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  چكيده
هاي مختلف اجتماعي در بسياري از كشورهاي  استفاده از راديو براي آموزش گروه

دهـد در ايـران، بـه     مي شده نشان جهان سابقة طوالني دارد، اما نتايج تحقيقات انجام
هاي آموزشي راديو در دو حوزة آموزش رسمي و غيررسمي  طور جدي، از ظرفيت
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اسـت و چـارچوب    شده سازي در چنين راديويي انجام ارائة الگوهاي مطلوب برنامه
  .دهند مي هاي السول و دانيل لرنر تشكيل نظري آن را نظريه

هـا، از   آوري داده شده و براي جمـع  ي انجاماين پژوهش با استفاده از روش كيف
  .است نفر كارشناس استفاده شده 8يافته با  ساختار مطالعة اسنادي و مصاحبة نيمه

توان گفت در كشوري مانند ايـران، بـا گسـترة     هاي پژوهش، مي با تحليل يافته
هـا و مشـكالتي ماننـد     جغرافيايي وسيع، فراواني جامعة روسـتايي، تعـدد فرهنـگ   

اندازي ايستگاه راديويي  نداشتن به خدمات و امكانات آموزشي، نياز به راه ترسيدس
راديـو بـه دليـل سـهولت دسترسـي و      . شود آموزشي به صورت مبرم احساس مي

اي  گيري از الگـوي برنامـه   تواند با بهره برخورداري از پوشش وسيع و گسترده، مي
هاي رسمي نقـش   ي آموزشآموزشي در اثربخش مناسب، هم به عنوان وسيلة كمك

هـاي غيررسـمي، گـام مـؤثري در بـاالبردن سـطح        مؤثر ايفاكند و هم بـا آمـوزش  
توسـعه و برقـراري عـدالت آموزشـي     فراينـد  هاي مردم، تسهيل و تسـريع   آگاهي

  .هاي مختلف اجتماعي باشد گوي مناسبي به نيازهاي آموزشي اليه برداشته، پاسخ
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  .غيررسمي، توسعه، رسانة آموزشي آموزش رسمي، آموزش :ها  كليدواژه
 

  مقدمه. 1
موضوع مطالعه در اين پژوهش بررسي ضرورت ايجاد راديوي آموزشـي در ايـران و ارائـة    

  .هاي آن است الگوي مطلوب برنامه
ــابع جهــان از   ــه خــاطر محــدوديت شــديد من ــامــروزه، ب ــدة  ســو كي و رشــد فزاين

هـاي   در تمـام زمينـه  كـارايي  ايش وري و افـز  كنندگان از سوي ديگر، موضوع بهـره  مصرف
هـا معطـوف بـه     شده و كوشش بسياري از افراد و سازمان زندگي بشر به بحثي جدي تبديل

  .است هاي دستيابي به آن شده يافتن راه
وري  هـاي بهتـر و بهـره    واقعيت امر اين است كه به طور كلي، آموزش با كسب مهارت

اگر اقتصاد . كيفيت زندگي ارتباط تنگاتنگ داردبيشتر و ارتقاي توانمندي انسان براي بهبود 
بايد از سطح امرار معاش كشاورزي، از طريق اقتصاد مبتني بر توليد صنعتي، با مشاركت در 

  .جهاني رشد كند، آموزش در تمام سطوح ضروري است» اقتصاد متكي بر دانشِ«
دگيري دارنـد،  هايي كه مهارت بيشتري در عرصة هنرها و ظرفيت باالتري براي يـا  ملت

نشـده اميـدوار    بينـي  بخش و ارضاي نيازهاي اقتصادي پيش توانند به يك زندگي رضايت مي
انگيـزي   اند، بـا زنـدگي غـم    هايي كه خوب آموزش نديده هاي آينده، ملت باشند، اما در دهه

هاي زندگي بشـري بحثـي جـدي     بنابراين، امر آموزش در تمامي زمينه .رو خواهندشد روبه
هاي مناسب ارائـة آمـوزش مـؤثر     ها معطوف به يافتن راه كوشش بسياري از سازمانبوده و 
هـاي   اي، چگونگي آمـوزش و شـيوه   هاي توسعه در راستاي بسط و گسترش حركت. است

فراينـد  وري  سو باعـث افـزايش كـارايي و بهـره     مناسب دسترسي همگاني به آن كه از يك
هزينة كمتر در دسترس عموم مردم قرارگيـرد،  آساني و با  آموزش گردد و از سوي ديگر به 

توان به تغييـرات كـالن    هاي تمامي كشورهاست، چراكه در ساية آموزش مي يكي از دغدغه
  . زد ها و رفتار مردم جامعه دست در ديدگاه

اين وسـيله بـه دليـل    . اي دارد در ميان همة وسايل ارتباط جمعي، راديو جايگاه ويژه
هـا نفـر ارتبـاط     تواند در آنِ واحـد بـا ميليـون    بودنِ آن، مي انبوهيتكنولوژي ساده و نيز 

  .برقرار كند
اي در جهان همراه با قلّت نيروي انسـاني كارسـاز    هاي توسعه بسط و گسترش حركت

هاي موردنظر، راديو را به عنوان ابـزار توانمنـدي كـه قـدرت عبـور از       جهت تحقّق هدف
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اي  جغرافيايي و نيز نفوذ در مرزهاي قومي و قبيلـه  ها و حتي مرزهاي العبورترين راه صعب
نظران و كاوشگران را در استفادة بهينـه از ايـن    را داراست، مطرح ساخته و انديشة صاحب

هـا و تحـوالت وسـيع در تمـامي      همچنـين، پيشـرفت  . است وسيله، به خود مشغول داشته
انده، راديو را به عنوان ابـزار  م ها به جوامع سنتي و عقب ها و ضرورت انتقال نوآوري زمينه

شود، بر سـر   هاي علمي به كار گرفته تواند در جهت آموزش و اشاعة يافته كارسازي كه مي
  .است ها انداخته زبان

يافتـه و   اي به آمـوزش اختصـاص   به دنبال آن، در اغلب كشورها، ايستگاه راديويي ويژه
ــه    ــه پخــش برنام ــود را ب ــار خ ــاعات ك ــام س ــي ر تم ــاي آموزش ــمي ه ــمي و غيررس س

هاي موفق راديوهاي آموزشـي در جهـان، در كشـور مـا،      رغم تجربه به. است داده اختصاص
هاي آموزشي كه عمـدتاً بـه    ايستگاه مستقلي كه به امر آموزش بپردازد، وجود ندارد و برنامه

رو، از ايـن  . انـد  هاي راديـويي پراكنـده   پردازند، در بين ساير ايستگاه آموزش غيرمستقيم مي
ريـزان در   گذاران و برنامه رسد هنوز تأسيس ايستگاه مستقل آموزشي براي سياست مي نظر به

هايي كه نسبت بـه سـاير    ها و برتري كه راديو با توجه به ويژگي اولويت قرارندارد؛ حال اين
اي مناسب، بسياري از مشـكالت   تواند در كشور ايران هم با الگوي برنامه ها دارد، مي رسانه

  .كردن مسير توسعه باشد وسيلة مناسبي براي هموار وزشي كشور را حل كند وآم
 

  پيشينة تحقيق. 2
كـارگيري راديـو در    هاي به ها و چالش بررسي امكان«در مقالة ) 1387(كالنتري و روشنفكر 

قيمت و قابل دسترس بـراي همـة    با معرفي راديو به عنوان يك منبع ارزان» توسعة روستايي
جا، حتّي بر روي زمين كشاورزي و در زمـان فعاليـت    چنين قابل حمل در همهاقشار و هم

كشاورزان، به نقش بسيار مهمي كـه راديـو در جهـت رشـد و توسـعة كشـاورزي كشـور        
هاي مردم را  توان با كمك راديو آگاهي بر اساس اين پژوهش، مي. كنند است، اشاره مي داشته

توسعه و كاربرد علم و تكنولوژي در امـر كشـاورزي    پيوسته باال برد و شرايط الزم را براي
  .پديدآورد و سهم بسزايي را در توسعة بومي ايفاكرد

هـا و   تحليل رابطـه بـين ويژگـي   «در پژوهشي تحت عنوان ) 1385(شريعتي و حسيني 
، »هاي آموزش كشاورزي راديو در استان سمنان ـ ترويجي مخاطبان برنامه نيازهاي آموزشي
در . دانند ويژه توسعة كشاورزي مي توسعه بهفرايند گذاري پربازده در  سرمايهآموزش را يك 

شـود كـه در كشـورهاي     اين پژوهش، از راديو به عنوان يك وسيلة ارتباط جمعي يـاد مـي  
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هــا در جوامــع روســتايي  مختلــف جهــان، بــراي آمــوزش و انتقــال اطالعــات و نــوآوري
  . است شده درنظرگرفته

ينـد  افربررسي نقـش راديـو در   «در پژوهشي با عنوان ) 1382( يجبارلوي شبستربهرام 
، بـه موضـوع راديـو و نقـش آن در     »روستايي مناطق مرزي استان آذربايجان شـرقي  ةتوسع

 پـژوهش  هاي توصيفي، استنباطي و اسناديِ يافته ،در مجموع. است نوسازي جوامع پرداخته
هـاي   يـز كاركردهـاي تكميلـي پيـام    حاضر بر نقش توسعة ارتباطات و ارتباطات توسعه و ن

عمـران و توسـعة   ينـد  افرسـازي   سازي و تسريع ي و محلي در تسهيلهاي راديويي ملّ شبكه
  .مناطق روستايي تأكيدي مجدد دارد

وضعيت آموزش زبان فارسي «در گزارشي تحقيقي كه به بررسي ) 1377(مهدي اريسي 
هـاي   است كه استفاده از رسانه نتيجه گرفتهاست، چنين  پرداخته» زبانان در ايران به غيرفارسي

تـوان   هـا مـي   به كمك اين رسانه. العاده دارد شنيداري در آموزش زبان خارجي، ارزش فوق
هـاي   از رسـانه . كـرد  هاي بيشتري را براي تمرين فـراهم  داد و فرصت  متون شفاهي را ارائه

هاي شنيداري  و پرورش مهارتبرداري و تقويت  توان براي ارائه، تكرار و بهره شنيداري مي
كردن نيـز قابـل    هاي هجي و گفتاري استفاده كرد و عالوه بر آن، براي تقويت امال و تمرين

  .استفاده است
اي بـا   در مقاله )Simon Richmond( سيمون ريچموند و) Patrick O’Shea( پاتريك اوشي

شـده، بـه بررسـي     ت نوشـته ، با مروري بر مقاال»)Radio Education( آموزش راديويي«عنوان 
 )Interactive Radio Instruction: IRI( هايي كه از راديو براي آموزش تعاملي عملكرد مؤسسه

پردازد و مشخصة اصلي آموزش تعاملي را مواد آموزشي بسيار هماهنگ  كنند، مي استفاده مي
. آمـوزان اسـت   داند كه شامل عناصر حضور فعاالنه از سوي دانش و راهكارهاي ارائة آن مي

توسـعه   هايي ابتكاري كه در زمينة آموزش راديويي در كشورهاي درحال نويسندگان از طرح
گيرند  برند و سپس مزاياي آموزش راديويي را برشمرده، چنين نتيجه مي وجود دارد، نام مي

 هاي آموزشي ويژه زماني كه ديگر گزينه تواند يك رسانة آموزشي مؤثر باشد، به كه راديو مي
  . يا محدود هستند يا اصالً وجود ندارند

نقــش راديــو «در پژوهشــي ) Takashiro( )1373( و تاكاشــيرو )Akiyama( يامــا آكــي
در ) اي مدرسـه (هاي آموزشي  برنامه. را بررسي كردند »تلويزيون آموزشي در مدارس ژاپن

) ســازمان راديــو تلويزيــون ژاپــن( NHK، 1935در ســال . اي طــوالني دارد ژاپــن ســابقه
هـا   ايـن برنامـه  . اندازي كـرد  هاي راديويي خاص مدارس را به صورت سراسري راه برنامه
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. هاي آخر دبيرستان اسـت  حاوي دروسي براي سطوح مختلف، از سطح كودكستان تا سال
هـا   در دروسي همچون زبان، موسيقي، علوم طبيعي و علوم اجتماعي، روش و سبك برنامه

ها، پيـام از   كند و در ساير برنامه در برخي يك معلم مستقيماً تدريس مي: نيز متفاوت است
هاي مستندي نيز وجود دارد كه به ارائة اطالعـاتي   شود؛ برنامه طريق ارائة نمايش منتقل مي

و ) علـوم اجتمـاعي  (سفر در ژاپن با يك ميكروفن . پردازد در مورد كشورهاي مختلف مي
كننـدة آموزشـي    يخي ژاپن كه به صورت برنامة راديويي مكمـل و تقويـت  هاي تار نمايش

هاي آموزشـي   البته، اين سازمان برنامه. اند آورده دست شود، شهرت بسياري را به استفاده مي
هـاي خـارجي،    هاي ويژة افـراد معلـول، تـدريس زبـان     غيردرسي نيز دارد كه شامل برنامه

