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 پيشگفتار
 

 ) 1381 خـرداد سـال      11 ( 2001در روز اول ماه ژوئـن سـال         
دفتـر   (,اي عليه مـواد مخـدر بـراي جوانـان              ملي رسانه  برنامه مبارزه 

 كارشـناس   15ميزبـان   ,  )سياست ملي كنترل مواد مخدر كاخ سـفيد       
اي، پيشگيري از اعتياد بـه مـواد و رشـد             در زمينه هاي آموزش رسانه    

. اي در واشـنگتن بـود        آمـوزش رسـانه    النوونوجوانان طي اجالس مس   
اي مخـتص      آموزش رسـانه   هدف اين اجالس كنكاش در مورد موضوع      

هـايي بـراي      هـا و فرصـت      و شناسايي چـالش   ) غير قانوني     (موادمخدر  
، مبـارزه ملـي     1998از زمان شروع در سـال       . پيشبرد اين رويكرد بود   

 كمك فراواني به آموزش و توانا       ,اي ضد مواد مخدر براي جوانان       رسانه
) ير قانوني غ( اي امتناع از مصرف موادمخدر كردن جوانان آمريكايي بر   

ايـن برنامـه شـامل خريـد مبـالغ       . و نيز الكل و دخانيات كـرده اسـت        
هنگفتي از رسانه هاي تبليغاتي، ايجاد انواع ابزارهاي مبتني بر رسـانه            

ــروه  ــدگان و گ ــوزش دهن ــراي آم ــه   ب ــاعي و دسترســي ب ــاي اجتم ه
هايي كه بيش از همه توسط نوجوانان آمريكـايي            رسانه پديدآورندگان

 . بود, گيرند اده قرار ميمورد استف
از آنجا كه راهبرد كلي اين مبارزه به رسميت شناختن قـدرت و        

ها بر جوان آمريكايي است، براي فرد شروع كننـده مهـم و               نفوذ رسانه 
هاي اصلي فكر كردن از        مهارت , كمك كند  نانمناسب است كه به جوا    

 . ت آورنداي را به دس گذاري بيشتر در امر آموزش رسانه طريق سرمايه
 

 اي و پيشگيري از اعتياد به مواد  آموزش رسانه
 اي بــه كودكــان و نوجوانــان كمــك مــي كنــد  آمــوزش رســانه

ها   د به گونه اي هوشمند در رسانه      نهايي به دست آورند تا بتوان       مهارت



 

 

به كنكـاش پرداختـه و از بـين صـدها پيـامي كـه هـر روزه دريافـت                    
اي   ان سـاده، آمـوزش رسـانه      بـه بيـ   . كنند دست به انتخاب بزننـد       مي

االتي در مــورد آنچــه شــما تماشــا مــي كنيــد، وتوانــايي پرســيدن ســ
 اي بـه جوانـان كمـك         آمـوزش رسـانه   . بينيد و مي خوانيـد اسـت        مي

ها، رويكردهاي مـورد اسـتفاده بـراي      مي كند نحوه شكل گيري رسانه     
نفع در تبليغات    افزايش متقاعد سازي، منابع تجاري و طرف هاي ذي        

هاي  هاي موجود در تبليغات تجاري و رسانه       ايدئولوژي نهفته در پيام   و  
 مـي   يا   رويكرد آموزش رسـانه    ,به صورت خاص  . خبري را درك كنند   
هاي به عمل آمده براي       تالشبه  ل زير به جوانان     يتواند با آموزش مسا   

 : پيشگيري از اعتياد كمك كند
ان آمـوز    دانـش  :هـا   هـا بـرآن     ثير پيـام  اتشخيص چگونگي ت   •

هـاي مـورد نيـاز بـراي حفاظـت از خـود در مقابـل                  توانند مهارت   مي
 غيـر سـالم     يهـا   هايي در رابطه با مواد مخـدر و انتخـاب سـبك             پيام

 .  فرا گيرندرازندگي 
آموزنـد چگونـه       زماني كه جوانان مـي     :ايجاد تفكر انتقادي   •

 هاي ارزشي در رابطه بـا  توانند پيام  مي,ها بزنند  دست به تحليل رسانه   
 و بپذيرنـد  كنند كشف ,اند ها گنجانده شده    مواد مخدر را كه در رسانه     

 . ها تصميم بگيرند  آن پياميرويا 
ها  آموزاني كه در مورد رسانه  دانش:تقويت عزت نفس سالم •

تواننـد از      مي ,هاي آن ها مهارت و دانش كافي داشته باشند          و تكنيك 
. د اسـتفاده كننـد    هـاي خـاص خـو       ها براي توليد خالقانه پيـام       رسانه

ثر پيشـگيري از    وتشويق عزت نفس سـالم يكـي از اهـداف برنامـه مـ             
 . اعتياد است

 بهترين روش ها  و موانع 
) غيـر قـانوني   (اي به استعمال مواد مخدر        رويكرد آموزش رسانه  

هـاي شـناخته شـده درحـوزه          اي از بهتـرين روش      بايد شامل مجموعه  
اي عملي چنـدي نيـز وجـود        ه  به عالوه،چالش . اي باشد   آموزش رسانه 
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  بـه  راد  يـن رويكـر   ا كننـد   كساني كـه سـعي مـي       دارندكه بايد توسط  
هاي ديگر بكشـانند بـه رسـميت شـناخته              درس و محيط  هاي   كالس
 . شوند

 تصوراحتماالت 
هاي جامع پيشگيري از اعتياد در ارتباط         كه موارد برنامه   از آنجا 

هـاي    رسـيم زمينـه   ت , انـدك هسـتند    اي  هاي آموزش رسـانه     با مهارت 
براي رسيدن بـه ايـن هـدف، سـه          . احتمالي رشد در آينده مهم است     
اي و    ه تصـويري از آمـوزش رسـانه       يـ مثال فرضي بـراي كمـك بـه ارا        
 : ه مي شودي در زير ارا,هاي مختلف پيشگيري از اعتياد در چهارچوب

اي را نشـان       برنامـه  , اولين رويكرد   :هايي براي والدين    برنامه •
مهارت باعث پيشبرد ارتباط والدين و كودكان براي ايجاد         دهد كه     مي

هـاي    گيـري   تصـميم هاي تفكر انتقادي جهت كمك به كودكان براي         
 . شود سالم در مورد سبك زندگي مي

ــارچوب • ــان   چه ــر ايم ــي ب ــاي مبتن ــرد : ه ــين رويك  ,دوم
هاي مبتني بر ايمـان مـذهبي بـه منظـور قـرار               هايي در برنامه    فرصت

اي و     مدارس راهنمايي در معرض آمـوزش رسـانه        دادن دانش آموزان  
 . آموزش پيشگيري از اعتياد را شناسايي مي كند

پردازد كه   مياين مسالهسومين برنامه به : ارزيابي اينترنت  •
توانند به جوانان براي تحليل كيفي اطالعـاتي كـه    ها مي   چگونه برنامه 
 . كمك كنند ,كنند هاي متنوع در اينترنت دريافت مي از طريق پيام

 نتايج 
 بــه , پيشــگيري از اعتيــادبــراياي  آينــده آمــوزش رســانه •
 دسـت انـدركاران،     ,دهنـدگان      حمايـت از آمـوزش     درهايي كه     تالش

, مي پردازد گذاري روي تحقيقات      آموزش تصميم گيرندگان و سرمايه    
  : اين افكار كليدي عبارتند از.وابسته است



 

 

در  سـاختن م   شـامل فـراه    كـه حمايت از دست انـدركاران     •
هـاي آموزشـي     مواد آموزشـي بـراي برقـراري دوره       دسترس قراردادن 

 . است هايي براي ايجاد رهبري مناسب و نيز آموزش پايدار و فرصت
امـر  والن  وماننـد مسـ    آموزش تصميم گيرنـدگان كليـدي      •

 بـراي ايجـاد حمايـت و         كه آموزش، مديران و مقامات ايالتي و فدرال      
وردن ايده ها و رويكردهاي نو به آمـوزش         منابع الزم جهت به وجود آ     

 . پيشگيري از اعتياد ضروري است
 براي بررسي چگونگي بهبود     ,گذاري روي تحقيقات    سرمايه •

هاي ايجاد    اي و اين كه چگونه مهارت       كارآيي مداخالت آموزش رسانه   
اي بـر انتخـاب هـاي جوانـان در مـورد              شده در نتيجه آموزش رسانه    

 ,گذارنـد   ثير مـي  او ساير رفتارهاي پر خطر ت      ) غير قانوني ( موادمخدر  
 . 1مورد نياز است

 
 

 محمد علي زكريايي
  و فن آوري آموزش,مركز تحقيقات مدير كل 

 
 
 

                                                           
در ضمن اين اثر قـبال در بـولتن مركـز اطـالع رسـاني و                . پيش گفتار بر گرفته از متن اصلي است       -1

كــه پــس از تنظــيم و . انتشــار يافتــه اســت12/12/1381از اعتيــاد شــماره اول بــه تــاريخ  پيشــگيري 
 .ويراستاري مجدد منتشر مي شود



 

 

 
 
 

 مقدمه 
 

اي بـا هـدف       در عين حال كـه تعـدادي برنامـه آمـوزش رسـانه            
پيشگيري از مصرف الكل و دخانيات وجود دارد، تعداد بسيار اندكي از           

تالشي توسط برنامه ,اجالس. پردازند راحت به موادمخدر ميها به ص آن
اي براي زمينه سازي رشد آتـي پيشـگيري از اعتيـاد بـه            مبارزه رسانه 

مواد با گرد هم آوردن گروهـي از كارشناسـان جهـت توليـد بهتـرين                
بـه كـار   وظـايف  . ل كليدي بوديمحصول فكري در رابطه با برخي مسا      

 :محول شدزير به كارشناسان  گرفته شده
 

 اي  رسانهشمرور بهترين روش ها و دانش مربوطه در زمينه آموز) 1 
هاي فراروي  هاي آموزشي منحصر به فرد و چالش شناسايي فرصت) 2

 )غير قانوني ( اي در مورد مواد مخدر  هاي آموزش رسانه ايجاد برنامه
پيش بيني نيازهاي آينـده در ايـن زمينـه ماننـد حمايـت بـراي                ) 3

هاي دست اندر كاران، ارتباط برقرار كردن با حاميان           مهارتگسترش  
  .اصلي و پيش برد تحقيقات نظري و كاربردي

 
اين گزارش منعكس كننده مباحث ميان شـركت كننـدگان در           

سـازمان دهنـدگان    .  ژوئن اسـت   1اجالس آموزش رسانه اي در تاريخ       
 .  كمك شايان توجهي كردند,اجالس به آماده سازي اين گزارش

 
 اي  آموزش رسانه اي و مبارزه رسانه

اي ضد مـواد مخـدر         ، مبارزه ملي رسانه    1998از زمان شروع در سال      
 كمك فراواني به آموزش و توانا كردن جوانان آمريكـايي           ,براي جوانان 



 

 

. براي امتناع از مصرف مواد مخدر و نيز الكل و دخانيـات كـرده اسـت         
 : اين برنامه شامل موارد زير بود

  مبالغ هنگفتي از رسانه هاي تبليغاتي خريد •
ايجــاد انــواع ابزارهــاي مبتنــي بــر رســانه بــراي آمــوزش   •

 هاي اجتماعي  دهندگان و گروه
هايي كه بـيش از همـه توسـط           دسترسي به خالقين رسانه    •

 . گيرند نوجوانان آمريكايي مورد استفاده قرار مي
 مبـارزه    يك سال تحقيق به عنوان پشتوانه طراحي برنامه         تقريبا

هـاي تغييـرات       در زمينـه    ,بـا كارشناسـي   . مورد استفاده قرار گرفـت    
رفتاري، رشد جوانان، پيشگيري از اعتياد، بازاريابي نوجوانان، تبليغات         

اي،   هاي حرفه   نمايندگاني از سازمان  . مشورت شد ,و ارتباطات نوجوانان  
 تـه ها و ياف   توصيه .اجتماعي نيز به اين اجالس كمك كردند       دولتي و 

هاي آن ها منجر به ايجـاد يـك راهبـرد جـامع ارتبـاطي شـد كـه از                    
هاي مختلف براي تماس بـا جوانـان، والـدين آن هـا و                ها و پيام    رسانه

 اسـتفاده   ,ساالني كه در بين جوانان صاحب نفوذ هسـتند         ساير بزرگ 
 . كند مي

 آموزش دادن و توانـا كـردن جوانـان آمريكـايي         ,هدف از مبارزه  
، بخصوص ماريجوانـا  )غير قانوني ( از مصرف مواد مخدر    براي اجتناب   

هاي پيشگيري از مصرف مـواد مخـدر بـه       پيام. و مواد استنشاقي است   
كيد بيشتر بر نوجواناني كـه بـه سـن          ا سال با ت   18 تا   9جوانان سنين   

 ,شـود  ه مـي يـ ارا)  سـال    11-13تقريبـا   ( اند    مدرسه راهنمايي رسيده  
بتدايي به مدرسـه راهنمـايي بـا افـزايش          چون دوره انتقال از مدرسه ا     

