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Introduction: Content is the main factor in attracting the audience especially for health-oriented
TV shows. The aim of present study is to compare the content of health-related TV shows of
“NOSKHEH’’ from IRIB TV1 and “37 Degrees’’ from BBC Persian to present and optimal
guideline of content production for IRIB health-related TV shows.
Materials and Methods: 14 episodes of a total of 216 episodes of "NOSKHEH" and "37
degrees" TV shows have been selected through systematic sampling method. The collected data
were analyzed using qualitative content analysis method.
Results: In terms of interactive ways, 37 degrees used five various ways compare to two ways
was employed in NOSKEDH. Looking at variety of issues, 37 degrees covers different content
with the other program. That is, while the BBC Persian program paid attention to physical, mental,
and sexual health, the IRIB TV1’s program covered physical health only.
Conclusion: Using the variety of content creating and using interactive ways with the audience,
IRIB TV shows has to pay enough attention to divers and up-to-date methods of two-way
interactions as well as covering other aspects of health rather than only physical health. These can
potentially improve the quality and increase the audiences of IRIB health-related TV shows.
Keywords: Content Management, Interaction Methods, Health Related Programs, Noskheh, 37
Degrees.

T

he content of health-related TV show has an important role in attracting audiences. In addition
to the type of contents, interactive tools, and paying attention to health priorities tailored to the
needs of the audience are among the topics that show the success rate of media in attracting the
audience. Television has always had a distinct and special role among the video media. Satellite
channels have also used this chance to attract a portion of the audience to their shows [1]. The reasons
why Iranian audiences may be attracted to health-related shows of Persian-language satellite channels
have not received much attention from researchers. Due to the importance of health, it seems that
researchers in the field of media management and health communication can conduct studies to improve
health content tailored to the needs of the audience. Given the importance and key role of health in
individual, family and social life in the present study, the aim of present study is to compare the content
of health-related shows include “NOSKHEH’’ from IRIB TV1 and “37 Degrees’’ from BBC Persian
to present and optimal guideline of content production for IRIB health-related shows.
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Materials and Methods
In terms of purpose, this research was exploratory. The collected data were analyzed using qualitative
content analysis method. The statistical population in this study was a collection of shows from the one
TV Channel of the Islamic Republic of Iran and 37 degrees from the BBC, which were shown in a sixmonth period from October to the end of March 2017. 14 episodes of a total of 216 episodes of
"NOSKHEH" and "37 Degrees" have been selected through systematic sampling method. In terms of
the length of the included studies, 7 parts of the "NOSKHEH" show included 179 minutes and 31
seconds, and 7 parts of the "37 Degrees" show also included 224 minutes and 49 seconds. These shows
have been recorded, saved, reviewed and analyzed.
Results
In the coding process of "37 Degrees" episodes, 20 topics, 5 categories and 3 themes including physical
health, sexual health and mental health were extracted. Under the theme of physical health, the most
topics covered in the "37 Degrees" show, including tattoos and related issues (29 subjects), antioxidants
(21 subjects), vaccination, and diabetes (20 subjects each), respectively. In terms of sexual health, the
topics including pornography (17 items), erection problems (15 subjects) and pregnancy (8 subjects)
were the most common, respectively. The dominant topics of mental health were blood donation (19
subjects), self-knowledge (15 subjects), therapist-patient relationship (5 subjects) and resilience (three
subjects) respectively.
In the coding process of 179 episodes of "NOSKHEH", 13 topics, 4 categories and one theme were
extracted from the analyzed content. Diseases and threats to physical health account for a significant
proportion of the topics in "NOSKHEH", were mainly related to osteoporosis (39 subjects), pulmonary
embolism (26 subjects), hepatitis and related subjects (21 subjects), and colorectal cancer (19 subjects).
After osteoporosis, beauty-related topics have had the most repetition (36 subjects). More specifically,
excess hair and how to deal with it by accounting for36 topics of discussion in this show was a
significant part of the conversations.
To convey its message, the BBC Persian channel uses documentaries (45%), two-person conversation
with an expert (30%), expert talks (15%) and animation videos (10%), respectively. On the other hand,
NOSKHEH mainly used two-person conversation with an expert (90%), documentaries (7%) and
animation videos (3%). As the results indicates, while BBC utilize more content formats, NOSKHEH
heavily invested on two-person conversation with an expert. In terms of using interactive tools, the "37
Degrees" show used 5 interactive tools compared to NOSKHEH which employed two interactive tools.
Conclusion
The results show that the number of subjects presented in each of these shows was on average 3 subjects
in each episode and these subjects had on average more than 37 themes. The "37 Degrees" show used
five tools to interact with their audiences and the NOSKHEH employed two interactive tools. Overall,
it can be said that the "37 Degrees" show has been more successful in terms of using interactive tools
and broadcasting more health-related subjects and themes to potential audiences.
In general, based on the obtained results, it is suggested that Iran Broadcasting should move towards a
more audience-centered approach in which more interactive tools and also diversifying health-related
subjects in order to make more efforts to attract potential audiences. Applying two-way interaction
strategies with the audiences, diversifying health-related issues that are appropriate to the country's
health system priorities and the needs of the audience identify as a recommendation to produce high
quality content for health-related media productions.
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مطالعه کیفی مقایسه محتوای برنامههای سالمتمحور "نسخه" از شبکه یکصداوسیمای
جمهوریاسالمی ایران و " 37درجه" از شبکه بی.بی.سی فارسی
محمد رضازاده ،1داود

