
  

  
  
  
  
  

  هاي شبكه راديويي سالمت نظرسنجي از مردم تهران درباره برنامه

  ∗∗∗∗محمد محمدخاني ملكوه

  چكيده 

، در مركـز تحقيقـات      1385كه در سال    تهيه شده است    مقاله حاضر براساس پژوهشي     
سال و  15ز افراد    نفر ا  867اين پژوهش برمبناي نظرسنجي از      . گرفتصداوسيما انجام   

 محور آن ميزان استفاده و رضـامندي شـهروندان         شده،باالتر ساكن شهر تهران تدوين      
  .تهراني از اين شبكه راديويي بوده است

هـاي    هايي چون تعداد شنوندگان، ميزان استفاده از برنامـه          براي بررسي موضوع، مقوله   
مت مورد بررسي قرار راديو سالمت و موضوعات مورد عالقه شنوندگان در حوزه سال        

  .گرفت
  : توان به اين موارد اشاره كرد ترين نتايج اين نظرسنجي مي از جمله مهم

  .درصد پاسخگويان شنوندة راديو سالمت هستند6/17تنها ـ 
درصد در حد   8/9و  » زياد«درصد  1/62،  »خيلي زياد «درصد شنوندگان در حد     5/27ـ  
  .ضايت دارندهاي راديو سالمت ر از محتواي برنامه» كم«
  

  . راديو سالمت، نظرسنجي، استفاده و رضامندي:هاي كليدي واژه

                                                      
  .كارشناس ارشد تحقيق درارتباطات ∗
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  مقدمه

بنـابراين،  .  صداسـت  اي كور است كه ابزار اصـلي آن بـراي انتقـال پيـام             راديو رسانه 
تواند ارتبـاط فكـري       مي) موسيقي، افكت و سكوت   (تركيب كالم با ديگر عناصر صوتي       

هـا از مزايـايي       ن دليل راديو در مقايسه با ساير رسـانه        به همي . و معنوي كاملي ايجاد كند    
هـاي تـصويري      برخوردار است كه يكي از آنها بيان كليات است؛ در صورتي كه رسـانه             

عناصر انتزاعـي و كلـي ماننـد اميـد،          . همانند تلويزيون تنها قادر به ارائه جزئيات هستند       
تدايي، قابـل ارائـه بـه شـكل     ايمان، ترس و هيجان جز با تنزل سطح به برخي از صور اب      

  .تصوير نيستند
از مـواردي هـستند كـه تلويزيـون در     ... تالوت قرآن كريم، مناجات، ادعيه، مرثيـه و     

شـود امـا      متوسـل مـي   ...) طبيعـت، امـاكن مـذهبي و      (زمان پخش آنها به انواع تـصاوير        
   .)154: 1381جوادي يگانه، (تواند آن فضاي غيرتصويري را بازسازي كند  نمي

بـراي همـين   . ابزار راديو فقط صداست، شنونده ناگزير است تصاوير را خود بـسازد    
 برتـر   وراديو رسانة تخيل، تصور و تئاتر ذهني است؛ نوعي تجربه بصري            «شود    گفته مي 
: 1381ريچاردز،  (» هاي مشابه زيرا تصاويرش متعلق به شنونده و خاص اوست           از نمونه 

155(.   
كند،   كه تنها از طريق صدا با مخاطبان خود ارتباط برقرار مي          اي    راديو به عنوان رسانه   

يكـي از ايـن نقـاط ضـعف، تـك بعـدي             . داراي نقاط ضـعف و قـوت فراوانـي اسـت          
امـروزه  . هايي به راديو بخشيده اسـت  بودن آن است كه خود مزايا و قابليت     ) غيربصري(

و راديـو بـا توجـه بـه         اي بسيار گسترش يافته        سپهر رسانه  ،به سبب پيشرفتهاي فناورانه   
از جملـه تخيلـي     (هاي منحصر به فردي كـه از آن برخـوردار اسـت               ها و ويژگي    قابليت

...) بودن، انعطاف پذيري، تحريف ناپذيري، در دسترس بـودن، سـرعت، ارزان بـودن و               
   .)167: 1381جوادي يگانه، (برد  حداكثر بهره را از اين فضاي ارتباطي مي
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  راديو سالمت