 . قابل توجه در ميزان شروع به استفاده از مواد مخدر همراه است
 

  : جوانان بااهداف ارتباطي
تلقين اين عقيده كه بيشتر جوانان از مواد مخـدر اسـتفاده     •
 براي مقابله با اين حقيقـت كـه نوجوانـان هميشـه ميـزان               .كنند  نمي
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ساالن خـود را بـيش از حـد          خدر در بين هم   شيوع استفاده از مواد م    
 . زنند تخمين مي

تقويت اين تصور كه اسـتفاده از مـواد مخـدر بـه احتمـال                •
 . شود بيشتر منجر به نتايج متفاوت داراي ارزش منفي مي

تقويت اين تصور كه اتخاذ يك سبك زندگي عاري از مواد            •
   مثبـت   مخدر به احتمال بيشتر منجر به نتـايج متفـاوت داراي ارزش           

 . مي شود
هاي فردي و اجتمـاعي كـه مشـوق انتخـاب             تقويت مهارت  •
هاي مثبت زندگي و مقاومت در برابـر اسـتفاده از مـواد مخـدر                 سبك

 . هاي بين فردي و رقابتي باشد ؛  شامل مهارت
  .تقويت استفاده مثبت از زمان •

هاي برنامه مبارزه جاي خـود را بـيش از پـيش در زنـدگي                 پيام
از تبليغـات تلويزيـون     . انـد   ريكايي و والدين آن ها باز كـرده       جوانان آم 

هـاي پشـت تـور زمـين          كابلي گرفته تا مواد آموزش مدارس، از تخته       
هـاي اينترنـت، و از بروشـورهاي مربـوط بـه              بازي بسكتبال تا سـايت    

 .هاي نمـايش فـيلم     مهارت هاي مراقبت از فرزندان تا تبليغ در سالن        
هـا در هـر كجـا كـه زنـدگي مـي         آمريكاييبههاي برنامه مبارزه     پيام

د و اعتقـادات دينـي      نـ كن  كنند، بازي مـي      كار مي   گيرند،  كنند، ياد مي  
 . آورند، دسترسي دارد خود را به جا مي

هاي اساسي در زمينه اهـرم نفـوذ           سرمايه گذاري   ,برنامه مبارزه 
هـاي مشـوق      ها جهت آموزش جوانان آمريكايي و مقابله با پيـام           رسانه

.  انجام داده است ,شوند ه مييهاي عمومي ارا   مصرف مواد كه در رسانه    
اي بـراي     برنامه مبارزه همچنين بـا حمايـت از ايجـاد آمـوزش رسـانه             

پيشگيري از اعتيـاد كـه يـك دوره آموزشـي بـراي معلمـان مـدارس                 
راهنمايي است و توسط روزنامه نيويـورك تـايمز در برنامـه آموزشـي              

ها   اتي براي كمك به جوانان جهت تفسير رسانه       توليد شده است، اقدام   



 

 

كننـد بـه عمـل        هايي كه آن ها در مورد مواد مخدر دريافت مي           و پيام 
 تـوان و ميـزان   , ولي از آنجا كه راهبرد كلي برنامه مبارزه   . آورده است 

 آنچـه بـراي     ,شناسد  نفوذ رسانه بر جوانان آمريكايي را به رسميت مي        
كمــك بــه جوانــان بــراي ايجــاد , تمهــم و مناســب اســ ايــن برنامــه

گذاري بيشـتر در مـورد آمـوزش          هاي فكري ضروري با سرمايه      مهارت
 . اي است رسانه

 
 چرا آموزش رسانه اي ؟ 

. ها در تمام زواياي زندگي جوانان آمريكايي حضـور دارنـد            رسانه
 كودكان به طور متوسط هر روز        ,هاي رابرتز و همكاران     بر اساس يافته  

كودكان هـر   . ننداگذر  هاي مختلف مي     دقيقه را با رسانه    32 ساعت و    6
 ساعت تلويزيون تماشا مي كنند كـه دو برابـر مـدت زمـاني             28هفته  

    .دهنـد   است كه ظرف يك سال به حضـور در مدرسـه اختصـاص مـي              
. ساله در اتاق خواب خود دستگاه تلويزيون دارند        8 درصد كودكان    66

هـاي هفـتم و       ي بـين كـالس    نوجوانان آمريكـايي بـه صـورت تخمينـ        
 ساعت موسيقي راك گوش مي دهند كـه دقيقـا           10500دوازدهم به   

 سـال   12 ساعت كمتر از زمان حضور آن هـا در مدرسـه ظـرف               500
 ساله الاقل هر چند روز      7-18 درصد از نوجوانان     72و  . تحصيل است 

 . كنند يك بار در منزل از اينترنت استفاده مي
تان آمريكايي طـب اطفـال و سـاير         هاي فرهنگس   عليرغم توصيه 

طرفداران بهداشت مبني بر اين كـه والـدين بايـد ميـزان اسـتفاده از                
ها توسط فرزند خود را به دقت كنترل كننـد، تحقيقـات نشـان                رسانه
دهد كه بسياري از والدين از بابت عادات استفاده فرزندان خـود از               مي

ي انجام شده توسط    سنج  يك نظر . كنند  نگراني نمي احساس  , ها    رسانه
 درصد از   85 نشان داد در عين حال كه        ,انجمن مسيحي مردان جوان   

ميزان تماشـاي تلويزيـون توسـط فرزنـدان خـود را             گويند  والدين مي 
گويند كه آن ها بـدون   ها مي  درصد از بچه 61 كنترل مي كنند،     امكرر
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از  درصـد    71به عالوه   . پردازند  نظارت والدين به تماشاي تلويزيون مي     
دارند كه ميزان استفاده فرزندان خـود از اينترنـت را             والدين اظهار مي  

 درصد از نوجوانـان اظهـار       45با اين حال    . به دفعات كنترل مي كنند    
مي دارند كه آن ها هميشه يا اغلب بدون نظارت والدين به استفاده از              

 نگـران ايـن     , درصـد از والـدين     26عالوه بر اين    . اينترنت مي پردازند    
هستند كه نمي توانند به خوبي ساير والدين به جسـتجو در اينترنـت              

 . بپردازند
ــان كمــك مــي  رســانه آمــوزش ــه كودكــان و نوجوان كنــد  اي ب

هـا و تصـفيه       هاي الزم براي جسـتجوي هوشـمندانه در رسـانه           مهارت
بـه  .   به دست آورند   ,كنند  كردن صدها پيامي را كه هر روز دريافت مي        

االتي در مـورد آنچـه      واي توانايي پرسيدن س     سانه آموزش ر  ,زبان ساده 
اي   آمـوزش رسـانه   . خوانيـد اسـت     بينيد و مـي     ، مي   كنيد  كه تماشا مي  

هاي مورد  ، رويكرد ها تواند به جوانان كمك كند نحوه تشكيل رسانه   مي
نفـع   ، منابع مالي و افراد ذي سازي  استفاده براي افزايش ميزان متقاعد    

هاي تجاري و خبري      هايي را كه در رسانه      ي پيام در تبليغات و ايدئولوژ   
هـاي    عالوه بـر فـراهم سـازي مهـارت        .  ، درك كنند    شوند  گنجانده مي 

اي  ، آمـوزش رسـانه   ها براي جوانان حفاظتي در مقابل آثار منفي رسانه    
هاي آماده سـازي بـراي        ممكن است به همان اندازه به جوانان مهارت       

بـه عنـوان    .   دهـد  هيـ ت پـذير را ارا    ليووتبديل شدن به شهرونداني مس    
اي مي تواند به جوانان اين قدرت را بدهد كه بـه              ، آموزش رسانه    مثال

الش بكشـند و  چبدبيني و بي تفاوتي را به        جامعه كمك مثبت كنند ،      
چهار مفهوم عمـده كـه   . به عنوان عوامل تغيير اجتماعي عمل نمايند       

هـا داراي     ن كه تمام رسانه   اي هستند عبارتند از اي      محور آموزش رسانه  
هـاي ارزشـي منتقـل     ، پيام ارنديي د ها ساختار هستند، مقررات و روش  

اي  رويكـرد آمـوزش رسـانه   .ق تجـاري هسـتند  يمي كنند و داراي عال  



 

 

هاي زيـر مـرتبط    احتماال اين مفاهيم را به يك يا چند مورد از فعاليت  
  :خواهد ساخت

 
 
 اي  هاي رسانه تحليل منتقدانه پيام •
 ارزيابي منبع اطالعات  •
 گيري و اعتبار  لي چون جهتيبحث در مورد مسا •
هــاي  افــزايش آگــاهي درايــن مــورد كــه چگونــه تكنيــك •

 بـر   )استفاده از نماد  (، ويرايش يا      ، صدا   اي مانند رنگ    رسانه
 . دنگذار ثير ميا، نقطه نظرات و رفتارهاي مردم ت عقايد

  .اي تلف رسانههايي با استفاده از اشكال مخ توليد پيام •



 

 

 
 
 
 

 آموزش رسانه اي و پيشگيري از اعتياد به مواد
 

اي در مورد مـواد مضـري         جوانان هر روز توسط پيام هاي رسانه      
،  هاي خبري در رسانه   ) غير قانوني (مخدر  ، دخانيات و مواد     همچون الكل 

هـاي تلويزيـوني و اينترنـت         ، برنامـه    هـا   ، فيلم    اشعار موسيقي   ،  تبليغات
هـاي تلويزيـوني     در مـورد سـريال  اارزيابي كه اخيـر  .  شوند  ران مي بمبا

غيـر    ( نشـان داد كـه مـواد مخـدر           ,مورد عالقه نوجوانان به عمل آمد     
 22 كه ه اندهاي سريال ذكر يا ديده شد  درصد قسمت 20در  ) قانوني  

 درصد مربـوط بـه الكـل        77درصد از اين موارد مربوط به دخانيات و         
در ) غير قانوني     (كه موادمخدر   ,لعه ديگر نشان داد   يك مطا .  ه است بود
همين داسـتان در    .  ضور دارند  درصد آوازها ح   18ها و     درصد فيلم  22

       . مـي كنـد    تر نيز صـدق    رسانه هايي با مخاطبان بسيار خردسال     مورد
نوعي درجه بندي فـيلم      ( G كارتون با درجه بندي      81مطالعه اي از    

از سـال   ) ن براي تمام سنين مناسب است       به اين معني كه تماشاي آ     
ــال  1937 ــا س ــا  2000 ت ــه تقريب ــان داد ك ــا  50 نش ــد آن ه   درص

 استفاده از الكل يا دخانيات و اغلـب بـدون           الشخصيت هايي را در ح    
 .  عواقب منفي آن نمايش داده اند عواقببيان 

بسياري از پيام هاي رسانه اي مربوط به الكل ، دخانيات يا مواد             
پيام هـاي   .ه مي شوند  يه شيوه اي جذاب يا دوست داشتني ارا       مخدر ب 

موسيقي عامه پسند،اشارات شوخ طبعانه      اغلب در اشعار  ,مشوق اعتياد 
هـاي كمـدي     به اسـتفاده از مـواد مخـدر و نشـئه شـدن در نمـايش               

تلويزيون و حتي در حاالت تغيير يافته اي كه گاهي اوقـات در ضـمن     
هـا و    كتـاني، اتومبيـل     هـاي  شكفـ   هاي غيرالكلـي،   فروش نوشيدني 

      ايـن پيـام هـا      . وجـود دارنـد    ,غذاهاي سرپايي نشان داده مـي شـوند       



 

 

مي توانند باعث تقويت اين عقيده شوند كـه اسـتفاده از مـواد مخـدر                
  ،  هـاي مهـم تفكـر       بـا آمـوزش مهـارت     . نوعي سرگرمي بي خطر است    

ها و    رسانهتواند به كودكان و نوجوانان كمك كند          اي مي   آموزش رسانه 
تفسير و ارزيابي   ,هايي را كه در مورد مواد مخدر دريافت مي كنند           پيام
هـاي    هـا و تكنيـك      گيرند راهبرد   جوانان ياد مي  به موازات اينكه    . كنند

، بهتـر قـادر       اي را شناسـايي كننـد       هاي رسـانه    خلق و استفاده از پيام    
هـا    نهـايي بـراي آ      خواهند بود تشخيص دهند كه چگونه و چرا پيـام         

فرآينـد  .  ها بر رفتار خـود را درك نماينـد        ثير اين پيام  اجاذبه دارند و ت   
آميز در مورد يك پيـام بـه خـودي خـود آن      تفكر مجدد و تفكر انتقاد  

.  چيزي را كه اثر تلقيحي در مقابل آن پيـام اسـت فـراهم مـي سـازد                 
راهبرد ارتباطي خـود    .هاست  آموزش شك كردن يكي از وظايف رسانه      

اي در     نقـش مهـم آمـوزش رسـانه        ONDCPاي    مبارزه رسانه برنامه  
حضـور    :  شناسـد كـه     پيشگيري از اعتياد را اين گونه به رسـميت مـي          

ـ      اها ت   استفاده از موادمخدر در رسانه     ه ثير نيرومندي بر نوجوانان دارد ب
بنـابراين  . شـوند   ثير فرهنـگ عامـه نمـي      امتوجه ت كه  خصوص از آنجا    

 و حساسيت نسـبت بـه تحريـف تصـاوير           هاي تماشاي انتقادي    مهارت
ز ي حـا  ,هاي مقاومتي   ه شده توسط فرهنگ عامه براي ايجاد مهارت       يارا

