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تاریخ وصول ،1399/09/14 :تاریخ تأیید1400/03/20 :
با وجود کاهش شدید جمعیت روستایی ،اما هنوز حدود  %47از جمعیت جهان در نواحی روستایی زندگی میکنند .روستاهایی که
عموماً در شرایط فقر و توسعهنیافتگی قرار دارند .این درحالی است که روستاها از جنبههای مختلف دارای توانمندیهایی بوده که
میتوانند در تحقق توسعة ملی نقش اساسی ایفا نمایند .از نگاهی دیگر اندیشههای توسعه بعد از انقالب تکنولوژی و بویژه در دهة
اخیر به سمت فناوریهای نوین و بویژه هوشمند متمایل شدهاند و دیگر الگوهای سنتی پاسخگوی توسعة پایدار روستایی نخواهد
بود .درواقع فضای جدیدی برای روستاها و مبتنی بر فناوری ایجاد گردید که از آن بهعنوان «روستای هوشمند» نام برده میشود .در
این پژوهش که از نوع کاربردی -بنیادی و روش آن توصیفی -تحلیلی و مبتنی بر پیمایش است ،سعی گردید با مطالعات کتابخانهای
و تدوین ادبیات و شاخصهای روستای هوشمند ،به بررسی و امکانسنجی تحقق آنها به شیوة میدانی پرداخته شود .جامعة آماری
شامل ساکنان روستای آورگان به تعداد  2041نفر است که با کاربرد فرمول کوکران و تعدیل آن تعداد  280نمونه به روش تصادفی
مورد پرسشگری قرار گرفتهاند .نتایج نشان داد که مهمترین شاخصهای روستای هوشمند در زمینههای کشاورزی ،صنعت ،خدمات،
آموزش ،سالمت و  ...است .همچنین نتایج کاربرد آزمون تی .تک نمونهای نشان داد که بهترین شرایط در روستای مورد مطالعه
جهت توسعة روستای هوشمند در بُعد «اقتصادی» و بدترین شرایط در بُعد «نهادی» است .در بعد اقتصادی ،شاخص «خدمات» (با
میانگین  )3/48و در بعد نهادی ،شاخص «برنامهریزی» (با میانگین  )2/11به ترتیب بهترین و بدترین شرایط را دارا است.
واژگان کلیدی :روستا ،توسعۀ پايدار روستايی ،روستای هوشمند ،آورگان

