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چکیده

ــگیری  ــی آن در پیش ــت نقش آفرین ــای تقوی ــون و راهکاره ــانۀ تلویزی ــش رس ــی نق ــدف بررس ــش باه ــن پژوه ای

ــه رســانه های  ــن ســؤال انجــام  شــده اســت کــه چگون ــه ای ــرای پاســخ ب ــاس و ب از وقــوع جــرم در شــهر بندرعب

ــؤال  ــن س ــه ای ــخ ب ــرای پاس ــند. ب ــذار باش ــهر اثرگ ــن ش ــم در ای ــوع جرائ ــگیری از وق ــد در پیش ــی می توانن جمع

ــر از  ــداد 42 نف ــد. تع ــتفاده ش ــات اس ــل اطالع ــه  وتحلی ــردآوری و تجزی ــرای گ ــه( ب ــی )در دو مرحل از روش دلف

ــی  ــل دلف ــزگان پان ــتان هرم ــی اس ــات اجتماع ــوم ارتباط ــی و عل ــوق، جامعه شناس ــته های حق ــران در رش صاحبنظ

را تشــکیل دادنــد. صاحبنظــران درحالی کــه کــه مشــکالت »اقتصــادی و معیشــتی«، »فقــر فرهنگــی و اجتماعــی« 

ــروز  ــل ب ــن دالی ــی« را مهم تری ــت کاالهــای قاچــاق و مشــروبات الکل ــاس در مســیر ترانزی ــن بندرعب ــرار گرفت و »ق

رفتارهــای مجرمانــه در شــهر بندرعبــاس ارزیابــی کردنــد »بــاال بــردن کیفیــت برنامه هــا بــرای کاهــش تمایــل مــردم 

ــطح  ــای س ــور ارتق ــن به منظ ــاره قوانی ــی درب ــواره ای«، »آگاهی بخش ــبکه های ماه ــای ش ــتفاده از برنامه ه ــه اس ب

معلومــات حقوقــی مــردم« و »تولیــد پویانمایی هــای آموزنــده اجتماعــی و اخالقــی بــرای کــودکان و نوجوانــان« را 

مهم تریــن راهکارهــای پیشــگیری از وقــوع جرائــم خشــن در بندرعبــاس بــا اســتفاده از رســانه تلویزیــون دانســتند.
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مقدمه

بزهــکاری، پدیــده ای کــه نشــانة خطــاکاری گروهــی از افــراد جامعــه، دربــارة هنجارهــای 

ــن  ــد. همچنی ــب می کن ــود جل ــه خ ــی را ب ــه عموم ــه توج ــت ک ــائلی اس ــی از مس اجتماع

ــل  ــه دالی ــه ای ب ــرم حرف ــه مج ــوه ب ــکاران بالق ــل بزه ــرار آن و تبدی ــدید و تک ــوع، تش وق

ــه وجــود  ــل مختلفــی وجــود دارد کــه چنیــن شــرایطی را ب ــد. عل مختلــف افزایــش می یاب

مــی آورد، یکــی از مهم تریــن و اثرگذارتریــن دالیلــی کــه باعــث بزهــکاری در جامعــه می شــود 

پرداختــن رســانه های جمعــی بــه موضوع هــای خشــونت آمیز اســت. رســانه ها ماننــد یــک 

ــوا و  ــوع محت ــا ن ــد ب ــی می توانن ــد؛ از طرف ــل می کنن ــوص عم ــن خص ــه در ای ــغ دو لب تی

قالب بنــدی رســانه ای خــود شــرایط ایجــاد و رشــد بزهــکاری را در جامعــه بــه وجــود آورنــد 

ــد.  ــری کنن ــزه جلوگی ــوع ب ــه و آموزشــی از وق ــا رویکردهــای هدایت گران ــر ب و از طــرف دیگ

بنابرایــن، بــا توجــه بــه نقــش دوگانــه رســانه های جمعــی در ارتبــاط بــا مفهــوم بزهــکاری 

ــا  ــکاری ت ــش بزه ــرل و کاه ــا کنت ــد ی ــاد و رش ــا در ایج ــر آنه ــه تأثی ــت ک ــوان دریاف می ت

ــار  ــد و آث ــه رخ می ده ــه در جامع ــی ک ــا جرائم ــا ی ــه بزه ه ــت. ازجمل ــم اس ــد مه ــه ح چ

ــا پیشــرفت های  ــم اســت. امــروزه ب ــز دارد، جرائ و تبعــات اجتماعــی و امنیتــی وخیمــی نی

فّناورانــه و پیچیده تــر شــدن روابــط اجتماعــی، جرائــم نیــز شــکل جدیدتــر و پیچیده تــری 

پیداکرده انــد. عوامــل اجتماعــی متعــددی ماننــد اعتمــاد اجتماعــی، مشــارکت اجتماعــی، 

همنوایــی اجتماعــی و ... رفتارهــای اجتماعــی افــراد را در جامعــه جهــت می دهــد. یکــی از 

پــاره نظام هــای مهــم نظــام اجتماعــی رســانه های جمعــی هســتند؛ در دنیــای امــروز، نفــوذ 

ــه  ــت. به طوری ک ــتر اس ــه بیش ــجد و مدرس ــواده، مس ــی از خان ــانه های جمع ــر رس و تأثی

ــتان  ــه دبس ــدو ورود ب ــوان از ب ــهروند نوج ــک ش ــت آمده ی ــای به دس ــن آماره ــق آخری طب

ــانه های  ــتفاده از رس ــرف اس ــود را ص ــت خ ــترین وق ــطه بیش ــالت متوس ــان تحصی ــا پای ت

ــاع  ــواده و اجتم ــه، خان ــی مدرس ــی و آموزش ــهم تربیت ــت س ــد گف ــد و بای ــف می کن مختل

ــود  ــه وج ــد ک ــد دی ــال بای ــت. ح ــی اس ــانه های جمع ــر از رس ــا کمت ــری آنه در جامعه پذی

ــا چــه نــوع محتــوا و مضمونــی می تواننــد  ابزارهــای پرقدرتــی ماننــد رســانه های جمعــی ب

از بــروز رفتارهــای نابهنجــار فــردی و اجتماعــی ممانعــت کننــد. »رســانه های جمعــی چهــار 

ــا در  ــت آنه ــرد، مشــخص کننده اهمی ــار کارک ــن چه ــدام از ای ــه هرک ــد ک ــم دارن ــرد مه کارک

ــی،  ــرد آموزش ــه، کارک ــه جامع ــی ب ــانی و خبرده ــرد اطالع رس ــت؛ کارک ــی اس ــای کنون دنی

کارکــرد هدایت گــری و کارکــرد ســرگرمی و تفریحــی. نیازهــای معمولــی یــک فــرد در جامعــه 
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امــروز در راســتای همیــن کارکردهاســت« )معتمدنــژاد، 1380: 34(. بنابرایــن، بــا رســانه ها 

ــرار  ــاط برق ــه ارتب ــراد جامع ــر اف ــکاران و دیگ ــتان و هم ــواده، دوس ــای خان ــتر از اعض بیش

ــای  ــی در نظام ه ــانه های جمع ــگاه رس ــت جای ــی از اهمی ــوارد حاک ــن م ــام ای ــد. تم می کن

اجتماعــی کنونــی اســت. 

از دیربــاز به عنــوان شــهری مهــم و تجــاری شــناخته می شــود.  شــهر بندرعبــاس 

مجــاورت بــا کشــورهای عربــی حــوزه خلیج فــارس و مهاجرپذیــری از ویژگی هــای مهــم ایــن 

ــوع  ــاد باشــد. تن ــن شــهر زی ــه کار وزندگــی در ای ــه باعــث شــده گرایــش ب شــهر اســت ک

فرهنگــی در شــهر بندرعبــاس و نزدیکــی بــه مرزهــای آبــی نیــز باعــث شــده اســت مجرمــان 

ــتفاده  ــود اس ــی خ ــیر اصل ــوان مس ــهر به عن ــن ش ــی از ای ــورهای عرب ــه کش ــرار ب ــرای ف ب

ــر  ــی کــه ذک ــه دالیل ــی و ... ب ــد. قاچــاق ســوخت، قاچــاق کاال، قاچــاق مشــروبات الکل کنن

ــی  ــد. جرائم ــوع می پیوندن ــه وق ــهر ب ــن ش ــه در ای ــتند ک ــی هس ــن جرائم ــد، مهم تری ش

ماننــد حمــل و نگهــداری ســالح های غیرمجــاز، درگیری هــای مســلحانه و قتــل به تبــع 

ــای  ــات و دیدگاه ه ــر نظری ــد ب ــا تأکی ــش ب ــن پژوه ــوند. ای ــادث می ش ــی ح ــن جرائم چنی

کارشناســان و صاحبنظــران حوزه هــای جرم شناســی، رســانه و آسیب شناســی اجتماعــی 

