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باتوسعه دستيابي به بري پايدار روستا  هاي جمعينقش محوري رسانه تأكيد
 روستاهاي استان قزوين:ي موردي مطالعه

 دكتر سيما بوذري فضلي دكتر عبدالرضا رحماني
و برنامه  ريزي آموزش عالي استاديار جغرافيا دانشگاه شهيد بهشتي استاديار جغرافيا مؤسسه پژوهش

 چكيده
و براي كسب آن مي هاي انسان از طريق دانايي حاصل مي توانايي به همين. گذاري كرد بايست سرمايه شود

توانمند نمودن روسـتاييان، بنيـان توسـعه«:ي روستايي معتقدند ران در امر توسعهنظدليل بسياري از صاحب 
و روستاييان مجريان اصلي طرح  و الزمـست تـا در تمـامي هاي توسعه دراين بخش مي روستايي است باشـند

و آگاه مستلزم كسب آگاهي.»مراحل آن مشاركت داشته باشند  ـ وجود مشاركتي فعال ه هاي الزم در اين زمين
به. باشدمي و غيررسمي از ديرباز فعاليـت اگرچه، نهادهاي آموزشي اي را درايـن هـاي گـسترده صورت رسمي

و كاركردهـاي متنـوع آموزشـي، اند، اما در اين ميان رسانه خصوص آغاز كرده  هاي جمعي، با برد بسيار وسيع
و تفريحي، مي  و سازنده خبري و بـسيج همگـاني سـازي، تـري درآگـاه تواند نقش بسيار مؤثر  آمـوزش دادن

ها در كارگيري رسانهبه. هاي توسعه روستايي داشته باشند جانبه در انجام طرح روستاييان جهت مشاركت همه
افزايش آگاهي روستاييان در ايران از جديدترين رويكردهاي مباحث جغرافيايي است كه الزم است بدان توجه 

مط. ويژه نمود  دري روستاهاي استان قزوين، ميزان تأثيرگذاري رسانهالعهاين مقاله تالش دارد با هاي جمعي را
. مورد بررسي قرار دهد) درابعاد اقتصادي(افزايش آگاهي روستاييان 

و تكميل بيش از مطالعه و مصاحبه با روسـتاييان سـاكن در 498ي فوق بر پايه روش پيمايشي  پرسشنامه
كهج حاصله نشان مي نتاي. روستاهاي استان شكل گرفته است كاركرد وسايل ارتباط جمعـي در افـزايش دهد

هاي نـسبتاً مناسـب در روستاهاي استان قزوين عليرغم برخورداري از زيرساخت آگاهي اقتصادي روستاييان 
و دسترسي  و نسبي به رسانه ارتباطي و گروهـي و مركزيت با ارتباطات ميـان فـردي ها، در حاشيه قرار دارد

بههر چند كه بر اساس يافته.ت شفاهي است صوربه . آور باشـد توانـد تعجـب دست آمده، اين مسأله نمـي هاي
و توليد برنامه و ثانياً كارشناسـان مربوطـه، چراكه اوالً روستاييان در تهيه و محتواي آنها هيچ نقشي ندارند ها

و عدم شناخت كافي از ويژگي  ـ غالباً بدون توجه به نياز روستاييان اي محـيط روسـتايي بـه توليـد برنامـه ه
مي. پردازندمي و غيرقابل استفاده به همين خاطر روستاييان به منظور. باشدكه اكثراً براي روستاييان نامأنوس

و بهره كسب آگاهي از انواع شيوه  و هاي جديد توليد و ارتبـاط بـا ... برداري از زمين، بـازار از تعـامالت فـردي
ميمروجين بيشت .برندرين استفاده را

.هاي جمعي، افزايش آگاهي، بخش اقتصادي، روستاهاي استان قزويني روستايي، رسانه توسعه:هاكليدواژه
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 مقدمه
هاي توسعه مبتني بر رويكرد توسعه بـراي مـردم، درپي پروژه دنبال شكست پي به تدريج به

گي روستايي معطوف به ديدگاه هاي توسعه رويكرد رديـد، كـه هرچـه بيـشتر مـردم را در هايي
و فعاليت جريان برنامه  در ايـن ديـدگاه، نقـش. داد اي مربوط به آنها قـرار مـي هاي توسعه ريزي

و تعيين  و مناسـب بـهي ارتباطات جمعي در اتخاذ روش كنندهپراهميت منظـور هاي پيـشرفته
و تبادل اطالعات كمك به روستاييان در جهت كسب دانش، مهارت   مـورد نيـاز مـورد توجـه ها

ها با كاركردهـاي رسانه:ي روستايي معتقد بودند ها در توسعه طرفداران نقش رسانه. قرار گرفت
و اعـتالي سـطح توانند در جهت ارتقاي سطح دانستني متنوع خود مي  و معلومـات عمـومي ها

و مهارت  آ دانش فني و تشويق ذوق هنـري و معارف قشرهاي روستايي و در هاي كشاورزي نهـا
منوط به اينكـه گـسترش.ي منابع انساني به خوبي ايفاي نقش نمايند نهايت رسيدن به توسعه 

و شـرايط اي در سطح جوامع روستايي مي پوشش رسانه  بايست بـا شـناخت دقيـق مشخـصات
و سنتي اين جوامع صورت گيرد  و همه.)48: 1382دراستيكل،(بومي جانبـه زيرا با آگاهي دقيق

و نيازهاي جامعه روستايي است كه مي از ويژگي  و شكل مناسب ارايه ها هـايي پيام توان، قالب
و سازنده نيز بودارتباطي را ازطريق رسانه  و منتظر نتايج مثبت ي البته در پي توسـعه.ها برگزيد

و آموزش در رسانه و نيازمندي اخبار، اطالعات و توان يادگيري هـاي ها متناسب با سطح درك
و در نهايـت توسـعه توان گامي مـؤثر در جهـت توسـعهر روستايي مي اقشا يي منـابع انـساني

به همين منظور، جغرافيدانان، رسانه را نـه تنهـا بـه عنـوان يكـي از عوامـل. روستايي برداشت
و معتقدنـد كـه انـسان بـه ساز بلكه به عنوان عنصر تأثيرگذار بر محيط تعريف مي زمينه كننـد

اصر مهم تأثيرگذار در طبيعت، با دريافـت آگـاهي از محـيط اطـراف خـود، در عنوان يكي از عن 
اما سـؤال.)109: 1378شكويي،(پردازدمواجهه با آن، در فضاهاي جغرافيايي به ايفاي نقش مي 

