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 چکیده: 

با پیشرفت علم و فناوري، رسانه هاي گروهی براي خود حد و مرزي قائل نیستند و مرزهاي سیاسی بین کشورها را در نوردیده و در هر مکان و زمانی 
اقشار مختلف جامعه به آنها دسترسی داشته و می توانند برنامه ها و محتواهاي آموزشی شبکه هاي مجازي، اینترنت، تلویزیون و ... را ببینند و تحت تأثیر 

آنها قرار بگیرند. فضاي مجازي به مانند تمامی ابداعات بشري در کنار مزیت هاي فراوان خود، آسیب هاي زیادي را براي اقشار مختلف جامعه خصوصاً 
کودکان در پی دارد که به دلیل اینکه پدیده اي نوظهور است از اهمیت ویژه اي برخوردار می باشد. رسانه در بیان واقعیت اقدام به بازنمایی می نماید و این 
بازنمایی می تواند آسیب هایی را به دنبال داشته باشد که در این پژوهش برآنیم تا با روش توصیفی- تحلیلی آسیب هاي فردي و اجتماعی فضاي مجازي 

بیان گردد تا این نتیجه حاصل گردد که مهم ترین آسیب هاي فضاي مجازي تبدیل ناهنجاري و جرم به هنجار و عرف و عادي سازي جرم باشد و فرهنگ 
جامعه را هدف قرار داده و در این میان اطفال و نوجوانان به دلیل نداشتن آگاهی و تجربه الزم و عدم شناخت در انطباق داده ها بیشترین آسیب را 

 خواهند بود.
 

 شناسی- فضاي مجازي- رسانه- جرم- بازنمایی  آ سیبواژگان کلیدي:

 

 مقدمه: 

سه ویژگی رسانه یعنی گستردگی، سرعت انتشار و تداوم توانسته تاثیر فراوان رسانه بر زندگی انسان ها را اجتناب ناپذیر کند به طوري که هر فرد در  هر 
نقطه از جهان و در هر زمانی می تواند به برنامه ها و محتواهاي آموزشی شبکه ّهاي مجازي، اینترنت و ... دسترسی داشته باشد و تحت تاثیر آنها قرار 
گیرد. رسالت اصلی یک رسانه اطالع رسانی و آگاهی بخشی به مخاطبین خود می باشد ولی در بازنمایی وقایع جنایی ممکن است برنامه و محتواهاي 

آموزشی براي مخاطبین پخش گردد که آسیب هاي جبران ناپذیري را به دنبال داشته باشد. اهمیت رسانه ها در دنیاي کنونی با توجه به گستردگی و در 
دسترس بودن آن به وضوح روشن می باشد. زبان، ابزار بازنمایی واقعیت است و تجلی زبان در رسانه به صورت صدا، تصویر و ... است که واقعیت را 

منعکس می کند. رسانه با حجم باالي انتقال اطالعات و مطالب می تواند در صورت عدم کنترل منجر به افزایش ارتکاب جرم شود در حالیکه هدف و 
سیاست جنایی عدالت کیفري به دنبال کاهش جرم و تعداد مجرمان و آسیب دیدگان اجتماعی است. یکی از پر مخاطب ترین بخش هاي رسانه بخش 

حوادث و اخبار جنایی است و یک رسانه به دلیل اینکه در رقابت با سایر رسانه ها بتواند مخاطب بیشتري جذب نماید نسبت به انتشار حوادث و اخبار 
جنایی اقدام می کنند. بدون اینکه در نظر داشته باشند انتشار چنین مطالبی می  تواند آسیب هاي جبران ناپذیري را براي افراد جامعه خصوصاً خانواده  ها 

در پی داشته باشد. بنابراین در این پژوهش توجه به اینکه آسیب هاي ناشی از بازنمایی جرایم و حوادث جنایی در رسانه چه می باشد؟ یا تبعات این 
آسیب ها در چه گروهی از اقشار جامعه می تواند تاثیر داشته باشد؟ و آسیب هاي ناشی از عدم توجه به برنامه ها و محتواهاي ارائه شده چه می باشد؟ 
می تواند مورد بررسی قرار گیرد. در چند سال اخیر برخی از پژوهشگران و دانشجویان حقوقی داخل و خارج از کشور در خصوص آسیب ها و ونقش 
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رسانه پژوهش هایی را انجام داده اند که از جمله آن می توان به آقاي مارش در مقاله اي با عنوان «بررسی تطبیقی پوشش خبري جرم در روزنامه هاي 
 میالدي به این نتیجه رسید 80 و 70 کشور مختلف جهان در دهه هاي 14 روزنامه در  36ایالت متحده و دیگر کشورها» به طوري  که پس از بررسی 

 میالدي در 2003که جرم هاي خشونت آمیز بیشتر از آنچه در آمار رسمی دیده شود در روزنامه ها بازتاب داشته است یا سورسن و همکارانش در سال 
یک تحقیق ثابت کردند که کاهش سالمت روانی با افزایش مطالعه اخبار و حوداث جنایی و منفی رابطه مستقیم دارد. حسین الیاسی در تحقیقی تحت 

عنوان «سنجش میزان تاثیر نشریات زرد در کاهش احساس امنیت و سالمت روانی زنان تهران» تاثیر این نشریات را بر احساس امنیت زنان مورد 
) در مقاله اي با بررسی «بازتاب رسانه اي جرم» به شناسایی معیارهاي گزینش اخبار جنایی، تحلیل محتواي 1385ارزیابی قرار داده است. فرجی ها (

 تحت عنوان «ساخت محتواي اخبار و حوادث و 1386گزارشات جنایی و ... در مطبوعات ایران می پردازد. یا محمد مهدي زاده در تحقیقی در سال 
جرایم در روزنامه ها» بعد از تحلیل محتواي صفحه حوادث بیست روزنامه کشور عنوان کرد جرایم قتل، سرقت و قاچاق به ترتیب بیشترین سهم را در 

» 18 تا 13اخبار جرایم داشته اند و نیز آقایان حبیب زاده و قاسمی به «بررسی رابطه استفاده از رسانه هاي صوتی- تصویري یا بزهکاري نوجوانان 
پرداخته اند» البته تحقیقات دیگري مانند خانم رویا آسیایی تحت عنوان «نقش رسانه ها در پیشگیري از جرم» و آقاي کامران شریفی «تاثیر رسانه و 

نقش آن در پیشگیري از بزهکاري کودکان» یا امین امیریان فارسانی «جایگاه حقوقی رسانه ّها و تاثیر آن در بزهکاري و بزه دیدگی اطفال» یا رضا 
مرادي مدیران «نقش رسانه ها در بزهکاري و پیشگیري از جرم» پژوهش هایی را در این زمینه ارائه نموده اند، در بحث ترجمه هم آقاي محمد تقی نوري 

کتاب رسانه و جرم آقاي ایون جوکز را ترجمه نموده است. بنابراین فرضیه هاي متصور در این پژوهش می تواند تبدیل اعمال مجرمانه و نابهنجاري به 
هنجار و عرف باشد که بیشترین تاثیر را بر روي کودکان و اطفال به دلیل نداشتن آگاهی و تجربه الزم صورت می  دهد، مورد بررسی و پژوهش قرار 

 می گیرد.
 

