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کنند. روستاهایی که از جمعیت جهان در نواحی روستایی زندگی می %47کاهش شدید جمعیت روستایی، اما هنوز حدود  وجود با

هایی بوده که ی مختلف دارای توانمندیهاجنبهی است که روستاها از درحالنیافتگی قرار دارند. این عموماً در شرایط فقر و توسعه

های توسعه بعد از انقالب تکنولوژی و بویژه در دهة توانند در تحقق توسعة ملی نقش اساسی ایفا نمایند. از نگاهی دیگر اندیشهمی

و دیگر الگوهای سنتی پاسخگوی توسعة پایدار روستایی نخواهد  اندشدهی نوین و بویژه هوشمند متمایل هایفناوراخیر به سمت 

شود. در نام برده می« روستای هوشمند» عنوانبهای روستاها و مبتنی بر فناوری ایجاد گردید که از آن رفضای جدیدی ب درواقعبود. 

ای تحلیلی و مبتنی بر پیمایش است، سعی گردید با مطالعات کتابخانه -بنیادی و روش آن توصیفی -این پژوهش که از نوع کاربردی

سنجی تحقق آنها به شیوة میدانی پرداخته شود. جامعة آماری رسی و امکانرو تدوین ادبیات و شاخصهای روستای هوشمند، به ب

نمونه به روش تصادفی  280نفر است که با کاربرد فرمول کوکران و تعدیل آن تعداد  2041شامل ساکنان روستای آورگان به تعداد 

های کشاورزی، صنعت، خدمات، مند در زمینهشهای روستای هو. نتایج نشان داد که مهمترین شاخصاندگرفتهمورد پرسشگری قرار 

ی نشان داد که بهترین شرایط در روستای مورد مطالعه انمونهآموزش، سالمت و ... است. همچنین نتایج کاربرد آزمون تی. تک 

)با « تاخدم»است. در بعد اقتصادی، شاخص « نهادی»و بدترین شرایط در بُعد « اقتصادی»جهت توسعة روستای هوشمند در بُعد 

 ( به ترتیب بهترین و بدترین شرایط را دارا است.11/2)با میانگین « ریزیبرنامه»و در بعد نهادی، شاخص  (48/3میانگین 

 روستا، توسعۀ پايدار روستايی، روستای هوشمند، آورگان واژگان کلیدی:
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 مقدمه

شود که این میزان در سال ت. برآورد میاسدرصد کل جمعیت بوده  70معادل  1950جمعیت روستانشین جهان در سال 

های سازمان بینیسرعت این تغییر بر اساس پیش .(Singh & Patel, 2018, 37درصد برسد) 34به حدود  2050

(. از نگاهی دیگر بر اساس Soligno et al, 2015, 861)خواهد رسید  %10ملل متحد برای اروپا شدیدتر بوده و به 

(. بر Holmes,2016, 7کنند )درصد فقرا در نواحی روستایی زندگی می 70عیت جهان و جمدرصد  47آمارها حدود 

از قلمرو سرزمینی این قاره را در  %2/88اند و مناطق روستایی حدود درصد مردم اروپا روستایی 28اساس آمار، 

و در آمریکا حدود  %38سیه نو، در اقیا%50، در آسیا %57. نسبت جمعیت روستایی در آفریقا (EU, 2018, 11)بردارند

است. در این زمینه اگرچه جمعیت جهان از روستایی به شهری در حال تغییر است؛ اما بر اساس آمار سازمان ملل  18%

 UN Department of Publicکنند)میلیارد نفر در روستاها زندگی می 1/3هنوز  2050متحد در سال 

Information, 2019.) 

توان نسبت به روستاها، جمعیت و گستره شود اینکه نمیخردمندانه به آمارهای ذکر شده استنباط می و آنچه از نگاهِ عمیق

های مختلف انسانی، اقتصادی، اجتماعی و توجه بود. روستاهایی که آنچنان از جنبهفضایی آنها با تنوعی از توانمندی بی

 (.Somwanshi et al,2016,396دانند)میملی ی توسعة صلآنها را زیربنا و معیار اکه  اندارزشمحیطی دارای زیست

با تحوالت گستردة  ، اما عموماًشدهمطرحدر این میان رویکردها و راهبردهای توسعه و توسعة پایدار روستایی زیادی نیز 

و  های محلی، تنوع محیطیبا تفاوت جهانی و همچنین تغییرات ساختاری و کارکردی پیچیدةهای نوین، عصر فناوری

سازگار نیستند و نیاز به الگوهای نوین و مبتنی بر دانش و ریزی خاص خود اند، نیازمند برنامه هرکدام که فردمنحصربه

 .شودیمنام برده « روستای هوشمند»سازد. الگویی که از آن با عنوان ی را ضروری میفنّاور

یان، به دنبال پایدار نمودن این نواحی است ییر در شیوة اصلی زندگی روستائبدون تغ« رویکرد روستای هوشمند»

(Somwanshi et al, 2016,395)  ی متنوعی را برای روستاهای مختلف پیشنهاد هاراهی، ریپذانعطافو با ویژگی

 بلندمدتنیز اشاره دارد توسعه روستای هوشمند، در  1همچنان که بگ (. ,2015,151Holmes & Thomas)دهدیم

روستای »(. Beg, 2018,1کند)حی روستایی و حتی پایداری توسعة شهری را تضمین میپایداری توسعه در نوا