هـا نـشان گردد؟ بررسـي دست آمده از محيط چگونه تأمين مي هاي به مهم اين است كه آگاهي 
و جـايگزيني ها، انتخاب اطالعات، رفتارها، ارزيابي دهد، انسان بسياري از مي و ها هـا كـه كـسب

آورد، دست نمي كند را تنها از طريق مشاهدات عيني يا تجربيات مستقيم به درمحيط اعمال مي 
ايـن اطالعـات بـه. نمايـد طور غيرمـستقيم كـسب مـي بلكه غالباً ناشي از اطالعاتي است كه به 

ميآيدست مي هاي مختلفي به روش هـاي جمعـي اشـاره تـوان بـه رسـانهد كه از مهمترين آنها
ي زوايـاي زنـدگي بـشر تحـوالت زيـادي در امروزه با ورود وسايل ارتباط جمعي به كليه. نمود
و ميزان تأثيرگذاري بر محيط شيوه بهي زندگي، نوع رفتار كـه. وجود آمده است هاي جغرافياي

دري قابل توجه اين است كه همه نكته. سازدضرورت پرداختن بدان را مبرم مي  ي ابعاد رسـانه
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دري جنبه باشد بلكه مطالعه مطالعات جغرافيايي مطرح نمي هايي از آن داراي اهميت است كـه
و تغيير رفتارهاي انساني در محيط مؤثر بوده است  لـذا بـا رويكـرد جغرافيـايي،. افزايش آگاهي

: بررسي استها حول دو محور قابلي نقش رسانهمطالعه
 هاي جمعي؛ بررسي ميزان دسترسي روستاييان به رسانه-1
 ها درافزايش آگاهي روستاييان؛ بررسي ميزان تأثيرگذاري هر يك از رسانه-2

و66طـور عينـي در كه در اين بررسي سعي گرديده بـه  خـانوار 498 روسـتاي اسـتان قـزوين
ع و راهكارهاي تـر از منـدي هرچـه مناسـب ملي جهت بهره روستايي دو محور فوق آزمون شود

. ها ارايه گرددرسانه

 هدف پژوهش
 هاي جمعي در دستيابي به توسعه پايدار روستاهاي استان قزوين؛بررسي نقش رسانه

 اهداف جزئي
 هاي مورد نياز وسايل ارتباط جمعي در روستاهاي استان قزوين؛ بررسي زيرساخت-
 مورد مطالعه به وسايل ارتباط جمعي؛ بررسي ميزان دسترسي روستاهاي-
 هاي جمعي در افزايش آگاهي روستاييان در بخش اقتصادي؛ بررسي ميزان اثرگذاري رسانه-

 روش پژوهش
و جهـت جمـع-پژوهش حاضر از نوع توصـيفي آوري اطالعـات از روش همبـستگي اسـت

 سـكنه در اسـتان روسـتاي داراي 875ي آمـاري پـژوهش جامعه. پيمايشي استفاده شده است 
و نمونه و66ي آماري قزوين باشـد كـه خانوار روستايي ساكن در استان قزوين مي 498 روستا

و. انداي انتخاب شده بطور تصادفي طبقه  حجم نمونه بر اساس فرمول كوكران تعيين شده است
و تحليل داده  و نرمها از آزمونبه منظور تجزيه سـتفاده شـدهاspss,tabافزارهـاي هاي آماري

. است
ي اين پژوهش را افزايش آگـاهي درخـصوص اطالعـات مـورد نيـاز در بخـش متغير وابسته

و ميـزان و جنس، وضعيت تأهل، سطح سواد، وضعيت شغلي و متغير مستقل را سن كشاورزي
ميدسترسي به رسانه .دهدها تشكيل

...ي پايدار روستا با تأكيد بردستيابي به توسعه
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 هاي پژوهش يافته
 موقعيت جغرافيايي استان قزوين

ق و 5051 تا 4845زوين بين استان  عرض شمالي قرار گرفتـه 3645 تا 3537 طول شرقي
 درصد از مـساحت1معادل( كيلومتر مربع 15805اين استان با داشتن مساحتي معادل. است
و گيالن، از غـربي جنوبي البرز واقع شده كه از شمال به استان در دامنه) كشور هاي مازندران

و به استان  و از شرق بـه اسـتان تهـران محـدود هاي زنجان همدان، از جنوب به استان مركزي
ي نزديكـيي تاريخي خود به واسطه هزار ساله9ي اين استان با برخورداري از سابقه. گرددمي

همچـون(، وجـود راههـاي ارتبـاطي مناسـب) كيلومتري شمال غربي به تهران 144(به تهران
ـ كرج  آ) آزادراه قزوين و همجواري با استانعبور راه هاي گيالن، زنجـان هن سراسري از استان

كمو همدان به  و تجاري نظيـري اسـت كـه مركـز صورت چهارراه تاريخي، بستر انتقال فرهنگي
و جنوب غربي ارتباط مي كشور را با استان  و شمال غربي و اولويـت هاي شمالي و از ارزش دهد

اكليدي بي و بودجه استان قزوين،(ست نظيري در سطح كشور برخوردار .)1384سازمان برنامه
و( شهرستان5، استان قزوين با داشتن 1385در سال قزوين، تاكستان، بويين زهرا، آبيـك

و46 بخش،19 شهر،24) البرز و پارچـه آبـادي، داراي پتانـسيل 875 دهستان هـاي طبيعـي
 875از. خـاص بخـشيده اسـت اقتصادي بسيار بااليي است كه در سطح كـشور، بـدان امتيـاز 

 درصد در مناطق پايكوهي6/15 درصد از روستاها در مناطق كوهستاني،4/50روستاي استان،
.)1384سالنامه آماري استان قزوين،(اند درصد در مناطق دشتي مستقر شده9/33و

و حاصلخيز از(ـ وجود دشتي هموار و خاك3با شيب كمتر ؛)2و1هاي درجه درصد
و بدون محدويتـ و زيرزميني نسبتاً مناسب ؛. منابع آبهاي سطحي

و هواي معتدل و تابستان زمستان(ـ آب و خـشك هاي مرطوب و از از يـك) هـاي معتـدل سـو
؛  سوي ديگر

ـ وجود صنايع بزرگ؛
ـ دسترسي به بازارهاي بزرگ كشور؛

و خدماتي به مراكز مسكوني؛ است ـ تجاري ان مورد مطالعه را به عنوانـ نزديكي مراكز صنعتي
ـ صنعتي در سطح كشور تبديل نموده استيكي از قطب . هاي كشاورزي
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و خدمات زيربنايي  ميزان برخورداري روستاهاي استان قزوين از امكانات
و68، حدود 1385بطور كلي درسال  درصـد32 درصد از جمعيت استان در مناطق شهري