در اســتان هرمــزگان تــالش کــرده اســت نقــش عوامــل اجتماعــی و کارکــردی رســانه های 

ــد.  ــاس را بررســی نمای ــم در شــهر بندرعب جمعــی را در کاهــش و پیشــگیری از وقــوع جرائ

بنابراین بر این اساس نگارنده به دنبال دستیابی به پاسخ سؤاالت زیر است: 

1. راهکارهای پیشگیری از وقوع جرائم در شهر بندرعباس چیست؟

2. چــه راهکارهــای اجتماعــی در پیشــگیری از وقــوع جرائم)بــا تأکیــد بــر نقــش 

اســت؟ قابل ارائــه  بندرعبــاس  شــهر  در  تلویزیــون( 

3. چــه قالب هــای تلویزیونــی از ســوی کارشناســان جهــت برنامه ســازی و حصــول 

ــود؟  ــنهاد می ش ــش پیش ــی پژوه ــدف اصل ه

 پیشینه پژوهش

بــا توجــه بــه بررســی هایی کــه نگارنــده انجــام  داده اســت، پایان نامــه و پژوهشــی کــه 

به صــورت 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 می شــود:

ــوا و ادراک مخاطــب از جــرم« توســط ســعید . 1 ــوان »رســانه، محت ــا عن پژوهشــی ب

عســکری، علــی زکــی ای و مصطفــی علیخانــی در قالــب مقالــه در بهــار 92 در 

ــن  ــی ای ــئله اصل ــت. مس ــده اس ــرم منتشرش ــگیری از ج ــات پیش ــه مطالع فصلنام

پژوهــش بررســی نقــش رســانه در ادراک و پیشــگیری از جــرم اســت. جامعــه آماری 

پژوهــش مذکــور همــه دانش آمــوزان پســر مقطــع متوســطه شــهر کرمانشــاه بــود 

ــا از  ــردآوری داده ه ــرای گ ــد ب ــاب ش ــه ای انتخ ــه ای چندمرحل ــه روش خوش ــه ب ک

پرسشــنامه اطالعــات جمعیــت شــناختی و پرسشــنامه ادراک جــرم اســتفاده شــد 

ــرای تجزیــه  وتحلیــل داده هــا از شــاخص های  روش پژوهــش توصیفــی بــوده و ب

ــان  ــج نشــان داد کــه می آمــاری توصیفــی و اســتنباطی استفاده شــده اســت نتای

انــدازه اســتفاده از تلویزیــون و ادراک و جــرم ضریــب معنــاداری وجــود دارد 

همچنیــن افــرادی کــه از برنامه هــای ورزشــی تلویزیــون اســتفاده می کننــد ادراک 

بهتــری از جــرم دارنــد در اســتفاده از اینترنــت افــرادی کــه به منظــور خــارج علمــی 

اســتفاده می کننــد اجــرا کــه بهتــری از جرائــم دارنــد و گروهــی کــه بــرای بــه دســت 

آوردن اخبــار اســتفاده می کننــد ادراک کمتــری از شــعور ندارنــد از پژوهــش مذکــور 

ــن ادراک  ــر گرفت ــا در نظ ــانه ب ــتفاده از رس ــر اس ــه اگ ــت ک ــه گرف ــوان نتیج می ت

ــته  ــرم داش ــگیری از ج ــی در پیش ــش مهم ــد نق ــد می توانن ــراه باش ــب هم مخاط

باشــد.

ــین . 2 ــط غالمحس ــرم« توس ــگیری از ج ــانه در پیش ــش رس ــوان »نق ــی باعن پژوهش

بیابانــی در پاییــز ســال 92 در فصلنامــه رســانه بــه چاپ رســیده اســت. در پژوهش 

ــگیری و  ــوزه پیش ــانه در ح ــرد رس ــی کارک ــنده بررس ــی نویس ــئله اصل ــور مس مذک

ــا اســتفاده از روش اســنادی و بررســی ادبیــات  کاهــش جــرم اســت. نویســنده ب

حــوزه جرم شناســی و رســانه، معتقــد اســت به غیــراز کارکــرد رســانه در حوزه هــای 

ــوزش شــهروندان و حســاس  ــق آم ــه نقــش پیشــگیرانه رســانه از طری ــف ب مختل

ســازی گــروه ویــژه عمــوم بایســتی توجــه ویــژه نمــود.

      رســانه ها از طریــق نمایــش رفتــار درســت می تواننــد 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؛	 

ــر 	  ــق رســانه در ام ــی و مقاومت هــای از طری ــی و کنترل ــات مســئوالن نظارت ـ مطالب

پیشــگیری.

ــه . 3 ــرم« ک ــگیری از ج ــی و پیش ــانه های جمع ــوان »رس ــا عن ــری ب ــش دیگ در پژوه

ــال 90   ــاه س ــخ تیرم ــلطان در تاری ــا بارس ــیده رؤی ــمی و س ــد قاس ــط محم توس

ــی  ــای پلیس ــر برنامه ه ــزان تأثی ــنجش می ــی، س ــئله اصل ــت مس ــده اس انجام ش

در جهــت پیشــگیری از جــرم نگاشــته شــده اســت. جامعــه آمــاری پژوهــش 

ــتفاده  ــا اس ــاب و ب ــر انتخ ــه1200 نف ــم نمون ــال و حج ــاالی 15 س ــراد ب ــور اف مذک

از روش نمونه گیــری طبقــه ای استخراج شــده اند. نتایــج به دســت آمده از ایــن 

پژوهــش حاکــی از آن اســت کــه پاســخگویان موفق تریــن برنامه هــای پلیســی در 

ــری از قبیــل برنامــه در  ــه ترتیــب پخــش و گزارش هــای خب پیشــگیری از جــرم را ب

شــهر، حــوادث رانندگــی و غیــره دانســتند. پخــش تیزرهــای تبلیغاتــی نظیــر ســیاه 

ســاکتی تهیــه و پخــش برنامه هــای آموزشــی مثــل پلیــس بزرگــراه پخــش گــزارش 

خبــری از دســتگیری مجرمــان از دســتگیری ســارقان خــودرو کیف قاپــان و ... اعــالم 

ــات  ــردن اوق ــر ک ــانه ها را پ ــود از رس ــتفاده خ ــل اس ــترین دلی ــد و بیش نموده ان

افزایــش  از برنامه هــای طنــز و ســرگرم کننده و همچنیــن  فراغــت و اســتفاده 

ــد. ــالم نموده ان ــالع اع ــی و اط آگاه

مبانی نظری پژوهش

مفهوم پیشگیری

پیشــگیری در جرم شناســی، عبــارت اســت از »بــه جلــوی تبهــکاری رفتــن1« بــا اســتفاده 

ــگیری از  ــر پیش ــکاری. اگ ــوع بزه ــت از وق ــور ممانع ــه به منظ ــون مداخل ــای گوناگ از فن ه

ــوان یکــی از تکنیک هــای  تبهــکاری متضمــن »آگهــی دادن« از چیــزی اســت منحصــرًا به عن

ممکنــه مداخلــه اســت مثــالً مخاطــب قــرار دادن جمعیــت یــا بعضــی از اشــخاص کــه بــه 

ــت عــدم رعایــت بعضــی از اقدام هــای حمایتــی در معــرض خطــر هســتند از مصادیــق  عل

1  . یک اصطالح است؛ منظور آن است که پیشگیری مانعی برای ایجاد تبهکاری است. 
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آگهــی دادن اســت )گســن1، 1370: 87(.

بــه تعبیــری دیگــر پیشــگیری یعنــی جلوگیــری از تبدیــل اندیشــه مجرمانــه بــه عمــل یــا 

ــر در  ــت کمت ــر حمایــت شــوند وهــم دول ــا هم شــهروندان بهت دشــوار کــردن ارتــکاب آن ت

امــر ســرکوبی و مجــازات ســرمایه گذاری کنــد. از طرفــی جامعــه هــم بایــد از طریــق مجــازات 

و ســرکوبی بــا مرتکبیــن برخــورد کنــد در غیــر ایــن صــورت تدابیــر پیشــگیرانه نتایــج مــورد 

.)1994 ,Gerbner(انتظــار را بــه بــار نخواهــد آورد

مفهــوم پیشــگیری در دیــن مبیــن اســالم و آموزه هــای قرآنــی نیــز طــرح  شــده 

اســت. »تحقیقــات ارزشــمندی کــه درزمینــه شناســایی راهبــرد اســالمی پیشــگیری از 

جــرم انجام گرفتــه نشــان داده اســت کــه نظــام کنتــرل اجتماعــی موردنظــر اســالم 

پیشــگیری را راهبــرد زیــر بنایــی مقابلــه بــا رفتارهــای کــج روانــه و مقــدم بــر راهبــرد کیفــر 

