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 یگر،د یتخصص يوهایراد ياندازضرورت راه یبررس
 ی،تخصص يوهایراد يهااز نظر عوامل شبکه

 1هادر استان یتخصص يوهایراد ياندازت راهیو اولو
 ٢يرضا خاکمردان
 ٣حسن خجستھ

 چکیده
ـ یافتـه براساس موضوعی خاص شـکل هستند که  ییوهایراد یتخصص يوهایراد د و ان

ها مخاطبـان  این نوع شبکه یعیطبطوربهکنند. سازي نمینیز برنامه خارج از آن موضوع
ایط پرداخـت  شـر و  هـا گرایش ،التیشغل، سن، تحصیا  حرفه نظرو از دارند  ياویژه

 موضوعاتی مثل موسیقی، هنر یا سایر موضوعات داراي هدف هستند.
بـه   يگـذار ، با توجه بـه رویکـرد ارزش  ریاخ يهاسازمان، در سال يدر معاونت صدا

هـاي تخصصـی رادیـویی    قرار دادن نیازهاي مخاطبان، شـبکه و و محور یمخاطبان راد
شـود.  خاصـی تولیـد و پخـش مـی     حول محور موضوع يهاکه برنامهشده  يدازانراه
، معارف، ورزش، قرآن، فرهنگ یتخصص هايهشبک ،سازمان يکنون در معاونت صداتا

اندازي شده و رادیو خانواده نیز در حال پیش آوا و نوا راهگو، تجارت، وسالمت، گفت
 تولید براي پخش برنامه است.

دیـویی، اعـم از مـدیران،    ی راتخصصـ  هـاي همقاله با توجه به نظر عوامل شبکاین  در
                                                                                                                   

ها وهیه بر شیبا تک ییویراد یتخصصهاي ساختار شبکه یو بررسیارشد راد یان نامه کارشناسیه از پامقاله برگرفت .1
 یتخصصهاي از نظر عوامل در شبکه ي) برنامه سازي(قالب ها

 .مایدانشکده صدا و س یه کنندگیش تهیو، گرایارشد راد یکارشناس .2
 مایصدا و س دانشکدة یئت علمیک، عضو هیت استراتژیریمد يدکترا .3
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ـ شگران، ضرورت راهپژوه ران)، کارشناسان ویکنندگان، سردب( تهیهسازان برنامه  يدازان
ـ گوپاسـخ  يهـا و اولویت یدر کشور، بررس نیازمورد  یتخصص هايهشبک دقیـق   ،انی

ها توجـه  در استان یتخصص يوهایراد يدازاناولویت راه به همچنینآورده شده است. 
ها در استان یتخصص ییویراد يهاهشبک اندازيهرادر رابطه با ان یگوظر پاسخو نشده 

 است.اخذ شده
شده اخذ ریبه شرح ز ،ییویراد یتخصص هايهعوامل شبک نفر از 190نظر ،مقالهاین  در

نفر  57وه کنندنفر تهیه 79کارشناس ،  پژوهشگر ونفر  31ر، ینفرمد 23 ن تعدادیکه از ا
 .نداهودب ریسردب

ـ راد هايه، شبکیتخصص ییویراد هايهشبکها: کلیدواژه موجـود در   یتخصصـ  ییوی
 هـاي هبـه شـبک   نیـاز ها و گر، استانید یتخصص يوهایراد يزندااهکشور، ضرورت را

 ی.تخصص يوهایراداندازي راهجاد یا يکشور برا در یت استانی، اولویتخصص

 ه:ئلطرح مس

 کردن نیازهاي مخاطبـان خـاص  اي برآوردهه در راستعمدبه طور یتخصص يوهایراد
محـوري  خصصی رادیویی بـر اسـاس مخاطـب   ت هايهند. ساختار شبککنیخود تالش م

مخاطبـان نیـز بـر اسـاس موضـوعات خـاص در ایـن رادیوهـا          وشـود  گذاري مـی پایه
   شوند.گذاري میهدف