 بازنمایی رسانه اي:

هر فردي در زمان ما در دو جهان زندگی می کند که یکی دنیاي طبیعی و واقعی است و دیگري دنیایی است که رسانه هاي  گروهی براي ما ساخته اند. 
) بازنمایی عبارت است از فرآیند قراردادن یک مفهوم ایدئولوژي انتزاعی در قالب هاي مشخص یا بازنمایی همان فرآیند اجتماعی 16: 1378(مهدي زاده، 

).یکی از 35: 1396 گفتار، نوشتار، چاپ فیلم، نوار، ویدئو و غیره است. (آسیایی، –فهم پذیر سازي در چارچوب هم نظام هاي داللت کننده در دسترس 
سیاست هاي بازنمایی، کلیشه سازي است که مردم را تا حد چند خصیصه یا ویژگی ساده تقلیل می دهد. کلیشه عبارت است از تنزیل انسان ها به 

) یکی از ابزارهاي منابع فراگیر و تاثیرگذار کلیشه سازي و 22مجموعه اي از ویژگی هاي شخصیتی مبالغه آمیز و معموالً منفی. (مهدي  زاده، پیشین: 
 شکل گیري افکار کلیشه اي در جهان، رسانه ها هستند. کلیشه  سازي در رسانه ها به سه شیوه صورت می گیرد:

رسانه ها تصویر غلطی از حضور یا سلطه واقعی گروه مورد نظر عرضه می کنند. مانند بی توجهی به حضور موثر آن گروه یا پر رنگ کردن حضور یک  -1
 گروه خاص در عرصه اي خاص که می توان تبلیغ لوازم آرایشی توسط زنان را نام برد.

 نمایش محدود، ثابت و پایدار رفتار گروهی خاص مانند: نمایش جوانان سیاه پوست در تلویزیون به عنوان فرد خالف کار یا خشن. -2

) رسانه ها بر شناخت و درك 147: 1386-مشروعیت زدایی از گروه یا گروه هاي مختلف در خالل مقایسه آنها با تصور آرمانی رفتار آدم هاست. (ویلیامز، 3
عمومی از جهان تاثیر می گذارند، به این معنا آگاهی و ذهنیت مردم نسبت به جهان بستگی به محتوایی دارد که رسانه ها دریافت  می کنند. زیرا رسانه ها 

واسطه میانجی بین آگاهی هاي فردي و ساختارهاي گسترده تر اجتماعی و سازنده معنا هستند. رسانه ها همچون آینه براي انعکاس واقعیت عمل 
نمی کنند بلکه بر ساخت اجتماعی واقعیت تاثیر می گذارند. بر این اساس، بازنمایی، ساخت رسانه اي واقعیت است. اخبار رسانه  اي و فعالیت روزنامه نگاري 

به دلیل سروکار داشتن با افکار و اندیشه (در مرحله تولید) نمی تواند عینی، واقعی و بی طرف باشد. روزنامه ها از طریق برجسته سازي، حاشیه سازي و 
پنهان سازي،وقایع پیرامون ما را بازنمایی می کنند و صرفاً بازتاب نمی دهند. بنابراین محتواي رسانه ها منبع معنی قدرتمندي درباره جهان اجتماعی است 
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چرا که جریان مداوم و مکرر بازنمایی رسانه اي از دیگران به طور قطعی بر ادراك ها و کنش هاي مخاطبان آن ّها از کسانی که بازنمایی می شوند تاثیر 
 )40: 1396می گذارد و این بازنمایی ها عین واقعیت پنداشته می شود. (آسیایی، 

 رسانه اي شدن جرم:

رسانه ّها تاثیر معنادار بر تصویر کلی در درون جامعه دارند. گستره  این تاثیر تا آن جاست که می توان گفت انگاره ّهایی که بر آگاهی عمومی درباره جرم 
سایه افکنده، عمدتًا  محصول رسانه هاي الکترونیکی و چاپی است و در آن ها انعکاس می یابد. در عین حال بدیهی است که رسانه ها می توانند تاثیري 

) به طور کلی مهم ترین نیاز هر جامعه، خواه 49: 1392شگرف بر چگونگی شکل گرفتن تعریف کلی جرم در بستر جامعه داشته باشند. (وایت و هینز، 
یک طایفه یا قبیله، خواه یک قوم یا کشور، برقراري امنیت آن جامعه و افراد آن است. بر این اساس از بعد عینی، امنیت به معناي ایجاد شرایط و 

) 150: 1380موقعیت ایمنی براي حفاظت و گسترش ارزش هاي اصولی و حیاتی ملی است و از بعد ذهنی به معناي احساس امنیت است. (خوش فر، 
امروزه ترس از جرم (احساس ناامنی) به واقعیت اجتماعی متمایزي حتی مهم تر از خود جرم مبدل شده است به نحوي که نتایج حاصل از پژوهش ها 

) ترس از جرم نه تنها کیفیت احساس 36: 1390نشان می دهد احساس ناامنی (ذهنی) به اندازه خود امنیت (عینی) در جامعه وجود ندارد. (نیکوکار، 
امنیت اجتماعی را، به رغم وجود آن در جامعه تحت تاثیر قرار می دهد، بلکه موجبات محدودیت و ناتوانی شهروندان براي استفاده مناسب از حقوق و 

) رخدادهاي جنایی با توجه به پیچیدگی ها و جذابیت هاي آن به خصوص اینکه با امنیت 8-9: 1391آزادي هاي اولیه آنها را نیز فراهم می آورد. (غالمی، 
جامعه ارتباط دارد از سوي مخاطبین پیگیري می شود. آنچه قابل توجه است خصوصیت هاي بازنمایی رسانه اي پدیده هاي مجرمانه در رسانه ها می باشد. 

در جامعه یک رخداد جنایی به وقوع می پیوندند و رسانه هاي گروهی بر اساس ویژگی هاي اولویت بندي شده خود آن را منتشر می نمایند و آن خبري که 
ارائه می گردد در واقع همان محصول نهایی است که در رسانه  آن را بازتاب می دهد و ممکن است با واقعیت اتفاق افتاده فاصله زیادي داشته باشد. 

