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Abstract:

This research was conducted to examine the role of Ilam TV programs 
in controlling the social risk-taking of young people, using a combined 
method. In the first step, qualitative part, the research method was in-
depth interview. The study population consisted of media and social 
experts, from whom 30 people were selected by purposive sampling. After 
completing the process, the main categories were coded and extracted, 
resulting in 24 descriptive codes with 82 references from the interviews. 
In the second step of the research, with a quantitative approach, fitting the 
extracted model was done, based on the survey strategy, with a statistical 
population of 18-39 years old living in Ilam with 43,540 people from which 
800 people were selected by cluster and simple random sampling. The 
fit model based on the structural equation approach was confirmed by 
PLS software. The results of confirmatory factor analysis showed that the 
extracted components of the role of Ilam TV programs in controlling the 
risk and social risk-taking of young people are significantly confirmed. The 
role of entertainment, drama and educational programs of Ilam TV was 
more and news programs did not play a role. Also, the results of route 
analysis were 0.73 and the share of Ilam TV programs was 0.32, which 
had a direct and strong effect on the dependent variable.

Keywords: Comedy programs, Educational programs, News 
programs, drama programs, Social risk-taking of youth
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چکیده
ایـن مقالـه با هدف بررسـی نقـش برنامه های سـیمای ایالم در کنتـرل مخاطره پذیری 
اجتماعـی جوانـان، بـا روش ترکیبـی انجـام شـده اسـت. در گام اول و در بخـش کیفـی، 
روش پژوهـش مصاحبـه عمیـق اسـت. جامعـه مطالعاتـی شـامل کارشناسـان رسـانه و 
مسـائل اجتماعـی، همچنیـن نمونـه ای متشـکل از 30 نفـر از کارشناسـان اسـت کـه بـا 
شـیوه نمونه گیـری هدفمنـد اطالعات محـور انتخـاب  شـده اند. مقوله هـای اصلـی پـس از 
تکمیـل فراینـد، کدگذاری و  اسـتخراج شـدند کـه در نتیجه 24 کد توصیفی بـا 82 ارجاع 
از مصاحبه هـا بـه دسـت آمـد. در گام دوم پژوهش بـا رویکرد کمی، برازش مدل اسـتخراج  
شـده، بـا تکیه بـر راهبـرد پیمایـش، بـا جامعه آماری جوانان 18 تا 39 سـاله سـاکن شـهر 
ایـالم بـه تعـداد 43540 نفـر و نمونـه آمـاری 800 نفر، بـه روش نمونه گیری خوشـه ای و 
انتخـاب تصادفی سـاده انجـام گرفت. بـرازش مدل با تکیه بـر رویکرد معادالت سـاختاری، 
از طریـق نرم افـزار PLS مـورد تأییـد قـرار گرفـت و نتایـج تحلیـل عاملی تأییدی نشـان 
داد کـه مؤلفه هـای استخراج شـده نقـش برنامه هـای سـیمای ایـالم در کنتـرل ریسـک و 
مخاطره پذیـری اجتماعـی جوانان به صـورت معناداری مورد تأیید اسـت. نقـش برنامه های 
سـرگرمی، نمایشـی و آموزشـی سـیمای ایـالم بیشـتر بـوده و برنامه هـای خبـری نقشـی 
نداشـته اند. همچنیـن نتایـج تحلیل مسـیر 0/73 و سـهم برنامه های سـیمای ایالم در حد 
0/32 بـوده کـه به صـورت مسـتقیم و در حـد قـوی بر متغیر وابسـته تأثیر داشـته اسـت.

کلیدواژه هـا: برنامه هـای طنـز، برنامه های آموزشـی، برنامه هـای اخبـار، برنامه های 
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مقدمه
ریسـک بـه خطـر احتمالـی بالقـوه ای اشـاره دارد که احتمـال وقوعـش در آینده 
مـورد محاسـبه قـرار می گیـرد و دربرگیرنـده دو مفهـوم؛ محاسـبه پذیری خطـر و 
محاسـبه پذیری خطـر احتمالـی در آینـده اسـت و در جامعـه ای شـکل می گیـرد و 
گسـترش می یابـد که رو به سـوی آینـده دارد )گیدنز، ترجمـه عطـاران، 55:1395(. 
جامعـه مخاطره آمیـز دیدگاهی اسـت کـه اولریش بِک در سـال 1986 ارایـه کرد. به 
بـاور او پیدایـش مخاطـرات اجتماعـی را بایـد بـا اقتصاد جهانـی نویـن و الکترونیک، 
همبسـته دانسـت. ایـن جامعـه، انسـان ها را بـه نحـوی فزاینـده، درگیـِر مخاطـرات 
شـدت  بـر  و  می کنـد  حرفه ای شـان  و  شـخصی  زندگـِی  وجهانـِی  ملـی  محلـی، 
آسیب پذیری شـان می افزایـد )بـک، ترجمه مهـدی زاده، 44:1388(. درگذشـته خطر 
و حادثـه را بـه نیروهـای ناشـناخته و ماورایـی ماننـد تقدیـر، خدایـان، بخـت، اقبال، 
ارواح، جـادو و شـیاطین نسـبت می دادنـد )عنبـری، 1393: 146(. در دوره سـنت و 
تمدن هـای قدیمـی ازجملـه تمـدن روم یـا چیـن، آدمـی قـادر بـه مقابلـه بـا فجایع 
طبیعـی نبـود و قـدرت محاسـبه و کنتـرل آنهـا را نداشـت، به طوری کـه مواجهـه 
بـا خطـرات و حـوادث را فراتـر از تـوان خـود می دیـد؛ بنابرایـن در فرهنگ هـای 
سـنتی چیـزی یـا مفهومـی از آینده و ریسـک وجود نداشـته اسـت )گیدنـز، ترجمه 
عطـاران، 55:1395(. از قـرن 16 و 17 در مغـرب زمیـن جامعـه ای شـکل گرفت که 
عدم قطعیت هـا را محاسـبه پذیر، عینـی و خارجـی تلقـی می کـرد و بـر ایـن بـاور بود 
کـه می توانـد خطـرات و تهدیدهـا را با اطمینـان، کنترل و مهـار کنـد؛ به این ترتیب، 
ریسـک در جامعـه ای ظهـور کـرد که بـه کنتـرل آینده نظر داشـت و ایـن مهم ترین 
رویـداد تاریـخ تمدن بـود )گیدنز، ترجمه سـعیدی و حاجی عبدالوهـاب، 1379: 52 
- 51(. از چنـد سـال گذشـته بـه این سـو با وقـوع حـوادث غیرقابل پیش بینـی مانند 
انفجـار نیـروگاه اتمی چرنوبیل )1986(، سـونامی دریایی ناشـی از زلزله 9 ریشـتری 
در ژاپـن و وارد شـدن آسـیب جـدی بـه راکتور نیـروگاه اتمـی فوکوشـیما )2011(، 
بازگشـت بیماری ابـوال در افریقا )2014 و 2015(، آتش سـوزی جنگل های آمازون و 
تخریـب هـزاران هکتـار از تنفس گاه زمیـن در برزیل )2019(، پاندمـی کرونا از اواخر 
سـال 2019 صدهـا حادثـه غیرمترقبـه دیگـر در جهان، معنـا و مفهوم ریسـک ابعاد 
تازه تـری بـه خـود گرفت. ریسـک هایی که تـا پیش ازایـن به عنوان عـدم قطعیت های 
قابـل شـناخت، پیشـگیری و مهـار بـه نظـر می رسـیدند، از چنـگ محاسـبه پذیری 
و کنتـرل بشـر خـارج شـدند و بـه شـکل فجایعـی جبران ناپذیـر آشـکار گردیدنـد 
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)بـک، ترجمـه فاضـل و فرهمند نـژاد، 143:1397(. پیونـد مفهـوم شـهر و پذیـرش 
ریسـک و مخاطـره از زمانی که جامعه شناسـی، هویت علمی مسـتقل یافـت، همواره 
در کنـار یکدیگـر مـورد بررسـی قـرار گرفته انـد. کالن شـهرها و حتی سـایر شـهرها 
بـا انبوهـی از مشـکالت و معضـالت در زمینه هـای مختلـف مواجه انـد کـه موضـوع 
ریسـک و مخاطـرات را دارای اهمیـت کـرده اسـت، به گونـه ای کـه جامعـه امـروز را 
می تـوان جامعـه ای ریسـکی و مخاطره آمیـز تلقـی کرد. بـه همین دلیـل پژوهش در 
خصـوص ایـن مسـئله، تقریبـاً بـه شـهرها منحصـر شـده اسـت. مطالعـات و تجارب 
جهانـی مرتبـط بـا فضاهـای عمومـی شـهری درخصـوص ایـن نکتـه اشـتراک دارند 
کـه فضاهـای عمومی شـهری بایـد مکانی بـرای تعامـالت اجتماعـی وزندگی جمعی 
باشـند )رفیعیـان و مولـودی،67:1390(. ایـن وضعیت در اسـتان ایالم حادتر اسـت، 
به طوری کـه برخـی از آسـیب های اجتماعی مانند شـرکت در مسـابقات شـرط بندی، 
شـرکت در سـایت های شـرط بندی، حضـور در ورزش هـای غیررسـمی و پرخطـر، 
سـرمایه گذاری در رمـز ارزهـای خارجـی، سـرمایه گذاری در کشـورهای همسـایه، 
سـرمایه گذاری در شـرکت های هرمـی و... در بیـن جوانـان تبدیل به بحران شـده اند 
)بـرآورد اجتماعـی، 17:1399(. با جسـتجو در سـایت های خبری مشـاهده می کنیم 
موضوعاتـی ماننـد: نزاع هـای جمعی، طایفـه ای )ایرنا، تابنـاک، برنا، خبرگـزاری مهر، 
1399( و قتل هـای عمـدی )برنـا، خبرگـزاری صداوسـیما، ایلنـا، 1399( کـه پیامـد 
ریسـک و مخاطـره هسـتند،  همچنان از حـوادث و اتفاقـات مطرح اسـتان ایالم اند. با 
ایـن وضعیـت، پیامدهـای پدیـده ریسـک و مخاطـره به لحـاظ جامعه شـناختی و در 
میـدان عمـل و فضاهـای اجتماعـی، چالـش اصلـی در فقـدان یا ضعف شـکل گیری 
امنیـت، سـرمایه اجتماعـی منفـی تولید می کند و مسـائل و مشـکالت حـادی مانند 
احسـاس ناامنی ذهنی و اجتماعی، احسـاس، کاهش سـطح مشـارکت های اجتماعی 
و سیاسـی، احسـاس نوعی آنومی و بی هنجاری اجتماعی، سیاسـی یا حتی اقتصادی 
و در نهایـت، احسـاس بی عدالتـی در روابـط اجتماعـی را پدید مـی آورد. دنیای امروز 
مشـحون از انـواع مخاطراتـی اسـت کـه تمـام زندگـی انسـان را دسـتخوش نگرانـی 
کـرده و کنتـرل ریسـک و مخاطـره را امـری ضروری سـاخته اسـت که بـدون کمک 
رسـانه های جمعـی بـه نحـو شایسـته ای مدیریـت نمی شـود. تلویزیون حلقه واسـط، 
تثبیت کننـده و نهادینه کننـده کنتـرل ریسـک پذیری اجتماعـی جوانـان در جامعه و 
اجتمـاع اسـت و از ایـن طریـق می تـوان نسـبت به کاهـش مخاطرات و ریسـک ها به 
نحـوی مثبـت اقـدام کـرد. برنامه های سـیمای ایالم بـا مخاطب 70 درصـدی )نتایج 
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نظرسـنجی صداوسـیما( می توانـد، در صـورت شـناخت از نقـش آن، اهمیتـی خاص 
دارد. ضـرورت انجـام کار به شـکلی اسـت که تـا به امروز پژوهش درخور و مشـخصی 
در این حوزه انجام  نشـده اسـت. در پژوهش حاضر سـعی می شـود با شناخت از نقش 
برنامه هـای سـیمای ایالم، جوانان نسـبت به ریسـک و مخاطره پذیـری اجتماعی آگاه 
شـوند و بـا مراقبت از محیـط، جامعه پذیری، ایجاد همبسـتگی بین اجـزای گوناگون 
جامعـه و انتقـال میـراث فرهنگی از نسـلی به نسـلی دیگـر، هنجارهـای اجتماعی را 
کـه می توانـد عاملـی اساسـی در کنتـرل ریسـک و مخاطره پذیـری اجتماعی باشـد، 
 تقویـت کنند حال پرسـش این اسـت کـه نقش برنامه های سـیمای ایـالم در کنترل 