ی کارآفرینی در کشاورزی و دامداری و ... را تسهیل نموده، خدمات هافرصتتواند می« شهرهوشمند» مانندبه« هوشمند

و منجر به بهبود تجدیدپذیر را تضمین  هایوری بهینه از منابع، انرژیبهرهرا ارتقاء بخشد،  زیرساختیآموزشی،  بهداشتی،

نیاز به ایجاد ؛ لذا (Singh & Patel, 2018, 38 .Beg, 2018,2اقتصادی گردد) -کیفیت زندگی و رفاه اجتماعی

ی اساسی دانست. در این زمینه هاچالشآن را باید از  است و عدم تحقق انکاررقابلیغروستاهای هوشمند یک واقعیت 

ست اینکه راهبرد رشد هوشمند روستایی، بسته به شرایط محلی و کارکرد روستاهای مختلف، دارای اهمیت ا آنچه

(؛ همچنان که رشد هوشمند شهری بر مشارکت شهروندان Viswanadham, 2014, 11-14تواند متفاوت باشد)می

یک اولویت است)نوروزی ( در توسعة پایدار روستایی نیز توجه به شرایط محلی 21، 1399ی و محمدی، تأکید دارد)کاوس

 (.197، 1398و غالمیان، 

و از طرف دیگر به میزان آمادگی و شرایط  ارائهقابلها و خدمات به تبیین شاخص طرفکیازایجاد روستای هوشمند 

مرکز  عنوانبههای روستای هوشمند، روستای آورگان بنابراین در این پژوهش ضمن تدوین شاخص محلی بستگی دارد.

اداری دهستان مذکور و اولین روستای هدف  -ی به محدودة سیاسیرسانخدماتغاخور و همچنین محور دهستان چ

های روستای هوشمند در خصوص آن مورد نمونه انتخاب و شاخص عنوانبهل و بختیاری؛ گردشگری استان چهارمحا

معیارها و  نیترمهماست. اینکه  این پژوهش بر دو سؤال اساسی بنیان نهاده شده درواقعاست.  قرارگرفتهارزیابی 

                                                           
1. Beg 
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ین الگو در چه وضعیتی قرار های رشد هوشمند روستایی کدام اند و در روستای مورد مطالعه در راستای تحقق اشاخص

 دارند؟

 روش تحقیق

گردآوری اطالعات از  منظوربه است.و مبتنی بر پیمایش تحلیلی -و روش آن توصیفی بنیادی -نوع پژوهش کاربردی

ی و میدانی)پرسشنامه( استفاده شده است. جامعة آماری شامل روستائیان ساکن در روستای آورگان اکتابخانهی اهروش

جه به حجم با تونمونه انتخاب و  323باشد. بر اساس فرمول کوکران تعداد می (1395سرشماری  -نفر  2041د )به تعدا

است. پرسشنامه  شدهلیتکمصحیح  صورتبهپرسشنامه  280تعداد  تیدرنهاباالی نمونه و مشکالت تکمیل پرسشنامه، 

تعریف شده  5تا  1ی لیکرت طراحی و دامنه آن بین انهیگز 5 بسته و محقق ساخته در قالب طیف سؤاالت صورتبه

ی استفاده شد. روایی انمونهفی از آمار استنباطی شامل آزمون تی.تک نیز عالوه بر آمار توصی لیوتحلهیتجزاست. برای 

آلفای کرونباخ  ها به روشداده درونی مسانیهنیز از  پرسشنامه با اعمال نظر کارشناسان مورد تأیید و جهت تعیین پایایی

 (.1ابزار پژوهش است )جدول  قبولقابلمحاسبه که نشان از پایایی  72/0استفاده و میزان آن 

 ها و متغیرهای پژوهششاخص

ی نیست؛ بنابراین باید ریگاندازهی قابل سادگبههای روستای هوشمند از آنجا که رشد هوشمند روستایی و شاخص

 Naldiمورد سنجش قرار گیرند ) های مرتبطشناسایی عوامل مؤثر بر مهمترین شاخص و از طریق میرمستقیغ صورتبه

et al, 2015,96)هوشمند با الگوی توسعه پایدار روستایی، سعی گردید  ژوهش با توجه به همسو بودن رشد. در این پ

های مرتبط با استفاده از منابع مختلف)بررسی ها و گویهابتدا ابعاد مبتنی بر توسعه پایدار تفکیک و بر اساس آنها شاخص

 .ارائه شوند 1پژوهش علمی معتبر خارجی( تدوین و به شرح جدول  10بیش از 

 متغیرهای روستای هوشمندها و ابعاد، شاخص :1جدول 

 مهمترين گويه ها شاخص ابعاد
آلفای 

 کرونباخ

 

 

 

 

 اقتصادی

 

 کشاورزی

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

، خرید الکترونیکی ندمنظورهچو ابزارآالت نوین، کارآفرینی کشاورزی، شرکتهای تعاونی تکنولوژی 

 ، سامانه اطالعات کشاورزیآبیاری هوشمند و کنترل از راه دور، ها و فروش محصوالتنهاده

74/0 

 صنعت
ی و خانگی، دستعیصنامحصوالت، خالقیت و کارآفرینی در  فروشهوشمند مواد اولیه و  دیخر

 پرداختهای الکترونیکی )مالیات( و ...
62/0 

 خدمات

طی، ارتبا)

تجاری، 

گردشگری، 

بانکداری و 

)... 

