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 چكیده

، اما آنچه روشن است نقش و تاثیر میدانند را از نتایج توسعهآنعده اي رسانه را ابزاري براي رسیدن به توسعه و عده اي      

رصه صدا و سیماي مرکز گیالن نیز به عنوان یک رسانه تاثیر گذار استانی،توانسته در عبرفرایند توسعه جوامع می باشد. هرسان

جلوگیري از تعارضات  ،ایجاد یكپارچگی ایجاد تفكر راهبردي در بین مردم و مدیران، مانند توسعه روستاهاي استان نقش بسزایی

پژوهش حاضر با هدف تحلیل اثرگذاري رسانه ملی در توسه روستایی، .ایفا نماید ناتهاي مخرب و همگرائی در اسو رقابت

بومی و طی مرحله پس از مطالعات اسنادي .مورد بررسی قرار داده است تحلیلی -توصیفی وشربا روستاهاي شهرستان رودسر را 

جمع آوري و نفر(  382ایی)نوارهاي روستاخزارپرسشنامه و شد. سپس اطالعات مورد نیاز به کمک اب متغیر انتخاب 12سازي 

 8تاثیر رسانه ملی بر  شاخص 12وع تحلیل موضوع به کمک آزمون تی نشان می دهد از مجممراحل شاخص سازي طی شد.

ایجاد امنیت اجتماعی، ایجاد آزادي بیان و اندیشه، ایجاد عدالت، حق تصمیم گیري انتخابات، خلق فرآورده هاي نو،  شاخص

ایجاد جاد ارتباطات ، ایجاد گروههاي سیاسی، شاخص ای 4و بر  مطلوب ه وري، ارتقاء سطح زندگی، برابري اقتصاديرهافزایش ب

رسانه ملی در توسعه روستایی محدوده مورد مطالعه بیشترین تاثیر را پایین بوده است همچنین  ، ایجاد قانونمنديابت سیاسیرق

در نهایت پیشنهاد می شود  تاثیر را بر ایجاد رقابت سیاسی گذاشته است. نبر شاخص حق تصمیم گیري انتخابات و کمتری

تا بتوانند نارضایتی هاي موجود از رسانه ملی و کاستی هاي آن در مسیر  نمودهتوجه  برنامه سازان به عالیق جامعه محلی بیشتر

 توسعه را از بین ببرند.
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   مقدمه
ح باالتر و کیفیت بهتر زندگی، و افزایش  مثابه گرایش بشر به تغییر، دستیابی به سطوتوان گفت از آن به توسعه، که به تعبیری می 

ی ناقدرت کنترل بر محیط یاد کرد، قدمتی به دیرینگی عمر بشر دارد؛ هرچند، این مفهوم در نیمه دوم قرن بیستم، در پی جنگ جه 
است. از میان   المللی مبدل شدههای ملی و بازیگران بیندوم و شرایط جدید دیپلماسی اهمیتی تازه یافته و به کانون توجه دولت

توجهی از تحقیقات،  های متعدد توسعه، توسعه روستایی یکی از عمده مباحث توسعه در این مدت بوده و بخش قابل ابعاد و زمینه 
ه را به خود اختصاص داده است. علت آن را باید در نقش محوری روستاها در تعادل زیستی و جمعیتی عسهای تومطالعات، و طرح 

 جوامع جستجو کرد.

نه رسانه از طرفی   توسعه محسوب می های جمعی  و عامل  ابزار  به شمار می تنها  نیز  توسعه  بلکه خود هدف و شاخص  روند.  شوند 
رسانه  از  گسترده  استفاده  توسعه برنامه   ردها  بنابراین،  کشورهای  توجه  کانون  در  توسعه  حال  های  در  است. کشورهای  بوده  یافته 

اند. این  های توسعه نشان دادهها در برنامه ا در توسعه ملی، توجه خاصی را به سهم و جایگاه رسانههتوسعه نیز با درک نقش رسانه 
و حرکت از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب مستلزم تغییرات اساسی   ریمثابه فرآیند تغیاند که توسعه به کشورها بدین نتیجه رسیده

های جمعی م این دگرگونی و تحرک ارتباطات است که در این میان، رسانه های انسانی و یکی از عوامل مه در رفتارها و نگرش 
 است،  ارتباطات آوریفن آید،می  رامش به  توسعه کانونی هایبحث  از امروز  دنیای در  که موضوعی شوند. ترین اهرم آن تلقی می مهم

 عنوانبه  مطبوعات و جمعیارتباط هایسانه ر رواین از شودمی ظاهر مطبوعات و جمعیارتباط هایرسانه  در آن بارز شکل که

 همه رد مطلوب و جانبههمه ایتوسعه  به دستیابی جریان در مختلف ابعاد در نو هایایده و اطالعات و فرهنگی هایارزش حامالن

 قرار  تأثیر حت ت را توسعه مختلف وجوه توانند می  که یافته،توسعه  کمتر کشورهای محروم و ایحاشیه  مناطق در ویژهبه  جوامع

 .دارند عهده بر را پراهمیتی و حیاتی  دهند،نقش

 اساسی عوامل از جمعی یهاه رسان بنابراین  .است ارتباطات روستایی، توسعه عوامل محرک و اجزا ترینمهم از یکی دیگر، عبارت به

در   خود متنوع کارکردهای با  هارسانه  ندمعتقد  روستایی توسعۀ  در هارسانه  نقش  پایدارند. طرفداران  و  جانبههمه توسعۀ  به  رسیدن
 تشویق قشرهای روستایی، معارف کشاورزی، هایمهارت فنی، دانش  سطح اعتالی و عمومی معلومات و هادانستنی سطح ارتقای

 عامل و بزار ا تنهانه جمعی هایرسانه  هاآن  تأثیرگذارند ازنظر خوبیبه  انسانی منابع توسعۀ  به  رسیدن  نهایت در و هاآن  رینه ذوق

های جمعی از عوامل اساسی رسیدن به  روند. بنابراین رسانه می  شمار به نیز شاخص توسعه و هدف  خود شوند،می  محسوب توسعه
پایداری همهتوسعه  و  رسانه   دنجانبه  به  آنو دسترسی  و مصرف  مسیها  در  و حرکت  اجتماعی  دگرگونی  اصلی  از علل  یکی  ر ها، 

 . سعه استپیشرفت و تحقق اهداف تو
با توجه به درک توسعه روستایی و نقش رسانه های جمعی در آن، پژوهش حاضر با هدف تحلیلی بر اثرگذاری رسانه ملی در توسعه  

به  را  رودسر  شهرستان  است.  ن ع  روستایی  نموده  انتخاب  خود  آماری  جامعه  از  قابل وان  یکی  رودسر  شهرستان  که  است  توجه 
مرکزی، کالچای، چابکسر و رحیم بخش    4مرز با استان مازندران است. این شهرستان در  و هم  های شرقی استان گیالنشهرستان

اس  آباد گرفته  قرار  شهرستان  این  در  متعددی  روستایی  مناطق  و  دارد  رسانه   تقرار  از  بخشکه  در  بهره ها  زندگی  مختلف  های 
گردد که  گذارند حال این سؤال مطرح میروستائیان به اجر می   های آموزشی را برایها در زمان کار برنامه رسانه برند و بخصوص  می
 بوده است؟   موثررودسر  یی شهرستانروستا در توسعه 1رسانه ملیآیا 

 سعه دست به تحقیق و پژوهش زده اند که تعدادی از آنها را مرور می نماییم:و تو  در زمینه رسانه محققان بسیاری 
بر نقش محوری رسانه های    در مقاله(  1388)  بوذری  و  فضلی  رحمانی تاکید  با  با عنوان دستیابی به توسعه ی پایدار روستا  خود 

 روستایی  پایدار  توسعه  راستای  در  جمعی  یهارسانه   محوری  نقش  بررسی   جهتجمعی)مطالعه ی موردی: روستاهای استان قزوین(  
  روستاهای  در  روستاییان  اقتصادی  هایآگاهی  ارتقای  در  جمعی ارتباط  وسایل  کارکرد  که  گرفتند  نتیجه  قزوین،  استان  روستاهای  در

 
. دیمبگر نیز غیر ملی رسانه دنبال به باید باشیم داشته ملی رسانه اگر و کرد پیدا  ملی رسانه معادل نتوان واژه ای شاید ارتباطات تخصصی مفهوم در-1

 . دانند می عقیده دین و مذهب و نژاد از فارغ ایران،  مردم تمام به متعلق را  رسانه ملی که بوده این گذارانش نام صودق م احتماالً که عنوان این از گذشته
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 مرکزیت   و  دادرارق  حاشیه  در  ها،رسانه   به  نسبی  دسترسی  و  ارتباطی  مناسب  نسبتاً  هایزیرساخت  از  برخورداری  رغمعلی  موردمطالعه

