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از صفحه  163تا 190
چکیده
پژوهــش حاضــر ،بــه بررســی تاثیــر مصــرف کاالهــای فرهنگــی همچــون ماهــواره ،اینترنــت،

تلویزیــون ،کتــاب و مجــات ،بــر بــروز پدیــده بزهــکاری پســران كانــون اصــاح و تربيــت شهرســتان
کرمانشــاه در نیمــه اول ســال  ،1392پرداختــه اســت .ایــن مطالعــه بــا اســتفاده از روش پیمایشــی،
توصیفــی ،تحلیلــی و همبســتگی و بــا بهــره گیــری از نظریــات آدرنــو ،فدرســتون و بانــدورا ،بــه عنــوان
چارچــوب نظــری بــه بررســی ارتبــاط بیــن متغیرهایــی چــون :نــوع و میــزان اســتفاده از برنامه هــای

ماهــواره ای ،نــوع و میــزان اســتفاده از ســایت های اینترنتــی ،نــوع مجــات و ژورنال هــای خارجــی
مــورد مطالعــه ،نــوع کتاب هــای مــورد مطالعــه و نــوع برنامه هــای تلویزیونــی بــا بزهــکاری پســران
بــه عنــوان متغیــر وابســته می پــردازد .جامعــه آمــاری ایــن تحقیــق را کلیــه پســران بزهــکار کانــون

اصــاح و تربیــت شــهر کرمانشــاه تشــکیل می دهــد ،کــه تعــداد آنهــا طــی یــک دوره ســه ماهــه 142

نفــر می باشــند .بنابرایــن در ایــن تحقیــق از یــک بــرش عرضــی اســتفاده شــده و شــیوه نمونــه گیــری،
اقتضایی(غیــر تصادفــی) می باشــد .جهــت ســنجش پایایــی و اعتبــار ابــزار بــه ترتیــب از روش هــای

آلفــای کرونبــاخ و روش اعتبــار صــوری الوشــه اســتفاده شــده ،و در پایــان اطالعــات جمــع آوری

شــده بــه کمــک نرم افــزار  SPSSمــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار گرفتــه اســت .بــر اســاس نتایــج
پژوهــش تاثیــر چهــار متغیــر نــوع و میــزان اســتفاده از برنامه هــای ماهــواره ای ،نــوع و میــزان اســتفاده
از ســایت های اینترنتــی و نــوع مجــات و ژورنال هــای خارجــی مــورد مطالعــه و تلویزیــون بــه

عنــوان ابــزاری بــرای گرایــش بــه بزهــکاری تاییــد گردیــد .همچنیــن نتایــج تحلیــل رگرســیون چنــد
متغیــره متغیرهــای مســتقل بــر وابســته تحقیــق نشــان می دهــد کــه از میــان متغیر هــای مســتقل2،

متغیــر میــزان و نــوع برنامه هــای ماهــواره ای مــورد اســتفاده بــا ضریــب رگرســیونی ( )0/516و
متغیــر نــوع کتاب هــای مــورد مطالعــه بــا ضریــب رگرســیونی ( )0/018بــه ترتیــب قوی تریــن و
ضعیف تریــن ضریــب را بــر روی متغیــر بزهــکاری پســران داشــته اند.

واژگان کلیدی :سبک زندگی ،رسانه ،ماهواره ،تلویزیون ،اینترنت ،نوجوان ،صنایع فرهنگی ،بزهکاری.
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چنــد بعــدی بــودن زندگــی در جوامــع امــروزی( مخصوصــا شــهرهای بــزرگ) متاثــر از
صنعتــی شــدن و مدرنیتــه و ازســوی دیگــر در بســتر استرســهای متعــدد بــودن ،می طلبــد
164
کــه یــک فــرد (بخصــوص در دوران نوجوانــی وجوانــی) ،بــا بکارگیــری مهارت هــای
خــود در جهتــي صحیــح و اصولــی راه زندگــی مطلــوب و ســعادتمندانه را طــی کنــد .امــا
در بســیاری از مــوارد فــرد در زندگــی عــادی و در حضــور اجتماعــی خــود بــا مشــکالتی
روبــرو می شود(مرشــدي جودكــي .)5 :1389،در ایــن میــان عوامــل متفاوتــی در بــروز ایــن
مشــکالت بــرای فــرد دخیــل می باشــند .يكــي از مشــكالتي كــه شــايد امــروزه بســيار ،بيــش
از هــر زمــان ديگــر خــود را نمايــان می نمايــد مســئله بزهــكاري و انحرافــات به خصــوص
درقشــر نوجــوان اســت.
در ایــران آمــار و ارقــام معتبــر و درســتی در مــورد بزهــکاری ارائــه نشــده اســت .امــا
برخــی تحقیقــات انجــام شــده بــر روی نوجوانــان نشــان می دهــد کــه حــدود  %92از
بزهــکاران را پســران و  %8را دختــران تشــکیل می دهد(بیــش از %50از نوجوانــان بزهــکار
درشــهرهای بــزرگ ماننــد ،تهــران ،اصفهــان و شــیراز هســتند).گزارش ســازمان زندانهــاي
ايــران نشــان مي دهــد كــه تعــداد افــراد زيــر 18ســال كــه در خــرداد مــاه ســالهاي89 /88/87
دســتگير و بــه زنــدان و يــا كانــون ارجــاع داده شــده اند ،در خــرداد 1387حــدود  5722نفــر/
خــرداد 1388حــدود  6494نفــر /خــرداد  1389حــدود  7521نفــر می باشــد .بــه طورکلــی
آمارهــاي موجــود رشــد فزاینــده بزهــكاري را در ســال های اخیــر در ایــران نشــان داده اســت.
پــس توجــه بــه مســئله انحرافــات و بزهــکاری را بایســتی بــه عنــوان یکــی از مهم تریــن
مســائل در هرجامعــه ای مــد نظــر قــرارداد چــرا کــه تبعــات منفــی بــی توجهــی بــه رفتارهــای
نوجوانــان و کــم اهمیــت شــمردن حقــوق مســلم آنهــا گریبــان گیــر همــه اقشــار جامعــه
خواهــد بــود ،و شــاید بتــوان گفــت بــاال بــودن میــزان بزهــکاری و انحرافــات در هــر جامعــه
نشــان دهنــده وضعیــت و کارکــرد نامطلــوب خانواده هــا و ســپس جامعــه می باشــد .در نتیجــه
همــواره نــه تنهــا در ایــران بلکــه در کل جوامــع مســئوالن بــا ایــن معضــل اجتماعــی روبــرو
هســتند و بــه دنبــال ارائــه راهکارهــای جدیــد و مؤثــر در جهــت بــه حداقــل رســاندن آن در
جامعــه خــود می باشــند .در نهایــت بایــد توجــه داشــت کــه تنهــا مبــارزه بــا معلــول کافــی
نیســت بلکــه بایــد عوامــل جــرم زا معلــوم و ریشــه یابــی گــردد و آنــگاه راه پیشــگیری از
بزهــکاری و ســپس اصــاح جــرم مــد نظــر قــرار گیــرد .لــذا می تــوان بــا گیدنــز همــراه شــد
کــه مطالعــات بزهــکاری را یکــی از جذاب تریــن و حســاس ترین وظایــف جامعــه شــناس
می داند(گيدنــز.)130 :1384،
یکــی از عوامــل تاثیــر گــذار بــر بزهــکاری نوجوانــان رســانه ها می باشــند ،عصــر حاضــر،
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عصــر فنــاوری و نــوآوری در تولیــد انــواع کاالهــا بــه خصــوص کاالهــای فرهنگــی اســت.
کاالهــای فرهنگــی از چنــان اهمیتــی برخوردارنــد کــه برخــی از کارشناســان آنهــا را جانشــینی
بــرای فرهنــگ می داننــد ،کاالهــای فرهنگــی ای ماننــد؛ ماهــواره ،شــبکه اینترنــت و ...اســت
کــه از طریــق آنهــا می تــوان بــه گونــه ای گســترده بــه تبــادل برنامه هــا و اطالعــات در 165
زمینه هــای اجتماعــی ،فرهنگــی و ،...پرداخــت و در ســایه همیــن فناوری هاســت کــه جهــان
پهنــاور مــا در یــک ارتبــاط تنگاتنــگ قــرار گرفتــه اســت.
در ایــن رابطــه نظریــه پــردازان انتقــادی ،انتقادهــای مهمــی را بــر آنچــه صنعــت فرهنگــی
می خواننــد وارد کرده انــد ،یعنــی بــر ســاختارهای عقالنــی و دیــوان ســاالرانه ای نظیــر
تلویزیــون ،ماهــواره ،اینتزنــت و ،...کــه مهــار فرهنــگ نویــن و حتــی انســان های نویــن را
در دســت دارنــد .صنعــت فرهنگــی کــه معمــوال فرهنــگ تــوده ای را تولیــد می کنــد از
ســوی ایــن مکتــب بــه عنــوان فرهنــگ جهــت داده شــده ،غیــر خودجــوش ،چیــز واره شــده
و ســاختگی ،نــه بــه عنــوان چیــز واقعــی تعریــف شــده است(اســتیونس .)216 :1379،ایــن
صنعــت فرهنــگ را ســاخته یــا گزینــش می کنــد ،آن را بــاب میــل خــود یــا بانیــان خــود
بســته بنــدی مي نمایــد و آنــگاه توســط رســانه ها بــه خــورد مــردم می دهــد .نظریــه پــردازان
انتقــادی از تاثیــر ســاکت کننــده ،ســرکوبگر و خــرف کننــده ایــن فرهنــگ بــر مــردم هراســانند.
رســانه های جمعــی یــک نقــش اساســی در شــکل گیــری و انعــکاس افــکار عمومــی
دارنــد؛ آنهــا جهــان را بــا افــراد ارتبــاط می دهنــد و خودپنــداره جامعــه نویــن را بــاز تولیــد
می کننــد .نقدهــا در اوایــل یــا اواســط قــرن بیســتم حاکــی از ایــن بودنــد کــه رســانه ها
توانایــی عمــل خودمختارانــه افــراد را از بیــن می برنــد .امــا مطالعه هــای تجربــی بعــدی
حاکــی از وجــود یــک تعامــل پیچیده تــر بیــن رســانه ها و جامعــه هســتند و افــراد بــه
صــورت تعاملــی رســانه ها و اطالعــات آنهــا را تفســیر و ارزیابــی می کننــد .در قــرن بیســت
و یکــم ،بــا پیدایــش اینترنــت و ابــداع روش هــای نویــن ارئــه اطالعــات و برنامه هــا ،ایــن
رابطــه دو جانبــه رســانه های جمعــی و افــکار عمومــی شــروع بــه تغییــر کــرد .برخــی از
نظریــه پــردازان مکتــب فرانکفــورت نظیــر مکــس هورکهایمــر ،تئــودور آدرنــو و هربــرت
مارکــوزه رســانه ها را یــک صنعــت فرهنگــی می داننــد کــه بــر دریایــی از افــراد منفعلــی
اثــر می گذارنــد و صرف ـ ٌا هــر نــوع اطالعاتــی را کــه در معــرض آن قــرار می گیرنــد ،جــذب
می کننــد .علــت ایــن امــر کاالیــی شــدن هنــر و فرهنــگ اســت کــه امــکان دستکاری«توســط
مــردم فریبی هــا» را مهیــا می کند(تامپســون.)45 :1378 ،
امــروزه اســتفاده رســانه های جمعــی تقریبـ ٌا همــه جــای ایــران مخصوصـ ٌا در کالن شــهرها
بــه طــور چشــمگیری افزایــش یافتــه اســت .شــهر کرمانشــاه(بخش مرکــزی) دارای ۷۸۴۶۰۲
نفــر جمعیــت اســت کــه طبــق طــرح بررســی رفتارهــای فرهنگــی ایرانیــان بیــش از  94درصــد
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کرمانشــاهی ها حداقــل دارای یــک دســتگاه تلویزیــون بــوده و بــه طــور متوســط حــدود 440
دقیقــه در روز تلویزیــون در هــر خانــه روشــن اســت و ســرانه  189دقیقــه در روز تلویزیــون
تماشــا می شــود .افــزون بــر ایــن 78 ،درصــد از مــردم رادیــو داشــته کــه از ایــن میــان74 ،
 166درصــد رادیــو داخلــی گــوش می کننــد و میانگیــن گــوش دادن بــه رادیــو  81دقیقــه اســت؛
19.4درصــد از دارنــدگان رادیــو بــه رادیــو گــوش می کردنــد .حــال اگــر بــه ایــن رســانه ها
ماهــواره را کــه تقریبــ ٌا در هــر خانــه ای بــه چشــم می خــورد و اینترنــت را اضافــه نمایــم
متوجــه می شــویم کــه هــر روزه افــراد بــا احتمــاالت زیــادی در خصــوص مشــاغل جالــب
تــر ،حقــوق بهتــر ،زندگــی در خانه هــای مجلــل تــر ،اقلیــم بهتــر ،همســران زیباتــر ،وســایل
مصرفــی بهتــر و جدیدتــر ،پوشــاک و مــدل مــوی زیباتــر و جدیدتــر ،فرهنــگ قــوی تــر،
هنجارهــا و ارزش هــای جدیدتــر بمبــاران می شــود و و طــرز تفکــر ،ارزش هــا ،و شــیوه
مصــرف فــرد را تغییــر می دهنــد.
کــه هــر یــک از ایــن عوامــل می توانــد احتمــال گرایــش افــراد( مخصوصـ ًا نوجوانــان) را
بــه بزهــکاری بــه صــورت مســتقیم یــا غیــر مســتقیم افزایــش دهــد .حــال بــا توجــه بــه مــوارد
فــوق و اهمیــت مقولــه انحرافــات و آســیب های اجتماعــی ،مخصوصــ ًا در بیــن نوجوانــان
در ایــن پژوهــش ایــن مســاله مطــرح اســت کــه مصــارف فرهنگــی ای همچــون ماهــواره،
تلویزیــون ،اینترنــت و ،...چــه تاثیــری بــر گرایــش جوانــان بــه بزهــکاری دارنــد؟

