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 - 1دانشیار گروه جغرافیا ،دانشگاه گیالن ،گیالن ،ایران
 - 2استادیار گروه جغرافیا ،دانشگاه سیستان و بلوچستان ،زاهدان ،ایران
 - 3کارشناس ارشد جغرافیا و برنامهریزی روستایی ،گروه جغرافیا ،دانشگاه سیستان و بلوچستان ،زاهدان ،ایران

چکیده
امروزه رسانههای جمعی نقش چندبعدی با جنبههای مثبت و منفی در تحوالت زنددگی جوامدد دارنددک یادی از
ابعاد زندگی انسان ،بعد فرهنگی است که بهشدت در تأثیر رسانههای جمعی بهویدژه برنامدههدای تلویزیدونی اسدتک
توسعۀ فرهنگی زیربنای توسعۀ روستایی است و شاخصهای متنوعی در حدوز نادام مهدارت ،نادام داندایی ،نادام
توانایی ،افزایش سرمایۀ اجتماعی ،حفظ و تقویت هویت فرهنگی و بهبود فرهنگ استفاده از کاالها و اماکن فرهنگی
داردک هدف این پژوهش ،تبیین اثر برنامههای تلویزیونی بر توسعۀ فرهنگی زنان روستایی دهستان کیار غربدی اسدتک
نوع پژوهش توصیفی  -تحلیلی و با روش پیمایشی انجام شده استک جامعۀ آماری پژوهش ،زندان روسدتایی بداالی
 15سال دهستان کیار غربی هستند که با اسدتفاده از رابطدۀ کدوکران 359 ،نفدر بدرای نمونده انت دان شددندک پایدایی
پرسش نامه با یک مطالعۀ راهنما ( 30پرسشنامه) انجدام شددک یدریل آلفدای کرونبدا بدیش از 0/7محاسدبه شدد و
نشان دهند پایابودن ابزار استفادهشده بودک برای تحلیل دادههدا از آزمدونهدای  ،Tرگرسدیون و تحلیدل خوشدهای در
نرمافزار  SPSSاستفاده شدک نتایج پژوهش نشان داد با این که زنان روستایی دهستان کیدار غربدی بده طدور متوسد ،
روزانه حدود  4ساعت از وقت خود را صرف استفاده از برنامههای تلویزیونی میکنند ،تأثیر برنامدههدای مدذکور بدر
توسعۀ فرهنگی زنان روستایی دهستان کیار غربی با میانگین  ،2/9پدایینتدر از حدد متوسد اسدتک هم ندین نتدایج
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مش ص کرد که  10متغیر پژوهش بهطور همزمان  73/4درصد از واریانس اثرات تلویزیدون را بدر توسدعۀ فرهنگدی
زنان روستایی دهستان کیار غربی تبیین کردهاند؛ مهمترین آنها عبارتند از :توجه به مشاالت پیشروی زنان ،پ دش
برنامه با مویوع فرهنگ مدرن (توجه کم به فرهنگ و خواستههای زنان محلی) ،پ ش برنامهها در راسدتای ارتقدای
حقوق زنان و تقویت مشارکت روستاییانک
واژههای کلیدی :توسعه ،زنان روستایی ،رسانههای تصویری ،تلویزیون ،دهستان کیار غربی
مقدمه
امروزه ،جامعهای توسعهیافته تلقی میشود که بتواند در چهارچون ناام اجتمداعی و اقتصدادی منداطخ م تلد
جغرافیایی بر بعد فرهنگی (ناریات داناییمحور) تأکید کرده و خود را مبتنی بر قابلیتهای موجود با شدرای جدامد
یادگیرنده برای هم سویی با تحوالت رو به گسترش و سرید جامعه انطباق دهدک بهطور کلی رسانههدای همگدانی بده
کمک برنامههای مناسل جذان و سرگرمکننده میتوانند ارزشها و افاار نوین را به کشورهای توسدعهنیافتده انتقدال
دهندک گسترش اندیشههای عقالنی و منطقی به دنبال خود بیداری افاار عمومی ،ایجاد روحیۀ تعاون ،باالبردن سدط
آگاهی ،آموزش فنون و حرفهها و مانند آن را در پی خواهد داشت و به این طریخ ،فرهنگ صحی گسترش مییابدد
(گلشنی و همااران)8 :1391 ،ک بنابراین رسانههای جمعی از عوامل اساسی رسیدن به توسعۀ همدهجانبده و پایدارندد
(کرمپور)43 :1390 ،ک طرفداران نقش رسانهها در توسعۀ روستایی معتقدند رسانهها بدا کدارکردهدای متندوع خدود در
ارتقای سط دانستنیها و معلومات عمومی و اعتالی سط دانش فنی ،مهدارتهدای کشداورزی ،معدارف قشدرهای
روستایی ،تشویخ ذوق هنری آنها و در نهایت رسیدن به توسعۀ مندابد انسدانی بدهخدوبی تأثیرگذارندد (دراسدتیال،
)48 :1382ک از نار آنها رسانههای جمعی نه تنها ابزار و عامل توسعه محسون میشدوند ،خدود هددف و شداخص
توسعه نیز به شمار میروند؛ این در حالی است که محققان توسعۀ روستایی معتقدند دستیابی به توسدعۀ پایددار در
جامعۀ روستایی بدون مشارکت نیمی از پیار جامعۀ روستایی یعنی زنان ،غیرممان خواهد بدودک از ایدنرو افدزایش
مهارتهای مشارکتی و آموزشی زن روستایی ،تأثیر مهمی در ارتقای ویعیت اقتصادی  -اجتماعی خانوار روسدتایی
دارد (فرجی سبابار و همااران)22 :1388 ،ک بهطور کلی ،رسانههای جمعی بده دلیدل ماهیدت ویدژ خدود از طریدخ
م اطل قراردادن زنان روستایی ،نقش ارزندهای در افزایش توانمندی زنان روستایی دارنددک زندان بدا بهدرهگیدری از
رسانههای جمعی ،شااف اطالعاتی خود را نسبت به مردان کاهش میدهند و از این طریخ عالوه بر برخدورداری از
حقوقی که شایستۀ آنان است وظیفۀ مؤثری در ارتقای جایگاه خانواد روستایی از طریخ تربیدت فرزنددان بدر عهدده
می گیرند (کالنتری و همااران)1388 ،ک یای از پرکاربردترین رسانهها ،تلویزیون است که امدروزه ندزد هدر خدانوار،
جایگاه ویژه و یای از اساسیترین وسایل ابتدایی است که در خانوارهدای جوامدد م تلد

وجدود داردک در کشدور

ایران با توجه به ساختار سنتی خانوار ،بیشتر زنان داخل خانه مشغول به فعالیدت هسدتند و قسدمت زیدادی از زمدان
خود را به تماشای برنامههای پ ششده از تلویزیون اختصاص میدهندک زنان جوامد روستایی هم از قاعدد مدذکور
جدا نیستند و قسمتی از وقت خود را صرف استفاده از این برنامهها میکنندک از گذشته تاکنون زنان روسدتایی کشدور
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از نار فرهنگی با ویژگی هایی چون مدیریت چر تولید روستا و اقتصاد خدانواده ،حفدظ و تقویدت بنیداد خدانواده،
ساختن ش صیت و هویت فرزندان ،جامعه پذیری فرزندان ،انتقال و حفظ رسوم و آدان ملی و مدذهبی و نمادهدای
فرهنگ محلی شناخته میشوندک متأسفانه امروزه با افزایش شباههای ماهوارهای و میزان استفاده از آنهدا در ندواحی
روستایی ،این خطر جدی وجود دارد که چنین ویژگیها و ارزشهایی آسیل ببینندک رسدانۀ ملدی و شدباههدای آن،
یای از ابزارهای قوی است که با تهیه و پ ش برنامههایی همسو با ویژگدیهدا و ارزشهدای زندان روسدتایی مداند
گسترش استفاده و تأثیرگذاری برنامههای ماهوارهای بین زنان روستایی میشودک
با توجه به این که زنان روستایی استان چهارمحال و ب تیاری یای از م اطبان برنامدههدای تلویزیدونی هسدتند و
رسانههای جمعی به صورت مستقیم و غیرمستقیم در شالگیری الگوهای رفتداری و ندوع نگدرش و ارتقدای داندش
زنان تأثیر میگذارند ،پرسشهایی از این قبیل مطرح میشود:
نقشآفرینی برنامههای تلویزیونی در باالبردن توسعۀ فرهنگی زنان دهستان کیار غربی چگونه است؟
عوامل اثرگذاری برنامههای تلویزیونی در توسعۀ فرهنگی زنان محدود مطالعاتی کدامند؟
در پژوهش حایر ،برای دستیابی به پاسخ علمی برای پرسشهای مذکور ،زنان روستایی دهستان کیار غربی از
توابد شهرستان کیار در استان چهارمحال و ب تیاری مطالعه شدندک
پیشینۀ تحقیق
با وجود اهمیت مویوع پژوهش در کشور ایران مطالعهای به صورت منسجم در ارتباط با بررسی اثرات رسانهها
بر توسعۀ فرهنگی و بهویژه در ارتباط با زنان روستایی انجام نشده استک دربدار مویدوع پدژوهش بده نتدایج چندد
مطالعۀ مرتب اشاره میشودک
مطالعات داخلی

