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تلويزيون و توسعۀ آموزشي؛ جستاری پيرامون روند شکلگيری شبکههای آموزشي
آمريکا و ايران1

علي اسکندری
چکيده

در دنياي معاصر رسانههاي جمعي به عنصري اساسي در جامعه مبدل گشته و ايفاگر
کارکردهاي بسياري در زندگي انساني هستند .گسترش بسيار زياد توليد در گونه
(ژانر)ها و موضوعات مختلف در شبکههاي تلويزيوني ،بسياري از سازمانها و
مؤسسات رسانهاي جهان را بر آن داشته تا کار توليد برنامههاي نمايشي را بهطور
تخصصي دنبال کنند .تأسيس شبکۀ تخصصي خبر و پس از آن شبکۀ آموزش،
حرکت بهسوي تخصصي شدن شبکهها را نويد بخشيده است.
در اين ميان و با توجه به گسترش وسايل ارتباطجمعي و مشکالت سيستمهاي
سنتي آموزشي از سويي و همچنين ،روند تخصصي شدن شبکههاي تلويزيوني از
سويي ديگر ،ضرورت ورود به پارادايمي جديد در عرصۀ آموزش بيش از پيش
احساس ميشود؛ ازاينرو ،در اين تحقيق با استفاده از روش کتابخانهاي در پي آن
خواهيم بود تا با استفاده از نظريۀ «سيستميک» پيرامون ارتباطات توسعه ابتدائاً نحوۀ
به کارگيري و استفاده از رسانههاي جمعي به خصوص تلويزيون بهمنظور پيشبرد
اهداف توسعه را بررسي و در ادامه سياستها و اولويتهاي آموزشي -رسانهاي
کشور آمريکا و شبکۀ آموزشي سيما را مورد مطالعه قرار داده و در نهايت،
راهکارهايي را براي اين شبکه ارائه نماييم .نتايج نشان ميدهد ازآنجاکه شبکههاي
آموزشي آمريکا جزء شبکههاي تخصصي آموزشي قرار داشته و برنامههاي شبکۀ
آموزش سيما در دسته تلويزيون فرهنگي ،ازاينرو ،تمرکز بر اشکال اسطورههاي
نوين ،يعني داستانها و روايتهاي رسانهاي ميتواند در بهبود برنامههاي شبکه
آموزش سيما اثرگذار باشد.
واژگان کليدی

تلويزيون ،ارتباطات ،توسعه ،آموزش ،سياست ،شبکۀ آموزش ،ايران ،آمريکا
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مقدمه

آکادمي توسعۀ آموزش و پرورش در يکي از شمارههاي خود تحت عنوان «تکنولوژي
آموزشي در کشورهاي در حال توسعه» مينويسد« :به جرئت بايد گفت تمام ممالک
دنيا ،صرفنظر از قدرت اقتصادي خاصي که از آن برخوردار هستند ،با يک بحران
سخت آموزشي خود را روبهرو ميبينند» (رشيدپور ،8431 ،ص .)43مشکالتي چون
ظرفيت محدود جذب دانشجو در نظام دانشگاهى حضورى ،انعطافناپذيرى در
اختصاص اوقات آموزش و يادگيرى و مخارج هنگفت ارائۀ آموزشهاى حضورى نيز
تنها با رويکردى نوآورانه و آيندهنگر در عرصۀ نظام آموزش عالي قابل حل خواهد بود؛
ازاينرو ،با توجه به ضرورتهاي عصر حاضر و مواجهه با پديدۀ جهاني شدن از يک
سو و گسترش بسيار زياد وسائل ارتباط جمعي از سوي ديگر ،لزوم تدوين نوعي روش
آموزش متناسب با اين عصر ضروري به نظر ميرسد.
سؤالي اصلي اين تحقيق که قصد پرداختن بدان را داريم ،اين است که اياالت
متحده آمريکا و جمهوري اسالمي ايران چه روندي را بهمنظور رسيدن به توسعۀ
آموزشي با استفاده از تلويزيون آموزشي پشت سر گذاشتهاند؟
ازاينرو ،شناخت سياستها و اولويتهاي اياالت متحده آمريکا در زمينۀ تلويزيون
آموزشي که بهنوعي خود را پيشگام شيوههاي نوين آموزشي ميداند ميتواند ما را در
ترسيم الگوي جامع آموزش رسانهاي با توجه با الگوي ايراني -اسالمي ياري رساند.
روش تحقيق

روش تحقيق مورد استفاده در اين پژوهش از نوع کيفي است؛ بدين معنا که يافتههاي
آن با شيوههايي غير از روشهاي آماري يا هرگونه کمي کردن به دست آمده باشد

(استراس و کوربين ،8411 ،ص .)81شيوههاي گردآوري اطالعات نيز به کمک روش
کتابخانهاي صورت خواهد پذيرفت.
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چارچوب نظری

در ابتدا جهت هرگونه بحث و گفتگو دربارۀ ارتباطات توسعه بايد عالوه بر مطالعۀ
رابطۀ بين اين دو بخش ،مفاهيم نظري هريک مورد بررسي اصولي قرار گيرد.
استفاده وسيع از اصطالحات توسعه ،بهعنوان يک چارچوب ،بهمفهومي براي
اطالق به تغييرات بينالمللي ،ملّي ،نهادي و فردي و همچنين ،کاربرد اين اصطالح
بهجاي «پيشرفت» ،پديدهاي است که به دوران پس از جنگ جهاني دوم تعلق دارد.
اصطالح توسعه در دهۀ 8431م .و بهويژه در دو دهه  8411و 8491م .با مفاهيمي چون
«رشد»« ،نوگرايي»« ،مردمساالري»« ،خالقيت»« ،صنعتيشدن» و پارهاي از تغييرات
تاريخي و تکويني مربوط به غرب ،مترادف بود .اين اصطالح که ابتدا توسط
پژوهشگران و سياستگذاران آمريکايي (و در ميان آنان) محبوبيت يافت و سپس،
بهسرعت به اروپا و بهويژه به کشورهاي کمتر صنعتي جهان معرفي شد ،عليرغم مفهوم
نارساي آن به بحث عمده سازمانهاي بينالمللي تبديل شد (موالنا ،8418 ،ص.)43
موالنا در مقالهاي با عنوان فناوري ارتباطات و توسعه به مواردي اشاره ميکند که در آن
ميزان تحقيقات در حوزۀ توسعه و ارتباطات در نواحي خاص فرهنگي و جغرافيايي
تقريباً همبستگي مستقيمي با درجۀ درگير شدن سياسي اياالت متحده با آن نواحي دارد.
از اين سخن ميتوان اين نتيجه را برداشت نمود که شروع تحقيقات مرتبط با بحث
ارتباطات توسعه بسيار قوامگرفته از نگاهها و رويکردهاي سياسي و استعماري ايالت
متحده آمريکا بوده است (.)Mowlana & Wilson, 1988, p.7
توسعه

