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مقدمه
بررسی تأثیرات رسانه بر جنبههای متفاوت زندگی اجتماعی ،همواره به عنوان موضوعی مهـم
در مطالعات رسانهای مطر بوده است .تواناییهای ذاتی وسایل ارتباطی در جریان سازیهای
فرهنگی و سیاسی ،تأثیر آنها بر شیوههای رفتاری و سلیقههـای عمـومی و جایگـاه آنهـا بـه
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مجلۀۀپژوهشهاۀۀحقوژ ج ۀ وژجۀ ژشژجۀ ژشنقس ۀ ،ژشۀۀرق ژ،6ژنیرسۀۀق ژدش ژ9314
ژ9314/99/88
صۀۀۀ پژ،24-33ژتۀۀق وژشصۀۀ ژ،9314/81/95ژتۀۀق وژوۀۀ:

چکیده:
احساس ناامنی ناشی از جرم پدیدهای شـایع و یکـی از معضـالت اجتمـاعی جوامـع
نوین است .رسانهها میتوانند نقش بسزایی در این احساس ایفـا نماینـد .بـر همـین
اساس ،مقاله پیش رو در نظر دارد اثرگذاری رسانهها بـر خشـونتگرایـی و احسـاس
ناامنی در جامعه را ضمن تشریح نظریات مربوطه ،بـا تمرکـز بـر متغیرهـای میـزان
آگاهی ،جنس ،شهر و سطح تحصیالت تحلیل کنـد .در ایـن مقالـه پـس از بررسـی
مبانی نظری این پدیده با استفاده از منابع کتابخانهای ،پژوهشـی در سـال  9313بـا
استفاده از ابزار پرسشنامه صورت گرفته است .حجـم نمونـه  990نفـر از سـه شـهر
تهران ،مشهد و قم میباشد .یافته های پژوهش با استفاده از آمارۀ خـیدو و p-value
مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است .نتایج به دست آمده نشان میدهد که پـارهای
از متغیرهای مورد بحث بر احساس ناامنی تأثیرگذار و برخی دیگر تـأثیری در ایجـاد
این احساس نداشتهاند.
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عنوان منبعی اصلی و مسلط برای ارائه تصاویر ذهنی از واقعیـتهـا ،ارزشهـا و هنجارهـای
اجتماعی غیرقابل انکار است .یکی از ابعاد تأثیر گذار رسانهها ،تأثیر آنها بر احساس امنیت یـا
ناامنی است .9اندیشمندان حوزه ارتباطات به نقش رسانهها در احساس امنیت توجه نمودهانـد.
روژه کلوس 6استاد بلژیکی ارتباطات ،وظایف اجتماعی رسانههای جمعی را به وظایف ارتبـاط
فکری و وظایف روانی -اجتماعی تقسیم مینماید که اطالع و آگاهی از وقایع و حوادث جاری
روز را در دسته اول و حفظ سالمت فکری ،توجه به آرامش افراد و رهـایی از دلهـرههـا را در
3
دسته دوم این وظایف قرار داده است.
احساس امنیت که ارتباط مستقیم بـا ذهنیـت و درک مـردم از امنیـت دارد ،تحـت تـأثیر
عوامل مختلفی به ویژه رسانهها شکل میگیرد.بنابراین ،رسانهها به عنـوان منـابع واسـطهای
کسب اطالعات مردم قادرند احساس افراد از واقعیت و نگرش آنان را نسبت به محیط شـکل
دهند و به همین دلیل یکی از عوامل تأثیرگذار بر احساس امنیت محسوب میگردند .بـا ورود
وسایل ارتباط جمعی به عرصۀ اجتماع ،قدرت و لوازم آن از جمله شیوههای ایجـاد امنیـت در
جامعه دچار تحول شد و اطاعتپذیری جامعه تحت تأثیر شیوههای ناپیدا و غیر ملموس اقناع
و تبلیغ قرار گرفت و به قول دکتر علی شریعتی ،اگر در گذشته ،دستها روی سـرها بـود و از
زور استفاده میشد در حال حاضر ،دستها میان سرها رفته و به مغزها اثر گذاشته است .4این
گفته یادآور اظهار نظر میشل فوکو در مورد تغییر جهت  990درجهای کیفرها به عنـوان نمـاد
2
حاکمیت از بدن بزهکار به ذهن و روان وی است.
نوشتار حاضر به دنبال بررسی تأثیر رسانهها بر احساس امنیت یـا نـاامنی مـردم در پرتـو
برخی از متغیرهای کیفی است .به همین منظـور ،در بخـش نخسـت تئـوریهـای نـاظر بـه
اثرگذاری رسانه بر احساس ناامنی و خشونتگرایی بررسی میگردد که در سه قسمت نظریات
رسانهمحور ،نظریات مخاطبمحور و در نهایت برآیند بحث مورد مداقه قرار گرفته است و در
قسمت دوم تئوریهای مربوط با چهار متغیر آگاهی ،جنسیت ،شهر و سطح تحصـیالت مـورد
9

ابنالدین حمیدی« ،رهبری افکار عمومی»60 ،؛ خواجهنوری و کاوه« ،مطالعه رابطه بین مصرف رسانهای
و احساس امنیت اجتماعی».29 ،
Roger Clause

3
4
2

معتمد نژاد ،وسایل ارتباط جمعی.99 ،
به نقل از :مختاری« ،رسانه و جهتگیری افکار عمومی در تصمیمگیری عمومی».43 ،
صفاری ،کیفرشناسی 63 ،و .66

2

تأثیر رسانهها بر خشونتگرایی و احساس ناامنی

35

بررسی میدانی قرار میگیرند .بنابراین ،مقالـه دارای دو قسـمت نظـری و میـدانی اسـت کـه
مستلزم به کارگیری دو روش تحقیق است.
ابتدا با بررسی منابع در کتابخانه ،مبانی نظری بحث تبیین و تحلیل شده ،سپس بـا روش
پیمایشی کم و کیف آنها ارزیابی شدهاند .بررسی صحت یا عدم صـحت مقـدمات نظـری ،بـا
بهرهگیری از نتایج حاصله از یک پیمایش دنبال میشـود کـه در سـال9313و در سـه شـهر
مشهد ،تهران و قم صورت گرفته است .تعداد مخاطبان در مجموع 990نفر ( 60نفـر بـه ازای
هر شهر) بوده که از این میان ،به 10نفر در خصوص پرسشها آگاهی داده شده و  10نفر نیز
بدون آگاهی در پیمایش شرکت نمودهاند.
6
ابزار پژوهش ،پرسشنامه محقق ساخته است که بر اساس مقیاس لیکـرت سـاخته شـده
است .در حقیقت ،در بررسی های میدانی ،برای گردآوری داده های مورد نیاز ،اقدام به تهیـه و
تکمیل پرسشنامه در بین جامعه آماری مورد نظر با مصاحبه و مشاهده همراه شدکه مهمترین
بخش مطالعات میدانی است .پرسشنامه دارای  92سوال است که شـیوه نمـرهگـذاری آن بـر
اساس مقیاس رتبهای (به شدت موافقم؛ موافقم؛ مخالفم؛ به شـدت مخـالفم؛ نظـری نـدارم)،
است .اعتبار پرسشنامهها از طریق آزمون آلفای کرونباخ 0/91 ،4درصد به دست آمد .بر اساس
فرمول کوکران 9از میان جامعه آماری 990 ،نفر به عنوان نمونه به دسـت آمـد.پس از نهـایی
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مقیاس لیکرت یکی از رایجترین مقیاسهای اندازهگیری در تحقیقاتی است که بر اساس پرسشنامه انجام
میشود و توسط رنسیس لیکرت ( )9199-9103ابداع شده است .در این مقیاس یا طیف محقق با توجـه
به موضوع تحقیق خود ،تعدادی گویه را در اختیار شرکتکنندگان قرار میدهـد تـا براسـاس گویـههـا و
پاس های چندگانه ،میزان گرایش خود را مشخص کنند (سـلیمی« ،طراحـی و سـاخت مقیـاس مجمـوع
نمرات لیکرت با رویکرد پژوهشی در مدیریت».)49 -60 ،
ضریب آلفای کرونبـاخ توسـط کرونبـاخ ابـداع شـده و یکـی از متـداولتـرین روشهـای انـدازهگیـری
اعتمادپذیری و یا پایایی پرسشنامهها است .منظور از اعتبـار یـا پایـایی پرسشـنامه ایـن اسـت کـه اگـر
صفتهای مورد سنجش با همان وسیله و تحت شرایط مشابه و در زمانهای مختلف مجدداً اندازهگیری
شوند ،نتایج تقریباً یکسان حاصل شود .این آزمون برای ارزیابی قابلیت اعتماد یا پایایی پرسشنامهای کـه
بــه صــورت طیــف لیکــرت طراحــی شــده و جــوابهــای آن چنــد گزینــهای اســت ،بــه کــار مــیرود
«.»www.azinpajoohesh.ir
فرمول کوکران یکی از پر کاربردترین روشها برای محاسبه حجم نمونه آماری است که فرمول آن بدین
شر است :واقع در سایت «»http://isn.moe.gov.ir
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شدن پرسشنامه و انتخاب جامعه نمونه و جلب رضایت افراد نمونه ،توضیحاتی به افراد بـرای
اطمینان بیشتر و عدم سوگیری در پژوهش داده شد و پرسشنامهها بـدون نوشـتن نـام افـراد
تکمیل گردید و در نهایت ،دادهها و اطالعات حاصله ،جهت آزمون فرضیات ازطریق نرمافـزار
 SPSSاستخراج شد.
نمودارهای زیر براساس فراوانی متغیرهای توصیفی افراد پاسخگو رسـم شـده اسـت کـه
نشان میدهد فراوانی در کدام دستهها بیشتر است.
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هریک از نمودارهای شماره (3 ،6 ،9و )4تعـداد پاسـ دهنـدگان و نسـبت آنـان از حیـث
ویژگیهایی هم ون جنسیت ،سن ،تحصیالت و شهر را نشان میدهد .میانگین اکثر افـراد از
لحاظ سنی بین60تا 40سال است .از این میان بیشتر افراد را گروه مردان به خـود اختصـاص
دادهاند و زنان عدۀ کمتری را تشکیل میدهند .توزیع فراوانی نمودارها بر اساس شهرها نشان
میدهد که درصد پاسخگویان در شهرهای مورد پژوهش یعنی تهران ،مشهد و قـم بـه یـک
اندازه است .بر اساس نمودار ( )6توصیفی ،بیشتر افراد پاسـخگو دارای تحصـیالت در سـطح
لیسانس هستند .دادههای ناظر به این نمودارها به تناسب در قسمتهای بعدی نوشـتار مـورد
استفاده و استناد قرار خواهند گرفت.
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نتایج به بحث آمده نشان میدهد که متغیرهای کیفی بررسی شده در این پژوهش یعنی،
شهر ،میزان آگاهی ،جنسیت و سطح تحصیالت بر میزان تأثیر رسانه بر احساس ناامنی تـأثیر
دارد.

 -8مب می مظری تأثیر ت مه بر احس س م امدی
امروزه استفاده از رسانهها در سطحی وسیع غیر قابل انکار است و اگر گفته نشود که رسانهها
بر ما حکومت میکند اما به حقیقت میتوان اشاره کرد که به طور قدرتمندی بر زندگی امروز
بشر سایه افکنده است .رسانهها خواهناخواه ،مستقیم یا غیر مستقیم بـر زنـدگی انسـان تـأثیر
میگذارند .رسانههای ارتباطی اکنون قادرند میلیـونهـا انسـان را تحـت تـأثیر قـرار دهنـد.1
کارگزاران تبلیغ هرگاه الزم بدانند که افکار عمومی را به حمایت از نظریه معینی ترغیب کنند،
در بیشتر موارد با اعمال نفوذ در احساسات مردم به این کار مبادرت میورزند .90در حقیقت از
طریق تبلیغات تالش میشود تا حد امکان نیروی اندیشه و وجدان فرد را کمتر به کار اندازند
و بر عکس در او واکنشهای انعکاسی شرطی پدید آورند .99نظریات تأثیر رسانه بر مـردم بـه
دو دسته کلی قابل تقسیم هستند :نظریات رسانهمحور و نظریات مخاطبمحور ،که در ادامـه
بررسی میشوند.
 -8-8مظری ت ت مهمح

بر اساس نظرات رسانهمحور رسانهها هر کجا رشد یافته باشند دارای قدرت قابل مالحظـهای
برای شکل دادن به عقاید و باورها ،دگرگون کردن عادات زندگی و ترویج رفتارهایی کمابیش
مطابق میل کنترلکنندگان رسانهها هستند .96برخی نظریات همانند نظریـه گلولـه جـادویی،
برجستهسازی اخبار و گزینشگری خبر در این قسمت مورد بررسی قرار میگیرد.
 -8-8-8مظریه گل له ج نویی .نظریه گلوله جادویی اشاره دارد که رسانههای گروهی تأثیر
مستقیم ،فوری ،قدرتمند و به طور یکنواخـت بـر روی سـطح وسـیعی از مخاطبـان دارد کـه
میتوان با ارسال مستقیم پیام ،همانند شلیک کردن یک گلوله و یا تزریق یک آمپول در آنان
1
90
99
96