.)98  :1386 می داند«)خسروشــاهی، 

توســعه مفهومــی مقولــه پیشــگیری در شــرایط کنونــی یــک ضــرورت جــدی بــه شــمار 

ــه پیشــگیری نمی تــوان  ــا چندوجهــی یــا چنــد رشــته ای شــدن مقول می آیــد. بــه عبارتــی ب

ــه  ــری از ب ــان جلوگی ــه هدفش ــری ک ــات غیرکیف ــرد: اقدام ــف ک ــه تعری ــا این گون آن را تنه

ــله  ــک سلس ــه ی ــی ک ــوال خاص ــاع  و اح ــر اوض ــا تغیی ــه ب ــه مجرمان ــل درآوردن اندیش فع

جرائــم مشــابه در آن بــه وقــوع پیوســته یــا ممکــن اســت در آن اوضــاع  و احــوال ارتــکاب 

ــرآورد  ــایی و ب ــی شناس ــی پیش بین ــگیری یعن ــر پیش ــف کامل ت ــک تعری ــه در ی ــد. بلک یاب

ــا کاهــش ضــرر  ــر ی ــا کاهــش خط ــرای حــذف ی ــی ب ــکاب جــرم و انجــام اقدامات ــر ارت خط

ــن، 1370: 83(. ــول )گس ــطح قابل قب ــک س ــه ی ــر ب ــی از خط ــوه ناش بالق

در ایــن تعریــف پنــج شــیوه اصلــی توســط مرکــز ملــی پیشــگیری از جــرم اســترالیا ارائــه 

 شــده اســت کــه عبارت انــد از: اجتنــاب از خطــر، کاهــش خطــر، توزیــع خطــر، انتقــال خطــر 

ــای  ــف و اقدام ه ــع، طی ــل، مقاط ــد مراح ــاس بای ــن اس ــر ای ــر. ب ــرش خط ــرانجام پذی و س

پیشــگیرانه را بســیار وســیع دانســت کــه از پیشــگیری رشــد مــدار، زودرس یــا زودهنــگام 

ــه پیشــگیری های پــس از وقــوع جــرم منتهــی می شــود. آغــاز و ب

پیشــگیری در معنــای عــام، عبــارت اســت از کلیــه اقدامــات و تدابیــری کــه بــرای مبــارزه 

بــا بزهــکاری صــورت میگیــرد، اعــم از واکنش هــای 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 اصــالح مجــرم و جلوگیــری از تکــرار جــرم در آینــده صــورت می گیــرد. بنابرایــن، مفهــوم 

ــالح  ــرم و اص ــوع ج ــگیری از وق ــواع پیش ــیعی از ان ــف وس ــام طی ــای ع ــگیری در معن پیش

مجرمیــن را اعــم از پیشــگیری کیفــری و پیشــگیری غیرکیفــری را در برمی گیــرد )قربانیــان و 

هراتیــان نــژادی، 1390: 192(. 

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 جــرم زای محیــط زندگــی بزهــکار بــدون توســل بــه اعمــال یــا اقدامــات تأمینــی و 

قبــل از وقــوع جرائــم در یــک جامعــه معینــی یــا یــک شــهر یــا منطقــه ای از یــک شــهر بــه 

ــژادی، 1390: 193(. ــه اجــرا گــذارده می شــود )قربانیــان و هراتیــان ن مرحل

انواع پیشگیری

بــا توجــه بــه تعریــف پیشــگیری در جرم شناســی می تــوان حــدود یــک چارچــوب 

ــا توجــه بــه اینکــه ایــن فعالیت هــا  کلــی را بــرای تعریــف ایــن مفهــوم مدنظــر قــرارداد. ب

دارای طبــع واحــدی نیســتند، انــواع فعالیت هــای مربــوط بــه پیشــگیری مطــرح می شــود. 

ــخیص  ــت از تش ــارت اس ــگیری عب ــر پیش ــواع تدابی ــرای ان ــده ب ــدل ارائه ش ــایع ترین م ش

ــوم.  ــه س ــوی و مرتب ــی، ثان ــگیری ابتدای ــان پیش ــمتی« می »سه قس

پیشگیری ابتدایی . 	

پیشــگیری ابتدایــی، مجمــوع وســایلی اســت کــه معطــوف بــه تغییــر شــرایط جــرم زای 

ــژادی،  ــان ن ــان و هراتی ــی اعــم از طبیعــی و اجتماعــی می باشــند )قربانی ــان به طورکل اطرافی

ــق  ــه از طری ــت ک ــی اس ــی، راهکارهای ــگیری ابتدای ــر پیش ــارت دقیق ت ــه عب 1390: 86(. ب

ــد  ــالش می کن ــی ت ــت عموم ــای سیاس ــر زمینه ه ــادی و دیگ ــی و اقتص ــای اجتماع زمینه ه

کــه به ویــژه بــر موقعیت هــای جــرم زا و علــل ریشــه ای ارتــکاب جــرم تأثیــر بگــذارد. هــدف 

تمامــی  بــرای جامعه پذیــری موفقیت آمیــز  امیدوارکننده تریــن شــرایط  ایجــاد  اصلــی 

ــام، 1389: 69(. ــت )گراه ــه اس ــای جامع اعض
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پیشگیری ثانویه. 	

از لحــاظ گروه هــا بــا  پیشــگیری ثانــوی، معطــوف بــه مداخلــه بــرای پیشــگیری 

جمعیت هایــی اســت کــه در معــرض خطــر بزهــکاری هســتند. ایــن امــر شــامل شــناخت 

ــود. ــال می ش ــرایط اعم ــن ش ــر ای ــه ب ــت ک ــی اس ــرم زا و نفوذهای ــرایط ج ــگام ش زودهن

ــکاری  ــر بزه ــرض خط ــی در مع ــا گروه های ــا ی ــاص جمعیت ه ــور خ ــوی به ط ــگیری ثان پیش

را موردتوجــه قــرار می دهــد. به عبارت دیگــر پیشــگیری اولیــه شــامل اتخــاذ تدابیــر 

عمومــی بــرای مجمــوع جمعیــت و تدابیــر مخصــوص در مــورد گروه هــای اجتماعــی محلــی 

و محــدود کــه آســیب پذیر هســتند، می شــود. از طریــق پیشــگیری اولیــه مانــع از وجــود 

آمــدن وضعیــت ماقبــل وضعیــت خطــر می شــویم و حال آنکــه در صــورت وقــوع وضعیــت 

ــام، 1389: 69(. ــم )گراه ــی می کنی ــوی آن را خنث ــگیری ثان ــا پیش ــر ب ــل خط ماقب

پیشگیری مرتبه سوم . 	

پیشــگیری نــوع ســوم پیشــگیری اســت کــه معطــوف بــه پیشــگیری از تکــرار جــرم در 

خــالل اقدامــات فــردی بــرای ســازگاری مجــدد اجتماعــی یــا خنثــی نمــودن بزهکاری پیشــین 

ــام  ــل نظ ــر عوام ــس و دیگ ــای پلی ــتفاده از نیروه ــا اس ــرم ب ــرار ج ــگیری از تک ــت. پیش اس

ــا  ــی رســمی ت ــت اجراهــای قضای ــوط از ضمان ــر مرب ــری صــورت می گیرد.تدابی ــت کیف عدال

بازپــروری مجــرم، مجنــی علیــه و زندانــی کــردن در نوســان اســت. بــه دلیــل محدودیت هــای 

مربــوط بــه ضمانــت اجراهــای مبتنــی بــر اصــالح و درمــان، پیشــگیری نــوع ســوم در بســیاری 

از اوقــات بــه تدابیــر ســرکوبگرانه تنــزل پیــدا می کنــد. درحالی کــه توجــه اصلــی پیشــگیری 

اولیــه معطــوف بــه عمــوم مــردم به طورکلــی اســت پیشــگیری ثانــوی کســانی را کــه بیشــتر 

ــرم  ــب ج ــالً مرتک ــه قب ــرادی را ک ــوم اف ــوع س ــگیری ن ــد و پیش ــکاب جرم ان ــرض ارت در مع

ــام، 1389: 73(. ــد )گراه ــرار می ده ــدف ق ــده اند، ه ش

تنــوع پیشــگیرانه بیانگــر ایــن موضــوع اســت کــه بزهــکاری از محــدوده صــرف حقوقــی، 

ــارکت  ــکاری و مش ــو، هم ــا آن از یک س ــر ب ــه مؤث ــده و مقابل ــی خارج ش ــی و پلیس قضای

ــکیل  ــتلزم تش ــر مس ــوی دیگ ــد و از س ــی را می طلب ــکل های مردم ــی و تش ــای دولت نهاده

ــا جــرم اســت  ــه ب ــزار و نهادهــای ســنتی متــداول مقابل ــوآوری در راهکارهــا، اب تحــول و ن

ــادی، 1379: 76(. ــی ابرندآب )نجف
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شیوه های پیشگیری از جرائم 

