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چکیده
پژوهش حاضر به دنبال بررسی رابطة استفاده از رسانه های ارتباطی چون مطبوعات، شبکه های مجازی و شبکه های 
تلویزیونی و ماهواره ای با احساس ستمگری، نابرابری و تفاوت در میان زنان است که با استفاده از روش پیمایش 
و ابزار پرسشنامه محقق ساخته در میان نمونة 400 نفری از زنان 25 تا 55 ساله شهر تهران انجام شده است. داده های 
به دست آمده، با نرم افزار SPSS تحلیل شده و همبستگی میان فرضیه های پژوهش از طریق آزمون های همبستگی 
مورد آزمون قرار گرفته است. هدف پژوهش حاضر، شناخت تأثیر استفاده از رسانه های ارتباطی بر شکل گیری 
احساس ستمگری، نابرابری و تفاوت در میان زنان است. یافته ها نشان می دهند که استفادة زنان از رسانه های 
ارتباطی، بر احساس ستمگری، نابرابری و تفاوت در آنان تأثیر قابل توجهی دارد. مثبت بودن ضریب همبستگی، 
نشانة ارتباط مستقیم بین مؤلفه های آزمون است، بدین معنی که با افزایش استفاده از رسانه ها، میزان احساس 
ستمگری، نابرابری و تفاوت در زنان افزایش می یابد و بالعکس. باتوجه به نتایج پژوهش، در پایان پیشنهاد هایی 

جهت سیاستگذاری های مؤثرتر و کارآمد در راستای برنامه های رسانه ای ارائه شده است.
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مقدمه و بیان مسئله
طی دهة گذشته پیشرفت در فناوری اطالعات، شکل گیری شبکه ارتباطی جهانی را تسهیل کرده 
تاثیر  افراد،  ارتباطی  بر سیاست عمومی، نگرش های خصوصی و رفتار  و گسترش رسانه های 
گذاشته است؛ به طوری  که می توان ادعا کرد پتانسیل بیشتری برای رسانه ها وجود دارد تا سهم 
بیشتری در تغییرات جامعه داشته باشند. نظر به محتوای رسانه ها در مواجهه با مخاطبان خود، روند 
تغییر و تأثیرگذاری ها متفاوت خواهد بود. نظریه های رسانه های جمعی و نظریه های فمنیستی این 
تأثیرگذاری را به این صورت تحلیل می کنند که نگاه به زنان و مردان و بازنمایی آنان در رسانه ها و 

یا محتواهای در نظر گرفته شده برای آنها، تفاوت آشکاری با یکدیگر دارند. 
برای مثال، در نظریة فمنیستی فرهنگ عامه و رسانه هاي جمعی، به طور معمول بازنمایی زنان 
مانند ابژه ها یا موجودات ابزاری و حاشیه اي است، در حالی که این بازنمایی ربطی به زندگی پیچیده 
زنان ندارد. همچنین طبق نظریه فمنیستی ، در فرهنگ رسانه ای، زنان به عنوان مخاطبان و شنوندگان 
و بینندگان فراورده های فرهنگی نادیده گرفته می شوند. بدین سان زنان هم در نظریه  هاي فرهنگی 
و هم در فرهنگ رسانه اي، به عنوان مقوله هاي اجتماعی نادیده گرفته و به حاشیه رانده شده اند. 

)بختیاری و همکاران، 1392: 90(
همان طور که گفته شد این شکل از بازنمایی زنان در رسانه ها در مقابل بازنمایی متفاوتی از 
مردان در رسانه ها قرار می گیرد. بدین صورت که عمومًا تصویری که از مردان بازنمایی می شود 
تصویری عینی  و نقشی محوری برای مردان همراه با ویژگی هایی چون توانمندی و قدرتمندی در 

تصمیم گیری، مشارکت و انجام وظایف و فعالیت های خود است.
بر این اساس اولین چیزي که در نقد فمنیستی از فرهنگ و رسانه های جمعی به چشم می خورد، 
انتقاد از ارزش ها و الگوهاي فرهنگی خاصی است که به عنوان زنانگی و مردانگی به مخاطبان ارائه 
می شود. ارزش هایی که در قالب زنجیره بزرگی از تمایالت دوقطبی همچون طبیعتـ  فرهنگ، بدن 
ـ ذهن، احساس ـ عقل، هیجانـ  منفعت، خاصـ  عام، واقعی ـ انتزاعی و دنیاي خانهـ  دنیاي کار و 