پیشینه مطالعاتی

تحقیقــات جــرج گربنــر )1960(1در زمینــه مطالعــه تاثیــرات رســانه ها ،بــر طــرز تلقــی
و دیدگاه هــای مخاطبــان اســت ،کــه بــه طــور شــاخص ،بــه بررســی موضــوع «خشــونت»
در برنامه هــای تلویزیونــی و شــکل گیــری دیدگا ه هــای بیننــدگان بــر پایــه آن می پــردازد.
گربنــر نتیجــه می گیــرد کــه تحــت تاثیــر محتــوای غالــب برنامه هــای تلویزیونی(خشــونت)،
تصــور تماشــاگران پــر مصــرف ،بــه تدریــج بــه یکــی از صورت هــای زیــر نمــود می یابــد:
1 .1افزایش احتمال قرار گرفتن در معرض خشونت(گرایش به خشونت).
2 .2اغراق درباره آمار واقعی مشاغل یقه سفید(پلیس ،وکال و پزشکان).
3 .3بدگمانی و سوءظن عمومی نسبت به مردم.
4 .4تــرس از پیــاده روی بــه تنهایــی در هنــگام شــب(دهقان 390-392 :1384،بــه نقــل از
ســورین و تانــکاراد).
تحقيقــات پــل و رگلــي )1999( 2نشــان مي دهــد ،نوجوانانــي كــه بیشــتر از رســانه های
مــروج خشــونت و انحرافــات اخالقــی اســتفاده نموده انــد ،آمادگــي بيشــتري بــراي جــذب
1. George Gerbner
2. Paul and Rgly

بررسی تاثیر صنایع فرهنگی و رسانه ها درگرایش به بزهکاری نوجوانان

در گروههــاي بزهــكار و مخــرب را دارنــد .بــه عبــارت ديگــر جــوان و نوجوانانــي كــه
کمتــر در خانــه و یــا بــه همــراه دوســتان و همســاالن بــه اســتفاده از شــبکه های غیــر مجــاز
می پردازنــد ،تمايلــي بــراي پيوســتن بــه ايــن گروههــا ندارنــد و مايــل نيســتند پايگاههــاي
تثبيــت شــده و مطلــوب خــود را در ميــان خانــواده بــه خطــر بيندازند(پــل و رگلــي167 .)1999،
امــا اولیــن بررســی علمــی در مــورد رفتــار و حــاالت بزهــکاران در برابــر تلویزیــون ،از
ســوی هالوران )1970( 1روانشــناس انگلیســی ،در مرکــز تحقیقــات دانشــگاه لیســتر انجــام
شــده اســت .نتایــج بــه دســت آمــده نشــان می دهــد کــه؛ اثــر تلویزیــون بــر زندگــی افــراد غیر
بزهــکار بــه مراتــب بیشــتر از بزهــکاران اســت .همچنیــن بزهــکاران بیشــتر بــه برنامه هــای
محــرک و پــر خشــونت گرایــش دارنــد و کمتــر بــه اخبــار و برنامه هــای آموزشــی و پرورشــی
عالقــه نشــان می دهنــد.
پژوهش هــای هیملویــت ،اوپنهایــم و وینســه 2در خصــوص اثــرات خشــونت بــر کــودکان
 10-11ســاله و  13 -14ســاله کــه بعضــی از آنهــا در خانــه تلویزیــون داشــته اند و بعضــی
فاقــد آن بوده انــد ،نشــان از اثــر ناچیــز تلویزیــون بــر خشــونت کــودکان دارد .نتایــج ایــن
پژوهــش نشــان می دهــد کــه هــر قــدر هــوش کــودک بیشــتر باشــد ،کمتــر تلویزیــون تماشــا
می کنــد .در ســنین  13و  14ســالگی کنتــرل والدیــن بیشــتر از ســطح اجتماعــی – اقتصــادی
خانــواده بــر رفتــار کــودک در ایــن مــورد موثــر اســت(کازنو.)1387،
همچنیــن نتایــج تحقیــق داوســون )2001( 3کــه بــه بررســی رابطــه بیــن اســتفاده از وســایل
ارتبــاط جمعــی و بزهــکاری بــا اســتفاده از روش پیمایشــی پرداختــه اســت ،نشــان می دهــد
کــه اســتفاده بــاال از تلویزیــون ،در گــروه نوجوانــان غیــر بزهــکار  %23/5و درگــروه نوجوانــان
بزهــکار  %34/3اســت ،همچنیــن اســتفاده از اینترنــت در گــروه نوجوانــان غیــر بزهــکار
 %38/5و در گــروه نوجوانــان بزهــکار  %63/6اســت .برخــی از نتایــج پژوهــش حاکــی از آن
اســت کــه بیــن میــزان اســتفاده نوجوانــان بزهــکار و غیــر بزهــکار ازماهــواره ،تفــاوت معنــا
داری وجــود نــدارد .امــا نوجوانــان بزهــکار بطــور معنــا داری کمتــر از نوجوانــان غیــر بزهــکار
از اینترنــت و بطــور معنــا دار بیشــتر آنــان از تلویزیــون اســتفاده می کننــد .بــه نظــر می رســد
ســن اســتفاده طوالنــی مــدت از تلویزیــون ،اســتفاده نکــردن از اینترنــت و اســتفاده زیــاد و
هــرروزه از فیلم هــا و لوح هــای فشــرده ویدیویــی بــا احتمــال بــروز بزهــکاری در نوجوانــان
رابطــه وجــود دارد(داوســون.)2001 ،
نتایــج بــه دســت آمــده از پژوهــش رجایــی( )1379نشــان می دهــد ،کــه از بیــن
متغیرهــای رســانه های گروهــی ،میــزان قــرار داشــتن در معــرض رســانه ها بــا همبســتگی
1. Halloran
2. Himloit & Oppenheim & Vince
3. Dawson
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 29درصــد ،بیشــترین همبســتگی را بــا رفتــار انحرافــی نوجوانــان داشــته اســت .ترجیــح
محتــوای خشــونت آمیــز رســانه ها دارای همبســتگی  26درصــد بــوده اســت و تقلیــد از
شــخصیت های رســانه ها ،پائین تریــن رابطــه را بــا بزهــکاری نوجوانــان داشــته اســت .بــا
 168ایــن حــال ،رابطــه همچنــان مثبــت بــوده اســت.
ســعید فراهانــی( )1391در تحقیقــی بــه «بررســی تاثیــر رســانه ها بــر تربیــت و رشــد
کــودکان و نوجوانــان» پرداختــه اســت .نتایــج ایــن تحقیــق نشــان می دهــد کــه بیــن میــزان
اســتفاده از رســانه های جمعــی و رشــد شــناختی کــودکان رابطــه معنــی داری وجــود دارد
و بیــن میــزان اســتفاده از رســانه های جمعــی و رشــد عاطفــی کــودکان رابطــه معنــی داری
وجــود نــدارد .بیــن میــزان اســتفاده از رســانه های جمعــی و رشــد اجتماعــی کــودکان رابطــه
معنــی داری وجــود دارد و بیــن میــزان اســتفاده از رســانه های جمعــی و رشــد روانــی کــودکان
رابطــه معنــی داری وجــود نــدارد( فراهانــی ،ســعید.)39 :1391،
نتایــج تحقیــق صمدیــار( ،)1391در بررســی«تاثیر صنعــت ســینما و رســانه بــر بزهــکاری
نوجوانــان و جوانــان» نشــان می دهــد کــه رســانه های گروهــی ماننــد رادیــو ،تلویزیــون و
مطبوعــات از جملــه عواملــی هســتند کــه در تربیــت ،هدایــت و باالبــردن شــعور اجتماعــی
نوجوانــان و جوانــان نقــش موثــری ایفــا می کننــد و اگــر جهــت آن برخــاف خیــر و
صــاح عمومــی جامعــه باشــد ،کــج روی ،فســاد و بزهــکاری را در پــی خواهــد داشــت.
رســانه های جمعــی نیــز ماننــد بســیاری از ســاخته های انســانی می تواننــد مفیــد یــا مضــر
باشــند .بنابرایــن رادیــو ،تلویزیــون ،فیلم هــای ســینمایی و مطبوعــات خــود وســیله تعییــن
کننــده و تاثیرگــذار بــر روی انحرافــات اجتماعــی نیســتند ،بلکــه ابــزاری در دســت انســان ها
می باشــند .لــذا تاثیــرات رســانه های جمعــی بــر روی انحرافــات اجتماعــی ،مربــوط بــه
تغیراتــی اســت کــه انســان های ســازنده ،اداره کننــده و پخــش کننــده برنامه هــای آگاهانــه
یــا ناآگاهانــه بــه جامعــه عرضــه می دارند(صمدیــار.)31 :1391،

مبانی و چارچوب نظری
تئــودور آدورنــو از اعضــا و بنیانگــذار مکتــب فرانکفــورت محتــوای وســایل ارتبــاط
جمعــی را در جامعــه صنعتــی و مصــرف گــرای قــرن حاضــر تحــت عنــوان "صنایــع
فرهنگــی" معرفــی می کنــد و معتقــد اســت در موقعیــت کنونــی وســایل ارتبــاط جمعــی
کارکــرد و رسالتشــان را بــه عنــوان نهادهــای آمــوزش دهنــده و آگاهــی بخــش رهــا کــرده،
بــه درج ،نشــر و پخــش مطالبــی بــا محتــوای ســرگرم کننــده ،هیجــان انگیــز و تخدیــر کننــده
اذهــان ،می پردازنــد کــه ارمغــان آن تقویــت جنبه هــای خیــال پــردازی ،گریــز از واقعیــت
و ســرانجام از خــود بیگانگــی و بحــران هویــت بــرای انســان اســت .اصلی تریــن محصــول
صنعــت فرهنگــی ،فرهنــگ تــوده اســت کــه محصــول تلفیــق فرهنــگ ،ســرگرمی و تبلیغــات

