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 مه . مقد1ّ
 أله. طرح مس1. 1

ایان  گونگی آن، مفهوم جدیدی نیست.هرشد هوشمند و چ

های داناش شاامل سیاسات اروپاا ةمفهوم در سیاسات اتحادیا

متّحدة  ایاالت که در حالی نوآوری، آموزش و پژوهش است، در

 ریزی برای مقابله باهای برنامهتر مربوط به سیاستآمریکا بیش

 اشی از بازتاابتواند نکه این می پراکندگی شهری است ةتوسع

 ایااالتاروپاا و  ةی در اتحادیاخاصّ هایمتفاوت چالش تفسیرو 

متّحدة  ایاالتی رشد هوشمند در آمریکا باشد. هدف کلّمتّحدة 

وساااز ریزی شااهری و سیاسات ساختآمریکاا در مااورد برناماه

 ةولای در اتحادیا ؛اسات ویژه پیشگیری از پراکندگی شهریبه

 تار باه کاار بااریزی و بیشه برناماهتر باروپا رشد هوشمند کم

)نالدی،  شودهای نوآوری، آموزش و پژوهش مربوط میسیاست

اصطالحات رشاد  .(91، ص. 2015، 1نیلسون، وستلوند، ویکس

هوشامند، بخاش اصالی از اساتراتژی رشاد  ةهوشمند و توسع

کاه مفااهیمی چاون  دهناداروپاا را تشاکیل می 2020جدید 

ی در هااای محلّااهااا و تواناییتکااردن باار اساااس  رفیّعماال»

ای، داناش و های منطقاهتو تأکید بر مزیّ «های آیندهسیاست

 ،2)کمیسایون اروپااا دهادناوآوری، زیربناای آن را تشاکیل می

و کاامبیز  2012 ،3کان و رودریگز پوس مک؛ بارکا، . ال 2010

 .(2004 ،4و اورمان

ی تواناد مزایااکارهای رشد هوشامند میاجرای مناسب راه

برداشااته  درمحیطی را ع اقتصااادی، اجتماااعی و زیسااتمتنااوّ

اقتصاادی را از دو طریاق توساعة رشد هوشمند معماوال  ، باشد

کناد. ها حمایات میی و کاهش هزینهبردن تولیدات اقتصادباال

-است که اساتفاده از توصایهگر آن برخی از مطالعات نیز بیان

نناد آب و های خادمات عماومی ماهای رشد هوشامند هزیناه

دهاد می ونقال را کااهشهاا و حمالفاضالب، مدارس و جااده

توساااعة (. رویکردهاااای 174، ص. 1387)قرباااانی و نوشااااد، 

محیطی نیاز دارد کاه برخای از هوشمند مزایای آشکار زیسات

-هوا، حفا ت از سکونت و ت آباند از: بهبود کیفیّها عبارتآن

حفا ات از منااطق  فشرده، ةهای ویژه و فضاهای باز، توسعگاه

 ،ت دسترسایها، قابلیّامحیطی، اختالط کاربریاس زیستحسّ

 .(9، ص. 2003 ،5)لیتمان روی¬تشویق به پیاده

ه یابی باهای مهام بارای دساتشرطیکی از پیش گفتباید 

ای و ریاازی منطقااهه بااه اصااول برنامااههوشاامند، توجّااتوسااعة 

مناطق همة  ین معنا کهه اب ؛استمطالعه  های مکان موردویژگی

هاای باالقوه و ه به تاوانمانده(، با توجّچنین عقب)پیشرفته و هم

ت ناوآوری(، نظر شرایط اقتصادی، دانش و  رفیّا ع خود )ازمتنوّ

 هوشامند حرکات کنناد ةیابی به توسعتوانند در مسیر دستمی

. ایاان اماار (1291، ص. 2015 ،6آرگیلااز-رتگاااوکااان و ا)مااک 

وکار، ت وابساته باه فرهناس کسابشدّخود به ةنوب چنین بههم

سااات، پاارورش و آمااوزش مؤسّ و مهااارت نیااروی کااار، آمااوزش

( ICTالعات و ارتباطات )خدمات پشتیبانی نوآوری و فناوری اطّ

 ،7، وان آورت، دیوداتااو و رویجااس)تیسااناساات ها و زیرساااخت

نبایاد  ،حاال ایان باا (.2011 ،8و آشیم، بوسکوما و کوک 2013

صای باا تحمیال تخصّفرآیناد ای را باا منطقاهعة توساستراتژی 

ریزی های باال به پایین و یا فرآیندهای برناماهاستفاده از سیاست

های کشاا فرآینااد بلکااه آن را بایااد از  ؛دولتاای اشااتباه گرفاات

صای زیرا اساساا  کارآفریناان اساتراتژی تخصّ ؛کارآفرینانه دانست

کنند و با اساتفاده از ه و مرتبط با هر منطقه را شناسایی میبالقوّ

و  نالادی) کننادریزی از پایین به باال عمال میبرنامهفرآیند یک 

 (.92، ص. 2015، کارانهم

های رشاد هوشامند، بار طور که بحث شد، سیاساتهمان

شاود. ص میهای مکاانی مشاخّاساس دانش و نوآوری و تفاوت

این تئوری پیشنهادی، برای مناطق شهری که به منابع، داناش 

تاری باارای های بیشفرصات ،چناینای و همی و منطقاهحلّام

تر ناسابدسترسی به منابع دانش جهاانی دسترسای دارناد، م

تر ا در این پژوهش بیشامّ ؛(2012، 9)وانتیلو و ورهتسیلاست 

هاای رشاد هوشامند باا دنبال این هستیم که بفهمیم سیاست

ارتبااط گونه در هع زیادی هم دارند، چمناطق روستایی که تنوّ

 ؟است

رویی کرد که هرچند سطح پراکناده بیاندر این رابطه باید 

ای تر از مناطق شهری و حومهدر مناطق روستایی، بسیار پایین

جامعاة های گزافی برای رویی روستایی هزینها پراکندهامّ ؛است

توان به نابودی روستایی تحمیل کرده است که از آن جمله می

 واساطة تغییار کااربری زماین باه هاغهای کشاورزی و بازمین

دشواری دسترسی ماردم و (. 325، ص. 2003، 10ینزا)لوپز و ه

روی و چاون پیاادهونقال همحمل های پایادارناکارآمدی شیوه

سواری به خاطر افازایش فواصال، افازایش اساتفاده و دوچرخه

تاار، کاااهش ت خااودرو شخصاای و مصاارف اناار ی بیشمالکیّاا

هاای افازایش هزیناه(، 2007، 11ورنوف)ف بستگی اجتماعیهم

 ،12، تیوبالاد و ساولینسز)جاون ها و خادماتزیرساختتوسعة 

هاا و گااهتخریاب زیسات (،2003 ،13لو کوپال و ساید 2002
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-162. ص، ص2002 ،14کاران)هانسن و هم هاه شدن آنتکّهتکّ

و تیوبالد، میلار و  297-305. ص، ص1987 ،15؛ استیل ول151

 های آبزوال آبخیزها و سفره(، 25-36. صص ،1997 ،16هابس

افاازایش فراواناای و  ،(239، ص. 1998 ،17)ادوارد و آبیااواردی

 ،18)لیاتس و ویات فیلاد ت سایالب در منااطق روساتاییشدّ

به مخاطره افتادن پایداری اکولاو یکی  (،69-75 ص.، ص2000

ع زیساتی منطقاه، و کاهش خدمات اکوسیساتم، ناابودی تناوّ

هااا و خاااک، افاازایش آلودگی و ت آبو کمیّاات کاااهش کیفیّاا

اشاره  (1-20. ص، ص2005، 19بورهیل) کاهش سالمت عمومی

های رشاد توان گفت که اساتفاده از سیاساترو میاین کرد. از

هوشمند برای مناطق روستایی نیز ضاروری باوده و باه خااطر 

توسعة پایدار، در مناطق روستایی باید از  ةه به اصول توسعتوجّ

 .مند یادکردهوش

ای پایاادار اساات کااه بااا افاازایش هوشاامند، توسااعهتوسااعة 

ناوآوری، داناش و  ،20(R & Dهای تحقیاق و توساعه )هزیناه

هوشاامند توسااعة آیااد و باارای تاارویج یااادگیری بااه دساات می

ناوآوری، داناش و کنندة تساهیلهایی که روستایی باید سیاست

حاال،  این . باهای روستایی است را دنبال کردزمینه یادگیری در

روساتایی ممکان  هوشمند برای مناطقتوسعة استفاده از مفهوم 

ن و کاامکگفتاة طور کاه باه باشد. همان تر از ایناست پیچیده

هوشامند یاک مفهاوم گساترده اسات و توسعة (، 2013اورتگا )

های روستایی نیاز به طرح الگوهاای مختلا  زمینه کاربرد آن در

ص نیست که و هنوز مشخّ وستایی داردهای ریک از زمینهدر هر

های هوشامند، بارای تماام منااطق روساتایی یاک صآیا تخصّا 

، 2015، آرگیلاز-کاان و اورتگاامکسیاست مناسب است یا ناه )

 (.1291ص. 

باالی نااهمگنی نقااط روساتایی  ةه به درجبنابراین با توجّ

توسااعة ه و اقاادامات های باالقوّشاااخص ی در یااک ناحیاه،حتّا

 و ر بار آن، باه مطالعاه و تجزیاههاای ماؤثّو شاخصهوشمند 

هاای ایان های بیشتری نیاز دارند تا بتاوان از پتانسایلتحلیل

ع از منااطق متناوّمجموعاة سیاست برای امکان رشد در یاک 

ناواحی روساتایی در شهرساتان بیناالود باا روستایی بهره برد. 

ی از شاهر مشاهد و برخاوردارت ییالقی از کالنه به موقعیّتوجّ

هایی مثل ت در معرض پدیدهامکانات فراوان گردشگری، به شدّ

روی و تغییار الگاوی های دوم گردشاگری، پراکنادهخانهایجاد 

در همین راستا، پژوهش حاضر به دنباال . استساخت و سازها 

در نااواحی هوشاامند روسااتایی توسااعة های بررساای شاااخص

های تااا بااا تحلیاال جنبااه اسااتروسااتایی شهرسااتان بینااالود 

هاای هوشامند و شااخصتوسعة ها، اقدامات مفهومی، شاخص

 ةهای پیشارو در توساعر بر آن در این نقاط، بتوان شاخصمؤثّ

 ةهای سیاست توساعتهوشمند روستایی را شناسایی و از قابلیّ

ع از منااطق روساتایی بهاره متناوّمجموعاة هوشمند در یاک 

 :ل زیر استرو تحقیق حاضر در پی پاسخ به سؤااین از.گرفت

 چیست؟ در کشور هوشمند روستایی ةهای توسعشاخص -

-های روستایی مورد مطالعه نسبت به شاخصگاهسکونت -

  تی دارند؟هوشمند روستایی چه وضعیّتوسعة های 

  . پیشینة نظری تحقیق2. 1
 21ط پاااریس انگلناادرنینساصااطالح رشااد هوشاامند توسااّ 

گفات  توانمیب شد. با 2002تا  1994شهردار ماریلند از سال 

هااای ایاان نظریااه در کشااورهای کانااادا و آمریکااا و کااه پایااه

 باوده 1960دهاة الت آرازشاده از اوایال تحاوّ به العملی عکس

در واکاانش بااه  1980و  1970دهااة اساات. تقریبااا  طاای دو 

رشد هوشمند نظریة  ،شهرها در این دو کشورپراکندة گسترش 

تادریج شاهر فشارده بهپایدار و توسعة شهری بر مبنای اصول 

نهایات در قالاب یاک تئاوری بارای پایادار  شکل گرفات و در

)فیاوک، تاواریس و  شادساختن فرم فضاایی شاهرها تادوین 

پس از بررسی اجمالی مفهوم رشاد  .(461، ص. 2008 ،22لوبل

هوشامند  ةبندی مفهوم توساععنوان مبنای صورتهوشمند به

در این زمینه اشاره مرتبط مطالعة روستایی، الزم است به چند 

 شود.