سیاست، ارائه می شود. )مک کوایل، 2006، به نقل از بختیاری و همکاران، 1392(
از این رو مشاهده می شود زنان و مردان با افتادن در چنین قطب بندي فرهنگی ـ رسانه ای،  
ناخواسته در برابر یکدیگر موقعیت فرودست و فرادست پیدا می کنند که موقعیت فرودستی نیز 

متوجه زنان است.
در همین راستا تاچمن )1978( نیز معتقد است رسانه ها ابزار اصلی انتقال ارزش های کلیشه ای، 
مردساالری و هژمونیک در مورد زنان و زنانگی اند و آنها میراث جامعه را منتقل می کنند، بدین 
ترتیب با  چگونگی بازنمایی زنان در جامعه و ارائة برنامه های مختلف در رسانه ها، یک تصویر 
از زنان ارائه می شود که می تواند یک قالب کلیشه ای از نقش، جایگاه و ویژگی های زنان باشد، یا 
یک تصویر به عنوان الگوی زنانگی، که زنان باید این گونه باشند؛ یا تصویری واقعی از وضعیت 
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فرهنگی، اجتماعی زنان در جامعه ارائه کند. این تصویر هر چه باشد، سبب می شود ذهنیت زنان 
نسبت به آنچه در مورد آنها در جامعه ابراز می شود، شکل بگیرد. اینکه زنان با احساس تفاوت به 
مثابه تبعیض، احساس نابرابری و احساس ستمگری مواجه شوند، می تواند یکی از نتایج چگونگی 
بازنمایی آنان در رسانه ها باشد که به شکل گیری این احساس ها منجر شده و ذهنیت آنان را شکل 

داده است.
به این ترتیب با توجه به توضیحات یاد شده و نظر به استفاده از محتوای رسانه های مختلف 
از جانب زنان جامعه و تحلیل هایی که در خصوص چگونگی بازنمایی زنان در رسانه ها وجود 
دارد، این پژوهش به دنبال بررسی این مسئله است که استفاده از رسانه های ارتباطی چه تأثیری بر 

شکل گیری احساس تفاوت، نابرابری و ستمگری در میان زنان جامعه ما دارد؟

اهمیت و ضرورت پژوهش
تاچمن اذعان مي کند اینترنت به طور نمادین زنان را نادیده می گیرد و به حاشیه می راند و با نشان 
دادن اکثریت قاطع و خردکننده مردان در همه انواع محصوالت، در واقع به جامعه می گوید که زنان 
آنقدر هم مهم نیستند )مهدی زاده،1381 به نقل از حاتمی و سارویه، 1390: 196(؛ عالوه  بر این  
از جمله انتقادهایی که به بازنمایی زنان در رسانه ها شده، بازنمایی زنان در نقش هایی از قبیل مادر 
و کدبانو است که تاچمن در دهه 1960 نظر به بازتولید رسانه اي، مفهوم فناي نمادین را در رابطه 
با مسئله بازنمایی زنان مطرح می کند، به این معنا که زنان در حاشیه قرار گرفته و ناچیز محسوب 
می شوند به طوری که تصویر شایسته اي از آنها در رسانه هاي جمعی منعکس نمی شود و از منافع 

آنان سخنی در میان نیست. 
عالوه بر این، جوهانسون )Johnson, 2017( معتقد است فمینیسم و رسانه همیشه رابطه ای 
نزدیک داشته انـد و بدون رسانه، تـغییرات سیاسی و اجتماعی برای زنان هرگز رخ نداده است. 
همان  طور که رسانه های اجتماعی رشد می کنند، دیدگاه های جدید نیز برای همه در دسترس 
خواهد بود، و این امر به ایده ها و روش های جدید برای مقابله با ستم و تغییرات سیاسی زنان امکان 
فعالیت می دهد. این موج  بسیار وسیع است و در هر زمان به تغییر و تکامل خود ادامه می دهد و 

رسانه ها نیز به طرح موضوع های مربوط به مسائل زنان ادامه خواهند داد. )جوهانسون، 2017(
از سوی دیگر نمی توان یکباره فرضیات نظریه های یاد شده را، در زمینه های مختلف فرهنگی 
و اجتماعی، همچنین انتقادات افراطی که رسانه را محکوم به بازنمایی فرودستانه از زنان می کند، 
پذیرفت. در ضمن می توان چگونگی بازنمایی رسانه ای و تأثیر آن بر افراد را نادیده گرفت. با توجه 
به بنیان های فرهنگی، اجتماعی در هر جامعه، نگرش ها نسبت به بازنمایی زنان و مردان در رسانه ها 
متفاوت است، بازنمایی و نمایشی که از زنان و مردان ارائه می  شود، نمی تواند بدون تأثیرگذاری بر 
ذهنیت، احساسات و ُکنش های آنان باشد؛ این امر به مرور زمان بر ارتباطات فردی و اجتماعی زنان 
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و مردان در جامعه نیز تاثیر خواهد گذاشت. به همین دلیل است که بررسی اثر استفاده از رسانه های 
ارتباطی در جوامع مختلف، یکی از ضرور ت های فهم این موضوع است.

