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 چکیده 
هاي مختلف اجتماعی در بسیاري از کشورهاي جهان، استفاده از رادیو براي آموزش گروه

در ایران به طور جدي از  که دهداما نتایج تحقیقات انجام شده نشان می ؛اي طوالنی داردسابقه
برداري نشده است. این بهره غیررسمیحوزه آموزش رسمی و  آموزشی رادیو در دو هايظرفیت

 ،با توجه به شرایط اجتماعی ،ي آموزشی در ایرانسیس رادیوأتحقیق با هدف طرح ضرورت ت
در چنین رادیویی انجام شده  ،سازيه الگوهاي مطلوب برنامهاقتصادي و فرهنگی کشور و نیز ارای

 دهند.هاي السول و دانیل لرنر تشکیل میري آن را، نظریهاست و چارچوب نظ
از مطالعه  اطالعاتآوري این تحقیق، با استفاده از روش کیفی انجام شده و براي جمع

 شده است. استفادهنفر کارشناس  8ساختاریافته با اسنادي و مصاحبه نیمه
جغرافیایی وسیع،  ، با گسترهدر کشوري مانند ایرانتوان گفت هاي تحقیق میبا تحلیل یافته

ها و مشکالتی مانند عدم دسترسی به خدمات و امکانات روستایی، تعدد فرهنگه فراوانی جامع
به رادیو  شود.احساس می ،اندازي ایستگاه رادیویی آموزشی به صورت مبرمنیاز به راه آموزشی،

گرفتن از الگوي ند با بهرهتواوشش وسیع و گسترده میپدلیل سهولت دسترسی و برخورداري از 
رسمی، نقش مؤثر  هايآموزشاي مناسب، هم به عنوان وسیله کمک آموزشی در اثربخشی برنامه
هاي مردم، تسهیل و ، گام مؤثري در باال بردن سطح آگاهیرسمیهاي غیرآموزشکند و هم با  ءایفا

 موزشیآمناسبی به نیازهاي ي گوپاسخبرقراري عدالت آموزشی برداشته،  تسریع فرایند توسعه و
 هاي مختلف اجتماعی باشد. الیه
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 مقدمه

بررسی ضرورت ایجاد رادیوي آموزشی در ایران  ،موضوع مطالعه در این پژوهش
اطر محدودیت شدید منابع خوزه به مرا هاي آن است.و ارایه الگوي مطلوب برنامه

وري و گر، موضوع بهرهطرف دی کنندگان ازجهان از یک طرف و رشد فزایندة مصرف
کوشش  هاي زندگی بشر به بحثی جدي تبدیل شده ویی در تمام زمینهافزایش کارا

 یابی به آن شده استهاي دستبسیاري از افراد و سازمانها معطوف به یافتن راه
 مقدمه). ،1385(امیرتیموري، 

هاي بهتر و آموزش با کسب مهارت ،اقعیت امر این است که به طور کلیو
وري بیشتر و ارتقاي توانمندي انسان براي بهبود کیفیت زندگی ارتباط تنگاتنگ بهره

دارد. اگر اقتصاد باید از سطح امرار معاش کشاورزي، از طریق اقتصاد مبتنی بر تولید 
جهانی رشد کند، آموزش در تمام » د متکی بر دانشاقتصا«صنعتی، با مشارکت در 

 )12، ص1387(گزارش بانک جهانی،  سطوح ضروري است
هنرها و ظرفیت باالتري براي یادگیري ه هایی که مهارت بیشتري در عرصملت
نشده  بینیبخش و ارضاي نیازهاي اقتصادي پیشتوانند به یک زندگی رضایتدارند، می

اند، با زندگی هایی که خوب آموزش ندیدههاي آینده ملتدهه امیدوار باشند. اما در
 .)11، ص 1387رو خواهند شد (گزارش بانک جهانی، انگیزي روبهغم

و کوشش  استجدي  ،هاي زندگی بشربنابراین امر آموزش در تمامی زمینه
بسط  برايباشد. هاي ارائه آموزش مؤثر می، معطوف به یافتن راههابسیاري از سازمان

سو هاي مناسب دسترسی همگانی که از یکآموزش و شیوه شیوهاي، هاي توسعهحرکت
از سوي دیگر به آسانی و با  وري فرایند آموزش گردد.باعث افزایش کارایی و بهره

در  زیراکشورها است  اکثرهاي کمتر در دسترس عموم قرار گیرد، یکی از دغدغهه هزین
ها و رفتار مردم جامعه دست زد. در ات کالن در دیدگاهتوان به تغییرسایه آموزش می

اي دارد. این وسیله به دلیل میان همه وسایل ارتباط جمعی، رادیو جایگاه ویژه
ها نفر ارتباط تواند در آن واحد با میلیونتکنولوژي ساده و نیز انبوهی بودن آن می
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 برقرار کند.
نیروي انسانی  کمبودراه با اي در جهان، همهاي توسعهبسط و گسترش حرکت
هاي موردنظر، رادیو را به عنوان ابزار توانمندي که قدرت کارساز، جهت تحقق هدف

ها و حتی مرزهاي جغرافیایی و نیز نفوذ در مرزهاي قومی العبورترین راهعبور از صعب
ة نظران و کاوشگران را در استفاداي را داراست، مطرح ساخته و اندیشه صاحبو قبیله

 بهینه از این وسیله به خود مشغول داشته است.
ها و ضرورت انتقال ها و تحوالت وسیع در تمامی زمینههمچنین پیشرفت

واند تها به جوامع سنتی و عقب مانده، رادیو را به عنوان ابزار کارسازي که مینوآوري
ا انداخته ههاي علمی به کار گرفته شود، بر سر زباندر جهت آموزش و اشاعه یافته

 .)64 -65، صص  1374آبادي،(خاتون است
اي به آموزش اختصاص یافته به دنبال آن در اغلب کشورها، ایستگاه رادیویی ویژه

هاي آموزشی رسمی و غیررسمی اختصاص و تمام ساعات کار خود را به پخش برنامه
 داده است. 

 
 پیشینۀ تحقیق

بررسی نقش رادیو در فرآیند « ) در تحقیقی با عنوان1382( جبارلوي شبستري
به موضوع رادیو و نقش آن در » توسعه روستایی مناطق مرزي استان آذربایجان شرقی

هاي توصیفی، استنباطی و اسنادي در مجموع یافتهپرداخته است. نوسازي جوامع 
تحقیق حاضر بر نقش توسعۀ ارتباطات و ارتباطات توسعه و نیز کارکردهاي تکمیلی 

سازي فرآیند عمران سازي و تسریعهاي رادیویی ملی و محلی در تسهیلبکههاي شپیام
 و توسعۀ مناطق روستایی تأکیدي مجدد دارد.

هــاي بــه هــا و چــالشبررســی امکــان«)، در مقالــه 1387کالنتــري و روشــنفکر (
بــا معرفــی رادیــو بــه عنــوان یــک منبــع ارزان » کــارگیري رادیــو در توســعه روســتایی

ترس بــراي همــه اقشــار و هــم چنــین قابــل حمــل در همــه جــا،  قیمــت و قابــل دســ
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ــه نقــش بســیار     ــان فعالیــت کشــاورزان، ب ــین کشــاورزي و در زم ــر روي زم ــی ب حتّ
ــته    ــاورزي کشــور داش ــعه کش ــد و توس ــو در جهــت رش ــه رادی ــاره مهمــی ک ــد اش ان

هـاي مـردم را مسـتمراً    تـوان بـا کمـک رادیـو، آگـاهی     کنند. براساس این تحقیق میمی
ــاال بــ  ــر      ب ــوژي، در ام ــم و تکنول ــاربرد عل ــعه و ک ــراي توس ــرایط الزم را ب رد و ش

 کشاورزي پدید آورد و سهم به سزایی را در توسعه بومی ایفا کرد.
ها و تحلیل رابطه بین ویژگی«) در پژوهشی تحت عنوان 1385( شریعتی و حسینی

استان  هاي آموزش کشاورزي رادیو درترویجی مخاطبان برنامه -نیازهاي آموزشی
گذاري پربازده در فرآیند توسعه به ویژه توسعه آموزش را یک سرمایه» سمنان

در این تحقیق از رادیو به عنوان یک وسیله ارتباط جمعی یاد . دانندکشاورزي می
ها در و نوآوري اتاطالعکشورهاي مختلف جهان براي آموزش و انتقال  شود که درمی

 است.  جوامع روستایی در نظر گرفته شده
وضعیت آموزش زبان فارسی به «) در تحقیقی که به بررسی 1377اریسی (

، پرداخته است چنین نتیجه گرفته است که استفاده از »زبانان در ایرانغیرفارسی
العاده دارد. به کمک این هاي شنیداري در آموزش زبان خارجی ارزش فوقرسانه
هاي بیشتري را براي تمرین فراهم فرصت توان متون شفاهی را ارائه داد وها میرسانه

