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 ميسر ينيز زمان يرشد اقتصاد ياست، اما به تدريج روشن شد که حت يجوامع کاف
به اين ترتيب، نهادها و . توام باشد يمداوم در ساخت اجتماع يهاياست که با دگرگون

توليد اهميت دارد و در کنار کار، و  ينيز برا يو فرهنگ يمتناسب اجتماع يهاارزش
). Oshima, 1976: 17-20(شوند جزئي از فراگرد توليد محسوب مي يسرمايه و فناور

ها موضوع بحث و تحقيق و توسعه سال يفرهنگ يهاشديگر، رابطه ميان ارز ياز سو
. بوده و به اشكال گوناگون مورد تأکيد قرار گرفته است ينظران برجسته جهانصاحب

به  يجمع يهامانند رسانه يفرهنگ يهاطبيعتاً در همين فرآيند است که حامالن ارزش
  .ندشومطرح مي يصورت جد
 يهاارتباط ميان ارزش ياست که به بررس يناز جمله مشهورترين کسا )۱(لندمک کله

به تمايل مردم  ياو معتقد است که رشد سريع اقتصاد. و توسعه پرداخته است يفرهنگ
  مک. آنان بستگي زيادي دارد يبه پيشرفت و يا به تعبير خود او حس دستاوردجوي

 يالدمي ۵۰فرضيه خويش، دو کشور ايران و ترکيه را در دهه  يبررس يلند برا کله
توان با تحليل  مييک ملت را  يو فرهنگ يروان يها او اعتقاد داشت كه گرايش. برگزيد
مشخص کرد،  يتزئين يآن ملت مثل آثار مکتوب و هنرها يتجليات فرهنگ يمحتوا

دو  يدبستان يدرس يهاکودکان و مطالب کتاب يهاقصه يبنابراين به تحليل محتوا
مردم ترکيه بيشتر از مردم ايران  يدستاوردجويکشور پرداخت و نتيجه گرفت که حس 

  .)Mc Cleland, 1961(است 
معروف خود در هندوستان اين پرسش را  يدر بررس يمحقق برجسته هند »رائو«

يافت و سرانجام به  يمعني، بياست يا رشد ارتباط يکه علت توسعه، رشد اقتصاد
  فزاينده وجود دارد  مستمر و ياين نتيجه رسيد که ميان اين دو مؤلفه تعامل

)Schramm, 1964:248(. اين موضوع دو روستا را برگزيد كه  يمطالعه تجرب ياو برا
خود را از دست داده بود، زيرا چند واحد  يساخت و شکل قديم ياز آنها به تازگ ييک

فرصت ماندن در زادگاه  يکوچک در آنجا داير شده بود و به افراد روستاي يصنعت
به هيچ  در مقابل، در روستاي ديگر. داديرا م يغيرسنت يکاف يمدهاخويش و کسب درآ
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معاوضه و قوانين و مقررات  يو نظام تجار. خورديوجه تغيير و تحولي به چشم نم
مردم اين روستا از رشد و . کهن کامالً مستقر بود يو اقتصاد يمربوط به روابط اجتماع

 يو اجتماع يظ موقعيت جغرافيايبه دور بودند، اگر چه به لحا يپيشرفت اقتصاد
 يرائو به اين نتيجه رسيد که يک. نخست داشتند يبا مردم روستا يفراوان يهامشابهت

اول را به شهر  ياي است که روستااز اختالفات قابل توجه اين دو روستا، وجود جاده
نو  يهاپديده ياز طريق همين جاده از سوي. کندآن مربوط مي يهمسايگ در يکوچک

انگيز به محيط روستا ها و اخبار هيجانها با عکسمثل مردمان غريبه، مجالت و روزنامه
آشنايي  يو رفتار شهر يديگر مردم با سفر به شهر با زندگ يشدند و از سويوارد م
کوچک،  يوجود اين جاده موجب شده بود که با ورود اولين واحد صنعت. كردندپيدا مي

  .)۱۵۰:۱۳۴۸رشيدپور،(داشته باشند پذيرش آن را  يمردم آمادگ
اطالعات و افکار نو از خارج به روستاها و دهات دور افتاده از  يگويد وقتيرائو م

البته شک نيست . تغيير و تحول نيز به دنبال آن خواهد آمد ،رسديم ياجتماعات صنعت
د يات و فواکه در ابتدا و در درجه اول، ثروتمندان و افراد بانفوذ جامعه از اين اطالع

برند، اما بعد از آنکه اين عده در آن محيط تغييرات را يحاصل از آن بهره م ياقتصاد
و موضوع را  شوندساير طبقات اجتماع متوجه تحول مي ،پذيرفتند و به کار بردند

را مطرح  يت زيادسؤاالها در باره اين تغييرات به عقيده شرام، توده. كنندبررسي مي
 يهاکه حامل ير جايد. از موارد بايد فوراً به آنها پاسخ داد يبسيارکنند که در يم

پذير خواهد بود اين کار تقريباً به سهولت امکان ،وجود داشته باشد يو ارتباط ياطالعات
 يهاحامل يبه عالوه، وقت. ها بهره برندتوانند از اين پاسخيم  يو افراد بسيار زياد

 ،در اختيار اجتماع باشند) روزنامه، راديو و غيره(گوناگون  يهابه صورت يارتباط
به صورت بسيار آرام و  يو اقتصاد ي، اجتماعياز افکار و عقايد سياس يتغييرات ناش

 ارتباطي بسته باشند يا يهاحامل يکه وقت يدر حال. كندبدون اشکال در محيط نفوذ مي
ات به سختي صورت شوند، تغيير  يکنترل و نگهدار يتنها به وسيله عده معدود
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. گردديميان طبقات مختلف اجتماع م يباعث ايجاد تفرقه و جدائ يو حت پذيرد مي
توان نتيجه گرفت که مقدار اطالعات و يکه گفته شد م يبنابراين، با توجه به مطالب
. است يانجام سريع و آرام تغييرات و تحوالت اجتماع يوسعت توزيع آن عامل اصل

در اختيار تمام  يگويد كه اگر اطالعات و افکار نو به آسانينکته م رائو ضمن تأييد اين
تازه به صورت  يها دستيابي به مشاغل جديد و فرصت يافراد اجتماع باشد، رقابت برا

و يا  يدر غير اين صورت، افراد با بد گمان. گيرديانجام م يترتر و پسنديدهمناسب
  .آيندها برمي تو اضطراب درصدد استفاده از فرص يناراحت

در راه ايجاد  يثرؤنيز چه بسا از هر جهت عامل م يمواز يارتباط يهاحامل
اين است که  يمواز يو اطالعات يارتباط يهامنظور از حامل. تغييرات به شمار بروند

استفاده کنند ... افراد يک اجتماع بتوانند به طور همزمان از راديو، روزنامه، تلويزيون و 
از آنجا . دست آورند هب يمورد نياز خود را در مورد مسأله و موضوع خاصو اطالعات 
ديگر  يهاکنترل صحت مطالب حامل يها براتوانند از هر يک از اين حامليکه افراد م

مفيد واقع  يممكن است تا حد بسيار زياد ياستفاده نمايند، وجود چند حامل مواز
كسب اطالع از وضعيت روستا  يبرا ي الزمها که منابع و فرصت يدر صورت. شود

اطمينان و اعتقاد خود به رهبران محلي را  به احتمال زياد يانروستاي ،وجود نداشته باشد
که موجب عقب  پردازندمي يو به انجام اقدامات و يا اظهار مطالب دهند از دست مي
ه شد که در نتايج تحقيق خود متوج يرائو در بررس. شودمي يرشد مل يهاافتادن برنامه

عدم وجود ) شديم يپافشار يقديم هايروش آن بر حفظ سنن و كه در(ب  يروستا
و  كند،يکننده بيشتر وادار مانگيز و ناراحتاطالعات، مردم را به بيان مطالب اضطراب

اگر . الف است ين روستاامردم بيشتر از ساکن ياصوالً ميزان هيجان و فشار روح
در دسترس مردم باشد، فعاليت آنها در مسير  يبه اندازه کاف ياطالعات مفيد و ضرور

گويد  ميرائو . شودروز به روز بيشتر مي يرشد و توسعه به صورت يک جريان مارپيچ
باعث تسريع در امر نشر  يرشد اقتصاد يدانيم با چه دقت و ظرافتيکه م يدر حال
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يم که وجود اطالعات در اجتماع ابرده يگردد، به اين نکته نيز پياطالعات و افکار نو م
  ).۱۵۸‐ ۱۵۱: ۱۳۴۸رشيد پور، (کند يرا ضمانت م ينيز رشد و پيشرفت اقتصاد

 يکه دکتر آلن هولمبرگ در زمينه ارتباطات و تغييرات اجتماع يااز پژوهش برجسته
توسعه «التين انجام داده اين نتيجه به دست آمده است که  يدر آمريكا يروستاي
يان را از خدمات و اقدامات حکومت روستايخارج،  يروستا با دنيا يباطارت يها حامل

سازد و به آنها نيرو و شهامت يگيرد بهتر مطلع ميکه به خاطر رفاه ايشان صورت م
تر و مهم يهابا مسئولين امر در سطح روستا، شهر و کشور قدم يدهد تا در همکاريم

  .)۱۷۱: ۱۳۴۸رشيد پور، (» بردارند يتربزرگ
اخير و در مناطق مختلف جهان نهايتاً به اين مسأله  يهاانجام گرفته در دهه يهاپژوهش

 ياجايگاه ويژه يمختلف توسعه روستاي يمعطوف گرديده است که ارتباطات در الگوها
توسعه از راه  يدر الگو. دارد و از همين بعد در گستره کالن توسعه نيز اهميت يافته است

و صنايع کوچک، پراکنده و کاربر به  يه بر حمايت و تقويت کشاورزک ياقتصاد روستاي
ها رسانه. دارند يرمؤثنقش  يجمع يهاشود، رسانهيتأكيد م يبزرگ صنعت يهاقطب يجا
کمبود  يديگر تا حدود زياد يها از مراکز به نواحتوانند در انتقال اطالعات و مهارتيم

اين گونه نيست که فقط آن بخش از . جبران كنند را يارتباط يهاوسايل حمل و نقل و راه
اند در تغيير رفتار شده يکمک به سير توسعه طراح يکه برا يوسايل ارتباط جمع يهابرنامه

- متفاوت ساخته شده يهاهدف که با يديگر يها ر باشند، بلکه برنامهمؤث يمخاطبان روستاي
 يو هنر ي، اجتماعيخبر يها، گزارشيانغيرمستقيم، تبليغات بازرگ يهااند، به ويژه برنامه
  .گذارنديميان اثر روستايو تغيير رفتار  ينيز بر خوپذير
در اغلب تحقيقات  يو توسعه روستاي يجمع يهارابطه ببن رسانه ،به هر حال

بهتر مردم را بيشتر به سواد  يهاهمان طور که روزنامه. متقابل است يا، رابطهياتوسعه
 يتوسعه روستاي يهاکنند، افزايش تعداد باسوادان نيز که از شاخصيترغيب م يآموز