مهرابی*2

 1پژوهشکده مطالعات فرهنگی و ارتباطات ،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ،تهران ،ایران
دریافت1400 /4/28 :

پذیرش1400 /8/15 :

انتشار آنالین1400 /8/25 :

چکیده
مقدمه :محتوا عامل اصلللی ب م مطاطا اسللت .این عامل در ب م مطاطا براک شللبکههاک سللالمت-محور شللا م مهمی
مح سوم می شود .هدف پژوهش حا ضر ،مطالعه تطبیقی محتواک برنامههاک سالمت-محور "ن سطه" از شبکه یک سیما و "37
دربه" از شبکه بی.بی.سی فارسی و پیشنهاد راهکار تولید محتواک مناسا براک شبکههاک سالمت-محور دا لی است.
مواد و روشها 14 :قسللمت از مجمو  216برنامه "نسللطه" و " 37دربه" به روش نمونهگیرک سللیسللتماتیک انتطام شللدند.
دادههاک بمعآورک شده با استفاده از روش تحلیل محتواک کیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
نتایج :از لحاظ ابزارهاک تعاملی برنامه  37دربه از ابزارهاک متنو ترک ن سبت به برنامه ن سطه  -یعنی بهرهگیرک از  5ابزار تعاملی
در مقابل  2ابزار تعاملی  -استفاده کرده است .از لحاظ ویژگیهاک محتوایی در برنامه  37دربه موضوعات و مضمونهاک بیشترک
ن سبت به برنامه ن سطه ارائه شده ا ست .بعبارت دیگر ،در حالیکه برنامه  37دربه از شبکه بی.بی .سی سه حوزه سالمت یعنی
سالمت بسمی ،سالمت روان و سالمت بنسی را پوشش داده ،برنامه نسطه از شبکه یک تنها به حوزه سالمت بسمی پردا ته
است.
نتیجهگیری :از لحاظ تنو تولید محتوا و بک ارگیرک ابزارهاک تعاملی با مطاطا ،برنامه نسلللطه از شلللبکه یک صلللدا و سلللیماک
بمهورک اسالمی ایران نیازمند توبه بدک به روشهاک مطتلف و به روز بهت ایجاد تعامل مناسا با مطاطا و همچنین پوشش
بنبههایی فراتر از سللالمت بسللمی اسللت .این اقدامات میتوانند در بهبود عملکرد شللبکههاک سللالمت-محور دا لی و ب م
مطاطبان شبکه هاک فارسی زبان اربی مؤثر باشند.
کلمات کلیدی :مدیریت محتوا ،روشهاک تعامل ،برنامههاک سالمت محور ،نسطه 37 ،دربه.