مت به مثابـه يـك رسـانة شـنيداري معتبـر، جـذاب و پيـشگام در حـوزة                    راديو سال 
 1380 بهمـن    21بهداشت و سالمت فرد و جامعه و با موضوع سالمت و بهداشـت، در               

امروزه با توجه به حجم بسيار باالي توليد خبر و آمار و ارقام پزشـكي               . آغاز به كار كرد   
كننـد، وجـود      ز اطالعاتي را منتشر مي    ها و مراكز تحقيقاتي كه هر رو        و با وجود دانشگاه   

. رسـد  اي چون راديو سالمت براي انعكاس مطلوب اين خبرها ضروري به نظر مي      رسانه
توجه به بهداشت عمومي، تالش در جهت بهبود سـالمت جـسمي و روانـي مخاطبـان،              

رساني مناسب و همسو با اهـداف         كمك به ترويج بهداشت در جامعه و در نهايت اطالع         
  . حوزه بهداشت، درمان و سالمت جامعه از اهداف اصلي اين راديو استملي در

 .رساني وظيفة اصلي راديو سالمت شناخته شده اسـت         اطالع ،اهدافاين  براي تحقق   
هـاي آنـان      براي انجام بهينه اين وظيفه و جلب هر چه بيشتر مخاطبان، بايد نظرها و نياز              

  ).69ـ66: 1383الفت، ( فراهم شود را شناخت تا امكان پاسخگويي به اين نيازها
سـنجي در نظـر گرفتنـد كـه           هايي را براي مخاطب     پل الزارسفلد و همكارانش مولفه    

شـناختي، معرفـت يـا         بازخورد رواني، هـدف روان     هاي محيط،   محيط، پراكندگي : شامل
منظور از مولفه اول يعني محيط اين است كـه راديـو        . شناخت و عالقه به مخاطب است     

. گيـرد  اي مـي  شناختي  چه تاثيرات روان...  پيرامون خود، اشيا، رويدادها، اخبار و  از محيط 
تنـوع مخاطبـان از لحـاظ خاسـتگاه متفـاوت           . هاي محيط است    دومين مولفه، پراكندگي  

اين . شود  ها محسوب مي    اجتماعي، فرهنگي، سياسي و اقتصادي، از جمله اين پراكندگي        
 به يك برنامه راديويي بيشتر توجه نـشان دهنـد و            شود كه مخاطبان    ها موجب مي    تفاوت

يعنـي رسـانه    . مولفه سوم، دريافت بـازخورد اسـت      . اي ديگر اصالً توجه نكنند      به برنامه 
بايد با برقراري ارتباط دوسويه، مخاطب خود را بشناسد و بـه دنيـاي او نفـوذ كنـد بـه                     

حجـابي برافكـار و   دهد و راديـو را      نحوي كه مخاطب احساس نكند به راديو گوش مي        
  .كند هاي خود نداند بلكه فكر كند كسي در كنار او و همراه با او زندگي مي انديشه

   VOAتمـامي راديوهـاي دنيـا از        . شناختي راديـو اسـت      چهارمين مولفه، هدف روان   
 )Voice of America (تـا  ) كنـد  وهفـت زبـان زنـده دنيـا برنامـه توليـد مـي        كه به سي

پردازنـد، همگـي بـر        ه موضوعات سياسـي، نمايـشي يـا درام مـي          راديوهايي كه بيشتر ب   
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 در واقع يكي از اهداف بلندمدت هر راديـو،          ،شناختي مخاطب تاكيد دارند     سالمت روان 
هايي كه افـراد بـراي اسـتفاده از راديـو،        در خانواده . ايجاد تعادل رواني در خانواده است     

تري وجود دارد و اساساً راديو      گيري كم   قدرت انتخاب بيشتري دارند، سوگيري و جهت      
پنجمين مولفه، معرفت يا شـناخت  . تواند در بين اعضا تعادل رواني الزم را ايجاد كند    مي

شناختي از طريـق      هاي روان   براي ارائه ديدگاه  . گرفته است  شناختي انجام   رواندرباره كار   
ور داشـته    ارتباطات، در كنار عوامـل توليـد حـض         يشناس  راديو، بايد يك متخصص روان    

شناختي توليـد شـود    ها با ديدگاهي روان گونه سوگيري و تباني، برنامه     باشد و بدون هيچ   
  ).245ـ233: 1383الفت، (