نيز کامالً  يشود و اين امر در سطوح روستايياست منجر به ايجاد مطبوعات بهتر م
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شود كه جريان و دقت ارتباط ييان به مطبوعات باعث مروستاي يدسترس. مشهود است
 يپردازو شايعه ياطالعات شفاه ميان جامعه و دولت بهبود يابد و از ميزان اخبار و

به  يبه خوب يو فرهنگ يرشد و توسعه سياس مؤثر يهاسياست ،کاسته شود و در نتيجه
  .اجرا در آيد
  :بدين قرار است يبراي توسعه روستاي يجمع يهاداليل اهميت رسانه ،يبه طور کل
در يان روستايتوان با توده عظيم يتنها با ارتباطات رودررو و مستقيم نم ‐۱

 .در حال توسعه ارتباط برقرار کرد يکشورها
در حال  ينشر و توزيع پيام به کشورها يهاوشبکه يارتباط يفناور يهاپيشرفت ‐ ۲

 .يان را با هزينه و وقت کم فراهم کرده استروستايتوسعه امکان انتقال پيام به 
گيران، توان با توجه به وسعت پياميها مبا استفادة صحيح از اين رسانه ‐ ۳

 يو دانش فن يو سياس يفرهنگ يهايرشد و توسعه، آگاه يالزم برا يها نگرش
دهند که ينشان م يپژوهش يهاداده. مورد نياز را در سطح روستا ترويج نمود

- تر رسانهبا کاربرد وسيع يجنوب شرق يآسيا يآهنگ سريع توسعه در کشورها
 ,Feliciano(است اين منطقه همراه بوده  يهابه وسيله دولت يارتباط يها

در بيست و پنج سال نخست استقالل هندوستان، ارتباطات نقش ). 1976:202
حيطه شناخت و دامنه انديشه مردم را  يجمع يهاداشت و رسانه ياساس

تغيير را به دنبال آورد که جامعه يا حداقل  يااين امر گونه. گسترش دادند
 ).Dube, 1976:107(از آن را آماده پذيرش تحول کرد  ييها بخش

در زمينه توسعه در ايران  و  يمحقق دهه شصت که تحقيقات وسيع )۳(»دانيل لرنر«
بايد ميان  يهمسايه  ايران انجام داده است، اعتقاد دارد که در عصر کنون يکشورها

همچنان که افزايش ميزان  يدوسويه قايل بود؛ يعن يا، رابطهها سواد و کاربرد رسانه
نيز در گسترش  يجمع يهاشود، رسانهيها مبه افزايش کاربرد رسانه منجر يسواد آموز
كنند و از ها را توليد و مصرف ميرسانه ياز سويي باسوادان محتوا. رندمؤث يسوادآموز

. دهد ميها در جامعه گرايش مردم به کسب سواد را افزايش ديگر گسترش  رسانه يسو
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 يب پيدايش آخرين مرحله توسعه يعنافزايش سواد و کاربرد گسترده رسانه موج
  ).Lerner, 1964:79(گردد يم يافزايش مشارکت در سطوح مختلف نظام اجتماع

مورد  يميالد ۶۰ارتباطات از اواسط دهه  ينظريه لرنر در مورد نقش توسعه بخش
 يانتقادها اين بود که الگو يترين مبنامهم. قرار گرفت يو جهان سوم يانتقاد محققان غرب

ندارد؛  يو تاريخ و تجربه غرب استوار است و جنبه جهان يغرب يمدارنر بر قوملر
دهد که يتجربه نشان م. باشند يو جهان سوم ي، آفريقاييتوسعه بايد آسياي يالگوها

 يالگوها«به صورت واحد و حاکم قابل تحقق نيست، از اين رو بايد  يچنين الگوي
و  راجرز(خاص خود دنبال نمايند  يتاريخ يهارا با شرايط خاص و تجربه» متناوب

ديگر از محققان   يبرخ يميالد ۷۰ديگر، از اوايل دهة  ياز سو). ۱۳۶۹شوميکر، 
همچون  يو تحميل يتقليد يها و الگوهانظريه يترعميق يهاارتباطات نيز با ديدگاه

ل در حا يو حفظ وضع موجود کشورها ينظريه لرنر را که تنها به تحرک رفتار فرد
امپرياليسم در  يگر به نظر آنها در شرايط سلطه. توسعه استوار است، مورد انتقاد قرار دادند

به  يخود از عوامل گسترش وابستگ يوابسته جهان سوم، وسايل ارتباط جمع يکشورها
ميسر است که در  يصحيح از آنان تنها در صورت يو امکان بهره بردار آيند شمار مي
 يکاربرد مثبت وسايل ارتباط جمع. قرار گرفته باشند يل و مردممستق يهااختيار نظام

سرنگون شوند و  يوابسته از طريق مبارزات مردم يهاشود که نظاميحاصل م يوقت
زاد و توسعه درون ي، هويت و اصالت فرهنگياز استقالل مل يوسايل ارتباط جمع

  ).۲۳‐ ۲۲: ۱۳۷۰معتمدنژاد،(جهان سوم دفاع نمايند  يکشورها
در نقد نظريه لرنر به اين نتيجه  يمختلف يهاو بروور نيز با انجام پژوهش رنرب

تين توسعه در نظر بگيريم، چه را علت نخس يندارد شهر نشين يضرورت«اند که رسيده
» در شهر و روستا دانست يمعلول شرايط اقتصاد يتوان آن را تا حدود زياديم
)Burnner and Brewer, 1971:10 .(توان با ايجاد  يآيد که م يق آنها چنين بر ماز تحقي
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از جمله  يمناسب در روستا انتظار داشت كه وسايل ارتباط جمع يشرايط اقتصاد
  .مطبوعات نقش اساسي ايفا كنند

. نيز بايد مدنظر قرار داد يها در توسعه روستايي را از بعد تأثير محتوايکاربرد رسانه
ها شهر در ميزان پذيرش و حد تأثير رسانه ست که ميان فرهنگ روستا وين يترديد
 يتحقيق يهاشيوه يبنددر جمع" )۴(يفرا" محققان مثل يبرخ. وجود دارد يهايتفاوت

اند پژوهش توصيه کرده يرا برا يمانند لرنر روش ديگر يکسان يمطرح شده در الگوها
مختلف را به  يمتغيرها يفرا. کار ساز باشد يدر تحقيقات روستاي يکه چه بسا تا حد
که وجه مشترک » در معرض تغيير بودن«نخست عامل . کنديدو عامل تبديل م

و آموزش است و  يها، تحرک جغرافياي، سواد، کاربرد رسانهينشينمثل  شهر يمتغيرهاي
است که در » يانعطاف شناخت«دهند و دوم عامل ينهايتاً فرد را در معرض تغيير قرار م

عامل اول شدت . ها و دانش جريان دارد، تغيير نگرشينوآور ،يمثل همدل يمتغييرهاي
کند که معموالً در يدر محيط فرد محاسبه م يتغييرات محسوس را در يک واحد زمان

عامل دوم بر سهولت پذيرش تحول . بسيار کند است يسنت ييک محيط روستاي
  .است يمبتن يشناخت

يک آستانه » يانعطاف شناخت«و » دندر معرض تغيير بو«در ارتباط ميان  يبه نظر فرا
 يها انتظار تغيير، انسانيدر زير آستانه تحتان. وجود دارد يو يک آستانه فوقان يتحتان

 يگونه واکنش رواننامنظم و نادرست است که هيچ ياندارند و تغيير به اندازه
  ).يسنت يمثل روستاها(کند  يايجاد نم يدار يمعن

شود که فرد ديگر قادر به يهنگ تغييرات چنان سريع م، آيآستانه فوقان يدر ورا 
). Frey, 1971: 265-272(گردد  مي ينيست و دچار التهاب و سردرگم يتطابق شناخت
است  يتحمل در فرد و نظام اجتماع يفوقان ستانةآبردن  باال ياز نظر فرا يهدف نوساز

 يپذير چالش و تحول يانجام داد که فرد را به نوع يتوان در محيطيو اين کار را م
دهند که گذشته از  مي يبه پيشبرد توسعه يار يزمان ياز اين رو، ارتباطات جمع. دبکشان

. در معرض تغيير قرار دهند يجامعه را به اندازه کاف ،الزم يهايتأمين اطالعات و آگاه
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 ممکن. دارد و قابل تعميم به همه جوامع نيست يها نيز اهميت خاصرسانه نوع پيام
ترين مفاهيم را منعکس سازند و در ترين و پيش پا افتادهساده يها در شرايطاست رسانه

. را در توسعه داشته باشند يکه قبالً با نظاير آنها مواجه نبوده است نقش اساس يفرهنگ
ها اشباع که از رسانه يابسيار پيچيده  در جامعه يهاديگر، ممکن است پيام ياز سو

 يبه اين ترتيب، بايد نسبت ميان شدت تغيير و آستانه فوقان. ه باشندفايديشده است ب
  .تحمل را به ويژه در روستاها مد نظر قرار داد

- که نقش رسانه اندبه اين نتيجه رسيده يانيز در پژوهش برجسته )۵(و اسميت اينکلس
به نظر . بديايوابسته است که از طريق آنها انتشار م ييها به پيام يدر نوساز يجمع يها
ها و بيش پيام يبيش نيستند و آنچه اهميت دارد محتوا يها ابزارهايي مکانيک، رسانههاآن

 يمخاطبان معموالً به مسائل. مورد عالقه است يهاگيران در انتخاب پيامپيام ياز آن تواناي
ات آنها ها را که با سنن و معتقدآنها جالب است و آن دسته از پيام يکنند که برايتوجه م

در  ياز اين رو، تأثير ارتباطات جمع. گذارنديمتعارض و به دور از ذهنيتشان است کنار م
 يها ممکن است بسيار کمتر از آن باشد که بسيارها و ارزشدر نگرش يايجاد تغيير اساس

 يهاتأثير رسانه آنهابا اين همه، ). Inkeles and Smith, 1974: 144-145(کنند يتصور م
  .دندهيچه در شهر و چه در روستا مورد تأييد قرار م يفرد يرا بر نوساز يجمع

  
  در روستاها ها يارتباطات و انتشار نوآور

نو تعريف  يهاها، ابزارها و انديشهو تفهيم روش يصورت معرفه را ب ياگر نوساز
که رسيم يم يارتباطات در توسعه و توسعه روستاي يبرا يکنيم، به نقش و وظيفه ديگر

مانند رحيم در بنگالدش و  يکسان يميالد ۶۰از اوايل دهه . ست»هايانتشار نوآور«
نو در ميان  يهاانتشار انديشه يرا پيرامون چگونگ يدويچمن و بوردا در کلمبيا تحقيقات

از آنجا که . آغاز کردند يجمع يهادر حال توسعه از طريق رسانه ييان کشورهاروستاي
 فرآيندنو مهمترين مسأله در توسعه کشورهاست،  هايوريشد اشاعه فنايتصور م
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ها در اين فراگرد اهميت  ها و نقش رسانهدر پذيرش اين فناوري يتحول اجتماع
است که از طريق » يفرآيند انتشار نوآور«اين فرآيند در حقيقت . يافت اي  ويژه
به اين ترتيب، . يابديانتقال م ينظام اجتماع يمعين به اعضا يخاص در زمان يها کانال