توان گفت رشد هوشمند به اصولی از توسعه و عملیاات می

ونقال ریزی اشاره دارد که الگوی کااربری زماین و حملبرنامه

شماری را های بیر را ایجاد کرده است. این روش، استراتژیمؤثّ

گیرد که نتایج آن دسترسای بیشاتر، الگاوی کااربری در برمی

ونقال چندگاناه اسات. رشاد سیستم حمال اراضی کارآمدتر و

حمایات قرارگرفتاه  های مختل  ماوردهوشمند از جانب گروه

تاوان باه ساازمان جاان اصالی آن، میجملاه مروّ است کاه از

ریازی ( و انجمن برناماهEPA) 23زیست آمریکاحفا ت محیط

ریازی آمریکاا رشاد ( اشاره کرد. انجمن برنامهAPA) 24آمریکا

ریازی، هاای برناماهبار ترکیبای از تجرباههوشمند را مشتمل 

کناد کاه از طریاق شاکل متاراکم رات و توسعه تعری  میمقرّ

میاان فضااها و اعتادال در اساتانداردهای توساعة ساختمانی، 

شاود، از بهیناه از زماین مایاستفادة پارکینس و خیابان باعث 

رویه، بازیافت زماین، حفا ات از بیتوسعة ها کاهش اهداف آن

دهای همساایگی مطلاوب نتیجه، ایجاد واحا ست و درزیمحیط

 (.3، ص. 1391، دی و وارثی)ضرابی، صابری، محمّ است
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حااد و های سااازمان ملاال متّامااروزه بساایاری از بیانیااه

های ریردولتی دخیل در اماور ها و سازماندستورالعمل انجمن

ریزی شهری به دنبال ارتقاای محایط زنادگی از طریاق برنامه

افاراد پیااده، کااهش آلاودگی هاوا، افازایش گسترش حرکات 

باودن خادمات شاهری، سازی، نزدیکی و دردساترسبلندمرتبه

هاا و خادمات شاهری و سطحی زیرسااختتوسعة عدم نیاز به 

عدم تخریب فضاها و کمربندهای سابز در اطاراف شاهرها، باا 

یاابی دسات ،نهایت رشد هوشمند و درگانة دهاستفاده از اصول 

 .(366، ص. 2011، 25)کوک و پروپریس ستندبه شهر کامل ه

-ای از برناماه( رشاد هوشامند را مجموعاه2006کالرک )

های توسعه که در آن از فرم ساختمان دهی و شیوهریزی، نظم

زا و تعاادیل در اسااتانداردهای خیابااان و درونتوسااعة فشارده، 

به نقال داند )شود، میپارکینس که از زمین مؤثرتر استفاده می

 (.73-74، صص. 1391یدری، حاز 

رشاد »ای با عنوان ( در مقاله2002) 26الکساندر و تومالتی

شااخص، ارتبااط  13باا اساتفاده از  «پایدارتوسعة هوشمند و 

شهرداری برتیش کلمبیاا، منطقة  26شهری در توسعة تراکم و 

ها در پژوهش خود به ارتباط تاراکم کانادا را بررسی کردند. آن

راه باا ها و کااهش اساتفاده از خاودرو هاماختبا کارایی زیرس

 .کارایی اکولو یک و اقتصادی اشاره کردند

 ةزمین شده درهای انجامدر ادامه نیز چند نمونه از پژوهش

ه باه ولی با توجّ ؛رشد هوشمند، در جدول زیر آورده شده است

کنون  هوشمند روستایی تا ةتوسع اشده در رابطه ببررسی انجام

و تنها پژوهش در ایان رابطاه را  نشده ایران انجام پژوهشی در

هوشامند روساتایی  ةتوسع»با عنوان  27کارانلوکیا و همنالدی 

هاای جنباهتحلیل اند. در این پژوهش به انجام داده «چیست؟

هاای هوشامند و شااخصتوسعة ها، اقدامات مفهومی، شاخص

توساعة  ر درهای ماؤثّشاخص ،نهایت ر بر آن پرداخته و درمؤثّ

حاضر مطالعة  ،بنابراین .اندهوشمند روستایی را شناسایی کرده

هاای رود کاه ابتادا شااخصیک پژوهش اکتشافی به شمار می

هوشمند روستایی را شناساایی کارده و سا س توسعة ر در ثّؤم

هوشاامند را در نااواحی روسااتایی شهرسااتان توسااعة ت وضااعیّ

 بینالود مورد بررسی قرار داده است.

 رشد هوشمند و پراکندگی شهری ةزمین شده درهای انجامپژوهش -1جدول 

 1395، های پژوهشمأخذ: یافته
 ها و نتایجیافته عنوان پژوهش نام نویسندگان

 رهنما، شاه مرادی و حیدری

(1393) 

کارهای رشد هوشمند بررسی اصول و راه

شهری در مناطق شهریِ بوکان با استفاده از 

 VICORمدل 

شهر بوکان )شهرک، گانة سهها نشان داد که در مناطق وتحلیل دادهصل از تجزیهنتایج حا

منطقة رشد هوشمند شهری،  گانةبیست و یکهای ه به شاخصفرهنگیان و سامان( با توجّ

 ل قرار گرفت.اوّرتبة شهرک در 

 (1392رهنما و حیاتی )
های رشد هوشمند شهری در تحلیل شاخص

 مشهد

ای رشد هوشمند شهری در شهر مشهد براساس سه شاخص هبه بررسی شاخص

ص محیطی و دسترسی به تفکیک مناطق شهرداری پرداخته که مشخّفشردگی، زیست

 دار است. هشت شهرداری بهترین ساختار رشد هوشمند شهری رامنطقة شد که 

 پایدار شهریتوسعة فضایی با رویکرد توسعة  (1389الریجانی )
عنوان  ری رشد هوشمند و اصول آن پرداخته است و این نظریه را بهبه مباحثی مانند تئو

 .کندفی میکاری برای جلوگیری از پراکندگی شهر معرّراه

 (1387قربانی و نوشاد )
شهری اصول و توسعة برد رشد هوشمند در  راه

 راهکارها

د. در نوشتار اناند که در آن مزایا و معایب رشد هوشمند را برشمردهبه این نتیجه رسیده

ونقل، های حملها افزایش تراکم، آلودگی هوا و ... از معایب این نظریه و بهبود فرصتآن

 از مزایای این نظریه دانسته شده است. ریره رسانی وهای خدماتکاهش هزینه

سعیدی رضوانی و خستو 

(1386) 
 پراکندگی شهری و تئوری رشد هوشمندپدیدة 

فشرده، توسعة کارهایی نظیر مند پرداخته و راهفی تئوری رشد هوشبه معرّ

های آماده را هایی با زیرساختونقل عمومی و استفاده از زمیناستفاده از حمل

 اندجهت مقابله با پراکندگی شهری دانسته

سازمان حفا ت 

 زیست ایاالتمحیط

 (2015) 28حدهمتّ

ارزیابی رشد هوشمند روستایی در شهرستان 

 مودیسون

بخش در شهرهای  11هوشمند در  های رشداستراتژی وهش به دنبال ارزیابیاین پژ

شده تا کاربران  ای ارائهنامه. برای این منظور یک پرسشاست جوامع روستایی کوچک و

 های موجود دراز آن برای بررسی رشد هوشمند استفاده کرده و شکاف بتوانند

 کنند. شناساییها را و برنامه هاسیاست
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 1ادامه جدول 
 ها و نتایجیافته عنوان پژوهش نام نویسندگان

 (2012) 29اکسی و همکاران

رویی در شمال شرقی اثرات بالقوّة پراکنده

ارزیابی راهبردی نوین برای توسعة _چین

 کالبدی روستایی

های رویی بر زمینگران در این تحقیق به دنبال ارزیابی اثرات بالقوّة پراکندهپژوهش

ة سه سناریو به ارایة رهنمودهای علمی ئنگاری و ارابا آینده ،رزی بوده و در نهایتکشاو

 ورزند.برای هدایت توسعه و کاهش پیامدهای آن مبادرت می

 (2011) 30نات انگل
رویی روستایی: واکاوی ایالت شناخت پراکنده

 آسیوال، میشیگان

رویی در ایالت آسیونا راکندهاو در پژوهش خود به تحلیل و بررسی پیامدهای مخرّب پ

 پردازد.در طی سه دهه گذشته می

 (2009) 31استفان مان
رویی شهری و های نهادی پراکندهمسبّب

 روستایی در سوئیس

پردازد و با ریزی فضایی در سوئیس میاو در پژوهش خود به تشریح نظام نهادی برنامه

رسد که در حال حاضر ابزارهای مطالعة موردی چندین شهر و روستا به این نتیجه می

قانونی اندکی در زمینة هدایت کاربری زمین و کاهش رشد پراکنده در سطح محلّی 

 وجود دارد. 

 (2009) 32فی یانس
های اگر هوشمند پایدار است؟ تحلیل سیاست

 آن های موفّقرشد هوشمند و روش

های یابی سیاستمحور برای ارزهدف این پژوهش استفاده از مدل ارزیابی شاخص

های رشد دهد که سیاستهای موفّقش است. نتایج نشان میرشد هوشمند و روش

 گیرند.های پایداری را در برنمیطور کامل ارزش هوشمند به

 33رادل ، هامر و استوارت

(2003) 

ای در میدوست رویی روستایی و حومهپراکنده

و رابطة  2000تا  1940متّحده از سال ایاالت 

 تکّه شدن جنگلن با تکّهآ

های آماری تراکم مسکن به بررسی کاران در این پژوهش با استفاده از دادهوالکر و هم

شدن تکّهویژه تکّهزیستی آن بهرویی و اثرات محیطالگوهای رشد مسکن و پراکنده

رویی دهد که پراکندهها نشان میاند. نتایج پژوهش آنها در میدوست پرداختهجنگل

ای و روستایی اثرات منفی چشمگیری داشته با این تفاوت که شدّت و نوع این حومه

 ای متفاوت است.اثرات در مناطق روستایی و حومه
 

 
 شناسی تحقیقروش. 2
 . قلمرو جغرافیایی تحقیق1. 2

 چهااار روسااتای نمونااه ازآماااری در ایاان پااژوهش جامعااة 

یعنای شهرساتان  ؛مطالعاه موردمنطقة . استشهرستان بینالود 

بینالود )طرقبه و شاندیز( در استان خراسان رضوی قارار داشاته 

آباادی دارای ساکنه باا  53دارای  1390که براساس سرشماری 

خانوار است که از این میازان  9334نفر در قالب  58483حدود 

 وباشااند نفاار در روسااتا می 31337نفاار در شااهر و  27143

بخااش، طرقبااه بااه  2براساااس آخاارین تقساایمات کشااوری از 

ت شهر شااندیز و ت شهر طرقبه و بخش شاندیز، به مرکزیّمرکزیّ

شاده اسات  دهستان )طرقبه، شاندیز، جارر، و ابرده( تشکیل 4

ه باه باا توجّا ،بر این اساس .(1395)استانداری خراسان رضوی، 

های فراروی پژوهش چهار روستای ابرده علیا، جارر،، تمحدودیّ

ت نزدیکای باه رانی از شهرستان بینالود به علّحصار گلستان و وی

وسازهای ت نسبتا  باال و تأثیرپذیری از ساختبافت شهری، جمعیّ

از  .(=3549N)بررسی و مطالعه قرار خواهند گرفت  جدید، مورد

خانوار در نقاط روستایی نمونه، با فرمول کاوکران  3549مجموع 

آماده  دست بهخانوار  163درصد، حجم نمونه  0.075با خطای 

بعد نسبت به سهم و حجم تعداد خانوار هر روساتا مرحلة که در 

گیری ها محاساابه شااد. ایاان افااراد بااا روش نمونااهتعااداد نمونااه

 (2)و جاادول  (1)ای انتخاااب شاادند. شااکل طبقااه -تصااادفی

مطالعه و تعداد خانوار و حجم نموناه را  مورد روستاهایت موقعیّ

 دهد.نشان می

 قیق. روش تح2. 2
روش تحقیق در این نوشتار براساس هدف از نوع کااربردی و بار 

تحلیلاای اساات. در پااژوهش حاضاار،  -اساااس ماهیّاات، توصاایفی

آوری اطاّلعات به روش اسنادی و میدانی باوده اسات. در روش جمع

ها، گرفته در دانشااگاهاساانادی سااوابق آماااری، کارهااای صااورت

علمای مختلا  بار روی هاای علمای و پایگاه هایهمؤسّسات و مجلّ

نیااز در زمیناة  شده است و اطاّلعاات ماورد شبکة اینترنت استفاده

هاای توساعة هوشامند توسعة هوشمند باه دسات آماد و شااخص

 مراتبی تعری  شد.صورت سلسله روستایی به

آوری اطاّلعاات از طریاق مشااهده و در روش میدانی نیز جماع

. بارای ایان منظاور از دو نامه و نیز مصاحبه بوده استتوزیع پرسش

ناماة اوّل بارای شاده اسات کاه پرساش ناماه اساتفادهنوع پرساش

محاور باوده و بارای های توسعة هوشامند، خبارهشناسایی شاخص

 هاای تحقیاق، باهبنادی شااخصنظرخواهی از خبرگاان و اولویّات

-صورت حضوری در اختیار خبرگان قرار گرفت. برای انجام مقایساه

مراتب و محاسابة اوزان بار اسااس فرآیناد سلسالهای زوجی، تولید 

( عماال شااد. در ایاان راسااتا، از FAHP) 34مراتباای فااازیسلسااله
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ها و شااده اساات کااه درجااة اهمیّاات شاااخصخبرگااان خواسااته 

