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در ایرانو آموزش کشاورزيتخصصی علوم ترویجمقاالتمحتوايتحلیل
)1392-1388(

1و هاجر افتخاري، زهرا دقیقی ماسوله*صادق اللهیاريمحمد

)22/4/1394؛ پذیرش: 6/10/1393: (دریافت

چکیده
هاي کلیدي توسعه علمی جوامع و یکی از شاخصرسانی و ارتباطات علمی مد در راستاي اطالعآتخصصی ابزاري کار-مجالت علمی

سطح کیفی و جبران کمبودهاي اران امر را به سمت ارتقاذگهاي گوناگون علمی، سیاستدر حوزهبررسی محتوایی این مجالتباشند. می
هاي ان طی سالدر ایرکشاورزيو آموزشمقاالت تخصصی علوم ترویجهدف مطالعه حاضر، تحلیل محتوايدهد.پژوهشی، سوق می

از وزارت علوم، پژوهشی-علمیداراي رتبه نشریهششمقاله منتشر شده در 781ود. در این مطالعه توصیفی، محتواي ب1392-1388
جنس و سطح تحصیالت نویسندگان، هایی چون تعداد مقاالت منتشره،یردر این پژوهش متغمورد بررسی قرار گرفت. تحقیقات و فناوري

قرار گرفت. بررسیمورد هاي موضوعیو حوزهافزارهاي آماريها و نرم، آزمونهادادهآوري گیري و جمعو روش تحقیق، روش نمونهپارادایم 
ExcelوSPSSافزارهاي آماري توصیفی نظیر توزیع فراوانی، درصد فراوانی و میانگین و نرمهايهبا استفاده از آمارهادادهتجزیه و تحلیل 

بیشترین استناد بودند و 19991ه شده و داراي نویسنده نگاشت2168عنوان مقاله منتخب توسط 781ها نشان دادنتایج بررسید. انجام ش
براساس .باشددرصد انتشار مقاالت ترویجی مربوط به دو نشریه پژوهش مدیریت و آموزش کشاورزي و علوم ترویج و آموزش کشاورزي می

هاي تحقیق استفاده شده در مقاالت بودند، همچنین روش آماري ترین روشصیفی همبستگی و پیمایشی رایجروش تحقیق تونتایج، دو
گرایش موضوعی مقاالت با توجه به عنوان، ترین روش آماري مرسوم در مقاالت چاپ شده بود. نیز به عنوان متداولگانهرگرسیون چند

حیطه موضوعی نظام ترویج در زیرمجموعه موضوعی قرارگرفت که18طه اصلی و ها و متن مقاالت در قالب سه حیچکیده، کلیدواژه
کشاورزي بیشترین سهم را در زمینه موضوعات سه گانه به خود اختصاص داده است.

.پژوهشی- علمیهاي، نشریهکشاورزيو آموزش: تحلیل محتوا، علوم ترویجکلیديهايهواژ

، دانشگاه آزاد اسالمیباشگاه پژوهشگران جوان و نخبگاناعضايرشت، واحد دانشگاه آزاد اسالمیدانشیار گروه مدیریت کشاورزي،به ترتیب-1
رشت، ایران.رشت، واحد 

allahyari@iaurasht.ac.irمسئول مکاتبات، پست الکترونیکی: -*
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مقدمه
وهـا معیـار ازکنـونی دنیـاي درطورعـام بـه مطبوعـات 

آیند. میحساباجتماعی به-فرهنگیتوسعههايشاخص
درکنـار کـه نامنـد مـی یافتـه توسـعه راايجامعـه امـروزه 
ملی،خالصناتولیدنظیرجمعیتیاقتصادي وهايشاخص
بـه زنـدگی،  امیـد نرخانرژي،وفوالدتولیدسرانه،درآمد
جنسـی وسـنی سـاخت ولـد، وزادومیرومرگمیزان

یـا بـه  اطالعـات وآمـوزش هاي دیگر،شاخصوجمعیت
در اجتمـاعی یدانـای میزانواطالعاتعنصردیگرعبارتی

ايجامعـه چنـین درتردیـد بـدون باشـد. برجسـته آن
ايوسـیله و تخصصـی علمینشریاتویژهبهومطبوعات

اطالعـات وهادادهتولیدچنینهموانباشتتوزیع،براي
جانبههمهپیشرفتویشکوفایجهت گسترش،درعلمی

زکـی،  (دارد اساسـی وحیـاتی نقشروزافزونطوربهآن،
کارآمـد هـاي ابزارازیکیعنوانبهعلمیمجالت).1385
نظـام یکوروداصلیهايمشخصهازیکیرسانی واطالع

دروشـوند مـی تلقـی یـافتگی دوره توسـعه بـه اجتماعی
سـطح دراطالعـات پیچیـده تبـادل  بکهشـ بهدهیشکل
طـور بـه ایـن منـابع  برخوردارنـد. ايویـژه نقشازجهان

نمـایش  تعبیـري بـه وعلمـی حیـات ازنمـوداري معمول
شـمار بـه جامعـه آنعلمـی حیـات قلـب ضرباندهنده

الحوائجی باب).1392کرمی، زراعتکار و عالیشیانروند (می
مقاله بـه  "نویسندخدا میبه نقل از ده) 1389(رادو یزدیان

اي که در مورد موضوعی خـاص نویسـند و غالبـا در    نوشته
منتشرمقاالت."شودروزنامه یا مجله چاپ کنند، گفته می

کوتاهبودن،تازهخاطربهفنیوتخصصیمجالتدرشده
بـه نویسـنده تفکـر نتـایج انتقـال سـرعت بودن مطالـب، 

هايتحلیلو تازه،بکرمطالبارائهبودن،ترارزانخواننده،
وچـاپ فنـی، وعلمـی پیچیدهموضوعاتازدقیقبسیار

آخـرین معرفـی تـر، آسـان تـر، دسترسـی  سـریع توزیـع 
باالخره تنـوع وفناهلهايبررسیوهاانتقادها،پژوهش
براياغلبتر،سهلبیانوزبانگاهوارائهشکلومطالب

نیـز پـژوهش نظرزاوداردجذابیت بیشتريپژوهشگران
ـ داربیشـتري کـاربرد علمـی هـاي کتـاب بـه نسـبت  د ن

هـاي مختلـف کشــاورزي و   رشـد گــرایش ).1390نـوعی،  (
منابع طبیعـی بـه عنـوان یـک رشـته علمـی تحـت تـأثیر         

هـاي  ها پژوهشباشد که از میان آنهاي متعددي میمتغیر
علمی نقش قابل توجهی در تولید دانـش و حـل مشـکالت    

گیـر  ارند. مجالت علمی با وجود پرهزینـه و وقـت  موجود د
هـاي  تولید، نقش حیاتی در انتشـار دسـتاورد  فرآیندبودن 

هـاي دانشـگاهی ایفـا    ژه در نهـاد یـ وههاي علمی، بـ پژوهش
,Malek Mohammadiنمایند (می -علمیمجالت). 2008

کهاندعلمیارتباطاتبرقراريهايکانالازیکیتخصصی
ــانازاســتفادهبــا وپژوهشــگرانعلمــی،ویــژهزب

وتـرین جدیـد ازراعلمـی هـاي فعالیـت انـدرکاران دست
نظرونمودهآگاهپژوهشوعلمیهايدستاوردترینمعتبر

کـارکرد ونقـش هـا آنبـودن ادواريوانتشـار سرعتبه
بـه وکننـد میایفاءعلمیرسانیاطالعفراینددرايویژه

محسـوب علمـی یافتگیسعهتوهايشاخصازیکیعنوان
مرتبط، دردانشبخشیعمقموجباتهمچنینشوند.می

ــاخه ــیش ــوزهآنتخصص ــراهمح ــیرا ف ــد م کنن
).1393رودپشتی و همکاران، رهنماي(

با توجه به اهمیت و نقش حیاتی مجالت علمی در توسـعه  
مطالعاتی که به طور اختصاصی به نبودجانبه جوامع و همه

باشند، موزش کشاورزي در ایران پرداخته مجالت ترویج و آ
Content(ییاین تحقیق با هدف تحلیل محتـوا  Analysis(
کشـاورزي کـه در ایـران    در مجالت تخصصی علوم تـرویج  

تـا پراکنـدگی   گردیـد جـرا شـوند، طراحـی و ا  منتشر مـی 
موضوعی مقاالت منتشر شـده مشـخص و برمبنـاي نتـایج     

کمتـر کـار شـده را    هـاي موضـوعی   توان مقالهتحقیق، می
تقویت نمود و از تکـراري شـدن بـیش از حـد مباحـث در      

دسـتی در  ها جلوگیري کـرد و بـا ایجـاد یـک    برخی مقوله
ها، محتواي علمی نشـریات را بـاال بـرد و بـدین     چاپ مقاله

