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خالصه
تجربيات آموزش رسانه اي نشان داده است كه مشكالت اجتماعي پایدار از جمله تهدید امنيت 

اجتماعي را مي توان از طریق آموزش عمومي رسانه ها برطرف كرد.

مقاله حاضر به بررسي راهبردها و تاكتيكهاي آموزش موثر رسانه ها در  راه تامين و حفظ امنيت 

اجتماع��ي م��ي پردازد، با این دیدگاه كه از راهبردها و تاكتيكهاي یادش��ده مي توان براي متقاعد 

كردن مردم، ترغيب آنان به تامين و حفظ امنيت اجتماعي، متوقف كردن جرائم، كاهش بزهكاري 

و ... استفاده كرد. 

دیدگاه مقاله حاضر آنس��ت كه براي دس��تيابي به آموزش��هاي موثر رس��انه اي در حوزه امنيت 

اجتماعي، تاكيد بر اصولي اس��ت كه مخاطب را از حالت انفعال خارج س��ازد و با مش��اركت او 

روندي را طي كند كه در نهایت به توانمندي و قدرت انتخاب او بينجامد.  

واژه ه��اي كليدي:آموزش رس��انه اي، امنيت اجتماعي، تاكتيكهاي آموزش رس��انه ها، نيروي 

انتظامي و پليس

آموزش رسانه اي تامين و حفظ امنيت اجتماعي 

دکتر محمد سلطاني فر عضو هيات علمي و مدیر گروه ارتباطات واحد علوم و تحقيقات

دانشگاه آزاد اسالمي

تاریخ دریافت:8�/12/8        تاریخ پذیرش:24/�/87
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مقدمه
رس��انه ها نقش اساس��ي در تامين و حفظ امنيت اجتماعي ایفا مي كنند، زیرا عامل كليدي 
انتش��ار اطالعات در نظامهاي اجتماعي هس��تند و به عنوان عوامل اجتماعي، تاثير قدرتمندي 

بر رفتار و هنجارهاي اجتماعي دارند.
رس��انه ها مي توانند مردم را با انواع خطراتي كه امنيت اجتماعي را تهدید مي كنند آش��نا 
س��ازند، مراقبته��اي الزم را ب��ه آنه��ا بياموزند و افراد را براي حف��ظ و تامين امنيت اجتماعي 

ترغيب و راهنمایي كنند.
این در حاليس��ت كه برخي معتقدند رس��انه ها تاثير معناداري بر تصویر كلي جرم در جامعه 
دارند. آنها تاكيد دارند كه گس��تره این تاثير تا آنجاس��ت كه مي توان گفت انگاره هایي كه بر 

آگاهي عموم مردم درباره جرم سایه افكنده است، به طور عمده محصول رسانه هاست. 
از هر جنبه كه به تاثيرات رس��انه اي توجه ش��ود،  باال بودن اهميت آموزش از طریق رس��انه 
ها و طرح مباحث تاثيرگذار رس��انه اي براي تغيير نگرش��ها، باورها و رفتارهاي تهدید كننده 

امنيت اجتماعي مشخص مي شود.
در اینجا بحث صرفا بر س��ر آگاهي دهي از طریق رس��انه ها نيست، بلكه روشهاي موثر آگاه 

سازي مدنظر است. 
براي دستيابي به آموزشهاي موثر رسانه اي در حوزه امنيت اجتماعي، تاكيد بر اصولي است 
كه مخاطب را از حالت انفعال خارج س��ازد و با مش��اركت او روندي را طي كند كه در نهایت 

به توانمندي و قدرت انتخاب او بينجامد.  
مقاله حاضر با این دیدگاه به بررس��ي راهبردها و تاكتيكهاي آموزش موثر رس��انه ها در  راه 

تامين و حفظ امنيت اجتماعي مي پردازد.