  .شوديم يبسيار مهم تلق يانتقال نوآور يهاها به عنوان کانالنقش رسانه
را به ثمر رساند اورت راجرز  يبسيار يهاکه در اين زمينه کوشش ياز جمله کسان

را مدون  ياست که به کمک  فلويد شوميکر ايده نشر نوآور يمريکايآمحقق مشهور 
جديد را مشخص  يهانشر انديشه يمين نام عناصر اصلبه ه يدر کتاب يو. ساخت

 يها کانال ‐ ۲وسيله ه که ب ينوآور ‐ ۱«: اند ازاين عناصر عبارت ،به نظر او .کند يم
در ميان گذاشته  ينظام اجتماع ‐ ۴ يدر طول زمان، با ساير اعضا ‐ ۳ ياويژه يارتباط

براساس  يدر باره نوآور يريگتصميم فرآيند ).۲۴‐ ۲۳ :۱۳۶۹راجرز و شوميکر،(» .شود يم
  ، )دانش اوليه از ايده جديد(يآگاه ‐ ۱: تحقيقات او شامل پنج مرحله است

در مورد رد يا  يگيرتصميم ‐ ۵آزمايش مقياس کوچک،  ‐ ۴، يارزشياب ‐ ۳عالقه،  ‐ ۲
مرحله  ‐ ۱: کند مي ادغاماو اين پنج مرحله را در چهار مرحله عمده . يقبول نوآور

 يمرحله دانش زمان. يمرحله همنواي ‐ ۴ يگيرمرحله تصميم ‐ ۳غيب مرحله تر ‐ ۲دانش
. کسب نمايد يقرار گيرد و از کارکرد آن اطالعات يپيوندد که فرد در نوآوريبه وقوع م

نسبت به پذيرش آن  ياز نوآور ياست که فرد پس از آگاه يمرحله ترغيب هنگام
است که فرد درگير  يزمان يگيرمرحلة تصميم. کنديگرايش بهينه يا نابهينه پيدا م

است  يوقت يمرحله همنواي. است يشود که نتيجه آن رد يا قبول نوآوريم يهاي فعاليت
. را به دست آورد تا خود را در مورد تصميم متخذه قانع کند يکند داليل ميکه فرد تالش 
است  دريافت دارد، ممکن يرا در مورد نوآور يمتضاد يهاپيام يکه و ياما در صورت

 ياثبات نظريه خويش چگونگ يراجرز برا). ۳۲‐ ۳۱: همان(تصميم خود را تغيير دهد 
اصالح شده  يمانند بذرها ايتازه يهايان را با پديدهروستاياطالع، برخورد و پذيرش 

نقش وسايل » دانش«رسد که در مرحله يدهد و نهايتاً به اين نتيجه ميقرار م يمورد بررس
فراوان دارد، اما در مرحله ترغيب، ارتباطات چهره به چهره،  اهميت يارتباط جمع
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انتشار از  يبه نظر او، امروزه الگو. يابند يم يامرجع و رهبران فکري نقش ويژه يها گروه
شود که در آن گيرنده با يناميده م ياانتشار چند مرحله يالگو ،يطريق ارتباط جمع

، به هدف فرآيندتعداد دقيق مراحل در . له داردبا منبع فرستنده پيام فاص يمراتب متفاوت
و ارتباط مخاطبين، طبيعت پيام و اهميت پيام  يجمع يهارسانه يمنبع، قابليت دسترس

گذارند که به طور يتأثير م يابتدا برکسان يارتباط يهاپيام. دارد يگيرندگان بستگ يبرا
اين الگو چنين «. کننديا مبر ديگران ايف يدر اثر گذار ينقش مهم ييا غير رسم يرسم

از منبع به رهبران فکري  يبه وسيله وسايل ارتباط جمع يارتباط يهاکرد که پياميفرض م
رهبران فکري در مقايسه با . »رساننديرسد که آنان نيز پيام را به پيروان خود ميم

ش جهان هستند و مأمور تغيير، گراي يجمع يهابا رسانه يتماس بيشتر يپيروانشان دارا
رهبران . هستند يباالتر و نوآور يبيشتر، منزلت اجتماع يبيشتر، مشارکت اجتماع يشهر

که  يزمان. دارند ينظام همنواي ياجتماع يفکري نسبت به پيروانشان بيشتر با هنجارها
که  ينظام نسبت به تغيير مساعد باشد، رهبران فکري نوگراترند، اما هنگام يهنجارها

  ).۲۴۰‐ ۲۳۹: همان(باشند، آنها الزاماً نوآور نيستند تر يهنجارها سنت
 ييان کشورهاروستايبه ويژه در ميان  يجمع يهاراجرز معتقد است که تأثير رسانه

يابد که با ارتباطات رودررو ترکيب شوند زيرا در يافزايش م يدر حال توسعه زمان
فكري تنها انتقال اطالعات  ها به رهبرانانتقال پيام از رسانه ييعن يمرحله نخست ارتباط

از رهبران به مردم، گذشته از انتقال اطالعات،  يپذيرد، اما در مرحله دوم يعنيصورت م
  .شودينيز مشاهده م يجنبه تأثيرگذار

   يبرا يمتفاوت يهابايد نقش يجمع يهانيست که در طيف رسانه يترديد
ال در اکثر مطالعات مربوط به مکتوب و الکترونيک قائل شد، اما در هر ح يها  رسانه

عليرغم تأثير محدودتر آنها به لحاظ  يمطبوعات و اوراق چاپ يارتباطات و توسعه برا
که  يمطالب چاپ«. شوديدر نظر گرفته م يمخاطبان ،قدرت نفوذ خاص يحوزه در برگير

 شود،يپشتيبان و يا مکمل اطالق م يهاتوسعه به آنان رسانه يارتباط يهايدر الگو
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همه . گيرنديمورد استفاده قرار م يمراکز سخن پراکن يهاتقويت پيام يعمدتاً برا
 يهاپيام. گيرديصورت م يااقدامات توسعه به طور بالقوه بر اساس نگرش چند رسانه

ريزان برنامه.رترندمؤثها هستند بسيار که فاقد اين محرکه يديگر يهااز پيام يديدار
بر مشارکت را  يو مبتن يديدار يها از کمک يت طيف وسيعتوسعه با درک همين حقيق

ها يک امر و گرافيک تقريباً در همه پروژه ير از مطالب چاپمؤثاستفاده . اندبه کار گرفته
 يهابا اين همه، توسعه رسانه). ۱۸۳‐ ۱۸۲: ۱۳۷۱موالنا، ( آيديبه حساب م يعاد
روبه توسعه جهان به عنوان يک  ياز کشورها يدر بسيار ياو ارتباطات روزنامه يخبر
  ).۱۸۴ :همان(شود توسعه در نظر گرفته نمي يهالفه الينفک پروژهؤم

حمل و نقل و  يهاساخت، زيرياز قبيل وضعيت اقتصاد يروشن است که مشکالت
در عدم  يو اجتماع يو عوامل مختلف سياس يو تاريخ يتوزيع، ميزان سواد، عادات فرهنگ

از جمله عوامل . اندر بودهمؤثها در روستاها مقايسه با ساير رسانهتوسعه مطبوعات در 
گذارند، مشاهده نسبت مستقيم يمطبوعات در روستاها اثر م ينيافتگکه بر توسعه يمستقيم

و  يبراساس محاسبه ويلبر شرام، ارزش بازگشت. هاستمطبوعات در سبد هزينه يبها
او . دارد يه با وضعيت درآمد رابطه بسيار نزديکنيافتتوسعه يشمارگان روزنامه در کشورها

نسخه روزنامه  ۵۰توان يدر يک ساعت م يمحاسبه کرد که با درآمد يک کارگر کاليفرنياي
نسخه روزنامه  ۷توان  يبا يک ساعت کار تنها م يکه در اندونز يخريد در حال يبرگ چهل
ها و بروز وقايع راه يابخر. )Schramm and Ruggels, 1972( کرد يخريدار يبرگ چهار
مختل  يچه بسا توزيع روزنامه را در مناطق روستاي يداخل يهامثل سيل وآشوب يطبيع

شود و انجام مي يبه راحت يکه  انتشار و توزيع  روزنامه در مناطق محل يکند، در حال
 يبانز يهابنابراين، گروه. بسيار زياد است يمطبوعات نيز در چنين وضعيت يزبان يسازگار
اگر نه به صورت روزانه، دست کم به شکل هفته ( ياتوانند نشريهيکوچک م ييا فرهنگ

، يو تبليغات يمال يهاسنگين نشر و ضعف پشتوانه يهاداشته باشند، اما به دليل هزينه) نامه
  ). ۳۰۶‐ ۳۰۵: ۱۳۷۰گلدتورپ،( شودياين کار معموالً ميسر نم
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ين بودن سطح الزم و پاي يهاان زير ساختفقد يبه اين ترتيب، به لحاظ اقتصاد
البته اين . روديان به مطبوعات به شمار ميروستاي يبر سر راه دسترس يدرآمد موانع بزرگ
بودن فرهنگ،  يمثل سطح سواد، شفاه يو سياس ي، اجتماعيفرهنگ يموانع جدا از عوامل

مروج  يمثل نهادها يارتباط يهايها، نبود ميانجبه رسانه ياعتماديا کم ياعتماد يب
  .گردنديو امثال آنها مطرح م يسنت يهاميان مطبوعات و رسانه يمطبوعات، ناپيوند

تواند در تعيين نوع اعمال يها به ويژه در روستاها مزمينه فرهنگي در انتخاب رسانه
 هارسانه .)۲۴۱ :۱۳۷۳هنسون و ناروال، (ايفا کند  يفناورانه نقش اساس يو رفتار اجتماع
از خود نشان  يبيشتر يسازگار يبوم يهاکه با برنامه يدر صورت يدر سطوح محل

مسلط نظير  يها نشأت گرفته از فرهنگهاي  در مقابله با رسانهرند و مؤثبدهند بسيار 
  .آنها كمتر استشدن  ياحتمال قربان يويدئوي ينوارها
  

  يمطبوعات و توسعه روستاي
ها متوجه بيشتر نگاه يبه طور طبيع آيدن ميبه ميا يهرگاه سخن از توسعه روستاي

که مطبوعات نيز  يشود در حاليالکترونيک نظير تلويزيون، راديو و سينما م يهارسانه
هم که به مقوله مطبوعات در اين عرصه  يالبته زمان. در اين ميانه دارند يرمؤثسهم 
 يکه برا ييات روستايرود که تنها بايد به نشريشود، بيش از هر چيز گمان م ميتوجه 

با  ينشريات روستاي«. يابد، انديشيديانتشار م ياکثريت مردم شاغل در قلمرو کشاورز
يان قابل روستايبه عرصه وجود نهادند که مطالب مندرج در آنها براي  ياين فرض پا

