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چکیده
فناوری اطالعات به صورت فراگیر در حال ایجاد انقالبی نوین است که اهمیت آن از انقالب صنعتی کمتر
نیست،این تحقیق به بررسی (نقش  ICTدر جلب مشارکت جوامع محلی) در روستای لیوان شرقی،شهرستان
بندر گز،استان گلستانکی پردازد که در چارچوب روش توصیفی  -پیمایشی انجام شده است که در این پژوهش
ایتدا از روش مصاحبه و سپس از روش مردم نگاری مجازی ،به صورت حضور آنالین در شبکه ارتباط جمعی
حامیان جنگل روستای لیوان و رصد فعالیت های گروه استفاده شد که نتایج آن عمده مسایلی که در این شبکه
مطرح می شود پیرامون چه مباحثی بوده و تا چه اندازه این فضا در آگاهی و اطالع رسانی اعضا نقش موثری
داشته است ارزیابی ها نشان میدهد که نمونه مورد مطالعه افزایش مهارتهای ارتباطی،مشارکت و آگاهی خود
را در استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات مـرتبط میدانند .این اطالعات میتواند در حوزه محیطی ،
اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی و دیگـرمسائل بـروز نمایـد  .توسعه فناوری اطالعات از این جهت از اهمیت
ویژهای برخوردار است که میتواند ضمن افزایش مهارتها و توانمنـدی هـا  ،سطح بهره وری و رفاه را باال ببرد
و همچنین با افزایش آگاهی و دسترسی ،به اطالعات ؛دانش محیطی را ارتقـا دهد .همچنین شبکه اجتماعی که
به واسطه وجود  ictمی باشد.
واژگان کلیدی :نقش  ،ICTتکنولوژی ،مشارکت جوامع محلی،گلستان
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مقدمه

تکنولوژی اطالعات و ارتباطات)  (ICTیکی از ظرفیتهای اصلی به منظور رشد اقتصادی و اجتماعی محسـوب
مـی شـود  .مالهوترا () 2001اذعان دارد که کاربردها و فواید مستقیم و غیر مستقیم به کارگیری ICTدر توسعه
روستایی به قـدری بـا اهمیت است که از آن به عنوان "انفورماتیک روستایی" یاد میکنند  ICTهم بر شرایط
اقتصـادی در ر وسـتاها تأثیرگـذار است و هم بر شرایط اجتماعی .رابطه مستقیم توسعه فناوری اطالعات و
شرایط اقتصادی بارها از سوی محققـین مختلـف مورد تأیید قرار گرفته است .در حوزه اجتماعی نیز دامنه
ICTدر زمینه هایی نظیـر تولیـد اجتمـاعی ،مصـرف اجتمـاعی ،خدمات اجتماعی و زمینه های دیگر رسیده
است )(Chariar&Malhotra.2009 :216به زعم بسیاری از کارشناسان ،توسعه پایدار و مشارکت جوامع
محلی تنها زمانی امکانپذیر اسـت کـه مقولـه فنـاوری اطالعـات بـه حـداقلی از توسعه دست یافته باشد.
توسعه فناوری اطالعات مقدمه ای است به منظور بهبود و ارتقـای روابـط "شـهروندان بـا دولـت" و
"شهروندان با شهروندان" که میتواند به بهبود روابط دولت با شـهروندان و روسـتاییان منجـر گـردد .همچنـین
فنـاوری اطالعات ،نحوه پردازش ،ذخیره و ارائه اطالعات را به شیوهای الکترونیکی فراهم میسازد به طوری
که امکان دستیابی بـه هرگونه اطالعات اعم از اخبار ،سرگرمی ،ارتباطات بین فردی،اطالعات آموزشی ،و امثـال
آن برای کـاربر میسـر مـی گـردد ). ( Sharma.2011 :187درك تـأثیر فنـاوری اطالعـات و ارتباطـات
بـر جلب مشارکت  ،حساسیتهای محلی و مساله پایداری ،نقطه کانونی موضوعی است که میشل گورشتاین
آن را اجتماع انفورماتیک مینامد و در محتوای توسعه روستایی اشاره میکند که دسترسی به این فناوری ها
میتواند مجموعه ای از منابع و ابزارهـا را بـرای حیات اجتماعی و فردی فراهم سازد تا از این ابزارها برای
رسیدن به اهدافشان استفاده کنند )ازکیا.(406: 1387 ،فناوری اطّالعات و ارتباطات تأثیرات مهمّی از منظر تقویت
بهزیستی اجتماعی ،ارتباطات اجتماعی ،ادغام اجتماعی و مشارکت اجتماعی (پورنزا )، 166 ،در زمینه ی
روانشناختی به ارتقای خلّاقیّت ،ابتکار ،بهبود انگیزش و اعتماد به نفس (سیمز )166 ،در زمینه ی محیطی به
مساعدت در محافظت از منابع طبیعی پایه و کاهش مخاطرات طبیعی (راجو و را )، 1666 ،در زمینه ی رفتاری
به بهبود وضعیّت مهارتهای فنّی و مدیریّتی ،مهارت برقراری روابط انسانی و مبادله ی اطالعات و دانش(مازور
 )1669 ،و در زمینه ی کالبدی به بهبود زیرساختها (ملکی ) 1663 ،میتوان اشاره کرد.مهمترین مثال برای حوزه
ی عمومیاینترنت امکان شکل گیری اجتماعات مجازی است؛ که با ایجاد شبکه های روابط اجتماعی به بحث
و گفتگوی اینترنتی و تعامل با هم میپردازند (پاپا چارسی2004؛ص )384و نظر" راین گلد دارای اجزاء زیر
میباشد ( گاتیکر ،2001،ص)168
الف )روابط بین فردی که شبکه  .اجتماعی را می سازد
ب )دسترسی آسان و آزاد جهت دسترسی به اجتماع.
پ )تقویت حس همکاری و مشارکت
ت )دیالوگ ؛باز خورد و تقسیم جزئیات.
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بیان مساله:

