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چكيده
اين پژوهش با هدف بررسي تمايزات شناختي در باور به دنياي عادالنه در ميان
زنان و مردان به مرحلهي اجرا درآمد .از بين كليهي ساكنان زن و مرد  17سال به باال
در شهر اصفهان ،تعداد  1577نفر به شيوهي نمونهگيري تصادفى چندمرحلهاي انتخاب
شدند .پرسشنامههاي استفاده شده در پژوهش دو پرسشنامهي هشت سؤالي دربارهي
باور به دنياي عادالنه براي خود و ديگران بود .دادههاي حاصل از پرسشنامهها با
استفاده از آزمون  tتك نمونهاي و آزمون  tگروههاي مستقل تحليل شد .نتايج حاكي
از آن بود كه زنان و مردان در باور به دنياي عادالنه براي خود با يكديگر تفاوت
معناداري ( )P <0/05ندارند ،ولي در باور به دنياي عادالنه براي ديگران بين زنان و
مردان تفاوت معناداري ( )P >0/05به دست آمد .مهمترين يافتهي اين پژوهش آن
بود كه زنان در توجه به رعايت عدالت مبتني بر انصاف و شايستگي براي ديگران و
نه خودشان نسبت به مردان ،متفاوتاند ،بدين معني كه زنان نسبت به مردان به رعايت
عدالت و انصاف بيشتري براي ديگران تمايل دارند.
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 )1مقدمه

عدالت و برابري مفاهيم ش��ناختي و فلسفيای هستند كه در طول قرنها
موض��وع تأمالت فراوان��ي بودهاند .براي مثال ،ارس��طو بي��ن برابري ك ّمي
(يكس��اني در تعداد يا اندازه) و برابري نس��بي (توازن و يكنواختي نرخها)
تمايز قائل شده است (فيتز پاتريك .)50 :1381 1اينگونه نظريهپردازيها در باب
عدال��ت و برابري طي س��الها و تا به امروز ادامه پيدا كرده اس��ت .از منظر
روانشناسي ش��ناختي ،ديدگاههاي افراد در باب حضور و وجود عدالت در
چارچوب ش��ناختها ،نگرشها و باورهاي معط��وف به مردم ،موقعيتها،
شرايط و پديدههاي مختلف ،به صورت مفروضاتي به نسبت پايدار درميآيند
كه عملكرد و رفتار افراد را در سطح جامعه و در تعامل بين افراد با يكديگر
و ب��ا نهادهاي اجتماعي هدايت ميكنند .به باور جانوف بولمن باورهاي هر
انساني دربارهي ديگر انسانها و فراتر از آن دربارهي دنيايي كه در آن زندگي
ميكند ،مفروضات اساس��ي زندگي هر انساني هستند كه از طريق نظامهاي
ش��ناختي هر فرد ،تعبير و تفس��ير ح��وادث و رخدادها را تح��تتأثير قرار
ميدهند ) (Bulman 1992:13بر همين اساس برآيند مجموعهاي از شناختهاي
انسان در باب عدالت در نهايت منجر به شكلگيري باورهاي كلي و عمومي
در باب عادالنه يا ناعادالنه بودن شرايط دنيا ميشود .اينگونه باورها را لرنر
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بر اس��اس نظريهي باور به دنياي عادالنه 1انس��انها از زندگي در دنيا با
سطوح مختلفی به اين باور ميرسند كه هر كسي (اعم از خود آنها يا ديگران)
در دنيا چيزي را به دس��ت ميآورد كه س��زاواري و شايستگي آن را دارد .بر
اساس چنين مفروضهاي ،افراد خوب به فرجامي نيك و افراد بد به فرجامي
بد ميرسند.

(Sutton & Douglas, 2005: 637; Christopher, Zabel, Jones & Marek

2008: 437; Callan, Shead & Olson 2009: 246; McParland & Knussen 2010: 71).

ب��اور به دنياي عادالنه كاركردهاي سازش��ي و ارزش��مندي ب��راي افراد
دارد ،به گونهاي كه اغلب انس��انها س��عي ميكنند تا به اشكال مختلف اين
باوره��اي خود را در برابر تغيير يا ش��واهد متناقض با آن حفظ كنند (گلپرور

و اكبري  .)120 :1388ش��واهد تحقيقي نش��ان ميدهد كه باور به دنياي عادالنه با
سالمت عمومي (مشتمل بر افسردگي ،جسمانيسازي ،اضطراب و بيخوابي
و نارس��ايي عملكرد اجتماعي) ،رضايت از زندگي ،افكار خودكار (به عنوان
افكار غيرمنطقي كه تبعات نااميدكنندهاي به همراه ميآورند) و عاطفهي مثبت
و منف��ی رابطه دارند (گلپرور ،كامكار و جوادي 39 :1386؛ گلپرور و جوادي .)109 :1385
بر اس��اس تحقيقات به عمل آمده ،باور به دنياي عادالنه حداقل س��ه كاركرد
دارد .اول ،چنين باورهايي به مثاب ه يك قرارداد شخصي بين فرد و دنيا باعث
ميشوند تا افراد در اعمال و رفتار خود از درون نوعي الزام به رعايت عدالت
و انصاف را احساس كنند .دوم ،ايجاد نوعي اعتماد و اطمينان فراگير در درون
 1ـ گاهي برخي از متخصصان نيز آن را فرضيه دنياي عادالنه مينامند ).) Furnham 2003: 795
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افراد مبني بر اينكه چنانكه آنها با ديگران به شيوهاي منصفانه و عادالنه رفتار
کنن��د ،هيچگاه قرباني اتفاقات و حوادث غيرمترقبه و غيرعادالنه نميش��وند
و س��وم ،اين باورها براي افراد نوعي چارچوب مفهومي فراهم ميس��ازند تا
وقايع و حوادث دنياي اطراف خود را به شيوهاي معنيدار تعبير و تفسير کنند
).(Ritter, Benson & Snyder 1990: 236; Dalbert 1998: 90; Furnham 2003: 797
از نظ��ر پژوهشگران مختلف اين باورها ميتوانند ابعاد متنوعي داش��ته
باشند .از نظر اليپكوس ،دالبرت و زيگلر ( )1996بين باور به دنياي عادالنه
ب��راي خود و باور ب��ه دنياي عادالنه براي ديگران ميتوان تمايز قائل ش��د,
يعن��ي افراد يك بار ميتوانند با توجه به ش��رايط خود و يك بار با توجه به
شرايط دنيا براي ديگران دربارهي عدالت داوري کنند .اين تمايز شناختي از
طريق تحقيقات چندي نيز حمايت شده است (Lipkus, Dalbert & Siegler 1996:

 ،666; Begue 2002: 375; Begue & Bastounis 2003: 435گلپرور و عريضي.)195 :1386

عالوه بر اين ،قريب به سه دهه پژوهش دربارهي باور به دنياي عادالنه نشان
ميدهد كه عوامل مختلفی از جمله تجربيات افراد ،فرايند رش��د شناختي و
اخالقي و ش��رايط تربيتي و خانوادگي ميتوانند در ش��كلگيري اين باورها
نقش داش��ته باشند ) .(Oppenheimer 2005: 1794متغير بحثبرانگيز جنسيت از
جمله عواملي است كه احتمال ميرود بر تجربيات افراد تأثير مستقيم داشته
باشد.
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ش��واهد تحقيقي در باب تمايزات ش��ناختي زنان و مردان در باب باورهاي
معطوف به عدالت نتايج همسويي نداش��تهاند .برخي از نظريهپردازان شناختي
بر اين باورند كه تأثير جنسيت بر شناختهاي معطوف به عدالت را ميتوان بر
پايهي نفع شخصي( 1سوگيري خودمحوري )2تعبير و تفسير کرد .يكي از راههاي
ديگري كه از آن طريق ميتوان متوجه ش��د كه عاملي مانند جنسيت چگونه بر
ش��ناختهاي معطوف به عدالت اثر ميگذارد ،توجه به تأكيدات متفاوتي است
كه از طرف زنان يا مردان بر مسائل مختلف مرتبط با عدالت ميشود .در اولين
مجموعه تحقيقات انجام شده ،لونتال و لين ( )1970پي بردند كه مردان و زنان
تعلقات شناختي و عاطفی متفاوتي نسبت به قاعدهي انصاف در عدالت دارند.
اين تحقيق حاکي است كه نگراني اصلي مردان در تخصيص امكانات ،فرصتها
و پاداشها محافظت از منافع شخصي آنهاست ،در حالي كه نگراني اصلي زنان
حفظ رفاه تمام اعضاي گروه است ).(Leventhal & Lane 1970: 312
بروكنر و آدسيت ( )1986در باب تفاوتهاي جنسيتي بين زنان و مردان
به نتايجي مشابه دست يافتند .اين محققان پي بردند كه مردان نسبت به زنان
به نتايج نابرابر و توزيع نتايجي كه به نظر ميرسد در آن بيعدالتي وجود دارد
واكنش تندتري نش��ان ميدهند ) . (Brockner & Adsit 1986: 585ميجر و آدامز
( )1983نيز از لحاظ تاريخي دو ديدگاه خودابرازي 3و جهتگيري شناختي
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را براي ارزيابيهاي متفاوت زنان و مردان در باب بود و نبود عدالت مطرح
كردند .مطابق ديدگاه خودابرازي به لحاظ هنجاري ،انتظارات متفاوتي از زنان
و مردان در تخصيص امكانات و فرصتها ميرود .به اين ترتيب كه از زنان
انتظار ميرود بخشنده باشند ولي از مردان انتظار ميرود كه منصف باشند .در
مقابل در ديدگاه جهتگيري شناختي ارزيابيهاي زنان و مردان از دستاوردها
و فرصتها با يكديگر متفاوت اس��ت .به زعم اين تبيين گفته ميشود كه از
زنان انتظار نميرود كه در تمام امور به اندازهي مردان (حداقل به دليل شرايط
فيزيولوژيكي و بدني آنها) صرف انرژي و نيرو كنند .بر اس��اس اين ديدگاه
عملكردهاي سطح پايينتر در اجتماع از لحاظ انرژي و نيرو براي زنان امري
پذيرفته شده است ). (Major & Adams 1983: 600
در عوض كاليك ،اليند ،آمبروس و مككون ( )1996اين مس��ئله را كه
آيا زنان در داوري در باب عدالت حساس��يت بيشتري به مسائل بين فردي
نس��بت به مردان (كه انتظ��ار ميرود به نتايج مادي يا فيزيكي حساس��يت
داش��ته باشند) نش��ان ميدهند يا نه را بررس��ي کردهاند .اين پژوهشگران
ب��ه اين نتيجه رس��يدند ك��ه زنان بي��ش از مردان ب��ر نتايج تأكي��د دارند
) .(Kulik, Lind, Ambrose & Maccoun 1996: 351اين تمايزات شناختي در حوزهي
باور به دنياي عادالنه از لحاظ تاريخي در پيش��ينهي پژوهش حاضر رديابي
ميشود .بنابر ش��ـواهد به دس��ت آمده وقتي امتيازات كلي پرسشنامههاي
باور به دنياي عادالنه به كار گرفته ميش��ود ،هيچ تمايز ش��ناختي بين زنان
و مردان به دس��ت نميآيد ) .(Couch 1998: 1283آمبروزيو و ش��يهان ()1990
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ب��ه دنياي عادالنه باوره��اي نيرومندتري در باب عادالنه بودن ش��رايط دنيا
نس��بت به زنان دارن��د ).(Ambrosio & Sheehan 1990: 413; Whatley 1993: 547
فراتحليل اكونور ،موريسون و موريسون ( )1996كه با استفاده از  33مطالعه
صورت گرفته ،نش��ان ميدهد كه تمايز ش��ناختي بين زنان و مردان در باور
ب��ه دنياي عادالنه وج��ود ن��دارد ).(Oconnor, Morrison & Morrison 1996: 667
دروم و استاورز ( )1998نيز در فراتحليل خود به اين نتيجه رسيدند كه بين
زنان و مردان در باور به دنياي عادالنه با يكديگر تمايز شناختي وجود ندارد
) .(Drum & Stowers 1998: 328موارد ياد شده تحقيقاتي هستند كه نمرهي كلي
باور به دنياي عادالنه در همهي آنها لحاظ شده است .در ايران نيز تحقيقات
مش��ابه حاكي اس��ت كه در قالب��ي كلي بين زنان و م��ردان در باور به دنياي
عادالن��ه تمايز وجود ندارد (گلپرور و عريضي  .)129 : 1387با اين حال تحقيقاتي
وجود دارد كه نش��ان ميدهد وقتي در س��طح خردتر (در سطح سؤاالت) به
تمايزات ش��ناختي جنسيتي نگاه ميش��ود ،در مواردي تفاوت ديده ميشود
).(Caputi 1994: 475; Heaven & Connors 1988: 261; Hyland & Dann 1987: 73
به اين لحاظ و با توجه به پيشينهي ياد شده ،در تحقيق حاضر تالش شد تا
عالوه بر تعيين گرايش��ات شناختي زنان و مردان در نمونهاي بزرگ (1577
نفر) در باب باور به دنياي عادالنه براي خود و ديگران ،تمايزات شناختي بين
باور به دنياي عادالنه در سطحي جزیی بين زنان و مردان بررسي شود .نگاهي
به چارچوب نظريات و يافتههاي پژوهش��ي مربوط به تمايزات شناختي در
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باور به دنياي عادالنهي زنان و مردان چند نكته را مشخص ميكند .اول اينكه،
ب��ه لحاظ نظري و بنابر تأكيدات متفاوتي كه از طرف زنان نس��بت به مردان
بر اصول عدالت ميش��ود ،انتظار ميرود بين زنان و مردان در باور به دنياي
عادالنه تفاوت وجود داش��ته باش��د .دومين واقعيت به يكدست نبودن نتايج
حاصل از تحقيقات بازميگردد .اين يکدس��ت نبودن خود گوياي ضرورت
پژوهشهاي بيشتر و با دقت و تحليلهاي جزییتر است.
 )4روش

