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چ/یده

هدف اصل& این پژوهش ارائه ال-وی کارکردی رسانه مل& تلویزیون با هدف کاهش 
خشونت در آحاد جامعه است. یافته های این پژوهش با استفاده از روش گراندد تئوری 
چندگانه استخراج شده است. تعداد ده نفر از اعضای هیأت علم& رشته های مدیریت 
رفتار سازمان&، مدیریت رسانه، روان شناس&، جامعه شناس&، ارتباطات و مدیران& که 
حداقل دارای ١٠ سال تجربه مدیریت در حوزه رسانه های جمع& بودند به صورت 
نمونه گیری هدفمند و بر اساس روش گلوله برف& انتخاب شده و مورد مصاحبه های 
عمیق نیمه ساختاریافته قرار گرفتند. داده های حاصل از طریق كدگذاری باز، محوری 
كه  م& دهد  نشان  پژوهش  یافته های  گرفتند.  قرار  تفسیر  و  تعبیر  مورد  انتخابی  و 
تلویزیون در راستای مدیریت خشونت آحاد جامعه ظرفیت ایفای سه کارکرد شWوفایی 
عقالنیت انتقادی، آموزش پرخاش-ری حق مدار و مهارت آموزی غلبه بر خشونت و 
ترویج  افراد جامعه،  نهادینه سازی خشونت در نگرش و رفتار  پنج کژکارکرد  ایفای 
چارچوب های متعصبانه شخص& و قوم&، ترویج خشونت به مثابه ابزار تفریح، انتقال 
ضد ارزش های مرتبط با خشونت و ایجاد ادراک فقدان عدالت در جامعه و ترویج 

خشونت به مثابه ابزاری جهت غلبه بر این ادارک را دارد.
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یــك هــزار ســال پیــش، رهبــران مذهبــی بــا الهــام از انجیــل پیش بینــ& كــرده بودنــد کــه پایــان 
جهــان قریب الوقــوع اســت. در ســال ١٠٠٠ میــالدی آنهــا ایــن وحشــت را داشــتند كــه قــدرت 
خــدا، جهــان را نابــود خواهــد كــرد، امــا اکنــون در قــرن ٢١ ایــن خطــر احســاس م& شــود کــه 
قــدرت انســان جهــان را نابــود م& کنــد. یJصــد و بیســت میلیــون نفــر در یJصــد و ســ& جنــگ 
ــل از ســال  در طــول ایــن قــرن كشــته شــده اند و ایــن رقــم بیــش از تمــام كســان& اســت كــه قب
١٩٠٠ میــالدی در جنگ هــا كشــته شــدند. برخــ& اندیشــمندان کــه از آن جملــه م& تــوان بــه اچ 
جــ& و نیــز اشــاره کــرد در پایــان جنــگ جهانــ& دوم انتظــار داشــتند کــه دانــش بتوانــد بــه تنهایــی 
جهانــ& مســالمت آمیز بــه وجــود آورد. امــا ایــن انتظــار در عمل محقق نشــد (تیلــور و همJاران، 
٢٠٠۶: ١٣). دلیــل اساســ& ایــن موضــوع ایــن بــود کــه او دانــش را بــا خــرد اشــتباه گرفتــه بــود. 
حضــرت علــ& (ع) م& فرماینــد: «هــر كــس علمــش از عقلــش بیشــتر باشــد؛ یعنــ& در راه كســب 
علــم و دانــش، اهــل تعقــل و تفكــر نباشــد، ایــن دانایــی مایــه گرفتــاری و وبــال او خواهــد شــد» 
(تمیمــ& آمــدی، ١٣٧٨: ١٨١). ظهــور پدیــده خشــونت کــه به مثابــه یJــ& از معضــالت بــزرگ 
تمــدن امــروزی رخ نمــوده اســت، یJــ& از مصادیــق بــارز خلــط دو مفهــوم دانــش و خــرد یا علم 
و عقــل اســت. بــا پیشــرفت های اخیــر بشــر و تغییــر الkوهــای زندگــ& و روابــط انســان& بــه ویــژه 
بســط الkوهــای جدیــد زندگــ& اجتماع&؛ مســائل اخالق& و مشــJالت مربــوط به آن نیز اشــJال 
جدیدتــری بــه خــود گرفته انــد. صاحب نظــران معتقــد هســتند کــه رویJــرد عقالنــ& م& توانــد بــه 
عنــوان راه حــل مؤثــری بــرای مقابلــه بــا معضــالت جدیــد قــرن حاضر و راهــJاری بــرای اخالق 
اجتماعــ& بــه شــمار بیایــد (بختیــار نصرآبــادی و همــJاران، ١٣٩٠: ١۴٠). اما متأســفانه ظهور 
و بــروز عقالنیــت در دنیــای مــدرن از مفهــوم حقیقــ& آن فاصلــه گرفتــه و ســبب ایجــاد تغییــر و 
تحوالتــ& نامطلــوب در ارتباطــات انســان& و انتظــار آنهــا از یJدیkــر شــده اســت. برخــ& از ایــن 
تغییــر و تحــوالت عبــارت هســتند از انتقــال از ارزش مــداری بــه فایده گرایــی، انتقــال از نــوع  
دوســت& بــه خودخواهــ&، انتقــال از حق جویــی بــه مصلحت جویــی، انتقــال از عاقبت اندیشــ& 
ــه  ــعادت طلبی ب ــال از س ــ&، انتق ــه لذت خواه ــ& ب ــال از تعال& جوئ ــمری، انتق ــر دم غنیمت ش ب
عافیت طلبــی (اســالم& تنهــا، ١٣٩٠: ٢٧). آنچــه جامعــه مــدرن را دچــار بحران هــای ارتباطــ& 
کــرده اســت؛ چیــزی جــز تمرکــز صــرف بــر بعــد ابــزاری عقالنیت نیســت. امــروزه تفکــر غالب 
چارچــوب خردگرایــی مبتنــ& بــر نظریــه انتخــاب عقالنــ& اســت. در ایــن حالــت افــراد تنهــا بــر 
عقالنیــت ابــزاری تأکیــد و تمرکــز کــرده و تنهــا بــا تحلیــل هزینــه و فایــده بــه تصمیم گیــری 
م& پردازنــد. در حالــ& کــه رویJــرد عقالنیــت انتقــادی کــه در بردارنــده بــن مایــه دیــدگاه اخالقــ& 
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 | ــت  ــری عقالنی ــه ب%ارگی ــت و در ادام ــه از عقالنی ــیر جزم گرایان ــ%ان تفس ــد ام ــت، م1 توان اس

ــد اســت:  ــادی معتق ــت انتق ــوان بنیان گــذار عقالنی ــر به عن ــل برســاند. پوپ ــه حداق ــزاری را ب اب
«چنانچــه ایــن روی%ــرد در دســتور كار همــه افــراد چــه مــردم عــادی و چــه علمــای حوزه هــای 
ــن از  ــرای درس گرفت ــه صلــح، انســانیت، تواضــع و تــالش ب ــوان ب ــرد م1 ت مختلــف قــرار بIی
اشــتباهات امیــدوار بــود» (بختیــار نصرآبــادی و همــ%اران، ١٣٩٠: ١۴٩). ب%ارگیری عقالنیت 
و مدیریــت خشــونت در جامعــه تحــت تاثیــر نهادهــای متفاوتــ1 قــرار دارد کــه در ایــن پژوهــش 
تــالش شــده اســت تــا نقــش رســانه در ایــن زمینــه مــورد واکاوی قرار بIیــرد. در حوزه خشــونت 
و رســانه مطالعــات متعــددی تاکنــون صــورت پذیرفتــه اســت. برخــ1 پژوهش ها حاكــ1 از تأثیر 
رســانه های جمعــ1 هــم در تشــدید احســاس ناامنــ1 و ترویــج بزهــ%اری و هــم ترویــج الIوهــای 
ایفــای نقــش زندگــ1 ســالم اســت (حبیــب زاده و همــ%اران، ١٣٨٨: ١٠٨). نتایــج مطالعــات 
دیIــری نشــان دهنده تأثیــر معنــادار و مثبــت نمایــش صحنه هــای زننــده بازی%نــان یــا اشــتباه  های 
داوری از طریــق رســانه بــر افزایــش خشــونت گرایی تماشــاگران فوتبــال اســت (صفــری 
شــیركوه1 و بشــیریه، ١٣٩٣: ١١٧). در پژوهشــ1 بارزتریــن عامــل نظــم و امنیــت اجتماعــ1 
ــ1 شــده اند (قاســم1 و بارســلطان، ١٣٨٩: ۶۶). برخــ1  ــ1 معرف ــه رســانه های جمع در جامع
مطالعــات نیــز نشــان م1 دهنــد کــه بازی هــای رایانــه ای ورزشــ1 خشــونت زا، ســبب شــ%ل گیری 
شــناخت پرخاشــIرانه، نگــرش پرخاشــIرانه و رفتــار پرخاشــIرانه در افــراد خواهنــد شــد 
(اندرســون، ٢٠٠٩: ٧٣۴). البتــه پژوهش هــای دیIــری نیــز صــورت گرفتــه کــه نشــان داده انــد 
ــار خشــونت آمیز  ــه رفت ــه ای خشــن و در ادام ــر بازی هــای رایان ــران درگی پســران بیشــتر از دخت
هســتند (قــادری و بهرامــ1، ١٣٩٠: ١٢۵). فردریــش١ و اســتاین٢ نیــز در مطالعــه خــود بیــان 
کرده انــد كــه عالوه بــر پیام هــای دارای بــار معنایــی جراحــت فیزی%ــ1؛ خشــونت كالمــ1، 
ــار نیــز در برنامه هــای  تمســخر پرخاشــIرانه و كنتــرل بــر ســایر افــراد از طریــق تهدیــد یــا اجب
تلویزیونــ1 بســیار متــداول اســت (فردریــش و اســتاین، ١٩٧٣: ١١). در پژوهــش دیIری نشــان 
داده شــده اســت كــه ارتبــاط معنــاداری بیــن تجربــه كــودكان از تماشــای خشــونت در تلویزیــون 
ــارك و اســالبی،  ــد وجــود دارد (پ ــ1 پرخاشــIری كــه از بازیIــران ســر م1 زن و پذیــرش انفعال
١٩٨٣: ٧٨). در برخــ1 پژوهش هــا نیــز فرایندهــای واســط را در حــد فاصــل تماشــای خشــونت 
ــواهد  ــه ش ــر چ ــه اگ ــد ک ــان کرده ان ــل، ١٣٨٧: ۴١) و بی ــد (فاض ــرار داده ان ــر ق ــار مدنظ و رفت
ــار خشــن مشــاهده كننده  ــر رفت ــد ب ــدن خشــونت رســانه ای م1 توان روشــن1 وجــود دارد كــه دی