مک کوایل ،درآمدی بر نظریه ارتباطات جمعی.323-494 ،
رسول« ،مدیریت افکار عمومی در روابط عمومی».91-60 ،
دادگران« ،متقاعدسازی و شیوههای تأثیرگذاری بر افکار عمومی».914 ،
گانتلت« ،ده اشتباه درباره مدل تأثیر رسانهها».60 ،
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از طریق طراحی یک پیام مشخص ،آنان را وادار به عکسالعمل نموده و پاس دلخواه و مورد
انتظار را از آنان دریافت کرد .در این دیـدگاه رسـانه یـک منبـع قدرتمنـد و خطرنـاک تلقـی
میشود ،چرا که گیرنده یا مخاطب در مقابل هر گونه تأثیر پیام ناتوان است و هـی چـارهای
برای فرار وی از تحت تأثیر قرار گرفتن در مقابل پیام در این مدلها دیده نشده است.93
 -8-8-8مظریه برجساهت زی و گزیدشگهری ته مهای .در فرضـیه برجسـتهسـازی،
رسانههای خبری با ارائه و انتشار اخبـار و اطالعـات دلخـواه خـود ،اندیشـه مـردم پیرامـون
موضوعات معین را شکل میدهنـد .بـه تعبیـر روشـنتـر ،در فرضـیه برجسـتهسـازی توجـه
رسانههای جمعی به موضوعات معین ،موجب میشود تا اهمیت آن موضوعات از نظـر مـردم
افزایش یابد .بیشتر تبلیغات مؤثر به جای کذب و دروغ ،بر جهتدهی هدفمند اخبار و حوادث
وابستهاند ،به این معنا که با استفاده از تأکید و دیگر ابزارهای کمکی بیان منظـور ،مـیتـوان
بدون تکذیب حقیقت ،آن را به نفع خود شکل داده ،تـأثیر مـورد نظـر را بـر ذهـن مخاطـب
گذاشت .94رسانههای جمعی با پوشش زیاد خبری خود ،نحوه اولویتبندی مشکالت عمـومی
توسط مردم را تعیین مینمایند .رسانه جمعی اولویت خود را بر مردم تحمیل مینمایـد .یعنـی
اولویتهای توده مردم را شکل میدهند .رسانههای جمعی در برخی شرایط با پوشش خبـری
و محتوای خود ،جهتگیـری ذهنـی سیاسـتمداران ،مـدیران و رهبـران کشـور را نیـز تعیـین
مینمایند.92
 -8-8مظری ت مخ طبمح

اگر چه نظرات رسانهمحور تا حدودی در زمان خویش مورد توجه قرار گرفتنـد ،امـا بـه مـرور
زمان با ایجاد رسانههای متنوع و افزایش امکان انتخـاب و هم نـین افـزایش نسـبی سـواد
رسانهای ،نظراتی شکل گرفتند مبنی بر اینکه این مخاطب است که رسانه را بر مـیگزینـد و
تأثیرگذاری رسانه در گام اول نتیجه نحوه انتخـاب مخاطـب و در گـام بعـد در گـرو شـرایط
اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی مخاطب خواهد بود .برخـی از ایـن نظـرات در ذیـل بـه طـور
خالصه اشاره میشود:
93
94
92

بیات ،جامعه شناسی احساسی امنیت.39 ،
عینی« ،متقاعدسازی و افکار عمومی در رسانههای غرب».66 ،
الیاسی« ،مبانی نظری و عملی رسانه اثر بخش و کارآمد»10 ،؛ مقدسی و فرجیها« ،رویکرد عـوام گرایـی
کیفری به جرائم جنسی (مطالعه موردی)».994-991 ،
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 -8-8-8مظریه اتاف نه و ض مددی از ت مهه  .این نظریه به جای پیـام ،بـر مخاطـب
تأکید میکند و بر خالف نظر تأثیرات شدید رسانه ،مصرف کننـدۀ رسـانه را بـه جـای بیـان
رسانه ،به عنوان نقطۀ آغاز فرض میکند .این رویکرد مخاطبان را افرادی فعال میداند که از
مفهوم و محتوای رسانهها استفاده میکنند؛ نه افرادی که منفعل و تحت تأثیر رسانه هسـتند.
افزودنی است ،فعال انگاشته شدن مخاطب ،در درجه اول بستگی به این دارد که مخاطب تـا
چه حد آگاهانه و با انگیزه دست به انتخاب میزند .96مخاطب فعال ،هدفمندانه به سراغ رسانه
رفته و با هدف ،آن را به دقت مورد توجه قـرار داده و بعـد از اتمـام برنامـه از رسـانه فاصـله
میگیرد.94
 -8-8-8مظریه وابساگی مخ طب .در این نظریه فرض بر آن است که رسانههای گروهی
چنان برای جامعه سرنوشت سازند که مخاطب برای کارکردهـای اجتمـاعی معینـی بـه آنهـا
وابسته است .این نظریه از دیدگاه کارکردگرایانه جامعه نشأت میگیرد و بیان میدارد که برای
کسب اطالعات درباره محیط ،انتقال ارزشهـای فرهنگـی و حتـی سـرگرمی ،مخاطـب بـه
رسانهها وابسته است.99
 -3-8-8مظریه اتاحک م ی تأثیر محدون ت مه .طبق این نظریه پیامهای ارتباطی قادر
نیستند تغییرات بنیادی در عقاید و رفتار افراد به وجود آورند ،بلکه میتوانند به صورت محدود
آنها را استحکام بخشند و برای تأثیرگذاری باید زمینه قبلی وجود داشته باشد .در این نظریـه
مخاطب پویا در نظر گرفته میشود و در نهایت این نظریه به پارامترهای غیر ارتبـاطی نظیـر
سن ،شغل ،خانواده ،تحصیالت و  ...اهمیت زیادی در تأثیر یا عدم تـأثیر پیـامهـای ارتبـاطی
میدهد .به موجب ایـن نظریـه ،رسـانههـای گروهـی جـز از طریـق راهنمایـان فکـری بـر
افکارعمومی اثر ندارند .راهنمایان فکری به عنوان کاربران فعال رسانه ،معنای پیام را تفسـیر
کرده و میتوانند کسانی را که کمتر از رسانه استفاده میکنند ،قانع نمایند.91
 -0-8-8مظریه ک رت .ادعای نظریه این است که تلویزیون با متغیرهای دیگـر در تعامـل
قرار میگیرد؛ به شیوهای که تماشای تلویزیون بر بعضی از گروههای فرعی اثر قوی گذاشته و
96
94
99
91

مک کوایل ،پیشین.339-336 ،
پورکاظمی« ،مخاطب شناسی و تولید رادیو-تلویزیونی».31 ،
مهدیزاده ،مطالعه تطبیقی نظریه کاشت و دریافت در ارتباطات.91 ،
دیباچی« ،تأثیر آگهیهای تبلیغاتی تلویزیون و .636 ،»...
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بر بعضی دیگر تأثیری نخواهد داشت .کارآیی نظریه کاشت در حقوق کیفری ،در قالب آمـوزه
«سندرم جهان پست»صورت میگیرد .نظریهپردازان معتقدنـد بازتـاب خشـونت در تلویزیـون
باعث ایجاد سندرم جهان پست در مخاطبان میشود .به عبارت دیگر ،دنیا در نگـاه بیننـدگان
پر مصرف نا خوشایندتر و پلیدتر به نظر میرسد.
با لحاظ نظریه کاشت ،مخاطبی که زیاد از رسانهها استفاده کنـد ،تصـاویر ارائـه شـده در
رسانه را به عنوان تصاویر واقعی میپذیرد .با پذیرش این تصاویر به عنوان واقعیت ،درک فرد
از جرائم و احتمال بزهدیدگی دستخوش تغییر شده و احتمال دارد که این ترس بیشتر از میزان
واقعی آن باشد.60
 -3-8برآیدد بحث

با توجه به بررسی نظریات در باب مدلهای تأثیر رسانه ،معلوم میشود که رسانه بـه عنـوان
یکی از متهمان اصلی در ایجاد ترس از جرم مطر میشود .رسانه با برجسـتهسـازی جـرائم
خشونتبار ،ترسی غیر منطقی از جرم را سبب میشود .اطالعات مربوط به جرم همواره بخش
مهمی از محتوای تمامی رسانههای جمعی را به خود اختصاص داده است .در سالهای اخیـر
عالقه رسانههای گروهی به انتشار اخبار جنایی بسیار بیشـتر افـزایش یافتـه اسـت .69میـزان
بازنمایی پدیده مجرمانه در رسانههای گروهی نیست که چالش میآفریند ،بلکه کیفیـت ایـن
بازنمایی و نحوه چینش اخبار عدالت کیفری است که مسبب آثار سوئی چـون تـرس از جـرم
دانسته میشود .در حقیقت ،وجود شکاف میان ارائه رسانهای جـرم و واقعیـت بـرمال شـده از
سوی آمار رسمی ،مشکلآفرین است .66اغلب اوقات ،رسانهها متهم بـه بزرگنمـایی خطـرات
جرم و ارائه تصویری وحشتناک و بد از دنیا هستند که این امر یکی از عوامل تـرس از جـرم
است .63پژوهش صورت گرفته در شهر تهران ارتباط بین تماشا و یا خوانـدن اخبـار جنـایی و
احساس ناامنی را به وضو نشان میدهد .64این پژوهش نشان داده که بر اساس میزان توجه
60
69
66

سیدزاده ثانی« ،ترس از بزه دیدگی مکرر».331-361 ،
سیدزاده ثانی« ،بازتاب عدالت کیفری در رسانههای گروهی:ضوابط و آثار».369 ،
احمدی ،عربی و حکیمینیا« ،بررسی رابطۀ مصرف رسانهای و ترس از جرم (مورد مطالعه :شهر کـرج)»،
.3
Gerbner and Gross, Living With Television: The Violence Profile, 99-173.

64

دهرویه« ،تأثیر رسانهها بر احساس امنیت مطالعه موردی در شهر تهران با تأکید بر فعالیتهای پلیسـی»،
.46-44
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به برنامههای مربوط به فعالیت پلیس و اخبار امنیتی -انتظامی که از تلویزیون داخلی پخـش
میگردد ،به لحاظ احساس امنیت تفاوت معناداری وجود دارد و هرچه مقدار تماشای اینگونه
برنامهها بیشتر باشد ،احساس امنیت کمتر است .این درست با نظریه وابستگی منطبق اسـت؛
مطابق این نظریه هرچه وابستگی رسانهای در ارتباط با یک پیام ویژه بیشتر باشد ،این احتمال
که پیامها ،شناختها ،احساسات و رفتارهای مخاطب را تغییر دهد بیشتر است 62.گاه رسانهها
به جای تمرکز بر نوع ویژهای از جرائم ،بر بزهدیدگان خاصی نظیر افراد مسن یا زنان تمرکـز
کرده و از این طریق ترس از جرم را در آنها افزایش میدهند.66
عالوه بر این ادعا شده که تأکید بیش از حد رسانهها بر خطر جرم ،حمایت سیاسی بـرای
ارائه راهحلهای اقتدارگرایانه در مقابل بحران نظم و قانون که عمدت ًا ناشی از ارائـه نادرسـت
رسانهای است را فراهم میآورد .64زیرا ترس از جرم نقش مهمی در سوق دادن افکار عمومی
به سمت رویکردهای سرکوبگرایانه و افراطی نسبت به جرم دارد و رسانهها نیز غالباً در ایـن
راستا اثرگذارند .در واقع ترس از جرم تقاضـای افـراد بـرای کیفـر سـنگین مرتکبـان را بـاال
میبرد.آنها چنین میپندارند که مجازات سنگین میتواند عامـل مهمـی جهـت پیشـگیری و
حذف پدیدۀ جنایی باشد .69اصوالً برنامههای پیشـگیری از جـرم مـؤثر و کارآمـد ،علـیرغـم
کارایی ،بیسروصدا هستند .اینگونه برنامهها چون به ظاهر بر عناصر معمولی و غیر هیجانی
چون طراحی محیطی و مداخالت اجتماعی تمرکز میکنند ،برای رسانههـا جـذابیت چنـدانی
ندارند .رسانهها تالش میکنند راهکارهای عامهپسند و به ظاهر کارآمدتر ماننـد برخوردهـای
سرکوبگرانه و مجازاتهای شدیدتر را به عنوان راه حل کنترل و مدیریت بزهکـاری نشـان
دهند .بنابراین ترس از جرم و هراس رسانهای و در نتیجه آن افزایش ترس از جرم ،متغیـری
مهم در ترسیم سیاست کیفری جدید و سرکوبگر است .61عالوه بر این ،شیوع تـرس از جـرم
میتواند شتابزدگی در اتخاذ تصمیمات قضایی و در نتیجه نادیـده انگاشـتن اصـول دادرسـی
عادالنه را در پی داشته باشد ،چه اینکه با رخداد جنایتی خاص و به ویژه با رسانهای شدن آن،
افراد میپندارند کیفردهی تدبیری است حیاتی برای تأمین احساس امنیت و در نتیجه افزایش
62
66

همان.
پاکنهاد« ،احساس نا امنی و ترس از جرم».949 ،
Hall,Policing the Crisis:Mugging,the State and Law and Order,61.

