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Analysis of Factors Affecting Educational Magazines 

Development (A Qualitative research) 

ARTICLE INFO  ABSTRACT 

Article Type 
Analytical Review 

 Purpose:Roshd magazines are published as part of the curriculum 

and educational package, with the aim of promoting reading and 

expanding the development of educational concepts and improving 

the quality of education for all age groups. 
Materials and Methods: The method of this qualitative research 

and its statistical population consisted of all documents and 

researches related to media and Roshd magazines, media 
specialists, authors of children's books, educational experts, 

teachers and students of the whole country. From this population, 

50 researches, 20 children's book authors, 80 media specialists, 80 
teachers and 96 students were selected by purposive sampling 

method and interviewed with semi-structured interviews. Data 

were analyzed using Charmaz (2004) model. 

Findings: The research findings showed that the most important 
factors influencing the increase in demand and consumption of 

Roshd magazines are: attention to the comprehensive needs of the 

audience, the use of various incentive methods to attract audiences, 
audience participation in producing journal content, motivation 

and interest in reading Magazine in the audience, holding 

competitions and awarding prizes from the content of magazines, 

allocating hours in the weekly school program to study the 
magazine, using the content in the teaching-learning process 

Conclusion: The results showed that the most important factors 

affecting the development of Roshd magazines in the dimensions 
of demand and consumption development of magazines, 

distribution system, content and physical structure were identified 

that the planners of these magazines should consider. 
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  و همکاران                 محمدی شاه نیره  30

 1398 زمستان، 3دوره    فصلنامه سبک زندگی با محوریت سالمت

 مجالت توسعه بر تأثیرگذار عوامل واکاوی

 (کیفی مطالعه یک) آموزشیکمک
 

 *1محمدی شاه نیره
 ریزیبرنامه و پژوهش سازمان علمیهیئت عضواستادیار، 

 نویسنده) ایران ، ،تهران پرورش و آموزش آموزشی،وزارت
 (.مسئول

 
 2شریفی پاشا حسن
 اسالمی، آزاد دانشگاه رودهن، واحد روانشناسی، دانشکده استاد،
 .ایران تهران،

 
 چکیده

 بسته و درسی برنامه از جزئی عنوانبه رشد مجالت: هدف
 آموزشی مفاهیم توسعه و بسط و خواندن ترویج باهدف آموزشی،

 گردندمی منتشر سنی هایگروه همه برای آموزش کیفیت بهبود و
 مجالت این توسعه بر مؤثر عوامل بررسی به پژوهش این بنابراین
 .است پرداخته

 را آن آماری جامعه و کیفی پژوهش این روش: ها روش و مواد
 رشد، هایمجله و هارسانه با مرتبط هایپژوهش و اسناد تمامی

 آموزشی، کارشناسان کودکان، هایکتاب مؤلفان رسانه، متخصصان
 جامعه این از. دادندمی تشکیل کشور کل آموزاندانش و معلمان

 رسانه، متخصص 80 کودک، کتاب مؤلف 20 پژوهش، 50 تعداد
 و انتخاب هدفمند گیرینمونه روش با آموزدانش 96 و معلم 80

 از استفاده با هاداده. شدند مصاحبه ساختارمند نیمه مصاحبه با
 .شدند تحلیل( 2004) چارماز الگوی
 تأثیرگذار عوامل ترینمهم داد نشان پژوهش های یافته: ها یافته

 به توجه: از اندعبارت رشد هایمجله مصرف و تقاضا برافزایش
 و تشویقی متنوع هایشیوه از استفاده مخاطبان، جانبههمه نیازهای
 محتوای تولید در مخاطبان مشارکت مخاطبان، جذب برای ترغیبی
 مخاطبان، در مجله مطالعه به عالقه و انگیزه ایجاد مجله،

 تخصیص مجالت، محتوای از جوایز اهدای و مسابقه برگزاری
 از استفاده مجله، مطالعه به مدرسه هفتگی برنامه در ساعاتی
 یادگیری– یاددهی فرایند در محتوا
 توسعه بر مؤثر عوامل ترینمهم داد نشان نتایج: گیری نتیجه

 سیستم مجالت، مصرف و تقاضا توسعه ابعاد در رشد مجالت
 این ریزانبرنامه شدندکه شناسایی فیزیکی ساختار و محتوا توزیع،

 .دهند قرار مدنظر باید مجالت
 

 محتوا، توزیع، سیستم مجالت، مصرف و تقاضا: کلیدی کلمات
 .کیفی پژوهش فیزیکی، ساختار

 
 03/10/1398تاریخ دریافت: 
 12/12/1398تاریخ پذیرش:  

 
 :نویسنده مسئولnsh_edu@yahoo.com 
 

 مقدمه
 مؤسسات و مدارس در کشور تیجمع سومکی حدود امروزه
 ونیلیمکی از شیب نیچنهم هستند. لیتحص به مشغول یآموزش

وپرورش آموزش دررا معلمان شاغل  جامعه فعال افراد از نفر
وجوگر و جست یآموزاندانش دهند که وظیفه تربیتتشکیل می

جهت تحقق این در  .دارندعهدهرا به  اهل تحقیق و پژوهش ،خالق
آموزان عالوه ی معلمان و دانشهایتوانمندارتقاء  منظوربهامر و 

 وزارت، علمی و آموزشیمتنوع ابزارها و منابع ی از مندبهرهبر 
 ازین به یراادو اتینشر انتشار با که هاستسالورش وپرآموزش

ی آموزشکمکرشد  هایمجله و دادهخودپاسخ  پوشش تحت افراد
 منتشر را یتخصص وسال بزرگآموز، عمومی یدانشآموزدانش
 هزاری صدهشتمیلیون و  3 شمارگان با اتینشر نیا. است نموده
 ییافزادانشنابع م و هاکتاب کمبودخأل  نوعیبهینوعبه ماه در خود

 عنوان به رشد هایمجله(.1)اندوپرورش پرکردهآموزش نظام در را
 از بردن ذتل زمینه ساختن فراهم ضمن مکتوب، رسانه یک

در  آمده به وجود هایپیشرفت ،دخو مخاطبان بین مطالعه
 قیطر این از و دنکنیم معرفی ،را فنون و علوم گوناگون هایحوزه
 قرار آموزشی جدید تغییرات مسیر در را معلمان و آموزاندانش

 و دانش اعتالی در همواره که ییهامجله از گیریبهره. دندهمی
 آموزشی، ،یعلمگوناگون  ابعاد درخود  مخاطبان عمومی بینش

 امر در دقت و سرعت سهولت، انددهیکوش تربیتی و فرهنگی
 .(2)به همراه دارد را یادگیری و آموزش

 نیتأمامروزی که ادامه حیات اقتصادی نشریه و  رییپر تغدر دنیای 
و درآمدزایی آن نیز منوط به افزایش شمارگان و فروش  هانهیهز

شمارگان واقعی یک  .هستیی از نشریه هانسخه شتریبهرچه 
نشریه، توان فرهنگی و جایگاه اجتماعی و همچنین شاخصی از 

یکی  نیهمچن (3کند)نعکس میموفقیت اقتصادی آن را در جامعه م
است  شدهارائهکه توسط یونسکو فرهنگ ی توسعه هاشاخصاز 

این شاخص،  بر اساس شمارگان روزنامه در هر هزار نفر است.
 1000ی مصرف مطبوعات به ازای هر صد نفر المللنیباستاندارد 

 نفری ایرانمیلیون  80 تیجمعنسخه است. بنابراین با توجه به 
 که این خود میلیون نسخه باشد 8باید  نشریاتشمارگان 