 1های توسااعة هوشاامند روسااتایی را برساااس طیاا  زیرشاااخص

)اهمیّت بسایار حیااتی( مشاخّص کنناد.  9)اهمیّت بسیار ناچیز( تا 

ناماه، ة یک برگ دستورالعمل برای تکمیال پرساشئبا ارا ،چنینهم

نامه به اعضای جامعة آماری آماوزش داده شاد نحوة پرکردن پرسش

ها، محقّق خود جهات رفاع هرگوناه نامهو به هنگام پرکردن پرسش

داشااته اساات. در ادامااه فرآینااد تحلیاال  ابهااام احتمااالی حضااور

هااای تحلیل دادهو( کااه در تجزیااهFAHPمراتبی فااازی )سلسااله

 شده است را توضیح خواهیم داد. پژوهش حاضر استفاده 

 

 
 موردمطالعهمنطقة ت موقعیّ -1شکل 

 1395های پژوهش، مأخذ: یافته
 

 مطالعه و حجم تعداد نمونه در هر روستا صات روستاهای موردمشخّ -2جدول 
 1395 ،های پژوهشیافتهو  1390مأخذ: سرشماری عمومی نفوس و مسکن 

 حجم نمونه خانوار تجمعیّ نام روستا نام دهستان نام بخش

 26 569 1764 حصار گلستان طرقبه طرقبه

 35 767 2549 جارر، جارر، طرقبه

 52 1135 4065 ویرانی شاندیز شاندیز

 50 1078 3553 ابرده علیا ابرده شاندیز

 163 3549 11931 جمع

 

هوشمند روساتایی  توسعةت دوم برای بررسی وضعیّة نامپرسش

ه و در ای لیکارت تهیّاگزیناهپنج در قالب طی در روستاهای نمونه، 

شده است. بارای روایای آن چنادین  بین روستاییان توزیع و تکمیل

دانشاگاه  تادانان شامل اسصنسخه از آن در اختیار گروهی از متخصّ

و کارشناسااان مربوطااه قاارار گرفاات و اصااالحات الزم باار حسااب 

ناماه و بارای پرسشها انجام شد. پس از جمع آوری آن پیشنهادهای

سنجش پایایی آن از روش آلفای کرونباا  اساتفاده شاده اسات. باا 

اسات، پایاایی  7/0ر بااالی ه به این که میزان آلفا در ایان متغیّاتوجّ

مقاادیر آلفاای  (3)د. جدول شوها قابل قبول و مناسب ارزیابی میآن

 دهد.هوشمند روستایی نشان میتوسعة کرونبا  را در ابعاد مختل  
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 رهای تحقیقضرایب آلفای کرونباخ جهت متغیّ -3جدول 

 1392های پژوهش، مأخذ: یافته

 شاخص
تعداد 

 سؤاالت
 نتیجه آلفای کرونبا 

 ید پایاییأیت 591/0 4 اقتصادی

 ید پایاییأیت 668/0 9 ا، اقتصاد خلّ

 ید پایاییأیت 692/0 5 محیطیزیست

 ید پایاییأیت 780/0 5 البدیک 

 ید پایاییأیت 727/0 7 فرهنگی –اجتماعی 

 ید پایاییأیت 644/0 5 انسانیسرمایة 

 ید پایاییأیت 788/0 35 هوشمند روستاییتوسعة 
 

های و انجاام شایوه spssافازار بعد باا اساتفاده از نرممرحلة در 

حلیل وتمختلاا  آماااری )آمااار توصاایفی و اسااتنباطی( بااه تجزیااه

باودن توزیاع شده است. جهت بررسی نرمال ی پرداختههای کمّداده

بارای  ،اسمیرنوف استفاده شد. سا س -ها از آزمون کولموگروفداده

-هاا از آزماونه به نوع دادههوشمند روستایی با توجّتوسعة سنجش 

ای و تحلیال واریاانس یاک بستگی پیرسون، تی تک نموناههای هم

 .شده استفاد  (ANOVA)ههرا

مطالعاه باه  بندی روساتاهای ماوردآخر برای ساطحمرحلة در 

رابطاة هوشامند روساتایی از تحلیال توساعة ابی باه یلحاظ دسات

 ،استفاده شاد کاه بارای ایان منظاور GRAو تکنیک  35خاکستری

مطالعاه  شاخص اصلی تحقیق، روستاهای ماورد 6اساس میانگین بر

 بندی شدند.سطح

 های تحقیقرها و شاخص. متغی3ّ. 2 
 هئاارا (4)های تحقیق باه شارح جادول فها و معرّشاخص

 شده است.

 

 هوشمند روستاییتوسعة گیری ر در شکلهای مؤثّفها و معرّشاخص -4جدول 
1395های پژوهش، مأخذ: یافته

 مأخذ هافهمولّ شاخص اصلی

 محیطیزیست

 پارک و فضای سبز ةافزایش سران
 (16، ص. 1388)سعیدی رضوانی و خستو، 

 (.174، ص. 1387)قربانی و نوشاد، 

 حفا ت از اراضی کشاورزی
 (1-17، ص. 1391، کارانو هم )ضرابی

 (30، ص. 2005 ،36)آربوری

 ع طبیعیدسترسی به فضای باز و منا ر متنوّ
 (403، ص. 2008 ،37)چو، پودیا و روبرتز

 (2010 ،38)مک گراناهان، وجان و المبرت

 مصرف سوخت با بهبود شرایط سفرهای ریر موتوریجویی در صرفه
 (2002، کارانو هم )جونس

 (2003سیدی،  و )کوپال

 (1-20، ص. 2005)بورهیل،  ونقل عمومیمحیطی با افزایش استفاده از حملکاهش ضایعات زیست

 اقتصادی

 (197، ص. 2007)مک گراناهان و وجان،  رسانیخدماتهزینة کاهش 

 (10: 1386)دولتی،  ایجاد خدمات زیربنایی هایکاهش هزینه

 روستاییجامعة کاهش بار تکفّل در 
 (1-17، ص. 1391، کارانو هم )ضرابی

 ترساله و بیشت دهافزایش درصد شارالن به جمعیّ

 (17-29. ص، ص1392)نسترن، ایزدی و مطلوبی،  ترهای شغلی بهتر و بیشایجاد فرصت

 (16، ص. 1388)سعیدی رضوانی و خستو،  امع خوداتکاسوی ایجاد جوحرکت به

اقتصاد خال، 

 روستایی

 (2015، کارانو هم )نالدی گذاری در بخش تحقیق و توسعهسرمایه

 (300، ص. 2009 ،39ایسرمن، فیسر و وارن) ا،افزایش افراد دارای تحصیالت عالی و خلّ

 (691، ص. 2012 ،40)دیزارت و مارکولر (ریرهجدید و  های اقتصادی )بازاریابیتافزایش نوآوری در فعالیّ

 نهادهای مردملها و تشکّایجاد شرکت
 (228-240. ص، ص2008 ،41)مک گراناهان

 کارآفرینیروحیة افزایش 

 (2015، حدهمتّ  زیست ایاالتن حفا ت محیط)سازما وکارهای جدید محلیاندازی و ترویج کسبراه

 (245-253. ص، ص2011 ،42)مک هنری ی(های محلّی )مثل جشنوارهی محلّدسترسی به بازارها

 های متقابل صنعتتحضور فعالیّ (209-218. ص، ص2010 ،43)بیل و جاین

 (2015 ،کارانو هم نالدی) های فردی(دانش تجربی )مهارت
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 4ادامه جدول 
 مأخذ هامولّفه شاخص اصلی

 کالبدی

 سازی()فشرده بافتیتشویق توسعة درون
 (16، ص. 1388)سعیدی رضوانی و خستو، 

 (198، ص. 1388)تیفورد، 

 (25، ص. 2005)آربوری،  های اوّلیّهاحیای نواحی قدیمی و هسته

 (2009)لیتمان،  ها )پیاده و سواره(ارتقای کیفیّت دسترسی

 افزایش سرانه و سهم کاربری معابر (.44، ص. 1384)پاکزاد، 

 (32، ص. 2005)آربوری،  سرانة کاربری مسکونیسهم و 

 (1-17، صص. 1391کاران، )ضرابی و هم

 (50، ص. 1395)بیات، ستاری، محمّدیان و جورنبیان، 

 بندی قطعات ملکیدانه

 های خدماتیسهم و سرانة کاربری

 –اجتماعی 

 فرهنگی

 (50، ص. 1395کاران، )بیات و هم تراکم جمعیّت

 (1-17، صص. 1391کاران، )ضرابی و هم باسوادی روستاییان )زن و مرد( تغییر درصد

 (17-29، صص. 1392کاران، )نسترن و هم ارتقای کیفیّت زندگی و امنیّت اجتماعی

 (.174، ص. 1387)قربانی و نوشاد،  فرد فرهنگی، تاریخی، سنّتی و ...حفا ت از منابع منحصربه

 (1-17، صص. 1391کاران، )ضرابی و هم روستاییان )مردان و زنان( پذیریافزایش روحیة مشارکت

 . ب2010تحادیه اروپا، ا ایجاد توازن بین مشارکت بخش دولتی و خصوصی

 سرمایة انسانی

 (1-17، ص. 1391کاران، )ضرابی و هم درصد دانش آموزان در مقاطع تحصیلی

 (685، ص. 2007، 44رت و وربورگ)فرانکین، وان او دسترسی به مؤسّسات آموزش عالی

 تعداد افراد دارای تحصیالت عالی (629، ص. 2015، 45)جوهانسون، جوهانسون و والین

 توسعة روابط متقابل روستا با بیرون
 (763، ص. 2003، 46)بیسلت

 (47-59، صص. 2005، 47)توره و رالت

 . ال 2010تّحادیة اروپا، ا (ICTهای فنّاوری اطاّلعات و ارتباطات )توسعة زیرساخت

 

مراتباای معمااولی بااه تحلیاال سلسااله /فااازی AHPروش  -

ت پیچیادگی و عادم که به علّا حالی در ،های دقیق نیاز داردقضاوت

ل تصاامیم دنیااای واقعاای، گاااهی اوقااات ئاطمیناان درگیاار در مسااا

ی ریرممکن اسات مقایساات دقیاق انجاام بینانه است یا حتّریرواقع

یااک ماادل  ،رو ایاان (. از96 ، ص.1388و قااانع، شااود )خورشااید 

باودن زیرا فاازی؛ ل ابهام را داشته باشدگیری خوب باید تحمّتصمیم

گیری هساتند ل تصامیمیصات عمومی بسیاری از مساو ابهام، مشخّ

باارای  ،(. بنااابراین29، ص. 1386، دلااویو  ، کتااابیشااناس)حق

السایک و هاای کجاای روش ت باهگیری و سنجش مطلوبیّتصمیم

های فازی که تابع عضویتشاان باا های قطعی، توصیه شد از دادهداده

و  شاودشاود، اساتفاده توصای  می ریاره ای واعداد مثلثی، ذوزنقه

ساعتی و ترکیب آن با تئاوری  AHPفازی با استفاده از  AHPروش 

انااوری رسااتمی، ، خسااروانجمفااازی توسااعه داده شااد )مجموعااة 

هاا از (. در این روش105-116. ص، ص1392، چاوشینی و احمدزاده

 شاده اسات صورت ترکیبی استفاده مراتبی بهمفاهیم فازی و سلسله

 (.7593. ، ص2009 ،49و یانس و هسیه 263، ص. 2008 ،48)پرسن

های الهاورن و گر هلندی به نامدو پژوهش 1983در سال 

مراتبای فاازی پدریک روشی را بارای فرآیناد تحلیال سلساله

د کردنااد کااه براساااس روش حااداقل مجااذورات پیشاانها

نهاده شده بود. میازان محاسابات و پیچیادگی  بنا 50لگاریتمی

مورد استقبال قرار نگیارد )احادی، مراحل این روش باعث شد 

(. در 95-102 .ص، صا1391 ،مشهدی عبااس و خشاکرودیان

 «51ایروش تحلیل توسعه»عنوان  باروش دیگری  1996سال 

 ه شد. اعداد موردئر چینی به نام چانس اراگط یک پژوهشتوسّ

استفاده در این روش، اعداد مثلثی فازی هستند )آذر و فرجی، 

-های تحلیل سلسلهترین روش(. مهم251-257 .ص، ص1389

روش میااانگین  -انااد از: الاا ( عبارتFAHPمراتباای فااازی )