فناوری اطالعات به صورت فراگیر در حال ایجاد انقالبی نوین است که اهمیت آن از انقالب صنعتی کمتر
نیست  .عرصه تأثیرگذاری این فناوری تنها به جوامع یا محیط های شهری منحصر و محدود نمی شود بلکه
دامنه آن در عصر ارتباطات حتی  ،دوردست ترین مناطق روستایی را نیز در بر می گیرد.به پشتوانه ابزارهای
) ( ICTمی توان بسیاری از نیازهای جامعه را برطرف نمودو حرکت آن را به سوی توسعه پایدار مهیا ساخت.از
جمله نیاز های جوامع و علی الخصوص جوامع روستایی ،افزایش آگاهی و سطح آموزش به منظور ارتقای
مشارکت پذیری ،دسترسی به منابع و منافع به منظور توانمند سازی اجتماعی و نیز استفاده از ظرفیت های
موجود محلی با شکل گیری و ایجاد نهادهای محلی در امر توسعه و به ویژه در مسائل زیست محیطی و حفظ
منابع طبیعی می باشد.
به باور صاحبنظران ،افزایش میزان برقراری ارتباطات و تعامل در میان افراد ،نقش بهسزایی در سالمت روانی
افراد جامعه و افزایش سطح آگاهی های اجتماعی ایفا میکند .این امر بیانگر تأثیرات سازندهی گسترش و نفوذ
فناوریهای اطالعاتی و ارتباطاتی در افزایش میزان اطالعات و آگاهی شهروندان جوامع ،به منزله ی یکی از
عوامل مهمّ توسعه ی اجتماعی و تشکیل نهاد های محلی است( .پیراننژاد و همکاران)9 : 311 ،مطالعات نشان
میدهد فناوریاطالعاتی و ارتباطی به دلیل باال بردن میزان ارتباطات جوامع روستایی و ایجاد شبکه های اجتماعی،
بر میزان تعامالت افرادِ ساکن در مناطق روستایی افزوده و بستر الزم را برای تحقّق توسعه ی اجتماعی و
مشارکت و توانمندی جوامع مجلی فراهم کرده است (پیراننژاد)16 ،طی چند سال گذشته ،در نواحی روستایی
شهرستان مشگینشهر اتّفاقات و مسائلی نظیر تمایل به عضویّت در نهادها و تشکّلهای مردمی ،افزایش انسجام
اجتماعی ،باال رفتن شاخصهای کیفیّت زندگی ، ،مشارکت اجتماعی و افزایش میزان مسؤولیّت پذیری ،روی
داده که بیانگر باال رفتن شاخصهای توسعه ی اجتماعی در روستای لیوان شرقی است.
از این رو هدف پژوهش حاضر ،تاثیر فن آوری اطالعات و ارتباطات را در تشکیل جوامع محلی و حفظ منابع
طبیعی می باشد .روستای لیوان شرقی واقع در شهرستان بندر گز ،با سابقه تمدنی و سرزمینی  800ساله دارای
مناطق بکر جنگلی و از جمله منطقه ای تحت عنوان جنگل نرگسی لیوان می باشد.با استفاده و به واسطه فن
آوری اطالعات در مرحله اول گروه تلگرامی تحت عنوان" :گروه حامیان جنگل نرگسی دهستان لیوان" توسط
چند تن از جوانان خوش فکر مقیم روستا شکل گرفت و در مدت کوتاهی با دعوت از دیگر لیوانی های ساکن
در سایر شهرها و حتی درخارج از کشور به بیش از  800نفر در عضویت این گروه ،سبب ساز تبادل اطالعات
و دسترسی به منابع ،موجبات افزایش آگاهی روستاییان را فراهم کرده و به مرور زمان در مدت کوتاهی یک
نهاد محلی با حس تعلق خاطربیشتر به روستا و منابع طبیعی خود ،حس مشارکت و توانمندی ایجاد شد .
پیشینه تحقیق:

