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Abstract: 

The present study is dedicated to the analysis of the content of children's 

digital radio educational literature and its audience. The method of the 

present research has a qualitative approach that Maktabi Fard (2014) has 

also confirmed it and stated that it seems that the qualitative approach in 

content analysis is very close to literary criticism as one of the common 

approaches in literary research. It has been shown that a major part of the 

content of educational literature in children's digital radio programs is 

dedicated to mentioning religious, revolutionary, social, etc. teachings. 

Findings showed that children's digital radio plays an important role in 

various aspects of children's educational literature. According to the results 

obtained for research questions, it should be considered that the realization 

of the educational goal depends to some extent on the understanding of the 

audience, so it is suggested that given the vastness of Iran and the cultural 

differences of children in each age group, Writers and programmers should 

prepare the necessary content taking into account the cultural differences in 

different provinces because the level of audience satisfaction is very 

different. Also, due to the greater access of the audience to cyberspace and 

the effect of parents' guidance in better understanding children from 

listening to children's radio's educational programs, it is suggested to writers 

and programmers that education be provided to parents through children's 

radio and schools so that they can produce radio programs. Appropriately 

use parenting programs as further assistance to influence the child and 

measure the effectiveness of parental guidance. 
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 2فرشته سپهر

 3زهره میرحسینی

 

 چکیده

 شناساای   تحلیل محتوای ادبیات تعلیمی رادیو دیجیتاااک دااودم و م ا   پژوهش حاضر به 

رویکاارد دیفاای   رویکردی دیفی داشتهاست چرا ده  روش تحقیق حاضراختصاص یافته است.  

هااای در تحلیل محتوا قرابت زیادی با نقد ادبی به عنوا  یکی از رویکردهای رایج در پژوهش

هااای ای از محتوای ادبیات تعلیمی در برنامهتحقیق حاضر نشا  داده ده سهم عمده  ادبی دارد.

 های دینی، انقالبی، اجتماعی و ... اختصاص یافته است.  رادیو دیجیتاک دودم به ذدر  موزه

های تحقیق نشا  داد ده رادیو دیجیتاک دودم به عنوا  یک رسانه مهم در ابعاااد م تلاا  یافته

ا توجه بااه نتااایج بااه دساات  مااده باارای سااوا ت دند. ب  ادبیات تعلیمی دوددا  نقش ایفا می

درم قق هاادآ  موزشاای تااا حاادی واب ااته بااه تح پژوهشی باید این امر را در نظر گرفت ده

با توجه به گ تردگی دشور ایرا  و تفاوت فرهنگی دوددا    گردید، لذا پیشنهاد  است م ا با   

ریزا  محتااوای  زر را بااا در نظاار داشااتن های سنی، نوی ااندگا  و برنامااهدر هر یک از گروه

تمندی م ا بااا  ساا ر رضااای  دهچرا  ؛  های م تل  تهیه نمایندتفاوت های فرهنگی در استا 

 ب یار متفاوت است.

 شناسیم ا     ،رادیو دیجیتاک دودم  ،ادبیات تعلیمی رسانه، کلید واژگان:
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 مسئله بیان و  مقدمه 1-1

ها قاارار دنیم دااه بااه اشااکاک م تلاا  مااورد هجمااه رسااانهای زناادگی ماایامروزه در جامعااه

ها در دنیااای امااروز موضااوعی اهمیت و تاثیر رسانه( و  344:  1395دارد)نوداریزی و ضیغمی،  

(. این در حالی است ده در جامعه فعلاای، دوددااا  بااه 115:  1389ناشناخته نی ت)اسماعیلی،  

خانواده بوده و پرداختن به م ائل  موزشی و تربیتی دوددااا  اهمیاات عنوا  یک ردن مهم در  

ب یاری از روانشناسا  و دانشمندا  (.1:  1390قابل توجهی دارد)ح ن لی و پیرصوفی املشی،  

ان ااا  هااای رشااد ترین دورهیکی از مهم یهای دودد بر این باورند ده ساکنیز  تعلیم و تربیت  

 ااور اساساای باار رشااد دااودم اثرگااذار  دهااد، بااهرخ می. بیشااتر  ن ااه در ایاان دورا  است 

دودم در تحت ساای ره تربیاات   .(26:  1397پور،    یجواد  ،یی قا  ،یع گر  یعل  ،یجیمل)است 

عالقااه مفاار  (.  19:  1397)فااا می،  دارد  قرار  هارسانه  اجتماع و  مدرسه،  چهارضلعی خانواده،

تر  نا  و نیز اهتمار متقابل مالکااا  و ها، با توجه به تاثیر پذیری سریع و عمیقدوددا  به رسانه

گذاری در تولیدات مربااو  بااه ساانین دااوددی و ای برای سرمایههای عظیم رسانهمدیرا  بنگاه

بشاار شااده   هایی برای والدین و دیگر عالقمندا  بااه سرنوشاات نوجوانی، موج  بروز نگرانی

 مدرسااه و  به خانواده ونیز  در عصرا العات    ت یترببه عبارتی،  (.  115:  1389است)اسماعیلی،  

 باااز ونوجوانااا  دوددااا  یدر زناادگ  را ایژهیاا و گاااهیها جارسااانه و شااوداجتماااع خااتم نمی

تربیاات   براباار  ها در جامعه دنونی رقیاا  گاارد  دلفتاای دررسانه(.  18:  1397)فا می،  انددرده

بااه عنااوا  معمااار ش صاایت دوددااا  مااا   و  دنناادخانواده و مدرسه و اجتماع خودنمااایی می

داشااتیم تحاات   دردیم و انتظارمی     را  فکر   ن ه ده ما  از  تردوددا  بیش  دنند.داری میمیدا 

در   دوددااا امروزه برای تربیاات  از سوی دیگر،    .(19)هما :  اندای قرارگرفتهتربیت رسانه  تاثیر

دانااش و   اگاار  .وجااود داردهااای فااراوا   عرصه  موزش و رسانه مشااکالت و گرفتاری  هر دو

به خوبی ایفا نکننااد   را  ها هم نقش خودرسانه  و  مدارس  موزش داده نشود  مهارت درستی در

  برند.ای نمیتربیت درست بهره از ای شونددرگیر فضای رسانه  خود  دوددا  و

همااراز، )نی دارد  ااو ای استفاده از رادیو برای  موزش، در جها  سابقهها، در میا  انواع رسانه

ای دارد. رسااانهای   موزش غیررسمی، جایگاااه ویااژه  بعد  ازو به ویژه  (  1393زاده سیدلر،    غنی

بشااری بااوده، ه  داردرد  موزشی    تقریباً مقار  با ورودش بااه جامعاا   ههم و  رادیو ده سابق

تی بیشتری برای انتقاک مفاهیم تعلیمی و  موزشی خود نیازمند است م العاهای  امروزه به زمینه

در امر  موزش را با توجه به گ ترش علاام و پرادناادگی ها  تأثیر رسانه(.52:  1386معتمدنژاد،  )

توا  نادیااده گرفاات؛ امااا هم نااا  هنگااار بحاا  م ا با ، نمیهای  جمعیت و نیازها و سلیقه

نکته بعد از انت اب محتوای مناس  انت اب دقیق ترین  ، مهمدر  موزشها  داردرد رسانه  هدربار

 .  رسانه و شیوه  موزش است 

هااای ای، به ویژه در رادیوها و تلویزیو سازما  صداوسیما برای مقابله با »تهدید« رقیبا  رسانه

 بیگانااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااه
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م تلاا  هااای ها و داناکفارسی زبا  ده بااه سااادگی در دسااترس م ا بااا  ه ااتند، ای ااتگاه

 رادیاااااااااااااااااااااااااااااااااااویی و تلویزیاااااااااااااااااااااااااااااااااااونی

  ااور  دهد در ایاارا  بااهشده نشا  می  نتایج تحقیقات انجاراندازی درده است. علیرغم   ،  راه

