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  هاي اجتماعي و پيامدهاي آنها در شهر تهران عوامل اجتماعي موثر براحساس نابرابري

   ***فريدون كامراندكتر ، **خليل ميرزايي دكتر*1فردين طهماسبي

  چكيده:
برنـد. احسـاس ذهنـي     مردم جامعه بيشتر از آنكه از نابرابري واقعي رنج ببرند، از احساس ذهني يا نابرابري ادراك شده رنـج مـي  

  شود.   نابرابري با نابرابري واقعي تفاوت دارد و باعث نا رضايتي شديد در بين افراد جامعه مي
و يم پـرداز  مـي  ي اجتماعي و پيامدهاي آنها در شهر تهـران ها ابرياين پژوهش به بررسي عوامل اجتماعي موثر بر احساس نابردر 

ي هـا  ريهنظ؟ كدامندي اجتماعي در شهر تهران ها ثر بر احساس نابرابريؤ: عوامل اجتماعي ميمبه اين پرسش پاسخ ده اريمد سعي
  .استطي التقا يها هها و نظري محافظه كاران، راديكال يها همورد استفاده در اين پژوهش شامل: نظري

ي زنـدگي)، قوميـت، محـدوده    هـا  ي اجتماعي(شـانس هـا  فرصـت « ي مسـتقل هـا  براي پاسخ به اين پرسش، هفت فرضيه با متغير
از نـوع پيمايشـي، و    تدوين شد. اين پژوهش با روش توصيفياي  ي رسانهها جغرافيايي، مذهب، پايگاه اجتماعي، تحصيالت، برنامه

اعـم از زن و   ،كرده اند مي كه در شهر تهران زندگياست كليه افرادي  شاملجامعه آماري  .ا شدراج آزمايشي)(بدون دستكاري 
متناسب با اي  نفر بود كه با روش نمونه گيري تصادفي خوشه 400كليه سطوح تحصيلي. حجم نمونه طبق فرمول كوكران  درمرد 

گويـه بـراي احسـاس     18ي مسـتقل و  هـا  يه براي متغيـر گو 22متشكل از اي  هپژوهشگر ساخت ةبا پرسشنام ها داده حجم گرفته شد.
/. و با رعايت اعتبار محتوا طبق فرمـول سـن   99 پرسشنامهپايايي بازآزمايي  جمع آوري شد.ي اجتماعي (متغير وابسته) ها نابرابري

اريانس يك سـويه، و آزمـون   ي آماري تحليل وها از روش ها /. . براي تجزيه و تحليل داده68اچ الوشه نسبت اعتبار محتوا برابر با 
داري بـين احسـاس   اي تحقيق، تفاوت معنها براساس تحليل داده عمده ترين نتايج آن به اين قرار است: وتي مستقل، استفاده شد 

ـ اي  ي رسـانه ها ي زندگي)، محدوده جغرافيايي، و برنامهها ي اجتماعي (شانسها نابرابري اجتماعي و متغيرهاي  فرصت ن ا(مخاطب
ي اجتمـاعي،  هـا  ، مذاهب، پايگـاه ها بين احساس نابرابري اجتماعي و متغيرهاي قوميت اماداخلي يا خارجي) وجود دارد.  رسانه،
  وجود ندارد.تفاوت معناداري ي مختلف رسانه اي) و افراد با سطوح تحصيالتي مختلف ها اي (برنامه ي رسانهها برنامه

 

 ها كليد واژه
ي هـا  ي اجتماعي، محدوده جغرافيايي، قوميت، مذهب، پايگاه اجتماعي، تحصـيالت، برنامـه  ها احساس نابرابري اجتماعي، فرصت 

  اي. رسانه

                                                           
 ارشد پژوهش، دانشگاه آزاد اسالمي واحد رودهن، دانشكده علوم اجتماعي، رودهن، ايران كارشناس  
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  مقدمه
وجـود در  ي اند بر اين باورند كه تفاوتهـا  تهكساني كه به بررسي پديدة نابرابريهاي اجتماعي پرداخ
ـ  ميان اقشار گوناگون جامعه بر شيوه زندگاني آنان تأثير مي ه شـاخص حقـوق و پايگـاه    ويـژ ه گذارد، ب

هـا از امتيازهـاي    در ميـان افـراد، بعضـي    موجود اجتماعي آنان در جامعه. براساس تفاوتهاي اجتماعي
ند كه بازتابي از پايگاه اجتماعي آنان در جامعـه اسـت، در حـالي كـه ديگـران از      شو اي برخوردار ويژه

  چنين امتيازهايي محرومند.
هاي فراواني از قبيـل قـدرت،    است و حوزه 1عدييك مفهوم چند باز نظر جامعه شناسان، نابرابري 

دهـد   اين ، مرور تعاريف مختلف از نابرابري نشـان مـي   گيرد. با وجود غيره را در برمي منزلت، درآمد و
شـود و حتـي در بعضـي از مـوارد      ان مشاهده نمـي متفكردر مورد آن در بين اي  كه توافق همه جانبه

  گر نيز وجود دارد. نظريات متضاد با يكدي
هاي ميان افراد اشاره دارد كه بر نحـوه زنـدگي آنهـا،     تفاوتآن دسته از تر به  نابرابري به طور كلي

  ). 10: 1373د (گرب، گذان مي تأثير
اي انواعي دارد. بـراي نمونـه، اگـر بنيـان و ريشـة نابرابريهـاي        نابرابريهاي اجتماعي در هر جامعه

نابرابري شكلي اقتصادي به خود  ةروت ملي در ميان افراد جامعه بدانيم، پديداجتماعي را شيوه توزيع ث
نـابرابري   ةگيرد. از سوي ديگر، اگر بنيان نابرابري را در رابطه ميان انسانها جسـتجو كنـيم، پديـد    مي

جامعـه  گروهي از افـراد  اين است كه چگونه مسئله گيرد؛ زيرا در اين شكل  شكلي سياسي به خود مي
  د.نهاي ديگر را تحت كنترل خود قرار ده هگروانند تو مي

اي اسـت   هـاي اجتمـاعي   اي دارد تشخيص سازه آنچه در بررسي نابرابريهاي اجتماعي اهميت ويژه
هاي مختلفي موجب بروز  د. در جوامع مختلف، سنجهشو كه سبب نابرابريهاي بين افراد يك جامعه مي

  گردند. تفاوتهاي ميان افراد مي
ان سنجه اصلي نابرابريهاي اجتماعي را چيزي جز پيدايش تفاوتهاي فردي ميـان  متفكربسياري از 

ان بـراين باورنـد كـه پيـدايش و پـراكنش      ز سـوي ديگـر، بعضـي از متفكـر    داننـد. ا  افراد جامعه نمي
  .شوند نابرابريهاي اجتماعي بر اساس تفاوتهاي رفتاري است كه افراد در جامعه با آن مواجه مي

ها و تبيين روابـط بـين    آزمون نظريه بهمهم علمي و انساني،  يم كه با توجه بهمقاله حاضر بر آندر 
را  احسـاس نابرابريهـاي اجتمـاعي و عوامـل آن    چگـونگي  همچنـين   بپـردازيم  هاي مورد نظر پديده

  .منيكدر نهايت پيامدهاي احساس نابرابري را در مقطع زماني (كنوني) بررسي  بشناسيم و
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  لهأن مسبيا
   ي اجتماعي چقدر است؟ها ثير عوامل اجتماعي بر احساس نابرابريأت

ترين حقايق زندگي اجتماعي است و حتي بر سـطحي نگرتـرين نـاظران،     نابرابري يكي از مانوس
اي نيست كه به سادگي حل و تبيـين شـود    امري بديهي است. در عين حال نابرابري اجتماعي مسئله

  ).9: 1373  (گرب،
هايي همچون شكاف بين پولـدارها و فقـرا يـا تفـاوت ميـان افـراد        ين كه نابرابري به موضوعدر ا

  ).10: 1373، اتفاق نظر وجود دارد (گرب، معطوف استبرخوردار و محروم 
هـاي افـراد امـري اجتنـاب ناپـذير اسـت (برگرفتـه         نابرابري با توجه به تفاوت استعدادها و تالش

  ).5: 1384دي زنوز، ها از:
با چنـان  سطح، اين پديده ترين  فهوم نابرابري، هم بسيار ساده است و هم بسيار پيچيده؛ در سادهم
اي مردم را تحت تأثير قرار داده كه تاكنون هيچ مفهوم ديگري چنين تأثيري نداشته است. امـا   جاذبه

ه در بـاب  به نحوي كـه عبـاراتي را كـ    ،اي پيچيده است اين مفهوم در سطحي ديگر، به طور فزاينده
فالسـفه، محققـان    فـراوان كند و بنابراين موضوع تحقيقـات   شوند بسيار غامض مي نابرابري بيان مي

ها بوده اسـت. ايـن مفهـوم در ذهـن افـراد       ها و اقتصاددان آمار، نظريه پردازان سياسي، جامعه شناس
؛ 1997، 1آمارتيا كومـار كند ( ها، مفاهيم متفاوتي را ايجاد مي مختلف، بسته به پيش داوري و دانش آن

  ). 85تا84: 1386اكري هنجني، ذ
انـد. نـابرابري    جامعه شناسان از آغاز پيدايش جامعه شناسي به مسئله نـابرابري توجـه نشـان داده   

كننـد و   هايي دربـارة نـابرابري مطـرح مـي     موضوع اصلي تمام آثار ماركس است. بيشتر مردم پرسش
شمارند. هـر بـار    عدالتي مي هستند، تقريباً هميشه آنرا منبع بيافرادي كه در جستجوي دنياي عادالنه 

گردد. مثال ويژگيهاي فـردي نـه    پردازيم، نابرابري به صورتي پديدار مي كه ما با يكديگر به كنش مي
شـود. آنچـه جامعـه     اساس نابرابري ميان مـا نيـز مـي    اًلبابلكه غ ،كند تنها ما را از يكديگر متمايز مي