ترتیب نویسندگاه و پژوهشگران را وادار بـه روي آوردن بـه   
ن الگـوي  موضوعات نو و کمتر پرداخته شده نمود. همچنـی 

ان و ســایر یــابی، الگــوي همکــاري گروهــی نویســندگداده
گیرند.و مورد بحث قرار میشناساییمباحث نیز

وري به خصوص در عرصـه  از آنجا که افزایش کارایی و بهره
ــو فعالیــت هــاي هــا و آمــوزشتولیــدات کشــاورزي در پرت

،هدف اصلی ترویج کشـاورزي باشد، پذیر میترویجی امکان
انش و اطالعات به روز به کشاورزان، به منظور آگاه انتقال د

هـاي  گیـري ها  و تصمیمها و فناوريساختن آنان از فرصت
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رتــنـان در مســیر کشـاورزي مطلــوب  آبهتـر و ســوق دادن  
Andesron؛ 1392رنجبـر و کرمـی،   (باشـد می & Feder,

هـاي  تواند به عملکـرد بهتـر سـازمان   که این امر می)2004
مجالت تخصصی علـوم تـرویج   ر منجر گردد. مذکومربوطه

و هــا (دولتــی و آزاد) شــاورزي در ایــران توســط دانشــگاهک
هــا  ماننــد جهــاد سســات آموزشــی و برخــی وزارتخانــهمؤ

کشاورزي، کار، تعاون و رفـاه اجتمـاعی و انجمـن تـرویج و     
شوند.تر منتشر میآموزش کشاورزي به صورت تخصصی

توسـعه درآنپـذیر ناکاراننقشوعلمیتولیداتاهمیت
هـاي کشـور بسـیاري از کـه اسـت انـدازه بـدان تاپایدار

راخـود هـاي ملـی  سرمایهازعظیمیحجمدنیاپیشرفته
نماینـد. مـی مؤسسـات پژوهشـی  وپژوهشتوسعهصرف
علمـی هايفعالیتعموم بهگرایشافزایشاین،برعالوه

ازننشـا شـوند، علمـی مـی  اطالعـات تولیـد بهمنجرکه
دارد.هاکشورو پیشرفتتوسعهدرعلمیاطالعاتاهمیت

میالديهفتاددههدر"سنجیعلم"نامبهايرشتهایجاد
). 1390نکته است (بذرافشان و مصطفوي، همینمؤیدنیز

سیاسـی  وفرهنگیاقتصادي،توسعههمانندعلمیتوسعه
نـه نموتـر. مرتبـه بلندوترپیچیدهالبتهاستشدنیامري
ژاپـن وآلمانباورانهناوچشمگیرتوسعهوآن رشدعینی
توسـعه خـود، بطندرکهاستدومجهانیاز جنگپس

بـه طبیعتـا امـر ایـن .اسـت داشتههمراهبهعلمی را نیز
و ریـزي برنامـه بـا همـراه بلکـه نشـده خود حاصلخودي
)، 1393ی و عملی بوده است (رادفر، هاي اجرایسازيزمینه
ناخت و ارزیابی وضعیت پژوهشی امري ضروري براي لذا ش
هـاي آمـوزش عـالی و    گـذاران عرصـه  ریزان سیاسـت برنامه

هـاي بررسـی   مـدترین شـیوه  یکـی از کارآ ست. تحقیقاتی ا
سـنجی فاده از مطالعـات علـم  وضعیت کلی پـژوهش، اسـت  

)Scientometrics(کاربردمواردترینرایجازیکیکهاست
پژوهشـگران و  علمـی هـاي فعالیـت ارزیـابی سـنجی، علم

-علمـی گـذاران سیاستاجراییحوزهکهباشدمینشریات
زمـانی و همکـاران،   مختلف اسـت ( هايکشوردرپژوهشی

سـنجی در  علـم ).1388بالـه، میرحسینی و جلیلی؛ 1387
گیري علم است و به زبان سـاده  لغت به معناي دانش اندازه

ریـزي و  منظـور برنامـه  هاي کمی علـم بـه   به مطالعه جنبه
گذاري تحقیقـاتی یـا اقتصـادي در امـر تحقیقـات      سیاست

شود. المللی اطالق مییا بینفردي، گروهی، سازمانی، ملی 
هـاي برگرفتـه و   سـنجی، شـاخص  در اغلب مطالعـات علـم  

لـف،  یـر مؤ استنتاج شده از محاسبه و شـمارش چهـار متغ  
ر و همکاران، گردد (عصاانتشار، ارجاع و استناد استفاده می

1388.(
، در پژوهشی با عنوان )1390خالخیلی (زمانی و عزیزي

هاي اطالعاتی: مورد جایگاه مجالت علمی کشور در پایگاه"
به بررسی "مطالعه نشریات کشاورزي و منابع طبیعی

تعداد و وضعیت نمایه شدن مجالت علمی ایران در رشته 
SCIعاتی هاي اطالکشاورزي و منابع طبیعی در پایگاه

)Science Citation Indexاز مؤ ( سسهISI)Information

Sciences Institute(وCAB Abstract از سازمان
)FAO)Food and Agriculture Organizationالمللی بین

زها پرداختند.  همچنین اها و ناشران آنبندي رشتهو رتبه
ایران که ISCهاي اطالعاتی داخل کشور، پایگاهپایگاه

رسانی علوم و فناوري اطالعات اي اطالعتوسط مرکز منطقه
شود و پایگاه اطالعاتی جمهوري اسالمی ایران اداره می

SID)Islamic World Science Citation Center( جهاد
34دانشگاهی انتخاب شدند. نتایج نشان داد که تعداد 

درصد) در 65/59مجله کشاورزي و منابع طبیعی ایران (
درصد) در 79/15مجله (9، تعداد CABالمللی پایگاه بین

ایران ISCدرصد) در پایگاه 19/77مجله (ISI ،44پایگاه 
جهاد SIDدرصد) در پایگاه 68/73مجله (42و 

شوند. همچنین پس از مجالتی که به دانشگاهی نمایه می
گیرند، رشته طور جامع تمام یا چند رشته را دربرمی

ی و امتیاز ترین رتبه از لحاظ درجه علمگیاهپزشکی باال
ر بررسی نمایه شدن را به خود اختصاص داده است. د

سسات وزارت جهاد کشاورزي مجله توسط مؤ26ناشران، 
شوند.هاي علمی منتشر میمجله انجمن12و 

تحلیل"در مقاله )، 1392کرمی (زراعتکار و عالیشیان
هرمزگانپزشکیمجلهمحتواییواستنادي

مقاله منتشر شده در مجله 211د تعدا"1389-1385
زیه و تحلیل هاي پژوهش مورد تجمورد نظر را طی سال

در این پژوهش تعداد، هاي مورد بررسی قرار دادند. شاخص
و وابستگی سازمانی نویسندگان وجنسسطح تحصیالت،

نتایج نشان تعداد استناد به مجالت و سایر منابع بودند. 



)1388-1392تحلیل محتواي مقاالت تخصصی علوم ترویج و آموزش کشاورزي در ایران (

232

بوط به مجالت بوده و کتب و داد که بیشترین استنادات مر
90هاي بعدي قرار دارند و بیش از سایر منابع در رتبه

درصد مقاالت به صورت گروهی تألیف شدند. از میان 
نویسندگان مسئول مقاالت بیشترین فراوانی از لحاظ 
جنس به مردان و از لحاظ سمت دانشگاهی به استادیاران 

پایینوآمدروزمنابعازمحدوداستفادهاختصاص یافت و 
ترین نقاط الکترونیکی، مهممنابعازاستفادهمیزانبودن

ضعف مقاالت مورد مطالعه بودند.
فصلنامهمقاالتبررسی"در مقاله )1390نوعی (

ت رشواحداسالمیآزاددانشگاهجغرافیاییاندازچشم
مقاله پرداخت.110به بررسی تعداد ")89-1385(

ان، وابستگی سازمانی و جنس آنان، ترین نویسندگکارپر
ترین نشریات و نویسندگان از استنادتعداد استنادات، پر

هاي مورد مطالعه در این پژوهش بود. براساس شاخص
هاي پژوهش مقاالت با دو نویسنده، نویسندگان مرد یافته

با رتبه استادیاري، منابع فارسی از میان استنادات و نشریه 
از میان نشریات مورد استناد بیشترین تحقیقات جغرافیایی

اند. فراوانی را به خود اختصاص داده
هاي محتواي نشریه"اي تحت عنوان تحلیل در مقاله

هاي پژوهشی در حوزه موضوعی اقتصاد در سال-علمی
)،1390آشتیانی و الریجانی (رشیدي"1385-1389
پژوهشی-مقاله مربوط به هفت فصلنامه علمی994تعداد 

در حوزه اقتصاد را از لحاظ جنس، مقطع تحصیلی، میزان 
مشارکت نویسندگان و گرایشات موضوعی مورد تجزیه و 
تحلیل قرار دادند. طبق نتایج تحقیق اکثریت نویسندگان 
مرد و داراي مدرك تحصیلی دکتري بودند. در این تحقیق 

گروه گنجانده زیر113موضوع کلی و 17مقاالت در 
وع اقتصاد مالی بیشترین فراوانی را به خود شدند که موض
اختصاص داد. 