باارداری  مااوزش رساامی و غیررساامی بهره  ه موزشی رادیو در دو حااوزهای  جدی از ظرفیت 

باید متناساا   رادیو و نیازهای  موزشی دشور،های  وه بر    با توجه به ویژگیالنشده است. ع

 همااراز، غناای)سازی استفاده شااود  شده در برنامه  تعری های  م ا  ، از شیوههای  با ویژگی

دنندگا  رادیو در ایرا  در عدر وجود الگوی مش ص برای تهیه،  هم نین(؛  1393زاده سیدلر،  

ری های تجرباای و دوها را تنها متکی به حدس و گما  و تش یصهای  موزشی،   انتقاک پیار

گذارا  با توجه به این م ااائل، سیاساات های  موزشی ساخته است.  از مبانی علمی تولید برنامه

رادیو تصمیم گرفتند ده نقش مؤثری در حل مشکالت تعلیمی جامعه خصوصااا دوددااا  ایفااا 

دوددا  تأسیس شااد و   و سرگرمی   موزشرادیو دیجیتاک دودم با هدآ  نمایند. بدین منظور،  

برای برقااراری و حفااا تعااامالت   دوددا دمک به  به منظور    از راهبردهاای  مجموعه  به عنوا 

 یها و اصو  نقااش فرهنگاا یتحو ت و دگرگون نیا یبررساما . نمایدعمل میمثبت با دیگرا  

و   یفید   لیو تحل  هی. بلکه تجز ت یها قابل انجار نبرنامه  یهای دمیریگ با اندازهدیجیتاک    و یراد

این موضوع سؤا ت متعددی در ذهن متبااادر . لبدمی  هابرنامه  یو محتوا  گفتارهادر  را    یقیدق

نماید ده بای تی پاسخ مناسبی برای    یافت. به عنوا  نمونه سیاستگذاری رادیااو دیجیتاااک می

ریزا  و برنامااهچگونااه اساات  تااا چااه اناادازه،  ها  دودم در راسااتای تولیااد محتااوای برنامااه

شاانوند و دوددا  به عنوا  م ا با  هاادآ رادیااو را میرادیو از دری ه ذهن  این    سازا برنامه

 یااا در رادیااو دیجیتاااک نیااز دننااد   ها و تکرار    از    اسااتفاده میجهت تهیه محتوای برنامه

شود و در    اصااوک محتوای ادبیات تعلیمی برای دوددا  به صورتی اصولی و علمی انجار می

 لیاا سااعی شااده اساات بااه تحلمقاله حاضر،  در  شود  بدین منظور  ناسی رعایت میم ا   ش

پرداخته شااود. بنااابر  ن ااه   شناسی   دودم و م ا     تاکیجید  و یراد  مییتعل  اتیمحتوای ادب

پ ش شااده از رادیااو ی  هانقش ادبیات تعلیمی در برنامهاست ده    اینسؤاک پژوهش  بیا  شد،  

 یجمهااور  یصدایی  و یم تل  راد  یها تگاهیدر ا  1399-1400های   ی ساک  دودم دیجیتاک  

-1400های  اای ساااک دااودم از رادیااو دیجیتاااک هایی برنامهی چی ت  به عبارتی، چه اسالم

ی پ ش شده اساات  م ا اا  اسالم  یجمهور  یصدایی  و یم تل  راد  یها تگاهیدر ا  1399

چه افرادی ه تند و از نظر اهداآ، مفاهیم و تکرار پ ااش برنامااه چااه محتااوایی   هابرنامهاین  

 دارند 
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 تحقیق آماری  جامعه 1-2

های رادیااو انددارا  برنامااهریزا  و دساات برنامااهدر ب ااش مصاااحبه،  جامعه  ماری پااژوهش  

سااابقه ساااک    20باشند ده ویژگی مشترم تمار این افراد دارا بود  باایش از  دیجیتاک دودم می

 دار مرتبط در این زمینه است.

 شوندگان: اطالعات مصاحبه1 -3جدول 

 عنوان پست سابقه کار تحصیالت ردیف

 ندهیگو ریز و برنامه 43 دارشناسی 1

 ، نوی ندهدننده هیتهریز،  برنامه 23 دارشناسی ارشد 2

 نوی نده 15 دارشناسی ارشد 3

 12 دارشناسی ارشد 4
دااانو    یمرباا   ،و یدارشناس برنامه دودم رادریز،  برنامه

 دوددا  و نوجوانا   یپرورش فکر

 ریز و دارشناس روانشناس برنامه دودم برنامه 25 ددترا 5

 ریز و دارشناس روانشناس برنامه دودم برنامه 8 ددترا 6

 

های رادیویی م تص دوددااا  های رادیو دیجیتاک، برنامهدر ب ش برنامهجامعه  ماری پژوهش  

های رادیااو دیجیتاااک دااودم قاباال از شاابکه  1400و نوجوانا  در رادیو دیجیتاک دااه در ساااک

برنامااه پ ااش شااده  4644عنوا  برنامه دودم بااا مجمااوع تعااداد   36دریافت است. به تعداد  

تولیااد ده بر اساس   باشد موزشی می  برنامه دودم   از نوع  هااین برنامه  سبک تولیداتباشد.  می

های گروه ساانی »الاا «، »ب« و »ر« در ایاان دسااته از برنامه،  های سنیبرنامه متناس  با گروه

بااه عنااوا  جامعااه  ماااری انت اااب   1از  رشیو سامانه صدای جمهوری اسالمی ایاارا   هابرنامه

 . گردید

ق مت از برنامه پ ش شده بااه گااروه ساانی   2695عنوا  برنامه دودم و    9از این میا  تعداد  

ق مت از برنامه پ ش شده به گروه سنی »ب«،   1722عنوا  برنامه دودم با    23»ال «، تعداد  

ق اامت از برنامااه پ ااش شااده بااه گااروه ساانی »ر«   227عنوا  برنامه دااودم بااا    4و تعداد  

 اختصاص یافته است. 

 3دااودم از    30شناسی( شامل  امعه  ماری تحقیق در ب ش دمی تحقیق )پرسشنامه م ا   ج

 گروه سنی »ال «، »ب« و »ر« به ن بت م اوی بودند. 

 تحقیق آماری  نمونه 1-3

هایی گیری از اهمیت زیادی برخوردار است می توا  به شیوهتعیین میزا  نمونه و روش نمونه

 اشاره داشت.    و...  مانند تصادفی ساده، سی تماتیک

 
1 http://kids.iranseda.ir 
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 نمونه آماری در بخش مصاحبه 1-3-1

در ب ش مصاحبه به روش هدفمند گلوله برفاای انجااار شااد دااه پااس از   تحقیقنمونه  ماری  

ها نفر از خبرگا  اشباع نظری حاصل گردید ولی به دلیل ا مینا  از جامعیت داده  4مصاحبه با  

 نفر دیگر نیز مصاحبه انجار شد. 2با  

 هابرنامه نمونه آماری در 1-3-2

صااورت   ای بقااهتصااادفی  بااه شاایوه    های رادیو دیجیتاکدر ب ش برنامه  تحقیقنمونه  ماری  

خبرگااا  و  نظاار پ ش شده به صورت هدفمند باهای  از میا  برنامهبه عبارت دیگر،    پذیرفت.

اند، تعیااین ده حداقل شش ماه پ ش شااده های رادیو دیجیتاک دودم برنامهتأیید استاد راهنما،  

 گردید. 