جاللی ( )1382به عنوان یکی از پیشروان ایجاد مراکز فناوری اطالعات و ارتباطات روستایی در کشور ،پژوهشی
را در روستای قرن آباد شهرستان گرگان اجرا نموده است که به عنوان پایلوت اولیه از اهمیت به سزایی
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برخوردار است . .مرکز جامع خدمات کاربردی فناوری اطالعات و ارتباطات روستایی قرن آباد با چشم انداز
توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی با بهره گیری از دستاوردهای فناوری اطالعات و ارتباطات و خودیاری
روستائیان احداث گردید این مرکز کلیه سازمان های دولتی خدمات را به صورت یکپارچه به روستائیان ارائه
می کند ونقطه اتصال روستائیان با رویکرد دولت الکترونیک محسوب می شود .عالوه بر آن این مرکز،محلی
برای دسترسی روستائیان به آموزش و های مجازی ،کتابخانه مجازی ،تجارت الکترونیکی ،بانکداری الکترونیکی
سایر خدمات جدید رایانه است .مرکز جامع روستایی آباد یک پایلوت ملی است و مقرر است تحت فعالیت
نظارت و سرپرستی یک گروه پژوهشی ،فعالیت ها یآن ارزیابی شود تا نقاط قوت و ضعف آن در پروژه های
آتی کشور لحاظ گردد.
عالوه بر اهمیت بحث در نظر پژوهشگران دانشگاهی ،در میان دست اندرکاران اجرایی نیز به اهمیتفناوری
اطالعات و ارتباطات پی برده شده و طرح های گوناگونی در دست اقدام است از جمله .مهمترین این طرح
ها می توان به تهیه« سند راهبردی توسعه فناوری اطالعات وارتباطات کشور » و تهیه « سند راهبردی فناوری
اطالعات ارتباطات روستایی کشور» اشاره کرد  1382: 85-79(.جاللی و همکاران) ،همچنین به تاسیس پایگاه
های اینترنتی در روستاها می توان اشاره کرد که از مهمترین آنها قرن آباد و شاهکوه و لیوان شرقی است.
در این پایگاه ها خدمات متنوع آموزشی  ،اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و دو لتی به روستاییان ارائه می
شود(.همایش کاربرد فن آوری اطالعات و ارتباطات در روستا ؛.)1382
لییه( )2007در مطالعه خود تحت عنوان « رسانه های گروهی ،فرهنﮓ و جامعه» که اختصاص به مقایسه
ماهییت مصرف کنندگان جوان از اینترنت در روستاهای فنالند و برزیل دارد،به نتایج قابل توجهی دست یافته
است . .بر اساس یافته های مطالعه در روستاهای کشور فنالند دسترسی فن آوری اطالعات و ارتباطات بسیار
گسترده است.نتایج نشان می دهد که نگرش ها در مورد استفاده از فن آوری اطالعات و ارتباطات در هر دو
طیف جوانان روستایی مثبت و مشابه است و در هر دو جامعه وابستگی باالیی بین نگرش ها و عقاید افراد و
ماهیت استفاده از این فن آوری مشاهده شده است .در برزیل سطوح آموزش برای استفاده از فناوری اطالعات
و ارتباطات باالست در فنالند جوانان روستایی بسیار توانمندتر از برزیل مشاهده شده اند  .با توجه به این
مطالعه که در روستاهای حومه ریودوژانیر و هیلسینکی پایتخت های این دو کشور به انجام رسیده است؛زمینه
های فرهنگی و اجتماعی در نحوه استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات و هچمنین ماهیت استفاده که ریشه
در فرهنﮓ جوامع دارد باعث توانمندتر شدن جامعه جوانان روستایی در فنالند نسبت به جوانان روستایی برزیل
تلقی شده است.
استانا بی .مارتین ()1999در تحقیقی تحت عنوان «بررسی تأثیرات فناوری اطالعـات بـر رونـد اشـتغال » بـه
بررسی تأثیرات به کارگیری و گسترش فناوری اطالعات در شهرها و روستاها پرداخته است .مارتین با بررسی
مناطقی کـه فناوری اطالعات در آنجا بیشتر توسعه یافته است ،به مطالعه وضعیت اشتغال و نـرخ بیکـاری در
ایـن منـاطق مـی پـردازد  .نتایج کار ای ن محقق نشان میدهد که افرادی که در شهرها به اینترنت و فناوری
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اطالعات دسترسی کامل دارنـد  ،از شـانس بیشتری در بدست آوردن شغل برخوردارند .در روستاها نیز این
مطلب صحت دارد ،با ایـن تفـاوت کـه فنـاوری اطالعـات بیشتر به کسب شغل در حوزهها و زمینه های
خاصی منجر می گردد .در واقع فناوری اطالعات به افراد (چه در روسـتا چـه در شهرها) کمک میکند تا زمینهای
برای کسب مشاغل بهتر در همان زمینه ها فراهم کنند .تـافلر نیـز معتقـد اسـت کـه حضور فناوری های جدید
در خانه و به دنبال آن انجام کارها درخانه ،میتواند برای جامعه محلی ثبات بیشتری بـه همـراه آورد .این امر
باعث میشود تا تحرك اجتماعی ،فشار عصبی ناشی ازآن و روابط گذرا و سطحی میـان افـراد کمتـر شـود و
افراد مشارکت بیشتر در جامعه محلی پیدا کنند (فتحی و مطلق). 124: 1389 ،
مالهوترا ،چـاریر و ایواراسان ()2009صورت پذیرفت بر تأثیرات مثبت فناوری اطالعات در کاهش نرخ
مهاجرت تاکیـد شـد  .در ایـن تحقیق که با موضوع «نقش  ICTبر توسعه روستایی» و در کشور هند به انجام
رسـید  ،بـر ایـن موضـوع تأ کیـد شـد کـه فناوری اطالعات در بلندمدت میتواند بر کاهش مهاجرت از
روستاها به شهرها ،کمک نماید .اگر چه در کوتاه مدت ممکن است تأثیرات منفی بر نرخ مهاجرت داشته باشد.
پاروین شـارما( )2011در تحقیقی با عنوان «تـأثیرات گسترش فناوری اطالعات بر توسعه اقتصادی روستاها»
به انجام رسید .این تحقیق کـه توسـط بـه انجـام رسید،به نتایج قابل توجهی منجر گردید .از دیدگاه این محقق
که با انتخـاب ده هـا روسـتای دور افتـاده در کشـور هنـد و بررسی آنها ،ارائه شده است ،فناوری اطالعات
به عنوان یک عامل تحول برانگیز در روسـتاها مطـرح مـی گـردد کـه نقـش مستقیمی بر رشد آگاهی های
جمعی و دانش کاربردی دارد .همچنین به شکل قابل توجهی بـر توسـعه کشـاورزی ،رونـق کسب و کار،
فروش محصوالت و روابط بین روستایی موثر بوده است .در واقع ،فناوری اطالعـات بـا فـراهم سـاختن جنبـه
های رفاهی بیشتر درست بوده است موجبات رشد دانشهای عمـومی و بهبـود وضـعیت کـاری را فـراهم آورد
و بـه ایـن ترتیب ،موجب کاهش نرخ مهاجرت گردد.
مونتیانو ()2009در تحقیقی با عنوان «جنبـه هـای به کارگیری فناوری اطالعات بر توسعه روستایی» توسط
به انجام رسـید  .در ایـن تحقیـق  ،تـأثیرات بـه کـارگ یری فناوریاطالعات بر جنبه های اجتماعی ،سیاسی و
اقتصادی پرداخته میشود .در این تحقیق ابتدا به وضـعیت دسترسـی بـه اینترنت در شهرها و روستاها پرداخته
میشود و با اذعان به این نکته که تفاوت چشمگیری میان دسترسی به اینترنـت در این دو حوزه وجود دارد ،به
بررسی روستاهایی میپردازد که اخیراً وضعیت دسترسی به اینترنت در آنها ارتقا یافتـه اسـت .نتایج نشان میدهد،
این ترنت و استفاده از آن ،رابطه معناداری با افزایش سطح استانداردهای اجتماعی و توسـعه اقتصـادی دارد .هم
چنین از لحاظ سیاسی ،تاثیر قابل توجهی بر رضایت عمومی خواهد داشت.
نعمتی( )1389در رساله دکتری خود تحت عنوان« تحلیل اثرات اقتصادی و اجتماعی فناوری اطالعات و
ارتباطات روستایی» بخش مرکزی شهرستان گرگان که در دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران به انجام رسیده
است  .به نتایج جالبی دست یافته اند بررسی وی نشان داده است که در بخش مرکزی شهرستان گرگان،
فناوری های نوین اطالعاتی و ارتباطی باعث ارتقای زندگی روستائیان در ابعاد اقتصادی و اجتماعی در سه
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حوزه آگاهی ،نگرش و مهارت و فعالیت شده است  .در این ارتباط تفاوت معنی داری سطح شاخﺺ های
اقتصادی و اجتماعی در دو گروه کاربران فناوری اطالعات و ارتباطات و غیر کاربران به نوعی تایید کننده این
موضوع است  .از طرفی سطح کاربرد و میزان تاثیرات فناوری اطالعات و ارتباطات بر روستائیان ،تحت تاثیر
عواملی از جمله شیوه های دسترسی و نیز متغیرهای زمینه ای چون؛ سن ،جنس و شغل است .یکی از نتایج
مهم این رساله ،تایید وجود شکاف اطالعاتی است  .رساله مدل نهایی پژوهش را در چهار محور جامعه
اطالعاتی روستایی جمع کرده است .زیرساخت این چهار حوزه عبارتند از زیرساخت هایفناوری اطالعات
و ارتباطات ،کاهش دامنه و ابعاد شکاف اطالعاتی ،دسترسی آزاد به اطالعات وارتیاطات روستایی و توسعه
کاربردهای فناوری اطالعات و ارتباطات  .در نهایت چنین نتیجه گیری شده است که فناوری مذکور موجب
ارتقای زندگی روستائیان از نظرشاخﺺ های اقتصادی و اجتماعی در حوزه های مختلف شده است  .این
تاثیرات سبب شده که وضعیت کاربران از غیرکاربران متفاوت و بهتر باشد  .این سطح بهبود نیز ارتباط مستقیمی
با متغیرهای زمینه ای نشان داده است .از طرفی فناوری مذکور موجبات افزایش شکاف اطالعاتی میان گروه
های کاربر های و غیر کاربر شده است  .ایجاد شکاف نیز به عنوان بخشی از ماهیت فناوری های اطالعاتی
و ارتباطی نوین مطرح شده است.
مبانی نظری

توسعه ی اجتماعی عبارت است از فرایند انتقال ساختارهای اجتماعی برای ارتقای توانمندیهای یک اجتماع در
نیل به آرمانها و اهداف خود)سیرامی( 1669 ،تأکید و تمرکز بر کنش و واکنشهای انسانی ،نهادها و روابط
اجتماعی با یکدیگر (پیران )، 373 ،تقویت جامعه ی مدنی(جانستون )2019 ،مدّ نظر قرار گرفتن تغییر کلّی
جامعه و تأکید بر بهبود شیوه ی زندگی ،ارزیابی جریانها و تحوالت جامع اجتماعی (ازکیا)، 39 : 381 ،اثرگذاری
اعضای جامعه بر تصمیمات مؤثّر بر زندگی خود (کوزما )1669 ،تکامل اجتماعی و ارتقای شاخصهای رفاه
اجتماعی(موسایی )1377 ،بهزیستی مادّی و اجتماعی مردم در همه ی سطوح (استس و ریچارد166 ( ،و ایجاد
تغییرات در محیط زندگی با مشارکت همه ی افراد جامعه )وایست(387 ،
توسعه ی اجتماعی از طریق مشارکت مردم تا باالترین حدّ ممکن در تعیین اهداف و نتایج توسعه دنبال میشود
)فیروزآبادی و همکاران). 26 : 316 ،عالوه بر این ،اهداف توسعه ی اجتماعی آزادی ،امنیّت ،برابری ،عدالت،
صلح ،انسجام ،وحدت و تکامل معنوی است .همچنین بر اساس سند کپنهاك ،هدف نهایی توسعه ی اجتماعی
,ومشارکت بهبود کیفیّت زندگی مردم در سراسر جهان است (لطیفی و دادوندی ).73 : 316 ،در مجموع ،برخی
از مهمترین اهداف توسعه ی اجتماعی عبارت است از :مردم ساالری مشارکتی ،توانمندسازی و تقویت نهادهای
مدنی ،حلّ تعارضات اجتماعی ،دسترسی همگانی و بدون تبعیض به خدمات اجتماعی ،آسایش و امنیّت فیزیکی
و روانی و توسعه ی انسانی (حیدری ساربان.)311 ،
واکاوی اسناد و مدارك نشان میدهد برخی پژوهشگران ،اهمّیّت و ضرورت فناوری اطّالعات و ارتباطات را با
توجّه به کارکردها و خدمات ارائه شده از سوی آن ،در نواحی روستایی تشریح کرده و مواردی همچون توسعه
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ی اجتماعی ،افزایش قدرت تصمیم گیری روستاییان ،گسترش ترویج روستایی ،گسترش بازارهای محلّی و
روستایی ،افزایش آگاهی و دانش محیطی ،تمرکززدایی و امکان کار از راه دور را به عنوان کارکردهای مهمّ
فناوری اطّالعات و ارتباطات روستایی برشمرده اند(قلینیا.)1 : 1377 ،
نظریه ها