رسانه ّهاي گروهی در بازنمایی رخدادهاي جنایی عواملی مانند جذابیت داشتن رخداد و نیز همسو بودن آن اتفاق با ایدئولوژي حاکم بر رسانه را مالك 
اولویت بندي و انتشار قرار می دهند. رخدادهاي جنایی با توجه به داشتن ارزش باالي خبري، براي بازنمایی در رسانه هاي گروهی در اولویت هستند و به 
همین دلیل مخاطین زیادي دارند که لحظه به لحظه خبرهاي برخی کلمات و اصطالحات دلهره آور، جذابیت پدیده هاي مجرمانه را افزایش می دهند تا 

 ارزش خبري پرونده هاي  خشونت آمیز و جنایی بیشتر شده و مخاطبین بیشتري را جذب نمایند.

 پیامدهاي رسانه اي شدن جرم:

رسانه در ارتباط با پدیده جرم، شاید جرم زا یا جرم زدا باشد. رسانه ها از یک سو قابلیت تشدید احساس ناامنی، ترویج بزهکاري و تشویق افراد مستعد 
ارتکاب جرم را دارند و از سوي دیگر با ایفاي نقش اطالع رسانی مسئوالنه و ترویج الگوهاي زندگی سالم، شاید در کاهش وقوع جرم و تامین احساس 

امنیت موثر باشند. در دیدگاهی دیگر رسانه قبح و زشتی رفتارهاي مجرمانه را در جامعه از بین می برند و وقوع جرم را امري عادي و طبیعی نشان 
) به اعتقاد بسیاري از اندیشمندان، رسانه هاي جمعی نقش موثري در تحریک و آموزش افرادي ایفا می کنند که 62-78: 1378می دهند. (رحمانیان، 

آمادگی ارتکاب جرم را دارند. از طرف دیگر، رسانه ها مضامینی را در آن جامعه ارائه می دهند بی آنکه زمینه ها و بسترهاي الزم براي درك آن مضامین 
) هر چند انعکاس اخبار حوادث سبب هوشیاري افراد جامعه از وجود خطر و افزایش جرم 109: 1388در آن جامعه فراهم باشد. (حبیب زاده و دیگران، 

و بار امنیتی می شود ولی رسانه اي شدن جرم می تواند با آگاه نمودن مخاطب مستعد جرم از شیوه هاي جدید ارتکاب و در ادامه افزایش ارتکاب جرایم، 
 پیامدهایی را در جامعه در بر داشته باشد که از جمله آن:

 الف) تحریک ارتکاب جرم:

تحریک در لغت به معنی برانگیختن، به حرکت در آمدن، واداشتن و نوعی از ترغیب آمده است و در اصطالح حقوقی، تحریک عبارت است از توصیه و 
) این در حالی است که منظور ما از 365، 1382تشویق مجدانه و تزریق افکار مجرمانه براي مصمم کردن دیگري براي ارتکاب جرم معینی. (ولیدي، 

تحریک نوعی ایجاد و تقویت انگیزه است.همان چیزي که در حقوق کیفري علی األصول به آن توجهی هم نمی شود. در این رویکرد صرفاً  رسانه با 
شگردهاي منحصر به فرد خود به تقویت انگیزه ارتکاب یک عمل مجرمانه می پردازد، هرچند در بعضی از موارد تمام اوضاع و احوال این حالت با تحریک 
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موضوع حقوق جزا کامالً  منطبق است. به عبارت دیگر تحریک رسانه، نوعی وسوسه انگیزي و رسوخ در افکار بنیادین، سالمت فکري و حریم حرمت 
) رسانه هاي جمعی نیز در اغلب موارد به طور مستقیم از طریق تحریک وارد نمی شوند بلکه با 91: 1391اندیشه بشري است. (مرادي مدیران، 

 )82: 1370وسوسه هاي رنگین خود به تقویت انگیزه افراد می پردازند.(کی نیا، 

 ب) تسهیل ارتکاب جرم:

نقش رسانه در تسهیل ارتکاب جرم به آن معنی است که رسانه افرادي را که قصد ارتکاب یک عمل مجرمانه یا در آستانه چنین اقدامی می باشند، 
می توانند با الهام  گرفتن از رسانه هاي گروهی به شیوه اي ساده تر و مصمم تر به اقدام خود بپردازند. رسانه گاهی مخاطب خود را که دچار فشارهاي روحی 
و روانی و جنجال هاي درونی است را تحت تاثیر قرار داده و با به تصویر کشیدن جلوه هایی از بزهکاري، مخاطب را به سویی سوق می دهد که به اصطالح 

انجام یا ترك باید یا نباید شرعی یا قانونی توسط او خللی در نظم موجود ایجاد نمی کند و گاهی نیز خواسته یا ناخواسته به آموزشگاهی براي انجام 
 بزه هاي گوناگون با طرق مختلف تبدیل می شوند. بنابراین رسانه ها به دو صورت موجب تسهیل ارتکاب جرم می شوند:

 عادي جلوه دادن بزهکاري: -1

رسانه ها گاهی به عنوان نهادي مورد پذیرش و داراي جایگاه اجتماعی قابل نفوذ با اقدامی تدریجی و مشارکتی هدایت شده، جلوه هاي گوناگونی از 
تخلف هاي قانونی و نابهنجاري اخالقی را به منصه ظهور می کشانند و از این طریق با عادي کردن این اعمال و شکستن قبح ذاتی آ ن، بستر ارتکاب را 

 براي مشتاقان و انگیزه داران تسهیل می کنند.
 همسان سازي انحراف آمیز رسانه اي: -2

محتواي فیلم ها نباید نظم و انظباط اخالقی را سست و متزلزل سازد و تمایالت خالف اصول و موازین اخالقی را تحریک کند. ارزش هاي اجتماعی که 
) جرم شناسان بر این 133نمودار بینش، باور و فرهنگ جامعه و همبستگی افراد آن است، نباید خوار و بی مقدار جلوه گر شود. (مرادي مدیران، پیشین: 

باورند که آموزش جنایی رسانه ها با توجه به آثار زیانبار آن می بایست متوقف گردد. با توجه به اینکه مرتکبان جرایم روش اجرا یعنی شیوه اجراي جرم 
توسط یک مرتکب که نشان می دهد او چگونه جرم را مرتکب شده است و نیز رفتار امضایی یعنی آن مجموعه از رفتارهایی می باشد که براي ارتکاب 

جرم ضروري نیست اما مجرم براي ارضاي نیازهاي روحی و روانی خود دست به انجام آنها می زند، توسط مرتکب جرم انجام می شود و هر یک از 
مجرمان در این زمینه سابقه متفاوت، عالیق و نیازهاي گوناگون دارند. بنابراین مجرمان در پرتو آموزش و بازنمایی جرایم در رسانه روش هاي ارتکاب 

 جرم و پنهان نمودن هویت خود را می آموزند و بیشتر به کار می گیرند و کشف جرم و تعقیب مجرمان سخت تر می شود.

