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رسانه و اعتیاد :نقش برنامههای شبکههای سراسری سیما در پیشگیری از اعتیاد
علیرضا برازی
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چکیده
هدف تحقیق حاضگر بررسگی نقش برنامههای شگبکه های سگراسری سیما در پیشریری از اعتیاد در
شگهر تهرا بود .برای دسگتیابی به این هدف پنج مؤلفه تحقیق شگامل « اطالع رسانی و رگاهسازی » ،
«تگاثیر بر نررشهگا و ارزشهگگای اجتمگاعی»« ،تگامین الروهگای رفتگاری» « ،ایفگای نقش تفریحی و
سگگرگرمی" و"ویژگی های برنامه موفق پیشگگریری" مورد بررسگگی قرار گرفت .روش تحقیق مورد
اسگتفاده در پژوهش حاضر توصیفی  -پیمایشی بود .جامعه رماری این پژوهش ،مشتمل بر ا فراد 25
تا  22سگاله سگاکن شگهر تهرا بود .نمونه با روش نمونهگیری خوشگه ای تصگادفی انجام شگد .ابزار
گردروری اطالعات این پژوهش پرسگشنامة محقق ساخته بود که با استفاده از طیف پنج درجهای
لیکرت تنظیم شگگد .پایایی پرسگگشنامه با ضگگریب رلفای  2/95به دسگگت رمد .برای تجزیه وتحلیل
رماری داده ها از دو سگطو رمار توصگیفی (فراوانی ،درصگد و میانرین) و اسگتنباطی اسگتفاده شگگد.
یافته های تحقیق حاکی از ر بودکه نقش شگگبکههای سگگراسگگری سگگیما در چهار مؤلفه او تحقیق
( اطالع رسانی و رگاهسازی ،اثر گذاری بر نررشها و ارزش های مخاطبا  ،تامین الروهای رفتاری
مخاطبا  ،نقش تفریحی و سگگرگرمی) ،کمتر از سگگطو متوسگگو ارزیابی شگگد .در مقایسگگه بین نقش
مولفه های تحقیق در پیشریری از اعتیاد ،بین مولفه چهارم (نقش تفریحی و سرگرمی) و مولفه دوم
( اثرگذاری بر نررشها و ارزشهای مخاطبا ) تفاوت رماری معناداری وجود داشگگت .با توجه به
نتایج به دسگت رمده از پژوهش به نظر میرسد که برنامههای شبکههای سراسری سیما در پیشریری
از اعتیاد به مواد مخدر نتوانسگته اند نقش اثرگذاری داشگته باشگند و این موضوع نیازمند برنامهریزی
بهتر است.
کلیدواژهها :اعتیاد ،پیشریری ،شبکههای سراسری سیما

 .2دکتری مدیریت منابع انسانی .پست الکترونیکabarazi@yahoo.com :
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مقدمه

اعتیاد به موادمخدر می تواند به عنوا تودههای م تراکم از نتایج منفی ناشی از سوءمصرف
مواد تعریف شود که هر روز نتایج ر تشدید میشود .در چند دهه اخیر ،جها با نتایج
تکا دهنده شیوع سوءمصرف مواد ،عموماً در سطو جامعه و خصوصاً در بین نوجوانا و
جوانا مواجه بوده است .به علت ابتالی این جمعیت به بیماریهای ناشی از سوءمصرف
مواد و نررانی های دائمی در مورد رثار زیانبار داروئی ،اجتماعی ،قانونی ،بهداشتی و
اقتصادی ر  ،اکنو جامعه شاهد فوریتی تازه برای گسترش هر چه بیشتر و بهتر راهبردهای
پیشریرانه درباره اعتیاد است (یونسی و محمدی .) 2393 ،فره بنیادی راهبردهای پیشریرانه
این است که پیشریری از سوءمصرف مواد بسیار کم هزینه تر ،راحت تر و موثرتر از درما
است.
پژوهشررا در طو مطالعات صورت گرفته تا کنو  ،راهبردهای مختلفی را با بهرهگیری
از فعالیتهایی همچو فعالیتهای متمرکز بر فرد ،فعالیتهای متمرکز بررموزش و رگاه -
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سازی والدین ،فعالیتهای متمرکز بر معلما و مدرسه و فعالیتهای پیشریری با استفاده از
رسانهها را مورد تاکید قرار دادهاند (ابراهیمی و رگاهی .)2393 ،در این میا فعالیتهای
پیشریرانه مبتنی بر رسانه همواره مورد توجه بوده است چرا که به طور رشکار ،رسانهها در
همه ابعاد زندگی اجتماعی و فرهنری جامعه نقش انکار ناپذیری دارند (عظیمی و
شکرخواه .)2392 ،امروزه جامعهای را توسعه یافته تلقی میکنند که بتواند در کنار توسعه
شاخ

