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A B S T R A C T  

 
A R T I C L E   I N F O 

Smart development is a guarantee that the development of neighborhoods, cities, regions and 

housing development is economically accurate, responsible for the environment and a supporter of 

society for biodegradation, the result of which is to increase the quality of life. The present study 

aims to analyze the key effective factors in the formation of smart rural development using 

Schwartz qualitative model in Jovein county. The present research method is descriptive-analytical 

and Schwartz's qualitative model has been used for data analysis.The results of the research are as 

follows: In the field of rural creative economy: reducing the cost of services to villages and 

facilities and infrastructure with intensive development, reducing costs and efficient transportation 

in the village, creating self-sufficient communities by improving services And the necessary 

facilities in the village, the establishment of companies and non-governmental organizations in the 

village, the establishment and growth of local business in the village, the attraction of new 

economic activities in the village, in the physical dimension of space: increasing share and per 

capita residential use (new and large units scale) in the village, per capita green space and parks in 

the village, access to open waste and diverse natural landscapes in the village, in the socio-cultural 

dimension: increasing the net and gross population and household density in the service area of the 

village, creating a balance between public and private sector participation in rural development 

activities, developing rural-foreign relations (communication with institutions) and commercial 

companies, labor market flows, and capital movements, especially large and medium-sized cities, 

are key drivers in shaping smart rural development and critical drivers of the uncertainty of rural 

smart development on the horizon of 2031. The innovation of the present research on the subject 

as well as the model used in the research analysis. 
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1. Introduction 

Smart development is a sustainable development 

that is achieved by increasing research and 

development (R&D) costs of innovation, 

knowledge and learning, and to promote smart 

rural development, policies that facilitate 

innovation, knowledge and learning in rural areas 

should be followed. However, applying the 

concept of smart development to rural areas may 

be more complicated than this. The goal of smart 

development and the implementation of new 

policies is to provide better housing, 

transportation, economic development, and the 

environment as a package, and its results will lead 

to development compared to the traditional 
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method. Therefore, the path and ultimate goal of 

sustainable development and smart development 

are the same. Compared to previous researches, 

this article is based on a qualitative research 

method (Schwartz model) and it also predicts the 

key drivers effective on the formation of smart 

rural development in Jovein county for the 

horizon of 2031, which was not the case in 

previous researches. Therefore, the main question 

of the research is as follows: What are the 

effective key drivers in the formation of 

intelligent rural development based on Schwartz's 

qualitative model in Jovein County? 

2. Methodology 

The present research is of an applied type and 

based on its nature, it is descriptive-analytical. In 

the current research, information was collected by 

documentary (library resources, scientific 

journals) and field (questionnaire) method. The 

questionnaire was prepared in the form of 

Schwartz questionnaire and distributed and 

completed among the members of the sample 

community in order to extract the key drivers 

effective in the formation of intelligent rural 

development in the sample villages of Jovein 

County. A number of 32 questionnaires were 

considered for rural field experts in the relevant 

organizations. The statistical population of the 

research is 8 organizations of rural area in Jovein 

County. Questionnaires were administered by 

village leaders and councils of 10 sample villages 

and experts of 8 relevant institutions, including: 

Jovein county governorship, district administration, 

agricultural jihad, labor department, cooperative 

and social welfare department, road and urban 

development department, faculty members of 

Hakim Sabzevari University with expertise in 

geography and rural planning. Imam Khomeini 

Relief Committee, Omid Entrepreneurship Fund; 

completed. 

3. Results 

In the studied area, in order to achieve the 

principles of sustainable rural development, the 

smart rural development strategy can be very 

helpful and bring order to rural settlements. 

Because this strategy includes the principles of 

smart growth and intensive development, it can 

prevent the horizontal and physical expansion of 

rural settlements and lead to the preservation of 

the environment and the reduction of 

environmental pollution.  

According to the research results, in the 

dimension of rural creative economy: reducing the 

cost of providing services to villages and 

infrastructure facilities with intensive 

development, reducing costs and efficient 

transportation in the village, creating self-reliant 

communities by improving the services and 

facilities needed in the village, creating companies 

and organizations People organization in the 

village, setting up and growing local business in 

the village, attracting new economic activities in 

the village. 

In the physical-spatial dimension: increasing 

the share and per capita of residential use (new 

and large-scale units) in the village, increasing the 

green space and parks per capita in the village, 

access to open space and diverse natural 

landscapes in the village. 

In the social and cultural dimension: 

increasing the net and gross density of the 

population and households within the service area 

of the village, creating a balance between the 

participation of the public and private sectors in 

the construction activities of the village, 

developing mutual relations between the village 

and the outside (communication with institutions 

and commercial companies, the flow of the labor 

market and movement capital, especially large 

and medium cities), are effective key drivers in 

the formation of smart rural development.  

4. Discussion & Conclusion 

In order to identify the key drivers, the researched 

three indicators include rural creative economy, 

which is the result of combining two economic 

indicators and rural creative economy; Physical-

spatial index is the result of combining physical 

and environmental index; Socio-cultural index is 

the result of combining socio-cultural index and 

human capital. The statistical population includes 

experts from the relevant bodies and managers of 

10 studied villages. The total number of 

questionnaires in this section was 32, of which 12 

were related to experts and 20 were for rural 
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managers. Using field studies, the most important 

influencing factors on the formation of smart rural 

development in rural areas were identified. Using 

Schwartz's qualitative model, the most important 

influencing factors on the formation of smart rural 

development in rural areas were identified and 

predicted until 2031. 

In order to compare the present research with 

previous studies, we can refer to the study by 

Anabastani and Javanshiri (2016) entitled 

"Investigation and Analysis of Smart 

Development in the Rural Areas of Binaloud-Iran 

(Abarde Olia, Jaghargh, Hesargolestan and Virani 

villages)" in which the indicators of Smart rural 

development and leveling of rural areas have been 

discussed. While the current research analyzes 

and determines the effective key drivers in the 

formation of smart rural development using the 

Schwartz qualitative model in the studied area. 

Therefore, it is recommended to plan and adopt 

practical policies in order to create a platform for 

the use of research results in the studied area. The 

practical suggestions are as follows: 

Moving towards the physical development of 

the village in an intensive way to reduce the costs 

of providing services to the villages and 

infrastructure facilities and reducing costs and 

efficient transportation in the village. 

Conversation with the people regarding the 

potentials in the villages in the form of meetings, 

discussion circles and also holding exhibitions to 

introduce the talents of the region in order to 

create self-reliant communities and attract new 

economic activities in the village. 

Need assessment and survey of the village 

residents to create a park and green space that will 

bring peace and comfort to the residents. Next, 

allocating a suitable place to create a park and 

green space, as well as to improve the 

performance of the park, considering different 

ages of people in using the park and green space.  
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 اطالعات مقاله  چکیده

 لحاظ از مسكن توسعه و مناطق شهرها، محالت، یتوسعه که این در است تضمینی هوشمند یتوسعه

 آن ینتیجه که است پذیریزیست توسعه برای جامعه حامی و زیست محیط مسئول دقیق، اقتصادی

های کلیدی مؤثر در  باشد. تحقیق حاضر با هدف تحلیل پیشرانمی زندگی کیفیت افزایش

 اده از مدل کیفی شوارتز در شهرستان جوین تدوینگیری توسعه هوشمند روستایی با استف شكل

ها از مدل  وتحلیل داده تحلیلی بوده و برای تجزیه -حاضر توصیفی پژوهششده است. روش  

باشد: در  صورت می شده است. نتایج حاصل از تحقیق به تفكیک ابعاد بدین  کیفی شوارتز استفاده

رسانی به روستاها و امكانات و تأسیسات  تهای خدما بعد اقتصاد خالق روستایی: کاهش هزینه

با  خوداتكا جوامع ونقل کارآمد در روستا، ایجاد ها و حمل زیربنایی با توسعه فشرده، کاهش هزینه

روستا،  در نهاد مردم های تشكل و ها شرکت بهبود خدمات و امكانات موردنیاز در روستا، ایجاد

روستا، در بعد  در جدید اقتصادی های فعالیت جذبمحلی در روستا،  وکار کسب رشد و اندازی راه

مقیاس( در  مسكونی )واحدهای جدید و بزرگ کاربری سرانه و کالبدی فضایی: افزایش سهم

طبیعی متنوع  مناظر و باز فضای به در روستا، دسترسی ها پارک و سبز فضای سرانه روستا، افزایش

 محدوده در جمعیت و خانوار ناخالص و خالص تراکم در روستا، در بعد اجتماعی فرهنگی: افزایش

های عمرانی روستا،  خصوصی در فعالیت و دولتی بخش مشارکت بین توازن روستا، ایجاد خدماتی

 و کار بازار جریان تجاری، های شرکت و مؤسسات با ارتباط)توسعه روابط متقابل روستا با بیرون 

گیری توسعه هوشمند های کلیدی در شكل رانویژه شهرهای بزرگ و میانی(، پیش سرمایه به حرکت

 1410 عدم اطمینان توسعه هوشمند روستایی در افق -های بحرانی اثرگذاری پیشران روستایی و

های  وتحلیل شده در تجزیه نوآوری تحقیق حاضر در موضوع و همچنین مدل استفاده باشند.می

 است.تحقیق 
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 مقدمه. 1

 بلوغ نظیر مضامینی برگیرنده در بسیاری از تعاریف، توسعه در

 و خود به مربوط مسائل حل و شناخت در روستاییان فکری

 از روستایی توسعه ترتیب، بدین. است شده  فتعری خود اجتماع

 توسعه مقدمه مشکالت، رفع و مسائل دقیق شناخت طریق

 ,Pourtaheri & Nemati) است فرهنگی اجتماعی و اقتصادی،

توسعه روستایی فرایندی است که از طریق به عبارتی، . (3 :2012

های جمعی در پی بهبود در بهزیستی و خودیابی مردمی  کوشش

-کنند؛ به نوین که در خارج از مناطق شهری زندگی میاست 

پردازد و آن را از یک انزوای سنتی به  سازی جامعه روستایی می

ای تغییر خواهد داد که با اقتصاد ملی عجین شده است.  جامعه

دیگر توسعه روستایی فرآیندی چندبعدی است که  عبارت به

-قیر و آسیبموضوع آن بهبود و ارتقای کیفیت زندگی اقشار ف

. (Vosoughi et al., 2014: 35) پذیر اجتماع روستایی است

 فضایی و نهادی اکولوژیکی، اجتماعی، اقتصادی، فرایندهای

 به جهت حصول در روستایی توسعه مسائل ابعاد ترین مهم عنوان به

 روستایی هایمحیط کنترل و مدیریت طریق از پایدار توسعه

   (.Varga, 2008: 2)هستند 

ای است که نیازهای زمان حال را  توسعه ،«توسعه پایدار»

های آینده برآورده سازد و  بدون به خطر انداختن توانایی نسل

ها و طبیعت در سراسر جهان  اینکه توسعه پایدار رابطه متقابل انسان

 که یابد می ای گسترده معنای پایدار توسعه مفهوم است. بنابراین

 بر در را ها های زیست آن و مکان اه انسان زندگی جوانب تمامی

 بازرگانی، اقتصادی، نهیدر زم هایی سیاست آن در که گیرد می

 صنعت و و بهداشت آموزشی ،طیطبیعی و محی منابع تکنولوژی،

 اقتصادی توسعه که گردد طراحی و ریزی برنامه ای گونه بهو... 

