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  17/06/92  :دريافت تاريخ
  27/07/92  :پذيرش تاريخ

  جرم  از در پيشگيريرسانهنقش 
  نوشتة

  ∗غالمحسين بياباني

  چكيده
هـا را درگيـر       آيد، اولين چيزي كه ذهـن       به ميان مي  ) اي  هر حوزه (در جهان امروز وقتي صحبت از پيشگيري        

قـدرت و تـوان ايـن    . رونـد  شـمار مـي    هنگ به ها منابع عمدة آفرينش و پويايي فر        رسانه. كند رسانه است    مي
اي با فرهنـگ      هاي آنچنان بلند برخوردار است كه بدون حضور آن، دسترسي به جامعه             ابزارهاي فكري از پايه   

روند و كاركردهـاي مختلـف        شمار مي   ها سپهر اطالعاتي هر جامعه به       رسانه. نيافتني و محال است     پويا، دست 
بـه غيـر از     . سازي، تفريح و سرگرمي دارند      رساني و آگاه    هاي آموزش، اطالع    هاعم از آشكار و پنهان در حوز      

آفريننـد بـه      ها در توليد جرم و فضاي منبعث از آن و هم در پيشگيري از جرم نقش مـي                   موارد ياد شده رسانه   
و  دانش عمومي از جـرم و جنايـت          زيرا. اي كه نقش و كاركرد آن مورد توجه همگان قرار گرفته است             گونه

ها در    ساالري كه از قدرت باالي رسانه       با رواج ديدگاه رسانه   . آيد  ميدست   ها به  عدالت تا حد زيادي از رسانه     
هاي عمومي نفش  هاي رسانه آورد و براي مخاطبان در قبال پيام القا و تأثيرگذاري بر روي مخاطبان به عمل مي        

مكن است كـاهش جـرم يـا محـدود كـردن آن يـا               لذا هدف از پيشگيري م    . انفعالي و تأثيرپذير قائل هستند    
بر اين اساس آنچه در اين مقاله نگارنده برآن تأكيد دارد به غير از كاركرد رسانه                . جلوگيري از رشد آن باشد    

سـازي گـروه ويـژه و     هاي مختلف؛ به نقش پيشگيرانه رسانه از طريق آموزش شهروندان و حـساس        در حوزه 
  .عموم جامعه است

  .نه، جرم، پيشگيري، كاهش جرم، كاركرد رسانهرسا: كليدواژه

 مقدمه
ـ   يها با انتقال اطالعات جد    حاضر عصر ارتباطات است و رسانه      عصر يـد   افكـار و عقا    ةد و مبادل

در هـا    رسـانه  جوامع به عهـده دارنـد؛        ينيآفرسازي و هنجار    عمومي، نقش بزرگي را در فرهنگ     
). 168: 1388فـر،    ينـ يمع( روزمره هـستند   ي از زندگ  ينشدن عصر جديد از جمله عوامل تفكيك     

____________________________ 
واحـد علـوم و تحقيقـات تهـران و عـضو هيئـت علمـي                مي  اسالدانشجوي دكتري علوم ارتباطات دانشگاه آزاد        ∗

  biabanigh@yahoo.comدانشگاه علوم انتظامي 
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تواند موجـب    ستاي فرهنگ جامعه فعاليت كند، مي      در را  يحينحو صح  ه به  كه اگر رسان   يطور به
. ي كنـد  ريشگيـ م در جامعه پ   ئ معضالت و جرا   ياري و از وقوع بس    شود ي انسان يها ارزش يارتقا

 يم شـود، آثـار منفـ      يتنظـ  مثبـت    يگذار ها بدون كارشناسي و هدف      برعكس اگر محتواي رسانه   
 يتهران يعابد( شود ي م يم و انحرافات اجتماع   ئگذارد و منجر به وقوع جرا      ي بر جامعه م   ياريبس

. رديـ گ ؤسسات دولتي قرار مي    و م  ين شهروندان عموم  يدر واقع رسانه ب    ). 115: 1390 و افشار، 
گر، راهبردها ي دياز سو. كشد هاي عمومي مردم را به تصوير مي ازها و خواستين رسانه نيبنابرا

تـوانيم نقـش      يد ما مـي   ن د يبا ا . كند ي مردم سازگار م   يازهاي موجود را با توجه به ن      يها و برنامه 
ثر در مبارزه ؤار مي بسيها ابزار م، رسانهي از جرم بشناسيريشگي را در پ ي گروه يها حياتي رسانه 

منـد    وان ركـن اساسـي و قاعـده       عنـ   هاي گروهي بـه     كردن رسانه  نهادينه. جنايت هستند با جرم و    
ها، با عنايـت بـه نقـشي كـه            ستفاده از آموزش شاغلين در رسانه      با ا  ي، انتظام يي قضا يها سيستم
 از وقوع جـرم     يريشگي فرا راه پ   ي دارند، چراغ روشن   يابيت، آرامش و كام   يجاد امن يها در ا   رسانه