اند درك و اثبات انواع گوناگون نابرابري است. رويكـرد جامعـه شـناختي نـابرابري      دادهشناسان انجام 
ساختار اجتمـاعي الگـويي اجتمـاعي اسـت، كـه شـامل        اجتماعي در جامعه است.شامل ايجاد ساختار 

كند و نه برتري طبيعي يا نيرويي  مراتب نابرابر است. اين نه طبيعت انسان است كه نابرابري ايجاد مي
بلكه كـنش متقابـل اجتمـاعي و ايجـاد الگوهـايي اجتمـاعي اسـت، كـه نـابرابري را           ،افوق طبيعيم

پردازند. ايـن كـنش    به كنش متقابل مي ،كنند آفريند. هنگامي كه مردم با يكديگر رابطه برقرار مي مي
تمـاعي  شود. يكي از اين الگوها ساختار اجتماعي است، سـاختار اج  باعث ايجاد الگوهايي اجتماعي مي

مـاركس بـر اهميـت سـاختار اجتمـاعي       ،تقريباً هميشه يك نظام نابرابر است. از ميان جامعه شناسان
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وجـود   -تضـاد اجتمـاعي   -كند: تقسيم كار در اين زمينه بيان مي كرد. وي سه دليل اساسي كيد ميتأ
 سـبب هـا   گردد. برخي از ايـن فعاليـت   هنگامي كه تقسيم كار در جامعه پديدار مي .مالكيت خصوصي

منـدتر   هـا ارزش  فعاليـت از نـد. بعضـي   ست آوردبه بعضي از افراد امتيازاتي در مقابل ديگران شود  مي
ارگران كارفرما، ك ،ند. از نظر ماركسنك شوند و برخي امكان كنترل بر ديگران را فراهم مي شمرده مي

شود. بـا گذشـت    آنها ثروتمند و قدرتمند مي از طريقاي فزاينده  و به گونه كند كنترل و استثمار مي را
يابد. همين كه اين فراينـد در جامعـه    كند و امتيازاتش افزايش مي زمان موقعيت خود را مستحكم مي

يابـد   گسترش مـي و گيرد  مي توان به آساني آن را متوقف كرد و نابرابري شكل آغاز گرديد ديگر نمي
  ، آنالين).2010هاي جهاني،  (نابرابري

خيلـي از مشـكالت و    ونابرابري اجتماعي يكي از مهمترين مسائل و مشكالت هر جامعـه اسـت   
مسائل ديگر ريشه در آن دارند. فقر، بدبختي و فشـارهاي روانـي از پيامـدهاي جزيـي و فرعـي آن و      

نها تهديـدي بـراي بقـا و دوام    ايهر يك از  ،ندهست فساد، تبهكاري و خشونت از پيامدهاي اصلي آن
  ).3-2: 1384رود (صمدي،  نظم اجتماعي آن به شمار مييك جامعه و 

 نيـ امناطق از در برخي  است.در جامعه ما نابرابري بيشتر از گذشته افزايش يافته، يا در حال رشد 
ـ كودكـان را دار هاي مرگ و مير  و اين مناطق باالترين نرخاست  رتشيبافزايش  د. تحقيقـات نشـان   ن

د سالمت اجتماعي در مناطقي كه نابرابري درآمدي بيشتري دارند، كمتـر اسـت. كارشناسـان    نده مي
دريافتند كه ميزان درآمد اقشار فقير هر منطقه، كه مقياسي از نابرابري درآمدي است، با نرخ مـرگ و  

ـ   راي سـاير خصـايص اجتمـاعي نيـز مـورد      مير مناطق نسبت عكس دارد. به عالوه، اين مقيـاس را ب
 نـد، اند. مناطقي كه نابرابري درآمدي در آنها بيشتر است، داراي نـرخ بيكـاري باالتر   آزمايش قرار داده

هـاي مـالي و غـذايي دريافـت      شان كمـك  درصد بيشتري از جمعيت ،ستابيشتر آنها تعداد زندانيان 
شكاف درآمدي بـين طبقـات ثروتمنـد و     رند.ب كنند و درصد بيشتري از مشكالت پزشكي رنج مي مي

تواند خصايص اجتماعي را پيش بيني كند. جالب است، مناطقي كه  فقير، بهتر از ميانگين درآمدي، مي
كننـد؛ تعـداد    نابرابري درآمدي بيشتري دارند، مقدار كمتري براي تعليم و تربيت هر فـرد هزينـه مـي   

تـري   كمتر است و اين مناطق وضعيت آموزشي ضعيف كتاب در مدارس، براي هر فرد، در اين مناطق
شوند. در مناطقي كه نابرابري درآمـدي   دارند و درصد كمتري از افراد، از دبيرستان فارغ التحصيل مي

شـوند و نـرخ آدم كشـي و     در آنها بيشتر است، نسبت بيشتري از كودكان با كسـري وزن متولـد مـي   
ز افراد، به دليل معلوليت از كار كـردن محرومنـد و نيـز    همچنين نسبت بيشتري ا جنايت بيشتر است.

كـم قـدرت سياسـي     استعمال دخانيات در اين مناطق بيشتر است. نابرابري بزرگ و در حال رشد، كم
هـاي   هاي تأمين اجتماعي كه تا حدي از آسيب برد و در نتيجه، برنامه طبقات پائين دست را از بين مي

هايي كه بيشتر بـه نفـع قشـر     زمان سياست گذارد و به طور هم زوال ميكاهند، رو به  ناشي از فقر مي
بـه   شود و طبقه فقير با ديدن شكاف بزرگ بين خود و طبقه ثروتمند، روز ثروتمند است، جايگزين مي www.SID.ir
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به ديگر بيان آنچه پشت نابرابري خوابيده است، اقليت مالك سرمايه،  شود. روز دلسردتر و نااميدتر مي
ه غير مالك، هم از لحاظ قدرت اقتصادي و هم از لحاظ قدرت سياسي در جامعه، داراي نسبت به گرو

توانند، از اين مزيت براي تصاحب سـهم بيشـتر از    مزيت ذاتي است؛ و مالكين سرمايه تا جايي كه مي
زند، قـدرت رو بـه    درآمد جامعه استفاده خواهند كرد. چيزي كه به نابرابري موجود در جامعه دامن مي

مالك است. اگـر بـه طـور عينـي بـه جامعـه        رشد مالكين سرمايه و زوال روز به روز قدرت گروه غير
بنگريم، خواهيم ديد كه هرچه قدرت گروه غير مالك باالتر باشـد، توزيـع درآمـد، بيشـتر بـه سـمت       

 تـر باشـند،   ميزان نابرابري كمتر است. هرچه گروه غير مالك جامعه ضعيف و شود تساوي متمايل مي
جامعه بيشتر تحت سلطه و فشار اقليت مالك سرمايه قرار خواهد گرفـت و نـابرابري در جامعـه بـاال     

  ، آنالين).2010هاي جهاني،  (نابرابري خواهد رفت
هاي پيش روي  به موضوع اصلي تحقيق و پرسش اجتماعي مسئله نابرابريپس از اين مرور كوتاه 

  كنيم: مي بررسيرا خواهيم پرداخت. در ادامه بحث سواالت زير 
  تواند در احساس نابرابري اجتماعي موثر باشد؟ مي ي اجتماعيها آيا فرصت -1
  تواند در احساس نابرابري اجتماعي موثر باشد؟ مي آيا قوميت -2
  تواند در احساس نابرابري اجتماعي موثر باشد؟ مي آيا محدوده جغرافيايي -3
  اجتماعي موثر باشد؟تواند در احساس نابرابري  مي آيا مذهب -4
  تواند در احساس نابرابري اجتماعي موثر باشد؟ مي آيا پايگاه اجتماعي -5
  تواند در احساس نابرابري اجتماعي موثر باشد؟ مي آيا تحصيالت -6
  تواند در احساس نابرابري اجتماعي موثر باشد؟ مياي  ي رسانهها آيا برنامه -7

  ارچوب نظريچ
طور مساوي بـه منـابع بـا ارزش،    ه ي است كه در چارچوب آن، انسانها بنابرابري اجتماعي، وضعيت

دهد كه افراد و گروهها،  ين نابرابري هنگامي روي ميهاي جامعه دسترسي ندارند. ا قعيتخدمات و مو
 ناشـي از اينكـه نـابرابري اجتمـاعي    تـر   يكديگر را درجه بندي و سپس ارزيابي كنند. اما از همه مهم

از  د، بـه دو دليـل، نـابرابري اجتمـاعي    ؛ در بيشتر مـوار استوت در ساختار اجتماعي هاي متفا موقعيت
ها و رويدادهاست كه  شود. از سويي به دليل توانايي انسان در تفسير پديده تفكيك اجتماعي ناشي مي
انجامـد. بنـابراين، ممكـن اسـت      مي» ترجيحاً«يا » بد«، »خوب«صورت ه سرانجام، به ارزيابي وي ب

سـت بـه فرودسـت    ا اي نابرابرانه از فرد گونهه ب و ها به نقشهاي متفاوت هاي فردي و موقعيت ويژگي
است. از سوي ديگر، ممكن است » وجهه«بندي شوند. در اين زمينه، نابرابري اجتماعي به معني  درجه

سـي  تفكيك اجتماعي از ديدگاه نقشها و موقعيت، برخي از افراد را در وضـعيتي قـرار دهـد كـه دستر    
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، نابرابري اجتماعي، به معني دسترسي درموبيشتري به كاالها و خدمات با ارزش داشته باشند. در اين 
داشتن به امكانات مورد عالقه است. در اينجا، ديگر وجهه مورد نظر نيست و خود دسترسي، فرد را در 

ي كه در موقعيت هماهنگ دهد. براي نمونه، در جوامع با تقسيم كار گسترده، كسان رده باالتر قرار مي
  ندة يا سازمانده هكنند

دست آوردن ه آورند. از چنين اقتداري، براي ب دست ميه بيشتري ب» اقتدار«كار ديگران قرار دارند، 
بـه معنـي   دست آوردن كاالها و خدمات مازاد، خود، ه بيشتر استفاده خواهد شد. همچنين ب يپاداشها