از آنجایي كه هدف اين پژوهش بررس��ي تمايزات ش��ناختي در باور به

دنياي عادالنه در ميان زنان و مردان بود ،از روش پيمايشي (زمينهيابي) و علّي
ـ مقايسهاي استفاده به عمل آمده است.
 )5جامعهي آماري و نمونه

جامع��هي آماري اين پژوهش را كليهي زنان و مردان  17س��ال به باالي
س��اكن در شهر اصفهان در سال  1387تشكيل دادند .هيچ شرط تحصيالتي
و يا شغلي براي پاسخگويي به پرسشنامههاي پژوهش براي جامعهي آماري
در نظر گرفته نش��ده اس��ت .ساكنان ش��هر اصفهان (بدون حومه) در قلمرو
زماني مذكور حدود دو ميليون نفر در نظر گرفته شده است .نمونهي پژوهش
حاضر  1577نفر بوده اس��ت .از ابتدا  1600پرس��شنامه براي پاسخگويي و
نمونهگيري در نظر گرفته شد ،ولي تعداد  23پرسشنامه پس از بازگشت به
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نفر مرد و  827نفر زن بودهاند .تحصيالت ،سن و شغل افراد شركتكننده در
پژوهش طيف متنوع و وسيعي را در برگرفته است .روش نمونهگيري استفاده
ش��ده نمونهگيري چند مرحلهاي بوده اس��ت .در مرحلهي اول شهر اصفهان
به چهار منطقه غرب ،شرق ،جنوب و شمال تقسيم شد .سپس از هر منطقه
از طريق نقش��ه شهري حدود  15خيابان به صورت تصادفی انتخاب شدند.
در مرحلهي نهايي تع��دادي از كوچههاي اين خيابانها به صورت تصادفی
انتخاب و به درب منازل براي پاسخگويي به پرسشنامهها مراجعه شد .براي
هر منطقه نيز در پايان  400پرسشنامه در نظر گرفته شد .پرسشنامههاي پر
شده در هر خيابان بين  20تا  25عدد بوده است.
 )6ابزارهاي پژوهش

پرس��شنامههاي استفاده شده ،دو پرس��شنامهي هشتسؤالي دربارهي
ب��اور به دني��اي عادالنه براي خود و ديگران از اليپك��وس و همكاران بود.
اين دو پرس��شنامه قب ً
ال توسط گلپرور و عريضي ترجمه و اعتباريابي شده
اس��ت .با اين حال در مطالعات چندي اس��تفادهي مجدد شده است .مقياس

پاسخگويي اين دو پرسشنامه به صورت هفت درجهاي و از كام ً
ال مخالفم=1

تا كام ً
ال موافقم= 7در نوس��ان است .افزايش نمرات در اين دو پرسشنامه به
معن��اي حضور و وجود عدالت در دنيا براي خود و ديگران اس��ت .اين دو
مجموعه س��ؤاالتي متناظر با هم دارند .به اين معني كه يك بار س��ؤال براي
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خود فرد و سپس در پرسشنامهي بعدي براي ديگران استفاده ميشود .براي
مثال ،سؤال اول در پرسشنام ه باور به دنياي عادالنه براي خود بدين صورت

ال منصفانه اس��ت» ،سؤال متناظر با
اس��ت« :وضعيتي كه من در دنيا دارم كام ً
اين س��ؤال در پرس��شنامه باور به دنياي عادالنه براي ديگران بدين ش��كل
است« :وضعيتي كه افراد ديگر در دنيا دارند كام ً
ال منصفانه است» .پايائي اين

پرس��شنامهها در حد مطلوبي گزارش شده و روايي آنها در ايران به خوبي
بررسي شده است (گلپرور و عريضي  .)193 :1386در اين پژوهش ،آلفاي كرونباخ
پرسشنامه باور به دنياي عادالنه براي ديگران و خود به ترتيب  0/76و 0/88
به دس��ت آمد .روايي سازهي اين دو پرسشنامه در پژوهش حاضر از طريق
تحليل عاملي اكتشافی و چرخش از نوع واريماكس دوباره بررسي شد .نتايج
اين تحليلها در جداول شمارهي  1و  2آمده است.
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4

5

6

7

8

اندازه KMO

3

آزمون بارتلت

2

پرسشنامهها

اشتراكات

1

شاخصهاي آماري

بار عاملي

مقدار ويژه

2

2

1

وضعيتي كه افراد ديگر در دنيا
دارند كام ً
ال منصفانه است

0/636

مردم چيزي را از دنيا به دست
ميآورند كه شايستگي آن 0/834
را دارند.