الگااوریتم  -چانااس؛   ةافتاایروش بسااط -هندساای بااوکلی؛ ب

و لی، چن  649-655. ص، ص1996 ،52)چانس زیفابهبودیافتة 

  (.96-107. ص، ص2008 ،53و چانس

فاازی، در  ةیافتابساطه به ایرادات تکنیک با توجّ ،بنابراین

شده است.  این پژوهش از تکنیک الگوریتم بهبودیافته استفاده

اوّلیّاة فازی با وفااداری باه اصاول  AHPالگوریتم بهبودیافته 
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کند و شامل مراحال رد فازی عمل میو با رویک AHPتکنیک 

 است.زیر 

 ( تعریا  اعاداد فاازی باه2 مراتبی( رسم نمودار سلسله1

 ( انتخاب طیا  فاازی ماورد3 های زوجیمنظور انجام مقایسه

زوجای وارد مقایساة شده در مااتریس های گردآورینظر، داده

زوجی حاصل از تجمیع دیدگاه مقایسة ( در ماتریس 4 شودمی

( 5 شود، میانگین هندسی عناصر هر سطر محاسبه میخبرگان

( 6 شاودعناصار محاسابه می هاایجمع فازی مجموع تارجیح

( با ضرب 7 شده باید معکوس شودمحاسبههای ترجیحمجموع 

میانگین هندسی هر سطر در مقادار معکاوس مجماوع ساتون 

زدایای ( فازی8 ، وزن فازی نهایی محاسبه خواهد شدهاترجیح

آمده را به روش دست( اوزان قطعی به9 شودانجام می هاترجیح

-108 .ص، صا1389)عطاائی،  ی، نرمال کنیدسازی خطّنرمال

106). 

 (GRAخاکستری )رابطة تحلیل  -
( بار 1982)54ط دناستوسّا  خاکستریرابطة مفهوم فضای 

نظریاة فضاا و نظریاة سیساتمی،  ترکیب مفااهیم تئاوریپایة 

 از مفاهیم ریاضای اسات کاه شده است. یکی کنترل پیشنهاد

کرده است.  چندمعیاره پیدا گیریتصمیمای در کاربرد گسترده

مشاکالت عادم  ر در مواجهاه باااین تئوری روشی بسایار ماؤثّ

 العات ناشناخته و ناکامل است.راه با اطّاطمینان هم

تاااوان بااارای می خاکساااتری ةاز مفهاااوم فضاااای رابطااا

لی و مرجاع باا عوامال بستگی بین عوامل اصاآوردن همدستبه

رواباط  GRA55 مقایسه در یک سیستم استفاده کرد. دیگر مورد

تمام عوامل دیگار کاه در یاک  ن بین یک عامل اصلی را بانامعیّ

کناد. تئاوری وتحلیل میشاده وجاود دارد، تجزیاه سیستم داده

لی در ئمساا شاامل حالّ ،یکلّا طاور های خاکستری باهسیستم

راه باا ص )ناامطمئن( هامهم یا نامشخّمب هایی است کهتموقعیّ

شاباهت یاا  درجةناقص بر مبنای  ،چنینهای گسسته و همداده

. یکای از مزایاای اساتهاا تفاوت روندهای توساعه در باین داده

تواناد نتاایج سیستم خاکستری این است کاه می مشهور تئوری

مقادیر نسبتا  کم داده و یاا  استفاده برایبخشی را که قابلرضایت

نتایج را  ع باشد، ایجاد کند که اینسری زیادی از عوامل متنوّیک

ها با یک روش و عملیاات بین دادهقاعدة باالبردن نظم وسیلة  به

 و پشاتی رود شافیعی ،)میررفاوری آوردباه دسات مای مناسب

فازی، مجموعة (. درست شبیه 61-75. ص. ال ، ص1391ندافی، 

ل و ئمساا ر برای حالّثّخاکستری نیز یک مدل ریاضی مؤ تئوری

، 2006، 56)یانس و چان ص و نامطمئن استهای نامشخّتموقعیّ

  (.926-941. صص

ر هستند که تأثیر دی مؤثّدر هر سیستم عمومی عوامل متعدّ

سیساتم را تعیاین توساعة ت و روند رشاد و ها وضعیّمتقابل آن

شااود، ها تااالش میوتحلیل سیسااتمتجزیااه درکننااد. ارلااب می

ا در عمل همیشاه در امّ ؛شناسایی شوند ترت بیشاهمیّ باعوامل 

 ای نیز وجودشدهتر شناختههر سیستم، عوامل ناشناخته و یا کم

ها گوناه سیساتمهایی که برای مواجهه با ایندارند. یکی از روش

مهم  یاست که از اجزا خاکستریرابطة تحلیل  ،شوداستفاده می

شافیعی  ،)میررفاوریرود سیستم خاکستری به شمار مینظریة 

جزئیاات  .(85-108 .ص.ب، صا1391 رودپشتی و ملکشااهی،

شاده  هئاپیشنهادشده برای تحلیل خاکستری در ادامه ارارویة 

 ت.اس

 . مبانی نظری تحقیق3
 های آنو ویژگی 57رویی روستاییپراکنده. 1. 3

ای است که در وا ه «58ایحومه»و  «شهری»رویی پراکنده

احاای و ریزی، طرّات برنامااهگذشااته در ادبیّاا قاارن طاای ناایم

. ص، صا2011انگال، شهری روا  یافته اسات ) گذاریسیاست

رویاای پراکنااده»اساات کااه اصااطالح  حااالی ن در(. ایاا14-1

ات جهاانی شاده تنها یک دهه اسات کاه وارد ادبیّا «روستایی

 ،60)دانیلاز 59اگازاربنتوساعة رویی روستایی باه پراکنده است.

کاران، هانسن و هم) 61مسکونی روستاییتوسعة ( و . ال 1999

رویی از پراکندهوا ة ( نیز شهرت دارد. 151-162. ص، ص2002

گاران باشاد تعری  جاامعی کاه ماورد اجمااع تماامی پژوهش

ای راام،، مابهم و در حاال طور فزاینده برخوردار نیست و به

های کالبدی ایان ناوع الگاوی حال، ویژگی این تکامل است. با

راه تاراکم باه هامهای کمها، توسعهگاهسترش فضایی سکونتگ

قطعات منفرد و بزرگ مسکونی )معموال  بین یک تا پنج ایکار( 

هاای کشااورزی و است که منجر به نابودی فضاهای بااز، زمین

 (.325، ص. 2003)لوپز و هاینز، شود میها جنگل

رویای شاهری گاران بار پراکنادهاگرچه بسیاری از پژوهش

رویای روساتایی ا پراکنادهامّ ؛(2000، 62)والدی اندمرکز کردهت

، 2003، 63)وایلار و تیوبالاد گیرتری داردمراتب چشاماثرات به

رویای در ساطح تاراکم پراکناده.ب(. 1999و دانیلز،  264ص. 

ای و حوماه شاهریتر از منااطق مناطق روستایی، بسیار پایین

عات یک تا پنج ایکاری رویی روستایی با قطاست. ارلب پراکنده

بنادی بار ایان ریزی و پهنهصان برنامهد. متخصّشوص میمشخّ

واسطة تغییر کاربری و  عقیده هستند که قطعات پنج ایکری به
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ساازند. های کشاورزی را نابود میسرعت زمینپوشش زمین، به

روساتایی )صااحبان جامعاة کاه بخاش انادکی از این وجود با

یادی از فروش زمین خاود باه دسات هایی( سود زچنین زمین

ن بر تمامی جامعه تحمیال گزاف آ یهاولیکن هزینه، آورندمی

های شایوه(. 49-65. ص، صا1395، کارانو هم )بیاتشود می

چون پیاده و دوچرخاه ناکارآماد گشاته و ونقل همپایدار حمل

ه . باشاودمیواسطة افزایش فواصل دشوارتر  دسترسی مردم به

ت خاودرو شخصای الزامای گشاته، فاده و مالکیّااسات گونهینا

مصرف انر ی بیشاتر شاده، پایاداری اکولاو یکی باه مخااطره 

 زا تضاییعهای بهارهیافته، زمین افتاده، سالمت عمومی کاهش

تار بارای های بیششده و چناین روساتاهایی نیازمناد هزیناه

، 2003)لاوپز و هااینز، هاا هساتند ها و جادهزیرساختتوسعة 

رویاای عااالوه بااراین، پراکنااده ؛(2007و فورنااوف،  325ص. 

ع زیساتی را تناوّ، روستایی خدمات اکوسیساتم را تقلیال داده

کاهد و منجار خاک می و ت آبت و کمیّنابود ساخته و از کیفیّ

 .(1-20. ص، ص2005)بورهیل، شود میبه افزایش آلودگی 

 های روستاییگاهرشد هوشمند و سکونت. 2. 3
اصااطالح رشااد هوشاامند در علاام  1990هااة میانااة ددر 

سرعت تبدیل به لغات کلیادی روز شاد. ریزی  اهر و بهبرنامه

باشد یاا اساساا   متفاوتت رشد خواه این اصطالح ذاتا  از مدیریّ

 بحث اسات ابش باشد، قابلت رشد در زیر اسم جذّفقط مدیریّ

 ت نشأت گرفته اسات(، اگرچه از جنبش مدیری2015ّ، 64)لوی

 ،واقاع در(. 2000، 66و نیلسون 2013، 65گنز مایر و رابرتز)جور

ای است منطقه ریزیهای برنامهرشد هوشمند یکی از استراتژی

ای و جلاوگیری از تخریاب که هدف آن ایجااد تعاادل منطقاه

رشاد » ،باه بیاانی است.پایدار توسعة منابع در راستای اهداف 

شااهرها،  یاحاای، توسااعه و احیاااریزی، طرّهوشاامند برنامااه

است که به دنبال ایجاد و  یها و نواحی روستایها، حومهشهرک

ق مکانی و اجتماعی و حفا  برابری اجتماعی، حس تعلّ یارتقا

های اساتراتژی. «منابع طبیعی در کنار مناابع فرهنگای اسات

هاا، ت آنواسطة حف  تاریخ و هویّا توانند بهرشد هوشمند می

هااای روسااتایی، گاهنتپذیرتر ساااختن سااکومطبااوع و زیساات

-ع و در استطاعتهای متنوّاقتصادی پایدار، خلق گزینهتوسعة 

گیری بارای تر مسکن و حف  پایداری اکولو یک مزایای چشم

 (.2013، 67)میسوید اجتماعات روستایی داشته باشند

 اند از:ترین اصول رشد هوشمند عبارتمهم

ت صاور جدید باهتوسعة محدودکردن گسترش خارجی  -

تر و حفا  فضااهای هایی فشاردهگاهم برای ایجاد سکونتمنظّ

تواند از طریق مرزهای رشد شهری نواحی ساودمند باز. این می

 انجام شود.

