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 چکیده
منبـع اول خبـري    شته و براي بسیاري از مـردم هنـوز  هاي عمومی دا امروزه مطبوعات نقش مهمی در عرصه

هـا و ابعـاد   یکی از عرصـه . ها انکارناپذیر استشک در همه عرصهها در عصر اطالعات بیهکارکرد رسان. است
آنها از این طریق گیرندگان و مخاطبـان  . آوري، تنظیم و انتشار اخبار جنایی استها جمعمهم فعالیت رسانه

روشـن و قابـل شـناخت     هاي مجرمانه آگاه نموده و دنیاي شلوغ و پیچیده کنونی را برایشان خود را از پدیده
هاي ایـران،   رو، هدف اصلی پژوهش حاضر، تحلیل محتواي جرایم در صفحه حوادث روزنامه از این. نمایندمی

و نیمه اول  1393نیمه دوم سال (همشهري، شرق ، جام جم، اطالعات و کیهان در یک بازه زمانی یک ساله 
شـنبه   که از هر ماه یک هفته آماري از شنبه تا پنجصورت بوده است  انتخاب نمونه به این. است )1394سال 

هاي  یافته. روز تعیین گردید 150جمعاً به مدت  ،ساخته شد و از هر هفته سه روز به صورت تصادفی و منظم
درصـد بیشـترین تعـداد     21/20دهد که روزنامه ایران بـا   حاصل از مطالعات آماري در این پژوهش نشان می

ر دوره مـورد  ترین مطالب مربوط به رویدادهاي حـوادث و جـرایم را د   درصد، کم 07/15مطلب و اطالعات با 
تـرین میـزان آن در    و کـم  درصـد  12,8بـا   93بازنمایی جرایم در مهر ماه رین درصد بیشت. اند بررسی داشته

 چنین بر اساس شاخص جنسیت، سهم مردان هم به عنوان فاعل جرم و هم هم. درصد است 7,8با  94مرداد 
رویداد جرایم در تیتـر نیـز    برجسته شدة وجه تعداد و درصد فراوانیِ. به عنوان ابژه جرم، بیشتر از زنان است

درصـد و شناسـایی و کشـف بـا      23,83درصد، دستگیري مجرمان بـا   33,74دهد که وقوع جرم با  نشان می
 .درصد، به ترتیب بیشترین سهم را در تیترهاي خبرهاي جرایم دارند 10,99
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 مقدمه
هـا و  یکـی از عرصـه  . ها انکارناپذیر اسـت شک در همه عرصهها در عصر اطالعات بیکارکرد رسانه

یرنـدگان و  آنها از این طریـق گ . آوري، تنظیم و انتشار اخبار استها جمعابعاد مهم فعالیت رسانه
مخاطبان خود را از رویدادهاي گوناگون آگاه نموده و دنیاي شلوغ و پیچیـده کنـونی را برایشـان    

ها محل ثبـت رویـدادها و مسـائل روز جامعـه     از آنجاکه روزنامه. نمایندروشن و قابل شناخت می
انـد بـه ترسـیم    توپردازند، بررسی آنها میهستند و به نوعی به ثبت وقایع و مسائل روز جامعه می

ها عـالوه بـر بـه کـارگیري اصـول      مطبوعات و رسانه. مهم ترین وقایع یک دوره خاص کمک کند
خاصی در خبرنویسی از طریق نحوه انتشار و نشر آنها نیز زوایاي خاصی از اخبـار متفـاوت را کـه    

گان و سازي نموده تا از ایـن طریـق بـراي اذهـان گیرنـد     هاي آنهاست برجستهمتناسب با دیدگاه
 . سازي کندمخاطبان خود اولویت

هاي اجتماعی از طریق رسانه هاي گروهی معرفی و به نوعی بازتولید در جامعه امروز اکثر پدیده
وجـود خـارجی    ، گـویی به گونه اي که اگر امري در هیچ یک از انواع رسانه بازتـاب نیابـد   ؛شوندمی

تولیدات اخبار مربـوط بـه جـرم در بسـتر     . نیستاخبار جنایی نیز از این امر مستثنی . نداشته است
اکثر مردم تجربه شخصی کمی در . جامعه نوعاً از طریق رسانه هاي گروهی معرفی و درك می شوند

از همین رو تصویر مردم در این خصوص بیش از هر چیـز برگرفتـه از    ،رابطه با جرم و جنایت دارند
 .تصویري است که رسانه ها به نمایش می گذارند

مخاطـب خـود را   ... توان گفت که اخبار جنایی در کنار اخبار سیاسی، اقتصـادي و   می ،بنابراین
دارد و شهروندان از طریق اخبار و گزارش رسانه ها در جریان رویدادهاي جنایی و نیـز طـرز کـار و    

یـک  هـاي اسـتثنایی    رسانه ها با توجه به دو معیـارِ ویژگـی  . عملکرد عدالت کیفري قرار می گیرند
و ) مانند یک قتل فجیع، تجاوز به عنف گروهی، کودك ربایی همراه با تجـاوز و قتـل  (رخداد جنایی 

ماننـد یـک   (یـا بـزه دیـده    ) مانند یک وزیر، یک ورزشکار مشـهور (موقعیت خاص اجتماعی مرتکب 
دست به گزینش گري اخبار جنایی مـی زننـد و بـا نحـوة     ) هنرپیشه مشهور، یک شخصیت سیاسی

در  ؛شـهروندان تـأثیر بسـزایی بگذارنـد     آنها ممکن است در احساس امنیت و ترس از جـرمِ انعکاس 
بزهکاري به طور کلی و جـرایم   ممکن است آمار جنایی حکایت از افزایش فوق العاده نرخ ،که حالی

هاي گروهی به طور عام و مطبوعات به طـور  به بیان دیگر، رسانه. نداشته باشد ،به طور خاص خشن،
توانند بر احساس امنیت و تـرس از جـرم افـراد جامعـه     با انعکاس اخبار مربوط به جرایم می خاص،

بـه بیـان بهتـر،     .نحوة نگرش افراد به واقعیـات را سـامان دهنـد    ،تأثیري شگرف بگذارند و در نتیجه
 . دهندها و تصویرهاي یکنواخت عادت میداوريمردم را به پیش هارسانه
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شوند که بـه طـور   وهی، مانند مطبوعات، جزو فرایندهاي اجتماعی محسوب میهاي گراصوالً رسانه
تواننـد بـه سـادگی از موضـوعی محـدود و      آنهـا مـی  . ملموس قادر به تغییر و دگرگونی وقایع هسـتند 

اي اي بسیار مهم ساخته و افکار عمومی را نسبت به آن حسـاس کننـد و از مسـأله   غیرقابل اعتنا، سوژه
پـا افتـاده در   تواند یـک پدیـدة مجرمانـۀ پـیش    این توانایی منحصر به فرد می. بسازند مهم، خبري خنثی

اي ملـی یـا   ها، به ویژه مطبوعات، به سرعت بـه واقعـه  سطح یک محله یا شهري کوچک را از طریق رسانه
ات هاي گروهی به ویژه مطبوعـ شناسان، رسانهبا توجه به این نقشِ شگرف، برخی جرم. جهانی تبدیل کند

