه فنیاوري
اطالعات و ارتباطات در مناطق روستايي محاسبهشده است .براي اين منظور ،با توجه به بررسیيهیاي بیهعمیلآمیده
توسط کارشناسان ارتباطات و فناوري اطالعات از ميانگين وزني مؤلفههاي تعداد تلفنهاي مشغول بیه کیار ،دفیاتر
پست روستايي ،صندوقهاي پستي در مناطق روستايي ،ايستگاههاي راديويي و تلويزيوني ،فرستندههاي راديیويي و
تلويزيوني ،نقاط روستايي داراي تلفن ،ضريب نفوه تلفن یابت و همراه ،بهعنوان شاخصهیاي فنیاوري اطالعیات و
ارتباطات در اين منیاطق اسیتفادهشیده اسیت .بیراي بررسیي تیکیير فنیاوري اطالعیات و ارتباطیات بیر رشید بخیش
کشاورزي ،تکیير شاخص محاسبهشده در مرحله قبل بر تابع رشد مربوط بیه بخیش کشیاورزي ارزيیابيشیده اسیت.
براي اين منظور از مدل رشد سولو استفاده گرديده است.
( )1





Yt  A.K t .Lt

در رابطه ( Y )1ميزان توليد ،تابعي از  kسرمايه و  Lنيروي کار ميباشد β .و αبه ترتيب نشاندهنیده ضیرايب سیه
توليدي عامل نيروي کار و سرمايه است .شکل لگاريتمي اين تابع بهصورت رابطه ( )2است:
( )2

LNYt  at  LNLt  LNK t

با واردکردن لگاريت طبيعي شاخص مربوط به فناوري اطالعات و ارتباطات به رابطه  2و برآورد آن ،ميتوان تکیير
فناوري اطالعات و ارتباطات و سه آن را بر رشد بخش کشاورزي ،با توجه به مقیدار ضیريب بیرآوردي ارزيیابي
نمود .اگر توليد تابعي از موجودي سرمايه و نيروي کار در نظر گرفته شود ،بیدون حویور منیابع طبيعیي ،میيتیوان
ارزشافزوده را بهجاي ميزان محصول در تابع توليد قرار داد .تابع برآوردي بهصورت رابطه ( )3خواهد بود.
()3

) LN (VA)  at  LNLt  LNK t  LN ( ICT

در رابطه ( LNL ،LN(VA) ،)3و ،LNKبه ترتيب لگاريت طبيعي ارزشافزوده در بخش کشیاورزي ،کیل شیاغلين
بخش کشاورزي و موجودي سرمايه در اين بخش ميباشد ،LN (ICT).نيز بيانگر لگاريت طبيعیي شیاخص مربیوط
به فناوري اطالعات و ارتباطات در بخش کشاورزي ميباشد.
در ادامیه تیکیير فنییاوري اطالعیات و ارتباطیات بییر رشید بهییرهوري کیل عوامیل توليیید در بخیش کشییاورزي
16
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بررسيشده است .ازآنجیاييکیه هیدف تحقيیق حاضیر ،محاسیبه رشید بهیرهوري کیل عوامیل توليید بیراي بخیش
کشاورزي ميباشد ،از شيوه مطلق محاسبه استفادهشده است .در ايین روش از فیر تعمیي يافتیه تیابع توليید کیاب-
داگالس استفاده گرديده است .در ابتدا سه نهادههاي بهکاررفته در توليد محاسبه ميگیردد تیا آشیکار شیود چیه
ميزان از رشد محصول بهواسطه رشد نهادههاي ورودي و چه ميزان بهواسطه رشد بهرهوري کل عوامل توليید بیوده
است .براي اين منظور الز است کششهاي نهادهاي هر يک از عوامل توليد بهکاررفته در توليد محصول محاسیبه
گردد .ازآنجاييکه برآورد کششها بر اساس تابع توليد انجا ميگيرد ،مناسبتیر ايین اسیت کیه از تیابع توليیدي
استفاده شود که بتواند کششهاي نهادهاي مربوط به هر يک از عوامل توليید را بیه تفکيیک و بیهصیورت مسیتقي
ارائه کند .ازاينرو ،مناسبتترين فر تابع توليد ،تابع کاب-داگالس ميباشد .شکل لگاريتمي تابع فوق بیهصیورت
زير است.
LNQt  at  LNLt  LNK t

( )4

از تخمين رابطه ( ،)4کشش نهادهاي براي هر يک از عوامل توليد محاسبه ميگردد .مقیادير بیهدسیتآمیده ،بیراي
محاسبه رشد مطلق بهرهوري مورداستفاده قرار ميگيرند .بهمنظیور محاسیبه رشید بهیرهوري کیل عوامیل توليید در
بخش کشاورزي ،از رابطه ( )7استفادهشده است.
( )7

TFP
Q L
Q K
Q
. .l 
. .k 
t
L Q
K Q

t 

 t  Q   .l   .k

در رابطه ( α ،)7و βبه ترتيب کشش نيروي کار و سرمايه در بخش موردبررسیي هسیتند .بیهمنظیور دسیتيیابي بیه
سطوح مختلف بهرهوري کل عوامل توليد ،الز است از شاخص حسابي محاسبه بهرهوري کل استفاده شود .بیراي
اين منظور شاخص مربوط به محاسبه بهرهوري کل بهصورت رابطه ( )1تعمي يافته است:
()1

