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نقش تلویزیون در پیشگیری از ارتکاب جرائم در شهر بندرعباس
حسن گلبخشی ،1مهدخت بروجردی علوی ،2مجید سعادتی
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تاریخ دریافت 1395/09/18 :تاریخ پذیرش1397/10/19 :

چکیده
ایــن پژوهــش باهــدف بررســی نقــش رســانۀ تلویزیــون و راهکارهــای تقویــت نقشآفرینــی آن در پیشــگیری
از وقــوع جــرم در شــهر بندرعبــاس و بــرای پاســخ بــه ایــن ســؤال انجــامشــده اســت کــه چگونــه رســانههای
جمعــی میتواننــد در پیشــگیری از وقــوع جرائــم در ایــن شــهر اثرگــذار باشــند .بــرای پاســخ بــه ایــن ســؤال
از روش دلفــی (در دو مرحلــه) بــرای گــردآوری و تجزیــهوتحلیــل اطالعــات اســتفاده شــد .تعــداد  42نفــر از
صاحبنظــران در رشــتههای حقــوق ،جامعهشناســی و علــوم ارتباطــات اجتماعــی اســتان هرمــزگان پانــل دلفــی
را تش��کیل دادن��د .صاحبنظ��ران درحالیک��ه کـ�ه مشــکالت «اقتصــادی و معیشــتی»« ،فقــر فرهنگــی و اجتماعــی»
و «قــرار گرفتــن بندرعبــاس در مســیر ترانزیــت کاالهــای قاچــاق و مشــروبات الکلــی» را مهمتریــن دالیــل بــروز
رفتارهــای مجرمانــه در شــهر بندرعبــاس ارزیابــی کردنــد «بــاال بــردن کیفیــت برنامههــا بــرای کاهــش تمایــل مــردم
بــه اســتفاده از برنامههــای شــبکههای ماهــوارهای»« ،آگاهیبخشــی دربــاره قوانیــن بهمنظــور ارتقــای ســطح
معلومــات حقوقــی مــردم» و «تولیــد پویانماییهــای آموزنــده اجتماعــی و اخالقــی بــرای کــودکان و نوجوانــان» را
مهمتریــن راهکارهــای پیشــگیری از وقــوع جرائــم خشــن در بندرعبــاس بــا اســتفاده از رســانه تلویزیــون دانســتند.
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مقدمه
بزهــکاری ،پدیــدهای کــه نشــانة خطــاکاری گروهــی از افــراد جامعــه ،دربــارة هنجارهــای
اجتماعــی از مســائلی اســت کــه توجــه عمومــی را بــه خــود جلــب میکنــد .همچنیــن
وقــوع ،تشــدید و تکــرار آن و تبدیــل بزهــکاران بالقــوه بــه مجــرم حرفــهای بــه دالیــل
مختلــف افزایــش مییابــد .علــل مختلفــی وجــود دارد کــه چنیــن شــرایطی را بــه وجــود
مـیآورد ،یکــی از مهمتریــن و اثرگذارتریــن دالیلــی کــه باعــث بزهــکاری در جامعــه میشــود
پرداختــن رســانههای جمعــی بــه موضوعهــای خشــونتآمیز اســت .رســانهها ماننــد یــک
تیــغ دو لبــه در ایــن خصــوص عمــل میکننــد؛ از طرفــی میتواننــد بــا نــوع محتــوا و
قالببنــدی رســانهای خــود شــرایط ایجــاد و رشــد بزهــکاری را در جامعــه بــه وجــود آورنــد
و از طــرف دیگــر بــا رویکردهــای هدایتگرانــه و آموزشــی از وقــوع بــزه جلوگیــری کننــد.
بنابرایــن ،بــا توجــه بــه نقــش دوگانــه رســانههای جمعــی در ارتبــاط بــا مفهــوم بزهــکاری
میتــوان دریافــت کــه تأثیــر آنهــا در ایجــاد و رشــد یــا کنتــرل و کاهــش بزهــکاری تــا
چــه حــد مهــم اســت .ازجملــه بزههــا یــا جرائمــی کــه در جامعــه رخ میدهــد و آثــار
و تبع��ات اجتماع��ی و امنیت��ی وخیم�یـ نی��ز دارد ،جرائ�مـ اس��ت .ام��روزه ب��ا پیش��رفتهای
فنّاورانــه و پیچیدهتــر شــدن روابــط اجتماعــی ،جرائــم نیــز شــکل جدیدتــر و پیچیدهتــری
پیداکردهانــد .عوامــل اجتماعــی متعــددی ماننــد اعتمــاد اجتماعــی ،مشــارکت اجتماعــی،
همنوایــی اجتماعــی و  ...رفتارهــای اجتماعــی افــراد را در جامعــه جهــت میدهــد .یکــی از
پــاره نظامهــای مهــم نظــام اجتماعــی رســانههای جمعــی هســتند؛ در دنیــای امــروز ،نفــوذ
و تأثیــر رســانههای جمعــی از خانــواده ،مســجد و مدرســه بیشــتر اســت .بهطوریکــه
طبــق آخریــن آمارهــای بهدســتآمده یــک شــهروند نوجــوان از بــدو ورود بــه دبســتان
تــا پایــان تحصیــات متوســطه بیشــترین وقــت خــود را صــرف اســتفاده از رســانههای
مختلــف میکنــد و بایــد گفــت ســهم تربیتــی و آموزشــی مدرســه ،خانــواده و اجتمــاع
در جامعهپذیــری آنهــا کمتــر از رســانههای جمعــی اســت .حــال بایــد دیــد کــه وجــود
ابزارهــای پرقدرتــی ماننــد رســانههای جمعــی بــا چــه نــوع محتــوا و مضمونــی میتواننــد
از بــروز رفتارهــای نابهنجــار فــردی و اجتماعــی ممانعــت کننــد« .رســانههای جمعــی چهــار
کارکــرد مهــم دارنــد کــه هرکــدام از ایــن چهــار کارکــرد ،مشــخصکننده اهمیــت آنهــا در
دنیــای کنونــی اســت؛ کارکــرد اطالعرســانی و خبردهــی بــه جامعــه ،کارکــرد آموزشــی،
کارکــرد هدایتگــری و کارکــرد ســرگرمی و تفریحــی .نیازهــای معمولــی یــک فــرد در جامعــه
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امــروز در راســتای همیــن کارکردهاســت» (معتمدنــژاد .)34 :1380 ،بنابرایــن ،بــا رســانهها
بیشــتر از اعضــای خانــواده ،دوســتان و همــکاران و دیگــر افــراد جامعــه ارتبــاط برقــرار
میکنــد .تمــام ایــن مــوارد حاکــی از اهمیــت جایــگاه رســانههای جمعــی در نظامهــای
اجتماعــی کنونــی اســت.
شــهر بندرعبــاس از دیربــاز بهعنــوان شــهری مهــم و تجــاری شــناخته میشــود.
مجــاورت بــا کشــورهای عربــی حــوزه خلیجفــارس و مهاجرپذیــری از ویژگیهــای مهــم ایــن
شــهر اســت کــه باعــث شــده گرایــش بــه کار وزندگــی در ایــن شــهر زیــاد باشــد .تنــوع
فرهنگــی در شــهر بندرعبــاس و نزدیکــی بــه مرزهــای آبــی نیــز باعــث شــده اســت مجرمــان
بــرای فــرار بــه کشــورهای عربــی از ایــن شــهر بهعنــوان مســیر اصلــی خــود اســتفاده
کننــد .قاچــاق ســوخت ،قاچــاق کاال ،قاچــاق مشــروبات الکلــی و  ...بــه دالیلــی کــه ذکــر
شــد ،مهمتریــن جرائمــی هســتند کــه در ایــن شــهر بــه وقــوع میپیوندنــد .جرائمــی
ماننــد حمــل و نگهــداری ســاحهای غیرمجــاز ،درگیریهــای مســلحانه و قتــل بهتبــع
چنیــن جرائمــی حــادث میشــوند .ایــن پژوهــش بــا تأکیــد بــر نظریــات و دیدگاههــای
کارشناســان و صاحبنظــران حوزههــای جرمشناســی ،رســانه و آسیبشناســی اجتماعــی
در اســتان هرمــزگان تــاش کــرده اســت نقــش عوامــل اجتماعــی و کارکــردی رســانههای
جمعــی را در کاهــش و پیشــگیری از وقــوع جرائــم در شــهر بندرعبــاس را بررســی نمایــد.
بنابراین بر این اساس نگارنده به دنبال دستیابی به پاسخ سؤاالت زیر است:
 .1راهکارهای پیشگیری از وقوع جرائم در شهر بندرعباس چیست؟
 .2چــه راهکارهــای اجتماعــی در پیشــگیری از وقــوع جرائم(بــا تأکیــد بــر نقــش
تلویزیــون) در شــهر بندرعبــاس قابلارائــه اســت؟
 .3چــه قالبهــای تلویزیونــی از ســوی کارشناســان جهــت برنامهســازی و حصــول
هــدف اصلــی پژوهــش پیشــنهاد میشــود؟
پیشینه پژوهش
بــا توجــه بــه بررسـیهایی کــه نگارنــده انجــام داده اســت ،پایاننامــه و پژوهشــی کــه
بهصــورت مســتقیم در حــوزه نقــش تلویزیــون در پیشــگیری از جرائــم باشــد یافــت نشــد و
تنهــا چنــد پژوهــش زیرکــه ارتبــاط بیشــتری بــا موضــوع ایــن پژوهــش دارنــد یافــت شــدند
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کــه در زیــر بــه آنهــا اشــاره میشــود:
1 .پژوهشــی بــا عنــوان «رســانه ،محتــوا و ادراک مخاطــب از جــرم» توســط ســعید
عســکری ،علــی زکــیای و مصطفــی علیخانــی در قالــب مقالــه در بهــار  92در
فصلنامــه مطالعــات پیشــگیری از جــرم منتشرشــده اســت .مســئله اصلــی ایــن
پژوهــش بررســی نقــش رســانه در ادراک و پیشــگیری از جــرم اســت .جامعــه آماری
پژوهــش مذکــور همــه دانشآمــوزان پســر مقطــع متوســطه شــهر کرمانشــاه بــود
کــه بــه روش خوشــهای چندمرحلــهای انتخــاب شــد بــرای گــردآوری دادههــا از
پرسشــنامه اطالعــات جمعیــت شــناختی و پرسشــنامه ادراک جــرم اســتفاده شــد
روش پژوهــش توصیفــی بــوده و بــرای تجزی ـه وتحلیــل دادههــا از شــاخصهای
آمــاری توصیفــی و اســتنباطی استفادهشــده اســت نتایــج نشــان داد کــه میــان
انــدازه اســتفاده از تلویزیــون و ادراک و جــرم ضریــب معنــاداری وجــود دارد
همچنیــن افــرادی کــه از برنامههــای ورزشــی تلویزیــون اســتفاده میکننــد ادراک
بهتــری از جــرم دارنــد در اســتفاده از اینترنــت افــرادی کــه بهمنظــور خــارج علمــی
اســتفاده میکننــد اجــرا کــه بهتــری از جرائــم دارنــد و گروهــی کــه بــرای بــه دســت
آوردن اخبــار اســتفاده میکننــد ادراک کمتــری از شــعور ندارنــد از پژوهــش مذکــور
میتــوان نتیجــه گرفــت کــه اگــر اســتفاده از رســانه بــا در نظــر گرفتــن ادراک
مخاطــب همــراه باشــد میتواننــد نقــش مهمــی در پیشــگیری از جــرم داشــته
باشــد.
2 .پژوهشــی باعنــوان «نقــش رســانه در پیشــگیری از جــرم» توســط غالمحســین
بیابانــی در پاییــز ســال  92در فصلنامــه رســانه بــه چاپ رســیده اســت .در پژوهش
مذکــور مســئله اصلــی نویســنده بررســی کارکــرد رســانه در حــوزه پیشــگیری و
کاهــش جــرم اســت .نویســنده بــا اســتفاده از روش اســنادی و بررســی ادبیــات
حــوزه جرمشناســی و رســانه ،معتقــد اســت بهغیــراز کارکــرد رســانه در حوزههــای
مختلــف بــه نقــش پیشــگیرانه رســانه از طریــق آمــوزش شــهروندان و حســاس
ســازی گــروه ویــژه عمــوم بایســتی توجــه ویــژه نمــود.
رســانهها از طریــق نمایــش رفتــار درســت میتواننــد اجتمــاع را حفــظ کننــد .ایــن
اقــدام بــه چنــد دلیــل عملــی اســت:
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•ـ داشتن دانش و اطالعات الزم درزمینه جرم و راههای پیشگیری از آن؛
•ـ نقش و جایگاه تأثیرگذاری رسانه در جامعه؛
•ـ مطالبــات مســئوالن نظارتــی و کنترلــی و مقاومتهــای از طریــق رســانه در امــر
پیشــگیری.
3 .در پژوهــش دیگــری بــا عنــوان «رســانههای جمعــی و پیشــگیری از جــرم» کــه
توســط محمــد قاســمی و ســیده رؤیــا بارســلطان در تاریــخ تیرمــاه ســال ۹۰
انجامشــده اســت مســئله اصلــی ،ســنجش میــزان تأثیــر برنامههــای پلیســی
در جهــت پیشــگیری از جــرم نگاشــته شــده اســت .جامعــه آمــاری پژوهــش
مذکــور افــراد بــاالی  ۱۵ســال و حجــم نمونــه ۱۲۰۰نفــر انتخــاب و بــا اســتفاده
از روش نمونهگیــری طبقــهای استخراجشــدهاند .نتایــج بهدســتآمده از ایــن
پژوهــش حاکــی از آن اســت کــه پاســخگویان موفقتریــن برنامههــای پلیســی در
پیشــگیری از جــرم را بــه ترتیــب پخــش و گزارشهــای خبــری از قبیــل برنامــه در
شــهر ،حــوادث رانندگــی و غیــره دانســتند .پخــش تیزرهــای تبلیغاتــی نظیــر ســیاه
ســاکتی تهیــه و پخــش برنامههــای آموزشــی مثــل پلیــس بزرگــراه پخــش گــزارش
خبــری از دســتگیری مجرمــان از دســتگیری ســارقان خــودرو کیفقاپــان و  ...اعــام
نمودهانــد و بیشــترین دلیــل اســتفاده خــود از رســانهها را پــر کــردن اوقــات
فراغــت و اســتفاده از برنامههــای طنــز و ســرگرمکننده و همچنیــن افزایــش
آگاهــی و اطــاع اعــام نمودهانــد.
مبانی نظری پژوهش
مفهوم پیشگیری
پیشــگیری در جرمشناســی ،عبــارت اســت از «بــه جلــوی تبهــکاری رفتــن »1بــا اســتفاده
از فنهــای گوناگــون مداخلــه بهمنظــور ممانعــت از وقــوع بزهــکاری .اگــر پیشــگیری از
تبهــکاری متضمــن «آگهــی دادن» از چیــزی اســت منحصـ ً
ـرا بهعنــوان یکــی از تکنیکهــای

