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 كيدهچ
و وابستگي و عبور از مراحل نوسازي عصر مشاركت،با گذشت چند دهه از پايان جنگ جهاني دوم

يك همگام با طي شدن اين مسير،.آغاز شده است و باال به پايين، ارتباطات نيز از حالت سويه
و تعاملي به خود گرفته است حالتي دو به طوري كه مدل كالسيك دوران قبل كه جمعي؛سويه

و زمان محدود براي جمعي وسيع توليد پيام مي كه جمعي وسيع است رسيده،آنكردند، به سر آمده
مياين وضعي.وسيع پيام توليد كنندبراي جمعي  شود، مرهونت كه از آن به ارتباطات مشاركتي ياد
آن،ستهاي نوين ارتباطي در سطح روستايفنّاورفراگير شدن  هاي ديگر رويكرد رسانه.عالوه بر

س و نشريات نيز به و مخاطبمتنظير راديو، تلويزيون .جويي است شاركتممحوري
نفر از مديران 412كه كتي روستاييگران ارتباطات مشارسنجي از كنشپژوهشگر با ادراك

و دفتر امور زنان نفر از تسهيل 138و كارشناسان،  سراسر) ستاييرو(گران ترويج كشاورزي
و  خ برداران فعال در طرح از بهره نفر 104كشور  شامل وزستان را هاي مشاركتي استان

و نوي در صدد تبيين اين موضوع است كه رسانهشود، مي و هاي سنتي جمعي ن داراي قابليت
.ايجاد ارتباطات مشاركتي در سطح جامعه روستايي است برايظرفيت مناسب
و تغيير در رويكردهاي ترويجي گذاريتوان با تغيير در سياستمي،از اين رو هاي ارتباطي

و مشاركت فعال او باشد، حركت به سوي توسعةكه در برگيرند پايدارةحضور مخاطب
و به ارتباطات توسعه جامكر كشاورزي را تسريع ،در حقيقت ارتباطات توسعه.عمل پوشانيدةد

ميةاز رهگذر ارتباطات مشاركتي در جامع . يابد روستايي ايران تحقق

هاي نوين، هاي سنتي، رسانه ارتباطات مشاركتي، ارتباطات توسعه، رسانه:كليدي واژگان
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 قدمهم
همپيش تاكةاز چند ده ها از جمله در بخش كشاورزي زمينهةنون نقش ارتباطات در

و باال به پايين به طوري كه پيام؛كامل شده است دستخوش دگرگوني ها از حالت عمودي
و در جهت كمك به استدهشيند اجتماعيابا تعميم به كشاورزان تبديل به يك فر

و گروه بهره عات دو سويه در تعادل ارتباطي گذاردن اطالها براي به اشتراك برداران
.)2001- 1،2002كولدوين(كوشد مي

شد) 1976(يونسكو در نوزدهمين كنفرانس عمومي كه در سال ،در نايروبي برگزار
و تأثير بر مردم بشري اطالعةدر گذشته نقش اصلي ارتباطات در جامع«: تأكيد كرد رساني

مي امابود،  عن اكنون پيشنهاد وان يك كنش اجتماعي متقابل درك شود تا در شود ارتباطات به
مي.دشومتوازن اطالعاتي تجربهةيك مبادل گوي دو جانبهو كند كه گفت اين تغيير ايجاب

.»جانشين تك گفتاري شود
يعني از پايين به باال(ها جهتةها در كلي گوي مورد نظر يونسكو، جريان پيامو گفت

ب سلهو براي.و اظهار وجود جوامع است)سله مراتبعكس، افقي، در تمام سطوح
ها حتي براي مردم به رسانه»دسترسي«ةزمين:اجراي چنين جرياني، يونسكو پيشنهاد كرد

.)3: 1376كوروالوارقس،(روستايي نيز مهيا شود 
،مدل سنتي رسانه اين بود كه تنها يك منبع براي حقيقت وجود دارد اما مدل تازه اين است

ميمنابع متن و ما خودمان آن را پيدايش به عبارت؛كنيم وعي براي كسب حقايق وجود دارد
گو ميان كساني كه قبالًو به گفت) از طرف رسانه به مخاطب(يك نفر براي همهةديگر، خطاب

هاي عالوه بر آن، نظريه.)15: 1388فر، سلطاني(شدند، تبديل شده استمي مخاطب شناخته
 روشمندبه معناي كاربرد،اي است تعريف ارتباطات توسعهنوعي باز مشاركتي كه ضرورتاً

و تعليم كانال هاي ارتباطي براي افزايش مشاركت مردم در توسعه، مطلع كردن، برانگيختن
و به ارتباطات توسعه محورـاي انسان جمعيت روستايي در شرايط محلي خودشان است

ـ محور و نه رسانه نظ.معتقد است در ها به اهميت كانال ريهدر اين هاي بين فردي ارتباطات
مي يندهاي تصميمافر و ديگران، شاه(شود گيري در سطح اجتماع ارزش داده ؛)161: 1387ولي

و خواسته،بنابراين هاي مردمي در توسعه است، نقش زماني كه اصرار بر مركزيت دانش بومي
و دانش بيروني كم مي متخصص و ارتباطات رنگ فر شود ميابه .دشو يند افقي تبديل

 طرح مسئله
و فراگير ساختن پژوهش حاضر درصدد راهگشايي اين نظر است كه در راستاي ايجاد

همةدر جامعPRCA(2( ارتباطات مشاركتي ازةروستايي ايران، مجراهاي ارتباطاتي اعم

 
1. Coldvin 
2. Participatory Rural Communication Apprisal. 
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و مدرن يعني ارتباطات ميان،سنتي و ساير فردي، راديو، تلويزيون، اينترنجمعي ت
مييفنّاور .توانند اثرگذار باشند هاي نوين ارتباطي

م«با عنوانادكترةاين مقاله از رسال ثر در ميزان به كارگيري ارتباطاتؤبررسي عوامل
. روستايي گرفته شده استةگران توسعاز ديدگاه تسهيل) PRCA(مشاركتي روستايي ايران 

 ارتباطات در گذر زمان
از وان يكي از شاخهارتباطات به عن هاي علوم اجتماعي در مسير تكاملي خود

و بر آنها تأثير گذارده است هاي ساير شاخه پارادايم .هاي علوم اجتماعي تأثير پذيرفته
مشاركتي، برداشتةهاي مبتني بر نوسازي به توسع همگام با تغيير رويكرد از رهيافت

انتقال پيام از فرستنده به گيرنده تعريفةسنتي كه ارتباطات را به عنوان مسير يك طرف
فر مي شداكرد، از سوي دانشمندان به و تعاملي تعريف علي فمي شعبان(يندي دو سويه

.)51ـ52: 1382و زماني مياندشتي، 
و ارتباطات«واضع،دكتر مجيد تهرانيان اين روند را چنين»الگوي تركيبي توسعه

مي: كند توصيف مي كه به نظر ده درسرسد هاي گذشته، بر نظريهةهاي تاريخي سه
و توسعه تأثير گذارده انساني برسدةمادي به توسعةاست تا از تأكيد بر توسع ارتباطات

از تمركز. گرايانه توسعه به وابستگي متقابل برسدو از مفاهيم پندارگرايانه يا مادي
و خار و داخلي يا خارجي به تأثير متقابل بين عوامل داخلي جي در روند توسعه برسد

و هاي جمعي به اهميت شبكه باالخره از مركزيت رسانه هاي ارتباطي ميان فردي
اي به نام ارتباطات مقوله،در همين راستا.)33ـ32: 1383خانيكي،(جايگزين برسد 

:ين صورت استبدروستاييةهاي آن در جامع مشاركتي مطرح شد كه يكي از تعريف
و پوياست كه به واسطارتباطات مشا ،گوو گفتةركتي يك تعامل دو سويه