مقاله 2691تعداد ) در پژوهش خود2008(محمديملک
منتشر شده در تمامی نشریات کشاورزي و منابع طبیعی 

هايرا براساس حیطه1905-2003هاي ایران طی سال
موضوعی هايحوزهموضوعی مورد بررسی قرار داد. وي 

ي، ترویج و آموزش کشاورزي، کشاورزي و اقتصاد کشاورز
طب دامداري،صنایع غذایی، مکانیزاسیون کشاورزي،

جنگل، زراعت،باغبانی، محیط زیست، شیالت، گیاهی، 

آبیاري، علوم خاك و صنعت چوب و کاغذ را براي مرتع، 
درصد 81ها نشان داد که مقاالت مشخص نمود. بررسی

رصد در زمینه منابع د19مقاالت در زمینه کشاورزي و 
درصد مقاالت از نوع کمی و 95بیش از طبیعی بودند.

بر اساس تنها در حدود پنج درصد مقاالت کیفی بودند.
هاي موضوعی بر تعداد مقاالت نتایج تحلیل واریانس، حوزه

هاي در زمینه حوزهانتشار یافته تأثیر معناداري دارد و 
درصد 68/31با موضوعی مباحث زراعت و اصالح نباتاب 

ترین تعداد مقاالت و مباحث ترویج و آموزش کشاورزي باال
ترین تعداد مقاالت را به خود اختصاص دادند. پایین

دونالد و ،در پژوهشی با استفاده از روش تحلیل محتوا
Donaldجی (ان & Ng, به بررسی نقاط ضعف و ) 2014

ت قوت مقاالت نشریات مشاوره و روانشناسی در ایاال
اند، که از روش تحلیل محتوا استفاده نمودهمتحده آمریکا 

53پرداختند. بدین منظور 1980- 2011هاي طی سال
ACAمقاله از مجالت انتشار یافته توسط دو انجمن 

)American Counseling Association( وAPA

)American Psychological Association( مورد مطالعه
صد در47اس نتایج به دست آمده، سبر اقرار گرفتند. 

درصد مربوط به 53و APAمقاالت مربوط به مجالت 
درصد این مقاالت داراي دو نویسنده 89و ACAمجالت 

یا بیشتر بودند. همچنین نتایج نشان داد، روند استفاده از 
تحلیل محتوا در هر دو زمینه مشاوره و روانشناسی به طور 

ارائه توصیف کامل و شفاف از یکسان روبه افزایش است و 
هاي مورد استفاده در مقاالت به عنوان ها و تکنیکروش

نقطه قوت شناسایی گردید.
Alias(آلیاس و همکاران et al., )، به بررسی روند و 2013

محتواي مقاالت انتشار یافته در زمینه وب در هفت مجله 
بر اساس تکنیک 2005-2012هاي انتخاب شده طی سال

لیل محتوا پرداختند. نتایج نشان داد که اکثر مقاالت تح
مورد مطالعه از نظر روش تحقیق از نوع کمی و توصیفی 

هاي موضوعی، مبحث اطالعات در بودند و از نظر حوزه
آموزش و پرورش را مورد توجه قرار دادند.

از:بودعبارت شپژوههدف کلی 
صصیزمینه تخمقاالت منتشر شده در محتواییبررسی 

؛1388- 1392هاي ترویج و آموزش کشاورزي طی سال
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درنظر گرفته به شرح زیر نیزوهشژپاختصاصیاهداف
:شدند

منتشر شده در شش االت مقتعداد توزیع فراوانی بررسی 
طی پژوهشی ترویج و آموزش کشاورزي -نشریه علمی

؛1388-1392هاي سال
و جتوزیع فراوانی مقاالت تخصصی علوم ترویبررسی 

، جنس و رتبه علمیبه لحاظ تعدادآموزش کشاورزي
هاي نویسندگان در نشریات انتخابی طی سال

؛1392-1388
و توزیع فراوانی  مقاالت تخصصی علوم ترویجبررسی 

گیري و ، نمونههاي تحقیقبه لحاظ روشآموزش کشاورزي
مورد استفاده در نشریات نیازهاي موردگردآوري داده

؛1388- 1392هاي نتخابی طی سالا
تخصصی علوم ترویج به لحاظ توزیع فراوانی  مقاالت 

آماري مورد استفاده در نشریات افزارهايها و نرمروش
؛1388- 1392هاي انتخابی طی سال

هاي موضوعی مقاالت تخصصی علوم توزیع فراوانی حیطه
؛1388- 1392هاي ترویج در نشریات انتخابی طی سال

فراوانی  مقاالت تخصصی علوم ترویج به لحاظ تعداد توزیع
.1388- 1392هاي استناد در نشریات انتخابی طی سال

روش پژوهش
با بوده و و توصیفیپژوهش حاضر از نوع تحقیقات کیفی

مجالت علمی تخصصی ترویجدر موجود هايدادهاستفاده از 
تجزیه وبه منظور است.انجام گرفتهو آموزش کشاورزي

اصلیتحلیل محتوا به عنوان روشتکنیک از هادادهتحلیل
در قرن نوزدهم میالدي تکنیک است. شده تحقیق استفاده 

براي نخستین بار براي تجزیه و تحلیل مجالت تحلیل محتوا 
ي ها مورد استفاده قرار گرفت. امروزه این روش داراو روزنامه

ناسی، ات، جامعه شاي طوالنی در علوم ارتباطسابقه
طی چند دهه باشد وروانشناسی، مدیریت و کسب و کار می

اخیر به وفور مورد استفاده محققین قرار گرفته است. این 
شود یل اسناد شناخته میتکنیک به عنوان روش تجزیه و تحل

دهد تا به آزمون نظري مسائل به منظور ق اجازه میبه محقو
Eloبپردارد (موجودافزایش درك از اطالعات & Kyngs,

همانطور که اشاره شد در این تحقیق از تکنیک ). 2007
تحلیل محتوا به منظور بررسی مجالت تخصصی علوم ترویج 

هاي تحقیق استفاده گردید. تحلیل محتوا یکی از انواع روش
مند ارتباطات میان است که به منظور تجزیه و تحلیل نظام

بسیاري از محققین گیرد.منابع موجود مورد استفاده قرار می
این روش را براي بررسی روند تولیدات علمی و شناسایی 

اند هاي توسعه در مفاهیم و موضوعات خاص بکار گرفتهالگو
)Lu & Nepal, امکانروش،امتیازات اینجملهاز).2009

داشتننگهشیوه دوراینبارزخصوصیتوآنانجامعملی
تحقیقنتایجها ازعصبتوشخصینظرهاياعمالازبسیاري

دیدهتا حديهاروشسایردررودمیاحتمالکهاست
موجود،هايبه محدودیتتوجهباتوانمیهمچنینشود.
قهنویه و (نمود و تهیهانتخابرااطالعاتیمنابعترینمدکارآ

حلیل محتواي تولیدات علمی و ت).1390همکاران، 
وع مطالب منتشر شده در بندي موضوعی و شناخت ندسته

و آسان به اطالعات، تخصصی براي دسترسی سریعنشریات
باشد. همچنین، در میان سنجی حائز اهمیت میدر حوزه علم

محققان علمی این توافق وجود دارد که براي پیشرفت دانش 
شناسی و علم سنجی براي علمی، انجام تحقیقات کتاب
اتی که ممکن است هاي تحقیقبررسی وضعیت دانش و شکاف

هاي تولید دانش جدید، ضروري وجود داشته باشد و فرصت
آبادي و ؛ رضایی شریف1390خالخیلی، است (زمانی و عزیزي

یکظاهريهايویژگیتحلیل محتوا،در).1388همکاران، 
برداشت ازعینی (مستقلشکلبهرا) ...ومکالمه(متن،پیام

و کمیمعین، قواعدقطب(برمندنظامومحقق)شخصی
تکنیکیمنزلهبهمحتواکنند. تحلیلمیآماري) توصیف

گوناگون هايشاخهشد.رایجبیستمقرندرعمدتاعلمی
علومشناسی،جامعهارتباطات،همچوناجتماعیعلوم

کاربهخودهايدر پژوهشراآنروانشناسیوسیاسی
محتوايیلتحلروشدوبهمعموالمحتواتحلیلگرفتند. 