مفهوم توسعه 4براي اولينبار توسط ابنخلدون( 4قبل از ميالد  )8444 –8319متفکر
اجتماعي مسلمان در مقدمه (ديباچهاي بر تاريخ) استفاده گرديد .حدود دو سده
مطالعات ابنخلدون بهعنوان تنها بررسي جامع و فراگير در مورد توسعۀ اجتماعي و
ساختار اجتماع باقي ماند (آزاد ارمکي ،8419 ،ص )81و در قرون بعدي نيز دانشمندان
غربي چون فرديناند تونيس 3از گمينشافت (روابط اجتماعي بر پايه همکاريهاي سنتي)
و گزلشافت (روابط بر پايۀ ميثاق و متکي بر ارتباط رسمي و فردگرايانه) صحبت نمود،
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جورج زيمل 1از جوامع روستايي و شهري بحث مينمايد ،اگوستکنت 9بر تقابل
جوامع ايستا و پويا تأکيد نمود و مارکس وبر 1و اميل دورکيم 1با نگرشي خوشبينانه
نسبت به پيشرفت اجتماع به تشريح بيشتر اين مسئله ميپردازند که تقسيم کار و
ارتباطات اجتماعي ثبات و پايداري انداموار ساختار اجتماع در يک جامعه مدرن
ميباشند.
بهطور کلي بايد گفت توسعه بهعنوان يک فرايند و يک انديشۀ کلي و هم بهعنوان
يک مفهوم که براي اشاره به چندين پديدۀ تکاملي و يا انقالبي خاص به کار ميرود ،از
جنگ جهاني دوم براي شرح چهار نوع پديدۀ کلي استفاده گرديد:
 .8تجددگرايي ،مليگرايي و توسعۀ سياسي؛
 .4توسعۀ اقتصادي و بسط گسترش فناوري؛
 .4امپرياليسم و توسعهنيافتگي؛
 .3انقالب ،آزاديخواهي و توسعۀ انساني (.)Mowlana & Wilson, 1988, p.8
ارتباطات توسعه

ارتباطات توسعه ،حوزهاي از مطالعات ارتباطي است که بهخصوص پس از جنگ
جهاني دوم مورد توجه صاحبنظران و دانشمندان و نيز کشورهاي تازهاستقالليافته يا
درحالتوسعه قرار گرفت (خدابخشي ،8411 ،ص)44؛ با ارزيابي نظريههاي ارتباطات
توسعه ،ميتوان از يک طرف ،امکانات بهرهبرداري از انواع وسائل ارتباطي در راه
پيشبرد برنامههاي گوناگون توسعۀ اقتصادي ،اجتماعي ،سياسي و فرهنگي ،همچون
گسترش سوادآموزي و آموزش عمومي را مورد توجه قرار داد و از طرف ديگر،
ضرورتهاي توسعه وسائل و فناوريهاي مختلف ارتباطي و بهبود عملکردهاي آنها
در مسير تأمين منافع و مصالح همگاني جامعه را بررسي نمود.
تهرانيان مراحل ذيل را براي گونههاي ارتباطات توسعه برميشمارد:
 .1توسعه ارتباطات (شاخصهاي کمي)؛
 .2توسعه بهوسيلۀ ارتباطات (شاخصهاي کيفي) :در اين مرحله بسيج اجتماعي،
اقتصادي ،سياسي و فرهنگي شکل ميگيرد.
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 .3توسعه براي ارتباطات :در مرحلۀ سوم در هر چهار حوزه پيشگفته يکپارچگي
رخ ميدهد (خدابخشي ،8411 ،ص.)11
بهعبارت ديگر ،در مرحلۀ نخست شبکهها و ابزارهاي ارتباطي توسعه مييابيند ،در
مرحلۀ دوم وسائل ارتباطجمعي در خدمت توسعه قرار ميگيرند و در مرحلۀ پاياني
ارتباطات به همگرايي و گسترش تبادل معاني در جامعه ميانجامد.
مطالعاتي که بر نسبت ميان ارتباطات و توسعه تأکيد ميکنند ،از لحاظ موضوعي به
نسل سوم از نظريهها تعلق دارند .نسل نخست نظريههاي ارتباطات و توسعه که در
دوران پس از جنگ جهاني دوم سر برآورد ،دانيل لرنر شاخصترين نظريهپرداز اين
حوزه است .مهمترين عنصر در الگوي لرنر رسانههاي جمعياند ،آنها با نشان دادن
ايدهها و نگرشهاي جديد به افراد سبب تسريع در فرايند نوسازي ميشوند؛ بنابراين،
رسانهها عامل بسيار مهمي در نوسازي هستند و مردم در جهان سوم ميتوانستند
همدلي خودشان را با رسانههاي جمعي گسترش دهند (لرنر ،8414 ،ص.)11
نسل دوم نظريهها به نقش انتقادي رسانهها در توسعه اولويت ميدهد و در پي
اثرگذاري ارتباطات در روند هوشيارسازي جوامع دستخوش تغيير است تا سرمشقهاي
توسعه در خارج از مسير رشد سرمايهداري شکل گيرد .اين دسته از نظريات در پي
تحقيقاتي شکل گرفتند که «اثرهاي منفي کاربرد رسانهها را در گسترش هنجارها و
ارزشهاي جامعۀ مصرفگراي غربي ،تضعيف ارزشهاي بومي و تشديد بيهويتي و از
خود بيگانگي و در نتيجه ،اختالل در روند توسعه درونزا ،...نشان دادند» (خدابخشي،
 ،8411ص.)44
و اما امروزه جهان با نسل سومي از نظريههاي ارتباطات و توسعه روبهروست که
نخست ،چون دو نسل پيش ،از گفتمان غالب و يکسو کمتر برخوردار است و دوم ،با
تنوع و تکثر و حتي تعارض بيشتر در قياس با دو گفتمان خوشبينانه و انتقادي
توسعهاي در درون خود روبهروست .اگرچه اين نسل از نظريههاي ارتباطات توسعه
کمتر از دو نسل پيشين خود داراي بار معنايي مثبت نسل اول و منفي نسل دوم دربارۀ
کارکرد توسعهاي وسائل ارتباطجمعي هستند ،اما واقعيت آن است که به همان نسبت
گرفتار ابهامهايي مفهومي بهويژه در سطوح کالن و کاربردي نيز هستند .در نسل سوم
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نظريههاي ارتباطات توسعه ،عالوه بر گسترش حوزۀ مفهومي توسعه به مقولههاي
غيراقتصادي نظير جنسيت و توسعه ،آموزش و توسعه ،جامعۀ اطالعاتي و توسعه نيز
توجه شده است .اين نظريات ارتباطات توسعه به نظم نوين ارتباطي نيز توجه ميکند،
ضمن آنکه معتقد است تأثير رسانهها خطي نيست (خانيکي ،8413 ،ص.)814
با بررسي مقدمات فوق بايد نحوه و چگونگي ورود رسانه در حيطۀ آموزش را
بحث و بررسي کرد .در اين رابطه ،بررسي عوامل اثرگذار بر توسعۀ ملي و بهتبع،
توسعه آموزشي ،و نقش ارتباطات در تحقق اين امر ،چگونگي برنامهريزي ارتباطي
بهمنظور افزايش تأثير برنامههاي آموزشي ،با استفاده از «نظريۀ سيستميک» تهرانيان
پيرامون ارتباطات توسعه بررسي خواهد شد.
نظريۀ سيستميک تهرانيان