ی المللنیبشمارگان نشریات با استانداردهای  فاصله دهندهنشان
 600میلیون و  9روزانه   اپناست. این در حالی است که در ژ

 6نفر  10نوعی که به ازای هر به شودیمروزنامه منتشر  هزار
شده در چین چاپ هایشمارگان روزنامه .یابدانتشار میروزنامه 

 22.1میلیون نسخه و آلمان  48.3 کایمیلیون نسخه، در امر 93.5
 ۷9 از ل شمارگان مطبوعات هندکشده است. میلیون نسخه گزارش

سال  درمیلیون نسخه  330به  ، بود2005میلیون نسخه در سال 
متأسفانه در ایران به ازای هر  .رسید یعنی چهار برابر شد 2011
سایر شود و این در مقایسه با وزنامه منتشر مینفر یک ر 800

 11 رانیانفوذ مطبوعات در  بیضر کشورها بسیار پایین است.
ی رانیهر اها است درصد برای مجله 8و  هاروزنامهدرصد برای 

یمنسخه چاپی یا الکترونیک( مجله ) بارکی یاهفتهحداقل 
یمدقیقه خود را صرف مطالعه نشریات  54ی در روز عنی .خواند
آخرین آمار، جمعیت  بنا بردر همین راستا و  (.4)کند 
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میلیون نفر و جمعیت  ۷30/5۷9/11آموز کشور یدانشآموزدانش
نفر است. بنابراین برای جمعیت  ونیلیمکمعلمان کشور حدود ی

انه تولید نسخه نشریه روز 9۷3/15۷/1آموز باید یدانشآموزدانش
میلیون  3در حالی است که شمارگان ماهانه نشریات رشد  نیشود ا

درصد  30و هشتاد هزار نسخه است. یعنی در بهترین حالت تنها 
درصد امکان دسترسی و  ۷0و دهد جمعیت مخاطبان را پوشش می

 (.5)ندارندمندی از نشریات رشد را بهره
سازمان پژوهش  توسعه، در برنامه ششم ذکرشدهبا توجه به نکات 

 جزئی عنوانبه رشد هایمجله ،ریزی آموزشییبرنامهزیربرنامهو 
توسعه این نشریات نزد دفتر  ،اندشدهلحاظ  آموزشی بسته از

است. زیرا از  داکردهیپی اهمیت آموزشکمکی و انتشارات فنّاور
 هاامیپی نشان از موفقیت فرهنگی در جهت نشر و پخش سوکی

آموزان و معلمان( دارد و از سوی عیت هدف )دانشدرمیان جم
موجب  اتینشر انتشاردیگر افزایش شمارگان و اقتصادی بودن 

ها خواهد شد که این امر متضمن پایداری خوداتکایی و استقالل آن
ی رقیب و قدرتمند هارسانهو ماندگاری نشریات رشد در دنیایی با 

ی تصمیم آموزشکمکتشارات ی و انفنّاوردفتر  رونیازا خواهد بود.
 هرسالشکاف گذشته و  نیا ازگرفته است در برنامه ششم توسعه 

یطوربهدرصد بر جمعیت تحت پوشش خود بیفزاید  2به میزان 
میلیون  32برنامه ششم شمارگان کل نشریات رشد از  انیپا در که

 میلیون نسخه در انتهای برنامه برسد. 42نسخه در ابتدای برنامه به 
ی تحقق چنین هدفی نیازمند شناسایی عوامل مؤثر بر چگونگ
در ابعاد: افزایش تقاضا و مصرف،  رشد هایمجلهکمی  توسعه

 توسعه ششم برنامهمحتوا، سیستم توزیع و ساختار فیزیکی طی 
از دیدگاه متخصصان رسانه، کارشناسان، معلمان و سازمان 

ی مرتبط در این هاشاخص نییعت منظوربهو مؤلفان  آموزاندانش
 زمینه است.

 تحقیق مبانی نظری و پیشینه
توانند به زندگی ها نمیمردم جوامع امروز بدون استفاده از رسانه

فرهنگی و  مؤسساتعنوان به نیز هارسانه عادی خود ادامه دهند
، ناگزیر به خود بیشتر بر مخاطبان یرگذاریتأثاجتماعی برای 

ربودن گوی سبقت از دیگر فعاالن عرصه فرهنگ و اجتماع 
مخاطبان در بازار  توجهجلبها برای تمامی رسانه باآنکه .هستند

ها برای کنند اما هریک از رسانهتولید محتوا با یکدیگر رقابت می
 .کنندخاصی فراهم می خاطر تیرضامخاطبان خود 

در معرض انتخاب یک کاال یا  کهیهنگام زین کنندگانمصرف
گیرند ناگزیرند قرار می هارسانهاز سوی  شدهارائهخدمات خاص 

زیادی بر انتخاب  عوامل (.6که از بین انواع کاالها انتخاب کنند )
. رگذارندتأثیرگذاریتأثاز یک کاال و خدمات  کنندگانمصرف

و  قیمت کاالها"و  "میزان مطلوبیت رسانه "یکی از این عوامل 
است. افزایش مطلوبیت یک رسانه و رساندن آن به  "خدمات

تالش  کنندگانمصرفکه  ردیگیمحداکثر ممکن، زمانی صورت 
مطلوبیت بیشتری دارد مبلغ  که موردنظرکنند تا برای رسانه 

به معنی استفاده از کاالها )تقاضا( نیز مصرف بیشتری صرف کنند. 
انتخاب (. ۷) هاستتهو خدمات و برطرف کردن نیازها و خواس

کنندگان برای مشترک شدن در یک مجله خاص در مصرف

ی رقیب، به عواملی مانند: توجه به نیازهای هامجلهسایر مقایسه با 
تبلیغات  زانیم و تیجذاب ، کیفیت،متیق توزیع، وهیش مخاطبان،

 (.8) داردآن مجله بستگی 
بر توسعه  رگذاریتأثیکی از عوامل  ذکرشدهبا توجه به موارد 

 ی رشد توجه به نیازهای مخاطبان است.هامجله خصوصاً هارسانه
ی و صنعت نشر با مشکالت زیادی روبرو ارسانهجامعه  امروزه

با بحران مخاطب  هامجله خصوصاًشده است. نشریات کاغذی 
ها، های مجازی و توسعه اپلیکیشنبا گسترش شبکهروبرو هستند. 

 نیتأمی خود را از طریق فضای مجازی اکثر افراد نیاز اطالعات
عنوان یک رسانه چاپی باید به بهعنوانبه هامجلهکنند. بنابراین می

مخاطبان حق فکر پوشش دادن مخاطبان تازه نیز باشد. زیرا 
، پس هر رادارند مجلهترین ترین و جذاب، ارزاننیبهترانتخاب 

 ردیگل قرار میکه نیازهایشان را تأمین کند مورد استقبا ایمجله
ی آموزشی هامجله خصوصاًها مجلهبنابراین، به هر میزان که  (.9)

را برآورده سازند، به همان میزان موجبات  هازهیانگاین نیازها و 
 (10. )کنندیمرا فراهم  انمخاطب یمندتیرضا

بر انتخاب مخاطبان از یک  رگذارتأثیرگذاریتأثاز دیگر عوامل 
اشتراک، نوع منظم شمارگان،  نشردوره انتشار و به  توانیممجله 

 مجله اشاره کرد. شماره دو انتشار بین زمانی فاصلهتوزیع.  وهیش
مناسب برخوردار توزیع موفق الزم است از سیستم نشریه یک 

های توزیع مانند توزیع از طریق دکه از انواع شیوه بوده و
کردن، استفاده آبونه ی، توزیع الکترونیکی و اینترنتی وفروشروزنامه