رسانه ها و آموزش تامين و حفظ امنيت اجتماعي
تجربيات آموزش رس��انه اي نش��ان داده است كه مشكالت اجتماعي پایدار از جمله تهدید 
امني��ت اجتماع��ي را مي توان از طریق آموزش عموم��ي برطرف كرد. برخي دالیل اثبات این 
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:)Catford ،1995 ،251-247(موضوع عبارتند از
1 – رسانه ها راهي موثر براي آموزش گروههاي بزرگ جمعيت هستند

2 – تمام افراد جمعيت حتي الیه هاي پنهان را پوشش مي دهند
3 – برسانه ها بر هنجارهاي اجتماعي و فرهنگي تاثير مي گذارند
4 - رسانه ها شاخصي از ميزان جدي بودن مشكل ارائه مي كنند

5 – به مردم كمك مي كنند كه با تقليد از الگوها، رفتار خود را تغيير دهند
6 – به مردم منافع ناشي از تغيير رفتار را مي آموزند

7 – در افزایش آگاهي و تغيير نگرش و عملكرد فردي و اجتماعي موثرند
8 – اطالعات و توصيه هایي براي زندگي سالم ارائه مي دهند

9 – در آموزش مهارتها و تشویق اعتماد به نفس نقش موثري دارند
10 – قادرن��د ب��ا ارائه برنامه تصویري با هویت مش��اركتي؛ حمایت مادي و معنوي كس��ب 

كنند

با این حال، راهبردهاي رسانه اي در حوزه امنيت اجتماعي زماني بيشترین تاثير را خواهد 
:)Whitehead ،2000 ،807 (داشت كه عوامل زیر را مدنظر داشته باشند

1 – پيام معتبر و مرتبط با مخاطبان باشد
2 – پيام به راحتي براي مخاطبان قابل درك و دستيابي باشد

3 – پيام تشویق كننده باشد و عالقمندي را برانگيزد
4 – مخاطبان به طور خاص و هدفمند دسته بندي شده باشند

5 - راهبردها، اهداف را واقع گرایانه و كوتاه مدت تعيين كنند
6 – بسيج رسانه اي براي ایجاد امنيت اجتماعي ایجاد شود

7 – رس��انه ها در این راس��تا، از س��وي مراكز و نهادهاي رس��مي پليس و نيروي انتظامي 
حمایت شوند

8 – از ارائه پيامهاي منفي با هدف بهره برداري مثبت پرهيز شود
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9 – پي��ام در زمانه��اي مناس��ب، به صورت طبقه بندي ش��ده و منظم و ن��ه یكباره و پيچيده 
منتشر شود

10 – برنامه رس��انه اي به گونه اي واقعي ارزش��يابي شود تا براي برنامه هاي آینده بتوان از 
نتایج آن سود برد

11 – ق��رار دادن نيازه��اي مخاطبان در اولویتي باالتر از اهداف نيروي انتظامي و پليس در 
راستاي امنيت اجتماعي

تاكتيكهاي آگاه سازي رسانه اي در حوزه امنيت اجتماعي
اگر كاركرد آموزش رس��انه ها را زمينه س��ازي براي تغيير، تعميق یا تعدیل رفتار در راستاي 
تامين و حفظ امنيت اجتماعي درنظر بگيریم، برخي از تاكتيكهاي اثربخشي برنامه هاي رسانه 

اي موثر در حوزه امنيت اجتماعي به قرار زیر خواهد بود:

نيازسنجي آموزشي
آموزش باید مبتني بر نياز باش��د، بنابراین الزم اس��ت باورها، گرایش��ها، تعصبات، منافع 
و ... گروه هدف را به نحو مناسبي شناخت و این شناخت را با نيازها و خواسته هاي واقعي 
آنان تطبيق دارد) ایوركي، 1373(. در عالم واقع نياز یك روس��تاي با یك شهرنش��ين متفاوت 

است.

درنظر گرفتن مراتب در آموزش
آموزش باید از دانس��ته ها به نادانس��ته ها جریان باید و مراتب درك، پذیرش و جذب ایده 
هاي جدید از سوي مخاطب رعایت شود. براي مثال در صورتي كه نوجوانان مضرات مصرف 
س��يگار را بدانن��د، مي توان با بهره گيري از این اگاه��ي، مضرات مواد مخدر را نيز براي آنان 

تشریح كرد.) چاندران، 1374(
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آزادي در انتخاب
براي رفع تردیدها، تعيين نكات منفي ، مثبت و یافتن راه حل مناس��ب باید به بحث آزادانه 
پرداخت تا توانمندس��ازي تحقق یابد و فرد قادر باش��د در موارد الزم به استدالل بپردازد و از 

.)Mac Grath ،2003 ،610( خود مراقبت كند

پيشگيري از ارائه انبوه اطالعات
یك خطر بزرگ در آموزش، ارائه انبوهي از اطالعات به یكباره است. باید از تمایل به بيان 
مفصل اطالعات علمي و تحقيقي كاس��ت و به آنچه نياز گروه هدف اس��ت، اندیش��يد. روش 
بمباران اطالعاتي رفتاري پرخطر و روش��ي نامناس��ب در این باره اس��ت. گاه ارائه اطالعات 

تخصصي، موجب آلودگي اطالعاتي و مانع از فهم صحيح است.