 افزایش ترس از جرم: -3

تحقیقات نشان می دهد که ارتباط منطقی میان میزان واقعی جرایم و میزان ترس از جرم وجود ندارد و این امر صرفاً  ناشی از افزایش بزهکاري و 
بزه دیدگی نیست بلکه عواملی عالوه بر افزایش بزهکاري و ناامنی می  تواند متاثر از فعالیت  رسانه هاي گروهی در بازتاب وقایع مجرمانه باشد. همچنین 

ترس از بزه دیدگی در بین همه افراد به یک میزان نیست و عوامل مختلفی از جمله سن، نژاد، جنسیت، درآمد، شغل، تجارب بزه دیدگی قبلی و محل  
) امروزه ترس از جرم دیگر موجودیتی 180: 1385زندگی افراد می تواند بر وجود ترس از جرم و میزان آن در بین آنان و جامعه تاثیرگذار باشد. (کوسن، 

ایستا ندارد. بلکه از طریق رسانه ّهاي مختلف به سرعت جا به جا شده و روان و اندیشه بسیاري را مورد هجوم قرار می دهد. منشأ این ترس، عالوه بر 
خود این جرم، رشد چشمگیر مشکالت مختلف اجتماعی در معناي اعم آن، رکود اقتصادي، اتخاذ سیاست هاي سختگیرانه با شعار جنگ علیه جرم 

است. امروزه ما شاهد بازنمایی جرایمی فراملی چون حمالت تروریستی در رسانه ها هستیم، واقعیتی که نقش رسانه ها را در ایجاد و گسترش ترس از 
 )17: 1392جرم پررنگ می کند. (فاران و دیگران، 

 افزایش ارتکاب جرایم: -4
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در واقع رسانه هاي تصویري با عادت دادن مخاطبان خود به حوادث و صحنه هاي خشونت بار و با حساسیت زدایی در این خصوص، زمینه یادگیري 
: 1392خشونت از رسانه را فراهم می آورند و پس از آن، این خشونت، عیناً  در جامعه مورد تقلید واقع شده و اجرا می گردد. (عابدي تهرانی و افشاري، 

170( 

 آسیب شناسی رسانه اي شدن جرم:

مسئله جرم و آسیب هاي اجتماعی یکی از پدیده هاي مهم اجتماعی بوده که امروزه بر تمامی بحران هاي موجود در دنیا سایه سهمگینیانداخته است. 
) به همین 66: 1389می توان گفت جرم و آسیب هاي اجتماعی به منزله سرمنشأ تمامی هرج و مرج ها و بحران ها محسوب می شود.(قاسمی و بارسلطان، 

دلیل به علت نقش مهم و تاثیرگذار رسانه ّها بر تمامی اعضاي خانواده و بروز آسیب هاي ناشی از استفاده نامناسب از فناوري،  آسیب هاي ناشی از رسانه 
 را در دو گروه آسیب هاي فردي و آسیب هاي اجتماعی می توان تقسیم بندي نمود.

 آسیب هاي فردي رسانه اي شدن جرم:

درکنار ظهور فناوري ها و رسانه هاي جدید تغییراتی مانند طوالنی شدن دوره جوانی و نوجوانی، فردگرایی و از هم پاشیدن شبکه هاي سنتی، شرایط 
جدیدي را پیش روي جوانان قرار داده اند. این تحوالت فناورانه عالوه بر تاثیراتی که بر ذوق، سلیقه و نیاز ارتباطی افراد به خصوص جوانان گذاشته، 
گذراندن اوقات فراغت آنها را نیز تحت تاثیر قرار داده است. دو فرآیند خانگی شدن و رسانه اي شدن توصیف کننده، گذران بخش عمده اي از اوقات 

فراغت جوانان در جوامع مدرن است. جوانان اوقات فراغت خود را بیش از پیش در خلوت سپري می کنند و براي سرگرم شدن به طور فزآینده اي به 
 ) آسیب هاي فردي رسانه اي شدن جرم عبارت است از:2و 3: 1383رسانه هاي جدید متکی هستند. (ذکایی، 

 الف)اعتیاد به فضاي مجازي:
مزایاي استفاده از اینترنت بر کسی پوشیده نیست. سرعت عمل و انجام کارها توسط اینترنت موجب سرعت  زندگی در دنیاي مدرن شده و ارتباطات با 
خانواده و سازمان ها و دیگر بخش هاي جامعه، سریع تر و راحت تر شکل می گیرد. ولی در صورتی که این وسیله به صورت افسار گسیخته مصرف شود، به 

 1995)ظهور این اعتیاد به عنوان یک اختالل جداگانه را اولین بار ایوان گلدبرگ در سال 153: 1398نوعی اعتیاد تبدیل می گردد. (اکبري و دنیایی، 
 میالدي یانگ آن را توسعه داد. از آن پس مراکز درمانی در سراسر آمریکا به وجود آمد و حتی در دادگاه ها و نظام 1996میالدي مطرح کرد و در سال 

قانونی این کشور وابستگی به اینترنت به عنوان یک اختالل روانی واقعی پذیرفته شد. چین اولین کشوري است که اعتیاد به اینترنترا به عنوان یک 
بیماري قلمداد کرد. این اختالل با عناوین متفاوتی از قبیل «وابستگی رفتاري به اینترنت»، «استفاده مرضی از اینترنت»، «استفاده مشکل زا از 

اینترنت»، «استفاده بیش از حد از اینترنت»، «سوء استفاده از اینترنت» و « اختالل اعتیاد به اینترنت» معرفی می شود. بسیاري از افرادي که به اینترنت 
اعتیاد دارند هرگز آن را نمی پذیرند زیرا اینترنت جزئی از زندگی آنان محسوب می شود. از این رو مارك گریفس، روان شناس انگلیسی معتقد است که 

 اعتیاد به اینترنت مانند اعتیاد سنتی از مشخصه هاي زیر برخوردار است:
 برجستگی: استمرار در یک فعالیت خاص که مهم ترین فعالیت در زندگی شخص است. -1

 تغییر روحیه و خلق و خو: احساس نشئگی، کرختی و آرامی. -2

 تحمل: افزایش میزان فعالیت در طی زمان به منظور تولید همان میزان رضایت. -3

 عالیم کناره گیري: احساس بدخلقی و کج خلقی، زمانی که فعالیت ترك می شود. -4

 تضاد و کشمکش: تضاد میان فردي به دلیل انجام فعالیت مورد نظر و تضادهاي درونی فرد. -5

 )68 و 69 و 75: 1395عود یا بازگشت: در مورد بازگشت دوباره به الگوي استفاده آسیب شناسانه قبلی گرایش وجود دارد. (جعفري و دیگران،  -6

