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  مقدمه -1
تعبير نموده است؛ در  "هستي سيال جهان اجتماعي ظهور" به شناسي آنچه نگارنده در ساحت وجود

 اجتماعات و جوامع و در اليه هاي ژرف پديدار تام اجتماعي از قشرهاها، ها،گروه ماها، ها، سطوح پهنايي من
ها،روابط رسمي و سازمان ها، نهادهاي حركات مكاني و زماني عامل، شناسي جمعيت ابنيه،و  شناسي ريخت اليه

جمعي نمادها،نقش ها،ارزش ها،باورها، و تا روان، روابط غير رسمي و آداب سنن،تعامالت كالمي، اجتماعي
ذشته هزاران گدر.ينده در حال گسترش و ژرفش استاجتماعي تبلور يافته و با زماني انفجاري و مقدم بر آ

سال طول مي كشيد تا يك رسم و يا ارزش اجتماعي تغييركند و يا باوري در مورد علت بيماري يا زلزله و يا 
بسياري از نوزادان تحت اين باور كه در صورت ابتالء به اسهال نبايد آب نوشاند به .ل گرددوزمين مركزي متح
بازانديشي باز انديشانه مستمر، از جا كندگي زمان و اما در شرايط متحول اينجا و اكنون .سادگي تلف شدند

نهادتخصصي از جمله وِيژگي هايي  ملكيت،كاهش خطر و افزايش احتمال خطر،گذار از اعتماد سنت به اعتماد
شبكه هاي مجازي به مثابه يكي از .هستندكه بر تغيير يافتگي و تغييرپذيري در هستي اجتماعي داللت دارند

ين اجتماعي موجبات گذار از خاص گرايي به عام گرايي؛ از منزلت مكتسب به پايگاه ابزارهاي هستي نو
از كنش احساسي به عقالنيت،از همبستگي مكانيكي به همبستگي ارگانيكي؛از روحيه تقليد پذيري ؛ مكتسب

مساكن و روستائيان جهت بازسازي  .به كنجكاوي و انتخاب ؛از نوسازي استاندارد به تنوع فرهنگي شده اند
اعم از سيستم هاي (و پزشكي،ابزارها و ادوات فعاليت كشاورزي هاي بهداشت محيطشيوه، شيوه هاي معماري

مدل )آبياري، تأمين نهاده ها،آگاهي از شيوه هاي نوين آفت كشي،كشت گلخانه،بذور پربازده،فراوري شير
وسايل ) ورت جوانان روستاييمشاهده طرز آراستگي سروص(ها،شيوه هاي مدرن پيرايش و آرايشلباس

بيان خواسته ها و مشكالت مبتالبه،گذشته تاريخي از كانال هايي مانند ، منزل،تعامالت خانوادگي و اجتماعي
فناوري به مثابه مجموعه دانش و ابزار و شيوه كاربرد شامل شبكه هاي مجازي نيز .تلگرام استفاده مي كنند

سعه فناوري هاي روستايي چه تأثيراتي داشته است و آيا به لنگش اينكه شبكه هاي اجتماعي درتو.مي شود
  .فرهنگي دامن زده است؟ اهميت شناختي دارند

در ساحت نظري مي توان به .متكثر و چند اليه است شبكه هاي مجازيگاه هاي نظري درباره تأثير ديد
محتواي تئوريك حداقل شش نحله تأثير شبكه هاي اجتماعي و مجازي در قالب انگارش ها و بيين تحليل و ت

  :شناختي زير پرداخت
 مكاتب تحول گرا و گذار 

 مكاتب كاركردگراي خرد 

 اصحاب تأويل و پديدارشناختي 

 مكاتب عاملت و ساختارگرا 
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 ديدگاه هاي پسا مدرن 

 دبستان شبكه ايي نگر  
 هاي اجتماعيشبكه برخي بر اين باورند كه واقعيت همان مجاز است كه رسانه و شبكه خلق ميكند و

نسلي كه با . داراي چنان قدرتي هستند كه مي توانند نسلي تازه براي اولين بار در تاريخ انسان پديد آورند
اين ديدگاه قدرت راديو را با قدرت بمب اتمي  كالسيك طرفداران. متفاوت است در هستن نسل هاي پيشين

در را  بزار نيرومندي هستند كه مي توان از آن هامقايسه مي كنند و معتقدند كه وسائل ارتباط جمعي جديد ا
اين انديشه در نظر مردم رواج : ژان كازنو در اين باره مي نويسد. ه خير يا شر با تأثير شگرف سود بر گرفت

يافت كه وسائل ارتباط جمعي قدرتي فوق تصور دارند و مي توانند افكار فلسفي و سياسي را منقلب نموده و 
اين وعده بر سازوكارهايي چون هدايت . ن بخشند و به اختيار، تمامي رفتارها را هدايت نمايندشكل تازه اي بدا

اثر بلع و بويژه تأثير بازتاب هاي شرطي تأكيد مي كنند و معتقدند كه دروني كردن ،آدمك سازي،از راه دور
 ندمي تواناي اجتماعي شبكه ه بنابراين.موجبات آشتي انسان را با خواست جامعه فراهم مي آوردهنجاري 

بخشند و تراكم اخالقي كه وجوه زيبايي شناختي گسترده تري دارند اخالق اجتماعي را نزد جوانان با تحكيم 
، و تبادل فرهنگي به غناي زبان شناختي ،تعامالتبا آفرينش مفاهيم جديد.تقويت كنند درحوزه عموميرا 

ديگر  به ويژه در سال هاي اخير؛ رسانه ايي قرن بيستم برخالف هژمونيني تمد و گفتگوي پويايي فرهنگي
دوران سلطه وسائل ارتباطي و با آن دوران رواج عقايد تند و اسناد اثرات جادوئي و خارق العاده به وسائل 

جريان دوطرفه مبادله اطالعات به تك قطبي و سلطه خاتمه خواهد . ارتباط جمعي پايان يافته است
 شبكه هاي اجتماعي و ارتباطي كاركرد، دارندبينابيني ر وفاق پراگماتيستي گرايش نظري نظريات مبتني ب.داد

زيست جهان و كالم عاري از سلطه از طريق گسترش تعامالت چند سويه و متقابل تبيين  به حوزه عمومي
اين تأثيرات  وسائل چيست؟ و در چه شرايطي شبكه ها و حدود تأثير اين اما بايد توجه نمودكه.پذير است

. محدوديت مي يابند؟ و يا تقويت مي شوند؟ نتايج تحقيقات انجام شده نيز مؤيد همين مطلب ديدگاه است
شبه ، تعامل رسانه اي، تعامل رودررو« و ديگر وسائل ارتباط جمعي سه موقعيت تعاملي تامپسون  شبكهتفاوت 

ژگي هاي سه موقعيت تعاملي را بوجود آورده و وية اين هم تلگرام. را تغيير داده است» تعامل رسانه اي 
جيمز اسلوين با ارجاع به نظر شري توركل «در مورد تعامل چهره به چهره، . سازماني و تعاملي آنرا تغيير داده

كه مثالً ممكن است دو نفردر يك اتاق در حال صحبت باشند و به طور همزمان با دوستي كه »بيان مي كند
در مورد تعامل واسطه اي يا . دارد در حال گپ اينترنتي باشند و براي او پيام بفرستنددر مكان دوري قرار 

رسانه اي در اينترنت، محيط هايي مثل پست الكترونيكي يا گپ اينترنتي را در نظر گرفت كه مي توان ارتباط 
ع ارتباطات انطباق دو طرفه برقرار نمود؛ و شبه تعامل واسطه اي در اينترنت، انواع صفحات وب با اين نو

ويژگي هاي محيط تعاملي اينترنت اليزابت رايو ساختار شكني مرزهاي اجتماعي را از طريق «. بيشتري دارد
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در چهار عنصر ) كيزلروسيگل و مك گوايور(وي با اشاره به نظريات . اينترنت مورد بحث و بررسي قرار مي دهد
  :ط واقعي وجود داردمتفاوت براي كنش متقابل در اينترنت نسبت به محي

 .ورد غايب استة بازخيك قاعد .1

 .ضعف نمايشي .2

 .كمبود نشانه هاي پايگاه اجتماعي .3

  . گمنامي اجتماعي .4
به همين دليل آن ها به دنبال يك تعريف جديد از كنش متقابل هستند چرا كه استفاده كنندگان مرزها 

رتباطات اينترنتي را معادل جوامع مجازي مي داند، او راين گولد ا. »و قراردادها را ساختار شكني كرده اند
گويد وقتي در فضاي واقعيت مجازي افرادي به حد كفايت با احساسي بسنده و به جا براي مدت كافي به  مي

اين نوع ارتباطات تكيه كنند، جوامع مجازي كه فقط از طريق صفحه نمايشگررايانه قابل بررسي است ظهور 
ايد در اجتماعات مجازي افراد براي بحث و لطيفه، مشاركت و بحث هاي روشنفكري، انجام او مي افز. مي يابد

دادن معامله، مبادله دانش، حمايت هاي احساسي، برنامه ريزي، سخن چيني، عداوت، معاشقه، دوستي و قهر 
  .استفاده مي كنندة نمايشگر بازي، توليد هنر خالقانه و بسياري از امور ديگر از صفح

  
  و شبكه هاي مجازيتأثير رسانه ها  ي بينشيمبان -2

در طول روز به . امروزه رسانه ها بخش عظيمي از فعاليت ها و تجربه زندگي ما را اشغال كرده اند
هاي مختلف با رسانه ها سروكار داريم، اگر نخواهيم بگوييم كه رسانه ها بر ما حكومت مي كنند،  شكل
اما اين قدرت نه تنها از استفاده آن منجر . بر زندگي ما سايه افكنده اند توانيم بگوييم كه به طور قدرتمندي مي