. ابر است كه در جوامع رايـج اسـت  اي نابر اين مسأله، نتيجه مبادلهدريافت پاداش بيشتري خواهد بود. 
توانند درخواست كننـده   هنگامي كه فرد يا افرادي، كنترل كننده چيزهاي مورد نياز ديگران باشند، مي

  كاالها و خدمات بيشتر، در برابر عرضه كاالها و خدمات خود باشند. 
چـه كسـي، چـه    «يين طبقات اجتماعي اين است كـه  اساسي در تع ةي، نكتختجامعه شنا ديدگاهاز 

هـاي عينـي در تفاوتهـاي     براي مشخص كردن برخـي از سـنجه  » آورد؟ چيزي را و چرا به دست مي
طبقاتي در جامعه، بايد سه سنجه مالكيت، قدرت و وجهه در نظر گرفته شود. بـه ديگـر سـخن، بايـد     

ها مورد بررسي قرار گيرند. بايد ديد كـه   ايهي و مالكيت بر سرمديوان ساالرساختهاي اشتغال، قدرت 
اند. پس از تركيب رده بندي افراد در  بندي شده ها رده هاي زندگي انسانها در اين ساخت چگونه فرصت

ها، در واقع، نابرابري جامعه نمايان خواهد شد. مردم در ساخت شـغلي، بـر اسـاس ميـزان      اين ساخت
كننـد.   هاي بيشتر (مانند درآمد) تـالش مـي   ت آوردن پاداشدسه د و براي بونش مي مهارت رده بندي

هاي عيني طبقاتي است. رابطـه طبقـه بـا     كارگيري ساخت شغلي، به معني تأكيد بر سازهه بنابراين، ب
طور كلي، در يك سازمان ه كند. ب ي در چارچوب اقتدار سازمان يافته نمود پيدا مياالرسن واديقدرت 

بايد درجه اقتـدار را بـر    ديوان ساالريزير دست يك نفر مهم است. در نظام  ، تعداد افرادديوان ساالر
اي قـرار دارنـد. ايـن     اين اساس تعيين كرد كه در رتبه بندي، چند نفر در باال و پـائين موقعيـت ويـژه   

طراحي درون سازماني است، اما هنگامي كه بخواهيم اقتدار بين سازماني را بررسي كنيم، بايد ديد كه 
ازماني زير نفوذ و كنترل چه سازمان ديگري است. از تركيب سه بعد شغلي، قـدرتي و مالكيـت،   چه س

شود. اما بايد توجه داشت كه ساخت  هاي اجتماعي آماده مي زمينه براي تشريح نابرابري و ايجاد طبقه
ايـن  كنـد.   علت پيچيدگي خاصي كه دارد، توجه به معيارهاي ديگري را طلب مـي ه اجتماعي جامعه ب

ي ماقبل سرمايه داري با نظام سـرمايه داري در يـك مجموعـه    ها پيچيدگي ناشي از همجواري نظام
. به همين لحاظ، مالكيت فقط مالكيت وسايل توليد نيست، بلكه مالكيتهاي ديگـري وجـود دارد   است

ديـوان  دهد. همچنين قدرت فقـط اقتـدار در سـازمان     هاي باالي جامعه قرار مي اي را در رده كه عده
ـ نيست. منابع قدرت ديگري نيز وجود دارد كـه خـارج از سـازمان     ساالر ي و كـامالً در  االرسـ ن وادي

  گيرند.  چارچوب روابط سنتي قرار مي
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. براي تعريف نابرابري نمايد مي ، تعريف عيني نابرابري اجتماعي ضروريهاما بعد از بيان اين مقدم
قـدر   اجتناب ورزيد. روابط اجتماعي در جوامع امروزين آناجتماعي بايد از تعريف يك بعدي نابرابري 

هـاي اجتمـاعي باشـد.     گر نابرابري تواند توجيه پيچيده شده است كه ديگر يك عامل به هيچ وجه نمي
درك نابرابري همواره  يا روابط مالكيت. ديوان ساالري، خواه قدرت باشد خواه اين عامل پايگاه شغلي
در  ،شود. وحدت متضـمن همسـاني و برابـري اسـت     سه امكان پذير ميتنها از طريق سنجش و مقاي

كنـد. شـناخت ايـن     كه در شرايط كثرت ناهمساني و به تبع آن نابرابري امكان بـروز پيـدا مـي    حالي
ـ هايي براي ارزيابي مقايسه اسـت.   نابرابري مستلزم داشتن معيارها و سنجه ا يـك مقايسـه تطبيقـي    ب

برابري پي برد. در حوزة زندگي اجتماعي نيز وضع بر همين منوال اسـت.  توان به وجود تفاوت و نا مي
اي  ها و متغيرهاي ساختار زندگي در سطوح فردي، گروهي و جامعه عوامل، مؤلفه ةبا سنجش و مقايس

نابرابري و قشربندي (ست يافت تفاوت موجود در اين سطوح دمهاي  توان به شناخت و درك جنبه مي
  ين).آنال ،2010اجتماعي،

بر اين باور اسـت  هاي رايج،  ها و ديدگاه با توجه به هدف تحقيق، محقق با بررسي و ارزيابي نظريه
هـا و   زمينه درك واقعيـت فراهم كردن هاي اجتماعي و  نابرابريدربارة تري  ديد واقعيدستيابي به كه 

را انتخـاب كـرده   هـايي   يد، و نظريهنما تبيين مسأله مورد نظر و در عين حال، كاربرد آنها ضروري مي
و بـه طـور    دهنـد  بوط به نابرابري را پوشش مـي كه مبناي كارآمدي و كفايت تبييني ديدگاه مراست 

در اثـر  اسـتفاده  د رمو يها هنظري .اند هاي اجتماعي پرداخته تر به موضوع نابرابري تر و تفصيلي مستقيم
ماننــد دوركــيم، پارســونز،  ،فظــه كــارانمحا يهــا هشــوند: نظريــ حاضــر بــه ســه قســم تقســيم مــي

ها مانند كارل ماركس، سي رايـت ميلـز، نيكـوس پـوالنتزس.      راديكال يها هلبواكس. نظريها موريس
ارچوب نظـري پـژوهش   مبنـاي چـ   ها ، اين نظريهالتقاطي مانند ماكس وبر، لنسكي، گيدنز يها هنظري

  .حاضر هستند
هاي اجتمـاعي   نابرابريتماعي مؤثر بر احساس مطالعه حاضر نخست چارچوب نظري عوامل اجدر 

هـاي اجتمـاعي    د. سپس با استفاده از ايـن عوامـل اجتمـاعي مـؤثر، نـابرابري     شو فراهم مي در جامعه
  د شد.خواه فيصتو

هاي كم و بـيش   اي خواه پيشرفته و توسعه يافته باشد و خواه ساده و توسعه نيافته، جلوه هر جامعه
ايـن  گذارد. با توجه به مـدل نظـري    رايط زندگي اجتماعي را به نمايش ميمشتركي از نابرابري در ش

هـاي اجتمـاعي، قوميـت، محـدوده جغرافيـايي،       ك از متغيرهاي مستقل شامل، فرصتيهر  ،پژوهش
بـا  احسـاس نـابرابري     ياي ارتبـاط مسـتقيم   هاي رسانه مذهب، پايگاه اجتماعي، تحصيالت و برنامه

متغيرهاي مستقل به شكلي  ،مطابق مدل نظري پژوهش ،رد. از طرف ديگراجتماعي (متغير وابسته) دا
جغرافيـايي (زادگـاه)، مـذهب، پايگـاه      پذيرند. مثالً قوميـت، محـدودة   ر ميچند وجهي از يكديگر تأثي

www.SID.ir هـا يـا شـانس زنـدگي) افـراد جامعـه تـأثير        اجتماعي و تحصيالت بر روي فرصت اجتماعي (فرصت
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جغرافيـايي (زادگـاه)،    ةمحـدود  ةتوان رابط ميدر الگوي نظري . همچنين ندو تعيين كننده اگذارند  مي
مذهب و تحصيالت را كه تعيين كننده پايگاه اجتماعي افراد جامعه هستند مشـاهده كـرد. و در آخـر    

  .استمشخص  نيزاي  هاي رسانه رابطه بين پايگاه اجتماعي افراد جامعه و ميزان استفاده آنها از برنامه

  مدل نظري  

  
  

  ها فرضيه
هاي اجتماعي تفـاوت   هاي اجتماعي متفاوت در زمينه احساس نابرابري بين افراد داراي فرصت -1

  وجود دارد.
  هاي اجتماعي تفاوت وجود دارد. هاي مختلف در زمينه احساس نابرابري ميان افراد با قوميت -2
، در زمينـه احسـاس   هـاي مختلـف جغرافيـايي سـاكن هسـتند      محـدوده بين افـرادي كـه در    -3

  هاي اجتماعي تفاوت وجود دارد. نابرابري

 هاي اجتماعيفرصت

 قوميت

 محدوده جغرافيايي

 مذهب

 پايگاه اجتماعي

 تحصيالت

 ايهاي رسانهبرنامه

  
احساس نابرابري 

 اجتماعي
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  هاي اجتماعي تفاوت وجود دارد. احساس نابرابري ةبين افراد متعلق به مذاهب مختلف در زمين -4
عي تفـاوت  هـاي اجتمـا   احساس نابرابري ةبين افراد متعلق به پايگاه اجتماعي مختلف در زمين -5

  وجود دارد.
  هاي اجتماعي تفاوت وجود دارد. احساس نابرابري ةبين افراد با تحصيالت متفاوت در زمين -6
احسـاس نـابرابري    ةدر زمينـ  ،كننـد  اي استفاده مي هاي مختلف رسانه بين افرادي كه از برنامه -7

  اجتماعي تفاوت وجود دارد.