يک  يدانستند که حتيم يبه خوب ين نشريات روستاياسسمؤ. فهم و ساده باشد
اونس در  ۵/۰، ذرت دونژاد ياز قبيل فسفات دوتاي يقادر نيست کلماتباسواد  يروستاي

ساختن  يبرا يگالن و از اين قبيل کلمات را بفهمد، از همين رو نشريات روستاي
. كرديطلب ماي مهارت ويژه ،ساده و کوتاه به صورت جمالت قابل فهم يها پيام

از  يبعض ؛گاران به وجود آيندناز روزنامه يسبب شدند تا نوع جديد ينشريات روستاي
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فشرده را در زمينه فنون ويرايش،  يهابودند که دوره يگران آنها در حقيقت ارتباط
عاميانه کردن مقاالت، توزيع روزنامه و تهيه مطالب قابل فهم براي عموم  يهاروش

از  البته در كنار اين قبيل نشريات بايد). ۹۹‐۹۸: ۱۳۷۴محسنيان راد،(» گذرانيده بودند
. پرداختند يو کشاورزان م ينيز سخن گفت که بيشتر به موضوع کشاورز يمطبوعات

 يدر کشور ما کم نيست؛ از زمان انتشار نخستين نشريه کشاورز يپيشينه چنين مطبوعات
  .گذرديدر ايران بيش از يكصد سال م

 ۱۳۱۸االول سال  يدر جماد يبه عنوان اولين مجله روستاي» يفالحت مظفر«مجله 
نت در عصر سلط ييعن يشمس ۱۲۷۹مطابق با چهارم شهريور ماه سال  يقمر

اين نشريه که از  .)۸۹‐ ۸۸ :۱۳۶۴ ،يصدر هاشم(شاه قاجار منتشر گرديد مظفرالدين
يافت طبيعتاً  يالدوله و مدرسه فالحت در تهران به صورت ماهيانه انتشار مصفآ يسو
از آن تاريخ تاکنون اغلب . ان ايفا کنداير يدر توسعه روستاي يرمؤثتوانست نقش ينم

  .نداداشته يکشاورز ياند اغلب صبغه ترويجشدهيان منتشر روستاي يکه برا ينشريات
به شکل  ۱۳۵۹ابتدا از مرداد » جهاد روستا«، مجله يانقالب اسالم يپس از پيروز

) زار نسخهصد ه( به صورت مجله با شمارگان نسبتاً باال ۱۳۵۹روزنامه و بعدها از مهر 
 يتربا توزيع مناسب يجهاد سازندگ ياز سو ۱۳۶۱از مهرماه » صالحين روستا«و مجله 

  .اندانتشار يافته
در مورد ميزان تأثير اين قبيل   يهايبا وجود اين، آنچه اهميت دارد انجام پژوهش

 از روستا يمنداز کميت و کيفيت بهره العطتر از آن اها در روستاها، و مهمرسانه
که بتواند  يمستند يهاتاکنون پژوهش. است يمطبوعات و نقش آن در توسعه روستاي

را ارائه  ياطالعات درست ييان از مطبوعات سراسرروستاياز نحوه استفاده  يبه درست
است در پي آن است  ييک تحقيق علم اين مقاله که نتيجه )۵(.بدهد انجام نگرفته است

از  ييانروستادرباره نسبت استفاده  ياساس يهاپرسش يکه در حد مقدورات به برخ
  .پاسخ گويد يبه طور کل يمطبوعات و نقش آن در توسعه روستاي
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  طرح مسئله
يان روستاي يمندميزان بهره«دهد کهياين مقاله مطرح شد نشان م يآنچه در بخش نظر

ين عامل تراعم از روزنامه يا محله ، هم شاخص توسعه روستايي و هم مهم» از نشريات
  .رودبه شمار مي يتوسعه روستاي يفرهنگ

 ييان را عامل توسعه روستايروستايله که آيا ميزان روزنامه خواني ئطرح اين مس
توسعه روستا به حساب آوريم موضوع  يگيراندازه يهااز شاخص يرا يک بدانيم يا آن

يان از نشريات و روستاي يمنداين مقاله نيست، زيرا وجود رابطه مثبت بين بهره ياصل
ايران به  ياست در روستاها يبا اين پيش فرض کاف. امري بديهي است يتوسعه روستاي

يان از نشريات چقدر و چگونه روستاي يمندميزان بهره«باشيم که  سؤالدنبال اين 
به . مورد مطالعه دست يابيم يروستاها ييافتگتوانيم به ميزان توسعهي، و آنگاه م»است

يان از نشريات با تأکيد بر روستاي يمندبهره ي، در اين تحقيق چگونگهمين دليل
توسعه  يفرهنگ يهااز زمينه يايم تا بتوانيم بخش مهمقرار داده يروزنامه را مورد بررس

  .روستاها را مشخص کنيم
  
  هدف

يان ايران از روستاي يمندهدف از اين تحقيق، کسب شناخت در مورد ميزان بهره
  .است يروستايش آن در توسعه مطبوعات و نق

  
  روش

از دو نوع پرسشنامه استفاده شده است ؛  يبا بهره گير يدر اين تحقيق، از روش پيمايش
كند و ديگري  يكي پرسشنامه كلي روستا كه مسائل را در سطح روستا تحليل مي

در نهايت . هاي روستايي است پرسشنامه خانوار روستايي كه سطح تحليل آن خانواده
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هاي مربوط به خانوارهاي هر روستا به پرسشنامه كلي آن روستا منتقل موعه ويژگيمج
  .پذيردهاي نهايي در مورد ميزان توسعه يافتگي در سطح روستا انجام مي و تحليل شودمي

  
  ت تحقيقاالؤس

 يان از مطبوعات در روستاها چقدر است؟روستاي يمندميزان بهره ‐۱
 يان از مطبوعات دخالت دارند؟روستاي يبهره مند يدر چگونگ يچه عوامل ‐۲
از مطبوعات در روستاها  يمندبهره ييان باسواد در مورد چگونگروستاينظر  ‐۳

 چيست؟
  ند؟ا يان از مطبوعات کدامروستايبيشتر  يمندموانع بهره ‐۴

   
  جامعه مورد مطالعه 

خانوار، جامعه مورد  ۲۰بيش از  يساکن در روستاها يروستاي يخانوارها يرؤسا
  .دهندلعه را تشكيل ميمطا

  
  نمونه

ها و روستاها و با عنايت به در انتخاب نمونه مناسب با توجه به تعداد زياد استان
خانوار  ۲۰مندي از مطبوعات در روستاهاي باالي اينكه رفتار روستاييان ايران در بهره
تقسيم گيري اين تحقيق به سه مرحله  نمونه فرآيندازحداقل واريانس برخوردار است، 

  :شده است
ناميده  قضاوتييا  )۶(هدفمند كه اصطالحاً تعيين سه استان با روش غيرتصادفي ‐۱

 )۷(.شناس شود و با نظر كارشناسان توسعه روستايي و استادان روش مي
به صورت  )روستا ۲۴هر استان (استان  ۳روستا در بين روستاهاي  ۷۲تعيين  ‐۲

 .تصادفي ساده
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نوارهاي ساكن در روستاهاي نمونه به صورت خانوار از بين خا ۱۲۰۰عيين ت ‐۳
  .تصادفي سيستماتيك

شناس و استادان روش يکه با نظر کارشناسان توسعه روستاب يسه منطقه روستاي
  :اند ازتعيين شدند عبارت

 اطراف شهرستان الشتر در استان لرستان يمنطقه روستاي ‐۱
 اطراف شهرستان مينودشت در استان گلستان يمنطقه روستاي ‐۲
 اطراف شهرستان ورامين در استان تهران يطقه روستايمن ‐۳

ساده انتخاب شدند و  يروستا به صورت تصادف ۷۵روستا و جمعاً  ۲۵در هر منطقه 
در  سيستماتيك يبه صورت تصادف يخانوار روستاي ۱۲۰۰نمونه خانوارها با حجم 

 ۱۱۸۱که قرار گرفتند  يساي خانوارها مورد پرسشگرؤمورد نظر و ر يروستا ۷۵درون 
  .ت پرسشنامه خانوار جواب دادندسؤاالي خانوارهاي نمونه به تمام رؤسانفر از 
  

  ابزار تحقيق
  :دو نوع پرسشنامه استفاده شده استدر اين تحقيق از 

 .کنديروستا را مشخص م يتوسعه يافتگ يهايروستا که ويژگ يپرسشنامه کل ‐۱
 يو فرهنگ يفرد يهاويژگي يکه برخ يروستاي پرسشنامه رئيس خانوار ـ ‐۲

آنها از  يمندکند و ميزان بهرهيم يگيررا اندازه يمرتبط با توسعه يافتگ
 .دهديمطبوعات را هم مورد سنجش قرار م

  
  قيتحق يها هيافت
  جامعه مورد مطالعه يهاويژگي) الف
درصد در  ۱۷مورد مطالعه در دشت،  يدرصد روستاها ۶۵از نظر نوع اقليم،  ‐۱

  .درجنگل و بقيه در اطراف کوير قرار دارنددرصد  ۱۶کوهستان، 
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 يهادرصد ازنوع خانه ۲۰درصد ازنوع مجتمع هستند و  ۸۰از نظر نوع ده،  ‐۲
 .پراکنده

کيلومتر است و ميانگين فاصله آنها تا  ۳ يميانگين فاصله روستاها از جاده اصل ‐۳
 .کيلومتر است ۱۰شهر حدود 

 .نفر است ۹۴۲ميانگين جمعيت  ‐۴
 .نوار باسواد هستندخا يدرصد رؤسا ۶۳ ‐۵
 .مشغول کارند يخانوار در بخش کشاورز يدرصد رؤسا ۵۰ ‐۶
البته در  .شوددرصد روستاها حداقل يک عنوان روزنامه توزيع مي ۴۹در  ‐۷

  .شودياز آنها تا سه عنوان روزنامه وارد م يبرخ
از روزنامه براساس آزمون كاي  يمندمقايسه سه منطقه مورد مطالعه درمورد بهره

منطقه الشتر با دو منطقه ديگر در  يبين روستاها يداريوئرنشان داد که تفاوت معناسك
با وجود اينکه ميزان . از روزنامه و مجله وجود دارد يمورد استفاده خانوار روستاي

منطقه الشتر لرستان کمتر از دو منطقه ديگر است، اين تفاوت  يدر روستاها يباسواد
منطقه الشتر به  يدر روستاها يخانوارهاي روستاي يتر رؤسااحتماالً به دليل مراجعه بيش

  . شهر، و تهيه روزنامه از آنجاست
  

  توصيف جامعه مورد مطالعه ) ب
  از نشريات يموانع استفاده خانوار روستاي

خانوار  يدرصد رؤسا ۶۳خانوار در جامعه مورد مطالعه به ويژه از  ياز کليه رؤسا
علت عدم «شد که  سؤالکنند يه يا مجله استفاده نمگاه از روزنامکه هيچ يروستاي

