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 خالصه

 
 ترویجی رویش از دیدگاه روستاییان انجام       -تحقیق حاضر با هدف ارزیابی محتوای مطلوب فصلنامه آموزشی        

این تحقیق از نوع پیمایشی است و جامعه آماری آن را روستاییان باسواد بخش مرکزی شهرستان                     .شده است 
 نفر با روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای با انتساب            150تشکیل می دهند که نمونه ای به حجم       خرم آباد  

داده های این تحقیق با    .متناسب از بین آنان انتخاب و اطالعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه گردآوری شده است               
نتایج حاصل  . تحلیل قرار گرفته است     در دو بخش توصیفی و تحلیلی مورد تجزیه و         spss10استفاده از نرم  افزار     

از بخش توصیفی نشان داد که بعضی از ویژگی های مجله همچون تمرکز بر هدف،بیان موضوع بصورت                        
ساده،ارایه محتوا بصورت منطقی،ارایه کالم با اطمینان،سازگاری با دیدگاه خوانندگان،استفاده از کلمات ساده و                

تطابق محتوا با سطح معلومات خوانندگان،انعکاس مسایل و مشکالت و           روان،صحیح و قابل اعتماد بودن مطالب،     
 از دیدگاه خوانندگان بیشترین امتیازات را بخود اختصاص           ،انعکاس واقعیات در اولویت بندی وضعیت موجود      

تنوع مطالب،سادگی ساختار جمالت،پرورش افکار روشن، داشتن        ویژگی های کاربردی بودن مطالب،   . داده بودند 
تناسب محتوا با هدف،توجه به نیازهای مخاطبین،داشتن تصویر در ارتباط با                   ،واضح درشت و      خطوط

موضوع،ارایه اطالعات بصورت کامل و رعایت اختصار در بیان کالم،  در اولویت بندی وضعیت مطلوب مجله                   
 این ویژگی ها    یعنی در طراحی مطلوب مجله توجه به رعایت           ،از نظر مخاطبان بیشترین امتیازات را گرفتند        

) آزمون ویل کاکسون (در بخش تحلیلی، آزمون مقایسه میانگین های وضعیت موجود و مطلوب            . ضرورت دارد 
نتایج تحلیل همبستگی نشان داد که متغیرهای سن و سطح          .ضرورت توجه جدی به این ویژگیها را قویاً تایید نمود         

بین نظرات مردان و زنان در ارتباط با ویژگی های           .رندتحصیالت با ارزیابی مجله هیچ گونه رابطه معنی داری ندا        
تنوع مطالب و توجه به نیازهای مخاطبان و همچنین بین نظرات پاسخگویانی که که شغل های متفاوت داشتند با                    

 .ویژگی های کاربردی بودن مطالب و تناسب محتوا با هدف تفاوت معنی داری وجود دارد
 

     .ترویجی-فصلنامه آموزشیمحتوای مطلوب، : واژه هاي كليدي

 
 مقدمه

انديشمندان عصر ارتباطات مثل مارشال مك لوهان، ديود           
نوميس براي ارتباطات به ويژه براي وسايل            رايزمن و آلفرد   

هاي جوامع انساني نقش      يارتباطي جمعي در جريان دگرگون       
بسيار مؤثر و تعيين كننده اي را قايل هستند و وسايل ارتباطي را            

 و اعتقاد دارند    ذكر مي كنند وامل بسيار مؤثر تغييرات بشر       از ع 
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كه فرهنگ و تمدن انساني در مراحل گوناگون تاريخي تحت              
 ).١( الشعاع وسايل ارتباطي بوده است

رسانه ها در گسترش دانش و آگاهي افراد نقش فوق العاده اي          
دارند و موجب ارتقاي سطح فرهنگ جوامع مي شوند و اين                

نگ عمدتاً سبب توسعه سياسي، اقتصادي و اجتماعي        ارتقاي فره 
از طرف ديگر   .  رشد و توسعه همه جانبه مي شود      بو نهايتاً موج  

وسايل ارتباط جمعي در برنامه هاي توسعه ملي به عنوان                 
شاخص هاي توسعه كشاورزي، آموزش، صنعت و بهداشت به             

 ).٧. (حساب مي آيند
شند كه نقش    مجالت يكي از وسايل ارتباط جمعي مي با         

مهمي در پيشرفت جوامع به عهده دارند، در اين راستا نقش               
مجالتي كه مخاطبين روستايي دارند، در ايجاد تحول و رشد              

.  جوامع و آموزش و ترويج آنها انكار ناپذير است              اين فرهنگي
مجالت روستايي مي توانند در مراحل آگاهي و عالقه در فرايند            

چنين مي توان از آنها براي اعالم       پذيرش بسيار مؤثر باشند، هم     
خبر، قدرداني، افزايش درك و آگاهي از ايده هاي جديد و ايجاد            