هـا   آن. ساز دارند  اركردي امنيت ها ك   رسانهن اساس   يبر ا ). 37: 1390ي،  ريرنجبر و ا  ( خواهد بود 
كردي منفي نقش وارونه بر عهده      گاه كه در كار    ثر برخوردارند، اما آن   ؤ م يت از نقش  يجاد امن يدر ا 
  ).77: 1384، يابانيك ب.ر( سازند ميك ي جامعه را آلوده، مبهم و تاري اطالعاتيرند، فضايگ مي

ترده بودن، كثرت مخاطب، سرعت      مانند گس  ييها ا توجه به كاركردهاي مختلف ويژگي     لذا ب 
هـا    رسـانه . ار باالسـت  ي از وقـوع جـرم بـس       يريشگيـ ها در پ   قش رسانه انتقال و وسعت انتشار، ن    

توانند مراجـع     مي كنند و  مثابة چشم جامعه عمل مي      بزار نظارتي در جامعه هستند و به      ن ا يتر مهم
گيـري در نطفـه       شـكل  ةحلـ م آگاه كنند و باعث شوند كه جرم در مر         ئ را از مقدمات جرا    يفريك

هاي انتخاب جـرم      تيتوانند موقع  ينه دارند و م   ين زم ي در ا  ي خوب يها ها قابليت   رسانه. خفه شود 
ن اقدامات خود كمك يها سخت است را افشا كنند و ا  كه مبارزه با آنيم اقتصادئژه در جرايو به
ـ نـد در ا توان ين مـ يها همچنـ  رسانه. كند  ايش امنيت اجتماعي مي    به افر  ياديز ن راسـتا از مـردم   ي

 ي افشا يكنند و در راستا    هاي خود را ارائه مي      ها و گزارش    امي پ يرا مردم به راحت   ياستفاده كنند ز  
 رسانه  يگر كاركردها يها از د   بعد ارعاب عمومي مجازات   ت  يتقو. دهند ئم، آگاهي مي   جرا يبرخ
مجـازات را برجـسته كننـد تـا          ي ترسانندگ ها بايد جنبة    رسانه.  پيشگيري از وقوع جرم است     در

گـر  يبحـث د  . دي عملش خواهد رسـ    يسزا شود به   ي م ي كه مرتكب جرم   يابند شخص يهمگان در 
. در برخي جوامع بعضي از جرائم قبحـي ندارنـد         . ايجاد قبح اجتماعي و حساسيت در جامعه است       

ماننـد قاچـاق   آيد و حتي جرائمي   شمار مي   براي مثال فرار از ماليات در يك كشور نوعي زرنگي به          
 جامعـه   يساز  حساس ها در ايجاد اين قبح اجتماعي و        در برخي كشورها قبح چنداني ندارد؛ رسانه      

ن يهمچنـ ). 102: 1389گان،  يشـا (  دارنـد  ييق نقش بـسزا   ين طر ي به ا  يت اجتماع يش امن يو افزا 
وب ز چـارچ تـر ا  يار كلـ يت، بـس ي از امنير عمومي بر جرم و تصاوي گروه يها ر رسانه يثأد ت يشا

 يايـ  در دن  يا ر رسـانه  ي از تـصاو   يعي حجـم وسـ    ة عرضه هر روز   ةبارنسبتاً خاص عنوان شده در    
زان يـ ست كه در مورد م    ين مقاله قصد بر آن ن     يدر ا ). 258: 1387 ن،يچيدر و ك  ياشنا( غرب باشد 
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هـا، جلـب     ها از نمـايش برنامـه       هدف عمدة رسانه  . ن مسئله بر رفتار انسان صحبت شود      ير ا يثأت
 از نگـاه    يريشگيـ ن است كه ابعاد مختلف پ     ين مقاله هدف نگارنده ا    يدر ا . اطبان است توجه مخ 

 .رسانه را مورد كنكاش قرار دهد

  بيان مسئله
  از ي بخش قابل تـوجه    ي برا يمنيت و ا  ي از اطالعات مربوط به جرم و جنا       هياولك منبع   يرسانه  
 يمـونترال، بـه مطالعـات ملـ    دانشگاه كبك از محقق ك يعنوان  به، “ت دوبوايجود” استجامعه 

درصـد از   95دهد كـه     نشان مي و  كند    مياشاره    كانادا يداورون  يسي كم  توسط  ثبت شده  متعدد و 
مـسائل مربـوط بـه جـرم و       اطالعات در مورديعنوان منبع اصل ها به شوندگان از رسانه مصاحبه

ـ يها  رقم قابل توجه، بحثني ابا وجود. كنند  ي م ت استفاده يجنا ـ پا ي ب ـ زان ي  در خـصوص  يادي
 وجـود   اسـت يس و   يت بـر افكـار عمـوم      ي حوادث مربوط به جرم و جنا      يا پوشش رسانه زان  يم