همان طــور کــه نمی تــوان هیچ یــک از امــراض را به طورکلــی و قاطــع از بیــخ ویــن 

ــان  ــز ریشــه کن ســاختن قطعــی بزهــکاری اطفــال و نوجوان ریشــه کن نمــود، همان طــور نی

ــه  ــود دارد ک ــی وج ــرق و روش های ــی ط ــت ول ــن اس ــی غیرممک ــکل و حت ــیار مش کاری بس

ــو  ــه نح ــان ب ــودکان و نوجوان ــه ک ــرم را از ناحی ــکاب ج ــوان ارت ــا می ت ــتفاده از آنه ــا اس ب

ــل و  ــناختن عل ــه، ش ــرد. از آن جمل ــری ک ــترش آن جلوگی ــل داده و از گس ــی تقلی محسوس

ــرداد، 1380: 53(. ــت )مه ــتن آن اس ــان برداش ــرم و از می ــکاب ج ــای ارت انگیزه ه

در ایــن مــورد بســیاری از محققیــن و مؤلفیــن عقیــده دارنــد کــه از طریــق تــوأم نمــودن 

کوشــش های فــردی و جمعــی و نیــز کمــک گرفتــن مقامــات دولتــی از افــراد و مؤسســه های 

خصوصــی، نتایــج بهتــری بــه دســت می آیــد.

ــا جــرم و پیشــگیری از آن جامعــه بــه قوانیــن و مقــررات  ــارزه ب می دانیــم کــه بــرای مب

نیازمنــد اســت کــه مــا این گونــه مقــررات را در مبحــث بعــدی موردبررســی و مطالعــه قــرار 

می دهیــم.

مقررات قبل از ارتکاب جرم

این مقررات خود بر دو نوع تقسیم می شوند:

گــروه اول باعــث تقویــت حــس وظیفه شناســی فــرد گردیــده و در عــدم ارتــکاب جــرم 

از ناحیــه او تأثیــری بســزا خواهــد داشــت. عالوه بــر رعایــت نــکات مذکــور، اصــالح وضــع 

مالــی و اقتصــادی اولیــای اطفــال، حــذف زاغه نشــینی، تأمیــن بهداشــت خانــواده، حمایــت 

ــر  ــاب، تأثی ــز واجــب اســت. در مقابــل مفاســد محیط،کنتــرل معاشــرین ناب از کــودکان نی

بســزایی در تقلیــد ارتــکاب جــرم از ناحیــه اطفــال خواهــد داشــت. ایــن مــوارد از وظایفــی 

اســت کــه ســازمان ها و مؤسســه ها، مســئول و عالقه منــد بــه پیشــگیری از جرائــم اطفــال 

بایــد بــه آن توجــه داشــت )صالحــی، 1388: 117(.

چرخه پیشگیری 

ــروز  ــری از ب ــرای جلوگی ــر ب ــال تدابی ــی فع ــه(: طراح ــگیری اولی ــوع )پیش ــل از وق 1. قب

ــاص. ــران خ ــا بح ــکل ی مش
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ــور  ــی، به منظ ــت بحران ــوری در وضعی ــه ف ــه(: مداخل ــگیری ثانوی ــن وقوع)پیش 2. حی

بازگردانــدن آرامــش و کاهــش شــدت جــرم یــا حتــی ممانعــت از تحقــق کامــل آن، به منظــور 

کــم کــردن خســارت کــه اصطالحــًا بــه آن »پیشــگیری تعاملــی« نیــز می گوینــد.

3. پــس از وقــوع: در جهــت کاهــش میــزان صدمــات جــرم یــا بحــران، پــس از وقــوع 

آن.

4. پیشــگیری اســتراتژیک: ارتقــای توانمندی هــای تحلیلــی پلیــس، بــر مبنــای اطالعــات 

در دســترس، یعنــی شناســایی زمینه هــا، اشــخاص، انگیــزه، مــکان و انــواع جرائــم. ایــن نــوع 

پیشگیری،شــامل هرگونــه پیشــگیری قبــل از وقــوع نیــز می شــود)صالحی، 1388: 117(.

نقش و وظایف اجتماعی وسایل ارتباطی جمعی

ازآنجاکــه نیازهــای بشــری گوناگــون اســت و پیچیدگی هــای جامعــه انســانی روزافــزون 

هســت، نقــش وســایل ارتباطــی اشــکال و جنبه هــای مختلفــی بــه خــود می گیــرد. همچنــان 

ــه اطالعــات نیــز  کــه جامعــه از ســادگی بــه پیچیدگــی مــی رود، مســئله ارتباطــات و مبادل

ــای  ــه نقش ه ــود و بدین گون ــر می ش ــی بغرنج ت ــام ارتباط ــد و نظ ــتری می یاب ــت بیش اهمی

گوناگونــی پدیــد میآیــد.

دربــاره نقش هــای وســایل ارتباط جمعــی، مفهــوم نقــش پیچیدگــی کمتــری دارد؛ 

زیــرا پژوهشــگران براســاس نیازهــای جامعــه، الگوهــای رفتــاری ایــن وســایل را مشــخص 

کرده انــد. بنابرایــن، وســایل ارتباط جمعــی بــا موقعیــت و پایگاهــی کــه در جامعــه دارنــد، 

بایــد تــا حــد امــکان بــا فعالیت هــای خــود در حوزههــای سیاســی، اجتماعــی و تفریحــی، 

ــد )دادگــران، 1381: 112(.  ــه آنهــا پاســخ دهن ــرآورده ســازند و ب ــان را ب انتظــارات مخاطب

ــگ  ــت از: فرهن ــارت اس ــد، عب ــر عهده دارن ــی ب ــایل ارتباط جمع ــه وس ــی ک ــروزه نقش ام

»ِمرُتــن« و»الزارســفلد«  اجتماعــی.  ایجــاد مشــارکت  و  اطالع رســانی  پذیری،آمــوزش، 

در کتــاب ارتبــاط ،»ســلیقه مــردم و عمــل اجتماعــی ســازمان یافته« وظایفــی را بــرای 

وســایل ارتباط جمعــی قائــل شــده اند کــه عبارت انــد از: 1. وظیفــه اخالقی)حمایــت از 

هنجارهــای اجتماعــی(؛ 2. امــکان اعطــای پایــگاه اجتماعــی؛ 3. برخــی وظایــف نامطلــوب 

)ماننــد تخدیــر اجتمــاع بــا ایجــاد نوعــی مشــارکت خیالــی در واقعیــت. »هارولــد الســِول« 

اندیشــمند ارتباطــات اجتماعــی در مقالــه ای باعنــوان ســاخت و کارکــرد ارتباطــات در جامعــه 
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ســه نقــش مشــخص را تعریــف کــرد:

ــای . 1 ــا دگرگونی ه ــراد ب ــی اف ــرورت هماهنگ ــری(؛ ض ــش خب ــط )نق ــر محی ــارت ب نظ

ــد. ــه می کن ــه را توجی ــار در جامع ــزوم انتش ــه و ل جامع

ایجــاد و توســعه همبســتگی های اجتماعــی افــراد )نقــش راهنمایی(:نقــش رهبــری . 2

کننــده وســایل ارتباطــی و تأثیــر آنهــا در بیــداری و ارشــاد افــکار عمومــی، اکنــون 

بــر هیچ کــس پوشــیده نیســت و روزبــه روز نیــز بــر اهمیــت آن افــزوده می شــود.

انتقــال میــراث فرهنگــی )نقــش آمــوزش(: در ایــن نقــش معیارهــای خاصــی بــرای . 3

ــا  ــا و ارزش ه ــن معیاره ــرد ای ــرار می گی ــه ق ــرف توج ــی ط ــراث فرهنگ ــال می انتق

ــد. ــال می یابن ــر هــم انتق ــع دیگ ــه جوام ــال ب ــع محــل انتق ــر جوام عالوه ب

ــه حــدی اســت  اهمیــت وظیفــه آموزشــی وســایل ارتباط جمعــی در جوامــع معاصــر ب

ــوازی  ــوزش م ــا آم ــی ی ــوزش دائم ــش آم ــا نق ــرای آنه ــان ب ــی از جامعه شناس ــه بعض ک

ــه، دو  ــی در جامع ــانه های همگان ــی رس ــش اساس ــاره نق ــی درب ــتند. به طورکل ــل هس قائ

ــر و  ــد، تکثی ــه در تولی ــی ک ــا عمل ــانه ها ب ــه رس ــد. اول اینک ــر می گیرن ــرض را در نظ پیش ف

ــات  ــت و تجربی ــاد ذهنی ــه ایج ــد، ب ــام می دهن ــه انج ــات در جامع ــش و اطالع ــع دان توزی

اینکــه رســانه های همگانــی یــک نقــش  مشــترک در جامعــه کمــک می کننــد و دوم 

ــد  ــا می کنن ــخصی ایف ــای ش ــی و تجربه ه ــی اجتماع ــای عین ــن واقعیت ه ــطه ای را بی واس

)معتمدنــژاد، 1385: 13(.