0/639 0/504

مردم در زندگي با يكديگر
منصفانه رفتار ميكنند.
مردم سزاوار پاداشها و
تنبيههايي هستند كه به دست
ميآورند.

0

**

0/629 0/031
2459

ـ

ـ

0/671 0/451

1

درصد واريانس
تبيين شده
1

2

13/620 38/013 1/090 3/041 0/785
ـ
0/786
ـ

هر كسي در دنيا در خور شأن
خويش از ديگران احترام به
دست ميآورد.

0/723 0/523

مردم در دنيا چيزي را به دست
ميآورند كه سزاوار داشتن
آن هستند.

0/773 0/632

مردم به اندازهي تالشي كه
ميكنند مورد توجه قرار
ميگيرند و پاداش دريافت
ميكنند.

0/668 0/482

ـ

افرادي كه در دنيا بدشانسي
ميآورند خودشان مستوجب
آن هستند.

0/507 0/273

ـ

ـ

ـ

** P< 0/01
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رديف

جدول  :1تحليل عاملي پرسشنامهي باور به دنياي عادالنه براي ديگران
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رديف

جدول  :2تحليل عاملي پرسشنامهی باور به دنياي عادالنه براي خود
شاخصهاي آماري
شرح سؤاالت

اندازه
KMO

آزمون
بارتلت

درصد واريانس
اشتراكات بار عاملي مقدار ويژه
تبيين شده

1

وضعيتي كه من در دنيا دارم
كام ً
ال منصفانه است.

0/411

0/641

2

من چيزي را از دنيا به دست
ميآورم كه شايستگي آن
را دارم.

0/572

0/757

3

ديگران در زندگي با من
منصفانه رفتار ميكنند.

0/320

0/566

4

من در دنيا پاداشها و تنبيههايي
كه سزاوار آن هستم را به دست
ميآورم.

0/517

0/719

5

من در دنيا در خور شأن
خويش از ديگران احترام به
دست ميآورم.

0/414

0/644

6

من در دنيا چيزي را كه سزاوار
داشتن آن هستم به دست
ميآورم.

0/577

0/759

7

من به اندازهي تالشي كه
ميكنم مورد توجه قرار
ميگيرم و پاداش دريافت
ميكنم.

0/489

0/699

8

وقتي كه در دنيا بدشانسي
ميآورم ،خودم مستوجب
آن هستم.

0/249

0/499

0/787

٭٭0/537
3340

 )7روشهاي تجزيه و تحليل دادهها

3/550

44/381

** P< 0/01

براي تجزيه و تحليل دادههاي حاصل از پرسشنامههاي پژوهش از آزمون
 tتكنمونهاي و آزمون  tگروههاي مس��تقل استفاده به عمل آمد .آزمون  tتك
نمونهاي براي مقايسهي ميانگين گروه نمونه در هر يك از سؤاالت دو پرسشنامه
باور به دنياي عادالنه براي خود و ديگران استفاده شده است و آزمون  tگروههاي
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ديگران در بين زنان و مردان استفاده شده است .كليه تحليلهاي فوق با استفاده
از نرمافزار آماري ـ رايانهاي  16ـ  SPSSانجام شده است.
 )8يافتهها

در جدول شمارهي  ،3شاخصهاي توصيفی و نتايج آزمون tتكنمونهاي باور به
دنياي عادالنه براي ديگران در حالتي كلي (بدون تفكيك جنسيت) ارائه شده است.
جدول  :3شاخصهاي توصيفى و نتايج آزمون  tتكنمونهاي باور به
دنياي عادالنه براي ديگران
مقدار t

درجهی
آزادي

معناداري

انحراف
ميانگين
معيار
1/450

 41/171ـ

1575

0/000

1/532

1575

0/126

1575

0/000
0/000

رديف

شرح سؤال

1

وضعيتي كه افراد ديگر در دنيا دارند كام ً
ال
منصفانه است.

2/50

2

مردم چيزي را از دنيا به دست ميآورند كه
شايستگي آن را دارند.

4/07

1/842

3

مردم در زندگي با يكديگر منصفانه رفتار
ميكنند.

2/55

1/356

 42/429ـ

4

مردم سزاوار پاداشها و تنبيههايي هستند كه
به دست ميآورند.

4/40

1/735

9/101

1575

5

هر كسي در دنيا در خور شأن خويش از
ديگران احترام به دست ميآورد.

5/09

1/746

24/841

1575

0/000

6

مردم در دنيا چيزي را به دست ميآورند كه
سزاوار داشتن آن هستند.

4/08

1/824

1/809

1575

0/071

7

مردم به اندازهي تالشي كه ميكنند مورد
توجه قرار ميگيرند و پاداش دريافت ميكنند.

4/27

1/917

5/533

1575

0/000

8

افرادي كه در دنيا بدشانسي ميآورند
خودشان مستوجب آن هستند.