ـ  هر ها دهد كه رسانه    اين مقاله نشان مي    ، باشد فيا ضع ي ير قو يثأن ت ياخواه   .داشته است   ك از ي
  بـا  يادين امر تا حد ز    يا كه. كنند  يماست اعمال   ي و س  يدر افكار عموم  را   يمنف و مثبت ريثأت دو
ـ  ايبه منظور بررس.  متناسب استتي از جرم و جنا يريشگيتمركز ما بر پ   زان  يم ن نقـش، مهـم   ي

اسـت   از عناصـر     يك سر يست، اما شامل    ي ن قيتحق منبع   تنها “رسانه”ن مطلب است كه     يقبول ا 
ـ تجز از بهيكه خود ن ـ  طرل جداگانـه، از يـ ه و تحلي ـ  روزنامـه، راد قي ـ زينترنـت، تلو يو، اي و ون، ي

ـ  جـرم و جنا    يهـا  بررسي نفوذ رسانه   ن در يگزي جا يها هرسان  و عـدالت    يت در افكـار عمـوم     ي
 اي ژهي نقش وي ارتباط جمعيها رسانه. )2002 ،دوبوا(دارند است و عمل يس يريشگي و پيفريك

هـا و بـروز احـساسات و          انتقـال ارزش   يريپـذ   و جامعـه   يط اجتماع يدر ادراك مخاطبان از مح    
تواننـد    يت مـ  يـ ن قابل يها با ا   در واقع رسانه  . اي مخاطبان دارند  تعدادهجانات و شكوفاشدن اس   يه

وجـود آورنـد و هـم         و ايجاد انگيزش بـه بزهكـاري را بـه         ن  يآفر هم موجب كشت عناصر جرم    
هـاي صـحيح      يـي، بـه مـردم رفتـاري       زدا كننـد و بـا انگيـزه       يريشگيـ  پ ينـ يآفر توانند از جرم    مي

ـ تـر شـدن ا     يني ع ي برا .كنندفا  ي خود را ا   يدگاموزند و نقش بازدارن   ي را ب  يجمع زيست ن بحـث   ي
 از يكـ ي ي ارتبـاط يهـا   كانـال ؛ توجه شـود ي ارتباطيند ارتباطات و نهادها ايالزم است كه به فر    

مل متعدد مرتبط بـا جـرم نقـش         ان عوا يدر م . اند  است كه برخي آن را رسانه ناميده       اركان ارتباط 
ـ زيه تلور حقيقـت احتمـال اينكـ   وردار اسـت و د  برخـ يت خاصـ  يـ ها از اهم   رسانه ـ ون، رادي و، ي

ـ كننـد و     يها دفـاع مـ      كه مردم از آن    يدي در عقا  يچ نفوذ يه... نما و   يمطبوعات، س   يا رفتارهـا  ي
 از افـراد را بـه شـكل    ين اگر تعـداد ي با وجود ا. كم استيليمطلوب و بهنجار نداشته باشند خ  

ز اشـتباه   يـ م ن يد و شرط رسانه بـدان     يون ق م و بد  ير مستق يثأت ها را تحت    م و آن  يريمجرد درنظر بگ  
عنوان مثـال    اجتماعي خود نيز قرار دارد و به       ر روابط يثأ افراد تحت ت   يها و رفتارها   نگرش. است
تأثير بسياري در ايـن  ...) خانواده، گروه، دوستان ، همكاران نزديك اداري و    (نخستين  هاي    گروه

  ).101: 1382بين،  جهان(زمينه دارند 
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 ظري رسانه و جرمرويكرد ن
هـايي   ة ارتباط ميان جـرم و رسـانه، نگـرش   نيشده در زم  مطرحيها ويژگي اصلي نخستين نظريه   

در .  مخاطبـان ابـراز شـده اسـت        يريرپـذ يثأهـا و ت    ت منفي است كه در مورد نقش رسانه       شد به
ارنـد تـا    امل بيروني قرار د   ر عو يثأشتر تحت ت  ي ب ي اجتماع يها اي اعتقاد بر اين بود كه كنش        دوره

ـ  نوظهـور، كـانون توجـه نظر       ي گروه يها نهن دوره، رسا  يدر ا . ي فرد يها انتخاب  قـرار   ييهـا  هي
 متفكران اوايل    از ياز نگاه برخ  . پرداختند بار اين عوامل بيروني مي      انيح آثار ز  يگرفت كه به تشر   
مفاهيمـشان را   ها، افكار و      امي بودند كه پ   يا گانهيد مهاجمان ب  ي جد ي گروه يها قرن بيستم، رسانه  

گـر از  ي دياگـر چـه برخـ   . كردنـد   مـي م به اذهان مخاطبان دست بـسته خـود القـا    يطور مستق  به
يـان جـرم و      م ي علـت و معلـول     ةان رابط ي كه در صدد ب    ييها  با تالش  يطور جد  گران به   پژوهش

