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  هاي صوتي ـ تصويري و بزهكاري نوجوانان رابطه بين استفاده از رسانه
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  چكيده

هاي صوتي و تـصويري بـر         مقاله پيش رو، حاصل پيمايشي است كه به منظور بررسي تأثير رسانه           
) با تشخيص دادگاه( نوجوان بزهكار 170اي متشكل از  ، با نمونه1386بزهكاري نوجوانان، در سال 

و جنسيت مـشابه بودنـد،      )  سال 13ـ18( نوجوان غير بزهكار كه از نظر مذهب، گروه سني           260و  
  .انجام شده است

ان غيـر بزهكـار،      ساعت از تلويزيون، در گروه نوجوان      5دهد، استفاده بيش از       ها نشان مي    يافته
همچنين استفاده از اينترنـت      ،)>01/0P(درصد است   33درصد و در گروه نوجوانان بزهكار،       5/21

درصـد اسـت    6/67درصد و در گروه نوجوانان بزهكـار        6/39بزهكار   در گروه نوجوانان غير   
)01/0P<(.                  و برخي از نتايج پژوهش حاكي از آن است كه بين ميزان استفاده نوجوانـان بزهكـار

غير بزهكار از ماهواره، تفاوت معناداري وجود ندارد اما نوجوانان بزهكار به طور معناداري كمتـر                
. كننـد   استفاده مي و به طور معناداري بيشتر از آنان از تلويزيون      از نوجوانان غير بزهكار از اينترنت     

ينترنت و استفاده زياد و هر       استفاده طوالني مدت از تلويزيون، استفاده نكردن از ا          بين رسد،  به نظر مي  
  .رابطه وجود دارداحتمال بروز بزهكاري در نوجوانان با هاي فشرده ويديويي،  ها و لوح روزه از فيلم
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  مقدمه

 بـه   )دهنـد    جامعه را تـشكيل مـي      يتي از پرجمعكه قشر پرنفوذ و      (وي آوردن نوجوانان  ر
 امـري اسـت كـه بـر هـيچ كـس             ، صوتي و تـصويري    هاي  رسانهاستفاده بيش از حد از      

پخش هاي    مجموعهها و     فيلم ،اي كه محصوالت رايانه  اين در حالي است      .پوشيده نيست 
ي هاي خشن توأم با بـدآموز       مملو از صحنه   ،)بويژه تلويزيون  (شده از راديو و تلويزيون    

ا عشاهد اين مـد   . دند مروج بزه در بين نوجوانان باش      نتوان طور غيرمستقيم مي    به هستند و 
 كه در چنـد سـال اخيـر در كـشور رخ          است هايي   و حتي قتل   ها  ير، گروگانگي ها  سرقت

 تب سرد، خواب و بيداري،      مانندهايي   ها و فيلم     به تقليد از سريال    مرتكبان آنها  اند و   داده
 عامـل   در اين زمينه، به    بارز   ه نمون  به عنوان  .اند  دست به اين كار زده     ... كارآگاه علوي و  

دهنده خـود     كه در اعترافات تكان    توان اشاره كرد     مي )محمد بيجه (هاي پاكدشت    جنايت
 يهـاي تلويزيـون    هايش متأثر از سـريال     د نحوه عملي كردن جنايت    كر اعالم   تحاصربه  

  . استبوده
هـاي   سرگرميو    تصويري ـ افزون وسائل صوتي    روز شاهد پيشرفت حاضر،  در عصر   

تـشكيل  ... اي هستيم كه مصاديق بارز آن را راديو، تلويزيون، اينترنت، مـاهواره و                رايانه
هاي موجود خود مانند رنگ،      اين در حالي است كه اين وسايل از تمام پتانسيل         . دهند مي

ه اول مرحلـ ود بيفزاينـد و در  گيرند تا بر جنبه نمايشي خ كمك مي... صوت، موسيقي و    
تـأثيرات  و سـپس   راغـب كننـد   هرچـه بيـشتر از ايـن محـصوالت       بـه اسـتفاده       را افراد

  . نامحسوس خود را بر فرد تحميل كنند
گونه   كودكان و نوجوانان به استفاده از اين       ويژه مختلف ب  هاي سني  گروهعالقه شديد   

هـاي گونـاگوني را موجـب         شتنها    در سطح خانواده   هم است كه    به قدري محصوالت،  
ايـن در حـالي اسـت كـه        .   اسـت  را در پي داشـته    جامعه معضالتي   شده و هم در سطح      

 و چه سينمايي، آشـكارا      ي چه تلويزيون  ،ها گروهي از دانشمندان معتقدند بسياري از فيلم      
هـاي ملـي و اعتقـادي را      مرزبندي،شوند  افراد به بزهكاري ميشويق تحريك و ت موجب

بـه   كـه    آورند و براي همه مخاطبان محصوالتي يك شكل و يكسان فراهم مي           شكنند  مي
هـا و    ارزش.انجامد مي  جامعهيها رنگ شدن ارزش  و حتي كم   يكسان شدن ساليق افراد   

جهت كنترل افراد و كاهش بـزه       در  دجوش  امل خو وترين ع  مهم از ،هنجارهاي اجتماعي 
 قتـل و دزدي و      انندآموز و نابهنجار م   هاي بد   نمايش روزمره صحنه   اما. هستنددر جامعه   
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  هايي، ند و با تكرار چنين صحنه     ك  ميها آشنا    با اين صحنه  را   افراد   ،ها در فيلم ... خشونت  
 از شـنيدن    ، ديگر مانند گذشـته    كه  كاهد چنان   در ذهن مخاطبان مي   قبح و بار منفي آن      از  

 حساسيت جامعـه  رفته تهرفد و نشو نميمتأثر  آميز در سطح جامعه       فاجعه خبر رخدادهاي 
  .شود رنگ مي كمگونه موضوعات  نسبت به اين

تصويري و سرگرمي به صـورت حرفـه و          ـ  تهيه و توليد محصوالت صوتي    اكنون    هم
كننده تـالش دارد در ايـن زمينـه از رقيبـان              كه هر توليد   به نحوي  ، درآمده است  تتجار

آورد  مي توليد محصوالتي روي     ناچار به به  خود پيش بيفتد و براي توفيق در اين عرصه          
   .همراه است... كه با چاشني احساس، هيجان، اغراق و تخيل و 

هـاي مناسـبي      طعمـه  و به همين دليـل    نوجوانان سرشار از احساس و هيجان هستند        
 پـژوهش  ترتيـب،   ايـن   به. روند  شمار مي   كنندگان اين محصوالت به     تهيه ءبراي مقاصد سو  

باشد؛ زيرا نوجوانان بـه   هاي اجتماعي  شاي بسياري از آسيبتواند راهگ در اين حوزه مي  
 اگـر از    ،هاي بالقوه براي توسعه آينده هـر جامعـه         هاي اجتماعي و پتانسيل    عنوان سرمايه 

هـاي علمـي و عملـي، اخالقـي و تربيتـي مناسـب برخـوردار نباشـند و شخـصيت                  آموزش
 روند پيشرفت و اداره جامعه مفيـد        توانند در   اجتماعي آنان به درستي شكل نگرفته باشد، نمي       

  . توان به آنها اميد بست و اعتماد كرد شمار روند كه مي هايي به واقع شوند و از سرمايه
 تصويري و  ـ  ، بررسي رابطه بين استفاده از وسايل صوتي        حاضر هدف اصلي پژوهش  

 اين  وهشدرواقع سؤال اصلي اين پژ    . بزهكاري نوجوانان، با تأكيد بر نقش تلويزيون است       
 بزهكـاري نوجوانـان     اي با   رابطه، چه   )بويژه تلويزيون (وسايل صوتي و تصويري     است كه   

هـا و تأليفـات       پـژوهش  در كشورهاي مختلف و بويژه ايـران،      هاي اخير،    در سال  دارند؟
 ـ تصويري بـر    هاي صوتي   بخصوص رسانه  ،متعددي در مورد تأثير وسايل ارتباط جمعي      

 زمينـه  در   امـا ان و نوجوان به رشته تحرير در آمده اسـت            كودك پرخاشگري و بزهكاري  
 آن  ، بزهكاري نوجوانـان   و بويژه تلويزيون    ، تصويري ـ   هاي صوتي  رابطه استفاده از رسانه   

 انجام نشده يـا اگـر انجـام    پژوهشيبزهكار  هم با مقايسه دو جامعه آماري بزهكار و غير    
مـورد   حاضـر  پـژوهش  پيـشينه   بخـش از مقالـه    ايـن   در   .استداشته   موردي   جنبهشده  

  :گيرد بررسي قرار مي
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در طـول   » هاي فرهنگي  مطالعه شاخص « معروف    طرح بارهدر 1تحقيقات جرج گربنر  
اين . شد»  كاشت نظريه« آغازگر راهي بود كه منجر به ارائه         ،1960 از اوايل دهه     ،دو دهه 

هاي  تلقي و ديدگاه  ها بر طرز      مطالعه تأثيرات رسانه   زمينه در   طرحترين    گسترده طرح كه 
هـاي   در برنامـه  » 2خـشونت « بـه بررسـي موضـوع        ،مخاطبان اسـت، بـه طـور شـاخص        