یافتههای پژوهش طاهرخانی ( )1382با عنوان « بررسی توزیدد جغرافیدایی محصدوالت فرهنگدی و نقدش آن در
مهاجرت جوانان روستایی» نشان داد که کاالهای فرهنگی اعم از رادیو ،تلویزیون ،ویدیو و مطبوعات دیگر در مناطخ

روستایی در ایجاد انگیزه برای مهاجرت و بهویژه میان جوانان روستایی تأثیرگذار بوده استک نتایج پدژوهش سدامآرا
( )1386با عنوان «بررسی بهرهمندی روستاییان ایران از مطبوعدات و نقدش آن در توسدعۀ روسدتایی» مشد ص کدرد
بیشترین اثر رسانههای جمعی بر جامعۀ روستایی در شاخصهای سواد ،انت ان شدغل و افدزایش ارتبداط بدا جدامد
شهری بوده استک قلیپور و روشندل اربطانی ( )1385در تحقیخ خود ،ارتباط سازگاری برنامههای شباۀ تلویزیونی
استان اردبیل را با ویژگیهای جامعۀ روستایی از یکسو و مشارکت اجتماعی روستایی استان اردبیل از سوی دیگدر
تبیین کردندک نتایج پژوهش نشان داد که میزان سازگاری این برنامهها با ویژگیهای جامعۀ روستایی پایین بدوده و در
افزایش مشارکت روستاییان نقش چندانی نداشته استک نتایج پدژوهش اخترشدهر ( )1386بدا عندوان «بررسدی نقدش
رسانههای جمعی در جامعهپذیری دینی» نشان داد رسانهها در جامعهپذیری افراد تأثیر مثبتی دارند و هم ون ابزاری
مؤثر و کارآمد در خدمت اعتالی ارزشهای واالی انسانی و پروراندن فضایل اخالقی قرار میگیرندک نتایج پدژوهش
بوذری ( )1387با عنوان «بررسی نقش رسانههای جمعی بر توسعۀ پایدار روستایی استان قزوین» آشاار کدرد کده بدا
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وجود برخورداری نواحی روستایی استان قزوین از زیرساختهای مناسل ارتباطی و دسترسی نسبی بده رسدانههدا،
رسانههای جمعی تأثیر ناچیزی بر توسعۀ پایددار روسدتاییان داشدتهانددک میرترابدی و هماداران ( )1389در پژوهشدی
عوامل ارتباطی تأثیرگذار بر مشارکت زنان روستایی در فعالیت را پدس از برداشدت محصدول کشداورزی در ب دش
آسارا در شهرستان کرج شناسایی کردهاندک نتایج تحقیخ نشان داد کده رابطدۀ مثبدت و معنداداری بدین متغیدر وابسدتۀ
مشارکت در فعالیتهای پس از برداشت و میزان استفاده از دادهها و منابد ارتبداطی سدازمانی و رسدانههدای جمعدی
وجود داردک کاظمزاده و کوهی ( )1389در تحقیخ خود بدا عندوان «نقدش وسدایل ندوین ارتبداط جمعدی در توسدعۀ
فرهنگی جوامد» به این نتیجه رسیدهاند که به کمک رسانهها روند توسعۀ ملی و محلی ،بهبود و تسرید مییابدک نتایج
پژوهش ریاحی و همااران ( )1389با هدف «بررسدی انگیدزه و ریدایتمندی کسدلشدده از تماشدای سدریالهدای
تلویزیون بین زنان» مش ص کرد بیشترین انگیز زنان از تماشای سریالهای تلویزیونی ،کسل هویت ش صی بدوده
استک در واقد زنان تمایل داشتهاند تا از این طریخ ،تقویت ارزشهای فرهنگی و مدذهبی ،کسدل ارزشهدای مدورد

پسند جامعه و ارتقای جایگاه خود در عرصههای اجتماعی و خانوادگی را محقخ کنندک یافتدههدای پدژوهش بداهنر و
جعفری کیذقان ( )1389با عنوان «تأثیر تلویزیون بر هویت فرهنگدی جوامدد» نشدان داد کده برنامدههدای تلویزیدونی
تأثیری بر هویت قومی نداشتهاندک در رابطه با هویت ملی نیز تأثیر تلویزیدون در کندار سدایر عوامدل نادام اجتمداعی
معنادار استک نتایج پژوهش حاجینژاد و االالدینوندی ( )1392با عنوان «بررسی نقش رسانههای جمعی بدر توسدعۀ
اجتماعی زنان روستای زوردگان شهرستان کیار» نشان داد در بین  25متغیر بررسیشده سه متغیر افزایش سط دانش
و آگاهی عمومی ،آگاهسازی روستاییان از مسایل روز و افزایش میزان باسوادی ،بیشترین تدأثیرات را از رسدانههدای
جمعی پذیرفتهاندک سواری و همااران ( )1392در مطالعدهای نقدش مندابد و کاندالهدای ارتبداطی و اطالعداتی را در
توانمندسازی زنان روستایی بررسی کرده اندک نتایج نشان داد رابطۀ مثبت و معناداری بین منابد و کانالهدای ارتبداطی
(محلی ،ملی ،بین المللی) با توانمندسازی زنان روستایی وجود داردک هم نین نتایج پژوهشهای شدایبازاده (،)1386
احمدی و احمدی ( )1393و جعفری و ربیعی ( )1393با هدف بررسی نقش رسانهها بر سالمت جوامد آشاار کدرد
که در صورت توجه به نااتی چون روشنکردن هدف برنامه ،توجه به م اطبان برنامه و نیازهدای آندان ،رسدانههدای
جمعی با تغییر سبک زندگی و الگوهای رفتاری جوامد ،آموزشهای صحی و الزم ،ایجاد سرگرمی و اشتغال ذهندی
جذان و افزایش سط دانش نسبت به ابعاد م تل

زندگی در ارتقای سالمت جامعه مؤثر هسدتندک بدا وجدود ایدن،

جامعه در صورت استفاد افراطی از رسانهها با پیامدهایی چون شدیوع پرخاشدگری ،گسسدتگی انسدجام خدانواده و
فردگرایی روبهرو خواهد شدک
مطالعات خارجی

نتایج پژوهش مهتا )2010( 1با هدف بررسی تأثیر رسانههای جمعی بر زنان مسلمان دهلی طی  30سدال گذشدته
نشان داد رسانههای زنان مسلمانان دهلی به صورت معناداری در تأثیر کاالییشدن فرهنگ رسانهای قدرار گرفتدهانددک
هم نین سبک زندگی و الگوهای فاری جامعه در تأثیر رسانههای جمعی کامالً تغییر یافته استک
Mehta
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یافتههای پژوهش کریک جانسون )2001( 1به نقل از سواری و همااران ( )1392با عنوان «تلویزیون و تغییدرات
اجتماعی در روستاهای هندوستان» بر این بود که تلویزیون در نواحی روستایی هندوستان تغییرات متعددی از جمله
شیو ارتباط افراد در محل کار و بهطور کلی فرهنگ را سبل شده استک داهال )2013( 2در مطالعهای ،نقش رادیو بر
توانمندسازی زنان را در نپال بررسی کردک نتایج تحقیخ نشان داد که رادیو تأثیر زیادی در مراحدل م تلد

تغییدرات

اجتماعی زنان داشته استک به این صورت که از طریخ آشناسازی زنان با مسایل مربوط بده دفداع از حقدوق خدود و
مبارزه بر ید خشونت نسبت به زنان ،سبل توانمندسازی آنان در نپال شده استک نتایج چند مطالعۀ دیگر در ارتباط

با رسانههای جمعی نشاندهند تأثیرات متفاوت رسانهها بر جوامد م اطل استک از جمله ،نتیجۀ مطالعۀ هوسدت و
سیمونس )2009( 3بیانگر تأثیرات منفی فرهنگی تلویزیون بر اقلیتها استک نتدایج پدژوهشهدای موکدو )2005( 4و
سوامی 5و همااران ( )2010با هدف بررسی نقش رسانهها بر سالمت جوامد مش ص کرد که رسانههای جمعدی بدا
تغییر الگوهای رفتاری جوامد ،سبل افزایش سط دانش و بینش در ابعاد م تل