1.  Friedrich

2.  Stain
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مؤثــر باشــد، امــا هــر عمــل خشــونت باری كــه بــر صفحــه تلویزیــون ظاهــر م% شــود بــه تنهایــی | 

عامــل خشــونت بشــمار نمــ% رود (فــوالدی راد، ١٣٩١: ١١۴). همان گونــه کــه مالحظــه شــد 
اگــر چــه مطالعــات پراکنــده ای پیرامــون رابطــه خشــونت و رســانه صــورت گرفتــه اســت؛ امــا 
هیــچ یــV بــه ایــن موضــوع از منظــر کارکردهــا و کژکارکردهــای رســانه تلویزیــون نپرداخته انــد. 
بنابرایــن در ایــن پژوهــش تــالش شــده اســت تــا بــا توجــه بــه فقــدان مطالعــات در ایــن زمینــه بــا 
اســتفاده از چارچــوب نظریــه کارکردگرایــی ســاختاری بــه ایــن مســئله پرداختــه شــود. بــا توجــه 
بــه محدودیــت موجــود در بررســ% اثــر تمامــ% رســانه ها و بــه علــت جایــ[اه ویــژه تلویزیــون بــه 
دلیــل پوشــش وســیع و تأثیــر گســترده آن (امیــری و همــaاران، ١٣٩٢: ٨٩؛ اخ[ــری، ١٣٨۶: 
٢۵) در ایــن پژوهــش ایــن رســانه مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت. هــدف اصلــ% ایــن پژوهــش 
ارائــه ال[ــوی کارکــردی رســانه ملــ% تلویزیــون بــه عنــوان یــV نهــاد اجتماعــ% مهــم در مدیریــت 
خشــونت آحــاد جامعــه اســت. ســئواالت ایــن پژوهــش نیــز بــه شــرح زیــر هســتند: مؤلفه هــای 
ال[ــوی کارکــردی رســانه ملــ% تلویزیــون بــا هــدف کاهــش خشــونت در آحــاد جامعه چیســتند؟و 

روابــط حاکــم بــر مؤلفه هــا چیســت؟

٢. ادبیات نظری
اســاس نظریــه کارکردگرایــی ســاختاری بررســ% هــر نهــاد در روابطــش بــا کل جامعــه اســت 
کــه خــود جــزء آن بشــمار مــ% رود (پانــوف و پــرن، ١٣٨٩: ١٢۶). بــه ایــن ترتیــب مفهــوم و 
اهمیــت هــر نهــاد، در رابطــه کارکــردی آن و بــا هــدف حفــظ ثبــات کلیــت ســاختار مشــخص 
ــن فــرض اســتوار اســت کــه تمامــ% نهادهــا در شــaل  ــر ای ــه ب ــن نظری و آشــaار م% شــود. ای
مطلوب شــان در حفــظ و ثبــات جامعــه ســهیم هســتند. اغلب جامعه شناســان بیــش از هر كس 
ــه كاركردگرایــی ســاختاری م% شناســند.  ــر نظری ــده مؤث ــوان ارائه دهن ــه عن ــم را ب ــل دوركی امی
شــاید بتــوان گفــت کــه مهم تریــن كار دوركیــم ایــن بــود كــه بــرای تبییــن پدیده هــای اجتماعــ% 
ــده در حفــظ  ــف آن پدی ــه وظای ــه مطالع ــا؛ ب ــش آنه ــل اجتماعــ% پیدای ــه جــای بررســ% عل ب
انســجام اجتماعــ% م% پرداخــت. در واقــع دورکیــم میــان مفهــوم علــت اجتماعــ%١ و مفهــوم 
كاركــرد اجتماعــ%٢ تمایــز قائــل بــود (بــارل و مــورگان، ١٣٩٣: ۶٢). از منظــر وی در بررســ% 
علت هــای اجتماعــ% بــه ســوال «چــرا پدیــده اجتماعــ% خاصــ% اتفــاق افتــاده اســت؟» و در 
ــه  ــه اجتماعــ% خاصــ%، در یــV جامع ــه ســوال «چــرا واقع بررســ% کارکردهــای اجتماعــ% ب
خــاص دوام یافتــه اســت؟» پاســخ داده م% شــود (رویتــرز، ١٣٧۴: ١٢٢). كاركردهــا و 
1.  Social Causal

2.  Social Functional
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 | ــان شــده  ــون بی ــرای رســانه تلویزی ــف ب ــ2 توســط اندیشــمندان مختل ــای مختلف کژکارکرده

ــه كاركردهــا و کژکارکردهــای ایــن رســانه از منظــر مدیریــت  اســت و در هیــچ یــك از آنهــا ب
خشــونت توجــه نشــده اســت. جــدول شــماره ١ بــه برخــ2 از کارکردهــا و کژکارکردهای رســانه 

ــد. ــف اشــاره م2 کن ــای مختل ــون در نظریه ه تلویزی

جدول ١. كاركردها و كژكاركردهای تلویزیون از منظر صاحبنظران 

کارکردها و کژکاردهاى کلیدىنظریه پردازنظریه

نظارت بر محیط١

باران٢ و دیویس٣

کارکرد: هشدار دادن، نظارت ابزاری، افزایش سرعت انتقال، 
توسعه وسعت دید افراد (بشیر، ١٣٨٧: ١٣۴)؛

کژکارکرد: ایجاد نگران2 غیرضروری، اعطای موقعیت به افراد 
(رابیو، ٢٠١٠: ١۶٩‑١٧١).

ایجاد سرگرمى۴

کارکرد: ایجاد سرگرم2 برای مخاطبان انبوه با هزینه كم؛
کژکارکرد: دوری افراد از ارتباطات بین فردی و یادگیری و عمل 

(رابیو، ٢٠١٠: ١٧٩‑١٨٠).

تفسیر کردن۵
دومینیک۶ و 

برگر٧

کارکرد: كمك به افراد در سازمانده2 اطالعات، اتصال اطالعات به 
عالیق و زندگ2 روزانه، ایجاد وسعت در خبرگ2 افراد؛

کژکارکرد: از دست دادن قدرت نقد افراد (رابیو، ٢٠١٠: ١٧٣‑١٧۵).

ایجاد اتحاد٨

دویتو٩

کارکرد: ایجاد تعلق براى یک گروه؛

کژکارکرد: خصوصى سازى0١ و گرایش به انزوا، فاصله  گرفتن از موضوعات جدى و 

تمرکز بر زندگى شخصى و مصرف گرایى (رابیو، 2010: 177-175).

تشویق کردن١١

کارکرد: تقویت نگرش و باورهای افراد، تغییر نگرش افراد، 
فعال سازی افراد برای اقدام، اخالق مند كردن یا مجهز كردن افراد به 

ارزش ها (رابیو، ٢٠١٠: ١٨١‑١٨٢).

1. Surveillance of  the environment

2. Baran

3. Davis

4. To entertain

5. Interpretation

6. Dominick

7. A.A Berger

8. Ties of union

9. Devito

10. Privatization

11. To persuade
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ادامۀ جدول ١. كاركردها و كژكاركردهای تلویزیون از منظر صاحبنظران | 

کارکردها و کژکاردهاى کلیدىنظریه پردازنظریه

انتقال ارزش ها١

السول٢
کارکرد: آموزش مخاطبان، انطباق فرد با ارزش های یك گروه 

(السول، ٢٠٠٧: ٢٢٨).

لیمن٣
کارکرد: اجتماع پذیری (تدارك سرمایه گذاری مشترك< از دانش) 

(رابیو، ٢٠١٠: ١٧٧).

کارکرد: انتقال ارثیه اجتماعى۴(رابیو، 2010: 178).باران و دیویس

کارکرد: اتصال فرهنگى۵ (رابیو، 2010: 178).برگر

برجسته سازى۶
مکسول مککامبز٧ 

و دونالد شاو٨

کژکارکرد: شUلده< به وقایع عموم< و تأکید بر بعض< موضوعات 
و نادیده\رفتن سایر موضوعات (مUUامبز و غانم، ٢٠٠١: ۶٧).

انتمان١٠چارچوبسازى٩
کارکرد: روند فعال درگیر در انتخاب جنبه های اصل< هر کار 

(انتمان، ١٩٩٣: ۵۵).

گریفین١٢کاشت١١
کارکرد و کژکارکرد: خلق عقاید و باورهای عمده در افراد و شUلده< 

واقعیت در نگاه آنها (وسترمن و تامبورین<، ٢٠١٠: ٣٣٠).

وابستگى 
مخاطبان١٣

روکیچ١۴ و 
دیفلور١۵

کژکارکرد: وابستگ< مخاطبان به رسانه به دلیل گریز از واقعیت و 
نیاز به ندانستن (روکیج و دیفلو، ١٩٧۶: ۶).

گابریل تارد١٧تقلید١۶
کارکرد و کژکارکرد: شUل دادن به رفتار افراد بر اساس تاثیرات 

رسانه (کینونن، ١٩٩۶: ٣).

1. Inform and transmit values

2. Lasswell

3. Liman

4. Transmission of the social heritage

5. Cultural continuty

6. Agenda setting

7. Maxwell Mccombs

8. Donald L. Shaw

9. Framing theory

10. Entman

11. Cultivation theory

12. Griffin

13. Dependent audience

14. Rokeach

15. Defleur

16. Imitate theory

17. Gabriel tarde
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دو
 | ادامۀ جدول ١. كاركردها و كژكاركردهای تلویزیون از منظر صاحبنظران 

کارکردها و کژکاردهاى کلیدىنظریه پردازنظریه

شکاف آگاهى١
تیKنور٢، 

دونوهو٣ و 
اولین۴

کژکارکرد: افزایش انتشار اطالعات در جامعه  سبب ایجاد ش%اف 
آگاه@ بین افراد دارای طبقه اجتماع@ باالتر و طبقه اجتماع@ پایینتر 
و در ادامه منجر به تغییر وضعیت اقتصادی این دو طبقه خواهد شد 

(ترن، ٢٠١٣: ٨٣٢).

هویت اجتماعى۵
سارتور۶ و 
کانینگهام٧

کارکرد: درک مفهوم دنیای اجتماع@ از طریق دستهبندی خود و 
دیcران در دسته های مختلف (سارتور و کانینگهام، ٢٠٠٩: ٣٠٠).