برداري و تقویت و پرورش توان براي ارائه، تکرار و بهرههاي شنیداري میکرد. از رسانه
هاي شنیداري و گفتاري استفاده کرد و عالوه برآن براي تقویت امالء و مهارت
 هاي هجی کردن نیز قابل استفاده است. تمرین

مرور  به، »2آموزش رادیویی«اي با عنوان در مقالهتا) (بی 1اوشی و ریچموند
 )IRI( 3آموزش تعاملی ی که از رادیو براياتبررسی عملکرد مؤسس قبلی ومقاالت 

د و مشخصه اصلی آموزش تعاملی را مواد آموزشی بسیار نپردازکنند میاستفاده می
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از سوي  د که شامل عناصر حضور فعاالنهندانهماهنگ و راهکارهاي ارائه آن می
در  ،در زمینه آموزش رادیویی ،هاي ابتکاريآموزان است. نویسندگان از طرحدانش

برند و مزایاي آموزش رادیویی را برشمرده، چنین نام می ،کشورهاي در حال توسعه
تواند یک رسانه آموزشی مؤثر باشد. به ویژه زمانی که دیگر گیرند که رادیو مینتیجه می

 وجود ندارند.  اصالًا محدود هستند یا هاي آموزشی یگزینه
نقـش رادیـو تلویزیـون آموزشـی در     « ) در تحقیقـی 1373( آکی یامـا و تاکاشـیرو  

اي اي) در ژاپـن سـابقه  هـاي آموزشـی (مدرسـه   را بررسی کردند. برنامـه  »مدارس ژاپن
بـه صـورت سراسـري     1935هاي رادیویی خاص مـدارس در سـال   طوالنی دارد. برنامه

ها حاوي دروسی اندازي شد. این برنامهزیون ژاپن) راهیسازمان رادیو تلو( NHKتوسط 
زبـان،   مثـل براي سطوح مختلف، از کودکستان تـا آخـر دبیرسـتان اسـت. در دروسـی      

ها نیـز متفـاوت اسـت، در    روش و سبک برنامه ،موسیقی، علوم طبیعی و علوم اجتماعی
ها پیام از طریـق ارائـه   ر سایر برنامهکند و دیک معلم به طور مستقیم تدریس می ،برخی

 شود.نمایش منتقل می
ی در مـورد کشـورهاي مختلـف    اتاطالعـ که به ارایۀ  هستند نیز هاي مستنديبرنامه

هاي تـاریخی ژاپـن   (علوم اجتماعی) و نمایش د. سفر در ژاپن با یک میکروفننپردازمی
شـود شـهرت   اسـتفاده مـی  کننده آموزشی که به صورت برنامه رادیویی مکمل و تقویت

هاي آموزشـی غیردرسـی نیـز دارد کـه     . این سازمان، برنامهاست زیادي به دست آورده
ارجی، دروس فنـی، کشـاورزي،   ، تـدریس زبانهـاي خـ   نهاي ویژه معلـوال شامل برنامه

هـاي خـاص زنـان، جوانـان،     هاي مخصوص مدیریت صنعتی و بازرگانی، برنامـه برنامه
 هاي فرهنگی و علمی براي عموم است.ها و برنامهع مهارتن، آموزش انواخردساال
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 چارچوب نظري
 ، ص 1381(جـارویس،   »اسـت  1فراینـد یـادگیري   ،آمـوزش « گویدمی» جارویس«

هاي گوناگونی ارائه شده است. اما در یک تعریف جـامع  ). براي یادگیري نیز تعریف22
 ارت اسـت از فراینـد تغییـرات نسـبتاً    عبـ  اند، یادگیريارائه داده 2که هیلگارد و مارکوئیز

تـوان نتیجـه گرفـت یـادگیري تنهـا      بنابراین مـی  پایدار در رفتار بالقوه فرد بر اثر تجربه.
آموختن مهارتی خاص، یا مطالب درسی نیست؛ بلکه در رشد هیجانی، رشد شخصـیتی  

عمـر خـود   و تعامل اجتماعی انسان دخالت دارد و انسان از همان لحظه تولد تـا پایـان   
 ).37 ، ص1371(شعبانی،  شوددرگیر فرایند یادگیري می
آموزش، چیزي جز برقراري ارتبـاط نیسـت. یعنـی شـما     «گوید زارعی زوارکی می

باید بتوانید در فرآیند آموزش با مخاطب خود ارتباط برقرار کنید و رسانه کانال ارتباطی 
 .)1391(گفتگوي شخصی،  »یداست که شما از طریق آن با مخاطب، ارتباط برقرار کن

هـر وقـت   «را نوعی فرایند تعلیم و تعلم دانست.  یتوان هر تعاملبه تعبیر دیگر، می
گیرد، نـوعی یـادگیري   (وسایل ارتباطی) قرار می هاکسی در مواجهه با هر یک از واسطه

 .)5 ، ص1381(جارویس،» یابدتحقق می
ي یـادگیري در جوامـع بشـري از    صاحبنظران معتقدند که امروزه شالوده و زیربنـا 

ــه  ــرد مجموع ــانه  عملک ــامل: رس ــده، ش ــر یاددهن ــتاري اي عناص ــاي نوش ــاب،  ه  (کت
یزیــون)، اینترنــت، دوســتان و (رادیــو و تلو هــاي الکترونیکــیمطبوعــات و ...)، رســانه

هـاي اجتمـاعی و   ها، محل کـار، سـازمان  ها، موزه و کتابخانهها، مدارس و دانشگاهفامیل
 شده است.   پردازند؛ تشکیلو بنیادهایی که به امور مذهبی می ؛مردم نهاد

ریـزي  از این رو، وسایل ارتباط جمعی مانند رادیو، چه براي کـار آمـوزش، برنامـه   
رسـانی  به ماهیت ذاتـی پیـام   (به کارگیري عامدانه) و چه نشده باشند، (صرفاً شده باشند

ره از آنهـا در چـارچوب آمـوزش و    اند و مردم همـوا کنند) آموزش دهندهعمل میخود 
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 ).70ص  ،1390(جبـارلوي شبسـتري،    گیرندثیر میأآموزند و تمی 1یادگیري غیررسمی
هاي جمعی توان بالقوه آموزشی دارند، زیرا این امکان وجـود  ها و آثار رسانههمه برنامه

هـا و  هـا، احسـاس  ات، نگرشاطالعگران و مخاطبان، نوعی اشتراك دارد که میان ارتباط
 ).72، ص 1382ها به وجود آید (باهنر،نیز اعمال و مهارت

کارکردهاي اصلی ارتباطات را به شرح زیر  )1948( »السول«در نخستین تالش، 
خالصه کرد: نظارت بر محیط، ایجاد همبستگی اجتماعی در واکنش به محیط و انتقال 

ظر و تفسیر براي کمک به ن ۀات، ارایاطالعمین أتاینها به ترتیب به  میراث فرهنگی.
هاي فرهنگی و و ایجاد وفاق جمعی، بیان ارزش اتاطالعدار شدن اجزاي معنی

به  1966(مندلزون،  گردنداند، برمینمادهایی که براي هویت و استمرار جامعه اساسی
  .)108 -109 ، صص1385 نقل از مک کوایل،

ت را عامـل رشـد و نـوگرایی    پردازانی اسـت کـه ارتباطـا   از جمله نظریه» لرنر«اما 
بـر  » لرنر«الگوي علیتی  کند.اي استفاده میداند و در بیان نظریه خود از الگوي مرحلهمی

نـوگرایی منجـر   » رشـد خودتـوان  «توالی تحوالت نهادي استوار است، تحوالتی کـه بـه   
هـاي جمعـی، درآمـد سـرانه بیشـتر و      شود. شهرنشینی، سوادآموزي، گسترش رسانهمی

گیرد که رشد در هر یک از این قلمروها کـه بـه   چنین نتیجه می» لرنر«ت سیاسی. مشارک
کند و این فرآینـد، جامعـه را   اند، رشد سایر قلمروها را تحریک میترتیب فهرست شده
معتقد است جامعه باید حس تلقین کردن را افـزایش  » لرنر«راند. و به سوي نوگرایی می

قدرت تصور است بـه طـوري کـه فـرد ایـن تصـور را        تلقین نوعی» لرنر«دهد. از نظر 
تواند در جایگاه اجتماعی خود تغییرات مثبـت و مهـم پدیـد آورد. از    داشته باشد که می

 ).82، ص 1371شود (موالنا، این قوه باعث حرکت به سوي نوگرایی می» لرنر«دیدگاه 
ــه ــذر ا   در جامع ــال گ ــعه و در ح ــال توس ــوري در ح ــه کش ــران ک ــد ای  زاي مانن

تـوان بـا تکیـه بـه ایـن نظریـات، ضـرورت        جامعۀ سنتی بـه جامعـۀ مـدرن اسـت مـی     
استفاده از قابلیـت آموزشـی رادیـو را در مسـیر توسـعه و نوسـازي مـورد بحـث قـرار          
                                                      
1 Informal education and learning 
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هـاي تحقیـق، فرضـیه ایـن پـژوهش      داد. با توجه بـه چـارچوب نظـري فـوق و یافتـه     
آزمـون گذاشـته خواهـد    بـه   »دیـوي آموزشـی در ایـران ضـرورت دارد    ایجـاد را «یعنی 

 شد.
 