 ).٥(انگيزه و عالقه استفاده نمود 
 از طرف ديگر براي اينكه مجالت توسط مخاطبان اصلي             
خود مورد توجه قرار گيرند، بايستي متناسب با سليقه و نياز آنها            

  عقيده دارد ) ١٩٦٤(مطلب شرام    در تأييد اين      . تهيه گردد 
استفاده از رسانه هاي ارتباط جمعي براي رشد و توسعه بايد               
 محتواي رسانه ها از خواسته هاي مردم الهام و سرچشمه بگيرد            

زبان  بطور كلي مطلوبيت يك مجله را بايد عالوه بر موارد               ).٥(
 ، در محتواي آن     مخاطبين و شبكه توزيع     ،تصوير ،خط ،معيار

 ).٦( و كردجستج
 مطالب درون پيام     ": شده است محتوي پيام چنين تعريف      

هايي  شيوه و   كه بوسيله منبع براي بيان هدف انتخاب شده است        
را كه براي كنار هم قرار دادن محتواهاي گوناگون پيام خود                

آن دسته از پيام هايي كه محتوي آنها يكي         .)٣( كنند انتخاب مي 
جاذبه و اثر بخشي بيشتري بر       از شش موضوع زير باشد داراي        

اين شش موضوع كه به ارزش هاي            . روي مخاطبان است   
هم ،  مبتني بر نياز بودن     :محتوايي مشهور هستند، عبارتنداز    

، هماهنگ با بينش مخاطب بودن      ،  سطح دانش مخاطب بودن    
تحرير با  ،  مصور بودن ،  تازگي داشتن و همراه با نوآوري بودن        

 . خطوط درشت و روشن
بعضي از مهمترين ويژگيهاي      ) ۱۳۷۷(اغولبيك  حامدي  

مطلوب محتواي مجله را در ارايه منطقي مطالب، سازگاري با              
ديدگاه خوانندگان، توجه به نيازهاي همه مخاطبين و ارايه               

تمركز بر هدف، سادگي ساختار     . يافته هاي جديد مطرح مي كند   
ي در  جمالت، رعايت اختصار كالم و رعايت ترتيبات مكاني و زمان         

ارايه مطالب از جمله ويژگي هاي مطلوب ديگر يك مجله ذكر              
مي توان به ويژگيهاي مطلوب ديگري از قبيل          ).٤( شده است 

استفاده از كلمات ساده و مصطلح، پرورش افكار روشن در ذهن            
 ). ٧( خوانندگان و انعكاس واقعيات اشاره كرد

ناسب تحقيقي در زمينه ارزيابي محتواي م     ) ٢٠٠٠(گاناهال  
مجالت كشاورزي با تاكيد بر ِتئوري استفاده و خشنودي انجام            

وي در اين تحقيق به ويژگي هاي مهمي چون بيان            .داده است 
مطالب بصورت ساده و قابل فهم، ارايه كالم با اطمينان و صحيح            

 .ه استو قابل اعتماد بودن مطالب اشاره كرد
استفاده تحقيقي در كشور مكزيك در زمينه       ) ١٩٩٩( نويگال

نتايج تحقيق  .كشاورزان از رسانه هاي نوشتاري انجام داده است        
نشان داد كه ميزان استفاده اين كشاورزان از رسانه هاي نوشتاري          
با ويژگي هايي از قبيل تطابق محتوا با سطح معلومات                    
خوانندگان،انعكاس مسايل و مشكالت آنان و ارايه اطالعات              

در ) ٢٠٠٢(باالخره تايلور     و   ارتباط دارد     معني دار   بصورت   
تحقيقي در كشور سيرالئون نشان داد كه وجود تصوير در ارتباط           
با موضوع، تناسب محتوا با هدف، داشتن خطوط درشت و                 
روشن، تنوع مطالب و كاربردي بودن مطالب از عمده ترين                
ويژگي هايي هستند در مطلوبيت محتواي مجالت كشاورزي            

 . نقش بسزايي را ايفا مي كنند
با توجه به مطالب فوق الذكر در مجموع مي توان براي يك             

 خصيصه زير را بعنوان ويژگيهاي مطلوب يك          ۲۲مجله  حداقل  
تمركز برهدف،  :" اين ويژگي ها عبارتند از    .مجله آموزشي برشمرد  

پرورش افكار روشن در ذهن خوانندگان، استفاده از كلمات               
 كامل، رعايت    ساده، روان و مصطلح، ارايه اطالعات بصورت           

ترتيب مكاني و زماني در ارايه مطالب، ارايه كالم با اطمينان،               
ارايه محتوا بصورت منطقي، سادگي ساختار جمالت، داشتن            
تصوير در ارتباط با موضوع، رعايت اختصار در بيان كالم ،تحرير            
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مجله با خطوط درشت و روشن، توجه به نيازهاي مخاطبين،              
كاس واقعيات، انعكاس مسايل و         كاربردي بودن مطالب، انع      