رویکردهای فمنیستی

رویکردهــای فمنیســتی جامعــه شــناختی بــه رغــم تنــوع از وجــه مشــترک اساســی
برخوردارنــد .در ایــن رویکرد هــا زمینــه ،تصویــر و ارزیابــی دختــران از انــدام خــود در متــن
مشــکالت آنهــا در جامعــه ،فرهنــگ ،نظــام معنایــی و یــا موقعیــت زبانــی ای دیــده می شــود
کــه زنــان نمایــش می دهنــد .در فمنیســم سوســیال مقصــر اصلــی بیگانگــی از بــدن نظــام
مصرفــی ســرمایه داری غربــی معرفــی می شــود کــه ترویــج دهنــده نارضایتــی زنــان از بــدن
خویــش و هزینــه کــرد بــرای خریــد کاالهــا و خدماتــی اســت کــه ایــن نقیصــه را جبــران کنند.
البتــه ایــن شــرایط ،بالقــوه متوجــه زنــان و مــردان اســت ،بــا ایــن حــال بــه واســطه فشــار
بیشــتر بــر زنــان بایــد آن را عامــل جنســیتی دانســت .نظــام ســرمایه داری غربــی از طریــق
تبلیغــات رســانه ای گســترده و ترویــج مصــرف گرایــی ،نــه تنهــا بــه خالــی کــردن جیــب
زنــان می پــردازد ،بلکــه قــدرت و اســتعدادهای بالقــوه آنهــا را می زدایــد و آنهــا را نســبت
بــه خــود بیگانــه می کنــد(.)170 :1991,Fedtherston
از دیــد فدرســتون ،تصاویــر ارائــه شــده در مجــات و دیگــر رســانه ها تاثیــر به ســزایی
در ترویــج فرهنــگ مصرفــی دارد و واکنش هــای هیجانــی شــدیدی را از جملــه لــذت ،تمایــل
و خودشــیفتگی در جوانــان برانگیختــه اســت .امــا در همــه حــال تردیــد و ترس هایــی نیــز
برجــای گذاشــته اســت .بــرای نمونــه بــی اشــتهایی مزمــن در نوجوانــان را می تــوان بــا
تصاویــر تبلیــغ شــده از بدن هــای نوجوانــان بســیار الغــر کــه بــه عنــوان مــدل در رســانه ها
ظاهــر می شــوند مرتبــط دید(همــان منبــع.)185 :

بررسی تاثیر صنایع فرهنگی و رسانه ها درگرایش به بزهکاری نوجوانان

در جامعــه مــدرن اســت و همــراه بــا سرنوشــت ســرمایه داری فرهنــگ تــوده همــواره تجاری
و زیانبــار اســت .باعــث ادغــام افــراد در یــک کلیــت اجتماعــی ســاختگی و شــیء واره
می گــردد و مانــع رشــد تخیــل فــرد می شــود و باعــث ســرکوبی اســتعداد انقالبــی و آســیب
پذیــری در برابــر عــوام فریبــان می گــردد ،صنعــت فرهنگــی باعــث از خــود بیگانگــی فــرد 169
می شــود(خادمیان .)53 :1388 ،آدورنــو ســتاره های ســینما و ســریال های ســرگرم کننــده
را آلــپ نشــینان جدیــد معرفــی می کنــد کــه بــه الگــوی مخاطبــان مصــرف گــرای ایــن
رســانه ها تبدیــل شــده اند .بیننــدگان ایــن گونــه فیلم هــا غایــت آمــال و آرزویشــان را در
هــم رنــگ ســازی خــود بــا ایــن ســتاره ها جســتجو می کننــد و خواســته یــا ناخواســته مقلــد
و دنبالــه رو ایــن ســتاره ها در ســبک زندگــی ،شــیوه معاشــرت ،رفتــار و نــوع پوشــش و مــد
لبــاس و ،...شــده کــه بــه تبــع آن بــه مصــرف کننــده کاالهــای تجمالتــی و لوکــس تبدیــل
شــده اند(.مصطفایی.)13 :1389 ،

فصلنامه علمی  -پژوهشی مطالعات امنیت اجتماعی ،شماره  ،43پاییز 94

یادگیری اجتماعی
بــر اســاس نظریــه یادگیــری اجتماعــی ،رفتــار از دو طریــق کســب می شــود کــه
شــامل تقویــت و سرمشــق گیری می باشــد .فراینــد تقویــت مبتنــی بــر ایــن اصــل
170
اســت کــه رفتــار را نتایــج خــودش تغییــر می دهــد .رفتــاری کــه پیامدهــای مطلــوب
و خوشــایند بــه دنبــال داشــته باشــد ،بــه احتمــال زیــاد تکــرار می شــود و رفتــاری
کــه مــورد تشــویق قــرار نمی گیــرد و یــا تنبیــه می گــردد ،احتمــاال تکــرار نخواهــد
شــد .یادگیــری اجتماعــی از طریــق مشــاهده و تقلیــد دیگــران نیــز رخ می دهــد .ایــن
فراینــد بــه عنــوان سرمشــق گیــری یــا یادگیــری مشــاهده ای شــناخته شــده اســت .ایــن
نظریــه در تبییــن رفتارهــای گوناگــون اجتماعــی از جملــه خشــونت ،توســط بانــدورا
بــه کار گرفتــه شــده است(اســفندیاری.)78 :1388 ،
بــر اســاس نظریــه یادگیــری اجتماعــی خشــونت نوعــی صــورت آموختــه شــده از
رفتــار اجتماعــی اســت کــه فراگیــری آن معمــوال تحــت تاثیــر مســتقیم(تنبیه یا تشــویق)
و مشــاهدات فــردی انجــام می پذیــرد و می توانــد نتیجــه تجــارب شــخصی یــا فــردی
برگرفتــه از رفتــار دیگــران باشــد .بــرای تبدیــل رفتــار مشــاهده شــده بــه رفتار از ســوی
فــرد ،الزم اســت آن رفتــار در ذهــن او تثبیــت شــود و ســپس بــه رفتــار عملــی تبدیــل
گــردد .ایــن فراینــد بــا توجــه بــه میــزان مهــارت افــراد متفــاوت اســت .ابعــاد تنبیهــی
و تشــویقی رفتــار و وجــوه انگیــزه الزم فاعــل بــرای انجــام فعــل از دیگــر مــواردی
اســت کــه در تبدیــل ذهنیــت بــه رفتــار موثــر اســت(علیوردی نیا و دیگــران:1389 ،
.)109-110
بــه اعتقــاد بانــدورا فرزنــدان از طریــق والدیــن خــود ،خشــن بــودن را می آموزنــد.
مشــاهده بدرفتــاری از ســوی والدیــن در دوران کودکــی منجــر بــه یادگیــری رفتــار
ســلطه آمیز توســط مــرد و آموختــن تحمــل توســط زن می شــود(فووارد.)177 :1377 ،
خشــونت هایی کــه افــراد در بزرگســالی مرتکــب می شــوند ،ریشــه در دوران کودکــی
دارد و حتــی بیــان می شــود کــه خشــونت از خشــونت زاده می شــود .اگــر محیــط
خانــواده بســتر مشــاجرات و پرخاشــگری باشــد ،ایــن محیــط نقشــی قطعــی در رفتــار
خشــونت آمیــز دارد و چرخــه خشــونت را جاودانــی می کند(علیوردی نیــا و دیگــران،
 .)110 :1389بــه نظــر او اغلــب خشــونت از نســلي بــه نســل ديگــر منتقــل می شــود.
اگــر چــه همــه كودكانــي كــه در خانواده هــاي خشــن هســتند در بزرگســالي لزومــا
رفتارهــاي خشــونت آميــز از خــود نشــان نمي دهنــد ،امــا وجــود تاريخچــه خشــونت
در خانواده هــا ،خطــر وقــوع آن را در بزرگســالي افزايــش مي دهــد (معظمــي:1383 ،
.) 43

نظریه هنجاری
رابــرت کــی مرتــن کوشــیده اســت تــا بــی هنجــاری را بــه انحــراف اجتماعــی
و بزهــکاری ربــط دهــد .او می گویــد کــه فــرد در نتیجــه فراگــرد اجتماعــی شــدن
هد ف هــای مهــم فرهنگــی و نیــز راههــای دســت یابــی بــه ایــن هدف هــا را کــه از
نظــر فرهنگــی مــورد قبــول باشــند فــرا می گیــرد .هــرگاه راه هــای مقبــول دســتیابی
بــه ایــن هدف هــا بــرای فــرد فراهــم نباشــد و او ناچــار شــود راه هــای دیگــری را
در پیــش گیــرد ،رفتــاری ممکــن اســت از فــرد ســر زنــد کــه بــه انحــراف اجتماعــی
بینجامــد .مرتــون چهــار نــوع رفتــار انحــراف آمیــز را کــه ممکــن اســت در ایــن
رهگــذر پدیــد آینــد برشــمرده اســت .اینهــا عبارتنــد از :نــوآوری ،مناســک پرســتی،
واپــس زنــی ،شــورش(کوئن.)165 :1390،
نــوآوری :زمانــی پیــش می آیــد کــه مــردم هدفهــای فرهنگــی را بپذیرنــد ولــی
وســایل اجتماعـ ًا پذیرفتــه شــده بــرای دســتیابی بــه ایــن هدف هــا را نپذیرفتــه باشــند.
مناســک پرســتی :زمانــی رخ می دهــد کــه شــخص وســایلی را کــه یــک فرهنگــی
بــرای دســتیابی بــه هدف هــا ارائــه می دهــد می پذیــرد ولــی خــود آن هدفهــا را
رد می کنــد .واپــس زنــی :وقتــی پیــش می آیــد کــه شــخص هــم هدف هــا و هــم
وســایل دســتیابی بــه ایــن هدف هــا را کــه مــورد قبــول یــک فرهنــگ می باشــد رد
می کنــد .شــورش :هنگامــی رخ می دهــد کــه مــردم هدف هــا و وســایل دســتیابی بــه
ایــن هدف هــا را کــه مــورد قبــول یــک فرهنــگ می باشــند رد می کننــد و هدف هــا
و وســایل تــازه ای را بــه جــای آنهــا برمــی گزینند(کوئــن.)165 -166 :1390،
از ایــن دیــدگاه می تــوان گفــت کــه رســانه ها مخصوص ـ ًا برنامه هــای ماهــواره ای
بــا ترویــج مصــرف گرایــی و تجمــل پرســتی باعــث بــاال رفتــن توقعــات نوجوانــان
و جوانــان مي شــوند و ایــن نــوع از ســبک زندگــی بــرای نوجوانــان درونــی شــده و
گرایــش بــه تجمــات بــه یــک هــدف تبدیــل می گــردد .امــا وقتــی نوجــوان و جوانــان
توانایــی دســت یابــی بــه خواســته های خــود را از طریــق راه هــای معقــول جامعــه
پیــدا نمی کننــد ،منجــر بــه گرایــش بــه رفتارهــای انحرافــی در قالــب  4مــورد بــاال
می گردد(معیــد فــر .)52 :1386 ،مســئله مــورد توجــه مرتــن ایــن اســت کــه نیازهــای
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الگــوی دیگــر بانــدورا بــرای یادگیــری ،ارتبــاط اجتماعــی و تعامــات فــرد بــا
گروه هــای کوچــک و اخــذ فرهنــگ آنــان می باشــد .فــردی کــه بــا گروه هــای خشــنی
کــه خشــونت جــزء خــرده فرهنــگ آنــان می باشــد ،ارتبــاط دارد خشــونت طلبی
مــورد تاییــد و تحســین او واقــع شــده و بــه طــور مــداوم رفتــار نادرســت خویــش را 171
تکــرار می کند(اســفندیاری.)80 :1388 ،
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نظــام بــا وفــاق اجتماعــی موجــود یکســان نیســتند .او اظهــار مــی دارد افــرادی کــه
موقعیت هــای اجتماعــی گوناگونــی را در ســاخت اجتماعــی اشــغال می کننــد ممکــن
اســت دارای عالیــق و ارزش هــای متفاوتــی باشــند .بنابرایــن معیارهــای ارزشــی تمامی
172
گروه هــا یکســان نیســت و چــون ایــن معیارهــا متفــاوت هســتند گاهــی ممکــن اســت
آنهــا در تناقــض بــا یکدیگــر قــرار بگیرنــد .ایــن احتمــال وجــود دارد کــه مشــکالت
یــک گــروه باعــث امتیازاتــی بــرای گروه هــای دیگــر باشــد.
وسائل ارتباط جمعی
بــه طــور کلــی دیدگاه هــای موجــود در ارتبــاط بــا نقــش صنایــع فرهنگــی بــر
انحرافــات اجتماعــی نشــان می دهــد کــه اثــرات وســایل ارتبــاط جمعــی ای کــه در
زمــره صنایــع فرهنگــی قــرار دارنــد ،بســیار متعــدد و متنــوع می باشــد .به طــوری
کــه نقــد و بررســی ایــن اثــرات بســیار پیچیــده اســت و حــوزه تأثیــر آن نیــز قلمــروی
بســیار گســترده دارد .دربــاره نقــش تأثیــر وســایل ارتبــاط جمعــی ســه دیــدگاه وجــود
دارد :دیــدگاه افراطــی ،دیــدگاه تفریطــی ،دیــدگاه بینابین(عبداللهیــان و توکلــی:1384،
.)69