٣. خشونت و رسانه
ی%ــ@ از موضوعــات پژوهشــ@ کــه در حــوزه تأثیرات رســانه مورد بررســ@ گرفته اســت، موضوع 
خشــونت اســت. تحلیــل محتــوا نشــان م@ دهــد كــه انبوهــ@ از برنامه هــای بــا محتــوای خشــن در 
 @cتلویزیــون نمایــش داده م@ شــود. آمارهــا حاکــ@ از ایــن اســت كــه یــك كــودك تــا ســن ١٢ ســال
١٠١/٠٠٠ صحنــه خشــن از جملــه ١٣۴٠ صحنــه مــرگ را از تلویزیــون تماشــا م@ كنــد (ســورین و 
تانــكارد، ١٣٩٢: ۴٠). خشــونت بــه رفتــاری اطــالق م@ شــود كــه قصــد از آن صدمه رســاندن به فرد 
دیcــر اســت. همــان  گونــه کــه مالحظــه م@ شــود واژه اصلــ@ در ایــن تعریــف قصد اســت (ج%من، 
ــر از صدمــه  ــه اعمــال عمــدی پرخاشــcرانه مم%ــن اســت هــدف دیcــری غی ٢٠٠٢: ٣٩٢). البت
رســاندن مشــتمل بــر قــدرت، ثــروت و مقــام نیــز داشــته باشــد کــه بــه این نوع خشــونت، خشــونت 
غیرمســتقیم گفتــه م@ شــود. بنابرایــن، مفهوم خشــونت شــامل یr رفتار واحد نیســت بل%ــه حاوی 
مجموعــه ای از رفتارهــا اســت. ایــن موضــوع را ولیســر٨، گوویــا٩، شــری%و١٠ و كوریــوو١١ با اســتفاده 
از طبقه بنــدی انــواع خشــونت كــه بــاس١٢ (١٩٧۵) و دوركــ@١٣ ابــداع كرده انــد، بررســ@ نمــوده و 
هفــت جنبــه خشــونت را یافته انــد: حمله (خشــونت فیزی%@ علیه دیcران)، خشــونت غیرمســتقیم 

1. Knowledge-gap

2. Tichenor

3. Donohue

4. Olien

5. Social identity

6. Sartore

7. Cuningham

8.  Velicer

9.  Govia

10.  Cherico

11.  Corriveau

12.  Buss

13.  Durkee
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دو
(بدگویــی مغرضانــه، مح/ــم بســتن در، به راه انداختــن داد و فریــاد)، زودرنج� (بدخلق�، نــق زدن، | 

بهانــه گرفتــن، گســتاخ� و زودخشــم�)، منف� گرایی (موضع گیری و مخالفــت مداوم با دی7ــران)، 
نارضایتــ� (حســادت و نفــرت از دی7ــران)، ســوء ظن (فرافكنــ�، خصومــت نســبت بــه دی7ــران 
ــد كــردن و دشــنام  ــاد كشــیدن، تهدی و بی اعتمــادی) و ســتیزه جویی كالمــ� (جــدل كــردن، فری
دادن) (ولیســر و همــ/اران، ١٩٨۵: ٣۵٨). برخــ� صاحب نظــران معتقــد هســتند کــه رســانه ها 
ــ7رانه و  ــای پرخاش ــدید رفتاره ــ/ل گیری و تش ــبب ش ــونت آمیز س ــای خش ــوای برنامه ه ــا محت ب
خشــونت زا م� شــوند (تیلــور و همــ/اران، ٢٠٠۶: ٢١٣). مطالعــات ایــن افــراد نشــان م� دهنــد کــه 
قــرار گرفتــن در معــرض رســانه های با محتوای خشــونت زا ســبب مشــ/الت میان فــردی و پذیرش 
رفتارهــای ضــد اجتماعــ� خواهــد شــد (اندرســون و همــ/اران، ٢٠٠٣: ٩۶١). در واقــع مواجهــه 
بــا خشــونت های رســانه ای، پذیــرش پرخاشــ7ری رابطــه ای و كالمــ� را از نظــر اجتماعــ� افزایــش 
خواهــد داد و در بلندمــدت نیــز پذیــرش رفتــار پرخاشــ7رانه در زندگــ� واقعــ� شــ/ل خواهد گرفت 
(فــوالدی راد، ١٣٩١: ١١٧)، امــا اینكــه پرخاشــ7ری آموختــه شــده بــه چــه میــزان بــروز پیــدا کنــد 
بــه عوامــل فرهنگــ�، عــادات شــخص� و ســایر عوامــل موقعیتــ� بســتگ� خواهــد داشــت (جنتیل 
و همــ/اران، ٢٠١١: ١٩۵). دســته دی7ــری از اندیشــمندان معتقــد هســتند کــه دیــدن صحنه هــای 
خشــونت آمیز در تلویزیــون ضرورتــاً منجــر بــه رفتــار خشــونت زا از ســوی افــراد نشــده و حتــ� بــه 
نوعــ� خاصیــت بازدارندگــ� دارد (بی/ــس، ١٣٨٢: ٣۴). در ادامــه بــه برخــ� از نظریه هــای هــر دو 

دســته طیــف اشــاره م� شــود.
١‑٣. تأثیرات منف$ خشونت رسانه ای

بســیاری از محققــان بــه تأثیــرات منفــ� خشــونت رســانه ای اعتقــاد دارنــد. در بخــش زیــر بــه 
ــه م� پردازیــم: تشــریح معروف تریــن آراء در ایــن زمین

١‑٣‑١. نظریه مدل عموم4 خشونت١

مــدل عمومــ� خشــونت یــr نظریــه رفتــاری ‑ روان شــناخت� اســت كــه رابطــه خشــونت 
ــ/اران، ٢٠٠۵:  ــر و هم ــد (كرانبرگ ــرار م� ده ــ� ق ــورد بررس ــ7ری را م ــا پرخاش ــانه ای ب رس
٧٢۶). بــر اســاس ایــن مــدل، متغیرهــای شــخصیت� (ماننــد صفــت خصومــت) و متغیرهــای 
ــر قــرار دادن  ــه خشــن در رســانه)، از طریــق تحــت تأثی ــه یــr صحن ــد تجرب موقعیتــ� (مانن
ــر  ــرد كــه شــامل متغیرهــای شــناخت�٢، عاطفــ�٣ و انگیختگــ�۴ هســتند ب ــ� ف حــاالت درون

1.  General Aggression Model (GAM)

2.  Cognitive

3.  Affective

4.  Arousal
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دو
 | ــر شــناخت�، ســپس  ــدا اث ــدل ابت ــن م ــد. در ای ــر م� گذارن ــرد تأثی ــار خشــونت آمیز ف روی رفت

اثــر عاطفــ� و برانگیختگــ� نمــودار شــده و در نهایــت انتخــاب یــك پاســخ رفتــاری خشــن 
صــورت م� گیــرد (اندرســون و همــGاران، ٢٠٠۴: ٢٠٢). 

١‑٣‑٢. نظریه پیوستگ4 جدید١
كولینــز٢ و لوفتــاز٣ (١٩٧۵) در نظریــه پیوســتگ� جدیــد مطــرح كردنــد كــه افــکار، هیجان 
و تمایــل رفتــاری خشــن بــا یGدیXــر ارتبــاط دارنــد و شــبGه ای از مفاهیــم مرتبــط بــا یGدیXر را 
م� ســازند. ایــن مفاهیــم مرتبــط وقتــ� كــه بــا تصاویــر رســانه ای خشــونت زا مواجــه م� شــوند 
بــه صــورت خــودكار در حافظــه فعــال شــده و ذهــن را تحریــك م� كننــد تــا بــر روی مفاهیــم 
مرتبــط بــا خشــونت تمرکــز كنــد. بــرای مثــال افــرادی كــه یــك برنامــه رســانه ای خشــونت آمیز 
را تماشــا م� كننــد، احتمــال اینكــه جاهــای خالــ� جملــه را بــا كلمــات خشــونت آمیزتری پــر 
كننــد بیشــتر اســت. به عــالوه در ایــن افــراد ســرعت شــناخت و خوانــدن كلمــات خشــونت بار 

نیــز بیشــتر اســت (گــرووز و همــGاران، ٢٠١۶: ٣۶٣). 
١‑٣‑٣. نظریه انگاره۴

ــرراً  Gــونت زا م ــانه های خش ــای رس ــگام تماش ــه هن ــان ب ــگاره مخاطب ــه ان ــق نظری ــر طب  ب
ــد. قهرمــان فیلم هــا و برنامه هــای  ــه م� کنن ــده تجرب ــه پاداش دهن پرخاشــXری را در یــك زمین
ــن  ــد. چنی ــت م� كنن ــاداش دریاف ــونت آمیز پ ــای خش ــردن راه حل ه ــدا ك ــرای پی ــ� ب تلویزیون
كنــش خشــن� در تلویزیــون در مقایســه بــا آنچــه در زندگــ� واقعــ� وجــود دارد بــا تهدید نســبتاً 
كمتــری نمایــش داده م� شــود. در نتیجــه ایــن امــر بیننــدگان راحت تــر خودشــان را در حــال 
ــد  ــز دریافــت م� کنن ــت نی ــن حــال بازخــورد مثب اعمــال خشــونت آمیز تصــور کــرده و در عی

ــGاران، ٢٠١۶: ٣۶۴). (گــرووز و هم
١‑٣‑۴. نظریه انتقال هیجان۵

ــق  ــار پرخاشــXری را از طری ــال هیجــان رســانه های خشــونت زا رفت ــه انتق ــر نظری از منظ
برانگیختگــ� افزایــش م� دهنــد. تماشــای خشــونت بــه صــورت ذاتــ� تحریك كننــده بــوده و 
ــر م� گــذارد. زیلمــن در  ــر برانگیختگــ� تأثی ــوع و درجــه خشــونت برنامه هــای رســانه ها ب ن
مطالعــه خــود ثابــت کــرده اســت كــه تحریــك حاصــل از یــك اتفــاق بــه موقعیت هــای بعــدی 

1.  New association

2.  Collins

3.  Loftus

4.  Script Theory

5.  Excitation Transfer
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ــگام |  ــن اســاس در هن ــر ای ــذارد. ب ــار م& گ ــر رفت ــر خــود را ب ــل م& شــود و تأثی ــده منتق در آین

ــر  ــك حاصــل از مشــاهده اخی ــده، تحری ــت اجتماعــ& تحریك كنن ــك موقعی ــا ی ــی ب رویاروی
یــG برنامــه رســانه ای خشــونت زا بــه تحریــك حاصــل از انگیــزش اضافــه م& شــود و رفتــار 

ــPاران، ٢٠١۶: ٣۶۴). ــرووز و هم ــد (گ ــدید م& كن ــRرایانه را تش پرخاش
١‑٣‑۵. نظریه قضاوت مغرضانه١