ریسـک و مخاطره پذیـری اجتماعـی جوانان چیسـت؟

پیشینه پژوهش
دهشـیری )1388( به بررسـی رسـانه و فرهنگ سـازی با روش اسـنادی پرداخته 
اسـت. بـر اسـاس یافته های او، رسـانه ها در عرصه هسـته فرهنگ، از تـوان تعلیمی و 

تغییـر رفتارهـا و الگوهای اجتماعـی در جهت فرهنگ گرایـی برخوردارند.
قاسـمی )1389( بـه بررسـی نقـش رسـانه ها در ایجـاد همگرایـی ملـی و امنیت 
پایدار )با تأکید بر همگرایی مرزنشـینان اسـتان آذربایجان غربی( با روش پیمایشـی 
پرداختـه اسـت. بـر اسـاس یافته هـای او، تلویزیـون در ایجـاد همگرایـی 4 عامـل 
»جامعه پذیـری«، »تقویت همبسـتگی و جلوگیـری از واگرایـی«، »تقویت ارزش های 

ملـی« و »تقویـت ارزش هـای اسـالمی«، اثر معنـا داری دارد.
شـرف الدین )1391( نقـش رسـانه های جمعـی را در انتقال ارزش هـای اجتماعی 
بـا تأکیـد بر رسـانه ملـی، با روش اسـنادی بررسـی کرده اسـت. بر اسـاس یافته های 
انتقـال، احیـا، تقویـت، تغییـر،  او رسـانه های تصویـری، برجسـته ترین کانال هـای 

ویرایـش و حتـی آفرینش ارزش ها هسـتند.
 احمـدی و همـکاران )1392( بـه بررسـی رابطـه مصـرف رسـانه ای و تـرس از 
جـرم بـا روش پیمایشـی پرداخته انـد. بـر اسـاس یافته های آنهـا، تماشـای تلویزیون 

رابطـه ای مسـتقیم و مثبـت با تـرس از جـرم دارد.
مهدی پـور و شـهرانی کرانـه )1392( بـه بررسـی تأثیـر رسـانه های جمعـی بـر 
افزایـش احسـاس ناامنـی و ایجـاد رویکردهاي امنیتـی با روش پیمایـش پرداخته اند. 
بـر اسـاس یافته هـای آنهـا، رسـانه های جمعـی نقش بسـیار مهمـی در بسترســازي 

افـکار عمومـی و تأمیـن امنیـت دارند.
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مصطفـوی کهنگـی )1394( نقـش رسـانه ها را در امنیت اجتماعی بررسـی کرده 
اسـت. بـر اسـاس یافته هـای او، رسـانه ها در برقـراری امنیـت اجتماعـی، جامعه پذیر 

کـردن افـراد، ایجاد یکپارچگـی، هماهنگـی اجتماعی و وجدان جمعـی مؤثرند.
 میراسـماعیلی و همـکاران )1394( بـه بررسـی نقش رسـانه ها در تحکیم امنیت 
اجتماعـي از دیـدگاه صاحبنظـران )علـوم ارتباطـات و جامعه شناسـی( بـا روش کیو 
پرداخته انـد. بـر اسـاس نتایـج یافته هـای آنهـا، رسـانه ها میـدان عمومـي جدیـدی 

بـراي گفت وگـو ایجـاد می کننـد.
متانی و همکاران )1396( در بررسـی نقش انواع رسـانه های جمعی در احسـاس 
امنیـت اجتماعـی شـهروندان شـهر تهـران کـه بـا روش پیمایـش انجـام داده انـد، 
دریافته انـد کـه بیـن میـزان اسـتفاده از تلویزیـون و احسـاس امنیـت اجتماعـی، 

همبسـتگی مثبـت و معنـا دار وجـود دارد.
بـاراک1 )1994( بـه بررسـی رسـانه، فراینـد و سـاختار اجتماعـي جـرم پرداخته 
و دریافتـه اسـت کـه تمایـل رسـانه ها بـه ارایـه گزارش هـا و وقــایع غیرواقعــي یـا 
احساسـي؛ و نیـز ناتوانـي آنها از قــرار دادن اخبــار در بســترهاي واقعــي خــود و 
ارایه آن باعــث اطالع رسانی غلط به مخاطبــان و ایجــاد تـرس از جـرم و خشـونت 

)احســاس نــاامني( در جامعـه شـده اسـت.
شـه2 )1998( رسـانه های جمعی و اعتمـاد اجتماعی را با روش پیمایش بررسـی 
کـرده اسـت. بـر اسـاس یافته هـای او، رابطه رسـانه های جمعـي با اعتمـاد اجتماعي، 
سـریال های  و  علمـي  خبـري،  برنامه هـای  تماشـاي  اسـت.  چندوجهـی  رابطـه ای 

تلویزیونـي، بـا اعتمـاد اجتماعي رابطـه دارد.
ذالقـی3 )2017( بـه بررسـی نقش رسـانه در پیشـگیری از جرم با روش اسـنادی 
ارکان جـرم  از  پیشـگیری  در  رسـانه ها  او  یافته هـای  اسـاس  بـر  اسـت.  پرداختـه 

مهم تریـن نقـش رادارنـد.
در بررسـي پژوهش هـای صـورت گرفته، مشـخص شـد کـه این مطالعـات،  اغلب 
احسـاس امنیـت عام یا امنیـت اجتماعي را مـورد توجه قرار داده انـد. ضمن اینکه در 
خصـوص متغیـر وابسـته )ریسـک و مخاطره پذیـری اجتماعـی( کاري علمـی صورت 
نگرفتـه و صرفـاً نحـوه انجـام آنهـا  به صورت کمـی بـوده، درحالی که پژوهـش حاضر 
بـا روش آمیختـه، بـه دنبـال کشـف مقوله هـای مربـوط و نیـز تأثیـر نقـش آنهـا در 

جامعـه ایالم اسـت.
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چارچوب مفهومی 
در  ارتباطـی  پیام هـای  اجتماعـی  و  فـردی  کارکردهـای  و  نقش هـا  تعریـف 
جامعه شناسـی،  برگرفتـه از نظریـه کارکردگرایـی1 اسـت )مهـدی زاده، 1389: 45(. 
صاحبنظـران در  تحلیل رسـانه های مـدرن، کارکردهای متفاوتی مانند: اطالع رسـانی، 
آموزشـی، همبسـتگی اجتماعـی، سـرگرمی و... را برمی شـمرند و بـر نقـش آنهـا در 
حفـظ نظـم و سـاختار اجتماعـی تأکیـد می کننـد و پاسـخ می دهنـد کـه رسـانه ها 
چگونـه بـرای حفـظ تعـادل در جامعه، نقش هـای معینی ایفـا می کنند )مهـدی زاده، 

.)46  :1389
از نظـر هارولـد السـول2 )1960( و چارلـز رایت3، رسـانه ها کارکردهـای متنوعی 
را ازجملـه: نظـارت بـر محیـط؛ یعنی اخبار و اطالعـات مرتبط با رویدادهای ناشـی از 
تحـوالت اقتصادی، بازار سـهام، تغییرات آب وهوایی، مسـابقات ورزشـی، برخوردهای 
نظامـی، دگرگونی هـای سیاسـی و... بـه مخاطبـان منتقـل می کننـد. ایـن کارکـرد 
شـامل هشـدار در مـورد وضعیت هـای پرخطـر و بحرانـی؛ ماننـد شـرایط خطرنـاک 
جـوی، موقعیت هـای پرخطـر نظامـی، جنـگ و کودتـا نیـز می شـود. انتقـال میراث 
فرهنگـی؛ بـه ایـن معناسـت کـه ارزش هـا و هنجارهـای اجتماعـی و فرهنگـی را از 
نسـلی بـه نسـل دیگر انتقـال می دهند و با گسـترش بنیان تجربه مشـترک، انسـجام 
اجتماعـی را تقویـت می کننـد. جامعه پذیـری از طریـق رسـانه ها، فراینـدی اسـت 
کـه بـا جـذب و درونی سـازی ارزش هـا هنجارهـای فرهنگـی از سـوی مـردم صورت 
می گیـرد، همبسـتگی4 اجتماعـی کـه انتخـاب و تفسـیر اطالعـات در محیط اسـت. 
ایـن کارکـرد باعـث تقویـت عـادات و آداب ورسـوم اجتماعـی و حفـظ اتفـاق آراء در 
جامعـه می شـود. کارکـرد همبسـتگی نیـز بـا کنتـرل و مدیریـت افـکار عمومـی، از 
تهدیـد بی ثباتـی اجتماعـی جلوگیـری می کنـد )مهـدی زاده،  1389: 47(. رایـت، بـا 
افـزودن کارکـرد سـرگرمی به رسـانه ها، معتقد اسـت که آنهـا می تواننـد آرام بخش و 
شـادی آفرین باشـند. سـرگرم کننده بودن رسـانه ها به گریز از مشـکالت روزمره و پر 
کـردن اوقـات فراغـت کمـک می کنـد )مهـدی زاده، 1389: 47(. مک کوئیـل5 معتقد 
اسـت کـه رسـانه ها، اطالعـات مرتبـط بـا رویدادهـا و شـرایط جامعـه و جهـان، فهم 
روابـط قدرت، تسـهیل نـوآوری، اقتبـاس و پیشـرفت را فراهم می کننـد. وی کارکرد 
همبسـتگی را عبـارت از تبیین، تعبیر و تفسـیر معنای رویدادهـا و اطالعات، حمایت 
از نظـم و اقتـدار مسـتقر، جامعه پذیـری، هماهنگ کـردن فعالیت های مجـزا و ایجاد 
اجمـاع می دانـد. از نظر او یکی دیگر از کارکردهای رسـانه ها، سـرگرمی6 اسـت؛ یعنی 
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فراهـم کـردن تفریـح و سـرگرمی، تغییر توجـه یا ایجـاد آرامـش و همچنین کاهش 
تنش هـای اجتماعـی )مک کوئیـل، 97:2006، بـه نقـل از مهـدی زاده، 1389: 48(. 