مييروستا و آنان را توانمند فر يان را متحول و،يند توسعهاسازد تا در به طور كامل وارد
فر،به عبارت ديگر.)383: 1385زرنگار،(خوداتكا شوند  يندياارتباطات مشاركتي

ا و به دور و تعاملي است كه در محيطي آرام ميخالق .شودز مجادله انجام
هاي محلي در ايجاد ارتباطات هاي مشاركتي بر نقش رسانه نظريه،از سوي ديگر
و توانايي بالقوه به منظور زيرا رسانه؛ورزند مشاركتي تأكيد مي هاي محلي از ظرفيت

و تحرك اجتماعي در جامع و از جمله كاركردهايةايجاد تغييرات محلي برخوردارند
و پذ وةشديرفتهمسلم و ايجاد مشاركت آنان ايجاد نوعي هويت مشترك محلي

و روشندل اربطاني، قلي(شود همبستگي اجتماعي تلقي مي .)1385پور
هم پس از تحقيقي متوجه شد كه رسانه»1اوارت« هاي محلي، فرهنگ مشاركت را

مي توليد مي و هم پرورش و ايجا كنند و به ايفاي نقش مهمي در خلق ةد يك حوزدهند

1. Evaret. 
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مي تمايل اين رسانه.پردازند عمومي محلي مي و توسعه محلي باعث كه ها به رشد شود
و محرك عمل كنندةآنها بيشتر به مثاب .)150:همان(يك مشوق
و اطالعاتي شرايط مشاركت وريابه كارگيري فنّ،عالوه بر آن هاي مدرن ارتباطي

و زندگي دموكراسي را فراهم بيشتر مردم در تمام ابعاد اقتصادي، اجتم اعي، فرهنگي
و ورياهاي بارز اين فنّ از جمله ويژگي،در واقع. سازد مي ها، ايجاد ارتباط دو سويه

و مردم محلي  كه در نهايت موجب مشاركت مردم در تمام استتعاملي بين مسئوالن
و پروژه مراحل اجراي طرح تا،اي هاي توسعه ها  از شناسايي وضعيت موجود

از،ترتيب خواهد شد تا بدينءگيري براي اجرا تصميم امكان واگذاري بخشي
و اتخاذ نقش هاي اجرايي به سطوح پايين فعاليت و سياست تر گذاري براي هاي نظارتي

نيازمند،بديهي است كه اين نوع ارتباطات.)1383: علي فميشعبان(دولت مهيا شود 
مييك تعامل فعال دو طرفه بين دريافت و منبع اطالعات است كه  از سويتواند كننده

در ها كه مشاركت گروه يا رسانه»1گرانتسهيل«نظير،يك عامل واسط هاي هدف را
ميافر افراد فرصتةهم،در چنين شرايطي.كند، تقويت شود يند توسعه تسهيل

و مي و مهارت مشاركت خواهند داشت حصول هاي خود را براي توانند دانش، اطالعات
و ديگران، شعبان(اف مشترك خود به اشتراك بگذارند اهد به.)40: 1383علي فمي

و آگاهي،همين دليل هاي انسان امروزي نه فقط موجب تحوالت حجم وسيع دانش
و انگيززندگي وي را نيز تحت تأثير قرار شده، بلكه روند اجتماعي فنّاوريعظيم  ةداده

بنابراين، امروزه.ت زندگي جديد فراهم آورده استمشاركت آگاهانه او را در تحوال
و غالباً  مشاركت عمومي آگاهانه عاملي مهم در ساختار تحوالت نوين زندگي بشر است

در. هاي توسعه نقش بارزي بر عهده دارد در برنامه در همين راستا سازمان ملل متحد
ميةهاي توسع گزارش و تأكيد كه انساني خود اعالم ئلة مهم عصرمس،كتمشار«كند
.)76: 1376زاده، قريشي(» ماست

كتابةدر مقدم»فائو«كشاورزي ملل متحدو دبيركل سازمان خواربار»ديوف ژاك«
ميةارتباطات كليد توسع »ديوف ژاك«.»مشاركت ارتباطات استةالزم«: دارد انساني اعالم

مي: افزايد در ادامه مي هم.كنيم ما در عصر ارتباطات زندگي تأثير كامل ارتباطات بر توسعه
و مشاهدات سازمان خوارباربر. اينك مشهود است كشاورزي ملل متحدو اساس تجربه

ميو ساير سازمان»فائو« تواند تأثير قابل ها، نقش ارتباطات در توسعه به حدي است كه
و ارزشمندي بر بسياري از طرح .)77: همان(هاي توسعه داشته باشد توجه

1. Facilitators. 
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 ) PRCA( ارتباطات مشاركتي
و ارتباطي است كه سعي)PRCA(ارتباطات مشاركتي ، يك رهيافت پژوهش مشاركتي

و كيفي، ضمن بهرههاي كم دارد با تلفيق روش و فنيي گيري از نظريات علمي
و مناسب  و تجارب مردم بومي منطقه، به اطالعات دقيق و تحليل كارگزاران توسعه

طبديا دست و تدوين يك برنامو به مةراحي هاي لفهؤواقعي بپردازد كه در شناسايي
و مورد نياز برنامه و راهبردهاي ارتباطي مؤثر در توسعه از مشاركت مردم ضروري ها

.كند استفاده مي
و پاي و نوشتن طرح ارتباطي بر مبناي فنونةاساس اين روش در توليد اطالعات
اسو ديداري، گفت و كار گروهي و ويسي،(توار است گو .)69: 1381نادري مهديي

و با كارگزارانو اعتقاد بر اين است كه گفت و تبادل نظر مردم روستايي با يكديگر گو
راةصحن)PRCA(رهيافت،به عبارتي؛دكريند توسعه را تسهيل خواهداتوسعه، فر ارتباط

و كارگزاران توسعه فراهم مي گران حاضر در صحنه سعي بازي. آورد براي مردم روستايي
به طوري كه مشابهت معني بين آنان به وجود؛كنند كه با يكديگر ارتباط كامل برقرار كنند مي
گران صحنه به طور افقي صورت ارتباطات بين كنش،بديهي است كه در اين صورت. آيد
مي. گيرد مي مت كسي درصدد تحميل عقايدش نيست، بلكه همه قابل آموزند تا ضمن احترام

وانديشي راجع به اهم مسائل، هم و مناسب كنند هاييحلراه. ها را بيابندحل ترين راه بهترين
.)7: 1383اسدي،(هاي موجود انطباق دارند كه كامالً با واقعيت

:يعني PRCAبه طور كلي
و ايده ترين پيام دريافت صادقانه.1 ها از مردم بر مبناي اصول ها، اطالعات، دانش

،ارتباطي
از.2  تشويق مردم به انديشيدن در مورد مسائل خود به جاي انتخاب تحميلي يكي
،هاحلراه

و قابليت.3 ،خود مردم روستايي از سويها تشخيص نيازها
هاي متعامل به منظور برقراري ارتباطات مؤثر، سازماندهي افراد روستايي در گروه.4

و طرح ي مورد نياز براي رفع مشكالت بر مبناي منابعها ريزي اقدام يافتن مشكالت
،يانيخود روستا از سويموجود

و انفعال.5 و خودجوشي به جاي تقليد، تحميل و(خالقيت، پشتكار نادري مهديي
.)70:1381،ويسي

 تحقيقةمروري بر پيشين
تما هم وانمندي اكنون در عصر همزيستي وسايل ارتباطي هستيم كه هر كدام از آنها داراي
يك هستنداي ويژه مياارتباطات را در جامعه ناكارةمنظوم،و حذف هر اين.سازد مد
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و صاحب هاي بين موضوع به اشكال گوناگون مورد توجه سازمان نظران المللي
مي است گرفتهقرار :دشوكه در ادامه به چند نمونه اشاره