مبانی نظری
ریتزر )G.Ritzer( نظریه های بنیادی فمینیستی را  بر مبنای  پاسخ هایی که به پرسش توصیفی  “ دربـاره  
زنـان چه  می دانیم؟”  و پرسش تبیینی “چرا وضع  زنـان بـه ایـن صورت است؟” دسته بندی کرد. به 

 طور کلی ریتزر سـه نـظریه فمینیستی در مورد  نابرابری  جنسیتی ارائه می دهد:
y   این  نظریه ها معتقدند جایگاه :)Gender Difference Theories( نظریه های  تفاوت  جنسیتی

و تـجربة زنـان، در بیشتر موقعیت ها با جایگاه و تـجربة مـردان در همان مـوقعیت ها تـفاوت 
دارد. مـضمون  اصلی این نظریه ها این است که بینش و برداشت زنـان از ارزش ها، داوری 
ارزشی، انگیزه ها، منافع، خالقیت ادبی، احساس هویت، فراگرد آگاهی و ادراک در ساخت 
واقعیت اجـتماعی با مردان متفاوت است. مضمون دیـگر اینکه شکل کلی روابـط زنـان و 
تجربه های زندگی شان، شکل متمایزی اسـت. ایـن نظریه ها سه تبیین در مورد تفاوت جنسیتی 

ارائه می دهند  1.  زیست شناختی، 2. نمادی و 3. اجتماعیـ  روان شناختی. )ریتزر، 1386(
y  بر اساس این نـظریه ها :)Gender Inequality Theories( نـظریه های نـابرابری جنسیتی

جـایگاه زنـان، در بیشتر موقعیت ها هم متفاوت  با  جایگاه مردان و هم کم بهاتر و نابرابر با آن 
است و این نابرابری ها از تفاوت زیست شناختی  و شخصیتی نیست، بلکه از سازمان جامعه 
سرچشمه می گیرد. تـبیین ایـن دسته نظریه ها  به  دو نوع فمینیسم لیـبرال و مـارکسیستی منتهی 

مـی شود.
y  این نـظریه ها موقعیت :)Gender Oppression Therories( نـظریه های ستمگری جنسیتی

زنان را برحسب رابطه  قدرت  مستقیم میان مردان و زنان  بیان می کنند. زنان تحت ستم قـرار 
دارنـد، به  عبارت دیگر تحت قید و بند، تـابعیت، تـحمیل، سـوء  استفاده و بـدرفتاری مـردان 
با عمیق ترین شکل در سازمان جامعه عجین  شده  است و  الگـوی سـتمگری  این  هستند. 

ساختار پدرساالری را به وجود آورده است. )همان(
رسانه و وسایل ارتباطی، برای هدایت و سامان دادن هر چه بهتر زندگی، همواره مد نظر انسان ها 
بوده اند؛ ولی اخیراً با طرح گفتمان جهانی شدن، به طور اخص بُعد فرهنگی آن و رشد تعامالت 
انسان ها، همچنین جهان شمولی سبک زندگی سرمایه داری در اقصی نقاط جهان، بیشتر از پیش در 
تیررس تحلیل ها و تبیین های علمای علوم اجتماعی قرار گرفته است. )محمودی رجا و همکاران، 

)1396
مانوئل کاستلز )M. Catells( معتقد است که جامعه پیرامون جریان های شکل می گیرد، جریان های 
اطالعات، جریان های فناورانه، جریان های متقابل سازمانی، جریان های تصاویر، صداها و نمادها از 
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آن جمله اند؛ بنابراین جریان ها تجلی فرایندهای نمادین مسلط بر زندگی ما هستند و تکیـه گاه مادی 
آنها مجموعه عنـاصری است که از آنـها حمایت می کنـد )خانیکی و روحانی، 1390: 52(. به عبارتی 
کاستلز در صدد است بیان کند که با گسترش اینترنت و رسانه ای شدن ابزارهای اینترنتی، نفوذ و تأثیر 

