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چكیده
این پژوهش با هدف بررسی تمایزات شناختی در باور به دنیای عادالنه در میان 
زنان و مردان به مرحله ی اجرا درآمد. از بین كلیه ی ساكنان زن و مرد 17 سال به باال 
در شهر اصفهان، تعداد 1577 نفر به شیوه ی نمونه گیری تصادفى چندمرحله ای انتخاب 
شدند. پرسش نامه های استفاده شده در پژوهش دو پرسش نامه ی هشت سؤالی درباره ی 
باور به دنیای عادالنه برای خود و دیگران بود. داده های حاصل از پرسش نامه ها با 
استفاده از آزمون t تك نمونه ای و آزمون t گروه های مستقل تحلیل شد. نتایج حاكی 
از آن بود كه زنان و مردان در باور به دنیای عادالنه برای خود با یكدیگر تفاوت 
معنا داری )P <0/05( ندارند، ولی در باور به دنیای عادالنه برای دیگران بین زنان و 
مردان تفاوت معناداری )P >0/05( به دست آمد. مهم ترین یافته ی این پژوهش آن 
بود كه زنان در توجه به رعایت عدالت مبتنی بر انصاف و شایستگی برای دیگران و 
نه خودشان نسبت به مردان، متفاوت اند، بدین معنی كه زنان نسبت به مردان به رعایت 

عدالت و انصاف بیشتری برای دیگران تمایل دارند.
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ــناختی و فلسفی ای هستند كه در طول قرن ها  عدالت و برابری مفاهیم ش

ــن برابری كّمی  ــطو بی ــی بوده اند. برای مثال، ارس ــوع تأمالت فراوان موض

ــبی )توازن و یكنواختی نرخ ها(  ــانی در تعداد یا اندازه( و برابری نس )یكس

تمایز قائل شده است )فیتز پاتریك1 1381: 50(. این گونه نظریه پردازی ها در باب 

ــت. از منظر  ــال ها و تا به امروز ادامه پیدا كرده اس ــت و برابری طی س عدال

ــناختی، دیدگاه های افراد در باب حضور و وجود عدالت در  روان شناسی ش

ــوف به مردم، موقعیت ها،  ــناخت ها، نگرش ها و باورهای معط چارچوب ش

شرایط و پدیده های مختلف، به صورت مفروضاتی به نسبت پایدار درمی آیند 

كه عملكرد و رفتار افراد را در سطح جامعه و در تعامل بین افراد با یكدیگر 

ــا نهادهای اجتماعی هدایت می كنند. به باور جانوف بولمن باورهای هر  و ب

انسانی درباره ی دیگر انسان ها و فراتر از آن درباره ی دنیایی كه در آن زندگی 

ــی زندگی هر انسانی هستند كه از طریق نظام های  می كند، مفروضات اساس

ــت  تأثیر قرار  ــوادث و رخدادها را تح ــیر ح ــناختی هر فرد، تعبیر و تفس ش

می دهند (Bulman 1992:13)  بر همین اساس برآیند مجموعه ای از شناخت های 

انسان در باب عدالت در نهایت منجر به شكل گیری باورهای كلی و عمومی 

در باب عادالنه یا ناعادالنه بودن شرایط دنیا می شود. این گونه باورها را لرنر2 

.(Lerner 1980: 10) 1980( به عنوان باور به دنیای عادالنه3 مطرح کرده است(

Belief in a Just World ـ Lerner                    3 ـ Fitz Patrick1               2 ـ 1