 روش تحقیق
 بـا توجـه بـه روش تحقیـق     اتاطالعـ آوري گیـري متغیرهـا و جمـع   جهت اندازه

 شوندگان استفاده شده است.پرسشنامه باز براي مصاحبه ازساختار یافته)، نیمه (مصاحبۀ
متغیرهـاي  براسـاس  اسـت کـه    الؤسـ  6گیري، یک پرسشنامه حاوي وسیله اندازه

شوندگان پرسیده شـده  تنظیم شده است و به صورت مصاحبه از مصاحبه شناسایی شده
 اند.  صورت باز طراحی شدهه االت بؤاست. س

 جامعۀ آماري  
آشـنا بـه کـاربرد رسـانه در      جامعه آماري شامل کارشناسـان تکنولـوژي آموزشـیٍ   

ــاحب تــ   ــان ص ــوزش، کارشناس ــوزةآم ــانه و    ألیف در ح ــی رس ــاي آموزش کارکرده
هاي آموزشی رادیـو حـداقل ده سـال سـابقه کـار      است که در تولید برنامه کنندگانیتهیه
    .دارند

 گیري و حجم نمونۀ آماريتعیین روش نمونه
. هدفمند اسـت  ،گیريشود روش نمونهبه، کیفی قلمداد میاز آنجا که روش مصاح

کارشناس حوزه تکنولوژي آموزشی آشنا  نفر 3 نفر است که شامل  8حجم نمونه شامل 
لیف در حوزه کارکردهاي آموزشی أت نفر صاحب 2 به کاربردهاي رسانه در امر آموزش،

هاي آموزشی رادیو کننده با بیش از ده سال سابقه کار در تولید برنامهنفر تهیه 3 رسانه و
گیري تا حد اشباع ادامه پیدا کرده است و آنجایی که تحقیق کیفی است نمونه هستند. از

 به مرحله اشباع رسیده است.   ذکر شده دبا تعدا
 ،گیـري هاي کیفی براي تعیین کفایـت نمونـه  اشباع، رویکردي است که در پژوهش

مشـابهی را در   اتاطالعـ ی، اتاطالعـ گیرد. زمانی کـه تمـام منـابع    مورد استفاده قرار می
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افراد جدید، تصـمیم پژوهشـگر   ایم. در این مرحله، ورود اختیار بگذارند به اشباع رسیده
 دهد.بندي نهایی را تغییر نمیجمع و

 محیط پژوهش
از آنجایی که نمونۀ مورد مطالعه در این پژوهش، افراد متخصص در حـوزة رسـانه   

هایی هستند، بنابراین محیط پژوهش، سازمان صداوسیما، دانشگاه صداوسیما، و دانشگاه
 د.  شوهایی در حوزة رسانه رادیو تدریس میخواهد بود که در آنها رشته

 زمان پژوهش
به اجـرا   91ماه (از اردیبهشت تا آبان) در سال  7کلیه مراحل این پژوهش به مدت 

 انجام گرفته است. 1391در پاییز  اتاطالعآوري درآمده است و جمع
 هاآوري دادهجمع نحوه

هـاي  ساختاریافته است عالوه بر پرسـش ه روش تحقیق، مصاحبه نیمهاز آنجایی ک 
هایی نیز برحسب مباحث مطرح شده در مصاحبه طـرح شـد.   شده پرسش از پیش تعیین

 اتاطالعـ آوري روش جمـع  ،بنابراین مراجعه به اسناد و پرسشنامۀ باز همراه با مصاحبه
 در این پژوهش است.

 ات اطالعروش تجزیه و تحلیل 
 بندي اکتشافی صورت گرفته و با توجه بـه مقوله ،هاسازي متن مصاحبهبعد از پیاده

 شوند.اهداف، تحلیل می
 نوع روش تحقیق و دلیل انتخاب

تحقیق کیفی، عبارت اسـت از هـر نـوع تحقیـق کـه       باشد.روش تحقیق، کیفی می 
انـد. ایـن   کسب شـده  ،ی کردنروش آماري یا هرگونه کم به جزاي هاي آن با شیوهیافته
 اتاطالعـ آنها  بارةروند که درهاي اساسی و بنیادي به کار میبراي کشف حوزه هاروش

آوري روش جمـع  تـازه و بـدیع اسـت.    اتاطالعـ اندکی وجود دارد یا هـدف، کسـب   
 .استیافته ارساختنیمه ، مطالعه اسنادي و مصاحبۀاتاطالع
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 گیرياعتبار و پایایی ابزار اندازه
 ایـن روش ضـرورتاً   .ه استشد بررسیسازي تبار و پایایی تحقیق با روش مثلثاع

مـورد   اتاطالعـ کـارایی   ،سازياعتباربخشی کیفی است. با فرایند مثلث یک شیوه براي
ثبات یا فاقد همگرایی باشـند،  بی ات،اطالعدر صورتی که  ارزشیابی قرار خواهد گرفت.

نشـان   سازيیند مثلثدر این پژوهش، فرا  سازي داراي کارایی نخواهد بود.فرایند مثلث
 هم همگرایی دارند.   با نظرانو صاحب ايمنابع اسنادي، منابع مصاحبهدهد می
 

 هاي تحقیق یافته
تحقیق، ضرورت ایجاد رادیوي آموزشی در ایران را به  مطرح شده در تسؤاال
 .گرددیید میدر نهایت فرضیه تحقیق، تأد و نگذارآزمون می

 کارکرد رادیوي آموزشی 
 30داراي  1388 میلیون کیلومتر مربع، در سال 6/1کشور ایران با وسعتی بیش از 

دهستان بوده است. براساس  2459شهر و  1105بخش،  945شهرستان،  380استان، 
نفر  70495782جمعیت کشور برابر با 1385سرشماري عمومی نفوس و مسکن در آبان 

زن) که در مقایسه با سرشماري عمومی نفوس و  % 1/49مرد و % 9/50( بوده است
درصد بوده است. در  6/1معادل  ،ه جمعیتمتوسط رشد ساالن ،1375مسکن آبان 

میلیون خانوار در کشور وجود داشته که از این تعداد  5/17 تعداد 1385سرشماري سال 
(مرکز  انددرصد در نقاط روستایی ساکن بوده 29درصد در نقاط شهري و  71حدود 

 ).33 ،1390آمار ایران، 
تایی اسـت. شـاید هنـوز در    بخش مهمی از جامعه ما، روس ،زارعی زوارکیبه گفته 

خبـري نباشـد. ولـی     ،برخی از روستاهاي کشور از اینترنت، کامپیوتر و حتی تلویزیـون 
تـوان بـا یـک    یعنـی مـی   زیـادي دارد، ضریب نفوذ  ،رادیو به عنوان یک رسانه شنیداري

هـا بـرد.   کنـد،  آمـوزش را در دل خـانواده   رادیوي کوچک که با بـاطري هـم کـار مـی    
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در از ایـن رسـانه   هزینه بودن، در دسترس بودن و امکان استفاده دن، کمالوصول بوسهل
 دهد.  میپوشش  یخوب به هنگام کارهایی مثل رانندگی و کارهاي خانه، این مناطق را

 :ندرادیو براي آموزش جوامع روستایی مؤثررسانه عوامل زیر در انتخاب  همچنین
درصـد   8/24، 1385الف) براسـاس سرشـماري عمـومی نفـوس و مسـکن سـال       

 .1سوادندمردان) بی8/18درصد زنان و  31( روستاییان ایرانی
 هـاي ویژگییکی از  ،درك آسان و بدون واسطه و بدون نیاز به سواد از آنجایی که

). 25 ، ص1376(کمسیون اقتصـادي و اجتمـاعی منطقـه آسـیا و اقیانوسـیه،      رادیو است
تواند مفید باشد ولـی  به یک اندازه می سوادباسواد و چند که این رسانه براي افراد بیهر

سواد و کم سواد که امکان استفاده از کتاب و نشریات برایشان براي آموزش قشرهاي بی
 ).60 ، ص1390کمتر میسر است، کاربرد بیشتري دارد (شبستري، 

درصـد از کـل    8/79 ،1و نمـودار  1385ات سالنامه آماري سال اطالعبراساس  ب)
انـد و بـه عبـارتی در سـال     مند بودهآبادي) از نعمت برق بهره 50985( رانروستاهاي ای
 اند.هاي کشور برق نداشتهدرصد آبادي 2/20مذکور هنوز 