 . اهميت است
 

 فوايد رويكرد آموزش رسانه اي  
 

ل ياي مي تواند با آموزش مسـا        ، رويكرد آموزش رسانه     به صورت خاص  
هاي به عمل آمده جهـت پيشـگيري از اعتيـاد           زير به جوانان به تالش    

 : كمك كند
ثير اهـا تـ   اي چگونه بـرآن    هاي رسانه   تشخيص اين كه پيام    •

 .  گذارند مي
تواننـد     مـي  ,آموزنـد   اي را مـي     آموزاني كـه واژگـان رسـانه        دانش

هـا را شناسـايي       سازي و وسوسه كننـده در رسـانه         هاي متقاعد   تكنيك
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هايي را كه براي محافظت از خـود در برابـر             ها سپس مهارت    آن.  كنند
مخدر و انتخاب سبك منفي زندگي موجود در          هايي در مورد مواد    پيام

 .  كنند  اتخاذ مي ,ها نياز دارند  به آن كههاي اطراف خود بطن رسانه
 ايجاد تفكر انتقادي  •

ها را به صورت انتقادي تحليل  آموزند رسانه زماني كه جوانان مي  
رده و هـا را كشـف كـ       هاي ارزشـي موجـود در آن        توانند پيام   مي ,كنند

 دانـش   وقتـي . ها را قبـول يـا رد كننـد          تصميم بگيرند كه آيا آن پيام     
،   هـا را از نظـر دقـت و اعتبـار ارزيـابي كننـد                گيرند پيـام  بآموزان ياد   

تـر جهـت      هـاي مطمـئن     اطالعات و ابزار بهتري براي تصـميم گيـري          
 .  اجتناب از اعتياد به مواد در اختيار خواهند داشت

 تقويت عزت نفس سالم  •
هاي آن ها مهارت و  ها و تكنيك آموزاني كه در مورد رسانه     دانش

چوب يك برنامـه پيشـگيري از         توانند در چهار     مي ,دانش داشته باشند  
هاي ارضا كننـده   اعتياد به صورتي خالقانه از رسانه ها براي توليد پيام       

تواننـد بـر      هـا همچنـين مـي       آن. و سازنده خاص خود اسـتفاده كننـد       
هاي مثبتي در مورد  ثير گذاشته و باعث شوند انتخاب    ا ت همساالن خود 

تشويق عزت نفـس و روابـط سـالم         . گيرداستفاده از مواد مخدر انجام      
 . ثر پيشگيري از اعتياد استويكي از اهداف يك برنامه م

 
 ها  ها و چالش فرصت

 
ل آموزش بهداشت در كـالس درس       وودر ميان آن هايي كه مس     

سطح نسبتا بااليي از آگاهي و درك آموختن         ,ها هستند   و ساير محيط  
ها در رابطـه بـا الكـل و دخانيـات             چگونگي تحليل نقادانه آنچه رسانه    

ايـن امـر تـا حـدودي ناشـي از تبليغـات             . وجـود دارد   ,دهند  ه مي يارا
، بسياري از كارشناسـان       برعكس.و تبليغ اين محصوالت است     گير  همه



 

 

ن فعاليت در آموزش رسـانه اي     مي دارند كه نه تنها نوعي فقدا        اظهار
 به چشم مي خورد بلكه موانـع         )غير قانوني   ( در خصوص مواد مخدر     

  شناســايي. مهمــي نيــز بــر ســر راه آمــوزش ايــن مــواد وجــود دارنــد
ثر است و درك چالش هـاي       وهايي براي تقويت هر آنچه كه م       فرصت

ـ        )  غير قانوني     (خاص مواد مخدر     ه براي فراهم سازي شـفافيتي كـه ب
 .  ضروري است,رشد اين رويكرد كمك خواهد كرد

به طوركلي تحقيق در مورد برنامه هاي آموزش رسانه اي خاص           
الكل و دخانيات نشان مي دهد كه اين گونه مداخالت ممكن است بر             
خصوصياتي كه تصور مي شود عوامل حفاظتي عليه اعتيـاد بـه مـواد              

اي در    نامـه آمـوزش رسـانه      يك بر   ،  به عنوان مثال  . ثيرگذارندا ت ,باشند
آمـوزان مدرسـه راهنمـايي        مورد تبليغات الكل و دخانيات براي دانش      

، كـاهش تصـورات اسـتفاده از الكـل و             مي تواند باعث بهبـود آگـاهي      
هاي انتقادي در رابطه      ، افزايش نقطه نظر     دخانيات به عنوان يك معيار    

 نوشيدن  هاي تبليغي صنعت الكل و دخانيات و كاهش قصد          با تكنيك 
يك مطالعه ديگر نشـان مـي دهـد كـه مداخلـه             . در كوتاه مدت شود   

ممكن است اثرات فوري بر نقطـه نظرهـاي موجـود در مـورد الكـل و       
 . ثير نيرومندتري در طول زمان داشته باشد ادخانيات و ت

 
 ها   بهترين روش

 
 بهداشـتي    هـاي  هاز كارشناسان آموزش و شاغلين حرفـ      كثيري  تعداد  

اي بـه آمـوزش بهداشـت را كـه شـامل              رد آمـوزش رسـانه    نوعي رويك 
به عنوان  .   اتخاذ كرده اند    ,پيشگيري از اعتياد به مواد و خشونت است       

، تعـداد كارشناسـان آموزشـي كـه در            2000 تـا    1995، از سال      مثال
 درصد  5اي شركت مي كردند از كمتر از          كنفرانس ملي آموزش رسانه   

در ميـان ايـن     .  ان افـزايش يافـت     درصد شركت كنندگ   17به بيش از    
، نوعي شناخت در حـال رشـد از مجموعـه اي از بهتـرين                 كارشناسان

ل يثير كار كردن با كودكان و جوانان در رابطـه بـا مسـا            اروش ها كه ت   
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هـايي كـه در       در ميان روش  .  وجود دارد   اي را افزايش مي دهند،      رسانه
  :اره اند موارد زير قابل اش,اجالس مورد بحث قرار گرفتند

 
 نمونه هاي حاضر رسانه هاي معاصر 

 
ثرترين وجـه   وها زماني به مـ      آموزش رسانه :متكلم وحده نباشيد   •

شود كه آموزگارها به هوش جوانان احتـرام بگذارنـد و             انجام مي 
كيـد فزاينـده بـر      ات.  آمـوزي را بـه كـار گيرنـد          نوعي رويكرد هم  

ــه تغييــر نقــش آموزگارهــا از   فــرد فنــاوري در كــالس درس ب
خردمند روي صحنه به راهنماي دوشادوش در آمـوزش رسـانه           

 . اي منجر شده است
 فرهنـگ جوانـان     :اسـتفاده از رسـانه     به رسميت شناختن لذت    •

زماني كه تجربه   . ها و فرهنگ عامه دارد      ارتباط نزديكي با رسانه   
اي بـه رسـميت شـناخته و          جوانان و آشنايي با فرهنـگ رسـانه       

هاي آمـوزش رسـانه اي بـه احتمـال       هارت، م   معتبر دانسته شود  
هـا   هايي كه آن    بيشتري مورد پذيرش قرار گرفته و در مورد پيام        

 . مي آيندهر روز استفاده مي كنند به كار 
 فرصتي براي ايجاد ,اي   توليد رسانه:استفاده از توليدات خودي  •

يـي نيرومنـد بـراي        ها  اي مخصوص به خود روش       رسانه يها  پيام
اي   هاي آموزش رسـانه     تكنيك. ها هستند     اذ مهارت كمك به اتخ  

هايي ادغام كرد كه هدف آن ها ايـن اسـت             توان در برنامه    را مي 
هاي پيشگيري از اعتياد خـود را         كه جوانان بياموزند چگونه پيام    

ص مثبت دسـت    يساالن به نوعي تشخ     و در بين هم     كرده خلق
خصـوص بـراي    اي ب   جنبه فناوري باالي توليد رسـانه     . پيدا كنند 

نوجوانان جذاب بوده و مي تـوان از آن بـه عنـوان قالبـي بـراي          



 

 

هــاي پيشــگيري از  دار آن هــا در برنامــه درگيــر كــردن هــدف
 . مخدر استفاده كرد  مواد

 كودكـان از سـن پـايين در معـرض           :از سن پايين شروع كنيـد      •
توانـد درك     مداخلـه زودرس مـي    . اي قرار دارنـد     هاي رسانه   پيام

، انتظـارات در      هدف متقاعد سـازي را افـزايش دهـد        كودكان از   
مورد عواقب مثبت نوشيدن مشروب را تقليـل دهـد و احتمـال             
انتخاب يك محصول مربوط به الكل مانند تي شرت يـا كالهـي             

 .  توسط آن ها را كاهش مي دهد,كه نشان آبجو روي آن باشد
ران كـا   دست انـدر   :ي جوانان آشنا باشيد     ها  ها و فرهنگ    با رسانه  •

برنامه مبارزه زماني داراي اعتبار هسـتند كـه تسـلط كامـل بـه             
هـاي حاضـر    فرهنگ عامه جوانان داشته و قادر باشـند از نمونـه     

در صــورتي كــه آن هــا از .  هــاي معاصــر اســتفاده كننــد رســانه
هـا   اي كه ديگر مردم بـا آن       هاي رسانه   هاي كهنه شده پيام     نمونه

 اعتبـار    ،   اسـتفاده كننـد    ,دارندآشنا نيستند يا ربطي به جوانان ن      
 .  مي دهند        خود را از دست 

 جوانـان را    : همانند تصميم گيرندگان برخورد كنيـد        ,ها    با بچه  •
هـا و   ش  كننـدگان فعـال در سـاخت ارز         بايد به عنـوان شـركت     

باورهاي خود به رسميت شناخت نه به عنوان افراد ساده لـوحي       
 . اي هستند  كه قرباني تصاوير نيرومند رسانه

هـا عوامـل نفـوذي      اعتراف كنيد كـه رسـانه  :ها را نكوبيد     رسانه •
هـا بـراي    تـوان از آن   هسـتند كـه مـي    ينيرومند و حيرت انگيز   

اي   آگـاهي رسـانه   كه   يافراد. مقاصد مثبت و سالم استفاده كرد     
هـا را بـه نحـو بهتـري           ، خالقيت و توان رسـانه        پيچيدگي ,دارند

ل مشـكالت جامعـه     ووهـا را مسـ      سـانه آن هـا ر   .  درك مي كنند  
 . دانند  نمي

هـاي    جوانـان در معـرض پيـام      : را به رسميت بشناسيد     ها زمينه •
 ,مختلفي كه بسـتگي بـه محـيط جغرافيـايي، طبقـه اجتمـاعي             
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ايـن  .  نژاد و فرهنگ آن ها دارد قرار خواهنـد گرفـت             اقتصادي،
اي  هـاي رسـانه     گونه نيست كه تمام جوانان به يك شيوه از پيام         

 .  ثير بپذيرندات
 دسـت  :از پيام ها و فعاليت هاي مناسـب سـن اسـتفاده كنيـد      •

اي مربـوط بـه       ل پيچيده ياندركاران برنامه مبارزه زماني كه مسا     
ها يا اعتياد به مواد را با زبـاني بـيش از حـد سـاده بـراي                    رسانه

 ممكـن اسـت سـبب احسـاس         ,نوجوانان بزرگتر بيان مي كنند    
، از به كار بردن مـواد آموزشـي           برعكس. ندها شو    آن  در بيگانگي

 اجتنـاب   ,پيچيده كه با مرحله رشد نوجوان ارتباط نداشته باشد        
 . كنيد

 والـدين بـراي كنتـرل فعـال ميـزان           :والدين را دخالـت دهيـد      •
شدن در گفتگوي مستمر   درگيرو ها  استفاده فرزند خود از رسانه    

والدين نـه تنهـا     . نداي نياز به انگيزه دار      هاي رسانه   در مورد پيام  
، موسـيقي و      هاي اينترنتي   ميزان تماشاي تلويزيون بلكه فعاليت    

 .  كنترل كنند بايدها را فيلم
 دانـش   :اعضاي اصلي كادر آمـوزش مدرسـه را دخالـت دهيـد            •

 به عنوان موضوعي فرعي در بـين مـواد آمـوزش             اغلب اي  رسانه
 آمـوزش   ,در صـورت امكـان    . مدارس در نظر گرفتـه مـي شـود        

اي بايد به يك درس اصلي و مشخص كه توسـط اعضـاي               سانهر
 .  تبديل شود,اصلي كادر آموزشي تدريس مي شود

 
 موانع 

اي به عنوان بخشـي       در عين حال كه يك رويكرد آموزش رسانه       
)  غيـر قـانوني       (مخـدر     از يك راهبرد كلي پيشگيري از مصـرف مـواد         

وجود دارند كه بايـد     هاي عملي      برخي چالش   ،  داراي توان بااليي است   
هـاي آگـاهي      كنند و پيام    توسط كساني كه مواد آموزشي را تدوين مي       



 

 

ايـن  . دهند به رسميت شناخته شـود       ه مي يها ارا   اي را در كالس     رسانه
 : موانع عبارتند از

تبليغـات  گذارند چه كساني هستند؟       ثير منفي مي  اكساني كه ت   •
قـه بـراي    مربوط بـه الكـل و دخانيـات از موضـوعات مـورد عال             