  .است شفاهی صورتبه  و  گروهی و فردی میان ارتباطات با
  با   که  کرد  آشکار  قزوین  استان  روستایی  پایدار  یتوسعه   بر  جمعی  هایرسانه   نقش  بررسی  عنوان  با  در تحقیق خود(1387)  بوذری
  جمعی   هایرسانه   ها،رسانه   به  نسبی  یسر دست  و  ارتباطی  مناسب  هایزیرساخت   از  قزوین  استان  روستایی  نواحی   برخورداری  وجود

 .اندداشته  روستاییان پایدار یتوسعه   بر ناچیزی تأثیر
راهکارهافرهنگی   توسعه   در  جمعیارتباط  نوین  وسایل  نقش   عنوان  با  خود  تحقیق  در(  1389)  کوهی  و  زادهکاظم و    این   به   ،موانع 

  .یابدمی تسریع و بهبود لی،حم و ملی یتوسعه  روند هارسانه  کمک به که اندرسیده  نتیجه
  توسعه   نظرانصاحب  اغلب  پیش  دهه  چند  ات  است  آورده  ایران  روستایی  توسعه  در  جمعی  هایرسانه  نقش  (1391  )و همکاران  بهاری

 آوری فن   و  سرمایه  وجود   که  رفتمی   گمان  تعاریف  آن  اساس   بر  کردندمی  مطرح  را  اقتصادی  رشد  تنها  توسعه   تعریف  در  روستایی
  د تواننمی   فرهنگی  توسعه  به  توجه  بدون  اقتصادی  رشد  حتی  که  شد  روشن  تدریجبه   اما  است  کافی  روستایی  جوامع  توسعه  یارب

 هایرسانه   همچون  قدرتمندی  ابزارهای  از  گیریبهره  روستا  فرهنگی  توسعه  در  مهم  عوامل  ازجمله  شود  روستایی  توسعه   موجب
  توسعه  هایطرح  در  بتوانند  که  باشدمی   روستایی  توسعه  اهداف  از  روستائیان  دنرک  توانمند  باشدمی  هاآن  فعال  وجود  و  جمعی

  بین  این  در  است  زمینه  این  در  الزم  هایآگاهی  کسب  مستلزم   آگاه  و  فعال  مشارکت  وجود  باشند   داشته  فعال  مشارکت  روستایی
 در  تریسازنده  و  مؤثر   بسیار  نقش  توانندیم  تفریحی  و  خبری   آموزشی  متنوع  کارکردهای  و  وسیع  بسیار  برد  با  جمعی  هایرسانه 

 .باشند داشته  روستایی توسعه هایطرح  انجام در جانبههمه مشارکت جهت روستائیان  همگانی بسیج و دادن آموزش سازیآگاه
  سعه وت  رویکردهای  با  روستایی  مناطق  توسعه  در  فرهنگ  نقش  تحلیل  و  بررسی  ( در مقاله ای تحت عنوان1391  )و همکاران  نقوی
  بین  این  در  و  است  روستایی  نواحی  در  پایدار  توسعه  رویکرد  با  روستایى  توسعه   نامطلوب  وضعیت  نشانگر  می نویسد تحقیق  پایدار
 فرهنگی  هایبرنامه  که  دهد  می  نشان  ایران  در  روستایی  اجتماعات  کلی  وضعیت  که  چون.  است  شده  فراموش  کلیبه  فرهنگ  سهم

  از   و  نداشته  توسعه  الگوی  با  انطباقی  نواحی  این  در  آن  جایگاه  و  نقش  به  توجه  با  روستایی  نواحی  رد  پایدار  توسعه  هایبرنامه   و
 روستایی  اجتماعات  بر   را   خود  منفی  آثار  بیشترین  اند،  مانده  دور  ها  زمینه   همه  در  اهداف   به   دستیابی  از   توسعه  هایبرنامه   که  آنجایی

 .اند نهاده جای بر(  فرهنگی بعد) از
  در   روستایی  توسعه   هایبرنامه  در   که  گرفت   نتیجه  روستایی  توسعه  و   جمعی  ارتباطات  عنوان  با  پژوهشی  ( در1392د)ارمحسنیان  

 روستایی  نشریات  واقع  در.  است  شده  لحاظ  روستاها  سنن  و  هاارزش   به  توجهبی  و  مادی  صرفاً  الگویی  صورتبه   توسعه  الگوی  انایر
 اند. اشته دن روستاییان هایارزش  و فرهنگ  به توجهی
  شهرستان   زوردگان  ایروست  زنان  اجتماعی  یتوسعه  بر  جمعی  هایرسانه   نقش  بررسی عنوان  با(  1392)  وندی  االالدین  و  نژاد  حاجی

 و  روز  مسائل  از  روستاییان  سازیآگاه  عمومی،  آگاهی  و  دانش  سطح  افزایش  متغیر  سه   شده  بررسی  متغیر  25  بین  در  داد  نشان  کیار

  .اندپذیرفته جمعی هایرسانه  از را تأثیرات بیشترین  ادی،وسبا  میزان افزایش
 نیازمند  جانبههمه   و  پایدار  توسعه  به   یابیدست   است  آورده  روستایی  توسعه  ر د  رسانه  نقش   ( در مقاله خود با عنوان1393)راد  رضایی

 در   ایرسانه   مصرف  میزان  که  داد  نشان  لحاص  نتایج.  شودنمی  میسر  هاآن   شدن  فراهم  بدون  که  است  الزاماتی  و  هاشرطپیش  وجود
  جمعی،ارتباط  وسایل  نوع  سه  هر  در  ایانه رس  مصرف   شکاف  و   فاصله  ضمن،  در.  است  کم  شهری  مناطق   به   نسبت   روستایی،   مناطق

 .است پذیرمشاهده نوین و جمعی سنتی، یا نوشتاری هایرسانه  یعنی
می    استان  اقتصادی  توسعه   در  قزوین  مرکز  سیمای  و  صدا  استانی  که بش  نقش  ( در مقاله خود با عنوان 1394)و همکاران  دمیرچی

  از   مخاطبان،   از  حجم  ترینگسترده  و  بیشترین  داشتن  با  که   است  کنونی   دنیای  در  توسعه   ابزارهای  ترینمهم  از   یکی  رسانه   نویسد
  توسعه   هایفعالیت  در  ملی  رسانه  ینااست  هایشبکه   نقش.  آیدمی  شمار  به  توسعه  اهداف  به  رسیدن   در  ارتباطی  وسایل  تریناصلی

 جمعیارتباط  وسایل  که  پذیرفت  باید  بنابراین  یابدب  را  جایگاه  این  تواندنمی   دیگری  ابزار  و  وسیله  هیچ  که  است  مهم  چنان  اقتصادی
  بستر   یلم  رسانه   استانی  هایشبکه   ترتیب   این  به .  داشت  خواهند  اقتصادی  توسعه  آن،  خالل  در  و  فرهنگی   توسعه  بر   قطعی  تأثیر

  .رودمی شمار  به هااستان  اقتصادی توسعه برای مناسبی
  روستایی   زنان   یتوسعه  سطح   ارتقای  در   تلویزیونی  هایبرنامه   جایگاه  تبیین  ن عنوا  با  ایمقاله  (در1395)  همکاران  و  نژاد   حاجی

  در   منفی  و   مثبت  هایجنبه   با   دیعب  چند  نقش   جمعی  های رسانه   امروزه  است  داشته   بیان (  کیار   شهرستان  غربی،  کیار  دهستان)
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 هایبرنامه  ویژهبه   جمعی   هایرسانه   تأثیر  در  تشدبه   که است  فرهنگی  بعد انسان،  زندگی  ابعاد  از یکی.  دارند  جوامع  زندگی  تحوالت
  یی، اناد  نظام   مهارت،  نظام  یحوزه   در   متنوعی  هایشاخص  و   است  روستایی  یتوسعه   زیربنای  فرهنگی   یتوسعه .  است  تلویزیونی

 با  .فرهنگی  کناما  و  کاالها  از  استفاده  فرهنگ  بهبود  و  فرهنگی   هویت  تقویت  و  حفظ  اجتماعی،  یسرمایه   افزایش  توانایی،  نظام
  های برنامه   از  استفاده  صرف   را  خود  وقت  از  ساعت  4  حدود  روزانه  متوسط،  طوربه   غربی  کیدار  دهستان  روستایی  زنان  اینکه

  زنان   فرهنگی   توسعۀ  9/2  میانگین  با   نتایج  همچنین  است  متوسط  حد  از  ترپایین  مذکور  هاینامه رب  تأثیر  کنند،می   تلویزیونی
  10  که  کرد  مشخص   فرهنگی  توسعۀ  بر   را  تلویزیون   اثرات  واریانس  از  درصد  7/4  زمانهم  طوربه   غربی   رکیا  دهستان  روستایی

