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 چكيده

ي پـژوهش از طريـق   ها دادهپردازد.  اي بر آن مي مقاله حاضر به بررسي ترس از جرم و اثر مصرف رسانه
 سـال  15ي شده است. جامعه آماري، شهروندان آور جمعساخته  پيمايش و با استفاده از پرسشنامه محقق

نفـر اسـت.    1196خاب شـده،  ي و نمونه انتا چندمرحلهي ا خوشهي، ريگ نمونهو باالتر شهر تهران، روش 
كنـد؛ تماشـاي    چارچوب نظري تحقيق مبتني بر نظريه كاشت گربنر است كه به طور خالصه عنوان مـي 

مصـرف   كـه   يحـال  درانجامد. نتايج حاكي از آن اسـت   بيشتر تلويزيون به ترس بيشتر افراد از جرم مي
ـ جدي هـا  هرسـان اي به طور كلي، با ترس از جرم رابطه نداشته؛ مصرف  رسانه اينترنـت، مـاهواره و   ( دي
 هـا  رسانهي اجتماعي مجازي) با ترس از جرم، مرتبط بوده است. همچنين پيگيري اخبار جرم از ها شبكه

به طور معناداري با ترس از جرم ارتباط داشته است؛ هرچند اين روابط به صورت غيرخطـي و ضـعيف   
جـاني منجـر    ميجرابه افزايش ترس از  ها رسانهاز پيگيري اخبار جرم  كه  يحال دراست. عالوه بر اين، 

 .دهد يممالي را افزايش  ميجرا، به طور معناداري ترس از شود ينم
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 مقدمه

ها بر اهميت و ضريب نفوذ آنها در جامعه افزوده شـده اسـت.    امروزه با گسترش رسانه

پذير شده است ـ هـم    ي ارتباطي امكانها يفنّاورسترش ـ كه البته به مدد پيشرفت  اين گ

در بعد كمي و هم در بعد كيفي قابل مالحظه است. كمتـر از دو دهـه از فراگيـر شـدن     

بـوك و...)   هاي اجتماعي مجازي (وايبر، فـيس  استفاده از اينترنت، ماهواره و بويژه شبكه

در سراسـر جهـان و ازجملـه در     هـا  يفنّـاور گسترش ايـن  گذرد اما در همين مدت،  مي

 .1انگيز بوده است كشور ما حيرت

يكي از موضوعات و مسائل اجتماعي كه در سه دهه اخير در دنيـا و بـويژه در يـك    

دهه گذشته در كشور ما، توجه پژوهشگران و برخي مسئوالن را جلـب كـرده و ارتبـاط    

ي مردم مورد سنجش و واكـاوي قـرار گرفتـه،    ا هاي جمعي و مصرف رسانه آن با رسانه

 موضوع ترس از جرم است.

شود كه سطوح باالي ترس از جرم در اغلب موارد، عـالوه بـر كسـاني كـه      گفته مي

اند ـ مانند افراد فقير ـ در ميان افرادي هم كه در مقايسه، كمتـر قربـاني      قرباني جرم شده

خورد. اگر سطوح بـاالي تـرس در    چشم مي اند ـ مانند زنان و افراد مسن ـ به   جرم بوده

شود كه احتمال كمتري دارد قرباني جرم شوند يـا حتـي شـاهد     ميان افرادي مشاهده مي

جرم باشـد كـه از    در خصوصترس آنان بايد اخبار و اطالعاتي  منشأوقوع جرم باشند 

 ).1993، 3و ديكينسون 2(ويليامز كنند منابع ديگر دريافت مي

) به اين نتيجه رسيدند كه ترس از جرم افراد بـيش از  1981( 5لدو مكسفي 4اسكوگن

هـا در   آنكه تحت تأثير قرباني شدن آنان باشد، متأثر از اطالعاتي است كه آنان از رسـانه 
                                                      

و در حـالي كـه در    انـد  وارد اين محيط شـده  1995درصد كاربران فعلي اينترنت در دنيا بعد از سال 51. بيش از 1
پديا فارسي) شمار كاربران اينترنت در جهـان در   ميليون رايانه به اينترنت وصل شده بود (ويكي 3فقط  1994سال 
). در ايران نيـز در حـالي كـه اينترنـت     worldometersميليارد نفر رسيده است (سايت  3به بيش از  2016سال 

به حـدود   1390درصد و در سال  9/34به  1386نفوذ آن در سال  كار كرد؛ ضريب آغاز به  1372همگاني از سال 
 پدياي فارسي). ميليون كاربر اينترنت، در ايران گزارش شده است (ويكي 32نيز  1395درصد رسيد و در سال  43

2. Williams         3. Dickinson       4. Skogan 

5. Maxfield 
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اي از سوي ساير پژوهشگران  كنند. اين ديدگاه به طور گسترده اين خصوص دريافت مي

 كند كـه مـردم بسـيار    ) عنوان مي1994( 1مورد حمايت قرار گرفته است؛ براي مثال، وار

هـا   بيشتر از آنكه به طور مستقيم قرباني جرم شوند، شاهد نمـايش خشـونت در رسـانه   

اي بـه طـور    انـد كـه مصـرف رسـانه     ) نيـز مـدعي  2000و همكاران ( 2چيركوس هستند.

