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 و توسعه روستايي در استان اردبيل
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 چكيده

اند، از اين  و اقتصادي جوامع داشته،اها از دير باز نقش حياتي در تعادل زيستي، جمعيتيروست
در اين . کانون توجه محققان بسياري بوده استدر جانبه روستايي  موضوع توسعه همه،رو

 همين ،از سويي. ندا نوين توسعه نيز جايگاه خاصي براي توسعه روستايي قائلهاينظريه ،ميان
امروزه . نگرندترين ابزار توسعه مي اصليمثابههاي اجتماعي به  مشارکت به گسترشهانظريه

  آن،که تحققشود تلقي ميمشارکت اجتماعي به تعبيري هم هدف توسعه و هم وسيله آن 
هاي جمعي نه رسانه. هاي جمعي استگيري از ابزارهاي قدرتمندي همچون رسانهنيازمند بهره

هاي مشارکتي نظريه تأکيد ،در اين ميان. شوندقلمداد ميه عامل آن هم  بلک،تنها شاخص توسعه
 تجربه اماهاي ملي است، هاي محلي به جاي رسانهبر رسانههاي توسعه روستايي در طرح

دهد که از عملکرد مطلوبي بدين منظور ها در کشور ما نشان ميچندين دهه فعاليت اين رسانه
هاي شبکه  مقاله بررسي رابطه بين ساختار و محتواي برنامههدف اين. اندبرخوردار نبوده

هاي جامعه روستايي در ابعاد اقتصادي، تلويزيوني استان اردبيل از حيث سازگاري با ويژگي
                                                 

 عضو هيئت علمي دانشکدة مديريت دانشگاه تهران *

 دانشجوي دکتراي مديريت رسانه دانشگاه تهران **
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 .)استان(اردبيل  /توسعه روستايي /ها رسانه/هاي تلويزيونيبرنامه: ها واژه كليد

∗ ∗ ∗ 

 مقدمه

 گرايش بشر به تغيير، دستيابي به سطوح مثابه که به تعبيري مي توان از آن به ،توسعه

کرد، قدمتي به ديرينگي  ترل بر محيط ياد و افزايش قدرت کن،باالتر و کيفيت بهتر زندگي

 اين مفهوم در نيمه دوم قرن بيستم، در پي جنگ جهاني دوم و ، هر چند؛عمر بشر دارد

هاي ملي و المللي اهميتي تازه يافته و به کانون توجه دولتديپلماسي بينجديد  شرايط

تعدد توسعه، توسعه هاي ماز ميان ابعاد و زمينه. المللي مبدل شده استبازيگران بين

روستايي يکي از عمده مباحث توسعه در اين مدت بوده و بخش قابل توجهي از 

 را بايد آنعلت . هاي توسعه را به خود اختصاص داده است و طرح،تحقيقات، مطالعات

 .در نقش محوري روستاها در تعادل زيستي و جمعيتي جوامع جستجو کرد

ک قرن اخير بوده و به يکي از بحث انگيزترين ارتباطات، ديگر مفهوم کانوني در ي

رشد فراگير و روزافزون ارتباطات . شده استموضوعات در نيمه دوم قرن بيستم تبديل 

هاي ارتباطي در اين دوره به جايي رسيد که هويت اصلي اين قرن را يفناورو وسايل و 

ث را به خود  بيشترين سهم مباح)۱( ارتباطات جمعي،در اين ميان.از آن خود کرد

 .دهداختصاص مي

 که ، توسعهزمينةهاي همگاني در ثر ارتباطات جمعي و رسانهؤگيري از نيروي مبهره

-ترين و بحث خود يکي از محوري، معروف شده)۲(»ايارتباطات توسعه«به ادبيات 
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د بلکه خود هدف و شونهاي جمعي نه تنها ابزار و عامل توسعه محسوب ميرسانه

هاي ها در برنامه استفاده گسترده از رسانه،بنابراين. روندشاخص توسعه نيز به شمار مي

کشورهاي در حال توسعه نيز .  کانون توجه کشورهاي توسعه يافته بوده است درتوسعه

ها در  توجه خاصي را به سهم و جايگاه رسانه،ها در توسعه مليدرک نقش رسانه با

اند که توسعه به مثابه  ين نتيجه رسيدهداين کشورها ب. اندهاي توسعه نشان دادهبرنامه

فرآيند تغيير و حرکت از وضعيت موجود به وضعيت  مطلوب مستلزم تغييرات اساسي 

هاي انساني و يکي از عوامل مهم اين دگرگوني و تحرک ارتباطات در رفتارها و نگرش

 .شوندترين اهرم آن  تلقي مي مهم)۳(معيهاي ج که در اين ميان، رسانهاست

 باآنچه امروزه . فرض اساسي اين مقاله استهاي جمعي پيشجايگاه و اهميت رسانه

 بيشتر، ستهاشود و مبناي رفتارهاي آگاهانه انسان، از آن ياد مي)۴(»واقعيت اجتماعي«عنوان 

به منبع غالب ها رسانه امروزه ،به ديگر سخن. گيردهاي جمعي شکل مياز طريق رسانه

 رفتارهاي ، بهاند و از اين طريقدهشتعاريف واقعيت اجتماعي نزد افراد جامعه مبدل 

در تحليل کارکردي ). ۸۶:۱۳۸۳اربطاني،فرهنگي و روشندل(ند دهاجتماعي جهت مي

 يک رفتار منزلة ايجاد انسجام، همبستگي و مشارکت اجتماعي به ،هاي مورد بحثرسانه

 از عوامل ،نظرانن چيزي که از ديد صاحب؛ يعني هماکند مطلوب خودنمايي مياجتماعي

 توانرغم وجود اين ظرفيت بالقوه و  علياما. است )۵(جانبهاساسي رسيدن به توسعه همه
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 علي بين وجود رابطةايم با فرض ين مطلب، کوشيدهدبا اذعان ب ،در اين مقاله

 به بررسي ارتباط بين ،جانبه روستايي و توسعه همهروستاييانارکت اجتماعي مش

شناختي، هاي رسانه محلي از حيث فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي، روانسازگاري برنامه

نظر به .  استان اردبيل بپردازيمروستاييان ميزان مشارکت اجتماعي و و شکلي ،عملکردي

هايي نظير غالب بودن ي جمعي موجود داراي ويژگيها ميان رسانهدراينکه تلويزيون 

، به بررسي استفرهنگ تصوير، فراگيري و دسترسي در بين جمعيت روستايي 

-هاي تلويزيوني شبکه استاني با خصوصيات زندگي روستايي پرداختهسازگاري برنامه
ر بالقوه  تلويزيون محلي به طوويژهو بههاي محلي شود که رسانهچنين انگاشته مي. ايم

 روستايياناز ظرفيت و توانايي الزم جهت ايجاد تحرک اجتماعي و جلب مشارکت 

 .دنبرخوردار

 
 بيان مسئله

از هر است مداري استوار است، و مسئله عبارت  بر پاية مسئلهتحقيقات کاربردي

 را با آن و روند ندکميکه در راه رسيدن به هدف يا نتيجه مطلوب ايجاد مانع موردي 

رسد که هدف يا چنين به نظر مي). ۷:۱۳۷۱ميرزايي اهرنجاني،(سازد ي مواجه ميکند

باشد اما جانبه روستايي به تعبيري  وضعيت مطلوب در تحقيق ما توسعه فراگير و همه

بدين واقعيت  ما را ،تجربه چندين دهه فعاليت در عرصه توسعه روستايي کشور

ر در روستاهاي کشور اتفاق نيفتاده بلکه که نه تنها توسعه مورد نظشود رهنمون مي

 که ؛ موضوعياندبلعيدهي پيرامون خود را روستاهاشهرها ايم که  بودهآنشاهد همواره 

رويه جمعيت شهرها و اي همچون رشد بيخود به مسائل و مشکالت بزرگ و عديده
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نيافتگي روستاهاي  توسعه دردرگيرهدف اين تحقيق پرداختن به تمامي عوامل 

 روستاييانترين آنها يعني نبود مشارکت اجتماعي  به يکي از مهمتنهاکشور نيست بلکه 

 در آنها که به معني درگير ساختن روستاييان مشارکت .پردازد ميهاي توسعهدر طرح

 صورت، امروزه هم به استن داوشت خود و احساس مسئوليت نسبت بتعيين سرن

 .شودهدف و هم به مثابه وسيله و ابزار توسعه تلقي مي

 در روستاييانجانبه مشارکت و همکاري همهله مورد بررسي اين  تحقيق نيز عدمئمس

 ابن اهاي توسعه روستايي است که با توجه به آشنايي نزديک محققها و برنامهطرح

حوزة توسعه ن مصاحبه اکتشافي با مسئوالجوانب زندگي روستايي و نيز  انجام تعدادي 

 از شواهد و تعبيري،به . شوددر استان، حل اين مسئله ضروري انکارناپذير تلقي مي

هاي  مشارکت الزم را در طرح نه تنها استان اردبيلروستاييانآيد که قرائن چنين برمي

در . ندکن حتي مقاومت مي نيز در موارديبلکهدهند نشان نميتوسعه روستايي از خود 

ن مربوط مطرح متعددي از سوي کارشناسان و مسئوال عوامل ،مسئلهبررسي علل اين 

 اغلب آنها در يک نکته با هم اتفاق نظر دارند و آن نبود فرهنگ مشارکت شده است اما

 ويژهبههاي جمعي جه رسانه بيشترين مسئوليت را متو،در روستاهاست و در اين ميان

- آناند هاي محلي استان نتوانسته رسانهتر،تعبيري روشنبه . دانندهاي محلي ميرسانه
اين مطلب با . سازي مشارکت در روستاها بپردازند به فرهنگ، که بايد و شايدگونه

ي ها به جاي رسانه،هاي مشارکتيدر نظريهمباني نظري موجود همخواني دارد چرا که 

 .شودميهاي محلي در توسعه روستايي تأکيد  رسانهبر ،ملي

 که با بررسي اوليه شکل و محتواي شبکه سيماي  از بررسي اوليه  آنچههمه،با اين 

هاي جامعه روستايي از هاي رسانه محلي با ويژگيست که برنامه ا اين،آيداستاني برمي

سازگاري  ملکردي و حتي شکليشناختي، عحيث اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، روان

 مسئله همين  استانروستاييانتحرک و مشارکت دليل اصلي عدم و شايد ندارد، الزم را
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 در ي فرهنگمسائلترين و مؤثرترين متولي هاي محلي استان به عنوان مهمرسانه