تـوان گفـت گرداننـدگان راديـو سـالمت قـصد دارنـد                با توجه به اصول يادشده مي     
و بـا  پيامهاي بهداشتي را با توجه به مقتضيات جغرافيائي، فرهنگي و تاريخي مردم ايران           

تكيه بر اصول اخالقي و مذهبي به مخاطبان برسانند و به اين ترتيب به ارتقاي سـالمت                 
  . فرد و جامعه و اصالح شيوه زندگي كمك كنند

  اهداف راديو سالمت

تحقيـق،  :  راديو سالمت چنان كـه در اساسـنامة آن آمـده عبـارت اسـت از       مأموريت
هاي مرتبط با آن، متناسب    المت و حوزه  ريزي و توليد برنامه با موضوع س        طراحي، برنامه 

هاي مصوب سازمان صداوسـيما،       با نيازهاي فزاينده شهروندان و در چهارچوب سياست       
  .هاي توسعه سالمت كشور با نگرش استراتژيك به سند چشم انداز بيست ساله و برنامه

  :در اين زمينه اهداف كالن شبكه راديويي سالمت عبارتند از
جـسمي، روانـي، اجتمـاعي،      (رد و جامعه به منظور حفظ سالمت        توانمندسازي ف . 1

 ).معنوي و ارتقاي آن

 .توانمندسازي فرد و جامعه براي كمك به بهبود سبك زندگي. 2

 .سازي رويكرد علمي به سالمت در مردم و مسئوالن نهادينه. 3

 .سازي اخالق پزشكي و رعايت حقوق متقابل جامعه و گروه پزشكي نهادينه. 4

 .ها، حقوق و قوانين سالمت محور بهبود پايبندي عمومي به ارزش. 5

 .هاي نظام سالمت كشور و توجه به ابعاد گوناگون آن پيشبرد برنامه. 6

  .تالش در جهت حفظ محيط زيست كشور و ارتقاي كيفي و كمي آن. 7
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  روش تحقيق

ت هـاي راديـو سـالمت و ميـزان رضـاي      با هـدف بررسـي ميـزان اسـتفاده از برنامـه          
هاي آن، پژوهشي به روش پيمايشي شكل گرفت كـه طـي    شنوندگان اين راديو از برنامه  

آوري شـد و پـس از    آن با استفاده از پرسشنامه و مصاحبه، اطالعـات مـورد نيـاز جمـع          
 اطالعـات بـه دسـت آمـده         spssاستخراج اطالعات و كدگذاري، با استفاده از نرم افزار          

  .مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت
سال و بـاالتر    15 جامعه آماري اين نظرسنجي، كليه شهروندان تهراني         :جامعه آماري 

  .ساكن در مناطق بيست و دوگانه شهر هستند
نفــر از  867پـژوهش از  نمونـه آمـاري ايـن    : گيــري حجـم نمونـه و روش نمونـه   

سال و باالتر ساكن در مناطق بيست و دو گانه شـهر تهـران تـشكيل شـده      15شهروندان  
) Three stage sampling(اي  گيـري سـه مرحلـه     بـا اسـتفاده از روش نمونـه   است كـه 

هـاي سـاختماني،      اند؛ به اين ترتيب كه در مرحلـه نخـست، از بـين بلـوك                انتخاب شده 
شماره پالك خانوارهـاي نمونـه،   و تعدادي بلوك انتخاب و سپس در مرحله دوم، تعداد      

حله سوم، پرسشگر بـا مراجعـه بـه         در مر . هاي انتخابي مشخص شد     در هر يك از بلوك    
  .رو شد، مصاحبه كرد سال كه روبه15هر خانوار انتخاب شده، با اولين فرد باالي 

  هاي پژوهش هدف

  :شده استهاي زير انجام  اين پژوهش به منظور دستيابي به هدف
اي كه مردم تهران موضوعات مربـوط بـه سـالمتي، بهداشـت و                دستيابي به رسانه  . 1

 .كنند شتر از طريق آن پيگيري ميپزشكي را بي

جـسمي، روحـي و روانـي، بهداشـتي         (دستيابي به موضوعات مربوط به سالمت       . 2
 .كه مردم تهران عالقمند به كسب اطالعات درباره آن هستند...) و

 .هاي شبكه راديويي سالمت در تهران دستيابي به ميزان شنونده برنامه. 3

هاي شـبكه راديـويي سـالمت از سـوي غيـر              كشف داليل گوش نكردن به برنامه     . 4
 .شنوندگان تهراني