طرحبراساسبایدپژوهشگروشودمیتقسیمکیفیوکمی
بهروالومحتواتحلیلازاستفادهنوعبهتوجهباوموضوع

بتواندتاببردسودروشنوعدواینازمطالعهدرآنکارگیري
گزینددوريروشدومیانکاربردابهامودرگمیسراز

ژوهش ترکیبی از هر دو در این پ).1390(ایمان و نوشادي، 
طیف کمی و کیفی تحلیل محتوا مورد استفاده قرار گرفته 

در مقاالت منتشر شده تمامی ،جامعه آماري پژوهشاست.
1392تا 1388از سال کشاورزي و آموزش زمینه ترویج 



)1388-1392تحلیل محتواي مقاالت تخصصی علوم ترویج و آموزش کشاورزي در ایران (

234

از گروه نشریات تخصصی علوم نشریهعنوان پنجباشد که می
از وزارت علوم، ترویج و آموزش کشاورزي داراي رتبه 

نشریهپنجگیرد. از این میان میرا در برتحقیقات و فناوري
دانشگاه آزاد منتشره هاي ترویج و آموزش کشاورزيپژوهش

، پژوهش مدیریت تهراناسالمی واحد علوم و تحقیقات
سسه آموزش عالی علمی مؤمنتشره درآموزش کشاورزي

منتشره در عهکاربردي وزارت جهاد کشاورزي، روستا و توس
از علوم ترویج و آموزش کشاورزيوجهاد کشاورزيوزارت 

به زبان فارسی و انجمن ترویج و آموزش کشاورزيانتشارات 
کشاورزيمدیریت و توسعهعنوان نشریهیک تنها 

)International Journal of Agricultural Management

and Development)IJAMAD( واحد دانشگاه آزاد اسالمی
همچنین نشریه تحقیقات باشد. رشت به زبان انگلیسی می

از ،دانشگاه تهرانمنتشره دراقتصاد و توسعه کشاورزي ایران
به علت است کهگروه نشریات تخصصی اقتصاد کشاورزي

و آموزشتعدد انتشار مقاالت مرتبط با حیطه ترویج
،ترویجعلوم صصی عنوان نشریه تخپنجدر کنار ،زيکشاور

الزم به ذکر است که نشریه تعاون و مورد بررسی قرار گرفت. 
با عنوان تعاون به چاپ رسیده 1390کشاورزي تا پایان سال 

است و مقاالت چاپ شده در قالب موضوعاتی پیرامون 
هاي صنعتی، شهري و در کل مباحثی جداي از تعاونی

سالباشند و تنها در دوهاي کشاورزي میکشاورزي و تعاونی
صرفا به مباحث کشاورزي پرداخته است و از آنجا 92و 91

د از یگنجپژوهش نمیورد نظر در اینکه در بازه زمانی م
همچنین دوره انتشار تمامی جامعه آماري حذف شده است. 

تعداد کل باشد. مجالت مورد بررسی به صورت فصلنامه می
ین هاي مورد نظر پژوهش در امقاالت انتشار یافته طی سال

209مقاله بوده است که از این میان 990نشریهعنوان هفت
موضوعات غیرمرتبط با زمینه تخصصی ترویج داراي مقاله که 
(به عنوان مثال موضوعات اقتصادي، زراعی و غیره)کشاورزي

مقاله مورد 781تعداد بودند، کنار گذاشته شده و در کل 
بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

بحثها و افتهی
توزیع فراوانی تعداد مقاالت چاپ شده در نشریات مورد 

مطالعه
عناوین،لحاظبهحاضرپژوهشدرآمارىجامعهاطالعات

مقاالت تخصصی مقاالت منتشر شده و فراوانی کلتوزیع
مشخص شده است.1جدول درکشاورزي،و آموزش ترویج 

رد بررسی، نشریه موشششود در همانطور که مالحظه می
1388- 1392هاي طی سالترویجیمقالهعنوان 781

و بودهمیدانی پژوهشیها همگی آنمنتشر شده است که 
مدیریت و المللیبینتنها یک عنوان مقاله مروري در نشریه

.چاپ شده بودنویسندگان آمریکاییتوسط ، کشاورزيتوسعه
طی ،"تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزي ایران"نشریه 

عنوان مقاله و در زمینه 303نظر در کل هاي مدسال
عنوان مقاله منتشر 214کشاورزي و آموزشتخصصی ترویج

نموده و در هر دو حوزه رتبه اول را از نظر تعداد مقاالت به 
نشریه دواز مجموع شش نشریه، خود اختصاص داده است. 

رزي و علوم ترویج و آموزشپژوهش مدیریت آموزش کشاو
د را در حوزه علوم ترویج به چاپ ، تمامی مقاالت خوکشاورزي

هاي ترویج و آموزش ). نشریه پژوهشدرصد100اند (رسانده
در رتبه دوم و نشریهدرصد8/87کشاورزي با کسب نرخ 

تحقیقات اقتصاد و ) رتبه سوم ودرصد3/77روستا و توسعه (
تبه در ردرصد6/70توسعه کشاورزي ایران با کسب نرخ 

مدیریت و توسعهالمللی . نشریه بینگرفتقرار چهارم
از مقاالت خود را در حوزه علوم ترویچ درصد7/42کشاورزي 

را به خود آخرجایگاه در این زمینه به چاپ رسانده و
. اختصاص داد

شش )Impact Factor(ضریب تأثیر1همچنین در جدول 
علوم جهاننشریه براساس آخرین گزارش پایگاه استنادي

. ضریب تأثیر نشریات بر اساس آورده شده است) ISC(اسالم
باشد: صورت کسر تعداد استناد به مقاالت دو فاکتور می

نشریه و مخرج کسر تعداد کل مقاالت آن نشریه در یک بازه 
هاي سنجش زمانی مشخص. این ضریب، یکی از شاخص

,Garfield(اشدبسطح علمی در نشریات می در این ). 2005
نشریه علوم ترویج و آموزش کشاورزي باالترین مقدارزمینه،

)202/0IF =( .را به خود اختصاص داده است
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توزیع فراوانی تعداد، جنس و رتبه علمی نویسندگان
نویسـنده بـراي   2168بر اساس نتایج به دست آمده مجموعـا  

انـد.  عنوان مقالـه مـورد مطالعـه همکـاري داشـته     781تألیف 
زان مشـارکت نویسـندگان بـر حسـب جنسـیت، حـاکی از      می

درصــد) نســبت بــه زنــان 3/77مشــارکت بیشــتر مــردان (
درصد) بوده است.7/22(

کـه اسـت نشـان داده علمـی تحقیقـات نتـایج امـروزه 
سـرعت ونگـري جـامع دقـت، ازگروهـی، هـاي پـژوهش 

علمـی  اسـت و ایـن امـر سـبب ارتقـاي     برخورداربیشتري
). بـر اسـاس   1390(همـایی و همکـاران،   گرددمقاالت می

، از 2جــدول ، بــر اســاسنتــایج حاصــله در ایــن پــژوهش
مقالـه  719عنوان مقاله مورد مطالعه، تعـداد  781مجموع 

عنوان مقاله بـه صـورت   62حاصل مشارکت گروهی و تنها 
اند و میانگین تعداد نویسندگان مقاالت انفرادي تألیف شده

باشد.اي هر مقاله مینفر به از78/2برابر با 

)1388-1392پژوهش (هايطی سالمورد مطالعهبررسی کمی نشریات-1جدول 
عنوان نشریه

ثیر
ب تأ

ضری

ها و مقاالت انتشار یافته در هر سالتعداد شماره
13881389139013911392
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125/04324324324324321601405/87هاي ترویج و آموزش کشاورزيپژوهش
073/0428428431433440160160100پژوهش مدیریت آموزش کشاورزي

202/02162152162182188383100علوم ترویج و آموزش کشاورزي 
111/04334374394374351811403/77روستا و توسعه 

064/04644534604684583032146/70تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزي 
International Journal of
Agricultural Management and
Development

---17430433433103447/42

781:مورد بررسیترویجیتعداد کل مقاالت

توزیع فراوانی مشارکت نویسندگان- 2جدول
درصد تجمعیدرصدفراوانیتعداد نویسندگان

629/79/7مقاالت با یک نویسنده
2648/337/41با دو نویسنده
281367/77با سه نویسنده

1409/176/95با چهار نویسنده
308/35/99با پنج نویسنده

45/09/99با  بیش از پنج نویسنده
-781100جمع
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وزیع فراوانی تعداد نویسندگان مقاالت به تفکیک شش ت
طور که شده است. همانارائه 3عنوان نشریه در جدول 

هاي ترویج و آموزش شود دو نشریه پژوهشمشاهده می
1/12و 9/12کشاورزي و روستا و توسعه به ترتیب با 

درصد، باالترین آمار مقاالت با یک نویسنده را به خود 
باالترین درصد IJAMADو نشریه انداختصاص داده

باشد.می) با بیش از چهار نویسنده را دارا9/15مقاالت (
مشخص و پس از حذف موارد نا،4، جدول هایافتهطبق