های اجتماعی و اقتصادی مانند دررمد سرانه ،توزیع ناخال

ملی و نرد مرگ و

میر ،بر معیارهای رموزش و اطالعات و در حقیقت عنصر دانایی اجتماعی تأکید کند .در
چنین جامعهای وسایل نوپدید ارتباط جمعی با تولید و توزیع مطلوب اطالعات ،نقش
زیادی در باالبرد رگاهیهای گوناگو و ضروری به عهده دارند و جامعه را در نیل به
تعالی و ترقی همه جانبه یاری میکنند (عظیمی و شکرخواه .)2392 ،استفادهکنندگا از
این ابزار باید کارکردهای مختلف (مثبت و منفی) و ویژگیهای مشترک رسانه را بشناسند
و بتوانند از ر ها استفاده مطلوب نمایند .با توجه به این ویژگیها می توا رسانه را به سادگی
در راستای فعالیت های پیشریری از سوءمصرف مواد و یا برعکس ترغیب به مصرف مواد

عليرضا برازی

مورد استفاده قرار داد .ساسمن و ایمس( )2393رسانهها و دسترسی جهانی به اطالعات را
به عنوا یکی از تأثیرگذارترین موضوعات اجتماعی -فرهنری در رغاز تجربه مصرف و یا
عدم مصرف موادمخدر ،معرفی کرده اند .وب جهانی و فضای سایبری (کمانرر و کاظمی،
 )2393دسترسی کاربرا به اطالعات درباره سوءمصرف مواد و راههای تولید این مواد را
به راحتی فراهم میسازد .همچنین تلویزیو و فیلمها (میرساردو )2381 ،ممکن است به
طور غیرعمدی با منتقل کرد تصاویری از مد ها یا چهرههای محبوب از جمله ستارههای
سینما یا خوانندگا مصرف ماده مخدر را ترویج کنند .تصاویر و فیلم بر فرهنگ میزبا
تاثیر میگذارند .حتی اگر یک فرد به تصاویر نمایش داده شده توسو رسانهها توجه نکند،
قرارگرفتن مح

در معره این تصاویر بر اولویتهای وی اثر میگذارد .رسانه این

توانایی را دارد که اطالعات را به سرعت پخش کند و بر گروههای وسیعی از افراد اثر
برذارد .قرار گرفتن در معره ر  ،می تواند دسترسی به اطالعاتی را که ممکن است قبالً
برای فرد غیر قابل دسترس بوده ،مهیا سازد .به عنوا مثا  ،قرارگیری مکرر در معره
تبلیغات مواد ممکن است رفتار یا مصرف مواد را در ذهن دست یافتنی تر کند .قرارگرفتن

