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 چكیده 

 

از   ياریبساا   ییسااااتار ف ااا  ،يدار هیسرما  اقتصاد  رواج  و  ارتباطات  و  نقل و در بخش حمل  ژهیبه و  یكیتكنولوژ  يها شرفتیپ    

 يرو پراکنااده  قائم بااه فاارد و  یآن  ماتیمناسب، تصم  يدگرگون سااته است. ضعف الگو   يادیرا تا حدود ز  يبشر  يها سكونتگاه

 يکاااربر رییاا و باغ ها بااه واسااغه تغ يکشاورز يها  نیزم ياز جمله  نابود  ییوستاجامعه ر  يبرا  یگزاف  يها نهیهز  ییرشد روستا

تااوان گ اات بااه   یرو ماا   نیاا دنباااد دارد. از ارا به    یها و کاهش سالمت عموم  یآلودگ  شیافزا  ،یاجتماع  یکاهش همبستگ  ن،یزم

باشااد.  یماا  يضاارور زین  داریبا توجه به اصود توسعه پا  ،ییمناطق روستا  يرشد هوشمند برا  يها  تسایو است اده از س  يریکارگ

 یرسااااتیو ز یغاا یمح سااتیز ،یاجتماااع يها روستا از دهستان نازلو از لحاظ شااص  8سغح توسعه    یبررس  قیتحق  نیهدف ا

آنهااا از ناارم   لیاا تحل  يو برا  هیاز پرسشنامه ته ت اده  با اس  ازیمورد ن  يانجام شده است. داده ها  یلیتحل  ی یاست که با روش توص

 دهااد¬ینشااان ماا  قیتحق جیانجام گرفت. نتا يااکستر لیروستاها با است اده از مدد تحل  يبند¬است اده شده و رتبه  SPSSافزار  

 یمااورد بررساا   يهااا توسعه شااص  زانیمورد مغالعه وجود ندارد اما از لحاظ م  يدر روستاهارشد هوشمند    يبرا  یمناسب  طیشرا

ارائااه شااده  جینتااا یاود تا سوم را دارا هستند. بغااور کلاا  يها رتبه بیبه ترت زهیو تازه کند جن ینازلو، تازه کند قاطرچ  يروستاها

 تینشان داد که اکثر روستاها از نظر وضااع جینتا رایاست ز جابجا شده ییبا رشد روستا  ییدهد که م هوم توسعه روستا  ینشان م

در   "داریاا توسااعه پا"  میپااارادا  یشااصها دارند که مسااهله اصاال  رینسبت به سا  يبه مراتب بدتر  تیوضع  یكیاکولوژ  يشااصها

 .  دینما یو برانت لند را بازگو م و یکن رانس ر
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   مقدمه
به توسعه   یابیواحد بوده و در جهت دست  یاجتماع  یفضا  کی  جادیاست که در صدد ا  یا دهیپدشدن به عنوان    یجهان    

مبههر    ازیهه در ن  شهههیامر ر  نیکند چرا که ا  یحرکت م  یو فناور  یاقتصاد  دهیچیپ  یروهاین  یریبه کارگ  قیاز طر  یاقتصاد
تحههو    عیجامعههه و آهنهه  سههر  دهیچیپ  طیخود را با شرا  واندبت  قیطر  نیدارد تا از ا  یبه آگاه  کمیو    ستیانسان قرن ب
شدن و رشههد روز افههزون، موجههب بههروز  یاز جهان یناش را یرو تأث نی( از ا213:  1394  گران،ی) بابانسب و د  دیسازگار نما

 یشهههروند  ت( و اهداف آن، از جمله مشارک46:  1394  ،یری) دهش  داریجوامع به توسعه پا  یابیدست  نهیدر زم  ییها  ینگران
: 1382) جمعه پور،   یعدالت اجتماع  یحقوق بشر و برقرار  تی(، رعا92:  1394  گران،یو د  ی) افتخاریاجتماع  یو همبستگ

بههه  یابی( و ... شههده اسههت. دسههت9: 1396،ی(، کاهش فقر) پورهاشم65: 1397 ،یو خلعتبر یری، رفاه افراد جامعه )دب(107
 یدهنده مناطق و توانمند  لیتشک  ییفضا  عناصر  گرفتن  نظر  در  جانبه، همه  یها  یزیر برنامه  ازمندین  داریاهداف توسعه پا

 یزیر برنامه ینوع ییرشد به تنها رای. زردیقرار گ داریپا درست رشد هوشمند و توسعه  ریباشد تا جامعه در مس  یآن م  یها
 یسههاختها ریهه ه زو مجهز ب ریبا  ینواحتوسعه را به    یطیمح ستیو ز  یاقتصاد  ،یاجتماع  یاست که با استفاده از فاکتورها

 را یمثبههت، تههأث را یکند و عالوه بر تأث یم تیهستند، هدا ساختها ریاحداث ز ی ز  برا  تیقابل  یکه دارا  ینواح  ای ز   
شهر و روستا و ...   یرو پراکنده  ،یعیباز و طب  یفضاها  بیجوامع کوچک، تخر  فیتضع  ،ییروستا  ینواح  یچون انزوا  یمنف

(. از 164: 1387و نوشههاد،  یکند) قربان یعمل م داریپا به اهداف توسعه یابیاز موانع دست یکی دارد و به عنوان بالرا به دن
 شیاز پهه   شیها ب  یزیر در برنامه  داریراه حل پا  کیموجب شده است که رشد هوشمند به عنوان    یداریرو موضوع پا  نیا

 سههتین یدیهه آن مفهههو  جد یشههمند و چگههونگ(. رشد هو134: 1392 ،ی) نوفل و گلباد ردیقرار گ  شمندانیمورد توجه اند

 Randhawa andمتفههاو  اسههت ) گههرید یمنطقههه بههه منطقههه  کیهه ( و از 188: 1395 ،یرینشهه و جوا ی)عنابستان

Kumar, 2017شههرفتهیپ یها یتکنولوژ یریبه کارگ قی( و از طر (Caragliu and Del Bo, 2018فنههاور ،)ی 
حمل و نقل و ...  ت،یاز جمله فعال  یامورا  زندگ  ی  هیکل  ی، هوشمند ساز(2018  گران،یاطالعا  و ارتباطا  ) فن نل و د

 ،یمتنههوع اقتصههاد  یایهه (، مزایطیمح  ستیو ز  یکالبد  ،یاقتصاد  ،یشود و با توجه به ابعاد متنوع خود ) اجتماع  یم  سریم

ش نقهه  زیهه بر دارد و ن در( را Litman2, 2005) یطیمح ستی( و زRandhawa and Kumar, 2017)یاجتماع
با توجه بههه   ینیسرزم  یها در پهنه    تیو فعال  تیمتعادل جمع  عیکه به دنبال توز  نیسرزم شیدر تحقق اهداف آما  یؤثرم

 کند.   یم فای(، ا258:  1394 گران،یو د یمالئ  یبالقوه مناطق است ) فرج یها ییامکانا  و توانا
توسعه  یهایریگ میرشد و تصم یرو موجب پراکنده ده،یکه در جهت توسعه انجا  گرد ییها یزیر اکثر برنامه رانیا در    
 نیبنههابرا ستیسازگار ن نیسرزم شیو اهداف آما داریپا یتوسعه  یبه صور  نامطلوب شده که با الگو  ییو روستا  یشهر