 ب) کاهش روابط خانوادگی و انزواي اجتماعی:

فرد گرایی و انزواي اجتماعی یکی از آسیب هاي زندگی الکترونیکی است که در بطن خود به تدریج براي فرد حصاري ایجاد خواهد کرد که گریز از آن 
به سادگی میسر نخواهد بود. زندگی الکترونیکی خاصیت بی نیازي از دیگران را در کاربران افزایش و تعامالت طبیعی را در روابط اجتماعی به شدت 
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کاهش می دهد. تنهایی ناشی از طبیعت کار با وسایل و ابزار الکترونیک از جمله رایانه، دنیاي خصوصی و یا مجازي را براي فرد به ارمغان می آورد. 
).«طرد اجتماعی» عبارت است از محرومیتی طوالنی مدت که به جدایی از جریان اصلی جامعه می انجامد. فرآیندي که در نتیجه آن، افراد و 149(همان: 

گروه هاي اجتماعی معینی از اجتماع، طرد و به حاشیه رانده می شوند.زمانی که فرد از دسترسی به شبکه اجتماعی مهمی بازماند، این امر می تواند به نحو 
موثري «سرمایه هاي فرهنگی و اجتماعی» وي را کاهش دهد و بدین ترتیب امکان طرد فرد را به شدت افزایش دهد. به طور کلی، فهم اینکه چرا یک 

 )285-290: 1397فرد یا گروه مطرود شده است، مستلزم تحلیل رابطه آنها با فرد یا گروهی است که طرد می کند.(آقایی، 

 ج) افزایش جرم و خشونت:

خشونت، رفتاري است که براي آسیب  رساندن به دیگري از کسی سر می زند و دامنه آن از تحقیر و توهین، تجاوز و ضرب و جرح تا تخریب اموال و 
دارایی و قتل گسترده است.تمام رسانه ّهاي جمعی باألخص تلویزیون به خاطر در دسترس بودن، رایگان بودن و قدرت صوتی و تصویري آن، بیشتر روي 

کودکان نابالغ که هنوز قابلیت تمیز خوب از بد را ندارند تاثیر می گذارد. چرا که در غالب اوقات رسانه به آنها می فهماند که خشونت آسانترین راه حل 
براي بسیاري از مشکالت است که همه شخصیت هاي مثبت آن را به کار می برند و هم شخصیت هاي منفی از آنها استفاده می کنند و همیشه هم پایان 

 )77: 1373خوشی دارد. (نوابی نژاد، 
«حس تقلیدگرایی» در دوران کودکی و با اندکی اغماض حتی بنا به مصالحی در دوران بزرگسالی اهمیتی بسزا در شکل گیري رفتارهاي انسانی دارد. به 
عبارتی وقتی که یک کودك رفتار خشونت بار فالن شخصیت تلویزیون را روي برادر کوچکتر خود اجرا می کند مرتکب نوعی تقلید محض شده است، در 
حالی که تقلید آگاهانه یک بزرگسال از شیوه نوینی براي ارتکاب یک جرم به نوعی مشمول قهرمان پروري یا الگوبرداري انحراف آمیزي براي راحتی خود 

 )116یا هر مصلحت دیگري خواهد شد.(مرادي مدیران، پیشین: 

 د) اختالل منش: 

هر فرد انسانی در برابر محرك واحدي، واکنش مخصوص به خود بروز می دهد که معرف شخصیت خاص اوست که این جنبه اختصاصی شخصیت 
هرکس همان «منش» اوست که از منش کسان دیگر متمایز است. نظر روان شناسان و روان پزشکان بر آن است که در سال هاي اخیر به تدریج از 

بیماري هاي عصبی کاسته می شود و اختالل هاي منش فزونی می یابد. تحقیقاتی که در این زمینه صورت گرفته جملگی مؤید این نظر است زیرا در اثر 
سست شدن مبادي مذهبی و اخالقی از فشار وجدان یا فراخورد به میزان چشم گیري کاسته شده است. در مقابل به واسطه تمایل مردم به ارضاي 

انگیزه هاي نهاد و عدم توجه آنها به رعایت مقررات اجتماعی و دینی و اخالقی، نقایص شدیدي در شخصیت آنها آشکار گردیده که همان اختالل منش 
) جستجوي هیجانات مختلف، در بسیاري از موارد به طور مستقیم به نقض مرزهاي قانونی و اخالقی، قرار گرفتن در 535-540است. (کی نیا، پیشین: 

حاشیه زندگی اجتماعی و درگیري با مکانیسم هاي اجرایی قانون خواهد انجامید. اصطالح «زندگی دوم» یا «زندگی کارناوالی» عنوانی است که 
جرم شناسی به نام بکتینبراي نخستین بار، جهت اشاره به بخشی از زندگی پاره اي از افراد استفاده کرده است. در واقع زندگی دوم مردم، آن قسمتی از 
زندگی است که توسط دنیاي رسمی و منطقی و نیز به وسیله قانونگذاران و سیاستمداران قابل دسترسی نیست. این قلمرو، فضاي مناسبی براي غیر 

 )287-302منطقی بودن و بستر بیشتر جرایم می باشد. (آقایی، پیشین: 

 هـ) اختالل هاي جنسی:

طی دو دهه گذشته، هرزه نگاري از جمله عرصه هایی است که با استفاده از اینترنت رشد چشمگیري پیدا کرد. تا جایی که حاال شکل هایی گوناگون آن 
در اغلب کشورها به یکی از آسیب ها و معضالت جدي مجازي تبدیل شده است. هرکاربر اینترنتی به صورت بالقوه می تواند به صورت رایگان و بدون 

اینکه شناخته شود به حجم گسترده اي از انواع محتواهاي هرزه  نگارانه اینترنتی دسترسی داشته باشد.وابسته شدن و اعتیاد جنسی به سایت ّ هاي 
 �سرگرمی بزرگساالن، می تواند بر روابط اجتماعی فرد به شدت تاثیرگذارد. بنابراین طبقه بندي اختالل هاي جنسی بر اساس انجمن روان پزشکی امریکا

- نارسا کنش هاي جنسی مانند اختال ل هاي میل جنسی (کاهش تمایل جنسی و انزجاز جنسی)، اختالل هاي تحریک 1به سه دسته تقسیممی شود: 

                                                           
1 - DSMIV-TR 
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- پارافیل ها که بر اساس تمایالت جنسی شدید و تکراري، خیال پردازي ها یا رفتارهایی مشخص می شوند که 2جنسی، اختالل هاي ارگاسم و ... می باشد. 
- اختالل هویت جنسی که بر اساس یک همسان سازي صریح و پایدار با جنس مخالف که 3در برگیرنده موضوع ّها، فعالیت ها یا موقعیت هاي نامعمولند. 