ممکنــه مداخلــه اســت مثــاً مخاطــب قــرار دادن جمعیــت یــا بعضــی از اشــخاص کــه بــه
علــت عــدم رعایــت بعضــی از اقدامهــای حمایتــی در معــرض خطــر هســتند از مصادیــق
 . 1یک اصطالح است؛ منظور آن است که پیشگیری مانعی برای ایجاد تبهکاری است.
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آگهــی دادن اســت (گســن.)87 :1370 ،1
بــه تعبیــری دیگــر پیشــگیری یعنــی جلوگیــری از تبدیــل اندیشــه مجرمانــه بــه عمــل یــا
دشــوار کــردن ارتــکاب آن تــا همشــهروندان بهتــر حمایــت شــوند وهــم دولــت کمتــر در
امــر ســرکوبی و مجــازات ســرمایهگذاری کنــد .از طرفــی جامعــه هــم بایــد از طریــق مجــازات
و ســرکوبی بــا مرتکبیــن برخــورد کنــد در غیــر ایــن صــورت تدابیــر پیشــگیرانه نتایــج مــورد
انتظــار را بــه بــار نخواهــد آورد(.)1994 ,Gerbner
مفهــوم پیشــگیری در دیــن مبیــن اســام و آموزههــای قرآنــی نیــز طــرح شــده
اســت« .تحقیقــات ارزشــمندی کــه درزمینــه شناســایی راهبــرد اســامی پیشــگیری از
جــرم انجامگرفتــه نشــان داده اســت کــه نظــام کنتــرل اجتماعــی موردنظــر اســام
پیشــگیری را راهبــرد زیــر بنایــی مقابلــه بــا رفتارهــای کــج روانــه و مقــدم بــر راهبــرد کیفــر
میداند»(خسروشــاهی.)98 :1386 ،
توســعه مفهومــی مقولــه پیشــگیری در شــرایط کنونــی یــک ضــرورت جــدی بــه شــمار
میآیــد .بــه عبارتــی بــا چندوجهــی یــا چنــد رشــتهای شــدن مقولــه پیشــگیری نمیتــوان
آن را تنهــا اینگونــه تعریــف کــرد :اقدامــات غیرکیفــری کــه هدفشــان جلوگیــری از بــه
فعــل درآوردن اندیشــه مجرمانــه بــا تغییــر اوضــاعو احــوال خاصــی کــه یــک سلســله
جرائــم مشــابه در آن بــه وقــوع پیوســته یــا ممکــن اســت در آن اوضــاع و احــوال ارتــکاب
یابــد .بلکــه در یــک تعریــف کاملتــر پیشــگیری یعنــی پیشبینــی شناســایی و بــرآورد
خطــر ارتــکاب جــرم و انجــام اقداماتــی بــرای حــذف یــا کاهــش خطــر یــا کاهــش ضــرر
بالقــوه ناشــی از خطــر بــه یــک ســطح قابلقبــول (گســن.)83 :1370 ،
در ایــن تعریــف پنــج شــیوه اصلــی توســط مرکــز ملــی پیشــگیری از جــرم اســترالیا ارائــه
شــده اســت کــه عبارتانــد از :اجتنــاب از خطــر ،کاهــش خطــر ،توزیــع خطــر ،انتقــال خطــر
و ســرانجام پذیــرش خطــر .بــر ایــن اســاس بایــد مراحــل ،مقاطــع ،طیــف و اقدامهــای
پیشــگیرانه را بســیار وســیع دانســت کــه از پیشــگیری رشــد مــدار ،زودرس یــا زودهنــگام
آغــاز و بــه پیشــگیریهای پــس از وقــوع جــرم منتهــی میشــود.
پیشــگیری در معنــای عــام ،عبــارت اســت از کلیــه اقدامــات و تدابیــری کــه بــرای مبــارزه
بــا بزهــکاری صــورت میگیــرد ،اعــم از واکنشهــای جامعــه علیــه جــرم از قبیــل مجــازات یــا
1 . Gassin
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اقدامــات تأمینــی و تربیتــی و جبــران ضــرر و زیــان مجنــی علیــه ،فــردی کــردن مجــازات و
اعطــای آزادی مشــروط و اســتفاده از مجــازات جایگزیــن حبــس ،بازپــروری و هــر اقدامــی که
بــرای اصــاح مجــرم و جلوگیــری از تکــرار جــرم در آینــده صــورت میگیــرد .بنابرایــن ،مفهــوم
پیشــگیری در معنــای عــام طیــف وســیعی از انــواع پیشــگیری از وقــوع جــرم و اصــاح
مجرمیــن را اعــم از پیشــگیری کیفــری و پیشــگیری غیرکیفــری را در برمیگیــرد (قربانیــان و
هراتیــان نــژادی.)192 :1390 ،
پیشــگیری در معنــای خــاص ،عبــارت اســت از تعییــن و اســتفاده از مجمــوع وســایل و
تدابیــری کــه بــا هــدف مهــار کــردن بهتــر بزهــکاری ،از طریــق از بیــن بــردن یــا خنثــی کــردن
عوامــل جــرمزای محیــط زندگــی بزهــکار بــدون توســل بــه اعمــال یــا اقدامــات تأمینــی و
قبــل از وقــوع جرائــم در یــک جامعــه معینــی یــا یــک شــهر یــا منطق ـهای از یــک شــهر بــه
مرحلــه اجــرا گــذارده میشــود (قربانیــان و هراتیــان نــژادی.)193 :1390 ،
انواع پیشگیری
بــا توجــه بــه تعریــف پیشــگیری در جرمشناســی میتــوان حــدود یــک چارچــوب
کلــی را بــرای تعریــف ایــن مفهــوم مدنظــر قــرارداد .بــا توجــه بــه اینکــه ایــن فعالیتهــا
دارای طبــع واحــدی نیســتند ،انــواع فعالیتهــای مربــوط بــه پیشــگیری مطــرح میشــود.
شــایعترین مــدل ارائهشــده بــرای انــواع تدابیــر پیشــگیری عبــارت اســت از تشــخیص
«سهقســمتی» میــان پیشــگیری ابتدایــی ،ثانــوی و مرتبــه ســوم.
1 .پیشگیری ابتدایی
پیشــگیری ابتدایــی ،مجمــوع وســایلی اســت کــه معطــوف بــه تغییــر شــرایط جــرمزای
اطرافیــان بهطورکلــی اعــم از طبیعــی و اجتماعــی میباشــند (قربانیــان و هراتیــان نــژادی،
 .)86 :1390بــه عبــارت دقیقتــر پیشــگیری ابتدایــی ،راهکارهایــی اســت کــه از طریــق
زمینههــای اجتماعــی و اقتصــادی و دیگــر زمینههــای سیاســت عمومــی تــاش میکنــد
کــه بهویــژه بــر موقعیتهــای جــرمزا و علــل ریش ـهای ارتــکاب جــرم تأثیــر بگــذارد .هــدف
اصلــی ایجــاد امیدوارکنندهتریــن شــرایط بــرای جامعهپذیــری موفقیتآمیــز تمامــی
اعضــای جامعــه اســت (گراهــام.)69 :1389 ،
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2 .پیشگیری ثانویه
پیشــگیری ثانــوی ،معطــوف بــه مداخلــه بــرای پیشــگیری از لحــاظ گروههــا بــا
جمعیتهایــی اســت کــه در معــرض خطــر بزهــکاری هســتند .ایــن امــر شــامل شــناخت
زودهنــگام شــرایط جــرمزا و نفوذهایــی اســت کــه بــر ایــن شــرایط اعمــال میشــود.
پیشــگیری ثانــوی بهطــور خــاص جمعیتهــا یــا گروههایــی در معــرض خطــر بزهــکاری
را موردتوجــه قــرار میدهــد .بهعبارتدیگــر پیشــگیری اولیــه شــامل اتخــاذ تدابیــر
عمومــی بــرای مجمــوع جمعیــت و تدابیــر مخصــوص در مــورد گروههــای اجتماعــی محلــی
و محــدود کــه آســیبپذیر هســتند ،میشــود .از طریــق پیشــگیری اولیــه مانــع از وجــود
آمــدن وضعیــت ماقبــل وضعیــت خطــر میشــویم و حا لآنکــه در صــورت وقــوع وضعیــت
ماقبــل خطــر بــا پیشــگیری ثانــوی آن را خنثــی میکنیــم (گراهــام.)69 :1389 ،
3 .پیشگیری مرتبه سوم
پیشــگیری نــوع ســوم پیشــگیری اســت کــه معطــوف بــه پیشــگیری از تکــرار جــرم در
خــال اقدامــات فــردی بــرای ســازگاری مجــدد اجتماعــی یــا خنثــی نمــودن بزهکاری پیشــین
اســت .پیشــگیری از تکــرار جــرم بــا اســتفاده از نیروهــای پلیــس و دیگــر عوامــل نظــام
عدالــت کیفــری صــورت میگیرد.تدابیــر مربــوط از ضمانــت اجراهــای قضایــی رســمی تــا
بازپــروری مجــرم ،مجنــی علیــه و زندانــی کــردن در نوســان اســت .بــه دلیــل محدودیتهــای
مربــوط بــه ضمانــت اجراهــای مبتنــی بــر اصــاح و درمــان ،پیشــگیری نــوع ســوم در بســیاری
از اوقــات بــه تدابیــر ســرکوبگرانه تنــزل پیــدا میکنــد .درحالیکــه توجــه اصلــی پیشــگیری
اولیــه معطــوف بــه عمــوم مــردم بهطورکلــی اســت پیشــگیری ثانــوی کســانی را کــه بیشــتر