زنددگی مدردم و ارتقدای سدالمت

جامعه می شوند؛ اما استفاد نامناسل از رسانهها پیامدهای منفی چون پرخاشگری ،گسستگی خانواده و فردگرایدی را
در پی داردک
مرروی بر مطالعات انجام شده ،نشان میدهد که رسانههای جمعی بهویژه تلویزیدون تدأثیر چشدمگیدری در ابعداد
اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی زندگی زنان روستایی داردک این تأثیر در بعد فرهنگدی ،شداخصهدای بهبدود داندایی،
توانایی ،نگرشها ،رفتارها و سبک زندگی و فعالیت زنان را دربرمیگیردک یمن ایدن کده ایدن برنامدههدا در شدرای
م تل  ،تأثیرات متفاوتی بر م اطبان دارند؛ یعنی در صورت تطابخ با نیاز و سلیقۀ م اطبان ،تدأثیر مثبتدی بدر آنهدا
می گذارند و در غیر این صورت ،عملارد رسانهها نه تنها مثبت نیست ،در بیشتر مواقد بر م اطبان تدأثیر منفدی نیدز
خواهد داشتک
مبانی نظری پژوهش
مهمترین ویژگی تمایزب ش حیات انسانی از حیات غیرانسانی ،فرهنگ استک فرهنگ ،عناصری چون هنجارهدا،
باورها و ارزشها را دربرمیگیرد (کاشانی)6 :1387 ،ک فرهنگ ،نقشپذیری کدارکردی و توسدعهیدافتگی تداریخ یدک
ملت و برخاسته از رسوم ،سنتها ،عادتها و ارزشهای جامعه اسدت (گدودوین)14 :2009 ،6ک عبدارت فرهندگ در
بعد عمومی نشأتگرفته از اندیشۀ تایلر است که فرهنگ را مجموعهای از تواناییها ،شناختها ،باورها ،اشیا ،فندون،
هنرها و قوانین میداند که هر انسانی از جامعهای که در آن عضدو اسدت ،دریافدت مدیکندد (فادوهی245 :1379 ،؛
شاهطالبی و همااران)58 :1388 ،ک از اساسیترین مفاهیم مرتب با فرهندگ ،مفهدوم توسدعۀ فرهنگدی اسدتک توسدعۀ
فرهنگی در واقد ارجنهادن به افاار ،آدان و رسوم ملی و بومی هر جامعهای استک توسعۀ فرهنگدی بده خودبداوری
1
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جامعه منجر شده است و تواناییهای درونی و خلّاق انسان را در زمیندۀ فرهنگدی شداوفا مدیکنددک ایدن مسدئله در
شالگیری هویت فرهنگی جامعه جایگاه مهمی داردک توسعۀ فرهنگی در قالل اهمیتدادن بده ارزشهدای محلدی و
ملی باید از طریخ برنامهریزی فرهنگی و اجتماعی به نیازهای معنوی و مادی افراد جامعه خود پاسخ دهد تدا از ایدن
راه ،ایدهها ،افاار ،آدان و رسوم بومی جامعۀ خود را در قالل ارتباطات نمادین فرهنگی و نشانههای ملدی و بدومی
در عصر حایر ،همپای فرهنگ سایر جوامد مؤثر در جهان گسترش دهدک توسعۀ فرهنگی بده معندای خداص ،مانندد
فرایند توسعۀ اقتصادی ،تعری  ،محتوا و هدفهای مش صی داردک مفهوم توسعۀ فرهنگی طی دهدۀ  1970-1960در
برنامههای یونساو تحول یافت و شال جدیدی گرفتک توسعۀ فرهنگی نیز مانند توسعۀ آموزشی و توسعۀ علمدی و
فنی طبخ آخرین تحلیلها ،مسیر و مبحث جداگانهای نیست؛ جزء جداییناپدذیر توسدعۀ عمدومی و کلدی اسدت کده
وسیله ،محتوا و غایت آن انسان است (اردالن)27- 26 :1381 ،ک بنابراین میتوان چنین گفت که توسعۀ فرهنگی یای
از مهمترین وجوه توسعۀ پایدار است و با وجود این که در تأثیر رکن اجتماعی توسعۀ پایدار قرار گرفته است ،نباید
از اهمیت بنیانی آن غافل شدک فرهنگ هم ون چتری بر سر همۀ نهادهای اجتماعی (حاومت ،اقتصاد ،دیدن ،علدم،
خانواده ،آموزش) در زندگی روزمره اثرات خود را بر جای میگذارد (اوهاال2002 ،1؛ مدیلس و بدراوان)2004 ،2ک در
تامیل بحث اهمیت فرهنگ و توسعۀ فرهنگی در جوامد امروزی ،بیان ایدن عبدارت کدافی اسدت کده توسدعۀ ملدی
بهویژه ،اقتصادی ،اجتماعی و محیطی ،مستلزم رفتارهای خاص بهویژه در زمینههای م تل

زندگی انسدانی اسدت و

بهشدت به فرهنگ و باورهای فرهنگی وابسته استک در واقد ،فرهنگ ،تغییرات اساسی در طرز تفار و شدیو رفتدار
افراد به وجود میآورد که بنیان توسعۀ پایدار بر آن استوار است (دیوساالر و همااران)6 :1391 ،ک
در دهههای اخیر در سطوح جهانی و ملی توجه زیادی به ارتقای شاخصهای توسعۀ پایدار فرهنگدی مدیشدودک
برنامۀ عمل کنفرانس جهانی پان پیرامون زنان ( )1995در راستای تحقیخ توسعۀ فرهنگی زنان روسدتایی ،پدنج بعدد
مهم از توانمندسازی زنان را مشارکت اقتصادی ،فرصت اقتصدادی ،توانمندسدازی سیاسدی ،دسدتیابی بده آمدوزش و
بهداشت و تأمین رفداه معرفدی کدرده اسدتک زندان از طریدخ انتقدال اندواع گونداگون فرهندگ معندوی بدا توجده بده
تواناییهایشان در بازسازی خلّاق و انطباق اینگونه فرهنگها با محی های دگرگونشونده قادرند در تداوم شیوههای
بیان فرهنگی محلی مؤثر باشند و به عبارتی تنوع فرهنگی را تضمین کنندک بدان سبل که در بیشتر جوامد ،پرورش و
تربیت فرزندان ،مسئولیت اصلی زنان است ،آنها همواره نقش محوری در حفظ سنتها و انتقال بدین نسدلی قواعدد
رفتاری ،اخالقیات ،روشها و مهارتها داشتهاند؛ قلمروهاییکه غالبداً بدرای حفدظ مناسدبات خدانوادگی و انسدجام
اجتماعی حیاتیند (پهلوان) 65 ،1378 ،ک بر اساس الگوی اسالمی د ایرانی پیشرفت ،توسعۀ فرهنگی بر افزایش داندایی
و توانمندسازی زنان تأکید میکندک توسعه و پیشرفت از نار الگوی ایرانی د اسالمی بر این شاخصها استوار اسدت:
دانش ،پای بندی و تعهد ،مسئولیت ،محبت ،انسجام و مشارکت ،توجه به ظرفیتهای انسانی ،عالیخ دینی ،هشدیاری،
پشتاار و عدالت (شعبانی و همااران ،)121-153 ،1391 ،حفظ بنیان خانواده ،جلوگیری از رواج الگوهای زودگدذر
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در خانواده ،حفظ هویت دینی و ملی و حفظ مناسبت بدین نسدلی و پویدایی خدانواده و جامعده (صدادقی فسدایی و
عرفانمنش)63-83 ،1392 ،ک
رسانه ،دروازه ای است که فرهنگ از طریخ آن به افراد منتقل میشود؛ اگرچه محتوای رسانه ،عنصری فرهنگی به
شمار میآید (دینسر)63 :2011 ،1ک رسانهها جایگاه و فضای بسترسازی فرهنگی ،تأمل و ژرفاندیشی دربار اهمیدت
معنا و اندیشه ورزی با توجه به متن فرهنگی و ساخت اجتماعی قلمداد میشوند که بده تقویدت و بازسدازی الگدوی
منسجمی از معنا و تأسیس کانون ارزشی مبادرت میورزندک بدون ارتباطات ،فرهنگی وجود ن واهد داشدت (بدورن،
) 120 :1379ک رویارد مطالعات فرهنگی به رسانه بر این است که با توجه به جایگاه مستقل فرهندگ ،پیدام رسدانه از
یکسو در زیرمجموعهای از مباحث فرهنگی جای میگیرد؛ زیرا معنای موجود در ساختار محتوایی پیامها را آشداار
میکند و از سوی دیگر ،پیام ارتباطی نیز به دگرگونی فرهنگی در م اطبان اهتمام میورزد (دهشیری)41 :1384 ،ک
رسانۀ جمعی در معنای وسید کلمه ،وسایل ارتباطی را شامل می شود که در سط گستردهای ،اطالعدات ،اخبدار،
عقاید و نارها را انتشار میدهندک از انواع م تل