  متغيرها 
  تغير وابسته)(م     هاي اجتماعي احساس نابرابري

  (متغير مستقل)    فرصت اجتماعي يا شانس زندگي  -1
  (متغير مستقل)        قوميت -2
  (متغير مستقل)    هاي مكاني جغرافيا يا محدوده -3
  (متغير مستقل)        مذهب -4
  (متغير مستقل)      پايگاه اجتماعي -5
  (متغير مستقل)        تحصيالت -6
  (متغير مستقل)        ها رسانه -7

  يرهاتعريف متغ
  هاي اجتماعي (شانس زندگي) متغير مستقل، فرصت
هاي زندگي را نخستين بار وبر به كار بـرد و منظـور    ها يا شانس اصطالح فرصت تعريف نظري:

او از آن امكانات اختصاصي شخص از لحاظ برخورداري از ثروت، وضعيت بيرونـي زنـدگي و تجربـه    
تـوان شـانس دسترسـي بـه انـواع       تـرين معنـاي آن مـي    هاي زندگي را به وسيع شخصي بود. فرصت

نس گـرث وسـي رايـت ميلـز     هـا  گي براي هر فرد در هر جامعـه دانسـت.  كاالهاي اقتصادي يا فرهن
احتمال زنده ماندن در طول سـال  «دانند كه  مي يهاي زندگي را شامل طيف وسيعي از امكانات فرصت

 و به طـور عـادي پـرورش يـافتن،    اول زندگي پس از تولد تا امكان آشنايي با هنرها، سالمت زيستن 
 ينوجواندر درماني در صورت بيمار شدن، كشيده نشدن به بزهكاري  برخورداري از خدمات پزشكي و

گيـرد. [تـامين،    را در برمـي » تر از همه امكان دستيابي به تحصيالت دبيرستاني يـا دانشـگاهي   و مهم
  ).227: 1385] (برگرفته از: زاهدي، 94تا  93: 1373
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فراد به امكانات رفـاهي،  دستيابي اي اجتماعي شامل ها فرصتدر اين تحقيق  تعريف عملياتي:
  است. بهداشتي، آموزشي و ...
  متغير مستقل، قوميت

مثل ساير مفاهيم و اصطالحات علوم اجتمـاعي  » قوم«به معناي  Ethnicاصطالح  تعريف نظري:
مشتق شـده اسـت كـه بـه      Ethnosيوناني  ة. مفهوم فوق از واژدارداز آن تعاريف مختلف و متعددي 

آلماني در اين  . ماكس وبر جامعه شناس برجستةداراي تبار مشترك هستند معني گروهي از مردم كه
شود كه باور ذهني به تبار مشترك خود داشته  خصوص گفته است كه: گروه قومي به مردمي گفته مي

  .1باشند
روش  ،فرهنـگ  ،زبـان  رايادنژادي اسـت كـه    -قوم يك گروه انساني«در تعريف قوم بايد گفت: 

اي كه حتـي از   بزرگ نژادي، است، به گونه ةگروهي ويژه، در چارچوب يك شاخ زندگي و خواستهاي
شود؛ به همين دليل گاهي همين گروه قومي  هاي نژادي خود قابل تشخيص و تفكيك مي ديگر گروه

) (برگرفته از: مديريت تنـوع، آناليـن،   158: 1382(الطائي، » آيد به معني گروه ملي يا معادل آن درمي
1389.(  
  است.در اين تحقيق قوميت شامل اقوام مختلف ايراني؛ آذري، كرد، لر، بلوچ و ...  يف عملياتي:تعر

  هاي مكاني) متغير مستقل، جغرافيا (محدوده
سـازد   جغرافيا علم فضا و مكان است كه فيزيك زمين را با اهميت انسان همراه مي تعريف نظري:

ـ   محيط طبيعي انسان ةمردم، مكان و محيط كامل گردد. جغرافيا مطالع ةتا مطالع ثير أها و چگـونگي ت
   .2استآن بر تكامل فرهنگي و اجتماعي 

  كه بنا به قوانين عرضي جامعه به كاربرد خاصي  استاي از كره زمين  محدوده، سطح پيوسته
كنـد (مقـدمات    گي يا كار مـي اختصاص يافته و بشر در قالب يكسري مقررات و قوانين در آن زند

  ).2010كاداستر، آنالين، 
  ن پنج منطقه شهرداري شهر تهران مورد نظر است.در اين تحقيق ساكنا تعريف عملياتي:

  متغير مستقل، مذهب
هاي فكري درون يك دين (مانند مذاهب چهارگانـه يـا    مذهب در گذشته به مكتب تعريف نظري:

هـاي درون   به معنـاي مكتـب   (Religion)در مغرب زمين، واژه  شد. پنجگانه فقه اسالمي) اطالق مي

                                                           
 .1387، سليمي، آنالين، »در ايران قوميت و قوم گرايي«نقدي بر كتاب  1
www.SID.ir .2010بندي، آنالين،  كليات و طبقهعلم جغرافيا:  2

www.SID.ir


Arc
hiv

e 
of

 S
ID

 85//  1391فصلنامه پژوهش اجتماعي، سال چهارم، شماره چهاردهم، بهار 

رود و حدود نيم قرن است كه متجددان كشور ما تحت تأثير  يك دين و به معناي خود دين به كار مي
   .1برند مي به كاررا به هر معنا » مذهب«اين موضوع، كلمه 

  .است در اين تحقيق مذاهب شامل: شيعه، سني و ... تعريف عملياتي:
 متغير مستقل، پايگاه اجتماعي   

شـود كـه فـرد در گـروه يـا در مرتبـه        به موقعيت اجتماعي و جايگاهي اطالق مي تعريف نظري:
پايگاه و موقعيت اجتماعي فرد حقوق  .كند اجتماعي يك گروه، در مقايسه با گروههاي ديگر احراز مي

  .2كند و مزاياي شخصي را تعيين مي
از طريـق درآمـد،   شود كه  مي به موقعيتي اطالقپايگاه اجتماعي  ،تحقيق در اين تعريف عملياتي:
  آيد. دست ميه ثروت، شغل و ... ب

  متغير مستقل، تحصيالت
مـدارس   بهخوانند و بيشتر  مي هايي كه در مدارس اكتسابات و محصوالت، درس تعريف نظري:

   .3اردد اشارهعالي 
  سواد، خواندن و نوشتن، سيكل،  بي  :لييتحصة در اين پژوهش به هشت طبق تعريف عملياتي:

  شود. سيكل تا ديپلم، ديپلم، فوق ديپلم، ليسانس، فوق ليسانس و دكتري اطالق مي
 ها  متغير مستقل،  رسانه

  كند رسانه است. اي كه پيامي را منتقل مي هر وسيله تعريف نظري:
كند.  پيام گير (مخاطب) منتقل مي اي است كه پيامي را از يك پيام ساز به يك رسانه، موجود زنده

 ةگردد يا وسيل سبب برقراري ارتباطات مييا كند  برقرار ميرا اي است كه ارتباطات  رسانه، موجود زنده
  .3برقراري ارتباطات است

  .4اي باشد ها و افكار عده اي است كه انتقال دهنده فرهنگ رسانه به معني هر وسيله
گردد بـه شـرط    اطالق مي استنهاد مادي و غيرمادي كه عامل پيام رسانه به هر ابزار، سازمان يا 

كند از مقبوليت اجتماعي برخوردار باشد و مورد پذيرش جامعه و مخاطبان  آن كه پيامي كه منتشر مي
  .5قرار گيرد

                                                           
 .2008تعريف مذهب، آنالين،  1
 ).1385(برگرفته از: زربي، آنالين،  نظريه بروس كوئن، 2
 .2006آنالين، يبرگ، تعريف رسانه، سا 3
 .1388برگرفته از:  رسانه چيست؟، آنالين،  ، جامعه شناس وسايل ارتباط جمعي،ساروخاني 4
www.SID.ir .1386كنش متقابل فرهنگ و رسانه، آنالين،  5
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ها و منابع مختلف فارسي و انگليسي تعاريف مختلفي دارد كه در اينجـا بـه ذكـر     رسانه در فرهنگ
) رسـانه بـه عنـوان    1372نديشـه نـو: (بيرشـك و ديگـران     كنيم. در فرهنـگ ا  سنده مينمونه ب يك

هاي انتقال اطالعـات يـا سـرگرمي بـه كـار بـرده        ها يا دستگاه اصطالحي كلي براي اشاره به سيستم
  ها، راديو، تلويزيون، فيلم، كتاب و نوار. مانند: روزنامه ،شود مي

اين پژوهش تلويزيون، ماهواره، اينترنت، راديو و مطبوعـات  ها در  منظور از رسانه تعريف عملياتي:
  است.

  هاي اجتماعي متغير وابسته، نابرابري
هـايي كـه بـه     هاي ميان افراد يا جايگاه نابرابري اجتماعي به معناي كلي به تفاوت تعريف  نظري:

كه جايگـاه افـراد بـر     كند. از آنجا اند، اشاره مي صورت اجتماعي تعريف شده و افراد آن را اشغال كرده
كه از آن برخوردارند، » امتيازاتي«و » ها پاداش«، »ها فرصت«، »حقوق«نحوة زندگي آنها و خاصه بر 

هـاي حقـوقي، اقتصـادي، سياسـي و      توان گفت كه نابرابري اجتماعي داللـت  پس مي ،گذارد تأثير مي
  ).40: 1385(زاهدي،  فرهنگي نيز دارد

هـا دسترسـي نـابرابري بـه منـابع بـا        انسان ،نابرابري اجتماعي وضعيتي است كه در چارچوب آن 
دهد كه افـراد و گروههـا،    ين نابرابري، هنگامي روي ميهاي جامعه دارند. ا مات و موقعيتارزش، خد

تمـاعي،  هـاي اج  اين است كه نابرابريتر  بندي و سپس ارزيابي كنند. اما از همه مهم يكديگر را درجه
  ).2009(توسعه و نابرابري، آنالين، است هاي متفاوت در ساختار اجتماعي  موقعيت زا شيان

يا  يشخو ةبا گذشت كه در مقام قياس خوداحساس نابرابري، متغيري نسبي است  تعريف عملياتي:
اعي د. از اين رو احساس نـابرابري اجتمـ  كن هاي مادي يا معنوي بروز مي شديگران از حيث كسب ارز