گيـرد   گربنر نتيجه مي  . پردازد هاي بينندگان بر پايه آن مي      گيري ديدگاه  تلويزيوني و شكل  
تـصور تماشـاگران پـر      ،  )خـشونت (هاي تلويزيـوني     تأثير محتواي غالب برنامه    كه تحت 

  :يابد هاي زير نمود مي يكي از صورت به تدريج به ،مصرف
  در معرض خشونتقرار گرفتن افزايش احتمال . 1
  )انپليس، وكال و پزشك ( سفيداغراق درباره آمار واقعي مشاغل يقه. 2
  ظن عمومي نسبت به مردم بدگماني و سوء. 3
، 4 و تانكـارد 3بـه نقـل از سـورين       ( هنگـام شـب    به تنهايي در  ترس از پياده روي     . 4

  ).390ـ392، صص 1384 دهقان، ترجمه
 از سـوي   ،اولين بررسي علمي در مورد رفتار و حاالت بزهكاران در برابر تلويزيـون            

 انجـام شـده     6در مركز تحقيقات دانشگاه ليـستر      شناس انگليسي،   روان )1970 (5هالوران
  : ند ازدست آمده عبارت هنتايج ب .است
  .استه مراتب بيشتر از بزهكاران غير بزهكار بافراد اثر تلويزيون بر زندگي . 1
ند و كمتر به اخبـار      رهاي محرك و پرخشونت گرايش دا      بزهكاران بيشتر به برنامه   . 2

  .ندده هاي آموزشي و پرورشي عالقه نشان مي و برنامه
 در ه اسـت، غير بزهكـار اثبـات كـرد    با والدين افراد    مقايسه بين والدين بزهكاران     . 3

 بـين فقـدان يـا كمبـود         منفي معناداري  رابطه   ،ايين اجتماع  پ اقتصاديطبقات اجتماعي و    
  . وجود داردفرزندان  آموزش  بافرهنگ

 كودكان  بر اثرات خشونت    در خصوص  9هوينس  و 8اوپنهايم ،7هيملويت هاي  پژوهش
اند و بعضي فاقد     تلويزيون داشته در خانه   از آنها   كه بعضي      ساله 13ـ  14 ساله و    10ـ  11

                                                      
3. Severin 2. violence 1. George Gerbner 

6. Leister 5. Halloran 4. Thankard 

9. Vince 8. Oppenheim 7. Himloit 
 1.  
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نتـايج ايـن پـژوهش      . كودكـان دارد  خشونت   از اثر ناچيز تلويزيون بر        نشان ،اند آن بوده 
در سـنين   . كند  كمتر تلويزيون تماشا مي    بيشتر باشد، ، هر قدر هوش كودك      دهد  نشان مي 

 كـودك    خانواده بر رفتـار    ـ اقتصادي    كنترل والدين بيشتر از سطح اجتماعي      ، سالگي 14 و   13
  ).1377 اروخاني و محسني،، ترجمه س1كازنو ( مؤثر استمورددر اين 

 نـه خـوب     ،خـود   به خودي  ، تلويزيون دهد نشان مي  4پاركر  و 3اليل ،2شرام اتمطالع
طـور    بـه . و محـيط آنـان اسـت   يشخصيتهاي  ويژگيي بينندگان، أ ر،مهم. است و نه بد   

شـمار آيـد، بـه بيـدار كـردن تمـايالت           كلي، تلويزيون بيش از آنكه انگيـزه فعاليـت بـه          
  ).1377رام، اليل و پاركر، ترجمه حقيقت كاشاني، ش (انجامد مي

كـودك در برابـر وسـايل ارتبـاط         « عنـوان    با پژوهشي را    )1354( كتبي    و ساروخاني
 تلويزيـون    دهـد كـه     نشان مـي   آننتايج  اند كه    انجام داده » جمعي، تحقيقي در شهر تهران    

  . ترين وسيله ارتباطي براي كودكان تهراني است مهم
 يهـا   رسـانه نشان داد از بين متغيرهاي، )1378ـ  79(از پژوهش رجايي    آمده  دست   هنتايج ب 

 بيـشترين   ،ددرصـ 29 بـا همبـستگي      ،هـا  در معـرض رسـانه    قرار داشـتن    گروهي، ميزان   
آميـز    خـشونت ترجيح محتواي    .همبستگي را با رفتارهاي انحرافي نوجوانان داشته است       

 ،ها هاي رسانه   تقليد از شخصيت    و ست بوده ا  درصد26ها داراي همبستگي برابر با       رسانه
 مثبـت   همچنان رابطه   ،با اين حال  . با بزهكاري نوجوانان داشته است    را  ترين رابطه    پايين
  : زير دست يافته است نتايجبه،  نيز طي پژوهشي) 1386(فاضل  . استبوده
  .ندهست مند هآميز عالق هاي خشونت  بيشتر از دختران به تماشاي فيلم،پسران به مراتب ـ 

آمـوزان    اقتصادي دانـش   ـ  بين ميزان تماشاي خشونت تلويزيوني و پايگاه اجتماعي       ـ  
 . وجود داردمثبت معناداري رابطه 

تماشاي خشونت تلويزيوني و تأييد خشونت در ميـان كودكـان متعلـق بـه پايگـاه            ـ  
  .با يكديگر ارتباط مثبت و معناداري دارند ، پايينـ اقتصادي اجتماعي

 ارتبـاط   اقتـصادي  ـ  اجتماعي   پايگاه باماشاي خشونت تلويزيوني و رفتار انحرافي       بين ت ـ  
  .وجود ندارد

                                                      
3. Layel 2. Schram 1. Cazneuve 

  4. Parker 
 1.  
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  نقش و وظايف اجتماعي وسايل ارتباط جمعي

موجب شـده اسـت      ، انساني روزافزون جوامع هاي   هاي بشري و پيچيدگي     نياز گوناگوني
مچنان كـه جامعـه از      ه . گيردبهاي مختلفي به خود      نبهج اشكال و    ،نقش وسايل ارتباطي  

مسئله ارتباطات و مبادله اطالعـات اهميـت بيـشتري           رود، سادگي به سوي پيچيدگي مي    
  .آيد گوناگون پديد ميتر و  تازه يهاي  نقش وشود تر مي  نظام ارتباطي بغرنج،يابد مي

 پيچيـدگي   ،نقـش ايـن   مفهـوم     نقش وسايل ارتبـاط جمعـي،      در مطالعات مربوط به   
الگوهاي رفتاري اين وسـايل را   هاي جامعه، اساس نياز ژوهشگران بريرا پ  ز كمتري دارد؛ 

ـ     . اند مشخص كرده   موقعيـت و پايگـاهي كـه در         ه دليـل  بنابراين، وسايل ارتباط جمعي ب
هـاي سياسـي، اجتمـاعي و        هاي خود در حوزه    امكان با فعاليت   بايد تا حد   جامعه دارند، 

 كه  هايي  امروزه نقش  .به آنها پاسخ دهند   انتظارات مخاطبان را برآورده سازند و        تفريحي،
رسـاني و   آموزش، اطالع پذيري، فرهنگ:عبارتند از   ، وسايل ارتباط جمعي بر عهده دارند     

  ).106، ص 1382دادگران، (ماعي ايجاد مشاركت اجت
كـه  انـد     در نظر گرفتـه    وظايفي را براي وسايل ارتباط جمعي        2 و الزارسفلد  1نورتوم

امكان اعطـاي پايگـاه     . 2 ؛)هاي اجتماعي  حمايت از هنجار  (فه اخالقي وظي. 1 : عبارتند از 
مانند تخدير اجتمـاع بـا ايجـاد نـوعي مـشاركت            ( مطلوب برخي وظايف نا  . 3 اجتماعي؛

  ).1387 ساروخاني،به نقل از ( )خيالي در واقعيت
هـا تعريـف     انديشمند ارتباطات اجتماعي نيز سه نقش مشخص را براي رسـانه   3السول

  : استكرده 
  )نقش خبري(نظارت بر محيط . 1
  نقش راهنمايي (هاي اجتماعي افراد  ايجاد و توسعه همبستگي. 2
  )نقش آموزشي(انتقال ميراث فرهنگي . 3

بـه حـدي اسـت كـه        نيـز   اهميت وظيفه آموزشي وسايل ارتباط جمعي در جوامع معاصـر           
بـه  (قائـل هـستند   »  دائمـي  آموزش«يا  » آموزش موازي «شناسان براي آنها نقش       بعضي از جامعه  

  ).13ـ14، صص 1386نقل از معتمدنژاد، 
 بـه نقـش روان   ،شناسـان  شناسان و جامعـه  بعضي از روان، در كنار وظايف گفته شده 

                                                      
1. Morton       2. Lazarsfeld       3. Laswell 
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 ، در اين زمينـه    ،البته بايد در نظر داشت كه وسايل ارتباط جمعي         .دارنددرماني نيز توجه    
 به تناسب شرايط اقتـصادي و  ـ ناگوندر اوضاع و احوال گو ه نقش مثبت ندارند و وارهم