مشكالت،صحيح و قابل اعتماد بودن مطالب،استفاده مجله از            
 سازگاري محتوي مجله با ديدگاه خوانندگان،       يافته هاي  جديد، 

تنوع مطالب،تمركز بر هدف و تطابق محتوا باسطح معلومات              
 ".خوانندگان و تناسب محتوا با هدف

کشور را  اكنين  با توجه به اينكه جمعيت زيادي از س             
 ، رساندن پيامهاي مفيد     کشاورزان و دامداران تشکيل مي دهند     

آموزشي و ترويجي به طرق گوناگون به آنها مي تواند توان و                
، سازمان جهاد کشاورزي استان لرستان     . مهارت آنها را باال ببرد     

 به  کشاورزان، فصلنامه اي جهت ارتقاي توان شناختي و مهارتي        
با توجه به   .  منتشر نموده است    ١٣۸۰ سال    از  را »رويش«نام  

لزوم  ،هزينه هاي هنگفتي كه صرف تهيه اين مجله مي گردد           
بررسي ويژگيهاي موجود و مطلوب مجله براي ارتقا و كيفيت آن           

نتايج اين   لذا اين تحقيق بدان پرداخته است و            .ضروري است 
 واستفاده  رويشتحقيق مي تواند نقش مهمي در بهبود مجله            

 . از آن داشته باشدکشاورزانر و مؤثرتر بيشت
 

 ها مواد و روش
از آنجايي كه هدف تحقيق تعيين محتواي مطلوب فصلنامه          
رويش از ديدگاه روستاييان شهرستان خرم آباد بود؛تحقيق از نوع         

 پيمايشي و ابزار جمع آوري اطالعات پرسشنامه، بوده          -توصيفي
ري موضوع با توجه    جهت تدوين پرسشنامه، ابتدا مباني نظ     .است

به منابع و مراجع مربوطه مورد مداقه قرار گرفت؛ سپس با در               
نظر گرفتن مطالعات و چارچوب نظري، پرسشنامه مقدماتي             

 آن و انجام     ٢ و پايايي  ١تهيه گرديد و پس از اطمينان از روايي         
 .اصالحات الزم، پرسشنامه نهايي طراحي گرديد

ز نظرات چند تن از       بمنظور بررسي روايي ابزار تحقيق، ا        
اعضاي هيات علمي رشته ترويج و آموزش كشاورزي استفاده             

 پرسشنامه توسط   ۴۰گرديد و جهت آزمون پايايي ابزار، تعداد          
روستاييان بخش مركزي شهرستان خرم آباد تكميل شد و               

كه نتيجتا براي تحقيق    ) α=۸۹/۰( كرونباخ آلفا محاسبه گرديد   
                                                                                    

1 . Validity 
2 . Reliability 

بمنظور تجزيه و تحليل       .حاضر ضريب پايايي مناسبي بود        
استفاده شد و    SPSS/winداده هاي جمع آوري شده از نرم افزار       

در آمار توصيفي از آماره هاي ميانگين، انحراف معيارو درصد و در           
از ضرايب همبستگي و آزمون ويل كاكسون بهره         آمار استنباطي 

جامعه آماري تحقيق حاضر را روستاييان باسواد            .گرفته شد 
ي بخش مركزي شهرستان خرم آباد تشكيل             هشت روستا  

حجم نمونه  .   نفر بودند      ۶۲۰۷كه در مجموع شامل       مي دهند
 نفر تعيين   ۱۳۲اين تحقيق  با استفاده از فرمول كوكران، تعداد           

گرديد كه براي اطمينان و دقت هر چه بيشتر و جلوگيري از                
اده  نفر افزايش د   ۱۵۰افت نمونه در عمليات ميداني اين تعداد به         

روش نمونه گيري تصادفي چند مرحله اي با انتساب متناسب        . شد
متغيرهاي پيش بين اين تحقيق عبارت بودند از جنسيت،           . بود

 ويژگي برشمرده   ٢٢ با توجه به     .سن ، شغل و ميزان تحصيالت      
ويژگي كه داراي ميانگين رتبه اي       دهبراي يك مجله مطلوب،      

 تحت عنوان     ودندباالتري نسبت به ديگر ويژگيهاي آن ب             
، كه در   فته شد  عمده مطلوب يك مجله در نظر گر         هاي ويژگي

اين . مطرح شدند  مالكبعنوان متغير    تحليل ضرايب همبستگي  
كاربردي بودن مطالب،تنوع مطالب،سادگي     :ده ويژگي عبارتند از   

ساختار جمالت،پرورش افكار روشن، داشتن خطوط درشت و            
 به نيازهاي مخاطبين،داشتن    توجه تناسب محتوا با هدف،    ،واضح