در معــرض ارتــکاب جرمانــد و پیشــگیری نــوع ســوم افــرادی را کــه قبــاً مرتکــب جــرم
شــدهاند ،هــدف قــرار میدهــد (گراهــام.)73 :1389 ،
تنــوع پیشــگیرانه بیانگــر ایــن موضــوع اســت کــه بزهــکاری از محــدوده صــرف حقوقــی،
قضایــی و پلیســی خارجشــده و مقابلــه مؤثــر بــا آن از یکســو ،همــکاری و مشــارکت
نهادهــای دولتــی و تشــکلهای مردمــی را میطلبــد و از ســوی دیگــر مســتلزم تشــکیل
تحــول و نــوآوری در راهکارهــا ،ابــزار و نهادهــای ســنتی متــداول مقابلــه بــا جــرم اســت
(نجفــی ابرندآبــادی.)76 :1379 ،
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شیوههای پیشگیری از جرائم
همانطــور کــه نمیتــوان هیچیــک از امــراض را بهطورکلــی و قاطــع از بیــخ ویــن
ریشــهکن نمــود ،همانطــور نیــز ریشــهکن ســاختن قطعــی بزهــکاری اطفــال و نوجوانــان
کاری بســیار مشــکل و حتــی غیرممکــن اســت ولــی طــرق و روشهایــی وجــود دارد کــه
بــا اســتفاده از آنهــا میتــوان ارتــکاب جــرم را از ناحیــه کــودکان و نوجوانــان بــه نحــو
محسوســی تقلیــل داده و از گســترش آن جلوگیــری کــرد .از آن جملــه ،شــناختن علــل و
انگیزههــای ارتــکاب جــرم و از میــان برداشــتن آن اســت (مهــرداد.)53 :1380 ،
در ایــن مــورد بســیاری از محققیــن و مؤلفیــن عقیــده دارنــد کــه از طریــق تــوأم نمــودن
کوشـشهای فــردی و جمعــی و نیــز کمــک گرفتــن مقامــات دولتــی از افــراد و مؤسسـههای
خصوصــی ،نتایــج بهتــری بــه دســت میآیــد.
میدانیــم کــه بــرای مبــارزه بــا جــرم و پیشــگیری از آن جامعــه بــه قوانیــن و مقــررات
نیازمنــد اســت کــه مــا اینگونــه مقــررات را در مبحــث بعــدی موردبررســی و مطالعــه قــرار
میدهیــم.
مقررات قبل از ارتکاب جرم
این مقررات خود بر دو نوع تقسیم میشوند:
گــروه اول باعــث تقویــت حــس وظیفهشناســی فــرد گردیــده و در عــدم ارتــکاب جــرم
از ناحیــه او تأثیــری بســزا خواهــد داشــت .عالوهبــر رعایــت نــکات مذکــور ،اصــاح وضــع
مالــی و اقتصــادی اولیــای اطفــال ،حــذف زاغهنشــینی ،تأمیــن بهداشــت خانــواده ،حمایــت
از کــودکان نیــز واجــب اســت .در مقابــل مفاســد محیط،کنتــرل معاشــرین نابــاب ،تأثیــر
بســزایی در تقلیــد ارتــکاب جــرم از ناحیــه اطفــال خواهــد داشــت .ایــن مــوارد از وظایفــی
اســت کــه ســازمانها و مؤسس ـهها ،مســئول و عالقهمنــد بــه پیشــگیری از جرائــم اطفــال
بایــد بــه آن توجــه داشــت (صالحــی.)117 :1388 ،
چرخه پیشگیری
 .1قبــل از وقــوع (پیشــگیری اولیــه) :طراحــی فعــال تدابیــر بــرای جلوگیــری از بــروز
مشــکل یــا بحــران خــاص.
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 .2حیــن وقوع(پیشــگیری ثانویــه) :مداخلــه فــوری در وضعیــت بحرانــی ،بهمنظــور
بازگردانــدن آرامــش و کاهــش شــدت جــرم یــا حتــی ممانعــت از تحقــق کامــل آن ،بهمنظــور
کــم کــردن خســارت کــه اصطالحـ ً
ـا بــه آن «پیشــگیری تعاملــی» نیــز میگوینــد.