  .است آمده ۱ جدول در ها جواب»از روستاييان از نشريات چيست؟ ياستفاده برخ
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وستايي  در موانع استفاده از نشريات در روستاها طبق نظر رؤساي خانوار ر ‐۱جدول 
  جامعه مورد مطالعه

  رديف
  علت عدم استفاده رئيس

  خير  يبل  نشرياتاز  يخانوارروستاي
مورد ندارد و 

  جمع  جوابيب

  %۱۰۰  %۲۷  %۳۵  %۳۸  يسواد يب  ۱
  %۱۰۰  %۳۱  %۲۳  %۴۶  اتينشر يگران  ۲
  %۱۰۰  %۲۹  %۳۱  %۴۰  عدم عالقه  ۳
  %۱۰۰  %۳۰  %۳۲  %۳۸  روستاات بهيدن نشرير رسيد  ۴

ان ييمطالب آن به درد روستا  ۵
  .خورد ينم

۵۴%  ۱۵%  ۳۲%  ۱۰۰%  

  
نفر رئيس خانوار در جامعه مورد مطالعه در مورد موانع  ۱۱۸۱ه با توجه به اينکه کلي
  . ها توجه ويژه داشتبه دادهاند، بايد مذكور اظهارنظر كرده

رسد و يبه دست روستاييان نم يالزم به تذکر است که نشريات کشور با قيمت اصل
ن اي. آن است يها حدود دو برابر قيمت اصلمجله يمتوسط قيمت روزنامه و برخ

  .تحقيق باشد يبرا ياتواند موضوع جداگانهيمطلب م
  

 مطالعه نشريات در خانوار روستايي  يچگونگ
آيا در خانواده شما كسي روزنامه  «شد که  سؤالاز رئيس خانوار در جامعه مورد مطالعه 

از  يبرخ يدرصد جواب دادند كه گاه ۲۹درصد جواب منفي دادند،  ۴۷» خواند؟يم
 يدرصد جواب دادند كه در خانواده آنها افراد ۲۴خوانند و يروزنامه مخانواده  ياعضا

  .خواننديهستند که هميشه روزنامه م
آيا در خانواده شما كسي مجله «شد که  سؤالاز رئيس خانوار در جامعه مورد مطالعه 

 ۲۴خوانند، يخانواده آنها مجله نم ياز اعضا يدرصد جواب دادند كه برخ ۵۷» خواند؟يم
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درصد  ۱۹خوانند و  يمجله مگاه خانواده آنها  ياز اعضا يصد جواب دادند كه برخدر
  .خواننديهستند که هميشه مجله م يجواب دادند كه در خانواده آنها افراد

در جامعه مورد مطالعه  يروستاي يميزان استفاده از روزنامه و مجله در خانوارها
اين ميزان در . خواننديمجله م% ۴۳خوانند و يروزنامه م% ۵۳بدين صورت است كه 

  :مورد مطالعه به صورت زير توزيع شده است يسه منطقه روستاي
درصد مجله       ۵۹خوانند و يدرصد روزنامه م ۶۸منطقه الشتر لرستان،  يدر روستاها

  .خواننديم
 درصد ۳۰خوانند و  ميدرصد روزنامه  ۳۴ ،منطقه مينودشت گلستان يدر روستاها

  .خواننديم  مجله
درصد مجله       ۴۲خوانند و يدرصد روزنامه م ۵۸منطقه ورامين تهران،  يدر روستاها

  .خواننديم
  

  مطالعه نشريات يبرا يروستاي يخانوارها يرؤساانگيزه 
مطالعه روزنامه يا  يانگيزه شما برا« شد که  سؤالاز رئيس خانوار در جامعه مورد مطالعه 

درصد به اين سؤال جواب ندادند ؛ يعني در مورد اكثريت آنها اين  ۵۶» مجله چيست؟
درصد انگيزة خود را فقط كسب اطالعات عمومي و مسايل  ۲۱. سؤال اساساً مطرح نبود

و مسائل روز را عنوان  يو کسب اطالعات عموم يدرصد سرگرم ۱۲روز دانستند، 
اخبار و کسب  يدادند برا درصد جواب ۵اخبار،  يدرصد جواب دادند فقط برا ۵كردند، 

  .ياخبار و سرگرم يدرصد جواب دادند برا ۱و مسايل روز، و  ياطالعات عموم
درصد  ۴۴بين  توان چنين نتيجه گرفت که دريجدول فوق م يهابا توجه به داده

انگيزه  اند،مطالعه روزنامه يا مجله اعالم کرده يخانوار که انگيزه خودشان را برا يرؤسا
و در درجه آخر  يو مسايل روز بوده است؛ سرگرم ياً کسب اطالعات عمومآنها عمدت

  .هاي بعدي قرار دارنداطالع از اخبار موجود در نشريات در اولويت
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احتماالً با توجه به اينكه اخبار مندرج در مطبوعات نسبت به اخبار راديو و تلويزيون با 
کسب خبر از طريق مطبوعات ندارند  يبرا يارسد، روستاييان انگيزهيتأخير به روستا م

  . کننديو مسايل روز را در مطبوعات جستجو م يبلکه بيشتر کسب اطالعات عموم
  

  ترين راه ورود روزنامه يا مجله به روستا مهم
شما  يترين راه ورود روزنامه يا مجله به روستا مهم«شد که  سؤالده  ياز شورا
  »؟چيست
درصد به ارسال روزنامه و  ۱۹در روستا،  يروشدرصد به ايجاد دکه روزنامه ف ۴۰

توزيع  يمجله توسط پست به روستا، و بقيه به مواردي شامل استفاده از بسيج برا
مستقر در روستا  يدر شهر، ادارات دولت ياروزنامه، فروش در مغازه روستا، وجود مغازه

  . و غيره اشاره كردند
  .ر روستا بوده استد يترين پيشنهاد، ايجاد روزنامه فروشعمده

  

  ميزان خريد روزنامه در هر روستا
شما وارد  ياگر روزنامه به روستا«شد که  سؤالمورد مطالعه  يده روستاها ياز شورا

درصد کمتر  ۲۷: ها بدين قرار بودپاسخ» شود، در اين روستا چند نسخه خريدار دارد؟
ميانگين  .نسخه ۲۰تر از درصد بيش ۳۱نسخه، و  ۲۰تا  ۱۰درصد بين  ۴۲نسخه،  ۱۰از 

الذکر آن است که در سه روستا از دليل افزايش ميانگين فوق. نسخه است ۲۴اين تعداد، 
 ۱۰۰نفر دارند، اعالم شده است که  ۵۰۰۰مورد مطالعه كه جمعيت بيش از  يروستاها

  .رسدنسخه روزنامه به فروش مي ۱۵۰تا 
  

  ميزان خريد مجله در هر روستا 
اگر يک نوع مجله مناسب به روستا «شد که  سؤالمورد مطالعه  يستاهاده رو ياز شورا

ها پاسخ» شما خريدار دارد؟ يوارد شود به طور متوسط هر هفته چند نسخه در روستا



 آرام اهللا سام عزت  ۱۹۸
 
  

 ۲۴نسخه،  ۱۰تا  ۶درصد حداکثر  ۲۹نسخه،  ۵درصد حداکثر  ۲۹: بدين قرار بود
  .نسخه ۲۰درصد بيشتر از  ۱۸ و، نسخه ۲۰تا  ۱۱درصد 

  
  خريد مطبوعات يبرا يروستاي يخانوارها يرؤسا يآمادگ

روزنامه و مجله داير شود،  يشما نمايندگ يشد که اگر در روستا سؤالاز رئيس خانوار 
 يريال برا ۵۰۰مثالً هر روز ( ريد روزنامه يا مجله را بپردازيدآيا  حاضريد هزينه خ

» خير«درصد جواب  ۳۲و  ،»يگاه«درصد جواب  ۱۸، » يبل«درصد جواب  ۵۰).روزنامه
  .را انتخاب كردند

چرا حاضر به خريد روزنامه يا «شد  سؤالداده بودند » خير«که جواب  ياز کسان
 ۵(در صد  ۱۶، يسواديب) درصد کل پاسخگويان ۲۰(در صد  ۶۴» مجله نيستيد؟

كمبود وقت ) درصد کل پاسخگويان ۵(درصد  ۱۵، و پوليبي) درصد كل پاسخگويان
نيز يا جواب ندادند يا ساير ) درصد کل پاسخگويان ۲(درصد  ۵. ن دانستندرا علت آ

  .علل را مطرح کردند
 يمطبوعات در روستاها يدهد که در صورت ايجاد نمايندگيفوق نشان م يهاداده

 يآمادگ) درصد ۶۸(در جامعه مورد مطالعه  يروستاي يمورد مطالعه، اکثريت خانوارها
سواد هستند كه با يندارند، اکثراً ب يکه آمادگ يكسان دارند و خريد روزنامه يا مجله را
 يدرصد خانوارها ۸۰بالقوه در تقريباً  يدر روستاها آمادگ يافزايش ميزان باسواد

  .خريد روزنامه يا مجله به وجود خواهد آمد يبرا يروستاي
  

  توان استفاده از نشريات را در روستاها گسترش داد؟ ميچگونه 
توان استفاده از روزنامه يا يچگونه م«شد  سؤالخانوار در جامعه مورد مطالعه  از رئيس

، »در روستا يفروشايجاد دکه روزنامه«درصد  ۵۳» مجله را در روستاها گسترش داد؟
درصد  ۴، و »هاها و مجلهمردم روستا در مورد روزنامه يافزايش آگاه«درصد  ۱۹
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 سؤالدرصد به اين  ۲۵را ذكر كردند؛ » يانتايروس يکاهش قيمت روزنامه و مجله برا«
  .کردند ياطالعيجواب ندادند يا اظهار ب

در جامعه  مورد مطالعه  يخانوار روستاي ياز رؤسا يبا توجه به اينکه بيش از نيم
توان گفت که به ياند، مدر روستا را ارائه کرده يفروشپيشنهاد ايجاد دکه روزنامه
يان از روزنامه يا روستايتواند موجب گسترش استفاده يار ماحتمال زياد انجام اين ك

مردم روستا در  يموجب افزايش آگاه يمجله بشود، به ويژه آنکه ايجاد چنين امکانات
خانوارها را تأييد  يدرصد ديگر از رؤسا ۱۹شود پيشنهاد يمورد روزنامه يا مجله هم م

تواند موجب يات در صدا و سيما نيز مبا نشري يآشناي يهاالبته ارائه برنامه. كندمي
روستاييان در اين زمينه گردد و ميزان استفاده  آنها از نشريات را افزايش  يافزايش آگاه

مناسب و با جلب مشارکت خود روستاييان  يريزهمه اين اقدامات اگر با برنامه. دهد
  .دگسترش ده ها را در روستا يخوانتواند فرهنگ روزنامهيانجام شود م

  

  هستند؟ يروستاييان در روزنامه يا مجله به دنبال چه مطالب
هستند، در  يها به دنبال مطالب خاصبا اين احتمال که روستاييان در روزنامه يا مجله