 :Jomepour, 2009) بخشد تداوم را محیطی زیست و اجتماعی

 مردم به کمک فرآیند از است عبارت روستایی پایدار توسعه .(55

 و آن نمودن فعال نیازهایشان، بندیاولویت طریق از روستایی

 خدمات ارائه و هازیرساخت ایجاد زمینه در گذاریسرمایه

 محلی، هایظرفیت به توجه با برابری و عدالت برقراری اجتماعی،

 عدم دلیل نظران صاحب از بسیاری زنان. امنیت و سالمتی تضمین

 هایبرنامه شکست و روستایی جامعه وضعیت بهبود در موفقیت

 و روستایی توسعه به نگرش نحوه به را روستاها در توسعه

 ,Hemmati & Pazira) دانندمی مربوط اتخاذشده راهبردهای

2018). 

-عنوان هدف غایی برنامه برای دستیابی به توسعه پایدار به

ست بررسی و شناخت واقعی از وضع موجود و ریزی، گام نخ

یافتگی  های توسعهسطح برخورداری مناطق از امکانات و ویژگی

ها و است. جهت شناخت وضع موجود نیز استفاده از شاخص

نماگرهای جامع  و همچنین نظریات مختلف که بتواند وضع 

 ناپذیر استخوبی تحلیل کند، ضرورتی اجتناب موجود را به

(Pourtaheri et al., 2014: 17)عبارت  هوشمند . نظریه رشد

 کاهش هدف با زیستمحیط به نسبت حساس توسعه از است

 کارآمد و هوا آلودگی کاهش ماشینی، ونقل حمل به وابستگی

 یک هوشمند رشد. است هازیرساخت در گذاریسرمایه کردن

 یها نیزم و باز فضاهای از که است شده ریزی برنامه توسعه

 مسکن هزینه سازد،می احیا را جامعه کند،می محافظت رزیکشاو

-می فراهم را بیشتری ونقل حمل هایگزینه و سازدمی متناسب را

 (.Saeidi Rezvani & Khastou, 2007) سازد

 برای هاسیاست از ایمجموعه عنوان به هوشمند یتوسعه

 کاهش (2) عمومی کاالهای از حفاظت (1) هدف 5 به رسیدن

 استفاده افزایش و زمین وانفعاالت فعل از استفاده جانبی ضعوار

 عدالت افزایش( 4) عمومی مالی هایهزینه کاهش( 3) مثبت

 است. هدف شده یطراح  زندگی کیفیت افزایش( 5) اجتماعی

 که است این جدید هایسیاست اعمال و هوشمند یتوسعه

 یتوسعهونقل، مسکن، حمل بهتر یارائه به ایبسته عنوان به

 به سنتی روش به نسبت آن نتایج و بپردازد زیستاقتصادی، محیط

بیانجامد. بنابراین مسیر و هدف نهایی توسعه پایدار و  توسعه

 .(McCann & Ortega, 2015: 1293) استتوسعه هوشمند یکی 

 پاریس توسط  هوشمند رشد اصطالح -رشد هوشمند

-می. شد باب 2002 تا 1994 سال از ماریلند شهردار انگلندرنینگ
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 آمریکا، و کانادا کشورهای در نظریه این هایپایه که گفت توان

. است بوده 1960 دهه اوایل ازآغازشده  تحوالت به واکنشی

 پراکنده گسترش به واکنش در 1980 و 1970 دهه دو طیتقریباً 

 مبنای بر شهری هوشمند رشد نظریه کشور دو این در شهرها

 در و گرفت شکل جیتدر به فشرده شهر و پایدار توسعه اصول

 شهرها فضایی فرمساختن  داریپا برای تئوری یک قالب در تینها

 یک هوشمند رشد . نظریه(Feiock, 2008: 93) گردید تدوین

 و هانظریه پایه بر که است ایمنطقه و شهری ریزیبرنامه تئوری

 تا مودهن تالش جدید پایدار و شهرگرایی توسعه مانند هاییجنبش

 مطرح دقیق جزئیات با نه و راهبردهایی صورت به را خود اصول

 مختلف نقاط در مشکل حل برای تطابق قابلیت حداکثر به تا نماید

 بتوان که هستند هاییگونه به راهبردها این. یابد دست جغرافیایی

 عبارتی به و راهکارها مسئله، به نگرش شیوه و دیدگاه این اتخاذ با

 رفع و تعدیل به که نمود سپس اجرا و مطرح را یهایسیاست

 :Hawkins, 2011) بیانجامد شهرها در پراکنده رشد مشکل

 از و کنندمی تأکید شهر مرکز در رشد بر منظور (. به همین687

 ونقلحمل به گرایش با فشرده صورت به کاربری تخصیص

 ی،سوار دوچرخه برای مناسب و رویپیاده قابل شهر عمومی،

 حمایت مسکن هایگزینه از مختلفی انواع با و مختلط ربریکا

توسعه  -توسعه هوشمند .(Chrysochoou, 2012: 188) کنندمی

ی تحقیق و ها نهیهزی پایدار است که با افزایش ا توسعههوشمند، 

 جیترو یو براآید  نوآوری، دانش و یادگیری به دست می 1توسعه

 کننده لیکه تسه ییاهاستیس دیبا ییتوسعه هوشمند روستا

است را دنبال  ییروستا یهانهیدر زم یریادگیدانش و  ،ینوآور

مناطق  ی، استفاده از مفهوم توسعه هوشمند براحال نیا با کرد.

 هطور که به گفت همان. باشد نیاز ا تردهیچیممکن است پ ییروستا

مفهوم گسترده  کیتوسعه هوشمند (، 2013) و اورتگا 2کان مک

 یبه طرح الگوها ازین ییروستا یهانهیربرد آن در زماست و کا

دارد و هنوز مشخّص  ییروستا یهانهیاز زم کیردر ه لفمخت

                                                           
1 Researc and Development (R&D) 
2 McCann & Ortega 

 ییتمام مناطق روستا یهوشمند، برا یهاتخصّص ایکه آ ستین

 :McCann & Ortega, 2015) نه ایمناسب است  استیس کی

1291.) 

اسر جهان حل پایدار در سر عنوان یک راه توسعه هوشمند به

شده است، که  ریزی شهری موجود شناخته برای موضوعات برنامه

اصول آن در جهت ارائه کیفیت بهتر زندگی و تبلیغ جوامع قابل 

زندگی است. اگرچه مفهوم آن مبهم است ، زیرا هیچ تعریف 

 در که است یابعاد تعداد بودن، مبهمجهانی وجود ندارد. دلیل 

 یاستانداردساز به ازین مفهوم نیا ن،یرابناب و شود یم داده نشان آن

 Randhawa) دهد اسیمق جهان سراسر در را توسعه بتواند تا دارد

& Kumar, 2017که است ایتوسعه هوشمند، ی(. توسعه 

 که مادامی پروراند،می اجتماع مراکز در را اقتصادی سرزندگی

 Hoseinzadeh) دارد نگه را روستایی اندازهایچشم کار طرز

Dalir & Safari, 2012). هایی  روستاهای هوشمند آزمایشگاه

گذاران در سطوح ها مردم محلی و سیاست هستند که در آن

های نوآورانه برای برخی از  حل مختلف در حال آزمودن راه

ها به  های عمده زندگی روستایی هستند.  بدین ترتیب، آن چالش

ندگی روستایی توانند سرز هایی هستند که می دنبال کشف فرصت

شدت در  ها به ها و هم فرصت را در اروپا تقویت کنند.  هم چالش

های مختلف اروپا متفاوت است.   مناطق روستایی و بین بخش

تر  های گسترده همیشه مهم است که زمینه و نقطه شروع استراتژی

کنند را  های انفرادی که به روستاهای هوشمند کمک می و پروژه

 درک کنیم.  

-زدایی و تغییرات جمعیتپاسخ به جمعیت الف(

زدایی یک عالمت کاهش جمعیت نکهیارغم علی شناختی:

جای یک علت در نظر گرفته شد، شکی وجود ندارد که  روستا به

یکی از عوامل اصلی در دستور کار روستاهای هوشمند است. 

درصد از جمعیت اتحادیه اروپا  28عمدتاً مناطق روستایی حدود 

-درصد جمعیت در شهرک 6/31که  دهند، درحالی ل میرا تشکی

درصد در شهرها زندگی  4/40 و ها و حومه )مناطق میانی(

روند جهانی غیرقابل توقف در جهت   کنند. ظاهراً یک می
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رود که جمعیت اتحادیه اروپا  شهرنشینی وجود دارد و انتظار می

رود  ظار میکه انت حالی میلیون نفر رشد کند، در 1/24 در شهرها با

 میلیون نفر کاهش یابد. 9/7جمعیت در مناطق روستایی در حدود 

های محلی به کاهش و تمرکز  حل یافتن راهب( 

حتی زمانی که جمعیت مناطق روستایی  خدمات عمومی:

پایدار و یا در حال افزایش است، تراکم جمعیت پایین همراه با 

ساسی خاص های واحد تأمین خدمات ا لجستیک پیچیده، هزینه

ونقل  های بهداشتی، بازرگانی و حمل مانند آموزش، مراقبت

هایی  ویژه در مکان دهد.  این وضعیت به عمومی را افزایش می

مانند شمال فنالند، مرکز اسپانیا و پرتغال و بسیاری از مناطق 

کوهستانی، بسیار حاد است.  هزینه تأمین خدمات نیز زمانی بسیار 

های  در اطراف بسیاری از سکونتگاه باالتر است که جمعیت

تر متمرکز  های بزرگ تنها در بخش کوچک گسترش یابد و نه

تر مردم اغلب  شود. هزینه باالتر خدمات روستایی برای تعداد کم

شود کاهش  اولین چیزی است که وقتی بودجه عمومی تنگ می

یافته و  های دولتی کاهش یابد. درنتیجه بحران مالی بودجه می

های اجتماعی در بسیاری از کشورهای اتحادیه اروپا کاهش  ههزین

 .(McCann & Ortega, 2015: 1296) یافت

های کوچک و گیری از ارتباط با شهرک بهرهپ( 

زیستی با شهرها و  مناطق روستایی، دارای رابطه هم شهرها:

نظر تاریخی، این رابطه گاهی در شرایط  از ها هستند. شهرک

اند،  شده است.  آنچه شهرها به دست آورده  دهکامالً رقابتی دی

حال، سازمان   این . بامناطق روستایی در فکر از دست دادن هستند

شبکه پیچیده پیوندهای بین شهرها و  1همکاری اقتصادی و توسعه

اند که اگر به دقت  اند و نشان داده مناطق روستایی را تحلیل کرده

برد بین این دو ـ  برد ظیماتمدیریت شوند، پتانسیل زیادی برای تن

  .(Naldi et al., 2015) وجود دارد

یابد که تقریباً در  می در سازمان همکاری اقتصادی و توسعه

همه کشورهای عضو آن، مناطق روستایی نزدیک یا در دسترس 

نظر تولید ناخالص  ترین رشد را از شهرهایی است که سریع

                                                           
1 OECD 

ا توجه دارند که مناطق ه وری و جمعیت دارند.  آن ، بهره2داخلی

کنند.   طور ویژه خوب عمل می روستایی نزدیک به شهرها به

وری باالتری را قبل از  مناطق روستایی نزدیک به شهرها رشد بهره

آوری باالتر پس از آغاز بحران  و تاب 2008بحران اقتصادی سال 

ها افزودند که عملکرد قوی مناطق روستایی  نشان دادند. آن

شهر  ها به یک منطقه کالن شهرها صرفاً به نزدیکی آننزدیک به 

مرتبط نیست.  شهرهای کوچک و متوسط نقش مهمی در توسعه 

توان  کنند اما مزایای آن را نمی اقتصادی مناطق روستایی ایفا می

 .(Steffen Hess et al., 2018) بدون دسترسی، به دست آورد

(2017 )Gunnar prause  توسعه  ی به موضوعا مقالهدر

 یا توسعه منطقه میکه چگونه مفاههوشمند پرداخته است 

به نظر برسند درست ممکن است  ییمناطق روستا یهوشمندانه برا

قبالً  ییمناطق روستا یهوشمندانه برا یکردهایو کدام رو

 Naldi et al( 2015) قرارگرفته است. شیو مورد آزما افتهی تحقق

مندانه از منظر مناطق روستایی، ای  با تمرکز بر رشد هوش در مقاله

وتحلیل  های رشد هوشمندانه را تجزیه های منطقی سیاست ایده

 ییهایی از توسعه روستا شاخصکردند. همچنین در این مقاله 

 ندهیآ یها در مطالعات تجرب شده و ارتباط آن هوشمند ارائه

زیست  . سازمان حفاظت محیطموردبررسی قرارگرفته است

 رشد های استراتژی ارزیابی منظور ( به2015) 3ایاالت متحده

 روستایی جوامع و کوچک شهرهای در بخش 11 در هوشمند

 رشد بررسی برای آن از بتوانند کاربران تا شده ارائه ایپرسشنامه

 و هاسیاست در موجود هایشکاف و کرده استفاده هوشمند

مفهوم با طرح این  Fei Yang( 2009) .کنند شناسایی را هابرنامه

شاخص  یابیاستفاده از مدل ارزبا  "است؟ داریاگر هوشمند پا"که

ق موف یهاشرشد هوشمند و رو یهااستیس یابیارز یمحور برا

طور کامل،  رشد هوشمند به یهااستیکه س دهدینشان مآن 

 & Edwards( 2007) .رندیگ ینمرا در بر یداریپا یهاارزش

Haines استفاده از  یابیارز یرارا ب یپژوهش چهارچوب در یک

                                                           
2 GDP 
3 United States Environmental Protection Agency 
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 و ارائه کرده است یجامع محلّ یهااصول رشد هوشمند در طرح

 یهاصورت کامل دستورالعمل که اجتماعات به دهدینشان م

 .رندیگ یرشد هوشمند را در برنم

نشان   Anabestani & Javanshiri (2018) نتایج پژوهش

بیشترین  534/0دهد که شاخص اقتصاد خالق روستایی با وزن می

مقدار را در توسعه هوشمند روستایی به خود اختصاص داد و 

به  یانسان هیو ارزش سرما ستیزطیعامل مح یهاشاخصهمچنین 

در توسعه هوشمند روستایی به  148/0و  214/0 یها وزن بیترت

 Anabestani & Kalatehخود اختصاص دادند. عالوه بر این، 

Meymari (2020)  و Anabestani & Javanshiri (2016)  به

بررسی توسعه هوشمند در نواحی روستایی ایران به دنبال ارائه 

چهارچوبی از این راهبرد، مشتمل بر اصول و عوامل مؤثر بر 

اند و نتایج تحقیقات حاکی از شرایط  گیری آن بودهشکل

محیطی در روستاهای های کالبدی و زیستنامناسب شاخص

 Anabestani & Meymariاست. نمونه برای توسعه هوشمند 

 تحصیالت دارای افراد معتقدند که شاخص های افزایش (2020)

 های فعالیت عالی و تمایل به ماندگاری این افراد در روستا و ایجاد

فرهنگی به  تولید غذایی و مواد گردشگری، مانند صنعتی متقابل

گیری توسعه هوشمند عنوان پیشرانهای کلیدی موثر در شکل

در  شده انجامتوان گفت مطالعات ایی هستند. در پایان میروست

داخل با موضوع توسعه هوشمند روستایی بسیار اندک بوده و 

  و Anabestani & Kalateh Meymari (2020)فقط مطالعات 

Anabestani & Javanshiri (2016) مفصل  صورت به (2018) و

اند؛  رداختههای آن پ به راهبرد توسعه هوشمند روستایی و شاخص

مابقی مطالعات با موضوع توسعه هوشمند در زمینه شهری 

است. بنابراین پرداختن به این موضوع در مناطق  شده انجام

تواند گامی در جهت رسیدن به توسعه پایدار روستایی می

حاضر نسبت به تحقیقات گذشته با روش  پژوهش روستایی باشد.

ارتز( بوده و همچنین )مدل شو تحقیقی متفاوت و به روش کیفی

ی توسعه هوشمند روستایی ریگ شکلی کلیدی مؤثر بر ها شرانیپ

اغلب که  کند یمی نیب شیپ 1410در شهرستان جوین را برای افق 

ترویج توسعه روستایی . دیده نشده استدر تحقیقات گذشته 

تسهیل نوآوری، دانش، و   هایسیاستاجرای   مستلزم هوشمند

بررسی و تحلیل  رو نیای روستایی است ازاهیادگیری در زمینه

گیری توسعه هوشمند روستایی های کلیدی مؤثر در شکل پیشران

های  رسد. پژوهش حاضر بر آن است تا پیشرانضروری به نظر می

گیری توسعه هوشمند روستایی را با استفاده کلیدی مؤثر در شکل

بنابراین  از مدل کیفی شوارتز شناسایی و مورد تحلیل قرار دهد.

های کلیدی مؤثر در  اصلی تحقیق بدین گونه است: پیشران سؤال

مدل کیفی شوارتز  بر اساسگیری توسعه هوشمند روستایی  شکل

 ؟اند کدمدر شهرستان جوین 

 تحقیق  روش. 2

 -تحقیق حاضر از نوع کاربردی و بر اساس ماهیت، توصیفی

روش آوری اطالعات به  تحلیلی است. در پژوهش حاضر جمع

های علمی( و میدانی )پرسشنامه(  ای، مجله اسنادی )منابع کتابخانه

های کلیدی مؤثر  نامه به جهت استخراج پیشران بوده است. پرسش

گیری توسعه هوشمند روستایی در روستاهای نمونه در شکل

شهرستان جوین، در قالب پرسشنامه شوارتز  تهیه و در بین اعضای 

پرسشنامه برای  32شده است. تعداد  یلجامعه نمونه توزیع و تکم

های مربوطه در نظر گرفته  کارشناسان حوزه روستایی در ارگان

ارگان حوزه روستایی در شهرستان  8شد. جامعه آماری تحقیق 

ها و شوراهای ها توسط دهیاریپرسشنامه. باشد جوین می

نهاد مربوطه شامل: فرمانداری  8روستای نمونه و کارشناسان 10

ستان جوین، بخشداری ، جهاد کشاورزی، اداره کار، تعاون و شهر

علمی دانشگاه  رفاه اجتماعی، اداره راه و شهرسازی، اعضای هیئت

ریزی روستایی، کمیته  حکیم سبزواری با تخصص جغرافیا برنامه

 )ره(، صندوق کارآفرینی امید تکمیل شد.  امداد امام خمینی

ات اساتید دانشگاه برای بررسی روایی پرسشنامه از نظر

شده، انجام  استفاده و اصالحات الزم بر اساس پیشنهادات ارائه

شد. پس از تکمیل پرسشنامه، به جهت سنجش پایایی از روش 

شده است. با توجه به اینکه میزان آلفا در  آلفای کرونباخ استفاده

و مناسب ارزیابی  قبول قابلها  است، پایایی آن 7/0این متغیر باالی 
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 ی هررگذاریتأثها و تحلیل  وتحلیل داده شود. به جهت تجزیه می

ی توسعه هوشمند ریگ شکلی کلیدی مؤثر بر ها شاخصیک از 

ذکر روستایی از مدل کیفی شوارتز استفاده شد. در این بخش قابل

گانه توسعه هوشمند روستایی تبدیل به های ششاست که شاخص

آزمون قرار  و سپس مورد(، 1جدول )سه شاخص شده است 

شامل اقتصاد خالق  قیموردتحقگانه های سهگرفت. شاخص

روستایی که  حاصل تلفیق دو شاخص اقتصادی و اقتصاد خالق 

فضایی حاصل تلفیق شاخص  -روستایی است؛ شاخص کالبدی

فرهنگی  -محیطی است؛  شاخص اجتماعیکالبدی  و زیست

نی است. فرهنگی و سرمایه انسا -حاصل تلفیق شاخص اجتماعی

 و توسعه هوشمند روستایی گانه سههای شاخص بررسی برای

 خبرگان و کارشناسان از نفر 18از نظرات  هاپرسشنامه تکمیل

 به مربوط نتایج بنابراین،. استشده  گرفته بهره ایمنطقه و محلی

 ارائه هدف با گانه توسعه هوشمند روستایی های سهشاخص

گیری توسعه هوشمند روستایی های کلیدی مؤثر در شکل پیشران

 افق در قطعیت عدم میزان و اثرگذاری دو بعد در شهرستان جوین

علت انتخاب سال  .شد خواهد گذاشته بحث به( 1410) طرح

بینی برای دهه اول  بینی، پوشش دادن پیش جهت افق پیش 1410

 باشد. قرن آتی می

 روستایی هوشمند یتوسعه گیریشكل در مؤثر های معرف و هاشاخص. 1جدول

 ها شاخص ابعاد

اقتصاد خالق 

 روستایی

ی روستایی، افزایش درصد شاغالن های ایجاد خدمات زیربنایی، کاهش بار تکفل در جامعهرسانی، کاهش هزینهکاهش هزینه خدمات

گذاری در بخش تحقیق ، سرمایهسوی ایجاد جوامع خوداتکا های شغلی بهتر و بیشتر، حرکت بهساله و بیشتر، ایجاد فرصت به جمعیت ده

های اقتصادی)بازاریابی جدید و غیره(، ایجاد و توسعه، افزایش افراد دارای تحصیالت عالی و خالق، افزایش نوآوری در فعالیت

های وکارهای جدید محلی، دسترسی به بازاراندازی و ترویج کسب ی کارآفرینی، راهنهاد، افزایش روحیه های مردمها و تشکلشرکت

 های فردی(های متقابل صنعت، دانش تجربی)مهارتهای محلی(، حضور فعالیتمحلی)مثل جشنواره

 فضایی -کالبدی

 مصرف در جوییطبیعی، صرفه متنوّع مناظر و باز فضای به کشاورزی، دسترسی اراضی از سبز، حفاظت فضای و پارک یسرانه افزایش