127

تمایزات شناختی در باور به دنیای عادالنه در زنان و مردان 
13

89
ن  

ستا
زم

  /
 5

0 
ره

شما
 / 

هم
زد

سی
ل 

سا 2( باور به دنیای عادالنه: كاركردها و ابعاد

ــان ها از زندگی در دنیا با  ــاس نظریه ی باور به دنیای عادالنه1 انس بر اس

سطوح مختلفی به این باور می رسند كه هر كسی )اعم از خود آنها یا دیگران( 

ــزاواری و شایستگی آن را دارد. بر  ــت می آورد كه س در دنیا چیزی را به دس

اساس چنین مفروضه ای، افراد خوب به فرجامی نیك و افراد بد به فرجامی 

  (Sutton & Douglas, 2005: 637; Christopher, Zabel, Jones & Marek .بد می رسند

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

ــرای افراد  ــمندی ب ــی و ارزش ــاور به دنیای عادالنه كاركردهای سازش ب

ــعی می كنند تا به اشكال مختلف این  ــان ها س دارد، به گونه ای كه اغلب انس

ــواهد متناقض با آن حفظ كنند )گل پرور  ــای خود را در برابر تغییر یا ش باوره

ــان می دهد كه باور به دنیای عادالنه با  ــواهد تحقیقی نش و اكبری 1388: 120(. ش

سالمت عمومی )مشتمل بر افسردگی، جسمانی سازی، اضطراب و بی خوابی 

ــایی عملكرد اجتماعی(، رضایت از زندگی، افكار خودكار )به عنوان  و نارس

افكار غیرمنطقی كه تبعات ناامید كننده ای به همراه می آورند( و عاطفه ی مثبت 

ــی رابطه دارند )گل پرور، كامكار و جوادی 1386: 39؛ گل پرور و جوادی 1385: 109(.  و منف

ــه كاركرد  ــاس تحقیقات به عمل آمده، باور به دنیای عادالنه حداقل س بر اس

دارد. اول، چنین باورهایی به مثابه  یك قرارداد شخصی بین فرد و دنیا باعث 

می شوند تا افراد در اعمال و رفتار خود از درون نوعی الزام به رعایت عدالت 

و انصاف را احساس كنند. دوم، ایجاد نوعی اعتماد و اطمینان فراگیر در درون 

.) Furnham  2003: 795) 1 ـ گاهی برخی از متخصصان نیز آن را فرضیه دنیای عادالنه می نامند
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افراد مبنی بر اینكه چنان كه آنها با دیگران به شیوه ای منصفانه و عادالنه رفتار سا

ــوند  ــد، هیچ گاه قربانی اتفاقات و حوادث غیرمترقبه و غیرعادالنه نمی ش کنن

ــازند تا  ــوم، این باورها برای افراد نوعی چارچوب مفهومی فراهم می س و س

وقایع و حوادث دنیای اطراف خود را به شیوه ای معنی دار تعبیر و تفسیر کنند

.(Ritter, Benson & Snyder 1990: 236; Dalbert 1998: 90; Furnham 2003: 797)

ــته  ــر پژوهش گران مختلف این باورها می توانند ابعاد متنوعی داش از نظ

باشند. از نظر الیپكوس، دالبرت و زیگلر )1996( بین باور به دنیای عادالنه 

ــد,  ــه دنیای عادالنه برای دیگران می توان تمایز قائل ش ــرای خود و باور ب ب

ــرایط خود و یك بار با توجه به  ــی افراد یك بار می توانند با توجه به ش یعن

شرایط دنیا برای دیگران درباره ی  عدالت داوری کنند. این تمایز شناختی از 

 (Lipkus, Dalbert & Siegler 1996: طریق تحقیقات چندی نیز حمایت شده است

Begue 2002: 375; Begue & Bastounis 2003: 435 ;666، گل پرور و عریضی1386: 195(. 

عالوه بر این، قریب به سه دهه پژوهش درباره ی باور به دنیای عادالنه نشان 

ــد شناختی و  می دهد كه عوامل مختلفی از جمله تجربیات افراد، فرایند رش

ــكل گیری این باورها  ــرایط تربیتی و خانوادگی می توانند در ش اخالقی و ش

ــته باشند (Oppenheimer 2005: 1794). متغیر بحث برانگیز جنسیت از  نقش داش

جمله عواملی است كه احتمال می رود بر تجربیات افراد تأثیر مستقیم داشته 

باشد.
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سا 3( چارچوب نظری و پژوهشی تمایز در باور به دنیای عادالنه بر پایه ی جنسیت

