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مقدمه و بیان مسأله

احساس عدالت ،نقب عمدهاي در احساس برخورداري از

مسئلۀ عدالت از دیرباز جزء اصليترین دغدغههاي انسان بوده

رفاه اجتماعي (هزارجریبي و صفريشالي ،)7932 ،اعتماد اجتمۀاعي

است و ماهيت و نحوۀ تحقۀ آن از پرسۀبهۀاي ضۀروري و

(كتابي و همیاران ،)7913 ،نشاط و ثبۀات

اجتمۀاعي (هزارجریبۀي و

بنيادین تاریخ است آغاز بحث عدالت را هم ون بسۀياري از

آستينفشان ،)7911 ،ارتقاي ثبۀات سياسۀي ،اقتصۀادي و انسۀجام

مقولۀۀههۀۀاي فلسۀۀفي ،سياسۀۀي و اجتمۀۀاعي بۀۀه یونۀۀان باسۀۀتان

اجتماعي (راغفر )7911 ،و رضایت از زنۀدگي و ارتقۀاي سۀط

(افاطون و ارسطو) بازمي گردانند .افاطون ،عۀدل را ییۀي از

كيفي آن ایفا مۀيكنۀد

( & Cattaneo & Calton, 2014; Lambert

 )Hogan,با وجود این ،نتيجههاي پۀهوهبهۀاي متعۀدد

فضيلتهاي چهارگانهاي در نظۀر مۀيگيۀرد كۀه نۀزد یونانيۀان

2011

ارجمند بود آن سه فضيلت دیگر فرزانگي یا رحمۀت ،دليۀري

دربارۀ ميزان احساس عدالت ،نشان ميدهند جامعۀۀ ایۀران بۀه

یا شجاعت ،خویشتنداري یا انضباط و عفتند .عدالت در نظۀر

ضعف احساس

عۀدالت مبتاسۀت (هزارجریبۀي 7932 ،قاسۀمي و

افاطون عبارت از نوعي اسۀتعداد و تمایۀل درونۀي در انسۀان

همیاران 7913 ،هزارجریبي و آسۀتينفشۀان 7911 ،صۀدی سروسۀتاني و

است كه جلوي احساسها و انگيزههاي شدید او را كه طالۀب

دغاقله.)7911 ،

منفعت هاي خصوصي اند ،ميگيرد و بشر را از انجام كارهۀایي

مسلماً عاملهاي متعددي بر ميزان احسۀاس عۀدالت افۀراد

بازمي دارد كه درظاهر به نفعب تمام مي شوند ولي وجۀدانب

تمثير مي گذارند اما طب نظریههاي مربوط به تمثير رسانههۀاي

آنها را نهۀي مۀيكنۀد (طۀاهري .)01-03 :7912 ،دیۀدگاه ارسۀطو

جمعي ،در بين این عاملها ،وسيلههاي ارتبۀاط جمعۀي نقۀب

دربۀۀاب عۀۀدالت ،متۀۀمثر از نظریۀۀۀ كلۀۀي او دربۀۀارۀ ماهيۀۀت

خاصي ایفا ميكنند .این مسئله بۀهویۀهه در جامعۀه و فرهنۀ

سلسلهمراتبي جهان است .ازنظر او چۀون موجۀودات ازلحۀا

معاصر اهميت خاص دارد جامعهاي كه از فرایندهاي مختلفي

توانایي و شایستگي متفاوتند ،عدالت در آن است كه با هریك

هم ۀۀون جهۀۀاني یۀۀا جهۀۀان – محلۀۀيشۀۀدن ،عرفۀۀيشۀۀدن،

چنانیه استحقاق دارند ،رفتار شود (تيندر.)40 :7910 ،

دموكراتيك شدن ،اطاعاتي شدن ،بصريشۀدن ،مجۀازي شۀدن،

عدالت در حيات اجتمۀاعي دو جلۀوۀ ویۀهه دارد :اجۀراي
عدالت و احساس عدالت اجراي عدالت همان است كۀه گۀاه
در تعریف عدالت آورده ميشۀود .ایۀن مرحلۀه از عۀدالت در

تینولوژیكشدن و بهویهه رسانهايشدن تمثير ميگيرد

(فاضۀلي،

 .)001 :7911امروزه رسانهها بۀهقۀدري بۀا زنۀدگي روزمۀرۀ مۀا
آميخته شدهاند كه مصۀرفكننۀدگان رسۀانههۀا ،واقعيۀتهۀاي

مرحلۀ قانون گذاري ،ترسيم ساختار و نظام اجرایي و قضۀایي،

بيروني را ازطریۀ تصویرسۀازي آنهۀا درک مۀيكننۀد .سۀبك

دادرسي و دادخواهي و به طور كلي در همۀ شئون ملۀكداري

زندگي رسانهاي شدۀ امروزي ،با توليد تصویرها و الگوهایي از

حضور روشۀني دارد امۀا جلۀوۀ دیگۀر عۀدالت كۀه شۀاید در

واقعيت به تجربۀ بشري شیلميدهد الگوهایي كۀه بۀهطۀور

اهميت ،كمتر از جلوۀ پيشين نباشد ،احسۀاس عۀدالت اسۀت

روزافزونۀۀي جۀۀاي خۀۀود واقعيۀۀت را مۀۀيگيرنۀۀد .مۀۀا چگونۀۀه

یعني بر فرض اینیه عدالت درواق اجرا شود ،این مردمند كۀه

ميفهميم واقعيت چيست؟ تلویزیون نگاه ميكنيم و روزنامهها

باید با چشم و درک و بينب خویب عدالت را ببيننۀد .در ایۀن

و كتابها را مطالعه ميكنيم .این رسانهها فقۀ الگۀوهۀایي از

قسمت تنها صحبت از وض قانون عادالنۀه یۀا صۀدور حیۀم
عادالنه نيست بلیه صحبت از آن است كۀه تلقۀي عمۀومي و
باور كلي آن باشد كه دستگاه اجرایي و زمامۀداران و دادرسۀان
در محیمۀۀههۀۀا و داوران در داوري كمۀۀال عۀۀدالت را رعایۀۀت
كردهاند (حاجيدهآبادي.)4 :7914 ،

واقعيۀتهۀۀا را مۀۀنعیس مۀيكننۀۀد و از ایۀۀن طریۀ  ،بۀۀراي مۀۀا
ذهنيتسازي ميكنند (رضويزاده.)770 :7910 ،
رسانه هاي جمعي ،یك نهاد اجتماعي شۀامل وسۀيله هۀایي
ماننۀۀد رادیۀۀو ،تلویزیۀۀون و مطبوعاتنۀۀد كۀۀه بۀۀا اطۀۀاعرسۀۀاني،
بخب هاي وسيعي از دنياي اجتماعي را در نظر افراد ،فهميدني
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ميكنند و این كار را با تمثير بر نگرشها و بۀاورهۀاي اعضۀاي

سابقۀ نظری پژوهش

جامعه به انجام ميرسانند .ازطرفۀي گسۀترش روزافۀزون ایۀن

انواع عدالت

وسيله ها موجب ميشۀود مۀردم بيشۀتر در معۀرض اطاعۀات

رایج ترین تقسيم بندي دربارۀ عدالت كه بيشتر پهوهشگران بۀه

گوناگون قرار گيرند زیرا امروزه وسيلههاي ارتباط جمعۀي در

آن استناد كرده اند ،تقسيم آن بۀه عۀدالت تۀوزیعي 7و عۀدالت

پهنۀ گستردهاي از نظام اجتماعي حضور دارنۀد و اطاعۀات را
با سرعت باال به مخاطبان خود انتقال ميدهند و نيازهاي آنۀان
به اطاعات را برآورده ميكنند.
با توجه به اهميت فراوان احساس عۀدالت در حۀوزههۀاي
مختلف زندگي اجتماعي و هم نۀين نقۀب مهۀم رسۀانههۀاي
جمعي در شیلدهي به باورها و تصورها و الگوهۀاي تفیۀر و
كنب جمعي در جامعه هاي امۀروزي ،پۀهوهب حاضۀر رابطۀۀ
ميزان مصرف رسانه اي با احساس عدالت را بۀين دانشۀجویان
دانشگاه مازندران بررسي مۀيكنۀد .دانشۀجویان از مهۀم تۀرین
سرمایههاي انساني هر كشۀور محسۀوب مۀيشۀوند و امۀروزه
نقب و اهميت سرمایۀ انساني در جریان توسعۀ كشۀورهۀا بۀر
كسي پوشيده نيست .نگۀاهي بۀه جریۀان تۀاریخي توسۀعه در
جهان ،نشان ميدهد همۀۀ كشۀورهاي توسۀعهیافتۀۀ امۀروز بۀا
پشتوانۀ سرمایۀ انساني به سير صنعتيشدن سۀرعت دادنۀد .در
جریان تاریخي توسعه ،رابطه اي مستقيم بۀين كيفيۀت سۀرمایۀ
انساني و طول زمان تیامل ساختاري ایۀن كشۀورهۀا مشۀاهده
ميشود .كارنامۀ تاریخي ملتها این نیته را نيز روشن ميكنۀد
كه هر كشوري كه بهرۀ بيشتري از ثروت سرمایۀ انساني داشته
باشد ،با سرعت و كيفيت بهتر به رفۀاه دسۀت خواهۀد یافۀت

رویهاي 0اسۀت (

;Dailey & Kirk, 1992; Davis & Ward, 1995

 .)Reithel et al., 2007عدالت توزیعي به بيطرفۀي ادراکشۀده
دربارۀ مقادیر پاداش هایي اطۀاق مۀيشۀود كۀه افۀراد جامعۀه
دریافت ميكنند در حالي كه عدالت رویهاي بۀه بۀيطرفۀي و
انصاف ادراکشده در زمينۀ معنيهاي استفادهشده براي تعيۀين
این مقۀادیر و مبۀالم مربۀوط مۀيشۀود

( McFarlin & Sweeney,

 )1992: 626به بيان دیگر ،عدالت توزیعي ،بر تیليفهۀاي دولۀت
دربرابر مردم نظارت ميكند و چگونگي توزی شغلها ،منصبهۀا
و مالهاي عمومي را معۀين مۀيكنۀد درواقۀ احسۀاس عۀدالت
توزیعي ازسوي مردم با انصۀاف ادراکشۀده از پيامۀدهۀا سۀروكار
دارد و بهمنزلۀ یك عامل بالقوه با كاربردهۀاي مهۀم در زمينۀههۀاي
مختلف سازمان و جامعه در نظر گرفته ميشۀود .بۀر ایۀن اسۀاس
هنگامي كه افراد یك سازمان دربارۀ ميزاني قضاوت مۀيكننۀد كۀه
پيامدها درسۀت ،مناسۀب و اخاقۀيانۀد ،درواقۀ ميۀزان رعایۀت
عدالت توزیعي در سۀازمان را داوري مۀيكننۀد (هزارجریبۀي:7932 ،