طبقهبندی رسانهها به رسانههای بزرگ (از جمله رادیو ،تلویزیدون،

سینما ،کامپیوتر و غیره) و رسانههای کوچک (نایر نوارهای یب صوت ،پروژکتدور ،اورهدد DVD ،و CDو غیدره)
اشاره میشود (معتمدنژاد274 :1383 ،؛ ب تیاری)1390 ،ک
رابطۀ متقابل فرهنگ و رسانه ،ریشه در تداریخ حیدات بشدر دارد و پیددایش رسدانه ،همدزاد جامعده بدوده اسدت
(ساروخانی)1385 ،ک فرهنگ و ارتباطات در رواب  ،همزیست و در عمل ،جداییناپذیرندک
دربار ناریهها و دیدگاههای مرتب با نقش رسانه ،ناریات ذیل بیان میشودک
الف) نظریۀ برجستهسازی :این ناریه نقش وسایل ارتباطی را در انتقال ،انتشار اطالعات و نوآوریها (پیام) همراه
با نوعی برجستهسازی یا اولویتب شی برای م اطل میداند و تأثیرات آنهدا را بدهویدژه در حدوز رفتدار محددود
میکند و بهطور عمده بر جایگاه آنها در ایجاد شناخت ،آگاهی و احیاناً تغییر نگرش در افراد تأکید میکندک بندابراین
طبخ این ناریه رسانهها با برجستهساختن برخی مویوعات بر اطالعات مردم تأثیر میگذارند (هاگت)88 :1379 ،ک
ب) نظریۀ کاشت :بر اساس این ناریه ،تلویزیون در کارکرد گزارشگری خود به ابالغ پیامهای به هدم پیوسدتهای
گرایش دارد که درسهای یاسانی را پیاپی نمایش میدهدک اثر این مواجهه با پیامهای مشابه چیزی را تولید مدیکندد
که آن را کاشت میدانندک کاشت فراگردی بیسمت و سو نیست؛ بلاه شبیه فراگردی جاذبهای استک هر گروه بیننده
ممان است در جهت متفاوت تالش کند ،اما همۀ گروهها در تأثیر جریدان مرکدزی واحددی هسدتندک اصدل فراگدرد
کاشت ،ساخت تصویر دنیای اطراف است (واتسون)2008 ،2ک
ج) نظریۀ شکاف آگاهی یا اطالعات :از نار تیانور و دنوهدو کده بدرای ن سدتین بدار ناریدۀ شدااف آگداهی یدا
اطالعات را مطرح کردهاند این مفهوم چنین تعری

میشود« :به همراه افزایش انتشار اطالعات از طریخ رسدانههدای

جمعی در یک ناام اجتماعی ،ب شهایی از جمعیت که از آگاهیهای ابتدایی و پایگاه اجتماعی ،اقتصدادی بداالتری
برخوردارند ،خیلی سریدتر و بیشتر از ب شهایی که آگاهیهای اولی را نداشتهاند و نیز پایگاه اجتمداعی ،اقتصدادی
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پایینتری دارند ،اطالعات کسل میکنند؛ در نتیجه شااف آگاهی و اطالعات میان این دو ب ش بده جدای کداهش،
افزایش پیدا میکند (رزاقی)164 :1381 ،ک
در ادامۀ ناریات با توجه به جامعۀ هدف در پژوهش حایدر برخدی از مهدمتدرین ناریدات مربدوط بده توسدعۀ
فرهنگی زنان روستایی بررسی خواهد شدک
نظریۀ توانمندسازی :این ناریه بیشتر بر اساس شرای کشورهای در حال توسدعه و از تجربدههدای سدازمانهدای
دستاندرکار مسایل زنان طراحی شده استک محور اصلی این ناریه ،تغییر ساختار و شرایطی است که نابرابری را به
زنان تحمیل میکندک ناریۀ توانمندسازی با هدف ارتقای توانمندیهای زنان برای مشارکت با در نار گرفتن شدرای
فرهنگی د اجتماعی کشورها و مویوع مورد نار کامالً انعطافپذیر استک در فرایندد توانمندسدازی اجتمداعی زندان
روستایی نیز بهویژه تأکید بر آگاهسازی است؛ زیرا باور بر این است که نابرابریهای اجتمداعی تدا حددود زیدادی از
نابرابریهای اطالعاتی ناشی میشودک بنابراین ،توسعۀ منابد و کانالهای ارتباطی و اطالعاتی در روستاها با دیددگاه و
ر ویارد توانمندسازی اجتماعی حتی بر سطوح فردی و اجتماعی نیز آثار روانی دارد؛ برخی از آثار مثبت آن عبدارت
از این است :ارتقای آگاهی ،کسل مهارتهای نوین ،اصالح نگرشها ،احسداس اعتمداد بده نفدس ،ارزش و احتدرام
قایل شدن برای خود و ایجاد این حس در دیگران ،پشتیبانی از سایر افراد ،مشارکت در فعالیتها و تصمیمگیریهدا،
کمک به شباهبندی و ایجاد تشالها ،احساس تعلخ به گروه ،ایجاد انگیزه و تحرّک و عالقۀ بیشتر برای انجام کدار،
امیدواری و خوشحالی ،احساس مفیدبودن و غیره (شابیر و همااران)2013 ،1ک عدالوه بدر ایدن ،اسدتفاده از مندابد و
کانالهای ارتباطی و اطالعاتی ،فرصتهایی چون تبادل اطالعات و دسترسی به آموزشهای مناسل پیشروی زندان
روستایی قرار میدهد (مارسال)2002 ،2ک
رویکرد داناییمحوری :رویاردی است که در تمام برنامههای توسعه و در چهارچون توسعۀ پایدار دنبال میشود
و این بنیانها را دارد )1 :ابداعات و نوآوریها؛  )2آموزش و منابد انسدانی؛  )3زیرسداختهدای اطالعداتی )4 ،ICT
قانونگرایی (احترام به قوانین و نامپذیری) (مصلینژاد)64- 67 :1390 ،ک بندابراین بدا توجده بده بنیدانهدای مدذکور
رویارد دانایی محوری ،دستآویز مناسبی در راستای توسعۀ همۀ اقشار جامعه بهویژه زنان روستایی استک بدهطدور
کلی با توجه به مطالل بیانشده برای بررسی اثرات رسانههای جمعی بر زنان روستایی دهسدتان کیدار غربدی کده در
مطالعۀ حایر توجه اصلی به تلویزیون بوده ،از شاخصها و زیر شاخصهای ذیل استفاده شده است (جدول )1ک بدر
اساس چهارچون ناری ،فرییههای تحقیخ در پاسخ به پرسشها چنین صورتبندی میشود:
 -1نقشآفرینی برنامه های تلویزیونی بر ارتقای توسعۀ فرهنگی زنان دهستان کیار غربی نامطلون بوده استک
 -2عوامل متعددی در نقش برنامه های تلویزیونی بر توسعۀ فرهنگی زنان روستایی دهستان کیار غربی مؤثرندک

Shabir et al
Marcella

1
2
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جدول :1 -شاخصها و زیر شاخصهای پژوهش برای بررسی اثر برنامههای تلویزیونی بر توسعۀ فرهنگی زنان روستایی
موضوع

شاخص فرعی

شاخص اصلی

کمک به شناخت ارزشها و باورهای فرهنگی زنان روستایی
افزایش دانش زنان روستایی نسبت به فرهنگ عمومی
بهبود ناام دانایی

افزایش شناخت زنان در زمینۀ فعالیتهای فراغتی ،تفریحی ،ورزشی و بازدیدها
افزایش شناخت در زمینۀ سالمتی (جسمی و روانی)
آشنایی با سبک مناسل زندگی و فعالیت زنان روستایی
بروز خالقیتها و حمایت از ابتاارات زنان روستایی

تأثیر رسانههای جمعی
با تأکید بر تلویزیون بر
ارتقای توسعۀ فرهنگی
زنان روستایی

بهبود فرهنگ استفاده از

افزایش مصرف کاالهای فرهنگی زنان روستایی

کاالها و اماکن فرهنگی

افزایش میزان استفاده از فضاهای فرهنگی در بین زنان روستایی

حفظ و تقویت هویت
فرهنگی زنان روستایی
بهبود ناام مهارت

حفظ و تقویت هویت ملی زنان روستایی
حفظ و تقویت هویت مذهبی زنان روستایی
حفظ و تقویت هویت محلی زنان روستایی
بهبود شناخت زنان روستایی در زمینۀ فعالیتهای هنری
آموزش و افزایش مهارت زنان روستایی
تشویخ به همااری با نهادهای فرهنگی (برنامههای فرهنگی)

افزایش سرمایۀ اجتماعی

افزایش ارتباطات اجتماعی در بین زنان روستایی
تقویت انگیزه و تمایل زنان روستایی به مشارکت در امور اجتماعی
تقویت س نوری و تنوع زبانی

بهبود ناام توانایی

کمک به افزایش خوداتاایی زنان روستایی
ایجاد حس خوداثرب شی در زنان روستایی
تقویت خودباورمندی زنان روستایی
مأخذ :یافتههای پژوهش1393 ،

روش تحقیق
پژوهش حایر از نوع توصیفی د تحلیلی و به روش پیمایشی انجام شده استک جمددآوری اطالعدات بده شدیو
اسنادی و میدانی استک جامعۀ آماری تحقیخ شامل زنان باالی  15سال دهستان کیار غربی ( (N =4875اسدت کده بدا
استفاه از رابطۀ کوکران 357 ،نفر از زنان این دهسدتان بدرای نمونده انت دان شددندک توزیدد جامعدۀ نمونده بدا روش
تصادفی و طبقهای انجام شدک ابزار اصلی پژوهش ،پرسشنامۀ محقخساخته است که روایی آن را استادان دانشدگاه و
کارشناسان مت صص انجام دادندک یریل آلفای کرونبا حاصلشده برای همۀ ابعاد پرسشنامه بیش از  0/7محاسبه
شد (جدول )2ک برای تحلیل دادهها از آزمون  tتکنمونهای و تحلیدل رگرسدیون در ندرمافدزار  ،SPSSاسدتفاده شددک
آزمون  Tبرای مقایسۀ نقش برنامههای تلویزیونی در حوزهها و شاخصهای م تل