الــف -دیــدگاه افراطــی طبــق نظــرات طرفــداران ایــن دیــدگاه ،وســایل ارتبــاط
جمعــی دارای چنــان قدرتــی هســتند کــه می تواننــد نســلی تــازه بــرای اولیــن بــار
در تاریــخ انســان پدیــد آورنــد .نســلی کــه بــا نســل های پیشــین بســیار متفــاوت
اســت .طرفــداران ایــن دیــدگاه قــدرت رادیــو و برنامه هــای تلویزیونــی را بــا قــدرت
بمــب اتمــی مقایســه می کننــد و معتقدنــد کــه وســائل ارتبــاط جمعــی جدیــد ابــزار
نیرومنــدی هســتند کــه می تــوان از آن هــا در راه خیــر یــا شــر بــا تأثیــر شــگرف ســود
برگرفــت .ژان کازنــو در ایــن بــاره می نویســد :ایــن اندیشــه در نظــر مــردم رواج یافــت
کــه وســایل ارتبــاط جمعــی قدرتــی فــوق تصــور دارنــد و می تواننــد افــکار فلســفی
و سیاســی را منقلــب نمــوده و شــکل تــازه ای بــدان بخشــند و بــه اختیــار ،تمامــی
رفتارهــا را هدایــت نماینــد .ایــن وعــده بــر ســازوکارهایی چــون (هدایــت از راه دور)،
(آدمــک ســازی)( ،اثــر بلــع و بویــژه تأثیــر بازتاب هــای شــرطی) تأکیــد می کننــد
و معتقدنــد کــه درونــی کــردن (هنجارهــا) ،موجبــات آشــتی انســان را بــا خواســت
جامعــه فراهــم مــی آورد .در ایــن صــورت انســان ها خــود بــه عنــوان عاملــی در راه
حراســت از مواریــث ،هنجارهــا و قوانیــن جامعــه تجلــی می کننــد و وســایل ارتبــاط
جمعــی ســریع؛ قدرتمنــد و مؤثــر در راه تأمیــن ایــن منظــور هســتند .بنابرایــن از طریــق
وســایل ارتبــاط جمعــی می تــوان اخــاق اجتماعــی را نــزد جوانــان بــا درونــی کــردن

هنجارهــای اخالقــی تقویــت و تحکیــم نمود(عبداللهیــان و توکلــی.)70-71 :1384،

پ -دیــدگاه بینابیــن در مقابــل ایــن دو دیــدگاه افراطــی و تفریطــی ،دیــدگاه ســوم
کــه بینابینــی می باشــد ،نظــر بــر ایــن دارد کــه بایــد پذیرفــت کــه وســایل ارتبــاط
جمعــی ،ابــزاری اجتماعــی– فرهنگــی بــه معنــای عالــی آن هســتند از ایــن جهــت
اثــرات چشــم گیــری بــر جــای می گذارنــد .امــا ایــن آثــار نــه آنچنــان اســت کــه
هیــچ محدودیتــی را نشناســد (دیــدگاه افراطــی) یــا آنکــه چنــان ناچیــز اســت کــه
هیــچ اعتنایــی را شایســته نباشــد(دیدگاه تفریطــی) ،بلکــه بایــد دیــد حــدود تأثیــر ایــن
وســایل چیســت؟ و در چــه شــرایطی ایــن تأثیــرات محدودیــت می یابنــد؟ و یــا
تقویــت مي شــوند؟ بــه نظــر می رســد کــه ایــن دیــدگاه ســوم واقــع بینانه تــر باشــد.
ضمــن اینکــه نتایــج تحقیقــات انجــام شــده نیــز مؤیــد همیــن مطلــب دیــدگاه اســت.
تفــاوت اینترنــت و دیگــر وســایل ارتبــاط جمعــی اینترنــت ســه موقعیــت تعاملــی
تامپســون «تعامــل رودررو ،تعامــل رســانه ای ،شــبه تعامــل رســانه ای» را تغییــر داده
اســت(عبداللهیان و توکلــی.)72-74 :1384،
الســول ( )1902-1978از اندیشــمندان مکتــب شــیکاگو اســت .الســول در بررســی
تاثیــرات رســانه ها ،همــه چیــز را در جریــان محتــوای پیــام متمرکــز مي ســاخت.
وی در اثــرش ســاخت و کارکــرد ارتبــاط در جامعــه بــه ســاخت پذیــری ارتباطــات
و حتــی تشــابه جامعــه انســانی از ایــن دیــدگاه بــا دیگــر موجــودات اشــاره دارد .بــه
زعــم الســول رســانه ها مجموعــه ای بــه هــم پیوســته تشــکیل می دهنــد و بــا هــم
تلفیــق می شــوند .ایــن مجموعــه بــا نــام الگــوی الســول معــروف اســت و شــامل
پنــج عنصــر :چــه کســی؟ چــه چیــزی؟ از کــدام مجــرا؟ بــا چــه کســی؟ بــا کــدام
نتیجــه؟ می باشــد .بــه نظــر الســول بــا توجــه بــه عناصــر تشــکیل دهنــده ارتباطــات،
می تــوان ســاخت یابــی آنــان را پیــش بینــی کــرده ،تحقــق پذیــر ســاخت .از ترکیــب
غایــی عناصــر ارتبــاط ،مجموعــه ای حــاوی دو نــوع ســاخت شــامل زیــر ســاخت ها و
رو ســاخت ها فراهــم می آید(ســاروخانی .)73-75 :1385 ،زیــر ســاخت ها 1یــا ابــزار
1. infrastructures
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ب -دیــدگاه تفریطــی طبــق نظــرات طرفــداران ایــن دیــدگاه وســایل ارتبــاط جمعی
تأثیــر چندانــی بــر مخاطبیــن خــود نــدارد و دیگــر دوران ســلطه وســایل ارتباطــی و
173
بــا آن دوران رواج عقایــد تنــد و اســناد اثــرات جادوئــی و خــارق العــاده بــه وســایل
ارتبــاط جمعــی پایــان یافتــه اســت .ایــن عــده معتقدنــد کــه وســایل ارتبــاط جمعــی
علیرغــم تکنولــوژی برتــر کــه از آن اســتفاده می کننــد ،بــا موانــع بســیاری در راه اثــر
گــذاری بــر دیگــران مواجه انــد.
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تکنولوژیــک ارتبــاط ،مجموعــه ای بــه هــم پیوســته و متشــکل هســتند کــه بــا نیرویــی
همســاز عمــل کــرده و در جامعــه انســانی اثراتــی ویــژه بــر جــای می گذارنــد .رو
ســاخت ها 1یــا عناصــر غیــر تکنولوژیــک حــاوی ســازمان ها ،مقــررات و اندیشــه ها
174
و افــکار مرتبــط بــا ارتباطــات اســت کــه در رابطــه ای تعاملــی بــا زیــر ســاخت
قــرار دارد .بدیــن ترتیــب از نظــر الســول هــر دو نــوع ســاخت (زیــر ســاخت ها و
روســاخت ها) در تأثیــر از یکدیگــر هستند(شــرام.)90-88 :1381،
نظریه تزریقی (گلوله جادویی)
طبــق نظریــه تزریقــی ،وســایل ارتبــاط جمعــی تأثیــر فــوری ،مســتقیم و یکســان
بــر هــر کســی دارد کــه در جریــان مســتقیم دریافــت پیام هــای آن باشــد .بنابرایــن
ارتباطــات جمعــی بــه صــورت نوعــی گلولــه ســحرآمیز دیــده می شــود کــه بــه هــر
چشــم و گوشــی نفــوذ می کنــد و آن هــا را تحــت تأثیــر قــرار می دهــد .در ایــن
دیــدگاه رســانه یــک منبــع قدرتمنــد و خطرنــاک تلقــی می شــود ،چــرا کــه گیرنــده
یــا مخاطــب در مقابــل هرگونــه تأثیــر پیــام ناتــوان اســت و هیــچ جــاده ای بــرای
فــرار از تحــت تأثیــر قــرار گرفتــن در مقابــل پیــام در ایــن مــدل دیــده نمی شــود.
نظریــه تزریقــی بــر قــدرت نامحــدود پیــام رســانه ها اســتوار اســت و عقیــده دارد
کــه اگــر پیــام خــوب درک شــود و ارایــه گــردد ،بیشــترین تأثیــر را بــر مخاطــب
می گذارد(شــیخاوندی.)89 :1389،
نظریه استحکام یا تأثیر محدود
در زمانــی کــه نظریــه گلولــه حاکــم بــود نظریــه اســتحکام یــا تأثیــر محــدود توســط
الزارســیفلد و برســون در اواخــر دهــه  1940مطــرح شــد .طبــق ایــن نظریــه پیام هــای
ارتباطــی در رســانه های جمعــی تأثیــر قــوی نــدارد بلکــه دارای تأثیــر حداقلــی
هســتند کــه توســط عوامــل دیگــری اصــاح و تغییــرات در آن ایجــاد می شــود و
پیام هــا قــادر نیســتند کــه تغییــرات بنیــادی در عقایــد و رفتــار افــراد بــه وجــود آورنــد،
ولــی می تواننــد بــه صــورت محــدود بــه آن هــا اســتحکام بخشــند .نظریــه اســتحکام،
تأثیــر پیام هــای ارتباطــی بــر نگــرش و رفتــار مخاطــب را محــدود و عمدتـ ًا در جهــت
تقویــت و اســتحکام عقایــد و باورهــای قبلــی می دانــد .ایــن نظریــه برخــاف نظریــه
تزریقــی ،جریــان ارتباطــات را دو مرحلــه ای می دانــد کــه طــی آن پیام هــای ارتباطــی
از رســانه ها بــه واســطه هایی بــه نــام «رهبــران افــکار» می رســد و از آن جــا بــه میــان
1. superstructures.