پارکینگ، دوربین نظارت  (،GPSی هوشمند)خدمات مبتنی بر فناوری )هارساختیزو  ونقلحمل

، تجارت ICT، تلفن هوشمند، دسترسی به عمومی و پرداخت الکترونیکی ونقلحمل (و...

خدمات، تجارت،  نوآوری در فای رایگان،وایی الکترونیکی، هایفروشخردهالکترونیک، 

و...  تیبلی، مشاغل مرتبط با ابعاد هوشمندی، رایانه شخصی، بانکداری الکترونیکی، تهیه نیکارآفر

 در گردشگری، ارتباطات مجازی و ...

78/0 

 

 

 

 

 

 اجتماعی

 

 آموزش

آموز، افراد دارای تحصیالت عالی، دانش)بازماندگان از تحصیل، سطوح تحصیلی، تعداد دانش

امکانات الکترونیکی و اینترنت مدارس، مهارتهای  ،(نوآوریموزشی و خالقیت و ی آهاکالس

ی در تحقیق و توسعه، گذارهیسرما، میزان هااختراعنیروی انسانی، مؤسسات آموزشی مرتبط، ثبت 

 های آموزش مجازی و از راه دورمیزان و شیوه

76/0 

بهداشت و 

 سالمت

سالمت هوشمند)نوبت پزشک(، دسترسی سالمندان به  خدمات مختلف بهداشت و درمان، سامانه

پرونده هوشمند  آب سالم، غذای سالم و امنیت غذایی،، بهداشت هوشمندخدمات الکترونیکی، 

 ی خاص، نوآوری در خدماتهاگروهپزشکی، مراقبتهای ویژه 

79/0 
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 63/0 و امنیتی( و ... همداربستی هانیدورب)استفاده از  هوشمند امنیتی،امنیت هوشمند، خدمات  امنیت

 مشارکت
، مشارکت مجازی در امور های علمی و فناوریهمکاری با مراکز دانشگاهی، مشارکت در فعالیت

 نهادمردمی هاگروهو ...(، میزان مشارکت عمومی،  هاینظرسنجمختلف )
61/0 

 ورسومآداب

وجود بازارهای  زشهای بومی،و ار ورسومآدابحفظ  ، رسوم محلی(،هاجشنوارهموسیقی، )خالقیت

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

 هوشمندسازی

77/0 

 توانمندسازی
یی، توانمندی زنان)سواد، خوداتکاشرایط جامعة محلی، توانمندسازی، مهارت، توانایی، آگاهی، 

 آموزش، اشتغال(و..
73/0 

 

 

 حیطیم

 

 زیستمحیط

های نوین ، استفاده از کمپوست، کاهش مصرف مواد شیمیایی، شیوهوخاکآبحفاظت از اراضی و 

، تنوع زیستی، کاهش و جنگل وخاکآبکیفیت  آبیاری، کاهش مصرف انرژی، آبخیزداری،

 هایآلودگ

57/0 

 

 انرژی

حریق هوشمند و ...(  اطفاء ی وخانگلوازمدسترسی به برق، استفاده بهینه از انرژی، خانه هوشمند )

 و ...ی فسیلی هاسوخت، کاهش استفاده از ی نو و تجدیدپذیرهایانرژاستفاده از 
63/0 

 کالبدی
، ساختمان ، تغییرات کاربری و گسترش فیزیکیهایکاربربافت فرسوده، سهولت دسترسی به 

 ... و هوشمند، سیستم سرمایش و گرمایش هوشمند
68/0 

 هاترساخیز
فناوری اطالعات و  ، اینترنت،لیموبا، ادارات، تأسیسات)تلفن، هاجادهزیرساخت هوشمند: 

 ارتباطات(،
76/0 

 58/0 هوشمند صورتبهریسک و مخاطرات و کاهش آنها، اعالم و اطفاء حریق و...  مخاطرات

 

 نهادی

 مدیریت
ر پروانه الکترونیکی، وجود صدوکارآمد، خدمات دولت الکترونیک، مدیریت روستایی هوشمند و 

 و جلسات آنالین کار از راه دوری، افزارنرمی هانقشه
69/0 

 68/0 های نوینیی متناسب با شرایط محلی و فناوریهابرنامهاجرای  یزیربرنامه

(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, 

Beg, 2018, …  با دخل و تصرف) 

 محدوده مورد مطالعه

کیلومتری شهر بروجن)مرکز شهرستان( قرار دارد. اولین روستای هدف  45روستای آورگان، مرکز دهستان چغاخور در 

 90درجه و  31ی زاگرس مرکزی در هادامنهدر استان چهارمحال و بختیاری است و به لحاظ طبیعی در گردشگری 

(. بر اساس www.google.com/mapsدقیقه طول جغرافیایی واقع شده است ) 95درجه و  50یقه عرض جغرافیایی و دق

خانوار است )مرکز آمار ایران،  636نفر جمعیت در قالب  2041دارای  1395سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 

 (.1()شکل1395
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 دهستان، شهرستان، استان و کشورروستای آورگان در  یايیجغراف یتموقع: 1 شکل

 پیشینه پژوهش

به لحاظ زمانی تنها در کمتر از یک دهه است که این مفهوم وارد روستای هوشمند تاریخ و گذشتة طوالنی ندارد و 

( در طراحی روستای هوشمند در کشور هند، بر رشد هوشمند روستایی در 2014) 1ویسوانادهام ادبیات علمی گردید.