هـاي   ص مديريت صـنعتي و بازرگـاني، برنامـه   هاي مخصو دروس فني، كشاورزي، برنامه
هـاي فرهنگـي و علمـي     ها و برنامه خاص زنان، جوانان، خردساالن، آموزش انواع مهارت

  .براي عموم مردم است
  

  طرح مسئله. 3
بـراي  ). 22: 1381جـارويس،  (» اسـت  )learning( يند يـادگيري افر )Education( آموزش«

است، اما در يك تعريف جامع كـه هيلگـارد و    شده ارائههاي گوناگوني  يادگيري نيز تعريف
تغييـرات  فراينـد  : يادگيري عبارت است از«اند،  داده ارائه )Hilgard and Marquiz( ماركوئيز

توان نتيجه گرفت يـادگيري تنهـا    بنابراين، مي. »نسبتاً پايدار در رفتار بالقوة فرد بر اثر تجربه
نيست، بلكه در رشد هيجـاني، رشـد شخصـيتي و     آموختن مهارتي خاص يا مطالب درسي

تعامل اجتماعي انسان دخالت دارد و انسان از همان لحظة تولد تا پايان عمـرِ خـود درگيـر    
  ).37: 1371شعباني، (شود  يادگيري ميفرايند 

گويد آموزش چيزي جز برقراري ارتباط نيست؛ يعني،  دكتر اسماعيل زارعي زواركي مي
آموزش با مخاطب خود ارتباط برقرار كنيد و رسانه كانال ارتباطي فرايند ر شما بايد بتوانيد د

  .شما براي ارتباط با مخاطب است
هرگـاه كسـي در   . تعليم و تعلّم دانستفرايند توان هر تعامل را نوعي  به تعبير ديگر، مي

يابـد   ميگيرد، نوعي يادگيري تحقّق  قرارمي) وسايل ارتباطي(ها  مواجهه با هر يك از واسطه
  ).5: 1381جارويس، (

اند كـه امـروزه شـالوده و زيربنـاي يـادگيري در جوامـع بشـري از         نظران بر آن صاحب
، ...)و ،كتـاب، مطبوعـات  (هاي نوشـتاري   اي عناصر ياددهنده شامل رسانه عملكرد مجموعه
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هـا، مـدارس و    ، اينترنـت، دوسـتان و فاميـل   )راديـو و تلويزيـون  (هـاي الكترونيكـي    رسانه
نهاد و بنيادهـايي كـه    هاي اجتماعي و مردم ها، محل كار، سازمان ها، موزه و كتابخانه دانشگاه

از اين رو، وسايل ارتباط جمعي ماننـد راديـو،   . است شده پردازند، تشكيل به امور مذهبي مي
صـرفاً  (باشـند    و چه نشده) كارگيري عامدانه به(باشند  ريزي شده چه براي كار آموزش برنامه

هـا در   اند و مردم همواره از آن دهنده ، آموزش)كنند رساني خود عمل مي ه ماهيت ذاتي پيامب
آموزند و  مي ،)Informal education and learning( چارچوب آموزش و يادگيري غيررسمي

  ).70: 1390جبارلوي شبستري، (گيرند  تأثير مي
آموزشي دارند، زيرا اين امكان وجـود  هاي جمعي توان بالقوة  ها و آثار رسانه همة برنامه

هـا و نيـز    ها، احسـاس  دارد كه ميان ارتباطگران و مخاطبان، نوعي اشتراك اطالعات، نگرش
  ).72: 1382باهنر، (ها به وجود آيد  اعمال و مهارت

آمـوزش يكـي از كاركردهـاي اصـلي      ،)Harold Laswel, 1948( به نظر هارولد السول
نظـارت بـر   : هاي اصلي ارتباطات را به شرح زيـر خالصـه كـرد   او كاركرد. ارتباطات است

هـا بـه    ايـن . محيط، ايجاد همبستگي اجتماعي در واكنش به محيط و انتقال ميراث فرهنگي
دارشدن اجزاي اطالعات و  ترتيب به تأمين اطالعات، ارائة نظر و تفسير براي كمك به معني

هايي كه براي هويت و اسـتمرار جامعـة   هاي فرهنگي و نماد ايجاد وفاق جمعي، بيان ارزش
   .گردند اند، برمي اساسي

. پاية اساسي تحوالت نوين زنـدگي اسـت  » منابع انساني«اند كه  ن عموم انديشمندان بر آ
كشوري كه نتواند دانش و بينش مـردم خـود را رشـد دهـد و از آن در توسـعة اقتصـادي       

. چيز ديگـري را توسـعه ببخشـد    بود هيچبرداري كند، قادر نخواهد اجتماعي و فرهنگي بهره
امـروزه،  . است ها دچار دگرگوني شده البته، بايد توجه داشت كه مفهوم توسعه در طول سال

سال از انتشار نخستين گزارش جهاني توسعة انسـاني، شـاهد گسـترش     15پس از گذشت 
اسـت   شـده  تغيير و تحول در مفهوم فوق باعث. هاي توسعة انساني هستيم مفهوم و شاخص

المللـي، آمـوزش زنـدگي در سـطح اسـتاندارد و       هاي بـين  هاي سازمان كه در همة گزارش
دسترسي به امكانات مادي و عمر طوالني همراه با سـالمتي، بـه منزلـة سـه معيـار اساسـي       

بود كه  )Adam Smith( بار آدام اسميت شايد، نخستين. توسعة انساني مورد توجه قرارگيرند
ها با آموزش  داد كه انسان ثروت ملل را براي كتاب خود انتخاب كرد و نشانبا زيركي عنوان 

هـاي بعـد، افـرادي چـون      در سـال . شـوند  مي به سرمايه و ثروتي براي خود و جامعه تبديل
جوامـع   توماس مالتوس، كارل ماركس، جان استوارت ميل به تأثيرات گوناگون آموزش در
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نظريات مربوط به توسعة اقتصادي و انساني، بعد از بشري توجه كردند، اما موج جديدي از 
يكـي از   )Simon Kuzents ( گونه كـه سـيمون كـوزنتس    همان. جنگ جهاني دوم آغاز شد

كند كـه بـراي    ميالدي، به اين نكتة اساسي اشاره مي 70برندگان جايزة نوبل در اوايل دهة 
جتمـاعي تغييريافتـه و   هـاي جديـد فنـي و صـنعتي، بايـد مناسـبات ا       استفاده از پيشـرفت 

ر      نهادسازي اجتماعي بر مبناي نويني شكل گيرد كه اين امر فقـط از طريـق آمـوزش ميسـ
» سـازي دانـش   بـومي «با گذشت زمان، انديشة كوزنتس در قالب جديدي با عنـوان  . است

توانند يك فن جديـد را بپذيرنـد كـه باورهـاي      مطرح شد؛ بدين معني كه مردم زماني مي
يير يابد و يا به نحوي تلفيق مناسبي بين دانش گذشتة آنان با فـن و صـنعت   مرسومشان تغ

تجربـة كشـورهاي   ). 113: 1388دار ارانـي و سـركار ارانـي،     معـدن (جديد حاصل شـود  
سوادي مانع اصـلي درك تحـوالت نـوين بـوده و افـراد       بود كه بي داده توسعه نشان درحال

هاي جديـد را بـراي    زمانه وفق داده و فنّاوريتحصيلكرده زودتر خود را با شرايط متحول 
  .گيرند اعتالي زندگي به كار مي

پــردازان ارتباطــات  يكــي از نظريــه ،)Daniel lerner( از ســوي ديگــر، دانيــل لرنــر
هـا كـه از چهـار     اي دربارة توسـعه و نقـش رسـانه    الگويي چندمرحلهارائة اي، با  توسعه

هـاي همگـاني و مشـاركت تشـكيل      رسـانه مرحلة مشخص شهرنشيني، سـواد، كـاربرد   
لرنر بر آن است كه در زمـان  . كرد شود، نگاهي نو را به نقش آموزش در توسعه ارائه مي

اي دوسويه قايـل   ها رابطه ما، بايد ميان متغيرهاي دوم و سوم يعني سواد و كاربرد رسانه
هاي همگـاني   سانهشود، ر ها منجرمي كه رشد سواد به افزايش كاربرد رسانه همچنان. بود

هـاي همگـاني    افزايش سواد و كـاربرد گسـتردة رسـانه   . نيز در رشد سواد سهيم هستند
جويي در تمـامي سـطوح نظـام     موجب بروز آخرين مرحلة توسعه يعني افزايش مشاركت

جويانه و ويژگـي شخصـيتي    به نظر لرنر، نوبودن يعني زندگي مشاركت. شود اجتماعي مي
هاي همگـاني   توصية اساسي لرنر اين بود كه رسانه. همدلي است جويانه، زندگي مشاركت

  .كنندة نوسازي هستند تسهيل
توسعه و در حال گـذر از جامعـة سـنتي بـه      اي مانند ايران كه كشوري درحال در جامعه

توان با تكيه بر اين نظريات، ضرورت اسـتفاده از قابليـت آموزشـي     جامعة مدرن است، مي
با توجه به چارچوب نظري فوق و . توسعه و نوسازي مورد بحث قراردادراديو را در مسير 

» بودن ايجاد راديوي آموزشي در ايـران  ضروري«هاي تحقيق، فرضية اين پژوهش يعني  يافته
  .خواهدشد به آزمون گذاشته



 ها و كاركردهاي راديوي آموزشي در ايران ضرورت   114

  

  روش تحقيق. 4
 نوع روش تحقيق و دليل انتخاب 1.4

بر اساس . كيفي و ژرفانگر است ـ تفسيري، روش روش تحقيق در چارچوب بينش تفهمي
در ايـن پـژوهش شـامل بررسـي اسـناد و       تحقيـق   روشآوري اطالعـات،   هاي جمع روش

  .ساختاريافته است مصاحبة نيمه
آوري اطالعـات بـا توجـه بـه روش      گيري متغيرها و جمـع  در اين پژوهش، براي اندازه

  .است ساختاريافته استفاده شده تحقيق، از مصاحبة نيمه
  
  گيري اعتبار و روايي ابزار اندازه 2.4

ايـن روش  . سازي اسـتفاده خواهدشـد   براي سنجش اعتبار و پايايي تحقيق، از روش مثلث
سـازي، كـارايي اطالعـات     مثلـث فرايند با . ضرورتاً يك شيوه براي اعتباربخشي كيفي است

ثبات يا فاقد همگرايي باشـند،   مورد ارزشيابي قرارخواهدگرفت؛ در صورتي كه اطالعات بي
  .سازي داراي كارايي نخواهدبود مثلثفرايند 

اي و نظرهاي اساتيد  سازي، منابع اسنادي، منابع مصاحبه مثلثفرايند در اين پژوهش، در 
  .و چارچوب نظري تحقيق با هم همگرايي دارند

  
  جامعة آماري 3.4

آشنا به كاربردهاي رسانه در امـر  جامعة آماري شامل كارشناسان حوزة تكنولوژي آموزشي 
كننـدگاني   آموزش، كارشناسان صاحب تأليف در حوزة كاركردهاي آموزشي رسـانه و تهيـه  

  .ي حداقل ده سال سابقة كار هستندهاي آموزشي راديو دارا است كه در توليد برنامه
  
  گيري و حجم نمونة آماري تعيين روش نمونه 4.4
 حجم. است هدفمند يريگ نمونه روش شود، قلمداد مي كه روش مصاحبه كيفيجايي  ن آاز 

 بـه  آشـنا  يآموزشـ  يتكنولـوژ  ةحـوز  كارشـناس  نفـر  3 شامل كه است نفر 8 شامل نمونه
 رسانه يآموزش يكاركردها ةحوز در فيتأل صاحب نفر 2 آموزش، امر در رسانه يكاربردها

در . هاي آموزشي راديو هستند برنامهكننده با بيش از ده سال سابقة كار در توليد  نفر تهيه 3و 
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است و اطالعات پـس از مصـاحبه    كرده پيدا  گيري تا حد اشباع ادامه اين تحقيق كيفي، نمونه
مـاه در   8همة مراحل اين پژوهش به مـدت  . است با تعداد ذكرشده، به مرحلة اشباع رسيده

ــال  ــده  91س ــرا درآم ــه اج ــع  ب ــت و جم ــايي  اس ــات در پ ــل اطالع  1391ز آوري و تحلي
  1.است  گرفته صورت

  
  ادبيات نظري تحقيق. 5

هاي همگاني به طـور   از قرن نوزدهم ميالدي، نقش ارتباطات به طور عام و تكنولوژي رسانه
تغييرات اجتماعي رشد اقتصادي و تغييرات بزرگ سياسي در كشورهاي بـه  فرايند خاص در 

بررسـي رويـدادها در   . اسـت  اصطالح غيرصنعتي و رو به توسعه مورد بررسـي قرارگرفتـه  
خاورميانه، امريكاي التين و آسيا، تداخل مستقيم نهادهاي ارتباطي كهن و جديد را در روند 

