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اثرگذاری پوشش رسانه ای اخبار حوادث 
بر مخاطبان از دیدگاه کارشناسان

چکیده
به  و  دارد  زیــادی  مخاطبان  برخورد،  یا  درگیری  خبری  ارزش  بودن  دارا  با  حــوادث  اخبار 
نوعی جذابیت این اخبار باعث جلب توجه مخاطب است. نگاه رسانه محور به این اخبار 
مضر  و  بودن  مفید  مخاطب محور  نگاه  و  نمی داند  مفید  مخاطب  برای  را  آن ها  پیگیری 
کردیم این دو دیدگاه را از  گذار می کند. در این تحقیق سعی  بودن آن ها را به مخاطب وا
کارشناسان رسانه ای و غیررسانه ای از طریق مصاحبه عمیق مورد بررسی قرار دهیم.  نگاه 
کارشناسان اخبار حوادث را در  نتایج این تحقیق نشان می دهد از دیدگاه مخاطب محور 
مقوالت ذیل از قبیل؛ جلوگیری از ادامه جرم های سریالی، آشنایی جامعه با آسیب های 
گاهی بخشی به مخاطبان، خنثی سازی  مختلف اجتماعی و عوارض نامطلوب اجتماعی، آ
از  می دهند.  قــرار  بازدارندگی  و  جرم  از  پیشگیری  عامل  و  بزهکاری  تیم  روانــی  عملیات 
کارشناسان، از جنبه رسانه محوری اخبار حوادث بر عادی سازی پدیده جرم،  طرف دیگر 
دستگاه  و  پلیس  برنده  بــرگ  بــدآمــوزی،  ناامنی،  احساس  متهمان،  فــرار  هنجارشکنی، 
قضایی در انعکاس حوادث، الزم بودن مقدار ترس و اضطراب ناشی از اخبار حوادث نظر 
کارشناسان بر جنبه مخاطب محوری و فعال بودن مخاطب  کید بیشتر  داشتند. هر چند تأ

در مواجه با این اخبار بود.
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مقدمه
ارزش خبری  اخبار حوادث به خاطر دارا بودن 
جذابیت  بوده اند،  توجه  مورد  همیشه  برخورد 
تا  بــاعــث مــی شــود  بـــرای مخاطبان  اخــبــار  ایــن 
کششی برای خواندن این گونه اخبار و رویدادها 
وجـــود داشــتــه بــاشــد و بــا تــوجــه بــه داســتــانــی و 
خواندن  به  عالقه مند  مخاطبان  آن  دراماتیک 
منحصر  و  تضاد  گی  ویژ هستند،  اخبار  این گونه 
کــه توجه  بــه فــرد ایــن حـــوادث باعث مــی شــود 
آن  مصداق  باشد.  داشته  خود  با  را  همیشگی 
در  حـــوادث  هفته نامه  بـــاالی  مخاطب  تــعــداد 
که در حدود 300 هزار  سال های 73-1372 بود 
که فضای اجتماعی ایران را  تیراژ نسخه داشت 

به شدت تحت تأثیر قرار داده بود. 

این  دارد،  ــژه ای  ــ وی معنایی  ــار  ب ــوادث  حـ واژه 
دزدی،  ــرقـــت،  سـ قـــتـــل،  ــده  ــن ــن ــی ک ــداع ت واژه 
کــالهــبــرداری و... اســت.  و  تــجــاوز  خــودکــشــی، 
که فی نفسه تلخ، منفی، ضد ارزش  رویدادهایی 
اخبار  پیگیری  علل  بنابراین  است؛  نامتعارف  و 
این  به  نسبت  باال  حساسیت  به خاطر  حوادث 
موضوعات از اهمیت زیادی برخوردار است. در 
خصوص اخبار حوادث، به خاطر شیوه داستانی 
خبر  جزئیات  بــه  آن  مخاطب  آن  درامــاتــیــک  و 

