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 ۲۲، شماره ششمفصلنامة علمي پژوهشي رفاه اجتماعي، سال 

  
  

  هايمحمد فرج
  
  

 است براي شناسايي معيارهاي گزينش اخبار کوششي اين مقاله :لهأطرح مس
 متقابل و پيچيده هاي جنايي و نيز کشف ارتباط جنايي، تحليل محتواي گزارش

گيري  هاي جنايي و ديگر ابعاد ساختارهاي اجتماعي در شکل بين محتواي گزارش
  .رفتار مجرمانه

 در اين تحقيق از روش تحليل محتوا براي بررسي محتواي اخبار و :روش
هاي نوشتاري و ديداري استفاده شده است و با استفاده  هاي جنايي در رسانه گزارش

  .هاي مرتبط در مطالعات داخلي اشاره شده است هي به نمونهپژو از روش نمونه
ها و مديران تنظيم خبر با   خبرنگاران و دبيران سرويس روزنامه)الف :ها يافته

ها نقش  هاي جنايي در رسانه گزينش اخبار جنايي و تعيين چگونگي بازتاب پديده
 )بکنند؛  يگيري افکار عمومي در مورد جرم و عدالت ايفاء م موثري در شکل

هاي جنايي در اخبار و  هاي تحليلي و تأکيد بر  توصيف پديده فقدان جنبه
رويدادهاي جنايي مانع ايجاد درک و بينش صحيح نسبت به عوامل وقوع جرم و 

 گزينش اخبار جنايي بر مبناي )جهاي کنترل آن در مخاطبان شده است؛  راه
شماري از جمله  بيآمدهاي  پي» ارزش خبري «ةکنند هاي تعيين شاخص

دنبال   آميز و افزايش احساس ناامني در اجتماع را به هاي خشونت نمايي جرم بزرگ
  .دارد

  
  اي اخبار جرم، ارزش خبري، تحليل محتوا، جرم و رسانه، قدرت رسانه :ها د واژهيکل
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  مقدمه

هاي گروهي را به خود  اي از محتواي تمامي رسانه هاخبار و رويدادهاي جنايي بخش عمد
مطالعات انجام شده حاکي از آن است که اخبار جنايي حداقل . اختصاص داده است

ها را تشکيل  درصد از مطالب روزنامه۷درصد و به طور متوسط ۲۸درصد، حداکثر ۴
 ۱۳ تا ۱۰ين هاي ديداري و شنيداري درصد متفاوتي ب اين نسبت در مورد رسانه. دهند مي

هاي جغرافيايي مختلف به خود اختصاص داده است  هاي زماني و محيط را براساس دوره
)Sherizen, 1978:208(.  

هاي جنايي، نگرش خاصي را به مردم تحميل  ها با انعکاس اخبار مربوط به پديده رسانه
ن کنند و چگونگي قضاوت و داوري آنان دربارة جرم و عدالت کيفري را سازما مي
اي بسيار  توانند از موضوعي کم اهميت سوژه اين ابزارهاي ارتباطي به سادگي مي. دهند مي

اي خاص حساس کنند و يا برعکس از  مهم بسازند و افکار عمومي را نسبت به پديده
  .اي مهم، خبري خنثي و کم اهميت بسازند حادثه

زارهاي مؤثر براي هاي گروهي به دليل برخورداري از اين ظرفيت يکي از اب رسانه
خبرنگاران، دبيران . شوند هاي قدرتمند و بانفوذ تلقي مي کنترل نهادها و جريان

ها و مديران مسئول تنظيم خبر و گزارش، با انتخاب موضوع و  خبري روزنامه سرويس
چگونگي انتقال اين اطالعات به مردم، نقش مؤثري در تعيين محدودة جرم و انحراف بازي 

با انتخاب حوادث جنايي و نحوة انعکاس آن، در واقع محدودة رفتارهاي ها   آن.کنند مي
ها  بدين ترتيب رسانه. کنند مجاز را تعريف و معيارهايي را در اين زمينه به جامعه ارائه مي

از يک سو توانايي تشديد احساس ناامني، ترويج بزهکاري و تشويق افراد مستعد ارتکاب 
ر با ايفاي نقش اطالع رساني مسئوالنه و ترويج الگوهاي جرم را دارند و از سوي ديگ

  .توانند در کاهش وقوع جرم و تأمين احساس امنيت مؤثر باشند زندگي سالم مي
هاي  رساني است و رسانه ها آگاهي بخشي و اطالع برخي معتقدند که رسالت رسانه

اين . خبار بپردازندعمومي نبايد خود را قيم مردم بدانند و مطابق ميل خود به انتشار ا
هايي که  اي نگاهي سوداگرانه دارد، با انتخاب سوژه نگاري حرفه رويکرد که به روزنامه
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شود به ارضاي حس کنجکاوي خواننده توجهي خاص  بيشتر باعث جذب مخاطب مي
ها،  در اين وضعيت منافع و مصالح اجتماع، از جمله کارکرد پيشگيرانة رسانه. دهد نشان مي
اي جرم ديدگاه ديگري که در زمينة بازتاب رسانه. گيرد هاي بعدي قرار مي تدر اولوي

هاي ديداري، شنيداري و نوشتاري با  وجود دارد، ديدگاه سلبي است که معتقد است رسانه
انعکاس اخبار و رويدادهاي جنايي قبح و زشتي رفتارهاي مجرمانه را در جامعه از بين 

در اين شرايط اجتماع پس از . دهند دي و طبيعي نشان ميبرند و وقوع جرم را امري عا مي
هاي اجتماعي و هنجارهاي  کند و زمينة سقوط ارزش ها عادت مي مدتي به اين زشتي

داران اين ديدگاه به عدم انتشار اخبار جنايي در  برخي از طرف. شود زندگي سالم فراهم مي
خبري حوادث جنايي به طور طور مطلق معتقدند و برخي ديگر به پوشش  ها به رسانه

  ).۶۲-۷۸: ۱۳۷۷رحمانيان، (محتاطانه باور دارند 
به عنوان . در چهار حوزه بررسي و ارائه خواهد شد» اي جرم بازتاب رسانه«موضوع 

مقدمة بحث، ابتدا مروري خواهيم داشت بر مباني نظري ارتباط ميان جرم و رسانه و 
 تحقيق اشاره  سپس به روش. اند  اخير پيدا کردههاي ها در طول دهه تحوالتي که اين نظريه

هاي گزينش  هاي تحقيق در سه حوزة معيارها و شاخص در بخش سوم يافته. خواهد شد
اي  اي جرم و آثار و پيامدهاي پوشش رسانه اخبار جنايي، تحليل محتواي بازتاب رسانه

گيري   نتيجهبندي و بخش پاياني به جمع. جرم در رفتار مجرمان بررسي خواهد شد
  .اختصاص خواهد يافت

   به جرم و رسانهي نظريکردهاي رو)۱

هاي مطرح شده در زمينة ارتباط ميان جرم و رسانه،  ويژگي اصلي نخستين نظريه
ها و تأثيرپذيري مخاطبان ابراز  هايي به شدت منفي است که در مورد نقش رسانه نگرش

هاي اجتماعي بيشتر تحت تأثير عوامل  اي اعتقاد بر اين بود که کنش در دوره. شده است
هاي گروهي نوظهور، کانون  در اين دوره، رسانه. هاي فردي بيروني قرار دارند تا انتخاب

از . پرداختند بار اين عوامل بيروني مي هايي قرار گرفت که به تشريح آثار زيان توجه نظريه



  ۲۲شماره  ،ششم اجتماعي، سال رفاهشي فصلنامة علمي پژوه

 

۶۰ 

اي بودند  ديد مهاجمان بيگانههاي گروهي ج نگاه برخي از متفکران اوايل قرن بيستم، رسانه
بستة خود القاء  شان را به طور مستقيم به اذهان مخاطبان دست ها، افکار و مفاهيم که پيام

هايي که در صدد بيان  گران به طور جدي با تالش اگرچه برخي ديگر از پژوهش. کردند مي
اين حال ورزيدند؛ با  رابطة علت و معلولي ميان جرم و رسانه بودند، مخالفت مي

توانند پيامدهاي منفي و ضد اجتماعي  بار که مي هاي بالقوه زيان هاي مربوط به رسانه انديشه
هايي که در  ويژه گفتمان هاي رايج، به به دنبال داشته باشند، به محور بسياري از گفتمان

اي که  ترين اصول و مباني نظري عمده. گذاري مشارکت داشتند، تبديل شده بود سياست
  :استوار است، عبارتند ازها   آنهاي مربوط به ارتباط جرم و رسانه بر يلتحل

  هنجاري  فشار و بيةنظري) ۱-۱
هاي فرهنگي و ابزارهاي مشروع  شکاف ميان اهداف و ارزش» هنجاري بي«تفسيرِ مرتُون از 

. )Merton, 1938(کند  و قانوني موجود براي رسيدن به اين اهداف را به خوبي آشکار مي
ويژه صنعت تبليغات فشار بسيار زيادي را بر افرادي که ابزارهاي  هاي گروهي و به رسانه

يابي به موفقيت از مجراهاي قانوني و طبيعي دارند، وارد  بسيار محدودي براي دست
هاي  کند، زيرا اين تبليغات منشاء بروز حجم زيادي از مطالبات برآورده نشده با فرصت مي