.)00
به موازات اینیه روند پهوهب در روانشناسي اجتماعي از
نتيجه هاي تخصيص پاداش ها (عدالت توزیعي) بۀه تمكيۀد بۀر

برعیس ،كشورهایي كه بهعلت سسۀتي سۀاختار نظۀام یۀا هۀر

فراگرد هاي حاكم بر این تخصيصهۀا تغييۀر كۀرد ،در مطالعۀۀ

دليل دیگري به ركود در پرورش اندیشه و كمبۀود پویۀایي آن

عدالت نيز تغييرهاي مشابهي ایجاد شۀد .پۀيب از ایۀن ،ميۀزان

دچار شدند ،كارنامۀ تمیيدشدهاي از تاریخ دریافۀت نیۀردهانۀد

رعایت عدالت در توزی پيامد ها ،تنها تعيينكننۀدۀ عۀدالت در

(كانتري .)44 :7910 ،بر این اساس پرسبهایي كه ایۀن نوشۀتار

نظر گرفته ميشد اما بهموجب تغييرهۀاي ایجادشۀده ،عۀدالت

در جستجوي پاسخدادن به آنها بوده ،چنين است:

درکشده از فراگردهایي كه بهموجب آنها ،پيامدهۀا تخصۀيص

آیا ميۀزان مصۀرف رسۀانه اي بۀا ميۀزان احسۀاس عۀدالت
مخاطبان مرتب است؟
آیا ارتباط ميۀزان مصۀرف رسۀانه اي بۀا احسۀاس عۀدالت

ميیابند نيز مهم ارزیابي شۀد و در بسۀياري مۀوارد مهۀمتۀرین
تعيينكنندۀ ادراک عدالت در نظر گرفته شد.
بۀۀارون و گرینبۀۀرت معتقدنۀۀد دانشۀۀمندان دو جنبۀۀه بۀۀراي

براساس انواع رسانه (روزنامه ،تلویزیون داخلي  -ماهوارهاي و
اینترنت) متفاوت است؟

Distributive Justice
Procedural Justice
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عدالت رویهاي در نظۀر گرفتۀهانۀد :نخسۀت جنبۀۀ سۀاختاري

وفور مادي است كه در آن ،مسئلههاي مربوط به توزی ثۀروت

عدالت رویهاي كه این امر را بررسي مۀيكنۀد كۀه تصۀميمهۀا

تقریباً بي رب مۀي شۀوند (هيۀوود .)007 :7911 ،چنۀين نظریۀهاي

چگونه باید گرفته شود تا منصفانه بۀه نظۀر برسۀد .دوم جنبۀۀ

بهعنوان یك الزام اخاقي ميپذیرد كه همۀ مۀردم حۀ دارنۀد

اجتماعي عدالت رویه اي مبني بر اینیه هنگام قضاوت دربۀارۀ

نياز هاي اساسي را تۀممين كننۀد زیۀرا در غيۀر ایۀن صۀورت،

ميزان رعایت عۀدالت در رویۀههۀاي سۀازماني ،كيفيۀت رفتۀار

زندگي ارجمندانۀ انسۀان نۀاممین خواهۀد بۀود

(هيۀوود:7911 ،

بينشخصي تصميمگيرندگان با كاركنان سازمان بۀهمنزلۀۀ یۀك

.)000

عامل كليدي در نظر گرفته مي شۀود كۀه گرینبۀرت ،ایۀن بعۀد

ادوارد نل و اونورا اُنيل دربرابر اصل عدالت سوسياليسۀتي

مينامۀد (هزارجریبۀي:7932 ،

(از هر شخص برحسب تۀوانب و بۀه هۀر شۀخص برحسۀب

عدالت رویهاي را عدالت مراودهاي

نيازش) ،اصل عدالت اقتصۀاد آزاد (از هۀر شۀخص برحسۀب

 01مؤمني.)07 :7914 ،

انتخۀۀابب و بۀۀا درنظرگۀۀرفتن سۀۀرمایهاش و بۀۀه هۀۀر شۀۀخص
نظریههای مربوط به عدالت

برحسب مساعدتب) را در نظر ميگيرند و اصلهاي ذیل را با

نظریه هاي موجود در زمينۀ مفهوم عدالت ،بۀه دو دسۀتۀ كلۀي

استفاده از اجزاي اصلهاي فوق تنظيم ميكنند:
اصل عۀدالت سوسياليسۀتيِ برانگيزاننۀده (از هۀر شۀخص

تقسيم ميشود:
الف -مفهوم عدالت در نظریههای سوسیالیستی

برحسب توانب و به هر شخص برحسب مساعدتب) و اصۀل

سوسياليسم ،جامعه اي است كه در آن از همۀ منب ها ،نه براي

آرماني عدالت (از هر شخص برحسب انتخابب و به هر شۀخص

سود بلیه براي بهرهبرداري استفاده ميشود و از راه مليكۀردن

برحسب نيازش) .براساس اصل سوم ،جامعهاي به تصویر كشۀيده

ابزار توليد ،توزی و مبادله به دست ميآید به طوري كه همۀۀ

ميشود كه در آن به كار همۀ افراد به نسبت استعدادهایشۀان ،نيۀاز

فعاليتها باید در زمينهاي مطاب با طرح جام بهسۀوي نۀوعي

است و براساس اصل چهارم ،جامعهاي در نظر گرفته ميشود كۀه

(گامبۀل:7912 ،

بدون كمترین نياز به مساعدت یا انگيۀزش مۀادي افۀراد ،كمتۀرین

 )739اما مفهوم هاي سوسياليستي عدالت اجتماعي را نباید بۀه

مصرف براي آنها تضۀمين مۀيشۀود (پۀورعزتNell & 37 :7912 ،

نظریۀ ساده شدۀ تممين نياز كاهب داد براي مثال خود ماركس،

1972: 79-81

 .)O’Neil,آنهۀۀا معتقدنۀۀد مۀۀاركس ،اصۀۀل عۀۀدالت

بين اصل توزیعي مناسۀب بۀراي كمونيسۀم كامۀل و آن اصۀل

سوسياليسۀۀتي خۀۀود را بۀۀراي وضۀۀعيتهۀۀاي فراوانۀۀي مناسۀۀب

توزیعي فرق گذاشت كه باید در جامعۀ سوسياليستيِ در حۀال

ميدانست در حالي كه این اصل فق براي هنگامي مناسب است

گذار پذیرفت .ماركس قبول داشت رویههۀاي سۀرمایهداري را

كه جم بازده دقيقاً با جم نيازهاي كل جامعه برابۀر باشۀد (

یك شبه نمي توان روبيد و بسياري از آنهۀا ماننۀد انگيۀزههۀاي

& O’Neil, 1972: 82

كمال مطلوب عۀدالت اجتمۀاعي جهۀت بگيۀرد

Nell

پورعزت.)37 :7912 ،

مادي در جامعۀ سوسياليستي ،دوام خواهند آورد بنۀابراین بۀه
عقيدۀ او در سوسياليسم به كارگر طب شركت و سۀهم فۀردي

ب -مفهوم عدالت در نظریههای لیبرالیستی

او مزد داده خواهد شد و این كاماً با توانۀایيهۀاي جسۀمي و

نظریههاي ليبراليستي در دو دستۀ كلي نظریۀههۀاي مبتنۀي بۀر

فیري او مطاب خواهد بۀود .درواقۀ بۀه نظۀر مۀاركس اصۀل

اصل شایستگي و نظریههاي مبتني بر اصل انصاف ،دستهبنۀدي

سوسياليستي عدالت به هركس طب كار او ميرسۀد امۀا پایۀۀ

ميشوند براي مثال رابرت نوزیك از متفیراني است كه نظریۀ

اصل كمونيستي عدالت را معيار نياز تشیيل ميدهد زیۀرا بۀه

استحقاقي خود را كه مربوط به عدالت در دارایيهاست بۀا دو

عقيدۀ ماركس این معيار فق مناسب جامعۀ آینۀدۀ فراوانۀي و

اصۀۀل كلۀۀي مطۀۀرح كۀۀرده اسۀۀت :نخسۀۀت ،اصۀۀل عۀۀدالت در
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بررسي رابطۀ بين ميزان مصرف رسانهاي و ميزان احساس عدالت بين دانشجویان دانشگاه مازندران

