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چکیده

احساس امنیت، یكی از مولفه های كیفیت زندگی است كه نبود آن، به بروز آسیب های اجتماعی 
دارند،  امنیت  احساس  ایجاد  در  مهم  نقشی  تلویزیون،  به ویژه  رسانه ها،  كه  آنجا  از  می شود.  منجر 
مخاطبان  اجتماعی  امنیت  احساس  بر  ایالم  سیمای  برنامه های  تأثیر  واكاوی  درصدد  پژوهش،  این 
جوان است. این پژوهش، به روش كیفی، انجام گرفته و جامعة آماری آن را كارشناسان حوزه های 
نمونه گیری  روش  به  نفر   30 میان،  این  از  می دهند.  تشكیل  ایالم  شهر  اجتماعی  مسائل  و  رسانه 
هدفمنِد اطالعات محور، انتخاب شدند. پس از جمع آوری داده ها، با استفاده از روش تحلیل مضمون 
و بهره گیری از نرم افزار MAXQDA، مدل مفهومی تحقیق توسط نرم افزار Smart PLS استخراج 
 شد. یافته های تحقیق نشان می دهد در مضامین استخراج شده، مضمون فراگیر، »افزایش احساس 
امنیت اجتماعی جوانان« است. در نتیجه گیری، راهكارهای مناسب به منظور افزایش نقش برنامه ها در 
احساس امنیت اجتماعی جوانان در مقاله بیان شده است، كه در این میان نقش برنامه های  نمایشی، 

طنز و سرگرمی و آموزشی  بیشتر است.

واژه های کلیدی: سیمای ایالم، احساس امنیت اجتماعی، مخاطبان جوان.
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مقدمه

یكی از بنیادی ترین نیازهای بشری كه در بسیاری از نظریه ها و پژوهش های اجتماعی، بدان 
اشاره  شده، نیاز به امنیت- به خصوص امنیت اجتماعی- است )دالور و دیگران، 1390 :32( كه 
فقدان یا اختالل در آن، می تواند پیامدها و بازتاب های نگران كننده ای را به دنبال داشته باشد )ترابی 
ادبیات علمی جهان  و گودرزی، 1383: 88( بحث احساس امنیت اجتماعی، جایگاه مهمی در 
دارد و به یكی از بحث برانگیزترین مفاهیم علوم اجتماعی تبدیل شده است )تاج بخش، 1385: 
10(. ازاین رو، امنیت اجتماعی برای آحاد جامعه، از بسیاری از موضوعات مهم دیگر، ضروری تر 

است )راموز،1383 :88(. 
ابعاد آن، نقش رسانة تلویزیون است، به معنای خردمندانه  از  اگر سرمایة فرهنگی كه یكی 
تبیین شود، زمینه ساز ارتقای احساس امنیت اجتماعی جوانان خواهد بود. از عوامل مهم بهبود 
و ارتقای احساس امنیت اجتماعی، سرمایه گذاری در حوزة پژوهش و كاربردی كردن آن است. 
درواقع، ایجاد امنیت اجتماعی مطلوب، در جامعه ای امكان پذیر است كه شهروندان آن، در تمام 
سطوح، از اطالع رسانی رسانه های جمعی، برخوردار باشند. اطالع از نقش تلویزیون- عالوه بر 
ارتقای احساس امنیت اجتماعی در جوانان- می تواند به افزایش تعهد شغلی، تقویت انگیزشی، 

بهره وری و حتی توسعة اجتماعی و اقتصادی جامعه منجر شود.
در استان ایالم كه در زمینة بسیاری از آسیب های اجتماعی، مانند: خودكشی، بیكاری و... در 
شرایطی بحرانی- نسبت به سایر استان ها- قرار دارد، رسانة تلویزیون می تواند نقشی تأثیرگذار 
در سال  ایالم،  استان  مركز  و سیمای  برنامه ریزی صدا  معاونت  اطالعات  براساس  باشد.  داشته 
1398، معاونت سیمای ایالم، 15 عنوان برنامه )به میزان 2295دقیقه( درمورد مسائل و موضوعات 
اجتماعی مرتبط با موضوع این تحقیق، تهیه و پخش كرده است. این مهم، اگر چه قابل تقدیر است، 
اما چگونگی پرداختن به موضوعات- خاصه قالب برنامه ها- براساس نظر كارشناسان رسانه و 

مسائل اجتماعی، به حل بهتر مسئله كمک می كند.
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بیان مسئله

احساس امنیت- بیش از آن كه مفهومی قابل توضیح و تعریف باشد- امری ذهنی، محسوس 
و قابل درک است. گسترة درک این مفهوم به اندازة تمام موجوداتی است كه حیات خودآگاهانه 

دارند. هر مخلوقی كه توانایی درک حیات خود را داشته باشد، می تواند عدم حیات خود را نیز 
متصور شود، در نتیجه، در برابر شرایطی كه به عدم حیات منجر می شود، مقاومت می كند. این 
مقاومت را می توان تالش برای رفع تهدیداتی تعریف كرد كه به نابودی حیات، منجر می شوند. 
لذا امنیت- به عنوان ابزاری برای حفظ، تداوم و ارتقای حیات- برای او قابل درک است. ماندل 
نیز بدین امر تصریح می كند: »امنیت كامل و حقیقی، قابل  حصول نیست، بلكه انسان ها همواره 
تالش می كنند تا تحت شرایط بالقوه معارض با امنیت، تا سرحد امكان، امنیت، افزایش پیدا كند« 
امنیت اجتماعی، تمامی زوایا و سطوح زندگی را تحت تأثیر قرار  امروزه،  )ماندل، 1377: 45(. 
اساس،  در  عینی-  بستر  در یک  باوجود شكل گیری  اولیه-  نیازهای  از  یكی  به عنوان  و  می دهد 
یک پدیدة ذهنی است و براساس فرایندهای خاص این حوزه شكل می گیرد )مصطفوی كهنگی، 

.)117 :1394
حدوداً از دهة 1960، احساس امنیت، به عنوان یک واقعیت اجتماعی، به اندازة خودِ امنیت  و 
حتی بیش از آن، اهمیت پیدا كرد. احساس امنیت، پدیده ای اجتماعی و سیاسی است كه پیامدهایی 
عینی برای زندگی در جامعه دارد، درواقع، امروزه، احساس امنیت، عمومًا به عنوان یک مسئلة مهم 
اجتماعی، پذیرفته  شده است )مصطفوی كهنگی، 1394: 118(. تحقیقات علمی بر روی امنیت و 
احساس ناامنی نیز، توجه زیادی را به خود جلب كرده است. طبق بررسی ها، در اكثر نقاط دنیا، 
نسبت به میزانی كه امنیت وجود دارد، احساس امنیت كمتری بین شهروندان مشاهده می شود. این 
نسبت در ایران- در مقایسه با كشورهای انگلیس و استرالیا- بسیار پایین است. به عنوان نمونه، در 
ایران، نرخ سرقت منزل به ازای هر 1000 منزل، 5؛ در انگلیس، به ازای هر 1000 منزل، 20؛ و 
در استرالیا به ازای هر 1000 منزل، 25 است، درحالی كه میزان احساس امنیت شهروندان ایرانی 
ایالم  استان  این وضعیت، در  این دو كشور، كمتر است )رجبی پور، 1384: 96(.  با  مقایسه  در 
حادتر است. به طوری كه برخی از آسیب های اجتماعی، تبدیل به مسئله و بحران شدند. خودكشی، 
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سرقت، اعتیاد، نزاع و درگیری، چهار مسئلة مهم و بحرانی این استان به شمار می روند )برآورد 
اجتماعی استان ایالم، 1398 :17(. پیامدهای عدم احساس امنیت- به لحاظ جامعه شناختی و در 
میدان عمل و فضاهای اجتماعی- سرمایة اجتماعی منفی تولید می كند و لذا مسائل و مشكالت 
اجتماعی،  و  ذهنی  ناامنی  احساس  همچون؛  مسائلی  می شود،  پیدا  اجتماعی  روابط  در  حادی 
احساس بی اعتمادی )در سطح فردی، اجتماعی، نهادی و سیاسی(، كاهش سطح مشاركت های 
اجتماعی و سیاسی، افزایش روحیة قانون گریزی، احساس آنومی و ناهنجاری اجتماعی، سیاسی 
از زمانی كه  امنیت،  نهایت، احساس بی عدالتی. مفهوم شهر و احساس  اقتصادی و در  و حتی 
جامعه شناسی، هویت علمی مستقلی یافت، همواره در كنار یكدیگر مورد بررسی قرارگرفته اند. 
تحقیقات و تجارب جهانی دربارة فضاهای عمومی شهری، بر این نكته تأكید دارند كه فضاهای 
و  )رفیعیان  باشند  زندگی جمعی  و  اجتماعی  تعامالت  برای  مكانی  می بایست  شهری،  عمومی 