اين منطقه،  يمردم روستاها يده سؤال شد که اگر بخواهند برا يپرسشنامه شورا
را بايد در آن بنويسند که مورد  يبروزنامه يا مجله روستايي منتشر کنند، چه نوع مطال

از مطالب مندرج در نشريات ارائه شد  يفهرست سؤالدر زير اين . توجه روستاييان باشد
توجه  يبرا ۱مطرح شد که ارزش  يو در کنار هر کدام از آنها يک طيف پنج ارزش

توجه  يبرا ۴توجه متوسط، ارزش  يبرا ۳توجه کم، ارزش  يبرا ۲کم، ارزش  يخيل
  .زياد در نظر گرفته شده بود يتوجه خيل يبرا ۵د، و ارزش زيا

پيشنهاد شده  يدرج در نشريات روستاي يده گفته شد که اين مطالب برا يبه شورا
تواند مورد توجه روستاييان يم ياست، به نظر آنها هر کدام از اين مطالب تا چه حد

 ياز اين مطالب را تا چه حدده گفته شد که هر کدام  يبه شورا يدر مصاحبه شفاه. باشد



 آرام اهللا سام عزت  ۲۰۰
 
  

کم يا  ،متوسط ،زياد ،زياديخيل(دانند يمناسب م يدرج در روزنامه يا مجله روستاي يبرا
  ).کم يخيل

هر کدام از مطالب به صورت جداگانه محاسبه گرديد،  يها براميانگين جواب
گين ميان. مطالب انتخاب شده توسط پاسخگويان به ترتيب اولويت به صورت زير است

  .محاسبه شده است ۵تا  ۱ها در مقياس ارزش جواب
  .برابر زياد ۰۹/۴جديد، با ميانگين  يو باغدار يمطالب مربوط به کشاورز ‐۱
 ۹۵/۳ها، با ميانگين از بيماري يو پيشگير يمطالب مربوط به بهداشت، سالمت ‐۲

 .برابر زياد
 .برابر زياد ۹۲/۳ائمه و بزرگان دين اسالم، با ميانگين  يمطالب مربوط به زندگ ‐۳
 .نزديک به زياد ۸۴/۳، با ميانگين يجديد دامدار يهامطالب مربوط به روش ‐۴
 .نزديک به زياد ۸/۳، با ميانگين يو مسائل روستاي يکشاورز يخبرها ‐۵
 .برابر زياد ۸/۳، با ميانگين يت مذهبسؤاالمثل اصول، احکام و  يمطالب مذهب ‐۶
 .بين متوسط و زياد ۶۹/۳مملکت، ميانگين  يو اجتماع يسياس يخبرها ‐۷
 .بين متوسط و زياد ۵۶/۳مطالب مربوط به خانواده و کودکان، با ميانگين  ‐۸
 .نزديک به متوسط ۳۲/۳، با ميانگين يورزش يخبرها ‐۹
و قيمت آنها، با  يمربوط به صادرات و واردات توليدات کشاورز يخبرها ‐ ۱۰

 .نزديک به متوسط ۲۸/۳ميانگين 
نزديک به  ۲۰/۳نهادهاي آنها، با ميانگين روستاييان و پيش يهاچاپ نامه ‐ ۱۱

 .متوسط
حدود  ۱۳/۳و تعمير آنها با ميانگين  يآالت کشاورزحوادث مربوط به ماشين ‐ ۱۲

 .متوسط
 .نزديک به متوسط ۹۵/۲حوادث، با ميانگين  ‐ ۱۳
 ۶۵/۲مثل يخچال وتلويزيون، باميانگين يمطالب مربوط به تعمير وسايل خانگ ‐ ۱۴

 .بين متوسط و کم
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 .نزديک به کم ۳۹/۲، با ميانگين داستان و شعر ‐ ۱۵
 .نزديک به کم ۳/۲مطالب مربوط به شهرها ، با ميانگين  ‐ ۱۶
 .نزديک به کم ۲/۲مسابقه و جدول، با ميانگين  ‐ ۱۷

  

  يرئيس خانوار روستاي يهانقش نشريات در افزايش آگاهي
نشريات موجب افزايش  يشد که تا چه حد سؤالاز رئيس خانوار در جامعه مورد مطالعه 

؛ مسائل يو دامدار يمسائل کشاورز: چهارگانه زير شده است يهاآنها در زمينه يهاهيآگا
  .ي؛ و مسائل مذهبيو اجتماع ي؛ مسائل سياسيو بهداشت ي، تربيتيخانوادگ

نقش هيچ  ياز حداقل صفر برا يها در يک طف پنج ارزشهر يک از زمينه يها براجواب
  :شده است که ميانگين آنها به صورت زير است زياد توزيع ينقش خيل يبرا ۴تا حداکثر 
و  يمربوط به مسائل کشاورز يهانقش نشريات در افزايش آگاهي ‐۱

 .۹/۱،  يدامدار
 ي، تربيتيمربوط به مسائل خانوادگ يهانقش نشريات در افزايش آگاهي ‐۲

 .۲/۲ ،يو بهداشت
و  ي، اجتماعيمربوط به مسائل سياس يهانقش نشريات در افزايش آگاهي ‐۳

 .۱/۲ ،يرهنگف
  .۲/۲ ،يمربوط به مسائل مذهب يهانقش نشريات در افزايش آگاهي ‐۴

رئيس خانوار  يهاها در مورد نقش نشريات در افزايش آگاهيميانگين جواب
  .بيشتر از حد متوسط است يکم ييعن ۱/۲در چهار زمينه مطرح شده  برابر با  يروستاي

  
  تحليل جامعه مورد مطالعه) ج

  استفاده از روزنامه يو چگونگ يشغل رئيس خانوار روستاي مطالعه بين نوع
ت تحقيق اين است که آيا در جامعه مورد مطالعه بين کشاورزان و غير سؤاالاز  ييک

  وجود دارد يا خير؟ يداريکشاورزان در مورد استفاده از روزنامه تفاوت معن
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در جامعه  ييدر جامعه روستا يخانوار روستاي يرؤساتحقيق در مورد  يهاداده
% ۳۳و  يو دامدار يمشاغل کشاورز ياز افراد دارا% ۶۷دهد که يمورد مطالعه نشان م

درصد  ۳۷ديگر در بين کليه افراد جامعه  يهستند و ازسو يمشاغل غيرکشاورز يدارا
  .کنند مياز روزنامه استفاده 

 ۲ جدول ردروزنامه  استفاده از يمقايسه کشاورزان و غيرکشاورزان در زمينه چگونگ
  :است آمده
  

 يخانوار در جامعه مورد مطالعه بر حسب نوع شغل و چگونگ يساؤع ريتوز ‐۲جدول 
  استفاده از روزنامه

 استفاده از روزنامه
  نوع شغل

  درصد جمع  جمع  يبل  ريخ

  يو دامدار يکشاورز
۴۱۵  
۷۱%  

۱۶۸  
۲۹%  

۵۸۳  
۱۰۰%  ۵۰  

  ۳۲۱  يغير کشاورز
۵۵%  

۲۶۴  
۴۵%  

۵۸۵  
۱۰۰%  

۵۰  

  جمع
۷۳۶  
۶۳%  

۴۳۲  
۳۷%  

۱۱۶۸  
۱۰۰%  ۱۰۰  

  

۶۳/۳۲  =X2  
 درجه آزادي=  ۱

 دار بودن تفاوت سطح معني=  ۰۰۰۱/۰

  
که در سطح  است ۶۳/۳۲برابر  ،کي ياسکوئر جدول فوق با درجه آزاد يآزمون کا

  .دار استيمعن ۰۰۰۱/۰
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  پرداخت هزينه خريد روزنامه يبرا يرابطه بين نوع شغل و آمادگ
که اگر روزنامه به روستا بيايد آيا حاضرند هزينه  سؤالجواب به اين رؤساي خانوار در 

  .درصد جواب خير دادند ۳۲و  يدرصد جواب بل ۶۸آن را بپردازند، 
که  يطور هب ؛دارد يدارياين جواب در بين کشاورزان و غير کشاورزان تفاوت معن

 يکا .بود درصد ۷۲درصد اما در بين غير کشاورزان  ۶۴جواب بلي در بين کشاورزان 
را بين  يدارياست که تفاوت معن ۳۵/۸يک برابر  ياسکوئر محاسبه شده با درجه آزاد

  .دهد يپرداخت هزينه خريد روزنامه نشان م يبرا يکشاورزان و غير کشاورزان از نظر آمادگ
  

  رابطه ميزان سواد و ميزان استفاده از روزنامه
 ۶۳کنند يا خير، ياز روزنامه استفاده م که آيا سؤالرؤساي خانوار در جواب به اين 

ها در بين باسوادها و جواب يدرصد جواب مثبت دادند ول ۳۷و  يدرصد جواب منف
 ۹سوادها استفاده از روزنامه در بين بي. برخوردار است يداريسوادها از تفاوت معنبي

 يآزاد محاسبه شده با درجه اسکوئر يکا. درصد است ۵۳درصد و در بين باسوادها 
 .دهدرا نشان مي يداريدرصد اطمينان تفاوت معن ۹۹است که با  ۲۳۰يک برابر با 

  ).خواننديآنها م يکنند و ديگران برايسوادان روزنامه تهيه م يب(
شد که آيا در خانوار آنها كسي  سؤالدر جامعه مورد مطالعه  ياز رئيس خانوار روستاي

درصد جواب  ۴۳و  يدرصد جواب منف ۵۷مجله، در مورد . خوانديروزنامه يا مجله م
که  يسواد است و خانوارهاييکه رئيس خانوار ب يدر بين خانوارهاي يول. مثبت دادند

که رئيس خانوار  يدر خانوارهاي .دار وجود دارديرئيس خانوار باسواد است تفاوت معن
که رئيس  يرهايدر خانوا. خواننددرصد مجله مي ۴۷درصد روزنامه و  ۵۸باسواد است، 

  .خواننددرصد مجله مي ۳۵درصد روزنامه و  ۴۳سواد است يخانوار ب
 ۲۸/۲۳يک برابر با  يهر دو جدول با درجه آزاد يمحاسبه شده برا اسکوئر يکا
مجله خواندن محاسبه شده است که در هر دو  يبرا ۸۴/۱۵روزنامه خواندن و  يبرا

  .است دار يخطا معن ۰۰۰۱/۰تفاوت در سطح  ،مورد
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که رئيس خانوار آنها باسواد است بيشتر  يخانوار روستاي ياعضا ،به عبارت ديگر
  . خواننديروزنامه و مجله م

  

  پرداخت پول روزنامه يبرا يرابطه بين ميزان مسافرت رئيس خانوار به شهر و آمادگ
او  يگدهد كه بين ميزان مسافرت خانوار به شهر و ميزان آماديتحقيق نشان م يهاداده
 ۳جدول  را دروجود دارد که توزيع آن  يداريپرداخت پول روزنامه، رابطه معن يبرا