سوءمصرف مواد هستند و ر هایی که هنوز درحا مصرفاند ،ممکن است به طور
گزینشی به تبلیغات ،تصاویر و برنامههای رسانه توجه کنند .در نتیجه ،رگاهی از دامنهی
مصرف مواد یا گزینههای مصرف ممکن است افزایش یابد (ساسک.)2393 ،
رسانهها به طور عام ویژگیهای مشترکی دارند و هرکدام از انواع رسانهها نیز ویژگی -
هایی خاو خود را دارند .این ویژگیها سبب میشود که در برخی از کارکردها رسانهای
بر رسانه دیرر مقدم باشد و در برخی موارد ،خواستههای صاحبا رسانه را سریع تر و به
شکل مطلوبتری تحقق بخشند (یوسفی .)2393 ،در عصر حاضر ،از میا تمام رسانههایی
که شناخته شدهاند ،رسانه های دیداری و شنیداری و رسانههای ترکیبی ،از محبوبیت و
جذابیت خاصی برخوردارند .رسانه تلویزیو  ،از جمله رسانههای ترکیبی دیداری و
شنیداری است که در ارائه پیام ،میکوشد تا بیشترین حواس غالب (حس شنوایی ،حس
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دیداری ،و قوه تخیل و تفکر) را همزما بکار گیرد .رسانه تلویزیو همچنین به دلیل
ویژگیهای خاو خود به ویژه به دلیل نظام پیام رسانی تکراری و مداوم در راستای تقویت
ارزشها و رفتارهای سنتی و گستردگی و نفوذ در اقشار مختلف اجتماعی با سایر رسانهها
فرق دارد .بنابراین ،تلویزیو با این مشخصات ،قادر است در درازمدت ،درک افراد را با
فرایندی ظریف که «فرهنگسازی» مینامند ،تحت نفوذ قرار دهد .نکته حائز اهمیت این
است که رسانه تلویزیو  ،با این ویژگیها و قدرت می تواند در راستای تحقق اهداف
پیشریرانه اعتیاد مورد استفاده قرار گیرد .البته باید توجه داشت که در بهرهگ یری از این
رسانه مواردی همچو توجه به مخاطبا و ویژگیهای ر ها ،زما استفاده ر ها از رسانه،
نوع پیامهایی که دریافت میکنند ،شیوههای انتقا پیام و کسانی که این پیامها را منتقل
میکنند از اهمیت ویژهای برخوردار است .عالوه بر موارد فوق باید به دو نکته اساسی یعنی
قابلیت پذیرش برنامهها و میزا اثرگذاری ر ها بر مخاطب توجه ویژهای شود تا بتواند
مخاطب را به فکر وادارد؛ مبدع ایدههای جدید در عرصه مورد نظر باشد و با درج مطالب
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پژوهشی و رموزشی در با البرد سطو علمی جامعه موثر باشد (بوجارزاده.)2381 ،
با توجه به اهمیت موضوع و نقش موثر رسانه ضرورت دارد که عملکرد رسانه تلویزیو
و نحوه تاثیرگذاری ر در جهت اطالعرسانی و رگاه سازی افکار عمومی ،نررشها و
ارزشهای اجتماعی ،الروهای رفتاری ،ایفای نقش تفریحی و سرگرمی و در نهایت
ویژگی های یک برنامه موفق پیشریری مورد بررسی قرار گیرد.
روش
جامعه ،نمونه و روش نمونهگیری
این تحقیق در واقع نوعی نظرسنجی و از نوع توصیفی – پیمایشی بود .جامعه رماری پژوهش
شامل تمامی مردم ساکن شهر تهرا بودند .نمونهگیری به روش خوشهای تصادفی بود .با
توجه به تقسیم بندی کال شهر تهر ا به پنج منطقه شما  ،جنوب ،شرق ،غرب و مرکز به
طور تصادفی و از طریق لیست فرهنرسراها و پارکهای موجود در هر منطقه  0مورد به قید
قرعه انتخاب و نمونههای مورد نظر انتخاب شدند .با توجه به وسعت جامعه رماری مورد

عليرضا برازی

مطالعه برای به دست رورد تعداد نمونه مورد نیاز 382 ،نفر برای این تحقیق در نظر گرفته
شد.
ابزار
پرسگشنامة محقق سگاخته کارکردهای رسگانهای در پیشریری از اعتیاد :این پرسشنامه شامل
دو بخش بود کگه بگا اسگگگتفگاده از طیف لیکرت درجگهبندی شگگگده بود .نحوه سگگگاخت به این
صگورت بود که بعد از نوشگتن سگگواالت ،پرسگشنامه همراه با اهداف و و سگگواالت تحقیق در
اختیگار تعگدادی از خبرگگا  ،که در زمینه موضگگگوعی پژوهش از تخصگگگ