ــناختی زنان و مردان در باب باورهای  ــواهد تحقیقی در باب تمایزات ش ش

ــته اند. برخی از نظریه پردازان شناختی  معطوف به عدالت نتایج هم سویی نداش

بر این باورند كه تأثیر جنسیت بر شناخت های معطوف به عدالت را می توان بر 

پایه ی نفع شخصی1 )سوگیری  خودمحوری2( تعبیر و تفسیر کرد. یكی از راه های 

ــد كه عاملی مانند جنسیت چگونه بر  دیگری كه از آن طریق می توان متوجه ش

ــناخت های معطوف به عدالت اثر می گذارد، توجه به تأكیدات متفاوتی است  ش

كه از طرف زنان یا مردان بر مسائل مختلف مرتبط با عدالت می شود. در اولین 

مجموعه تحقیقات انجام شده، لونتال و لین )1970( پی بردند كه مردان و زنان 

تعلقات شناختی و عاطفی متفاوتی نسبت به قاعده ی انصاف در عدالت دارند. 

این تحقیق حاکی است كه نگرانی اصلی مردان در تخصیص امكانات، فرصت ها 

و پاداش ها محافظت از منافع شخصی آنهاست، در حالی كه نگرانی اصلی زنان 

.(Leventhal & Lane 1970: 312) حفظ رفاه تمام اعضای گروه است

بروكنر و آدسیت )1986( در باب تفاوت های جنسیتی بین زنان و مردان 

به نتایجی مشابه دست یافتند. این محققان پی بردند كه مردان نسبت به زنان 

به نتایج نابرابر و توزیع نتایجی كه به نظر می رسد در آن بی عدالتی وجود دارد 

ــان می دهند (Brockner & Adsit 1986: 585) . میجر و آدامز  واكنش تندتری نش

)1983( نیز از لحاظ تاریخی دو دیدگاه خودابرازی3 و جهت گیری شناختی4 

Egocentric Bias ـ Self Interest           2 ـ  1
Cognitively Oriented ـ Presentation Perspective         4 ـ Self ـ3
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را برای ارزیابی های متفاوت زنان و مردان در باب بود و نبود عدالت مطرح سا

كردند. مطابق دیدگاه خودابرازی به لحاظ هنجاری، انتظارات متفاوتی از زنان 

و مردان در تخصیص امكانات و فرصت ها می رود. به این ترتیب كه از زنان 

انتظار می رود بخشنده باشند ولی از مردان انتظار می رود كه منصف باشند. در 

مقابل در دیدگاه جهت گیری شناختی ارزیابی های زنان و مردان از دستاوردها 

ــت. به زعم این تبیین گفته می شود كه از  و فرصت ها با یكدیگر متفاوت اس

زنان انتظار نمی رود كه در تمام امور به اندازه ی مردان )حداقل به دلیل شرایط 

ــاس این دیدگاه  فیزیولوژیكی و بدنی آنها( صرف انرژی و نیرو كنند. بر اس

عملكردهای سطح پایین تر در اجتماع از لحاظ انرژی و نیرو برای زنان امری 

. (Major & Adams 1983: 600) پذیرفته شده است

ــئله را كه  در عوض كالیك، الیند، آمبروس و مك كون )1996( این مس

ــیت بیشتری به مسائل بین فردی  آیا زنان در داوری در باب عدالت حساس

ــیت  ــار می رود به نتایج مادی یا فیزیكی حساس ــبت به مردان )كه انتظ نس

ــی کرده اند. این پژوهش گران  ــان می دهند یا نه را بررس ــته باشند( نش داش

ــد دارند ــر نتایج تأكی ــش از مردان ب ــه زنان بی ــیدند ك ــه این نتیجه رس ب

 (Kulik, Lind, Ambrose & Maccoun 1996: 351). این تمایزات شناختی در حوزه ی 

ــینه ی پژوهش حاضر ردیابی  باور به دنیای عادالنه از لحاظ تاریخی در پیش

ــت آمده وقتی امتیازات كلی پرسش نامه های  ـــواهد به دس می شود. بنابر ش

ــناختی بین زنان  ــود، هیچ تمایز ش باور به دنیای عادالنه به كار گرفته می ش

ــیهان )1990(  ــت نمی آید (Couch 1998: 1283). آمبروزیو و ش و مردان به دس
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سا ــر امتیاز كل مقیاس باور  ــزارش کرده اند كه مردان از نظ ــی )1993( گ و واتل