مولودی، 67:1390( 
است  شده  منحصر  شهرها  به  تقریبًا  امنیت،  احساس  درخصوص  پژوهش  دلیل،  همین  به 
و در عصر حاضر- كه به عصر مدیریت اطالعات نامیده می شود- ذهن افراد، توسط اطالعات 
فراوان،  قابلیت های  به دلیل  تلویزیون،  رسانه ها،  میان  در  است.  احاطه  شده  گوناگون  رسانه های 
نظیر: ارائة اخبار و اطالعات، مراقبت از محیط، جامعه پذیری سیاسی و اجتماعی، ایجاد همبستگی 
اخالقی  وظیفة  و  دیگر  نسلی  به  نسلی  از  فرهنگی  میراث  انتقال  جامعه،  گوناگون  اجزای  بین 
حمایت از هنجارهای اجتماعی، شناخت و آگاهی از آن، می تواند عاملی اساسی در ایجاد احساس 
و  پویایی  شود،  تعریف  الگویی خاص،  چارچوب  در  درصورتی كه  ارتباط،  این  و  باشد  امنیت 
 .)546 )بیابانی، 1395:  داشت  پی خواهد  در  را-  امنیت  و  رسانه  یعنی  عامل-  دو  هر  بالندگی 
ازاین رو، آگاهی از نقش تلویزیون، اهمیتی خاص دارد. ضرورت انجام تحقیق در این است كه 
تا به امروز، پژوهشی درخور در این حوزه انجام  نشده است. در این تحقیق، تالش می شود تأثیر 
برنامه های سیمای ایالم در افزایش احساس امنیت اجتماعی مخاطبان جوان، شناسایی شود. این 

امر به بهبود وضعیت موجود رسانه، كیفیت محتوای برنامه های آن و آگاهی نسبت به تأثیر هر 
یک از قالب های برنامه ها و افزایش احساس امنیت اجتماعی مخاطبان جوان منجر می شود. سؤال 
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این است كه: نقش برنامه های سیمای ایالم در افزایش احساس امنیت اجتماعی مخاطبان جوان، 
باید چگونه باشد؟

پیشینة پژوهش

الف( مطالعات داخلی

سلطانی فر )1387( در پژوهشی با عنوان »راهبردها و تاكتیک های آموزش مؤثر رسانه ها در 
راه تأمین و حفظ امنیت اجتماعی« دریافت كه راهبردها و تاكتیک های آگاه سـازی رسانه ای، در 
حوزة امنیت اجتماعی، شامل این موارد است: 1. نیازسنجی آموزش؛ 2. در نظر گرفتن مراتب در 
آموزش؛ 3. آزادی در انتخاب؛ 4. پیشگیری از ارائة انبوه اطالعات؛ 5. تنوع در تكرار؛ 6. استفاده 
از الگوها و رهبران؛ 7. ایجاد انگیزه و عالقه؛ 8. حمایت های اجتماعی؛ 9. استفاده از هیجان و 

عواطف؛ 10. توجه به خرده فرهنگ ها.
حبیب زاده، افخمی و نادرپور )1388( در پژوهشی با عنوان نقش دوگانة رسانه های جمعی 
در پیشگیری و وقوع جرائم، دریافتند كه رسانه های جمعی، ازیک طرف )با توجه به نحوة انعكاس 
به  مستعد  افراد  تشویق  و  بزهكاری  ترویج  ناامنی،  احساس  تشدید  توانایی  اخبار(  و  حوادث 
ارتكاب جرم را دارند و از سوی دیگر، با ایفای نقش اطالع رسانی و ترویج الگوهای زندگی سالم، 
می توانند در كاهش وقوع جرم و افزایش احساس امنیت، مؤثر باشند. بیات )1388( در پژوهشی 
با عنوان »عوامل مؤثر بر احساس امنیت شهروندان تهرانی )با تأكید بر رسانه های جمعی، عملكرد 
پلیس و بروز جرائم(« دریافت كه میزان احساس ناامنی از حیث جنسیت، منطقة محل سكونت، 

تأهل و سن پاسخ گویان، متفاوت است و نوع پرداخت رسانه های جمعی، بیشترین تأثیر را بر 
احساس امنیت شهروندان دارد. صادقیان )1388( در پژوهشی با عنوان »نقش كاركردی رسانه ها 
در امنیت ملی و عمومی«، دریافت كه رسانه ها مكمل و مهم ترین عامل تقویت كنندة امنیت عمومی 
و ملی به حساب می آیند. قاسمی )1389( در پژوهشی با عنوان »بررسی نقش رسانه ها در ایجاد 
همگرایی ملی و امنیت پایدار )با تأكید بر همگرایی مرزنشینان استان آذربایجان غربی(« دریافت 
از  جلوگیری  و  همبستگی  »تقویت  »جامعه پذیری«،  عامل   4 همگرایِی  ایجاد  در  تلویزیون  كه 
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واگرایی«، »تقویت ارزش های ملی« و »تقویت ارزش های اسالمی«(، دارای اثری معنی دار است. 
)با  از جرم  پیشگیری  و  »رسانه های جمعی  عنوان  با  پژوهشی  در   )1390( بارسلطان  و  قاسمی 
تأكید بر برنامه های تلویزیونی پلیسی(« دریافتند كه موفق ترین برنامه های پلیسی در پیشگیری از 
جرم، به ترتیب: پخش گزارش های خبری از قبیل: برنامة در شهر، حوادث رانندگی و...، پخش 
تیزرهای تبلیغاتی )مثل سیا ساكتی(، تهیه و پخش برنامه های آموزشی، مانند پلیس بزرگراه، پخش 
بوده  و...  كیف قاپان  خودرو،  سارقان  دستگیری  مثل  مجرمان،  دستگیری  از  خبری  گزارش های 
است. هاشمیان فر و دیگران )1392( در پژوهشی با عنوان »تأثیر دین داری و رسانه های جمعی 
بین  در  اجتماعی  امنیت  احساس  میزان  كه  دریافتند  دانشجویان«،  اجتماعی  امنیت  احساس  بر 
دانشجویان، در حد پایین است، اگرچه میزان دین داری، در حدی باال قرار دارد و میزان استفاده 
از رسانه ها نیز در حد متوسط است. احمدی و دیگران )1392( در پژوهشی با عنوان »بررسی 
رابطة مصرف رسانه ای و ترس از جرم )مورد مطالعه: شهر كرج(« دریافتند كه بین میزان تماشای 

شبكه های تلویزیون داخلی با ترس از جرم، رابطة مستقیم و مثبتی وجود دارد.

ب( مطالعات خارجی

كه  دریافت  جرم«  از  پیشگیری  در  رسانه ها  »نقش  عنوان  با  پژوهشی  در   )2017( ذالقی 
رسانه ها- به عنوان مهم ترین اركان پیشگیری از جرم- در انتقال فرهنگ و جنبه های مثبت زندگی 

اجتماعی، نقشی مهم دارند. 
تمایل  كـه  دریافت  جرم«،  اجتماعي  ساختار  و  فرایند  »رسانه،  كتاب  در   )  1994( باراک 
رسانه ها به ارائـة گـزارش  و وقـایع غیرواقعـي و احساسي، و نیز، ناتواني در قـرار دادن اخبـار 
در بسـتر واقعـي خـود و ارائـة آن بـه مخاطب، باعـث اطالع رساني غلط به مخاطبـان و ایجـاد 

تـرس از جـرم و خشـونت )احسـاس نـاامني( در جامعـه شـده اسـت.
داون شه )1998( در پژوهشی با عنوان »رسانه های جمعی و اعتماد اجتماعی« دریافت كه 
رابطة رسانه هاي جمعي با اعتماد اجتماعي، یک رابطة چندوجهي است. به این معنی كه در برخي 
موارد، تماشاي برنامه هاي خبري، علمي یا سریال هاي تلویزیوني، با اعتماد اجتماعي، رابطه دارد، 

اما در موارد دیگر، مثل برنامه هاي مستند و ترسناک، وجود این رابطه، تأیید نشده است.
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نقد و بررسی مطالعات گذشته

 نباید رسانه ها را از نظر قابلیت و نقش، با توجه به ذائقة مخاطب كنونی، یكسان در نظر 
گرفت. رسانه ای مثل تلویزیون با رسانه ای مثل روزنامه، به میزان متفاوتی مخاطب دارند و درنتیجه، 

نیز متفاوت است. بررسی كّمی هم نمی تواند این نقش و قابلیت را  خواسته های مخاطبان آنها 
كه  است  ایالم  استان  مركز  تلویزیون  رسانة  بر  تأكید  پژوهش،  این  در  كند.  معرفی  و  شناسایی 
و سیما، ساالنه حدود 72 درصد مخاطب  تحقیقات صدا  مركز  فصلی  نظرسنجی های  براساس 
دارد و می تواند عاملی تأثیرگذار بر احساس امنیت اجتماعی جوانان باشد. تاكنون پژوهشی با این 
موضوع انجام نگرفته است و بیشتِر پژوهش ها، به بررسی اثربخشی و یا یُک بعد از ابعاد رسانه 

پرداخته اند.

مبانی نظری پژوهش

احساس امنیت، نوعی ذهنیت و جهت گیری روانی مثبت رضایت بخش، قانونی، قانع كننده، 
نبود هراس نسبت به حقوق و  انسانی موردحمله قرار گیرد،  اینكه ارزش های  از  فقدان هراس 

آزادی های مشروع و اطمینان و آرامش خاطر است )نوروزی و همكاران، 1388: 149(.