ـ شده که بـا محور  اندازيراه يمحدود یتخصص يوهایما راد در کشور ـ   تی ا یـک ی
 یملـ  ۀاسـت رسـان  یند. سکنیم يسازمربوط به هم براي مخاطبان خود برنامه ۀچند مقول

باعث شده کـه مخاطبـان    یتخصص ییویراد هايهجاد شبکیو ا ياگرایی شبکهکثرتدر 
کـردن  . ایـن مسـئله (تخصصـی   نـد یبـرآورده نما  هـا هشبکاین  خود را با يهانیازکشور 
بـراي   را، ياۀ رقابت رسـانه هم ماندن در عرص ) هم حفظ مخاطب وییویراد هايهشبک

 یتخصصـ  يوهایرادسایر جاد یااهمیت  دیبا ،گرید يسو داشته است. ازرسانۀ ملی دربر
، این برطبق نظر اصولی مخاطبان و نیازبراساس  و در نظر گرفتدر کشور،  را نیازمورد 
تـوان  هاي علمی مییقسنجی مخاطبان در تحقبه نیازشوند.  اندازيراهدر کشور  رادیوها

عوامـل   ةشـد بنـدي اصـولی و جمـع   مقالـه نظـر  ایـن   له مطرح شده درئمس دست یافت.
 هاست.گونه شبکهاین اندازيراهدر خصوص  ییویراد یتخصص هايهشبک
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 بندي و تدوین اطالعاتوش گردآوري و جمعر

پیمـایش   است. اطالعات استفاده شده يگردآور يش برایمایاز روش پ ،مقالهاین  در
ن یهمچنـ  رود.یکار مت که در تحقیقات علوم اجتماعی بهاس ییهان روشیتراز متداول

در پـژوهش، در خصـوص    نیـاز مـورد   هـاي هبه دست آوردن شاخص ياز پرسشنامه برا
سـؤاالت   یق، در طراحـ یـ به دسـت آوردن اطالعـات دق   يبرا .استشدهرها استفادهیمتغ

 یکـرت طراحـ  یف لیـ الت در طؤاو سـ  نجانده شـده گویی گی زیادي براي پاسخیراهنما
 هـا هنوشـتن پاسـخ، در پرسشـنام    يبرا داشت،ح یبه تشر نیازکه  یاالتؤدر س است. شده
 ه شده بود. یتعب یمحل

مسئوالن  يو با همکار یتخصص ییویراد هايهران شبکیمد یبا هماهنگ هاهپرسشنام
ـ پـژوهش توز  هـاي هن نمونیمورد نظر در ب هايهد و پخش شبکیتول یواحد هماهنگ ع ی
ـ آوريها جمعهپرسشنام ،شد. سپس دسـت آمـده بـا توجـه بـه نـوع       هشده و اطالعات ب

اي تجزیـه و تحلیـل اطالعـات از    بـر وانـه ورود اطالعـات شـد.    یدر را هالاؤس یطراح
 استفاده شده است. 13 ۀنسخ SPSSافزار نرم

 یطراحـ  يشده و با الگو لحاظ يمفقود هايهاطالعات به دست آمده داد یدر بررس
از بـه  یامت ياز رو يبندهی و اولویتد، در صورت نیاز به امتیازکرتیف لیدر ط هاالؤس

، 3 ةمتوسط نمـر  ۀنی، به گز4 ةاد نمریز ۀنی، به گز5 ةاد نمریز یلیخ ۀنیدست آمده، به گز
ی هـاي تشـریح  جواب شده است. داده 1 ةکم نمر یلیخ ۀنیو به گز 2 ةکم نمر ۀنیبه گز

 .نداشدهارائهشده و  يبندنیز جمع

 قیتحق ۀنیشیپ

نـژاد  نگرفته و فقـط آقـاي ابـراهیم صـابري    صورت  یق و پژوهشینه تحقیزماین  در
ارشد رشته ارتباطـات،   یمقطع کارشناس ۀنامدر پایانما یس و صدا ةل دانشکدیالتحصفارغ