توسعۀ فرهنگدی بده کدار بدرده

شد؛ یعنی تفاوتهای حوزهها و شاخصهای توسعۀ فرهنگی از نار نقش برنامههای تلویزیونی نسبت بده یدک حدد
متوس و مبنا ارزیابی و مقایسه شدک
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جدول :2 -ضریب آلفای کرونباخ محاسبهشده برای بخشهای مختلف پژوهش
بعد فرهنگی

ضریب آلفای کرونباخ

بعد فرهنگی

ضریب آلفای کرونباخ

بهبود ناام دانایی

0/813

بهبود ناام مهارت

0/862

بهبود فرهنگ استفاده از کاالها و اماکن فرهنگی

0/798

افزایش سرمایۀ اجتماعی

0/851

حفظ و تقویت هویت فرهنگی زنان روستایی

0/774

بهبود ناام توانایی

0/819
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موقعیت جغرافیایی منطقۀ مطالعاتی

دهستان کیار غربی از توابد شهرستان کیار اسدتان چهارمحدال ب تیداری 9814 ،نفدر جمعیدت ( 4939نفدر مدرد و
 4875نفر زن) و  10نقطۀ روستایی با مرکزیت روستای خراجی داردک موقعیت منطقه در شال ( )2ارائه شده استک

شکل  :2 -موقعیت جغرافیایی دهستان کیار غربی در استان چهارمحال بختیاری و کشور (ترسیم :نگارندگان)

یافتههای تحقیق
دربار مدت زمان استفاد هر یک از پاس گویان از تلویزیون در طول روز ،نتایج تحقیخ نشدان داد پاسد گویان،
روزانه به طور میانگین  4/3ساعت تلویزیون نگاه میکنندک بیشترین و کمترین زمان تماشای تلویزیون بهترتیل  1و 11
ساعت بوده استک نتایج بررسی ب ش مورد عالقۀ پاس گویان در برنامههای تلویزیونی نشان داد ب ش مورد عالقدۀ
 38/8درصد افراد مطالعهشده ،فیلم و سریال بوده استک هم نین ب ش مورد عالقۀ  11/1درصد برنامههای آموزشی،
 10/6درصد اخبار 5/8 ،درصد برنامههای مذهبی 3/3 ،درصد برنامههای ورزشی است و حددود  30/4درصدد اعدالم
کردهاند که همۀ ب شهای برنامههای پ ش شده از تلویزیون را در صورت داشتن وقت کافی تماشا میکنندک
بررسی نقش تلویزیون بر حوزهها و شاخصهای توسعۀ فرهنگی زنان روستایی دهستان کیار غربی

با توجه به نر باالی تماشای تلویزیون در بین زنان منطقه ،تأثیر تلویزیدون در توسدعۀ فرهنگدی زندان روسدتایی
ارزیابی شد (جدول  3و )4ک برای بررسی اثر کلی برنامههای تلویزیونی بر توسعۀ فرهنگدی زندان روسدتایی دهسدتان
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کیار غربی ،ترکیل  73گویه در قالل  18شاخص فرعی و  6شاخص اصلی استفادهشده در تحقیخ به کار بدرده شددک
نتایج جدول ( )3نشان میدهد از نار  29/8درصد افراد مطالعه شده ،تأثیر مثبت تلویزیون در توسدعۀ فرهنگدی زندان
روستایی دهستان کیار غربی در حد کم و بسیار کم و از نار  49درصد افراد در حد متوسد اسدت و از نگداه 21/2
درصد پاس گویان ،برنامههای مذکور تأثیرات مثبت زیاد و بسیار زیاد بر توسعۀ فرهنگدی زندان دهسدتان داشدتهانددک
برای بررسی نقش برنامههای تلویزیونی در سط توسعۀ فرهنگی زنان روستایی منطقه از آزمون  tتکنمونهای (مبنا=
 )3استفاده شدک با توجه به منفیبودن حد بداال و پدایین و هم ندین منفدیبدودن اخدتالف میدانگین ،اثدر برنامدههدای
تلویزیونی بر توسعۀ فرهنگی زنان روستایی دهستان کیار غربی نامطلون استک
جدول :3 -بررسی اثر تلویزیون بر توسعۀ فرهنگی زنان دهستان کیار غربی
فروانی

درصد فراوانی

درصد فروانی تجمعی

سطح
بسیار یعی

22

6/1

6/1

یعی

85

23/7

29/8

متوس

176

49

78/8

زیاد

60

16/7

95/5

بسیار زیاد

16

4/5

100

مجموع

359

100
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جدول :4 -نتایج حاصل از آزمون  tتکنمونهای برای بررسی اثر تلویزیون بر توسعۀ فرهنگی زنان دهستان کیار غربی
Test Value = 3
اثرات تلویزیون بر توسعۀ
فرهنگی زنان روستایی

T

سطح معناداری

میانگین

انحراف از میانگین

-2/158

0/032

2/9

-0/103

اختالف با فاصلۀ  95درصد
حد پایین

حد باال

-0/20

-0/01
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پس از بررسی نقش کلی برنامههای تلویزیونی بر سط توسعۀ فرهنگی زنان دهستان کیار غربی ،تأثیر برنامههدای
مذکور از نار شاخصهای اصلی 6گانۀ پژوهش با استفاده از آزمون  tتکنموندهای بررسدی شدد (جددول )5ک نتدایج
نشان میدهد در بین  6شاخص اصلی بررسی شده ،نقش رسانهها در سه شاخص بهبود فرهنگ اسدتفاده از کاالهدا و
اماکن فرهنگی ،بهبود ناام مهارت و بهبود ناام توانایی بهترتیل با میانگین  3/12 ،3/11و  ،3/19بداالتر از عددد مبندا
( )3بوده است؛ بنابراین با توجه به میانگین شاخصهای مذکور (بیش از حدد متوسد ) نقدش رسدانههدا در توسدعۀ
فرهنگی زنان روستایی دهستان کیار غربی در این سه شاخص ،مطلون بوده استک بدرخالف سده شداخص مدذکور،
نتایج بیانگر این است که تأثیر برنامههای تلویزیونی در سه شداخص بهبدود نادام داندایی ،حفدظ و تقویدت هویدت
فرهنگی و افزایش سرمایۀ اجتماعی بهترتیل با میانگین  2/84 ،2/89و  ،2/74کمتر از حد مبنا بدوده اسدت؛ بندابراین
نقش برنامههای تلویزیونی برای ارتقای سه شاخص مذکور ،نامطلون بوده استک
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جدول :5 -نتایج آزمون  tتکنمونهای برای بررسی نقش برنامههای تلویزیونی بر توسعۀ فرهنگی زنان دهستان کیار
غربی ( 6شاخص اصلی )
اختالف با فاصله
شاخص اصلی

t

درجه آزادی

سطح معناداری

میانگین

انحراف از میانگین

بهبود ناام دانایی

 95درصد
حد پایین

حد باال

-2/079

358

0/038

2/89

-0/113

0/22

-0/01

2/046

358

0/041

3/11

0/106

0/00

0/21

-3/223

358

0/001

2/84

-0/159

-0/26

-0/06

بهبود ناام مهارت

2/065

358

0/040

3/12

0/123

0/01

0/24

افزایش سرمایۀ اجتماعی

-5/478

358

0/000

2/74

-0/265

-0/36

-0/17

بهبود ناام توانایی

3/439

358

0/001

3/19

0/187

0/08

0/29

بهبود فرهنگ استفاده از
کاالها و اماکن فرهنگی
حفظ و تقویت هویت
فرهنگی زنان روستایی

بعد از بررسی نقش برنامههای تلویزیونی بر توسدعۀ فرهنگدی زندان روسدتایی دهسدتان کیدار غربدی در قالدل 6
شاخص اصلی پژوهش ،محققان در پژوهش حایر یک گام دیگر پایینتر آمده و اثرات برنامههای تلویزیدونی را بدر
توسعۀ فرهنگی زنان روستایی در محدود مطالعه در قالل  18شاخص فرعی توسعۀ فرهنگی بررسی کردهاندک نتدایج
نشان میدهد در بین  18زیرشاخص بررسی شده (جدول  )6تأثیر برنامدههدای تلویزیدونی در  9شداخص کمدک بده
شناخت ارزشها و باورهای فرهنگی ،افزایش دانش زنان روسدتایی نسدبت بده فرهندگ عمدومی ،افدزایش مصدرف
کاالهای فرهنگی زنان روستایی ،افزایش شناخت در زمینۀ سالمتی ،تقویت س نوری و زبانی ،خالقیتها و حمایدت
از ابتاارات زنان روستایی ،کمک به افزایش خوداتاایی زنان روستایی ،ایجاد حس خوداثرب شی در زنان روسدتایی
و تقویت خودباورمندی زنان روستایی بهترتیل با میانگینهدای ،3/14 ،3/16 ،3/13 ،3/61 ،3/23 ،3/10 ،3/24 ،3/27
 3/73باالتر از حد مبنا (عدد  )3بوده است؛ اما در شاخصهای دیگر پژوهش ،اثرات برنامههای تلویزیونی پایینتر از
حد متوس استک
جدول :6 -نتایج حاصل از آزمون  tتکنمونهای برای بررسی اثرات تلویزیون بر توسعۀ فرهنگی زنان دهستان کیار
غربی در قالب  18زیرشاخص پژوهش
Test Value = 3
مقدار