  زنان،   روی  پخش  مشکالت  به  توجه:  از  اندعبارت  هاآن  ترینمهم  ؛اندکرده  تبیین  غربی  کیار  دهستان  روستایی  زنان   پژوهش  متغیر
  حقوق   ارتقای  راستای  در  هابرنامه   پخش  ،(محلی  زنان  های خواسته   و  گفرهن  به  کم  توجه)  مدرن   فرهنگ  موضوع  با  برنامه  پیش

 .روستاییان مشارکت تقویت و زنان
با عنوان تحلیلی1395)و همکاران    خراسانی   نواحی  ساکنان  دیدگاه  از  مطبوعات  و  جمعی  هایرسانه   اثرگذاری   رب  ( در مقاله خود 
  میزان ضعیف، بسیار هارسانه  به دسترسی میزان که دهدمی نشان( غربی بادزرآ دهستان: موردی مطالعه)  کنارک شهرستان روستاییِ
 مسیر   در  هارسانه   آفرینینقش   کلی  طوره ب  و  مطلوب  نسبتاً  عمومی  آگاهی  ارتقای  در  هاآن   آفرینینقش   میزان  مطلوب،  نسبتاً  استفاده
 اختصاص  خود  به  را  نقش  کمترین  کوچک،  هایرسانه   و  بیشترین  تلویزیون  راستا  این  در.  است  ضعیف  بسیار  روستایی  نواحی  توسعه

.  است  یبنامطلو  حد  در   عمومی،  آگاهی  ارتقای  شاخص  استثنای  به  تأثیرپذیری  میزان  لحاظ  از  مختلف  هایشاخص   وضعیت.  اندداده
 عمومی  اهیآگ  ارتقای  شاخص.  گرددمی  مشاهده  هارسانه  طرف   از   تأثیرپذیری  میزان  لحاظ  از  هاشاخص   بین  داریمعنی   تفاوت

 .دهندمی  نشان را هارسانه  از تأثیرپذیری کمترین روستایی توسعه هایطرح در مشارکت شاخص و بیشترین
انه در توسعه پایدار، توسعه فرهنگی، توسعه اجتماعی و توسعه اقتصادی سر  نقش در تحقیقات مرور شده محققان به دنبال بررسی  

است. در پژوهش حلضر منظور از توسعه روستایی، توسعه  و نتایج متفاوتی بدست آمده  بوده اند که همگی در سطح روستا انجام شده
 د.  وشمی قالب مبانی نظری شرح داده  رد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و کالبدی است. برای روشن تر شدن موضوع برخی عناوین

اقتصادی جامعه روستایی    -سازی ساخت اجتماعیتوسعه روستایی، جزئی از برنامه های توسعه هر کشور است که برای دگرگون  
اساس    رب  بکار می روند. اینگونه برنامه ها را که دولت ها و یا عامالن آنان در مناطق روستایی پیاده می کنند، دگرگونی اجتماعی

ما اغلب بر تولیدات چنانکه می دانیم اقتصاد کشور های جهان سوم از جمله کشور    (.76،  1390طرح و نقشه نیز می گویند) ازکیا،
به   بخشیدن  بهبود  به خاطر  از یک طرف  لذا  انجام می شود.  غالبا در روستاها  فعالیتهای کشاورزی هم،  است.و  متکی  کشاورزی 

رزی و بهره برداری بهینه از زمین و منابع تولید و توزیع محصوالت کشاورزی و از سوی دیگر تخفیف  واروشهای سنتی تولیدات کش
فقر و از طرف دیگر به منظور نو سازی اجتماعی و فرهنگی روستاها که خود منبعث از توجه به مسائل انسانی و  گرسنگی و محو  

هدف های استراتژی    (.95-96،  1393،) آسایشکار می گرددشآ ضرورت های سیاسی است، موضوع توسعه روستایی و اهمیت آن  
ایران بنحوی که مهاجرت    کاهش  -1  های زیر است:   متکی بر اصل  ،توسعه روستایی  به شهر،  شدت جریان مهاجرت روستاییان 

آورد. پدید  توسعه خدمات، صنعت و کشاورزی  با  متعادلی  و  رابطه معقول  یا  -2  روستایی  در محیط    تفشرده کردن جمعی  تمرکز 
قرار گرف روستا بتوانند تحت پوشش شبکه خدمات  تا روستاییان  بزرگتر  مراکز روستایی  آوردن  پدید  ، جهت  و در عین حال یی  ته 

، انتظام بخشیدن به زراعت و دامداری در محیط روستا  -3  پوشش کافی جمعیتی برای استقرار صنایع در محیط روستایی فراهم آید.
تنوع    -4 به اشتغال غیر  خبتقویت کردن و  تعاونی های زراعی و دامداری در میان   -5،  کشاورزی در محیط روستاشیدن  توسعه 

)آسایش،توس  -6،  روستاییان تولید  میزان  بردن  باال  جهت  تعاونی  نظام  چارچوب  در  اشباع  اراضی  توسعه    (.9،  1390عه  زمینه  در 
توان  می  راهبرد توسعه و بهبود زیر ساختهای روستایی در واقع  لرویکردهای فیزیکی شام  -1روستایی رویکردهای متفاوتی از جمله

عمومی و اجتماعی روستاها هستند و توسعه زیر ساختهای اجتماعی ، فیزیکی  گفت که زیر ساختهای روستایی در واقع سرمایه های  
به کارایی مطلوب در  ه ون بهبود شرایط و کیفیت زندگی و معیشت مردم محلی و دست یابی  اقتصادی نزادی در  اجتماعی و  دگی 

است. موثر  ،    )بسیار  شامل  -2(؛  240،     1390استعالجی  اقتصادی  انقالب  را  رویکرهای  و  هبرد  فنون  دسته  عنوان یک  به  سبز 
  (، 265  ،1381ابراهیمی،  وپاپلی یزدی  )تکنولوژی شامل کودها، مواد حشره کش، ابزارها، کنترل آبها و بذرهای دارای عملکرد زیاد  

اقتصادیالحاصا  راهبرد منابع  مجدد  توزیع  و  تولید  ساخت  تجدید  اراضی  با  ،  ت  روستاها  شدن  صنعتی  بر  راهبرد  توسعه  تمرکز 
صنعتیفع تهیدستان،  الیتهای  اساسی  نیازهای  رورفع  اساسی  شامل    -3؛  راهبردنیازهای  فرهنگی  و  اجتماعی  راهبرد  رویکردهای 
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کت مردم در با هدف مشار راهبرد مشارکت مردمی، و رفاه مادی روستاییان تیکاردموک یادهاه نبا هدف تامین پایه  توسعه اجتماعی
حال با مشخص شدن توسعه روستایی و ابعاد مختلف آن به تعریف رسانه    (.27-30،  1390ی ،  استعالج   )  مراحل برنامه ریزی و اجرا 

 ، اثرات آن و مشخص نمودن رسانه ملی در این پژوهش می پردازیم.
ابزاررسانه را به دانش تبدیل می است ک  ی،  ارائه می کند. رسانه ه تجربه  را  به رویدادهای زندگی روزمره معها عالماتی  نا کنند که 

)می رسانه 6:  1377گلیس،  اندهد  وسایل(.  به  جمعی  پیام  های  گفته انتقال  مخاطبان  یا  مخاطب  به  فرستندگان  یا  فرستنده  از  ها 
رادمی روزنامه، کتاب،  ماهواره، تکنولوژیویشود؛ که شامل  تلویزیون،  این  ،  است.   ... و  اینترنت  و  اطالعات  و  ارتباطات  نوین  های 

پنج اصل در مورد تأثیر   (.6: 1384گیران ناآشنا، سرعت عمل زیاد و تکثیر پیام هستند )دادگران، یی مانند پیامهاژگیوسایل دارای وی
ای شخصی، فرایندهای خاص، عضویت در گروه و ...  تورهایی مانند؛ استعدادهکاهای جمعی فدر تأثیر رسانه -1  ها وجود دارد ؛ رسانه 

کنند و گاهی هم ها و عقاید موجود را تقویت میجمعی معموالً گرایشهای ارتباطها، رسانه به خاطر این فاکتور-2  نیز مؤثر هستند.
ات کوچک در شدت و قوت  شوند، تغییرجاد تغییر می یا  های جمعی باعثوقتی که رسانه -3باشند.عنوان یک عامل تغییر کننده می به 

معمولیگرایش خیلی  دیگرها،  جنبه  به  جنبه  یک  از  تغییر  از  ارتباطرسانه-4است.  تر  گرایشهای  تغییر  در  در  جمعی  افراد  های 
جمعی در اطهای ارتبهنارس-5اقتصادی.عنوان مثال در بیشتر تبلیغات  تر است مؤثرتر هستند، به هایی که عقاید موجود ضعیف مکان