 هایهافزایش تراکم ساکنین در نواحی رشد جدید و محلّ -

 .موجود

هااای تاار و خروجیکااردن کاااربری اراضاای مختلطفراهم -

دن اساتفاده از اتومبیال در کاررو مناساب بارای حاداقلپیاده

 .های کوتاهمسافرت

جدیاااد باااا توساااعة های عماااومی مین هزیناااهأتااا -

که این جای این ر بهمؤثّحمة الزّحقّکنندگانش از طریق مصرف

 .صورت عمومی پرداخت شودها از طریق اجتماع بههزینه

ونقال عماومی بارای کااهش اساتفاده از تأکید بار حمل -

 .شخصینقلیة وسایل 

 .قدیمی موجود هایهمحلّ یاحیا -

 .ایجاد مساکن قابل تأمین -

 .دهندگانکاهش موانع برای تشویق توسعه -

شناساای، تر در ارتباااط بااا زیباییاتخاااذ قااوانین متفاااوت -

. ص، ص1395، کارانو هم )بیات های خیابان و طراحیخروجی

65-49.) 

ظاام نیاز جزئای از ن روستاییهای گاهسکونت ،بر این اساس

اخیر به دلیل دهة روند که در چند فضایی به شمار می -مکانی

الت حاصل از نیروهاا و عوامال درونای و بیرونای باا رشاد تحوّ

رو هستند. ایان امار موجاب شاده کاه ایان گسیخته روبهلجام

هاای حفا  ویژگایگستردة های اجتماعات روستایی با چالش

تصاادی در حاین آن حمایات از رشاد و فرصات اق و روستایی

ابزارهاایی هساتند کاه  هاا نیازمناد مجموعاهآنشوند. رو روبه

روساتایی تنظایم هاای ع اجتماعادادن تناوّتواند برای نشانمی

های رشد هوشمند روستایی که شود. در زیر اهداف و استراتژی

 شده است شده در قالب جدول نشان دادههئارا ICMAط توسّ

 های تحقیق. یافته4
های توسعة هوشامند یزان اهمیّت شاخص. بررسی م1. 4

 روستایی

با توجّه باه مطالعاات اکتشاافی، شاش دساته شااخص در 

محیطی، اقتصاادی، اقتصااد خلّاا، روساتایی، های زیستحوزه

فرهنگی و سرمایة انسانی در زمینة توساعة  -کالبدی، اجتماعی

کااه باارای شناسااایی اساات  تأثیرگااذارهوشاامند روسااتایی 

محور تهیّاه و ای خبرهنامهشمند، پرسشهای توسعة هوشاخص

های تحقیق بندی شاخصو اولویّت ای زوجیبرای انجام مقایسه
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نفار کارشاناس  16از  ،در اختیار خبرگان قرار گرفات. در کال

درصاد از  92نظر تهیّه شد که  )اساتید دانشگاه( اطّالعات مورد

 92درصد باالی سی سال سن،  83اعضای این نمونه را مردان، 

درصد  59 ،چنیندرصد دارای تحصیالت لیسانس و باالتر و هم

بارای  ،بناابراین .باشانددارای تجربه کاری بیش از ده سال می

ها و باا توجّاه باه ا هاارات تعیین ضریب اهمیّت این شااخص

 .کارشناسان مراحل زیر انجام شد.

 

 ها برای رشد هوشمند روستاییاهداف و استراتژی -5جدول 
 8، ص. 2010 ،68یشکووسکی، دالبی، برتینا، رید و مک گالیاردم مأخذ:

 3هدف  2هدف  1هدف 

 ابهای جدید جذّایجاد مکان های موجودکمک به رونق مکان انداز روستاییحمایت از چشم

های پذیری زمیناقتصادی که زیست با ایجاد جوّ

های طبیعی را بردای و حف  زمیندر حال بهره

 تقویت کند.

هایی از ها و سرمایهطریق مراقبت از داراییاز 

های اصلی، قبیل: مرکز تجاری شهر، خیابان

هایی که ارزش های موجود و مکانزیرساخت

 اجتماعی دارند

بادوام و  هایهاز طریق ساختمان پرطراوت، محلّ

خواهند آن را ویژه افراد جوان نمیاجتماعاتی که مردم به

 ترک کنند.

1.aپذیری منابع اقتصادی در ت. تضمین زیس

 منطقه
2.aهای عمومی و گذاری سرمایه. سرمایه

 های موجودخصوصی در مکان

3.aروزکردن اسناد استراتژیک و سیاسی برای . به

 فشرده و پیوستهتوسعة انطبا، رشد جدید از طریق 

1.bاقتصاد زراعی که بر توسعة های . استراتژی

 کندتی روستا تکیه میانداز سنّچشم
2.bگذاری بخش خصوصی. تشویق سرمایه 

3.bکه آن را برای ها برای این. اصالح سیاست

های آن مکانواسطة بهدهندگان آسان کنند تا توسعه

 ندکنروی و کاربری مختلط ایجاد فشرده، قابل پیاده

1.cتولیدات روستایی در نواحی شهری و  ی. ارتقا

 ییروستا -حمایت از سایر پیوندهای شهری
2.c3 های گذشته اجتماعسرمایه ی. احیا. cهای دهندگانی که مکان. شناخت و تشویق توسعه

مناسبی را با استفاده از رویکردهای رشد هوشمند و 

 .کنندمیمسکن سبز ایجاد 
1.dهای حف  زمین . پیونددادن استراتژی

 روستایی به نواحی مجاور
2.dی اقتصادی در مراکز تجارتوسعة  ی. ارتقا

 موجود

 
آمااری در نموناة گویان در ابتدا ا هارنظرهای کالمی پاسخ

های تحقیق که براساس طی  ناه ها و زیرشاخصمورد شاخص

از میاانگین باا اساتفاده  اندشادهآوری ای سااعتی جماعگزینه

به اعداد فازی مثلثی تبادیل هندسی دیدگاه خبرگان تجمیع و 

منظااور تعیااین وزن ای بااه هااای محاااورهمقیاس اساات. شااده

 .است (6)های این منا ر مطابق با جدول شاخص

 

 های اصلی تحقیقماتریس تجمیع نظرات خبرگان در شاخص -6جدول 
 1395های پژوهش، مأخذ: یافته

 انسانیسرمایة  فرهنگی –اجتماعی کالبدی ا، اقتصاد خلّ اقتصادی محیطیزیست های اصلیشاخص

 0.142،0.166،0.2 0.111،0.111،0.111 0.166،0.2،0.25 0.111،0.111،0.111 0.166،0.2،0.25 1،1،1 محیطیزیست

 0.25،0.333،0.5 3،4،5 4،5،6 0.142،0.166،0.2 1،1،1   اقتصادی

 5،6،7 9،9،9 6،7،8 1،1،1     ا، اقتصاد خلّ

 1،1،1 1،2،3 1،1،1       کالبدی

 0.25،0.333،0.5 1،1،1         فرهنگی –اجتماعی

 1،1،1           انسانیرمایة س

 

شاد، مراحال مختلا   ذکارشناسی طور که در روشهمان

فرآیناد انتها  درو  شده مراتبی فازی انجامتحلیل سلسلهفرآیند 

آیاد. شود و ماتریس نهاایی باه دسات میزدایی انجام میفازی

وزن قطعای هار شااخص کاه مقادار مااکزیمم در هار  ،س س

شااود. اوزان قطعاای ص می، مشااخّاسااتشاااخص )سااطر( 

 ی، نرمال شود.سازی خطّآمده به روش نرمالدستبه
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 هاشاخص ةشدزدایی عناصر و وزن نرمالنتایج فازی -7جدول 
 1395های پژوهش، مأخذ: یافته

 وزن نرمال شده max1X max2X max3X Deffuzy های اصلی پژوهششاخص

 0.0214 0.02176 0.02172 0.02174 0.02176 محیطیزیست

 0.1382 0.14042 0.13936 0.13989 0.14042 های اقتصادیشاخص

 0.5335 0.54207 0.54207 0.54100 0.53994 اقتصاد خال، روستایی

 0.0830 0.08431 0.08431 0.08426 0.08420 های کالبدیشاخص

 0.0763 0.07751 0.06938 0.07344 0.07751 فرهنگی –اجتماعی 

 0.1476 0.14991 0.14991 0.14979 0.14966 سرمایه انسانی

 

ص شاد کاه (، مشاخ7ّآمده )جدول دسته به نتایج بهبا توجّ

ساارمایة ، 0.534ا، روسااتایی بااا وزن های اقتصاااد خلّااشاااخص

 0.138های اقتصاادی باا وزن و شااخص 0.148انسانی باا وزن 

هوشاامند روسااتایی توسااعة گیری تاارین تااأثیر را در شااکلبیش

 0.0214محیطی باا وزن های زیساتدر مقابل شااخص داشته و

هوشامند روساتایی داشاته توساعة ترین ضریب تاأثیر را در کم

 است.

های هریاک از ایان ت زیرشااخصمنظاور تعیاین اولویّا به

ت باه علّا ،بنابراین .کنیمها مشابه مراحل فو، عمل میشاخص

ن های حاصال از اوزابودن محاسبات فقط نتایج و یافتاهحجیم

 شود.ه میئارا (8)ها در جدول نهایی هریک از این زیرشاخص

ها و زیاار شاادن وزن نساابی شاااخصصدر انتهااا بااا مشااخّ

ها نسابت باه هام ها، وزن نهایی یا جاامع زیار شااخصشاخص

های اصالی در شود که برای این منظور وزن شاخصمحاسبه می

. شاودمیهای مربوط به آن شاخص ضرب وزن نسبی زیرشاخص

گیری هااا در شااکلبناادی آنتها و اولویّزن جااامع زیرشاااخصو

 شده است. هئهوشمند روستایی در جدول زیر اراتوسعة 

 

 FAHPهای ترکیبی برای ارزیابی رشد هوشمند روستایی با روش ت وزناولویّ -8جدول 
 1395های پژوهش، مأخذ: یافته

 هاصزیرشاخ وزن شاخص شاخص اصلی
وزن نسبی زیر 

 هاشاخص

وزن جامع زیر 

 هاشاخص
 رتبه

 0.214 محیطیزیست

 1 0.1054 0.493 پارک و فضای سبزسرانة افزایش 

 6 0.0596 0.279 حفا ت از اراضی کشاورزی

 16 0.0244 0.114 ع طبیعیدسترسی به فضای باز و منا ر متنوّ

 21 0.0177 0.083 جویی در مصرف سوخت با بهبود شرایط سفرهای ریر موتوریصرفه

 33 0.0068 0.032 ونقل عمومیمحیطی با افزایش استفاده از حملکاهش ضایعات زیست

 0.138 اقتصادی

 17 0.0238 0.173 رسانیخدماتهزینة کاهش 

 34 0.0067 0.049 های ایجاد خدمات زیربناییکاهش هزینه

 27 0.0111 0.080 کاهش بار تکفّل در جامعه روستایی

 15 0.0260 0.189 ساله و بیشترت دهدرصد شارالن به جمعیّافزایش 

 18 0.0218 0.158 های شغلی بهتر و بیشترایجاد فرصت

 9 0.0486 0.352 سوی ایجاد جوامع خوداتکاحرکت به

اقتصاد خال، 

 روستایی
0.534 

 2 0.1365 0.256 گذاری در بخش تحقیق و توسعهسرمایه

 3 0.0949 0.178 ا،صیالت عالی و خلّافزایش افراد دارای تح

 4 0.0878 0.164 های اقتصادی )بازاریابی جدید و ...(تافزایش نوآوری در فعالیّ

 8 0.0489 0.092 نهادهای مردملها و تشکّایجاد شرکت

 5 0.0833 0.156 کارآفرینی ةافزایش روحی
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 8ادامه جدول 