 )212-218: 1386با احساس شدید ناراحتی از جنس خویشتن همراه است، مشخص می شود. (دادستان، 

 آسیب هاي اجتماعی رسانه اي شدن جرم:

آسیب هاي اجتماعی طی سال هاي اخیر روند شتابنده اي به خود گرفته که از جمله عوارض آن کاهش سن مجرمان و بزهکاران است. این شرایط سبب 
افزایش بی رویه افت تحصیلی، ترك تحصیل و گسترش آسیب هاي اجتماعی بین جمعیت جوانان شده است. صاحب نظران و دولت ها، حفظ و توسعه 

سرمایه انسانی (نیروي انسانی) را مقدم و مهم تر از سرمایه طبیعی و سرمایه فیزیکی می دانند. بنابراین براي تحقق سرمایه انسانی یکی از مهم ترین 
اقداماتی که دولت ها باید در برنامه هاي کالن خود لحاظ کنند مهار آسیب هاي اجتماعی و جرم خواهد بود زیرا آسیب هاي اجتماعی و جرم، تهدیدکننده 
و نابودگر جدي سرمایه اجتماعی و سالمت جامعه محسوب می شوند و به همین دلیل مسئله مذکور یکی از دغدغه هاي کنونی دولت ها به شمار می آید. 

 )  بنابراین می توان مهم ترین آسیب هاي اجتماعی ناشی از رسانه اي شدن جرم را:23 و 24: 1396(نوربخش، 

 اشاعه الگوهاي تبلیغاتی انحراف آمیز: -1

یکی از لوازم اصلی تجارت تبلیغ است و طبیعی است که هدف اصلی آن اطالع رسانی و توصیف کاالها و خدمات است. به طور کلی آگهی  تبلیغاتی 
ممکن است حاوي مطالب یا تصویر منافی عفت یا افترا آمیز باشد، یا محتویات آن به گونه اي باشد که به سالمت و نظم  عمومی جامعه صدمه بزند و یا 
حاوي انحرافاتی بیش از حد در مورد کاالیی باشد، خواه این امر مستقالً از طریق رسانه هاي جمعی صورت پذیرد یا خواه شخص ثالثی آگهی مزبور را 

براي رسانه اي ارسال داشته باشد.اغلب صاحب نظران رسانه معتقدند که متون رسانه اي، طرز نگرش فرد نسبت به جهان را می سازند. این متون با 
جهت گیري هاي خاص خود و به طور آگاهانه دنیایی که در آن هستیم را تعریف نموده و الگوهایی را براي رفتار و نگرش هاي متناسب با آن فراهم 
می کنند.  به عنوان مثال شبکه هاي ماهواره ایسعی دارند تا طیف خاصی از روابط اجتماعی نظیر روابط جنسی پیش از ازدواج یا خارج از چارچوب 
خانواده را عادي ساخته و در مقابل شیوه هاي رفتاري مخالف نظر خود را غیر معمول و منسوخ شده جلوه دهند. آنها محیط مناسبی را براي تغییر 

مرزهاي اخالقی و هنجارهاي فرهنگی بوده و هر روزه میزان مشخصی از داروي  ضد اخالق و فرهنگ ایرانی را به مردم ما تزریق می کنند و تاثیر منفی 
این دارو بر برخی افراد به ویژه نسل جوان و افرادي که هنجارهاي فرهنگی صحیح در وجودشان به نحو مناسبی تثبیت نشده است، بیشتر خواهد بود. 

 )256-262: 1397(آقایی، 

 عدم انطباق مضامین رسانه اي با وضعیت مخاطبین: -2

بدیهی است که اگر موضوعات فیلم هاي سینمایی، تلویزیونی، ماهواره اي و یا اینترنتی در دسترس مردم، با روابط اجتماعی مورد پذیرش ما مطابقت 
نداشته و در جهت رشد و اعتالي سطح فرهنگی جامعه نباشد به مشابه نیشتري خواهند بود که دمل چرکین آن جامعه را به گونه اي نامطلوب 

می شکافد و دامنه اختالفاتشان را گسترده تر می سازد. شاید بتوان عدم تطابق مضامین رسانه ها با وضعیت مخاطبین و ارتباط آن با بسترسازي براي 
تحریک به ارتکاب جرایم مختلف را از رهگذر شناسایی پیامدها و آثار خواسته و ناخواسته این پدیده بشناسیم. به این معنی که با شناخت کامل 

ناکارآمدي هاي رسانه در درك فرهنگ بومی و آثار و نتایج حاصله از آن که بیشتر بر روي قشر آسیب پذیر جامعه (زنان و نوجوانان) پدیدار می گردد پی 
به ارتباط آن با بزهکاري و نرخ انجام آن ببریم. بنابراین بروز رفتارهاي خاصی از مخاطب می  تواند ناشی از مفارقت مضمون رسانه ها و وضعیت مخاطبین 

 )91آنها باشد مانند: عارضه بلوغ زودرس و اختالالت پنداري (مرادي مدیران، پیشین: 

 ترویج فرهنگ مصرف گرایی: -3

بسیاري از شبکه هاي تلویزیونی از طریق برنامه ها و تبلیغات گوناگون خود یا فیلم هاي سینمایی در سراسر دنیا از یک هدف پیروي می کنندو آن ترویج 
روحیه و فرهنگ مصرف گرایی در میان اقشار مختلف مردم می باشد.متعاقب ترویج فرهنگ مصرف گرا و معرفی آن به عنوان هدف فرهنگی مشترك در 

جامعه، همواره این امکان در جامعه وجود دارد که برخی افراد، به دلیل عدم دسترسی به وسایل و شیوه هاي قانونی راه ارتکاب جرم را برگزینند و از راه 
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بزهکاري به زندگی تجمل گرا و رفاه مادي نائل شوند و یا از متن اصلی جامعه خود دور شده و به رفتارهاي بزهکارانه و انحرافی روي آورند یا سبب به 
 وجود  آمدن برخی خرده فرهنگ هاي انحرافی و یا بعضاً مجرمانه شوند.