Q
 .L   .K

TFPt 

با استفاده از رابطه شماره ( ،)1ميتوان سطوح بهرهوري کل عوامل توليد براي بخش کشاورزي را براي سیالهیاي
مختلف محاسبه نمود .بهمنظور بررسي تکیير عامل فناوري اطالعات و ارتباطات بر بهرهوري کیل عوامیل توليید ،از
يک مدل اقتصادسنجي دومتغيره استفادهشده است .در اين مدل ،عامل بهرهوري کل عوامل توليید بیهعنیوان متغيیر
درونزا و لگاريت طبيعي شاخص فناوري اطالعات و ارتباطات بهعنوان متغير برونزا در نظر گرفتهشده اسیت .ايین
مدل را ميتوان بهصورت رابطه ( )5بيان کرد:
( )5

TFPt  c  aLN ( IT )  bT

دادههاي موردنياز براي برآورد توابع فوق از منابع مختلفي همچون بانک مرکزي جمهوري اسیالمي ايیران ،پايگیاه
اطالعاتي مرکز آمار ايران ،سالنامههاي آماري سیالهیاي مختلیف و پايگیاه اطالعیاتي سیازمان خواروبیار جهیاني،
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شرکت مخابرات جمهوري اسالمي ايران و شرکت پست جمهوري اسیالمي ايیران بیراي دوره زمیان 1311-1385
جمعآوريشده است.
رتبهبندی مناطق روستایی ازنظر دستیابی به امکانات فناوری اطالعات و ارتباطات

در زمينه فناوري اطالعات و ارتباطات شاخصهیاي مختلفیي وجیود دارد؛ امیا بیه دليیل کمبیود آمیار و اطالعیات،
شاخصهاي بکار گرفتهشیده در کشیورها و مطالعیات مختلیف متفیاوت اسیت ) .(Hanafizadeh et al., 2007در
مطالعه حاضر تعداد تلفن هاي مشیغول بیه کیار ،دفیاتر پسیت روسیتايي ،صیندوقهیاي پسیتي در منیاطق روسیتايي،
ايستگاههاي راديويي و تلويزيوني ،فرستندههاي راديويي و تلويزيوني ،نقیاط روسیتايي داراي تلفین ،ضیريب نفیوه
تلفن یابت و همراه ،بهعنوان شاخصهاي فناوري اطالعات و ارتباطات در اين مناطق در نظر گرفتهشدهانید .روش-
هاي مختلفي براي رتبهبندي گزينهها بر اساس معيارهاي مطلوب وجیود دارد .نظيیر روش تخصیيص خطیي ،روش
برنامهريزي خطي براي تجزيهوتحليل چند معياره ،تحليل سلسله مراتبي ،تاکسیونومي و .1TOPSISروش TOPSIS

داراي مزاياي متعددي ازجمله دخالت همزمان معيارهاي کمي و کيفي در ارزيابي ،امکان کیاربرد قابیلتیوجهي از
معيارها ،امکان بررسي نحوه پاسیخگويي سيسیت درنتيجیه تغييیر اطالعیات ورودي ،کیاربرد روابیط مناسیب بیراي
نرماليزهکردن اطالعات بوده و بيشیتر موردتوجیه محققیان قیرار دارد ) .(Malekzadeh, 2008ازايینرو در مطالعیه
حاضر از روش فوق براي رتبهبندي کردن استانها استفادهشده است .در اين روش ،مرتب کردن گزينهها بیا توجیه
به درجه نزديکي به ايده آل يا وضعيت مطلوب انجا ميگيرد ،اولويتبندي در اين روش بهوسيله تطبيق به جیواب
ايدهآل اجرا ميشود .بهعبارتديگر فاصله يک گزينه از نقطه ايدهآل مثبت و منفي سنجيده ميشود .سپس گزينیه-
اي که داراي کمترين فاصله ايدهآل مثبت و داراي بيشترين فاصله از ايدهآل منفي باشد ،مقا اول را کسب کرده و
بر همين اساس ساير گزينهها نيز مرتب ميشوند .اين روش ماتريس ،تصميمي را مطابق رابطه ( )8ارزيابي میيکنید
که شامل  mگزينه و  nشاخص است:
𝑛𝑥1
⋮
𝑛𝑖𝑥
⋮
] 𝑛𝑚𝑥