در، ضرورت توجه به ارتباطات»برايدمك«يونسكو در گرازش سنتي در كشورهاي
را حال و وسايل ارتباطةتوسع«: است مطرح ساختهبدين شرح توسعه جمعي
و ارتباطاتةهاي پيشرفتيفنّاور  ارتباطي، نبايد از اهميتي كه وسايل ارتباط سنتي
هاي متعدد بين به طور قطع در موقعيت. فردي در تمام جوامع دارا هستند، بكاهدميان

و وسايل ارتباطات سنتي، همبستگيوسايل ارتباطي  سازي آميخته. هايي وجود دارد نوين
به اين دو گونه وسايل ارتباطي كه عناصر آنها مكمل يكديگرند، مي تواند منجر

به مخاطبان مورد ين ترتيب، وسايل ارتباط الكترونيك با توجهدب.دشوهاي جالبي تجربه
سنپوشش، به جاي آن »ندشوتي شوند، بايد مكمل آنها كه جانشين وسايل ارتباط

.)73ـ74: 1382فرقاني،(
و راديو همچون نظام واحدي عمل بر آن است كه تلويزيون، روزنامه»مانوئل كاستلز« ها
مي ها غالباً واقعه كنند كه در آنها روزنامه مي و تفسير آن اي را گزارش، شرح كنند، تلويزيون

و گوي راديويي فرصتي براميتري انتشار را در ميان مخاطبان وسيع و گفت تعامليدهد
و همچنين مناظره در شهروندان ميةبار هاي جانبدارانه از اين.كند مسائل مختلف را فراهم

را شوند، بلكه از يك سو حوزه گاه جايگزين يكديگر نمي ها، هيچ رسانه،منظر هاي مستقلي
و از جانب ديگر براي فعاليت خويش بر مي را نقش،گزينند و مكملي و كاركردهاي تازه ها

به شكي نيست كه رسانه.)66: 1384فرقاني،(كنند براي خود تعريف مي هاي چاپي يكبار
و گسترش آن بين مردم چالشي عظيم را تجربه كردند اما با  و تلويزيون هنگام ابداع راديو

كر امتيازات اين رسانهةهم .دندها، نشريات چاپي جايگاه خود را حفظ
و بيشتر اطالعات عرضه»سايبر«ةاز ياد نبريم كه عرص هنوز فاقد دانش است

ميةپس در عرص. كند مي كه تبديل اطالعات به دانش يك نوع كمبود به چشم خورد
مي روزنامه تبديل اطالعات به دانش،به عبارتي؛توانند آن را پر كنند هاي نوشتاري
مي عرصه نگاري سايبر نگاري نوشتاري را در مقابل روزنامه تواند روزنامه اي است كه

.)16: 1384جعفري،(نجات دهد 
يك رسانهةمجموعةشدهاي انجام پژوهش و نوين در ها را اعم از سنتي، جمعي

و  و نقشمي»سينرژيك«منظومه تعاملي رت آفريني آنها از هميشه نيرومند بيند كه اقتدار
ا و بيش آنشده است و توسعه بازز و يكديگر را از تحول كه با هم رقابت داشته باشند

و محافظ هم محسوب مي ،از سوي ديگر.)274: 1372معتمدنژاد،(شوند دارند، مكمل
و وسعت توزيع آن، عامل اصلي كندي يا تندي آهنگ تغييرات اجتماعي مقدار اطالعات

و در جايي كه حامل و ارتباطي است به هاي اطالعاتي وجود داشته باشد، اين كار تقريباً
مي سهولت امكان و افراد بسياري وجود.برندبها بهره توانند از اين پاسخ پذير خواهد بود

مي حامل . رود هاي ارتباطي موازي از هر جهت عامل مؤثري در راه ايجاد تغييرات به شمار
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و اطالعاتي موازي، دسترسي به حامل ست كه در آن واحد، افراد يك معنا بدينهاي ارتباطي
و و اطالعات مورد نياز خود را در ... اجتماع بتوانند از راديو، روزنامه، تلويزيون استفاده كنند

و موضوع خاصي به دست آورند مي،بنابراين؛مورد مسئله يك از آنجا كه افراد توانند از هر
و بازرسي مطالب حامل از اين حامل چند عامل گيرند، وجودبهره هاي ديگر ها براي كنترل

.)105: 1378آرام، سام( موازي بسيار سودمند است
و همكاران در پژوهش و تدوين الگوه«شاه ولي اي ارتباطات متناسب توليد بررسي

و از نقطه«ند كردنشان خاطر»مرودشت فارسةگندم در منطقپايدار  نظر ارتباطات
و تلويزيون مهم اطالع ميتري رساني، راديو وشون منبع اطالعاتي ساكنان منطقه محسوب د

هاي اين رسانه از سويشده گيري از خدمات ارائه كنند تا با بهره اكثر كشاورزان تالش مي
و فنّجمعي بر.كنندي مورد نياز خود را كسب، اطالعات اجتماعي، اقتصادي، سياسي عالوه

مي آن گندم و فعاليتبه منظور ارتقاء سطح،كنند كاران تالش هاي خود با مركز خدمات
و هوا، نحو كنندهاي تعاوني روستايي تعامل برقرار شركت ةو از آخرين وضعيت آب

و از نكات حائز اهميت اينكه،همچنين.ندشوهاي كشاورزي آگاه توزيع نهاده رايانه
كه به طوري؛اي دارند اي نيز در ميان مردم منطقه جايگاه ويژه هاي ماهواره گيرنده

و اطالع وري به عنوان دروازهاتوان از اين دو فنّ مي رساني در منطقه هاي جديد ارتباطات
و همكاران،(دكرياد  .)190: 1387شاه ولي

و همكاران در پژوهشي تحت عنوان يابي هاي رفتار اطالع بررسي انگاره«علي اسدي
كه به اين نتيجه رسيده»فرنگي كار كشاورزان گوجه هاي مختلف اورزان در حيطهكش: اند

اين رفتار كشاورزان در مبحث رفتار. كنند براي كسب اطالعات از منابع مختلفي استفاده مي
و اشاع اطالع ميةيابي تةتوان به مثاب اطالعات را ضمين روايي رفتاري عقاليي براي

و پااليش نتايج گرايي يا تكثر جانبهاطالعات بر مبناي چند بر رفتار اطالعگرايي اطالعاتي يابي
ين خصيصها رسيدن به اطمينان از مناسب بودن اطالعات نام نهاد برايمبناي وارسي متقابل 

در بيشتر در مواردي بروز مي كند كه چندين منبع اطالعاتي پيرامون يك موضوع
و فرد مي و مقايس دسترس است باةكوشد تا با كسب اطالعات از منابع مختلف آنها

بهيك و اعتبار باال دست يابد ديگر و همكاران،(اطالعاتي با روايي .)32: 1387اسدي
و عادل زارع در ارائ و منابع مدل اثربخشي كاربرد كانالةاحمد رضوانفر هاي ارتباطي

كه با هدف طراحي مدلي براي شناسايي GPSوريااطالعاتي مختلف در پذيرش فنّ
ا نقش انواع كانال و منابع طالعاتي در مراحل مختلف تصميم نوآوري در هاي ارتباطي

و به كارگيري فنّ شناور 135يابي از ديدگاه ناخدايان وري سيستم موقعيت مكاناپذيرش
و شش شهرسةصيادي در محدود آمد، به اين نتيجهدرءاسكله صيادي به اجرا12تان

:دست يافتند
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و سپس اول از همكاراةناخدايان براي كسب اطالعات در درجــ و صيادان ن
و آشنايان بيشترين استفاده را مي و دوستان و تلويزيون و استفاده از روزنامه برند