 بر رگذاریتأثعوامل یکی دیگر از فیزیکی  ساختار (11کند )
در نزد مخاطبان آن است. برخورداری از قطع  مجله یک تیمطلوب

متناسب، توجه به اندازة حروف و تصاویر، کیفیت کاغذ، 
ی، کیفیت تصاویر، گرافیک و اشکال کارتونی با توجه زیآمرنگ

ی ساختار فیزیکی هایژگیوهای مخاطبان از به سن و ویژگی
ی تأثیرگذار بر هاجنبهمطلوب برای یک مجله است. از دیگر 

انتخاب مخاطبان محتوای مجله است. محتوای یک مجله الزم 
یه در عین تدوین شود تا نشر مخاطب ذائقه و است با توجه به ذوق

توجه به عوامل  با (.12) هدف محور بودن مخاطب پسند هم باشد
ی کمی در زمینه موضوع پژوهش هاپژوهشذکرشده، مطالعات و 

 عنوانخود با  در بررسی (13حاضرانجام شده است. راستی )
نتیجه گرفت « های ادبیات کودک و نوجوانکارکردهای مجله»

تنها در مدارس ، که کودکرشد  مجلهبرخی نشریات مثل که 
 انتشار مطالب متنوعی است که هاآنشوند هدف توزیع می

ی هاوهیشتوزیع و پاسخگوی شوق طبیعی کودک باشد. گستره 
چیزی است که باید بیشتر به آن پرداخته شود. جذب مخاطب 

شرایط توزیع نشریات »ای تحت عنوان ( در مطالعه14) سادات
مشکل که این نشریات با نشان داد « کودک در بخش خصوصی

 عالوه بر این هستند. روروبهسازی مطالعه و توزیع عرضه، فرهنگ
کیفیت چاپ و  داشتننگهبرای باال  بخش خصوصیالزم است 

کمک ه نقش مجلبررسی "به  (15) ربخشیم تالش کند.کاغذ 
 ”آموز در تحقق اهداف برنامه درسی ملیدانشآموزشی رشد 

برنامه بعضی موضوعات، رویکردها و اهداف  پرداخت و نشان داد:
آموز نادیده از سوی گردانندگان مجله رشد دانشدرسی ملی 
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  و همکاران                 محمدی شاه نیره  32

 1398 زمستان، 3دوره    فصلنامه سبک زندگی با محوریت سالمت

و  انتخاب موضوعات آموز درمجله رشد دانش شده است.گرفته
د یکسانی برنامه درسی ملی رونرویکردها و اهداف  ها باتلفیق آن

  .کمی برخوردار بوده است و از خالقیتطی کرده را 

منطق مدیریت تولید محتوا در "مطالعه به  (16اجاق، عبدالهیان )
مجالت  دادنتایج نشان  پرداختند. "های علمی عمومی ایرانیمجله

های ساده کردن و جذاب کردن علم در علمی در ایران از روش
منطق مدیریتی حاکم و  اندکردهفاده تلفیق با نظرات خوانندگان است

های فرهنگی ـ بر تولید محتوا بر اساس مؤلفه
 در مطالعه دیگری شهابلواست.  شدهمیتنظرسانی اطالعیرساناطالع

بررسی تأثیر انتشار نشریه رشد معلم در توسعه فرهنگ "( به 5)
پرداخت.  "وپرورشمطالعه در بین معلمان مقطع متوسطه آموزش

زمان  معلمان ،معلمبا افزایش شمارگان مجله رشد نتایج نشان داد: 
میزان  اما به کنندیمصرف برای مطالعه این مجله بیشتری را 
و  پردازندیمتفکر و تدبر درباره مطالب مطالعه شده کمتری به 

ر جهت رشد و توسعه فردی و درا مطالب مطالعه شده کمتر 
در مورد  نظرتبادلو کمتر به بحث و به کارمی گیرند ای حرفه

. پردازندیمخود مطالب مطالعه شده از این مجله با همکاران 
ایگاه ج"خود با عنوان  پژوهش در( 1۷محبی امین و مهرام )

 ”آموزشی رشدهای چندگانه در مجله کمک پرورش هوش
 بر یمبتندادمیزان توجه به استفاده از تصاویر در مجله رشد نشان

( نیز در مقاله 18محسنی ) .است بودهالگوی تفکر مخاطبان، 
« های ذهنی در غیاب نشریات مکتوبپرش»تحلیلی خود با عنوان 

، الزم چاپ و توزیعهای برای حذف هزینه نشریات کندبیان می
زیرا امروزه  بگذارند کناربه شکل سنتی را  خود انتشار است

افراد جامعه  واند، محور کرده های اجتماعی خبر را شهروندرسانه
خود اخبار را تولید، گزارش، عکس و تصویربرداری و توزیع 

 .کنندمی
آرایی مجله صفحهییآراصفحهبررسی " ی بهامطالعه( در 19بیات )

اهمیت دادن به عناصر بصری نشان داد "ایم در دو دهه اخیرت
های مقاله از مسائل مهم و اساسی این مجله ویژگی اساس برصفحه 

تصویر و متن را  یبندبیترکهای مختلف است که استفاده از شیوه
گردد . استفاده صحیح از عناصر بصری در صفحه سبب میبردارددر 

. یزدی و به روابط منطقی پی ببرد که مخاطب پیام را دریافت کند
آرایی صفحهییآراصفحههای شیوه"بررسی ( در تحقیقی به 20)

عشق به  نتایج نشان داد. پرداخت"مجالت ژاپنی در دو دهه اخیر
های متعدد از حضور عکس صورتبهطبیعت در طراحی مجالت 

 کشورهاشده که در مقایسه با مجالت سایر  گرجلوهطبیعت 
( در بررسی خود با 21) زادهقاسم .شمگیر و مشخص استچ باًیتقر

فعالیت گرافیکی مطبوعات و نشریات به افراد متخصص »عنوان 
به این نتیجه رسید که مطبوعات باید توجه بیشتری « واگذار شود

 خود شمارگانی هنر گرافیک داشته باشند تا بتوانند ریکارگبهدر 
 1بیشتری جذب کنند. اونز آن مخاطبان  تبعبهرا افزایش داده و 

ی مجالت مانند برخ در( در پژوهش خود دریافت که 22)

_________________________________ 
1 Simon Owens 

په پا "و  "سرگرمی برای یادگیری"،2"هیوالهای موشی"
شده منجر به به کار گرفته های داستانی، شخصیت3"خوک

ها شمارگان آن جهیدرنتها شده و افزایش تقاضا برای این مجله
هایی برای کار ها بخشمجلهافزایش داشته است. همچنین در 

های شده است. بخشمشترک والدین با کودکان در نظر گرفته
، ایجاد شور نوشتن: حساب و خواندن و مانندها آموزشی این مجله

، پرورش خالقیت و دادن دستورالعمل در دانشو شوق برای کسب 
 ریتأثیببرافزایش شمارگان شیبرافزامورد نحوه انجام کار نیز 

های نابودی مجله"( در بررسی خود با عنوان 23) 4جکسون نیست.
های دریافت که یکی از علل کاهش شمارگان مجله "انگلستان

 انگلستان گرایش قشر جوان به سمت نشریات الکترونیکی است.
ی رشد هامجله کهییازآنجا، ذکرشدهبا عنایت به مطالب 

 توسعهششم  عنوان بخشی از بسته آموزشی در برنامهبهعنوانبه
افزایش  باشندیم ریزی آموزشییبرنامهزیربرنامهسازمان پژوهش و 

ی و انتشارات فنّاوربرای دفتر  هامجلهانتشار و شمارگان این 
ی رشد نشان هامجلهی اهمیت دارد. زیرا توسعه کمی آموزشکمک

 شانینما هاامیپسازمان در جهت نشر و گسترش  از موفقیت این
آموزان و معلمان دارد. از سوی جمعیت هدف خود یعنی دانش

به  اتینشر انتشاراقتصادی آن  صرفهبهدیگر افزایش انتشار با توجه 
شد که این امر به  خواهد منجر خودکفایی و استقالل نشریات

ی رقیب و هارسانهپایداری و ماندگاری نشریات رشد در دنیایی با 
 هادغدغهتوجه به این مهم، یکی از  با قدرتمند کمک خواهد کرد.