 :- قهرمان پروري و شهرت طلبی4

یکی از اثرات ناگوار دیگر رسانه ّ ها، قهرما ن پروري و ایجاد حس شهرت طلبی در افراد است. هنگامی که رسانه ّها شرح اعمال و رفتار یک مجرم را با تمام 
جزئیات و گاه به صورت اغراق آمیزي ترسیم می نمایند و عکس ها، تصاویر و گفتهّ  هایی از او منتشر می سازند، بدون شک نظر و میل افراد ضعیف النفس و 

 )112آماده، بزهکاري را به خود جلب می نمایند و عاملی در جهت ترغیب آنها به بزهکاري می گردند. (مرادي مدیران، پیشین: 

 - فرهنگ پذیري انحراف آمیز:5

تبلیغات سوء مذهبی رسانه  اي، ممکن است به طور موقت در عملکرد افراد جامعه اثرات زیانباري بگذارد و آنها را به سمت فرافکنی هاي دینی، انجام 
بزهکاري و انجام نابهنجاري سوق دهد. هر انسان و ملتی داراي هویتی است که بر اساس مولفه هاي دینی، فرهنگی، سنتی، محیطی، اجتماعی، تربیتی 

و به اضافه جستار او در خرد واندیشه مردمان و کاووش در حقیقت ها شکل می گیرد. اینجاست که رسانه هاي جمعی معاند با القاي یک سري از 
 )256آموزه هاي به اصطالح فرهنگی، اقدام به فرهنگ  سوزي جوامع دیگر می کنند و ضربه اي مهلک به هویت ملی و دینی مردم وارد می آورند. (همان: 

 - افزایش خیانت به همسر و طالق:6

در حقیقت معموالً خیانت از ابتدا خیانت کامل نیست بلکه از دوستی هاي کاري، اجتماعی و ... شروع شده و با تکامل این رابطه دوستانه، کار به بی وفایی 
و پس از آن خیانت می کشد.تاثیر منفی استفاده بیش از حد و یا افراط گونه از سایت هاي هرزه نگاري بر روابط زوج ها کامالً به اثبات رسیده و تزلزل 

زندگی زناشویی از جمله پیامدهاي اعتیاد اینترنتی عنوان شده است. پژوهش ها گویاي آن است که همسران مردان متاهلی که به اینترنت و اتاق هاي 
گفتگو روي می آورند احساس بی وفایی و خشونت از سوي همسرانشان را دارند، به خصوص زمانی که این مردان در اتاق هاي گفتگو به برقراري روابط 
عاشقانه اي با جنس مخالف می پردازند این مسئله می تواند به تزلزل و ویران شدن زندگی خانوادگی آنها بینجامد. از پیامدهاي بسیار آسیب زاي اعتیاد 

اینترنتی، مشکالت خانوادگی و تاثیر آن برروابط زناشویی، والدین و فرزندان است. آمارها نشان می دهد که اعتیاد به اینترنت ممکن است به طالق 
عاطفی یا طالق پنهان منجر شود و در نهایت به فروپاشی خانواده و طالق رسمی بینجامد. راه حل زوج ها پایان دادن به زندگی زناشویی بر اثر خیانت 

 )160: 1398 درصد از طالق هاي ایرانی را تشکیل می دهد. (اکبري و دنیایی، 30 درصد از طالق هاي  آمریکایی و 50است که بیش از 

 نتیجه گیري و پیشنهادات:

رسانه  بر اساس رسالت اصلی خود در کنار عواملی مانند آموزش و پرورش، نهادهاي مذهبی،  دین و ... نقش اطالع  رسانی و آموزش را در جامعه در جهت 
پیشگیري از وقوع جرم ایفا می نماید.میزان تاثیر نفوذ رسانه هاي گروهی نسبت به نهادهاي اجتماعی بیشتر است و بر همین اساس میزان تاثیرگذاري 

رسانه در افزایش جرم و به تبع آن آسیب رسانی به جامعه و افراد بیشتر خواهد بود. با توجه به حس کنجکاوي، وابستگی و عالقه زیاد اطفال و نوجوانان 
به رسانه ، این گروه بیشتر از سایر اقشار جامعه از محتواي رسانه هاي تاثیر می پذیرند.تاثیرگذاري رسانه بر مخاطب از فرآیندي دو سویه پیروي می کند 

اول اینکه از کانال هاي رسانه  اي بیشتري استفاده می کند تا سطح دسترسی و استفاده مخاطب را بیشتر نماید، دوم اینکه در بحث محتوا ، ساختار و 
کارکردهاي رسانه ، مخاطب چه فعال و چه منفعل، ناگزیر به دریافت پیام بوده و در دریافت پیام حداقل، تاثیرپذیري بیش از صفر را خواهد داشت. 

بنابراین رسانه هاي گروهی به ویژه ابر رسانه هاییمانند رادیو و تلویزیون، نقش مهمی را در کنترل جرایم می توانند ایفا نمایند و اگر تصاویر یا محتواي 
ارائه شده از سوي رسانه از معانی و آموزش هاي نادرست فرهنگی برخودار باشد می تواند گشاینده مسیر بزهکاري بوده و مخاطب پیام را خصوصاً 

کودکان و نوجوانان را به سوي ارتکاب جرایم و انحراف سوق دهد و استفاده از کنترل بیرونی جرم و اعمال مجازات هاي سنگین و اتخاذ رویکردهاي 
عوام گرایانه را با مشکل مواجه نماید. نکات مهمی که در خصوص رسانه حائز اهمیت است یکی بحث گردانندگان و متصدیان آن و دیگري ارائه محتوا و 
برنامه هایی که از طریق رسانه به مخاطب ارائه می گردد می باشد چرا که در صورتی که افراد مجرب و حرفه اي مسئولیت تصدي رسانه را نداشته باشند، 

انتظار عملکرد مناسب از رسانه را نمی توان تصور نمود یا به عنوان مثال رسانه ها در بحث پرداختن به افسانه ها و اسطوره ها و و یا ساختن فیلم ها و 
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تصاویر مربوط به آنها با واژگونه نشان دادن گفتگوها و مباحث آن در درون جامعه، سطحی نگري را تحمیل نموده و باعث به وجود آمدن دیدگاه غیر 
واقعی در اقشار مختلف جامعه خصوصاً کودکان و نوجوانان که از تجربه کافی برخوردار نیستند می شود. بنابراین رسانه در صورت عدم توجه به محتوا و 

برنامه هاي ارائه شده ي خود به مخاطبین می تواند آسیب هاي جبران ناپذیري را به دنبال داشته باشد و جامعه و خانواده ها را دچار مشکالت عدیده اي 
 نماید. لذا پیشنهاد می گردد:

رسانه ها در خصوص استقرار سرمایه فرهنگی، در جامعه کوشش نمایند. به عبارت دیگر افراد جامعه در درك و هم نوایی با فرهنگ غالب جامعه  -1
 داراي حس مسئولیت پذیري بیشتر بوده و فرهنگ نظارت شهروندي بیش از پیش برقرار می گردد.

آموزه هاي دینی به روش صحیح از سوي اعضا و گروه هاي جامعه مورد یادگیري قرار گیرند تا از انحرافات و جرایم جلوگیري شود و علت تاثیر کم  -2
آموزه هاي دینی بر کاهش انحرافات و جرایم ناکارآمدي نهادهایی مانند خانواده ها، مدارس، دانشگاه ها، خرده فرهنگ ها و به خصوص رسانه هاي فرهنگی 

 در آموزش صحیح هنجارها و روح فرهنگ اسالمی مطابق با ذوق و سلیقه نسل کنونی است.