می اندیشد. )جوانمردی، 1383، 70(
 )1387( قــنــدی  و  ــعــی  بــدی ایـــن خـــصـــوص  در 
وجــود  بــه خــاطــر  ــوادث  ــ ح »خــبــر  ــه  ک معتقدند 
گـــروه و اجتماعی  انــســان، هــر  قــهــری  رگــه هــای 
آدم،  یـــک  قــتــل  ــرای  ــاجـ مـ مــی گــیــرد.  بـــر  در  را 
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ــایـــی، ســرقــت بــانــک، ســقــوط از ارتــفــاع،  آدم ربـ
که به نوعی  انفجار و آتش سوزی و هر حادثه ای 
و  شنیدن  با  مخاطبان  و  دارد  سروکار  انسان  با 
آنان  با  مرتبط  را  خــود  نحوی  به  خبر  خواندن 
می بینند  آمــوزش  می کنند،  مقایسه  می یابند، 
-226( می دارند«.  دریافت  هوشیار  و  اخطار  و 

225( بنابراین بار اطالع رسانی و داستانی اخبار 
حوادث به تحلیل و تفسیر و حتی بعد آموزش 

توجه دارد.
که آیا جنبه بدآموزی این  اما مسئله این است 
اخبار غالب است یا این اخبار باعث هوشیاری 

قبیل  از  ارتباطات  اولیه  نظریه های  می شود؟ 
نظریه های  بــه عــنــوان  گربنر  از  کــاشــت  نظریه 
بر  کــه  شــده انــد  مــعــروف  رســانــه  قدرتمند  تأثیر 
خشونت آمیز  محتوای  که  هستند  اعتقاد  این 
ــر روی مــخــاطــب تــأثــیــر مـــی گـــذارد و  رســانــه هــا ب
باعث  و  بــگــذارد  ــر  اث او  بــر روحــیــه  اســت  ممکن 
از طــریــق  ــاامــنــی  ن الـــقـــای  و  تـــرویـــج خــشــونــت 
استوارات  از  دریافت  نظریه  اما  شــود.  رسانه ها 
ضمن  اســت  مخاطب محور  نظریه ای  که  هــال 
که  فعال دانستن مخاطب بر این معتقد است 
می شود،  رمزگذاری  رسانه  توسط  که  محتوایی 
دلــخــواه  بــه  رمزگشایی  زمـــان  در  اســت  ممکن 
ج  مخاطب رمزگشایی شود. به همین دلیل در
خبر حوادث در رسانه ها دیدگاه های متفاوت و 

متضادی را به همراه دارد.
سال  در  جــوانــمــردی  حسین  کــه  پژوهشی  در 
مطبوعات  خوانندگان  ارزیابی  عنوان  با   1383
از انتشار اخبار حوادث انجام داد به این نتیجه 
حــوادث  اخــبــار  مطالعه  مــیــزان  بین  کــه  رســیــد 
در  مطالب  نــوع  ایــن  انتشار  بــه  افـــراد  نگرش  بــا 
به  دارد؛  ــود  وجـ مــعــنــاداری  رابــطــه  ــه هــا،  رســان
را  حوادث  اخبار  بیشتر  که  کسانی  دیگر  عبارت 
مطالعه می کنند، نگرش مثبت تری هم نسبت 
این  یافته های  دارنــد.  آن هــا  اخبار  انعکاس  به 