فناوری اطالعات ICT
از آنجایی که پی آمد اصلی توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات دسترسی و استفاده بیشتر از اطالعات است،
 ,ILOلذا بیشترین تاثیر این فناوری در مکان هایی است که میزان دسترسی و استفاده از آن پایین
است(.)2001،24
از نشانه های جایگاه با اهمیت فناوری اطالعات و ارتباطات در جهان و نقش آن در توسعه این است که روزانه
 150نفر بر کاربران اینترنت افزوده میشود و تعداد  220میلیون سخت افزار برای ارتباط شبکه ای در جهان
مورد استفاده استفاده قرارمی گیرد (رحیمی .)57 :1387
شالوده های عمومی و کلی فناوری اطالعات و ارتباطات برای نخستین بار توسط سازمان ملل متحد تدوین و
منتشر شد .این شاخﺺ ها به منظور ایجاد فرصت های آموزش الکترونیکی با بکارگیری فناوری های رایانه
ای پایه نهاده شدند (.) Machado, 2007: 72– 82
هسته های ابتکار همان ارتباطات ،هم کنشی ها ،روابط و توسعه نهادهای مختلف ،اما وابسته به یکدیگر نظیر
آموزش ،تحقیق و توسعه ،صنایع،مؤسسات مالی و خدماتی پشتیبان برای تشکیل چرخه ای پویا از نوآوری و
کارآفرینی هستند .شبکه های نوآوری ،زنجیره ارزشی را شکل می دهد که پشتیبان و تقویت کننده هر یک از
اجزای سیستم در مسیر توسعه نوآوری های نوین و فنّاوری های جدید است (شمس.)74 – 97 :1387 ،
درك تاثیر  ICTبر توسعه روستایی  ،حساسیت های محلی و مساله پایداری  ،نقطه کانونی موضوعی است
که میشل گورشتاین آن را اجتماع انفورماتیک می نامد و در محتوای توسعه روستایی اشاره می کند که دسترسی
به  ICTمی تواند مجموعه ای از منابع و ابزارها را برای حیات اجتماعی و فردی فراهم سازد تا ابزارها و
منابع برای رسیدن به اهدافشان استفاده کنند  (.ازکیا  ، ) 46 : 1387 ،همچنین می توان از  ICTدر بازیابی
اجتماعات تعبیر نمود  ،بازیابی مفهومی است که توسط" اسکات لش" مطرح شد و امروزه بسیاری از دولت ها
در تالش هستند راهی برای پیوند و ارتباط از دست رفته پیدا کنند و بازسازی این امر به زیر ساختارهای
فناوری اطالعات و ارتباطات به عنوان ابزار اصلی پیوند دهنده ارتباط نیازمند است  (.اشتورن و سورنز 2007 ،
)  ،تافلر نیز معتقد است که حضور فناوری های جدید در خانه و به دنبال کار در خانه چنانچه بخش های قابل
مالحظه ای از جمعیت را در برگیرد ،می تواند برای جامعه محلی ثبات بیشتری به همراه آورد  ،این امر باعث
می شود تحرك اجباری ،فشار عصبی ناشی از آن و روابط گزا ر سطحی میان افراد کمتر شود و افراد  ،مشارکت
بیشتری در جامعه محلی پیدا کنند.
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توسعه:
کاستلز شیوه جدیدی از توسعه را به جهان معرفی کرده است که مبتنی بر اطالعات است .او معتقد است که
در شیوه نوینِ توسعه ی متکی به اطالعات ،منبعِ تولید ،در فناوری ،تولید دانش ،پردازش اطالعات و انتقال
نمادها جای دارد .البته در کلیه شیوه های توسعه ،دانش و اطالعات مهم است؛ زیرا فرایندِ تولید ،همواره
برسطحی از دانش و پردازش اطالعات استوار است .با این حال ویژگی شیوه توسعه متکی بر اطالعات ،کارِ
دانش بر روی دانش به عنوان منبع اصلی بهره وری است .به عبارت دیگر ،ویژگی بارز انقالب فناوری کنونی
نه درمحوریت دانش و اطالعات ،بلکه در کاربرد این دانش و اطالعات در تولید دانش وسایل پردازش و انتقال
اطالعات در یک چرخه ی بازخورد فزاینده میان نوآوری و کاربرد آنهاست(کاستلز .) 44 :1380 ،در این شیوه
اطالعاتی ،توسعه ،یک انگاره اجتماعی– تکنیکی نوین است که ویژگی آن عبارتست از پدیدار شدن فرایند
اطالعات به منزله هسته آن ،فعالیتی بنیادی که اثربخشی و بهره وری کلیه فرایندهای پخش ،مصرف و مدیریت
را تعیین می کند(وبستر.)411 :1383 ،
کریستوفر فریمن ،تغییر انگاره در عصر حاضر را گذار از فناوری عمدتاً مبتنی بر درون دادهای ارزان انرژی
به فناوری متکی بر دروندادهای ارزان اطالعاتی می داند که حاصل از پیشرفت فناوری اطالعات و ارتباطات
است (کاستلز  .)92 :1380 ،کاستلز معتقد است که موثرترین عامل تاریخی که انگاره فناوری اطالعات و
ارتباطات را سرعت می بخشد ،شکل و مسیر آن را تعیین می کند و اشکال اجتماعی وابسته به آن را ایجاد می
نماید ،فرایندتجدید ساختار سرمایه داری است که از دهه  1980آغاز و باعث شد تا بتوانیم نظام فنّی و اقتصادی
جدید را سرمایه داری اطالعاتی بنامیم (داودی  )160-161 :1382 ،در حقیقت عصر اطالعات ارتباط تنگاتنگی
با توسعه اقتصاد جدید و پویایی آن دارد که آن همانا گردش آزادانه نوآوری هاست ( کاستلز .) 24 : 1382 ،
در مجموع می توان گفت که حد نهایی توسعه اطالعاتی منجر به شکل گیری جامعه ای خواهد شد که به آن
جامعه اطالعاتی یا جامعه شبکه ای گفته می شود .برخی از صاحبنظران معتقد هستند که جامعه اطالعاتی
بااستفاده منحصربفرد و فزاینده اطالعات مشخﺺ می شوند ،منافع و خدمات اطالعاتی فراوان تولید می کنند
و از محتوای متنوع برخوردار هستند(یونسکو.)12: 1384 ،
مشارکت:
مشارکت درگیری ذهنی و عاطفی اشخاص در موقعیتهای گروهی است که آنان را برمی انگیزد تابرای دستیابی
به هدفهای گروهی یکدیگر را یاری دهند و در مسئولیت کار شریک شوند( ».طوسی. ) 54 : 1370
مطالعات نظری گذشته حاکی از این است که یکی از کارآمدترین نظریه ها در تبیین مشارکت نظریه" آیزن-
فیش" باین است که با به کارگیری آن در تبیین مشارکت ،متغیرهای اصلی موثر بر میزان مشارکت شهر میگردند
(علوی تبار  .) 29 : 1379آیزن و فیش باین در پی یافتن یک نظریه برای تبیین رفتار به نقش گرایش اشاره
میکنند .به نظر آنها رفتار درپی زنجیره ای از عوامل بوجود میآید .حلقه ما قبل بروز رفتار قصد و نیت و
هنجار ذهنی است که بوجود آمدن قصد و نیت نیز به نوبه خود وقایع دو متغیر گرایش به سوی رفتار و هنجار
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ذهنی است ( .اوکلی  ) Oakleyاز قول بانک جهانی در سال  1994میالدی ،درخصوص مشارکت اظهارمی
دارد :مشارکت فرآیندی است که از رهگذر آن ذینفعان طرح ها ،بر ابتکارهای توسعه و تصمیم ها و منابعی که
نقش تعیین کننده دارند  ،تاثیر می گذارند).مشارکت را نوعی کنش هدفمند در فرایند تعاملی بین کنشگر و
محیط اجتماعی او در جهت نیل به هدفهای معین و از پیش تعیین شده تعریف کردهاند » .از حیث مفهومی
واژه مشارکت به معنای شراکت و همکاری در کاری ،امری یا فعالیتی و حضور در جمع ،گروه و سازمان جهت
بحث و تصمیمگیری چه به صورت فعال و چه به صورت غیر فعال است .در مجموع ،جوهره اصلی مشارکت
را باید در فرایند درگیری ،فعالیت وتأثیرپذیری دانست» (علویتبار.) 15:1379 ،از منظر جامعهشناسی باید بین
مشارکت به عنوان عمل و تعهد (عمل مشارکت) و به عنوان حالت و وضع (امر شرکت کردن) تمیز قائل شد.
مشارکت در معنای اول شرکت فعاالنه در گروه را میرساند و به فعالیت اجتماعی انجام شده نظر دارد و در
معنای دوم از تعلق گروهی خاص و داشتن سهمی در هستی آن خبر میدهد(بیرو. ) 275:1366،
رحمان در تعریف مشارکت مینویسد «مشارکت مردمی به معنای کوشش و تالش جمعی در یک زمینة سازمانی
است که اعضا با ائتالف منابع درصدد دستیابی به هدفهایشان هستند .در نتیجه مشارکت یک فرایند فعال است
که هریک از مشارکت کنندگان به واسطة اندیشه ،تأمل و نظارت فعالشان به اقدام و عمل مشارکتی ترغیب
میشوند .او در بیان مفاهیم کلیدی این تعریف به مواردی اشاره میکند که از آن جمله است )1 :مشارکت
فعالیت سازمانیافته از طرف مردم متحد و متجانس که واحد اولیة آن را متقاعد شدن افراد به کنش جمعی
تشکیل میدهد؛  )2مبادرت به کنش و عمل جمعی داشتن؛ تفکر و تأمل مستقیم نسبت به کارها و فعالیتها
داشتن؛ و  )4نظارت بر فرایند مشارکت نمودن» (رحمان 150:1993،به نقل از غفاری)70:1380،
جیمز فریزر مشارکت را با توسل به انگیزههای اقتصادی و مادی ،عامل کنش تعریف میکند؛ هر چند که معتقد
است فرهنﮓ نیز میتواند در آن سهمی داشته باشد .بر اساس این دیدگاه  ،اگر رضایت متقابل حاصل نشود،
هیچ نوع مشارکتی ایجاد نخواهد شد و هر فرد برای دستیابی به سود باید بهایی بپردازد .بها را معموال عالوه بر
پاداشهای بالقوه ،کوششی میدانند که برای جلب رضایت به کار میرود .این نظریه بر مشارکت مبتنی بر اراده
نیز تأکید دارد و معتقد است که رفتارهای روزمره به صورت پاسخی به خواهشها و محاسبات فرد دیده میشود
و هر قدر فرهنﮓ حالت مسلط داشته باشد ،باز هم فرد از نیروی انتخاب برخوردار است(علفیان-91: 1379 ،
.) 90
رابرت پاتنام نیز معتقد است که آنچه باعث میزان باالی مشارکت میشود اعتمادی است که در قالب همکاریهای
اجتماعی و تعاونی ایجاد میشود(جاج .)1:2003،به باور پاتنام شبکههای مشارکت مدنی هنجارهای محکمی
از بده و بستانهای عمومیتیافته را رواج داده ،و پیدایش اعتماد اجتماعی را ترغیب کرده و موجب تسهیل
همکاری و هماهنگی و ارتباطات و افزایش اعتبار گردیده و از این طریق معضل کنش جمعی را ممکن
میسازند(پاتنام .)1995،دانیل لرنر عواملی چون سواد ،میزان شهرنشینی ،دسترسی به رسانههای جمعی و
همگانی و نهایتا" ارتباطات اجتماعی را با مشارکت اجتماعی مرتبط میداند و معتقد است که این متغیرها در
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جامعه مدرن بیشتر نمود دارند .او از جامعه جدید به عنوان جامعه مشارکتی نام میبرد(لرنر) 57:1964،
.هانتینگتون و نلسون نیز مشارکت را در قالب فرایند اثرگذاری شهروندان بر تصمیمگیریهای دولت مورد توجه
قرار داده اند به نظر آنها دو پارامتر تحرك اجتماعی و عضویت در انجمنها و گروههای اجتماعی زمینه را برای
بسط مشارکت اجتماعی فراهم میکنند(هانتینگتون و نلسون . )1376،اینگلهارت افزایش مشارکت در جوامع
پیشرفته را به سه عامل ارتقای سطح تحصیالت و اطالعات سیاسی ،تغییر هنجارهای حاکم بر مشارکت زنان و
تغییر در اولویتهای ارزشی نسبت می دهد .به عقیدة او این عوامل تأکید کمتری بر نیازهای آنی داشته و
بیشتر بر حق ابراز نظر تأکید میورزند (اینگلهارت.)378:1373،
با توجه به مباحث مطرح شده میتوان گفت که مشارکت اجتماعی فرایندی سازمان یافته است که افراد که بر
مبنای اعتمادی که به یکدیگر پیدا می کنند از روی آگاهی و اطالع و به صورت داوطلبانه و گروهی ،با عنایت
به عالیق معین و مشخﺺ که منجر به خودشکوفایی و نیل به اهداف و سهیم شدن در منابع قدرت میگردد به
فعالیت مشترك می پردازند  .عرصه چنین مشارکتی  ،نهادهای مشارکتی چون گروهها ،اتحادیهها ،باشگاهها و
انجمنها هستند که معموال خصلتی محلی و غیردولتی دارند و در حوزههای گوناگون ایفای نقش میکنند .تعدد
و گستردگی سازمانهای محلی و غیردولتی در یک جامعه بیانگر وجود مشارکت اجتماعی در آن جامعه است.
اهمیت این انجمنها و تشکلها در این است که مجرایی برای آموزش مشارکت در تعیین سرنوشت مردم و
شراکت در بحث و تصمیمگیری جمعی به شمار میآیند .از دیدگاه چلبی ،انجمنهای داوطلبانه نوعی بسترسازی
مناسب برای مشارکت اجتماعی را فراهم میآورند .از یک طرف ،تشکلهای مشارکتی با جلب همکاری افراد،
زمینة اتصال هرچه بیشتر آنها به جامعه را فراهم آورده و مشارکت فرد در امور اجتماعی را افزایش میدهند ،و
از سوی دیگر ،با بسط شبکههای اجتماعی و تقویت همبستگی اجتماعی به گسترش مشارکت فعاالنه و داوطلبانه
افراد جامعه کمک میکنند(چلبی .)290:1375،بنابراین میتوان گفت که مشارکت واقعی و هدفمند برونداد
سازمانهای غیردولتی است و آنها متولیان این نوع مشارکت در سطح اجتماع هستند.
از طرف دیگر ،افرادی که روابط اجتماعی بیشتری دارند و اعتماد حاکم بر این روابط بر کیفیت آن افزوده است،
تمایل بیشتری برای عضویت و مشارکت در سازمانهای داوطلبانه دارند .به این معنی که این روابط و کیفیت
آن به ایجاد انجمنها و سازمانها منجر میگردد .متغییرهای زمینهای مانند سن  ،تحصیالت و پایگاه اجتماعی
و اقتصادی نیز در این میان مؤثرند.الگوی تبینی این تحقیق؛ با پایه قرار دادن رویکرد پاتنام و تکمیل آن با
رویکردهای نظری ابنگلهارت ،زتومپکا ،لرنر و هانتینگتون در زمینههای اعتماد و مشارکت اجتماعی صورتبندی
شده است.
توانمند سازی :
"سارا النگه " از نظریه پردازان توانمند سازی در آفریقا  ،پنج مرحله را برای توانمند سازی از هم تفکیک می
کند که در شکل زیر دیده می شوند  ،این مراحل یکی پس از دیگری ظاهر می شوند  ،به گونه ای که رسیدن
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به هر مرحله ای مستلزم گذشتن از مراحل قبلی است .اما الزاما تمامی جوامع از این مراحل گذر نمی کنند،
برخی از آنها در مراحل اولیه می مانند و برخی به مرحله نهایی  ،یعنی کنترل بر زندگی خود دست می یابند
که در واقع همان مصداق کامل توانمند سازی است ( خانی .)1385 ،
تعریف سازمان ملل متحد از مقوله توانمند سازی در این ارتباط شامل پنج محور عمده است که عبارتند از احساس
ارزش داشتن  ،حق مالکیت و تصمیم گیری  ،حق دسترسی به فرصت ها و منابع  ،حق کنترل زندگی خود  ،در محیط
اجتماعی و قدرت تاثیرگذاری برجریان تغییرات اجتماعی به منظور فراهم آوردن نظام عادالنه اقتصادی در محدوده ملی
و جهانی .با این تعریف افراد به شهروندانی تبدیل می شوند که در سرنوشت خود سهیم هستند  .این به معنای تصمیم
گیری و مشارکت در امورزندگی  ،خانوادگی و اجتماعی است ( سازمان ملل )71 :1995 ،
تعاریف و مفاهیم