(.  1963،  1960رد، مؤثرتر است )کالپر،  ها وجود نداایجاد عقاید در مورد مسائل جدید در جایی که هیچ زمینه قبلی برای تقویت آن 
  دهد؛ یکی به دلیل محتوای ویژه و ساده آن و دیگری به بر این اساس استیون چافی معتقد است تأثیر رسانه به دو دلیل رخ می

ها در سه  سانه کند. به عقیده او تأثیر رنوع تأثیر رسانه را بیان می   18چافی،    .دهد  مقدار وقتی که مخاطب به آن اختصاص می  لیدل
می رخ  )درک(سطح  تشخیصی  )رفتاریدهد:  عملکردی  )نگرش(؛  ظاهری  و ؛  فردی  میان  روابط  فردی؛  حوزه:  سه  در  که   )

او چنین محاسبه وج  ها وهای کالن اجتماعی مانند گروهسیستم بدین گونه،  تأثیرگذار است.  دلیل   2دهد که  ای را صورت میامع 
سطح اثرگذاری )محتوای رسانه و میزان وقت مصرف    3زان وقت مصرف شده مخاطب( ضرب در  یرگذاری )محتوای رسانه و میتأث

حال با درک   .دهدها را در مجموع شکل میه که ناحیه تأثیرگذاری رسان  18حوزه تأثیر، مساوی است با    3شده مخاطب( ، ضرب در  
 می نماییم. مفهوم رسانه و اثرات آن جایگاه رسانه ملی و شبکه های استانی را بیان

و   رادیویی  رسانی  پیام  حوزه  در  تواند  می  که  است  سازمانی  تنها  قانونی  منظر  از  و  کشور  ای  رسانه  نهاد  بزرگترین  ملی  رسانه 
این تعریف، گستره کارکردی صدا وسیما همه کشور و تمامی حیثیت های قومی،   تیتلویزیونی در سطح کشور فعال بر پایه  کند. 

را آن  زبانی  و  از    فرهنگی،  عظیمی  مجموعه  یابی  سامان  مستلزم  نخست،  گام  در  ملی،  رسانه  کشوری  فراگیری  میگیرد.  بر  در 
مختلف کشور است که پیش شرط فنی دستیابی همه آحاد   قتجهیزاتی برای ارسال و انتشار پیام در مناط-امکانات و ظرفیتهای فنی

میشود.   بومی محسوب  وتلویزیونی  رادیویی  رسانه های  به  تحقق  جامعه  ماموریت»  با سه  ملی  رسانه  استانی  مراکز  راستا  این  در 
ازی حضور و  سدپوشش رسانه ای در تمامیت جغرافیای ملی«، »عینیت بخشی به محتوای ملی در رسانه های سراسری« و »کار آم

رسانه   ونظارت  ریزی  برنامه  نمایند)معاونت  می  وظیفه  انجام  محلی«  رسانه  پیام  درعرصه  وسیما  اهداف،  .  (1392ملی،  نقش صدا 
ارتقای ،  های برنامه سازی رسانه استانی برای توسعه روستاها عبارتند از ارتقای سطح فرهنگ عمومی در روستامحورها و اولویت

-تقویت فرهنگ توسعه،  ارتقای سطح آگاهی روستائیان در رابطه با کشاورزی و دامداری، سیاسی روستائیان شنها و بیسطح آگاهی
رسانه استانی با درک جایگاه برتر خود در امر توسعه و با انتخاب شاخص های تاثیر گذار در این زمینه از طریق تولید  .  ی کشاورزی

 یسته خویش در خصوص توسعه روستایی برآمده است. اشو پخش برنامه های گوناگون درصدد ایفای نقش  

 ژوهش روش پ
و از آنجاییکهه یافتهه ههای پهژوهش بهرای  تحلیلی است -توصیفیپژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش شناسی     

ین از آنجاییکهه نهچقیاس زمانی مشخص انجام شده است کاربردی می باشد. همممدیران و برنامه ریزان مفید و در سطح روستا و  
محسوب مهی شهود. ابزار پرسشنامه جمع آوری شده است روش تحقیق یک بررسی پیمایشی داده های مورد نیاز پژوهش به کمک 

اسهنادی و همچنهین بهرای تکمیهل  و ای کتابخانهه روش از نیهاز مهورد  های  داده  و  اطالعات  گردآوری  منظور  به  حاضر  تحقیق  در
جامعه آماری پژوهش استان گیالن و جامعه نمونه روستاهای شهرسهتان رودسهر مهی   ه شده است.دااطالعات از روش میدانی استف
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انی از ابزار پرسشنامه استفاده شده و روایی پرسشنامه ها توسط آزمون آلفای کرونباخ و پایایی آنها توسط در تهیه اطالعات میدباشد.  
 دسته بندی مرکزی، کالچای، چابکسر و رحیم آباد خشب  4را در  ر  سدنظر خبرگان سنجش شده است. ابتدا روستاهای شهرستان رو

 چهار بخشپرسشنامه در بین خانوارهای ساکن در این  382نفر می باشد   73689و از آنجائیکه کل ساکنین روستایی این شهرستان  
 بصورت تصادفی پر شده است.

ی متفهاوتی در زمینهه ههای اقتصهادی، متغیرههانه تحقیهق  شهیجهت تحلیل اثرگذاری رسانه ملی در توسعه روستایی و با بررسی پ
از بررسی میدانی و همچنین دریافهت نظهر کارشناسهی اسهاتید پس  متغیرهااجتماعی، کالبدی، فرهنگی و سیاسی یافت شد که این 

تصهمیم گیهری   حهق  دایجها،  ایجهاد عهدالت،  ایجاد آزادی بیان و اندیشهه،  ایجاد امنیت اجتماعی  متغیر  12مربوطه بومی شد و تنها  
ایجهاد   ،د رقابهت سیاسهی  ایجها،  ایجاد گروهههای سیاسهی،  ایجاد ارتباطات با مناطق اطراف،  ایجاد خلق فرآورده های نو،  انتخابات

ههای موجهود، جههت تحلیهل موضهوع  متغیراز بین  برابری اقتصادیی، ارتقاء سطح زندگ، افزایش بهره وری،  قانونمندی روستائیان

شده و عالوه بر فراوانهی داده هها،  spssانتخابی وارد نرم افزار  موضوعجمع آوری شده برای پاسخگویی به ت اعاطال انتخاب شد.
ها پرداخته شده است. پس از تعیین مهوثرترین و کهم اثهر  متغیرهاو بدین وسیله به مقایسه انحراف معیار آنها بدست آمده    میانگین،

سپس پس از طی مراحل شاخص سازی، متغیرهای تحقیق روستایی سنجیده شده است.    هع، احتمال اثرگذاری آنها بر توسآنهاترین  

استفاده شده است. الزم به ذکر است در پژوهش حاضر رسهانه ملهی   Tاز آزمون  وضوع  برای تحلیل بیشتر م  به شاخص بدل شده و
 هستند. مستقلو شاخص های انتخابی متغیر  وابستهمتغیر 

 قلمرو جغرافیایی پژوهش
این شهرستان با نام قدیمی هوسم مرکز . استبا مرکزیت شهر رودسر  ایراندر  استان گیالن هایشهرستانشهرستان رودسر، از      

جمعیت شهرستان   است. (ونیاملش کن  ،هروستای بوی)حکمرانی زیدییان و لنگر پسر وشمگیر از خاندان زیاریان و زادگاه خاندان بویه  
نفهر   73709جمعیهت شههری آن    کهه  نفر بهوده    147399بالغ بر    1395رودسر بر اساس آخرین سرشماری عمومی کشور در سال  

شهر رودسر، چابکسر، کالچای، رحهیم   5کیلومتر مربع شامل    1354با مساحت    و  نفرمی باشد  73689وستایی شهرستان  وجمعیت ر
 باشد. میابادی  423ودهستان  10و  با نامهای مرکزی، کالچای، چابکسر و رحیم آباد بخش 4گاه و راآباد و واج

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
   روستاهاي شهرستان رودسر  محدوده مورد مطالعه.1شكل 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
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 و بحث   هایافته
ی روستایی معطوف به کردهای توسعهیوهای توسعه مبتنی بر رویکرد توسعه برای مردم، ردرپی پروژهتدریج دنبال شکست پیبه    

داد. در ایهن هها قهرار مهیمربهوط بهه آن ایهای توسعهریزی و فعالیتجریان برنامههایی گردید، که هرچه بیشتر مردم را در  دیدگاه
یان در یامنظور کمهک بهه روسهتهای پیشرفته و مناسهب بههی ارتباطات جمعی در اتخاذ روشکنندهدیدگاه، نقش پراهمیت و تعیین

معتقد   ی روستاییها در توسعهها و تبادل اطالعات موردنیاز موردتوجه قرار گرفت. طرفداران نقش رسانهجهت کسب دانش، مهارت
ها و معلومات عمومی و اعتالی سطح دانش فنهی توانند در جهت ارتقای سطح دانستنیها با کارکردهای متنوع خود میبودند: رسانه