*نویسنده مسئول :داود مهرابی ،استادیار ،پژوهشکده مطالعات فرهنگی و ارتباطات ،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ،تهران،
ایران .تلفن ،0989905329438 :ایمیل:
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مقدمه
تحلیل برنامههاک سالمتمحور ر سانهها نقش مهمی در برر سی عملکرد
این قبیل برنامهها دارند [ .]1محتواک شبکههاک سالمت نقش مهمی در
ب م م طا طا دار ند .عالوه بر نو محتواک تول یدک ،انت طام ابزار هاک
تعاملی و توبه به اولویتهاک سللالمت متناسللا با نیاز مطاطا ازبمله
موضوعاتی هستند که میزان موفقیت رسانهها را در ب م مطاطا نشان
میده ند .در بین رسلللانه هاک بمعی تلویزیون همواره نقش مت مایز و
ویژهاک داشللته اسللت .شللبکههاک ماهوارهاک نیز از این تقاضللا و اقبا
عمومی استفاده کرده و توانستهاند بطشی از مطاطا را ب م برنامههاک
ود کنند .شواهد و مطالعات حاکی از استقبا گرم انوادهه لاک ایرانی
از شبکههاک تلویزیونی ماهوارهاک است که در طو دو دهه گ شته روند
رو به افزایشللی داشللته اسللت [ .]2شللبکه بی.بی.سللی1فارسللی ازبمله
شبکههاک اربی ا ست که قابلیت ب م مطاطا از طریق مو ضوعات
سللالمت-محور را تشللطیم داده و با پطش برنامهاک با عنوان  37دربه
تالش میکند ا بار و مو ضوعات حوزه بهدا شت و درمان را به مدت 30
دقیقه و بهصورت هفتگی پطش کند .اهمیت موضوعات مرتبط با سالمت
همچنین باعث شده ا ست که ر سانههاک دا لی ازبمله تلویزیون نیز به
پوشللش ا بار و موضللوعات این حوزه بزردازند که ازبمله این برنامهها
میتوان به برنامه ن سطه از شبکه یک صدا و سیماک بمهورک ا سالمی
ایران اشلللاره کرد .این برنامه نیز موضلللوعات مطتلفی ازبمله روشهاک
پیشللگیرک و درمان بیمارکها ،آشللنایی با روش تشللطیم بیمارکها و
اسللتفاده از روشهاک طا نوین و سللنتی براک درمان امرام مطتلف را
پوشش میدهد.
بر اساس اعالم پیتر هاروکس2مدیر سرویس بهانی بی.بی.سی مطاطبان
هفتگی شبکه بررسانی بی.بی.سی فارسی ،شامل رادیو و تلویزیون ،از
سه میلیون و  900هزار نفر در سا  1390به هفت میلیون و دویست
هزار نفر در سا  1397افزایشیافته است .آمارها نشان میدهند که از
هر چهار نفر ایرانی که در انه ود ماهواره دارند ،بیش از یک نفر برنامه-
هاک این کانا تلویزیونی را تماشا میکنند .بر اساس این آمار میتوان
بیان کرد که احتماالً بر ی از مطاطبان ب م تماشاک برنامههاک
سالمتمحورک شدهاند که توسط شبکه بی.بی.سی فارسی تولید و پطش
میشود .دالیلی که ممکن است مطاطبان ایرانی ب م برنامههاک
سالمت-محور شبکههاک فارسیزبان اربی شوند ،توبه چندانی از سوک
محققان دریافت نکرده و بنا به اهمیت موضو سالمت به نظر میرسد که
محققان رشته مدیریت رسانه و ارتباطات سالمت میتوانند با انجام
مطالعاتی ضمن افزایش ادبیات مرتبط با این حوزه ،نقش مهمی در ارائه
راهکارهاک بهبود محتواک سالمت متناسا با نیاز مطاطا ایفا نمایند.
نگاهی به تحقیقات پیشلللین در این حوزه نشلللان میدهد که عمده این
تحقیقات به مسائلی غیر از سالمت پردا تهاند .براک مثا  ،دریکی از این
پژوهشها ،محتواک برنامههاک شللبکه تلویزیونی ماهوارهاک بی.بی.سللی
فارسلللی در برنامههاک کوک ،صلللفحه  ،2بهعبارتدیگر ،چهرهها ،اکران،
آپارات و پرگار بررسلللیشلللده اسلللت [ .]3این برنامه ها بهطور عمده
موضوعاتی از قبیل موسیقی ،سیاسی – ابتماعی ،سیاسی ،زندگی افراد
مهابر و نقد فیلم را پوشلللش میدهند .یافتههاک پژوهشهاک پیشلللین