بهدست آوردن كه مشخص ميكند چيز هایي كه مالیان ندارند،

شایستگي اخاقي هر فرد انجۀام دهۀيم .او تۀاشهۀایي را رد

چطور ممین است بۀراي نخسۀتين بۀار بۀه تملۀك اشۀخاص

ميكند كه ميخواهند الگوي انتخابي معيني از توزی را – چۀه

درآیند؟ بر این اساس و بهعنوان یك اصل كلي ،كار ،استحقاق

مبتني بر برابري باشد و چه بر نۀابرابري  -بۀر جامعۀه تحميۀل

مي آفریند .هرگاه كاال هاي جدید توليد شوند ،استحقاق تملۀك

كنند .جم بندي هایك آن است كه در یك جامعۀ آزاد ،توزیۀ

به چگونگي ساخته شدن یا توليۀد آنهۀا بسۀتگي دارد .هۀركس

بهجاي آنیه بر پایۀ شایستگي اخاقۀي باشۀد ،بایۀد بۀر مبنۀاي

چيزي را ميسازد و مواد اوليۀ موردنياز توليد را از دیگري كۀه

ارزش باشۀد یعنۀۀي هماهنۀ

بۀۀا ارزش درکشۀدۀ كۀۀاالهۀۀا و

آنها را در مالیيت خود دارد ،ميخرد یا قرارداد خرید ميبندد،

خدمتهایي باشد كه شخص بۀه دیگۀران ارا ۀه مۀيدهۀد بۀه

استحقاق تملك آن را یافته است .دوم ،اصل عدالت در انتقۀال

عبۀۀارت دیگۀۀر ،اگۀۀر مۀۀيخۀۀواهيم ایۀۀن سۀۀير الگۀۀویي جامعۀۀۀ

كه مشخص ميكند چگونه چيز هۀایي كۀه قۀباً مالۀك داشۀته

سرمایه داري را دقي تر بررسي كنيم ،باید به هركس متناسب با

است ،بهطور مشروع مال اشخاص دیگر مۀيشۀوند؟ براسۀاس

نفعي كه به دیگران ميرساند ،سهمي بدهيم دیگراني كه خۀود

این اصل ،شخص ،مالك مشروع جدید چيزي ميشود كه قباً

منب هایي در اختيار دارند و بۀه سودرسۀانندگان خۀویب نفۀ

شخص دیگري بهطور مشروع آن را مالك بود اگۀر  -و فقۀ

ميرسانند (ساندل.)711-711 :7910 ،

اگر  -مالك قبلي آزادانۀه آن را بۀه آن شۀخص واگۀذار كۀرده

انتقادهۀۀاي واردشۀۀده بۀۀه نظریۀۀۀ ليبراليسۀۀتي ،بۀۀهتۀۀدریج

باشۀۀد .ایۀۀن انتقۀۀال و واگۀۀذاري ممیۀۀن اسۀۀت شۀۀیل هدیۀۀه،

تغييرهۀۀۀایي در آن بۀۀۀه وجۀۀۀود آورد و برخۀۀۀي عنصۀۀۀرهاي

خيرخواهي ،ارث ،مبادله در بۀازار و ...را بيابۀد .بنۀا بۀر نظریۀۀ

عۀۀدالتگرایانۀۀه را بۀۀه آن وارد كۀۀرد .جۀۀان راولۀۀز ییۀۀي از

استحقاقي ،شخص دربارۀ دارایي خود ح دارد اگر  -و فق

مطرحترین متفیراني است كه در این زمينه قلم زده اسۀت .بۀه

اگر  -او آن را طب اصل عدالت در بهدستآوردن ،بۀه دسۀت

عقيدۀ او ،عۀدالت اجتمۀاعي بۀه توزیۀ حقۀوق ،وظيفۀههۀا و

آورده باشد یا آن را طب اصل عدالت در انتقال از شخصي كه

امتيازها در جامعه بستگي دارد .اصۀل هۀاي عۀدالت اجتمۀاعي

ح انتقال آن را داشۀته اسۀت ،بۀه خۀود منتقۀل كۀرده باشۀد

دربارۀ نهادهاي سياسي ،اقتصادي و اجتمۀاعي جامعۀه بۀراي توزیۀ

بنابراین حتي گرفتن ماليات از درآمدهاي ناشي از كار ،بهمنزلۀ

منب هایي كه مردم بهسبب آنها رقابت ميكنند ،راههاي درستي مقۀرر

ربودن نتيجه هاي كار شخص است كه با ربۀودن سۀاعتهۀاي

و براي ایۀن كۀار حقۀوق و وظيفۀههۀاي اعضۀاي جامعۀه را تعيۀين

كار او ییسان است (لسنوف.)013-017 :7912 ،

ميكنند .راولز تصور كرد مردم در شرای بسيار خاص معيني  -كۀه

فریدریك هایك بر این باور است كه عدالت و بيعۀدالتي

او وض اوليه 7ناميد  -گرد هم آمدند تا دریابند اصۀلهۀاي عۀدالت

را تنها باید به اعمال عمدي عامان انساني درازايِ قانون هۀاي

كدام باید باشند .این افراد ،آزاد ،عاقل و بيغۀرض بودنۀد و تنهۀا بۀه

منصفانۀ اجراشدني براي همه نسۀبت داد .از آنجۀا كۀه جامعۀه

منفعتهاي خودشان در روند تصميمگرفتن دربارۀ اینیه اصۀلهۀاي

یك شخص نيست ،صحبتكردن دربارۀ عدالت یا بۀيعۀدالتي

عدالت چه باید باشد تا جامعهها را با مقررات هماهن

كنند ،توجۀه

آن نامعقول به نظر ميرسد .توزیۀ درآمۀد حاصۀل از كۀار یۀا

مۀيكردنۀد .ویهگۀي بۀارز وضۀ اوليۀه ،آن اسۀت كۀه مۀردم در آن

عمل افراد ،خاص یك فرد نيست بنۀابراین هۀي كۀس ازنظۀر

اصلهاي عدالت را زیر حجاب ناداني 0نسۀبت بۀه ماهيۀت جامعۀۀ

اخاقۀۀي مسۀۀئول آن نيسۀۀت (بۀۀاري .)721 :7912 ،نوشۀۀتههۀۀاي

خاص خود ،جایگاه خود درون جامعه ،توانۀایيهۀا و روحيۀههۀاي

فردریك هایك ،كمتر از حد معمول بر عدالت توزیعي الگودار

خاص خود و ماهيت خير و نيیي انتخاب كردهاند و تنهۀا شۀناختي

تمكيد ميكند .او بر این بۀاور اسۀت كۀه مۀا آنقۀدرهۀا دربۀارۀ
وضعيت اشخاص آگاهي نداریم كه بتوانيم توزی را متناسب با

Original Position
Veil of Ignorance
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كلي نسبت به چيزها داشتهانۀد .از ییسۀانبۀودن نۀاداني و ناآگۀاهي

مصرف معرفي كرده است كه سن ،این حوزه را متغير كۀانوني

كساني كه در وض اوليه بودند ،چيزي كه راولۀز عۀدالت بۀهعنۀوان

در سازماندهۀي جامعۀه ارزیۀابي مۀيكنۀد .از نگۀاه سۀن ،هۀر

انصاف ناميد ،خودبهخود پدیدار شد (دي.)004-001 :7912 ،

نظریهاي بهاقتضاي چهارچوب كلي و با توجه به فرضۀيههۀاي

به عقيدۀ راولز آنهۀایي كۀه در وضۀ اوليۀه ،زیۀر حجۀاب

فلسفي و معرفت شناختي خود ،حوزه اي از حوزهها را معرفۀي

ناداني طب قاعدۀ حداكثر عمل مي كننۀد ،دو اصۀل عۀدالت را

مي كند كه برابري افراد در آن حۀوزه را معۀرف عادالنۀهبۀودن

انتخاب خواهند كرد زیرا ميخواهند اطمينان یابند جامعههایي

جامعه مي داند .نتيجۀ ایۀن امۀر آن اسۀت كۀه اگۀر برابۀري در

كه به توليد نيیي هاي اساسي 7كمك مي كنند ،آنها را منصۀفانه

هركدام از این حوزه ها را عادالنۀه بۀدانيم ،نۀابرابري در سۀایر

نيز توزی ميكنند .نيیيهاي اساسي ،چيزهایي هستند كه مردم

حوزه ها توجيه ميشود و برابري برحسب یك متغير ،متضۀمن

باارزش ميداننۀد ،از آنهۀا زیۀاد مۀيخواهنۀد و درنهایۀت ،بۀه

نابرابري برحسب سایر متغيۀرهاسۀت بنۀابراین نۀابرابريهۀاي

توزی كنندگان آنها توجه خاص دارند .در ميان این نيیۀيهۀاي

بهظاهر موجه ،سبب ميشوند بسياري از چيزها در جاي خۀود

اساسي كنترل شدني ازلحا اجتماعي ،ثروت و درآمد اهميۀت

قرار نگيرند و ح بسياري از صاحبان ح ادا نشود و عۀدالت

آشیار دارند اما بههي رو ،فق اینها نيستند .مهۀمتۀرین نيیۀي

تحق پيدا نیند (صدی سروستاني و دغاقله.)01-03 :7911 ،

اساسي بنا به گفتۀ راولز ،احترام بۀه خۀود اسۀت كۀه احسۀاس
شخص از ارزش خاص خۀود را در بۀر مۀيگيۀرد

(دي:7912 ،

.)044-041

نظریههای مربوط به تأثیرهای رسانههای جمعی
در این قسمت الزم است به نظریه هاي مربوط به وسۀيلههۀاي

راولز بر این باور است كه نخستين اصل از دو اصلي كه از

ارتباط جمعي اشاره شود زیرا از زمان پيدایب نخستين وسيلۀ

وض اوليه حاصل ميشود ،نشان ميدهد هر شخصي در مقابل

ارتباط جمعي (روزنامه) ،فیرها و عاطفههاي عمۀومي و از آن

دیگران از آزادي هاي اساسي ییسان بهرهمند است .اصۀل دوم

جمله ،احساس عدالت همواره از آن تمثير گرفتۀه اسۀت و بۀه

نيز بيان ميدارد كه نابرابريهاي اجتمۀاعي و اقتصۀادي بۀه دو

مرور زمان و با پيدایب صورت هاي دیگر رسانههۀاي جمعۀي

شرط پذیرفتني است :نخست اینیه این نابرابريها بایۀد ویۀهۀ

(رادیۀۀو ،سۀۀينما ،تلویزیۀۀون ،اینترنۀۀت و ،)...ایۀۀن اثرگۀۀذاري

منصب ها و مقام هایي باشۀد كۀه در شۀرای برابۀري منصۀفانۀ

روزبهروز افزایب یافته است.

فرصۀۀتهۀۀا ،در دسۀۀترس همگۀۀان باشۀۀد و دوم اینیۀۀه ایۀۀن

در طول سال هۀا ،مفهۀوم سۀازي از تمثيرهۀاي رسۀانه هۀاي

نابرابريها باید بيشترین سۀود را بۀراي محۀرومتۀرین اعضۀاي

جمعي تا حد زیادي تغييۀر كۀرده اسۀت .در ایۀن تحۀول سۀه

جامعه داشته باشد (راولز.)10 :7919 ،

مرحلۀۀ كۀم و بۀيب مجۀۀزا شناسۀایي شۀده اسۀت :در مرحلۀۀۀ

آمارتيا سن ،بر این باور است كه گسترش آن ه جان راولز

آغازین ،تصور ميشد ارتباط جمعي ،تمثيرهاي بسيار نيرومندي

نيیيهاي اساسي مي نامد ،مهم است ما بایۀد بۀه تغييرپۀذیري

دارد .این نظۀر در سۀالهۀاي ميانۀۀ دو جنۀ

جهۀاني برتۀري

رابطۀ بين افۀزایب نيیۀيهۀاي اساسۀي و توسۀعۀ آزاديهۀا و

داشت .اصطاحاتي مانند «نظریۀ گلولۀ جۀادویي» 0یۀا «نظریۀۀ

قابليت هاي اساسي انسان نيز توجه داشۀته باشۀيم .او اسۀتدالل

سوزن تزری » 9براي توصيف این مرحلۀه از تمثيرهۀاي ارتبۀاط

مۀيكنۀۀد كۀه درواقۀ  ،وجۀود تعۀۀالي حتۀي در زمينۀۀۀ عۀۀدالت

جمعي به كۀار مۀيرود .مرحلۀۀ دوم زمۀاني پدیۀدار شۀد كۀه

تضمينشده نيست ( .)Sen, 2008: 334به گمان او ،هر نظریهاي

پهوهشگران درباب این تمثيرها به تردید افتادنۀد و شۀاهدهایي

ماک عدالت را برابري در ییي از حوزههاي چرخۀۀ توليۀد و
Primary Goods

1

The magic bullet theory
The hypodermic needle Theory

2
3

1

بررسي رابطۀ بين ميزان مصرف رسانهاي و ميزان احساس عدالت بين دانشجویان دانشگاه مازندران