گربنر بود و  کاشت  تحقیق به نوعی مؤید نظریه 
گران پرمصرف تلویزیون  که تماشا نشان می داد 
تصویر  نحوه  به  که  می دهند  پاسخ هایی  اغلب 
هم چنین  اســت.  نزدیک تر  تلویزیون  در  دنیا 
که پس از خواندن  نتیجه دیگر تحقیق این بود 
نــاامــنــی، غمگینی،  احــســاس  ــوادث،  اخــبــار حــ
ــی و اضــطــرابــشــان افـــزایـــش مــی یــابــد،  افــســردگ
ضمن آن که هوشیاری شان نیز بیشتر می شود؛ 
کـــه چنین  گــفــتــه انــد  گـــروه هـــای دیـــگـــری  امـــا 
در  چند  هر  نمی آید.  پدید  آن ها  در  احساساتی 
این تحقیق به جنبه بدآموزی و هوشیارسازی 
ــوادث بــه یــک مــیــزان پــرداخــتــه شده  اخــبــار حـ
رسانه های  و  دریــافــت  نظریه  به  نگاه  امــا  بــود، 
کمتر در این تحقیق مورد توجه  مخاطب محور 
که توسط  واقع شده است. در تحقیق دیگری 
محمدحسین  و  طوسی  و  رضوی  مجتبی  سید 
ساعی در سال 1389 با عنوان احساس ناامنی 
انتشار  بر  تمرکز  با  تهرانی  شهروندان  اجتماعی 
اخبار حوادث خشونت بار یک سال اخیر انجام 
که در  شد، از جمله نتایج این تحقیق این بود 
مجموع هرچه افراد بیشتر پیگیر اخبار حوادث 
نــاامــنــی  ــاس  ــس اح بیشتر  بــاشــنــد  ــه هــا  رســان از 
می کنند؛ اما بین میزان پیگیری جریان حوادث 
گوار جامعه و عادی شدن همه  و رویدادهای نا
وجود  معنی داری  رابطه  خشونت ها  و  جرائم 
ندارد. در این تحقیق نیز باز از جنبه رسانه محور 

بودن به تحقیق نگریسته شده بود.
اما سؤال اصلی تحقیق حاضر این موضوع است 
مخاطب  بدآموزی  باعث  حــوادث  اخبار  آیا  که 
دارد  مخاطب  بــه  بستگی  ایــن کــه  یــا  مــی شــود 
این  از  چگونه  که  می کند  تعیین  که  است  او  و 
کند؟ یا به  کند و آن را رمزگشایی  اخبار استفاده 
عبارت دیگر آیا مخاطبان اخبار حوادث از قدرت 
گزینش، قرائت و معناسازی متن برخوردار است 
که ضمن شکل دادن  و یا این رسانه ها هستند 
را  مفهوم سازی اش  او،  نگرش های  و  باورها  به 
در  بنابراین محقق  تعیین می کنند؟  واقعیت  از 
بهره گیری  با  تا  به دنبال آن است  این پژوهش 
که  کارشناسان به این موضوع بپردازد  از دیدگاه 

اخبار حوادث چه اثری بر روی مخاطب دارد؟

که بیشتر اخبار حوادث  � کسانی 
نــگــرش  ــنــنــد،  مــی ک مــطــالــعــه  را 
ــری هــــم نـــســـبـــت بــه  ــبـــت تـ ــثـ مـ

انعکاس اخبار آن ها دارند.
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روش تحقیق
مــصــاحــبــه  ــر  بـ ــه  مــقــال ــن  ــ ای در  تــحــقــیــق  روش 
انــجــام  ــا  ب تحقیق  ایـــن  اســـت.  اســـتـــوار  عمیق 
نفر  یک  روزنامه نگار،  نفر  دو  با  عمقی  مصاحبه 
خبره  پلیس  یک  حقوقدان،  یک  جرم شناس، 
انجام  جامعه شناس  یک  و  حــوادث  زمینه  در 
که این افراد به صورت نمونه گیری هدفمند  شد 
به  محقق  تحقیق  این  در  بودند.  انتخاب شده 
دنبال آن بود تا با سؤاالتی از موضوعات محدود 
کـــه شخص  را  دلــیــلــی  کــنــد  ــوشــش  ک مــعــیــن  و 
خود  عقیده  و  نظر  توجیه  برای  مصاحبه  طرف 
از  پــس  بنابراین  کند؛  استنباط  و  کشف  دارد 
مقوله بندی  به  کارشناسان  با  مصاحبه  انجام 
برای  آن  از  پس  و  پرداخت  آن هــا  صحبت های 
و دریافت  کاشت  از نظریات  استفاده  با  تحلیل 

به تحلیل آن ها پرداخت.