استان از اثرگذاري الزم در اين زمينه برخوردار نيست و کارکرد واقعي و مشهود آن با 

 که آنها آيدبه نظر ميدر بيان علل اين مسئله، چنين . خواني ندارد همکارکرد مفروض

 ساختار  و ي سازگاربراي ،منفعل پنداشته و از اين رورا مخاطبان خود در روستاها 

 .اندبه عمل نياوردهتوجه الزم را هاي جامعه روستايي هاي خود با ويژگيمحتواي برنامه

 

 اهداف تحقيق

يافته هاي محلي توسعهتحقيق همانا تبيين نقش محوري رسانههدف اصلي از انجام اين 

ين هدف، اهداف فرعي د که با توجه باستمحور  در توسعه مناطق روستايي و توسعه

 :اند شدهزير مطرح

-هاي شبکه تلويزيوني استان با ويژگيبررسي ميزان سازگاري و انطباق برنامه .۱
  ؛هاي جامعه روستايي

هاي شبکه تلويزيوني استان از حيث گاري برنامهبررسي ارتباط بين ساز .۲

 ميزان وشناختي، عملکردي  و شکلي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، روان

  و؛هاي توسعهها و برنامه در طرحروستاييانمشارکت اجتماعي 

اي براي توسعه روستايي و ارائه  و راهکارهاي مؤثر رسانهتدوين راهبردها .۳

 .عملي و کاربرديرهنمودهايي براي اقدامات 
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 مروري بر مباني نظري و پيشينه تحقيق

، جامعه شناس آمريکايي، نخستين کتاب خود را به سفارش )۶(از زماني که دانيل لرنر

  انتشار داد۱۹۵۸در سال » گذار از جامعه سنتي، نوسازي خاورميانه« عنوان باکاخ سفيد 

)Lerner,1958(توسعه ةبرند عامل و نيروي پيشبهمثاها را به  کوشيد رسانه، و در آن 

 تا امروز ادبيات وسيعي ،در انتقال جوامع سنتي جهان سوم به شرايط صنعتي معرفي کند

در حوزه ارتباطات و توسعه شکل گرفته و به يکي از چالش برانگيزترين مباحث در 

 .سياست و فرهنگ تبديل شده استو نيز عرصه علوم اجتماعي، اقتصاد، 

 و الگوي توسعه براي جهان سوم راهبردتين کساني است که به تدوين لرنر از نخس

هاي جمعي را در تسهيل و تسريع فرآيند  کوشيد نقش رسانهدر اين راه،پرداخت و 

پردازان ديگري  نظريه،به دنبال او.  تبيين کندمانده به سبک غربيتوسعه کشورهاي عقب

-  توسعهةابعاد ديگري از نظري) Rogers,1962 ()۸( و اورت راجرز)۷(از جمله ويلبر شرام
هاي جمعي و توسعه رسانه«شرام با انتشار کتاب . بخشي ارتباطات را مطرح کردند

 نه تنها بر الگوي لرنر ، )۱۰(»ها نوآورياشاعه« با کتاب معروف خود،  و راجرز)۹(»ملي

بر الگوي  راجرزبعدها  ، هرچند.صحه گذاشتند بلکه به تقويت و تحکيم آن پرداختند

 راهبرد اصلي براي منزلةالگوي متناوب توسعه را به   خط بطالن کشيد وخطي لرنر

لرنر در ادبيات ارتباطات و  الگوي ، به هر حال،کشورهاي  در حال توسعه پذيرفت

 شناخته شد و هنوز هم )۱۱(»پارادايم غالب«يا » الگوي حاکم «صورت به توسعه

داري نچه را که غرب از راه رشد سرمايهو، قرار بود آبراساس اين الگ. طرفداراني دارد

هاي ها ظرف چند دهه با کمک رسانهسومي چند قرن به دست آورده بود، جهانطي

 . جمعي به دست آورند

-ي که در کنار راديو جمع ميروستاييان اعالم کرد د نظريه خوتأييدلرنر در تأکيد و 
 نوين کشاورزي، شيوه کاهش خطر رد فنونهاي زيادي در موتوانستند آگاهيشدند مي

 نظريه نوسازي يا  بر اساس.دست آورندها و حتي موضوعات سياسي بهبيماري

 ورود به جامعه نوين مستلزم ، که بر گرفته از الگوي حاکم است)۱۲(مدرنيزاسيون
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پيش فرض اساسي اين . استهاي تغيير رفتار ايده غالب در نظريه نوسازي مدل

نيافتگي ريشه در نبود دانش و اطالعات دارد و براي  توسعهنظريه عبارت است از آنکه

  نيز آنکه و؛ بايد اطالعات الزم به منظور تغيير رفتار مردم فراهم شود،ايجاد توسعه

کشورهاي در حال توسعه، . شودقتصادي حل نميهاي اسازوکار با تنهايافتگي توسعه

 گلوگاه مثابه فرهنگ به ،رو اند و از اين را پرورش ندادهسازينوينفرهنگ الزم براي 

 .)۳؛۱۳۸۳،پورقلي (شود مينوينمانع اتخاذ رفتارهاي 

 نخستين الگوها و نظريات ارتباطات توسعه بر انتشار ،شودگونه که مشاهده ميهمان

سويه پيام از طريق وسايل ارتباط جمعي و نقش آن در يک و) ز باال به پايينا(عمودي 

ويژگي . پندارند مخاطبان را منفعل مي  اين دسته از نظريات،در واقع. توسعه تأکيد دارند

 ،به تعبيري ، وسازينوين ايجاد تغييرات فردي و  پاية که برآن استديگر اين نظريات 

 .استوارندسنتي روستا مصرفي و شهري کردن انسان 

 با وجود فراگيري ،تدريج معلوم شد که وسايل ارتباط جمعي به۱۹۷۰از اوايل دهه 

 نتوانستند در در عمل،و سرعت چشمگير خود در رساندن پيام ارتباطي به مخاطبان، 

 تحوالت فرهنگي و اجتماعي  با متناسبيهاي پس از جنگ جهاني دوم نقشدهه

در پي ناکامي اين دسته از نظريات، نظريه .  را ايفا کنندکشورهاي در حال توسعه

آندره .  در آمريکاي التين شکل گرفت)۱۳(»نظريه وابستگي« عنوان باديگري 

 باالخره هربرت ،)۱۷(ماتالر ، آرماند)۱۶(، برنارد بلتران)۱۵(، پل سوئيزي)۱۴(گوندرفرانک

 همثاباين نظريه دنيا را به . آيند آمريکايي از سردمداران اين نظريه به شمار مي)۱۸(شيلر

گيرد که کشورهاي امپرياليستي در مرکز قرار گرفته و بر يک نظام واحد در نظر مي
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 معتقد ، در نتيجه؛ وداندنظريه وابستگي عامل سلطه را ترغيب افکار عمومي مي

اي فراملي، در ترغيب مردم و تغيير هاي رسانههاي جمعي و شرکتاست که رسانه

بر اساس اين نظريه، وسايل ارتباط جمعي در . دارنداي نقش عمدهافکار عمومي 

اند بلکه عامل تقويت و تحکيم نيافته نه تنها نقشي در توسعه نداشتهاي توسعهکشوره

 .اندسلطه و حفظ اقتدار غرب در کشورهاي پيرامون بوده

در جريان انتقاد از الگوهاي توسعه غربي، توجه محققان به کشورهايي جلب شد که 

برگزيدند که از آن با را )۱۹(»اي ديگرتوسعه«نگاه به درون داشتند و براي خود الگوي 

 .)Servas,1991:208(شود نيز ياد مي) ۲۰(»پارادايم تکثر«عنوان 

 ، باشند)۲۱(توانند تنها عامل تغيير اجتماعيها نمي، رسانهاز نظر معتقدان بدين نظريه

 ت ضرور، بسيارروند که در عين حالبلکه عناصر مکمل اهداف توسعه به شمار مي

براي توسعه بايد الگويي را اتخاذ کرد که عالوه بر رشد  کهآنها معتقدند . دارند

 با ، و در واقعدهدهاي يک جامعه را هم مورد نظر قرار اقتصادي، ساير ابعاد و ويژگي

 الگويي که در آن خود اتکايي و مشارکت لحاظ ؛هاي بومي و ملي هماهنگ باشدارزش

 ).۵۰؛ ۱۳۸۰قاني، فر( شده باشد و تأکيد اصلي آن بر توسعه روستايي باشد

هاي ارتباطات و توسعه گونه که از بررسي مختصر سير تاريخي تحول نظريههمان

 عناوين با ،است که در اين بررسيشده سر گذاشته پشت سه پارادايم اصلي ،آيدبرمي

 چنين ،در پارادايم غالب.  و پارادايم تکثر از آنها ياد شد،پارادايم غالب، پارادايم وابستگي

 طبق نظريه ،اند و به تعبيريشد که افراد جوامع سنتي و روستايي مخاطباني منفعلبحث 

 .دفاع وارد سازندها  را به اذهان بيهاي قدرتمند قادرند تا ايده رسانه،شرام  ويلبر)۲۲(گلوله

گونه که دهند و همانزا را مد نظر قرار مي اين دسته از نظريات تغيير برون،در واقع

شناخته  عامل محکمي منزلةدارد، ارتباطات به ها بيان مي نوآورياشاعهظريه راجرز در ن
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نيافتگي  به معناي توسعه، توسعه در مرکز يا کشورهاي شمال،در پارادايم وابستگي

 فرآيند ، در اينجا،در واقع. شدمانده تلقي ميدر پيرامون يا کشورهاي جنوب و عقب

شود بر حسب روابط بين مناطق مرکزي و پيراموني تحليل ميتوسعه 

)Servas,1986:48 .(نيافتگي در کشورهاي جهان سوم نتيجه ، توسعهبه زعم فرانک

مشاهده ). Frank,1969:132 (استتوسعه اقتصادي در اروپاي غربي و آمريکاي شمالي 

-ينتز پارادايم نو آنتيتا حديشود که اين ديدگاه به لحاظ تأکيد بر عوامل خارجي، مي
 .المللي است بينبيشترد و سطح تحليل آن روميشمار سازي به 