نشان میدهند که شبکه بی.بی.سی فارسی تمایزهاک بدک محتوایی و
روشللی با سللایر شللبکههاک تلویزیونی ماهوارهاک دارد که از آن بهعنوان
موج بدیدک از بنگ ر سانهاک نرم علیه ایران یاد می شود .روند حرکتی
بی.بی .سی در عر صه ر سانهاک بهگونهاک بوده که همواره توان سته ا ست
پیامی ب ام ،شنیدنی و یا واندنی براک مطاطا داشته باشد .همچنین
این شلللبکه برنامه هاک ود را به نحوک انتطام کرده اسلللت که کمتر
مقاومت مطاطبان و مسلللنوالن بمهورک اسلللالمی ایران را بهویژه در
صوص مو ضوعات سیا سی و امنیتی برانگیزد .درنتیجه میتوان گفت
که تحلیل درونمایه برنامههاک رسانه مزبور حاکی از تمرکز ویژه آنها بر
مسللائل فرهنگی ،ابتماعی و اندیشللهاک اسللت و پیام سللیاسللی بهطور
غیرمستقیم و بهصورت بهاصطالح بیطرفانه انجام میشود [.]3
در حوزه سالمت ،تحقیقات پیشین به بررسی مقایسهاک محتواک
سالمت برنامههاک دا لی و اربی نزردا تهاند ،اما توبه به محتواک
دا لی بهطور نسبی موردتوبه محققان بوده است .براک مثا  ،رضوک
طوسی ،آذرهمایون ،یاهک و غالمیپور [ ]4به برسا ت پیامهاک
سالمت پزشکی در رسانه و تأثیر آن بر آگاهی مردم پردا تهاند و با
بررسی نظریههاک مطتلف ،تأثیر ابتماعی رسانه و تأثیر رسانهها را بر
روک تغییر رفتار فردک موردمطالعه قراردادند .بدین منظور میزان توبه
مطاطبان به استراتژک فعلی سازمان صداوسیما در پطش پیامهاک
سالمتی در میان دیگر آگهی هاک تجارک و عمومی و همچنین میزان
تأثیر بر روک این مطاطبان مورد کنکاش قرارگرفته است .یافتههاک این
تحقیق نشان داد که شهروندان تهرانی بهطور میانگین سه ساعت و 20
دقیقه از وقت ود را به تماشاک تلویزیون میگ ارند .آنان توبه زیادک
به پیامهاک سالمت پطششده از سیما دارند و در حدود  91درصد
پاسطگویان اظهار کرده اند در حد زیاد و یلی زیاد از پطش پیامهاک
سالمت و مفید و مؤثر بودن آن رضایت دارند .اشعی و ذکایی [ ]5نیز
با تمرکز بر نحوه بازنمایی سبک زندگی سالمت-محور به تحلیل
محتواک پیامهاک تولیدشده در چهار رسانه :رادیو سالمت ،تلویزیون،
سایت سالمت نیوز و هفتهنامه سالمت پردا تند .این محققان چهار بُعد
سالمت بسمانی ،ابتماعی ،روانی و معنوک را موردتوبه قراردادند .این
پژوهش در پی پاسخ به این سؤا کلیدک بود که آیا فراگیرک و تراکم
پیامهاک سالمتمحور رسانهاک میتواند بسترساز انتطام نوعی سبک
زندگی سالمتمحور براک آحاد بامعه باشد؟ نتایج بهدستآمده از این
پژوهش حاکی از آن است که در هر چهار رسانه م کور ،میزان پردا تن
به بُعد بسمانی سالمت در رتبه نطست قرار دارد و پسازآن ابعاد
ابتماعی ،روانی و درنهایت بعد معنوک به ترتیا بیشترین فراوانی و
مدتزمان را به ود ا تصاص دادهاند.
اهمیت محتواک سالمت باعث شده که محققان کشورهاک اربی نیز
این موضلللو را موردمطالعه قرار دهند .براک مثا ژو ،ژانگ ،یانگ و
وانگ ]6[3بهطور مشطم به مسنله نادیده گرفتن رسانههاک ابتماعی
در مدیریت اطالعات سللالمت پردا تند .در صللوص بررسللی تأثیر
محتواک برنامههاک سلللالمتمحور تلویزیون در بنگالدش نیز ،رحمان،
کورتیس ،چاکروبورتی و بم یل ]7[ 4تأثیر این بر نا مه ها بر روک
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اطالعات زنان از بهداشلللت بارورک را موردمطالعه قراردادند .نتایج این
پژوهش ن شان میدهد که م شاهده تلویزیون و برنامههاک سالمت آن
عامل ا صلی بروز رفتارهاک بهدا شتی درزمینهٔ بارورک در زنان ک شور
بنگالدش اسللت .تأثیر برنامههاک تلویزیونی بر رفتار سللالمت مطاطبان
در پژوهش چو و پالمر ،تحت عنوان "تأثیر تلویزیون بر ارتقاء سللالمت
در چهار کشور" موردبررسی قرار گرفت .در نظرسنجیهاک مطتلف که
بین سللا هاک  1996تا  1998در چهار کشللور روسللیه ،مجارسللتان،
بمهورک چک و لهسللتان انجام شللد ،تأثیر تلویزیون بر چهار موضللو
بهداشتی شامل :یک رژیم غ ایی سالم ،بلوگیرک از مصرف د انیات،
سوءم صرف الکل و افزایش فعالیت بدنی برر سی شد .نتایج ن شان داد
که برنامه هاک تلویزیونی اطالعات بدید ،مفید و عملی به مطاطبان
ود ارائه دادند ،به طوریکه تا  64درصلللد پاسلللخدهندگان اطالعات
مفیدک آمو تند 33 .درصد قصد تغییر سبک زندگی ود را داشتند،
 25درصد تمایل بیشترک به مصرف میوه و سبزکها پیدا کردند و 45
درصلللد تغییرات بدک و واقعی در رژیم غ ایی ود به وبود آوردند.
نتایج این پژوهش ن شان داد که میتوان از پیامهاک سالمت ارائه شده
در تلویزیون براک ای جاد انگیزه و آموزش بین ند گان در کشلللور هاک
اروپاک مرکزک و شرقی استفاده نمود [.]8
نگاهی به تحقیقات پیشلللین مانند پژوهشهاک کرونیک ،کولبر و مک
کورمللاک ،]9[ 5ویلکین ،گونزالس و تللانبوم ،]10[ 6چو و پالمر]8[ 7
ن شان میدهد که فقدان پژوهشهایی که در آنها به برر سی محتواک
برنامههاک شبکههاک سالمت پردا ته شده باشد و دالیل برترک بر ی
شبکهها ن سبت به دیگرک ب سیار مح سوس ا ست .با توبه به اهمیت و
نقش کل یدک سلللال مت در ز ندگی فردک ،انوادگی و ابت ماعی در
تحقیق حا ضر با ا ستفاده از روش کیفی یک برنامه از شبکه یک صدا و
سیما با یک برنامه از بی.بی.سی از منظر موضوعات سالمت-محور ،نو
 /روش ارائه مضللامین و ابزارهاک تعاملی مقایسلله و موردبررسللی قرار
گرفت.