و ساير نشريات چاپي در درج ؛آخر اهميت قرار داردةجزوات
و تصميم،ةدر مرحلــ و ديگر صيادان، در مراحل ترغيب آگاهي، همكاران

و در مرحل و مروجان هاي ترين كانال ها از اثربخش كاتولوگ به كارگيري،ةكارشناسان
.ارتباطي از نظر ناخدايان شناخته شدند

 چارچوب نظري
 بخش ارتباطات سركوب كننده، ارتباطات رهايي

اصل. ارتباطات توسعه استةمحقق برزيلي از مشهورترين منتقدان در حيط»1پائولو فريره«
به منديهمردم در كنار عالق،ساين اسابر. گو قرار داردو اساسي تفكر او بر گفت شان

و عالق و انتقال انديشههدريافت پيام به همان ميزان نيازمند هاي خود به ديگران مند به انتشار
و اين بيان به منزل و در اين رويكرد، گفت. است طرح يك فراگرد ارتباطي مشاركتيةهستند

ف و فراگردهاي ارتباطي و گفتگو عامل دستيابي به آزادي است ازو اقد مشاركت گو به
و ارتباط واقعي هنگامي شكل،در اين رهيافت.شوند خود بيگانگي منجر مي تماس

و اعتماد دو طرف ارتباط توام باشد مي .)61: 1379زاده، رضوي(گيرد كه با همگرايي
و ادراكات مشترك افراد در مورد موضوع و مسائل مفهوم همگرايي معرف استنباط ها

به. استمؤثرترنهرچه همگرايي افراد بيشتر باشد، جريان ارتباط بين آنا.ن استمعي
يك»فريره«اعتقاد و باال به پايين معلومات از يك منبع معرفتي انتقال سويه، عمودي

تأثير مثبتنكنندگان انفعالي به هيچ وجه در رشد شخصيت آنا قدرتمند به دريافت
و به ايجاد خود نمي و توانا كردن افراد براي مشاركت در آگا گذارد هي مستقل، نگاه منتقدانه

و اين همان ارتباطات سركوب حل مسائل اجتماعي كمك نمي همينبر. كننده استكند
مي»آموزش ستمديدگان«نظام جديدي را تحت عنواناو،اساس كند كه بر مبناي طرح

گف. اصولي پنجگانه قرار دارد و جوهر اين اصول بر دووتروح و طرد تفاوت گو
و مشاركت در كو و خالقيت فرد بخش هاي رهاييششطرف ارتباط، اعتقاد به توانايي

و آزاد .)61: همان(كننده مبتني است ارتباطي
اي از فرهنگ را معرفي هاي اساسي، مفهوم مردم شناسانه براي تغيير نگرش»فريره«
و اصرار دارد كه مردم سازند مي خوةكند هاي به نظر او رسانه. دشان هستندفرهنگ

و نمايشنامه سرايي، آوازخوانيمحلي بومي، داستان ها وسايل اصلي در اين تالش ها
و جنبش آگاه وي.ندهستسازي فرهنگي ،ارتباطات توسعه) 1970(مطابق مدل پرنفوذ

كه وسيله مي،آن از سوياي است . توانند ابراز وجود كنند مردم عادي

1. Paulo Freire. 
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 ارتباطي كنشةنظري
به شكلي بازتر طرح»فرانكفورت«پرداز مكتب نظريه»هابرماس« از سوياين برداشت
هابرماس در تعبير خود از كنش ارتباطي يا عمل تفاهمي، ارتباط را عامل. شده است

و مبناي انديش ايجاد تفاهم معرفي مي و بدون اجبار اط تحريفخود را ارتبةكند نشده
و يادآمي قرار ميدهد و وري كند كه عقالنيت در كنش ارتباطي به ارتباط رها از سلطه

و فريره، روش به اعتبار انديشه.انجامد آزاد مي كه هاي هابرماس هاي ارتباطي يك طرفه
ند، با سد كردن قدرت خالقيت، ديالوگاي مستترهاي موضوعي يا فنّ آموزشةدر جوهر

كند بلكهي آنان كمك نميبه نوآوري فنّو بحث در ميان فراگيران بزرگسال، نه تنها
و عمل رهايي كنشنيازشان را به  ن هويت مستقل در آناةكه سازند(بخش ارتباطي

مي)ستا .)1374: 218 خاتون آبادي،( انگارد ناديده
، درصدد»نظرية كنش ارتباطي«و طرح»همگانيةگستر«هابرماس با به كارگيري مفهوم

يك تودهةعتبيين راه خروج از جام و براي همگاني يعني فضايةگستر. آمده استدست
و گفت درو بحث بهةبار گو و تعامل عقايد كه و رويدادها، تفسيرهاي شخصي مسائل

مي شكل ازةهابرماس گستر به زعم،شود گيري افكار عمومي منجر همگاني ميداني مستقل
).1381، بروجردي(دولت است 

 روش تحقيق
ترين ده كه از مهمشاز روش پيمايشي براي بررسي موضوع استفاده،قيقدر اين تح

و مزاياي اين روش قابليت تعميم نتايج به دست ويژگي .استآمده ها

 آماريةجامع
و كارشناسان ترويج، 415شامل،آماري اين تحقيقةجامع از 138نفر از مديران  نفر

و استانةكلي) كارشناس(گران تسهيل از.استبرداران استان خوزستان نفر از بهره 104ها
و كارشناسان ترويج، كارشناسان تسهيل(آنجا كه اين سه دسته و مديران گر دولتي

ميةگران عرصكنش) برداران بهره ند،شو ارتباطات مشاركتي در بخش كشاورزي محسوب
ونهاي آنا ديدگاهةد تا پژوهشگر با مقايسشارائهنشده به آناتنظيمةپرسشنام وجوه تشابه

.دكنجوو هاي ارتباطات مشاركتي را جست اختالف راهكارهاي مناسب براي تداوم فعاليت
و بررسي فعاليت هاي مختلف، به دليل انجام هاي مشاركتي در استان پس از مطالعه

و تحليل برايهاي مشاركتي در استان خوزستان، اين منطقه اكثر رهيافت تجزيه
و اقتصادي اگر.دشبرداران انتخاب بهرههاي فعاليت و اجتماعي چه مناسبات فرهنگي

هاي مشاركتي متفاوت است، اما به دليل مناطق مختلف كشور در روند انجام رهيافت
نظير آموزش از طريق مدرسه در مزرعه) ترويجي(هاي مشاركتي ماهيت فعاليتاينكه 

)FFS(ز، آبخيزداري مشاركتي، تسهيل وگري امور ميي... نان توان نتايج كسان است،
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از سوي.ها تعميم داد استانةبرداران در خوزستان را به كلي شده از عملكرد بهرهاخذ
و تسهيل،ديگر -استانةاز كلي) ترويج(گران دولتي تكميل پرسشنامه از سوي كارشناسان

و پوشش سراسري ايجاد خواهد كرد .ها اطمينان الزم را در جهت تعميم

 آوري اطالعات روش جمع
ها، ها، كتاب گويه يا عبارت كه از مقاله31تنظيم پرسشنامه با مطرح ساختنةدر زمين
ب ديدگاه و ازه هاي استادان با هفتخصوص مشاهدات پژوهشگر و بحث استان
مءاهاي مشاركتي بعد از اجر د، تأثير رهيافتشبرداران استخراج بهره هاي لفهؤبر

فرض ما اين است كه اين،بنابراين.اركتي مورد سنجش قرار گرفتارتباطات مش
و ارزيابي كنش گويه گران ارتباطات ها يا عبارات داراي قابليت الزم براي سنجش