ی عمومی، تشویق توسعه ونقلحمل از استفاده افزایش با محیطیزیست ضایعات کاهش غیر موتوری، سفرهای شرایط بهبود با سوخت

-ها)پیاده و سواره(، ارتقای کیفیت دسترسیهای اولیه، ارتقای کیفیت دسترسیسازی(، احیای نواحی قدیمی و هستهبافتی)فشردهدرون

بندی قطعات ملکی و سهم و سرانه ی کاربری مسکونی، دانههها)پیاده و سواره(، افزایش سرانه و سهم کاربری معابر، سهم و سران

 های خدماتیکاربری

 فرهنگی -اجتماعی

فرد  تراکم جمعیت، تغییر درصد باسوادی روستاییان)زن و مرد(، ارتقای کیفیت زندگی و امنیت اجتماعی، حفاظت از منافع منحصربه

روستاییان)مردان و زنان(، ایجاد توازن بین مشارکت بخش دولتی و ی ریپذ مشارکتی  هیروحفرهنگی، تاریخی و سنتی، افزایش 

آموزان در مقاطع تحصیلی، دسترسی به مؤسسات آموزش عالی، تعداد افراد دارای تحصیالت عالی، توسعه خصوصی، درصد دانش

 (ICTهای فناوری اطالعات و ارتباطات)روابط متقابل روستا با بیرون، توسعه زیرساخت

 Anabestani & Javanshiri (2016) , (2018): منبع

 معرفی محدوده مورد مطالعه. 1. 2

 یها از شهرستان یکیشهر نقاب  تیبه مرکز ن،یشهرستان جو

و  یاست که مشتمل بر دو بخش مرکز یاستان خراسان رضو

در حدود  یشهرستان با مساحت نی. اباشد یعطاملک م

 ا،یمتر از سطح در 1100، و با ارتفاع متوسط لومترمربعیک1656.05

 یها کوه رشته یو دامنه جنوب یکوه جغتا رشته یدر دامنه شمال

 25درجه و  57دارای طول جغرافیایی و  قرارگرفته است آالداغ

و  قهیدق 42درجه و  36ی  و عرض جغرافیایی شرق هیثان 19و  قهیدق

از شمال با شهرستان باشد. شهرستان جوین ی میشمال هیثان 22

از شرق با شهرستان خوشاب، از جنوب با شهرستان  ،نیاسفرا

 ،یسبزوار و شهرستان داورزن و از غرب با شهرستان جغتا

دارای  1395؛ همچنین بر اساس سرشماری سال همجوار است

(.در 1395نفر است)مرکز آمار ایران، 54488جمعیتی معادل 

مشهد از مرکز این منطقه  -آهن سراسری تهران عبور راه ضمن

شهرستان را  تیموقع( 1شکل). قعیت آن را ممتاز نموده استمو

 دهد.ی استان را نسبت به کشور نشان میریقرارگدر استان و 
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 1398ارندگان، منبع: نگجغرافیایی محدوده مورد مطالعه، موقعیت  .1 شكل

 های پژوهش یافته. 3

نفـر   32 که از مجمـوع دهد  های توصیفی تحقیق نشان می یافته

نفـر   3درصـد( مـرد و تعـداد     90.6نفـر )  29اس تعـداد  کارشن

ــه      9.4) ــخگو ب ــراد پاس ــوع اف ــتند و از مجم ــد( زن هس درص

، تعـداد  پلمید فوقدرصد( دیپلم و  50نفر ) 16 تعدادپرسشنامه 

درصــد(  28.1نفــر ) 9درصــد( لیســانس، تعــداد  15.6نفــر ) 5

در  درصـد( دکتـری هسـتند.    6.2نفـر )  2، تعـداد  سانسیل فوق

 رگذاریتأثترین عوامل  با استفاده از مطالعات میدانی مهم ادامه

گیری توسعه هوشمند روسـتایی در منـاطق روسـتایی    بر شکل

عوامل  نیتر مهمشناسایی شد. با استفاده از مدل کیفی شوارتز 

گیری توسعه هوشمند روسـتایی در منـاطق   بر شکل رگذاریتأث

 هد شد.بینی خوا پیش 1410روستایی شناسایی و تا سال 

وعدم قطعیت شاخص  بررسی میزان اثرگذاری

 اقتصاد خالق روستایی

اقتصاد  اثرگذاری عوامل الف: بررسی میزان

 کارشناسان ارزیابی میانگین -آینده خالق روستایی در

با  17/2اقتصاد خالق روستایی معادل  عوامل اثرگذاری از

-نهگا 13 عوامل بین گردد. دربرآورد می 56/0انحراف معیار 

رسانی  های خدمات ی اقتصاد خالق روستایی، کاهش هزینه

به روستاها و امکانات و تأسیسات زیربنایی با توسعه فشرده از 

بیشترین اثرگذاری و  66/2سوی کارشناسان با میانگین 

گذاری در بخش آموزش و باال رفتن تعداد  افزایش سرمایه

-پایین 5/0افراد دارای تحصیالت عالی در روستا با میانگین 

 .(2جدول ) باشدترین اثرگذاری را دارا می

عدم اطمینان از به وقوع  ب: بررسی میزان

 -آینده اقتصاد خالق روستایی در پیوستن عوامل

اقتصاد  عوامل به وقوع پیوستن از کارشناسان ارزیابی میانگین

برآورد  35/0با انحراف معیار  13/3خالق روستایی معادل 

ی اقتصاد خالق روستایی، گانه 13 عوامل گردد. در بینمی

 روستا در جدید اقتصادی های فعالیت جذبعدم اطمینان در 

باالترین وضعیت و  72/3از سوی کارشناسان  با میانگین 

گذاری در بخش  میزان عدم اطمینان برای افزایش سرمایه

آموزش و باال رفتن تعداد افراد دارای تحصیالت عالی در 

 باشد.ترین وضعیت را دارا میپایین 27/2ین روستا با میانگ
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 1410گیری توسعه هوشمند روستایی در افق اقتصاد خالق روستایی بر شكل عوامل و عدم قطعیت بررسی وضعیت اثرگذاری  .2جدول 

 ها معرف ردیف
 عدم قطعیت اثرگذاری

 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین

رسانی به روستاها و امکانات و تأسیسات  تهای خدما کاهش هزینه 1
 09/1 5/3 02/1 66/2 زیربنایی با توسعه فشرده

 83/0 11/3 03/1 38/2 ونقل کارآمد در روستا ها و حمل کاهش هزینه 2

و درنتیجه افزایش اشتغال به همراه  شغلی بهتر هایفرصت توسعه و ایجاد 3
 87/0 77/2 1/1 94/1 کاهش بار تکفّل جمعیت در روستا

 9/0 33/3 08/1 33/2 با بهبود خدمات و امکانات موردنیاز در روستا خوداتکا جوامع ایجاد 4

گذاری در بخش آموزش و باال رفتن تعداد افراد دارای  افزایش سرمایه 5
 17/1 27/2 85/0 5/1 عالی در روستا تحصیالت

محصوالت  های اقتصادی و بازاریابی افزایش روحیه نوآوری در فعالیت 6
 83/0 88/2 7/0 83/1 تولیدی روستا

 87/0 05/3 75/0 11/2 روستاییان بین در کارآفرینی روحیه افزایش 7

 85/0 16/3 84/0 38/2 روستا در نهاد مردم های تشکل و ها شرکت ایجاد 8

 98/0 16/3 14/1 38/2 محلی در روستا وکار کسب رشد و اندازی راه 9

 89/0 72/3 20/1 5/2 روستا در جدید صادیاقت های فعالیت جذب 10

 9/0 33/3 18/1 11/2 روستا در( دانش و مهارت بر ی)مبتن خالق کارگران به دسترسی افزایش 11

 78/0 16/3 15/1 16/2 (محلی یها جشنوارهبا افزایش  ،مثال عنوان )به محلی بازارهای به دسترسی 12

 تولید غذایی و مواد گردشگری، مانند صنعتی متقابل های فعالیت ایجاد 13
 11/1 22/3 87/0 94/1 فرهنگی

  1398 نگارندگان، منبع:

وعدم قطعیت شاخص  بررسی میزان اثرگذاری

 فضایی -کالبدی

 اثرگذاری عوامل الف: بررسی میزان

 کارشناسان ارزیابی میانگین -آینده فضایی در -کالبدی

با انحراف  13/2فضایی معادل  -کالبدی عوامل اثرگذاری از

ی گانه 10 عوامل بین گردد. دربرآورد می 57/0معیار 

های کشاورزی و افزایش  فضایی ، حفاظت از زمین -کالبدی

سرانه فضاهای زیر کشت محصوالت از سوی کارشناسان با 

 ضایعات کاهشبیشترین اثرگذاری و  39/2میانگین 

و کاهش  وخاک آب)مانند آلودگی  ی در روستاطیمح ستیز

ترین اثرگذاری را پایین 83/1با میانگین  غیره(ید زباله و تول

 .(3جدول ) باشددارا می

عدم اطمینان از به وقوع  ب: بررسی میزان

 میانگین -آینده فضایی در -کالبدی پیوستن عوامل

 -کالبدی عوامل به وقوع پیوستن از کارشناسان ارزیابی

 گردد. درمیبرآورد  57/0با انحراف معیار  9/2فضایی معادل 

فضایی، عدم اطمینان در  -ی کالبدیگانه 10 عوامل بین

در روستا از سوی  ها پارک و سبز فضای سرانه افزایش

باالترین وضعیت و میزان عدم  27/3کارشناسان  با میانگین 

و  آسفالت معابر معابر نسبت سهم و سرانه اطمینان برای افزایش

ترین وضعیت  پایین 61/2گین روستا با میان مساحت ها به رو پیاده

 .(3جدول ) باشدرا دارا می

وعدم قطعیت شاخص  بررسی میزان اثرگذاری

 فرهنگی -اجتماعی

 اثرگذاری عوامل الف: بررسی میزان

 ارزیابی میانگین - آینده فرهنگی در -اجتماعی

فرهنگی معادل  -اجتماعی عوامل اثرگذاری از کارشناسان

 عوامل بین گردد. دربرآورد می 52/0با انحراف معیار  93/1

 مشارکت بین توازن ، ایجادفرهنگی -ی اجتماعیگانه 12

ی عمرانی روستا از ها خصوصی در فعالیت و دولتی بخش

بیشترین اثرگذاری و   55/2با میانگین  سوی کارشناسان

عالی و تمایل به ماندگاری این  تحصیالت دارای افراد افزایش
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 .(4جدول ) باشدمیترین اثرگذاری را دارا  پایین 44/1ین افراد در روستا با میانگ

 1410گیری توسعه هوشمند روستایی در افق فضایی بر شكل -کالبدی و عدم قطعیت عوامل بررسی وضعیت اثرگذاری  .3جدول 

 ها معرف ردیف
 عدم قطعیت اثرگذاری

 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین

جای  سازی به و فشرده زها در داخل بافت فیزیکی روستاوسا ساخت توسعه 1
 افزا( آتی )توسعه میان وسازهای در ساخت رویی پراکنده