مطبوعـات و  «تـوان گفـت در تمـام ايـن كشـورها، ميـان        مي. دهد مي گيري ملل نشان شكل
اط مستقيم ، همواره ارتب»نهادهاي سنتي و انقالب«، و »ارتباطات دوربرد و نوگرايي« ،»اصالح

در نيمة اول قرن بيستم، رابطه ميان ارتباطات به مثابة ). 21: 1371موالنا، (است  وجود داشته
اجتماعي و ابزارهاي ارتباطي به عنوان وسايل و تكنولوژي نوين عصر، در بسـتر  فرايند يك 
اي چون انقالب، اصـالح، رشـد اقتصـادي، دموكراسـي، بسـيج سياسـي و        هاي ويژه پديده

ــي هــاي آموزشــي ســوادآموزي و فرهنگــي مــورد بررســي   ن در چــارچوب تــالشهمچن
هفت گرايش را در تبيين نقش ارتباطات و توسـعة  ) 1371(موالنا ). جا همان(گرفت  قرارمي

 دانـد،  شرط اقتدار و امنيت مي فقط توسعة ارتباطات را پيش شمارد و نه جوامع مختلف برمي
هـاي آموزشـي بهداشـتي و رفـاهي در      اجرايي پروژهريزي اجتماعي و  بلكه آن را در برنامه

كه اين بيان با رويكرد ايـن مقالـه   ) 179: 1371همان جا، ( داند  سطح خرد و كالن مؤثر مي
نظران ارتباطـات ماننـد السـول و     برخي صاحب. به نقش رسانه در آموزش، همسويي دارد

سـازي   اجتمـاعي و فرهنـگ   هاي ها، به نقش كوييل، هنگام بيان كاركردهاي اصلي رسانه مك
نظـارت بـر محـيط ايجـاد همبسـتگي اجتمـاعي را در       ) 1948(السول . اند ها تأكيد كرده آن

كوييـل نيـز از    دانـد و مـك   واكنش به محيط و انتقال ميراث فرهنگي، كاركرد اصلي رسانه مي
بـه  . افـزود  ها ها را به كاركردهاي اصلي رسانه ساختي، كاركرد بسيج رسانه  زاوية كاركردگرايي

رود كه منـافع ملّـي را بـه پـيش ببرنـد و       هاي جمعي توقع مي جا از رسانه تقريباً همه«گفتة او 
). 109 :1385كوايل،  مك(» ها و الگوهاي رفتاري كليدي را تبليغ و ترويج نمايند بعضي ارزش

ها را  رسانه پردازان مطرح در حوزة ارتباطات و توسعه، ارتباطات و دانيل لرنر، از ديگر نظريه
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تـوان نـوگرايي    دانـد و بـه تحـوالت نهـادي كـه بـه رشـد خـود         نوگرايي مي عامل رشد و
در الگـوي عليتـي لرنـر، شهرنشـيني، سـوادآموزي، گسـترش       . كنـد  شود، اشاره مي منجرمي
هر قلمرو، قلمرو ديگـر را  . شود مي هاي جمعي، درآمد بيشتر و مشاركت سياسي ديده رسانه

او ). 82: 1371موالنا، (برد  مي ، جامعه را به سوي نوگرايي پيشفرايندين كند و ا تحريك مي
هـاي   حركت از مرحلة سنتي را به مرحلة گذار و سپس به مرحلة جامعة نوين با تغيير نظـام 

به نظر لرنر، تفاوت نظام سنتي . است هاي ارتباط جمعي همراه دانسته ارتباطي شفاهي به نظام
هـا و آداب سـنتي    فردي سـنتي بـه تقويـت نگـرش     ارتباطات بينجاست كه  و نوين در اين

. آمـوزد  هـا و رفتارهـاي تـازه را مـي     ها، نگرش كه ارتباط جمعي، مهارت انجامد، حال آن مي
هاي جمعي در برابر مخاطبان فزايندة خود، هم ظرفيت برقراري ارتباط با نوع  بنابراين، رسانه

   ).83: همان(ير را دارند تغيير و هم ظرفيت برقراري با امكان تغي
ظهـور وسـايل ارتبـاط جمعـي     «بر اين نظر است كـه   )George Gerbner( جرج گربنر

اسـت كـه كاركردهـاي آموزشـي آن بـا كاركردهـاي        نيروي فرهنگي جديد به وجود آورده
هاي جمعـي تغييـر    تأثير رسانه ؛ اما، كاركردهاي مدرسه چگونه تحت»كند مدرسه رقابت مي

ها يا  ها بيشتر از حيث انواع نيروهاي اجتماعي مهمي است كه اين رسانه تأثير رسانهكند؟  مي
ها هستند و يا در خدمتشان، تا از لحاظ عواقب گوناگوني كه از نظـر روانـي    آورندة آن پديد

  ).32: 1377اولسون، (دارند 
و خلق و  وسايل ارتباط جمعي در پيدايي عادات تازة تكوين فرهنگ جهاني، تغيير رفتار

شدن كرة زمين و همسايگي ملل دوردست سهمي شگرف  خره كوچكها و باأل خوي انسان
به عبارت ديگـر، وسـايل ارتبـاط جمعـي چنانچـه      ). 83 : 1391ساروخاني، (بر عهده دارند 

هـاي حيـات انسـاني پرتـو      اي بزرگ بـر تمـامي جنبـه    درست به كار آيند، همچون مدرسه
رتباط و آموزش را در مكان و زمان و يا براي گروه خاصي از افكنند و چون محدوديت ا مي

  . ها همراه هستند هيچ محدوديت، در تمامي مراحل زندگي، با انسان مردم ندارند، بي
: هاست كم به دو دليل در مجموع مؤثرتر از ديگر شيوه ها دست آموزش از طريق رسانه

موزشي و ديگـري اسـتفاده از روش   هاي آ هاي هنري و فنّاوري گيري از جذابيت يكي بهره
رئيس  ،)Henry Dieuzeid( هانري ديوزد). 84- 83: 1382اسماعيلي، (آموزشي غيرمستقيم 

ها و سواد و فنون آموزشي يونسكو در پاريس، طـي تحقيقـي، نقشـي را كـه      بخش روش
وي . دهـد  كنند، مورد برسي قرارمـي  هاي ارتباطي در كشورهاي رو به توسعه ايفا مي رسانه

نگر به  نحوة اقتباس و تعديل تكنولوژي را براي رسيدن به هدف با استفاده از رويكرد نظام
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ايجاد نظـامي كـه بـه خـودي     : اين رويكرد عبارت است از. كند طرح آموزشي بررسي مي
ريـزي هـدايت    خود تصحيح و در جهت رسيدن به تأثيرهـاي آموزشـي پيشـاپيش برنامـه    

بـردن   كـار  توسـعه، مسـتلزم بـه    حـال  ويژه در كشـورهاي در  ها به تحقّق اين هدف. شود مي
اسـت كـه    )Technologies Intermediate( »تكنولوژي بينابيني«تكنولوژي جديد و اختراع 

شـود   ها مـي  موجب همگامي آموزشي و پرورشي كودكان اين جوامع با تغييرات سريع آن
  ).33: 1377اولسون، (

او . بـرد  را بـه كـار مـي   » كالس بدون ديـوار « لوهان براي وسايل ارتباطي اصطالح مك
تـرين   مهـم «دربارة كاركرد وسايل ارتباط جمعي در تعليم و تربيت به اين پرسش مهم كـه  

استفاده از تـدابير ارتبـاطي   «: دهد چنين پاسخ مي» مسئله در دنياي تعليم و تربيت چيست؟
هاي امروزي  صيت و انديشهها به لغات و عباراتي كه به زبان و شخ صحيح براي تغيير پيام

اي است كه  ترين مسئله آموزان و دانشجويان نزديكتر باشد، مهم گيرندگان پيام، يعني دانش
  .»رو هستيم ما با آن روبه

اعتقادي كه اكثر ما به تأثيرهاي عميق تغييرات تكنولوژيكي داريم، بر پاية تجاربي اسـت  
بينـي هـوا،    ماننـد خطـوط مخـابراتي، پـيش    ايـم؛   آورده دست كه از وسايل ارتباطي سريع به

ها،  عالوه بر اين... . هاي سريع و بيني روندهاي اقتصادي يا آمار محصالن انجام محاسبه پيش
شماري از كارهاي ديگر مانند افزايش ميـزان   هاي ارتباطي موجب بهبود تعداد بي تكنولوژي

كنولوژي در آموزش رسمي هـم  رود كه اين ت است و انتظار مي ها شده توليد و كاهش هزينه
  ).16: 1377اولسون، (باشد  تأثيرهاي مشابهي داشته

هـاي   نظـام . ها را يكي بدانيم رساني همة رسانه اي است اگر توان اطالع بينانه نگرش ساده
ها متفاوت است، هرچند كه ممكن است اطالعـاتي را كـه مبادلـه     نمادي و وسايل انتقال آن

اي نوشـت كـه از    توان جملـه  ر اين است كه براي هر تصوير ميفرض ب. كنند يكي باشد مي
كه شكل ظاهري انتقال اطالعات در اين دو  رسان، معادل آن تصوير باشد، حال آن نظر اطالع
گويـد كـه تـوان     لوهان مدعي اصلي آن اسـت، مـي   اي ديگر كه مك اما، فرضيه. كند فرق مي
هـاي بـالقوة    لي ايـن اسـت كـه از توانـايي    لذا، مسئلة اص. رساني رسانه متفاوت است اطالع
اگـر از   ،)Carpenter( به گفتـة كـارپنتر  . ها براي مقاصد ارتباطي و آموزشي بهره ببريم رسانه

اي از واقعيت هم آشكار  طور كه بايد استفاده شود، صورت يگانه اي آن توان خاص هر رسانه
ها از نظر دانشي كه منتقـل   رسانه«به گفتة اولسون و برونر، ). 23: همان(و منتقل خواهدشد 

دهنـد   آورند و يا رشـد مـي   وجود مي هايي كه به  كنند همگرا هستند، اما از لحاظ مهارت مي



 ها و كاركردهاي راديوي آموزشي در ايران ضرورت   118

  

هـا را تنهـا بـه     ها، نبايـد آن  توان نتيجه گرفت در استفادة آموزشي از رسانه ؛ پس، مي»واگرا«
هاي مربوط به پردازش  مهارت صرف انتقال فالن محتوا انتخاب كرد، بلكه رسانه بايد بتواند

  ).جا  همان(سازند، رشد دهد  اطالعات را كه بخش مهمي از هوش آدمي را مي
  
  هاي شنيداري و آموزش رسانه 1.5

گانة خـود   انسان اطالعات اولية مورد نياز براي حفظ و ادامة زندگي را از طريق حواس پنج
هايي از طبيعت را در اختيار فـرد   هريك از حواس، اطالعات مربوط به جنبه. كند كسب مي
كنـد، امـا تجربـه     دهد كه فقدان آن در كار تطبيق و سازش او با محيط خلل وارد مي قرارمي
دهد حواس در يادگيري انسان سهم مساوي ندارند، بـه طـوري كـه حـس بينـايي       مي نشان

درصد و حس بويايي و چشايي هريك  6درصد، حس المسه  13درصد، حس شنوايي   75
بيشـترين يـادگيري در   ). 27: 1385اميرتيمـوري،  (دهنـد   مـي  درصد را به خود اختصاص  3

شرايطي است كه شخص ار چند حس استفاده كنـد و ايـن ممكـن نيسـت مگـر از طريـق       
ر نيسـت    اگرچـه  . تجربة مستقيم كه البته حصول آن هميشه و در همة موارد آموزشـي ميسـ

از طريـق حـس شـنوايي اسـت، بـيش از      درصـد   13سهم اندكي از يادگيري يعني حـدود  
هـا   درصد در مدارس متوسطه و دانشگاه 90درصد وقت فراگيران در مدارس ابتدايي و   60

هاي يادگيري از طريق شنيدن، اين امكان  بنابراين، اصالح مهارت. شود دادن مي صرف گوش
يـادگيري خـود را   ها بيشتر كرده و توانـايي   دهد كه تماس خود را با واژه را به فراگيران مي

جا، بايد توجه داشت كه زبـان نخسـتين ابـزار     در اين). 510: 1377احديان، (افزايش دهند 
شده نيـز   اي بديل حذف شده كه بر مجموعه تنها بر مدلولي ادراك آموزش است، زيرا واژه نه

ميشـه  به همين دليل آموزش ه. كند ها را از هم متمايز مي كاركرد واژگان، بديل. داللت دارد
هـاي آموزشـي    تر هستند، نسبت به ساير رسـانه  مستلزم زبان است و عاليم زباني كه شفاف

هاي شنيداري در امر  رسانه). 200- 199: 1377اولسون، (كنند  اطالعات بيشتري را منتقل مي
هاي  شوند، بر اساس توانايي مي» بيان معلم، راديو، تلفن و نوارهاي صوتي«آموزش كه شامل 