سـاز  توانـد زمینـه  نبود احساس امنیت اجتماعی می. دانندرا منبع اساسی نشر ناامنی یا احساس ناامنی می
هاي اجتماعی دیگر و از همه مهم تر، به خطر افتـادن نظـم و انسـجام اجتمـاعی در سـطح جامعـه       آسیب

  )40، 1390الزرژ، (. شود
هاي جاري جامعـه اسـت؛ جهـت شـناخت و     ها، انعکاسی از موضوعات و رویداد محتواي روزنامه 

بـه   فهم چیستی، چگونگی و چرایی حوادث و جرایم در جامعه انجام پژوهشی از این دست ضـروري 
مدت و دراز مـدت محتـواي    با توجه به اینکه اثرات ضمنی یا آشکار و کوتاههمچنین،  .نظر می رسد

تواند  شود، انجام این تحقیق می ته میهاي ارتباطی مفروض گرف ها بر مخاطبان در عمده نظریه رسانه
آثار و پیامدهاي نگرشی و احیاناً رفتاري انعکاس موضوعات و رویدادهاي حـوادث و جـرایم در قالـب    

هـاي   گـذاران عرصـه   تواند براي سیاست نتایج این پژوهش می بینی کرده و ها را پیش در روزنامه خبر
 .ید و مثمر ثمر باشداي مف قضایی و رسانه -آموزشی و تربیتی، حقوقی

با توجه به مطالب بیان شده، در این مقاله، پس از ارائه رویکردهاي نظري موجود در این زمینه، بـا  
جم و شرق، تصـویر انعکـاس یافتـه از    تحلیل محتواي کمیِ اخبار حوادث روزنامۀ همشهري، ایران، جام

دهد که روزنامه به عنـوان یـک   ت نشان میگونه مطالعااین. ها شناسایی می شودجرایم در این روزنامه
 .دهدرسانۀ فراگیر، چه نوعی از جرایم را با چه میزان و گستردگی و به چه کیفیتی پوشش خبري می

 هاي تحقیقها و فرضیهپرسش

 هاي تحقیقپرسش ) الف
 ها در انعکاس رویدادهاي حوادث و جرایم چه میزان است؟ سهم هریک از روزنامه  .1
 هاي مورد بررسی چه میزان است؟ در روزنامه "جرایم"و  "حوادث"ز رویدادهاي سهم هریک ا  .2
 چه میزان است؟) اعم از طبیعی و انسانی(سهم هریک از انواع حوادث   .3
 کدام وجوه رویدادهاي طبیعی و انسانی در تیتر اخبار حوادث برجسته شده است ؟  .4
 ها چه میزان است ؟ امهسهم هریک از پیامدهاي طبیعی و انسانی در اخبار روزن  .5
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 فرضیه ها ) ب
 .بین محل رویداد و محتواي رویداد رابطه وجود دارد  .1
 . بین عکس در مطلب و محتواي رویداد رابطه وجود دارد  .2
 . هاي خبري در تیتر یا محتواي رویداد رابطه وجود دارد بین ارزش یا ارزش  .3
 . دارد بین جایگاه تیتر در صفحه و محتواي رویداد رابطه وجود  .4
 . بین جنسیت عامل یا عامالن جرم و نوع قاچاق رابطه وجود دارد  .5

 هاي گروهیهاي مجرمانه در رسانه بازنمایی پدیده: مبانی نظري
نخسـت  : هاي گروهی در خصوص پدیده مجرمانه از دو منظر قابل توجه اسـت تحلیل محتواي رسانه

ـ  ،ي گروهی و در گام بعدهامیزان و سطح پوشش اطالعات عدالت کیفري در رسانه توجه به کیفیت 
هـاي  به دیگر سخن در ابتدا بایـد ببینـیم کـه رسـانه    . هاي گروهیپدیده مجرمانه در رسانه بازنماییِ

دهند و در گام گروهی چه حجمی از فضاي خود را به مباحث مرتبط با عدالت کیفري اختصاص می
 .هایی هستندداراي چه ویژگی که جرایم پوشش داده شده الزم است بررسی شودبعد 

 هاي گروهیکمیت بازنمایی در رسانه
هـاي جمعـی را بـه خـود     اطالعات مربوط به جرم همواره بخش مهمـی از محتـواي تمـامی رسـانه    

بسیاري از مطالعات در مورد این مسأله بوده است که چه حجمـی از محتـواي   . اختصاص داده است
اي میـان  مجرمانه بوده و گاه این مسأله بـه صـورت مقایسـه    رسانه شامل تصاویري مربوط به پدیده

 .هاي زمانی مختلف صورت گرفته استها در دورهرسانه
شود به معنایی کـه از واژه  ر میالبته درصدي از محتواي رسانه که با موضوعات مربوط به جرم پ

پدیـده  روي خود را هاي تحلیل محتوا، بررسی پژوهشبرخی . شود، بستگی داردفاد میمست» جرم«
به دیگر سخن، برخی از پژوهشـگران بـه بررسـی میـزان بازتـاب جـرم و       . کنند مجرمانه متمرکز می

 .پردازند هاي گروهی میانحراف در رسانه
شناختی اسـت و در حقـوق کیفـري جایگـاهی      روي در حقیقت یک مفهوم جامعه انحراف یا کج

بلکه رفتار خـالف عـرف گـروه اسـت و از      ،مانه نیستشناسی انحراف رفتار مجر ندارد؛ از نظر جامعه
هاي مختلف و با هنجارهاي متفاوت است، انحراف هـم مفهـوم    آنجا که جامعه خود، متشکل از گروه

جرم بـه معنـاي   (بدیهی است، اگر این تعریف موسع از جرم  .)35، ص 1390نجفی ابرندآبادي، (نسبی است 
هـا افـزایش چشـمگیري     یل محتوا دخیل کنیم، میزان یافتـه هاي تحل را در پژوهش) پدیده مجرمانه
هاي مربوط به تحلیل محتواي اخبار کیفري، شاید ریچارد اریکسـون   در میان پژوهش. خواهد داشت
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.  (Ericson et al, 1991, 49-219)ترین تعریف از پدیده مجرمانه را در کار خود لحاظ کـرده باشـد    گسترده
اندکـه   آنها به دنبال پاسخ این پرسـش اساسـی بـوده   . انه بوده استموضوع پژوهش وي پدیده مجرم

جـاي  . کننـد   به پدیده مجرمانه مشـارکت مـی  اصحاب رسانه چگونه در تعریف کردن و شکل دادن 
هـاي تخمـین در    انتعجب نیست که با این نگاه وسیع، اریکسون و همکاران به یکی از باالترین میـز 

بر اساس محاسبه آنها، میزان اطالعاتی که تحت عنوان انحراف  .ی، دست یافتندخصوص اخبار جنای
هـاي   درصد در روزنامه 47/5هاي معتبر،  درصد در روزنامه 45/3رقمی حدود  ،گرفتند و جرم قرار می

هاي رادیویی عادي را بـه   درصد در شبکه 64/2پر شنونده و  هاي رادیوییِ درصد در شبکه 60عادي، 
هم نوع رسانه و هم میزان مقبولیت آن بر درصـد   ،بنابراین. )234-42همان، ص ( دادند خود اختصاص می