69
61

نیکوکار و همتپور ،ترس از جرم.44-49 ،
پاک نهاد« ،پیشین»966 ،؛ فرجیها« ،بازتاب رسانهای جرم».24-29 ،
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کیفیت زندگی ،بیآنکه الزاماً توجه چندانی به حرکت در مسـیری شایسـته و رعایـت اصـول
دادرسی عادالنه داشته باشند .30جلوههایی از اینگونه تأثیر رسانهای در ایران را مـیتـوان در
پوشش خبری گستردۀ رانتخواریها و موارد سو استفاده از قدرت مشاهده کـرد ایـن اقـدام
رسانهها در طول سالهای اخیر سهم بسزایی در حساس کردن افکـار عمـومی و دولتمـردان
نسبت به ماهیت ،وسعت و دامنه فعالیتهای این افراد و آثار مخرب و ویرانگر آنها بر اجتماع
داشته است.39
بنابراین حجم زیادی از خشونت از طریق رسانههای گروهی منعکس میشود .نمایش این
میزان خشونت در رسانه ،همیشه این بیم را به دنبال داشته که مبادا مخاطبان این خشونت را
در صحنه عملی زندگی تقلید و یا تکرار نمایند .36رسانههای سرگرمکننـده موجـب گسـترش
خشونت در دنیا و ترویج این تصور میشوند که دنیـای واقعـی ،دنیـای خطرنـاکی اسـت .بـه
موجب نظریه کاشت ،افرادی که مقدار زیادی خشونت تلویزیونی تماشـا مـیکننـد ،از جهـان
واقعی بیشتر میترسند .به موجب این نظریه مخاطبان رسانه تصاویر رسـانهای را بـه عنـوان
واقعیت بیرونی میپذیرند و این تأثیر رابطهای مستقیم با میزانی دارد که مخاطب در معـرض
رسانه قرار میگیرد .هنگامی که درک بینندگان از جهان به جایی میرسد که با نمایشـی کـه
در تلویزیون دیده اند مطابقت داشته باشد ،آنها منفعلتر ،مضطربتر و بیمناکتر میشوند .آنها
که میزان زیادی تلویزیون تماشا میکنند ترس بیشتری از جرم داشته و میپندارنـد کـه نـرخ
جنایت در حال افزایش است و بـه اطرافیـان خـود اطمینـان ندارنـد .33البتـه ایـن مسـأله در
پژوهشها به اثبات رسیده که تماشای زیاد رفتارهای خشن در تلویزیـون منجـر بـه افـزایش
ترس میشود تا بروز رفتارهای پرخاشگرانه .پژوهشگران بر این باورند کـه تماشـای صـحنه
خشن یا خواندن گزارش رویدادهای خشن منجر به ترسیم یـک «جهـانبینـی بـیارزش» از
واقعیت در ذهن مخاطبان میشود .جهانبینیای که با ویژگیهایی چون بیاعتمادی ،بدبینی،
بدگمانی و درک باالترین حد معمول تهدید جامعه توسط جرم شناخته میشود.34
30

39
36
33
34

نیکوکار ،امراللهی بیوکی و برزگر« ،نقش ترس از جرم بر اجرای علنی مجازات مرگ با تأکیـد بـر نقـش
رسانهها (مطالعه موردی اعدام قاتل رو اهلل داداشی)».961-949 ،
همان.946 ،
مسکنی« ،بررسی تأثیر رسانهها در وقوع و پیشگیری از جرائم».60-69 ،
قنبری و رمضانخانی« ،نقش رسانهها در ترویج رفتارهای مخاطره آمیز».14 ،
نیکوکار ،امراللهی بیوکی و برزگر ،پیشین.992 ،

مجله پژوهشهای حقوق جزا و جرمشناسی )4931-2( 6

02

ترس ،ناامنی و خشونت ناشی از تبلیغات رسانهای منجـر بـه هـراس اخالقـی مـیشـود.
رسانهها با جنجالآفرینی و شایعهپراکنی به آشوبهای اخالقی دامن مـیزننـد و خواسـته یـا
ناخواسته هراس اخالقی را به وجود میآورند .برای ایجاد هراس اخالقی نیاز به عمـد نیسـت
بلکه کافی است که رسانهها با گزینشگری رسانهای اقدام به انتشار اخبار و دادههـا نماینـد و
همین امر میتواند نگرانی ،اضطراب و هراس را در دل مردم ایجاد نماید.32
گاه رسانهها در بازنمایی بحران به وجود آمده دروغ نمیگویند ،اما تمام حقیقت را نیز بیان
نمیکنند .گاه پرداختن به موضوع مورد بحث سبب میشود تا رسـانههـا بـه موضـوعاتی کـه
آسیب بیشتر یا یکسان به جامعه وارد میکنند توجهی نداشته باشند .همین مسأله دلیل خوبی
است که توجه بیش از حد جامعه به مواد مخدر در زمانهای مختلف ،نوعی هـراس اخالقـی
قلمداد شود .36هراس اخالقی به حساسیت باالی مردم به برخی مسائل اجتماعی که نوعاً بـه
عنوان تهدید علیه نظم اجتماعی مطر است ،گفته میشود .هراس اخالقی منجر به پاسـ و
واکنش شدید و نامتناسب مردم در قالب جرم انگاری و یا برخورد غیر رسمی به مـوارد نقـض
ارزشها و هنجارهای حاکم میشود .عدم تناسب میتواند به شکل بزرگ انگاشتن و اغراق در
تهدید و یا در قالب عدم توجه یکسان به دیگر مشکالت اجتماعی باشد .34این نگرانی ممکن
است توسط عوامل مختلفی ایجاد شده باشد ،ولی در جوامع مدرن این نگرانی اغلب از طریق
رسانههای گروهی منعکس میشود .39به طور کلی به نظر میرسد آن ه کیفرگرایـی را تعـین
میبخشد ،حساس ناامنی و ترس از بزهدیدگی باشد؛ این ترس و احساس ناامنی گاهی مرتبط
با سطو واقعی جرائم در سطح جامعه است و گاهی متناسب با سطو ناامنی در جامعه نبوده
بلکه بیشتر به واسطه تمرکز جهتدار رسانهها و سیاستمداران شکل میگیرد.31
در هراس اخالقی ،آدمهای قانونمند اقدام به مرزبندی با افرادی میکننـد کـه مجـرم یـا
غیرقانونمند خوانده میشوند و مالکهایی را برای تشخیص تعیین میکنند که هر کـس بـه

رستگار ،رسانهها و افکار عمومی.66 ،
34

39
31

;Cohen, Folk Devils and Moral Panics, 16

35

Goode, Drugs in American Society, 200.
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مقدسی و فرجیها« ،ویژگی های سیاست کیفری عوام گرا؛ مطالعـه تطبیقـی»946 ،؛ فرجیهـا و مقدسـی،
«رویکرد عوام گرایی کیفری به عدالت کیفری نوجوانان و جوانان مطالعه تطبیقی».2-6 ،
سیدزاده ثانی« ،ترس از بزه دیدگی مکرر».361 ،
محمودی جانکی و مرادی حسن آبـادی« ،افکـار عمـومی و کیفرگرایـی»919 ،؛ مـرادی حسـنآبـادی و
محمودی جانکی« ،بررسی تأثیر افکار عمومی بر ابقای مجازات اعدام در غرب».906-903 ،
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نوعی مطابق با این الگو باشد از سوی جامعه دشمن فرض میشود و جامعه خصومت خـود را
نسبت به وی ابراز خواهد کرد 40و به تبع پاس هایی را نشان خواهد داد که اغلب فاقد تناسب
منطقی با تهدید واقعی گروه مورد نظر است.با وجود ایـن ،هـراسهـای اخالقـی بـا تبلیغـات
رسانهای ایجاد شده و به محض فروکش کردن این تبلیغات از بین خواهند رفت.49
در قسمت بعدی با بررسی یافتههای میدانی پژوهش در سه شـهر تهـران ،مشـهد و قـم
نظریات فوق با لحاظ چهار متغیر آگاهی ،جنسیت ،شـهر و سـطح تحصـیالت مـورد ارزیـابی
بیشتری قرار میگیرند.

 -8ی فاهه ی میدامی تأثیر ت مه بر ترس از جرم
طر این پژوهش از نوع طر همبستگی است که از سه شهر تهران ،مشهد و قم بـه ترتیـب
به عنوان پایتخت کشور ،شهر دارای بافت جمعیتی متنوع و شهر دارای بافت مذهبی به عنوان
جامعه پژوهش ،صد و هشتاد نفر به عنوان نمونههای پژوهش با اسـتفاده از نمونـهگیـری در
دسترس انتخاب شدند .برای جمعآوری دادهها از پرسشنامه ساخته محققان استفاده شـد کـه
پانزده گویه دارد و از کامالً مخالفم تا کامالً موافقم براساس رتبهبندی لیکرت درجهبندی شده
است .پرسشنامه مورد نظر ،در مورد سه جرم تجاوز به عنف ،اختالس و شرکتهـای هرمـی،
طراحی و در بین دو گروه آگاه و ناآگـاه ،بـا جنسـیتهـای متفـاوت زن و مـرد و در سـطو
تحصیلی مختلف پخش شده است .بر همین اساس همانگونه که اشاره شد الزم است تـأثیر
چهار متغیر به ترتیب آگاهی ،جنسیت ،شهر و سطح تحصیالت بر میزان احساس ترس از جرم
و خشونتگرایی از طریق یافتههای میدانی پژوهش مورد واکاوی قرار بگیرد.
 -8-8آگ هی

در مورد آگاهی از مضرات جرمانگاری بیش از حد و شدت مجازاتهـا در هـر یـک از جـرائم
فوق ،سواالتی در پرسشنامه طر گردیده که بررسی پاس های مربوط ،نحوه تأثیر رسانهها را
مشخص خواهد کرد .پرسشهای مرتبط با تأثیر یا عدم تأثیر رسانهها در مورد جرم تجاوز بـه
عنف در سوال دو و سه پرسشنامه ،بدین صورت طر شده که آیا پذیرش جرم بودن تجاوز به
عنف را به سبب نقض ارزشهای اخالقی پذیرا شدهاند؟ یـا تحـت تـأثیر رسـانههـا و افکـار
Cohen, op. cit., 11-12.
Jenkins, Intimate Enemies, Moral Panics in Contemporary Britain, 201; Cowdery, Getting
Justice Wrong: Myths, The Media and Crime, 40.
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عمومی به عنوان یک جرم قبول کردهاند؟ آمار پذیرش یا عدم پذیرش فرضیههای مربوطه در
یک نگاه کلی به شر جدول شماره ( )9نشان داده شده و در هنگام ذکر نمودارهـا بـه بیـان
توصیفی آنها به تفصیل پرداخته میشود .بـرای بررسـی درسـتی فرضـیات از آزمـون خـیدو
استفاده شده و در هر مورد آماره خیدو و  p-valueمحاسبه میشود .مقادیر باالی ایـن آمـار
نشان میدهد که متغیر مورد نظر بر پاس افراد مؤثر نیست .هم نین اگـر  p-valueکمتـر از
 %2باشد ،فرض مؤثر بودن متغیر بر پاس افراد پذیرفته میشود.
متغیر آگاهی تأثیرگذار نیست H0:
متغیر آگاهی تأثیرگذار است H1:

جدول ( :)8نشانگر مقادیر مربوط به آماره خیدو و  p-valueمحاسبه شده توسط
برای فرضیات در رابطه با تأثیر رسانهها در پاس هاست.
آم ه خینو

p-value

پذیرش H0

90/29
4/442
6/494
2/190
1/969
6/694
6/636

%36
0/399
0/966
0/609
%29
0/941
0/996

پذیرش H0

6/401
3/339

0/609
0/204

مایجه
پذیرش H0
پذیرش H0
پذیرش H0
پذیرش H0
پذیرش H0
پذیرش H0

پذیرش H0

spss

ت ال

پذیرش تجاوز به عنف به سبب نقض ارزشهای اخالقی
پذیرش اختالس به سبب نقض ارزشهای اخالقی
پذیرششرکتهایهرمی به سبب نقض ارزشهای اخالقی
پذیرش جرم تجاوز به عنف تحت تأثیر رسانهها
پذیرش جرم اختالس تحت تأثیر رسانهها
پذیرش جرم شرکتهای هرمی تحت تأثیر رسانهها
پذیرش مجازات شدید جرم تجاوز به عنف به سبب قباحت
اخالقی آن
پذیرش مجازات اختالس تحت تأثیر رسانه
پذیرش مجازات شرکتهای هرمی تحت تأثیر رسانه