اي هستند چون بازاريابـان جمعـي وجـود           آموزش آگاهي رسانه  
تـوان بـين آن هـا و          اند و مي    دارند كه به سادگي قابل شناسايي     

غير قـانوني   ( در مورد مواد مخدر     .  ها ارتباط برقرار كرد     اين پيام 
ي اشناسايي وسوسه كننده يا نسبت دادن انگيزه ها به محتـو          ) 

 بسـيار   ,مكن است بـا آن برخـورد كننـد        رسانه اي كه جوانان م    
 . دشوارتر است

به اندازه دخانيات و ) غير قانوني ( مواد مخدر :عامل انكار بزرگتر •
سـاالن   بـزرگ  الكل فراگير نيستند و بسياري از والدين و سـاير         

كنند كه تمام كودكـان از ناحيـه آن هـا در         باور نمي  داراي نفوذ 
هـاي    ن از وجـود پيـام     سـاال  بسـياري از بـزرگ    .  معرض خطرند 

هاي خـاص جوانـان آگـاه نيسـتند           طرفدار مواد مخدر در رسانه    
كنند يا بـه      ، تلويزيون تماشا نمي     ها به سينما نمي روند      چون آن 

. كننـد    گوش نمـي   ,دنكن   مي شهمان موسيقي كه فرزندشان گو    
مخـدر آمـوزش      اي در مـورد اسـتفاده از مـواد          هاي رسانه   كليشه

خـاص بـه انكـار حضـور موادمخـدر در           دهندگان را به صـورت      
واقعيــت اســتفاده از . دهــد ســوق مــي, آمــوزان زنــدگي دانــش

مـي كنـد و تمـام           ضهـا را نقـ       تمام ايـن كليشـه     ,موادمخدر
 اقتصـادي، نـژادي و قـومي در        -مرزهاي جغرافيـايي، اجتمـاعي    

 . نوردد  جامعه آمريكا را در مي
ه صـورت شـايعي     ب) غير قانوني   (  مواد مخدر    :ترسيم بي قاعده   •

هـر چنـد    .  شـوند   هاي تلويزيون به تصوير كشيده نمـي        در برنامه 
حضور آن ها در موسـيقي عامـه پسـند شـامل اشـارات مثبـت                
فراوان به حاالت تغيير يافته يا طبيعـي نشـان دادن اسـتفاده از       
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 اين گونه اقدامات ترسـيم گرايانـه بـه          .مي باشد      مواد مخدر   
 . كنند بيني  پيروي ميندرت از الگوي قابل پيش 

ي بـه تصـوير       هـا    بسـياري از روش    :موسيقي و فرهنگ جوانـان     •
در زمينـه موسـيقي عامـه       ) غيـر قـانوني     ( كشيدن مواد مخدر    

 به آن فرهنـگ     اشوند و بسياري از جوانان شديد       پسند يافت مي  
اثبات نادرستي اين تصاوير مشكل تـر اسـت چـون           .  عالقه دارند 

ذات پنداري مي كننـد و بـه آن هـا             هم جوانان با موسيقيدانان  
 . بيش از ساير شخصيت هاي رسانه اي يا مشاهير اعتماد دارند 

مواد مخـدر در زمينـه آمـوزش    اله  مطرح كردن مس:اثر بومرنگ  •
دهـد و   مخـدر را افـزايش مـي    رثي بـودن مـواد  ا ميزان ,اي  رسانه

ن استفاده از مواد مخدر در بين جوانان را ارتقـا           اممكن است ش  
 . دهد

ــالش • ــي چ ــاي عمل ــم:ه ــدر   معل ــا و سايردســت ان ــا  ه ــاران ب ك
اي بخصـوص در   هـايي بـراي آمـوزش آگـاهي رسـانه          محدوديت

اي از    هـاي رسـانه     نمونه.  هاي درس مواجه هستند     محيط كالس 
ها يا تلويزيون را به دليل مشكالت مربوط بـه كپـي رايـت                فيلم

موزشي توزيـع   بندي و همراه با مواد آ       نمي توان به سادگي بسته    
اي حضـور     بر خالف الكل كه در تبليغات به ميزان گسترده        . كرد
هـاي    ، اغلب براي آموزش دهندگان دشوار است كـه نمونـه            دارد

حتـي  . خاص خود را در تلويزيون يا سينما يافته و ضبط كننـد           
 دهنـدگان  ،آمـوزش  شوند ها شناخته مي زماني كه اين گونه نمونه    

  ,سـاالن   بـزرگ  وجود مـواد مخصـوص     در مورد    به دليل نگراني  
تلويزيـون يـا    , اغلب قادر به اسـتفاده از بريـده هـاي فـيلم هـا               

 .موسيقي نيستند





 

 

 
 
 
 

 به تصور كشيدن احتماالت
 

 مخاطبيني كه از همـه بيشـتر در معـرض           ,محققين دريافته اند  
 9استفاده بار اول از مواد مخدر هستند عبارتند از كودكان بين سنين             

با ايـن حـال مفـاهيم آمـوزش         .  نوجوانان كم سن و سال      سال و  12و  
تر براي ايجاد نوعي تفكـر و         توان حتي در سنين پايين      رسانه اي را مي   

 گيـري   تصـميم  بـراي تحليل انتقادي كه به كودك در تمام مدت عمر          
دشوار مثال در مورد مواد مخدر و ساير مواد كمك ميكند، انجـام             هاي  
هـاي جـامع پيشـگيري از         انـدكي از برنامـه    هاي    از آنجا كه نمونه   . داد

اي وجود دارند مهم اسـت        هاي آگاهي رسانه    اعتياد در رابطه با مهارت    
براي ايـن كـار سـه      .  شناسايي شوند  ,هاي احتمالي رشد آتي     كه زمينه 

ه مي شـود تـا بـه خلـق تصـويري از ارزش آمـوزش                ينمونه فرضي ارا  
. ي مختلف كمك كنند   ها  اي و پيشگيري از اعتياد در چهارچوب        رسانه

 نشان دهنده طرحي بـراي تشـويق ارتبـاط والـدين بـا              ,اولين رويكرد 
هـاي   فرزندان به منظور كمك به كودكان براي دست يابي بـه مهـارت         

هاي سالم در مورد سـبك زنـدگي          گيري  تفكر انتقادي و انجام تصميم    
هاي مبتني بر ايمـان بـراي    هايي را در برنامه رويكرد دوم فرصت  . است

اي و آمـوزش   آشنا كردن كودكان مدارس راهنمايي با آمـوزش رسـانه        
سومين رويكرد به كنكاش در ايـن       .  دهد  پيشگيري از اعتياد نشان مي    

توانند به جوانـان كمـك كننـد          ها مي   پردازد كه چگونه برنامه     مورد مي 
 .  تحليل كنند,كنند اطالعاتي را كه از اينترنت دريافت مي

 
 
 



 

 

 
 

 اره يكرويكرد فرضي شم
 

 رويكردي به آموزش رسانه اي و پيشگيري از اعتياد براي والدين
 تعريف 

اند رفتارهاي پـر خطـر يـا ضـد            ساالن عادت كرده   امروزه بزرگ 
اين موضـوع   . ها ارتباط دهند      ثير منفي رسانه  ااجتماعي جوانان را به ت    

كانون مباحثات اجتماعي متعدد بوده و منجر به طرفـداري از كنتـرل             
هـاي جديـد      وريااي فرزندان و ايجاد فن      ر والدين بر عادات رسانه    بيشت

ها و نرم افزارهـاي تصـفيه كننـده      جهت تلويزيونVهاي مانند تراشه
براي كامپيوتر شده است كه والدين مي توانند از آن ها براي محـدود              

ايـن اقـدامات    . كردن دسترسي به محتويات اينترنـت اسـتفاده كننـد         
ها بايد بـا آمـوزش فعـال      آن.هستند حل نسبي واكنشي تنها يك راه

ها همراه باشند تـا بـه جوانـان تـوان بيشـتري جهـت                 در زمينه رسانه  
اي كـه     تفسير و واكنش نشان دادن به حجم فراوان پيام هـاي رسـانه            

ثر بين والدين   وتقويت ارتباط م  . همچنان دريافت خواهند كرد بدهند      
 با اين حـال بيشـتر       ,ياد است  اساسي پيشگيري از اعت    ء جز ,و فرزندان 

 مشاركت فعالي در كنتـرل ميـزان اسـتفاده فرزنـدان خـود از               ,والدين
با راهنمايي و حمايت، والدين مي تواننـد بـه تـدريج            . ها ندارند     رسانه
كند   ها كمك مي    هايي به فرزندان نوجوان خود بدهند كه به آن          مهارت

، اينترنت و موسـيقي     هاي ويديويي   هاي موجود در تلويزيون، فيلم      پيام
سـاالن را    هاي خـاص بـزرگ      برنامه. اي نقادانه تحليل كنند     را به شيوه  

هاي والديني موجود مانند انجمن ملي اوليـا          توان از طريق سازمان     مي
هاي مراقبت از كودك ماننـد امتيـاز برتـر بـه انجـام               ومربيان يا طرح  

 . رساند
يري از مـواد    اي و پيشـگ     رويكرد خاص والدين به آموزش رسـانه      

 :سه هدف عمده دارد
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 انگيزه دادن به والدين براي كنترل نزديكتر ميزان اسـتفاده            )1 
 فرزند آن ها از رسانه ها

هـاي مربـوط بـه         كمك به والـدين بـراي اسـتفاده از بحـث            )2 
 ها براي پيشبرد الگوهاي سالم ارتباط ي رسانهامحتو

تصــوير كمــك بــه محافظــت از كودكــان در مقابــل اثــرات  ) 3
 .هاي مشكل دار رسانه ها در مورد استفاده از مواد سازي

 اساس كنترل به عنـوان يـك مهـارت والـديني از برنامـه ملـي                
 : مبارزه رسانه اي با مواد مخدر براي جوانان اقتباس گرديده است

استفاده از پيام هاي رسانه اي ضد مواد مخدر به عنوان كاتـاليزوري            -
  .براي بحث و تقويت پيام

  .دخيل بودن در كنترل فعال فعاليت هاي نوجوان -
 

 استدالل 
توانـد چنـدين    اي براي والدين مـي    اين نوع برنامه آموزش رسانه    

گروه سني و مراحل رشدي مختلف را در بر گيرد؛ ولي بايد به صورت              
كيد آن بر اهميـت  اهايي به سن دو سال شروع شود و ت      زودرس با بچه  

هاي مدرسـه     اي كودكان طي سال      هاي رسانه  دخيل ماندن در انتخاب   
 اطالعات جديدي را    ,فرهنگستان آمريكايي طب اطفال   . ابتدايي باشد   

آوري كرد و دريافت كه يك كودك يا          اي نيلسن جمع    از تحقيق رسانه  
 سـه سـاعت تلويزيـون در روز تماشـا           انوجوان به طور متوسط تقريبـ     

لـدين بـا كودكـان كـه        اين باعث محدوديت زمان ارتبـاط وا      . كند    مي
 . شود  مي,ها باشد تواند شامل مباحثاتي در مورد رسانه مي
 

 ارزيابي نيازها 
هـاي    اند نگران نفوذ رسـانه      در عين حال كه والدين اظهار داشته      

عمومي بر كودكانشان هستند، شواهد نشان دهنده تناقض فـراوان در           



 

 

 به عنوان مثـال،     .هاست  مورد كنترل والدين بر ميزان استفاده از رسانه       
هاي خاصـي بـراي ميـزان اسـتفاده از            كنند محدوديت   والدين ادعا مي  

ها به احتمال كمتري از داليل        كنند ولي فرزندان آن     ها وضع مي    رسانه
هـاي حيـاتي تماشـا        موفقيت برنامه مهـارت   . اين مقررات اطالع دارند   

 كردن براي اجتماع و خـانواده انجمـن ملـي تلويزيـون كـابلي كـه بـا                 
دهـد كـه    هماهنگي انجمي ملي اوليا و مربيان انجـام شـد نشـان مـي           

هـاي    والدين آمادگي راهنمايي شدن در مورد چگونگي انتقال مهـارت         
هـاي    كودكان به سال  وقتي  .  اي به فرزندان خود را دارند       آموزش رسانه 

هاي والدين به نحو چشمگيري افزايش        نگراني,اوان نوجواني مي رسند   
هاي مورد مطالعه كه      طبق يك بررسي جديد روي گروه     . كند    پيدا مي 

اي ضد مواد مخـدر بـراي جوانـان بـه             توسط برنامه ملي مبارزه رسانه    
هـاي    ساله نگراني  11 – 14 والدين كودكان سنين     , است  انجام رسيده 
 : زير را داشتند
 . بينند عدم كنترل آنچه كه فرزندانشان در تلويزيون مي -
 ها  خشونت در رسانه -
تصاويري از زندگي نوجوانان كه با نظرات اكثـر والـدين            -

 . ها ثير بالقوه اين تصاوير بر فرزندان آنادر تناقض بوده و ت
دسترسي به اطالعات سانسور نشده و به صـورت بـالقوه            -

برخـي  . خصـوص اينترنـت   ه  ها ب   نامناسب موجود در رسانه   
ها قادر به فـرآوري       ان آن والدين مطمئن نيستند آيا فرزند    