 هاصزیرشاخ وزن شاخص شاخص اصلی
ن نسبی زیر وز

 هاشاخص

وزن جامع زیر 

 هاشاخص
 رتبه

اقتصاد خال، 

 روستایی
0.534 

 11 0.0368 0.069 وکارهای جدید محلّیاندازی و ترویج کسبراه

 24 0.0129 0.024 های محلّی(دسترسی به بازارهای محلّی )مثل جشنواره

 20 0.0183 0.034 های متقابل صنعتحضور فعالیّت

 23 0.0146 0.027 های فردی(ربی )مهارتدانش تج

 0.083 کالبدی

 12 0.0317 0.382 سازی(بافتی )فشردهتشویق توسعة درون

 31 0.0082 0.098 های اوّلیّهاحیای نواحی قدیمی و هسته

 19 0.0211 0.255 ها )پیاده و سواره(ارتقای کیفیّت دسترسی

 29 0.0089 0.107 افزایش سرانه و سهم کاربری معابر

 37 0.0050 0.061 سهم و سرانة کاربری مسکونی

 38 0.0018 0.022 بندی قطعات ملکیدانه

 35 0.0063 0.076 های خدماتیسهم و سرانة کاربری

 –اجتماعی 

 فرهنگی
0.076 

 36 0.0062 0.082 تراکم جمعیّت

 26 0.0114 0.150 تغییر درصد باسوادی روستاییان )زن و مرد(

 13 0.0273 0.359 2ارتقای کیفیّت زندگی و امنیّت اجتماعی 

 28 0.0105 0.139 فرد فرهنگی، تاریخی، سنّتی و ...حفا ت از منابع منحصربه

 25 0.0117 0.154 پذیری روستاییان )مردان و زنان(افزایش روحیة مشارکت

 30 0.0088 0.116 ایجاد توازن بین مشارکت بخش دولتی و خصوصی

 0.148 سرمایه انسانی

 22 0.0151 0.102 درصد دانش آموزان در مقاطع تحصیلی

 10 0.0460 0.311 دسترسی به مؤسّسات آموزش عالی

 7 0.0523 0.354 تعداد افراد دارای تحصیالت عالی

 32 0.0077 0.052 توسعة روابط متقابل روستا با بیرون

 0.182 0.0269 14 (ICTی اطاّلعات و ارتباطات )های فنّاورتوسعة زیرساخت
 

هوشمند توسعة ر در های مؤثّبنابراین در بررسی زیرشاخص

پاارک سرانة افزایش  هایص شد که زیرشاخصروستایی مشخّ

در بخاش تحقیاق و  گذاریسارمایه(، 0.1054و فضای سابز )

ا، (، افزایش افراد دارای تحصیالت عالی و خلّا0.1365توسعه )

های اقتصادی )بازاریاابی ت(، افزایش نوآوری در فعالی0.0949ّ)

( 0.0833کاارآفرینی )روحیة ( و افزایش 0.0878جدید و ...( )

هوشمند روستایی توسعة گیری ل تا پنجم را در شکلت اوّاولویّ

 دارد. 

هوشمند روساتایی در روساتاهای توسعة سنجش . 2. 4
 مطالعه مورد

 گویاناسخهای فردی پ. ویژگی1. 2. 4
گویاان درصد پاسخ 30آمده، حدود دستراساس نتایج بهب 

ساال  50تاا  41درصد بین  7/33سال و  30تا  20دارای سن 

گویاان ماردان درصد از پاسخ 4/72ت و از نظر جنسیّ باشندمی

از نظار ساطح  اناد.هال باودهأهاا متدرصد آن 55/70که  هستند

درصاد  16واد، حادود سگویان بیدرصد پاسخ 8.7تحصیالت فقط 

درصاد نیاز دارای مادرک دیا لم و  37دارای تحصیالت ابتدایی و 

ت شاغلی باا بررسای وضاعیّ ،چناینلیسانس و باالتر هساتند. هم

افارادی کاه باه ساؤال مرباوط باه ناوع  163گویان، از میان پاسخ

درصااد  88/12درصااد کشاااورز،  27/12انااد، ت پاسااخ دادهفعالیّاا

 5/5درصاد کاارگر سااختمانی،  95/15ر، درصد دامادا 6/8باردار، 

هاااای خااادماتی تدرصاااد در فعالیّ 02/19درصاااد کارمناااد، 

درصااد دارای سااایر مشااارل  77/25)خواروبارفروشاای و ریااره( و 

 باشند.دار، ازکارافتاده و ...( می)خانه

هوشامند توساعة های ت شاخصبررسی وضعیّ. 2. 2. 4

 روستایی در روستاهای نمونه
هوشامند روساتایی در زنادگی  ةر توساعبرای سنجش آثاا

هایی چااون ، از شاااخصمطالعااه مااوردمنطقااة روسااتاییان در 

 -گویااه(، اجتماااعی 4گویااه(، اقتصااادی ) 5محیطی )زیساات



 16/  پیاپی  3  ریزی روستایی                                                                 شمارۀمجلّه پژوهش و برنامه                                                                                         200   

گویه( و  9ا، )گویه(، اقتصاد خلّ 5گویه(، کالبدی ) 7فرهنگی )

در این رابطه گویه( در روستاها استفاده شد.  5انسانی )سرمایة 

هاای ذکرشاده، شاده بار مبناای گویاه یان خواستهگواز پاسخ

هوشامند توسعة ر در های مؤثّهر یک از شاخصفعلی  توضعیّ

ای لیکارت گزیناه 5را در طیا   در نواحی روستایی مورد نظر

 توساعةآمده میاانگین دساته به نتایج بهکه با توجّکنند بیان 

 3یعنای  ؛که بااالتر از میاانگیناست  71/3هوشمند روستایی 

گیری های مثبات بارای شاکلوجود زمینهدهندة نشانو است 

مطالعه از دیدگاه  هوشمند روستایی در روستاهای موردتوسعة 

و  88/3انسانی باا میاانگین سرمایة و شاخص  استیان یروستا

شارایط نظر روساتاییان،  از 83/3شاخص اقتصادی با میانگین 

گیاری لتاأثیر را در شاک تارینتری داشته، پاس بیشمطلوب

ت جادول زیار وضاعیّ هوشمند روستایی داشاته اسات. توسعة

هوشامند روساتایی در توسعة ر ها و متغیّتوزیع فضایی شاخص

 مورد مطالعه را نشان می دهد.منطقة 

 

 های آن به تفکیک روستاهای نمونهر و شاخصتوزیع فضایی میانگین متغیّ -9جدول 
 1395های پژوهش، مأخذ: یافته

 هوشمند روستاییتوسعة  انسانیسرمایة  بعد اجتماعی بعد کالبدی بعد زیستی ا،بعد اقتصادخلّ بعد اقتصادی  روستاهای نمونه

 3.70 3.83 3.65 3.64 3.53 3.68 3.86 ابرده

 3.81 3.92 3.86 3.65 3.71 3.80 3.93 جارر،

 3.74 3.94 3.91 3.47 3.66 3.53 3.92 حصار

 3.65 3.88 3.56 3.56 3.63 3.62 3.68 ویرانی
 

توساعة یعنای  ؛ر تحقیاقدر توزیع فضاایی میاانگین متغیّا

هوشمند روستایی در سطح روستاها، روستای جاارر، باا رقام 

تاارین و روسااتای ویراناای بااه دلیاال دورافتااادگی و بیش 81/3

ها را نشان ترین آمارهکم 65/3بودن بافت اجتماعی با رقم بسته

شاااخص اقتصااادی،  4تای جااارر، در ه روسااالبتّاا ؛دهاادماای

ترین رقم را به ا، نیز بیشمحیطی، کالبدی و اقتصاد خلّزیست

فرهنگی و  -شاخص اجتماعی 2خود اختصاص داده است و در 

ترین رقم را باه انسانی نیز روستای حصار گلستان بیشسرمایة 

شارایط بهتار ایان دهندة خود اختصاص داده است کاه نشاان

توسااعة های مااوردنظر در یابی بااه شاااخصروسااتاها در دساات

هاای . شکل زیر توزیع فضایی شااخصاستهوشمند روستایی 

 دهد.تحقیق را نشان می

 

 
های مربوطه در سطح روستاهای نمونههوشمند روستایی و شاخصتوسعة ت ارزیابی وضعیّ -2شکل   

 1395های تحقیق، مأخذ: یافته
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توسعة ی تحقیق در هاارزیابی اثرگذاری شاخص. 3. 2. 4

 هوشمند روستایی
 -از آزماون کلمااوگروف رهااامتغیّبودن بارای بررساای نرماال

ه باه نتاایج ایان آزماون شده است که با توجّ اسمیرنوف استفاده

تااوان باارای ماای ،بنااابراین .هااا نرمااال بااوده اسااتدادهعماادة 

رهاااای تحقیاااق در هریاااک از ت متغیّآوردن وضاااعیّدساااتبه

مااورد  را میااانگین نظارات روساتاییان نظار، های ماوردشااخص

ای نموناهتاک Tاز آزماون  ،بارای ایان منظاور .مقایسه قرار داد

ساؤاالت ای لیکارت در گزیناهپنجه به طی  استفاده شد. با توجّ

نظری ارزیاابی میازان اثرگاذاری میانة عنوان  به 3تحقیق، عدد 

هوشمند روساتایی انتخااب شاد. براسااس توسعة ها در شاخص

توسعة ر ها و متغیّدر تمام شاخص T، مقدار آماره Tیج آزمون نتا

 است.( 3هوشمند روستایی باالتر از مقدار متوسط )یعنی 

 

 نظر روستاییان هوشمند روستایی ازتوسعة ر در های مؤثّت شاخصارزیابی میزان اهمیّ -10جدول 
 1395های پژوهش، مأخذ: یافته

 هاشاخص

 3استاندارد آزمون = 

 اختالف میانگین سطح معناداری آزادیدرجة  t آماره دارمق
 اختالف %95اطمینان فاصلة 

 باال پایین

 0.912 0.742 0.827 0.000 162 19.2 اقتصادی

 0.766 0.557 0.662 0.000 162 12.5 ا،اقتصاد خلّ

 0.702 0.533 0.618 0.000 162 14.4 محیطیزیست

 0.663 0.518 0.590 0.000 162 16.1 کالبدی

 0.781 0.634 0.708 0.000 162 19.1 فرهنگی-اجتماع

 0.963 0.803 0.883 0.000 162 21.8 انسانیسرمایة 

 0.781 0.648 0.715 0.000 162 21.1 هوشمند روستاییتوسعة 

 

هوشامند روساتایی، توساعة های مهام در یکی از شاخص

انساانی،  ةدر شااخص سارمای کهطوریهب ؛استانسانی سرمایة 

 000/0داری برابار باا و مقدار سطح معنی T 8/21آمارة مقدار 

ه باه میاانگین مربوطاه کاه تر است و باا توجّاکم 05/0که از 

تاوان گفات کاه درصاد می 95با اطمیناان  است، 3تر از بیش

هوشاامند توسااعة انسااانی را در ساارمایة روسااتاییان شاااخص 

در  Tآمارة ه مقدار ک شایان ذکر استاند. روستایی مهم دانسته

نظاار  فرهنگاای نیااز از –های اقتصااادی و اجتماااعیشاااخص

 شده است. روستاییان خیلی مهم تشخیص داده

 های روساتایی ماوردگاهبررسی تفاوت سکونت. 4. 2. 4
 هوشمند روستایی توسعة های نظر شاخص مطالعه از

راهااه باارای ایاان منظااور از آزمااون تحلیاال واریااانس یااک

(ANOVA)  ه قبل از انجام این آزمون، البتّ؛ فاده شده استاست

 اسمیرنوف بررسی شاد -رها با آزمون کلموگروفبودن متغیّلنرما

. یاد شادیأهوشامند روساتایی تتوساعة های بودن دادهکه نرمال

ه به نتاایج با توجّه شده است. ئارا( 12و  11)ول انتایج آن در جد

ن روساتاهای نموناه باه آزمون آنالیز واریانس تفاوت معناداری بی

 .هوشمند روستایی وجود نداردتوسعة لحاظ دسترسی به 

 

 نتایج آزمون آنالیز واریانس در بین روستاهای نمونه -11جدول 

 1395های پژوهش، مأخذ: یافته

 .Sum of Squares df Mean Square F Sig شرح

 0.407 0.972 0.181 3 0.544 بین گروهی

 0.187 159 29.663 درون گروهی
 

  

       162 30.207 کل
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 طرفه(هوشمند روستایی در روستاهای نمونه )نتایج آنالیز واریانس یکتوسعة میانگین مقایسة  -12جدول 
 1395های پژوهش، مأخذ: یافته

(I) روستا (J) روستا 
تفاوت میانگین 

 (I-Jروستاها )
Std. Error سطح معناداری 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

 روستای ابرده

 0.156 -0.382 0.702 0.095 -0.113 جارر،

 0.254 -0.337 0.984 0.104 -0.042 حصارگلستان

 0.285 -0.198 0.968 0.086 0.043 ویرانی

 روستای جارر،

 0.382 -0.156 0.702 0.095 0.113 ابرده

 0.388 -0.244 0.937 0.112 0.072 حصارگلستان

 0.424 -0.110 0.434 0.094 0.157 ویرانی

 روستای حصار گلستان

 0.337 -0.254 0.984 0.104 0.042 ابرده

 0.244 -0.388 0.937 0.112 -0.072 جارر،

 0.378 -0.208 0.880 0.104 0.085 ویرانی

 روستای ویرانی

 0.198 -0.285 0.968 0.086 -0.043 ابرده

 0.110 -0.424 0.434 0.094 -0.157 جارر،

 0.208 -0.378 0.880 0.104 -0.085 حصارگلستان

 

توسعة ه به سطح بندی روستاهای نمونه با توجّرتبه. 3. 4

 هوشمند روستایی

هوشمند روستاهای نمونه از توسعة به منظور تعیین سطح 

گیاری هاای تصامیمای خاکستری و مدلرابطه تکنیک تحلیل

تحلیال رواباط  ،شد بیانطور که همانچندمعیاره استفاده شد. 