3/91

1/860

 1/829ـ

1575

0/068

9

كل پرسشنامه

3/859

1/058

 5/286ـ

1575

0/000
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چنانكه در جدول ش��مارهي  3ديده ميش��ود ،س��ؤاالت اول (وضعيتي

كه افراد ديگر در دنيا دارند ،كام ً
ال منصفانه اس��ت ،با ميانگين  ،)2/50س��وم
(مردم در زندگي با يكديگر منصفانه رفتار ميكنند ،با ميانگين  ،)2/55چهارم
(مردم سزاوار پاداشها و تنبيههايي هستند كه به دست ميآورند ،با ميانگين
 ،)4/40پنجم (هر كس��ي در دنيا در خور ش��أن خويش از ديگران احترام به
دست ميآورد ،با ميانگين  ،)5/09هفتم (مردم به اندازهي تالشي كه ميكنند
مورد توجه ق��رار ميگيرند و پاداش دريافت ميكنن��د ،با ميانگين  )4/27و
كل پرسشنامه (با ميانگين  )3/859تفاوت معناداري ( )P >0/05از ميانگين
مقياس هفت درجهاي يعني عدد  4داشتهاند .در سؤاالت اول و سوم ميانگين
پائينت��ر از  4بوده ،لذا ميتوان گفت كه در منصفانه بودن وضعيت افراد ديگر
در دنيا و منصفانه رفتار كردن مردم با يكديگر و در كل پرس��شنام ه ميانگين
نظرات پائينتر از حد متوسط بوده است .اما در سؤاالت چهارم ،پنجم و هفتم
ميانگينها به صورت معناداري باالتر از حد متوس��ط ( )P >0/05بودهاند .در
عي��ن حال در س��ؤاالت دوم (مردم چيزي را در دنيا به دس��ت ميآورند كه
شايس��تگي آن را دارند ،با ميانگين  ،)4/07شش��م (م��ردم در دنيا چيزي را
به دس��ت ميآورند كه س��زاوار داشتن آن هستند ،با ميانگين  )4/08و هشتم
(افرادي كه در دنيا بدشانس��ي ميآورند خودش��ان مس��توجب آن هس��تند،
ب��ا ميانگي��ن  )3/91نگرشها به دليل عدم تفاوت معن��ادار از مقدار ثابت 4
(ميانگين مقياس) در حد متوسط بوده است.
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رديف

شرح سؤال

ميانگين

انحراف
معيار

مقدار t

درجهي
آزادي

معناداري

1

وضعيتي كه من در دنيا دارم كام ً
ال منصفانه است.

3/55

1/784

 10/010ـ

1575

0/000

2

من چيزي را از دنيا به دست ميآورم كه شايستگي
آن را دارم.

4/55

1/757

12/370

1575

0/000

3

ديگران در زندگي با من منصفانه رفتار ميكنند.

3/49

1/618

 12/582ـ

1575

0/000

4

من در دنيا پاداشها و تنبيههايي كه سزاوار آن هستم را
به دست ميآورم.

4/32

1/736

7/256

1575

0/000

5

من در دنيا در خور شأن خويش از ديگران احترام به
دست ميآورم.

5/02

1/647

24/695

1575

0/000

6

من در دنيا چيزي را كه سزاوار داشتن آن هستم به
دست ميآورم.

4/52

1/760

11/652

1575

0/000

7

من به اندازهي تالشي كه ميكنم مورد توجه قرار
ميگيرم و پاداش دريافت ميكنم.

4/49

1/844

10/655

1575

0/000

8

وقتي كه در دنيا بدشانسي ميآورم ،خودم مستوجب
آن هستم.

3/94

1/922

 1/258ـ

1575

0/208

9

كل پرسشنام ه

4/23

1/164

8/010

1575

0/000

چنانكه در جدول ش��مارهي  4ديده ميشود ،كليهي سؤاالت به جز سؤال
هشتم (وقتي كه در دنيا بدشانسي ميآورم ،خودم مستوجب آن هستم؛ با ميانگين
ت درجهاي كه  4بوده،
 )3/94تفاوت معناداري ( )P >0/05با ميانگين مقياس هف 
داشتهاند .بدين معني كه سزاواري فرد براي بدشانسي در حد متوسط بوده ،ولي
وضعيتي كه من در دنيا دارم ،كام ً
ال منصفانه است ،من آن چيزي را از دنيا به دست

ميآورم كه شايستگي آن را دارم ،ديگران در زندگي با من منصفانه رفتار ميكنند،
من در دنيا پاداشها و تنبيههايي كه سزاوار آن هستم را به دست ميآورم ،من در
دنيا در خور شأن خويش از ديگران احترام به دست ميآورم ،من در دنيا چيزي
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جدول  :4شاخصهاي توصيفى و نتايج آزمون  tتكنمونهاي باور به دنياي عادالنه
براي خود
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را كه سزاوار داشتن آن هستم به دست ميآورم ،من به اندازهي تالشي كه ميكنم
مورد توجه قرار ميگيرم و پاداش دريافت ميكنم و در كل پرس��شنامه باور به
دنياي عادالنه براي خود (به ترتيب با ميانگينهاي ،5/02 ،4/32 ،3/49 ،4/55 ،3/55

 4/49 ،4/52و  ،)4/23يعني س��ؤاالت اول تا هفتم س��طح ميانگينها به صورت
معن��اداري ( )P >0/05از ميانگين مقياس يعن��ي  4متفاوت بودهاند .لذا ميتوان
گفت كه باور افراد گروه نمونه پژوهش در باب عادالنه بودن ش��رايط دنيا براي
آنها در مواردي باالتر و در مواردي كمتر از حد متوسط بوده است.
جدول  :5شاخصهاي توصيفى و نتايج آزمون  tمستقل زنان و مردان در باور به
دنياي عادالنه براي ديگران
رديف

شرح سؤال

1

وضعيتي كه افراد ديگر در دنيا
دارند كام ً
ال منصفانه است.

2

مردم چيزي را از دنيا به دست
ميآورند كه شايستگي آن
را دارند.

3

مردم در زندگي با يكديگر
منصفانه رفتار ميكنند.

4

مردم سزاوار پاداشها و تنبيههايي
هستند كه به دست ميآورند.