ی منهابع انسهانی هها و درنهایهت رسهیدن بهه توسهعهی و معارف قشرهای روستایی و تشویق ذوق هنری آنزرهای کشاوو مهارت
بایسهت بها شهناخت دقیهق ای در سهطح جوامهع روسهتایی مینوط به اینکه گسترش پوشهش رسهانهخوبی ایفای نقش نمایند. مبه

هها و جانبهه از ویژگی(. زیرا با آگاهی دقیق و همه38 :1380مشخصات و شرایط بومی و سنتی این جوامع صورت گیرد )دراستیکل، 
ها برگزید و منتظر نتایج های ارتباطی را از طریق رسانهامی پیتوان، قالب و شکل مناسب ارائهنیازهای جامعه روستایی است که می

بها سهطح درک و تهوان یهادگیری و   بها متناسهی اخبار، اطالعات و آمهوزش در رسهانهمثبت و سازنده نیز بود. البته در پی توسعه
ی روستایی برداشت. بهه همهین هی منابع انسانی و درنهایت توسعتوان گامی مؤثر در جهت توسعههای اقشار روستایی مینیازمندی

یعهت، بها بط  عنوان یکی از عناصهر مههم تاثرگهذار درساز بلکه بهعنوان یکی از عوامل زمینهتنها بهمنظور، جغرافیدانان، رسانه را نه
 (.109: 1389پردازد )شکویی، دریافت آگاهی از محیط اطراف خود، در مواجهه با آن، در فضاهای جغرافیایی به ایفای نقش می

 توصیفی داده هاي -
با توجه به شاخص های   95-98موجود در محدوده زمانی  عملکرد تولیدات برنامه ای    ،در ابتدا جهت تحلیل اثرگذاری رسانه ملی   

، رقابهت سیاسهی،  ارتباط با مناطق اطهراف،  ایجاد عدالتگروه    6جود در قالب  تخابی مورد بررسی قرار گرفته است. برنامه های مونا
پیهام   لوجنهک،  خانهه مههر،  ایلجار،در مسیر توسعه،و تحت عناوین    ارتقائ سطح زندگیو    افزایش بهره وری،  نمندی روستاییانقانو

در ادامه مطلب، جدول اطالعات کامل مربوط به پرداخت هر یهک از شبکه استانی پخش شده است.   هچتالشونه ،گیالنه ،دری  روستا،
 ه های صدا وسیمای مرکز گیالن،به تفکیک سال تولید و میزان تولید آنها ،ارایه می شود.از شاخص های توسعه روستایی در برنام

درک شده است و این اهمیت در برنامه های سهاخته شهده و   زیهمانگونه که مشخص است اهمیت توسعه روستایی در رسانه ملی ن
 ل مدت آنها دیده می شود.طو

به از جامعهه آمهاری حو باشیوه مصهابه جمع آوری اطالعات از طریق پرسشنامه    و تحلیل بیشتر موضوع  بررسی های میدانی  جهت
درصد زن بوده انهد  49درصد مرد و  51ان سخگویاپ از میان .پاسخگو با اطالعات زیر می باشند می پردازیم  382منتخب که شامل  

 9/19درصد زیر دیپلم،    9/14درصد تنها سواد خواندن و نوشتن،  9/13سال قرار دارند و    20-40درصد( در رده سنی    4/58که اغلب)
 درصد کارشناسی ارشد و باالتر داشته اند.  8/6دصد کارشناسی و  2/21درصد کاردانی،  3/23درصد دیپلم،  
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 برنامه هاي رسانه ملی در راستاي توسعه روستا  . 1جدول 

 مجموع  1398 مدت )ساعت ( 1397 (مدت )ساعت  1396 مدت )ساعت ( 1395 مدت )ساعت ( نام برنامه شاخص 

 ایجاد عدالت 

 5/23 4 4 5/7 8 ایلجار 

 17 4 3 5/5 5/4 در مسیر توسعه 

 5/15 5/4 5/5 4 5/1 خانه مهر 

 19 4 5/4 5/6 4 لوجنک 

 5/165 21 5/44 50 50 پیام روستا

 71 14 5/17 5/19 20 تالشونه 

 86 18 22 22 23 گیالنه

 110 26 26 28 30 دریچه 

ارتباط با 
 مناطق اطراف 

 45/13 3 3 45/3 4 ایلجار 

 5/13 5/3 5/3 3 5/3 جنگ شب 

 71 14 5/17 5/19 20 تالشونه 

 5/63 5/14 15 17 17 پیام روستا

 25 6 2 7 10 سریال جایزه رقابت سیاسی 

قانونمندی  
 روستاییان

 5/13 2 5/2 5/4 5/4 ایلجا

 5/104 19 26 5/29 30 تالشونه 

 5/142 38 5/44 30 30 پیام روستا

افزایش بهره 
 وری

 9 2 2 5/2 5/2 ایلجار 

 17 4 5/4 5/4 4 خانه مهر 

 17 0 4 6 7 یک نگاه

 84 11 5/22 25 5/25 پیام روستا

 5/107 19 29 5/29 30 تالشونه 

ارتقائ سطح  
 زندگی 

 5/21 3 4 7 5/7 ایلجار 

 5/16 4 4 6 5/2 لوجنک 

 5/20 4 5/6 5/5 5/4 درمسیر توسعه 

 166 21 5/44 50 5/50 پیام روستا

 5/106 18 29 5/29 30 تالشونه 

 5/26 5/7 5/6 5/6 6 دریچه 

 

 

 سخگویاناپاطالعات توصیفی    : 2 جدول

نها نظرسنجی و نتایج آن بدینگونه می از آ  متغیر  12پس از انتخاب پاسخگویان از روستاهای شهرستان رودسر، سئواالت مربوط به  
 باشد. 

 درصد فراوانی  متغیر  شاخص       درصد  فراوانی  متغیر  شاخص 

 جنسیت 
 51 195 مرد

 تحصیالت 

 9/13 53 خواندن و نوشتن

 9/14 57 لمزیر دیپ 49 187 زن

 سن

 9/19 76 دیپلم 3/6 24 سال  20کمتر از 

 3/23 89 کاردانی  4/58 223 40-20

 2/21 81 کارشناسی  7/21 83 60-4

 8/6 26 کارشناسی ارشد و باالتر  6/13 52 سال و بیشتر 60
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زنده و ویرانگر خود در روند پاسهخگویی اسنقش رسانه در ایجاد امنیت اجتماعی در بین افراد روستا: ارتباطات جمعی با دو چهره  -1
عه در زیر رگبهاری از چهره ویرانگر آن منفعل ساختن فکری و فرهنگی جامبه نیازهای ملی و تهدیدهای بین المللی ظاهر شده اند.  

و مهادی   یاطالعات و اخبار از هم گسیخته، تحریف واقعیتها، تولید بی امان رویا و گسترش شتابان ارزشههای چیهره جههان صهنعت
و گذشهته، حهال و آینهده را در مسهیر  برمهی گهرددتأمل درباره زمهان آن به توانایی آنها در آموزش چهره سازنده   .اندیش می باشد

درصد از افراد روستا رسانه ملی   2/31ه پیوند زنند و امکان ارتباط میان انسان، تاریخ و جهان را فراهم آورند. از دیدگاه  تاریخی جامع
درصهد  3/28از دیدگاه و درصد از افراد در حد خیلی زیاد  4/30از نظر  ،موجب ایجاد امنیتدر حد زیاد یی که داشته است  اه با آموزش

بنابراین پاسخ ها حاکی از دیدگاه مثبت پاسهخگویان بهه ایهن وسط رسانه موجب امنیت در روستا شده است. از افراد روستا در حد مت
 می باشد. متغیر

در جامعه ما رسانه ملی به دلیل وجود برخهی چنهد پهارگی ههای  :ایجاد آزادی بیان و اندیشه  در بین افراد روستا  رنقش رسانه د  -2
زبانی، و نیز شتاب رشد شهرنشینی و پیدایش جامعه نو و تحرکهای جمعیتهی طبقهاتی، صهنفی، اجتماعی، تاریخی، مذهبی، قومی و  

می و افزایش مشارکت و رقابت گروههای اجتماعی است، دارای نقش مهمتری السسیاسی و فرهنگ گسترده که برآمده از انقالب ا
مه ها موجب باال رفتن اطالعات و آگاهی روستائیان شهده و است. با توجه به اینکه رسانه ملی دارای برنامه های آموزشی و این برنا

در   3/29  ،در حهد زیهاد  پاسخگویان  درصد    33پاسخها    هموثر واقع شده است. با توجه باین مسئله در آزادی بیان در بین روستائیان  
. مصداق این موثر می دانندراد روستا در ایجاد آزادی بیان و اندیشه در بین افرسانه ملی را درصد در حد متوسط   22حد خیلی زیاد و  