روش کار
با توبه به اینکه پژوهش حاضللر درصللدد دسللتیابی به درک بهتر در
صوص محتواک برنامههاک سالمتمحور ا ست که مطالعات پی شین
توبه چندانی به آن نداشته و کمبود ادبیات مرتبط در این حوزه بسیار
محسوس است ،این پژوهش از حیث هدف اکتشافی و از نو کاربردک
است .در این پژوهش از روش تحلیل محتواک کیفی از نو عرفی (داده
محور  /ا ستقرایی) ا ستفاده شده ا ست .تحلیل محتوا یکی از روشهاک
کال سیک تحلیل دادههاک متنی ا ست .به اعتقاد فلیا ا ستون تحلیل
محتوا روشلللی اسلللت که بهگونهاک عینی و بر اسلللاس قواعد معین،
مشطصات ویژه از یک پیام را کشف میکند [ .]11بامعهک آمارک در
این بررسی ،مجموعه برنامههاک نسطه از شبکه او سیما و برنامههاک
 37دربه از شبکه بی.بی .سی ا ست که در یک دوره ششماهه از مهر
تا پایان اسفند  1397نمایش داده شدند .در این دوره ششماهه برنامه
نسطه که به صورت روزانه پطش شده درمجمو با تعداد  144برنامه به
روک آنتن رفته ا ست .از سوک دیگر در همین فا صله زمانی برنامه 37
Krownyk, Kolber & McCormack
Wilkin, Gonzalez &Tannebaum
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دربه با تعداد  72برنامه از شبکه بی.بی .سی فار سی میزبان مطاطبان
بوده است .در این تحقیق از کل برنامههاک هرماه ،یک برنامه به صورت
ت صادفی بهعنوان نمونه آمارک انتطام شدند .بهگونهاک که  7ق سمت
برنامه نسللطه شللامل  179دقیقه و  31ثانیه و  7قمسللت برنامه 37
دربه نیز شامل  224دقیقه و  49ثانیه بود .این برنامهها پس از ضبط،
ذ یره و بررسی و تحلیلشدهاند.

یافتهها
فهرست موضوعات ،طبقهها و مضمون استطراجشده از برنامه  37دربۀ
در بدو  1نشان دادهشدهاند .در کدگ ارک اولیه برنامههاک  37دربه
 252موضو گفتگو از ویدئوها استطراج شد .آنگونه که در بدو  1نیز
آمده است ،در کدگ ارک ثانویه  20موضو  5 ،طبقه و  3مضمون شامل
سالمت بسمی ،سالمت بنسی و سالمت روانی استطراج شد .موضوعاتی
که یکبار (بیمارکهاک واگیردار ،طا نوین و طا سنتی ،نوشابههاک
گازدار ،مسنولیتپ یرک و بیسوادک در قرن  )21یا دو بار (فشار ون،
غربالگرک و نابینایی) در این ویدئوها مطرح شدند به دلیل پایین بودن
فراوانی آنها در مرحله دوم کدگ ارک وارد نشدند.
ذیل مضمون سالمت بسمی بیشترین موضوعات مطرحشده در برنامه
 37دربه به ترتیا شلللامل ا کوبی و مسلللائل مرتبط با آن (29
موضللو ) ،آنتیاکسللیدانها ( 21موضللو ) ،واکسللیناسللیون و دیابت
(هرکدام با  20موضللو ) بیشللترین فراوانی را داشللتند .ذیل مضللمون
سالمت بن سی نیز مو ضوعات مطرح شده به ترتیا شامل پورنوگرافی
( 17موضللو ) ،مشللکالت نعوظ ( 15موضللو ) و باردارک ( 8موضللو )
بیشترین فراوانی را داشتند .آنگونه که در بدو  1نیز نشان دادهشده
اسلللت ،ذیل مضلللمون سلللالمت روان ،اهداک ون ( 19موضلللو )،
ودشللناسللی ( 15موضللو ) ،روابط درمانگر – بیمار ( 5موضللو ) و
تامآورک (سه موضو ) به ترتیا بیشترین فراوانی را داشتند.
در بدو  2فهرست موضوعات ،طبقهها و مضمون استطراجشده از
برنامه نسطه از شبکه او سیماک بمهورک اسالمی ایران نشان
دادهشدهاند .در کدگ ارک اولیه برنامههاک نسطه  179موضو گفتگو از
ویدئوها استطراج شد .آنگونه که در بدو  2نشان دادهشده است ،در
کدگ ارک ثانویه  13موضو  4 ،طبقه و یک مضمون از ویدئوها استطراج
شد .بیمارک و تهدیدکنندههاک سالمت بسمی بطش قابلتوبهی از
موضوعات برنامههاک نسطه را به ود ا تصاص داده است ،بهگونهاک
که از  179موضو استطراجشده از این برنامه 132 ،موضو که به
بیشترین فراوانی در آنها به ترتیا به پوکی استطوان ( 39موضو )،
آمبولی ریه ( 26موضو ) ،هزاتیت و موضوعات مرتبط با آن (21
موضو ) و سرطان روده بزرگ ( 19موضو ) ا تصاص دارد .سایر
موضوعات مطرحشده مرتبط با بیمارک و تهدیدکنندههاک سالمت
بسمی در بدو  2نشان دادهشدهاند .آنگونه که در این بدو نیز
آمده است ،پس از پوکی استطوان ،موضوعات مرتبط با زیبایی بیشترین
تکرار را داشتهاند .بهطور مشطمتر ،موهاک زائد و روشهاک مقابله با
آن با ا تصاص  36موضو گفتگو در این برنامه بطش قابلتوبهی از
گفتگوها را به ود ا تصاص داده است.

