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 های آموزشی رادیوهای مناسب تولید برنامهشیوه

 «V.A.K»سبك یادگیری  بر با تکیه 

 
 ویدا همراز9، سهیال رمیم3

 
 91/99/11 تاریخ پذیرش:      36/13/11تاریخ دریافت: 

 چکیده
موازی یا  آموزشدر جهت  ایرسانه هایاز تولید یبخش ،نیاز مخاطب کارکردهای مختلف بنا بر هارسانهامروزه 
یری این حواس در یادگ اما؛ شودمیحواس مختلف درک  با کمک هارسانهاین  پیام .اندشدهدائمی بکار گرفته  آموزش

ه نقش مقاله با توجه ب این .یادگیری متفاوت دارد ۀهمچنین هر انسانی شیوو  انسان نقش مساوی و یکسان ندارند
یادگیری )  V.A.Kسبک برتکیهبا  کوشدمی غیررسمی و موازی آموزشخصوص رادیو در هی شنیداری بهارسانه

 راهکارهای مناسب خاص دارد، تأکیدکه بر نقش اساسی حس شنیداری در یادگیری ( دیداری، شنیداری، حرکتی
 وجود الگوی مشخص عدم حاضرحال  در زیرا ؛ارائه کند هابرنامه کنندگانتهیهاز رادیو را به  آموزشیبرای استفاده 

 هایتشخیصرا تنها متکی به حدس و گمان و  هاآن، آموزشی هایپیامدر انتقال  ایران در رادیو کنندگانتهیهبرای 
وان تآن است که چگونه می این پژوهش سؤالساخته است.  آموزشی هایبرنامهتجربی و دوری از مبانی علمی تولید 

برای  دستاوردی آنچهبه  توجه ورادیویی استفاده نمود  آموزشیهای حسی یادگیری شنیداری را در برنامه هایسبک
کنندگان هیهتخصصی ت ۀکارشناسان سه حوز اسنادی و مصاحبه عمیق با ۀکیفی با شیو پژوهشدارد؟ این  سازانبرنامه
کنندگان رادیو که تهیهدهد مینشان رو پیش پژوهشنتایج . شناسی یادگیری بوده استو روان آموزشی فنّاوریرادیو، 

ی، و تحسین در شنونده، پرهیز از ازدحام صوت توانند با در نظر گرفتن عواملی چون تقویت حس مشارکت شنیداریمی
های های دیگر الگوی مناسبی برای تولید برنامهگویی در توصیف و روشتأکیدات کالمی و کدگذاری صوتی، خالصه

 .رادیویی داشته باشند آموزشی
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 مقدمه

برای تحقق حق آموزش  جهانیهای ترین رسالتیادگیری از مهم تشویق و، ترویج آموزش هامروز
های بسیار که مدام و با سرعت در حال تغییر است، برای همه افراد است. در جهانی با پیچیدگی

های تههایی کسب کنند یا دانسهای پیش رو قابلیتالزم است تا افراد برای کنار آمدن با انواع چالش
. هندد ءهمه اشکال یادگیری ارتقاخود اعم از دانش، بینش و مهارت را مطابق با شرایط و به کمک 

با توجه به گسترش علم و پراکندگی جمعیت و نیازها و  را در امر آموزشها تأثیر رسانه راهدر این 
ا در هاما همچنان هنگام بحث دربارۀ کارکرد رسانه توان نادیده گرفت؛های مخاطبان، نمیسلیقه

 ت.آموزش اس ب انتخاب دقیق رسانه و شیوهترین نکته بعد از انتخاب محتوای مناسآموزش، مهم
ن های شنیدها، رادیو به دلیل ماهیت تک عنصری بودن )صوت( تنها به ظرفیتدر میان رسانه

عی شود که حجم وسیبیان می متکی است. مسئله اصلی پژوهش آن است که اگرچه در حال حاضر
نها به اتکا ها تگونه برنامهاین کنندگانهسفانه تهیأمتهای رادیو کارکرد آموزشی دارند ولی از برنامه

سازند. نداشتن دیدگاه و الگوی مدونی که های شخصی برای انتقال محتوای آموزشی میتجربه
ن ها را دچار سرگردانی و ظهای حسی برای حس شنوایی باشد، آنمبتنی بر اصول علمی یادگیری

نقش آن  و ناخت سبک یادگیری شنیداریبه همین دلیل ش کند.و گمان نسبت به عملکرد خود می
ها به ترتیب که این سبکایننماید. بههای رادیویی ضروری میدر آموزش برای الگوسازی برنامه

ی های رادیویی بدون درک صحیحپردازد زیرا تولید برنامههای یادگیرندگان میبازشناسی ویژگی
 ها کم ثمر خواهد بود.نهای دریافتی آاز یادگیری شنیداری و استخراج ویژگی

های ی( در برنامهررسمیغمناسب در آموزش ) وۀیش. بازیابی 9از:  اندعبارتاین پژوهش اهداف 
. شـناخت 3. ایجاد راهکارهای تولیدی در رادیو بر اسـاس سـبک یادگیری شـنیداری؛ 3 رادیویی؛

این پژوهش  .ویســـازان رادبرنامه یبرا های شـــنیداریظرفیت بر اســـاسهای یادگیری ویژگی
شدیم سخ  سؤالبه این  کو سبک یادگیری چگونه می دهد کهپا های در برنامه را V.A.Kتوان 

 آموزشی رادیویی بکار گرفت؟

ه ترین پژوهش به موضوع این مقاله که بنزدیک ۀ پیشینه پژوهش نیز باید اشاره کرد کهدربار
ها و کارکردهای رادیوی آموزشی در ضرورت» نامه با عنواننقش رادیو در آموزش پرداخته پایان

در دانشگاه صداوسیما است که بیشتر به بیان  9311زاده سیدلر در سال نوشته فرح غنی «ایران
 هایضرورت استفاده آموزشی از رادیو در ایران به علت شرایط خاص پرداخته است و به سبک

در دانشگاه  9317نامه مهوش عارفی در سال همچنین پایان یادگیری توجه کمتری داشته است.
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ویی های رادیهای پیشین و پسین در یادگیری داستاننقش سازمان دهنده»صداوسیما با عنوان  
های نامه کوشش شده بر اساس یکی از تئوری، در دست است که در این پایان«کودکان

تازه جهت تهیه و پخش  یراه 9دار دیوید آزوبلشناسی تربیتی یعنی تئوری یادگیری معنیروان
پیدا  ،دندگرشنیداری ارائه می روشهایی که به طورکلی داستانهای رادیویی کودکان یا بهداستان

 شود.
های رادیویی کودکان معرفی کرده است که در هایی را برای یادگیری داستانمؤلفه مقاله،این 
 شده بررسیمطرح ۀا را با توجه به نظریهاستخراج این مؤلفه ۀتوان نحودر حال انجام می پژوهش

 کرد.
 

 مبانی نظری پژوهش

 ایمحتو انتقال دلیل به آن آموزشی کارکرد که دارد مختلفی کارکردهای جمعیارتباط وسایل
 به حدی معاصر جوامع در اهمیت این دارد. فراوانی اهمیت جامعه سطح در اجتماعی و فرهنگی

 آموزش» نقش سینما و تلویزیون و رادیو و مطبوعات برای شناسان جامعه از بعضی که است
 آموزش ازلحاظ رادیو جمعی، هایرسانه میان هستند. در قائل «دائمی آموزش» یا «موازی

 قارنم تقریباً  آن آموزشی کارکرد سابقۀ که رادیو همچون ایرسانه. دارد ایویژه جایگاه غیررسمی،
 تعلیمی ممفاهی انتقال برای بیشتری مطالعاتی هایزمینه به امروزه بوده، بشری جامعۀ به ورودش با
 (.53: 9316معتمدنژاد، )است  نیازمند خود آموزشی و

 جیاما نتا ؛دارد یطوالن یاسابقه در جهان ،آموزش یبرا ویاستفاده از راد ها،در میان انواع رسانه 
در دو حوزۀ  ویهای آموزشی راداز ظرفیت طورجدیبه رانیدر ا دهدمینشان  شدهانجام قاتیتحق

 و ویراد هایویژگی عالوه بر آن با توجه بهنشده است.  برداریبهره یررسمیو غ یآموزش رسم
شده در های تعریفشیوهمخاطب، از های ویژگیمتناسب با باید  ،آموزشی کشور یازهاین

 هایحس توسط انسان یادگیری میزان اما (؛9313زاده سیدلر، همراز، غنیاستفاده شود ) سازیبرنامه
 یک هر اییـچش و بویایی د،ـدرص 6 هـالمس د،ـدرص 93 شنوایی درصد، 75 بینایی برای مختلف