انحراف از

حاصل

میانگین
0/267

0/17
0/15

0/33

-0/32

-0/15

شاخص فرعی

T

Sig

کمک به شناخت ارزشها و باورهای فرهنگی

5/227

0/000

3/27

افزایش دانش زنان روستایی نسبت به فرهنگ عمومی

5/213

0/000

3/24

0/24

-5/239

0/000

2/77

-0/234

افزایش شناخت زنان در زمینۀ فعالیتهای فراغتی ،تفریحی ،ورزشی
و بازدیدها

 95درصد اطمینان
حد

حد

پایین

باال
0/37
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افزایش مصرف کاالهای فرهنگی زنان روستایی

2/350

0/019

3/10

0/103

0/02

0/19

افزایش میزان استفاده از فضاهای فرهنگی در بین زنان روستایی

-4/686

0/000

2/74

-0/256

-0/36

-0/15

افزایش شناخت در زمینۀ سالمتی (جسمی و روانی)

4/201

0/000

3/23

0/226

0/12

0/33

حفظ و تقویت هویت فرهنگی زنان روستایی

-3/223

0/001

2/84

-0/159

-0/26

-0/06

بهبود شناخت زنان روستایی در زمینۀ فعالیتهای هنری

-2/013

0/045

2/92

0/081

-0/16

0/00

آموزش و افزایش مهارت زنان روستایی

-2/184

0/030

2/89

-0/106

-0/20

-0/01

تشویخ به همااری با نهادهای فرهنگی (برنامههای فرهنگی)

-2/008

.0/045

2/88

-0/123

-0/24

0/00

تقویت س نوری و تنوع زبانی

11/723

0/000

3/61

0/613

0/51

0/72

آشنایی با سبک مناسل زندگی و فعالیت زنان روستایی

-2/111

0/035

2/89

-0/109

-0/21

0/01

بروز خالقیتها و حمایت از ابتاارات زنان روستایی

2/172

0/030

3/13

.0/131

0/01

0/25

افزایش ارتباطات اجتماعی در بین زنان روستایی

-2/149

0/032

2/89

-0/111

-0/21

-0/01

تقویت انگیزه و تمایل زنان روستایی به مشارکت در امور اجتماعی

-4/589

0/000

2/77

-0/226

-0/32

-0/13

کمک به افزایش خوداتاایی زنان روستایی

3/026

0/003

3/16

0/159

0/06

0/26

ایجاد حس خوداثرب شی در زنان روستایی

2/183

0/030

3/14

0/136

0/01

0/26

تقویت خودباورمندی زنان روستایی

10/577

0/000

3/73

0/727

0/59

0/86
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توزیع فضایی و گروه بندی روستاها بر اساس امتیاز نهایی حاصل از نقش برنامههای تلویزیون در توسععۀ فرهنگعی زنعان
روستایی دهستان کیار غربی

از طریخ روش مجموع وزنی ،امتیازات روستاها از نار نقش تلویزیون در توسعۀ فرهنگی زنان روستایی ،محاسبه و
بر اساس آن سط بندی روستاهای منطقه با روش تحلیل خوشهای سلسلهمراتبی انجام شد؛ در نتیجه روستاهای منطقه
در  3خوشۀ همگن دستهبندی شد و با توجه به ویعیت هر خوشه ،طبقهبندی آنها در  3سط با تأثیرپدذیری زیداد،
متوس و کم صورت گرفتک سط اول روستاهای با تأثیرپذیری در سط زیداد (روسدتای قلعده تدک) ،سدط دوم
روستاهای با تأثیرپذیری متوس (روستاهای خراجی ،قلعه مماا ،شهرک زوردگان ،جعفرآباد ،تشنیز ،امیرآباد ،اسالمآباد
و سلم) و سط سوم رو ستاهای با تأثیرپذیری در سط کم (روستای حاجیآباد) را شامل میشودک توزید فضدایی و
میزان تأثیرپذیری روستاها با استفاده از  GISدر قالل نقشه نمایش داده شده است (شال )4ک

شکل :3 -گروه بندی روستاهای دهستان کیار غربی بر اساس نقش تلویزیون در توسعۀ فرهنگی زنان روستایی
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شکل :4 -توزیع فضایی روستاهای مطالعهشده و میزان تأثیرپذیری زنان روستایی از برنامههای تلویزیونی در زمینۀ فرهنگی
ارزیابی عوامل مؤثر بر جذب زنان روستایی دهستان کیار غربی به تماشای برنامههای تلویزیونی با روش رگرسیون

در پژوهش حایر برای تعیین سهم نسبی متغیرهای مستقل در متغیر وابسته (اثر برنامههای تلویزیونی بر توسدعۀ
فرهنگی زنان دهستان کیار غربی) از روش رگرسیون گام به گام استفاده شده استک نتایج به دست آمده بیدانگر ایدن
است که  10متغیر بهطور همزمان بر میزان اثرات برنامههای تلویزیونی بر توسعۀ فرهنگی زنان محدود مطالعه تدأثیر
مدیگذارنددک یدریل هدمبسدتگی چندگانده ( )Adjusted R Square =0/723 ،R Square=0/734 ،R =0/857نشدان
میدهد که  73/4درصد از تغییرات واریانس متغیر وابسته با متغیرهای مستقل مطدرحشدده ،تبیدین مدیشدود (عوامدل
جذن 10گانه طبخ جدول )8ک با توجه به نتایج جدول ( ،)10معادلۀ خطی حاصل از تحلیل رگرسیون به شدال ذیدل
است:
Y = - 0/831 + 0/888X1 + 0/813X2 + 0/188X3 – 0/152X4 + 0/333X5 - 0/876X6 + 0/618X7 + 0/731X8 + 0/441X9 + 0/302X10

در مورد سهم هر یک از متغیرهای مذکور در تماشای تلویزیون و اثرگدذاری برنامدههدای تلویزیدونی بدر توسدعۀ
فرهنگی زنان روستایی دهستان کیار غربی ،باید به مقادیر بتا مراجعه کرد؛ زیرا این مقادیر ،استاندارد هستند و امادان
مقایسه و تعیین سهم نسبی هر یک از متغیرها را فراهم میکنندک بر اساس بتای بهدستآمدده بدرای متغیدر توجده بده
مشاالت پیش روی زنان به ازای یک واحد تغییر در متغیر مذکور به انداز  0/888در انحراف معیدار متغیدر وابسدته،
تغییر ایجاد می شودک دومین متغیری که بیشترین تأثیر را بر انحدراف معیدار متغیدر وابسدته تحقیدخ مدیگدذارد ،متغیدر
گسترش فرهنگ مدرن (توجه کم به فرهنگ و خواستههای زنان محلی) با یریل منفی است که به ازای یک واحدد
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تغییر در این متغیر به انداز  0/876در متغیر وابسته ،تغییر به وجود میآیدک اما متأسفانه  4عامل (آمدوزش زبدانهدای
محلی ،آموزش خانواده ،آدان و رسوم محلی و بهبود روحیۀ همااری و مشارکت و جمدگرایی روستاییان) بهترتیل
کمترین یریل بتا را دارند و برنامههای تلویزیونی که چنین جاذبههایی داشته باشند در میدان برنامدههدای دیگدر در
جایگاه پایینتری قرار میگیرندک این  4عامل که شاخصهای اصلی مطرح در الگوی اسالمی د ایرانی را برای توسعه
فرهنگی زنان نشان میدهند در برنامههای تلویزیونی کمرنگ هستند و جایگاه پایینتری در جذن زنان بده تماشدای
برنامههای تلویزیون داشتهاندک
جدول :7 -نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه
ضریب ()B

بتا

آزمون t

Sig

یریل ثابت

-0/831

-

-2/743

0/007

پ ش برنامه در راستای حل مشاالت پیشروی زنان

0/793

0/888

7/823

0/000

پ ش برنامه در راستای ارتقای آگاهی از حقوق زنان

0/691

0/813

3/060

0/002

پ ش برنامههای آموزش زبانهای محلی

0/140

0/188

11/839

0/000

تبلیغ کاالهای تجملی و لوکس

-0/142

-0/152

-3/021

0/003

پ ش برنامه برای تقویت آدان و رسوم محلی

0/317

0/333

15/238

0/000

پ ش برنامه با مویوع فرهنگ مدرن (توجه کم به فرهنگ و خواستههای زنان محلی)

-0/745

-0/876

-15/043

0/000

پ ش برنامههای مهارتآموزی

0/600

0/618

11/748

0/000

پ ش برنامهها با ماهیت بهبود روحیۀ همااری ،مشارکت و جمدگرایی روستاییان

0/470

0/731

11/287

0/000

توجه و تقویت فرهنگهای متنوع کشور

0/489

0/441

8/665

0/000

پ ش فیلمها و سریالهای خانوادگی و آموزش خانواده

0/171

0/302

7/335

0/000

متغیرها

2

R = 0/734

R = 0/857

sig = 0/000

مأخذ :یافتههای تحقیخ ،تابستان 1393

نتیجهگیری
توسعۀ ویعیت زنان روستایی در ابعاد م تل

اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی ،فرهنگی و غیره پیرو عوامل متعددی