( به مفهوم روستاهای هوشمند اشاره و با توجه به سکونت 2015)2هولمس و توماسچارچوب شرایط محلی تأکید دارد. 

( نواحی 2015ن )و همکارا 3نالدی .دندانیمدرصدی فقرای جهان در نواحی روستایی، این رویکرد را یک ضرورت  70

( به ضرورت 2016همکاران)و  4ساموانشیاند. روستایی پیرامون شهرها را بهترین گزینه برای رشد هوشمند معرفی کرده

و از آثار مثبت و  پرداخته، باشدیمایجاد روستای هوشمند در کشور هند که دارای درصد باالی جمعیت و تعداد روستا 

و  6اند. بیلوزمحیطی نام بردهدر ابعاد مختلف اجتماعی؛ اقتصادی و زیست 5لگائوموفق اجرای طرح در روستای جاوا

چارچوب جدیدی برای  عنوانبه( ضمن بررسی رشد هوشمند در روستاهای کالیفرنیا، رشد هوشمند را 2017همکاران)

( شش 2017) 7استینسون .دانندتوسعه پایدار روستایی و عامل رفع معضل مهاجرتِ روستاییان به مناطق فقیر شهری می

پایدار، شهروندان، کیفیت زندگی، مدیریت کارآمد  ستیزطیمحمدرن و پایدار، انرژی و  ونقلحملبعد اقتصاد هوشمند، 

( نیز در خصوص مفاهیم 2018) 8ساتریادیو شفاف را برای روستاهای هوشمند مالک قرار داده است. 

ی تأکید اتوسعهی هابرنامهمحلی در  فردمنحصربهشهر/منطقه/روستای هوشمند در اندونزی، به در نظر گرفتن شرایط 

( در پژوهشِ روستاهای هوشمند در هلند، زیربناهای ایجاد روستای هوشمند را در سه بعد 1820)9سلکایناهودارد. 

( توسعه از طریق ایجاد روستاهای هوشمند در 2018)10. همچنین سینگ و باتلداندیماقتصادی، اجتماعی و محیطی 

                                                           
1. Viswanadham 

2. Holmes & Thomas 

3. Naldi 

4. Somwanshi 

5. Javalgao 

6. Bellows 

7. Stenson 

8. Sutriadi 

9. Selkäinaho 

10. Singh & Patel 
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 1زاوراتنیک ی مختلف دارد.هاونتگاهسکبین  هاشاخص. نتایج نشان از تفاوت در انددادهکشور هند را مورد بررسی قرار 

رویکردی ضروری جهت رویارویی با مشکالت عدیدة جوامع امروزی  عنوانبه( روستاهای هوشمند را 2018و همکاران)

اند. معیار در مطالعه ذکر کرده نیترمهمی مکانی را هاتفاوتاسلوونی،  هوشمند در و با بررسی شرایط روستاهای دندانیم

را  هاتیمحدود( اصول توسعة روستای هوشمند در لیتوانی را بررسی و مهمترین 2019) 2ی و وازنونینیاتکوچنونین

( به ارائه مدل 2020)3ازیزا و سوسانتو دانند.ی منابع انسانی میوربهره، دیجیتالی و همچنین عدم فنّاورانهفقدان نوآوری 

ی، گردشگری پرداخته و زندگبُعد: حاکمیت، فناوری، منابع، خدمات،  6روستای هوشمند برای نواحی روستایی شامل 

 بوده است. زیآمتیموفقاندونزی  4معتقدند اجرای این مدل را در منطقه بانیووانگی

ی توسعة هوشمند روستایی ریگشکلدر های مؤثر یی شاخص( به تحلیل فضا1399عنابستانی و کالته میمری)

های کالبدی و اقتصادی در باالترین سطح قرار دارند. همچنین شهرستان جوین پرداخته و اشاره دارند که شاخص

ی توسعة هوشمند روستایی در روستاهای شهرستان بینالود، هاشاخص( با بررسی و تحلیل 1395عنابستانی و جوانشیری)

دانند. و سرمایة انسانی را به ترتیب مؤثرترین عامل توسعة هوشمند روستایی میهای اقتصاد خالق شاخص

( اشاره دارند که بین آبادزمانهای روستایی)( نیز با بررسی عوامل مؤثر بر رشد هوشمند سکونتگاه1397احمدی)

ت. واثق و هوشمند روستایی اسهای مختلف تفاوت وجود دارد و شاخص مشارکت مهمترین عامل در رشد شاخص

 شهری اشاره دارند. جرائم( نیز به تأثیر نظارت هوشمند بر امنیت و کاهش 1396همکاران )

 مبانی نظری پژوهش

و  (، مبانی نظری پژوهش بر چند مفهوم)روستا، توسعة هوشمند، روستای هوشمنددیآیبرمهمچنان که از موضوع 

گردید با توجه به محدودیت منابع در دسترس )بویژه فارسی(، با نگاهی ادامه سعی  های مرتبط استوار است. لذا درنظریه

 نسبتاً جامع به مهمترین مباحث نظری مرتبط اشاره شود.