مندي روستاهاي کشور از مزایاي نعمت برق در بین سالهاي روند درصد بهره: 1نمودار
ات مجموعه سیماي اطالعار ایران و مرکز آم 1385تا 1364هاي آماري بین سال هاي النامهس( 1385-1357

 )به بعد  1358هاي وزارت نیرو از سال فعالیت

                                                      
خواه مدرك رسمی داشته  ؛بنویسند اي را بخوانند ومتن ساده ،توانند به فارسی یا هر زبان دیگريکسانی که می 1 

شوند. همچنین همه محصالن از جمله نوآموزان سال اول ابتدایی و سوادآموزان باسواد تلقی می ؛یا نداشته باشند
 روند.نهضت سوادآموزي نیز باسواد به شمار می
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فقـط   ،توان از رادیوهایی که براي به کـار انـداختن آنهـا   راحتی میدر این مناطق به
 .استفاده کرد ،باطري الزم است

ــومی نفــوس و مســکن ســال   براســاس ج)  ــایج سرشــماري عم ــدا ،1385نت  دتع
خانوار برآورد شـده   112هزار و  968میلیون و  3حدود  ،یانه کشورخانوارهاي داراي را

 316خانوار در نقاط شـهري و فقـط    28هزار و  752میلیون و  3است که از این تعداد، 
درصـد   26/6انـد. بـه عبـارتی فقـط     خانوار در نقاط روسـتایی سـاکن بـوده    84هزار و 

براسـاس نتـایج    ،دارند. همچنـین  خانوارهاي ایرانی ساکن مناطق روستایی کشور، رایانه
خـانوار) از   94207( درصـد  86/1فقط  ،1385سرشماري عمومی نفوس و مسکن سال 

انـد و حـداقل   کل خانوارهاي ساکن مناطق روستایی کشور به اینترنت دسترسـی داشـته  
 ).140 ، ص1390(شبستري، کرده استیکی از اعضاي آنها از اینترنت استفاده می

که از فرصتهاي آموزشی برابـري   يوجود اقشاراسان در مصاحبه، یکی از کارشند) 
دلیلـی   رابرقراري عدالت آموزشـی در کشـور   ند و مرفه جامعه محروم اتنسبت به طبق

 داند.بر ضرورت ایجاد این رادیو می
نگاهی به میـزان دسـترس منـاطق روسـتایی بـه امکانـات شـهري و         ،در این راستا

هاي ، طول راه2و نمودار 1385سالنامه آماري سال  اتالعاط. براساس انداختیم خدماتی
 کیلومتر بوده است. 690هزارو  101آسفالته و شوسه روستایی کشور در سال مذکور 

روند افزایش طول راه هاي روستاهاي کشور(آسفالته و شوسه) در بین سالهاي : 2نمودار
نامه مرکز آمار ایران و نماگرهاي اقتصادي هفته 1385تا 1364ي هاهاي آماري بین سالالنامهس( 1385-1357

 )1383شهریور 81و  16، 14برنامه شماره 
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طبق نمودار، هنوز آبادیهایی هسـتند کـه حتـی در دسترسـی بـه مراکـز شـهري و        
 خدماتی مشکالتی دارند.  

سـنتی و بـه صـورت دائمـی انجـام       هـاي آمـوزش اي که موازي بـا  آموزش رسانه
ها و دستیابی قشرها و منـاطق محـروم بـه اسـتادان و     ران ضعفراهی براي جب ،گیردمی

از نظـر پژوهشـگران و مقامـات    « آموزش در سطوح بسیار باالتر است. به عبارت دیگـر 
و ارتباطـات در   اتاطالعـ پرورشـی   -حکومتی، به ویژه در جهان سوم، ارزش آموزشی

، زنان و کودکـان  درجه اول اهمیت است و حقیقت این است که براي بسیاري از مردان
 ، ص1375(مک براید، »شودها تعدیل میمحروم، کیفیت کار مدارس با استفاده از رسانه

64( 
اعالمیـه جهـانی    26بند یـک مـاده    م انسان است.حق مسلّ ،برخورداري از آموزش

 منـد شـود.  هرکس حـق دارد از آمـوزش و پـرورش بهـره    « کند:حقوق بشر تصریح می
تا حدودي که مربوط به تعلیمات ابتدایی و اساسی است بایـد  الاقل  ،آموزش و پرورش

اي باید عمومیت پیدا کند و آمـوزش عـالی بایـد بـا شـرایط      مجانی باشد. آموزش حرفه
منـد  تساوي کامل، به روي همه باز باشد تا همه بنا به استعداد خـود بتواننـد از آن بهـره   

 ».شوند
مـاعی  الملل حقوق اقتصـادي، اجت بینمیثاق  13این حقوق به طور تفصیلی در ماده 

کید است. طبیعی است امضاکنندگان این اسناد که کشور ما نیـز از  و فرهنگی نیز مورد تأ
جمله آنهاست باید به منظور رعایت این حق از همه ابزار ممکن استفاده کند و آمـوزش  

   )86-87صص  ،1382(اسماعیلی، اي از مؤثرترین این ابزارهاستاي نمونهرسانه
رسانه مناسـبی بـراي    ،زیر هايویژگیدر این راستا باید گفت که رادیو با توجه به 

 برقراري عدالت آموزشی در این مناطق است.
هـا را بـه دورتـرین    تواند بر مکان و زمان غلبه کند و در کمترین زمان پیـام رادیو می -1

ر از دسـترس  نقاط محروم روستایی ارسال کند. چنین خصوصیتی در مورد نقـاط دو 
 که راه و امکانات ندارند بسیار مؤثر و کاربردي است.
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تر است، بـه همـین دلیـل    هاي ارتباطی ارزاننسبت به سایر دستگاه ،گیرنده رادیویی -2
 شود. در مورد مناطق روستایی که عمدتاًکید زیادي میأبر روي این ویژگی ت معموالً

(خاتون آبادي،  یابداهمیت بیشتري می ،درآمدها بسیار پایین است، این ویژگی رادیو
 ).71 ، ص1374

روز سـیما روزبـه  وهاي رادیویی سازمان صدااز طرف دیگر، پوشش جمعیتی شبکه
(شـهري و   درصـد جمعیـت کشـور    7/44فقـط   1340در حال افزایش اسـت. در سـال   

 (رادیو ایران) بودنـد کـه ایـن میـزان در سـال      روستایی) تحت پوشش برنامه اول رادیو
درصد افزایش یافته است. امـا در مقابـل، پوشـش جمعیتـی برنامـه اول       3/99 ، به1387

 .درصد جمعیت کشور بـوده اسـت   8/1فقط  1339(شبکه اول سیما) در سال  تلویزیون
افـزایش پیـدا کـرده اسـت.      8/98 به1387این میزان در سال نشان می دهد که  3نمودار 

هـاي  ما بـراي افـزایش تعـداد فرسـتنده    هـاي سـازمان صداوسـی   یعنی بـا وجـود تـالش   
 تر بوده است.تلویزیونی؛ باز هم پوشش رادیویی از پوشش تلویزیونی مطلوب

 روند تغییرات درصد جمعیت شهري و روستایی زیر پوشش برنامه اول رادیو: 3نمودار
 ،1355 ،1354هاي آمارهاي ثبتی سالنامه هاي آماري سال( 1340-1387در بین سالهاي  (رادیو ایران)

 ))119، ص 1390)، شبستري (206، 172،189، ص 1386مرکز آمار ایران، کالنتري و روشنفکر(1365و 1364
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، ويکند. به گفته عبدالحسین کالنتري به کاربرد رسانه در آموزش مداوم اشاره می
ها باید امروزه ما با بحثی به نام آموزش مداوم مواجه هستیم. یعنی در همه حوزه

جدید درباره همان موضوع بدهیم  هايآموزشمداوم داشته باشیم و مداوم باید  آموزش
آموزش مداوم، کند. تر میو این واقعیتی است که ضرورت ایجاد این رادیو را مبرم

اشاره دارد  1اصطالحی است که به طور خاص، به تحصیالت بعد از تحصیالت آغازین
اي است، زیرا هم داراي جایگاه ویژه و در میان اصطالحات متداول سالهاي اخیر،

شود. در واقع در برخی از صنایع اي را شامل میاي و هم غیر حرفهآموزش حرفه
هاي متداول شده و این اصطالح براي انواع آموزش 2اياصطالح آموزش مداوم حرفه

) از آن با عنوان یادگیري 1980شود، هرچند هوله (بسیار استفاده می 3ضمن خدمت
اي مهم براي اي را زمینه) آموزش مداوم حرفه1988( 4برد. سرورووم اسم میمدا

هاي مراکز تخصصی داند و عقیده دارد که مربیان باید با آموزشآموزش و پرورش می
 آشنا شوند.