ــرایط دنیا  ــای نیرومندتری در باب عادالنه بودن ش ــه دنیای عادالنه باوره ب

 .(Ambrosio & Sheehan 1990: 413; Whatley 1993: 547) ــد ــبت به زنان  دارن نس

فراتحلیل اكونور، موریسون و موریسون )1996( كه با استفاده از 33 مطالعه 

ــناختی بین زنان و مردان در باور  ــان می دهد كه تمایز ش صورت گرفته، نش

.(Oconnor, Morrison & Morrison 1996: 667) ــدارد ــود ن ــه دنیای عادالنه وج ب

دروم و استاورز )1998( نیز در فراتحلیل خود به این نتیجه رسیدند كه بین 

زنان و مردان در باور به دنیای عادالنه با یكدیگر تمایز شناختی وجود ندارد 

(Drum & Stowers 1998: 328). موارد یاد شده تحقیقاتی هستند كه نمره ی كلی 

باور به دنیای عادالنه در همه ی آنها لحاظ شده است. در ایران نیز تحقیقات 

ــردان در باور به دنیای  ــی كلی بین زنان و م ــت كه در قالب ــابه حاكی اس مش

ــه تمایز وجود ندارد )گل پرور و عریضی 1387 : 129(. با این حال تحقیقاتی  عادالن

ــطح خردتر )در سطح سؤاالت( به  ــان می دهد وقتی در س وجود دارد كه نش

ــود، در مواردی تفاوت دیده می شود ــناختی جنسیتی نگاه می ش تمایزات ش

  .(Caputi 1994: 475; Heaven & Connors 1988: 261; Hyland & Dann 1987: 73) 

به این لحاظ و با توجه به پیشینه ی یاد شده، در تحقیق حاضر تالش شد تا 

ــات شناختی زنان و مردان در نمونه ای بزرگ )1577  عالوه بر تعیین گرایش

نفر( در باب باور به دنیای عادالنه برای خود و دیگران، تمایزات شناختی بین 

باور به دنیای عادالنه در سطحی جزیی بین زنان و مردان بررسی شود. نگاهی 

ــی مربوط به تمایزات شناختی در  به چارچوب نظریات و یافته های پژوهش
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باور به دنیای عادالنه ی زنان و مردان چند نكته را مشخص می كند. اول اینكه، سا

ــبت به مردان  ــه لحاظ نظری و بنابر تأكیدات متفاوتی كه از طرف زنان نس ب

ــود، انتظار می رود بین زنان و مردان در باور به دنیای  بر اصول عدالت می ش

ــد. دومین واقعیت به یكدست نبودن نتایج  ــته باش عادالنه تفاوت وجود داش

ــت نبودن خود گویای ضرورت  حاصل از تحقیقات بازمی گردد. این یکدس

پژوهش های بیشتر و با دقت و تحلیل های جزیی تر است.

4( روش

ــناختی در باور به  ــی تمایزات ش از آنجایی كه هدف این پژوهش بررس

دنیای عادالنه در میان زنان و مردان بود، از روش پیمایشی )زمینه یابی( و عّلی  

ـ مقایسه ای استفاده به عمل آمده است. 