بار كه  اني زه بالقويها هاي مربوط به رسانه ين حال انديشهدند؛ با ايورز رسانه بودند، مخالفت مي
طـور   ه ب .)59 ـ60: 1385ها،  يفرج(  به دنبال داشته باشند    ي و ضد اجتماع   ي منف يها اميتوانند پ  مي
دهد تـا چـه    يها خود نشان م ان آني وجود دارد كه بيدگاه كلي رسانه و جرم، دو د    ةني در زم  يكل

ـ     پيروان يك ديدگاه معتقدند، رسانه    . نظر وجود دارد   حد در اين حوزه اختالف     تنهـا عامـل      ههـا ن
 يدهندگ م و سازمان  ئشدن جرا  اند كه نقش انكارناشدني در پيچيده       وجود آوردن جرم در جامعه     به

 جرم ندارند و    يريگ گونه اثري بر شكل     ها هيچ   كند كه رسانه    يدگاه ديگر مطرح مي   د. ز دارند يآن ن 
بودن   يك سو محورييدگاه متضاد، يعني از ن دو د  ي ا ياعتبار نسب .  دارند يار محدود يا اثرات بس  ي

ـ نظـران ا   ه نوعي سبب آشفتگي در تحليل صاحب      ها، ب   آن يتياهم يگر ب ي د يها و از سو   رسانه ن ي
 شاره شده كه نبايـد در تحليـل رابطـة          به آن ا    است كه قبالً   يان همان نكته  يحوزه شده است و ا    
ابطه در جايي   رن  يل ا يرفت كه تحل  يد پذ يبلكه با . ه داشت يسو كي مطلق و    يجرم و رسانه، نگاه   
 1“جـرم مقلدانـه   ” ةنـ يپـژوهش در زم   . قرار دارد ) ريه مطرح شده اخ   يدو نظر (بين اين دو فاصله     

 واقع بر اسـاس ديـدگاه       در. دهد يدست م  ها به   زايي رسانه   هد مختصري از اثر جرم    مدارك و شوا  
ـ ال كنند و ش   يتوانند فرد تابع قانون را به مجرم تبد       ي نم ييتنها ها به   دوم، رسانه  ست يـ سته هـم ن   ي

 انتخـاب   ين خاطر باشد كه راهبردهـا     يد به هم  يشا. ها كرد   متوجه رسانه  ييعلت جرم را به تنها    
عبـارت   اند، بـه    نداشته ي در كنترل انحرافات اجتماع    يه، تاكنون اثر چندان   ين نظر ي بر ا  يشده متك 

له ي، خود وس  يرسان  اطالع ير ابزارها ي، مطبوعات و سا   يينماي س يها لميون، ف يزيو، تلو يگر، راد يد
تواننـد بـه شـكل دلخـواه مـورد           ي هـستند كـه مـ      يبلكه ابـزار  . شوند يموجد جرم محسوب نم   

  ) 35: 1390يان، هاد( .رندي قرار گيبردار بهره

  انواع پيشگيري از جرم 
 مـثالً . رانه از جـرم وجـود دارد      يشگيـ  اقـدامات پ   يبنـد  هاي مختلفي در مورد نحوة دسته       ديدگاه
، يبنـد  سـته ن د ي در نخـست   يو. م كـرده اسـت    يرانه را به دو دسته تقـس      يشگيمات پ چ اقدا ياستانو

 يريشگيه، پ ي اول يريشگيعنوان پ  كه به . كند  يف م ي توص يصه كل ي از جرم را در سه خص      يريشگيپ
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قـدامات پيـشگيرانه شـامل      ن گروه از ا   يدوم. ها نام برده شده است      ثالث از آن   يريشگيه و پ  يثانو
يـشگيري از    پ يكردهـا ي و ساتن است كـه مطـابق آن رو         ي اومال يبند د دسته هايي مانن   بندي  دسته

مـشابه همـين    . اند   شده يبند يا پيشگيري اجتماعي دسته    جرم   يها جرم بر اساس كاهش فرصت    
، ي انتظـام  يريشگيـ ن پ ي از جرم را با عناو     يريشگي پ ينگتون راهبردها ي و فار  ي، تونر يبند تقسيم

 كـه   يكننـد، در حـال     يم مـ  ي تقـس  ي وضـع  يريشگيـ  و پ  يا عهاي، پيشگيري جام    پيشگيري توسعه 
ـام    يگريشناس د   جرم. ديگو ي سخن م  يا  و توسعه  ي، اجتماع ي وضع يها يريشگيباتومس از پ    بـه ن

  .م كرده استير تقسي به شرح جدول زي از جرم را به سه روش اصليريشگي پيكردهايشفت رو
 بازداشتن مردم از ارتكـاب      يبرا) رهيها و غ   نها، زندا  س، دادگاه يپل(ي  فرياستفاده از عدالت ك   . 1

 . را مرتكب نشونديم بعدئ كه جراينحو ة جرم بهساختن آنان از چرخ ا خارجيجرم 
 از ي وضـع يريشگيـ ن كار پي اي؛ شماليكايمرآ وقوع جرم در انگلستان و     يها كاهش فرصت . 2