ازنظـر گیبینـز1 و ریمـر2 نیـز رسـانه ها بـرای مـردم لذت بخـش هسـتند )به نقل 
از مهـدی زاده، 1389: 48(. یکـی دیگـر از کارکردهـای رسـانه، اقنـاع3 اسـت. اقنـاع 
امـری ذهنی اسـت  که بـا عقاید قالبی و نگرش ها سـروکار دارد. در دنیـای ارتباطات 
انسـانی و رسـانه ای نیـز از جایـگاه مهمـی برخـوردار اسـت، آن چنان کـه شـناخت 
رسـانه ها و جهـان ارتباطـات بـدون فراینـد اقناع مسـیر نیسـت )سـاروخانی،1383، 
بـه نقـل از صفایی نـژاد، 1394: 27(. بـر اسـاس مـدل اقنـاع هاولنـد4، اقنـاع طـی 
6 مرحلـه اساسـی صـورت می گیـرد: در معـرض پیـام قـرار گرفتـن، توجـه بـه پیام، 
درک پیـام، پذیـرش نتیجه گیـری مربـوط به پیـام، یـادآوری نگرش جدیـد و تبدیل 
نگـرش بـه رفتـار )زیمباردو والیپ،1991، بـه نقل از صفایی نـژاد، 1394: 27(. جورج 
گربنـر معتقـد اسـت، تماشـای زیـاد تلویزیـون، آدم ها را شـبیه هم می کنـد و آنان را 
وامـی دارد کـه واکنش هـای مشـابهی بـه رویدادهای ملـی و بین المللی از خود نشـان 
دهنـد. درواقـع، محـور بحـث او در ایجـاد شـیوه های مشـترک محصـول اسـتفاده از 
فنـاوری و نظـام ارایـه  پیـام اسـت کـه نقـش واسـطه را بـر عهده دارنـد کـه بـه دیـد 
و درک مشـترک از جهـان اطـراف منجـر می شـود )لیتـل جـان، ترجمـه نوربخـش 
و میرحسـنی، 1384: 54(. بـک معتقـد اسـت؛ عامـالن انسـانی بیش ازپیـش از بنـد 
الزامـات سـاختاری رهـا می شـوند و در نتیجـه، بهتـر می تواننـد خـود و جوامع محل 
زندگی شـان را به نحو بازتابشـگرانه ای بسـازند. قضیه اساسـی در مدرنیته  پیشـرفته، 
مخاطـره و توجـه بـه ایـن مسـئله اسـت کـه چگونـه می تـوان از آن پرهیـز کـرد، 
تقلیلـش داد و تحـت کنترلـش درآورد. آرمـان مدرنیتـه  پیشـرفته »ایمنـی« اسـت. 
پیگیـری ایـن هـدف دفاعـی و به طـور عمـده منفـی پرهیـز از خطـرات اسـت که در 
جهـت یـک چنین همبسـتگی عمل می کنـد )بک، ترجمـه مهـدی زاده، 15:1388(. 
مخاطـرات تـا آنجـا کـه امـکان دارد در ملت هـای فقیر تمرکـز می یابنـد، درحالی که 
ملت هـای توانمنـد بسـیاری از مخاطره هـا را تـا حـد ممکـن برطـرف می سـازند. 
به عـالوه، ملـل ثروتمنـد از مخاطره هایـی کـه خودشـان، برای  مثـال از طریـق تولید 
و فـروش فناوری هـا تولیـد می کننـد، سـود می برنـد؛ این هـا فناوری هایـی هسـتند 
کـه می تواننـد از رخـداد مخاطـرات جلوگیـری کننـد ویا در صـورت وقـوع، تأثیرات 

ناخوشایندشـان را خنثی  سـازند )بـک،45:1992(.
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جدول 1. کارکردهای رسانه از منظر صاحبنظران
Table 1. Media functions from the perspective of experts

کارکرد رسانهصاحبنظر 
نظارت بر محیط، همبستگی اجتماعی، انتقال میراث فرهنگیهارولد السول
نظارت بر محیط، همبستگی اجتماعی، انتقال میراث فرهنگی، ایجاد سرگرمیچارلز رایت

کاهش تنش اجتماعی، همبستگی اجتماعی، ایجاد سرگرمیدنیس مک کوئیل
لذت بخشی و سرگرمیجان گیبینز و بوریمر

اقناعهاولند
ایجاد شیوه های مشترکجورج گربنر

نمودار 1. مدل مفهومی نقش برنامه های سیمای ایالم در کنترل ریسک و 
مخاطره پذیری اجتماعی جوانان

Figure 1. Conceptual model of the role of Ilam TV programs in 
controlling the risk and social risk-taking of young people

کنترل 
ریسک 

و 
مخاطره

برنامه های سیمای 
ایالم )آموزشی، اخبار، 

سرگرمی و نمایشی(

نظارت بر محیط

همبستگی اجتماعی

انتقال میراث فرهنگی

ایجاد سرگرمی

کاهش تنش اجتماعی

لذت بخشی

اقناع

ایجاد شیوه های مشترک

از بررسـی و خوانـش دقیـق نظریه هـای متفکـران و جامعه شناسـان در  پـس 
مـورد امنیـت و نیـز بررسـی پژوهش هـای قبلـی صـورت گرفتـه در داخـل و خـارج 
از کشـور، تـالش کرده ایـم، متغیرهـا و عواملـی را انتخـاب کنیـم که رسـانه می تواند 
در تولیـد برنامه هـای خـود باعـث حل مسـئله شـود. همچنان کـه در مـدل مفهومی 
پژوهـش دیـده می شـود، شـاکله و چارچـوب نظـری ایـن مطالعـه بر اسـاس تمامی 
ایـن دیدگاه هـا، قابلیـت تبییـن دارد و درواقـع، مجموعـه ای از نظریه هـای بـه هـم 
مرتبطـی اسـت کـه یـک گفتمـان علمـی1 را می سـازند؛ یعنـی برنامه هـای سـیمای 

1. scientific discourse
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ایـالم فناوری هایـی هسـتند کـه می تواننـد از رخـداد مخاطـرات جلوگیـری کننـد 
و یـا در صـورت وقـوع، تأثیـرات ناخوشـایند آن را خنثـی سـازند. به عبارت دیگـر، 
در صورتی کـه به درسـتی، نظـارت بـر محیـط، همبسـتگی اجتماعـی، انتقـال میراث 
فرهنگـی، ایجـاد سـرگرمی، کاهـش تنـش اجتماعی، لذت بخشـی، اقنـاع مخاطب و 
ایجـاد شـیوه های مشـترک را در جامعـه نهادینه کننـد، می توانند در کنترل ریسـک 

و مخاطـره اجتماعـی جوانـان نقش داشـته باشـند.

 روش شناسی پژوهش
ایـن پژوهـش به لحاظ هـدف، کاربردی و از نـوع پژوهش های ترکیبی اکتشـافی 
متوالـی اسـت کـه درسـال 1399 در شـهر ایـالم انجـام شـده اسـت. ابتـدا در بخش 
کیفـی، بـرای پاسـخگویی بـه پرسـش های پژوهش از مصاحبه عمیق اسـتفاده  شـده 
اسـت. جامعـه مطالعاتـی ایـن بخش، کارشناسـان حـوزه رسـانه و مسـائل اجتماعی 
بوده انـد کـه بـا توجـه به نـوع و ماهیـت پژوهـش به صـورت هدفمنـد اطالعات محور 
انتخـاب  شـده اسـت. »هدفمنـد بدیـن معنـا کـه بتوانـد حسـب مسـئله و موقعیـت 
پژوهـش، گروه هـای هـدف اطالع رسـان را تعریـف کنـد، از آنهـا کـه درگیـر و حامل 
انـواع تجربه هـای زیسـته و اندیشـیده در موقعیت بوده اند و هسـتند« )فراسـت خواه، 

.)135 :1395
بـر این اسـاس، بـا اسـتفاده از روش مصاحبـه نیمه سـاخت یافته، به کارشناسـان 
مربـوط مراجعـه و از آنهـا در زمینـه موضـوع پژوهش، سـؤاالتی پرسـیده شـد. تعداد 
اطالع رسـان ها )مشـارکت کنندگان( بـا توجـه به اصل اشـباع نظری و کفایـت داده ها 
بـه تعـداد 30 نفـر رسـید. بـراي بررسـی پایایی از روش مثلث سـازی اسـتفاده  شـده 
اسـت؛ یعنـی بـراي محاسـبه پایایـی مصاحبـه بـا روش توافـق درون موضوعـی دو 
کدگـذار )ارزیـاب(، از یـک مصاحبه شـونده درخواسـت شـد تـا بـراي همـکاري، در 
پژوهـش مشـارکت کنـد، آموزش هـا و فنـون الزم بـراي کدگـذاري مصاحبـه ، یـک 
مصاحبـه کدگـذاري شـد و درصـد توافـق درون موضـوع بـا عنـوان شـاخص پایایـی 
تحلیـل بـه کار رفـت. تعـداد کل کدهـای بـه ثبـت رسـیده برابـر بـا 83، تعـداد کل 
توافقـات بیـن ایـن کدهـا 40 و تعـداد کل عـدم توافقـات بین ایـن کدها برابـر 9 به 
دسـت آمـد. به این ترتیـب، پایانـی بیـن کدگـذاران برابر بـا 85 درصد بـوده و با توجه 
بـه اینکـه میـزان پایایـی بیشـتر از 70 درصـد اسـت، قابلیـت اعتمـاد کدگذاری هـا 
مـورد تأییـد اسـت. به منظـور بررسـی روایـی یافتـه، مـدل نهایی به دسـت  آمـده در 
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اختیـار 7 نفـر از مصاحبه شـوندگان قـرار گرفـت و از آنـان خواسـته شـد در بـاب 
مـدل SWOT به دسـت  آمـده نظـر خـود را اعـالم کننـد. در نهایـت، مـدل نهایـی 
مـورد قبـول و تأییـد هر 7 نفـر قرارگرفـت. در بخش کمی، پرسشـنامه ای بر اسـاس 
یافته هـای حاصـل از نتایـج مصاحبـه در گام اول پژوهـش تنظیم شـد و برازش مدل 
استخراج شـده در گام اول، بـا تکیـه  بـر راهبرد پژوهشـی پیمایشـی از سـوی جوانان 
شـهر ایـالم مـورد بررسـی قـرار گرفت. در ایـن بخش، پژوهـش به دنبـال جمع آوری 
اطالعـات از جوانانـی بود که با مفهوم ریسـک و مخاطره اجتماعی آشـنایی داشـتند. 
جامعـه آمـاری، جوانـان دارای تحصیالت دیپلم و باالتر سـاکن در شـهر ایـالم، واحد 
تحلیـل، جوانـان 18 تـا 39 سـاله و حجـم نمونـه 800 نفـر بـوده کـه بـا اسـتفاده از 
فرمـول کوکران تعیین شـده اسـت، شـیوه نمونه گیری خوشـه ای با انتخـاب تصادفی 
سـاده و ابزار گردآوری اطالعات، پرسشـنامه محقق سـاخته بر اسـاس اطالعات بخش 
کیفـی بـوده اسـت. پایایـی ابـزار پژوهـش در بخش کمـی توسـط آلفـای کرونباخ و 
روایـی ابزار از سـوی اسـتادان مرتبط بررسی شـده و نتایج حاصـل از آن در یافته های 
پژوهـش مـورد بررسـی قـرار گرفتـه اسـت. به منظـور بررسـی و ارایه مـدل نهایی در 
ایـن مرحلـه، از رویکـرد معـادالت سـاختاری بـا نرم افـزار Smart PLS اسـتفاده 

 شـده است.