 متشکل جغرافیایی واحد یک البق در ،شهر از متفاوت و نیمع یمحیط ساختار با جغرافیایی فضای از بخشی «روستا»

در  که است یاقتصاد و یاجتماع ،یسکونت چندگانه یکارکردها با آن به مرتبط یهامکان ریسا و مزارع روستا، کالبدِ از

 (.5، 1396)نوری و نوروزی، است کشاورزی یهاتیفعال بر مبتنی غالب معیشت ةشیوطورمعمول به آن

کن است تعاریف مفهومی عمومی و مورد کاربرد در معانی متفاوت است. ترکیب آن با هر واژة دیگر مم« هوشمند»واژة 

ی هوشمند، رشد هوشمند، هاشبکهی هوشمند، هاساختمانی هوشمند، اهدستگاهمتفاوتی را در برگیرد. اصطالحاتی مانند 

واژة  درواقع(. Viswanadham,2014,4است ) شهر/ روستای هوشمند و... که نشان دهندة کاربرد وسیع این مفهوم

به معنی تفکر و اندیشة فراتر از « روستای هوشمند»جیتال است و در مفهوم ی دیهایفناورهوشمند به معنی استفاده از 

های محلی با کاربرد روستاهای هوشمند بر توانمندی گریدعبارتبه ی جدید است.هایهمکارروستا، توجه به پیرامون و 

ستا/شهر/منطقة هوشمند فناوری اطالعات و ارتباطات نیز ستون فقرات رو (.EU,2018,7فناوری دیجیتال تمرکز دارند)

(Sutriadi, 2018,1 ) ،که از شهر هوشمند  (. همچنان203، 1397و نقش کلیدی در فرآیند توسعه روستایی دارد)دانیالی

نیز تداعی چنین وضعیتی (، برای روستای هوشمند 56، 1396شود)استعالجی و طالبی، ساعته نام برده می 24شهر  عنوانبه

 است.

                                                           
1. Zavratnik 

2.  Atkočiūnienė & Vaznoniene 

3. Aziiza & Susanto 

4. Banyuwangi 

https://www.researchgate.net/profile/Vilma_Atkociuniene
https://www.researchgate.net/profile/Vilma_Atkociuniene
https://www.researchgate.net/profile/Gintare_Vaznoniene
https://www.researchgate.net/profile/Gintare_Vaznoniene


 ايران(المللی انجمن جغرافيايی می  ـ پژوهشی و بينفصلنامه عل)جغرافيا                                  257

 

مستقیم در ارتباط و تعامل و زیربنای تحقق آن است؛ با این وجود تأکید بر نوآوری  طوربهعة پایدار رشد هوشمند با توس

-سیاست« رشد هوشمند روستایی»لذا . ی خاص رشد هوشمند نسبت به توسعه پایدار استهایژگیودر ابعاد مختلف از 

 ,Naldi et al, 2015)ردیگیمکند، دربر  ی در نواحی روستایی را تسهیلنوآورهایی را که زمینة رشد، خالقیت و 

 ,Somwanshi et alو فناوری اطالعات و ارتباطات مهمترین نقش را در ایجاد روستاهای هوشمند دارند ) (91-93

ی هاتفاوتوشن و دقیقی ارائه داد. چراکه تعریف قطعی، ر توانینم« رشد هوشمند»(.البته برای 2016,395

 ,Naldi et al, 2015,91 .Zavratnik, 2018)ندامؤثری محلی در این زمینه اهلیپتانسمکانی)محیطی، اجتماعی( و 

، یک رویکرد وسیع برای توسعه و نوآوری و شامل شش بعد است: اقتصاد «روستای هوشمند». در واقع رویکرد (2

ر؛ شهروندان، کیفیت زندگی پایدا ستیزطیمحمدرن و پایدار؛ انرژی و  ونقلحملمولد، کارآفرین؛ هوشمند و نوآورانه، 

 (.Stenson, 2017,6)های مختلف فرهنگی، بهداشتی، ایمنی، آموزش؛ مدیریت و نظام اداری کارآمد و شفافدر گویه

در رویکردهای سیاسی مطرح و  راًیاخمفهومی است که « روستای هوشمند»چنین بیان داشت که  توانیم درمجموع

(. استفاده Viswanadham, 2014, 4العات، سرمایه انسانی و محیطی است )تمرکز آن بر رشد از طریق فناوری اط

ب مشترکی برای آن ترسیم از اصطالح روستای هوشمند اگرچه در متون مختلف در حال افزایش است اما هنوز چارچو

 ,Sahu & Ghoshشود)ی مشخص برای روستاها، به بررسی این ایده پرداخته میهایژگیونشده و کماکان بر اساس 

2018, 7.) 