 .1دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ،دانشگاه پیام نور ،تهران ،ایران( ،ایمیل..)Norouzi_1386@yahoo.com :
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مقدمه
جمعیت روستانشین جهان در سال  1950معادل  70درصد کل جمعیت بوده است .برآورد میشود که این میزان در سال
 2050به حدود  34درصد برسد( .)Singh & Patel, 2018, 37سرعت این تغییر بر اساس پیشبینیهای سازمان
ملل متحد برای اروپا شدیدتر بوده و به  %10خواهد رسید ( .)Soligno et al, 2015, 861از نگاهی دیگر بر اساس
آمارها حدود  47درصد جمعیت جهان و  70درصد فقرا در نواحی روستایی زندگی میکنند ( .)Holmes,2016, 7بر
اساس آمار 28 ،درصد مردم اروپا روستاییاند و مناطق روستایی حدود  %88/2از قلمرو سرزمینی این قاره را در
بردارند( .)EU, 2018, 11نسبت جمعیت روستایی در آفریقا  ،%57در آسیا  ،%50در اقیانوسیه  %38و در آمریکا حدود
 %18است .در این زمینه اگرچه جمعیت جهان از روستایی به شهری در حال تغییر است؛ اما بر اساس آمار سازمان ملل
متحد در سال  2050هنوز  3/1میلیارد نفر در روستاها زندگی میکنند( UN Department of Public
.)Information, 2019
آنچه از نگاهِ عمیق و خردمندانه به آمارهای ذکر شده استنباط میشود اینکه نمیتوان نسبت به روستاها ،جمعیت و گستره
فضایی آنها با تنوعی از توانمندی بیتوجه بود .روستاهایی که آنچنان از جنبههای مختلف انسانی ،اقتصادی ،اجتماعی و
زیستمحیطی دارای ارزشاند که آنها را زیربنا و معیار اصلی توسعة ملی میدانند(.)Somwanshi et al,2016,396
در این میان رویکردها و راهبردهای توسعه و توسعة پایدار روستایی زیادی نیز مطرحشده ،اما عموماً با تحوالت گستردة
عصر فناوریهای نوین ،تغییرات ساختاری و کارکردی پیچیدة جهانی و همچنین با تفاوتهای محلی ،تنوع محیطی و
منحصربهفرد که هرکدام نیازمند برنامهریزی خاص خود اند ،سازگار نیستند و نیاز به الگوهای نوین و مبتنی بر دانش و
فنّاوری را ضروری میسازد .الگویی که از آن با عنوان «روستای هوشمند» نام برده میشود.
«رویکرد روستای هوشمند» بدون تغییر در شیوة اصلی زندگی روستائیان ،به دنبال پایدار نمودن این نواحی است
( )Somwanshi et al, 2016,395و با ویژگی انعطافپذیری ،راههای متنوعی را برای روستاهای مختلف پیشنهاد
میدهد( .)Holmes & Thomas, 2015,151همچنان که بگ 1نیز اشاره دارد توسعه روستای هوشمند ،در بلندمدت
پایداری توسعه در نواحی روستایی و حتی پایداری توسعة شهری را تضمین میکند(« .)Beg, 2018,1روستای
هوشمند» بهمانند «شهرهوشمند» میتواند فرصتهای کارآفرینی در کشاورزی و دامداری و  ...را تسهیل نموده ،خدمات
بهداشتی ،آموزشی ،زیرساختی را ارتقاء بخشد ،بهرهوری بهینه از منابع ،انرژیهای تجدیدپذیر را تضمین و منجر به بهبود
کیفیت زندگی و رفاه اجتماعی -اقتصادی گردد()Beg, 2018,2 .Singh & Patel, 2018, 38؛ لذا نیاز به ایجاد
روستاهای هوشمند یک واقعیت غیرقابلانکار است و عدم تحقق آن را باید از چالشهای اساسی دانست .در این زمینه
آنچه دارای اهمیت است اینکه راهبرد رشد هوشمند روستایی ،بسته به شرایط محلی و کارکرد روستاهای مختلف،
میتواند متفاوت باشد()Viswanadham, 2014, 11-14؛ همچنان که رشد هوشمند شهری بر مشارکت شهروندان
تأکید دارد(کاوسی و محمدی )21 ،1399 ،در توسعة پایدار روستایی نیز توجه به شرایط محلی یک اولویت است(نوروزی
و غالمیان.)197 ،1398 ،
ایجاد روستای هوشمند ازیکطرف به تبیین شاخصها و خدمات قابلارائه و از طرف دیگر به میزان آمادگی و شرایط
محلی بستگی دارد .بنابراین در این پژوهش ضمن تدوین شاخصهای روستای هوشمند ،روستای آورگان بهعنوان مرکز
دهستان چغاخور و همچنین محور خدماترسانی به محدودة سیاسی -اداری دهستان مذکور و اولین روستای هدف
گردشگری استان چهارمحال و بختیاری؛ بهعنوان نمونه انتخاب و شاخصهای روستای هوشمند در خصوص آن مورد
ارزیابی قرارگرفته است .درواقع این پژوهش بر دو سؤال اساسی بنیان نهاده شده است .اینکه مهمترین معیارها و
1. Beg
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شاخصهای رشد هوشمند روستایی کدام اند و در روستای مورد مطالعه در راستای تحقق این الگو در چه وضعیتی قرار
دارند؟
روش تحقیق
نوع پژوهش کاربردی -بنیادی و روش آن توصیفی-تحلیلی و مبتنی بر پیمایش است .بهمنظور گردآوری اطالعات از
روشهای کتابخانهای و میدانی(پرسشنامه) استفاده شده است .جامعة آماری شامل روستائیان ساکن در روستای آورگان
(به تعداد  2041نفر  -سرشماری  )1395میباشد .بر اساس فرمول کوکران تعداد  323نمونه انتخاب و با توجه به حجم
باالی نمونه و مشکالت تکمیل پرسشنامه ،درنهایت تعداد  280پرسشنامه بهصورت صحیح تکمیلشده است .پرسشنامه
بهصورت سؤاالت بسته و محقق ساخته در قالب طیف  5گزینهای لیکرت طراحی و دامنه آن بین  1تا  5تعریف شده
است .برای تجزیهوتحلیل نیز عالوه بر آمار توصیفی از آمار استنباطی شامل آزمون تی.تک نمونهای استفاده شد .روایی
پرسشنامه با اعمال نظر کارشناسان مورد تأیید و جهت تعیین پایایی نیز از همسانی درونی دادهها به روش آلفای کرونباخ
استفاده و میزان آن  0/72محاسبه که نشان از پایایی قابلقبول ابزار پژوهش است (جدول .)1
شاخصها و متغیرهای پژوهش
از آنجا که رشد هوشمند روستایی و شاخصهای روستای هوشمند بهسادگی قابل اندازهگیری نیست؛ بنابراین باید
بهصورت غیرمستقیم و از طریق شناسایی عوامل مؤثر بر مهمترین شاخصهای مرتبط مورد سنجش قرار گیرند ( Naldi
 .)et al, 2015,96در این پژوهش با توجه به همسو بودن رشد هوشمند با الگوی توسعه پایدار روستایی ،سعی گردید
ابتدا ابعاد مبتنی بر توسعه پایدار تفکیک و بر اساس آنها شاخصها و گویههای مرتبط با استفاده از منابع مختلف(بررسی
بیش از  10پژوهش علمی معتبر خارجی) تدوین و به شرح جدول  1ارائه شوند.
جدول  :1ابعاد ،شاخصها و متغیرهای روستای هوشمند
ابعاد

مهمترين گويه ها

شاخص

آلفای
کرونباخ

نوآوری و تنوع در تولید ،محصوالت جدید و جایگزین محصوالت کم بازده سنتی ،استفاده از
کشاورزی
صنعت

اقتصادی

تکنولوژی و ابزارآالت نوین ،کارآفرینی کشاورزی ،شرکتهای تعاونی چندمنظوره ،خرید الکترونیکی

0/74

نهادهها و فروش محصوالت ،آبیاری هوشمند و کنترل از راه دور ،سامانه اطالعات کشاورزی
خرید هوشمند مواد اولیه و فروش محصوالت ،خالقیت و کارآفرینی در صنایعدستی و خانگی،
پرداختهای الکترونیکی (مالیات) و ...