تصوير در ارتباط با موضوع،ارايه اطالعات بصورت كامل و رعايت           
 .اختصار در بيان كالم

سؤاالتي كه در اين تحقيق مد نظر بوده و تحقيق حاضر در              
 :صدد پاسخگويي به آنها بوده است عبارتند از 

مخاطبان نسبت به وضعيت موجود محتواي فصلنامه           -١
 ي چه ديدگاهي هستند؟رويش دارا

اولويت بندي وضعيت موجود ويژگيهاي محتواي              -٢
 فصلنامه رويش از ديدگاه مخاطبان چگونه است؟

مخاطبان نسبت به وضعيت مطلوب محتواي فصلنامه           -٣
 رويش چه ديدگاهي دارند؟

اولويت بندي وضعيت موجود ويژگيهاي محتواي              -٤
 ت؟فصلنامه رويش از ديدگاه مخاطبان چگونه اس

 آيا تفاوت معني داري بين وضعيت موجود و مطلوب              -٥
 محتواي فصلنامه وجود دارد؟
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 نتايج و بحث
 يتوصيفبخش 

در اين بخش ابتدا به ويژگيهاي فردي و حرفه اي جمعيت             
مورد مطالعه بطور مختصر اشاره گرديده و سپس وضعيت                
موجود و مطلوب ويژگيهاي محتواي مجله رويش توصيف شده           

 ويژگيها در دو وضعيت مذكور از ديدگاه مخاطبان            است و اين  
 .اولويت بندي شده اند

 ويژگيهاي فردي و حرفه اي جمعيت مورد مطالعه
كه ميانگين  بود  بررسي داده هاي جمع آوري شده نشانگر آن        

 سال  ۱۶كمترين آن   . سال مي باشد  ۳۴سن جمعيت مورد مطالعه     
 بودگويان مرد   جنس اكثر پاسخ  .  سال مي باشد  ۶۵و بيشترين آن    

-، اكثريت پاسخگويان به شغل كشاورزي        % ۷/۸۲با فراواني    
و كمترين آن نيز     % ۷/۴۰ با فراواني     داشتنددامداري مشغول    

 ط به افرادي بود كه داراي شغل دامداري بودند با فراواني             ومرب
 با  سطح تحصيالت اكثر پاسخگويان در سطح دبيرستان            .۳/۳%
به تحصيالت دانشگاهي   % ۲۶ني  و كمترين آن با فراوا     % ۷/۴۰

 . بودمربوط 
 وضعيت موجود

 ذكر  ۱وضعيت موجود ويژگي هاي مجله رويش در جدول           
همانطور كه جدول مزبور نشان مي دهد وضعيت           . شده است 

موجود برخي از ويژگيها در حد مناسب ولي برخي نيز در حد               
ويژگيهايي كه در حال حاضر از ديدگاه           .نامطلوب قرار دارند   

تمركز بر  : طبان از وضعيت مناسبي برخوردارند عبارتند از        مخا
هدف،بيان موضوع بصورت ساده،ارايه محتوا بصورت منطقي،ارايه       
كالم با اطمينان،سازگاري با ديدگاه خوانندگان،استفاده از              
كلمات ساده و روان،صحيح و قابل اعتماد بودن مطالب،تطابق            

 مسايل و مشكالت و     انعكاس محتوا با سطح معلومات خوانندگان،    
ويژگيهايي كه در اولويت آخر وضعيت موجود        . انعكاس واقعيات 

استفاده از يافته هاي جديد،رعايت      : قرار گرفته اند عبارتند از     
اختصار در بيان كالم،ارايه اطالعات بصورت كامل،داشتن تصوير         
در ارتباط با موضوع،توجه به نيازهاي مخاطبان،تناسب محتوا يا          

تن خطوط درشت و روشن،پرورش افكار روشن در            اهداف،داش
ذهن خوانندگان،سادگي ساختار جمالت،تنوع مطالب و كاربردي       

 .بودن مطالب

  نظر جمعيت مورد مطالعه در خصوصتوزيع فراواني - ۱جدول
  ويژگي هاي مجله رويشوضعيت موجود