 در این پژوهش، به علت پیچیدگی روابط اجتماعی و انسانی، از چارچوب نظری با رویكرد 

جامعه شناختی استفاده  شده است؛ براساس این رویكرد، از تئوری هایی مانند: بوردیو، اورلیک، 

سرمایة  بوردیو،  پیر  است.  شده  گرفته  بهره  مرتون،  و  پارسونز  الیاس،  دوركیم،  گیدنز،  چلبی، 

اجتماعی را مبنای سایر انواع سرمایه  دانسته است، از این منظر، برای او- هم سرمایة اجتماعی 

و هم سرمایة فرهنگی- نشانگر تولید كار انباشته شده است كه بایستی در عرصة اجتماعی مبادله 

گردند، بنابراین، با تولید نابرابری، زمینة بروز و تجلی احساس ناامنی در جامعه فراهم می شود 

)بوردیو، 1381: 280(. اولریک بک معتقد است تاریخ توزیع مخاطره نشان می دهد كه مخاطره نیز 

مانند ثروت، به الگوی طبقاتی می چسبد، ولی به صورت وارونه، به این صورت كه ثروت در تارک 

هرم انباشته می شود و مخاطره در قاعدة آن. به همین دلیل، چنین می نماید كه مخاطرات، به جای 
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لغو جامعة طبقاتی، آن را تقویت می كنند. فقر، انواع مخاطرات ناگوار را به خود جذب می كند. 

برعكس، ثروت )درآمد، قدرت یا آموزش( می تواند امنیت و آزادی از مخاطره را خریداری كند 

)ریتزر، 1380: 733(. چلبی اذعان می كند كه نابرابری بیرونی، می تواند اشكالی مختلف به خود 

بگیرد كه این، بستگی به برجستگی ویژگی های محولی در جامعه دارد. در جامعه ای كه در آن، 

نابرابری های بیرونی، حاد باشند، آزادی و حقوق سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی افرادی 

كه در معرض پیش داوری و تبعیض هستند، به نحوی مضاعف، تضعیف و تضییع می شود. احساس 

ناامنی و ترس، متغیری دیگر است كه می تواند این وضع را تشدید كند )چلبی، 1375: 77(.

گیدنز، ضوابط و قواعد را ایجادكنندة امنیت اجتماعی می دانند )گیدنز، 1380: 261(. دوركیم، 

نظم اخالقی را عامل امنیت می داند. وجدان جمعی را به عنوان نظم اخالقی )عامل اخالقی( جامعه 

در نظر می گیرد، وجدانی خودجوش كه برخاسته از وجدان تک تک افراد است، امیال سیری ناپذیر 

آدمی را كنترل می كند و در پی آن، امنیت، حاصل می شود، نبود آن، منجر به بی نظمی و درنهایت، 

)گسترش  شدن  متمدن  فرایند  الیاس،  برت  نور   .)48  :1382 )بشیریه،  می شود  اجتماعی  ناامنی 

روبه تزاید ضوابط و قواعد( را عامل ایجادكنندة امنیت توصیف كرده است. )استونز،1379 :220(. 

پارسونز، جامعه پذیری ارزش ها را عامل امنیت یک جامعه تعریف می كند، از نظر او، جامعه در 

نظر  از   .)102  :1388 )بیات،  می كند  ایفا  اساسی  نقشی  گروه ها،  شكل دهی  و  ارزش ها  تدوین 

را  همنوایی  نا  همنوایی-  به جای  افراد-  به  آوردن  فشار  با  اجتماعی  برخی ساختارهای  مرتون، 

ایجاد می كنند. به عنوان مثال، در ساختار فرهنگی جامعه، اگر بین اهداف و مقاصد مشروع فرهنگی 

و راه های مشروع رسیدن به آن، هماهنگی وجود نداشته باشد، آنومی در جامعه به وجود می آید. 

فرهنگ، رسیدن به یک سری مقاصد را در جامعه تشویق می كند، ولی راه های رسیدن به آن، به دو 

صورِت مشروع و نامشروع است. مسلمًا جامعه ای كه خواهان امنیت است، باید راه های مشروع را 

در اختیار تمام افراد- بدون هیچ گونه بی عدالتی- قرار دهد، اگر هرگونه كاستی در این مسیر پیش 

آید، چه بسا افراد زیادی برای رسیدن به آن اهداف فرهنگی و اجتماعی، از راه های غیر مشروع 

و غیرقانونی استفاده كنند، درنهایت، بی نظمی اجتماعی، ناهنجاری، اعمال غیراخالقی و برخالف 
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عرف در جامعه رایج می شود و درنهایت، منجر به ناامنی در جامعه می شود )محبوبی منش، 1391: 

257(. بدین ترتیب در تحقیق حاضر، از رویكرد جامعه شناختی استفاده می شود. به این منظور 

در جستجوی یک مدل عّلی مناسب- برای بررسی تأثیر برنامه های سیمای مركز استان ایالم در 

افزایش احساس امنیت اجتماعی- هستیم. پس از بررسی و خوانش دقیق نظریه های متفكران و 

جامعه شناسان درمورد امنیت و بررسی تحقیقات قبلی، تالش كردیم متغیرها و عواملی را انتخاب 

كنیم كه رسانه می تواند با توجه بدان ها در تولید برنامه ها، موفق به حل مسئله شود. همچنان كه 

در مدل مفهومی تحقیق دیده می شود، شاكله و چارچوب نظری این تحقیق، براساس تمام این 

دیدگاه ها قابل تبیین است و در واقع، مجموعه ای از نظریه های به هم مرتبط است كه یک گفتمان 

ایالم درصورتی كه  برنامه های سیمای مركز  یعنی  را می سازد.   )Scientific Discourse( علمی 

برابری  اجتماعی،  وسایل  و  اهداف  بین  هماهنگی  اجتماعی،  نظم  ضوابط،  و  قواعد  به درستی، 

اجتماعی، جامعه پذیری، سرمایة فرهنگی و سرمایة اجتماعی را در جامعه نهادینه كنند، می تواند 

در افزایش احساس امنیت اجتماعی جوانان نقش داشته باشد.

مدل مفهومی تحقیق: تأثیر برنامه های سیمای مرکز ایالم در احساس امنیت اجتماعی 
مخاطبان جوان
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تعریف مفاهیم

احساس امنیت اجتماعی )تعریف مفهومی(: امنیت به معنای ایمن شدن، در امان بودن، آرامش 
و آسودگی است. احساس امنیت نیز عبارت است از: نوعی ذهنیت و جهت گیری روانی مثبت 
رضایت بخش، قانونی، قانع كننده، فقدان هراس از اینكه ارزش های انسانی موردحمله قرار گیرد و 

نبود هراس نسبت به حقوق وآزادی های مشروع، اطمینان و آرامش خاطر. )نوروزی و همكاران، 
)149 :1388

احساس امنیت اجتماعی )تعریف عملیاتی(: منظور، عدم ترس از این موارد است: مسائل 
بیكاری، ازدواج، عدم حمایت، مسائل مربوط به آسیب های اجتماعی، خشونت، تورم و گرانی و 

مسائل ناشی ازآن، بی نظمی و عدم امنیت، ریسک و مخاطره در جامعه.
برنامه های سیمای مركز استان ایالم )تعریف مفهومی(: برنامه هایی كه براساس قوانین سازمان 
صدا و سیما، دارای یک سند مكتوب و قانونی هستند كه به منظور تأثیرگذاری بر مخاطبان با توجه 
به اهداف ترسیم شده، تهیه، تولید و پخش می شوند. )اهداف، محورها، اولویت ها و سیاست های 

تولید، تأمین و پخش صدا و سیما، 1384: 144(.
برنامه های سیمای مركز استان ایالم )تعریف عملیاتی(: برنامه هایی است كه با كاركردها و 
قالب آموزشی، كارشناسی، الگودهی، اطالع رسانی، نمایشی، طنز و سرگرمی جوانان و ورزشی، در 

سیمای ایالم- مرتبط با مسئلة احساس امنیت اجتماعی جوانان- تهیه و پخش می شوند. 

روش پژوهش

روش  و  مصاحبه  داده ها،  جمع آوری  روش  است.  كیفی  مقاله،  این  روشی  اصلی  رهیافت 

تحلیل آن، مضمونی است. از میان انواع و سنخ های مختلفی كه مصاحبه دارد، در این پژوهش، 
»مصاحبة نیمه ساخت یافته با كارشناسان صدا و سیمای مركز ایالم و كارشناسان مسائل اجتماعی« 
انتخاب  شده است. مصاحبه، نیمه ساخت یافته است، ازآن جهت كه با سؤاالت ازپیش طراحی شدة 
مرتبط با موضوع، اجرا می شود، از نظمی حداقلی برخوردار است و مصاحبه شونده، سیری منظم 
را طی می كند. دیگر اینكه، انعطاف های الزم در مصاحبه- با توجه به ویژگی های شخصیتی و 
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گستره و عمق دانشی مصاحبه شونده- لحاظ می شود؛ بنابراین، مصاحبه كننده با سؤال های مشخص 
و ازپیش تعیین شده به سراغ مصاحبه شوندگان می رود، اما خود را محدود به این سؤاالت ندانسته 
و بسته به فضاي گفت وگویی و نكات مطرح شده، امكان طرح سؤاالت جدید، وجود دارد. در 
مطالعات كیفی، مهم ترین اصل، آن است كه نشان دهیم تنوع آرا در پژوهش گنجانده  شده است. 
بدین منظور، الزم بود عالوه بر كارشناسان صدا و سیمای مركز ایالم، از نظر كارشناسان مسائل 
اساتید خبرة  در دو گروه  پژوهش  این  موردمطالعة  لذا جمعیت  بهره گرفته شود.  نیز  اجتماعی 
دانشگاهی آگاه به مسائل اجتماعی شهر ایالم و كارشناسان صدا و سیمای مركز ایالم دسته بندی 