هاي انسان موجب می شود که اشتغال اداري یا انجام کارهاي فنی بهسازي توانایی
ین بهسازي به کمک آموزش ضمن خدمت، وضعیت جدیدي به خود بگیرد. ا

تواند به یابد. این تعلیمات میو آموزش مطالب جدید تحقق می 5ارتقایی هايآموزش
آموزي باشد به نحوي که به بهبود شغلی یا پیشرفت فردي صورت تخصصی یا حرفه

منجر شود. آموزش مداوم شامل مطالعاتی است که به دلیل پیشرفت دانش بشري 
هاي بدو آموزيهاي عمومی و حرفهآموزشکند. به این ترتیب بیشتر ا میضرورت پید

بر بهسازي شخصی و  ،گیرد. آموزش مداوم قبل از هر چیزبرنمی استخدام را در
                                                      

1 Initial Education ه خاصی از زندگی اندیشه زیربنایی آموزش و پرورش آغازین آن است که افراد در مرحل
گیرند تا در بقیه سالهاي عمر آنان به کار آید. به این دلیل تحصیالت رسمی هایی فرامیها و مهارتخود دانش

 )21-22 ص، ص1381یابد (جارویس، آنان در همین دوره خاتمه می
2  Continuing Professional Education (CPE) 
3 In-Service Training 
4 Cervero 

5 ding EducationUpgra شودآموزشهایی که به مدارك تحصیلی باالتر ختم می. 
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اي انسان اثر دارد. همچنین آموزش رهبري و بهسازي توانایی انسان براي مدیریت حرفه
زار و وسایل مدیریت و منبع انسانی را بر دیگران، حل مسائل مالی، کاربرد شایسته اب

اي، فنی، رهبري آموزش مداوم عبارت از تعلیمات حرفه هاشود. اکثر موضوعشامل می
(نقل از گزارش کمسیون ویژه شوراي آموزش مداوم ایالت متحده  یا معادل اینهاست

 پانویس). 68ص ،1979 آمریکا
بعد از پایان تحصیالت آغازین توان آموزش مداوم را ادامه آموزش از این رو می

رسد که توجه شود. در واقع به نظر میبه صورت فنی عرضه می دانست که مخصوصاً
و  هاآموزشاي و دسترسی به این نوع مین آموزش مداوم حرفهآموزش مداوم به تأ

 ).30-31، صص 1381(جارویس،  گسترش آنها اولویت دارد
 هاي رادیویی موجود ستگاهلزوم ایجاد رادیوي آموزشی در کنار ای

ن آشود و درباره کارکرد رادیوي آموزشی در ایران، موضوع دیگري مطرح می
)، 1391( هاي رادیویی در ایران است. در حال حاضروضعیت کنونی ایستگاه

 هاي رادیویی مختلفی وجود دارد که عبارتند از:ایستگاه
دا / رادیو اقتصاد/ رادیو البرز/ ایران/ رادیو اینترنتی ایران ص رادیو آوا/ رادیو

 سالمت/ رادیو جوان/ رادیو تجارت/ رادیو تهران/ رادیو رادیوپیام/ رادیو تالوت/ رادیو
نمایش/  رادیو نداي اسالم/ رادیو معارف/ قرآن/ رادیو گفتگو/ رادیو فرهنگ/ رادیو

 رادیو) رسانیاطالع(پایگاه جامع  رادیو نوا/ رادیو ورزش
ي (سایت معاونت امور استانها رادیو استانی را نیز اضافه کرد 32 بایدبر این تعداد 

 ).صداوسیما
باز هم نیازي به ایجاد  ،شود که آیا با وجود این رادیوهاال مطرح میؤحال این س

این رادیوها تاکنون اقدامی  رادیوي دیگري با عنوان رادیوي آموزشی وجود دارد؟ و یا
 ؟اندموزش انجام دادهآدر جهت 

در این خصوص، جواد ظهیري به هزاران فرستنده رادیویی که در آمریکا وجود 
کنند و نفر کار می 5نفر یا  3ها با بعضی از این فرستنده«گوید: کند و میدارد اشاره می
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 با دکل کوچکی برنامه ،اي بیرون شهرخود ایستگاه در یک کامیون، اتاقک یا سوله
ترند و گسترده بعضی پنج هزار نفر باشند؛است  نش ممکناکند و مخاطبپخش می

هاي رادیویی ما خیلی کم ممکن است چندین میلیون نفر مخاطب داشته باشند. فرستنده
داشته رادیویی فرستنده  پنج تا شش هزارتوانیم ما می ،هستند. در مقایسه با آمریکا

 . »باشیم
آموزشی، به اهداف این شوندگان در بیان ضرورت ایجاد رادیوي تمامی مصاحبه

 .دانستندهاي دیگر کردند و آن را متفاوت از از رادیورادیو اشاره 
کار اصلی رادیوهاي موجود، «گوید: عبدالحسین کالنتري در این خصوص می

موجود در حوزه خود را به مخاطبان  اتاطالع ،هااست. این شبکه رسانیاطالعبیشتر 
 .»رسانیاطالعقاً هدف آموزش است نه دقی ی،اما در شبکه آموزش ،دهندمی

ش شویم و آن این است که منظور از آموزرو میدر اینجا با سؤال مهمی روبه
 کند؟ جدا می رسانیاطالعچیست و چه چیزي آن را از 

و » یاددهنده«یا » دهندهآموزش«یکی میدان  کنند؛در دو میدان حرکت می هاآموزش
اند و هرگاه این دو میدان به هم چسبیده». گیرندهیاد«ا ی» گیرندهآموزش«ري میدان دیگ

 ). 21 ، ص1278 ف،ئو(ر افتدیکی از آن دو را حذف کنیم، هرگز آموزش اتفاق نمی
دهیم تا او آموزش به این معناست که کاري، مطلبی یا موضوعی را به کسی یاد می

ریم، به این معناست که گییاد بگیرد در خودش تغییر به وجود آورد. یا وقتی آموزش می
 کاري، مطلبی یا موضوعی را یاد بگیریم تا در خودمان تغییر به وجود آوریم. 

در آموزش کسی هست که  -عنصر اول سه عنصر اصلی در آموزش وجود دارد:
در  -عنصر سومگیرد؛ در آموزش کسی هست که یاد می -عنصر دومدهد؛ یاد می

به طور خالصه  که باید یاد داده شود.آموزش، کاري مطلبی یا موضوعی هست 
توانیم عنصر اول را یاددهنده، عنصر دوم را یادگیرنده و عنصر سوم را موضوع می

  یادگیري بنامیم.
دادن  آموزش یعنی یاد توانیم این طور بیان کنیم:تر آموزش را میتعریف واضح
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 ).31، ص1378 ف،ئو(ر گرفتن مطلب یا موضوعی به قصد تغییربراي یاد 
توان نوعی پیام به شمار آورد. پیام موردنظر ما به طور معمول، به را می اتاطالع

نیز  اتاطالعشکل مدرکی مکتوب یا به صورت ارتباطی شنیداري و یا دیداري است. 
شود. دریافت ها، از یک فرستنده ارسال شده و با یک گیرنده دریافت میمشابه تمام پیام

و  ها، رفتارهاه درك و ادراك گیرنده نسبت به مسائل، داوريبه این معناست ک اتاطالع
دار است. لیکن ، حاوي اجزاي مرتبط و معنیاتاطالعهاي او تغییر کند. گیريتصمیم

ممکن  اتاطالعقواعد استقرا و استنتاج بر آن مترتب نیست. با توجه به این موضوع، 
متفاوتی داشته باشد و این امر  و مقصد، تعابیر و مفاهیم ته به مقتضیات مبدأاست بس

که سطح دیگري از آگاهی، قابل اکتساب و استخراج باشد و براي این  مستلزم آن است
ها ضروري و استنتاج منطقی از مفاهیم این پدیده ءگیري از قواعد استقرامنظور، بهره

 شودگفته می» دانش«و آگاهی اتاطالعاست. طبق تعریف به چنین سطحی از 
 ).287 ، ص1382 محمدي،شاه به نقل از 1379 ن،(رضاییا

 یا محلی بودن رادیوي آموزشی در ایران  ملّی
. در اسـت  هاها و فرهنگو با تنوع گویش با گستره جغرافیایی وسیع ایران کشوري

وسیع، شرایط جغرافیایی، اقتصادي و فرهنگی هر استان با استان دیگـر فـرق   این گستره 
ها و منـاطق مختلـف،   هاي مختلف حتی در شهرستانما در استان به همین دلیل، کند.می

ممکن است نیازهاي آموزشی مختلفی داشته باشیم. این مطلبی است که زارعی زوارکـی  
اي که در روستایی از لرستان و کردسـتان زنـدگی   خانواده«کند: به آن اشاره و اضافه می

افراد میانسال و بزرگسال، نیازهـاي   د همچنین کودکان و نوجوانان آن منطقه و همنکنمی
هـا وجـود   آموزشی خاص خودشان را دارند که آن نیازها ممکن اسـت در سـایر اسـتان   