 .شود يز مها آغا ها و  محله  ساختماني با طراحشود و معموالً يده ميجرم نام
 مواقـع   ي برخـ  يريشگيـ  مواقـع پ   ي برخـ  يريشگيـ ن نـوع از پ    ي ا ؛ره ارتكاب جرم  يكاهش انگ . 3

 و  يليك اسـمع  .ر( .شـود  يده مـ  يـ  از جـرم نام    ي اجتمـاع  يريشگيـ ت با پ  ي از مجرم  يريشگيپ
 ) 111ـ12: 1390 پور، ييكسما

  فرايند پيشگيري از جرم
اي از    سيعي از اقـدامات و نيـاز بـه مجموعـه          آميز از جرم اغلب وابسته به طيف و         پيشگيري موفقيت 

هاي   سازمان و ــ نه فقط خود جرم ــشوند اقدامات دارد كه به طيفي از موضوعات متفاوت مربوط مي   
. سـت ريزي يكي از عوامل مهم در راهبرد پيـشگيري از جـرم ا              نظام برنامه . كند  متعددي را دخيل مي   

 جرم را حل كند، اما وقتـي بـا ديگـر اقـدامات همـراه                تواند معضل   ريزي خوب به تنهايي نمي      برنامه
گيري از شيپ). 272ـ73 :1387 اشنايدر و كيچين،(ري داشته باشد ـواند سهم چشمگيـت ود، ميـش مي

شتر بـه صـورت     يـ ست، بلكه، ب  ي ن ي قابل دسترس  يا شهي ثابت و كل   يها حل  جرم نوعاً از طريق راه    
ـ ند د ايك فر ي در مراحل مختلف     ي اصول اساس  ياجرا  ي بـرا  ي علمـ  يدر الگوهـا  . شـود  يده مـ  ي

  :دهند ي قرار مير را مورد بررسي موارد ز از جرم معموالًيريشگيپ
ن كـار از    يا.  خطر جرم است   ين الگو ييگر تع يان د ي؛ به ب  يگذار  جرم و هدف   ة مسئل ييشناسا. 1

   .رديگ ي بزهكاران، صورت ميريگ و تحليل الگوي جرم يا هدف تجزيه قيطر
. توانيم به علل بالواسطه و علـل بعيـد تقـسيم كـرد              ناسي علل جرم؛ علل جرم را مي      ش  آسيب. 2

 (The Conjunction of Criminal Opportunity)واسطة نظريـة تقـارن فرصـت مجرمانـه      به
هـا در كنـار       شـدن آن    اي اسـت كـه جمـع        واسـطه   جرم محصول تأثير محصول تاثير علل بي      

 .شود يكديگر موجب وقوع آن مي
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بردي؛ اقدامات پيـشگيرانه موجـب از    و كار  ياتي عمل يها حل  راه ةژه و ارائ  يخاب اقدامات و  انت. 3
دهنـد و   يع مجرمانه را كاهش مـ   ي تقارن فرصت جرم شده و خطر حدوث وقا        يختگيگس هم

 .افتيل خواهد يع مجرمانه، تقليش برود، شمار وقاي پيخوب در صورتي كه همه چيز به
يعني انجـام   . گذاري و انجام برنامه است      نه؛ اجراي پيشگيري شامل هدف    اجراي راهكارهاي پيشگيرا  . 4

 قبـول كـه نيازهـاي        اقدام مناسب در خصوص علل جرم به روشي كارآمد، اثربخش، پايدار و قابل            
 ).86ـ 98: 1387محمدنسل، (ديدگان و جامعه را مورد هدف قرار دهد  دار بزه معين و اولويت

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 

   رسانه و پيشگيري از جرم
 از جـرم    يريشگيـ ا مبارزه با جرم و مفهوم پ      ين مفهوم كنترل جرم     يم ب ين مهم است كه ما بتوان     يا

 ي مربـوط بـه اجـرا   ي موضـوع لزومـاً   (Crime prevention) از جرميريشگيپ. ميز قائل شويتما
هـا و زنـدان       ، دادگاه  پيگرد ب و ي همانند تعق  ييستم قضا ي و س  يسي معمول پل  يها تيا فعال يقانون  

 اسـت   ي از جرم تالش   يريشگيبلكه پ . ستيشوند، ن  ي وابسته به هم در نظر گرفته م       يها مجموعه
ب جـرم در آن شـرايط        كه مردم مستعد ارتكـا     يطير شرا يي استفاده از منابع جامعه جهت تغ      يبرا

ط يهبود شـرا  شده جهت ب   ي طراح ي اجتماع يها هاي پيشگيري از جرم شامل برنامه       برنامه. هستند
 جهـت   ي سالم و تالش   يجاد اجتماع ي از جرم، ا   يريشگي پ يها يي برنامه هدف نها .  است ياجتماع
ـ  از وقوع جرم است ا     يريشگي پ ي جامعه برا  يها ر كردن فعاالنه تمام بخش    يدرگ  از  ن مجموعـه  ي