شود برخي از افراد  اين وضعيت موجب مي. يدن به آن خواهد شدبسيار اندک براي رس
هاي رايج در جامعه را از مسيرهاي غيرمشروع و  يابي به اهداف و ارزش اجتماع، دست

  .غيرقانوني جستجو کنند

  نظرية ايدئولوژي حاکم) ۲-۱
هاي مارکس در  هاي جديدي که از نوشته هاي شصت و هفتاد با دريافت انديشمندان دهه

توسط نيروهاي » رضايت مردم«گيري  مورد ساختارهاي اجتماعي داشتند، به چگونگي شکل
انگاري و  بر اساس نظرية ايدئولوژي حاکم اختيار جرم. مقتدر و ايدئولوژيک توجه کردند

» هژموني«زدايي رفتارها در دست اقليت حاکم، است و اين طبقه طي فرآيندي که  جرم
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ها همراهي و تأييد مردم را در مورد  اي چون رسانه ادهاي اجتماعيشود، از طريق نه ناميده مي
هاي بانفوذ و مقتدر براي ايجاد توافق عمومي  گروه. آورد دست مي هها و عملکردشان ب سياست

بر سر تعريف جرم و انحراف، و نيز جلب حمايت تودة مردم از تدابير سرکوبگر براي کنترل 
شوند، بلکه با استفاده از ابزارهاي ارتباطي و  ر متوسل نميو مهار جرم، ديگر به زور و اجبا

 ريزي کرده و به تدريج هايي از مفاهيم ايدئولوژيک را پايه ها به طور نامحسوسي شبکه رسانه
از اين ديدگاه جرم و . )Stevenson, 1995( کنند را وارد گفتمان رايج در جامعه ميها  آن

ي حاکمان معضل ايجاد کند و تهديدي براي از بين بردن تواند برا انحراف به طور بالقوه مي
اما هژموني حاکم بر اين جوامع اين . نظري باشد که در اين جوامع ايجاد شده است  اتفاق

از جمله جرم، (اطمينان را ايجاد خواهد کرد که هرگونه تهديد عليه وضعيت موجود 
  .يک وقفة گذرا و موقتي است) نظمي انحراف و بي

  گرايي رية کثرت نظ)۳-۱
. اي مطرح شد اين نظريه در واقع به عنوان چالشي در برابر الگوهاي هژمونيک قدرت رسانه

اعتبار نشان دادن  اعتنايي، تمسخر و يا بي ها به سوي بي گرايان معتقدند گرايش رسانه کثرت
به اي با هنجارهاي پذيرفته شده تفاوت دارد،  شان به گونه هاي زندگي افرادي که سبک

در حال . تدريج در حال تغيير است، زيرا ذائقة مردم نسبت به گذشته متفاوت شده است
هاي مردم به  هاي سياسي رو به افزايش است و پاسخ حاضر تنفر عمومي از محتواي پيام

تر از آن چيزي بوده است که عناوين برگزيدة اخبار جنايي به آن  جرم هميشه بسيار پيچيده
الوه بر اين، برخي معتقدند که حجم و سرعت کنوني توليد خبر تأثير ع. اند پرداخته مي

گويي و  هاي اقليت حاکم را بر چگونگي بازتاب اين اخبار کاهش داده و پاسخ ديدگاه
  .)McNair,1998(کند  کنندگانشان را تضمين مي ها در برابر انتخاب مسئوليت دولت

  شناسي فرهنگي پست مدرنيزم و جرم) ۴-۱
مدرنيزم  توان گفت که پست مي. مدرنيزم کار دشواري است هاي مختلف پست فهم جنبه
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هايي از جمله به پايان رسيدن عقايد مربوط به عقالنيت علمي فراگير، کنار  داراي ويژگي
. ها است هاي تجربي براي رسيدن به حقيقت و تأکيد بر ناهمگوني در ديدگاه گذاشتن نظريه

ريزي شالودة يک زبان  لت بر رها کردن مفهوم جرم و پيمدرنيزم دال شناسي، پست در جرم
پيشگامان اين . انگاري و نقد آن است اي از تفکر براي تعريف فرآيند جرم جديد و شيوه

شود که  ورزند که جرم زماني از حالت يک معضل خارج مي تفکر بر اين نکته تأکيد مي
دار بر آن دست  وگرانه و جهتشناسان از تمرکز س ها و جرم نظام عدالت کيفري، رسانه

  .)Henry & Milovanovic, 1996(بردارند 
شناسي فرهنگي در صدد فهم علت شيفتگي و عالقة مردم به خشونت و  رويکرد جرم
ها و نيز به نمايش گذاشتن جرم و خشونت به عنوان تفريح يا منظرة   جرم در رسانه

در فرهنگ دارند و عادات فرهنگي در ها ريشه  از اين ديدگاه تمامي جرم. توجه است جالب
هاي راديکالي  شناسي فرهنگي نگرش بنابراين جرم. اند فرآيندهاي عمدة قدرت جاي گرفته

. رفتاري است در برابر اقتدار طبقة حاکم دهد که معتقد است جرم را مورد حمايت قرار مي
ادگي در برابر طبقة شناسي راديکال که مقاومت و ايست هاي اولية جرم اما بر خالف ديدگاه

شناسي فرهنگي بر ابعاد خارجي اين شور و  دانست، جرم حاکم را امري دروني و فردي مي
  .هيجان تأکيد دارد

هاي مجرمانه اگرچه مستلزم خطرپذيري است  شناسي فرهنگي، فعاليت از ديدگاه جرم
اي باشد  دهاما در واقع ممکن است بيانگر تالش براي رهايي از پوچي و شرايط محدودکنن

که هدف آن در دست گرفتن کنترل و پذيرش مسئوليت و تعيين سرنوشتي است که در 
کاري ممکن است در  هاي مسلحانه و باندهاي بزه افزايش جرم. انتظار هر يک از افراد است

طور  شناسي فرهنگي، جرم اجراي يک برنامه به در جرم. پذير باشند همين چارچوب تحليل
ها،  شورش. ها صحنة تئاتر است مانند يک کارناوال ــ و خيابانمشارکتي است ــ 

مسئلة اصلي اين نيست که . ها بايد از اين دريچه نگريسته شوند نظمي ها و بي اعتراض
اي که توأم با شور و هيجان است عنوان مجرمانه دارد، بلکه شرکت در اين  اجراي برنامه

امروزه مقامات سياسي در تالشند . نگاري شودا ها ممکن است در عمل، منجر به جرم برنامه
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شناسان  بنابراين جرم. هاي قانوني ممنوع کنند ها را با استفاده از شيوه که اجراي اين برنامه
انگاري  پردازند بلکه به بررسي جرم مدرن تنها به اهميت فرهنگي جرم نمي فرهنگي پست
  .)Presdee, 2000( مندند هاي فرهنگي نيز عالقه ها و رويه برخي از عادت

اي  هاي عمده توان به پيشينه و مباني ديدگاه هاي مطرح شده مي با نگاهي گذرا به نظريه
. کند، دست يافت اي را مشخص مي شناسي و مطالعات رسانه که مرزبندي ميان جرم

ها شناسايي موارد همگرايي و تضاد ميان اين دو حوزه را  همچنين مطالعة اين نظريه
اي از مفاهيم متعارف  اگرچه در هيچ يک از اين دو حوزه، با مجموعه. سازد  ميپذير امکان

شناختي مورد بررسي قرار  هاي مربوط به آن که در يک چارچوب تبييني و علت و فرضيه
هاي مربوط به  رو نيستيم، با اين حال بايد اذعان داشت که در مورد نظريه گرفته باشد روبه

هاي  با وجود تفاوت. پذيري به دست آمده است آزمونهاي  فرض رسانه و جرم پيش
شناسانة موجود ميان اين دو حوزه، مروري بر رويکردهاي نظري  شناسانه و علت روش

اي از همگرايي ميان مطالعات انجام شده در اين دو  مطرح شده حاکي از موارد برجسته
تري از توسعة اقتصادي،  توان در بسترهاي وسيع قلمرو است و رد پاي اين همگرايي را مي
  . سياسي، فرهنگي و اجتماعي جستجو کرد

  قي روش تحق)۲

با توجه به ماهيت موضوع، نقطة تأکيد اين تحقيق مطالعاتي است که با استفاده از روش 
هاي  تأکيد بر رسانه. اند ها پرداخته توصيفي به تشريح ابعاد مختلف بازتاب جرم در رسانه

آوري اطالعات مورد نياز، استفاده از  ها، براي جمع ها و مجله هنوشتاري، به ويژه روزنام
هاي تحقيق،   بخش يافته براي تدوين. ناپذير ساخته است روش تحليل محتوا را اجتناب

. نتايج تحقيقات و مطالعات تجربي موجود در ادبيات تطبيقي مورد استفاده قرار گرفته است
ر ايران، با استفاده از روش نمونة پژوهشي به ذکر گونه تحقيقات علمي د به دليل فقدان اين

ها نقش  مطالعة صفحات حوادث برخي از روزنامه. هايي در اين زمينه بسنده شده است مثال
موثري در شناسايي و تدوين معيارهاي گزينش اخبار جنايي داشته و براي تنظيم مطالب 
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ها، به مطالب برخي از  زنامهاي جرم عالوه بر رو مربوط به تحليل محتواي نمايش رسانه
مجله  و اجتماع حقوق وهاي تخصصي حوزة حقوق و علوم جنايي، مانند نشرية  مجله