شود ده با احت اااب روز در هر ماه پ ش می  24روز در هفته،    6به صورت میانگین هر برنامه  

 144هایی ده حااداقل پ ش شده است. بدین صورت برنامه  144ماه از هر برنامه    6بازه زمانی  

برنامه   8گیرد ده نتیجه    انت اب  میق مت    پ ش شده است در نمونه  ماری تحقیق قرار  

 باشد:، م ابق جدوک ذیل میبرنامه 8بود. شرح این 

ها به تفکیک گروه سنی و به ترتیب تعداد برنامههه پخههش : نمونه آماری برنامه2  -3جدول  

 شده

 

 

 شدهتعداد برنامه پخش  عنوان برنامه مخاطب )گروه سنی( ردیف

 1122 قاصدم  ال  1

 1115 ش  ب یر دوچولو  ال  2

 258 هادان تنی ب 3

 236 دانید یا می ال  4

 226 یک قصه یک مثل ب 5

 175  ی قصه قصه ر 6

 158 پرسش های  سمانی ب 7

 144 ماجراهای فیل و مورچه ب 8

  

ماه )یک ساااک( بااه صااورت   12برنامه منت  ، یک برنامه از هر ماه در  ی    8برای هر یک از  

برنامااه   8ق مت )حاصلضاارب تعااداد    96. بنابراین تعداد  به عنوا  نمونه انت اب شدتصادفی  

 تعیااینبه عنااوا  نمونااه های منت   ماه( به صورت تصادفی ساده از برنامه 12نمونه در تعداد 

 د. شدن
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 در جدوک زیر  مده است.   برنامه ت یاز نظر هو   ییو یراد  یهابرنامهنمونه  ماری ات مش ص

 های رادیویی از نظر هویت برنامه: مشخصات برنامه3 -3جدول 

 ردیف

عنهههههوان 

برنامهههههه 

 رادیویی

شهههههبکه 

 رادیویی

آرم 

 رادیو
 نوع فرستنده

فرکانس  با  موج  طول 

 پخش

 برنامهنحوه پخش 

تعداد روز 

پخههش در 

 هفته

مدت 

 زمان

 قاصدم  1
رادیااااااو 

  سالمت 
FM   روز 7 2مگاهرتز 102ردی 

15 

 قهیدق

2 
شاا  ب یاار 

 دوچولو 
 رادیو ایرا 

 
FM   روز 7 مگاهرتز 90ردی 

10 

 قهیدق

 هادان تنی 3

صااااادای 

داااااودم 

)ایاااااارا  

 صدا(
 

http://kids.iranseda.ir//detailsprogram 7 روز 
7 

 دقیقه

 دانید یا می 4

رادیااااااو 

صااااادای 

   شنا

FM   روز 7 مگاهرتز 98.9ردی 
0-2 

 دقیقه

5 
قصااه  کیاا 

 مثل کی

صااااادای 

داااااودم 

)ایاااااارا  

 صدا(
 

http://kids.iranseda.ir//detailsprogram 7 روز 
7 

 دقیقه

6 
 ی قصااااه 

 قصه

صااااادای 

داااااودم 

)ایاااااارا  

 صدا(
 

http://kids.iranseda.ir//detailsprogram 7 روز 
15 

 دقیقه

7 
پرسش های 

  سمانی

صااااادای 

داااااودم 

)ایاااااارا  

 صدا(
 

http://kids.iranseda.ir//detailsprogram 7 روز 
15 

 دقیقه

 
2 MHz 
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عنهههههوان  ردیف

برنامهههههه 

 رادیویی

شهههههبکه 

 رادیویی

آرم 

 رادیو
فرکانس  نوع فرستنده با  موج  طول 

 پخش
 برنامهنحوه پخش 

8 

ماجراهاااای 

فیااااااال و 

 مورچه

رادیااااااو 

  ورزش
FM   مگاهرتز 92ردی  

3 

 دقیقه

 

 نمونه آماری در بخش پرسشنامه 1-3-3

 3دااودم از    30شناسی( شااامل  نمونه  ماری تحقیق در ب ش دمی تحقیق )پرسشنامه م ا   

غیراحتمااالی   گیرینمونااهگروه سنی »ال «، »ب« و »ر« به ن بت م اوی بودند ده به صورت  

این تعداد مش ص و محقق بااه منظااور تکمیاال پرسشاانامه محقااق   در دسترس)به دلیل درونا(

ه صورت تلفنی نظر  دودم را با دمک والدین وی در خصوص ( ب4-3ساخته م ابق جدوک )

برنامه دودم متناس  با گروه سنی دودم اخذ نمود. شر  اساساای انت اااب دوددااا  شاانید  

 مداور برنامه مورد نظر به مدت شش ماه در نظر گرفته شد.

 تحقیق  هاییافته 1-4

دو دسته واحد تحقیااق و واحااد   های رادیو دیجیتاک دودم دری برنامهواحدهای تحلیل محتوا

دودم به عنوا  یااک واحااد   تاکیجید  و یهر برنامه راد  قیقواحدهای تحبندی گردید.  دسته  ثبت 

های حاصل از مصاحبه بااا خبرگااا ( بااه )مقوله  واحد ثبت در نظر گرفته شده است ده    م تقل

هااای م اارح در خصوصاایات و ویژگی گردد. به عبارت دیگر،تفکیک در هر برنامه بررسی می

شود. بدین منظور جهت شااناخت مقااو ت سنجش می های مورد نظرهر برنامه برح   مقوله

ها مااورد در ابتدا نتایج حاصل از ددگذاری سؤا ت مصاحبه ارائه شده است. و ساا س برنامااه

 بررسی قرار گرفته است.

  مخاطبان نظر از  برنامه  هدف به دستیابی میزان هاییافته تحلیل 1-5

 ر برنامااهد یموضوعات مورد بررس و هدآبا توجه به  برنامه ت یاز نظر هو  ییو یراد  یهابرنامه

دنناادگا  برنامااه از تولیااد گردد. بنابراین به منظور شناسایی میزا  تحقق اهااداآ تهیهتعیین می

»تااا دودم در زما  مصاحبه با م ا با  این سؤاک م رح گردیااد دااه   دیجیتاک  های رادیو برنامه

 دودم به اهداآ تولید خود دست یافته است « دیجیتاک های رادیو چه میزا  برنامه

های رادیویی منت   م ابق نمونه  ماری تحقیق، شناسایی ها در برنامهابتدا اهداآ تولید برنامه

ها معرفی شده است. پس از تحلیاال محتااوای گردید. این اهداآ از سوی تولیددنندگا  برنامه

ها، محقق اهداآ هر برنامه را برای والدین دوددا  )به تفکیک گااروه ساانی دااودم( بااه نامهبر

تف یر بیا  نموده و از والدین درخواست درده است ده در زما  شاارح هاار یااک از سااؤا ت 

پرسشنامه برای دودم خود، اهداآ هر برنامه را متناس  با گروه سنی م ا   برنامه، ماادنظر 

 قرار دهند. 

http://kids.iranseda.ir/searchbytagbyno/?VALID=TRUE&tag=b324a%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%88%20%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4a%D9%85%D9%86%D8%A8%D8%B9(%D8%A7%D8%B3%D9%85%20%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%20%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%D9%83%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87)
http://kids.iranseda.ir/searchbytagbyno/?VALID=TRUE&tag=b324a%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%88%20%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4a%D9%85%D9%86%D8%A8%D8%B9(%D8%A7%D8%B3%D9%85%20%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%20%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%D9%83%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87)
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های مورد بررسههی در رادیودیتیتههال کههودر در گههروه سههنی : اهداف برنامه1  -4جدول  

 »الف«

 هدف برنامه عنوان برنامه

 شیو نما  ت یدوددا  در قال  روا  یبرا  ییگو قصه قاصدم 

 ش  ب یر دوچولو 
روحیه دوددا  و ی متناس  با  اخالقی و اسالم  یها موزهگویی در جهت  قصه

 گویی برای دوددا  و والدینترویج فرهنگ قصه

 دوددانهزبا  ایجاد سؤاک در ذهن به  دانید یا می

 