هـاي شـبكه راديـويي سـالمت در بـين             دستيابي به ساعات گوش دادن به برنامـه       . 5
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 .شنوندگان تهراني

هاي شبكه راديويي سـالمت       دستيابي به ميانگين مدت زمان گوش كردن به برنامه        . 6
 .در بين شنوندگان تهراني

هـاي شـبكه راديـويي سـالمت را      ه شنوندگان تهرانـي برنامـه  دستيابي به مكاني ك   . 7
 .دهند بيشتر در آنجا گوش مي

 دستيابي به آن دسته از اخبار و رويدادهاي پزشكي كه شـنوندگان تهرانـي بـراي                  .8
 .دهند طرح در راديو سالمت ترجيح مي

اديـو  اي كه بهتـر اسـت ر        هاي سني   دستيابي به نظر شنوندگان تهراني درباره گروه      . 9
 .سالمت به موضوعات مربوط به سالمت آنها بپردازد

هاي مورد عالقه شنوندگان تهراني براي ارائه مطالـب در راديـو            دستيابي به قالب  . 10
 .سالمت

 . در راديو سالمتشده ارائهدستيابي به نظر شنوندگان تهراني درباره سطح زبان . 11

ت زمان ارائـه هـر برنامـه در راديـو           دستيابي به نظر شنوندگان تهراني درباره مد      . 12
 .سالمت

 .دستيابي به ميزان عالقه شنوندگان تهراني به پخش موسيقي از راديو سالمت. 13

دستيابي به انواع موسيقي مورد عالقه شنوندگان تهراني براي پخـش در فواصـل             . 14
 .هاي علمي راديو سالمت برنامه

هـاي راديـو       از محتـواي برنامـه     دستيابي به ميـزان رضـايت شـنوندگان تهرانـي         . 15
 .سالمت

دستيابي به ميزان رضايت شنوندگان تهرانـي از كيفيـت دريافـت صـداي راديـو                . 16
 .سالمت

دستيابي به ميزان اعتماد شنوندگان تهرانـي بـه مباحـث مطـرح شـده در راديـو                  . 17
  .سالمت

  هاي پژوهش يافته

 توزيع جنس، سـن،     ندهايي مان   خصوصيات و ويژگي  سيماي پاسخگويان از لحاظ      ■
  :ميزان تحصيالت، نوع فعاليت و وضعيت تأهل به قرار زير است
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درصـد مـرد و   7/48نفرنـد كـه از ايـن تعـداد،         867كل پاسخگويان اين نظرسـنجي      
  .درصد زن هستند3/51

 تـا   25درصد،  1/14ساله،  24 تا   20درصد  13ساله،  19 تا   15درصد پاسخگويان،   7/15
سـاله و   50درصـد   21سـاله و    49 تـا    40درصد  7/15ساله،  39 تا   30درصد  5/20ساله،  29

  .بيشتر هستند
درصد تحصيالت راهنمايي   4/25سواد هستند،     سواد و كم    درصد پاسخگويان بي  6/13

  .درصد داراي تحصيالت عالي هستند2/23درصد داراي ديپلم و 8/37و دبيرستان دارند، 
دار،   رصـد خانـه   د2/36درصـد دانـشجو،     5/4آمـوز،     درصد پاسـخگويان دانـش    2/11

  .درصد شاغل هستند5/30درصد بازنشسته و  9/8درصد بيكار، 7/8
  . هستندمتأهلدرصد 6/67درصد پاسخگويان، مجرد و 4/32
درصد از پاسخگويان موضوعات مربوط به سـالمت، بهداشـت و پزشـكي را              7/76ـ  

درصـد و   7/5بـا   » راديـو «درصد،   4/8با  » نشريات«. كنند  پيگيري مي » تلويزيون«بيشتر از   
بـاره   درصد پاسـخگويان در ايـن     3/5. درصد در مراتب بعدي قرار دارند     9/3با  » اينترنت«

  .اند اظهار نظري نكرده
جسمي، روحـي  (اسخگويان دربارة موضوعات مورد عالقه در حوزه سالمت   نظرپ ■

  :هاي زير به دست آمد پرسيده شد و پاسخ...) و رواني، بهداشتي و
هـاي واگيـردار و    بيمـاري «، )درصـد 8/80(» حيط زيستبهداشت محيط زندگي و م «