انحراف معيار اولويت  ويژگي ميانگين
 تمركز بر هدف ۱۹/۴ ۸۷۲/۰ ۱
 بيان موضوع بصورت ساده ۹۸/۳ ۹۹۳/۰ ۲
 ارايه محتوا بصورت منطقي ۸۵/۳ ۱۳۷/۱ ۳
 ارايه كالم با اطمينان ۷۴/۳ ۱۲۴/۱ ۴
 سازگاري با ديدگاه خوانندگان ۷/۳ ۲۶۲/۱ ۵
 استفاده از كلمات ساده و روان ۶۸/۳ ۱۴۸/۱ ۶
 صحيح و قابل اعتماد بودن مطالب ۶۵/۳ ۲۳۱/۱ ۷
وا با سطح معلومات خوانندگانتطابق محت ۶۱/۳ ۱۵۷/۱ ۸
 انعكاس مسايل و مشكالت ۶۱/۳ ۱۸/۱ ۹
 انعكاس واقعيات ۶/۳ ۲۶۳/۱ ۱۰
 رعايت ترتيب مكاني و زماني ۵۵/۳ ۱۶۷/۱ ۱۱
 استفاده از يافته هاي جديد ۵۳/۳ ۱۷۹/۱ ۱۲
 رعايت اختصار در بيان كالم ۵۳/۳ ۲۴۶/۱ ۱۳
 ارايه اطالعات بصورت كامل ۴۵/۳ ۲۰۱/۱ ۱۴
 داشتن تصوير در ارتباط با موضوع ۴۲/۳ ۱۶۶/۱ ۱۵
 توجه به نيازهاي مخاطبان ۳۸۶/۳ ۳۳/۱ ۱۶
 تناسب محتوا با هدف ۳۸/۳ ۲۴/۱ ۱۷
 داشتن خطوط درشت و روشن ۲۴/۳ ۲۸۹/۱ ۱۸
 پرورش افكار روشن در ذهن خوانندگان ۲۲/۳ ۲۹۹/۱ ۱۹
 سادگي ساختار جمالت ۲/۳ ۱۶۴/۱ ۲۰
 طالبتنوع م ۱/۳ ۲۸/۱ ۲۱
 كاربردي بودن مطالب ۶۹/۲ ۲۵۸/۱ ۲۲

 
 وضعيت مطلوب 

 ۲وضعيت مطلوب ويژگيهاي مجله رويش در جدول                
همانگونه كه اين جدول نشان مي دهد اكثر        .مشخص شده است  

 گانه اين تحقيق در اولويت بندي ديدگاه مخاطبان        ۲۲ويژگيهاي  
  ترويجي برخوردار  -از اهميت ويژه اي براي يك مجله آموزشي        

كاربردي بودن  : ده ويژگي با اولويت باال عبارتند از          . هستند
مطالب،تنوع مطالب،سادگي ساختار جمالت،پرورش افكار روشن،      
داشتن خطوط درشت و روشن،تناسب محتوا با هدف،توجه به            
نيازهاي مخاطبين،داشتن تصوير در ارتباط با موضوع،ارايه              

بر اين  . كالماطالعات بصورت كامل و رعايت اختصار در بيان            
اساس ميتوان نتيجه گرفت كه دست اندركاران مجله رويش             
عالوه بر اينكه بايستي كاستيهايي كه در بخش مربوط به                  
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وضعيت موجود اشاره گرديد را مرتفع نمايند بلكه در تدوين               
مجله حتما به ويژگيهايي با اولويت باال توجه ويژه اي مبذول               

و متناسب با ديدگاه و نياز        دارند تا مجله با كيفيت مطلوبتر          
 .مخاطبان منتشر گردد

 
  وضعيت مطلوبنظر پاسخگويان در خصوص توزيع فراواني -۲جدول 

 ويژگي مجله رويش
انحراف معيار اولويت  ويژگي ميانگين
 كاربردي بودن مطالب ۸۵/۴ ۴۸۳/۰ ۱
 تنوع مطالب ۶۹/۴ ۴۷۶/۰ ۲
 سادگي ساختار جمالت ۶۴/۴ ۴۹۳/۰ ۳
 پرورش افكار روشن در ذهن خوانندگان ۶۲/۴ ۴۸۵/۰ ۴
 داشتن خطوط درشت و روشن ۵۹/۴ ۴۹۲/۰ ۵
 تناسب محتوا با هدف ۵۹/۴ ۵۰۶/۰ ۶
 توجه به نيازهاي مخاطبان ۵۸/۴ ۴۹۵/۰ ۷
 داشتن تصوير در ارتباط با موضوع ۵۸/۴ ۴۹۷/۰ ۸
 ارايه اطالعات بصورت كامل ۵۸/۴ ۵۴۶/۰ ۹
 در بيان كالمرعايت اختصار  ۵۸/۴ ۵۸۲/۰ ۱۰
 استفاده از يافته هاي جديد ۵۷/۴ ۴۹۶/۰ ۱۱
 رعايت ترتيب مكاني و زماني ۵۵/۴ ۴۹۸/۰ ۱۲
 انعكاس واقعيات ۵۴/۴ ۵۱۲/۰ ۱۳
 انعكاس مسايل و مشكالت ۵۴/۴ ۵۳۸/۰ ۱۴
 تطابق محتوا با سطح معلومات خوانندگان ۵۴/۴ ۵۵۹/۰ ۱۵
 لبصحيح و قابل اعتماد بودن مطا ۵۴/۴ ۵۷۲/۰ ۱۶
 استفاده از كلمات ساده و روان ۵۴/۴ ۵۸۳/۰ ۱۷
 سازگاري با ديدگاه خوانندگان ۵۴/۴ ۵۹۹/۰ ۱۸
 ارايه اطالعات با اطمينان ۵۲/۴ ۵۰۱/۰ ۱۹
 ارايه محتوا بصورت منطقي ۵۲/۴ ۵۱۴/۰ ۲۰
 بيان موضوع بصورت ساده ۵/۴ ۶۳۱/۰ ۲۱
 تمركز بر هدف ۴۹/۴ ۵۰۱/۰ ۲۲