جرم و رسانه

ــه، می تواننــد نوعــي انديشــه بزهــكاري  ــار مجرمان ــا انعــكاس اخب رســانه های جمعــي ب

را بــه مــردم تحميــل كننــد. رســانه ها كاركــردي امنيــت ســاز دارنــد. آنهــا در ايجــاد امنيــت 

ــده  ــر عه ــه ب ــش وارون ــي نق ــردي منف ــه در كارك ــا آنگاه ک ــد، ام ــر برخوردارن ــي مؤث از نقش

می گیرنــد، فضــاي اطالعاتــي جامعــه را آلــوده، مبهــم و تاريــك می ســازند. جــرم و رســــانه، 

دو موضوعــی هســــتند کــه طــی ســال های اخيــر توجــه بســياری را در کشــورهای مختلــف 

و در حوزه هــای گوناگــون بــه خــود جلــب کــرده اســت زيــرا ازیک طــرف، جــرم، دارای معانــی 

و ابعــاد متعــددی اســت کــه در ســطح جامعــه، برخــی از افــراد مرتکــب آن می شــوند و از 

ســوی ديگــر، رســانه ها نيــز ابعــاد و جنبه هــای 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، 1393: 28(. 

ــه برخــی  ــاز ب ــر بگــذارد، ني ــر افزايــش جــرم در جامعــه تأثي ــرای اينکــه يــک رســانه ب ب

ــد و  ــه در رشــ ــی ک ــا اجتماع ــی ي ــا روان ــمی ي ــت جس ــود دارد. وضعي ــا وج پیش زمینه ه

ــام دارد. عامــل بــه وجــود آورنــده  ــازی  می کنــد، عامــل ن افزايــش جرائــم نقــش مهمــی ب

جــرم نيســــت بلکــه پرورش دهنــده جــرم  اســــت. تأثيــر عامــل در افــراد مختلــف متفــاوت 

ــال  ــرای  مث ــه ب ــی مرتکــب  جــرم شــوند درصورتی ک ــرادی تحــت عوامل ــت، چه بســا اف اســ

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، 1393: 29(.

کارکردهای منفی رسانه

توجــه بــه آثــار منفــی رســــانه از ديربــاز موردتوجــه پژوهشــــگران بــوده و هســــت و 

ــی  ــم و حت ــکاب جرائ ــانه ها در ارت ــش رس ــوص نق ــياری درخص ــات بس ــته تحقيق پيوســ

ــرای  ــی ب ــع اطالعات ــن منب ــانه بهتري ــه رس ــم اينک ــا به رغ ــت؛ ام ــه اس ــورت گرفت ــی ص ناامن

ــا کارکــرد منفــي خــود می توانــد منشــأ بســياري از  مصرف کننــدگان بشــــمار مــی رود امــا ب

ــرد: ــاره ك ــوان اش ــا می ت ــی از آنه ــه برخ ــا ب ــه در اینج ــد ک ــمار آي ــه ش ــیب ها ب آس

بــروز و بســــط خشــــونت و ناامنــی: آنچــه آشــکار اســت ايــن اســت کــه رســانه ها . 1

ــن  ــد، ممک ــاء می کنن ــش ايف ــت نق ــارکت و امني ــکیل مش ــه در تش ــور ک همان ط

ــدن  ــادی شــ ــد نه ــف رون ــان و تضعي ــاب مخاطب ــدرت انتخ ــزل ق ــا تن ــت ب اســ

افــراد،  ازهم گســیخته  انگاره هــای  انتقــال تصورهــا و  اجتماعــی و  ارزش هــای 

جامعــه را دچــار تعــارض و چندگانگــی فرهنگــی و اجتماعــی کنند و وفاق، مشــارکت 

ــه نفــاق، جدايــی، خشــم و خصومــت تبديــل ســازند. ــی را ب و همدل

ــوه فیلم هــای جنايــی، . 2 ــا تولیــد انب انتقــال شــگردهای جــرم و جنايــت: رســانه ها ب

ــار جــرم و جنايــت، خشــونت و ناامنــی ســــبب انتقــال تجــارب  رشــد وســيع اخب

بــر  مــردم می شــوند.  بــه کل  به عبارت دیگــر شــگردهای مجرمانــه  و  فنــون  و 

ــا  ــتقيم ي ــور مس ــی، به ط ــانه ها به نوع ــه رس ــت ک ــوان گف ــايد بت ــاس ش ــن اس اي

ــل  ــی دخي ــات اجتماع ــت و انحراف ــرم، جناي ــونت، ج ــاد خش ــتقیم، در ايج غیرمس

ــی  ــر نامطلوب ــردم تأثي ــت م ــر ذهني ــار ب ــه اخب ــرر این گون ــار مک ــند. انتشــ می باش
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ــه  ــه البت ــد ک ــت می کن ــه تقوي ــطح جامع ــی را در س ــاس ناامن ــته و احس گذاش

ايــن امــر نيازمنــد بررســی و کنــکاش و ارزيابــی دقيــق کارشناســان و متوليــان امــر 

ــه  ــواع ســرقت و درگيــری ازجمل اســت. قتــل، جنايــت و اختالفــات خانوادگــی، ان

موضوعاتــی هســــتند کــه موردتوجــه مخاطبــان رســانه ها  قــرار می گیــرد. ايــن در 

حالــی اســت کــه در انعــکاس  حــوادث بــه ایــن دلیــل بــدون تحليــل کارشناســی 

ــدگان دارد. ــر خوانن ــی ب ــر نامطلوب اســت، تأثي

رســــانه می توانــد مخاطبــان خــود را به درســتی هدايــت كنــد يــا افــرادی پرخاشــگر . 3

ــهم  ــه ســ ــز ب ــد. خبرهــای حــوادث ني ــرورش دهن و خشــونت طلب و ســركش را پ

از رســانه های  امــا مهم تــر  ايــن بازپــروری دارد.  خــود نقشــــی تأثيرگــذار در 

ــر و طنيــن صــدا  نوشــتاری و شــنيداری، تلويزيــون به واســطه آن کــه عنصــر تصوي

ــی، 1393(. ــد )بیابان ــذب می کن ــان را ج ــان دارد مخاطب توأم

کارکردهای تلویزیون در پیشگیری از وقوع جرم در جامعه

بیــان انحرافــات اجتماعــی از رســانه ها آثــار کارکــرده ای اجتماعــی مثبتــی دارد کــه بــه 

ــا اشــاره می شــود: برخــی از آنه

اطالع رسانی هشدار. 	

یکــی از کارهــای اساســی رســانهها اطالع رســانی از وقایــع اســت کــه در محیــط اجتماعــی 

ــه  ــان را ب ــر جه ــرن حاض ــی در ق ــایل ارتباط جمع ــز وس ــرفت بهت انگی ــود. پیش ــع می ش واق

ــع  ــه وقای ــی از هم ــکان اطالع یاب ــان ها ام ــه انس ــت ک ــرده اس ــل ک ــی تبدی ــده کوچک دهک

ــه ای  ــچ حادث ــات هی ــر ارتباط ــد. در عص ــع دارن ــریع و جام ــور س ــان را به ط ــوادث جه و ح

هرچنــد در دورتریــن مناطــق جهانــی باشــد، منحصــر بــه یــک منطقــه جغرافیایــی نیســت. از 

ایــن رو، ویژگی هــای فرازمانــی، فــرا مکانــی و ســرعت انتقــال اطالعــات و... از خصیصه هــای 

وســایل ارتباط جمعــی اســت. امــروزه تمامــی ابعــاد زندگــی فــردی و اجتماعــی انســان ها در 

رســانه رســوخ کــرده و از خصوصیتریــن رفتــار انســان ها تــا بزرگ تریــن تغییــرات نهادهــای 

اجتماعــی و ســاختارهای فرهنگــی و سیاســی از طریــق رســانه ارائــه می شــود )ســاروخانی، 

.)72 :1373

ــات  ــون، گاه از انحراف ــو و تلویزی ــالت، رادی ــا، مج ــم از روزنامه ه ــی اع ــانه های جمع رس
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پنهــان  زوایــای  و  برمی دارنــد  پــرده   ... و  قتــل  تجــاوز، خشــونت،  نظیــر  اجتماعــی، 

داســتان های عشــقی و جنایــی را بــرای مخاطبــان خــود آشــکار میســازند و انــواع  دام هایــی 

ــران  ــد و راه هــای لغــزش دیگ ــان گوشــزد می نماین ــه آن ــرار دارد، ب ــان ق ــه ســر راه جوان را ک

ــای  ــرای اعض ــب ب ــع و مناس ــانی به موق ــا اطالع رس ــد و ب ــیم می کنن ــان ترس ــرای مخاطب را ب