ــار عمــداً  ــوان رفت ــه عن ــرای تفســیر رفتارهــای مبهــم یــك فــرد ب ــه تمایــل ب ــه ب ایــن نظری
خصمانــه اشــاره م& کنــد. مصــرف خشــونت رســانه ای، تفكــرات خصمانــه را در زمینه هــای 
كوتاه مــدت و بلندمــدت افزایــش م& دهــد. بــرای مثــال برخــ& مطالعــات نشــان م& دهنــد کــه 
مواجهــه بــا رســانه های خشــونت زا در ســال های اولیــه مدرســه قضــاوت مغرضانــه را افزایــش 
م& دهــد و بعدهــا در بلندمــدت منجــر بــه خشــونت فیزیPــ& بیشــتر در مدرســه م& شــود 
ــاور اســت  ــن ب ــر ای ــه برانگیختگــ& ب ــوم در نظری (گــرووز و همــPاران، ٢٠١۶: ٣۶۵). تاننب
کــه تجربــه خشــونت رســانه ای برانگیختگــ& مشــاهده کنندگان و در نتیجــه بــروز خشــونت را 

ــ&، ١٣٨٧: ٨۵). ــ& م& بخشــد (حســین& انجدان فزون
١‑٣‑۶. نظریه حساسیت زدایی٢

ــه  ــون، منجــر ب ــه حساســیت زدایی، تماشــای مــداوم خشــونت از تلویزی ــر اســاس نظری ب
ــطوح  ــرش س ــون و پذی ــه تلویزی ــود در صفح ــونت موج ــه خش ــ& ب ــخ عاطف ــدن پاس ــم ش ک
باالتــر خشــونت در زندگــ& واقعــ& م& شــود. بنابرایــن چنانچــه مخاطبــان برنامه هــای حــاوی 
ــ& در  ــونت واقع ــود خش ــه وج ــد، ب ــا کنن ــاد تماش ــزان زی ــه می ــونت آمیز را ب ــای خش صحنه ه
زندگــ& عــادت کــرده و در نتیجــه بــروز رفتــار خشــونت آمیز افزایــش خواهــد یافــت (حســین& 

انجدانــ&، ١٣٨٧: ٨۵).
١‑٣‑٧.نظریه بازداری زدایی٣

ــار  ــاً افــراد از انجــام دادن رفت بــر اســاس مفروضــات نظریــه بازداری زدایــی، اگــر چــه طبیعت
پرخاشــRرانه نهــ& م& شــوند، امــا چنانچــه مقــدار زیــادی خشــونت در تلویزیــون مشــاهده کننــد، 
بــازداری خــود را نســبت بــه اعمــال خشــونت آمیز از دســت م& دهنــد و در نتیجــه در تعامــل بــا 
دیRــران بــه راحتــ& بــه خشــونت متوســل م& شــوند. کودکان& کــه شــاهد برنامه های خشــونت آمیز 
تلویزیونــ& هســتند، دربــاره ایــن برنامه هــا در مدرســه گفت وگــو م& کننــد و بــه تدریج خشــونت را 

بــه عنــوان راهــ& بــرای حــل مشــPالت م& پذیرنــد (حســین& انجدانــ&، ١٣٨٧: ٨۶).
1.  Hostile Attribution Bias

2.  Desensitization to Violence

3.  Disinhidition Theory
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 | ١‑٣‑٨.  نظریه کاشت١

جــرج گربنــر و هم1ارانــش در نظریــه کاشــت همــواره نگــران آن بودنــد که چ#ونه خشــونت� که 
از تلویزیــون بــه نمایــش در م� آیــد تــرس مــردم از جنایــت در دنیــای پیرامــون را تشــدید م� کنــد. 
بنــا بــر نظــر گربنــر در کســان� کــه مقــدار زیــادی از برنامه هــای خشــونت آمیز تلویزیونــ� را تماشــا 
م� کننــد ایــن بــاور تقویــت م� شــود کــه جهــان خشــن اســت و بایــد از آن ترســید. به عــالوه گربنــر 
معتقــد بــود کــه برنامه هــای خشــونت آمیز تلویزیونــ�، حساســیت نســبت بــه خشــونت را در دنیای 
ــه کاشــت  ــر نظری ــرد (فاضــل، ١٣٨٧: ١۴٨). نقدهــای بســیاری ب ــن م� ب ــراد از بی واقعــ� در اف
گربنــر وارد شــد کــه او را مجبــور کــرد کــه نظریــه خــود را اصــالح کــرده و دو مفهوم متداول ســازی 
و تشــدید را بــه نظریــه خــود بیافزایــد. بــر اســاس مفهــوم متداول ســازی؛ تماشــای زیــاد تلویزیــون 
ســبب م� شــود کــه مخاطبــان عقایــد مشــابه، ی1ســان یــا نزدیــW بــه هــم پیــدا کننــد، حتــ� اگــر 
از لحــاظ وضیعــت اقتصــادی و  اجتماعــ� متفــاوت باشــند. بــر اســاس مفهــوم تشــدید هــر چــه 
محیــط زندگــ� واقعــ� بیننــدگان شــباهت بیشــتر و نزدیW تــری بــه وضعیتــ� داشــته باشــد کــه از 
تلویزیــون نمایــش داده م� شــود تأثیــرات تشــدید بیشــتر خواهــد شــد. بــر ایــن اســاس در صورتــ� 
کــه مشــابه خشــونت� کــه از تلویزیــون پخــش م� شــود، در محیــط زندگــ� واقعــ� مخاطبــان اتفــاق 

بیفتــد، آثــار کاشــت شــدت م� یابــد (حســین� انجدانــ�، ١٣٨٧: ٨٧).
٢‑٣. تأثیرات مثبت خشونت رسانه ای

ــ� خشــونت رســانه ای  ــرات منف ــه تأثی ــان ب ق ــه کــه مالحظــه شــد بســیاری از محقّ همان گون
اعتقــاد دارنــد؛ امــا صاحب نظرانــ� نیــز هســتند کــه معتقــد هســتند خشــونت رســانه ای 
م� توانــد دارای تأثیــرات مثبتــ� باشــد. دو نظریــه معــروف در ایــن زمینــه عبــارت هســتند از 

ــه هشــدار رســانه. ــه پاالیــش و نظری نظری
٢‑٣‑١. نظریه پاالیش

ــ#ری و  ــرای پرخاش ــوه ب ــرcی بالق ــوان مف ــه عن ــش، ب ــه پاالی ــانه ای در نظری ــونت رس خش
ــای  ــه تماش ــت ک ــاد داش ــطو اعتق ــود. ارس ــ� م� ش ــ� تلقّ ــای واقع ــونت در دنی ــش خش کاه
تــراژدی، نتایــج پاالیشــ� بــه دنبــال دارد و بعضــ� از هیجان هــای قــوی مخاطبــان را کاهــش 
م� دهــد. آزمایش هــای فشــباخ و ســینگر نیــز نشــان م� دهــد کــه تماشــای خشــونت لزومــاً بــه 
افزایــش پرخاشــ#ری مخاطبــان منجــر نم� شــود، بل1ــه از آنجــا کــه پرخاشــ#ری مشاهده شــده 
ــه کاهــش پرخاشــ#ری  ــر پاالیشــ� اســت، تماشــای خشــونت ب ــق رســانه دارای تأثی از طری

ــوالدی راد، ١٣٩١: ١١٨).  ــود (ف ــر م� ش منج

1.   Cultivation Theory
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٢‑٣‑٢. نظریه هشدار رسانه| 

براســاس نظریــه هشــدار رســانه، چنانچــه مخاطبــان بــه ویــژه کــودکان بــه طــور کامــل از 
ــاری از  ــص و ع ــ6 بی نق ــا را محلّ ــت دنی ــن اس ــوند، مم> ــت ش ــانه ای محافظ ــونت رس خش
جنــگ و دعــوا تصــور کننــد. برعکــس مخاطبــان و به ویــژه کودکانــ6 کــه در معــرض خشــونت 
 Iونــه موقعیت هــای خطرنــاك را حــلMرســانه ای قــرار م6 گیرنــد از رســانه یــاد م6 گیرنــد کــه چ
و فصــل کــرده و در نتیجــه آســیب کمتــری خواهنــد دیــد. بــه ایــن ترتیــب رســانه ها م6 تواننــد 
کمــT کننــد تــا افــراد  خشــونت را بــه عنــوان واقعیــت جامعــه پذیرفتــه و در نتیجــه بــه گونه ای 

مناســب بــا موقعیت هــای خطرنــاك روبــرو شــوند (حســین6 انجدانــ6، ١٣٨٧: ٨٧‑٨٩).

۴. روش شناس5 پژوهش
ــل  ــه دلی ــه از روش پژوهــش کیفــ6 اســتفاده شــده اســت. روش پژوهــش کیفــ6 ب ــن مطالع در ای
متکــ6 بــودن بــر روی>ردهــای تفســیری (گوبــا، ١٩٩۴: ١٠۶) بــه درک بهتــری از مفاهیــم و روابــط 
میــان آنهــا منجــر خواهــد شــد (كانلیــف، ٢٠١١: ۶۴٩). در ایــن پژوهــش بــا اســتفاده از راهبــرد 
پژوهشــ6 گرانــدد تئــوری چندگانــه١ (داده بنیــاد چندگانــه) تــالش شــده اســت تــا بــا به کارگیــری 
اســتدالل اســتقرایی؛ مفاهیــم و چارچــوب نظــری مرتبــط بــا الMــوی کارکردی رســانه ملــ6 در حوزه 
خشــونت احصــا شــوند. بــرای ایــن منظــور یــT مجموعــه منســجم از داده هــا و روندهــای تحلیلــ6 
بــا هــدف ســاخت یــT چارچــوب مفهومــ6 گــرد هــم آمده انــد. روش تئــوری مفهوم ســازی بنیــادی 
کــه توســط دو جامعه شــناس امری>ایــی بــا نام هــای «بارنــ6 گلیــزر٢» و «آنســلم اســتراوس٣» تدویــن 
شــده اســت؛ پدیــده اصلــ6 را از طریــق مشــخص كــردن مفاهیــم۴، مقوله هــا۵ و قضیه هــا۶ و ســپس 
طبقه بنــدی روابــط ایــن عناصــر شــ>ل م6 دهــد (دانایی فــرد، ١٣٩٣: ٨٠). روش گرانــدد تئــوری در 
طــ6 ســال ها توســعه یافتــه اســت. ی>ــ6 از روی>ردهــای جدیــد بــه ایــن روش، نظریــه مفهوم ســازی 
بنیــادی چندگانــه نــام دارد. نظریــه مفهوم ســازی بنیــادی چندگانــه بــر این اســاس اســتوار اســت که در 
مراحل مشــخص6 از فرایند توســعه نظریه، اســتفاده از نظریه های موجود مم>ن اســت الهام بخش 
باشــد و منجــر بــه رفــع شــدن پریشــان6 های داده هــا شــود و ام>ان6 برای مقایســه و مقابلــه یافته های 
تجربــی و انتزاعــات بــا ســایر نظریه هــا را فراهــم ســازد (پویــا و طباطبائــ6، ١٣٩٠: ١٧). در ایــن 
1.  Multi Grounded Theory