می شوند.
این پژوهش با روش تحلیل مضمونی )تماتیک( و بهره گیری از نرم افزار MAX QDA انجام 
گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده های به دست آمده، از فرایند سه مرحله ای تحلیل مضمونی استفاده 
شده است، این فرایند، شامل سه مرحلة: كدگذاری توصیفی، كدگذاری تفسیری و یكپارچه سازی 
از طریق مضامین فراگیر می باشد كه در مجموع، 50 مضمون پایه و 8 مضمون سازمان دهنده، ذیل 
مضمون فراگیر احساس امنیت اجتماعی جوانان استخراج شد. برای پیاده كردن مدل مفهومی، از 
نرم افزار مدل سازی Smart PLS استفاده  شده است. روش نمونه گیری، هدفمند اطالعات محور 
اختیار  در  می توانند  كه  اطالعاتی  میزان  براساس  نمونه-  اعضای  اساس،  این  بر  است،  بوده 
پژوهشگر قرار دهند- به عنوان نمونه، انتخاب شده و انتخاب آنها مبتنی بر میزان اطالعات بوده 
است. تعداد 30 نفر از كارشناسان صدا و سیمای مركز استان ایالم و كارشناسان مسائل اجتماعی، 
شده  استفاده  مثلث سازی  روش  از  پایایی،  بررسی  برای  شدند.  انتخاب  آماری  نمونة  به عنوان 
است. براي محاسبة پایایی مصاحبه با روش توافق درون موضوعی دو كدگذار )ارزیاب(، از یک 
مصاحبه شونده درخواست شد براي همكاري در پژوهش، مشاركت كند، آموزش ها و تكنیک های 
الزم براي كدگذاري مصاحبه براي ایشان تشریح شد. سپس محقق به همراه همكار پژوهشگر، 
یک مصاحبه را كدگذاري كرده و درصد توافق درون موضوع با عنوان شاخص پایایی تحلیل، 

به كار رفته است. تعداد كل كدها كه توسط محقق و همكار تحقیق به ثبت رسیده است، برابر با 
83، تعداد كل توافقات بین این كدها 40 و تعداد كل عدم توافقات بین این كدها برابر 9 است. 
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پایایی بین كدگذاران براي مصاحبه های انجام گرفته در این پژوهش با استفاده از فرمول ذكرشده 
برابر با 85 درصد است. با توجه به اینكه میزان پایایی، بیشتر از 70 درصد است، قابلیت اعتماد 
كدگذاری ها مورد تأیید است و می توان ادعا كرد كه میزان پایایی تحلیل مصاحبة كنونی مناسب 
است. برای بررسی روایی یافته، مدل نهایی به دست آمده در اختیار 7 نفر از مصاحبه شوندگان قرار 
گرفت و از آنها خواسته شد در باب مدل SWOT به دست آمده، نظر خود را اعالم كنند. درنهایت، 
مدل نهایی، موردقبول و تأیید هر 7 نفر قرار گرفت. براي تجزیه  و تحلیل داده ها، این مدل، راهبرد 
مناسبی است كه قوت ها و فرصت ها را به حداكثر و ضعف ها و تهدیدها را به حداقل می رساند. 
تحلیل SWOT، یک ابزار مهم حمایت كننده براي تصمیم گیری است و به صورت معمول، به عنوان 
با  می شود.  برده  كار  به  سازمان  یک  و خارجی  داخلی  محیط  سیستماتیک  تحلیل  براي  ابزاري 
شناسایی فرصت ها، تهدیدات، نقاط ضعف و قوت، سازمان ها می توانند استراتژی های خود را بر 
مبناي نقاط قوت خود تعیین كنند، نقاط ضعف را از بین برده و از فرصت ها بهره برداری كنند یا 
از آنها براي مقابله با تهدیدات استفاده كنند. نقاط قوت و ضعف، با ارزیابی عوامل محیط داخلی، 
و فرصت ها و تهدیدها با ارزیابی عوامل محیط خارجی، شناسایی می شوند )نخعی كمال آبادی و 
همكاران، 1389(. مدل مذكور، یک مدل سیاستی است كه وضعیت موجود یک پدیده را برای 

سیاست گذاری و حركت پیش روي آن روشن می كند.

یافته های پژوهش

است.  نیمه ساختاریافته  و  باز  پژوهش، مصاحبه های عمیق،  این  داده های  روش جمع آوری 
برای پاسخ  به سؤاالت پژوهش و تعیین آسیب ها و ارائة الگوي مفهومی پژوهش، از روش پژوهش 
كیفی استفاده شد. انجام مصاحبه با كارشناسان این حوزه، با عنایت به مبانی نظري پژوهش های 
كیفی انجام شد و هم زمان با انجام مصاحبه ها، تحلیل و كدگذاري آنها نیز انجام شد. مصاحبه های 
با 30 تن، مصاحبه شد. گردآوري  پایان،  ادامه یافت و در  كیفی تا حد رسیدن به اشباع نظري 
اطالعات از اردیبهشت ماه 1399 آغاز شد و مدت زمان هر مصاحبه از125 دقیقه تا 90 دقیقه بوده 
است )با توجه به نظر فرد( تمامی مصاحبه ها ضبط شده و براي استخراج نكات كلیدي، چندین 
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بار مورد بررسی قرار گرفت. در مرحلة كدگذاري توصیفی از دل گزاره های پیاده شده، كدهاي 
توصیفی به تعداد 295 كد استخراج  شده است.

نمونه ای از جدول كدگذاري به صورت ذیل است1

جدول 1: جدول کدگذاری توصیفی

مصاحبة شمارۀ 5

باید فیلم و سریال های بومی و محلی ساخته شود و در محتوای 
آنها، توجه جدی به آسیب های اجتماعی شود.

5.1تهیة فیلم و سریال های بومی و محلی

5.2دارای محتوای آسیب های اجتماعی

جوان،  مخاطبان  و  شود  نهادینه  اجتماعی،  مسائل  اینكه  برای 
كنند،  پخش  شاد  برنامه های  باشند،  داشته  مثبت  احساس 
را  نمایشی  برنامه های  شما  باشند.  داشته  مثبت  پیام  نمایش ها 
ببینید! دائم در آن، داد و فریاد و ناراحتی و سوگواری است. در 
بیشتر نمایش ها، انسان نمی تواند بخندد! چرا؟ محدودیت های 
فرهنگی وجود دارد، اما جوان امروز این محدودیت ها برایش 
باید روشن شوند تا مخاطب  اینها گم  شده اند و  مهم نیستند! 

جوان ما امیدوار باشد.

5.3شادی و نشاط در برنامه ها

5.4نمایش مثبت مسائل اجتماعی

امیدوار كردن جوانان

5.5

صدا و سیما نمی دانم به چه دالیلی فیلم و سریال های خارجی 
را بیشتر پخش می كند كه سانسورشده هستند و پر از خشونت! 
فیلم و سریال های فرهنگی آنها همخوانی با فرهنگ ما ندارد. 
نسل جوان ما یاد می گیرد برای حل مسائل، خشن باشد! به جای 

اینها، بیایید خودمان بیشتر بسازیم و پخش  كنیم!

سریال های  و  فیلم  پخش  از  پرهیز 
خارجی 

5.6پرهیز از محتوای خشونت بار

5.7القای خشونت به مخاطب

كوتاه،  فیلم های  و  سریال  مثل  نمایشی  برنامه های  طریق  از 
می شود عمیق ترین مفاهیم را )با نوشته های قوی و فیلم نامه های 
نویسنده های  متأسفانه  البته  كرد.  تزریق  مخاطب،  به  خوب( 
خوب یا نداریم و یا با این پول ها، با رسانه، همكاری نمی كنند.

در  استان  فاخر  نویسندگان  از  استفاده 
تهیة فیلم نامه های برنامه های نمایشی

5.8

افزایش دادن درآمد نویسندگان
5.9

1. با توجه به حجیم بودن جداول كدگذاري توصیفی، تنها به آوردن نمونه ای از آنها اكتفا شده است. اصل جداول 
در نزد محقق، محفوظ است.
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انتظام  با عنوان كد تفسیري،  در مرحلة كدگذاري تفسیري، 295 كد توصیفی در 50 طبقه 
یافته اند:

جدول 2. جدول كدگذاری تفسیری

کد تفسیری )سازمان دهنده(کد توصیفیردیف

تهیة برنامه های آموزشی در قالب هشدارها و پیام های  كارشناسان124-1/23-1/11-1/7-1/5-1/3-1

2-2 /13 -2 /11 -2 /9 -2 /5 -2 /4 -2
30/2/29-2/ 20-2/14

تهیة برنامه های آموزشی در قالب گزارش های خبری از مسئولین 
و كارشناسان مسائل امنیت اجتماعی 

پخش نماهنگ و موسیقی های آموزشی با محتوای مشكالت و 322-3/18-3/17-3/14-3/6-3/3-3
مسائل امنیت اجتماعی جوانان 

تهیه، تولید و پخش فیلم، سریال و تصاویر مربوط به مشكالت 424-4/19-4/12-4/10-4/8-4/7-4
و مسائل امنیت اجتماعی

مستندسازی مشكالت و مسائل امنیت اجتماعی جامعه528-5/26-5/25-5/14-5/11-5/1-5

تقویت مهارت های زندگی )كنترل خشم، همسرداری، كارآفرینی 621-6-20-6/16-6/15-6/12-6/2-6
و...( 