تهرانيان در تبيين الگوي توسعۀ خود شش متغير اصلي را که هرکدام نقش متغير مستقل
و وابسته را ايفا ميکند و داراي پيامدهاي مثبت و منفي در توسعه هستند ،برميشمارد.
تأثير مثبت و منفي اين متغيرها هرکدام منتج به حلقه يا چرخهاي ميشوند که در
مجموع ،شامل شش حلقه خواهد شد .متغير مربوط به حلقه ششم منتج به متغير
جديدي ميشود که بر متغير اول اثر تازهاي را اعمال ميکند (تهرانيان ،8414 ،ص.)48
در مدل ارائهشده ستون اول عواملي را نشان ميدهد که زاييدۀ توسعه هستند .اين
عوامل در زمينۀ اقتصاد ،توليد ،در زمينۀ سياسي ،تحرک سياسي که شامل تحرک
جغرافيايي و تحرک اجتماعي و تحرک رواني ميشود که مستلزم افزايش قابليت و
ظرفيت همدلي است ،در زمينۀ اجتماعي تنوع و گونهگوني ،در زمينۀ فرهنگي،
خردگرايي ،در بعد رواني ،شکوفايي فردي و در بعد ارتباطي مرابطه خواهد بود.
چرخۀ اول« ،اقتصادي» :توليد ،منتج به رفاه ميشود که اين در واقع نوعي اثر مثبت
براي چرخۀ اقتصادي به حساب خواهد آمد ،اما از طرفي آلودگي را نيز بهعنوان اثر
منفي به دنبال خواهد داشت.
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مقصود از آلودگي در اينجا تمام نتايج نامطلوب اقتصادي است که در نتيجه
افزايش توليد حاصل ميشود .از ميان عمده آثار آلودگي ميتوان کاهش منابع
جايگزينناپذير طبيعت ،آلودگي هوا و آبها نام برد.
مقصود از رفاه در اينجا افزايش سطح مصرف و زندگي است که با افزايش
بهرهوري توليد همبستگي مثبت دارد ،ولي بهعلت عامل بازدارندۀ آلودگي اين
همبستگي همراه با پيش و پسگيريهاي بيشمار است.
محسنيان راد نتيجه ميگيرد در درازمدت توليد ،تقليل آلودگي و متغيرهاي رفاهي
در جهت مثبت افزايش مييابيند ،ولي در دورۀ کوتاهمدت افزايش آلودگي ميتواند سد
راه بازدهي شود (محسينان راد ،8413 ،ص.)14
چرخۀ دوم« ،سياسي» :فرايند توسعۀ ملي با افزايش تحرک و يا سياسي شدن تودۀ
مردم مشخص ميشود .اين تحرک بر سه نوع تحرک جغرافيايي ،تحرک اجتماعي ،و
تحرک رواني است.
تحرک جغرافيايي افزايش آهنگ حرکت جمعيت از نقطۀ مبدا به نقاط ديگر است.
تحرک اجتماعي عبارت از آهنگ حرکت افراد جامعه از سلسلهمراتب اجتماعي به باال
يا به پايين است .در تحرک رواني شاخص اندازهگيري همدلي است که خود تابعي از
ميزان افزايش ظرفيت هر فرد در جهت ادراک حال و عواطف ديگران است.
چرخۀ سوم« ،اجتماعي» :ظهور جامعۀ صنعتي منتج به گوناگوني ميشود که از يک
سو ميتواند به همگرايي منتج شود و از سوي ديگر ،ميتواند به کاغذبازي اداري که
محصول چنين جامعهاي است ،منتهي شود .تهرانيان عامل بازدارندۀ افزايش يکپارچگي
در مسير توسعه را يکسانسازي ناميده است.
چرخۀ چهارم« ،فرهنگي» :افزايش خردگرايي که محصول چرخۀ پنجم است،
داراي دو پيامد است .پيامد مثبت آن نوآوري و پيامد منفي آن از خود بيگانگي است.
نوآوري الزاماً به مفهوم نوآوري در فناوري نيست ،نوآوري با خالقان فرهنگي شروع
ميشود که شامل متفکران ،فيلسوفان ،دانشمندان و حتي نخبگان فرهنگي خواهد شد.
رابطهاي که ميان خالقان فرهنگي و وسائل ارتباطجمعي برقرار ميشود ،ميتواند قاطعانه
در نقش وسائل ارتباطجمعي در توسعۀ فرهنگي مؤثر افتد (تهرانيان ،8414 ،ص.)41
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«در هر جامعهاي که نخبگان فرهنگي دستشان از وسائل ارتباط جمعي کوتاه شود،
استانداردهاي مبتذل عوامانه و يا تجارتي به درون رسانهها نفوذ خواهد کرد» (محسنيان
راد ،8413 ،ص.)19
چرخۀ پنجم« ،روانشناسي» :شکوفايي فردي دو پيامد مثبت و منفي دارد ،مثبت آن
انطباق و منفي آن همنوايي است .در نهايت ،تضاد ديالکتيکي بين اين دو نيرو رفع شده
و همانند ظرفيت نظام اجتماعي براي تطبيق دروني و بيروني رشد کرده و منجر به
افزايش تنوع و استقالل ميشود.
همنوايي ميتواند همانند مانعي در سر راه نظامهاي ردۀ باالتر نقش ايفا کند اما
شکوفايي فردي و مستقل بودن ميتواند با يکديگر ترکيب شده و در يک مقطع زماني
مانع اجراي اهداف مربوط به تغيير محيط شود.
چرخۀ ششم« ،ارتباطات» :افزايش ارتباطات از يک سو ،ميتواند منتج به تکثر و از
سويي ديگر ،به ناجوري ختم شود .اکنون ارتباطات بهصورتي فزاينده در تمامي
نظامهاي اجتماعي حضور دارد ،بهصورتي که برخي کوشش ميکنند همۀ پديدههاي
توسعه را با آن تبيين کنند ،اما ميتوان گفت توسعه همواره شامل سطوح فزايندهاي از
ارتباطات فيزيکي ،اجتماعي و رواني است؛ بنابراين ،افزايش ارتباطات الزاماً منجر به
درک دوجانبه نميشود و ممکن است راه را بهسوي ناجوري باز کند که مانعي بر سر
راه توسعه است (محسنيان راد ،8413 ،ص.)13
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از نظريۀ تهرانيان ميتوان اينگونه نتيجه گرفت که توسعۀ آموزشي و رسيدن به
وضعيت مطلوب زماني تحقق پيدا خواهد کرد که ابتدا مأموريت تلويزيون در توسعه و
بهويژه ،توسعۀ آموزشي در سه بعد مشخص گردد؛ نخستين بعد مسئله شرايط کنوني
است که مستلزم ارزيابي مادي و معنوي جامعه ،امکانات و محدوديتها ،نقش کنوني
تلويزيون در به کار گرفتن اين امکانات و محدوديتها و تأثيرات منتج از آن است .بعد
دوم مسئله حدود نيازها و آرمانها را در آفرينش آينده تعيين ميکند و ازانجاکه تأمين
همۀ نيازها و آرمانها در آينده امکانپذير نيست ،سطح برخورد اين دو دايره ،حوزۀ
امکانات را در آينده مشخص ميسازد .ولي آنچه عامل قاطعي در رسيدن به اين
آرمانها و تأمين اين نيازهاست ،بعد سوم است که ميزان آگاهي ما را از امکانات،
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محدوديتها ،نيازها و آرمانها نشان ميدهد .ازاينرو ،دايرۀ سوم نمايندۀ راهبردها و
سياستهاست و سطح برخورد آن با دو دايرۀ ديگر تعيينکنندۀ حوزۀ امکانات واقعي
در آينده است .بديهي است به هر ميزان که درجۀ آگاهي ما بيشتر شود ،اين حوزۀ
امکانات وسيعتر خواهد بود تا آنجا که در حوزۀ آرماني ما اين سه دايره کامال بر
يکديگر منطبق خواهند شد.