 اجتمـاعي   ـ ممكن است آثار     اجتماعي زندگي افراد يك جامعه و سطح آگاهي و فرهنگ آنها          
ن نوجوانـان اكثـر     ميـا  در   بـويژه تـوان    چنين نتايج نامطلوبي را مي    . پديد آورند نامطلوب  

اساسـي   دربـاره نقـش      ،طـور كلـي    ، به )17ص   1386نژاد،   معتمد( كشورها مشاهده كرد  
هـا    رسانه ،اول اينكه : شود  گرفته مي فرض در نظر      دو پيش   هاي همگاني در جامعه،    رسانه

دهنـد، بـه      ، تكثير و توزيع دانش و اطالعات در جامعـه انجـام مـي              توليد با عملي كه در   
هـاي   كننـد و دوم اينكـه، رسـانه     ايجاد ذهنيت و تجربيات مـشترك در جامعـه كمـك مـي            

  .كنند هاي شخصي ايفا مي هاي عيني اجتماعي و تجربه  بين واقعيتاي همگاني نقشي واسطه

  هاي اثرات وسائل ارتباط جمعي سير تاريخي نظريه

تـوان چنـين      مـي  «:گويد  ها مي   هاي مربوط به تأثير رسانه      گيري نظريه    درباره روند شكل   1كري
هـا، از تـأثير قـوي     انهها درباره نظريات تأثير رس   ترين دليل تغيير ديدگاه     استدالل كرد كه عمده   

هاي جهان اجتماعي طـي       به تأثير محدود و بازگشت مجدد به نظريات بسيار قوي، دگرگوني          
  . )358ـ360 ، صص1383، ترجمه اجاللي،2به نقل از مك كوئيل( » بوده استها اين دوره

  ) 1900ـ1930(ها   نظريه تأثير قدرتمند رسانه:مرحله اول

هـا   در اين دوران، رسـانه    .  ادامه يافت  1930م آغاز شد و تا سال       اين مرحله از اوايل قرن بيست     
العاده در شكل دادن بـه   اي گسترش يافته بودند، به دليل قدرت خارق  نحو قابل مالحظه كه به 

). 156، ص   1380مهـرداد،   (عقايد و تغيير رفتار اجتماعي، اعتبار فراواني كسب كـرده بودنـد             
گيرنـد، اثـرات       همه مخاطباني كه در معرض آنهـا قـرار مـي           ها بر   بر اساس اين نظريه، رسانه    

  ).387، ص 1384سورين و تانكارد، ترجمه دهقان، (بيش يكسان دارند  و قوي و كم

  الگوي تأثيرات محدود: مرحله دوم

 هفتـاد   ه شد و تا آغاز دهـ      آغاز) 1930(هاي پاياني جنگ جهاني دوم       اين جريان از سال   

                                                      
1. Carry       2. McQuail 
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هاي اجتمـاعي    ، متغير )1968(يل  ئ و مك كو   1ق تحقيقات بلوم  طب. ادامه پيدا كرد  ) 1960(
ها و رفتارهاي تحـت       اساسي در شكل دادن به عقايد، نظريات، نگرش        يو فرهنگي، نقش  

هـا و  آنتوجـه بـه   ميـزان   هـا،   رسانه بر نوع انتخاب،كنند و در عين حال  بررسي بازي مي  
هـم  توانـد    مـي  ب اطالعـات،  همچنين معلوم شد كه كس    . گذارند  مخاطبان اثر مي    واكنش

نگـرش بـدون    تغيير در  هم    و صورت گيرد وجود آورد،    بدون آنكه تغييري در نگرش به     
  ).157 ، ص1380مهرداد، و 328 ، ص1376، 2ويندال. (حاصل شود تغيير در رفتار

  ) به بعد1960از دهه (هاي قدرتمند   بازگشت به نظريه رسانه:مرحله سوم

» حداقل تأثير «ها، حاضر به پذيرش نظريه        اجتماعي مهم رسانه    آثار ه با مشاهد  اندانشمند
هـاي قدرتمنـد،     رد اين نظريه و بازگشت به نظريه رسـانه     در يكي از عوامل مهم   . نشدند

 بـود كـه از      1960 و   1950هـاي    اي نـوين، در دهـه       به عنـوان رسـانه      پيدايش تلويزيون، 
 تـأثيرات بالفعـل   ، در اين مرحله؛رسيد تر و پرتأثيرتر به نظر مي      جذاب پيشين،هاي   رسانه

  .دنشو نظر گرفته ميدر  ،و بالقوه
بازگـشت  «اي با عنوان      در مقاله ) 1973(،  3الگوي اثرات قدرتمند را نخستين بار، نيومن      

نظريه مارپيچ سـكوت او نيـز بـا نظريـه تـأثيرات             . ارائه كرد » هاي قدرتمند   به مفهوم رسانه  
هـا، از      مطالعات ديگر در خصوص اثرات قدرتمنـد رسـانه         .ها مطابقت دارد    قدرتمند رسانه 
) 1984 (8 و گـراب   7، بال روكيچ  )1975 (6، فاركوهار 5، مك كوبي  )1937 (4سوي مندلسون 

  ).405، ص 1384به نقل از سورين و تانكارد، ترجمه دهقان، (اند  انجام گرفته
برتـري  هـا   هرسـان  عوامل محتـوايي در ايجـاد تـأثيرات    ، اول هخالصه اينكه در مرحل   

شـدند و در سـومين مرحلـه،         تـر قلمـداد      هاي فردي مهم   در مرحله دوم، ويژگي   . داشتند
 9ها را قـدرت مطلـق       رسانه ،مرحله اول در  . عوامل محتوايي و فردي با هم تركيب شدند       

بار كردند و در مرحله سوم       ها را فاقد قدرت تلقي مي       رسانه ،مرحله دوم در  . پنداشتند مي
  .  قدرتمند دانستند آنها راديگر

                                                      
3. Newman 2. Windal 1. Blum 

6. Farduhar 5. Maccoby 4. Mandelson 

9. comnipotent 8. Grube 7. Ball-Rokeach 
 1.  
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  ها مروري كوتاه بر نظريات تأثير رسانه

  )ها تأثير قدرتمند رسانه (نظريه كاشت 
نقدهايي كه به مرور، بر نظريه كاشت جرج گربنر وارد شد، او را واداشت كه بـا دسـت زدن                    

  . را به آن اضافه كند» 2تشديد«و » 1سازي متداول«به اصالح نظريه خود، دو مفهوم بنيادي 
 يكـسان  ،شود بينندگان عقايد مـشابه     مي موجبتماشاي زياد تلويزيون     .سازي  متداول

 حتي اگر از لحاظ وضعيت اقتصادي و تربيت خـانوادگي بـه             ؛نزديك به هم پيدا كنند    يا  
بيننـد،    حال آنكه افرادي كه كمتر تلويزيـون مـي         .يك سطح اجتماعي تعلق نداشته باشند     

بـه عنـوان مثـال بيننـدگان پرمـصرف در هـر دو طبقـه                 .ي دارند عقايد مختلف و متفاوت   
مـشكل  يـك    كه تـرس از جنايـت        زمينه اشتراك نظر دارند    در اين    ،درآمد  كم درآمد و  پر

يـك   كـه تـرس،      را ، اين نظريه  درآمد پرو  مصرف   كه بينندگان پر    در حالي   اما جدي است 
 با اين نظريه    درآمد كمو  مصرف    بينندگان كم  ،مشكل شخصي و جدي است قبول ندارند      

  ).391ـ392  صص1384 ترجمه دهقان، سورين و تانكارد،( موافقند
بـه وضـعيتي     تر   و نزديك  شباهت بيشتر هرچه محيط زندگي واقعي بينندگان       .تشديد

شـود و    مـي بيـشتر    اثـرات تـشديد       شـود،  مـي   باشد كه از تلويزيـون نمـايش داده        داشته
هاي واقعي آنان بر پايه ذهنيـات شـكل          پاسخروند كه    بينندگان به سمتي مي   ترتيب    اين  به

 مشابه و مصداق جرم و جنـايتي كـه          عبارتي، در صورتي كه   به  . گرفته از تلويزيون باشد   
 در محيط زندگي واقعي تماشاگر اتفاق بيفتد، اثرات كاشـت،   شود، از تلويزيون پخش مي  

 ).27، ص 1994گربنر،  (يابد شدت مي

رابطه آشكار بين   او عقيده دارد    . توان اشاره كرد    مي 3شهيربه  جمله منتقدان گربنر،     از
از طريـق توجـه بـه       توانـد    محتواي نمايش داده شده از تلويزيون و ترس از جنايت مـي           

 كـه در    كـساني عكـس    يعنـي بـر   .  امنيت محيط زندگي بينندگان، قابل توجيه باشد       ميزان
جنايـت  از جـرم و  آكنـده  هـاي   كـه در محـيط    كننـد، كـساني    امن زندگي مي هاي  محيط

هايشان  كنند در خانه   به دليل ناامن بودن محيط اطرافشان، بيشتر سعي مي           ،سكونت دارند 
تـأثير    نـه تحـت     افـراد  واقـع ايـن    در(بينند   بيشتر تلويزيون مي  نيز  به همين دليل     بمانند و 