(. با توجه به اینکه تنها عنصر دریافتی برای رسانۀ 35: 9319چگینی، ) است ذکر شده درصد 3
است، الزم است که و حس شنوایی دومین حس برای یادگیری  رادیو حس شنوایی است

 های یادگیری شنیداری بررسی و شناسایی شوند.ظرفیت

 

 

1. David A.Zobel 
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 VAKهای یادگیری حسی ها به مطالعۀ سبکدر روند این پژوهش، برای درک این ظرفیت
 فرادا که است رفتارهایی و هارجحان اعتقادات، باورها، شامل یادگیری هایشود. سبکپرداخته می

 سبک (6: 9313)نوروزی، . کنند کمک خود یادگیری به معینی عیتموق یک در تا برندمی به کار
V.A.K (حرکتی شنیداری، دیداری، یادگیری )مخفف آن اول حروف که است سبکی Visual / 

Auditory / Kinesthetic Learning است  بر آناین پژوهش  ( و93: 9313 ،زادهمردان) است
های تولید شنیداری( به بررسی شاخصه)سبک یادگیری  Auditory Learning تا در بخش

نچه آ های یادگیری شنیداری استوار است، دست پیدا کند.های آموزشی رادیویی که بر ویژگیبرنامه
و هر  ام داردن ییویشود، برنامه رادمی دهیشن ییویراد رندهیپخش و توسط گ ،ییویفرستنده راد از

ین و غیره و دی که به انتشار مفاهیم جامعه مدنی همچون فرهنگ و بهداشت و اقتصاد ابرنامه
انه، رس رایشود زآموزشی بدون وجود رسانه آموزشی محقق نمی چیه بپردازد، برنامه آموزشی است.

توان یم(. در این جایگاه 35: 9319، 9)کرایسل است رندهیاز فرستنده به گ امیکانال انتقال پ ای لهیوس
 ،یاو حرفه یمانند آموزش فن ،یررسمیغ یهاآموزشیررسمی بهره برد. غاز رادیو برای آموزش 

کشور ی یک ساالن و آموزش ضمن خدمت، خارج از نظام آموزش رسمآموزش بزرگ
 شود. فرد خودش مسئولیت آموزشموضوع یادگیری توسط فراگیرنده انتخاب می (،وپرورش)آموزش

دهنده و گیرد، آموزش غیررسمی فرایندی است که طی آن، آموزشبه عهده می اش راو یادگیری
: 9311، یاراحمدی خراسانیدر فرایند آموزش مشارکت دارند ) یررسمیصورت غبه رندهیگآموزش

وجود آورد که تحت آن ه ب جامعهتواند شرایطی را در محیط می ی در رسانهررسمیغ. آموزش (33
ین . در روند ادست آورندبهرا  های جدیدقادر باشند اطالعات، رفتارها و مهارتشرایط، یادگیرندگان 

نار در ک توانیمشود که ی به این صورت مطرح میررسمیغآموزش  رد پژوهش نقش رسانه )رادیو(
، تغییر در باور و دائمی برای کسب اطالعاتمراکز رسمی آموزش که مقطعی و زمانمند است، 

ز رادیو ایک عملکرد جدید یا تغییر در شیوه زندگی  یریکارگپذیرش و به، رتنگرش، یادگیری مها
رانگیزنده، توانند بها میگوییم رسانهوقتی می برد.است بهره آموزشی  زمانمند ریغکه غیر مقطعی و 

ند، کننده یادسپاری و نظایر آن باشکننده، یادآوری و تقویت دهنده و راهنمایی کننده، اطالعتقویت
ی هایاما کدام رسانه، با چه ویژگی توان در آموزش استفاده کرد؛ها میدرواقع یعنی که از رسانه

تواند کار آموزش و یادگیری را برای یادگیرنده تسهیل کند سؤالی بسیار مهم در حوزه فنّاوری می
 (.93: 9377آموزشی است )فیسک، 

 

 

1. Keraisel Andro 
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 موازاتبهعات و معلومات جدید، با پخش اطال شناسان معتقدند که وسایل ارتباطیامعهج 
 فرهنگی و علمی و هایدانستنیو  دهندمیوظیفه آموزشی انجام استادان  و معلمان کوشش

برای (. 991: 9311خوانچه سپهر، ناصری، ) کنندمیاجتماعی دانش آموزان و دانشجویان را تکمیل 
های ککنند ابتدا بهتر است سب ءتوانند در فرایند یادگیری ایفاها میدرک بهتر نقشی که رسانه

های مختلف دیداری و سپس شرایط تحقق آن را در رسانه مختلف یادگیری را تفکیک کرد و
 :ردتقسیم ک توانمیرا به سه دسته های یادگیری طورکلی سبکشنیداری جستجو نمود. به

 

کند اطالعات را به خاطر را درک می هاموضوعکه شخص  هاییروشبه ی؛ شناخت هایسبك
 .شودکند گفته میمسائل را حل می و اندیشدمیو درباره مطالب  سپاردمی

 

شتکار یادگیرنده مانند پ هیجانی وشخصیتی  هایویژگی دربرگیرنده؛ ییادگیری عاطف هایسبك
 .بیرونی است هایکنندهتقویتپذیرش یا رد  و کاربرانتنها با دیگران 

 

ه محیط ب واکنش فرد دربرگیرنده دارند و شناختیزیستجنبه  ؛كیادگیری فیزیولوژی هایسبك
 (.17: 9373سیف، ) روز ثر بر یادگیری او هستند مانند ترجیح دادن مطالعه در شب وؤفیزیکی م

ی قرار های شناختآنچه مورد تأکید این مقاله است یعنی سبک یادگیری حسی، در زمره سبک
بین افراد در یادگیری توسط دو رویکرد کلی توصیف  هایتفاوتجایگاه باید گفت که  گیرد.می
 :شودمی

 ردرویک این در دهند.می قرار موردتوجه یادگیری، زمینۀ و بافت در را یادگیری اول، رویکرد در .9
 تجارب ثیرتأ تحت نیز این که پذیردمی تأثیر تکلیف مقتضیات و الزامات ادراک از یادگیری
 هایروشهای آموزشی، فرایند تدریس و یادگیری )مانند برنامه هایزمینهپیشین و  آموزشی

برای آن در  توانمیترتیب سه مرحلۀ پیشایند، فرایند و فرآورده را نیز اینو به استارزشیابی( 
 .نظر گرفت

از  ،های ذاتی یادگیرندهویژگی آن در که گرفت نظر در نگاهی با را یادگیری رویکرد، دومین در .3
ها، مستقیم و یا غیرمستقیم و از طریق سبک صورتبه تواندمیقبیل هوش و شخصیت، 

 (.95: 9311یادگیری را متأثر سازد )هاشمی و لطیفیان، 
گرایی و تأکید بر اهمیت و ماهیت ، با ظهور و گسترش مکتب شناخت9161از اواخر دهۀ 

وجود، های یادگیری رونق پیدا کرده است. بااین، تحقیق در زمینۀ سبکفرایندهای شناختی و ذهنی
انگیز انسان در دنیای امروز زاییدۀ یادگیری های شگفتواقعیت مهم این است که همۀ پیشرفت

های خود را از راه یادگیری به دست آورد. از طریق یادگیری رشد است و انسان بیشتر شایستگی



 یهای دیداری و شنیداررسانهعلمی فصلنامه   ❖ 01

 
❖

  
وره

د
 

93
ره

ما
 ش

،
 3 

ی
یاپ

)پ
36) ،

ان
ست

زم
 

93
11

 

 

 آموزشی نظام یک اعتبار(. 9316یابد )پورآتشی، های ذهنی او فعلیت میییفکری پیدا کرده و توانا
 (.91: 9317 همکاران، و کلباسی) دارد آن فراگیران یادگیری میزان به بستگی خاص

های فردی افزایش یافت. فراگیران ازنظر شناسی شناختی، توجه به تفاوتبا رشد روان
 با یکدیگر متفاوت هستند. یریادگیآموختن، سبک و سرعت  یهاروش ،یذهن یهاییتوانا

 هایروش به را آن خود یادگیری در یادگیرنده که روشی عنوانبه را یادگیری سبک توانمی
 ترجیح اصطالح پرورشی، هایشناسروان از بعضی دلیل همین به. کرد تعریف دهدمی ترجیح دیگر

 دپسندمور هایراه: »گویندمی را زیر تعریف آن برای و داندمی یادگیری سبک از بهتر را یادگیری
 کار تنها عوضبه دیگران با کردن کار کتاب، جایبه تصاویر از استفاده مانند یادگیری، برای فرد

ک سب .«غیره و ساختارمند غیر هایموقعیت مقابل در ساختارمند هایموقعیت یادگیری کردن،
ده کند نه به اینکه به چه خوبی از عهگیرد اشاره مییادگیرنده چگونه یاد مییادگیری به اینکه 