2 02/1 94/2 10/1 

و وجود ترافیک  (ها تقاطع و ها خیابان روها، پیاده) معابر دسترسی کیفیت ارتقای 2
 روان در روستا

16/2 33/1 95/2 24/1 

 91/0 61/2 83/0 88/1 روستا مساحت ها به رو و پیاده آسفالت معابر ر نسبتمعاب سهم و سرانه افزایش 3

مقیاس( در  مسکونی )واحدهای جدید و بزرگ کاربری سرانه و افزایش سهم 4
 روستا

33/2 28/1 3 23/1 

5 
 آموزشی، مختلط، تجاری و تجاری) خدماتی هایکاربری سرانه و افزایش سهم

 (انتظامی و اداری گردشگری،-تفریحی مانی،در و بهداشتی مذهبی، -فرهنگی
 در روستا

94/1 1/1 77/2 06/1 

 01/1 27/3 19/1 38/2 در روستا ها پارک و سبز فضای سرانه افزایش 6

 17/1 72/2 09/1 39/2 های کشاورزی و افزایش سرانه فضاهای زیر کشت محصوالت حفاظت از زمین 7

 78/0 83/2 97/0 33/2 نوع در روستاطبیعی مت مناظر و باز فضای به دسترسی 8

ونقل عمومی و سفرهای غیر موتوری )دوچرخه و  افزایش امکانات حمل 9
 یی در سوخت در روستاجو صرفهمحور( و  پیاده

11/2 75/0 77/2 1 

وخاک و کاهش  محیطی در روستا ) مانند آلودگی آب زیست ضایعات کاهش 10
 تولید زباله و ...(

83/1 7/0 11/3 96/0 

  1398 نگارندگان، منبع:

1410گیری توسعه هوشمند روستایی در افق فرهنگی بر شكل -اجتماعی عوامل و عدم قطعیت بررسی وضعیت اثرگذاری: 4جدول   

 ها معرف ردیف
 عدم قطعیت اثرگذاری

 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین

 23/1 3 23/1 33/2 روستا خدماتی محدوده در جمعیت و خانوار ناخالص و خالص تراکم افزایش 1

 08/1 33/2 7/0 5/1 در بین روستاییان  باسوادی افزایش درصد 2

 02/1 61/2 7/0 5/1 محیط در روستا بهداشت شرایط و اجتماعی امنیت زندگی، کیفیت ارتقای 3

 02/1 88/2 08/1 2 در روستا ... و سنتی تاریخی، فرهنگی، فرد منحصربه منابع از حفاظت 4

 12/1 72/2 99/0 05/2 روستاییان پذیری در بین مشارکت روحیه افزایش 5

 92/0 44/3 98/0 55/2 های عمرانی روستا خصوصی در فعالیت و دولتی بخش مشارکت بین توازن ایجاد 6

7 
و ..( و سایبان صندلی،) مبلمان کیفیت افزایش با معابر روستایی در رفاه آوردن فراهم

 دالت اجتماعی در بین محالت روستارعایت ع
11/2 18/1 88/2 75/0 

 83/0 88/1 78/0 55/1 تحصیلی در روستا مقاطع در آموزان پوشش تحصیلی دانش باال رفتن درصد 8

 08/1 66/2 78/0 44/1 عالی و تمایل به ماندگاری این افراد در روستا تحصیالت دارای افراد افزایش 9

10 
روستاییان در امر تولید  برای غیربومی و دانش عالی وزشآم مؤسسات به دسترسی

 روستایی
11/2 96/0 94/2 99/0 

 06/1 22/3 94/0 77/1 در روستا (غیره و اینترنت)ارتباطات  و اطالعات فناوری های بهبود زیرساخت 11

12 
 تجاری، های شرکت و مؤسسات با ارتباط)توسعه روابط متقابل روستا با بیرون 

 (ویژه شهرهای بزرگ و میانی سرمایه به حرکت و کار زاربا جریان
27/2 31/1 16/3 2/1 

  1398 نگارندگان، منبع:
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عدم اطمینان از به وقوع  ب: بررسی میزان

 -آینده فرهنگی در -اجتماعی پیوستن عوامل

 عوامل به وقوع پیوستن از کارشناسان ارزیابی میانگین

 39/0اف معیار با انحر 81/2فرهنگی معادل  -اجتماعی

 -ی اجتماعیگانه 12 عوامل بین گردد. دربرآورد می

 بخش مشارکت بین توازن فرهنگی، عدم اطمینان ایجاد

های عمرانی روستا از سوی  خصوصی در فعالیت و دولتی

باالترین وضعیت و میزان عدم  44/3کارشناسان  با میانگین 

 آموزان پوشش تحصیلی دانش اطمینان برای باال رفتن درصد

ترین پایین 88/1تحصیلی در روستا با میانگین  مقاطع در

 باشد.وضعیت را دارا می

 توسعه هوشمند روستایی بر عوامل بندیاولویت

 عدم و وقوع احتمال اثرگذاری، میزان اساس

 ها آن قطعیت

 و مـؤثر  عوامـل  بنـدی رتبـه  بررسـی  برای بخش این در

 اسـتفاده  فریـدمن  ایرتبـه  آزمون از ها آن قطعیت عدم میزان

 واریـانس  تحلیـل  آزمـون  بـه  کـه  فریـدمن  آزمـون . شـود می

 بـه  زمـانی  و باشدمی Fآزمون  همانند است، معروف دوطرفه

 سـنجش  سطح در حداقل گیریاندازه مقیاس که رودمی کار

 است این Fآزمون  هایفرضاز پیش یکی چون. باشد ترتیبی

 شـرط  این که حالیدر باشد، همگن هاگروه واریانس باید که

-مـــــی رعایـــــت کمتـــــر ایرتبـــــه هـــــایمقیـــــاس در

 (.77:1384منصورفر،)شود

اقتصففاد خففالق  عوامففل بنففدیالففف: اولویففت

 وقوع احتمال اثرگذاری، میزان اساس روستایی بر

 آزمـون  از آمـده  دسـت  بـه  نتـایج  -هفا  آن قطعیت عدم و

 یگانـه  13 عوامـل  بـین  در کـه  دهدمی نشان فریدمن ایرتبه

 ماننــد عــواملی اثرگــذاری میــزان د خــالق روســتایی،اقتصــا

رسـانی بـه روسـتاها و امکانـات و      های خدمات کاهش هزینه

 و هــا شــرکت ایجــاد تأسیســات زیربنــایی بــا توســعه فشــرده،

 اقتصادی های فعالیت جذب روستا و در نهاد مردم های تشکل

 در 14/8، 19/8، 67/8 هایآماره با ترتیب روستا به در جدید

هـای   افزایش روحیـه نـوآوری در فعالیـت    و سوم تا اول رتبه

اقتصادی و بازاریابی محصـوالت تولیـدی روسـتا و افـزایش     

گذاری در بخـش آمـوزش و بـاال رفـتن تعـداد افـراد        سرمایه

 36/4و  92/5 هـای دارای تحصیالت عالی در روستا با آمـاره 

 دو کـای  میـزان . دارنـد  قرار دوازدهم و سیزدهم هایرتبه در

با سـطح معنـاداری    12با درجه آزادی (  13/24شده)  حاسبهم

 هـای ایـن اسـت کـه اولویـت     دهنده نشان 05/0از  تر کوچک

 معناداری تفاوت از بعد این در کارشناسان سوی از شده ارائه

  .است برخوردار

فریـدمن   ایرتبـه  آزمون از آمده دست به همچنین نتایج

اقتصـاد   یگانـه  13 عوامـل  بـین  در رابطه با عـدم قطعیـت در  

 جــذب ماننــد عــواملی کــه دهــدمــی نشــان خــالق روســتایی

هـای   کـاهش هزینـه   روسـتا ،  در جدید اقتصادی های فعالیت

رسانی به روستاها و امکانات و تأسیسات زیربنایی بـا   خدمات

 مبتنـی ) خـالق  کـارگران  به دسترسی توسعه فشرده و افزایش

، 11/9 هـای آمـاره  بـا  ترتیب روستا به در( دانش و مهارت بر

-فرصـت  توسـعه  و ایجاد و سوم تا اول رتبه در  08/8، 56/8

و درنتیجه افزایش اشتغال بـه همـراه کـاهش     شغلی بهتر های

گـذاری در   بار تکفّـل جمعیـت در روسـتا و افـزایش سـرمایه     

بخش آموزش و باال رفتن تعداد افراد دارای تحصیالت عالی 

دوازدهـم و   هایرتبه در 94/3و  78/5 هایدر روستا با آماره

بـا  ( 927/28) شده محاسبه دو کای میزان. دارند قرار سیزدهم

ــاداری کوچــک  12درجــه آزادی  ــا ســطح معن ــر از  ب  05/0ت

 سـوی  از شـده  ارائـه  هـای دهنده این اسـت کـه اولویـت    نشان

 اسـت  برخـوردار  معنـاداری  تفاوت از بعد این در کارشناسان

 .(5جدول )
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دی عوامل اقتصاد خالق روستاییبن اولویت .5 جدول  

 ها معرف
 عدم اطمینان درجه تأثیر

 رتبه آماره رتبه آماره

رسانی به روستاها و امکانات و تأسیسات زیربنایی  های خدمات کاهش هزینه
 با توسعه فشرده

67/8 1 56/8 2 

 9 81/6 5 67/7 ونقل کارآمد در روستا ها و حمل کاهش هزینه

و درنتیجه افزایش اشتغال به همراه  شغلی بهتر هایفرصت توسعه و ایجاد
 کاهش بار تکفّل جمعیت در روستا

17/6 10 78/5 12 

 4 06/8 4 83/7 خوداتکا با بهبود خدمات و امکانات موردنیاز در روستا جوامع ایجاد

گذاری در بخش آموزش و باال رفتن تعداد افراد دارای  افزایش سرمایه
 عالی در روستاتحصیالت 

36/4 13 94/3 13 

های اقتصادی و بازاریابی محصوالت  افزایش روحیه نوآوری در فعالیت
 تولیدی روستا

92/5 12 92/5 11 

 10 61/6 7 86/6 روستاییان بین در کارآفرینی روحیه افزایش

 5 25/7 2 19/8 روستا در نهاد مردم های تشکل و ها شرکت ایجاد

 6 08/7 6 61/7 محلی در روستا وکار سبک رشد و اندازی راه

 1 11/9 3 14/8 روستا در جدید اقتصادی های فعالیت جذب

 3 08/8 8 83/6 روستا در( دانش و مهارت بر مبتنی) خالق کارگران به دسترسی افزایش

 8 89/6 9 75/6 (محلی های با افزایش جشنواره مثال، عنوان به) محلی بازارهای به دسترسی

 7 92/6 11 6 فرهنگی تولید غذایی و مواد گردشگری، مانند صنعتی متقابل های فعالیت ایجاد

 - 927/28 - 13/24 کای اسکوئر

 - 12 - 12 درجه آزادی

 - 004/0 - 02/0 سطح معناداری

  1398 نگارندگان، منبع:

 فضایی بر -کالبدی عوامل بندیب: اولویت

 دمع و وقوع احتمال اثرگذاری، میزان اساس

 ایرتبه آزمون از آمده دست به نتایج -ها آن قطعیت

 -کالبدی یگانه 10 عوامل بین در که دهدمی نشان فریدمن

معابر  کیفیت ارتقای مانند عواملی اثرگذاری میزان فضایی،

و وجود ترافیک  (ها تقاطع و ها خیابان روها، پیاده) دسترسی

 معابر سبتمعابر ن سهم و سرانه افزایش روان در روستا ،

وسازها  ساخت توسعه روستا و مساحت ها به رو و پیاده آسفالت

جای  سازی به و فشرده در داخل بافت فیزیکی روستا

 افزا( به آتی )توسعه میان وسازهای در ساخت رویی پراکنده

 و سوم تا اول رتبه در 6و  11/6، 31/6 هایآماره با ترتیب

انند آلودگی محیطی در روستا ) م زیست ضایعات کاهش

 سرانه و وخاک و کاهش تولید زباله و ...( و افزایش سهم آب

 آموزشی، مختلط، تجاری و تجاری) خدماتی هایکاربری

 گردشگری،-تفریحی درمانی، و بهداشتی مذهبی، -فرهنگی

 در 58/4و  72/4 هایدر روستا با آماره (انتظامی و ... و اداری

 . دارند قرار نهم و دهم هایرتبه

 9با درجه آزادی (  428/7)  شده محاسبه دو کای میزان

دهنده این است که  نشان 05/0با سطح معناداری بیشتر از 

 از بعد این در کارشناسان سوی از شده ارائه هایاولویت

 آمده دست به همچنین نتایج .برخوردار نیست معناداری تفاوت

 بین رفریدمن در رابطه با عدم قطعیت د ایرتبه آزمون از

 عواملی که دهدمی نشان فضایی -کالبدی یگانه 10 عوامل

و  وسازها در داخل بافت فیزیکی روستا ساخت توسعه مانند
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آتی  وسازهای در ساخت رویی جای پراکنده سازی به فشرده

 خدماتی هایکاربری سرانه و افزایش سهم افزا(، )توسعه میان

 ذهبی،م -فرهنگی آموزشی، مختلط، تجاری و تجاری)

انتظامی و  و اداری گردشگری،-تفریحی درمانی، و بهداشتی

های کشاورزی و افزایش  در روستا و حفاظت از زمین (...

 هایآماره با ترتیب محصوالت به کشت ریزسرانه فضاهای 

معابر  کیفیت ارتقای و سوم تا اول رتبه در 67/5 و 08/6، 5/6

و وجود ترافیک  (اه تقاطع و ها خیابان روها، پیاده) دسترسی

طبیعی متنوع  مناظر و باز فضای به روان در روستا و دسترسی

 نهم و دهم هایرتبه در 72/4و  97/4 هایدر روستا با آماره

با درجه آزادی ( 49/5) شده محاسبه دو کای میزان. دارند قرار

دهنده این است که  نشان 05/0از  با سطح معناداری بیشتر 9

 از بعد این در کارشناسان سوی از شده ارائه هایاولویت

 .(6دول ج) نیست برخوردار معناداری تفاوت

فضایی -بندی عوامل کالبدی اولویت .6جدول   

 ها معرف
 عدم اطمینان درجه تأثیر

 رتبه آماره  رتبه آماره 

در  رویی جای پراکنده سازی به و فشرده وسازها در داخل بافت فیزیکی روستا ساخت توسعه
 افزا( آتی )توسعه میان وسازهای تساخ

6 3 5/6 1 

 9 97/4 1 31/6 و وجود ترافیک روان در روستا (ها تقاطع و ها خیابان روها، پیاده) معابر دسترسی کیفیت ارتقای

 6 42/5 2 11/6 روستا مساحت ها به رو و پیاده آسفالت معابر معابر نسبت سهم و سرانه افزایش

 7 31/5 5 67/5 مقیاس( در روستا مسکونی )واحدهای جدید و بزرگ بریکار سرانه و افزایش سهم

 -فرهنگی آموزشی، مختلط، تجاری و تجاری) خدماتی هایکاربری سرانه و افزایش سهم
 در روستا (انتظامی و ... و اداری گردشگری،-تفریحی درمانی، و بهداشتی مذهبی،

58/4 10 08/6 2 

 5 5/5 8 08/5 در روستا ها پارک و سبز فضای سرانه افزایش

 3 67/5 6 56/5 های کشاورزی و افزایش سرانه فضاهای زیر کشت محصوالت حفاظت از زمین

 10 72/4 7 19/5 طبیعی متنوع در روستا مناظر و باز فضای به دسترسی

محور( و  ونقل عمومی و سفرهای غیر موتوری )دوچرخه و پیاده افزایش امکانات حمل
 سوخت در روستاجویی در  صرفه

78/5 4 64/5 4 

 8 19/5 9 72/4 وخاک و کاهش تولید زباله و ...( محیطی در روستا ) مانند آلودگی آب زیست ضایعات کاهش

 - 49/5 - 428/7 کای اسکوئر

 - 9 - 9 درجه آزادی

 - 79/0 - 593/0 سطح معناداری

  1398منبع: نگارندگان، 

 رهنگی برف -اجتماعی عوامل بندیج: اولویت

 عدم و وقوع احتمال اثرگذاری، میزان اساس

 فریدمن ایرتبه آزمون از آمده دست به : نتایجها آن قطعیت

 -اجتماعی یگانه 12 عوامل بین در که دهدمی نشان

 مشارکت بین توازن ایجاد عواملی اثرگذاری میزان فرهنگی،

 های عمرانی روستا ، خصوصی در فعالیت و دولتی بخش

 در جمعیت و خانوار ناخالص و خالص تراکم افزایش

 عالی آموزش مؤسسات به روستا و دسترسی خدماتی محدوده

 روستاییان در امر تولید روستایی به برای غیربومی و دانش

 و سوم تا اول رتبه در 39/7و  47/7، 83/8 هایآماره با ترتیب

 بهداشت شرایط و اجتماعی امنیت زندگی، کیفیت ارتقای

عالی و  تحصیالت دارای افراد ر روستا و افزایشمحیط د

و  94/4 هایتمایل به ماندگاری این افراد در روستا با آماره

 کای میزان. دارند قرار یازدهم و دوازدهم هایرتبه در 56/4

با سطح  11با درجه آزادی ( 251/32)  شده محاسبه دو

 هایدهنده این است که اولویت نشان 05/0معناداری کمتر از 
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 معناداری تفاوت از بعد این در کارشناسان سوی از شده ارائه

 .برخوردار است

فریدمن در  ایرتبه آزمون از آمده دست به همچنین نتایج

 -کالبدی یگانه 10 عوامل بین رابطه با عدم قطعیت در

 بین توازن ایجاد مانند عواملی که دهدمی نشان فضایی

های عمرانی  الیتخصوصی در فع و دولتی بخش مشارکت

ارتباطات  و اطالعات فناوری های بهبود زیرساخت روستا،

در روستا و توسعه روابط متقابل روستا با  (غیره و اینترنت)

 بازار جریان تجاری، های شرکت و مؤسسات با ارتباط)بیرون 

 ویژه شهرهای بزرگ و میانی( به سرمایه به حرکت و کار

 و سوم تا اول رتبه در 42/7و  92/7، 61/8 هایآماره با ترتیب

 در بین روستاییان و باال رفتن درصد  باسوادی افزایش درصد

تحصیلی در روستا با  مقاطع در آموزان پوشش تحصیلی دانش

 قرار یازدهم و دوازدهم هایرتبه در 72/3و  92/4 هایآماره

با درجه آزادی (  997/29)  شده محاسبه دو کای میزان. دارند

دهنده این است که  نشان 05/0ح معناداری کمتر از با سط 11

 از بعد این در کارشناسان سوی از شده ارائه هایاولویت

 .(7)جدول  برخوردار است معناداری تفاوت

فرهنگی -بندی عوامل اجتماعی : اولویت7جدول   

 ها معرف
 عدم اطمینان درجه تأثیر

 رتبه آماره  رتبه آماره 

 5 94/6 2 47/7 روستا خدماتی محدوده در جمعیت و خانوار ناخالص و خالص تراکم افزایش

 11 92/4 10 03/5 در بین روستاییان  باسوادی افزایش درصد

 10 72/5 11 94/4 محیط در روستا بهداشت شرایط و اجتماعی امنیت زندگی، کیفیت ارتقای

 4 06/7 7 72/6 تادر روس ... و سنتی تاریخی، فرهنگی، فرد منحصربه منابع از حفاظت

 9 08/6 5 19/7 روستاییان پذیری در بین مشارکت روحیه افزایش

 1 61/8 1 83/8 های عمرانی روستا خصوصی در فعالیت و دولتی بخش مشارکت بین توازن ایجاد

 صندلی،) مبلمان کیفیت افزایش با معابر روستایی در رفاه آوردن فراهم
 ی در بین محالت روستاو رعایت عدالت اجتماع..( و سایبان

11/7 6 72/6 6 

 12 72/3 9 33/5 تحصیلی در روستا مقاطع در آموزان پوشش تحصیلی دانش باال رفتن درصد

 8 19/6 12 56/4 عالی و تمایل به ماندگاری این افراد در روستا تحصیالت دارای افراد افزایش

ییان در روستا برای غیربومی و دانش عالی آموزش مؤسسات به دسترسی
 امر تولید روستایی

39/7 3 69/6 7 

 2 92/7 8 11/6 در روستا (غیره و اینترنت)ارتباطات  و اطالعات فناوری های بهبود زیرساخت

 های شرکت و مؤسسات با ارتباط)توسعه روابط متقابل روستا با بیرون 
 (ویژه شهرهای بزرگ و میانی سرمایه به حرکت و کار بازار جریان تجاری،

31/7 4 42/7 3 

 - 997/29 - 251/32 کای اسکوئر

 - 11 - 11 درجه آزادی

 - 002/0 - 001/0 سطح معناداری

  1398 نگارندگان، منبع:

های توسعه هوشمند  تعیین عوامل بحرانی و پیشران

 1410روستایی در افق 

 استنباطی و توصیفی نتایج به توجه با بخش این در

 ازهرکدام  هایپیشران خبرگان، ایهپرسشنامه از آمده دست به

 و تهیه هوشمند روستایی توسعه بعد سه در کلیدی عوامل
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 بعد در ها آن میانگین که عواملی مرحله این در. گردید ارائه

 تر بزرگ قطعیت عدم بعد در و 25/2 مساوی باالتر اثرگذاری

 عوامل این. گردید انتخاب بحرانی است عامل 75/2 مساوی

 . داشت خواهند اساسی کاربرد سناریو نطقم تعیین برای

های  الف( تعیین عوامل بحرانی و پیشران

بر پایه شرایط  -1410اقتصاد خالق روستایی در افق 

ها بر مبنای میزان اثرگذاری تعیین عامل بحرانی و پیشران

؛ از 75/2و عدم اطمینان مساوی/ بیشتر  25/2 مساوی/ بیشتر

گردد الق روستایی مشخص میگانه اقتصاد خ 13بین عوامل 

دارای بیشترین اثرگذاری و باالترین زیر،  گانه که عوامل شش

ها  عدم اطمینان هستند، بنابراین جزو عوامل بحرانی و پیشران

 گردند.تلقی می

رسانی به روستاها و امکانات  های خدمات ـ کاهش هزینه

 و تأسیسات زیربنایی با توسعه فشرده؛

 ؛ونقل کارآمد در روستا حملها و  کاهش هزینهـ 

خوداتکـا بـا بهبـود خـدمات و امکانـات       جوامـع  ـ ایجاد

 مورد نیاز در روستا؛

 روستا؛ در نهاد مردم های تشکل و ها شرکت ـ ایجاد

 محلی در روستا؛ وکار کسب رشد و اندازی ـ راه

)جدول  روستا در جدید اقتصادی های فعالیت ـ جذب

8). 