تنوع در تكرار
براي نهادینه شدن آموزش در حوزه امنيت اجتماعي، »پرآموزي« ضرورت دارد. یعني پيام 
به دفعات الزم براي گروه هدف تكرار ش��ود اما این تكرار باید توام با تنوع باش��د تا از ایجاد 
تاثير تقليلي جلوگيري ش��ود. براي مثال تكرار موضوع در پيش��گيري از جرائم آن را به كليشه 
تبدیل مي كند و اثر آن را كاهش مي دهد. تكرار بيش از حد به دلزدگي منجر مي شود )114، 

.)Ibid

استفاده از الگوها و رهبران
از مهمترین روش��هاي ش��ناخته شده و موثر آموزش رسانه اي ، براي ایجاد تغيير در رفتار و 
گرایش در گروه هدف، به ویژه در موضوعات مرتبط با امنيت اجتماعي ، استفاده از رهبران و 
الگوهاي فكري و رفتاري اس��ت. همچون قهرماني كه هرگز خالف نمي كند و الگوي س��المي 
در زندگي و سلوك خود دارد. به شرط همراه بودن با آموزشهاي جنبي، این روش از مهمترین 

)Ibid ،117( روشهاي اثربخش كردن آموزشهاست
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استفاده از ایجاد انگيزه و عالقه
با فراهم آوردن انگيزه و عالقه در گروه مخاطب مي توان آمادگي الزم را براي كسب دانش 
و تغيير نگرش در او ایجاد كرد. ایجاد انگيزه عالوه بر كمك به یادگيري، در تثبيت و استمرار 

.)Who ،2000 ،65( رفتار سالم نيز عاملي موثر است

استفاده از حمایتهاي اجتماعي
براي ایجاد نگرش مثبت و منفي نس��بت به موضوعي، اس��تفاده از گروه همس��االن و تاثير 
گروه، همواره موفقيت آميز بوده است. از این رو مي توان براي ترغيب افراد به ویژه جوانان 
و نوجوانان به دوري جستن از رفتارهاي پرخطر از این روش استفاده كرد و بخشي از پيامها 

.)Maibach ،1995 ،63( را از طریق گروه تهيه و منتشر كرد

استفاده از هيجان و عواطف
با اس��تفاده از عواطف مي توان نگرش��ها را متاثر كرد. نگرش سالم نيز نقش كليدي در تامين 
امنيت اجتماعي دارد. بهترین و مناس��ب ترین پيامهاي رس��انه اي، بدون اس��تفاده از هيجان و 

.) Effer ،2002 ،195( عواطف، موفقيت مناسبي به دست نخواهند آورد

توجه به خرده فرهنگها
این اصل كمك بسياري به یادگيري، ماندگاري و تغيير ارزشها در فرد و گروههاي خاص 
مي كند و از آن مي توان براي پيش��گيري از رفتارهاي پرخطر اس��تفاده كرد زیرا براس��اس 
اصل از »دانس��ته به نادانس��ته رفتن« از زمينه هاي قبلي و ارزش��ي فرد اس��تفاده مي كند 

.)Ibid 109؛(

استفاده از فن شخصي سازي
اگر موضوعات آموزشي در حوزه امنيت اجتماعي به شيوه مخاطب قرار دادن فردي مطرح 
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شوند، موثر خواهند بود. براي مثال جمله » تو در معرض خطر هستي« بيش از جمله »جوانان 
)Ibid ،63( در معرض خطر جدي هستند« اثرگذار است

استفاده از روشهاي ادراكي
آموزش باید از دانستن صرف، به سمت فهميدن، تجریه و تحليل، تركيب و در نتيجه 
ارزش��گذاري و ادراك پيش رود. روش��هاي تاثيرگذاري بر ادراك فرد و گروه، به طور 
عمده روش��هایي هس��تند كه در روانشناسي یادگيري از آنها با عنوان روشهاي اكتشافي 
و كاوش��گري یاد مي ش��ود، مشاركت و درگيري فرد عامل پایه اي آنها به شمار مي رود 
و موجب تفكر عالي ماندگار و تغيير نگرش مي ش��وند. منظور از تفكر ماندگار، امكان 