بر.استمشاركتي در جامعه روستايي ايران  از خيلي»ليكرت«اساس مقياس اين عبارات
را يان خواسته شد تا ديدگاهگوو از پاسخ استدهشمخالف تا خيلي موافق تنظيم  هاي خود

ها قرار اي كه در طرفين گويه به هر يك از عبارات با توجه به پيوستار پنج درجه،نسبت
.كنندمشخص)�(با گذاشتن عالمت است گرفته

 مدل مفهومي تحقيق
و تمام مطالعات تحقيقي بر يك چارچوب مفهومي استوار است كه متغيرهاي مورد نظر

و پيمايشي نيازمند. كند روابط ميان آنها را مشخص مي از آنجا كه هر پژوهش ميداني
و روابط بين آنها در قالب ابزار تحليلي نقشه و مدلي مفهومي است كه متغيرها اي ذهني

در مناسب ترسيم شده ،قياين پژوهش نيز با در نظر گرفتن عوامل مؤثر بر تحق باشد،
و ارتباطات) به عنوان متغيرهاي مستقل(روستايي ايرانةارتباطات مشاركتي در جامع

.دش، مدل تحقيق طراحي)به عنوان متغير وابسته(مشاركتي
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م رانة روستايي ايران از ديدگاه كنشگثر بر تحقق ارتباطات مشاركتي در جامعؤعوامل
 ارتباطات مشاركتي

 ال تحقيقؤس
ماست از اين پرسش اصلي تحقيق عبارت ثر در ميزان به كارگيري ارتباطاتؤكه عوامل

و كارشناسان(روستاييةمشاركتي روستايي ايران از ديدگاه كنشگران توسع مديران
و بهرهترويج، تسهيل  ند؟اكدام) برداران گران دولتي

 هاي تحقيق فرضيه
اعم از پژوهشگر،(روستاييةگران با جامع ارتباط پذيري نقش انعطاف،رسد به نظر مي�

و .با ارتباطات مشاركتي رابطه وجود دارد1گريهاي تسهيل به نقش...) مروج، آموزشگر

1. Facilitator 

مدرسه در مزرعه

 رتباطات مشاركتيا

گووگفت

)هشيارسازي(سازي آگاه

 همدلي

 اعتمادسازي

 توانمندسازي

 خودشكوفايي

و تصميم تصميم  گيريسازي

درآمدزايي

و )مجالت روستايي(نشريات...)ارتباطات نوين اينترنت

و تلويزيون محلي(ارتباطات جمعيدانش بومي )راديو

و تحقيقگرانوجود تسهيل پيوند ترويج

اي علميبازديدهارتباطات سنتي

مشاركت زنان

هاي معتبر وابستهلفهؤم
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ازيبين استفاده از دانش بومي روستا،رسدمي نظربه� سوي يان همپاي دانش نوين كه
ميسهيلت .دار وجود دارد معنيةد با ارتباطات مشاركتي رابطشوگر ارائه
روستايي با ارتباطاتةهاي توسع فعاليتةبين مشاركت زنان در عرص،رسد به نظر مي�

.دار وجود دارد معنيةمشاركتي رابط
ميب� كتي با ارتباطات مشار»1ارتباطات سنتي«بين ميزان استفاده از وسايل،رسده نظر

. دار وجود دارد معنيةرابط
و(بين ميزان استفاده از وسايل ارتباطات نوين،رسد به نظر مي� با ارتباطات ...) اينترنت

. دار وجود دارد معنيةمشاركتي رابط
با) راديو، تلويزيون(بين ميزان استفاده از وسايل ارتباطات جمعي،رسد به نظر مي�

.دار وجود داردنيمعةارتباطات مشاركتي رابط
و مراكز ترويجي با ارتباطات مشاركتي رابط،رسد به نظر مي� ةبين پيوند مراكز پژوهشي

.دار وجود دارد معني
و(بين استفاده از نشريات،رسد به نظر مي� با ارتباطات مشاركتي ...) مجالت روستايي

. دار وجود دارد معنيةرابط

 مدل اكتشافي تحقيق
د ر آثار انديشمنداني كه ديدگاه آنان به عنوان چارچوب نظري اين تحقيق قرار با مطالعه

و نيز مشاهدات پژوهشگر در اجراي رهيافت هاي مشاركتي مناطق روستايي، گرفت
م به لفهؤارتباطات مشاركتي را داراي و مرحله هايي يافتيم كه به صورت يك فرايند

.شود مرحله به آن منتهي مي
رو اگر گفت و همدليا آغاز اين روند بدانيم، آگاهگو و پس از آن اعتمادسازي سازي

ميو سرانجام توانمندسازي حلقه) مشاركت( درشو هاي ديگر اين جريان محسوب د كه
و تصميم نهايت خودشكوفايي، تصميم و درآمدزايي نتيج سازي ؛ آن استةگيري

مي ارتباطات سنتي به گونه.1 و عقايد عمـومي جامعـهةشود كه بر پاي اي از ارتباطات اطالق باورها، تاريخ، فرهنگ
را،و در عين حالاست گرفتهشكل ميآنها و تقويت و چهـره غالببه طور. كند ترويج و بـه فردي چهـره اسـت

و محتوي نخبه و عوام ساخت .)74: 1382فرقاني،(گرا دارد گريز

و گو )مشاركت(همدليسازيتماداعسازيآگاهگفت

توانمندسازي

خودشكوفايي

و تصميمتصميم گيريسازي

درآمدزايي
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م،به عبارت ديگر اريف عملياتي ارتباطات مشاركتيتع،هاي فوق لفهؤهر كدام از
م گويه.ندشو محسوب مي هاي ارتباطات مشاركتي را مورد لفهؤهايي كه هر كدام از

.استدهند، به شرح زير بررسي قرار مي

مبندي عبارات بردسته هاي ارتباطات مشاركتيلفهؤاساس

 سازي آگاه
)هشيارسازي(

بردارانبهرهاز سويهاي غلطسنت«ميزان شكسته شدن-
و سيماي محلي برداران به برنامه ميزان گرايش بهره- و منابع طبيعي صدا  هاي مخصوص كشاورزي
 برداران به استفاده از اينترنت ميزان گرايش بهره-
 نشريات ترويجيةبرداران به مطالع ميزان گرايش بهره-
و برداران جهت حضور در نمايشگاه ميزان گرايش بهره- و بين جشنوارهها  المللي هاي استاني، ملي
و گردش ميزان گرايش بهره- و بازديدهاي علمي برداران  ها
و سيماي محلي بر فعاليت ميزان تأثيرگذاري برنامه-  برداران هاي بهره هاي كشاورزي صدا
بردارانهاي تحقيقاتي به بهرهميزان انتقال يافته-

 همدلي
و تفاهم بين- مردم محليميزان وفاق
 برداران بهره از سويميزان تمايل به كار گروهي-
برداران با يكديگرميزان افزايش توان ارتباطي بهره-

 اعتمادسازي
برداران نسبت به يكديگرميزان جلب اعتماد بهره-
 برداران به كارگزاران ترويج ميزان جلب اعتماد بهره-
و مورد اعتماد روستاييان(روستاميزان اثربخشي رهبران فكري در سطح- )افراد پيرو

 توانمندسازي
 خودشكوفايي

بردارانآموزشگران در تعامل با بهرهاز سويميزان فراگيري مطالب جديد-
و تصميم ميزان توان تصميم-  برداران گيري بهره سازي
 برداران بهره از سويميزان امكان افزايش خود اتكايي-
ت-  برداران با نهادهاي دولتي وان ارتباطي بهرهميزان افزايش
و توانايي-  بردراران هاي بالقوه بهره ميزان بالعفل شدن استعدادها
و سيماي محلي استان(هاي كشاورزيبرداران در بهبود كيفيت برنامههاي بهرهميزان تأثيرگذاري فعاليت- )صدا