ی توسعه هاشاخص ی مدیران مجالت رشد این است:هاسؤالو 
رشد گسترة مخاطبان و توسعه عدالت آموزشی  در جهت مجالت
 چیست؟

 اهداف پژوهش
تقاضا و مصرف  برافزایش تأثیرگذار عواملشناسایی  -

 آموزاندانشتوسط معلمان و  رشد هایمجله

های رشد از ابعاد سیستم ی توسعه مجلههاشاخصشناسایی  -
 آموزان، معلمان،و ساختار فیزیکی ازنظر دانش محتوا توزیع،

 و متخصصان کارشناسان

های رشد ازنظر ی فیزیکی و محتوایی مجلههاشاخصشناسایی  -
 های کودکانمؤلفان کتاب

 پژوهش سؤاالت
 رشد هایمجلهتقاضا و مصرف  برافزایش تأثیرگذار عوامل -

 اند؟کدم آموزاندانشتوسط معلمان و 

های رشد از بعد سیستم توزیع ازنظر ی توسعه مجلههاشاخص -
 اند؟و متخصصان کدم کارشناسان آموزان، معلمان،دانش

های رشد از بعد محتوا ی توسعه مجلههاشاخص -
 اند؟آموزان و معلمان کدمدانش ازنظرمتخصصان، کارشناسان،

 ی رشد از بعد ساختار فیزیکیهای توسعه مجلههاشاخص -
 اند؟آموزان و معلمان کدمازنظر متخصصان، کارشناسان، دانش

_________________________________ 
2 Moshi Monsters 
3 Fun to Learn &Peppa Pig’ 
4 Jasper Jackson 
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های رشد ازنظر مؤلفان ی فیزیکی و محتوایی مجلههاشاخص -
 اند؟های کودکان کدمکتاب

 
 هاوش مواد و ر

نوع این پژوهش کیفی است که در آن برای تعیین عوامل تأثیرگذار 
اسنادی  لیتحل ازی آن هاشاخصهای و تعیین بر توسعه مجله

مصاحبه نیمه  ای وی رسانههاپژوهشی هاافتهی
ساختاریافته استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش افتهیساختار

، هااستان رشدهای تمامی متخصصان و کارشناسان رسانه و مجله
ی دوم هادوره آموزاندانشکودکان، معلمان و  هایکتاب مؤلفان

و تمامی اسناد و  هااستانابتدایی و اول و دوم متوسطه تمامی 
های و مجله هارسانهدر حوزه مطبوعات و  شدهانجامی هاپژوهش

 ( بودند.1391-1395) سالهپنجرشد طی دوره 

نمونه برای انجام مصاحبه  در پژوهش کیفی مالک تعیین حجم
شود ، زمانی حاصل میهادادهاشباع  است. هادادهکفایت و اشباع 

اضافی، کمکی به تکمیل و مشخص کردن یک مقوله  یهادادهکه 
(. 24مشابه به نظرمی رسند ) پسازآن هانمونهکنند و نظری نمی

و  هارسانهسند و پژوهش مرتبط با  50نمونه آماری این پژوهش 
نفر مؤلفان  20، 1395تا  1391های های رشد طی سالجلهم

نفر متخصصان و کارشناسان آموزشی  80های کودکان،کتاب
های دوره آموزدانش 96معلم و  80نفر(، 10ها )از هر استان استان

بودند که با استفاده از روش  دوم ابتدایی و اول و دوم متوسطه
غربی،  جانیآذربا ،تهران البرز،استان  8از گیری هدفمند نمونه

 کردستان و کرمانشاه آذربایجان شرقی، خوزستان، هرمزگان،
گویش زبانی بود  اساس بر هااستانانتخاب  مالک انتخاب شدند.

، زبانترک، کردزبانی هااستاندسته  4ها به استان کار نیابرای 
تقسیم و سپس از هر دسته، دو استان با  زبانعربفارس زبان و 

 توجه گویش زبانی و میزان مصرف مجالت رشد انتخاب شدند.
ی گروه نمونه نیز بر اساس میزان دانش و آگاهی آنان از اعضا
 پژوهش انتخاب شدند. سؤاالتهای رشد و با توجه به مجله

گیری هدفمند بدان جهت است که در آن روش نمونه انتخاب
یی است که دارای اطالعات غنی و هانمونهبه دنبال پژوهشگر 

 (.25. دهندبه دست  موردپژوهشبینشی نسبت به پدیده 

در این مطالعه از فیش مطالعاتی، و مصاحبه نیمه ساختاریافته 
عوامل تأثیرگذار بر  دربارهیی هاسؤالمصاحبه  فرم در استفاده شد.

های رشد، سیستم توزیع، محتوا و ساختار تقاضا و مصرف مجله
 20ی مصاحبه توسط هابرگهیی روا ها پرسیده شد.فیزیکی مجله

 دربارهها خواسته شد تا ی و از آنبررس آمار متخصصان ازنفر 
 وضوح ارتباط منطقی بین سؤاالت و موضوع، اهداف پژوهش،

 منظوربه دستور زبان نظر دهند. تیرعا کاربرد زبان مشترک،
بر روی یک گروه سی نفره  ابتدا ی مصاحبه،هافرمبررسی پایایی 

اجرا و توسط سه کدگذار کدگذاری شدند و ضریب توافق کاپا 
 آمدهدستبهضرایب توافق کاپای  که شدها گرفته برای آن

های مصاحبه متخصصان، ی فرمهاسؤالآمده برای تمامی دستبه
توان گفت باشند بنابراین میمی 0.6آموزان باالتر از معلمان و دانش

 .بودند برخوردارخوبی  نسبتاًسؤاالت مصاحبه از پایایی 

، مطالعات هامصاحبهاز  شدهیگردآوری تحلیل اطالعات برا 
در سه مرحله کدگذاری  1، از الگوی چارماز هاپژوهشاسنادی و 

کدگذاری باز  مرحله(. در 24) شداستفاده  2باز، محوری و انتخابی
را مرور کرد، از  شدهیگردآوری هادادهپژوهشگر بارها و بارها 

های ها توجه نمود و با مرور مجموعه دادهزوایای گوناگون به آن
سی ها را بازشناکرد که مفاهیم مستتر در آن تالش ،شدهیگردآور

فرایند  هادادهبندی کند. در مرحله کدگذاری محوری و طبقه
از حالت کامالً باز  دردادهاختصاص کد به مفاهیم موجود 

جای گرفتند. طبقه  هامقولهدر داخل طبقات و  هادادهو  شدهخارج
 باهمیا مقوله شامل گروهی از کدها بود که حداقل در یک وجه 

، هاهیمادرونو تعیین انتخابی مرحله کدگذاری در یکسان بودند.
، در دو مرحله شدهییشناساپژوهشگر با توجه به کدها و مفاهیم 