و اما پارادايم سوم که با نگاهي به پيشرفت کشورهايي چون چين، کوبا و تانزانيا و 

دستيابي آنها به سطوحي از توسعه شکل گرفت، مخاطبان توسعه را منفعل نپنداشته و به 

،  بررسي وجوه مشترک سه کشور ياد شدهاز. تي معتقد استارتباط دوسويه و مشارک

اند و براي ايجاد  که تمامي آنها بر توسعه روستايي بيشتر تأکيد داشتهآيدچنين برمي

 اين ،در واقع. اندفرآيند تغيير از بسيج عمومي و مشارکت اجتماعي مردم استفاده کرده

 تکيه نوينهاي سنتي و يد بر رسانهکشورها بر وجه مشارکتي ارتباطات و توسعه با تأک

 .اند و غرور ملي تأکيد کرده،داشته و بر حفظ فرهنگ بومي و محلي

ها به صورت گزينشي رسانه)۲۳( افراد در برابر ارتباطات اقناعي،بر مبناي اين پارادايم

ر ها و باورهاي آنها سازگارت که با ارزشپردازندميهايي پيامبه انتخاب کنند و عمل مي

هاي آنها بستگي  و ارزش،هاها نيز به نيازها، نگرشباشد، ضمن اينکه ادراک آنها از پيام

. شوندمحسوب نميدفاع اهدافي بي افراد در برابر ارتباطات اقناعي ،دارد، بنابراين

)Klapper,1960 .(مندي به دريافت پيام، به معتقد است مردم در کنار عالقه فريره پائولو

هاي خود به ديگران هستند مند به انتشار و انتقال انديشهه نيازمند و عالق،همان ميزان
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بر  هاپردازي مرحلة نظريهتباطات و توسعه در آخرين ادبيات ار،به طور خالصه

محوري و ايجاد مشارکت تأکيد دارد که اولي شرط الزم براي دومي يعني جلب مخاطب

ها  ارتباط بين ساختار و محتواي رسانه،ين مطلبدبا توجه ب. مشارکت عمومي است

اي گونه بهدها باي هم ساختار و هم محتواي رسانه،به عبارتي. بسيار مهم خواهد بود

- در غير اين. هاي جامعه مخاطبان داشته باشدباشد که سازگاري الزم را با ويژگي
تواند به يکي از کارکردهاي اساسي خود که همانا ترغيب و اقناع و جلب  نمي،صورت

 . جامه عمل بپوشاند،هاي اجتماعي و عمومي استمشارکت

رفتار اجتماعي است که از انسان  نخستين ،به معناي همکاري ،پديده مشارکت

 مشارکت اجتماعي را با توجه به گستردگي و عمق .)Caotri,1982:9(سرزده است 

، مشارکت اجتماعي )۲۴(مفهوم مشارکت مي توان به انواع مشارکت اجتماعي نخستين

 مشارکت براي و، )۲۶(گرا يا مشروط، مشارکت اجتماعي انسجام)۲۵(رفتارگرايانه

 ).۱۴۲؛ ۱۳۸۲شادي طلب، (سيم کرد تق) ۲۷(توسعه

هاي سياسي و توجه به پديده مشارکت اجتماعي از دويست سال پيش در نظام

 توجه به پديده مشارکت و تأکيد بر نقش آن به البته. يافتاجتماعي جوامع غرب راه 

 پس از زيادي تا حد صلي توسعه در جوامع در حال توسعه يکي از عوامل امثابه

 که از غرب وارد ،۱۹۶۰ و ۱۹۵۰هاي هاي توسعه در دهه و برنامهشکست راهکارها

ها، در بررسي و ارزيابي اين برنامه. تحقق يافتکشورهاي در حال توسعه شده بودند، 
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 مثابهتوسعه بر رويکرد مشارکت مردمي به  هايهبردار ، پس از آنرو،از اين 

اي که در  به گونه،)۱۱۹؛ ۱۳۸۳وحيدا و نيازي، (دند کرنياز اصلي بشر تأکيد 

 عنوان شده ۱۹۹۳ گزارش توسعه انساني برنامه توسعه سازمان ملل متحد در سال

- له اصلي زمان ما درميئاست که موضوع مشارکت مردم، رفته رفته به صورت مس
بر اين مبنا، نگرش نوين توسعه با تأکيد بر اهميت ). ۲۷؛ ۱۳۷۹،  و اوينآتال(آيد 

 عناصر مثابهزا، به مردم به ونآيند توسعه و با رويکرد توسعه درنقش مردم در فر

، )۲۸( به زعم بوکنيا). ۵۲؛ ۱۳۷۸عظيمي، (نگرد فعال و خالق در روند توسعه مي

،  )۲۹(ه است؛ رويکرد رشدمحورشتسر گذاادبيات توسعه سه رويکرد عمده را پشت

  )۳۲(محور يا مشارکت)۳۱(محور، و باالخره رويکرد انسان)۳۰(محوررويکرد دولت

)Bukenya and Schaffer,2003:202 .( رهنما با تأکيد بر نقش کليدي مشارکت در

 و ابزاري ،چهار کارکرد شناختي، اجتماعي، سياسيبراي مشارکت محور، توسعه انسان

، اقتصاددان مشهور هندي )۳۳( آمارتيا سن، همچنين.)Rahnema,1999:121(ست قائل ا

 ة بر دو پايدداند که بايو برنده جايزه نوبل، توسعه را موقعيتي براي آزادي مي

 .)۲۴۹؛ ۱۳۸۱سن، ( محوري استوار شود و مشارکت)۳۴(مداري حقوق

جدد قدرت برخي از تعاريف مشارکت اجتماعي، به نقش مشارکت در توزيع م

انگيزترين مشارکت يکي از بحث. اقتصادي و سياسي در روند توسعه جامعه تأکيد دارد

الغنمي، . (هاي ارزشي قرار گرفته است مورد قضاوت،موضوعات توسعه بوده و بنابراين

 ة آن عبارت است ازشارکت اجتماعي در مفهوم گسترده، مِلِل ااز ديدگاه يوم ).۶۰؛ ۱۳۷۲

 به معني افزايش درک و توان آنان براي ،يت مردم و در نتيجهبرانگيختن حساس

پاتريک، (هاي توسعه و نيز به معناي تشويق ابتکارات محلي است پاسخگويي به طرح

 نيز مشارکت اجتماعي را فرآيندي عمومي، يکپارچه، )۳۶(گائوتري). ۱۱۹؛ ۱۳۷۴
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نظران متعددي با تأکيد بر اهميت مشارکت اجتماعي در  فرآيند توسعه، صاحب

در ميان اين . اندها و ابزارهاي متعددي به منظور ايجاد و بسط آن  برشمردهروش

 نخستين کسي )۳۷(السول .اي برخوردارندجستههاي جمعي از جايگاه بر رسانه،ابزارها

-وي در مقاله. بندي کارکردهاي وسايل ارتباط جمعي پرداختبود که به تعريف و طبقه
سه کارکرد نظارت بر محيط، ايجاد  »ساخت و کارکرد ارتباط در جامعه«اي با عنوان 

شمرد ميل برراث فرهنگي را براي اين وساي و انتقال مي،همبستگي و مشارکت اجتماعي

)Lasswell,1948:42 .(الزارسفلد)دو تن ديگر از محققان اجتماعي، ، )۳۹( و مرتن)۳۸

هاي ارتباط جمعي را جزو کارکردهاي ايجاد نوعي مشارکت اجتماعي توسط سازمان

 .)Lazarsfeld and Merton,1948:202(کنند ها تلقي ميپنهان اين سازمان

 و ديگران، کارکرد تفريحي را ،ظريات السول، مرتن ضمن تأکيد بر ن،)۴۰(چارلز رايت

 کارکرد تسهيل انطباق متقابل نظام )۴۱(ويدسونيد. دکنهاي جمعي اضافه مينيز به رسانه

اجتماعي و محيط توسعه وسايل ارتباط جمعي را مورد تأکيد قرار داده و با تحليل 

حوه کاربرد وسايل ارتباط  که ن استها نتيجه گرفتهنيازها و انتظارات گيرندگان پيام

جمعي در ارتباط با سلسله نيازهاي ناشي از فشار محيط مانند احتياج به همبستگي و 

 .)۱۳۸۱ ،سورين و تاناكارد( گيردمشارکت اجتماعي شکل مي

هاي جمعي را  وظايف و کارکردهاي رسانه)۴۲(ژه کلوسو ر،بندي ديگردر يک دسته

 و ايجاد کندوظايف رواني ـ اجتماعي تقسيم مي و به دو دسته وظايف ارتباط فکري

مشارکت اجتماعي و کوشش براي ترک انزواي اجتماعي و ايجاد تحرک را جزو 

-بندي کارکردهاي رسانهاس تان نيز با دسته. داندکارکردهاي رواني ـ اجتماعي آنها مي
 و ترغيبي، ايجاد مشارکت ، خبري، آموزشي، تفريحي کارکردهايهاي جمعي به

 .)۱۳۸۳،  معتمدنژاد(کند ها عنوان  مياجتماعي را جزو  کارکردهاي ترغيبي رسانه
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هاي ملي هاي محلي به جاي رسانههاي مشارکتي در توسعه بر رسانهنظريهتأکيد 

 هاي محليرسانه از جمله کارکردهاي ).Meadows and Forde, 2002:117(است 

ويت مشترک محلي، مجراي دسترسي به  کمک به ايجاد و تقويت نوعي هند ازاعبارت

  واخبار و اطالعات محلي، توجه به نيروهاي مستعد بومي و کمک به حفظ فرهيختگان،

ترين  يکي از مهم؛ با اين همه،کمک به حفظ وحدت و انسجام ملي و تماميت ارضي

ها کمک به توسعه محلي از طريق ايجاد بسيج عمومي و مشارکت کارکردهاي اين رسانه

 .)۵۱-۷؛ ۱۳۸۵کريمي، (تماعي است اج

هاي محلي، فرهنگ مشارکت را  پس از انجام تحقيقي متوجه شد که رسانه)۴۳(اوارت

 نقش مهمي در خلق و ايجاد يک  به ايفايدهند و و هم پرورش ميکنندميهم توليد 

- تمايل رسانه ).Meadows and Forde,2002:119( پردازندمي )۴۴(حوزه عمومي محلي
 يک مشوق و هبيشتر به مثابحلي به رشد و توسعه محلي باعث مي شود که آنها هاي م

توانند اميد به جذب ها مي اين رسانه،که با توسعه محلي از آنجا. محرک عمل کنند

 در جهت بسيج نيروها و افراد محلي براي رو،، از اينمخاطبان بيشتري داشته باشند

 .)Kaniss,1997:59( آينداهداف توسعه برمي

-ها در پيشبرد برنامه رسانهويژهبه در مورد کاربردهاي ارتباطات و ،در چند دهه اخير
جهان سوم، محققان و متخصصان غربي و جهان سومي و برخي کشورهاي هاي توسعه 

. اندهدادويژه يونسکو تحقيقات فراوان و متنوعي انجام المللي و بههاي بيناز سازمان

هاي توسعه روستايي، اند، بيشتر زمينهر همين دوره صورت گرفتههايي که داکثر پژوهش

-  و کنترل جمعيت و تنظيم خانواده را در بر مي،گسترش سوادآموزي و آموزش عمومي
 به برخي از تنها ، در اينجااست؛گيرند که بررسي تمامي آنها از حوصله بحث خارج 