  :كنيد مشاهده مي
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برابر با يک در  ياست كه با درجه آزاد ۳۷/۴۰اسکوئر محاسبه شده برابر با  يکا
خانوار که  يرؤسابين آن دسته از  ،به عبارت ديگر .دار استيتفاوت معن ۰۰۱/۰سطح 

 يکنند از نظر آمادگيکنند و آنان که زياد به شهر مسافرت م ميکم به شهر مسافرت 
دهد يمقادير نشان م يبررس. وجود دارد يداريپرداخت پول روزنامه، تفاوت معن يبرا

-يکه زياد به شهر مسافرت م يو گروه% ۵۸کنند يکه کم به شهر مسافرت م يگروه
  .پرداخت پول روزنامه را دارند يآمادگ% ۷۶کنند 

  

  پرداخت پول روزنامه و ميزان سواد خواندن در خانوار يخانوار برا يرابطه بين آمادگ
 يبرا يکه آمادگ يدهد که ميزان سواد خواندن در خانوارهاييتحقيق نشان م يهاداده

پرداخت پول  يبرا يکه آمادگ يارند نسبت به خانوارهايپرداخت پول روزنامه د
  .)۴جدول (روزنامه ندارند، بيشتر است 

که سواد  يدهد که بين آن دسته از خانوارهايياسکوئر محاسبه شده نشان م يکا
خواندن در خانوار آنها کم است و آن دسته که سواد خواندن در خانوار آنها زياد است، 

مقايسه درصدها . دار وجود دارديرداخت پول روزنامه تفاوت معنپ يبرا ياز نظر آمادگ
 يبيشتر در پرداخت پول برا يدهد که وجود سواد بيشتر در خانوارها با آمادگينشان م

  .روزنامه توسط رئيس خانوار همراه است
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  جيل نتايتحل
اين تحقيق، ميزان سواد در خانوار،  يهاتوان گفت که بر اساس دادهيدر مجموع م

هستند که با  ي، عوامليشغل غير کشاورز يارتباط رئيس خانوار با شهر و تا حدود
هر چه . دارند يدارياز مطبوعات رابطه مستقيم و معن يميزان استفاده خانوار روستاي

. بيشتر باشد، ميزان استفاده آن خانوار از مطبوعات بيشتر است يسواد در خانوار روستاي
خرند روزنامه را مي. كنند سواد هم از مطبوعات استفاده ميالبته بعضي از روستاييان بي(

  .)دهند به فرزندان باسوادشان تا براي آنها بخوانند و مي
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با شهر بيشتر باشد، ميزان استفاده  يروستاي هر چه ارتباط رئيس خانوار ‐
  .از  مطبوعات بيشتر است يخانوار روستاي

فعاليت دارند در خانوار آنها از  يکه در مشاغل غير کشاورز ييانروستاي ‐
 . شوديمطبوعات بيشتر استفاده م

ها  اگر بخواهيم نتايج اين تحقيق را با مباحث نظري كه در ساير پژوهش ‐
دكتر محسنيان راد آمده است تحليل كنيم، بايد بگوييم كه  مثل تحقيق آقاي

موجب  يکشاورز روستاي يبه ويژه در خانوارها يحاکميت فرهنگ شفاه
- به استفاده از رسانه يبيشتر يمندو عالقه يشود که روستاييان آمادگيم
 مثل راديو و تلويزيون داشته باشند و عالقه يو ديدار يشنيدار يها

از قبيل روزنامه، مجله و کتاب از  يکتب يهافاده از رسانهبه است يکمتر
  .خود نشان دهند

نسبت به روستاها از  يايران هم وجود دارد ول يدر جامعه شهر يالبته اين ويژگ
به فرهنگ  يشايد بتوان گفت که تبديل فرهنگ شفاه. برخوردار است يدرصد کمتر

اين تحول به مدت . نياورده استمناسب خودش را به دست  يهادر ايران فرصت يکتب
کتاب  يو مردم اروپا را مردم) ۳۸۷ :۱۳۶۹راد،  محسنيان(سال در اروپا اتفاق افتاد  ۳۸۰

که گوتنبرگ اولين  ياز زمان(سال  ۳۸۰. کرد يفرهنگ کتب يخوان، روزنامه خوان و دارا
زمان بسيار ) دکر ياندازاولين راديو را راه يکه مارکون يدستگاه چاپ را ساخت تا زمان

  .مناسبي بود
در دوران کتاب و روزنامه را يافتند آن هم  يسال فرصت زندگ ۱۲۳مردم ايران تنها 

ايران در اوايل قرن  يجامعه روستاي). ۴۹۹ :۱۳۶۹محسنيان راد، (نه به صورت فراگير 
درصد رسيده  ۹۴به  ۱۳۳۵سواد داشته است كه اين رقم تا سال درصد بي ۹۹سيزدهم 

قيمت کتاب و روزنامه،      يبه همين دليل و نيز گران). ۹۹ : ۱۳۶۴،مرکز آمار ايران(است 
در . را يافته باشند ييان فرصت ورود به فرهنگ کتبروستايتوان انتظار داشت که ينم
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سينه به  يفرهنگ شفاه يشوند و از دنيا همين هنگام روستاييان ايران با راديو آشنا مي
راديو و با همين  يفرهنگ شفاه يخودشان بالفاصله به دنياسينه و ارتباط مستقيم 

از اين رو، روزنامه . گردندتلويزيون وارد مي يو ديدار يسرعت به دنياي فرهنگ شفاه
در  يسنت يفرهنگ شفاه پيدا نکرده است؛  يروستاييان ما جاي يکتا ب در زندگ يو حت

و  يبور کند و عادت کتاب خوانع يايران قبل از اينکه از مرحله فرهنگ کتب يروستاها
البته ( .مدرن تبديل شد يرا در مردم روستاها ايجاد کند به فرهنگ شفاه يروزنامه خوان

هاي  از گذشته دور در اغلب روستاهاي ايران در خانوارهاي داراي فرد باسواد كتاب
  .)شده است مذهبي، قرآن و همچنين شاهنامه و حافظ خوانده مي

قبل از اينکه روستاييان . ها را يافتهمين ويژگي ها هم در روستاارتباطات راه دور 
رسيده را بخوانند و قبل از اينکه  يهابا سواد شوند و خودشان نامه بنويسند و نامه

بعد . خدمات پست را خوب بشناسند و مستقيماً از آن استفاده کنند، با تلفن آشنا شدند
شود و روستاييان را که ين به روستاها وارد مکنيم که تلفيمشاهده م ياز انقالب اسالم

کند و تنها يبودند، در نيمه راه متوقف م يخوانو نامه ينويستازه در حال يادگرفتن نامه
تر، آنها راحت يگيرد و ارتباطات راه دور را برايدليل باسواد شدن را هم از روستاييان م

دليل است که امروزه روستاييان ايران  به همين. کندتر ، مستقيم و با اطمينان ميسريع
البته . کننديخودشان مطرح م يبيش از هر چيز نياز به تلفن در روستا و خانه روستاي

خدمات مخابرات در روستاها (بودن تلفن در روستا است  يمنف ياين مطلب نه به معن
بودن  يدر مثبت بودن و ضرور يساز توسعه است که کسآنقدر وسيع، سازنده و زمينه

در کاهش سطح باسوادي روستاييان  يول) كنديامروز ايران شک نم يروستاها يآن برا
  .داشته است يهم نقش مهم يدر روستاها، تلفن روستاي يو توقف گسترش فرهنگ کتب

سال قبل که روستاييان کشور تازه شروع به با سواد شدن کردند از آنها         ۳۵اگر 
ترين جواب آنها اين يترين و عمومهند باسواد شوند مهمخوايپرسيدند که چرا ممي

شويم تا بتوانيم نامه يشويم تا قرآن و دعا بخوانيم ؛ باسواد ميباسواد م«بود که 
 انبستگانم يشويم تا بتوانيم برايفرستند بخوانيم ؛ باسواد ميرا که از شهر م انفرزندانم
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 يدر صدا و سيما برايشان قرآن و دعا حاال ».ميدر شهر و ديگر روستاها نامه بنويس
تلفن هم امكان برقراري ارتباط  ؛خوانند آن هم صحيح و با صوت زيبايسحر و کميل م

ديگر چرا زحمت سواد دار شدن را تحمل کنند؟  ،کنديبا فرزند و بستگان را فراهم م
دن روزنامه يا د، چه حاجت به خوانبيننيشنوند و از تلويزيون هم مياخبار را از راديو م

  . بيابند يباسواد شدن بايد داليل ديگر يمجله است؟ پس روستاييان برا
اند و بر همين اساس ميزان ايران اين دليل جديد را يافته ينسل جديد در روستاها

 يشوند براآنها باسواد مي. درصد رسيده است ۸۰باسوادي در روستاها امروزه به 
از  يجدا يهايجديد، نقش يهاتحقق نقش يبرا اشتغال بهتر، يبهتر، برا يزندگ
  .دارند يکه بيشتر جايگاه شهر يهايوالدين و کشاورزي خودشان، نقش يها نقش
ايران ظرفيت  يباسواد شدن نسل جديد در سطوح باالتر از ديپلم در روستاها يبرا

 ينها براآ. يمدرسه راهنماي يدر آنجا تنها دبستان وجود دارد و گاه. نيست يروستا کاف
جز ترک روستا  يدانشگاه راه يتحصيل در دبيرستان عمدتاً بايد به شهر بيايند؛ برا

انجامد يبه طول م ينسل جديد در اين رفت و آمد به شهر که چند سال. وجود ندارد
آورد و والدين و ديگران را غيرمستقيم يهمراه خودش کتاب، روزنامه و مجله را به ده م

احتماالً به  يرا که راديو به سرعت گفته و روستاي يخبر.کنديشنا مها آبا اين رسانه
خواند،  ميدليل هم زبان نبودن با آن خوب متوجه نشده است، فرزندش در روزنامه 

انتقال  يكند و او هم برايترجمه م ياو به زبان محل يخواند و برايآهسته و شمرده  م
اين مسير  .بردينامه است همراه مبه ديگران سند صحت گفتارش را که همان روز

  .يابند مياست که نشريات و كتب به روستا راه  يجديد
ر در افزايش حضور نشريات در مؤثروستا به شهر نيز از عوامل  ينزديک

نهادها در روستا به  يروستا به شهر موجب شده است که برخ ينزديک. روستاهاست
خودشان استفاده  يرفع نيازها يدر شهر برامستقر  يوجود نيايند و روستاييان از نهادها

ها يشهر يهااز ويژگي يو برخ شودکنند و به همين دليل ارتباطات آنها با شهر بيشتر 
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هر چه روستا از شهر دورتر باشد مدرسه وحمام و . را فرا گيرند و به روستا منتقل کنند
در روستا، ارتباطات  مغازه و غيره در آن روستا بيشتر است؛ به دليل وجود اين خدمات

خودش را بيشتر  يو روستاي يسنت يهاشود و روستا ويژگييبا شهر کمتر  م روستاييان
نزديک به شهر تغييرات متأثر از فرهنگ شهر  يکه در روستاها يدر حال. کنديحفظ م