و تجارب کافی

برخوردار بودند ،قرار گرفت تا در خصگوو پرسگگشها و تناسگگب ر ها با اهداف و سگگواالت
پژوهش نظر بگدهنگد .پس از دریافت نظرات ،اصگگگالحات الزم اعما گردید (روایی محتوا).
پایایی پرسگگشنامه با ضگگریب رلفای  2/95به دسگگت رمد .این پرسگگشنامه کارکردهای رسگگانه
شگگگامگل اطالعرسگگگانی و رگگاه سگگگازی ،اثرگذاری بر نررشها و ارزشهای مخاطبا  ،تامین
الروهای رفتاری ،تفریو و سگگگرگرمی و خصگگگوصگگگیات یک برنامه پیشگگگریری موفق را در

بود 58/9 .درصد از نمونه رماری مرد و  22/2درصد ز بوده اند .از نظر تحصیالت بیشترین
فراوانی مربوط به مقطع تحصیلی دیپلم با  23درصد ،و از نظر اشتغا بیشترین فراوانی به
ترتیب مربوط به مشاغل رزاد با  32/1و کارمند با  30/2درصد بوده است .بر اساس یافتههای
تحقیق 11/3درصد پاسخگویا نحوه رشنایی خود را با موضوعات اعتیاد و موادمخدر از
شبکه سوم سیما گزارش نموده بودند .همچنین  22/9درصد پاسخگویا نیز رشنائی خود را
با موضوعات مربوط به اعتیاد و موادمخدر ،برنامههای مربوط به نشستهای علمی-
تخصصی و برنامههای مستند معرفی کرده بودند .شاخ
مطالعه در جدو  2ارائه شده است.

های توصیفی متغ یرهای مورد
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جدول :9آماره های توصیفی متغیرهای مربوط به نقش برنامه های شبکه های سراسری سیما در
پیشگیری از اعتیاد
انحراف معیار
میانرین
مولفهها
متغیرها
2/9
0/15
ارائه اطالعات در خصوو انواع مواد و...
2
0/20
نشا داد عالئ م مصرف مواد و اعتیاد
2
0/22
بیا عوامل زمینهساز اعتیاد
2
0/52
نشا داد عواره اعتیاد به موادمخدر
2/9
0/23
ارائه اطالعات متنوع در زمینه اعتیاد و..
2/9
0/29
افزایش اطالعات شما درباره اعتیاد به مواد
2/9
0/12
افزایش اطالعات خانواده شما درباره اعتیاد
ارائه اطالعات و رگاهسازی
2
0/32
رموزش نحوه برخورد با موضوع اعتیاد
2/20
0/38
رشنایی با برنامههای درمانی -بهداشتی
2
0/25
اطالعرسانی روزهای خاو( مثل  5تیر)
2/2
0/23
رشنا کرد شما با مراکز مشاوره اعتیاد... ،
2
0/12
ایجاد احساس در معره خطر اعتیاد
2/0
2/81
رشنا کرد شما با خطوط تلفنی مشاوره
2
0/82
معرفی معتادا به عنوا مجرم
2/2
0/80
معرفی معتادا به عنوا بیمار
2
0/12
معرفی نقش روابو خانوادگی منسجم
2/0
0/52
معرفی اعتماد به نفس
2/0
0/22
خطر اعتیاد صرفاً برای افراد خاو
اثرگذاری بر نررش و ارزش
2/99
0/29
افراد با اراده هیچراه معتاد نمیشوند
مخاطبا
2
0/23
مصرف تفریحی مواد
2/2
3/22
خطر اعتیاد برای همه وجود دارد
2/0
0/50
مصرف موادمخدر برای رفع خستری
2/3
3/32
افراد معتاد قابل اعتماد نیستند
2/2
2/82
ترغیب به شرکت در راهپیماییها و ...
2/0
0/21
ترغیب به کمک به افراد در معره خطر
تامین الروهای رفتاری
2/3
0/25
رموزش نه گفتن در مقابل اعتیاد
مخاطبا
2/2
0/23
رموزش رویارویی با عالئ م خطر
2/21
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3/22
نزدیک بود سن بازیررا به سن مخاطبین
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0/23
استمرار در اجرای برنامه های پیشریری
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بر اسگاس اطالعات مندرج در جدو  ،2برای سگنجش نقش شبکههای سراسری سیما در
پیشگریری از اعتیاد پنج متغ یر اصگلی به عنوا کارکردهای مورد انتظار رسگانه در پیشریری از
اعتیاد مورد بررسی قرار گرفت .نتایج تحقیق در جداو  0و  3ارائه شده است.
جدول  :2میانگین نمره نقش برنامه های شبکه های سراسری
میانرین