وكدر مناطق روستايي زندگي مي نند كه بيشترين ساكنين روستايي در شهرستان بويين زهـرا
و فاصله بين روستاها در سطح. اندكمترين آن در شهرستان قزوين، توزيع شده  محاسبه وسعت

 كيلومتر بطور متوسط يك روستا مستقر شده اسـت كـه بـا13دهد كه در هر استان نشان مي 
در. باشدت كمي متفاوت مي ها وضعي توجه به عوارض طبيعي در بين شهرستان بدين معني كه

در9طور متوسط هر شهرستان قزوين به  و  كيلومتر يك روستا بيـشترين تـراكم تعـداد روسـتا
اگرچـه در شهرسـتان. كيلومتر يك روستا مستقر شده اسـت19ي شهرستان بويين زهرا به ازا

و روسـتاها قزوين تعداد روستاها بيشتر است، اما تعداد جمعيت كمتري را در   خـود جـاي داده
بررسي ميزان برخورداري روستاييان مورد مطالعه از امكانات. نفر ساكن دارند20اغلب كمتر از

و زيرساخت  و مخابرات نشان مي هايي چون راه آموزشي، بهداشتي دهـد كـه هاي ارتباطي، برق
و74حدود  سـواد مطلـق بـي درصد بقيـه26 درصد از جمعيت روستاهاي مورد مطالعه باسواد
به. درصد داراي تحصيالت ابتدايي هستند52از كل باسوادان نيز. هستند  درصـد5/89نزديك

 درصد از مراكـز آموزشـي درمقـاطع66از روستاهاي استان از امكانات آموزشي برخوردارند كه
و4/27ابتدايي، . كننـد درصد در مقاطع متوسـطه فعاليـت مـي6/6 درصد در مقاطع راهنمايي

 نفـر جمعيـت 176به1ضريب پوشش مراكز آموزشي در سطح روستاهاي مورد مطالعه نسبت
مي6 و بيشتر هر. باشد سال  نفر جمعيـت واجـد شـرايط تحـصيل 176بدين معني كه به ازاي

. كند كه جاي بحث دارديك مركز آموزشي در روستاهاي استان فعاليت مي
ييان مـورد مطالعـه از امكانـات بهداشـتي از دو به منظور بررسي ميزان برخـورداري روسـتا

و شبكه شاخص برخورداري از آب آشاميدني لوله  .ي بهداشـت اسـتفاده شـده اسـت كشي شده
درصد از روستاهاي موردمطالعه از آب آشـاميدني86دهد كه محاسبات صورت گرفته نشان مي

و درصد از روستاها، از خانه22كشي، لوله  درمـاني- از مراكـز بهداشـتي درصد10هاي بهداشت
 نفـر جمعيـت روسـتايي 1918ي هـر بـه ازا1ي بهداشت برخوردارند كه ضريب پوششي خانه

و به ازاي هر مي4319است ـ درماني در روستاها فعاليت . كنند نفر يك مركز بهداشتي
در خصوص ميزان برخورداري از امكانـات زيربنـايي شـرايط در روسـتاهاي مـورد مطالعـه،

 درصد از روستاهاي مورد مطالعه از راههاي مواصـالتي55كه بيش از بطوري. باشدمطلوبتر مي 
و مناسب برخوردارند .آسفالته

...ي پايدار روستا با تأكيد بردستيابي به توسعه
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و منـد مـي درصد از روستاهاي مورد مطالعه از نعمت برق بهـره 100 از22باشـند  درصـد
 ايـن امكانـات كنند، ضـريب پوشـشيي مخابراتي استفاده مي روستاهاي مورد مطالعه از شبكه

 نفر از جمعيت روستايي از راههاي مواصـالتي مناسـب 768نمايد كه به طور متوسط روشن مي
و به ازاي هر بهره  نفر يك مركز مخابراتي نسبتاً مجهز در روستاهاي استان وجـود 1937مندند
.)همان مأخذ(دارد

و نقش آن درتوسعهرسانه ي روستاهاي استان قزوينهاي جمعي
. باشـد اين واژه در لغت به معناي واسطه مـي. است1ي انگليسي مديومي واژهه ترجمه رسان

متخصـصان. نمايـد اي است كه پيام را از فرستنده به گيرنده منتقـل مـي رسانه در واقع، وسيله
ميها را به دو دسته امر، رسانه و كوچك تقسيم .)89: 1380تامپسون،(كنندي بزرگ
و وسايلي چون رسانهبه: هاي بزرگ رسانه و تلويزيون، سينما، كامپيوتر ... هاي مكتوب، راديو
مياطالق مي . توانند مخاطبان زيادي را دريك لحظه به خود جلب نمايندشود كه
مي: هاي كوچك رسانه شود نظيـر نوارهـاي اغلب از آنها به عنوان وسايل كمك آموزشي ياد

كه مخاطبان نسبتاً محدودتري را به خـود جلـب...و CD,DVD ضبط صوت، پرژكتور، اورهد، 
. كنندمي

و افزايش آگاهي كمـك بندي، رسانهبر اساس اين تقسيم ي مناسب، به خلق شرايط مطلوب
مي مي و سبب تقويت آن با افزايش اهميت رسانه در ابعاد مختلف زندگي، به تـدريج. باشدكند

در.ي روسـتايي مطـرح گرديـدا در فرآينـد توسـعه هـ كارگيري رسانه ميالدي به 1960از سال 
و پـس از آن هنـد، در سـطح بـسيار گـسترده اي از كشورهايي چون ايتاليا، مكزيـك، اسـتراليا

. هاي توسعه سود جستند ها در اجراي پروژهرسانه
و ديگر طرفداران نقش رسانه : ها در توسعه به ايـن باورنـد كـه متخصصاني چون لرنر، شرام

و ها، نقشهاي نو به داخل تودهها با تزريق ايده رسانه« و راه هاي جديدي را به مردم شناسـانده

و بهتري براي زندگي، پيش روي آنها مـي  )59-63: 1376سـون وينـدال،(.»گذارنـد رسم متفاوت

از ها در امر توسعه تعريف نمودهي مهم براي رسانهآنها همچنين دو وظيفه :اند كه عبارت بود
و ايجاد همبستگي بين همهـ1 ي اقشار جامعه؛ متحد كردن
و ملي؛ي منطقههاي توسعهـ واداشتن آنان به مشاركت در طرح2  اي

