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Badanie opinii czytelników
kwartalnika Alkoholizm i Narkomania
Readers opinion survey of the quarterly Alcohol and Drug Abuse
Informacje o badaniu
Badanie opinii czytelników Alkoholizmu i Narkomanii (AiN) zrealizowano
w drugim kwartale 2008 roku. G³ównym celem badania by³a ewaluacja pisma,
chcielimy tak¿e poznaæ oczekiwania czytelników co do sposobu redagowania pisma oraz zapoznaæ siê z propozycjami zmian w tym wzglêdzie.
Wraz z zesz³orocznym ostatnim numerem AiN (4/2007) rozes³ano 900 egzemplarzy ankiety. Ostatecznie anonimowo wype³nion¹ ankietê nades³a³o 103 czytelników. Wskanik zwrotu ankiet wynosi³ nieco ponad 11% (11,44%). Wyniki opracowano ilociowo i jakociowo w odniesieniu do wypowiedzi 103 respondentów.
Zebrane dane pos³u¿y³y do poznania profilu czytelników oraz zapoznania siê z ich
preferencjami co do kszta³tu pisma.
Badana grupa
Wród badanych osób dominowa³y kobiety (70,9%). Badani ró¿nili siê pod
wzglêdem struktury wiekowej. Prawie 1/3 próby stanowili czytelnicy wzglêdnie
m³odzi, tj. do 30 roku ¿ycia (29,1%), prawie po³owê próby (47,5%)  osoby
w wieku 3150 lat. Najmniej ankiet nades³a³y osoby starsze, powy¿ej 51 roku
¿ycia (ok. 1/4 próby).
Czytelnicy, którzy nades³ali ankietê, pochodzili najczêciej z miast. Dominuj¹cym miejscem zamieszkania by³y miasta redniej wielkoci, licz¹ce od 15 tys. do
30 tys. mieszkañców lub ca³kiem du¿e aglomeracje powy¿ej 200 tys. mieszkañców. Jeli uwzglêdniæ strukturê administracyjn¹ miejsca zamieszkania, to w badanej grupie przewa¿ali mieszkañcy województwa mazowieckiego (17,5%), podkarpackiego (13,6%) oraz l¹skiego (10,7%). Porównanie rozk³adu odpowiedzi
uzyskanych w badaniu z map¹ czytelnictwa AiN pokazuje pewne podobieñstwa,
ale i wyrane ró¿nice. Podobnie jak w badanej próbie, najwiêcej czytelników
 bo a¿ prawie 300  pochodzi z województwa mazowieckiego. Stosunkowo
wielu czytelników mamy w województwie l¹skim, dolnol¹skim, wielkopolskim
i lubelskim. Województwo podkarpackie, z którego nadesz³o sporo kwestionariuszy, jest na mapie czytelnictwa na doæ odleg³ym miejscu.
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Znaczna wiêkszoæ czytelników mia³a wykszta³cenie wy¿sze (83,5%) lub rednie (13,6%). Ponad 30% (33%) respondentów pracuje na stanowisku specjalisty lub
instruktora terapii uzale¿nieñ. Kolejne pod wzglêdem czêstotliwoci grupy zawodowe, reprezentowane w tej próbie, to pedagodzy i nauczyciele (13,6%), psycholodzy
(8,7%), bibliotekarze (9,7%). Studenci stanowili 9,7% próby. Najczêstszym miejscem pracy czytelników by³y placówki leczenia uzale¿nieñ, w tym: stacjonarne
orodki leczenia uzale¿nieñ (26,2%), poradnie leczenia uzale¿nieñ (12,6%), organizacje pozarz¹dowe (5,8%) oraz szpitale psychiatryczne (5,8%), co razem stanowi³o
po³owê próby (50,4%). Drug¹ pod wzglêdem czêstotliwoci kategori¹ miejsc pracy
by³y placówki edukacyjne, tj. szko³y wy¿sze (23,3%) i biblioteki (7,8%).
Czytelnicy AiN, którzy wziêli udzia³ w badaniu, z regu³y czytaj¹ pismo od kilku
lat (57,3%) lub co najmniej od roku (28,2%). Wród tych, którzy maj¹ kontakt
z kwartalnikiem kilka lat najwiêcej osób czyta go 25 lat lub 810 lat. Wskanik
czytelnictwa, mierzony liczb¹ osób czytaj¹cych jeden egzemplarz, najczêciej wynosi³ w danej próbie ok. 25 osób. rednio ten sam egzemplarz pisma czyta ok. 3 osób.
W badaniach interesowa³o nas, jak czytelnicy dotarli do pisma (sk¹d dowiedzieli
siê o jego istnieniu) i g³ówne z jakich powodów je czytaj¹. Okaza³o siê, i¿ najczêstszym ród³em informacji o istnieniu AiN byli znajomi (24,3%) lub internet (11,7%).
Czytelnicy wskazali tak¿e na inne mo¿liwoci zapoznania siê z pismem, w tym
w szczególnoci na miejsce pracy, bibliotekê/czytelniê lub szkolenie/konferencjê.
Czêstym powodem siêgniêcia po pismo by³y zainteresowania osobiste zwi¹zane
z profilem tematycznym pisma. Takiej odpowiedzi udzieli³a prawie po³owa badanych (43,7%). Druga kategoria odpowiedzi, podawana przez 30% respondentów,
to motywacja do czytania uwarunkowana wymaganiami zawodowymi w miejscu
pracy. Stosunkowo czêsto korzystano z pisma w trakcie zbierania materia³ów do
pracy naukowej (22,3%).