 موارد را می توان در زمان انتخابات و مشارکت های مردمی در شهرستان رودسر مشاهده نمود.  
ها و افکار عمهومی اسهت؛ ی ارتباطات، رسانههای پدیدهترین مؤلفهیکی از مهم :در بین افراد روستا قش رسانه در ایجاد عدالتن  -3

عنوان محل و مجرایی جهت های ارتباطی جدید در جهان امروز بههی ارتباطات و شکل جدید ارتباطات و شبکهکه چگونگی ساماند
درصد از افراد نقش رسهانه در ایجهاد عهدالت   1/64از دیدگاه  .موردتوجه قرار گرفته است  اد عدالتجیادهی به عناصر مؤثر در  شکل

درصد  90در مجموع حدود  دانسته اند.زیاد خیلی درصد در حد  3/6صد در حد زیاد و  در  6/18  را در حد متوسط،  در بین افراد روستا  
عدالت در روستا تاثیر گذار بوده یعنی موجب شده تا آنها از مسائل آگاهی یابند و  دااز روستائیان بیان داشته اند که رسانه ملی در ایج

 . در جهت ایجاد عدالت و یا گرفتن حق روستائیان اقدام نمایند
نقش رسانه در ایجاد حق تصمیم گیری انتخابات در بین افراد روستا: مهمترین وسیله ارتباط جمعی و تبلیغات که مهی توانهد در   -4

قشار جامعه نفوذ کند، رادیو و تلویزیون است. با در نظر گرفتن درصدی از جمعیت جههان کهه بیسهوادند و همچنهین کودکهان ا  بین
لویزیون می توانند استفاده کنند، به اهمیت این وسایل ارتباط جمعی بیشتر پی می بهریم. در ایهن میهان جهان، که فقط از رادیو و ت

آنچهه ار نتهاایج  .کمتری که نیاز دارد، نسبت بهه تلویزیهون، از اهمیهت بیشهتری برخهوردار اسهت ینقش رادیو، به دلیل امکانات فن
 در تصهمیم گیهریحق خود را که رسانه موجب شده است تا افراد بتوانند  مطالعات میدانی در سطح روستا می توان فهمید این است

در ویان تاثیر رسانه در ایجاد حق تصمیم گیهری انتخابهات را گخاز پاسدرصد    3/34بطوریکه    های موجود بیشتر و بهتر درک نمایند
دگاه این افراد رسانه موجب شده است تا ایهن و از دی می داننددرصد در حد متوسط  7/26درصد در حد زیاد و  6/30 ،حد بسیار زیاد 

 افراد بتوانند تصمیم درستی در انتخابات داشته باشند 

ه های نو در بین افراد روستا: برنامه های آموزشی که صهدا و سهیما بهرای مهردم بهه نمهایش درنقش رسانه در ایجاد خلق فرآو  -5
و نمود آن در سطح برخی از روسهتاها دیهده   خود نوآوری داشته باشندگذاشته است موجب شده تا قشر جوان مردم در کار و زندگی  

 ، داشهته اسهت تهاثیردر حد متوسط یجا و خلق فرآورده های نو ا  دردرصد بیان داشته اند که رسانه    5/67  پاسخگو  از بین افراد  شود.
 اشته است. درصد از افراد نیز رسانه در حد کم نو آوری د 4/9و  زیاددرصد از مردم در حد  8/16
 هبهبطور کلی وضعیت رسانه ای کشور به صورت یک نظام    نقش رسانه در ایجاد ارتباطات با مناطق اطراف در بین افراد روستا:  -6

هم پیوسته، دارای بخشها و اجزای برابر نیست. با وجود پیشرفتهای چشمگیری که پس از پیروزی انقهالب اسهالمی در رونهد رشهد 
جمعی حاصل شده است، هنوز نقاط ضعف بسیاری در نظام ارتباط جمعی و اطهالع رسهانی کشهور وجهود   کمی و کیفی رسانه های

های آموزشی که ارائه داده موجب شده است تا افراد روستا بتوانند یک ارتباط منطقهی بها   هرسانه ملی در سطح استان با برنام  .دارد
درصهد از   1/13  ،در حهد متوسهط    ا در ایجاد ارتباطات با مناطق اطرافپاسخگویاننقش رسانه ردرصد از    5/67داشته باشند    یکدیگر
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در این زمینه نتوانسته توجه اغلب افراد جامعه روستایی را به خهود  ه. بنابراین می توان نتیجه گرفت رسان  دانسته اندافراد در حد کم  
  جلب نماید.

 کشورهای در ها رسانه از سیاسی مناسب گیری بهره و ریزی رنامهب نقش رسانه در ایجاد گروههای سیاسی  در بین افراد روستا: -7

درصهد از   1/75به اعتقاد .آورد به بار را ناپذیری جبران تاملط تواند می آن از غفلت که است اهمیت حائز حدی به توسعه یافته کمتر
درصد کم بوده اسهتو   5/6خیلی کم و  د  درص  9/9رسانه نقش متوسطی در ایجاد گروههای سیاسی در بین افراد داشته،  پاسخگویان  

 متوسط و پایین تر بوده است. متغیربه طور کل می توان نتیجه گرفت تاثیر این 
رسانه ملی در کشور ما به خاطر مسائل متعددی هنوز نتوانسته رسهالت   :جاد رقابت سیاسی  در بین افراد روستایانقش رسانه در    -8

های سیاسهی، اجتمهاعی و ارتباطهات کهارکرد کنهونی آن را در نظران متفهاوت عرصههه صهاحبطوری کاصلی خود را ایفا نماید، به
رهنمون ساختن جامعه به سمت توسعه سیاسهی هدفمنهد مناسهب و مفیهد   یسازی براهای متفاوت در جامعه ازجمله فرهنگبخش

فعلی در ایران را در نبود نهادهای مدنی جبران کند. واسطه نقش مهمی که دارد خأل جامعه سیاسی اند. رسانه ملی ما، باید بهندانسته
های گونهاگون یش مردم بهه سهمت رسهانهپ طور که اکنون شاهد این اتفاق هستیم( شاهد هجوم بیش ازدر غیر این صورت )همان

انهد، بلکهه مشهروعیت تواند اعتماد از دست رفته مهردم را بازگردسختی میتنها بهخارجی خواهیم بود، و در آن صورت رسانه ملی نه
قابهل جبهران  نآواسطه مشارکت سیاسی آن هم از نوع ناآگاهانه رو خواهد شد، و این اتفاقات تنها بهنظام هم با چالش اساسی روبه

. نخواهد بود. در واقع رقابت سیاسی با توجه به کارهای انجا شده در رسانه ملی برای روستاهای کشور در حهد متوسهط بهوده اسهت
درصد از پاسخگویان معتقدند که رسانه در ایجاد رقابت سیاسی بین افراد تهاثیر   1/64سخگویان نیز حاکی از این ادعا است.  پاسخ پا

 درصد در حد کم می دانند. 4/9درصد تاثیر آن را در حد خیلی کم و  1/18 ،متوسطی دارد
دنیای معاصر، فرصت ها و کامیابی های افراد اساسا بهه ایهن در  :نقش رسانه در ایجاد قانونمندی روستائیان  در بین افراد روستا  -9

 .از این نهادهای مهم و تاثیرگذار، رسانه ها هستند یکبستگی دارد که چه نهادهایی در جامعه وجود دارند و چگونه عمل می کنند. ی
درصهد از  61د. در ایهن رابطهه که با عملکرد و فرهنگ گذاری صحیح توانسته اند روستائیان را به سمت فرهنگ مناسب سوق دهن

درصهد  2/9و کم  خیلی ر حدد درصد از افراد تاثیر آن 3/18روستائیان عملکرد رسانه را در حد متوسط بر آورد نموده اند و از دیدگاه 
 .این متغیر استبه پایین در حد کم بوده است که این نشان از سطح تاثیر متوسط 

کنیم که به عصهر ارتباطهات و با توجه به اینکه ما در عصری زندگی میبین افراد روستا:    زایش بهره وری درنقش رسانه در اف  -10
ها و شود، به هر میهزان کهه سهازمانها دو برابر میمیزان دانش و آگاهی انسان  راست و هر بیست ماه یک بااطالعات مشهور شده

مند به کسهب اطالعهات از طریهق و کنجکاو و حساس و عالقه ها و افراد پرسشگرموسسات و نهادهای دولتی و غیردولتی با انسان
و ادوات ارتباطی مختلف و گوناگون )شفاهی و کتبی و  رهای روابط عمومی به صورت دو طرفه یا دو سویه و با استفاده از ابزافعالیت

دایت رفتار انسانی است، بپردازد و بهه دیداری و شنیداری( به ارتباط که تعریف خالصه آن یعنی مبادله اطالعات و اخبار به منظور ه
درصهد از  45هنهد آورد. اودسهت خ نقش و اهمیت آن آشنا باشند،همانا مشهارکت و در نتیجهه پیشهرفت و توسهعه روزافهزون را بهه

د درصهد در حه 1/19درصد در حد زیاد و  7/25پاسخگویان معتقدند نقش رسانه در افزایش بهره روری در بین افراد در حد متوسط، 
 خیلی زیاد می باشد و نتایجبطور کلی نقش مثبت این متغیر را نشان می دهد.