 
 بخش تحليلي

 ابتدا تفاوت بين ميانگين وضعيت موجود و           در اين بخش   
مطلوب محتواي مجله بررسي شده است و سپس همبستگي             
بين متغيرهاي پيش بين جنسيت،  سن، شغل و سطح تحصيالت          

تحليل ) ويژگيهاي مطلوب اولويت دار   (مخاطبان با متغير مالك    
 .شده است

 تفاوت بين وضعيت موجود و مطلوب محتوا
 يك گروه بيشتر      مطالعه تحقيق   جمعيت مورد از آنجاكه    

  نظر كرده اند  راظها) موجود و مطلوب  (نبودند و در دو وضعيت       
ويل  بكار رفته در تحقيق           آزمون مقايسه ميانگين     ،بنابراين
 در دو وضعيت     ويژگي ٢٢براي اين منظور هر       . بود كاكسون

ه و دو گويه اي كه تفاوت            شدموجود و مطلوب مقايسه         
اين بود كه ويژگي مورد       بيانگر   داشتندمعني داري با همديگر     

نظر در حال حاضر از وضعيت مناسبي برخوردار نيست و فاصله             
معني داري با وضعيت مطلوب مورد نظر مخاطبان دارد و                 
دست اندركاران مجله، اين فاصله را بايد پر نمايند و در تهيه و               
تدوين مجله اين تفاوتها را مد نظر داشته باشند و براي رفع                 

 ٢٢ نشان مي دهد كه از بين         ۳جدول   .استي ها اقدام نمايند  ك
 تفاوت   ويژگي ١٠ وضعيت موجود و مطلوب      ، تنها     ويژگي

 : عبارتند از  ويژگيهااين. ديگر داشتندمعني داري با هم
 

 مقايسه وضع موجود و مطلوب محتوا -۳جدول 
 سطح معني داري Z گويه

 ۰۹/۰ ۴۵۹/۷ تمركز بر هدف
 ۰۶/۰ ۱۲۷/۵ ت ساده،روان،روشناستفاده از كلما

 ۰۸/۰ ۹۸۵/۵ ارايه محتوا بصورت منطقي
 ۰۳/۰* ۳۲/۵ ارايه اطالعات بطور كامل

 ۰۳/۰* ۱۰۴/۶ جمالتسادگي ساختار 
 ۰۴/۰* ۴۹۷/۷ تنوع مطالب

 ۰۷/۰ ۶۱۶/۷ سازگاري  با ديدگاه خوانندگان
 ۰۳/۰* ۲۷۱/۹  خوانندگانهايتوجه به نياز 

 ۰۸/۰ ۲۷۷/۷  معلومات خوانندگان سطحتطابق محتوا با
 ۰۳/۰* ۵۲۸/۶  كالم در بيانرعايت اختصار

 ۰۸/۰ ۹۸۴/۶ بيان موضوع بصورت ساده
 ۰۹/۰ ۷۴۸/۵ يه كالم با اطميناناار

 ۰۴/۰* ۷۴۸/۶  هدفتناسب محتوا با
 ۰۴/۰* ۹۴۳/۴ خوانندگان در پرورش افكار روشن

 ۰۸/۰ ۷۷۳/۷ استفاده از يافته هاي جديد
 ۰۹/۰ ۵۲۳/۵  ترتيب زماني ومكانيرعايت

 ۰۵/۰* ۳۴۲/۶ داشتن تصوير در ارتباط با موضوع
 ۰۳/۰* ۶۴۷/۶ استفاده از خطوط درشت و روشن

 ۰۲/۰* ۵۳۵/۸  مطالبكاربردي بودن
 ۰۷/۰ ۵۰۷/۸ انعكاس واقعيات

 ۰۸/۰ ۰۸۶/۸  مجلهمطالبصحيح و قابل اعتماد بودن 
 ۰۸/۰ ۱۶۷/۸ انعكاس مسايل و مشكاالت

    درصد ٥ معني داري در سطح *



 ١٣٨٤، سال ٣، شماره ٣٦مجله علوم كشاورزي ايران، جلد  ٦٦٤

 سن و تحصيالت مخاطبان با ويژگي هاي مجله متغيرهاي بين همبستگي نتايج -۴جدول 
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  مقايسه نظرات پاسخگويان بر حسب شغل آنان در خصوص ويژگي هاي مجله-٦جدول 
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ns ٢٢/٠ ns ١٦٨/٠ ns ١٩٤/٠ ns ٠٧٥/٠* ٠٤٥/٠* ٠٨/٠ ns ٢٧/٠ ns ٠٦/٠ ns٠٧٢/٠  شغل ٠٢٤/٠*