اين تأثير گذاري موضوعي است كه توجه بسياري . مي شود بلكه تا حد زيادي از تأثيرات آن نيز ناشي مي شود
ا نظريه هاي درباره تأثير رسانه ه. از محققان و نظريه پردازان را در زمان هاي مختلف به خود برانگيخته است

بر اساس چارچوب و محتواي زينب مقتدايي در راسخون متفاوتي وجود دارد كه در ادامه به بررسي نظريه ها 
  .پرداخته مي شود

  
   نظريه تزريقي -1

طبق اين نظريه، وسايل ارتباط جمعي تأثير فوري، مستقيم و يكسان بر هر كسي دارد كه در جريان 
بنابراين ارتباطات جمعي به صورت نوعي گلوله سحر آميز ديده مي شود . شدمستقيم دريافت پيام هاي آن با

در اين ديدگاه رسانه يك منبع . كه به هر چشم و گوشي نفوذ مي كند و آن ها را تحت تأثير قرار مي دهد
چ قدرتمند و خطرناك تلقي مي شود، چرا كه گيرنده يا مخاطب در مقابل هرگونه تأثير پيام ناتوان است و هي



  4 ييروستاجامعهدريفناورتوسعه در يمجاز يها شبكه توسعهآثار
 

نظريه تزريقي بر . جاده اي براي فرار از تحت تأثير قرار گرفتن در مقابل پيام در اين مدل ديده نمي شود
قدرت نامحدود پيام رسانه ها استوار است و عقيده دارد كه اگر پيام خوب درك شود و ارائه گردد، بيشترين 

امكان تأمل و باز انديشي مخاطبين و  البته با گسترش شبكه هاي اجتماعي و.تأثير را بر مخاطب مي گذارد
   .تعامالت بين فرستنده و گيرنده پيام ها دامنه و عمق تأثير گزاري روز به روز محدودتر و سطحي تر مي گردد

  
  نظريه استحكام يا تأثير محدود -2

اواخر  در زماني كه نظريه گلوله حاكم بود نظريه استحكام يا تأثير محدود توسط الزارسيفلد و برسون در
طبق اين نظريه پيام هاي ارتباطي در رسانه هاي جمعي تأثير قوي ندارد بلكه داراي تأثير . مطرح شد دهه

حداقلي هستند كه توسط عوامل ديگري اصالح و تغييرات در آن ايجاد مي شود و پيام ها قادر نيستند كه 
توانند به صورت محدود به آن ها استحكام تغييرات بنيادي در عقايد و رفتار افراد به وجود آورند، ولي مي 

نظريه استحكام، تأثير پيام هاي ارتباطي بر نگرش و رفتار مخاطب را محدود و عمدتاً در جهت تقويت . بخشند
اين نظريه برخالف نظريه تزريقي، جريان ارتباطات را دو مرحله اي . و استحكان عقايد و باورهاي قبلي مي داند

مي رسد و از آن جا » رهبران افكار«ام هاي ارتباطي از رسانه ها به واسطه هايي به نام مي داند كه طي آن پي
  .منتقل مي شود) پيروان(به ميان مردم 

  
  نظريه برجسته سازي -3

لويت هاي ذهني آنان از ونظريه برجسته سازي مدعي تأثير رسانه ها بر شناخت و نگرش مردم و تعيين ا
عضي از موضوعات و رويدادها در قالب خبر و گزارش خبري است كه بر طريق انتخاب و برجسته سازي ب

بينديشند، اما » چگونه«گرچه نمي توانند تعيين كنند كه مردم . آگاهي و اطالعات مردم تأثير مي گذارد
  .بينديشند» درباره چه«توانند تعيين كنند كه  مي
  
  نظريه استفاده و رضايت مندي -4

ن مخاطب، بر نيازها و انگيزه هاي وي در استفاده از رسانه ها تأكيد مي كند اين نظريه ضمن فعال انگاشت
و بر آن است كه ارزش ها، عاليق و نقش اجتماعي مخاطبان مهم است و مردم بر اساس اين عوامل آن چه را 

   .مي خواهند ببينند و بشنوند، انتخاب مي كنند
بيش به صورت فعال، به دنبال محتوايي هستند فرض اصلي اين نظريه اين است كه افراد مخاطب، كم و 

   .ميزان اين رضايت بستگي به نيازها و عاليق فرد دارد. كه بيشترين رضايت را براي آنان فراهم سازد
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را مي توان در چهار  شبكه هاي ارتباطي مجموع نيازها و انگيزه هاي مخاطب در استفاده از
  :مقوله اصلي جاي داد

م به منظور كسب اخبار و اطالعات از دنياي پيرامون و نظارت بر محيط مرد: آگاهي و نظارت -
  .استفاده مي كنند و شبكه ها اجتماعي خويش، از رسانه ها

مردم در فرايند ارتباط، رسانه ها را همراه و همنشين خود تلقي مي كنند و از : روابط شخصي -
  .اده مي كنندمحتواي رسانه اي براي ارتباط و گفت و گو با ديگران استف

براي كسب خودآگاهي، يافتن الگوهاي و شبكه هاي اجتماعي  مردم از رسانه ها: هويت شخصي -
  .رفتاري و تقويت ارزش هاي شخصي استفاده مي كنند

براي سرگرم شدن و  و به ويژه شبكه هاي اجتماعي مردم از رسانه ها: سرگرمي و گريز از واقعيت -
  .ره و تخليه عاطفي استفاده مي كنندگريز از مشكالت زندگي روزم

  
  نظريه كاشت - 5

نظريه كاشت يا پرورش گربنر، بركنش متقابل ميان رسانه و مخاطباني كه از آن رسانه استفاده مي كنند 
  .و نيز بر چگونگي تأثير گذاري رسانه ها بر مخاطبان تأكيد دارد

  :ا اشاره مي كند و مبتني بر اصول زير استاين نظريه از جمله نظرياتي است كه به تأثير محدود رسانه ه
رسانه هاي همگاني به طور معمول، شرط الزم و كافي براي تأثير گذاري بر مخاطب به شمار  .1

روند، بلكه آن ها تنها از طريق ساير عوامل كه نقش واسطه را بازي مي كنند، مي توانند داراي  نمي
  .تأثير باشند

كننده  است كه سبب مي شود رسانه ها تنها به صورت يك عامل كمكعمل عوامل واسطه ايي چنان  .2
  . در فرايند تأثير گذاري عمل كنند و نه به منزله عامل تأثيرگذار

به عبارت ديگر رسانه هاي همگاني در فرايند تأثير گذاري بر مخاطب تنها نقش تقويت كننده شرايط 
مانند قدرت انتخابي، ادراك توسط (فرايندهاي انتخابي : اين عوامل واسطه اي شامل. موجود را بازي مي كنند

فرايند ) مخاطب، انتخاب مخاطب براي اين كه خود را در معرض يك رسانه قرار دهد و انتخاب نگهداري
چنين موضعي كه بر محدود بودن تأثير رسانه هاي . گروهي، هنجارهاي گروهي، افكار رهبري و مانند آن است

  .نون حداقل اثر ناميده مي شودهمگاني داللت دارد، قا
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  نظريه كنش ارتباطي هابرماس -6
هابرماس معتقد است كه نيازهاي اساسي يا اصيل معيني وجود دارد كه تمامي افراد كامالً آزاد آن ها را 

با . دارند واين نيازها توسط هركس كه صميمانه وارد يك گفت وگوي عملي شود ضرورتاً كشف خواهد شد
ه در محيط اينترنت علي الخصوص در محيط تعاملي اينترنت افراد به راحتي مي توانند نيازهاي توجه به اين ك

خود را مطرح كنند واين طرح نيازها باعث شكل گيري يك فضاي گفت وگو ومباحثه شده و در اين مباحثه 
وان ارتباط كه از ت اعضاي شبكه اجتماعيافكار جديدي شكل مي گيرد، هابرماس مي افزايد روابط ميان 

برخوردارند، موجب مي شود تايكي ديگر از كاركردهاي گفتار كه همان شيوه يا همان كاربرد زبان عادي تلفيق 
شده است وارد عمل گردد و در كاربرد توصيفي زبان هر گفتار كنش نوعي در بردارنده قول صميميت يا 

نيم را براي شنونده ابراز مي كنم، درست صداقتي است كه با آن من گوينده احساسات،نيازها ونيت هاي درو
در همين بعد است كه گفتار شنونده را به دنياي دروني احساس ها و انگيزه هاي من وهمين طور به ارزيابي 

  .صحت گفته هاي من مي كشاند
پس اين احساسات باعث شده كه روابطبين افراد صميمي شده ونيازهاي خود را بيان كنند و انرژي 

را در اين محيط مصرف كنند، اگر بخواهيم نظريه كنش ارتباطي را به صورت مدل علّي در آوريم، عاطفي خود 
  .به صورت زير مي باشد

  
گرفت كه كاربران به راحتي در آن به گفت وگو پس محيط تعاملي اينترنت را مي توان فضايي در نظر 

مي پردازند كه فضاي صميميت وابراز احساسات در محيط هاي تعاملي اينترنت شكل مي گيرد كه از يكديگر 
تأثير پذيرفته همچنين كاربران نيازهاي خود را باهم مطرح كرده، در آن گروه ها مسائل ومشكالت خود را 

را دراين محيط ها مصرف نمايند كه اين تخليه انرژي احتماالً بر ارزش هاي  مطرح كنند وانرژي عاطفي خود
  .خانواده و ارتباط اعضاي خانواده با يكديگر مي تواند مؤثر واقع شود

  
  ارتباطي ساترلند و ولخارت -7

دريافتند افرادي كه از انگيزه بااليي براي حفظ عضويت فرد در گروه برخوردارند، و انديشمندان  ناي
نابراين وابستگي بيشتري به تأييد دارند، بعيد به نظر مي رسد كه ارتباطات و پيام هايي را قبول نمايند كه ب