غنی سازی محتوای برنامه های مرتبط با مسائل امنیت اجتماعی 729/7/25-7/17-7/14-7/10-7/3-7
كودک، نوجوان و جوان

تهیه، تولید و پخش برنامه های آموزشی مرتبط با شایسته ساالری 830-8/24-8/16-8/9-8/5-8/2-8
در جامعه

تهیه و پخش خبرهای روز مسائل امنیتی جامعه924-9/20-9/12-9/7-9/4-9/2-9

10 19-10/15-10/13-10/10-10/5-10
 پخش پیام های كوتاه با محتوای مسائل امنیت اجتماعی /29-10/26-10

11-11 /17 -11 /8 -11 /6 -11 /3 -11
29-11/28-11/21-11/20

اطالع رسانی، از طریق تهیة كلیپ های مربوط به امنیت  و پخش 
آنها

12 21-12/16-12/12-12/8-12/4-12
زیرنویس كردن مطالب مربوط به مشكالت امنیت اجتماعی/23-2/12

13-13 /11 -13 /8 -13 /5 -13 /3 -13
25-13/22-13/18

برقراری ارتباط مستقیم با بینندگان برنامه ها وتوجه به خواست 
آنها

14
-14 /11 -14 /5 /14 /4 -14 /2 -14
-14 /24 -14 /21 -14 /17 -14 /12

/30-14/27

محتوای  با  متنوع  میدانی  و  علمی  گزارش های  تولید  و  تهیه 
مسائل امنیت اجتماعی
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کد تفسیری )سازمان دهنده(کد توصیفیردیف

15-15 /10 -15 /9 -15 /3 /15 /1 -15
/26-15/22-15/13

استفاده از كارشناسان و مطرح شدن آسیب های اجتماعی استان با 
محوریت نیازهای جوانان

16-16 /14 -16 /9 -16 /4 -16 /1 -16
مستندسازی از زندگی مفاخر استان 26-16/25-16/21

17-17 /13 -17 /7 -17 /3 -17 /2 -17
/30-17/17

دالیل  محتوای  با  سریال هایی  و  سینمایی  فیلم  پخش  و  تهیه 
پیشرفت و نام آوری مفاخر استان

قالب 18/24-18/16-18/12-18/5-18 در  بزرگان  از  وترغیبی  تشویقی  برنامه های  تولید  و  تهیه 
شعر و حماسه سرایی در وصف آنها

تهیة انیمیشن و كلیپ های كارتونی از زندگی مفاخر استان 19/24-19/19-19/11-19/6-19

چهره های 20/29-20/23-20/18-20/8-20 از  تجلیل  محتوای  با  سرود  و  آهنگ  پخش  و  تهیه 
شاخص ملی باستانی

تهیه و پخش برنامه هایی  در قالب خانواده 2118-21/28-21/22-21/10-21

در 22/9-22/27-22/20-22/15-22 اجتماعی  آسیب های  بر  تأكید  و  توجه  با  برنامه هایی  تهیة 
محالت مختلف شهر 

ترویج سبک زندگی سالم23/11-23/8-23/4-23/2-23/22-23

آسیب های 24/20-24/17-24/11-24/8-24 زمینة  در  متخصص  و  توانمند  مجری  از  استفاده 
اجتماعی 

تهیة میزگردهای چالشی با محوریت آسیب های اجتماعی25/26-25/14-25/13-25/5-25/3-25

تهیة میزگردهایی با حضور مجری، كارشناسان و افراد درگیر با 2623-26/16-26/6-26/1-26
آسیب های اجتماعی 

بیان عامیانه، ساده و مصداقِی مطالب توسط كارشناس 2730-27/22-27/12-27/8-27/2-27

میزگردها و تریبون آزاد با حضور جوانان2829/28/24-28/15-28/10-28/9-28

 تهیه و پخش میزگردهای زنده با حضور افراد موفق و مسئوالن 2928-29/18-29/11-29/5-29/3-29
و بیان دالیل موفقیت آنها 

پخش مداوم نشست ها و میزگردهایی با موضوع مسائل اجتماعی3027-30/25-30/21-30/19-30/4-30

تهیه و پخش برنامه های جذاب و مرتبط با مسائل اجتماعی در 3115-31/14-31/9-31/5-31/2-31
قالب طنز

32-32/19-32/17-32/11-32/7-32
تهیة كلیپ های كوتاه طنز درمورد مشكالت اجتماعی29-32/27-32/25-32/22-32/21/
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کد تفسیری )سازمان دهنده(کد توصیفیردیف

33-33 /10 -33 /6 -33 /4 -33 /1 -33
تهیه و پخش برنامه های طنز با موضوع آسیب های اجتماعی30-33/29-33/24-33/20-33/12

34-34 /13-34 /12-34 /8-34 /3-34
26-34/23-34/18-34/16

تهیه و پخش برنامه هایی در قالب شب شعر و مشاعره با محتوای 
مسائل اجتماعی

35-35 /12 -35 /9 -35 /4 -35 /1 -35
تهیه و پخش برنامه هایی با سبک زندگی ایرانی- اسالمی 28-35/21-35/18

36-36 /19-36 /15-36 /6-36 /3-36
 پرهیز از پخش و نشر خشونت در برنامه ها30-36/29-36/25

 توجه جدی به نظم و قانون گرایی در برنامه ها37/26-37/22-37/11-37/5-37/2-37

 معرفی نقش و مسئولیت كودكان در خانواده و جامعه38/27-38/17-38/16-38/8-38/7-38

به كودكان و 39/14-39/13-97/10-39/4-39 معرفی راه های علمی كسب مهارت های زندگی، 
نوجوانان

احساس 40/27-40/23-40/9-40/3-40 تقویت  راه های  محتوای  با  برنامه هایی  پخش  و  تهیه 
امنیت اجتماعی

41-41 /16-41 /10-41 /4-41 /1-41
/30-41/26-41/21

آسیب های  محتوای  با  محلی  و  بومی  سریال های  و  فیلم  تهیة 
اجتماعی در جامعه

42-42 /18-42 /13-42 /7-42 /2-42
 توجه جدی به شادی و نشاط در برنامه ها29-42/24-42/20

فیلم نامه های 43/23-43/19-43/15-43/9-43/3-43 تهیة  در  استان  فاخر  نویسندگان  از  استفاده 
برنامه های نمایشی

پرهیز از پخش فیلم و سریال های خارجی با محتوای خشونت44/28-44/17-44/6-44/5-44

45-44 /12-44 /11-44 /6-44 /2-44
/28-44/27-44/25-44/22-44/14

 تهیه و پخش فیلم و سریال هایی با محتوای متناسب با نیازهای 
جامعه امروز

46-46 /16 -46 /12 -46 /5 /46 /2 -46
تهیة برنامه هایی با محتوای ورزش و آسیب های اجتماعی26-46/24-46/20/

47-47 /14 -47 /9 -47 /4 -47 /1 -47
19-47/18

و  اعتالی رشد  برای  مستمر  تالشی  به عنوان  به ورزش،  توجه 
ترقی در جامعه

48-48 /8 -48 /7 -48 /6 -48 /3 -48
/30-48/22

بین  در  آن  مصادیق  و  انسانی  رفتارهای  و  اخالق  ترویج   
ورزشكاران

49-49/21-49/11-49/10-49/2-49
پرهیز از تهیه و پخش گزارش های ورزشی خشن و آسیب زا28-49/27/
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کد تفسیری )سازمان دهنده(کد توصیفیردیف

50-50/17-50/15-50/13-50/3-50
 عدالت در تهیه و پخش برنامه های ورزشی زنان و مردان29-50/25-50/23

درنهایت، 50 كد تفسیري ذیل هشت مضمون نهایی یكپارچه ساز، طبقه بندی شده اند كه مدل 

پژوهش را به شرح ذیل، تشكیل داده اند:

مدل پژوهش. 1شکل شماره



58  مطالعات میان رشته ای ارتباطات و رسانه/ دوره 3، شماره 4 )پیاپی 10(/ زمستان 1399 

1- تأثیر برنامه های آموزشی سیمای ایالم بر احساس امنیت اجتماعی مخاطبان جوان:

ارائة هشدارها و پیام های پیشگیرانة جذاب مرتبط با مسائل اجتماعی توسط کارشناسان:  •
مسائل اجتماعی از طریق پیام های جذاب در برنامه ها نشر داده شود.

اجتماعی:  • امنیت  کارشناسان  و  مسئولین  از  شفاف  و  متقن  خبری  گزارش های  تهیة 
گزارش هایی با موضوع مسائل اجتماعی، تهیه و پخش شود. 

پخش نماهنگ و موسیقی های آموزشی با محتوای امنیت اجتماعی جوانان: جوانان امروز  •
تماشای  از  گسترده،  اطالعات  و  مجازی  فضای  به  دسترسی  جمله  از  مختلف،  دالیل  به 
برنامه های یكنواخت و خسته كننده، گریزان هستند. برای تنوع بخشیدن به برنامه ها، نماهنگ 

و موسیقی هایی كه دارای محتوای مفید برای جوانان باشد، تهیه و پخش شود.

ایالم  • سیمای  اجتماعی:  امنیت  به  مربوط  تصاویر  و  سریال  فیلم،  پخش  و  تولید  تهیه، 
و  سریال  فیلم،  پخش  بایستی  جوانان،  اجتماعی  امنیت  احساس  به  جدی  توجه  به منظور 

تصاویر مربوط به مسائل اجتماعی را با محتوایی آموزشی، به صورت مداوم داشته باشد.