ها و دسترسي بـه امكانـات اجتمـاعي در زنـدگي شـهري را شـامل        ميزان برخورداري از كسب ارزش
  شود. مي

ج بـراي انـدازه گيـري آن، از طيـف پـن      ،از سوي ديگر با توجه به كيفي بودن ميزان اين احسـاس 
  يم.كن اي ليكرت استفاده مي گزينه
  شناسي روش

  و نوع روش تحقيق، پيمايشي (هدايت شده) است. ؛كاربرديآن تحقيقاتي، هدف  ،نوع كار
  جامعه پژوهش

منطقه شهرداري، شامل مناطق شـمال، جنـوب، غـرب،     22ن شهر تهران با اساكن پژوهشدر اين 
  شرق و مركز در نظر گرفته شده است.
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  حجم نمونه و ويژگي آن
هاي بزرگ بـا   جامعه حجم نمونه اين تحقيق با استفاده از فرمول برآورد حجم نمونه كوكران براي

 ،نفر برآورد شد كه براي اطمينـان بيشـتر   384به ميزان  0/ 05و ضريب دقت  95/0ضريب اطمينان 
ن شـهر تهـران از تمـامي    مونه انتخابي متشكل از كليـه سـاكنا  نفر افزايش يافت. ن 400اين مقدار به

  ، تمامي طبقات، و هر دو جنس بود.ها سنين، تمامي شغل
  روش نمونه گيري

 ج منطقـة پژوهش شهر تهران و بـا در نظـر گـرفتن پـن     ة، نظر به گستردگي جامعپژوهشدر اين 
تحقيـق و گونـاگوني درون    ةشمال، جنوب، شرق، غرب و مركز و با توجه به ناهمگوني ساختار جامعـ 

هـا) و وجـود درصـدهاي متنـاوب جمعيتـي، از نمونـه گيـري تصـادفي          ، گروهها جامعه (قشرها، طبقه
 ةمنطقـ  22د. روش كار به اين صورت بوده است كه ابتدا از بين شاي متناسب با حجم استفاده  خوشه

جغرافيايي از نواحي شـمال، جنـوب، غـرب، شـرق، و مركـز تهـران        ةمنطقپنج تهران براساس قرعه 
بود. آنگاه مطابق با طبقه بندي مركز آمار ايـران،   6و  13، 9، 16، 3هاي  كه شامل منطقه شد انتخاب

بلوك به صـورت   5حوزه و از هر حوزه  1ها طبقه بندي و از هر منطقه  ها و بلوك اين مناطق به حوزه
  ده است.آم يكدر جدول شماره  ها تصادفي انتخاب شد. چگونگي انتخاب نمونه

  قه شهر تهرانمنط 5در  ها : توزيع نمونه1جدول شماره 

  تعداد نمونه  منطقه  رديف
  75  3شمال،   1
  93  16جنوب،   2
  82  9غرب،   3
  78  13شرق،   4
  72  6مركز،   5

  پژوهشابزار 
بط، موضوع مورد نظر را بررسـي و  تمر متوناي  ، در ابتدا محقق با بررسي كتابخانهپژوهشدر اين 

آن گاه با ساخت ابزار در ميدان طبيعي  .دكرهاي خود را تدوين  بر آن اساس چارچوب نظري و فرضيه
ـ     ،اي به يك بررسي ميداني پرداخت. در بررسـي كتابخانـه   گـردآوري   رايمحقـق از فـيش بـرداري ب

متشكل از دو قسمت كه قسـمت اول  اي  د. در بخش ميداني محقق با پرسشنامهكراطالعات استفاده 
اي  گويه 18و قسمت دوم يك آزمون هاي مستقل  اي براي سنجش متغير گويه 22 ةآن يك پرسشنام

 هـا  هاي اجتماعي) بود، بـه جمـع آوري داده   اي براي سنجش متغير وابسته (احساس نابرابري گزينه 5
www.SID.ir  پرداخت. 
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  پايايي و اعتبار ابزار
د. بـراي  كربراي اطمينان از كيفيت ابزار، پژوهشگر با دو مالك پايايي و اعتبار اقدام به بررسي آن 

درصد پايـايي بـه دسـت آمـده حـاكي از       99ز پايايي باز آزمايي استفاده شد كه ميزان پايايي ا بررسي
) اسـتفاده شـد كـه    CVRاعتبار، از اعتبـار محتـوا (ضـريب     بررسيپايايي بسيار باالي ابزار بود. براي 

داور حاكي از اعتبار باالي ابزار بـود. در ضـمن    12درصد با توجه به ارزيابي  68معادل  CVRضريب 
و براي سـنجش متغيرهـاي مـورد     ندييد كردأرا به صورت انفرادي نيز ت ها داوران مذكور تمامي گويه

  نظر آنها را مناسب و اساسي تشخيص دادند.

  ها تجزيه و تحليل داده ةنحو
 تبـديل اي  به شـبه فاصـله   ها پس از جمع گويه ،استاي  س ابزار از نوع رتبهبا توجه به اينكه مقيا

هاي پارامتري  ها از آماره براي تجزيه و تحليل داده ه صورت تصادفي بود،شود و نمونه گيري نيز ب مي
ين براي تعيين تفاوتهاي بين دو گروه از آزمون تي مستقل و تفاوتهاي بـين  همچن ه است.استفاده شد

  وه از آزمون تحليل واريانس يك سويه استفاده گرديد.چند گر

  و نتايج ها يافته
ـ  نيشتريب ،نفر حجم نمونه 400در اين پژوهش از مجموع   5/21نفـر برابـر بـا     86 يعنـ ي يفراوان

 يانيدرصـد را پاسـخگو   03/0نفـر برابـر بـا      1 يعنـ ي يفراوان نيدرصد مربوط است به ديپلم و كمتر
   بوده اند.دكتري  ليتحص مقطعكه در اند  داده ليتشك

درصـد   3/9 يعنينفر  37و  ندپاسخگويان شاغل بود درصد 5/85نفر برابر با  342اشتغال  تيوضع
مسـتمري بگيـر    گـر ينفر د 6و ه بازنشست ها غيرشاغلاز نفر  15(بيكار) بوده اند. ضمناً  غيرشاغل هيبق

د مربـوط  درص 3/42نفر برابر با  169بيشترين فراواني يعني  :ميزان درآمد ماهانه پاسخگويان ند.هست
نفر برابر با  3راواني يعني كمترين ف و ميليون ريال دارند 7تا  6آمد ماهانه به پاسخگوياني است كه در

ميليون ريال دارند. نـوع منـزل    10انه بيش از آمد ماهد مربوط به پاسخگوياني است كه دردرص08/0
نفـر   44درصد پاسخگويان در آپارتمان سـكونت داشـتند و   89نفر برابر با  356 :مسكوني پاسخگويان

  درصد پاسخگويان در منزل وياليي ساكن بوده اند. 11برابر با 
 مربوط به درصد 8/36نفر برابر با  147بيشترين فراواني يعني  :مالكيت منزل مسكوني پاسخگويان

به درصد  5/1نفر برابر با  6ترين فراواني يعني داراي منزل شخصي بودند و كم ي است كهپاسخگويان
نفـر از پاسـخگويان داراي    137 بوده اند. ضـمناً اي  داراي منزل اجاره ي اختصاص دارد كهپاسخگويان

منزل  متراژ نفر داراي منزل سازماني بوده اند. 7و اي  اجاره -نفر داراي منزل رهني 103منزل رهني، 
پاسخگويان داراي منزل به درصد  8/28نفر برابر با  115واني يعني بيشترين فرا مسكوني پاسخگويان: www.SID.ir
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درصـد   8/7نفر برابـر بـا    31د و كمترين فراواني يعني ارداختصاص مترمربع  80تا  70مسكوني بين 
نفـر داراي منـزل    80 . ضمناًستمترمربع ا 60تا  50پاسخگويان داراي منزل مسكوني بين مربوط به 
نفر داراي منزل  66و  ،مترمربع 100تا  90نفر داراي منزل مسكوني  67 ،مترمربع 90تا  80مسكوني 
مربـع  متر 100اراي منـزل مسـكوني بـيش از    نفر مـابقي د  41و اند  مترمربع بوده 70تا  60مسكوني 

  ند.هست
 .2 ؛نفر) 244( تركي و آذري .1: ازعبارت است  (قوميت) به ترتيب بيشترين فراواني زبان يا گويش

 11( عربـي  .6 ؛نفـر)  20( لـري  .5 ؛نفر) 34( كردي -4 ؛نفر) 41( گيلكي و مازني .3 ؛نفر) 46( فارسي
  نفر). 4( ارمني .7 و نفر)

. 2نفـر)،   371( شـيعه  .1: ازانـد   عبارت بيشترين فراواني در خصوص مذهب پاسخگويان به ترتيب
  نفر). 4( مسيحي. 3 ،نفر) 25( سني

: توزيع پاسخگويان بر حسب بيشترين و كمترين فراواني و بيشترين و كمترين درصد 2جدول شماره 
  ي توصيفي مربوط به آنهاها ي مورد بررسي و آمارهها فراواني، بعضي از متغير

 متغير
بيشترين فراواني 

 (نفر)

بيشترين درصد 
 فراواني

كمترين 
 فراواني (نفر) 

كمترين درصد 
 فراواني

 %03/0 1 %5/21 86 ميزان تحصيالت

 %5/1 مستمري بگير 6 %5/85  شاغل 342 وضعيت شغلي

ميزان متوسـط درآمـد
 ماهيانه

169 3/42% 3 08/0% 

 %11 44 %89 356 نوع منزل مسكوني

ــزل   ــت منــ مالكيــ
 مسكوني

147 8/36% 7 8/1% 

 %8/7 31 %8/28 115 متراژ منزل مسكوني

 %1 4 %61 244 قوميت

 %1 4 %8/92 371 مذهب
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  ها ي توصيفي فراواني اولويت استفاده از رسانهها : آماره3جدول شماره 

 درصد فراواني تجمعي درصد فراواني فراواني رسانه

 %5.8 %5.8 23 تلويزيون

 %21.3 %15.5 62 مطبوعات

 %42.3 %21.0 84 اينترنت

 %79.0 %36.8 147 ماهواره

 %82.0 %3.0 12 راديو داخلي

 %100.0 %18.0 72 راديو خارجي

  %100 400 جمع

  
ربـوط بـه اسـتفاده از مـاهواره     بيشترين فراواني م :ها استفاده از رسانه به لحاظاولويت پاسخگويان 

  .درصد است 3/0ه از راديو داخلي با و كمترين مربوط به استفاد درصد 8/36

  هاي مورد پسند در تلويزيون از برنامه ي توصيفي فراواني اولويت استفادهها : آماره4جدول شماره 

 درصد فراواني تجمعي درصد فراواني فراواني رسانه

 %4.3 %4.3 17 علمي

 %6.8 %2.5 10 تاريخي

 %18.8 %12.0 48 آموزشي

 %30.5 %11.8 47 سرگرمي، ...