 های مورد بررسی در رادیودیتیتال کودر در گروه سنی »ب« : اهداف برنامه2 -4جدول 

 هدف برنامه عنوان برنامه

 دوددانهبه زبا     علمی یها موزهبیا    هادان تنی

 روایت داستانی به  ب المثلهاها، داستا  و ریشه ضرالمثلبیا  ضرب مثل  کیقصه  کی

 های دینی به شیوه شعر و گفتما  و داستا  همراه با موسیقی موزبیا    پرسش های  سمانی

 پرورش و ترویج ورزش در دوددا  و نیازهای دوددا  در این زمینه ماجراهای فیل و مورچه

 

 های مورد بررسی در رادیودیتیتال کودر در گروه سنی »ج«: اهداف برنامه3 -4جدول 

 هدف برنامه عنوان برنامه رادیویی

 ساده و روا  یبا زبانو داستا   های اخالقی، اجتماعی و ... به شیوه  بیا   موز  ی قصه قصه

 

ا العات مرتبط از نظر دوددا  با گروه سنی »الاا «، »ب« و »ر« دریافاات گردیااده اساات. در 

های توصیفی شامل دمینه، بیشینه، میانگین و انحراآ معیار برای هاار یااک جدوک زیر شاخص

 است.  های پژوهش مش ص از مقوله

 

د بررسی در رادیو دیتیتههال کههودر در گههروه های مور: نظر مخاطبان برنامه4  -4جدول  

 سنی »الف«

 میانگین بیشینه دمینه هامقوله
درصااااااد 

 میانگین

مااورد قبااوک میاازا   درصد  

 دستیابی به هدآ

انحراآ 

 معیار

 0.42 %96 10.74 4.80 5 4محتااااوای   -1
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 میانگین بیشینه دمینه هامقوله

درصااااااد 

 میانگین

مااورد قبااوک میاازا   درصد  

 دستیابی به هدآ

انحراآ 

 معیار

بااا گااروه   برنامه

سااانی داااودم 

 ت ابق دارد 

ساااااا ر   -2

دانااش دوددااا  

افاازایش یافتااه 

 است 

4 5 4.90 10.96 98% 0.32 

رفتارهاااای   -3

م لااااااااوب 

خااااانوادگی و 

اجتماااااعی در 

افزایش  دوددا  

 یافته است 

3 5 4.10 9.17 82% 0.99 

خااااااال    -4

 موزشاااااااای 

ماادارس باارای 

پر شده  دوددا  

 است 

4 5 4.80 10.74 96% 0.42 

برناماااه در   -5

افااازایش درم 

والااااااادین و 

دنیای  از  مربیا  

دودداااااااا  و 

پیاماااادهای    

نقااش مااؤثری 

 داشته است 

3 5 4.40 9.84 88% 0.70 

قااااادرت   -6

ت یاااااااال و 

ناااااو وری در 

افزایش  دوددا  

3 5 4.30 9.62 86% 0.82 
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 میانگین بیشینه دمینه هامقوله
درصااااااد 

 میانگین

مااورد قبااوک میاازا   درصد  

 دستیابی به هدآ

انحراآ 

 معیار

 یافته است 

داااودم از   -7

شاانید  برنامااه 

اح اااااااااس 

جویی از لاااذت

شااااااانید  و 

 یادگیری دارد 

3 5 4.40 9.84 88% 0.70 

برنامه   -8 دالر 

 واضر است   
3 5 4.30 9.62 86% 0.82 

گفتااااار و   -9

بیااا  در شاایوه 

برناماااه رساااا 

 است 

3 5 4.40 9.84 88% 0.84 

ه  -10

دآ و نتیجااااه 

گیری از    بااه 

صااااراحت در 

برناماااه بیاااا  

 شود می

3 5 4.30 9.62 86% 0.82 

 0.69 %89 100 4.47 5 3.3 دل

 

گردد، میانگین تمار سااوا ت پرسشاانامه باایش از حااد همان ور ده در جدوک فوق مالحظه می

(، ایاان نتیجااه حاصاال 4/ 47با توجه به میانگین با ی تمااامی سااؤا ت)( است و  2/ 5متوسط )

های رادیو دیجیتاک دودم در س ر شود ده رضایت م ا با  در گروه سنی »ال « از برنامهمی

 درصد( قرار دارد.  89ب یار با یی )

گروه سنی »الاا «   و م ا با   زا یراهداآ برنامه از نظر برنامه  یقیت بهم نین نمودار مقای ه  

ریاازا  و در ادامه  مده است. این نمودار بیانگر میزا  دستیابی به اهداآ برنامااه از نظاار برنامااه

 های مورد نظر است. م ا با  برنامه
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در گههروه سههنی   و مخاطبان  زانی راهداف برنامه از نظر برنامه  یق یتطب: مقایسه  1  -4نمودار  

 »الف«

 

های مورد بررسی در رادیو دیتیتههال کههودر در گههروه : نظر مخاطبان برنامه5  -4جدول  

 سنی »ب«

 میانگین بیشینه دمینه هامقوله
درصااااد 

 میانگین

مااورد قبااوک میاازا   درصد  

 دستیابی به هدآ

انحراآ 

 معیار

محتاااوای   -1

با گااروه   برنامه

ساانی دااودم 

 ت ابق دارد 

3 5 4.60 10.57 92% 0.70 

سااااا ر   -2

دانش دوددااا  

افاازایش یافتااه 

 است 

3 5 4.60 10.57 92% 0.70 

100%

83%

83%

50%

33%

33%

100%

83%

83%

67%

96%

98%

82%

96%

88%

86%

88%

86%

88%

86%

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

… ابق با گروه سنی دودم تمحتوای برنامه-1

 س ر دانش دوددا  افزایش یافته است-2

…رفتارهای م لوب خانوادگی و اجتماعی -3

…خال   موزشی مدارس برای دوددا  پر -4

…  از برنامه در افزایش درم والدین و مربیا-5

…قدرت ت یل و نو وری در دوددا  -6

…دودم از شنید  برنامه اح اس -7

دالر برنامه واضر است  -8

 گفتار و شیوه بیا  در برنامه رسا است-9

…هدآ و نتیجه گیری از    به صراحت-10

«ال »گروه سنی 

«ال »درصد رضایت گروه سنی  ریزا درصد مورد انتظار برنامه
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 میانگین بیشینه دمینه هامقوله
درصااااد 

 میانگین

مااورد قبااوک میاازا   درصد  

 دستیابی به هدآ

انحراآ 

 معیار

رفتارهااای   -3

م لاااااااوب 

خاااانوادگی و 

اجتمااااعی در 

دوددااااااااا  

افاازایش یافتااه 

 است 

3 4 3.80 8.74 76% 0.42 

خاااااال    -4

 موزشااااااای 

باارای  مدارس 

دودداااا  پااار 

 شده است 

4 5 4.80 11.03 96% 0.42 

برنامااه در   -5

افاازایش درم 

والاااااادین و 

مربیااااااا  از 

دنیای دوددااا  

و پیامدهای    

نقااش مااؤثری 

 داشته است 

3 5 4.30 9.89 86% 0.67 

قاااادرت   -6

ت یااااااال و 

نااااو وری در 

دوددااااااااا  

افاازایش یافتااه 

 است 

2 5 4.10 9.43 82% 1.10 

دااودم از   -7

برنامااه  شنید  

اح ااااااااس 

جویی از لااذت

3 5 4.50 10.34 90% 0.71 
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 میانگین بیشینه دمینه هامقوله

درصااااد 

 میانگین

مااورد قبااوک میاازا   درصد  

 دستیابی به هدآ

انحراآ 

 معیار

شاااااانید  و 

 یادگیری دارد 

دااااااالر   -8

برنامااه واضاار 

 است   

3 5 4.00 9.20 80% 0.94 

گفتاااار و   -9

شاایوه بیااا  در 

برناماااه رساااا 

 است 

3 5 4.10 9.43 82% 0.99 

ه  -10

دآ و نتیجاااه 

گیری از    به 

صاااراحت در 

برناماااه بیاااا  

 شود می

4 5 4.70 10.80 94% 0.48 

 0.71 %87 10 4.35 4.90 3.10 دل

( 2/ 5گردد، میانگین تمار سااوا ت پرسشاانامه باایش از حااد متوسااط )همان ور ده مالحظه می

شود ده رضایت (، این نتیجه حاصل می4/ 35است و با توجه به میانگین با ی تمامی سؤا ت)

 87های رادیو دیجیتاک دااودم در ساا ر ب اایار بااا یی )برنامهم ا با  در گروه سنی »ب« از  

 درصد( قرار دارد.