 .اخبار مربوط به انحراف تأثیر دارد
در این پژوهش به جاي متمرکز شدن به خشونت در جرایم علیه اشخاص، خشـونت   ،نمونه براي

ز تصـادفات  همچنـین خطـرات ناشـی ا   . دولتی و تروریسم دولتی نیز مورد محاسبه قرار گرفته است
اریکسـون و همکـارانش،   . کاري نیز در این پـژوهش لحـاظ شـده اسـت     هاي ناامنِ رانندگی و محیط

نه تنها شامل جرائم علیه امـوال و   ،این پدیده. را نیز پذیرفتند» اقتصادي«مفهوم وسیعی از انحراف 
وال و مسـایل  هاي سؤال برانگیز تجاري، مناقشـات حقـوقی در مـورد امـ     مالکیت است، بلکه فعالیت

 .)276ص : 1389مگوایر و همکاران ، (گیرد  برمیاجتماعی مرتبط با مشکالت اقتصادي را نیز در 
و نـه مفهـوم    ،اي جرم بـر مفهـوم مضـیق آن    هاي محتوایی مربوط به نمایش رسانه اغلب تحلیل

گردیـد، تکیـه   انحراف و پدیده مجرمانه که از سوي اریکسون و همکاران بیان  شناختیِ جامعه موسعِ
هاي موجود در خصوص دامنه ماجراهاي جنایی بر اساس تعاریف دقیقـی   با این وجود، حدس. دارند

برخی مطالعات فقط بـه بررسـی اخبـار جـرایم واقعـی      . شوند، متفاوتند که در این زمینه انتخاب می
بـوط بـه وضـعیت    هـاي مر  ها، مقاالت یا نوشـته  پردازند، اما برخی دیگر، مواردي همچون داستان می

ماننـد  تباط با منازعات سیاسی و اجتمـاعی،  عمومی جرم، عدالت کیفري و نقض حقوق کیفري در ار
هاست کـه تخمـین درصـد کـل اخبـار       به دلیل همین تفاوت. دهند را مورد توجه قرار می ،تروریسم
 .درصد در نوسان است 25تا  5هاي مختلف از  دهنده جرم در تحقیق پوشش

میزان اخبار عدالت کیفري در رسانه، به صورت مستقیم با نـوع رسـانه در ارتبـاط    افزودنی است 
بـراي  . کنند یفري را منتشر میها و مطبوعات زرد، حجم بیشتري از اطالعات عدالت ک است و رسانه

دهد،  درصد از فضاي خود را به مطالب مربوط به جرم اختصاص می 7روزنامه نیویورك تایمز  ،نمونه
 ،همین مسـئله . (Deutschmann, 1959, 11)شود  می درصد 28این رقم در دیلی نیوز بیش از  که رحالید

تـرین درصـد    در انگلستان پـایین : هاي انجام شده در انگلیس مورد تأیید قرار گرفته است در پژوهش
: همـان (درصد است 30/4و باالترین آن مربوط به روزنامه سان با  5/1اخبار جرم به روزنامه گاردین با 

یافته بـه اخبـار جـرم بـر اسـاس نـوع        هاي ملی انگلستان، درصد اختصاص در مطالعه روزنامه. )42ص 
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درصـد در دیلـی    5/6ارقـامی معـادل    ، درصد اخبار جرم1967سپتامبر سال در . ر بودروزنامه، متغی
  (Roshier, 1973, 23)درصد در دیلی تلگراف را نشان داد  2/4درصد در دیلی اکسپرس و  4/4میرور، 

هـا نشـان    هاي باالتري از موضوعات مرتبط با جـرم را در اغلـب رسـانه    مطالعات جدیدتر، نسبت
اخبـار   هـاي گروهـی بـه    هاي اخیر عالقه رسانه به هرحال، در سال (MacLatchie, 1987, 157). دهند می

ادا مبـین آن اسـت   هاي کان بررسی اخبار حوادث یکی از روزنامه. است جنایی به شدت افزایش یافته
از . )همـان (درصد رشد داشته است  37 ،1998تا  1991هاي  که انعکاس اخبار حوادث در خالل سال

در سه شـبکه تلویزیـونی، دو    1976به مطالعه اخبار مربوط به جرم در سال  گرابراین رهگذر، خانم 
ین مـرتبط بـا جـرم و    او دریافـت کـه عنـاو   . برنامه تلویزیونی محلی و سه روزنامه شیکاگو پرداخـت 

 12هاي محلـی و   درصد موضوعات اخبار تلویزیون 20ها،  درصد موضوعات روزنامه 28تا  22عدالت، 
وجـود   (Graber, 1980, 24) .داد هاي تلویزیونی ملی را به خـود اختصـاص مـی    درصد اخبار شبکه 13تا 

در این تحقیـق   طول زمان نیست، زیرااز تغییر در درصد باالتر از اخبار مربوط به جرم، الزاماً بازتابی 
شامل یادداشـت سـردبیر،   هاي جنایی نسبت به مطالعات قبلی، دتري از ماجرا بندي گسترده از طبقه

هاي مربـوط   رشنامه به سردبیر و موضوعات مرتبط با عدالت کیفري یا جرم سیاسی و همچنین گزا
 .)همان(مورد محاسبه قرار گرفته است  به حوادث جنایی خاص،
اي بسیار متفاوت در مورد مفـاهیم مربـوط    هاي مختلف مطالعاتی که با دامنه با توجه به پژوهش

تـوان   هـاي گونـاگون، نمـی    ها و رسـانه  ها در روزنامه به جرم صورت گرفته و همچنین انجام پژوهش
چـه  اگر. کند یـا خیـر   نتیجه گرفت که افزایش میزان اخبار مربوط به جرم از روند خاصی پیروي می

ا    مطالعات بعدي، میزان بیشتري از وقایع و ماجراهاي جنایی را نسبت به قبل گزارش مـی  دهنـد، امـ
تعاریف جرم در این تحقیقات دستخوش تغییر شده و شاید افزایش یاد شده، بیش از آنکه بازتابی از 

از سوي . )280: 1389، مگوایر و همکاران(گیري باشد  هاي اندازه ها تلقی شود، محصول روش تغییر در رسانه
را بررسـی   هاي زمـانی طـوالنی   ها در بازه میزان پوشش اخبار جنایی در رسانه، برخی محققین دیگر

شناختی فـوق مبـري بـوده و در عـین حـال       ها از ایراد روش ین پژوهشا. (Aleen, 1997, 13) کرده اند
هایی را از  مونه یک پژوهش دادهبه عنوان ن. بیانگر افزایش پوشش اخبار جنایی در گذر زمان هستند

در . مورد بررسی قـرار داده اسـت   1991تا  1945هاي  در فاصله زمانی سال» تایمز«و » دیلی میرر«
دهـد   درصد را نشان می 9، عدد 1985تا  1945هاي  ، این میزان در فاصله سال»دیلی میرر«روزنامه

تـا   1985هـاي   این ارقام در فاصـله سـال  . درصد است 7» تایمز«که این رقم براي روزنامه  در حالی
 .درصد در هر دو روزنامه بالغ شد 21به  1991