 ويژهبههاي جمعي رسانهثيرات أکنيم که به بررسي نقش و تتحقيقاتي اشاره مي

-هيچتاکنون بررسي ما نشان داد که . دانهاي محلي در توسعه روستايي پرداخته رسانه
 : صورت نگرفته است در ايران  موضوع تحقيق حاضرزمينةگونه تحقيق قبلي مشابه در 
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 به دست ،۱۳۷۲ عنوان پژوهشي است که در سال »باط جمعي و توسعه روستاييارت«

. حسنيان راد و به سفارش وزارت جهاد سازندگي سابق انجام گرفته استآقاي دکتر م

 که با توجه به عوامل مختلف  استهدف اين پژوهش دستيابي به راهبردهايي بوده

موجود در فرآيند ارتباط از يک سو و اهداف انتشار يک مجله آرماني روستايي از سوي 

هاي اين تحقيق که براساس يافته. ستن اهداف را جداهاي نزديک شدن براهبتوان ديگر، 

هاي توسعه برنامهدر هاي تحليل محتوا و پيمايش براي انجام آن بهره گرفته شده، از روش

 مادي، بي توجه به ارزش و سنن  الگويي صرفًابه صورت الگوي توسعه ،روستايي ايران

مجالت و  ،در واقع. لحاظ شده است روستاييان و بدون مشارکت اجتماعي ،روستاها

 و اند نداشتهروستاييانهاي نشريات روستايي مورد تحقيق توجهي به فرهنگ و ارزش

 ).۱۳۷۲محسنيان راد ، ( شدايجاد تحرک و مشارکت اجتماعي جزو اهداف آنها تلقي نمي
سي ارشد در نامه کارشنا و در قالب پايان۱۳۷۴ در تحقيق ديگري که در سال 

 گرفت، آقاي علي اشرف حامدي اوغول بيگ به ي صورتدانشگاه عالمه طباطباي
هاي ثير وسايل ارتباط جمعي در افزايش اطالعات و آگاهيأچگونگي ت«بررسي 
محقق چنين نتيجه گرفته است .  پرداخته است» و نقش آن در توسعه روستاييروستاييان

نظور که کارکرد مفروض براي وسايل ارتباط جمعي با کارکرد واقعي و موجود آنها به م
 هر چند که در اين راه اقدامات ،رساني و آموزش فاصله زيادي داردش اطالعايفاي نق

 ).۱۳۷۴،بيگاوغول حامدي( هاي جمعي صورت گرفته استچشمگيري از سوي رسانه
 از برنامه راديويي روستا در مازندران؛ مطالعه روستاييانمندي بررسي چگونگي بهره«

، آقاي ۱۳۷۴ عنوان تحقيقي است که در سال »يموردي روستاهاي شهرستان سار
ي خود به دانشگاه عالمه طباطباينامه کارشناسي ارشد حميدرضا زرنگار در قالب پايان

 از برنامه روستاييانمندي العه به منظور شناخت چگونگي بهرهاين مط.  استکردهارائه 
هاي راديويي و  از برنامههاي آنهاراديويي روستا و شناخت انتظارات و خواسته

دهد که تلويزيون نتايج اين تحقيق نشان مي. تلويزيوني ويژه خود صورت گرفته است
 راديو هنوز در  در عمل، بوده وروستاييانپرکاربردترين رسانه جمعي مورد استفاده 
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ترويجي راديويي جهاد سازندگي ـ هاي آموزشي از برنامهروستاييانبررسي انتظارات «
پور  آقاي علي اسداهللا،۱۳۷۷ عنوان تحقيق ديگري است که در سال »تان مازندراندر اس

.  استکرده به دانشگاه تربيت مدرس ارائه  خوددر قالب پايان نامه کارشناسي ارشد
هدف اين تحقيق پيمايشي، بررسي و شناخت انتظارات آموزشي، انتظارات در مورد 

ساختار موضوعي برنامه راديويي جهاد سازندگي  و انتظارات از ،هاي ارائه برنامهقالب
 شناخت ياد شدههاي بخشي برنامه، الزمه اثرهاي اين پژوهشبر اساس يافته .بوده است

 ساختار زمينة در ،همچنين. ستها از برنامهآنهادقيق مخاطبان، نيازها و انتظارات 
بهداشتي، آداب و ، موضوعات آموزشي و ترويجي، فني و کارشناسي، هاموضوعي برنامه

قالب  و نيز و موضوعات اقتصادي روستا مورد انتظار مخاطبان بوده ،رسوم محلي
شده ترکيبي از گفتار، نمايشنامه، مصاحبه و مسابقه عنوان ها مطلوب براي ارائه برنامه

 ).۱۳۷۷پور، اسداهللا( است
 

 
 مدل مفهومي تحقيق

ار است که متغيرهاي مورد نظر و تمام مطالعات تحقيقي بر يک چارچوب مفهومي استو
 از آنجا که هر .)۲۳:۱۳۷۹ادواردز و همکاران، (کند روابط ميان آنها را مشخص مي

متغيرها و  مفهومي است که ي ذهني و مدلايپژوهش ميداني و پيمايشي نيازمند نقشه
ا در  بدر قالب ابزار تحليلي مناسب ترسيم شده باشد، در اين پژوهش نيزروابط بين آنها 

 مثابههاي جامعه روستايي به هاي رسانه محلي با ويژگينظر گرفتن سازگاري برنامه
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 گوي مفهومي تحقيق الـ۱نمودار 

 

 

 

 

 

 

 

 نگارندگان: منبع

 هاي تحقيقهفرضي

براساس مباني نظري موجود و هاي تحقيق، در ابتدا بندي فرضيهبه منظور صورت

 :در نظر گرفته شده است زيرفرضي به شرح پيش ،تحقيقات متعدد انجام شده

انبه روستايي جترين عامل توسعه همه مهمروستاييانجانبه مشارکت اجتماعي همه

است و رسانه هاي محلي به طور بالقوه از ظرفيت بااليي به منظور ايجاد و توسعه 

 ،حال با استناد به مدل مفهومي تحقيق . برخوردارندروستاييانمشارکت اجتماعي 

 :هاي پژوهشي به قرار زير خواهند بودفرضيه

اي جامعه روستايي ههاي رسانه محلي با ويژگي اقتصادي برنامه)۴۵(بين سازگاري -١

 
 

اجتماعی مشارکت

 روستاييان

 سازگاري فرهنگي 
هاي محليهاي رسانهبرنامه  

 

 

 

 

شناختي   سازگاري روان  
هاي محليهاي رسانهبرنامه  

 سازگاري اقتصادي  
هاي محليهاي رسانهبرنامه جانبههمهتوسعه  

 سازگاري اجتماعي   روستايي
هاي محليهاي رسانهبرنامه  

  شكليسازگاري 
هاي محليهاي رسانهبرنامه  

 سازگاري عملكردي  
هاي محليهاي رسانهبرنامه  
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هاي جامعه روستايي و هاي رسانه محلي با ويژگيبرنامه بين سازگاري اجتماعي -٢

 .دار وجود دارد معنياي رابطهروستاييانميزان مشارکت اجتماعي 

هاي جامعه روستايي و ژگيهاي رسانه محلي با وي برنامهبين سازگاري فرهنگي -٣

 .  معني دار وجود دارداي رابطهروستاييانميزان مشارکت اجتماعي 

هاي جامعه روستايي هاي رسانه محلي با ويژگيبرنامه شناختيبين سازگاري روان -۴

 .دار وجود دارداي معني رابطهروستاييانو ميزان مشارکت اجتماعي 

هاي جامعه روستايي سانه محلي با ويژگيهاي رنامه بر)۴۶(ساختاريبين سازگاري  -۵

 . معني دار وجود دارداي رابطهروستاييانو ميزان مشارکت اجتماعي 

هاي جامعه روستايي هاي رسانه محلي با ويژگيبرنامه)۴۷(بين سازگاري عملکردي -۶

 .  معني دار وجود دارداي رابطهروستاييانو ميزان مشارکت اجتماعي 

 
 متغيرهاي تحقيق

از ابعاد ) هاي جامعه روستاييبا ويژگي(هاي رسانه محلي ، سازگاري برنامه تحقيقدر اين

 متغير مستقل و مثابه و عملکردي به ،شکلي روانشناختي، اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي،

سازگاري  . متغير وابسته در نظر گرفته شده استعنوانمشارکت اجتماعي روستاييان به 

 و آداب و ،هاانعکاس ارزش ها،متناسب بودن زبان برنامهفرهنگي بر حسب عواملي نظير 

سازگاري اجتماعي بر حسب عواملي چون  .شودها سنجيده ميرسوم روستايي در برنامه

... هاي ارتباطات روستايي وچارچوب انطباق با الگوي اقتدار و ساختار خانواده روستايي،

حکايت از ميزان انطباق آنها با الگوهاي ها سازگاري اقتصادي برنامه .شودگيري مياندازه

 ميزان متناسب بودن کاالها و خدمات تبليغ شده از ، نمونهبراي. اقتصادي روستا دارد

در سازگاري  .گيرد قرار ميقالب سازگاري اقتصاديها با ميزان درآمد روستاييان در رسانه

ها  روستاييان در برنامههاي تمايالت و خواسته ميزان لحاظ کردن نيازها،،شناختيروان

 ها، به عواملي همچون مناسب بودن زمان پخش برنامه،در سازگاري شکلي .مدنظر است
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هاي  حسب عواملي همچون مشارکت در طرحيان نيز برمشارکت اجتماعي روستاي