گروه سنی »الاا «   و م ا با   زا یراهداآ برنامه از نظر برنامه  یقیت بهم نین نمودار مقای ه  

ریاازا  و در ادامه  مده است. این نمودار بیانگر میزا  دستیابی به اهداآ برنامااه از نظاار برنامااه

 های مورد نظر است. م ا با  برنامه
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در گههروه سههنی   و مخاطبان  زانی راهداف برنامه از نظر برنامه  یق یتطب: مقایسه  2  -4نمودار  

 »ب«

 

های مورد بررسی در رادیو دیتیتههال کههودر در گههروه : نظر مخاطبان برنامه6  -4جدول  

 سنی »ج«

 میانگین بیشینه دمینه هامقوله
درصااد 

 میانگین

میزا  درصد  

مااورد قبااوک 

دسااتیابی بااه 

 هدآ

انحراآ 

 معیار

محتاااوای   -1

با گااروه   برنامه

دااودم ساانی 

 ت ابق دارد 

4 5 4.70 10.38 94% 0.48 

سااااا ر   -2

دانش دوددااا  
4 5 4.70 10.38 94% 0.48 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

…با گروه سنی دودممحتوای برنامه-1

ت س ر دانش دوددا  افزایش یافته اس-2

…رفتارهای م لوب خانوادگی و -3

…ر خال   موزشی مدارس برای دوددا  پ-4

…برنامه در افزایش درم والدین و -5

…قدرت ت یل و نو وری در دوددا  -6

…دودم از شنید  برنامه اح اس -7

دالر برنامه واضر است  -8

ت گفتار و شیوه بیا  در برنامه رسا اس-9

…هدآ و نتیجه گیری از    به -10

«ب»گروه سنی 

«ب»درصد رضایت گروه سنی  ریزا درصد مورد انتظار برنامه
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 میانگین بیشینه دمینه هامقوله
درصااد 

 میانگین

میزا  درصد  

مااورد قبااوک 

دسااتیابی بااه 

 هدآ

انحراآ 

 معیار

افاازایش یافتااه 

 است 

رفتارهااای   -3

م لاااااااوب 

خاااانوادگی و 

اجتمااااعی در 

دوددااااااااا  

افاازایش یافتااه 

 است 

3 4 3.80 8.39 76% 0.42 

خاااااال    -4

 موزشااااااای 

باارای  مدارس 

دودداااا  پااار 

 شده است 

4 5 4.70 10.38 94% 0.48 

برنامااه در   -5

افاازایش درم 

والاااااادین و 

مربیااااااا  از 

دنیای دوددااا  

و پیامدهای    

نقااش مااؤثری 

 داشته است 

4 5 4.60 10.15 92% 0.52 

قاااادرت   -6

ت یااااااال و 

نااااو وری در 

دوددااااااااا  

افاازایش یافتااه 

 است 

4 5 4.60 10.15 92% 0.52 



 

825 

ماهنامه علمی )مقاله علمی 
 _

پژوهشی( جامعه شناسی سیاسی ایران، سال پنجم،شماره اول)پیاپی 
17

(بهار
1401

 
 میانگین بیشینه دمینه هامقوله

درصااد 

 میانگین

میزا  درصد  

مااورد قبااوک 

دسااتیابی بااه 

 هدآ

انحراآ 

 معیار

دااودم از   -7

برنامااه  شنید  

اح ااااااااس 

جویی از لااذت

شاااااانید  و 

 یادگیری دارد 

3 5 4.50 9.93 90% 0.71 

دااااااالر   -8

برنامااه واضاار 

 است   

3 5 4.60 10.15 92% 0.70 

گفتاااار و   -9

شاایوه بیااا  در 

برناماااه رساااا 

 است 

3 5 4.50 9.93 90% 0.71 

ه  -10

دآ و نتیجاااه 

گیری از    به 

صاااراحت در 

برناماااه بیاااا  

 شود می

4 5 4.60 10.15 92% 0.52 

 0.55 %91 10 4.53 4.90 3.60 دل

 

( 2/ 5گردد، میانگین تمار سااوا ت پرسشاانامه باایش از حااد متوسااط )مالحظه میهمان ور ده  

شود ده رضایت (، این نتیجه حاصل می4/ 53است و با توجه به میانگین با ی تمامی سؤا ت)

 91های رادیو دیجیتاک دااودم در ساا ر ب اایار بااا یی )م ا با  در گروه سنی »ر« از برنامه

 درصد( قرار دارد.

گروه سنی »الاا «   و م ا با   زا یراهداآ برنامه از نظر برنامه  یقیت بهم نین نمودار مقای ه  

ریاازا  و در ادامه  مده است. این نمودار بیانگر میزا  دستیابی به اهداآ برنامااه از نظاار برنامااه

 های مورد نظر است. م ا با  برنامه



  

826 

ب 
اط

مخ
 و 

ک
ود

 ک
ال

جیت
 دی

یو
راد

ی 
لیم

 تع
ت

دبیا
ی ا

توا
مح

ل 
حلی

ت
آن

ی 
اس

شن
 

 
 

 
در گههروه سههنی   و مخاطبان  زانی راهداف برنامه از نظر برنامه  یق یتطبایسه  : مق 3  -4نمودار  

 »ج«

 

 

 

های مورد بررسی در رادیو دیتیتههال کههودر در تمههامی : نظر مخاطبان برنامه7  -4جدول  

 های سنیگروه

 میانگین بیشینه دمینه هامقوله
درصاااد 

 میانگین

میاازا  درصااد 

قباااوک ماااورد 

دسااتیابی باااه 

 هدآ

انحراآ 

 معیار

محتاااوای   -1

با گااروه   برنامه

ساانی دااودم 

 ت ابق دارد 

3 5 4.70 10.56 94% 0.53 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

…ابق با گروه سنی دودم ت محتوای برنامه-1

س ر دانش دوددا  افزایش یافته است -2

…ر رفتارهای م لوب خانوادگی و اجتماعی د-3

…خال   موزشی مدارس برای دوددا  پر -4

…ز برنامه در افزایش درم والدین و مربیا  ا-5

…قدرت ت یل و نو وری در دوددا  افزایش-6

…ی دودم از شنید  برنامه اح اس لذت  جوی-7

دالر برنامه واضر است  -8

گفتار و شیوه بیا  در برنامه رسا است -9

…ر هدآ و نتیجه گیری از    به صراحت د-10

«ر»گروه سنی 

«ر»درصد رضایت گروه سنی  ریزا درصد مورد انتظار برنامه
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 میانگین بیشینه دمینه هامقوله

درصاااد 

 میانگین

میاازا  درصااد 

قباااوک ماااورد 

دسااتیابی باااه 

 هدآ

انحراآ 

 معیار

سااااا ر   -2

دانش دوددااا  

افاازایش یافتااه 

 است 

3 5 4.73 10.64 95% 0.52 

رفتارهااای   -3

م لاااااااوب 

خاااانوادگی و 

اجتمااااعی در 

دوددااااااااا  

افاازایش یافتااه 

 است 

3 5 3.90 8.76 78% 0.66 

خاااااال    -4

 موزشااااااای 

باارای  مدارس 

دودداااا  پااار 

 شده است 

4 5 4.77 10.71 95% 0.43 

برنامااه در   -5

افاازایش درم 

والاااااادین و 

مربیااااااا  از 

دنیای دوددااا  

و پیامدهای    

نقااش مااؤثری 

 داشته است 

3 5 4.43 9.96 89% 0.63 

قاااادرت   -6

ت یااااااال و 

نااااو وری در 

دوددااااااااا  

2 5 4.33 9.74 87% 0.84 
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 میانگین بیشینه دمینه هامقوله
درصاااد 