قبل به استحکام بیشتر فرایند کدگذاری پرداخت که در این قسمت 
ی رشد و توسعه هاشاخصهایی بود که در تدوین بر بخش دیتأک

 کنند.تری ایفا میها نقش مهممجله
 

 هایافته
های رشد اول: عوامل تأثیرگذار بر تقاضا و مصرف مجله سؤال

 اند؟کدم آموزاندانشتوسط معلمان و 

اول برگرفته از بررسی  سؤالبندی نتایج یجمعبندجمعبررسی و 
اسنادی و مصاحبه با متخصصان، کارشناسان، معلمان و 

 رگذارتأثیرگذاریتأثعوامل  نیترمهمآموزان پژوهش نشان داد دانش
از: توجه به  اندعبارتهای رشد برافزایش تقاضا و مصرف مجله

های متنوع تشویقی و از شیوه استفاده مخاطبان، جانبههمهنیازهای 
ترغیبی برای جذب مخاطبان، مشارکت مخاطبان در تولید محتوای 

 انگیزه و عالقه به مطالعه مجله در مخاطبان، جادیا مجله،
 صیتخص یز از محتوای مجالت،ی مسابقه و اهدای جوابرگزار

از  استفاده ساعاتی در برنامه هفتگی مدرسه به مطالعه مجله،
 یادگیری–محتوا در فرایند یاددهی 

های ی توسعه کمّی از بعد سیستم توزیع مجلههاشاخصسؤال دوم: 
 آموزاندانش و رشد ازنظر کارشناسان و متخصصان، معلمان

 اند؟کدم

دوم پژوهش برگرفته از  سؤالبندی نتایج یجمعبندجمعبررسی و 
، معلمان و متخصصان بررسی اسنادی و مصاحبه با کارشناسان،

بر  رگذارتأثیرگذاریتأثعوامل  نیترمهمآموزان نشان داد دانش
از: توجه به  اندعبارتهای رشد از گروه هدف سیستم توزیع مجله

لکترونیکی، اینترنتی و گیری از شیوه توزیع اانواع شیوه توزیع، بهره
 موقعبهها از طریق مدرسه، توزیع آبونه کردن، توزیع مجله

 مجالت
های رشد ی توسعه کمّی از بعد محتوای مجلههاشاخص سوم: سؤال
 اند؟و متخصصان کدم کارشناسان ازنظر

 ازسوم پژوهش برگرفته  سؤالبندی نتایج یجمعبندجمعبررسی و 
بر محتوای  رگذارتأثیرگذاریتأثعوامل  نیترمهمنشان داد  مصاحبه

_________________________________ 
1 Charmaz 
2 Free Coding,Axial Coding, Selective Coding 
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  و همکاران                 محمدی شاه نیره  34

 1398 زمستان، 3دوره    فصلنامه سبک زندگی با محوریت سالمت

 از: اندعبارتهای رشد ازنظر کارشناسان و متخصصان مجله
 رائهروز، ابهروزبهمتنوع و مطالب  موضوعات ازگیری بهره

 ارائه ی در کالس درس،ریکارگبهمطالب کاربردی و عملی برای 
محتوا به انواع  تناسببه توجه های درسی،محتوای مکمل کتاب

 هانیازهای مخاطب

های ی توسعه کمّی از بعد محتوای مجلههاشاخص :چهارم سؤال
 اند؟و معلمان کدم آموزاندانش ازنظررشد 

چهارم پژوهش برگرفته از  سؤالبندی نتایج یجمعبندجمعبررسی و 
بر محتوای  رگذارتأثیرگذاریتأثعوامل  نیترمهممصاحبه نشان داد 

 از: اندعبارتآموزان و معلمان های رشد ازنظر دانشمجله
روز بهروزبههای از موضوعات متنوع و مطلب گیریبهرهیریگبهره

و  یادب ی،فرهنگ توجه به مطالب علمی، آموزشی، دانستنی، خصوصاً
 هااز انواع قالب استفاده و احکام، هنری و مذهبی، اخالقی، تربیتی

یی چون طنز، لطیفه و سرگرمی، قصه، داستان و هاقالب خصوصاً
محتوای مکمل  ارائه و جدول و مسابقه، چیستان، خاطره، بازی

 و جذاب بودن محتوا برای مخاطبان، تأثیرگذار برنامه درسی،
های مطلب ارائه های گروه سنی،بودن محتوا با ویژگی متناسب

 سی در کالس درریکارگبهکاربردی و عملی برای 

ی توسعه کمّی از بعد ساختار فیزیکی هاشاخصسؤال پنجم: 
آموزان و معلمان دانش ها ازنظرمتخصصان، کارشناسان،مجله
 اند؟کدم

داد  پژوهششانپنجم  سؤالبندی نتایج یجمعبندجمعبررسی و 
های ی مجلهکیزیف ساختاربر  رگذارتأثیرگذاریتأثعوامل  نیترمهم

 قطع ازاستفاده ) قطعاز:  اندعبارت شوندگانمصاحبهرشد ازنظر 
حروف متوسط و بزرگ(، تصویر روی ) حروفبزرگ(، اندازه 

 کاغذی جلد با محتوای مجله(، کیفیت رو ریتصوتناسب ) جلد
کاغذ روغنی، گالسه و براق، کاغذ سفید با جنس خوب(، توجه )

ها، گرافیک و اشکال ی، کیفیت تصویرها، عکسزیآمرنگبه 
 کارتونی

های رشد ازنظر ی مجلهکیزیف وی محتوایی هاشاخصسؤال ششم: 
 اند؟های کودکان کدممؤلفان کتاب

ششم پژوهش برگرفته از  سؤالبندی نتایج یجمعبندجمعبررسی و 
بر محتوا و  رگذارتأثیرگذاریتأثعوامل  نیترمهممصاحبه نشان داد 

های کودکان کتاب های رشد ازنظر مؤلفانساختار فیزیکی مجله
گیری از مطالب و موضوعات متنوع، بروز و بهره از: اندعبارت
های درسی محتوای مکمل کتاب ارائه موردنیاز مخاطبان،ازیموردن

ها با توجه به فیزیک مجله توجه های یادگیری،و مرتبط با حوزه
 تصاویر و متن تناسببه توجه های مخاطبین،سن و ویژگی

 ی کلیریگجهینت
اول پژوهش نشان داد عوامل مؤثر بر تقاضا و  سؤالنتایج بررسی 

 آموزان و معلمان مواردی چونمصرف مجالت رشد توسط دانش
های متنوع از شیوه استفاده مخاطبان، جانبههمهتوجه به نیازهای 

باشند. این نتایج با تشویقی و ترغیبی برای جذب مخاطبان و.... می
( اجاق و 22) اونز (،14(، سادات )13های راستی )نتایج پژوهش

( در پژوهش 13راستی) است. راستاهم( 18( محسنی )16عبدالهیان )
خود نتیجه گرفته است که مجله الزم است به نیاز کودک توجه 

.نتیجه پزوهش پاسخگوی شوق طبیعی کودک باشدکرده و 
با مخاطبان  ( نشان داد که مجله الزم است ارتباط قوی 14سادات)

ها را در فرایند تولید محتوا مشارکت کرده و آنبرقرار 
های آموزشی ( در پژوهش خود دریافت که  بخش2011دهد.اونز)

تواند نیاز مخاطب را می : حساب و خواندن و نوشتنها مانندمجله
، برطرف کرده  و در او ایجاد شور و شوق برای کسب دانش

(در پژوهش خود 16ق و عبدالهیان )پرورش خالقیت نماید. اجا
های ساده کردن و مجالت علمی در ایران از روشنشان دادند که 