همچنين در بخش پاياني مقاله، نتايج تنها .  وزارت کشور نيز مراجعه شده استامنيت
تحليل و ارزيابي چگونگي «اي که صدا و سيما در اين زمينه زير عنوان  پروژة تحقيقاتي

  . انجام داده، مورد بررسي قرار گرفته است»هاي ايراني ايش بزه و ناهنجاري در سريالنم

  قي تحقيها افتهي )۳

و نتايج گاه متفاوت و » اي جرم بازتاب رسانه«با توجه به تنوع موجود در مطالعات تجربي 
 نخواهد پذير هاي تحقيقات انجام شده در اين زمينه به سهولت امکان متضاد آن، ارائة يافته

طور که در مقدمه اشاره شد، در اين مقاله کوشش شده است که  حال، همان با اين. بود
هاي اين تحقيقات با در نظر گرفتن نتايج تحقيقات محدودي که در ايران انجام شده  يافته

ابتدا به معيارهاي گزينش اخبار : است، حول سه محور اصلي سازماندهي و ارائه شود
شوند برخي از اخبار و رويدادهاي  که چه عواملي موجب مي م و اينپردازي جنايي مي

شناخته شوند و برخي ديگر به دليل عدم احراز اين شرايط در » واجد ارزش خبري«جنايي
بخش دوم به تحليل اين موضوع خواهد پرداخت که . اولويت پخش و انتشار قرار نگيرند

آميز در  هاي خشونت نمايي جرم هاي گزينش اخبار جنايي چگونه موجب بزرگ شاخص
. ها و تأکيد بر تشريح واقعة جنايي به جاي تحليل علل و عوامل وقوع آن خواهد شد رسانه

هاي اساسي ارتکاب رفتار مجرمان به چگونگي تأثيرگذاري  شرط بخش سوم با معرفي پيش 
  .اي جرم بر تحقق هر يک از اين شرايط پرداخته است بازتاب رسانه

  هاي گزينش اخبار جناييمعيار) ۱-۳
پرداختند و  اگر اخبار و رويدادهاي جنايي به سادگي به بيان حقيقت يک پديدة مجرمانه مي

کردند، شايد موضوعي براي بحث و بررسي  طور دقيق، تصويري جامع از جرم ارائه مي به
ت که زده از جرم حاکي از آن اس هاي شتاب اما حتي بررسي محتواي گزارش. ماند باقي نمي
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اخبار جرم از الگوهاي متفاوتي در زمينة واقعيت جرم و سهم آن در آمارهاي رسمي تبعيت 
آينة «و يا » جام جهان نما«ها با عباراتي مانند  که رسانه بنابراين، با وجود اين. کند مي

ها را مانند  تر اين باشد که رسانه شوند، شايد تعبير دقيق توصيف مي» نماي زندگي تمام
  .کنند تابد را تحريف مي ي تلقي کنيم که تصويري که از جهان واقعي بر آن ميمنشور

هاي شخصي و فرآيندهاي تصادفي،  نگاران فارغ از دغدغه دبيران سرويس و روزنامه
است، » ارزش خبري«کنندة  تر که تعيين تر و تخصصي براساس شماري از معيارهاي فني
د و چنانچه گزارش خبري حداقل برخي از شرايط کنن خبرها را انتخاب، توليد و ارائه مي

را نداشته باشد، در دستور کار پخش و انتشار قرار » ارزش خبري«در نظر گرفته شده براي 
ها متناسب با فرهنگ جوامع شکل  طبيعي است اين ارزش). ۱۳۷۷چرمارک، (گيرد  نمي
 تغيير و تحول خوش کند و درگذر زمان نيز به طور نامحسوسي دست اي پيدا مي ويژه
  :اخبار و رويدادهاي جنايي عبارتند از» ارزش خبري«هاي تعيين  ترين شاخص مهم. شود مي

  درجة اهميت) ۱-۱-۳
اي از اهميت يا شور و  شوند که از درجه حوادث زماني داراي ارزش خبري تلقي مي

مدير خبري گر يا  اين ميزان اهميت وابسته به اين است که گزارش. هيجان برخوردار باشند
اهميتي چون  هاي کم جرم. کند المللي کار مي اي اعم از محلي، ملي و يا بين در چه رسانه

هاي خياباني يا تخريب ممکن است در مطبوعات محلي داراي ارزش خبري باشد  سرقت
هايي که داراي کمترين ميزان جرم است حتي تيتر   يا در مناطق روستايي يا در مکانــ

 بايد از اهميت  جرايمالمللي هاي ملي و بين  اما براي انعکاس در رسانهــصفحه اول باشد 
  ).Hall,et al,1978:72( و حساسيت بيشتري برخوردار باشند

  يريپذ ينيب شي پ)۲-۱-۳
شوند و  ي محسوب مي و دور از انتظار واجد ارزش خبرييحوادث نادر، استثنا

 اما گاهي يک واقعة. بخشد  مي و نو تازهيک گزارش ارزشي به يريناپذ ينيب يشپ
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توانند  ي مي خبريها را سازماني باشد، زي ارزش خبريز ممکن است داراير نيپذ ينيب شيپ
 چون يا ي کنند و منابع خبريده ش سازماني آن واقعه را از پي پوشش خبريچگونگ
تگي مر تا حدودي موجب وابسن ايا. رنديلمبرداران را به کار گيگران، عکاسان و ف گزارش
 يها ان سازمانيمداران و سخنگو استيس، سي چون پليا هاي خبري به منابع رسمي گزارش

  .)Young, 2002( شود ي آنان مي شده از سوو اعتبار بخشيدن به اطالعات ارائهخبرساز 

  زان خطري م)۳-۱-۳
 ها توجه اندکي به مسئلة ست، رسانه جوامع مدرن ايها يژگي از ويکيکه خطر  نيبا وجود ا

 ي هم وارد است و آن زمانين امر استثنائاتيالبته بر ا.  دارنديت فردي از جرم و امنيريشگيپ
ک مجرم خطرناک همراه شود که در ة ي درباريرانه بتواند با گزارشيشگيام پيک پياست که 

 از يا بخش عمده. ت خواهد بوديجان و فورين صورت گزارش سرشار از احساس هيا
رماني اتفاق د قتل، تجاوز به عنف و ضرب و جرح توسط مج خطرناک ماننيها جرم
 يها ان گروهي در ميدگيد  بزهين الگوهايهمچن. اند دگان شناخته شدهيد افتد که براي بزه مي

گر يکدي از يياي گوناگون در مناطق خاص جغرافي اجتماعـ يت اقتصادي با موقعيانسان
 يها  خاص از جرميريها اصرار دارند تصو  رسانهبا اين حال همة. يز و متفاوت هستندمتما
ر ممکن است هر يناپذ ينيب شي و پيطور تصادف ه کنند که بهي ارائد را به عنوان خطريشد

ژه در مطبوعات مسئلة يها به و گفتمان موجود در رسانه . افراد اجتماع را تهديد کندک ازي
داند و به  يبه مرتبط ميغر افراد ناشناس و يها شه با جرمي را هميت فردي و امنيريشگيپ

طور کورکورانه موضوع   از مجرمان را بهي و خاصيا شهي کليها  شکليطور ضمن
  .)Soothill & Walby,1991( دهد ي جنايي قرار ميها گزارش

  جنسيت) ۴-۱-۳
دهد  ها نشان مي بررسي. ترين معيارهاي تعيين ارزش خبري جنسيت است يکي از مهم

کنند و از اين طريق  ماهيت جنسي دارند بيشتر گزارش ميهايي را که  مطبوعات جرم
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همچنين ممکن است . کنند طور تحريف شده به مردم عرضه مي تصاوير کلي جرم را به
ديدگي  ها موجب بروز نوعي ترس غيرواقعي در زنان در مورد خطر بزه گزارش اين جرم

ها مطبوعات به  ارشمطالعات انجام شده همچنين حاکي از آن است که در اين گز. شود
اي که اين دو از يکديگر  کنند؛ به گونه طور مستمر جنسيت را با خشونت مرتبط مي

هاي جنسي توسط افراد  هايي که با انگيزه در اين ميان قتل. رسند ناپذير به نظر مي تفکيک
ه ها عموماً ب اين گزارش. شود، از اولويت خاصي برخوردار است ديده انجام مي آشنا با بزه

اي  توان گزارش جنايي به ندرت ميها   آنذکر جزئيات حادثه گرايش دارند و در ميان
 را پيدا کرد که به طور  کار ــ ديده و چه به عنوان بزه  چه به عنوان بزه مربوط به زنان ــ

  .)Naylor, 2001(اشاره نکرده باشد ها   آنضمني يا صريح به پيشينة روابط جنسي

  ي و قرابت فرهنگيارتباط مکان) ۵-۱-۳
ارتباط مکاني داللت بر نزديکي محل وقوع حادثه به لحاظ جغرافيايي دارد و مقصود از قرابت 

بنابراين حوادثي که منعکس کنندة اعتقادات و . فرهنگي ميزان ارتباط حادثه با مخاطبان آن است
زديک به اين افراد کنندگان خبر است و در عين حال از نظر جغرافيايي در محلي ن منافع دريافت