براي تمیيد آنها پيدا نیردند .بسياري از آنان عبارتهایي ماننۀد

كه نقب واسطه را بۀه عهۀده دارنۀد و منجۀر بۀه دیۀد و درک

«نظریۀ تمثيرات محدود» 7را به كار گرفتند تا جریان عمدۀ ایۀن

مشترک از جهان اطۀراف مۀيشۀوند .گربنۀر ،محصۀول چنۀين

جهۀاني

فرایندي را رشد الگوهۀاي مسۀل ذهنۀي مۀينامۀد .ازنظۀر او،

دوم تا آغاز دهۀۀ هفتۀاد طۀول كشۀيد .از آن زمۀان تۀا كنۀون،

رسانهها به ارا ۀ دیدگاههاي همشۀیل و كۀموبۀيب ییسۀان از

پهوهشگران بسياري از بازگشت به مفهوم رسانه هۀاي جمعۀي

واقعيت اجتماعي تمایل دارند و مخاطبۀان آنهۀا نيۀز براسۀاس

نيرومند جانب داري كردهاند به بيان واض تر ،در مرحلۀۀ اول،

چنين میانيزمي ،فرهن پذیر ميشۀوند .گربنۀر تۀا آنجۀا پۀيب

عامل هاي محتوایي در ایجاد تمثيرها برتري داشتند ،در مرحلۀۀ

ميرود كه ميگوید :رسانهها بهویهه تلویزیون بۀهدليۀل نظۀم و

دوم ویهگيهاي فۀردي مهۀم تۀر قلمۀداد شۀدند و در سۀومين

همۀۀاهنگي كۀۀه در ارا ۀۀۀ پيۀۀام در طۀۀول زمۀۀان دارنۀۀد ،قۀۀدرت

مرحله نيز عاملهاي محتوایي و فردي بۀا هۀم تركيۀب شۀدند.

تمثيرگۀۀذاري فراوانۀۀي دارنۀۀد بۀۀه طۀۀوري كۀۀه بایۀۀد آنهۀۀا را

مرحلۀ اول ،رسانهها را قدرت مطل ميپنداشۀت ،مرحلۀۀ دوم

شیل دهندۀ جامعه دانست (مهۀرداد .)720 :7911 ،بنۀا بۀر نظریۀۀ

رسانهها را بدون قدرت تلقي ميكۀرد و مرحلۀۀ سۀوم آنهۀا را

كاشت ،تلویزیون در كاركرد گزارشگۀري خۀود ،گۀرایب بۀه

قدرتمند ميدانست (ویندال و همیاران.)901-901 :7911 ،

اباغ پيامهاي بههمپيوسۀتهاي دارد كۀه درسهۀاي ییسۀاني را

مرحله را نامگذاري كنند جریاني كۀه از پایۀان جنۀ

میرراً به نمایب درميآورند .تلویزیون خال و مۀنعیسكننۀدۀ
چارچوب نظری

عقيدهها ،اندیشهها و باورهایي است كۀه از نيۀازهۀاي نهادینۀۀ

همان گونه كه مرور سابقۀ نظري پهوهب روشن كۀرده اسۀت،

جامعۀ پيرامون تمثير ميپذیرند .هم نين مردم را برميانگيزد تا

در این پهوهب احساس عدالت به صورت مفهومي چندوجهي

پيوسته به محتواهۀایب توجۀه كننۀد محتواهۀایي كۀه احتمۀاالً

مشتمل بر جنبۀ رویه اي و جنبۀ توزیعي عدالت در نظر گرفتۀه

باورهۀۀا و اندیشۀۀههۀۀاي پيشۀۀين را تمیيۀۀد مۀۀيكننۀۀد .گربنۀۀر و

شده است .صاحب نظران ،عاملهاي گوناگوني را در تقویت یا

همیارانب ميگویند نیته این است كه كاشت ،یك فراگرد بي

تضعيف احساس عدالت مؤثر ميدانند براي مثال طب نظریۀۀ

سمت و سو نيست بلیه بيشتر شبيه فراگردي جاذبهاي 9است.

كاشت 0،نگرشها و باورهاي افراد و ازجملۀه ميۀزان احسۀاس

هر گروه از بينندگان ممین اسۀت در جهۀت متفۀاوتي تۀاش

عدالت در ميان آنها ،ارتباط مستقيم بۀا ميۀزان اسۀتفاده آنهۀا از

كنند اما همۀ گروهها از جریان مركزي واحدي تمثير ميگيرند

رسانههاي جمعي دارد.

ازایۀۀنرو ،كاشۀۀت ،بخشۀۀي از یۀۀك فراگۀۀرد دا مۀۀي ،پویۀۀا و

واژۀ كاشۀۀت از مطالعۀۀههۀۀایي مطۀۀرح شۀۀد كۀۀه «گربنۀۀر» و

پيب روندۀ تعامل ميان پيامها و زمينههاي قبلي اسۀت .فراگۀرد

«گراس» دربارۀ اثرهاي رسۀانههۀا و ارزیۀابي اهميۀت تۀاریخي

كاشت ،تمثيرهاي گوناگوني دارد .تۀمثير عمۀدهاي كۀه موضۀوع

ظهور رسانههاي همگاني انجام دادهاند .درواقۀ محۀور بحۀث

مطالعه هاي زیادي بوده اسۀت ،تصۀویر دنيۀاي اطۀراف اسۀت.

گربنر این است كه اهميت تاریخي رسانهها بهدليل نقۀب آنهۀا

گربنر و همیارانب دریافتند كساني كه خيلي زیاد از تلویزیون

در ایجۀۀاد تۀۀوده نيسۀۀت بلیۀۀه ایۀۀن اهميۀۀت بيشۀۀتر در ایجۀۀاد

استفاده ميكنند ،درمقایسه با كساني كه كمتر تلویزیۀون تماشۀا
0

شۀۀيوههۀۀاي مشۀۀترک در انتخۀۀاب مسۀۀئلههۀۀا و موضۀۀوعهۀۀا و

مي كنند ،دنيا را بيشتر نۀاامن و بۀيارزش مۀيبيننۀد

چگونگي نگریستن به رخداد ها و واقعه هاست .این شيوههۀاي

همیۀۀاران .)919 :7911 ،گربنۀۀر و همیۀۀاران او معتقدنۀۀد اثرهۀۀاي

مشترک ،محصول استفاده از تینولوژي و نظام ارا ۀ پيام اسۀت

تلویزیون ازطری مقایسۀۀ رفتۀارهۀا و واكۀنبهۀاي بيننۀدگان

1

3

Limited effects theory
Cultivation Theory

2

(وینۀدال و

gravitational process
mean

4

جامعهشناسي كاربردي ،سال بيست و نهم ،شماره پياپي ( ،)17شماره سوم ،پایيز 7931

1

پرمصرف و كممصرف بررسي و مطالعه ميشوند و پۀيببينۀي

ميكند ،اهميت دارد .ویهگي بالقوۀ مجادلهاي ،یك موضۀوع را

ميشود پاسخ بينندگان پرمصرف در مقایسه با كممصرفها ،به

صاحب ارزش هاي خبري چشمگير ميكنۀد ماننۀد حاميۀان و

محتواي تلویزیوني بيشتر شبيه باشد .امروزه بۀر مبنۀاي نظریۀۀ

مخالفان یك موضوع كه آن موضوع را در عرصۀۀ عمۀومي بۀا

كاشت ،ویهگي هۀاي تلویزیۀون را بۀه رسۀانههۀاي جدیۀدتري

هم به بحث مي كشانند در صورتي كه در جامعۀ مدرن چنۀين

هم ون تلویزیونهاي ماهوارهاي ،اینترنت و ...تعميم ميدهنۀد

نقشي را رسانه هاي جمعي بر عهده دارند .با وجود این ،هنۀوز
عاوه بر تضاد ،جنبۀ مهم دیگري از یك موضوع وجۀود دارد.

(رضويزاده.)771-771 :7910 ،
7

عاوه بر نظریۀ كاشت ،نظریۀ برجستهسازي نيۀز در درک

مسئله هاي اجتماعي زیادي وجود دارند كه علۀيرغۀم داشۀتن

چگونگي تمثير رسانههاي جمعي بر نگرشها و باورهاي افۀراد

طرفدار یا مخالف ،هرگز بۀهصۀورت یۀك موضۀوع اجتمۀاعي

مؤثر است .برجسته سازي یعني ایۀن اندیشۀه كۀه رسۀانه هۀاي

پذیرفته نميشوند .قبل از اینیۀه ایۀن مشۀیلهۀا ،یۀك مسۀئلۀ

جمعي با ارا ۀ خبرها ،موضوعهایي را تعيين ميكنند كۀه عامۀه

عمومي در نظر گرفته شوند ،رسانههاي جمعۀي بایۀد بۀه آنهۀا

راج به آنها فیر ميكنند .بيان مشۀهوري از ایۀن اندیشۀه كۀه

توجه كنند.

تقریباً در هر كتاب یا مقاله راج به این موضۀوع تیۀرار شۀده

-اهميت ،درجهاي است كه برحسب آن ،موضوعي كۀه در

است ،این اظهارنظر برنارد كوهن راج بۀه قۀدرت مطبوعۀات

اولویت قرار دارد ،مسئله اي نسۀبتاً مهۀم تلقۀي مۀيشۀود .اوج

است .ممین است بيشتر وقت ها توفي در گفتن اینیۀه مۀردم

اهميت در فرایند برجسته سازي ،زماني است كه اهميۀت یۀك

چگونه فیر كنند ،نباشد اما بۀهطۀرز خيۀرهكننۀدهاي در گفۀتن

موضوع در اولویت رسانه ،اولویت عمومي و اولویت سياسۀت

اینیه خوانندگان راج به چه فیر كنند ،موفقيۀت وجۀود دارد

تغيير ميكند .درواق اهميت در اولویۀت رسۀانه بۀه بيننۀدگان،

(سورین و جوزف.)901-901 :7911 ،

خوانندگان و شنوندگان ميگوید كه دربارۀ چه موضۀوعهۀایي

در فرایند برجسته سازي ،مفهۀوم هۀایي هم ۀون اولویۀت،
موضوع و اهميت مطرح است كه در ادامه ،تعریفهایي از آنها
ارا ه ميشود:

تفیر كنند (دیرین و راجرز.)0-71 :7914 ،
بنۀابراین نظریۀۀ كاشۀت ،مۀۀدعي تمثيرگۀذاري رسۀانههۀۀاي
جمعي بۀر چگۀونگي نگریسۀتن بۀه رخۀدادهۀا و واقعۀههۀا و

-اولویۀۀتهۀۀا ،موضۀۀوعهۀۀایي مۀۀرتب بۀۀا همنۀۀد كۀۀه در

شیل دهي به تصویر دنياي اطراف و ایجاد شيوههۀاي مشۀترک

سلسله مراتبي از اهميت در یك دورۀ زمۀاني قۀرار گرفتۀهانۀد.