2.  Barney Glaser

3.  Straussian

4.  Concepts

5.  Categories 
6.  Propositions
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 | پژوهــش نیــز از ایــن رهیافــت جدید اســتفاده شــده اســت. جهــت گــردآوری داده ها در ایــن پژوهش 

از مصاحبه هــای عمیــق نیمــه ســاختاریافته١ بــا صاحب نظــران اســتفاده شــده اســت. جامعــه آماری 
شــامل ده نفــر از اعضــای هیئــت علمــA رشــته های مدیریــت رفتــار ســازمانA، مدیریــت رســانه، 
روان شناســA، جامعه شناســA، ارتباطــات و مدیرانــA هســتند کــه حداقــل ١٠ ســال تجربــه مدیریت 
ــد٢ و  ــه صــورت هدف من ــن پژوهــش ب ــری در ای ــA داشــتند. نمونه گی در حــوزه رســانه های جمع
تکنیــT نمونه بــرداری گلولــه برفــ٣A صــورت گرفــت. ابتــدا یك گــروه اولیه جهت مصاحبــه انتخاب 
شــدند و در ادامــه بــر اســاس معرفــA گــروه نخســت بــا ســایر گروه هــای بعــدی مصاحبــه انجــام 
شــد. مصاحبه هــا تــا جایــی ادامــه داشــته كــه اندیشــه جدیــدی حاصــل نشــده اســت؛ یعنــA در واقــع 
كفایــت نظــری یــا اشــباع نظــری رخ داده اســت. در ایــن پژوهــش اگــر چــه از نمونــه هشــتم اشــباع 
نظــری شــ\ل گرفــت؛ امــا نمونه گیــری تــا نفــر دهــم ادامــه پیــدا کــرد. در ایــن پژوهش برای ســنجش 
پایایــی از روش پایایــی بازآزمــون۴ اســتفاده شــده اســت. ایــن روش بــه میــزان ســازگاری طبقه بنــدی 
داده هــا در طــول زمــان اشــاره دارد. ایــن شــاخص را مA تــوان زمانــA محاســبه كــرد كــه یــك كدگــذار، 
یــك متــن را در دو زمــان متفــاوت، كدگــذاری كــرده باشــد. در ایــن پژوهش از میــان كل مصاحبه ها، 
 Aانتخــاب و هــر كــدام از آنهــا دو بــار در یك فاصلــۀ زمان Aتعــداد ســه مصاحبــه بــه صــورت تصادفــ
ســA روزه كدگــذاری شــدند. ســپس كدهــای مشخص شــده در دو فاصلــۀ زمانــA، بــرای هــر كــدام از 
مصاحبه هــا بــا ی\دیeــر مقایســه و از طریــق میــزان توافقــات و عــدم توافقــات موجــود، بــرای هــر 
كــدام از مصاحبه هــا، شــاخص ثبــات محاســبه شــد. در هــر كــدام از مصاحبه هــا، كدهایــی كــه در 
دو فاصلــۀ زمانــA بــا هــم مشــابه هســتند، بــا عنوان توافــق و كدهای غیرمشــابه بــا عنوان عــدم توافق 
مشــخص مA شــوند (خواســتار، ١٣٨٨: ١۶٨). روش محاســبۀ پایایی بازآزمون (شــاخص ثبات) 

بــه ایــن ترتیــب اســت:
 (٢×توافقات تعداد)

ـ = پایایی ١٠٠٪ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (کدها کل تعداد) 

پژوهشــeر در حیــن انجــام ایــن پژوهــش و در جریــان كدگــذاری مصاحبه هــا، چنــد 
ــرار داده  ــۀ ســA روزه مــورد كدگــذاری مجــدد ق ــه در یــك فاصل ــوان نمون ــه عن ــه را ب مصاحب
اســت کــه جــدول زیــر نشــان دهنده تعــداد کدهــا، تعــداد توافقــات و تعــداد عــدم توافقــات 

ــه اســت. ایــن ســه مصاحب

1.  Semi Structured

2.  Purposeful or Purposive Sampling

3.  Snowball

4.  Re-test reliability
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جدول ٢. میزان پایایی بازآزمون| 

تعداد عدم تعداد توافقاتتعداد كل كدهاعنوان مصاحبهردیف
توافقات

پایایی بازآزمون 
(درصد)

١PF۵٠٢٢۶٪٨٨

٢PB۵۶٢۵۶٪٨٩

٣PA٨٪١٩٨٣۴

٨٨٪١٢۵۵۵١۵كل

ــر  ــ' روزه براب ــ' س ــه زمان ــا در فاصل ــداد كل كده ــود تع ــه م' ش ــه مالحظ ــه ك همان گون
١٢۵، تعــداد توافقــات ۵۵ و تعــداد عــدم توافقــات ١۵ اســت. پایایــی بازآزمــون مصاحبه های 
انجــام شــده در ایــن پژوهــش ٨٨ درصــد اســت و از آنجــا كــه ایــن مقــدار بــاالی ۶٠ درصــد 

اســت قابلیــت اعتمــاد كدگــذاری مــورد تأییــد اســت.

۵. یافته های پژوهش
ــد  ــه از هــر ســه فراین در ایــن پژوهــش جهــت تجزیــه و تحلیــل داده هــای حاصــل از مصاحب
کدگــذاری بــاز، محــوری و انتخابــی اســتفاده شــده اســت. زمانــ' کــه هر ســه فراینــد کدگذاری 
در یــ] پژوهــش مــورد اســتفاده قــرار م' گیرنــد نظریــه داده بنیــاد بســیار کاربردی تــر خواهــد 

بــود (الروســا، ٢٠٠۵: ٨۴١).
١‑۵. کدگذاری باز

ایــن مرحلــه از کدگــذاری شــامل یــ] فراینــد تحلیلــ' اســت کــه از طریــق آن ابتــدا مفاهیــم 
در داده هــا کشــف م' شــوند و ســپس مفاهیــم بــرای تشــخیص دادن پدیده هــای مشــابه 
ــن و اســتراس،  ــدی م' شــوند (كوربی ــه طبقه بن ــوان مقول ــده و تحــت عن ــم مقایســه ش ــا ه ب
١٩٩٠: ١٨). بنابرایــن، م' تــوان گفــت کــه کدگــذاری بــاز شــامل خــرد کــردن، مقایســه کــردن، 
مفهوم پــردازی کــردن و مقوله بنــدی کــردن داده هــا اســت (دانایی فــرد، ١٣٨۶: ٨١). در 
ایــن پژوهــش در کدگــذاری بــاز برچســب های مفهومــ' متعــددی از کدگــذاری ده مصاحبــه 
به دســت آمــد. ســپس در گام بعــدی از طریــق طبقه بنــدی مفاهیــم مشــابه، مقوله پــردازی 
آنهــا و شناســایی ویژگ' هــا و ابعــاد مقوله هــا صــورت گرفــت. نتایــج مرحلــه کدگــذاری بــاز 
ــا را  ــای آنه ــاد و ویژگ' ه ــن ابع ــ' و تعیی ــوالت فرع ــم، مق ــkل گیری مفاهی ــر ش ــتمل ب مش

ــرد. ــر مشــاهده ک ــوان در جــدول زی م' ت
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ویژگ4  هاابعادمقوالتمفاهیمردیف

١
پیام های حامل خشونت فیزی��
پیام های حامل خشونت کالم�
پیام های حامل خشونت روح�

ت زا
شون

 خ
انه

رس

یاد
ا ز

م ت
ک

یم
تق

مس
غیر

تا 
م 

قی
ست

زودخشم�، زد و خورد م
فیزی��، رقابت طلبی 

منف�، بدگویی، حسادت، 
نفرت، دشنام، بی اعتمادی، 

تفرقه افکن�

٢

خشونت ابزاری نهادینه شده در جامعه 
خشونت جاهالنه نهادینه شده در جامعه 

جسارت منف� نهادینه شده در جامعه 
برانگیختگ� هیجان� خشونت آمیز در جامعه 

چیرگ� خشونت در جامعه 
تداوم خشونت در جامعه 

ور
ت ک

شون
خ

یاد
ا ز

م ت
ک

ری
فتا

‑ ر
ف�

اط
 ع

‑
ت�

اخ
شن

تعصب شخص�، تعصب 
نژادی (قوم�)، اهداف 
فردی، توجیه وسیله در 

راستای هدف، برانگیختگ� 
هیجان� منف�

بی اهمیت شمردن اثرات منف� خشونت٣
اعمال خشونت با هدف سرگرم�

ت
شون

 خ
ری

گا
ه ان

ساد

یاد
ا ز

م ت
ک

ری
فتا

‑ ر
ف�

اط
 ع

‑
ت�

اخ
شن

تفریح، سطح� نگری

۴

الXوی جامع عقالن� مدیریت خشونت 
نگرش اقتضایی

پرهیز از مطلق گرایی
پذیرش اشتباهات

ت عقالنیت مبتن� بر تعامالت اجتماع�
النی

عق
ی 

فای
�و

ش
دی

تقا
ان

یاد
ا ز

م ت
ک

دی
تقا

ا ان
ی ت

زار
اب

درایت، تدبیر، اقتضا، 
مشورت، نقد سازنده، 

گفتمان

۵
مؤلفه های شخصیت� تاثیرگذار بر خشونت
مؤلفه های اجتماع� تاثیرگذار بر خشونت
مؤلفه های محیط� تاثیرگذار بر خشونت

ت
شون

 خ
ان

خو
فرا

ل 
وام

ع

یاد
ا ز

م ت
ک

ط�
حی

‑ م
ع�

ما
جت

‑ ا
دی

فر

ناکام� های فردی، 
شخصیت قدرت طلب، 

شخصیت كمال گرا، 
لذت طلبی افراط�، 
مسئولیت گریزی، 

منفعت طلبی فردی، روی�رد 
هیجان مدار، ارتباطات 
نامؤثر، تعارضات میان 
فردی، ازدحام محیط�، 