در اينجا مي توان به . فرد بايد موافقت وتأييد را به دست آورد. نقطة مقابل هنجارها وارزش هاي گروه هستند
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مورد پذيرش گروه قرار بگيرند، احتمال تأثير پذيريش توسط گروه تعبير كرد، يعني اين كه اعضا هرچه بيشتر 
مناظرة گروهي نسبت به سخنراني ها از اثر بخشي دراز مدت در تغيير نگرش ها . پيام بر گروه بيشتر است

برخوردار است، همچنين اگر اين مناظرة گروهي به طور آزادانه برگزار شود تأثير بيشتري در اثر بخشي به 
  . ث ومناظره آزاد در افكار وعقايد تغيير بيشتري به وجود مي آورداعضا گروه خواهد داشت، بح

  
  ديدگاه هاي گرايش به شبكه هاي اجتماعي -8

به نظريه هاي يادگيري اجتماعي، نظريه كنترل » شبكه هاي اجتماعيگرايش به «براي تبيين نظري 
فتاري، نظريه بيولوژيكي و نظريه اجتماعي، نظريه روان كاوي، نظريه شناختي، نظريه رفتاري، نظريه شناختي ر

  .سازه گرايي اجتماعي توجه شده است
  

  فنĤوري و شبكه مجازي، فرهنگ -3
هر .ايي از اندوخته ها و آموخته هاي جامعه انساني در طول تاريخ حيات اجتماعي استهفرهنگ مجموع

كوه يك .ي تلقي مي شودپيديده ايي كه انسان در ساختن يا استفاده از آن دخالت داشته است عنصر فرهنگ
  .پديده طبيعي است ولي غار نسيني پديداري فرهنگي محسوب مي شود

  فرهنگ عام است ولي خاص )الف
  فرهنگ ثابت است ولي متغير )ب
  فرهنگ جبري است ولي اختياري) ج

ابزارها و ابنيه و ، بعد مادي شامل تكنولوزي.فرهنگ از دوبخش مادي و غير مادي تشكيل شده است
در  .فناوري ها نيز جزوي از فرهنگ هستند.هنجارها،اعتقادات و آيين هاست، يرمادي شامل ارزش هابخش ع

تغيير متعادل هم دريافت و استفاده از تكنولوژي و هم آموزش و يادگيري شيوه استفاده از تكنولوژي اهميت 
  .دارد

و ساير وسايل  نقليه وسيلهن فناوري استفاده عملي از دانش و مهارت براي ساختن ابزار ماشين ساختما
ارائه  تكنولوژيمورد نياز ديگر است در طول تاريخ تعاريف متعددي توسط صاحب نظران در مورد مفهوم 

اند و  هاي نخستين تعبير كرده معناي ابزاري براي حفظ بقاي انسان آن را در نژيبرخي همچون . است شده
- فن آوري، دانش. اند بزاري در دست بشر براي تسلط بر محيط دانستهآن را ا كالكستونبرخي ديگر همچون 
ها،  شيوه و شگرد ساخت و كاربرد ابزار، دستگاه) تكنولوژي(فناوري .است) سخت و نرم(مهارت توليد افزار 
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فناوري يك فعاليت انساني است و از . هاي انسان است ها و فرايندهايي است كه گره گشاي دشواري ماده
 .، هم از دانش و هم از مهندسي ديرينه تر استرو همين

ها و  قابل دسترس براي ساختن ملزومات و مصنوعات از هر نوع، براي پرداختن به حرفه» دانش«مجموعه 
و براي استخراج يا ) به استثناي آنجا م كارهاي مذهبي، جادويي، نظامي يا آشپزي(هاي دستي  مهارت
موادي كه براي خوراك يا براي مراسم مذهبي يا جادويي مورد استفاده قرار به استثناي (آوري انواع مواد  جمع
شدن هستند  در مورد جوامعي كه هم اكنون صنعتي اند يا جوامعي كه در حال صنعتي.داللت دارد) گيرند مي

  :كه مربوط است به» دانش«اين اصطالح داللت دارد بر همه يا بخش منظمي از آن مجموعه 
  اصول علمي و اكتشافات .1
شود  هاي انتقال و ارتباط، كه تصور مي فرايندهاي صنعتي موجود و پيشين، منابع نيرو و مواد، و روش .2

  .به توليد يا بهبود كااللها و خدمات مربوط باشند
  شود، و دانش  تكنولوژي به صورت دانشي كه به ساختن و بكار بردن ابزار و وسائل مربوط ميمفهوم

  )به استثناي خوراك(استفاده از مواد خام 
 »در اختيار افراد سهيم در يك «كه » اي از دانش ابزار مادي و مجموعه«يعني » نظام تكنولوژيك

  .»اقتصاد قرار دارد
  اختصاص » علم محض«يا » علم«فن شناسان و مهندسان است و كاربرد صنعتي نتايج علم كه كار

  .است داده شده
 ها و وسائل صنعتي قديمي بدون ارجاع به اصول  داللت دارد بر فعاليت عملي در راه بهبود روش

اختراع اشياء و فرايندهاي جديد يا ايجاد بهبود در اشياء و فرايندهاي «علمي، يعني گرايش به 
اكثر اختراعات فني و ترقيات بي هيچ نوع كمكي از سوي علم محض صورت و شايد  .قديمي تر

  .است گرفته
 اي از دانش و مهارتي كه مبشر اختراعات و ترقيات فني بوده يا بالقوه قابل  داللت دارد بر مجموعه

  .آنها باشداستفاده
 ندهاي تازه يافته دانشي ها و نوابزارهايي اشاره دارد كه از اصول و فراي واژه فناوري اغلب به نوآوري

ليكن چنين . از اين رو مقوله فناوري ممكن است در بدو مواجهه عجيب جلوه كند. گيرند بهره مي
از . روند شمار مي ههايي از فناوري بوده و ب هم نمونه چرخهاي بسيار كهن مانند  حتي نوآوري. نيست

  .است بوده گري فوت كوزهمصداقهاي فناوري نزد قدما 
  ها  انجام كار در تمامي سطوح و زمينهفناوري همان تسلط و تبحر انجام كار است، فناوري توانايي

  .باشد يعني طراحي، ساخت، استفاده، تعمير و نگهداري و تحقيق و توسعه و غيره مي. است
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 فناوري زيادي در  هاي پژوهشگاهيند و آ به دست مي پژوهشها در نتيجه  امروزه بسياري از فناوري
فاده از كمترين امكانات موجود تكنولوژي به معناي اصلي حداكثر است. است سراسر جهان بر پا شده

  :است آمده اطالعات مديريت فناوريدر كتاب مباني و . باشد مي
 يافته براي انجام وظايف علمي  هاي نظام فناوري به معني كاربرد منظم معلومات علمي و ديگر آگاهي

  .است
 هاي به كار رفته در ساخت  ها و سيستم ها، فرايندها، ابزارها، روش دانشتوان كليه فناوري را مي

  .محصوالت و ارائه خدمات تعريف كرد
 دانش و ابزاري براي كمك به تالش انسان است فناوري كاربرد عملي.  
  اي  هاي نوين و نوآورانه شود كه به تازگي در بازار آمده و قابليت اي گفته مي به فناوريفناوري نوآورد

  .كند ارائه مي
 داند ها و مطالعات منظم مي يونيدو فناوري را كاربرد علوم در صنايع با استفاده از رويه  
 ها  هاي مورد انتظار و مورد استفاده در حوزه ها و روش را مطالعه ابزارها، شيوه فرهنگ الروس، فناوري

  .داند گوناگون صنعت مي
 هايي است كه  آالت و مهارت ها، فنون، ابزار، تجهيزات، ماشين اي از فرايندها، روش فناوري مجموعه

  .گردد ها كااليي ساخته شده يا خدمتي ارائه مي توسط آن
 دار ها و مطالعات منظم و جهت ت از كاربرد علوم در صنايع با استفاده از رويهفناوري عبارت اس.  
 ها  عالم با مطالعه طبيعت به بررسي رفتارهاي طبيعي و فيزيكي پرداخته و به دنبال كشف پديده

ها و دستاوردهاي علمي، خدمات و كاالي مورد نياز بشر  كارگيري ايده كه فناوري با به است و در حالي
  .كند ارائه ميرا 

  فناوري عامل تبديل منابع طبيعي، سرمايه و نيروي انساني به كاال و خدمات است كه عناصر متشكله
افزار، انسان افزار يا نيروي انساني متخصص، فناوري متبلور در  سخت: يا اركان آن عبارت است از

  . ها يا نهادافزار اسناد و مدارك يا اطالعات، سازمان
 هاي نظام يافته براي انجام  ناوري به معناي كاربرد منظم معلومات علمي و ديگر آگاهيتكنولوژي يا ف

تر، تكنولوژي كاربرد عملي دانش و ابزاري براي كمك به تالش  به بيان ساده. وظايف عملي است
 .انسان است و تأثير بسزايي بر توسعه جوامع بشري دارد

را براي اشاره ضمني به مجموعه روابط » شبكه اجتماعي«است كه در جوامع، از واژه  سدهبيش از يك 
المللي مورد  ها از روابط بين فردي گرفته تا بين هاي اجتماعي در تمامي مقياس پيچيده ميان افراد در سيستم

براي مشخص مند  براي نخستين بار از اصطالح قاعده 1945در سال  جان آروندل بارنس. گيرد استفاده مي
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كنند و به صورت رايج توسط عموم و  ها استفاده كرد كه مفاهيم را مشخص مي كردن الگوهايي از رشته
طبقات و ) قبيله و خانواده: مانند(گروه اجتماعي محدود : گيرد دانشمندان علوم اجتماعي مورد استفاده قرار مي

  .جنسيت و قوميت: مانند( اجتماعي
، جغرافيا، شناسي انسان، شناسي جامعههاي اجتماعي به عنوان يك تكنيك كليدي در  تحليل شبكه