همکاري با نهادهاي روستايي نظير دهياري و شوراهاي  هاي مادي،خودياري و کمک

 .هاي روستايي مورد سنجش قرار مي گيرد، و شرکت در انجام طرحروستا
 

 روش تحقيق

دآوري از حيث نحوه گر  است اماتحقيق حاضر از حيث هدف آن يک تحقيق کاربردي

و از شاخه مطالعات ميداني به شمار ) غيرآزمايشي(ها از نوع تحقيقات توصيفي داده

روش .  و باالخره از حيث ارتباط بين متغيرها تحقيق از نوع همبستگي است؛آيدمي

ها و مزاياي اين ترين ويژگياز مهم .انجام تحقيق نيز به صورت پيمايشي بوده است

 .استه دست آمده روش قابليت تعميم نتايج ب
 

 قلمرو تحقيق

. گيرداي قرار مي قلمرو موضوعي در حوزه ارتباطات توسعهلحاظتحقيق انجام گرفته از 

 راستايدر اي ارتباطات توسعه ، پس از جنگ جهاني دوم،گونه که پيشتر اشاره شدهمان

 و دها، راهبرکمک به کشورهاي توسعه نيافته شکل گرفت و هدف آن استفاده از نهادها،

 .اين کشورها بوددر  تحول در وضعيت زندگي  ايجاداصول مناسب ارتباطاتي به منظور

 شدهاين تحقيق به شکل ميداني انجام . استقلمرو مکاني تحقيق حاضر، استان اردبيل 

تغيرها به هيچ وجه نه  و م است،و هيچ محيط ساختگي براي اجراي پژوهش ايجاد نشده

 .باشد مي۱۳۸۵قلمرو زماني تحقيق نيز نيمه اول سال  .اند و نه دستکاريکنترل شده
 

 گيريجامعه و نمونه آماري و روش نمونه

دارند، جامعه آماري   سال قرار۶۰ تا ۲۰ استان اردبيل که در فاصله سني روستاييانکليه 
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 : زند ااعبارت شهرستان ۴  اين انتخابهايالزم به توضيح است که مالک

ترين مراکز شهري استان بوده و بيشترين جمعيت هاي ياد شده مهم شهرستانـالف

 در چهار جهت اصلي استان ،به لحاظ جغرافياييـ ب ؛اندروستايي را در خود جاي داده

روستاهاي اين مناطق نسبت به ساير روستاهاي ميزان برخورداري  ـ؛ و جاندواقع شده

-به شمار مي در آنها باالتر  نيزفوذ شبکه تلويزيوني استان ضريب نبيشتر است واستان 
 شهرستان، ۴ از بين  روستاهاي داراي جمعيت ساکن اين ، در مرحله دوم،همچنين. رود

روستاهاي . انتخاب شدند روستا ۳۰ها به نسبت تعداد روستاهاي هر يک از شهرستان

؛ و اما اندي ياد شده بودههاترين روستاهاي شهرستانترين و بزرگانتخاب شده مهم

 به روش تصادفي  صرفًا،هاي مورد آزمون از روستاهاي هدفدرمورد انتخاب نمونه

 .ساده عمل شده است

 
 ها و روايي و پايايي آنابزار گردآوري داده

 به  با توجهالبته.  استشدههاي تحقيق از پرسشنامه استفاده به منظور گردآوري داده

آشنايي با تحقيق و عدمسوادي، سوادي يا کممانند بيد مطالعه  جامعه مورهايويژگي

 از طريق مراجعه هاپرسشنامه تکميل ، و مسائلي از اين قبيل،روش تکميل پرسشنامه

 . پرسشگران و به صورت مصاحبه بسته صورت گرفته است

 از سادگي و وضوح هاپرسش تا  بودعمل آمدههدر طراحي پرسشنامه دقت الزم ب
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 ، با پرهيز ازروستاييان به منظور همکاري هر چه بيشتر ،همچنين.  برخوردار باشندکافي

 بر استفاده صرف عملي از نتايج تحقيق در جهت ،شناختي جامعههايپرسشطرح 

االت واقعي يا عيني و ؤپرسشنامه دو دسته سسرانجام، . بودتوسعه روستايي تأکيد شده 

 سوال مربوط به ۵از آن ميان، داشته است که ال ؤ س۴۰ و در مجموع،االت نگرشي ؤس

ال ديگر ؤ س۵ و ، سوال نگرشي جهت سنجش متغيرهاي سازگاري۳۰االت واقعي، سؤ

 .اندجهت سنجش متغير مشارکت اجتماعي بودهنيز 

 به ،ي وجود نداشتداز آنجا که در خصوص موضوع تحقيق پرسشنامه استاندار

 و ،از نظرات متخصصان، اساتيد دانشگاهي ،االتؤس )۴۹(آزمون رواييانجام منظور 

هاي مختلف و  با انجام مصاحبه،در اين مرحله. کارشناسان خبره استفاده شده است

 اطمينان ،عمل آمد و بدين ترتيبه کسب نظرات افراد ياد شده، اصالحات الزم ب

 .سنجدن را مياپرسشنامه همان خصيصه مورد نظر محققاين  که شدحاصل 

 پرسشنامه در بين ۳۰ پرسشنامه ، تعداد )۵۰(منظور تعيين پايايي به ،همچنين

. شدخواهي تکميل ان توزيع و از طريق مصاحبه و نظر مناطق مختلف استروستاييان

و ) ۵۱(افزار آماري علوم اجتماعيگيري از نرمپس از انجام اين مطالعه مقدماتي و با بهره

 که شد درصد برآورد ۸۷سشنامه حدود ، پايايي پر)۵۲(محاسبه  ضريب آلفاي کرونباخ

 .استنشانگر قابليت اعتماد ابزار تحقيق 

 
 هاها و آزمون فرضيههاي تجزيه و تحليل دادهروش

هاي گردآوري شده از طريق عمليات ميداني از هر دو به منظور تجزيه و تحليل داده

ن فرضيات و  آزموبراي انجام. روش آمار توصيفي و استنباطي بهره گرفته شده است

 از هر دو آزمون همبستگي  نيزسنجش همبستگي بين متغيرهاي مستقل و وابسته تحقيق

. ايمجهت اطمينان بيشتر بهره گرفته )۵۴(اي اسپيرمن  و همبستگي رتبه)۵۳(پيرسون

 از آزمون ، به منظور بررسي وجود يا عدم وجود متغيرهاي مستقل و وابسته،همچنين

بندي ابعاد متغير مستقل از طريق آزمون تحليل  شده و رتبه استفاده )۵۵(ايدوجمله
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دست هب )۵۷( اعتبار مدل ارائه شده با استفاده از روش رگرسيون چندگانهسرانجام،

هاي آماري ها و آزمون فرضيات و ساير آزموندر تجزيه و تحليل داده. آمده است

% ۵بهره گرفته شده و سطح خطاي ) SPSS(ر آماري علوم اجتماعي افزا از نرم،شدهياد

 .براي آزمون فرضيات لحاظ شده است

 
 ها ها و يافته تجزيه و تحليل داده

 از هر دو روش ، از تحقيقآمدهبه دستها و اطالعات  به منظور تجزيه و تحليل داده

. پردازيم رسي آنها  مي به بر،آمار توصيفي و استنباطي استفاده شده است که در اينجا

هاي جمعيت مورد بررسي، از طرح گونه که پيشتر اشاره شد، بنا به ويژگيهمان

 . شناختي پرهيز شده است  جمعيتهايپرسش
 

  بررسي آمار توصيفي متغيرهاي واقعي -الف
 دهندگان از انواع وسايل ارتباطي   ميزان برخورداري پاسخ-۱

 بود  مربوط ميزان برخورداري آنها از انواع وسايل ارتباطيدهندگان به از پاسخپرسشاولين 

 ۶۸ راديو،  از درصد۹۱ تلويزيون، از درصد ۹۸دست آمده حدود هکه بر اساس اطالعات ب

مشاهده . اند مند بوده  ه  و امکانات ارتباطي آن بهر درصد از رايانه۱۱، و تنها  تلفن ازدرصد

 . استدهندگان   ارتباطي در ميان پاسخشود که تلويزيون فراگيرترين وسيله مي

 هاي جمعي   ميزان استفاده از انواع رسانه-۲

 ۷۳ درصد، راديو ۹۶ ، نزديک بهکنند  تلويزيون استفاده مي ميزان افرادي که از رسانه

 ميزان کاربرد ،به عبارتي. است درصد ۴ و باالخره اينترنت ، درصد۲۰درصد، روزنامه 

 .هاي جمعي است ر رسانهتلويزيون باالتر از ساي
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 هاي رسانه محلي   ميزان تمايل به استفاده از برنامه-۳
هاي محلي   مورد تحقيق برنامهروستاييان درصد ۳۱ها حاکي از آنند که حدود  يافته

 به ديگر درصد ۶۹دهند و  هاي شبکه سراسري ترجيح مي راديو و تلويزيون را به برنامه
هاي محلي  رسد که برنامه ر ميظبه ن.  دارند تمايلاسريهاي شبکه سر استفاده از برنامه

رسانه ملي از کشش و جذابيت کمتري شبکة سراسري هاي  در مقايسه با برنامه
 . برخوردارند

 هاي شبکه تلويزيوني استان   ميزان اختصاص وقت به برنامه-۴
که هاي شب دهندگان بيش از دو ساعت به تماشاي برنامه  درصد پاسخ۳۳ نزديک به

 درصد ۳۷ دو ساعت، تا يک   درصد بين۲۳حدود . دهند استاني وقت اختصاص مي
هاي شبکه استاني   درصد اصًال به تماشاي برنامه۷ و باالخره ،ساعت کمتر از يک

هاي سيماي محلي  نتايج از استقبال پايين نمونه مورد بررسي از برنامه. پردازند نمي
 . داردحکايت 

 هاي شبکه تلويزيوني استان  هاي مختلف برنامهخش ميزان استقبال از ب-۵
هاي شبکه سيماي استان به خود  هاي داستاني بيشترين طرفدار را در بين برنامه مجموعه

ها  دهندگان آن را بهترين بخش برنامه  درصد پاسخ۶۴اختصاص داده است و حدود 
 درصد ۶ي، هاي تلويزيون  درصد مسابقه۷،  درصد بخش اخبار۱۳؛ حدود دانند مي

 ۵ سرانجام حدود و ،هاي مختلف تلويزيوني درصد گزارش۵هاي آموزشي،  برنامه
هاي شبکه  ترين بخش برنامه ها نظير مستند را پرجاذبه مانده ساير برنامهدرصد باقي

 . اند استاني دانسته
 

  بررسي آمار توصيفي متغيرهاي اصلي تحقيق -ب
طاي معيار متغيرهاي مستقل و متغير وابسته تحقيق  خ  و ميانگين،ميانگين، انحراف معيار

، )۳۴/۲( ميانگين سازگاري فرهنگيمقادير ، جدولدر اين. اند  شدهنشان داده ۱در جدول 
، )۷۷/۲(، سازگاري اجتماعي )۴۲/۲(، سازگاري اقتصادي)۳۳/۲(سازگاري شکلي
عي و مشارکت اجتما) ۵۳/۲(، سازگاري عملکردي )۵۰/۲(شناختيسازگاري روان
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  آمار توصيفي متغيرهاي اصلي تحقيق-۱جدول 