هايي كه والدين براي انتقال     اين موارد در عين حفظ ارزش     
 . اند هستند يا خير آن به فرزندان زحمت كشيده

ــين ارزش - ــاوت ب ــورد ت تف ــد در رســانهاهــاي م ــا و  كي ه
 هاي خانواده  ارزش

 مـادي  يرشد مصرف زدگي و تمركز غيـر سـالم بـر اشـيا         
هـاي ويـديويي و     مـراه و بـازي    هاي ه   ، تلفن   ها مانند لباس 

ــل    ــراي تســليم شــدن در مقاب ــدين ب ــان وال فشــار در مي
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هـا   هاي كودكـان بـراي پيشـگيري از ايـن كـه آن       خواست
 . احساس طرد شدگي كنند 

هـا را مـورد       توانـد ايـن نگرانـي       ثر آموزش والدين مـي    ويك برنامه م     
داره كاوش قراردهد و به تحويل راهبردهاي عملي بـه والـدين بـراي ا             

 . هاي بزرگ شدن در عصر اطالعات كمك كند بهتر پيچيدگي
 

 : مخاطبين هدف
 يعنـي نسـلي       سـاله،  11 تا   6كانون اصلي توجه والدين كودكان      

 كنـد   ساالن را تماشا مـي     هاي بزرگ   است كه درصد بيشتري از برنامه     
 . با اطالع رساني در مورد نيازهاي كودكان بزرگتر و كوچكترهمراه 

 
 : بوط به رشدنكات مر

شـود بايـد بـه درك ادراكـات           ه مـي  ياطالعاتي كه به والدين ارا    
ها كه ناشـي از سـطح رشـد           متفاوت كودكان و تفاسير محتواي رسانه     

هـا    كودكان به همان شيوه بزرگترهـا بـا رسـانه         .ست كمك كند  اها    آن
هـاي    در مراحل مختلف رشـد، كودكـان پيـام        . كنند  ارتباط برقرار نمي  

 : مثال. بينند ومي فهمند  متفاوتي ميهاي   به گونهاي را رسانه
كودكان پيش دبستاني هميشه بين شخصيت هاي تخيلـي          -

 . ل مي شونديو افراد واقعي تمايز قا
 رفتارهـايي را    , سالگي به احتمال بيشتر    11كودكان تا سن     -

 .  تقليد مي كنند ,كه همراه با پاداش اجتماعي هستند
ــنج    - ــا پ ــا ت ــان نوپ ــخيص   كودك ــه تش ــروع ب ــالگي ش س

ــد مــي  شخصــيت كننــد ولــي از نظــر درك  هــاي خــوب و ب
خصوصيات پيچيده مانند شخصيت پست و خصوصـياتي كـه        

 . اين گونه نقايص را جبران كنند مشكل دارند 



 

 

كودكان خردسال قادر به تمايز بين يك برنامه تلويزيوني و           -
 . آگهي تبليغاتي نيستند 

كن است متوجه رابطه بـين      كودكان شش تا هفت ساله مم      -
 . عملي در شروع برنامه و نتيجه آن در انتهاي برنامه نشوند 

 سـاله   11به دليل تجربه محدود زندگي، كودكان شش تـا           -
 انعكاسـي   ,بينند  ها مي   ها در رسانه    اغلب معتقدند كه آنچه آن    

توانند نقش  هاي تلويزيون مي   شخصيت. از زندگي واقعي است   
كـودك  يك اگر قهرمان مورد عالقه     . اشند را داشته ب   قسرمش

از موادمخدر استفاده كند، كودك ممكن است فكر كنـد كـه            
 . اين كار قابل قبول است

ها احتـرام مـي گذارنـد از          هايي كه كودكان به آن      شخصيت -
جمله كساني كه ممكن است از موادمخدر استفاده كننـد يـا            

ر مشروب بخورند ممكن اسـت برتصـميم گيـري كودكـان د           
 . ثير بگذارندامورد سبك زندگي ت

 
 هازمينه 

هاي فراگير آموزش والـدين بـه اشـكال فـراوان از جملـه                برنامه
ـ  هاي چهره به چهره مبتنـي       برنامه هـاي عمـومي،      اعـالن ر اجتمـاع،    ب

هـا والـدين اسـت و         قراردادن مطالبي بر روي اينترنـت كـه هـدف آن          
ه مراقبت از فرزنـدان     هاي مربوط ب    استفاده از نصايح سودمند در مجله     

  و زنان و نيز گفتگوهاي بعد از ظهر تلويزيـوني و راديـويي قابـل اجـرا                 
 . هستند
 
 ها  توصيه

اهميـت   مواد آموزشي والدين بايد نياز به احترام بـه كودكـان و           
و اسـت  تصميم گيـري هـايي را كـه بـه نفـع تمـام اعضـاي خـانواده                

هـا و نـه       بـه عنـوان فرصـت     ها    برداري از ساعات استفاده از رسانه       بهره
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برنامه آمـوزش   . موانعي براي ارتباط خانوادگي را به رسميت بشناسند       
در  والدين تا حدودي مي تواند در شكل گيري مجدد انتظارات والدين          

وليت در رابطه با عـادات  اسـتفاده كـودك از            ومورد سطح مناسب مس   
ق هـاي مناسـب سـن بايـد مشـو           فعاليـت . ها كمك كننده باشد     رسانه

هاي خـود را   هايي براي والدين باشند تا ارزش      يادگيري، رشد و فرصت   
 . با فرزندانشان به اشتراك بگذارند

  :سالگي   2 - 5سنين 
و آگهـي هـاي     تفاوت هاي بـين نمـايش هـاي تلويزيـوني            •

  .توضيح دهيد, پخش مي شوندتجاري را كه از تلويزيون 
ي برخـ : مفهوم اساسي مخـاطبين هـدف را معرفـي كنيـد           •
 . ها براي بزرگترها و برخي ديگر مخصوص كودكان است نمايش
تماشاي تلويزيون را به يك ساعت در روز يا كمتر محـدود             •
 . كنيد

هاي ويديويي براي سرگرمي كودكان استفاده كنيد         از فيلم  •
 . ها نه راحتي بزرگتر

اي را كه از نظـر شـما        هاي رسانه   پاسخ عاطفي خود به پيام     •
پاسـخ  .  نشـان دهيـد    ,خره يا جالب توجه هسـتند     ناراحت كننده، مس  

 . ها براي فرزندانتان آموزنده خواهد بود شما به اين پيام
االتي براي كمك به فرزندان جهت تمايز بين واقعيت و          وس •

آيا واقعاً ممكن است چنين اتفـاقي بيافتـد؟ اگـر ايـن             : تخيل بپرسيد 
 اتفاق براي تو مي افتاد باز هم بامزه بود؟ 

 :  سالگي  6 - 8سنين 
والدين و فرزندان با هم نمايش را نگـاه         : با هم تماشا كنيد      •

خواهنـد توضـيح دهنـد چـه          كنند و سپس والدين از فرزندان مي        مي
اتفاقي دارد مي افتد تا ميزان درك كودك از محتواي پيام را ارزيـابي         

 . كنند 



 

 

هايي با كمك خود      از والدين بخواهيد مقررات و محدوديت      •
 بـازي   هـا شـامل        در مورد زمان و محتواي استفاده از رسانه        فرزندان

 . هاي ويديويي، تلويزيون، نوارهاي ويديويي و اينترنت وضع كنند 
ا يك ابـزار برنامـه ريـزي ديگـر      ياز يك راهنماي تلويزيون      •

ها جهت حمايت از مفهـوم تماشـاي         براي انتخاب پيشا پيش نمايش    
 . انتخابي استفاده كنيد 

هـاي    هاي بد را بـراي معرفـي كليشـه          خوب و آدم  هاي    آدم •
 . اي بررسي كنيد  رسانه
شود يك آگهي توجه بر انگيز باشد         در مورد آنچه باعث مي     •

،   ، هنـر پيشـه      ، شخصـيت    هايي ماننـد سـرعت      د و واژه  يبه بحث بپرداز  
 شـوخي و تعليـق را كـه باعـث درك             ،  ، تكـرار    ، اشـعار تبليغـاتي      شعار
 . اي مي شود به كودك بياموزيد  ختارهاي رسانهها به عنوان سا آگهي

اختالف بين داروهاي طبي و ساير انواع مواد را هنگام مشـاهده            
 . هاي مربوط به داروهاي طبي توضيح دهيد  آگهي

مخدر پرداختـه   ها با آب و تاب به مواد     هايي را كه در آن      موقعيت
حـل   يـا  كليمشـ اگر براي اجتناب از   . كيد قرار دهيد  ا مورد ت  ,شوند  مي

 پاسـخ هيجـاني خـود را        ,مشكلي از مواد مخدر يا الكل اسـتفاده شـد         
هايي را كه آن شخصيت مي توانست از طريـق            نمايش داده و ساير راه    

 .  خاطر نشان كنيد,ها پاسخ دهد آن
 : سالگي  9 - 12سنين 
والدين و فرزندان يك نمـايش را بـا هـم           : باهم تماشا كنيد   •

هـا و     توضـيح بيشـتري در مـورد شخصـيت        كننـد و فرزنـد        تماشا مي 
 پنـداري عـاطفي     ذات مدهد تا شما درك بهتري از هـ         ها مي   موقعيت

: والدين مـي پرسـند      . هاي نمايش به دست آوريد      كودك با شخصيت  
 آيد و چرا ؟  تو از كدام شخصيت بيشتر خوشت مي

اي   كودكان فهرست توافق شـده    : ها را توجيه كنيد       انتخاب •
تواند يك نمـايش جديـد را         كودك مي . كنند  تماشا مي ها را     از نمايش 
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است در صورتي كه داليل خوبي بـراي انتخـاب            كه خود انتخاب كرده   
 تماشـا   ,ييد قـرار گرفتـه باشـد      اآن داشته و توسط والدين نيز مورد ت       

 . كند
هـايي بـا كمـك        از والدين بخواهيد مقـررات و محـدوديت        •

رات بعـد از مـذاكره بـين         و تغييـر مقـر     هااستثنا: ندنفرزندان وضع ك  
اعمال مقررات براي برقراري عواقب    . كودك و والدين تعيين مي شوند     

 . تخلف از مقررات ضروري است
ه شـده در    يـ  تصـوير ارا   ,در محيط زندگي روزمـره كـودك       •

به عنوان مثال ايـن كـه چگونـه         . رسانه ها را با واقعيت مقايسه كنيد      
و برادرهـا و والـدين بـه        هاي پيش آمده بين جوانان، خـواهر          موقعيت

ه شده است با موقعيت     ياي كه در يك نمايش كمدي موقعيت ارا         گونه
 ها مقايسه و مقابله مي شود؟  خود آن
اي را كـه نشـان        واكنش هيجاني خود به پيام هـاي رسـانه         •

هـاي    دهنده تغيير حاالت هوشياري از طريـق حركـت سـريع، افكـت            
فرزنـد  .  مشاركت بگذاريد  هاي ويژه تصويري هستند به      صوتي يا جلوه  

 مـي   ها از چه چيز خوشش و از چه چيز بدش           شما در مورد اين جلوه    
  ؟آيد

ها و عواقـب      هرگونه اشاره به اعتياد به مواد مخدر در رسانه         •
از كودكـان   . استفاده از مواد توسط يك شخصيت را به بحث بگذاريـد          

ر روابط  بخواهيد تشخيص دهند كه استفاده از مواد چگونه مي تواند ب          
 . ثير بگذاردال مالي تيو مسا
 سالگي   13 – 18سنين 
از والدين و فرزندان بخواهيد يك برنامـه        : باهم تماشا كنيد   •

را با هم ببينند و كودك توضيح دهد چـرا دوسـتان او از ايـن برنامـه          
 چه چيزي باعث شده است ايـن         :پرسند    والدين مي . آيد  خوششان مي 

 شته باشد ؟ برنامه اين قدر طرفدار دا



 

 

هايي در مـورد      بحث  :موضوع بحث هنگام تماشاي مشترك       •
طرح داستان و شخصيت بايد بـه تجسـس در مـورد ميـزان واقعيـت                

چه چيز باعث مي شـود رفتـار يـك          . موضوع مطرح شده ادامه دهند      
 شخصيت واقع بينانه يا غير واقع بينانه به نظر برسد ؟ 

وع انعكـاس   هـا شـر     كاري كنيد كـه بحـث در مـورد فـيلم           •
به عنوان مثال، استفاده از مـواد چـه         . رويكردي در جهت آينده باشد    

  ثيري بر آينده يك شخصيت دارد ؟ات
ــررات و     • ــاط، مقـ ــد ارتبـ ــي از فرآينـ ــوان بخشـ ــه عنـ بـ

هـاي خـانوادگي      كيد آن ها بر ارزش    اهايي وضع كنيد كه ت      محدوديت
اي هـ   هـايي هسـتند كـه بـه ارزش          ها حـاوي پيـام      برخي رسانه . باشد

بحـث در   . كنند و نبايد وارد محيط خـانواده شـوند          خانواده تجاوز مي  
هـاي جنسـي مسـتهجن، گفتـار كينـه جويانـه،              مورد نمايش صـحنه   