5( جامعه ی آماری و نمونه

ــال به باالی  ــه ی آماری این پژوهش را كلیه ی زنان و مردان 17 س جامع

ــاكن در شهر اصفهان در سال 1387 تشكیل دادند. هیچ شرط تحصیالتی  س

و یا شغلی برای پاسخ گویی به پرسش نامه های پژوهش برای جامعه ی آماری 

ــهر اصفهان )بدون حومه( در قلمرو  ــت. ساكنان ش ــده اس در نظر گرفته نش

زمانی مذكور حدود دو میلیون نفر در نظر گرفته شده است. نمونه ی پژوهش 

ــش نامه برای پاسخ گویی و  ــت. از ابتدا 1600 پرس حاضر 1577 نفر بوده اس

نمونه گیری در نظر گرفته شد، ولی تعداد 23 پرسش نامه پس از بازگشت به 
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سا دلیل مخدوش بودن كنار گذاشته شدند. از 1577 نفر گروه نمونه، تعداد 750  

نفر مرد و 827  نفر زن بوده اند. تحصیالت، سن و شغل افراد شركت كننده در 

پژوهش طیف متنوع و وسیعی را در برگرفته است. روش نمونه گیری استفاده 

ــت. در مرحله ی اول شهر اصفهان  ــده نمونه گیری چند مرحله ای بوده اس ش

به چهار منطقه غرب، شرق، جنوب و شمال تقسیم شد. سپس از هر منطقه 

ــه شهری حدود 15 خیابان به صورت تصادفی انتخاب شدند.  از طریق نقش

ــدادی از كوچه های این خیابان ها به صورت تصادفی  در مرحله ی نهایی تع

انتخاب و به درب منازل برای پاسخ گویی به پرسش نامه ها مراجعه شد. برای 

هر منطقه نیز در پایان 400 پرسش نامه در نظر گرفته شد. پرسش نامه های پر 

شده در هر خیابان بین 20 تا 25 عدد بوده است. 

6( ابزارهای پژوهش

ــش نامه ی هشت  سؤالی درباره ی  ــش نامه های استفاده شده، دو پرس پرس

ــوس و همكاران  بود.  ــای عادالنه برای خود و دیگران از الیپك ــاور به دنی ب

ــش نامه قباًل توسط گل پرور و عریضی ترجمه و اعتباریابی شده  این دو پرس

ــتفاده ی مجدد شده است. مقیاس  ــت. با این حال در مطالعات چندی اس اس

پاسخ گویی این دو پرسش نامه به صورت هفت درجه ای و از كاماًل مخالفم=1 

ــان است. افزایش نمرات در این دو پرسش نامه به  تا كاماًل موافقم=7 در نوس

ــت. این دو  ــای حضور و وجود عدالت در دنیا برای خود و دیگران اس معن

ــؤال برای  ــؤاالتی متناظر با هم دارند. به این معنی كه یك بار س مجموعه س
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خود فرد و سپس در پرسش نامه ی بعدی برای دیگران استفاده می شود. برای سا

مثال، سؤال اول در پرسش نامه  باور به دنیای عادالنه برای خود بدین صورت 

ــت«، سؤال متناظر با  ــت: »وضعیتی كه من در دنیا دارم كامالً  منصفانه اس اس

ــكل  ــش نامه باور به دنیای عادالنه برای دیگران بدین ش ــؤال در پرس این س

است: »وضعیتی كه افراد دیگر در دنیا دارند كاماًل منصفانه است«. پایائی این 

ــش نامه ها در حد مطلوبی گزارش شده و روایی آنها در ایران به خوبی  پرس

بررسی شده است )گل پرور و عریضی 1386: 193(. در این پژوهش، آلفای كرونباخ 

پرسش نامه باور به دنیای عادالنه برای دیگران و خود به ترتیب 0/76 و 0/88 

ــت آمد. روایی سازه ی این دو پرسش نامه در پژوهش حاضر از طریق  به دس

تحلیل عاملی اكتشافی و چرخش از نوع واریماكس دوباره بررسی شد. نتایج 

این تحلیل ها در جداول شماره ی 1 و 2 آمده است.
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سا جدول 1: تحلیل عاملی پرسش نامه ی  باور به دنیای عادالنه برای دیگران