 %36.8 %6.3 25 عشقي، عاطفي

 %63.3 %26.5 106 خبري

 %69.0 %5.8 23 ورزشي

 %69.0 %0.0 0 تخيلي

 %74.8 %5.8 23 پليسي، ...

 %95.8 %21.0 84 سياسي

 %98.0 %2.3 9 هنري

 %100.0 %2.0 8 جنگي، ...

  %100 400 جمع

  
ـ   :ي مورد پسـند در تلويزيـون  ها برنامه به لحاظاولويت پاسخگويان  ي مربـوط بـه   بيشـترين فراوان

  .درصد است 0/0ي تخيلي با ها ربوط به برنامهو كمترين م درصد 5/26ي خبري ها برنامه
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  هاي مورد پسند در ماهواره ي توصيفي فراواني اولويت استفاده از برنامهها : آماره5جدول شماره 

 اولويت ميانگين 3رتبه  2رتبه  1رتبه  رسانه

 8 106 19 18 17 علمي

 5 167 47 45 10 تاريخي

 4 245 47 27 48 آموزشي

 3 285 30 57 47 سرگرمي، ...

 13 35 17 9 0 كنسرت

 9 81 45 18 0 شو

 6 122 7 20 25 عشقي، عاطفي

 1 589 110 139 67 خبري

 7 115 18 14 23 ورزشي

 15 0 0 0 0جنسي(سكسي)

 14 14 0 7 0 تخيلي

 10 79 0 5 23 پليسي، ...

 2 469 45 23 126 سياسي

 11 48 10 10 6 هنري

 12 45 5 8 8 جنگي، ...

ي ها اولين اولويت مربوط به برنامه :ي مورد پسند در ماهوارهها برنامه به لحاظاولويت پاسخگويان 
  .است(سكسي)  ي جنسيها خبري و آخرين اولويت مربوط به برنامه

  هاي استنباطي ها يا آماره تحليل داده
يم. قبـل از  زپـردا  هاي آماري اقدام مـي  هاي تحقيق با كمك آزمون در اين بخش به آزمون فرضيه

اساس سواالت پرسشـنامه  ته احساس نابرابري اجتماعي را براقدام به اين كار ابتدا متوسط متغير وابس
  .استپرسشنامه  40تا  23ي ها گويه ازگويه18كنيم. اين متغير شامل  محاسبه مي

  : متوسط احساس نابرابري اجتماعي6جدول شماره 

 درصد فراواني فرواني احساس نابرابري

 %18.5 74 موافق

 %55.5 222 نظر بي

 %26.0 104 مخالف

 %100 400 جمع

پس از جمـع   بود واي  ي استنباطي، با توجه به اين كه مقياس ابزار از نوع رتبهها در خصوص آماره
www.SID.ir ،بندي متناسب با حجم بودگيري به صورت تصادفي طبقهتبديل شد و نمونهاي  به شبه فاصله ها گويه
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از آزمون تحليـل واريـانس    ،هاي بين چند گروهپارامتري استفاده شد. براي تعيين تفاوت يها از آماره
  هاي بين دو گروه از آزمون تي مستقل استفاده شد.يك سويه و براي تعيين تفاوت

ي مستقل و متغير وابسته و ها : جدول تحليل واريانس يك سويه وجود تفاوت بين متغير7 شماره جدول
  ي اجتماعيها احساس نابرابري

 fdfsig  متغير مستقل  متغير وابسته  

  ي اجتماعيها احساس نابرابري

  000/0    2       825/81  ي اجتماعيها فرصت
  920/0  6       333/0  ها قوميت
  000/0  4       016/208  ي جغرافياييها محدوده
  693/0  2       367/0  مذاهب

  522/0   2       651/0  پايگاه اجتماعي
  055/0  7       991/1  تحصيالت

  501/0  2       693/0  اي ي مختلف رسانهها برنامه
  ، در خصوص وجود تفاوت بين متغير مستقل دهد مي نشان 6ة همان گونه كه جدول شمار

  
محاسبه  Fي اجتماعي، مقدار آماره آزمون ها ي اجتماعي و متغير وابسته احساس نابرابريها فرصت

. استاست و بيانگر وجود تفاوت  000/0داري ادر سطح معن 825/81به ميزان  2شده در درجه آزادي 
ي اجتمـاعي،  هـا  در خصوص وجود تفاوت بين متغير مستقل قوميت و متغير وابسته احساس نـابرابري 

 920/0ي دارادر سـطح معنـ   3330/0به ميـزان   6محاسبه شده در درجه آزادي  Fمقدار آماره آزمون 
. در خصوص وجود تفاوت بين متغير مستقل محـدوده جغرافيـايي و   يستاست و بيانگر وجود تفاوت ن

بـه   4محاسبه شده در درجه آزادي  Fي اجتماعي، مقدار آماره آزمون ها متغير وابسته احساس نابرابري
وجـود  . در خصـوص  اسـت است و بيـانگر وجـود تفـاوت     000/0داري ادر سطح معن 016/208ميزان 

 Fي اجتماعي، مقدار آماره آزمون ها تفاوت بين متغير مستقل مذاهب و متغير وابسته احساس نابرابري
اسـت و بيـانگر وجـود     693/0داري ادر سـطح معنـ   367/0به ميزان  2محاسبه شده در درجه آزادي 

حسـاس  . در خصوص وجود تفاوت بين متغير مستقل پايگاه اجتمـاعي و متغيـر وابسـته ا   يستتفاوت ن
در  651/0بـه ميـزان    2محاسـبه شـده در درجـه آزادي     Fي اجتماعي، مقدار آماره آزمون ها نابرابري
. در خصوص وجود تفاوت بين متغير مسـتقل  يستاست و بيانگر وجود تفاوت ن522/0اداري سطح معن

در  محاسـبه شـده   Fي اجتماعي، مقـدار آمـاره آزمـون    ها تحصيالت و متغير وابسته احساس نابرابري
. در يسـت اسـت و بيـانگر وجـود تفـاوت ن    055/0اداري در سطح معنـ  991/1به ميزان  7درجه آزادي 

و متغيـر وابسـته احسـاس    اي  ي مختلـف رسـانه  هـا  خصوص وجود تفاوت بين متغير مسـتقل برنامـه  
در  693/0بـه ميـزان    2محاسـبه شـده در درجـه آزادي     Fي اجتماعي، مقدار آماره آزمون ها نابرابري

  .يستاست و بيانگر وجود تفاوت ن 501/0داري امعنسطح 
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ي اجتماعي بين استفاده ها ي گروهي آزمون تي براي مقايسة احساس نابرابريها : آماره8 شماره جدول
  ي داخلي و خارجيها كنندگان از رسانه

  ي گروهيها آماره
  رسانه تعداد ميانگين انحراف معيار ميانگين خطاي معيار

 داخلي     احساس نابرابري 97 82/2 736/0 075/0
  خارجي 303 16/3 619/0 036/0

ي اجتماعي بين استفاده كنندگان از ها : جدول آزمون تي براي مقايسة احساس نابرابري9 شماره جدول
  ي داخلي و خارجيها رسانه

  ي مستقلها آزمون نمونه
   ها آزمون تي براي برابري ميانگين

Sig. (2-tailed) df  t  
  احساس نابرابري ها با فرض برابري واريانس-362/4 398 000/0
 هــا بــا فــرض نــابرابري واريــانس- 065/142991/3 000/0

assumed 
  

وجود تفاوت در زمينه  ة، در خصوص فرضيدهند مي نشان 8و  7ي شماره ها همان گونه كه جدول
داخلي و خارجي، با توجه به نتـايج  ي ها ي اجتماعي بين استفاده كنندگان از رسانهها احساس نابرابري

ي برابر استفاده شد و تي ها بود از تي براي واريانس 05/0داري كمتر از اكه ميزان معن 8 ةجدول شمار
ي نـابرابر  هـا  و هم چنين از تي بـراي واريـانس   -362/4به ميزان  398محاسبه شده در درجه آزادي 

بــراي احســاس  -991/3بــه ميــزان  065/142اســتفاده شــد و تــي محاســبه شــده در درجــه آزادي 
ي داخلي و خارجي در ها توان گفت بين استفاده كنندگان از رسانه مي ي اجتماعي بود. پسها نابرابري

جدول شـماره   يها ميانگين ةداري وجود دارد. مقايساي اجتماعي تفاوت معنها زمينه احساس نابرابري
نسـبت بـه اسـتفاده     16/3خـارجي بـا ميـانگين     يهـا  دهد كه استفاده كنندگان از رسـانه  مي نشان 7

احسـاس نـابرابري    بيشـتر  34/0بـه ميـزان تفـاوت     82/2ي داخلي بـا ميـانگين   ها كنندگان از رسانه
 ند.كن مي اجتماعي

  بحث و نتيجه گيري
 نشـان  سـويه تحليـل واريـانس يـك     از آزمون دست آمدهه ي بها تايج حاصل از پژوهش و يافتهن
  ارد.وجود د ي اجتماعي و احساس نابرابري اجتماعيها فرصتاداري ميان دهد كه تفاوت معن مي