5
6
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جدول  :1فهرست موضوعات ،طبقهها و مضمون استطراجشده از برنامه  37دربۀ شبکۀ بی.بی.سی فارسی
موضوعات )(Subjects

مضمون )(Theme

طبقهها )(Categories

خالکوبی و مسائل مرتبط با آن ()29
واکسیناسیون ()20
دیابت ()20
سرطان مری ()11
تبخال ()7

سالمت بسمی

بیمارک و تهدیدکنندههاک سالمت بسمی

سرخک ()5
بلوغ و مسائل مرتبط با آن ()5
خوندماغ ()4
سرماخوردگی ()3
قرصهای روانگردان ()13

اعتیاد

سالمت بسمی

تریاک و حشیش ()13
آنتیاکسیدانها ()21

تغ یه و سالمت

میوهها ()8

سالمت بسمی

پورنوگرافی ()17
سالمت بنسی و تهدیدکنندههاک آن

مشکالت نعوظ ()15

سالمت بنسی

بارداری ()8
اهدای خون ()19
بنبههاک ابتماعی – روانی سالمت

خودشناسی ()15

سالمت روان

روابط درمانگر – بیمار ()5
تابآوری ()3

جدول  :2فهرست موضوعات ،طبقهها و مضمون استطراجشده از برنامه نسطه از شبکه او سیماک بمهورک اسالمی ایران
طبقهها )(Categories

موضوعات )(Subjects

مضمون )(Theme

پوکی استخوان ()39
آمبولی ریه ()26
هپاتیت و موضوعات مرتبط با آن ()21
سرطان روده بزرگ ()19
مشکالت کبدی ()9

بیمارک و تهدیدکنندههاک سالمت بسمی

سالمت بسمی

بیماریهای قلبی ()7
تنگی نفس ()7
فشارخون ()3
دیابت ()1
مواد مغذی و ویتامینها ()4
موهای زائد و روشهای مقابله با آنها ()36
ورزش و سالمت ()4
دهانشویه ()3

اطالعات ارائه شده در بدو  3ن شان می دهد که شبکه بی.بی.سی
فارسی در ارائه مضامین برنامه هاک ود از روش هاک مطتلفی بهره
برده ا ست .در ارائه م ضامین سالمت ب سمی بی شترین روش ارائه
به صللورت مسللتند عمومی ( 45درصللد) بوده و پس ازآن گفتگوک
دونفره با متطصللم ( 30درصللد) ،صللحبت هاک کارشللناسللان (15
درصد) و پویانمایی ( 10درصد) به ترتیا بیشترین روش هاک ارائه
بوده اند .در بطش سالمت بن سی نیز م ستند عمومی با  50در صد
بیشللتر روش ارائه بوده و پس ازآن نیز به ترتیا گفتگوک دونفره با
متطصم ،صحبت هاک کارشناسان و پویانمایی بیشترین روش هاک

تغ یه و سالمت

سالمت بسمی

زیبایی

سالمت بسمی

سبک زندگی سالم

سالمت بسمی

ارائه بوده اند  .بر اسلاس اطالعات ارائه شلده در بدو  ، 3روش ارائه
مضللامین سللالمت روان با مضللامین سللالمت بسللمی و بنسللی تا
حدودک متفاوت اسلللت .آن گونه که در این بدو آمده اسلللت،
گفتگوک دونفره با متط صم رو شی ا ست که ارائه م ضمون سالمت
روان از طریق آن انجام شللده اسللت .عالوه بر این ،مسللتند عمومی،
صحبت هاک کار شنا سان و پویانمایی نیز سه روش دیگرک ه ستند
که این مضامین با استفاده از آن ها به مطاطا ارائه شده اند.
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جدول  :3میزان فراوانی نو  /روش ارائه مضامین ارائهشده در برنامه  37دربه
مضمون برنامه