توانههد   یآن مهه   یمنف  جیحل مشکال  توسعه پراکنده و نتا  یبرا  یپاسخ  عنوان  به  جانبه همه  یزیر رشد هوشمند و برنامه
 و و حمههل یزیهه ر برنامه کردیرو کیتوان گفت رشد هوشمند   ی(. در واقع م4:  1392  ،یزیه و عزگرفته شود )کرددر نظر  

 Weyکنههد) یمهه  جههادیا یرشد را بطور متمرکز در مراکز شهههر ،یاز پراکنش شهر یریجلوگ یاست که برا یشهر نقل

and Hsu, 2014نیهه اسههتا امهها ا یو حومههه ا یاز مناطق شهههرر ت نییپا اریبس ییروستا ی(. گرچه سطح پراکنده رو 
: 1396،یریو جوانشهه  یکنههد )عنابسههتان یم  لیتحم  ستیز  طیو مح  ییجامعه روستا  یبرا  یگزاف  یها  نهیهز  ،یرو پراکنده

(  و 177و    37:  1397  گههران،ی)نظههم فههر و د  یعهه یطب  یاراضهه   و  ههها جنگههل  ،یکشههاورز  یرفتن اراض  نی( و موجب از ب39
 ،یشود. ابعههاد رشههد هوشههمند روسههتاها شههامل ابعههاد اجتمههاع  یم  یر  جوانان به مناطق شهراجمهو    تیجمع  یپراکندگ
شهرسههتان   یدهستان نههازلو چهها  یروستاها، روستاها  نیباشد. از جمله ا  یم  یو کالبد  یطیمح  ستیز  ،یفرهنگ  ،یاقتصاد
صههور    یههها  یزیهه ر برنامههه  دار،یهه ابه توسعه پ  یابیفراوان جهت دست  یها  لیو پتانس  تیباشد که با وجود قابل  یم  هیاروم

و مواد  یکشاورز دا یکننده بخش اعظم تول  نیاند. از آنجا که روستاها تأم  اوردهیرا به دست ن  یچندان مطلوب  جیگرفته نتا
زاده و   میابههراه  شههود )  یا ژهیهه شهههرها توجههه و  دهمزمان بهها رشهه   ییروستا  یبه رشد و توسعه نواح  دیباشند با  یم  ییغذا
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آنههان  یههها یسطح توسههعه و توانمنههد دیجهت توسعه روستاها با  یزیر منظور قبل از برنامه  نی(. بد290:  1394  ،یموسو
 یحههوزه ههها  رایکرد. ز  سریرا م  ییجامعه روستا  داریجامع، رشد هوشمند و پا  یزیر برنامه  قیمشخص گردد تا بتوان از طر

 یهوشههمند زانیحاضر به دنبال سنجش م قیتحق اساس  نیکنند. بر ا  یم  فایا  یدر توسعه مل  یمؤثر  ارینقش بس  ییروستا
 دهستان نازلو است؟    یروستاها  یطیمح ستیو ز  یکالبد  ،یاقتصاد  ،یاجتماع
 هیتوان گفت که پا  یباب شد. م  2002تا    1994از سال    لندیشهردار مار  ن یانگلندرن  سیرشد هوشمند توسط پار  اصطالح

 یمهه یبوده است )رح  1960دهه    لیبه تحو   آغاز شده از اوا  یلعملعکس ا  کایکانادا و آمر  یدر کشورها  هینظر  نیا  یها
دو کشور،  نیشهرها در ا یدر واکنش به گسترش پراکنده   1980و    1970  یدو دهه    یط  بای(. تقر255:  1396  گران،یو د
 کیهه الههب در ق تیشکل گرفت و در نها جیو شهر فشرده به تدر  داریاصول توسعه پا  یبر مبنا  یرشد هوشمند شهر  هینظر
 ی(. در واقههع پراکنههده رو189: 1395 ،یریو جوانشهه  یشد )عنابسههتان نیشهرها تدو  ییساختن فر  فضا  داریپا  یبرا  یتئور
 یها  شرفتیه به پاس پشده است ک  کیتفک  یخودرو محور و با کاربر  وسته،یکم تراکم، ناپ  ییگسترش فضا  یالگو  ینوع

از سههکونتگاه  یاریبسهه  ییساختار فضا  ،یدار  هیا  و رواج اقتصاد سرمادر بخش حمل و نقل و ارتباط  ژهیبه و  یکیتکنولوژ
در سراسههر   نیزمهه   یپوشههش و کههاربر  رییدر تغ  یمیعظ  شرانیپ  عنواندگرگون ساخته و به    یادیرا تا حدود ز  یبشر  یها

آنها ها و تکه تکه شدن   ستگاهیز  بیخود موجب تخر  ژهیو  یها  صهیگسترش با خص  یالگو  نیجهان مطرح گشته است. ا
و  یتر از منههاطق شهههر  نییپا  اریبس  ،ییدر مناطق روستا  ی(. هر چند سطح پراکنده رو50:  1395گران،یو د  ا یشود)ب  یم

 یکرده است که از آن جمله مهه  لیتحم ییجامعه روستا یبرا  یگزاف  یها  نهیهز  ییروستا  یاست، اما پراکنده رو  یحومه ا
 وهیشهه  یمرد  و ناکارآمههد یدسترس یدشوار ن،یزم یکاربر رییواسطه تغ و باغ ها به  یکشاورز  یها  نیزم  یتوان به نابود

 تیهه اسههتفاده و مالک  شیفواصههل، افههزا  شیبههه خههاطر افههزا  یسوار  هو دوچرخ  یرو  ادهیحمل و نقل همچون پ  داریپا  یها
 ها و خدما ،  رساختیتوسعه ز  یها  نهیهز  شیافزا  ،یاجتماع  یکاهش همبستگ  شتر،یب  یو مصرف انرژ  یشخص  یخودرو

 یداریهه بههه مخههاطره افتههادن پا  ،ییدر منههاطق روسههتا  البیو شههد  سهه   یفراوانهه   شیآب، افزا  یو سفره ها  زهایزوال آبخ
 یآلودگ  شیآب و خاک، افزا  تیو کم  تیفیمنطقه، کاهش ک  یستیتنوع ز  ینابود  ستم،یو کاهش خدما  اکوس  یکیاکولوژ

 یرونههدها نیهه ا دیبهها تشههد 1970(. از دهههه 188: 1395،یریو جوانشهه  یاشاره کرد)عنابسههتان یها و کاهش سالمت عموم
 دارتریهه پا  یکردهایرو  یآن، ظهور و توسعه    دنیآن صور  گرفت که برآ  هیعل  یگسترده ا  یانتقادا  و واکنش ها  دار،یناپا

نسههبت بههه  یرشد هوشمند بههه عنههوان واکنشهه   کردیرشد هوشمند بود. در واقع، رو  کردیاز جمله رو  ییفضا-یتوسعه کالبد
رشد هوشمند، بر اسههاس   یها استی(. س50:  1395  گران،یو د  ا یمطرح شده است ) ب  ینامطلوب پراکنده رو  ا یخصوص