 جرم   از يريشگي توانمند در خصوص پ    يعنوان ابزار  هاي گروهي را به     ها، استفاده از رسانه     برنامه
  ). 37: 1390 ،يريرنجبر و ا( موجب شده است

شناسايي مسئلة جرم و . 1
 تعيين اهداف كاهش جرم

شناسي علل  آسيب. 2
 جرم

  

 و تعديل  ارزيابي. 5

  

مات ويژه انتخاب اقدا. 3 اجرا. 4
 هاي عملياتيحلو راه
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 از آن را به مردم آمـوزش دهنـد          يريشگي و پ  ي مبارزه با بزهكار   يهاوهيتوانند ش يها م رسانه
آموزنـد كـه چگونـه بـا         يك فرد، به مخاطبان مـ     يند بزهكار شدن    يدن فرا ير كش يها با به تصو    آن

ان يـ  مانع بزهكار شدن خـود و اطراف       ياجتماع و   ي، اقتصاد ي، آموزش يبيح ترت ير صح ياتخاذ تداب 
ـ    ي مـ  يها منجر به بدآموز    شود انعكاس اخبار جرائم در رسانه       يالبته گفته م  . شوند  از  يشـود، ول

 ي را به همراه دارد و احـساسات       ياني است و در اكثر موارد قربان      يرعادي غ ي امر يآنجا كه بزهكار  
هـاي  اي هـم آن را پوشـش ندهـد، بـاز هـم از راه               سازد، در صورتي كه هيچ رسانه       دار مي   را جريحه 

هـاي افـراد    هـا و سـليقه   گونه كه اتفاق افتاده، بلكه بـر اسـاس برداشـت       رسمي و آن هم نه همان      غير
ها، كنجكـاوي     رسد، عدم درج اخبار جرائم در رسانه        شود و به گوش مردم مي       بازگوكننده، مطرح مي  

ها اخبار الزم را حتـي از منـابع           هر حال آن    انگيزد و به    مردم را نسبت به دانستن حقيقت مسئله بر مي        
كنند، بايد توجه كرد كه مسكوت گذاشتن اخبار حوادث و اتفاقـات و نپـرداختن                 نامعتبر دريافت مي  

ها از يك طرف  شود، زيرا آن ها هم خود موجب احساس نگراني و هراس در مردم مي        ها به آن    رسانه
شان هـستند، از طـرف ديگـر تحليـل و              در شهر يا محل زندگي     هاي موجود شاهد حوادث و ناامني   

و لذا ممكن اسـت بـراي يـافتن         ) 93: 1389شايگان،  (شود    ها داده نمي    تفسير درستي از وقايع به آن     
اي روي آورند و تفسيرهاي ناصحيح بگيرند و موجب ناامني بيشتر شوند؛ لذا بهتر  پاسخ به هر وسيله

  .منابع معتبر و فراگيرتري مانند رسانه بشنونداست مردم حقيقت را از زبان 
هـا در القـا و تأثيرگـذاري بـر روي             ساالري كه از قـدرت بـاالي رسـانه          با رواج ديدگاه رسانه   

ش قـ هـاي عمـومي ن      هـاي رسـانه     آورد و براي مخاطبان در قبال پيـام         مخاطبان صحبت به عمل مي    
عنـوان ابـزاري مكمـل و     هـا بـه   زداي رسانه  جرمزا و اما دو اثر جرم. انفعالي و تأثير پذير قائل است 

زايي   تحقيقات متناقض در رابطه با جرم     . شود  مي  اي درنظر گرفته    كننده سياست جنايي رسانه     تسهيل
گردد زيرا انجام تحقيقات كمـي در غيـر شـرايط     ها بيشتر به مشكالت ذاتي اين عرصه بر مي     رسانه

 زندگي بسيار دشوار و غير قابل تعميم اسـت؛ در نتيجـه             هاي كيفي   آزمايشگاهي و تأثيرات بر جنبه    
هـا بـر جـرائم        هاي تأثيرگذاري رسـانه     اكثر شواهد حالت توصيفي دارند تا بررسي كمي دوماً شيوه         

ها در سطح جامعه و پيوند آن با سـاير            زايي رسانه   بودن جرم    سوماً به دليل كوچك    ؛بسيار زياد است  
انه را سنجيد؛ چهارماً مشخص كردن دقيق افرادي كه تحت تـأثير            توان مستقالً نقش رس     عوامل نمي 

از طرفي چه بسا برخي     . ها مشخص نيست    اند با توجه به تأثيرات ناآگاهانه رسانه        رسانه مجرم شده  
  ) 110: 1382بين،  ك جهان.ر. (ها در زمينة ارتكاب بزه تأثير پذيرفته باشند از رسانه
ويـژه برمخاطبـان       بر مخاطبـان بـه     ي در اثرگذار  “سميورنالژ” ةژيد بر نقش و   يكأماس با ت  هابر