 كنـد  يمـ معناداري با ترس از جرم مرتبط است و اين با بحث وار همسو است كه ادعـا  

ستگي مثبتي بين سطوح ترس از جرم و ساعات تماشاي تلويزيون وجود دارد. ايـن  همب

انـد   ) هسـتند كـه اظهـار كـرده    1980و همكـاران (  3موارد، شواهدي در تأييد نظر گربنر

كننـد   برآورد مي ازحد شيبخشن را  ميجراميزان شيوع   تماشاچيان پروپاقرص تلويزيون،

؛ 2001، 4خطـر بيشـتري دارنـد (سـوتيروويچ    ، احساس ميجراو در نتيجه، در خصوص 

همكـاران،   و 9؛ كـوم 2011، 8و هارتشـورن  7؛ كـورت بـاتلر  2010، 6و شاناهان 5مورگان

 ).2014، 11و رومر 10جميسون و 2012

ها از  از رسانه ميجرااي و نيز پيگيري اخبار  در اين پژوهش، رابطه بين مصرف رسانه

. نتايج اين پـژوهش  شود يمر تهران بررسي سويي و ترس از جرم از سوي ديگر، در شه

به اخبار مربوط بـه   ها رسانهپاسخي براي اين پرسش فراهم كند كه آيا پرداختن  تواند يم

ممكن  ـاز رسانه ملي در اين حوزه   ها گزارشپخش اخبار و  ازجملهو  ـ�جرم و جنايت 

در  توانـد  يمـ ه است به افزايش ترس مردم از قرباني شدن بينجامد يا خير. موضـوعي كـ  

 و بويژه رسانه ملي به اين موضوع، مؤثر باشد. ها رسانهرويكرد 

 پيشينه پژوهش

انجام دادنـد،   1384) در بخشي از پژوهشي كه در سال 1385( خواه و نجيبي ربيعي علي

هاي جمعي بر ترس از جرم توجه كردند. نتايج پـژوهش آنـان نشـان داد؛     به تأثير رسانه

                                                      

1. Warr        2. Chiricos        3. Gerbner 

4. Sotirovic     5. Morgan        6. Shanahan 

7. Kort-Butler   8. Hartshorn       9. Kohm 

10. Jamieson    11. Romer 
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از وسايل ارتباط جمعي و ترس از جرم و نيز بين ميزان پيگيري اخبار  بين ميزان استفاده

 حوادث و ترس از جرم رابطه معناداري وجود ندارد.

پاسـخگويان، بـا    درصـد  72) به اين نتيجه رسيد كه ترس از قرباني شدن 1388بيات (

يش افـزا  اديـ ز يلـ يخمتوسط، زياد يـا   در حدخواندن يا شنيدن اخبار حوادث و جنايات، 

، بـه ترتيـب، راديـو و    ميجـرا اخبـار   در خصـوص يابد و منبع كسب خبر پاسخگويان  مي

هاي اينترنتـي   ها، سايت نامه ها، دوستان و آشنايان، هفته تلويزيون، صفحات حوادث روزنامه

اي اخبـار   نيز نشان دادنـد كـه بـين پرداخـت رسـانه      رهيدومتغهاي  و ماهواره است. تحليل

 .منيت (عمومي، جاني، مالي) رابطه آماري معناداري وجود داردو هر سه جزء ا ميجرا
احمدي و كلدي در بررسي احساس امنيت اجتماعي زنـان در شـهر سـنندج كـه در     

انجـام گرفـت، بـه ايـن نتيجـه       هسال 65تا  18ي از زنان نفر 250اي  با نمونه 1391سال 
(تلفـن، تلويزيـون،    رسيدند كه ميزان اسـتفاده پاسـخگويان از وسـايل ارتبـاط فرهنگـي     

روزنامه و مجله) در سطح بااليي قرار دارد اما ارتباط آماري معناداري بين ايـن متغيـر و   
شـود. عـالوه بـر ايـن، نتـايج تحليـل        احساس امنيت اجتماعي پاسخگويان مشاهده نمي

توانـد   رگرسيون چندمتغيره نشان داد كه اين متغير در حضـور سـاير متغيرهـا نيـز نمـي     
 .بيين واريانس احساس امنيت داشته باشدسهمي در ت
نفـر از   4245هاي پيمايش ايالتي كه از مصاحبه بـا   ) با استفاده از داده2005( 1كاالنان

گردآوري شده بود، بـه ايـن نتـايج     1999ساكنان شهر كاليفرنيا به دست آمده و در سال 
از مطالعـه اخبـار    هاي تلويزيوني مرتبط با جـرم، بسـيار بيشـتر    دست يافت: ديدن برنامه
ها، بر ترس افراد از جرم مؤثر است. همچنين اطـالع از اخبـار    مرتبط با جرم در روزنامه

پوسـت، تـرس را    جرم در مردان و زنان سفيدپوست و زنـان سـياه   در خصوصها  رسانه
تبـار يـا    هـاي افريقـايي   پوست، امريكـايي  دهد اما به افزايش ترس مردان سياه افزايش مي

 انجامد. كاي التين نميمردم امري

هـا (اخبـار    ) نيز نشـان داد كـه بـين اسـتفاده از رسـانه     2005( 2نتايج پژوهش ترومن

هـاي   هاي محلي، اخبار روزنامه تلويزيون ملي، اخبار راديو، اخبار مجالت، اخبار روزنامه
                                                      

1. Callanan       2. Truman 
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و ترس از جرم از سوي ديگر، رابطـه   سو كملي و قرار گرفتن در معرض اينترنت) از ي

ها و ترس از  . اگرچه بين استفاده از مجموع اين رسانهشود ينمي معناداري مشاهده آمار

هـاي   جرم رابطه معنادار اما ضعيفي ديده شده است. همچنين بين استفاده از اخبار شبكه