(نویسندگانی که رتبه علمی خود را مشخص نکرده بودند و 
ترین توزیعباالاز نام سازمان و.... استفاده کرده بودند)،

دانشگاهیعلمیرتبهبر حسبمقاالتنویسندگانفراوانی
ادیاري بوده است. مربوط به افراد با رتبه استترتیببهنیز

نویسندگان با مدرك کارشناسی ارشد و رتبه دانشیاري در 
اند.هاي دوم و سوم قرار گرفتهجایگاه

توزیع فراوانی رتبه علمی نویسندگان مقاالت به تفکیک 
همانطور ارائه شده است.5شش عنوان نشریه در جدول 

شود، باالترین رتبه علمی نویسندگان که مشاهده می
تمام) در نشریه علوم ترویج و آموزش کشاورزي (استاد

هاي ترویج و آموزش باالترین فراوانی و در نشریه پژوهش
باشد.را دارا میترین فراوانیکشاورزي پایین

به تفکیک شش عنوان نشریهتوزیع فراوانی مشارکت نویسندگان-3جدول
عنوان نشریات
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درصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانی
189/12131/862/7171/1273/313/2مقاالت با یک نویسنده

7050451/28388/45413/29562/26148/31با دو نویسنده
406/28691/43251/30521/37823/38135/29با سه نویسنده

119/7291/18125/14241/17557/2595/20با چهار نویسنده
17/039/124/256/3131/666/13با پنج نویسنده

0016/00017/015/013/2با  بیش از پنج نویسنده
1401001601008310014010021410044100جمع

توزیع فراوانی رتبه علمی نویسندگان- 4جدول
درصد تجمعیدرصدفراوانیعلمی و سطح تحصیلی نویسندگانرتبه 

148/08/0کارشناس
2183/121/13دانشجوي کارشناسی ارشد

3592/203/33کارشناس ارشد
1833/106/43دانشجوي دکتري

3526/45دکتري
158/04/46مربی

4599/253/72استادیار
3211/184/90دانشیار
1716/9100استاد
-1775100جمع
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توزیع فراوانی رتبه علمی نویسندگان به تفکیک شش عنوان نشریه- 5جدول
رتبه علمی 

نویسندگان

سعنوان نشریه
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کار
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اس

هاي ترویج و پژوهش
کشاورزيآموزش

1346225141835212فراوانی

35/097/1183/2180/893/435/023/2931/1823/4درصد

علوم ترویج و آموزش 
کشاورزي

324213020483822فراوانی

56/112/1261/1015/1501/1024/2419/1916/16درصد

پژوهش مدیریت 
آموزش کشاورزي

438782815937333فراوانی

13/176/1010/2293/728/042/135/2668/2035/9درصد

تحقیقات اقتصاد و 
توسعه کشاورزي

4569281361109755فراوانی

79/011/1125/1807/1660/019/183/2125/1991/10درصد

روستا و توسعه
256853143924333فراوانی

60/092/1668/2591/023/491/079/2799/1267/9درصد

IJAMAD
010211610331816فراوانی

070/826/1891/1387/0070/2865/1591/13درصد

هاي تحقیق  روشپارادایم و توزیع فراوانی 
روه توانـد بـه سـه گـ    فرایند اجراي یک پژوهش در عمـل مـی  

هـاي کمـی از   در پـژوهش د. کمی، کیفی و ترکیبی تقسیم شو
شـود و معمـوال پـژوهش داراي    هاي کمی اسـتفاده مـی  متغیر

هـایی اسـت   پژوهشهاي کیفی از دستهفرضیه است. پژوهش
هاي کیفی مورد بررسـی قـرار گرفتـه و بـه     یرها متغکه در آن

هـاي ترکیبـی در   ماینـد. در پـژوهش  نتفسیر دانش کمک می
پژوهش قبلی اسـتفاده  هاي هر دو انجام یک پژوهش از ویژگی

کثـرت تحقیقـات کمـی    ).1391(طبیبی و همکاران، شودمی
هاي علمـی مشـهود   در مقابل تحقیقات کیفی در تمامی حوزه

مطالعـه آن،ماهیتبهتوجهباباشد. هدف پژوهش کیفی می
بنابراین،است.مطالعهموردپدیدهرويبرجانبههمهوعمیق

هـاي پایـه بـر تربیشـ کیفـی تحقیـق رسـد مـی نظـر بـه 
هـر درکـه اسـت استوارتاویلوگراییتفسیرشناسی،پدیدار

آنچـه . شـود یمتأکیدانسانیذهنیهايجنبهبررهیافتسه
ازحرکتنگري،کلبرتأکیداست،مهمکیفیپژوهشدر

سازي،نظریهسويبهآنسازيالگوورفتارجزییاتمشاهده
پدیـده تامیـت بـه توجـه وگرایـی طبیعـت استقرایی،منطق

).1391زاده، (عباساستاجتماعی
مـورد  پژوهشـی مقاله780هاي پژوهش از میان براساس یافته

عنـوان مقالـه از  10، باشـد) عنوان مقاله مروري می1(مطالعه
مقالـه) از  752عنوان کیفی و مابقی (18نوع مقاالت ترکیبی، 

5/3بیـان کـرد کـه تنهـا    تـوان  میو یابودهنوع مقاالت کمی 
از نوع مقاالت کیفی بودند.درصد مقاالت 

هاي تحقیق مـورد اسـتفاده در مقـاالت در    توزیع فراوانی روش
عنـوان مقالـه از   10از آنجـا کـه   مشخص شده است.6جدول 

عنـوان مقالـه منتخـب از    781نوع مقاالت ترکیبی بودنـد، در  
781وع از مجمـ روش تحقیق بهره گرفتـه شـده اسـت.    791

مقالـه توصـیفی   339مقاله مرتبط با علوم تـرویج، بـه ترتیـب    
مقالــه توصــیفی همبســتگی 285درصــد)، 2/47پیمایشــی (

ــ57درصــد)، 7/39( 14درصــد)، 9/7ارتبــاطی (- یمقالــه علّ
ـ   9درصـد)،  9/1مقاله مطالعه موردي ( - یمقالـه توصـیفی علّ
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8/0مقالـه توصـیفی پـس رویـدادي (    6درصد)، 3/1قیاسی (
مقالـه تحلیـل   3درصـد)،  6/0(شناسی مقاله پدیدار4درصد)، 
ــوا ( ــردم1درصــد) و 4/0محت ــه م ــاري (مقال درصــد) 1/0نگ

شـود مقـاالت توصـیفی    مـی باشند. همانطور کـه مشـاهده  می
ــ  اري، پیمایشــی و همبســتگی بیشــترین و مقــاالت مــردم نگ

تــرین ســهم را بــه خــود کــمحتــواپدیدارشناســی و تحلیــل م
همچنین براساس نتـایج منـدرج در جـدول   اند.دادهاختصاص

هــاي تحقیــق توصــیفی (غیــر درصــد مقــاالت از روش6،89
اند.آزمایشی) بهره گرفته

گیري هاي نمونهتوزیع فراوانی روش
گیري مورد هاي نمونههاي پژوهش در زمینه روشیافته

مشخص شده است. از آنجا 7استفاده در مقاالت در جدول 
االت ترکیبی و تعدادي از مقاالت کمی از بیش از یک که مق

مقاله منتخب از 781اند، در گیري بهره گرفتهروش نمونه
گیري استفاده شده است. همانطور که روش نمونه800

درصد) و 3/40(ايگیري طبقهشود روش نمونهمشاهده می
گیري در هاي نمونهترین روشپر کاربرددرصد)30تصادفی (

.باشندالت ترویجی میمقا

هاي تحقیق در مقاالتتوزیع فراوانی روش-6جدول
معتبردرصدفراوانیروش تحقیق

2857/39پیمایشی-توصیفی
3392/47همبستگی-توصیفی
93/1علی قیاسی-توصیفی
68/0پس رویدادي-توصیفی
579/7ارتباطی-علی

34/0تحلیل محتوا
149/1مطالعه موردي
46/0پدیدارشناسی

11/0مردم (قوم) نگاري
-73نامشخص 

791100جمع

گیري در مقاالتهاي نمونهتوزیع فراوانی روش-7جدول
درصد معتبرفراوانیگیريروش نمونه

24030تصادفی
3223/40ايطبقه
503/6ايخوشه

983/12تمام شماري (سرشماري)
308/3هدفمند

11/0ايهمیهس
91/1برفیولهلگ
-50مشخص نا

800100جمع
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ها هاي گردآوري دادهتوزیع فراوانی روش
نیز از دو تعدادي دیگر از مقاالت،عالوه بر مقاالت ترکیبی

ها و اطالعات مورد نیاز روش به منظور گردآوري داده
738، ده شدهروش بکار بر817از کل .انداستفاده نموده