با کمک رسانه عالوه بر توسعه، سطح آگاهی و اطالعات مردم نیز ارتقا   :انقش رسانه در ارتقاء سطح زندگی در بین افراد روست  -11
بردارد  بطور حتم در این زمینه موفق نیز خواهد بهود  در مجموع اگر رسانه ملی در جهت ارتقا سطح زندگی مردم قدم    .خواهد یافت

 2/21و درصد از افراد در حهد زیهاد  7/25 لی زیاد ،یختاثیر رسانه در ارتقاء سطح زندگی را در حد درصد از مردم  8/34در این رابطه  
 درصد در حد متوسط می دانند.

ه های آموزش اقتصادی و بهره بهرداری از اقتصهادی موجهب شهده برنام  :نقش رسانه در  برابری اقتصادی در بین افراد روستا  -12
 9/46نهد از نظهر دنظر اقتصادی با همدیگر همسان گر زاست تا رسانه موجب برابری اقتصادی در مردم گردد و مردم روستا بتوانند ا

 تهاثیر آن را درصهد 5/21است و موجب برابری اقتصادی در بین افراد روستا شده در حد متوسط درصد از مردم روستایی رسانه ملی  
 لی زیاد دانسته اند.یدر حد خدرصد  5/17در حد زیاد و 
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 سطح روستا   رمربوط به توسعه دهاي  متغیرهاي. 3جدول 

 شرح ردیف 
  خیلی

 کم 
 زیاد متوسط  کم 

  خیلی

 زیاد

انحراف   میانگین 

 معیار 

1 
نقش رسانه در ایجاد امنیت  
 اجتماعی  در بین افراد روستا 

 116 119 108 22 17 تعداد 
77/3 08/1 

 4/30 2/31 3/28 8/5 5/4 درصد

2 
نقش رسانه در ایجاد آزادی بیان و  

 اتساندیشه  در بین افراد رو

 112 126 84 37 23 تعداد 
70/3 16/1 

 3/29 0/33 0/22 7/9 0/6 درصد

3 
نقش رسانه در ایجاد عدالت  در  

 بین افراد روستا 

 24 71 245 18 24 تعداد 
14/3 85/0 

 3/6 6/18 1/64 7/4 3/6 درصد

4 
نقش رسانه در ایجاد حق تصمیم  
 گیری انتخابات  در بین افراد روستا

 131 117 102 18 14 تعداد 
87/3 06/1 

 3/34 6/30 7/26 7/4 7/3 درصد

5 
نقش رسانه در ایجاد خلق فرآورده  

 های نو در بین افراد روستا 

 13 64 258 36 11 تعداد 
08/3 71/0 

 4/3 8/16 5/67 4/9 9/2 درصد

6 
نقش رسانه در ایجاد ارتباطات با  
 مناطق اطراف  در بین افراد روستا 

 23 15 258 50 36 تعداد 
84/2 87/0 

 1/6 9/3 5/67 1/13 4/9 درصد

7 
نقش رسانه در ایجاد گروههای 

 سیاسی  در بین افراد روستا 

 13 19 287 25 38 تعداد 
85/2 79/0 

 4/3 0/5 1/75 6/6 9/9 درصد

8 
نقش رسانه در ایجاد رقابت سیاسی   

 در بین افراد روستا 

 13 19 245 36 69 تعداد 
66/2 94/0 

 4/3 0/5 1/64 4/9 1/18 درصد

9 
نقش رسانه در ایجاد قانونمندی 

 روستائیان  در بین افراد روستا 

 13 31 233 35 70 تعداد 
69/2 97/0 

 4/3 1/8 0/61 2/9 3/18 درصد

10 
نقش رسانه در افزایش بهره وری  

 در بین افراد روستا 

 73 98 172 19 20 تعداد 
48/3 02/1 

 1/19 7/25 0/45 0/5 2/5 درصد

11 
نقش رسانه در ارتقاء سطح زندگی  

 در بین افراد روستا 

 133 98 81 26 44 تعداد 
65/3 32/1 

 8/34 7/25 2/21 8/6 5/11 درصد

12 
نقش رسانه در  برابری اقتصادی 

 در بین افراد روستا 

 67 82 179 11 43 تعداد 
31/3 14/1 

 5/17 5/21 9/46 9/2 3/11 درصد

در  ورد مطالعههرد بررسی نیز نشان می دههد بهر اسهاس نظرسهنجی از پاسهخگویان و در بهین متغیرههای مهمیانگین متغیرهای مو
ایجاد رقابهت سیاسهی  در بهین افهراد و متغیر    بیشتریندرصد    87/3میانگین  با  م گیری انتخابات  ایجاد حق تصمی  شهرستان رودسر

 اند ولی برای تصمیم گیری بهتر باید ابتدا مراحل شاخص سازی را طی نمود. هکمترین بود 66/2میانگین با روستا 

 داده هاي تحلیلی -
حاصل از نظرسنجی از روستاییان شهرستان رودسر، مراحل شاخص    ت آمده از پرسشنامهسبدحال به کمک داده های پارامتریک  

،سپس به کمک وزن دون واحد می نماییم، همگن و بدنتبدیل به شاخص های رسازی را طی نموده و متغیرهای مورد بررسی را  
اخص ها می خواهیم بررسی  حال با بدست آوردن شبتوان تحلیل مناسبی بر آنها اعمال نمود.  تعیین و در آنها اعمال می نماییم تا  

 .یا خیر رودسر موثر بوده است در توسعه روستایی شهرستان رسانه ملیآیا نماییم 
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ناداری کمتر از مقدار خطا  تک نمونه ای استفاده شده است. در این آزمون در صورتیکه سطح مع  T-testاز آزمون  جهت این تحلیل  

ع که میانگین جامعه باالتر از  وضباشد نتیجه می گیریم که میانگین جامعه مورد نظر مقدار آزمون شده نیست و برای یافتن این مو
  T  میزان آزمون شده و یا پایین تر از آن است می بایست از حد باال و حد پایین موجود در خروجی آزمون استفاده نمود. در آزمون

مثب از حدود  یکی  چنانچه  است.  آزمون  مورد  از مقدار  بیش  جامعه  میانگین  باشند  دو مثبت  هر  پایین  و حد  باال  و    تچنانچه حد 
دیگری منفی باشد نشاندهنده این واقعیت است که میانگین جامعه تقریباً با میانگین مورد آزمون برابر است. حد باال و پایین منفی 

به عنوان مقدار مورد آزمون در نظر گرفته    3دن میانگین جامعه از مقدار مورد آزمون است. در این آزمون عدد  نشاندهنده پایین تر بو
است و این بدان معنی    05/0نشان می دهد سطح معناداری بدست آمده برای ابعاد مورد بررسی کمتر از    Tج آزمون  یاشده است. نت

کل جامعه را داراست. جهت تحلیل بیشتر حد باال و پایین ابعاد را در جدول زیر مورد   است که نتایج معنادار بوده و قابلیت تعمیم به
 بررسی قرار می دهیم .  

 شاخص هاي مورد بررسی تک نمونه اي  Tج آزمون یانت . 4جدول

 درجه آزادی  Tآماره  روستاهای مورد مطالعه 
معناداری دو 

 دامنه ای 
 تفاوت میانگین 

 درصد(  95سطح اطمینان)

 حد باال حد پایین

 88/0 66/0 77/0 000/0 381 96/13 ایجاد امنیت اجتماعی  

 81/0 58/0 69/0 000/0 381 73/11 ایجاد آزادی بیان و اندیشه

 22/0 05/0 13/0 001/0 381 2/3 ایجاد عدالت 

 97/0 76/0 87/0 000/0 381 14/16 حق تصمیم گیری انتخابات  

 15/0 01/0 83/0 002/0 381 29/2 خلق فرآورده های نو 

 -07/0 -24/0 -15/0 000/0 381 -57/3 ایجاد ارتباطات  

 -06/0 -22/0 -14/0 000/0 381 -61/3 ایجاد گروههای سیاسی  

 -24/0 -43/0 -33/0 000/0 381 -99/6 ایجاد رقابت سیاسی  

 -21/0 -40/0 -/30 000/0 381 -20/6 ایجاد قانونمندی  

 58/0 38/0 48/0 000/0 381 24/9 افزایش بهره وری

 78/0 52/0 65/0 000/0 381 65/9 ارتقاء سطح زندگی 

 42/0 19/0 31/0 000/0 381 33/5 برابری اقتصادی  

مورد مطالعه حد پایین و حد باال مثبت است و این نشان می دهد میانگین برآورد    شاخص  12شاخص مورد بررسی از مجموع    8در  
بیش این شاخص ها  برای  این شاخص هاست  شده  بر  از تاثیرگذاری مطلوب رسانه ملی  این نشان  از حد متوسط است و  این  تر   .