آلودگ� زیست محیط�، دما
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ویژگ5  هاابعادمقوالتمفاهیمردیف

۶
توزیع ثروت

توزیع اطالعات
توزیع قدرت

ی 
ها

ت 
ودی

حد
م

عه 
جام

اد 
فر

ی ا
رو

فرا

یاد
ا ز

م ت
ك

ری
راب

ناب
تا 

ی 
ابر

بر

فقر، قدرت طلبی، مونوپل 
اطالعات:

٧

تاکتی? مبتن: بر تغییر
آموزش اعمال خشونت به جا

آموزش حق طلبی
آموزش ابزارشناس: در مدیریت خشونت
ی آموزش هدف شناس: در مدیریت خشونت

Iر
اش

رخ
ش پ

وز
آم

دار
ق م

ح

یاد
ا ز

م ت
ک

حق
تا 

ل 
اط

ب

عقالنیت، حق مداری، 
واقع بین:، جامع بین:

٨

تاکتی? مبتن: بر توسعه
آموزش تغییر نگرش

آموزش پذیرش تفاوت های فردی
آموزش سواد رسانه ای
آموزش شاد زیستن

آموزش تعلقات اجتماع:
آموزش مسئولیت پذیری
تآموزش تخلیه هیجانات

شون
 خ

 بر
لبه

 غ
زی

مو
ت آ

هار
م

یاد
ا ز

م ت
ک

ع:
جم

تا 
ی 

رد
مهرورزی، همدل:، صبر، ف

خوشحال:، خوش بین:، 
ایثار، ارتباطات، مذاكره، 

تعامل، ادب، احترام، 
عشق ورزی، نقدپذیری

٩

عقالنیت بالفعل
اخالق مداری
خویشتن داری

زیاعتدال
ور

دل 
تعا

یاد
ا ز

م ت
ک

حیا، عفت کالم

ــر  ــاز تعــداد ٣٨ مفهــوم مشــتمل ب همان گونــه کــه مالحظــه م: شــود در مرحلــه کدگــذاری ب
پیام هــای حامــل خشــونت فیزی]ــ:، پیام هــای حامــل خشــونت کالمــ:، پیام های حامل خشــونت 
روحــ:، خشــونت ابــزاری نهادینه شــده در جامعــه، خشــونت جاهالنــه نهادینه شــده در جامعــه، 
جســارت منفــ: نهادینه شــده در جامعــه، برانگیختگــ: هیجانــ: خشــونت آمیز در جامعــه، چیرگ: 
خشــونت در جامعــه، تــداوم خشــونت در جامعــه، بی اهمیــت شــمردن اثــرات منفــ: خشــونت، 
اعمــال خشــونت بــا هــدف ســرگرم:، الIوی جامع عقالن: مدیریت خشــونت نگــرش اقتضایی، 
پرهیــز از مطلق گرایــی، پذیــرش اشــتباهات، عقالنیــت مبتن: بــر تعامالت اجتماعــ:، مؤلفه های 
شــخصیت: تاثیرگــذار بــر خشــونت، مؤلفه هــای اجتماعــ: تاثیرگــذار بــر خشــونت، مؤلفه هــای 
ــر خشــونت، توزیــع ثــروت، توزیــع اطالعــات، توزیــع قــدرت، تاکتیــ?  محیطــ: تاثیرگــذار ب
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دو
 | مبتنــ� بــر تغییــر، آمــوزش اعمــال خشــونت به جــا، آمــوزش حق طلبــی، آمــوزش ابزارشناســ� در 

مدیریــت خشــونت، آمــوزش هدف شناســ� در مدیریــت خشــونت، تاکتیــ8 مبتنــ� بــر توســعه، 
آمــوزش تغییــر نگــرش، آمــوزش پذیــرش تفاوت هــای فــردی، آمــوزش ســواد رســانه ای، آمــوزش 
شــاد زیســتن، آمــوزش تعلقــات اجتماعــ�، آمــوزش مســئولیت پذیری، آموزش تخلیــه هیجانات، 
عقالنیــت بالفعــل، اخالق مــداری، خویشــتن داری و اعتــدال؛ و تعــداد ٩ مقوله مشــتمل بر رســانه 
ــل  ــادی، عوام ــت انتق ــور، ســاده انگاری خشــونت، شــMوفایی عقالنی خشــونت زا، خشــونت ک
ــدار،  ــوزش پرخاشــNری حق م ــه، آم ــراد جامع ــراروی اف ــای ف فراخــوان خشــونت، محدودیت ه

مهارت آمــوزی غلبــه بــر خشــونت و تعــادل ورزی شناســایی شــدند.
٢‑۵.کدگذاری محوری

در مرحلــه کدگــذاری محــوری تــالش شــد تــا طبقه بنــدی و ارتبــاط مقــوالت در شــMل جدیدی 
نشــان داده شــود. بــه عبارتــ� در ایــن مرحلــه داده هایــی کــه در فراینــد کدگــذاری بــاز شMســته 
شــده  بودنــد، دوبــاره گــردآوری شــدند تــا یــ8 تبییــن دقیق تــر و کامل تــر از پدیــده ارائــه شــود. 
بــرای ایــن منظــور مقــوالت و روابــط میــان آنهــا بــا اســتفاده از «الNــوی کدگــذاری محــوری» 
ــه ای۴،  ــا٣، شــرایط زمین ــ�٢، راهبرده ــده مرکــزی١، شــرایط علّ ــب برچســب های پدی و در قال

شــرایط مداخله گــر۵ و پیامدهــا۶ طبقه بنــدی شــدند.

نمودار ١. عناصر اصل3 پارادایم در كدگذاری محوری

پدیــده محــوری؛ مرکــز فراینــد در حــال بررســ� اســت کــه ســایر مقوله هــا بــه آن ربــط داده 
ــ�؛ مقوله هایــی هســتند كــه نســبت بــه پدیــده محــوری مقــدم بــوده و بــر  م� شــوند. شــرایط علّ
آن تأثیــر م� گذارنــد. زمینــه؛ شــرایط خاصــ� اســت كــه بــر راهبردهــا اثــر م� گــذارد. شــرایط 
مداخله گــر؛ شــرایط� عمومــ� اســت کــه بــر راهبردهــا تأثیــر م� گــذارد و آنهــا را تســهیل یــا 

1.  Core Category

2.  Casual Conditions

3.  Strategies

4.  Context Conditions

5.  Intervening Conditions

6.  Consequences
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ــرای اداره |  ــی اســت كــه ب ــا برهــم كنش های ــا ی ــد م* ســازد. راهبردهــا؛ كنش ه محــدود و مقی

پدیــده محــوری اعمــال م* شــود و پیامــد حاصــل ایــن کنش هــا و برهــم کنش هــا اســت 
ــ*  ــوالت فرع ــق مق ــده از تلفی ــل ش ــ* حاص ــه اصل ــش مقول ــرد، ١٣٨۶: ٨۵). ش (دانایی ف

نه گانــه مرحلــه کدگــذاری بــاز بــه شــرح جــدول زیــر هســتند.
جدول ۴. مقوالت اصل4 و فرع4 پژوهش

مقوله فرع4مقوله اصل4ردیف

رسانه خشونت زاپدیده محوری١

* بروز خشونت٢ شرایط علّ
خشونت کور

ساده انگاری خشونت

راهبرد مدیریت خشونت٣

شUوفایی عقالنیت انتقادی

آموزش پرخاشVری حق مدار

مهارت آموزی غلبه بر خشونت

عوامل فراخوان خشونتشرایط میانج* بروز خشونت۴

محدودیت های فراروی افراد در جامعه شرایط زمینه ای بروز خشونت۵

تعادل ورزیپیامد۶

٣‑۵. کدگذاری انتخابی

اگرچــه در «کدگــذاری محــوری» مقوله هــا بــه طــور نظام منــد بهبــود یافتنــد و بــا زیــر مقوله هــا 
پیونــد داده شــدند؛ بــا ایــن حــال ایــن مقوله هــا م* بایســت کــه بــرای تشــUیل یــ^ آرایــش نظــری 
بزرگ تــر یUپارچــه م* شــدند. بنابرایــن در مرحلــه «کدگــذاری انتخابــی» فراینــد یUپارچه ســازی 
و بهبــود مقوله هــا صــورت گرفــت. بــا توجــه بــه اســتفاده از روش تئــوری مفهوم ســازی بنیــادی 
چندگانــه در ایــن پژوهــش در مرحلــه کدگــذاری انتخابــی عالوه بــر کدهای حاصــل از مصاحبه ها 
از مفاهیــم منــدرج در تئوری هــای پیشــین نیــز اســتفاده شــده اســت. نتایــج حاصــل از ایــن مرحله 
کــه شــامل کارکردهــا و کژکارکردهــا رســانه تلویزیون در مدیریت خشــونت هســتند عبارت انــد از:

٣‑۵‑١.کارکرد شNوفایی عقالنیت انتقادی

 بــر طبــق آرای بــاران و دیویــس تحــت عنــوان نظریــه نظارت بر محیط، رســانه ایــن تــوان را دارد 
̂ و  کــه دیــد افــراد جامعــه را وســعت بخشــد (رابیــو، ٢٠١٠: ١۶٩). ایــن موضــوع بــا آرای دومینیــ
برگــر کــه تحــت عنــوان نظریــه تفســیر کــردن قائــل بــه ایجــاد وســعت دیــد خبرگــ* در افراد هســتند 
نیــز همخوانــ* دارد (رابیــو،٢٠١٠: ١٧٢). رســانه از طریــق فراهــم ســاختن چنیــن وســعت دیــدی 
منجــر بــه ایجــاد مؤلفه هایــی چــون تدبیــر، درایــت و ترویــج مشــورت و گفتمــان در افــراد خواهــد 
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دو
 | شــد کــه از آن تحــت عنــوان کارکــرد «شــ-وفایی عقالنیــت انتقــادی» م! تــوان نــام بــرد.