 .3پــس از وقــوع :در جهــت کاهــش میــزان صدمــات جــرم یــا بحــران ،پــس از وقــوع
آن.
 .4پیشــگیری اســتراتژیک :ارتقــای توانمندیهــای تحلیلــی پلیــس ،بــر مبنــای اطالعــات
در دســترس ،یعنــی شناســایی زمینههــا ،اشــخاص ،انگیــزه ،مــکان و انــواع جرائــم .ایــن نــوع
پیشگیری،شــامل هرگونــه پیشــگیری قبــل از وقــوع نیــز میشــود(صالحی.)117 :1388 ،
نقش و وظایف اجتماعی وسایل ارتباطی جمعی
ازآنجاکــه نیازهــای بشــری گوناگــون اســت و پیچیدگیهــای جامعــه انســانی روزافــزون
هســت ،نقــش وســایل ارتباطــی اشــکال و جنبههــای مختلفــی بــه خــود میگیــرد .همچنــان
کــه جامعــه از ســادگی بــه پیچیدگــی م ـیرود ،مســئله ارتباطــات و مبادلــه اطالعــات نیــز
اهمیــت بیشــتری مییابــد و نظــام ارتباطــی بغرنجتــر میشــود و بدینگونــه نقشهــای
گوناگونــی پدیــد میآیــد.
دربــاره نقشهــای وســایل ارتباطجمعــی ،مفهــوم نقــش پیچیدگــی کمتــری دارد؛
زیــرا پژوهشــگران براســاس نیازهــای جامعــه ،الگوهــای رفتــاری ایــن وســایل را مشــخص
کردهانــد .بنابرایــن ،وســایل ارتباطجمعــی بــا موقعیــت و پایگاهــی کــه در جامعــه دارنــد،
بایــد تــا حــد امــکان بــا فعالیتهــای خــود در حوزههــای سیاســی ،اجتماعــی و تفریحــی،
انتظــارات مخاطبــان را بــرآورده ســازند و بــه آنهــا پاســخ دهنــد (دادگــران.)112 :1381 ،
امــروزه نقشــی کــه وســایل ارتباطجمعــی بــر عهدهدارنــد ،عبــارت اســت از :فرهنــگ
پذیری،آمــوزش ،اطالعرســانی و ایجــاد مشــارکت اجتماعــیِ .
«مر ُتــن» و«الزارســفلد»
در کتــاب ارتبــاط «،ســلیقه مــردم و عمــل اجتماعــی ســازمانیافته» وظایفــی را بــرای
وســایل ارتباطجمعــی قائــل شــدهاند کــه عبارتانــد از .1 :وظیفــه اخالقی(حمایــت از
هنجارهــای اجتماعــی)؛  .2امــکان اعطــای پایــگاه اجتماعــی؛  .3برخــی وظایــف نامطلــوب
ـو ل»
(ماننــد تخدیــر اجتمــاع بــا ایجــاد نوعــی مشــارکت خیالــی در واقعیــت« .هارولــد السـ ِ
اندیشــمند ارتباطــات اجتماعــی در مقالـهای باعنــوان ســاخت و کارکــرد ارتباطــات در جامعــه
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ســه نقــش مشــخص را تعریــف کــرد:
1 .نظــارت بــر محیــط (نقــش خبــری)؛ ضــرورت هماهنگــی افــراد بــا دگرگونیهــای
جامعــه و لــزوم انتشــار در جامعــه را توجیــه میکنــد.
2 .ایجــاد و توســعه همبســتگیهای اجتماعــی افــراد (نقــش راهنمایی):نقــش رهبــری
کننــده وســایل ارتباطــی و تأثیــر آنهــا در بیــداری و ارشــاد افــکار عمومــی ،اکنــون
بــر هیچکــس پوشــیده نیســت و روزب ـهروز نیــز بــر اهمیــت آن افــزوده میشــود.
3 .انتقــال میــراث فرهنگــی (نقــش آمــوزش) :در ایــن نقــش معیارهــای خاصــی بــرای
انتقــال میــراث فرهنگــی طــرف توجــه قــرار میگیــرد ایــن معیارهــا و ارزشهــا
عالوهبــر جوامــع محــل انتقــال بــه جوامــع دیگــر هــم انتقــال مییابنــد.
اهمیــت وظیفــه آموزشــی وســایل ارتباطجمعــی در جوامــع معاصــر بــه حــدی اســت
کــه بعضــی از جامعهشناســان بــرای آنهــا نقــش آمــوزش دائمــی یــا آمــوزش مــوازی
قائــل هســتند .بهطورکلــی دربــاره نقــش اساســی رســانههای همگانــی در جامعــه ،دو
پیشفــرض را در نظــر میگیرنــد .اول اینکــه رســانهها بــا عملــی کــه در تولیــد ،تکثیــر و
توزیــع دانــش و اطالعــات در جامعــه انجــام میدهنــد ،بــه ایجــاد ذهنیــت و تجربیــات
مشــترک در جامعــه کمــک میکننــد و دوم اینکــه رســانههای همگانــی یــک نقــش
واســطهای را بیــن واقعیتهــای عینــی اجتماعــی و تجربههــای شــخصی ایفــا میکننــد
(معتمدنــژاد.)13 :1385 ،
جرم و رسانه
رســانههای جمعــي بــا انعــكاس اخبــار مجرمانــه ،میتواننــد نوعــي انديشــه بزهــكاري
را بــه مــردم تحميــل كننــد .رســانهها كاركــردي امنيــت ســاز دارنــد .آنهــا در ايجــاد امنيــت
از نقشــي مؤثــر برخوردارنــد ،امــا آنگاهکــه در كاركــردي منفــي نقــش وارونــه بــر عهــده
میگیرنــد ،فضــاي اطالعاتــي جامعــه را آلــوده ،مبهــم و تاريــك میســازند .جــرم و رســــانه،
دو موضوعــی هســــتند کــه طــی ســا لهای اخيــر توجــه بســياری را در کشــورهای مختلــف
و در حوزههــای گوناگــون بــه خــود جلــب کــرده اســت زيــرا ازیکطــرف ،جــرم ،دارای معانــی
و ابعــاد متعــددی اســت کــه در ســطح جامعــه ،برخــی از افــراد مرتکــب آن میشــوند و از
ســوی ديگــر ،رســانهها نيــز ابعــاد و جنبههــای مختلــف و متنوعــی دارنــد کــه بــا توجــه بــه
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گســتردگی و نفــوذ خــود در اجتمــاع ،بــر مجرمــان و جــرم و افــکار عمومــی تأثيــر میگذارنــد
(بیابانــی.)28 :1393 ،
بــرای اينکــه يــک رســانه بــر افزايــش جــرم در جامعــه تأثيــر بگــذارد ،نيــاز بــه برخــی
پیشزمینههــا وجــود دارد .وضعيــت جســمی يــا روانــی يــا اجتماعــی کــه در رشــــد و
افزايــش جرائــم نقــش مهمــی بــازی میکنــد ،عامــل نــام دارد .عامــل بــه وجــود آورنــده
جــرم نيســــت بلکــه پرورشدهنــده جــرم اســــت .تأثيــر عامــل در افــراد مختلــف متفــاوت
اســــت ،چهبســا افــرادی تحــت عواملــی مرتکــب جــرم شــوند درصورتیکــه بــرایمثــال
پخــش صحنــه فــرار از منــزل كودكــي در تلويزيــون در تهــران ممكن اســــت دختر يا پســــري
را در نقطــه ديگــر كشــور نســبت بــه فــرار از منــزل تحريــك كنــد (بیابانــی.)29 :1393 ،
کارکردهای منفی رسانه
توجــه بــه آثــار منفــی رســــانه از ديربــاز موردتوجــه پژوهشــــگران بــوده و هســــت و
پيوســــته تحقيقــات بســياری درخصــوص نقــش رســانهها در ارتــکاب جرائــم و حتــی
ناامنــی صــورت گرفتــه اســت؛ امــا بهرغــم اينکــه رســانه بهتريــن منبــع اطالعاتــی بــرای
مصرفکننــدگان بشــــمار م ـیرود امــا بــا کارکــرد منفــي خــود میتوانــد منشــأ بســياري از
آســیبها بــه شــمار آيــد کــه در اینجــا بــه برخــی از آنهــا میتــوان اشــاره كــرد:
1 .بــروز و بســــط خشــــونت و ناامنــی :آنچــه آشــکار اســت ايــن اســت کــه رســانهها
همانطــور کــه در تشــکیل مشــارکت و امنيــت نقــش ايفــاء میکننــد ،ممکــن
اســــت بــا تنــزل قــدرت انتخــاب مخاطبــان و تضعيــف رونــد نهــادی شــــدن
ارزشهــای اجتماعــی و انتقــال تصورهــا و انگارههــای ازهمگســیخته افــراد،
جامعــه را دچــار تعــارض و چندگانگــی فرهنگــی و اجتماعــی کنند و وفاق ،مشــارکت
و همدلــی را بــه نفــاق ،جدايــی ،خشــم و خصومــت تبديــل ســازند.
2 .انتقــال شــگردهای جــرم و جنايــت :رســانهها بــا تولیــد انبــوه فیلمهــای جنايــی،
رشــد وســيع اخبــار جــرم و جنايــت ،خشــونت و ناامنــی ســــبب انتقــال تجــارب
و فنــون و بهعبارتدیگــر شــگردهای مجرمانــه بــهکل مــردم میشــوند .بــر
ايــن اســاس شــايد بتــوان گفــت کــه رســانهها بهنوعــی ،بهطــور مســتقيم يــا
غیرمســتقیم ،در ايجــاد خشــونت ،جــرم ،جنايــت و انحرافــات اجتماعــی دخيــل
میباشــند .انتشــــار مکــرر اینگونــه اخبــار بــر ذهنيــت مــردم تأثيــر نامطلوبــی