  .شوند ي انسان تهيه ميحس شنواي
  
  راديو و آموزش 2.5

توسعه، نخست بـا اسـتفاده از   فرايند هاي مربوط به استفاده از تكنولوژي ارتباطي در  تالش
. هـاي توسـعه اسـت    اي ارزان و منعطف در طرح اين رسانه هنوز هم رسانه. راديو آغاز شد
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عـالوه بـر   . فعاليـت دارنـد   هاي توسـعه  طيف متنوعي از راديوها در اهداف آموزشي برنامه
راديـوي محلـي    20، فقـط  1992شـرقي آسـيا از سـال     هاي متعدد در افريقا و جنوب نمونه

كشـورهايي  ). 73: 1387كالنتـري و روشـنفكر،   (اند  آموزشي در هاييتي شروع به كار كرده
مانند مكزيك، سنگال، سيرالئون، نيكاراگوئه و هندوستان، در قلمرو آمـوزش رسـمي خـود    

اين امر حتي در كشورهاي صنعتي مانند . كنند ويژه در سطوح ابتدايي، از راديو استفاده مي به
هـاي   مدرسـه از برنامـه   33500هزار مدرسه،  38در انگلستان، از . شود مي انگلستان نيز ديده

  .كنند راديويي در كنار تلويريون آموزشي استفاده مي
هـا خصوصـاً در نقـاط     تـرين رسـانه   ترستـرين و در دسـ   راديو به عنوان يكـي از ارزان 

راديوهـاي محلـي   . تواند به عنوان يك وسيلة آموزشي مورد استفاده قرارگيـرد  دورافتاده مي
مشوق خوبي براي مردم در اظهارنظر دربارة مسائل اجتمـاعي هسـتند و در توانمندسـاختن    

ان بيشـتري بـراي   بنابراين، راديوهاي محلي امك. مردم براي مشاركت اجتماعي مؤثر هستند
). 72: 1387كالنتـري و روشـنفكر،   (ايجاد تغيير و تحول يـا اصـالحات اجتمـاعي دارنـد     

هنگامي كه گويندگان، نوازندگان و بازيگران يك راديو از اهالي بـومي انتخـاب شـوند و از    
. گيرنـد  گويش و موسيقي محلي استفاده كنند، بهتـر مـورد پـذيرش مـردم محلـي قرارمـي      

وفقي از راديوهـاي محلـي در سـريالنكا، بـنگالدش، نيجريـه و هندوسـتان در       هاي م نمونه
هـاي نـوين    ها براي استفاده از روش سوادآموزي و ارتقاي دانش عمومي مردم و تشويق آن

  .اند كشاورزي و بهداشتي نقش داشته
م شروع به كار كرد و بعدها با نا 1374در ايران هم راديويي به نام راديو آموزش از سال 

. شـد  مـي  به كار ادامه داد، ولي صداي آن فقط در استان تهران شـنيده  1377تا سال  2راديو 
دبسـتاني،   پرداخـت و بـراي مخاطبـان پـيش     هاي آن بيشتر به آمـوزش رسـمي مـي    برنامه

ايـن  . بـود ) سوادآموزان نهضـت سـوادآموزي  (دبستاني، راهنمايي و دبيرستان و نوسوادان 
به نظر دكتـر  . اديو فرهنگ تغيير نام داد و اهداف آن نيز تغيير كرد، به ر1377سال  راديو در

نبود، بلكه ناشي  2بيژن عبدي و مسعود محمودخواه، اين تغيير ناشي از عدم موفقيت راديو 
  ).1391عبدي و محمودخواه، (ها و نگرش مديريتي بود  از تغيير مديريت

  
  هاي تحقيق يافته. 6

ضرورت ايجاد راديوي آموزشي در ايـران را بـه آزمـون     شده در تحقيق، هاي مطرح پرسش
  . كند گذارد و در نهايت فرضية اين تحقيق را تأييد مي مي
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  آموزش رسمي يا غيررسمي : كاركرد راديوي آموزشي 1.6
اسـتان،   30داراي  1388ميليون كيلومتر مربـع، در سـال    6/1كشور ايران با وسعتي بيش از 

بـر اسـاس سرشـماري    . است دهستان بوده 2459شهر و  1105بخش،  945شهرستان،  380
اسـت   نفر بـوده  70495782، جمعيت كشور برابر با 1385عمومي نفوس و مسكن در آبان 

، 1375كه در مقايسه با سرشماري عمومي نفوس و مسكن آبـان  ) زن 49.1%مرد و  50.9(%
، تعـداد  1385در سرشـماري سـال   . اسـت  بـوده  1.6%متوسط رشد ساالنة جمعيت معـادل  

در نقـاط شـهري و    71%ميليون خانوار در كشور وجود داشته كه از اين تعداد، حدود 17.5
  ).33: 1390مركز آمار ايران، (اند  در نقاط روستايي ساكن بوده %29

بخـش مهمـي از جامعـة مـا،     : گويد دكتر اسماعيل زارعي زواركي در اين خصوص مي
ي از روستاهاي كشورمان از اينترنت، كـامپيوتر و  شايد هنوز در برخ. جامعة روستايي است

حتي تلويزيون خبري نباشد، ولي راديو به عنوان يك رسانة شنيداري، ضريب نفوذ بيشتري 
توانيـد   كنـد، مـي   دارد؛ يعني، شما با داشتن يك راديوي كوچك كه با باطري هـم كـار مـي   

بـودن،   هزينـه  بـودن، كـم   الوصول اين رسانه به لحاظ سهل. ها ببريد آموزش را در دل خانواده
بودن و امكان استفاده در هنگام كارهايي مثل رانندگي و كارهـاي خانـه، خـوب     دردسترس

  ). 1391زارعي زواركي، (تواند اين مناطق را پوشش دهد  مي
توان عوامل زير را به عنوان عوامل مؤثر در انتخاب رسانة  هاي ايشان، مي در تكميل گفته
  :ش جوامع روستايي نام بردراديو براي آموز

روستاييان ايراني  24.8%، 1385بر اساس سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال ) الف
  2.سوادند بي) مردان 18.8%زنان و  31(%

  
 1385 - 1335هاي  روند تغييرات درصد باسوادي جمعيت روستايي كشور به تفكيك مرد و زن بين سال. 1نمودار 

شده توسط مركز آمار ايران در طي  هاي عمومي نفوس و مسكن انجام نتايج سرشماريبا استفاده از : مأخذ(
  ).1385و  ،1375، 1365، 1355، 1345، 1335هاي  ل سا
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هاي راديو  جايي كه درك آسان و بدون واسطه و بدون نياز به سواد، يكي از ويژگي از آن
، هرچند كـه ايـن   )25: 1376كميسيون اقتصادي و اجتماعي منطقة آسيا و اقيانوسيه، (است 

تواند مفيد باشد، براي آموزش قشرهاي  سواد و باسواد به يك اندازه مي رسانه براي افراد بي
سواد كه امكان استفاده از كتاب و نشريات برايشان كمتر ميسر اسـت، كـاربرد    سواد و كم بي

  ).60: 1390جبارلوي شبستري،(بيشتري دارد 
از كـل روسـتاهاي ايـران     79.8%، 1385آمـاري سـال    بر اساس اطالعات سـالنامة ) ب

هـاي   رغـم همـة تـالش    انـد و بـه عبـارتي بـه     مند بـوده  از نعمت برق بهره) آبادي 50985(
  .اند هاي كشور برق نداشته آبادي 20.2%آمده، در سال مذكور هنوز  عمل به

  
 1385- 1357هاي  بين سالمندي روستاهاي كشور از مزاياي نعمت برق در  روند درصد بهره. 2نمودار 

 1385و  1379، 1369، 1365، 1364هاي  هاي آماري سال استفاده از اطالعات آمارهاي ثبتي سالنامه: مأخذ(
  هاي وزارت نيرو مركز آمار ايران و اطالعات مجموعة سيماي فعاليت

  ).به بعد؛ انتشاريافته از سوي وزارت نيرو 1358از سال  

هـا فقـط بـاطري     كارانداختن آن توان از راديوهايي كه براي به راحتي مي در اين مناطق به
  .الزم است، استفاده كرد

روز در حال افزايش  هاي راديويي سازمان صدا و سيما روزبه پوشش جمعيتي شبكه) ج
تحت پوشش برنامة ) شهري و روستايي(جمعيت كشور  44.7%، فقط 1340در سال . است

اما، . است افزايش يافته 99.3%، به 1387ه اين ميزان در سال بودند ك) راديو ايران(اول راديو 
 1.8%فقط  1339در سال ) شبكة اول سيما(در مقابل، پوشش جمعيتي برنامة اول تلويزيون 

  .است كرده افزايش پيدا 98.8%، به 1387است كه اين ميزان در سال  جمعيت كشور بوده
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در بين ) راديو ايران(روستايي زير پوشش برنامة اول راديو روند تغييرات درصد جمعيت شهري و . 3نمودار 
، 1354هاي  هاي آماري سال با استفاده از اطالعات آمارهاي ثبتي سالنامه: مأخذ( 1340- 1387هاي  سال

  ).119: 1390؛ شبستري، 206، 189، 172: 1386مركز آمار ايران؛ كالنتري و روشنفكر،  1365و  1364، 1355

هـاي   هـاي سـازمان صـدا و سـيما بـراي افـزايش تعـداد فرسـتنده         با تالش، 1382در سال 
است، اما باز  كاهش يافته 17.6%تلويزيوني، تعداد روستاهاي خارج از پوشش شبكة اول سيما به 

است، به طـوري   تر بوده هم پوشش راديويي مناطق روستايي كشور از پوشش تلويزيوني مطلوب
  .روستاهاي كشور خارج از پوشش برنامة راديو ايران بودند از كل 7.7%، فقط 1382كه در سال 

  
هاي  توسط حداقل يكي از شبكه) نقاط روستايي(هاي كشور  روند تغييرات درصد پوشش آبادي. 4نمودار 

با استفاده از اطالعات : مأخذ( 1382- 1364هاي  راديويي يا تلويزيوني سازمان صدا و سيما در بين سال
مركز آمار ايران؛ نتايج سرشماري عمومي نفوس و  1365و  1364هاي  هاي آماري سال امهآمارهاي ثبتي سالن

 1382هاي كشور؛ نتايج سرشماري عمومي كشاورزي سال  انتشاريافته در قالب شناسنامة آبادي 1375مسكن 
  ).انتشاريافته در قالب شناسنامة دهستاني سرشماري عمومي كشاورزي
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، تعـداد خانوارهـاي   1385عمومي نفوس و مسكن سـال  بر اساس نتايج سرشماري ) د
 3752028است كه از ايـن تعـداد،    خانوار برآورد شده 3968112داراي رايانة كشور حدود 

به عبارتي، . اند خانوار در نقاط روستايي ساكن بوده 316084خانوار در نقاط شهري و فقط 
همچنين، بر اساس . رايانه دارند خانوارهاي ايرانيِ ساكن مناطق روستاييِ كشور 6.26%فقط 

از كـل  ) خانوار 94207( 1.86%، فقط 1385نتايج سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال 
انـد و حـداقل يكـي از     خانوارهاي ساكن مناطق روستايي كشور به اينترنت دسترسي داشته

  ).140: همان(است  كرده ها از اينترنت استفاده مي اعضاي آن
هـاي آموزشـي برابـري     تري وجود اقشار محرومي را كه از فرصـت دكتر عبدالحسين كالن

داند، چراكـه   مند نيستند، دليلي بر ضرورت ايجاد اين راديو مي نسبت به طبقة مرفه جامعه بهره
  ).1391كالنتري، (تواند در برقراري عدالت آموزشي در كشور مؤثر باشد  ايجاد اين راديو مي

به ميزان دسترسي مناطق روستايي به امكانات شهري در راستاي اين موضوع، بهتر است 
هـاي   ، طـول راه 1385بر اساس اطالعات سالنامة آماري سـال  «. و خدماتي نگاهي بيندازيم

  .»است كيلومتر بوده 101690آسفالته و شوسة روستايي كشور در سال مذكور، 

  
 1385- 1357هاي  در بين سال) هآسفالته و شوس(هاي روستاهاي كشور  روند افزايش طول راه. 5نمودار 

و  1379، 1369، 1365، 1364، 1362هاي  هاي آماري سال استفاده از اطالعات آمارهاي ثبتي سالنامه: مأخذ(
  ).16: 1383شهريور  14، 81نامة برنامه شمارة  مركز آمار ايران و نماگرهاي اقتصادي هفته 1385

دسترسي به مراكز شـهري و خـدماتي   هايي هستند كه حتي در  طبق نمودار، هنوز آبادي
هـاي   شود كه بدانيم شهرها و استان اهميت اين موضوع زماني مشخص مي. مشكالتي دارند

  .گيرند مختلف نيز از نظر دارابودن امكانات آموزشي در يك سطح قرارنمي



 ها و كاركردهاي راديوي آموزشي در ايران ضرورت   124

  