نمودارهای زیر بر اساس فراوانی پاس به سوالها ،برای دو گروه آگاه و ناآگاه رسم شـده
است .در نمودار شماره ( )9درصد موافقان و مخالفان در باب قسمت نخست سوال به نمـایش
گذاشته شده که در آن مشاهده میشود حدود  42درصد از افراد ناآگاه با جرم بودن تجاوز بـه
عنف به سبب نقض ارزشهای اخالقی کامالً موافق و  92درصد موافق هسـتند و حـدود 40
درصد از پاس دهندگان علیرغم آگاهی از مضرات جرمانگاریهای زیاد و اینکـه در بسـیاری
موارد مجرمان جنسی ،در واقع بیماران روانی هستند که بیش از تدابیر دستگاه عدالت کیفری
نیازمند برخورد درمانی هستند ،هم نان معتقدند که جرمانگاری تجاوز به عنف به جهت نقض
ارزشهای اخالقی ،صحیح است .با وجود این ،نباید از نظر دور داشت که حـدود  2درصـد از
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افراد آگاه به جهت اطالعات جدیدی که در حین تکمیل پرسشنامهها در باب این جرم به آنها
داده شد ،با جرمانگاری تجاوز به عنف به سبب نقض ارزشهای اخالقی کامالً مخالفنـد .هـر
چند این تعداد بسیار اندک میباشد اما همین تعداد اندک میتواند بیانگر واقعیتی جالب باشـد.
این حقیقت همان فرضیه مطروحه در ابتدای مقاله است که افراد تحت تأثیر گفتهها و بیانات
دیگران قرار میگیرند و چون تا به این زمان همواره از جرم تجاوز به عنف به عنوان بـدترین
اعمال یاد میشده لذا در ذهن مردم جای گرفته که این عمل بسیار قبـیح و از نظـر اخالقـی
شنیع است؛ اما چه بسا طر نظر مخالف بتواند مردم را به فکر وا دارد ،همانگونه که در حین
تکمیل پرسشنامهها چنین واقعیتی کامالً مشهود بود .اگر همانند تبلیغ طـوالنی مـدت بـرای
قبیح بودن اخالقی تجاوز به عنف ،این سخن نیز طر شود که متجاوز جنسـی بیمـار روانـی
است و نیاز به درمان دارد ،احتماالً اکثر قریب به اتفاق آن را پذیرفته و خواهان جرمزدایـی از
این عمل و اتخاذ اقدامات مناسبتر از سوی دولت برای این قبیل افراد میگردند.

م نا ()8

نمودارهای زیر نیز پاس به سوال مشابه آن ه در مورد تجاوز به عنـف مطـر و توضـیح
داده شد را در مورد جرمانگاری اختالس و شرکتهای هرمی نشان میدهد.
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م نا ()8
م نا ()3

در نمودار شماره ( 6در مورد اختالس) مشاهده میشود کمیتی بیش از  22درصد از افـراد
آگاه با جرمانگاری اختالس به سبب قبیح بودن ذاتی آن کامالً موافق هستند .در ایـن میـزان
موافقت بیشتر افراد آگاه نسبت به ناآگاه ،باز هم رد پای تأثیر افکار عمومی و تبلیغات (اگر چه
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ذاتاً این افراد اختالس را امری قبیح دانسته و نه تحت تأثیر افکار عموم و تبلیغات رسانههـا)،
مشهود است .زیرا در هنگام مطلع کردن گروه آگاه از میان پرسششوندگان همـواره بـه آثـار
مالی سو اختالس و هزینههای هنگفتی که عمالً به واسطه یـک اخـتالس بـر دوش ملـت
گذاشته میشود ،تأکید میشد .این مسأله خصوصاً از آنجایی تشدید میشـد کـه بـه واسـطه
اختالسهای اخیر (منظور اختالسهای سالهای  9316و  13میباشـد) و تبلیغـات گسـترده
آنها در رسانهها و تأکید مدام بر رسیدگی سریع و مجازات شدید این افراد ،دیدگاه مردم نسبت
به این قبیل جرائم یقه سفیدها بازتر شده و در نظر آنها منفورتر جلوه کرده است .این مسـأله
یعنی تأثیر اخبار رسانهها در مورد جرم اختالس در هنگام بحث با پرسش شوندگان محترم به
خوبی مشهود بود.در حالی که قبل از انتشار اخبار اختالسهای اخیر مـردم آن را زیـاد منفـور
نمیدانستند و حتی در بسیاری موارد افراد از مفهوم اختالس هـم اطالعـی نداشـتند.بنابراین
نتیجه گرفته میشود که تبلیغات و انتشار اخبار مربوط به جرم مزبور بر دید مردم اثر گذاشته و
میزان موافقان قبیح بودن ذاتی آن شدیداً باال رفته ،بـه گونـهای کـه حتـی بـر روی درصـد
موافقت افراد ناآگاه هم به طور نا خواسته اثر گذاشته است.
در مورد جرمانگاری اعمال شرکتهای هرمی به سبب قبح ذاتی ،همانگونه که در نمودار
شماره ( )3مشاهده میشود ،با توجه به تفاوت زیاد درصد موافقان افراد آگاه و ناآگاه به خـوبی
تأثیر بیانات و سخنان افراد بر روی افکار دیگران قابل مشـاهده اسـت .حـدود  %36از افـراد
ناآگاه با قبیح بودن ذاتی شرکتهای هرمی موافق هستند .در حالی که با دادن اطالعـات بـه
گروه آگاه در مورد شرکتهای هرمی و اینکه این شرکتها از لحاظ ماهیت کاری بسیار شبیه
برخی اعمال مجاز و سودآور نهادهای دولتی در سابق بودهاند ،در تعداد موافقـان قبـیح بـودن
ذاتی شرکتهای هرمی حدود  %4کاهش مشاهده شد و درصد موافقان به حدود  %62رسـید.
فرضیه ناظر به تأثیر عقاید و افکار افراد بر روی دیگران با نگاهی بـه تفـاوت فـاحش میـزان
افراد کامالً مخالف در دو گروه آگاه و ناآگاه بیشتر تقویت میشود.از آنجا که میـزان مخالفـان
در مورد گروه ناآگاه حدود  %3است اما این میزان با دادن اطالع به گروه آگاه به حـدود %93
رسیده است .خود این تفاوت فاحش بیانگر آن است که افراد تـا قبـل از اطـالع دادن صـرفاً
تحت تأثیر شنیدههای سابق خود ،حال از رسانهها ،سیاسـتمداران و غیـره هسـتند و بـا دادن
آگاهی و اطالعات جدید ـ هر چند صحیح نبوده و کذب باشد ـ دیدگاه آنان تا حـدود زیـادی
تغییر میکند .پاس به سوال بعدی در مورد تأثیر رسانه بر قضاوت مردم در مورد جرمانگـاری
اعمال ذکر شده به شر نمودارهای ( 2 ،4و  )6نشان داده شده است.
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م نا ()0
م نا ()9
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م نا ()1

همانگونه که در نمودار شماره ( )4در مورد تأثیر رسانه بر جرمانگـاری تجـاوز بـه عنـف
مشاهده میشود عدۀ کثیری از افراد آگاه (حدود  )%36و حتی ناآگاه (حدود  )%69کامالً بر این
باورند که رسانهها و افکار دیگران که در طول تاری همواره برای آنها مطر شده به شدت در
اعماق افکار رسوخ کرده و بر تصمیمگیری آنها اثر گذاشته است .مطابق نمودار مشاهده شـده
میزان افراد موافق تأثیر رسانه ها (حدود  %62از افراد آگاه و حـدود %60از افـراد ناآگـاه) نیـز،
درصد بسیاری را به خود اختصاص داده است .در مقابل میزان مخالفان تأثیر رسانههـا بسـیار
اندک بوده و جالب اینجاست که در باب همین میزان اندک ،نمـودار مـذکور همـواره درصـد
مخالفان تأثیر رسانهها در مورد افراد ناآگاه را نسبت به اشخاص آگاه افزون نشان میدهد .بـه
گونه ای که از گروه ناآگاه حدود  %94مخالف و  %91کامالً مخالف بودهانـد در حـالی کـه در
گروه آگاه این میزان بسیار اندک شده و به چیزی حـدود  %96مخـالف و  %9کـامالً مخـالف
رسیده است .این قضایا خود دال بر تأثیر رسانهها بر افکار و مطالبات مـردم و اثبـات فرضـیه
تأثیرگذاری رسانهها در افزایش ترس از جرم و روحیه خشونتگرایی مردم میباشد .خصوصـاً
بر تأیید این مطلب از این لحاظ تأکید میشود که در هنگام اطالعرسانی بر گروه آگاه همواره
به بحث تأثیر رسانه در خصوص موارد مختلف اشاره میشد و بعد از این آگاهی و به فکر فرو
بردن افراد ،تفاوت فاحش در میزان مخالفت با گروههای ناآگاه مشاهده گردید.
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نمود تأثیر رسانهها در جرمانگاری اختالس ،خصوصاً با لحاظ اختالسهای اخیر و تبلیغات
و اخبار گسترده در حول آنها ،با نگاهی گذرا به نمودار شماره ( )2به نحـو مشـهودتری قابـل
درک و استنباط است .همانگونه که در نمودار فوقالذکر مشاهده میشود بـه میـزان حـدوداً
 %23و  %62از گروه آگاه به ترتیب کامالً موافـق و یـا صـرفاً موافـق بـا تـأثیر رسـانههـا در
جرمانگاری جرم اختالس هستند؛ یعنی بر این عقیدهاند که اگر پذیرای جرمی به نام اختالس
شدهاند بیشتر تحت تأثیر تبلیغات منفی رسانهها در خصوص این جرم بوده و چنان ه رسانهها
از تبلیغات خود در خصوص این عمل دست بر دارند یا با شدت کمتری به آن بپردازند (همانند
بیتوجهی نسبت به جرم اختالس ،قبل از اختالسهای کالن اخیر) دید جامعه به طور کلی از
حالت منفور نسبت به این جرم تغییر کرده و چه بسا حتی به سـبب سـاده بـودن ایـن چنـین
عملی ،جرمانگاری آن را هم صحیح ندانند ،چنان ه در هنگام تهیـه پرسشـنامههـا ،برخـی از
پاس دهندگان محترم که بیخبر از اخـتالسهـای کـالن و اخبـار حـول آن بودنـد ادعـای
جرمزدایی از این عمل را داشتند .مطابق نمودار مذکور ،میزان افراد موافق با تـأثیر رسـانه در
پذیرش جرمانگاری اختالس در گروه اشخاص ناآگاه نیز بسیار زیاد است .به گونهای که حدود
 %31و  %62از افراد ناآگاه به ترتیب کامالً موافق و موافق با تأثیر رسانهها هستند .در مقابـل
میزان مخالفتها با تأثیر رسانه در مورد جرم اختالس نسبت بـه مخالفـتهـا در مـورد جـرم
تجاوز به عنف بسیار نا چیز است .حدود  %6از افراد ناآگاه مخالفت خود را با تـأثیر رسـانههـا
ابراز داشتند و در همین راستا حدود  %9از گروه آگاه نیـز ابـراز مخالفـت بـا تـأثیر رسـانه در
جرمانگاری اختالس نمودند.
نمودار شماره ( )6تأثیر رسانهها در باب جرمانگاری اعمال شرکتهای هرمـی بـه عنـوان
یکی از جدیدترین جرائم را نشان میدهد .بر اساس این نمـودار ،حـدود  %99و %40از گـروه
آگاه به ترتیب کامالً موافق و موافق با تأثیر رسانهها بر روی جرمانگاری این عمل هستند .در
مورد گروه ناآگاه نیز این میزان قابـل توجـه بـوده و بـه حـدود ( %96کـامالً موافـق) و %32
(موافق) رسیده است .مخالفان با تأثیر رسانهها در مورد این جرم نسبت به جرم اختالس کمی
بیشتر است .چنان ه حدود %60از گروه ناآگاه و  %99از گروه آگاه مخالف و حدود  %2و  %9به
ترتیب از گروههای ناآگاه و آگاه کامالً مخالف با تأثیر رسانهها هستند .همانگونه که مشاهده
میشود میزان مخالفان تأثیر رسانه در جرم شرکتهای هرمی افـزون بـر مخالفـان در جـرم
اختالس است .شاید بتوان علت را بر گزارشهای موکد و فراوان اخیر رسانهها در بـاب جـرم
اختالس دانست که به شدت در زمان تکمیل پرسشنامهها توسط پاسـ دهنـدگان محتـرم بـا
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توجه به جدید بودن آن ،بیش از موارد دیگر هم ون شرکتهای هرمی در ذهن مردم رسوخ
و نفوذ کرده بود .هر چند در مورد شرکتهای هرمی نیز تا دو سال پیش ،از سـوی رسـانههـا
بسیار تأکید میشد امـا بـا طـر و فراگیـر شـدن مسـأله اخـتالس و بـه فراموشـی سـپردن
شرکتهای هرمی توسط رسانهها ،مردم نیز این موضوع را به وادی فراموشی سپردهاند و اگر
مخالفان تأثیر رسانه در باب شرکتهای هرمی نسبت به اختالس زیاد اسـت چـون در حـال
حاضر واقعاً از سوی رسانهها تأکیدی در باب این جرم همانند سابق و بر خالف اختالس انجام
نمیشود .اما در همان زمانی که تبلیغـات گسـترده بـر علیـه شـرکتهـای هرمـی از سـوی
رسانههای مختلف صورت میگرفت ،رسانهها تأثیر خود را برای بـیش از حـد منفـور نمـودن
اعمال شرکتهای هرمی به جای گذاشتند و باعث مطالبه و خواست مردم جهـت محاکمـه و
رسیدگی سریع و برخوردهای خشن با بزهکاران اینگونه جـرائم شـد .در حـالی کـه قبـل از
تبلیغات گسترده از سوی رسانهها علیه اعمال شرکتهای هرمی ،بسـیاری از مـردم بـه ایـن
شرکتها میپیوسته و آن را نوعی بختآزمایی میدانستند ،مانند هر کار دیگری که انسانها
از روی بخت و اقبال و برای امتحان نمودن شانس خود انجام میدهند.
بعد از پاس به سوال تأثیر رسانه در جرم انگاری ،الزم است به سوالی مرتبط با این قضیه
اما این بار از حیث مجازات نیز پاس داده شود .سوال این است که آیا رسانهها و تبلیغات آنان
در افزایش روحیه خشونتگرایی و تمایل افراد به مجازاتهای سنگین یا برعکس خفیف مؤثر
واقع میشود؟ در مورد جرم تجاوز به عنف همـان گونـه کـه در نمـودار شـماره ( )4مشـاهده
میشود به سبب ترس بیش از حدی که این جرم در میان مردم ایجاد مینمایـد ،اکثـر افـراد
خصوصاً زنان ،که کامالً طبیعی نیز هست ،موافق با مجازات شدید آن یعنی اعـدام هسـتند و
جالب این است که حتی برخی افراد در هنگام تکمیل پرسشنامه مطـر مـینمودنـد کـه آیـا
مجازات شدیدتر از اعدام وجود دارد که برای این گونه افراد بتوان اعمال نمود؟!
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م نا ()3