تعریف واژهICT
واژه فن آوری اطالعات که به ه ICTنامیده می شود مفهومی گسترده دارد  .تا سال  1821رایانه تنها فناوری
بود که تحت عنوان فناوری اطالعات پوشش پیدا میکرد.در حال حاضر فناوری اطالعات تبدیل به چتری شده
است که مصادیق آن شامل گروهی از تجهیزات ،خدمات ،کاربردها و فناوری های پایه می باشد.
در واقع هر فناوری که برای دریافت ،ذخیره سازی  ،پردازش ،انتقال و ارائه اطالعات بکار می رود را فناوری
اطالعات می نامند.فناوری اطالعات معموالً ساختارها را نیز تحت تاثیر قرار می دهد .ارتباطات ،ساده تر و با
سرعت بیشتری درسیستم های کامپیوتری انجام می شود و این امر سبب تسهیل و تسریع در فعالیت های
سازمانی می گردد.
روستای الکترونیک :روستای الکترونیکی روستایی است که موج فناوری اطالعات و ارتباطات چهره آن را
دگرگون کرده و کاربردهای الکترونیکی در زندگی مردم روستایی کامال مشهود است.
دانش محیطی :مرحله اول در کسب دانش محیط زیستی این است که درك و آگاهی کلی نسبت به ارتباط بین
زندگی انسان و محیط زیست پیدا کنیم؛ در مرحله بعد باید دانش و درك صحیحی از سامانه ها و فرایندهای
زیستی انسانی و طبیعی کسب کنیم؛ بعد پذیرفتن و ارزش نهادن به محیط زیست و داشتن دغدغه نسبت به
حفاظت از آن است؛ در مرحله بعد باید مهارت کافی در حل مسائل داشته باشیم و از یک تفکر انتقادی
برخوردار شویم و مرحله آخر به دست آوردن ظرفیت های فردی و مشارکت در فعالیت های گروهی و
اجتماعی است .این پنج مرحله اجزای سواد محیط زیستی را تشکیل می دهند که از منبع لیزنا نوشته شده است.
توانمندسازی :توانمندســازی فراینــدی اســت تدریجــی کــه گزینه هـای متنوعـی را پیـش روی جوامـع
محلـی قرار داده و آنهــا را در رونــد تصمیم گیــری و تصمیم ســازی دخالــت میدهــد .توانمندســازی
قــدرت اتــکاء و اعتمـاد بـه نفـس آنهـا را افزایـش و جـدا از ارایـه راه حـل بـرای مشـکالت ،خـود ،بـه
عنـوان عامـل اصلـی حـل مشـکل ایفـای نقـش مـی نمایند.توانمندسـازی پدیـدآوردن احسـاس ابـراز وجـود
در فـرد و افزایـش گزینههــای پیــش روی جوامــع محلــی میباشــد.
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عمدهترین اهداف :ICT