اين مجاورت موجب تمايز ميان اخبار محلي . افتد، شانس بيشتري براي گزارش دارند اتفاق مي
هاي محلي  بري يا حريق عمدي ممکن است در رسانه براي نمونه يک جيب. شود و ملي مي

هاي خبري مانند ميزان خشونت و موقعيت شخص  گزارش شود اما تا زماني که با ديگر ارزش
  .کند هاي ملي بازتاب پيدا نمي ديده همراه نشود، در رسانه کار يا بزه بزه

براي نمونه وقتي . ديده مربوط باشد کار يا بزه قرابت فرهنگي ممکن است به شخص بزه
هاي ملي و محلي و  شود، احتمال بازتاب خبر ناپديدشدن او در رسانه فردي ناپديد مي

اگر اين فرد دختر . داکردن وي بستگي به چند عامل دارداندازي يک بسيج عمومي براي پي راه
ها و به ويژه مطبوعات به  جواني خوش سيما و متعلق به طبقة باالي اجتماع باشد، رسانه

 در حالي که خبر ناپديدشدن يک پسر بچه يا پيرمرد ،دهند احتمال زياد اين خبر را پوشش مي
  .)Bright, 2002:23(کند  بري پيدا ميمتعلق به طبقات فرودست جامعه به ندرت ارزش خ
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  ديدگي اطفال بزهکاري و بزه) ۶-۱-۳
شد هر جرمي که توأم با خشونت باشد در ميان اخبار جنايي انعکاس  تا دهة هفتاد ادعا مي

کار  ديده يا بزه هايي که کودکان به عنوان بزه کند، اما در حال حاضر بايد گفت جرم پيدا مي
شانس بيشتري براي پوشش خبري برخوردارند، اگر چه برخي از در آن سهيم هستند، از 

اند و معتقدند اين خبرها هم داراي ارزش  ديدگي اطفال پرداخته نظران صرفاً به بزه صاحب
شود  بندي به اخالق ناميده مي هاي پاي ها را به آنچه جنبش خبري است و هم تعهد رسانه

  .کند محقق مي
آميز در مورد اطفال نسبت به  است که رفتار انحرافتأکيد بر اطفال به اين معني 

ساالن در آن سهيم هستند اهميت بيشتري دارد، اما اين لزوماً به مفهوم  مواردي که بزرگ
اخبار مربوط به سوء استفادة . ديدگي اطفال نيست پوشش خبري هر يک از اقسام بزه

هاي  رسانه. گيرد ها قرار مي ها به ندرت در دستور کار رسانه جنسي از اطفال در خانواده
ورزند و اين واقعيت  آل بسيار اصرار مي گروهي نسبت به احترام به تصوير يک خانوادة ايده

سپارند که سوء استفادة جنسي از اطفال توسط اعضاي خانواده بيشتر از  را به فراموشي مي
  .افتد افراد غريبه اتفاق مي

هايي که اطفال و نوجوانان  به ويژه جرمشوند و  همچنين اطفالي که مرتکب جرم مي
يکي از داليل توجه . گيرد ها قرار مي دهند نيز مورد توجه رسانه عليه يکديگر انجام مي

کاري کودکان و نوجوانان اين است که رفتار آنان معموالً به عنوان ابزاري  ها به بزه رسانه
ودکان و نوجوانان در درگيرشدن ک. رود براي سنجش ميزان سالمت جامعه به کار مي

به عبارت . هاي مجرمانه عالمت بيماربودن جامعه و فروپاشي نظام اخالقي آن است فعاليت
بيني  ها کودکان و نوجوانان منحرف و ناسازگار، شاخصي براي پيش ديگر، از ديدگاه رسانه

  .ميزان جرم و رفتار ضداجتماعي در جامعه هستند
 موارد محدود نيست و طيف وسيعي از ديگر هاي تعيين ارزش خبري به اين شاخص

که ارتباط علت و معلولي ميان موارد مصرف  با وجود اين. شود ها را نيز شامل مي شاخص
گران کم اهميت جلوه داده شده است،  هاي رفتاري از سوي اکثر پژوهش ها و پاسخ رسانه
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ها  که در رسانهاي مورد پذيرش واقع شده است که کساني  اين واقعيت به طور گسترده
ها   آندهي و ارائة هاي خبري و چگونگي سازمان کنند از طريق گزينش گزارش فعاليت مي

بنابراين بدون داوري در مورد امکان اختصاص . تا حدودي در اين امر تأثيرگذار هستند
هاي ضمني در  فرض منابع پرهزينه براي تهية فيلم، عکس و گزارش جرم و نيز بدون پيش

شنوند، هيچ گزارش  بينند و مي خوانند، مي هاي مردمي که آن را مي قادات و ارزشمورد اعت
  .شود اي انتخاب و منتشر نمي جنايي

  تحليل محتواي اخبار جنايي) ۲-۳
مند، عيني و  اي نظام تحليل محتوا عبارت است از روش مطالعه و تحليل ارتباطات به شيوه

هاي ارائه شده در اين مقاله بر نمايش  حليلت. کمي با هدف سنجش متغيرهاي پيامي خاص
ها  اي جرم در اخبار، نشريات و راديو و تلويزيون متمرکز شده و گاهي محتواي رمان رسانه

  .هاي تخيلي نيز مورد توجه قرار گرفته است و داستان
هاي گروهي چند  هاي تحقيق در مورد گزارش مسايل مربوط به جرم در رسانه يافته

ها   آنار کرده است که به لحاظ اهميت به اختصار به توضيح برخي ازموضوع را آشک
  : پردازيم مي

  آميز هاي خشونت نمايي جرم  بزرگ)۱-۲-۳
ت از فاصلة ها حکاي تحقيقات مبتني بر تحليل محتواي اخبار و رويدادهاي جنايي در رسانه

ها معموالً  رسانه. اي جرم و نتايج آمارهاي رسمي دارد عميق ميان الگوهاي پوشش رسانه
هاي انجام  اند که اقدام آميز جلوه دادن خطر وقوع جرم و طرح اين موضوع متهم به مبالغه

هايي که بايد براي کاهش خطر واقعي جرم  شده براي مقابله با جرم و کاهش آن با اقدام
عث از سوي ديگر، تأکيد بيش از اندازه بر خطر ارتکاب جرم با. انجام شود، تناسبي ندارد

کاري و  هاي اقتدارگرايانه براي حل بحران افزايش بزه هاي سياسي از روش افزايش حمايت
  .شود گرا مي توسل به ايدئولوژي امنيت
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هاي  بررسي تطبيقي پوشش خبري جرم در روزنامه«اي با عنوان  آقاي مارش در مقاله
 پژوهش ۲۰سي  روزنامة امريکايي و برر۳۶با تحليل محتواي » امريکا و ديگر کشورها

هاي  بندي رسيد که جرم هاي هفتاد و هشتاد، به اين جمع  کشور جهان در دهه۱۴ديگر در 
ها بازتاب داشته  آميز بسيار بيشتر از آنچه در آمارهاي رسمي آمده، در روزنامه خشونت

ها بسيار کمتر از  هاي عليه اموال در روزنامه ولي، در عوض، درصد گزارش جرم. است
هاي  هاي مربوط به جرم تر، نسبت گزارش به عبارت دقيق. کاب آن بوده استميزان ارت
 بوده است؛ يعني، سهم ۲ به ۸ها  هاي عليه اموال در اين روزنامه آميز به جرم خشونت
آميز بوده، در  هاي خشونت هاي عليه اموال يک چهارم جرم هاي مربوط به جرم گزارش

 برابر ۹هاي عليه اموال  ساس آمارهاي رسمي جرمحالي که در طول دورة مورد مطالعه، برا
  .)Marsh,1991( آميز بوده است هاي خشونت بيشتر از جرم

دهندة تحريف در بازتاب  تحقيق ديگري که در کشور آرژانتين انجام شد، نشان
براساس آمارهاي ارائه شده در . هاي پرتيراژ اين کشور بود رويدادهاي جنايي در روزنامه

هاي عليه اشخاص  ها به جرم هاي گزارش شده در روزنامه درصد از جرم۴۰اين تحقيق، 
ها براساس آمارهاي رسمي از  اختصاص يافته بود؛ در حالي که ميزان واقعي اين جرم

درصد ۷۰هاي عليه اموال حدود  در مقابل، در حالي که جرم. کرد درصد تجاوز نمي۱۷
هاي گزارش  درصد از جرم۷/۱۸، فقط داد هاي ارتکابي در اين کشور را تشکيل مي جرم

  ).۳۲: ۱۳۷۴،  ...ن کنگرة پنج سالهينهم(ها اشاره کرده بود  شده به اين دسته از جرم
هاي دفاع از حقوق زنان و کودکان در حساس کردن افکار  همچنين، بايد از تأثير جنبش

 برخي از .مردان نسبت به جرم عليه زنان و کودکان سخن به ميان آورد عمومي و دولت
ها و  هاي اين انجمن آميز و افشاگري هاي اعتراض ها و نشست ها تحت تأثير فعاليت رسانه