در انتخاب مسئلهها و موضوعها بين مخاطبان آنهاست .نظریۀۀ

اولویتها نتيجهاي از تمثير پویا و متقابلند .همۀين كۀه اهميۀت

برجستهسازي نيز نشۀاندهنۀدۀ تۀمثير رسۀانههۀاي جمعۀي بۀر

موضوع هاي مختلف در طول زمان افزایب و كاهب مۀيیابۀد،

اولویتها ،موضوعها و اهميت مسئلههایي است كۀه مخاطبۀان

اولویتها تصویري كلي از این بيثباتي را فراهم ميآورند.

به آنها مي اندیشند .هریك از رسانهها ،موضوع هاي خاصۀي را

كاب و ایلدر یك موضۀوع را اینگونۀه تعریۀف مۀيكننۀد:
كشمیب ميان دو یا چند گروه قابلتشۀخيص ،فۀراي روال یۀا

براي مخاطبان خود برجسته ميكنند و الگوهاي مسۀل ذهنۀي
خاصي را در آنها ایجاد ميكنند.

اساس مسئلههاي مربوط به توزی موقعيتهاي مناب بۀه ایۀن

درواق چارچوب نظري این پهوهب ،تلفيقۀي از نظریۀههۀاي

معني كه یك موضوع ،آن چيزي اسۀت كۀه دربۀارۀ مجادلۀه و

عدالت و نظریههاي تمثير رسانههاست و ادعاي آن ،این اسۀت كۀه

كشمیب وجود دارد .این ذات دو جنبهاي از یك موضوع ،در

مصرف رسانهاي ،عاملي در تغييۀر ميۀزان احسۀاس عۀدالت افۀراد

فهم اینیه چرا و چگونه یك موضوع ،یك اولویۀت را مطۀرح

است .در این پهوهب رسانهها شامل روزنامه ،تلویزیون داخلۀي -
ماهوارهاي و اینترنت است و احساس عدالت در دو بعد احسۀاس

Agenda Setting

1

3

بررسي رابطۀ بين ميزان مصرف رسانهاي و ميزان احساس عدالت بين دانشجویان دانشگاه مازندران

عدالت رویهاي و احساس عدالت توزیعي بررسۀي شۀده اسۀت و

احساس عدالت بين دانشۀجویان دانشۀگاه مازنۀدران ،از روش

رابطۀ مصرف هریك از رسانهها بۀا هریۀك از بعۀدهاي احسۀاس

پيمایشي استفاده شده است .بدین منظور بۀا اسۀتفاده از سۀابقۀ

عدالت سۀنجيده مۀيشۀود .هریۀك از ایۀن رسۀانههۀا (روزنامۀه،

موجود ،ابتدا پرسبنامۀ مناسب تدوین شد و سۀ س پۀهوهب

تلویزیون داخلي  -ماهوارهاي و اینترنت) ،با ارا ۀ خبرهاي خۀاص

ميداني براي جم آوري اطاعات انجام شد .اطاعات الزم بۀا

یا بهتصویركشيدن مسئلههاي موردنظر خۀود ،بۀر ميۀزان احسۀاس

اسۀۀتفاده از پرسۀۀبنامۀۀهاي بۀۀه دسۀۀت آمۀۀد كۀۀه پۀۀس از طۀۀي

عدالت مخاطبان تمثير ميگذارند و دیۀد و درک مشۀتركي از ایۀن

مرحله هاي مطالعۀ مقۀدماتي و پۀيب آزمۀون تنظۀيم شۀد و بۀا

مسئله در ذهن آنها پدید ميآورند.

مراجعۀ حضوري تیميل شد .پس از جم آوري پرسبنامهها،
اطاعات بهدستآمده بۀا اسۀتفاده از بسۀتۀ نۀرمافۀزاري

SPSS

فرضیههای پژوهش

تجزیه و تحليۀل شۀد .جمعيۀت ایۀن پۀهوهب را دانشۀجویان

 -7ميزان مطالعۀ روزنامه (چاپي) ،اثۀر مثبۀت و معنۀاداري بۀر

مقطۀ هۀۀاي كارشناسۀۀي ،كارشناسۀۀيارشۀۀد و دكتۀۀري پۀۀردیس

ميزان احساس عدالت دارد.

دانشۀۀگاه مازنۀۀدران در نيمسۀۀال اول سۀۀال تحصۀۀيلي 37-30

 -0ميزان تماشاي تلویزیون داخلي ،اثر مثبۀت و معنۀاداري
بر ميزان احساس عدالت دارد.
 -9ميزان تماشاي تلویزیۀون مۀاهواره اي ،اثۀر معیۀوس و
معناداري بر احساس عدالت دارد.
 -0ميزان استفاده از اینترنت ،اثر معیوس و معنۀاداري بۀر
احساس عدالت دارد.

تشیيل دادهاند .تعداد دانشجویان مشغول به تحصۀيل پۀردیس
دانشگاه مازندران در بازه زماني موردنظر 3173 ،نفر بود .براي
تعيين حجم نمونه نيز از فرمول كوكران با سۀط اطمينۀان 34
درصد و فاصلۀ اطمينان  4درصد استفاده شد .بر این اسۀاس و
با استفاده از فرمول زیر ،نمونهاي به حجم  912به دست آمۀد
اما جهت اطمينان بيشتر 042 ،پرسب نامه توزیۀ شۀد و از آن
ميان  022پرسبنامۀ پذیرفتني جم آوري شد.

روش پژوهش
براي بررسۀي رابطۀۀ بۀين ميۀزان مصۀرف رسۀانهاي بۀا ميۀزان

9819(1 / 96) 2  0 / 5  0 / 5
 370
9819(0 / 05) 2  (1 / 96) 2  0 / 5  0 / 5

پس از تعيين حجم نمونه ،بۀراي جمۀ آوري اطاعۀات از

NZ 2 pq
Nd 2 Z 2 pq

n

هركدام از گروههاي دانشجویي توزی شد.

روش نمونۀۀهگيۀۀري طبقۀۀهاي متناسۀۀب (برحسۀۀب دانشۀۀیده و
جنس) استفاده شد یعني دانشجویان دانشگاه مازندران (جامعۀ

تعریف نظری و عملیاتی مفهومها

آماري پهوهب) ،ابتدا برحسب دانشیده به طبقۀههۀاي دهگانۀه

احساس عدالت :احساس عدالت ،مقولهاي است كه دربارۀ دو

تقسيم شدند و حجم نمونۀ متناسب بۀا هۀر طبقۀه (دانشۀیده)

چيز ممین است وجود داشته باشد .7 :رخدادهایي كه دربۀارۀ

تعيين شد س س حجم نمونۀ تعيين شده براي هر دانشیده نيز

عادالنه بودن آنها قضاوت ميشود .0 .موجودیت هایي كه ميزان

به طور متناسب و برحسب جۀنس بۀه دو طبقۀۀ دختۀر و پسۀر

عادالنه بودن آنهۀا ارزیۀابي مۀيشۀود .احسۀاس عۀدالت الزامۀاً

تقسيم و در پایان پرسبنامهها بهصورت تصۀادفي سۀاده بۀين

بهمعناي ميزان تحق عۀدالت نيسۀت بلیۀه بيشۀتر بۀه معنۀاي
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تصویري است كه از رخدادها در ذهن افراد شیل مۀيگيۀرد و

جمعۀۀي محسۀۀوب مۀۀيشۀۀوند (خالصۀۀي .)010 :7911 ،ميۀۀزان

در موقعيت هایي ،ممین اسۀت احسۀاس عۀدالت بۀا واقعيۀت

مصرف رسانه هاي جمعۀي بۀا چهۀار شۀاخص ميۀزان مطالعۀۀ

متناظر نباشد (صدی سروستاني و دغاقله.)00 :7911 ،

روزنامۀۀه (چۀۀاپي) ،ميۀۀزان تماشۀۀاي تلویزیۀۀون داخلۀۀي ،ميۀۀزان

در پهوهب حاضر براي سنجب ميزان احساس عدالت ،از

تماشاي تلویزیون ماهواره اي و ميۀزان اسۀتفاده از اینترنۀت در
طول روز و برحسب دقيقه سنجيده شد.

دو بعد عدالت رویهاي و عدالت توزیعي استفاده شد:
عدالت رویهای :به منصفانهبودن رویههاي تصميمگيري بۀراي
توزی نتيجهها اشاره دارد .در این نوع از عدالت مردم به رویههاي

یافتههای پژوهش

منصۀۀفانه تمایۀۀل دارنۀۀد زیۀۀرا معتقدنۀۀد رویۀۀههۀۀاي منصۀۀفانه بۀۀه

ویژگیهای اجتماعی  -جمعیتی پاسخگویان

توزی هاي منصفانه منجر ميشوند به عبارت دیگر ،اگر فردي بۀه

جدول  ،7توزی دادههۀاي مربۀوط بۀه ویهگۀيهۀاي اجتمۀاعي -

فرایند تصميمگيري منصفانه معتقد باشد ،توزی پۀاداشهۀا را نيۀز

جمعيتي پاسخگویان را نشان ميدهد .بر این اساس ،از تعۀداد كۀل

منصفانه درک خواهد كرد ).(Hegtvedt et al., 2003: 345

 022نفر نمونۀ مۀورد بررسۀي از دانشۀجویان دانشۀگاه مازنۀدران،

براي تعریف عملياتي عدالت رویهاي از چهار گویه در قالۀب

 11/9درصۀۀد ( 014نفۀۀر) زن و  99/1درصۀۀد ( 794نفۀۀر) مۀۀرد

طيف ليیرت استفاده شد و از پاسۀخگویۀان خواسۀته شۀد ميۀزان

بودهاند .بيشترین تعداد پاسخگویۀان (01درصۀد) ،در گۀروه سۀني

موافقت یا مخالفت خود را با هریك از این گویهها بيان كنند.