1-Medium 
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وي توسـعه، نيازمنـد شـناخت نيازهـا، تـوان بدين ترتيب، موفقيـت ارتباطـات در حـوزه هـا
و مـديريت دقيـق منـ ريـزي نظـام هاي هدف، تدوين راهبرد مطلوب، برنامـه هاي گروه ظرفيت د
ي خـوب هـاي يـك برنامـه نظـران، از ويژگـي كه بنا به اعتقاد بـسياري از صـاحب بطوري. است
. اي، اين است كه آن برنامه در خدمت تأمين نيازهاي واقعي مردم باشدرسانه

، تعيين نياز يك فرآيند تعيين فاصله بين دو قطب وضعيت موجود»رخشان«بر اساس نظر
هس( .است) دركجا بايد باشيم(و وضعيت مطلوب) تيمدر كجا

از وي چند ويژگي براي تعيين نياز برمي : شمارد كه عبارتند
و مطلـوب(ها بايد نياز واقعي فراگيرانـ داده1 در. را بـازگو نماينـد) موجود بـدين معنـي كـه

و دانتعيين نياز بايد نظرات، نگر .ش فراگيران مدنظر قرار گيردها
و اهداف توسعه2 ي روستا هماهنگي وتطابقـ در تعيين نياز آموزشي بايد بين اهداف فراگيران

،(به عمل آيد .)29: 1366رخشان
و چهـارچوب كلـي نمايد تـا اسـتراتژي اي كمك مي اندركاران رسانه شناخت نيازها به دست هـا

تواننـد راهنمـاي كـاملي بـراي هـايي مـي لذا هـدف. يند اهداف خود را درروستاها مشخص نما 
: اي باشند كه موارد زير را در نظر گرفته باشدهاي رسانهاندركاران فعاليت دست

؛)اي براي آنها ارائه شودهاي رسانهاي كه برنامهعده، گروه يا جامعه(ـ تعداد افراد ذينفع1
ـ تغيير رفتار مورد نظر؛2
و گستردگ3 ؛) متناسب با نيازهاي افراد ذينفع(ي مسايلـ دامنه
ميهاي كلي رسانه را به سه دستههدف» پاوار« : كندي زير تقسيم

 هاي آموزشيهدف.1
 هاي اقتصادي هدف.2
ـ فرهنگيهدف.3  هاي اجتماعي

ي اين اهداف سعي دارند تا با آموزش روستاييان در جهت توانمند كردن آنها بـراي كه همه
و رفع مي. مشكالت گام مثبتي بردارند حل مسايل كنند تا بـه آنـان در كـسب همچنين تالش

و دانش عملي، مهارت  و فراهم آوردن بسترهاي مناسب براي به كار بـستن معلومـات هاي الزم

وضعيت مطلوبوضعيت موجود

نياز

...ي پايدار روستا با تأكيد بردستيابي به توسعه
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و مشكالت مربوطه، راهگشا باشد مهارت ي هـا بـا ارايـه بدين منظور رسـانه. ها براي حل مسايل
و حـضور در هايي، از طريق اخبار برنامه ، نمايش فيلم، چاپ مطالب مربوط به روستا، سـخنراني

و و تـأمين رفـاه اقتـصادي روستا، در فراهم آوردن موجبات ارتقاي سـطح زنـدگي روسـتاييان
و زندگي بهتر براي جامعه  توانند بـه ها مي بدين ترتيب رسانه.ي روستايي مؤثر باشند اجتماعي

وا  و چگونه مسايل مربوط بـه روستاييان بياموزند تا نيازهاي قعي خود را چگونه تشخيص دهند
و راههاي مناسب را براي رفع مشكالت خود بيابند؟ و تحليل قرار دهند  خود را مورد تجزيه

و ها از طريق آموزش از سوي ديگر رسانه هاي مستمر در راستاي افـزايش ميـزان معلومـات
هاي پيشرفته از فناوري مناسب توليـد در هاي فني روستاييان در جهت استفاده از روش آگاهي
خيـزي هاي كشاورزي به منظور باال بردن سطح درآمد، ازدياد محصول، كيفيـت حاصـل فعاليت

و مراقبت از مواد غذايي، روش خاك، كاهش خسارت  هـاي مناسـب هاي ناشي از آفات نگهداري
و  و همكاري در امر توسـعه و باالخره ايجاد روح مشاركت و بازاريابي در ابعـاد ... عمـران روسـتا

.اقتصادي مؤثر واقع شوند
كنـد كـه اسـتفاده از آن بـراي ها در زندگي انسان، اقتـضا مـي امروزه نقش روزافزون رسانه

و حِرَف، به  و ترويج فنون خصوص در روستاها، بيشتر مـورد توجـه قـرار گيـرد مقاصد آموزشي
(Dahana,1998:201-208) . ميحال با توجه به مباني شود كـه نظري موجود اين سؤال مطرح

است در افزايش هاي روستاهاي استان قزوين، توانسته هاي جمعي با توجه به پتانسيل آيا رسانه 
و روستاييان را با اهداف توسـعه همگـام نمايـد يـا خيـر؟  آگاهي روستاييان منطقه مؤثر باشد؟

و ميـزان اسـتفاده از دنبال پاسخگويي به سؤاالت فوق ابتدا الزم اسـت تـ به ا ميـزان دسترسـي
در. هاي جمعي در ميـان روسـتاييان اسـتان قـزوين مـشخص گـردد رسانه مطالعـات ميـداني

4/97دهد كه بيشترين ميـزان دسترسـي روسـتاييان حـدود روستاهاي مورد مطالعه نشان مي 
و كمترين ميزان دسترسي با . باشـد رنت مـي درصد به اينت4/1درصد از روستاييان به تلويزيون

چه بدين از7/74 درصد به تلويزيون دسترسي دارنـد امـا تنهـا4/97ترتيب اگر  درصـد از آنهـا
هـر خـانوار در اسـتان كننـدگان بـه ازاءي ميزان اسـتفاده كنند كه سرانه تلويزيون استفاده مي

.م نيـز شـاهد هـستي DVD,VCDهمين شرايط را براي ويـدئو،. باشدقزوين يك تلويزيون مي 
و به ازاي هر خانواده7/74بدين معني كه حدود ي درصد از روستاييان به ويدئو دسترسي دارند

و روستاييان به منظور كسب اطالعات مـورد مي DVD,VCDروستايي يك دستگاه ويدئو باشد
و نياز، اخبار، آگاهي ـ اجتماعي ديگر نقـاط كـشور، گـذران اوقـات فراغـت ... از اوضاع اقتصادي