انکارناپذیری بر ابعاد زندگی افراد به وجود آمده است.
امروزه رسانه های جمعی درون جوامع، انتقال و هـدایت دامنة گسترده ای از  نمادها، هنجارها، 
ارزش ها ، عـقاید ، پیام ها و افکار را به عهده گرفته اند؛ تا جایی که برخی از صاحب نظران مـعتقدند کل 
زنـدگی فرهنگی و اجتمـاعی به  وسیلة رسانـه های گروهی دگرگون می شود. )تـامپسون، 1995: 45 

به نقل از انصاری و همکاران، 1392: 91(

مدل نظری 
 

فرضیه های پژوهش 
1. بین استفاده از رسانه های ارتباطی و احساس نابرابری، رابطة معنادار وجود دارد. 

2. بین استفاده از رسانه های ارتباطی و احساس تفاوت به مثابه تبعیض، رابطة معنادار وجود دارد.
3. میان استفاده از رسانه های ارتباطی و احساس ستمگری، رابطة معنادار وجود دارد.

روش شناسی
پژوهش حاضر یک مطالعة کمی از نوع پیمایشی است که با استفاده از تکنیک پرسشنامه محقق ساخته 
در یک نمونه 400 نفری از زنان شهر تهران انجام گرفته است. نمونة حاضر بر اساس فرمول کوکران 

برآورد شده و پرسشنامه ها به صورت نمونه گیری خوشه ای در محله های تهران پر شده اند. 
تعریف عملیاتی متغیرهای پژوهش در جدول های 1 و 2 قابل مشاهده است.
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جدول 1.  تعریف عملیاتی متغیر واسط پژوهش
شاخص 1ابعادمتغیر

پایگاه اجتماعی و اقتصادی

تحصیالت
میزان تحصیالت فرد

میزان تحصیالت والدین

شخصی. رهنی. اجاره ای. دولتیمنزل مسکونی

میزان تقریبی درآمد خانواردرآمد ماهیانه

شغل فردشغل

جدول 2.  تعریف عملیاتی متغیر مستقل پژوهش: رسانه های ارتباطی

شاخص 2شاخص 1ابعادمتغیر

رسانه های 
ارتباطی

مطبوعات
)روزنامه ها و مجله ها(

میزان دسترسی چقدر است؟میزان دسترسی

میزان استفاده چقدر است؟میزان استفاده

وضعیت اقتصادی/اجتماعی/فرهنگی/سیاسی/حقوقی موضوعات مورد پیگیری
زنان

شبکه های مجازی

میزان دسترسی چقدر است؟میزان دسترسی

میزان استفاده چقدر است؟میزان استفاده

وضعیت اقتصادی/اجتماعی/فرهنگی/سیاسی/حقوقی موضوعات مورد پیگیری
زنان

شبکه های تلویزیونی و 
ماهواره ای

میزان دسترسی چقدر است؟میزان دسترسی

میزان استفاده چقدر است؟میزان استفاده

وضعیت اقتصادی/اجتماعی/فرهنگی/سیاسی/حقوقی موضوعات مورد پیگیری
زنان

یافته های پژوهش
1. آمار توصیفی

اطالعات دموگرافیک 400 فرد شرکت کننده در مطالعه، شامل متغیر کمي )سن( و متغیرهای کیفی 
)وضعیت تأهل، شغل، خانه دار بودن، تحصیالت فرد، تحصیالت مادر، تحصیالت پدر، وضعیت 
مسکن و میزان درآمد( است. میانگین سن افراد شرکت کننده در پژوهش 35/29 و کمترین و 
بیشترین آن به ترتیب 25 و 55 سال بود. مشخصات برخی متغیرهای کیفی شامل سطوح متغیر و 

درصد فراوانی نمونه، به شرح جدول زیر است.
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جدول 3.  اطالعات دموگرافیک متغیرهای کیفی

درصد فراوانیمتغیرهای کیفی

وضعیت تأهل

30مجرد

63/3متأهل

3/5مطلقه 

3/3بیوه

شغل

30بیکار

41/8کارمند

13/5معلم و کادر فرهنگی

3خیاط

2/3طراح و نقاش

6/5مترجم و محقق

تحصیالت

1ابتدایی

13/8راهنمایی

6دیپلم

43/5فوق دیپلم

34/5لیسانس

1/3فوق لیسانس و باالتر

2. آمار استنباطی

y بررسی ارتباط استفاده از رسانه های ارتباطی و احساس نابرابری در زنان
با توجه به جدول 4، چون sig >0/05 است، ارتباط استفاده از رسانه های ارتباطی و احساس 
نابرابری در زنان از نظر آماری معنا دار است. بدین معنی که استفاده زنان از رسانه های ارتباطی 
تأثیر قابل توجهی بر احساس نابرابری در آنان دارد. مثبت بودن ضریب همبستگی نشانة ارتباط 
مستقیم بین این دو مؤلفه است، بدین معنی که با افزایش استفاده از رسانه ها، میزان احساس 