هایی از الیه صورتبهشهرها و روستاها به مثابة صُور فلکی در منظومة شمسی اند که  1کالتروپ و بولتوندر دیدگاه 

و در این زمینه شهر/روستا/ منطقة  اندارتباطصادی، اجتماعی، محیطی، فرهنگی و...( با هم در های مختلف )اقتشبکه

نیز همچنان که در مفهوم توسعه بر مشارکت جمعی تأکید دارد، در  2ند بود. آمارتیاسنهوشمند دارای اهمیت ویژه خواه

. از نگاه او مفهوم هوشمندانه داندتی را ضروری میهوشمندانه نیز استفاده از فناوری، نوآوری و حتی شبکة مشارک کردیرو

در رویکرد  3نظر ویسویزی و لیترال(. از  ,2018,4Sutriadi)تغییرات به سمت توسعه پایدار را منجر خواهد شد

 (.Visvizi & Lytras, 2018,3)شوندبررسی می باهممستقل بلکه  صورتبهروستای هوشمند، روستا و ساکنان آن نه 

که مستلزم  دانستیمو کارآمدترین راه تحقق توسعه را در رویکرد پایین به باال  نیترعیسرنیز بهترین،  4مهاتما گاندی

ی(، مشارکتی)مدیریت و اهداف استراتژیک( و هوشمندانه)وجود فناوری ریپذسکیرعانه)کارآفرینی و انجام کار شجا

نیز دسترسی به  5از دیدگاه شاکال (.2014,1nadham, Viswa)اطالعات و به معنای هوشمندی امروزی( است

و آگاهی از فناوری مهمترین  ی معیشتی، دسترسی به اطالعات، کارآفرینیهافرصتخدمات زیرساختی و بهداشتی، تنوع 

 (.Singh & Patel, 2018, 39) ی روستای هوشمند اندهایژگیو

وانمندسازی جوامع محلی، دسترسی به امکانات رفاهی مطمئن و ی از منابع، توربهرهابتکار روستای هوشمند بر بهبود 

ارد. در پس زمینة این تفکر استفاده از تمرکز د پرتحرکی فردی و اجتماعی برای ایجاد یک جامعة شاد و ریپذتیمسئول

خدمات رفاهی ی که آموزش، تجارت، سالمت و طوربهی برای توسعه و رشد باید باشد؛ الهیوس عنوانبهفناوری 

شود که روستای هوشمند مفهومی فراتر عموماً گفته می حالنیباا (.Kale et al, 2017,767)الکترونیکی را در برگیرد

ی اطالعات و ارتباطات در نواحی روستایی و متفاوت از چیزی است که با عنوان شهر هوشمند مطرح از کاربرد فناور

و حل مسائل شهری بر پایة ( EU,2018,7ی دیجیتال متمرکز)هایرفناوبر است. رویکرد شهر هوشمند اگرچه 

بر نظر شهروندان و  (Sutriadi, 2018,1داند؛ اما عموماً به دنبال توسعه بر محوریت دانش بوده )مهم می تکنولوژی را

                                                           
1. Calthrope and Fulton 

2. Amartya Sen 

3. Visvizi & Lytras 

4. Mahatma Gandhi 

5. Shukla, 2016 
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جامعة محلی در مقابل در الگوی روستای هوشمند بر مسائل منطقه و توجه به  جهت ارائة خدمات اهمیتی قائل نیست؛

 (.Visvizi & Lytras, 2018,2شود )عمل می

به موضوع  هنانیبدباست. گروهی که  صیتشخقابل، در خصوص رشد هوشمند روستایی سه دیدگاه اصلی درمجموع

به  نانهیبخوشدانند. گروه دوم خیلی ی عمومی در روستا را مانع تحقق این سیاست میهاتیمحدودنگریسته و 

. دانندیمهای طبیعی، تفریحی، گردشگری نواحی روستایی اشاره و آنها را یک ظرفیت مناسب در این زمینه توانمندی

هترین گزینه برای تحقق رشد ای خاص و دارای شرایط مناسب را بروستاه تریمنطقباالخره گروه سوم با رویکردی 

 (.Naldi et al, 2015,97)برداشت و تلخیص از دانندیمهوشمند روستایی 

توان مدل مفهومی پژوهش را به شرح بر اساس آنچه در چارچوب نظری و پیشینة پژوهش مورد اشاره قرار گرفت، می

 ارائه نمود. 2شکل 

 
 هومی پژوهش: مدل مف 2شکل 

 پژوهشهای يافته

. دهندیمرا مردان تشکیل  %8/61زن و  %2/38های توصیفی از اطالعات پرسشنامه، از مجموع پاسخگویان بر اساس یافته

 %10سال با حدود  56و ردة باالی %2/34سال، با  26-35متأهل بوده اند. به لحاظ سنی ردة  %5/62افراد مجرد و  7/35%

دارای  %35و حدود  سوادیب %5. به لحاظ سطح تحصیالت: فقط اندداشتهو کمترین میزانها را  به ترتیب بیشترین

 (اداری، ساختمانی، بازار و..)به فعالیت خدماتی %2/38اند. از نظر اشتغال بیشتر پاسخگویان با تحصیالت دانشگاهی بوده

 %5/32میلیون تومان،  1درآمد کمتر از  %2/23. ندابودهبه کشاورزی و صنعت مشغول  %8/27و  34دی با و در مرتبة بع

 .اندکردهمیلیون تومان را ذکر  3درآمد باالی  %3/4و  3-2نیز درآمد  %40میلیون،  1-2افراد دارای درآمد ماهانه بین 

توسط، آشنایی م %41افراد آشنایی زیاد،  %8عمومی پرسشنامه نیز نشان داد حدود  سؤاالتی توصیفی مربوط به هاافتهی

پاسخگویان به تأثیر  %58ها اند. همچنین بر اساس یافتهفاقد آگاهی عمومی و اولیه نسبت به موضوع بوده %20کم و 31%

. اندکردهتأثیر کم را ذکر  %8وسط و تنها تأثیر مت %34زیاد این الگو بر توسعه روستایی معتقد بودند. این درحالی است که 