 است.   کرده یبررسارتباطات را  ۀرشت اندتاوها از منظر اسیشدن رادپیامد تخصصی
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 قیتحق هايهافتی

زان ضـرورت  یـ ال پـژوهش (م ؤبـه سـ   یحیگام اول به صورت تشـر  ان دریگوپاسخ
کـه بعـد از    انـد هپاسـخ داد  کشور) در نیازمورد  ییویراد یتخصص هايهشبک اندازيراه

 : شودمی ر ارائهیبه صورت جدول ز ي،بندجمع
 

 درصد معتبر درصد یفراوان 
 0 14,2 27 بدون پاسخ

 20.9 17,9 34 ندارد یضرورت
موجود و  یتخصص يوهایحفظ راد

 12.3 10,5 20  ياو برنامه ییمحتوا يسازیفیک

 7.4 6,3 12 شودینم یچ توجهیبه نظر ما ه
 11.0 9,5 18 شیو نمایراد
 9.8 8,4 16 يو گردشگریراد
 8.0 6,8 13 و آموزشیراد
 7.4 6,3 12 اتیو ادبیراد
 5.5 4,7 9 و خبریراد
 4.9 4,2 8 و کودكیراد
 4.9 4,2 8 و روستایراد

 4.3 3,8 7 ستیط زیو محیراد
 1.8 1,6 3 استیو سیراد
 1.2 1,1 2 و بورسیراد
 0.6 0,5 1 و بحرانیراد

 100 100 190 جمع
 

پرسـش  ایـن   دادن بـه نفـر از جـواب   27جـدول مشـخص اسـت     درگونه که همان
 ۀشـبک  انـدازي راهکـه   بـر ایـن باورنـد   نفـر   34 گو،فر پاسخن 163و از  کردند يخوددار
دارند  باورنفر  20و  ،درصد) 20,9( در کشور ضرورت ندارد يگرید ییویراد یتخصص

بـاالبردن کیفیـت محتـوایی و    و بـه  شـوند  موجـود حفـظ    یتخصصـ  يوهاید رادیباکه 
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بر اساس نظر  هاهبکجاد شیا به لحاظ اولویتو  ،درصد) 12,3آنها اقدام گردد ( يابرنامه
ـ ن اولویش و کمتـر یو نمـا یرادبه ت ین اولویشتربیب یبه ترت ،انیگوپاسخ ـ ت بـه راد ی و ی

 بحران اختصاص دارد. 
در  یتخصصـ  يوهـا یراد اندازيراهزان ضرورت یال مؤبه س ،ان در گام دومیگوپاسخ

 ها پاسخ دادند:استان
 

 هادر استان یتخصص يوهایراد ياندازضرورت راه 
 0 يمفقود يهاادهد

 2,8947 نیانگیم
 3,0000 انهیم

 3,00 مد(نما)
 1,23848 اریانحراف مع

 0,53383 انسیوار
 1,00 نیکمتر

 5,00 نیشتریب
 190 جمع

 
، اسـت  انیگوبراساس اطالعات به دست آمده از جدول باال که برگرفته از نظر پاسخ

بـوده   5) از رقـم  2,8948ن(یانگیم ییویراد یتخصص هايهشبک اندازيراهت یزان اولویم
ـ راد هـاي هشـبک  انـدازي راه يبرا يان ضرورت کمتریگود پاسخکنیمشخص م که  ییوی

 .  اندهها در نظر گرفتدر استان یتخصص
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 انیها از نظر پاسخگودر استان یتخصص يوهایراد يانداززان ضرورت راهیم
 یدرصد تجمع درصد معتبر درصد یفراوان ارزش

 14,2 14,2 14,2 27 مک یلیخ
 40,5 26,3 26,3 50 کم

 68,9 28,3 28,3 54 متوسط
 86,8 17,9 17,9 34 ادیز
 100 13,2 13,2 25 ادیز یلیخ

  100 100 190 جمع
 

ـ راد یتخصص هايهشبک اندازيراهت یال اولوؤبه س ي،گام بعد ان دریگوپاسخ  ییوی
 ها پاسخ دادند:موجود کشور در استان
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هاي داده
 مفقودي