گيـرد،   مـي  هاي سنتي و به صورت دايمـي انجـام   اي كه موازي با آموزش آموزش رسانه
ها و دستيابي قشرها و منـاطق محـروم بـه اسـتادان و آمـوزش در       جبران ضعفراهي براي 

ويـژه   از نظر پژوهشگران و مقامات حكومتي، به«به عبارت ديگر، . سطوح بسيار باالتر است
ـ پرورشي اطالعات و ارتباطات در درجة اول اهميت است  در جهان سوم، ارزش آموزشي

ردان، زنان و كودكان محروم، كيفيت كار مـدارس  و حقيقت اين است كه براي بسياري از م
  ).64: 1375برايد،  مك(» شود ها تعديل مي با استفاده از رسانه

 26بنـد يـك مـادة    . طبق اسناد معتبر، برخورداري از آموزش حق مسلّم هر انسان است
  : كند اعالمية جهاني حقوق بشر تصريح مي

آموزش و پرورش الاقل تـا حـدودي   . شودمند  هركس حق دارد از آموزش و پرورش بهره
اي بايـد   آمـوزش حرفـه  . كه مربوط به تعليمات ابتدايي و اساسي است بايد مجـاني باشـد  

عموميت پيداكند و آموزش عالي بايد با شرايط تساوي كامل، به روي همه باز باشد تا همه 
  .مند شوند بنا به استعداد خود بتوانند از آن بهره

الملـل حقـوق اقتصـادي، اجتمـاعي و      ميثاق بين 13فصيلي در مادة اين حقوق به طور ت
طبيعي است امضاكنندگان ايـن اسـناد، كـه    . است فرهنگي نيز مورد توجه و تأكيد قرارگرفته

هاست، بايد به منظور رعايت اين حق از همة ابزار ممكـن اسـتفاده    كشور ما نيز از جملة آن
  ).87- 86: 1382اسماعيلي، (ارهاست رترينِ اين ابزاي از مؤث اي، نمونه كند و آموزش رسانه

هـاي زيـر، رسـانة مناسـبي بـراي       در اين راستا، بايد گفت كه راديو با توجه به ويژگـي 
  :برقراري عدالت آموزشي در اين مناطق است

ها را به دورترين نقاط  تواند بر مكان و زمان غلبه كند و در كمترين زمان پيام راديو مي. 1
چنين خصوصـيتي در مـورد نقـاط دور از دسـترس كـه راه و      . تايي ارسال كندمحروم روس

  .امكانات ندارند، بسيار مؤثر و كاربردي است
تـر اسـت، بـه همـين دليـل       هاي ارتباطي ارزان گيرندة راديويي نسبت به ساير دستگاه. 2

در مورد مناطق روستايي كه عمدتاً درآمدها . شود معموالً بر روي اين ويژگي تأكيد زيادي مي
  ).71: 1374آبادي،  خاتون(يابد  بسيار پايين است، اين ويژگي راديو اهميت بيشتري مي

بـه گفتـة   . كنـد  دكتر عبدالحسين كالنتري به كاربرد رسانه در آموزش مداوم اشـاره مـي  
هـا بايـد    يعني، در همة حـوزه  ايشان، امروزه ما با بحثي به نام آموزش مداوم مواجه هستيم؛

هاي جديد بـدهيم و   باشيم و بايد دربارة همان موضوع پيوسته آموزش آموزش مداوم داشته
  ). 1391كالنتري، (كند  تر مي اين واقعيتي است كه ضرورت ايجاد اين راديو را مبرم
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 آموزش مداوم اصطالحي است كه به طور اخص به تحصيالت بعد از تحصـيالت آغـازين  
)Initial Education(   هـاي اخيـر داراي جايگـاه     اشاره دارد و در ميان اصطالحات متـداول سـال

در واقع، در برخـي  . شود اي را شامل مي اي و هم غيرحرفه اي است، زيرا هم آموزش حرفه ويژه
 )Continuing Professional Education: CPE( اي از صنايع، اصطالح آمـوزش مـداوم حرفـه   

خـدمت  ) In-Service Training(هاي ضمن  ش متداول شده و اين اصطالح براي انواع آموز
از آن بـا عنـوان يـادگيري مـداوم اسـم       )Hole, 1980( شود، هرچند هوله بسيار استفاده مي

اي مهم بـراي آمـوزش و    اي را زمينه آموزش مداوم حرفه )Cervero, 1988( سرورو. برد مي
  .هاي مراكز تخصصي آشنا شوند ه دارد كه مربيان بايد با آموزشداند و عقيد پرورش مي

شود كـه اشـتغال اداري يـا انجـام كارهـاي فنـي        مي هاي انسان موجب بهسازي توانايي
ايـن بهسـازي بـه كمـك آمـوزش ضـمن خـدمت،        . وضعيت جديـدي بـه خـود بگيـرد    

اين . يابد ميآموزش مطالب جديد تحقّق  و) Upgrading Education( هاي ارتقايي آموزش
آموزي باشد، به نحوي كه به بهبود شـغلي   تواند به صورت تخصصي يا حرفه تعليمات مي

آموزش مداوم شامل مطالعاتي اسـت كـه بـه دليـل پيشـرفت      . يا پيشرفت فردي منجرشود
هـاي عمــومي و   بـه ايـن ترتيــب، بيشـتر آمــوزش   . كنــد دانـش بشـري ضــرورت پيـدامي   

آموزش مداوم قبل از هرچيز بـر بهسـازي   . گيرد دربرنمي هاي بدو استخدام را آموزي حرفه
همچنين، آموزش رهبـري و بهسـازي توانـايي انسـان     . اي انسان اثر دارد شخصي و حرفه

براي مديريت بر ديگران، حل مسائل مالي، كاربرد شايستة ابزار و وسايل مديريت و منبـع  
اي، فني،  ت از تعليمات حرفهاكثر موضوعات آموزش مداوم عبار. شود انساني را شامل مي
  .هاست رهبري يا معادل اين
توان آموزش مداوم را ادامـة آمـوزش بعـد از پايـان تحصـيالت آغـازين        از اين رو، مي

رسـد كـه توجـه     نظرمـي  در واقـع، بـه  . شود دانست كه مخصوصاً به صورت فني عرضه مي
ها و گسترش  وع آموزشاي و دسترسي به اين ن آموزش مداوم به تأمين آموزش مداوم حرفه

  ).31- 30: 1381جارويس، (ها اولويت دارد  آن
  
  هاي راديويي موجود  لزوم ايجاد راديوي آموزشي در كنار ايستگاه 2.6

شود و آن  هنگام تحقيق دربارة كاركرد راديوي آموزشي در ايران، موضوع ديگري مطرح مي
اساس اطالعـات منـدرج در پايگـاه    بر . هاي راديويي در ايران است وضعيت كنوني ايستگاه

هاي سراسري  ، اين ايستگاه1391رساني صداي جمهوري اسالمي ايران در سال  جامع اطالع
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راديو آوا، راديو ايران، راديو اينترنتي ايران صدا، راديو اقتصاد، راديـو  : اند مشغول به كار بوده
، راديو تهران، راديو جوان، راديو البرز، راديو تالوت، راديو پيام، راديو تالوت، راديو تجارت
وگو، راديو معارف، راديو نداي  سالمت، راديو فرهنگ، راديو قرآن، راديو كتاب، راديو گفت

  ).رساني راديو پايگاه جامع اطالع(راديو نوا، راديو ورزش / اسالم، راديو نمايش
هـاي   امور اسـتان سايت معاونت (راديوي استاني را نيز اضافه كرد  34بر اين تعداد بايد 

  3).1391  سازمان صدا و سيما، دي
شود كه آيا با وجود اين راديوها، باز هـم نيـازي بـه ايجـاد      حال، اين پرسش مطرح مي

راديوي ديگري با عنوان راديوي آموزشي وجود دارد؟ و يا اين راديوها تا كنون اقـدامي در  
  اند؟ داده جهت آموزش انجام

وجـود  امريكـا  ري به هزاران فرستندة راديويي كـه در  در اين خصوص، دكتر جواد ظهي
كنند و خـود   نفر كار مي 5نفر يا  3ها با  برخي از اين فرستنده: گويد كند و مي دارد اشاره مي

هايش  اي در بيرون شهر با دكل كوچكي برنامه ايستگاه در يك كاميون، يك اتاقك و يا سوله
ترند و ممكـن   ها گسترده بعضي. نفر باشند 5000كند و مخاطبانش ممكن است  را پخش مي

در . هاي راديويي ما خيلي كم هسـتند  فرستنده. باشند است چندين ميليون نفر مخاطب داشته
  ).1391ظهيري، (باشيم  فرستندة راديويي داشته 6000تا  5000توانيم  ، ما ميامريكامقايسه با 

وزشي، به اهداف اين راديـو  شوندگان در بيان ضرورت ايجاد راديوي آم تمامي مصاحبه
  .دانند مي كنند و آن را با راديوهاي ديگر متفاوت اشاره مي

گويد كار اصلي راديوهاي موجود بيشتر  دكتر عبدالحسين كالنتري در اين خصوص مي
دهند،  ها اطالعات موجود را در حوزة خودشان به مخاطبان مي اين شبكه. رساني است اطالع

  .رساني يقاً هدف شما آموزش است نه اطالعاما در شبكة آموزش، دق
شويم و آن اين است كه منظور از آموزش چيست  رو مي به جا با پرسش مهمي رو در اين

  . كند رساني جدا مي چيزي آن را از اطالع و چه
 و »اددهنـده ي« ايـ  »دهنـده  آمـوزش « دانيم يكي: كنند يم حركت دانيم دو درها  آموزش

 يكي هرگاه و اند دهيچسب هم به دانيم دو نيا. »رندهيگ ادي« اي »رندهيگ آموزش« دانيم يگريد
  ).21: 1378رؤوف، ( افتد ينم اتفاق آموزش هرگز م،يكن حذف را دو آن از

دهيم، به اين معناست كه كاري، مطلبي يا موضوعي را بـه كسـي يـاد     وقتي آموزش مي
گيريم، بـه ايـن    يا وقتي آموزش ميدهيم تا او ياد بگيرد در خودش تغيير به وجود آورد؛  مي

  .در خودمان تغيير به وجود آوريم معناست كه كاري، مطلبي يا موضوعي را ياد بگيريم تا
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  :بينيم سه عنصر اصلي در آموزش وجود دارد مي
  دهد؛ در آموزش، كسي هست كه ياد مي: عنصر اول
  گيرد؛ در آموزش، كسي هست كه ياد مي: عنصر دوم
  .شود زش، كاري مطلبي يا موضوعي هست كه بايد ياد دادهدر آمو: عنصر سوم

توانيم عنصر اول را ياددهنده، عنصر دوم را يادگيرنده و عنصـر سـوم را    اختصار، مي به 
  .موضوع يادگيري بناميم

آموزش يعنـي يـاددادن بـراي     :توانيم اين طور بيان كنيم تر آموزش را مي تعريف واضح
  ).31: همان(قصد تغيير يادگرفتن مطلب يا موضوعي به 

پيام مورد نظر ما به طور معمول، بـه شـكل   . شمارآورد توان نوعي پيام به اطالعات را مي
اطالعات نيز مشابه تمام . مدركي مكتوب يا به صورت ارتباطي شنيداري و يا ديداري است

اطالعـات بـه   دريافت . شود ها، از يك فرستنده ارسال شده و با يك گيرنده دريافت مي پيام
ــائل، داوري     ــه مس ــبت ب ــده نس ــه درك و ادراك گيرن ــت ك ــن معناس ــا و   اي ــا، رفتاره ه

دار است، ليكن قواعد  اطالعات حاوي اجزاي مرتبط و معني. هاي او تغيير كند گيري تصميم
با توجه به اين موضوع، اطالعات ممكن است بسته به . استقرا و استنتاج بر آن مترتب نيست

باشد و اين امر مستلزم آن اسـت كـه    مقصد، تعابير و مفاهيم متفاوتي داشته مقتضيات مبدأ و
گيـري از   سطح ديگري از آگاهي قابل اكتساب و استخراج باشد و براي ايـن منظـور، بهـره   

طبق تعريف، به چنين . ها ضروري است قواعد استقراء و استنتاج منطقي از مفاهيم اين پديده
  ).287: 1382محمدي،  شاه(شود  مي گفته» نشدا«سطحي از اطالعات و آگاهي 

  
  هاي راديوي آموزشي در ايران بودن بر نامه ملّي يا محلي 3.6

در ايـن  . هـا  هـا و فرهنـگ   ايران كشوري است با گسترة جغرافيايي وسيع و با تنوع گـويش 
 .كنـد  گسترة وسيع، شرايط جغرافيايي، اقتصادي و فرهنگي هر استان با استان ديگر فرق مي

ها و مناطق گوناگون، ممكن است  هاي مختلف حتي در شهرستان به همين دليل، ما در استان
اين مطلبي است كه دكتر زارعي زواركي به آن اشاره . باشيم نيازهاي آموزشي متفاوتي داشته