 سازي تصميم
و
 گيري تصميم

و گذشتن از منافع فرديميزان گرايش بهره- برداران به منافع جمعي
 هاي اعتباري ها يا صندوق هايي نظير تعاوني برداران به ايجاد تشكل ميزان تمايل بهره-
 هاي جمعي در روستا گيري برداران از برگزاري جلسات مربوط به تصميم بهره ميزان استقبال-
 بردراران پذيري اجتماعي بهره ميزان مسئوليت-
 هاي آموزشي برداران از ارتباطات سنتي روستايي در فعاليت ميزان استفاده بهره-
پي-  برد اهدافميزان به كارگيري دانش بومي براي
 هاي مهم خانوادگي گيري ميزان سهيم بودن زنان روستايي در تصميم-
 هاي مهم مربوط به روستا گيري ميزان سهيم بودن زنان روستايي در تصميم-
ون مشاركت زنان در حوزهميزا- و فرهنگي روستا...هاي مختلف اجتماعي،

و افزايش درآمد روستاييان-درآمدزايي ميزان كاهش فقر
و گفت-گفتگو گوي روستاييان با يكديگر در مورد مسائل روستاوايجاد فضاي بحث

 آزمون روابط
ت مشاركتي مورد بررسي قرار گرفتهمتغيرهاي مستقل با ارتباطاةميزان رابط،در اين مرحله

و ضرايب همبستگيدهشطراحي)4(و)3(،)2(،)1(جداول،براي اين منظور. است اند
با لفهؤم .ده استشمحاسبه SPSSافزار متغير مستقل از طريق نرم8هاي ارتباطات مشاركتي

و گيرد كه بخواهيم درجمي ستگي در صورتي مورد استفاده قرارتحقيق همب ات همبستگي
و معلولي مورد در اين نوع پژوهش. روابط بين متغيرها را بررسي كنيم ها روابط علت

گيرد، فقط هدف آن است كه مشخص سازيم كدام متغير با كدام متغير بررسي قرار نمي
ب .)70: 1386رضا صفري شمالي،(طور نسبي در جهت مثبت يا منفي همگام استه ديگر،
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مضريب)1(جدول و هاي متغير لفهؤهمبستگي اسپيرمن دو به دو بين متغيرهاي مستقل
 نگاه كارشناسان وابسته از

متغير وابسته

متغير مستقل

گفت
و
گو

 آگاه
 سازي

اعتماد
 توانمندسازي همدلي سازي

سازيتصميم
و
گيريتصميم

 رآمدزاييد خودشكوفايي

** دانش بومي
298/0

**
373/0

**
351/0

**
493/0

**
452/0

**
374/0

**
318/0

**
237/0

** مشاركت زنان
311/0

**
533/0

**
495/0

**
526/0

**
522/0

**
608/0

**
427/0

**
386/0

** ارتباطات سنتي
242/0

**
312/0

**
300/0

**
382/0

**
338/0

**
272/0

**
240/0

**
126/0

** ارتباطات جمعي
231/0

**
503/0

**
349/0

**
302/0

**
318/0

**
346/0

**
508/0

**
126/0

** ارتباطات نوين
171/0

**
651/0

**
296/0

**
359/0

**
290/0

**
296/0

**
404/0

**
213/0

** نشريات
248/0

**
498/0

**
320/0

**
275/0

**
367/0

**
262/0

**
239/0

**
190/0

و پيوند تحقيق
ترويج

**
353/0

**
564/0

**
502/0

**
555/0

**
654/0

**
466/0

**
419/0

**
324/0

وبازديدها
علميهايگردش

**
169/0

**
576/0

**
338/0

**
266/0

**
311/0

**
208/0

**
222/0

**
165/0

مي)1(هاي مندرج در جدول داده سازد كه از ديدگاه كارشناسان بين مشخص
و نوين(اع ارتباطات متغيرهاي مستقل از جمله انو م) سنتي، جمعي هاي ارتباطات لفهؤبا

يا1مشاركتي در سطح  .دار وجود دارد معنيةدرصد اطمينان رابط99درصد

مه)2(جدول و از لفهؤمبستگي دو به دو بين متغيرهاي مستقل هاي ارتباطات مشاركتي
 گرانتسهيل ديدگاه

متغير وابسته

متغير مستقل
 توانمندسازي همدلي اعتمادسازي سازي آگاه گفتگو

سازيتصميم
و
گيريتصميم

 درآمدزايي خودشكوفايي

110/0 دانش بومي
ns 

**
473/0

**
388/0

**
535/0

**
489/0

**
398/0

**
349/0

**
314/0

** مشاركت زنان
253/0

**
577/0

**
550/0

**
591/0

**
494/0

**
607/0

**
357/0

**
378/0

 ارتباطات سنتي
**
340/0

**
440/0

**
508/0

**
460/0

**
491/0

**
385/0

**
312/0

114/0
ns 

** ارتباطات جمعي
401/0

**
792/0

**
553/0

**
503/0

**
491/0

**
400/0

**
806/0

**
216/0

132/0 ارتباطات نوين
ns 

**
656/0

**
384/0

**
440/0

**
384/0

**
329/0

**
439/0

108/0
ns 

 نشريات
**
426/0

**
720/0

**
574/0

**
520/0

**
517/0

**
485/0

**
412/0

151/0
ns 

و پيوند تحقيق
ترويج

126/0
ns 

115/0
ns 

197/0
ns 

**
284/0

**
233/0

**
329/0

**
298/0

083/0
ns 

و بازديدها
هاي علميگردش

**
471/0

**
825/0

**
592/0

**
480/0

**
560/0

**
500/0

**
545/0

**
184/0

يا1سطح **  درصد اطمينان99درصد

ns داريفاقد معني 
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مي)2(هاي مندرج در جدول داده به) دولتي(گران سازد كه از ديدگاه تسهيل مشخص
و گفتنهجز و درآمدزايي، ارتباطات نوينو مورد شامل دانش بومي گو، ارتباطات سنتي

و درآمدزايي، پيوند تحقيوو گفت) اينترنت( و درآمدزايي، نشريات و گو، ارتباطات نوين ق
و آگاهو ترويج با گفت و گو و درآمدزايي كه فاقد سازي دار هستند، معنيةرابطاعتمادسازي

يا1در ساير موارد در سطح  .دار وجود دارد معنيةدرصد اطمينان رابط99درصد

م)3(جدول و از هاي متغير وابسته لفهؤضريب همبستگي اسپيرمن بين متغيرهاي مستقل
نبردارا بهره نگاه

متغير وابسته

متغير مستقل
 توانمندسازي همدلي اعتمادسازي سازي آگاه گفتگو

سازيتصميم
و
گيريتصميم

 خودشكوفايي خودشكوفايي

** دانش بومي
260/0

**
260/0

**
479/0

**
470/0

**
532/0

**
396/0

**
316/0

**
341/0

04/0 مشاركت زنان
ns 

**
451/0

**
438/0

**
459/0

**
407/0

**
484/0

**
422/0

**
378/0

 ارتباطات سنتي
166/0
ns 

**
425/0

**
639/0

**
595/0

**
503/0

**
352/0

**
281/0

**
285/0

037/0 ارتباطات جمعي
ns 

**
841/0

**
524/0

**
541/0

**
549/0

**
416/0

**
749/0

**
427/0

 ارتباطات نوين
068/0
ns 

**
654/0

**
288/0

**
357/0

**
265/0

**
223/0

**
293/0

**
359/0

 نشريات
**
405/0

**
588/0

**
497/0

**
623/0

**
437/0

**
506/0

**
410/0

**
240/0

و پيوند تحقيق
ترويج

**
328/0

**
545/0

**
681/0

**
645/0

**
777/0

**
667/0

**
529/0

**
334/0

و بازديدها
هاي علميگردش

145/0
ns 

**
830/0

**
124/0

189/0
ns 

**
364/0

**
214/0

**
635/0

**
227/0

و گفت و گفتو شش مورد شامل مشاركت زنان گو، ارتباطاتو گو، ارتباطات سنتي
و گفت و گفتو جمعي و گردشو گو، ارتباطات نوين و گفت گو، بازديدها و هاي علمي