5

هر كسي در دنيا در خور شأن
خويش از ديگران احترام به دست
ميآورد.

6

مردم در دنيا چيزي را به دست
ميآورند كه سزاوار داشتن آن
هستند.

7

مردم به اندازه تالشي كه ميكنند
مورد توجه قرار ميگيرند و پاداش
دريافت ميكنند.

8

افرادي كه در دنيا بدشانسي
ميآورند خودشان مستوجب
آن هستند.

9

كل پرسشنام ه

جنسيت

ميانگين

انحراف معيار

مرد

2/48

1/497

زن

2/51

1/408

مرد

4/19

1/908

زن

3/96

1/777

مرد

2/57

1/350

زن

2/54

1/365

مرد

4/48

1/756

زن

4/33

1/714

مرد

5/22

1/724

زن

4/97

1/761

مرد

4/18

1/821

زن

3/99

1/825

مرد

4/29

1/969

زن

4/25

1/868

مرد

3/98

1/841

زن

3/86

1/875

مرد

3/92

1/071

زن

3/8

1/045
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مقدار t

درجه آزادي

معناداري

 0/335ـ

1575

0/724

2/484

1557/189

0/013

0/411

1575

0/681

1/776

1575

0/076

2/813

1575

0/008

2/101

1575

0/036

0/425

1533/465

0/671

1/253

1575

0/210

2/316

1575

0/021
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يعن��ي مردم چيزي را از دنيا به دس��ت ميآورند كه شايس��تگي آن را دارند
( P >0/05و  ،)t =2/482در سؤال پنجم ،يعني هر كسي در دنيا در خور شأن
خوي��ش از ديگران احترام به دس��ت م��يآورد ( P >0/01و  ،)t =2/813در
سؤال ششم ،يعني مردم در دنيا چيزي را به دست ميآورند كه سزاوار داشتن
آن هستند ( P >0/05و  )t =2/101و در كل پرسشنامه باور به دنياي عادالنه
براي ديگران ( P >0/05و  )t =2/316با يكديگر تفاوت معناداري داشتهاند.
توجه به ميانگينهاي زنان و مردان در ستون چهارم جدول شمارهي  5نشان
ميده��د كه زنان در حوزههاي مردم چيزي را از دنيا به دس��ت ميآورند كه
شايستگي آن را دارند ،هر كس در دنيا در خور شأن خويش از ديگران احترام
به دست ميآورد ،مردم در دنيا چيزي را به دست ميآورند كه سزاوار داشتن
آن هس��تند و در كل ب��اور به دنياي عادالنه براي ديگ��ران از مردان به لحاظ
شناختي متمايز هستند .اين تمايز از لحاظ شناختي به سمت تلقي كردن دنيا
به عنوان مكاني ناعادالنه براي ديگران در زنان است.
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چنانچه در جدول شمارهي  5ديده ميشود ،زنان و مردان در سؤال دوم،
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رديف

جدول : 6شاخصهاي توصيفى و نتايج آزمون  tمستقل زنان و مردان در
باور به دنياي عادالنه براي خود
شرح سؤال

1

وضعيتي كه من در دنيا دارم كام ً
ال
منصفانه است.

جنسيت ميانگين

انحراف معيار

مرد

3/59

1/841

زن

3/52

1/730

2

من چيزي را از دنيا به دست ميآورم كه
شايستگي آن را دارم.

مرد

4/59

1/802

زن

3

ديگران در زندگي با من منصفانه رفتار
ميكنند.

مرد

4/50
3/48

1/716

زن

3/49

1/599

4

من در دنيا پاداشها و تنبيههايي كه
سزاوار آن هستم را به دست ميآورم.

مرد

4/37

1/743

زن

4/27

1/728

5

من در دنيا در خور شأن خويش از
ديگران احترام به دست ميآورم.

مرد

5/05

1/705

زن

5

1/595

6

من در دنيا پاداشها و تنبيههايي كه
سزاوار آن هستم را به دست ميآورم.

مرد

4/53

1/811

زن

4/51

1/711

7

من به اندازهي تالشي كه ميكنم مورد توجه
قرار ميگيرم و پاداش دريافت ميكنم.

مرد

4/51

1/883

زن

4/4

1/811

8

وقتي كه در دنيا بدشانسي ميآورم خودم
مستوجب آن هستم.

مرد

4/03

1/907

زن

3/86

1/933

9

كل پرسشنام ه

مرد

4/27

1/205

زن

4/203

1/426

1/640

مقدار t

درجهی
آزادي

معناداري

0/836

1528/976

0/403

1/071

1575

0/285

 0/063ـ

1575

0/949

1/130

1575

0/259

0/518

1526/837

0/604

0/248

1531/606

0/804

0/457

1575

0/648

1/792

1575

0/073

1/161

1575

0/246

مطابق جدول ش��مارهي  ،6زنان و م��ردان در باور به دنياي عادالنه براي

خود در هيچ يك از موارد (وضعيتي كه من در دنيا دارم ،كام ً
ال منصفانه است،
من آن چيزي را از دنيا به دس��ت ميآورم كه شايس��تگي آن را دارم ،ديگران
در زندگي با من منصفانه رفتار ميكنند ،من در دنيا پاداشها و تنبيههايي كه
س��زاوار آن هستم را به دس��ت ميآورم ،من در دنيا در خور شأن خويش از
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هستم را به دست ميآورم ،من به اندازهي تالشي كه ميكنم مورد توجه قرار
ميگيرم و پاداش دريافت ميكنم ،وقتي كه در دنيا بدشانسي ميآورم ،خودم
مستوجب آن هس��تم و در كل پرسشنامه باور به دنياي عادالنه براي خود)
تمايزات شناختي معناداري( )P >0/05با يكديگر ندارند.
 )9بحث و تحليل نظري يافتهها