تقویت مهارت های زندگی: آموزش و نهادینه كردن مهارت های زندگی با استفاده از توان  •
علمی كارشناسان در برنامه های آموزشی سیمای مركز استان ایالم، ضرورتی اجتناب ناپذیر 
است. چرا كه مهارت هایی همچون: كنترل خشم، مقابله با استرس، حل مسئله و تصمیم گیری، 

فرزندپروری و مهارت های زناشویی، برای جوانان ضرورت دارد. 

غنی سازی محتوایی برنامه های مرتبط با احساس امنیت اجتماعی جوانان: یكی از راه های  •
غنی سازی  ایالم،  سیمای  برنامه های  در  جوان  مخاطبان  اجتماعی  امنیت  احساس  افزایش 
برنامه ها،  تماشای  برای  جوانان  انگیزة  تقویت  بر  عالوه  طریق،  این  از  است.  محتوایی 

كاركردهای پنهان و اهداف نیز، در ذهن آنان نهادینه خواهد شد. 

به  • توجه  و  شایسته ساالری  مقولة  علمی  بیان  جامعه:  در  شایسته ساالری  مقولة  به  توجه 
آن و نهادینه كردن فرهنگی آن در جامعه، به شكلی كه جوان را به تالش برای رسیدن به 

شایستگی های الزم ترغیب كند.
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امنیت اجتماعی  برنامه های اطالع رسانی و آگاهی دهی سیمای ایالم بر احساس  2-تأثیر 
مخاطبان جوان:

تهیه و پخش خبرهای روز مرتبط با مسائل اجتماعی )با نوآوری و خالقیت در ارائه(:  •
در برخی موارد، برنامه های سیمای ایالم، خبرهای روز مسائل اجتماعی را به شكلی ساده و 

غیرجذاب، تهیه و پخش می كند كه الزم است این مسئله، اصالح شود.

پخش پیام های کوتاه و شکیل با محتوای امنیت اجتماعی: امروزه مخاطبان عالقه ای به  •
خواندن یا شنیدن پیام های بلند ندارند. سیمای ایالم الزم است به پخش پیام های كوتاه- 

ضمن شكیل بودن ساختار و تأثیرگذاری عمیق- توجه كند.

و  • آگاهی دهی  آنها:  پخش  و  امنیت  به  مربوط  کلیپ های  تهیة  طریق  از  اطالع رسانی 
اطالع رسانی، امروزه در جامعه با توجه به ذائقة جوانان متفاوت شده و الزم است سیمای 
ایالم در تولید این نوع از برنامه ها، مسائل اجتماعی را در قالب كلیپ های كوتاه، الگوسازی 

كوتاه، كلیپ های ویژه مدنظر قرار دهد.

زیرنویس کردن مطالب مربوط به امنیت اجتماعی: سیمای مركز ایالم می تواند برای انتقال  •
پیام، زیرنویس كردن را به عنوان قالبی با تأثیرگذاری خاص، مدنظر قرار دهد.

برقراری ارتباط مستقیم با بینندگان برنامه ها و توجه به خواست آنها: مخاطب محوری،  •
نیازی مبرم برای بقای رسانه است و سیمای ایالم باید ارتباط با مخاطبان و توجه به خواست آنها 

را از طریق، نیازسنجی، توجه به ذائقه های مختلف جوانان و... مدنظر داشته باشد. 

تهیه و تولید گزارش های علمی و میدانی متنوع با محتوای مسائل اجتماعی: با توجه به  •
افزایش شبكه ها و نیز بستر فضای مجازی، سیمای ایالم برای تهیه و پخش برنامه های مرتبط 
با مسائل اجتماعی، نیازی مبرم به كارهای پژوهشی، و پژوهش محور كردن برنامه ها دارد. این 
فرایند از طریق تهیه برنامه های علمی، استفاده از توان دانشگاه ها، تهیة برنامه های مرتبط، ایجاد 

ایدة نو و به روز بودن، امكان پذیر است.
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نیازهای  • محوریت  با  استان  اجتماعی  آسیب های  مطرح شدن  و  کارشناسان  از  استفاده 
جوانان: تخصص گرایی، حذف رابطه گرایی در دعوت از كارشناسان، ایجاد اتاق های فكر، توجه 

به كار گروهی و... ضروری است.

3- تأثیر برنامه های مرتبط با ترویج، الگوسازی و نهادینه کردن ارزش های ملی و مذهبی 
در سیمای ایالم بر امنیت اجتماعی مخاطبان جوان:

مستندسازی از زندگی مفاخر استان؛ مفاخر- به عنوان الگوهایی عینی- نقشی كاربردی برای  •
جوانان دارند. تلویزیون ایالم بایستی با ساخت مستندهای كوتاه، قهرمان سازی، انتخاب درست 

الگوها، به روز بودن الگوها، معرفی الگوهای واقعی را در برنامه های خود داشته باشد.

تهیه و پخش فیلم سینمایی و سریال هایی با محتوای دالیل پیشرفت و نام آوری مفاخر  •
استان: سیمای ایالم در برنامه های الگوسازی خود می تواند با معرفی سمبل های جامعه، بازآفرینی 
الگوها، الگوگیری از سریال های خارجی، توجه به بازخورد الگوها، توجه به هویت های دینی و 

قومیتی در جامعه، برنامه هایی را تهیه و پخش كند.

تهیه و تولید برنامه های تشویقی- ترغیبی از بزرگان در قالب شعر و حماسه سرایی در  •
وصف آنها: شعر و حماسه سرایی در وصف بزرگان جامعه به جوانان این حس را القا می كند 
كه آنان نیز در این راه تالش كنند. این مهم می تواند با توجه به ویژگی هایی همچون: سادگی در 

ساخت، حماسه سرایی، اطالع رسانی دقیق و... به دست آید. 

تهیة انیمیشن و کلیپ های کارتونی از زندگی مفاخر استان: امروزه با توجه به بستر فضای  •
مجازی و نیز تغییر ذائقة رسانه ای و دایرة اطالعات جوانان، قالب انیمیشن و كلیپ های كارتونی 

می تواند در الگودهی و نهادینه كردن ارزش های ملی و دینی در بین جوانان، مفید باشد.

تهیه و پخش آهنگ و سرودهای جذاب با محتوای تجلیل از چهره های شاخص ملی  •
و استانی: در برنامه های الگودهی سیمای ایالم، جای آهنگ و سرودهای جذاب در وصف 
چهره های ملی و استانی كم است و بایستی آهنگ و سرودهایی در این زمینه، تهیه و پخش شود.
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تهیه و پخش برنامه  در قالب خانواده: جوان امروز دوست دارد خود را در برنامه ها در كنار  •
خانواده ببیند و چگونگی ایفای این نقش، برای او مهم و تأثیرگذار است.

تهیة برنامه هایی با تأکید بر آسیب های اجتماعی در محالت مختلف شهری: در برخی  •
الگودهی  برنامه های  داده نمی شوند.  نواحی شهری پوشش  تمامی  به دالیل مختلف،  موارد، 

سیمای ایالم باید به شكلی باشند كه به نقاط مختلف شهر و استان توجه داشته باشند.

است.  • اهمیت  حائز  جوانان  برای  آن  معرفی  و  زندگی  سبک  سالم:  زندگی  سبک  ترویج 
برنامه های الگودهی سیمای ایالم، باید این سبک را در مصادیقی همچون: فرهنگ آپارتمان نشینی، 

نحوة استفاده از گوشی همراه، روابط حسنة زناشویی و... تعریف كند.

۴- تأثیر برنامه های میزگردی و نشست های کارشناسانه در سیمای ایالم بر امنیت اجتماعی 
مخاطبان جوان:

استفاده از مجری توانمند و متخصص آسیب های اجتماعی: در برخی موارد، مجری برنامه  •
اشرافی به مسائل اجتماعی ندارد و نقشی تصنعی در كنار كارشناس دارد. ضروری است مجری 

برنامه از دانش كافی و توانایی درک مسائل اجتماعی برخوردار باشد. 

با محوریت آسیب های اجتماعی: برنامه های چالشی در جامعة  • تهیة میزگردهای چالشی 
كنونی، به دلیل شفافیت در بیان، مورد توجه جوانان قرار دارند. سیمای ایالم می تواند میزگردهای 

چالشی با موضوع آسیب های اجتماعی را تهیه و پخش كند.

تهیة میزگردهایی با حضور مجری، کارشناسان و افراد درگیر با آسیب های اجتماعی:  •
حضور همزمان افراد درگیر مسئله، مجری و متخصصان در كنار هم، جذابیتی خاص به این نوع 

از برنامه ها می دهد. 

باعث  • مسائل،  بیان  در  کارشناس: سادگی  توسط  مطالب  مصداقی  و  ساده  عامیانه،  بیان 
می شود برنامه، برای همه، قابل فهم  شود. برنامه های میزگردی سیمای ایالم باید قابل فهم بوده و 

ساده گویی مطالب و بیان مصداقی، در آن رعایت شود.
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استفاده از میزگردها و تریبون آزاد با حضور جوانان: در تریبون های آزاد، جوانان می توانند  •
درمورد مسائل موردعالقة خود صحبت كنند. تهیه و پخش این نوع برنامه های چالشی، الزم 

است تداوم داشته باشد.