خلق فرآورده های ،  حق تصمیم گیری انتخابات،  ایجاد عدالت،  ایجاد آزادی بیان و اندیشه،  عیامایجاد امنیت اجت  شاخص ها شامل
بدین شاخص دیگر حد باال و حد پایین منفی است    4در  و  شند  می با  برابری اقتصادیی،  ارتقاء سطح زندگ،  افزایش بهره وری،  نو

مورد درمحدوده  ها  این شاخص  بر  ملی  رسانه  تاثیرگذاری  که  ها  م  معنا  این شاخص  است.  جامعه  میانگین  از حد  تر  پایین  طالعه 
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از   ارتباطات  عبارتند  سیاسی،  ایجاد  گروههای  رقابت سیاسی  ،  ایجاد  قانونمندی  ، ایجاد  نگایجاد  با  مراحل شاخص  .  نتایج  به  اهی 
یابیم آزمون درمی  و  را    سازی  تاثیر  بیشترین  توسعه روستایی محدوده مورد مطالعه  ق تصمیم گیری شاخص ح  ربرسانه ملی در 

 .  انتخابات و کمترین تاثیر را بر ایجاد رقابت سیاسی گذاشته است 

 گیرينتیجه
هایی گردید، کهه ههر چهه ی روستایی معطوف به دیدگاهکردهای توسعه، رویهای توسعهدرپی پروژهال شکست پیتدریج به دنببه   

داد. در ایهن دیهدگاه، نقهش پراهمیهت و هها قهرار مهیای مربهوط بهه آنسهعهوتهای  ریزی و فعالیتبیشتر مردم را در جریان برنامه
هها ییان در جهت کسب دانش، مهارتمنظور کمک به روستاهای پیشرفته و مناسب بهی ارتباطات جمعی در اتخاذ روشکنندهتعیین

ها با کارکردههای رسانه  وستایی معتقد بودندر  یدر توسعه  هاو تبادل اطالعات موردنیاز موردتوجه قرار گرفت. طرفداران نقش رسانه
ی و ههای کشهاورزها و معلومات عمومی و اعتالی سطح دانش فنهی و مهارتتوانند در جهت ارتقای سطح دانستنیمتنوع خود می

 ند. یاخوبی ایفای نقش نمی منابع انسانی بهها و درنهایت رسیدن به توسعهمعارف قشرهای روستایی و تشویق ذوق هنری آن
ای است که سازمان خواربار کشاورزی ملل متحد )فائو( بهر نقهش ارتباطهات در فراینهد گونهی روستایی بهاهمیت این امر در توسعه

های جمعهی و روش مناسهب ه است. موفقیت ارتباطات را منوط به دسترسی واقعی روستاییان به رسانهی روستایی تأکید کردتوسعه
شهود، ها منتشهر میهایی کهه عمهدتاً توسهط رسهانهپیام معنی که کارشناسان فائو معتقدند  اند. بدینن دانستهایانتقال پیام به روستای

در جهت ارتقای کمی و کیفی امور اقتصادی ه اجتماعی و فرهنگی تأمین کرده بایست نیازها و خالءهای اطالعاتی روستاییان را  می
های آموزشی، تفریحی و تواند در قالب اخبار، برنامهها میقالب، سبک و انتشار این پیام .جانبه روستا باشدی همهو در راستای توسعه

 سرگرمی باشد.
 نقوی  ،و همکاران  بهاری  ،بوذری  و  فضلی  رحمانیتحقیقاتی همچون  به همین دلیل در پژوهش حاضر تالش شده است در راستای  

و  خراسهانی، و همکهاران دمیرچهی، همکهاران و نهژاد حهاجی، راد ضهاییر ،ونهدی االالدین و نژاد حاجی، محسنیان راد،  و همکاران
در سهطح و توسهعه اقتصهادی  بررسی نقش رسانه در توسعه پایدار، توسعه فرهنگی، توسعه اجتماعی  که جملگی به دنبال    همکاران

 ودسر بپردازد. ر به تحلیل اثرگذاری رسانه ملی در توسعه روستایی روستاهای شهرستان، بوده اندروستاهای کشور  
نفهر  73689قهرار داشهته و دارای با نامهای مرکزی، کالچای، چابکسهر و رحهیم آبهاد چهار بخش  روستاهای شهرستان رودسر در   

پرسشنامه به کمک جامعه محلهی کامهل   328  تعدادی روستا انتخاب و سپس  بخشیل سعی شد در هر  جمعیت هستند به همین دل
تاثیر رسانه ملی مطلع شویم. جهت سنجش موضوع با مرور پیشینه تحقیق تعدادی متغیر انتخهاب و   هبشود تا از نظرات آنها نسبت  

ایجهاد آزادی ، ایجهاد امنیهت اجتمهاعیمتغیر متغیر شامل  12 سپس به کمک استادان محترم امور روستایی بومی شد و از میان آنها
ایجاد ، ایجاد ارتباطات با مناطق اطراف،  ایجاد خلق فرآورده های نو،  تاایجاد حق تصمیم گیری انتخاب،  ایجاد عدالت،  بیان و اندیشه

 برابهری اقتصهادیی، تقهاء سهطح زنهدگار،  افزایش بهره وری،  ایجاد قانونمندی روستائیان  ،ایجاد رقابت سیاسی  ،  گروههای سیاسی
ایجاد حق تصمیم انه ملی را موثر در سرجهت سنجش انتخاب شد. متغیرهای انتخابی نشان داد که ساکنین روستاهای مورد مطالعه 

س از جمع دیده اند. پ 66/2با میانگین ایجاد رقابت سیاسی  در بین افراد روستا  درصد و کم اثر در    87/3با میانگین  گیری انتخابات  
شاخص ههای  .آوری اطالعات متغیرهای تحقیق طی مراحلی به شاخص تبدیل شدند تا بتوان آنها رامورد تحلیل و سنجش قرار داد

بدست آمده به کمک آزمون تی تک نمونه مورد تحلیل قرار گرفتند و نتایج نشان داد که آزمون برای تمامی شاخص هها معنهادار و 
، ایجاد عهدالت، ایجاد آزادی بیان و اندیشه، ایجاد امنیت اجتماعی) شاخص 12شاخص از مجموع  8در و  قابل تعمیم به جامعه است  

حد پهایین و حهد بهاال ( برابری اقتصادیی، ارتقاء سطح زندگ،  افزایش بهره وری،  خلق فرآورده های نو،  باتاخحق تصمیم گیری انت
به عبهارتی دیگهر ایهن برای این شاخص ها بیشتر از حد متوسط است   مثبت است و این نشان می دهد میانگین برآورد شدهآزمون  

ایجهاد رقابهت ، ایجهاد گروهههای سیاسهی، ایجهاد ارتباطهات یگر )د شاخص 4هستند و در تاثیرگذاری مطلوب  شاخص های دارای  
بر این شاخص ها درمحهدوده  (حد باال و حد پایین آزمون منفی است بدین معنا که تاثیرگذاری رسانه ملیایجاد قانونمندی  ،سیاسی  

شاخص ههای مهورد مطالعهه  نیمورد مطالعه پایین تر از حد میانگین جامعه است. همچنین نتایج شاخص سازی مشخص نمود در ب
در محهدوده   ایجاد رقابت سیاسهی  و کمترین تاثیر را بر شاخص  ق تصمیم گیری انتخاباتشاخص حرسانه ملی بیشترین تاثیر را بر  

 داشته است.مورد مطالعه 
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وه بر خهط مشهی العدر پایان امید است نتایج کسب شده در سطح شهرستان رودسر مورد استفاده برنامه سازان محترم قرار گیرد و 
قراردادی خود، با توجه به نقصان های موجود به عالیق جامعه محلی بیشتر توجه نمایند. بدین ترتیهب عهالوه بهر بهرآورده نمهودن 

ضایت و حس همراهی، در مواقع الزم گام مثبتی در زمینه توسعه روستایی بردارند. همچنین بها بررسهی ههای نظرات آنها و جلب ر
ودسر پیشنهاد می شود به دلیل جمعیت باالی کشاورزان در روستاها به عنوان اهرم های بخهش تولیهد، برنامهه ر  میدانی شهرستان

 نند مبحث توسعه روستایی و اهمیت آن را درک نمایند. های آموزشی در قالب سرگرمی تهیه نمایند تا آنها بتوا
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