 (.351: 9311آید )سیف، یادگیری برمی
زد. او معتقد است که  یریادگیاز  یدست به ساخت مدل و سبکدر این زمینه اردنر هوارد گ

 یریادگی بلکه سبک ستین ییتوانا یریادگیهستند، سبک  ییبرخالف هوش و استعداد که توانا
نشان  شهرت یافت (VAK) که به نام یتئور نیگیرند. امی ادیکند که افراد چگونه می انیب

 .گیرندمی ادی( یجنبش ،یداریشن ،یداریکانال )د 3 قیدهد که افراد از طرمی

 .گوش دادن است قیشامل انتقال اطالعات از طر :9یداریشن یریادگی سبک

 .دنید قیشامل انتقال اطالعات از طر :3یدارید یریادگی سبک
ها، عضالت حس و حرکت ماهیچه قیشامل انتقال اطالعات از طر :3شیجنب یریادگی سبک
 (.11: 9313تیلستون، ) هاستو مفصل

 

شدن ای تاریخی دارد و مطرحیادگیری از طریق شنیدن پیشینه برتری حس شنوایی در یادگیری:
نوین آموزشی و روانشناسی یادگیری در دوران حاضر با شروع های یادگیری ادراکی در فنّاوری

خصوص هواردگاردنر، در معرفی این حس مهم در شناخت و کشف های یادگیری و بهنظریه
واقعیت این است که هر دو حس شنوایی و بینایی، از است.  بوده های جهانی تأثیرگذارواقعیت

تواند با جهان خارج ها میوسیله آنه انسان بهابزارهای شناخت و مجاری اولیه ادراک هستند ک
مورد  اما در ؛ها آشنا شودارتباط برقرار کند، امور ادراکی را دریابد و اشیاء را از هم تمییز داده و با آن

 

 

1. Auditory 

2. Visual 

3. Kinesthetic 
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ریق ادراک از طتقدم ای از موارد به یادگیری و دریافت از طریق شنیدن نکاتی وجود دارد که در پاره 
 پردازیم:در ادامه به برخی از این موارد می .شده استگوش بر چشم اشاره 

وزاد ن. کندحواسی است که بالفاصله پس از تولد شروع به کار می ازجملهحس شنوایی  الف(
 طبیعی نوزادان است به هایواکنشتواند صداها را بشنود که این خود یکی از تولد می محضبه

ع به کند و شرواین صورت که در هنگام تولد، نوزاد با شنیدن صدای شدید پلک زده و حرکت می
امل در تک .واضح نیاز به زمان داریم طوربهکند. این در حالی است که برای دیدن اشیاء گریه می

 رسد.به کمال رشد خود میسالگی  93تا  93شود و حدود شروع می رشد شنوایی از سال سوم تولد
دهد، قابلیت کارایی آن، حتی مهم دیگری که همچنان گوش را در مرحلۀ برتر قرار مینکتۀ  ب(

در نشست  9برد. پژوهشگران دانشگاه جان هاپکینزبسر می در زمانی است که انسان در خواب
اعالم کردند دو ناحیه را در مغز شناسایی « 3مینیالوپیس»شناسی آمریکا در سالیانۀ انجمن عصب

ای در جلوی مغز قادر است مشخص پردازند. ناحیهاند که به پردازش اصوات در موقع خواب میکرده
وقعی مغز، م»گوید صدا نمایانگر بروز یک مشکل است یا نه. محقق این طرح میکند که آیا یک

ست ناحیۀ هوشیار را در مغز مشخص کند. این ناحیه وی توانسته ا« هوشیار است. خوابیم،که ما می
یک  شود. از این دو ناحیه،رسد، تحریک میها به گوش میبر اثر صداهایی که موقع انجام آزمایش

ناحیه در باالی گوش و ناحیۀ دیگر در باالی چشم قرارگرفته است. ناحیۀ جلوی مغز با ناحیۀ 
 شنوند واین قسمت از مغز در موقع خواب اصوات را می استدالل که در مغز است، در ارتباط است.

خطر را مانند صدای هواپیما از صدای خطرناک مثل کند و سروصدای بیصداها را تصفیه می
یۀ کند که موقع بیداری تنها ناحدهد. این مقاله همچنین ثابت میشکستن شیشه تشخیص می

اب قسمت دیگر نیز وظیفۀ شنیدن را به اطراف گوش نسبت به صداها هوشیار است اما موقع خو
ها ثابت کرده آخرین حسی که هنگام خواب حساسیت تحقیقات جدید فیزیولوژیستگیرد. عهده می

 (.5: 9371منش، خوش) دهد، شنوایی استمی خود را از دست
 زیرا یادگیری. است ترمهمگوش در کار ادراک حسی و امر یادگیری و تحصیل دانش از چشم  ج(
 شنوایی راگ ولی، است پذیرامکان انسان، برای بینایی دادن دست از صورت در علوم تحصیل وان زب
 دست بدهیم یادگیری زبان و تحصیل دانش برایمان امری مشکل خواهد بود. از را
 .چشم در تعادل بدن است ، نقش مهم آن در کنارالعاده گوشیکی دیگر از دالیل اهمیت فوق د( 

 المسهها و سیستم دهلیزی واقع در گوش داخلی همراه با اطالعات حس اطالعات ارسالی از چشم
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 طرفبههای الزم به سمت سیستم عصبی مرکزی آمده و پس از هماهنگی هاانداماز گردن و 
جالب است بدانیم، اگر عملکرد یکی . کنندروند و احساس تعادل را ایجاد میمراکز باالتر مغزی می

حس تعادل را ایجاد کنند، ولی اگر دو جزء  تدریجبهتوانند این اجزاء از بین برود، دو جزء دیگر می از
 رود.تواند این فقدان را جبران کند و حس تعادل از بین مینمی تنهاییبهاز بین بروند یک جزء 

چشم، فقط  هکدرحالی .کندرسد، دریافت میمی جهاتحس شنوایی صداهایی را که از تمام هـ(  
رد، خواهد به آن بنگچیزی که می طرفبهتواند ببیند که انسان خواسته باشد چشم را وقتی می

برگرداند و اگر در مکانی افرادی جمع باشند و صدایی به وجود آید، همگی تقریباً همان صدا را 
ه همین بینند و بمیزوایای مختلف  را از چیزیکهمین عده  کهدرصورتیشنوند، یکسان می طوربه

 (.971: 9363)نجاتی،  دلیل، دیدشان نسبت به آن شیء کامالً یکسان و شبیه به هم نخواهد بود
که از زمان دمیده شدن روح به بدن انسان  استمهارت  تریناساسیین و نخست« دادنگوش »

در مقابل  جنین العملو مشاهدۀ عکس های پزشکیفیلم با مشاهدۀ شود.در بطن مادر آغاز می
ه شناسان یادگیری دریافتند کروان شان،بعد از تولد العملعکسصداهای بیرون و مقایسه آن با 

اخل د هایموسیقیو  یادگیری از دوران جنینی با گوش دادن به صداهای بیرون مانند صدای مادر
 .((Freeman, 1998 شودشروع می غیره خانه و

 کاربرد حس بینایى صورت گرفته و طریق از درصد 75اگرچه قسمت اعظم یادگیرى انسان 
 17 همرویگیرد که کاربرد دو حس بویایى و چشایى صورت مى طریق از درصد 93مجموع در

حس  درصد 93بر کاربرد  دهندگانتعلیمدر بسیارى از موارد  حالباایندهد، را تشکیل مىدرصد 
 آمده عملبه دادنگوش درزمینۀهایى که نتایج تحقیقات و پژوهش شنوایى تأکید فراوان دارند،

 :دهندمى قرار ما اختیار در را زیر اطالعات است
ها در ذهن خود هستند. از شنیدهدرصد  51کردن  طور متوسط قادر به حفظاشخاص بالغ نیز به

قادرند  اینکه یادگیرندگان با حال. بااینبعد، این میزان به نصف نیز کاهش خواهد یافت ماه دوحدود 
 سوم(کپنجم تا ی)شاید حدود یک، بسپارند خاطر بهاند را که شنیده ازآنچهکه تنها قسمت ناچیزى 

در مدارس متوسطه و درصد  11از وقت فراگیران در مدارس ابتدایى و  درصد 61تقریباً حدود 
 فراگیرانشود که مشاهده می همچنین (.76: 9311تیلستون، شود )دادن مىها صرف گوشدانشگاه

 رتسریعو  راحتیبه، اخبار و ...( هاسخنرانی، هاکاستاز راه حس شنوایی )مانند گوش دادن به 
 ؛گیرندو دیرتر همان مطلب را یاد می سختیبهاز راه حس بینایی  کهدرصورتی آموزندمیمطلبی را 