 .جذاب کردن علم در تلفیق با نظرات خوانندگان استفاده کرده اند

نظریه  اساس برتوان اذعان داشت که تبیین این نتایج می در
وانند تها ازجمله نشریات رشد میرسانه (،۷) 1وابستگی مخاطبان

ی را بر مخاطبان خود توجهقابلآثار شناختی، عاطفی و رفتاری 
داشته و در ایجاد سؤال، تغییر نگرش، ایجاد عالقه به مطالعه، 

آموز مؤثر باشند. در دانش مسئلهیا حل  مسئلهی، ایجاد سازفعال
( نشریات الزم است ضمن فعال ۷)2همچنین طبق نظریه استفاده

به نیازها و  آموزان(علمان و دانشدانستن مخاطبان خود )م
در استفاده از این مجالت توجه کنند زیرا  هاهای آنانگیزه
به دنبال محتوایی هستند که  شیوبکمآموزان و معلمان، دانش

 بیشترین رضایت را برای آنان فراهم کند.
با گروه  هاکه زبان آنات رشد زمانی موفق هستند نشریبنابراین 

ی رشد هامجله رونیازا. دناو هماهنگ باش یقعالسنی مخاطب و 
آموزان و معلمان و دانش رشد عقلیای در توانند نقش عمدهمی

های دانش آنان را در حوزه داشته باشند وها برآوردن نیازهای آن
موضوعات مختلف علمی  ارائهبا این مجالت  مختلف توسعه دهند.

 و لیتکمدهند و به توسعه خود را خوانندگان  توانند دیدگاهمی
 یهامهارت و یعموم دانش یارتقای، آموزش یهابرنامه تیتقو

، یسرگرم ،حیتفر ی،علم تیخالق ،ابتکار ،استعداد رشد ی،زندگ
البته مدیران این مجالت  در مخاطب کمک کنند. نشاط جادیا

نیاز اطالعاتی  الزم است همواره توجه داشته باشند که
آموزان و معلمان سایر معلمان تهرانی با نیاز دانشآموزان و دانش
ها متفاوت است و هنگام تهیه این مجالت الزم است به این استان

های جذب سوی دیگر یکی از شیوه از ها توجه داشته باشند.تفاوت
های متنوع مخاطبان به مطالعه مجالت رشد بهره جستن از شیوه

قه و اهدای جایزه از تشویقی و ترغیبی مانند برگزاری مساب
توانند در هنگام طراحی آموزشی است معلمان می محتوای مجالت

در  ی برنامه آموزش کالسی خود از محتوای مجالتسازآمادهو 
ها با تخصیص زمانی خاص برای فرایند تدریس استفاده کنند. آن

فرهنگ مطالعه را در بین  تنهانهتوانند مطالعه مجالت رشد می
ها را به مطالعه مجالت ن ترویج دهند بلکه آنآموزادانش
 سازند. مندعالقه

عوامل  نیترمهمدوم پژوهش  سؤالنتایج بررسی 
های رشد مانند توجه به بر سیستم توزیع مجله رگذارتأثیرگذاریتأث

گیری از شیوه توزیع الکترونیکی را نشان انواع شیوه توزیع، بهره

_________________________________ 
1Media Audience dependency theory 
2 Media Use Theory 
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رسد یکی از گفت که به نظر میتوان تبیین این نتیجه می در داد.
عوامل تاثیرگدار برافزایش دسترسی به مجالت رشد و توسعه کمی 

. بنابراین مدیران استتوزیع مجالت  ها توجه به انواع شیوهآن
ها از مجالت رشد بهتر است عالوه بر توزیع مجالت توزیع مجله

هایی چون توزیع الکترونیکی، طریق نمایندگان رشد، از روش
و توزیع از طریق  آموزاندانش تکتکنترنتی و آبونه کردن ای

 از "1هیجان "( برای مثال مجله6نیز استفاده نمایند. ) مدرسهدرب 
. ردیگیمآموزان قرار درب مدرسه در اختیار دانش قیطر
آموزان داوطلب ی سیستم توزیع با استفاده از دانشریکارگبه

آن را  "2ایندراهانوش"راهکار جالبی بود که نشریه 
مورداستفاده قرار داده است. توزیع اینترنتی و مورداستفاده

مانند  ی که مجالت آمریکاییاوهیشالکترونیکی و ایجاد اشتراک 
(. بنابراین الزم است 26)ردیگیماز آن بهره  3تایمز برای کودکان

ها را آموزان بتوانند مجلهکه همه دانش دیشیاندتدابیر دیگری 
ها از مجله موقعبهتوزیع  دریافت نمایند. موقعبهمنظم و  صورتبه

 انتشار دیگر نکات مهمی است که ضرورت دارد مدنظر قرار گیرد.
آزارد ولی رعایت دقیق دوره انتشار نامنظم نشریه مخاطبان را می

 افزاید.سازد و به اعتبار نشریه میآنان را خشنود می
 ازگیری سوم نشان داد عواملی چون بهره سؤالنتایج بررسی 

مطالب کاربردی و  ارائهروز و بهروزبهمتنوع و مطالب  موضوعات
عوامل  نیترمهمی در کالس درس و...از ریکارگبهعملی برای 

نتیجه با  نیا های رشد هستند.بر محتوای مجله رگذارتأثیرگذاریتأث
 اونز(، 16) انیهعبدال(، اجاق و 15) بخشهای میر نتایج پژوهش

( درتحقیق خود مشخص کرد 15است. میر بخش ) راستاهم( 22)
در انتخاب و تلفیق الزم است رشد  هایمطالب مجلهکه 

برخوردار باالتری موضوعات با رویکردها و اهداف از خالقیت 
مجالت علمی در ( نتیجه گرفت که 16اجاق و عبدالهیان ) .شوند

و جذاب کردن علم در تلفیق با های ساده کردن ایران از روش
که  ساختنظرات خوانندگان استفاده کرده اند، همین نتایج آشکار 

های علمی عمومی منطق مدیریتی حاکم بر تولید محتوا در مجله
های فرهنگی ـ اطالع رسانی تنظیم شده ایرانی، بر اساس مؤلفه

های آموزشی ( در پژوهش خود نشان داد که بخش22اونز) است
، ایجاد شور و شوق برای : حساب و خواندن و نوشتنها مانندهمجل

، پرورش خالقیت و دادن دستورالعمل در مورد نحوه کسب دانش
 تاثیر نیست.انجام کار نیز بر افزایش شمارگان بی

 های رشد الزم استمجله توان گفت مدیراندر تبیین این نتیجه می
به تغییر عالیق و نیازهای مخاطبان همواره توجه داشته باشند و 

روز نمایند، از تکرار مطالب دوری کرده یبهروزرسانبهمطالب را 
درسی از مطالب تنوع ایجاد نمایند و با پشتیبانی از برنامه در و

ی درسی را افزایش دهند. هابرنامهها، اثربخشی طریق محتوای مجله
و مورد اقبال توسط مخاطبان آن موفق است  شریهنزیرا زمانی یک 

_________________________________ 
1 Mania 
2 Indarahanoush 
3 Time for kids 

 

 عالیقمخاطب و های ویژگیزبان آن با محتوا و که گیرد قرار می
تواند مفاهیم . از این طریق است که نشریه میاو هماهنگ باشد

دهد. همچنین  انتقال خودخود را به مخاطبان  موردنظر
وز مانند ربهروزبهگیری از موضوعات متنوع و یبهرهریگبهره

 هامهارتیی در جهت بهبود هانیتمر ارائهاطالعات عمومی، 
مطالب کاربردی و  درج های زندگی(،ازجمله مهارتازجمله)