هاي مربوط به گستره اخبار مرتبط با جـرم، ربطـی    توان نتیجه گرفت که تخمین می بطور کلی،
با این وجود، ماجراهاي مربـوط  . اند وسیع با تعاریفی دارند که از سوي محققان مختلف پذیرفته شده
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تر است و درصـد اخبـار مربـوط و جـرم و حتـی       ، رایج»تر عامیانه«اب جرایم خاص در اخبار به ارتک
 .سال گذشته، افزایش یافته است 50مربوط به عدالت کیفري در طی 

 هاي گروهی کیفیت بازنمایی پدیده مجرمانه در رسانه
ت ایـن    آفرینـ  هاي گروهی نیست که چالش مـی  میزان بازنمایی پدیده مجرمانه در رسانه د، بلکـه کیفیـ

بازنمایی و نحوه چینش اخبار حوزه عدالت کیفري است که مسبب آثار سوء چون ترس از جرم دانسته 
اي جـرم را بـا آمارهـاي رسـمی جـرم مقایسـه        هاي تحلیل محتوا، الگوي رسانه البته، پژوهش. شود می
بـدون هـیچ تردیـدي پذیرفتـه و     کنند و در این کار ناخواسته اطالعات بیان شده در آمار رسمی را  می

ها بیانگر دنیاي واقعـی جـرائم و اطالعـات     آمار رسمی در این پژوهش. انگارند صحت آنها را مفروض می
هـا   هـا نوعـاً بـه چـالش     این پـژوهش . شوند اي جرم تلقی می حاصل از تحلیل محتوا بیانگر دنیاي رسانه

 .)همان(دیدگی گزارش نشده، توجهی ندارند  زهفراوان آمار رسمی جرم، نظیر آمار سیاه بزهکاري و ب
خورد که بر اسـاس آن، وجـود شـکاف میـان      اي ضمنی در این پژوهش به چشم می معموالً فرضیه

هـا   اغلب اوقات، رسانه. اي جرم و و اقعیت برمالشده از سوي آمار رسمی، مشکل آفرین است ارائه رسانه
.  (Carlson, 1985, 24)ري وحشتناك و بـد از دنیـا هسـتند   نمایی خطرات جرم و ارائه تصوی متهم به بزرگ

گونـه کـه در ادامـه خواهـد آمـد، ایـن امـر یکـی از عوامـل ایجـاد تـرس از جـرم دانسـته               همان
هـا بـر    شود که تأکید بیش از اندازه رسـانه  ، افزون بر این، چنین ادعا می (Sparks, 1992, 9)شود می

هاي اقتدارگرایانه در مقابل بحران نظـم و قـانون کـه     حل خطر جرم، حمایت اساسی براي ارائه راه
  .(Stuart, 1978, 61)آورد  اي است را فراهم می عمدتاً ساخته و پرداخته ارائه نادرست رسانه

هـاي تمـام ایـن     ههاي تحلیـل محتـوا امکـان نقـل یافتـ      با توجه به گستردگی و فراوانی پژوهش
تحلیـل   36هاي تحقیقی که به بررسی  ین میان ذکر یافتهدر ا. ممکن نیست ها در این مقاله پژوهش

 20در آمریکـا منتشـر شـده بودنـد و      1988تا  1960هاي  محتوا از اخبار جنایی که در فاصله سال
انتشـار پیـدا کـرده بودنـد، خـالی از       1987تا  1965هاي  کشور دیگر در فاصله سال 14تحقیق در 

ت نمایش بیش از اندازه خشونت و جرایم علیه اشـخاص در  در تمامی این تحقیقا. فایده نخواهد بود
. مقایسه با آمار رسمی و پرداختن کمتر از حد معمول به جرایم علیه اموال مورد اشاره واقع شده بود

کـه بـه موجـب آمـار      بود، در حـالی  2به  8بار به جرایم علیه اموال  در آمریکا، نسبت جرایم خشونت
در طـی دوره تحقیـق    1به  9بار را چیزي بیش از  به جرایم خشونت رسمی نسبت جرایم علیه اموال

الگویی مشابه در تحلیل محتواهاي انجام شده مربوط به کشورهاي دیگر نیز به چشـم  . داد نشان می
 .)75-74 صهمان ، ص(خورد  می

زه ، حکایت از الگویی مشابه در نمایش بیش از اندا1990مطالعات انگلیسی انجام گرفته در دهه 
این تمایل از برخی جهـات در حـال   . داشت) به ویژه جرایم جنسی(خشونت و جرایم علیه اشخاص 
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هاي مرتبط با تجاوز به عنف، نزدیک  ، شمار دادرسی1985تا  1951هاي  در فاصله سال. فزونی است
زهـاي  در همین مدت، تعـداد تجاو . مورد بالغ گردید 450مورد به  119برابر افزایش یافت و از  4به 

در سـال  . مورد رسید 154مورد به  28برابر افزایش یافت و از  5گزارش شده در نشریات به بیش از 
درصـد   34/2بـه   1951درصـد در سـال    23/5، درصد موارد گزارش شده از تجاوز به عنف از 1985

هـاي زرد نـه    نهها و رسـا  نکته شایان توجه آن است که روزنامه .(soothil et al, 1991, 20-22)رسیده بود 
بار در این دسته  دهند، بلکه میزان پوشش جرایم خشونت تنها میزان بیشتري از جرایم را پوشش می

، روزنامـه  کـه  در حـالی . دهد نشان میهاي با کیفیت میزان باالتري را  ها در مقایسه با رسانه از رسانه
بـار اختصـاص    ه جرایم خشـونت درصد از فضاي خبري خود را ب 4تا  3ایندیپندت، گاردین و تایمز، 

 .)همان(رسید  درصد می 19هاي سان و استار به بیش از  دادند، این میزان در روزنامه می
عدم وجود رابطه منطقی میـان جـرایم واقعـی و جـرایم بازتـاب داده شـده در رسـانه حتـی در         

هـم بـه چشـم     )دهـد  که بیشترین میزان انتشار را به خود اختصاص می(بار  محدوده جرایم خشونت
هـاي   درصد موارد موجود در اخبار مربوط در تمامی شـبکه  40در تحقیقی جدید، بیش از . خورد می

 .(Cumberbatch et al, 1995, 25) شد سی به مرگ و قتل مربوط می.بی.رادیویی بی
نمـایی موفقیـت   هـا، بـزرگ   پیامد غیرمستقیم دیگر از الگوي جرایم گزارش شده از سوي رسـانه 

ها بـه   ، که این امر تا حد زیادي به وابستگی رسانه (peter, 2010, 175)ر حل مسئله جرم است پلیس د
مورد تحلیـل   56بندي حدود  به هر حال، در جمع. پلیس در کسب اطالعات در خصوص جرائم دارد

بـار   ، اکثر ماجراهاي جنـایی خشـونت  1988تا  1960هاي  کشور مختلف در فاصله سال 50محتوا از 
تـوان در موفقیـت بیشـتر پلـیس در حـل جـرایم        علت این امـر را مـی  . فع پلیس تمام شده بودبه ن