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گذاشــته و احســاس ناامنــی را در ســطح جامعــه تقويــت میکنــد کــه البتــه
ايــن امــر نيازمنــد بررســی و کنــکاش و ارزيابــی دقيــق کارشناســان و متوليــان امــر
اســت .قتــل ،جنايــت و اختالفــات خانوادگــی ،انــواع ســرقت و درگيــری ازجملــه
موضوعاتــی هســــتند کــه موردتوجــه مخاطبــان رســانهها قــرار میگیــرد .ايــن در
حالــی اســت کــه در انعــکاس حــوادث بــه ایــن دلیــل بــدون تحليــل کارشناســی
اســت ،تأثيــر نامطلوبــی بــر خواننــدگان دارد.
3 .رســــانه میتوانــد مخاطبــان خــود را بهدرســتی هدايــت كنــد يــا افــرادی پرخاشــگر
و خشــونتطلب و ســركش را پــرورش دهنــد .خبرهــای حــوادث نيــز بــه ســــهم
خــود نقشــــی تأثيرگــذار در ايــن بازپــروری دارد .امــا مهمتــر از رســانههای
نوشــتاری و شــنيداری ،تلويزيــون بهواســطه آنکــه عنصــر تصويــر و طنيــن صــدا
توأمــان دارد مخاطبــان را جــذب میکنــد (بیابانــی.)1393 ،
کارکردهای تلویزیون در پیشگیری از وقوع جرم در جامعه
بیــان انحرافــات اجتماعــی از رســانهها آثــار کارکــردهای اجتماعــی مثبتــی دارد کــه بــه
برخــی از آنهــا اشــاره میشــود:
1 .اطالعرسانی هشدار
یکــی از کارهــای اساســی رســانهها اطالعرســانی از وقایــع اســت کــه در محیــط اجتماعــی
واقــع میشــود .پیشــرفت بهتانگیــز وســایل ارتباطجمعــی در قــرن حاضــر جهــان را بــه
دهکــده کوچکــی تبدیــل کــرده اســت کــه انســانها امــکان اطالعیابــی از همــه وقایــع
و حــوادث جهــان را بهطــور ســریع و جامــع دارنــد .در عصــر ارتباطــات هیــچ حادثــهای
هرچنــد در دورتریــن مناطــق جهانــی باشــد ،منحصــر بــه یــک منطقــه جغرافیایــی نیســت .از
ایـنرو ،ویژگیهــای فرازمانــی ،فــرا مکانــی و ســرعت انتقــال اطالعــات و ...از خصیصههــای
وســایل ارتباطجمعــی اســت .امــروزه تمامــی ابعــاد زندگــی فــردی و اجتماعــی انســانها در
رســانه رســوخ کــرده و از خصوصیتریــن رفتــار انســانها تــا بزرگتریــن تغییــرات نهادهــای
اجتماعــی و ســاختارهای فرهنگــی و سیاســی از طریــق رســانه ارائــه میشــود (ســاروخانی،
.)72 :1373
رســانههای جمعــی اعــم از روزنامههــا ،مجــات ،رادیــو و تلویزیــون ،گاه از انحرافــات
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اجتماعــی ،نظیــر تجــاوز ،خشــونت ،قتــل و  ...پــرده برمیدارنــد و زوایــای پنهــان
داســتانهای عشــقی و جنایــی را بــرای مخاطبــان خــود آشــکار میســازند و انــواع دامهایــی
را کــه ســر راه جوانــان قــرار دارد ،بــه آنــان گوشــزد مینماینــد و راههــای لغــزش دیگــران
را بــرای مخاطبــان ترســیم میکننــد و بــا اطالعرســانی بهموقــع و مناســب بــرای اعضــای
جامعــه ،در پیشــگیری از انحرافــات اجتماعــی نقــش مؤثــری ایفــاء میکننــد .رســانههای
جمعــی بــا شــناخت آســیبهای مختلــف اجتماعــی و گــزارش آن بــه کنشــگران اجتماعــی،
در مقابــل گســترش نابهنجاریهــای اجتماعــی هشــدار میدهنــد و بدینترتیــب کنشــگران
اجتماعــی را از نــوع رفتارهــا و خردهفرهنگهــای کـجرو آگاه میکننــد تــا بــر اســاس ارزشــها،
هنجارهــای موردپذیــرش جامعــه حرکــت کننــد و در دام اینگونــه خردهفرهنگهــا قــرار
نگیرنــد .بنابرایــن ،رســالت رســانهها ایجــاب میکنــد کــه ابعــاد ،نــوع و کیفیــت شکســته
شــدن هنجارهــا و ارزشهــای اجتماعــی را منعکــس نماینــد تــا اعضــای جامعــه بتواننــد،
بــادرو همهجانبــه آنهــا ضمــن حفــظ خــود از ارتــکاب انحرافــات اجتماعــی ،از شکســته
شــدن هنجارهــای مقبــول جامعــه جلوگیــری نماینــد (ســاروخانی.)76 :1373 ،
.2آموزش قوانین
قوانیــن در هــر جامعـهای مبنــای اصلــی نظــم و انضبــاط اجتماعــی محســوب میشــوند.
بهطوریکــه بــدون وجــود قوانیــن ،نظــم و انتظــام اجتماعــی میــان افــراد ،ســازمانها و
نهادهــای مدنــی غیرممکــن خواهــد بــود ،قانــون ،جایــگاه هــر فــرد را در نظــام قشــربندی،
معیــن ســاخته و توقعــات و انتظــارات را در جهــت منطقــی هدایــت میکنــد ،قانــون نهتنهــا
رابطــه میــان کنشــگران را تعریــف میکنــد ،بلکــه روابــط میــان نهادهــا و گروههــای اجتماعــی
را نیــز در ســطح کالن مشــخص کــرده ،بــرای کســانی کــه از آن تخطــی میکنند،کیفــر و
مجازاتــی را معلــوم کــرده اســت.کارکرد مهــم رســانهها در ایــن زمینــه ،شناســاندن قانــون
ویفــر آن بــه کنشــگران اجتماعــی بــرای کاهــش میــزان ارتــکاب جرائــم اســت.
وجــود قانــون در کتــب قانــون ،نظــم اجتماعــی را بــه ارمغــان نمـیآورد ،تبییــن و انتقال
فرهنــگ قانونگرایــی بــه عامــان اجتماعی،آنــان را هنــگام مواجهــه بــا جــرم و زمینههــای
آن واکســینه میکنــد.
وســایل ارتباطجمعــی میبایســت بــا ارائــه فوایــد و منافــع ،قانونگرایــی را ترویــج
نماینــد و نشــان دهنــد کــه ،ایدئولــوژی توجهگــرا بــرای عملکــرد قدرتمنــدان و حاکمــان
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عمــل نمیکننــد ،بلکــه تذکــرات قانونــی را بهمنظــور مبنــای نظــم اجتماعــی مطــرح
مینماینــد (ســاروخانی.)76 :1373 ،
رســانههای جمعــی از طریــق تبییــن قانــون و مقــررات میکوشــند تــا رفتارهــای افــراد را
در مســیر هنجارهــای تعریفشــده جامعــه رهبــری نماینــد و بــه افــراد بیاموزنــد کــه هــرگاه
فــرد رفتارهــای خــود را براســاس هنجارهــا و قواعــد اجتماعــی تنظیــم نمایــد ،از طــرف
جامعــه پــاداش داده میشــود؛ بالطبــع کنشــگران اجتماعــی نیــز بــا اســتفاده از رســانهها بــه
درونــی ســازی ،جــذب و پذیــرش قالبــی هنجارهــا در جامعــه میپردازنــد.
رســانهها بــا نمایــش کیفرهایــی کــه بــرای مجرمــان در برابــر تخلــف و تخطــی از
ه شــده اســت ،میتواننــد درکاهــش جــرم تأثیرگــذار باشــند .تــا
قانــون در نظــر گرفتــ 
هنگامیکــه مجــرم ،از مجــازات قانونــی هنجارشــکنی تصــور روشــنی در ذهــن خــود نداشــته
باشــد و تنهــا بــه منافــع و مزایــای تخطــی از مقــررات میاندیشــد ،انگیــزه ارتــکاب جــرم
در او تشــدید میشــود ،بدینلحــاظ رســانهها موظفانــد کــه شــناخت همهجانبــهای
از مضــرات و زیانهــا و عواقــب جــرم را در اختیــار اعضــای جامعــه بگذارنــد و بــه ایــن
وســیله ،انگیــزه ارتــکاب جــرم را کاهــش دهنــد .بــرای عینیــت بخشــیدن بــه دو کارکــرد
پیشگفتــه ،بهتریــن راه ،ارائــه الگوهــای جــذاب ،امــروزی و متناســب بــا نیازهــای انســان
معاصــر اســت .رســانه میتوانــد از طریــق نشــان دادن عواقــب انســانهای مجرمــی کــه
دچــار ک ـجروی شــدند ،زشــتی و قبــح گنــاه و جــرم را در ذهــن مخاطبــان ترســیم نمایــد و
مایــه عبرتآمــوزی انســانها باشــد (ســاروخانی.)76 :1373 ،
.3کنترل اجتماعی
رســانههای همگانــی نیــز ،دارای کارکــرد کنتــرل اجتماعــی هستند.رســانهها بــا درج و
انعــکاس نابهنجارهــای اجتماعــی و عواقــب شــومی کــه در انتظــار افــراد ک ـجرو قــرار دارد،
بهطــور غیرمحســوس ،اقــدام بــه کنتــرل و پیشــگیری از نابهنجاریهــا در جامعــه میکننــد.