نمودار فوق هم نان نشان میدهد بسیاری از افراد گروه آگاه یا ناآگاه معتقـد بـه تناسـب
مجازات تجاوز به عنف براساس قباحت ذاتی آن هستند و پذیرش چنین مجازاتی را نـه تنهـا
تحت تأثیر تبلیغات و افکار دیگران بلکه به طور واقعی و حتمـی بـرای چنـین جرمـی الزم و
ضروری میدانند .چنان ه حدود  %34و  %66از افراد ناآگاه کامالً موافق و موافق بـا مجـازات
شدید برای جرم تجاوز به عنف به سبب قبیح بـودن آن هسـتند .حتـی در میـان گـروه آگـاه
علیرغم توضیحات بسیار در مورد بیفایده بودن مجازات اعدام در کاهش اینگونه جـرائم در
هنگام تکمیل پرسشنامهها توسط پرسشگران ،هم نان تأکید بـر مجـازت شـدید ایـن افـراد
میشد و همانگونه که مشاهده میشود حتی میزان موافقت گروه آگاه نسبت به ناآگاه بیشـتر
است ،به گونه ای که در مقابل  %34کامالً موافق از گروه ناآگاه ،حدود  %41از اشخاص آگـاه
هم نان تأکید بر مناسب بودن مجازات اعدام برای تجاوز به عنف بـه علـت قـبح ذاتـی آن
داشتند .شاید علت این پافشاری و تأکید را بتوان در این امر دانست که جرم تجاوز بـه عنـف
نسبت به جرائم دیگر یعنی اختالس و شرکتهای هرمی که در این نوشتار بدانهـا پرداختـه
شده ،دارای سابقه بسیار قدیمی بوده و از گذشته در میان اقشار مختلف بشـر وجـود داشـته و
عالوه بر این تجاوز به عنف به سبب اینکه همواره از گذشته در مورد آن تبلیغ میشده و مدام
بر اتخاذ راهکارهای مناسب برای پیشگیری از وقوع چنین عملی تأکید مـیشـده و خصوصـاً
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اینکه این جرم علیه یکی از اساسیترین ارزشهای انسانی است و بزهدیدگان آن مورد طـرد
جامعه قرار میگیرند و از نظر روحی بسیار لطمه میبینند به همین جهـت تأکیـد زیـادی بـر
مجازاتهای حذفکننده از جمله اعدام در مورد اینگونه بزهکاران میشود .چنانکه در هنگام
تکمیل پرسشنامهها برخی از افراد اشاره مینمودند که میتـوان بـه روش دیگـری آنهـا را از
جامعه طرد کرد و از شر اعمال آنها در امان بود؟ برای مثال اقدامی مانند فرسـتادن بـه یـک
مکان که به طور دائم در آنجا باشند و به جامعه باز نگردند .بنابراین تأکید زیـاد بـر مجـازات
اعدام برای بزهکاران متجاوز به عنف به علت ترس بیش از حد از آنان است .بـا نگـاهی بـه
نمودارهای ( 9و  )1در مورد جرائم اختالس و شرکتهای هرمـی تـأثیر رسـانههـا در روحیـه
خشونتگرایی و مطالبه مجازاتهای سنگین بیشتر قابل مشاهده است.

م نا ()2
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همانطور که در این نمودارها در ارتباط با اختالس و شرکتهای هرمی مشاهده میشود
میزان زیادی از اشخاص در گروههای آگاه و ناآگاه موافق با تأثیر رسانهها در تأییـد مجـازات
برای بزهکاران اینگونه جرائم بودهاند .زیرا رسانهها با تأکید بسیار بر روی این جرائم و ایجاد
ترس و وحشت فراوان در مورد آنها باعث شده تا مردم را کامالًًَ نسبت به این جرائم بد بین و
آنها را متمایل به اعمال سختگیری و مجازاتهای شدید بر روی این بزهکاران نمایند .بعد از
اینکه پرسشگران به گروه آگاه اطالعات بسیار در مورد شرکتهای هرمی ،واقعیت وجودی و
شباهت آن با برخی اعمال مجاز سودآور دولتی در گذشته دادند بسیاری افراد از دیدگاه منفور
خود و هم نین سختگیری نسبت به چنین اعمالی باز گشتند .البته نباید از نظر دور داشت که
در همان ابتدا نیز با بیان مجازات قانونی برای عامالن شرکتهای هرمـی ،بسـیاری از افـراد
این نوع سختگیری و خشونت را الزم ندانسته و متقاضی مجازات سبکتـر نسـبت بـه آنـان
بودند .هم نین در مورد اختالس با توجه به انتشار اخبار از اختالسهای کالن اخیر اشخاص
پاس دهنده کامالً با اعمال مجازاتهای شدید بر روی اینگونه بزهکاران موافق و حتی برخی
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تحت تأثیر اخبار و تبلیغات گسترده علیه آنان معتقد به اعمال مجـازاتهـای شـدیدتر بودنـد.
پرسشگران نیز که مدام بر آثار سو اختالس و تحمیل هزینههای هنگفت بر ملت توسط افراد
مختلس در بین گروه آگاه تأکید میکردند بر روحیه انتقام جویی و خشونتگرایی مردم نسبت
به اشخاص مختلس تأثیر میگذاشتند .به سـبب همـین تبلیغـات اخیـر در مـورد اخـتالس و
آگاهیهای پرسشگران به گروه آگاه بود که افکار مردم بیش از حد تحت تأثیر قرار گرفـت و
خود افراد در هنگام تکمیل پرسشنامهها بر تـأثیر رسـانههـا و تبلیغـات دیگـران بـر افکـار و
تصمیمگیریهای خویش اذعان نمودند .با نگاهی به نمودارهای فوق مشاهده میشـود جمـع
میزان افراد موافق و کامالً موافق تأثیر رسانه بر روحیـه خشـونتگرایـی و تمایـل مـردم بـه
مجازات های سنگین در مورد اختالس حدود  %43برای گروه آگاه و  %30برای گـروه ناآگـاه
بوده ،اما در مورد شرکتهای هرمی حدود  %34برای گروه آگـاه و  %36بـرای گـروه ناآگـاه
است.
در قسمت بعدی تأثیر یکی دیگر از متغیرهای مؤثر یعنی جنسیت بـر روی نـوع و نحـوه
پاس دهی افراد بررسی میشود.
 -8-8ماغیر جدسیت

با توجه به اینکه پرسشنامه محقق ساخته در بین دو گروه جنسیتی زن و مرد پخش شـد لـذا
یکی از متغیرهایی که از حیث ثأثیر رسانه مورد بررسی قرار گرفت متغیـر نـاظر بـه جنسـیت
است .در اینجا نیز همانند قسمت نخست ابتدائاً به جدول صرفاً کمی در ایـن زمینـه اشـاره و
سپس با نمایش نمودارهای مربوطه ،تحلیل و تبیینی دقیق از این متغیر ارائه خواهد شد.
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متغیر جنسیت تأثیرگذار نیست H0:
متغیر جنسیت تأثیرگذار است H1:

جدول زیر مقادیر مربوط به آماره خیدو و p-valueمحاسـبه شـده توسـط  SPSSبـرای سـواالت ،در
رابطه با تأثیر جنسیت افراد در پاس آنها را نشان میدهد.
جدول ( :)8آماره خیدو و p-valueدر رابطه با تأثیر جنسیت
مایجه

pآم ه
value
خینو

ت ال

پذیرش  2/272 9/798 H0تأثیر جنسیت در موافقت با قباحت اخالقی تجاوز به عنف
 %28 42/312تأثیر جنسیت در موافقت با تأثیر رسانه در جرمانگاری تجاوز به عنف
رد H0
پذیرش  2/923 1/791 H0تأثیر جنسیت در موافقت با نوع مجازات تجاوز به عنف به سـبب قباحـت
اخالقی آن
پذیرش  2/32 9/931 H0تأثیر جنسیت در موافقت با قباحت اخالقی اختالس
پذیرش H0
پذیرش H0
پذیرش H0
پذیرش H0
پذیرش H0

2/942
7/312
2/392
3/132
4/762

 2/683تأثیر جنسیت در موافقت با تأثیر رسانه در جرمانگاری اختالس
 %81تأثیر جنسیت در موافقت با تأثیر رسانه درنوع مجازات اختالس
 %693تأثیر جنسیت در موافقت با قباحت اخالقی شرکتهای هرمی
 2/212تأثیر جنسیت در موافقت با تأثیر رسانه در جرمانگاری شرکتهای هرمی
 2/862تأثیر جنسیت در موافقت با تأثیر رسانه درنوع مجازات شرکتهای هرمی

بر اساس نتایج موجود در جدول ( )6تنها در مورد سوال دوم ،جنسیت افراد بر پاسـ آنهـا
تأثیرگذار بوده است .نمودارهای زیر بر اساس فراوانی پاس به سوالها ،بـرای دو گـروه زن و
مرد رسم شده است .این نمودارها نشان میدهند تنها در مورد سوال دوم پاس هـای زنهـا و
مردها متفاوت است و در مورد سایر سوالها هر دو گروه تقریباً مثل هم پاس دادهاند .جهـت
مقایسه بهتر در باب هر سه جرم ،نمودارهای مربوط به سواالت مشابه در کنار یکدیگر ترسیم
و سپس به صورت مقایسهای به توضیح و تبیین آنها پرداخته میشود .هم نین از آنجا که در
این نوشتار هدف اصلی برآورد میزان تأثیرگذاری رسانهها و تبلیغات دیگـران بـر روی افکـار
افراد و ایجاد ترس فراوان از جرم و افزایش روحیه خشونتگرایی اسـت ،جهـت جلـوگیری از
اطاله کالم و دستیابی سریع به نتایج مربوطه ،به ذکر جـدول و ارقـام کمـی نـاظر بـه تـأثیر
جنسیت در باب موافقت یا عدم موافقت با قباحت اخالقی هر سه جرم بسنده نمـوده و صـرفاً
به بیان کیفی دو مورد دیگر که ارتباط مستقیم با بحث مذکور یعنی تأثیر رسانه دارند ،پرداخته
میشود.
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م نا ()88