مــردم (پیــروان) منتقــل می شــود(هولمز.)201 :2005 ،1
نظریه کاشت

نظریــه کاشــت یــا پــرورش گربنــر ،برکنــش متقابــل میــان رســانه و مخاطبانــی کــه از آن 175

محــدود رســانه ها اشــاره می کنــد و مبتنــی بــر اصــول زیــر اســت:
 -1رســانه های همگانــی بــه طــور معمــول ،شــرط الزم و کافــی بــرای تأثیــر گــذاری بــر
مخاطــب بــه شــمار نمی رونــد ،بلکــه آن هــا تنهــا از طریــق ســایر عوامــل کــه نقــش واســطه
را بــازی می کننــد ،می تواننــد دارای تأثیــر باشــند.
 -2عمــل عوامــل واســطه ایی چنــان اســت کــه ســبب می شــود رســانه ها تنهــا بــه
صــورت یــک عامــل کمــک کننــده در فراینــد تأثیــر گــذاری عمــل کننــد و نــه بــه منزلــه عامــل
تأثیرگــذار .بــه عبــارت دیگــر رســانه های همگانــی در فراینــد تأثیــر گــذاری بــر مخاطــب
تنهــا نقــش تقویــت کننــده شــرایط موجــود را بــازی می کننــد .ایــن عوامــل واســطه ای شــامل:
فرایندهــای انتخابــی (ماننــد قــدرت انتخابــی ،ادراک توســط مخاطــب ،انتخــاب مخاطــب برای
ایــن کــه خــود را در معــرض یــک رســانه قــرار دهــد و انتخــاب نگهــداری) فراینــد گروهــی،
هنجارهــای گروهــی ،افــکار رهبــری و ماننــد آن اســت .چنیــن موضعــی کــه بــر محــدود
بــودن تأثیــر رســانه های همگانــی داللــت دارد ،قانــون حداقــل اثــر نامیــده می شود(ســورین
و تانــکارد.)1385 ،

فرضیات تحقیق
●
●
●
●
●

●بیــن میــزان و نــوع اســتفاده از برنامه هــای ماهــواره و گرایــش نوجوانــان بــه بزهــکاری
رابطه وجــود دارد.
●بیــن میــزان و نــوع اســتفاده از اینترنــت و گرایــش نوجوانــان بــه بزهــکاری رابطــه
وجــود دارد.
●بین میزان استفاده از تلویزیون و گرایش نوجوانان به بزهکاری رابطه وجود دارد.
●بیــن اســتفاده از مجــات و ژورنال هــای خارجــی و گرایــش نوجوانــان بــه بزهــکاری
رابطــه وجــود دارد.
●بین میزان استفاده از کتاب و گرایش نوجوانان به بزهکاری رابطه وجود دارد.

1. Holmes
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رســانه اســتفاده می کننــد و نیــز بــر چگونگــی تأثیــر گــذاری رســانه ها بــر مخاطبــان تأکیــد
دارد(ســورین و تانــکارد .)79 :1385 ،ایــن نظریــه از جملــه نظریاتــی اســت کــه بــه تأثیــر

روش شناسی تحقیق
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مطالعــه حاضــر از نــوع تحقیقــات توصیفــی تحلیلــی و همبســتگی می باشــد کــه بــا اســتفاده
از روش پیمایــش داده هــای مــورد نیــاز گــردآوری شــده اســت .جامعــه آمــاری طــرح ،شــامل
176
کلیــه پســران بزهــکار کانــون اصــاح و تربیــت شــهر کرمانشــاه در ســال 1392مــی باشــند کــه
بنابــر اظهــار مســئولین کانــون جمعیــت ثابــت آنهــا بیــن  40الــی  90نفــر می باشــد .کــه ایــن
تعــداد در مــاه بــه طــور متغیــر کاهــش یــا افزایــش می یابــد.
بــرای داشــتن نمونــه ای معــرف بــر اســاس محدودیت هــای ایــن تحقیــق ســعی شــده
اســت از شــیوه ی بــرش عرضــی 1بهــره گرفتــه شــود .بــر اســاس بــرآورد اولیــه و بــا توجــه
بــه محدودیتهــای زمانــی ،مالــی و انســانی بــازه ی زمانــی ســه ماهــه بــرای گــردآوری داده هــا
در نظــر گرفتــه شــد .از آنجــا کــه حجــم نهایــی نمونــه ،مصالحــه و توازنــی بیــن هزینــه،
وقــت ،دقــت و تضمیــن برخــورداری از تعــداد مــوارد کافــی بــرای تحلیــل معنــادار خــرده
گروه هاســت(دواس ،)80 :1382،بــر ایــن اســاس تعــداد  142نفــر از پســران بزهــکار را کــه
در مــدت  3مــاه بــه کانــون اصــاح و تربیــت کرمانشــاه منتقــل شــده اند ،بــه عنــوان جامعــه
2
آمــاری ایــن تحقیــق در نظــر گرفتــه شــدند .روش نمونــه گیــری پژوهــش نیــز اقتضایــی
می باشــد ،کــه جــزء روش هــای نمونــه گیــری غیــر احتمالــی می باشــد .اگــر پژوهشــگر
نتوانــد نمونــه گیــری تصادفــی انجــام دهــد ،از اینگونــه نمونــه گیــری اســتفاده می کنــد.
بــا توجــه بــه مفروضــات تحقيــق از پرسشــنامه بــه عنــوان مناســب تريــن ابــزار اســتفاده
گرديد(36پرســش محقــق ســاخته) و بــا اســتناد بــه متغيرهــاي تحقیــق گويه هــا طراحــي
گرديــده و جهــت تعییــن پایایــی آن از روش کرونبــاخ اســتفاده شــده اســت .ایــن مقــدار
بــرای متغیــر وابســته (بزهــکاری) برابــر بــا  ،0/82برنامه هــای ماهــواره ،0/76اینترنــت،0/75
تلویزیــون ،0/79مجــات و ژورنال هــای خارجــی 0/74و بــرای کتــاب برابــر بــا  0/71بــه
دســت آمــده اســت .همچنیــن جهــت ســنجش اعتبــار گویه هــا از روش ســنجش اعتبــار
محتــوای س .اچ .الوشــه اســتفاده شــده کــه یــک نــوع اعتبــار صــوری و بــر اســاس ارزیابــی
ابــزار تحقیــق توســط داوران می باشــد .ضریــب اعتبــار بــه دســت آمــده برابــر  ./78می باشــد
کــه نشــان دهنــده اعتبــار قابــل قبولــی می باشــد .پــس از تكميــل پرسشــنامه هاي تحقيــق،
داده هــا بــه نرم افــزار( )Spssانتقــال داده شــد و پــس از پــردازش بــا اســتفاده از آزمون هــا و
فنــون آمــاري تعبيــه شــده در ايــن نرم افــزار مــورد تحليــل آمــاري قــرار گرفــت.

1. - cross secotinal
2. - Convenience.

تعریف مفهومی و عملیاتی متغییرها
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متغیر وابسته :بزهکاری
بزهــكاري يــك پديــده بســيار پيچيــده اجتماعــي اســت كــه در محيط هــاي اجتماعــي 177
مختلــف بــه شــكل هاي متفاوتــي ديــده مي شــود .تعريــف بــزه و رفتــار بزهكارانــه در هــر
جامعــه اي توســط قوانيــن حقوقــي و هنجارهــاي اجتماعــي آن جامعــه مشــخص مي شــود.
اگــر چــه در بيشــتر جوامــع ،بــزه بــه عنــوان رفتــاري قابــل تنبيــه از طــرف قانــون تعريف شــده
اســت ،امــا صرفـاً در تبييــن آن ،مفهــوم حقوقــي مســئله كافــي نيســت .بزهــكاري بــه معنــاي
تعــدادي متغيــر از اعمــال ارتكابــي عليــه احــكام قانونــي اســت كــه مي توانــد ماهيت هــاي
مختلفــي داشــته باشــد و وجــه مشــترك تمــام جوامــع انســاني باشــد ،صــرف نظــر از موضــوع
اختــاف ماهيــت .ايــن اعمــال تقريبـاً هميشــه توســط قانــون تعريــف و پيــش بينــي مي شــود.
در تعريــف رفتــار بزهكارانــه بــه طــور كلــي قرن هاســت اعمالــي ماننــد قتــل ،دزدي ،نــزاع،
تخريــب ،كالهبــرداري ،تجــاوز ،غــارت ،وحشــی گــری و آتــش افــروزی بــه عنــوان رفتــار
بزهكارانــه پذيرفتــه شــده اســت و تقريبـاً همــه جوامــع بــراي آن تعريــف مشــخصي دارنــد.
تنهــا تفــاوت مشــهود در ميــزان و نــوع تنبيهــي اســت كــه بــر اســاس قوانيــن حقوقــي آن
جامعــه تعييــن مي شــود .عــاوه بــر رفتار هــاي ذكــر شــده ،رفتار هــاي ديگــري هــم
هســتند كــه بــر اســاس ارزش هــا و تغييــر در ارزش هــا يــا بــر حســب زمــان و مــكان بــزه
تعريــف مي شــوند و در ُجــرم شناســي ،مــورد توجــه قــرار مي گيرنــد .مثــل قوانيــن مربــوط
بــه رانندگــي در حالــت مســتي كــه در بعضــي از جوامــع بــه طــور كلــي در طــول زمــان،
دگرگــون شــده تــا امــروز بــه عنــوان ُجــرم شــناخته شــده اســت و از نظــر قانونــي و حقوقــي
مشــمول مقــررات كيفــري مي باشــد .ماهيــت ايــن جرایــم بــا جرایمــي كــه در بــاال ذكــر
شــد متفــاوت اســت .دوركيــم جامعــه شــناس فرانســوي بــزه را چنيــن تعريــف مي كنــد
"هــر عملــي وقتــي جــرم محســوب مي شــود كــه احساســات قــوي و مشــخص وجــدان
جمعــي (گروهــي) را جريحــه دار ســازد" .بــر اســاس ايــن تعريــف بــه نظــر مي رســد
كــه بــراي تعريــف بزهــكاري همــه جوامــع نمي تواننــد بــا يكديگــر هــم صــدا باشــند
زيــرا قضــاوت جامعــه در مــورد ارزش هــاي اجتماعــي ـ فرهنگــي باعــث مي شــود عملــي
جــرم شــناخته شــود ،نــه خصوصيــات آن عمــل بــه هميــن علــت تعريــف حقوقــي بــزه و
رفتار هــاي بزهكارانــه در اثــر تغييــر باورهــا ،ارزش هــاي يــك جامعــه مي توانــد دگرگــون
شــود دگرگوني هايــي كــه در ايــن موضــوع مشــاهده مي شــود ،طبيعت ـاً مطالعــه بزهــكاري
را مشــكل كــرده و در عيــن حــال گســترش ميدهــد ،تــا حــدي كــه امــروزه بــزه شناســي،
دامنــه مطالعــه خــود را بــه پديــده انحــراف از هنجار هــا نيــز گســترش داده اســت .بديــن معنــا
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كــه منحــرف ضمــن اينكــه از نظــر قانونــي مجــرم نيســت ،امــا مجــري و مطيــع قانــون هــم
نيســت از ديــدگاه روانشــناختي اهميــت موضــوع رفتــار انحرافــي ،بيــم از رفتــار بزهكارانه در
آينــده را مطــرح مي كنــد .بــا توجــه بــه مقدمــه فــوق بــه نظــر مي رســد كــه در رويكردهــاي
178
مختلــف بــه موضــوع بزهــکاری بــه گونــه اي متفــاوت توجــه شــده اســت و تعريــف بــزه از
ديــدگاه حقوقــي ،جامعــه شناســي و جــرم شناســي متفــاوت است(گســن.)48 :1388 ،
بــرای عملیاتــی نمــودن متغیــر بزهــکاری پســران بــه عنــوان متغيــر وابســته در ايــن تحقيــق
از گویه هایــی ماننــد؛ نــوع جــرم ،مــدت محکومیــت ،تعــداد دفعــات بازداشــت شــدن،
میــزان ســن در اولیــن بــار کــه کار خــاف انجــام دادیــد و میــزان ســن در اولیــن بــار کــه
بازداشــت شــده ایــد ،توســط  6ســوال  31تــا  36پرسشــنامه در ســطح اســمی و ترتیبــی بــه
صــورت ســواالت بســته مــورد ســنجش قــرار گرفتــه اســت.
صنایع فرهنگی
اصطــاح صنعــت فرهنــگ ،نخســتين بــار در کتــاب ديالکتيــک روشــنگرى ”ماکــس
هورک هايمــر“ و ”تئــودور دبليــو آدورنــو“ ،دو تــن از معروف تريــن نماينــدگان مکتــب
فلســفى فرانکــورت ،ابــداع شــد و هنــوز دربــاره نــوع فعاليت هایــى کــه قــرار اســت زيــر
مجموعــه ايــن اصطــاح قــرار گيرنــد ،ترديدهایــى وجــود دارد(وحدتــی .)25 :1388 ،بطــور
کلــى در صورتــى گفتــه مى شــود يــک ”صنعــت فرهنگــي“ وجــود دارد کــه کاالهــا و
خدمــات فرهنگــى به صــورت صنعتــى يــا تجــاري ،توليــد ،بازتوليــد ،انبــار و يــا توزيــع
شــود؛ يعنــى در مقيــاس وســيع و هماهنــگ مبتنــى بــر مالحظــات اقتصــادى و نــه عالقــه
بــه توســعه فرهنگــی .صنايــع فرهنگــى انــواع متفاوتــى دارد؛ به طــور مثــال صنايعــى کــه در
آنهــا کاالى توليــد شــده ،کار يــک صنعتگــر اســت و بــا اســتفاده از ماشــين و فرآيندهــاى
صنعتــى در مقياســى وســيع تکثيــر مى شــود .صفحــات گرامافــون ،کتاب هــا و نســخه هاى
چاپــى و آثــار هنــرى از ايــن مقولــه هســتند .در انــواع ديگــر صنايــع فرهنگــي ،فرآينــد عملــى
آفرينندگــى از ابتــدا نيازمنــد تجهيــزات و وســايل پيچيــده اســت کــه موجــب عــدم تــوازن
چشــم گير افزايــش توليــد مى شــود و ضــرورت اســتفاده جمعــى از ايــن وســايل را پيــش
مــى آورد ،ماننــد برخــى حوزه هــاى موســيقى پــاپ و راديــو و تلويزيــون.
صنايــع فرهنگــى بــا شــاخه هاى گوناگــون فعاليــت ،در عيــن حــال ارتبــاط نزديــک و
نيرومنــدى بــا هــم دارنــد .ايــن شــاخه ها عبارتنــد از :کتــاب ،روزنامــه و مجلــه ،صفحــه،
راديــو ،تلويزيــون ،ماهــواره ،ســينما ،محصــوالت جديــد ديــد و شــنودى و خدمــات
مربــوط بــه آنهــا ،عکاســي ،تکثيــر آثــارى هنــرى و تبليغــات .لــزوم پرداختــن بــه مســئله
صنايــع فرهنگــي ،داليلــى را در بــر دارد کــه عبارتنــد از :قــرار دادن فرهنــگ در اختيــار
شــمار بيشــترى از مــردم ،پرداختــن بــه صنايــع فرهنگــى بــراى خــارج ســاختن برنامه هــاى