 
 ،سادگي ساختار جمالت،  كاربردي بودن مطالب،تنوع مطالب   

تناسب  ،واضحپرورش افكار روشن، داشتن خطوط درشت و            
توجه به نيازهاي مخاطبين،داشتن تصوير در          محتوا با هدف،   

ارايه اطالعات بصورت كامل و رعايت اختصار         ارتباط با موضوع،  
 .در بيان كالم
 در وضعيت هاي موجود و مطلوب       كه   ويژگي هاييدر مورد   

 مي توان استنباط نمود كه        نداشتند، ا هم تفاوت معني داري ب   
  .مجله تا حدودي اين موارد را رعايت مي كند

 معني دار  ۳ كه در جدول       ويژگيهايي شايان ذكر است كه    
 كه از ديد پاسخگويان بعنوان      هستند  همان ويژگي هايي      اندشده

 بودند كه اين امر تا        اولويت دار ذكر شده    ويژگي هاي مطلوب    
 جهت طراحي فصلنامه     هاه بر تائيد اين ويژگي     حدود زيادي گوا  
 . مي باشد رويشمطلوب روستايي
 تحليل همبستگي

بمنظور بررسي همبستگي بين متغيرهاي تحقيق، با توجه به             
اينكه مقياس سنجش نظرات جمعيت مورد مطالعه ترتيبي و             

 و  نسبتيبراي متغيرهاي سن و سطح تحصيالت به ترتيب              
تگي اسپيرمن استفاده گرديد و نتايج      ترتيبي بود از ضريب همبس    

متغيرهاي سن و تحصيالت با محتواي مطلوب       بيانگر آن بود كه     
 ). ٤جدول (مجله هيچگونه رابطه معني داري ندارند 

نتايج آزمون من وايت ني بيانگر آن بود كه بين نظرات                     
پاسخگويان مرد و زن و ويژگيهاي تنوع مطالب و توجه به                  

به عبارت ديگر   . وت معني داري وجود دارد   نيازهاي مخاطبان تفا  
اين دو ويژگي از لحاظ مطلوبيت از ديدگاه مردان و زنان با                  

نتايج نشان داد، در هر دو      . همديگر در سطح يكساني قرار ندارند     
 ). ٥جدول (ويژگي، مردان نظر مساعدتري نسبت به زنان داشته اند

ات نتايج آزمون كروسكال واليس نشان داد كه بين نظر                  
پاسخگويان با شغل هاي متفاوت و ويژگي هاي كاربردي بودن            
. مطالب و تناسب محتوا با هدف تفاوت معني داري وجود دارد            

يعني اين دو ويژگي از لحاظ مطلوبيت از ديدگاه پاسخگويان با             
نتايج نشان داد،   . شغل هاي مختلف در سطح يكساني قرار ندارند       

سبت به دو ويژگي       پاسخگوياني كه شغل زراعت داشتند ن          
بعد از آن گروه دامداران قرار      . فوق الذكر نظر مساعدتري داشتند   

 دامداري در مورد اين دو       –پاسخگويان با شغل زراعت     . داشتند
ويژگي نسبت به دو گروه مذكور نظرشان كمتر مساعد بود                

 ).٦جدول (
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 توصيه ها
بر اساس تجزيه و تحليل داده هاي جمع آوري شده و نتايج            

جهت بهبود وضعيت اين     اصل از تحقيق اينك پيشنهادهايي       ح
 :ارايه مي گردد مجله 
 با در نظر    ي آن  محتوا ،رويش مجله    و تدوين   طراحي  در -۱
كاربردي بودن مطالب،تنوع مطالب،سادگي      " ويژگي هاي گرفتن

ساختار جمالت،پرورش افكار روشن، داشتن خطوط درشت و            
نيازهاي مخاطبين،داشتن  روشن،تناسب محتوا با هدف،توجه به       

تصوير در ارتباط با موضوع،ارايه اطالعات بصورت كامل و رعايت           
 .تنظيم و ارايه گردد" اختصار در بيان كالم

  نيازهاي واقعي   براي تحقق    فصلنامه    و تدوين  طراحي در   ـ  ٢
 

 .صورت بگيردمخاطبان دقيقاً نيازسنجي 
 آنها در   ـ مشاركت دادن روستائيان يا حداقل نمايندگان        ٣

 .مورد تاكيد قرار مي گيرد فصلنامه و تدوينطراحي 
ـ استفاده از كارشناسان، آموزشگران، مروجان و همچنين         ٤