هاي  هاي عليه زنان و کودکان را که عموماً جرم نهادها، اخبار جنايي مربوط به جرم
براي نمونه، در نواحي شهري و روستايي . کنند آميزاند، به طور گسترده منتشر مي خشونت

نگاران زن اخبار مربوط به خشونت عليه زنان را  هاي گروهي و به ويژه روزنامه ههند، رسان
هايي  اي جرم دهند و با حساسيت ويژه انگيزي زير پوشش خبري قرار مي به طور هيجان
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، اذيت و آزار ١»مرگ جهيزيه«هاي موسوم به  چون تجاوز به عنف، زناي با محارم، قتل
هاي پليس را که همگي از موارد  کار و بازداشتگاههاي عمومي و محل  جنسي در مکان

  .کنند شوند، منعکس مي نقض حقوق زنان محسوب مي

  تأکيد بر توصيف به جاي تحليل) ۲-۲-۳
هاي تحقيق مبتني بر تحليل محتواي اخبار جنايي، اين  دومين نکتة حائز اهميت در يافته

قعة جنايي اختصاص دارد و از ها تنها به توصيف وا اي از اين گزارش است که بخش عمده
امروزه، به ندرت . آورد علل و عوامل احتمالي وقوع اين حوادث سخني به ميان نمي

پيشگيري هاي  اي را يافت که در آن علل و عوامل وقوع حادثه و راه توان گزارش جنايي مي
به توصيف ها با گرايش  در واقع، رسانه. هاي کارشناسي قرار گرفته باشد از آن مورد تحليل

هاي عمومي را در مورد جرم  رويدادهاي جنايي و تکرار دايمي اخبار مربوط به آن، آگاهي
 بسيار غني و از نظر ايجاد ،اين روش از لحاظ اطالعات مربوط به جرم. دهند افزايش مي

بنابراين، . هاي کنترل آن بسيار فقير است بينش و درک نسبت به عوامل وقوع جرم و راه
هاي جنايي  ان به اخبار جنايي در اين روش با حجم بسياري از حوادث و رسواييمند عالقه

  . توانند درک و تحليل خود از جرم را توسعه دهند شوند، ولي نمي روبرو مي
هاي شنيداري و ديداري  هاي نوشتاري و رسانه البته در اين مورد بايد ميان رسانه

ها از اين  ها و مجله  نوشتاري مانند روزنامههاي به عبارت ديگر، رسانه. تفکيک قائل شويم
در اين ميان، . وضعيت بهتري دارند) راديو و تلويزيون(ها  لحاظ نسبت به ساير رسانه

شناسي تمايل بيشتري به ارائة  اجتماعي و جرم هاي تخصصي علوم ها و نشريه مجله
هاي  ر اين نشريههاي جنايي دارند؛ گرچه شما يابي پديده هاي کارشناسي و ريشه تحليل

اي چون ايران بسيار اندک است و فقط  تخصصي، به ويژه در کشورهاي در حال توسعه
هاي علمي آشنا  هاي کارشناسي و تجزيه و تحليل شمار محدودي از خوانندگان را با ديدگاه

خفاش «هاي غرب تهران موسوم به  توان به پوشش خبري جنايت براي نمونه، مي. کند مي
                                                           

1. dowry death 
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در حالي که بيشتر . هاي تخصصي کشور اشاره کرد ها و نشريه نامهدر روز» شب
هاي خبري خود را به چگونگي وقوع  هاي مهمي از گزارش هاي کشور بخش روزنامه

هاي پيرامون آن  ها و شنيده هاي ارتکاب قتل و شايعات و گفته حادثه و تشريح شيوه
امکان مصاحبة حضوري  وزارت کشور با تدارک امنيتدادند، ماهنامة  اختصاص مي

شناسي، انتظامي و حقوقي با متهم  شناسي، جامعه شماري از کارشناسان علوم جنايي، روان
هاي اين کارشناسان را در گزارشي با  رضا خوشرو ــ ، نتايج تحليل اصلي پرونده ــ غالم

منتشر کرد و چگونگي بازتاب اين » هاي غرب تهران تحليل کارشناسي جنايت«عنوان 
  ).۱۳۷۶فرجيها، (يت را در مطبوعات به نقد کشيد جنا

اي با عنوان   در گزارش ويژهحقوق و اجتماعهمچنين، در اقدامي مشابه، ماهنامة 
نظران و  هاي صاحب ديدگاه» زواياي پيدا و پنهان: کالبدشکافي حقوقي جنايت خوشرو«

ل اصالح و دانان در مورد علل و عوامل وقوع حادثه، عملکرد نهادهاي مسئو حقوق
هاي مربوط به تشخيص هويت مجرمان و نيز  کار، ميزان کارايي بخش بازپروري کودکان بزه

تحليل کارشناسان نيروي انتظامي و قاضي پرونده را به طور مفصل منعکس کرده است 
در واقع، تالش اين دو ماهنامة تخصصي در اين جهت بود که ضمن ). ۱۳۷۶اژدري، (

هاي اين جنايت را براي نهادهاي عدالت  ها وعبرت ع حادثه، درستحليل علل و عوامل وقو
  .گذار و مسئوالن اجرايي بازگو کنند کيفري، قانون

هاي کارشناسي فقط  بنابراين، نبايد اين گونه تلقي شود که مخاطب اصلي اين تحليل
ين اند، بلکه همة کساني که نسبت به ا کاران بالقوه و افراد در معرض ارتکاب جرم بزه

. ديدگي آشنا شوند هاي مؤثر براي پيشگيري از بزه پذيرند، بايد با اقدام ها آسيب جرم
اندرکاران نظام عدالت کيفري نيز اين فرصت  هاي تحليلي براي دست همچنين، اين گزارش

هاي مختلف فرآيند  هاي موجود در مرحله آورد تا نقاط ضعف و نارسايي را فراهم مي
ها، کارايي و اثربخشي نظام  د و با اقدام در جهت رفع اين نقصکيفري را شناسايي کنن

  .عدالت کيفري را ارتقا بخشند
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  گرايش به رويکردهاي انتقادي) ۳-۲-۳
نکتة سومي که در مطالعات تطبيقي پيرامون محتواي اخبار جنايي در گذشته و حال به 

ي انتقادي، نسبت به ها به رويکردها و تفسيرها خورد، اين است که گرايش رسانه چشم مي
کارشناسان رسانه و جرم داليل متعددي را براي اين موضوع . گذشته بيشتر شده است

ها نسبت به گذشته، فضا و زمان بيشتري را براي پوشش  نخست، رسانه. کنند مطرح مي
دهند و اين فضا و زمان مناسب فرصت بيشتري را  خبري رويدادهاي جنايي اختصاص مي

از . آورد هاي انتقادي در کنار گزارش اصلي رويدادهاي جنايي فراهم مي هبراي طرح ديدگا
هاي  گيري فعاليت نهادهاي غير دولتي و تشکل هاي اخير، با اوج سوي ديگر، در سال

ديدگان و قربانيان شکنجه فعاليت مردمي که در زمينة حقوق کودکان، زنان، سالمندان، بزه
ها هاي جمعي نيز افزايش يافته و رسانه ا به رسانهزمان دسترسي اين نهاده دارند، هم

هاي انتقادي و مستقل فعاالن اين  هاي خود را به طرح ديدگاه هايي از گزارش بخش
تر از همه، سياسي شدن فزايندة موضوع  نكتة مهم. اند ها اختصاص داده ها و انجمن تشکل

ها  ها به صحنة جدال ميان حزب از دهة هفتاد به اين سو، رسانه. نظم، قانون و امنيت است
کفايتي و ناتواني در تأمين نظم و  هاي سياسي و متهم کردن حزب حاکم به بي و گروه

  ).۱۳۸۲فرجيها، (اند  امنيت تبديل شده
رساني و آموزشي رسالت ديگري را  هاي اخير در کنار نقش اطالع ها در سال رسانه

ها با  بر اين اساس رسانه. يشي استجوگري و تفت و اند و آن نقش جست برعهده گرفته
کنند و  شکنند و آن را جبران مي هاي خود، سکوت مراجع دولتي و رسمي را مي افشاگري

آورند تا در موارد نقض شديد  ها فشار مي از طريق مطلع ساختن افکار عمومي، به دولت
هاي  ز روشهاي متناسب از خود نشان دهند و ا هاي شديد، واکنش هنجارها و ارتکاب جرم

  ).۳۰۴-۵: ۱۳۸۱دلماس مارتي، (و چشم پوشانه خودداري کنند » آميز مالطفت«
هاي نظام  هاي انتقادي خطاها و ضعف ها و گزارش اي معتقدند گرچه اين اتهام عده

ها  دهد، اما اين عملکرد رسانه عدالت کيفري را در معرض ديد و قضاوت عمومي قرار مي
؛ زيرا شود منجر نميها   آنرد انتقاد و زير سؤال رفتن مشروعيتلزوماً به تضعيف نهادهاي مو
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يک سيب «هاي مربوط به مثالً فساد پليس، به طور سنتي در چارچوب سياست  گزارش
هاي يک سازمان،  پذير ساختن خالءها و ضعف شود که براساس آن، رؤيت  ارائه مي١»فاسد

هاي کارکنان  ليل افزايش رسواييعالمت سالمت و يکپارچگي آن نهاد است؛ اگر چه به د
هاي اخير اين سياست ديگر کارايي ندارد و تالش شده تا با  نظام عدالت کيفري در سال