()8

⋯
⋮
…
⋮
…

𝑥12
⋮
𝑥𝑖2
⋮
𝑥𝑚2

𝑥11
⋮
𝑥
𝐷 = 𝑖1
⋮
[𝑥𝑚1

در ماتريس فوق  xijمقدار عددي بیهدسیتآمیده از گزينیه  iا را بیا شیاخص  jا نشیان میيدهید .تمیا معيارهیاي
واردشده در ماتريس تصمي گيري ،وزن يکساني ندارند ازاينرو الز است وزن هريک از معيارهاي فوق محاسیبه
گردد .براي اين منظور الز است در ابتدا مقیادير واردشیده در میاتريس نرمیال گیردد تیا مقيیاسهیاي موجیود در
ماتريس تصمي بدون مقياس گردند .براي محاسبه ماتريس تصمي گيري نرمال شده روشهاي زيادي وجیود دارد.
در مطالعه حاضر براي دستيابي به هدف فوق ،هرکدا از مقادير بر اندازه بیردار مربیوط بیه همیان شیاخص تقسیي
ميشود .هر درايه  rijاز ماتريس تصمي نرماليزه شده  ،Rاز رابطه ( )3به دست ميآيد:
- Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution
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xij

( )3

2
√ ∑m
i=1 xij

= 𝑟ij

ازآنجاييکه معيارهاي مختلف ،درجات اهميت متفاوتي دارند ،دادن وزنهاي يکسان به آنها در برآورد بر اعتبیار
نتايج تکیير منفي خواهد گذاشت؛ بنابراين مرحلیه بعید ،تعيیين وزن مربیوط بیه هیر يیک از معيارهیاي موردمطالعیه
ميباشد .تعيين وزن براي متغيرها از روشهاي مختلفي نظير آنتروپي linmap ،و بردار ويیژه امکیانپیذير اسیت .در
مطالعه حاضر از روش آنتروپي براي تعيين وزن معيارهاي مختلف استفادهشده است .در اين روش وزن هر يیک از
معيارها با استفاده از روابط ( )11و ( )11محاسبه ميگردد:
rij
𝑝𝑖𝑗 = ; ∀i, j
bj

()11
()11

𝑚

𝑗∀ ; 𝑗𝑖𝑟 ∑ = 𝑗𝑏
𝑖=1
𝑚

𝑗∀ ; ] 𝑗𝑖𝑝𝑛𝐿 𝐸𝑗 = −𝑘 ∑[𝑝𝑖𝑗 .
𝑖=1

در رابطه (،)11

1
)𝑚(𝑁𝐿

= 𝑘 است و  mتعداد معيارهاي موردبررسي است .عد قطعيیت نيیز بیا اسیتفاده از رابطیه

( )12محاسبه ميشود:
()12

𝑗∀ ; 𝑗𝐸 dj = 1 −

بهاينترتيب وزن هر يک از متغيرها با استفاده از رابطه ( )13قابلمحاسبه خواهد بود.
()13

𝑛

𝑗𝑑
𝑗∀ ; = 𝑗𝑊 𝑗𝑑 ∑ = 𝑒
𝑒
𝑗=1

در رابطه ( n ،)13تعداد شاخصها يا معيارها است .مرحله بعد شناسايي پاسخهاي ايده آل مثبت و منفیي اسیت .در
روش  TOPSISبهترين پاسخ و برترين گزينه ( )A+بهعنوان گزينهاي انتخاب ميشیود کیه شیامل بیاالترين مقیادير
معيارها باشد و بهصورت رابطه ( )14بيان ميشود:
()14

} 𝐴+ = {(max𝑉𝑖𝑗 |𝑗 ∈ 𝐽), (𝑚𝑖𝑛𝑉𝑖𝑗 |𝑗 ∈ 𝐽, )|𝑖 = 1,2, … 𝑚} = {𝑉1+ , 𝑉2+ , … 𝑉𝑛+

بدترين پاسخ و ک ایرترين گزينه ( )A-شامل کوچکترين مقادير است کیه بیا اسیتفاده از رابطیه ( )17بیه دسیت
ميآيد.
()17

} 𝐴+ = {(min𝑉𝑖𝑗 |𝑗 ∈ 𝐽), (𝑚𝑎𝑥𝑉𝑖𝑗 |𝑗 ∈ 𝐽, )|𝑖 = 1,2, … 𝑚} = {𝑉1− , 𝑉2− , … 𝑉𝑛−

در روابط ( )14و ( J ،)17بيانگر  jهاي مربوط به مطلوبترين شاخصها و  jبيانگر  jهاي مربوط به نیامطلوبتیرين
شاخصها است .مرحله بعد ،تعيين فاصله هر گزينه از گزينه يا پاسخهیاي ايیدهآل منفیي و مثبیت اسیت .محاسیبه و
تعيين اين فاصله با استفاده از روش فواصل اقليدسي انجا ميگيرد .بهترين و بیدترين پاسیخهیا بیر مبنیاي موقعيیت
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آنها نسبت به مطلوبترين و نامطلوبترين شاخصها با استفاده از روابط ( )11و ( )15تعيين ميگردند:
()11

+ 2 0.5
d+
i = 1,2, … , m
} ) 𝐽𝑉 i = {(𝑉𝑖𝑗 −

()15

− 2 0.5
d−
i = 1,2, … , m
} ) 𝐽𝑉 i = {(𝑉𝑖𝑗 −

تعيين اولويت گزينهها بر اساس نزديکي نسبي به پاسخ ايدهآل صورت ميگيرد .معيار فوق با استفاده از رابطه ()18
محاسبه ميگردد:
()18