یافته های پژوهش
الف( یافته های حاصل از بخش کیفی

 در بخـش اول، ابتـدا متـن مصاحبه از روی صدای ضبط شـده در جلسـه،  تنظیم 
و بـا اسـتفاده از یادداشـت های برداشـته  شـده طـی جلسـات مصاحبه تکمیل شـد و 
سـپس، بـا مطالعـه دقیـق این متـون، در ابتـدا بـرای هر یـک از مصاحبه هـای تهیه  
شـده، تمامـی ایده هـای مسـتقل در قالـب مقوله دسـته بندی شـد. جدول 2 شـامل 
مثال هایـی از مقـوالت شناسایی شـده در متـن اجرا شـده یـک نمونه مصاحبه اسـت 
کـه بـه صـورت دسـته بندی  آمـده،  چنیـن کاری بـرای هریـک از مصاحبه هـا انجـام 

شـده است.
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جدول 2. نمونه مقوالت شناسایی شده و نقل قول مرتبط با آن
Table 2. Examples of identified categories and related citations

کد 
عنوان مقولهعنوان مقوالت شناسایی شده و نقل قول مرتبط با آنمفهوم

1

»نحوه مشارکت اصولی جوانان در انجام فعالیت های اجتماعی و اقتصادی 
مشروع« برای جوان مهم است نکاتی را یاد بگیرد که مشارکت اصولی 

کدام است! درجه بخشی وارد شود! مشارکت خیلی مطرح است و برخی 
نگرانی دارند و برخی خیر! برنامه های تلویزیون باید نکات آموزشی به 

جوانان ارایه کند که فعالیت در چه بخشی مهم است.

برنامه های 
آموزشی

2

»معرفی راه های صحیح پایبندی جوانان به قوانین جامعه و حق وحقوق 
دیگران« برنامه آموزشی در مبحث هنجارها باید خیلی از غنای باالیی 

برخوردار باشه که بتونه اثر بذاره من عرضم این که کار باید اثرگذار باشه! 
چون طرف ما جوانان اند! تأثیر آموزش بر پایبندی جوانان به قوانین و 

حقوق دیگران خیلی باالست! می تواند مفید باشد اگر محتوای آن درست 
باشد! امروز آموزش دیگر مثل قدیم نیست! برنامه می تواند راه صحیح 
اجرای هنجارها و قوانین ونیز ارزش های معروف را به جوان نشان دهد! 

می تواند مؤثر باشد. احترام به حقوق دیگران را آموزش دهد.

6

»پخش اخبار و اطالعات در خصوص نقش های محیط زیست در زندگی 
جوانان« به نظر من امروز تلویزیون در بخش اخبار می تواند بهتر کار کند! 
محیط زیست دارد تخریب می شود! طبیعت استان دارد نابود می شود! و 
این جوان را مضطرب می کند! جوان را آگاه کنید! از رسانه می شود اینها 
را اطالع رسانی کرد و نقش های محیط زیست در زندگی جوانان را یاد داد.

برنامه های اخبار 
و اطالع رسانی

8

»پخش اخبار و اطالعات مربوط به توزیع عادالنه کاال و خدمات در 
جامعه«

در بیشتر برنامه ، خبری در مورد توزیع خدمات و کاالها دیده نمی شود! 
همه چیز را شفاف نمی گویند! امروز بخش زیادی از دنیا و جامعه خودمان 

درگیر بی عدالتی ناشی از رانت و باند هستند و تعداد زیادی ضربه 
خورده اند و این جوان است که نسبت به آینده دل نگرانی دارد.

11

»پرداخت به موضوعات مرتبط با همیاری و کمک به دیگران«
برنامه های سرگرمی تلویزیون باید به سمتی بروند که رفتارهای همیاری 
و کمک به همنوع را پوشش دهد! اآلن جوان فقط به فکر خودش است! 

در همه جا!

برنامه های 
سرگرمی

13

»پرداخت به موضوعات آینده نگری صحیح جوانان همراه با ایجاد امید 
و نشاط و سرزندگی« ما دیدیم توی بعضی از طنزها آینده نگری ندارند! 

خوب جوان همیشه آرمان خواه است و به آینده می اندیشد! رسانه 
می تواند به این تفکر به صورت غیرمستقیم بپردازد و دل نگرانی های کاذب 

را حذف کند. نشاط و امید به جوان بدهید.
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کد 
عنوان مقولهعنوان مقوالت شناسایی شده و نقل قول مرتبط با آنمفهوم

16

»نمایش علمی آسیب های توجه بیش ازحد جوانان به منافع فردی«
برخی از نمایش های تلویزیون تقویت کننده این امر است که همه چیز 

فردی شده! هرکسی برای خودش تالش می کند! زندگی اجتماعی یعنی 
با اجتماع بودن و این باید پرداخت بشه! منافع دیگران چرا نادیده گرفته 
می شود! شما نمایشی دارید که طرف فقط به فکر تأمین منافع خودش 

است!
برنامه های 

نمایشی

22

»نمایش راه های اصولی و مشروع کسب منزلت اجتماعی«
در برخی از نمایش ها رفتارهایی دیده می شود که جوان نمی داند چطور 
کسب منزلت مشروع کند! منزلت همچون نیازهایی مانند مسکن و کار 
و... نیاز جوان است و این وظیفه رسانه است که راه اصولی کسب این 

منزلت که بعضاً تالش؛ درس خواندن و... است معرفی کند.

همچنیـن مؤلفه هـای نهایـی مـدل در خصـوص تبییـن متغیرهـای تحقیـق در 
جـدول 3 ارایـه  شـده اسـت. بـر اسـاس نتایج تحلیـل، 24 مفهـوم در قالـب 4 مقوله 

ارایه  شـده اسـت.

جدول 3. مقوله های مدل اولیه تبیین متغیرهای پژوهش
Table 3. Categories of the initial model Explaining research variables

مقولهمفهومکد مفهوم

Q1
نحوه مشارکت اصولی جوانان در انجام فعالیت های اجتماعی و اقتصادی 

مشروع

برنامه های 
آموزشی

Q2
معرفی راه های صحیح پایبندی جوانان به قوانین جامعه و حق وحقوق 

دیگران

Q3
معرفی راه های انجام فعالیت در کسب کارهای متناسب بومی و محلی 

استان
Q4معرفی و آموزش رفتارهای صحیح و مسئولیت پذیری در انجام آن ها
Q5آموزش استفاده صحیح و علمی از ابزارهای الکترونیکی و بازارهای مجازی
Q6معرفی علمی مجموعه قوانین و دستورالعمل انجام فعالیت های مشروع
Q7نقش های محیط زیست در زندگی جوانان

برنامه های 
اخبار و 

اطالع رسانی

Q8توزیع عادالنه کاال و خدمات در جامعه
Q9نحوه کاروفعالیت های جدید مبتنی بر ابزارهای الکترونیک
Q10راه های مشروع کسب درآمد به جوانان

Q11
شفاف سازی در خصوص نحوه ورود و خروج جوانان به بازارهای بورس و 

ارزهای دیجیتال
Q12آسیب های ورود به سایت های شرط بندی

ادامه جدول 2.
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برنامه های 
سرگرمی

Q14همیاری و کمک به دیگران
Q15آسیب های اجتماعی همچون سرقت، خشونت و... در زندگی
Q16آینده نگری صحیح جوانان همراه به ایجاد امید و نشاط و سرزندگی

Q17
پرداخت علمی به آسیب های روحی و روانی ناشی از رفتارهای پرخطر 

اجتماعی در قالب سرگرمی و طنز
Q18آسیب های توجه بیش ازحد جوانان به منافع فردی

برنامه های 
نمایشی

Q19راه های اصولی و مشروع کسب منزلت اجتماعی
Q20نحوه شرکت جوانان در فعالیت های عمومی
Q21توانمندی ها و قابلیت های بومی و محلی کسب درآمد برای جوانان
Q22...پیامدهای منفی آسیب های اجتماعی همچون سرقت، قاچاق و
Q23آسیب های اجتماعی زندگی مجردی و بی توجهی به تشکیل خانواده
Q24رفتارهای سالم متناسب با سبک زندگی ایرانی ـ اسالمی

 آنچـه هـر شـبکه اسـتانی دنبـال می کنـد، جلـب داشـتن کاربـران و مخاطبـان 
وفـادار بـه برنامه هـای خـود اسـت. شـبکه اسـتانی سـیمای ایـالم درصـدد جـذب 
حداکثـری مخاطبـان و بـه ویـژه جوانـان اسـت. آنچـه برتری سـیمای اسـتانی را بر 
سـایر رسـانه ها را رقـم می زنـد تعامـل و مشـارکت مخاطـب در فرایند رسـانه اسـت. 
ایـن تعامـل می توانـد دوطرفـه باشـد تـا هـم مخاطبـان را عالقه منـد و هم رسـانه را 
پویـا کنـد. بـرای تحقق ایـن امـر؛ برنامه های آموزشـی سـیمای ایالم می توانـد نحوه 
مشـارکت اصولـی جوانـان را در انجـام فعالیت هـای اجتماعـی و اقتصـادی مشـروع 
را آمـوزش دهـد، راه هـای صحیـح پایبنـدی آنـان بـه قوانیـن جامعـه و حق وحقـوق 
دیگـران را معرفـی کنـد،  شـیوه های انجام فعالیت در کسـب کارهای متناسـب بومی 
و محلـی اسـتان را ارایـه دهـد، رفتارهـای صحیـح و مسـئولیت پذیری در انجـام آنها 
را بیامـوزد، اسـتفاده صحیـح و علمـی از ابزارهـای الکترونیکی و بازارهـای مجازی را 
آمـوزش دهـد و مجموعـه قوانین و دسـتورالعمل انجام فعالیت های مشـروع را تبیین 