 71-02سال و كمترین تعداد پاسۀخگویۀان (7درصۀد) ،در گۀروه

عدالت توزیعی :به توزی منصفانۀ منفعتها و هزینههۀاي

سني  03سال و بيشتر قرار داشتند .ازنظر وضعيت تمهل نيز بيشۀتر

عمومي مانند درآمد ،پۀاداش هۀا و ماليۀات هۀا ميۀان قشۀرها و

پاسخگویان مجرد بودهاند بۀه گونۀهاي كۀه  37/1درصۀد از آنۀان

گروه هاي مختلف مۀردم اطۀاق مۀي شۀود .درواقۀ احسۀاس

هرگز ازدواج نیرده بودند 1/1 ،درصد از آنها متمهل بودنۀد و 2/1

عدالت تۀوزیعي ناشۀي از احسۀاس منصۀفانهبۀودن تخصۀيص

درصد نيز متاركه كرده یا همسرشۀان فۀوت شۀده بۀود .هم نۀين

نتيجهها و برآیندهاست ).(Vermunt & Trnblom, 2007

سهم دانشجویان مقط كارشناسي 14/4 ،درصۀد بۀوده اسۀت ،در

براي عملياتيكردن عدالت توزیعي از پنج گویۀه در قالۀب

حالي كه به ترتيب  79و  7/4درصد از دانشجویان در مقطۀ هۀاي

طيف ليیرت استفاده شد و از پاسخگویان خواسته شۀد ميۀزان

كارشناسيارشد و دكتري مشغول به تحصۀيل بۀودهانۀد .درنهایۀت

موافقت یا مخالفت خود را با هریك از این گویهها بيان كنند.

ازنظۀۀر پایگۀۀاه اقتصۀۀادي  -اجتمۀۀاعي خۀۀانواده ،بۀۀيب از نيمۀۀي از

رسانههای جمعی :به همۀ ابزارهۀاي غيرشخصۀي ارتبۀاط
گفته ميشود كه ازطری آنها پيامهاي دیداري یا شۀنيداري بۀه
مخاطبان انتقال مي یابند براي مثال تلویزیۀون ،رادیۀو ،سۀينما،
اینترنت ،ماهواره ،مجلهها ،كتۀابهۀا و ...درزمۀرۀ رسۀانههۀاي

دانشجویان ( 40/4درصد) ،متعل به خانوادههایي با پایگۀاه پۀایين
بودهاند در حالي كه سهم دانشجویان متعل بۀه خۀانوادههۀایي بۀا
پایگاه اجتماعي  -اقتصادي متوس و باال به ترتيب برابۀر بۀا 02/9
و  1/0درصد بوده است.

جدول  -1توزیع پاسخگویان برحسب ویژگیهای اجتماعی  -جمعیتی
جنسیت
فراواني
درصد

فراواني
درصد

مرد
794
09/1
مقط تحصيلي
كارشناسي
900
14/4

گروههای سنی
زن
014
11/9

71-02
730
01/2

كازشناسيارشد
40
79/2

دكتري
1
7/4

وضعیت تأهل
04-01
07-00
90
717
1/0
00/7
پایگاه اقتصادي  -اجتماعي
متوس
پایين
747
731
02/9
40/4

بيب از 03
0
7/2
باال
01
1/0

مجرد
911
37/1

متمهل
97
1/1

سایر
0
2/1
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میزان احساس عدالت و بعدهای آن

استفاده از نُه گویه در قالب طيف ليیرت سنجيده شۀد .دامنۀۀ

كوشب شد ازطریۀ تحليۀل و محاسۀبه هۀاي آمۀاري ،ضۀمن

نمره دهي به گویه ها از نمرۀ صفر براي مقولۀ كاماً مخالف تۀا

توصيف متغير وابسته (احسۀاس عۀدالت) ،توزیۀ ایۀن متغيۀر

نمرۀ چهار براي مقولۀ كاماً مواف در نوسۀان بۀود .در فراینۀد

برحسب متغير هاي زمينه اي بيان شود تا بۀدین ترتيۀب ،نقۀب

همسانسازي ،مقياسهاي بهدستآمده بۀه مقياسۀي  2تۀا 722

احتمالي ویهگيهاي اجتماعي  -جمعيتي دانشجویان در ميۀزان

امتيازي تبدیل شدند .جدول  ،0ميزان كلي احساس عۀدالت و

احساس عدالتشان روشۀن شۀود .ميۀزان احسۀاس عۀدالت بۀا

هم نين بعدهاي آن را نشان ميدهد.

جدول  - 2میزان احساس عدالت و بعدهای آن
میزان احساس عدالت

بعدها

احساس عدالت
تعداد

درصد

درصد تجمعي

رویهاي

توزیعي

كم

717

01/0

01/0

40/3

91/0

متوس

712

04/7

39/0

91/9

47/1

زیاد

00

1/1

722

1/1

72/0

جم كل

944

722

-

722

722

ميانگين

94/02

99/00

91/73

ميانه

90/92

01/41

91/11

نما

97/02

01/41

00/00

انحراف معيار

02/22

09/11

02/47

چنانیه داده هاي جدول  0نشان مي دهند ،ميۀزان احسۀاس

تحصیلی و پایگاه اقتصادی  -اجتماعی

عدالت  01/0درصد ( 717نفر) از پاسخگویۀان در سۀط كۀم،

جدول  ،9شاخص هاي آمۀاري مقایسۀۀ ميۀزان كلۀي احسۀاس

 04/7درصد ( 712نفر) از پاسخ گویان در سط متوس و تنها

عدالت برحسب جنس ،سن ،مقط تحصيلي و پایگاه اقتصادي

 1/1درصد ( 00نفۀر) از پاسۀخگویۀان در سۀط زیۀاد اسۀت

 -اجتماعي را نشۀان مۀي دهۀد .بۀين سۀن و مقطۀ تحصۀيلي

بنابراین بيشتر پاسخگویۀان سۀط پۀایيني از احسۀاس عۀدالت

پاسخگویان با ميزان احساس عۀدالت آنهۀا ،رابطۀۀ معیۀوس و

داشتهاند .ميانگين ميزان كلي احساس عدالت نيز حدود 94/02

معناداري برقرار است یعني افرادي كه سۀن بۀاالتري دارنۀد و

و در سط متوسۀ (رو بۀه پۀایين) اسۀت .هم نۀين مقایسۀۀ

در مقط هۀاي بۀاالتري تحصۀيل مۀيكننۀد ،ميۀزان كمتۀري از

بعدهاي مختلف احساس عۀدالت نشۀان دهنۀدۀ آن اسۀت كۀه

احساس عدالت را دارند و برعیس.

ميانگين احساس عدالت تۀوزیعي ( )91/73در سۀط متوسۀ
(رو بۀۀه پۀۀایين) و كمۀۀي بيشۀۀتر از ميۀۀانگين احسۀۀاس عۀۀدالت
رویهاي ( )99/00است كه در سط پایين قرار دارد.
مقایسۀ میزان احساس عدالت برحسب جنس ،سنن ،مقطنع

ضمن اینیه بين پایگاه اقتصادي  -اجتماعي پاسخگویان بۀا
ميزان احساس عدالت آنهۀا ،رابطۀۀ معنۀاداري وجۀود نداشۀته
است هم نين بين ميانگين ميزان احساس عۀدالت دختۀران و
پسران دانشجو نيز تفاوت معناداري مشاهده نشده است.
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جدول  - 3شاخص های آماری مقایسۀ میزان احساس عدالت برحسب جنس ،سن ،مقطع تحصیلی و پایگاه اقتصادی  -اجتماعی
میزان احساس عدالت
جنس

ميانگين

مرد

زن

/39

/01

91

آماره

سن

90
T = 7/431

مقطع تحصیلی

ضریب
همبستگي

-2/011

سط
معناداري

ضریب
همبستگي

-2/740

2/222

پایگاه اقتصادی  -اجتماعی
سط
معناداري

2/222

ضریب
همبستگي

-2/211

سط
معناداري

2/710

sig=2/777

شاخصهای گرایش به مرکز و پراکندگی متغیرهای مستقل پژوهش
جدول  -4آمارههای گرایش به مرکز و پراکندگی متغیرهای مستقل پژوهش
نما

متغیرهای مستقل

میانگین

میانه

ميزان مطالعۀ روزنامه

0/02

2/22

ميزان تماشاي تلویزیون داخلي

729/23

12/22

2/22

ميزان تماشاي تلویزیون ماهوارهاي

17/30

2/22

2/22

2/22-012/22

ميزان استفاده از اینترنت

707/10

702/22

12/22

2/22-402/22

2/22

حداکثر  -حداقل

انحراف استاندارد

2/22-12/22

72/04

2/22-012/22

770/74
700/17
700/17

چنانیه دادههاي جدول  0نشان ميدهنۀد ،بيشۀترین ميۀانگين

ميزان كلي احساس عۀدالت اسۀت .بۀر ایۀن اسۀاس ،ماحظۀه

مربوط به استفاده از اینترنت ( 707/10دقيقه در طول روز) اسۀت.

ميشود كه ميزان تماشاي تلویزیون داخلي بۀا ميۀزان احسۀاس

پس از آن بۀه ترتيۀب نزولۀي ،ميۀزان تماشۀاي تلویزیۀون داخلۀي

عدالت رویه اي ( )Sig=2/227 ،P=2/711و احساس عۀدالت

( 729/23دقيقه در طول روز) ،ميزان تماشاي تلویزیون مۀاهوارهاي

توزیعي ( )Sig=2/221 ،P=2/791رابطۀۀ مثبۀت و معنۀاداري

( 17/30دقيقه در طول روز) و ميزان مطالعۀ روزنامه ( 0/02دقيقۀه

دارد یعني با افزایب ميزان تماشاي تلویزیۀون داخلۀي ،ميۀزان

در طول روز) بيشترین ميزان ميانگين را داشتهاند بۀه بيۀان دیگۀر،

احساس عدالت رویهاي و توزیعي افزایب ميیابد و بۀرعیس.

متوس ميزان استفاده از اینترنت و تماشۀاي تلویزیۀون داخلۀي در

در مقابل ،ميۀزان تماشۀاي تلویزیۀون مۀاهواره اي بۀا احسۀاس

طول روز بيب از  722دقيقه است .هم نين هر پاسخگو بۀهطۀور

عدالت رویهاي ( )Sig=2/221 ،P=-2/709و احساس عدالت

متوس تنها روزي كمتر از  4دقيقه روزنامه مطالعه ميكند .نگۀاهي

تۀۀۀوزیعي ( )Sig=2/220 ،P=-2/747رابطۀۀۀۀ معیۀۀۀوس و

كلي به ایۀن رقۀمهۀا ،نفۀوذ هرچۀه بيشۀتر رسۀانههۀاي مۀدرن و

معني داري دارد یعنۀي بۀا افۀزایب ميۀزان تماشۀاي تلویزیۀون

الیترونيیي درمقایسه با رسانههاي سنتي و چاپي بين دانشۀجویان

ماهوارهاي ،ميزان احساس عدالت رویۀهاي و تۀوزیعي كۀاهب

مورد بررسي را نشان ميدهد.