« دائم»اعالم نمودند که  %78های مربوط به روستای هوشمند در پرسشنامه، بت به گویهپاسخگویان با مشاهده اولیه نس

 .اندکردهپاسخ منفی ارائه  %4و تنها « گاهی»به ذکر گزینة  %18های مطرح شده اند، مرتبط و در حال استفاده از شاخص

داری شده و با توجه به سطح معنی انجام SPSS افزارنرم در Run-Test آزمون با هاداده بودن ر این پژوهش تصادفید

ها تأیید گردید. همچنین برای بررسی نرمال بودن است، تصادفی بودن داده 05/0که بزرگتر از سطح خطای  85/0

ی آزمون مذکور با توجه به سطح هاافتهاستفاده شده است. نتایج ی( S-K1متغیرهای پرسشنامه از آزمون نیکویی برازش)

                                                           
1. Kolmogorov- Smirnie test 

 

 
منطقه هوشمند      شهر هوشمند     

   روستای هوشمند

 

 هوشمند
 

 اجتماعی      نهادی      اقتصادی

 زیست محیطی

 توسعه پایدار

 توسعه پايدار روستايی        روستای هوشمند

آموزش، نوآوری، 

 و ...   ، کشاورزیبهداشت
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 Tی هاآزمونها، از و نرمال بودن داده K-Sبا توجه به نتایج آزمون  نشان از نرمال بودن توزیع دارد. 57/0ی داریمعن

استفاده نظر  و تعیین سطح و امکان تحقق آنها در روستای مورد هاشاخصی جهت بررسی وضعیت موجود انمونهتک 

 است. 2شده که نتایج آن به شرح جدول 
 ی روستای هوشمند در روستای آورگانهاشاخصی جهت بررسی وضعیت انمونهک : نتايج آزمون تی. ت 2جدول 
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 اطمینان %95تفاوت در سطح 
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ح
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ح
 

 

 اقتصادی

 نامطلوب -281/0 -435/0 -3525/0 000/0 279 -456/8 83/2 کشاورزی

 نامطلوب -115/0 -284/0 -201/0 000/0 279 -471/4 86/2 صنعت

 مطلوب 552/0 379/0 481/0 000/0 279 382/10 48/3 خدمات

 

 

 اجتماعی

 متوسط -077/0 -122/0 -182/0 000/0 279 -313/0 00/3 آموزش

 نامطلوب -023/0 -232/0 -122/0 002/0 279 -222/2 93/2 بهداشت

 نامطلوب -211/0 -402/0 -301/0 000/0 279 -662/7 50/2 امنیت

 نامطلوب -127/0 -292/0 -219/0 000/0 279 -552/4 80/2 مشارکت

 نامطلوب -286/0 -441/0 -382/0 000/0 279 -561/9 76/2 ورسومآداب

 نامطلوب -288/0 -432/0 -371/0 000/0 279 -264/10 84/2 توانمندسازی

  

 -کالبدی

 محیطی

 مطلوب 398/0 225/0 321/0 000/0 279 855/6 31/3 ستیزطیمح

 نامطلوب -315/0 -597/0 -411/0 000/0 279 -277/8 58/2 انرژی

 نامطلوب -554/0 -628/0 -549/0 000/0 279 -681/11 33/2 کالبدی

 مطلوب 425/0 219/0 342/0 000/0 279 882/5 32/3 زیرساخت

 نامطلوب -439/0 -613/0 -625/0 000/0 279 -274/13 35/2 مخاطرات

 

 نهادی

 نامطلوب -352/0 -528/0 -451/0 000/0 279 -344/9 66/2 مدیریت

 نامطلوب -686/0 -865/0 -779/0 000/0 279 -128/19 11/2 ریزیبرنامه

نیست و درواقع شرایط خیلی  5/3باالتر از  هانیانگیممشخص است، هیچکدام از  3و شکل  2همچنان که در جدول 

بوده  3مطلوبی جهت تحقق روستای هوشمند وجود ندارد. با این وجود از آنجا که میانگین مورد نظر پژوهشگر عدد 

دهد. می برای روستای هوشمند را نشان« تقریباً مطلوبی»باالتر از این میزان بوده و شرایط  هانیانگیماست در برخی موارد 

اما در زیر  ؛بوده است 38/2و بعد نهادی  77/2، بعد کالبدی 80/2، بعد اجتماعی 05/3میانگین بعد اقتصادی  رمجموعد

با میانگین  ستیزطیمح، 32/3، زیرساختی با میانگین 48/3ی خدمات با میانگین هاشاخصی هرکدام از ابعاد، هابخش

اند. همچنین شاخص باالتر از حد متوسط بوده گریدعبارتبهدارند. « تاً مطلوبینسب»توان نام برد که شرایط را می 31/3

بوده و با  3کمتر از  هاشاخصدر حد متوسط قرار دارد. این درحالی است که میانگین اکثر  00/3آموزش با میانگین 

 توانیماست؛  05/0که کمتر از  (000/0ال و حد پایین و همچنین میزان سطح معناداری )توجه به منفی بودن میزان حد با

شرایط برای تحقق روستای هوشمند نامطلوب است. درواقع بین وجود شرایط تحقق  هاشاخصنتیجه گرفت که در این 