 متوسط بوده است. در حدمحلي و ترس از جرم رابطه معناداري به دست آمده كه 

خود، به ايـن نتيجـه رسـيد كـه بـين متغيرهـاي        ) در رساله دكتراي2009( 1اردونمز

هاي جنايي و پليسي از سويي و ترس از  جنس، پيگيري اخبار از اينترنت و تماشاي فيلم

جرم از سوي ديگر، رابطه آماري معناداري وجود دارد اما اين روابط نيز پـس از كنتـرل   

بـين   كـه   يالحـ  درجمعيتـي معنـاداري خـود را از دسـت دادنـد.       ـمتغيرهاي اجتماعي  

متغيرهاي سن، تحصيالت، درآمد ماهانه، محل سكونت (شهر/ سـاير منـاطق)، تماشـاي    

ها از سـويي و تـرس از جـرم از     تلويزيون، اخبار تلويزيون، اخبار راديو و اخبار روزنامه

 شود. سوي ديگر، رابطه آماري معناداري مشاهده نمي

دادند، به آزمـون فرضـيه كاشـت    انجام  1987در  3و پترايتيس 2هيثدر پژوهشي كه 

پرداختند. نتايج پژوهش آنان نشان داد كه تماشاي تلويزيون با تـرس از   4گربنر و گراس

 تر مرتبط است اما با ترس آنان در شهر يا محله خودشان ارتباطي ندارد. محيط با فاصله
 ، رابطه بـين تـرس از جـرم و مصـرف    اند شدهيي كه پيش از اين انجام ها پژوهشدر 
تفكيك  رسد يمبه نظر  كه  يحال دري به طور كلي مورد بررسي قرار گرفته است؛ ا رسانه

بـه دو   هـا  رسانهي بند دستهمالي از يكديگر و نيز  ميجراجاني و ترس از  ميجراترس از 
بر دارد؛ موضوعي كه در پژوهش حاضر، مورد  دسته سنتي و جديد، نتايج سودمندي در

 توجه قرار گرفته است.

 رچوب نظري پژوهشچا

دهنـد، بمبـاران    سـازند و ارائـه مـي    هـاي جمعـي مـي    ما هر روزه با تصاويري كه رسانه

دهند. گربنـر   هاي ما را نسبت به جهان تحت تأثير قرار مي شويم. اين تصاوير، ديدگاه مي
                                                      

1. Erdonmez       2. Heath        3. Petraitis 

4. Gross 
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) با طرح فرضيه كاشت و پـژوهش در خصـوص آن، بـه ايـن موضـوع      1976و گراس (

. طبق فرضـيه كاشـت، تلويزيـون، ادراكـات بيننـدگانش را از      جايگاهي علمي بخشيدند

دهد. در معرض مـداوم تلويزيـون قـرار     شكل مي  سازد و هم تغيير جهان واقعي، هم مي

كه ديـدگاه مربـوط بـه    » كارد مي«گرفتن، نوعي نگاه به جهان واقعي را در ذهن مخاطب 

هاي مهمي كـه بـه    ز بخشجهان خيالي تلويزيون آن را دچار انحراف كرده است. يكي ا

شود و در فرضيه كاشت به طور جدي مورد  ديدگاه تلويزيون به جهان واقعي مربوط مي

 ) ادعـا 2008و وار (  )1980(ران همكـا گربنر و توجه قرار گرفته، جرم و جنايت است. 

قـرار گـرفتن از طريـق تلويزيـون، ديـدگاه       ميجـرا كه در معرض مداوم اخبـار  كنند  مي

 دهد: جهان ترسناك. ر ذهن بينندگان توسعه ميمشتركي را د

هاي پژوهشي نيستند. مشـكل از   به هر حال اين مفاهيم به سادگي قابل تبديل به واژه

شناختي زيادي وجود دارند كه بـه شـكلي، بـا     شود كه متغيرهاي جمعيت آنجا ناشي مي

كرد. بـراي مثـال،   توان آنها را از يكديگر تفكيك  اند و نمي تماشاي تلويزيون عجين شده

تماشاي زياد تلويزيون در بين زنان، افراد مسن، افراد كمتر تحصيلكرده و افراد با درآمـد  

) در 1979( 3دونالـد  و مـك  2). دوب1978و همكـاران،   1تر است (كامستاك پايين، شايع

همين زمينه به طرح اين فرضيه پرداختند كه سطوح باالتر ترس از جرم در بـين افـرادي   

بينند، بيشتر به اين دليل است كه در مناطق زنـدگي آنهـا خطـرات     اد تلويزيون ميكه زي

شناختي تماشـاكنندگان تلويزيـون (ماننـد     هاي جمعيت عيني بيشتري وجود دارد. ويژگي

كنند كه اين افـراد را بـه    سن، جنس، تحصيالت و درآمد) همگي در اين جهت عمل مي

تـر) سـوق دهنـد. بـراي آزمـون ايـن        خيز جرم سمت مناطق كمتر برخوردار (و بنابراين

دونالد به بررسي آمار ميزان تماشاي تلويزيـون و تـرس از جـرم در     فرضيه، دوب و مك

مناطق شهري و حاشيه شهرها با آمارهاي جرم متفاوت پرداختنـد. آنـان بـه ايـن نتيجـه      

نتـايج زيـر    كند، رسيدند كه اگرچه نتايج مربوط به كل نمونه، فرضيه كاشت را تأييد مي

دهنده همبستگي بين تماشاي تلويزيون و ترس از جرم، فقط  نشان 4هاي جغرافيايي گروه
                                                      

1. Comstock        2. Doob       3. Macdonald 

4. geographic subgroups 
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در بين ساكنان مناطق شهري است كه ميزان جرم در آنها باالست. همچنان كـه مالحظـه   