1410های اقتصاد خالق روستایی در افق  پیشرانعوامل بحرانی و  .8جدول   

 ها معرف
مقدار 

 اثرگذاری
مقدار عدم 

 اطمینان

 5/3 66/2 رسانی به روستاها و امکانات و تأسیسات زیربنایی با توسعه فشرده های خدمات کاهش هزینه

 11/3 38/2 ونقل کارآمد در روستا ها و حمل کاهش هزینه

 77/2 94/1 و درنتیجه افزایش اشتغال به همراه کاهش بار تکفّل جمعیت در روستا بهتر شغلی هایفرصت توسعه و ایجاد

 33/3 33/2 خوداتکا با بهبود خدمات و امکانات موردنیاز در روستا جوامع ایجاد

 27/2 5/1 گذاری در بخش آموزش و باال رفتن تعداد افراد دارای تحصیالت عالی در روستا افزایش سرمایه

 88/2 83/1 های اقتصادی و بازاریابی محصوالت تولیدی روستا روحیه نوآوری در فعالیتافزایش 

 05/3 11/2 روستاییان بین در کارآفرینی روحیه افزایش

 16/3 38/2 روستا در نهاد مردم های تشکل و ها شرکت ایجاد

 16/3 38/2 محلی در روستا وکار کسب رشد و اندازی راه

 72/3 5/2 روستا در جدید دیاقتصا های فعالیت جذب

 33/3 11/2 روستا در( دانش و مهارت بر مبتنی) خالق کارگران به دسترسی افزایش

 16/3 16/2 (محلی های با افزایش جشنواره مثال، عنوان به) محلی بازارهای به دسترسی

 22/3 94/1 فرهنگی تولید غذایی و مواد گردشگری، مانند صنعتی متقابل های فعالیت ایجاد

  1398 نگارندگان، منبع:

های  ب( تعیین عوامل بحرانی و پیشران

بر پایه شرایط تعیین  -1410 فضایی در افق -کالبدی

ها بر مبنای میزان اثرگذاری مساوی/ عامل بحرانی و پیشران

؛ از بین عوامل 75/2و عدم اطمینان مساوی/ بیشتر  25/2بیشتر 

گانه  د که عوامل سهگردگانه کالبدی فضایی مشخص می 10

زیر دارای بیشترین اثرگذاری و باالترین عدم اطمینان هستند، 

 گردند.ها تلقی میبنابراین جزو عوامل بحرانی و پیشران

مسکونی )واحدهای جدید  کاربری سرانه و افزایش سهمـ 

 ؛ مقیاس( در روستا  و بزرگ

 ؛در روستا ها پارک و سبز فضای سرانه افزایشـ 

 طبیعی متنوع در روستا مناظر و باز فضای به دسترسیـ 

 .(9)جدول 
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1410فضایی در افق  -های کالبدی عوامل بحرانی و پیشران .9جدول   

 ها معرف
مقدار 

 اثرگذاری
مقدار عدم 

 اطمینان
 94/2 2 افزا( عه میانآتی )توس وسازهای در ساخت رویی جای پراکنده سازی به و فشرده وسازها در داخل بافت فیزیکی روستا ساخت توسعه

 95/2 16/2 و وجود ترافیک روان در روستا (ها تقاطع و ها خیابان روها، پیاده) معابر دسترسی کیفیت ارتقای

 61/2 88/1 روستا مساحت ها به رو و پیاده آسفالت معابر معابر نسبت سهم و سرانه افزایش

 3 33/2 مقیاس( در روستا رگمسکونی )واحدهای جدید و بز کاربری سرانه و افزایش سهم

 درمانی، و بهداشتی مذهبی، -فرهنگی آموزشی، مختلط، تجاری و تجاری) خدماتی هایکاربری سرانه و افزایش سهم

 در روستا (انتظامی و ... و اداری گردشگری،-تفریحی
94/1 77/2 

 27/3 38/2 در روستا ها پارک و سبز فضای سرانه افزایش

 72/2 39/2 کشاورزی و افزایش سرانه فضاهای زیر کشت محصوالتهای  حفاظت از زمین

 83/2 33/2 طبیعی متنوع در روستا مناظر و باز فضای به دسترسی

 77/2 11/2 جویی در سوخت در روستا محور( و صرفه ونقل عمومی و سفرهای غیر موتوری )دوچرخه و پیاده افزایش امکانات حمل

 11/3 83/1 وخاک و کاهش تولید زباله و ...( ستا ) مانند آلودگی آبمحیطی در رو زیست ضایعات کاهش

 1398منبع: نگارندگان، 

های  ج( تعیین عوامل بحرانی و پیشران

بر پایه شرایط تعیین  -1410فرهنگی در افق  -اجتماعی

ها بر مبنای میزان اثرگذاری مساوی/ عامل بحرانی و پیشران

؛ از بین عوامل 75/2/ بیشتر و عدم اطمینان مساوی 25/2 بیشتر

گانه  گردد که عوامل سهگانه کالبدی فضایی مشخص می 12

دارای بیشترین اثرگذاری و باالترین عدم اطمینان هستند، زیر، 

 گردندها تلقی میبنابراین جزو عوامل بحرانی و پیشران

 (:10جدول )

 در جمعیت و خانوار ناخالص و خالص تراکم افزایشـ 

 ؛روستا اتیخدم محدوده

خصوصی  و دولتی بخش مشارکت بین توازن ایجادـ 

 ؛های عمرانی روستا در فعالیت

 با ارتباط)توسعه روابط متقابل روستا با بیرون ـ 

 حرکت و کار بازار جریان تجاری، های شرکت و مؤسسات

 ویژه شهرهای بزرگ و میانی(. سرمایه به

 1410فرهنگی در افق  -یهای اجتماع عوامل بحرانی و پیشران. 10جدول 

 مقدار عدم اطمینان مقدار اثرگذاری ها معرف

 3 33/2 روستا خدماتی محدوده در جمعیت و خانوار ناخالص و خالص تراکم افزایش

 33/2 50/1 در بین روستاییان  باسوادی افزایش درصد

 61/2 50/1 محیط در روستا بهداشت شرایط و اجتماعی امنیت زندگی، کیفیت ارتقای

 88/2 00/2 در روستا ... و سنتی تاریخی، فرهنگی، فرد منحصربه منابع از حفاظت

 72/2 05/2 روستاییان پذیری در بین مشارکت روحیه افزایش

 44/3 55/2 های عمرانی روستا خصوصی در فعالیت و دولتی بخش مشارکت بین توازن ایجاد

 88/2 11/2 و رعایت عدالت اجتماعی در بین محالت روستا..( و سایبان صندلی،) مبلمان یفیتک افزایش با معابر روستایی در رفاه آوردن فراهم

 88/1 55/1 تحصیلی در روستا مقاطع در آموزان پوشش تحصیلی دانش باال رفتن درصد

 66/2 44/1 عالی و تمایل به ماندگاری این افراد در روستا تحصیالت دارای افراد افزایش

 94/2 11/2 روستاییان در امر تولید روستایی برای غیربومی و دانش عالی آموزش تمؤسسا به دسترسی

 22/3 77/1 در روستا (غیره و اینترنت)ارتباطات  و اطالعات فناوری های بهبود زیرساخت

ویژه شهرهای  بهسرمایه  حرکت و کار بازار جریان تجاری، های شرکت و مؤسسات با ارتباط)توسعه روابط متقابل روستا با بیرون 

 (بزرگ و میانی
27/2 16/3 

 1398منبع: نگارندگان، 
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عدم اطمینان  -تعیین ماتریس بحرانی اثرگذاری