ــانه های  ــد. رس ــاء میکنن ــری ایف ــش مؤث ــی نق ــات اجتماع ــگیری از انحراف ــه، در پیش جامع

جمعــی بــا شــناخت آســیب های مختلــف اجتماعــی و گــزارش آن بــه کنشــگران اجتماعــی، 

در مقابــل گســترش نابهنجاری هــای اجتماعــی هشــدار می دهنــد و بدین ترتیــب کنشــگران 

اجتماعــی را از نــوع رفتارهــا و خرده فرهنگ هــای کــج رو آگاه می کننــد تــا بــر اســاس ارزشــها، 

ــرار  ــا ق ــه خرده فرهنگ ه ــد و در دام این گون ــت کنن ــه حرک ــرش جامع ــای موردپذی هنجاره

نگیرنــد. بنابرایــن، رســالت رســانه ها ایجــاب می کنــد کــه ابعــاد، نــوع و کیفیــت شکســته 

ــد،  ــا اعضــای جامعــه بتوانن ــد ت شــدن هنجارهــا و ارزش هــای اجتماعــی را منعکــس نماین

ــته  ــی، از شکس ــات اجتماع ــکاب انحراف ــود از ارت ــظ خ ــن حف ــا ضم ــه آنه ــادرو همه جانب ب

شــدن هنجارهــای مقبــول جامعــه جلوگیــری نماینــد )ســاروخانی، 1373: 76(.

	.آموزش قوانین

قوانیــن در هــر جامعــه ای مبنــای اصلــی نظــم و انضبــاط اجتماعــی محســوب می شــوند. 

ــازمان ها و  ــراد، س ــان اف ــی می ــام اجتماع ــم و انتظ ــن، نظ ــود قوانی ــدون وج ــه ب به طوری ک

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 نه تنهــا 

رابطــه میــان کنشــگران را تعریــف می کنــد، بلکــه روابــط میــان نهادهــا و گروه هــای اجتماعــی 

ــر و  ــی می کنند،کیف ــه از آن تخط ــانی ک ــرای کس ــرده، ب ــخص ک ــطح کالن مش ــز در س را نی

مجازاتــی را معلــوم کــرده اســت.کارکرد مهــم رســانه ها 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 نمــی آورد، تبییــن و انتقال 

ــا جــرم و زمینه هــای  ــگام مواجهــه ب ــان را هن ــه عامــالن اجتماعی،آن فرهنــگ قانون گرایــی ب

ــد. آن واکســینه می کن

ــج  ــی را تروی ــع، قانون گرای ــد و مناف ــه فوای ــا ارائ ــت ب ــی می بایس ــایل ارتباط جمع وس

ــان  ــدان و حاکم ــرد قدرتمن ــرای عملک ــرا ب ــوژی توجه گ ــه، ایدئول ــد ک ــان دهن ــد و نش نماین
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عمــل نمی کننــد، بلکــه تذکــرات قانونــی را به منظــور مبنــای نظــم اجتماعــی مطــرح 

.)76  :1373 )ســاروخانی،  می نماینــد 

رســانه های جمعــی از طریــق تبییــن قانــون و مقــررات می کوشــند تــا رفتارهــای افــراد را 

در مســیر هنجارهــای تعریف شــده جامعــه رهبــری نماینــد و بــه افــراد بیاموزنــد کــه هــرگاه 

ــرف  ــد، از ط ــم نمای ــی تنظی ــد اجتماع ــا و قواع ــاس هنجاره ــود را براس ــای خ ــرد رفتاره ف

جامعــه پــاداش داده می شــود؛ بالطبــع کنشــگران اجتماعــی نیــز بــا اســتفاده از رســانهها بــه 

درونــی ســازی، جــذب و پذیــرش قالبــی هنجارهــا در جامعــه می پردازنــد.

رســانه ها بــا نمایــش کیفرهایــی کــه بــرای مجرمــان در برابــر تخلــف و تخطــی از 

ــا  ــند. ت ــذار باش ــرم تأثیرگ ــش ج ــد درکاه ــت، می توانن ــده اس ــه  ش ــر گرفت ــون در نظ قان

هنگامی کــه مجــرم، از مجــازات قانونــی هنجارشــکنی تصــور روشــنی در ذهــن خــود نداشــته 

ــکاب جــرم  ــزه ارت ــررات می اندیشــد، انگی ــای تخطــی از مق ــه منافــع و مزای ــا ب باشــد و تنه

در او تشــدید می شــود، بدین لحــاظ رســانه ها موظف انــد کــه شــناخت همه جانبــه ای 

ــن  ــه ای ــد و ب ــه بگذارن ــای جامع ــار اعض ــرم را در اختی ــب ج ــا و عواق ــرات و زیان ه از مض

ــرد  ــه دو کارک ــت بخشــیدن ب ــرای عینی ــد. ب ــکاب جــرم را کاهــش دهن ــزه ارت وســیله، انگی

پیش گفتــه، بهتریــن راه، ارائــه الگوهــای جــذاب، امــروزی و متناســب بــا نیازهــای انســان 

ــه  ــی ک ــان های مجرم ــب انس ــان دادن عواق ــق نش ــد از طری ــانه می توان ــت. رس ــر اس معاص

دچــار کــج روی شــدند، زشــتی و قبــح گنــاه و جــرم را در ذهــن مخاطبــان ترســیم نمایــد و 

مایــه عبرت آمــوزی انســان ها باشــد )ســاروخانی، 1373: 76(.

	.کنترل اجتماعی

ــا درج و  ــی هستند.رســانه ها ب ــرل اجتماع ــرد کنت ــز، دارای کارک ــی نی رســانه های همگان

انعــکاس نابهنجارهــای اجتماعــی و عواقــب شــومی کــه در انتظــار افــراد کــج رو قــرار دارد، 

به طــور غیرمحســوس، اقــدام بــه کنتــرل و پیشــگیری از نابهنجاری هــا در جامعــه می کننــد. 

رســانه ها عمدتــًا از طریــق اقناع پذیــری بهتــر می تواننــد در کنتــرل اجتماعــی مؤثــر باشــند.

4. پیشگیری از جرم

عملکــرد رســانه ها در شــکل دادن بــه تعریــف جــرم و کــج روی، نقــش آنهــا را در ایجــاد 

تغییــرات قانونــی و تقویــت انــواع خــاص از راهکارهــای عملیاتــی پلیــس، بــه نقــش بســیار 
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ــور و  ــع عب ــه من ــوط ب ــه وضــع قوانیــن مرب ــوان ب ــال، می ت ــرای مث ــد، ب ــدل می کن ــری ب مؤث

ــرد )ســلیمی و  ــرل اماکــن خــاص اشــاره ک ــان و اتخــاذ شــیوه هایی جهــت کنت مــرور جوان

داوری، 1385: 160(.

5. نقش جستجوگری

رســانه ها در ســال های اخیــر در کنــار نقش هــای اطالع رســانی، کنتــرل اجتماعی،آموزشــی 

و... رســالت دیگــری را برعهده گرفته انــد و آن نقــش جســتجوگری و تفتیشــی اســت. بــر این 

اســاس رســانه ها بــا افشــاگری های خــود، ســکوت مراجــع دولتــی و رســمی را می شــکنند و 

آن را جبــران می کننــد و از طریــق مطلــع کــردن افــکار عمومــی، بــه دولــت فشــار می آورنــد 

ــب  ــای متناس ــدید، واکنش ه ــم ش ــکاب جرائ ــا و ارت ــدید هنجاره ــض ش ــوارد نق ــا در م ت

ــد  ــودداری کنن ــانه خ ــم پوش ــز و چش ــای مالطفت آمی ــد و از روش ه ــان دهن ــود نش از خ

)فرجی هــا، 1388: 67(. 

روش پژوهش

ــی1«  ــی »دلف ــق، از  روش پژوهش ــؤاالت تحقی ــا س ــب ب ــداف و متناس ــه اه ــه ب ــا توج ب

ــرای گــردآوری اطالعــات از کارشناســان و پاســخگویان  اســتفاده  شــده اســت. روش دلفــی ب

خاصــی کــه میتواننــد دربــاره موضوعــی مشــخص نظــر تخصصــی دهنــد، اســتفاده میشــود. 

کاربــرد ایــن روش، ســاخت دادن بــه فراینــد ارتباطــات گروهــی اســت، به نحوی کــه چنیــن 

فراینــدی در فراهــم کــردن زمینــه درگیــری مجموعهــای از افــراد به عنــوان یــک کل بــا مســئله 

یــا موضوعــی پیچیــده مؤثــر باشــد. روش دلفــی در عمــل، یــک ســری از پرسشــنامه  ها یــا 

دوره  هــای متوالــی بــه همــراه بازخوانــی کنترل شــده ای اســت کــه تــالش دارد به اتفــاق نظــر 

میــان یــک گــروه از افــراد متخصــص دربــاره یــک موضــوع خــاص دســت پیــدا کند)فرهنگــی 

و همــکاران، 1384: 198(. 