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3,0 میانگین
31

 2,2
89

 2,2
63

 2,7
00

 2,2
42

 2,7
36

 3,3
68

 2,5
23

 2,1
00

 2,7
00

 

3,0 میانه
00

 2,0
00

 2,0
00

 3,4
00

 2,0
00

 3,0
00

 4,0
00

 2,0
00

 2,0
00

 2,0
00

 

3,0 مد(نما)
0

 1,0
0

 1,0
0

 2,0
0

 3,0
0

 3,0
0

 4,0
0

 1,0
0

 2,0
0

 2,0
0

 

1,2انحراف معیار
92

 1,3
15

 1,2
74

 1,2
96

 1,0
76

 1,1
24

 1,2
13

 1,3
40

 1,1
09

 1,3
87
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1,6 واریانس
70

 1,7
30

 1,6
23

 1,6
82

 1,1
58

 1,2
63

 1,4
72

 1,7
95

 1,2
12

 1,9
25

 

1,0 کمترین
0

 1,0
0

 1,0
0

 1,0
0

 

00,1 1,0
0

 1,0
0

 1,0
0

 1,0
0

 1,0
0

 

5,0 بیشترین
0

 5,0
0

 5,0
0

 5,0
0

 5,0
0

 5,0
0

 5,0
0

 5,0
0

 5,0
0

 5,0
0

 

19 جمع
0

 19
0

 19
0

 19
0

 19
0

 19
0

 19
0

 19
0

 19
0

 19
0

 

) در 3,368ن (یانگیسالمت با م ۀدهد شبکمی قبل نشان ۀهمان طور که جدول صفح
ر قــرار دارد. امــا از نظــر آخــ ۀ) در رتبــ2,100ن (یانگیــو نــوا بــا میــت اول و رادیــاولو
ـ سالمت که در اولو ۀبه وجود شبک نیازان یگوپاسخ تر از ، کمـی بـاال  ت اول قـرار دارد ی

 متوسط است.  
 انیگوسالمت بر اساس نظر پاسخ ۀت شبکیزان اولویم
 

درصد  درصد یفراوان ارزش
 یدرصد تجمع معتبر

 10,5 10,5 10,5 20 کم یلیخ
 22,1 11,6 11,6 22 کم

 48,9 26,8 26,8 51 متوسط
 81,6 32,6 32,6 62 ادیز
 100 18,4 18,4 35 ادیز یلیخ

  100 100 190 جمع
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 انیگوفرهنگ بر اساس نظر پاسخ ۀت شبکیزان اولویم
 