 گرلهمداخ هایمزاحمتو  شوندمییرتر خسته د هاچشمدر مقایسه با  هاگوشکه  رسدمینظر  زیرا به
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نور،  )شدت بیرونیگر مداخله هایمزاحمتخیلی کمتر از  هاگوش)شدت و ضعف صدا( بر  بیرونی 
 (.57: 9313)ناعمی،  ها استها، میزان آلودگی هوا و دما( بر چشمتراکم رنگ

 

دو پدیدۀ همانند « دادنگوش »و « شنیدن»اگرچه ؛ نشنیدن و گوش داد یادگیری در یندافر
ت، یند فیزیکی اساتوان گفت که شنیدن، یک فراختصار میاند. بهنیستند، اما به هم مربوط

یندی اعنوان پدیدۀ فیزیکی؛ فرآید. شنیدن بهروانی به شمار می یینداکه گوش دادن فردرحالی
 شده، در گوشقلآن امواج صوتی که از طریق بخش خارجی گوش به پرده صماخ منتدر است که 

شده و به مغز های عصبی تبدیلشود و در گوش درونی به تکانهمیانی به امواج مکانیکی تبدیل می
عنوان پدیدۀ روانی؛ با آگاهی شخص و توجه او به صداها شروع گوش دادن به. یابدانتقال می

گوش  ـدن شنی»یند افریابد. ها پایان میشده و فهمیدن آنشود و با شناختن عالئم خاص شنیدهمی
وسیلۀ است. همانند ارتباط بصری و یادگیری، پیامی به« یادگیری ـ ارتباط»یند اشبیه فر« دادن

ام، شود. کیفیت رمزخوانی پیوسیلۀ یک گیرنده رمزخوانی مییک فرستنده، رمزگذاری شده و به
ده به طور که پیام از گیرنثیر توانایی فرستنده در بیان روشن و منطقی آن قرار دارد. همانأتحت ت

گیرد. این پیام گوش دادن قرار می ـثیر فرایند شنیدن أرسد، کیفیت ارتباط نیز تحت تفرستنده می
ممکن است از مشکالت فیزیکی، مثل سازوکار معیوب شنوایی، یا خستگی اثر پذیرد. مغز برای 

آوری دارد. همۀ ما از صدای بخواهد یا نیاز ندارد بشنود، ظرفیت اعجاتصفیۀ صداهایی که نمی
هایی داریم. تاک ساعت و ترافیک خیابان، تجربهکننده، یا صداهایی مثل تیکبلند و گفتگوی خسته

وجود، هر صدای کنیم. بااینها را فراموش میتدریج آنرسد و بهاین صداها مزاحم به نظر می
ختل کند. همچنین صدای یکنواخت یا تواند با ایجاد خستگی در شنونده، ارتباط را ممزاحمی می

 دهد.کننده باعث خستگی شنونده شده، بازدهی ارتباط را کاهش میخسته
( باید گذارد. شنونده )گیرندۀ پیامثیر میأمهارت یا ناتوانی شنونده در گوش دادن نیز بر پیام ت

واند کند. او باید بتشنود، متمرکز طور پیوسته و مداوم بر صداهایی که میبتواند دقت خود را به
. اندیشیممیصدایی را بشنویم، به آن  کهآناز  ترسریعما  درواقع، قبل از آنکه بشنود. دبیاندیش
، زمانیاختالف. مغز ما از این اندیشیممیاز خواندن یا نوشتن مطلبی، به آن  ترسریعطور که همان

 ها را بفهمد.تا آن کندمیبرای منظم کردن و پردازش اطالعات استفاده 
 

به دلیل اختالفاتی که بین یادگیری از راه گوش و چشم و یا وسایلی که  ؛رادیو آموزشی هایویژگی
دیداری برای یادگیری های رسانهرسد که شوند وجود دارد، به نظر میبه این دو حس مربوط می
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 کهرحالیدهستند  ترمناسبانتقادی  مسائلنکات و  وتحلیلتجزیهمفاهیم مشکل و درک جزئیات و 
 طورکلیبهو رادی هایویژگیتر برتری دارند. تر و قابل فهموسایل ارتباط شنیداری، در بیان مطالب ساده

 ز:ا اندعبارتدر امر آموزش 
 دیگر کارهای به توانمی رادیو شنیدن با زمانهم .3 شوند؛می منتشر سرعتبه رادیویی هایپیام .9 

های رادیویی در مقایسه با تلویزیون ناچیز هزینه تولید برنامه .3رادیو؛  قیمت ارزانی .3 پرداخت؛ نیز
 های صوتی جدید مانند پادکست به تنوع تولید کمک کرده است.و برگه است

 ؛«اردد کمکی جنبۀ» ،...و  مروج مربی، آموزش، به کمک در جمعیارتباط وسایل دیگر مانند رادیو،
 زنظرا بلکه ؛«نیست اطالعات انتقال فقط» تعلیم، و آموزش که دانست این در باید را آن علت و

 دنآم دست به ها،مهارت آموختن عاقالنه، پرورش و رشد»آموزش،  الزمۀ تربیت، و تعلیم دانشمندان
 زمانی اوضاع این حصول دیگر، سوی از« کارهاست و وظایف انجام برای آمادگی و معلومات منظم
 هندهد یاد بین دوطرفه و شخصی ارتباط آموزش، و یادگیری جریان طول در که بود خواهد پذیرامکان

 عهده بر ده رادهنتعلیم وظیفۀ تنهاییبه ندارد امکان وجههیچبه رادیو برای. بیاید وجود به یادگیرنده و
 ادیور باشد شدهداده تعلیم روش این از استفاده برای الزم هایمهارت قبالً کهدرصورتی اما بگیرد؛

 نتایج و داده پاسخ هاآن سؤاالت به و دهد قرار فراگیران اختیار در را جدیدتری اطالعات تواندمی
 رتصو در رادیو مانند جمعیارتباط وسایل بنابراین. بگذارد مندانعالقه اختیار در را آمدهدستبه

 ندباش فراگیران یاور و یار غیرمستقیم طوربه هامهارت آموزش در توانندمی مناسب ریزیبرنامه
توان انتظار داشت که آموزش از طریق رادیو همان نتایج موردنظر نمی (.335-336: 9331 رشیدپور،)

یم های غیرمستقبنابراین رادیو در بخش آموزش باید به آموزش آموزش چهره به چهره را داشته باشد؛
ند های الزم راهنمایی کافراد را به فراگیری آموزش و مهارتکنندگی، بپردازد و با ارائۀ نقش تشویق

 (.933-933: 9316)کالنتری و روشنفکر، 
 

 روش پژوهش

این پژوهش کیفی و با روش مصاحبه عمیق صورت گرفته است. در رویکرد کیفی نوعی نگاه درونی 
توصیف نگرش و ها وجود دارد. در این حالت مقوالت فکری گروه موردتحقیق برای پدیده به

های موردنیاز (. در این پژوهش داده9316احمدی و نهایی، گیرد )علیرفتارهایشان مورد تأیید قرار می
 اند.آوری و سپس از طریق کدگذاری کیفی تحلیل شدهساختاریافته جمعهای نیمهبا استفاده از مصاحبه
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 و فیکی عمدتاً شودمی استفاده الگو یک به رسیدن برای هاداده از اینکه لحاظ به پژوهش این 
 دگان،شونمصاحبه هایپاسخ نوشتاری متن تهیۀ از پس. است( نظریه به داده از حرکت) استقرایی

 هدف .شودمی آغاز هانوشته و هاگفته از آمدهدستبه هایداده پنهان و آشکار محتوای بررسی فرایند
 عیواق قصد به دستیابی ها،داده دهندۀ تشکیل عناصر و اجزا درونی ارتباط کشف فرایند این

 بینانهاقعو نتایجی ارائۀ درنهایت، و است مرتبط هاداده با که محیطی و شرایط یافتن شونده،مصاحبه
 و ساسیا هایگفته شناسایی شامل هاداده تحلیل فرایند کند،می اشاره گیلهام که گونههمان. است

گیری در این روش نمونه. (Gillham, 2000: 59هاست )مقوله برحسب هاآن بندیدسته و کلیدی
دار واحدهای پژوهش برای کسب دانش به معنای انتخاب هدف گیری هدفمند است کهپژوهش نمونه

ا هآنچندباره  و مطالعۀشده های انجاممصاحبهسازی پس از پیاده در این پژوهش یا اطالعات است.
 3نفر از  1 شوندگانمصاحبهها صورت گرفته است. مقوله ییاجمالت کلیدی، شناس و جدا نمودن