𝑑𝑖+
𝐶𝐿 = +
𝑑𝑖 + 𝑑𝑖−

در رابطه ( CL ،)18بيانگر نزديکي نسبي به پاسخ ايدهآل است که مقدار آن بين صفر و يک خواهید بیود .هیر چیه
مقدار فوق بزرگتر باشد ،اولويت گزينه فوق باالتر است.
عالوه بر روش فوق ،در اين مطالعه از روش ديگري موسو به روش میوزون جمیعپیذير سلسیله مراتبیي 1نيیز
براي رتبهبندي مناطق روستايي اسیتانهیا اسیتفادهشیده و نتیايج بیهدسیتآمیده از دو روش بیاه مقايسیه شیدهانید.
رتبهبندي درروش با توجه به بردار ارجحيت انجا ميگيرد .تعيين بیردار مزبیور مسیتلز محاسیبه وزن هیر يیک از
معيارها است .براي اين منظور ارقا هر ستون با استفاده از رابطه ( )13نرمال شدهاند.
𝑗𝑖𝑟

()13

𝑚∑
𝑗𝑖𝑟 𝑖=1

= 𝑗𝐶

بهاينترتيب میاتريس ارجحيیت از سیطح سیو بیه دسیت خواهید آمید .بیردار ارجحيیت از سیطح دو همیان وزن
شاخصها است که با استفاده از روش آنتروپي محاسبهشده است .تعيين بردار ارجحيت (اولويتبنیدي) بیا اسیتفاده
از رابطه ( )21محاسبه ميگردد.
()21

𝑊 = 𝑤 3. 𝑤 2. 1

دادههاي بکار رفته در اين بخش از مطالعه شامل ،تعداد صندوقهاي پستي ،تعداد دفاتر و باجههیاي پسیتي ،تعیداد
ايستگاههاي راديويي و تلويزيوني ،تعداد فرستندههاي راديويي و تلويزيوني و ضريب تلفنهیاي یابیت و همیراه در
مناطق روستايي  31استان کشور در سال  1385مي باشید کیه از منیابع مختلفیي شیامل مرکیز آمیار ايیران ،شیرکت
مخابرات جمهوري اسالمي ايران و شرکت پست جمهوري اسالمي ايران جمعآوريشده است.
نتایج و بحث
 -1تأثیر فناوری اطالعات و ارتباطات بر توسعه بخش کشاورزی در ایران
 -1-1بررسي تکیير فناوري اطالعات و ارتباطات بر رشد بخش کشاورزي

بهمنظور بررسي تکیير فناوري اطالعات و ارتباطات بر رشد بخش کشاورزي ،الز است رابطه ( ،)3بیرآورد گیردد.
ازآنجاييکه دادههاي موجود از نوع دادههاي سري زماني هسیتند ،قبیل از بیرآورد الز اسیت پايیايي هیر يیک از
1

-Hierarchical Additive Weighting Method
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متغيرهاي واردشده در مدل بررسي شود .براي اين منظور از آزمون ديکي -فولر استفادهشده است .آمیاره ديکیي-
فولر با يکبار تفاضل گيري با حوور عرض از مبدأ و روند زماني براي متغيرهاي ارزشافزوده ،موجودي سرمايه،
شاغلين بخش کشاورزي و شاخص مربیوط بیه فنیاوري اطالعیات و ارتباطیات بیه ترتيیب  2/55 ،-3/23 ،-3/11و
 -3/18ميباشد .تمامي آمارههاي فوق در سطح  31درصد معنيدار ميباشند .بهاينترتيب فرض صفر وجیود ريشیه
واحد نقض شده و تفاضل مرتبه اول متغيرها پايا ميباشد .ازآنجاييکه درجه جمعیي تمیا متغيرهیا يکسیان اسیت،
استفاده از روش حداقل مربعات معمولي براي برآورد مدل فیوق بالمیانع میيباشید ازايینرو رابطیه ( )3بیهصیورت
معادله ( )8برآورد گرديد.
LN ( AV )  1 / 09  0 / 73.LNLt  0 / 03.LNK t  0 / 007.LN ( ICT )  0 / 35.LN ( AV ( 1 ))  0 / 02.T