ارائه خدمات ارتباطی و اطالعاتی به صورت یکپارچه و مجتمع به روستاییان



افزایش ضریب نفوذ تلفن ثابت در روستاها و دسترسی خانوارهای روستایی به تلفن ثابت



ایجاد بستری برای ایجاد وتوسعه خدمات دولت الکترونیکی به صورت پیشخوان دولت در روستا



افزایش دسترسی روستاییان به شبکه جهانی اینترنت



ارائه فضا و امکانات ارتباطی و اطالعاتی مورد نیاز به سایر نهادها و سازمانهای فعال در روستا

انتخاب بر اساس تراکم جمعیت و وجود سیستمهای انتقال مناسب صورت گرفته و هزینه طرح را شرکت
مخابرات ایران تامین میکتد .عالوه بر ارایه خدمات پیش تر گفته شد  ،قبول و پرداخت حوالجات –دریافت
و پرداخت قبوض آب  ،برق  ،تلفن و افتتاح و عملیات سپرده قرض الحسنه و سرمایه گذاری کوتاه مدت ،
دریافت و پرداخت وجوه به نمایندگی از طر ف دستگاههای دولتی وسازمانها را نیز از دیگر وظایف این دفاتر
می توان بر شمرد.خدمات اینترنتی مانند پست الکترونیک  ،استفاده از سایت های اطالع رسانی مانند نتایج
آزمونها وکشاورزی ،دریافت کتب و مقاالت و محصوالت الکترونیکی ،تایپ وتکمیل فرمهای روی خط
مشتریان چاپ لیزری و اسکن کردن مدارك و خدمات اینترنتی برای خرید و فروش الکترونیکی نیز از خدمات
فناوری اطالعات این دفاتر می باشد.در دو سال اخیر ،وزارت ارتباطات ،برنامه اتصال روستاهای کشور به
اینترنت را در دستور کار خود دارد و به این ترتیب بیش از  5000روستا دارای اینترنت خانگی شده اند  .مجری
این برنامه وزارت هم شرکت مخابرات ایران بوده است.
دستاوردهای دفاتر  ICTروستایی در کشور:
روش تحقیق