مبانی نظری تحقیق
مطلق  قــــدرت  را  رســانــه هــا  قــــدرت  ابـــتـــدا  در 
فاقد  را  رسانه ها  دوم،  مرحله  می پنداشتند؛ 
رسانه ها  سوم  مرحله  و  می کردند  تلقی  قــدرت 
سیگنایزر  )وینداهال،  می دانست.  قدرتمند  را 
نظریه های  در  بــنــابــرایــن   )1376 ــژ،  ــســون اول و 
تــوان  و  منفعل  را  مخاطبان  ارتــبــاطــات  اولــیــه 
گسترده  تأثیرگذاری رسانه بر آنان را قدرتمند و 
به تصویر می کشند. طبق آن نظریات مخاطبان 
رسانه  معرض  در  مستقیم  به طور  و  آسانی  به 
آن چــه  بین  مستقیمی  رابــطــه  و  می گیرند  ــرار  ق
رفتار  و  تفکر  طرز  و  می کنند  تماشا  و  می شنوند 
که به نظریه های  آن ها وجود دارد. این نظریه ها 

رسانه محور معروف هستند و به قدرت رسانه ها 
و  مخاطب  رفتار  و  نگرش ها  بر  تأثیرگذاری  در 
کید می کنند و برای  مفهوم سازی او از واقعیت تأ
معنا  گیرنده،  پیام،  فرستنده،  چون  مفاهیمی 
این گونه  هستند.  قائل  خــاص  برداشتی  و... 
بـــر اهــمــیــت و نقش  کــیــد  ــأ ت نــظــریــه هــا ضــمــن 
منفعل  عنصری  را  مخاطب  پیام،  و  رسانه ها 
می کنند.  تلقی  ارتــبــاط  فرایند  در  پــذیــرنــده  و 

)مهدی زاده،1384، ص 9(
رســـانـــه مـــحـــور،  نـــظـــریـــه هـــای  مــقــابــل  در  امــــا 
کید  تأ با  که  هستند  مخاطب محور  نظریه های 
ارتباط  فرایند  در  مخاطب  قــدرت  و  اهمیت  بر 
تفسیر  و  تعبیر  معناسازی،  در  او  فعال  نقش  و 
به  را  پیام  و  رســانــه هــا  اهمیت  و  قــدرت  پــیــام، 
قدرت  رویکردی  چنین  در  می رسانند.  حداقل 
که همگان مفهوم  رسانه ها در خلق پیام هایی 
گرفته  دست کم  می یابند،  در  آن هــا  از  واحــدی 
بر   )10 ص   ،1384 )مــــهــــدی زاده،  ــود.  مـــی شـ
گشوده  رسانه ای  پیام های  رویکرد  این  اساس 
فرهنگ  و  بافت  مطابق  و  است  چندمعنایی  و 
عبارتی  بــه  مــی شــود،  تفسیر  دریافت کنندگان 
که  مخاطب سازنده معنا است. استوارت هال 
می دانند:  دریافت  نظریه  واضــع  را  او  بسیاری 
را بر اساس اهداف سازمانی و  ارتباط گران پیام 
ایدئولوژیکی رمزگذاری می کنند )رمز مرجح(، اما 
دریافت کنندگان یا رمزگشایان، ملزم به پذیرش 
نیستند  است،  شده  فرستاده  که  آن گونه  پیام 
با دیدگاه ها و تجربیات  بلکه می توانند منطبق 
خود با قرائت متفاوت یا مقاومت آمیز دست به 
را به طور  رمز پیام  و  بزنند  ایدئولوژیک  مقاومت 