هاي درصد) و تکنیک6/91باشد (مورد پرسشنامه می
اطالعات و مطالعات گردآوريمصاحبه، مشاهده، فهرست

.)8(جدول هاي بعدي قرار دارنداسنادي در رتبه
افزارهاي آماري مورد استفاده بررسی نرم
افزارهاي آماري مورد استفاده در مقاالت ترویج بررسی نرم

با  استفاده در SPSSافزار دهد که نرممیکشاورزي نشان
افزار بوده و  نرمپرکاربردتریندرصد)91مقاله (718

LISREL درصد) مورد استفاده پس از آن قرار 6/3(29با
افزارهایی که بیش از یک بار مورد استفاده گیرد. نرممی

افزارهاي اند. نرممشخص شده9اند در جدول قرار گرفته
Powerو Winbugs ،LIMDEP ،Arcgisن آماري چو

sampleند.اهده شدریک بار بکار ب

هاي آماري مورد استفاده بررسی روش
هاي پژوهش، در مقاالت مورد مطالعه بعد از بر اساس یافته

آمار توصیفی اعم از: میانگین، فراوانی، درصد فراوانی و 
در بیش فراوانی تجمعی، انحراف معیار، ضریب تغییرات که 

اند،  در درصد مقاالت مورد استفاده قرار گرفته95از 
گوناگون نوع تکنیک20زمینه آمار استنباطی در حدود 

ها به ترتیب در ترین آنکاربردبه کار برده شده است که پر
اند. همانطور که مشخص است انواع گزارش شده10جدول 

اده، هاي تحلیل رگرسیونی اعم از رگرسیون خطی سروش
رگرسیون خطی چندگانه و رگرسیون لوجستیک از پر

باشند که هاي آماري میها در بین روشترین روشکاربرد
ها رگرسیون خطی چندگانه رتبه نخست از میان آن

هاي آماري به خود اختصاص فراوانی را در بین سایر روش
هاي همبستگی و ارتباط اعم از ضریب داده است. آماره
سون، اسپیرمن و کاي اسکوئر پس از همبستگی پیر

باشند.ها میترین روشتکراررگرسیون خطی چندگانه پر
) از ANOVAو تحلیل واریانس (tهاي پارامتریک آزمون

هاي سوم و چهارم قرار دارند.نظر تعدد کاربرد در رتبه

تکنیک تحلیل عاملی اکتشافی که به منظور تخلیص و 
گیرد نیز از تفاده قرار میها مورد اسبندي متغیردسته

باشد. کاربرد در مقاالت مورد بررسی میهاي پرتکنیک
ویتنی و کروسکال والیس، هاي ناپارامتري منآزمون

و تکنیک ISDMتکنیک تحلیل مسیر، معیار توصیفی 
هاي ششم تا دهم قرار دارند. تحلیل عاملی تأییدي در رتبه

شانه، دانکن، هاي دیگري چون آزمون فریدمن، نآزمون
اي تنها در موارد تحلیل تشخیصی و تحلیل خوشه

محدودي در یک یا دو عنوان مقاله مورد استفاده قرار 
اند.گرفته

بررسی تعداد منابع مورد استناد
در واقعیا)citations(استنادهاازفهرستیحاويمقاالت،

نشانمنابع هستند کهفهرستدرشدهذکرمراجعهمان
از زمان است.دیگرمقالهبهمقاله،ه استناد نویسندهدهند

پیدایش علم در یونان باستان تا به امروز، استناد به سایر 
مستقیم، محققان و پژوهشگران عامل ارتباطات غیر

اي و ماندگاري و کاربرد علوم بوده و از الزامات حرفه
هاي باشد. پذیرش و استناد به  پژوهشاخالقی پژوهش می

ها، نتایج و پیشنهادات آنان ها، روشیید فرضیهرین و تأسای
ها در پیشرفت و ثیر و نقش این پژوهشهاي تأاز شاخص

Krampenباشد (گسترش علوم می et al., نتایج ).2007
دهد که در نگارش مقاالت مورد مطالعه پژوهش نشان می

6/45مرجع (منبع) استفاده شده است که 19991از 
4/54به مجالت فارسی زبان و التین و درصد مربوط 

ها و ها، کنفرانسدرصد مربوط به مجموعه مقاالت سمینار
باشند. ها، منابع اینترنتی و کتب مینامهها، پایانکنگره

میانگین تعداد منابع مورد استناد براي هر مقاله به بررسی 
مشخص شده 11در جدول تفکیک شش نشریه منتخب

ع به ازاي هر مقاله در نشریه علوم است. میانگین مناب
ترویج و آموزش کشاورزي بیشترین و در نشریه 

هاي ترویج و آموزش کشاورزي کمترین تعداد پژوهش
.باشدمی
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ها در مقاالتهاي گردآوري دادهتوزیع فراوانی روش-8جدول
درصد معتبرفراوانیهاروش گردآوري داده

7386/91پرسشنامه
491/6مصاحبه
91/1مشاهده

56/0فهرست گردآوري اطالعات
34/0مطالعات اسنادي

11/0عکاسی و تحلیل انتقادي
11/0بارش افکار (طوفان اندیشه)

-11مشخص نا
817100جمع

افزارهاي آماريتوزیع فراوانی نرم- 9جدول
درصد معتبرفراوانیافزارهاي آمارينرم

SPSS72291
LISREL296/3

Excel183/2
AMOS91/1

Expert choice56/0
Shazam45/0

SPLS (SmartPLS)23/0
Eviews23/0

GIS23/0
-8نامشخص

801100جمع

هاي آماري بر مبناي میزان کاربرد در مقاالتبندي روشاولویت- 10جدول 
رتبههاي آماريپرکاربردترین روش

1رگرسیون 
2ضرایب همبستگی

t3آزمون
ANOVA(4تحلیل واریانس (

5تحلیل عاملی اکتشافی
6من ویتنی

7کروسکال والیس
8تحلیل مسیر

ISDM9معیار 
10تحلیل عاملی تأییدي
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براي هر مقاله در شش نشریه منتخبمنابعمیانگین تعداد -11جدول
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1401608314021444تعداد مقاالت
300243882895313254671107تعداد منابع

4/214/279/344/225/252/25میانگین

مقاالتموضوعی هايیطهتوزیع فراوانی ح
و تفکیک موضوعی مقاالت مورد مطالعه، در به منظور بررسی

متن و مرورها و ابتدا با توجه به عنوان، چکیده، کلید واژه
محتواي مقاالت، سه حیطه کلی (نظام ترویج در کشاورزي، 

سمی کشاورزي و توسعه سازمانی) انتخاب و در نظام آموزش ر
هایی در نظر گرفته شد. مجموعهها زیرادامه براي هر یک از آن

که داراي هفت : نظام ترویج در کشاورزي1حیطه 
باشدزیرمجموعه موضوعی می

یان، نگرش و مشارکت کشاورزان و روستایبهبود معیشت،- 1
مدیریت - 3مدیریت در بخش کشاورزي و روستایی،- 2

- 5بیمه، تعاون و اعتبارات کشاورزي،  - 4ضایعات کشاورزي، 
مکانیزاسیون، تکنولوژي و نوآوري در بخش کشاورزي و 

هاي کشاورزي و توسعه کارآفرینی، کسب و کار- 6روستایی، 
کشاورزي پایدار حرکت به سوي - 7روستایی و علوم ترویج، 

محیطی)(ابعاد اجتماعی، اقتصادي و زیست
که داراي هشت : نظام آموزش رسمی کشاورزي2حیطه 

باشدزیرمجموعه موضوعی می
هاي نوین اطالعاتی و ارتباطی، نوآوري و کیفیت فناوري- 1

هاي ها و تواناییقابلیت- 2کشاورزي، رسمیدر آموزش
آموزانو دانشالتحصیالن و دانشجویاناي و اشتغال فارغحرفه

- ش، عالیق و تمایالت فارغانگیزه، نگر- 3کشاورزي، 

- 4کشاورزي، آموزان و دانشدانشجویان التحصیالن، 
هاي نقش آموزش- 5، رسمی کشاورزيکارآفرینی در آموزش

اي هاي مدیریتی و حرفهرسمی در دانش و مهارت
هاي رسمی نقش آموزش- 6کشاورزي، اندرکاراندست

نقش- 7هاي مردمی، توسعه تعاون و تشکلکشاورزي در 
محیطی زیسترسمی کشاورزي در بهبود وضعیتهايآموزش

هاي ها و فعالیتها و نگرشقابلیت- 8و توسعه پایدار، 
أت علمی، کارشناسان و کارمندان هیتحقیقاتی اعضاي

سسات آموزش کشاورزيمؤ
که داراي سه زیرمجموعه موضوعی : توسعه سازمانی3حیطه 

باشدمی
- 2خدماتی کشاورزي، هاي کارآفرینی در سازمان- 1

هاي نوین اطالعاتی و ارتباطی در آموزش کشاورزي و فناوري
مطالعه منابع انسانی، فیزیکی و مالی در - 3اي کارکنان، حرفه