اشباع  زپس اآموزشی بودند که  فنّاورکنندگی رادیو، روانشناسی یادگیری و حوزۀ تخصصی تهیه
رجع عنوان مکه به های اصلی. در ادامه به تحلیل هرکدام از مقولهمحقق مصاحبه را خاتمه داد هاافتهی

مت بعدی در قس اند پرداخته شده است.های سبک یادگیری شنیداری در نظر گرفته شدهبرای ویژگی
طور و به شوندیمی بندطبقهمحتوایی مقوالت مرجع  تناسببه، هامصاحبهاز  آمدهدستبه زیر مقوالت

ح نظرات کارشناسان و راهکارهای گیرند. عالوه بر آن در ادامه به تشریمجزا مورد تحلیل قرار می
  پرداخته خواهد شد.ها و زیرمقولهطور جداگانه در جدول مربوط به مقوالت ها، بهپیشنهادی آن

 ها وجود داشت با توجه به اهداف این پژوهش، ابتدابرای استفاده از مقوالتی که در متن مصاحبه
ع در عنوان مقوالت مرجی موجود بود بهطور مستند برای سبک یادگیری شنیدارهایی که بهویژگی

ها متناظر سازی شد تا مصاحبه نظر گرفته شد و مطابق با آن برای مقوالت مورداشاره در
ها به این صورت استخراج های مصاحبهمقوله های نوینی برای الگوسازی به دست آید.بندیدسته

دیگری نیز بنا بر حوزۀ تخصصی های مشترک از متخصصان، سؤاالت شده است که عالوه بر سؤال
ها جداسازی شده و بنا بر محتوای مشترکشان بعد های مشترک در پاسخها پرسیده شده است. تمآن

ه های یادگیری شنیداری کبندی شده است. هر دسته زیر عنوان یکی از ویژگیاز کدگذاری، دسته
صورت و بنا بر ارتباط محتوایی به تصورت مستند بنا بر نظریه وجود داشته است، قرار گرفته اسبه

 مقوالت اصلی و زیر مقوالت در جدول زیر مرتب شده است.
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 هازیرمقوله و هامقوله .9جدول 

 ردیف مقوله اصلی زیر مقوله

 تلویح از استفاده  -

 طنز از استفاده -

 صوتی جزئیات از استفاده -

 نیاز اطالعاتی  رفع حداکثر
 از طریق صوت

9 

 مناسب در ارائه محتوای صوتیی بندزمان -

 

 افت یادگیری بعد از اتمام 
 حداکثر زمان آموزش

3  

 حس مشارکت در شنونده تیتقو -

 
 3 از تحسین و تمجید کالمی ریتأث

 استفاده از موسیقی تحلیلی -

 
 3 ادراک قوی از موسیقی

 یاز ازدحام صوت زیهرپ -

 از جمالت کوتاه و متعدد استفاده -

 ریدر تفس لیتفص -

 فیدر توص ییگو خالصه -

 یادگیری مؤثر از رعایت اعتدال
 مطلب در مقدار 

5 

 تغییر در فرکانس صدا -

 
باال نسبت به لحن و  تیحساس

 فرکانس صدا
6  

 نامحسوس یهاتمیراستفاده از  -

 7 یریادگریتم بر ی توجهقابلتأثیر  در کلمات و عبارات همسان تنوع -

 گرید یصداها نیاز ب صدایک یگر نشیامکان گز -

 یصوت یسازبرجستهاز  استفاده -

 یکالم داتیاز تأک استفاده -

 یصوت یکدگذار -

 یکدگذار طریق از اطالعات حفظ
 صوتی

 

1 

 
های ی بود که بر اساس آن چگونگی استفاده از سبکسؤاالتدر ابتدای مقاله مطرح شد  آنچه
 هاشوندهمصاحبه. در پاسخ دادیمی قرار موردبررسهای آموزشی رادیو را در برنامه V.A.Kیادگیری 

اشاره شده  های آموزشی رادیوبه پتانسیل سبک یادگیری شنیداری در ایجاد الگو برای تولید برنامه
ها برای از آن هرکدامبه شرح ذیل است که رعایت  هامصاحبه لیتحل از آمدهدستبه موارد است.
 مفید خواهد بود: سازانبرنامه

  



   10❖   ... های آموزشی رادیوهای مناسب تولید برنامهشیوه 

 
❖

  
وره

د
 

93
ره

ما
 ش

،
 3 

ی
یاپ

)پ
36) ،

ان
ست

زم
 

93
11

 

 استفاده از تلویح  

و معنای دور را در  کردن های ادبی است و به معنای اشاره به دورتلویح در اصل یکی از آرایه
 های رادیوییها تلویح و تنظیم عبارات تلویحی در برنامهمتن گنجاندن است. طی مصاحبه

عنوان یکی از راهکارهای شنیداری که موردتوجه یادگیرندگان شنیداری است، موردتوجه به
اند. تلویح مقولۀ رفع نیاز اطالعاتی از طریق صوت قرارگرفته قرار گرفت که خود زیرکارشناسان 

دارد که و اشارات ضمنی شنونده را در ابتدا به کنکاشی شنیداری از فهم آنچه شنیده است، وامی
ه شود، توجنوعی موجب موضع ضد عمل در شنونده میبرخالف عبارات مستقیم و دستوری به

 برانگیز است.
 

 طنز

های هشود که اشتباهات یا جنبدر ادبیات، طنز به نوع خاصی از آثار منظم یا منثور ادبی گفته می 
دار به دهای خننامطلوب رفتار بشری، فسادهای اجتماعی و سیاسی یا حتی فلسفی را به شیوه

بعد از خصوص کشد. در رادیو طی چند دهۀ اخیر از طنز در سطح جهانی و در ایران بهچالش می
موزشی دهنده و آهای تعلیماما قابلیت شده است؛ ها استفادهانقالب در جهت فرح بخشی به برنامه

عنوان عاملی در جهت برانگیزانندگی حس شنیداری مورد شناسایی طنز در مصاحبۀ کارشناسان به
 مقولۀ رفع نیازهای اطالعاتی از طریق صوت قرار گرفته است. قرار گرفت که خود زیر

 

 استفاده از جزئیات صوتی

های خصوص نمایشهای رادیویی بهجزئیات صوتی و استفاده از افکت همیشه جزئی از برنامه 
طور مرتب ذکر شده است که در طراحی و رادیویی بوده است. در طول مصاحبه با کارشناسان به

ایی گیرد تا جمینمایشی صورت  هایی که برای فضاهای خاص نمایشی یا حتی غیرصداسازی
که الزم است از دادن اطالعات جزئی صوتی استفاده شود و این جزئیات را تنها عاملی فانتزی 

العات فرایند شنوایی به پردازش اط در زیرا اثرات این جزئیات برای خوشایند کردن برنامه نبینند؛
داکثر مقولۀ عامل رفع ح افتد. استفاده از جزئیات صوتی زیرانجامد و یادگیری اتفاق میدرست می

 نیاز اطالعاتی یادگیرنده از طریق صوت قرار دارد.
 

 بندی مناسب در ارائۀ محتوای صوتیزمان

 های صوتی خود را برای پردازشتوانند دریافتها فراگیران شنیداری میمقدار زمانی که شنیداری 
دقیقه  95کنند. این آستانه از بپذیرند، معموالً تحت عنوان آستانۀ یادگیری شنیداری از آن یاد می



 یهای دیداری و شنیداررسانهعلمی فصلنامه   ❖ 11

 
❖

  
وره

د
 

93
ره

ما
 ش

،
 3 

ی
یاپ

)پ
36) ،

ان
ست

زم
 

93
11

 

 

ه مطرح نچتا نیم ساعت متغیر است. برای این زمان هنوز استاندارد خاصی مشخص نشده است اما آ
ی های پیشنهادی براعنوان یکی از راهشوندگان روی این مورد خاص بهاست این است که مصاحبه

ظ بدارند. های خود لحاهای ویژه را برای برنامهنظر داشتند که این زمانتولیدکنندگان رادیویی اتفاق
داکثر یری بعد از حمقوله یکی از مقوالت اصلی یادگیری شنیداری یعنی افت یادگ این مورد زیر

 زمان آموزش است.
 تقویت حس مشارکت در شنونده

رسند. اکثر یادگیرندگان شنیداری از احساس مشارکت صوتی به یک تعامل آموزشی می 
هد، حسی دشوندگان این حس یادگیرندگان را نسبت به کسی که مورد خطاب قرارشان میمصاحبه

ه شدن گویندگان رادیویی، فراگیر را در مقایسحده واقعدانند و بالعکس. متلکم وبرای فراگیری می
های شوندگان عبارتسازد. بعضی از مصاحبهگیر میبا اطالعات صوتی منفعل و موضع