متضاد بگشایند. )مهدی زاده،1384، ص 15(

کاشت نظریه 
دریافتند  همکارانش  و   )1970( گربنر  ج  جـــور
استفاده  تلویزیون  از  زیاد  خیلی  که  کسانی  که 
مقایسه  در  پــرمــصــرف(  )بــیــنــنــدگــان  مــی کــنــنــد 
می کنند  تماشا  تلویزیون  کمتر  کــه  کسانی  بــا 
ناامن  بیشتر  را  دنیا  کــم مــصــرف(،  )بینندگان 
گربنر   )26 ص  ــدی زاده،1384،  ــه )م می بینند. 
ــه هــا نــه در  اســـتـــدالل مــی کــنــد، اهــمــیــت رســان
مشترک  راه هـــای  خلق  در  بلکه  ــوده  ت تشکیل 
با  کــه  اســت  رویــدادهــا  بــه  نگریستن  و  انتخاب 
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نــــظــــریــــه هــــای  � مـــــقـــــابـــــل  در 
ــای  ــه هـ ــریـ ــظـ ــور، نـ ــ ــحـ ــ ــه مـ ــ ــانـ ــ رسـ
کــه  ــور هــســتــنــد  ــحـ ــاطـــب مـ ــخـ مـ
کــیــد بـــر اهــمــیــت و قـــدرت  ــأ بـــا ت
مخاطب در فرایند ارتباط و نقش 
و  تعبیر  معناسازی،  در  او  فعال 
اهمیت  و  قـــدرت  پــیــام،  تفسیر 
حداقل  بــه  را  پــیــام  و  رســانــه هــا 

می رسانند.
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فناوری  بــر  مبنی  پیام  نــظــام هــای  از  اســتــفــاده 
نگریستن  مشترک  راه هــای  به  و  می شود  عمل 
گرفتن در معرض  و فهم جهان می انجامد. قرار 
نوع   

ً
ظــاهــرا رسانه ها،  در  خشونت  نمونه های 

افراد پدید  را در  از حس آسیب پذیری  متفاوتی 
ــی آورد و مــوجــب نــداشــتــن اعــتــمــاد بــه نفس  ــ م
گربنر  ــود.  ــی ش م اقــلــیــت  گـــروه هـــای  و  ــان  زنـ در 
دو  و  داد  قرار  تجدیدنظر  مورد  را  کاشت  نظریه 
تشدید  و   )mainstream( اصلی  جریان  مفهوم 

کرد. )resonance( را اضافه 
 )مهدی زاده،1384، ص 26(

نظریه دریافت
مخاطبان متون رسانه ای را قرائت و رمزگشایی 
می کنند و این قرائت و رمزگشایی است که معانی 
و لذات ناشی از متون رسانه ای را می سازد؛ زیرا 
ندارند،  ذاتــی  یا  ثابت  معنایی  رسانه ای  متون 
بلکه در لحظه دریافت متون از سوی مخاطب 
که این متون معنا می یابد، پس مخاطب  است 
همیشه  رسانه ای  پیام های  اســت.  معنا  مولد 
می توان  کــه  معنی  بدین  اســت.  گــشــوده  و  بــاز 

مطالعات  در  باشند.  داشــتــه  مختلفی  معانی 
می شود  توجه  مسئله  ایــن  به  بیشتر  فرهنگی 
قدرت  حداقل  داشتن  با  گروه هایی  چگونه  که 
عماًل محصوالت فرهنگی و رسانه ای را به شیوه 
شکل  به  را  آن ها  و  می کنند  قرائت  خود  خاص 
 ،1384 )مــهــدی زاده،  می گیرند.  کار  به  خاصی 
را  رسانه ای  متون  مخاطبان  بنابراین   )78 ص 
که با شرایط اجتماعی و فرهنگی و  به شیوه ای 
چند و چون تجربه ذهنی او از آن شرایط مربوط 

است، رمزگشایی یا تفسیر می کنند.

تعریف خبر
در  عقاید  و  اقــدامــات  وقــایــع،  جریان  ثقل  خبر 
اجتماعی،  اقــتــصــادی،  ســیــاســی،  زمــیــنــه هــای 
هنری، علمی، فنی و وضع زندگی دسته جمعی 

است. )معتمدنژاد، 1371، 15(

یافته ها
کارشناسان  با  انجام شده  مصاحبه  اســاس  بر 
می توان یافته های تحقیق را بر اساس مقوالت 

کرد.. زیر دسته بندی 

جدول شماره 1- مقوله بندی یافته های تحقیق

مقوله بندیگزاره استخراج شده از مصاحبه عمیق

جلوگیری از ادامه تأثیرات مثبت اخبار حوادث اجتماعی بر جلوگیری از ادامه جرم های سریالی
جرم های سریالی