سي به تماشاي برنامه بيشتر و و ديگر برنامهدي هاي تلويزيون هاي تفريحـي از طريـق هاي فيلم
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هاي مورد استفاده در روستاها بوده امروزه ترين رسانه راديو كه يكي از قديمي. پردازند ويدئو مي
و با وجود اينكه حـدود   درصـد9/68جايگاه خود را تا حد زيادي در منطقه از دست داده است

هـاي راديـويي درصد از افراد روستايي از برنامه6/18 روستاييان بدان دسترسي دارند اما تنها از
و استفاده مي   درصد بقيه، اطالعات مورد نياز خود را از ساير وسايل ارتبـاط جمعـي4/81كنند
 خـانوار5ضريب پوششي راديو بيانگر اين است كه بطـور متوسـط بـه ازاء هـر. كنند كسب مي
ميي يك خانوار تحت پوشش برنامهروستاي .گيرد هاي راديو قرار

و(مطبوعات بااهميتي اسـت كـه در روسـتاها كمتـري ديگر رسانه ...) روزنامه، مجله، كتاب
 درصـد از كـل جمعيـت74حدود(سوادي روستاييان بدان پرداخته شده كه عمدتاً به دليل كم 

و6 و بيشتر باسواد بي26 ساله مط درصد ميسواد و توزيع نامناسـب آن در روسـتاها) باشند لق
 درصـد8/86يعنـي( درصـد اسـت2/13متأسفانه دسترسي روستاييان به ايـن رسـانه حـدود

از مجموع كساني كه به مطبوعات ). دسترسي به مطبوعات ندارند روستاييان مورد مطالعه، اصالً
به2/12دسترسي دارند حدود   نياز، از اين رسانه ها اسـتفاده منظور كسب اطالعات مورد درصد

هر مي ) بطور اعـم( خانوار، يك خانوار ممكن است به مطبوعات8كنند كه بطور متوسط به ازاء
و آمـد و بيگاه به شهر رفـت دسترسي پيدا كند كه آن هم عمدتاً از طريق كساني است كه گاه

و به همراه خود روزنامه يا مجله مي از اين رو در روسـتاهايي كـه. رندآواي را به روستا مي كنند
و كوهپايه  يك در مناطق كوهستاني بار اي قرار دارند دسترسي به روزنامه يا مجله تا چندين ماه

از سوي ديگر، امروزه روستاييان به منظور همگام شدن بـا فراينـد جهـاني. باشد هم ممكن نمي 
و نحوه  ازي بهرهشدن، نيازمند آشنايي با كامپيوتر ميگيري مطالعـات انجـام شـده،. باشـند آن

به روشن مي  هر سازد كه خانواده ساكن در روستاهاي استان قزوين يك خانواده كـامپيوتر9ازاء
و تنها  و11دارند  درصـد بقيـه89 درصد از روستاييان قادر بـه اسـتفاده از كـامپيوتر هـستند

ا. گونه آشنايي به كـامپيوتر ندارنـد هيچ ز اينترنـت در روسـتاهاي مـورد در خـصوص اسـتفاده
بهبطوري. تر است مطالعه، شرايط از اين هم نامناسب  خانوار يا بـه71طور متوسط به ازاء هر كه

در خصوص ماهواره شـرايط كمـي. نفر روستايي، يك نفر به اينترنت آشنايي دارند 355ازاء هر
هر. متفاوت است  يك18بدين معني كه به ازاء كـه. خـانواده مـاهواره دارنـد خانواده روستايي

به عبارت ديگـر حـدود. دهد نفر از روستاييان مورد مطالعه را تحت پوشش قرار مي 135حدود 
ها در روستاهاي مجموع دسترسي به رسانه. درصد از روستاييان به ماهواره دسترسي دارند4/5

...ي پايدار روستا با تأكيد بردستيابي به توسعه
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هـاي لعـه بـه رسـانه درصد از روستاييان مـورد مطا90دهد كه بيش از استان قزوين نشان مي
.)209: 1386بوذري،(بزرگ با برد وسيع دسترسي دارند

و سرانه:1جدول  هاي جمعيي روستاييان استان قزوين از انواع رسانهي استفادهميزان دسترسي

وسايل ارتباط
 جمعي

ميزان
دسترسي به 

 درصد

 جمعيت
 كنندهاستفاده

ميزان
كنندگان استفاده

 به درصد

هسرانه خانواد
كننده از استفاده

وسايل ارتباط 
 جمعي

9/68936/185 راديو
7/744/1 4/97372 تلويزيون
2/13612/128 مطبوعات
4/5274/518 ماهواره
7/744/1 7/74372 ويدئو
6/1255119 كامپيوتر
4/174/171 اينترنت

 استخراج از پرسشنامه: مأخذ

توانـد در توسـعه هـا نمـيي صرف از رسانهتر نيز بدان اشاره گرديد، استفاده اما چنانكه پيش
و بااهميت است كـه بتوانـد درخـدمت توسـعه قـرار آفرين باشد، بلكه رسانه نقش اي قابل توجه

و محيط، جلب مـشاركت مـردم، كمـك بـه  و در چارچوب مسايل مربوط به تجانس پيام گيرد
و اهداف جامعه  و در نهايت ايجاد تغييـر در دانـش، بيـنش، نگـرش،ي برآوردن نيازها روستايي

و الگوهاي رفتاري مردم حركت نمايد  مي. اعتقادات گردد كه با توجـه بـه حال اين سؤال مطرح
) گيرنـد اي كه در خدمت توسعه قـرار مـي يا به عبارتي، رسانه(اي هاي توسعه هاي رسانه ويژگي

و در افزايش، روستاييان مورد مطالعه هاي مورد استفاده كداميك از رسانه و توانمنـدي  آگـاهي
و توسعه تر بـوده اسـت؟ بـه آفرين محيط زيست روستا، نقشي جلب مشاركت آنان در عمران

هاي منظور پاسخ به سؤال فوق، ضمن مصاحبه با روستاييان، متغيرهاي زير تحت عنوان آگاهي 
و اقتصادي مورد آزمون قرار گرفت گيري مناسب از منابع مورد نياز جهت بهره  چنانكـه. طبيعي

 درصـد بـين متغيرهـايي99كند كه با اطمينان آزمون كاي اسكوئر نيز اين مطلب را تأييد مي 
:چون
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و آمـوزش آشنايي با شيوه- و برداشـت هـاي هـاي مربـوط بـه روش هاي جديد كاشت، داشـت
؛) درصد2/52(جلوگيري از فرسايش خاك 