                                                      
3. Hirsch 2. reasonance 1. mainstreaming 

 1.  
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احساس تـرس و     خودتأثير محيط ناامن اطراف      هاي تلويزيوني بلكه تحت    تماشاي برنامه 
وي نشان داد در صورتي كه متغيرهاي ديگـر نيـز كنتـرل شـوند، متغيـر      ). كنند  شت مي وح

  .اي كه بتوان آن را به تلويزيون نسبت داد، بسيار كم خواهد بود باقيمانده
 خالف تصويري كه گربنر از مخاطبان تلويزيون ارائـه        توان نتيجه گرفت بر     در مجموع مي  

حالـت منفعـل    . (يرنـد ذپ  بينند به عنـوان واقعيـت نمـي         ميداده است، بينندگان لزوماً آنچه را       
تأثير عواملي متعدد، هر بيننده ممكن است تفـسير خـاص خـود را از آنچـه در                 تحت     )ندارند

  ).1377 اليل و پاركر، ترجمه حقيقت كاشاني، ،شرام(بيند، ارائه دهد  تلويزيون مي
سن، جـنس، نـژاد،      : از بود  عبارت ،توجه قرار گرفت  در اين زمينه، عواملي كه مورد       

هـاي مختلـف محـيط اجتمـاعي بيننـدگان و         پايگاه اجتماعي، تعلـيم و تربيـت، محـرك        
بـه  (هـا    هاي آنان، تجربيات مستقيم شخصي، تأثير ساير رسـانه         زمينه ها و پيش   فرض پيش

ريـزي   برنامه(گرايي متصور در مورد محتواي تلويزيون و قصد تماشا  واقع) جز تلويزيون 
  .)همان) (تماشاي تلويزيونبراي 

  آثارخشونت تلويزيوني

  . استدرباره اثرهاي احتمالي خشونت تلويزيوني بر رفتار انساني چند فرضيه گوناگون مطرح شده
 تماشـاي خـشونت تلويزيـوني از طريـق     ، آناسـاس  كه بر 1 فرضيه پااليش رواني  .1

  . شود ابزار جايگزين پرخاش، موجب كاهش ميل به پرخاشگري مي
 تماشاي خشونت تلويزيوني منجـر بـه افـزايش          كه بر اساس آن،    2 فرضيه تحريك  .2

دهنده آن است     نشان نيز 3 فرضيه تقليد   ،در همين زمينه  . شود رفتار پرخاشگرانه واقعي مي   
آموزند و سپس در محيط بيروني آنهـا         كه افراد رفتارهاي پرخاشگرانه را از تلويزيون مي       

 . كنند توليد مي را باز

 بـا  از رفتار پرخاشگرانه      را افرادامتناع  تلويزيون   كه بر اساس آن،      4يبازدار فرضيه   .3
تواند آموزش هنجاري كلي باشد       خشونت تلويزيوني مي    درواقع ،دهد كاهش مي  ديگران

 سورين و تانكـارد، ( خشونت راه قابل قبولي براي ارتباط با ديگران است       ،كه بر طبق آن   
  ).401ص  ،1384ترجمه دهقان، 

                                                      
1. catharsis       2. stimulation       3. imitation 

4. disinhibition 
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  شناسي اجتماعي  مروري كوتاه بر نظريات آسيب

 و  1گـرا     هـاي اثبـات     شناسـي، نظريـه     هـاي مربـوط بـه آسـيب         ي نظريه بند ترين دسته  تازه  
  .  هستند2ساختارگرا بر

تـوان   ميآن را دانند كه  عيني و جبري مي  ،  واقعي اي  رفتاري را پديده   كج ، نياگرا اثبات
رفتاري را نيـز     علل كج  اين دسته،    .انواع رفتار متمايز كرد    از ساير    گيري و   مشاهده، اندازه 

،  رفتـاري  گرايـان نـسبت بـه كـج        اما برسـاختار   دانند؛ رفتار مي  خارج از اراده و اختيار كج     
دانند كه با اختيـار شـخص        رفتاري را عملي ارادي مي      و كج   هستند گرا گرا و ذهن   نسبيت

رويكــرد ). 43 ، ص1386تاني، صــديق سروســ ؛55ص ، 2001، 3تيــو(شــود  انجــام مــي
 و  يادگيري اجتماعي و كنترل اجتمـاعي     ،   به سه دسته نظريه فشار اجتماعي      ان،گراي اثبات

 قابـل   ، تـضاد   و شـناختي  زنـي، پديـدار     به سه دسته نظريه انـگ      ،گرايان رويكرد برساخت 
   .گيرد  در اين ميان يادگيري اجتماعي مورد بررسي قرار مي).56،  همان(تفكيك است 

  يادگيري اجتماعي يا الگو سازي اجتماعي

هـيچ ترديـدي   « حاكي از آن است كه 1993 در سال 4مريكااشناسي  گزارش انجمن روان 
به شـكل   كنند، وجود ندارد آن دسته از افرادي كه پيوسته اين نوع خشونت را تماشا مي        

 ».دهند وز ميرفتار خشن از خود بر پذيرند و هاي پرخاشجويانه را مي اي گرايش فزاينده

اند تماشاي خـشونت     المللي نيز نشان داده     مطالعات ميداني و مطالعات بين     ،اين عالوه بر 
  رفتـار    ايـن نـوع    اي كـه    به گونـه   ،دهد بروز رفتار پرخاشگرانه را افزايش مي      ، تلويزيوني

 و  5كارلـسون  (تبـديل شـود   النـي مـدت فـرد        بخشي از الگوي رفتـاري طـو      به  تواند   مي
  ).84، ص 1380 ترجمه شفقتي، ،6فايليتزن

 ايـن نـوع فراگيـري و تقليـد          ،سه نظريه اصلي براي توصيف فراينـدي كـه طـي آن           
نظريـه يـادگيري   . 1 :پيشنهاد شده است كه عبارتنـد از     خشونت تلويزيوني رخ مي دهد،    

  ـ رشدي نظريه فراگيري اجتماعي. 3نظريه اثر محرك و . 2اجتماعي، 
                                                      

3. Thio 2. construction 1. positive 

5. Carlsson 4. American Psychological Association 

  6. Feilitzen 
 1.  
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   نظريه يادگيري اجتماعي

بتـوان  مطـرح شـد، شـايد        1960 در سـال     ،1 بنـدورا  از سـوي   كه اولين بار      را  نظريه اين
بندورا معتقـد اسـت كـه فـرد از طريـق            . دانست شرح نظري آثار خشونت      ترين  معروف

تـشخيص    حقيقـت   گيرد؛ يعني در   ، رفتار مناسب را فرا مي      هاي تلويزيوني  مشاهده نمونه 
،  اين طريـق  از. بينند  كيفر ميدستهيرند و كدام گ  پاداش ميها، كدام دسته از رفتار    دهد  مي

هاي   به تقليد از نمونه    ،پاداش بگيرند و بنابراين   ) در زندگي واقعي  (كوشند   تماشاگران مي 
تحقيقات ميداني ثابت كرده است خشونت در سنين پـايين فـرا             .زنند  دست مي اي   رسانه

الگـوي رفتـاري او دشـوارتر    تغييـر   ،كنـد   بيشتر رشد مـي   چه كودك    شود و هر   گرفته مي 
  ).1375 و شولتز، ترجمه سيدمحمدي، 2شولتز(شود  مي

  اي اساس نظريه يادگيري مشاهده: گيري سرمشق

 از طريق مشاهده يـا      نه تنها از طريق تقويت مستقيم بلكه       يادگيري   ،نظر بندورا بر اساس   
 ، انسان هايرمعتقد است كه بيشتر رفتا    وي همچنين   . تواند صورت گيرد    نيز مي  3سرمشق

 ديگـر، مـا بـا       عبارتبه  . دنشو آگاهانه يا تصادفي، از طريق سرمشق يا نمونه آموخته مي         
 طرفداران ايـن    .آوريمدر رفتار آنها    مطابق با  رفتارمان را    كهگيريم   مشاهده ديگران ياد مي   

 تـشويق يـا تنبيـه       ، رفتـار  ي از  ديدن اينكه ديگران براي اشكال خاص      با ما   نظريه معتقدند 
، اند  رفتارهايي كه منجر به گرفتن پاداش شده      دسته  از آن    سعي كنيم    آموزيم شوند، مي  مي

 در مطالعـات مربـوط بـه خـوي          نحوي گسترده اين نظريه به    . تقليد كنيم يا مدل بسازيم    
گيري يعنـي    از طريق سرمشق  . گرفته شده است    خشونت خانوادگي به كار     و تجاوزگري

انجـام يـا    پيش از اين    هايي كه     فراگيري پاسخ  ،ردن آن مشاهده رفتار يك الگو و تكرار ك      
خواهـد  پـذير   هاي موجـود، امكـان   تقويت يا تضعيف پاسخ همچنين  شدند و    آشكار نمي 

 به نمايش درآمـده   در تلويزيون يا به صورت فيلم كارتون   باشد و چه  چه الگو زنده    . شد
گيـري بنـدورا،     يه سرمشق  نظر  بر اساس  .كند   يك نوع رفتار را فراخواني مي      آن اثر   باشد؛

 والـدين   ه اسـت  پژوهش نـشان داد   .  را منعكس كند   نرفتار كودكان بايد رفتار والدين آنا     