رســانهها عمدتـ ً
ـا از طریــق اقناعپذیــری بهتــر میتواننــد در کنتــرل اجتماعــی مؤثــر باشــند.
 .4پیشگیری از جرم
عملکــرد رســانهها در شــکل دادن بــه تعریــف جــرم و کـجروی ،نقــش آنهــا را در ایجــاد
تغییــرات قانونــی و تقویــت انــواع خــاص از راهکارهــای عملیاتــی پلیــس ،بــه نقــش بســیار
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مؤثــری بــدل میکنــد ،بــرای مثــال ،میتــوان بــه وضــع قوانیــن مربــوط بــه منــع عبــور و
مــرور جوانــان و اتخــاذ شــیوههایی جهــت کنتــرل اماکــن خــاص اشــاره کــرد (ســلیمی و
داوری.)160 :1385 ،
 .5نقش جستجوگری
رســانهها در ســا لهای اخیــر در کنــار نقشهــای اطالعرســانی ،کنتــرل اجتماعی،آموزشــی
و ...رســالت دیگــری را برعهدهگرفتهانــد و آن نقــش جســتجوگری و تفتیشــی اســت .بــر این
اســاس رســانهها بــا افشــاگریهای خــود ،ســکوت مراجــع دولتــی و رســمی را میشــکنند و
آن را جبــران میکننــد و از طریــق مطلــع کــردن افــکار عمومــی ،بــه دولــت فشــار میآورنــد
تــا در مــوارد نقــض شــدید هنجارهــا و ارتــکاب جرائــم شــدید ،واکنشهــای متناســب
از خــود نشــان دهنــد و از روشهــای مالطفتآمیــز و چشــم پوشــانه خــودداری کننــد
(فرجیهــا.)67 :1388 ،
روش پژوهش
بــا توجــه بــه اهــداف و متناســب بــا ســؤاالت تحقیــق ،از روش پژوهشــی «دلفــی»1
اســتفادهشــده اســت .روش دلفــی بــرای گــردآوری اطالعــات از کارشناســان و پاســخگویان
خاصــی کــه میتواننــد دربــاره موضوعــی مشــخص نظــر تخصصــی دهنــد ،اســتفاده میشــود.
کاربــرد ایــن روش ،ســاخت دادن بــه فراینــد ارتباطــات گروهــی اســت ،بهنحویکــه چنیــن
فراینــدی در فراهــم کــردن زمینــه درگیــری مجموعهــای از افــراد بهعنــوان یــک کل بــا مســئله
یــا موضوعــی پیچیــده مؤثــر باشــد .روش دلفــی در عمــل ،یــک ســری از پرسشــنامهها یــا
دورههــای متوالــی بــه همــراه بازخوانــی کنتر لشــدهای اســت کــه تــاش دارد بهاتفــاق نظــر
میــان یــک گــروه از افــراد متخصــص دربــاره یــک موضــوع خــاص دســت پیــدا کند(فرهنگــی
و همــکاران.)198 :1384 ،
اســاتید دانشــگاه در رشــتههای حقــوق ،علــوم ارتباطــات اجتماعــی ،جامعهشناســی و
روانشناســی اجتماعــی بهعنــوان پا ِنــل دلفــی تعییــن شــدند .تعــداد  42نفــر حاضــر بــه
پاســخگویی شــدند کــه در چهــار مرحلــه بــا آنهــا مصاحبه شــد .در مرحلــه اول پرسشــنامهای
بــا ســؤا لهای بــاز در اختیــار آنهــا گذاشــته شــد و آنهــا بهطــور مشــروح و مبســوط بــه ارائــه
شــیوههای پیشــگیری آن بهویــژه از طریــق رســانههای جمعــی پرداختنــد .از پاســخهای
1 Delphi
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دادهشــده عباراتــی اســتخراج شــد و در اختیــار تمــام افــراد پانــل گذاشــته شــد .یافتههــا
بهصــورت نمــره مشــخص و عباراتــی کــه بیشــترین توافــق کارشناســان دربــاره آنهــا بــود،
انتخــاب شــد .مرحلــه بعــد نیــز ایــن عمــل تکــرار شــد تــا اینکــه عباراتــی کــه بیشــترین
توافــق دربــاره آنهــا بــود مشــخص و در اجــرای نهایــی در اختیــار کارشناســان قــرار گرفــت.
افــراد پانــل دلفــی کــه شــامل کارشناســان بــودن ،بهطــور انتخابــی و هدفمنــد گزینــش
شــدند .مبنــای گزینــش میــزان تجربــه ،بــار علمــی و توانایــی افــراد در ارائــه نظــرات
کارشناســانه بــود .جــدول زیــر تخصــص افــراد پانــل را در زمینههــای مختلــف مرتبــط بــا
موضــوع ایــن پژوهــش نشــان میدهــد:
ردیف