 یدرصد تجمع درصد معتبر درصد یفراوان ارزش
 14,2 14,2 14,2 27 کم یلیخ

 35,8 21,6 21,6 41 کم
 64,2 28,4 28,4 54 متوسط

 82,6 18,4 18,4 35 ادیز
 100 17,4 17,4 33 ادیز یلیخ

  100 100 190 جمع
 انیگوگو بر اساس نظر پاسخوو گفتیت رادیزان اولویم
 

 یدرصد تجمع درصد معتبر درصد یفراوان ارزش
 13,7 13,7 13,7 26 کم یلیخ

 44,2 30,5 30,5 58 کم
 76,3 32,1 32,1 61 متوسط

 92,1 15,8 15,8 30 ادیز
 100 7,9 7,9 15 ادیز یلیخ

  100 100 190 جمع
 
 انیگوو خانواده بر اساس نظر پاسخیت رادیزان اولویم
 

 یدرصد تجمع درصد معتبر درصد یفراوان ارزش
 24,7 24,7 24,7 47 کم یلیخ

 50,5 25,8 25,8 49 کم
 70 19,5 19,5 37 متوسط

 84,7 14,7 14,7 28 ادیز
 100 15,3 15,3 29 ادیز یلیخ

  100 100 190 جمع



 89 تابستانفصلنامه رادیو و تلویزیون؛ /  130

 انیگوورزش بر اساس نظر پاسخ ۀت شبکیزان اولویم
 

 یدرصد تجمع درصد معتبر درصد یفراوان ارزش
 21,1 21,1 21,1 40 کم یلیخ

 48,4 27,4 27,4 52 کم
 73,2 24,7 24,7 47 متوسط

 87,4 14,2 14,2 27 ادیز
 100 12,6 12,6 24 ادیز یلیخ

  100 100 190 جمع
 
 انیگوو آوا بر اساس نظر پاسخیت رادیزان اولویم
 

 یدرصد تجمع درصد معتبر درصد یفراوان ارزش
 28,4 28,4 28,4 54 کم یلیخ

 55,3 26,8 26,8 51 کم
 75,8 20,5 20,5 39 متوسط

 87,9 12,1 12,1 23 ادیز
 100 12,1 12,1 23 ادیز یلیخ

  100 100 190 جمع
 انیگورف بر اساس نظر پاسخمعا ۀت شبکیزان اولویم
 

 یدرصد تجمع درصد معتبر درصد یفراوان ارزش
 37,9 37,9 37,9 72 کم یلیخ

 62,1 24,2 24,2 46 کم
 80 17,9 17,9 34 متوسط

 91,1 11,1 11,1 21 ادیز
 100 8,9 8,9 17 ادیز یلیخ

  100 100 190 جمع
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 انیگوقرآن بر اساس نظر پاسخ ۀت شبکیزان اولویم
 

 یدرصد تجمع درصد معتبر درصد یفراوان رزشا
 39,5 39,5 39,5 75 کم یلیخ

 58,4 18,9 18,9 36 کم
 83,2 24,7 24,7 47 متوسط

 92,6 9,5 9,5 18 ادیز
 100 7,4 7,4 14 ادیز یلیخ

  100 100 190 جمع
 
 انیگوو تجارت بر اساس نظر پاسخیت رادیزان اولویم
 

 یدرصد تجمع بردرصد معت درصد یفراوان ارزش
 31,1 31,1 31,1 59 کم یلیخ

 58,4 27,4 27,4 52 کم
 90 31,6 31,6 60 متوسط

 96,3 6,3 6,3 12 ادیز
 100 3,7 3,7 7 ادیز یلیخ

  100 100 190 جمع
 انیگوو نوا بر اساس نظر پاسخیت رادیزان اولویم
 

 یدرصد تجمع درصد معتبر درصد یفراوان ارزش
 34,7 34,7 34,7 66 کم یلیخ

 71,1 36,3 36,3 69 کم
 89,5 18,4 18,4 35 متوسط

 94,7 5,3 5,3 10 ادیز
 100 5,3 5,3 10 ادیز یلیخ

  100 100 190 جمع
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 یتخصصـ  يهـا شـبکه  يانـداز هـا در راه ت اسـتان یان به سؤال اولویگوسپس، پاسخ

 جواب دادند: ییویراد
 

 درصد معتبر درصد یفراوان 
 0 26.8 51 جواب نداده

 23.0 16.8 32 زبان خاص يدارا يهااستان
 16.5 12.1 23 محروم يهااستان
 13.7 10.0 19 تیپرجمع يهااستان

 13.7 10.0 19 يمرز يهااستان
 7.2 5.3 10 استان اصفهان
 5.0 3.7 7 استان فارس

 5.0 3.7 7 یجان شرقیاستان آذربا
 4.3 3.2 6 ياستان خراسان رضو

 3.6 2.6 5 اناستان خوزست
 2.9 2.1 4 یجان غربیاستان آذربا

 2.2 1.6 3 النیاستان گ
 1.4 1.1 2 استان مازندران

 0.7 0.5 1 ستان و بلوچستانیاستان س
 0.7 0.5 1 استان کردستان

 100 100 190 جمع
 

ـ گوطور که از جدول باال مشخص است پاسـخ همان ـ ان اولوی را در  یاسـتان  يهـا تی
محـروم،   يهـا زبان خـاص، اسـتان   يدارا يهابا الفاظ استان یورت کلاول به ص ۀمرحل
ـ ن اولویشتریبکه . اندهمشخص کرد يمرز يهات و استانیپرجمع يهااستان ت مربـوط  ی