 میانگین

میاازا  درصااد 

قباااوک ماااورد 

دسااتیابی باااه 

 هدآ

انحراآ 

 معیار

افاازایش یافتااه 

 است 

دااودم از   -7

برنامااه  شنید  

اح ااااااااس 

جویی از لااذت

شاااااانید  و 

 یادگیری دارد 

3 5 4.47 10.04 89% 0.68 

دااااااالر   -8

برنامااه واضاار 

 است   

3 5 4.30 9.66 86% 0.84 

گفتاااار و   -9

شاایوه بیااا  در 

برناماااه رساااا 

 است 

3 5 4.33 9.74 87% 0.84 

ه  -10

دآ و نتیجاااه 

گیری از    به 

صاااراحت در 

برناماااه بیاااا  

 شود می

3 5 4.53 10.19 91% 0.63 

 0.66 %89 10 4.45 5 3 دل

( 2/ 5گردد، میانگین تمار سااوا ت پرسشاانامه باایش از حااد متوسااط )همان ور ده مالحظه می

شود ده رضایت (، این نتیجه حاصل می4/ 45است و با توجه به میانگین با ی تمامی سؤا ت)

 درصد( قرار دارد. 89دیجیتاک دودم در س ر ب یار با یی )های رادیو  م ا با  از برنامه
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 و مخاطبههان زانری نظر برنامه تطبیقی اهداف و سطح دستیابی به آن از  سهی مقا:  8  -4جدول  

 کودر تالیتی د  وی در راد یمورد بررس  هایبرنامه

 هامقوله

درصاااد ماااورد 

 انتظار

 ریزا برنامه

درصااااااااد 

رضاااااااایت 

 م ا با 

رضااایت  درصد 

گاااروه سااانی 

 »ال «

درصااد 

رضایت 

گاااروه 

ساااانی 

 »ب«

درصااااااااد 

گروه  رضایت 

 سنی »ر«

1- 

محتااااوای 

بااا  برنامااه

گروه ساانی 

دااااااودم 

ت ااااااابق 

 دارد 

100% 94% 96% 92% 94% 

س ر      -2

دانااااااش 

دودداااااا  

افااااازایش 

 یافته است 

83% 95% 98% 92% 94% 

3- 

رفتارهاااای 

م لااااوب 

خااانوادگی 

اجتماعی  و 

دوددا   در 

افااااازایش 

 یافته است 

83% 78% 82% 76% 76% 

خاااال   -4

 موزشاااای 

ماااادارس 

بااااااارای 

50% 95% 96% 96% 94% 
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 هامقوله

درصاااد ماااورد 

 انتظار

 ریزا برنامه

درصااااااااد 

رضاااااااایت 

 م ا با 

رضااایت  درصد 

گاااروه سااانی 

 »ال «

درصااد 

رضایت 

گاااروه 

ساااانی 

 »ب«

درصااااااااد 

گروه  رضایت 

 سنی »ر«

پاار  دوددا  

 شده است 

برناماااه  -5

در افاازایش 

درم 

والااادین و 

مربیاااا  از 

دنیااااااای 

دوددااا  و 

پیامااادهای 

   نقااااش 

ماااااؤثری 

داشااااااته 

 است 

33% 89% 88% 86% 92% 

قاادرت  -6

ت یاااال و 

در  نو وری 

دودداااااا  

افااااازایش 

 یافته است 

33% 87% 86% 82% 92% 

دااودم  -7

از شااانید  

برنامااااااه 

اح اااااس 

جویی لذت

از شنید  و 

100% 89% 88% 90% 90% 
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 هامقوله

درصاااد ماااورد 

 انتظار

 ریزا برنامه

درصااااااااد 

رضاااااااایت 

 م ا با 

رضااایت  درصد 

گاااروه سااانی 

 »ال «

درصااد 

رضایت 

گاااروه 

ساااانی 

 »ب«

درصااااااااد 

گروه  رضایت 

 سنی »ر«

یااااادگیری 

 دارد 

دااااالر  -8

برنامااااااه 

واضاااااار 

 است   

83% 86% 86% 80% 92% 

گفتار و   -9

شاایوه بیااا  

در برناماااه 

 است رسا  

83% 87% 88% 82% 90% 

هدآ  -10

و نتیجااااه 

گیری از    

به صراحت 

در برناماااه 

بیااااااااا  

 شود می

67% 91% 86% 94% 92% 

 %91 %87 %89 %89 %72 دل

 

ریزا  و م ا بااا  در خصااوص ساا ر گردد، مقای ااه نظاارات برنامااههمان ور ده مالحظه می

دهد دااه بااه  ااور نشا  می  رادیو دیجیتاک دودم های مورد بررسی در  هدستیابی به هدآ برنام

درصااد( بااا تر  72ریزا  )درصد( از س ر مورد انتظار برنامه  89دلی س ر رضایت م ا با  )

ها بااه  ااور داماال درصد بیا  داشت ده اهداآ برنامااه 95توا  با ا مینا  باشد. بنابراین میمی

  حاصل شده است اما در هر هدآ تفاوت وجود دارد.
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 و مخاطبان  زانی راهداف برنامه از نظر برنامه یق یتطب: مقایسه  4 -4نمودار 

 

 نتیته گیری: -1-7

خالصه ای از اطالعههات دموگرافیههک )جمعیههت شههناختی( برنامههه ریههزان و   -1-7-1

 مخاطبان

ریزا  برنامه رادیو دیجیتاک دودم را شااامل شاادند دااه نفر از برنامه  7شوندگا  شامل  مصاحبه

درصد دارای تحصاایالت دارشناساای ارشااد و   50درصد دارای تحصیالت دارشناسی،    16/ 67

 33/ 33ساااک سااابقه دااار،    10درصد دارای حاادادثر    16/ 67دارای تحصیالت ددترا و     33/ 33

ساااک سااابقه دااار  40درصد باایش از  16/ 67و  ساک 20-30دارای  33/ 33،  ساک  10-20دارای  

 داشتند.

درصااد  40( و درصااد 33)از سه گروه سنی »ال «، »ب« و »ر« به ن بت تعداد براباار  م ا با 

 درصد دختر بودند. 60پ ر و 

 پرسش اصلی تحقیقپاسخ به  -1-7-2

-1400هایطی سال کودرال شده از رادیو دیتیتپخشی  هانقش ادبیات تعلیمی در برنامه

 ی چیست؟اسالم یجمهور  یصدایی  وی مختلف راد یهاستگاهی در ا 1399

100%

83%

83%

50%

33%

33%

100%

83%

83%

67%

94%

95%

78%

95%

89%

87%

89%

86%

87%

91%

0% 20% 40% 60% 80%100%120%

…با گروه محتوای برنامه-1

…س ر دانش دوددا  -2

…رفتارهای م لوب -3

…خال   موزشی مدارس -4

…برنامه در افزایش درم -5

…قدرت ت یل و نو وری در -6

…دودم از شنید  برنامه -7

دالر برنامه واضر است  -8
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های ارتبااا ی اساات و ادبیااات و تنوع رسانه  ا العاتبرتری  قر  بی ت و یکم در واقع دنیای  

ثقاال تغییاارات، بااه  ااور یقااین مردااز    دارد و  ای در رادیو دیجیتاک دودم تعلیمی جایگاه ویژه

های و توسعه برنامه دودم در این رسانه خواهد بود. هم نین ادبیات تعلیماای برنامااهتحو ت  

دنااونی به لحاظ شرایط ویژه    و چهی  به لحاظ تجربه گرایی تاری رادیو دیجتیاک دودم را چه  

و پرورش دشور دان ت. بنابراین اهمیت توجه به محتوای این    موزش  نظارمنفک از  توا   نمی

 های دنونی بیش از پیش نمایا  شده است.  ادبیات در ساک

دیجیتاااک های رادیااو  ادبیات تعلیمی مورد بررسی در تحقیق حاضر را  ثاری ده در قال  برنامه

برای م ا با  دودم به منظور سرگرمی و  موزش  نها تهیه   1399-1400های  دودم  ی ساک

ها در استودیو دودم صاادای جمهااوری اسااالمی و پ ش گردیده است، شامل شد. این برنامه

تهیه گردید. همان ور ده در فصوک پیشین بیا  شد منظااور از   1399-1400های  ایرا   ی ساک

های شاانیداری ده دادهباشند  می  3ن م العه، دوددا  گروه سنی »ال «، »ب« و »ر«دودم در ای

از .  انددردهبه منظور پر درد  اوقات فراغت یا رفع نیازشا  دریافت  از  ریق رادیو دیجیتاک  را  

م ا بااا  منتقاال  ، اشعار، داسااتا  هااا و ... بااههاپیار   ریق این رسانه، ادبیات تعلیمی در قال  

ها بای تی به اهداآ خود دست یابند و رضایت م ا با  را نیااز د اا  شود و تمامی برنامهمی

 نمایند.

