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Abstract  
Introduction: Most people consider crime to be an important social issue. 

Crime and the media are two issues that have received much attention in 

recent years, independently and at times in many countries, in the field of 

different has followed. 

Therefore, the main purpose of this study is to investigate the relationship 

between media consumption and fear of crime. The main question of the 

research is "What is the relationship between media consumption and 

citizens' fear of committing crime in crime-prone areas of Tehran?" In this 

regard, a series of hypotheses were prepared based on theoretical and 

experimental literature, demographic characteristics of individuals and 

media consumption and fear of crime. Thus, with regard to the effects of 

media images on delinquency, it is not a question of whether media coverage 

has consequences. Rarely has anyone denied these works. The main agenda 

is to untangle the complex and complex interrelationships of media content 

and other dimensions of social structure in the formation of criminal 

behavior. 
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Method: The research method is survey method and a questionnaire was 

used to collect data. The statistical population is young and middle-aged 

citizens in Tehran. According to Cochran sampling, out of 600 samples, 545 

people answered the majority of questions completely. 

Results and discussion: Findings from the study show that among all types 

of crimes, respondents said that "fear of stealing at home alone at night" was 

the most frightening crime. In terms of media consumption, the majority of 

Tehran citizens reported watching an average of one to four hours of 

television a day. Given the independent effect of socio-demographic 

variables on fear of crime, the findings are largely consistent with previous 

literature. Only gender was significantly related to fear and confirms the 

research hypothesis. Unlike the United States, Tehran citizens are less 

affected by the "mean world syndrome" due to their high spiritual and 

religious capital, because in the Qur'an and hadiths about explaining the truth 

of the world and its characteristics, as well as the role of the world in 

building the Hereafter. Accordingly, the violent content of the mass media 

convinces viewers that the world is more dangerous than what has happened. 

This phenomenon is one of the main results of planting theory. And enjoying 

happiness in this world and the hereafter, many guidelines have been 

proposed. 

Conclusion: According to the results of the study, after controlling the 

standard multiple regression analysis models with the demographic-social 

characteristics of the sample, two significant relationships did not appear 

between watching crime series and Internet news. Of the six media variables 

and five control variables, only gender was significantly associated with fear 

of crime. In fact, the relationship between the media (television, radio, 

newspapers and the Internet) and citizens' fear of crime was investigated 

based on Gerbner's theory of planting. However, the result is contrary to the 

planting theory of Gerbner et al. 
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شهر شهروندان در میان ترس از ارتکاب جرم  و ای رسانهارتباط مصرف 

 *تهران

1زاده یحسن بخش
 

 12/10/88تاریخ پذیرش:                       12/11/89تاریخ دریافت: 
 

 چکیده

صورت مستقل و در  های اخیر توجهات بسیاری را به که طی سالهایی هستند  مقوله جرم و رسانه

رو  اند؛ از این جلب کرده ی مختلفها در بسیاری از کشورها در حوزه یکدیگرمواقعی در تقابل با 

سؤال اصلی  .ی و ترس از ارتکاب جرم استا هدف اصلی این پژوهش بررسی ارتباط مصرف رسانه

از ارتکاب جرم در مناطق  نو ترس شهروندا یا مصرف رسانه میانچه ارتباطی »این است که 

، تجربی مبنای ادبیات نظری و رب ها اساس برخی فرضیه براین«. تهران وجود دارد خیز جرم

 .تهیه شده استاب جرم و ترس از ارتک یا شناختی افراد و مصرف رسانه جمعیت های ویژگی

های آن از پرسشنامه استفاده شده است.  پژوهش حاضر روش پیمایشی بوده که برای گردآوری داده

نفر نمونه،  211گیری کوکران از  تهران بودند. براساس نمونه ساالن شهر یانمجوانان و جامعة آماری 

)تلویزیون، رادیو، روزنامه و  نهرسا میان ارتباطپاسخ کاملی دادند.  ها پرسشنفر به بیشتر  010

 یجبراساس نتابراساس نظریة کاشت گربنر بررسی شد.  جرم و ترس شهروندان از ارتکاب اینترنت(

فرضیه  رو این ؛ از اینندارد مستقیم یربر ترس شهروندان تهران از ارتکاب جرم تأث یزیونتلو ،پژوهش

 اران است.کاشت گربنر و همک ةرد شد. هرچند نتیجه برخالف نظری

 یز.خ مناطق جرم، رسانه تهران، ،ترس شهروندان م،ارتکاب جر های کلیدی: واژه

 

ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــ ـ  
نقش رسانه بر ترس شهروندان از ارتکاب جرم: »ژوهشی با عنوان مقالة علمی ـ پژوهشی، مستخرج از طرح پ *

 فرهنگ، هنر و ارتباطات ةپژوهشکد، کارفرما: «تهران یزخ مناطق جرم یمورد ةمطالع

 hassnbakhshi@ut.ac.ir، شناسی دانشگاه تهران جامعه دکتری. 1
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 مقدمه و طرح مسئله
. از سوی شوند که در سطح جامعه برخی افراد مرتکب آن می داردمتعددی  و ابعاد جرم معانی

توجه به با و  حال متنوعی دارند ی مختلف و در عین ها جنبهنیز ابعاد و  ها رسانه دیگر،

های  عنوان ابزار تثبیت و اثرگذاری سیاست هاجتماع و ب میانگستردگی و نفوذ خود در 

دلیل اینکه ترس از  به هستند. و افکار عمومی بر مجرمان و جرم دنبال تأثیرگذاری ، بهاجتماعی

شهرها گسترده شده است،  ویژه کالن ای است که در جوامع مدرن و به ارتکاب جرم پدیده

 ارتباط رسانه و جرم نیز بیشتر مطرح است. موضوع

( معتقد است، ترس 2111. زندر )رندیگ یمبیشتر مردم جرم را موضوع اجتماعی مهمی درنظر 

هاست. این عمل سبب شده است که ترس  شدن آن مراتب بیشتر از قربانی افراد از ارتکاب جرم به

. عوامل بسیاری در این فرایند نقش از ارتکاب جرم به یک مسئله و مشکل در جامعه تبدیل شود

 منبع اصلی بسیاری از این موارد هستند. ها رسانهدارند، اما در عصر ارتباطات و اطالعات، 

ی و به ا رسانهی ها ییبازنمامتأثر از  جرائمفهم و دریافت افراد از جرم و جنایت و ترس از 

افراد معدودی در هر هفته در  دیگر، ممکن است عبارت است. به 1ای عبارت بهتر، جرم رسانه

ی مختلف ها برنامهها نفر در هر هفته با  دادگاه یا مراکز پلیسی حضور داشته باشند، اما میلیون

 .شوند یمهای مختلف مواجه  جنایی یا با موضوع جرم در رسانه

 اعتیاد، قتل، جمله از پنهان و آشکار جرم دربارة افزایش ایران در تجربی نتایج مطالعات

 دهه پنج حداقل از روانه کج های یدهپد این که ادعاست این مؤید جنسی، و مالی الق، فسادط

 بندی یتاولو(. در 193: 1391)قاسمی،  اند داشته فزاینده ایران روندی جامعه در پیش

 یاد،است که شامل طالق، اعت یاجتماع های یبآسین بحث، تر مهمی، فرهنگ ةحوزتهدیدات 

یا ن صالح) و تبعات آن است نشینی یهحاش ی،نهاد خانواده، بدحجاب یفعتض ی،جنس یها بحران

 .(1381یاری، بخت و

ی جمعی در پیشگیری و ها رسانهی نقش دوگانة بررسدر این باره، برخی پژوهشگران به 

هم آثار منفی و هم آثار  ها رسانه(. درواقع، 1399و همکاران،  زاده یبحباند ) پرداخته جرائموقوع 

دارند. برخی از پژوهشگران در بررسی رابطة رسانه و ترس  جرائمر وقوع و پیشگیری از مثبت ب

ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــ ـ  
1. Mediated Crime 



 111ای و ترس از ارتکاب جرم در میان شهروندان  ...   باط مصرف رسانهارت

 

ی خبری ها رسانهدانند و معتقدند  یماز ارتکاب جرم و پیشگیری از آن، رسانه را عامل وقوع جرم 

ی تلویزیونی به اشکال مختلف یا ارائه و نمایش ویدیوهای ها برنامهو پوشش خشونت در 

که قبالً  جرمزشت و شنیع یا انواع  جرائممنزلة عامل احتمالی وقوع  ر اینترنت، بهیز دآم خشونت

که این امر در سطح کالن عامل میزان وقوع جرم را  اند نبودند شناخته شده آشنا ها آنمردم با 

ی خود احساس ترس بیشتری ها  همحلافزایش داده است؛ درنتیجه، افراد در حال حاضر در 

 (.2111؛ کولینز و همکاران، 2118؛ لویس، 3119؛ اسر، 2111کنند )وال،  یم

حتی برخی از پژوهشگران معتقدند که در حال حاضر، رسانه و جرم باید با یکدیگر 

(. در 2: 2111اند )سورت،  در شرایطی اجباری با یکدیگر پیوند یافته ها آنبررسی شوند؛ زیرا 

ن صداوسیما با چندین شبکة تلویزیونی و مقایسه با دیگر کشورها، ایران دارای یک سازما

ی ها شبکهبا گسترش  هرسالهی ملی و رسمی است. ا رسانهمنزلة تنها نظام  شبکة رادیویی به