سـتان و بلوچسـتان و کردسـتان    یس يهـا ت بـه اسـتان  ین اولویبه استان اصفهان و کمتر
 اختصاص دارد.
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 جینتا

 در کشور  نیازمورد  یتخصص ییویراد يهاگر شبکهید يانداز) ضرورت راه1
 34نفـر   163از  .اندهکرد يپرسش خودداراین  بهنفر از پاسخ  27ان یگواز کل پاسخ

ـ راد یتخصصـ  ۀشبک اندازيراهکه بر این باورند نفر   در کشـور ضـرورت   يگـر ید ییوی
 موجـود حفـظ   یتخصص يوهاید رادیبا بر این نظرند کهنفر  20و  ،)درصد 20,9ندارد(
 .درصد) 12,3رد (یگد مدنظر قراریباآنها  ياسازي محتوایی و برنامهکیفی وشوند 
. درصـد)  7,4شـود ( باور داشتند کـه بـه نظـر آنهـا هـیچ تـوجهی نمـی        نیز نفر 12 

ـ ب اولویـ ان بـه ترت یگوبر اساس نظر پاسخ هاهجاد شبکیا يهااولویت نـد از  ات عبـارت ی
ـ   يشـگر دو گریدرصد)، راد 11,00نفر ( 18 یش با فراوانیو نمایراد نفـر   16 یبـا فراوان

 12 یات با فراوانیو ادبیدرصد)، راد 8,00نفر( 13 یو آموزش با فراوانیدرصد)، راد 9,8(
ـ   یدرصد)، راد 5,5نفر ( 9 یو خبر با فراوانیدرصد)، راد 7,4نفر (  8 یو کـودك بـا فراوان
سـت بـا   یط زیو محـ ید)، راددرص 4,09نفر ( 8 یو روستا با فراوانیدرصد)، راد 4,9نفر (
و بورس با یدرصد)، راد 1,8نفر( 3 یاست با فراوانیو سیدرصد)، راد 4,3نفر ( 7 یفراوان
صـد مـوارد   درصد). در 0,6نفر ( 1فراوانی  و بحران بایدرصد) و راد 1,2نفر ( 2 یفراوان

 نفر محاسبه شده است.   163ندارد تا آخر، از  یاز مورد ضرورت

 هادر استان یتخصص يوهایراد ياندازهزان ضرورت رای) م2
ـ زان اولویبر اساس اطالعات به دست آمده، م  یتخصصـ  هـاي هشـبک  انـدازي راهت ی

ـ گود که پاسخکنیبوده و مشخص م 5) از رقم 2,8948( نیانگیم ییویراد ان ضـرورت  ی
 .  اندهها در نظر گرفتدر استان یتخصص ییویراد هايهشبک اندازيراه يبرا يکمتر
 28,3نفـر (  54) هاي مفقوديهنفر(بدون داد190مجموع  ان ازیگواساس نظر پاسخ بر

ن یهمچن .کم را انتخاب کرده بودند ۀنیدرصد) گز 26,3نفر ( 50متوسط و ۀنیدرصد) گز
 13,1نفـر (  25و  ،کـم  یلـ یخ گزینـۀ درصـد)   14,2نفـر (  27 ،ادیز ۀنی) گز17,9نفر( 34

ـ نها بودنـد. در اد را عالمـت زده  یز یلیخ ۀنیگز )درصد ـ گوپاسـخ  ،تی ن یانگیـ ان بـا م ی
ـ راد هايهشبک اندازيراه يبرا ي) ضرورت کمتر2,8948( هـا  در اسـتان  یتخصصـ  ییوی

 قائل هستند.
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 هادر استان ییویراد یتخصص يهاشبکه ياندازت راهی) اولو3
االت اسـتفاده شـده   ؤسـ  یکرت در طراحیف لیها از طبراي به دست آوردن اولویت