هـاي تحلیـل    بار در مقایسه با جرایم علیه اموال و مالکیت جستجو کرد به موجـب پـژوهش   خشونت
هـا کـامالً    محتوا تبعیض قومی، جنسیتی و فرهنگی در بازتـاب اطالعـات عـدالت کیفـري در رسـانه     

تر و داراي موقعیتی باالتر از آنهایی هستند  زهکاران بازنمایی شده در رسانه نوعاً مسنب. مشهود است
همچنـین بـه   . (Graber, 1980, 45)گرفتنـد   که عمالً در دستگاه عدالت کیفري تحت تعقیب قـرار مـی  

هـاي گروهـی    ر رسـانه هاي قومی با اقبال بیشـتري د  ها، جرایم اقلیت هاي اکثر پژوهش موجب یافته
دیده واقع شدن سفیدپوستان بزرگسال اغـراق   هاي خبري، در مورد بزه بخش همچنین،. اجه استمو
ت بزهکـاران  جنسـی اغلـب،  : تی نیز نتیجه از پیش معلوم استکنند و در خصوص تبعیض جنسی می

 .مرد است ،اي رسانه
تمایل دارند تا هاي گروهی اغلب به بیان ماجرا  مطالعات تحلیل محتوا بیانگر آن است که رسانه 

بنـدي یکـی از تحقیقـات ایـن حـوزه، چنـین        تحلیل الگوهاي جرم یا دالیل وقـوع جـرم، در جمـع   
ها، اساسـاً شـامل بحثـی مختصـر در      گیري شده بود که ماجراهاي مربوط به جرایم در روزنامه نتیجه

در . باشـد  یاي کم در خصوص آن حوادث م مورد حوادثی جدا از یکدیگر با اندکی جزییات و پیشینه
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هـاي پیشـگیري از    هاي بسیار اندکی براي بحث در خصوص دالیل وقـوع یـا راه   ها تالش واقع رسانه
 .آورند جرم به عمل می

 شناسیروش 
 روش تحقیق

روزنامـه روزانـه کشـور در دوره     6این تحقیق با روش تحلیل محتوا بر روي اخبار حوادث و جـرایم  
 . به مدت یک سال انجام گرفته است 94هه اول سال و شش ما 93زمانی شش ماهه دوم سال 

 جامعه آماري
جامعه آماري این تحقیق شامل کلیه خبرهاي مربوط به حوادث اعم از طبیعـی و انسـانی و جـرایم    

روزنامـه روزانـه    6در ) 94و شـش ماهـه اول    93شش ماهه دوم سـال  (اجتماعی به مدت یک سال 
-دلیـل انتخـاب روزنامـه   . باشد کشور شامل ایران، همشهري، شرق و جام جم، اطالعات و کیهان می

هاي فوق الذکر از آن جهت است که بنابر نتایج حاصل از نظرسنجی از شهروندان شهر تهران که به 
فرهنگ و ارشاد انجام پذیرفته، الگـوي مصـرف و میـزان اسـتفاده     سفارش معاونت مطبوعاتی وزارت 

هاي همشهري، ایران، جام جم، کیهان، اطالعات و افراد از مطبوعات در شهر تهران به ترتیب روزنامه
هـاي  هـا بعـد از رسـانه ملـی و پایگـاه     هاي مردم تهران هستند و روزنامـه منديشرق در صدر عالقه

 .د مردم را به خود اختصاص داده استاینترنتی رتبه سوم اعتما

 گیري و واحد تحلیلشیوه نمونه
شنبه ساخته شد  صورت بوده است که از هر ماه یک هفته آماري از شنبه تا پنج انتخاب نمونه به این

واحد تحلیل  .روز تعیین گردید 150و از هر هفته سه روز به صورت تصادفی و منظم جمعاً به مدت 
 .است) شامل رو تیتر، تیتر، لید و متن همراه عکس(متن کل  در این مقاله

 )پایایی(نحوه محاسبه ضریب قابلیت اعتماد 
از آنجا کـه در ایـن روش تعـداد زیـر     . براي محاسبه پایایی این پژوهش از روش اسکات استفاده شد

ین تحقیـق بعـد   در ا. ها قابل اعتمادتر است ها در اندازه ضریب تأثیر دارد، نسبت به سایر روش مقوله
 10مطلـب یعنـی    595مطلب خبري کدگذاري شده، تعداد  5936از کدگذاري مرحله اول از میان 

درصد مطالب انتخاب و بوسیله کدگذار دوم مجدداً کدگذاري شـد و سـپس درصـد توافـق بـین دو      
از  محاسبه گردید و درصد توافق مورد انتظار نیـز  ،کدگذار که همان درصد توافق مشاهده شده است
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با قرار دادن درصدهاي توافق مشاهده شده و مورد انتظار . مجذور درصدهاي زیر مقوله به دست آمد
 :فرمول اسکات به روش زیر است. آید در فرمول اسکات، ضریب پایایی براي هر متغیر به دست می

 
بعـد از  . مـورد انتظـار اسـت   درصـد توافـق    درصد توافق مشاهده شده و  در این فرمول، 

درصد بود و با توجه به ضـریب   97متغیر، میانگین ضرایب مساوي  20محاسبه قابلیت اعتماد براي 
توان گفت کدگذاري این تحقیق به میزان باالیی داراي پایایی است و به عبارتی از  به دست آمده می

 .ضریب قابلیت اعتمادي زیادي برخوردار است

 هاي پژوهش یافته
هـا و جـداول یـک     اختصاص دارد، ابتدا به توصـیف داده  هاي تحقیق این قسمت که به بررسی یافته

 الزم بـه یـادآوري اسـت کـه در    . دپرداز بعدي و سپس به جداول دو بعدي و تقاطع بین متغیرها می
زهضمناً معیـار انـدا  . مختصرنویسی رعایت شد، اصلِ رها تا آنجا که مقدور بودتوضیح جداول و متغی-

هاي جرم از طریق مقایسـه نسـبت صـفحه اختصـاص داده شـده بـه       گیري کمی برجستگی گزارش
این امر از . آیدگزارشات جرم با نسبت صفحه اختصاص داده شده به کل گزارشات دیگر به دست می

 :طریق فرمول زیر محاسبه گردید
 

 
باشد، به نظر برجسته تر هرچه گزارش بزرگ(گزارش جرم : تحلیل این فرمول عبارت است از

 )رسـد مـی  تـر بـه نظـر    تر باشد گـزارش برجسـته  هرچه صفحه کوچک(و اندازه صفحه ) رسدمی
(Williams et al, 1993, 38). 