اي  هاي اين نهادها را بهانه هاي ديگر، گزارش موارد سوء استفاده و تخلف استفاده از روش
راي اصالح نظام براي ضرورت انجام اصالحات ساختاري و زيربنايي قرار دهند و با تالش ب

  .کند، حفظ کنند عدالت کيفري، مشروعيت اين نظام را از مخاطراتي که آن را تهديد مي
هاي مسئول اجراي قانون، براي کنترل فساد دولتي و  بنابراين، زماني که پليس و بخش

ها و  شوند و با افشاي تخلف ها وارد عمل مي کنند، رسانه هاي جرم اقدامي نمي ديگر شکل
پيشگيرندة خود را   سوءاستفاده از قدرت و ارتشا درون دستگاه عدالت کيفري، نقشموارد

هاي دولتي به بسياري از  خود مقامکه  براي نمونه، در کشور تايلند، با اين. کنند ايفا مي
ها اين کشور را وادار به اتخاذ   رسانههاي مشکالت ناشي از فساد اعتراف داشتند، افشاگري

  .)Votikiotis & Fairclough, 1994(راي مقابله با اين مشکالت کرد هاي جدي ب سياست
مردان  اعتمادي مردم نسبت به دولت ها در برخي از جوامع، فضايي از بي اين اقدام رسانه

ها در مورد فساد مالي و سياسي مسئوالن دولتي  هاي رسانه گزارش. را به وجود آورده است
هاي حزبي و اختالف  صادي که گاهي ريشه در رقابتو تهديد به افشاي هويت مفسدان اقت

مداران، رهبران  نظرهاي شخصي دارد، بسياري را به اين باور رسانده است که سياست
  .پذيري نيستند هاي اعتمادپذير و اطمينان مذهبي، مأموران دولتي و نمايندگان مجلس، مقام

  نهاي جرم و رفتار مجرما پوشش رسانه) ۳-۳
اند حداقل به نقش غير مستقيم  ي که به دنبال تحليل عوامل تأثيرگذار بر جرمهاي تمام نظريه

هاي جرم را در يک الگوي ساده خالصه  اگر بخواهيم تمام نظريه. اند ها اشاره کرده رسانه
عنوان مجرمانه، : گيريم که تحقق جرم مستلزم پنج پيش شرط اساسي است کنيم، نتيجه مي

                                                           
1. one bad apple 
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. رتکاب جرم، فرصت ارتکاب جرم و نبود سازوکارهاي کنترليهاي ا  مجرمانه، راهانگيزة
هاي  ها به طور بالقوه نقش مهمي در تحقق هر يک از اين شرايط دارند و به شکل رسانه

  .گذارند مختلف بر نوسانات جرم تأثير مي

  عنوان مجرمانه ) ۱-۳-۳
رفتارهاي که عملي جرم تلقي شود و از اعمال غيراخالقي، ضد اجتماعي و  براي اين

همچنين، جرم دانستن يک عمل . آور متمايز شود، بايد عنوان مجرمانه داشته باشد زيان
رفتاري مجرمانه مستلزم آن است که شهروندان و نهادهاي مجري قانون نيز آن رفتار را 

ها عامل مؤثر و مهمي در هر دو فرآيند هستند و محدوده و ميزان  رسانه. تلقي کنند
  .کنند  را تعيين ميهاي ثبت شده جرم

 آن سنتي يها يبند  طبقهي و نفهاي جديد انگاري جرم ها در کمک به توسعة نقش رسانه
 مورد توجه قرار يفريحقوق کيير در قلمرو  تغينة مطالعات انجام شده در زماغلبدر 

 را در  ۱۹۳۷ در سال » جوانايات ماريقانون مال«هوارد بکر ضرورت وضع . گرفته است
نقش   مواد مخدر فدرال وة ابزار ادارلةها به منز  و بر کاربرد رسانهه کرديررسکا بيامر
  .)Becker, 1963(در وضع اين قانون جديد تأکيد کرده است ها   رسانهي اخالقينيآفر

ها  نقش مهم و اساسي رسانهح يبه تشرنيز  يگريقات ديه، تحقين مطالعات اوليپس از ا
جاد يا اي مجرمانهد ي جدعناوينجاد يق ايانحراف از طر و يکار  قلمرو بزهيريگ در شکل

بهبود ها  برخي از تحليل نمونه، يبرا. اند حساسيت نسبت به آن پرداختهزان يتحول در م
هاي  مهر برناي تحت تأثدر دهة هشتاد در امريکا را ي جنسيها دگان جرميد س با بزهيرفتار پل

ها نقش مؤثري در  اين برنامه. دانند مي) Roger Graef (مستند تلويزيوني راجر گرائف
س از ي پلتحقيرآميز مکرر، آزاردهنده و يها يي نسبت به بازجوکردن افکار عمومي حساس

زان گزارش ين اقدام، باال رفتن ميگر اي ديامدهاي از پيکي .داشت يدگان تجاوز جنسيد بزه
  .)Siegel, 2003(ها بود ن جرميزان ثبت ايش ميس و افزاي به پليدگيد موارد بزه
توان در پوشش خبري  يران را مي در ااي گونه تأثير رسانه اين از يگري ديها جلوه
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» ها آقازاده «ي ارتکابيها ها و موارد سوء استفاده از قدرت و جرم يخوار گستردة رانت
کردن   در حساسيي سهم به سزاهاي اخير سالها در طول  ن اقدام رسانهيا. مشاهده کرد
ن افراد و آثار ي ايها تي فعالة وسعت و دامن،تيمردان نسبت به ماه  و دولتيافکار عموم
ل يکه تشکها بود  تحت تأثير اين افشاگري. ه استبر اجتماع داشتها   آنگر رانيمخرب و و

ن و مقررات يگانه و وضع قوان  سهي قواي در سطح رؤساي مبارزه با مفاسد اقتصاديتةکم
انگاري مصايق آن، مقابله با سوءاستفاده از  تصادي، جرمتعريف مفاسد اقد با هدف يجد

 و يني، تقنيي اجراي در دستور کار قواي از فساد اداريريشگي و پيت شغلي موقعقدرت و
  . قرار گرفتييقضا

  ايجاد انگيزه) ۲-۳-۳
. افتد که شخص به ارتکاب آن گرايش پيدا کرده يا تحريک شده باشد جرم زماني اتفاق مي

گيري استعداد  ها بر شکل شناسي به تأثير رسانه شناسي و روان هاي جامعه اغلب نظريه
گيري  شناختي در مورد چگونگي شکل شايد مؤثرترين نظرية جامعه. اند مجرمانه اشاره کرده

طوري  همان. (Merton, 1938) است» هنجاري بي«انگيزة مجرمانه، برداشت مرتون از نظرية 
» هنجاري بي«اي از مفهوم  شد، مرتون تعبير اصالح شدهکه در بخش مباني نظري اشاره 

دورکيم را متناسب با شرايط فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي جامعة مدرن امريکا به کار برد 
هنجاري احتمالي با يکديگر تعامل  و به اين نتيجه رسيد که دو رکن براي ايجاد شرايط بي

، ابزارهاي مورد تأييد جامعه براي ها از نظر فرهنگي؛ دوم نخست، تعريف هدف: دارند
هايي مانند رسيدن به ثروت،  از نظر مرتون فرهنگ امريکايي بر هدف. ها رسيدن به آن هدف

يابي به   ابزارهاي قابل قبول براي دست،ورزد و از نظر جامعه قدرت و موفقيت تأکيد مي
. سب تخصّصها، عبارت است از سخت کارکردن، باالبردن سطح تحصيالت و ک اين هدف

دست آوردن ثروت در  مرتون معتقد است که در جامعة امريکا ابزارهاي مشروع براي به
رو، کساني که تحصيالت باال  از اين. بندي شده است هاي خاص اليه ها و موقعيت ميان طبقه

 منابع اقتصادي الزم را در اختيار ندارند، به زودي به اين نتيجه خواهند رسيد که از  ياو
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) يعني يکي از نمادهاي عمدة موفقيت(ايي الزم براي دستيابي مشروع به ثروت توان
هايي مانند شغل، مسکن و درآمد مناسب از نظر  بنابراين، وقتي رسيدن به هدف. اند محروم

نواخت پذيرفته شد ولي دسترسي به طور يک اجتماعي ترويج شد و در سراسر جامعه به
ها در انحصار يک طبقه يا موقعيت خاص قرار   هدفابزارهاي مشروع براي رسيدن به آن

هاي مشروع و قانوني رسيدن به آن  گرفت، فشار ناشي از آن در ميان کساني که فرصت
درنتيجه، اين افراد ممکن است . کند هنجاري ايجاد مي ها را ندارند، يک وضعيت بي هدف
ها استفاده کنند   هدف براي حل مشکل و دسترسي به آن،هاي نامشروع و مجرمانه از راه

)Siegel, 2003:193.(  
 از خالء يفشار ناش«ن ي ايريگ  شکلها نقشي کليدي در تبيين يان، رسانهن ميدر ا

 ها ممکن است با ارائة رسانه. کنند يفا مي ارتکاب جرم است، ايبرامحرکي  که »١يهنجار
رفه، احساس  ميک زندگي از ي در مورد برخورداري عموميچشم وهم  از چشميريتصاو