()8
))0.47

()2.8

()2.49

()2.2

()2.22

)(3.7

مقادير گزارششده در داخل پرانتز بيانگر آماره  tميباشند .با توجه به مقادير فوق ،تمامي ضرايب برآوردي بهجیز
عرض از مبدأ تکیيري مثبت و معنيدار بر رشد بخش کشیاورزي دارنید .بیا توجیه بیه تعريیف کشیش و روشهیاي
متداول محاسبه آن ،ضرايب برآوردي در مدل فوق بيانگر کشش مربوط به متغيرهاي مدل میيباشیند .بیا توجیه بیه
کشش متغير مربوط به فناوري اطالعات و ارتباطات ،يک درصد افیزايش سیرمايهگیذاري در فنیاوري اطالعیات و
ارتباطات و بهبود شاخص مربوط به آن 1/115 ،درصد رشد بخش کشاورزي را افزايش ميدهید .ايین افیزايش بیه
اين دليل است که گسترش کاربرد فناوري اطالعات و ارتباطات در بخش کشاورزي از طريق ارتقاء سطح آگاهي
کشاورزان درزمينهي مصرف نهادهها ،شرايط جوي ،مديريت صحيح مزرعه ،آفات و بيمیاريهیا و خشیکسیالي،
ريسک توليدي را کاهش مي دهد .از سوي ديگر با فیراه شیدن امکیان فیروش اينترنتیي محصیول و يیا فیروش از
طريق بازار بورس و درنتيجه حذف و يا کاهش واسطهها و نيز انتقال بهموقع سيگنالهیاي بیازار بیه توليدکننیدگان،
ريسک قيمتي کاهش مييابد .با کاهش منابع ريسک در بخیش کشیاورزي ،ورود سیرمايه بیه ايین بخیش توليیدي
افزايش مييابد .با افزايش سرمايهگذاري ،توليد و درنتيجه ارزشافزوده ارتقاء مييابد کیه ايین بیه مفهیو افیزايش
رشد بخش کشاورزي است.
 -2-1بررسي تکیير فناوري اطالعات و ارتباطات بر بهرهوري کل عوامل توليد

بهمنظور بررسي تکیير فناوري اطالعات و ارتباطات بر بهرهوري کل عوامل توليد ،ابتدا با استفاده از رابطیه ( )4تیابع
توليد بخش کشاورزي برآورد شده است .معادله برآوردي بهصورت رابطه ( )3ميباشد:
()3

LN ( Qt )  1 / 73  1 / 11.LN ( K t )  0 / 06.LN ( Lt )  0 / 03.T

()5.19

()14.12

()-0.77( )2.04

مقادير گزارششده در داخل پرانتز بيانگر آماره  tمربوط به هر يک از متغيرها ميباشید .بیا توجیه بیه مقیادير فیوق
تمامي متغيرها بهجز عرض از مبدأ تکیيري مثبت و در سطح نسبتاً بااليي معنيدار بر توليد بخش کشاورزي دارند .با
توجه به معادله برآوردي ،کششهاي نهادهاي براي شاغلين و موجودي سرمايه در بخش کشاورزي به ترتيب برابیر
11
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با  1/11و  1/113ميباشند .با توجه به کششهاي نهادهاي برآورد شده و معادله شماره ( ،)7ميتوان رشد بهرهوري
کل عوامل توليد در بخش کشاورزي را محاسبه نمود .نتايج حاصل از بیرآورد نشیان میيدهید کیه بهیرهوري کیل
عوامل توليد تا سال  1358روند صعودي ماليمي داشته است .در سال  1353يک تکانه به بهرهوري کیل واردشیده
که بعد از يک سال مجدداً به روند قبلي خود برگشته است .همچنين در سیال  ،1382رونید بهیرهوري کیل عوامیل
توليد تحت تکیير شوک واردشده در اين سال ،دچار تغيير در عرض از مبدأ گرديده است.
براي بررسي تکیير فناوري اطالعات و ارتباطات بر بهرهوري کل عوامل توليد در بخش کشاورزي در ابتدا بیا
استفاده از رابطه ( ،)1سطوح مختلف بهرهوري در اين بخیش محاسیبه و پیسازآن رابطیه ( )5بیرآورد شیده اسیت.
رابطه فوق بهصورت معادله ( )11برآورد گرديده است:
TFPt  0 / 36  0 / 098LN ( IT )  0.06T

()11

()28.17

()4.29

()5.62

با توجه به مقادير گزارششده در داخل پرانتز که بيیانگر آمیاره  tمیيباشیند ،تمیامي متغيرهیاي واردشیده در میدل
تکیيري مثبت و در سطح بااليي معنيدار بر شاخص بهرهوري کل عوامل توليد دارند .ضريب بیرآوردي مربیوط بیه
متغير شاخص فناوري اطالعات و ارتباطات در مدل فوق نشان ميدهد با يک واحد افزايش در شاخص مربیوط بیه
فناوري اطالعات و ارتباطات بهواسطه افزايش سرمايهگذاري در اين بخش ،شاخص بهرهوري کل عوامل توليد در
بخش کشاورزي  1/138درصد بهبود مييابد .عمدهترين پيامد گسیترش فنیاوري اطالعیات و ارتباطیات ،آمیوزش
نيروي انساني و کمک به توسعه انساني است .ازآنجاييکه تمامي منیابع بکیار رفتیه در امیر توليید بیهوسیيله نيیروي
انساني ،مديريتشده و تخصيص مييابد ،ارتقاء سطح آگاهي آن ،کارايي اين عامل مهی توليیدي و سیاير عوامیل
توليد را بهبود ميبخشد.
-2رتبهبندی مناطق روستایی از نظر دستیابی به امکانات فناوری اطالعات و ارتباطات