بااه عنااوا   رادیو دیجیتاک دودم با توجه به بررسی صورت پذیرفته شواهد نشا  داده است ده 

عااالوه باار   ،   در میا  دوددا  )م ا بااا ( دارد.، جایگاه خاصی  در دسترس همگا ای  رسانه

نتیجه جانبی تحقیق نشا  داد ده والدین دوددا ، برخی از مربیااا  مهااددودم و مق ااع پاایش 

ها به منظور شناخت بهتر نیز از ادبیات تعلیمی این برنامه  دب تانی و معلما  دب تا  و راهنمایی

بنااابراین .  ناادنمایدنیای دوددا ، افزایش قدرت ارتبا  با دودم و  موزش دوددا  اسااتفاده می

م رح  پژوهشی داربردی های رادیو دیجیتاک دودم به عنوا تمردز بر ادبیات تعلیمی در برنامه

و تحقق شعار دلیدی »حفا م ا   فعلی و جااذب م ا اا  جدیااد«   از الزامات اجرا  شده و

 ساای  شناساای  است. تحلیل محتوای دقیق ادبیات تعلیمی در این خصوص سااب  دمااک بااه

 هایاسااتراتژی  تواناادشود. نتایج این پژوهش میمیانداز م لوب  ترسیم چشموضع موجود و  

 . اندردارا  نشا  دهدرا به دست ی رادیویی با م ا   دودم  هادیفیت برنامه  بهبودحفا و  

ی هابرنامااهتوجااه بااه عناااوین و محتااوای  دهد ده ادبیات تعلیمی با  های تحقیق نشا  مییافته

ها مورد توجااه بااوده در برنامه  1399-1400های   ی ساک  دودم پ ش شده از رادیو دیجیتاک  

است. چنان ه توان ته است سهم بااا یی از ساا ر دسااتیابی بااه اهااداآ برنامااه را از دیاادگاه 

 م ا با  داشته باشد و نظر م ا با  را جل  نماید. 

 
ر:   گروه؛  اوک، دور و سور(  یها  غاز دب تا  )دالس  یهاگروه ب: ساک  قبل از دب تا .  یهاگروه ال : ساک 3

 .چهارر، پنجم و ششم(  یها دب تا  )دالس ا یپا  یهاساک
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 106انویه(، برنامه ش  ب یر دوچولااو)دد ث 109در گروه سنی »ال « به ترتی  برنامه قاصدم)

 یپرسشااهادد ثانویه(؛ در گروه سنی »ب« به ترتی  برنامااه    31دد ثانویه( و برنامه  یا میدانید)

و   لیاا ف  یماجراهااادد ثانویه(، برنامه    116)  قصه  کیمثل    کدد ثانویه(، برنامه ی  269ی ) سمان

یه( و در گروه سنی »ر« برنامه  ی قصااه دد ثانو   19دد ثانویه( و برنامه دان تنیها )  82)  مورچه

 اند.  دد ثانویه( در ادبیات تعلیمی نقش داشته 194قصه قصه )

دد ثانویه به دست  مد دااه بیشااترین محتااوای ادبیااات تعلیماای بااه   246در گروه سنی »ال «  

 ترتی  در مقو ت زیر تولید و پ ش شده است:  

 دد ثانویه(، 52)مشتمل بر  یو اخالق  یاجتماع یذدر  موزه ها •

دااد   49تفکاار )مشااتمل باار    شیدر جهاات افاازا  ت یاا دقت و خالق  شیافزا •

 ثانویه(،

 دد ثانویه(، 39مره مناس  )مشتمل بر روز  یرفتارها ذدر •

دااد   35)مشااتمل باار    یو عرفااان  ینید  ،یانقالب  یها موزه ها و ارزش  ذدر •

 ثانویه(،

 دد ثانویه(، 30)مشتمل بر  ی/ من ق  یعلم ی موزه ها ذدر •

 16و ...( )مشتمل باار    ایدر  اها ،یگ   وانات،یگرا )ح  عت ی ب  ی موزه ها  ذدر •

 دد ثانویه(،

 دد ثانویه(، 13)مشتمل بر   یریپذ  ت یم ئول •

 دد ثانویه(، 4مکانها )مشتمل بر   ی/ معرف ذدر •

 دد ثانویه(، 3)مشتمل بر   یمیضرب المثل/ شعر/متل ، اف انه و ... قد ذدر •

 دد ثانویه(، 2)مشتمل بر   انهیعام  یگفتارها ذدر •

 دد ثانویه(، 2نار شعرا، ادبا، بزرگا  و ... )مشتمل بر  ذدر •

 دد ثانویه(، 1)مشتمل بر  ی/ شغل یدرس یزیمه رو برنا  ییگرا  واقع •

در ادبیات تعلیماای تااوجهی   استفاده از عبارات شعرگونهشایا  ذدر است در این گروه سنی به  

 نشده است.  

دد ثانویه به دست  مد ده بیشترین محتوای ادبیات تعلیمی به ترتیاا    486در گروه سنی »ب«  

 در مقو ت زیر تولید و پ ش شده است: 

 دد ثانویه(،   88)مشتمل بر   انهیعام  یگفتارها ذدر •

دااد   74)مشااتمل باار    یو عرفااان  ینید  ،یانقالب  یهاذدر  موزه ها و ارزش •

 ثانویه(،  

 دد ثانویه(،   66)مشتمل بر  یو اخالق  یاجتماع ی موزه ها ذدر •

دااد   62تفکاار )مشااتمل باار    شیدر جهاات افاازا  ت یاا دقت و خالق  شیافزا •

 ثانویه(،
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 دد ثانویه(،   53)مشتمل بر  ی/ من ق  یعلم ی موزه ها ذدر •

 دد ثانویه(،   46از عبارات شعرگونه )مشتمل بر   استفاده •

 37و ...( )مشتمل باار    ایدر  اها ،یگ   وانات،یگرا )ح  عت ی ب  ی موزه ها  ذدر •

 دد ثانویه(،  

 دد ثانویه(،   23)مشتمل بر  ی/ شغل یدرس یزیو برنامه ر  ییگرا  واقع •

دااد  15)مشااتمل باار  یمیضرب المثاال/ شااعر/متل ، اف ااانه و ... قااد  ذدر •

 ثانویه(،  

 دد ثانویه(،   14روزمره مناس  )مشتمل بر   یرفتارها ذدر •

 دد ثانویه(،   3)مشتمل بر    مکانها ی/ معرف ذدر •

 دد ثانویه(،   4)مشتمل بر   یریپذ  ت یم ئول •

 دد ثانویه(.   1نار شعرا، ادبا، بزرگا  و ... )مشتمل بر    ذدرو  •

دد ثانویه به دست  مد ده بیشترین محتوای ادبیات تعلیمی بااه ترتیاا   246در گروه سنی »ر« 