هـاي بـومی و   ها و نیازهایی را تولید کنیم که منطبق با ویژگینداشته باشد. ما باید برنامه
باشد کـه  مطرح  ملّیهم ممکن است در سطح  هااي ما باشد. یک سري از موضوعمنطقه
ه باشـیم. لـذا در ایـران هـم     پخش برنامـه داشـت   شان،توانیم آنها را رصد کنیم و بـرایمی

 .»ايهاي بومی و منطقهموردنیاز است و هم برنامه ملّیهاي برنامه
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اي و بومی، استفاده از رادیو به دلیل ارزان بودنش بسیار منطقه هايآموزشبراي 
توانیم هزار ما می«گوید: ه به این مطلب میباصرفه است. جواد ظهیري ضمن اشار

اي ارائه دهند. این رادیوها منطقه هايآموزشرادیویی کوچک داشته باشیم که  فرستندة
ها را توانیم خودمان این فرستندهاي دارند. ما میقیمت هستند و تکنولوژي سادهارزان

رادیوها وضع کنیم تا در بسازیم و گسترش بدهیم. بایستی قوانین و ضوابطی براي این 
کوچک  شود. اگر ما هزار فرستندةهم می آفرینیکار ،چارچوب این ضوابط کار کنند

رادیویی داشته باشیم که مطالب مختلف را در مورد اقتصاد خانواده، در مورد صنعت 
زیست پخش کنند، هم به ارتقاء سطح دانش عمومی، فرهنگ و حیط کشاورزي و م

ها را به این شکل تقویت فرهنگها و پارهفرهنگهم خردهو یم اهکمک کرد ملّی وحدت
  .یماهکرد

هاي مختلفی که در کشور وجود دارد؛ داریوش نوروزي با اشاره به فرهنگ
داند. ایشان در توضیح می ملّیرادیوهاي آموزشی محلی را کارآمدتر از رادیوي آموزشی 

م. فرهنگ کرد، لر، یهست (چندفرهنگی)الچرکما کشوري مولتی«گویند: هاي خود میگفته
عرب، بلوچ ، گیالنی و ترك داریم. رادیوي آموزشی باید به فرهنگ هر منطقه توجه 

هر چیز به صورت فرهنگی کار کند. عدم توجه به فرهنگ در سیستم  کند و قبل از
شود که شود. لذا به معلمان توصیه میرسمی کشور هم باعث عدم موفقیت میآموزش 

هاي آموزشی اگر لذا برنامه فرهنگ منطقه انتخاب کنند.براساس شیوه تدریس خود را 
 .»تر خواهد بودبخشتناسب با فرهنگ منطقه باشد نتیجهم

در  براساس تحقیقات،«گوید: گذارد و میزارعی زوارکی نیز بر این امر صحه می
 .»شودمناطق دوزبانه، افت تحصیلی بیشتر دیده می

تکثیر رادیوهاي  کالنتري، براي پاسخ به نیازهاي آموزشی محلی،عبدالحسین 
هاي استانی کشور تکثیر شوند هر چقدر شبکه«گوید: کند و میاستانی را پیشنهاد می
ولی شرطش این است که تا  ید در زندگی مردم جریان پیدا کند،بهتر است. رادیو با

توان با این استراتژي خیلی بهتر می تواند تخصصی شود تا همه بتوانند استفاده کنند.می
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ن را مورد هدف قرار داد. با این حال، برخی از مسائل، فقر کل کشور اجامعه مخاطب
هستیم. براي پاسخ به فقرهاي آموزشی  ملّیریزي و براي حل آنها ناگزیر به برنامه است

ر، است. از طرف دیگ ملّیگیر کل کشور است نیاز به رادیوي آموزشی که دامن
هایی دارد یرساختزاندازي رادیوهاي آموزشی محلی به تعداد زیاد در کشور، نیاز به راه

ها، در حال حاضر مهیا نیست. بر همین اساس، ایجاد این زیرساخت رسدکه به نظر می
 تر است.ارجح ملّیرادیوي آموزشی 

یجاد پاسخ به سؤال تحقیق، درباره ضرورت ا با توجه به مطالب گفته شده، در
و هم به  ملّیتوان گفت: ایجاد این رادیو، هم به صورت رادیوي آموزشی در ایران، می

هاي رادیویی موجود در ایران، ضروري است و فرضیه در کنار ایستگاه صورت محلی،
 شود.یید میین باب، تأتحقیق در ا

 
 گیري نتیجه

یجـاد رادیـوي آموزشـی    ا ،توان گفت که به دالیل زیرهاي تحقیق میبا تحلیل یافته
 در ایران حائز اهمیت است:

هـاي  به ویـژه زمـانی کـه دیگـر گزینـه      ،تواند یک رسانه آموزشی مؤثر باشدرادیو می -
زمـانی بیشـتر    ،وجـود ندارنـد. اهمیـت ایـن امـر      اصالًآموزشی یا محدود هستند یا 

کامپیوتر و ، ی از روستاهاي ایران از اینترنتشود که بدانیم هنوز در برخمشخص می
 حتی خود تلویزیون خبري نیست.

مردم را مستمراً باال برد و شرایط الزم را براي توسعه و  توان آگاهیبا کمک رادیو می -
توســعه بــومی قــدم  راهکــاربرد علــم و تکنولــوژي در کشــاورزي پدیــد آورد و در 

 برداشت.
ن براي آمـوزش و  کشورهاي مختلف جها جمعی دررادیو به عنوان یک وسیله ارتباط -

ها در جوامع روستایی در نظر گرفتـه شـده اسـت. ایجـاد     و نوآوري اتاطالعانتقال 
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تواند مسیر رسیدن بـه ایـن   هاي آموزشی میآموزشی در ایران و تولید برنامه رادیوي
 هدف را هموارتر کند.  

 ،ینـد عمـران و توسـعۀ منـاطق روسـتایی     او تسـریع فر  هاي رادیویی در تسهیلشبکه -
کردن تواند وسیله مناسبی بـراي همـوار  کارکرد تکمیلی دارد. لذا رادیوي آموزشی می

 مسیر توسعه در ایران باشد.
رادیـو  مناطق شهري و روستایی اسـت.   در ایران کشوري با پراکندگی جغرافیایی زیاد -

  تواند آموزش را به دورترین روستاها نیز ببرد.به راحتی می به دلیل ضریب نفوذ باال
بودن، در دسترس بودن و امکـان اسـتفاده    هزینهالوصول بودن، کمرادیو به لحاظ سهل -

هاي آموزشی که در منـاطق  رسانه مناسبی براي پر کردن خالء توانددر هنگام کار می
 مختلف جغرافیایی اعم از روستایی و شهري ایران وجود دارد باشد.

تواند مفیـد باشـد ولـی    به یک اندازه می سوادسواد و بابراي افراد بی چند که رادیوهر -
سواد کـه امکـان اسـتفاده از کتـاب و نشـریات      سواد و کمبراي آموزش قشرهاي بی

اسـاس  ایـن در حـالی اسـت کـه بر    برایشان کمتر میسر است، کاربرد بیشـتري دارد.  
درصـد روسـتاییان ایرانـی     8/24، 1385سرشماري عمومی نفـوس و مسـکن سـال    

 سوادند.بی
هـاي  درصـد آبـادي   2/20هنـوز   1385ر سـال  هاي به عمل آمده، درغم همه تالشبه -

توان براي آمـوزش، از رادیوهـایی   اند. در این مناطق، به راحتی میکشور برق نداشته
 ، استفاده کرد.که براي به کار انداختن آنها فقط باطري الزم است

تر است، این امر، یونی مطلوبپوشش رادیویی مناطق روستایی کشور از پوشش تلویز -
 مزیت بسیار خوبی براي استفاده وسیع از رادیو براي آموزش است.

هایی هستند که حتی در دسترسی به مراکز شـهري و خـدماتی مشـکالتی    هنوز آبادي -
دارند، رادیو با غلبه بر مکـان و زمـان و ارزان بـودن، وسـیله بسـیار مناسـبی بـراي        

 این مناطق باشد. برقراري عدالت آموزشی در
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هاي آموزشی برابر بین طبقه مرفه و محـروم  در ایجاد فرصت تواندایجاد این رادیو می -
 جامعه و برقراري عدالت آموزشی در کشور مؤثر باشد.