٣‑۵‑٢.کارکرد آموزش پرخاش)ری حق مدار
الســول در مقالــه ای تحــت عنــوان ســاخت و کارکــرد ارتباطــات در جامعــه، چنــد کارکــرد 
ــوزش اســت  ــا کارکــرد آم ــن آنه ــرای رســانه مشــخص ســاخته کــه ی-ــ! از مهم تری ــم را ب مه
ــ!  ــژه رســانه های جمع ــه وی (الســول، ٢٠٠٧: ٢٢٨). به عــالوه ی-ــ! از نقش هــای رســانه ب
ــت را  ــن ظرفی ــون ای ــراث فرهنگــ! اســت (كــورام، ٢٠٠٧: ٢٢٨). رســانه تلویزی ــال می انتق
دارد کــه ارزش هــای مبتنــ! بــر حق مــداری، واقع بینــ! و جامع بینــ! را به عنــوان مهم تریــن 
ــوان  ــت عن ــوان تح ــوع م! ت ــن موض ــه از ای ــد ک ــوزش ده ــونت آم ــز از خش ــای پرهی معیاره

ــرد. ــام ب ــدار» ن کارکــرد «آمــوزش پرخاشــZری حق م
٣‑۵‑٣.کارکرد مهارت آموزی غلبه بر خشونت

ــ!،  ــرورزی، همدل ــر مه ــ! ب ــای مبتن ــه مهارت ه ــت را دارد ک ــن ظرفی ــون ای ــانه تلویزی رس
خوش بینــ!، ادب و احتــرام را بــه عنــوان مهم تریــن معیارهــای پرهیــز از خشــونت ترویــج دهــد 
ــرد. ــام ب ــر خشــونت» ن ــه ب ــوان کارکــرد «مهارت آمــوزی غلب کــه از ایــن موضــوع م! تــوان باعن

٣‑۵‑۴.کژکارکرد نهادینه سازی خشونت در نگرش و رفتار افراد جامعه
ــدرت  ــه برجسته ســازی، رســانه ها ق ــوان نظری ــز و شــاو تحــت عن ــر اســاس آرای مــ_ کامب ب
بســیاری در تعریــف و شــ-ل ده! بــه وقایــع عمومــ! دارنــد (مــ_ کامبــز و غانــم، ٢٠٠١: ۶٧). 
بــر ایــن اســاس م! تــوان گفــت کــه درک عمــوم مــردم از خشــونت بــر ایــن پایــه اســتوار اســت کــه 
تلویزیــون تــا چــه حــد پیام هــای خشــونت آمیز فیزی-ــ!، کالمــ! و روحــ! را ارســال م! کنــد. پخــش 
انبوهــ! از برنامه هــای خشــونت آمیز فیزی-ــ!، کالمــ! و روحــ! از طریق رســانه تلویزیون، خشــونت 
ــن رســانه  ــب ای ــای مــدرن کــرده اســت. بدین ترتی ــزام دنی ــ_ ال ــه ی ــل ب ــکار عمومــ! تبدی را در اف
م! توانــد نقــش مهمــ! را در «نهادینه ســازی خشــونت در نگــرش و رفتــار افــراد جامعــه» ایفــا کنــد.

٣‑۵‑۵.کژکارکرد ترویج چارچوب های متعصبانه شخص4 و قوم4
ــ!  ــای اصل ــاب جنبه ه ــد انتخ ــه رون ــازی ب ــه چارچوب س ــان، نظری ــاس آرای انتم ــر اس ب
هــر کار بــه وســیله رســانه ها و تاثیــرات آن بــر درک پیــام توســط مصرف کننــدگان رســانه ها 
ــا  ــ_ حقیقــت را انتخــاب کــرده و آنه ــ! ی ــل اصل ــد چارچوب ســازی عوام اشــاره دارد. رون
را بــا اشــ-ال ارتباطــات مرتبــط م! کنــد (انتمــان، ١٩٩٣: ۵۵). تلویزیــون بــا یــه كار گرفتــن 
ــش  ــ! در برنامه های ــژادی و قوم ــخص!، ن ــات ش ــر تعصب ــ! ب ــه ای مبتن ــای كلیش چارچوب ه
ــوان  ــوان تحــت عن ــه از آن م! ت ــه خواهــد شــد ک ــور در جامع ــج خشــونت ک ــه تروی منجــر ب

ــرد. ــام ب ــه شــخص! و قومــ!» ن ــج چارچوب هــای متعصبان كژكاركــرد «تروی
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بــر اســاس آرای گریفیــن، تحــت عنــوان نظریــه کاشــت؛ تلویزیــون منجــر بــه خلــق عقایــد و 
باورهایــی عمــده در افــراد شــده و نــگاه آنهــا بــه واقعیــت را شــ=ل م; دهــد و ایــن موضــوع نتیجــه 
قــرار گرفتــن طوالن; مــدت در معــرض پیام هــای رســانه بــه صــورت تکــراری اســت (وســترمن و 
تامبورینــ;، ٢٠١٠: ٣٣٠). بــه عــالوه بــر اســاس نظریــه وابســتگ; مخاطبان نیز مخاطــب به دلیل 
نیــاز بــه ندانســتن و گریــز از واقعیــت (بــرای مثــال برنامه هــای طنــز) بــه رســانه و برنامه هــای آن 
وابســته اســت (روکیــچ و دیفلــو،١٩٧۶: ۶). بنابرایــن م; تــوان نتیجه گیــری کــرد کــه تماشــاگران 
برنامه هــای تلویزیونــ; کــه محتــوای خشــونت آمیز دارنــد؛ تصاویــر به نمایــش در آمــده از تلویزیون 
را به مثابــه یــb واقعیــت عملــ; درک م; کننــد. بــه عــالوه پخــش برنامه هایــی کــه بــدون توجــه 
بــه اثــرات منفــ; خشــونت ایــن پدیــده را به منظــور یــb ابــزار ســرگرم; بــه نمایــش م; گذارنــد، 

م; توانــد ســبب شــ=ل گیری کژکارکــرد «ترویــج خشــونت به مثابــه ابــزار تفریــح» شــود.
٣‑۵‑٧.کژکارکرد انتقال ضدارزش های مرتبط با خشونت

 بــر اســاس آرای گابریــل تــارد تحــت عنــوان نظریــه تقلید؛ تقلید علــت واقع; و اساســ; وقوع 
جرائــم اســت. تــارد بــا نقــد نظریــه لوبــون در مــورد انبــوه خلــق و ارائــه نظریــه «همــhان»، نظریــه 
جدیــدی را در فرهنگ پذیــری ارائــه کــرد. از ایــن منظــر بــرای شــ=ل گیری همــhان ضرورتــ; بــرای 
حضــور و تمــاس فیزی=ــ; اعضــا نیســت و رفتــار و واکنش هــای افــراد بــر اســاس تاثیــرات دور از 
طریــق رســانه شــ=ل م; گیــرد (کینونــن، ١٩٩۶: ٣). بنابرایــن نهــاد رســانه در حــوزه شــ=ل ده; 
بــه افــکار همــhان از طریــق تقلیدپذیــری مخاطبــان و انتقــال ارزش هــا نقــش بســیار مهمــ; دارد. 
پخــش پیام هایــی کــه نمایش گــر منفعت طلبــی افــراد، کمال گرایــی افراطــ;، قدرت طلبــی، 
مســئولیت گریزی، تعارضــات میان فــردی، ارتباطــات نامؤثــر و ... اســت؛ منجــر بــه الhوگیــری 
و تقلیــد افــراد و در نتیجــه درونــ; شــدن ایــن رفتارهــای منفــ; در مخاطبــان خواهــد شــد کــه از 
ایــن امــر م; تــوان تحــت عنــوان کژکارکــرد «انتقــال ضدارزش هــای مرتبــط بــا خشــونت» نــام بــرد.
٣‑۵‑٨.کژکارکرد ایجاد ادراک فقدان عدالت در جامعه و ترویج خشونت به مثابه ابزاری جهت 

غلبه بر این ادارک

تحــت شــرایط; کــه بــه دلیــل تفــاوت طبقــه اجتماعــ; افــراد در جامعه با شــرایط; مشــتمل بر 
تفاوت هــای اقتصــادی، قدرت طلبــی افــراد و نابرابــری اطالعاتــ; روبــرو هســتیم، صاحب نظران; 
ماننــد تی=نــور، دونوهــو و اولیــن بــه عنــوان واضــع نظریــه شــ=اف آگاهــ; اعتقــاد دارنــد کــه بــه 
مــوازات افزایــش انتشــار اطالعــات در جامعــه توســط رســانه جمعــ; تلویزیــون، آن بخش هایــی 
از جامعــه کــه دارای پایــhاه اقتصــادی اجتماعــ; باالتــر هســتند، در مقایســه بــا بخش هــای دارای 
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 | پایــ3اه اقتصــادی اجتماعــ/ پایین تــر، تمایل و تــوان بیشــتری در دریافت اطالعــات در کوتاه ترین 

زمــان دارنــد. لــذا شــ:اف آگاهــ/ بیــن ایــن دو بخــش، بــه جــای کاهــش، افزایــش یافتــه و ایــن 
اطالعــات بــه عنــوان یــG داده اصلــ/ بــه نوبــه خــود وضعیت اقتصــادی و اجتماعــ/ را نیــز در این 
افــراد تغییــر م/ دهــد و بالتبــع توزیــع ناعادالنــه ثــروت، قــدرت و اطالعــات در جامعــه افزایــش 
خواهــد داشــت (تــرن، ٢٠١٣: ٨٣٢). بــه عــالوه بــر طبــق نظریــه هویــت اجتماعــ/ افــراد خــود 
و ســایرین را در دســته های مختلــف دســته بندی کــرده و از آن طریــق مفهــوم دنیــای اجتماعــ/ 
ــورت  ــه در ص ــت ک ــادی اس ــانه نه ــام، ٢٠٠٩: ٣٠٠). رس ــارتور و کانینگه ــد (س را درک م/ کنن
تصویرســازی از شــ:اف طبقاتــ/ بیــن افــراد جامعــه م/ تواند منجــر به ایجــاد ایــن ادراک در عموم 
افــراد شــود کــه عدالــت توزیعــ/ در جامعــه رعایــت نشــده اســت و جامعــه دارای دو طبقــه دارای 
پایــ3اه اقتصــادی اجتماعــ/ بــاال و پاییــن اســت. چنیــن ادراکــ/ ولــو منطبــق بــر واقعیــت نباشــد 
منجــر بــه ایجــاد و افزایــش خشــونت در قبــال افــراد بــه اصطــالح متعلــق بــه طبقــه باالتــر خواهــد 
شــد. از ایــن موضــوع م/ تــوان تحــت عنــوان کژکارکــرد «ایجــاد ادراک فقــدان عدالــت در جامعــه 

و ترویــج خشــونت به مثابــه ابــزاری جهــت غلبــه بــر ایــن ادارک» نــام بــرد.
ــب شــ:ل  ــوان در قال ــون و خشــونت را م/ ت چارچــوب کارکــردی ‑ کژکارکــردی تلویزی

ماره دو نمایــش داد.شــماره دو نمایــش داد.