 N ميانگين خطاي معيار انحراف معيار ميانگين 

 E۸۹۵/۲-۰۲ ۵۲۴۳/۰ ۳۴۴۵/۲ ۳۲۸ ي فرهنگيسازگار

 E۵۲۷/۲-۰۲ ۴۵۷۶/۰ ۳۳۷۲/۲ ۳۲۸ سازگاري شكلي

 E۴۱۳/۲-۰۲ ۴۳۷۱/۰ ۴۲۰۰/۲ ۳۲۸ سازگاري اقتصادي

 E۱۸۷/۲-۰۲ ۳۹۶۰/۰ ۷۷۱۵/۲ ۳۲۸ سازگاري اجتماعي

 E۶۱۳/۲-۰۲ ۴۷۳۲/۰ ۵۰۱۴/۲ ۳۲۸ شناختي روان سازگاري

 E۹۲۴/۲-۰۲ ۵۲۹۶/۰ ۵۳۴۲/۲ ۳۲۸ سازگاري عملكردي

 E۱۷۹/۲-۰۲ ۳۹۴۶/۰ ۹۰۴۰/۲ ۳۲۸ مشاركت اجتماعي

 هاي تحقيقيافته: نبعم
 

  بررسي آمار استنباطي -ج
 بررسي ساير ابعاد متغيرها و تبيين مدل ارائه نيزها و   جهت آزمون فرضيه،در اين بخش

 : استفاده شده استهاي زير از آزمون ،شده

 

 اي   آزمون دوجمله-۱

ا متغير د نظر از يک ويژگي ياين آزمون به منظور تعيين برخورداري جامعه آماري مور

 متغيرهاي مستقل و نبود براي تعيين وجود يا ،به عبارت ديگر. درو کار ميه بمشخص

  . استآمدهايم که نتايج آن در جدول زير  متغير وابسته تحقيق از اين آزمون بهره گرفته
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 يا نتايج آزمون دوجمله-۲جدول  

 N طبقه 
احتمال 

 شده مشاهده

احتمال 

 آزمون

 مجانبي معناداري

 )دامنهدو(

 ۰۰۰/۰* ۵۰/۰ ۹۳/۰ ۳۰۴ >=۳ ۱گروه 

   ۰۷/۰ ۲۴ <۳ ۲گروه 
سازگاري 

 فرهنگي
   ۱ ۳۲۸  جمع

 ۰۰۰/۰* ۵۰/۰ ۹۳/۰ ۳۰۴ >=۳ ۱گروه 

   ۰۷/۰ ۲۴ <۳ ۲گروه 
سازگاري 

 شكلي
   ۱ ۳۲۸  جمع

سازگاري  ۰۰۰/۰* ۵۰/۰ ۱ ۳۲۸ >=۳ ۱گروه 

   ۱ ۳۲۸  جمع اقتصادي

 ۰۰۰/۰* ۵۰/۰ ۷۹/۰ ۲۵۹ >=۳ ۱ه گرو

   ۲۱/۰ ۶۹ <۳ ۲گروه 
سازگاري 

 اجتماعي
   ۱ ۳۲۸  جمع

سازگاري  ۰۰۰/۰* ۵۰/۰ ۱ ۳۲۸ >=۳ ۱گروه 

   ۱ ۳۲۸  جمع شناختي روان 

 ۰۰۰/۰* ۵۰/۰ ۹۳/۰ ۳۰۴ >=۳ ۱گروه 

   ۰۷/۰ ۲۴ <۳ ۲گروه 
سازگاري 

 عملكردي
   ۱ ۳۲۸  جمع

 ۰۰۰/۰* ۵۰/۰ ۶۷/۰ ۲۱۹ >=۳ ۱گروه 

   ۳۳/۰ ۱۰۹ <۳ ۲گروه 
مشاركت 

 اجتماعي
   ۱ ۳۲۸  جمع

 zبر اساس برآورد  *  

 هاي تحقيقيافته: نبعم   
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 احتمال مشاهده ۰۵/۰که در سطح خطاي   از آنجا،آيد  برمي۲گونه که از جدول همان

شود که ميزان   چنين استنباط مياست،شده در مورد متغيرها از احتمال آزمون کمتر 

هاي   و عملکردي برنامه،شناختينگي، شکلي، اقتصادي، اجتماعي، روانسازگاري فره

ديگر از . هاي جامعه روستايي در سطح پايين قرار داردشبکه تلويزيوني استان با ويژگي

 چون در مورد متغير وابسته نيز ميزان احتمال مشاهده شده کمتر از احتمال آزمون ،سو

 نيز در سطح روستاييان ميزان مشارکت اجتماعي شود که  ميگيري نتيجه، بنابرايناست،

 . نازلي قرار دارد
 

 ها   آزمون فرضيه انجام آزمون همبستگي پيرسون و اسپيرمن به منظور-۲

 از آزمون همبستگي استفاده ،به منظور بررسي وجود ارتباط و نيز ميزان آن بين دو متغير

در صورت کيفي بودن  پيرسون و  همبستگي،زماني که اين دو متغير کمي باشند. شود مي

ي اين  از آنجا که در مورد برخي از متغيرها.رودکار ميبههمبستگي اسپيرمن آنها 

 مشارکت اجتماعي ابعاد کمي  نيز درمورد و، نظير سازگاري شکلي و عملکرديتحقيق،

ايم که نتايج آن در  از هر دو آزمون بهره جسته ، اطمينان بيشتربراي ، وجود داردهم

 : استآمده  ۴  و ۳ هايجدول
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  نتايج آزمون همبستگي پيرسون-۳جدول 

 سازگاري  
 فرهنگي

 سازگاري 
 شكلي

 سازگاري 
 اقتصادي

 سازگاري 
 اجتماعي

 سازگاري 
 شناختي روان

 سازگاري 
 عملكردي

 مشاركت 
 اجتماعي

** پيرسون همبستگي ۴۰۹/۰ ** ۲۴۶/۰ ** ۱۳۶/۰ * ۳۶۸/۰ ** ۱ ۱۹۶/۰- **۵۳۷/۰ 

داري  معني
 )دودامنه(

ري ۰ ۰ ۰ ۰ ۰۱۴/۰ ۰ ۰
گا
ساز

 
گي

رهن
ف

 N ۳۲۸ ۳۲۸ ۳۲۸ ۳۲۸ ۳۲۸ ۳۲۸ ۳۲۸ 

** ۳۲۳/۰ ** ۱۱۱/۰ * ۱۶۳/۰ ** ۳۹۹/۰ **  ۴۳۰/۰ ۱** پيرسون همبستگي ۳۶۸/۰

داري  معني
 )دودامنه(

۰ ۰ ۰ ۰۳/۰ ۰۴۵/۰ ۰ ۰ 

لي
شك

ي 
گار

ساز
 N ۳۲۸ ۳۲۸ ۳۲۸ ۳۲۸ ۳۲۸ ۳۲۸ ۳۲۸ 

** ۳۷۴/۰ ** ۵۷۱/۰ ** ۶۹۲/۰ ** ۳۹۹/۰ **  ۶۳۵/۰ ۱* پيرسون همبستگي ۱۳۶/۰

داري  معني
 )دودامنه(

۰۱۴/۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 

ي
صاد

 اقت
ي
گار

ساز
 N ۳۲۸ ۳۲۸ ۳۲۸ ۳۲۸ ۳۲۸ ۳۲۸ ۳۲۸ 

** ۳۱۳/۰ ** ۵۵۰/۰ ** ۶۹۲/۰ ** ۱۶۳/۰ **  ۷۵۱/۰ ۱** پيرسون همبستگي ۲۴۶/۰

داري  معني
 )دودامنه(

ري ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰۰۳/۰ ۰
زگا

سا
 

عي
ما
جت
ا

 N ۳۲۸ ۳۲۸ ۳۲۸ ۳۲۸ ۳۲۸ ۳۲۸ ۳۲۸ 

** ۵۰۲/۰ ** ۱ ۵۵۰/۰ ** ۵۷۱/۰ **  ۵۳۸/۰ -۱۹۶/۰** پيرسون همبستگي ۱۱۱/۰*

داري  معني
 )دودامنه(

۰ ۰۴۵/۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 

ري
زگا

سا
 

وان
ر

 
تي
اخ
شن

 N ۳۲۸ ۳۲۸ ۳۲۸ ۳۲۸ ۳۲۸ ۳۲۸ ۳۲۸ 

** ۵۰۲/۰ ** ۳۱۳/۰ ** ۳۷۴/۰ ** **  ۶۴۸/۰ ۳۲۳/۰ ۱** پيرسون همبستگي ۴۰۹/۰

داري  معني
 )دودامنه(

ري ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
گا
ساز

 
دي

كر
مل
ع

 N ۳۲۸ ۳۲۸ ۳۲۸ ۳۲۸ ۳۲۸ ۳۲۸ ۳۲۸ 

۶۴۸/۰ ** ۵۳۸/۰ * ۷۵۱/۰ ** ** **  ۱ ۴۳۰/۰ ۶۳۵/۰** پيرسون همبستگي ۵۳۷/۰

داري  معني
 )دودامنه(

ت ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
رك
شا
م

 
عي

ما
جت
ا

 N ۳۲۸ ۳۲۸ ۳۲۸ ۳۲۸ ۳۲۸ ۳۲۸ ۳۲۸ 

 )دو دامنه(دار است  معني۰۱/۰همبستگي در سطح  **؛ )دو دامنه(دار است  ي معن۰۵/۰همبستگي در سطح  *  
اي تحقيق  

 
 

هافته: نبع ي م
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 اي اسپيرمن نتايج آزمون همبستگي رتبه-۴جدول 