پخش مداوم نشست ها و میزگردهایی با موضوع مسائل اجتماعی: پخش مداوم این برنامه ها  •

با در نظر گرفتن زمان مناسب برای پخش، توجه به بازخورد مخاطبان و... مؤثر است.

5- تأثیر برنامه های طنز و سرگرمی در سیمای ایالم بر امنیت اجتماعی مخاطبان جوان:

طنز،  • قالب  طنز:  قالب  در  جذاب  اجتماعی  مسائل  با  مرتبط  موضوعات  پخش  و  تهیه 
امروزه مورد استقبال مخاطبان است و سیمای ایالم، برای اثرگذاری بیشتر، باید برنامه های طنز و 

سرگرمی مرتبط با مسائل اجتماعی را ارائه كند.

تهیة کلیپ های کوتاه طنز درمورد مشکالت اجتماعی: سیمای ایالم می تواند برنامه های  •
مربوط به مشكالت اجتماعی را به صورت كوتاه و مفید و دارای ظرافت هنری ارائه كند.

تهیه و پخش برنامه های طنز با موضوع آسیب های اجتماعی: موضوعات اجتماعی اگر در  •
قالب طنز بیان شوند، عالوه بر استقبال جوانان، تأثیرگذاری بهتری نیز دارند. این موضوعات 
بایستی دارای ویژگی هایی چون: جلوگیری از نقش تخریبی، بهره مندی از اتاق فكر، استفاده از 

نویسندگان ماهر، سوژه یابی مناسب، داستان نویسی خوب و پرداخت قوی هنری باشند.

اجتماعی:  • مسائل  محتوای  با  مشاعره  و  شب شعر  قالب  در  برنامه هایی  پخش  و  تهیه 
یكی دیگر از شیوه های پرداخت در قالب طنز، مشاعره و شعرخوانی است كه بایستی دارای 
ویژگی هایی همچون: داشتن محتوای قوی، قابلیت پخش در شبكه های دیگر، ظرفیت سازی 

برای جوانان و... باشد.
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6- تأثیر برنامه های کودک و نوجوان در سیمای ایالم بر امنیت اجتماعی مخاطبان جوان:

تهیه و پخش برنامه هایی با سبک زندگی ایرانی- اسالمی: سیمای ایالم می تواند با توجه به  •
ابعادی همچون: معرفی الگوهای موفق، سبک زندگی موفق و هدف گذاری ویژه برای جوانان، 

مؤثر باشد.

پرهیز از نشر خشونت در برنامه ها: در بیشتر اوقات، فیلم و سریال های سیمای ایالم، دارای  •
صحنه های خشونت زا هستند. در تهیة برنامه های كودک و نوجوان، می توان ابعادی مانند: پرهیز 
از نشر خشونت، سناریوی مناسب، پرداخت غنی و قوی، استفاده از نویسندة مناسب و... را در 

نظر داشت.

توجه جدی به نظم و قانون گرایی در برنامه ها: اكثر مشكالت و ناهنجارهای جامعه- كه  •
بعضاً جوانان انجام می دهند- ناشی از نهادینه نشدن مقولة نظم و قانون گرایی است. سیمای ایالم 
می تواند با توجه به ویژگی هایی همچون: پرهیز از نشر قبیله گرایی، ترویج مفاهیم مرتبط با احترام 
به قانون، نشر موضوعات قانون گرایی و پرهیز از مستقیم گویی، برنامه هایی را تهیه و تولید كند. 

معرفی مسئولیت کودکان و جوانان در خانواده و جامعه: یكی از خواسته های جوانان، كامل  •
كردن نقش اجتماعی خود به عنوان یک زن یا مرد است. سیمای ایالم می تواند با توجه به ابعادی 
همچون: معرفی نقش و مسئولیت جوانان در جامعه، تعریف نقش جوانان در خانواده ها، تأكید 

بر نقش های مثبت جوانان و... اقدام به برنامه سازی كند.

معرفی مهارت های زندگی به کودکان و نوجوانان: چگونگی پرورش مهارت های فكری و  •
مفاهیم الزم برای زندگی اجتماعی، مستلزم معرفی راه های علمی مهارت های زندگی به جوانان 

است. سیمای ایالم می تواند با توجه به ابعادی همچون: پژوهش محوری در برنامه ها، آموزش نه 
گفتن، آموزش روابط صحیح، راه های تعامل با دیگران و... برنامه سازی كند.

امنیت اجتماعی: احتیاج به دوری  • با محتوای تقویت احساس  برنامه هایی  تهیه و پخش 
جستن از آنچه در آن احتمال خطر می رود، مقوله ای موردنیاز جوانان است. سیمای ایالم می تواند 
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با توجه به مواردی همچون: آگاهی علمی از موضوع، استفاده از نویسندگان خوب، پرهیز از 
نصیحت گویی در برنامه ها و... به این مقوله بپردازد.

7- تأثیر برنامه های نمایشی سیمای ایالم بر امنیت اجتماعی مخاطبان جوان:

تهیة فیلم و سریال های بومی و محلی با محتوای آسیب های اجتماعی: امروزه شبكه های  •
استانی، مخاطبان قابل توجهی دارند و توقع جوانان از این شبكه ها، تهیه و تولید سریال هایی 
با محتوای آسیب های اجتماعی- با زبان و ویژگی های بومی و محلی- است. سیمای ایالم تا 

حدودی به این مقوله پرداخته است، اما این امر، توجه بیشتری را می طلبد.

توجه جدی به شادی و نشاط در برنامه ها: توجه به شادی و نشاط بیشتر، در برنامه های  •
سیمای ایالم مؤثر است. 

استفاده از نویسندگان باتجربة استان در تهیة فیلم نامة برنامه های نمایشی: در برخی موارد،  •
تهیه كنندگان برنامه های سیمای ایالم، توجهی به استفاده از نویسندگان باتجربه ندارند. این شبكه 
می تواند با توجه به مواردی نظیر: نویسندگی مناسب، تنوع در موضوعات، فیلم نامة قوی و... 

برنامه سازی كند. 

و  • فیلم ها  از  برخی  خشونت:  محتوای  با  خارجی  سریال های  و  فیلم  پخش  از  پرهیز 
سریال های خارجی كه سیمای ایالم پخش می كند، دارای صحنه های خشونت زا هستند. شایسته 
است مواردی همچون: تهیه و پخش برنامه های تولید داخل و پرهیز از پخش فیلم و سریال های 

دارای صحنه های خشن، مورد توجه قرار گیرد.

تهیه و پخش فیلم و سریال هایی با محتوای متناسب با نیازهای جامعه امروز: برخی از  •

برنامه های نمایشی سیمای ایالم متناسب با نیازهای اجتماعی جوانان، تهیه و پخش نمی شوند. 
سیمای ایالم می تواند با توجه به ابعادی همچون: هدف گذاری صحیح، به روز بودن برنامه ها، 

نوآوری در پرداخت و... اقدام به تهیه و تولید برنامه ها كند. 

8- تأثیر برنامه های ورزشی سیمای ایالم بر امنیت اجتماعی مخاطبان جوان:
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با محتوای ورزش و آسیب های اجتماعی: برخی از بخش های ورزشی  • برنامه هایی  تهیة 
سیمای ایالم، گزارش محورند و می توانند برای تأثیرگذاری بیشتر، در زمینة آسیب های اجتماعی 
مربوط به جوانان، با توجه به ابعادی همچون: تقویت روحیة امیدواری، ایجاد حس پیشگیری از 

انحراف و... برنامه سازی كنند.

توجه به ورزش، به عنوان تالشی مستمر برای اعتالی رشد و ترقی در جامعه: ورزش،  •
تالشی مستمر برای اعتالی رشد و ترقی جوانان در جامعه است . این مقوله می تواند در سیمای 
ایالم، با توجه به ابعادی چون: اخالق محوری، توجه به جنبه های فرهنگی، علم محوری و... 

مورد توجه قرار گیرد.

مهم ترین  • از  ورزش کاران:  بین  در  آن  مصادیق  و  انسانی  رفتارهای  و  اخالق  ترویج 
كاركردهای ورزش در جامعه، ترویج اخالق و رفتارهای انسانی است كه سیمای ایالم می تواند 
با توجه به ابعادی همچون: خالقیت در سوژه یابی، توجه به هنجارها و الزام های جامعه، ترویج 

رفتارهای انسانی و... برنامه هایی را تهیه و تولید كند. 

در  • خشن  صحنه های  آسیب زا:  و  خشن  ورزشی  گزارش های  پخش  و  تهیه  از  پرهیز 
برنامه های ورزشی، می توانند مانع عالقة برخی از جوانان به ورزش و انجام فعالیت های ورزشی 

شوند. سیمای ایالم می تواند صحنه های ورزشی خشونت زا را سانسور كرده و پخش نكند.