 اقتصاد، مطالعات سازماني، دانش اطالعات، علوم ارتباطات اجتماعي، شناسي زبان جامعه، شناسي اجتماعي روان
 .است تفكر و مطالعه پديدار شده مدرن همانند يك موضوع محبوب در زمينه شناسي زيستو 

هاي مربوط به آن از يك صنعت  ها و تحقيق هاي اجتماعي از ديد احكام نظري و روش تحليل شبكه
هاي تحليلي از كل گرفته تا جزء؛ از ساختار  برهان. است ها تغيير يافتهيمپاراداضمني به معبري تحليلي براي 

دهند كه در  هاي سراسري را مورد بررسي قرار مي گرفته تا روابط و افراد، از اخالق گرفته تا رفتار، همگي شبكه
را مورد بررسي قرار هاي فردي  اند يا شبكه اي در ميان جمعيت تعريف شده ها شامل روابط ويژه آنها، همه رشته

  . است كه افراد مشخصي آنها را دارند) هاي خصوصي مانند انجمن(هايي  دهند كه شامل رشته مي
هيچ فرضي وجود ندارد كه : دهند را تميز مي هاي اجتماعي تحليل شبكههاي تحليلي متعددي  گرايش

هاي اجتماعي با محدوديت كمتر  اين معبر براي مطالعه سيستم: هاي بنا كننده اجتماع هستند ها، بلوك گروه
  .ها گاه وبهاي درون  محلي گرفته تا لينكباز است از اجتماعات غير 

به عنوان ) ها، كشورها افراد، سازمان(هاي اجتماعي عالوه بر سروكارداشتن با اشخاص  تحليل شبكه
ها كه اشخاص و روابط ميان آنها را تحت تأثير قرار  ساختار رشته واحدهاي گسسته تحليل، بر چگونگي

  .كند دهد نيز تمركز مي مي
ستند، كننده رفتارها ه هاي اجتماعي تعيينهنجارهايي كه بر اين فرض استوارند كه  برخالف تحليل

  .پردازد ها بر هنجارها مي هاي اجتماعي به بررسي وسعت تأثيرگذاري ساختار و تركيب رشته تحليل شبكه
كند كه در آن خواص افراد نسبت به ارتباطات  انداز متناوبي را ايجاد مي هاي اجتماعي چشم تحليل شبكه

است تا براي توضيح  عبر ايجاد شدهاين م. هاي ميان آنها در شبكه از اهميت كمتري برخوردار است و رشته
گذارد  هاي فردي باقي مي هاي جهان واقعي مفيد واقع شود، اما مجال كمتري براي نمايندگي بسياري از پديده

ها درون ساختار  زيرا بخش زيادي از اين توانمندي. هاي فرديشان روي موفقيت تأثيرگذار باشد تا توانمندي
  .ماند شبكه باقي مي

طور  به. كند ه اجتماعي به تعيين ميزان سودمندي شبكه براي افراد آن شبكه كمك ميشكل يك شبك
هايي كه تعداد زيادي اتصاالت ضعيف براي افراد خارج  براي اعضايشان نسبت به شبكه بستههاي  جزئي، شبكه

هاي ضعيف، شانس  هاي باز با اتصاالت اجتماعي و رشته بيشتر شبكه. از شبكه اصلي دارند، فايده كمتري دارند
هاي طويل فراهم  هاي بسته با رشته آوردهاي جديد نسبت به شبكه ها و دست بيشتري براي دسترسي به ايده
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آوردهاي  به بيان ديگر گروهي از دوستان كه تنها داراي ارتباط با يكديگر هستند، اطالعات و دست. آورد مي
هاي اجتماعي ديگر هستند  كه داراي ارتباط با بخش اما گروهي از افراد. گذارند يكساني را به اشتراك مي

  .شانس بيشتري براي دسترسي به محدوده وسيعتري از اطالعات دارند
هاي گوناگوني ارتباط داشته باشند تا اينكه  افراد براي دستيابي به موفقيت بهتر است كه با شبكه

توانند تأثيرگذاري و ايفاي نقش به عنوان  مي طور مشابه افراد به. ارتباطات زيادي درون يك شبكه داشته باشند
هاي  اين كار پر كردن سوراخ. (واسطه در برقراري ارتباط بين دو شبكه كه به هم متصل نيستند را تمرين كنند

   .)شود ساختاري ناميده مي
  

  چارچوب نظري -4
از شبكه هاي  كاركردي و تفهمي در تحليل ععل و انگيزش هاي استفاده، هريك از ديدگاه هاي ساختي

اما واقعيت اين است كه سرعت عضويت در شبكه هاي .حاوي نكات و آموزه هاي ارزشمندي استاجتماعي 
اجتماعي وآهنگ تكثر و تنوع ارتباطات چنان انفجاري و نوبه نو شونده است كه اغلب صاحب نظران علوم 

نگاهي گذرا به آمار .واجه شده انداجتماعي و ارتباطي در تئوزه كردن تغييرات و گستره آن با محدوديت م
اينستاگرام و فيس بوك نمتوان عضويت و كاربر در شبكه هايي مانند گوگل پالس،تلگرام، هاعضويت ميليارد

هاي  فعاليت در شبكه اجتماعي را در قالب تئوري هاي انحرافات اجتمعي، تئوري هاي واستگي و عادت، تئوري
پريشي، تئوري هاي شناختي و يادگيري نقشي، تئوريهاي خاص  وانبحران و آنومي، تئوري هاي رواني و ر

شبكه هاي اجتماعي ديجيتال همانند عضويت در گروه هاي خانواده،دوستان،  گرايش به.گرايانه تبيين نمود
همكاران،خويشان و تمايل به زندگي اجتماعي تابعي از عوامل فكري، محيطي و عناصر كاركردي و همچنين 

  .ثربخشي اين شبكه هاستكارآمدي و ا
امروزه شبكه هاي اجتماعي هم فرهنگ توده را مبادله مي كنند و هم منبع الهام و نوآوري 

به انفجار  2با اجراي وب )هوش مصنوعي(نخبگان شده اند و گسترش عامليت هاي هوشمند
ان و فرصت تحوالتي چنان سريع و برق آسا كه امك.ايي تعامالت و تبادل ها منجر خواهد شدصاعقه

  شناشان و روانشناسان سلب شده است  جامعه، تئوري پرداري از نخبگان
به شوك اطالعاتي در سال هاي  1989و وب در سال  1983اگر شكل گيري اينترنت در سال 

فيس  كينكدين، پاياني قرن بيستم تعبير گرديدگسترش شبكه هاي ديجيتالي از قبيل گوگل پالس،
 وايبر و تلگرام با ميلياردها كاربر به مناسبات و خلق تعامالت وات ساب، توئيتر، اينستاگرام، بوك،
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است و سرآغاز هستي جديدي  زيست اجتماعي نوپديدينويني كه نه انفجار اطالعات بلكه  جمعي
  .است

در كشور ما تعداد تلفن هاي همراه  1396اساس بررسي هاي نگارنده در اواسط سال؛بر
افزايش  1395ستگاه در سال ميليون د 100به بيش از  1392سال در  ميليون دستگاه 2هوشمند از 
 46از مرز 1396ميليون نفر و اعضاي تلگرام تا ارديبشت  40تعداد كاربران اينترنت از . يافته است

بيش از .به معناي سرشماري جمعيت پوشش تلفن در ايران كامل است. ميليون كاربر گذشته است
هزار روستا داراي ارتباط ديجيتالي استبر اساس  56هزار روستاي كشو داراي تلفن ثابت است و  50
شبكه هاي  1396 ي ايسپا سرعت عضويت در تلگرام شتابان است و در اوايل سالسنجنظر

گزارش  20000 عضو حدود 5000هزار و كانال هاي تلگرامي داري  200اجتماعي تلگرامي بيش از 
  .به عبارتي ضريب نفوذ تلگرام به مراتب بيشتر از اندازه جمعيت است.شده است

سبي بودن تأثيرات تكنولوژي هاي ارتباطي به ويژه تلفن همراه اين نظريه سازه گرايي اجتماعي با تلقي ن
تأثيرات را تابع زمينه، تفسير و فهمي مي داند كه كاربران و افراد حاضر در حوزه ارتباط از آن به عمل 

نظريه بورديو بر ساليق و ذوايق  .ساخت هاي اجتماعي تعيين كننده معناي ارتباط به شمار مي آيند. آورند مي
  .زندگي و شيوه گذران وقت در تحليل كنش اجتماعي و كردارشناسي تأكيد داردانتخاب نوع شبكه، سبك 

مرز، قوميت،مليت فرهنگ،صدها ميليون كاربر است كه بدون توجه به  تعاملشبكه هاي اجتماعي، محل 
ي براي افزايش و در واقع شبكه هاي اجتماع. پردازند به تعامل و تبادل اطالعات مي هنجارزبان، جنس و 

  . تقويت تعامالت اجتماعي در فضاي مجازي طراحي شده اند
در فضاي مجازي، مرز واقعيت با غير واقعيت، حقيقت جلوه داده ممكن است چنين تصور شود كه 

مخدوش مي شود و برعكس؛ فضايي كه مي تواند ويا فرضيه ها با فريضه ها  "هست ها"، "نيست"شوند و مي
 -شكل دهد و احساسات عمومي را به غليان و هيجان درآورد، يتواند انسانها را در فضاي حاد به افكار عمومي

شايد به جرات بتوان فضاي مجازي را از . واقعيتي قرار دهد كه در آن به ستيزش و بحران بينديشند يا برعكس
ن مرز و فاقد نقطه ثقل اين فضا، كامالً مركز گريز، بدو. هم گسيخته ترين و متكثرترين فضاي ممكن ناميد

در چنين حالتي، رابطه ساده و مشخص بين فرد با اجتماع و معناي ثابت هويت در دنياي سنتي از بين . است
مي رود و رابطه اي پيچيده، غيرمتمركز و منتج از مفهوم فضا در ارتباط با هويت ها شكل مي گيرد كه فاقد 