از اين مقدمات ،ميتوان به اين نتيجه رسيد که بهمنظور دستيابي به الگويي جامع
در جهت توسعه آموزشي بايد در ابتدا بر اساس شاخصهايي به تدوين اين الگو اقدام
نمود .بر اين اساس ،ميتوان با مدنظر قرار دادن شاخصهايي چون شرايط آموزشي،
روشهاي ارائه موضوعات آموزشي و در نهايت ،نتايج بهدستآمده از اين روشهاي
به ارائۀ الگويي کالن در جهت توسعۀ آموزشي دست يافت.
اين الگو شامل سه مرحله است که هر مرحله نيز سه نوع فعاليت را درون خود
ميگنجاند .اين الگو از جمله معروفترين الگوهاي توسعۀ آموزشي است و کاربرد
وسيعي در طرح ،اجرا و ارزشيابي برنامههاي آموزشي دارد (فردانش ،8411 ،ص.)14
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مرحلۀ تعريف

مرحلۀ اول که تعريف نام دارد ،شامل سه فعاليت است .در اين مرحله «معضل» به
مفهوم عام به کار رفته و شامل انواع فعاليتهاي آموزشي است؛ براي مثال ،اگر ارائۀ
آموزش براي افراد خاص با توجه به فن و تخصص خاصي در نظر باشد ،با استفاده از
اين الگو بايد ابتدا به تبيين نيازها يا همان هدفهاي کلي آموزشي پرداخت و بعد از
تبيين هدفها ترتيب و اولويت آنها را مشخص کرد.
در فعاليت بعدي تجزيه و تحليل شرايط ،به شناسايي مخاطبان يا کساني که از
برنامه و اجراي آن سود خواهند برد ،ميپردازيم .منظور از مخاطبان در يک ديدگاه
همان افرادي هستند که در برنامۀ آموزشي شرکت ميکنند و از ديدگاهي ديگر افراد يا
اشخاصي هستند که مسئوليت قانوني و حقوقي اجراي طرح آموزشي را برعهده دارند؛
از جمله ،خصوصياتي که در فراگيران بايد حتماً تجزيه و تحليل شود ،ميزان دانش و
اطالع قبلي آنان از موضوع تدريس است.
فعاليت سوم ،مديريت است که شامل تهيه وسادل مورد نياز و تدارکات الزم است.
مرحلۀ اجرا

اين مرحله با تعيين هدفهاي آموزشي شروع ميشود که شامل هدفهاي نهايي و
مرحلهاي است .اين هدفها در واقع با توجه به نيازهاي مشخصشده در مرحلۀ اول
تعيين ميشود.
فعاليت دوم ،در مرحلۀ اجرا تعيين روشهاست که شامل روشهاي يادگيري،
روشهاي تدريس و تعيين رسانههاست .تعيين رسانهها با شناسايي و تعيين هدفهاي
آموزشي و روشهاي آموزش و يادگيري هريک از هدفها ميسر ميشود.
فعاليت سوم در مرحله اجرا ،توليد برنامۀ آزمايشي است .اين کار بهمنظور
جلوگيري از صرف نيروي انساني يا منابع مادي زياد قبل از بررسي و ارزشيابي
مقدماتي صورت ميگيرد.
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مرحلۀ ارزشيابي

در اين مرحله ،پس از اجراي آزمايش ،جمعآوري اطالعات و ارزشيابي برنامۀ آزمايشي
نتايج ارزشيابي در بخش هدفها ،روشهاي تدريس و يادگيري و ارزشيابي مورد توجه
قرار گرفته و براي اجراي کامل برنامۀ تصميمات نهايي گرفته ميشود.
به کارگيري فناوري آموزشي بهمنظور استفاده از آن در نظامي تحت عنوان نظام
آموزش از راه دور يکي از مهمترين اهداف سياستگذاران عرصۀ آموزشي است آنچه
در ذيل ميآيد ،بررسي عوامل ايجادي نظام آموزش از راه دور و همينطور سير تاريخي
اين نوع آموزش در آمريکا خواهد بود.
 -شبکههای آموزشي در آمريکا

در اياالت متحده آمريکا نخستين آکادميهاي توسعه آموزشهاي مکاتبهاي در سال
8111م .شکل گرفت .در سال 8114م .انا اليوت تيکنور 4نظام آموزش مکاتبهاي را براي
زنان (مشابه انجمن مشوق يادگيري در خانه انگلستان) پايهگذاري کرد (طالبزاده و
حسيني ،8419 ،صص ،)11-13در سال 8113م .دانشگاه ايالتي ايلينيويز 81يک برنامۀ
آموزشي مکاتبهاي را تدوين نمود ،در پنسيلوانيا نيز روزنامهاي به نام «مهندسي
ذغالسنگ» 88مقالههاي آموزشي را بهمنظور بهبود فنون معدنکاوي و جلوگيري از بروز
حوادث در معادن منتشر ميکرد .اين کار بسيار موفق بود ،بهطوري که در سال 8148م.
منجر به برگزاري يک دورۀ مستقل و دستيابي به الگويي براي دورههاي بعد با
موضوعات متفاوت شد.
در عرصۀ توليدات تلويزيوني بسياري بر اين باورند که مجموعۀ تلويزيوني
«سانرايز سيمستر» 84در ايالت شيکاگو که در فاصلۀ سالهاي  8414تا اوايل دهۀ 91م.
پخش ميشد ،نخستين برنامۀ آموزشي تلويزيوني به معناي واقعي کلمه بود .اين برنامۀ
تلويزيوني بهدليل مشکالت مالي مدتي متوقف شد تا اينکه دکتر برنارد لوسکين 84مأمور
اجراي طرح آموزش از طريق تلويزيون در ايالت کاليفرنيا شد .بر اين اساس ،گستره
طرح شامل تمامي ساکنان ايالت کاليفرنيا ميشد؛ وظيفۀ هماهنگي ،تهيه ،توزيع و صدور
مجوز برنامه بر عهدۀ مؤسسۀ تازهتأسيسي به نام دانشکده دولتي کستالين 83نهاده شد.
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اين مؤسسه کالسهايي را با حضور اساتيد مجرب ترتيب داد که تصاوير آن را ايستگاه
تلويزيوني کاک 81براي دانشکدهها ،دانشگاهها و کتابخانههاي شهر آرنج کانتي پخش
ميکرد .با اين وصف دانشکده کستالين بدون هيچ مکان ملموسي نخستين دانشکده
مجازي 89نام گرفت.
دانشکده کستالين در سال 8491م .تعداد  81111دانشجو را در منطقهاي به
وسعت حدوداً چهارصد کيلومتر مربع واقع در جنوب کاليفرنياي جنوبي زير پوشش
خود قرار داد.