 .رها استها و جداول دو بعدي، آزمون معناداري تفاوت بین متغی جداول یک بعدي توصیف داده 
 

 نامهتعداد و درصد فراوانی مطالب روز. 1جدول شماره 

 نام روزنامه تعداد درصد
 ایران 1200 21/20
 شرق 980 50/16
 جام جم 960 16/16
 همشهري 920 49/15
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 کیهان 940 83/15
 اطالعات 937 07/15

 جمع 5937 100
 

درصـد   21/20روزنامـه ایـران بـا    ) تعـداد و درصـد فراوانـی مطالـب    ( 1بر اساس جدول شماره 
درصـد و   16/16درصد و پس از آن جام جـم بـا    50/16شرق با  بیشترین تعداد مطلب و پس از آن

درصد مطالب مربـوط بـه    07/15درصد و اطالعات با  49/15درصد و همشهري با  83/15کیهان با 
 .اند رویدادهاي حوادث و جرایم را در دوره مورد بررسی داشته

  تعداد و درصد فراوانی تاریخ انتشار مطالب روزنامه ها. 2جدول شماره 
 تاریخ انتشار تعداد درصد
 93مهر  732 12,8
 93ابان  485 7,7

 93آذر  725 12,2
 93دي  399 6,7
 93بهمن  373 6,3
 93اسفند  457 7,7
 94فروردین  431 8,3
 94اردیبهشت  563 9,5
 94خرداد  430 7,2
 94تیر  508 8,6
 94مرداد  464 7,8
 94شهریور  367 6,2

 جمع 5937 100
 
درصـد مطالـب رویـدادهاي حـوادث و      12,8دهـد   نشان مـی  2مان گونه که در جدول شماره ه

درصـد در   8,6و  94درصد در اردیبهشـت   9,5و  93درصد در آذر ماه  12,2، 93جرایم در مهرماه 
 .منتشر شده است 94درصد در مرداد  7,8و  94تیرماه 
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 عامالن جرم ت عامل یاتعداد و درصد فراوانی جنسی. 3جدول شماره 

 تعداد درصد
ت عامل جنسی

 یا عامالن جرم
 مذکر 3380 73,43
 نثمؤ 307 6,66
 نثمذکر و مؤ 216 4,69

 نامشخص 700 15,20
 جمع 4603 100

 
خبـر مربـوط بـه انـواع جـرایم در       603هزار و  4دهد که از مجموع  نشان می 13جدول شماره 

درصد، کمترین سهم را بـه عنـوان    6,66سهم و زنان با  درصد، بیشترین 73,43ها، مردان با  روزنامه
 .عامل ارتکاب جرم دارا هستند

 ت ابژه جرمتعداد و درصد فراوانی جنسی. 4جدول شماره 

 ت ابژه جرمجنسی تعداد درصد
 مذکر 1714 37,25
 نثمؤ 947 20,58

 نثمذکر و مؤ 178 3,86
 نامشخص 1762 38,29

 جمع 4601 100

درصد و سـهم زنـان از ایـن     37,25، سهم مردان به عنوان ابژه جرم، 14شماره  بر اساس جدول
وان ابـژه  دهد که سهم مردان بـه عنـ   نشان می 4هاي جداول شماره  داده. درصد است 20,58لحاظ، 

 .جرم، بیشتر از زنان است

 تعداد و درصد فراوانی وجه برجسته شده رویداد جرایم در تیتر. 5جدول شماره 

وجه برجسته شده رویداد  ادتعد درصد
 مربوط به جرایم در تیتر

 وقوع جرم 1554 33,74
 شکایت و دادرسی 158 3,43
 بررسی و اقدام انتظامی 181 3,93

 دستگیري 1097 23,83
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 اعتراف 211 4,58
 محاکمه 248 5,38
 صدور حکم 401 8,71

 شناسایی و کشف 506 10,99
 درگیري و هالکت 34 0,73
 اظهار نظر 180 3,91
 سایر 33 0,71
 جمع 4603 100

 
هـا وقـوع    خبر مربوط به جـرایم در روزنامـه   4603دهد که از مجموع  نشان می 5جدول شماره 

درصد، بـه   10,99درصد و شناسایی و کشف با  23,83درصد، دستگیري مجرمان با  33,74جرم با 
تیترهاي خبـري مربـوط بـه درگیـري و     . ترتیب بیشترین سهم را در تیترهاي خبرهاي جرایم دارند

 . درصد کمترین سهم را دارند 0,73هالکت با 

 تعداد و درصد فراوانی نوع حکم صادره براي جرایم. 6جدول شماره 

 نوع حکم صادره  تعداد درصد
 براي جرایم

 تبرئه 42 10,42
 زندان یا بازداشت موقت 68 16,78
 جریمه 15 3,72
 شالق 4 0,99

 اعدام 251 62,68
 جریمه+ زندان  12 2,97
 سایر 11 2,72
 جمع 403 100

 
تیتر خبري حاوي احکام صـادره بـراي انـواع جـرایم،      403، از مجموع 6بر اساس جدول شماره 

درصد، بیشترین  16,87درصد و زندان یا بازداشت موقت با  62,28تیترهاي مربوط به حکم اعدام با 
درصـد بـه ترتیـب     2,97جریمـه بـا   + درصـد و زنـدان    0,99 سهم و تیترهاي حاوي حکم شالق با

 .کمترین سهم را دارا هستند
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 تعداد و درصد فراوانی محدوده جرم. 7جدول شماره 

 محدوده جرم تعداد درصد
 )فاعل و ابژه جرم(خانوادگی  645 14,01
 )فاعل جرم چند نفر(خانوادگی  204 4,43
 )ابژه جرم چند نفر(خانوادگی  123 2,67

 غیر خانوادگی 3629 78,78
 جمع 4601 100

 

خبر  4601دهد که از مجموع  نشان می) تعداد و درصد فراوانی محدوده جرم( 17جدول شماره 
درصد جرایم خانوادگی بوده؛ به این معنا که به فاعل یا  14,01ها،  مربوط به انواع جرایم در روزنامه

درصد جرایم، فاعل جرم از یک  4,43در . اند خانواده بودههاي جرم، از یک  فاعالن و ابژه و یا ابژه
دهد  چنانکه جدول نشان می. اند درصد از جرایم، ابژه جرم از یک خانواده بوده 2,67خانواده و در 

 .گی بوده استاددرصد جرایم غیرخانو 78,87
 

 )خبرهاي جرایم(تعداد و درصد فراوانی خبرسازان در تیتر . 8جدول شماره 

 عدادت درصد
خبر سازان در تیتر 

 )خبرهاي جرایم(
 عامل یا عامالن جرم 2231 48,47
 ابژه جرم 669 14,53
 ابژه+ عامل  342 7,43
 نیروي انتظامی 908 19,73
 مقامات و محاکم قضایی 295 6,41
 سایر 70 1,52
 نامشخص 87 1,89
 جمع 4602 100

درصـد   48,47هاي بررسی، در  یم در روزنامهخبر جرا 4602، از مجموع  8بر اساس جدول شماره 
 19,73پـس از آن، نیـروي انتظـامی بـا     . انـد  تیترهاي این خبرها، خبرسازان عامل یا عامالن جرم بوده

 .درصد است 6,41سهم مقامات و محاکم قضایی از این لحاظ . درصد در ردیف بعدي قرار دارد
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 تعداد و درصد فراوانی محل رویداد. 9جدول شماره 

 محل رویداد تعداد درصد
 داخل کشور 5165 87,05
 خارج از کشور 766 12,91
 نامشخص 6 0,03
 جمع 5937 100

درصـد اخبـار    87,05، محل رویداد )تعداد و درصد فراوانی محل رویداد( 9بر اساس جدول شماره 
 . باشد درصد می 12,91سهم رویدادهاي خارج از کشور . حوادث و جرایم، در داخل کشور است