  . يف و صورت بندي مشخص مي گريزدشكل ساخت يافته و مشخص است و از هر گونه تعر
هر پديدار انساني و اجتماعي جهت تحقق هدفي بهنجار با  ن است كهادر تشريح الزم به بي

تحت شروط طبيعي و در چارچوب گيري وسايلي مشروع و به وسيكه عامالن فرهنگ پذير كار به
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چنانچه قادر به ايفاي  پديدار هاي اجتماعي.باورها و ارزش هاي جامعه زايش و بالش داشته است
و  ني هايشرسم شال انگشتري و فرهنگ شب ن.كاركردي نباشد به مرور محو و يا تبديل مي شوند

شبكه هاي اجتماعي مجازي .يا بسط نشيني به داليل دژكاركردي و نابكارايي تحويل و تبديل شدند
دارد در حال گسترش و ساخته و پرداخته بشر است و چون كاركرد فردي و اجتماعي  هم پديداري

ظهور هستي نوين انساني بيانجامد و يا همانند بسياري از پديدارها  ژرفش است و ممكن است به
   .جزوي از ميراث ايستاي فرهنگي گرددار جازجمله شيوه لباس پوشيدن در دور قا

دارد نيز  نگراني ها و ترديدهايي كه در مورد وجوه آسيب شناسانه شبكه هاي اجتماعي مجازي وجود
هر پديده اجتماعي داراي بعد آسيب شناختي نيز هست .همانند شبكه هاي اجتماعي عيني قابل تحليل است

يكي از آسيب هاي است در قاموس اجتماع پذيرفته نيست كه ازدواج  قيداري اجتماعي است و طالدازدواج پ
  .يده و عملياتي مي شودبلكه راه حل هاي اجتماعي انديش.فر شودصصورت نگيرد تا واقعه طالق 

كيلومتري از شهر ها قراردارند و بيش از  50درصد در شعاع حدود 70در جامعه روستايي ايران كه حدود
دهها هزار شبكه مجازي در كانال هاي .درصد جمعيت از امكان دسترسي ديجيتالي برخودار است 95

وندي داراي شبكه ارتباطي هستند ودر گروه هاي خويشااكثر .ستاگرام ايجاد شده استنتلگرام،واتساب،اي
به علت اينكه همبستگي قومي و شركت در مراسم  مناطق عشايري و روستاهاي داراي ساختار خويشاوندي

 ورزشكاران،( كانال تلگرامي 100در يك روستا بيش از .تعدد و تكثر كانال ها بيشتر است، اهميت دارد
  .برشمرده شد...) ندگان،اعضاي پايگاه بسيج،خانواده ها وجوانان،هرچند دانش آموز با هم،فروش كشاورزان،

نور،صدا،تصوير و از تهيه و ، هزاران تكنيك در تركيب متن.شبكه هاي مجازي محصول تكنولوزي است
ل شده است تا چنين گردد و اين فرايند ااعم ،دريافت و پاسخ احتماليآماده سازي محتواي پيام تا ارسال

شبكه هاي ارتباط ديجيتالي جديد اعم از تلفن همراه .ژرف تر و گسترده تر مي شودو تخصصي هرروز  هپيچيد
و گيرنده ها ي ديجيتالي در ، به گسترش فناوري هايي مانند كامپيوتر، ICTهوشمند،اينترنت،وب،كانال و البته 

ح و اليه هاي همچنين درقاموس تعريف از فناوري كه در زير آمده است برهمه سطو.جامعه روستايي انجاميد
  .پديدار تام اجتماعي ثĤثير داشته و دارد

هاي به كار رفته در  ها و سيستم ها، فرايندها، ابزارها، روش دانشدر اين مطالعه، فنĤوري به مجموعه 
  .اطالق مي شودمحصوالت و ارائه خدمات و استفاده ساخت 
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  مباني روشي پژوهش - 5
هيچ پژوهشي بدون روش .تئوري پردازي دو روي يك سكه اند در تحقق شناخت و پژوهش و روش

  .تحقيق و هيچ روشي بدون پژوهش ره به سر منزل مقصود نمي برند
  .مصاحبه باز و روش ارزيابي مشاركتي در عمليات ميداني استفاده شد، از فنون مشاهده ميداني 

  
  جامعه آماري و نمونه آماري

با استفاده از  ورامين و پيشوا ساكن در مناطق شهرستان ري،از بين روستاها وخانوارهاي كشاورز 
طالب آباد به عنوان . هاي نمونه گيري هدفمند براساس معيارهاي اقناع واحد هاي مشاهده انتخاب شدند روش

 علي آباد و قشالق گنجي، ده ماسين، هاي شوان،روستا. يكي از روستاهايي اصلي نمونه انتخاب گرديد
  .جهت ارزيابي مشاركتي و مصاحبه هاي هدايت شده انتخاب شدند آباد نيز ابراهيم

  
  محدوده زماني

به شيوه ايي ارگانيك و گام به گام  1396دي ماه  27تا  24در روز هاي يكشنبه تا چهار شنبه مورخه 
  .مصاحبه ها،مشاهدات و در روز آخر كارگاه ارزيابي مشاركتي برگزار گرديد

  
  مراحل اجرايي

  وستا هاي شهرستان ورامين، قرچك و پيشواانتخاب سياهه ر
  اتنخاب روستاها به شيوه هدفمند بر اساس معيشت كشاورزي

   آباد مطالعه ميداني روستاي طالب

  
  كودكي نه ساله بوده است 1341تصويري از يكي از مطلعن روستاي طالب آباد كه در سال 
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  مصاحبه با مرغداران و گلخانه داران
  و گارگران مرغداري ها و گلخانه هامصاحبه با كاركنان 

  مصاحبه با دهداران و مقامات محلي
  اجراي كارگاههاي مشاركتي

  
  از درب قديمي مسجد طالب آباد تصويري

  
تا روابط و نسق ها شيوه ها و ابزارهاي توليد  شناسي و جمعيت شناسي تحول در همه سطوح ريخت

مقايسه درب منازل قديمي با درب .صاديق فراواني داشتكشاورزي و همچنين رهايي و استقالل كشاورزان م
  .خانه هاي وياليي و بسيار مدرن اكنون حاكي از تحولي شگرف از عصر اصالحات ارضي تا عهد اكنون است
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  )1396دي ماه 1( نمايي از مسجد كنوني طالب آباد

  
معيت حاشيه افاغنه و هرچند بر ج.در طول نيم قرن ثبات تاريخي جمعيتي طالب آباد درخور تأمل است

مصاحبه با حاج .در متن آذري ها افزون شده اند ولي بافت اصلي طالب آباد را طالب آبادي ها تشكيل مي دادند
حاوي نكات ارزشمند و تجارب .سالگي و در مسجد طالب آباد صورت گرفت 81محمد ميرزا محمد كه در سن 

باب دز رأس قرارداشت و نسق هاي زراعي و شيوه تعين ذيقيمتي است وي از چهار برج قلعه طالب آباد كه ار
، سهم حمامي و سلماني و آهنگر و ساير خوش نشين ها گفت و پسران هريك را كه امروز راننده،كارمند

از زمانه گله داشت كه چرا اينهمه ناسازگاري هست و .نظامي و مغازه دار شده اند را به اسم ورسم مي شناخت
آن زمان كه با نه بچه و خانمش يعني يازده نفره در اتاقي نه متري زندگي مي كردند و  به گذشته اشاره ميكرد
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به اعتقاد حاج محمد با اجراي اصالحات ارضي وضع مردم بهتر شد و پس از پيروزي انقالب .خوش بودند
دارد  پير روشن ضمير ما از كم توجهي به كشاورزي گله دارد موبايل.اسالمي نيز معنويت زيادتر گرديد
وضع كشاورزي را برهمان منوال گذشته مي داند و گندم كاري طالب آباد و .وفرزندانش اينترنت و تلگرام دارند

  .ري را مي ستايد

  
  حاج محمد ميرزامحمد ازمطلعين و معتمدين روستاي طالب آباد تصوير

  
بهسازي در روستاهاي مورد آب لوله كشي،برق، مدرسه ابتدايي تا دبيرستان،جاده آسفالت و طرح هادي و 

مطالعه و كشت گلخانه ايي نمايكر تفاوت ماهيتي با روستا هاي كوهستاني واقع در تپه ماهورهاي زاگرس 
دسترسي به موبايل عموميت داشت و اغلب جوانان دانشجو با تلگرام و واتساب آشنايي داشتند و يا .است

  .تباطي نوين در همه امور و فعاليت هاي كشاورزي را دارندامكان استفاده از فناوري هاي ار.استفاده مي كردند
  

 آغاز راه  

و امكان انجام مطالعات ميداني در سطح پژوهشگر  ضرورت پژوهش پيمايشي پذيرفته بوددر دهه گذشته 
تحقق پذيري بيشتري داشت ولي در سال هاي اخير در پرتو محدوذيت امكانات بسياري از پژوهشگران به 
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بخانه ايي مايل شده اند؛ با اين وجود در همه پژوهش ها ي اجتماعي ارجاع به واقعيت حداقل تا مطالعات كتا
در اين مطالعه نيز با وجود امكانات .سطح اقناع نظري و يا ارزيابي مشاركتي به ويژه تحليل اعتبار معيار است

ز گرديد و روند هايي همانند بسيار محدود پس از هماهنگي اداري و برخي مقامات محلي عمليات ميداني آغا
  :موارد زير طي شدند

 مفاهيم و مفروضات ، ساختار بندي مدل نظري -

 تهيه ابزارهاي ارزيابي مشاركتي،مشاهده و عمليات ميداني -

  آغاز سفر از تهران به سوي جامعه مورد بررسي  -
 ش جهت اعتمادورود به روستا و معرفي خود دهدار و اعضاي شوراي روستا به عنوان پژوهشگر و تال -

 
  كشاورزان و مطلعين حضور در دهداري با حضور مقامات محلي،تصوير 
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  دهداري روستاي علي آباد شوان :آقاي جعفريتصوير 