همانگونه که مشاهده میشود در مورد هر سه جـرم میـزان مردانـی کـه پـذیرای تـأثیر
رسانهها هستند افزون بر میزان زنان است .در مورد تجاوز به عنف با توجه به نمودار ( )90بـا
جمع مردان موافق و کامالً موافق حدود  %62و میزان زنان موافق حدود  %36است .در مـورد
اختالس میزان تفاوت زن و مرد در پذیرش تأثیر رسانهها کمتر از تجاوز بـه عنـف اسـت بـه
گونهای که حدود  %44از مردان و  %62از زنان موافق با تأثیر رسانهها هستند (نمـودار (.))99
در باب شرکت های هرمی نیز با لحاظ نمودار ( )96میزان موافقان مرد به حدود  %24و زنـان
موافق به حدود  %41رسیده است که همانند اختالس تفاوت زن و مرد نسبت بـه تجـاوز بـه
عنف کمتر است .علت اینکه در جرم اختالس و شرکتهای هرمی نسبت به تجاوز به عنـف،
اختالف بین زن و مرد کمتر است به سبب سابقه بیشتر و طوالنیتر تجاوز به عنف است کـه
کامالً در ذهن زنان به عنوان یکی از بدترین جرائم رخنه کرده و به گونهای شـده کـه زنـان
نمیتوانند صریحاً پذیرای تأثیر رسانه باشند و لذا آن را به لحاظ اخالقی کامالً قبیح دانسته و
مجرمان آن را مستحق دریافت شدیدترین مجازاتها میداننـد و اتخـاذ اقـدامات درمـانی در
مورد آنان را پذیرا نیستند مگر اینکه مدت طوالنی صرف تبلیغات در خصوص مشکل روحی و
روانی داشتن مجرمان جنسی شود تا این گروه بتوانند به مرور زمان پذیرای این واقعیت شوند.
تأیید مطلب مذکور از آنجاست که تعداد بسیار کمی از زنان موافقت خود را با تأثیر رسانهها در
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جرمانگاری تجاوز به عنف بیان نموده و در مقابل اکثر مردان معتقد به چنین تأثیری هسـتند.
علت آن است که قربانیان این جرم اکثراً زنان بوده که از لحاظ آثار اجتماعی و خصوصاً طـرد
در جامعه برای آنها بسیار سنگین تمام میشود ،لذا به لحاظ اخالقی کامالً قبیح میداننـد .در
حالی که اگر واقعاً به لحاظ اخالقی قباحت باالیی داشت نباید بین زن و مرد آن نـان تفـاوت
فاحشی حاصل میشد و مردان هم به عنوان بخشی از جامعه اکثراً باید آن را به لحاظ اخالقی
قبیح دانسته و کمتر موافق تأثیر رسانهها میبودند .بنابراین خود این مسـأله دال بـر پـذیرش
جرمانگاری تجاوز به عنف و مجازات شدید آن به سبب ترس حاصل از تبلیغـات رسـانهای و
افکار دیگران در طول تاری نسبت به قربانیان این جرم است و نـه اینکـه صـرفاً بـه لحـاظ
قباحت اخالقی این عمل باشد.
صرفنظر از مسائل فوق ،طبق نمودارها مشاهده میشود که مردان نسبت به زنان بیشـتر
پذیرای تأثیر رسانهها هستند ،البته نباید از نظر دور داشت که مطابق نمودار شماره ( )9مربوط
به متغیرهای توصیفی ،تعداد مردان در میان پرسشگران نسبت به زنان بیشتر اسـت و همـین
تعداد بیشتر میتواند مؤثر در فزونی بخشیدن میزان موافقان مرد نسبت به زن در مورد تـأثیر
رسانهها باشد و لذا نتیجه فوق یعنی پذیرش تأثیرگذاری بیشتر رسانهها در مردان نسـبت بـه
زنان نمیتواند صد در صد صحیح و غیرقابل خدشه باشد .در ادامه باید به بررسی نمودارهـای
ناظر به تأثیر جنسیت بر روی نحوه پاس دهی در مورد تأثیر رسانهها بر روحیه خشونتگرایـی
و تمایل افراد به مجازات های سنگین اشاره نمود .از آنجا کـه سـوال مربـوط بـه تمایـل بـه
مجازات شدید برای متجاوز به عنف مستقیماً مربوط به تأثیر رسـانه نبـوده و از سـوی دیگـر
هدف این نوشتار پرداختن به تأثیر رسانه است لذا از صحبت در خصوص مجازات شدید برای
تجاوز به عنف خودداری کرده و صرفاً به بحث در خصوص شرکتهـای هرمـی و اخـتالس
پرداخته میشود.
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همانطور که در نمودار شماره ( )93مشاهده میشود تعدادی از مـردان معتقـد بـه تـأثیر
رسانه در پذیرش نوع و نحوه مجازاتها نسبت به بزهکاران جرم اختالس هستند .به گونهای
که جمع افراد موافق و کامالً موافق در میان مردان حدوداً  %44است اما در مورد زنان حـدود
 %39است .اما نباید از نظر دور داشت که مخالفان آنها نیز بسیار زیاد هستند و مخالفان مـرد
 %49و زنان  %61است .شاید علت مخالفت زیاد مردان نسبت به زنان در مورد تأثیر رسانه بر
میزان و نحوه مجازات را بتوان در نکتهای تفصیل نمود که در طی تکمیل پرسشـنامههـا بـر
پرسشگران معلوم گردید .مسأله این است که مردان بیشتر اخبار مربوط به اختالسهای اخیر
را نسبت به زنان پیگیری مینمودند و با توجه به تبلیغات گسترده علیه آنان و خصوصاً اینکـه
بعد از شنیدن اخبار مردان در گروههایی که تشکیل میدادند خود نیز به بحث درباره آثار سو
اختالس میپرداختند و شدیداً بر این نکته تأکید مینمودنـد کـه اکثـر گرانـیهـای حاضـر و
تحمیل هزینههای سنگین به سبب عملکرد افراد مختلسی است که با این اقدام خـود عمـالً
صندوق بودجه دولت را قریب به خالی نمودهاند و این کسری بودجه باید از تحمیل هزینههای
سنگین بر مردم تأمین شود .خصوصاً اینکه گاهی اوقات به صورت جسـته و گریختـه نیـز در
رسانهها بر این مطالب تأکید میکردند که در اثر اختالسهای اخیر صندوق دولت با کسـری
روبهرو شده است .مردان هم که از یکسو بسیار بیشتر از زنان اخبار را دنبـال مـیکننـد و از
سوی دیگر تأمینکننده اصلی هزینههای اقتصادی هستند ،احسـاس انزجـار و تنفـر از افـراد
مختلس در آنان نسبت به زنان خیلی بیشـتر مشـهود بـود و تنهـا زنـانی از اخـتالس انزجـار
شدیدی مییافتند که در میان گروه آگاه قرار داشتند و پرسشگران به آنهـا اطالعـاتی را داده
بودند .حال با در نظر داشـتن سـخنان فـوق بایـد اذعـان نمـود کـه مـردان شـدیداً طرفـدار
مجازاتهای سنگین برای عمل اختالس بودند و این را نه به سبب تأثیر رسانه بلکه به جهت
ماهیت بسیار سنگین اقتصادی آن میدانستند که اقتصاد کشور را به ورطه نابودی کشـانده و
هزینههایی را بر دوش ملت قرار داده است .بنابراین معتقد بودند حتی اگر رسانهها هم نگویند
باز هم به لحاظ این چنین آثار سنگینی بدون شک باید مجازات سنگینی بر آنها تحمیل شود،
خصوصاً اینکه حتی آنها مجازات حاضر را هم کافی ندانسته و برخـورد شـدیدتری را مطالبـه
مینمودند .اما با شنیدن سخنان این افراد کامالً مشهود بود که تحت تأثیر رسانه قرار گرفتـه،
ولی چنان اعمال افراد مختلس به لحاظ تحمیل هزینههای اقتصادی برای آنان سنگین نموده
که هی گاه نمیتوانند پذیرای تأثیر رسانه باشند که مبادا این پرسشنامهها و پژوهش حاصل از
آن اثرگذار بوده و باعث کاهش مجازات این قبیل بزهکاران گردد.
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در مورد شرکتهای هرمی نیز مطابق نمودار شماره ( ،)94تعداد کثیری از مـردان موافـق
تأثیر رسانهها هستند .حدود  %46مردان و  %30زنان موافق با تأثیر رسـانه در نـوع مجـازات
بزهکاران این جرم هستند .مخالفان نیز به حدود  %36برای مردان و  %30برای زنان رسـیده
است .بسیاری از مردان که در ارتباط با رسانهها بودند و اکثراً خود آنـان یـا اطرافیانشـان وارد
سیستم شرکتهای هرمی در گذشته شده بودند ،چنین اعمالی را در حقیقت امـر یـک عمـل
مجرمانه ندانسته و یا حداقل چنین مجازات سـنگینی را پـذیرا نمـیشـدند و علـت مخالفـت
بسیاری از مردم که در آن زمان تبلیغات بسیار حول آن صورت مـیگرفـت ،تـأثیر رسـانههـا
میدانستند که این مسأله به ویژه در گروه آگاه تقویت میشد.
در قسمت بعد ،متغیر شهر و تأثیرگذاری آن بر نحوه پاس دهی افراد به سواالت پـژوهش
تجزیه و تحلیل میگردد.
 -3-8ماغیر رهر

همانگونه که ابتدای بحث در بیان متغیرهای توصیفی شر داده شد ،پرسشنامهها در بین سه
شهر تهران ،مشهد و قم پخش گردیده است .حال بایـد دیـد نـوع شـهر مـیتوانـد در نحـوه
پاس دهی افراد اثرگذار باشد یا خیر؟ برای این امر ابتدا همانند روش مرسوم به بیـان جـدول
کمی و سپس با ارائه نمودارهای مربوطه به توضیح کیفی قضیه پرداخته خواهد شد.
متغیر شهر تأثیرگذار نیست H0:
متغیر شهر تأثیرگذار است H1:

جدول ( :)3آماره خیدو و p-valueدر رابطه با تأثیر شهر
مایجه

آم ه
خینو

pvalue

ت ال

پذیرشH0

3/738
93/268
46/348
7/332

 2/193تأثیر شهر در موافقت با قباحت اخالقی تجاوز به عنف
 2تأثیر شهر در موافقت با تأثیر رسانه در جرمانگاری تجاوز به عنف
 %94تأثیر شهر در موافقت با نوع مجازات تجاوز به عنف به سبب قباحت اخالقی آن
 2/974تأثیرشهر در موافقت با قباحت اخالقی اختالس

پذیرشH0

7/418
49/327
48/396
43/292

 2/143تأثیر شهر در موافقت با تأثیر رسانه در جرمانگاری اختالس
 %71تأثیر شهر در موافقت با تأثیر رسانه درنوع مجازات اختالس
 %22تأثیر شهر در موافقت با قباحت اخالقی شرکتهای هرمی
 %33تأثیر شهر در موافقت با تأثیر رسانه در جرمانگاری شرکتهای هرمی

ردH0
پذیرشH0
پذیرشH0
پذیرشH0
پذیرشH0
پذیرشH0
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 %32 49/827تأثیر شهر در موافقت با تأثیر رسانه درنوع مجازات شرکتهای هرمی

بر اساس نتایج موجود در جدول ( )3متغیر شهر تنها بر پاس سـوال دوم تأثیرگـذار بـوده
است و نمودارهای زیر فراوانی پاس به این سوالها را برای سه شهر مـورد پـژوهش نشـان
میدهند .همانند قسمت قبل در اینجا نیز با در نظر داشتن هدف اصلی پـژوهش کـه همـان
برآورد میزان تأثیرگذاری رسانهها و تبلیغات بر روی افکار افراد و ایجاد ترس فراوان از جرم و
افزایش روحیه خشونتگرایی است ،به ذکر جدول و ارقام کمی ناظ به تأثیر شهر بر موافقت یا
عدم موافقت با قباحت اخالقی هر سه جرم بسنده و صرفاً به بیان کیفی دو مـورد دیگـر کـه
ارتباط مستقیم با بحث مذکور یعنی تأثیر رسانه دارند ،پرداخته میشود .ضمناً جهـت مقایسـه
بهتر ،نمودارهای مربوط به هر سه جرم در کنار یکدیگر ترسیم و سپس تفسیر میگردد.