متغیرها
نقش برنامه در ارائه اطالعات و رگاه سازی جامعه در حوزه پیشریری از سوءمصرف مواد

انحراف
معیار

0/25

2/21

0/21

2/50

نقش برنامه در تامین الروهای رفتاری مخاطبا در حوزه پیشریری از سوء مصرف مواد

0/38

2/83

نقش برنامه در ایفای نقش تفریحی و سرگرم کنندگی

0/22

2/22

0/82

2/25

نقش برنامه در اثرگذاری بر نررشها و ارزش های مخاطبا در حوزه پیشریری از سوء -
مصرف مواد

نقش برنامه در ارائه خصوصیات یک برنامه پیشریری موفق حوزه پیشریری از سوءمصرف
مواد

بر اسگگگاس جگدو  0بگاالترین میانرین در مقیاس فاصگگگلهای مربوط به شگگگاخ

پنجم "

داشگگگتن خصگگگوصگگگیات یک برنامه پیشگگگریری موفق " با میانرین  0/82و پایین ترین میانرین

جدول  :3مقایسه میانگین نمره نقش برنامه های شبکه های سراسری در مقیاس رتبهای
میانرین

متغیرها

رتبهها

نقش برنامه در ارائه اطالعات و رگاه سازی جامعه در حوزه پیشریری از سوءمصرف مواد

0/95

نقش برنامه ها در اثرگذاری بر نررشها و ارزش های مخاطبا در حوزه پیشریری از سوءمصرف مواد

3/38

نقش برنامهها در تامین الروهای رفتاری مخاطبا در حوزه پیشریری از سوءمصرف مواد

0/29

نقش برنامهها در ایفای نقش تفریحی و سرگرم کنندگی

0/22

نقش برنامهها در ارائه خصوصیات یک برنامه پیشریری موفق حوزه پیشریری از سوءمصرف مواد

3/82

بگه منظور رتبهبندی نقش برنامههای شگگگبکههای سگگگراسگگگری در موارد پنچگانه از رزمو
فریدمن اسگگتفاده شگگگد .نتایج نشگگگا داد که بین رتبهبندی نقش برنامهها تفاوت مع نادار وجود
دارد ( .)χ0=023/03 ,P < 2/009با توجه به رزمو های فریدمن مشگگخ