اي  اي، بويژه تماشاي تلويزيـون، رابطـه   شود، رابطه بين ترس از جرم و مصرف رسانه مي

نيست و عوامل متعـددي بـر آن تأثيرگذارنـد. دقيقـًا بـه دليـل همـين        بعدي  ساده و تك

گر بسيار است كه در مواردي رابطه مورد بحث، معنادار و در  متغيرهاي واسط و مداخله

اي و  مواردي غيرمعنادار شده است. در پژوهش حاضر، قصد داريم رابطه مصرف رسـانه 

 جرم در شهر تهران به آزمون درآوريم. را با ترس از ها رسانهنيز پيگيري اخبار جرم از 

 تعريف مفاهيم و نحوه سنجش متغيرها

 الف) ترس از جرم

واكنشي هيجاني از وحشت يـا اضـطراب   «از  بارت استترس از جرم ع تعريف نظري.

، 2و الگرانگ 1(فرارو» كند شخصي را به جرم مربوط مي كه، آنناشي از جرم يا نشانگان 

 ).23 ، ص1987

بـه   1987هاي فرارو و الگرانـگ (  توصيه بر اساسدر اين پژوهش  .اتيتعريف عملي

) 1993( 4ويليـامز و ديكينسـون  ) 1996( 3سورنسـن  ) و نيز حقيقي و1996نقل از هال، 

مشخص، عليه اشخاص و عليه امـوال، همـراه بـا شـدت آن مـورد       ميجراترس افراد از 

در غيـاب  دزدي از منـزل  : از انـد  عبـارت مورد بررسي  ميجراسنجش قرار گرفته است. 

مـورد زورگيـري قـرار    ، بـري  قاپي يا جيـب  كيفهنگام حضور فرد، دزدي از منزل فرد، 

، دزديده شـدن ماشـين يـا موتـور    ، تخريب اموال، مورد كالهبرداري قرار گرفتن، گرفتن

 ،ربـايي  آدم ،خسارت عمدي به ماشـين يـا موتـور   ، دزديده شدن وسايل ماشين يا موتور

مورد تجاوز يـا تـالش بـراي    ، هاي خياباني مزاحمت، ه (با اسلحه يا چاقو)حمله مسلحان

پخـش اسـناد و مـدارك    ، مـورد فحاشـي يـا اهانـت قـرار گـرفتن      ، تجاوز قرار گـرفتن 

 .قتلو  مورد ضرب و شتم قرار گرفتن، خصوصي

                                                      

1. Ferraro        2. Lagrange       3. Sorensen 

4. Dickinson 
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مـورد تجـاوز يـا    ، هاي خيابـاني  مزاحمت، حمله مسلحانه ،ربايي آدمجرم  8ترس از 

پخـش اسـناد و   ، مورد فحاشي يـا اهانـت قـرار گـرفتن    ، تجاوز قرار گرفتنتالش براي 

را كـه بـه طـور عمـده بـه       قتـل و  مورد ضرب و شتم قـرار گـرفتن  ، مدارك خصوصي

 9جـاني و تـرس از    ميجـرا اشخاص (جسم يا شخصيت آنان) معطوف است، تـرس از  

 .ميا گرفته در نظرمالي  ميجرامورد ديگر را ترس از 

تا اده براي سنجش ميزان ترس نيز طيف ليكرت با چهار گزينه زياد، طيف مورد استف

مـورد ذكـر شـده، پـس از      17ي، كم و اصالً اسـت. در نهايـت، نمـرات حاصـل از     حد

 اند. دهي با يكديگر جمع شده و متغير ترس از جرم را ساخته وزن

 اي ب) مصرف رسانه

ند كه از طريق آنهـا، فـرد بـه    ك هايي اشاره مي اي به فعاليت مصرف رسانه .تعريف نظري
جمعي براي آگاهي يافتن از موضوعي   شكلي فعاالنه، هدفمند و آزادانه از وسايل ارتباط

 ).2004، 1كند (كالر خاص، سرگرم شدن و ... استفاده مي
اي در اين پژوهش، ميزان استفاده فـرد   براي سنجش مصرف رسانه .تعريف عملياتي

هـاي اجتمـاعي مجـازي     روزنامه، اينترنت، ماهواره و شبكه رسانه تلويزيون، راديو، 6از 
 و...) در هر روز سنجيده شده است. بوك سيف(وايبر، واتساپ، 

ميزان استفاده به ساعت و دقيقه سؤال شده و در نهايت، همه موارد به دقيقـه تبـديل   
 شده است.

 ها م از رسانهيپيگيري اخبار جراج) 

هـاي تلويزيـون، راديـو،     م از رسـانه يگيري اخبار جـرا براي سنجش اين مفهوم، ميزان پي

مورد پرسش قرار  ،هاي اجتماعي مجازي از سوي فرد روزنامه، اينترنت، ماهواره و شبكه

انـد از: زيـاد،    هاي پاسخ براي ميـزان پيگيـري از هـر رسـانه عبـارت      گرفته است. گزينه

 .، كم و اصالًيحد تا
                                                      

1. Kalar 
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 هاي پژوهش فرضيه

 ترس از جرم، رابطه مثبت و معناداري دارد. اي با . مصرف رسانه1

 ها با ترس از جرم، رابطه مثبت و معناداري دارد. . پيگيري اخبار جرم از رسانه2

 ي پژوهششناس روش

هـاي مـورد نيـاز آن بـا اسـتفاده از پرسشـنامه        اين مطالعه از نوع پيمايشي اسـت و داده 