 سازگاري  رمنپي اسي »رو«
 فرهنگي

 سازگاري 
 شكلي

 سازگاري 
 اقتصادي

 سازگاري 
 اجتماعي

 سازگاري 
 شناختي روان

 سازگاري 
 عملكردي

 مشاركت 
 اجتماعي

* ۱۴۸/۰ همبستگي ضريب ۳۵۸/۰- ** ۱۶۸/۰ ** ۰۹۴/۰ ۲۲۶/۰ ** ۱ **۴۴۶/۰ 

داري  معني
 )دودامنه(

ري ۰ ۰۰۷/۰ ۰ ۰۰۲/۰ ۰۸۹/۰ ۰ ۰
گا
ساز

 
گي

رهن
ف

 N ۳۲۸ ۳۲۸ ۳۲۸ ۳۲۸ ۳۲۸ ۳۲۸ ۳۲۸ 

* ۲۸۸/۰ ** ۱۶۴/۰ ** ۰۲۲/۰ ۲۰۶/۰ **  ۲۸۷/۰ ۱** همبستگي ضريب ۲۲۶/۰

داري  معني
 )دودامنه(

۰ ۰ ۰ ۶۹۴/۰ ۰۰۳/۰ ۰ ۰ 

لي
شك

ي 
گار

ساز
 N ۳۲۸ ۳۲۸ ۳۲۸ ۳۲۸ ۳۲۸ ۳۲۸ ۳۲۸ 

* ۳۱۰/۰ ** ۳۱۴/۰ ** ۶۷۵/۰ ** ۲۰۶/۰ **  ۶۴۸/۰ همبستگي ضريب ۱ ۰۹۴/۰

داري  معني
 )دودامنه(

۰۸۹/۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 

ي
صاد

 اقت
ي
گار

ساز
 N ۳۲۸ ۳۲۸ ۳۲۸ ۳۲۸ ۳۲۸ ۳۲۸ ۳۲۸ 

* ۲۲۰/۰ ** ۳۲۳/۰ ** ۶۷۵/۰ **  ۶۷۴/۰ ۱** همبستگي ضريب ۱۶۸/۰ ۰۲۲/۰

داري  معني
 )دودامنه(

ري ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۶۹۴/۰ ۰۰۲/۰
زگا

سا
 

عي
ما
جت
ا

 N ۳۲۸ ۳۲۸ ۳۲۸ ۳۲۸ ۳۲۸ ۳۲۸ ۳۲۸ 

* ** -۳۵۸/۰** همبستگي ضريب ۱۶۴/۰ ۳۱۴/۰ ۳۲۳/۰ ۵۴۵/۰ ۱ ** ** **۳۵۴/۰ 

داري  معني
 )دودامنه(

۰ ۰۰۳/۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 

ري
زگا

سا
 

وان
ر

 
تي
اخ
شن

 N ۳۲۸ ۳۲۸ ۳۲۸ ۳۲۸ ۳۲۸ ۳۲۸ ۳۲۸ 

* **** ۲۸۸/۰ ۳۱۰/۰ ۲۲۰/۰ ۵۴۵/۰ ۱* همبستگي ضريب ۱۴۸/۰ ** **۵۷۴/۰ 

داري  معني
 )دودامنه(

ري ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰۰۷/۰
گا
ساز

 
عم

دي
كر

ل
 N ۳۲۸ ۳۲۸ ۳۲۸ ۳۲۸ ۳۲۸ ۳۲۸ ۳۲۸ 

۵۷۴/۰ ** ۳۵۴/۰ ** ۶۷۴/۰ ** ۶۴۸/۰ ** ۲۸۷/۰ **  ۱** همبستگي ضريب ۴۴۶/۰

داري  معني
 )دودامنه(

ت ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
رك
شا
م

 
عي

ما
جت
ا

 N ۳۲۸ ۳۲۸ ۳۲۸ ۳۲۸ ۳۲۸ ۳۲۸ ۳۲۸ 

 )دو دامنه( دار است  معني۰۱/۰همبستگي در سطح  **   
 اي تحقيق

 

هافته: نبع ي م
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دست ه ضريب همبستگي پيرسون بشود، ميمشاهده ها جدول در اينهمان طور که

هاي محلي و مشارکت اجتماعي هاي رسانهآمده بين دو متغير سازگاري فرهنگي برنامه

دست به) ۴۴۶/۰( آن دو متغير بينب همبستگي اسپيرمنضرينيز و ) ۵۳۷/۰( روستاييان

ضرايب همبستگي پيرسون و اسپيرمن متغيرهاي سازگاري . اندآمده و نشان داده شده

 به ترتيب روستاييانهاي محلي و مشارکت اجتماعي هاي رسانهشناختي برنامهروان

شارکت اجتماعي هاي محلي و مهاي رسانه، سازگاري اقتصادي برنامه۳۵۴/۰  و۵۳۸/۰

، سازگاري اجتماعي و مشارکت اجتماعي ۶۴۸/۰  و۶۳۵/۰ به ترتيب روستاييان

 روستاييان، سازگاري شکلي و مشارکت اجتماعي ۶۷۴/۰  و۷۵۱/۰ به ترتيب روستاييان

هاي محلي هاي رسانهخره سازگاري عملکردي برنامهال، و با۲۸۷/۰  و۴۳۰/۰به ترتيب 

 .۵۷۴/۰  و۶۴۸/۰ به ترتيب نروستايياو مشارکت اجتماعي 

ضرايب . رديف جالب توجه است همبستگي بين متغيرهاي هم،عالوه بر اين

-همبستگي پيرسون و اسپيرمن بين متغيرهاي سازگاري فرهنگي و سازگاري روان
، سازگاري فرهنگي و -۳۵۸/۰  و-۱۹۶/۰هاي محلي به ترتيب هاي رسانهشناختي برنامه

، سازگاري فرهنگي و سازگاري اجتماعي ۰۹۴/۰  و۱۳۶/۰يب سازگاري اقتصادي به ترت

 و ۳۶۸/۰، سازگاري فرهنگي و سازگاري شکلي به ترتيب ۱۶۸/۰  و۲۴۶/۰به ترتيب 

 ۱۴۸/۰  و۴۰۹/۰ سازگاري فرهنگي و سازگاري عملکردي به ترتيب سرانجام و ،۲۲۶/۰

-ازگاري روان ضرايب همبستگي پيرسون و اسپيرمن متغيرهاي س،به همين منوال. است
شناختي و ، سازگاري روان۳۱۴/۰  و۵۷۱/۰شناختي و سازگاري اقتصادي به ترتيب 

شناختي و سازگاري ، سازگاري روان۳۲۳/۰  و۵۵۰/۰سازگاري اجتماعي به ترتيب 

شناختي و سازگاري عملکردي به ، و سازگاري روان۱۶۴/۰  و۱۱۱/۰شکلي به ترتيب 

  و۶۹۲/۰تصادي و سازگاري اجتماعي به ترتيب ؛ سازگاري اق۵۴۵/۰  و۵۰۲/۰ترتيب 

، و سازگاري ۲۰۶/۰  و۳۹۹/۰، سازگاري اقتصادي و سازگاري شکلي به ترتيب ۶۷۵/۰

 سازگاري اجتماعي و ،۳۱۰/۰  و۳۷۴/۰اقتصادي و سازگاري عملکردي به ترتيب 

، و سازگاري اجتماعي و سازگاري ۰۲۲/۰  و۱۶۳/۰سازگاري شکلي به ترتيب 
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  آزمون تحليل واريانس فريدمن -۳

 بيش از دو متغير مرتبط به هم که در سطح مقياس ترتيبي سنجيده بنديبراي اولويت

 به منظور تعيين ،اضردر تحقيق ح. رودکار ميآزمون تحليل واريانس فريدمن بهاند،  شده

 از اين آزمون استفاده شده است که نتايج ،ها گانه سازگاري برنامهوجه غالب ابعاد شش

 :شودارائه مي جدول زير درآن 

 

  نتايج آزمون تحليل واريانس فريدمن-۵جدول 
 

   رتبه ميانگين متغيرها

 N ۸۸/۴ ۳۲۸ سازگاري اجتماعي
 X ۲ ۹۳/۳ ۹۲۹/۳۶۱ سازگاري عملکردي

 درجه آزادي شناختيروانسازگاري  ۷۰/۳ ۵

مجانبي داري معني ۰۵/۳ ۰ سازگاري اقتصادي

 آزمون فريدمن ۷۷/۲ سازگاري فرهنگي

  ۶۷/۲ سازگاري شکلي

 هاي تحقيقيافته :منبع   

 

داري   درصد، چون سطح معني۹۵ در سطح اطمينان ،شود گونه که مشاهده ميهمان

 مبني بر نبود تفاوت  فرض،از ميزان خطاستتر در خصوص متغيرها کوچک

با بررسي . شود ها رد مي گانه سازگاري برنامهدار ميان رتبه ميانگين متغيرهاي شش معني

شود که سازگاري اجتماعي وجه غالب ابعاد  مشخص مي،  متغيرها اينرتبه ميانگين

oH
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 )۵۸( آزمون تحليل مسير-۴

با اعمال رگرسيون . رودکار مي بهاين آزمون جهت تبيين مدل ارائه شده در تحقيق

 : شده استارائه  ۶در جدول دست آمده و به نتايج زير ،چندگانه

 
 دگانه    نتايج رگرسيون چن-۶جدول 

 *ضرايب

 ضرايب استاندارد شده ضرايب استاندارد نشده
 مدل

B معيارخطاي Beta 
t داري معني 

 E۴۵/۹- ۰۷۷/۰  ۲۲۶/۱- ۲۲۱/۰-۰۲ )عدد ثابت(

 ۰ ۰۰۱/۱۰ ۳۴۱/۰ ۰۲۶/۰ ۲۵۷/۰ فرهنگي

 ۰ ۹۲۷/۴ ۱۳۳/۰ ۰۲۳/۰ ۱۱۵/۰ شكلي

 E۰۶۲/۲ ۰۳۲/۰ ۰۲۳/۰ ۶۳۵/۰ ۵۲۶/۰-۰۲ اقتصادي

 ۰ ۹۸۸/۱۱ ۴۳۷/۰ ۰۳۶/۰ ۴۳۶/۰ اجتماعي

 ۰ ۸۸۹/۵ ۲۳۵/۰ ۰۳۳/۰ ۱۹۶/۰ شناختي روان

 ۰ ۹۹۳/۵ ۲۰۲/۰ ۰۲۵/۰ ۱۵۱/۰ عملكردي

 مشارکت: متغير وابسته *  

 هاي تحقيقيافته :منبع  

 

 و ضريب تشخيص ۸۴/۰مدل  )R ۲ ()۵۹(ضريب تشخيص بر اساس آزمون رگرسيون،

 درصد تغييرات ۸۴در حدود ين مدل ا؛ يعني است ۸۳/۰ در حدود )۶۰(تعديل شده

اثر آيد، برميجدول باال از که  طورهمان. دکنتبيين ميرا  روستاييانمشارکت اجتماعي 
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  هاگيري و پيشنهاد نتيجه