) رژيم درمـاني  (اصول تغذيه   «،  )درصد8/78(» ...)قلب، گوارشي، آنفلونزا و   (غيرواگيردار
ازدواج، طالق، روابط والدين با فرزنـدان       (مسائل و مشكالت خانوادگي     «،  )درصد6/78(
» و مـشاوره پزشـكي    شناسـي     مباحـث روان  «،  )درصد7/74(» دارو«،  )درصد2/78(» ...)و
هـاي خـاص      بيمـاري «،  )درصد9/69(» امداد و نجات، سوانح و حوادث     «،  )درصد3/72(
» هـاي روانـي     مـشكالت و بيمـاري    «،  )درصد7/68...) (هپاتيت، ايدز، سرطان، ام اس و     (
هـاي    بيمـاري «،  )درصـد 6/57(» هـاي زنـان     بيماري«،  )درصد8/63(» اعتياد«،  )درصد65(

ــان ــال و كودك ــالمندان«، )صــددر2/55(» اطف ــب س ــنتي«، )درصــد3/49(» ط ــب س » ط
تـاريخ پزشـكي و مـشاهير       «و  ) درصـد 6/45(» معلوالن جسمي و ذهني   «،  )درصد2/47(

...) جسمي، روحي و رواني، بهداشـتي و      (از موضوعات سالمت    ) درصد6/45(» پزشكي
 بـه  مندند اطالعاتي دربـاره آنهـا   عالقه» خيلي زياد و زياد«هستند كه پاسخگويان در حد      

  .دست آورند
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كه ...) جسمي، روحي و رواني، بهداشتي و( موضوعات سالمت -1جدول شماره 

  .مندند اطالعاتي درباره آنها به دست آورند پاسخگويان عالقه

  ميزان عالقه
خيلي   موضوعات

  زياد
  كم  زياد

خيلي 
  كم

  پاسخ بي  اصالً

بهداشت محـيط زنـدگي و محـيط        

  زيست
9/27  9/52  5/11  1/2  4/5  2/0  

و  هـــــاي واگيـــــردار بيمـــــاري

قلب، گـوارش، آنفلـونزا     (غيرواگيردار

  ...)و

8/27  51  2/12  4/2  6/6  0  

  2/0  4/7  4/2  4/11  7/46  9/31  )رژيم درماني(اصول تغذيه 

مــــــــسائل و مــــــــشكالت  

ــانوادگي ــط  (خ ــالق، رواب ازدواج، ط

  ...)والدين با فرزندان و

7/33  5/44  9/9  8/3  8  1/0  

  1/0  3/6  5/2  4/16  6/48  8/25  دارو

شناســي و مــشاوره   مباحــث روان

  پزشكي
3/26  46  9/12  5/4  10  3/0  

  2/0  9  4/4  5/16  45  9/24  امداد و نجات، سوانح و حوادث

هپاتيـت، ايـدز،    (هاي خاص     بيماري

  ...)سرطان، ام اس و
9/24  8/43  9/14  5/3  9/12  0  

  6/0  7/10  5  7/18  2/39  8/25  هاي رواني مشكالت و بيماري

  0  4/16  7/4  1/15  7/37  1/26  اعتياد

  3/1  8/20  8/5  5/14  34  6/23  هاي زنان بيماري

  4/0  9/18  2/6  3/19  3/34  9/20  هاي اطفال و كودكان بيماري

  1/0  5/18  2/7  9/24  8/32  5/16  طب سالمندان

  4/0  23  7/7  7/21  2/30  17  طب سنتي

  1/0  21  4/8  9/24  3/32  3/13   جسمي و ذهنيوالنمعل

  8/0  2/20  5/9  9/23  2/32  4/13  ي و مشاهير پزشكيتاريخ پزشك
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درصــد پاســخگويان بــه نحــوي شــنوندة راديوســالمت هــستند چنــان كــه  6/17 ■
بـه  «درصد  3/5و  » بعضي روزها «درصد  9،  »اكثر روزها «درصد  5/2،  »هرروز«درصد،  8/0

درصـد پاسـخگويان نيـز اظهـار         4/82. كننـد    گوش مـي   اهاي اين شبكه ر     برنامه» ندرت
  .كنند گوش نمي» اصالً«هاي شبكه راديويي سالمت را  اند كه برنامه دهكر