كنـد،   اي كـه در روسـتايي از لرسـتان و كردسـتان زنـدگي مـي       خانواده: افزايد كند و مي مي
و نوجوانان آن منطقه و هم افراد ميانسال و بزرگسـال، نيازهـاي آموزشـي     همچنين كودكان

مـا  . باشـد  ها وجود نداشته خاص خودشان را دارند كه آن نيازها ممكن است در ساير استان
يك . اي ما باشد ها و نيازهاي بومي و منطقه هايي را توليد كنيم كه منطبق با ويژگي بايد برنامه
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ها را رصد  توانيم آن ممكن است در سطح ملّي مطرح باشد كه ما ميسري از موضوعات هم 
هاي ملّي مورد نياز است  لذا، در ايران هم برنامه. باشيم ها پخش برنامه داشته كنيم و بـراي آن

  ).1391زارعي زواركي، (اي  هاي بومي و منطقه و هم برنامه
بودنش بسيار باصـرفه   دليل ارزاناي و بومي، استفاده از راديو به  هاي منطقه براي آموزش

تـوانيم هـزار فرسـتندة     ما مـي : گويد دكتر جواد ظهيري ضمن اشاره به اين مطلب مي. است
قيمـت   ايـن راديوهـا ارزان  . دهند اي ارائه هاي منطقه باشيم كه آموزش راديويي كوچك داشته

را بسازيم و گسترش  ها توانيم خودمان اين فرستنده ما مي. اي دارند هستند و تكنولوژي ساده
بايستي قوانين و ضوابطي براي اين راديوها وضع كنيم تا در چارچوب اين ضـوابط  . بدهيم

باشـيم كـه    اگر ما هزار فرستندة كوچـك راديـويي داشـته   . كار كنند و كارآفريني هم كرديم
زيست پخش كنند،   مطالب مختلف را در مورد اقتصاد خانواده، صنعت، كشاورزي و محيط

كـه   به ارتقاي سطح دانش عمومي، فرهنـگ و وحـدت ملّـي كمـك كـرديم، هـم ايـن       هم 
  ).1391ظهيري، (شكل تقويت كرديم  ها را به اين فرهنگ ها و پاره فرهنگ خرده

هـاي مختلفـي كـه در كشـور وجـود دارد،       دكتر داريوش نوروزي با اشاره بـه فرهنـگ  
ايشـان در توضـيح   . دانـد  ملّي ميراديوهاي آموزشي محلي را كارآمدتر از راديوي آموزشي 

فرهنـگ كـرد، لـر، عـرب، بلـوچ،      . كالچر هسـتم  گويند ما كشوري مولتي هاي خود مي گفته
راديوي آموزشي بايد به فرهنگ هر منطقه توجه كند و قبل از هرچيز . گيالني و ترك داريم

باعـث  توجهي به فرهنگ در نظام آموزش رسمي كشور هم  بي. به صورت فرهنگي كار كند
شود كه شيوة تـدريس خـود را بـر اسـاس      لذا، به معلمان توصيه مي. شود عدم موفقيت مي

هاي آموزشي اگر متناسب بـا فرهنـگ منطقـه باشـد،      لذا، برنامه .فرهنگ منطقه انتخاب كنند
  ).1391نوروزي، (تر خواهدبود  بخش نتيجه

بر اسـاس تحقيقـات، در    :گويد گذارد و مي دكتر زارعي زواركي نيز بر اين امر صحه مي
  .شود مي  مناطق دوزبانه، افت تحصيلي بيشتر ديده

دكتر عبدالحسين كالنتري براي پاسخ به نيازهاي آموزشي محلي، تكثير راديوهاي استاني 
راديو . هاي استاني كشور تكثير شوند، بهتر است هرچقدر شبكه: گويد كند و مي را پيشنهاد مي

تواند تخصصـي شـود    پيدا كند، ولي شرطش اين است كه تا ميبايد در زندگي مردم جريان 
تـوان جامعـة مخاطبـان را مـورد      با اين استراتژي، خيلي بهتر مي. تا همه بتوانند استفاده كنند

ها ناگزير بـه   با اين حال، برخي از مسائل، فقر كل كشور است و براي حل آن. هدف قرارداد
فقرهاي آموزشي كه دامنگيـر كـل كشـور اسـت، بـه       براي پاسخ به. ريزي ملّي هستيم برنامه
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اندازي راديوهـاي آموزشـي محلـي بـه      از طرف ديگر، راه. راديوي آموزشي ملّي نياز است
هـا، در   رسد ايـن زيرسـاخت   نظرمي هايي نياز دارد كه به تعداد زياد در كشور، به زيرساخت

  .تر است ي ارجحبر همين اساس، ايجاد راديوي آموزشي ملّ. حال حاضر مهيا نيست
شده، در پاسخ به پرسش تحقيق، دربارة ضرورت ايجاد راديـوي   با توجه به مطالب گفته

توان گفت ايجاد اين راديو، هم به صـورت ملّـي و هـم بـه صـورت       آموزشي در ايران، مي
هاي راديويي موجود در ايران ضروري است و فرضية تحقيق در اين  محلي، در كنار ايستگاه

  .شود مي باب تأييد
  
  ها راديوي آموزشي در ايران الگوي مناسب برنامه 4.6

ـ آموزشي  هاي راديويي يافتن الگوي مطلوب برنامه هاي اين تحقيق، به دنبال يكي از پرسش
مطابق با فرضية تحقيق، ايجاد راديويي آموزشي با الگويي خـاص در ايـران   . در ايران است
به نوع آموزش، موضوع برنامـه، مخاطـب برنامـه و     براي تحقّق اين امر بايد. ضرورت دارد

  . قالب برنامه توجه كرد
راديو اين امكان را دارد كه به هر دو نـوع آمـوزش رسـمي و غيررسـمي     : نوع آموزش

جز يك نفر، تلفيقـي از آمـوزش رسـمي و     شوندگان در اين تحقيق به همة مصاحبه. بپردازد
  .ندغيررسمي را براي راديوي آموزشي مناسب ديد

از نظر كارشناسان، در موضوع برنامـه، كـه فكـر و انديشـة اصـلي در      : ها موضوع برنامه
ساز است، بايد نخست خصوصيات رسانة راديـو را مـورد توجـه     برنامه و تجلّي ايدة برنامه

ها عقيده دارد كه راديو به علت سهولت  رسان يكي از اطالع). 8- 7: 1381كرايسل، (قرارداد 
بنابراين، بايد در راديـو بـه   . رساني تحقّق بخشد تواند عدالت را در اطالع يدسترسي، بهتر م

بيژن عبـدي  . ها دشوارتر است آموزش موضوعاتي بپردازيم كه در مناطق محروم آموزش آن
ها كه جوانان را بـراي ورود بـه بـازار كـار آمـاده       ها و حرفه بر آن است كه آموزش مهارت

هـا   اهميت اين آمـوزش . هايي كه بصري نيستند البته، مهارتكند، از راديو مناسب است؛  مي
برخـي   ،)Max Scheler, 1980( شود كه دريابيم بر اساس گفتة ماكس شلر هنگامي آشكار مي

هاي مرتبط  ها همان دانش اين دانش. كنند ها تغيير مي تر از ديگر دانش ها سريع از انواع دانش
همچنين، بـا  ). 6: 1381جارويس، (ناميد  مي» تصنعي«ها را  وي اين دانش. با فنّاوري هستند

تـوان برخـي دروس را در نظـام آمـوزش رسـمي       پردازي راديو، مي تكيه بر ويژگي تخيل
گراسـت،   مغز انسان دخالـت . هيچ يادگيري بدون تفكر و دور از تخيل نيست. آموزش داد
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هر ياددادني كـه  . جويد دهد و دليل مي كند، ربط مي كند، تجزيه و تحليل مي آفرينندگي مي
تفكر و تخيل نيروهايي هسـتند  . نتواند تفكر و تخيل يادگيرنده را تحريك كند مفيد نيست

ياددهندگان بايد راه تفكر و تخيـل را بـراي يادگيرنـدگان بـاز     . شكوفانند كه زندگي را مي
رضايت برسند خواهند بروند و در اوج پرواز به  بگذارند تا بتوانند پرواز كنند، به هرجا مي

  ).11: 1378رؤوف، (
هاي انتزاعي را  فرايندتوان گفت كه اين تخيل  آفريني راديو، مي در نگاهي ديگر به تخيل

توانـد در انتقـال مفـاهيم دينـي در      و اين ويژگـي مـي  ) 8: 1381كرايسل، (كند  بازسازي مي
هاي دينـي   و برنامه ها امروزه، تعداد بسياري از شبكه. سطوح مختلف مورد استفاده قرارگيرد

ها وجود  رغم مشكالتي كه در مسير آن راديو متولّي انتقال مفاهيم و معارف ديني هستند و به
اگرچه قابليت آموزشي ). 64: 1382باهنر، (اند  دارد، مخاطبان بسياري را به خود جلب كرده

ر اسـت، بـا   راديو در برخي دروس مانند موسيقي، معارف ديني، ادبيات، زبان و رياضي بهت
همچنـين، بـا   . توان از ايـن ظرفيـت در آمـوزش رسـمي بهـره بـرد       ريزي صحيح مي برنامه
  .سازي كرد بندي دقيق مخاطبان برنامه گروه

ارتباطات اصطالح رايجي است، امـا در پـسِ كـاربرد    فرايند واژة مخاطب در : مخاطبان
اژة سـاده بـراي اشـاره بـه     ها و اختالفات نظري است، زيرا اين و اش، دچار بدفهمي عاميانه

تواند  ترشدن است و مي تر و متنوع رود كه به طور فزاينده در حال پيچيده واقعيتي به كار مي
بندي مخاطبان  اما، گروه). 3: 1387كوايل،  مك(هاي نظري متضاد باشد  بندي پذيراي صورت

بـه  . ول نيستندالق در راديوي آموزشي بر چه اساسي است؟ در اين موضوع كارشناسان متفق
در اين . بندي مخاطبان شبكة آموزشي با ديگر راديوها بايد متفاوت باشد نظر كالنتري، گروه

تواننـد مخاطـب باشـند،     راديو، هر گروه سني كه متقاضي فراگرفتن يك مهارت هستند، مي
هاي خاص كه بر اساس نظام آموزش رسمي براي يك گـروه سـني خـاص     غير از برنامه به

ها آن است كـه بـه طـور خـاص وارد حـوزة       اما، تفاوت آن با ديگر شبكه. شود طراحي مي
شود، اما به دليل همين گسترة مخاطبان اين راديو، داريوش نوروزي معتقد است  آموزش مي

  .بندي شوند بندي و اين طبقات اولويت مخاطبان بايد طبقه
: اخـتالف نظـر وجـود دارد   هاي مخاطبان هم ميان كارشناسان  هاي گروه دربارة اولويت

داند، چراكه امروز جمعيت جوان كشور در اكثريـت اسـت،    عبدي جوانان را در اولويت مي
ولي به نظر كالنتري، نخست بايد بررسي كرد كه نبـود عـدالت آموزشـي در كـدام مقطـع      

عدالتي يا ضريب جنسي حوزة آموزشـي   بايد بر اساس شاخصة ميزان بي. كننده است تعيين
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دانند،  چابكي و نوروزي مخاطبان را در مقطع ابتدايي هدف اصلي مي. ر تعيين شوددر كشو
انگيزد؛ كودكان بيش  هاي آموزشي قوة تخيل كودكان را برمي برنامه. زيرا مبناي آينده هستند

برند و بيشترين مراحل يادگيري در  كنند و از آن لذت مي از هركس با تخيالتشان زندگي مي
  .افتد اق ميها اتف تخيل بچه

سـازان   كـه امـروزه برنامـه     Formatواژة قالـب يـا  : هـاي آموزشـي   قالب مناسب برنامه
دهندة سبك خـاص يـك برنامـة راديـويي       برند، در واقع نشان راحتي به كار مي راديويي به

يك برنامة راديويي تركيبي از موسيقي و كالم و ). 291: 1388هلتس،  الروش و بوخ( است
كارشناسان بر اين نظر هستند كه انتخـاب قالـب در راديـوي    . هاي صوتي است ديگر نشانه

انتخاب قالب متناسب با موضوع و محتـواي برنامـه، موجـب    . آموزشي اهميت فراوان دارد
مخاطب بعد از شنيدن برنامه، احساسـاتي مختلـف چـون    . شود تأثيرگذاري در مخاطب مي
هيـري عقيـده دارد در انتخـاب قالـب برنامـه،      ظ. آورد مـي  دست آرامش، لذت و اعتماد را به

خـواهيم   شناخت مخاطب اهميت دارد؛ بايد بدانيم براي چـه كسـي و بـا چـه هـدفي مـي      
هايي كه آموزش به قوة بصري نيـاز دارد، راديـو بايـد     همچنين، در حوزه. سازي كنيم برنامه