شگگد که در رتبهبندی

اهمیت نقش برنامههای شگبکههای سگراسگری ،نقش برنامهها در ارائه خصگوصیات یک برنامه
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پیشگریری موفق حوزه پیشگریری از سگوءمصگرف مواد ،مهم تر از سگایر موارد بود .پس از ر
نقش برنامه ها در تامین الروهای رفتاری مخاطبا در حوزه پیشگگریری از سگگوءمصگگرف مواد
و نقش برنامهها در ارائه اطالعات و رگاه سگگازی جامعه در حوزه پیشگگریری از سگگوءمصگگرف
مواد در درجگگه دوم اهمیگگت قرار داشگگگتنگگد .نقش برنگگامگههگگا در اثرگگذاری بر نررشهگا و
ارزشهای مخاطبا در حوزه پیشگگریری از سگگگوءمصگگرف مواد در درجه سگگگوم اهمیت قرار
داشگگگت .نهایتا نقش برنامهها در ایفای نقش تفریحی و سگگگرگرم کنندگی در رتبه چهارم قرار
داشت.
بحث و نتیجهگیری
هدف از پژوهش حاضگر بررسگی نقش شگبکههای سگراسگری سیما در پیشریری از اعتیاد بود.
با توجه به نتایج پژوهش به نظر میرسگگگد علیرغم تال شهایی که صگگگورت گرفته اسگگگت و با
توجگه بگه بسگگگتر منگاسگگگب رسگگگانگه ای چو تلویزیو در انتقگا مفگاهیم ،ارزشهگا و باورها،
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برنامههای شگگبکههای سگگراسگگری سگگیما ن توانسگگتهاند ر گونه که انتظار میرود رضگگایتمندی و
نیازهای مخاطبا خود را در زمینه پیشگگریری از اعتیاد و موادمخدر بررورده سگگازند .در تبیین
این یگافتگه می توا چنین بیگا کرد کگه مخگاطبا رسگگگانه ،برای تامین نیازهای خود ،رگاهانه
رسگگگانگه مورد نظر را انتخاب میکنند و مورد تایید قرار می دهند .این بحب بیانرر ر ویکردی
کارکردگرایانه به ارتباطات و رسگگانه اسگگت که مهم ترین نقش رسگگانهها را بررورده سگگاختن
نیگازهگا و انریزههای مخاطب میداند .بنابراین ،به هر میزا که رسگگگانهها این نیازها و انریزهها
را بررورده سگگازند ،به هما میزا موجبات رضگگایتمندی مخاطب را فراهم میکنند (ویندا ،
سگگیرنایزر و اولسگگو  .) 2381 ،بر اسگگاس نتایج تحقیق به نظر میرسگگد که رسگگانه تلویزیو
علیرغم وجود برنگامگههگای مختلف ،در رگگاه سگگگازی و ارائگه اطالعگات به مخاطبا در حوزه
پیشگگگرری از اعتیگاد نقش موثری نگداشگگگتگه اسگگگت .این یافتهها با نتایج تحقیق عاد ()2393
همخوانی دارد .رشگگگد رگگاهی مخگاطبگا به واسگگگطه فراهم نمود و ارائه اطالعات مورد نیاز
ر ها توسگو رسگانه صگورت می گیرد که نشگا دهنده کارکرد رموزشگی اسگت (سگگاروخانی،
 )2392و تگاثیر ر را می توا در سگگگه سگگگط و دانش ،مهارت و نررش مشگگگاهده کرد (فتحی

عليرضا برازی

واجارگاه.)2390 ،
با توجه به نتایج تحقیق به نظر میرسگگگد که رسگگگانه تلویزیو در اثرگذاری بر نررشها و
ارزش های مخاطبین در حوزه پیشگگریری از اعتیاد نقش موثری نداشگگته اسگگگت .در تبیین این
موضگگوع می توا گفت که یکی از نیازهای اسگگاسگگی و انریزه مخاطبا در اسگگتفاده از رسگگانه،
هویت شگخصگی اسگگت .مردم از رسگانهها برای کسگگب خودرگاهی ،یافتن الروهای رفتاری و
تقویت ارزشهای شگخصگی اسگتفاده میکنند (ویندا و همکارا  .)2381 ،رسانهها می توانند
نررشهگای مخرب را زیر سگگگؤا ببرنگد ،نررشهگگای جگگدیگد ایجگگاد کننگگد و در تقویگگت
نررش های جدید نقش مهمی ایفا نمایند (دشت ربادی ،سدرپوشا و احمدزاده.)2392 ،
همچنین بر اسگاس نتایج تحقیق به نظر میرسگد که برنامههای شگبکههای سگراسگری سیما
در تامین الروهای رفتاری مخاطبا در حوزه پیشگگریری از سگگوءمصگگرف مواد نقش ضگگعیفی
داشگگگته اسگگگت .این یافتهها با نتایج تحقیق بهرامی ( ) 2313همسگگگو اسگگگت .رسگگگانه تلویزیو
می تواند با ترویج فعالیت های اجتماعی ،معرفی رفتار درسگگگت و شگگگایسگگگته به مردم و تبیین
الروهگای رفتگاری درسگگگت (شگگگعبگانی اصگگگل ) 2392 ،نقش قابل توجهی در تامین الروهای