                                                      
3. model 2. Shoults 1. Bandura 

 1.  
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گيري  سرمشق .ندا  هكودكان بازداشته، بازداشته و والدين كودكان پرخاشگر، پرخاشگر بود        
 اعمـال درگيـر      البتـه در صـورتي كـه       تواند موجب رفتارهاي خاص شـود      كالمي نيز مي  

شـولتز و شـولتز، ترجمـه      (نـدازه كـافي توضـيح داده شـده باشـند             كامـل و بـه ا      طور به
  ).1375سيدمحمدي، 

  گيري هاي موقعيت سرمشق ويژگي

  :اند بررسي كرده گيري را  مؤثر بر سرمشقبندورا و همكاران وي سه عامل
 هاي الگو ويژگي. 1

  گان كنند هاي مشاهده ويژگي. 2
پيامدهاي پاداش مربوط به يك رفتـار خـاص          ؛هاپيامدهاي پاداش مربوط به رفتار    . 3

ـ گيـري تـأثير بگذار      سرمشق يزاند بر م  نناتو مي هـاي الگوهـا و    د و حتـي تـأثير ويژگـي     ن
توانـد مـا را بـه         مي زرگ و مؤثر  يك الگوي ب  . دنالشعاع قرار ده   كنندگان را تحت   مشاهده

كـافي نباشـند رفتـار را    هـا    هدايت كند، اما اگر پـاداش    ،دهد  مي ارائهيد از رفتاري كه     لتق
 خـواهيم گرفـت   تأثير الگو قرار     با احتمال كمتري تحت   نيز  ادامه نخواهيم داد و در آينده       

  ).455 ـ 461، صص 1375 ترجمه سيدمحمدي، ، و شولتزشولتز(

  نظريه اثر محرك

، موقـت و   درنگ بي ، اي ثيرات رسانهأمعتقدند بسياري از ت   ) 1984( و همكاران    1زيتبركوو
،  گيـرد   وقتي فرد در معرض خـشونت تلويزيـوني قـرار مـي            بر اين اساس  .  هستند كوتاه

شـوند و    د در او فعال يا تحريك مي      ان  هايي كه از لحاظ معنايي با خشونت وابسته        انديشه
تماشاگراني كه   .كند  واكنش فرد به خشونت تلويزيوني شكل پيدا مي        ه نحو ،به اين طريق  
طـور   بـه  (هـاي خـشن      در فـيلم   ، كننـد  زديكي مـي  هاي تلويزيوني احساس ن    با شخصيت 

 تـصور   ،دهـد  آميز بـروز مـي      خود را در موقعيت شخصيتي كه اعمال خشونت        )خودآگاه
 ، هـا   سـاير انديـشه    ،اي  هتماشـاي خـشونت رسـان     اند     شواهد پژوهشي نشان داده    .كنند مي

در كـه    چنـان ، كنـد  آميـز را در فـرد تحريـك مـي         خـشونت  هـاي ها و حتي رفتار    ارزيابي

                                                      
1. Bercovits 
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تمايل بيشتري به توسل به خشونت در روابط بـين فـردي             ، هاي خشن  تماشاگران برنامه 
  ).1380ترجمه شفقتي،  و فايليتزن، كارلسونبه نقل از ( مشاهده شده است

  ـ رشدي نظريه فراگيري اجتماعي

تماشاي خشونت ممكن است باعث بروز رفتـار پرخاشـجويانه در            ،  اين نظريه  اساسبر  
ثر اسـت  ؤگيري يك دسته لوح ذهني در تماشاگر مـ         مسلم در شكل  طور    بهاما   د،فرد نشو 

هـا و    اين برنامـه  . كند بيني عواقب آن تنظيم مي      در برابر خشونت و پيش     او را كه واكنش   
 ابراز رفتـار اجتمـاعي يـا حـل مـشكل بـه       در مواقعشوند و  ها در حافظه ذخيره مي     لوح

  ).1380 فايليتزن، ترجمه شفقتي، كارلسون و (شوند كمك فرا خوانده مي
ـ تصويري و بزهكـاري نوجوانـان    ـ الگوي نظري رابطه استفاده از وسايل صوتي   1در نمودار 

  .آورده شده است

   تصويري و  ي رابطه استفاده از وسايل صوتي ـرالگوي نظـ 1نمودار 

  بزهكاري نوجوانان

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 محيط اجتماعي

  :هاي فردي ويژگي
جنس، سن، 

سطح تحصيالت، 

اقتصادي  ـ تماعياج

خانواده و اعتقادات 

 مذهبي

 طبقه اجتماعي

ميزان تأثيرپذيري از وسايل 

 )تقليد(ـ تصويري  صوتي

ميزان قرار داشتن در معرض 

 ـ تصويري وسايل صوتي

بزهكاري 

 نوجوانان
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  يقهاي تحق فرضيه

آميـز و    هـاي خـشونت    نوجواناني كه بيش از همساالن خـود بـه تماشـاي صـحنه            . 1
، بيـشتر از سـاير نوجوانـان مرتكـب           پردازنـد  مـي ) تلويزيـون بـويژه   (مجرمانه در رسانه    

  ).كاشت(شوند  بزهكاري مي
هـاي   آميز خود را به تقليد از صحنه        نوجوانان بزهكار برخي از رفتارهاي خشونت      .2

  ).  يادگيري(دهند  انجام مي) تلويزيون(ها  شده در رسانهنمايش داده 
ـ تصويري بر برخي از انواع بزهكاري بيشتر از ساير انـواع              هاي صوتي   تأثير رسانه . 3

   .آن است

  پژوهشتعريف مفاهيم 

ناميـده  » بزه«مجازات در پي داشته باشد،       را نقض كند و   جامعه   هر عملي كه قوانين      .بزه
كساني كـه از قـانون      ترتيب    اين  بهشكني است و      نوعي قانون  ،ظر حقوقي بزه از ن   .شود مي

شكني ناشـي    چند ممكن است اين قانون      هر ،شوند  بزهكار محسوب مي   ،كنند تبعيت نمي 
  .ن باشدآاعتنايي به اصالت  بي  چگونگي وضع قانون ياآگاه نبودن ازاز 

 مـوازين، مقـررات و   داننـد كـه بـر خـالف        شناسان بزه را اقدام به عملـي مـي         جامعه
كـه مرتكـب چنـين اعمـال        را  معيارهاي ارزشي و فرهنگي يك جامعه باشـد و كـساني            

  ).1384ستوده، (نامند   مي مجرم يا بزهكار،ندشو ميخالفي 
اي از جرايمي است كه در يك زمان و مكان معـين بـه                بزهكاري مجموعه  .بزهكاري

گيـرد، در   ده مـورد بررسـي قـرار مـي    به همين سبب، زماني كه اين پدي    . پيوندد وقوع مي 
هاي اقتصادي، فرهنگي، بهداشتي، سياسي، مذهبي، خانوادگي و مانند          حقيقت كليه پديده  

  . شود آن را شامل مي
بـه موجـب       آنهـا    شود كـه ارتكـاب      جرايمي گفته مي   مجموع بزهكاري به    ،در ايران 

نظام جزايي ايـران،   در .است مجازات مشمول ، ديات، حدود و تعزيرات     قوانين قصاص، 
سـتوده،  (هـاي ارتكـابي بـوده اسـت          بزهكاري شامل مجموع جنايات، جنحه و خـالف       

  ).70ـ72 ص ،1384
 معادل جرم و بويژه در ارتباط با جـرائم ارتكـابي از        اغلب ، اين اصطالح  با اين حال،  

 ،بزهكـاري در معنـاي متـداول و غيرحقـوقي آن          . رود كار مي   سوي اطفال و نوجوانان به    
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شود كه سرزدن آن      را شامل مي  گريزي يا فرار از كنترل والدين        فتارهايي از قبيل مدرسه   ر
  .شود  تلقي نميجرم يك فرد بالغ، از

 گيرد ميبر    سالگي را در   18 تا   12 سني   محدودهاين دوره    .دوره نوجواني و آغاز بلوغ    
 كنـار   حـال سـو در      و مرحله انتقال از دوران طفوليت به جواني اسـت، نوجـوان از يـك              

 براي حل بـسياري      را  توانايي الزم  ، ديگر سويهاي كودكي است و از       گذاشتن وابستگي 
از مشكالت زندگي ندارد و همين تزلزل فكري و رواني، حالت پريـشاني و ابهـام را در            

  ).29 ، ص1379 شامبياتي ،(زند   هم ميرآورد و آرامش روحي او را ب ميوجود  او به
 هـستند  اي  سـاله 18 تـا  13افراد  نوجوانان بزهكار    ،پژوهشاين  در   .وجوانان بزهكار ن

 بـه دسـتور دادگـاه    پژوهشي، به دليل ارتكاب جرايم مختلـف، كه به هنگام اجراي طرح     
  .اند برده سر مي در كانون اصالح و تربيت تهران بهويژه كودكان و نوجوانان 
 هـستند كـه بـه    فراديا نوجوانان غيربزهكار   پژوهش حاضر، در   .نوجوانان غيربزهكار 