هـاي پـژوهش    ده، از بخشـي از داده ي مورد استفاها دادهاند.  ساخته گردآوري شده محقق

هـاي شـهر تهـران؛     كه در آن، ترس از جرم، در سه دسـته از محلـه   اند شدهديگري اخذ 

ــ و   انـد  شـده كه به طور تصادفي انتخاب  هاي فقيرنشين، نيمه مرفه و مرفه ـ  يعني محله

نـه  سال و باالتر، مورد سنجش و مقايسه قرار گرفته اسـت. حجـم نمو   15در ميان افراد 

نفـر اسـت كـه بـا      400فرمول كوكران حدود  بر اساسها،  انتخابي در هر دسته از محله

نفر) براي كل تهران  1196نفر (به طور دقيق  1200توجه به سه دسته موجود، به حدود 

ي مربوط به كل شهر تهران استفاده شده اسـت و  ها داده. در اين پژوهش از شود يمبالغ 

به كل شهر تهـران، نمونـه مـورد اسـتفاده بـر       ها دادهان تعميم به منظور فراهم آمدن امك

گيـري نيـز    ها، وزن داده شده اسـت. شـيوه نمونـه    اساس وزن جمعيتي هر دسته از محله

 اي بوده است.  اي چند مرحله خوشه

براي سنجش اعتبار يا روايي پرسشنامه از روش اعتبار صـوري و محتـوايي اسـتفاده    

استادان متخصص نهايي شده است. عالوه بر اين، بـا توجـه بـه    شده و پرسشنامه با نظر 

هـاي   اند و در پـژوهش  هاي پيشين برگرفته شده ي مورد استفاده از پژوهشرهايمتغاينكه 

ياد شده اعتبار آنها احراز شده است، در پژوهش حاضر نيز معتبـر خواهنـد بـود. بـراي     

پرسشـنامه، از آلفـاي كرونبـاخ     50سنجش پايايي پس از انجام آزمون مقدماتي با حجم 

 بوده است. درصد 93ترس از جرم برابر با  استفاده شده كه مقدار آن در خصوص متغير

 ي پژوهشها افتهي

زن،  درصـد  2/50مـرد و   درصـد  8/49نفر نمونه آماري مورد بررسي،  1196از مجموع 
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قـرار  » ايرسـ «نيـز در زمـره    درصد 5/2اند و  متأهل بوده درصد 5/75مجرد و  درصد 22

بوده و هر پاسخگو به طور متوسط حدود  سال 2/43اند. ميانگين سن پاسخگويان  گرفته

ســال تحصــيل كــرده اســت. ميــانگين درآمــد ماهانــه خــانوار پاســخگويان، حــدود  11

 بوده است. سال 3/16 شان محلههاي سكونت آنان در  تومان و ميانگين سال 000/550/1

 هاي توصيفي يافته

 ترس از جرم

» اصـالً «نـامبرده   ميجراپاسخگويان از  درصد 1/10 كه  يحال دردهد؛  نشان مي 1جدول 

 درصد 7/15و » يتا حد« درصد 26، »كم«در حد  درصد 2/48؛ كنند ينماحساس ترس 

 شان قرباني جرم شوند. ترسند كه در محله مي» زياد« در حد

 م در شهر تهرانـ توزيع فراواني پاسخگويان برحسب متغير ترس از جر1جدول 

 

 

 
 
 

 اي مصرف رسانه

هـاي مـورد    از رسـانه  كيـ  چيهـ انـد از   پاسخگويان اظهار كـرده  درصد 7/2 كه  يحال در

 12طور متوسـط روزي بـيش از   اند به  ديگر گفته درصد 8/12كنند،  بررسي استفاده نمي

كننـد. مصـرف    ـ استفاده مـي   ها رسانهرسانه نامبرده ـ برخي يا همه   6ساعت از مجموع 

اي  سـاعت و مصـرف رسـانه    4و كمتـر از   2پاسخگويان بيش از  درصد 8/22اي  رسانه

 درصد فراواني ميزان ترس

 1/10 121 اصالً

 3/24 291 كم

 6/38 461 يتا حد

 27 323 زياد

 100 1196 جمع
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اي هـر   ساعت است. به طور متوسط، مصرف رسانه 6و كمتر از  4، بيش از درصد 2/19

 .استدقيقه)  358ساعت در روز ( 6يك به پاسخگو نزد

 ها از رسانه ميجراپيگيري اخبار 

هـا پيگيـري    را از رسـانه  ميجـرا اخبـار  » اصالً«كل پاسخگويان،  درصد 3/14در مجموع 

» زياد« در حد درصد 7/61و » يتا حد« درصد 8/15، »كم« در حددرصد  2/8كنند.  نمي

 ).2جدول هستند (پيگير اين اخبار 

 ها از سوي پاسخگويان از رسانه ميجراـ ميزان پيگيري اخبار 2جدول 

 درصد فراواني ميزان پيگيري

 3/14 172 اصالً

 2/8 97 كم

 8/15 189 يتاحد

 7/61 738 زياد

 100 1196 جمع

 هاي تحليلي يافته

 اي با ترس از جرم، رابطه مثبت و معناداري دارد. مصرف رسانه :1فرضيه 

اي پاسخگويان با ترس از جرم آنان  دهد؛ مصرف رسانه اري نشان ميي آمها آزموننتايج 

) و بـه شـكل   r= -025/0و  sig=38/0( يخطرابطه معناداري ندارد. اين رابطه به شكل 

. بـه  شـود  ينمكدام مشاهده  ) هيچSpearsman’s rho= 004/0و  sig= 90/0( يرخطيغ

اي  ز محتـواي مصـرف رسـانه   ا نظـر  صرفاي افراد ( عبارت ديگر، افزايش مصرف رسانه

 تواند به افزايش ترس آنان از جرم بينجامد. آنان) نمي

ممكن است بر ترس افـراد،   ها رسانهدر پاسخ به اين پرسش كه آيا استفاده از برخي 

رسـانه مـورد    6باشد؛ و با استفاده از تكنيك تحليل عامل، مشـخص شـد كـه     رگذاريتأث
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ي راديو، تلويزيون و روزنامـه  ها رسانهتفكيك كرد:  دسته (عامل) 2به  توان يمبررسي را 