م نا ()89
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همانگونه که از هر سه نمودار ( 96 ،92و  )94برداشت میشود نظر اهـالی شـهر مشـهد
بیشتر از دو شهر دیگر در مورد هر سه جرم مؤید تأثیر رسانهها در پذیرش جرمانگاری اعمال
مجرمانه مورد سوال هستند .این تفاوت خصوصاً در مورد جرم تجاوز به عنف بیشـتر مشـهود
است .حدود  %23از مردم مشهد با جمع افراد موافق و کامالً موافق ،پذیرای تأثیر رسانهها در
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جرمانگاری تجاوز به عنف شده اند .بعد از آن شهر قم بیشترین آمار را به خود اختصاص داده
است به گونهای که حدود  %30از مردم موافقت خود را با این امـر اعـالم نمـودهانـد و شـهر
تهران در مرتبه سوم قرار دارد .در این شهر حدود  %66از مردم موافق تأثیر رسانه هستند .در
مقابل مخالفان مجدداً در مشهد از دو شهر دیگر کمتـر و بـه حـدود  %4رسـیده و بعـد از آن
تهران با حدود  %63و سپس شهر قم با میزان حدوداً  %69کمترین میزان مخالفان را به خود
اختصاص دادهاند.
آمار فوق دقیقاً خالف آن چیزی است که ابتدائاً تصـور مـیشـد و از سـوی دیگـر مثبِـت
فرضیهای است که در ابتدای بحث اشاره شد .زیرا همواره در طول تکمیل پرسشـنامه انتظـار
میرفت که اهالی مشهد و قم به عنوان شهرهای مذهبی بیشتر پذیرای جرمانگاری تجاوز به
عنف به سبب قباحت اخالقی آن و نه تحت تأثیر رسانهها باشـند ،در حـالی کـه آمـار دقیقـاً
خالف این انتظار را نشان داد .در این دو شهر نسبت به تهران به عنوان یک شهر متفاوت بـا
آن دو آمار افزونتر است و اهالی تهران بیشتر موافق جرمانگاری این عمـل بـه سـبب قـبح
اخالقی آن هستند .گفته شد که تفـاوت بسـیار بـین شـهرها و خصوصـ ًا مشـهد کـه تفـاوت
معناداری هم است ،بیانگر تأیید فرضیه ابتدایی است که معتقد به تأثیر رسانه در افزایش ترس
از جرم و روحیه خشونتگرایی افراد و به تبـع تمایـل بـه جـرمانگـاریهـای بـیش از حـد و
مجازاتهای سنگین است .چون وقتی مردم مشهد و یا قم که اهالی مذهبی هستند و مطمئناً
بیشتر تحت تأثیر قباحت اخالقی اعمال هستند ،تأثیر رسانه را نسبت به مـردم تهـران بیشـتر
پذیرفته و کمتر معتقد به قباحت اخالقی شدهاند خود دال بر اثبات تأثیر بیش از حد رسانههـا
است .زیرا در تهران نسبت به شهرهای دیگر به سبب فرونی میـزان جـرائم و بـه دنبـال آن
تبلیغات گستردهای که حول فزونی جرائم در این شهر صورت میگیرد ،نشـان مـیدهـد کـه
مردم شهر تهران خواسته یا ناخواسته تحت تأثیر رسانهها و ترس بیش از حد حاکم در نتیجه
تبلیغات هستند .در دو شهر دیگر که میزان جرائم حال یا واقعاً کمتـر اسـت و یـا در تبلیغـات
رسانهها بنا بر دالیل سیاسی ،مثالً از این جهت که موقعیت مـذهبی ایـن شـهرها در نتیجـه
گزارش افزایش جرائم خدشهدار نشود ،کمتر به معرض نمایش گذاشته میشـود ،اهـالی ایـن
شهرها حس ترس زیادی از جرائم نداشته و جرمانگاریهـای بـیش از حـد و مجـازاتهـای
سنگین را نه خواسته درونی مردم بلکه بیشتر تأثیر تبلیغات رسانهها میدانند.
در باب جرم اختالس نیز طبق نمودار شماره ( ،)92مردم مشهد با میزان  %26اولین گروه
موافقان را تشکیل میدهند و بعد از آن به ترتیـب قـم بـا  %41و تهـران بـا  %49در ردیـف
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موافقان تأثیرگذاری رسانه در جرمانگاری این عمل قرار میگیرند .در مورد مخالفان نیز شـهر
قم با داشتن  %6مخالف کمتر از دو شهر دیگر است .هر چند که در کل تعداد مخالفان بسـیار
اندک است.
جرم دیگر ناظر به اعمال شرکتهای هرمی است .مطابق نمودار شماره ( )94در مورد این
جرم نیز اکثر موافقان تأثیرپذیری از رسانه در جرمانگاری این عمل را ،مردم مشهد بـا میـزان
 %49تشکیل میدهد .بعد از آن تهران با حدود  %34و قم حدوداً  %64است .همـانطـور کـه
مشاهده میشود در مورد جرم شرکتهای هرمی بر عکس اختالس و تجاوز به عنف ،بعـد از
مشهد باالترین میزان موافقان را تهران به خود اختصاص داده است .علت را شـاید بتـوان در
این امر جستوجو نمود که شرکتهای هرمی ،بیشتر مردم تهران و مشهد را درگیر خود کرده
بود .به ویژه اینکه ابتدای کار شرکتهای هرمی در مشهد آغاز شد و بیشترین میزان فعالیـت
این شرکتها نیز در مشهد ،تهران و اصفهان بود .46در همان زمان تعداد کثیری از افراد ایـن
شهرها به فعالیت این شرکتها پیوستند و آن را نوعی اقدام کـامالً مجـاز و سـودآور هماننـد
برخی از اقدامات دولتی مجاز با در نظر گرفتن میزان شانس و اقبال افراد مـیدانسـتند .ولـی
دولت بعد از مدتی از گذشت کار این شرکتها اعمال آنها را جرمانگاری و مجازات شدیدی را
برای عامالن آن در نظر گرفت .شهرهایی که بیشتر با این پدیده روبهرو بودند به سبب درگیر
شدن با فعالیت شرکتهای هرمی و داشـتن دیـد مثبـت نسـبت بـه آنـان ،زیـاد معتقـد بـه
جرم انگاری این عمل و مجازات شدید برای آنان نبودند و جرمانگاری و مجازات شـدید ایـن
جرم را تحت تأثیر اطالعات رسانهها و تبلیغات بسیار سو علیه آنهـا مـیدانسـتند .در مقابـل
مردم شهر قم که با این پدیده زیاد روبهرو نبوده ،درگیر نشده ،از ماهیت آن اطالعی نداشته و
از دور و صرفاً براساس دادهها و تبلیغات سو علیه شرکتهای هرمـی کـه از آن بـه عنـوان
مخل نظام اقتصادی و روشی برای سلطه استعمار بر ایران یاد مینمودند ،قضاوت میکردنـد.
لذا کامالً طبیعی است که مردم این شهر به سبب درگیر نشدن با این قضـیه ،عـدم شـناخت
ماهیت حقیقی اینگونه اعمال و صرفاً بر اساس حکـم دادن تحـت تـأثیر تبلیغـات ،خواهـان
جرم انگاری و مجازات شدید باشند .مؤید سخن آن است کـه بعـد از اطـالع بـه گـروه آگـاه
بسیاری از افراد از نظر سابق خود برگشتند .حال در ادامه باید به بررسی نمودارهای نـاظر بـه
46

میرمحمدصادقی و گرایلی« ،تحلیل فعالیت شرکتهای هرمی از منظر حقوق کیفری اختصاصی و مقایسۀ
آن با بازاریابی شبکهای».
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تأثیر شهر بر روی نحوه پاس دهی در مورد تأثیر رسانهها بر روحیه خشـونتگرایـی و تمایـل
افراد به مجازات های سنگین پرداخت .بنا بر همان دلیلـی کـه در قسـمت مربـوط بـه تـأثیر
جنسیت اشاره شد در اینجا نیز به نمایش نمودار شرکتهای هرمی و اختالس اکتفا میشود.

م نا ()82
م نا ()85
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مطابق نمودار شماره ( )99در بحث اختالس ،حدود  %66از مردم تهران %62 ،از مشهد و
 %64از قم موافق تأثیر رسانهها در مجازات افراد مختلس هسـتند .در مقابـل  %63از مشـهد،
 %64تهران و  %39قم مخالف با تأثیر رسانه هستند .این نمودار به سبب تفاوت انـدک میـان
موافقان و مخالفان در شهرهای مختلف زیاد قابل تفسیر نیست .ضمن اینکه این تفاوت اندک
را میتوان در درگیر شدن یکپارچه و آشنایی مردم شهرهای مختلف در روزهای اخیر با مسأله
اختالس دانست .در مقابل نمودار شماره ( )91و در راستای تفسیر ناظر به نمودار شماره (،)94
به سبب تفاوت زیاد میان شهرها قابل تحلیل و تبیین میباشد .مطابق این نمـودار مشـهد بـا
حدود  ،%33تهران  %30و قم  %94به ترتیب باالترین میزان موافقان تأثیر رسـانه در روحیـه
خشونتگرایی و تمایل به مجازاتهای شدید را به خود اختصاص دادهاند .تفـاوت زیـاد میـان
شهر تهران و مشهد از یکسو با شهر قم از سوی دیگر همانند آن ـه کـه در نمـودار شـماره
( )94اشاره شد به سبب آن است که مردم مشهد و تهران بیشتر با قضیه شرکتهـای هرمـی
درگیر بوده و دید مثبتی نسبت به فعالیت این شرکتها داشته و یا حداقل اگر دید منفـی هـم
میداشتند این عمل را چنان قبیح نمیدانستند که اِعمال مجازات سنگین را الزم و ضـروری
بدانند .در مقابل مردم قم که از نزدیک با این پدیده روبهرو نبوده و صرفاً بر اساس دادههـا و
اطالعات رسانهها تصمیمگیری میکردند ،اتخاذ تدابیر سختگیرانه و مجازاتهـای سـنگین را
قبول داشتند.
در قسمت بعدی تأثیر متغیر سطح تحصیالت بر نحوه پاس دهی به سواالت پژوهش مورد
بررسی قرار میگیرد.
 -0-8ماغیر تطح تحصی ت

جمعیت مورد پژوهش از لحاظ سطح تحصیالت زیر دیپلم ،دیپلم ،کارشناسی و حتـی سـطو
عالی تحصیالت یعنی کارشناسی ارشد و دکترا را نیز شامل میشود .در این قسمت نیز همانند
قسمتهای قبل ابتدا به بیان جدول کمی و سپس ارائه نمودارهای مربوط به توضـیح کیفـی
قضیه پرداخته میشود.
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متغیر تحصیالت تأثیرگذار نیست H0:
متغیر تحصیالت تأثیرگذار است H1:

جدول( :)0آماره خیدو و  p-valueدر رابطه با تأثیر سطح تحصیالت
مایجه

آم ه

p-value

ت ال

خینو
پذیرشH0
ردH0
ردH0
ردH0
پذیرشH0
پذیرشH0
پذیرشH0
پذیرشH0
پذیرشH0

0/964 94/449
0/009 40/092
%34 64/399
34/206
91/129
92/466
91/316
1/601
90/149

0/002
0/666
0/414
0/641
0/996
0/999

تأثیر تحصیالت در موافقت با قباحت اخالقی تجاوز به عنف
تأثیر تحصیالت در موافقت با تأثیر رسانه در جرمانگاری تجاوز به عنف
تأثیر تحصیالت در موافقت با نوع مجازات تجاوز به عنف بـه سـبب قباحـت
اخالقی آن
تأثیرتحصیالت در موافقت با قباحت اخالقی اختالس
تأثیر تحصیالت در موافقت با تأثیر رسانه در جرمانگاری اختالس
تأثیر تحصیالت در موافقت با تأثیر رسانه درنوع مجازات اختالس
تأثیر تحصیالت در موافقت با قباحت اخالقی شرکتهای هرمی
تأثیر تحصیالت در موافقت با تأثیر رسانه در جرمانگاری شرکتهای هرمی
تأثیرتحصیالت در موافقت با تأثیر رسانه درنوع مجازات شرکتهای هرمی

بر اساس نتایج موجود در جدول ( )4تنها در مورد سوالهای دو ،سه و چهار تحصیالت افـراد
بر پاس آنها تأثیرگذار بوده است .نمودارهای زیر بر اساس فراوانی پاس به سـوالهـا ،بـرای
سطو مختلف تحصیالت رسم شده است .در این مطلب انتهایی نیز به ذکـر جـدول و ارقـام
کمی ناظر به تأثیر تحصیالت در باب موافقت یا عدم موافقت با قباحت اخالقی هر سه جـرم
اکتفا نموده و هم سوی با هدف اصلی پژوهش صرفاً به بیان کیفی دو مورد دیگر که ارتبـاط
مستقیم با بحث مذکور یعنی تأثیر رسانه دارند ،پرداخته میشود.
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م نا ()84
م نا ()88
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م نا ()88