 تعداد و درصد فراوانی محل رویداد داخل کشور. 10جدول شماره 

 تعداد درصد
محل رویداد داخل 

 کشور
شهر تهران و (تهران 3348 64,84

 )استان تهران
 شهرستان 1817 35,15

 جمع 5165 100

اسـتان تهـران و شـهر    (، سهم رویدادهاي حوادث و جرایم در تهـران  10بر اساس جدول شماره 
درصـد اخبـار حـوادث و جـرایم در      35,15محـل رویـداد   . درصد است 64,84از کل کشور ) انتهر

 .باشد ها می شهرستان

 تعداد و درصد فراوانی عکس در مطلب. 11جدول شماره 

 عکس در مطلب تعداد درصد
 ندارد 1310 22,07
 دارد 4625 77,92

 جمع 5935 100

. باشد ها ، فاقد عکس می حوادث و جرایم روزنامه درصد اخبار 22,07، 11بر اساس جدول شماره 
 .درصد مطالب داراي عکس است 77,99مطلب در شش روزنامه مورد بررسی  5935از مجموع 
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 تعداد و درصد فراوانی محتواي عکس. 12جدول شماره 

 محتواي عکس تعداد درصد
 عکس صحنه حوادث 129 9,84

 عکس عامل جرم 833 63,58
 ژه جرمعکس اب 65 4,96
 ابژه جرم+ عکس عامل  50 3,81

 سایر 233 17,78
 جمع 1310 100

 63,58هـا   مطلب داراي عکس در روزنامـه  1310دهد که از مجموع  نشان می 12جدول شماره 
 9,84هـاي صـحنه حـوادث،     سهم عکس. ها مربوط به عکس عامالن یا عامل جرم است درصد عکس

 . عکس ابژه جرم در اخبار حوادث استها ،  درصد عکس 4,96. باشد درصد می
 

 هاي خبري در تیتر تعداد و درصد فراوانی ارزش یا ارزش. 13جدول شماره 

 تعداد درصد
ارزش یا ارزشهاي 

 خبري در تیتر
 شهرت 39 0,65
 برخورد 3845 64,77
 دربرگیري 1578 26,58
 فراوانی تعداد و مقدار 345 5,81
 عجیب و استثنا 17 0,28
 دربرگیري+ برخورد  94 1,58
 برخورد+شهرت  6 0,10

+ برخورد +شهرت  12 0,20
 دربرگیري

 جمع 5936 100
 

، ارزش )هـاي خبـري در تیتـر    تعداد و درصد فراوانی ارزش یا ارزش( 13بر اساس جدول شماره 
درصد، به ترتیـب   26,58با » در برگیري «درصد و سپس ارزش خبري  64,77با » برخورد«خبري 

+ شـهرت  «هـاي خبـري    ارزش. ترین سهم را در میان تیترهاي اخبـار حـوادث و جـرایم دارنـد    بیش
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بـا  » عجیـب و اسـتثنا  «درصـد و   0,20بـا  » دربرگیري+برخورد +شهرت «درصد،  0,10با » برخورد
 .درصد، به ترتیب کمترین سهم را دارند 0,28

 گیري نتیجه
م و با بازنمایی و نه بازتاب، بر ساختارهاي احسـاس  ها با پردازش و انتشار اخبار حوادث و جرای رسانه

هاي عاطفی و احساسی هسـتند   گونه رویدادها عمدتاً داراي جنبه گذارند، چراکه این جامعه تأثیر می
اخبـار حـوادث و جـرایم    . شوند گونه خبرها می و منجر به واکنش احساسی و عاطفی خوانندگان این

را به همدردي با قربانی یـا قهرمـان واقعـه مـورد نظـر سـوق        تأثیرگذار و انفرادي هستند و مخاطب
ندي به یک موضوع خبري از نیاز مخاطـب  این استدالل را بپذیریم که عالقم همچنین اگر. دهند می

کنـد، در آن صـورت    گیرد که از بیرون، فرد و خانواده را تهدیـد مـی   به شناسایی خطراتی نشأت می
گونـه رویـدادها را    زیرا آنها این ؛مورد عالقه عامه مردم ارزیابی کردتوان اخبار حوادث و جرایم را  می

 .کنند تلقی می» خانواده«و » خود«یک تهدیدي براي 
ها از جمله اخبار حوادث و جرایم را  توان محتواي رسانه می روزنگرناي دیگر با تأسی از  از جنبه

هـا   محتواي رسانه ،»هاي فرهنگی رهیافت شاخص«بر اساس . همچون شاهد و گواه جامعه تلقی کرد
اخبار حوادث و جرایم  ،بنابراین. هاي واقعیات اجتماعی در آن لحظه معین است بازتاب برخی ویژگی

هـا بـراي جلـب توجـه      توان انعکاسی از وضعیت اجتماعی و همچنین تالش روزنامـه  ها را می روزنامه
گونه خبرها،  در این. اهی از خطرات دانستخوانندگان و برانگیختن احساسات و عواطف آنها و نیز آگ

کند و در تعیـین مجموعـه پایـدار و     نقطه شروع آن چیزي است که توجه عموم را به خود جلب می
 :گیري از مدل ارائه خبر مک کوایل یعنی با بهره. پایایی از معیارهاي خبر، نقش دارد

 
 گزارش خبري        رویداد      عالیق خبري         معیارهاي خبر        

 
یعنی محتواي رسانه همچـون گـواه جامعـه، و نیـز      هاي فرهنگی روزنگرن رهیافت شاخصو نیز 

 :بندي و تحلیل زیر دست یافت توان به جمع هاي تحقیق می یافته
دهد که در میـان عنـاوین خبـري مربـوط بـه احکـام صـادره بـراي          هاي تحقیق نشان می یافته

این هم داللت بر اهمیـت مجـازاتی چـون    . شترین سهم را در خبرها داردبی» اعدام«مجرمان، حکم 
دهنـده   توانـد نشـان   هـاي خبـري دارد و هـم مـی     ها به لحاظ ارزش اعدام در مقایسه با سایر مجازات

ها به ویژه مجازات اعدام تحت تأثیر عناصـر مختلـف   دیدگاه و خواست مردم بر اجراي علنی مجازات
زیـرا بـا رخـداد    باشـد؛  ... مان افراد دربـارة آن و  ها، گفتجرایم در رسانه نمایی برخی همچون بزرگ

پندارنـد کـه   اي شـدن آن افـراد مـی   اهللا داداشی و به ویژه با رسانهجنایتی خاص به عنوان قتل روح
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اي مهم در حذف پدیدة جنایی باشد و این تقاضـاي همگـانی همـان    تواند مؤلفهمجازات سنگین می
در صـدد  ) هاي انسان مداري دادگري کیفـري جنبش(اتهاي سختی است که سابقاً بازگشت به مجاز

  .)258، ص1384زاده، اسماعیل کاشفی(تلطیف، تعدیل یا حذف آن بود 
هـاي تحقیـق نشـان     اگر جرایم اجتماعی را به ابعاد خانوادگی و غیرخانوادگی تقسیم کنـیم، یافتـه  