)Ibid ،41( .یادآوري آموخته ها از سوي فراگير است

تاثيرپذیري
عقاید گروه هدف زماني تغيير مي كند كه به تخصص و اعتبار علمي منبع پيام اعتماد داشته 
باش��ند. بنابراین در ارائه پيامهاي س��المت باید تا حد امكان از افراد صاحب نظر، مس��لط و 

بانفوذ استفاده كرد. )ارنسون، 1371(

بي طرفي
تاثير و اعتماد، زماني افزایش مي یابد كه منبع م مبلغ پيام سعي نداشته باشد به طور مستقيم 

و آشكار مخاطبان را تحت تاثير قرار دهد )همان(.

همانند سازي
در صورتي كه منبع پيام بتواند با افراد همانندسازي كند و در آنان احساس مثبتي پدید آورد، 

.)Effeer،2002 ،106 ( رفتار و عقاید بيشتري را تحت تاثير قرار خواهد داد
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تاثير عالقمندي
در عقای��د و رفت��ار جزیي، انس��ان ها دوس��ت دارند تحت تاثير فرد م��ورد عالقه خود قرار 
گيرند، حتي اگر بدانند وي با تحت تاثير قرار دادن آنان در پي جلب منفعت آنان است)109، 

.)Ibid

ترس متوسط
برداش��ت مردم از هيجان و وحش��ت س��طوح مختلفي دارد. براي افراد با عزت نفس پایين، 
ترس، هيجان و وحشت پایين اثربخش تر است و براي كساني كه عزت نفس باالتري دارند، 
ترس و هيجان بيش��تر، مي تواند تاثيرات رفتاري بيش��تري ایجاد كند اما در هر حال، مس��ئله 
آموزش در راس��تاي تامين امنيت اجتماعي، نياز به مخاطب شناس��ي دارد و از این رو بهترین 
روش ارائه پيام در شكل عام، ایجاد هيجان، ترس یا وحشت متوسط است تا انگيزه بيشتري 

.)Mac Grath ،2003 ،69( را در بيشترین گروه مردم موجب شود

تاثير تقدم و تاخر پيام
ب��ا ی��د به اثر مقدم )Primary Effect( و اثر موخ��ر )Secondary Effect( نيز توجه 
داش��ت زیرا آنچه در پایان پيام عنوان مي ش��ود، به طور معمول اثربخش��ي بيشتري دارد. طي 
بحث یا برنامه، فواید و مضرات رفتار یا ماده اي توضيح داده مي شود اما آنچه در پایان بر آن 
تاكيد مي ش��ود، به عنوان اثر موخر در ذهن افراد باقي مي ماند، بنابراین همواره در پایان پيام 

باید بر رفتار با پدیده هاي سالم تاكيد كرد ) ارنسون، 1371(.

نتيجه گيري
رس��انه ها مي توانند مردم را با انواع خطراتي كه امنيت اجتماعي را تهدید مي كنند آش��نا 
سازند، مراقبتهاي الزم را به آنها بياموزند و افراد را براي حفظ و تامين امنيت اجتماعي ترغيب 
و راهنمایي كنند، به ش��رط آن كه راهبردها و تاكتيكهاي موثر رس��انه اي را به گونه اي طراحي 
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كنند كه مخاطب را از انفعال خارج سازند.
بنابرای��ن از راهبردها و تاكتيكهاي یادش��ده مي ت��وان براي متقاعد كردن مردم، ترغيب آنان 
ب��ه تامي��ن و حفظ امنيت اجتماعي، متوقف كردن جرائم، كاهش بزهكاري و ... اس��تفاده كرد. 
ضمن آن كه باید توجه داشت آموزش رسانه اي تامين و حفظ امنيت اجتماعي، براي افزایش 
و كارایي خود، باید ش��اخصهایي چون تغيير رفتار فردي و جمعي، تغيير س��بك زندگي، تغيير 

شرایط اجتماعي، توانمندسازي و تفكر فعال را نيز درنظر داشته باشد.
در نهایت، آگاه سازي رسانه اي در حوزه امنيت اجتماعي، باید با افزایش و گسترش مداوم 
اطالع��ات در م��ورد عوام��ل خطرزا و تهدید كننده، نيازهاي اف��راد در معرض خطر و عوامل 
محافظ��ت كنن��ده و تامين كننده امنيت اجتماعي همراه باش��د. ضمن آن كه الزم اس��ت دالیل 
موفقيت و شكس��ت برنامه ها و فعاليتهاي رس��انه اي، همواره مورد ارزشيابي و بازنگري قرار 

گيرند.