ب- آبا شيوه آشنايي و استفاده بهينه از منابع ؛) درصد60(هاي جديد آبياري
و خاك آشنايي باشيوه- و جلوگيري از آلودگي آب ؛) درصد9/81( هاي جدي مبارزه با آفات
و نحوه آشنايي با ماشين- ؛) درصد3/61(ي كاربرد آنها آالت كشاورزي جديد
و انبار محصو هاي جديد بسته شيوه- ؛) درصد2/50(الت بندي
؛) درصد9/69( قيمت محصوالت-

و نحوه ؛) درصد1/66(ي دستيابي به آنها آشنايي با انواع بازارها
و چگونگي بهره- آن تسهيالت بانكي  ارتباط با تعامالت فردي كه غالباً) درصد9/89( مندي از

و كالس و آمد به شهر سو با همسايگان، رفت ي مروجـان ارتبـاط معنـاداري هاي برگزار شده از
).2جدول شماره(دارد

هـاي خـود بدين معني كه بيش از نيمي از روستاييان، تعامالت فردي را در افزايش آگـاهي
و معتقدنـد كشاورزي مؤثر مي در خصوص بخش  و يـا خريـد يـك وسـيله: داننـد ي كـشاورزي

و برداشــت محــ كــارگيري تكنولــوژيبــه و داشــت صول از ســوي يكــي از هــاي جديــد كاشــت
و در جهـت خريـد يـا روستاييان، سبب مي  گردد تا ديگر روستاييان نسبت بدان روش كنجكاو

و تـشكيل. گيري از آن برآيند بهره از سوي ديگر اعزام مروجان از سوي وزارت جهاد كـشاورزي
هـاي جديـد آالت جديـد، شـيوه هاي ترويجي در خصوص آشنايي روستاييان بـا ماشـين كالس

و روش ستهب و انبار محصوالت هاي آشنايي آنان بـا ترين روش هاي مبارزه با آفات از عمده بندي
. باشد مسايل جديد مي

كه70در خصوص قيمت محصول نيز بيش از كه: درصد از روستاييان معتقد بودند دالالن
مي غالباً و بـا از آشنايان نيز  تعيـين قيمـت، باشند، در موقع برداشت محصول به روسـتا رفتـه

ي اطالعات آنان در خـصوص قيمـت محـصوالت، بنابراين عمده. خرند محصوالت را از آنان مي
و و واسطه عمدتاً... وضع بازار مي توسط دالالن . گردد ها تأمين

دهد، يكي از مشكالت اساسي كشاورزان در فراينـد ها نشان مي اين درحالي است كه بررسي
ا  و خواستهز وضعيت قيمت توليد، عدم آگاهي آنان باشـد هاي بازار مـي ها، محصوالت مورد نياز

اما آثار سـوء آن،. شود كه در بسياري از موارد اين قشر زحمتكش اجحاف زيادي را متحمل مي 
مييكننده گريبانگير مصرف  در اينكه چگونه آثار سوء اين روند از بـين مـي. شود نهايي نيز رود

...ي پايدار روستا با تأكيد بردستيابي به توسعه
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 يكي از ابزارهاي مهم در جهـت رسـيدن مسلماً. باشدو به موقع مي ريزي صحيح گرو يك برنامه
و اطالعبه اين هدف، ايجاد مراكز آگاهي . رساني استدهنده

و داخلي كشورها، لزوم توجه بـه هاي موجود دربازارهاي بين امروزه با توجه به رقابت المللي
كه كيفيت محصول توليدي وتوجه به بسته  و ديگر موارد بر بازارپسندي تأثير دارد، بسيار بندي

و آگاهي از اين محصوالت نه براي توليدكننده كه براي دست  اندركاران توزيع، عرضه مهم است
و ساير عوامل مرتبط نيز حائز اهميـتو فروش محصول مانند واسطه  ها، دالالن، صادركنندگان

. باشد مي
و عرضه اتي نيازدارند كه براساس آن بتوانند محصوالت به اطالعيكشاورزان در بحث توليد

و به چه صورت به بازار عرضه نماينـد  در. تصميم بگيرند كه چه چيز را، چه وقت، به چه مقدار
و و امكان دسترسي به آنهـا از مـوارد مهـم كنار آن، آگاهي از وضع قيمت در بازارهاي مختلف

بـ. باشد ضروري مي  كنـد بايـده بـازار، توليـد مـي فرد كشاورزي كه محصول خود رابراي عرضه
كنـد تـا بتوانـد سنجش اين عوامل به او كمـك مـي. عوامل مختلفي را مورد سنجش قرار دهد 

درصورت عدم وجود شرايط براي فروش مطلوب يك محـصول، محـصول جـايگزين ديگـري را 
و. توليد نمايد  اين عوامل مورد سنجش، عالوه بـر قيمـت كـاال، بايـد شـامل چگـونگي عرضـه

و آوري، عملدهي محصول، تهيه، فن ويلتح آوري فراهم بودن وسايل برداشت به موقـع وحمـل
ـ جغرافيايي،  وي را محدود بـه كـشت برخـي نقل باشد كه در نهايت با توجه به شرايط اقليمي

انفعالي بودن كشاورزان در برابر بازار، يكـي . (online,www.bib.wav)كند محصوالت خاص مي 
آن  تـوان فراينـد عمليات بازاريابي را، هم مـي. باشد ها در بهبود اقتصاد كشاورزي مي از مشكالت

و هم مي  و خارج از كنترل تصور كرد و آگـاهي بـه فراينـدي قابـل قهري توان آن را با دانـش
و بهره . آورد كافي را به دستيكنترل تبديل كرد

و توانـد وجود يك سيستم اطالعاتي فعال در خصوص بازار، مي  توليدكننـدگان را از بازارهـا
و بازارهاي قابل آگاهي از شرايط بازار، قيمت. آن دسترسي دارند هايي آگاه سازد كه به قيمت ها

و عرضه محصوالت بـه دنبـال دارد  معمـوالً. دستيابي، توان كشاورز را دركنترل بيشتر بر توزيع
 نخواهـد قيمت در بازارهاي مصرف كند گوياي واقعي قيمتي كه كشاورز در سرمزرعه تعيين مي 