کمک  ی مختلف نیز بها ماهواره  یها شبکهشود و  یمی دیگری نیز اضافه ها شبکهدیجیتال، 

ها  یرانیاتلویزیونی برای  یها کانالهستند. در حال حاضر، تنوعی از  دردسترسها  یرندهگ

ی مختلف را تماشا کنند. در کنار ها کانالتوانند در خانة خود  یماست و افراد  دسترس قابل

ین نیز قرار دارند که آنالی چاپی و ها نسخهی مختلف با ها روزنامهی تلویزیونی، ها شبکه

همچنین برای  .خوانند ها اخبار مربوط به موضوعات مختلف را می کمک آن خوانندگان به

جوانان و نوجوانان( و بیشتر کاربران اینترنت را در خاورمیانه ) 1کشوری که بیشتری نسل شبکه

تواند نقشی  یمآشناست، اینترنت  ها آنة کار با نحودارد و نسل جوان آن با فضای مجازی و 

ای جدید  شبکه ها سو، این رسانه  در یک اساسی در وقوع و پیشگیری از جرم ایفا کند؛ بنابراین

کنند و از سوی دیگر، نتایج و پیامدهایی بر  یمخطر و اطالعات را ارائه  یباز سرگرمی 

 های رفتاری شخصی و جمعی در برخی موارد از جمله جرم دارند. یتفعال

ویژه در  هدف این پژوهش، مطالعة این ارتباط مهم )رسانه و جرم( در جامعة معاصر، به

از ارتکاب به جرم در  شهروندان ترسنقش رسانه بر برای بررسی ست. خیز تهران ا مناطق جرم

هر مکان و محلی باید در وهلة نخست نگاهی به وضعیت جرم در آن مکان و محل داشت تا 

ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــ ـ  
های ارتباطی  ، شبکهآنکه در  گویند یسوم را نسل شبکه م های نسلی، نسل جدید از گروه های یبند. در تقسیم1

 .کنند یاساسی در زندگی ایفا م ینقش
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دریافت درستی از عوامل ایجادکنندة جرم و خشونت داشته باشیم. این مطالعه محدود به 

 ای ملی نیست. هیز است و مطالعخ جرمساکنان تهران و مناطق 

ینترنت( بر ترس از ارتکاب خشونت و روزنامه و ا یو،راد یزیون،تلو) ها رسانهبنابراین نقش 

های اصلی این مقاله است. این پژوهش تأثیراتی را مطالعه  جرم در میان افراد جامعه از پرسش

ها  ز ارتکاب آنترس ا ویژه ی افراد جامعه دربارة جرم، بهها افتیدربر  ها رسانهکرده است که 

بر ترس از ارتکاب جرم، سطح  ها رسانهی شهروندان، نقش ا رسانههای مصرف  دارد تا گرایش

ارتکاب جرم را در میان  برخی عوامل بر ترس از میرمستقیغتأثیر  ترس از ارتکاب جرم و

 شهروندان مشخص کرده است.

  یو تجرب ینظر پیشینة

و مثبت( بر احساسات افراد درباره ترس از ارتکاب جرم  رسانه )منفی ة تأثیرگذاریدر تعیین نحو

نظریات مختلفی وجود دارد. رویکرد نظری این پژوهش برگرفته از  گرفته، مطالعات صورت میاندر 

سنت تأثیرات است. در بررسی جرم، ترس از ارتکاب جرم و خشونت نیز مبنای بسیاری از 

 1کاشت گربنر ةنظری .کند یمها تأکید  درازمدت رسانهها و از جمله نظریاتی است که بر آثار  پژوهش

تأثیرگذار در این باره است. براساس مهم و  ای مطالعه 1881 و 1811، 1812 های سال و همکاران در

ما پیدا کرده  ةهای مدرن چنان جایگاه محوری در زندگی روزمر تلویزیون در میان رسانه، این نظریه

شخصی و  ةواقعیت، جای تجرببارة هایش در شده و پیام منجر« ینمحیط نماد»است که به غلبه بر 

پژوهشگران دیگر  را کاشت ةنظری (.1390، کوایل مکت )سایر وسایل شناخت جهان را گرفته اس

منطقی درنظر گرفته شده است  راتشانیها و تأث رسانه میاندر ارتباط  کردند. همچنینارزیابی  نیز

نظری برای  یبنیانمنزلة  هکاشت ب ةبنابراین نظری ؛(1893ر و گانتر، ؛ ووب1888)شاناهان و مورگان، 

 .اند آزموده شدهپژوهش  سؤاالتو  ها هحسب آن فرضیرپژوهش حاضر است که ب

این بود که تماشاگران  آغاز کرد، 1821 دهة گربنر در اواخر کهکاشت  ةفرض اصلی نظری

کنند و تلویزیون ممکن است  ون دریافت میپرمصرف، حس شدیدتری از خطر و ناامنی را از تلویزی

آمیز و ترسناک هدایت کند. گربنر مدعی بود که  خشونت ،تماشاگران پرمصرف را به دنیای پست

ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــ ـ  
1. Gerbner 
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های دنیا، رابطه وجود دارد و تماشاگران پرمصرف  واقعیتبارة میان تماشای تلویزیون و اظهارنظر در

؛ گربنر 2110)میلر،  نظر دارند اختالف مصرف دگان کمبا بینن ،واقعیات زندگی در مقایسه باتلویزیون 

ای اجتماعی است که  (. درواقع، نظریة کاشت نظریه1392؛ سورین و تانکارد، 1812و گراس، 

مدت تلویزیون بر مخاطبان در همة سنین را بررسی کرده و از سوی جورج گربنر و  تأثیرات طوالنی

افته است. این نظریه قسمتی از پروژة پژوهشی کلی و الری گراس در دانشگاه پنسیلوانیا توسعه ب

است. هدف این پروژه شناخت تأثیرات ترویجی  1«ی فرهنگیها شاخص»بزرگ موسوم به 

( بر زیآم خشونتی ها برنامهویژه  ی تلویزیون )بهها برنامهتلویزیون بر بینندگان بود که به تأثیرات 

(. درحقیقت، نگرانی کلی از تأثیرات 2110، 2ت )میلرپرداخ ها ییکایمرو رفتارهای عموم آ ها نگرش

 سابقة تلویزیون در فرهنگ آمریکایی مربوط است. تلویزیون بر مخاطبان به اهمیت بی

ی ساز مفهومکند که ارتباط بیشتر با تلویزیون بر  درحقیقت، نظریة کاشت بر این تأکید می

ورت که پایدارترین الگوهای تصویری و د؛ به این صگذار یممخاطبان از واقعیت اجتماعی تأثیر 

را برای  ها تیروا. تلویزیون بیشترین کند یمدهد، منعکس  ایدئولوژی را که تلویزیون ارائه می

 .شود یمی تصویر ذهنی غیرواقعی از جهان منجر ریگ شکلو این عمل به  کند یممخاطبان تعریف 

ایران، در دیدگاه فرانکفورتی،  با وجود تعاریف متفاوت برای رسالت رسانة تلویزیون در

رو در نگاه  ؛ از اینشود یرسانه، از جمله تلویزیون در کلیت نظام جامعه تعریف و متعین م

بستگی تام با کلیت  ها هم برنامهاین های تلویزیون ایران بهتر است  صنعت فرهنگی به برنامه

 (.1388یچرانلو، ب)غالمی و  نظام اقتصادی اجتماعی ایران داشته باشند

از دیدگاه پژوهشگران مدنظر  تواند یاین نظریه م نیزنوین  یها با این حال با ظهور رسانه

در عصر جدید . (2112)ویلیامز،  مؤثر واقع شود ییها چنین رسانه ةو در بررسی و مطالع باشد

ن ما های روز دسترسی داریم. معرفی اینترنت توانایی دید فناوری، ما به تلویزیون در همة لحظه

توانیم در مقایسه با قبل انتخابی داشته باشیم. درحقیقت،  کند و ما می را چند برابر می

؛ کند یمدسترس، سریع و آسان  ی ارتباطی و اطالعاتی نوین این فرایند را قابلها یفناور

 در عصر جدید از نظریة کاشت استفاده کرد. توان یمبنابراین 

ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــ ـ  
1. Cultural indicators 

2. Miller 
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 تجربی به بررسی که داد نشان را پژوهشی توان می تندر به ایران شناسی جرم ادبیات در

 پیامدهای و آثار و و شنیداری دیداری نوشتاری، های رسانه در انحراف و جرم بازتاب چگونگی

 تأثیر این بستگی هم مبنی بر شواهدی( 1892) و هولدن( 1891فیلیپس ) .باشد پرداخته آن

 جامعه در ناامنی و جرائم بیشتر افزایش موجب است ممکن اقدامات تلویزیون ارائه کردند که

( نیز ادعا کردند که هرچند تماشای تلویزیون تأثیر کمی بر رفتار 1881گربنر و همکاران ) شود.