عملی که هم مکمل برنامه درسی بوده و هم بتوان آن را در کالس 
ازجمله مواردی است که نشریات موفق ازجملهدرس به کاربرد 

ی کودکان در هامجلهثال ی مبرا کنندیمجهان به آن توجه 
مجله په  .هستند متنوعی مطالب جمهوری چک و اسلواکی دارای

 اطالعات شعر، داستان، قبیل از متنوعی موضوعات شامل 4ووله په
های لباس معرفی، شهرها معرفی مشهور، افراد معرفی عمومی،
مجله . است های کودکاننقاشی و تصاویر یی،انمایپو بازی، محلی،

 مقاالت، زیبا، تصاویر شعر، داستان، مانند مطالبی روسی،5مورزیلکا 
 کودکان برای را معما و جدول چیستان، مانند کنندهسرگرم مطالب

: مانند گوناگونی کانادایی موضوعات 6بوف مجله کند.می چاپ
 با مشاوره ستون علمی، هایداستان مسئله، حل مقاالت سرگرمی،

. دربرمی گیرد را ۷استریپ کمیک و های طنزبخش خوانندگان،
 به را نوآموزان تمرین، و کاردستی داستان، ارائه ، با8هامتی دامتی

 میتا. نمایدمی ترغیب خوانداری یهامهارت افزایش و خواندن
 و های خواندنمهارت آموزش برای قوی برای کودکان ابزاری

 (26) است نوشتن
بر  تأثیرگذارعوامل  نیترمهم چهارم نشان داد سؤالنتایج بررسی 
از موضوعات  گیریبهرههای رشد را مواردی چون محتوای مجله

توجه به مطالب علمی،  خصوصاًروز های بهمتنوع و مطلب
و هنری و مذهبی، اخالقی،  یادب ی،فرهنگ آموزشی، دانستنی،

یی چون هاقالب خصوصاً هااز انواع قالب استفاده و احکام، تربیتی
و جدول و  طنز، لطیفه و سرگرمی، قصه، داستان و خاطره، بازی

های این پژوهش با پژوهش جینتا باشد.مسابقه، چیستان و... می
 راستاهم( 22( و اونز )16و عبدالهیان ) اجاق (،15میربخش )

مطالب ( درتحقیق خود مشخص کرد که 15میربخش) باشد.می
نتخاب و تلفیق موضوعات با در االزم است رشد  هایمجله

اجاق و  .شوندبرخوردار باالتری رویکردها و اهداف از خالقیت 
مجالت علمی در ایران از ( نتیجه گرفتند که 16عبدالهیان )

های ساده کردن و جذاب کردن علم در تلفیق با نظرات روش
( در پژوهش خود نشان داد 22.اونز)خوانندگان استفاده کرده اند

، : حساب و خواندن و نوشتنها مانندآموزشی مجله هایکه بخش
، پرورش خالقیت و دادن ایجاد شور و شوق برای کسب دانش

دستورالعمل در مورد نحوه انجام کار نیز بر افزایش شمارگان 
 تاثیر نیست.بی

_________________________________ 
4 Pepule 
5 Murzilka 
6 Owl 
7 Comic Strip 
8 Humpty Dumpty 
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  و همکاران                 محمدی شاه نیره  36

 1398 زمستان، 3دوره    فصلنامه سبک زندگی با محوریت سالمت

بخش مهم و عنوان به حتواتوان گفت متبیین این نتایج می در
اطالعات موردنیاز در اختیار  دانش، مهارت و یک نشریهضروری 

ابق محتوا با سطح معلومات دهد. بنابراین تطمخاطب قرار می
کاربردی جامعه، واقعیات  مطالب مبتنی بر ارائه، مخاطبان آن

سادگی ساختار جذاب بودن مطالب و بودن مطالب، تنوع مطالب، 
 ان،جمالت، تناسب محتوا باهدف، توجه به نیازهای مخاطب

های وا با دیدگاه خوانندگان، استفاده مجله از یافتهی محتسازگار
محتوای مکمل برنامه  ارائهی بودن مطالب، کاربرد جدید علمی،

هایی است که بسیاری از مجالت موفق دنیا درسی ازجمله ویژگی
آمریکایی  1ی مثال مجله خیال کنبرا کنند.نیز به آن توجه می

 علوم و شناسیباستان علوم اجتماعی، مهندسی، همچون مطالبی
 و ابتدایی کودکان درسی هایکتاب در که در بردارد را رباتیک

 مطالب ارائه هیجان با مجله اند.شدهگنجانده کمتر راهنمایی
 استرالیایی نشریه ترینپر خواننده آموزشی و رسانیاطالع انگیزشی،

 و اخبار آخرین به آموزان با خواندن این مجله دسترسیاست دانش
 ها وکارتن ،هایباز ،هالمیف در مورد اطالعات جدیدترین

 طنز، هایداستان نیهمچن کنند.های تلویزیونی پیدا میبرنامه
منجر شده است که  مطالب ورزشی ها وکمیک ،هاجوک
 آکویال ساالنه کنند. مجله مطالعه را «هیجان»آموزان مجله دانش

 برای که دهدمی قرار معلمان اختیار در را جدید موضوع 12
 (26) .باشدمی مناسب کالس در کردن مطرح
بر ساختار  تأثیرگذارترین عوامل پنجم نشان داد مهم سؤالنتایج 

استفاده از قطع بزرگ(، اندازه ) قطعهای رشد مانند: فیزیکی مجله
نتیجه  نیا حروف متوسط و بزرگ( و... را مشخص کرد.) حروف

زاده  قاسم (،1۷) مهرامی امین و محب (،14) ساداتبا نتایج تحقیقات 
توان گفت تبیین این نتایج می در راستا است.( هم20) یزدی و( 21)

بر ساختار فیزیکی قطع مجله است. قطع  تأثیرگذارعوامل  یکی از
کند و محتوای مجله کمک می اندازهمناسب و رعایت تناسب بین 

(. 2۷بخواند ) راحتی در دست بگیرد وتا مخاطب بتواند آن را به
و رنگ حروف از عناصر مهم دیگری هستند که در  نوع اندازه،

مشخصه  ترینمهمآرایی مجله باید به آن توجه شود. هنگام صفحه
ها است. حروف متن مجله با توجه ی متفاوت آنهااندازهحروف، 

سن و جنس و میزان تحصیالت( انتخاب ) مخاطبان هایبه ویژگی
و رنگ باید  نشانه از حروف بزرگ، عالئم، استفاده شود.می

(. عنصر 28) باشدجذاب  آموز و معلممناسب و برای مخاطب دانش
است روی  رگذاریتأثی رشد هامجلهدیگری که بر ساختار فیزیکی 

است که باید دارای جذابیت و خالقیت باشد تا معلمان  جلد مجله
یدن و خواندن آموزان را به خود جلب کند و تمایل به خرو دانش

با محتوای مجله در  ها ایجاد کند. جلد مجله الزم استرا در آن
مجله را به مخاطبان  هایی از موضوعات درونتناسب باشد و نمونه

و طراحی روی جلد باید از تنوع برخوردار باشد  عکس نشان دهد.
تامیل به ورق زدن و توجه به محتوا را در مخاطب برانگیزد و او 

از دیگر عنصر عکس (. 19ندن درون مجله راهنمایی کند)را به خوا
از های آموزشی )نوشتاری و تصویری( در رسانهعواملی است که 

_________________________________ 
1 Imagine 

کنند کمک میهمیشه  ریتصاو اهمیت باالیی برخوردار است.
ذهن مجسم کرده و به  راحتی مفاهیم و مضامین را درمخاطب به

صویر، عکس و ت .دتر یاد بگیرشکل ملموس، مطالب را بهتر و سریع
تصویری مانند نمودار و نقشه، یادگیری را تقویت می یابزارها

دیگری که مدیران مجالت رشد الزم است در  عامل (.29)کنند
هنگام تهیه مجالت به آن توجه نمایند نوع کاغذ است. استفاده از 

هترین کیفیت کند تا بکمک می گالسه و صافبا پوشش  کاغذ
به دست وسفید و سیاه رنگیگرافیکی، کارهای تصاویر، چاپ  در

 (.29کمک کند )ه خواندن متن بآید و به راحت 
بر محتوا و  تأثیرگذارترین عوامل ششم پژوهش مهم سؤالنتایج 

گیری از مطالب و بهره های رشد مانند:ساختار فیزیکی مجله
محتوای مکمل  ارائه موضوعات متنوع، بروز و موردنیاز مخاطبان،

های یادگیری و... را مشخص های درسی و مرتبط با حوزهکتاب
 و( 21زاده ) قاسم (،14) ساداتبا نتایج تحقیقات نتیجه  نیا کرد.