و گردش و بازديدها و همدلي گو دار هستند، در ساير موارد معنيةكه فاقد رابطهاي علمي
يا1در سطح  .دار وجود دارد معنيةدرصد اطمينان رابط99درصد

ميزان نتايج مشترك كنشگران ارتباطات مشاركتي روستايي بر حسب باالترين)4(جدول
 همبستگي

بردارانبهرهگرانتسهيلكارشناسان
و آگاه 841/0**792/0**503/0**سازيارتباطات جمعي

و خودشكوفايي 749/0**545/0**508/0**ارتباطات جمعي
و اعتمادسازي 639/0**577/0**523/0**ارتباطات سنتي

و آگاه 792/0**656/0**651/0**سازيارتباطات نوين
و آگاه 588/0**730/0**498/0**سازينشريات

و آگاه 588/0**720/0**498/0**سازيبازديدهاي علمي
و توانمندسازيپيوند پژوهش 777/0**232/0**654/0**ترويج

و خودشكوفايي 749/0**545/0**222/0**بازديدهاي علمي
و همدلي 623/0**520/0**275/0**نشريات
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بر كه با جمع)4(جدول و هاي همبستگي اساس باالترين ضريب بندي سه جدول پيشين
ميتدوين شده است،  و سازد كه در ميان سه گروه كارشناسان، تسهيل مشخص گران

تا1دار در سطح هاي معني برداران رابطه بهره و درصد اطمينان با باالترين ضريب99درصد
م و نشريات با هاي ارتباطات لفهؤهمبستگي به ارتباطات اعم از سنتي، جمعي، نوين

. مشاركتي اختصاص دارد

 گيري نتيجه
ه و مؤلفهنتايج هاي ارتباطات مشاركتي در اين تحقيق گوياي مبستگي متغيرهاي مستقل

و نوين با ارتباطات آن است كه باالترين همبستگي ها بين ارتباطات اعم از سنتي، جمعي
.مشاركتي وجود دارد

جويي نشانگر آن است كه هر يك از وسايل ارتباطي به منظور مشاركت)4( جدول
و ايجاد روستايي داراي ظرفيت منحصر به فرديةارتباطات مشاركتي در جامع شهروندان

و پيام حتي رسانه؛هستند هاي هاي جمعي نيز كه در عصر نوسازي محور اصلي ارتباط بود
و مركز به پيرامون در ميان اعضاي نظام اجتماعي ارسال  مورد نظر نخبگان را از باال به پايين

ميكردمي و مشاركتتواند با تغيير سيا، جويي مردم ست در جهت ارتباطات توسعه
اي براي ايجاد هاي جمعي توان بالقوه رسانه«: نويسدمي»بالمودي«چنانچه. آفرين باشد نقش
و بحث افقي الزم در درون جوامع به منظور اقدام جمعي براي تغيير شكلةجرق تفكر فردي

).48: 1،1991الب(»توانند فراهم آورند دادن به جهان محروم را مي
و و مسائل جامعه فراموش نكنيم كه ميزان آگاهي عمومي افراد از وضعيت

مي نقش گذار تواند در تقويت مشاركت اجتماعي اثر آفريني آنان براي رفع مشكالت
آگاه. در يك كار دسته جمعي استنزيرا آگاه ساختن مردم اساس مشاركت آنا؛باشد
و ايجاد مسئوليت دن براي ايجاد انگيزه، درككر و اعتنا به شخصيت افراد و احترام عمل

. گذار است بسيار اثرندر آنا
و بازديدهاي علمي از ديدگاه)4(در جدول ، ارتباطات جمعي، ارتباطات نوين، نشريات

و بهرهكارشناسان، تسهيل م برداران با آگاه گران هاي ارتباطات مشاركتي لفهؤسازي كه يكي از
در كنار آن ميزان همبستگي. روستايي همبستگي بااليي دارندةد، جامعوش محسوب مي

و بازديدهاي علمي با خودشكوفايي قابل توجه است .ارتباطات جمعي
و اگر خودشكوفايي را گشوده شدن مستمر ظرفيت هاي انساني بدانيم، بازديدهاي علمي

و نيز استفاده  از وسايل ارتباط جمعي شامل ارتباطات جمعي كه شامل ارتباطات ميان فردي
و ؛روستايي را افزايش دهدةانساني در جامعةشود، قادر است توسعمي... راديو، تلويزيون

و باز شدن ذهن با،زيرا با شكوفايي انديشه نوعي همدلي بين توليدكنندگان بخش كشاورزي

 
1. Bella 
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من كارشناسان به وجود مي اطق روستايي آيد كه به طور طبيعي ارتباطات مشاركتي را در
.دهد افزايش مي

اجتماعي است با ارتباطات سنتي همبستگي باالييةاعتماد كه مضمون اصلي سرماي
و اين موضوع نشانگر آن است كه ارتباطات ميان. دهد را به خود اختصاص مي فردي

و مي باالترين نقش را در اعتماد... رهبران فكري اگرچه.دهند سازي به خود اختصاص
ولي اين نكته حائز اهميت است استوار استگري تباطات مشاركتي بر تسهيلاساس ار

ميوقتي،كه گر را داشته به جاي آموزش نقش تسهيلاگر شوند، كارشناسان روانه روستا
و از طريق حوزه استعداد كشاورزانFFS(1(در مزرعه،هاي عمومي نظير مدرسه باشند

كهيپيشرواننكنار آناو توليدكنندگان را شكوفا سازند، در  از ميان خودشان هستند
و مرجعي براي عمل آنا وميمحسوبنمورد اعتماد سايرين اتكايي برايةنقط شوند

و توسعنگيري آنا تصميم ميةدر مورد كشاورزي بهتر در عين.روند پايدار به شمار
و ترويج با توانمند) روستايي(نشريات،حال و پيوند پژوهش سازي روستاييان با همدلي

و توانمنديهب؛داراي همبستگي زياد است هاي خصوص اگر اين نشريات بتوانند دستاوردها
و حوزهيروستا مي يان را كه در قالب مشاركت شود، هايي همچون مدرسه در مزرعه متجلي

د گرايش،از اين طريق.دنباشنهاي آنا نمايي از فعاليتتمامةو آيين هندانعكاس
ميتوليدكن و نه تنها با آن احساس بيگانگي ندارند، بلكه ندگان به نشريات افزايش يابد

.ندكناحساس همدلي مي

 پيشنهادها
و ايجاد زمينه براي گفت به منظور آگاه و ارتباطات مشاركتي در مناطقو سازي گو

:شود روستايي كشور پيشنهاد مي
و سيماي محلي در استان.1 و مناطق مختلف صدا ؛دشوكشور تقويت ها
؛و فراگير شوديانداز هاي مطبوعاتي در سطح مناطق روستايي راه كيوسك.2
و استفاده از اينترنت در سطح پايگاه.3 هاي ديجيتالي همراه با آموزش رايانه براي جوانان

و شاهكده در ايران پيشةتجرب(اندازي شود روستاها راه ؛)روي ما قرار دارد قرن آباد
و حمايت مسئوال.4 گمطبوعات محلي مورد تشويق بهو صفحهندرين قرار هايي از آنها