  .اند سن داشته سال 18 تا 13 در سطح شهر تهران پژوهشيهنگام اجراي طرح 
 تـا  13 بزهكاري است كهمحل نگهداري نوجوانان  اين كانون .كانون اصالح و تربيت  

 نگهـداري،   شود كه وظيفه    اطالق مي  مركزي   به سن دارند اما در پژوهش حاضر      سال   18
 18كـه كمتـر از      را بـر عهـده دارد       ال غيربالغ و بزهكاراني     اصالح، تربيت و تهذيب اطف    

مـورد بررسـي در ايـن         كـانون  .انـد   و در شهر تهران مرتكـب بـزه شـده         سال سن دارند    
  . در منطقه شهران واقع شده استپژوهش
به گردن انداختن، كاري به عهده كسي انداختن، در امور شـرعي و عبـادات از    . تقليد

 ).602، ص   1382عميد،  ( روي كار ديگري كاري انجام دادن        مجتهدي پيروري كردن، از   
هـاي    هنرپيشه... پيروي نوجوانان از رفتار، گفتار و       منظور از تقليد در اين پژوهش ميزان        

ـ تصوير، بر اساس پاسخگويي به        هاي پخش شده از وسايل صوتي       ايفاگر نقش در برنامه   
  .پرسشنامه بوده است

منظور مدت زماني اسـت كـه        .سايل صوتي و تصويري   ميزان قرار داشتن در معرض و     
روز از وسـايل   در طـول شـبانه     بر اساس پاسخگويي به پرسـشنامه،     نوجوانان غيربزهكار   

 مـدت زمـاني     ، در مورد نوجوانان بزهكـار     .اند ردهك  تصويري استفاده مي   ـ مختلف صوتي 
، انـد  كـرده  فاده مي تصويري استـ  از دستگيري و انتقال به كانون از وسايل صوتي     پيشكه  

  .مدنظر بوده است
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  شناسي تحقيق  روش

 .، پيمـايش اسـت    رفتـه در آن   كار   ي و تكنيك به   كم اين پژوهش،  روش مورد استفاده در   
  .اند را موجب شدهگيري اين تكنيك  كار  بهي پژوهش،ها چوب نظري و فرضيه چار

ري نوجوانـان    داراي دو جامعـه آمـا      پـژوهش، اين   .گيري  جامعه آماري و روش نمونه    
 سـاله   18 تـا    13 كليـه افـراد      ، جامعه آماري غيربزهكار   .استبزهكار و غير بزهكار بوده      

جامعـه آمـاري    . شـده اسـت     را شامل مي  شهر تهران   در  گانه شهري،   22ساكن در مناطق    
 بـه اتهـام     ان تكميـل پرسـشنامه    مـ انـد كـه در ز      نوجوانـاني بـوده    نفر از    170 نيزبزهكار  

 از ، در ايـن پـژوهش   .ندا  هدبر سر مي   به منطقه شهران صالح و تربيت     در كانون ا   بزهكاري
اي تخصيص متناسب براي انتخاب نمونـه آمـاري افـراد            گيري تصادفي طبقه   شيوه نمونه 

استفاده شده است   ) سرشماري( شماري غير بزهكار و براي افراد بزهكار به صورت تمام        
 شـمال،  (ه محـدود جشهر تهران بـه پـن    بزهكار،   به اين صورت كه براي انتخاب افراد غير       

 حـوزه و ميـزان      هـر ده و متناسـب بـا جمعيـت         شتقسيم   )جنوب، شرق، غرب و مركز    
  .آوري شده است جمع  پرسشنامه توزيع و، به پاسخگويانپژوهشگردسترسي 

 جامعـه آمـاري و بـا فـرض     گـسترده ، با توجه به حجم      پژوهش در اين    .حجم نمونه 
، حجـم     درصـد  05/0درصد و خطاي قابل قبـول        95ينان  در سطح اطم  ،  حداكثر واريانس 

 نفـر  68 نفر محاسـبه شـد كـه    270بزهكار  غيرالزم براي انتخاب نمونه نوجوانان نمونه  
  . نفر پسر بودند215آنان دختر و 
 در نهايـت    وبرداري تشخيص داده نشد      قابل بهره  نفر از آنان     10پرسشنامه  در ضمن   

نيـز  نمونه نوجوانان بزهكـار      .برداري قرار گرفت    بهره  و مورد   شد  پرسشنامه تكميل  260
 نفر  152دختر و   آنان   نفر   18 ،كه در زمان تكميل پرسشنامه    تشكيل شده بود     نفر   170از  

  .پسر بودندديگر 
 بـا مـصاحبه انجـام گرفتـه         همراه ،آوري اطالعات از طريق پرسشنامه       جمع .ابزار پژوهش 

 بودن سطح تحـصيالت تعـدادي از پاسـخگويان بـوده            دليل استفاده از مصاحبه، پايين    .  است
دسـت آوردن     دست آوردن روايي ابزار، از روايي صوري و مـالك و بـراي بـه                براي به . است

  . است بوده70/0ميزان آلفاي كرونباخ . شده استاستفاده آلفاي كرونباخ از محاسبه پايايي آن، 
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  ها يافته

  اسـتفاده از   درصـد  2/11اع و دعـوا،     درصـد نـز    3/28 سـرقت،    هـا،     بزهكاريدرصد  9/30
 در  .ه اسـت  رابطه نامشروع، قتل، فرار از خانه و ساير موارد بـود           درصد6/2مخدر و    مواد

هـاي دينـي      ساير اقليت   از درصد 5/0 درصد سني و     7/8 ،درصد شيعه  8/90گروه بزهكار   
ير سـا از  درصـد    4/0درصـد سـني و       6/5درصـد شـيعه،     94 در گروه غيربزهكار  . ندا  هبود

مـشابهت  تقريبـاً    از نظـر مـذهب       ، افراد دو گـروه    ،ترتيب اين به. ندا  ه   بود ي ديني ها اقليت
 سـال  18 تـا  13در محـدود  نيز مـشابه و     بزهكار   سن افراد گروه بزهكار و غير     . ندا  هداشت
درصـد دختـر و در       5/12درصـد پـسر و        5/87 ، نوجـوان  ان در گروه بزهكار   .ه است بود

  بـه  اطالعات مربوط  .اند  دختر بوده درصد  22 و   درصد پسر 78تيب  بزهكار به تر  غيرگروه  
 در ،بـا بـروز بزهكـاري   )  سـاعت و بيـشتر     5(هاي تلويزيون    استفاده زياد از برنامه   رابطه  

 آزمون آماري نشان داد ايـن اخـتالف از نظـر آمـاري معنـادار       . ارائه شده است   1جدول  
  ).>000/0P(است 

   ميزان استفاده از تلويزيونبر حسب) ر و غيربزهكاربزهكا (پاسخگويان ـ توزيع 1جدول 

  پاسخگويان  بزهكار  غيربزهكار

  ميزان استفاده از 

  فراواني  درصد  فراواني  درصد  تلويزيون

  114  67  204  5/78   ساعت5كمتر از 

  56  33  56  5/21   ساعت5بيشتر از 

  170  100  260  100  جمع

  
 ،)شــاهد( غيربزهكــار افــرادصــد و در 3/19 ،افــراد بزهكــاردهــد،  نتــايج نــشان مــي

كردنـد و اخـتالف آنهـا از لحـاظ            ساعت از ماهواره استفاده مـي      5درصد بيشتر از     2/20
 امـا   .دار نبود؛ يعني استفاده از ماهواره ارتباطي بـا بزهكـاري نداشـته اسـت               آماري معني 

 ارائـه  2در جدول شماره كه نتايج آن بروز بزهكاري در  نقش استفاده از اينترنت     بررسي  
درصـد و در گـروه مـورد         6/39 ،)غيربزهكـار (دهد در گروه شاهد       نشان مي  ه است، شد
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 و آزمون آماري كـاي اسـكوئر        .اند درصد اصالً از اينترنت استفاده نكرده     6/67 ،)بزهكار(
 2/3افـراد بزهكـار      )>000/0P(دار است    نشان داد اين اختالف به لحاظ آماري معني       نيز  

  . اند به اينترنت دسترسي داشته غيربزهكار تر از گروهكمبرابر 

 بر حسب ميزان استفاده از اينترنت) بزهكار و غير بزهكار (پاسخگويانـ توزيع 2جدول 

  پاسخگويان  بزهكار  غيربزهكار

  

  فراواني  درصد  فراواني  درصد  استفاده از اينترنت

  55  4/32  157  4/60  استفاده دارند

  115  6/67  103  6/39  استفاده ندارند

  170  100  260  100  جمع

  
 با بروز   ، ويديويي در طول روز    هاي فشرده    و لوح  ها  استفاده از فيلم   ميزان ارتباط بين 

دهـد در گـروه      ايـن نمـودار نـشان مـي       . ارائه شده اسـت    1بزهكاري در نمودار شماره     
 كمتـر از يـك سـاعت از ايـن           ،درصد 5/16 ، و در گروه بزهكار    ،درصد 8/50 ،غيربزهكار

هـا    بـيش از يـك سـاعت در روز از ايـن فـيلم              ميزان افرادي كه  . اند ها استفاده كرده   فيلم
ه  درصـد بـود    5/83درصد و در گروه بزهكار       2/49 در گروه غيربزهكار     ،اند استفاده كرده 