است که زمینهساز توسعه یا توسعه نیافتن شرای زنان روستایی در ماانهدای م تلد

جغرافیدایی خواهدد شددک بدر

اساس الگوی اسالمی د ایرانی پیشرفت در هر گونه تغییر فرهنگی باید این شاخصها با یادیگر همراه باشند :حفظ
بنیان خانواده ،جلوگیری از رواج الگوهای زودگذر در خانواده ،حفظ هویت دینی و ملی ،حفظ مناسبت بین نسلی و
پویایی خانواده و جامعه ،توسدعۀ داندش ،پدای بنددی و تعهدد ،مسدئولیت ،محبدت ،انسدجام و مشدارکت ،توجده بده
ظرفیتهای انسانی ،عالیخ دینی ،هشیاری ،پشتاار و عدالتک در قرن حایر ،عصر فنداوری ارتباطدات و اطالعدات،
رسانههای جمعی یای از مهمترین عوامل مؤثر در توسعۀ فرهنگی جوامد بشری بهویژه زنان روستایی استک از بدین
رسانههای جمعی برنامههای پ ششده از سازمان صدا و سیمای هر کشور از طریخ تلویزیون ،عامترین ندوع برنامده
رسانهای هستند که همواره در دسترس هر خانودهای قرار دارند؛ بنابراین ،بررسی نقدش برنامدههدای تلویزیدونی بدر
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سط توسعۀ فرهنگی زنان روستایی ،مویوعی است که در این پژوهش در روستاهای دهستان کیدار غربدی تحلیدل
شدک
آزمون فرییۀ اول بیان میکند که نقشآفرینی برنامههای تلویزیونی بر ارتقای توسعۀ فرهنگی زنان دهسدتان کیدار
غربی نامطلون بوده استک نتایج تحقیخ در راستای این آزمون نشان داد در مجموع ،نقش برنامههدای تلویزیدونی بدر
سط توسعۀ فرهنگی زنان روستایی دهستان کیدار غربدی (مقددار محاسدبه شدده  )-2.9پدایینتدر از حدد مبندا ( )3و
نقشآفرینی برنامههای تلویزیونی در ارتقای شاخصهای توسعۀ فرهنگی زنان دهستان کیار غربی در حدد یدعی
بسیار یعی

و

بوده استک این یافتهها با نتایج پژوهشهای قلدیپدور و هماداران ( ،)1385بدوذری ( ،)1387بداهنر و

جعفری کیذقان ( )1389و هوست ( )2009که نشاندهند تأثیرات یدعی

و منفدی رسدانههدا بدر جوامدد میزبدان و

هم نین یافتههای پژوهش طاهرخانی ( )1383که بیانگر تأثیرات رسانهها بر مهاجرفرسدتی از روسدتا بدوده ،هدمسدو
استک تحلیل اثرات برنامههای تلویزیونی بر شاخصهای اصلی پژوهش ( 6شاخص) نشدان داد تدأثیر رسدانههدا بدر
توسعۀ فرهنگی زنان روستایی دهستان کیار غربی در سه شاخص بهبود فرهنگ استفاده از کاالها و امداکن فرهنگدی،
بهبود ناام مهارت و بهبود ناام توانایی بهترتیل با میانگین 3/12 ،3/11 ،و  3/19مثبت است و در سه شاخص بهبود
ناام دانایی ،حفظ و تقویت هویت فرهنگی و افزایش سرمایۀ اجتماعی بهترتیل بدا میدانگین  2/84 ،2/89و  2/74در
ویعیت مساعدی نیست؛ بنابراین برای بهبود ویعیت اثرب شی برنامههای تلویزیونی بر توسعۀ فرهنگی زنان روستایی
توجه به سه شاخص مذکور و تقویت آنها از یروریات به شمار میرودک در ادامده ،اثدرات برنامدههدای مدذکور در
شاخصهای 18گانۀ توسعۀ فرهنگی زنان بررسی شدک نتایج مش ص کرد که در بین شداخصهدای بررسدیشدده9 ،
شاخص میانگین بیشتر از عدد مبنا و برنامههای تلویزیونی تأثیر ناچیزی بر  9شاخص دیگر داشته استک
نتایج تحقیخ در راستای آزمون فرییه دوم که بیان میکند عوامل متعدددی در نقدش برنامدههدای تلویزیدونی بدر
توسعۀ فرهنگی زنان روستایی دهستان کیار غربی مؤثرند ،نشدان داد  10متغیدر بدهطدور هدمزمدان بدر متغیدر وابسدته
تأثیرگذارندک متغیرهای مذکور بر حسدل تأثیرگدذاری عبدارت از ایدن هسدتند :پ دش برنامده بدرای حدل مشداالت
پیشروی زنان ،گسترش فرهنگ مدرن (توجه کم به خواستههای زندان و فرهندگ محلدی) ،ارتقدای آگداهی زندان از
حقوق خود ،تقویت حضور و مشارکت زنان در جامعه ،مهارتآموزی ،معرفی فرهنگهای م تلد

کشدور ،تقویدت

آدان و رسوم محلی و پ ش فیلمها و سریالهای خانوادگی ،آموزش زبانهای محلدی و تبلیدغ کاالهدای تجملدی و
لوکسک متأسفانه  4عامل (برنامههای با مویوع آموزش زبانهای محلی ،آمدوزش خدانواده ،آدان و رسدوم محلدی و
حضور و مشارکت زنان در اجتماع) به ترتیدل کمتدرین یدریل بتدا را دارندد و برنامدههدای تلویزیدونی کده چندین
جاذبههایی داشته باشند در میان برنامدههدای تلویزیدونی در جایگداه پدایینتدری قدرار مدیگیرنددک ایدن  4عامدل کده
شاخص های اصلی مطرح در الگوی اسالمی د ایرانی را بدرای توسدعۀ فرهنگدی ویدعیت زندان نشدان مدیدهندد در
برنامههای تلویزیونی کمرنگ هستند و جایگاه پایینتری در جذن زنان به تماشای برنامههای تلویزیون داشتهاندک
با توجه به نتایج تحقیخ و تهدید اساسی که از جانل برنامههای ماهوارهای پیش روی توسعۀ پایدار فرهنگی زنان
در نواحی روستایی کشور وجود دارد ،برای رفد آسیلهای رسانههای جمعی بیگانه و افزایش اثرب شی برنامههدای
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تلویزیون ملی و جذن زنان روستایی برای تماشای این برنامهها راهاارهای ذیل ارائه میشدودک چندین راهاارهدایی
منطبخ ب ا ماهیت تولیدگرای روستاها ،حفظ هویت محلی و آدان و رسوم ،حفظ و تقویت بنیاد خانواده ،پایبندی بده
هویت مذهبی و ملی و جامعهپذیری فرزندان بیان میشودک
آسیلشناسی دقیخ برنامه های تلویزیونی از نار تضاد بدا فرهندگ اصدیل محلدی و مدذهبی روسدتایی از دیددگاه
کارشناسان فرهنگی قبل از پ ش برنامه از رسانهک
توجه بیشتر به تهیۀ برنامههای مهارتآموزی زنان روستایی در راستای ارتقای کیفیت شغلی آنهدا و یدا آمدوزش
مشاغل جدید ،صناید دستی د هنری ،کارگاههای خانگی و در نتیجه حمایت از فرهندگ اسدتقالل اقتصدادی خدانوار
روستاییک
توجه بیشتر به تهیه و پ ش برنامهها و فیلمهای معرفی ارزشهای فرهنگدی نهفتده در روابد روسدتاییان شدامل
اعتماد ،صداقت ،همااری و خیرخواهیک
توجه بیشتر به تبلیغ فرهنگ تالش ،کار و تولید بین فیلمها ،سریالها و مستندهاک
تهیۀ مستندها و برنامههای جذان برای گسترش فرهنگ بازدید از اماکن تاری ی ،فرهنگی و مذهبی در بین زنانک
تهیۀ برنامه هایی برای معرفی ارزش واقعی زن روستایی ایرانی و جایگداه واالی او در نادام خدانواده و کشدور و
کاهش تمایل زنان روستایی به مدگرایی ،مصرفگرایی ،پذیرش فرهنگ بیگانه و سرمایهداریک
منابع
 - 1احمدی ،مهناز و احمدی ،مدیالد ( ،)1393نقعش رسعانههعای جمععی در سعالمت جامععه ،اولدین همدایش سراسدری
روانشناسی سالمت ایران 23- 25 ،اردیبهشت ماه ،صفحه  ،554اصفهان ،دانشگاه اصفهانک
 - 2اخترشهر ،علی ( ،)1386رسانههای جمعی و نقش آن در جامعهپذیری دینعی ،معرفدت ،س  ،16ش  ،123صدص - 117
101ک
 - 3اردالن ،فریدون ( ،)1381مجموعۀ مقاالت توسععۀ فرهنگعی ،ترجمده احمدد صدبوری ،شهرآشدون امیرشداهی ،تهدران،
سازمان چاپ و انتشارات وزارت ارشاد اسالمیک
 - 4االالدین وندی ،آیدا ( ،)1393تببین نقش رسانههای جمعی بر ارتقای سطح توسعۀ فرهنگی زنان روسعتایی ،پایداننامده
کارشناسی ارشد ،استاد راهنما :علی حاجی نژاد ،دانشاده علوم انسانی ،گروه جغرافیا ،دانشگاه سیستان و بلوچستانک
 - 5باهنر ،ناصر و جعفری کیذقان ،طداهره ( ،)1389تلویزیون و تأثیرات کاشتی آن بر هویت فرهنگعی ایرانیعان ،تحقیقدات
فرهنگی ایران ،شماره  ،12صص 131- 156ک
 - 6ب تیاری ،مهددی ( ،)1390بررسی رابطه بین مصرف رسانههای ارتباط جمعی (ماهواره ،رادیعو ،تلویزیعون ،روزنامعه،
اینترنت و )...و دینداری با تأکید بر مصرف رادیو و تلویزیون (مطالعۀ موردی :شهر قم) ،دین و رسدانه ،شدماره ،98
صص 64- 78ک
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 - 7بوذری ،سدیما ( ،)1387نقش ارتباطات جمعی در توسعۀ پایدار روستا (مطالعۀ معوردی :روسعتاهای اسعتان قعزوین)،
پایاننامه دوره دکتری ،استاد راهنما دکتر رحمانی فضلی ،تهران ،دانشگاه شهید بهشتیک
 - 8بورن ،آد ( ،)1379بعد فرهنگی ارتباطات برای توسعه  ،ترجمده :مهرسدیما فلسدفی؛ تهدران ،انتشدارات مرکدز تحقیقدات،
مطالعات و سنجش برنامهای صدا سیماک
 - 9پهلوان ،چنگیز ( ،)1378فرهنگ شناسی ،گفتارهایی در زمینۀ فرهنگ و تمدن ،چداپ اول ،تهدران ،پیدام امدروز ،همدایش
بینالمللی نقش زنان در انتقال میراث فرهنگ معنویک
 - 10جبارلو شبستری ،بهرام ( ،)1380کار ویژۀ اینترنت در فرایند توسعۀ روستاهای ایران ،همایش نقش فنداوری اطالعدات
در اشتغال ،صص 858 - 594ک
 - 11جعفری ،سعیده و ربیعی ،هادی ( ،)1393نقش رسانه در سالمت روان جامععه ،اولدین همدایش سراسدری روانشناسدی
سالمت ایران ،دانشگاه اصفهان ،ش  ،5صص 23- 25ک
 - 12حاجی نژاد ،علی و االالدینوندی ،آیدا ( ،)1392بررسی نقش رسانه های جمععی در بععد اجتمعاعی زنعان روسعتایی
(مطالعۀ موردی :روستای زوردگان ،شهرستان کیار) ،پژوهشهای علوم انسانی دانشگاه اصدفهان ،ش  ،36صدص - 28
42ک
 - 13دادگران ،محمد ( ،)1391مبانی ارتبااطات جمعی ،تهران ،انتشارات فیروزهک
 - 14دراستیال ،فیلید