عنوان الگویی برای فراگیری شنیداری مفید ارزیابی جویانۀ کالمی را برشمردند و آن را بهمشارکت
 «توجه از تحسین و تمجید کالمی است.قابلتأثیر »مقولۀ عامل  کردند این مقوله زیر

 

 های موسیقی در یادگیری شنیداریاستفاده از ظرفیت

شوندگان هم خود عاملی مؤثر در یادگیری موسیقی یکی از آن مواردی است که به گفتۀ مصاحبه
کنندۀ حس شنیداری برای یادگیری است. در فراگیران شنیداری مطالب دیگر است و هم تقویت

یقی را توان موسشود. در رادیو میهای موسیقی برای یادگیری استفاده میاً از تمام ظرفیتتقریب
ت. های دیگر در نظر گرفعنوان عاملی برای تحلیل متنعنوان خود متن استفاده کرد و هم بههم به
ی هایتطور ظرفهای مستقل و همینتوانند با شناسایی ظرفیتخوبی میکنندگان رادیو بهتهیه

 های آموزشی خود استفاده کنند. این مورد یکی از مواردی است که زیرگر موسیقی در برنامهتحلیل
 گیرد.قرار می« ادراک قوی از موسیقی»مقولۀ 

 

 پرهیز از ازدحام صوتی

عنوان راهکاری مؤثر برای حداکثر شوندگان آن را بهاین مورد یکی از مواردی است که مصاحبه 
 رارهای رادیویی یعنی قنوایی پیشنهاد دادند. ازدحام صوتی در برخی از برنامهیادگیری از حس ش

افزار و طراحی صوتی غلط و شلوغ است که به سردرگمی و های صوتی در نرمازحد الیهدادن بیش
کنندگان رادیویی باید بدانند که انجامد. تهیهعدم پذیرش اطالعات از طرف فراگیر شنیداری می

ی تنها کمکی به فراگیران شنیدارها به بهانۀ افزایش اطالعات نهجم باالیی از این الیهقرار دادن ح
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یری یادگ»دهد. این مقوله زیر مقولۀ عامل ها را برای شنیدن کاهش میکند بلکه ظرفیت آننمی 
 قرار دارد.« مؤثر از رعایت اعتدال در مقدار مطلب

 

 استفاده از جمالت کوتاه و متعدد

عنوان الگویی برای شوندگان بههای گوناگون از طرف مصاحبهمواردی که به شکلیکی از 
شده استفاده از جمالت کوتاه ولی متعدد بود جمالت کوتاه محرک ذهن هستند کنندگان مطرحتهیه

رسند و در یادگیری شنیداری بسیار مؤثر است اما جمالت طوالنی که فعلشان بسیار دیر به گوش می
ل برای صورت یک اصهای رادیویی این مسئله باید بهپردازش نیستند. در مورد برنامه هضم وقابل
ر تعداد بلکه تعدد د کنندگان در نظر گرفته شود که تعدد در این جمالت محل اشکال نیست.تهیه

کلمات در یک جملۀ طوالنی، پردازش اطالعات دریافتی از طریق گوش را به حداقل ممکن 
 «یادگیری مؤثر از رعایت اعتدال در مقدار مطلب» های عاملمقوله ورد یکی از زیررساند. این ممی

 است.
 

 تفصیل در تفسیر

در مورد توضیح این مسئله خطری که وجود دارد این است که کلمۀ تفصیل به معنای زیاد صحبت 
که طبق نظر کارشناسان خود زیاد حرف زدن و کردن و طوالنی حرف زدن انگاشته شود درصورتی

های طوالنی مانعی برای یادگیری شنیداری است. تفصیل در تفسیر یعنی برای شنیدن صحبت
شده، شنونده الزم است که ازنظر کافی بودن توضیح در مورد مطلب به آن حدی  مطلبی که ادا

برسد که ازنظر شنیداری به اغنای اطالعاتی برسد. کارشناسان معتقدند که تفصیل در توصیف مانع 
است  انجامد تفصیل در تفسیر مطلبیادگیری مؤثر است ولی آنچه به یادگیری مؤثر شنیداری می

شود. تفصیل در تفسیر زیر مقولۀ عامل ه به مکاشفۀ شنیداری منجر مینه توصیف مطلب ک
 قرار دارد.« یادگیری مؤثر از رعایت اعتدال در مقدار مطلب»
 

 خالصه گویی در توصیف

کارشناسان در مصاحبه بیان کردند که خالصه گویی به معنی کم کردن اطالعات صوتی نیست 
یادگیری  کنندگان رادیو از این الگویگویی در توصیفات است. تهیهبلکه به معنی عدم تکرار و اضافه

الت ترین ححجمبرداری کنند که حداکثر محتوا را در کمتوانند به این صورت بهرهدر شنیدن می
ممکن برای گوش آماده کنند تا چنین محتوایی بتواند حداکثر بار پردازشی برای یادگیری در شنونده 

 .قرار دارد «یادگیری مؤثر از رعایت اعتدال در مقدار مطلب»د زیر مقولۀ، عامل ایجاد کند. این مور



 یهای دیداری و شنیداررسانهعلمی فصلنامه   ❖ 11

 
❖

  
وره

د
 

93
ره

ما
 ش

،
 3 

ی
یاپ

)پ
36) ،

ان
ست

زم
 

93
11

 

 

 تغییر در فرکانس صدا

ذعان شوندگان اتوجه شنونده است. مصاحبهدر یادگیری شنیداری آنچه در ابتدا مطرح است، جلب 
نده قرار وداشتند که تا زمانی که صدا یکنواخت و با یک تن ثابت پخش شود محتوا موردتوجه شن

شود. زیروبمی صدا و تغییر در فرکانس، محرک گوش گیرد و به عبارتی گوش تحریک نمینمی
عنوان یک کنندگان باید به این الگو بهانجامد. تهیهاست و همین تحریک به یادگیری شنیداری می

ارای تن دپیشنهاد آموزشی در جهت یادگیری شنیداری دقت کنند و از کارشناسان و گویندگانی که 
صدای یکنواخت هستند در جهت ارائۀ محتوای آموزشی برنامه استفاده نکنند. این مقوله زیر مقولۀ 

 قرار دارد.« حساسیت باال نسبت به لحن و فرکانس صدا»عنوان 
 

 های نامحسوساستفاده از ریتم

ی تنظیم زمان ایکننده رادیو بیشتر درزمینۀ ریتم موسیقیای است و برای تهیهریتم مفهوم گستره
ز اما آنچه ا ها مورداستفاده قرار دارد؛ریتم بدن و ریتم موجود در آیتم بندی برنامه پخش برنامه،

تواند بندی صوتی میشوندگان دریافت شد این بود که گاهی هارمونی و رنگصحبت مصاحبه
تی ت یا حتر لحاظ شود همچون ترکیب صدای زن و مرد یا چینش جمالغیرمحسوس و زیرپوستی

تر آرایی کلمات، بازی آهنگین کالم و موسیقی و ... ظرافت و حساسیت ریتمیک در موارد جزئیواج
تواند الگوی مناسبی برای یادگیری شنیداری و پردازش اطالعاتی از این طریق باشد. این مقوله می

 است.« تأثیر ریتم بر یادگیری شنیداری»زیر مقولۀ عنوان 
 

 در کلمات و عبارات تنوع 

ع و تواند عبارات بدیها میبندی جملهاستفاده از کلمات وسیع و دایرۀ لغات گسترده در ترکیب 
تفاده از گیرد. اسپویایی را برای شنیدن خلق کند که از هنر نویسندگی برای شنیدن نشأت می

تیجۀ تأثیر بگذارد، نصورت عمقی روی شنونده کلمات سطحی و کهنه در مفاهیمی که قرار است به
وندگان این شمطلوبی نخواهد داشت و این مفهوم نباید با ساده نوشتن اشتباه گرفته شود. مصاحبه

کنند. های آموزشی پیشنهاد میکنندگان در جهت تولید برنامهعنوان الگویی برای تهیهمفهوم را به
 است.« اریتوجه ریتم بر یادگیری شنیدتأثیر قابل»این مقوله زیر مقولۀ 

 

 صدا از بین صداهای دیگرامکان گزینش گری یك 

برای گوش این امکان وجود دارد که صدایی را از بین سروصدای زیاد تشخیص دهد. این تشخیص  
اگیران به شود. فرای است که در فراگیران شنیداری بسیار دیده میهاییدر شنیدن یکی از ویژگی
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دهد که چه صداهایی برنامه نیاز دارند. گوش تشخیص میدرک درستی از طراحی صوتی فضای  
ارشناسان تر بشنود. ازنظر کاهمیتتر و کمتر بشنود و کدام صداها را ضعیفرا جلوتر و بیشتر و واضح
که  کنندگان قرار دهد. به این صورتتواند الگوی صحیحی در اختیار تهیهاین ویژگی فراگیران می