  
در راستاي اهداف پژوهش و  بحث و گفتگو پيرامون مشكالت روستا و هدايت غير مستقيم صحبت ها -

 مفروضه ها

 
 عين در حسينيه روستااعالم آمادگي جهت طرح مباحث با حضور ذينفعان و مطلتصوير 
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 مراجعه به خانه بهداشت و اخذ اطالعات خانوارهاي روستايي -

  
 

 و اليه هاي سطحي پديدار تام اجتماعي شناسي مشاهده هدفمند ريخت -

 مصاحبه با بهيار پيرامون وضعيت معيشتي و بهداشتي مردم -

 و اكنونمطالب كتاب طالب آباد با واقعيت هاي اينجا  بررسي ميداني سطح انطباق -

 مشاهده گلخانه ها و مصاحبه با كشاورزان همراه با كار و فعاليت -
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  فعاالن اجتماعي و دانشجويان ساكن در روستا ريش سفيدان، مصاحبه با كارشناسان،تصوير 
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 اجراي كارگاه ارزابي مشاركتي با حضور و مشاركت تركيبي قانع كننده و پس از چندين گزينه -

 

 
 اركت كنندگانجمع بندي مطالب توسط مش -
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  توسعه و توسعه ارتباطي در جامعه روستايي -6
مدلول  اواپ ها و اوتاپ ها در كشورهاي جنوب شرق آسيا از جمله ژاپن، الئوس،تايلند، كامبوج و فليپين

دو سال ارتباطي در ديدگاه هاي . ي به اجتماعات بومي هستندكتوسعه محلي و مدل هاي نويني از توسعه مت
مدل هاي ، رات مفهومي و نظري در نظريات دولت رفاه، موج دوم انباشت سرمايه، جهان شدنياخير و با تغيي

پولساالر ونضج تئوريهاي نوين نهادگرايي، توسعه به معناي آزادي و يامعادل هويت و نهادمندي، تلقي از 
، وسعه گزينه اييتوسعه، فرهنگي تر و احتماع محور تر شده است و در بين چهار جريان عمده كنوني يعني ت

فرهنگ و ، توسعه به مثابه آگاهي، توسعه متكي بر اجتماعات محلي، توسعه رهايي بخش و پسافورديسم
و دوگانه انگاري هاي شهر و روستا؛  مفاهيم، نظرياتدر حال گسترش و ژرفش است مديريت اجتماع محلي 

تبيين و پيش بيني فرايندهاي چند اليه و  مدرن و سنتي؛روبنا و زيربنا؛ طبقه و سبك زندگي كمتر قادر به
كارآمدي و كاربرد تحليلي بر ، اصطالح جامعه محلي از اعتبار. هستند پيچيده جهان انفجاري اكنون و اينجا

اينكه كشاورزي در ايران بر اساس ترتيبات نهادي و خانوادگي در طول تاريخ سه هزارساله هويتي .خورداراست
 است در تحليل مراحل تحول در مناسبات ارباب و رعيتي و كاركرد گرايي تاريخي دهقاني و روستايي داشته

گذار از عامترين نظام بهره برداري در . يافته است ي تحليلي نيزتبلور همراه با تمركز بهره مالكانه در شهرها
ايط متحول قبل از اصالحات ارضي يعني مزارعه و مناسبات ارباب و رعيتي به خانوادگي و دهقاني در شر

. وابسته نموده است صنعتي و كشاورزي را به سطح پيشرفت حليم كنوني الزامات و گريز ناپذيري هاي توسعه
بدون آگاهي به زندگي روستائيان نمي توان برداشتي از بخش كشاورزي بدست آورد؛ و اين مهم  در كشور ما

هنرها و ، ايران خاستگاه بسياري از انديشه ها ساحت و اهميت هستي شناسنانه و تمدني دارد،جامعه روستايي
استمرار و پويايي ادبيات و زبان فارسي كه در پي استبداد ، بوده است فرهنگ ها و گهواره تمدن و شهرنشيني

سلوكيه و سلطه زبان يوناني در دربار و بازار،به محاق افتاده بود؛ عمدتا مديون جامعه روستايي  ساله 200حدود
اهميت كاركردي و نقش تاريخي جامعه روستايي ژرف .بدين دليل فارسي دري نامگذاري گرديد ايران است و

تر و گسترده تر از فرهنگ كشاورزي و عرضه مازاد توليد و نيروي انساني به بخش هاي شهري،صنعتي،هنري و 
ابداعات در در حوزه كشاورزي نيز فرآيندهاي عمقي شدن كشت،اكتشافات،اختراعات و ، تجاري بوده است

در دهه هاي اخير جهاد . كشت،فرآوري و مدنيت كاريزي مدلول سرشت هازشمندي جامعه روستايي هستند
سازندگي با اجراي يكصد و پنجاه هزار پروژه عمراني در طول دهه اول انقالب و توسعه مشاركتي در بسياري از 

مرگ و مير اطفال و افزايش برخورداريها و  كاهش، روستاها و مناطق محروم موجب ارتقاء استاندارهاي زيستي
مشاركت فعاالنه و ايثارگرانه انبوه جوانان و غيوران روستايي در دفاع مقدس و . آگاهي ها را فراهم نمود
ساختار كشاورزي ايران، . سرمايه جاودان و گشتاور بي بديل هر پيشرفت است، همراستايي با آرمان ها

 50درصد اراضي زراعي را دارند بيش از  5/38رداري كمتر از ده هكتار كه نظامهاي بهره ب. روستايي است
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بخش كشاورزي ايران نه تنها در ، درصد محصوالت كاربر را توليد مي كنند 70درصد محصوالت غذايي و 
كشاورزان،گسترش شبكه هاي افزايش انگيزش، )خانوادگي( استمرار توليد دهقاني، انتقال دانش بومي

انساني، خود كفايي و توليد غذاي طيب وابسته -توان باالي سازگاري با تحوالت و تغييرات محيطي، يآفرينكار
تكميل زنجيره ارزش، نهادينه شدن خرد جمعي حفاظت ، به جامعه روستايي است بلكه در فرآوري محصوالت

هر چند پيامد .است  از اراضي كشاورزي، منابع و چشم نوازهاي طبيعي محتاج حميت و همت جامعه روستايي
افزايش دسترسيها، بسط تامين اجتماعي و همگاني ، گسترش ارتباطات و تعامالت، فعاليت هاي توسعه محور

اي و اشاعه ميل هسته، سال، عموميت خانواده 72شدن بيمه هاي درماني موجبات افزايش اميد به زندگي به 
دند اما ناهماهنگي و ضعف ساختاري در فرايند كنوني به ارتقاء اجتماعي در بين زنان و دختران روستايي ش

توسعه روستايي و رشد كشاورزي دو روي يك سكه اند و . توسعه روستايي، بخش كشاورزي را متاثر مي كند
چنانچه در برنامه . دولت با جهت گيري نوين در پي پيشرفت همزمان و توامان روستايي و كشاورزي است

شرايط ، ل استعاليي پيشرفت روستايي و نهادينه شدن ساختاري پرداخته نشودششم به فرا روايت ها و اصو
هفت ميليون نفر در سكونت  اسف انگيز و شوربختانه جامعه روستايي كه در پديدار هاي حاشيه شدن

، به قهقرايي تر متبلور شده اندنيز  و چالش هاي فرهنگي ماكروسفالي درسلسله مراتب سكونتگاهي، هويت بي
در اين پژوهش با . دن فرايند عمقي شدن كشت و قطبي تر شدن كميت هاي جمعيتي منجر خواهد شدش

  .تحليل بيش از هشت ميليون داده به ضرورت هماهنگي و همراستايي اين دو مهم پرداخته مي شود
  
  وضعيت جامعه روستايي ايران -7

درصد در استان تهران 6و  ستان قمدرصد در ا5از  1395دامنه تغييرات ميزان جمعيت روستايي در سال 
 44، درصد در استان هرمزگان 45، درصد در استان گلستان 47درصد در استان سيستان و بلوچستان و 52تا 

  .درصد در استان كهگيلويه و بوير احمد،واستان خراسان شمالي گزارش شده است
ميليون نفر در 21به حدود  1370ميليون و ششصد هزارنفردر سال  23حجم جمعيت روستايي كشور از 

  . تنزل يافته است 1395سال 
همواره رشد مطلق جمعيت روستايي كمتر از رشد طبيعي بوده است با اين وجود تا سال  1335از سال 

به آهنگي در  1375ميزان رشد مطلق مثبت بوده استو روند رشد منفي جمعيت روستايي از سال  1370
  .يافته استتداوم  1395درهزار تا سال5حدود 

درصد  70بود و باال و بسيار باال  در سطح درصد از واحدهاي مورد بررسي13در فقط  احساس نسبي رفاه
  .خانوارهاي روستايي ارزيابي پايين و بسيار پاييني از سطح رفاه خويش داشتند
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ر در ميليون نف21به حدود  1370ميليون و ششصد هزارنفردر سال  23حجم جمعيت روستايي كشور از 
  .تنزل يافته است 1395سال 

درصد در استان تهران 6و  درصد در استان قم5از  1395دامنه تغييرات ميزان جمعيت روستايي در سال 
 44، درصد در استان هرمزگان 45، درصد در استان گلستان 47درصد در استان سيستان و بلوچستان و 52تا 

  .خراسان شمالي گزارش شده استدرصد در استان كهگيلويه و بوير احمد،واستان 
همواره رشد مطلق جمعيت روستايي كمتر از رشد طبيعي بوده است با اين وجود تا سال  1335از سال 

به آهنگي در  1375ميزان رشد مطلق مثبت بوده استو روند رشد منفي جمعيت روستايي از سال  1370
  .تداوم يافته است 1395درهزار تا سال5حدود 