بهمنظور دستيابي به هدف موردنظر الز است ابتدا ماتريس تصمي براي  31استان کشور و  11معيیار تعريیفشیده
تشکيل گرديد .سپس درايههاي ماتريس با استفاده از رابطه ( )2نرماليزه شده ،پسازآن وزن هر يیک از معيارهیا بیا
مجموعه روابط ( )4( ،)3و ( )7محاسبه شد .وزنهاي محاسباتي بیراي هیر معيیار در اسیتانهیاي کشیور در جیدول
شماره ( )1گزارششده است .پس از محاسبه وزن مربوط به هر يیک از معيارهیاي بکیار رفتیه در تحقيیق و ضیرب
بردار وزنها در ماتريس نرماليزه شده ،ماتريس موزون و نرماليزه شده به دست خواهد آمید .مرحلیه بعید شناسیايي
پاسخهاي ايدهآل مثبت و منفي است .براي اين منظور با اسیتفاده از روابیط ( )5و ( )8بیه ترتيیب بهتیرين و بیدترين
پاسخ تعيين ميگردد .مقادير  A+و  A-محاسبهشده در جدول شماره ( )2گزارششده است.
مرحله بعد محاسبه فاصله اقليدسي يا فاصله از بهتیرين و بیدترين پاسیخ اسیت .پیسازآن بیا اسیتفاده از (،)11
نزديکي نسبي به پاسخ ايدهآل محاسبهشده است .نتايج حاصیل از محاسیبه فواصیل اقليدسیي و نزديکیي نسیبي کیه
معيار نهايي براي رتبهبندي استانها با توجه به معيارهاي معرفيشیده میيباشید در جیدول ( )3گیزارششیده اسیت.
محاسبات انجا شده نشان مي دهید بیاالترين سیطح فنیاوري اطالعیات و ارتباطیات بیه ترتيیب بیه منیاطق روسیتايي
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استانهاي تهران ،خراسان رضوي و فارس تعلق دارد .در مقابیل منیاطق روسیتايي در اسیتانهیاي خراسیان شیمالي،
زنجان و ايال پايينترين سطح فناوري اطالعات و ارتباطیات را بیه خیود اختصیاص دادهانید .در ادامیه و بیهمنظیور
مقايسه روش  TOPSISبا روش  AHWابتدا وزن هر يک از معيارها با استفاده از رابطیه ( )13محاسیبهشیده اسیت.
سپس با استفاده از رابطه ( )21رتبه هر يک از استانها تعيين ميگردد .نتايج بهدستآمده از روش فیوق در جیدول
( )4گزارششده است.
جدول  -1مقدار آنتروپی و وزن هر معیار
Table1- Entropy quantity and weight of each criterion
عناوين Criteria

w

d

E

0.073

-0.26

1.262

دفاتر پست روستايي

0.091

-0.33

1.328

صندوق پستي روستايي

0.096

-0.35

1.345

ايستگاههاي راديويي

0.099

-0.36

1.359

فرستندههاي راديويي

0.106

-0.38

1.384

ايستگاههاي تلويزيوني

0.106

-0.38

1.384

فرستنده تلويزيون

0.058

-0.21

1.209

موبايل فعال

0.094

-0.34

1.339

مناطق روستايي داراي تلفن

0.112

-0.4

1.405

درصد نفوه تلفن همراه

0.113

-0.41

1.408

نرخ نفوه تلفن

Rural post offices
Rural mailbox
Radio stations
Radio transmitters
Television stations
TV transmitters
Mobile working

Rural areas with telephone

Percent mobile penetration

Phone penetration rate constant

منبع :يافتههاي تحقيق

Source: Research findings

نتايج بهدستآمده از روش فوق نشان ميدهد مناطق روستايي در استانهیاي تهیران ،خراسیان رضیوي و فیارس بیه
ترتيب بيشترين سطح فناوري اطالعات و ارتباطات را در اين روش نيز بیه خیود اختصیاص دادهانید کیه ايین نتیايج
مشابه نتايج بهدستآمده از روش  TOPSISميباشد .نتايج همچنين نشان ميدهد کمترين سطح مربوط بیه فنیاوري
اطالعات و ارتباطات بر اساس اين روش به ترتيب مربوط به استانهاي ق  ،خراسان شمالي و ايیال بیوده اسیت .در
مقايسییه بییا روش  ،TOPSISدر ايیین روش جايگییاه اسییتان قی از رتبییه  25درروش  TOPSISبییه رتبییه  31درروش
 AHWتنزل يافته است .درمجموع رتبه ساير استانها نيز تفاوت اندکي در مقايسه با روش قبل پيداکرده است.
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 مقدار آنتروپی و وزن هر معیار-2 جدول
Table2- Entropy quantity and weight of each criterion

عناوين

(حداکثرA+)

(حداقلA-)

Max(A+)

Min(A-)

Criteria

دفاتر پست روستايي

0.042

0.003

صندوق پستي روستايي

0.053

0.004

ايستگاههاي راديويي

0.038

0.005

فرستندههاي راديويي

0.04

0.004

ايستگاههاي تلويزيوني

0.034

0.003

فرستنده تلويزيون

0.038

0.002

موبايل فعال

0.047

0.001

مناطق روستايي داراي تلفن

0.034

0.003

درصد نفوه تلفن همراه

0.031

0.01

نرخ نفوه تلفن

0.029

0.01

Rural post offices
Rural mailbox
Radio stations

Radio transmitters
Television stations
TV transmitters
Mobile working
Rural areas with telephone
Percent mobile penetration
Phone penetration rate constant