همانطور که از نمودار شماره ( )60برداشت میشود حـدود  %49از افـراد لیسانسـه%94 ،
کارشناس ارشد %64 ،دیپلمه و  %99زیر دیپلم موافق با تأثیر رسانه در جرمانگاری تجاوز بـه
عنف تحت تأثیر رسانهها هستند .در مقابل میزان مخالفان در برابر موافقان بسیار اندک بوده و
باالترین میزان مخالفان را سطح تحصیالت کارشناسی ارشد با  %66تشکیل میدهـد .قضـیه
در جرم اختالس نیز به همین صورت است .در این جرم مطابق نمـودار شـماره ( %29 ،)69از
افراد لیسانسه %34 ،کارشناس ارشد %61 ،دیپلمه %91 ،زیر دیپلم و سرانجام  %4دکتر موافق
با تأثیر رسانه در جرمانگاری اختالس هستند .مطـابق ایـن نمـودار تعـداد مخالفـان در برابـر
موافقان بسیار ناچیز است به گونهای که جمع مخالفان در تمامی سطح تحصیالت بـه حـدود
 %92میرسد .هم نین در جرم شرکتهای هرمی موافقان تأثیر رسانه آنگونه که از نمـودار
شماره ( )66فهمیده میشود ،باال است .حدود  %39از افراد در مقطع کارشناسـی %64 ،ارشـد،
 %66دیپلم %94 ،زیر دیپلم و  %9دکترا موافق با تأثیر رسـانه در جـرمانگـاری شـرکتهـای
هرمی هستند .در مقابل با نگاهی گذرا به نمودار مربوط مشاهده میشود که میـزان مخالفـان
در مقابل موافقان باز هم کمتر است .در هر حال ،شاید در نگاه اول به هر سه نمودار اینگونه
به نظر آید که افراد در مقطع کارشناسی نسبت به سایرین بیشتر ابراز موافقت با تأثیر رسانهها
در جرمانگاری نمودهاند ،اما چنین نتیجهگیری به طور قاطع صحیح نمیباشد .زیرا بـر اسـاس
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نمودار مربوط به متغیرهای کمی که در ابتدا به آن اشاره شده ،گروه لیسانس باالترین میـزان
پاس دهندگان را به خود اختصاص داده است ،بعد از آن به ترتیب ارشد ،دیپلم ،زیـر دیـپلم و
سپس دکترا قرار میگیرند .لذا نتیجه فوق از نمودارها مبنی بـر پـذیرش بیشـتر تـأثیر رسـانه
توسط گروه لیسانس با توجه به باال بودن جمعیت در این گروه صحیح نیست .به هر حال بعد
از گروه لیسانس در جرم تجاوز به عنف ،مقطع دیپلم باالترین میزان موافق تأثیر رسـانههـا را
به خود اختصاص داده است؛ اما در دو جرم دیگر باالترین میزان بعد از کارشناسی ،مربوط بـه
مقطع تحصیلی ارشد است .علیرغم تمامی گفتههای فوق ،این نکته مشهود است که میـزان
مخالفان در جرم اختالس و شرکتهای هرمی نسبت به تجاوز به عنف بسیار کمتر است کـه
علت را باید در همان سابقه طوالنی تجاوز به عنف از یکسو و تبلیغات گسترده اخیر در مورد
شرکتهای هرمی و سپس اختالس از سوی دیگر جستوجو نمود و از آنجـا کـه جدیـدترین
تبلیغات مربوط به اختالس است به همین سبب کمترین آمار مربوط به مخالفت با تأثیر رسانه
در همین جرم گنجانده شده است .نتایج نـاظر بـه تـأثیرگـذاری رسـانههـا در ایجـاد روحیـه
خشونتگرایی و تمایل به مجازاتهای سنگین تا حدودی با نتایج قسمت فوق متفاوت اسـت
که در دو نمودار زیر مشاهده میشود.

م نا ()83
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م نا ()80

همانطور که در نمودار ( )63مشاهده میشود در اینجا نیـز بیشـترین میـزان موافقـان را
مقطع تحصیلی کارشناسی و سپس به ترتیب دیپلم ،ارشد ،زیر دیپلم و دکترا به خود اختصاص
داده است .در مقابل در نمودار ( )64مربوط به شرکتهای هرمی و برخالف نمودار ( ،)63بعـد
از مقطع کارشناسی ،باالترین میزان موافق مربوط به گروه تحصیلی کارشناسی ارشـد اسـت.
میزان مخالفان در مقاطع تحصیلی لیسانس و کارشناسـی ارشـد در هـر دو جـرم بـر عکـس
نمودارهای ( 69 ،60و  )66از موافقان بیشتر است اما در دیپلم و زیر دیپلم موافقان با تفـاوت
اندک بیشتر هستند.

مایجه
فرضیه اصلی تحقیق این بود که آیا رسانهها بر احساس امنیت و خشونتگرایـی مـردم تـأثیر
دارند؟ همانطور که در قسمت اول مقاله آمد ،احساس امنیت ارتبـاط مسـتقیم بـا ذهنیـت و
درک مردم از آن دارد و تحت تأثیر عوامل مختلفی به ویژه رسانهها شکل میگیرد .بنـابراین،
رسانهها به عنوان منابع واسطهای کسب اطالعات مردم قادرنـد احسـاس افـراد از واقعیـت و
نگرش آنان را نسبت به محیط شکل داده و به همـین دلیـل یکـی از عوامـل تأثیرگـذار بـر
احساس امنیت محسوب گردند .این پژوهش با هدف شناخت این پدیـده ،بـه بررسـی رابطـه
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رسانهای و احساس ناامنی و خشونتگرایی در سه شهر تهران ،مشهد و قم انجام گردید.
یافتهها در فرضیه ناظر به تأثیر رسانه در افزایش ترس از جرم و روحیه خشـونتگرایـی و
به تبع آن تمایل به مجازاتهای شدید از سوی مردم نشانگر آن است که بین سه گروه مورد
پژوهش بر اساس میزان توجه به برنامههای ناظر به عدالت کیفری که در رسـانههـا منتشـر
میشود به لحاظ احساس ترس از جرم و خشونت و تمایـل بـه مجـازاتهـای شـدید رابطـه
معناداری وجود دارد .به عبارت روشنتر ،هر چه مقدار تماشای اینگونه برنامهها بیشـتر باشـد
احساس ترس از جرم بیشتر است .در رابطه بـا تـأثیر متغیـر اصـلی تحقیـق ،یعنـی مصـرف
رسانهای بر احساس ترس از جرم و تمایل به مجازات شدید از نظریه برجستهسازی رسانهای
استفاده شد .دادهها حاکی از رابطه مثبت بین مصرف رسانهای و احساس ترس از جرم اسـت.
بنابراین هر چه وابستگی رسانهای در ارتباط با یک پیام ویژه بیشتر باشـد ،ایـن احتمـال کـه
پیامها ،شناختها ،احساسات و رفتارهای مخاطب را تغییر دهد بیشتر است.
یافتهها در فرضیه اول نشانگر آن است که رابطه بین متغیر آگاهی و پذیرش جرمانگـاری
و هم نین قبول مجازات حاضر و یا موافقت با شدت مجازات در مورد جرائم سـهگانـه مـورد
مطالعه در این پژوهش یعنی تجاوز به عنف ،اختالس و شرکتهای هرمی منفی است.
هم نین یافتههای فرضیه دوم پژوهش در مورد تأثیر جنسیت بر پذیرش جـرمانگـاری و
هم نین قبول مجازات حاضر و یـا موافقـت بـا شـدت مجـازات در مـورد جـرائم سـهگانـه
علیالقاعده از نبود رابطه معنادار حکایت دارد .تنها در یک مورد میتوان به وجود رابطـه بـین
جنسیت با متغیر مورد مطالعه در جرائم سهگانه سخن گفت و آن تأثیر جنسیت در موافقت بـا
تأثیر رسانه در جرمانگاری تجاوز به عنف است .آزمونهای آماری تحقیق حاضر نشان میدهد
در میان پاسخگویان در مورد تأثیر رسانه در پذیرش جرمانگاری تجاوز به عنف با جمع مردان
موافق و کامالً موافق حدود  %62و میزان زنان موافق حدود  %36است.
آزمونهای آماری در فرضیه سوم نشان میدهد که بین متغیر شهر با مسأله مورد مطالعه
در جرائم سهگانه این پژوهش علیالقاعده رابطهای وجود ندارد و همانند مـورد فـوق تنهـا در
یک مورد مطالعات نشان داد که میتوان از تأثیر شهر بر متغیر مورد مطالعه سخن گفت و آن
تأثیر شهر در موافقت با اثرگذاری رسانه در جرمانگاری تجاوز به عنف است .مطالعـات نشـان
داد حدود  %23از مردم مشهد با جمع افراد موافق و کامالً موافق ،پذیرای تـأثیر رسـانههـا در
جرمانگاری تجاوز به عنف شدهاند .بعد از آن شهر قم بیشترین آمار را به خود اختصـاص داده
است به گونهای که حدود  %30از مردم موافقت خود را با این امر اعالم نمودهاند و بعد از آن

تأثیر رسانهها بر خشونتگرایی و احساس ناامنی

28

شهر تهران است .در این شهر حدود  %66از مـردم موافـق تـأثیر رسـانه هسـتند .در مقابـل
مخالفان مجدداً در مشهد از دو شهر دیگر کمتر و به حدود  %4رسیده و بعـد از آن تهـران بـا
حدود  %63و سپس شهر قم با میزان حدوداً  %69کمترین میزان مخالفان را به خود اختصاص
دادهاند.
آمار فوق دقیقاً خالف آن چیزی است که ابتدائاً تصـور مـیشـد و از سـوی دیگـر مثبِـت
فرضیۀ اصلی این پژوهش است .زیرا همواره در طول تکمیل پرسشنامه انتظار مـیرفـت کـه
اهالی مشهد و قم به عنوان شهرهای مذهبی بیشتر پذیرای جرمانگاری تجاوز بـه عنـف بـه
سبب قباحت اخالقی آن و نه تحت تأثیر رسانهها باشند ،در حالی که آمار دقیقـاً خـالف ایـن
انتظار را نشان داد .در این دو شهر نسبت به تهران به عنوان یک شهر متفاوت با آن دو ،آمار
افزونتر است و اهالی تهران بیشتر موافق جرمانگاری این عمل بـه سـبب قـبح اخالقـی آن
هستند .این مسأله خود دال بر اثبات تأثیر بیش از حد رسانهها است؛ زیرا در تهران نسبت بـه
شهرهای دیگر به سبب فزونی میزان جرائم و به دنبال آن تبلیغات گستردهای که حول فزونی
جرائم در این شهر صورت میگیرد ،نشان میدهد که مردم شهر تهران خواسته یـا ناخواسـته
تحت تأثیر رسانهها و ترس بیش از حد حاکم در نتیجه تبلیغات هستند .در دو شهر دیگر کـه
میزان جرائم حال یا واقعاً کمتر است و یا در تبلیغات رسانهها بنا بر دالیل سیاسی ،مثالً از این
جهت که موقعیت مذهبی این شهرها در نتیجه گزارش افزایش جرائم خدشهدار نشود ،کمتـر
به معرض نمایش گذاشته میشود ،اهالی این شهرها حس ترس زیـادی از جـرائم نداشـته و
جرمانگاریهای بیش از حد و مجازاتهای سنگین را نه خواسته درونی مردم بلکه بیشتر تأثیر
تبلیغات رسانهها میدانند.
یافتههای فرضیه چهارم پژوهش در مورد تأثیر سطح تحصیالت بر پذیرش جرمانگاری و
هم نین قبول مجازات حاضر و یا موافقت با شدت مجازات در مورد جـرائم سـهگانـه نشـان
میدهد که تنها در سه مورد از متغیرها رابطه معنادار وجود دارد و در سایر موارد وجود رابطـه
بین سطح تحصیالت و متغیر مورد مطالعه در جرائم سهگانه منتفی است .آن سه مورد عبارتند
از :تأثیر تحصیالت در موافقت با تأثیر رسانه در جرمانگاری تجاوز به عنف ،تأثیر تحصـیالت
در موافقت با نوع مجازات تجاوز به عنف به سبب قباحت اخالقی آن و تـأثیر تحصـیالت در
موافقت با قباحت اخالقی اختالس .حدود  %49از افراد لیسانسه %94 ،کارشناس ارشـد%64 ،
دیپلم و  %99زیر دیپلم موافق با اثرگذاری رسانه در جرمانگاری تجاوز به عنـف تحـت تـأثیر
رسانهها هستند .در مقابل میزان مخالفان در برابر موافقان بسیار اندک بوده و باالترین میزان
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مخالفان را سطح تحصیالت کارشناسی ارشد با  %66تشکیل میدهد .قضیه در جرم اختالس
نیز به همین صورت است .در این جرم  %29از افراد لیسانسـه %34 ،کارشـناس ارشـد%61 ،
دیپلمه %91 ،زیر دیپلم و سرانجام  %4دکتر موافق با تأثیر رسـانه در جـرمانگـاری اخـتالس
هستند.
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Abstract
Fear of crime and feeling insecure as e result, is one of social problems in todays
societies. The press can play a vital role in producing such a feeling. This paper is
therefore, planned to analyze the effect of the press on violence and feeling insecure
in the community by first looking at the current literature and then by a survey
which tries to evaluate the effect of four variants including the level of the
knowledge, sex, education in three different towns (Tehran, Mashhad, Qom) on
people. This was carried out in1393 by distributing 180 questionnaires amongst
people in the three mentioned towns. The data gathered was analyzed by P-Value
and Chi-squared test. The result shows that some of the variants have been effective
on feeling insecure and violence, but the others did not have any effect on such a
feeling of people studied.
Keywords: feeling in secure, public opinion, fear of crime, violence, the effect of
press.