 یبههرا ،یشههنهادیپ یتئههور نیهه شود. ا یمشخص م یمکان یها و تفاو  ی( و نوآورNaldi et al., 2015: 93دانش)
بههه منههابع دانههش   یدسترس  یبرا  یشتریب  یفرصت ها  ن،یو همچن  یو منطقه ا  یکه به منابع، دانش محل  یمناطق شهر

 یکننههده    لیکههه تسههه  ییههها  استیس  دیبا  ییتوسعه هوشمند روستا  جیترو  یبرا.  است  تر دارند، مناسب  یدسترس  یجهان
 یحال استفاده از مفهو  توسعه هوشههمند بههرا نیاست را دنبال کرد. با ا  ییروستا  یها نهیدر زم  یریادگیدانش و    ،ینوآور

 کیدر  یحت یینقاط روستا  یناهمگن یبا توجه به درجه با   نیباشد. بنابرا نیاز ا تر دهیچیپ  ممکن است  ییمناطق روستا
 یههها  لیهه و تحل  هیهه مؤثر بههر آن، بههه مطالعههه و تجز  یها و اقداما  توسعه هوشمند و شاخص  قوهبال  یشاخص ها  ه،یناح
 ییمتنوع از منههاطق روسههتا  یمجموعه    کیامکان رشد در    یبرا  استیس  نیا  یها  لیدارند تا بتوان از پتانس  ازین  یشتریب

 (.189: 1395 ،یریو جوانش یبهره برد)عنابستان
رود.  یبه شمار م قیتحق نیا یها تیاز مز  یکیامر    نیصور  نگرفته است و ا  یگسترده ا  قا یارتباط با موضوع تحق  در
ارائه شده  ریآنها در جدول ز جیاه نتابا موضوع در ارتباط است به همر  میمستق  ریکه بصور  غ  یچند  قا یحال تحق  نیبا ا

 است.  
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 وهش هاي انجام شده در زمینه ي رشد هوشمند ژپ -1جدود

 نتایج عنوان  ساد مول ان

بدری و  
 دیگران 

اقتصادی خاص و آثار آن  فعالیتهای   1389
 بر اقتصاد روستایی 

های اقتصادی  اران، این فعالیت در ارتقای شاخصبه رغم موانع و مشکال  پیش روی کمباین د
 روستاهای مورد مطالعه آثار مثبتی داشته است. 

میرزایی و 
 دیگران 

توانمند سازی، صنعتی شدن و   1389
 عوامل زمینه ای مؤثر بر آن

از   زا و جدا افتاده بودن آن ن منطقه با جامعه روستایی و برون انیک صنعت ذوب آهفقدان ارتباط ارگ
 دسازی جامعه پیرامون صنعت گردیده است.ر توانمنودن آن ب جامعه روستایی سبب بی تأثیرب

حاجی نژادو  
 دیگران 

ارزیابی میزان بهره برداری دهیاران   1390
از فناوری اطالعا  و ارتباطا  در  

 مدیریت روستایی

ارتباط معناداری میان سطح تحصیال  و استفاده دهیاران از فناوری اطالعا  است، به گونه ای که با 
 صیال  دهیاران، میزان استفاده آنها از فناوری اطالعا  نیز افزایش می یابد.با رفتن سطح تح

ایزدی و 
 برزگر 

کارآفرینی و توسعه روستایی آموزه   1392
 رب کشور چینهایی از تجا

بردهای  های کارآفرینی روستایی کشور چین وجود داشته و اتخاذ راه های متعددی در برنامهچالش
دما  آموزشی، سازی نواحی روستایی و عرضه خی گذشته، نظیر صنعتیه مناسب، به ویژه در سه ده

 های کارآفرینی روستایی در این کشور شده است. موجب موفقیت برنامه

بریمانی و  
 بلوچی 

حی ارزیابی کیفیت زندگی در نوا 1392
های  روستایی با استفاده از سامانه 

 هوشمند )منطق فازی(

ادار شدیدی وجود دارد، بدین معنی زندگی ذهنی رابطه مستقیم و معنبین کیفیت زندگی عینی و کیفیت 
زان رضایتمندی از  که با افزایش منابع، امکانا  و خدما  در این روستاها و ارتقای کیفیت آنها، می 

 کیفیت زندگی ) اقتصادی و اجتماعی( افزایش یافته است.

علیزاده و  
 دیگران 

سنجش و ارزیابی کیفیت زندگی در   1392
اده از تکنیک  نواحی روستایی با استف 
ی ایده آل  روش تشابه به گزینه

 فازی

های کیفیت زندگی در سطح دهستان، در تمامی سنجهروستای میانده با توجه به موقیعت مرکزی اش  
ستاهای مورد مطالعه، از نظر  وضعیت بهتری از روستاهای دیگر دهستان دارد. با اینکه در بین رو

های مختلف سالمت  چندانی وجود ندارد، اما در سنجه گی تفاو کیفیت زند های ترکیبیشاخص
دهندگان دیده هایی در رضایت پاسخافراد، تفاو یط، سالمت اجتماعی، اقتصادی، روانی و جسمی مح

 می شود.

فراهانی و  
حاجی  
 حسینی 

نواحی روستایی  های ارزیابی ظرفیت 1392
برای توسعه کارآفرینی و توانمند  

 روستائیان سازی 

های اجتماعی و زیرساختی دارای ظرفیت  کدا   از ابعاد فردی، اقتصادی،روستاهای مطالعه شده در هیچ
  ز  برای توسعه کارآفرینی نیستند.

مطیعی  
لنگرودی و 
 دیگران 

تحلیل عوامل مؤثر بر توسعه ی   1392
 مکانیزاسیون در نواحی روستایی 

یون در دهستان غنی بیگلو همترین علل توسعه نیافتگی مکانیزاسشیوه ی تولید، درآمد و اشتغال از م
 ان است. شهرستان زنج

ملکی و  
 سجادیان 

تبیین چالش های استقرار سامانه   1395

( در راه   ITSحمل و نقل هوشمند ) 
های روستایی کشور به منظور  

 کاهش تصادفا  

منظور کاهش تصادفا  با چالش   استقرار سامانه حمل و نقل هوشمند در راه های روستایی کشور به
 حل این چالش ها اقدا  نمود.نسبت به  های جدی مواجه بوده که  ز  است

خودیر و 
 دیگران 

پیش بینی و ارزیابی رشد هوشمندانه   2016
مناطق شهری از طریق مدل سازی 

 مبتنی بر عامل 

ه قرار گیرد تا به عنوان  در تدوین سیاست ها و برنامه های رشد، باید ارزش های اجتماعی مورد توج
 ن شهرها عمل کند.الابزار مؤثر برای حل مشکال  مناطق روبه رشد ک 

 آینا
دستیابی به شهرهای هوشمند با   2017

: شهر های   GOOKT پشتیبانی 
 هوشمند در حال توسعه سعودی

قیق زمینه ها  شرایط محلی یکی از عوامل تأثیرگذار در دستیابی به رشد هوشمند می باشد اما در این تح
وجود ندارد و نیازمند رویکرد پایین به  و زیرساخت های کافی برای توسعه  و دستیابی به شهر هوشمند

 با  است. 