ها در هاي خدماتی و حمایتی کشاورزي و نقش آنسازمان
توسعه کشاورزي

هاي خاص جوانان همچنین با توجه به اهمیت مطالعه گروه
در مباحث ترویج و آموزش کشاورزي این دو زنانروستایی و 

جداگانه مورد بررسی قرار گرفتند که نتایج گروه نیز به طور
به موضوع جوانان روستایی درصد)6/0(مقاله5نشان داد تنها 

اند.به زنان روستایی پرداختهدرصد)7/3(مقاله29و 
مقاالت براساس سه حیطه موضوعی کلی 1نموداردر 
فاده شده براي تحلیل محتوا توزیع شدند. همانطور که است

شود حیطه موضوعی نظام ترویج در کشاورزي مشاهده می
درصد) در زمینه موضوعات سه گانه به 49بیشترین سهم را (

هاي موضوعی نظام آموزش خود اختصاص داده است. حیطه
9/14درصد) و توسعه سازمانی (36رسمی کشاورزي (

.گیرندن قرار میدرصد) پس از آ
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توزیع فراوانی مقاالت در قالب سه حیطه موضوعی کلی-1نمودار

-مجموعههاي موضوعی سه گانه و زیرحیطه12در جدول 

مورد مطالعههاي هریک به تفکیک شش عنوان نشریه 
گانه مورد 18در بین موضوعات است. مشخص شده

هاي کشاورزي و ربررسی، توسعه کارآفرینی، کسب و کا
(نظام ترویج اولموضوعیروستایی و علوم ترویج از حیطه

درصد)، 4/11ترین توزیع فراوانی (، داراي باالکشاورزي)
هاي مطالعه منابع انسانی، فیزیکی و مالی در سازمان

ها در توسعه خدماتی و حمایتی کشاورزي و نقش آن
، در رده کشاورزي از حیطه موضوعی سوم (توسعه انسانی)

نگرش و مشارکت کشاورزان درصد) و وضعیت،4/10دوم (

یان و همچنین مدیریت در بخش کشاورزي و و روستای
7/9به طور مشترك (از حیطه موضوعی اولروستایی

هاي رسمی نقش آموزشدرصد) در رده سوم قرار گرفتند.  
محیطی و توسعه پایدارکشاورزي در بهبود وضعیت زیست

، (نظام آموزش رسمی کشاورزي)دومضوعیمواز حیطه
بررسی باشند.درصد) می1داراي کمترین توزیع فراوانی (

دهد که محققان گرایش توزیع فراوانی موضوعات نشان می
ترویج و آموزش کشاورزي به وضعیت کشاورزي و مدیریت 

هاي هاي سازمانها و ظرفیتها و تواناییآن در روستا
اند.ورزي توجه بیشتري داشتهخدماتی و حمایتی کشا

0
10
20
30
40
50

نظام ترویج در کشاورزي نظام آموزش رسمی 
کشاورزي

توسعه سازمانی

49
36

14/9

درصد فراوانی
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هاي موضوعی مقاالت مورد مطالعهتوزیع فراوانی حیطه-12جدول
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نظام ترویج در کشاورزي

. وضعیت، نگرش و مشارکت 1
روستائیانکشاورزان و

94/60036/3311/22237/101
3

5/29791/10

. مدیریت در بخش کشاورزي و 2
روستایی

273/1945/250/6196/1315754/11756/9

49/20098/1031/229/000183/2.مدیریت ضایعات کشاورزي3

49/216/012/156/349/125/4172/2. بیمه، تعاون و اعتبارات 4
.مکانیزاسیون، تکنولوژي و 5

نوآوري در بخش کشاورزي و 
روستایی

234/1651/30087/5223/1038/6618/7

.توسعه کارآفرینی، کسب و 6
کارهاي کشاورزي و روستایی و 

علوم ترویج

227/1596/5125/14157/10223/1082/18883/11

رزي پایدار (ابعاد .کشاو7
اجتماعی، اقتصادي و 

محیطی)زیست

31/20050/6227/15145/613/2458/5

ش رسمی کشاورزي
نظام آموز

هاي نوین اطالعاتی و .فناوري1
ارتباطی، نوآوري و کیفیت در 

آموزش کشاورزي

87/5308/1824/217/0199/813/2618/7

اي هاي حرفهیها و توانای.قابلیت2
و اشتغال 

56/3279/1686/900107/413/2515/6

24/1119/674/80053/200252/3.انگیزه، نگرش و تمایالت 3
56/3161062/70092/413/2377/4.کارآفرینی در آموزش عالی4
هاي مدیریتی و . دانش و مهارت5

اي در کشاورزيحرفه
49/28512/156/349/113/2239/2

17/00000227/1529/000252/3هاي مردمی. تعاون و تشکل6

-هاي زیست.نقش آموزش7

محیطی و توسعه پایدار
17/045/212/124/1000081

-ها و فعالیتها و نگرش.قابلیت8

هاي تحقیقاتی اعضاء 
56/3228/1348/400179/741/9527/6
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هاي موضوعی مقاالت مورد مطالعهتوزیع فراوانی حیطه-12ادامه جدول 
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توسعه سازمانی

24/151/312/100126/525/4228/2ها.کارآفرینی در سازمان1

هاي نوین اطالعاتی و .فناوري2
ارتباطی در آموزش کشاورزي 

اي کارکنانو حرفه

31/245/212/117/049/100137/1

.مطالعه منابع انسانی، 3
هاي فیزیکی و مالی در سازمان

خدماتی و حمایتی کشاورزي و 
نقش آنها در توسعه کشاورزي

126/8148/8175/2063/4301425/4814/10

1401001601008310014010021410044100781100جمع

هاو پیشنهادگیرينتیجه
کتابی از نظر محتواي اطالعاتی اهمیت زیادي اصوال مواد غیر

دارند. معموال آثار پژوهشگران پیش از آنکه به صورت کتاب 
هاي محدود به گیرد، در نسخهمندان قرار در اختیار عالقه
ها، انتشارات دولتی منتشر ، سمینارمجالتشکل مقاله در 

یکی از این منابع ).1387(گرجی و همکاران، شودمی
جالت م.هستندپژوهشی- مجالت علمیارزش اطالعاتی با

هاي عالی و شرط داخلی باتوجه به رشد دانشجویان دوره
رساله و همچنین دفاع ازپژوهشی براي - داشتن مقاله علمی

ها، رشد کمی و ت علمی دانشگاهضوابط ارتقاي اعضاء هیأ
). 1390خالخیلی، (زمانی و عزیزياندکیفی نسبتا خوبی یافته

هاي هاي انجام شده در حوزهبررسی محتوایی پژوهش
سطح گزاران امر را به سمت ارتقايگوناگون علمی، سیاست
دردهد. شی، سوق میهاي پژوهکیفی و جبران کمبود

مقاالت تخصصی علوم ترویجبررسىباحاضر،پژوهش
هاى سالدرپژوهشى- علمىفصلنامهششدرکشاورزي

گردید:حاصلزیرنتایج1388- 1392

عنوان مقاله منتشر شده در شش نشریه 990از مجموع 
عنوان مقاله در گروه 781هاي پژوهش منتخب در طی سال

گروهىهمکارىبررسىدرباشند. میتخصصی علوم ترویج 
طوربههامقالهبیشترینکهشدمشخصنویسندگان

.داردنویسندهدو و سهاغلبواستشدهلیفتأمشارکتى
وتعدادکهدادنشاننویسندگانجنسبهمربوطهاىیافته

واستزنانازبیشترها،مقالهنگارشدرمرداندرصد
یکی از دالیل .استمشهودروشنىزنان به اندكمشارکت

علمىتهیأاعضاىتعدادتواند تفاوت چشمگیراین امر می
رتبه بررسىدرها و مراکز علمی باشد.زن و مرد در دانشگاه

درصدبیشترینکهگردیدمشخصنویسندگانعلمی 
باشند. نویسندگان، داراي رتبه استادیاري می

تحقیق و ، روش نوع (کیفی یا کمی)بر مبناي بررسی 
درصد 5/3گیري در مقاالت مشخص گردید که تنها نمونه

مقاالت از نوع کیفی هستند که نشان دهنده ضعف تحقیقاتی 
وجوديباباشد. میکشاورزيدر این زمینه در حوزه ترویج

درراتحقیقاتازوسیعیبخشکیفیهايپژوهشکه
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تشکیلتجربیعلوموانسانیعلومگوناگونهايرشته
اهمیتیکمهايپژوهشبهموارداکثردرامادهند،یم

وتفکرطرزبهمربوطتواندمیامراینشود.میدادهبیشتري
بامرتبطفقطراعلمیهايپژوهشکهباشداشخاصیسلیقه
قطعیو نسبتادقیقهايگیرينتیجهوکمیارقامواعداد

يتجربهوابقهدلیل سبهتواندمیامراینهمچنین،دانند.می
وکیفیهايویژگیبهآشناییعدمباشد.نیزمنتقدشخص

وطرف،یکازمطالعهبهمربوطرفتاريهايپیچیدگی متغیر
ازکمیومقداريهاي صرفازمینهدرشخصمتماديتجربه
از ايپارهآورد. ضعفمیوجودبهراوضعیتایندیگرطرف

ومناسبوعلمیيهاروشانتخابدرکیفیهايپژوهش
بهمربوطعواملدیگرازتواندها میآنضعیفشناسیروش
در پژوهشایراداینباشد (البتهتفکرهاگونهاینگیريشکل
).1382(نمازي، باشد)داشتهوجودتواندمیهمکمیهاي

هاي پژوهش در هر دو در این راستا با رشد روزافزون روش
گیري مطالعات یر جهتو نیز تغیزمینه کمی و کیفی

، وقت آن رسیده که هاي کیفیالمللی به سمت پژوهشبین
درهمچنینبه تحقیقات کیفی بیش از پیش پرداخته شود. 