ها از نحوة دریافت دنیای اجتماعی  های آن ها، باورها و قضاوت عموم داشته، این تأثیر در دیدگاه

 (.1812بوده است )گربنر و گراس،  از سوی بینندگان پرمصرف تلویزیون تأثیرگذار

توان نتیجه  ها و تلویزیون می گرفته پیرامون رادیو، روزنامه های صورت با مشاهدة پژوهش

که برخی پژوهشگران ادعا کردند که تماشای عمومی تلویزیون با ترس از  یدرحالگرفت 

(. دیگران 1891؛ هیس و پترایتیس، 1812بستگی دارد )گربنر و گراس،  ارتکاب جرم هم

؛ دیتون و 2111تأکید کردند که هیچ رابطة معناداری وجود ندارد )چریکوس و همکاران، 

ای منفی را  ( رابطه1891(. هیرس )2113؛ داولر، 1818دونالد،  ؛ دوب و مک2111همکاران، 

روی تنها در شب یافت. وقتی تماشای  میان تماشای کلی روزانة تلویزیون و ترس از پیاده

کنندة ترس از ارتکاب جرم استفاده  گویی یشپمنزلة  تلویزیون به جنایی )پلیسی( ایه یالسر

( نشان دادند که تماشای این نوع از تولیدات 1891( و هیس و پترایتیس )2113شد، داولر )

( 1818دونالد ) که دوب و مک یدرحالبه شکلی مثبت مربوط به ترس از ارتکاب جرم است؛ 

 ة معناداری نیافتند.( هیچ رابط1888و ریچ )

به شکلی مثبت یا منفی چگونه بر احساسات افراد دربارة  ها رسانهدر تعیین اینکه 

گذارند، مطالعات زیادی از سوی گربنر و همکاران  یر میتأثشدن و ترس از ارتکاب جرم  قربانی

است. نظریة کاشت گربنر از سوی سایر  شده  انجام 1881و  1811، 1812های  در سال

و تأثیرات آنها، عقالنی درنظر گرفته شده  ها رسانهوهشگران ارزیابی و در بررسی ارتباط بین پژ

، پژوهشگران تعیین 1821(. در دهة 1893؛ ووبر و گانتر، 1888مورگان، و است )شاناهان 

یر احساس یک شخص دربارة ترس از تأثی مختلفی در ها نقشجمعی،  کردند که وسایل ارتباط

( روابط مهمی 1811و گربنر و همکاران )( 1810یژه، گربنر و گراس )و بهارند؛ ارتکاب جرم د

ی و ترس شهروندان از جرم را از طریق تحلیل کاشت دریافت کردند. ا رسانهمیان متغیرهای 
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افتد که  یمهمچنین نمایش خشونت در تلویزیون بیشتر از فعالیت در دنیای واقعی اتفاق 

 رو بر احساس ترس از ارتکاب جرم بیشتر تأثیرگذارند. وند؛ از اینش یمبینندگان با آن مواجه 

های تلویزیون را  ( نقش سریال1888با استفاده از نظریة کاشت گربنر، شاناهان و مورگان )

، قاعدة غالب در روایت 1منزلة عامل اصلی شناختند که سبک خاصی از رئالیسم بازنمودی به

 .رندیگ یمکار  غربی را به

 سال در را ی خودها پروژه از یکی سیما صداو یزیر برنامه و ها پژوهش معاونت جتماعیا یتةکم

ایرانی  های یالسر در ناهنجاری و بزه نمایش چگونگی ارزیابی و موضوع تحلیل به 1393

نشان  1382در سال  اصل یمحمودو  زاده یبحب(. نتایج پژوهش 1393 ابهری،) است داده اختصاص

تنها نگرش خاصی را به  های جنایی، نه در ایران با انعکاس اخبار مربوط به پدیده ها رسانهدهد،  می

گذارند، بلکه چگونگی قضاوت و داوری آنان  تأثیر میم های مرد بینشبر  کنند و می مخاطبان القا

 (.1382، اصل یمحمودو  زاده یبحب) دهند می نظام عدالت کیفری را سازمان جرم و ةدربار

 مجرمانه اخبار انعکاس ناگوار تأثیرات از توان گفت، یکی ز پیشنة پژوهش میبندی ا در جمع

 اخبار گونه این انعکاس. است افراد در طلبی حس شهرت ایجاد و پروری قهرمان ها، رسانه در

 را یبزهکار آمادة و النفس ضعیف افراد میل و نظر ها، و گفته تصاویر با همراه آمیز اغراق صورت به

 الگویی جرائم، یا ها خشونت برخی دقیق گزارش گاهی سوی دیگر، از .کند می جلب خود به

 بزهکاری، بر ای رسانه تصاویر تأثیرات دربارة دارد؛ بنابراین انجام این اعمال در افراد دیگر برای

 کسی ندرت به نه و یا است داشته دنبال به پیامدهایی ای نمایش رسانه آیا که نیست این موضوع

 محتوای پیچیدة و متقابل ارتباط از گشایی گره اصلی، کار دستور .است شده منکر را آثار این

 .است مجرمانه رفتار گیری شکل در اجتماعی ابعاد ساختار دیگر وها  رسانه

ه یژو ایران و به یشهرها گسترش جرم در کالن حسن این پژوهش این است که روند روبه

و ترس از ارتکاب جرم، نتایج  یا تباط مصرف رسانهار زمان همتهران را بررسی کند. بررسی 

و بدون شک  دهد یدست م به یها در پیشگیری از جرم و بزهکار رسانه یراز تأث یتأمل قابل

 شده بهترین منبع برای پژوهش حاضر هم از لحاظ ادبیات موضوع و هم مقوالت بررسی

 ةعرص گذاران یاسترای سبنابراین این پژوهش منابع بسیار ارزشمندی ب ؛شود محسوب می

ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــ ـ  
1. Representational Realism  
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ها در این موضوع حساس  تا مسئوالن متولی و رسانه استای و دستگاه قضایی  رسانه

 بازاندیشی کنند.

 پژوهش های سؤال و فرضیه

روزنامه و  یو،راد یزیون،)تلو رسانه میانچه ارتباطی »سؤال اصلی پژوهش این است که 

برای «. تهران وجود دارد خیز جرماطق از ارتکاب جرم در من ن( و ترس شهرونداینترنتا

ادبیات  اساسرب ها ی زیر مطرح شده است. این فرضیهها هیفرضدادن به این سؤال اصلی،  جواب

شناختی افراد و بقیه به  جمعیت های ویژگیبه  ها آناز  برخیکه  اندنوشته شدهتجربی  نظری و

 و ترس از ارتکاب جرم مربوط هستند. یا مصرف رسانه

 شهر  خیز مصرف در مناطق جرم کم ینندگاناز ب یشترب یزیونپرمصرف تلو گانبینند

 کنند. یم را گزارشتهران ترس از ارتکاب جرم 
 بر ترس از ارتکاب جرم در مناطق  یزیون( تلویسی)پل ییجنا های سریالمنظم  یتماشا

 مثبت دارد. تأثیرشهر تهران  خیز جرم
 میانبر ترس از ارتکاب جرم در  زیونیاخبار مربوط به جرم در تلو یمدت تماشا 

 مثبت دارد. تأثیرشهر تهران  خیز شهروندان مناطق جرم

 میانبر ترس از ارتکاب جرم در  یودادن به اخبار مربوط به جرم در راد مدت گوش 

 گذارد. یمثبت م تأثیرشهر تهران  خیز شهروندان مناطق جرم
 میانها بر ترس از ارتکاب جرم در  دادن به اخبار مربوط به جرم در روزنامه مدت گوش 

 .گذارد یمثبت م ریتأثشهر تهران  زیخ جرم مناطقشهروندان 
 میانبر ترس از ارتکاب جرم در  نترنتیمدت خواندن اخبار مربوط به جرم در ا 

 .گذارد یمثبت م ریتأثشهر تهران خیز  جرم مناطقشهروندان 

 یافراد در مقایسه با دانند، میه جرم اخبار مربوط ب یرا منبع اصل ونیزیکه تلو یافراد 
 .کنند یم انیب شتریترس از ارتکاب جرم را ب ،کنند یاستفاده م ها رسانه ریکه از سا

 کنند یم انیشهر تهران ترس از ارتکاب جرم را بخیز  جرممناطق  در مردان از شتریزنان ب. 

 را  ماز ارتکاب جرشهر تهران ترس خیز  جرممناطق  در جوان افراد از کمتر ریافراد پ
 .کنند یم انیب
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 شهر تهران خیز  جرممناطق  در نییپا التیتحص با افراد از کمتر باال التیافراد با تحص

 .کنند یم گزارشترس از ارتکاب جرم را 
 شهر تهران ترس از خیز  جرممناطق  در نییافراد با درآمد باال کمتر از افراد با درآمد پا

 .دکنن یرا گزارش م مارتکاب جر

 روزنامه و  یو،راد یزیون،رسانه )تلو میاناست که  یناساس فرض اصل پژوهش ا اینبر

 تهران ارتباط وجود دارد؟ خیز ( و ترس شهروندان از ارتکاب جرم در مناطق جرمینترنتا

 شناسی پژوهش روش

دان از ی شهرونها افتیدررا در ارتباط با  ها رسانهاساس انجام شده است تا نقش  این پژوهش براین

ترس ارتکاب جرم مشخص کند؛ بنابراین برای دریافت بهتر پژوهش و تحقق هدف آن، از 

(، روش اصلی است 1881رویکردهای کمی استفاده خواهد شد. نظریة کاشت گربنر و همکاران )

ی شهروندان تهرانی از ترس ارتکاب جرم و در انتخاب ها افتیدرکه در این پژوهش برای تعیین 

. شهر تهران استفاده شد زیخ جرمرو، از روش پیمایشی در مناطق  تفاده شده است؛ از اینمتغیرها اس

ر داطالعات  یآور جمع یمعمول برا یها وهیاز ش یکی یشیمایپژوهش پمعتقد است ( 2112) نهاقا