ــوم ارتباطــات اجتماعــی، جامعه شناســی و  اســاتید دانشــگاه در رشــتههای حقــوق، عل

ــه  ــر حاضــر ب ــن شــدند. تعــداد 42 نف ــل دلفــی تعیی ــوان پاِن روانشناســی اجتماعــی به عن

پاســخگویی شــدند کــه در چهــار مرحلــه بــا آنهــا مصاحبه شــد. در مرحلــه اول پرسشــنامهای 

بــا ســؤال های بــاز در اختیــار آنهــا گذاشــته شــد و آنهــا به طــور مشــروح و مبســوط بــه ارائــه 

ــخ های  ــد. از پاس ــی پرداختن ــانههای جمع ــق رس ــژه از طری ــگیری آن به وی ــیوههای پیش ش

1  Delphi 
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داده شــده عباراتــی اســتخراج شــد و در اختیــار تمــام افــراد پانــل گذاشــته شــد. یافتههــا 

ــاره آنهــا بــود،  به صــورت نمــره مشــخص و عباراتــی کــه بیشــترین توافــق کارشناســان درب

ــا اینکــه عباراتــی کــه بیشــترین  ــز ایــن عمــل تکــرار شــد ت ــه بعــد نی انتخــاب شــد. مرحل

توافــق دربــاره آنهــا بــود مشــخص و در اجــرای نهایــی در اختیــار کارشناســان قــرار گرفــت. 

افــراد پانــل دلفــی کــه شــامل کارشناســان بــودن، به طــور انتخابــی و هدفمنــد گزینــش 

شــدند. مبنــای گزینــش میــزان تجربــه، بــار علمــی و توانایــی افــراد در ارائــه نظــرات 

ــا  ــط ب ــف مرتب ــای مختل ــل را در زمینهه ــراد پان ــر تخصــص اف ــود. جــدول زی کارشناســانه ب

ــد: ــان می ده ــش نش ــن پژوه ــوع ای موض

تعدادتحصیالترشته تخصصیردیف

حقوق1
9کارشناسی ارشد

2دکترا

جامعه شناسی2
9کارشناسی ارشد

5دکترا

علوم ارتباطات اجتماعی3
8کارشناسی ارشد

4دکترا

5دکتراروانشناسی4

42جمع

اجــرای دلفــی در دو مرحلــه انجــام شــد. در ايــن مقاله پرسشــنامه نخســت با ســؤال های 

بــاز تنظيــم شــد، بــه ايــن شــکل کــه ابتــدا موضوعــات و مــوارد مدنظــر دربــاره جرائم خشــن 

ــون  ــش تلویزی ــه نق ــه ب ــا توج ــا ب ــش آنه ــگیری و کاه ــای پیش ــاس و راهکاره در بندرعب

مشــخص گردیــد و ســپس پاســخهای داده شــده 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 ساخته شــده 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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یافته های 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 

ــل  ــراد پان ــن روش اف ــود. در ای ــام مي ش ــن روش انج ــه همي ــز ب ــق ني ــن تحقي ــت و ای اس

دلفــی کامــالً ناشــناس هســتند و بــا معیارهــای کارشناســی در اظهارنظــر پیرامــون موضــوع 

ــت و  ــرار گرف ــان ق ــار کارشناس ــی در اختی ــنامه دلف ــک پرسش ــدا ی ــوند. ابت ــاب می ش انتخ

ســپس از پاســخ های تشــریحی آنهــا یــک پرسشــنامه تهیــه و از افــراد پانــل خواســته شــد 

ــارات را بیــن افــراد  ــا عب ــارت نمــره بدهنــد کــه ایــن کار میــزان توافــق ب ــاره هــر عب ــا درب ت

ــد.  ــخص می کن ــل مش پان

از کارشناســان خواســته شــد از 0 تــا 10 بــه عبــارات فــوق نمــره دهنــد کــه نظــرات آنهــا 

در جــدول زیــر مشخص شــده اســت. طبــق ایــن جــدول بیشــترین توافــق کارشناســان بــه 

ــتفاده از  ــه اس ــردم ب ــل م ــش تمای ــرای کاه ــا ب ــت برنامه ه ــردن کیفی ــاال ب ــب روی »ب ترتی

ــای  ــور ارتق ــن به منظ ــاره قوانی ــی درب ــی بخش ــواره ای«، »آگاه ــبکه های ماه ــای ش برنامه ه

ســطح معلومــات حقوقــی مــردم« و »تولیــد پویانمایی هــای آموزنــده اجتماعــی و اخالقــی 

بــرای کــودکان و نوجوانــان« به عنــوان مهم تریــن راهکارهــای کاهــش و پیشــگیری از وقــوع 

جرائــم خشــن در بندرعبــاس بــا اســتفاده از رســانه تلویزیــون اســت.

جدول 1. نظرات کارشناسان درباره علل وقوع جرم در شهر بندرعباس

نمراتجمالت

5/95باوجود تغییرات سریع اجتماعی و فرهنگی، وجود جرائم اجتناب ناپذیر است.

6/05نیازهای جدید افراد در جامعه و رشد تجمل گرایی، آنها را به سمت ارتکاب جرائم سوق می دهد.

6/63غفلت والدین از نوجوانان و جوانان، باعث گرایش آنها به برخی جرائم ازجمله جرائم خشن می شود.

5/55روند مهاجرت به شهر بندرعباس مهم ترین عامل وقوع جرائم در این شهر است.

3/63وجود تعصبات قومی در شهر بندرعباس عامل مهم وقوع جرائم در این شهر است.

6کمرنگ شدن اعتقادات مذهبی عامل مهم وقوع جرائم در این شهر است.

8/08مشکالت اقتصادی و معیشتی عامل مهم وقوع جرائم در این شهر است.

6/55ناتوانی نیروهای امنیتی و انتظامی باعث استمرار ارتکاب جرائم در بندرعباس شده است.

7/28فقر فرهنگی و اجتماعی مردم، زمینه های وقوع جرائم در بندرعباس را فراهم کرده است.

5/58ناهمگونی فرهنگی در بندرعباس عامل مهم وقوع جرائم در این شهر است.

7/13قرار گرفتن بندرعباس در مسیر ترانزیت کاالهای قاچاق و مشروبات الکلی باعث وقوع جرائم در این شهر شده است.

4/70الهام گیری از رفتارهای نامتعارف مردم کشورهای حاشیه خلیج فارس بروز جرائم را تشدید کرده است.
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از کارشناســان خواســته شــد از 0 تــا 10 بــه عبــارات مزبــور نمــره دهنــد کــه نظــرات آنهــا 

در جــدول شــماره 1 مشخص شــده 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 2. نظرات کارشناسان درباره راهکارهای پیشگیری از وقوع جرائم در شهر بندرعباس

نمراتراهکارها

7/73فرهنگ سازی برای مردم و ارائه الگوهای زندگی سالم به آنها

7/25گسترش امکانات و لوازم تفریحی برای مردم

8/20سرمایه گذاری برای ایجاد مشاغل تمام وقت و پاره وقت در عرصه های تولیدی و خدماتی

7/50تقویت و تجهیز نیروهای امنیتی و انتظامی به ابزارهای مقابله با مجرمان

7/55اعطای اختیارات قضایی کامل به قضات برای مواجهه با مرتکبان جرائم خشن

6/93فعال کردن تشکل های مردم نهاد به منظور انجام فعالیت های اجتماعی و فرهنگی گسترده در جامعه

از کارشناســان خواســته شــد از 0 تــا 10 بــه عبــارات پیش گفتــه نمــره دهنــد کــه 

ــترین  ــدول بیش ــن ج ــق ای ــت. طب ــده اس ــماره 2 مشخص ش ــدول ش ــا در ج ــرات آنه نظ

ــت  ــاغل تمام وق ــکیل مش ــرای تش ــرمایه گذاری ب ــب روی »س ــه ترتی ــان ب ــق کارشناس تواف

و پاره وقــت در عرصه هــای تولیــدی و خدماتــی«، »فرهنگ ســازی بــرای مــردم و ارائــه 

ــرای  ــه قضــات ب ــی کامــل ب ــارات قضای ــا« و »اعطــای اختی ــه آنه الگوهــای زندگــی ســالم ب

ــم خشــن« به منظــور مهم تریــن راهکارهــای پیشــگیری از وقــوع  ــان جرائ ــا مرتکب مواجهــه ب

ــت. ــاس اس ــم در بندرعب جرائ
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جدول 3. راهکارهای پیشگیری از وقوع جرائم خشن با استفاده از رسانه های جمعی

نمراتراهکارهایی برای تلویزیون

6/58الگوسازی های فرهنگی در سطوح فردی و اجتماعی با تولید فرم و محتوای مناسب و جذاب

6/48تولید اخبار و گزارش های خبری درباره عاقبت تلخ هنجارشکنی های اجتماعی

7/35آگاهی بخشی درباره قوانین به منظور ارتقای سطح معلومات حقوقی مردم

6/48تهیه و تولید محتوای آموزنده در قالب های طنز، گزارش های مستند و ... 