نابرابری در زنان افزایش می یابد و بالعکس. 
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جدول 4.  همبستگی استفاده از رسانه های ارتباطی و احساس نابرابری در زنان 
Sigضریب همبستگی اسپیرمنفرضیه

بین استفاده از رسانه های ارتباطی و احساس نابرابری، رابطه معنادار 
0/4070/0001وجود دارد.

y بررسی ارتباط استفاده از رسانه های ارتباطی و احساس تفاوت به مثابة تبعیض در زنان
ارتباط استفاده از رسانه های ارتباطی و احساس تفاوت به مثابة تبعیض در زنان از نظر آماری 
معنا دار است، بدین معنی که استفاده زنان از رسانه ها تأثیر قابل توجهی بر احساس تفاوت به 
مثابه تبعیض در آنان دارد. مثبت بودن ضریب همبستگی نشانة ارتباط مستقیم بین این دو مؤلفه 
است، بدین معنی که با افزایش استفاده از رسانه های ارتباطی، میزان احساس تفاوت و تبعیض 
در زنان افزایش می یابد و بالعکس. هر چند که ارتباط بین دو مؤلفه معنادار است اما چون مقدار 

ضریب همبستگي کم )کمتر از 0/7( است، شدت این رابطه اندک است.

جدول 5.  همبستگی استفاده از رسانه های ارتباطی و احساس تبعیض در زنان 
Sigضریب همبستگی اسپیرمنفرضیه

بین استفاده از رسانه های ارتباطی و احساس تفاوت به مثابه تبعیض، رابطه معنادار 
0/390/0001وجود دارد.

y بررسی ارتباط استفاده از رسانه های ارتباطی و احساس ستمگری در زنان
با توجه به نتایج از آنجایی که sig >0/05 است، ارتباط استفاده از رسانه های ارتباطی و احساس 
ستمگری در زنان از نظر آماری معنا دار است. بدین معنی که استفاده زنان از رسانه های ارتباطی 
تأثیر قابل توجهی بر احساس ستمگری در آنان می گذارد. مثبت بودن ضریب همبستگی نشانه 
ارتباط مستقیم بین این دو مؤلفه است یعنی با افزایش استفاده زنان از رسانه های ارتباطی، میزان 

احساس ستمگری در زنان افزایش می یابد و بالعکس.

جدول 6. همبستگی استفاده از رسانه های ارتباطی و احساس ستمگری 
Sigضریب همبستگی اسپیرمنفرضیه

0/4870/0001میان استفاده از رسانه های ارتباطی و احساس ستمگری، رابطه معنادار وجود دارد.

3. رگرسیون
رگرسیون خطی به پیش بینی مقدار یک متغیر وابسته، بر اساس مقدار یک متغیر مستقل می پردازد. 
از آنجا که وظیفة اساسی علم، پیش بینی و تبیین پدیده هاست،  بنابراین در تحقیقاتی که بر پیش بینی 
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یا تبیین ناظرند، تحلیل رگرسیون می تواند نقش بارزی در تحلیل ها ایفا کند. )حبیب پور گتابی و 
صفری شالی، 1388: 480( 

y بررسی ارتباط پایگاه اجتماعی و اقتصادی زنان و احساس نابرابری در آنها
در این قسمت تأثیر متغیرهاي مؤلفه پایگاه اجتماعی و اقتصادی زنان  بر احساس نابرابری 
در آنها مورد کاوش قرار گرفته است. برای این منظور از مدل رگرسیون خطی استفاده شده 
که در آن میانگین نمره احساس نابرابری زنان متغیر وابسته و متغیرهای مستقل مدل عبارت  
از متغیر کّمی )سن( و متغیرهای کیفی )وضعیت تأهل، شغل، خانه دار بودن، تحصیالت فرد، 
تحصیالت مادر، تحصیالت پدر، وضعیت مسکن و میزان درآمد( است. در این مدل سطوح 
مرجع متغیرهای کیفی مذکور، به ترتیب مجردی، بیکاری، خانه دار نبودن، تحصیالت کمتر از 
دیپلم فرد و مادر و پدر، مسکن شخصی و درآمد بین 500 هزار تا 1/5 میلیون تومان هستند. 
الزم به توضیح است سطح مرجع، سطحی از متغیرهای کیفی است که تأثیر سایر سطوح در 

مقایسه با آن بررسی می شود. نتایج این تحلیل در جدول 7 آمده است.