و پيش و بيني در مورد قيمت بود، لذا آمادگي ها از اطالعات ضروري است كه براي مكان، زمـان
رو هنگامي افزايش كـارايي كـشاورز در بـازار بـه وجـود از اين.ي فروش مورد نياز هستند نحوه
باآيد كه بتواند پاسخ مي .شدهاي صحيحي براي سؤاالت زير داشته
)نوع محصول(از بين محصوالت متعدد به كشت كدام محصول اقدام نمايد؟-1
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) ميزان كشت محصول(از محصول انتخاب شده چه ميزان كشت نمايد؟-2
و مـورد نيـاز بـراي بازاريـاري-3 چه عواملي او را در رساندن محصول بـه كيفيـت مناسـب

)عوامل مؤثر در بهبود كيفيت(كند؟ مي
و برداشت محصول رعايت كند تا محصول خودرا متناسـب چه روشي را در كاش-4 ت، داشت

 با شرايط بازار نمايد؟ 
و در چـه زمـاني بفروشـد؟-5 و توليدي را در چه بازاري، با چه نرخي محصول انتخاب شده

و(  ...).ايجاد فايده، زماني، مكاني
؟-6 و مسلح(اطالعات مربوط به بازار را از كجا به دست آورد هـاي خواسـته شدن به دانـش

)كنندهبازار بر اساس نيازهاي مصرف
باشـد هاي فوق مي رساني رسانه، توجه به سؤال هاي نظام اطالع يكي از ضرورت بدين ترتيب

هـاي برنامـهيها با ارائـه رسانه. (Linford,2003:108-119) كه نياز يك كشاورزي تجاري است 
بـه.و كـارايي كـشاورزي در بـازار شـوند توانند باعث افزايش كارايي تخصـصي متنوع خود، مي 

 در اختيـار عنوان مثال در امر بازاريابي محصوالت كـشاورزي، برخـي از اطالعـات بايـد سـريعاً 
در ايـن مـوارد. كشاورز قرار گيرد مانند اطالعات مربوط به قيمت محصول در بازارهاي مختلف

و هاي جمعي مانند رادي بهتر است كه اطالعات از طريق رسانه  و به صـورت اخبـار و تلويزيون و
و در صورت باسواد بودن مخاطب از رسانه هـاي چـاپي تكرار آن در اختيار روستاييان قرار گيرد

و اما برخي اطالعات چون چگـونگي عمـل بـسته. مانند روزنامه استفاده شود  بنـدي، انبـارداري
قا ساير فعاليت  و ادراك را ندارد هاي اين چنين، تنها به كمك وسايل ارتباط جمعي بليت انتقال

و برقراري ارتباط چهره به چهـره در زمـان مناسـب بـرايو بهتر است كه كالس  هاي توجيهي
و از ساير آموزش  هـاي آموزشـي، فـيلميماننـد تهيـه(هـاي مـستقيم روستاييان تشكيل شده

و  و تكنولوژي كار كردن با دستگاهيدر خصوص نحوه ... پوستر، اساليد ي جديد كشاورزيها ها
وو بيماري . نيز در كنار آن استفاده شود...) هاي مربوط به دام، انسان

 بر اساس1ي مورد مطالعه، مدل شمارهيهاي موجود در منطقه با اين وجود در پي بررسي
و تنظيم گرديده است چنانكه مدل مـذكور نـشان. آزمون كاي اسكوئرو آزمون مجانبي طراحي

و از تعامالت فردي، ساير رسانه دهد، به غير مي بـرخالف ... ها همچون تلويزيـون، راديـو، تلفـن
. نمايند انتظار، نقش بسيار ضعيفي را ايفا مي

...ي پايدار روستا با تأكيد بردستيابي به توسعه
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و چهـره  بـه بدين معني كه در افزايش آگاهي روستاييان دراين خـصوص تعـامالت فـردي
تـ درصد تأثير، رتبه50چهره با بيش از 50 تـا20أثير بـيني اول، تلويزيون ملي، بـا داشـتن

و با تفاوت معناداري ساير رسانه درصد، رتبه وي دوم در ... ها همچون تلفـن، مطبوعـات، راديـو
نقشي در اين زمينه بـازي هايي همچون اينترنت، ماهواره اصالً رسانه. هاي بعدي قرار دارند رتبه
ك هاي مرتبط با فعاليت رسانياز آنجاكه هنوز اطالع. كنند نمي هـاي شاورزي بر اساس روش هاي

و بسياري از روش  و پيـام ها، شيوه ها، تكنيك سنتي است هـاي كـشاورزي توسـط هـاي جديـد
و چهره به چهره منتقل مي  از شود، از اين رو بسياري از نوآوري مروجين ها در بخش كـشاورزي

 بـودن دليـل پراكنـده در منـاطق كوهـستاني بـه خـصوصاً(باشد سوي كشاورزان ناشناخته مي 
و عدم دسترسي به آنان و سيستم است كه سرعت فن اين درحالي ). روستاها هاي آوري اطالعات

و بسياري از روستاييان جهان همچون هنـد، بـا دسترسـي بـه  ارتباطي كل جهان را تغيير داده
و بـا ارائـه  و اينترنت نيازهاي محلي روستاييان را از طريق اينترنت گردآوري  اطالعـاتيتلفن

وبم و مـشكالت سايتورد نياز بر روي هاي طراحي شده براي روسـتاييان، بـسياري از مـسايل
و نيازهاي تخصصي آنها را حل نموده است  از اين رو در پاسخ به اين فرض كه با گسترش. فني

مي ها خصوصاً رسانه توانند بـر بـسياري از مـشكالت اقتـصادي خـود اينترنت، روستاييان ايران،
مي واقعيت. پايدار دست يافتيو به توسعه فائق آيند  و تأكيـد هاي موجود نشان دهد كه توجه
و عدم توجـه بـه گـسترش رسـانه بر روش  و چهره به چهره از سوي مسؤوالن و هاي سنتي هـا

و عدم ارائـه  كـارگيري كارهـاي عملـي در امـر بـه راهياهميتشان در افزايش آگاهي روستاييان
هـا سبب گرديده تا در روستاهاي مورد مطالعـه رسـانه اقتصادي روستاها،يها در توسعه رسانه

و حتي در مواقعي منفي داشته باشند نقش بسيار كم . رنگ
: كنـد كـه پرفسور يونس را تداعي مـيي وضعيت موجود روستاهاي استان قزوين اين گفته

در هاي آينده مستلزم استفاده از فرصت روستايي در طي ساليتوسعه« و واقعـي هـاي روشـن
مي فناوريي زمينه اما تا زماني كـه مـشكالتي همچـون تـأمين. باشد هاي جديد مانند اينترنت