شن و  
 دیگران 

ارزیابی جامعه عملکرد شهر هوشمند   2017
 در چین 

ی بین عملکرد کلی شهر در زمینه هوشمندی در سطح بسیار پایینی قرار دارد و  عد  توازن قابل توجه
 ط زیست وجود دارد. پنج بعد شهر هوشمند ازجمله زیرساخت، حاکمیت، مرد ، اقتصاد و محی

کاراگلیو و  
 دل بو

شهرهای جدید هوشمند و تأثیر   2018
سیاست های شهر هوشمند بر  

 نوآوری شهری

فن آوری و تکنولوژی های پیشرفته و جدید در سیاست های شهر هوشمند و برنامه ریزی برای  
سیاست ها رادر سطح وسیع ابی به رشد هوشمند بسیار تأثیرگذار هستند و شهر ها تمایل دارند این دستی

 به کار گیرند.

ده روسا و 
 دیگران 

راهبردهای تنوع زراعی در پاسخ به   2019
 سیاست های روستایی

ایش بهره ایجاد مشاغل جدید به عنوان استراتژی متنوع سازی از طریق کارآفرینی می تواند موجب افز
 برداری شود. 
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   ژوهش روش پ
و  ینظهر یمبان نیتدو یبرا قیتحق نی. در اباشدیم  یلیتحل-  یفیو روش، توص  تیو از نظر ماه  یاز نظر هدف، کاربرد  قیتحق      

ت. جامعهه از پرسشنامه شهده اسه ازیمورد ن یداده ها و آمارها یگردآور یو برا یاز منابع کتابخانه ا  ازیمورد ن  یانتخاب شاخص ها
 قیهتحق نیهاسهت. در ا یغرب جانیاستان آذربا هینمونه از دهستان نازلو، شهرستان اروم یوستار 8پژوهش    نیمورد نظر در ا  یامار

 یبهر حسهب شهاخص هها طراحه یپرسشهنامه ا دهیگرد نییتع  یبا استفاده از منابع کتابخانه ا قیمورد نظر تحق  یابتدا شاخص ها
 ریتهأث د،یهمد نظر اجهرا گرد  یشاخص ها  نیب  t-testو آزمون    دهیگرد  SPSSداده ها وارد نر  افزار    یاز. پس از استاندارد سدیگرد
 نیروسهتاها و همچنه یرتبه بنهد یبدست آمده است. برا یخط ونیوابسته هم با استفاده از روش رگرس  ریمستقل بر متغ  یرهایمتغ

 شد.  استفاده یخاکستر لیاز مدل تحل قیتحق یشاخص ها یرتبه بند

 یخاکستر لیمدل تحل 

شده  شنهادیکنترل پ هیفضا و نظر هینظر ،یستمیس یتئور  میمفاه  بیترک  هی( برپا1982توسط دن  )  یرابطه خاکستر  یفضا  مفهو 
کهرده اسهت کهه جههت حهل مسهائل و  دایپ ارهیچند مع یریگ میدر تصم یاست که کاربرد گسترده ا  یاضیر  میاز مفاه  یکیاست.  

 نهانیمؤثر در مواجهه بها مشهکال  عهد  اطم  اریبس  یروش  یتئور  نیشود. ا  یم  هو نامشخص به کار گرفت  طمئننام  یها¬تیموقع
 است: ریمدل شامل مراحل ز نی(. ا195: 1395 ،یریجوانش و یهمراه با اطالعا  ناشناخته و ناکامل است) عنابستان

 میتصم سیماتر یساز اسیمق یمرحله اول: ب 

گرفتهه   دهیهاز شاخص ها ناد  یبرخ  ریمختلف، متفاو  هستند، ممکن است تأث  یعملکرد شاخص ها  یریگ  اندازه  یواحدها  کهیزمان
دههد.  یرو یاتفهاق نیبرخوردارند، ممکن است چنه یگسترده ا یعملکرد از دامنه  یاز شاخص ها یکه برخ یزمان ن،یشود. همچن

 هیهکل لیتبهد ن،ی. بنابرادیآ یبه وجود م ها لیرست در تحلادن جیداشته باشند، نتا  شاخص ها تفاو نیجهت ا  ایاگر هدف    نیهمچن
کهردن از   زهیاست. جهت نرمهال  یکردن، ضرور  هزیمشابه نرمال  ندیدر فرا  یا  سهیمقا  یکسریبه    نهیهر گز  یعملکرد  یارزش ها  ی

 : شود یاستفاده م ریفرمول ز

x_i (k)=(Max x_i (k)-x_i (k))/(Max x_i (k)-Min x_i (k)) 
 
 ریحهداقل مقهادx i (k)〖 min〗شاخص و  ریحداکثر مقاد x i (k)〖 max〗= ر،یپذ سهیمقا یتوال x_i (k)ن: =در آ که

 شاخص

 یرابطه خاکستر بیضر نییمرحله دو  تع 

 رتبهه  و  هها¬شهاخص  یمقدار عهدد  نییتع  یبرا  بیضر  نییبه تع  ازیشاخصها و روستاها ن  اسیدر مق  یسطح هوشمند  یابیارز  یبرا

 : شود¬یاستفاده م ری( از فرمول ز9: 1393 ،ی) مهرگان و دباغیرابطه خاکستر بیضر نییتع تجه . روستاهاست

ξi (k)=(∆_min  + ξi ∆_max)/(∆_oi  (k)+ξi ∆_max )   
∆_oi=‖x_0  (k)- x_i  (k)‖   
 در آن: که

=o_i ر،یاختالف حداقل و حداکثر مقاد  =ξi (k) ییشناسا ای صیتشخ بیضر، =x_0 (k) Max مرجهع، = یتهوالx_i (k) یتهوال 
 ریپذ سهیمقا

 قیتحق یو شاخص ها  رهایمتغ 

 5)  ی(، اجتمهاعرشهاخصیز 4)  یطهیمح سهتیشهاخص ز 3مورد مطالعهه از   یدر روستاها  ییسنجش توسعه هوشمند روستا  یبرا
 یفعله  تیشد وضعاز پاسخ دهندگان خواسته    کیاساس از هر    نی( استفاده شد. بر ارشاخصیز  6)  یرساختی( و شاخص زرشاخصیز

 (B Mitra 12کننهد. انیب کر یل فیطالعه با  در نظر گرفتن طم ردمو یهر شاخص را جهت سنجش توسعه هوشمند در روستاها

      (نازک
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 شااص هاي مورد مغالعه تحقیق  -2جدود 

 منبع مؤل ه شااص

زیست 
 محیطی 

 حفاظت از آب اقداما  
دیگران) و  دیگران)2018گولت  و  یوآن  یوآن  و  2017(،  دوچرتی  و  2017دیگران)(،  وونگرا   ،)

دیگران)2017دیگران) و  شاهرودی  کریمیان)1387(،  ساربان)1390(،  حیدری  سجادی  1392(،   ،)
 (1390(، حسن نایبی)1394قیداری و صدر السادا )

 حفاظت از خاکاقداما  

 بومی  حفاظت از گیاهان اقداما  

 اجتماعی 

 نوین  اشتغالتالش برای ایجاد 
(، پورطاهری و 1393(، اکبری و دیگران)1388(، مهدی درگاهی و جمیلی )2018ل و دیگران)ن  فن