این تحقیق در چارچوب روش توصیفی  -پیمایشی انجام شده است .در این روش به منظـور تـدوین چـارچوب
نظـری تحقیق ،مطالعه تحقیقات پیشین و بررسی نظریات اندیشـمندان و خبرگـان انجـام گرفـت و پـس از
ارزیـابی تحقیقـات و نظریات مرتبط با موضوع از یک طرف و شناخت جامعه مورد مطالعه از طرف دیگر ،به
تدوین مفـاهیم و متغیرهـای مـورد بررسی پرداخته شده است.
در این پژوهش ایتدا از روش مصاحبه و سپس از روش مردم نگاری مجازی ،به صورت حضور آنالین در
شبکه ارتباط جمعی حامیان جنگل روستای لیوان و رصد فعالیت های گروه استفاده شد.
مصاحبه و مشاهده در فضای مجازی روش جمع آوری اطالعات و داده ها و ارزیابی فعالیت های جامعه
آماری(اعضای گروه حامیان ) تحقیق مورد نظر بود.
ت بادل اطالعات ،بررسی نقطه نظرات در حوزه توسعه روستا؛دغدغه های اساسی مردم روستا با حفظ کرامت
مدنی و هویت روستایی ؛شناسایی ارزش ها و اعتبار روستا همچون حفظ جنگل و حفظ امامزاده ی تاریخی
روستا و گورستان قدیمی و به طور کلی منابع طبیعی و تاریخی روستا از جمله مسایلی بود که در گروه به آن
پرداخته شد.
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گام اول  :در طول انجام مصاحبه ضرورت های تشکیل شبکه اجتماعی با عنوان حامیان جنگل مورد ارزیابی و
تحلیل قرار گرفته شد.
ضرورت شکل گیری شبکه اجتماعی در روستای لیوان شرقی روستای لیوان شرقی مرکز دهستان لیوان در
بخش نوکنده شهرس تان بندر گز در استان گلستان واقع است.در شرق این دهستان روستایی وجود داشت که
در ترکیب با روستای همجوار ؛شهری به نام نوکنده در اوایل دهه هشتاد شکل گرفت.
برای جدا شدن بخش بندر گز از شهرستان کردکوی به عنوان شهرستانی مستقل ؛ضرورت داشت تا این
شهرستان جدید حداقل دارای دو بخش باشد
الف)بخش مرکزی با مرکزیت همان شهر بندر گز
ب)بخش نوکنده با مرکزیت شهر نوکنده
شهر نوکنده با آن همه داشته های خود مانند ورزش کشتی در سطح قاره آسیا ؛وجود نخبگان اصیلی که در
سطح ملی صاحب نفوذ ساسی و...و دامداری اصیل و بی بدیل پرورش گاو میش و محصوالت بی همتا و
.......به مانند سایر شهرداری های کشور و در خارج از محدوده حریم قانونی خود در تالش است تا بدون در
نظر گرفتن هویت مکانی دهستان همجوار خود ،تحت عنوان ایجاد فضاهای گردشگری !!جنگل های هیرکانی
موسوم به جنگل نرگسی لیوان را به مانند ساحل بکر و تمیز موسوم به دریای نوکنده را که مدت هاست با
هزینه های گزاف ملی و محلی به بحران زیست محیطی تبدیل کرده است ؛نیز آن جنگل بکر و زیبای نرگسی
مربوط به محدوده دهستان لیوان را با سپردن به بخش های خصوصی آماج رفتارهای تند و تصمیمات تخریبی
محیط قرار دهد.
شورای شهر و شهرداری نوکنده به حساب اینکه بخشداری نوکنده درآن شهر واقع است از یک سو وبا نکاه از
باال به پایین نیز تالش برای در اختیار گرفتن امامزاده حبیب اهلل دهستان لیوان که طبق سند وقف مربوط به
دهستان لیوان است و هم برابر شرایط حغرافیای سیاسی در درون نقشه دهستان لیوان واقع است برآن شدند تا
بدون نکاه به مسائل هویتی ،اجتماعی و سیاسی حوزه مدیریتی خود را به اصطالح وسیعتر نموده و تالش
نمودند تا بر آستان امامزاده هم چنﮓ بیاندازند.تالش ها تا جایی پیش رفت که تابلو های معرفی این مکان ها
را که ده ها معرف فضاها بودند را مخدوش نمایند.
برابر موارد فوق زمزمه هایی در سطح روستای لیوان شرقی شکل گرفت که زور بخشداری نوکنده و احتماال
مسئولین شهرستان بندر گز بر تالش شورا و دهیارچربیده و این خود داستانی شد تا گروهی به حمایت از
جنگل و امامزاده یاد شده که مربوط به دهستان لیوان می باشد شکل بگیرد .
منطقه ی موردمطالعه:
روستای لیوان شرقی از شمال به خلیج گرگان از جنوب به جاده تاریخی شاه عباس از شرق به روستای تلور
و از غذب به روستای لیوان غربی محدود می شود،آب و هوای این روستا مانند تمامی روستاهای مجاورمتاثر
از جریانات نفوذی از جانب مدیترانه به جهت مجاورت با دریای مازندران دارای تابستان های گرم و مرطوب
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و زمستان های سرد و معتدل و به ندرت یخبدان می باشد ،این روستا جز دهستان لیوان می باشد و بر اساس
سرشماری  1395حدود 757خانوار معادل 2240نفر می باشد(مرکز آمار ایران)1395،
یافته های تحقیق:
بعد از انجام مصاحبه ،اطالعات بدست آمده مورد تحلیل قرار گرفته و تم های اصلی از آن ها استخراج شده
و سپس یافته ها مورد باز بینی و تجدید نظر قرار گرفته اند.
در اینجا از داده های بدست آمده از تکنیک مشاهده برای شناسایی تجربه کاربران از شبکه های اجتماعی
واستخرا ج مقوله های مربوط به تجربه زیست شان بهره گرفته شد بنابراین پس از جمع آوری اطالعات وداده
ها در جامعه آماری،یافته ها در قالب یاد داشت برداری روزانه ،عمدتا به منظور تکمیل و ارزیابی یافته های
بدست از مصاحبه ها وشناسایی تجربه کاربران شبکه اجتماعی استفاده شد.
و مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفته و بر اساس شاخﺺ ها طبقه بندی گردید.ومشخﺺ گردید عمده مسایلی
که در این شبکه مطرح می شود پیرامون چه مباحثی بوده و تا چه اندازه این فضا در آگاهی و اطالع رسانی
اعضا نقش موثری داشته است.
چگونگی شکل گیری گروه حامیان جنگل:از آنجا که روستای لیوان شرقی دومین روستای الکترونیک بعد از
قرن آباد می باشد که با ورود فن آوری اطالعات و ارتباطات به این روستا تغییرات موثری در روستا اتفاق افتاد
.بنابراین دسترسی به این امکانات و بهره مندی از سطحی از آگاهی در چگونگی استفاده از  ictعده ای از
خوش فکران و جوانان دغدغه مند را برآن داشت تا با استفاده از امکانات موجود در روستا که همان فن آوری
اطالعات و ارتباطات بود استفاده کنند و با تشکیل یک گروه تلگرامی بتوانند در فضای مجازی به گفتگو ،اطالع
رسانی ،افزایش آگاهی مردم یک شبکه ارتباطی فراهم آوردند و این جامعه محلی را گرد هم آورده تا در کنار
یکدیگر حامی منابع طبیعی روستای خود باشند.این گروه در طی مدت کوتاهی بالغ بر  800نفر عضو گیری
کرد ه و به عبارتی تمام مردم لیوان و علی الخصوص تحصیل کردگان ،مدیران و کارشناسان حرفه مند ودر
مجموع نخبگان را زیر یک چتر تحت عنوان حامیان جنگل دهستان لیوان جمع کردند.پویایی و توانمندی این
گروه تا حدی میباشد که تعدادی از لیوانی هایی که در خارج از کشور هستند به دلیل حس تعلق خاطر به
زادگاه و ریشه ی خود در گروه بسیار فعال بوده و ایده های موثر و بعضا در مسائل مالی و مرتفع نمودن
مشکالت روستا با جان و دل مشارکت می کنند.عمده ترین مساله که مورد بحث و گفتگو قرار گرفت مساله
حفظ منایبع طبیعی و جنگل بکر لیوان می باشد .این مساله با کمک اعضای فعال گروه کامال با ارائه اسناد و
آگاه کردن عموم مردم بسیار موثر بوده و حس همکاری و مشارکت در مسائل را در اعضا تقویت نموده است.
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جدول -1یافته های تحقیق
زمینه