ميیابۀد و بۀرعیس .هم نۀين ميۀزان اسۀتفاده از اینترنۀت بۀا
احسۀاس عۀۀدالت رویۀهاي ( )Sig=2/270 ،P=-2/701رابطۀۀۀ

بررسی رابطۀ بین متغیرها :آزمونهای دومتغیره

معیوس و معنۀاداري دارد امۀا بۀا احسۀاس عۀدالت تۀوزیعي

جدول  ،4نشاندهندۀ نتيجه هاي آزمون رابطۀ همبسۀتگي بۀين

( )Sig=2/211 ،P=-2/213رابطۀۀۀ معنۀۀادار نۀۀدارد یعنۀۀي بۀۀا

ميزان مصرف رسانههاي جمعي مورد نظر با بعدها و هم نۀين

افۀزایب ميۀۀزان اسۀتفاده از اینترنۀۀت ،ميۀزان احسۀۀاس عۀۀدالت
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رویهاي كاهب ميیابد و برعیس .ضمن اینیۀه ميۀزان مطالعۀۀ

و احساس عدالت تۀوزیعي ( ،)Sig=2/100 ،P=2/270رابطۀۀ

روزنامه با احساس عدالت رویۀهاي ()Sig=2/019 ،P=2/291

معناداري ندارد.

جدول  - 5شاخصهای آماری ضریب همبستگی پیرسون
احساس عدالت
متغیرهای مستقل

ضریب
همبستگي

احساس عدالت رویهای
سط معناداري

ضریب همبستگي

احساس عدالت توزیعی
سط

معناداري

سط

ضریب

معناداري

همبستگي

ميزان تماشاي تلویزیون داخلي

2/711

2/220

2/711

2/227

2/791

2/221

ميزان تماشاي تلویزیون ماهوارهاي

-2/710

2/220

-2/709

2/221

-2/747

2/220

ميزان استفاده از اینترنت

-2/790

2/279

-2/701

2/270

-2/213

2/211

ميزان مطالعۀ روزنامه

2/200

2/021

2/291

2/019

2/270

2/100

داده هاي جدول  ،4هم نين نشان مي دهند ميزان تماشۀاي

ميزان احساس عدالت (متغير وابسته) ،از رگرسيون چنۀدمتغيره

تلویزیون داخلي با ميۀزان كلۀي احسۀاس عۀدالت (،P=2/711

خطۀۀي بۀۀه روش جبۀۀري اسۀۀتفاده شۀۀد كۀۀه نتيجۀۀههۀۀاي آن در

 )Sig=2/220رابطۀ مثبت و معنۀاداري دارد یعنۀي بۀا افۀزایب

جدولهاي  1و  1نشان داده شده است.

مدت زمان تماشاي تلویزیون داخلي ،ميۀزان احسۀاس عۀدالت

دادههاي جدول  ،1در زمينۀ ضۀریب همبسۀتگي چندگانۀه

نيز افزایب مي یابد و برعیس امۀا ميۀزان تماشۀاي تلویزیۀون

( ،)Rبيانگر آن است كه متغيرهۀاي چهارگانۀۀ ميۀزان تماشۀاي

مۀۀۀاهوارهاي ( )Sig=2/220 ،P=-2/710و ميۀۀۀزان اسۀۀۀتفاده از

تلویزیون داخلي ،ميزان تماشاي تلویزیۀون مۀاهوارهاي ،ميۀزان

اینترنت ( )Sig=2/279 ،P=-2/790رابطۀ معیوس و معناداري

استفاده از اینترنت و ميزان مطالعۀ روزنامه بهطور همزمۀان بۀه

با ميزان كلي احساس عدالت دارنۀد یعنۀي بۀا افۀزایب مۀدت

مقدار  2/001با ميزان احساس عدالت پاسخگویۀان همبسۀتگي

زمۀۀان تماشۀۀاي تلویزیۀۀون مۀۀاهوارهاي و اسۀۀتفاده از اینترنۀۀت،

داشتهاند .هم نين مقدار ضریب تعيۀين ،نشۀان مۀيدهۀد تنهۀا

احساس عدالت كاهب ميیابد و برعیس .ضمن اینیۀه ميۀزان

حدود  1درصد از تغييرها در ميزان احساس عۀدالت ،ازطریۀ

مطالعۀۀۀ روزنامۀۀه ( )Sig=2/021 ،P=2/200رابطۀۀۀ معنۀۀادار بۀۀا
ميزان كلي احساس عدالت نداشته است.

چهار متغير مسۀتقل مۀذكور توضۀي داده مۀيشۀود.

نسۀبت F

مشۀۀۀاهدهشۀۀۀده ( ،)F=4/424معنۀۀۀادار بۀۀۀودن ()Sig=2/222
همبستگي محاسبهشده را نشان ميدهد.

آمارههای چندمتغیره
براي بررسي شدت و جهت تمثير متغيرهاي مستقل پهوهب بر
جدول  - 6خالصۀ الگوی رگرسیون چندمتغیرۀ میزان احساس عدالت
همبستگی چندگانه

مجذور همبستگی چندگانه

مجذور همبستگی چندگانۀ تصحیحشده

()R

() R-square

()Adjusted R-square

2/001

2/217

2/242

آنالیز واریانس ()F
4/424

سطح معناداری
()Sig.
2/222
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جدول  ،1بۀراي كشۀف شۀدت و جهۀت تۀمثير هریۀك از

جمعي ،ميزان تماشاي تلویزیۀون داخلۀي ،متغيۀري اسۀت كۀه

متغير هاي مستقل در تبيين و پيببيني ميزان احساس عۀدالت،

بيشتر تغييرهاي متغير وابستۀ پهوهب را پيببيني ميكنۀد بۀه

ترسيم شده است .ضۀریب تۀمثير اسۀتاندارد ( ،)Betaگویۀاي

طوري كه با افزایب یك واحۀد انحۀراف اسۀتاندارد در مۀدت

جهت و شدت تمثير هریۀك از متغيۀرهۀاي مسۀتقل بۀر ميۀزان

زمان تماشاي تلویزیون داخلي ،ميزان احساس عدالت به اندازۀ

احساس عۀدالت اسۀت .بۀا مقایسۀۀ ضۀریبهۀاي رگرسۀيوني

 2/791واحد انحراف استاندارد افزایب ميیابد.

استاندارد ( ،)Betaمشۀخص مۀيشۀود بۀين همۀۀ رسۀانههۀاي
جدول  - 7ضریبهای رگرسیونی الگوی تبیینکنندۀ میزان احساس عدالت
ضننریب رگرسننیون

ضننننریب رگرسننننیون

مقدار آزمون تی

غیراستاندارد ()B

استاندارد بتا ()Beta

()T

مقدار ثابت

91/031

-

71/114

2/222

ميزان تماشاي تلویزیون داخلي

2/204

2/791

0/490

2/270

ميزان تماشاي تلویزیون ماهوارهاي

-2/207

-2/792

-0/070

2/271

ميزان استفاده از اینترنت

-2/271

-2/724

-7/311

2/203

ميزان مطالعۀ روزنامه

2/217

2/299

2/190

2/401

متغیرهای مستقل

سطح معناداری

در مرتبۀ دوم ،متغير ميزان تماشاي تلویزیون ماهوارهاي بۀا

درواق  ،احساس عۀدالت برآینۀدي از عينيۀت (عمۀل) و ذهنيۀت

بتاي معادل  -2/792قرار دارد كۀه البتۀه جهۀت معیۀوس آن،

(نظر) ميدهد .مردم در جامعه آشنایي كاملي با نظریههاي عۀدالت

پۀۀایينتربۀۀودن ميۀۀزان احسۀۀاس عۀۀدالت بۀۀين آن بخۀۀب از

ندارند ليین هر فرد براساس تجربهها و آموزههایي كه در زندگي

دانشجویاني را نشان مي دهد كه مدت زمان بيشۀتري از وقۀت

كسب ميكند ،در ذهن خود به نتيجۀ خاصۀي دربۀارۀ عادالنۀه یۀا

خود را صرف تماشاي تلویزیون ماهوارهاي ميكنند .متغيرهاي

ناعادالنهبودن بعدهاي مختلف جامعه ميرسد.

ميزان استفاده از اینترنت (با ضۀریب بتۀاي معۀادل  )-2/724و

در این ميان ،به نظر ميرسد رسانههۀاي جمعۀي بۀهعنۀوان

هم نين ،ميزان مطالعۀ روزنامه (با ضریب بتاي معادل )2/299

ابزار مدیریت و كنترل فیرهۀاي عمۀومي ،طۀراح مسۀئلههۀاي

در رده هاي سوم و چهارم تمثيرگذاري قرار گرفتۀه انۀد .ضۀمن

عمومي در سط هاي ملي و بينالمللي ،منبۀ اصۀلي و مسۀل

اینیه تمثير ميزان مطالعۀ روزنامه بر ميزان احساس عدالت نيۀز

براي تعریف ها و تصویرهاي ذهني از واقعيت هاي اجتماعي و

ازنظر آماري معنادار نبوده است (.)Sig=2/401

ازجمله خاستگاه هاي شيوۀ رفتار ،نحوۀ سۀلوک و سۀليقههۀاي
عمومي ،نقشي برجسته در تبيين و پيب بينۀي ميۀزان احسۀاس

نتیجه

عدالت در ميان شهروندان داشته باشند كه این امر در پۀهوهب

وجودداشۀۀتن یۀۀا نداشۀۀتن عۀۀدالت در جامعۀۀه ،تۀۀا حۀۀد زیۀۀادي از

حاضر بررسي شده است.

مسئلههاي عيني سرچشۀمه مۀيگيۀرد امۀا ایۀن امۀر یۀك ارزش

نتيجههاي پهوهب حاضر نشان ميدهند ميزان كلۀي احسۀاس

اجتماعي مهم اسۀت كۀه همۀواره در معۀرض قضۀاوت و داوري

عدالت بين  01/0درصد از دانشجویان در سط كم است .ضۀمن

شهروندان قرار دارد و نگرش و باور افۀراد جامعۀه در ایۀن زمينۀه

اینیه ميانگين ميزان كلۀي احسۀاس عۀدالت ( 94/02از  )722نيۀز

نمایانگر ميزان احساس عدالت یا بيعۀدالتي در آن جامعۀه اسۀت.