خدمات

حملونقل و زیرساختهای هوشمند(خدمات مبتنی بر فناوری ( ،)GPSپارکینگ ،دوربین نظارت

(ارتباطی،

و )...حملونقل عمومی و پرداخت الکترونیکی ،تلفن هوشمند ،دسترسی به  ،ICTتجارت

تجاری،

الکترونیک ،خردهفروشیهای الکترونیکی ،وایفای رایگان ،نوآوری در خدمات ،تجارت،

گردشگری،

کارآفرینی ،مشاغل مرتبط با ابعاد هوشمندی ،رایانه شخصی ،بانکداری الکترونیکی ،تهیه بلیت و...

بانکداری و

در گردشگری ،ارتباطات مجازی و ...

0/62

0/78

)...
دانش(بازماندگان از تحصیل ،سطوح تحصیلی ،تعداد دانشآموز ،افراد دارای تحصیالت عالی،
کالسهای آموزشی و خالقیت و نوآوری) ،امکانات الکترونیکی و اینترنت مدارس ،مهارتهای
آموزش

نیروی انسانی ،مؤسسات آموزشی مرتبط ،ثبت اختراعها ،میزان سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه،

0/76

میزان و شیوههای آموزش مجازی و از راه دور
بهداشت و
اجتماعی

سالمت

خدمات مختلف بهداشت و درمان ،سامانه سالمت هوشمند(نوبت پزشک) ،دسترسی سالمندان به
خدمات الکترونیکی ،بهداشت هوشمند ،آب سالم ،غذای سالم و امنیت غذایی ،پرونده هوشمند
پزشکی ،مراقبتهای ویژه گروههای خاص ،نوآوری در خدمات

0/79
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امنیت
مشارکت

امنیت هوشمند ،خدمات هوشمند امنیتی( ،استفاده از دوربینهای مداربسته و امنیتی) و ...
همکاری با مراکز دانشگاهی ،مشارکت در فعالیتهای علمی و فناوری ،مشارکت مجازی در امور
مختلف (نظرسنجیها و  ،)...میزان مشارکت عمومی ،گروههای مردمنهاد
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0/63
0/61

خالقیت(موسیقی ،جشنوارهها ،رسوم محلی) ،حفظ آدابورسوم و ارزشهای بومی ،وجود بازارهای
آدابورسوم

محلی و جشنوارهها ،امکانات تاریخی ،تفریحی و سرمایه اجتماعی ،دانش بومی و تجربی در راستای

0/77

هوشمندسازی
توانمندسازی

شرایط جامعة محلی ،توانمندسازی ،مهارت ،توانایی ،آگاهی ،خوداتکایی ،توانمندی زنان(سواد،
آموزش ،اشتغال)و..

0/73

حفاظت از اراضی و آبوخاک ،استفاده از کمپوست ،کاهش مصرف مواد شیمیایی ،شیوههای نوین
محیطزیست

آبیاری ،کاهش مصرف انرژی ،آبخیزداری ،کیفیت آبوخاک و جنگل ،تنوع زیستی ،کاهش
آلودگیها
دسترسی به برق ،استفاده بهینه از انرژی ،خانه هوشمند (لوازمخانگی و اطفاء حریق هوشمند و )...

انرژی
محیطی

کالبدی
زیرساختها
مخاطرات
مدیریت

نهادی

برنامهریزی

0/57

استفاده از انرژیهای نو و تجدیدپذیر ،کاهش استفاده از سوختهای فسیلی و ...
بافت فرسوده ،سهولت دسترسی به کاربریها ،تغییرات کاربری و گسترش فیزیکی ،ساختمان
هوشمند ،سیستم سرمایش و گرمایش هوشمند و ...
زیرساخت هوشمند :جادهها ،ادارات ،تأسیسات(تلفن ،موبایل ،اینترنت ،فناوری اطالعات و
ارتباطات)،
ریسک و مخاطرات و کاهش آنها ،اعالم و اطفاء حریق و ...بهصورت هوشمند
مدیریت روستایی هوشمند و کارآمد ،خدمات دولت الکترونیک ،صدور پروانه الکترونیکی ،وجود
نقشههای نرمافزاری ،کار از راه دور و جلسات آنالین
اجرای برنامههایی متناسب با شرایط محلی و فناوریهای نوین

0/63
0/68
0/76
0/58
0/69
0/68

(Holmes & Thomas, 2015, Kale et al, 2017,Viswanadham,2014, Naldi et al, 2015,Zavratnik, 2018,
Somwanshi et al,2016, Stenson,2017, Singh & Patel, 2018, Soligno et al, 2015, Visvizi & Lytras, 2018,
)با دخل و تصرف … Beg, 2018,

محدوده مورد مطالعه
روستای آورگان ،مرکز دهستان چغاخور در  45کیلومتری شهر بروجن(مرکز شهرستان) قرار دارد .اولین روستای هدف
گردشگری در استان چهارمحال و بختیاری است و به لحاظ طبیعی در دامنههای زاگرس مرکزی در  31درجه و 90
دقیقه عرض جغرافیایی و  50درجه و  95دقیقه طول جغرافیایی واقع شده است ( .)www.google.com/mapsبر اساس
سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال  1395دارای  2041نفر جمعیت در قالب  636خانوار است (مرکز آمار ایران،
()1395شکل.)1
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شکل  :1موقعیت جغرافیايی روستای آورگان در دهستان ،شهرستان ،استان و کشور