موضوع
مدیریت منابع طبیعی
کاهش آلودگی

بعد محیطی و کالبدی

کاهش ضایعات
توجه به محیط زیست
جذابیت طبیعت روستا
تجدید نظر در طرح هادی(با نگاه به باز آفرینی کالبدی مراکز محالت)
کارآفرینی

بعد اقتصادی

مدیریت منابع گردشگری
تولید و بهره وری
نوآوری
مشارکت در تصمیم گیری
مطالبه از شورا و دهیار روستا

بعد اجتماعی

ایده پردازی و برنامه نخبگان روستا
آشنایی با مسائل قانونی
افزایش آگاهی
بازآفرینی سنت و آداب

بعد فرهنگی

دسترس پذیری
انعطاف پذیری
تبادل تجربیات

با عنایت به موارد ذکر شده  ،از تشکیل یک گروه یا به عبارتی یک نهاد محلی با استفاده از بهره مناسب از
فرصت دسترسی به فن آوری اطالعات و ارتباطات در جهت ارتقای سطح آگاهی اهالی و ایجاد روابط موثر
بین افراد  ،تا انسجام جامعه محلی در حفظ منابع طبیعی ،نشان از این دارد که با استفاده از این فرصت به بهترین
شکل می توان با گرد هم آمدن و تبادل اطالعات یک جامعه محلی را به مشارکت تشویق و ترغیب نمود .
وجود این فن آوری در روستا سبب تشکیل این نهاد شده و آگاهی از دانش محیطی و حس تعلق خاطر به
محیط افزایش پیدا کرده تا جایی که نقاط قوت و ضعف با به اشتراك گذاشتن اطالعات بشتر از قبل برای افراد
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روستا آشکار گشته و موجبات همکاری بیشتر و توانایی حل مشکالت و مدیریت و برنامه ریزی روستا را بیش
از پیش بر عهده ساکنان روستا گذاشته است.
دسترسی به اطالعات که در سایه شبکه ارتباط جمعی فراهم شد ،سبب گشت تا حساسیت به روستا و ارزش
ها و باورهای روستاییان اعتبار بیشتری پیدا کند تا جایی که اجازه دخل و تصرف به محیط و منابع طبیعی و
ارزشمند روستای لیوان شرقی که همانا مهمترین آن جنگل بکر نرگسی می باشد را حفظ نمایند .
وجود کارشناسان و مطلعین تاثیر به سزایی در آگاهی مردم داشته و اثرگذاری این افراد به گونه ای بود که به
اعضا جرات و شهامت داد تا در خصوص جنگل و کلیه منابع خود صحبت کرده و در حفظ آن کوشا باشند که
مبادا با طرح هایی با عنوان توسعه روستا و طرح های گردشگری ,با توجیحات کاذب اقتصادی ،همچون
بسیاری از طرح های نا کار آمد دیگر موجبات تخریب و نابودی طبیعت و جنگل را فراهم کنند.
نتیجه گیری:

ارزیابی ها نشان میدهد که نمونه مورد مطالعه افزایش مهارتهای ارتباطی،مشارکت و آگاهی خود را در
استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات مـرتبط میدانند .این اطالعات میتواند در حوزه محیطی  ،اجتماعی ،
فرهنگی  ،اقتصادی و دیگـرمسائل بـروز نمایـد  .توسعه فناوری اطالعات از این جهت از اهمیت ویژهای
برخوردار است که میتواند ضمن افزایش مهارتها و توانمنـدی هـا  ،سطح بهره وری و رفاه را باال ببرد و
همچنین با افزایش آگاهی و دسترسی ،به اطالعات ؛دانش محیطی را ارتقـا دهد .همچنین شبکه اجتماعی که
به واسطه وجود  ictمی باشد  ،ابزاری است که به افراد کمک میکند در مورد زمینه های حرفهای و تخصصی
خود ،دانـش بیشتری کسب نمایند و توان خود را ارتقا دهند .در مورد روستاییان نیز این مساله صدق میکنـد
کـه اسـتفاده از فنـاوری اطالعات میتواند به افزایش دانش تخصصی ایشان منجر گردد .در نتیجه انتظار میرود،
سطح بهره وری و بازده کاری آنهـا ارتقا یابد .همچنین مشاهده شده است که بسیاری از پاسخگویان بر این
نکته اذعان کـرده انـد کـه از ictبـه عنـوان منبعی در جهت پاسخگویی به سواالت و مشکالت احتمالی خود
استفاده میکنند  ، .نتایج این تحقیق نشان میدهد که توسعه استفاده از فناوری اطالعات میتوانـد بـر ایجـاد
,وجلب نهاد های محلی مؤثر باشد و افراد بیشتری بتوانند با استفاده از این فضا به سطحی از توانمندی برسند
که قابلیت کنترل محیط خود را داشته باشند و بانظارت خود مردم روستا مسیر توسعه رابه درستی بپیمایند.
عالوه بر توانمندی و مشارکت و تشکیل نهاد در جوامع محلی که از مهمترین تاثیرات ictدر روستای لیوان
شرقی بوده است .بلکه پرداختن به مسائل دی گری همچون امنیت و عدالت و برابری و مفاهیم دیگری نیز در
حال تقویت و توسعه می باشد.
این مهم اتفاق نمی افتاد مگر در فضایی برای گفتگو ،تعامل ،تحمل انتقاد و نظرات در چارچوب رعایت اخالق
حرفه ای با نگاه به حقوق شهروندی .
از این رو موارد ذکر شده جهـت بهبود اثرات فناوری اطالعات در فضاهای روستایی و توسعه آن پیشنهاد
میگردد:
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لزوم توجه به بهبود زیرساختهای فناوری اطالعات در مناطق محروم به ویژه در روستاها و منـاطق کمتـر
توسـعه یافته؛
تأکید بر نتایج مثبت توسعه و به کارگیری فناوری اطالعات در روستاها و مناطق کمتر توسعه یافته و افزایش
سطح دسترسی به آن؛
لزوم اجرای برنامه های آموزشی در مناطق محروم و توسعه نیافته به منظـور آشـنایی افـراد بـا فنـاوری
اطالعـات و استفاده از آن.
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