81

با مشاهده اين وضع ايستگاه نيمهدولتي «برُدکاستينگ پابليک

سرويس» 81که تا آن زمان سرمايۀ خويش را وقف توليد محصوالت تلويزيوني براي
کودکان کرده بود ،به توليد برنامههاي جامع آموزشي اقدام نمود .اواخر دهۀ  11ميالدي
پي.بي.اس دچار کسري بودجه شد و ازاينرو ،اهم فعاليتهاي خود را صرف
فعاليتهايي نظير مضامين آموزشي در قالب فيلم ،فيلم استريپ ،برنامههاي تکقسمتي
و مجموعههاي آموزشي مانند «بيل ناي :آقاي دانشمند» کرد که از طريق ماهواره پخش
ميشد .شعبههاي محلي ايستگاه پي.بي.اس اين محصوالت را يکجا ميخريدند و مجوز
پخش آن را در اوقات مشخصي صادر ميکردند تا به استفادۀ دانشکدهها و مدارس
محلي برسد.

84

آمريکاييها در توسعۀ فناوري آموزش از راه دور از برخي فعاليتهاي موفقيتآميز

که همزمان در اروپا در مراکزي مانند دانشگاه بريتيش ،41دانشگاه دابلين 48و بنياد دولتي
اي.تي.وي در سوئد صورت ميگرفت ،هم درس گرفتند .تمام اين مراکز زير نظر واحد
تلويزيوني آموزشي اتحاديه پخش اروپا فعاليت ميکردند و رهبري اين جريان را رابر
وينتر 44بر عهده داشت .او زمينۀ ساخت يک شبکۀ آموزشي ماهوارهاي پان اروپايي را
فراهم کرده است که الگويي براي همۀ دنياست (فريد ،8414 ،ص.)831
امروزه فقط در ايالت متحده آمريکا قريب به  431کنسرسيوم مرکب از شرکتهاي
مبتکر آموزشي در بخشهاي خصوصي و عمومي به توليد برنامههاي آموزشي از راه
دور مشغولاند (فريد ،8414 ،ص .)831همچنين ،هزاران دانشکده و دانشگاه مجوز
محصوالت اين شرکتها را کسب کرده و به توليد و توزيع برنامههاي آموزشي براي
کارکنان شرکتها و مؤسسات تجاري سراسر دنيا و ارتقاي سطح علمي پرداختهاند.
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در کنار برنامههاي آموزشي رايگاني که ايستگاههاي راديو-تلويزيوني محلي به
روي آنتن ميفرستند ،ايستگاههاي تلويزيوني انتفاعي نيز با پخش برنامههاي آموزشي
سهم شاياني در اين بازار کسب کردند.
کاروان شبکههاي کابلي ماهوارهاي سرگرم عرضۀ محصوالت آموزشي
تکجلسهاي يا چندقسمتي متناسب با برنامۀ آموزشي هر مدرسهاي هستند و ديگر سراغ
برنامههاي جامع آموزش از راه دور نميروند .دو شرکت مقتدر جهان در توليد
محصوالت آموزشي تلويزيوني عبارتاند از جُنز اينترنشنال

44

و ديسکاوري

کاميونيکيشن 43که هريک بررسي خواهد شد.
جونز در سال 8411م .دانشکده ذهن باز 41را راهاندازي کرد .اين دانشگاه شبکهاي
کابلي بود که برنامههاي آموزشي متنوع پخش ميکرد .اغلب اين برنامهها را دانشکدهها
و دانشگاههايي استفاده ميکردند که با دانشجويان اين دانشگاه ارتباط تلويزيوني داشتند.
در سال 8441م .نام اين دانشکده به تلويزيون دانش 49تغيير يافت .شبکۀ کنوني در
آمريکا و اروپا مرجعي آکنده از برنامههاي آموزشي براي دانشجويان و بزرگساالن
طالب علم در منازل است تا حيطۀ ديد خود را گسترش دهند (فريد ،8414 ،ص.)831

شبکۀ ديسکاوري

41

عنوان سرويس تلويزيوني انتفاعي ديگري است که رقيب
41

تلويزيون دانش محسوب ميشود .جان هندريکس سرويس مذکور را در سال 8411م.
با هدف پخش تلويزيوني فيلمهاي مستند پرمحتوا تأسيس کرد .در همان سال نخست
راهاندازي ديسکاوري ،هفت ميليون آمريکايي در منازل خود زير پوشش برنامههاي
مستند آن قرار گرفتند .امروز اين رقم بالغ بر شصت ميليون بيننده کابلي و ماهوارهاي در
سراسر جهان شده است .گزارشگري صحيح و کيفيت مرغوب فيلمهاي مستند
ديسکاوري سبب شده است که مؤسسات آموزشي متعددي از مدارس ابتدايي گرفته تا
دانشگاهها اين قبيل فيلمها را جزء جداييناپذير برنامههاي آموزشي خود کنند 44.اين
شبکه اخيراً اقدام به راهاندازي خدمات برنامهريزي آموزشي مطابق با نياز و شرايط
مؤسسات آموزشي کرده است؛ خدماتي همچون
48

«شبکۀ آموزش» 41و «پاسخ اوليه به نظر خوب ميرسد» در راستاي برآوردن اين
نوع از نيازهاي مخاطبان ايجاد شدهاند.
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تد ترنر 44نام متولي تلويزيون انتفاعي ديگري است که در زمينۀ آموزش رسانهاي
اعتبار جهاني يافته است .اين تلويزيون هماکنون عضو گروه تايم -وارنر 44است که
ابرايستگاههايي چون تي.بي.اس و سي.ان.ان را برپا کردهاند .سي.ان.ان اخيراً اقدام به
راهاندازي سرويس تحصيلي کي 4384زير چتر مجموعهاي با عنوان کابل در کالس