 ارائه محتوا و تولیدات برنامه اي رسانه ها در قالب هاي بدیع هنري و دلپذیر براي مخاطب به طوري که موجب اعتالي فرهنگ و آگاهی جامعه گردد. -3

احساس مسئولیت بیشتر خانواده ها در خصوص تعلیم و تربیت فرزندان خود نسبت به ارتباط آنان با رسانه خصوصاً فضاي مجازي و اینترنت و نیز  -4
همراهی بیشتر با کودکان و نوجوانان در خصوص انتخاب محتواهاي ارائه شده در فضاي مجازي بدون منع مستقیم و تحکمانه که موجبات کنجکاوي و 

 پنهان کاري کودکان و نوجوانان را فراهم نماید.

برنامه ریزي رسانه اي صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایران در خصوص تولید برنامه هاي مختلف ترکیبی، نمایشی، میزگرد، گفتگو و ... براي مخاطب  -5
که از طریق آنها، آموزش هاي الزم مهارتی مانند حل مسئله،  تصمیم گیري، ارتباطات فردي و اجتماعی، تفکر و خالقیت و مقاومت در برابر خواسته هاي 

 نا به جاي دیگران و توانایی نه گفتن به آنان ارائه و آموزش داده شود.

 اختصاص وقت بیشتر والدین به فرزندان خود به عنوان اصلی ترین افراد تربیت کننده نسل آینده -6

تهیه و در دسترس قرار دادن برنامه ها و محتواهاي رسانه اي مخصوص اطفال و نوجوانان در قالب فضاي مجازي، نشریه، بازي ها و ... که حاوي  -7
 محتواي علمی، اسالمی و میهنی باشد.

 
 

 منابع :

 

 ، چاپ اول، تهران،انتشارات مجددرآمدي بر جرم شناسی فرهنگی)، 1396- آسیایی، رویا(

، دایرة المعارف علوم جنایی (مجموعه جایگاه رسانه ملی در عصر ارتباطات و نقش آن در جرم زایی و جرم زدایی)، 1392- آسیایی، رویا(
 مقاله هاي تازه علوم جنایی)، کتاب دوم، چاپ اول،تهران، نشر میزان

 ،تهران، انتشارات میزانتحلیل جرم در جرم شناسی فرهنگی)، 1397 آقایی، سارا(-
 ،تهران،  انتشارات آواي نورجامعه شناسی خانواده و آسیب هاي نو پدید آن)، 1398 اکبري، رضا و دنیایی، ام کلثوم(-
، چاپ دوم، تهران ، خانواده  و آسیب هاي رسانه اي: رایانه و اینترنت)، 1395 جعفري، نسیم و اعتمادي، عذرا و عاصمی، عاصفه(-

 و آموخته انتشارات یارمانا
، فصلنامه بررسی نقش دوگانه رسانه هاي جمعی در پیشگیري و وقوع جرایم)، 1388 حبیب زاده، اصحاب ؛ افخمی، حسین و نادرپور، محمدرضا(-

 انتظامی اجتماعی، سال اول، شماره دوم
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بررسی میزان احساس امنیت و چگونگی مشارکت مردم در برقراري امنیت و چگونگی مشارکت مردم در )، 1380 خوش فر، غالمرضا(-
 164 و 163، ماهنامه اطالعات سیاسی و اقتصادي، شماره برقراري امنیت

  تهران ، چاپ پنجم ، انتشارات سمت روانشناسی جنایی ،) ، 1386-دادستان ،پریرخ (
  1و2، مجله جامعه شناسی ایران، دوره سیزدهم، شماره جرم شناسی فرهنگی و مسئله جوانان)، 1391 ذکایی، محمد سعید(-
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه آزاد ، تاثیر رسانه هاي گروهی بر پیشگیري از جرم، )1378 رحمانیان، منصور(-

 اسالمی واحد نراق

، مجله پژوهش هاي حقوق جزا و آسیب شناسی رسانه هاي تصویري در بروز خشونت در جوامع)،  1392- عابدي تهرانی، طاهره و افشاري، فاطمه(
 جرم شناسی،تهران، سال اول، شماره اول

، دیباچه دره نیکوکار، حمیدرضا و همت پور، بهاره، ترس از جرم، چاپ ترس از جرم و سیاست جنایی)، 1391- غالمی، حسین(
 اول،تهران، نشر میزان

، ترجمه حمیدرضا نیکوکار، چاپ اول، نظم اجتماعی و ترس از جرم در دوران معاصر)، 1392 فارال، استفن و جکسون، جاناتان و گري، امیلی(-
 تهران ، انتشارات میزان

 ، فصلنامه نظم و امنیت انتظامی، شماره سوم، سال سومرسانه هاي جمعی و پیشگیري از جرم)، 1389 قاسمی، محمد و بار سلطان، سیده رویا(-
 ، تهران،انتشارات دانشگاه تهرانمبانی جرم شناسی)، 1370- کی نیا، مهدي(

 ، ترجمه میر روح اهللا صدیق، تهران،انتشارات دادگستراصول جرم شناسی)، 1381 کوسن، موریس(-

  تهران، انتشارات آداكنقش رسانه ها در بزهکاري و پیشگیري از و قوع جرم،)، 1391- مرادي مدیران، رضا(

 ، تهران، چاپ اول، دفتر مطالعات و توسعه رسانه هارسانه ها و بازنمایی)، 1387-مهدي زاده، سید محمد(
 ،تهران، انتشارات خورشیدبایسته هاي حقوق جزاي عمومی)، 1382- ولیدي، محمد صالح(

 ، ترجمه رحیم قاسمیان، تهران،نشر ساقیدرك تئوري رسانه)، 1386 ویلیامز، کوین(-

 ، ترجمه علی سلیمی، قم،چاپ ششم، انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاهجرم و جرم شناسی)، 1392- وایت، راب و هینز، فیونا(

 ، تهران،انتشارات دانشگاه تهراننقش آموزش در پیشگیري از وقوع جرم و آسیب هاي اجتماعی)، 1396- نوربخش، یونس(

، تهران،انتشارات انجمن رفتارهاي بهنجار و نابهنجار کودکان و نوجونان و راه هاي پیشگیري و درمان ناهنجاري ها)، 1373 نوابی نژاد، شکوه(-
 اولیا و مربیان

 ،تهران، انتشارات میزانترس از جرم)، 1391- نیکوکار، حمیدرضا و همت پور، بهاره(

 

 
 
 