. کند
و  تهیـه  بـا  می توانـد  هـم  ایـالم  سـیمای  اطالع رسـانی  و  اخبـار  برنامه هـای   
پخـش اخبـار و اطالعـات در خصـوص نقش هـای محیط زیسـت در زندگـی جوانـان، 
اخبارواطالعـات مربـوط بـه توزیع عادالنـه کاال و خدمات در جامعـه، اطالعات مربوط 
بـه نحـوه کار و فعالیت هـای جدیـد مبتنی بـر ابزارهـای الکترونیک، اطالع رسـانی در 

ادامه جدول 3.
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خصـوص راه هـای مشـروع کسـب درآمـد، اطالع رسـانی و شفاف سـازی در خصـوص 
نحـوه ورود و خـروج جوانـان بـه بازارهـای بـورس و ارزهـای دیجیتـال و شناسـاندن 
آسـیب های ورود به سـایت های شـرط بندی، در کنترل ریسـک و مخاطـره اجتماعی 

نقش داشـته باشـد.
 برنامه هـای سـرگرمی سـیمای ایـالم نیـز می توانـد بـا؛ پرداختـن بـه تأثیـرات 
مثبـت و مؤثـر محیط زیسـت در زندگـی جوانـان، موضوعـات مرتبـط بـا همیـاری 
و کمـک بـه دیگـران، نشـان دادن تأثیـر آسـیب های اجتماعـی همچـون سـرقت، 
خشـونت و... در زندگـی خانواده هـا در قالـب طنـز و سـرگرمی، بررسـی موضوعـات 
مربـوط بـه آینده نگـری صحیـح جوانان همراه بـا ایجاد امید و نشـاط و سـرزندگی و 
پرداختـن علمـی به آسـیب های روحی و روانی ناشـی از رفتارهـای پرخطر اجتماعی 
در قالـب سـرگرمی و طنـز نقـش مهمـی در این خصـوص کنترل ریسـک و مخاطره 

اجتماعـی ایفـا کند.
همچنیـن برنامه هـای نمایشـی می تواننـد بـا پرداختـن بـه آسـیب های احتمالی 
توجـه بیش ازحـد جوانـان بـه منافع فـردی، راه های اصولی و مشـروع کسـب منزلت 
اجتماعـی نحـوه شـرکت جوانـان در فعالیت هـای عمومـی، معرفـی توانمندی هـا و 
قابلیت هـای بومـی و محلی کسـب درآمد بـرای جوانان، پیامدهای منفی آسـیب های 
اجتماعـی همچـون سـرقت، قاچـاق و... بـرای جوانان، آسـیب های اجتماعـی زندگی 
مجـردی و بی توجهـی بـه تشـکیل خانـواده و رفتارهـای سـالم متناسـب بـا سـبک 

زندگـی ایرانـیـ  اسـالمی در ایـن امر نقش داشـته باشـند.
ب( یافته های حاصل از بخش کمی

 در ایـن بخـش، پرسشـنامه ای بـا اسـتفاده از یافته های اسـتخراج  شـده از بخش 
کیفـی ،  تهیـه و در بیـن جوانان توزیع شـده اسـت.

بخش توصیفی
بـر اسـاس یافته هـای به دسـت  آمـده، 43 درصـد از جوانـان شـهر ایـالم بیننـده 
برنامه هـای مـورد سـنجش به این ترتیـب بوده انـد؛ 24 درصـد برنامه هـای آموزشـی، 
24 درصـد برنامه هـای خبـری و اطالع رسـانی، 27 درصد برنامه های سـرگرمی و 25 
درصـد برنامه هـای نمایشـی. یافته هـای زیـر توصیـف و تحلیـل اطالعـات بینندگان 

برنامه هاسـت.
نقـش برنامه هـای آموزشـی سـیمای ایـالم در کنتـرل ریسـک و مخاطره پذیـری 
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اجتماعـی جوانـان بـرای سـنجش ایـن بعـد از جوانـان سـؤال شـد کـه »برنامه های 
آموزشـی سـیمای ایـالم بـا توجه به هریـک از گویه های زیر، به چه میـزان در کنترل 
ریسـک و مخاطره پذیـری اجتماعی جوانان نقـش دارد؟« مطابق بـا یافته های جدول 
4، جوانـان نقـش برنامه هـای آموزشـی را به این شـکل در کنترل ریسـک و مخاطره 
اجتماعـی مؤثـر دانسـته اند: نحـوه مشـارکت اصولـی جوانـان در انجـام فعالیت هـای 
اجتماعـی و اقتصادی مشـروع 97/3 درصـد، معرفی راه های صحیـح پایبندی جوانان 
بـه قوانیـن جامعـه و حق وحقـوق دیگـران 98 درصد، معرفـی راه های انجـام فعالیت 
در کسـب کارهـای متناسـب بومـی و محلـی اسـتان 98 درصـد، معرفـی و آمـوزش 
رفتارهـای صحیـح و مسـئولیت پذیری در انجـام آنهـا  98 درصـد، آمـوزش اسـتفاده 
صحیـح و علمـی از ابزارهـای الکترونیکـی و بازارهـای مجازی 91/3 درصـد و در آخر 
معرفـی علمـی مجموعـه قوانیـن و دسـتورالعمل انجـام فعالیت هـای مشـروع 98/4 

درصد.

جدول 4. توزیع درصد پاسخگویان برحسب بعد نقش برنامه های آموزشی سیمای 
ایالم در کنترل ریسک و مخاطره پذیری اجتماعی جوانان

Table 4. Distribution of the percentage of respondents according to the 
role of educational programs of Ilam TV in controlling the risk and social 

risk-taking of young people

صالگویه هاردیف
ا

کم
ی 

خیل

یادکم
ز

یاد
ی ز

خیل

مع
ج

نحوه مشارکت اصولی جوانان در انجام فعالیت های 1
1.30.70.745.352100اجتماعی و اقتصادی مشروع

معرفی راه های صحیح پایبندی جوانان به قوانین 2
0.71.3033.364.7100جامعه و حق وحقوق دیگران

معرفی راه های انجام فعالیت در کسب کارهای 3
1.37.05246100متناسب بومی و محلی استان

معرفی و آموزش رفتارهای صحیح و 4
0.71.3039.358.7100مسئولیت پذیری در انجام آنها

آموزش استفاده صحیح و علمی از ابزارهای 5
0.71.36.745.346100الکترونیکی و بازارهای مجازی

معرفی علمی مجموعه قوانین و دستورالعمل های 6
00.70.740.658100انجام فعالیت های مشروع
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نقـش برنامه هـای اخبـار و اطالع رسـانی سـیمای ایـالم در کنتـرل ریسـک و 
مخاطره پذیـری اجتماعـی جوانـان بـرای سـنجش ایـن بعد از جوانان سـؤال شـد که 
»برنامه هـای اخبـار سـیمای ایـالم با توجه بـه هریـک از گویه های زیر بـه چه میزان 
در کنتـرل ریسـک و مخاطـره اجتماعـی جوانـان تأثیر دارنـد؟«. مطابق بـا یافته های 
جـدول 5، جوانـان نقـش برنامه هـای اخبار و اطالع رسـانی را به این شـکل در کنترل 
ریسـک و مخاطـره اجتماعـی جوانـان مؤثـر دانسـته اند: پخـش اخبـار و اطالعات در 
خصـوص نقش هـای محیط زیسـت در زندگـی جوانـان 97/3 درصـد، پخـش اخبار و 
اطالعـات مربـوط بـه توزیـع عادالنـه کاال و خدمـات در جامعـه 98/4 درصـد، پخش 
اطالعـات در خصـوص نحـوه کار و فعالیت هـای جدید مبتنی بر ابزارهـای الکترونیک 
98 درصـد، اطالع رسـانی در خصـوص راه هـای مشـروع کسـب درآمـد بـه جوانـان 
92 درصـد، اطالع رسـانی و شفاف سـازی در خصـوص نحـوه ورود و خـروج جوانـان 
بـه بازارهـای بـورس و ارزهـای دیجیتـال97/3 درصـد و اطالع رسـانی در خصـوص 

آسـیب های ورود بـه سـایت هـای شـرط بندی 92 درصـد.

جدول 5. توزیع درصد پاسخگویان برحسب میزان نقش برنامه های اخبار و 
اطالع رسانی سیمای ایالم در کنترل ریسک و مخاطره پذیری اجتماعی جوانان

Table 5. Distribution of the percentage of respondents according to the 
role of news and information programs of Ilam TV in controlling the risk 

and social risk of young people

صالگویه هاردیف
ا

کم
ی 

خیل

یادکم
ز

یاد
ی ز

خیل

مع
ج

پخش اخبار و اطالعات در خصوص نقش های 1
0.71.30.75245.3100محیط زیست در زندگی جوانان

پخش اخبار و اطالعات مربوط به توزیع عادالنه کاال 2
00.70.733.365.3100و خدمات در جامعه

پخش اطالعات در خصوص نحوه کار و فعالیت های 3
0.71.304652100جدید مبتنی بر ابزارهای الکترونیک

اطالع رسانی در خصوص راه های مشروع کسب 4
07.30.720.771.3100درآمد به جوانان

اطالع رسانی و شفاف سازی در خصوص نحوه ورود و 5
0.72045.352100خروج جوانان به بازارهای بورس و ارزهای دیجیتال

اطالع رسانی در خصوص آسیب های ورود به 6
61.30.77.384.7100سایت های شرط بندی
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نقـش برنامه هـای سـرگرمی سـیمای ایـالم در کنتـرل ریسـک و مخاطره پذیری 
اجتماعـی جوانـان بـرای سـنجش ایـن بعـد از جوانـان سـؤال شـد کـه »برنامه های 
سـرگرمی سـیمای ایـالم بـا توجـه بـه هریـک از گویه هـای زیـر بـه چـه میـزان در 
کنتـرل ریسـک و مخاطـره اجتماعـی جوانـان نقـش دارد؟«. مطابـق بـا یافته هـای 
جـدول 6، جوانـان نقـش برنامه هـای سـرگرمی را به این شـکل در کنترل ریسـک و 
مخاطـره اجتماعـی جوانـان مؤثـر دانسـته اند: برنامه سـازی به منظـور تأثیـرات مثبت 
و مؤثـر محیط زیسـت در زندگـی جوانـان را 97/4 درصـد، پرداخـت بـه موضوعـات 
مرتبـط بـا همیـاری و کمک به دیگـران را 98 درصد، توجه و پرداخت به آسـیب های 
اجتماعی همچون سـرقت، خشـونت و... در زندگی در قالب طنز و سـرگرمی را 90/7 
درصـد، پرداخـت بـه موضوعـات آینده نگری صحیـح جوانان همـراه به ایجـاد امید و 
نشـاط و سـرزندگی و را 89 درصـد و پرداخـت علمـی به آسـیب های روحـی و روانی 

ناشـی از رفتارهـای پرخطـر اجتماعـی در قالـب سـرگرمی و طنـز را 89 درصد.