امروزه ما با بحثی به نام آموزش مداوم مواجه هستیم و این واقعیتی است که  -
. آموزش مداوم شامل مطالعاتی است که کندتر میضرورت ایجاد این رادیو را مبرم

بر بهسازي  ،کند و قبل از هر چیزبه دلیل پیشرفت دانش بشري ضرورت پیدا می
 اي انسان اثر دارد.شخصی و حرفه

هـا و رسـوم مختلـف وجـود دارد و از طرفـی توسـعه       در کشور ما ترکیبی از فرهنگ -
ا آمـوزش همگـانی   هـاي مختلـف اسـت، لـذ    زیستی قومیـت نیازمند مشارکت و هم

 تواند این بستر مناسب براي توسعه را فراهم کند.می
زیسـت)  (مثل حفاظت از محیط اندکه به چالش جهانی تبدیل شده یدرباره موضوعات -

اند (مثل اعتیاد) یا هـیچ مطلبـی در   یا در بعضی از مناطق کشور تبدیل به بحران شده
اخـت نشـده اسـت. وارد کـردن ایـن      کتب درسی نیامده یا به قدر کفایت بـه آن پرد 

طلبد. رادیو با توجـه بـه ویژگـی    وقت و هزینه زیادي را می ،مباحث به کتب درسی
هـا  تواند آموزش این مباحث را بـه دل خـانواده  خوبی می، بهاتاطالعسرعت انتقال 

 ببرد. 
خیلـی   افزاري و هزینهاندازي رادیو به امکانات، تجهیزات سختبا توجه به این که راه -

توانـد بـا صـرف    پایینی نیاز دارد، ایجاد رادیوي دیگري با نام رادیوي آموزشـی مـی  
 هاي مختلف اجتماعی باشد.  نیازهاي الیه هزینه کمتر، پاسخ مناسبی براي

به دلیل رسانه بودنشان یعنی انتقال محتواي آموزشـی از فرسـتنده    ،هااز آنجا که رسانه -
ترین آنهـا را بـراي هـر نـوع     ترین و ارزانرند، باید سادههم تفاوتی ندا به گیرنده، با

 10تـا   هاي آموزشی رادیو هم نسـبتاً کـم و  آموزشی انتخاب کرد. هزینه تولید برنامه
هاي ها و جزوهها که با کتابهاي تلویزیونی است و این برنامهتر از برنامهبرابر ارزان

ترش سـواد، دانـش اجتمـاعی و    هاي مناسـب گسـ  شوند یکی از راهمربوط همراه می
 روند.اي در مناطق دورافتاده غیرشهري به شمار میهاي حرفهمهارت
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 هاي رادیویی متعددي مشغول به کار هستند ودرست است که در ایران، ایستگاه -
د ولی هدف رادیوي آموزشی دهنتمام آنها به نوعی کار آموزشی انجام می تقریباً
 کند.امر، آن را از رادیوهاي دیگر متفاوت می است و همین »آموزش«صرفاً 

رسانی است. این رادیوها اطالعهاي رادیویی موجود در ایران، کارشان ایستگاه -
اما رادیو آموزش،  ،دهندموجود در حوزه خودشان را به مخاطبان می اتاطالع

ب یا گرفتن مطل دادن براي یاد مستقیماً با آموزش سروکار دارد. آموزش یعنی یاد
، اتاطالعتوان نوعی پیام به شمار آورد. را می اتاطالع .موضوعی به قصد تغییر

و استنتاج بر آن مترتب  ءدار است. لیکن قواعد استقراحاوي اجزاي مرتبط و معنی
و  ات ممکن است بسته به مقتضیات مبدأاطالعنیست. با توجه به این موضوع، 

 باشد.مقصد، تعابیر و مفاهیم متفاوتی داشته 
 و هم به رادیوي آموزشی محلی نیاز است. ملّیدر ایران هم به رادیوي آموزشی  -
بودن و تکنولوژي  اي و بومی، استفاده از رادیو به دلیل ارزانمنطقه هايآموزشبراي  -

 ساده، بسیار باصرفه است.
 عمومی، فرهنگ و اي، هم به ارتقاء سطح دانشرادیوهاي آموزشی بومی و منطقه -

 د.نکنها را تقویت میفرهنگها و پارهفرهنگخرده هم و دنکنوحدت ملّی کمک می
توانند با توجه هاي مختلف در کشور، رادیوهاي آموزشی محلی میبا توجه به فرهنگ -

 باشند. ملّیبه فرهنگ هر منطقه، در امر آموزش کارآمدتر از رادیوي آموزشی 
(مثالً  تکثیر رادیوهاي استانی بهترین کار است ی،براي پاسخ به نیازهاي آموزشی محل -

 به صورت کامالً 2اي که رادیو استانی . به گونه)2 رادیو استانیو  1 رادیو استانی
تواند جامعه تخصصی به امر آموزش بپردازد. با این استراتژي خیلی بهتر می

 ن را مورد هدف قرار دهد.امخاطب
و براي حل آنها ناگزیر به آموزشی دارد برخی از مسائل، کل کشور فقر در  -

هستیم. براي پاسخ به فقرهاي آموزشی که دامنگیر کل کشور است  ملّیریزي برنامه
 است. ملّینیاز به رادیوي آموزشی 
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اندازي رادیوهاي آموزشی محلی به تعداد زیاد در کشور، نیاز به زیرساختهایی دارد راه -
در حال حاضر مهیا نیست. بر همین اساس،  رسد این زیرساختها،که به نظر می

 ارجح است. ملّیایجاد رادیوي آموزشی 
 

  هاپیشنهاد

 کاربردي هايپیشنهاد
تواند نقش بسیار مهمی در آموزش کشاورزان و از آنجایی که رادیوي آموزشی می -

هاي آموزشی کشاورزان با شود برنامهتوسعه اقتصادي کشور داشته باشد پیشنهاد می
همگام با  ،اي که مباحث آموزشی رادیوبه گونه ،ري جهاد کشاورزي تهیه شودهمکا

پیش رود و از طریق آنها نیز پیگیري شود. این امر  ،جان کشاورزيمباحث مرو
 خواهد شد. هاباعث توجه بیشتر کشاورزان به برنامه

 ملّیسطح ی است که در هایآموزشی بسیاري از متولّ ،از آنجایی که سازمان بهزیستی -
شود آموزش مباحثی چون پیشنهاد می ،نسبت به آنها فقر آموزشی وجود دارد

گیري و مبارزه با اعتیاد، با پیش ،هاي زندگیمهارت ،حفاظت از محیط زیست
 همکاري سازمان بهزیستی به طور مستمر از طریق رادیوي آموزشی صورت بگیرد.

ی از مباحث آموزش رسمی بسیار موفق تواند در آموزش برخاز آنجایی که رادیو می -
شود با همکاري سازمان آموزش و پرورش، آموزش برخی از پیشنهاد می ،عمل کند

 دروس با همکاري معلمان به رادیوي آموزشی سپرده شود.
گذاري شود انتخاب مواد درسی براي آموزش، مطابق با نیاز و سیاستپیشنهاد می -

 رد.سازمان آموزش و پرورش صورت بگی
اي ثیر مفیدي بر آموزش داشته باشد باید به شیوهبراي این که رادیوي آموزشی تأ -

دهی شود که در دسترس معلمان و دانش آموزان قرار بگیرد. براي تحقق این سازمان
مجهز شود که در آن  رادیو، ايشود هر مدرسه به مرکز رسانههدف، پیشنهاد می
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ات آموزشی این رادیو از قبیل سایت رادیو و معلمان به رادیوي آموزشی و تجهیز
 دسترسی داشته باشند.  CD هاي آموزشی ضبط شده بر رويحتی برنامه

مکانی  ،هاي مالیمستلزم صرف هزینه ،ضمن خدمت بسیاري از سازمانها هايآموزش -
با صرف هزینه بسیار پایینی از  هاآموزششود این گونه و آموزشی است. پیشنهاد می

 رادیوي آموزشی انجام پذیرد. طریق
شود رادیوي آموزشی داراي سایت مخصوص به خود باشد تا از طریق یشنهاد میپ -

 مباحث آموزش داده شده به راحتی در اختیار شنوندگان قرار بگیرد. ،آرشیو
 خط تلفن رایگان در اختیار آنان قرار ،شود براي جلب مشارکت شنوندگانپیشنهاد می -

 بگیرد.
زمان با پخش هم ،شود براي استفاده بهینه و با کیفیت از رادیوي آموزشیشنهاد میپی -

 هاي دیجیتال به اندازه کافی در اختیار مخاطبان قرار بگیرد.گیرنده، دیجیتالی
نه رقیب هم. از  و شود رادیو و تلویزیون آموزشی، مکمل یکدیگر باشندپیشنهاد می -

ها محدود است بنابراین سعی شود از خش و هزینهمنابع مربوط به زمان پکه  نجاآ
ثیر بیشتري دارد استفاده شود تا توجیه اقتصادي داشته أهر رسانه در جایی که ت

 باشد.
کننده، نویسنده، گوینده و شود کارکنان رادیوي آموزشی، از جمله تهیهپیشنهاد می -

هاي ه نظریهوره آموزش معلمی، در زمینگر، عالوه بر گذراندن یک دگزارش
کافی  اتاطالعهاي تدریس و آموزش نیز از شناسی، شیوهیادگیري و روان

 برخوردار شوند.
 پژوهشی  هايپیشنهاد

اي نسبت به و منطقه ملّییابی به موضوعاتی که در سطح سنجی به منظور دستنیاز -
  آنها فقر آموزشی وجود دارد.