رشته تخصصی

1

حقوق

2

جامعهشناسی

3

علوم ارتباطات اجتماعی

4

روانشناسی
جمع

تحصیالت

تعداد

کارشناسی ارشد

9

دکترا

2

کارشناسی ارشد

9

دکترا

5

کارشناسی ارشد

8

دکترا

4

دکترا

5
42

اجـ�رای دلف��ی در دو مرحلــه انجاــم ش��د .در ايــن مقاله پرسشــنامه نخســت با ســؤالهای
بــاز تنظيــم شــد ،بــه ايــن شــکل کــه ابتــدا موضوعــات و مــوارد مدنظــر دربــاره جرائم خشــن
در بندرعبــاس و راهکارهــای پیشــگیری و کاهــش آنهــا بــا توجــه بــه نقــش تلویزیــون
مشــخص گردیــد و ســپس پاســخهای دادهشــده از ســوی کارشناســان بررســی شــد .از بیــن
پاســخها چنــد گویــه طــرح شــد و مجــدد در محلــه بعــد پرسشــنامهای بــا چنــد گویــه کــه از
پاســخهای قبلــی همــه کارشناســان ساختهشــده بــود طراحــی و در اختیــار آنهــا قــرار گرفــت
بــه دليــل اینکــه کارشناســان (افــراد پانــل) بــه لحــاظ زمانــی محدودیــت داشــتند و برخــی از
آنهــا از قضــات باســابقه دادگســتری بودنــد بــه ایــن دو مرحلــه اکتفــا شــد .میــزان توافــق
افــراد دربــاره گویههــا بــا اســتفاده از شــاخص میانگیــن مشــخص گردیــد و مــورد تحلیــل
قــرار گرفــت.
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یافتههای پژوهش
در ایــن پژوهــش بــرای گــردآوری و تحلیــل اطالعــات از دلفــی کالســیک اســتفاده شــد.
دلفــي كالســيك همــان دلفــي معــروف اســت كــه تاكنــون بيشــتر مــورد اجرا گذاشــته شــده
اســت و ایــن تحقيــق نيــز بــه هميــن روش انجــام ميشــود .در ایــن روش افــراد پانــل

دلفــی کامــاً ناشــناس هســتند و بــا معیارهــای کارشناســی در اظهارنظــر پیرامــون موضــوع
انتخــاب میشــوند .ابتــدا یــک پرسشــنامه دلفــی در اختیــار کارشناســان قــرار گرفــت و
ســپس از پاسـخهای تشــریحی آنهــا یــک پرسشــنامه تهیــه و از افــراد پانــل خواســته شــد
تــا دربــاره هــر عبــارت نمــره بدهنــد کــه ایــن کار میــزان توافــق بــا عبــارات را بیــن افــراد
پانــل مشــخص میکنــد.
از کارشناســان خواســته شــد از  0تــا  10بــه عبــارات فــوق نمــره دهنــد کــه نظــرات آنهــا
در جــدول زیــر مشخصشــده اســت .طبــق ایــن جــدول بیشــترین توافــق کارشناســان بــه
ترتیــب روی «بــاال بــردن کیفیــت برنامههــا بــرای کاهــش تمایــل مــردم بــه اســتفاده از
برنامههــای شــبکههای ماهــوارهای»« ،آگاهــی بخشــی دربــاره قوانیــن بهمنظــور ارتقــای
ســطح معلومــات حقوقــی مــردم» و «تولیــد پویانماییهــای آموزنــده اجتماعــی و اخالقــی
بــرای کــودکان و نوجوانــان» بهعنــوان مهمتریــن راهکارهــای کاهــش و پیشــگیری از وقــوع
جرائــم خشــن در بندرعبــاس بــا اســتفاده از رســانه تلویزیــون اســت.
جدول  .1نظرات کارشناسان درباره علل وقوع جرم در شهر بندرعباس
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جمالت

نمرات

باوجود تغییرات سریع اجتماعی و فرهنگی ،وجود جرائم اجتنابناپذیر است.

5/95

نیازهای جدید افراد در جامعه و رشد تجملگرایی ،آنها را به سمت ارتکاب جرائم سوق میدهد.

6/05

غفلت والدین از نوجوانان و جوانان ،باعث گرایش آنها به برخی جرائم ازجمله جرائم خشن میشود.

6/63

روند مهاجرت به شهر بندرعباس مهمترین عامل وقوع جرائم در این شهر است.

5/55

وجود تعصبات قومی در شهر بندرعباس عامل مهم وقوع جرائم در این شهر است.

3/63

کمرنگ شدن اعتقادات مذهبی عامل مهم وقوع جرائم در این شهر است.

6

مشکالت اقتصادی و معیشتی عامل مهم وقوع جرائم در این شهر است.

8/08

ناتوانی نیروهای امنیتی و انتظامی باعث استمرار ارتکاب جرائم در بندرعباس شده است.

6/55

فقر فرهنگی و اجتماعی مردم ،زمینههای وقوع جرائم در بندرعباس را فراهم کرده است.

7/28

ناهمگونی فرهنگی در بندرعباس عامل مهم وقوع جرائم در این شهر است.

5/58

قرار گرفتن بندرعباس در مسیر ترانزیت کاالهای قاچاق و مشروبات الکلی باعث وقوع جرائم در این شهر شده است.

7/13

الهامگیری از رفتارهای نامتعارف مردم کشورهای حاشیه خلیجفارس بروز جرائم را تشدید کرده است.
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از کارشناســان خواســته شــد از  0تــا  10بــه عبــارات مزبــور نمــره دهنــد کــه نظــرات آنهــا
در جــدول شــماره  1مشخصشــده اســت .طبــق ایــن جــدول بیشــترین توافــق کارشناســان
بــه ترتیــب روی «مشــکالت اقتصــادی و معیشــتی»« ،فقــر فرهنگــی و اجتماعــی» و «قــرار
گرفتــن بندرعبــاس در مســیر ترانزیــت کاالهــای قاچــاق و مشــروبات الکلــی» اســت.
جدول  .2نظرات کارشناسان درباره راهکارهای پیشگیری از وقوع جرائم در شهر بندرعباس
راهکارها

نمرات

فرهنگسازی برای مردم و ارائه الگوهای زندگی سالم به آنها

7/73

گسترش امکانات و لوازم تفریحی برای مردم

7/25

سرمایهگذاری برای ایجاد مشاغل تماموقت و پارهوقت در عرصههای تولیدی و خدماتی

8/20

تقویت و تجهیز نیروهای امنیتی و انتظامی به ابزارهای مقابله با مجرمان

7/50

اعطای اختیارات قضایی کامل به قضات برای مواجهه با مرتکبان جرائم خشن

7/55

فعال کردن تشکلهای مردمنهاد بهمنظور انجام فعالیتهای اجتماعی و فرهنگی گسترده در جامعه

6/93

از کارشناســان خواســته شــد از  0تــا  10بــه عبــارات پیشگفتــه نمــره دهنــد کــه
نظــرات آنهــا در جــدول شــماره  2مشخصشــده اســت .طبــق ایــن جــدول بیشــترین
توافــق کارشناســان بــه ترتیــب روی «ســرمایهگذاری بــرای تشــکیل مشــاغل تماموقــت
و پارهوقــت در عرصههــای تولیــدی و خدماتــی»« ،فرهنگســازی بــرای مــردم و ارائــه
الگوهــای زندگــی ســالم بــه آنهــا» و «اعطــای اختیــارات قضایــی کامــل بــه قضــات بــرای
مواجهــه بــا مرتکبــان جرائــم خشــن» بهمنظــور مهمتریــن راهکارهــای پیشــگیری از وقــوع
جرائــم در بندرعبــاس اســت.
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جدول  .3راهکارهای پیشگیری از وقوع جرائم خشن با استفاده از رسانههای جمعی
راهکارهایی برای تلویزیون

نمرات

الگوسازیهای فرهنگی در سطوح فردی و اجتماعی با تولید فرم و محتوای مناسب و جذاب

6/58

تولید اخبار و گزارشهای خبری درباره عاقبت تلخ هنجارشکنیهای اجتماعی

6/48

آگاهی بخشی درباره قوانین بهمنظور ارتقای سطح معلومات حقوقی مردم

7/35

تهیه و تولید محتوای آموزنده در قالبهای طنز ،گزارشهای مستند و ...