شناختهاي معطوف به عدالت در بين انسانها به اشكال مختلف نحوهي
واكنش آنها را نس��بت ب��ه رخدادها و حوادث دنياي اط��راف از خود متأثر
ميس��ازد .باور به دنياي عادالنه از زمره مفروضات اساس��ي ش��ناختي افراد
اس��ت كه به اش��كال مختلف نحوهي رفتار و برنامهريزي ب��راي آينده را از
خود متأثر ميسازد .همچنين اين گونه باورها با شاخصهاي سالمت رواني
نظير عاطفهي مثبت و منفي ،افسردگي ،جسمانيسازي و رضايت از زندگي
ارتباط دارد (گلپرور و همكاران 62 :1386؛ گلپرور و جوادي  .)109 :1385جنس��يت به
دليل امكان فراهمس��ازي تجارب مختلف براي افراد ،از زمره عواملي معرفی
ش��ده كه ميتواند ش��ناختهاي معطوف به عدالت و به ويژه باور به دنياي
عادالنه را از خود متأثر س��ازد (گلپرور و اكبري  .)119 :1388البته نتايج تحقيقات
در باب تمايزات شناختي جنسيتي ،نتايج يكدستي به بار نياوردهاند .دستهاي
از تحقيقات حاكي است كه بين زنان و مردان در ادراك عدالت چه در باب
جنبههاي خاص عدالت و چه در حالت كلي تفاوت وجود دارد ولي دستهاي
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ديگر از پژوهشها حاكي است كه بين زنان و مردان در باور به عدالت و باور
به دنياي عادالنه تفاوت وجود ندارد (گلپرور و عريضي .)131 :1387

بنابر يافتههاي اين تحقيق شناختهاي معطوف به منصفانه بودن وضعيت
افراد ديگر در دنيا و رفتارهاي منصفانهي مردم با يكديگر در سطح پايينتر از
متوسط است ولي در حوزههاي سزاواري مردم در دريافت پاداشها و تنبيهها،
دريافت احترام و توجه در خور ش��أن توس��ط مردم ديگر و پاداش متناسب
با تالش ،باورها در س��طح باالتر از متوس��ط هس��تند .باالخره در شايستگي
براي آنچه افراد ديگر به دس��ت ميآورند ،دس��تيابي ديگران به چيزهايي كه
سزاوار هستند و مستوجب بودن براي بدشانسيها ،شناختها در حد متوسط
بود .باالخره در كل پرس��شنامه باور به دني��اي عادالنه براي ديگران باورها
پايينتر از حد متوس��ط (عليرغم اينكه به حد متوس��ط يعني  3/859كه به
 4ميانگي��ن مقي��اس نزديك بود) بود .اين يافته در مجموع حاكي اس��ت كه
باور به دنياي عادالنه براي ديگران در جامعهي مطالعه ش��ده پايينتر از حد
متوس��ط است .يعني گروه شركتكننده در پژوهش بر اين باورند كه شرايط
دنيا براي ديگران چندان هم عادالنه نيس��ت ولي توجه به س��ؤاالت گوياي
آن اس��ت كه در عدالت مبتني بر انصاف (سؤاالت اول و سوم) از نظر گروه
نمونه ،دنيا چندان براي افراد ديگر (به جز خود افراد) عادالنه نيست .ولي در
حوزههاي عدالت مبتني بر شايس��تگي (سؤاالت دوم ،چهارم ،پنجم ،ششم،
هفتم و هشتم) باور به دنياي عادالنه براي ديگران در حد متوسط و باالتر از
حد متوسط بوده است .به نظر ميرسد باور به دنياي عادالنه مبتني بر انصاف
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ديگران را به پايينتر از حد متوس��ط كاهش ده��د .به هرحال يافتههاي اين
پژوهش نش��ان ميدهد باور به دنياي عادالنه براي ديگران در ايران سازهاي
حداقل دوبعدي است كه يك بعد آن عدالت مبتني بر انصاف و بعد ديگر آن
عدالت مبتني بر شايس��تگي است .البته اين امر به تحقيقات ديگري در ساير
نقاط كش��ور نياز دارد .در عين حال اين يافته به يافتههاي خارج از كش��ور
كه در مجموع يك س��ازه در باب باور به دنياي عادالنه براي ديگران مطرح
) (Sutton & Douglas 2005: 547کردهاند ،تا اندازهاي ش��باهت دارد .در باور به
دنياي عادالنه براي خود در حوزهي عدالت مبتني بر انصاف (سؤاالت اول و
سوم) ميانگينها پايينتر از حد متوسط بود ولي در حوزهي عدالت مبتني بر
شايس��تگي (سؤاالت دوم ،چهارم ،پنجم ،ششم ،هفتم و هشتم) به جز سؤال
هش��تم (مستوجب بودن فرد براي بدشانس��يها) همهي موارد باالتر از حد
متوس��ط بود .با اين حال ميانگين كل پرسشنامه باور به دنياي عادالنه براي
خود ( )4/23بهطور معناداري باالتر از حد متوسط مقياس (يعني عدد  )4بود.
در مجموع افراد بر اين باور بودهاند كه دنيا براي آنها عادالنه اس��ت .جالب
توجه اينكه يافتههاي اين پژوهش نشان از آن دارد كه افراد شركتكننده در
پژوهش به جاي اينكه ش��رايط دنيا را ب��راي خود ناعادالنه تلقي کنند ،براي
ديگران ناعادالنه تلقي كردهاند .البته اين امر با احتمال بيش��تري به دليل باور
نيرومندتر زنان ش��ركتكننده در پژوهش نس��بت به مردان دربارهي عادالنه
بودن شرايط دنيا براي ديگران (جدول شمارهي  )5مربوط بوده است.
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نتايج بررس��ي تمايزات ش��ناختي بين زن��ان و مردان در ب��اور به دنياي
عادالنه براي ديگران حاكي از آن بود كه فقط در دستيابي افراد ديگر به آنچه
شايس��تگياش را دارند (س��ؤال دوم) ،دريافت احترام در خور شأن (سؤال
پنجم) ،سزاواري افراد در آنچه از دنيا به دست ميآورند و در كل پرسشنامه
ب��اور به دنياي عادالنه براي ديگ��ران بين زنان و مردان تمايز وجود دارد .در
تمامي موارد فوقالذكر زنان نس��بت به م��ردان ميانگين پايينتري دارند .اين
وضعيت تا اندازهاي با ديدگاههاي محققاني چون بروكنر و آدسيت (،)1986
كاليك و همكاران ( )1996و لونتال و لين ( )1970همس��ويي نشان ميدهد
)Kulik&etal 1996:351; Leventhal& Lane 1970: 312