اي و منطقه ملّیروس مختلف در سطح آموزان در دفت تحصیلی دانشبررسی میزان اُ -
 سازي.برداري برنامهبراي بهره
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 سازي.هاي مختلف سنی براي برنامهبندي گروهنیازسنجی به قصد اولویت -
سازي در فرآیند آموزش مخاطبان. این هاي برنامهبررسی میزان اثرگذاري قالب -

 د.تواند براي هر گروه سنی به طور مجزا صورت بگیربررسی می

 معرفی افراد مصاحبه شده

 تخصص اسامی ردیف

بهرام جبارلوي  1
 شبستري

کارشناس ارشد علوم ارتباطات اجتماعی گرایش تحقیق در ارتباطات، مؤلف 
هاي رهبران محلی روستا و رادیو، رادیو و آموزش جوامع روستایی، کتاب

رادیو در هاي روستائیان، نقش هاي نقش رادیو در افزایش آگاهیمؤلف مقاله
توانمندسازي جوامع روستایی ایران، چهار چالش فراروي شبکه هاي استانی 
صداوسیماي جمهوري اسالمی ایران و مقاالت دیگري در حوزه دین و 

 ارتباطات، ارتباطات و توسعه و ارتباطات سیاسی.

شایسته  2
 چابکی

ون در مشاغل مختلفی چ 1369کارشناس ارشد تهیه کنندگی رادیو، از سال 
هاي کنندگی در برنامهگري، اجرا، صدابرداري و تهیهنویسندگی، گزارش

 .مختلفی که با خمیرمایه آموزش

اسماعیل  3
 زارعی زوارکی

دکتراي علوم تربیتی گرایش تکنولوژي آموزشی، استاد گروه تکنولوژي 
آموزشی دانشگاه عالمه طباطبایی، همکاري با دفتر تکنولوژي و انتشارات 

 وزشی سازمان آموزش و پرورش.کمک آم

هاي ارتباطی و آموزشی، مدرس دانشگاه صداوسیما و دکتراي رسانه جواد ظهیري 4
 1352کننده رادیو و تلویزیون از سال تهیه

بیژن عبدي  5
 ساوجیان

دکتراي مدیریت استراژیک و مدیر گروه اقتصاد و رسانه اداره کل مطالعات و 
وارد رادیو شده و مشاغل  1370از سال پژوهشهاي سازمان صداوسیما، 

است،  مختلفی چون نویسندگی، سردبیري و تهیه کنندگی را تجربه کرده
 مدیر سابق گروه آموزش رادیو.
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عبدالحسین  6
 کالنتري

علمی دانشگاه تهران، مدیر کل  هیأتدکتراي جامعه شناسی و عضو 
ئول و سردبیر )، مدیر مس1388تا سال 1384هاي رادیو (از سال پژوهش

)، مؤلف کتاب 1388تا سال 1384تخصصی رادیو (از سال  -مجله علمی
هاي رادیو و مشارکت گذاري ارتباطی و مؤلف مقالهرسانه، توسعه و سیاست

اجتماعی، رادیو محلی و انسجام اجتماعی، امکانها و چالشهاي به کارگیري 
 رادیویی. هايرادیو در توسعه روستایی و سبک زندگی سازي برنامه

مسعود  7
 کننده رادیو آموزش سابق.و تهیه 1373کننده رادیو از سال تهیه محمودخواه

داریوش  8
 نوروزي

دکتراي تکنولوژي آموزشی و مدیرگروه آموزشی دانشگاه عالمه طباطبایی، 
همکاري نزدیک با دفتر تکنولوژي و انتشارات کمک آموزشی سازمان آموزش 

 معاونت صدا. و پرورش و واحد آموزش
 

 منابع 
نقش رادیو تلویزیون آموزشی در ). 1373آکی یاما، تاکاشیرو؛ کودایرال، ایمازومی (  

مترجم). تهران: مرکز تحقیقات مطالعات  ،(منوچهر ولی نعمتی رادیو تلویزیون ژاپن
 اي صداوسیماي جمهوري اسالمی ایران.و سنجش برنامه

یادگیري: شناسائی، انتخاب،  -هاي یاددهیرسانه). 1385( امیرتیموري، محمدحسن  
 (ویراست دوم). تهران: ساواالن. تولید و کاربرد

. نامه وضعیت آموزش زبان فارسی به خارجیان در ایران). 1377اریسی، مهدي (  
 .125-258)، 8پارسی، (

. الملل و ایراناي از دیدگاه حقوق بینآموزش رسانه). 1382( اسماعیلی، محسن  
 .80-95)، 33سنجش (پژوهش و 

اي تطبیقی در راهبردهاي آموزش دینی در تلویزیون: مطالعه) 1382باهنر، ناصر(  
 .53- 77)،33. پژوهش و سنجش (هاي دینی ایرانرسانه

 ،(غالمعلی سرمد آموزش بزرگساالن و آموزش مداوم). 1381( جارویس، پیتر  
 ها.نی دانشگاهمترجم). تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسا

. تهران: دفتر رادیو و آموزش جوامع روستایی ایران). 1390جبارلوي شبستري، بهرام (  
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 هاي رادیوپژوهش
یند توسعه روستایی مناطق ابررسی نقش رادیو در فر ).1382جبارلوي شبستري، بهرام (  

سنجی از اعضاي شوراهاي اسالمی روستایی : نگرشمرزي استان آذربایجان شرقی
 نامه کارشناسی ارشد، دانشکده صداوسیما، تهران.. پایاننطقه مرزي خداآفرینم

 . تهران: سروش.ايرادیو و ارتباط توسعه). 1374خاتون آبادي، سیداحمد (  
ها و نیازهاي تحلیل رابطه بین ویژگی). 1385فرج ا... (، شریعتی، محمدرضا؛ حسینی  

. کشاورزي رادیو در استان سمنانهاي آموزش ترویجی مخاطبان برنامه -آموزشی
 .48-65)، 273جهاد، (

. تهـران: سـازمان مطالعـه و    هاي آموزشی و پرورشـی مهارت). 1371( شعبانی، حسـن   
 تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها.

هاي به کارگیري رادیو ها و چالشامکان). 1387( کالنتري، عبدالحسین؛ روشنفکر، پیام  
 .69-78)، 9، (اجتماعی در توسعه روستایی. علوم

 آموزش عالی در کشورهاي در حال توسعه: بیم و امید). 1387( گزارش بانک جهانی  
 (فاطمه باقریان و عصمت فاضلی، مترجمان). تهران: دانشگاه شهید بهشتی.

تهران: . 1335 -نتایج تفصیلی سرشماري عمومی کشور ایران). 1339مرکز آمار ایران (  
 مرکز آمار ایران

. تهران: 1345 -نتایج تفصیلی سرشماري عمومی کشور ایران ).1346رکز آمار ایران (م  
 مرکز آمار ایران

. تهران: 1355 -نتایج تفصیلی سرشماري عمومی کشور ایران ).1356مرکز آمار ایران (  
 مرکز آمار ایران

ران: . ته1365 -نتایج تفصیلی سرشماري عمومی کشور ایران). 1367مرکز آمار ایران (  
 مرکز آمار ایران

. تهران: 1375 -نتایج تفصیلی سرشماري عمومی کشور ایران). 1376مرکز آمار ایران (  
 مرکز آمار ایران

. تهران: 1385 -نتایج تفصیلی سرشماري عمومی کشور ایران). 1386مرکز آمار ایران (  
 مرکز آمار ایران

 . تهران: مرکز آمار ایران.1354 -سالنامه آماري کشور). 1355مرکز آمار ایران (  
 . تهران: مرکز آمار ایران.1355 -سالنامه آماري کشور). 1356مرکز آمار ایران (  
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 . تهران: مرکز آمار ایران.1362 -سالنامه آماري کشور). 1363مرکز آمار ایران (  
 . تهران: مرکز آمار ایران.1364 -سالنامه آماري کشور). 1365مرکز آمار ایران (  
 . تهران: مرکز آمار ایران.1365 -سالنامه آماري کشور). 1366آمار ایران ( مرکز  
 . تهران: مرکز آمار ایران.1369 -سالنامه آماري کشور). 1370مرکز آمار ایران (  
 . تهران: مرکز آمار ایران.1379 -سالنامه آماري کشور). 1380مرکز آمار ایران (  
 . تهران: مرکز آمار ایران.1385 -ري کشورسالنامه آما). 1386مرکز آمار ایران (  
 . تهران: مرکز آمار ایران.1388 -سالنامه آماري کشور). 1390مرکز آمار ایران (  
 تهران: سروش.(ایرج پاد، مترجم).  یک جهان چندین صدا). 1375مک براید، شن (  
(پرویز اجاللی،  درآمدي بر نظریه ارتباطات جمعی). 1385( مک کوایل، دنیس  

 .هاترجم). تهران: دفتر مطالعات و توسعه رسانهم
(یونس شکرخواه،  گذر از نوگرایی ارتباطات و دگرگونی جامعه). 1371موالنا، حمید (  

 .هامترجم). تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه
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