ي سـنتي  هـا  رسانهكه به دليل قدمت بيشتر نسبت به سه رسانه ديگر، آنها را با مسامحه، 

ي اجتماعي مجازي كه باز بـا مسـامحه   ها شبكهي اينترنت، ماهواره و ها رسانهو  مينام يم

. بررسي رابطه 1دهيم  جديد نام مي يها رسانهبيشتر نسبت به دسته قبلي،  خرأتو به دليل 

هرچند  كه دسته رسانه با ترس از جرم نيز حاكي از اين است  2ي از اين ا رسانهمصرف 

؛ شـود  ينمـ و ترس مشاهده  رهايمتغمشابه با متغير كلي، ارتباط خطي معناداري بين اين 

معنـاداري  ي ضعيف امـا  رخطيغي جديد و ترس از جرم، ارتباط ها رسانهبين استفاده از 

اين رابطـه، مسـتقيم و بـه ايـن      .)Spearman’s rho= 07/0و  sig= 002/0(وجود دارد 

موجـب   -به شكلي، اما به هر حال غيرخطي  –ي جديد ها رسانهمعناست كه استفاده از 

 .شود يمافزايش ترس 

گونه ارتباط خطي يـا غيرخطـي    ي سنتي و ترس از جرم، هيچها رسانهبين استفاده از 

 شود. اري مشاهده نميمعناد

آمده و با استفاده از مباني نظـري موجـود    به دستي ها دادهبه منظور واكاوي بيشتر 

هـاي آنهـا    جاني (جرايمـي كـه آسـيب    ميجرادر حوزه ترس از جرم، دو متغير ترس از 

مالي (جرايمـي   ميجرامتوجه جان افراد است؛ مانند قتل، آدم ربايي و تجاوز) و ترس از 

اي آنها متوجه مال افراد است؛ مانند سرقت، كالهبـرداري و تخريـب امـوال)    ه كه آسيب

 sig=77/0جـاني (  ميجـرا ي و ترس از ا رسانهايجاد شد. نتايج نشان داد كه بين مصرف 

) r=001/0و  sig=99/0( يمال ميجراي و ترس از ا رسانه) و نيز بين مصرف r=009/0و 

ي سـنتي  هـا  رسـانه ميـزان مصـرف    كه ي حال ردارتباط معناداري وجود ندارد. همچنين، 

ـ جاني و مـالي،   ميجرا(راديو، تلويزيون و روزنامه) با ترس از  اسـت؛ ميـزان    ارتبـاط  يب

هم بر ترس  ي اجتماعي مجازي)،ها شبكهي جديد (اينترنت، ماهواره و ها رسانهمصرف 

 ميراجـ ) و هم بـر تـرس از   Spearman’s rho= 06/0و  sig= 011/0(جاني  ميجرااز 

ي كه موجـب  ا گونه  به) اثرگذار است؛ Spearman’s rho= 08/0و  sig= 001/0(مالي 

                                                      

   ها اعمال كنند. توانند بر اين رسانه . تفاوت ديگر اين دو دسته رسانه، در ميزان نظارتي است كه نهادهاي دولتي مي1
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باز هم بايد توجه داشت كه شكل رابطه،  هرچند. شود يمافزايش ترس در هر دو حوزه 

 خطي نيست.

 ها با ترس از جرم، رابطه مثبت و معناداري دارد. پيگيري اخبار جرم از رسانه :2فرضيه 

ها، با ترس از جرم رابطـه   از مجموع رسانه ميجرادهد؛ پيگيري اخبار  مينتايج نشان 

ي رخطـ يغ)؛ اين در حالي است كه رابطـه  r=043/0و  sig=13/0خطي معناداري ندارد (

). Spearman’s rho = 07/0و  sig= 008/0(ضعيفي بين دو متغير قابل تشخيص است 

هـا، البتـه نـه بـه صـورت       از رسانه ميجرااين رابطه حاكي از آن است كه پيگيري اخبار 

 .شود يم، موجب افزايش ترس از جرم حال هر  بهخطي اما 

با ترس از  كسوي سنتي و نيز جديد از يها رسانهبررسي رابطه پيگيري اخبار جرم از 

پيگيري اخبـار جـرم از    كه ي حال در دهد يمجاني و نيز مالي از سوي ديگر نشان  ميجرا

؛ پيگيـري اخبـار   1جاني همبسته نيسـت  ميجراي مذكور با ترس از ها رسانههر دو دسته 

 ميجراي جديد به افزايش معنادار ترس از ها رسانهي سنتي و هم از ها رسانهجرم هم از 

مالي در مقايسه با تـرس   ميجراسطح باالي ترس از  رسد يمنظر  به .2شود يممالي منجر 

و نيـز   -ن پـژوهش مشـاهده شـده اسـت     كه در بين افراد نمونه در اي -جاني  ميجرااز 