سالمت بسمی

سالمت بنسی

سالمت روانی

نوع  /روش ارائه

فراوانی

مستند عمومی

45%

گفتگوک  2نفره با متطصم

30%

صحبتهاک کارشناس
پویانمایی

15%
10%

مستند عمومی
گفتگوک  2نفره با متطصم
صحبتهاک کارشناس
پویانمایی
گفتگوک  2نفره با متطصم
مستند عمومی
صحبتهاک کارشناس
پویانمایی

50%
35%
10%
5%
55%
30%
10%
5%

جدول  :4میزان فراوانی نو  /روش ارائه مضامین ارائهشده در برنامه نسطه
مضمون برنامه
سالمت جسمی

نوع  /روش ارائه

فراوانی

گفتگوک  2نفره با متطصم

90%

مستند عمومی

7%

پویانمایی

3%

روشهاک ارائه برنامههاک نسللطه که مضللامین این برنامه بر اسللاس
بدو  2به مضمون سالمت بسمی محدود میشود ،متفاوت از برنامه
نسطه گزارش شده است .گفتگوک دونفره با متطصم  90درصد روش
ارائه مضامین سالمت بسمی برنامه نسطه است .مستند عمومی هفت
در صد و پویانمایی تنها سه در صد از روشهاک ارائه م ضامین سالمت
بسمی به مطاطا است که در برنامه نسطه از شبکه یک صدا و سیما
از آنها بهره گرفتهشللده اسللت .اطالعات همچنین نشللان میدهند که
ازل حاظ به کارگیرک ابزار هاک ت عاملی ،بر نا مه  37در به از ابزار هاک
متنو ترک نسبت به برنامه نسطه یعنی بهرهگیرک از  5ابزار تعاملی در
مقابل  2ابزار تعاملی اسلللتفاده کرده اسلللت .در برنامه  37دربه ارائه
سؤا از سوک مجرک برنامه و بوامهاک غالباً کوتاه از سوک متطصم
و یا کارشناس برنامه ،گزارش که یا توسط گزارشگر برنامه و یا ارسالی
توسللط اشللطاص دیگر از حوزه سللالمت ،پاسللطگویی به سللؤاالت
بینندههاک تحت عنوان "باورها" ازبمله روشهاک ایجاد تعامل سازند
با مطاطا بود .در برنامه ن سطه از شبکه یک صدا و سیما از ابزارهاک
تعاملی محدودک ا ستفاده شده بود .در کنار پا سخ به سؤاالت مجرک
برنامه توسللط متطصللم شللرکتکننده در برنامه ،واندن سللؤاالت
پیامکی مردم ابزار تعاملی استفادهشده در برنامه نسطه بود.

نتیجهگیری
مطالعه تطبیقی محتواک برنامههاک سالمت-محور "ن سطه" از شبکه
یک س لیما و " 37دربه" از شللبکه بی.بی.س لی فارس لی و ارائه راهکار
تولید محتوا براک شبکههاک سالمت-محور دا لی هدف اصلی پژوهش
حاضر است .نتیجه این پژوهش نشان میدهد که دو برنامه موردبررسی
این پژوهش یعنی بر نا مه  37در به و بر نا مه نسللل طه که هر دو
سللالمتمحور هسللتند ،از ویژگیهاک اص برنامههاک سللالمتمحور