ون ( ،)1382ارزیابی مشعارکتی ارتباطعات روسعتایی ،رهیعافتی جدیعد در تحقیقعات و طراحعی

ارتباطات برای برنامهها و راهبردهای توسعه ،ترجمۀ ابراهیم مردانی بلداچی ،تهران ،وزارت جهاد سازندگیک
 - 15دهشیری ،محمدریا ( ،)1388رسانه و فرهنگسازی ،تحقیقات فرهنگی ،دوره دوم ،شماره  ،8صص 179- 208ک
 - 16دیوساالر ،اسداهلل ،نقوی ،محمدریدا و پایددار ،ابدوذر( ،)1391بررسعی و تحلیعل نقعش فرهنعگ در توسععۀ منعاطق
روستایی با رویکردهای توسعۀ پایدار ،مهندسی فرهنگی ،ش  67و  ،68صص 93- 107ک
 - 17رزاقی ،افشین ( ،)1381نظریههای ارتباطات جمعی ،تهران ،انتشارات پیاانک
 - 18ریاحی ،محمداسماعیل؛ وردینیا ،علیاکبر و حقگدویی اصدفهانی ،مریدیه ( ،)1389زنعان و سعریالهعای تلویزیعونی:
سنجش انگیزههای تماشا و میزان رضایتمندی ،پژوهش زنان ،دوره  ،8شماره ،1صص 53- 77ک
 - 19ساروخانی ،باقر ( ،) 1385فرهنگ علوم اجتماعی ،چاپ دوم ،تهران ،انتشارات کیهانک
 - 20سامآرا ،عزت اهلل ( ،)1386بهرهمندی روستاییان از مطبوعات و نقش آن در توسعۀ روستایی ،مجله روستا و توسدعه ،سدال
دهم ،شماره  ،1صص 155- 177ک
 - 21سدواری ،مسددلم؛ شددیری ،نعمدتاهلل و اسدددی ،علددی ( ،)1392نقععش منععابع و کانععالهععای ارتبععاطی و اطالعععاتی در
توانمندسازی زنان روستایی شهرستان دیواندره ،پژوهشهای روستایی ،دوره  ،4شماره  ،2صص 365- 384ک

تبیین جایگاه برنامههای تلویزیونی در ارتقای سط توسعۀ فرهنگی زنان روستایی 57 /

 - 22شادیطلل ،ژاله ( ،)1380بانک زنان روستایی حصاربن :حاصعل یعک رهیافعت مشعارکتی ،پعژوهش زنعان ،مرکدز
مطالعات و تحقیقات زنان ،دوره  ،1شماره  ،4صص 128- 143ک
 - 23شاهطالبی ،بدری؛ قلیزاده ،آذر و شریفی ،سدعید ( ،)1388تدوین مؤلفههای فرهنگ شعهروندی در حیطعۀ ارزشهعا و
هنجارها برای دانشآموزان دورۀ راهنمایی تحصیلی ،رهیافتی نو در مدیریت آموزشی ،ش ،5صص 57- 76ک
 - 24شعبانی ،هادی؛ رخشندهنیا ،سیده اکرم و حسینی اجداد ،اسماعیل ( ،)1391الگوی ایرانی ع اسالمی پیشعرفت بعا تکیعه
بر عناصر علم ،محبت و آزادی از منظر دین ،نشریه مطالعات الگوی پیشدرفت ایراندی  -اسدالمی ،س ،1ش  ،1صدص
85- 60کک
 - 25شایبازاده ،الهام ( ،)1386تولید و تأثیر پیام در رسانههای جمعی بعا رویکعرد سعالمت ،پدژوهش و سدنجش ،ش ،49
صص 9- 28ک
 - 26صادقی فسایی ،سهیال و عرفانمنش ،ایمدان ( ،)1392تحلیل جامعهشناختی تأثیرات مدرنشدن بعر خعانوادۀ ایرانعی و
ضرورت تدوین الگوی ایرانی  -اسالمی ،زن در فرهنگ و هنر ،دوره  ،5شماره  ،1صص 63- 84ک
 - 27طاهرخانی ،مهدی ( ،)1382توزیع جغرافیایی محصوالت فرهنگی و نقش آن در مهاجرت جوانان روستایی (مطالععۀ
موردی :استان قزوین) ،پژوهشهای جغرافیایی ،شماره  ،46صص 23- 45ک
 - 28فرجی سبابار ،حسن علی؛ نعمتی ،مرتضدی و خداکی ،افشدین ( ،)1388ارزیعابی نقعش  ICTدر توانمندسعازی زنعان
روستایی (مطالعۀ موردی :روستای قرنآباد) ،جغرافیا (انجمن جغرافیای ایران) ،سال هفتم ،شماره  ،22صص 15- 18ک
 - 29فاوهی ،ناصر ( ،)1379درآمدی بر انسانشناسی ،تهران ،نشر نیک
 - 30قلیپور ،آرین و روشندل اربطانی ،طاهر ( ،)1385نهادهای رسانهای توسعه محور ،محور توسععۀ روسعتایی :بررسعی
و تبیین ارتباط بین سازگاری برنامههای تلویزیونی شبکۀ اسعتانی و توسععۀ روسعتایی در اسعتان اردبیعل ،روسدتا و
توسعه ،سال  ،9شماره  ،4صص 137- 176ک
 - 31کازنو ،ژان ( ،)1364قدرت تلویزیون ،مترجم ،علی اسدی ،انتشارات امیر کبیر ،تهرانک
 - 32کاشانی ،علیریا ( ،)1387توسعۀ فرهنگی ،روزنامه رسالت ،صفحه  6انقالن اسالمی ،شماره 6559ک
 - 32کاظمزاده ،موسی و کوهی ،کمدال ( ،)1389نقش وسایل نوین ارتباط جمعی در توسعۀ فرهنگی ،موانعع و راهکارهعا،
پژوهش فرهنگی ،سال دوازدهم ،شماره دوازدهم ،صص 183- 212ک
 - 34کرمپور ،شاوفه ( ،)1390نقش رسانهها در توسعۀ فرهنگ جوامع ،همایش ملی صناید فرهنگی و نقدش آن در توسدعۀ
پایدار ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمانشاه 17 ،و  18اسفندک
 - 35کالنتری ،خلیل؛ اسدی ،علی و چوب یان ،شهال ( ،)1388تدوین و اعتبارسنجی شاخص هعا ی توسععۀ پایعدار منعاطق
روستایی ،فصلنامه مطالعات و پژوهشهای شهری و منطقهای ،شماره  ،2صص 69- 86ک
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