گاهی بخشی اخبار آشنایی جامعه با آسیب های مختلف اجتماعی و عوارض نامطلوب اجتماعی آ
حوادث

گاهی بخشی به مخاطبان عامل مصونیت مصونیت بخش بودن آ
اخبار حوادث

که سمت دیوار است و  کیفم را طرفی بگیرم  گرفتم  با خواندن اخبار حوادث یاد 
همیشه مراقب هستم تا حوادث برایم اتفاق نیفتد.

گاهی بخشی اخبار  آ
حوادث

گاهی دادن به افراد در پیشگیری از جرائم نقش زیادی دارد. گاهی بخشی اخبار آ آ
حوادث
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مقوله بندیگزاره استخراج شده از مصاحبه عمیق

کردن نقش دستگاه های قضایی تأثیر زیادی در افزایش  رسانه ها با برجسته 
کشفیاتش را به  که  سالمت جامعه دارند. پلیس همیشه عالقه مند است 

معرض نمایش بگذارد و با ارائه دادن جزئیات و سختگیری به رسانه ها مطالب 
را انتشار دهد.

کمک  که با  صفحه های حوادث برگ برنده پلیس در انعکاس حوادث است 
رسانه ها افشا می شود و خفت و خواری بزهکاران را به نمایش می گذارد.

برجسته سازی نقش 
دستگاه قضایی و 

پلیس

گیر ایجاد  بحث ترس در حوزه یادگیری است. مقداری اضطراب برای فرا
کار خود را آموزش  گیر به حساب می آوریم و نام  می کند. ما آحاد مردم را فرا

می گذاریم.

الزم بودن ترس ناشی 
اخبار حوادث برای 

جامعه

کالهبرداری پرداخته می شود و مردم روش  در رسانه ها و تلویزیون به انواع 
گاه سازی است و در پیشگیری از جرم  کالهبرداری را می بینند و این آموزش آ

مؤثر است.

عامل پیشگیری از 
جرم

که ترس باعث هوشیاری شود.  اندازه ای از ترس خیلی مهم است تا زمانی 
گاهی اخبار جنایی منتشر می کند و جامعه را می ترساند با هدف این که  رسانه 

کند. گاه  باید به جامعه توجه بدهد و افراد را آ

ترس عاملی برای 
هوشیاری

گاه می شوند و این مانع  یکی شیوه کالهبرداری را یاد می گیرد، اما هزاران نفر آ
گاهی بزه دیدگان را نمی توان فدای  ارتکاب های بعدی است. هوشیاری ناشی از آ

چند بزهکار کرد.
گاهی دادن به  کمتر از مزایای آ ج خبر در رسانه ها بسیار  بدآموزی حاصل از در

که در جامعه زندگی می کنند. انبوه بزه دیدگان بالقوه خبر است 

اثرات مثبت اخبار 
کثریت  حوادث برای ا

جامعه

اخبار حوادث باعث بازدارندگی است اخبار حوادث می تواند معلومات را 
بازدارنده را در اختیار افراد قرار دهد

بازدارندگی اخبار 
حوادث

بسترهای جرم در جامعه وجود اخبار حوادث به عادی سازی پدیده جرم منجر 
می شود و این عادی سازی به هنجارشکنی دامن می زند.

عادی سازی انجام 
جرم

گاهی دادن به  کمتر از مزایای آ ج اخبار در رسانه ها بسیار  بدآموزی حاصل از در
که در جامعه زندگی می کنند. انبوه بزه دیدگان بالقوه بی خبر از همه جا است 

بدآموزی اخبار

عاملی برای فرار افشای برخی مسائل در مراحل تحقیق و بازپرسی باعث فرار متهمان می شود.
متهمان

برخی نشریات زرد در جامعه به مدت طوالنی به تکرار اخبار حوادث پرداخته و 
بدون هیچ تحلیلی باعث احساس ناامنی می شوند.