Ocena pisma przez czytelników
W ankiecie znajdowa³y siê pytania pozwalaj¹ce pozyskaæ informacje na temat
profilu pisma. Czytelnicy ocenili AiN w czterech kategoriach: dobór tematów,
poziom merytoryczny informacji, zrozumia³oæ przedstawianych treci, szata graficzna. Proszeni byli te¿ o ogóln¹ ocenê pisma.
Ponad 80% badanych (80,4 %) oceni³o pismo jako dobre lub bardzo dobre pod
wzglêdem prezentowanej tematyki artyku³ów, 16,7%  jako rednie. Niespe³na
3% uzna³o, i¿ w AiN dobór tematyki nie jest zbyt trafny.
Je¿eli chodzi o drug¹ kategoriê, tj. poziom merytoryczny prezentowanych informacji, to 90,2% badanych oceni³o pismo korzystnie  jako dobre (38,2%) lub
bardzo dobre (52%), a 10% osób jako rednie. Nikt ze 103 osób nie wystawi³
pismu z³ej oceny w tej kategorii.
Podobnie oceniane by³o pismo pod wzglêdem stopnia zrozumia³oci przedstawianych treci  48% osób oceni³o je jako dobre, a 39,2% jako bardzo dobre.
redni¹ ocenê przypisa³o pismu 12,7% badanych czytelników. Tak¿e w tym przypadku nikt nie przypisa³ kwartalnikowi noty negatywnej.
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Ostatnim kryterium oceny by³a szata graficzna pisma. Dla 2% badanych jest
ona bardzo z³a, a dla 12,7%  z³a. Zdaniem 58,8% badanych uk³ad graficzny AiN
jest dobry lub bardzo dobry, za dla 26,5%  zadowalaj¹cy w stopniu rednim.
Ogólna ocena, jak¹ badani czytelnicy wystawili kwartalnikowi AiN jest stosunkowo dobra. Ponad jedna trzecia respondentów (35,3%) uwa¿a, i¿ jest to pismo
bardzo dobre, 56,9% ocenia je jako dobre, a 6,9% daje mu ocenê redni¹. Dla 1%
czytelników, dok³adnie dla jednej osoby, pismo jest bardzo niezadowalaj¹ce (ocena
bardzo z³e na skali piêciostopniowej).
Propozycje czytelników
Czytelnicy w ramach wype³nianej przez siebie ankiety mieli mo¿liwoæ zaproponowania ró¿nych zagadnieñ, z jakimi chcieliby siê zapoznaæ na ³amach pisma.
Najczêciej propozycje dotyczy³y kwestii leczenia i diagnostyki uzale¿nieñ, profilaktyki alkoholizmu, narkomanii i przemocy wród m³odzie¿y szkolnej oraz epidemiologii uzale¿nieñ w ró¿nych krajach i rodowiskach spo³ecznych.
Propozycje tematyczne zwi¹zane z lecznictwem by³y stosunkowo najobszerniej
przedstawione. Czytelników interesuj¹ m.in. alternatywne formy leczenia uzale¿nieñ, nowe programy terapeutyczne oraz poszczególne techniki terapeutyczne.
Ponadto zainteresowani s¹ diagnostyk¹ uzale¿nienia, w tym w szczególnoci uzale¿nienia krzy¿owego, a tak¿e tzw. uzale¿nieñ niechemicznych (hazard, internet).
Interesuj¹cym zagadnieniem dla badanych jest zjawisko podwójnej diagnozy i leczenia pacjentów z takim rozpoznaniem oraz praca terapeutyczna z osobami utrzymuj¹cymi d³ugoletni¹ abstynencjê w zakresie uzale¿nienia alkoholowego i narkotykowego. Czytelników ciekawi tak¿e specyfika pracy z ró¿nymi grupami:
uzale¿nionymi kobietami, niepe³noletnimi z diagnoz¹ nadu¿ywania czy uzale¿nionymi studentami. Niektóre z propozycji tematów odnosz¹ siê do terapii rodzin
osób uzale¿nionych. Nasi czytelnicy zainteresowani s¹ efektywnoci¹ terapii uzale¿nieñ w ramach ró¿nych nurtów, szkó³ teoretycznych i grup samopomocowych.
Szczególnie wa¿ne s¹ dla nich badania koncentruj¹ce siê na czynnikach bio-,
psycho- i spo³ecznych, warunkuj¹cych rezultaty terapii.
W obszarze profilaktyki czytelnicy chcieliby przeczytaæ artyku³y przede wszystkim o programach profilaktycznych oraz postêpowaniu z dzieæmi i m³odzie¿¹,
zagro¿onymi alkoholizmem, narkomani¹ i przemoc¹. Interesuje ich równie¿ profilaktyka II stopnia stosowana wzglêdem tzw. grup ryzyka u¿ywaj¹cych rodków
psychoaktywnych. Czêæ z nich zainteresowana jest artyku³ami dotycz¹cymi czynników ryzyka i czynników chroni¹cych w obszarze profilaktyki m³odzie¿y.
Z kolei z zakresu epidemiologii badani chcieliby zapoznaæ siê z danymi dotycz¹cymi rozpowszechnienia zjawiska alkoholizmu i narkomanii w zale¿noci od
p³ci, wieku, grupy spo³eczno-zawodowej i kraju.
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