جدول 6. توزیع درصد پاسخگویان برحسب نقش برنامه های سرگرمی سیمای ایالم 
در کنترل ریسک و مخاطره پذیری اجتماعی جوانان

Table 6. Distribution of the percentage of respondents according to the 
role of Ilam TV entertainment programs in controlling the risk and social 

risk-taking of young people

صالگویه هاردیف
ا

کم
ی 

خیل

یادکم
ز

یاد
ی ز

خیل

مع
ج

برنامه سازی به منظور تأثیرات مثبت و مؤثر 1
1.31.3019.478100محیط زیست در زندگی جوانان

پرداخت به موضوعات مرتبط با همیاری و کمک به 2
01.30.726.771.3100دیگران

پرداخت به آسیب های اجتماعی همچون سرقت، 3
1.31.36.732.758100خشونت و... در زندگی در قالب طنز و سرگرمی

پرداخت به موضوعات آینده نگری صحیح جوانان 4
01.30.733.364.7100همراه به ایجاد امید و نشاط و سرزندگی

پرداخت علمی به آسیب های روحی و روانی ناشی از 5
1.31.3019.478100رفتارهای پرخطر اجتماعی در قالب سرگرمی و طنز
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نقش برنامه های نمایشـی سـیمای ایـالم در کنترل ریسـک و مخاطره پذیـری اجتماعی 
جوانان برای سـنجش این بعد از جوانان سـؤال شـد کـه »برنامه های نمایشـی سـیمای ایالم 
با توجـه به هـر یـک از گویه هـای زیر به چـه میـزان در کنتـرل ریسـک و مخاطـره اجتماعی 
جوانـان نقـش دارنـد؟«. مطابـق بـا یافته هـای جـدول 7، جوانـان میـزان نقـش برنامه هـای 
نمایشـی را به این شـکل در کنتـرل ریسـک و مخاطـره اجتماعـی جوانـان مؤثر دانسـته اند: 
نمایـش علمـی آسـیب های توجـه بیش ازحـد جوانـان بـه منافـع فـردی: 98 درصـد، 
نمایـش راه هـای اصولـی و مشـروع کسـب منزلـت اجتماعـی 97/4 درصـد، نمایـش اصولی 
و علمـی نحـوه شـرکت جوانـان در فعالیت هـای عمومـی 98 درصـد، نمایـش توانمندی هـا 
و قابلیت هـای بومـی و محلـی کسـب درآمد بـرای جوانـان 91/4 درصـد، نمایـش پیامدهای 
منفـی آسـیب های اجتماعـی همچـون سـرقت، قاچـاق و... بـرای جوانـان 97/4 درصـد، 
نمایـش علمـی آسـیب های اجتماعـی زندگـی مجـردی و بی توجهـی بـه تشـکیل خانـواده 
97/4 درصـد و نمایش رفتارهای متناسـب با سـبک زندگـی ایرانـیـ  اسـالمی 97/3 درصد.

جدول 7. توزیع درصد پاسخگویان برحسب نقش برنامه های نمایشی سیمای ایالم در 
کنترل ریسک و مخاطره پذیری اجتماعی جوانان

Table 7. Distribution of the percentage of respondents according to the 
role of Ilam TV shows in controlling the risk and social risk-taking of 

young people

صالگویه هاردیف
ا

کم
ی 

خیل

یادکم
ز

یاد
ی ز

خیل

مع
ج

نمایش علمی آسیب های توجه بیش ازحد جوانان به 1
01030.726.771.3100منافع فردی

1.31.3025.372100نمایش راه های اصولی و مشروع کسب منزلت اجتماعی2

نمایش اصولی و علمی نحوه شرکت جوانان در 3
02020.777.3100فعالیت های عمومی

نمایش توانمندی ها و قابلیت های بومی و محلی 4
0.70.77.324.766.7100کسب درآمد برای جوانان

نمایش پیامدهای منفی آسیب های اجتماعی 5
0.7206.790.7100همچون سرقت، قاچاق و... برای جوانان

نمایش علمی آسیب های اجتماعی زندگی مجردی و 6
1.31.301879.3100بی توجهی به تشکیل خانواده

نمایش رفتارهای سالم متناسب با سبک زندگی 7
0.7206.790.7100ایرانی ـ اسالمی برای جوانان
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بخش استنباطی
فـرض بـر ایـن اسـت کـه داده هـا از جامعـه ای بـا توزیـع گاوس انتخاب  شـده اند 
)حبیب پـور و صفـری، 1388: 401(. اینکـه تـا چـه حد یک توزیع نرمال، شـبیه یک 
زنگولـه به نظر برسـد، بسـتگی بـه مقادیر پارامترهـای )میانگین واریانـس( آن توزیع 
دارد. در پژوهـش حاضـر، از آزمـون کولموگروف ـ اسـمیرنف تک نمونه ای1 اسـتفاده 
 شـده اسـت. نتایـج جـدول 8 نشـان می دهـد کـه سـطح خطـای آمـاره کولموگروف 
ـ اسـمیرنف در متغیـر وابسـته »ریسـک و مخاطـره اجتماعـی جوانـان« و تمامـی 
متغیرهـای مسـتقل پژوهـش در سـطح خطـای کوچک تـر از 0/05 معنـادار اسـت 
)Sig =0/000(؛ یعنـی مقـدار آن بیـن 1/96+ و 1/96- قـرار نگرفتـه، پـس بایـد 
گفـت کـه بـا 0/95 درصـد اطمینـان توزیـع متغیرهـای مسـتقل و وابسـته پژوهش 
در بیـن نمونـه آن در جامعـه نرمـال نیسـت. با اسـتناد بـه اینکه متغیرهای مسـتقل 
و وابسـته تحقیـق غیـر نرمـال هسـتند، به منظور آزمـون مـدل مفهومـی، از نرم افزار 

معـادالت سـاختاری Smart PLS اسـتفاده می شـود.

جدول8. آزمون نرمال متغیرهای پژوهش
Table 8.  Normal test of research variables

متغیر
Variabel

فراوانی
F

کولموگروف- 
اسمیرنف

معناداری 
Sig.

1500.2060.000ریسک و مخاطره اجتماعی جوانانوابسته

مستقل

1500.2160.000  برنامه های آموزشی

1500.2600.000برنامه های اطالع رسانی

1500.3130.000برنامه های سرگرمی

1500.2890.000برنامه های نمایشی

مدل سازی معادالت ساختاری
مـدل یابـی معادله سـاختاری )SEM( یک فن تحلیل چند متغیری بسـیار کلی 
و نیرومنـد از خانـواده رگرسـیون چند متغیـری و به بیان دقیق تر، بسـط مدل خطی 
کلـی2 اسـت که به پژوهشـگر امـکان می دهـد مجموعـه ای از معادالت رگرسـیون را 
بـه گونـه همزمـان مورد آزمـون قرار دهـد. مدل یابی معادله سـاختاری یـک رویکرد 
آمـاری جامـع بـرای آزمـون فرضیه هایی دربـاره روابط بیـن متغیرهای مشاهده شـده 
و مکنـون )نهفتـه( اسـت )هومـن، 1393: 11(. مدل یابـی معـادالت سـاختاری از 
1. Kolmogorov-Smirnov Z
2. General linear model (GLM)
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نرم افزارهـای گوناگونـی تشـکیل  شـده اسـت کـه PLS یـا روش حداقـل مربعـات 
جزئـی یکـی از آنهاسـت. در پژوهـش حاضـر بـه دلیـل غیر نرمـال بـودن متغیرهای 
 Smart PLS مسـتقل و متغیـر وابسـته تحقیـق از نرم افـزار معـادالت سـاختاری
بـرای آزمـون فرضیه هـا اسـتفاده می شـود. در ادامـه مـدل مفهومی پژوهـش می آید.

نمودار 2. مدل مفهومی پژوهش
Figure 2. Conceptual model of research

ریسک و مخاطره 
اجتماعی جوانان

نقش برنامه های آموزشی   

نقش برنامه های اخبار و اطالع رسانی

نقش برنامه های سرگرمی

نقش برنامه های نمایشی

ارزیابی مدل اندازه گیری )تحلیل عاملی تأییدی(
تحلیـل عاملـی یـک روش آمـاری عمومـی اسـت کـه به منظـور دسـتیابی بـه 
مجموعـه کوچکـی از متغیرهـای مشـاهده نشـده1 کـه بـه آنهـا متغیرهـای نهفته یا 
عامـل نیـز می گوینـد، از طریـق کوواریانس بیـن مجموعـه ای وسـیع تر از متغیرهای 
مشـاهده  شـده2 کـه آنهـا را متغیرهـای آشـکار نیـز می نامنـد، مـورد اسـتفاده قـرار 
می گیـرد. تحلیـل عاملـی همچنیـن به منظـور سـنجش اعتمـاد یـا پایایـی و اعتبـار 
یـا روایـی مقیاس هـای اندازه گیـری مورد اسـتفاده قـرار می گیرد )کالنتـری، 1392: 
189(. در ایـن بخـش از پژوهـش بررسـی مـدل تحلیـل عاملـی تأییدی مـورد توجه 
قـرار گرفتـه اسـت. همان طور کـه درروش مدل سـازی معـادالت سـاختاری مطـرح 
اسـت ابتـدا باید اعتبار سـنجه های )گویه هـای( انتخابی برای اندازه گیـری متغیرهای 
مکنـون )پنهـان( بررسـی شـود و بـرای ایـن منظـور، تحلیـل عاملـی تأییـدی انجام 

می گیـرد. بـه ایـن شـکل کـه روایـی و پایایـی هـر یـک از متغیرهـا ارایه می شـود.

1. unobserved variables
2. observed variables
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نمودار 3. مدل با ضرایب استانداردشده بار عاملی
Figure 3. Model with standardized factor load coefficients
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روايي و پايايي متغيرها .9 جدول  

 

T-value نمودار4. مدل با مقادیر
Figure 4. Model with values
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جدول 9. روایی و پایایی متغیرها
Table.9 Validity and reliability of variables

متغیر
Variabel

روایی
Validity

پایایی
Reliability

AVER2CR
آلفای کرونباخ
Cronbach’s 

alpha R2

5168.40.930.92.ریسک و مخاطره اجتماعی جوانانوابسته

مستقل

0.930.92ــــ0.71  برنامه های آموزشی
0.860.82ــــ0.53برنامه های اطالع رسانی
0.950.94ــــ0.80برنامه های سرگرمی
0.650.930.91برنامه های نمایشی

 جدول 10. ماتریس سنجش روایی واگرا به روش فورنل و الرکر
Table 10. Divergent validity matrix by Fornell and Larker methods

متغیر
نقش 

برنامه های 
آموزشی

نقش 
برنامه های 
اطالع رسانی

ریسک و 
مخاطره 

اجتماعی جوانان

نقش 
برنامه های 
سرگرمی

نقش 
برنامه های 

نمایشی

0.84نقش برنامه های آموزشی

نقش برنامه های اخبار 
اطالع رسانی

0.850.72

ریسک و مخاطره اجتماعی 
جوانان

0.750.660.72

0.610.700.550.89نقش برنامه های سرگرمی
0.610.640.710.810.81نقش برنامه های نمایشی

ارزیابی مدل ساختاری
»در بررسـی بخـش سـاختاری مـدل، روابـط بیـن متغیرهـای پنهـان )نهفتـه( 
درونـی و بیرونـی مـورد توجـه قـرار می گیرنـد. در اینجـا هـدف، تشـخیص ایـن 
موضـوع اسـت کـه آیـا روابـط تئوریکـی کـه بیـن متغیرهـا در مرحلـه تدویـن 
چارچـوب مفهومـی مدنظـر محقـق بوده اسـت، به وسـیله  داده هـا تأییـد گردیده یا 
نـه« )کالنتـری، 1392: 140(. مطابـق بـا نمودارهـای )3 و 4( فرضیه های پژوهش 

بررسـی می شـود.
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فرضیـه اول: »برنامه های آموزشـی سـیمای ایـالم در کنترل ریسـک و مخاطره 
اجتماعـی جوانان تأثیـر دارند«.