بررسی تاثیر صنایع فرهنگی و رسانه ها درگرایش به بزهکاری نوجوانان

ســرگرم کننده زنــده از بن بســت اقتصــادي ،تقاضاهــاى روزافــزون محلــي ،اعتــا ِء جايــگاه
هنرمنــدان آفرينش گــر ،و سرشــت بين المللــى صنايــع فرهنگــى و بــر حســب مــورد مى تــوان
انــواع صنايــع فرهنگــى را از يکديگــر متمايــز ســاخت .تعــدادى صنايــع فرهنگى وجــود دارد
کــه در آنهــا آنچــه کار هنــرى آفريننــده در مقياســى کوچــک اســت ،بعــدا ً بــا اســتفاده از 179
روش هــاى صنعتــى به شــکل نســخه هاى فــراوان (کتــاب ،کپــي ،آثــار هنــري ،صفحــه)
تکثيــر مى شــود .ايــن صنايــع ،صنايــع انتشــاراتى هســتند .در صنايــع ديگــر ،کار آفرينــش
يــک اثــر عم ـ ً
ا از همــان ابتــدا به معنــى يــک محصــول اساس ـاً صنعتــى اســت (ســينما يــا
تلويزيــون)؛ در عکاســى نيــز بــا يــک شــئ پيچيــده کــه به طريــق صنعتــى توليــد شــده ســر و
کار داريــم؛ دوربيــن بــا فــن آورى الکترونيکــى کــه در آن بــه کار رفتــه ،و بــه تعــداد زيــادى
از مــردم امــکان مى دهــد کــه از آزادى فــردى انجــام کار هنــرى آفريننــده لــذت بــرده،
دنيــاى اطــراف را بــراى خودبازســازى کننــد ،حتــى اگــر ايــن کار موجــب اتــکا ِء بعــدى
آنهــا بــر ديگــر دســتگاه هاى ظهــور و چــاپ فيلــم شود(ســهیلی.)24 :1389،
بــرای عملیاتــی تمــودن ایــن مفهــوم از معرف هــای آن همچــون؛ ماهــواره ،اینترنــت،
تلویزیــون ،مجــات خارجــی و کتــاب و میــزان و نــوع اســتفاده از هریــک از متغیرهــای
فــوق الذکــر و در ســطح ترتیبــی اســتفاده شــده اســت .الزم بــه ذکــر می باشــد کــه بــا توجــه
بــه ماهیــت واحــد هــر یــک از معرف هــای کاالهــای فرهنگــی نامبــرده از تعریــف جداگانــه
آنهــا خــودداری می شــود.
یافته های توصیفی تحقیق
بررســی های توصیفــی آماره هــای ســاده ولــی اولیــه ای را فراهــم می نمایــد کــه
می  تــوان تحلیل هــای تبیینــی را بــر اســاس آن انجــام داد .و وجــود آماره هــای توصیفــی
می توانــد بــه شــناخت کامل تــر جامعــه مــورد بررســی کمــک نمایــد.
v vبــر اســاس اطالعــات بــه دســت آمــده از پرسشــنامه  %11.2از پاســخگویان در گــروه
ســنی  10الــی  12ســال %14.6 ،در گــروه ســنی  13الــی  15ســال %46.1 ،در گــروه
ســنی  16تــا  16ســال و  %28.1در گــروه ســنی  19الــی  20ســال قــرار داشــته اند.
v vدر ارتبــاط بــا ســطح تحصیــات؛ تعــداد  %12.2پاســخگویان بــی ســواد%61.9 ،
ابتدایــی و ســیکل و  %19.3دیپلــم بوده انــد.
 )% 7.5( v vاز پــدران پاســخگویان بیــکار )% 40.3( ،کارگــر )% 31.8( ،آزاد،
( )% 14.4فنی )% 2.8( ،کارمند و ( )% 5.1سایر موارد بوده اند.
v vدر ارتبــاط بــا ســطح تحصیــات پــدر؛  %24.1بــی ســواد %48.5 ،ابتدایــی و
سیکل %13.9 ،دیپلم %5.9 ،فوق دیپلم و لیسانس بوده انده اند.
v vدر ارتبــاط بــا ســطح تحصیــات مــادر؛  %44.7بــی ســواد %31.6 ،ابتدایــی و ســیکل،
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 %11.8دیپلــم %6.6 ،فــوق دیپلــم و لیســانس بــوده انده انــد.
 %55.3v vدارای درآمــد ماهیانــه 350000تومــان و کمتــر %31.6 ،بیــن -351000
 500000تومــان650000-501000 %2.6 ،تومــان 800000-651000 %5.3 ،تومــان،
 950000-801000 %1.3تومــان و  951000 %1.3تومــان و باالتــر بوده انــد.
 %40.7v vاز پاســخگویان دارای خانــه اســتیجاری %11.3 ،رهنــی و  %42.7خانــه
شــخصی بوده انــد.
v vهمچنیــن نــوع بــزه ارتکابــی پســران کانــون اصــاح و تربیــت کرمانشــاه بــه شــرح
جــدول  1می باشــد.
جدول ( :)1فراوانی انواع بزه در نمونه آماری تحقیق
نوع بزه

فراوانی

درصد

سرقت

41

0/28.8

مسائل جنسی

21

0/14.7

اعتیاد و فروش مواد مخدر

36

0/25.3

مشروبات الکلی

8

0/5.6

درگیری و خشونت

23

0/16.1

سایر بزه ها

5

0/3.5

بی پاسخ

8

05/5.6

کل

142

100.0

نتایج آزمون فرضیات تحقیق
بــرای آزمــون ارتبــاط بیــن نــوع برنامه هــای ماهــواره ای مــورد اســتفاده و گرایــش
نوجوانــان بــه بزهــکاری بــا توجــه بــه اســمی -ترتیبــی بــودن متغیرهــای تحقیــق از
آزمــون همبســتگی اتــا اســتفاده شــده اســت .نتایــج ایــن آزمــون نشــان داد ســطح
معنــاداری کمتــر از  0/05و معــادل ()0/00اســت .بنابرایــن فرضیــه تحقیــق تأییــد
می شــود .ایــن بــدان معناســت کــه بیــن نــوع برنامه هــای ماهــواره ای مــورد اســتفاده
و گرایــش نوجوانــان بــه بزهــکاری ارتبــاط معنــاداری وجــود دارد .ضریــب همبســتگی
اتــا معــادل( )%28نشــان دهنــده رابطــه مســتقیم بــا شــدت متوســط می باشــد .همچنیــن
بــرای آزمــون ارتبــاط بیــن نــوع ســایت های اینترنتــی مــورد اســتفاده و گرایــش

جدول( :)2آزمون همبستگی پیرسون فرضیات تحقیق
فرضیه

شدت رابطه R

مقدار T

انحراف معیار

سطح معني داري

ماهواره

0/659

7.651

0/049

0/000

اینترنت

0/501

5.275

0/041

0/011

تلویزیون

0/349

2.658

0/047

0/041

مجالت و ژورنال

0/365

4.784

0/056

0/033

کتاب

0/104

2.331

0/038

0/216

بــا توجــه بــه جــدول فــوق و بــا تأكيــد بــر ســطح معنــاداری به دســت آمــده
از فرضیــه اول( ) s=0.000و همچنیــن میــزان همبســتگی آن ( )r=0.659می تــوان
گفــت كــه ارتبــاط معنــي داري بيــن میــزان اســتفاده از برنامه هــای تلویزیونــی ماهــواره
و گرایــش نوجوانــان بــه بزهــکاری وجــود دارد بديــن ترتيــب بــا افزايــش میــزان
اســتفاده از ماهــواره احتمــال گرایــش بــه بزهــکاری در نوجوانــان افزایــش می یابــد.
بــا توجــه بــه آزمــون پیرســون فرضیــه دوم و بــا تأكيــد بــر ســطح معنــاداری بدســت
آمــده از ایــن فرضیــه( ) s=0.011و همچنیــن میــزان همبســتگی آن ( )r=0.501می توان
گفــت كــه ارتبــاط معنــي داري بيــن میــزان اســتفاده از اینترنــت و گرایــش نوجوانــان به
بزهــکاری وجــود دارد بديــن ترتيــب بــا افزايــش میــزان اســتفاده از اینترنــت احتمــال
گرایــش بــه بزهــکاری در نوجوانــان افزایــش می یابــد.
بــا توجــه بــه آزمــون پیرســون فرضیــه ســوم و بــا تأكيــد بــر ســطح معنــاداری
بدســت آمــده از ایــن فرضیــه( ) s=0.041و همچنیــن میــزان همبســتگی آن ()r=0.349
مي تــوان گفــت كــه ارتبــاط معنــي داري بيــن میــزان اســتفاده از برنامه هــای تلویزیــون
و گرایــش نوجوانــان بــه بزهــکاری وجــود دارد و فرضیــه ســوم تحقیــق مــورد تأییــد
قــرار می گیــرد.
بــا توجــه بــه جــدول فــوق و بــا تأكيــد بــر ســطح معنــاداری به دســت آمــده از
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نوجوانــان بــه بزهــکاری نیــز بــا توجــه بــه اســمی -ترتیبــی بــودن متغیرهــای تحقیــق
از آزمــون همبســتگی اتــا اســتفاده شــده اســت .نتایــج ایــن آزمــون نشــان می دهــد کــه
ســطح معنــاداری کمتــر از  0/05و معــادل ()0/04اســت .بنابرایــن فرضیــه تحقیــق تأییــد
می شــود .ایــن بــدان معناســت کــه بیــن نــوع ســایت های اینترنتــی مــورد اســتفاده و 181
گرایــش نوجوانــان بــه بزهــکاری ارتبــاط معنــاداری وجــود دارد .ضریــب همبســتگی
اتــا معــادل( )%18نشــان دهنــده رابطــه مســتقیم بــا شــدت نســبت ًا کــم می باشــد.
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فرضیــه چهــارم( ) s=0.033و همچنیــن میــزان همبســتگی آن ( )r=0.365مي تــوان
گفــت كــه ارتبــاط معنــي داري بيــن میــزان اســتفاده از مجــات و ژورنال هــای
خارجــی و گرایــش نوجوانــان بــه بزهــکاری وجــود دارد و فرضیــه چهــارم مــورد
182
تأییــد قــرار می گیــرد.
بــا توجــه نتایــج آزمــون پیرســون فرضیــه پنجــم و بــا تأكيــد بــر ســطح معنــاداری
به دســت آمــده از ایــن فرضیــه( )s=0.104و همچنیــن میــزان همبســتگی آن ()r=0.216
می تــوان گفــت كــه ارتبــاط معنــي داري بيــن میــزان اســتفاده از کتــاب و گرایــش
نوجوانــان بــه بزهــکاری وجــود نــدارد .و فرضیــه پنجــم نیــز مــورد تاییــد قــرار
نمی گیــرد.
الزم بــه ذکــر اســت بــا توجــه بــه این کــه قســمت اعظــم پرسشــنامه بــر اســاس
طیــف لیکــرت طراحــی شــده اســت و در روش تحلیــل عامــل تأییــدی نیــز بیشــتر
متغیرهــا تبدیــل بــه عامــل شــده اند ،لــذا بیشــتر متغیرهــا در ســطح فاصلــه ای مــورد
ســنجش قــرار گرفتــه اســت.
تحليل رگرسيون چند متغيره
بــه منظــور بــرآورد مقــدار تأثيــر متغييرهــاي مســتقل بــر متغييــر وابســته از تحلیــل
رگرســیون چنــد متغييــره اســتفاده شــده اســت.
جدول( :)3خالصه مدل
مدل