  ).>000/0P( باشد است اين اختالف از نظر آماري معنادار مي

 هاي فشرده  و لوحها  استفاده از فيلمميزان بر حسب سخگويانپا ـ توزيع 1نمودار 

  ويديويي در طول روز

  

  

  

 بزهكار بزهكارغير  بزهكار بزهكارغير 
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مـشابه  ) بزهكـار و غيربزهكـار    ( در دو گروه     ، ماه  هر  رفتن به سينما در    تعداد دفعات 
  .داري بين دو گروه وجود نداشت بود و اختالف معني

 بزهكـاري    تفكيك وضعيت  ـ تصويري و    هاي صوتي   اولويت عالقه به استفاده از رسانه     
در وهلـه اول بـه    ،دهد افراد غيربزهكار  ارائه شده است، نشان مي   2كه در نمودار شماره     

 پردازنـد و  لوح فشرده مي ويديو و   ، ماهواره، اينترنت  ترتيب  سپس به   و  تلويزيون تماشاي
از   است در افراد بزهكار اين عالقه به ترتيب اولويت عبارت        . عالقه كمتري به سينما دارند    

رفـتن   به غير از  . ماهواره، ويديو و لوح فشرده، تلويزيون و در مرحله بعد اينترنت و سينما            
  .)>05/0P(است  دار بوده هاي اين گروه به لحاظ آماري، معني به سينما اختالف اولويت

هاي   بر حسب اولويت عالقه به استفاده از رسانهپاسخگويانـ توزيع 2نمودار 

   به تفكيك وضعيت بزهكاري،صوتي ـ تصويري

  
  
  
  
  
  
  
  
  

براي هر يك از دو گروه بزهكـار   تصويري ـ وسايل صوتي استفاده از   ل عالقه به    يدال
گـروه  . ذكـر شـده اسـت     » افـزايش آگـاهي و اطـالع      «و  » فرار از تنهـايي   «و غيربزهكار   

دليـل عالقـه بـه    را  فـرار از تنهـايي    ،درصد 5/20گروه بزهكار   درصد و   20/7غيربزهكار  
 در افـراد غيربزهكـار      ، افـزايش آگـاهي و اطـالع       .اند  ذكر كرده  تصويري   ـ  وسايل صوتي 

 شـده   ـ تصويري ذكر    درصد، دليل عالقه به وسايل صوتي       6درصد و در گروه بزهكار        8/12
 دوسـتان   ـ تصويري، همراه    درصد افراد بزهكار هنگام استفاده از وسايل صوتي         2/21. است

درصد افـراد   5/31 .رسيده است درصد   6/11 به ميزان   ، اين كارند و در گروه غيربزه    ا  هبود
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تلويزيون ماهواره اينترنت ويدئو و لوح فشرده سينما

گروه غيربزهكار
گروه بزهكار
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اين  تصويري استفاده كنند و     ـ  وسايل صوتي از   دوستانشان   به همراه ند  ا  هبزهكار مايل بود  
  .بوده استدرصد  1/47افراد غيربزهكار تمايل در 

هـاي    بر حسب اولويـت عالقـه بـه نـوع برنامـه      كهتوزيع افراد بزهكار و غيربزهكار    
ـ  ارا 3 در جدول شماره     ، تصويري ـ يل صوتي وسا دهـد افـراد     نـشان مـي  ،ه شـده اسـت    ئ

غيربزهكار،  كه افراد   دهند؛ در حالي      هاي پليسي را ترجيح مي      ها و سريال    بزهكار بيشتر فيلم  
ايـن  . داننـد  مـي  ــ تـصويري   مسابقات ورزشي را اولويت اول در استفاده از وسـايل صـوتي   

  ).>000/0P(  استاختالف از نظر آماري معنادار

يا  به تفكيك وضعيت بزهكاري ها  اولويت عالقه به نوع برنامهـ 3جدول 

  غيربزهكاري پاسخگويان

  پاسخگويان  بزهكار  غير بزهكار

  

  نوع برنامه
  فراواني  درصد  فراواني  درصد

  93  9/54  79  2/30  هاي پليسي ها و سريال فيلم

  39  9/22  71  2/27  هاي خانوادگي ها و سريال فيلم

  31  1/18  90  8/34  مسابقات ورزشي

  7  1/4  20  8/7  هاي كارتوني برنامه

  170  100  260  100  جمع

  گيري بحث و نتيجه

 امكـان    بـا  هاي تلويزيـوني،     ساعت از برنامه   5استفاده بيش از    كه بين   نتايج پژوهش نشان داد     
 ،  )1960(هـاي گربنـر     اين نتيجه با نتايج پـژوهش     . رابطه وجود دارد  بزهكاري در نوجوانان    بروز  

 همخــواني )1354(و ســاروخاني ) 104، ص 1356(، مظلومــان )395، ص 1970 (هــالوران 
 ،هـاي گروهـي    كـه رسـانه   اسـت    نـشان داده      نيـز  )1379( رجـايي    پـژوهش نتايج  . دارد

 متغيرها، ميزان   مياناز   اي با رفتارهاي انحرافي نوجوانان دارند و       همبستگي قابل مالحظه  
 بيشترين همبستگي را بـا      ،درصد 29ها با همبستگي برابر با        معرض رسانه  درقرار گرفتن   

 از نوع مثبت بوده است؛ يعنـي        ،اين همبستگي . رفتارهاي انحرافي نوجوانان داشته است    
هاي جمعـي    بيشتر در معرض رسانه  ،نان باالتر بوده است   آ بزهكاري   نوجواناني كه ميزان  
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. به اين پـژوهش دارد    شباهت بسياري   ) 1379( شايان ذكر است پژوهش رجايي    . اند بوده
 .ها در بزهكاري پرداختـه اسـت        به بررسي نقش رسانه    پژوهش حاضر بخشي از   هرچند  

 بـه بررسـي     ،يك جامعه آماري داشته است، اما تحقيق حاضـر        البته پژوهش رجايي تنها     
وانـان در   با بزهكـاري نوج ، تصويري بويژه تلويزيون  ـ  هاي صوتي  رابطه استفاده از رسانه   

اليل و پـاركر، ترجمـه حقيقـت    شرام، (پردازد  دو جامعه آماري بزهكار و غيربزهكار مي     
  ).251ـ257، صص 1377كاشاني، 

رسد دليل افزايش احتمالي بروز بزهكاري در نوجوانان بزهكار اين اسـت             به نظر مي  
 ،، بنـابراين برخوردارندنوجوانان غيربزهكار نسبت به  يوقت آزاد بيشتراين دسته، از    كه  

 تلويزيـون ركـن      و دانـشگاه،    خانواده، مدرسه  پس از  ،ل آموزشي ئاز نظر كارشناسان مسا   
هـاي    بايد در ساختار و محتواي برنامـه       شود و به همين دليل      محسوب مي چهارم تربيتي   

  .ن بيش از پيش دقت شودآ
 بـروز   امكـان  ، نـشان داد اسـتفاده كمتـر از يـك سـاعت از اينترنـت               پـژوهش نتايج  

 پـرداختن بـه پـژوهش    در بررسي پيشينه تحقيـق در زمـان      .دهد زهكاري را افزايش مي   ب
 كـاهش بزهكـاري     يـا اي در خصوص نقش اينترنت در افزايش         حاضر، پژوهش يا مقاله   

توانـد    استفاده از اينترنت نمـي  بر اساس آن  يكي از داليل مهمي كه    . يافت نشد نوجوانان  
 در  كـه بيـشتر    ، اين است كه نوجوانـان بزهكـار       ،در بروز بزهكاري نوجوانان مؤثر باشد     

ـ  پايين قرار دارند، دسترسي چنـداني بـه        اجتماعي   ـ  جايگاه اقتصادي   نـوين   هـاي   اوري فّن
  . ازجمله اينترنت ندارندارتباطي 

شود محققان و پژوهشگران در زمينه نقش اينترنت در افزايش و            پيشنهاد مي در اينجا   
 ميـزان  ،تـوان گفـت   سرانجام، مي. هايي انجام دهند شكاهش بزهكاري نوجوانان پژوه يا  

  .تلقي شود عوامل مؤثر در بزهكاري نوجوانان جملهتواند از استفاده از اينترنت نمي
 هاي فـشرده     و لوح  ها دهد استفاده بيش از يك ساعت از فيلم         نشان مي  پژوهشنتايج  

بررسـي  . دهـد  ايش ميدر نوجوانان افزرا  احتمال بروز بزهكاري   ،ويديويي در طول روز   
 هـاي فـشرده      و لـوح   هـا  دهد در خصوص موضوع نقـش فـيلم         نشان مي  پژوهشپيشينه  

 دليل اصلي   كه پژوهشي انجام نشده است      ،ويديويي در افزايش يا كاهش بروز بزهكاري      
شايد بتوان گفـت يكـي      .  تحقيق موجود باشد   هاي   روش بر تسلط   فقدانآن ممكن است    