 يدن به سطوح باالي رسي و موجب وارد آمدن فشار براکنندد ي را تشديت نسبيمحروم
ن يغات و ايبحث تبل. شوندــ  مورد استفاده يت ابزارهاي صرف نظر از مشروعــت يموفق

ها کمک  ر ارزشيي تا چه اندازه به تغيونيزي تلويها ه شده در برنامهئغات ارايت تبليکه کم
 نشانگر آن ،ري اخيها ژه در ساليوه غات بيت تبليفيت و کيوالت رخ داده در کمکرده و تح

شوند، از  ي که برآورده نمي و انتظاراتي اجتماعيها ي، نابرابرياست که شکاف طبقات
 ٢.کنند يدا مي پيشتري نمود بي ماديها ابند و ارزشي ي ميشتريغات شدت بيرهگذر تبل

ت از يز اغلب حکاي ارتکاب جرم نيزه برايجاد انگي اشناسانه در مورد  روانيها هينظر
                                                           

1. Anomic Strain 
 .ها و تغييرات اجتماعي رسانه«پور با عنوان  يکي از تحقيقات مهم در اين زمينه، تحقيق دکتر فرامرز رفيع «

هاي  ، راديو، تلويزيون و فيلممطبوعات(ها  در اين تحقيق، موضوع رسانه.  منتشر شد۱۳۷۶است که در سال 
نتايج اين پژوهش نشان داد که در سال .  مورد مقايسه قرار گرفته است۱۳۷۲، ۱۳۶۵هاي  در سال) ويديويي
را تشکيل داده، بحث ها   آنها بيشتر تبليغ و تأکيد شده و محتواي ارزشي اين رسانه  آنچه در۱۳۶۵

ها ناظر بر مسايل دنيايي  ها در محتواي رسانه يري ارزشگ  جهت۱۳۷۲ولي در سال . خواهي بوده است عدالت
 .و نابرابري اجتماعي بوده است
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اند  هاي بسياري مدعي شده  نظريه نمونه،يبرا. ند دارندين فرآيها در ا  رسانهيرگذاريتأث
 يريادگي «يها  از شکليکيشود،  يه مئها ارا  که از جرم و خشونت در رسانهيريتصاو

بردن  انيا از مب ، آنيکيا تحري يدي است و ممکن است افراد از رهگذر آثار تقل١»ياجتماع
ر ي مکرر تصاودةل مشاهي به دليي،زدا تي و حساسيي از مهارزداي ناشي درونيها کنترل

قات ي تحق.)Warthella, 1995:309-11(نحراف، به ارتکاب جرم ترغيب شوند جرم و ا
تمايالت ها ممکن است   در معرض خشونت رسانهيميدهد که قرار گرفتن دا ينشان م

 موجب ببرد وان ياز مرا ز يآم ت نسبت به اعمال خشونتي، حساسهاجمي را تحريک کندت
   ٢.ز شوديآم  خشونتيها اقدام

  ها آموزش شيوه) ۳-۳-۳
اين ادعا بيشتر در مورد . کنند ها نقش يک دانشگاه جرم را بازي مي برخي معتقدند که رسانه

ها  ها، سرقت نمونة بارز آن قتل. ستها مطرح شده ا آميز در رسانه هاي خشونت بازتاب جرم
ها و ترفندهاي ارتکاب جرم  هايي است که مجرم از رهگذر آشنايي با شيوه و کالهبرداري
ذکر جزئيات رفتارهاي جنايي . زند ها بازتاب يافته، دست به ارتکاب جرم مي که در رسانه

مکن است از يک سو کنند، م هايي که مجرمان براي ارتکاب جرم از آن استفاده مي و شيوه
ديدگي و ضرورت اتخاذ تدابير و تمهيدات  رساني در جهت پيشگيري از بزه نوعي اطالع

رساني براي کساني که مستعد ارتکاب  گيرنده باشد؛ ولي از سوي ديگر، اين اطالع پيش
بنابراين، . شود هاي ارتکاب جرم محسوب مي جرم هستند، نوعي آموزش ترفندها و مهارت

ه جزئيات يک رويداد جنايي بايد مبتني بر نظر کارشناسي و نتايج مطالعات و پرداختن ب

                                                           
1. Social learning 

 . هاي   رسانهة خود در زمين۴۱کميت مطالعات پيرامون خشونت و بزهکاري فرانسه در توصية شماره
هاي  رسد که شبکه  ميشود براي کاهش عادت و خوگرفتن جوانان به خشونت، به نظر گروهي يادآور مي

هاي خشن به عمل آورند يا دست  هايي به منظور محدودکردن تعداد برنامه تلويزيوني مختلف، بايد کوشش
 .)۶۷: ۱۳۷۷نجفي ابرندآبادي، (را تغيير دهند و به عقب بياندازند ها   آنبندي نمايش کم زمان
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هاي سوء  رساني براي آگاهي مردم، زمينه تحقيقات انجام شده در اين زمينه باشد تا اطالع
  ).۱۳۸۱:۹پرگير، (کاران بالقوه را فراهم نياورد  استفادة بزه

  فرصت مجرمانه) ۴-۳-۳
هاي  گرايي که در آن آماج و هدف وخوي مصرف  خلقها ممکن است با توسعة رسانه

هاي ارتکاب جرم را افزايش  گيرند، فرصت انگيز بيشتري در معرض سرقت قرار مي وسوسه
را به ويژه در مورد چگونگي » هاي روزمره فعاليت«ها همچنين ممکن است  رسانه. دهند

  ند، تغيير دهند ک هايي براي ارتکاب جرم ايجاد مي گذران اوقات فراغت که فرصت
)Cohen & Felson 1979( .افزارهاي خانگي و وسايل ارتباط  افزارها و سخت همچنين، نرم

هاي  ، کامپيوترهاي شخصي و تلفن)DVD(جمعي مانند تلويزيون، ويديو، دي وي دي 
گيرند و سود ناشي  هاي رايج عليه اموال قرار مي ند که هدف جرم هستهمراه، اغلب اموالي

  .آيد هاي مجرمانه به شمار مي بة مهمي از گسترش فرصتاز آن جن

  نبود کنترل) ۵-۳-۳
هاي  ها و فرصت  و شيوه مستعد ارتکاب جرمدر صورت وجود عنوان مجرمانه، مجرمان

پذير نخواهد  ارتکاب جرم، اگر کنترل اجتماعي مؤثري وجود داشته باشد، وقوع جرم امکان
ت بيروني باشد، مانند ترس از مجازات و اثرات اين سازوکارهاي کنترلي ممکن اس. بود

شود؛ يا ممکن   آن که به عملکرد پليس و ديگر نهادهاي عدالت کيفري مربوط ميةبازدارند
پليس «شناسان از آن با عنوان  است دروني باشند، مانند نداي وجدان که برخي از جرم

  ).Reiner, 2000(اند   ياد کرده١»دروني
زاي  هاي جدي را در مورد پيامدهاي جرم به طور مستمر نگرانييکي از موضوعاتي که 

ها ممکن است کارايي سازوکارهاي  اي جرم ايجاد کرده، اين است که رسانه نمايش رسانه
ها در ارائة تصويري  عملکرد برخي از رسانه. سازند کنترل بيروني و دروني را زايل 

                                                           
1. Inner Policeman 
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نمايش . کنترل بيروني را کاهش دهدتحقيرآميز از نظام عدالت کيفري ممکن است تأثير 
طرفي يا کارآيي و اثربخشي آن  ناکارآمدي عدالت کيفري و زير سئوال بردن انسجام، بي

باعث تضعيف مشروعيت نهادهاي عدالت کيفري و کاهش همکاري مردم با پليس و 
هاي ارتکاب جرم و احتمال دستگيري، افراد  شود و با کاهش هزينه دستگاه قضايي مي

  .شوند تري مرتکب جرم مي کاري با خيال آسوده عد بزهمست
اي جرم و رفتار  هاي مربوط به ارتباط ميان بازتاب رسانه از سوي ديگر، بخشي از نظريه
ها با نمايش مستمر تصاوير فريبنده و  شود که رسانه مجرمانه به اين ادعا مربوط مي

هاي دروني را تضعيف  رلسازي از مجرمان، کنت خوشايند از ارتکاب جرم و اسطوره
زدايي در بخش  شناسانه در مورد مهارزدايي و حساسيت هاي روان اين امر در نظريه. کنند مي

بنابراين از لحاظ ). Reiner, 2000: 212(گيري انگيزة ارتکاب جرم بررسي شده است  شکل
 همچنان که اي جرم و رفتار مجرمانه ارتباط برقرار کرد؛ توان ميان نمايش رسانه نظري، مي

ولي اين پرسش . هاي سياسي بارها صورت گرفته است شناسي و بحث در ادبيات جرم
  .توان از لحاظ تجربي اثبات کرد همچنان مطرح است که آيا اين ارتباط را مي

دهد که از دهة بيست به اين سو، هزاران  مروري بر ادبيات تحقيق در اين زمينه نشان مي
هاي گروهي انجام شده که ارائة فهرستي از اين مطالعات حتي  هتحقيق در مورد اثرات رسان