هـا    فحاشي، خشونت و استفاده از موادمخدر بايد به كنكاش در تفاوت          
 .  هاي اعضاي خانواده بپردازد هاي بين عقايد و ارزش و مشابهت
كننـد و     ها استفاده مـي     ردم از رسانه  در اين مورد كه چرا م      •

ها، از    ها و ارضائات متفاوت حاصل از كاربرد رسانه         نيز در رابطه با لذت    
موسيقي پخش شده از راديوي اتومبيل گرفته تا جستجو در اينترنت           

 . هاي بعد از ظهر تلويزيون، به بحث بپردازيد  تا سريال
 هايي بـراي يـك بحـث خـانوادگي در مـورد نقـش               فرصت •
هـا بـر     نفـوذ رسـانه  ,نوجوانان: بپرسيد. ها در جامعه ايجاد كنيد      رسانه

 تر را چگونه مي بينند ؟  كودكان خردسال
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 رويكرد فرضي شماره دو
 هاي ايماني اي و پيشگيري از اعتياد در چهارچوب آموزش رسانه

 تعريف 
اي به پيشگيري از اعتياد به رهبران ايماني امكـان          رويكرد رسانه 

هاي مثبت را در      هاي ضد مواد مخدر و ساير ارزش        داد تا ارزش  خواهد  
. پذير به جوانـان منتقـل كننـد         يك محيط آموزشي حمايتي و انعطاف     

ي غير مذهبي ولي مبتنـي بـر ايمـان داشـته            امواد آموزشي كه محتو   
هاي مذهبي ماننـد كليسـاها،        اي از محيط    توانند با محدوده     مي ,باشند

در عين حـال كـه   .  انطباق داده شوند,سساتومساجد، معابد و ساير م    
 سـال اسـت،     13 تـا    11كانون توجه اين رويكرد كودكان بين سـنين         

سن را مي توان بـراي كودكـان و نوجوانـان       اين  مواد آموزشي مناسب    
 . خردسال تر نيز به وجود آورد

 
 استدالل 

همتــايي بــراي مخاطــب  هــاي ايمــاني از موقعيــت بــي ســازمان
بـا  . عتياد به مواد در بين جوانان برخـوردار هسـتند         قراردادن مشكل ا  

هاي مثبت و يـك چهـارچوب         هاي تحت نظارت، سرمشق     ه فعاليت يارا
ه يـ اخالقي براي زندگي، كشيشان جوان از موقعيت مناسـبي بـراي ارا           

هـا بـراي رد كـردن         راهنمايي روحاني به نوجوانان و ابزارهايي كـه آن        
بـه عـالوه، والـدين و سـاير         . تند برخـوردار هسـ    ,موادمخدر نياز دارند  

هاي خـود و      ت انتقال ارزش   براي كمك جه    اسال مكرر  مراقبين بزرگ 
 . جوانان بر اجتماعات ايماني تكيه مي كنندداشتن ه گايمن ن

كيـد ايـن برنامـه      ااي بـه دليـل ت       عالوه بر ايـن، آمـوزش رسـانه       
. هاي ايماني است    ها نوعي مداخله مناسب براي محيط       برآموزش ارزش 

هـايي را كـه در        گيرنـد ارزش    اي يـاد مـي      جوانان داراي دانـش رسـانه     
هـا    ي آن ياي نهفته است بخوانند و نقطه نظرات زير بنا          هاي رسانه   پيام



 

 

اي نـوعي چهـارچوب سـاختاري فـراهم           آموزش رسانه . را كشف كنند  
پردازنـد   كند كه در آن رهبران ايماني به ايجاد تفكر انعكاسـي مـي     مي

     وانـد پيـام هـاي ضـد اعتيـاد را عـالوه بـر يـك سـري                   كه مي ت   ديگر
، پيشـگيري از خشـونت،     بـا ماديـت   مقابلـه   ماننـد   ( ديگري يارزش ها 

 ,را كه منعكس كننده عقايدايماني خاص آن هاست       )وليت جنسي ومس
 . حمايت كنند
هاي ايماني مزايايي دارند كه باعث مي شود براي تعلـيم    سازمان
يري از اعتياد به مواد مناسـبت داشـته         اي مختص پيشگ    آموزش رسانه 

 : اين مزايا عبارتند از. باشند
اي نوعي ابزار خنثـي اسـت     آموزش رسانه:انطباق پذيري  ●

هاي خاص خـود را       تواند ارزش   كه بر اساس آن هر ايماني مي      
هـا    تحميل كند و چهارچوبي انطباق پذير براي آموزش ارزش        

 . در اختيار رهبران جوانان قراردهد
قوميت و شـرايط     ايمان جنسيت، نژاد،:وسعت دسترسي  ●

ايمان به عنوان راه بخصوص     . شناسد   اقتصادي نمي  -اجتماعي
بـراي  هاي پيشگيري از اعتياد به مواد  ه پيام يمناسبي براي ارا  

ــراد  مخــاطبين اقليــت شــامل ســياه پوســتان امريكــايي و اف
 . اسپانيولي تبار است

ني بهتر از هميشـه بـه آمـوزش    كودكان معموال زما:ارشاد  ●
دهند كه ايـن آمـوزش توسـط آموزگـاران            اي پاسخ مي    رسانه

رهبران ايمـاني  . هاي رسمي ه شود و نه شخصيت  يخردمند ارا 
انـد چـون عـالوه        جوانان اغلب براي ايفاي اين نقش مناسـب       

برآموزش دهنده به عنوان مشاورين روحـاني نيـز عمـل مـي             
 . كنند
 محــيط ,هــاي ايمــاني ازمان ســ:دانــش آمــوز محــوري  ●

اي   دهند كه باعث تقويت آمـوزش رسـانه         ه مي يغيررسمي  ارا  
اي را بـه شـيوه        رهبران جوان قادرند آموزش رسانه    . مي شود 
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آمـوزش   آموز محور به بحـث گذاشـته و         اي همكارانه و دانش   
 . دهند

 
 ارزيابي نيازها 

 ,)CASC(براساس اطالعات مركز ملي اعتياد و استفاده از مواد        
 26نوجواناني كه ماهي چهار بار در مراسم مذهبي شركت مـي كننـد                

درصد كمتر از نوجواناني كه در اين مراسم شركت نمي كنند احتمال            
به عالوه، اين گونه نوجوانان به احتمال كمتر از         . دارد ماريجوانا بكشند  

نوجواناني كـه كمتـر از مـاهي يـك بـار در مراسـم مـذهبي شـركت                   
اير مــواد اســتفاده مــي كننــد، فروشــندگان مــواد را  از ســ,كننــد مــي
نوشـند    كشند، مشروب مي    شناسند يا دوستاني دارند كه سيگار مي        مي

 . كنند  يا از مواد مخدر استفاده مي
ولي عليـرغم نقـش مثبتـي كـه اجتماعـات ايمـاني در زنـدگي                

 مـذهبي ممكـن اسـت       هـاي  ايهم   برخي گرد  ,جوانان بازي مي كنند   
بيشـتر  . راي مقابله با اعتياد به موادمخدر داشته باشند       ثير بيشتري ب  ات
سسات ايماني داراي كشيشان مخصوص جوانـان هسـتند و برخـي            وم

 داراي برنامه هاي درمان اعتياد مي باشند؛ ولي تعداد اندكي از آنها به            
      اي فعاليت هاي پيشـگيري از اعتيـاد بـه مـواد توجـه قابـل مالحظـه        

 بـه   1998سسه شـهري در سـال       وتوسط م يك مطالعه كه    . مي كنند 
مـذهبي بررسـي     ياي گردهمـ  1236انجام رسيد نشان داد كه از بـين         

 . شده تنها دو درصد داراي برنامه هايي در مورد استفاده از مواد بودند
 ساله اي كه در نوعي      13 تا   11 كودكان سنين    :مخاطبين هدف 

زشـي بايـد    مـواد آمو  . برنامه آموزش مذهبي جوانان شركت مي كنند        
ساالن به عنوان دروازه باناني كه در مورد محتويات برنامه           براي بزرگ 

 .  جذابيت داشته باشد ,تصميم مي گيرند
 



 

 

 نكات مربوط به رشد 
هاي آموزشي    اي مي تواند موقعيت برنامه      كيد بر آموزش رسانه   ات

 . ها در نظر جوانان ارتقا دهد مذهبي را با جذابيت بخشيدن به آن
خالق به خـوبي بـا ايـن گـروه سـني        ااي بيان و اجراي     ه  فرصت
هاي عمومي ضد اعتياد خـاص        نتوانند اعال   كودكان مي : مناسبت دارد 

هـاي ويـديويي و       خود را با استفاده از كاغذ پوستر و ماژيك يا دوربين          
آن ها مي توانند با     .  طراحي و خلق كنند    ,تجهيزات مربوط به ويرايش   

عضاي خانواده يا نمايش عمومي آن تشخص       نشان دادن اين موارد به ا     
 . شود  مثبتي به دست آورند كه باعث افزايش عزت نفس آن ها مي

 
 هازمينه 

مواد برنامه بايد شامل محتوياتي باشد كه براي رهبـران ايمـاني            
اين مواد  . هاي مختلف قابل استفاده باشد      جوانان با تجربيات و آموزش    

اي انعطاف پذير  ن آن ها را به شيوه تواه  بايد طوري طراحي شوند كه ب     
هاي   هاي مختلف شامل برنامه هاي بعد از مدرسه، كالس          درچهارچوب

هاي جوانان    ها وساير فعاليت    اوقات فراغت، اردوگاه    روز تعطيل مدرسه،    
هـاي    ي اين برنامه را مي توان در برنامـه        امحتو. مورد استفاده قرار داد   

 مربـوط بـه     نشـريات ها و ساير    آموزش مذهبي، مراسم وعظ خبرنامه      
 . ل ايماني ادغام كرديمسا

 
 توصيه ها 

شوند تا دوره آموزشـي غيـر مـذهبي           رهبران ايماني تشويق مي   
ها   اي تعديل كنند كه منعكس كننده عقايد مذهبي آن          خود را به گونه   

اي   هاي آموزشي پايه رسانه     محدوده وسيعي از فعاليت   ,اين برنامه . باشد
صري تحريك كننـده بـوده و در صـورت امكـان شـامل              را كه از نظر ب    

هـاي   كيـد پيـام   ات .استفاده از فنـاوري خواهـد بـود شـامل مـي شـود             
پيشگيري از اعتياد به مواد مخدر بر ايده مراقبت از بدن، مستقل فكر             
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 احتـرام بـه خـود و اجتنـاب از            كردن، استفاده معتدالنه از رسانه هـا،      
 . صدمه زدن به خود و ديگران است

هاي معنـي داري بـراي        هاي توصيه شده زير مي توانند فرصت        فعاليت
هاي زندگي معاصر فراهم آورنـد و بـراي آمـوزش        بحث در مورد ارزش   

   :ها عبارتند از هايي از آن مثال. مذهبي مناسب خواهند بود
هـاي خاصـي از برنامـه هـاي تلويزيـون،       از كودكان بخواهيد بريده ●

هـا و     ا اينترنـت را تحليـل كـرده و ارزش         هـا يـ     اشعار موسـيقي، فـيلم    
وليت جنسـي، ماديـات،   وها را در رابطه بـا مسـ   هاي مكنون در آن    پيام

چگونــه ارزش هــاي . ارتباطــات اجتمــاعي و خشــونت تحليــل كننــد
هاي ايماني شما مقايسه و مقابله مي شـوند؟ چگونـه             ها با ارزش    رسانه
هـا مقايسـه      سـانه ه شده در ر   يهاي ارا   هاي شخصي شما با ارزش      ارزش
 شوند ؟  مي
هـاي   هـاو سـايت   فـيلم  هاي تلويزيون، ، برنامه ها خبري رسانه پوشش ●

مبــاني ايمــان مــذهبي، . ارزيــابي كنيــدنظــر مــذهبي از اينترنتــي را 
شوند؟ ايـن     ها منعكس مي    هاي انجيل و غيره چگونه در رسانه        داستان

 قايسه هستند؟ تصاوير چگونه با آنچه كودكان تجربه كرده اند قابل م
. اعتياد به مواد را در چهارچوب ارزش ها مورد بحـث قـرار دهيـد    ● 

عقايد و ارزش هاي كودكان را بـا ارزش هـاي مكنـون در پيـام هـاي                  
در . مشوق اعتياد در موسيقي پاپ و رپ معاصر مقايسه و مقابله كنيد           

( ه تصوير مثبتـي از مـواد مخـدر          ياين مورد بحث كنيد كه چگونه ارا      
در انواع مختلف رسانه هـاي عمـومي اتفـاق          ) ل الكل و دخانيات     شام

بحث كنيد كه چرا اكثر پيام هـاي مشـوق اسـتفاده از مـواد               . مي افتد 
 . مخدر در موسيقي عامه پسند يافت مي شوند

به كودك . اي كنيد  والدين را تشويق به مشاركت در آموزش رسانه ●
ـ           ه اتفـاق يـك برنامـه       و والدين يك تكليف منزل مشترك بدهيد تـا ب



 

 

هاي نمايش چگونـه      رفتار شخصيت . تلويزيوني را تماشا و تحليل كنند     
 آل هاي ايماني شما قابل مقايسه و مقابله اند ؟  با ايده