، عبارت متوسـط  4اد با رقم یعبارت ز ،5اد با رقم یز یلیکرت عبارت خیف لیطدر  .بود
 ۀشـبک  .ر شـده اسـت  یتفسـ  1کم با رقـم   یلیو عبارت خ 2، عبارت کم با رقم 3با رقم 

 ۀ) در رتبـ 2,100ن (یانگیـ و نـوا بـا م  یت اول و رادی) در اولو3,368ن (یانگیسالمت با م
ـ سـالمت کـه در اولو   ۀبه وجود شـبک  نیاز انیگوآخر قرار دارد. اما از نظر پاسخ ت اول ی

بـه   شـتر ین بیانگیـ ب میـ به ترت گرید يهااز متوسط است. اولویت باالتر یکم ،قرار دارد
ـ راد ،)3,031ن (یانگیـ فرهنگ بـا م  ۀد از: شبکناکمتر، عبارت ن یانگیـ گـو بـا م  وو گفـت ی

ـ ورزش و راد ۀ)، شبک2,736( ـ )، راد2,700ن (یانگیـ بـا م مشـترکاً  و خـانواده  ی و آوا بـا  ی
) و 2,263ن (یانگیـ قرآن بـا م  ۀشبک ،)2,289ن (یانگیمعارف با م ۀ) شبک2,523ن (یانگیم

 ).2,242ن (یانگیو تجارت با میراد

 ییویراد یتخصص يهاشبکه ياندازها در راهت استانی) اولو4
 ياهبا الفاظ استان یاول، به صورت کل ۀرا در مرحل یاستان يهاگویان اولویتپاسخ

مشخص  يمرز يهات و استانیپرجمع يهامحروم، استان يهازبان خاص، استان يدارا
ـ ن اولویشتریان است، بیگودوم که برگرفته از نظر پاسخ ۀو در مرحل اندهکرد ت مربـوط  ی

سـتان و بلوچسـتان و کردسـتان    یس يهـا ت بـه اسـتان  ین اولویبه استان اصفهان و کمتر
ال پاسـخ  ؤساین  در صد) به 14,2نفر ( 51 ،گوفر پاسخن 190اختصاص دارد. از مجموع 

و بـا درصـد    مینفـر اسـتفاده کـرد    139از اطالعات  يبندبراي اولویت ناگزیر، .اندهنداد
 :  است ریجواب داده شده به شرح ز يهامعتبر اولویت

محروم با  يهادرصد)، استان 23,00نفر ( 32 یبا فراوان زبان خاص يدارا يهااستان
درصـد)،   13,7نفـر (  19 یت با فراوانیجمعهاي پرصد)، استاندر 16,5نفر ( 23 یانفراو

ـ  13,7نفر ( 19 یبا فراوان يمرز ياستانها  7,2نفـر ( 10 یدرصد)، استان اصفهان با فراوان
ـ   یشرقجانیدرصد)، استان آذربا 5,00نفر ( 7 یدرصد)، استان فارس با فراوان  یبـا فراوان

ـ   ين خراسـان رضـو  درصد)، استا 5,00نفر ( 7 درصـد)، اسـتان    4,3نفـر (  6 یبـا فراوان
ـ   یغربجانیدرصد)، استان آذربا 3,6نفر ( 5 یخوزستان با فراوان  2,9نفـر (  4 یبـا فراوان
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ـ   2,02نفر ( 3 یالن با فراوانیدرصد)، استان گ نفـر   2 یدرصد)، استان مازندران بـا فراوان
درصد) و استان کردستان  0,5نفر( 1 یستان و بلوچستان با فراوانیدرصد)، استان س 1,4(

 درصد). 0,5نفر ( 1ی با فراوان

 منابع

 و.یراد يها، دفتر پژوهش، تهرانجامعه ت ویریمد ،ویراد. 1387خجسته، حسن، 
نوشـته شـده و از    یدانیده از پژوهش مرحاضر بر اساس اطالعات به دست آو ۀمقال

 بهره گرفته نشده است. يگریمنابع و مآخذ د
 
 
 