باال بردن کیفیت برنامه های رادیویی و تلویزیونی برای کاهش تمایل مردم به استفاده از 
برنامه های شبکه های ماهواره ای

7/40

7/08پخش برنامه های مستند یا داستانی درباره زندگی و خط مشی های بزرگان دین و اخالق

7/13تولید پویانمایی های آموزنده اجتماعی و اخالقی برای کودکان و نوجوانان

5/70ارتقای سطح آگاهی و فراهم ساختن زمینه برخورد اندیشه ها با رعایت اصل بی طرفی

5/75راه اندازی یک شبکه تلویزیونی ویژه مباحث و موضوعات حقوقی

6/30پرهیز از نمایش صحنه هایی که در فیلم های پلیسی برای بزهکاران بار آموزشی دارد

6/43پرهیز از انعکاس صریح خشونت در برنامه ها و سریال های تلویزیونی

5/63تهیه برنامه های اجتماعی به همراه تحلیل ها و مصاحبه های کارشناسانه در حوزه آسیب های اجتماعی

6/23اطالع رسانی به مردم درباره جرائم نوپدید و سازمان یافته

6/65ترویج روحیه قانون گرایی و احترام به قانون در برنامه های رادیویی و تلویزیونی

5/40افشاگری از اهمال کاری هایی که در برابر وضعیت اجتماعی و امنیتی جامعه می شود

پرهیز از تکرار اخبار و برنامه ها درباره جرائم خاص)تجاوز به عنف، سرقت و ...( تا موج در جامعه 
ایجاد نشود و این جرائم عادی جلوه نشوند

6

5/70تشدید ترس از جرم در مستندها، سریال ها و فیلم های تلویزیونی پلیسی و اجتماعی

از کارشناســان خواســته شــد از 0 تــا 10 بــه عبــارات مزبــور نمــره دهنــد کــه نظــرات آنهــا 

در جــدول شــماره 3 مشخص شــده اســت. طبــق ایــن جــدول بیشــترین توافــق کارشناســان 

ــش  ــرای کاه ــی ب ــی و تلویزیون ــای رادیوی ــت برنامه ه ــردن کیفی ــاال ب ــب روی»ب ــه ترتی ب

تمایــل مــردم بــه اســتفاده از برنامه هــای شــبکه های ماهــواره ای«، »آگاهــی بخشــی دربــاره 

ــای  ــد پویانمایی ه ــردم« و»تولی ــی م ــات حقوق ــطح معلوم ــای س ــور ارتق ــن به منظ قوانی

آموزنــده اجتماعــی و اخالقــی بــرای کــودکان و نوجوانــان« به منظــور مهم تریــن راهکارهــای 

پیشــگیری از وقــوع جرائــم خشــن بــا اســتفاده از رســانه های جمعــی اســت.
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بحث و نتیجه گیری

ــه محســوب  در هــر کشــور، پیشــگیری از وقــوع جــرم، محــور سیاســت جنایــی مدبران

می شــود. بــرای وصــول بــه امــر پیشــگیری از وقــوع جــرم، از ابزارهــا و امکانــات مختلفــی 

ــود.  ــرداری می ش ــره ب ــارکتی به ــی و مش ــی، قضای ــی تقنین ــت جنای ــم سیاس ــواع مه در ان

یکــی از طــرق وصــول بــه امــر پیشــگیری، تأثیــر رســانه های جمعــی می باشــد کــه امــروزه 

ــه  ــون ب ــت. تلویزی ــرده اس ــدا ک ــی پی ــی و مل ــات جهان ــعه ارتباط ــی در توس ــش مهم نق

ــگاه و  ــی از جای ــر مهم ــن ام ــداف چنی ــق اه ــی در تحق ــانه جمع ــترده ترین رس ــوان گس عن

ــت و  ــوزش، هدای ــانی، آم ــم اطالع رس ــرد مه ــار کارک ــت. چه ــوردار اس ــادی برخ ــت زی اهمی

ــوان گســترده ترین رســانه در حــوزه انتقــال پیــام دارد،  ســرگرم ســازی کــه تلویزیــون به عن

بســترهای مناســبی بــرای ایــن رســانه درخصــوص اجــرای سیاســت های پیشــگیرانه از وقــوع 

جرائــم مختلــف در جامعــه فراهــم کــرده اســت. 

ــرات  ــا نظ ــت ت ــده اس ــعی ش ــانه س ــل کارشناس ــرد تحلی ــا رویک ــش ب ــن پژوه در ای

تخصصــی کارشناســان و صاحبنظــران حوزه هــای حقوقــی و رســانه ای در کنــار هــم بــه یــک 

ــودن ایــن  ــر ب ــی به منظــور مؤثرت ــرای اتخــاذ یــک رهیافــت مناســب تلویزیون ــدی ب جمع بن

رســانه در پیشــگیری از وقــوع جرائــم برســد. ایــن پژوهــش بــا اســتفاده از روش دلفــی کــه 

ــق  ــت. طب ــاس اس ــهر بندرعب ــش ش ــای پژوه ــد. جغرافی ــام ش ــه انج ــاختار آینده پژوهان س

گزارشــات مختلــف دســتگاه قضایــی، بندرعبــاس یکــی از شــهرهای جرم خیــز کشــور اســت 

کــه موقعیــت تجــاری آن باعــث شــده تــا معضــالت اقتصــادی ماننــد قاچــاق در ایــن شــهر 

درصــد باالیــی داشــته باشــد. رشــد جرائــم اخالقــی و اجتماعــی در کنــار معضــالت و جرائــم 

ــی و  ــه لحــاظ قضای ــن شــهر شــرایط حساســی ب ــا ای ــز باعــث شــده اســت ت اقتصــادی نی

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« مهم تریــن دالیــل بــروز رفتارهــای مجرمانــه در شــهر بندرعبــاس 

ارزیابــی اســت. ســایر گویه هــا نظیــر: »غفلــت والدیــن از نوجوانــان و جوانــان«، »نیازهــای 
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جدیــد افــراد در جامعــه« و »رشــد تجمل گرایــی و کمرنــگ شــدن اعتقــادات مذهبــی« نیــز 

ــکالت  ــه مش ــی ب ــا نگاه ــتند. ب ــوردار هس ــران برخ ــان صاحبنظ ــی می ــاع باالی ــه اجم از درج

ــط  ــده توس ــرفصل های ذکرش ــک از س ــر ی ــانه در ه ــت ورود رس ــوان دریاف ــده می ت ذکرش

می توانــد راهگشــا باشــد و درواقــع دالیــل بــروز رفتــار مجرمانــه می توانــد بــا نقش آفرینــی 

رســانه به ویــژه تلویزیــون کمرنگ تــر شــود. بــرای  مثــال رســانه بــا فرهنگ ســازی و تقبیــح 

ــد.  ــکل ده ــردم را ش ــادی م ــای اقتص ــع آن نیازه ــالیق و به تب ــد س ــی می توان تجمل گرای

ــه  ــی، ریش ــل دلف ــان پان ــرات کارشناس ــاس نظ ــش و براس ــن پژوه ــای ای ــق یافته ه طب

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 

ــون بیشــتر  جایی هــای کوچــک و در ســطح کالن باندهــای قاچــاق هســتند. نقــش تلویزی

ــا  ــد ب ــون می توان ــانه تلویزی ــع رس ــتری دارد. درواق ــور بیش ــرد تبل ــم خ ــوص جرائ درخص

ــای  ــتفاده از برنامه ه ــه اس ــردم ب ــل م ــش تمای ــبب کاه ــا س ــت برنامه ه ــردن کیفی ــاال ب ب

اخالقــی  و  اجتماعــی  آموزنــده  پویانمایی هــای  تولیــد  شــبکه های ماهــواره ای شــود. 

بــرای کــودکان و نوجوانــان یکــی از مهم تریــن قالب هــای برنامه ســازی اســت کــه بــه 

ــه رویکــرد  ــرد. همچنیــن توجــه ب ــرار گی ــد موردتوجــه برنامه ســازان ق نظــر کارشناســان بای

آگاهی بخشــی دربــاره قوانیــن به منظــور ارتقــای ســطح معلومــات حقوقــی مــردم می توانــد 

عــالوه برافزایــش غنــای برنامــه، ســبب ارتقــای ســطح دانــش و آگاهــی مــردم در ایــن حــوزه 

گــردد.
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نقش تلویزیون در پیشگیری از ارتکاب جرائم ...
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