تنزل يافته و 1395درصد در سال  25به 1365درصد در سال 31خانوار از  20يهاي زير فراواني آباد
از  25000براساس ميان گيري بيش از .درصد كاهش يافته است 3درصد به حدود 4نسبت جمعيتي نيز از 

  .آباديهاي كشور را شامل مي شوند
از ويژگي هاي مهم  خانوار 500تا 200درصد جمعيت روستايي در آباديهاي داراي  55تمركز بيش از 

  .جمعيت شناختي است
در طول سالهاي اخير نيز جمعيت در روستاهاي كوچك كمتر و در روستاهاي بزرگ بيشتر شده است 

  .خانوار گزارش شده است 500بيشترين تمركز و قطبي شدن در روستاهاي داراي بيش از  1395ودر سال 
نفر جمعيت واقع  500و زير  فرست در روستاهاي مهاجربالغ بر نيمي از اراضي كشاورزي روستايي 

  . است بوده
شاخص  اين. است درصد آبي بوده40مورد بررسي   هكتار زمين كشاورزي درجامعه10943077از  

شاخص تركيبي مهاجر فرستي با  درصد بوده است16جنگلي  - درصدودر كوهستاني53اي درآباديهاي جلگه
 .اردمقياس كشاورزي رابطه عكس د

 .است درصد در آباديهاي فاقد امكانات متغير بوده32برخوردار تا درصد درآباديهاي47نسبت اراضي آبي از

  .است معكوس داشته مقياس جمعيتي رابطه سرانه اراضي با
  اند روستاهاي كوچك كوچكتروروستاهاي بزرگ بزرگترشده1395تا1345در طول سالهاي

و هواي معتدل، گذارجمعيت از نقاط  ودشتي و داراي آب اي  تمركز جمعيت در روستاهاي جلگه
ميزان  آبي، كاهش   اراضي  بويژه  كشاورزي  اراضي اي، افزايش  هموار و كنار جاده  كوهستاني و پرشيب به نواحي

محصوالت تجاري   عملكرد درهكتار،افزايش كشاورزي، افزايش  توليدات كشتي، افزايش چند نظام   گسترش، آيش
  .تحقيق است از ديگر نتايج قطبي شدن  دار با عامل و همبستگي معني عمقي شدن كشت، الرفتن سطح و با
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سطح تحصيالت؛ ، تحليل واريانس تفاوت هاي معني دار در بين افراد جامعه روستايي برحسب سن،حنس
 اجتماعي و نوع شغل،ميزان پذيرش نوآوري ها؛اعتماد وجودي ؛اعتماد بين االذها ني و اعتمادنهادي؛ پايگاه 

ميزان فاصله از مراكز مبادله و احساس نياز در تحقيقات متعددي صورت گرفته و در سطح ؛ شعاع دسترسي
  . ده استشدرصد گزارش 99

عمل ، صنايع دستي يهم در بهبود فناوري ها  مجازي و جهاني اوتاپ شبكهبر اساس مشاهدات ميداني  
 نوعي عمل آوري ،بازار هاي محلي، سفالگري ،هنرهاي تجسمي ،اد غذايي، بسته بندي موگياهان داروييآوري 

كشت و نقرهطرح هاي روي نقره ، از گياهي به نام سيزال كفشوكيفمراحل توليدقارچ خواركي، توليد البسه، 
  .برنج تأثيرات بالفصل و واسطه ايي داشته و دارد ارگانيك

برخورداري خانوارها و «كه از زمينه طرح آمارگيري  بر اساس اطالعات مركز آمار ايراندر كشور ما 
ميليون خانوار ايراني در  24.30به دست آمد، از مجموع » 1394استفاده افراد از فناوري اطالعات و ارتباطات 

ها براي خانوار  اندازه اين سهم. اند ميليون خانواردر محل سكونت خود به راديو دسترسي داشته 21.4حدود 
 .درصد بوده است 86.9رصد و براي خانوار روستايي د 88.7شهري 

ميليون خانوار در محل سكونت به تلويزيون  24.1درصد معادل  99.3از كل خانوارهاي كشور حدود 
درصد بوده  98.6درصد و براي خانوار روستايي  99.6اندازه اين سهم براي خانوار شهري . اند دسترسي داشته

  .است
درصد در محل سكونت خود به تلفن ثابت يا همراه دسترسي  98.7ي معادل ميليون خانوار ايران 24
  .درصد بوده است 97و براي خانوار روستايي  99.3اند، اندازه اين سهم براي خانوار شهري معادل  داشته

درصد در محل سكونت  57.4ميليون خانوار معادل  13.9همچنين از مجموع خانوارهاي كشور حدود 
درصد در محل سكونت  55.5ميليون خانوار معادل  13.5همچنين حدود . اند دسترسي داشتهخود به رايانه 

درصد در محل سكونت به اينترنت دسترسي  33ميليون خانوار معادل  8. اند خود به اينترنت دسترسي داشته
  .كردنددرصد دسترسي به اينترنت در محل سكونت را اظهار ن 11.6ميليون خانوار معادل  2.8نداشته و 

ميليون نفر در نقاط  42.8اند كه  همراه بوده  ميليون نفر كاربر تلفن 56.6از مجموع جميعت كشور تعداد 
بين (اند، بنابراين ضريب نفوذ تلفن همراه در كشور  ميليون نفر در نقاط روستايي ساكن بوده 13.6شهري و 

  .درصد بوده است 70.8درصد و  80.5ي درصد و براي نقاط شهري و روستاي 77.9) ساله و بيشتر6افراد 
 6ميليون نفر آنان افراد  29.8اند كه  ميليون نفر كاربر رايانه بوده 30.3همچنين از مجموع جمعيت كشور 

ميليون نفر در نقاط روستايي  4.1ميليون نفر در نقاط شهري و  25.7از اين تعداد . ساله و بيشتر هستند
 48.3درصد براي نقاط شهري  41.2ساله و بيشتر  6فوذ رايانه در بين افراد اند؛ بنابراين ضريب ن ساكن بوده

  .درصد بوده است 21.4درصد و براي نقاط روستايي 
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از مجموعه  1394اطالعات مركز آمار ايران در زمينه ضريب نفوذ اينترنت نشان مي دهد در سال 
 45.3دهنده ضريب نفوذ  ه اين ميزان نشان اند ك ميليون نفر كاربر اينترنت بوده 32.8جمعيت كشور تعداد 

درصد و در نقاط  59.1در نقاط شهري ضريب نفوذ اينترنت . ساله وباالتر است 6درصدي براي جمعيت 
  .درصد است 26.6روستايي 

آهنگ رشد ارتباطات ديجيتالي در مناطق شهري و روستايي شتابان و بي سابقه شده است؛ 
 2در كشور ما تعداد تلفن هاي همراه هوشمند از  1396اواسط سال؛ اساس بررسي هاي نگارنده دربر

 .افزايش يافته است 1395ميليون دستگاه در سال  100به بيش از  1392ميليون دستگاه در سال 
ميليون كاربر  46از مرز 1396ميليون نفر و اعضاي تلگرام تا ارديبشت  40تعداد كاربران اينترنت از 

هزار  50بيش از .سرشماري جمعيت پوشش تلفن در ايران كامل استبه معناي . گذشته است
اساس بر هزار روستا داراي ارتباط ديجيتالي است 56روستاي كشو داراي تلفن ثابت است و 

شبكه هاي اجتماعي  1396سنجي ايسپا سرعت عضويت در تلگرام شتابان است و در اوايل سالنظر
به .گزارش شده است 20000عضو حدود 5000تلگرامي داري هزار و كانال هاي  200تلگرامي بيش از 

  .عبارتي ضريب نفوذ تلگرام به مراتب بيشتر از اندازه جمعيت است
  
  نتايج حاصل از مطالعات اسنادي و مطالعات اكتشافي -8

تعبير نموده است؛ در  "ظهورهستي سيال جهان اجتماعي" به شناسي آنچه نگارنده در ساحت وجود
ها،قشرهاها،اجتماعات و جوامع و در اليه هاي ژرف پديدار تام اجتماعي از ها،ماها،گروه سطوح پهنايي من

ها،روابط رسمي و سازمان ها، نهادهاي حركات مكاني و زماني عامل، شناسي و ابنيه،جمعيت شناسي ريخت
جمعي تا رواننمادها،نقش ها،ارزش ها،باورها، و ، روابط غير رسمي و آداب سنن،تعامالت كالمي، اجتماعي

گذشته هزاران در.ينده در حال گسترش و ژرفش استاجتماعي تبلور يافته و با زماني انفجاري و مقدم بر آ
سال طول مي كشيد تا يك رسم و يا ارزش اجتماعي تغييركند و يا باوري در مورد علت بيماري يا زلزله و يا 

كه در صورت ابتالء به اسهال نبايد آب نوشاند به  بسياري از نوزادان تحت اين باور.ل گرددوزمين مركزي متح
اما در شرايط متحول اينجا و اكنون بازانديشي باز انديشانه مستمر، از جا كندگي زمان و .سادگي تلف شدند

نهادتخصصي از جمله وِيژگي هايي  ملكيت،كاهش خطر و افزايش احتمال خطر،گذار از اعتماد سنت به اعتماد
شبكه هاي مجازي به مثابه يكي از .يافتگي و تغييرپذيري در هستي اجتماعي داللت دارندهستندكه بر تغيير 

ابزارهاي هستي نوين اجتماعي موجبات گذار از خاص گرايي به عام گرايي؛ از منزلت مكتسب به پايگاه 
پذيري  از كنش احساسي به عقالنيت،از همبستگي مكانيكي به همبستگي ارگانيكي؛از روحيه تقليد؛ مكتسب
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روستائيان جهت بازسازي مساكن و  .به كنجكاوي و انتخاب ؛از نوسازي استاندارد به تنوع فرهنگي شده اند
اعم از سيستم هاي (و پزشكي،ابزارها و ادوات فعاليت كشاورزي هاي بهداشت محيطشيوه، شيوه هاي معماري