هاي گوناگون، معرفي هاي روستايي در عرصه موفقيت چهره. روستا اختصاص يابد
توليدكنندگانةهاي برجست گو با نمونهو روستا، گفتةهاي طبيعي براي توسع ظرفيت

و ؛دشوكه جا دارد در اين صفحات درج هايي است از جمله موضوع... روستايي
اغلب توليدكنندگان روستايي، از سويبا توجه به در اختيار داشتن تلفن همراه.5

،)كشاورزي(هاي علمي در جهت ترويج يافته) پيام كوتاه( SMSاستفاده از ظرفيت 

1. Farmer Field School. 
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و ارتباط دو مي آموزش ةتوان در جهت توسع سويه موضوعي قابل توجه است كه
؛تايي مورد استفاده قرار دادروس

و ساير محافل خانه گو نظير قهوهو هاي گفت در كنار موارد فوق، كانون.6 ها
كه. عمومي روستا داراي ظرفيتي مطلوب در جهت ارتباطات مشاركتي است در صورتي

هاي بحث را براي زنان روستايي نيز ايجاد كنيم، به تدريج بستري براي تبادل اين مكان
و انتقال تجربيات به وجود اطال مية، صداي جامعآيدميعات و روستايي پرطنين شود

مييجويي روستاحس مشاركت رو.دشو يان تقويت هايي نظير اندازي كانون راه،از اين
مي) فرهنگ(ترويجةهاي روستايي يا خان كتابخانه ؛دشوو گسترش آنها پيشنهاد

همغبا توجه به اينكه تعدادي از فار.7 در التحصيالن دانشگاهي روستايي اكنون
مخصوص آن روستا اندازي سايت يا وبالگ تهران يا شهرهاي بزرگ حضور دارند، با راه

و مسائل روستا مي و در كنار آن دستاوردها برو درج اخبار، اطالعات توان، عالوه
رويرساني ارتباطات مشاركتي ميان روستا اطالع و خارج ستا را فراگير يان در داخل

مي. ساخت و بين بديهي است كه اين تريبون ةدهندالمللي انعكاس تواند در سطح ملي
.صداي هر روستا باشد
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 منابع
ـ ارتباطي شيوه.)1383(اسدي، سعيد .43 مارةش،دهاتيةماهنام.هاي پژوهش مشاركتي
و شريفابوالقاسم اسدي، علي، هاي رفتار ارهبررسي انگ.)1387( شريفيمهنوش زاده

و توسعةمجل.1387سال فرنگي كار يابي كشاورزان گوجه اطالع ةتحقيقات اقتصاد
ش .1مارة كشاورزي ايران،

فصلنامة . هاي روابط در جامعة اطالعاتيشيوه). 1381(بروجردي علوي، مهدخت
و تحقيقاتي رسانه، سال سيزدهم، شمارة چهارم .مطالعاتي

در تحقيق درس.نگاري در عصر جهاني شدن روزنامه.)1384(جعفري، ابراهيم بازنگري
.نگاري معاصر روزنامه

و توسعهبه.)1384(،جان سرواس دكتر پيروزةترجم.سوي رويكرد جديد ارتباطات
.، سال شانزدهم64ةشمارةرسانةايزدي، فصلنام

و ارتباطات توسعه.)1374(احمد آبادي، سيد خاتون .ت سروشانتشارا.اي راديو
و توسع بنيان.)1384(خانيكي، هادي علومةفصلنام.ملي در ايرانةهاي مطالعات

.29و28 شمارة،)علوم ارتباطاتةنام ويژه(اجتماعي دانشگاه عالمه طباطبايي 
و و منابع مدل اثربخشي كانالةارائ.)1382(زارع عادل رضوانفر، احمد هاي ارتباطي

.مجموعه مقاالت دومين كنگره ملي ترويج.GPSاطالعاتي در پذيرش 
و توسعه، با نگاهي به نقش ارتباطات در.)1379(زاده، سيد نورالدين رضوي ارتباطات
.2ةشمار،رسانه، سال يازدهمةفصلنام.روستاييةتوسع

و جنبه بحثي درخصوص قابليت.)1385(زرنگار، حميدرضا هاي ارتباطي در عملكرد ها
و مقايسبرر.گرانتسهيل و ) PRA(دو رهيافت ارزيابي مشاركتي روستاييةسي

.240و 241ةشمار،جهادةارتباطات مشاركتي، ماهنام
و نقش آن در توسع بهره.)1376(اهللا آرام، عزتسام ةمندي روستاييان از مطبوعات

و توسعهةفصلنام. روستايي .1ة، شمار10سال،پژوهشي روستا
و توسعه روستايي.)1378(اهللا آرام، عزتسام پژوهشيـ علميةفصلنام.ارتباطات

و توسعه .4و3ةشمار،روستا
انتشارات شركت روابط.روابط عمومي در فضاي سايبر.)1388(فر، محمد سلطاني

و تبليغات هفت تبليغ .عمومي
و ديگران و آموزش كشاورزي بنيان.)1387(شاه ولي . هاي فلسفي ارتباطات در ترويج

.285ـ 286ةشمار،ترويجي جهادـ علميةدو ماهنام
و همكاران بررسي تدوين الگوهاي ارتباطات متناسب توليد پايدار.)1387(شاه ولي

و توسعةمجل.مرودشت فارسةگندم در منطق كشاورزي ايران،ةتحقيقات اقتصاد
.1ةشمار



و توسعة اجتماعيبرنامه 50  ريزي رفاه

و طات مشاركتي مدل جديد ارتبا.)1383(زماني مياندشتي ناصر شعبانعلي فمي، حسين
و صنعتةماهنام. روستاييةارتباطات براي توسع .52و51 مارةش،دام، كشت
ها رهيافت.)1383(زاده شريفابوالقاسمو بيگي علياميرحسين؛شعبانعلي فمي، حسين

و توسع و كشاورزي م.روستاييةو فنون مشاركت در ترويج ةسسه توسعؤانتشارات
.روستايي
و فرهنگ.راهنماي تدوين طرح تحقيق.)1386(لي، رضا صفري شما . انتشارات جامعه

و.درآمدي بر ارتباطات سنتي در ايران.)1382(فرقاني، محمد مهدي مركز مطالعات
.ها تحقيقات رسانه

و فنّا،)1384(فرقاني، محمدمهدي علومةفصلنام.اطالعاتيةوري در جامعتعامل سنت
.84و بهار83، زمستان28و29ةاجتماعي، شمار

.3مارةش،رسانهة فصلنام.روستاييةنقش ارتباطات در توسع.)1376(زاده، شاهين قريشي
و قلي محور،محوراي توسعه نهادهاي رسانه.)1385(روشندل اربطانيطاهر پور، آرين

و تبيين ارتباط بين سازگاري برنامهةتوسع ةهاي تلويزيوني شبك روستايي؛ بررسي
و توسع و توسعهةنامفصل.روستايي در استان اردبيلةاستاني شروستا .4 مارة،
و ايفاي نقش مثبت در توسع.)1376(كوروال وارقيس نادرةترجم.مشاركتيةتلويزيون

.3 مارةش،رسانهةداودي، فصلنام
ةمجموع.ارتباطات در ايرانةو توسعةارتباطات توسع.)1375(معتمدنژاد، كاظم

هاي توسعه، انتشارات قاالت كنفرانس كاربرد تحقيقات اجتماعي، اقتصادي در برنامهم
.دانشگاه عالمه طباطبايي

.انتشارات دانشگاه عالمه طباطبايي.وسايل ارتباط جمعي.)1372(معتمدنژاد، كاظم
و  كاربرد ارزيابي مشاركتي ارتباطات روستايي.)1381(ويسي هادي نادري، مهدي
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