برخـي مـردم   .  در فرهنـگ عامـه بحـث كنيـد    ,در مورد نقش مشاهير 
در ايـن   .  ايزدان و ايـزد بـانوان معاصـر هسـتند          ,گويند كه مشاهير    مي

هـا را پرسـتش مـي كننـد؟ ايـن             هـايي آن    م به چه شـيوه    صورت مرد 
 چـه   ,كشـاند   اي كه مردم را بـه سـوي مشـاهير مـي             پرستش با جاذبه  

  تفاوتي دارد ؟
اي توليد  هاي رسانه گويي شخصي به عنوان اساس پروژه از داستان  ●

جوانــان را وادار كنيــد . آمــوزان اســتفاده كنيــد شــده توســط دانــش
زرگ شدن خود به صورت ويديويي توليد و در         هايي در مورد ب     داستان

ل مربوط به نوجواني مانند چالش ها و ارزش هاي آن بحث        يمورد مسا 
 . كنند
از جوانان بخواهيـد پيـام هـاي عمـومي يـا كاريكاتورهـايي بـا          ●    

مضامين ضد اعتياد را كه مبتنـي بـر ارزش هـاي ايمـاني آن هاسـت                 
 . توليد كنند
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 هرويكرد فرضي شماره س

 ارزيابي سايت ها ي اينترنت
 

 تعريف 
هاي اينترنتي طرفدار موادمخدر،      تعداد سايت  ,هاي اخير   در سال 

هـاي فرهنـگ موادمخـدر را تشـويق           تعداد اتاق هاي چتي كـه لـذت       
هايي براي دستيابي به اطالعـات        هايي كه حاوي لينك     كنند و پيام    مي

 به افزايش بـوده     مربوط به موادمخدر از منابع موثق متعدد هستند رو        
هـاي تعـاملي از      هـاي داخـل كـالس و فعاليـت          از طريق فعاليت  . است

 مـي تواننـد طريقـه       12 تا   9هاي     دانش آموزان كالس    طريق اينترنت، 
  هيارزيابي ميزان اعتبارسايت هاي اينترنتي را كه اطالعات متناقض ارا         

ترنـت  ليت بيشتري در زمينه اسـتفاده از اين       وو فراگرفته ومس  ,دهند  مي
  :هاي تالش سايت. به عهده بگيرند

http://WWW.Freevibe.com 
http://WWW.TheAntiDrug.com 

اي عليه موادمخدر براي جوانـان        متعلق به برنامه ملي مبارزه رسانه     كه  
هـاي طرفـدار موادمخـدر         نوجوانان را به تحليل نقادانه سايت      ,هستند

هـاي اينترنـت را       يتتواننـد تحليـل سـا       ها مي   معلم. است  تشويق كرده 
ه دهنـد تـا توانـايي دانـش آمـوزان بـراي             يهمراه آموزش بهداشت ارا   

 . ارزيابي اطالعات و عقايد در مورد استفاده از مواد مخدر تقويت شود 
 

 استدالل 
اي نامنظم و كنترل نشده اطالعاتي        تواند به شيوه    در اصل هر كس مي    

براي نوجواني كه بـدون     بنابراين، ميزان خطر    . روي اينترنت قرار دهد   
 مشغول جستجو در اينترنت است و ممكن است به اطالعـات            ,هدايت

ي   هـا   ارزيـابي كـه از سـايت       . بسـيار باالسـت    ,بالقوه مضر برخورد كند   



 

 

مربوط به موادمخدر به عمل آمد نشان داد كه هزاران سايت اينترنتي            
يـزان  بـه م  . دهنـد   وجود دارند كه استفاده از موادمخدر را اشـاعه مـي          

 را از طريق اينترنت      )غير قانوني   (تواند مواد مخدر       فرد مي   محدودتري،
هـايي اسـت كـه        تـر پيـام     احتماال از آن هم خطرناك    . خريداري نمايد 

شماري   منابع بي .  شوند  ه مي يمخدر ارا   ي مربوط به مواد     ها  توسط سايت 
  .د يـا را به عنوان سـر گرمـي، مـ    ) غير قانوني   ( مخدر      استفاده از مواد  

 . تبليغ مي كنندايمني 
هـاي    هر چند استفاده از اينترنـت بـه عنـوان بخشـي از رسـانه              

خانگي در بين نوجوانان به شدت فزوني يافتـه اسـت ولـي تحقيقـات               
توان به نوجوانان كمـك كـرد          اندكي در اين مورد كه چگونه مي       انسبت

جـود در   هاي مو   ي پيام ابه متفكراني منتقد در رابطه با كيفيت و محتو        
 .  وجود دارد,اينترنت تبديل شوند

 
 ارزيابي نيازها 

د كه بخصـوص در معـرض خطـر         نگروهي از نوجوانان وجود دار    
اينها افرادي  . هستند كه اصطالحا جستجوگران لذت ناميده مي شوند       

و ماجراجويانه   هايي هستند كه نو     هستندكه به دنبال هيجان و فعاليت     
كه اولين استفاده كننده باشند اين گـروه        به دليل تمايل به اين      . باشد

هايي هستند كه بيشترين نگراني در مـورد اسـتفاده            از نوجوانان همان  
 . ها وجود دارد  از مواد مخدر در سن پايين در مورد آن

هايي كـه در اينترنـت وجـود دارد نـه             ترين چالش  يكي ازبزرگ 
حمايـت از   مخدر بلكه     هاي طرفدارمواد    تكثير اطالعات در سايت    صرف

هايي مانند    پيام. كنند  مصرف اين مواد توسط كساني است كه چت مي        
ايـن همـان نـوع      .مورد زير در همه جـاي اينترنـت يافـت مـي شـوند             

اطالعاتي است كه ممكن است يك نوجوان طالب لذت بـه دنبـال آن              
 HYPERLINK اين توضيحات كه مربوط به سايت مشهور . باشد
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http://WWW.Chkclick.com    مخصوص دختـران نوجـوان  و 
  : استفاده از مواد مخدر را طبيعي جلوه مي دهد,است

هاي شبانه ساعت بهترين جا بـراي رفـتن هسـتند چـون               پارتي
 موسيقي عاليه و از همه بهتر ايـن     ،  هميشه تعداد زيادي آدم اونجاست    

 . ي استفاده مي كنندسكه همه از اكستا
گ مــواد مخــدر در  در مــورد فرهنــONDCPيــك مطالعــه توســط 

 : اينترنت نتايج زير را به دست داد
بـي         مـد و يـك فعاليـت     استفاده از مواد به عنوان سـرگرمي،   ●

 . شود  ميمعرفيخطر در اينترنت 
 )lycaeum( سايت هاي برجسته اي مانند ليكائوم

  http://www.lycaeum.comــال  )  (Hyperlink و هايپررئ
http://www.hyperreal  هترين موتورهـاي جسـتجو در مـورد    ب
 . كليد واژه مواد مخدر هستند

 امكـان دسترسـي بـه هـزاران     ,هاي اينترنتي مرتبط به هـم  سايت  ●
ل جـانبي را    يي وسـا    هـا   لينك در مورد فرهنگ مـواد مخـدر و سـايت          

 . فراهم مي آورند
رساني در مورد استفاده از مواد مخدر و ساخت آن به سرعت  اطالع  ●

 . رشد استدر حال 
 

 مالحظات 
در بين نوجوانان كم سن و سال نوعي ناسازگاري بـين تصـوري             

كنندگان شكاك دارنـد و عـادات         كه نوجوانان از خود به عنوان مصرف      
نوجوانان اين ايده را كـه آن هـا           يعني،  . واقعي خريد آن ها وجود دارد     

 دوست ندارنـد ولـي در عـين حـال يكـي از              ,هدف فروشنگان هستند  
هرگونـه مداخلـه    . ترين گروه هاي خريدار را تشكيل مي دهنـد         بزرگ



 

 

  آموزش رسانه اي براي اين گروه بايد بر معرفي مفاهيم هدف گيـري،            
 .  متمركز باشد,نشان گذاري و تبليغ

هاي پرخطري مانند جستجو گران لذت نياز به مداخله           زير گروه 
    بـه كـار   اختصاصي دارند كه به صورت عام در مـورد سـاير نوجوانـان              

در اين گونه مداخالت بايد بر تجاري شدن موسيقي و ساير           . نمي رود 
هاي فرهنگي اين گروه سني به        واقعيت  حال كيد و در عين   اها ت   رسانه

   يعني موسـيقي و سـايت هـاي اينترنتـي كـه      ( رسميت شناخته شود    
مـداخالت خـاص    .  )آن ها دوست دارند و متعلق به نسـل آن هاسـت             

  :ها باشد  هايي در مورد اين پرسش      اي بايد شامل بحث    آموزش رسانه 
 از نشـان دادن      چرا كسي بايد اين اطالعات را روي اينترنت قرار دهد؟         

 وچه راهنماهايي نشـان مـي دهنـد كـه      آن به تو چه نفعي مي برند ؟       
  نويسنده اين پيام منبع قابل اعتمادي است؟

 
 مخاطبين هدف 

اي كـه طيفـي از محتويـات         سـاله    18 تـا    14نوجوانان سـنين    
ل يـ اينترنت را بررسي كرده و مي توانند از مهارت هايي براي تمايز قا            

اين مخاطبين هدف هم در     . شدن بين پيام هاي متفاوت منتفع شوند      
مدارس و هم در چهارچوب آموزش بهداشت و فنـاوري كـامپيوتر و از        

 . تندطريق سايت هاي اينترنتي مورد عالقه جوانان قابل دسترس هس
 

 نكات مربوط به رشد 
 نوجوانان شناسه هاي متعددي را از  طي سال هاي دبيرستان ،  ●

متعلق بودن بـه    . ذات پنداري گروهي امتحان مي كنند        طريق هم 
يك گروه ممكن است منجر به فشارهايي براي اتخاذ عقايد و نقطه            
نظرهاي خاص شود كه با ارزش هاي خانواده در تعارض بوده و بـا              

 . هارت هاي استداللي و تحليلي ناسازگاري داشته باشندم
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آيند  الگوهاي استفاده رسانه اي به صورت عادت و عادي در مي  ●
يـا  ور   تحريـك جنسـي،       خصوص براي مقاصد تعامل اجتمـاعي،     ه  ب

 . رپردازي و فرا
 مـي      كنترل خلق به صورت كانون توجه خاص نوجواناني در ●

هاي ويديويي ، تماشاي تلويزيـون       ، بازي آيد كه اغلب از موسيقي      
يا اينترنت براي تغيير مسير، تفسير يا مخفي كـردن احساسـات و             

 . عواطف پيچيده خود استفاده مي كنند
 

 هازمينه 
هاي كالسي براي مداخالت آمـوزش رسـانه اي مربـوط بـه              چهارچوب

هاي مختلـف از جملـه هنرهـاي زبـاني،            اينترنت را مي توان در رشته     
.  يا دوره هاي فناوري ادغام كرد   وزش بهداشت، مطالعات اجتماعي     آمو

هاي اجتماعي پس از سـاعات مدرسـه          ها شامل برنامه    ساير چهارچوب 
شـوند، اردوهـاي تابسـتاني و         هاي جوانان اجـرا مـي       كه توسط سازمان  

 . غيره مي باشند
 

 هاتوصيه 
بي هاي مداخلـه گرايانـه متعـددي بـراي آمـوختن طـرز ارزيـا                فعاليت

اطالعات مربوط به مواد مخدر در اينترنت به مخاطبين نوجوان وجود           
اي اسـت     هاي كنتـرل شـده      مواد درسي شامل فهرستي از سايت     . دارد

هـا را بررسـي كننـد تـا           كه آموزش دهندگان مي توانند پيشاپيش آن      
آموزان در معرض اطالعات ناسالم مربوط به مـواد           مطمئن شوند دانش  
 :  پيام هاي كليدي براي اين مخاطبين عبارتند از .مخدر نخواهند بود

 . چيزي به نام پيام بدون نقطه نظر وجود ندارد  ● 



 

 

برخي اتاق هاي چت حاوي اطالعـات غلـط در مـورد مـواد       ●
مردم ممكن است خواسته يا ناخواسته اطالعـات        . مخدر هستند 

 . فرستنده ها  ب نادرست به اين سايت
هـا را   يل آگاهانه اين كه چه كسي پيامتوانيد با تحل شما مي  ●

مي فرستد و با چه انگيزه اي اين كـار را مـي كنـد تصـميمات                 
 . بهتري اتخاذ كنيد

ه يـ برخي اطالعات در رابطه با مواد مخدر توسط افـرادي ارا   ●
مي شوند كه مي خواهند لوازم استعمال مواد مخدر را فروختـه            

 . يا از اين طريق پول به دست آورند
هاي مثبـت در رابطـه بـا مـواد      برخي افراد به اين دليل پيام  ●

كننـد    فرستند كه مشكالت جدي دارنـد و تـالش مـي            مخدرمي
 . تصميمات نادرست خود را منطقي جلوه دهند 

هاي مثبت در رابطـه بـا مـواد     برخي مردم به اين دليل پيام  ●
فرستند كه مشغول امتحال كردن تصويري هستند كه          مخدر مي 

ظر خودشان مناسب است با اين كه از عواقب منفي استفاده           از ن 
 . دهند  از مواد مخدر آگاهي نداشته يا به آن اهميتي نمي