  .شود املي تبديلشده به يك رسانة پويا و تع دچار تحول شكلي شود و از شكل سنتي خارج
  

  گيري نتيجه. 7
توان گفت كه به داليل زير ايجاد راديـوي آموزشـي در ايـران     هاي تحقيق مي با تحليل يافته

  :حايز اهميت است
هـاي   ويـژه زمـاني كـه ديگـر گزينـه      تواند يك رسانة آموزشي مؤثر باشد، به راديو ميـ 

ايـن امـر زمـاني بيشـتر مشـخص      اهميت . آموزشي يا محدود هستند يا اصالً وجود ندارند
شود كه بدانيم هنوز در برخـي از روسـتاهاي ايـران، از اينترنـت، رايانـه و حتـي خـود         مي

  .تلويزيون خبري نيست
هاي مردم را مسـتمراً بـاال بـرد و شـرايط الزم را بـراي       توان آگاهي با كمك راديو ميـ 

و در راسـتاي توسـعة بـومي     آورد توسعه و كاربرد علم و تكنولوژي در امر كشاورزي پديد
  .قدم برداشت

راديو به عنوان يك وسيلة ارتباط جمعي در كشورهاي مختلـف جهـان، بـراي آمـوزش،     ـ 
ايجاد راديوي آموزشي . است شده نظرگرفته ها در جوامع روستايي در انتقال اطالعات و نوآوري

  .هدف را هموارتر كندتواند مسير رسيدن به اين  هاي آموزشي مي در ايران و توليد برنامه
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عمـران و توسـعة منـاطق    ينـد  افرسازي  سازي و تسريع هاي راديويي در تسهيل شبكهـ 
توانـد وسـيلة مناسـبي بـراي      لـذا، راديـوي آموزشـي مـي    . كـاركرد تكميلـي دارد  روستايي 

  .همواركردن مسير توسعه در ايران باشد
كنـدگي جغرافيـايي، منـاطق    ايـن پرا . ايران كشوري است با پراكندگي جغرافيايي زيادـ 

راحتـي   راديو به دليل ضريب نفوذ بـااليي كـه دارد، بـه   . شهري و روستايي را به دنبال دارد
 . تواند آموزش را به دورترين روستاها نيز ببرد مي

بودن و امكان اسـتفاده در   بودن، در دسترس هزينه بودن، كم الوصول راديو به لحاظ سهلـ 
انة مناسبي براي پركردن خألهاي آموزشـي كـه در منـاطق مختلـف     تواند رس هنگام كار، مي

  .جغرافيايي اعم از روستايي و شهري ايران وجود دارد، باشد
توانـد مفيـد باشـد، بـراي      سواد و باسواد به يك اندازه مـي  هرچند راديو براي افراد بيـ 

رايشـان كمتـر   سواد كه امكان استفاده از كتـاب و نشـريات ب   سواد و كم آموزش قشرهاي بي
اين در حالي است كه بر اساس سرشماري عمومي نفوس . ميسر است، كاربرد بيشتري دارد

  .سوادند روستاييان ايراني بي 24.8%، 1385و مسكن سال 
هاي كشور برق  آبادي 20.2%، هنوز 1385آمده، در سال  عمل هاي به رغم همة تالش بهـ 
تـوان بـراي آمـوزش، از راديوهـايي كـه بـراي        راحتـي مـي   در ايـن منـاطق، بـه   . اند نداشته

  .ها فقط باطري الزم است، استفاده كرد انداختن آن كار به
اين امر . تر است پوشش راديويي مناطق روستايي كشور از پوشش تلويزيوني مطلوبـ 

  .مزيت بسيار خوبي براي استفادة وسيع از راديو براي آموزش است
در دسترسي به مراكز شـهري و خـدماتي مشـكالتي    هايي هستند كه حتي  هنوز آباديـ 
توانـد وسـيلة بسـيار مناسـبي بـراي       بـودن، مـي   راديو با غلبه بر مكان و زمان و ارزان. دارند

 .برقراري عدالت آموزشي در اين مناطق باشد
هاي آموزشي برابر بين طبقة مرفه و محـروم   تواند در ايجاد فرصت ايجاد اين راديو ميـ 

  .اري عدالت آموزشي در كشور مؤثر باشدجامعه و برقر
امروزه، با بحثي به نام آموزش مـداوم مواجـه هسـتيم و ايـن واقعيتـي اسـت كـه        ـ 

آموزش مداوم شامل مطالعاتي است كـه بـه   . كند تر مي ضرورت ايجاد اين راديو را مبرم
كند و قبل از هرچيز بر بهسازي شخصـي و   دليل پيشرفت دانش بشري ضرورت پيدامي

  .اي انسان اثر دارد فهحر
ها و رسـوم مختلـف وجـود دارد و از طرفـي توسـعه       در كشور ما تركيبي از فرهنگـ 
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تواند ايـن   هاي مختلف است؛ لذا، آموزش همگاني مي زيستي قوميت نيازمند مشاركت و هم
 .كند بستر مناسب را براي توسعه فراهم

مثـل حفاظـت از   (اند  شده تبديلدربارة برخي از موضوعاتي كه به يك چالش جهاني ـ 
، يا هـيچ  )مثل اعتياد(اند  و يا در برخي از مناطق كشور تبديل به بحران شده) محيط زيست

واردكـردن ايـن   . اسـت  نشـده  مطلبي در كتب درسي نيامده يا به قدر كفايت به آن پرداختـه 
سـرعت   راديو با توجـه بـه ويژگـي   . طلبد مباحث به كتب درسي وقت و هزينة بسياري مي

 .ها ببرد تواند وارد اين مباحث شود و آموزش را به دل خانواده خوبي مي انتقال اطالعات، به
افزاري و هزينة خيلـي   اندازي راديو به امكانات، تجهيزات سخت كه راه با توجه به اينـ 

ر، تواند با صرف هزينة كمت پاييني نياز دارد، ايجاد راديوي ديگري با نام راديوي آموزشي مي
  . هاي مختلف اجتماعي باشد پاسخ مناسبي براي نيازهاي اليه

بودنشان يعني انتقال محتواي آموزشي از فرستنده به  ها به دليل رسانه جا كه رسانه از آنـ 
ها را بـراي هـر نـوع آموزشـي      ترين آن ترين و ارزان گيرنده، با هم تفاوتي ندارند، بايد ساده

تـر از   برابـر ارزان  10هاي آموزشي راديو هم نسبتاً كم و تـا   مههزينة توليد برنا. انتخاب كرد
شوند،  هاي مربوط همراه مي ها و جزوه ها كه با كتاب هاي تلويزيوني است و اين برنامه برنامه

اي در منـاطق   هـاي حرفـه   هاي مناسب گسترش سواد، دانش اجتماعي و مهارت يكي از راه
  .روند شمارمي دورافتادة غيرشهري به

هاي راديويي متعددي مشغول به كار هستند و تقريباً  درست است كه در ايران، ايستگاهـ 
» آموزش«دهند، ولي هدف راديوي آموزشي صرفاً  مي ها به نوعي كار آموزشي انجام تمام آن

  .سازد است و همين امر آن را با راديوهاي ديگر متفاوت مي
اين راديوهـا اطالعـات   . رساني است اطالع هاي راديويي موجود در ايران، كار ايستگاهـ 

دهند، اما در راديو آموزش، مستقيماً با آموزش  موجود در حوزة خودشان را به مخاطبان مي
 .آموزش يعني ياددادن براي يادگرفتن مطلب يـا موضـوعي بـه قصـد تغييـر     . سروكار داريد

دار است،  ي مرتبط و معنياطالعات حاوي اجزا. آورد شمار توان نوعي پيام به اطالعات را مي
ليكن قواعد استقراء و استنتاج بر آن مترتب نيست و با توجه بـه ايـن موضـوع، اطالعـات     

  .باشد ممكن است بسته به مقتضيات مبدأ و مقصد، تعابير و مفاهيم متفاوتي داشته
  .در ايران، هم به راديوي آموزشي ملّي و هم به راديوي آموزشي محلي نياز استـ 
بـودن و تكنولـوژي    اي و بومي، استفاده از راديو به دليل ارزان هاي منطقه آموزش برايـ 

  .ساده، بسيار باصرفه است
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اي، هم به ارتقاي سطح دانش عمومي، فرهنگ و وحدت  راديوهاي آموزشي بومي و منطقهـ 
  .كند ها را به اين شكل تقويت مي فرهنگ ها و پاره فرهنگ كه خرده كند، هم اين ملّي كمك مي

هاي گوناگوني كه در كشـور وجـود دارد، راديوهـاي آموزشـي محلـي       با توجه به فرهنگـ 
  .توانند با توجه به فرهنگ هر منطقه، در امر آموزش كارآمدتر از راديوي آموزشي ملّي باشند مي

براي پاسخ به نيازهاي آموزشي محلي، تكثير راديوهاي استاني بهترين كار است؛ يعنـي،  ـ 
، 1باشد؛ به عنوان مثـال، راديـو اسـتاني     چند ايستگاه راديويي مخصوص خود داشته هر استان

به صورت كامالً تخصصي به آموزش مخاطبـان   2اي كه راديو استاني  ؛ به گونه2راديو استاني 
  .تواند جامعة مخاطبان را مورد هدف قراردهد با اين راهكار، خيلي بهتر مي. خاص بپردازد

ريـزي ملّـي    ناگزير به برنامـه  ها آنفقر كل كشور است و براي حل برخي از مسائل، ـ 
براي پاسخ به فقرهاي آموزشي كه دامنگير كل كشور است، بـه راديـوي آموزشـي    . هستيم

  .ملّي نياز است
هايي نياز دارد  اندازي راديوهاي آموزشي محلي به تعداد زياد در كشور، به زيرساخت راهـ 
بر همين اساس، ايجاد راديـوي  . ها در حال حاضر مهيا نيست زيرساخترسد اين  نظرمي كه به

  .تر است آموزشي ملّي ارجح
  

  كاربردي پيشنهادهاي. 8
تواند نقش بسيار مهمي در آموزش كشاورزان و توسعة  جايي كه راديوي آموزشي مي از آنـ 

با همكاري جهاد هاي آموزشي كشاورزان  شود برنامه باشد، پيشنهاد مي اقتصادي كشور داشته
اي كه مباحث آموزشـي راديـو همگـام بـا مباحـث مروجـان        كشاورزي تهيه شود، به گونه

اين امر باعث توجه بيشتر كشـاورزان  . ها نيز پيگيري شود رود و از طريق آن كشاورزي پيش
  .به برنامه خواهدشد

ر سطح ملّي هايي است كه د جايي كه سازمان بهزيستي متولّي بسياري از آموزش از آنـ 
شود آموزش مباحثي چون حفاظـت از   ها فقر آموزشي وجود دارد، پيشنهاد مي نسبت به آن

هاي زندگي، پيشگيري و مبارزه با اعتياد، با همكاري سازمان بهزيستي  محيط زيست، مهارت
  .بگيرد پيوسته از طريق راديوي آموزشي صورت

از مباحث آموزش رسمي بسيار موفق تواند در آموزش برخي  جايي كه راديو مي از آنـ 
شود با همكاري سازمان آموزش و پرورش، آموزش برخي از دروس  عمل كند، پيشنهاد مي

  .با همكاري معلمان به راديوي آموزشي سپرده شود



 135   زاده سيدلر ويدا همراز و فرح غني

  

گـذاري   شود انتخاب مواد درسي براي آموزش، مطابق بـا نيـاز و سياسـت    پيشنهاد ميـ 
  .بگيرد سازمان آموزش و پرورش صورت

اي  باشـد، بايـد بـه شـيوه     كه راديوي آموزشي تأثير مفيدي بر آموزش داشـته  براي اين - 
براي تحقّق اين هـدف،  . آموزان قراربگيرد دهي شود كه در دسترس معلمان و دانش سازمان

اي مجهـز شـود كـه در آن معلمـان بـه راديـوي        شود هر مدرسه به مركز رسانه پيشنهاد مي
هـاي آموزشـي    آموزشي اين راديو از قبيل سايت راديو و حتي برنامـه آموزشي و تجهيزات 
  .باشند دسترسي داشته  CDضبط شده بر روي

هـاي مـالي،    ها، مسـتلزم صـرف هزينـه    هاي ضمن خدمت بسياري از سازمان آموزشـ 
ها با صرف هزينة بسيار پـاييني از   گونه آموزش شود اين پيشنهاد مي. مكاني و آموزشي است

  .پذيرد اديوي آموزشي انجامطريق ر
شود راديوي آموزشي داراي سايت مخصوص به خود باشـد تـا از طريـق     پيشنهاد ميـ 

  .راحتي در اختيار شنوندگان قراربگيرد شده به داده آرشيو، مباحث آموزش
شنوندگان، خـط تلفـن رايگـان در اختيـار آنـان       شود براي جلب مشاركت پيشنهاد ميـ 

  .قراربگيرد
زمان بـا پخـش    شود براي استفادة بهينه و باكيفيت از راديوي آموزشي، هم د ميپيشنهاـ 