ـ  “راي پذ اً صرف ةتود”ها تحت عنوان      از آن  ير منفعل كه و   يپذاثر ) 80: 1388بيـات،    (كنـد  ياد مـ  ي
ها معلوم  بخش نبودن مسئله تأثير رسانه ها و نتيجه   كوايل معتقد است با وجود دشواري       مك. ثير دارد أت

ها و هم عمـوم مـردم بـسيار           راي عالمان اجتماعي و هم خود رسانه      شده است كه اين موضوع هم ب      
ها پيامدهاي درازمدت بـا اهميـت         اگر ما اساساً باور نداشتيم كه رسانه      . ناپذير است   جذاب و اجتناب  

گـاهي مواقـع    ). 84: 1388بيـات،   (داديـم     ها اختصاص نمي    دارند، هرگز اين همه زمان به مطالعة آن       
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 اينكـه از خـود بپرسـند كـه         پردازند بـدون    كردن اقدامي مي    قضاوت و محكوم  ها پيشاپيش به      رسانه
و بـرعكس   . توان در بـر داشـته باشـد        ي را م  ييامدهايج و پ  ي چه نتا  “ كردن اتهام  يا رسانه” چنين
  ).112: 1387 ك سرونت،.ر(كنند  ي را تبرئه ميش از صدور حكم دادگاه متهمي مواقع پيگاه

ن ي بدتر يدارند كه فالن   يها اعالم م   ها اين است كه وقتي رسانه       انهيكي از آثار ناگوار اين رس     
ـ ن خو ين عناو ين مجرم با ا   يشود كه ا   يتكار است موجب م   ين جنا يتر ا خطرناك ين  يا بهتر ي شتن ي

 ة مثـال در مـشاهد     بـراي . كنـد گران احساس فخـر     ي نسبت به د   ين دهد و حت   يرا در زندان تسك   
المـدت در زنـدان قـصر     ها و محكومين به زنـدان طويـل     ميعداان بند ا  ي از زندان  يكي با   يشخص

ـ ا ،انتخاب ة روزنام يها  مرتكب چند فقره قتل شده بود تكه        كه يتهران فرد   را  يهمـشهر  و   راني
گـر  ي د كرد،  يداد و احساس مباهات م     يان نشان م  يگر زندان ي و با افتخار آنان را به د       كرد  ميجمع  
صـدا و   هـا و      كه در روزنامـه    يل بودند و به تعداد دفعات     ئ قا ي احترام خاص  ي و يز برا يان ن يزندان

! ديـد   تر مـي    تر و با ارزش     سيما به موضوع قتل وي پرداخته شده بود وي خود را از ديگران مهم             
 ).112: 1382بين،  جهان(

   سازي از وقوع جرم پتانسيل رسانه در پيشگيري و آگاه
)(Potentional of the media in crime prevention   

 از جـرم دارنـد،      يريشگيـ  در پ  ي نقـش محـدود    ي و انتظـام   يي قضا يها با توجه به اينكه سيستم    
ـ  ا ي گروه يها رسانه. رسد  نظر مي   رتباط الزم به  ن ا يگر در ا  ي د يكردهاياستفاده از رو    يين توانـا  ي

 در يا قـات گـسترده  يتحق. ثر از جرم دارنـد  ؤ م يريشگي توانمند جهت پ   يعنوان ابزار آموزش   را به 
اهميت ويژة رسـانه    . وجود دارد نه  ين زم ي در ا  ي گروه يها باط با نقش سازنده و مثبت رسانه      تار
 و  يعنوان نـاظر عمـوم     م، فنون و نيز به    ج علو يد دانش، انتشار، ترو   ينده تول ين نما يعنوان نخست  به

 و پنهان ي مخف م معموالً ئجرا). 37: 1390 ،يريرنجبر و ا  ( كارگزار اطالعات مشخص شده است    
 يهـا  مكان جدا كردن عوامـل تـأثير رسـانه        شود كه ا   يانه بودن جرم، باعث م    ين مخف يهم. ندهست
، يسـاز  آگـاه ). 655: 1392 ،ييايآسـ ( ار دشوار شـود   يها بس   و سنجش نقش آن    ي و بررس  يجمع
. كننـد  ي از آن جلب مـ يريشگي هستند كه توجه ما را به جرم و پ يا  شده ي سازمانده يها تيفعال
ع، اهـداف   يهـا در حجـم وسـ       رسـاني و اسـتفاده از رسـانه          اطـالع  ق آموزش، يرها از ط   ن طرح يا
ـ مـدت و     است كوتـاه   ممكن   يساز  آگاه يها طرح .كنند ي م ي خود را عمل   يريشگيپ ا بلندمـدت   ي

ـ مـدت، با  هـا در يـك طـرح بلند         ر بخـش  ي سا ي از جرم با همكار    يريشگي پ ي مل ةتيكم. باشند د ي
س و ضـرورت مـشاركت      ي از جـرم در پلـ      يريشگيـ  پ ي بـرا  يگاه مركز يك جا يجاد  يضرورت ا 
 د دارنـد  يـ كأ و خدمات بـه جامعـه ت       ي برآموزش عموم  يساز  آگاه يها طرح. كندد  يكأجامعه را ت  