هاي زندگي را نخستين بار وبـر   ها يا شانس اصطالح فرصتاين يافته بايد ا شاره كرد كه در تبيين 
به كار برد و منظور او امكانات اختصاصي شـخص از لحـاظ برخـورداري از ثـروت، وضـعيت بيرونـي       
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توان شانس دسترسي  ترين معناي آن مي هاي زندگي را به وسيع د. فرصتزندگي و تجربه شخصي بو
به انواع كاالهاي اقتصادي يا فرهنگي براي هر فرد در هر جامعـه دانسـت. آبـر كرامبـي در فرهنـگ      

هـاي اقتصـادي و   كه هـر كـس بـراي سـهم بـردن از كاال      داند مي ييها جامعه شناسي آن را شانس
هـاي   هـا و تبعـيض   نـابرابري  ،هاي زنـدگي متـراكم شـده    ارد. فرصتفرهنگي يك جامعه در اختيار د
هـاي   سـازد. دسترسـي متفـاوت گـروه     هاي اجتماعي را منعكس مـي  اجتماعي موجود در ساختار نظام
هـا و   چـه بيشـتر شـكاف    هـاي الزم بـراي پايـداري هـر     هـا زمينـه   اجتماعي مختلف به اين فرصـت 

را ناشـي از  در اين پـژوهش  د. شايد بتوان تفاوت مشاهده شده كن هاي اجتماعي را فراهم مي ابرينابر
رسـد كسـب    مـي  ي اجتماعي در سطح شهر تهران دانست. زيرا به نظـر ها عدم توزيع مناسب فرصت

تواند  مي . اين امرازدس مي براي اين افراد آسانرا ي زندگي دسترسي به موفقيت ها يا فرصت ها شانس
  د.ي اجتماعي متفاوت را توجيه كنها ي فرصتبين افراد دارا يتفاوت معنادار

 دست آمده از آزمون تحليـل واريـانس يـك سـويه نشـان     ه ي بها نتايج حاصل از پژوهش و يافته
  ي گوناگون و احساس نابرابري اجتماعي وجود ندارد. ها دهد كه تفاوت معناداري ميان قوميت مي

وجـوه مشـترك   «گويـد   مـي  اره كـرد كـه  اشـ  به نظريه هرودرتوان  مي يج حاصلهنتااين در تبيين 
رفت كه فرضـيه مزبـور    مي انتظار .»ر ماهيت آنها داردب يانسانهاي متعلق به يك گروه تأثير مستقيم

و عدم  استپذير تهران شهري مهاجرد كه كرگونه تبيين  توان اين مي را شدن آنتأييد شود و تأييد ن
باعـث  اسـت  ن ممكـ ن اقوام ايراني در سطح شـهر  تمركز اقوام در مناطق خاص و توزيع تقريباً يكسا

ي هـا  كمرنگ شدن يا رنـگ بـاختن فرهنـگ    به فرهنگ جهاني و ها زديكي ملتاختالط فرهنگها و ن
ي جامعـه مـدني باعـث بـاال رفـتن سـطح       هـا  الگو اشد. انتقال فرهنگ جهاني در زمينةمحلي شده ب

مطالبات همه گروهها و اقوام گوناگون گرديده است. اين امر مبين آن است كـه الگوهـاي فرهنگـي    
  ده است.قوم گرايي را كم رنگ و كم اثر كرجامعه جهاني تا حدودي عواملي همچون 

 ننشـا   هيسـو  كيـ  انسيـ وار ليدست آمده از آزمون تحله ب يها افتهيحاصل از پژوهش و  جينتا
   .ي جغرافيايي و احساس نابرابري اجتماعي وجود داردها محدوده انيم يكه تفاوت معناداردهد  مي

رسد، مردم هر ناحيه مجبورند خود را با طبيعت وفق  مي به نظرتوان گفت:  مي نتيجهاين در تبيين 
 و اقتصـادي آنهـا برجـاي    دهند و اين امر تأثير مستقيم و غيرمستقيمي بر زندگي اجتمـاعي، سياسـي  

چايلـد معتقـد اسـت    سازد. چنان كه گوردنها را نيز متأثر ميو در درازمدت خلق و خوي آن ردگذا مي
رسـد   مـي  هاي اوليه تمدن شكل بخشيد. به نظرجغرافيا با چالشي كه فراروي انسان گذاشت به بنيان

ن شهري به تقسيم بندي و درجه المسئونگاه  كه تعريف مفهومي جغرافياو تعريف ذهني افراد يا گاهاً
بندي افراد در شهرها (باالي شهرنشين، پايين شهر نشين يا شهروند درجه يـك، شـهروند درجـه دو)    

. به عبارتي تمام اجـزا و ضـوابطي كـه در محـيط يـا منطقـه       استرابطه ميان محيط و انسان  گربيان
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نـابرابري اجتمـاعي    در مـورد بر نوع نگاه، نگرش و احساس افراد  ارددوجود جغرافيايي محل سكونت 
  ثيرگذار باشد.أت

 دست آمده از آزمون تحليـل واريـانس يـك سـويه نشـان     ه ي بها نتايج حاصل از پژوهش و يافته
  دهد كه تفاوت معناداري ميان مذاهب مختلف و احساس نابرابري اجتماعي وجود ندارد.  مي

: دين نه تنهـا اطمينـان و اعتمـاد    گويد مي كه دشو مي اشارهه دوركيم ديدگااين يافته به در تبيين 
با جامعه نقش مهمـي   سازگاري آنهابلكه در رابطه افراد با گروه و  ،كند مي خارج از حد در افراد ايجاد

ري شود و آن ايجاد اعتماد، اطمينان و سازگا مي براي دين قائلاي  از اين رو دوركيم كاركرد تازه .دارد
  با يكديگر است.  هافرد با گروه و ارتباط آن

را  هـا  نـابرابري شود) تحمـل   مي از نظر ماركس دين و اعتقادات مذهبي (نهادي محافظه كار تلقي
با توجه به اينكـه اديـان    توصيه نمي كند.دهد و هيچ تالشي براي رفع و دفع علل آن  مي آسان جلوه

و  هـا  همگـي تحمـل سـختي    رسد مي ، به نظردهند مي نويدرا به انسانها آسماني دنياي پس از مرگ 
از پيش تعيين شده موارد تقديرگرايي و سرنوشت از اي  نند. حتي در پارهك مي شدايد اين دنيا را توصيه

ي دنيـوي و  هـا  بـه نـابرابري  نگرش اديـان و مـذاهب گونـاگون    ند. لذا يكسان بودن ساز مي را مطرح
  است.اجتماعي قابل پيش بيني و تصور 
 دست آمده از آزمون تحليل واريـانس يـك سـويه  نشـان    ه ي بها نتايج حاصل از پژوهش و يافته

  دهد كه تفاوت معناداري ميان پايگاه اجتماعي افراد و احساس نابرابري اجتماعي وجود ندارد.  مي
شـهروندان  نظر به اينكه توسعه ارتباطـات، خصوصـاً بـراي    توان گفت:  مي يها اين يافتهدر تبيين 

كـه داراي امكانـات مـالي بـاالتر      يمحـدود  افراد پايتخت  امكان دستيابي به اطالعات را از انحصار
 ،ده و فرصت تقريباً يكساني براي قشرهاي بيشـتري از جامعـه فـراهم نمـوده اسـت     كرهستند خارج 

كرده اسـت كـه    فراهماي  شده است و همين امر زمينهتر  نيز آساندستيابي به معيارهاي جامعه مدني 
تـر   مدني نزديك و جامعةبه فرهنگ جهاني  راپايگاههاي اجتماعي گوناگون مردم دربارة ديدگاههاي 

ي اجتماعي كه طبق الگوهاي فرهنگ جهاني، ها ابرابريه احساس نبويژه در حوزه نگرش ه ند. بك مي
و طبق قـرارداد اجتمـاعي    ستمدني ا اي جامعةمين حداقل امكانات مورد نياز انسانها يكي از ميثاقهتأ

  آيد.  مي از وظايف دولتها در مقابل مردم به شمار
 دست آمده از آزمون تحليل واريـانس يـك سـويه  نشـان    ه ي بها نتايج حاصل از پژوهش و يافته

  دهد كه تفاوت معناداري ميان افراد با تحصيالت متفاوت و احساس نابرابري اجتماعي وجود ندارد.  مي
مدت زمان بايست با توجه به زمان  مي ميزان تحصيالتتوان اشاره كرد كه  مي يافتهاين در تبيين 

لـيكن رد   ،آمد مي ثر به شمارؤجامعه پذيري و انتقال فرهنگ جهاني جامعه مدني، از عوامل مطوالني 
ثرتر از ؤو مـ تـر   نقشـي هـم طـراز و گـاهي برجسـته      ها يد آن است كه امروزه رسانهؤفرضيه مزبور م
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 راستي و درسـتي ه و باند  عهده گرفتهر ب و آموزش ها انتقال اطالعات، ايدهسسات آموزش عالي در ؤم
ردن كـ تـر   رسد قـادر اسـت در نزديـك    مي اين قدرت نرم به نظر قدرت نرم تعبير كرد.را آن توان  مي

بـر   د وداشته باشـ برابر يا حتي گاهي بيشتر از نقش تحصيالت  يثيري شهروندان نقش و تأها ديدگاه
  .تأثير بگذاردي اجتماعي ها نگرش شهروندان در زمينه احساس نابرابري

دهد كـه تفـاوت    مي دست آمده از آزمون تي مستقل نشانه ي بها نتايج حاصل از پژوهش و يافته
  ن رسانه (خارجي و داخلي) و احساس نابرابري اجتماعي وجود دارد. امعناداري ميان مخاطب

افكار عمـومي يكـي از    بر آن تبليغات و تأثير رسد مي به نظرتوان گفت:  مي زاين يافته نيدر تبيين 
به صور گونـاگون بـه اجـرا     وسياسي بوده است  ارهاي تقويت و تثبيت مقبوليت سلطةابزترين  قديمي
تري بـه خـود گرفتـه    افكار عمومي وجه بارز و ملموس ةپديد ،ارتباطات ةد. اما با توسعوش مي گذاشته
  توان آن را به عينه درك و مشاهده كرد. مي است كه

ي گونـاگون و  ها روشي نوين خود از جمله ماهواره و اينترنت با ها ي جمعي با ابزارها امروزه رسانه
ـ  ا با ر دفرجالبي  طـور كلـي   ه سبك زندگي متفاوت، شرايط بهتر، زندگي جذاب تر، كشوري بهتـر، و ب

تفاوت احساس نابرابري اجتماعي در بين استفاده كنندگان  رسد مي نند. به نظرك مي وضعيت بهتر آشنا
 مبين اين امر باشد 16/3با ميانگين ي خارجي ها نسبت به رسانه 82/2ي داخلي با ميانگين ها از رسانه

ي داخلي حكومت توانسته است اين احساس نابرابري را تا حدودي كـاهش  ها كه تبليغات مثبت رسانه
وفاق  در برابروليت ئمساحساس و نداشتن نشدن و ي خارجي با توجه به ها هرسان ه ازداستفادهد. ولي 

توانـد   مـي  )رگ نمايي نقاط منفي شكاف اقتصاديدر مواردي بز اجتماعي در بين شهروندان ايراني (و
  توجيه گر اين تفاوت باشد.