و معلما امکا پذیر است و بیشتر باید مورد توجه قرار بریرد.
همچنین نتایج بدسگگت رمده از تحقیق نشگگا میدهد که شگگبکههای سگگراسگگری سگگیما در
تولیگد برنگامگه هگای متنوع در حوزه پیشگگگریری از اعتیاد جهت تامین اوقات فراغت مخاطبا
برونه ای اثربخش عمل نکرده اسگگگت .به عبارت دیرر به نظر میرسگگگد که برنامههای مربوط با
پیشگگریری از سگگوءمصگگرف مواد (علمی ،رموزشگگی ،تفریحی و )...به اندازه کافی برای تامین
اوقگات فراغت افراد تولید نشگگگده اسگگگت .وسگگگایل ارتباط جمعی به ویژه تلویزیو به عنوا
مهم ترین ابزار تفریحی و سگگرگرمی افراد به شگگگمار میریند .وسگگگایل ارتباط جمعی به ویژه
تلویزیو با پخش و انتشگگار برنامههای سگگرگرمکننده بر الروی رفتار اوقات فراغت م خاطبا
اثراتی تعیینکننگده دارن د و از این طریق اسگگگت که فرد از تنهایی و زندگی سگگگخت روز مره
خود رهگایی می یگابگد و بگا محیو بیرونی تماس برقرار میکند (دادگرا  .)2385 ،اسگگگتفاده از
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اوقگات فراغگت جنبه اخالقی و فرهنری دارد (سگگگینایی .) 2390 ،بنابراین ،اگر این رسگگگانه به
درسگگگتی مورد اسگگگتفگاده قرار گیرد می تواند همچو مدرسگگگهای بزرگ (اسگگگدیا و مقدم،
 ) 2392بر زنگدگی مخگاطبگا خود پرتو افکند و از این طریق به انتقا میراث فرهنری و تعالی
فرهنگ انسانی بپردازد.
نتگایج تحقیق در خصگگگوو ویژگیهگای یک برنامه پیشگگگریری موفق (تعداد واحدها یا
برنگامگه هگای تولیگدی ،نزدیگک بود سگگگن بازیررا به سگگگن مخاطبین ،اسگگگتمرار در اجرای
برنامههای پیشگریری ،اسگگتفاده از متخصگگصگین در برنامهها ،پراکنده و موردی بود برنامهها و
ایجاد سگوا در ذهن مخاطب) نشگا میدهد که رسگانه تلویزیو در این بخش نسبت به سایر
مولفه های تحقیق جایراه بهتری کسگگب نموده اسگگت .با توجه به نتایج تحقیق ،به نظر میرسگگد
علیرغم تالشهگای صگگگورت گرفتگه ،تعگداد واحگدهگای تولیدی یا برنامههای موجود در این
رسگانه مناسگب اسگت اما کافی نیست .بیشترین برنامههای تولید شده در این زمینه نشست های
تخصگگصگگی ( 00/2درصگگد) و برنامههای مسگگتند ( 02/8درصگگد) و یا ترکیبی از هردو مورد
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( 22/9درصگگد) و سگگایر برنامهها ( )25/9بودند .به نظر میرسگگد که میزا واحدهای اطالعاتی
موجود در رسگگانه تلویزیو در زمینه اعتیاد به مواد مخدر نسگگبت به سگگایر واحدهای اطالعاتی
تولید شگگده در سگگایر زمینهها کمتر اسگگت .همچنین نتایج تحقیق نشگگا میدهد که نزدیک
بود سگگن بازیررا به سگگن مخاط با در برنامههای پیشگگریری از اعتیاد نقش قابل توجهی در
انتقا پیام های پیشگگگریرانه داشگگگته اسگگگت .این موضگگگوع را اینرونه می توا تبیین نمود که در
تگدوین برنگامگه پیشگگگریری موفق ،توجگه به پیام و منبع ر از اهمیت بسگگگیار زیادی برخوردار
اسگگگت .پیام ،به عنوا یکی از مهم ترین عناصگگگر ارتباطی و منبع پیام با رعایت دو ویژگی
اسگگگاسگگگی ر  ،یعنی " اعتبار و جذابیت" تأثیر زیادی در پذیرش یا رد ر دارد (سگگگاالر،
 .) 2393اغلب عقیده بر این اسگگت که منبع پیام باید با مخاطب خود همانندی داشگگته باشگگد تا
جگذابیگت ر افزایش یگابگد (علی اکبری ،کیا و سگگگعیدی .)2390 ،این همانندی می تواند به
لحاظ فکری ،عقیدتی ،پایراه اجتماعی ،محل سگکونت ،شگگغل ،سگگن ،جنس ومواردی از این
قبیل باشد.
در تبیین شگگگاخ