عاملی برای احساس 
ناامنی

گاهی به نفع بزهکاری و ممکن  اخبار حوادث ممکن است به نفع پیشگیری، 
است خنثی و فقط به دنبال جذب مخاطب باشد.

که یک لبه آن مؤثرتر در پیشگیری، یک لبه آن  رسانه شمشیر سه لبه ای است 
خنثی و لبه دیگر آن ضد پیشگیری بزهکاری است

خنثی، به نفع 
پیشگیری، به نفع 

بزهکاری

اخبار منفی رسانه می تواند احساس ناامنی به وجود آورد، سریال های 
کنند. تلویزیونی نیز می توانند به راحتی احساس ناامنی را ترویج 

ترویج احساس ناامنی
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کاشت و دریافت کدهای استخراج شده از نظریات  جدول شماره 2 - تطبیق مقوالت با 

مـــخـــاطـــب فـــعـــال 
)نظریه دریافت(

جلوگیری از ادامه جرم های سریالی، آشنایی جامعه با آسیب های مختلف اجتماعی 
حوادث  صفحه های  مخاطبان  به  گاهی بخشی  آ اجتماعی،  نامطلوب  عــوارض  و 
پیشگیری،  ضد  و  خنثی  پیشگیری،  در  مؤثر  لبه  سه  شمشیر  غیرمستقیم،  به طور 
انگیزه اصلی در مجرمین، نه اخبار حوادث، عامل جرم خیزی در فضای اجتماعی 
با رسانه،  نه  به چهره  به صورت چهره  تکنیک های جرم  آموزش  و بستر اجتماعی، 

خنثی سازی عملیات روانی تیم بزهکاری، عامل پیشگیری از جرم و بازدارندگی

منفعل  مــخــاطــب 
تــشــدیــدی  اثـــــر  و 
معرض  در  زیـــاد  بــا 
گرفتن  قــرار  رسانه 

کاشت( )نظریه 

عادی سازی پدیده جرم، هنجارشکنی، فرار متهمان، احساس ناامنی، بد آموزی، 
و  انعکاس حوادث، الزم بودن مقدار ترس  پلیس و دستگاه قضایی در  برنده  برگ 

اضطراب ناشی از اخبار حوادث

نتیجه گیری
بین  در  حـــــوادث  اخـــبـــار  پــیــگــیــری  و  مــطــالــعــه 
برخورد  ویژگی  دارد.  ــادی  زی جاذبه  مخاطبان 
به خاطر منحصر به  فرد بودنش توجه همیشگی 
را با خود دارد و باعث جلب توجه مخاطب است. 
که حوادث خوانی جالب است،  نکته این است 
گوهر دراماتیک دارد. اتفاق حوادثی  زیرا ذات و 
حادثه  که  است  رسانه  مقصر  آیا  اســت،  جــذاب 
است  زیــاد  مخاطبش  و  دارد  دراماتیک  کتر  کارا
به  رسانه محور  نگاه  اســت.  مقصر  مخاطب  یــا 
این اخبار، پیگیری آن ها را برای مخاطب مفید 
نمی داند و نگاه مخاطب محور مفید بودن و مضر 

گذار می کند.  بودن آن ها را به مخاطب وا
نگاه  از  این دو دیدگاه  بررسی  با  تحقیق  این  در 
کــارشــنــاســان رســانــه ای اخــبــار حـــوادث بــه این 
که از نگاه دیدگاه مخاطب محور  نتیجه رسیدیم 
ذیل  مقوالت  در  را  حــوادث  اخبار  کارشناسان 
سریالی،  جــرم هــای  ادامــه  از  جلوگیری  قبیل  از 
آشنایی جامعه با آسیب های مختلف اجتماعی 
گاهی بخشی  آ اجتماعی،  نامطلوب  عـــوارض  و 
تیم  روانــی  عملیات  خنثی سازی  مخاطبان،  به 
بزهکاری و عامل پیشگیری از جرم و بازدارندگی 
مقوله بندی کردند؛ یعنی از جنبه رویکرد دریافت 
فرایند  در  ــنــده«  »خــوان تعیین کننده  نقش  بــر 
کید کردند. بر این  »رمزگشایی« متون رسانه ای تأ
اساس اخبار حوادث برای مخاطبان با توجه به 
رمزگشایی آن ها قابل تفسیر است. ممکن است 
از  متفاوتی  استفاده  آن هــا  به  توجه  با  مخاطبی 