بـوده اسـت. بـه ايـن ترتيـب،       رگـذار يتأثمالي، بر اين رابطه  ميجرااحتمال بيشتر وقوع 

با ترس از جرم، بـا مالحظـاتي    ها رسانهاز  ميجرافرضيه ارتباط بين ميزان پيگيري اخبار 

 .رديگ يمقرار  دأييتدر مجموع مورد 

 گيري بحث و نتيجه 

بـين   ) ـ بويژه در زمينه ارتباط 1976كاشت از سوي گربنر و گراس ( پس از طرح نظريه

هاي مختلفي به منظـور آزمـون ايـن نظريـه      تماشاي تلويزيون و ترس از جرم ـ پژوهش 
                                                      

 )r=033/0و  sig=25/0ايم جاني(هاي سنتي با ترس از جر رابطه پيگيري اخبار جرايم از رسانه .1
 )r=040/0و  sig=16/0هاي جديد با ترس از جرايم جاني( رابطه پيگيري اخبار جرايم از رسانه -

 )r=064/0و  sig=03/0رابطه پيگيري اخبار جرايم از رسانه هاي سنتي با ترس از جرايم مالي( 2.
 )r=083/0و  sig=004/0جرايم مالي ( هاي جديد با ترس از رابطه پيگيري اخبار جرايم از رسانه -
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؛ وار، 1980هاي گربنر و همكـاران،   پژوهش ازجملهها ( انجام شده است. برخي پژوهش

انـد   و ترس از جرم صحه گـذارده اي  ) بر ارتباط بين مصرف رسانه1388و بيات،  2008

خـواه و نجيبـي    علـي  ؛1979دونالـد،   هـاي دوب و مـك   پژوهش ازجملهو برخي ديگر (

كنند. در ايـن پـژوهش    ) اين رابطه را تأييد نمي1391و احمدي و كلدي،  1385، ربيعي

اي اسـت. ايـن    اي با ترس از جرم، رابطـه پيچيـده   نشان داده شد كه رابطه مصرف رسانه

اي يا به عبارت ديگـر، تعريـف عمليـاتي     ي از شيوه محاسبه متغير مصرف رسانهپيچيدگ

توانـد   جاني و مالي نيز مـي  ميجراشود. عالوه بر اين، تمايز ترس از  اين متغير ناشي مي

هـاي ممكـن بـراي     هاي نهايي تأثيرگذار باشد. به اين ترتيب، تعـداد حالـت   گيري بر نتيجه

رسد ـ خواهـد شـد     كه در بدو امر به نظر مي -يك حالت  بررسي رابطه مورد نظر بيش از

 توان از وجود يا نبود رابطه بين اين دو متغير سخن گفت. و به اين ترتيب، به سادگي نمي

ـ تاي بـا تـرس از جـرم رابطـه نـدارد و ايـن در        نتايج نشان داد؛ مصرف رسـانه   دأيي

ـ د چنين متغيري رس ) است اما به نظر مي1979دونالد ( ي دوب و مكها افتهي  ازحـد  شيب

هـاي مختلـف اثـر     رود رسـانه  ترين مشكل آن اين است كه احتمال مي خام است و مهم

ها بـر تـرس    يكديگر را خنثي كنند. به عبارت ديگر، ممكن است استفاده از برخي رسانه

رنگ يا محو سازد. با وجود اينكه تفكيـك   ها اين اثر را كم تأثيرگذار باشد اما تجميع داده

هاي سنتي و جديد از يكديگر باز هم نتوانسـت كمكـي بـه معنـادار شـدن رابطـه        رسانه

هاي جديد رابطه غيرخطـي   ها و ترس از جرم كند، استفاده از رسانه خطي بين اين متغير

رسد دليل آن نبـود نظـام    داد كه به نظر مي ضعيف ـ با ترس نشان   هرچندمعناداري را ـ  

هاسـت زيـرا در غيـاب چنـين نظـامي، اطالعـات        از رسانهكنترل اطالعات در اين دسته 

در اختيار عموم قرار  زا بيآسهاي نامناسب و  ، به سادگي و گاه به شيوهميجرامربوط به 

كننـد، بيشـتر در    هـا مـي   گيرد و بديهي است افرادي كه استفاده بيشتري از اين رسانه مي

 كنند. جربه ميگيرند و ترس باالتري را ت معرض چنين اخباري قرار مي

جاني و مالي نيز سودمند اسـت زيـرا اگرچـه ايـن تفكيـك،       ميجراتفكيك ترس از 

حـدي آشـكار    ، تـا كنـد  ينمـ اي كلـي   كمكي به معناداري رابطه ترس و مصرف رسـانه 
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جـاني و هـم بـا تـرس از      ميجـرا هاي جديد، هم با تـرس از   كه مصرف رسانه سازد يم

و غيرخطـي دارد. نتيجـه آنكـه در رابطـه اسـتفاده از      مالي رابطه مستقيم، معنادار   ميجرا

ها و ترس از جرم نبايد به دنبـال رد يـا اثبـات گونـه كلـي ارتبـاط بـود. بررسـي          رسانه

اي و ترس از جـرم نيـز    دهنده مصرف رسانه هاي تشكيل ها يا مؤلفه ها در زيرگروه ارتباط