مطابـق بـا یافته هـای جـدول 11، مقـدار ضریـب مسـیر برابـر بـا 0/56 ، مقـدار 
آمـاره t = 3/17 بیشـتر از 2/56 و مقـدار سـطح معنـاداری برابـر بـا 0/002 شـده 
اسـت )Sig > 0/01(. پـس بـا اطمینـان 99 درصـد می تـوان گفـت کـه ظرفیـت 
برنامه هـای آموزشـی سـیمای ایـالم بـر ریسـک و مخاطـره اجتماعـی جوانـان تأثیر 
معنـادار می گـذارد. میـزان ایـن تأثیر به صـورت مثبت )مسـتقیم( و در حد متوسـط 
اسـت؛ یعنـی هرچقـدر نقش برنامه های آموزشـی سـیمای ایـالم باالتر برود، ریسـک 
و مخاطـره اجتماعـی جوانـان نیـز بیشـتر می سـتود و برعکـس، هرچقـدر نقـش 
برنامه های آموزشـی سـیمای ایالم کمتر باشـد، ریسـک و مخاطـره اجتماعی جوانان 

اسـتان نیـز کمتـر خواهـد شـد؛ بنابرایـن، فرضیـه اول پژوهـش تأیید می شـود.
ایـالم در کنتـرل  فرضیـه دوم: »برنامه هـای اخبـار و اطالع رسـانی سـیمای 

ریسـک و مخاطـره اجتماعـی جوانـان تأثیـر دارنـد«.
مقـدار آمـاره t-value برابـر بـا 0/097 بـه دسـت آمـده که کوچک تـر از 1/96 
اسـت )t > 1/96( و از طرفـی مقـدار سـطح معنـاداری نیـز برابـر بـا 0/922 اسـت 
)Sig < 0/05(؛ بنابرایـن، برنامه هـای اخبار و اطالع رسـانی سـیمای ایالم در کنترل 
ریسـک و مخاطـره اجتماعـی جوانان تأثیر معنـادار ندارند و فرضیه دوم رد می شـود.

فرضیـه سـوم: »برنامه هـای سـرگرمی سـیمای ایـالم در کنتـرل ریسـک و 
مخاطـره اجتماعـی جوانـان تأثیـر دارنـد«.

مطابـق بـا یافته هـای جـدول 11 مقـدار ضریـب مسـیر برابـر بـا 0/24- ، مقدار 
آمـاره t = 1/97 بزرگ تـر از 1/96 و مقـدار سـطح معنـاداری برابـر بـا 0/049 اسـت 
)Sig > 0/05(. پـس بـا اطمینـان 95 درصـد می تـوان گفـت برنامه های سـرگرمی 
سـیمای ایـالم در کنتـرل ریسـک و مخاطـره اجتماعی جوانـان تأثیر معنـادار دارند. 
میـزان ایـن تأثیـر در حـد ضعیف و منفـی )معکوس( اسـت. پس فرضیه سـوم تأیید 

می شـود.
فرضیـه چهـارم: »برنامه هـای نمایشـی سـیمای ایـالم در کنتـرل ریسـک و 

مخاطـره اجتماعـی جوانـان تأثیـر دارنـد«.
مطابـق بـا یافته هـای جدول، ضریب مسـیر برنامه های نمایشـی، در حد متوسـط 
شـده )0/57(؛ مقـدار آمـاره t بیشـتر از 2/56 شـده )t = 3/69( و از سـوی دیگـر، 
مقـدار سـطح معنـاداری نیـز برابـر بـا صفـر اسـت )Sig > 0/01(. پس بـا اطمینان 
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99 درصـد می تـوان گفـت کـه نقـش برنامه هـای نمایشـی سـیمای ایالم بر ریسـک 
و مخاطـره اجتماعـی جوانـان تأثیـر معنـادار دارد. میزان ایـن تأثیر به صـورت مثبت 
)مسـتقیم( و در حـد متوسـط اسـت؛ یعنـی بـا افزایـش و بهبـود نقـش برنامه هـای 
نمایشـی سـیمای ایـالم، کنتـرل ریسـک و مخاطـره اجتماعـی جوانـان اسـتان نیـز 
بـه همـان میـزان بیشـتر می شـود و برعکـس بـا کاهـش نقـش برنامه های نمایشـی 
سـیمای ایـالم، کنتـرل ریسـک و مخاطره اجتماعی جوانان اسـتان نیـز رو به رکود و 

کاهـش می نهـد؛ بنابرایـن، فرضیـه آخـر پژوهـش نیـز تأیید می شـود.

جدول 11. بررسی فرضیه های تحقیق
Table 11. Investigation of research hypotheses

فرضیه
Hypothesis

ضریب مسیر
Path 

Coefficient
مقدار

T-Value

)سطح 
معناداری(

Sig.

نتیجه
Result

نقش برنامه های آموزشی تلویزیون ایالم
)ریسک و مخاطره اجتماعی جوانان(

0.56
3.170.02

تأیید
2.56 > t0.1< Sig.

نقش برنامه های اخبار و اطالع رسانی 
تلویزیون ایالم

)ریسک و مخاطره اجتماعی جوانان(
0.01

0.970.922
رد

1.96 < t0.50 > 
Sig.

نقش برنامه های سرگرمی تلویزیون ایالم
)ریسک و مخاطره اجتماعی جوانان(

-0.24
1/970.49

تأیید
1.96 > t0.5 < Sig.

نقش برنامه های نمایشی تلویزیون ایالم
)ریسک و مخاطره اجتماعی جوانان(

0.57
3.690.000

تأیید
2.56> t0.1 < Sig.

ارزیابی برازش کلی مدل
معیـار GOF بـه بررسـی بـرازش بخـش اندازه گیـری و بخـش سـاختاری مـدل 
مقادیـر  به عنـوان  را  و 0/36  مقـدار 0/01، 0/25  می پـردازد. سـه  پژوهـش  کلـی 
ضعیـف، متوسـط و قـوی بـرای GOF معرفـی کرده انـد )داوری و رضـازاده، 1395: 
98(. مقـدار GOF مـدل سـاختاری پژوهـش برابـر با 0/66 شـده که باالتـر از 0/35 
اسـت و بـرازش خیلـی خـوب مدل سـاختاری حاضـر را نشـان می دهـد؛ یعنی مدل 

سـاختاری بـا داده ها سـازگاری بسـیار خوبـی دارد.
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0/66 = 

بحث و نتیجه گیری
 دنیای امروز مشـحون از انواع مخاطراتی اسـت که زندگی انسـان را دسـتخوش 
نگرانی هایـی سـاخته کـه پیامدهـای آن بـه لحاظ جامعه شـناختی و در میـدان عمل 
و فضاهـای اجتماعـی بـه خوبـی قابـل مشـاهده اسـت، چالـش اصلـی در فقـدان یـا 
ضعـف شـکل گیری امنیـت، سـرمایه اجتماعـی منفـی تولیـد می کنـد و لذا مسـائل 
و مشـکالت حـادی ماننـد احسـاس ناامنـی ذهنـی و اجتماعـی، احسـاس کاهـش 
سـطح مشـارکت های اجتماعـی و سیاسـی، احسـاس نوعـی آنومـی و بی هنجـاری 
اجتماعـی، سیاسـی یـا حتـی اقتصـادی و درنهایـت، احسـاس بی عدالتـی در روابـط 
اجتماعـی پدیـد مـی آورد کـه بـدون کمـک رسـانه های جمعـی بـه نوع شایسـته ای 
مدیریـت نمی شـود. اهمیـت توانایی هـای ذاتـی وسـایل ارتباطـی به ویـژه تلویزیـون 
و  رفتـاری  شـیوه های  بـر  آن  تأثیـر  اجتماعـی،  و  فرهنگـی  جریان سـازی های  در 
سـلیقه های عمومـی و جایگاهـش آن به عنوان منبعـی مهم برای ارایـه تصاویر ذهنی 
از واقعیت هـا، ارزش هـا و هنجارهـای اجتماعی غیرقابل انکار اسـت. این رسـانه ضمن 
اینکـه به عنـوان واسـطه ای در روابـط اجتماعـی نقـش دارد، قـادر اسـت در سـطحی 
وسـیع تر و مدت زمانـی طوالنی تـر، بـا مـردم ارتبـاط برقـرار کنـد و نقـش مدرسـه، 
دانشـگاه، مذهـب و امثـال آنهـا را بـر افـراد تحـت تأثیـر قـرار دهـد ونیـز از طریـق 
ارایـه هنجارهـای خـاص اجتماعـی به صـورت مثبـت بـه افراد تلقیـن  کند کـه رفتار 
ارایه شـده در رسـانه، رفتـار مناسـب اجتماعـی اسـت و به این ترتیـب، باعـث ایجـاد 
همنوایـی شـود. به همین دلیـل در پژوهـش حاضـر، بـه بررسـی نقـش برنامه هـای 
سـیمای ایـالم در کنتـرل مخاطره پذیـری اجتماعی جوانان پرداخته  شـده اسـت . بر 
اسـاس نتایـج پژوهش که به نقش مثبت رسـانه بـه روش آمیخته پرداخته اسـت، در 
بخـش کیفـی، بـرای متغیر برنامه های سـیمای ایـالم بـا 4 مقوله اصلـی )برنامه های 
آموزشـی، اخبـار، سـرگرمی و نمایشـی(، 24 کـد توصیفی با 82 ارجـاع از مصاحبه ها 
شـامل؛ 6 کـد آموزشـی، 6 کـد اخبـار و اطالع رسـانی، 5 کـد طنـز و سـرگرمی و 7 
کـد نمایشـی اسـتخراج شـده که سـیمای ایـالم بـا پرداختن بـه آنهـا می تواند نقش 

بیشـتری در کنتـرل ریسـک و مخاطره پذیـری اجتماعـی جوانـان ایفـا کند.
نتایـج بخـش کمـی پژوهش نشـان می دهد کـه، 43 درصـد از جوانان شـهر ایالم 
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بیننـده برنامه هـای سـیمای ایـالم بوده انـد. ازنظر میزان نقـش متغیرهای مسـتقل بر 
متغیر وابسـته به ترتیب؛ نقش برنامه های سـرگرمی، نمایشـی و آموزشـی مورد تأیید 