  .دشوها ميکند و رفتار روستاييان شبيه شهرييتر بروز مدر روستا سريع
اند قرار گرفته يالشتر لرستان که در اين تحقيق مورد بررس يتاهادر روس ياين ويژگ
است به  يو لر يزبان لک يلرستان با وجود اينکه زبان محل يدر روستاها. مشاهده شد
آنها به شهر الشتر و رفت و آمد بيشتر با شهر، از روزنامه و مجله هم  يدليل نزديک

ورامين يا مينودشت  ين بيش از روستاهاکه ميزان آ ياند، به طوربيشتر استفاده کرده
» طرح سلسله«يتواند متأثر از اجرايم ياحتماالً اين ويژگ. است که از شهر دور هستند

 يدر منطقه الشتر باشد که موجب باسوادي نسل فعال امروز و آشنا کردن مردم روستاها
  .آن منطقه با نشريات منجر شده است

  
  هاشنهاديپ

در اين تحقيق  يروستاي يخانوارها ياز رؤسا ياز نيم با توجه به اينکه بيش ‐ ۱
استفاده روستاييان از نشريات در هر روستا حداقل يک  ياند که براپيشنهاد کرده

جوانان  يشود با استفاده از نيرويايجاد گردد، پيشنهاد م يدکه روزنامه فروش
بزرگ،  يوستادر چند ر  يکه احتماالً بيکار هستند بطور آزمايش يباسواد روستاي

ها يا استان يبا حمايت ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسالم يروزنامه فروش يهادکه
در اين  يروستاي يدرصدخانوارها ۵۰يک مؤسسه مستقل ايجاد شود؛ به ويژه که 

درصد  ۱۸کنند و  ياند هر روز نشريات را خريداراند که آمادهتحقيق اعالم کرده
تواند پس از ياين اقدام م. نمايند ينشريات را خريدار ياند که گاهآنها نيز آماده

آنرا دارند  ينتايج آن و با فراهم شدن امکانات به ساير روستاها که آمادگ يبررس
چنانچه در اين زمينه از ابتدا با جلب نظر و مشارکت روستاييان . گسترش داده شود
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توان اميدوار يشوند، م کار نيز خود روستاييان مشارکت داده فرآينداقدام شود و در 
 يپيدا کند و عامل يدر روستا حالت نهاد يفروش دکه روزنامه يبود که پس از مدت

در کنار اين . کشور باشد يدر گسترش فرهنگ استفاده از مطبوعات در روستاها
آن  ينتايج اين برنامه و ارزياب يبا هدف بررس ياقدام الزم است يک طرح پژوهش

 .شود يريزکار بر اساس نتايج آن پژوهش، برنامهانجام شود و ادامه 
 يدر جامعه روستاي يدهد که ميزان باسواديبا توجه به اينکه نتايج تحقيق نشان م ‐۲

 يبا ميزان استفاده از نشريات در روستا دارد، به نهادها يرابطه مستقيم
 باسوادکردن روستاييان به ويژه يشود كه با تالش برايپيشنهاد م يسوادآموز

اعم از مرد يا زن اقدام کنند و آشنايي با مطبوعات در كتب  يجوانان روستاي
گسترش فرهنگ استفاده از  يالزم برا يهادرسي گنجانيده شود تا زمينه

 .ايران فراهم گردد يمطبوعات در جامعه روستاي
 ۵تا  ۲دهد که روستاييان ايران به طور متوسط بين يتحقيقات انجام شده نشان م ‐۳

باتوجه به اين واقعيت . کننديروز از راديو يا تلويزيون استفاده مدر شبانهساعت 
ايجاد ارتباط با روستاييان، همانا  يترين وسيله براترين و مناسببهترين، راحت

ايجاد ارتباط و انتقال  يبرا يمناسب يحال که چنين مجرا. راديو و تلويزيون است
توان با مطرح کردن نقش يور است، مکش يها در اختيار مسئولين فرهنگپيام

روستاييان، آنها را  يها براو به دنبال آن استفاده از مطبوعات در رسانه يباسواد
در جهت باسواد شدن و استفاده بيشتر از مطبوعات، تشويق و ترغيب کرد و 

مثال، اگر  يبرا. کشور فراهم آورد يتوسعه را در روستاها يفرهنگ يهازمينه
و يا ديگر  ييا دامدار يکشاورز يهادر مورد استفاده از  وام يطلبقرار است م

شود يروستاييان به اطالع آنها برسد پيشنهاد م يدولت برا يهاها يا کمکبرنامه
پيام در راديو و تلويزيون ارائه شود و به دنبال آن مطرح شود  يکل يهاکه عنوان
است به مطبوعات کثيراالنتشار  اقدام الزم يهااطالع از جزئيات و روش يکه برا
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داند که روزنامه يبر خودش الزم م يدر اين صورت، روستاي. مراجعه نمايند
اگر ما با همه مطالب و . شوديمربوطه را تهيه کند و به مرور با مطبوعات آشنا م

از طريق راديو و تلويزيون در اختيار روستاييان قرار دهيم،  يمسائل را به راحت
و  ياز اين رو، همکار. نخواهند آورد يهم به مطبوعات رو يسل بعداحتماالً ن
گسترش فرهنگ استفاده از  يمختلف جامعه برا يهابين رسانه يهماهنگ

دارد، چون آنچه  ياست و نياز به توجه بيشتر يضرور يمطبوعات در کشور امر
 .شود، مطبوعات است و نه راديو يا تلويزيونيموجب توسعه  م

از روستاييان مورد مطالعه، علل عدم استفاده از  ياينکه بيش از نيم توجه به با ‐۴
در مطبوعات موجود » نبود مطالب مورد نياز روستاييان«مطبوعات در روستاها را 

کوچک  يکه در شهرستانها يهايشود به روزنامهياند  پيشنهاد ماعالم کرده
به روستاييان اختصاص دارند توصيه شود که چند صفحه از روزنامه را  ينمايندگ

روستاييان آن منطقه  يدهند كه داراي خط مناسب و زبان ساده و قابل درک برا
اين کشور هستند و  ياز اعضا يبه هر صورت، روستاييان هم حدود نيم. باشد

حق دارند هنگام جستجو در مطبوعات کشور، مطالب مورد نظر خودشان را  
ون روزنامه نگاران  جوان خواست كه با جلب توان از کانيدر اين زمينه م. بيابند
روستاييان به ويژه  يدر مورد تهيه مطالب مناسب برا يجوانان روستاي يهمکار

اقدام کنند و مطالب خودشان را در اختيار نشريات مختلف  يجوانان روستاي
 .کشور قرار دهند

 يرانبا توجه به اينکه دومين علت عدم استفاده از مطبوعات در روستاها، گ ‐۵
مطبوعات را در اين مسأله  يدرصد افراد گران ۴۶(مطبوعات عنوان شده است 

 يبيشتر قرار گيرد و سپس برا ي، اين موضوع بايد مورد بررس)اندر دانستهمؤث
 يمطبوعات، قيمت واقع يالبته منظور روستاييان از گران. حل آن اقدام شود

رسد يتا به دست آنها ماست که مطبوعات در روس يمطبوعات نيست بلکه قيمت
- يپيشنهاد م. بيش از دو برابر قيمت رسمي است يها، رقمکه در مورد روزنامه
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روستاها  يتوزيع جرايد برا يروستاييان نوع يشود كه با مشارکت و همکار
، اکثر يدر چند منطقه روستاي يآزمايش يگردد و پس از اجرا يمطالعه و طراح
به نظر محقق، مسأله توزيع جرايد . هدکشور را پوشش د يجوامع  روستاي
است که بر اساس آن  يترين عامل در بروز شرايط، مهميدرمناطق روستاي

 .اندکشور در استفاده از مطبوعات، کم بهره شده يروستاها
شوند و قسمت اعظم يکشور در تهران منتشر م يهابا توجه به اينکه بيشتر روزنامه ‐ ۶

 يهااالمکان روزنامهيشود حتيگردد، پيشنهاد ميم آنها در تهران توزيع يهانسخه
 يهاها مورد حمايت بيشتر قرار گيرند و در مورد روزنامهها و شهرستاناستان

صادر گردد، مشروط بر اينکه  يها با تسهيالت بيشترشهرستان يجديد، مجوزها
و  آن شهرستان فراهم نمايند يتوزيع روزنامه در روستاها يرا برا يامکانات

 .روستاييان اختصاص دهند يرا برا ياصفحات ويژه
- نگاران جوان و فارغداده شود تا روزنامه ي، ترتيبيو تشويق يتبليغ يهابا روش ‐ ۷

شوند تا نشر مند به انتشار روزنامه در روستاها عالقه ينگارالتحصيالن روزنامه
نگاران جوان  وزنامههاي رانجمناي كه به گونه  مطبوعات از انحصار شهر بيرون آيد،

گيري از امكانات الكترونيكي و ديتا، امكان چاپ و  سيس شود و با بهرهأروستايي ت
 .دسترسي همه روستاييان به روزنامه فراهم گردد

شود و با يتهران نشرية خاص آن محله منتشر م يهامحله يکه در برخهمچنان ‐۸
هر شهرستان يک توان در يکشور، م يدر روستاها يتوجه به رشد باسواد

 يمنطقه روستاي يمجاور را تشويق کرد تا برا يبزرگ يا چند روستا يروستا
 .منتشر نمايند ياخودشان نشريه

را در جهت گسترش  يکه اخيراً به شهرستان يزد داشتم پديده خوب يدر مسافرت ‐۹
 يهادر ميدان. روستاييان در يک روستا مشاهده کردم يخوانفرهنگ روزنامه

مثل  يسسات دولتؤم يو راهروها يعموم يهامساجد، گذرگاه يرود، ويعموم
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آنها  ينصب شده بود كه هر روز بر رو يبزرگ ي، تابلوهايروستاي يتعاون
استقبال مردم از اين تابلوها بسيار . شديمختلف به نمايش گذاشته م يهاروزنامه

کشور  بزرگ در ساير نقاط يروستاها يتوان براياز اين روش م. خوب بود
 .به مرور به روزنامه خواندن عادت کنند ياستفاده کرد تا مردم روستاي

 يدهد که مردم روستاها در مطبوعات بيشتر به دنبال مطالبينتايج تحقيق نشان م  ‐۱۰
 يآنها بيشتر به بهداشت و پيشگير. جديد هستند يو باغدار يدر زمينه کشاورز

و مطالب  يو مسائل روستاي يورزائمه اطهار، اخبار کشا يها، زندگاز بيماري
مثل اصول و احکام عالقمند هستند و کمتر به بخش مسابقه و جدول و يا  يمذهب

مورد نظر  يهالويتوا ،در اين مقاله .كنندمطالب مربوط به شهرها توجه مي
 يتوان در مطبوعاتيها را ممقوله تنظيم شده است، اين اولويت ۱۷روستاييان در 
 .کنندئه ارا ار يروستاييان کشور مطالب يبرا اندکه مايل رار دادمورد استفاده ق
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