ضریب همبستگی()R

ضریب همبستگی چندگانه

ضریب تعدیل شده
()R2adj

برآورد
خطای معیار

1

0/539

0/290

0/281

0/71876

در جــدول  3خالصــه مــدل مشــخص شــده اســت .براســاس ایــن جــدول مقــدار ضریــب
همبســتگی( )Rبیــن متغیرهــا  0/539می باشــد کــه نشــان می دهــد بیــن مجموعــه متغیرهــای
مســتقل(میزان و نــوع برنامــه ماهــواره ای مــورد اســتفاده از برنامه هــای ،اینترنــت ،تلویزیــون،
مجــات و ژورنال هــای خارجــی و کتــاب) و وابســته تحقیق(گرایــش به بزهکاری) همبســتگی
متوســطی وجــود دارد .امــا مقــدار ضریــب تعییــن تعدیــل شــده(  )adj R2کــه برابــر بــا 0/281
می باشــد ،نشــان می دهــد کــه  28/1درصــد از کل تغییــرات گرایــش بــه بزهــکاری وابســته
بــه  5متغیــر مســتقل ذکــر شــده در ایــن معادلــه می باشــد .بــه عبــارت دیگــر ،مجموعــه
متغیرهــای مســتقل ،نزدیــک بــه یــک ســوم از واریانــس متغیــر گرایــش بــه بزهــکاری در بیــن
پســران کانــون اصــاح تربیــت شــهر کرمانشــاه را پیــش بینی(بــرآورد) می کننــد.

جدول ( :)4رگرسيون خطي چند متغيره ،متغیرهای مستقل با متغیر گرایش به بزهکاری

متغيرهاي مستقل

ضرايب استانداردشده
خطاي معيار
()Std.Error

ضريب
رگرسيوني()B

ضرايب استاندارد
شده()Beta

مقدار ثابت

0/292

0/801

-

2/742

میزان و نوع برنامه های
ماهواره ای مورد استفاده

0/073

0/671

0/516

9/249

میزان و نوع استفاده از
اینترنت

0/058

0/240

0/237

2/407

مجالت و ژورنال های
خارجی

0/068

0/165

0/164

2/425

میزان استفاده از تلویزیون

0/062

0/157

0/157

1/933

0/041

کتاب

0/070

0/028

0/018

0/408

0/216

0/000
0/000

0/011
0/033

بــر طبــق یافته هــای جــدول شــماره  4نتایــج رگرســیونی بــه روش جبــری بیــن متغیرهــای
مســتقل بــا متغیــر گرایــش بــه بزهــکاری در مــدل نهایــی ارائــه شــده شــامل  5متغیر(میــزان
و نــوع برنامــه ماهــواره ای مــورد اســتفاده از برنامه هــای ،اینترنــت ،تلویزیــون ،مجــات و
ژورنال هــای خارجــی و کتــاب) می باشــد .در ایــن بخــش ،تفســیر ضرایــب رگرســیونی
بــر اســاس ضریــب بتــا ( )Betaانجــام می گیــرد .زیــرا ایــن آمــاره نشــان دهنــده ضریــب
رگرســیونی اســتاندارد شــده هــر یــک از متغیرهــای مســتقل بــر روی متغیــر وابســته تحقیــق
می باشــد .بنابرایــن ،می توانیــم بــا اســتفاده از آن ،ســهم نســبی هــر متغیــر مســتقل در مــدل
را مشــخص کنیــم .مقایســه متغیرهــا نشــان می دهــد کــه اوالً؛ تاثیــر چهــار متغیــر میــزان و
نــوع برنامــه ماهــواره ای مــورد اســتفاده از برنامه هــای ،اینترنــت ،تلویزیــون و مجــات و
ژورنال هــای خارجــی بــر گرایــش بــه بزهــکاری معنــادار اســت ،امــا متغیــر کتــاب بــه خاطــر
اینکــه ســطح معنــاداری خطــای مقــدار  tآن باالتــر از  0/05می باشــد ،نشــان دهنــده ایــن
اســت کــه متغیــر مذکــور بــر متغیــر گرایــش بــه بزهــکاری تاثیــر نداشــته اســت.
ثانی ـ ًا؛ متغیــر میــزان و نــوع برنامــه ماهــواره ای مــورد اســتفاده از برنامه هــای بــا ضریــب
رگرســیونی  0/516دارای باالتریــن تاثیــر رگرســیونی و متغیــر کتــاب بــا ضریــب رگرســیونی
 0/018داری ضعیف تریــن تاثیــر رگرســیونی بــر روی متغیــر وابســته(گرایش بــه بزهــکاری)
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سطح معناداری

T

183

می باشــند.
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تحلیل مسیر
184
جهــت ســنجش ميــزان تأثيــرات مســتقيم و غيــر مســتقيم متغيرهــاي مســتقل بــر متغيــر
وابســته بزهــکاری از تحليــل مســير اســتفاده شــده اســت .ضرايــب بتــاي محاســبه شــده در
رگرســيون چنــد متغیــره بــر روي نمــودار  1قابــل مشــاهده می باشــد.

نمودار :1تحلیل مسیر متغیرهای پژوهش
نمــودار 1تاثیــر مســتقیم و غیــر مســتقیم نهایــی متغیرهــای مســتقل را بــر متغیــر وابســته بــه
نمایــش می گــذارد .در زیــر بــه بررســی و تفســیر ایــن مــدل می پردازیــم:

الــف) متغیرهایــی کــه تنهــا بــه صــورت مســتقیم بــر متغیــر بزهــکاری تاثیــر گذاشــته اند:
از میــان پنــج متغیــر نــوع برنامه هــای ماهــواره ای مــورد اســتفاده ،نــوع ســایت های اینترنتــی
مــورد اســتفاده ،نــوع مجــات و ژورنال هــای خارجــی مــورد مطالعــه ،نــوع کتاب هــای
مــورد مطالعــه و نــوع برنامه هــای تلویزیونــی مــورد مطالعــه در ســنجش بزهــکاری پســران
بیشــترین ارتبــاط را بــه صــورت مســتقیم ،متغیــر نــوع برنامه هــای ماهــواره ای بــا ضریــب
مســیر 0/516بــا متغیــر بزهــکاری دارد .پــس از آن متغیــر نــوع ســایت های اینترنتــی مــورد
اســتفاده بــا ضریــب مســیر  ،0/237متغیــر نــوع مجــات و ژورنــال بــا ضریــب مســیر ،0/164
متغیــر نــوع برنامــه تلویزیونــی بــا ضریــب مســیر  0/157و کمتریــن ارتبــاط مربــوط بــه متغیــر
نــوع کتاب هــای مــورد مطالعــه بــا ضریــب مســیر 0/08می باشــند.

ب) متغیرهایــی کــه هــم بــه صــورت مســتقیم و هــم بــه صــورت غیرمســتقیم بــر متغیــر
وابســته بزهــکاری تاثیــر گذاشــته انــد :در بیــن  5متغیــر مســتقل تحقیــق  3متغیــر میــزان
اســتفاده از ماهــواره ،اینترنــت و مجــات بــه صــورت غیــر مســتقیم و از طریــق تاثیرگــذاری

بــر نــوع برنامــه ماهــواره ای ،اینترنتــی و مجــات بــر متغیــر بزهــکاری تاثیــر می گذارنــد.

بحث و نتیجه گیری

یافته هــای ایــن مطالعــه بــه طــور کلــی نشــان می دهــد میــان متغیرهــای مســتقل(نوع و
میــزان اســتفاده از برنامه هــای تلویزیونــی ماهــواره ،نــوع و میــزان اســتفاده از ســایت های
اینترنتــی و میــزان اســتفاده از ژورنال هــا و مجــات خارجــی) و متغیــر وابســته(بزهکاری
نوجوانــان) رابطــه معنــاداری وجــود دارد .همچنیــن مــروری بــر آزمــون فرضیــات و نتایــج
ایــن تحقیــق نشــان می دهــد ،همان طــور کــه آدرنــو معتقــد اســت رســانه هایی همچــون
ماهــواره ،اینرنــت و  ...بــا نشــر و پخــش مطالبــی بــا محتــوای ســرگرم کننــده ،هیجــان انگیــز و
تخدیــر کننــده اذهــان می پردازنــد کــه ارمغــان آن تقویــت جنبه هــای خیــال پــردازی ،گریــز
از واقعیــت و ســرانجام از خــود بیگانگــی و بحــران هویــت بــرای انســان اســت.
امــروزه پيشــرفت و توســعه وســايل ارتبــاط جمعــی علــی رغــم تمامــی مزايــا كــه بــه
همــراه داشــته اســت دارای معايبــی نيــز می باشــد .بــا توســعه کاالهــای فرهنگــی تصويــری
از قبيــل تلويزيــون يــا مجــات  ،ســينما ،رايانــه و اينترنــت اينگونــه وســايل تبديــل بــه
مــدارس آموزشــی مجرمانــه ای بــرای افــراد اطفــال و نوجوانــان گرديــده اســت كــه اســتعداد
يادگيــری و تقليــد آنهــا بســيار زيــاد می باشــند .نمايــش فيلمهــای رزمــی و جنگــی  ،افزايــش
صحنه هــای ســرقت ماهرانــه و افزايــش صحنه هــای قبيــح هــر كــدام در نــوع خــود باعــث
تأثيــر منفــی بــر اينهــا و گرايــش آنــان بــه اعمــال مجرمانــه مذكــور گرديــده اســت .
بديهــی اســت آشــنايی بــا اينگونــه مســایل هــر روز بــر ميــزان و گســتره جرايــم اطفــال
و نوجوانــان می افزايــد .در ارزيابــی برنامه هــای ســه شــبكه تلويزيــون آمريــكا يعنــی ABC
و  NBCو ( CBSکــه تمامــی ایــن شــبکه ها از طریــق ماهــواره نیــز قابــل دریافــت اســت)
معلــوم شــده اســت كــه ايــن شــبكه ها در برنامه هــای خــود در هــر هفتــه  92مــورد حملــه
بــا اســلحه گــرم  113 ،صحنــه تجــاوز بــه عنــف  9 ،صحنــه خفــه كــردن  168 ،صحنــه نــزاع
بــا مشــت و لگــرد و  179مــورد تخلــف از قانــون را نمايــش می دهنــد .از ســوی ديگــر ،هــر
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ج) همچنیــن میــزان ضریــب مســیر هــر یــک از شــاخصه های تشــکیل دهنــده بزهــکاری
در نمــودار  1مشــخص گردیــده کــه بــر اســاس آن شــاخصه ســرقت بــا  0/427بیشــترین
185
ضریــب و شــاخصه مشــروبات الکلــی  0/209کمتریــن ضریــب را در تشــکیل متغیــر بزهکاری
پســران کانــون اصــاح و تربیــت کرمانشــاه دارا می باشــند.
همچنیــن ،ضرایــب مســیر ،نشــان دهنــدۀ رابطــه مســتقیم بیــن متغیرهــای مســتقل و وابســته
اســت بــه عنــوان نمونــه بــه ازای 1واحــد افزایــش انحــراف اســتاندارد در متغیــر نــوع برنامــه
ماهــواره ای ،میــزان بزهــکاری بــه میــزان  0/491انحــراف اســتاندارد افــزوده می شــود.