سازی تر نشان داده و به برجستهتر را در فضای صوتی پرحجمهیم مهمدر تنظیم محتوای صوتی مفا
حفظ و ضبط اطالعات از طریق کدگذاری »های صوتی دست بزنند. این مقوله یکی از زیر مقوله

 است.« صوتی
 

 سازی صوتیاستفاده از برجسته

ولیدکننده ت سازی صوتیاین مفهوم مشابه مفهوم گزینش صداست. با این تفاوت که در برجسته 
سازی طور عمدی دست به برجستهنه از ظرفیت شنیداری فراگیران در گزینش گری صدا، بلکه به

شوندگان این روش فرآیند تحریک گوش را به عهده دارد و پردازش زند. ازنظر مصاحبهصوتی می
 از طریقضبط و حفظ اطالعات »مقولۀ عامل  شود. این مقوله زیراطالعات از این طریق کامل می

 است.« کدگذاری صوتی
 

 استفاده از تأکیدات کالمی

 های صوتی و فرازوفرود کلمات بسیار حساس هستند.یادگیرندگان شنیداری به تأکیدات و عالمت 
عنوان شوندگان به این مفهوم بهشود. مصاحبهها عوض میچون معنای کالم بدون رعایت آن

نگرند. این حتوای صوتی به بهترین نحو ممکن باشد، میکنندۀ متواند منتقلعاملی اساسی که می
از این  توانندکنندگان میصورت دستور نگارش برای متون صوتی وجود دارد و تهیهتأکیدات به

حفظ  ضبط و»ها استفاده کنند. این مقوله زیر مقولۀ عامل عامل برای اثربخشی بیشتر برنامه
 است.« اطالعات از طریق کدگذاری

 

 ی صوتیرکدگذا

بینند افتد. فراگیران شنیداری برای هر چیزی که میدرواقع در فرایند شنیدن، کدگذاری اتفاق می
های ما فرضگیرند این همان تجربیات و پیششوند تا حدودی یک معادل صوتی در نظر مییا می

اد است. زیشود ازنظر کارشناسان کدگذاری در صوت بسیار از زندگی است که باعث کدگذاری می
بخشد. کارشناسان گری در صوت روند پردازش اطالعات در ذهن را سرعت میبرای همین تداعی

شند تا های شنونده بیشتر آشنا بافرضرادیویی با پیش کنندگانتأکید دارند که الزم است تهیه
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ند. این شهایشان برای شنونده داشته بابتوانند حداکثر تداعی گری را در واحدهای صوتی برنامه
 است.« ضبط و حفظ اطالعات از طریق کدگذاری»مقولۀ عامل  مقوله زیر

ی آموزشی هابرنامه را برای تولید بهتر هاتوان این نکتههای پژوهش میدرنهایت بر اساس یافته
 پیشنهاد داد:

 

 کنندگی. الگوهای پیشنهادی در تهیه3جدول  

 کنندگی رادیودر حوزه تهیهالگوهای پیشنهادی در تولید محتوای آموزشی 

 محتوایی فرمی

 کالم

 استفاده از جمالت کوتاه و متعدد ـ
 ـ تفصیل در تفسیر

 ـ خالصه گویی در توصیف
 ـ تنوع در کلمات و عبارات همسان

 ـ تغییر در فرکانس صدا
 ـ استفاده از تأکیدات کالمی

 های نامحسوسـ استفاده از ریتم

 صوتی ـ استفاده از تلویح در محتوای
 طنز کالمی ـ استفاده از

 ـ تقویت حس مشارکت در شنونده
 )استفاده از تعریف و تمجید کالمی(

 
 

 افکت

 ـ پرهیز از ازدحام صوتی

 صداـ امکان گزینش گری یک
 ـ استفاده از جزئیات صوتی

 سازی صوتیـ استفاده از برجسته
 ـ استفاده از کدگذاری صوتی

 تحلیلیـ استفاده از موسیقی  موسیقی

 بندی مناسب در ارائۀ محتواـ زمان سکوت

 
 . الگوهای پیشنهادی در نویسندگی3جدول 

 الگوهای پیشنهادی در بخش متنی

 گفتار نوشتار

 ـ استفاده از جمالت کوتاه و متعدد
 ـ تنوع در کلمات و عبارات همسان

 بندی جملههای نامحسوس در متن و ترکیبـ استفاده از ریتم
 عوامل زبرزنجیری در متن() رعایت تأکیدات کالمی در نوشتارـ 

 درنگ( آهنگ، تأکید،) ـ تأکیدات کالمی
 ـ تغییر در لحن و فرکانس صدا

 ـ تفصیل در تفسیر
 ـ خالصه گویی در توصیف

 ـ تقویت حس مشارکت در شنونده
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 گیریبحث و نتیجه 

موجود و مصاحبه ی عمیق با  در  این پژوهش با توجه به اهداف پژوهش بر طبق مستندات
مقوله ی اصلی از مستندات موجود برای سبک یادگیری  1کارشناسان که روش اصلی تحقیق بود 

حوزه ی تخصصی  3مقوله ی فرعی از مصاحبه با کارشناسان در  97شنیداری و استخراج 
اهکاری ی رهارائ کنندگی رادیو، روانشناسی یادگیری و فناوری آموزشی در نظر گرفته شد.تهیه

ها های آموزشی )غیررسمی(، در متن مصاحبهپیشنهادی برای تهیه کنندگان رادیو در تولید برنامه
گانه قرار گرفته است. این نتایج به صورت مجزا در پاسخگویی به سواالت  97در زیر مقوالت 

 تحقیق بررسی شده و به دست آمده است. 
را در  V.A.Kی استفاده از  سبک یادگیری برای پاسخ به سؤال اصلی تحقیق که چگونگ

های این سبک هم از مطالعات اسنادی و های آموزشی رادیویی بود درطول پژوهش ویژگیبرنامه
ی  متخصصان، حاصل شده که شامل این موارد است: تمکین حداکثر  هم از طریق گردآوری تجربه

نیاز محتوایی از طریق صوت، افت یادگیری بعد از اتمام حداکثر زمان آموزش، تأثیر قابل توجه از 
تحسین و تمجید کالمی، ادراک قوی از موسیقی، یادگیری مؤثر ازرعایت اعتدال درمقدار مطلب، 

فرکانس صدا، تأثیر قابل توجه ریتم بر یادگیری شنیداری، ضبط حساسیت باال نسبت به لحن و 
وحفظ اطالعات از طریق کدگذاری صوتی همچنین در طول تحقیق، هر کدام از مصاحبه شوندگان 
به صورت جزئی و اختصاصی در زیرمقوله ها دست آوردهایی را که شناخت سبک یادگیری شنیداری 

 داشته، بیان کردند. برای تولید برنامه های آموزشی رادیو 
ی با توجه به تنوع تخصص کارشناسان، عالوه بر سؤاالت مشترک، سؤاالت دیگری در حوزه

های تخصصی آنها پرسیده شد. در حوزه ی فناوری آموزشی از متخصصان سؤاالتی در مورد شیوه
 ینصحیح انتقال و آموزش محتوا از طریق صدا و منابع صوتی مطرح شد و جهت سؤاالت به ا

 های صوتی، شناسایی شود.سمت بود که ظرفیت های آموزش از طریق کانال
 هایدر حوزه ی روانشناسی یادگیری، سؤاالت تخصصی با این هدف مطرح شد که ویژگی

ی تحقیق اختصاصاً به شناسایی با توجه به زمینه فردی در یادگیری حسی شناسایی شود و
 ه در یادگیری شنیداری مؤثرتر است، پرداخته شد.های یادگیری شنیداری و مواردی کویژگی

های سؤاالت مطرح شده برای تهیه کنندگان رادیو نیز برگرفته از تجربیات کاری و ظرفیت
سازی سازی بود که با مطرح شدن یادگیری شنیداری در سؤاالت، تجربیات برنامهبرنامه
 کنندگان به صورت پاسخ های ساختاریافته تر مطرح شد.تهیه
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ی است های آموزشکنندگان در تهیه  برنامهوردهای تحقیق  که الگوهای پیشنهادی برای تهیهادست
شامل این موارد است: استفاده از تلویح، استفاده از طنز، و استفاده از جزئیات صوتی است، که هرسه 

ست. مورد ااین موارد تحت پوشش رفع حداکثر نیاز اطالعاتی فراگیر از طریق شنیدن قرار گرفته 
دیگر زمان بندی مناسب در ارائه ی محتوای صوتی است که تحت مقوله  افت یادگیری بعد از 