قـرار گرفتـه و برنامه هـای اخبار و اطالع رسـانی در این خصوص نقشـی نداشـته اند.
 نتایـج کلـی پژوهـش نشـان داد کـه بـرازش مـدل بـا تکیه بـر رویکـرد معادالت 
سـاختاری، از طریـق نرم افـزار PLS مـورد تأیید قـرار گرفته و نتایـج تحلیل عاملی 
تأییـدی نیز، مشـخص کـرد که مؤلفه های اسـتخراج  شـده نقش برنامه های سـیمای 
ایـالم در کنتـرل ریسـک و مخاطره پذیـری اجتماعـی جوانـان به صـورت معنـاداری 
مـورد تأییـد اسـت. همچنیـن نتایـج تحلیل مسـیر درحـد 0/73 و نقـش برنامه های 
سـیمای ایـالم در حـد 0/32 کـه به صورت مسـتقیم و در حـد قوی بر متغیر وابسـته 

است. داشـته  تأثیر 
 نتایـج ایـن پژوهش همسـو بـا نتایـج پژوهش های دهشـیری )1388(، قاسـمی 
)1389(، شـرف الدین )1391(، احمـدی و همـکاران )1392(، مهدی پـور و شـهرانی 
کرانـه )1392(، مصطفـوی کهنگـی )1394(، میر اسـماعیلی و همـکاران )1394(، 
متانـی و همـکاران )1396(،  شـه )1998( و ذالقـی )2017( گـزارش  شـده اسـت 
کـه همگـی بـر نقـش مثبـت رسـانه تأکیـد داشـته اند و با چارچـوب نظـری تحقیق 
نیـز قابـل تبیین انـد؛ یعنـی مخاطـرات تـا آنجـا کـه امـکان دارد، در ملت هـای فقیر 
تمرکـز می یابنـد، درحالی کـه ملت هـای توانمنـد بسـیاری از مخاطره هـا را تـا حـد 
ممکـن برطـرف می سـازند. به عـالوه، ملـل ثروتمنـد از مخاطره هایـی که خودشـان، 
بـرای مثـال، از طریـق تولیـد و فـروش فناوری هـا ایجـاد می کننـد، سـود می برنـد؛ 
اینهـا فناوری هایـی هسـتند کـه می تواننـد از رخـداد مخاطـرات جلوگیـری کننـد 
و یـا در صـورت وقـوع، تأثیـرات ناخوشـایند آن را خنثـی سـازند. نظریه هـای تأثیـر 
اسـتفاده از رسـانه ها بـه این نقـش پرداخته انـد. به تعیبرجـورج گربنر، تماشـای زیاد 
تلویزیـون، آدم هـا را شـبیه هـم می کند و آنـان را وامـی دارد تا واکنش های مشـابهی 
بـه رویدادهـای ملـی و بین المللـی از خود نشـان دهنـد. اهمیت تاریخی رسـانه ها به 
دلیـل نقـش آنهـا در ایجـاد توده نیسـت، بلکه بیشـتر در ایجاد شـیوه های مشـترک 
محصـول اسـتفاده از فنـاوری )تکنولـوژی( و نظـام ارایه پیام اسـت که نقش واسـطه 
را بـر عهـده  دارد و بـه دیـد و درک مشـترک از جهـان اطـراف منجـر می شـود. بـه 
تعبیـر هارولـد السـول، رسـانه از طریـق نظارت بـر محیـط و انتقال میـراث فرهنگی 
همبسـتگی اجتماعـی ایجـاد می کنـد. بـر اسـاس تعریـف چارلـز رایـت بـا ایجـاد 
سـرگرمی، انتقـال میـراث فرهنگـی و نیـز نظـارت بـر محیـط، موجـب همبسـتگی 
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اجتماعـی می شـود. در تدویـن ارزش هـا و شـکل دهی بـه گروه هـا نقش اساسـی ایفا 
می کنـد کـه بـه افزایش احسـاس امنیـت اجتماعی کمـک می کند. به تعبیـر دنیس 
مک کوئیـل رسـانه با ایجاد سـرگرمی و کاهش تنـش اجتماعی باعث کنترل ریسـک 
و مخاطـره اجتماعـی می شـود. بـه تعبیـر جان گیبینـز و بوریمر نیز رسـانه بـا ایجاد 
سـرگرمی و لذت بخشـی بـه مخاطـب باعـث کنتـرل مخاطـرات می شـود و در نهایت 
بـه تعبیـر هاولند ، بـا آگاهی دهـی درخصوص اطالعـات و رفتارهای مناسـب زندگی 
در مخاطبـان موجب اقناع می شـود. ریسـک، مخاطره اجتماعی و کنتـرل آن در بین 
جوانـان ایالمـی متغیری وابسـته اسـت و عوامل متعـددی در آن دخیل انـد که نقش 
برنامه هـای مـورد سـنجش بخشـی از آنهاسـت. دسترسـی هرچـه مطلوب تـر ، همت 
جمعـی سیاسـتگذاران، تصمیم گیـران و عوامـل تولیـد برنامه هـا را می طلبـد کـه از 
ایـن ظرفیـت اسـتفاده کنند. بنــابراین الزم اســت که سـیمای ایـالم در برنامه های 
آموزشـی، اخبار و اطالع رسـانی، نمایشـی ، طنز و سـرگرمی، برای تأثیرگذاری هرچه 
بیشـتر ، کنتــرل و تســلط بر افکار عمومی و نیز پـیشبــرد اهــداف و سیاسـت های 
خـود، به شـکلی علمـی و صحیح تالش کنـد و بـا سـرمایه گذاری و برنامه ریزی ویژه  
بـر مخاطبـان جـوان اسـتان، نقـش بیشـتری را در کنتـرل ریسـک و مخاطره پذیری 

اجتماعـی جوانان برعهـده گیرد.

پیشنهادها و راهکارهای رسانه ای
بـر اسـاس یافته هـای ایـن ارزیابـی، از میـان مقوله هـای چهارگانـه برنامه هـای 
سـیما )آموزشـی، اخبار، سـرگرمی و نمایشـی( بیشـترین توجه جوانان به برنامه های 
سـرگرمی اسـت؛ یعنـی امـروز ذائقـه مخاطبـان و بویـژه جوانـان، بـه دلیـل انجـام 
فعالیت هـای مجـازی، دورکاری، کارهـای خانگـی و... بـه سمت وسـویی اسـت که در 
خانـه مانـدن، هرچقـدر هـم کـه بـرای آنـان لذت هایـی ماننـد خـواب، اسـتراحت و 
فرصت هـای بیشـتر بـرای گـپ و گفـت بـا خانـواده را فراهم کنـد، اما نیازمنـد تنوع 
و سـرگرمی هم هسـت ، برنامه های سـیما بر اسـاس رسـالت خود درزمینه سـرگرم 
کـردن مخاطبـان جـوان و نیز جذابیت این قالـب از برنامه ها، این فرصـت را دراختیار 
دارنـد کـه بـا تولیـد برنامه هایی بـا موضوعـات: محیط زیسـت، همیاری، آسـیب های 
اجتماعـی، آینده نگـری صحیـح همـراه بـا ایجـاد امیـد و نشـاط و پیامدهـای ناشـی 
از رفتارهـای پرخطـر اجتماعـی، بـرای مخاطبـان جوانانی کـه در معـرض مخاطرات 
اجتماعـی متعـدد هسـتند، در کنتـرل مخاطره پذیری اجتماعی نقشـی مؤثـر و مفید 
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ایفـا کننـد تـا با  این رویکـرد، جوانان توانمند مسـیر همنوایی و انسـجام پایـدار قرار 
گیرند.

برنامه هـای نمایشـی دومیـن قالـب مـورد نظـر جوانـان اسـت. ایـن برنامه هـا به 
دلیـل امـکان پرداختـن بـه داسـتان های خیالـی و افسـانه پردازی در حاشـیه مطالب 
مکتـوب، نوعـی بـاور و اعتقـاد را در مخاطـب خـود پدیـد می آورنـد کـه فـرد هنگام 
تماشـا، خـود را در یـک صحنـه واقعـی در آن سـوی دنیا می یابد و شـخصاً بـه تجربه 
آن می پـردازد. برایـن مبنـا، برنامه های نمایشـی می توانند با پرداختـن به موضوعات 
مرتبـط با آسـیب های فردگرایـی، منزلت اجتماعـی، حضور در فعالیت هـای عمومی، 
قابلیت هـای بومـی و محلـی کسـب درآمـد، عهـده دار نقشـی در کنتـرل ریسـک و 

مخاطـره پذیـری اجتماعی جوانان باشـند.
برنامه هـای آموزشـی سـومین قالـب مـورد نظـر جوانـان اسـت. امـروزه بـا توجه 
بـه ویژگی هـای خـاص جامعـه، تلویزیـون، ابـزاری آموزشـی تلقی می شـود که نقش 
تعلیـم و تربیـت را به عنـوان یـک رسـانه کمک آموزشـی بـر عهـده دارد و در مسـیر 
ارایـه هسـته های فرهنگـی بـه مخاطبـان عمـل می کنـد. جوانـان می توانـد از میـان 
برنامه هـای مختلفـی کـه تهیـه و پخـش می شـوند، مطابـق سـلیقه ها و انتظـارات 
خـود دسـت به انتخـاب بزنند و درواقـع، مطالـب را در ذهن خود نهادینـه کنند. این 
قالـب فرصتی مناسـب اسـت کـه برنامه های سـیما بـا پرداختن به موضوعاتـی مانند: 
مشـارکت صحیـح و مشـروع، پایبندی بـه قوانین جامعه، مسـئولیت پذیری، اسـتفاده 
علمـی از ابزارهـای الکترونیکـی و بازارهـای مجـازی، در قالـب آمـوزش نقش مؤثری 

در کنتـرل مسـئله ایفـا کنند.

پیشنهاد ساختاری
برنامه هـای اخبـار و اطالع رسـانی قالـب مـورد نظـر جوانـان بـرای جلوگیری از 
ریسـک و مخاطره  پذیـری اجتماعـی نیسـتند و سیاسـتگذاران مربـوط بایـد مطالب 
و موضوعـات متناسـب بـا مسـئله را در قالب هـای موردنظـر جوانـان تهیـه و  پخش 

. کنند

محدودیت و نوآوری
کمبـود منابـع و مطالـب مرتبـط با موضـوع ریسـک و مخاطره پذیـری اجتماعی 
و آشـنا نبـودن برخـی از افـراد جامعـه مطالعاتـی بـا مفهـوم مـورد بررسـی، در کنار 
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پراکنـده بـودن یافته هـای مطالعاتـی، از محدودیت هـای پژوهـش اسـت . مهم تریـن 
جنبـه نـو آوری آن را نیـز می تـوان، دسـت اول بـودن موضـوع و نیـز روش انجـام کار 

دانسـت. )آمیخته( 
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