وظایف نيروی انتظامی در راستای آموزش رسانه ای حفظ و تامين امنيت اجتماعی
مهمترین ماموریت و وظيفه نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ایران عبارت است از استقرار 
امنيت اجتماعی در کشور. در این راستا پيشنهاد می شود تا نيروی انتظامی با راهکارهای متنوع 
که در ذیل به آنها پرداخته می ش��ود، در راه ارتقاء آموزش رس��انه ای حفظ، تامين و افزایش 

امنيت اجتماعی کشور کوشا باشد:
é مدیریت توليد و انتش��ار محتوای رس��انه ای مناس��ب در راس��تای امنيت اجتماعی در 

کشور
é تاس��يس و راه اندازي رس��انه هاي تصویري، ش��نيداري و چاپي کشور به منظور آموزش 

رسانه ای حفظ و تامين امنيت اجتماعی
é حمایت و تش��ویق رس��انه هاي تصویري، ش��نيداري و چاپي کشور به آموزش رسانه ای 

حفظ و تامين امنيت اجتماعی
é تش��ویق و حمای��ت م��ادي و معنوي از فيلم س��ازان داخلی به منظور س��اخت فيلمهایی 
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آموزشی متنوع در راستای حفظ و تامين امنيت اجتماعی
é ایجاد صفحات ویژه امنيت اجتماعی در مطبوعات چاپی و اینترنتی

é ایجاد لينک اخبار مرتبط با امنيت اجتماعی در سایتهاي خبري 
é برقراري تماس��هاي مداوم و نيز تش��ویق رس��انه ها براي پوشش خبري انواع تهدیدهای 

موجود بر سر راه حفظ و تامين امنيت اجتماعی
é انتش��ار گاهنامه، فصلنامه و یا هفته نامه به صورت ویژه نامه در خصوص حفظ و تامين 

امنيت اجتماعی و طي انعقاد قرارداد همکاري با مطبوعات پرمخاطب 
é تاثيرگذاري بر سياس��تگذاري س��اختاري و محتوایي رسانه ها در راستاي اهداف امنيت 

اجتماعی
é حمایت از تربيت و آموزش خبرنگاران و روزنامه نگاران در حوزه امنيت اجتماعی 

é برگزاری مس��ابقات، همایش��ها و جشنواره های کتاب، س��ایت اینترنتي، فيلم، سي.دي، 
عکس، ... در زمينه حفظ و تامين امنيت اجتماعی

é رصد کردن، حس��اس و آگاه بودن نس��بت به وضعيت موجود محتوای رس��انه ها در مورد 
حفظ و تامين امنيت اجتماعی

é تش��ویق، ترغيب و حمایت از هنرمندان، موس��يقي دانان و چهره هاي ش��اخص فرهنگي 
– هنري که سابقه درخشان و چهره اي شناخته شده دارند به حضور در محتوای رسانه ای 

آموزش رسانه ای امنيت اجتماعی
é مذاکره با ش��بکه های رادیو وتلویزیونی براي تاثيرگذاري بر برنامه هاي این ش��بکه ها در 

راستاي حفظ و تامين امنيت اجتماعی 
é تش��ویق، ترغيب و حمایت از انتش��ار اخبار و اطالعات تطبيقي ایران در موضوع امنيت 

اجتماعی با دیگر کشورها
é اهتمام به افزایش آگاهي و حساسيت مدیران و کارشناسان نيروی انتظامی، صدا و سيما، 
برنامه س��ازان رس��انه ها، روزنامه نگاران، فيلم س��ازان، در راستاي حفظ و تامين امنيت 

اجتماعی
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é تبلي��غ عملك��رد ج��اري ني��روی انتظام��ی در ارتباط با حف��ظ، تامي��ن و افزایش امنيت 
اجتماعی

é آموزش انواع همکاری شهروندان با نيروی انتظامی در ارتباط با حفظ، تامين و افزایش 
امنيت اجتماعی 
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