پیشینه پژوهش
روستای هوشمند تاریخ و گذشتة طوالنی ندارد و به لحاظ زمانی تنها در کمتر از یک دهه است که این مفهوم وارد
ادبیات علمی گردید .ویسوانادهام )2014( 1در طراحی روستای هوشمند در کشور هند ،بر رشد هوشمند روستایی در
چارچوب شرایط محلی تأکید دارد .هولمس و توماس )2015(2به مفهوم روستاهای هوشمند اشاره و با توجه به سکونت
 70درصدی فقرای جهان در نواحی روستایی ،این رویکرد را یک ضرورت میدانند .نالدی 3و همکاران ( )2015نواحی
روستایی پیرامون شهرها را بهترین گزینه برای رشد هوشمند معرفی کردهاند .ساموانشی 4و همکاران( )2016به ضرورت
ایجاد روستای هوشمند در کشور هند که دارای درصد باالی جمعیت و تعداد روستا میباشد ،پرداخته و از آثار مثبت و
موفق اجرای طرح در روستای جاوالگائو 5در ابعاد مختلف اجتماعی؛ اقتصادی و زیستمحیطی نام بردهاند .بیلوز 6و
همکاران( )2017ضمن بررسی رشد هوشمند در روستاهای کالیفرنیا ،رشد هوشمند را بهعنوان چارچوب جدیدی برای
توسعه پایدار روستایی و عامل رفع معضل مهاجرتِ روستاییان به مناطق فقیر شهری میدانند .استینسون )2017( 7شش
بعد اقتصاد هوشمند ،حملونقل مدرن و پایدار ،انرژی و محیطزیست پایدار ،شهروندان ،کیفیت زندگی ،مدیریت کارآمد
و شفاف را برای روستاهای هوشمند مالک قرار داده است .ساتریادی )2018( 8نیز در خصوص مفاهیم
شهر/منطقه/روستای هوشمند در اندونزی ،به در نظر گرفتن شرایط منحصربهفرد محلی در برنامههای توسعهای تأکید
دارد .سلکایناهو )2018(9در پژوهشِ روستاهای هوشمند در هلند ،زیربناهای ایجاد روستای هوشمند را در سه بعد
اقتصادی ،اجتماعی و محیطی میداند .همچنین سینگ و باتل )2018(10توسعه از طریق ایجاد روستاهای هوشمند در

1. Viswanadham
2. Holmes & Thomas
3. Naldi
4. Somwanshi
5. Javalgao
6. Bellows
7. Stenson
8. Sutriadi
9. Selkäinaho
10. Singh & Patel

256

واکاوی شاخصها و امکانسنجی توسعة روستای هوشمند

کشور هند را مورد بررسی قرار دادهاند .نتایج نشان از تفاوت در شاخصها بین سکونتگاههای مختلف دارد .زاوراتنیک