نمودار ٢. چارچوب کارکردی ‑ کژکارکردی تلویزیون و خشونت
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هــدف اصلــ3 ایــن پژوهــش تعییــن كاركردهــا و كژكارکردهــای رســانه تلویزیــون به عنــوان یــ� 
نهــاد اجتماعــ3 مهــم در مدیریــت خشــونت آحــاد جامعــه اســت. بــرای ایــن منظــور تعــداد ده 
ــ3،  ــ3، جامعه شناس ــانه، روان شناس ــت رس ــته های مدیری ــ3 رش ــت علم ــای هیئ ــر از اعض نف
نمونه گیــری  بــه صــورت  رســانه  مدیریــت  حــوزه  در  ســابقه  بــا  مدیــران  و  ارتباطــات 
هدف منــد و بــا اســتفاده از روش تكنیــك گلولــه برفــ3 انتخــاب شــدند و داده هــای حاصــل از 
مصاحبه هــای عمیــق نیمه ســاختاریافته بــا افــراد ذكــر شــده بــه روش گرانــدد تئــوری چندگانــه 
مــورد بررســ3 قــرار گرفــت. روش گرانــدد تئــوری چندگانــه بــر ایــن اســاس اســتوار اســت کــه 
در مراحــل مشــخص3 از فراینــد توســعه نظریــه، اســتفاده از نظریه هــای موجــود ممTــن اســت 
الهام بخــش بــوده و منجــر بــه رفــع شــدن پریشــان3 داده هــا شــود و امTانــ3 بــرای مقایســه و 
ــرای  ــز ب ــن پژوهــش نی ــا را فراهــم ســازد. در ای ــا دیXــر نظریه ه ــی ب ــه یافته هــای تجرب مقابل
ارائــه کارکردهــا و کژکارکردهــای رســانه از ایــن رهیافــت اســتفاده شــده و یافته هــای حاصــل از 
کدگــذاری مصاحبه هــا از طریــق بTارگیــری ســایر نظریه هــای موجــود در حــوزه رســانه غنــ3 

شــده اســت.
پیوســته و  به هــم  از عناصــر  به عنــوان سیســتم3  بــه جامعــه  رویTــرد كاركردگرایــی 
ســازمان یافته از فعالیت هــای مرتبــط به هــم و مــداوم م3 نگــرد. از منظــر ایــن رویTــرد، جامعــه 
بــه ســمت حالــت تعــادل پویــا تمایــل دارد و اگــر ناهماهنگــ3 در آن رخ دهــد، نیروهایــی برای 
اســتقرار دوبــاره ثبــات اقــدام م3 كننــد. رســانه های جمعــ3 یTــ3 از عناصــر ضــروری ســاختار 
جامعــه محســوب م3 شــوند كــه بــه حفــظ ایــن ثبــات در جامعــه كمــك م3 كننــد. البتــه ایــن 
وســایل ارتبــاط جمعــ3 ممTــن اســت منجــر بــه خلــق ناهماهنگــ3 نیــز شــوند. از جملــه ایــن 

ناهماهنگ3 هــا ایجــاد خشــونت و دامــن زدن بــه پرخاشــXری در جامعــه اســت.
ــر خشــونت های فیزیTــ3 (زد و  ـ پخــش انبوهــ3 از برنامه هــای خشــونت آمیز مشــتمل ب
خــورد، محTــم بســتن در، شTســتن وســایل توســط بازیXــران در فیلم هــا و ســریال ها؛ پخــش 
ــش زا در  ــایل آت ــتفاده از وس ــاچیان و اس ــTاران و تماش ــورد ورزش ــش زد و خ ــده و بازپخ زن
ــار  ــه اخب ــه در برنام ــه در جامع ــش زد و خوردهــای صــورت گرفت محیط هــای ورزشــ3؛ نمای
ــده و  ــش زن ــریال ها، پخ ــا و س ــران در فیلم ه Xــ3 بازی ــاد و فحاش ــ3 (داد و فری و ...)، کالم
ــا و فحاشــ3 های تماشــاچیان در محیط هــای ورزشــ3، پخــش مجــادالت  بازپخــش فریاده
...) و روحــ3  بــار تهدیــد و  پیام هــای حــاوی  اقتصاددانــان، پخــش  سیاســت مداران و 
(پیام هــای حــاوی بــار معنایــی منف3 گرایــی، موضع گیــری، مخالفــت بــا دیXــران، نارضایتــ3، 
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 | حســادت، نفــرت، ســوء ظن، خصومــت، بی اعتمــادی و ...) از طریــق رســانه تلویزیــون؛ 

خشــونت را در افــکار عمومــ@ تبدیــل بــه یــ= الــزام دنیــای مــدرن کــرده اســت. بــه این ترتیــب 
ایــن رســانه کژکارکــرد مهمــ@ در «نهادینه ســازی خشــونت در نگــرش و رفتــار افــراد جامعــه» 

ــد. ــا م@ کن ایف
ـ در ایــن میــان؛ وجــود قــوه غضبیــه فطــری در انســان ها و تبدیــل آن بــه خشــونت متعصبانــه 
یــا کــور، بــه همــراه ســاده انگاری خشــونت کــه بــه نوعــ@ عــادت در جوامــع تبدیــل شــده اســت 
ــ@ و مقــدم بــروز پرخاشــSری در جامعــه اســت. تلویزیــون بــا بــه كار گرفتــن  نیــز از شــرایط علّ
چارچوب هــای كلیشــه ای مبتنــ@ بــر تعصبــات شــخص@، نــژادی و قومــ@ در برنامه هایــش منجــر 
بــه ترویــج خشــونت کــور در جامعــه خواهــد شــد کــه از آن م@ تــوان باعنــوان كژكاركــرد «ترویــج 
چارچوب هــای متعصبانــه شــخص@ و قومــ@» نــام بــرد. به عــالوه تماشــاگران برنامه هــای 
تلویزیونــ@ کــه محتــوای خشــونت آمیز دارنــد تصاویــر بــه نمایــش درآمــده از تلویزیــون را به مثابــه 
ــ@  ــرات منف ــه اث ــدون توجــه ب ــه ب ــی ک ــد. پخــش برنامه های ــ@ درک م@ کنن ــت عمل ــ= واقعی ی
خشــونت ایــن پدیــده را به منزلــه یــ= ابــزار ســرگرم@ بــه نمایــش م@ گذارنــد؛ م@ توانــد ســبب 

شــcل گیری کژکارکــرد «ترویــج خشــونت به مثابــه ابــزار تفریــح» شــود.
ـ نهــاد رســانه جهــت مدیریــت خشــونت در جامعــه راهبردهــای متفاوتــ@ را پیــش رو دارد 
کــه از آن جملــه م@ تــوان بــه شــcوفایی عقالنیــت انتقــادی (ترویــج مؤلفه هایــی ماننــد تدبیــر، 
درایــت، مشــورت و گفتمــان در افــراد)، آمــوزش پرخاشــSری حق مــدار (آمــوزش ارزش هــای 
مبتنــ@ بــر حق مــداری، واقع بینــ@ و جامع بینــ@) و مهارت آمــوزی غلبــه بــر خشــونت (آمــوزش 

مهارت هــای مبتنــ@ بــر مهــرورزی، همدلــ@، خوش بینــ@، ادب و احتــرام) اشــاره کــرد.
ـ بــا توجــه بــه اینکــه راهبردهای شناســایی شــده در خالء اجرایی نم@ شــوند؛ ضروری اســت 
تــا بــه شــرایط عمومــ@ کــه در اجــرای ایــن راهبردهــا تاثیرگذارانــد نیــز توجــه شــود. مؤلفه هــای 
شــخصیت@ (ویژگ@ هــای شــخصیت@ ماننــد کمال گرایــی، قدرت طلبــی، لذت طلبــی و ...)، 
اجتماعــ@ (ارتباطــات نامؤثــر، تعارضــات میان فــردی و ...) و محیطــ@ (ازدحــام و آلودگ@ هــای 
زیســت محیطــ@) متعــددی وجــود دارنــد کــه به مثابــه شــرایط عمومــ@ و تحــت عنــوان شــرایط 
ــه  ــانه ای ک ــای رس ــش پیام ه ــازند. پخ ــدود س ــد و مح ــل مقی ــا را در عم ــر راهبرده مداخله گ
مســئولیت گریزی،  قدرت طلبــی،  افراطــ@،  افــراد، کمال گرایــی  منفعت طلبــی  نمایش گــر 
تعارضــات میان فــردی، ارتباطــات نامؤثــر و ... اســت؛ منجــر بــه الSوگیــری و تقلیــد افــراد و در 
نتیجــه درونــ@ شــدن ایــن رفتارهــای منفــ@ در مخاطبــان خواهــد شــد کــه از ایــن امــر م@ تــوان 

تحــت عنــوان کژکارکــرد «انتقــال ضدارزش هــای مرتبــط بــا خشــونت» نــام بــرد.
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ــه بــروز خشــونت در |  ــه ای نیــز وجــود دارد کــه عالوه بــر اینکــه زمین ـ شــرایط خــاص زمین

ــه  ــوان ب ــه م2 ت ــز تأثیرگــذار باشــند کــه از آن جمل ــا نی ــر راهبرده ــد ب ــه هســتند م2 توانن جامع
چFونگــ2 توزیــع ثــروت، قــدرت و اطالعــات در جامعــه اشــاره کــرد. رســانه نهــادی اســت کــه 
در صــورت تصویرســازی از شــLاف طبقاتــ2 بیــن افــراد جامعــه م2 توانــد منجــر بــه ایجــاد ایــن 
ادراک در عمــوم افــراد شــود کــه عدالــت توزیعــ2 در جامعــه رعایــت نشــده اســت و جامعــه 
دارای دو طبقــه دارای پایــFاه اقتصــادی اجتماعــ2 بــاال و پاییــن اســت. چنیــن ادراکــ2 ولــو 
منطبــق بــر واقعیــت نباشــد منجــر بــه ایجــاد و افزایــش خشــونت در قبــال افــراد بــه اصطــالح 
ــوان کژکارکــرد «ایجــاد  ــوان باعن ــر خواهــد شــد. از ایــن موضــوع م2 ت ــه طبقــه باالت ــق ب متعل
ــر ایــن  ــه ب ــزاری جهــت غلب ــه اب ادراک فقــدان عدالــت در جامعــه و ترویــج خشــونت به مثاب

ادارک» نــام بــرد.
ــت  ــارت اس ــا عب ــرای راهبرده ــا و اج ــم کنش ه ــا و بره ــل کنش ه ــی حاص ــد نهای ـ پیام
ــت،  ــن عقالنی ــت یافت ــای فعلی ــه معن ــروز خشــونت و پرخاشــFری کــه ب از تعــادل ورزی در ب

اخالق مــداری، اعتــدال و خویشــتن داری اســت. 
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