 در مقو ت زیر تولید و پ ش شده است: 

 دد ثانویه(، 49)مشتمل بر  یو اخالق  یاجتماع یذدر  موزه ها •

 دد ثانویه(، 49از عبارات شعرگونه )مشتمل بر   استفاده •

دااد   20)مشااتمل باار    یو عرفااان  ینید  ،یانقالب  یها موزه ها و ارزش  ذدر •

 ثانویه(،

 20و ...( )مشتمل باار    ایدر  اها ،یگ   وانات،یگرا )ح  عت ی ب  ی موزه ها  ذدر •

 دد ثانویه(،

 دد ثانویه(، 14)مشتمل بر   انهیعام  یگفتارها ذدر •

دااد   11تفکاار )مشااتمل باار    شیدر جهاات افاازا  ت یاا دقت و خالق  شیافزا •

 ثانویه(،

 دد ثانویه(، 9)مشتمل بر  ی/ من ق  یعلم ی موزه ها ذدر •

 دد ثانویه(، 8)مشتمل بر   یریپذ  ت یم ئول •

 دد ثانویه(، 5مکانها )مشتمل بر   ی/ معرف ذدر •

 دد ثانویه(، 5)مشتمل بر   یمیضرب المثل/ شعر/متل ، اف انه و ... قد ذدر •

 دد ثانویه(، 3روزمره مناس  )مشتمل بر   یرفتارها ذدر •

 دد ثانویه(  1)مشتمل بر  ی/ شغل یدرس یزیو برنامه ر  ییگرا  واقعو  •

در ادبیات تعلیمی   نار شعرا، ادبا، بزرگا  و ...  ذدرشایا  ذدر است در این گروه سنی ن بت به  

 توجهی نشده است.  

های تحقیق در خصوص محتوای ادبیات تعلیمی رادیو دیجیتاک دودم مبناای باار هم نین یافته

های مورد بررسی دارای رویکردی پنااد میز ی ادبیات تعلیمی در برنامهاین بود ده غال  محتوا
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بوده است. این رویکرد سعی در نمایا  ساختن راه نیکب تی و رستگاری بشر به وسیله تهذی  

تااوا  بیااا  دهنده است. بنابراین ماایاخالقی و رفتاری داشته و به  ور دلی  موزنده و پرورش

-1400یهاساااک  یدودم  اا   تاکیجید  و یشده از رادپ ش  یهابرنامهداشت ده ادبیات تعلیمی  

اند. امااا ی نگرشی پند میز داشتهاسالم  یجمهور  یصدا  ییو یم تل  راد  یها تگاهیدر ا  1399

رادیو های های برنامهها نشا  داد ده نوی ندگا  به  ور جدی از ظرفیت بررسی محتوای برنامه

دنند. در صورتی ده ادبیات نظری تحقیااق دیجیتاک دودم در حوزه ادبیات تعلیمی استفاده نمی

حس شاانوایی  ییرادیو  هایدر برنامه عنصر دریافتی بیا  داشته است ده با توجه به این ده تنها

های یادگیری ده ظرفیت   ضرورت دارداست و حس شنوایی دومین حس برای یادگیری است،  

هااای مااورد بررساای از از سوی دیگر، بیشتر مجریا  برنامه .داری بررسی و شناسایی شوندشنی

ها اسااتفاده داارده اساات. ی به جای استفاده از اشعار و ... جهت این  موزهدالم  داتیتأد روش  

تادیااد باایش   به دلیل  دوددا   ش صیتیرشد    رتبهپایین  مد     تواند یکی از د یلاین نتیجه می

را تبیین نمایااد. امااا فردی    های اجتماعی بدو  توجه به مباح  توسعهافزایش  موزهاز حد به  

ها در افزایش هااوش توا  گفت ده نتایج تحقیق حادی از نقش مثبت این برنامهدر مجموع می

از هااا  یا تحکاایم ارزش  دیجد  شهیاند  ایانگاره    کیبه وجود  ورد   هیجانی دودم، پرورش یا  

 ریق افزایش سهم دودم در برنامه، فرصت پرسااش و پاسااخ بااا م ا اا ، دریافاات نظاارات 

یااادگیری  م ا با ، ایجاد حس خوشنودی م ا   از شاانید  برنامااه، ایجاااد فضااای مناساا  

دودم نظیر موسیقی، بکارگیری عبارات صمیمانه و ...، تشویق دودم به بازی با دلمات، القای 

 های م تل  و ... را داشته است....، قرارداد  دودم در موقعیت ای از جها  و درم تازه

 

 اتپیشنهادنتیته گیری و  -1-8

 پیشنهادات برخاسته از نتایج تحقیق -1-8-1

های تحقیق نشا  داد ده رادیو دیجیتاک دودم به عنوا  یک رسانه مهم در ابعاااد م تلاا  یافته

توجه بااه نتااایج بااه دساات  مااده باارای سااوا ت ا  دند. ب  ادبیات تعلیمی دوددا  نقش ایفا می

درم تحقق هاادآ  موزشاای تااا حاادی واب ااته بااه  پژوهشی باید این امر را در نظر گرفت ده

 ، لذا موارد زیر پیشنهاد می گردد:است م ا با  

هااای ساانی، با توجه به گ تردگی دشور ایرا  و تفاوت فرهنگی دوددا  در هر یک از گروه  -

ریزا  محتااوای  زر را بااا در نظاار داشااتن تفاااوت هااای نوی ندگا  و برنامااهشود  پیشنهاد می

س ر رضایتمندی م ا با  ب اایار متفاااوت   چرا ده  های م تل  تهیه نمایندفرهنگی در استا 

 است. به عبارتی اگر برنامه ها به صورت غیرمتمردز تهیه شوند، موفق تر عمل خواهند درد.

تأثیر راهنمایی والدین در درم بهتاار  ا با  به فضای مجازی و  با توجه به دسترسی بیشتر م-

ریزا  رادیودیجیتاااک دااودم بااه نوی ااندگا  و برنامااه  های  موزشاایبرنامااه  شنید دوددا  از  
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و ماادارس در اختیااار والاادین رادیودیجیتاک دودم  هایی از  ریق  ده  موزششود   پیشنهاد می

مناس  از والدین به عنوا  دمک بیشااتر باارای   رادیوییرنامه  قرار گیرد تا بتوا  در دنار تولید ب

هااای والاادین ساانجیده های  موزشی استفاده درد و تأثیر راهنماییتأثیر پذیری دودم از برنامه

 .شود

 های آیندهپیشنهادات برای پژوهش -1-8-2

و دمبود   دودم   ادبیات تعلیمی رادیو دیجیتاک  در  زمینه بررسی و تحلیلبا توجه به وسیع بود   

، تحقیقات رادیوی  موزشیمحققا  در ابعاد فنی ده سایر  تحقیق در این زمینه پیشنهاد می شود

 .بیشتری انجار دهند

هااای ساانی، با توجه به گ تردگی دشور ایرا  و تفاوت فرهنگی دوددا  در هاار یااک از گروه

چاارا دااه   های م تلاا  انجااار دهناادسایر محققا  تحقیق حاضر را در اسااتا شود  پیشنهاد می

متفاوت بااه و محتوا ت بیق اهداآ ا  ،  دوددا  هر استا  با توجه به نوع م تحلیل و ارزیابی  

 رسد.نظر می

باارای ی را در رادیااو  شود بررسی اختصاصی و عمیق عناصاار دالماا پیشنهاد می  محققا   تیبه  

 بررسی نمایند.  م ا   دودم  

هااا و ابزارهااا انجااار را با سااایر روشگرش سنجی م ا با   نشود  پیشنهاد می  محققا   تیبه   

 دهند. 

وع تحقیااق بااه صااورت شاابکه با همین موضاا   هابرنامهتنوع محتوا و تعداد  شود ده  پیشنهاد می

 .بررسی قرار گیردمفهومی مورد 
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