(،  1390(، حاجی نژاد و دیگران )1396(،فالح حقیقی)1391(، قال سلیمان و دیگران)1393دیگران)
(، صبحی 1392(، ایزدی . برزگر)1391(، بوذر جمهری و دیگران)1390خوب فکر برآبادی و قریشی)

 (، 1395(، خراسانی و دیگران)1394(، بریمانی )1396گران)دیو مقد 

 تغییرا    و ایجاد مرد  در تسهیل مشارکت

 تشکل ها و نهادهای مردمیعضویت در 

 تعامال  اجتماعی درون و برون روستایی 

زیر 
 ساختها

 نوین  حمل و نقلتالش برای بکار گیری 
دیگران) و  دیگران)2018لیو  و  اسچیوک  دیگران)2017(،  و  دانشور  و  2018(،  لطفی   ،)

دیگران)1388ران)دیگ و  صیدایی   ،)1389( صدقی  و  تهمتن  دیگران)1390(،  و  حسینی   ،)1392 ،)
( دیگران  و  ) 1393فراهی  دیگران  و  ریاحی   ،)1395( دیگران  و  بهاری  و 1395(،   عینالی   ،)

 (،  1395سار و دیگران )(، باد1395(، قنبری و بهرامی )1395دیان)(، ملکی و سجا1396دیگران)

 فاضالب بکارگیری اصول فنی در دفع 

 دسترسی به انرژی

 فناوری اطالعا میزان استفاده از 

 ایجاد مسکن مقاو  

 قلمرو جغرافیایی پژوهش
 یطبق سرشمار یباشد. دهستان نازلو چا یم یغرب  جانیاستان آذربا  هیشهرستان اروم  یاز توابع بخش نازلو  یدهستان نازلو چا    

 8 ،ییتوسهعه هوشهمند روسهتا زانیهجهت سهنجش م قیتحق نیباشد. در ا  یم  تینفر جمع  13727روستا و     22  یدارا  1395سال  
و بدلبو به عنوان نمونه مورد مطالعهه   ینازلو، آرمودآغاج، قاطرچ  زه،یجن  زه،یجن  یورقانلوی  زه،یتازه کند جن  ،یتازه کند قاطرچ  یروستا

 قرارگرفتند. 

 

 موقعیت منغقه مورد مغالعه  -1شكل 
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   و بحث هایافته
  نمونه يشااص ها در روستاها تیوضع یبررس    
 نیانگیهشاخص هها از م یتمام نیانگیم نی. همچنباشد یم یشاخص ها منف یدر تمام t یبه دست مقدار آماره   جیاساس نتا  بر    

 جینتها گهرید یانیهبهه ب  ایهاست.    نییپا  را ییروستا در برابر تغ  یهوشمند  طیاگفت شر  توانیم  رو نی( کمتر است از ا3مورد انتظار )
 . باشد یم ییهوشمند روستا شدنامطلوب توسعه و ر طیاز شرا یحاک
( 3مورد انتظار )  نیانگیمورد مطالعه کمتر از م  یروستاها  یدر تمام  ییتوسعه هوشمند روستا  نیانگیبه دست آمده م  جیتوجه به نتا  با
بهر هوشهمند  یمبتن یزیبرنامه ر ازمندین ،ییبه توسعه هوشمند روستا یابیامر است که جهت دست  نیا  دهنده نشان  نیکه اباشد    یم

 طی( شهرا97/2آن ) تیهفیشاخص اقهداما  حفاظهت از خهاک و ک زیمورد مطالعه ن  یشاخص ها  نی. در بردروستاها وجود دا  نیدر ا
 یهها شده اسهت و شهاخص یابیدر سطح متوسط ارز یدار یمعن مقدار اساس بر و( 3جدول)دارد ها شاخص هینسبت به بق  یمطلوب

تهوان  یمه یدار است. بصور  کله  یدرصد معن  95  نانیدر سطح اطم  زیتر از متوسط قرار دارند و تفاو  آنها ن  نییدر سطح پا  گرید
 ،ییتوسعه هوشمند روستا  د. از نظرقرار دار  یفیمورد مطالعه در سطح ضع  یهوشمند در روستاها  رشد  یها گرفت که شاخص  جهینت

 (.3برخوردار است)جدول یبهتر طیروستاها برخوردار بوده و از شرا رینسبت به سا نیانگیم نیشترینازلو از ب یروستا
 

 وضعیت شااص هاي توسعه هوشمند  -3جدود   

 شااص ها

 3= استاندارد آزمون

مقدار 

 tآماره

درجه 

 آزادي 

سغح 

 معناداري 
 میانگین 

  ااتالف

 ین میانگ

  %95فاصله اطمینان 

 ااتالف 

 باال پایین 

 -2027/0 -3916/0 -29713/0 7029/2 000/0 79 -263/6 حفاظت از آب اقداما  

 0027/0 -2782/0 -13775/0 8622/2 055/0 79 -952/1 کیفیت آب شرب  اقداما 

 1156/0 -1656/0 -02500/0 9750/2 724/0 79 -354/0 حفاظت از خاک و کیفیت آن اقداما 

 -4556/0 -7007/0 -57813/0 4219/2 000/0 79 -391/9 حفاظت از گونه های گیاهی و جانوری اقداما 

 -7354/0 -0236/1 -87950/0 1203/2 000/0 79 -151/12 تالش برای ایجاد فرصتهای شغلی نوین

 -5087/0 -7198/0 -61425/0 3857/2 000/0 79 -584/11 تنوع بخشی اقتصادی تالش برای 

 -4817/0 -7183/0 -60000/0 4000/2 000/0 79 -095/10 در تسهیل و ایجاد تغییر در سبک زندگیمشارکت 

 -4795/0 -7055/0 -59250/0 4075/2 000/0 79 -440/10 نهادها و تشکل های مردمی عضویت 

 -1948/0 -3662/0 -28050/0 7195/2 000/0 79 -518/6 تعامال  دررون و برون روستایی

 -1631/0 -4126/0 -28784/0 7122/2 000/0 79 -593/4 دسترسی به انرژی

 -6445/0 -1055/1 -87500/0 1250/2 000/0 79 -556/7 خدما  الکترونیکی )نت( سطح استفاده از 

 -0873/1 -3122/1 -19975/1 8002/1 000/0 79 -234/21 نوین حمل و نقل تالش برای بکار گیری 

 -4613/1 -7137/1 -58750/1 4125/1 000/0 79 -047/25 فاضالب گیری اصول فنی دفع کارو بمجهز ساختن 

 0817/0 -4193/0 -25050/0 4795/2 004/0 79 -954/2 مساحت و کیفیت مسکن ارتقاء 

 مأاذ: یافته هاي پژوهش

 بررسی تأثیر شااص هاي مورد مغالعه در توسعه هوشمند روستایی  -

تهوان گفهت باشد، مهیدهنده تأثیر شاخص های مورد مطالعه در توسعه هوشمند روستایی میکه نشان    4بر اساس نتایج جدول      

، (195/1بها ضهریب اثرگهذاری )  چون: حفاظت از آبتوسعه هوشمند روستایی در روستاهای مورد مطالعه تحت تأثیر شاخص هایی  

ههای فرصهت تالش برای ایجاد، (695/0) حفاظت از خاکاقداما  ،  (633/1با ضریب اثرگذاری )  کیفیت آب شرباقداما  افزایش  

ریب بها ضه  و کیفیت مسکنمساحت    ارتقاء  ( و489/1تنوع بخشی اقتصادی با ضریب اثرگذاری )تالش برای  (،  515/2)  نوین  شغلی
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ء زندگی روستایی به وجود این امر ناشی از وابستگی روستاها به آب است و نگرش مرد  هنوز برای بقاباشد.  می  (569/1اثرگذاری )

لذا با افزایش مقدار آنها انتظار بر این است که میزان هوشمندی روستاهای مورد مطالعه بها  بهرود. مقدار آب وابستگی زیادی دارد.  