 شـان دست آمده از آزمون تحليـل واريـانس يـك سـويه ن    ه ي بها نتايج حاصل از پژوهش و يافته
ي مختلـف رسـانه اي) و احسـاس    هـا  (برنامـه اي  ي رسانهها دهد كه تفاوت معناداري ميان  برنامه مي

  نابرابري اجتماعي وجود ندارد. 
نفوذ تلويزيون و ماهواره بـه عنـوان يـك     ارزيابيرسد  مي به نظرتوان گفت:  مي ان يافتهدر تبيين 

. در جوامـع امـروزي   گونه كه بايد مقدور نباشـد  آنها اينهاي برحسب محتواي برنامه ،فرهنگي ةوسيل
نگرشهاي كلي فرهنگي كه در درون آن ي و هاي تجربتلويزيون و ماهواره به فراهم ساختن چارچوب

كند. تلويزيـون و مـاهواره در گسـترش    دهند كمك ميد و سازمان ميننك مي افراد اطالعات را تفسير
هـا مهـم اسـت.    كتـاب يـا مجـالت و روزنامـه     ةانداز هاي غيرمستقيم ارتباط در عصر حاضر بهشكل

بـا كمـك نظـم    به آن را ن ادو واكنش نشان دزندگي اجتماعي هاي تفسير شروتلويزيون و ماهواره 
رسد نوع برنامه در ايجاد احساس  مي ند. به نظرنكريزي ميزندگي اجتماعي، قالب يهاتجربهبه دادن 

 ثير آن بـر كـاربران افـزايش   يي تبليغات بيشتر باشـد ميـزان تـأ   آبلكه هرچه كار ،ثر نباشدؤنابرابري م
  يابد.  مي

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hiv

e 
of

 S
ID

 97//  1391فصلنامه پژوهش اجتماعي، سال چهارم، شماره چهاردهم، بهار 

  د:شو هاي تحقيق برداشت مي خالصه آنچه از يافته
تـوان گفـت    ، مييمهاي اجتماعي و عوامل تشكيل دهنده آن داشت توجه به تعريفي كه از فرصت با

ند در ايجاد احساس دا تماعي ميهاي اج اين عامل با مجموعه شرايط و امكاناتي كه فرد آنها را فرصت
از اي  متمركز شـدن پـاره  . اين تفاوت ناشي از استثر ؤبع آن در جامعه منابرابري در افراد نمونه وبه ت

نقاط خاص شـهر و عـدم توزيـع    از اعم از اداري، تفريحي، آموزشي و غيره در برخي  ،امكانات شهري
راد نمونه براساس قوميت، ارتبـاط يـا تفـاوت    . با دسته بندي افاستمناسب اين مراكز در سطح شهر 

د. دليل اين موضوع در مهاجر پذير بودن شهر تهران و عدم تمركز اقوام در شو داري مشاهده نميامعن
. شايد اگر اين تحقيـق در  ايراني در سطح شهر تهران است مناطق خاص و توزيع تقريباً يكسان اقوام

 .آمد مي به دستنتايج متفاوتي   د،ش اجرا مياند  د و مشخصيكه داراي اقوام محدو ييها يكي از استان
گيـري   گانه تهران (شمال، جنوب، شرق، غرب و مركـز) نمونـه   5از آنجا كه در اين تحقيق از مناطق 

احساس نابرابري در افراد سـاكن ايـن منـاطق نشـان      مينةزدر داري ااين دسته بندي تفاوت معن  شد،
اين  ، باندهستمورد بررسي داراي مذهب شيعه ي ها درصد نمونه 90دهد. با توجه به اينكه بيش از  مي

از عني يد. بونمعنادار افراد جامعه در بع آن به تدسته بندي تفاوت در احساس نابرابري در افراد نمونه و 
پايگـاه اجتمـاعي    .احساس نابرابري در افراد نيسـت هب عاملي براي ايجاد دهندگان مذديدگاه پاسخ 

بـه  عاملي براي ايجاد احساس نابرابري در افراد نمونه و نيز شغل، دارايي و غيره   درآمد،لحاظ افراد به 
اجتمـاعي  ي هـا  افراد پايگاه اجتمـاعي خـود را ناشـي از نـابرابري     يعني. يستافراد جامعه ندر بع آن ت

ند. مشخصـاً  اي احساس نابرابري متفاوتي هسـت افراد با سطح تحصيالت متفاوت دار دانند. د نميموجو
اين مسأله ناشي از ميزان آگاهي افراد از محيط خود و قياس آن با ساير مناطق شهر تهران يا حتي با 

ـ  كـر ها را به دو دسته خارجي و داخلـي تقسـيم    ن رسانهامخاطب .ستساير كشورها وع ديم. مخاطـب ن
 . برعكس آنچه در رسـانه مطـرح  استثر ايجاد احساس نابرابري در افراد مؤخاصي از رسانه بودن در 

 هايي كه افراد تمايل به مشاهده آنها دارند در ايجاد احسـاس نـابرابري در افـراد    نوع برنامه يا دوش مي
ع رسـانه در ايجـاد ايـن    نـو  اما .دراددر ايجاد احساس نابرابري نتأثيري . يعني نوع برنامه يستثر نمؤ

هـاي   هـاي اجتمـاعي افـراد، محـدوده     توان گفت فرصت به عنوان جمع بندي مي .استثر احساس مؤ
  ند.ؤثرجغرافيايي، تحصيالت و مخاطب نوع خاصي از رسانه بودن در ايجاد احساس نابرابري م

  راهكارها و راهبردهاي پيشنهادي
ي اجتمـاعي  هـا  و تبعـيض  هـا  متراكم شده نا برابريي اجتماعي به صورتي ها نظر به اينكه فرصت

ي اجتمـاعي  هـا  دسترسـي متفـاوت گـروه    سازد و مي ي اجتماعي را منعكسها امموجود در ساختار نظ
ي اجتماعي ها ابريو نابر ها ي الزم براي پايداري هرچه بيشتر شكافها زمينه ها مختلف به اين فرصت

ـ  ها ه اين فرصتبايست ترتيبي داد ك مي د،كن مي را فراهم ه صـورت متقـارن در جامعـه    ي اجتمـاعي ب
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د، و افراد جامعه شانس آن را داشته باشند كه از كاالهاي اقتصادي و فرهنگي جامعه سهمي توزيع شو
  ببرند.

در محيط يا منطقـه   موجودنظر به اينكه مردم هر نقطه مجبورند خود را با تمام امكانات و ضوابط 
ثير مستقيم و غيرمستقيمي بر زنـدگي اجتمـاعي، سياسـي و    أاين امر ت ،محل سكونت خود وفق دهند

ـ   ها بايست ترتيبي داد كه منابع و ثروت مي گذارد. پس مي اقتصادي آنها بر جاي ه ي طبيعـي و ملـي ب
  قرار گيرد. افرادطور گسترده و متناسب با محيط جغرافيايي در اختيار 

  دهند  مي نويدرا به انسانها پس از مرگ  امع دنيايور جبنظر به اينكه ساخت مذهبي حاكم 
مـوارد از  اي  حتـي در پـاره   نـد و نك مـي  و شـدايد ايـن دنيـا را توصـيه     هـا  سختيتحمل و همگي 

ي فكري افـراد  ها بايست توانايي مي پس كنند، مي تعيين شده صحبتتقديرگرايي و سرنوشت از پيش 
  ي محيطي زندگي افزايش داد.ها را با توجه به پيچيدگي

مردم  سازي ي داخلي در امر آگاهها ي خارجي و رسانهها نظر به اينكه تفاوت محسوسي بين رسانه
شكاف نابرابري اجتمـاعي را  اند  ي خارجي توانستهها از احساس نابرابري اجتماعي وجود دارد، و رسانه

ي خود تجديـد  ها مشيدر در اين حوزه و الزم است ي داخلي ها سازند، رسانهتر  بين شهروندان نمايان
  نند.كنظر 

با اسـتفاده   ها و امور دروني به كميت ها تبديل كيفيت د گفت:يي اين مطالعه باها دربارة محدوديت
از روشهاي شايع تجربي كاري بس پيچيده، صعب و مستلزم صبر و حوصـله، دقـت و فرصـت كـافي     

يـاد شـده بايـد    ي هـا  يـدگي نابرابري اجتماعي باشد. عالوه بر پيچ ةتحقيق در حوز خصوصاً اگر، است
به كل شهر تهران را نمي توان اين تعداد اندك  دونفر ب 400نمونه جامعه آماري شامل اشاره كرد كه 

ده اسـت  بقه بندي متناسب بـا حجـم، تـالش كـر    پژوهشگر با انتخاب روش طتعميم داد. با اين حال 
  د.اشآماري ب داراي بيشترين شباهت به كل جامعةنمونه آماري 
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