 1410توسعه هوشمند روستایی در افق

 پرسشنامه آزمون ارزیابی از حاصل نتایج بخش این در

 تایی 9 ماتریس شهرستان جوین در هوشمند روستایی توسعه

 تا شود،می داده قرار قطعیت عدم -یاثرگذار میزان بحرانی

هوشمند  توسعه به دستیابی در سناریو بحرانی هایپیشران

 بحرانی تایی 9 ماتریس منظور این برای. گردد تعیین روستایی

توسعه هوشمند روستایی  برای قطعیت عدم - اثرگذاری

 این در هاداده آزمون و هاارزیابی از حاصل نتایج و تدوین

 این .ردیموردنظر شکل گ ماتریس تا شدداده  قرار ماتریس

 هایریزیبرنامه و هاتحلیل برای مناسب دید ارائه در ماتریس

 وتحلیل تجزیه از خواهد نمود. پس شایانی کمک بعدی بهتر

 بخش دو در هاگویه ازهرکدام  برای میانگین تعیین و هاداده

 از حاصل اطمینان، نتایج عدم و اثرگذاری میزان

شده   داده قرار تایی 9 ماتریس در پرسشنامه این وتحلیل هتجزی

 (.11 )جدول شود متمایز سناریو بحرانی پیشران تا است

 اطمینان، عدم - اثرگذاری بحرانی ماتریس به توجه با

اثرگذاری باالتر/مساوی  دارای که بخشی شودمی مالحظه

 پیشران است، 75/2و عدم اطمینان باالتر/مساوی  25/2

 برای از پژوهشگران بسیاری نظربر اساس  و بوده نیبحرا

 نیاز مورد سناریوها نوشتن و بعدی گام در سناریو منطق تعیین

 .(11جدول ) است

 گیری یجهنت. بحث و 4

گانه های سههای کلیدی، شاخص در راستای شناسایی پیشران

موردتحقیق شامل اقتصاد خالق روستایی که  حاصل تلفیق دو 

ی و اقتصاد خالق روستایی است؛ شاخص شاخص اقتصاد

-فضایی حاصل تلفیق شاخص کالبدی  و زیست -کالبدی

فرهنگی حاصل تلفیق  -محیطی است؛  شاخص اجتماعی

فرهنگی و سرمایه انسانی است. جامعه  -شاخص اجتماعی

 10های مربوطه و مدیران آماری شامل کارشناسان ارگان

های این بخش سشنامهباشد. تعداد پرروستای موردمطالعه می

عدد آن مربوط به  12عدد بوده است که  32درمجموع 

عدد آن برای مدیران روستایی بوده است. با  20کارشناسان و 

بر  رگذاریتأثترین عوامل  استفاده از مطالعات میدانی مهم

گیری توسعه هوشمند روستایی در مناطق روستایی شکل

عوامل  نیتر مهمشوارتز شناسایی شد. با استفاده از مدل کیفی 

گیری توسعه هوشمند روستایی در مناطق بر شکل رگذاریتأث

 بینی شد. پیش 1410روستایی شناسایی و تا سال 

های کلیدی از طریق روش کیفی  نتایج شناسایی پیشران

شوارتز نشان داد، در بعد اقتصاد خالق روستایی: کاهش 

ت و تأسیسات رسانی به روستاها و امکانا های خدمات هزینه

ونقل  ها و حمل زیربنایی با توسعه فشرده، کاهش هزینه

خوداتکا با بهبود خدمات و  جوامع کارآمد در روستا، ایجاد

 های تشکل و ها شرکت امکانات موردنیاز در روستا، ایجاد

محلی در  وکار کسب رشد و اندازی روستا، راه در نهاد مردم

روستا. در بعد  در جدید اقتصادی های فعالیت روستا، جذب

مسکونی  کاربری سرانه و کالبدی فضایی: افزایش سهم

 سرانه مقیاس( در روستا، افزایش )واحدهای جدید و بزرگ

 و باز فضای به در روستا، دسترسی ها پارک و سبز فضای

طبیعی متنوع در روستا. در بعد اجتماعی فرهنگی:  مناظر

 در ارجمعیت و خانو ناخالص و خالص تراکم افزایش

 بخش مشارکت بین توازن روستا، ایجاد خدماتی محدوده

های عمرانی روستا، توسعه  خصوصی در فعالیت و دولتی

 و مؤسسات با ارتباط)روابط متقابل روستا با بیرون 

ویژه  سرمایه به حرکت و کار بازار جریان تجاری، های شرکت

گیری های کلیدی در شکل شهرهای بزرگ و میانی(، پیشران

 -های بحرانی اثرگذاری وسعه هوشمند روستایی و  پیشرانت

باشند.می 1410عدم اطمینان توسعه هوشمند روستایی در افق
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 عدم اطمینان توسعه هوشمند روستایی -ماتریس بحرانی اثرگذاری .11جدول 

 2 <عدم اطمینان  < 75/2 > 75/2عدم اطمینان 
عدم اطمینان 

2 > 

ی 
ذار

اثرگ
25

/2
 <

 

رسانی به روستاها و امکانات و تأسیسات زیربنایی با  های خدمات هزینه .کاهش1
 توسعه فشرده

 ونقل کارآمد در روستا ها و حمل . کاهش هزینه2
 خوداتکا با بهبود خدمات و امکانات موردنیاز در روستا جوامع . ایجاد3
 روستا در نهاد مردم های تشکل و ها شرکت . ایجاد4
 محلی در روستا وکار سبک رشد و اندازی . راه5
 روستا در جدید اقتصادی های فعالیت . جذب6
مقیاس( در  مسکونی )واحدهای جدید و بزرگ کاربری سرانه و . افزایش سهم7

 روستا
 در روستا ها پارک و سبز فضای سرانه . افزایش8
 طبیعی متنوع در روستا مناظر و باز فضای به . دسترسی9

 روستا خدماتی محدوده در جمعیت و خانوار خالصنا و خالص تراکم . افزایش10
های عمرانی  خصوصی در فعالیت و دولتی بخش مشارکت بین توازن . ایجاد11

 روستا
 تجاری، های شرکت و مؤسسات با ارتباط). توسعه روابط متقابل روستا با بیرون 12

 ویژه شهرهای بزرگ و میانی( سرمایه به حرکت و کار بازار جریان

  

25
/2

 >
 

ی 
ذار

اثرگ
> 

2 

 روستاییان بین در کارآفرینی روحیه .افزایش1
 روستا در( دانش و مهارت بر مبتنی) خالق کارگران به دسترسی . افزایش2
 (محلی های با افزایش جشنواره مثال، عنوان به) محلی بازارهای به . دسترسی3
جای  سازی به و فشرده وسازها در داخل بافت فیزیکی روستا ساخت . توسعه4

 افزا( آتی )توسعه میان وسازهای در ساخت رویی پراکنده
و وجود ترافیک  (ها تقاطع و ها خیابان روها، پیاده) معابر دسترسی کیفیت . ارتقای5

 روان در روستا
ونقل عمومی و سفرهای غیر موتوری )دوچرخه و  . افزایش امکانات حمل6

 جویی در سوخت در روستا محور( و صرفه پیاده
 در روستا ... و سنتی تاریخی، فرهنگی، فرد منحصربه منابع از فاظت. ح7
 سایبان صندلی،) مبلمان کیفیت افزایش با معابر روستایی در رفاه آوردن . فراهم8
 و رعایت عدالت اجتماعی در بین محالت روستا..( و
روستاییان در امر  برای غیربومی و دانش عالی آموزش مؤسسات به . دسترسی9

 روستایی تولید

ونقل عمومی و  .افزایش امکانات حمل1
محور(  سفرهای غیر موتوری )دوچرخه و پیاده

 جویی در سوخت در روستا و صرفه
 پذیری در بین مشارکت روحیه . افزایش2

 روستاییان

 

ی 
ذار

اثرگ
2 

>
 

و درنتیجه افزایش اشتغال به همراه کاهش  شغلی بهتر هایفرصت توسعه و .ایجاد1
 جمعیت در روستابار تکفّل 

های اقتصادی و بازاریابی محصوالت تولیدی  . افزایش روحیه نوآوری در فعالیت2
 روستا

 فرهنگی تولید غذایی و مواد گردشگری، مانند صنعتی متقابل های فعالیت . ایجاد3
 مختلط، تجاری و تجاری) خدماتی هایکاربری سرانه و . افزایش سهم4

 و اداری گردشگری،-تفریحی درمانی، و شتیبهدا مذهبی، -فرهنگی آموزشی،
 در روستا غیره(انتظامی و 

وخاک و کاهش  محیطی در روستا ) مانند آلودگی آب زیست ضایعات . کاهش5
 غیره(تولید زباله و 

 در روستا (غیره و اینترنت)ارتباطات  و اطالعات فناوری های . بهبود زیرساخت6

و  شغلی بهتر هایفرصت توسعه و .ایجاد1
 درنتیجه افزایش اشتغال به همراه

 . کاهش بار تکفّل جمعیت در روستا2
گذاری در بخش آموزش و  . افزایش سرمایه3

باال رفتن تعداد افراد دارای تحصیالت عالی در 
 روستا

های  . افزایش روحیه نوآوری در فعالیت4
 اقتصادی و بازاریابی محصوالت تولیدی روستا

 خدماتی هایربریکا سرانه و . افزایش سهم5
 -فرهنگی آموزشی، مختلط، تجاری و تجاری)

-تفریحی درمانی، و بهداشتی مذهبی،
در  غیره(انتظامی و  و اداری گردشگری،

 روستا
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به جهت مقایسه تحقیق حاضر با مطالعات گذشته به 

با عنوان Anabestani and Javanshiri (2017 )مطالعه 

لیل توسعه هوشمند در نواحی روستایی شهرستان بررسی و تح

ایران )روستاهای ابرده علیا، جاغرق، حصارگلستان و  -بینالود

اشاره کرد که در آن به شناسایی  توان یمویرانی( 

ی نقاط بند سطحی توسعه هوشمند روستایی و ها شاخص

که مقاله حاضر به تحلیل  است. درحالی شده پرداختهروستایی 

ی توسعه ریگ شکلهای کلیدی مؤثر در  شرانو تعیین پی

هوشمند روستایی با استفاده از مدل کیفی شوارتز در منطقه 

 پردازد. می مطالعه مورد

، به جهت نیل به اصول توسعه مطالعه مورددر منطقه 

تواند پایدار روستایی، راهبرد توسعه هوشمند روستایی می

های اهبخشی به سکونتگکننده و موجب نظمبسیار کمک

روستایی باشد. این راهبرد به دلیل اینکه اصول رشد هوشمند 

از گسترش  تواند یمشود، و توسعه فشرده را نیز شامل می

های روستایی جلوگیری کرده و افقی و فیزیکی سکونتگاه

های زیست و کاهش آلودگیحفظ محیط منجر به

محیطی گردد. با توجه به نتایج تحقیق که در بعد  زیست

رسانی به  های خدمات تصاد خالق روستایی: کاهش هزینهاق

روستاها و امکانات و تأسیسات زیربنایی با توسعه فشرده، 

 جوامع ونقل کارآمد در روستا، ایجاد ها و حمل کاهش هزینه

خوداتکا با بهبود خدمات و امکانات موردنیاز در روستا، 

 و اندازی روستا، راه در نهاد مردم های تشکل و ها شرکت ایجاد

 اقتصادی های فعالیت محلی در روستا، جذب وکار کسب رشد

 سرانه و روستا. در بعد کالبدی فضایی: افزایش سهم در جدید

مقیاس( در  مسکونی )واحدهای جدید و بزرگ کاربری

در روستا،  ها پارک و سبز فضای سرانه روستا، افزایش

ا. در بعد طبیعی متنوع در روست مناظر و باز فضای به دسترسی

جمعیت  ناخالص و خالص تراکم اجتماعی فرهنگی: افزایش

 بین توازن روستا، ایجاد خدماتی محدوده در و خانوار

های عمرانی  خصوصی در فعالیت و دولتی بخش مشارکت

 با ارتباط)روستا، توسعه روابط متقابل روستا با بیرون 

 حرکت و کار بازار جریان تجاری، های شرکت و مؤسسات

های  عنوان پیشران ویژه شهرهای بزرگ و میانی(،  به مایه بهسر

گیری توسعه هوشمند روستایی هستند؛ کلیدی مؤثر در شکل

های کاربردی در جهت ریزی و اتخاذ سیاستبنابراین برنامه

ایجاد بستر و زمینه برای استفاده از نتایج تحقیق در منطقه 

بردی به شرح گردد. پیشنهادات کارتوصیه می موردمطالعه

 باشد:ذیل می

ی روستا به شکل فشرده کیزیفحرکت به سمت توسعه 

رسانی به روستاها و امکانات  های خدمات برای کاهش هزینه

ونقل کارآمد  ها و حمل و تأسیسات زیربنایی و کاهش هزینه

 در روستا.

ی موجود در ها لیپتانسگفتگو با مردم در رابطه با 

ی گفتگو و همچنین ها لقهحروستاها در قالب جلسات ،

ی منطقه در استعدادهاجهت شناساندن  ها شگاهینمابرگزاری 

 اقتصادی های فعالیت خوداتکا و جذب جوامع جهت ایجاد

 روستا. در جدید

ی از ساکنین روستا برای ایجاد و نظرسنجنیازسنجی 

پارک و فضای سبزی که موجب آرامش و آسایش ساکنین 

ان مناسب جهت ایجاد پارک و گردد. در ادامه اختصاص مک

نظر فضای سبز و همچنین  برای بهبود عملکرد پارک، در 

 سنین مختلف افراد در استفاده از پارک و فضای سبز. گرفتن

در جهت توسعه روابط روستا با روستاها و شهرهای 

ها برای به نمایش گذاشتن توان برگزاری جشنوارهدیگر، می

خاص منطقه، برگزاری ها و محصوالت بومی و قابلیت

ها در جهت شناخت و ایجاد مباحثه و گفتگو با همایش

 روستاها و شهرهای کوچک و بزرگ اطراف را توصیه کرد.
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