1

و همکاران( )2018روستاهای هوشمند را بهعنوان رویکردی ضروری جهت رویارویی با مشکالت عدیدة جوامع امروزی
میدانند و با بررسی شرایط روستاهای هوشمند در اسلوونی ،تفاوتهای مکانی را مهمترین معیار در مطالعه ذکر کردهاند.
اتکوچنونینی و وازنونینی )2019( 2اصول توسعة روستای هوشمند در لیتوانی را بررسی و مهمترین محدودیتها را
فقدان نوآوری فنّاورانه ،دیجیتالی و همچنین عدم بهرهوری منابع انسانی میدانند .ازیزا و سوسانتو )2020(3به ارائه مدل
روستای هوشمند برای نواحی روستایی شامل  6بُعد :حاکمیت ،فناوری ،منابع ،خدمات ،زندگی ،گردشگری پرداخته و
معتقدند اجرای این مدل را در منطقه بانیووانگی 4اندونزی موفقیتآمیز بوده است.
عنابستانی و کالته میمری( )1399به تحلیل فضایی شاخصهای مؤثر در شکلگیری توسعة هوشمند روستایی
شهرستان جوین پرداخته و اشاره دارند که شاخصهای کالبدی و اقتصادی در باالترین سطح قرار دارند .همچنین
عنابستانی و جوانشیری( )1395با بررسی و تحلیل شاخصهای توسعة هوشمند روستایی در روستاهای شهرستان بینالود،
شاخصهای اقتصاد خالق و سرمایة انسانی را به ترتیب مؤثرترین عامل توسعة هوشمند روستایی میدانند.
احمدی( )1397نیز با بررسی عوامل مؤثر بر رشد هوشمند سکونتگاههای روستایی(زمانآباد) اشاره دارند که بین
شاخصهای مختلف تفاوت وجود دارد و شاخص مشارکت مهمترین عامل در رشد هوشمند روستایی است .واثق و
همکاران ( )1396نیز به تأثیر نظارت هوشمند بر امنیت و کاهش جرائم شهری اشاره دارند.
مبانی نظری پژوهش
همچنان که از موضوع برمیآید ،مبانی نظری پژوهش بر چند مفهوم(روستا ،توسعة هوشمند ،روستای هوشمند) و
نظریههای مرتبط استوار است .لذا در ادامه سعی گردید با توجه به محدودیت منابع در دسترس (بویژه فارسی) ،با نگاهی
نسبتاً جامع به مهمترین مباحث نظری مرتبط اشاره شود.
«روستا» بخشی از فضای جغرافیایی با ساختار محیطی معین و متفاوت از شهر ،در قالب یک واحد جغرافیایی متشکل
از کالبدِ روستا ،مزارع و سایر مکانهای مرتبط به آن با کارکردهای چندگانه سکونتی ،اجتماعی و اقتصادی است که در
آن بهطورمعمول شیوة معیشت غالب مبتنی بر فعالیتهای کشاورزی است(نوری و نوروزی.)5 ،1396 ،
واژة «هوشمند» مفهومی عمومی و مورد کاربرد در معانی متفاوت است .ترکیب آن با هر واژة دیگر ممکن است تعاریف
متفاوتی را در برگیرد .اصطالحاتی مانند دستگاههای هوشمند ،ساختمانهای هوشمند ،شبکههای هوشمند ،رشد هوشمند،
شهر /روستای هوشمند و ...که نشان دهندة کاربرد وسیع این مفهوم است ( .)Viswanadham,2014,4درواقع واژة
هوشمند به معنی استفاده از فناوریهای دیجیتال است و در مفهوم «روستای هوشمند» به معنی تفکر و اندیشة فراتر از
روستا ،توجه به پیرامون و همکاریهای جدید است .بهعبارتدیگر روستاهای هوشمند بر توانمندیهای محلی با کاربرد
فناوری دیجیتال تمرکز دارند( .)EU,2018,7فناوری اطالعات و ارتباطات نیز ستون فقرات روستا/شهر/منطقة هوشمند
( )Sutriadi, 2018,1و نقش کلیدی در فرآیند توسعه روستایی دارد(دانیالی .)203 ،1397 ،همچنان که از شهر هوشمند
بهعنوان شهر  24ساعته نام برده میشود(استعالجی و طالبی ،)56 ،1396 ،برای روستای هوشمند نیز تداعی چنین وضعیتی
است.