تقریباً در سط كم بوده اسۀت .ایۀن یافتۀه مطۀاب بۀا نتيجۀههۀاي
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بررسي رابطۀ بين ميزان مصرف رسانهاي و ميزان احساس عدالت بين دانشجویان دانشگاه مازندران

پۀۀهوهبهۀۀاي قاسۀۀۀمي و همیۀۀاران ( ،)7913هزارجریبۀۀۀي و

انتظار خود را به دست نياورد ،آن مبادله را قطۀ خواهۀد كۀرد

آستينفشان ( )7911و صدی سروستاني و دغاقلۀه ( )7911اسۀت

(هزارجریبي و صفريشالي .)79 :7932 ،بر این اسۀاس ،بایۀد گفۀت

به بيان دیگر ،نتيجههاي بۀهدسۀتآمۀده از ایۀن شۀاخص ،شۀرای

تحصيات همان كاالیي است كه افراد به جامعۀ خود ميدهند

بحراني جامعۀ مورد بررسي را ازنظر ميزان احسۀاس عۀدالت كۀه

اما در عوض آن سود مورد انتظار خود را دریافت نیردهانۀد و

ییي از مؤلفههاي اساسي ثبات و سۀامان اجتمۀاعي اسۀت ،نشۀان

این امر احساس بيعدالتي را ميان آنان تقویت كرده است.

ميدهد .احساس وسي بيعدالتي هم ممین اسۀت مشۀروعبۀودن

هم نين آزمون فرضۀيههۀاي پۀهوهب نشۀان داد بۀين ميۀزان

نظام را به چالب بیشد و هم سبب افزایب فسادها و ناآراميهاي

مطالعۀ روزنامه با ميزان احساس عۀدالت رابطۀۀ معنۀاداري برقۀرار

اجتماعي ،نظمگریۀزي ،انحۀرافهۀاي اجتمۀاعي و كۀاهب ميۀزان

نيست .در حالي كه ميزان تماشاي تلویزیون داخلي رابطۀ مثبۀت و

احساس امنيت اجتماعي (احمۀدي و همیۀاران 7939 ،تقۀوایي و قنبۀري،

هم نين ،ميزان تماشاي تلویزیون مۀاهوارهاي و ميۀزان اسۀتفاده از

 7914رفي پور )7911 ،شۀود .عۀاوه بۀر اثۀر مصۀرف رسۀانهاي بۀر

اینترنت رابطۀ معیوسي با ميزان احساس عدالت دارند.

احساس عدالت بۀهطۀور مسۀتقيم ،ایۀن مقولۀه ازطریۀ احسۀاس

نبودن رابطۀ معنادار بين ميزان مطالعۀ روزنامۀه و احسۀاس

امنيت ،بر ميزان احساس عدالت نيز تاثير ميگۀذارد یعنۀي متغيۀر

عدالت ممین است ناشي از مطالعۀهنیۀردن روزنامۀه بۀين 11

مصرف رسۀانهاي در یۀك الگۀوي سۀاختاري ازطریۀ احسۀاس

درصد ( 927نفر) از دانشجویان مورد بررسي باشد كۀه بۀدین

امنيۀۀت ،اثۀۀر مسۀۀتقيم و معنۀۀاداري بۀۀر احسۀۀاس عۀۀدالت دارد

ترتيب ،ميزان تغييرپذیري این متغير را تۀا حۀد بسۀيار زیۀادي

(خواجهنوري و كاوه.)7930 ،

كاهب داده است .به عۀاوه ،وجۀود رابطۀۀ مثبۀت بۀين ميۀزان

نتيجه هاي پهوهب حاضر هم نين نشان مي دهند بين سن

تماشاي تلویزیون داخلي و هم نين ،رابطۀ معیوس بين ميزان

پاسخگویان و ميۀزان احسۀاس عۀدالت آنهۀا رابطۀۀ معیوسۀي

تماشاي تلویزیون ماهواره اي و اسۀتفاده از اینترنۀت بۀا ميۀزان

برقرار است .این یافته مطاب با داده هاي پهوهب هۀاي پيشۀين

احسۀۀاس عۀۀدالت ،نشۀۀان مۀۀيدهۀۀد بۀۀرخاف نظۀۀر گربنۀۀر و

ازقبيل صدی سروستاني و دغاقله ( )7911است هم نين بۀين

همیارانب  -كه بر این باور بودند كساني كۀه خيلۀي زیۀاد از

مقط تحصيلي پاسخ گویان و ميزان احساس عدالت آنها رابطۀ

تلویزیون اسۀتفاده مۀيكننۀد ،درمقایسۀه بۀا كسۀاني كۀه كمتۀر

معیوسي ماحظه شده است كه مطاب با نتيجههۀاي پۀهوهب

تلویزیون تماشۀا مۀي كننۀد ،دنيۀا را بيشۀتر نۀاامن و بۀيارزش

قاسمي و همیاران ( )7913است .رابطۀ معیۀوس بۀين مقطۀ

ميبينند -بيب از ماهيت رسانه ،نوع مدیریت و شيوۀ مالیيۀت

تحصيلي پاسخگویان با ميزان احسۀاس عۀدالت ،بۀا توجۀه بۀه

بر رسانه ،نوع پيام و محتواي ارا هشده توس آن ،ویهگيهۀاي

نظریۀ مبادلۀه درک مۀيشۀود .براسۀاس دیۀدگاه مبادلۀه ،همۀۀ

اجتماعي پاسخگویان و زمينه و بستري كه رسۀانه در آن عمۀل

رفتارها و كنبهاي انسۀاني دربرابۀر محۀي طبيعۀي و محۀي

ميكند ،تعيينكننده اسۀت .رابطۀۀ مثبۀت بۀين ميۀزان تماشۀاي

اجتماعي به منزلۀ نوعي مبادله همانند مبادله هۀاي اقتصۀادي در

تلویزیون داخلي با ميزان احساس عدالت ،با توجۀه بۀه نحۀوۀ

بازار است .طب این دیدگاه ،انسان موجودي است كه همۀواره

مدیریت (دولتي) بۀر سۀازمان صۀدا و سۀيماي كشۀور دور از

در پي پاداش و از تنبيه و زیان گریزان است بنۀابراین فۀرد در

انتظار به نظر نميرسد .بودجۀ ساالنۀ صدا و سيماي كشور هر

مبادلههاي خود با جامعه ،كاالهۀایي را بۀه جامعۀه مۀيدهۀد و

سال در قۀانون بودجۀه مشۀخص مۀيشۀود .هم نۀين نهۀادي

كاالهایي را از آن ميگيرد .حال ،اگر فرد در ایۀن مبادلۀه سۀود

متشیل از نمایندگان قواي سهگانۀۀ كشۀور بۀا عنۀوان شۀوراي

برده باشد بۀه حفۀآ آن مبادلۀه و حتۀي گسۀترش آن تشۀوی

نظارت بر صدا و سيما همواره بۀر فعاليۀتهۀاي ایۀن سۀازمان

ميشود ولي اگر در این مبادله ضرر كرده باشد یا سۀود مۀورد

نظارت دارد در حالي كۀه شۀبیههۀاي مۀاهوارهاي خصوصۀي یۀا
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دولتي (كه هزینههاي آنها ازسوي سرمایهداران بزرت یا دولتهاي

توازن نسبي بين منفعتهاي گۀروههۀا و بخۀبهۀاي مختلۀف

خارجي تممين ميشۀود) ،تصۀویري متفۀاوت بۀا آن چيۀزي را بۀه

جامعه برقرار شده است ،دخيلكۀردن جریۀانهۀاي سياسۀي و

نمایب ميگذارنۀد كۀه شۀبیههۀاي تلویزیۀون داخلۀي در اختيۀار

اجتماعي گوناگون در روند تصميمسازي و تصميمگيۀريهۀاي

مخاطبان خود قرار ميدهند .این امر دربارۀ اینترنت كه بر محتۀواي

مهم براي بهرهگيري از همۀ داشتههاي كشور ،سعي در رعایت

آن كنترل و نظارت چنداني نميشود نيز صۀادق اسۀت .ایۀن امۀر،

برخورد عادالنۀه بۀا شۀهروندان مختلۀف بۀدون درنظرگۀرفتن

بهنوعي نظریۀ برجستهسازي را نيز تمیيد ميكند .طب ایۀن نظریۀه،

جایگاه آنان در قۀدرت و هم نۀين سۀعي در توزیۀ عادالنۀۀ

رسۀۀانههۀۀا بۀۀيب از آنیۀۀه نحۀۀوۀ نگۀۀرش مۀۀا را تعيۀۀين كننۀۀد،

منب هاي ارجمند جامعه بين قوميتها ،مذهبها ،جنسيتها و

مشخصكنندۀ مواردي هستند كه مخاطبان ذهن خۀود را بۀدانهۀا

سایر گروههاي اجتماعي.

مشغول ميدارند .بدین ترتيب ،هریۀك از رسۀانههۀاي مزبۀور بۀر
بخب خاصي از واقعيتهاي اجتماعي تمركز كۀرده ،پدیۀدههۀاي
خاصي را براي مخاطبان خۀود برجسۀته كۀردهانۀد و بۀدین نحۀو،
مخاطبان برحسب ميزان مصرف رسانههاي مختلۀف ،سۀط هۀاي
متفاوتي از احساس عدالت را دارند.
نتيجه هاي حاصۀل از تحليۀل رگرسۀيوني ميۀزان احسۀاس
عدالت نيز نشانگر آن است كۀه تنهۀا حۀدود شۀب درصۀد از
تغييرهاي این متغير ،ازطری ميزان مصرف رسانههۀاي جمعۀي
موردنظر (روزنامه ،تلویزیون داخلي  -مۀاهوارهاي و اینترنۀت)
تبيۀۀين مۀۀيشۀۀود بۀۀدین معنۀۀي كۀۀه بۀۀرخاف نظۀۀر گربنۀۀر و
همیارانب ،رسانه هاي جمعي قدرت تمثيرگذاري اندكي دارند
و عامل مهمي در شیلدادن به جامعه (دستكم درباب ميۀزان
احساس عدالت) محسوب نميشوند.
بنابراین براي افزایب ميزان احساس عدالت در جامعۀه ،در
كنار توجه به جنبههاي ذهني ،تمركز خاص بر جنبههاي عينۀي
زندگي اجتماعي نيز ضروري بۀه نظۀر مۀيرسۀد .پدیۀدههۀاي
اجتماعي یك بعد مادي اساسي دارند و به صورتي تنگاتن

و

در همهجا با طبيعت ،هم در شیل دست نخوردهاش و هۀم در
حالتهاي تغييریافتۀ مصۀنوعياش ،پيونۀد دارنۀد بنۀابراین در
معرفت جامعه ،چه علمي و چه عاميانه ،همواره باید ارجاع بۀه
این وجه را در نظر گرفت (سایر.)97 :7911 ،
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