روش تحقیق توصیفی همبستگی و دو یکی از ازمقاالت اکثر 
گیري تصادفی و نمونهیکی از دو روشباشند و پیمایشی می

امه بیشترین کاربرد را پرسشناي استفاده شده است و طبقه
هاي مورد نیاز در مقاالت ترویج دارد.براي گردآوري داده

افزار هاي آماري نشان داد که نرمافزارها و روشبررسی نرم
SPSSهاي آماري ضرایب همبستگی و و ترکیب روش

گانه بیشترین کاربرد را درمقاالت ترویج دارند.رگرسیون چند
مورد مقاله 781از مجموع بررسی مقاالت نشان داد که

و تألیف تنها یک عنوان مقاله از نوع مقاالت مروري،مطالعه
که بیانگر ضعف علمی بودشده توسط نویسندگان خارجی

در داخل کشور در زمینه علم ترویجمحققان و پژوهشگران
استقبالوتوجهموردمروريمقاالتامروزهباشد. می

مقاالتتعداداخیرهايسالطیواندقرار گرفتهايگسترده
حالدرروزافزونیطوربهمجالتدرمنتشر شدهمروري
و با توجه به رشد چشمگیر مقاالت پژوهشی، باشدمیازدیاد

گردد. نیاز به مقاالت مروري با کیفیت بیشتر احساس می
مقاله چراکهدارند،وافريعالقهمقاالتچنینبهسردبیران

موردباشد،شدهنگاشتهبنامیلفمؤتوسطکهمروري

بیشتروشودمیخواندهبیشترگرفته،قراراستقبال گسترده
مجله ضریب تأثیرافزایشباعثامراینکهگرددارجاع می

خوانندهبهکهاي استمقالهخوب،مروريمقالهیکشود.می
ترمخالف راحتوموافقمواردارزیابیدرتاکندکمک

و یااطالعاتکسببراينیازصورتدروکندگیريتصمیم
مراجعهشدهاشارهکلیديمنابعبهبتواندبیشتراطمینان

هدف مقاله مروري ارزیابی وضعیت فعلی و موجود در .نماید
اي جامع از مطالعات زمینه موضوعی خاص و ارائه بررسی

باف و عزیزي، (ملبوسباشدمحققان دیگر می
1389Batovski, 2008 بنابراین پرداختن به مقاالت ).;

هاي موسسات آموزشی و مروري باید در اولویت برنامه
تحقیقاتی کشاورزي باالخی در زمینه تخصصی ترویج قرار 

گیرد. 
تحقیقاتیهايگرایشمطالعهپژوهشاصلییکی از اهداف

باشد.گانه علوم ترویج می18موضوعات منتخب برحسب
مجموعدرانتشاراتیهايلویتاوکهدهدنشان میهاداده

عبارتندترتیببهمورد بررسیتخصصیشش مجله علمی
هاي کشاورزي و توسعه کارآفرینی، کسب و کاراز:

مطالعه منابع درصد)، 4/11(روستایی و علوم ترویج
هاي خدماتی و حمایتی انسانی، فیزیکی و مالی در سازمان

درصد)، 4/10(ها در توسعه کشاورزيکشاورزي و نقش آن
و یاننگرش و مشارکت کشاورزان و روستایوضعیت،

7/9( هریک با مدیریت در بخش کشاورزي و روستایی
مکانیزاسیون، تکنولوژي و نوآوري در بخش درصد)،  

هاي نوین اطالعاتی و کشاورزي و روستایی و فناوري
(هریک با ارتباطی، نوآوري و کیفیت در آموزش کشاورزي

هاي تحقیقاتی ها و فعالیتها و نگرشقابلیتدرصد)،8/7
هیأت علمی، کارشناسان و کارمندان موسسات اعضاي

هاي ها و تواناییدرصد)، قابلیت7/6آموزش کشاورزي (
التحصیالن و دانشجویان و فارغاي و اشتغالحرفه
کشاورزي پایدار (ابعاد درصد)، 5/6(آموزان کشاورزيدانش

درصد)، 9/5(محیطی)زیستاجتماعی، اقتصادي و
درصد)، 7/4(کارآفرینی در آموزش رسمی کشاورزي

التحصیالن و فارغانگیزه، نگرش، عالیق و تمایالت
هاي نقش آموزشو آموزان کشاورزيدانشجویان و دانش

هاي مردمیتوسعه تعاون و تشکلرسمی کشاورزي در 
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هاي رسمی کشاورزي نقش آموزشدرصد)، 2/3(هریک با 
اي در کشاورزيهاي مدیریتی و حرفهدانش و مهارتدر 

درصد)، 8/2(هاکارآفرینی در سازماندرصد)، 9/2(
بیمه، تعاون و درصد)، 3/2(مدیریت ضایعات کشاورزي

هاي نوین فناوريدرصد)، 2/2(اعتبارات کشاورزي
اي اطالعاتی و ارتباطی در آموزش کشاورزي و حرفه

هاي رسمی کشاورزي نقش آموزشدرصد) و 7/1(کارکنان
1(محیطی و توسعه پایدارزیستدر بهبود وضعیت 

درصد).
وعات ها و موضجبران خألهاي پژوهشی در زمینه شاخص

هاي دقیق ریزياري و برنامهمورد مطالعه نیاز به سیاستگز
گردد:موارد زیر پیشنهاد میبر این اساسمدت دارد. و بلند
عالى،آموزشمؤسساتوهاگاهدانشعلمىهیأتي ءاعضا

دربارهپژوهشبهراتکمیلىتحصیالتدانشجویان
را توجهی که براساس نتایج تحقیق کمترین تاموضوع
و پرهیز از انجام کارهاي اند، مقاالت مروري و کیفیداشته

.نمایندرغیبتتکراري،
هاىسالدرحاضرپژوهشکهشودمىپیشنهادهمچنین

مقایسهبررسىایننتایجباآننتایجوودشتکرارآینده
موردهانشریهو روند بهبود معضالتآیندهتغییراتوشود

.گیردقراربررسى
پژوهشی برمبناي تحلیل استنادي، به منظور بررسی انجام

مجالت تخصصی علوم ترویج و میزان استناد به هریک از
گردد.یمیزان تأثیر هریک از این مجالت پیشنهاد میبررس

به ،به منظور استمرار پژوهش در راستاي روندیابی
هاي مورد شود که ذکر شاخصنویسندگان توصیه می

روش تحقیق، روش نوع بررسی در پژوهش حاضر باالخص 
در متن مقاله افزارهاي مورد استفاده را گیري و نرمنمونه

مورد توجه قرار دهند. 
ترویج و آموزش زمینهدرپژوهشیهاياولویتبهتر است
توجه به تکراري بودن مقاالت در باوشودتعیینکشاورزي

توان با بازنگري و به روز نمودن سرفصل ها، میبرخی حوزه
هاي پژوهشی و عملی هاي درسی و مطابقت آن با نیازبرنامه

هاي دانشجویان و محققین را رشته مورد نظر، جهت فعالیت
هاي برگزاري دورههمچنینتغییر داد.هات اولویتبه سم
ویان به منظور استفاده محققین براي اساتید و دانشجیآموزش

هاي آماري جدید.و روشروزافزارهاي بهنرماز
هاي پژوهشمحدودیت

شـناختی مـورد نیـاز در برخـی     کامل نبودن اطالعات کتاب- 
موارد

به هاي مورد مطالعه در مقاالت برخی شاخصعدم تعیین - 
مورد استفاده و یا گیري و روش نمونهوش تحقیقرخصوص

در آماريها و جامعهتعیین روش نادرست با توجه به روش
.بسیاري از مقاالت
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