ان ویپاسخگ های هتجرب زیو باورها و ن دیعقا ها، دگاهید ی،شیمایروش پ کارگیری بهجرم است.  ةحوز

 (.2111 ک،ی؛ فردر2111 ،تلی)آلرک و س کند یممشخص  را

(. 22: 1391 ،ی)ساع دارند مشترک صفت چند ای کی که است یافراد ی شاملآمار ةجامع

عنوان  . شهر تهران بهدر شهر تهران هستندساکن  ساالن یانجوانان و م پژوهش نیا یآمار ةجامع

آن از  تیو جمع استشهر  نو کال تختیپا؛ زیرا انتخاب شده است پژوهشمکان مورد مطالعه 

و  یفرهنگ یها نهیزم گر،ید یشهرها در مقایسه با نیهمچن بیشتر است. گرید یشهرها کالن

. کنند یم یزندگ آنمختلف در  یو اقتصاد یاجتماع طیبا شرا ییها دارد و گروه یخاص یاجتماع

جرم و  جهینابهنجار و درنت یارفتاره دیتشد وع،یش یالزم برا یها نهیدر تهران زم یطیشرا نیچن

ی ریگ نمونهساختار جامعة آماری از روش  لیدل بهدر این پژوهش،  .کند یم جادیرا ا یبزهکار

 (.91: 1321ی متناسب با جامعة آماری استفاده شد )موزر و کالتون، ا مرحلهی چندا خوشه
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 براساس که است تهران شهر ساالن ساکن در یانمنیز شامل تعداد جوانان و  آماری جامعة

با توجه به توضیحات باال  .هستند نفر 1123911+1112192=0912208ا ب سرشماری برابر

 گیری کوکران، حجم نمونه عبارت است از: برحسب روش نمونه

 

با توجه به حساسیت و نداشتن شناخت کافی از موضوع پژوهش، همچنین احتمال 

شهروند  211یری، گ نمونهبیشترنشدن خطای و  سؤاالتندادن بعضی از افراد به تمام  جواب

(، برای حذف ابهام یا 2112سال انتخاب شدند. براساس دیدگاه هاقان ) یانمتهرانی جوان و 

آزمون شود؛ بنابراین برای اجرای بهتر و  ة پیمایش پیشپرسشناماحتمالی، باید  سوءبرداشت

 هران انجام دادیم.نفر در ت 31دریافت بازخورد سازنده، یک آزمایش پایلوت با 

 ییگیری اعتمادپذیری یا پایا اندازه یها ترین روش متداول ضریب آلفای کرونباخ یکی از

قبول و  و قابل را متوسط درصد 10را کم،  درصد 10ست. کرونباخ ضریب پایایی ا ها پرسشنامه

دهد  نتایج بررسی نشان می(. 1801)کرونباخ،  است را زیاد پیشنهاد کرده درصد 80ضریب 

بستگی درونی مقیاس است. بعد  دهندة همسانی و هم درصد است که نشان 99 آلفای کرونباخ

دهد را نشان می 29 و 1ی بین ا نمرهاز محاسبة هفت مقولة مقیاس ترس از جرم، هر پاسخگو، 

است. بعد از ایجاد متغیر ترس از جرم،  12/2با انحراف استاندارد  13/18و نمرة میانگین 

متغیری برای بررسی تفاوت معناداری بین میانگین گروه )نمرات ترس از جرم( در تحلیل دو

 شناختی انجام گرفت. هر متغیر جمعیت

 تعریف عملیاتی متغیرها

 متغیر وابستة پژوهش

 ترس از ارتکاب جرم

میزان ترسشان  دخواه یمکه از افراد  شود یمی ارزیابی سؤاالتترس از ارتکاب جرم معموالً با 

 شدن را بیان کنند. بانیاز قر
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 متغیرهای مستقل پژوهش

 یا رسانهمتغیرهای 

توانایی انتقال از که  استجمعی، مجموع فنون و ابزار و وسایلی  : وسایل ارتباطای مصرف رسانه

در فواصل  ویژه بهای در یک زمان، به شمار بسیاری از افراد،  های ارتباطی حسی یا اندیشه پیام

 ةای، میزان ساعات و نوع رسان (. منظور از مصرف رسانه1391ند )بیرو، بسیار زیاد برخوردار

میزان تماشای تلویزیون،  کمک بهکند. این متغیر  روز مصرف می جمعی است که فرد در شبانه

 .استفاده از اینترنت و فضای مجازی سنجیده شد روزنامه و ةدادن به رادیو، مطالع گوش

های افراد  : برای تعیین دریافتی تلویزیونها برنامهر ی شهروندان از خشونت دها افتیدر

-سنجیده می زیآم خشونتبه جرم  انویپاسخگی تلویزیون، میزان توجه ها برنامهاز خشونت در 

 دربرگیرندة سه مقولة خیلی زیاد، متوسط و خیلی کم است. ها پاسخشود. 

و اینترنت است.  ها روزنامه منبع اصلی اخبار شامل تلویزیون، رادیو، :منبع اصلی اخبار جرم

 خواسته شد تا منبع اصلی اخبار جرم را بیان کنند.ان ویپاسخگاز 

: یعنی میزان ساعت تماشای تلویزیون؛ در این پژوهش، زمان تماشای عمومی تلویزیون

ساعت یا بیش  1-2ساعت،  2-1دقیقه تا یک ساعت،  31دقیقه،  31تماشای تلویزیون صفر تا 

 ساعت است. 1از 

به تماشای  انویپاسخگیعنی مقدار زمانی که  ، رادیو، اینترنت(:ها روزنامه)تلویزیون،  اخبار

دادن به اخبار رادیو و  ی جنایی در یک روزنامه و گوشها گزارشاخبار تلویزیون، خواندن 

شده برای تماشا، شنیدن و  . زمان صرفدهند یمخواندن موضوعات مربوط به جرم اختصاص 

دقیقه تا یک  31دقیقه،  31ر از تلویزیون، رادیو، روزنامه و اینترنت از صفر تا خواندن اخبا

 ساعت یا بیش از چهار ساعت درنظر گرفته شده است. 1-2ساعت،  2-1ساعت، 

طور  ی جنایی که افراد گاهی یا بهها الیسر: یعنی تعداد )پلیسی( های جنایی تماشای سریال

 درنظر گرفته شد. 0تا  1ها از  . پاسخکنند یممنظم تماشا 

 ریتأثیافتن از  : برای اطمینانشناختی و متغیرهای کنترل جمعیت-معیارهای اجتماعی

شناختی  جمعیت-شدة اجتماعی ی بر ترس از جرم، متغیرهای کنترلا رسانهمتغیرهای 

 کار گرفته شد. ( بهوضع تأهل)تحصیالت، درآمد خانواده، محلة زندگی در تهران و 
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 ژوهشهای پ یافته

 ها توصیف داده

رفته ضروری است. بررسی  شده یا ازدستی گمها دادهو  سؤاالتقبل از تحلیل، بررسی جواب 

درصد در  3رفته وجود دارد یا کمتر از  ة ازدستداددهد تعداد کمی  ها نشان می مجموعة داده

پاسخ  ها پرسششتر نفر به بی 010نفر نمونه  211شده، از  ی گمها دادههر متغیر است؛ بنا بر این 

دهند. کمترین نفر را مردان تشکیل می 282درصد( و  2/12نفر را زنان ) 203کاملی دادند که 

نفر  222پاسخگو،  010است. از  1/31و میانگین سن  20بیشترین  و 19، انویپاسخگسن 

از  درصد( نامشخص هستند. 8/2نفر ) 12درصد( مجرد و  18نفر ) 221، متأهلدرصد(  1/19)

اند، ، تعداد افرادی که ابتدایی را تمام کرده یا تمام نکردهانویپاسخگلحاظ سطح تحصیالت 

 و یدرصد( تا مقطع راهنمای 20/19نفر ) 88درصد( است. همچنین  1/21نفر ) 119درمجموع 

 یسانسلدرصد( نیز  2/13نفر ) 12 اند.تحصیل کرده ندرصد( تا مقطع دبیرستا 1/12) نفر 203

نفر درصد  88برحسب سطح درآمد،  یسانس یا دکتری دارند.ل فوقدرصد(  2ر )نف 3و فقط 

-011درصد(  1/12نفر ) 81هزار تومان،  011تا  111درصد( درآمدی بین  2/19) انویپاسخگ

 811درصد(،  3/19) نفر 111هزار تومان،  811-111درصد(  8/31) نفر 111هزار تومان،  111

ر نف 30 هزار تومان و بقیه یعنی 1311تا  1111درصد(،  1/9نفر ) 12هزار تومان،  1111تا 

درصد( در خود  2/10نفر ) 111نفر،  010همچنین از  و باالتر از آن دارند. 1011درصد(،  1/2)

درصد( در مناطق  2/2)ر نف 11درصد( در حومة شهر تهران،  1/22)ر نف 121شهر تهران، 

 کنند. یمروستایی و جاهای دیگر زندگی 

 ی نمونها رسانههای  ویژگی
 1/19) 112دقیقه یا کمتر و  31درصد( تلویزیون را به مدت  1/1) 12پاسخگو،  010از کل 

کنند. براساس دیدگاه گربنر و گراس  یمدرصد( بیشتر از چهار ساعت در هر روز تماشا 

عت سا 1را که بیش از  انویپاسخگدرصد( از  3/91) 113( دربارة بینندگان تلویزیون، 1812)