رسند ولي   جذاب به نظر مياي اينترنتي واقع ها برخي سايت  ●
شما بايد به دقـت     : مي شوند  توسط افرادي بدون تخصص ايجاد    

 يك سـايت اينترنتـي      ها نگاه كنيد تا ببينيد آيا       به محتويات آن  
 . معتبر است يا نه

 قابل قبول به ,ه شده در سايتيآيا نقطه نظر ارا: بحث كنيد  ●
هـايي بـراي افـزايش اعتبـار و           نظر مي رسـد ؟ از چـه تكنيـك         

مقبوليت سايت استفاده مي شود؟ چگونـه متوجـه مـي شـويد              
 اطالعات داده شده دقيق است يا خير؟ 
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   :تواند شامل موارد زير باشند  اختصاصي ميهاي هايي از فعاليت نمونه
لـف سـايت اينترنتـي يـا     وراهبردهايي بـراي شناسـايي م    ●
 . هاي اتاق چت پيدا كنيد پيام
جوانـا را بـا هـم     دو نقطه نظـر متفـاوت در مـورد مـاري      ●

 سايت هـاي مشـوق اسـتفاده از مـاري         .مقايسه و مقابله كنيد   
 ,آن را تقبيح مي كننـد     جوانا و نيزسايت هايي كه استفاده از        

لف چگونه نقطه نظر خود را نشان مـي دهـد ؟            وم. پيدا كنيد 
 لف بوده است ؟ وچه چيز انگيزه ايجاد سايت توسط م

  ماننـد شـايعات،   (يك يا دو حقيقـت يـا پنـدار نادرسـت       ●
) مخدر  داستان هاي ناقص در مورد عواقب بهداشتي يك ماده        

ه دهيد و   يرا ارا ) ر قانوني   غي( در مورد استفاده از مواد مخدر       
از دانش آموزان بپرسيد اين قبيل مـوارد بـا چـه فراوانـي در               

تر است   ه مي شوند ؟ كداميك شايع     يسايت هاي اينترنتي ارا   
 ؟ حقيقت يا پندار نادرست ؟ 

ي از مشاهير و شخصيت هـاي خيـالي را كـه از    ينمونه ها  ●
ب كـار آن هـا      عواق.  پيدا كنيد    ,مواد مخدر استفاده كرده اند    

  چه بود ؟
نوعي بازي مشابه سازي اعتياد توسط نوجوانان بـه وجـود    ●

آوريدكه خطرات و آثار منفي استفاده از موادمخدر بـر تمـام            
 . كيد قرار مي دهداجنبه هاي زندگي آن ها را مورد ت





 

 

 
 
 

 راه پيش رو
 

اي   الي در مورد آينده آموزش رسـانه      وكارشناسان در پاسخ به س    
 پاسخ مي دهند كه موفقيت در اين زمينـه           گيري از اعتياد،  خاص پيش 

  براي   به تالش داردبستگي
  .حمايت از آموزش دهندگان و دست اندر كاران) 1
 .آموزش تصميم گيرندگان )2 
 .ه گذاري در زمينه تحقيقات سرماي )3 
 

 حمايت از دست اندركاران 
دسترسي به  حمايت از دست اندركاران بايد شامل فراهم آوردن         

مواد آموزشي مناسب و نيز آموزش پايدار و فرصت هاي ايجاد رهبري            
 : اهداف خاص در اين مورد عبارتند از. باشد 

) غير قانوني   ( مخدر    هاي درسي خاص مواد      برقراري برنامه   ●
با تمركز بر اينترنت و موسيقي جهـت تكميـل مـواد درسـي              

ت در اختيار آموزش اين گونه موارد را از طريق اينترن     . موجود
  .دهندگان قرار دهيد

دهندگان بهداشتي كه در حال  يك ارزيابي از آموزش  ●     
اي هسـتند     استفاده از مواد آموزشي مربوط به آموزش رسـانه        

به عمل آوريد تا با استفاده از آن اهدافي بـراي مـواد درسـي               
خاص پيشگيري از مـواد مخـدر در نظـر بگيريـد كـه بـراي                

 . دگان بيشترين فايده را داشته باشند آموزش دهن
اي  ترين مواد درسي آمـوزش رسـانه   ثروترين و م شايع  ●    

 مربوط به مواد     در رابطه با الكل را شناسايي كرده و يك جزء         
 . را در ويرايش هاي جديد بگنجانيد ) غيرقانوني ( مخدر 



 

 

مفاهيم آموزش رسانه اي را با مواد درسي پيشگيري از           ●    
 . اعتياد مانند پروژه آلرت و مهارت هاي زندگي ادغام كنيد

هـاي    ناشرين كتـاب  از طريق   اي را     مواد آموزش رسانه   ●     
 .  در منزل فراهم كنيديآموزش

يك دروازه اينترنتي ايجاد كنيد تا به دست اندركاران          ●     
اي بـا   امكان دسترسي آسان به مـواد درسـي آمـوزش رسـانه           

غيـر    (برنامه هاي درسـي خـاص مـواد مخـدر                 كيفيت و   
 . را بدهيد) قانوني 

اي و بودجــه بــراي  منــابع احتمــالي تجهيــزات رســانه ●    
حمايت از برنامه هاي توليد رسـانه اي را در اختيـار آمـوزش         

محل هايي مانند سايت هـاي اينترنتـي        . دهندگان قرار دهيد  
 . اد كنيدرا براي نمايش پروژه هاي رسانه اي جوانان ايج

سسـات آموزشـي در زمينـه    وبا ميزباني مجموعـه اي از م  ●
آموزش رسانه اي منطقه اي بـراي معلـم هـايي كـه از نظـر                

 در ايـن    ن رهبـري  اشـ آكادميك از اعتبار برخوردارند نـوعي       
 . زمينه ايجاد كنيد

 
 گيرندگان  آموزش تصميم

مدارس ، مديران     تصميم گيرندگان كليدي عبارتند از رهبران آموزشي      
لين ايالتي و فدرال كه حمايت و منابعي براي ايجاد افكار و ووو نيز مس  

ايـن  .  رويكردهاي تازه به آموزش پيشگيري از اعتياد فراهم مي كننـد          
ي هم در       ا  كاري و توسعه كاربرد آموزش رسانه       افراد در رشد اين زمينه    

حيـاتي   نقـش  غير سـنتي     اييهاي گردهم   كالس درس و هم در محل     
افكار خاص بـراي ايجـاد حمايـت در ميـان ايـن افـراد               . ا مي كنند  ايف

   :عبارتند از
ييـد مـواد آموزشـي بـراي آمـوزش رسـانه اي توسـط         اجلب ت  ●      
 . ن هاي آموزش و پرورش ايالتي اسازم
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ــت از    ●      ــراي حماي ــانه اي ب ــاي آموزشــي رس ــه ه ــاق برنام     انطب
 . ايالتيرهنمود هاي موجود در مواد درسي آموزشي 

اي به عنوان ابزار    برگزاري سمينارهايي در مورد آموزش رسانه ●    
 .هاي ملي پيشگيري پيشگيري از اعتياد در حاشيه كنفرانس

هاي  همكاري با سازمان هاي فدرال مربوطه در رابطه با فرصت         ●      
 . پيشبرد آموزش رسانه اي

لـت در آمــوزش  اسـتفاده از اجتماعـات خــاص كـه بــراي دخا    ●      
 مانند اجتماعات , آمادگي دارند )غير قانوني(اي خاص موادمخدر     رسانه

 . ايماني و عدالت جوانان
 

  :پيشنهادهايي براي استفاده از يك اجتماع ايماني 
شناسايي معيارهايي براي ادغام رسمي محتواي آمـوزش رسـانه         

 . اي در برنامه هاي آموزشي ايماني 
اد درسـي آمـوزش رسـانه اي بـراي رهبـران            فراهم سازي آموزش مـو    

 . ن هاي ملي ايمانياهاي سازم ساالن در كنفرانس جوانان و بزرگ
هـاي    كتـاب       توزيع مطالبي در مورد آموزش رسانه اي به ناشرين        

 . ايماني 
سسات روحـاني و مـددكاران      والزام مدارس علوم ديني و ساير م      

يـاد بـه مـواد و آمـوزش        جوانان به گنجاندن آموزش پيشـگيري از اعت       
 . رسانه اي در تكليف اجباري 

اعطاي بورس براي فراهم سازي آموزش اضافي جهت مددكاران         
اي و پيشـگيري از اعتيـاد         جوانان و روحانيون در زمينه آموزش رسانه      

 . به مواد 
اي مـذاهب مختلـف در سـالن          برگزاري جلسات ملي يا منطقـه     

هـاي آمـوزش    ورد فرصـت هـا بـراي بحـث در مـ      اجتماعات شـهرداري  
 . اي  رسانه



 

 

 
 پيشنهادهايي براي استفاده از اجتماع عدالت مربوط به جوانان 

 
 كاركنان را در زمينه عـدالت مربـوط بـه جوانـان آمـوزش              •

 دهيد تا از مداخالت آموزش رسانه اي در تعليم جوانان و برنامه هاي             
 . مهارت هاي زندگي استفاده كنند

ل اصالح زندانيان بـراي     ووران مس از گروه هاي شاهد و افس      •
 . ها استفاده كنيد رالتأديبابحث در مورد استفاده از رسانه ها در د

غيـر  (مخـدر  اي و پيشـگيري از مصـرف مـواد       آموزش رسانه  •
هـاي    پـروري، شـامل برنامـه       هاي موفقيت آميز بـاز      را با برنامه  ) قانوني

 . مراقبت بعد از درمان اعتياد ادغام كنيد 
 

 اري روي تحقيقات سرمايه گذ
نياز فراوانـي بـراي تحقيقـات در مـورد نحـوه كـارآيي                ، باالخره

هايي كه در نتيجه      اي و اين كه چگونه مهارت       مداخالت آموزش رسانه  
اي ايجاد مي شوند بـر انتخـاب جوانـان در مـورد مـواد                 آموزش رسانه 

د گذارند وجـو    ثير مي او ساير رفتارهاي پر خطر ت     )  غير قانوني     (مخدر  
 . دارد 

 : هاي خاص تحقيقات عبارتند از اولويت
ثير آموزش رسانه اي اارزيابي طولي ميداني براي بررسي ت ● 

 . بر رفتارهاي بهداشتي
 كه انجام برنامه يدست آمده از مطالعه موارده  اطالعات ب ●

هـا در طـول زمـان را بـه      و راهبردهايي براي ناپايداري برنامه    
  . مي رساند      اثبات
 اتخاذ رويكردهاي بهتـر بـراي سـنجش ايـن كـه چگونـه        ●

هايي براي بيان خالقانـه   اي و فرصت  فعاليت هاي توليد رسانه   
ــ   ــان در خطــر ت ــذيري جوان ــزان انعطــاف پ ــر مي ثير اخــود ب

 . گذارند  مي
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 شواهد رشدي بهتر در مورد اين كه چگونه دانش و نقطه  ●
طف،تجربيـات  نظرات مربوط به اسـتفاده از مـواد مخـدر، عوا          

هــاي اســتدالل شــناختي ماننــد آموزشــي  زنــدگي و مهــارت
 . اي براي تغيير رفتار جوانان با يكديگر تعامل مي كنند رسانه
تحقيق در مورد مواد درسي تست شده براي تعيـين اثـر     ●

آموزش توسعه كاركنان بر استفاده از موفقيـت برنامـه هـاي            
 . اي آموزش رسانه

مـواد    هـاي ضـد     نان ما چه تعـداد پيـام      صرف نظر از اين كه جوا     
 مـوقعيتي بـه     ,، رشد تصاعدي عصـر اطالعـات        كنند  مخدر دريافت مي  

آورد كه در آن دانش و ارتباطات متقاعـد كننـده ديگـر بـه                 وجود مي 
 براي ارزيابي   يهاي راهبرد   جوانان به مهارت  . خودي خود كافي نيست   

ات مناسـب نيـاز   آيند و اخذ تصـميم  اطالعاتي كه از منابع مختلف مي    
يك بعد مهم حفظ يك سبك سالم و بدون مواد مخدر زنـدگي             . دارند

االتي در مـورد آنچـه      وممكن است مستلزم توانايي براي پرسـيدن سـ        
اي   آمـوزش رسـانه   .  ، مي بينيـد و مـي خوانيـد باشـد            تماشا مي كنيد  

دهد   ه مي يهايي ارا   نماينده روش موفقي در پيشگيري است كه فرصت       
 ,هـاي منفـي    ت به جوانان بـراي مقاومـت در برابـر پيـام           كه ممكن اس  

، ارضـاي فـوري و تغييـر خلـق آنـي كـه محـيط                  مشوق خطر كـردن   
 .  كمك كند, منحرف كرده اندافرهنگي ما را شديد

اي كـه مشـوق روابـط         هـاي رسـانه     تفكر انتقادي در مورد پيـام     
مخـدر و رفتـار جنسـي         مخرب، تهـاجم و خشـونت، اسـتفاده از مـواد          

 تمامي ادراكات خـود     ,تواند به جوانان كمك كند      ناسب هستند مي  م  نا
 اين شـيوه ممكـن اسـت        نهايتدر  . ها را كنترل كنند     را شناخته و آن   

 . نيرومندترين ابزار مبارزه با مواد مخدر باشد