 نظرات و تجارب افراد مطلع و صاحب نظر در اين              از بهره گيري
 .مي باشد ي برخوردار خاصي اهميت از استرا

ـ هر چند وقت يكبار به ارزشيابي كل محتوا از ديدگاه                ٥
خاطبان و عوامل دست اندركار مجله پرداخته شود و تا حد               م

امكان نظرات همسو و موافق با همديگر تقويت و در مورد                  
مسايلي كه اختالف نظر وجود دارد با بررسي هاي دقيق تر و               

 .گماشته شودعلمي تر به حل مسأله همت 

 مراجع مورد استفاده
مركز انتشارات علمي دانشگاه    : ترجمه نجف بيگي و صراف زاده، تهران      . ت به جهان سوم   انتقال تكنولوژي اطالعا  . ١٣٧٥. ماستور، ويليا  .١

 .۸۲ص ،آزاد اسالمي
بررسي چگونگي تاثير مسايل ارتباط جمعي در افزايش اطالعات و آگاهي هاي روستائيان و نقش آن در                  . ١٣٧٤. لبيك، ع وحامدي اغ  .٢

 .تهرانتوسعه روستايي، پايان نامه كارشناسي ارشد دانشگاه 
 .١٤ پلي كپي دانشگاه تهران، ص .ارتباطات. ١٣٨٠. رضوانفر، ا .٣
  ۵۲،صانتشارات اطالعات: تهران. جامعه شناسي ارتباطات . ١٣٦٨. ساروخاني، ب .٤
 انتشارات  .مد چيذري، تهران  حترجمه م . انتقال تكنولوژي از محققان به بهره برداران      . ١٣٧٤. چ گوين اليونبرگر، اف هربرت و پال        .٥

 .۲۱۱صگاه تربيت مدرس، دانش
پايان نامه كارشناسي ارشد   .  استان خوزستان از مجله ماهيگيران       نبررسي عوامل موثر بر استفاده صيادا       . ١٣٨٠. محمد زاده، س   .٦

 .٢دانشگاه تهران، ص 
 .٢٦، ص ٣٧٥شماره : سروش. توسعه ارتباطات و توسعه ايران. ١٣٧١. د نژاد، كتمعم .٧

8. Galino, G. 1990. Communication media used by farmers in the central region of Zacatecas / Mexico, 
turrialba. Ph. D. Degree dissertation. Southern Illinois University.  

9. Ganahl, R. 2000. Magazine readership and Credibility: an Application of media use and gratification 
theory. Ph. D. Degree dissertation. University of Missouri.  

10. Taylor, D. 2002. Application of the used and dependency model of mass communication. Ph. D. degree 
dissertation. Kentstate University.  

 



٦٦٦ Iranian, J. Agric. Sci. Vol. 36, No. 3, 2005 

Content Evaluation of Educational-Extension Quarterly 
“Rooyesh” from Khorramabad Rural Peoples’ 

Point of View 
 

F. LASHGARARA1 ANA A.ASADI2 

1, Ph. D. Scholar, Islamic Azad University – Campus of Science & Research  
2, Assistant Professor, University College of Agriculture & Natural Resources, 

University of Tehran - Karaj 
Accepted Sep. 29, 2004 

 
SUMMARY 

 
The objective in this research is to evaluate content suitability (appropriation) of 

education-extensional quarterly “Rooyesh” from rural peoples’ point of view. The 
research was carried out in the general framework of a survey research with the 
population being taken from the literate rural people in central provincial city of 
Khorram Abad, from whom 150 were sampled through multistage random sampling 
procedure. Data were collected through a questionnaire and were analyzed using SPSS 
10. The results in the descriptive part indicated that some characteristics such as 
concentration on aim, simple topic, reasonable content presentation, confidence in 
speech, compatibility of content with readers’ awareness, using simple and fluent 
vocabulary proper and trustable topics, content compatibility with readers’ points of 
view, readily reflection of problem in their due priorities, attain maximum scores from 
readers points of views. Some factors such as practically of topics, topic diversity, 
simple sentence structure, clarity of vision encouragement, bold and bright printings, 
compatibility between content and goal, pictures in close relation with topics, presenting 
intact information brevity in speech attained maximum scores from readers’ points of 
view and as far as publications suitability (appropriateness) and priorities are concerned. 
This means that it is necessary to consider these points in proper design of the journal. 
In the analytical part, means comparison test (Willcoxson Test) of the existing proper 
conditions confirmed the necessity serious consideration of these factors. The results of 
correlation analysis indicated that there is no significant correlation between variables’ 
age as well as educational level with evaluation Journal. There is a significant difference 
between men and women’s views in relation to topic diversity as well as needs of 
readers, and also there is a significant difference between readers while different jobs in 
relation to applicability (practicality) of topics, as well as compatibility between content 
and goal. 
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