ر بزهكاري نوجوانان، دسترسي    ب ويديويي   هاي فشرده    و لوح  ها از داليل اصلي تأثير فيلم    
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 استفاده از ايـن     ضمن آنكه  . قانوني و غيرقانوني است    هاي  راه از    ها  به اين فيلم   نآسان آنا 
 كمتـر   ، و در حـال حاضـر      نـدارد امكانـات زيـادي     بـه    نيـاز    ، تـصويري  ـ  وسايل صوتي 

. نباشـد برخـوردار   محدود حتي در حد  يامكاناتاز چنين   توان يافت كه     اي را مي   خانواده
نوجوانـان  از سـوي     ويـديويي    هـاي فـشرده      و لوح  ها ترتيب، ميزان استفاده از فيلم     اين به

 درصد از نوجوانـان بزهكـار       5/83بيش از   ( بيشتر از نوجوانان غيربزهكار است       ،بزهكار
). كننـد  ــ تـصويري اسـتفاده مـي     از اين وسايل صوتي ساعت 5در طول روز تا بيشتر از   

 ويـديويي ممكـن اسـت       هاي فـشرده     و لوح  توان نتيجه گرفت استفاده زياد از نوارها       مي
  .يكي از عوامل مؤثر در بزهكاري نوجوانان باشد

 هـاي فـشرده      و لـوح   هـا  فـيلم (بنابراين با توجه به نقش مؤثر ايـن وسـيله ارتبـاطي             
انـدركاران   يه و دست  شود مسئوالن قوه قضاي    در بزهكاري نوجوانان توصيه مي    ) ويديويي

براي توليد و تكثير برخي     ...  ازجمله وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي و         ،ها ساير سازمان 
هـا را بـراي      ها و ممنوعيت   هايي قائل شوند و داليل اين محدوديت       ها محدوديت  از فيلم 

  .ندكنتبيين تشريح و جامعه ) افكار عمومي( اذهان عمومي روشن ساختن
، احتمـال  هـا  رسـانه بندي  دهند كه نوع انتخاب و اولويت  نشان مي نتايج پژوهش حاضر  

هاي سني مختلف بـويژه      عالقه شديد گروه  . دهد  بروز بزهكاري در نوجوانان را افزايش مي      
ـ تصويري گاه به حـدي اسـت كـه حتـي              كودكان و نوجوانان به استفاده از وسايل صوتي       

رو  جامعه را بـا مـشكالت متعـدد روبـه    شود و  هايي در سطح خانواده مي باعث ايجاد تنش  
هـا چـه      بـسياري از فـيلم     اين در حالي است كـه برخـي از دانـشمندان معتقدنـد            . كند  مي

 ،دنشو  تحريك و تشويق افراد به بزهكاري مي       تلويزيوني و چه سينمايي، آشكارا موجب     
 محصوالت يك شـكل     ، و براي همه مخاطبان    شكنند  ميهاي ملي و اعتقادي را       مرزبندي

رنـگ شـدن     يكـسان شـدن سـاليق افـراد و حتـي كـم         بهآورند كه    و يكساني فراهم مي   
همچنين دليل اصلي اولويت عالقه نوجوانـان بزهكـار بـه       . انجامد  ميها در جامعه     ارزش

 ،  تـوان گنجانـدن هيجـان      هاي ويديويي و سـينما را مـي         و فيلم  هاي فشرده   لوحماهواره،  
ضـمن   دانـست    هاي آنها   برنامهدر  ...  آميز و  هاي تحريك  احساس شور و شادي و صحنه     

 بيـشتري برخـوردار     و امكـان  از قـدرت    هـا     اين رسـانه   دسترسي به    براينوجوانان  آنكه  
 ماننـد هـايي    هاي توليدي رسـانه     كنترل و نظارت كافي بر برنامه      نبود ،دليل ديگر . هستند

 عالقـه بـه    ،تنهـايي فـرار از    كـه     همچنان.  و سينما است   هاي فشرده   لوحماهواره، ويديو،   
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ممكن اسـت از داليـل اولويـت عالقـه          نيز   و آزادي عمل بيشتر،      آميز  تحريكهاي    برنامه
شود با توجه به      پيشنهاد مي  رو  از اين .  تصويري باشد  ـ  نوجوانان بزهكار به وسايل صوتي    

هـايي كـه محتـواي خـانوادگي          از فـيلم   نهاي مخاطبان و ميزان تأثيرپـذيري آنـا        ويژگي
هـاي   ها و هنجارهاي جامعه هستند، توليد آنها در رسانه         دارند و مطابق با ارزش    بيشتري  

  .صوتي تصويري افزايش يابد
  و هـاي وسـايل صـوتي      دهنـد اولويـت عالقـه بـه برنامـه           نتايج پژوهش حاضر نـشان مـي      

داليـل توجـه و   ازجملـه  . دهـد  تصويري، احتمال بروز بزهكاري را در نوجوانان افزايش مـي   
هـاي پليـسي، اسـتفاده از     هـا و سـريال   وانـان بـويژه نوجوانـان بزهكـار، بـه فـيلم           عالقه نوج 

پـروري و مـاجراجويي، عمليـات خطرنـاك، تقليـد از              ، قهرمان   هاي پرتحرك و خشن     صحنه
  . توان نام برد را مي... و ) 1379رجايي، (ها  هاي رسانه شخصيت

هاي پليسي عالقه دارنـد؛ در       الها و سري   ترتيب، نوجوانان بزهكار بيشتر به فيلم      اين به
بـه هـر    . دهنـد   نشان مـي  كه نوجوانان غيربزهكار بيشتر به مسابقات ورزشي عالقه          حالي

ممكن ) هاي پليسي  ها و سريال   فيلم(ها   توان نتيجه گرفت كه عالقه به نوع برنامه        حال مي 
هـا و    مشـود فـيل    توصيه مي .  نوجوانان باشد  مياناست يكي از عوامل بروز بزهكاري در        

د كه والـدين نوجوانـان      ناز تلويزيون پخش شو   زماني  آميز   خشونت هاي پليسي و   سريال
 توضيحات الزم را در مورد واقعي بـودن يـا           توانند  آنان هستند و مي   ها همراه    در خانواده 

ــحنه ــودن ص ــشونت نب ــاي خ ــد  ه ــان بدهن ــه نوجوان ــز ب ــوي   .آمي ــد از س ــين باي همچن
 بـراي  يريـزي صـحيح     برنامـه  ،هاي پليسي  ها و سريال   اندركاران و سازندگان فيلم    دست

و عـالوه  .  تصويري صورت پـذيرد ـ  صوتيهاي رسانهآميز از    هاي خشونت  نمايش برنامه 
آميـز اسـتفاده     هاي پليسي يا خشونت    ها و سريال   بر اين، سعي شود تا حد ممكن از فيلم        

جنبـه  نحـوي كـه اگـر       ، به   اعمال شود  نظارت و كنترل بيشتري بر آنها        كم  و دست نشود  
  . ارتكاب جرم نيز نباشندهاي شيوهدهنده   آموزشندارند،آموزشي 

نوجواناني كه بيش از سـاير      «دست آمده، فرضيه اول تحقيق يعني         با توجه به نتايج به    
 و   هـاي صـوتي     آميز و مجرمانه در رسـانه       هاي خشونت   همساالن خود به تماشاي صحنه    

دازند، بيشتر از ساير نوجوانان مرتكب اعمال بزهكـاري    پر   مي )بويژه تلويزيون  (تصويري  
  .شود مي ، تأييد »شوند مي

آميـز خـود را       كار برخي از رفتارهاي خشونت      نوجوانان بزه «دوم تحقيق يعني    فرضيه  
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، )بويژه تلويزيـون (ـ تصويري   هاي صوتي   هاي نمايش داده شده در رسانه       به تقليد از صحنه   
  .شود مي نيز تأييد ،»دهند انجام مي

ها بر برخي از انواع بزهكـاري بيـشتر از سـاير             تأثير رسانه «  يعني م تحقيق سوفرضيه  
جـرايم  دسـت آمـده، بيـشترين         با توجه به نتايج به     شود زيرا   نيز تأييد مي  » انواع آن است  

 نـزاع و دعـوا      ،درصـد  9/30 سـرقت    : بـه ترتيـب عبارتنـد از       نوجوانان بزهكـار  ارتكابي  
درصـد، فـرار از     9/5درصد، قتل    6/6درصد، رابطه نامشروع     2/11ر  مخد  مواد ،درصد 3/28

ربايي، سـرقت    درصد و جرائم آدم    3/3درصد و تصادف     9/3درصد، شرب خمر     6/4 خانه
   .درصد 7/0هر كدام نيز مسلحانه و تخريب اموال 

نظـارت   ،هاي خارجي در رسـانه ملـي   ها و سريال در استفاده از فيلم   شود    پيشنهاد مي 
بـا توجـه بـه اينكـه نوجوانـان           .و محتوايي بيش از پيش مورد توجه قـرار گيـرد           شكلي

 بـراي   ،پردازنـد   به تماشـاي تلويزيـون مـي       دليل سرگرمي بزهكار و غيربزهكار بيشتر به      
تنوع و تحول محتوايي با توجه به شرايط اجتماعي و مقتضيات           ايجاد   ،نانآجذب بيشتر   

 . گيردمدنظر قرار زمان 
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