مردان: در برخی موارد، بخش های  • و  زنان  برنامه های ورزشی  تهیه و پخش  در  عدالت 
ورزشی سیمای ایالم، توجه بیشتری به مردان دارند و بیشتر، برنامه هایی را در ارتباط با مردان، 
پخش می كنند. این مسئله، می تواند باعث ایجاد ذهنیت بی عدالتی در تهیه و پخش برنامه های 
ورزشی، در مخاطبان جوان شود. سیمای ایالم می تواند به ابعادی همچون: شایسته ساالری و 
ترویج آن در جامعه، پرهیز از نگاه مدیریتی مردانه در ورزش و اهمیت دادن به ورزش های زنان، 

توجه داشته باشد.
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نتیجه گیری

توانایی  ذاتی وسایل ارتباطی- به خصوص تلویزیون- در جریان سازی فرهنگی و اجتماعی 
و تأثیر آن بر شیوه های رفتاری در جامعه و... غیرقابل انكار است. این رسانه، ضمن اینكه به عنوان 

مدت زمانی  و  وسیع تر  سطحی  است  قادر  دارد،  تأثیرگذاری  نقش  اجتماعی،  روابط  در  واسطه  
طوالنی تری با مردم ارتباط برقرار كرده و تأثیر مدرسه، دانشگاه، مذهب و امثال آن  را بر افراد 
تحت تأثیر قرار دهد. این رسانه از طریق ارائة هنجارهای خاص اجتماعی به صورت مثبت، به افراد 
تلقین می كند كه رفتار ارائه شده در رسانه، رفتار مناسب اجتماعی است و به این ترتیب، باعث ایجاد 

هم نوایی در افراد می شود. 
در این پژوهش، پس از واكاوی احساس امنیت اجتماعی، به نظریه  های مربوط به تأثیر رسانه ها 
بر افراد پرداخته  شده است. به تعبیر مرتون، رسانه از طریق رفتار موردقبول، هم نوایی رفتاری را در 
جامعه تبلیغ می كند. براساس تعریف پارسونز، رسانه در تدوین ارزش ها و شكل دهی گروه ها، نقشی 
اساسی را ایفا می كند كه باعث افزایش احساس امنیت اجتماعی می شود. به تعبیر دوركیم، رسانه، 
امیال جوانان  كنترل  باعث  و  می كند  نهادینه  جامعه  در  اخالقی  نظم  به عنوان  را  وجدان جمعی 
می شود كه در پی آن، امنیت حاصل می شود. به تعبیر بوردیو، رسانه با تولید زمینه ها و ذهنیت 
تعبیر چلبی،  به  نهایت،  در  فراهم می كند و  را  امنیت در جامعه  احساس  افزایش  برابری، زمینة 
رسانه، با آگاهی بخشی درمورد آزادی و حقوق سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جوانان، 
باعث افزایش احساس امنیت اجتماعی آنان می شود. احساس امنیت اجتماعی و افزایش آن در بین 
مخاطبان جوان ایالمی، متغیری وابسته است و عوامل متعددی در آن دخیل اند كه نقش برنامه های 
سیمای ایالم، یكی از آنهاست. الزم اسـت سیمای مركز استان ایالم- به منظور تأثیرگذاری بیشتر- 
در تهیه، تولید و  پخش برنامه های خود، به شكلی آگاهانه تر تالش كند و با برنامه ریزی ویژه،  بر 
مخاطبان جوان خود، تأثیر بگذارد. برای تحقق بهتر این امر، می توان راهكارهای زیر را مدنظر 

قرارداد؛
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الف( راهکارهای مربوط به برنامه های آموزشی:

یافتن  • و  درآمد  اصولی كسب  راه های  محتوای  با  آموزشی  موسیقی های  و  نماهنگ  پخش 
شغل مناسب؛

تهیه و پخش پیام های پیشگیرانة جذاب در زمینة آسیب های اجتماعی با كمک كارشناسان  •
مجرب؛ 

امنیت  • كارشناسان  و  مسئولین  حضور  با  شفاف  و  متقن  خبری  گزارش های  وپخش  تهیه 
اجتماعی؛ 

تهیه و پخش نماهنگ و موسیقی های آموزشی با محتوای آسیب های اجتماعی جوانان؛ •

تهیه، تولید و پخش فیلم، سریال و تصاویر مربوط به مسائل امنیت اجتماعی؛  •

تقویت مهارت های زندگی به منظور جلوگیری از بروز آسیب های اجتماعی و كسب دانش  •
برای زندگی سالم؛ 

غنی سازی محتوایی برنامه های مرتبط با احساس امنیت اجتماعی جوانان با كمک كارشناسان  •
استان؛ 

توجه به مقولة شایسته ساالری و ترویج آن در جامعه. •

ب( راهکارهای بخش اطالع رسانی و اطالع دهی:

تهیه و پخش خبرهای روز مسائل اجتماعی با توجه به مقولة نوآوری وخالقیت در ارائه؛  •

پخش پیام های كوتاه و شكیل با محتوای امنیت اجتماعی؛  •

اطالع رسانی، از طریق تهیه و پخش كلیپ های مربوط به امنیت اجتماعی؛  •

زیرنویس كردن مطالب مربوط به امنیت اجتماعی؛  •

برقراری ارتباط مستقیم با بینندگان برنامه ها وتوجه به خواست آنها؛  •

تهیه و تولید گزارش های علمی و میدانی متنوع با محتوای مسائل اجتماعی؛  •
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استفاده از كارشناسان و مطرح  كردن آسیب های اجتماعی استان با محوریت نیازهای جوانان. •

پ( راهکارهای ارائه شده برای برنامه هایی که موضوع آنها ارزش های ملی و مذهبی است:

مستندسازی از زندگی مفاخر استان؛ •

تهیه و پخش فیلم سینمایی و سریال  با محتوای دالیل پیشرفت و نام آوری مفاخر استان؛  •

در  • حماسه سرایی  و  شعر  قالب  در  بزرگان،  از  ترغیبی  تشویقی-  برنامه های  تولید  و  تهیه 
وصف آنها؛ 

تهیة انیمیشن و كلیپ های كارتونی از زندگی مفاخر استان؛ •

از چهره های شاخص ملی و  • با محتوای تجلیل  تهیه و پخش آهنگ و سرودهای جذاب 
استانی؛ 

تهیه و پخش برنامه هایی  در قالب خانواده؛  •

تهیة برنامه هایی با توجه و تأكید بر آسیب های اجتماعی در محالت مختلف شهر؛ •

ترویج سبک زندگی سالم )فرهنگ آپارتمان نشینی، نحوة استفاده از گوشی همراه، روابط حسنة  •
زناشویی و...(.

ت( راهکارهای مربوط به بخش برنامه های میزگردی و نشست های کارشناسانه:

استفاده از مجری توانمند، مجرب و متخصص آسیب های اجتماعی؛  •

تهیة میزگردهای چالشی با محوریت آسیب های اجتماعی؛  •

تهیة میزگردهایی با حضور مجری، كارشناسان متخصص و افراد درگیر آسیب های اجتماعی؛  •

بیان عامیانه، ساده و مصداقی مطالب، توسط كارشناس برنامه ها؛  •

استفاده از میزگردها و تریبون آزاد با حضور جوانان؛ •

پخش مداوم نشست ها و میزگردهایی با موضوع مسائل اجتماعی.  •

ج( راهکارهای مربوط به برنامه های طنز و سرگرمی:
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تهیه و پخش طنز با موضوع مسائل اجتماعی با تأكید بر بُعد جذابیت؛  •

تهیة كلیپ های كوتاه طنز درمورد مسائل و مشكالت اجتماعی استان؛  •

تهیه و پخش برنامه های طنز درمورد راه های كسب درآمد و فعالیت سالم؛  •

تهیه و پخش برنامه هایی در قالب شب شعر و مشاعره با محتوای مسائل اجتماعی. •

چ( راهکارهای مربوط به برنامه های کودک، نوجوان و جوان:

تهیه و پخش برنامه هایی با محتوای معرفی سبک زندگی ایرانی - اسالمی؛ •

تهیه و پخش برنامه های عاری از صحنه های خشونت زا؛ •

توجه جدی به نظم و قانون گرایی و نتایج آن در زندگی اجتماعی؛ •

معرفی اصولی نقش و مسئولیت كودكان، نوجوانان و جوانان در خانواده و جامعه؛ •

معرفی راه های علمی كسب مهارت های زندگی برای جوانان؛ •

معرفی راه های تقویت احساس امنیت اجتماعی در بین جوانان و نتایج حاصل از آن.  •

ح( راهکارهای مربوط به برنامه های نمایشی:

تهیة فیلم و سریال های بومی و محلی با محتوای آسیب های اجتماعی در جامعه؛ •

توجه جدی به مقولة شادی و نشاط در برنامه ها؛ •

همكاری با نویسندگان فاخر استان در تهیة فیلم نامة  برنامه های نمایشی؛ •

پرهیز از پخش صحنه های خشونت زا در فیلم و سریال های خارجی؛ •

تهیه و پخش فیلم و سریال هایی با موضوع نیازهای جوانان و راه های اصولی زندگی سالم  •
در جامعه.

خ( راهکارهای مربوط به برنامه های ورزشی:

تهیة برنامه هایی با محتوای ورزش و آسیب های اجتماعی؛ •
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توجه به ورزش به عنوانی تالش مستمر برای رشد و ترقی در جامعه؛ •

ترویج اخالق و رفتارهای انسانی و مصادیق آن در بین ورزشكاران؛ •

پرهیز از تهیه و پخش گزارش های ورزشی خشن و آسیب زا؛ •

رعایت عدالت در تهیه و پخش برنامه های ورزشی زنان و مردان. •

محدودیت های پژوهش

انجام این پژوهش، با محدودیت خاصی روبرو نبود. همكاري مناسب كارشناسان رسانه 
و مسائل اجتماعی در انجام مصاحبه ها و دسترسی آسان به اطالعات و اسناد برنامه های سیمای 

ایالم، به هموارتر شدن مراحل تحقیق كمک كرد.
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