تالش برای استفاده از حمل و نقل نوین کمتهرین تهاثیر در میهان هوشهمندی   دسترسی به انرژی ودر بین شاخصهای مورد مطالعه  

 وستاها دارند و همچنین بر اساس نتایج تعامال  دررون و برون روستایی اثر معکوسی بر سطح هوشمندی داشته است.ر

 بررسی تأثیر شااص هاي مورد مغالعه در توسعه هوشمند روستایی -4جدود

مستقل متغیر  متغیر وابسته   R R Square Sig B 

 توسعه هوشمند روستایی 

 195/1 004/0 779/0 880/0 حفاظت از آب اقداما  

 633/1 019/0 629/0 793/0 کیفیت آب شرب  اقداما 

 695/0 039/0 543/0 731/0 حفاظت از خاک و کیفیت آن اقداما 

 090/1 087/0 410/0 640/0 حفاظت از گونه های گیاهی و جانوری اقداما 

 515/1 008/0 717/0 847/0 تالش برای ایجاد فرصتهای شغلی نوین 

 489/1 008/0 717/0 847/0 تنوع بخشی اقتصادیبرای  تالش

 728/0 250/0 213/0 461/0 در تسهیل و ایجاد تغییر در سبک زندگیمشارکت 

 257/1 063/0 463/0 680/0 نهادها و تشکل های مردمی عضویت 

 -212/0 669/0 032/0 180/0 تعامال  دررون و برون روستایی 

 097/0 820/0 009/0 097/0 دسترسی به انرژی

 090/1 106/0 376/0 613/0 خدما  الکترونیکی )نت(سطح استفاده از 

 182/0 526/0 70/0 265/0 نوین حمل و نقل تالش برای بکار گیری 

 656/0 085/0 415/0 644/0 فاضالب و بکار گیری اصول فنی دفعمجهز ساختن 

 569/1 036/0 546/0 739/0 مساحت و کیفیت مسکنارتقاء 

 

 مدد تحلیل ااکستري در هوشمندي در روستاها،شااص هاي سغح   -

از مدل تحلیهل خاکسهتری اسهتفاده شهده   چای  دهستان نازلوترین شاخص ها در توسعه هوشمند روستایی در  برای شناسایی مهم  

ارزیهابی سهطح بهرای پهردازد. کهه است. این مدل به رتبه بندی شاخص ها برای شناسایی شاخص های مهم در رشد هوشمند مهی

 مراحل زیر طی شده است:    هوشمندی شاخصها

 بی مقیاس سازی ماتریس تصمیم -

عملکرد شاخص های مختلف، متفاو  هستند، ممکن است تأثیر برخی از شاخص ها نادیهده گرفتهه زمانیکه واحدهای اندازه گیری  

ای برخوردارند، ممکن است چنهین اتفهاقی روی دههد. شود. همچنین، زمانی که برخی از شاخص های عملکرد از دامنه ی گسترده 

آید. بنابراین، تبدیل کلیه ی ها به وجود میدر تحلیلهمچنین اگر هدف یا جهت این شاخص ها تفاو  داشته باشند، نتایج نادرست  

ه بندی روسهتاهای . جهت رتبارزش های عملکردی هر گزینه به یکسری مقایسه ای در فرایند مشابه نرمالیزه کردن، ضروری است

 یر استفاده شده است:ا از فرمول زمورد مطالعه از معاد   مدل تحلیل خاکستری استفاده شده است. برای نرمالیزه کردن داده ه

باشد که جواب هر چه به صفر نزدیکتر باشد نشان دهنده وضعیت مطلوب اسهت. می  1  –  0نتیجه به دست آمده از این فرمول بین  

باشد همچنین میانگین این شاخص برای روسهتای می4/1و مینیمم این شاخص    17/3یمم شاخص حفاظت از آب  برای مثال ماکس

 باشد. بنابراین نرمال سازی این شاخص برای روستای تازه کند قاطرچی به صور  زیر انجا  گرفته است: می 9/2تازه کند قاطرچی 

 
 ل زیر آمده است:در جدو ی هوشمندیشاخص هابنابراین نتایج نرمالیزه 
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 بی مقیاس سازي مقادیر شااص هاي مورد مغالعه در روستاهاي نمونه  -5جدود
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 25/0 07/0 33/0 19/0 4/0 26/0 14/0 15/0 اقداما  حفاظت از آب 

 33/0 02/0 24/0 0 02/0 2/0 22/0 0   کیفیت آب شرب اقداما

 0 0 07/0 05/0 25/0 0 0 08/0 اقداما  حفاظت از خاک و کیفیت آن

 25/0 12/0 43/0 53/0 57/0 63/0 35/0 21/0 اقداما  حفاظت از گونه های گیاهی و جانوری

ی
اع
تم
اج

-  
ی 
صاد

اقت
 

 69/0 54/0 69/0 0 85/0 75/0 41/0 6/0 تالش برای ایجاد فرصتهای شغلی نوین

 26/0 28/0 49/0 23/0 58/0 63/0 366/0 45/0 تالش برای تنوع بخشی اقتصادی 

مشارکت در تسهیل و ایجاد تغییر در سبک  
 زندگی 

66/0 34/0 6/0 45/0 43/0 32/0 16/0 23/0 

 1/0 44/0 4/0 33/0 56/0 64/0 25/0 28/0 عضویت نهادها و تشکل های مردمی 

 13/0 21/0 24/0 61/0 27/0 07/0 19/0 09/0 ال  دررون و برون روستاییتعام

ی 
خت
سا
زیر

 

 22/0 07/0 0 42/0 52/0 14/0 17/0 14/0 دسترسی به انرژی

 88/0 54/0 36/0 53/0 51/0 63/0 49/0 6/0 سطح استفاده از خدما  الکترونیکی )نت( 

 83/0 67/0 64/0 1 74/0 75/0 7/0 81/0 تالش برای بکار گیری حمل و نقل نوین 

 1 1 1 1 1 1 1 1 بکار گیری اصول فنی دفع فاضالب

 39/0 26/0 16/0 13/0 0 17/0 17/0 06/0 ارتقاء مساحت و کیفیت مسکن 

 

 ضریب رابغه ااکستري -

جد. هر چهه ضهریب رابطهه خاکسهتری متناظر را می سن  به     با استفاده از ضریب رابطه خاکستری میزان نزدیکی هر     

تر باشد، مقدار نزدیکی بیشتر است. لذا برای بدست آوردن ضریب رابطه خاکستری است که از طریق فرمول زیر استفاده شده بزرگ