جدول 7.  ارتباط پایگاه اجتماعی و اقتصادی زنان و احساس نابرابری در آنها
BetaTSigنام متغیر

0/0443/010/003سن

3/990/000ـ 0/959وضعیت تأهل )متأهل(

1/060/290-0/590-وضعیت تأهل )مطلقه(

0/070/945-0/040-وضعیت تأهل )بیوه(

3/080/002-0/644-شاغل

0/100/919-0/53-بیکار

نتایج به دست آمده نشان می دهد که سطح اطمینان مربوط به متغیرهای سن، تأهل، شاغل بودن، 
بیکاری، تحصیالت فرد و تحصیالت والدین و درآمد ماهیانه حداقل 2/5 میلیون تومانی بیشتر از 
0/95است، در نتیجه، ارتباط این متغیرها و میزان احساس نابرابری فرد از نظر آماری معنا دار است. 
ضریب بتا برای سن فرد برابر با0/044 به دست آمد و مفهوم آن این است که با یک سال افزایش 
سن، میانگین نمره احساس نابرابری فرد 0/044 واحد افزایش می یابد. تفسیر ضریب بتا برای 
متغیرهای کیفی متفاوت از متغیر کمی مانند سن است، برای مثال برای متغیر وضعیت تأهل، سطح 
“ مجرد بودن فرد” را به عنوان سطح مرجع )سطحی از هر متغیر کیفی که سایر سطوح با آن مقایسه 

می شوند( در نظر گرفته ایم. 
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ضریب رگرسیونی برای متأهل بودن فرد بیانگر آن است که میانگین نمره احساس نابرابری 
زنان متأهل، در مقایسه با زنان مجرد )سطح مرجع( 0/959 واحد کمتر است. میانگین نمره احساس 
لیسانس و  از زنانی است که تحصیالت  با تحصیالت دیپلم 2/809 واحد کمتر  نابرابری زنان 
نمره  میانگین  دارای  لیسانس است،  مادرشان  میزان تحصیالت  زنانی که  دارند. همچنین  باالتر 
با تحصیالت دیپلم  از زنانی است که مادری  نابرابری به میزان 1/839 واحد،  بیشتر  احساس 
دارند. یا در مثالی دیگر، زنانی که میزان تحصیالت پدرشان دکتری است، دارای میانگین نمره 
کمتر  با تحصیالت  پدری  که  زنانی هستند  از  بیشتر  واحد،  میزان 1/756  به  نابرابری  احساس 
درآمد  که  زنانی  در  نابرابری  احساس  نمره  میانگین  همچنین  دارند.  مرجع(  )سطح  دیپلم  از 
 ماهیانه خانوارشان 2/5 تا 3/5 میلیون تومان است، 1/427 واحد، بیشتر از زنانی است که درآمد

کمتری دارند.

y بررسی ارتباط پایگاه اجتماعی و اقتصادی زنان و احساس تفاوت به مثابة تبعیض در آنها
با توجه به نتایج از آنجایي که سطح معنادار مربوط به متغیرهای خانه دار بودن فرد، شاغل بودن، 
دیپلم یا فوق دیپلم بودن فرد، دیپلم یا فوق دیپلم بودن مادر، تحصیالت پدر در همه سطوح، 
دولتی بودن مسکن فرد و درآمد ماهیانه 1/5 تا 3/5 میلیون تومانی بیشتر از 0/95 است، می توان 
بیان کرد که ارتباط این متغیرها و میزان احساس تفاوت به مثابة تبعیض در فرد از نظر آماری 
معنا دار است. ضریب رگرسیونی برای زنان شاغل برابر با 0/373 ـ  به دست آمد که نشان 
می دهد میانگین نمره احساس تبعیض زنان دارای شغل، در مقایسه با زنان بیکار )سطح مرجع( 
0/373 واحد کمتر است. یا در مثالی دیگر، زنانی که در خانه های دولتی ساکن هستند، دارای 
میانگین نمره احساس تبعیض به میزان 0/328 واحد، بیشتر از زنانی هستند که در منزل شخصی 