هاي محلي در توسعه روستايي استان اردبيل  ما تبيين نقش رسانه ، هدفاين تحقيقدر 

  که در عمل، بودمسئله  اين، واکاوي ما را به انجام اين تحقيق واداشتآنچه. دبو

 با وجود ظرفيت بالقوه جهت شتاب ، تلويزيون محليويژهو بههاي محلي  رسانه

به گمان . اند در اين زمينه دخيليند توسعه روستايي، تا چه اندازهآبخشيدن به فر

 توسعه  زمينةآنها درعملکرد ها،   رسانه بالقوه درتوانوجود اين با  پژوهشگران،

که توسعه و به تبع آن  از آنجا. آميز نبوده است چندان در خور توجه و موفقيتروستايي

 از بين ابعاد و رود،به شمار مي روستايي مفهومي چندبعدي، پيچيده و گسترده ةتوسع

 متغير منزلةبه  روستاييانعوامل مهم اثرگذار بر توسعه روستايي، مشارکت اجتماعي 

 به جانبه روستايي  توسعه يکپارچه و همهبا آن   علي وابسته تحقيق برگزيده شد و رابطه

 ، مفروض در نظر گرفته شد چرا که بر اساس نتايج تحقيقات و مطالعات متعددصورت

بار . شود  اساسي توسعه روستايي محسوب مي از عواملروستاييانمشارکت اجتماعي 

 از آمدهدستبهاز قرائن و شواهد و آمار و اطالعات زني محققان انهديگر بر اساس گم

ميزان مشارکت اجتماعي در روستاهاي مورد ربط،  ذينهاي اکتشافي با مسئوال مصاحبه

 پراهميتي که عامل اساسي ةلئبا اذعان به وجود چنين مس .شدبيني ميپيشمطالعه پايين 

هاست، فرضيات خود را بر مبناي وجود ارتباط جانبه در روستا اي همه رسيدن به توسعه

هاي شبکه تلويزيوني  و سازگاري برنامه) مشارکت اجتماعي(دار بين اين متغير  معني

ها نيز از حيث اقتصادي،  سازگاري برنامه. هاي جامعه روستايي بنا کرديماستان با ويژگي

 . است و عملکردي مدنظر بوده ،شناختياجتماعي، فرهنگي، شکلي، روان
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 ميزان هر دو متغير مستقل ،آمدهدستبه بر اساس نتايج ،رفت گونه که انتظار ميهمان

هاي رسانه محلي مورد بررسي با   هم برنامه،به عبارتي. و وابسته تحقيق پايين بوده است

و هم ميزان مشارکت اجتماعي را ندارد سازگاري الزم هاي زندگي روستايي ويژگي

 ،هاي همبستگي بر اساس نتايج آزمونبدين ترتيب،. استازلي  در سطح نروستاييان

هاي رسانه محلي و ميزان  دار بين ابعاد مختلف سازگاري برنامه وجود ارتباط معني

دهد   نتايج تحقيق نشان مي،از سويي. شود  ميتأييد کامًال روستاييانمشارکت اجتماعي 

تبيين  را روستاييان اجتماعي درصد بااليي از تغييرات مشارکتمتغيرهاي مستقل که 

ها در ابعاد مختلف به استثناي  سازگاري برنامه(اين مطلب گوياي تأثير مستقيم . دکنن مي

 . است) روستاييانمشارکت اجتماعي (بر متغير وابسته ) سازگاري اقتصادي

هاي  دار بين سازگاري برنامه در واقع تمامي فرضيات ما مبني بر وجود ارتباط معني

هاي زندگي روستايي با ويژگي...  تلويزيوني استان از ابعاد اقتصادي، اجتماعي و شبکه

همچنين . شوند  ميتأييد از سوي ديگر، روستايياناز يکسو و ميزان مشارکت اجتماعي 

ها و  اي، حدس ما مبني بر پايين بودن ميزان سازگاري برنامه با استفاده از آزمون دوجمله

از . شود  ميتأييداي  هاي توسعه در طرحروستاييانان مشارکت همچنين پايين بودن ميز

اي  شود که رسانه تلويزيون محلي استان رويکرد توسعه نتايج حاصله چنين استنباط مي

 اين باشد که ،شايد دليل اصلي. نيستمحور  و توسعهنداردهاي خود  در مورد برنامه

اظ ساختاري و محتوايي برخوردار يافتگي بااليي به لح  خود از درجه توسعهتلويزيون

 . نيست

ها، جلب  ها جهت انتقال آگاهي توسعه روستايي نيازمند ايفاي نقش فعال رسانه

پس از يکسو . است... ها، ايجاد انسجام و همبستگي و  ها، طرح ضرورت مشارکت

 روستاييانجانبه و مشارکت اجتماعي  توسعه يکپارچه روستايي بدون همکاري همه

 بدون ايفاي نقش فعال روستاييانشود و از سويي مشارکت اجتماعي  يمحقق نم

هاي  رسد ساختار، محتوا و عملکرد فعلي رسانه  به نظر مي؛ اماگردد ها حاصل نمي رسانه

آنها چه از حيث مديريت و . محلي براي ايفاي اين مسئوليت چندان مناسب نيست
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هاي  بايست بر ويژگي  آن، ميهاي محلي در تحقق توسعه روستايي و نقش رسانه

باشد و مبتني منطقه ... شناختي و قوميتي، فرهنگي، اجتماعي، تاريخي، اقتصادي، روان

توان براي توسعه روستايي در تمامي مناطق کشور  بنابراين يک نسخه واحد را نمي

هاي محلي دچار  شود که رسانه اين در حالي است که متأسفانه مشاهده مي. تجويز کرد

زاي روستايي بايد مبتني بر  توسعه درون. اند هاي ملي  نهادي با رسانه وعي همشکلين

محور ، مردمدهدهاي روستايي و بومي منطقه باشد، به ارزشهاي انساني بها  واقعيت

 آنها را از حاشيه به ند و را جلب کروستاييان براي اين منظور مشارکت اجتماعي ،باشد

 . متن بکشاند

ي براي هاير اساس نتايج مستقيم و غيرمستقيم حاصله از تحقيق، پيشنهاددر ادامه و ب

 :گردد هاي محلي ارائه مي  رسانهويژه، بهاصحاب رسانه

هاي جامعه روستايي، در ها با شناخت هر چه بيشتر و بهتر ويژگي مديريت رسانه .۱

دگي اي با خصوصيات زن هاي رسانه ها و پيام تر کردن برنامه  هر چه سازگارصدد

ها با واقعيات زندگي  ها و پيام به عبارتي تالش شود تا برنامه. روستايي برآيد

توانند با نظرسنجي از  به اين منظور آنها مي. روستايي انطباق الزم را داشته باشند

هاي خود اطمينان حاصل کنند و از   از سويي از ميزان توفيق برنامهروستاييان

اين امر .  واقف شوندروستاييانو ساليق سوي ديگر به نيازها، انتظارات 

 . ها را ارتقا خواهد بخشيد خصوصًا سازگاري عملکردي برنامه

 محلي، سازگاري فرهنگي  هاي رسانه  که يکي از ابعاد مهم سازگاري برنامهاز آنجا .۲

هاي توليد شده  آنها با مختصات جامعه روستايي است، تالش شود که برنامه

وميتي، فرهنگي، تاريخي، زباني و ارزشي مناطق روستايي هايي قمبتني بر ويژگي
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 بلکه انطباق شکلي ،بايست نه تنها به محتواي خود بپردازند هاي محلي مي رسانه .۳

به . ست اهميت فراوان ادارايهاي جامعه روستايي نيز و ساختاري آنها با ويژگي

-، از اين در فصل بهار و تابستان شديدًا درگير کارندروستاييانعنوان مثال اغلب 
 اين به ،ها در زمان مناسب آن صورت نگيرد  اگر دقت کافي در پخش برنامهرو،

.  چرا که مخاطبي وجود نداشته است،اي پخش نشده ماند که در واقع برنامه مي

بر اساس نتايج تحقيقات قبلي و اين . است نيز مهم  قالب ارائه پيام و برنامه

 خصوصًا با مضمون طنز، بيشتر ،هاي داستاني  از قالب مجموعهروستاييانتحقيق، 

 پيام اصلي براي توسعه روستايي و بنابراين، ،کنند ها استقبال مي از ساير قالب

 . ها ارائه شود  بايد در اين قالبروستاييانجلب مشارکت 
آنها .  است)۶۱(هاي محلي، دوگانگي نهادي شکالت رسانهترين م يکي از اساسي .۴

کنند و  پيدا مي )۶۳(هاي ملي همشکلي نهادي  با رسانه)۶۲(تحت فشارهاي نهادي

.  کسب مشروعيت و تضمين بقا اين همشکلي را حفظ کنندبرايدهند  ترجيح مي

اين در حالي است که دو محيط نهادي به طور همزمان داراي انتظارات نهادي 

بايست  يک رسانه توسعه محور مي). ۲۴۷:۱۳۸۴پور،قلي( هستندمتفاوتي 

اي الزم نظير استقالل، تنوع، فراگيري و آزاد بودن را  هاي اصلي توسعه ويژگي

 ارتقاء اين توجه الزم را بهبايست  مديريت رسانه کشور مي. داشته باشد

 . هاي محلي معطوف دارد ها براي رسانه شاخص



 پور، طاهر روشندل اربطانيآرين قلي ۱۷۲
 

 

اي با الگوهاي ذهني و  هاي رسانه ها و پيام  چه بيشتر برنامهجهت سازگاري هر .۵

 استفاده از استعدادهاي افراد محلي براي تهيه و اجراي روستاييانشناختي 

 . شود  مي ها توصيه ها و برنامه نمايش
 تلويزيون محلي در جهت افزايش مشارکت اجتماعي ويژه، بههاي محلي رسانه .۶

توانند جامعه  آنها مي. پردازي از آينده بپردازند ربايست به تصويمي روستاييان

 ساخته و آباد روستايياناي را ترسيم کنند که به دست خود  يافته روستايي توسعه

 . خواهد شد
هاي مؤثر در  و سازمانيست تعامل خود را با ديگر نهادهابا هاي محلي مي رسانه .۷

هاي   اولويتءجزرا يي  موضوع توسعه روستا وامر توسعه روستايي بهينه سازند

-هاي توسعه مي هدف رسانه)۶۴( به زعم ملکاتخود قرار دهند؛سازي   برنامه
 ). Melkote,1991:36( ها باشدبايست ايجاد ظرفيت توسعه پايدار در روستا

 عالقمند به تحقيق در عرصه رسانه و پژوهشگراني نيز براي هايدر خاتمه پيشنهاد

 : د شو ارائه ميتوسعه روستايي 

 اي توسعه روستايي در کشور  راهکارهاي رسانه -

 با تأکيد بر نقش روستاييان براي )۶۵( بازاريابي اجتماعيراهبردهايطراحي  -

 ها رسانه

 ها   از طريق رسانهروستاييان )۶۶(ارتقاء اعتماد عمومي -
 هاي روستايي نهادها و سازمان) ۶۷(هاي محلي در افزايش پاسخگويي نقش رسانه -
 در روستاها ) ۶۸(هاي جمعي در توليد سرمايه اجتماعي نقش رسانه -
  روستايياندهي واقعيات اجتماعي  هاي جمعي در شکل بررسي تأثيرات رسانه -
 اي در توسعه روستايي  هاي نوين ارتباطي و رسانه يفناورنقش  -
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