موارد دیگر به ترتیب عبارتند از تقویت حس مشارکت در  اتمام حداکثر زمان آموزش قرار دارد.
تعدد، م شنونده، استفاده از موسیقی تحلیلی، پرهیز از ازدحام صوتی، استفاده از جمالت کوتاه و

های نامحسوس، گویی در توصیف، تغییر در فرکانس صدا، استفاده از ریتمتفصیل در تفسیر، خالصه
گری یک صدا از بین صداهای دیگر، استفاده از تنوع در کلمات و عبارات همسان، امکان گزینش

 .هستندسازی صوتی، استفاده از تأکیدات کالمی، کدگذاری صوتی برجسته

وان تهمچنین برای چگونگی بهره مندی ازیادگیری شنیداری در برنامه های رادیویی می   
گفت  که بعضی از موارد مثل تأثیر از جزئیات صوتی، زمان بندی مناسب در ارائه ی برنامه رادیو، 

 دیگر، گری یک صدا از بین صداهایتغییر در فرکانس صدا، تأثیر از تنوع کلمات و عبارات، گزینش
هایی هستند که از نظر کارشناسان، سازی صوتی و کدگذاری صوتی، اختصاصا ویژگیبرجسته
های یادگیری شنیداری در رادیو با توجه به سبک مورد نظر هستند که باید مورد توجه ویژگی
داری هایی در فراگیری شنیسازان قرار گیرند. در ضمن این تحقیق منجربه استخراج ویژگیبرنامه

کنندگی رادیو گیری است. در حوزه  تهیهدر چند حوزه  آموزشی رسانه رادیو قابل بهرهشد که 
ها در دو قسمت فرم و محتوا قابل تفکیک است. از لحاظ فرمی الگوها در محورهای عناصر مقوله

 اند.آن چه که مربوط به عنصرچهارگانه رادیو یعنی کالم، افکت، موسیقی و سکوت، قرار گرفته
عنوان پیشنهادی به صورت استفاده از جمالت کوتاه و متعدد، تفصیل در تفسیر،  7 ت درکالم اس
گویی در توصیف، تنوع در کلمات و عبارات همسان، تغییر در فرکانس صدا ، استفاده از خالصه

 .تأکیدات کالمی و استفاده از ریتم های نامحسوس مطرح شده است
گری یک صدا، ز از ازدحام صوتی، امکان گزینشقسمت پرهی 5در قسمت افکت، الگوها در  

ه سازی صوتی و استفاده از کدگذاری صوتی مطرح شداستفاده از جزئیات صوتی، استفاده از برجسته
است. در قسمت موسیقی و سکوت هر کدام یک الگو به ترتیب استفاده از موسیقی تحلیلی و 

است. همچنین در بخش محتوایی این زمانبندی مناسب در ارائه ی محتوای صوتی، مطرح شده 
نتایج، استفاده از تلویح در محتوای صوتی، استفاده ازطنز کالمی و تقویت حس مشارکت در شنونده 

 بندی، آورده شده است.الگوهای پیشنهادی با توجه به این دسته 3و3است.در پیشنهاد شده
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ر بخش نوشتار د تقسیم هستند. بعضی از الگوها در بخش متنی به دو بخش نوشتار و گفتار قابل 
عنوان پیشنهادی استفاده از جمالت کوتاه و متعدد، تنوع در کلمات و عبارات همسان، استفاده  چهار

عوامل ) بندی جمله و رعایت تأکیدات کالمی در نوشتارهای نامحسوس در متن و ترکیباز ریتم
)آهنگ،تأکید، درنگ(،  کالمی مطرح شده است و در بخش گفتار تأکیدات زبرزنجیری در متن(

گویی در توصیف و تقویت حس مشارکت در شنونده به عنوان تغییر در لحن و فرکانس صدا، خالصه
 الگوهایی  براساس سبک یادگیری شنیداری مطرح شده است.
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 منابع و مآخذ

 
-993: 311 شماره ،مجله جهاد ،«عالی آموزش در اطالعات فناوری از استفاده برنده پیش عوامل»(. 9316) مهتاب پورآتشی، 

11. 

 شالک. انتشارات: تهران ترجمۀ علی اسماعیلی و ندا نفیسی، ،یادگیری و مغز حافظه،(. 9311) دوناواکر تیلستون،

د ترجمۀ احم یادگیری(، هایهای مربوط به مغزو سبکهای آموزشی )برپایه پژوهشبهترین فعالیت(. 9313) دوناواکر تیلستون،
 .انتشارات زرباف: تهران شریفیان و همکاران،

 انتشارات :تهران ،بهورزی هایآموزشگاه مربیان آموزشی هایمهارت ارتقای دورۀ(. 9319) رضا یوسف چگینی،

 (.یونیسف) متحد ملل سازمان کودکان صندوق
 رفتارهای و هانگرش گیریشکل در مصرف الگوهای ایرسانه بازنمایی نقش»(. 9311) عرفان ناصری شیرزاد و سپهر، خوانچه

 .991-937 : 69شماره  ،ارتباطی هایپژوهش فصلنامه ،«مخاطبان مصرفی

 .913 – 993 :33 شماره ،مبین صحیفۀ مجلۀ ،«کریم قرآن آموزش در سامعه قوۀ نقش» (.9371) ابوالفضل منش،خوش

 رتباطیا وسایل و سایر تلویزیون فیلم، رادیو، روزنامه، نقش: ملی رشد و جمعیارتباط(. 9331) ابراهیمرشیدپور، 

 اجتماعی. تحقیقات و مطالعات موسسۀ: تهران ،اجتماعی تحوالت در

 .آگاه انتشارات :تهران ،آموزش و یادگیری شناسیروان: پرورشی شناسیروان(. 9373) اکبرعلی سیف،

 ،کودکان رادیویی هایداستان یادگیری در پسین و پیشین هایدهنده سازمان نقش .(9317) مهوش عارفی،

 ایران. اسالمی جمهوری صداوسیمای نامه دانشگاهتهران: پایان

 دانش. تولید ، تهران:های تحقیقتوصیفی جامع از روش(. 9316)وحید سعید نهایی  احمدی، علیرضا وعلی

 ،آن هایبرنامه مطلوب الگوی ارائۀ و ایران در آموزشی رادیوی ایجاد ضرورت .(9311) فرح سیدلر، زادهغنی

 ایران. اسالمی جمهوری صداوسیمای دانشگاه نامه انیپا تهران:

 صداوسیما، تحقیق مرکز علی جواهرساز، ترجمۀ ،ارتباطات مطالعۀ بر ایمقدمه(. 9377) جان فیسک، 

 اطالعات. انتشارات: تهران ، ترجمۀ باقر ساروخانی،جمعیارتباط وسایل شناسیجامعه(. 9317) ژان کازنو، 

 .صدا توسعه و تحقیق انتشارات: تهران ترجمۀ معصومه عصام، ،رادیو درک(. 9319) اندرو کرایسل، 

: تهران. روستایی توسعه در رادیو کارگیریبه هایچالش و هاامکان(. 9316) پیام روشنفکر عبدالحسین و کالنتری،

 اجتماعی. علوم انتشارات

 مرکز مجله. «بیرجندی پزشکی علوم دانشگاه پزشکی دانشجویان یادگیری هایسبک»(. 9317) همکاران و کلباسی 

 .91-96 :9 شماره ،پزشکی آموزش توسعۀ و مطالعات

 .9313دی  91 ، بازیابی اینترنتیVAK یادگیری. هایسبك(. 9313) بهناز زاده،مردان

 .طباطبایی عالمه دانشگاه انتشارات :تهران ،جمعیارتباط وسایل(. 9316) کاظم معتمدنژاد،

 رضوی. قدس آستان انتشارات: مشهد ،خواندن آموزش شناسیروان(. 9313) محمدعلی ناعمی،

 .رضوی قدس آستان انتشارات: مشهد ،شناسیروان و قرآن(. 9363) محمدعثمان نجاتی،

 ردفت انسانی، علوم مقاالت مجموعه: تهران. یادگیری با هاآن ارتباط و شناختی هایسبك(. 9313) داریوش نوروزی،

 .1-31ششم.
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 و دختر دانشجویان میان در یادگیری هایسبک و شخصیت عامل پنج بین ارتباط»(. 9311) مرتضی لطیفیان زهرا و هاشمی، 

 :91 شماره ،شناسی تربیتیمجلۀ مطالعات روان، «شیراز دانشگاه مهندسی فنی و انسانی علوم هایدانشکده پسر

993-19. 

 پژوهشگاه ،«فرهنگ و رسانه. ایران در آموزشی رادیوی کارکردهای و هاضرورت»(. 9313) فرح سیدلر، زادهغنی ویدا؛ همراز،
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