گرفتاه اسات.  با کدنویسی در محیط اکسال انجاام خاکستری

انااااد از: اقتصااااادی، های مورداسااااتفاده عبارتشاااااخص

فرهنگای و  –ا،، کالبادی، اجتمااعیمحیطی، اقتصاد خلّزیست

 انسانی. ةسرمای

ها ت هریاک از شااخصابتادا بایاد میازان اهمیّا ،بناابراین

های رای تعیااین وزن هریااک از شاااخصص شااود. باامشااخّ

مراتبی فااازی تحلیاال سلسااهفرآینااد مورداسااتفاده از تکنیااک 

(FAHPاستفاده )  .شده است 

 های مااوردبناادی روسااتاها براساااس شاااخصباارای سااطح

گویی روستاییان باه تفکیاک مطالعه از میانگین حاصل از پاسخ

عناوان  هاا باهشده اسات. ایان داده هر روستای نمونه استفاده

 شده است. هئارا (9)گیری در جدول ماتریس اصلی تصمیم

 سازی ماتریس تصمیممقیاسبی .1. 3. 4

های گیری عملکاارد شاااخصزمااانی کااه واحاادهای اناادازه

ها شااخص مختل ، متفاوت هستند، ممکن است تأثیر برخی از

های زماانی کاه برخای شااخص ،چنایننادیده گرفته شود. هم

ممکان اسات چناین  ای برخوردارند،گستردهدامنة عملکرد از 

ها اگر هدف یا جهت ایان شااخص ،چنیناتفاقی روی دهد. هم

هاا باه وجاود تفاوت داشته باشاند، نتاایج نادرسات در تحلیل

های عملکردی هر گزینه به ارزشکلیّة تبدیل  ،بنابراین .آیدمی

کردن، ضروری مشابه نرمالیزهفرآیندی ای در مقایسه سری یک

 ی روساتاهای نموناهیت نهارسد. جهت تعیین اولویّنظر می به

شده از معادالت زیار بارای های محاسبهبراساس معیارها و وزن

سازی مقاادیر شده است. برای نرمال تحلیل خاکستری استفاده

 :شوداز یکی از سه فرمول زیر استفاده می

 

(1) 

 (2) 

(3) 
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هار  هاها مثبت بوده و شااخصدر این مطالعه تمام شاخص

ساازی برای نرمال ،بنابراین .تر باشند بهتر خواهد بودچه بزرگ

مثاال، مقادار  عنوان به ؛شده است ل استفادهاوّرابطة ها از داده

ترین بهتر است. کوچک ،تر باشدشاخص اقتصادی هرچه بزرگ

اسات و  68/3( 35-3مقدار شاخص اقتصادی در این جادول )

ایان شادة مقدار نرماال ،براینبنا .است 93/3ترین مقدار بزرگ

 :شاخص صورت زیر است

 
براسااس شاود. ها به همین روش حسااب میسایر شاخص

اناد. های مربوط به روستاها بی مقیاس شدهروابط موجود، داده

مااتریس تصامیم در جادول  ساازیمقیااسنتایج حاصل از بی

 .شده است هئارا (10)

 

 هوشمند روستایی نمونهتوسعة های شاخصسازی مقادیر مقیاسبی -13جدول 

 1395های پژوهش، مأخذ: یافته
 سرمایة انسانی فرهنگی –اجتماعی کالبدی  محیطیزیست اقتصاد خلّا،  اقتصادی روستاهای نمونه 

 0.00 0.26 0.94 0.00 0.56 0.72 ابرده

 0.82 0.86 1.00 1.00 1.00 1.00 جارر،

 1.00 1.00 0.00 0.72 0.00 0.96 حصار

 0.45 0.00 0.50 0.56 0.33 0.00 ویرانی

 

 های هدف مرجعتعریف سری .2. 3. 4
بااال،  ةپس از ایجاد روابط خاکستری باا اساتفاده از معادلا

مفهااوم  زمااانی کااه از ماننااد ؛عملکااردیهااای تمااامی ارزش

شود، باین صافر و یاک قارار خواهناد کردن استفاده مینرمال

تاری ت بیشمطلوبیّ از ،تر باشدکبه یک نزدی ijx گرفت. هرچه

ای کاه تماام ساری مقایساه ،نتیجاه برخوردار خواهد باود. در

بهترین انتخاب خواهد بود. هرچاه  ،باشد 1های آن برابر گزینه

تر باشد، در این به سری مرجع نزدیک iای گزینه سری مقایسه

تری برخوردار خواهد باود. بار اسااس ت بیشمطلوبیّ صورت از

تصامیم  یک از عناصر مندر  در ماتریسو، اختالف هرفرابطة 

 شده است. مقیاس شده با سری مرجع هدف محاسبهبی

های تک درایهروش محاسبه: کافی است عدد یک را از تک

 کم کنیم. (10) جدول

 خاکستریرابطة ضریب  .3. 3. 4
باه  ijxخاکساتری نزدیکای هار رابطة با استفاده از ضریب 

ojx خاکساتری  ةشود. هرچه ضاریب رابطایمتنا ر سنجش م

 خاکستری بهرابطة تر است. ضریب تر باشد، نزدیکی بیشبزرگ

 :شودصورت زیر محاسبه می

 
در نظار  4/0مقادار  ζکه در این مطالعه ضریب تشاخیص 

 شده است. گرفته

ij  xoj  xij 
  maxو   ijترین مقادار کوچاک  min ،بناابراین

براسااس رواباط موجاود د. خواهاد باو  ijترین مقادار بزرگ

 شده است: خاکستری محاسبهرابطة ضریب 

 
 شده است. هئارا (13)نتایج حاصل در جدول 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 
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 هوشمند روستاییتوسعة های خاکستری بر شاخصرابطة تأثیر ضریب  -14جدول 

 1395های پژوهش، مأخذ: یافته
 انسانیسرمایة  فرهنگی –اجتماعی کالبدی   محیطیستزی ا، اقتصاد خلّ اقتصادی  روستاهای نمونه

 0.29 0.35 0.88 0.29 0.47 0.59 ابرده

 0.69 0.74 1.00 1.00 1.00 1.00 جارر،

 1.00 1.00 0.29 0.59 0.29 0.91 حصار

 0.42 0.29 0.44 0.47 0.38 0.29 ویرانی

 

 رابطه خاکستریرتبة  .4. 3. 4

  (xij,xij خاکستری طة رابب یتمامی ضرامحاسبة پس از 

 شود:می خاکستری با فرمول زیر محاسبهرابطة  ةرتب

(xoj , xij)   wj (xoj, xij) 
بستگی ساری مرجاع هادف و ساری این عبارت میزان هم

هماان وزن  wدر ایان محاسابات د. دهای را نشان میمقایسه

شاده اسات.  محاسبه FAHPها است که قبال  با روش شاخص

هاای مرباوط باه آن شااخص تک درایهاخص در تکش وزن هر

 ییشااود. براساااس روابااط موجااود و اوزان نهاااضاارب می

گیری، امتیاز موزون هریاک از روساتاها در های تصمیمشاخص

 .شده است هئارا (14)جدول 

 

 خاکستری روستاهارابطة رتبة  -15جدول 

 1395های پژوهش، مأخذ: یافته

 رتبه امتیاز انسانیسرمایة  فرهنگی –اجتماعی کالبدی   محیطیزیست ا، تصاد خلّاق اقتصادی روستاهای نمونه 

 3 0.537 0.042 0.027 0.073 0.061 0.253 0.081 ابرده

 1 1.127 0.102 0.056 0.083 0.214 0.534 0.138 جارر،

 2 0.652 0.148 0.076 0.024 0.126 0.153 0.125 حصار

 4 0.462 0.063 0.022 0.037 0.101 0.200 0.039 ویرانی

 

باه  (4)ی روستاها براساس نمودار روند در شاکل ینها ةرتب

ص است روساتای جاارر، بهتارین ترسیم درآمده است. مشخّ

هوشمند روستایی داشاته اسات. توسعة عملکرد را در رابطه با 

بعدی قرار دارد. روستای ابارده رتبة روستای حصار گلستان در 

 تای ویرانی در انتها قرار داردسوم و روسرتبة نیز در 

 

 
 به لحاظ توسعه هوشمند روستایی روستاهارتبة تعیین  -3شکل 

 1395های تحقیق، مأخذ: یافته
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 گیری. بحث و نتیجه5
پایادار، الگاوی پاراکنش،  ةقبل از مباحث مربوط به توساع

الگویی رایج و بدون برنامه در کشورهای جهان ساوم و الگاویی 

پیشارفته محساوب  کشاورهایشاده در برخای از ریازیبرنامه

شد. با طرح مباحث مربوط به شهر پایدار مشخّص شاد کاه می

های منفای را در پای تای از خصوصیّالگوی پراکنش مجموعه

ی در مانناد ایاران، ماانع جادّ ؛داشته و به ویژه در کشاورهایی

رود. همین موضوع باعاث شاد پایدار به شمار میتوسعة تحقّق 

ریزان بر الگوهای پایدار تأکیاد کنناد. از میاان الگوهاای برنامه

نظااران و پایااداری کااه مطاارح شااده اساات، در میااان صاااحب

اصالی  راهباردو  فشردهتری بر فرم مداران اجماع بیشسیاست

به طوری کاه  ؛هوشمند وجود داردتوسعة یعنی  ؛رسیدن به آن

شهری و این ایده توانسته در صدر مباحث مربوط به فرم پایدار 

روستایی قرار گیرد. در این پژوهش کاه باه بررسای و تحلیال 

هوشمند روستایی در روستاهای نموناه در توسعة های شاخص

دهاد کاه نتاایج نشاان مای ،شهرستان بینالود پرداختاه شاده

فضایی برآیندی از نیروها و عوامال بیرونای و  -های مکانینظام

د روساتایی در هوشامن پدیادة توساعة ،. در واقعهستند درونی

هااا و روسااتاهای مااورد مطالعااه برآیناادی از مجمااوع شاااخص

ا،، کالبادی، خلّا محیطای، اقتصاادنیروهای اقتصادی، زیسات

که براساس بررسای  استانسانی سرمایة فرهنگی و  –اجتماعی

، 0.534ا، روساتایی باا وزن های اقتصاد خلّاشاخصاز حاصل 

تصاادی باا وزن های اقو شاخص 0.148انسانی با وزن  ةسرمای

هوشاامند توسااعة گیری تاارین تااأثیر را در شااکلبیش 0.138

محیطی با وزن های زیستشاخص ،روستایی داشته و در مقابل

هوشمند روساتایی توسعة ترین ضریب تأثیر را در کم 0.0214

کرد کاه ایان عوامال و نیروهاا باه  بیانه باید البتّ ؛داشته است

 کنند. صورت دیالکتیک عمل می

هوشامند در ساطح توساعة هاای مختلا  سی شاخصبرر

نمونه ای نشان از شرایط تک T روستاهای نمونه و نتایج آزمون

( 12.5ا، )بااا مقاادارخلّاا هااای اقتصااادتاار شاااخصنامناسااب

( در 16.1( و کالبدی )باا مقادار 14.4محیطی )با مقدار زیست

کاه تاأمین نیازهاا و دسترسای باه طوریهب ؛استاین روستاها 

روساتاهای ماورد مطالعاه نیاز نموناة بین خانوارهاای  خدمات

ه باه . باا توجّااسترها ت نامطلوب این متغیّوضعیّدهندة نشان

که تقویت پیوندها و اساتفاده از کااربری مخاتلط از اصاول این

ماورد  یولای از ایان لحااظ روساتاها ؛اساتهوشامند توسعة 

ود در ن خامطالعه فاقد کاربری هایی برای تأمین نیازهای ساکن

روزاناة باشند و همین امر موجاب رفات و آماد معقول می حدّ

 .اساتمین نیازهاای خاود أساکنین به مرکز شهرستان برای تا

همین امر میاانگین شااخص کالبادی را در روساتاهای نموناه 

هاای در شااخص T آماارةمقادار  ،کاهش داده است. در مقابل

( و 19.2ار (، اقتصاادی )باا مقاد21.8انسانی )با مقدار  ةسرمای

( باااال بااوده اساات کااه 19.1فرهنگاای )بااا مقاادار  –اجتماااعی

توساعة ق هاا بارای تحقّاشرایط بهتر این شااخص دهندةنشان

براسااس نتاایج  ،چناین. هماستهوشمند در روستاهای نمونه 

بین چهار روساتای ابارده،  گفت توانآزمون آنالیز واریانس می

 ةطح توسااعجااارر،، حصااار گلسااتان و ویراناای بااه لحاااظ ساا

بعاد  ،هوشمند هیچ تفاوت معناداری وجود ندارد. در عین حال

-هاای شاشه به شاخصبندی روستاهای نمونه با توجّاز سطح

ص هوشمند براساس مدل تحلیل خاکستری، مشخّتوسعة  ةگان

شارایط  1.127شد که روستای جارر، باا امتیااز خاکساتری 

در . ته اساتحصار و ویرانای داشا ،بهتری از سه روستای ابرده

هوشمند توسعة ترین سطح مقابل نیز روستای ویرانی در پایین

 روستایی قرار گرفته است. 