 يافتههاي تحقيق:منبع

Source: Research findings

 رتبهبندی استان با توجه به فاصله اقلیدسی و نزدیکی-3 جدول
Table 3- Ranking of provinces with respect to the Euclidean distance and proximity

استان
province

تهران

رتبه
d-

d+

c*

Ranking

0.071

0.057

0.552

1

0.075

0.068

0.522

2

0.072

0.076

0.486

3

مازندران

0.056

0.076

0.426

4

سيستان و بلوچستان

0.062

0.092

0.405

5

آهربايجان شرقي

0.055

0.085

0.393

6

گيالن

0.054

0.084

0.391

7

Tehran

خراسان رضوي
Razavi Khorasan

فارس
Fars
Mazandaran
Sistan and Baluchestan
East Azarbaijan
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Gilan
8

0.382

0.088

0.054

کرمان

9

0.373

0.082

0.049

خوزستان

10

0.354

0.085

0.047

کرمانشاه

11

0.348

0.084

0.045

اصفهان

12

0.341

0.086

0.044

آهربايجان غربي

13

0.283

0.099

0.039

سمنان

14

0.275

0.093

0.035

اردبيل

15

0.272

0.096

0.036

همدان

16

0.265

0.096

0.035

کردستان

17

0.263

0.097

0.035

هرمزگان

18

0.241

0.1

0.032

يزد

0.239

0.1

0.031

لرستان

0.231

0.102

0.03

چهارمحال بختياري

0.23

0.099

0.03

بوشهر

22

0.23

0.096

0.029

گلستان

23

0.217

0.102

0.028

خراسان جنوبي

24

0.209

0.103

0.027

مرکزي

25

0.202

0.107

0.027

قزوين

26

0.196

0.103

0.025

کهکيلويه و بويراحمد

27

0.159

0.114

0.021

ق

28

0.15

0.108

0.019

ايال

29

0.143

0.108

0.018

زنجان

30

0.141

0.109

0.018

خراسان شمال

19
20
21

منبع :يافتههايتحقيق

Kerman
Khuzestan
Kermanshah
Isfahan
West Azarbaijan
Semnan
Ardabil
Hamedan
Kurdistan
Hormozgan
Yazd
Lorestan
Chahar Mahal va Bakhtiari
Bushehr
Golestan
South Khorasan
Markazi
Qazvin
Kohkiloye and BoyerAhmad

Source: Research findings
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 اولویت درجه و رتبه استان-4 جدول
Table 4 - Degree priority and province rank
استان
province

درجه اولويت

رتبه

Priority
degree

Ranking

تهران
Tehran

0.029

16

0.052

2

Golestan
همدان

0.028

17

0.05

3

Hamedan
يزد

0.027

18

0.046

4

Yazd
بوشهر

0.027

19

0.041

5

Bushehr
لرستان

0.027

20

0.04

6

Lorestan
خراسان جنوبي

0.025

21

0.039

7

South Khorasan
چهارمحال و بختياري

0.025

22

0.039

8

0.024

23

0.038

9

0.024

24

0.037

10

0.023

25

0.036

11

Qazvin
زنجان

0.021

26

0.036

12

Zanjan
ايال

0.019

27

0.031

13

Ilam
شمال خراسان

0.019

28

0.029

14

North Khorasan
ق

0.018

29

0.029

15

Qom

0.016

30

آهربايجان شرقي
East Azarbaijan
خوزستان
Khuzestan
سيستان و بلوچستان
Sistan and
Baluchestan
کرمان
Kerman
کرمانشاه
Kermanshah
آهربايجان غربي
West Azarbaijan
اصفهان
Isfahan
اردبيل
Ardabil
هرمزگان
Hormozgan
سمنان
Semnan

Ranking

Kurdistan
گلستان

گيالن
Gilan

Priority
degree

1

مازندران
Mazandaran

رتبه

0.055

فارس
Fars

province

درجه اولويت

کردستان

خراسان رضوي
Razavi Khorasan

استان

Chahar Mahal va
Bakhtiari
مرکزي
Markazi
کهکيلويه و بويراحمد
Kohkiloye and Boyer
Ahmad
قزوين

 يافتههايتحقيق:منبع

Source: Research findings
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نتایج و بحث