بر وردار هستند .هر دو به موضوعات سالمت میپردازند .هر دوبطشی
براک گفتگو پیرامون یک مو ضو مربوط به سالمت با ح ضور متط صم
دارند و هر دو بطشهایی را به سؤا و بوام تطصیم میدهند که در
این پژوهش موردبررسللی قرار گرفتند .برنامه  37دربه که از شللبکه
بی.بی.سللی فارسللی پطش میشللود ،در هفت قسللمت برنامه ود به
حوزههاک متنو سالمت یعنی حوزه سالمت ب سمی ،حوزه سالمت
روان و حوزه سالمت بنسی پردا ته است .تعداد موضوعات ارائه شده
بهطور متوسط  3موضو در هر قسمت بود و مضامین ارائه شده بهطور
متوسط بیش از  37مضمون در هر قسمت بوده است .همچنین برنامه
 37دربه از  5ابزار تعاملی براک ارائه برنامه ود ا ستفاده کرده ا ست.
برنامه ن سطه که از شبکه یک صدا و سیماک بمهورک ا سالمی ایران
پطش میگردد ،در ه فت قسللل مت منت طا در این م طال عه به حوزه
سالمت ب سمی پردا ته و تعداد مو ضوعات ارائه شده بهطور متو سط
( 1/4کمتر از یکدوم ن سبت به برنامه  37دربه) در هر ق سمت بود و
مضامین ارائه شده نیز بهطور متوسط حدود  26مضمون (در مقایسه با
 37مضللمون در برنامه  37دربه) در هر قسللمت بود .همچنین برنامه
نسللل طه از دو ابزار ت عاملی براک ارا ئه بر نا مه ود بهره برده اسلللت.
درمجمو میتوان چنین گفت که برنامه  37دربه ازلحاظ اسلتفاده از
ابزارهاک تعاملی و مطرح کردن موضللو و مضللامین بیشللتر ،موفقتر
عمل کرده است و به حوزههاک سالمت بیشترک پردا ته است.
با توبه به نتایج حاصللل از تحلیل برنامهها مشللطم گردید بیشللترین
ماهیت برنامهها به تفکیک نو ارائههاک صللورت گرفتهشللده در برنامه
سالمتمحور  37دربه از شبکه بی.بی.سی فارسی بهعنوان یک برنامه
برون مرزک ،مربوط به پطش مسلللتندهاک واقعی (عمومی) و گفتگو 2
نفره (یا بیشللتر) با متطصللصللین و کارشللناسللان بوده اسللت .همچنین
فراوانی پطش تیزرهاک پویانمایی و گفتگوک فردک متطصصین پزشکی
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و علوم بهداشتی و درمانی در اولویتهاک بعدک قرار داشتند .در برنامه
نسللطه تقریباً  90درصللد برنامهها ا تصللاص به گفتمان میان مجرک
برنامه و متط صم و یا کار شناس مو ضو مربوطه بوده و تنو در نو
ارائه مو ضوعات علمی سالمتمحور ن سبت به سطح دیگر برنامههاک
مرتبط در ارج از ک شور ب سیار کم بوده ا ست و شاید یکی از دالیلی
که بین ندگان این برنامه ها در بر ی از مواقع به برنامه هاک اربی
تمایل نشان میدهند ،یکنوا تی برنامههاک دا لی و درنتیجه ستگی
مطاطا از آن میباشد.
بنابراین بر ا ساس نتایج به د ست آمده پی شنهاد می شود برنامه هاک
سالمت محور تولید شبکه هاک دا لی ایران با بهره گیرک از ابزارهاک
تعاملی بیشتر و همچنین تنو بطشیدن به موضوعات تحت پوشش
در ب م مطاطا تالش بیشللترک نمایند .عدم اسللتفاده از فن هاک
ارتباطی در تولیدات ر سانه اک و اثرگ ارک آن ها بر کیفیت برنامه ها
در مطالعات پیشین مورد تأکید واقع شده اند [ .]12اگرچه با استناد
به آ مار می توان ب یان کرد بطش قا بل توبهی از م طاط بان براک
بستجوک سؤاالت سالمت محور ود به برنامه هاک ماهواره اک تکیه
می کنند ،اما ذکر این نکته الزم ا ست که اغلا افراد در اینترنت به
دنبا ب ستجوک اطالعات سالمت ه ستند و این در حالی ا ست که
اعتبار این قبیل اطالعات منت شر شده در ف ضاک اینترنتی می تواند
سللؤاالت بیشللترک در ذهن مطاطا ایجاد نماید که الزمه دریافت
پاسللطی اطم ینان بطش به آن ها  ،وبود برنامه هاک تعاملی اسللت تا
بتواند به سؤا مطاطا پاسخ دهد .ل ا ،ضمن به کارگ یرک الگوهاک
ت عاملی دوطر فه با م طاط بان ،تنو بطشللل یدن به موضلللو عات
سللالمت محور که متناسللا با چالش هاک نظام سللالمت کشللور و
همچنین نیازهاک مطاطا باشللد ،به عنوان راهکارک تولید محتواک
مطلوم حاصل از نتایج این پژوهش ارائه می گردد.

تشکر و قدردانی

از پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی به دلیل حمایت غیرمالی
از این مطالعه قدردانی میگردد.

مالحظات اخالقی
مسللنولیت صللحت و دقت محتواک این مطالعه بر عهده نویسللندگان
است .کلیه اصو ا القی در این تحقیق رعایت شده است.

محدودیتها
محدودیت اصی وبود نداشت.

پیشنهادات
این پژوهش که نمو نهاک موفق از م قایسلللله تحلیلی بر نا مه هاک
سللالمتمحور شللبکههاک دا لی با اربی محسللوم میشللود ،بهرغم
نقاط قوت ود ،داراک محدودیتهایی نیز هسلللت .عدم اسلللتفاده از
برنامههاک متفاوت شللبکههاک تطصللصللیتر مانند شللبکه سللالمت و
همچنین بررسللی دیدگاه مطاطا ازبمله این محدودیتها هسللتند.
بهت ایجاد شنا ت بیشتر نسبت به عملکرد برنامههاک سالمتمحور،
بهویژه تول یدات دا لی ،پیشلللنهاد میشلللود که در مطالعات آی نده
شبکههاک تط ص صی سالمت موردتوبه محققان قرار گیرد و از سوک
دیگر نیز دیدگاه مطاطبان در مورد محتواهاک تولید شلللد و همچنین
بهکارگیرک روشهاک پژوه شی متنو تر بط شی از اهداف پژوهشهاک
حوزه سالمت و رسانه باشند.

میزان مشارکت نویسندگان
مشارکت نویسندگان در این مطالعه بهطور نسبی برابر است.

تضاد منافع
بین نویسندگان تضاد منافعی وبود نداشت.
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