)سطح مرجع( سکونت دارند.

y بررسی ارتباط پایگاه اجتماعی و اقتصادی زنان و احساس ستمگری در آنها
با توجه به نتایج به دست آمده، از آنجایي که سطح معنادار مربوط به متغیرهای سن، خانه دار 
بودن فرد، متأهل یا بیوه بودن، شغل های مترجمی و تجارت، دیپلم یا لیسانس بودن فرد، دیپلم 
یا فوق دیپلم یا لیسانس بودن مادر، فوق دیپلم یا فوق لیسانس بودن پدر، رهنی یا اجاره ای یا 
دولتی بودن مسکن فرد و درآمد ماهیانه 1/5 تا 2/5 میلیون تومانی، بیشتر از 0/95 است، نتیجه 
مي گیریم که ارتباط این متغیرها و میزان احساس ستمگری در فرد از نظر آماری معنا دار است. 
ضریب بتا برای سن فرد برابر با 0/236 به دست آمد نشان می دهد با یک سال افزایش سن فرد، 
میانگین نمره احساس ستمگری او 0/236 واحد افزایش می یابد. ضریب رگرسیونی برای زنان 
شاغل برابر با 8/477 -  است،  بدین معنی که میانگین نمره احساس ستمگری زنان دارای شغل، 
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در مقایسه با زنان بیکار )سطح مرجع( 8/477 واحد کمتر است. در مثالی دیگر، زنانی که دارای 
مدرک لیسانس هستند، دارای میانگین نمره احساس ستمگری به میزان 3/405 واحد بیشتر از 

زنانی هستند که تحصیالت کمتر از دیپلم )سطح مرجع( دارند.
به عبارت دیگر، با استفاده از مدل رگرسیونی، تأثیرگـذاري متغیرهاي واسط بر متغیر مستقل، 

به شدت تأیید شده است.

بحث و نتیجه گیری
نتایج حاصل از جمع آوری داد های پژوهش نشانگر آن بود که مؤلفه های پایگاه اجتماعی از جمله 
تحصیالت فرد و سطح درآمد، همگی بر درک زنان و دریافت احساس تفاوت، نابرابری و ستمگری 

تأثیرگذار است.
با توجه به سطح معناداری یافته های مربوط به متغیرهای، تأهل، اشتغال، بیکاری، میزان درآمد، 
کارمندی، معلمی، طراحی و تجارت، دیپلم بودن فرد، دیپلم یا لیسانس بودن مادر، تحصیالت پدر 
در سطوح دیپلم، لیسانس و باالتر، دولتی بودن مسکن فرد و درآمد ماهیانه حداقل 2/5 میلیون 
تومانی، که بزرگتر از 0/95 است، می توان گفت ارتباط این متغیرها و میزان احساس نابرابری فرد از 
نظر آماری معنادار است. نتایج نشانگر آن است که با یک سال افزایش سن، میانگین نمره احساس 
نابرابری فرد 0/044 واحد افزایش می یابد. همچنین ضریب رگرسیونی برای متأهل بودن فرد بیانگر 
آن است که میانگین نمره احساس نابرابری زنان متأهل، در مقایسه با زنان مجرد )سطح مرجع( 

0/959 واحد کمتر است.
میانگین نمره احساس تبعیض زنان دارای شغل، در مقایسه با زنان بیکار )سطح مرجع( 0/373 
واحد کمتر است. یا در مثالی دیگر، زنانی که در خانه های دولتی ساکن هستند، دارای میانگین نمره 
احساس تبعیض به میزان 0/328 واحد، بیشتر از زنانی هستند که در منزل شخصی )سطح مرجع( 

سکونت دارند.
در تحلیل و بحث این نتایج می توان بیان کرد، اگر زنان همانند دیگر سرمایه های انسانی جامعه 
خود را عضو مؤثری در بازار کار ببینند )شاغل باشند(، به میزان معناداری احساس تبعیض در آنها 
کاهش پیدا می کند. برخورداری افراد از پایگاه اقتصادی و اجتماعی مناسب می تواند زمینه های 
نابرابری را در آنها کاهش دهد و کاهش زمینه های تبعیض و نابرابری در افراد خود، شکل گیری یک 

بستر مناسب برای پیشرفت انسانی و توسعه همه جانبة جامعه است.
بنابراین در اینجا مشخص می شود که پایگاه اجتماعی و فرهنگی در ارتباط مستقیم و معناداری 
با درک و دریافت احساس نابرابری و تفاوت است. هر چه تحصیالت فرد و والدین او بیشتر 
باشد، شناخت و درک او از مفاهیم نابرابری و موقعیت های نابرابر افراد در جامعه بیشتر می شود. به 
موازات اطالعات و دانش بیشتر و قرار گرفتن در موقعیتی که بسترهای پرداختن بیشتر به مسائل 
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اجتماعی این چنینی را فراهم می کند، طبیعتًا درک و دریافت افراد از مفاهیم نابرابری و تفاوت بیشتر 
می شود و به دنبال آن به پیگیری موضوعات بیشتر در این خصوص می پردازند.