هـاي شـبكه راديـويي سـالمت از سـوي             ترين داليل گوش نكردن به برنامـه        مهم ■
» تماشــا كــردن تلويزيــون«، )درصــد6/24(» نداشــتن وقــت«: غيرشــنوندگان عبارتنــد از

عالقـه  «،  )درصـد 8/15(» اطالع نداشتن از پخش شـبكه راديـو سـالمت         «،  )درصد9/18(
، )درصـد 4/9(» هـا   هاي ساير شـبكه     گوش كردن برنامه  «،  )درصد4/14(» نداشتن به راديو  

همچنـين  ). درصـد 3/7(» نداشتن راديو «و  ) درصد3/8(» عالقه نداشتن به راديو سالمت    «
  .اند داده» دانم نمي«درصد پاسخ 5/0درصد به ساير موارد اشاره كرده و 8/0

 تا  9هاي شبكه راديويي سالمت را بين ساعت           بيشتر برنامه  ∗درصد شنوندگان 8/41ـ  
  .كنند گوش مي) درصد3/35( صبح 11 تا10صبح و در مرتبه بعد 10

هاي شبكه راديويي سالمت در بين   به برنامهكردن ساعت گوش -1نمودار 

  )درصد(شنوندگان 

  
  
  
  
  
  
  

  

  

                                                      
اند   هاي شبكه راديويي سالمت بوده      در اين پژوهش منظور از شنوندگان كساني است كه به نحوي شنونده برنامه             ∗
  .شوند  درصد پاسخگويان شنونده اين شبكه محسوب نمي4/82در واقع ).درصد كل پاسخگويان6/17(
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 سـالمت در بـين      هـاي شـبكه راديـويي       گوش كردن به برنامه   ميانگين مدت زمان     ■
  .دقيقه در روز بوده است30ساعت و 1شنوندگان راديو سالمت، 

هـاي راديـو سـالمت        شـنونده برنامـه   » منـزل «درصد از شنوندگان بيشتر در      1/45 ■
  .هستند
هاي ايـن راديـو       شنونده برنامه » محل كار «درصد در 4/14و  » خودرو«درصد در   5/40

  .هستند
خبرهـاي  «د كه بهتر است در راديـو سـالمت          ان  درصد شنوندگان اظهار كرده   6/55 ■

خبرهـاي  «درصـد،   8/24بـا   » خبرهاي پزشكي تخصـصي   «. مطرح شود » پزشكي عمومي 
درصـد  3/1با  » هاي پزشكي   خبرهاي همايش و مناسبت   «درصد و   17با  » حوادث پزشكي 

. انـد   از ديگر اخبار و رويدادهاي پزشكي هـستند كـه شـنوندگان بـه آنهـا اشـاره كـرده                   
  .اند وندگان در اين باره اظهارنظري نكردهدرصد شن3/1

  شنوندگان براي طرح در راديو سالمتكه اخبارو رويدادهاي پزشكي -2نمودار

  )درصد (دهند ترجيح مي
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مندند در راديو سالمت بيشتر به موضوعات مربوط به           درصدشنوندگان عالقه 7/64 ■
درصـد،  15بـا   » ميانسال«گروه سني   . پرداخته شود » نوجوان و جوان  «سالمت گروه سني    

. درصد در مراتب بعدي قرار دارنـد      9/3با  » سالمند«درصد و    5/8با  » شيرخوار و كودك  «
  .اند درصد شنوندگان در اين باره اظهارنظري نكرده9/7

هاي سني كه بهتر است راديو سالمت   نظر شنوندگان در خصوص گروه- 3نمودار 

  )درصد(ن بپردازدبه موضوعات مربوط به سالمت آنا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

: هاي مورد عالقه شنوندگان براي ارائه مطالب در راديو سـالمت عبارتنـد از                قالب ■
، )درصـد 2/7(» نمـايش «،  )درصد3/18(» گفتار گوينده «،  )درصد4/61(» گفتار كارشناس «
درصــد شــنوندگان در ايــن بــاره 7/0).درصــد9/5(» ميزگــرد«و ) درصــد5/6(» مــسابقه«

  .اند ظري نكردهاظهارن
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درصد شنوندگان انتظار دارند زبان ارائه مطالب در راديو سالمت در سـطح              4/50 ■
درصد در سـطح    5/23و  » نيمه تخصصي «درصد اين زبان را در سطح       1/26. باشد» ساده«
  .دانند مناسب مي» تخصصي«