در تحقيق حاضر دو هدف دنبال شده است .يکي بررسي تکیير عامل فناوري اطالعات و ارتباطات بر توسیعه بخیش
کشاورزي و ديگري رتبهبندي مناطق روستايي ازنظیر دسیتيابي بیه امکانیات فنیاوري اطالعیات و ارتباطیات .بیراي
دستيابي به هدف اول تکیير عامل فوق بر شاخصهاي عمده توسعه شامل :رشد بخش کشیاورزي و رشید بهیرهوري
کل عوامل توليد مورد ارزيابي قرارگرفته و جهت تکمين هدف دو از روشي موسو بیه  TOPSISو روش میوزون
جمعپذير سلسله مراتبي استفادهشده است .نتايج به دست آمده نشان ميدهد فناوري اطالعات و ارتباطات بیر تمیا
شاخصهاي مذکور تکیيري مثبت و معنيدار داشته است .در اين بیين تکیيرپیذيري شیاخص بهیرهوري کیل عوامیل
توليد از فناوري فوق ،بيشتر از تکیيرپذيري رشد بخش کشاورزي ميباشید؛ بنیابراين شیکي نيسیت کیه ايین پديیده
نوظهور ،روند توسعه را تندتر کرده ،شکاف بين بخشهاي مختلف اقتصادي را در يک کشور و نيز کشیورهاي در
حال توسعه و توسعه يافته کاهش ميدهد اما بايد به اين نکته توجه داشت که کاربرد میؤیر فنیاوري فیوق ،در گیرو
بکارگيري يک استراتژي مناسب است .در بين استراتژيهاي موجود ،استراتژي استفاده داخلي از اين صنعت بیراي
دستيابي به هدف مذکور در اين کشورها مناسبتر به نظر ميرسد .زيرا اين سياست با گسترش فناوري اطالعات
و ارتباطات در کشور همراه است و از اين رو ،سبب افزايش عرضة سرمايه انسیاني در کشیور میيگیردد .ايین امیر
عامل مهمي در رشد و توسعه اقتصادي است.
بنابراين به نظر ميرسد در کشور ايران ،همانند بسياري از کشورهاي در حال توسعهي ديگر ،استراتژي فیوق،
مناسبترين و مؤیرترين استراتژي در راستاي رشد و توسعه بخشهاي مختلف اقتصادي میيباشید .بیا ايین وجیود،
گسترش کاربرد فناوري اطالعات و ارتباطات در جوامع در حال توسعه از جملیه ايیران بیه دالئلیي از قبيیل کمبیود
دانش ،شناخت و تجربه در استفاده از برنامههاي محلي ،فقدان تجربة تکنيکي براي انتقال دانش ،امکانات و پرسینل
ناکافي براي اداره و حمايت فناوري اطالعات و کمبود حمايتهاي تکنيکي و مالي با محدوديت مواجه است؛ لیذا
براي گسترش اين فناوري بايد اقداماتي در راستاي حذف و کاهش موانع موجود برداشته شود.
به نظر ميرسید يکیي از راه کارهیاي کیاهش موانیع توسیعه فنیاوري اطالعیات و ارتباطیات ،تکيیه بیه بخیش
خصوصي است .البته الز است گا هاي اوليه هدايتي و سرمايهگذاري در زيرساختها در ابتدا توسط دولت انجا
شود ،سپس با تقويت بخش خصوصي زمينه توسعه بيشتر فراه گردد .کشورهاي هند ،مغولستان ،چين ،سنگاپور و
شيلي توسعه فناوري اطالعات و ارتباطات را در مناطق روستايي طي برنامههاي دولتیي توسیط بخیش خصوصیي و
ارگانهاي خاص دنبال کردند به گونهاي که در اين کشورها دسترسي روستاها به اينترنت کامالً جا افتیاده اسیت و
در حال حاضر ه استفاده از آن همراه با توسعه  ICTادامه دارد .شايد اين تصور وجود داشته باشد که توسعه ICT

براي روستاهاي ايران زود است و بايد توسعه تلفن و باال بردن کيفيت دسترسیي بیه آن در اولويیت قیرار گيیرد امیا
واقعيت اين است که براي بهبود وضع روستاهاي ايران با توجه به پراکندگي جغرافيايي و دوري بعوي از روسیتاها
از شهرها و محروميتهاي مختلفي که در آنها وجود دارد ،توسیعه  ICTدر اولويیت میيباشید .بیا توجیه بیه اينکیه
بخشي از روستاهاي ک جمعيت ايران هنوز دسترسي به تلفن یابت ندارند ،توسعه  ICTروسیتايي در ايیران بايید بیا
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 در بخیش روسیتايي انجیا پیذيرد و روسیتاهاICT شتابي مواعف صورت گيرد تا استفاده مناسب از ظرفيتهیاي
.بتوانند تبادل اطالعاتي الز را با ساير مراکز داشته باشند تا به اين ترتيب بستر توسعه فراه شود
،رتبهبندي مناطق روستايي از نظر دستيابي به امکانات فناوري اطالعات و ارتباطات نشان داد استانهاي تهران
خراسان رضوي و فیارس بیه ترتيیب بيشیترين سیطح فنیاوري اطالعیات و ارتباطیات را در ايین روش نيیز بیه خیود
 زنجیان و ايیال پیايينتیرين، مناطق روستايي در استانهاي خراسیان شیماليTOPSIS  در روش.اختصاص دادهاند
،سطح فناوري اطالعات و ارتباطات را بیه خیود تخصیيص دادهانید و در روش میوزون جمیعپیذير سلسیله مراتبیي
 خراسیان شیمالي و ايیال،  به ترتيب مربوط به استانهاي قی،کمترين سطح مربوط به فناوري اطالعات و ارتباطات
 شرايط و سطح کیاربرد فنیاوري، وضعيت، از اينرو الز است هنگا برنامهريزي در استانهاي مختلف.بوده است
.اطالعات و ارتباطات و ميزان دستيابي آنها به اين امکانات مورد توجه قرار گيرد
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