6/48

باال بردن کیفیت برنامههای رادیویی و تلویزیونی برای کاهش تمایل مردم به استفاده از

7/40

برنامههای شبکههای ماهوارهای
پخش برنامههای مستند یا داستانی درباره زندگی و خطمشیهای بزرگان دین و اخالق

7/08

تولید پویانماییهای آموزنده اجتماعی و اخالقی برای کودکان و نوجوانان

7/13

ارتقای سطح آگاهی و فراهم ساختن زمینه برخورد اندیشهها با رعایت اصل بیطرفی

5/70

راهاندازی یک شبکه تلویزیونی ویژه مباحث و موضوعات حقوقی

5/75

پرهیز از نمایش صحنههایی که در فیلمهای پلیسی برای بزهکاران بار آموزشی دارد

6/30

پرهیز از انعکاس صریح خشونت در برنامهها و سریا لهای تلویزیونی

6/43

تهیه برنامههای اجتماعی به همراه تحلیلها و مصاحبههای کارشناسانه در حوزه آسیبهای اجتماعی

5/63

اطالعرسانی به مردم درباره جرائم نوپدید و سازمانیافته

6/23

ترویج روحیه قانونگرایی و احترام به قانون در برنامههای رادیویی و تلویزیونی

6/65

افشاگری از اهما لکاریهایی که در برابر وضعیت اجتماعی و امنیتی جامعه میشود

5/40

پرهیز از تکرار اخبار و برنامهها درباره جرائم خاص(تجاوز به عنف ،سرقت و  )...تا موج در جامعه

6

تشدید ترس از جرم در مستندها ،سریا لها و فیلمهای تلویزیونی پلیسی و اجتماعی

5/70

ایجاد نشود و این جرائم عادی جلوه نشوند

از کارشناســان خواســته شــد از  0تــا  10بــه عبــارات مزبــور نمــره دهنــد کــه نظــرات آنهــا
در جــدول شــماره  3مشخصشــده اســت .طبــق ایــن جــدول بیشــترین توافــق کارشناســان
بــه ترتیــب روی«بــاال بــردن کیفیــت برنامههــای رادیویــی و تلویزیونــی بــرای کاهــش
تمایــل مــردم بــه اســتفاده از برنامههــای شــبکههای ماهــوارهای»« ،آگاهــی بخشــی دربــاره
قوانیــن بهمنظــور ارتقــای ســطح معلومــات حقوقــی مــردم» و«تولیــد پویانماییهــای
آموزنــده اجتماعــی و اخالقــی بــرای کــودکان و نوجوانــان» بهمنظــور مهمتریــن راهکارهــای
پیشــگیری از وقــوع جرائــم خشــن بــا اســتفاده از رســانههای جمعــی اســت.
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بحث و نتیجهگیری
در هــر کشــور ،پیشــگیری از وقــوع جــرم ،محــور سیاســت جنایــی مدبرانــه محســوب
میشــود .بــرای وصــول بــه امــر پیشــگیری از وقــوع جــرم ،از ابزارهــا و امکانــات مختلفــی
در انــواع مهــم سیاســت جنایــی تقنینــی ،قضایــی و مشــارکتی بهــره بــرداری میشــود.
یکــی از طــرق وصــول بــه امــر پیشــگیری ،تأثیــر رســانههای جمعــی میباشــد کــه امــروزه
نقــش مهمــی در توســعه ارتباطــات جهانــی و ملــی پیــدا کــرده اســت .تلویزیــون بــه
عنــوان گســتردهترین رســانه جمعــی در تحقــق اهــداف چنیــن امــر مهمــی از جایــگاه و
اهمیــت زیــادی برخــوردار اســت .چهــار کارکــرد مهــم اطالعرســانی ،آمــوزش ،هدایــت و
ســرگرم ســازی کــه تلویزیــون بهعنــوان گســتردهترین رســانه در حــوزه انتقــال پیــام دارد،
بســترهای مناســبی بــرای ایــن رســانه درخصــوص اجــرای سیاسـتهای پیشــگیرانه از وقــوع
جرائــم مختلــف در جامعــه فراهــم کــرده اســت.
در ایــن پژوهــش بــا رویکــرد تحلیــل کارشناســانه ســعی شــده اســت تــا نظــرات
تخصصــی کارشناســان و صاحبنظــران حوزههــای حقوقــی و رســانهای در کنــار هــم بــه یــک
جمعبنــدی بــرای اتخــاذ یــک رهیافــت مناســب تلویزیونــی بهمنظــور مؤثرتــر بــودن ایــن
رســانه در پیشــگیری از وقــوع جرائــم برســد .ایــن پژوهــش بــا اســتفاده از روش دلفــی کــه
ســاختار آیندهپژوهانــه انجــام شــد .جغرافیــای پژوهــش شــهر بندرعبــاس اســت .طبــق
گزارشــات مختلــف دســتگاه قضایــی ،بندرعبــاس یکــی از شــهرهای جرمخیــز کشــور اســت
کــه موقعیــت تجــاری آن باعــث شــده تــا معضــات اقتصــادی ماننــد قاچــاق در ایــن شــهر
درصــد باالیــی داشــته باشــد .رشــد جرائــم اخالقــی و اجتماعــی در کنــار معضــات و جرائــم
اقتصــادی نیــز باعــث شــده اســت تــا ایــن شــهر شــرایط حساســی بــه لحــاظ قضایــی و
امنیتــی پیــدا کنــد ،بــه همیــن دلیــل بندرعبــاس بــه عنــوان جغرافیــای پژوهــش انتخــاب
شــد و ســعی شــد کارشناســان و صاحبنظرانــی کــه بــه مســائل حقوقــی و اجتماعــی ایــن
شــهر اشــراف دارنــد در گــروه دلفــی قــرار گیرنــد.
اجمــاع نظــرات صاحبنظــران حاکــی از آن اســت که«:مشــکالت اقتصــادی و معیشــتی»،
«فقــر فرهنگــی و اجتماعــی» و «قــرار گرفتــن بندرعبــاس در مســیر ترانزیــت کاالهــای قاچــاق
و مشــروبات الکلــی» مهمتریــن دالیــل بــروز رفتارهــای مجرمانــه در شــهر بندرعبــاس
ارزیابــی اســت .ســایر گویههــا نظیــر« :غفلــت والدیــن از نوجوانــان و جوانــان»« ،نیازهــای
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جدیــد افــراد در جامعــه» و «رشــد تجملگرایــی و کمرنــگ شــدن اعتقــادات مذهبــی» نیــز
از درجــه اجمــاع باالیــی میــان صاحبنظــران برخــوردار هســتند .بــا نگاهــی بــه مشــکالت
ذکرشــده میتــوان دریافــت ورود رســانه در هــر یــک از ســرفصلهای ذکرشــده توســط
میتوانــد راهگشــا باشــد و درواقــع دالیــل بــروز رفتــار مجرمانــه میتوانــد بــا نقشآفرینــی
رســانه بهویــژه تلویزیــون کمرنگتــر شــود .بــرایمثــال رســانه بــا فرهنگســازی و تقبیــح
تجملگرایــی میتوانــد ســایق و بهتبــع آن نیازهــای اقتصــادی مــردم را شــکل دهــد.
طبــق یافتههــای ایــن پژوهــش و براســاس نظــرات کارشناســان پانــل دلفــی ،ریشــه
عمــده جرائــم شــهر بندرعبــاس مســائل اقتصــادی اســت کــه ایــن مســائل در ایــن شــهر
یــا بعــد معیشــتی دارنــد یــا بعــد کالن .در بعــد معیشــتی قاچــاق کاال بــه صــورت جــا بــه
جاییهــای کوچــک و در ســطح کالن باندهــای قاچــاق هســتند .نقــش تلویزیــون بیشــتر
درخصــوص جرائــم خــرد تبلــور بیشــتری دارد .درواقــع رســانه تلویزیــون میتوانــد بــا
بــاال بــردن کیفیــت برنامههــا ســبب کاهــش تمایــل مــردم بــه اســتفاده از برنامههــای
شــبکههای ماهــوارهای شــود .تولیــد پویانماییهــای آموزنــده اجتماعــی و اخالقــی
بــرای کــودکان و نوجوانــان یکــی از مهمتریــن قالبهــای برنامهســازی اســت کــه بــه
نظــر کارشناســان بایــد موردتوجــه برنامهســازان قــرار گیــرد .همچنیــن توجــه بــه رویکــرد
آگاهیبخشــی دربــاره قوانیــن بهمنظــور ارتقــای ســطح معلومــات حقوقــی مــردم میتوانــد
عــاوه برافزایــش غنــای برنامــه ،ســبب ارتقــای ســطح دانــش و آگاهــی مــردم در ایــن حــوزه
گــردد.
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منابع و مأخذ
بیابانی ،غالمحسین («.)1393نقش رسانه در تحریک جرم» .فصلنامه کارآگاه .شماره .21-28 :6
خسروشــاهی ،قــدرتاهلل ( .)1386پیشــگیری از جــرم در آموزههــای قــرآن .رســاله دوره دکتــری حقــوق جــزا و
جرمشناســی .تهــران .دانشــکده علــوم انســانی دانشــگاه تربیــت مــدرس.
دادگران ،سیدمحمد ( .)1381درآمدی بر مبانی ارتباطات اجتماعی .تهران .انتشارات فیروزه.
ساروخانی ،باقر ( .)1373جامعهشناسی ارتباطات .تهران .انتشارات اطالعات.
ســلیمی ،علــی و محمــد داوری ( .)1385جامعهشناســی کجــروی .چــاپ ســوم .تهــران .انتشــارات پژوهشــگاه
حــوزه و دانشــگاه.
صالحی ،جاوید ( .)1388بزهکاری اطفال و نوجوانان .چاپ ششم .تهران .بنیاد حقوقی میزان.
فرجیهــا ،محمــد ( .)1388کاربــرد یافتههــای جامعهشناســی در الگوهــای پیشــگیری .مجموعــه مقــاالت
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