ر اند بهتر است مدت زمـان ارائـه هـر برنامـه د     درصد شنوندگان اظهار كرده  7/49 ■
درصد شنوندگان مدت زمان ارائـه      3/73در حالي كه    . باشد» دقيقه30تا15«راديو سالمت   
. انــد تــرجيح داده» دقيقــه15كمتــراز «درصــد 4/12و » دقيقــه30بــيش از «هــر برنامــه را 

  .اند درصد نيز در اين باره اظهارنظري نكرده6/0
كـم و  «حـد  درصـد در  7/15و  » خيلي زياد و زياد   «درصد شنوندگان در حد     9/73 ■

درصـد شـنوندگان   2/9. منـد هـستند   به پخش موسيقي از راديو سالمت عالقه  » خيلي كم 
درصد شنوندگان در ايـن  2/1. اي به پخش موسيقي از راديو سالمت ندارند   عالقه» اصالً«

  .باره اظهارنظري ندارند
اند بهتـر     مند به پخش موسيقي از راديو سالمت گفته         درصد شنوندگان عالقه   9/40 ■

. پخـش شـود  » موسيقي اصيل و سـنتي «هاي علمي راديو سالمت  است در فواصل برنامه   
درصـد و   5/17بـا   » موسـيقي محلـي ايرانـي     «درصـد،   8/24بـا   ) پاپ(» موسيقي مردمي «
درصـد  7/3. درصـد در مراتـب بعـدي قـرار دارنـد          1/13بـا   » موسيقي كالسيك غربـي   «

  .اند شنوندگان در اين باره اظهارنظري نكرده
و » زيــاد«درصــد در حــد 1/62، »خيلــي زيــاد«رصــد شــنوندگان در حــد د5/27 ■

درصـد  6/0. هاي راديو سالمت رضايت دارنـد       از محتواي برنامه  » كم«درصد در حد    8/9
  .اند شنوندگان در اين باره اظهارنظري نكرده

كـم و   «درصد در حـد     2/11و  » خيلي زياد و زياد   «درصد شنوندگان در حد      6/87 ■
درصـد شـنوندگان   2/1. سالمت راضي هستند هاي راديو   و فرم برنامه   از قالب » خيلي كم 

  .اند در اين باره اظهارنظري نكرده
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هاي راديو   ميزان رضايت شنوندگان از محتوا و قالب و فرم برنامه-4 نمودار

  )درصد(سالمت 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

و كـم   «درصـد در حـد      15و  » خيلي زيـاد و زيـاد     «درصد شنوندگان در حد     4/84 ■
درصد شـنوندگان   6/0. سالمت رضايت دارند   از كيفيت دريافت صداي راديو    » خيلي كم 

  .اند در اين باره اظهارنظري نكرده
كـم و   «درصـد در حـد      6/8و  » خيلي زيـاد و زيـاد     «درصد شنوندگان در حد   2/88 ■

درصـد شـنوندگان   7/0. به مباحث مطرح شده در راديو سالمت اعتماد دارنـد   » خيلي كم 
درصـد نيـز درايـن      6/2. سالمت ندارند  تمادي به مباحث مطرح شده در راديو      اع» اصالً«

  .اند باره اظهارنظري نكرده
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سـاعته پخـش شـود    24هاي راديو سالمت  درصد شنوندگان تمايل دارند برنامه 66 ■
درصد 2. ها تمايلي ندارند    ساعته اين برنامه  24درصد شنوندگان به پخش     32در حالي كه    

  .اند ره اظهارنظري نكردهشنوندگان در اين با

  )درصد(ساعته راديو سالمت 24 نظر شنوندگان در خصوص پخش -5نمودار

  
  
  
  
  
  
  
  

  نتيجه

آن است كه شهروندان تهرانـي موضـوعات مربـوط بـه       هاي اين پژوهش بيانگر     يافته
راديـو پـس از     . كننـد   پيگيـري مـي   » تلويزيـون «سالمتي، بهداشت و پزشكي را بيشتر از        

ن منبع پيگيري شهروندان تهرانـي در خـصوص موضـوعات مربـوط بـه               نشريات، سومي 
دهد تخصـصي     كسب رتبه سوم براي راديو نشان مي      . سالمتي، بهداشت و پزشكي است    