 گذاری کردیم. کنند، بینندگان پرمصرف نام یمیزیون تماشا تلودر هر روز 



 111ای و ترس از ارتکاب جرم در میان شهروندان  ...   باط مصرف رسانهارت

 

دقیقه را به شنیدن اخبار رادیو یا به خواندن روزنامه یا  31درصد افراد، کمتر از  21حدود 

در مقایسه با اخبار  انویپاسخگدهند. به عبارت دیگر،  یمرویدادهای خبری اینترنت اختصاص 

کنند. از سوی دیگر، بیشتر  یمری برای رادیو، روزنامه یا اینترنت صرف کمت تلویزیون، زمان

 کنند. یمساعت اخبار را در تلویزیون تماشا  2دقیقه و  31درصد( بین  11جمعیت )

درصد( گزارش کردند که هیچ نوع سریال جنایی را  0/32)188پاسخگو،  010همچنین از 

پنجم  بار در هفته و حدوداً یک حداقل یک درصد( 2/33سوم ) . حدود یکاند نکردهمشاهده 

درصد(  3/8)ر نف 11کنند. تنها درصد( حداقل دو سریال جنایی را در هر هفته تماشا می 2/21)

 اند.سه یا بیشتر از سه سریال پلیسی را در یک هفته تماشا کرده انویپاسخگ

ه بسیاری به خشونت توج ها رسانهدرصد( معتقدند که  9/31نفر ) 129، انویپاسخگاز میان 

توجه بسیار کمی به خشونت دارند.  ها رسانهدرصد( نیز بیان کردند که  2/22نفر ) 110دارند. 

، توجه مناسبی به ها رسانهکه از سوی  اند موافق انویپاسخگدرصد( از  2/12نفر )حدود  232

 عنصر خشونت شده است.

تلویزیونی را منبع خبری  یها پخشدرصد(،  3/91نفر ) 112، یعنی انویپاسخگبیشتر 

درصد( اخبار را از طریق رادیو یا خواندن  1/12نفر ) 28که تنها  یدرحالدانند؛  اصلی می

های پژوهش،  آورند. براساس یافته یم دست بهرویدادهای جاری در روزنامه یا اینترنت 

با نمرة « یترس از دزدی شبانه در خانه هنگام تنهای» انویپاسخگین جرم در میان تر ترسناک

کمترین ترس  18/2است. برعکس، قتل جرمی است که با نمرة میانگین  11/1از  13/3میانگین 

 همراه دارد. را به

 ها( ها )آزمون فرضیه تحلیل داده

 جنسیت در برابر ترس از جرم 

کردن تفاوت معناداری بین مردان و زنان برحسب  تست مستقل برای تعیین و مشخص tآزمون 

داری در سطح ترس از  امعنز ارتکاب جرم انجام گرفت و نشان داد که تفاوت سطوح ترس ا

 ارتکاب جرم بین دو گروه وجود دارد:
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 . تفاوت جنسیتی بر ترس از جرم1جدول 

 N Mean SD t df p 

 139/9 18/0 21/21 203 زنان

 

013 

 
111/1 

 11/2 11/11 282 مردان

در هر نوع جرم وجود دارد؛  1تا  1معناداری از بین نمرات ترس از ارتکاب جرم تفاوت 

 با نمرةن ین جرم در میان مرداتر ترسناکبرای مثال ترس از دزدی شبانه در خانه هنگام تنهایی، 

ین جرم تر ترسناک 38/3شدن با میانگین  ه که در میان زنان دزدید یدرحالاست.  80/2میانگین 

 با ترس کمی همراه است. انویسخگپااست. قتل نیز جرمی است که در میان همة 

 سن در برابر ترس از جرم 

؛ <p 10/1دهد )بستگی هیچ رابطة معناداری بین سن و ترس از ارتکاب جرم نشان نمی هم

129/1- ( =010)r) . طرفه  ی سن و ترس در شش مقوله، تحلیل واریانس یکبند گروهبعد از

؛  <p 10/1دهد )تکاب جرم را نشان نمیانجام شد که ارتباط معناداری بین سن و ترس از ار

011/0  =df  111/1؛  =F.) 

 

 سن در مقابل ترس از جرم بستگی هم. 2جدول 

 ترس از جرم سن 

 سن

 -129/1 1 رسونیپ بستگی هم

Sig. (2-tailed)  012/1 

 010  تعداد

 

 محل سکونت در برابر ترس از جرم 

ود تفاوت معنادار بین نمرات ترس از ارتکاب تست مستقل برای تعیین وج tیت، آزمون درنها

جرم و ساکنان شهر تهران در مقابل ساکنان سایر شهرها انجام گرفت و نتایج نشان داد که هیچ 

  :داری بر سطوح ترس از ارتکاب جرم وجود ندارد عنامتفاوت 

10/1 p>  (013= ) 911/1؛t . 
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 ترس از جرم در مقابل زندگیمستقل محل  یها . آزمون نمونه3جدول 

 N Mean SD t df p 
 112/1 013 911/1 88/0 11/18 130 سایر

  29/2 81/19 111 یشهر ۀحوز

 سطح تحصیالت در برابر ترس از جرم 

دهد که رابطة معناداری بین ترس از ارتکاب جرم و سطح  نشان می طرفه نس یکتحلیل واریا

 تحصیالت وجود ندارد.

 جرم درآمد ماهیانه در برابر ترس از 

طرفه، هیچ رابطة معناداری بین درآمد ماهیانه و ترس از ارتکاب جرم نشان  تحلیل واریانس یک

 (.= F 130/2؛ =df 011/0؛ <10/1pدهد )نمی

 منابع خبری مربوط به جرم در برابر ترس از جرم 
پیش از شروع تحلیل چندمتغیری، تحلیل دومتغیری نهایی برای بررسی رابطة منابع خبری و 

درصد( گزارش کردند که  3/91یعنی  112س از ارتکاب جرم انجام شد. بیشتر افراد )تر

درصد(  1/12) انویپاسخگنفر از  28و  گیرند یمرویدادهای مربوط به جرم را از تلویزیون 

ای معنادار میان این دو متغیر را  تست مستقل، رابطه tنمونة آزمون  سایر منابع را ذکر کردند.

 p 11/1تفاوت معنادار بر سطوح ترس از ارتکاب جرم بین دو گروه وجود دارد: نشان داد. یک 

< ,201/2( =19/91)t 

کنند، ترس  یمطور میانگین، شهروندانی تهرانی که اخبار جرم تلویزیونی را دریافت  به

و افرادی که اخبار را از سایر منابع  (mean=  31/18؛ SD=  11/2بیشتری از جرم دارند )

 دهند.( ترس کمتری را نشان میmean=  12/11؛ SD=  22/2کنند ) یمدریافت 

 متغیریدو یلخالصة تحل
 یکو ترس از ارتکاب جرم نشان داد که تنها  شناختی یتجمع متغیرهای میان متغیریل دوتحلی

 یزنان درجة معنادار ،که در آن داردو ترس از ارتکاب جرم وجود  جنسیت میانرابطة معنادار 
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با  چندانیارتباط  آماریاز نظر  شناختی جمعیت متغیرهای سایرکردند.  بیانمردان را  زا بیشتری

 .دهدنمیترس از ارتکاب جرم نشان 

 متغیریدو تحلیل ة. خالص4جدول 

 انحراف استاندارد میانگین تعداد 
 میانتفاوت معنادار 

 ها گروه

 18/0 21/21 203 زنان
 وجود دارد

 11/2 11/11 282 مردان

21-19 212 38/18 21/2 

 وجود ندارد

31-20 101 09/19 21/2 

11-30 89 91/19 31/2 

01-10 22 32/18 10/2 

21-00 212 38/18 21/2 

 21/2 09/19 101 بیشترو  20

 00/2 11/18 119 ییابتدا

 وجود ندارد

 10/0 11/18 88 راهنمایی

 21/2 12/19 203 دبیرستان

 11/0 11/18 12 لیسانس

 19/2 11/21 3 و باالتر یسانسل فوق

 وجود ندارد 88 89/19 13/2 هزار تومان 111-011

 81 33/18 19/2 هزار تومان 011-111

 

 111 12/2 31/2 هزار تومان 111-811

 111 12/19 99/0 هزار تومان 1111- 811

 12 29/11 13/2 هزار تومان 1311- 111

هزار تومان و  1011

 باالتر
09/0 31/11 30 

 88/0 11/18 130 دیگر های محل
 وجود ندارد

 29/2 81/19 111 شهریمناطق 
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 تأثیرات کاشت
قبل از اجرای تحلیل رگرسیون چندگانة استاندارد، نمرات مقوالت فرعی ترس از ارتکاب جرم 

هر مصرف مقایسه شد. بعد از انتخاب موارد برای  یا کم ن پرمصرفبراساس بینندگا ها نمونه

مصرف براساس نمرات ترس از ارتکاب جرم  و کم پرمصرفتست بین بینندگان  tمتغیر، 

ی کل انتخاب شدند. ها دادهیر کاشت زنان تنها زنان از تأثصورت گرفت؛ برای مثال در بررسی 

دهد،  یمنشان  0که جدول  طور همانسپس این شیوه برای مقوالت فرعی نمونه استفاده شد. 