 ود دارد.وج %95ی در سطح اطمینان داریمعنتوسعه روستای هوشمند و میانگین نظری پژوهش تفاوت 
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 1399ی پژوهش، هاافتهررسی روستای هوشمند     يدر ب موردمطالعهی هاشاخصنمودار  :3شکل 

 یریگجهینت

بدین منظور  پرداخته شده است.« روستای هوشمند»بنیادی به موضوع  -پژوهشی کاربردی عنوانبهدر پژوهش حاضر 

ی مذکور در روستای آورگان هاشاخصو عملیاتی کردن و آزمون  نیتدو 1به شرح جدول  هاشاخصابتدا مهمترین 

روستاهای خاص و دارای شرایط مناسب  تریمنطقسوم که با رویکردی ی نظری نیز الگوی هادگاهیدبه لحاظ م شد. انجا

 ، پشتوانة نظری پژوهش گردید.داندیمرا بهترین گزینه برای تحقق توسعة روستای هوشمند 

ی روستای هاشاخصو درواقع شرایط بوده  3، میانگین کمتر از موردمطالعهنتایج نشان داد که در مجموعِ ابعاد مختلف 

لوب قرار ندارد. در بین ابعاد مختلف، بعد اقتصادی بهترین شرایط را جهت هوشمند در روستای آورگان در وضعیت مط

به دلیل دسترسی مردم به تلفن هوشمند و )تحقق روستای هوشمند دارا است. در زیر مجموعة این بعد، بخش خدمات 

ICT جازی و..(. با و تجارت الکترونیکی، رایانه شخصی، بانکداری الکترونیکی، ارتباطات م اهیفروشخرده، وجود

به دلیل انجام امور و )( در صدر قرار گرفته است. این درحالی است که بُعد نهادی 48/3باالترین میانگین محاسبه شده )

 11/2با میانگین  یزیربرنامهشاخص  آن یهارمجموعهیزخدمات به روش سنتی( در بدترین شرایط قرار دارد و در بین 

 ریناپذاجتنابدر سطح مدیریت محلی، بلکه توجه به این مهم در سطح کالن ضرورتی  هاتننهدر انتهای جدول است. لذا 

 تواند مؤثر واقع شود.ی اجتماعی فرهنگی نیز میهایژگیوی مکانی و هاتفاوتاست. اگرچه 

شاخص آموزش و بهداشت با  2؛ با این تفاوت که در گذاردیمهای فوق صحه یافته ی میدانی نیز برهایبررسشواهد و 

 شدنلیتبدو امکانات موجود و  هارساختیز، وضعیت بسیار رو به بهبودی است. وجود 19توجه به شیوع بیماری کوید 

 عه تأثیرگذار بوده است.ی نوین به یک فرهنگ تقریباً عمومی نیز بر ارتقاء شاخصهای مورد مطالهایفناورکاربرد 

ساموانشی ( 2015نالدی و همکاران)( 2015هولمس و توماس)( 2014ویسوانادهام)های یافتهسة نتایج این پژوهش با مقای

( و سینگ و 2018( سلکایناهو)2017استینسون) (،2018( و هودوسی)2017( بیلوز و همکاران)2016و همکاران)

عة روستایی شباهت دارد. همچنین به لحاظ ثار مثبت طرح بر شاخصهای توس( به لحاظ ضرورت موضوع و آ2018باتل)

با پژوهش  رگذاریتأث( و به لحاظ بهترین شاخص 1397ی مختلف با پژوهش احمدی)هاشاخصوجود تفاوت بین 

( که شاخص مشارکت را در صدر 1397( مشابهت وجود دارد. با پژوهش احمدی)1395عنابستانی و جوانشیری)

)نهادی(، نیز با پژوهش عنابستانی و  هاشاخصحاظ بدترین شرایط کردند تفاوت وجود دارد. به لشناسایی 
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اما با پژوهش  ؛تفاوت وجود دارد اندکردهشاخص را در بعد کالبدی و محیطی ذکر  نیترنامناسب( که 1395جوانشیری)

ی نتایج هااوتتفشباهت وجود دارد. آنچه از  اندداشته( که تأییدی بر شاخص اقتصادی 1399عنابستانی و کالته میمری)

های مورد ی مکانی است. بعالوه تفاوت در گویههاتفاوت، نشان از تأثیر عوامل محلی، اجتماعی، اقتصادی و دیآیبرم

 مزید بر این علت بوده است. نیزبررسی 

و راهی طوالنی در  طلبدیم چنین بیان داشت که رسیدن به الگوی روستای هوشمند همت مضاعف توانیم مجموع در

در این زمینه که با اجرایی کردن و  (اما تجربیات موفق کشورهای پیشرو )آمریکا، هلند، هند، اندونزی، ... ؛پیش دارد

که با الگو قرار دادن  طلبدیمی رقم بزنند، روستای داریپای روستای هوشمند توانستند تحولی در توسعة هاشاخصتحقق 

 ین زمینه، در اجرایی شدن این الگو در کشور تسریع گردد.موارد موفق در ا

و  سوکی مذکور در نواحی روستایی کشور، افزایش میزان نفوذ اینترنت از یهاشاخصاز ملزومات تسریع در تحقق 

که در  رودیمامید های مختلف از سوی دیگر است. آموزش و ترویج در راستای خالقیت و نوآوری در زمینه

 قرار گیرد. موردتوجهی آتی کشور بویژه برنامه هفتم توسعه این مهم هایزیربرنامه
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