كنـد و   رها كفايت نمـي اهميت بسياري دارد. همچنين بررسي فقط روابط خطي بين متغي

دهد، ضروري است رابطـه مـورد بررسـي در سـطوح      همچنان كه اين پژوهش نشان مي

 هاي غيرخطي نيز مورد واكاوي قرار گيرد. تر و با مدل پايين

توان گفت كه ايـن متغيـر،    ها مي از رسانه ميجراهمچنين در خصوص پيگيري اخبار 

تر است زيرا ارتباط نظـري   تر و سرراست يقاي، دق در مقايسه با متغير خام مصرف رسانه

اي بـين مصـرف    و نيز منطقي بيشتري با ترس از جرم دارد. حتي در مواردي كـه رابطـه  

هاي آن و ترس از جرم مشاهده شده است، با كنترل اين متغير، اثـرات،   اي يا مؤلفه رسانه

نيـز رابطـه قـوي و    اند. با اين همه، نتايج حاكي از آن است كـه ايـن متغيـر     ناپديد شده

توان گفـت پيگيـري اخبـار جـرم از      پايداري با ترس از جرم ندارد. به طور مشخص مي

رابطـه   كـه   يحـال  دردهـد   ها رابطه خطي معناداري را با ترس از جرم نشـان نمـي   رسانه

هـاي   غيرخطي معنادار اما ضعيفي قابل مشاهده است. در اين مـورد نيـز تفكيـك رسـانه    

مـالي، سـودمند اسـت و     ميجراجاني از  ميجراجديد و نيز ترس از  هاي سنتي از رسانه

هاي سـنتي و جديـد بـا تـرس از      پيگيري اخبار جرم از رسانه كه ي حال دردهد  نشان مي

مالي به طور معناداري مرتبط اسـت.   ميجراجاني ارتباط معناداري ندارد؛ با ترس از  ميجرا

مالي در صـورت پيگيـري    ميجراايش ترس از ها مستقيم و خطي هستند و بر افز اين رابطه

 مايجـر هاي سنتي و نيز جديد داللت دارند. احتمال بيشتر وقوع  بيشتر اخبار جرم از رسانه

ترين داليل اين موضوع است به عبارت ديگـر   جاني يكي از مهم ميجرامالي در مقايسه با 

 نكـه ياكننـد بـا توجـه بـه      مـي  ها، بيشتر پيگيري را از رسانه ميجراافراد، اخبار  كه  يهنگام

مالي بسـيار   ميجرانيز  درواقعگيرند ـ و   مالي در نظر مي ميجرااحتمال وقوع بيشتري براي 

دهند كه خـود آنـان نيـز قربـاني      افتند ـ احتمال بيشتري مي  جاني اتفاق مي ميجرابيشتر از 
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ـ ااز  ترسشـان افتنـد و در نتيجـه    ي شوند كه بيشتر اتفاق مـي ميجراهمان   ميجـرا  گونـه  ني

ها بر اهميت توجه به متغير پيگيـري اخبـار جـرم بـه جـاي       . همه اين يافتهابدي يمافزايش 

اي داللت دارند اگرچه روابط مشاهده شده در اين مورد نيز ضعيف هسـتند   مصرف رسانه

 تري است كه بر ترس از جرم افراد تأثيرگذارند. كه اين به دليل وجود متغيرهاي مهم

عوامل مرتبط با رسانه بر تـرس از جـرم در ايـن پـژوهش، در مجمـوع،       ميزان تأثير

انـد، شـدت رابطـه     بسيار كم بوده و در مواردي نيز كه روابط مورد بررسي معنادار شـده 

انـد،   ها در حوزه ترس از جـرم عنـوان كـرده    زياد نبوده است. همچنان كه ساير پژوهش

هـاي فيزيكـي و اجتمـاعي در     نظمي قرباني شدن خود فرد، بي ازجمله ـ!عوامل متعددي 

ادراك شده، نگراني اجتماع، ارزيابي فرد از عملكرد پلـيس و   اي، خطر محله، پيوند محله

گذارند و رسانه فقـط يكـي از ايـن عوامـل بـه       اعتماد اجتماعي ـ بر ترس افراد تأثير مي 

 ؛ عامل مهمي نيست.دهد يمرود كه نتايج اين پژوهش نشان  شمار مي

و  خـود   يخـود   بـه هـا ـ    توان گفـت كـه هرچنـد اسـتفاده از رسـانه      مي در مجموع

هـا بـا    دهد، رسانه نظر از محتواي استفاده شده ـ همواره ترس افراد را افزايش نمي  صرف

توانند بر ترس افراد تأثيرگذار باشـند. ايـن تـأثير هنگـامي      پخش اخبار مرتبط با جرم مي

بر ارزيابي افراد از احتمال قرباني شدن خودشان شود كه اخبار، محلي باشند و  بيشتر مي

و بـويژه   ـ ها رسانه)؛ بنابراين ضروري است؛ 1979دونالد،  مؤثر واقع شوند (دوب و مك

هستند ـ بـر ميـزان و نيـز محتـواي       مؤثرتركه در اين خصوص  ها روزنامهرسانه ملي و 

ي ا گونـه بـه  باشند ، نظارت جدي داشته كنند يممنتشر  ميجرااطالعاتي كه در خصوص 

به ترس افـراد در   هاست ـ  كه از وظايف رسانه ـرساني به مردم  بخشي و اطالع كه آگاهي

ي الزم و هـا  آمـوزش  ارائـه با  توانند يم ها رسانهحوزه مورد بحث، دامن نزند. همچنين، 

 ميجـرا بـويژه در حـوزه    ـ!ي پرهيز از قرباني شدن افراد ها وهيشپيشگيرانه در خصوص 

 كمك كنند. ميجراي به كاهش ترس افراد از تا حد مالي ـ
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