 گذشـته بـه كودكمـان       ةدر دهـ  . كنـد  ير م ييز تغ ير جامعه، جرم ن   ييبا تغ ). 131: 1390 نگتون،يآر(
هـا   بازگـشت از مدرسـه بـه آن       هنگـام   كـه   ها در كوچه پس كوچه       آموختيم كه مراقب غريبه     يم
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م ي باشـ يغماگرانيد مراقب  ياما امروز با  . ن درس هنوز هم كاربرد دارد     يا. شوند، باشند  يك م ينزد
 )365: همان( .ميكن يها را به منزلمان دعوت م نترنت آنيله ايوس مان بهكه خود

  يريگ جهينت
تواننـد اجتمـاع را       ار درسـت مـي    ها از طريق نمايش رفت      رسانه) 1388(به اعتقاد سورين و تانكارد      

داشتن دانش و اطالعـات الزم در زمينـة جـرم و      . 1حفظ كنند؛ اين اقدام به چند دليل عملي است          
خواهـان مـسئوالن    . 3نقش و جايگـاه تأثيرگـذاري رسـانه در جامعـه؛            . 2هاي پيشگيري از آن؛       راه

با اين حال پيشگيري از جرم      . گيرياي از طريق رسانه در امر پيش        دستگاه نظارتي و كنترلي و مقابله     
بيني رفتارهاي    شايد رفتارهاي گذشته بهترين وسيله براي پيش      . بيني وقايع است    اغلب مستلزم پيش  

   )213 :1388كالرك و اك،  (.نقص و تمام عياري نخواهند بود بيني بي آينده باشند، البته پيش
 از جـرم در سـطح       يريشگيـ ع پ  عموم جامعه نسبت به موضو     يساز ها توانايي حساس    رسانه

ي هـا  شناسـايي مزايـا و نتـايج اجـراي طـرح           و   يلـذا معرفـ   .  را دارنـد   ي و مل  يماعات محل تاج
اماتي ا حل و فصل اختالفـات از جملـه اقـد          يم  ئ كاهش جرا  يح در چگونگ  يز و تصر  يآم موفقيت

هـا   رسـانه اس  ن اس يبر ا ). 231ـ32: 1390،يميابراه( رديها انجام پذ   است كه بايد از طريق رسانه     
ـ  در ا  ييتوانند سهم بـسزا    ي م يرسان ش نقش آموزش و اطالع    يبا افزا  از . نـه داشـته باشـند     ين زم ي

كننـدگي و   تـوان بـه مقابلـه بـا تحريـك      ي مـ ي گروهـ يهـا  زايي رسانه مقابله با جرم  يراهكارها
يري و  ، تـصو  ي حقـوق  يهـا  هـا و مطالـب رسـانه        ي محتـواي برنامـه    ني، بـازب  ي احتمال يزيخ جرم
ـاز   جلوه دادن     از مجرمان ، ناامن    يساز شتاري، اجتناب از قهرمان   نو ـا    و بـزرگ   يجامعه، جوس  يينم

  ) 22: 1384 ،يمسكن (. مسائل اشاره كرديابي شهي و ريشناس بي به آسيياعتنا يحوادث و ب
 يكـ ي: رديـ گ ي مـورد توجـه قـرار مـ        ي گروهـ  يها دو موضوع در خصوص رسانه    در خاتمه   

در جـايي كـه     و  . ثر باشـند  ؤ از جـرم مـ     يريشگيـ تواننـد در پ    ي م ي گروه يها هايي كه رسانه    راه
 يعني. ب كنند يا مردم را در ارتكاب به جرم ترغ       ي كنندق به جرم    ي قادرند تشو  ي گروه يها رسانه

كننـده   ي در بسياري از كشورها نقش هدايت       گروه يها هايي كه رسانه     راه  موضوع اول  يعبارت به
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 اخبـار يـا نمـايش محبـوب و          ش رسانه از جـرم اگـر در شـكل         ينما. جهت ارتكاب جرم باشد   
قـدرت   يطـور كلـ    بـه . نندگان خواهد داشت  ي شنوندگان و ب   يق رو ي عم يريثأپسند باشد، ت   عامه
رسـانه  . د يـك شمـشير دو لبـه اسـت         اننر در جامعه هم   ييجاد تغ ي در نفوذ و ا    ي گروه يها رسانه
 در  يتوانـد ابـزار     در جامعه شود و در همان حال مـي         تيش جرم و جنا   يتواند هم باعث افزا    مي

 . از جرم باشديريشگيجهت پ

  نوشت يپ
 يزيـ شوند تا چ   ي از مجرمان گرفتار عدالت م     ييكشند؛ نسبت باال   ير م ي كه خشونت را به تصو     ييش جنا يدر نما . 1

هـاي تهديـدگر يـا        ها معمـوالً شخـصيت      افتد، و در كارتون     اقعي و با تحقيقات پليس اتفاق مي       و يگكه در زند  
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