( نشان داد که کیفیت چاپ، 14راستا است. سادات)( هم20) یزدی
نوع کاغذ و تصاویر تعیین کننده میزان اقبال یک مجله در بین 

( در پزوهش خود مشخص کرد که 21خوانندگان است.قاسم زاده )
( در 20یزدی )مجالت الزم است از هنر گرافیک استفاده کنند.

حضور طبیعت در بررسی خود نتیجه گرفت که در مجالت ژاپنی ،
عکسها بیش از تصاویر طبیعت در مجالت سایر کشورهای دنیا 

به دلیل نوع نوشتار ،دستیابی به تعادل بصری در صفحه .برای است
 های عمودی استفاده شده استعمودی ژاپنی بیشتر از راستاها و فرم

اذعان داشت هر تصویر مجله  توانیمآمده دستدر تبیین نتایج به
حال منسجم با کل محتوای الزم است ازنظر بصری تازه و درعین

ی فننوع  نیهمچن ها الزم است دارای شرح باشند.مجله باشد. عکس
شود باعث مشخص شدن و می گرفته کارکه در نقاشی به 

ن مطالب ترغیب گشته و مخاطب را به خواند توجهجلب
های ها با توجه سن و ویژگیبه فیزیک مجله وجهت (.28کند)می

یی است که الزم است به آن توجه هایژگیومخاطبین از دیگر 
های مختلف خود ها الزم است برای مطالب و بخشمجله شود.

درسی نشانه یا طرح  ریزیبرنامه مانند گزارش، تجربه، یادداشت،
های بصری متناسب طراحی کنند که ویژگیی را اژهیوگرافیکی 

( .کاغذ به کار گرفته در مجالت 30)باشندباسن مخاطب را داشته 
باشند.  ترمقاومالزم است از کاغذهای مورداستفاده در روزنامه 

خوانی  دیسفجا از تصویر، نقاشی، عکس، فاصله سطرها، استفاده به
نوازی، ، چشمهای سیاه و خاکستریمناسب، پرهیز از غلبه رنگ

ها ساده خوانی، درهم نشدن متن و تصویر، جداسازی آسان مطلب
از های دیگرها در صفحهدنبالة آن یابیها و آساندر صفحه

آرایی مدنظر قرار که الزم است در صفحه استهایی ویژگی
 (31)ردیگ

شود که دفتر انتشارات و فنّاوری بندی کلی پیشنهاد میدر یک جمع
با توجه به  ریزی و تهیه مجالت رشدنسبت به برنامهآموزشی 

آمده در ابعاد افزایش تقاضا و مصرف، سیستم دستی بههاشاخص
توزیع، محتوا و ساختار فیزیکی اقدام کندتا ضمن ارتقای کمی و 

 سؤال کردن، فکر ،خواندن به آموزان را، دانشهامجلهکیفی 
تر کند و غنی را یایشاندن دارد،وا کردن تجربه ،دنیشیاند ،کردن
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 عالیق ها ورسمی مدرسه، با توجه به سلیقه برنامه و درکنار کتاب
در  تفاوت آموزان و معلمان پاسخ گوید.به نیازهای دانش متفاوت

 هایگویش و هازبان ها،فرهنگ ،استعدادها ،هاتوانایی ،هاقهیسل
مجالت رشد  کندمی اقتضا کشور سراسر درمعلمان  و آموزاندانش

ی این پژوهش هاافتهی اساس بر به سمت تنوع و تکثر بروند.
موضوعاتی چون:  مدیریت تولید مجالت رشد شودپیشنهاد می

 و سطح معلومات نیازهاتناسب محتوا با تناسب محتوا باهدف، 
سادگی ساختار جمالت، تنوع مطالب،  وکاربردی بودن ان، مخاطب
ی و استفاده علم دیجدهای از یافته با موضوع، استفاده مرتبطتصویر 

ی در طورجدبهرا  ی سنی مختلفهاگروهاز قلم و فونت مناسب با 
نتایج این  نیهمچن قرار دهد. ی ساالنه مجالتهابرنامهدستور کار 

های توجه جدی و مستمر تولیدکنندگان مجله پژوهش بر ضرورت
تناسب  ی وروزرسانبههای مخاطبان و سلیقه قیعال رییتغرشد به 

دارد. استفاده از  دیتأکمحتوا و مطالب با جنین تغییر و تحوالتی 
ی متفاوت، نظرخواهی از مخاطبان، هادگاهیدنویسندگان متنوع و 

از  گیریبهره ها،آموزان در مجلهچاپ آثار معلمان و دانش
گروه  درخواستازجمله دیگر مسائل مورد  ترجذابگرافیک 

ی، سینو کوتاه تفاده از زبان معیار،هدف این پژوهش است. اس
راحتی خواندن، رعایت  دقیق مطالب باهدف سهولت و ویرایش

اصل روشنی و پرهیز از ابهام و تالش برای برقراری ارتباط آسان با 
های تلفنی، ها و پیاممخاطب، انعکاس آثار مخاطبان، پاسخ به نامه

ها ازجمله وژههای مطبوعاتی و سرعایت تنوع در استفاده از قالب
مخاطبان مجالت است. همچنین پیشنهاد  موردتوجهدیگر نکات 

آن نسبت  زانیربرنامهریزی و تولید مجالت، شود در برنامهمی
ها و مطالب نظری، سهم و جایگاه بحث بین و تعادل تناسببه

کاربردی و مهارتی توجه داشته باشند. انتخاب تیتر مناسب )قوی و 
ویژه عناصر تیتر )مثل روتیتر و زیرتیتر( و به کارگیریجذاب( به

و انتخاب چند تیتر  (یا مقدمه و اشاره مناسب) سوتیتر، تنظیم لید
ترین تیترهای مطالب هر شماره برای درج بر ترین و جذاباز مهم

به  و جذب مخاطبان روی جلد از دیگر نکاتی است که در جلب
پژوهش همانند هر  نیا(. 32انکاری دارد )غیرقابل ریتأثمجالت 

یی نیز بوده است اولین هاتیمحدودپژوهش دیگری دارای 
 گیریمحدودیت این تحقیق حجم نمونه موردبررسی و شیوه نمونه
گیری است که به علت کیفی بودن پژوهش از اشباع نظری و نمونه

شده است. همچنین ابزار پژوهش محدود به هدفمند استفاده
ی آتی هاپژوهشدر  توانیمریافته بود که ی نیمه ساختاهامصاحبه

 ساختن نتایج بهره برد. تریغناز سایر ابزارها نیز برای 
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