کاه باه دلیال نباود  اساتدر انتها ذکر این نکته ضاروری 

تحقیق با تحقیقات قبلای مقایسة نتیجة مطالعات مشابه امکان 

این مطالعه، یک پاژوهش اکتشاافی باه شامار  وجود نداشته و

 رود.می

 ة پیشنهادهائارا  -
هاای گااهساکونتتوساعة پیامدهای نامطلوب روند شتابان 

های اخیار، ضارورت تغییار تر در سالشهری و روستایی بزرگ

ه باه ریزی شهری و روستایی و توجّهای حاکم بر برنامهدیدگاه

هاای توساعه هاا و برناماههوشمند را در طارحتوسعة کاربست 

یان راساتا الزم اسات تاا اسات. در اکرده بیش از پیش مطرح 

هوشمند باه صاورت اصاولی در تماامی ابعااد و توسعة مفهوم 

های حیات شهر و روستایی وارد شده و به عنوان مبناای زمینه

ها مورد استفاده قارار میان آن هادهی عملکرد و ارتباطسازمان

 .گیرد

توساعة یابی باه مورد مطالعه برای دستمنطقة در  ،بنابراین 

اصالی در  راهبردعنوان  هوشمند بهتوسعة ید استراتژی پایدار، با

بخشی به شکل پایدار شهری و روستایی قارار گیارد. ایان انتظام

هاا گاهسکونت یةروکار ضمن حف  محیط زیست، از گسترش بی

جلوگیری کرده و باعاث کااهش حجام سافر در ساطح منطقاه 

شود. در راستای هدف این پاژوهش باا عنایات باه الگوهاای می

کارهاایی در ویژه رشاد هوشامند( راههپایدار گسترش کالبدی )ب
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هاای روساتایی ایان گااهپذیری ساکونتجهت پایداری و زیست

 :استدهیم که به قرار زیر میه ئناحیه ارا

 .جلوگیری از رشد بیرونی با هدایت رشد به درون بافت •

مین نیازهااای اصاالی أافاازایش خاادمات و مراکااز تاا •

 . فت و آمدروستاییان جهت کاهش ر

مین نیازهاای دو أشهری جهت تا تقویت پیوند روستاا •

 .طرفهگیری جریان یکطرفه و نه صرف شکل

اقتصاااد زراعاای کااه باار توسااعة هااای اسااتراتژی یّااةته •

 .کندی روستا تکیه میانداز سنتّچشم

های فرهنگی قدیمی با تکیه بر ویژگیهای محلّه یاحیا •

ق تقویات حاس تعلّاو کالبدی برگرفته از محل باه منظاور 

 مکانی

 .بهینه از فضاهای بایراستفادة  •

ت ه به وضعیّطراحی مسیرهای پیاده و دوچرخه با توجّ •

 .موجود

فرهنس عمومی جهت کاهش مصرف ساوخت و  یارتقا •

 .ونقل همگانیاستفاده از وسایل حمل

روساتایی ماورد  هاایگااهنو هوری که در ساکونتپدیدة 

پدیادة یاک  ،ش اساتگیاری و گساترمطالعه در حاال شاکل

و تنهاا باا واکااوی اجازای ایان نظاام خاواهیم مند است نظام

. نگااه رشاد هوشامند کنیمتوانست رویکرد مناسبی را انتخاب 

ی و فضاایی بارای رسایدن باه امنطقهریزی که در قالب برنامه

ریازی تازگی در محافل برناماهبه ،ه شده استیپایدار اراتوسعة 

نوعی این نگااه باه دنباال ایجااد . بهه واقع شده استمورد توجّ

هاای گاذاریها و سیاستپذیر با اصول، استراتژیجوامع زیست

هاا و شایسته است که بتوانیم از این اصول و نگارش استخود 

های انسانی باه نحاو گاهسکونتتوسعة های راهبردبرای تدوین 

 .کنیماحسن استفاده 

از طاارح  نتااایج ایاان پااژوهش برگرفتااه تشااکر و قاادردانی:
ثباات شااده در سااامانة معاوناات  39931پژوهشاای بااه شاامارة 

 باشد.پژوهش و فناوری دانشگاه فردوسی مشهد می
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Extended abstract 
1. INTRODUCTION 
Smart development is not a new concept. Proper 

implementation of smart growth strategies can have 

various economic, social and environmental 

benefits; Smart growth support economic 

development in two ways; through raising economic 

productivity, and reducing the costs. One of the 

important preconditions for the smart development 

is to take into account the principles of regional 

planning and the properties of the study area.  It 

means that all areas (whether developed or 

backward), according to their various potentials (in 

terms of economic conditions, knowledge and 

innovation capacity), can move towards smart 

development. However, in this study, we seek to 

find the relationship between smart growth policies 

and the rural areas which are of great variety? 

Although sprawl in rural areas is less than that in 

urban and suburb areas, rural sprawl has imposed 

heavy costs on rural communities, including 

degradation of rural lands and gardens (due to 

changes in land-use), high cost of infrastructure and 

service development, environmental fragmentation 

and degradation, degradation of regional 

biodiversity and so on. Thus, it is essential to 

employ the smart growth policies in rural areas and 

apply the principles of sustainable development. 

Therefore, smart development in rural areas should 

receive a high priority. Rural areas in Binaloud 

County, due to their proximity to Mashhad 

metropolis and enjoying many tourist attractions are 

highly subject to phenomena such as building more 

second-homes for tourism purposes, sprawl and 

change in construction patterns. In this regard, the 

present study sought to examine rural smart 

development indicators in rural areas of Binaloud 

County, and analyze the conceptual aspects, 

indicators, measures of smart development and their 

effective indicators in these points, so that we can 

identify the leading indicators in rural smart 

development and make use of the capabilities of the 

policy of smart development in a large collection of 

rural areas. Therefore, the study seeks to answer the 

following questions: What are the indicators of 

smart rural development? Considering the indicators 

of smart rural development, in what conditions are 

the rural settlements of the study area? 

2. THEORETICAL FRAMEWORK 

It is only a decade that rural sprawl has entered the 

world literature. Rural sprawl is also known as 

rural residential development. There is no 

comprehensive definition for sprawl, and it is 

increasingly ambiguous and evolving. However, 

this kind of spatial expansion is characterized by 

low-density development with single and large 

residential areas that lead to the destruction of open 

spaces, farmlands, and forests. In the mid-1990s, 

the ‘smart growth’ was introduced to planning 

science and soon become a modern key word. In 

fact, smart growth is a regional planning strategy 

that aims to create a regional balance and prevent 

the destruction of resources, and these are in line 

with sustainable development goals. In other 

words, it is the smart growth of planning, design, 

development and revitalization of cities, towns, 

suburbs and rural areas which seek to create and 

promote social equality, sense of belonging to a 

place and community while protecting the cultural 

and natural resources". Accordingly, rural 

settlements are also part of the spatial-local system 

which in recent decades, due to development 

resulting from internal and external factors and 

forces, have grown in an unorganized manner. This 

has posed considerable challenges in maintaining 

the rural features, while supporting the economic 

development and the opportunities, and requires a 

set of tools that enable them to take the diversity of 

rural communities into account, and make progress 

towards development. 

3. METHODOLOGY  

This study is an applied one conducted in a 

descriptive-analytical method. Data were collected 

using documentary methods and field work. A 

major part of the data was gathered by expert 

questionnaires for identifying the smart development 
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indicators and prioritizing the research indicators, 

which were based on fuzzy analytical hierarchy 

process (FAHP) and the significance of the indicators 

of the study in smart development. To answer the 

second question of the study, four village of Abr-deh 

Oliya, Jagharq, Hesar Golestan and Virani in 

Binaloud County were selected as the sample 

population. A total of 3549 households were in these 

rural areas, of which 163 households were selected 

using Cochran formula and stratified random 

sampling method to complete the questionnaires 

whose validity and reliability were confirmed (with 

Cronbach's alpha greater than 0.7). Then, statistical 

and inferential data were extracted and analyzed.   

In the final step, to rate the villages of the study 

area in terms of achieving rural smart 

development, we used gray relational analysis and 

GRA technique. For this purpose, based on the 

average of the six main indicators of the study, the 

villages of the study were rated.   

4. DISCUSSION 

Based on exploratory studies, six indicators of 

environmental, economic, rural creative economy, 

physical, socio-cultural and human capital are 

effective in rural smart development. To determine 

their importance factor, an expert-based questionnaire 

was prepared and a paired comparison was conducted 

by 16 experts (university professors). FAHP showed 

the indicators of rural creative economy (0.534), 

human capital (0.148), and the economic indicators 

(0.138) had the greatest effect in shaping the rural 

smart development; and the environmental 

indicators weighing 0.214 had the least importance 

factor in developing rural smart development.     

The results of measuring the effects of rural smart 

development in life of the villagers in sample 

villages showed the average of 3.71 for the 

variable of rural smart development is higher than 

theoretical mean, and shows a positive background 

for rural smart development in the villages of the 

study area from the perspective of villagers. The 

indicators of human capital with an average of 3.88 

and economic indicators with an average of 3.83 

from the perspective of villagers, were in better 

conditions and accordingly would have the greatest 

effect in rural smart development. In spatial 

distribution of the average of the research variable, 

namely rural smart development, the village of 

Jagharq with the value of 3.81 and the village of 

Virani with the value of 3.65 respectively had the 

highest and lowest statistics. These results were 

confirmed by gray relational analysis and the 

village of Jagharq had the best performance in 

rural smart development.   

5. CONCLUSION 

Among the patterns of sustainability, experts and 

politicians had more consensus on its compact form 

and its strategy, i.e., smart development. This study 

which analyzes the smart rural development 

indicators in the sample villages of Binaloud 

County, shows that local-spatial systems are the 

consequence of external and internal factors and 

forces. In fact, the phenomenon of rural smart 

development in the sample villages is the 

consequence of six indicators: economic, 

environmental, physical, socio-cultural, human 

capital and creative economy, which were identified 

by importance factor of each indicator in smart rural 

development. It should be noted that these forces 

and factors operate in a dialectic manner. 

Investigation of various indicators of smart 

development in sample rural areas and one sample 

t-test results showed the unfavorable conditions of 

the indicators of ‘family economy’ (12.5), 

environmental (14.4) and physical conditions 

(16.1) in these villages. In contrast, the value of t-

statistics in indicators of human capital (21.8), 

economic (19.2) and socio-cultural (19.1) were 

high, which show the better conditions of these 

indicators for the realization of smart development 

in the sample villages. Based on the results of 

variance analysis, we may conclude that there is no 

significant difference among the four village of 

Abr-deh, Jagharq, Hesar Golestan and Virani in 

terms of rural smart development. 

Keywords: Rural smart development, rural creative 

economy, human capital, Fuzzy Analytical Hierarchy 

Process (FAHP), Gray Relational Analysis (GRA). 
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