مدل )گلخانه،بذور پربازده،فراوري شيرآبياري، تأمين نهاده ها،آگاهي از شيوه هاي نوين آفت كشي،كشت 
وسايل ) مشاهده طرز آراستگي سروصورت جوانان روستايي(ها،شيوه هاي مدرن پيرايش و آرايشلباس

بيان خواسته ها و مشكالت مبتالبه،گذشته تاريخي از كانال هايي مانند ، منزل،تعامالت خانوادگي و اجتماعي
به مجموعه دانش و ابزار و شيوه كاربرد شامل شبكه هاي مجازي نيز فناوري به مثا.تلگرام استفاده مي كنند

  .مي شود
  
  كاركردهاي اجتماعي شيكه هاي مجازي -8-1

  گذاري فايل هاي فوري، ويدئو، اشتراك ميل، پيام نويسي، اي مانند چت، وبالگ: ارايه خدمات .1
هاي اجتماعي با تكيه  ع گروهاانو مانسا و دوستانبا امكان يافتن ساخت پايگاه داده از كاربران امكان  .2

   اتبر اشتراك
  آزاد و بدون هزينهمفيديت  .3
  هاي جديد براساس نظرات كاربران اضافه كردن ويژگيپويايي و امكان  .4
  .حفظ حريم خصوصي جهت اجازه دادن به كاربران براي دسترسي تنظيم قوانين .5
   با عاليق مشتركاد غريبه يا اي براي مالقات كردن با افر فراهم كردن زمينه .6
  تبليغات هدفمند اينترنتي .7
  آگاهي بخشي و اطالع رساني .8
   سرعت در انتقاد پيام .9

  ترويج نوآوري ها و ابتكارات .10
  ايجاد عاليق و ذوايق مشترك .11
  گسترش توانش زباني  .12
  تقويت تعامالت متقابل .13
  ارضاء حس كنجكاوي بشر .14
 هاتأمين خواسته  .15
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  برتري هاي شبكه مجازي - 8-2
  آزادانه اخبار و اطالعات، افزايش قدرت تحليل و تقويت روحيه انتقادي عانتشار و تسري .1
  هاي مختلف با افراد و جوامع و فرهنگ سياسيامكان عبور از مرزهاي جغرافيايي و  .2
  گيري و تقويت خرد جمعي شكل .3
  هاي ديگران نايي با افكار و سليقهها به صورت آزادانه و آش امكان بيان ايده .4
  رتباط مجازي مستمر با دوستان و آشنايانا .5
  هاي انساني و اخالقي در عرصه جهاني تبليغ و توسعه ارزش .6
  سازي بسياري از امكانات اينترنتي و وبي  يكپارچه .7
  هاي مفيد اجتماعي توسعه مشاركت .8
  و يادگيري افزايش سرعت در فرآيند آموزش .9

  سادگي و سهولت در يادگيري شيوه استفاده .10
  سب با عادات انساني و سليقه انتخابتنا .11
  براي هر كاربر امكان ذخيره تصاوير، متن،صدا .12
  )خواص فالن دآرو يا آدرس بهمان كافي شاپ(دستيابي آسان و سريع به شناخت در هر زمينه ايي .13
  تكوين خصلت هاي شبكه ايي در فردنوعي از اجتماعي شدن،فرهنگ پذيري و  .14
  راهي نو جهت انتقال ميراث فرهنگي و دانش به نسل هاي آينده .15
 كمك به تحقق شعار گفتگوي تمدن ها و فرهنگ ها .16

پويايي الگويي، وفاق پراكماتيستي،تحقق پذيري اهداف و سازگاري گروهي در بلند مدت نهادينه 
 .زي مانند شبكه هاي اجتماعي واقعي آسيب ها و تهديدهايي دارندالبته شبكه هاي اجتماعي مجا .شوند مي

هرپديده اجتماعي راه حل اجتماعي دارد و سازوكارهاي تعديل آسيب ها و تبديل تهديد به فرصت در بستر 
دامن زدن به هويت هاي انحصاري و قومي،اختالفات فرقه ايي و .روابط و ساخت اجتماعي امكان پذير است

نگراني و دلهره و همچنين شايعه و اخبار نا درست در اين كانال ها ، حساسات، ايجاد ترستحريك ا مذهبي،
  .مشاهده شده است

هاي به كار رفته در  ها و سيستم ها، فرايندها، ابزارها، روش دانششبكه هاي اجتماعي مجازي در گسترش 
  .در جامعه روستايي موثر هستندمحصوالت و ارائه خدمات و استفاده ساخت 

  است سطح استفاده از شبكه هاي اجتماعي مجازي در بين زنان روستايي بيشتر از مردان
  هرچه فاصله روستاها از مراكز خدماتي و شهر ها كمتر باشد استفاده از شبكه هاي مجازي بيشتر است

  



  30 ييروستاجامعهدريفناورتوسعه در يمجاز يها شبكه توسعهآثار
 

  مدل مطلوب شبكه اجتماعي مجازي -8-3

  :هشت ويژگي داشته باشد دسترسي به شبكه ايي كه
 يمن باشدصدرصد ا .1

 ارزان و در دسترس باشد .2

 به سهولت قابل استفاد باشد .3

 سريع و بهنگام باشد .4

 مطمئن و مورد اعتماد باشد .5

 محتوايي كاربردي داشته باشد .6

 به نيازهاي مخاطب پاسخ دهد .7

 بارمنفي نداشته باش .8

  .عامالن جامعه روستايي است كمال مطلوب
در .دار استي هاي سني و بين جنسيت معن تفاوت بين مناطق شهري و روستايي و بين گروه )الف

  .روستاهاي مورد بررسي زنان بيشتر از مردان از موبايل هاي هوشمند استفاده مي كردند
اهالي طايفه  عموميت يافته است استفاده از شبكه هاي اجتماعي در مناطق روستايي مورد بررسي) ب

يكي از رسوم .به ابتكارات جديدي پرداخته است تلگرام كانالبا تشكيل بيژنوند كه در شهر زندگي مي كنند 
همانا چاپ اعالميه هاي شب هفت،چهلم و سالگرد و نصب آن بر درب منازل خويشاوندان و افرادجهت شركت 

در در مراسم بود ولي با استفاده از تلگرام ديگر نيازي به چاپ صدها برگ و صرف وقت و هزينه هاي نصب 
نمونه ديگر به اشتراك گذاشتن سازوكارهاي نوسازي منازل روستايي و جمع .اقصي نقاط شهر كرمانشاه نيست

هاي اضافي وياجا يخي يونوليت هايروش تهيه چسب با استفاده از .آوري كمك جه بازسازي مسجد بود
مه بسياري از اشعارمحلي و به نمايش كلو همچنين د.مستعمل و بنزين،درست كردن چيپس سيب درختي،

اين كانال در جمع آوري و ارسال كمك هاي مردمي به آسيب ديدگان زلزله .رزگان قوم بودگذاشتن تصاير ب
  .كرمانشاه نيز كاركرد مثبتي دارد

  گذار از فناوري هاي چاپي به تصويري )ج
  اطالع رساني حضوري وتلفني به شبكه ايي گذار از  )د
  آگاهي،دانش و مهارتگذار از فنĤوريهاي سنتي انتقال )ـه
نقاشي كردن ، شيوه و فناوريهاي سنتي تبليغي و ترويجي مانند چاپ رنگي پيام هاي بهداشتيگذار از  )و

  به روش هاي مجازي پيام هاي آبخيزداري بر ديوار خانه هاي روستايي
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مزرعه به روش هاي هوشمند و  پر هزينه و كمتر هوشمند كنترل كشت وگذار از فناوري هاي  )ز
   هزينه مجازي كم

مرغداران وبنكداران ايران جهت  ز شبكه هاي مجازي از جمله كانال تلگرامي و تخصصياستفاده ا )ح
تا لحظه موفق ترين استان كشور در كنترل آنفلونزاي پرندگان :اطالع از وضعيت سالمت و خوراك وبازار مرغ 

و كارآمد مانع است كه با استفاده از فناوري ها و اقدامات به موقع سمنان استان ) 1396بهمن ماه (نگارش 
  .آلودگي مرغان تخمگذار شده است

طرز ، آرايش به روز مدل هايسبك زندگي شهري، هويت جوان سفيد پوست طبقه متوسط تهراني،) ط
  .انتخاب كفش و شيوه تهيه جهيزيه و برگزاري مراسم عقد و عروسي شبيه تهران است، لباس

 .هاي روستاهاي مورد بررسي نفوذ كرده اندشبكه هاي اجتماعي مجازي در همه قلمروهاو ساخت ) ي
  .داراي معيار هاي زير باشد به مراتب بيشتر است البته پذير و نفوذ شبكه هايي كه

  ارتباط افرداد باهمديگر آسان تر است )الف
  ن تري جهت دسترسي افراد به اطالعات دارندامكان آسا )ب
  دسترسي به اطالعات بيشتر و اسان تر است )ج
  نترل دولت و نهاد هاي كنترلي باشندخارج از ك )د
  مردم روستايي را با جهان هاي جديدتر و مدرن تري آشنا كنند )ـه
  .امكان آگاهي از حال و احوال اهالي روستا به ويژه خويشان را فرهم كند) و
  به ايجاد شغل و حذف واسطه ها كمك كند )ز
  از هرلحاظ امنيت داشته باشند) ح
  ايت كندحريم هاي اخالقي را رع) ط
  صداقت و احترام و به ويژه صحت مطالب محرزباشد) ي
  سودمند و كم هزينه باشد )ك

  .از اقبال بيشتر برخوردار است
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  منابع -9
روستايي و توسعه كشاورزي در برنامه  ضرورت همراستايي پيشرفت") 1393(ابراهيم پور، محسن .1

  دار روستايي در برنامه ششم،دانشگاه تهرانتهران، همايش ملي چشم انداز توسعه پاي، "ششم
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