هـاي جـرم و    خانواده بـودن ابـژه   ده بودن فاعالن جرم و همخانوا دهد که جرایم خانوادگی، یعنی هم می
بـه ویـژه،   . هاي جرم، سهم نسبتاً باالیی در جرایم ارتکابی در جامعه دارند خانواده بودن فاعالن و ابژه هم

جرایم خانوادگی رویدادهاي نابهنجـار و  . سرقت، این سهم بیشترین است+در جرایمی مانند قتل و قتل
ي بـراي ایـن   جد خانواده در اسالم و ایران تهدیديکه با توجه به اهمیت و اصالت  غیرمتعارفی هستند

هاي خبري و تأثیرگـذاري بـر سـاختار احساسـی      همچنین به لحاظ جاذبه. روند نهاد پایدار به شمار می
شود کـه   جامعه، جرایم خانوادگی براي خوانندگان روزنامه جذابیت بیشتري دارند و این امر موجب می

 . ها به ابعاد خانوادگی جرایم توجه بیشتري نمایند و آن را در اولویت قرار دهند زنامهرو
هـاي تحقیـق نشـان     در خصوص ابعاد و وجوه برجسته شده رویدادهاي حوادث و جـرایم، یافتـه  

دهد که توجه به اصل، اتفاق و رویداد یعنی چیستی واقعه، بیشترین سـهم را در عنـاوین خبرهـا     می
که عالیق خبري مخاطبان در درجه اول متوجه ماهیت و چیستی رویداد اسـت و سـپس    دارد، چرا

ها و عناصـر خبـري، قـرار دادن     همچنین با توجه به ارزش. کند به دیگر ابعاد و وجوه آن را توجه می
 .سـازد  تر می تر و سهل نگاران را سریع اصل، اتفاق و رویداد در کانون توجه، نگارش تیتر براي روزنامه

هـا بیشـتر    دهد در خصوص آثار و پیامد حوادث انسانی و طبیعی، روزنامـه  که تحقیق نشان می چنان
خسـارت جـانی و انسـانی، بـر احساسـات و       ؛ زیرادهند خسارت جانی و انسانی واقعه توجه نشان می
هاي خبـري، داراي ارزش خبـري بـاالتري اسـت و نیـز       عواطف مخاطب تأثیرگذارتر، به لحاظ ارزش

رت جانی و انسانی، پیامدي است که امکان جبران آن وجود ندارد و خأل احساسی و عاطفی آن خسا
 .کند شود و عواطف و احساسات را به خود جلب می به شدت احساس می

سـت کـه   خبـري ا » عناصـر «و » ها ارزش«ترین مضامین خبر و تهیه و تنظیم خبر،  یکی از مهم
هــا در تیتــر، بــر نحــوه پــردازش رویــداد و  ر و ارزشایــن عناصــ بکــارگیري و برجســتگی هریــک از

هاي تحقیق بیانگر ایـن اسـت    یافته. گذارد اي واقعیت، تأثیر می گیري ساخت اجتماعی و رسانه شکل
باالترین سهم را » که«و » چه«و نیز عناصر خبري » دربرگیري«و » برخورد«هاي خبري و  که ارزش

رویـدادهاي حـوادث و جـرایم ماهیتـاً داراي ارزش خبـري      . در عناوین اخبار حوادث و جرایم دارنـد 
انسان و طبیعت هسـتند و بـه همـین      ها و نیز مناسبات برخورد و کشمکش در مناسبات بین انسان

 .افزایند گونه خبرها می خاطر بر کشش و جذابیت این
م بـر  بیانگر آثار مادي و روانی رویدادهاي حـوادث و جـرای  » دربرگیري«ارزش خبري  ،همچنین

ها و عالیـق مخاطبـان بـه     زندگی شهروندان در حال و آینده است و باعث توجه و برانگیختن انگیزه
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تواند باعث اتخاذ تمهیداتی از سوي فرد و جامعه براي مقابله با  شود و می گونه خبرها می مطالعه این
دهـد کـه    نشان مـی  در تیترها» که«و » چه«برجستگی عناصر خبري . گونه نامالیمات باشد آثار این

ترین وجه و بعد یک رویداد بـراي جلـب    گونه که قبالً گفته شد، مهم چیستی و ماهیت رویداد همان
کند که در  عمدتاً به کنشگري داللت می» که«عنصر خبري . توجه مردم و رفتن به دل رویداد است

 .کند شود و توجه مخاطب را جلب می عناوین اخبار حوادث و جرایم برجسته می
نگاري براي جلـب توجـه مخاطـب بـه رویـدادها و       و هنر فعالیت روزنامه ترین فنون یکی از مهم

رویدادهاي حوادث و جرایم اگرچه به . سازي آن موضوعات و رویدادهاست موضوعات خاص، برجسته
ها، یعنی سیاسی و سـپس اقتصـادي و اجتمـاعی، جـز در مـواردي       خاطر ژانر غالب محتواي روزنامه

اما در صفحه مرسوم به حوادث کـه  داراي تیتر در صفحه اول نیستند،  اي خاص، نیز روزنامهخاص و 
عمدتاً به اخبار حوادث و جـرایم اختصـاص دارد، عمـده تیترهـاي اول صـفحه را بـه اخبـار جـرایم         

درصد تیترهاي اول صفحه حـوادث   90دهد  هاي تحقیق نشان می که یافته چنان. دهند اختصاص می
گونه خبرها به لحـاظ ارادي و غیرمتعـارف بـودن، تهدیـد      این. ها مربوط به اخبار جرایم است روزنامه

ها و همچنین جاذبه و گیرایی بـراي   براي نظم و ثبات و اخالقیات جامعه و نیز امنیت افراد و خانواده
تگی برجسـ . گیرنـد  شوند و در جایگاه تیترهاي اول قرار می خواندگان در صفحه حوادث برجسته می

مؤید ایـن   ،دهد هاي اخبار جرایم خشن در جدول که نمره برجستگی هر روزنامه را نشان می گزارش
 .فرض است

دهـد کـه مـردان در مقایسـه بـا زنـان سـهم         هاي تحقیق نشان مـی  ت، یافتهدر خصوص جنسی
از سهم مـردان  البته این امر ناشی . ها به عنوان سوژه و نیز ابژه جرم دارند بیشتري در اخبار روزنامه

در رویدادهاي مربوط به جرایم است که ناشی از نقش و حضور بیشتر مردان در مقایسه بـا زنـان در   
ها و برخوردهاي اجتماعی و بـه تبـع آن    مردان بیشتر درگیر و کشمکش. حوزه عمومی زندگی است

خصوصـیات و   ،هالبتـ . هسـتند .. ربـایی و   هاي اجتماعی چون قتل و سرقت و آدم جرایم و نابهنجاري
که زنان در مقایسه بـا مـردان    چنان. تأثیر نیست هاي فیزیکی و روانی مردان در این زمینه بی توانایی

اما شـاید عامـل اصـلی تمـایز و     . ربایی، تجاوز و سوءاستفاده جنسی هستند بیشتر قربانی جرایم آدم
می زنـدگی و زنـان را متوجـه    ها باشد که مردان را بیشتر متوجه بیرون و حوزه عمـو  انتظارات نقش

 .کند درون و حوزه خصوصی زندگی می
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