41

کرده است (فريد ،8414 ،ص .)834نکتۀ قابل توجه در روند توليدات رسانهاي غالب
شبکههاي آمريکايي در اينجاست که سياستهاي کلي برنامهسازي بههمراه مصداقهايي
از شيوۀ توليد در اختيار برنامهساز قرار ميگيرد تا بر اساس الگوي ارائهشده به توليد
برنامه بپردازد.
دقت در نحوۀ سازمانيابي اين شبکهها بيانکنندۀ يک نکتۀ بسيار حساس است و
آن ارتباط بسيار تنگاتنگ نظام آموزش رسمي با شبکههاي متولي امر آموزش است .در
حقيقت ،نظام رسمي آموزشي در آمريکا در هر ايالت بهصورت مستقل از ديگر اياالت
و با مدنظر قرار دادن ويژگيهاي هر قشر سني خاص تهيه و تدوين ميشود؛ بدين
صورت که هر ايالت بر اساس نياز کشور نوع خاصي از اهداف آموزشي را در
زمينههاي مختلف طراحي و در اختيار برنامهسازان قرار ميدهد*.
آنچه که از محتواي اين برنامهها استنباط ميشود ،اين است که سياستگذاران
آموزشي در ارائۀ برنامههاي خود نهتنها به صرف بيان يک مجموعه اهداف کلي قانع
نميشوند بلکه نمونههايي را هم در جهت تسهيل فرايند توليد برنامههاي آموزشي در
اختيار توليدکنندگان برنامهها قرار ميدهند .هرچند بررسي کامل برنامههاي آموزشي در
اين مختصر نميگنجد ،اما نويسنده با بررسي دقيق برنامههاي آموزشي اياالت مختلف
به اين نتيجه رسيده است که سياستگذاران آموزشي ،اهداف و محتواهاي آموزشي
خود را متناسب با اهداف کلي ايالت متحده که همان اقتصاد سرمايهداري بر اساس
استعمار کشورهاي جهان است ،تدوين نمودهاند .مسلماً سياستگذاران آموزشي در
تلويزيون بهمنظور طراحي نظام آموزش از راه دور بايد بر اساس آموزههاي اسالمي-
ايراني که منطبق با فرهنگ بومي است ،به طراحي يک بستۀ آموزشي مختص به رسانۀ
تلويزيون اقدام نمايند.
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آنچه بسيار مهم و قابل توجه است ،سياستهاي کلي آموزشي است که آموزش و
پرورش هر ايالت به شبکههاي آموزشي ميفرستد تا بر اساس آن اهداف به توليد برنامه
همت گمارند.
 شبکۀ آموزش جمهوری اسالمي ايران .7شبکۀ آموزش در قبل از انقالب

نخستين فرستندۀ تلويزيون آموزشي را وزارت آموزش و پرورش در تهران تأسيس کرد.
پوشش فرستندۀ اين تلويزيون محدود و فقط در سطح تهران بوده و کليۀ عوامل آن
کارکنان آموزش و پرورش بودند .به هر ترتيب ،در روز ششم اسفند سال ( 8431مقارن
با تغيير نظام آموزشي کشور) تلويزيون آموزشي تهران به دست محمدرضا شاه پهلوي
افتتاح و روزي چند ساعت برنامه براي کالسهاي دورۀ دوم دبيرستان پخش کرد.
ساعت پخش برنامهها از  83:41تا  89:41بود و از آبان  8439پخش برنامههاي روزهاي
جمعه نيز آغاز شد (محسنيان راد ،8413 ،ص .)8148برنامههاي روز جمعه تلويزيون
آموزشي را برنامههاي سرگرمکننده تشکيل ميداد .قبل از آن تاريخ ،يعني از آبان ،8434
تلويزيون بخش خصوصي ،يک ساعت از برنامههاي بعد از ظهر خود را در اختيار
وزارت آموزش و پرورش قرار داده بود که طي آن زمان ،تدريس دروس متنوع دنبال
ميشد .در اين سالها سياست دولت حاکم بر اين امر استوار بود که توسعه
زيرساختها اساس توسعه آموزشي است؛ ازاينرو ،در گام نخست اقدام به توسعه
ارتباطات نمود.
 .7-7توسعۀ زيرساخت

در سال  8413ساخت سه استوديوي رنگي ،سه استوديوي راديويي ،سه استوديوي
دوبالژ ،ساخت استوديوهاي ويژه توليد برنامههاي فيزيک ،شيمي ،زيستشناسي و
آزمايشگاههاي مربوط به هريک از رشتهها ،ساخت کارگاه فناوري آموزشي و يک
آزمايشگاه علوم رفتاري در دستور کار مديران اين شبکه قرار گرفت .در اين سالها
عالوه بر توليد و پخش برنامههاي سال اول و دوم راهنمايي تحصيلي ،برنامههاي درسي
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سال سوم راهنمايي تحصيلي نيز توليد و پخش شد .توليد برنامههاي سال پنجم دبستان
نيز از تابستان  8411آغاز و در سال تحصيلي بعد پخش شد .عالوه بر برنامههاي
آموزشي درسي ،برنامههاي آموزشي غيردرسي متعددي نيز که هرکدام بهنحوي سطح
دانش و آگاهي دانشآموزان و بينندگان را باال ميبرد ،تهيه و پخش ميشد (کظيمي،
 ،8419ص.)441
گام دوم در جهت حرکت بهسمت توسعۀ آموزشي در ايران دهه  11توسعۀ
نمايشي بود؛ بدين معنا که با انجام فعاليتهاي صرفاً نمايشي هدفي جز جهتيابي به
افکار عمومي را دنبال نميکرد.
 .8-7توسعۀ نمايشي

در سال  8411با اعتباري که سازمان برنامه و بودجه در اختيار وزارت آموزش و
پرورش گذاشت ،هزار گيرندۀ تلويزيون رنگي براي استفاده در مدارس راهنمايي
تحصيلي کشور تهيه شد ،و در ميان مدارس استانهاي خراسان ،آذربايجان شرقي،
گيالن و شهرستان مهاباد توزيع گرديد .در استان فارس نيز در سال  8413از طرف
راديو -تلويزيون فارس تعداد  411دستگاه تلويزيون در مدارس راهنمايي تحصيلي
شيراز و هفت شهر ديگر استان فارس نصب گرديد (کظيمي ،8419 ،ص.)431
يکي از اقدامات تلويزيون آموزشي آن بود که در سال تحصيلي  8419-8411هفده
مدرسۀ راهنمايي تحصيلي نمونۀ تهران را به وسائل آموزشي تجهيز کرد تا تعليم کاربرد
فناوري آموزشي در اين مدارس امکانپذير گردد .تلويزيون آموزشي ،همچنين کوشيد تا
مواد الزم براي آموزش بعضي از مطالب به شيوۀ آموزش برنامهاي را فراهم سازد.
مقداري از اين مواد پس از تهيه ،در سال تحصيلي  8419-8411در پنجاه کالس اول
دبستان در تهران مورد استفاده آزمايشي قرار گرفت.
آنچه که از توصيفات روند پيشرفت آموزش رسانهاي طي سالهاي  8431تا 8419
استنباط ميشود ،اتخاذ نوعي رويکرد توسعۀ نمايشي در جهت فريب افکار عمومي بوده
است اما اينکه اين فعاليتها تا چه ميزان در روند توسعۀ آموزشي مؤثر بوده است،
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پژوهشگر با بررسي مقاالت و گزارشهاي دولتي و غيردولتي تأثير مثبتي را از اين نوع
توسعه بهاصطالح نمايشي مشاهده نکرده است.
 .4-7تلويزيون آموزشي و تربيت نيروی انساني