 مصرف دیده نشد. و کم پرمصرفهای فرعی بینندگان  اری بین مقولههیچ تفاوت معناد

 نمونه فرعیکاشت مقوالت  أثیرات. ت5جدول 

 
 مصرفکم بینندگان

 ترس از جرم( ۀ)نمر

 پرمصرف بینندگان

 ترس از جرم( ۀ)نمر
 معناداری کاشت تمایز

 جنسیت
 338/1 92/1 (01)تعداد=  21/ 92 (212)تعداد= 21/11 زن

 110/1 -32/1 (01)تعداد=  92/12 (211)تعداد=  21/11 مرد

 آموزش

و  دبیرستان

 بیشتر
 091/1 00/1 (10)تعداد=  33/18 (293)تعداد=  18/19

 00/1 13/1 (01)تعداد=  31/18 (121)تعداد=  21/18 دبیرستانکمتر از 

 درآمد
 921/1 18/1 (29)تعداد=  12/18 (282)تعداد=  03/18 1011کمتر از 

 123/1 81/1 (31)تعداد=  22/19 (111)تعداد=  19/11 1011از  تربیش

 زندگیمحل 
 012/1 03/1 (11)تعداد=  31/18 (332)تعداد=  91/19 شهر

 881/1 -11/1 (29)تعداد=  38/18 (111)تعداد=  11/18 سایر

 سن
 301/1 99/1 (01)تعداد=  91/18 (312)تعداد=  82/19 19-31

 832/1 18/1 (02)تعداد=  82/19 (131تعداد= ) 11/18 بیشترو  30

 های چندمتغیری یلتحل
ی به شکل ا رسانهخالصة مدل و تحلیل واریانس نشان داد که مدل دارای شش متغیر مستقل 

کند.  یمبینی  یشپداری )هرچند ضعیف(، سطوح ترس شهروندان تهرانی از جرم را  امعن

ی ا رسانهزان واریانس در متغیر وابسته که با متغیرهای دهد، مینشان میطور که همان
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درصد واریانس در سطوح ترس  1/2است. به عبارت دیگر، این مدل تنها  1/2 شده محاسبه

 دهد.شهروندان تهرانی از جرم را توضیح می

داری به این مدل  امعندهد فقط دو متغیر به شکل  یمنشان  2ضرایب رگرسیون جدول 

های  یالسرشده برای خواندن اخبار در اینترنت و تعداد  یعنی میزان زمان مصرفکنند،  یمکمک 

شده. زمان مصرفی برای خواندن اخبار در اینترنت به شکل منفی به ترس  جنایی )پلیسی( دیده

شده به  های پلیسی دیده یالسر[ و تعداد p < (120/2-=t)022/1 - =B 10/1از ارتکاب جرم ]

[. از نظر p < (122/2=t)011/1 - =B 10/1ارتکاب جرم مربوط است ]شکل مثبت به ترس از 

 ی و ترس از ارتکاب جرم وجود ندارد.ا رسانهآماری هیچ رابطة معناداری میان سایر متغیرهای 

شناختی  جمعیت-های اجتماعی یژگیوی و ترس از ارتکاب جرم با ا رسانهرابطة متغیرهای 

ی ا رسانهدهد مدل دارای شش متغیر  یمواریانس نشان  نمونه کنترل شد. خالصة مدل و تحلیل

 هرچندشناختی، سطوح ترس شهروندان تهرانی ) جمعیت-مستقل و پنج متغیر کنترل اجتماعی

دهد، میزان واریانس در متغیر  یمنشان  طور که کند. همانبینی می ضعیف( از جرم را پیش

درصد است. به عبارت دیگر، این مدل تنها  3/12به شد، ی محاسا رسانهوابسته که با متغیرهای 

 دهد.درصد واریانس در سطوح ترس شهروندان از جرم را توضیح می 3/12
 

 (2)مدل  رگرسیون ضرایب. 1جدول 

 B β t p 

 833/1 191/1 111/1 121/1 مصرف( کم ینندگان)ب تلویزیون کلی تماشای

 029/1 232/1 131/1 181/1 یزیوناخبار تلو

 103/1 310/1 111/1 182/1 اخبار روزنامه

 311/1 111/1 111/1 1281 رادیواخبار 

 211/1 -113/1 -102/1 -222/1 اینترنتاخبار 

 121/1 112/1 108/1 311/1 (یسی)پل ییجنا های یالسر

 111/1 -110/1 -313/1 -921/3 )زنان( جنسیت

 211/1 -010/1 -123/1 -/112 سن

 211/1 018/1 121/1 119/1 تحصیالتسطح 

 8391/1 -/119 -113/1 -111/1 (یرشهری)غ همحل

 121/1 -001/1 -121/1 -283/1 ماهیانهدرآمد 
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داری به  امعنکه به شکل  -بودن  دهد فقط یک متغیر، یعنی زن ضرایب رگرسیون نشان می

جرم  به شکل منفی به ترس از ارتکاب -[ p < (110/1-=t)921/3 111/1کند ]مدل کمک می

دهد، هیچ رابطة معناداری بین سایر متغیرهای  یمنشان  2طور که جدول  مربوط است. همان

های جنایی  یالسری و ترس از ارتکاب جرم وجود ندارد. از جمله اخبار اینترنت و ا رسانه

شناختی  جمعیت-)پلیسی( که هیچ رابطة معناداری بعد از کنترل مدل با متغیرهای اجتماعی

 شود: ایجاد می 1، رابطة 2اساس جدول ندارند. بر

Y= B0 + B1X1 + B2X2 + ... + BkXk 

 ترس از جرم=  x921/3 - 113/21جنسیت  -x112/1+ سن  x119/1تحصیالت  - x283/1درآمد  

 x111/1+ محل زندگی  x121/1+ تماشای کلی تلویزیون  x181/1+ اخبار تلویزیون  x182/1روزنامه  

- 

 + x281/1رادیو  - x222/1+ اینترنت  x311/1های جنایی سریال

 نشان داده شده است. 1نتایج باال در جدول   
 

 ها آزمایش فرضیه. 3جدول 

 معناداری رد یاقبول  ترس مسیر فرضیه  

 متغیرهای

 -اجتماعی

 جمعیت

 یشناخت

 111/1 ییدتأ مثبت زنان

 910/1 رد منفی افراد مسن

 910/1 رد منفی کرده تحصبل

 121/1 رد منفی مد باالآبا در افراد

 112/1 رد مثبت شهریافراد 

 111/1 ییدتأ مثبت تلویزیونمانند  یاصل یمنبع خبر

 833/1 رد مثبت پرمصرف بینندگان

 121/1 رد مثبت های جنایی درام

زمان 

شده  صرف

 بر اخبار

 029/1 رد مثبت تلویزیوناخبار 

 103/1 رد مثبت اخبار روزنامه

 311/1 رد مثبت ادیوراخبار 

 211/1 رد منفی اینترنتاخبار 

-p< 11/1  
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 گیری یجهنتبحث و 

ها برای  یلتحلبر ترس شهروندان تهران از جرم را بررسی کرد.  ها رسانهیرات تأثاین مطالعه 

برای  گذارند. یمیر تأثشناختی انجام شد که بر ترس از ارتکاب جرم  های جمعیت یژگیوتعیین 

جاری و قبلی  تجربی ادبیات نظری و اساسرب هیفرضسؤال اصلی پژوهش، هفت  دادن به پاسخ

مطرح و سپس قدم به قدم آزمایش شد. شاخص ترس از ارتکاب جرم براساس جرائم رایج و 

 انویپاسخگی قبلی و با توجه به هدف پژوهش ایجاد شد. در میان انواع جرم، ها شیمایپاز 

ین جرم گزارش کردند. شاید دلیل تر ترسناکرا « تنهایی ترس از دزدی شبانه در خانه هنگام»

شدن و  کشته»در تهران باشد. از سوی دیگر،  ها خانههای شبانه از  یدزداین امر به روند افزایش 

است بود که در میان شهروندان تهرانی با کمترین ترس همراه است که شاید این موضوع « قتل

جز  ان مربوط است که حمل یا داشتن اسلحة گرم را تا حدی به سیاست کنترل اسلحه در ایر

 در شرایط خاص ممنوع کرده است.