برای  عاملی  او  برای  حــوادث  اخبار  بکند.  آن ها 
کثر  ا که  باشد  خنثی  یا  و  بــدآمــوزی  پیشگیری، 
این حوزه  آمده در تحقیق در  به دست  مقوالت 
کمتری در حوزه نظریه  قرار داشت؛ اما مقوالت 
و  داشــت  کید  تأ رسانه محوری  بر  که  بود  کاشت 
عــادی ســازی  مــی آمــد؛  بیرون  آن  از  زیــر  مقوالت 
متهمان،  ــرار  ــ ف هــنــجــارشــکــنــی،  ــرم،  ــ ج پــدیــده 
احساس ناامنی، بدآموزی، برجسته سازی نقش 
حــوادث،  انعکاس  در  قضایی  دستگاه  و  پلیس 
الزم بودن مقدار ترس و اضطراب ناشی از اخبار 
کــیــد بیشتر  ــوادث نــظــر داشــتــنــد. هــرچــنــد تــأ حــ
فعال  و  مخاطب محوری  جنبه  بر  کارشناسان 

بودن مخاطب در مواجه با این اخبار بود.

پیشنهاد ها
بر  بیشتر  رسانه ها  حــوادث  اخبار  پوشش  در   .1
انعکاس  از  و  شــود  کید  تأ گاهی بخشی  آ جنبه 
زیاد اخبار حوادث برای فروش و جذب مخاطب 

بیشتر باید جلوگیری شود.
2. احساس ناامنی در جامعه در بعضی از اوقات 
ممکن است در اثر افزایش انتشار اخبار حوادث 
در  باید  رسانه ها  که  می رسد  نظر  به  که  باشد 
در  جامعه  در  ناامنی  احساس  افزایش  هنگام 
افــزایــش آن در  بــه  از دامـــن زدن  ــوارد خــاص  مـ

کنند. جامعه جلوگیری 
در  بــازدارنــدگــی  نگاه  با  حــوادث  اخبار  تهیه   .3
باید  کــه  اســت  نکاتی  از  جــرم  مــجــدد  ــکــاب  ارت
خــبــرنــگــاران  مــدنــظــر  حــــوادث  ــار  ــب اخ تهیه  در 
حادثه نویس باشد و به نوعی با توجه بیشتر به 
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ارشاد و انظار مانع از ارتکاب دوباره جرم باشند.
آموزش  برای  عاملی  به  نباید  حوادث  اخبار   .4
ارتکاب جرم باشد، هرچند  تکنیک های جدید 
که آموزش  کید دارند  کارشناسان بر این نکته تأ
مجرمین  چهره  به  چهره  طریق  از  جرم  ارتکاب 
صورت می گیرد؛ اما این نکته را هم نباید از نظر 
برای  احتیاط  با  گاهی بخشی  آ که  داشــت  دور 
از  مانع  اوقــات  بیشتر  در  زمینه  این  در  جامعه 

ارتکاب جرم است.
5. جذابیت اخبار حوادث عاملی برای پیگیری 
اخبار حوادث از سوی مخاطب است، بنابراین 
باید  گــی  ایــن ویــژ از  اســتــفــاده  بــا  باید  رســانــه هــا 
از  ــا  ــر آن هـ ب کــیــد  تــأ ایـــن اخــبــار و  نــکــات مثبت 
دستگاه  و  پلیس  نقش  برجسته سازی  قبیل 
کشف جرم، جلوگیری از ادامه یافتن  قضایی در 
روانی  عملیات  خنثی سازی  سریالی،  جرم های 

تیم بزهکاری و... را مدنظر داشته باشند.
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