;.(Brockner&Adsit 1986: 585

بر اساس ديدگاههاي محققان ياد شده ،زنان در باب عدالت به رفاه و شرايط
ديگران بيش از مردان توجه نشان ميدهند .در واقع اين احتمال مطرح است
كه مردان در داوريهاي عدالت بنياد به مس��ائل مربوط به خود بيش از زنان
توجه نشان دهند .در عين حال شواهد مربوط به باور به دنياي عادالنه براي
خود نش��ان از آن داش��ت (جدول ش��مارهی )7كه بين زنان و مردان چه در
سطح كل پرسشنامه و چه در سطح سؤاالت تفاوت معناداري وجود ندارد.
اين يافته با يافتههاي گزارش ش��ده توس��ط محققاني چون فرنهام (،)2003
اوكونور و همكاران ( )1996و دروم و استاورز ( )1998مبني بر اينكه در باور
به دنياي عادالنه زنان و مردان تفاوت وجود ندارد همس��ويي نش��ان ميدهد
).(Furnham 2003: 795; Oconner& etal 1996: 667; Drum & Stowers 1998: 328
ولی با تحقيقات محققاني چون آمبروزيو و شيهان ( ،)1990واتلي (،)1993
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باور به دنياي عادالنهی زنان و مردان تفاوت وجود دارد همسويي نشان نميدهد
(Ambrosio & Sheehan 1990: 413; Whatley 1993: 547; Caputi 1994: 475; Heaven

) .& Connors 1988:261; Hyland & Dann 1987: 73به نظر ميرسد كه شرايط كنوني
باورهاي مردان و زنان نسبت به گذشته نسبت به عدالت بسيار به هم نزديك شده
باشد .بنابراين با توجه به فراتحليلهاي صورت گرفته )(Drum & Stowers 1998: 328

ميتوان نتيجه گرفت كه متغير جنس��يت از زمره عواملي است كه در شرايط
دني��اي كنوني بر باور ب��ه دنياي عادالنه براي خود تأثي��ري نميگذارد ،ولي
ميتوان��د باور ب��ه دنياي عادالنه ب��راي ديگران را از خود متأثر س��ازد .در
عي��ن حال متفاوت نبودن در باور به دنياي عادالن��ه براي خود در بين زنان
و م��ردان نس��بت به موارد معن��ادار در باور به دنياي عادالن��ه براي ديگران
گوي��اي آن اس��ت ك��ه زنان در گس��ترهي داوريه��اي عدال��ت بنياد خود
عالوه بر خودش��ان نس��بت ب��ه وضعيت ديگران نس��بت به م��ردان توجه
بيش��تري نش��ان ميدهن��د .اين ام��ر ميتوان��د از ماهيت مراقبت��ي و توجه
زن��ان و در عين حال گرايش��ات عاطفی بيش��تر آنها نش��ئت گرفته باش��د.
نتيجهگيري

مس��ئله و هدف اصلي در اين پژوهش بررسي تمايزات در باور به دنياي
عادالن��ه براي خود و ديگران در ميان زنان و مردان بود .روش پژوهش��ي كه
براي پاس��خگويي به مس��ئلهي پژوهش در پيش گرفته ش��د ،روش پژوهش
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پيمايشي در عرصهي سنجش نظرات و باورها دربارهي دنياي عادالنه و روش

علّي ـ مقايس��هاي (پس رويدادي) در عرصهي مقايسه باور به دنياي عادالنه
براي خود و ديگران در ميان زنان و مردان بود .مهمترين يافتههاي حاصل از
پژوهش بر اساس نتايج ارائه شده اين بود كه كل اعضاي نمونه (بدون تفكيك
جنس��يت) در حوزههايي از باور به دنياي عادالنه براي ديگران نظير برخورد
منصفانهي انسانها در دنيا با يكديگر و كسب موقعيت منصفانهی و شايسته در
دنيا ،سطح باورها كمتر از حد متوسط (به سمت بيعدالتي) و در حو زههايي
از باور به دنياي عادالنه براي خود نظير دستيابي به موقعيت شايسته و منصفانه
توسط پاسخگويان و برخوردهاي شايسته و منصفانهی ديگران با فرد پاسخگو
و مواردي از اين قبيل ،س��طح باورها باالتر از حد متوسط (به سمت رعايت
عدالت) است .يكي ديگر از مهمترين يافتههاي اين پژوهش اين بود كه زنان
در باور به دنياي عادالنه براي خود با مردان متفاوت نيس��تند ،ولي در باور به
دنياي عادالنه براي ديگران ميانگين زنان پایينتر از مردان اس��ت .بدين معني
كه زنان شرايط دنيا را به جاي خودشان ،براي ديگران ناعادالنه ارزيابي کردند.
پيش��نهاد ميش��ود باورهاي معطوف به عدالت در مورد ديگران ،كه در زنان
نيرومندتر از مردان اس��ت ،به اشكال مختلف عالوه بر اطالعرساني ،تقويت
شود .اين امر ميتواند خيرخواهي و نوعدوستي را به تدريج در سطح جامعه
نهادينه كند و بدين وس��يله بنيانهاي س��رمايهي اجتماعي كه براي بقاي يك
جامعهي س��الم امري ضروري است را تقويت کند .در مجموع الزم است تا
تمايزات ش��ناختي جنسيتي در باور به دنياي عادالنه براي خود و ديگران در
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تعميم يافته در داخل كشور و انجام مقايسههاي بين فرهنگي در باور به دنياي
عادالنه براي خود و ديگران باز شود.
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