يكـي از  . شـد  ها پيش از اين آغاز مي      هاي راديويي، كاري است كه بايد مدت        شدن شبكه 
 طبقـات مختلـف   اي ماننـد راديـو، تخصـصي بـودن آن اسـت؛ يعنـي         هاي رسانه   ويژگي

اسـتفاده كـافي از موسـيقي در راديوهـاي         . اجتماعي، از شبكه خاص خود استفاده كننـد       
 مخاطبان را به دنبـال داشـته   پيشتواند استقبال بيش از       تخصصي مانند راديو سالمت مي    

  .باشد
هـا و   هايي زنده و لحظـه بـه لحظـه از واقعيـت         رساني بايد گزارش    راديو براي اطالع  

زشكي و بهداشتي ارائه كند و بدين لحاظ، گزارشگران اين رسـانه بايـد در               رويدادهاي پ 
  .متن جامعه باشند و از رويدادهاي مختلف پزشكي جامعه، گزارش دهند

خير%32

بلي%66

بي پاسخ%2
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خيلـي زيـاد و     «دهد اكثر شهروندان تهرانـي در حـد           هاي اين پژوهش نشان مي      يافته
 زنـدگي و محـيط      بهداشـت محـيط   «هـاي     مند به كسب اطالعـات در زمينـه         عالقه» زياد

رژيـم  و اصـول تغذيـه   «،  ...)قلب، گـوارش، آنفلـونزاو    (» هاي واگيردار   بيماري«،  »زيست
،  ...)ازدواج، طالق، روابط والدين، فرزندان و     (» مسائل و مشكالت خانوادگي   «،  »درماني

، »امداد و نجـات، سـوانح و حـوادث        «،  »شناسي و مشاوره پزشكي     مباحث روان  «،»دارو«
هـاي    مـشكالت و بيمـاري    «،...)هپاتيـت، ايـدز، سـرطان، ام اس و         (»خاصهاي    بيماري«

  .هستند» هاي اطفال و كودكان بيماري«و » هاي زنان بيماري«، »اعتياد«، »رواني
 نزديك به يك پـنجم از پاسـخگويان، شـنونده راديـو     ،دهد ها نشان مي يافتههمچنين  

. كننـد  راديـو گـوش نمـي   پـنجم آنـان اصـالً بـه ايـن        سالمت هستند و قريب به چهـار      
اطالع نداشتن  «،  »تماشا كردن تلويزيون  «،  »نداشتن وقت «ترين داليل غيرشنوندگان     عمده

است كه با توجه به اين داليل       » عالقه نداشتن به راديو   «و  » از پخش شبكه راديو سالمت    
رسـاني   رسد به شهروندان تهراني در خصوص شبكه راديويي سـالمت اطـالع             به نظر مي  

  .تشده اس
. ترين ساعات راديو سالمت در منزل و خـودرو بـوده اسـت               صبح پرشنونده  11 تا   9

دقيقـه در روز  30سـاعت و  1ميانگين زمان گوش دادن به اين راديو در بـين شـنوندگان         
  .بوده است

هـستند و   » خبرهاي پزشكي عمومي  «مند به مطرح شدن       اكثر شنوندگان تهراني عالقه   
  .بوده است» گفتار كارشناس«هاي اين راديو  امهقالب مورد نظر آنان براي برن

تقريباً نيمي از شنوندگان انتظاردارند زبان ارائـه مطالـب در راديوسـالمت در سـطح                
توانـد در     باشد كه توجه به اين دو ويژگي مـي        » دقيقه 30 تا   15«ها    و زمان برنامه  » ساده«

  .ميزان استفاده شهروندان تهراني از اين راديو موثر باشد
 بـه منـدي   هاي اين پژوهش حائز اهميت است، ميزان عالقـه  كته ديگري كه در يافته   ن

» خيلي زيـاد و زيـاد     «درصد شنوندگان تهراني در حد      9/73استفاده از موسيقي است كه      
  .مند هستند به پخش موسيقي از راديو سالمت عالقه

 بـه پخـش     منـد   دهد اكثر شنوندگان راديو سالمت عالقـه        هاي پژوهش نشان مي     يافته
، )پـاپ  (»موسـيقي مردمـي   «. هاي علمي هستند    موسيقي اصيل و سنتي در فواصل برنامه      

در مراتب بعدي عالقـه شـنوندگان       » موسيقي كالسيك غربي  «و  » موسيقي محلي ايراني  «
  .راديو سالمت قرار دارند
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