 است:

شهاخص کیفیهت  روستای تازه کند قاطرچی  در نظر گرفته شده است. برای مثال در  5/0در این تحقیق ضریب رابطه ی خاکستری  

کسهتری ایهن شهاخص بهه صهور  زیهر طه خاضریب رابباشد.  می  86/0  و    5/0  صفر و      دارای  ب شربآ

 ه شده است:محاسب

 
بهه برای روستاها در شاخصهای مختلف در جهدول زیهر  ضریب رابطه خاکستری برای سایر شاخص ها نیز با استفاده از فرمول با   

 ه است.دست آمد
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 ضریب رابغه ااکستري شااص هاي مورد مغالعه در روستاها -6جدود

 روستا

 شااص
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 35/0 00/1 73/0 56/0 37/0 35/0 41/0 60/0 48/0 56/0 39/0 35/0 33/0 37/0 تازه کند قاطرچی 

 38/0 00/1 62/0 50/0 38/0 38/0 40/0 43/0 44/0 46/0 43/0 33/0 39/0 37/0 تازه کند جنیزه 

 43/0 00/1 67/0 58/0 37/0 35/0 58/0 56/0 57/0 67/0 58/0 33/0 39/0 /40 یورقانلوی جنیزه 

 33/0 00/1 66/0 50/0 51/0 41/0 53/0 48/0 55/0 77/0 54/0 40/0 34/0 45/0 جنیزه 

 37/0 00/1 00/1 52/0 46/0 56/0 43/0 47/0 39/0 33/0 52/0 34/0 33/0 38/0 نازلو

 37/0 00/1 58/0 44/0 33/0 40/0 45/0 42/0 50/0 62/0 48/0 35/0 40/0 43/0 آرمودآغاج 

 40/0 00/1 60/0 52/0 35/0 39/0 47/0 37/0 41/0 52/0 36/0 33/0 34/0 35/0 قاطرچی 

 45/0 00/1 73/0 80/0 39/0 36/0 37/0 39/0 40/0 62/0 40/0 33/0 43/0 40/0 بدلبو

 

 رابغه ااکستري   شااصها بر اساسوزن و رتبه   -

گیری از نتایج ضریب رابطه خاکسهتری تمها  تمامی شاخص ها، از طریق میانگینبعد از محاسبه ضریب رابطه خاکستری برای      

ها هر چقدر به یهک مقدار وزن شاخصها از صفر تا یک است. مقدار وزن شاخصشاخص ها، رتبه ی رابطه خاکستری به دست آمد. 

وجه به با ت .استارائه شده ده جدول زیر نتایج به دست آمایین آن شاخ در روستاهاست. تر باشد نشان دهنده وضعیت و سطح پنزدیک

ارتقاء کیفیت آب شرب و تالش برای افزایش حفاظت از خاک و کیفیت آن، تالش برای های توان گفت شاخصنتایج ارائه شده می

ایهن دارد بدست آورده اند و نتیجه د لت بر مساحت و کیفیت مسکن به ترتیب رتبه های اول تا سو  را در روستاهای مورد مطالعه 

دست یافت استنباط بر این است که با توجه بهه وابسهتگی رشد و توسعه هوشمند روستایی    ا می توان بههکه با تقویت این شاخص

ها نیز به نوعی براین منابع روستاها به منابع آب و خاک میزان هوشمندی آنها نیز بر این منابع استوار است و اشتغال و سایر شاخص

 وابسته است.
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 شااص هارتبه رابغه ااکستري  -7جدود

 شااص وزن رابغه ااکستري  رتبه 
 اقداما  حفاظت از آب  394/0 11

 اقداما  کیفیت آب شرب  367/0 13

 اقداما  حفاظت از خاک و کیفیت آن 347/0 14

 اقداما  حفاظت از گونه های گیاهی و جانوری 462/0 7

 وینتالش برای ایجاد فرصتهای شغلی ن 569/0 3

 تنوع بخشی اقتصادی تالش برای  467/0 6

 مشارکت در تسهیل و ایجاد تغییر در سبک زندگی 465/0 5

 عضویت نهادها و تشکل های مردمی  455/0 8

 تعامال  دررون و برون روستایی 401/0 9

 دسترسی به انرژی پایدار  395/0 10

 سطح استفاده از خدما  الکترونیکی )نت(  552/0 4

 گیری حمل و نقل نوین تالش برای بکار 700/0 2

 بکارگیری اصول فنی دفع فاضالب 00/1 1

 ارتقاء مساحت و کیفیت مسکن  385/0 12

 

 وضعیت هوشمندي روستاهاي مورد مغالعه  -

و ارزش شاخصهای مورد مطالعه در سطح روستاها نشان می دهد که روستاهای مورد مطالعه با یکهدیگر تفهاو  چنهدانی ندارنهد    

اسهت کهه نشهان   122/0هم می باشد. مقدار انحراف معیار وزن رابطه خاکستری برابر بها    به  هوشمندی آنها تقریبا نزدیکوضعیت  

است. بر اساس نتایج جدول زیر روستاهای یورقانلوی جنیزه، بدلبو و آرمودآغاج به ترتیهب   از نظر هوشمندیدهنده نزدیکی روستاها  

در رتبه های اول تا سو  از نظر ضعف میزان هوشمندی قرار دارند. بنهابراین روسهتاهایی بها رتبهه   667/0  و  679/0،  785/0با وزن  

باشهند. ایر روستاهای مورد مطالعهه دهسهتان نهازلو چهای، مهیهای اول تا سو  نیازمند برنامه ریزی و توجه جدی تری نسبت به س

روسهتای مهورد مطالعهه دهسهتان  5از سطح توسعه با تری نسبت به  همچنین روستاهای نازلو، تازه کند قاطرچی و تازه کند جنیزه

 باشند. نازلو چای، برخوردار می

 رتبه رابغه ااکستري روستاها -8جدود

 روستا وزن رابغه ااکستري  رتبه  روستا ااکستري وزن رابغه  رتبه 

414/0 8 تازه کند قاطرچی  477/0 7  نازلو 

667/0 3 تازه کند جنیزه  481/0 6 دآغاج آرمو   

490/0 5 یورقانلوی جنیزه  758/0 1  قاطرچی  

69/0 2 جنیزه  531/0 4  بدلبو 

       گیري نتیجه
  ک یتفک  یخودرو محور و با کاربر  وسته،یکم تراکم، ناپ  ییگسترش فضا  یالگو  ینوع  یرو بر رشد باعث پراکنده  یتوسعه مبتن    

ساختار   ،یدار هیسرما  اقتصاد  رواج   و  ارتباطا   و  نقل  و ش حملدر بخ  ژهیه وب   ی کیتکنولوژ  ی ها شرفتیشده است که به پاس پ
  رییتغ  یشرانهای( به عنوان پ2018)  لویدگرگون ساخته که در مطالعا  تق  یادیحدود ز  ا را ت  یبشر  یها از سکونتگاه  یاریبس  ییفضا

و حومه   یاز مناطق شهر  تر ن ییپا  اریبس  ،ییدر مناطق روستا  یرو اشاره شده است. هر چند سطح پراکنده   نیزم یپوشش و کاربر