  .هاي ديجيتال به اندازة كافي در اختيار مخاطبان قراربگيرد ديجيتالي، گيرنده
شود راديو و تلويزيون آموزشي، مكمل يكديگر باشند نه رقيب هم، چراكه  پيشنهاد ميـ 

جايي كه منابع مربـوط بـه    از آن. و تأثيرگذارتر است راديو و گاهي اوقات تلويزيون مؤثرتر
ها محدود است، بنابراين سعي شود از هـر رسـانه در جـايي كـه تـأثير       زمان پخش و هزينه

  .باشد بيشتري دارد، استفاده شود تا توجيه اقتصادي داشته
 كننـده، نويسـنده، گوينـده و    شود كاركنان راديوي آموزشي از جملـه تهيـه   پيشنهاد ميـ 

هـاي يـادگيري و    گزارشگر، عالوه بر گذراندن يك دورة آموزش معلمي، در زمينـة نظريـه  
  .هاي تدريس و آموزش نيز از اطالعات كافي برخوردار شوند شناسي، شيوه روان
  

  پژوهشي پيشنهادهاي. 9
هـا   اي نسـبت بـه آن   نيازسنجي به منظور دستيابي به موضوعاتي كه در سطح ملّي و منطقهـ 

  .زشي وجود داردفقر آمو
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اي  آموزان در دروس مختلف در سطح ملّي و منطقه بررسي ميزان افت تحصيلي دانشـ 
  .سازي برداري برنامه براي بهره

  .سازي هاي مختلف سني براي برنامه بندي گروه نيازسنجي به قصد اولويت - 
اين بررسي . آموزش مخاطبانفرايند سازي در  هاي برنامه بررسي ميزان اثرگذاري قالب - 
  .بگيرد تواند براي هر گروه سني جداگانه صورت مي

  
  نوشت پي

  :مشخصات كارشناسان به شرح ذيل است. 1
كارشناس ارشد علوم ارتباطات اجتمـاعي بـا گـرايش تحقيـق در     : بهرام جبارلوي شبستري

راديـو و آمـوزش جوامـع    ، رهبـران محلـي روسـتا و راديـو    : هـاي  مؤلف كتاب. ارتباط جمعي
نقـش راديـو در   «، »هـاي روسـتاييان   نقش راديو در افزايش آگـاهي «: هاي مؤلف مقاله. ييروستا

هاي استاني صـدا و سـيماي    چهار چالش فراروي شبكه«، »توانمندسازي جوامع روستايي ايران
ايشان مقاالت ديگري نيـز در حـوزة ديـن و ارتباطـات، ارتباطـات و      . »جمهوري اسالمي ايران
  .اسي دارندتوسعه و ارتباطات سي
اند و  وارد سازمان شده 1369كنندگي راديو كه از سال  كارشناس ارشد تهيه: شايسته چابكي

هـاي   كننـدگي برنامـه   مشاغل مختلفي چون نويسندگي، گزارشگري، اجرا، صـدابرداري و تهيـه  
  . اند است، تجربه كرده ها بوده مختلفي را كه عنصر آموزش خميرماية اكثر آن

دكتراي علوم تربيتي با گرايش تكنولوژي آموزشي و استاد گـروه  : زواركياسماعيل زارعي 
تكنولوژي آموزشي دانشگاه عالمه طباطبايي كه با دفتر تكنولوژي و انتشارات كمـك آموزشـي   

  .پرورش، همكاري نزديك دارند و سازمان آموزش
ما و هاي ارتباطي و آموزشـي، مـدرس دانشـكدة صـدا و سـي      دكتراي رسانه: جواد ظهيري

  .1352كنندة راديو و تلويزيون از سال  تهيه
دكتراي مديريت استراژيك و مدير گروه اقتصـاد و رسـانه ادارة كـل    : بيژن عبدي ساوجيان

انـد و مشـاغل    وارد راديو شـده  1370هاي سازمان صدا و سيما كه از سال  مطالعات و پژوهش
ـ   گوناگوني چون نويسندگي، سـردبيري و تهيـه   انـد؛ در ضـمن ايشـان     ه كـرده كننـدگي را تجرب

  .اند مديرگروه آموزش راديو آموزش سابق بوده
شناسي و عضو هيئت علمي دانشگاه تهران، مـدير كـل    دكتراي جامعه: عبدالحسين كالنتري

ـ تخصصي  ، مديرمسئول و سردبير مجلة علمي)1388تا سال 1384از سال (هاي راديو  پژوهش
و  ارتبـاطي گـذاري   سياسـت رسانه، توسعه و : ؤلف كتاب، م)1388تا سال 1384از سال (راديو 
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هـا و   راديو محلي و انسـجام اجتمـاعي، امكـان   «، »راديو و مشاركت اجتماعي«هاي  مؤلف مقاله
  .»هاي راديويي سازي برنامه سبك زندگي«و » كارگيري راديو در توسعة روستايي هاي به چالش

  .كنندة راديوآموزش سابق و تهيه 1373كنندة راديو از سال  تهيه: مسعود محمودخواه
دكتـراي تكنولـوژي آموزشـي و مـديرگروه آموزشـي دانشـگاه عالمـه        : داريوش نـوروزي 

وپـرورش و واحـد    آموزشي سـازمان آمـوزش   طباطبايي كه با دفتر تكنولوژي و انتشارات كمك
  .آموزش معاونت صدا همكاري نزديك دارند

خواه مدرك  ،اي را بخوانند و بنويسند زبان ديگري متن سادهتوانند به فارسي يا هر  كساني كه مي. 2
همچنين، همة محصالن از جملـه نوآمـوزان   . شوند باسواد تلقي مي ،باشند رسمي داشته يا نداشته

  .روند شمارمي سال اول ابتدايي و سوادآموزان نهضت سوادآموزي نيز باسواد به
 4/2/1392ايـن راديـو در تـاريخ    . نكـرده بـود  راديو دانش در طول تحقيق حاضر، شروع به كار . 3

  .است افتتاح شده
  

  منابع
، نقش راديو و تلويزيون آموزشي در راديو و تلويزيون ژاپن). 1373(ياما، كودايرال؛ و ايمازومي تاكاشيرو  آكي

اي صدا و سيماي جمهـوري   مركز تحقيقات مطالعات و سنجش برنامه: نعمتي، تهران ترجمة منوچهر ولي
  .اسالمي ايران

  .بشري: ، تهرانمقدمات تكنولوژي آموزشي). 1382(احديان، محمد 
: ، تهـران شناسايي، انتخاب، توليد و كـاربرد : ـ يادگيري هاي ياددهي رسانه). 1385(اميرتيموري، محمدحسن 

 .ساواالن
 .8 ، شنامة پارسي، »وضعيت آموزش زبان فارسي به خارجيان در ايران«). 1377(اريسي، مهدي 

  . 33، ش پژوهش و سنجش، »الملل و ايران ها از ديدگاه حقوق بين آموزش رسانه«). 1382(اسماعيلي، محسن 
: ، ترجمة محبوبه مهاجر، تهرانهاي بيان، ارتباط و آموزش صورت: ها و نمادها رسانه). 1377(اولسون، ديويد 

  .سروش
، »هـاي دينـي ايـران    اي تطبيقي در رسانه مطالعه: تلويزيونراهبردهاي آموزش ديني در «). 1382(باهنر، ناصر 

  . 33، ش پژوهش و سنجش
 /http://www.radio.ir/Persian: در. رساني راديو پايگاه جامع اطالع

  .سمت: تهران، ترجمة غالمعلي سرمد، آموزش بزرگساالن و آموزش مداوم). 1381(جارويس، پيتر 
روسـتايي منـاطق مـرزي اسـتان      ةتوسـع ينـد  افربررسي نقش راديـو در  « ).1382(جبارلوي شبستري، بهرام 

نامة  ، پايان»سنجي از اعضاي شوراهاي اسالمي روستايي منطقة مرزي خداآفرين نگرش: آذربايجان شرقي
  .كارشناسي ارشد ارتباطات دانشكدة صدا و سيما
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  .هاي راديو دفتر پژوهش: ، تهرانراديو و آموزش جوامع روستايي ايران). 1390(جبارلوي شبستري، بهرام 
  .سروش: ، تهراناي راديو و ارتباط توسعه). 1374(آبادي، سيد احمد  خاتون

  .اطالعات: ، تهران26، چ اصول و مباني: شناسي ارتباطات جامعه). 1391(ساروخاني، باقر 
  .مدرسه: ، تهرانياددادن براي يادگرفتن). 1378(رؤوف، علي 

، پژوهش و سنجش، »كنند هاي نوين، آموزش را مولدتر و مؤثرتر مي فنّاوري«). 1382(محمدي، عبدالرضا  شاه
 .33ش 

ــ ترويجـي    ها و نيازهاي آموزشي تحليل رابطه بين ويژگي«). 1385(اهللا حسيني  شريعتي، محمدرضا؛ و فرج
 .273ش  جهاد،، »هاي آموزش كشاورزي راديو در استان سمنان مخاطبان برنامه

  .سمت: ، تهرانهاي آموزشي و پرورشي مهارت). 1371(شعباني، حسن 
كـارگيري راديـو در توسـعة     هـاي بـه   هـا و چـالش   امكـان «). 1387( كالنتري، عبدالحسين؛ و پيام روشـنفكر  

  .9، ش علوم اجتماعي، »روستايي
  .تحقيق و توسعة صدا: ، ترجمة معصومه سام، تهراندرك راديو). 1381(كرايسل، اندرو 

  .سروش :، ترجمة محمد اخگري، تهرانژورناليسم راديويي). 1388(هلتس  و اكسل بوخ؛ الروش، والترفون
  .مركز آمار ايران: ، تهران1335نتايج تفصيلي سرشماري عمومي كشور ايران ). 1339(مركز آمار ايران 
  .مركز آمار ايران: ، تهران1345نتايج تفصيلي سرشماري عمومي كشور ايران ). 1346(مركز آمار ايران 
  .مركز آمار ايران: ، تهران1355نتايج تفصيلي سرشماري عمومي كشور ايران ). 1356(مركز آمار ايران 
  .مركز آمار ايران: ، تهران1365نتايج تفصيلي سرشماري عمومي كشور ايران ). 1367(مركز آمار ايران 
  .مركز آمار ايران: ، تهران1375نتايج تفصيلي سرشماري عمومي كشور ايران ). 1376(مركز آمار ايران 
  .مركز آمار ايران: ، تهران1385نتايج تفصيلي سرشماري عمومي كشور ايران ). 1386(مركز آمار ايران 
  .ايرانمركز آمار : ، تهران1354سالنامة آماري كشور ). 1355(مركز آمار ايران 
  .مركز آمار ايران: ، تهران1355سالنامة آماري كشور ). 1356(مركز آمار ايران 
  .مركز آمار ايران: ، تهران1362سالنامة آماري كشور ). 1363(مركز آمار ايران 
  .مركز آمار ايران: ، تهران1364سالنامة آماري كشور ). 1365(مركز آمار ايران 
  .مركز آمار ايران: ، تهران1365سالنامه آماري كشور ). 1366(مركز آمار ايران 
 .مركز آمار ايران: ، تهران1369سالنامة آماري كشور ). 1370(مركز آمار ايران 
 .مركز آمار ايران: ، تهران1379سالنامة آماري كشور ). 1380(مركز آمار ايران 
 .آمار ايرانمركز : ، تهران1385سالنامة آماري كشور ). 1386(مركز آمار ايران 
  .مركز آمار ايران: ، تهران1388سالنامة آماري كشور ). 1390(مركز آمار ايران 
  .مركز آمار ايران: ، تهران1375هاي كشور  شناسنامة آبادي). 1376(مركز آمار ايران 

مركـز  : جلد، تهـران  3، 1382شناسنامة دهستاني سرشماري عمومي كشاورزي ). 1385(مركز آمار ايران 
  .ايرانآمار 
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  /http://dpp.irib.ir: در). 1391(هاي سازمان صدا و سيما  معاونت امور استان

مباحـث نـوين در اقتصـاد    : آمـوزش و توسـعه  ). 1388(دار آراني، عباس؛ و محمدرضا سـركار آرانـي    معدن
  .ني: ، تهرانآموزش

  .سروش: ، ترجمة ايرج پاد، تهرانصدايك جهان چندين ). 1375(برايد، شن  مك
دفتر مطالعـات و  : ، ترجمة پرويز اجاللي، تهراندرآمدي بر نظرية ارتباطات جمعي). 1385(كوايل، دنيس  مك

  .ها توسعة رسانه
  .ها دفتر مطالعات و توسعة رسانه: ، ترجمة مهدي منتظرقائم، تهرانشناسي مخاطب). 1387(كوايل، دنيس  مك

مركـز  : ، ترجمة يونس شكرخواه، تهـران گذر از نوگرايي ارتباطات و دگرگوني جامعه). 1371(موالنا، حميد 
  .ها مطالعات و تحقيقات رسانه
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