ین جرم برای زنان در جامعه تر ترسناکرود تجاوز جنسی،  یمطورکلی معموالً انتظار  به

ین جرم در میان زنان شهر است و تجاوز تر ترسناکشدن  دهد دزدیده باشد، اما نتایج نشان می

یل اینکه عموماً زنان به دلع جرم، رتبة چهارم را دارد. از سوی دیگر، جنسی در بین هفت نو

کنند و در بیشتر موارد، جواهرآالت و طال با خود دارند،  کیف زنانه و دستی با خود حمل می

 ترسند.  یمشدن بیشتر  در مقایسه با مردان از دزدیده

طور میانگین  دند که بهی، بیشتر شهروندان تهرانی گزارش کرا رسانهبرحسب روند مصرف 

تلویزیون را منبع ان ویپاسخگکنند. بیشتر  یمدر یک روز، یک تا چهار ساعت تلویزیون تماشا 

، کمتر در این زمینه نقش دارند. افرادی که اخبار را از تلویزیون ها رسانهدانند و سایر  خبری می

را در مقایسه با افرادی که  داری، نمرات ترس باالتری از ارتکاب جرم امعنگیرند، به شکل  یم

عنوان منبع خبری برای  آورند گزارش کردند. تلویزیون به یم به دستاخبار را از سایر منابع 

آوردن اطالعات آن الزم  دست بهدسترس است و نیازمند هیچ نوع مهارت برای  بیشتر افراد قابل

ترس بیشتری در مقایسه با کنند،  یمیزیون را تماشا تلوی که اخبار رو افراد نیست؛ از این

توان با تحلیل  یمآورند. این موضوع را  یم دست بههایی دارند که اخبار را از سایر منابع  آن
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( 1892ی تبیین کرد. در این زمینه، دروین و نیالن )رسان اطالعافراد در علوم  1یابی رفتار اطالع

ا افراد همواره منابع اطالعاتی معتقدند رفتار کاربران همواره نتیجة محاسبة عقالنی نیست ی

 کنند. ینمآل را انتخاب  یدهامطلوب و 

ها تا  شناختی بر ترس از جرم، یافته جمعیت-یر مستقل متغیرهای اجتماعیبه تأثبا توجه 

داری مربوط به ترس است  امعنحد زیادی با ادبیات قبلی مطابقت دارد. تنها جنسیت به شکل 

های پژوهش قبلی )کریکوس و  د. همچنین مطابق یافتهکن یمیید تأو فرضیة پژوهش را 

( زنان در مقایسه با 1891؛ وارر، 2111؛ لی، 1880؛ فرارو، 2113؛ داولر، 2111همکاران، 

توان این مسئله را براساس  یممردان ترس از ارتکاب جرم بیشتری را گزارش کردند که 

های مربوط به  هرچند فرضیههای خاص زنان تبیین کرد.  یژگیوی و دفاع یبضعف بدنی، 

ها از نظر آماری معنادار نیست؛ برای مثال  یید شدند، یافتهتأشناختی  سایر متغیرهای جمعیت

ه ( فرض شده است ک2111؛ مور، 1880؛ فرارو، 1880های قبلی )اوانز،  براساس پژوهش

سن و ترس  ای منفی بینبستگی ها نیز هم دهند. یافته شهروندان مسن، ترس کمتری نشان می

 انویپاسخگیید نشد. با وجود اینکه سن تأبستگی از نظر آماری  دهد، اما این همرا نشان می

ی ها گروهگونه تمایز معناداری میان  تست هیچ  tی شده است، آزمون بند گروهدر شش مقوله 

 دهد.سنی را نشان نمی

ی شناخت یتجمعتغیر عنوان یک م محل زندگی، شاخص دیگر ترس از ارتکاب جرم بود که به

رسید شهروندان  نظر می شهر تهران به که با توجه به شرایط خاص کالن یدرحالاستفاده شد. 

تهرانی ترس از ارتکاب جرم بیشتری را گزارش کنند، این فرضیه نیز رد شد. همچنین شهروندانی 

د که شاید ها گزارش کردن کنند، ترس کمتری در مقایسه با سایر مکان یمکه در شهر زندگی 

که در  ستا ها ساختمانهای غیرشهری یا نوع  یطمحیل عواملی از جمله میزان جرم پایین در دل به

ی و ترس از شناخت یتجمعها، فرضیة مربوط به متغیرهای  کنند. همچنین یافته یمآن زندگی 

کوسی بستگی مع رسید هم نظر می یید نکردند. براساس ادبیات این حوزه، بهتأارتکاب جرم را 

صورت بگیرد، اما رابطة مثبت معناداری میان سطح تحصیالت یا درآمد ماهیانه و ترس از ارتکاب 

تست،  tی شد، آزمایش بند گروهجرم وجود ندارد. با وجود اینکه سطح تحصیالت به پنج مقوله 

ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــ ـ  
1. Information seeking behavior 
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ن را نشان نداد و زمانی که این آزمایش برای تعیین تفاوت میا ها گروهتفاوت معناداری بین 

ها نیز تفاوت معناداری برای  در ارتباط با شش سطح درآمد ماهیانه انجام شد، یافته ها گروه

ها دربارة متغیرهای اجتماعی  اقتصادی نشان نداد؛ بنابراین یافته-ی فرعی اجتماعیها گروه

و ؛ کلمنته 1819های قبلی مطابقت دارد )بائومر،  اقتصادی و ترس از ارتکاب جرم با پژوهش

تواند انسان را بهتر در مقابل  یمشود که درآمدهای باال  یم(. معموالً چنین برداشت 1811ن، کلیم

جرائم حفظ کند و ترس کمی از جرم را سبب شود، اما درمقابل، افرادی که درآمدهای باال دارند 

یزی برای ر برنامهممکن است بیشتر با جرائم مالی مواجه شوند. از سوی دیگر، مجرمان هنگام 

هستند. اگر شخصی هیچ مال و دارایی   دزدی یک خانه، عموماً از شرایط مالی و درآمد افراد آگاه

شدن دارد و این دلیلی برای تبیین  ارزشمندی نداشته باشد، تهدید و نگرانی کمی از دزدیده

 درآمد یا از نظر اقتصادی پایین است. ی میان ترس کم از جرم در میان افراد کمها تفاوت

ی فرعی شامل زنان، مردان، اشخاص با درآمد باال، ها گروهین پژوهش، بعد از در ا

 tبندی شدند.  مصرف مقوله شهروندان شهری و شهروندان غیرشهری با بینندگان پرمصرف و کم

تست نمونة مستقل برای تعیین تفاوت میانگین بین نمرات ترس از ارتکاب جرم انجام شد. 

توان نتیجه گرفت که  یمگونه تفاوت معناداری را نشان ندادند،  ها هیچ یل اینکه یافتهدل به

ها تفاوت کاشت  یر مستقیم ندارد و یافتهجرم تأثتلویزیون بر ترس شهروندان تهران از ارتکاب 

کند. البته مطالعات گربنر و یید نمیتأی فرعی جمعیت را ها گروه( در 1812گربنر و گراس )

ی تلویزیونی ها برنامهمتحده انجام شده و محتوای  یاالتار ( د1881، 1812، 1811همکاران )

در مقایسه با کشورهای  ها برنامهاست. همچنین محتوا و تصاویر ت متحده متفاو یاالتاایران با 

متحدة آمریکا، شهروندان تهرانی  یاالتاغربی خشونت کمتری دارد. از سوی دیگر، برخالف 

 گیرند؛ یمقرار  1«سندرم دنیای پست»یر تحت تأث، کمتر یو مذهبیل داشتن سرمایة معنوی دل به

نقش دنیا در ساختن  و نیز آن های یژگیتبیین حقیقت دنیا و و ةدربارزیرا در قرآن و احادیث 

 2.است بسیاری مطرح شدهرهنمودهای  آخرت و برخورداری از خوشبختی در دنیا و آخرت

ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــ ـ  
1. Mean world syndrome 

( دنیا و آخرت از نگاه قرآن و حدیث، قـم: سـازمان   1391محمد )شهری،  : محمدی ری.کبیشتر ر ة. برای مطالع2

 چاپ و نشر دارالحدیث.
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یزی است که در واقعیت وجود دارد. بر چ آنبراساس سندرم دنیای پست، دنیا مکانی بدتر از 

کند که جهان از  یمی جمعی، بینندگان را متقاعد ها رسانه بار خشونتهمین اساس، محتوای 

 است. این پدیده یکی از نتایج اصلی نظریة کاشت است. تر خطرناکآنچه واقع شده 

ها نشان  یافته ی،ا رسانهبعد از آمارهای تحلیل رگرسیون چندگانة استاندارد متغیرهای 

های جنایی )پلیسی(  یالسردهد هرچند برخی متغیرها مانند خواندن اخبار اینترنت و دیدن  می

دار با ترس از ارتکاب جرم مرتبط هستند، این مدل با متغیرهای  نامعتلویزیون به شکلی 

از  های جنایی )پلیسی( و ترس یالسرشود. با وجود این، تماشای شناختی کنترل نمی جمعیت

؛ هیس و پترایتیس، 2113ارتکاب جرم تا حدی مطابق با ادبیات این حوزه هستند )داولر، 

 تواند کاذب و ساختگی باشد. یم(، اما این ارتباط بدون کنترل سایر متغیرها 1891

داری با  نامعشده برای خواندن رویدادهای خبری در اینترنت به شکل  هرچند زمان صرف

یل نیاز به توانایی و مهارت اولیه در دسترسی به دل بهباط دارد، ترس از ارتکاب جرم ارت

اینترنت، این رابطه منفی است؛ زیرا فناوری و نحوة استفاده از آن تا حد زیادی به سطح 

رو رابطة فرضی منفی مدنظر ممکن  تحصیالت و درآمد شهروندان تهرانی بستگی دارد؛ از این

ی در مدل اول گنجانده شدند و متغیرهای دیگر ا رسانهاست کاذب باشد؛ زیرا فقط متغیرهای 

های  یژگیویرات کاذب و تعامل سایر متغیرها، این مدل برای تأثیل نگرانی از دل بهدخیل نیست. 