ا  یا ب  یم  لیتحم  ستیز  طیمح  و  ییجامعه روستا  یبرا  یگزاف  یها¬نهیهز  یی روستا  یرو پراکنده  نیاستا  از   ن یکند و موجب 
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توسعه    جیترو یرو برا  نیکند. از ا  ینم یرا ط  ی و مناسب  دارید پاشده و توسعه رون یعیطب  یاراض و  ها جنگل  ،یکشاورز  یرفتن اراض
کرد. با    نبالاست را د  ییروستا  یها نهیدر زم  یریادگیدانش و    ،ینوآور  ی کننده  لیکه تسه   ییها استیس  دیبا  یید روستاهوشمن

 ی با توجه به درجه با   نیباشد. بنابرا نیاز ا تر دهیچیممکن است پ ییمناطق روستا یحال استفاده از مفهو  توسعه هوشمند برا نیا
مؤثر بر آن، به مطالعه و   یها-بالقوه و اقداما  توسعه هوشمند و شاخص یها شاخص ه،یناح ک ی در یحت یینقاط روستا  یناهمگن
متنوع از مناطق   یمجموعه    کیامکان رشد در    یبرا  استیس  نیا  یها لیدارند تا بتوان از پتانس  ازین  یشتریب  یها لیلو تح  هیتجز
ا  ییروستا برد. در  بررس   قیتحق  نیبهره    ی رساختیو ز  یاجتماع  ،یطیمح  ستیز  یها از نظر شاخص  ییتاتوسعه روس  زان یم  یبه 

و   ریتأث  نیتر فیکه از ضع  قیمور مطالعه تحق  یها شاخص  نیدر ب  دهد یم  نشان  قیتحق  نیبه دست آمده در ا  جیپرداخته شد. نتا
 تیفیو مساحت و ک  آب شرب  تیفیآن، ک  تیفیحفاظت از خاک و ک  یها شده اند، شاخص  یرتبه بند   نیو با تر  نیشتریرتبه به ب

و    باشند یدارا م  ییهوشمند روستا  توسعه مورد مطالعه به رشد و    یروستاها  یابیاول تا سو  را در دست  یها رتبه  ب یمسکن به ترت
نتا  ریتأث  نیشتریب بر اساس  از نظر وضع  جی را دارند.  بدتر   تیوضع  ،یکیاکولوژ  ت یارائه شده روستاها  به مسائل   یبه مراتب  نسبت 

  ی ول شود یممشاهده  زین قیتحق جیکه در نتا یزیرشد به توسعه است چ کردیاز رو یحاک جینتا نیباشد و ا یم یاجتماع و یاقتصاد
اTآزمون    جینتا نمونه  از وضع  یتک  شرا  تینشان  و  روستاها  طی نامطلوب  رس  ینامناسب  در  دارد.    دن ینمونه  توسعه هوشمند،  به 

  تیفیچون حفاظت از آب، ک  ییها شاخص  ریتحت تأث  ییگفت رشد هوشمند روستا  توان یم  یونیرگرس  جیبا توجه به نتا  نیهمچن
مقدار    رییو با تغ  باشد یمسکن م  تیفیو مساحت و ک  یاقتصاد  یتنوع بخش  ،یشغل  یها فرصت  شیآب شرب، حفاظت از خاک، افزا

تحو ت  رهایمتغ  نیا دستخوش  هوشمند  تحقشود یم  یرشد  ازجمله  زم  یقات ی.  در  ه  نهیکه  روستاتوسعه  پذ  ییوشمند   رفته یانجا  
و    یکلبد یها شاخص دهد یآنها نشان م قا یتحق جیابوده است نت نالودیب ی( در منطقه 1395)یریو جوانش یتوسط دکتر عنابستان

پژوهش انجا  گرفته    جیبرخوردارند تفاو  نتا  ییتوسعه هوشمند روستا  یبرا  ینامناسب  طینمونه از شرا  یدر روستاها  یطیمح  ستیز
بد منطقه  ا  نالودیر  ا  نیبا  در  روستاها  نهیزم  نیپژوهش  که  ب  یاست  منطقه  در  شرا  نالودینمونه  مناسب  ط یاز  توسعه    یبرا  ینسبتا 

در نظر    نیانگیم  از   با تر  ها شاخص  نیانگیم  Tدر آزمون    که ی برخوردارند به طور  یدهستان نازلو چا  یهوشمند، نسبت به روستاها
 .  باشد یاز حد در نظر گرفته شده م تر نییشاخص ها پا  یتمام نیانگیم قی تحق نیدر ا یول باشد  یگرفته شده م

نسبت به   یبهتر  طیشرا  ییرشد هوشمند روستا  ی برا  ینازلو از نظر آمادگ  یکه روستا  هدد یروستاها نشان م  یسطح هوشمند  جینتا
  ت یتوان وجود جمع  یامر را م  نیا  لیاست که دل  ینسبتا مطلوب  تیوضع  یچرا که از لحاظ توسعه دارا  .باشد یروستاها دارا م  ریسا
  طیشرا زیو ن یصنعت  یها تیو بهتر، وجود فعال شتریب یشغل یفرصتها  جهیدر نت هیترک -هیاروم یباطارت ریو استقرار آن در مس شتریب

 ج یبا نتا  ییمند روستاتوسعه هوش  یبرا  یآمادگ  نهیپژوهش در زم  نیدر ا  بدست آمده  جیروستا دانست. نتا  نیدر ا  یساخت  ریبهتر ز
با    زهیو تازه کند جن  یتازه کند قاطرچ  یروستاها  یرتبه بند  نی. در اباشند  یانجا  گرفته متفاو  بوده و ناسازگار هم م  قا یتحق
  یورقانلوی  یرا به خود اختصاص داده اند. روستاها  یافتگیدو  و سو  توسعه    ی(، رتبه ها477/0( و )481/0)  بیبه ترت  یها  ازیامت
  ط ی( از لحاظ شرایطیمح  ستیز  ، یاجتماع  ،یرساختیمورد مطالعه ) ز  یشاخص ها  یتوجه به رتبه بندآرمودآغاج و بدلبو با    زه،یجن

  یزیبرنامه ر  ازمندی روستاها ن  نیگفت ا  توان  ی م  یبه عبارت  ایقرار دارند    ی نامناسب  تیرشد هوشمند در وضع  ی برا  یتوسعه و آمادگ
   . کندیم قیتصد ا ر قیبه دست آمده در تحق جیموجود روستاها نتا تی. وضعباشند یبه توسعه م  یبایجهت دست یتر قیبهتر و دق

 هاي کاربردي  یشنهادپ

ج ارائه شده نشان می دهد که مفهو  توسعه روستایی با رشد روستایی جابجا شده است زیرا نتهایج نشهان داد کهه بطور کلی نتای   

 پارادایمکولوژیکی وضعیت به مراتب بدتری نسبت به سایر شاخصها دارند که مسئله اصلی اکثر روستاها از نظر وضعیت شاخصهای ا

این تحقیق راه را برای بررسی روستای هوشمند با محوریت مردمان  در کنفرانس ریو و برانت لند را بازگو می نماید.  "توسعه پایدار"

 نیه در جهت تحقق روستای پایدار را پیشنهاد می دهد.و محیط هوشمند باز نگه می دارد و به محققان تحقیق در این زم
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