1. Zavratnik
2. Atkočiūnienė & Vaznoniene
3. Aziiza &Susanto
4. Banyuwangi
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رشد هوشمند با توسعة پایدار بهطور مستقیم در ارتباط و تعامل و زیربنای تحقق آن است؛ با این وجود تأکید بر نوآوری
در ابعاد مختلف از ویژگیهای خاص رشد هوشمند نسبت به توسعه پایدار است .لذا «رشد هوشمند روستایی» سیاست-
هایی را که زمینة رشد ،خالقیت و نوآوری در نواحی روستایی را تسهیل کند ،دربر میگیرد( Naldi et al, 2015,
 )91-93و فناوری اطالعات و ارتباطات مهمترین نقش را در ایجاد روستاهای هوشمند دارند ( Somwanshi et al,
.)2016,395البته برای «رشد هوشمند» نمیتوان تعریف قطعی ،روشن و دقیقی ارائه داد .چراکه تفاوتهای
مکانی(محیطی ،اجتماعی) و پتانسیلهای محلی در این زمینه مؤثراند(Zavratnik, 2018, .Naldi et al, 2015,91
 .)2در واقع رویکرد «روستای هوشمند» ،یک رویکرد وسیع برای توسعه و نوآوری و شامل شش بعد است :اقتصاد
هوشمند و نوآورانه ،مولد ،کارآفرین؛ حملونقل مدرن و پایدار؛ انرژی و محیطزیست پایدار؛ شهروندان ،کیفیت زندگی
در گویههای مختلف فرهنگی ،بهداشتی ،ایمنی ،آموزش؛ مدیریت و نظام اداری کارآمد و شفاف(.)Stenson, 2017,6
درمجموع میتوان چنین بیان داشت که «روستای هوشمند» مفهومی است که اخیراً در رویکردهای سیاسی مطرح و
تمرکز آن بر رشد از طریق فناوری اطالعات ،سرمایه انسانی و محیطی است ( .)Viswanadham, 2014, 4استفاده
از اصطالح روستای هوشمند اگرچه در متون مختلف در حال افزایش است اما هنوز چارچوب مشترکی برای آن ترسیم
نشده و کماکان بر اساس ویژگیهای مشخص برای روستاها ،به بررسی این ایده پرداخته میشود( Sahu & Ghosh,
.)2018, 7
در دیدگاه کالتروپ و بولتون 1شهرها و روستاها به مثابة صُور فلکی در منظومة شمسی اند که بهصورت الیههایی از
شبکههای مختلف (اقتصادی ،اجتماعی ،محیطی ،فرهنگی و )...با هم در ارتباطاند و در این زمینه شهر/روستا /منطقة
هوشمند دارای اهمیت ویژه خواهند بود .آمارتیاسن 2نیز همچنان که در مفهوم توسعه بر مشارکت جمعی تأکید دارد ،در
رویکرد هوشمندانه نیز استفاده از فناوری ،نوآوری و حتی شبکة مشارکتی را ضروری میداند .از نگاه او مفهوم هوشمندانه
تغییرات به سمت توسعه پایدار را منجر خواهد شد( .)Sutriadi, 2018,4از نظر ویسویزی و لیترال 3در رویکرد
روستای هوشمند ،روستا و ساکنان آن نه بهصورت مستقل بلکه باهم بررسی میشوند(.)Visvizi & Lytras, 2018,3
مهاتما گاندی 4نیز بهترین ،سریعترین و کارآمدترین راه تحقق توسعه را در رویکرد پایین به باال میدانست که مستلزم
انجام کار شجاعانه(کارآفرینی و ریسکپذیری) ،مشارکتی(مدیریت و اهداف استراتژیک) و هوشمندانه(وجود فناوری
اطالعات و به معنای هوشمندی امروزی) است( .)Viswanadham, 2014,1از دیدگاه شاکال 5نیز دسترسی به
خدمات زیرساختی و بهداشتی ،تنوع فرصتهای معیشتی ،دسترسی به اطالعات ،کارآفرینی و آگاهی از فناوری مهمترین
ویژگیهای روستای هوشمند اند (.)Singh & Patel, 2018, 39
ابتکار روستای هوشمند بر بهبود بهرهوری از منابع ،توانمندسازی جوامع محلی ،دسترسی به امکانات رفاهی مطمئن و
مسئولیتپذیری فردی و اجتماعی برای ایجاد یک جامعة شاد و پرتحرک تمرکز دارد .در پس زمینة این تفکر استفاده از
فناوری بهعنوان وسیلهای برای توسعه و رشد باید باشد؛ بهطوری که آموزش ،تجارت ،سالمت و خدمات رفاهی
الکترونیکی را در برگیرد( .)Kale et al, 2017,767بااینحال عموماً گفته میشود که روستای هوشمند مفهومی فراتر
از کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات در نواحی روستایی و متفاوت از چیزی است که با عنوان شهر هوشمند مطرح
است .رویکرد شهر هوشمند اگرچه بر فناوریهای دیجیتال متمرکز( )EU,2018,7و حل مسائل شهری بر پایة
تکنولوژی را مهم میداند؛ اما عموماً به دنبال توسعه بر محوریت دانش بوده ( )Sutriadi, 2018,1و بر نظر شهروندان
1. Calthrope and Fulton
2. Amartya Sen
3. Visvizi & Lytras
4. Mahatma Gandhi
5. Shukla, 2016
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جهت ارائة خدمات اهمیتی قائل نیست؛ در مقابل در الگوی روستای هوشمند بر مسائل منطقه و توجه به جامعة محلی
عمل میشود (.)Visvizi & Lytras, 2018,2
درمجموع ،در خصوص رشد هوشمند روستایی سه دیدگاه اصلی قابلتشخیص است .گروهی که بدبینانه به موضوع
نگریسته و محدودیتهای عمومی در روستا را مانع تحقق این سیاست میدانند .گروه دوم خیلی خوشبینانه به
توانمندیهای طبیعی ،تفریحی ،گردشگری نواحی روستایی اشاره و آنها را یک ظرفیت مناسب در این زمینه میدانند.
باالخره گروه سوم با رویکردی منطقیتر روستاهای خاص و دارای شرایط مناسب را بهترین گزینه برای تحقق رشد
هوشمند روستایی میدانند(برداشت و تلخیص از .)Naldi et al, 2015,97
بر اساس آنچه در چارچوب نظری و پیشینة پژوهش مورد اشاره قرار گرفت ،میتوان مدل مفهومی پژوهش را به شرح
شکل  2ارائه نمود.
توسعه پایدار

هوشمند
شهر هوشمند

تفاوتهای
محیطی

منطقه هوشمند

روستای هوشمند

اقتصادی

اجتماعی

نهادی

زیست محیطی
نوآوری ،آموزش،
بهداشت ،کشاورزی و ...