هگای مربوط به ویژگیهای برنامه پیشگگگرری موفق و بر اسگگگاس نتایج
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تحقیق به نظر میرسگگد که زما کم برنامهها ،نامناسگگب بود زما پخش و عدم اسگگتمرار در
پخش برنامهها اثر بخشگی برنامهها را تحت تاثیر قرار میدهد .در مقابل حضگور متخصگصا و
بهبود یافترا در برنامههای شگگبکههای سگگراسگگری سگگیما نقش زیادی در پیشگگریری از اعتیاد
داشگگته اسگگت .خصگگوصگگیات و ویژگیهای یک فرد درما شگگده و رها شگگده از دام اعتیاد و
حضگور ر ها در برنامههای پیشگگریرانه ،می تواند اثرگذاری بیشگتری بر مخاطبا داشگگته باشگگد.
این موضوع " جذابیت و اعتبار منبع پیام"را مورد تایید قرار میدهد.
بر اسگگاس نتایج کلی به دسگگت رمده از تحقیق ،برنامهریزا شگگبکههای سگگراسگگری سگگیما
می توانند با انجام پژوهشهای متنوع و گسگگگترده به منظور مخاطب شگگگناسگگگی و ارزیابی تاثیر
پیامها ،همکاری های موثر میا بخشگگی و تربیت نیروهای متخصگگ

در بدنه سگگازما جهت

سگاخت برنامه ها نقش قابل توجهی در زمینه پیشگگریری از اعتیاد داشگته باشگگند .ر ها می توانند
با بهرهگیری از نویسگگندگا و کارگردا های توانمند در عرصگگه سگگیما ،اسگگتفاده از چهرههای
محبوب و مورد پسگگگند مخاطبا  ،اسگگگتفاده از معتادا رسگگگیب دیده در برنامهها ،بهرهمندی از
توا بگاالی متخصگگگصگگگا در حوزه درما و پیشگگگریری برنامههای متنوعی را برای مخاطبا

اعتیاد و موادمخدر زمانی باشگد که بیشگگترین مخاطبا را پوشگگش دهد و از الروهایی مناسگگب
همانند الروی مثلب (تاکید همزما بر محیو ،مخاطب و رسگگگانه) اسگگگتفاده شگگگود .همچنین
پیشگگگنهگاد میشگگگود کگه از افراد متخصگگگ

و رموزش دیده و افراد بهبود یافته در برنامههای

مسگگتند اسگگگتفاده شگگود .بهترین شگگگیوه می تواند اجرای پخش زنده برنامههای مربوطه باشگگگد.
الروهگایی چو جگذابسگگگازی برنگامهها جهت کاهش رقابتپذیری سگگگایر برنامهها ،الروی
انتقگا محتوا و ارائگة غیرمسگگگتقیم اطالعگات ،الروی تکرار محتوا با طراحی برنامهها در قالب
تیزرهگای جگذاب و الروی جهگتدهی و کگانگالیزه کرد مخاطب و مواردی نظیر ر ها باید
مورد توجگه بیشگگگتر قرار گیرد .از رنجگا کگه انتقگا درسگگگت اطالعگات در برنگامگههگا در مورد
سگوءمصگرف مواد از اهمیت بسگیار باالیی برخوردار است لذا باید به رموزش دستاندرکارا
رسگگانهها و بهرهگیری از چهرههای محبوب رسگگانه ای و ورزشگگی توجهی دوچندا شگگود تا
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رسانه و اعتياد :نقش برنامههای شبکههای سراسری سيما ...

تاثیرگذاری بیشگگتری داشگگته باشگگند .بهرهگیری از چهرههای درما شگگده اعتیاد باید در تولید
رثگار مورد توجگه قرار گیرد .بهتر اسگگگت از افرادی در این نوع برنگامگههگا (بگه ویژه برنامههای
مسگتند) اسگتفاده شگود که دچاررسگیبهای جدی سگوءمصگرف مواد شده و در نهایت درما
شده باشند.
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