كــودك  تــا رســيدن بــه ســن  14ســالگی جميع ـ ًا  13000مــورد قتــل و تجــاوز را مشــاهده
می كننــد .بــه عــاوه  ،چــون بيشــتر تماشــاچيان تلويزيــون را طبقــات فقيــر و محــروم
جامعــه تشــكيل می دهنــد كــه بــه علــت نداشــتن ســرگرمی متنــوع ديگــر بــه تلويزيــون
 186پنــاه می برنــد ،بنابرايــن تأثيــر تلويزيــون در ترغيــب آنــان بــه دزدی بيشــتر بــوده اســت.
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برخــی از مهمتریــن تاثيــرات بوجــود آمــده از مصــرف كاالهــاي فرهنگــي جديــد
عبارتــد از:

تحــوالت هويتــی :در وضعيــت جهانــي شــدن بــا هويت هــاي متكثــر و الگوهــاي
متعــدد ســبك زندگــي رو بــه رو می شــويم .در فراينــد جهانــي شــدن كاالهــاي
فرهنگــي در بســتر تضعيــف پايگاههــاي هويــت ســاز گذشــته تكثيــر و مصــرف
می شــود و هويت هــاي فــردي ،گروهــي و جنســي بــا محوريــت مصــرف كاالهــاي
فرهنگــي شــكل می گيــرد و متحــول می شــود.
 تاثيــرات آموزشــي و تربيتــی :والديــن دل ســوز غالبــا نســبت بــه محتــوايبرنامه هــاي تلويزيونــي ،رايانــه اي ،اينترنتــي و ماهــواره اي حســاس اند ،امــا نســبت
بــه تاثيــرات مثبــت و منفــي اســتفاده مســتمر از ايــن ابزارهــا صــرف نظــر از محتــواي
برنامه هــا ،چنــدان حساســيتي نشــان نمي دهنــد .عــاوه بــر ايــن ،بايــد زمانــي ايــن
كاالهــا در اختيــار آنهــا قــرار گيــرد كــه ايــن رســانه ها ابــزاري در اختيــار آنهــا باشــد
نــه آنهــا ابــزاري در خدمــت رســانه ها.

تحــول در روابــط اجتماعــي و خانوادگــي :رايانــه و اينترنــت فضايــي
جديــد در برابركاربــران گســترده اند كــه بــه «واقعيــت مجــازي» شــناخته مي شــود.
در ارتباطهايــي كــه شــخص در فضــاي اينترنتــي برقــرار مي كنــد ويژگي هــاي
بنيــادي ماننــد نــام ،جنســيت ،قيافــه و فرهنــگ و مليت هــا ممكــن اســت جــرح و
تعديــل گــردد يــا يكســره ناديــده گرفتــه شــود .همچنيــن در فضــاي مجــازي امــكان
اينكــه افــراد خــود را بــه جــاي ديگــري معرفــي كننــد يــا كدهــاي اشــتباه ارســال
كننــد فــراوان اســت .توســعه ارتباطــات مجــازي انگيــزه برقــراري روابــط حقيقــي و
همچنيــن توانمنــدي برقــراري تعامــل شــخصي را كاهــش مي دهــد .فضــاي مجــازي
ســبب مي شــود مــا بــا نگاهــي غيــر واقــع بينانــه و ايدئاليســتي وارد دنيــاي عينــي
شــويم و باعــث افزايــش خشــونت و تضعيــف اشــتراك مســاعي و يكدلــي مي شــود.
رســانه هاي ملــي بــا شكســتن مرزهــاي فرهنگــي باعــث مي شــوند عــرق ملــي و
حساســيت دربــاره حفــظ ميــراث فرهنگــي و ارزش هــا كــم گــردد .از پيامدهــاي ديگــر
مصــرف اينترنــت بــر روي كاربــران خــود ايــن اســت كــه حساســيت زدايــي از ارتبــاط
بــا بيگانــگان مي باشــد.

ظهــور پــاد فرهنــگ :رســانه هاي جديــد در ســرعت بخشــيدن بــه تحــوالت
فرهنگــي بــه ســمت فضــاي مدرنيتــه و پســا مدرنيتــه نقــش بــه ســزايي دارند .امــا
در ايــن ميــان شــاهد ظهــور جريان هــاي مقاومــت در قالــب بازگشــت بــه ســنت ها،
باســتان گرايــي و معنويــت گرايــي نيــز بوده ايــم .در جامعــه مــا تمايــل بــه فــال
بيني،احيــاي مناســبات قوميتــي ،ظهــور پديدهــاي عرفانــي شــرقي و عرفانــي آمريــكاي
التيــن ،خرافــه گرايــي و حتــي ادعــاي پيامبــري و يــا مهدويــت دروغيــن تجلــي
می يابد(دفتــر مطالعــات و تحقيقــات زنــان.)16 :1389،

تاثيــرات سياســی :مهــم تريــن پيامــد اصلــي در حــوزه سياســت را بايــد در
تاثيــرات هويتــي بــه نســل جديــد جســتجو كــرد .تحــول در الگوهــاي ســبك زندگــي
مطالبــات جديــدي در نســل جــوان ،از جملــه آزادي جنســي ،موســيقي و الــكل را
نشــان مي دهــد .ايــن مطالعــات بــا مقاومــت نظــام در برابــر آن بــه بــروز نارضامنــدي
اجتماعــي و سياســي مي انجامــد .از ايــن رو بايــد نگاهــي جديــد بــه مقولــه امنيــت
ملــي داشــت و ســهم آســيب شناســي اجتماعــي و فرهنگــي را در آن برجســته ســاخت.

تاثيــرات اعتقــادي :فســاد در حــوزه اخــاق جنســي بــه آســيب پذيــري اعتقــادي
نيــز مي انجامــد .هــم اكنــون آنچــه امــروزه بــا عنــوان ســينماي معناگــرا مطــرح و
در كشــور مــا نيــز كپــي بــرداري می شــود ،گاه نوعــي آميختگــي مضاميــن دينــي بــا
خرافــات و كــم رنــگ ســاختن مــرز ميــان معــارف وحيانــي و معنويــت مــدرن را نشــان
مي دهــد.
بنابرایــن مســئولین مــا در در طرح هــا و برنامه هــای فرهنگــی بایــد از شــتابزدگی و
مقطعــی بــودن نتایــج اجتنــاب کننــد ،زیــرا شــتاب زدگی و یــک بعــدی عمــل کــردن و
فقــط بــه کمیــت امورفرهنگــی پرداختــن ،پیامدهــای ناگــواری را بــه دنبــال دارد کــه خــود
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تاثيــر برحــوزه اخــاق جنســي :مهمتريــن تاثيــر رســانه هاي تصويــري بــر
حــوزه اخــاق جنســي ،عــادي ســازي روابــط جنســي خــارج از چارچــوب ازدواج
اســت .تحقيقاتــي كــه دربــاره جوانــان مبتــا بــه ســكس انجــام شــده نشــان داده اســت
187
ايــن برنامه هــا روابــط جنســي را بــراي آنــان بــه امــر طبيعــي تبديــل كــرده اســت و
هميــن نكتــه ،علــت اقــدام  75درصــد آنــان بــه روابــط جنســي بــوده اســت .همچنيــن
مشــاهده فيلم هــاي پورنــو در بيــن همســران در دراز مــدت باعــث افزايــش مطالبــات
جنســي و آســتانه رضــا منــدي جنســي مي شــود ،در نتيجــه روابــط جنســي خــارج
از محــدوده خانــواده افزايــش مي يابــد .پيامــد ديگــر ايــن كاالي فرهنگــي كــه زن را
صرفــا ابــزاري جنســي نمايــش مي دهــد باعــث عــدم رغبــت بــه ازدواج در دختــران
مي باشــد.
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بــه رونــد توســعه اجتماعــی آســیب رســانده ،آهنــگ آن را کنــد خواهــد ســاخت و یــا آن
را از مســیر عــادی منحــرف می کنــد .اگوســتین ژیــرار در کتــاب توســعه فرهنگــی چنیــن
آورده« :همانگونــه کــه ادامــه زندگــی تنهــا بــا نــان خالــی میســر نیســت ،اکنــون فهمیــده ام
188
کــه توســعه فرهنگــی موضوعــی تجملــی نیســت کــه جوامــع بتواننــد بــدون آن ســر کنند.امــا
شــتاب زدگی در امــور فرهنگــی ،خــاص کشــورهای جهــان ســوم اســت و افــراد و اجتمــاع
را دچــار بحران هــای خطرنــاک می کنــد».
پیشنهادات
 v vتوجــه بیشــتر بــه ســایق مخاطبین(مخصوصــاٌ قشــر جــوان و تحصیــل کــرده) در
تهیــه برنامه هــای صــدا و ســیما.
 v vتشــویق خانواده هــا و خصوصــاً جوانــان بــه اســتفاده از فناوریهــای اطالعاتــی
فرهنگی(ماننــد :مطالعــه کتــاب ،روزنامــه ،ســینما و.)...
 v vســاخت فیلمهــا و انیمیشــنهایی جــذاب و مــدرن از زندگــی اســطورهها و
شــخصیتهایحماســیکشــوردرجهــتالگــوگیــریوآمــوزشنوجوانــانوجوانــان.
 v vدر اســتفاده از فیلم هــا و ســریال های خارجــی در رســانه ملــی ،نظــارت شــکلی و
محتوایــی بیــش از پیــش مــورد توجــه قــرار گیــرد.
 v vاســتفاده از میــان برنامه هــای جــذاب انیمیشــنی در جهــت فرهنــگ ســازی و آمــوزش
افــراد جامعــه و خانواده هــا در اســتفاده صحیــح از فناوری هــای اطالعاتــی -ارتباطــی
و رســانه ها.
 v vبــا توجــه بــه اینکــه نوجوانــان بزهــکار و غیــر بزهــکار بیشــتر بــه دلیــل ســرگرمی بــه
تماشــای تلویزیــون می پردازنــد ،بــرای جــذب بیشــتر آنــان ،ایجــاد تنــوع و تحــول
محتوایــی بــا توجــه بــه شــرایط اجتماعــی و مقتضیــات زمــان مــد نظــر قــرار گیــرد.
 v vاطــاع رســاني شــفاف رســانه هاي جمعــي بــراي تشــويق جوانــان دربــاره تســهيالت
و فرصت هايــي كــه جامعــه بــراي آنــان قــرار داده اســت.
 v vترویــج فیلم هایــی ســرگرم کننــده و آموزشــی در جهــت اهمیــت بنیــان خانــواده و
تشــویق نوجوانــان بــه خانــواده گرایــی.
 v vخانواده هــا و مراکــز آموزشــی بایــد شــبهات ایجــاد شــده بــرای نوجوانــان در مــورد
مســائل مذهبــی را بــرای آنــان توضیــح داده و تــا حــد امــکان اســتفاده از کانالهــای
ماهــواره ای و شــبکه های اینترنتــی مخــرب را کنتــرل نماینــد.
 v vاســتفاده از عنصرتبلیغــات به خصــوص صــدا و ســیما و وســایل ارتبــاط جمعــی
بــرای بــاال بــردن ســطح آگاهــی و اعتمــاد بــه نفــس در كلیــه اقشــار جامعــه
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