(، 1892( و ووبر و گونتر )1891شناختی کنترل شد. براساس دیدگاه هیرش ) جمعیت-اجتماعی

رود. افزون بر این، بیشتر  یمتی از بین شناخ ی جمعیتها کنترلیرات کاشت بعد از تأث

شناختی را  های جمعیت یژگی، وبر ترس از جرم ها رسانهیرات تأثشده دربارة  های انجام پژوهش

اند )کریکوس و کار گرفته ی تحلیل رگرسیون چندگانة استاندارد بهها مدلبرای کنترل 

؛ 1891؛ هیس، 1812ر و گراس، ؛ گربن2113؛ داولر، 2111؛ دیتون و همکاران، 1881همکاران، 

 (.1881؛ اسپارکز و اوگلس، 1888؛ ریچ، 1891؛ هیرتس، 1891هیس و پترایتیس، 

-شناختی های جمعیت یژگیوبعد از کنترل مدل تحلیل رگرسیون چندگانة استاندارد با 

ز های جنایی و اخبار اینترنت ظاهر نشدند. ا یالسراجتماعی نمونه، دو رابطة معنادار تماشای 

داری با ترس از ارتکاب  امعنی و پنج متغیر کنترل، فقط جنسیت به شکل ا رسانهشش متغیر 

جرم ارتباط دارد. با وجود معنادارنبودن ارتباط از نظر آماری، بینندگان پرمصرف تلویزیون 
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از جرم را در شهر تهران گزارش کردند؛ بنابراین فرضیة مدنظر رد شد. هرچند ی ترس کمتر

( رابطة منفی 1891( است، هیرش )1881برخالف نظریة کاشت گربنر و همکاران ) این نتیجه

ر از خشونت تأثم های خود یافته بود؛ بنابراین شهروندان تهرانی یا کمتر پژوهشمشابهی در 

از تلویزیون در این زمینه مثبت بوده است. به  ها آنیرپذیری تأثگیرند، یا  یمتلویزیونی قرار 

دهی به شهروندان تهرانی داشته باشد، یا  تواند نقش مؤثری در پیام یمیزیون عبارت دیگر، تلو

یی برای محافظت از ها روشهای تلویزیونی پلیسی،  یالسراینکه عموم شهروندان از تماشای 

 از جرم منجر شده است. ها آنکه به کاهش ترس  اند گرفتهخود در مقابل انواع جرم یاد 

مدت تماشای اخبار مربوط به جرم »این فرضیه که  دییتأی برای ا داده هیچ های پژوهش، یافته

نشان « دارد شهروندان شهر تهران میانبر ترس از ارتکاب جرم در  یمثبت تأثیراتدر تلویزیون 

ها ارتباط مثبتی را نشان دادند، این ارتباط از نظر آماری معنادار نیست.  . هرچند یافتهدهدنمی

میان اخبار تلویزیونی و ترس از ارتکاب جرم را تنها در سطح محلی  برخی پژوهشگران، ارتباط

( هیچ نوع 2112گراس و آدای ) .(2113؛ رومر و همکاران، 2111یافتند )چریکوس و همکاران، 

ی ملی تلویزیون ها شبکهیل اینکه در تهران بیشتر افراد دل بهنیاوردند.  دست بهارتباطی در این زمینه 

کنند، ممکن است اخبار مربوط به جرائم ملی بر سطح  یملی تهران تماشا جای شبکة مح را به

یرگذار نباشد. براساس دیدگاه هیس و تأثیل دوری از مکان زندگی دل بهترس از ارتکاب جرم 

یرات مختلفی بر شهروندان دارد. اگر جرمی از تأث( محیط بالفصل و فوری جرم 1891پتریتیس )

داده شود که در یک محیط دوردست اتفاق افتاده است، شهروندان  طریق اخبار تلویزیونی نمایش

کنند و شاید عامل دیگری بر ارتباط اخبار تلویزیونی و ترس شهروندان از  ینماحساس خطر 

( بیان کردند که افراد مختلفی، 2111یرگذار باشد؛ برای نمونه چریکوس و همکاران )تأثجرم 

ی خبری عموماً از تجارب ها گزارشدانند؛ زیرا  یم ه خودب طاخبار مربوط به جرائم را غیرمرتب

جرائم غیرعادی را گزارش  ها رسانه»دور است. همچنین شادسون معتقد است:  شان روزانهزندگی 

ندرت در مکان زندگی  شده به شوند یا جرائم گزارش یمندرت با آن مواجه  کنند که افراد به یم

 (.128-129: 1898)شادسون، « دهد رخ می ها آنبیشتر 

یر تأثها دربارة رویدادهای مربوط به جرم در روزنامه و ترس از جرم، فرضیة  همچنین یافته

ی مربوط به جرائم بر ترس شهروندان ها گزارشبه خواندن  شده دادهاختصاص  مدتمثبت 
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رابطه  ها از نظر آماری معنادار نیست، مسیر اینیید نکرد. هرچند این یافتهتأتهرانی از جرم را 

( و دیتون و همکاران 1881های قبلی کریکوس و همکاران ) مثبت است و تا حدی با یافته

( مطابقت دارد که ارتباطی میان گزارش جرائم در روزنامه و ترس از ارتکاب جرم را 2111)

یا  ها استانی محلی در تهران برعکس سایر ها روزنامهاند. مانند شبکة تلویزیونی تهران، نیافته

رو خواندن اخبار جرائم  جود ندارد، یا اگر وجود داشته باشد، چندان رایج نیست؛ از اینو

های هیس  یر کمی بر ترس شهروندان تهرانی از جرم داشته باشد. یافتهاست تأثکشوری ممکن 

کند که اگر جرم نزدیک به محیط زندگی و اطراف شخص رخ  یمیید تأ( این موضوع را 1891)

 کند. یمزایش پیدا افس دهد، سطح تر

یید تأها فرضیة مدنظر را  در رادیو، یافته جرائمدر ارتباط با شنیدن رویدادهای مربوط به 

نکردند. با وجود نبود رابطة معنادار آماری، رابطة مثبتی بین اخبار رادیو و ترس از ارتکاب 

رد. در شهر تهران، توان این مسئله را با دریافت عمومی از رادیو تبیین ک یمجرم دیده شد که 

طورکامل  کنند، اما اخبار مربوط به جرائم به یممردم در اتومبیل خود به موسیقی و اخبار گوش 

شود و تصویرسازی از جرم محدود است. همچنین با وجود  ینمو با جزئیات در رادیو پخش 

کردن  وشصورت گو درشبکة رادیو تهران، بیشتر مردم تهران به رادیوهای ملی گرایش دارند 

ی دور و غیرمستقیم ها مکانیل اینکه برخی جرائم، مربوط به دل بهبه اخبار مربوط به جرائم، 

 اخبار محدود خواهد بود.ر یتأثاست، 

رسد دسترسی به اخبار در اینترنت با ترس از ارتکاب جرم ارتباط منفی  نظر می هرچند به

نادار نیست؛ بر همین اساس فرضیة داشته باشد، از نظر آماری در هر سطحی این ارتباط مع

مدنظر رد شد. بازیابی اخبار از اینترنت هیچ تفاوتی با گرفتن اخبار جاری از یک روزنامه یا 

توان به هر دو از طریق اینترنت دسترسی یافت. در  یمتلویزیون ندارد؛ زیرا در حال حاضر 

و مطبوعات با ترس از اخبار تلویزیون ، پژوهش حاضر، مانند اخبار جرائم در اینترنت

شناختی،  جمعیت-ارتکاب جرم ارتباطی ندارند. درنهایت، پس از کنترل متغیرهای اجتماعی

های جنایی )پلیسی( و ترس از ارتکاب جرم را  یالسرها رابطة معناداری میان دیدن  یافته

محتوا و یل نوع دل بهنشان نداد. هرچند مدل اول، رابطة معناداری را نشان داد، این رابطه 

های  یافتها های جنایی )پلیسی( در ایران ممکن است کاذب باشد و مطابق ب یالسرتصویر 
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شدن و قتل که در  ( است؛ برای نمونه، جز کشته1888( و ریس )1818دونالد ) دوب و مک

دیدگی  یبآسهای پلیسی،  یالسرشاخص ترس از ارتکاب جرم در این پژوهش استفاده شد، 

دهد مردان و  ها نشان می کشند. همچنین یافته ینمتصویر  شی از جرم را بهو مشکالت دیگر نا

 شدن دارند. زنان تهران ترس کمتری از کشته

 میان ارتباط ی از نظریة کاشت گربنر،ا رسانهدر مرحلة اول پژوهش براساس سنت تأثیرات 

 توجه به باتهران  یزخ و ترس شهروندان از ارتکاب جرم در مناطق جرم یا مصرف رسانه

جرج گربنر نظریة کاشت را توسعه  ی انجام شد.ا رسانهو متغیرهای  یشناخت جمعیت های ویژگی

های گربنر این بود که  ی را توصیف کند. نکتة مهم در پژوهشا رسانهیر مصرف تأثداد تا این 

گان شود. دنیا در نگاه بینند تماشای تلویزیون سبب استنباط نگرش کلی به خشونت در جهان می

ها تأکید دارد:  بر نگرش ها رسانهیر تأثرسد. فرضیة او بر  نظر می یدتر بهپلیندتر و ناخوشاپرمصرف 

ی تلویزیونی ها برنامهکند که بیشتر با دنیای  یمها عمل  منزلة کاشت نگرش مصرف زیاد رسانه به

توان از رابطة مثبت  (. درواقع نمی19: 1892مطابقت دارد تا با زندگی روزمره )گربنر و همکاران، 

ها  کلی، یافته طور (. به1389پوشی کرد )دیهول و همکاران،  توسعه و میزان سرقت در کشور چشم

ی و ترس از ارتکاب جرم در شهر تهران را نشان ندادند؛ از ا رسانهارتباط معناداری میان مصرف 

 یید نشد.تأ( در این زمینه 1881رو نظریة کاشت گربنر و همکاران ) این
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