روستای هوشمند

توسعه پايدار روستايی

شکل  : 2مدل مفهومی پژوهش

يافتههای پژوهش
بر اساس یافتههای توصیفی از اطالعات پرسشنامه ،از مجموع پاسخگویان  %38/2زن و  %61/8را مردان تشکیل میدهند.
 %35/7افراد مجرد و  %62/5متأهل بوده اند .به لحاظ سنی ردة  26-35سال ،با  %34/2و ردة باالی 56سال با حدود %10
به ترتیب بیشترین و کمترین میزانها را داشتهاند .به لحاظ سطح تحصیالت :فقط  %5بیسواد و حدود  %35دارای
تحصیالت دانشگاهی بودهاند .از نظر اشتغال بیشتر پاسخگویان با  %38/2به فعالیت خدماتی(اداری ،ساختمانی ،بازار و)..
و در مرتبة بعدی با  34و  %27/8به کشاورزی و صنعت مشغول بودهاند %23/2 .درآمد کمتر از  1میلیون تومان%32/5 ،
افراد دارای درآمد ماهانه بین  1-2میلیون %40 ،نیز درآمد  3-2و  %4/3درآمد باالی  3میلیون تومان را ذکر کردهاند.
یافتههای توصیفی مربوط به سؤاالت عمومی پرسشنامه نیز نشان داد حدود  %8افراد آشنایی زیاد %41 ،آشنایی متوسط،
 %31کم و %20فاقد آگاهی عمومی و اولیه نسبت به موضوع بودهاند .همچنین بر اساس یافتهها  %58پاسخگویان به تأثیر
زیاد این الگو بر توسعه روستایی معتقد بودند .این درحالی است که  %34تأثیر متوسط و تنها  %8تأثیر کم را ذکر کردهاند.
پاسخگویان با مشاهده اولیه نسبت به گویههای مربوط به روستای هوشمند در پرسشنامه %78 ،اعالم نمودند که «دائم»
مرتبط و در حال استفاده از شاخصهای مطرح شده اند %18 ،به ذکر گزینة «گاهی» و تنها  %4پاسخ منفی ارائه کردهاند.
در این پژوهش تصادفی بودن دادهها با آزمون  Run-Testدر نرمافزار  SPSSانجام شده و با توجه به سطح معنیداری
 0/85که بزرگتر از سطح خطای  0/05است ،تصادفی بودن دادهها تأیید گردید .همچنین برای بررسی نرمال بودن
متغیرهای پرسشنامه از آزمون نیکویی برازش( )1K-Sاستفاده شده است .نتایج یافتههای آزمون مذکور با توجه به سطح
1. Kolmogorov- Smirnie test
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معنیداری  0/57نشان از نرمال بودن توزیع دارد .با توجه به نتایج آزمون  K-Sو نرمال بودن دادهها ،از آزمونهای T
تک نمونهای جهت بررسی وضعیت موجود شاخصها و تعیین سطح و امکان تحقق آنها در روستای مورد نظر استفاده
شده که نتایج آن به شرح جدول  2است.
جدول  : 2نتايج آزمون تی .تک نمونهای جهت بررسی وضعیت شاخصهای روستای هوشمند در روستای آورگان

میانگین

آماره آزمون T

آزادی

سطح معناداری

تفاوت میانگین

اجتماعی

حد پايین

اقتصادی

متغیر

حد باال

ابعاد

نتیجه /وضعیت

مطلوبیت عددی مورد آزمون = 3

کشاورزی

2/83

-8/456

279

0/000

-0/3525

-0/435

-0/281

نامطلوب

صنعت

2/86

-4/471

279

0/000

-0/201

-0/284

-0/115

نامطلوب

خدمات

3/48

10/382

279

0/000

0/481

0/379

0/552

مطلوب

آموزش

3/00

-0/313

279

0/000

-0/182

-0/122

-0/077

متوسط

بهداشت

2/93

-2/222

279

0/002

-0/122

-0/232

-0/023

نامطلوب

امنیت

2/50

-7/662

279

0/000

-0/301

-0/402

-0/211

نامطلوب

مشارکت

2/80

-4/552

279

0/000

-0/219

-0/292

-0/127

نامطلوب

آدابورسوم

2/76

-9/561

279

0/000

-0/382

-0/441

-0/286

نامطلوب

توانمندسازی

2/84

-10/264

279

0/000

-0/371

-0/432

-0/288

نامطلوب

تفاوت در سطح  %95اطمینان

محیطزیست

3/31

6/855

279

0/000

0/321

0/225

0/398

مطلوب

کالبدی-

انرژی

2/58

-8/277

279

0/000

-0/411

-0/597

-0/315

نامطلوب

محیطی

کالبدی

2/33

-11/681

279

0/000

-0/549

-0/628

-0/554

نامطلوب

زیرساخت

3/32

5/882

279

0/000

0/342

0/219

0/425

مطلوب

مخاطرات

2/35

-13/274

279

0/000

-0/625

-0/613

-0/439

نامطلوب

مدیریت

2/66

-9/344

279

0/000

-0/451

-0/528

-0/352

نامطلوب

برنامهریزی

2/11

-19/128

279

0/000

-0/779

-0/865

-0/686

نامطلوب

نهادی

همچنان که در جدول  2و شکل  3مشخص است ،هیچکدام از میانگینها باالتر از  3/5نیست و درواقع شرایط خیلی
مطلوبی جهت تحقق روستای هوشمند وجود ندارد .با این وجود از آنجا که میانگین مورد نظر پژوهشگر عدد  3بوده
است در برخی موارد میانگینها باالتر از این میزان بوده و شرایط «تقریباً مطلوبی» برای روستای هوشمند را نشان میدهد.
درمجموع میانگین بعد اقتصادی  ،3/05بعد اجتماعی  ،2/80بعد کالبدی  2/77و بعد نهادی  2/38بوده است؛ اما در زیر
بخشهای هرکدام از ابعاد ،شاخصهای خدمات با میانگین  ،3/48زیرساختی با میانگین  ،3/32محیطزیست با میانگین
 3/31را میتوان نام برد که شرایط «نسبتاً مطلوبی» دارند .بهعبارتدیگر باالتر از حد متوسط بودهاند .همچنین شاخص
آموزش با میانگین  3/00در حد متوسط قرار دارد .این درحالی است که میانگین اکثر شاخصها کمتر از  3بوده و با
توجه به منفی بودن میزان حد باال و حد پایین و همچنین میزان سطح معناداری ( )0/000که کمتر از  0/05است؛ میتوان
نتیجه گرفت که در این شاخصها شرایط برای تحقق روستای هوشمند نامطلوب است .درواقع بین وجود شرایط تحقق
توسعه روستای هوشمند و میانگین نظری پژوهش تفاوت معنیداری در سطح اطمینان  %95وجود دارد.
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شکل  :3نمودار شاخصهای موردمطالعه در بررسی روستای هوشمند