سومين گام در جهت توسعۀ آموزشي در ايران قبل از انقالب تربيت نيروي انساني بود.
بدين سبب بهمنظور افزايش اثرگذاري بر روي مخاطبان و بهبود برنامههاي آموزشي،
سازمان راديو -تلويزيون ملي ايران کوشيد تا با تربيت و به خدمت گرفتن فنشناسان
آموزشي ،گامي را در جهت بهبود برنامههاي آموزشي خود انجام دهد؛ ازاينرو ،با
دانشگاههاي سپاهيان انقالب ،آزاد ،پهلوي و جنديشاپور و همچنين با وزارت آموزش
و پرورش ارتباط برقرار کرد و در نهايت ،بهمنظور تربيت کادر فني مورد نياز ،مدرسۀ
عالي تلويزيون و سينما دائر شد .اين مدرسه در ابتداي شروع به کارش دورۀ کارشناسي
ارشد در دو رشتۀ «تحقيق در ارتباطجمعي» و «تکنولوژي آموزشي» و در دورۀ کارداني
در رشتههاي «توليد» و «فني» به جذب دانشجو پرداخت (کظيمي ،8419 ،ص.)438
رشته نخست به بررسي سياستهاي انجامشده در کشورهاي غربي بهويژه آمريکا
و انگلستان ميپرداخت و با تغييراتي اندک اين سياستها را بهمنظور توسعۀ آموزشي
در ايران ارائه ميدادند و اما رشتۀ «تکنولوژي آموزشي» با توجه به ارتباط مستقيم آن با
جريان توليد توانست روند توسعهاي در حيطۀ آموزش را شتاب بخشد.
 .8اهداف و سياستهای فعلي تلويزيون آموزشي ايران (شبکۀ آموزش سيما)

در پايگاه شبکۀ آموزش در بيان اهداف و سياستهاي اين شبکه آمده است «اهداف
شبکۀ آموزش سيما از کنار هم قرار گرفتن کارکردهاي دوم (توانمندسازي جامعه در
دسترسي و استفاده از آخرين تجربيات بشر در زمينۀ تنظيم و اجراي قوانين (ارثيه
بشري)) و سوم (توانمندسازي جامعه در کشف و بيان مسئلهها در راه رسيدن به درک
کاملتر قوانين موردنياز بر مدار قرآن و سنت) سازمان صدا و سيماي جمهوري اسالمي
ايران اقتباس شده است» 49.تحقق اين اهداف به معناي برنامهريزي آموزشي براي ايجاد
اين توانمندي در مخاطبان موردنظر است .طراحي برنامۀ آموزشي با قابليت ايجاد اين
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توانمنديها در مخاطبان ،نيازمند شناخت دقيق اهداف آموزشي مؤثر در شکلگيري
آنها در مخاطب است ،بهگونهاي که بتوان آن اهداف آموزشي را در يک برنامۀ
آموزشي پيوسته ،برنامهريزي و دنبال نمود .در ادامه به هريک از اهداف آموزشي مؤثر
در ايجاد توانمنديهاي بازتابيافته در کارکردهاي دوم و سوم و توالي آنها اشاره شده
است.
 .7-8اهداف آموزشي مؤثر در تحقق توانمندسازی جامعه در دسترس و استفاده از آخرين
تجربيات بشر در زمينۀ تنظيم و اجرای قوانين (ارثيۀ بشری)

اين اهداف کلي بهمنظور امکان برنامهريزي آموزشي در اساسنامه بهصورت مصداقي
نيز بيان شده است.

41

 .8ايجاد توانمندي درک اوليۀ دانش (شناخت رشتههاي علمي ،شناخت گستردگي
و تقسيمبندي درون هر رشتۀ علمي ،شناخت کليد واژههاي هر رشتۀ علمي در زبانهاي
فارسي ،عربي و انگليسي ،و شناخت بانکهاي اطالعاتي مرتبط در هريک)
 .4ايجاد توانمندي درک چگونگي تکميل هر دانش در درون خود و تشخيص
رويکردهاي برهاني ،جدلي ،خطابهاي ،سفسطهاي و شعري در آن؛
 .4ايجاد توانمندي درک نسبت هر محصول با علوم و فلسفههاي زيربنايي؛
 .3ايجاد توانمندي پرسشگري پيرامون شاخههاي هر دانش و دانشهاي
ميانرشتهاي؛
 .1ايجاد توانمندي پرسشگري پيرامون ميزان اعتبار هر دانش از منظر ابزارهاي به
خدمت گرفتهشده در آن (ابزارهاي سنجش ،روش سنجش ،معيارهاي سنجش ،نظام
متريک در خدمت سنجش)...،؛
 .9ايجاد توانمندي پرسشگري پيرامون ميزان اعتبار هر دانش از منظر مدلها و
پيشفرضهاي فلسفي مؤثر در شکلگيري آن.
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 .8-8اهداف آموزشي مؤثر در تحقق توانمندسازی جامعه در کشف و بيان مسئلهها در راه
رسيدن به درک کاملتر قوانين موردنياز بر مدار قرآن و سنت

در معرفي رسالت سازمان صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران ،توانمندسازي جامعه
در کشف و بيان مسئلهها در راه رسيدن به درک کاملتر قوانين موردنياز بر مدار قرآن و
سنت ،کارکرد سوم اين سازمان بيان شد .اين اهداف کلي بهمنظور امکان برنامهريزي
آموزشي در اساسنامه بهصورت مصداقي نيز بيان شده است.

41

 .8ايجاد توانمندي درک ضرورت شناسايي نيازهاي بشر و طراحي نظامهايي براي
رفع آن نيازها مبتني بر دانش و فناوري روز؛
 .4ايجاد توانمندي جستجوي شاخصهاي جامعه اسوه براي نياز بشر و نظامهاي
طراحيشده براي رفع آنها؛
 .4ايجاد توانمندي تشخيص قوانين مکتوب و شفاهي موجود در کسب و کارهاي
فعال در ارائه هريک از نظامهاي طراحيشده براي رفع يکي از نيازهاي انسان؛
 .3ايجاد توانمندي ورود موفق در کسب و کارهاي فعال در ارائۀ هريک از
نظامهاي طراحيشده براي رفع يکي از نيازهاي انسان؛
 .1ايجاد توانمندي بيان فاصلههاي بين قوانين موجود و شاخصهاي جامعه اسوه
در هريک از نظامهاي طراحيشده براي رفع يکي از نيازهاي انسان و کسب و کارهاي
فعال در ارائۀ آنها.
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با توجه به اين اهداف ،شبکه آموزش سيماي جمهوري اسالمي ايران پس از
راهاندازي فعاليتهاي خود را در سۀ حوزۀ اصلي با عناوين زير آغاز نمود:
يک .آموزش پايه و اساسي؛
دو .آموزش عالي؛
سه .آموزشهاي عمومي.
در کنار بررسي شبکههاي خارجي سه سال پس از تأسيس شبکه ،بازبيني و ارائۀ
طرح نوين ساختاري در دستور کار مديران اين شبکه قرار گرفت و بر اين مبنا ،شبکۀ
آموزش سيما در قالب سه شبکه «آموزشي -تخصصي» با عناوين «شبکۀ رشد»« ،شبکۀ
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دانشجو» و «شبکۀ مهارت» فعاليتهاي خود را بازجهتيابي نمود (اداره کل آموزش و
پژوهش سيما ،8413 ،ص.)4
در اين ميان« ،شبکۀ رشد» ( ،)41:41-89:41برنامههاي مورد نياز دانشآموزان و
معلمان در مقاطع مختلف را همراه با جلسات مشاورهاي با هدف تکميل کاستيهاي
نظام آموزش مدرسهاي کشور ارائه مينمود.
«شبکۀ دانشجو» ( ،)89:41-84:41با هدف دسترسي آموزش عالي براي همه،
عمدتاً در قالب برنامههاي دانشگاه پيام نور (روزانه دو ساعت) و دانشگاه جامع علمي-
کاربردي (روزانه يک ساعت) بهصورت آموزش رسانهاي براي ده رشتۀ کارشناسي و
يک رشتۀ کارداني فعاليت مينمود.
سرانجام «شبکۀ مهارت» ( 44-41:41و تکرار آن روز بعد  )84-4:41با
جهتگيري مخاطبان عام ،مهارتهاي فني و مهارتهاي زندگي را به کمک برنامههاي
متنوع و جذاب در اختيار عامۀ مردم قرار ميداد.
اين روند برنامهسازي تا اوائل سال 8411م .ادامه پيدا نمود ،فضاي کلي برنامههاي
اين شبکه پيرامون آموزش مستقيم بود؛ به اين شکل که دروس تحصيلي مدارس و
دانشگاهها در اين شبکه تدريس ميشد .در حال حاضر اين سه بخش يعني «شبکههاي
مهارت ،رشد و دانشجو» از روند توليد برنامۀ شبکۀ آموزش حذف شده و در عوض
بهصورت متني در پايگاه شبکۀ آموزش قابل دسترسي هستند.
از سال  14تاکنون بهمنظور جذب مخاطب حداکثري در برنامههاي اجرايي شبکۀ
ال
آموزش تغييرات وسيعي ايجاد شده است .نوع نگاه به مخاطب در اين شبکه کام ً
دگرگون و از ارتباطي يکسويه به تعاملي دوطرفه تبديل گشت.
تا پيش از اين تغييرات سهم تعامل مخاطب با شبکۀ آموزش تنها نشستن پاي
برنامههايي بود که چگونگي انتخاب رشته و يا درصد دروس مختلف را براي کنکور
آموزش ميداد ،امروز مخاطب رسانه ملي با شبکهاي مواجه هستند که اگرچه همچنان
بر مدار آموزش قدم برميدارد ،اما نحوۀ اين آموزش تفاوت بسياري با گذشته کرده
است؛ از سوي ديگر ،برنامههايي از طريق اين شبکه در حال پخش هستند که هرکدام
براي خود ارزشهاي فني و محتوايي بسياري دارند.
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آنچه از تحليل سياستها و روند توليد برنامههاي شبکۀ آموزش برميآيد ،حجم
عظيمي از برنامههاي آموزش عمومي با مخاطباني عام و عدم توجه کافي به ديگر
حوزهها چون آموزش پايه و آموزش عالي بوده است .بر اين شبکۀ آموزش سيما را نه
بهعنوان يک شبکۀ آموزشي تخصصي بلکه ميتوان بهعنوان يک شبکۀ فرهنگي با
رويکردي عام جاي داد.
جمعبندی