تداوم تأمين منابع مالي براي ادامه اين . در چند سال اخير از حوصلة اين مقاله خارج است
زيرا، با . تحقيقات حاکي از اميدهايي است که نسبت به نتايج اين مطالعات ايجاد شده است

توان نشان داد  که آيا به طور تجربي مي ها و اين رسانهوجود همة اين تحقيقات، معماي تأثير 
هايي که از رهگذر تلويزيون فرستاده  هاي گروهي ــ به ويژه پيام هاي خاص رسانه که پيام

شود ــ اثرات مشخصي بر بينندگان، شنوندگان و خوانندگاني که در معرض آن قرار  مي
نتايج يکي از تحقيقات انجام شده . ي مانده استاند دارد يا نه، همچنان در بوتة ابهام باق گرفته

براي «: ها بر کودکان در دهة شصت حاکي از تکرار ابهامات پيشين است در مورد تأثير رسانه
آور است و براي  هاي تلويزيوني زيان برخي از کودکان، در برخي از شرايط، برخي از برنامه

ها  ن کودکان در شرايط ديگر، اين برنامه يا براي هما،برخي ديگر از کودکان در همان شرايط
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بنابراين، براي بسياري از کودکان در موقعيتهاي مختلف، اغلب . ممکن است سودمند باشد
  ).Bandur, 1961(» آورند و نه سودمند هاي تلويزيوني لزوماً نه زيان برنامه

 داد که به توان پژوهشي را نشان شناسي ايران به ندرت مي با اين حال، در ادبيات جرم
هاي نوشتاري، ديداري و  بررسي تجربي چگونگي بازتاب جرم و انحراف در رسانه

  .آمدهاي آن پرداخته باشد شنيداري و آثار و پي
هاي  ريزي صدا و سيما يکي از پروژه کميتة اجتماعي معاونت تحقيقات و برنامه

 نمايش بزه و تحليل و ارزيابي چگونگي« به موضوع ۱۳۸۳تحقيقاتي خود را در سال 
در اين تحقيق کوشش شده است با . اختصاص داده است» هاي ايراني ناهنجاري در سريال

ها، موضوع و داستان سه سريال تلويزيوني به  استفاده از روش تحليل و ارزيابي شخصيت
، تأثيرات احتمالي نمايش جرم و »معما«و » زيب پائي غريبو«، »اباني خيها بچه«هاي  نام

ر افراد مختلف جامعه، به ويژه کودکان و نوجوانان مورد مطالعه و بررسي قرار انحراف ب
ترين نقدهايي که در اين تحقيق نسبت به چگونگي پردازش جرم و انحراف در  عمده. گيرد

ترويج الفاظ و تعابير لمپني در ميان : هاي تلويزيوني ارائه شده است عبارتند از اين سريال
هاي  هاي فيزيکي، تشريح شيوه هاي گسترده همراه با خشونت اشيکودکان و نوجوانان، فح

مصرف حشيش و انواع مواد مخدر، ترويج فرهنگ عدم ترس از پليس به هنگام بروز 
هاي اصالح و تربيت، ارائة  حوادث جنايي، مطلوب نشان دادن شرايط زندگي در کانون

رساني  ان جبر اجتماعي، اطالعکاران و معرفي آنان به عنوان قرباني تصويري مثبت از بزه
  .ها اي و غير جذاب در مورد مضرات مواد مخدر و پند آموز نبودن پايان سريال کليشه

هايي با  کارهاي الزم براي توليد سريال اين تحقيق به ارائة راه» گيري و راهبرد نتيجه«بخش 
سب ميان موضوع اصلي جرم و انحراف پرداخته است و مواردي چون ضرورت ايجاد تنا

هاي تلويزيوني،  ميزان فراواني يک آسيب اجتماعي در سطح جامعه و سهم آن در سريال
سازي، جلب مشارکت مردم و  ها با رويکرد پيشگيرانه و آگاه پردازش هنجارشکني

هاي  هاي مسئول براي مقابله با جرم و انحراف، انجام پژوهش و تحقيق پيرامون آسيب دستگاه
هاي تلويزيوني و تشکيل کميتة کارشناسي نظارت بر موضوع  ة برنامهاجتماعي قبل از تهي
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  ).۱۳۸۳ابهري، (هاي تلويزيوني را مورد تأکيد قرار داده است  هاي اجتماعي در برنامه آسيب
ش يا نمايست که آين ني، موضوع ايکار  بزهبر يا ر رسانهين، در مورد اثرات تصاويبنابرا

. شده است ن آثار را منکر ي ايبه ندرت کس. ريا خيشته است  به دنبال داييامدهاي پيا رسانه
 ابعادگر يها و د  رسانهيدة محتوايچي از ارتباط متقابل و پييگشا ، گرهيدستور کار اصل
  . رفتار مجرمانه استيريگ  در شکليساختار اجتماع

  جهي نت)۴

دم و توسعة اخبار نوشتاري، شنيداري و ديداري نقش مهمي در ارائة تصوير جرم به مر
گيري  ها همچنين تأثير مهمي در چگونگي شکل رسانه. هايي مانند پليس در جامعه دارند سازمان

ها  گران رسانه به دليل گسترة نفوذ، گزارش. كنند کاري ايفا مي ومي در مورد جرم و بزهافکار عم
حراف و کاري و تعريف ان هاي گزارش اخبار جرم و بزه بايد به طور مستمر نسبت به روش

هاي  هاي خبري بيشتر به دنبال بازتاب واقعيت گاهي، رسانه. جرم در جامعه آموزش ببينند
  .پردازند اجتماعي و فرهنگي سازمان خود هستند تا واقعيت رويدادي که به گزارش آن مي

هاي نظري مطرح شده در مورد ارتباط ميان جرم و رسانه اين واقعيت  تفاوت در ديدگاه
طور مثبت يا منفي  ها را به توان تأثير رسانه کند که با توجه به نوع نگرش مي را آشکار مي

ها و  هاي رسانه متفکراني که به دنبال برقراري ارتباط ميان محتواي برنامه. سازي کرد مفهوم
. کنند جرم يا انحراف هستند از الگوهاي نظري متفاوتي براي اثبات اين نگرش استفاده مي

گيرد؛ از  ها را دربرمي ده در اين زمينه طيف وسيعي از ديدگاهرويکردهاي مطرح ش
داند، تا رويکردي  ها مي اي از جرم اي را مسئول بخش عمده هايي که صنعت رسانه ديدگاه

ها خدمات عمومي مفيدي براي آموزش افراد جامعه در زمينة جرم و  که معتقد است رسانه
ها  برخي ديگر نيز معتقدند رسانه. کنند ائه ميديدگي ار کمک به آنان براي پيشگيري از بزه

  .کنند تفسيرهاي سنتي از جرم و انحراف را بازتعريف مي
اي جرم، نشان دهندة کنش و واکنش  مروري بر مطالعات انجام شده در زمينة پوشش رسانه

يل اگر چه شواهد و دال. اي جرم، رفتار مجرمانه و عدالت کيفري است پيچيده ميان نمايش رسانه
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اي جرم بر رفتار مجرمانه وجود دارد، اين تأثير نسبت به  محکمي در زمينة تأثير پوشش رسانه
اي جرم اين است که   هاي رسانه ترين نقش گزارش مهم. ساير عوامل تأثيرگذار نسبتاً محدود است

  .دان اند که ايجاد کننده و نماد نظم در جامعه اين تصاوير بخشي از سازمان کنترل اجتماعي
 و يکار ، بزهيا ر رسانهيان تصاويبه رشد م  رويستيت از همزير حکايمطالعات اخ

اگر (ها   رسانهدر وگزارش آن يي جنايها ان پروندهيخأل م فاصله و. دارد يفريعدالت ک
 متقابل بازخورد يا ر رسانهين تصاويدر حال کاهش است و ا) ان رفتهيم  از ميينگو
 از ياريشمار بسبه همين دليل .  دارديفريعدالت کنظام کرد  و عمليکار  بزهدر يتر عيوس

  .شود بدون کم و کاست و به طور دقيق پخش مي يفري مرتبط با جرم و عدالت کاخبار
شان را از طريق  با اين حال، نهادهاي عدالت کيفري هر يک مطابق سليقة خود فعاليتهاي

شان در اخبار  ونگي بازتاب فعاليتهايکنند و بر چگ سخنگويان و روابط عمومي خود اعالم مي
کند که براي گزارش و انتشار مناسب  هايي تحقيق مي پليس بيشتر پيرامون جرم. نظارت دارند

هاي جنايي که در آن پليس موفق به شناسايي و دستگيري مجرمان شده  بنابراين پرونده. است
  .نندک هاي خبري پيدا مي است، شانس بيشتري براي انعکاس در گزارش

رس از  تش جرم ويشود که در آن نما ي ميا  رسانهييوالي هگيري منجر به شکلن امر يا
طور گسترده باعث  ها به شرفتين پين، ايقي به .آورد به وجود مي را ي فراواقعيک فضاي ،آن

ند را ي ناخوشايا  رسانهيها تير و روايد که تصاوشو اساسي مين پرسش يتر شدن ا دهيچيپ
 يها برا  بازتر در رسانهيجاد فضاياشايد .  نفوذ يا کنترل درآوردان تحتتو يچگونه م
  .دانسترا بتوان نقطة اميدي  مختلف يها دگاهيها و د شهيورود اند
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