يافتههای پژوهش1399 ،

نتیجهگیری
در پژوهش حاضر بهعنوان پژوهشی کاربردی -بنیادی به موضوع «روستای هوشمند» پرداخته شده است .بدین منظور
ابتدا مهمترین شاخصها به شرح جدول  1تدوین و عملیاتی کردن و آزمون شاخصهای مذکور در روستای آورگان
انجام شد .به لحاظ دیدگاههای نظری نیز الگوی سوم که با رویکردی منطقیتر روستاهای خاص و دارای شرایط مناسب
را بهترین گزینه برای تحقق توسعة روستای هوشمند میداند ،پشتوانة نظری پژوهش گردید.
نتایج نشان داد که در مجموعِ ابعاد مختلف موردمطالعه ،میانگین کمتر از  3بوده و درواقع شرایط شاخصهای روستای
هوشمند در روستای آورگان در وضعیت مطلوب قرار ندارد .در بین ابعاد مختلف ،بعد اقتصادی بهترین شرایط را جهت
تحقق روستای هوشمند دارا است .در زیر مجموعة این بعد ،بخش خدمات (به دلیل دسترسی مردم به تلفن هوشمند و
 ،ICTوجود خردهفروشیها و تجارت الکترونیکی ،رایانه شخصی ،بانکداری الکترونیکی ،ارتباطات مجازی و .)..با
باالترین میانگین محاسبه شده ( )3/48در صدر قرار گرفته است .این درحالی است که بُعد نهادی (به دلیل انجام امور و
خدمات به روش سنتی) در بدترین شرایط قرار دارد و در بین زیرمجموعههای آن شاخص برنامهریزی با میانگین 2/11
در انتهای جدول است .لذا نهتنها در سطح مدیریت محلی ،بلکه توجه به این مهم در سطح کالن ضرورتی اجتنابناپذیر
است .اگرچه تفاوتهای مکانی و ویژگیهای اجتماعی فرهنگی نیز میتواند مؤثر واقع شود.
شواهد و بررسیهای میدانی نیز بر یافتههای فوق صحه میگذارد؛ با این تفاوت که در  2شاخص آموزش و بهداشت با
توجه به شیوع بیماری کوید  ،19وضعیت بسیار رو به بهبودی است .وجود زیرساختها و امکانات موجود و تبدیلشدن
کاربرد فناوریهای نوین به یک فرهنگ تقریباً عمومی نیز بر ارتقاء شاخصهای مورد مطالعه تأثیرگذار بوده است.
مقایسة نتایج این پژوهش با یافتههای ویسوانادهام( )2014هولمس و توماس( )2015نالدی و همکاران( )2015ساموانشی
و همکاران( )2016بیلوز و همکاران( )2017و هودوسی( ،)2018استینسون( )2017سلکایناهو( )2018و سینگ و
باتل( )2018به لحاظ ضرورت موضوع و آثار مثبت طرح بر شاخصهای توسعة روستایی شباهت دارد .همچنین به لحاظ
وجود تفاوت بین شاخصهای مختلف با پژوهش احمدی( )1397و به لحاظ بهترین شاخص تأثیرگذار با پژوهش
عنابستانی و جوانشیری( )1395مشابهت وجود دارد .با پژوهش احمدی( )1397که شاخص مشارکت را در صدر
شناسایی کردند تفاوت وجود دارد .به لحاظ بدترین شرایط شاخصها (نهادی) ،نیز با پژوهش عنابستانی و
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جوانشیری( )1395که نامناسبترین شاخص را در بعد کالبدی و محیطی ذکر کردهاند تفاوت وجود دارد؛ اما با پژوهش
عنابستانی و کالته میمری( )1399که تأییدی بر شاخص اقتصادی داشتهاند شباهت وجود دارد .آنچه از تفاوتهای نتایج
برمیآید ،نشان از تأثیر عوامل محلی ،اجتماعی ،اقتصادی و تفاوتهای مکانی است .بعالوه تفاوت در گویههای مورد
بررسی نیز مزید بر این علت بوده است.
در مجموع میتوان چنین بیان داشت که رسیدن به الگوی روستای هوشمند همت مضاعف میطلبد و راهی طوالنی در
پیش دارد؛ اما تجربیات موفق کشورهای پیشرو (آمریکا ،هلند ،هند ،اندونزی )... ،در این زمینه که با اجرایی کردن و
تحقق شاخصهای روستای هوشمند توانستند تحولی در توسعة پایدار روستایی رقم بزنند ،میطلبد که با الگو قرار دادن
موارد موفق در این زمینه ،در اجرایی شدن این الگو در کشور تسریع گردد.
از ملزومات تسریع در تحقق شاخصهای مذکور در نواحی روستایی کشور ،افزایش میزان نفوذ اینترنت از یکسو و
آموزش و ترویج در راستای خالقیت و نوآوری در زمینههای مختلف از سوی دیگر است .امید میرود که در
برنامهریزیهای آتی کشور بویژه برنامه هفتم توسعه این مهم موردتوجه قرار گیرد.
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