در بررسی ارتباط استفاده از رسانه های ارتباطی و احساس نابرابری، احساس تفاوت و احساس 
ستمگری، مالحظه می شود که نتایج قابل تأملی به دست آمده است. استفاده از رسانه های ارتباطی 
آنان  در  تبعیض  مثابة  به  تفاوت  احساس  نابرابری،  احساس  بر  توجهی  قابل  تأثیر  زنان  توسط 
می گذارد. همچنین مثبت بودن ضریب همبستگی نشانة ارتباط مستقیم بین این دو مؤلفه است؛ 
یعنی با افزایش استفاده زنان از رسانه های ارتباطی، میزان احساس ستمگری در زنان افزایش می یابد.
استفاده از رسانه های ارتباطی امر جدایی ناپذیر زندگی امروزی است. متکثر شدن منابع آگاهی، 
افراد را در مواجهه با اخبار و اطالعات گوناگون قرار می دهد و افراد مدام به دنبال کسب آگاهی در 
خصوص موضوع های و مسائل مختلف هستند. سرعت اشتراک مطالب، اخبار، فیلم ها و عکس ها 

چنان افزایش یافته که کمترکسی است که در جریان اخبار و اطالعات مسائل روزانه قرار نگیرد. 
در این پژوهش میزان دسترسی و میزان استفاده از رسانه های ارتباطی مورد بررسی قرار گرفت. 
الزم به ذکر است که در میان انواع رسانه های ارتباطی، استفاده از شبکه های مجازی، بیشترین میزان 
را دارد و افراد موضوعات مختلفی را از طریق این رسانه ها پیگیری کردند. از بررسی میزان استفاده 
از این رسانه ها و موضوعاتی که زنان پیگیری می کنند، این نتیجه به دست آمد که هر چه میزان 
استفاده از رسانه های ارتباطی افزایش یابد، احساس تفاوت، نابرابری و ستمگری در آنان افزایش 

می یابد.
زنان،  اقتصادی، سیاسی و حقوقی  اجتماعی،  به وضعیت  مربوط  پیگیری مسائل  و  مقایسه 
منجر به شکل گیری ذهنیت آنان در خصوص وضعیت مطلوب می شود. شاید شکاف احتمالی 
بین وضعیت موجود زنان و وضعیت مطلوب آنها از خالل پیگیری رسانه های ارتباطی، احساس 

نابرابری، تفاوت و ستمگری را، در آنها به وجود آورده است.
از این رو در پایان، پیشنهادهایی جهت سیاستگذاری کارآمد و مطلوب تر ارائه می شود، که با به 
کارگیری آنها می توان به اصالح برنامه های رسانه ای پرداخت تا تأثیرات منفی که بر ذهنیت و باور 

زنان شکل می گیرد تا حدودی کاهش یابد: 
1. لزوم بازنگری در باورها و ذهنیت  سیاستگذاران و برنامه ریزان رسانه ای، در زمینة مفهوم جنسیت 

و ویژگی های آن؛
2. بازنگری در اندیشة بازنمایی زنان در نقش های کلیشه ای و حاشیه ای؛

3. لزوم توجه به نیازهای فرهنگی و اجتماعی و سیاسی حقیقی زنان در جامعه و پرداختن به این 
موضوعات در برنامه های رسانه ای؛

4. لزوم انعکاس و بازنمایی اخبار و مسائل مربوط به زنان از رسانه های داخلی که نشانگر توجه و 
اهمیت به زنان و مسائل آنهاست.
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5. لزوم بازنگری در ارائة فیلم ها و سریال هایی که فرودستی زنان و فرادستی مردان را ترویج 
می کنند. این امر به نوبه خود ایجاد احساس نابرابری و ستمگری را در زنان افزایش می دهد.

6. ترویج برنامه های رسانه ای با محوریت اهمیت هویت زنانه و تأکید بر نقش پررنگ اجتماعی، 
فرهنگی و سیاسی زنان در جامعه؛
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