در نهايت از مقايسۀ نظامهاي آموزش از راه دور آمريکا و ايران ميتوان اينگونه نتيجه
گرفت که تلويزيون آموزشي در آمريکا جزء دسته تلويزيون آموزشي تخصصي به
حساب ميآيد ،بدين صورت که بيشتر شبکههاي اين کشور به توليد برنامههاي
آموزشي براي مراکز علمي اقدام ميکنند .مدارس ابتدايي ،کالجها و دانشگاهها اين قبيل
فيلمها را جزء جداييناپذير برنامههاي آموزشي خود قرار ميدهند و از همين طريق
است که اين مؤسسات سودهاي هنگفتي را به دست ميآورند.
و اما شبکۀ آموزش سيما با هدف تهيه ،توليد و پخش برنامههاي آموزشي و
کمکآموزشي با همکاري دستگاههاي متولي امر آموزش کشور بهمنظور پشتيباني،
گسترش و تعميم آموزش بر اساس نيازهاي واقعي جامعه با محور قرار دادن شعار
شبکه يعني «ايجاد فرصتهاي برابر آموزشي» تأسيس شد .روند پخش توليدات شبکه
نشان ميدهد که حجم عظيمي از توليدات شبکه را آموزش عمومي تشکيل ميدهد؛
ازاينرو ،شبکۀ آموزش سيما را نميتوان يک شبکۀ آموزشي تخصصي محسوب کرد
بلکه ميتوان آن را يک شبکۀ فرهنگي با رويکرد عمومي به حساب آورد.
در نهايت ،بايد گفت امروزه اعضاي جامعه با سؤاالت مختلفي دربارۀ مسير،
مقصد ،نقش و هويت خود روبهرو ميشوند و اگر فرهنگي خواهان استمرار خود در
تمامي ابعاد توسعه باشد ،بايد بتواند پاسخهايي شفاف و ساده به چالشهاي فرهنگي و
هويتي ارائه کند.
راهکاري که ميتوان در رابطه با آموزش عمومي از شبکۀ آموزش سيما ارائه کرد،
استفاده از اشکال اسطورههاي نوين يعني داستانها و روايتهاي رسانهاي است .در
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حال حاضر روايات رسانهاي جانشين قصههايي شده است که مادر بزرگها بهمنظور
تربيت فرزندانشان از آنان استفاده کرده و ميراث گذشتگان را به آنها انتقال ميدادند.
امروزه نيز رسانهها همان وظايف بزرگترها را در پويايي فرهنگي و آموزشي برعهده
گرفتهاند؛ آنها جهان را تبيين ميکنند و چون توسعۀ فرايندي همهجانبه است ،اين
اسطورهها بايد تغييرات همهجانبه اين جهان پويا را تبيين کرده و در حقيقت ،بهنوعي
زمينه را براي ساخت هويت براي مخاطب فراهم آورند ،در صورتي که اين امر ميسر
نشود؛ يعني زمينه براي ساختن هويت مخاطب اتفاق نيفتد ،احتماالً بخش فزايندهاي از
اعضاي جامعه ،چارچوب فرهنگي خودي را ترک کرده و به چارچوبهاي فرهنگي
کشورهايي ميپيوندند که مسير توسعه را طي کرده و پاسخهاي الزم را با توجه به ذات
و جوهرۀ خود تدارک ديدهاند .تنها راه بقاي هويتها و فرهنگهاي موجود در جهان
سوم ارائه پاسخهاي مناسب به اعضا با استفاده از ابزارهاي هويتساز چون تمدن کهن
ايراني -اسالمي خواهد بود.


پيوست:

نمونهاي از محتوا و اهداف آموزشي در مقطع اول دبستان در ايالت نبراسکا در
موضوع اقتصاد:

31

Kindergarten Key Economic Concepts:
 New concepts:
o Scarcity- The condition of not being able to have all the goods and services that
we want.
o Choice- What someone must make when faced with two or more alternative uses
for a resource, also called an economic choice.
o Goods-Objects that can be held or touched that can satisfy people’s wants.
o Services- Activities that can satisfy people’s wants.
 Content Standards:
o K04: Identify how families and communities work together to meet their basic
)needs and wants. ( Knowledge
 نمونههايي از اشعار کودکستاني در موضوعات اقتصادي

 I've got money. I've got money. What should I do? What should I do? I must
make a choice. I must make a choice. Spend or save, Spend or save.
 I've got money. I've got money. I could spend. I could spend. Getting something
now, Getting something now, Something small, Something small.
 I've got money. I've got money. I could save. I could save. Getting something
later, Getting something later, Something big, Something big.
 I've got money. I've got money. What should I do? What should I do? Spend a
!little now, Spend a little now, Save some, too! Save some, too
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