و سالمت خانواده  و آب سالم، مسكن بهداشتي هـاي روسـتايي در بـين كـشورها مطـرح باشـد
و تصميم  و شـناخت كـافي نـسبت بـه نقـش مسؤوالن گيران جهت توسعه روستايي بـه درك

و ديگـر رسـانه ارت هـاي جمعـي باطات در توسعه نرسيده باشند، القاي ايـن فكـر كـه اينترنـت
و گـاهي غيـرممكن مي توانند به عنوان يك ابزار توسعه در اولويت قرار گيرد، كاري بس دشوار

.(Bamako,2000)» خواهد بود
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 گيري نتيجه
و مـي21امروزه پس از گذشت كمتر از يـك دهـه كـه از ورود بـه قـرن گـذرد، ارتباطـات

نقش عوامل ارتباطـات. رود ها به شمار مي فناوري، از موضوعات استراتژيك ملي در سطح دولت 
و آن را بـه در توسعه سبب گرديده تا كشورها جايگاه ويژه  اي را به اين بخش اختـصاص دهنـد

هم. عنوان، زيربناي زيربناها معرفي نمايند  كـه توسـط كنـيم اكنون در جهـاني زنـدگي مـي ما
و قضاوت هاي الكترونيكي، همه رسانه . ما راه يافته اسـتي نقاط جهان به داخل زندگي روزمره

و كه نتيجه آن سهم قابل توجهي است كه اين وسايل در شكل گيـري تجربيـات مـا از زنـدگي
گيري در سطح كـالن، بـه كه هر نوع تصميماز آنجايي. هايمان داشته است گيريي تصميم نحوه

ميي جغرافيـايي عـصر حاضـر انجامد، به همين دليـل در مطالعـاتك پيامد جغرافيايي در فضا
زا بـه نيروهـاي تأثيرگـذار درون در كنار نيروهاي جغرافيايي هاي الزم است كه در تحليل پديده 

.ساز، از جمله وسايل ارتباط جمعي بيشتر انديشه كنيم زا يا زمينهبرون
بهعهاهميت اين امر در توس اي است كه سـازمان خواربـار كـشاورزي ملـل گونهي روستايي

موفقيـت.ي روسـتايي تأكيـد كـرده اسـت بر نقـش ارتباطـات در فراينـد توسـعه) فائو(متحد 
و روش مناسـب انتقـال ارتباطات را منوط به دسترسي واقعي روستاييان به رسانه  هاي جمعـي

ك. اند پيام به روستاييان دانسته   هـايي كـه عمـدتاً پيـام:ه كارشناسان فائو معتقدنـد بدين معني
مي توسط رسانه مي ها منتشر و خالء شود، هاي اطالعـاتي روسـتاييان را در جهـت بايست نيازها

و كيفي امور اقتصادي  و در راسـتاي توسـعه-ارتقاي كمي و فرهنگي تأمين كـرده ي اجتماعي
و انتشار اين. جانبه روستا باشد همه هـاي توانـد در قالـب اخبـار، برنامـه ها مي پيامقالب، سبك

و سرگرمي باشد . آموزشي، تفريحي
ي ها در روستاهاي استان قزوين به عنوان جامعـه بررسي در خصوص ميزان اثرگذاري رسانه

 هـاي نـسبتاً دهد كه روستاهاي قزوين با وجود داشتن زيرساختي مورد مطالعه نشان مي نمونه
و دسترسي كافي دليـل هاي متداول همچـون راديـو، تلويزيـون؛ متأسـفانه بـه به رسانه مناسب

گونـه نقـشي را درجهـت بهبـود ها با نيازهاي اقتصادي آنها هيچ هاي رسانه نامتناسب بودن پيام 
و برنامه رو پيشنهاد مي از اين. كنند شرايط اقتصادي روستاييان بازي نمي  ريـزان گردد مسؤوالن

ف(ارتباطات  ـ برنامه در چهارچوب و بايد با ايجاد شبكهمي) شده ريزي رايند ارتباطي هاي محلـي
و تعامل با روسـتاييان، رفتـار،  و مراجعه به روستا و نيز ارتباط مستمر با انجام تحقيقات متوالي

و نياز  و همواره به اين سؤال كه براي چه كساني برنامـه توليـد افكار هاي آنها را شناسايي كرده
پا مي . سخي درست بيابندكنند؟

...ي پايدار روستا با تأكيد بردستيابي به توسعه
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Statistics for Table of x by y 

 

WARNING: 29% of the cells have expected counts less 
 than 5. Chi-Square may not be a valid test. 
 

Statistic                                            Value         ASE 
 

Gamma                                              0.4113    0.0152 
 Kendall's Tau-b                                  0.2997    0.0112 
 Stuart's Tau-c                                     0.2494    0.0095 
 

Somers' D C|R                                    0.2405    0.0091 
 Somers' D R|C                                    0.3736    0.0140 
 

Pearson Correlation                            0.3818    0.0130 
 Spearman Correlation                         0.3671    0.0135 
 

Lambda Asymmetric C|R                   0.1972    0.0093 
 Lambda Asymmetric R|C                   0.1333    0.0054 
 Lambda Symmetric                            0.1534    0.0048 
 

Uncertainty Coefficient C|R               0.1994    0.0062 
 Uncertainty Coefficient R|C                0.0984    0.0034 
 Uncertainty Coefficient Symmetric     0.1317    0.0043 
 

Sample Size = 4482 
 

Probe Value DFStatistic                      
<.0001 1946.3669     48Chi-Square                     
<.0001 1937.1821     48Likelihood Ratio Chi-

Square   
<.0001 653.1074     1Mantel-Haenszel Chi-

Square  
0.6590  Phi Coefficient                       
0.5503  Contingency 

Coefficient                
0.2690  Cramer's V 
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تلويزيون ملي

راديو ملي

مليمطبوعات

ا ستانيتلويزيون

راديو استاني

استانيمطبوعات

ماهواره

اينترنت

تلفن

تعامالت فردي

و هوا آب

و داشت كاشت

آبياريهايروش

با آقاتمبارزه

باآشنايي
آالت ماشين  

بنديبستههايروش

محصوالتقيمت

بازاربهنحوةدستيابي

بانكيتسهيالت

 درصد50ثير بيش ازأت

 درصد50-20ثير بينأت

ازثيأت  درصد20ر كمتر

ايهاي جمعي بر كاركردهاي منطقهنسبت تأثيرات رسانه

...ي پايدار روستا با تأكيد بردستيابي به توسعه