درصد واریانس 
تبیین شده مقدار ویژه بار عاملی

ت
كا

ترا
اش

ت
رتل

ن با
مو

آز

KM
O

زه 
دا

ان شاخص های آماری
  

پرسش نامه ها

ف
ردی

2 1 2 1 2 1

13/620 38/013 1/090 3/041 0/785 0/636 ـ   وضعيتی كه افراد ديگر در دنيا 
دارند كاماًل منصفانه است

1

0/639 ـ  0/504 ** 0/834
 مردم چيزی را از دنيا به دست 

می آورند كه شايستگی آن 
را دارند.

2

0/786 0/629 ـ  0/031 0  مردم در زندگی با يكديگر 
منصفانه رفتار می كنند.

3

0/671 ـ  0/451 2459
 مردم سزاوار پاداش ها و 

تنبيه هايی هستند كه به دست 
می آورند.

4

0/723 ـ  0/523
هر كسی در دنيا در خور شأن 
خويش از ديگران  احترام به 

دست می آورد.

5

0/773 ـ  0/632
مردم در دنيا چيزی را به دست 

می آورند كه سزاوار داشتن 
آن هستند.

6

0/668 ـ  0/482

مردم به اندازه ی تالشی كه 
می كنند مورد توجه قرار 

می گيرند و پاداش دريافت 
می كنند.

7

0/507 ـ  0/273
افرادی كه در دنيا بدشانسی 

می آورند خودشان مستوجب 
آن هستند.

8

    ** P< 0/01
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جدول 2: تحلیل عاملی پرسش نامه ی باور به دنیای عادالنه برای خودسا

درصد واریانس 
تبیین شده مقدار ویژه بار عاملی اشتراكات آزمون 

بارتلت
اندازه 
KMO

شاخص های آماری

  شرح سؤاالت

ف
ردی

44/381 3/550

0/641 0/411

٭٭0/537
3340 0/787

 وضعيتی كه من در دنيا دارم 
كاماًل منصفانه است. 1

0/757 0/572
 من چيزی را از دنيا به دست 
می آورم كه شايستگی آن 

را دارم.
2

0/566 0/320  ديگران در زندگی با من 
منصفانه رفتار می كنند. 3

0/719 0/517
 من در دنيا پاداش ها و تنبيه هايی 
كه سزاوار آن هستم را به دست 

می آورم.
4

0/644 0/414
 من در دنيا در خور شأن 

خويش از ديگران احترام به 
دست می آورم.

5

0/759 0/577
 من در دنيا چيزی را كه سزاوار 

داشتن آن هستم به دست 
می آورم.

6

0/699 0/489

 من به اندازه ی تالشی كه 
می كنم مورد توجه قرار 

می گيرم و پاداش دريافت 
می كنم.

7

0/499 0/249
وقتی كه در دنيا بدشانسی 
می آورم، خودم مستوجب 

آن هستم.
8

    ** P< 0/01

7( روش های تجزیه و تحلیل داده ها

برای تجزیه و تحلیل داده های حاصل از پرسش نامه های پژوهش از آزمون 

ــتقل استفاده به عمل آمد. آزمون t تك  t تك نمونه ای و آزمون t گروه های مس

نمونه ای برای مقایسه ی میانگین گروه نمونه در هر یك از سؤاالت دو پرسش نامه 

باور به دنیای عادالنه برای خود و دیگران استفاده شده است و آزمون t گروه های 
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سا مستقل نیز برای بررسی تمایزات شناختی در باور به دنیای عادالنه برای خود و 

دیگران در بین زنان و مردان استفاده شده است. كلیه تحلیل های فوق با استفاده 

ـ SPSS انجام شده است. از نرم افزار آماریـ  رایانه ای 16 

8( یافته ها

در جدول شماره ی 3، شاخص های توصیفی و نتایج آزمونt تك نمونه ای باور به 

دنیای عادالنه برای دیگران در حالتی كلی )بدون تفكیك جنسیت( ارائه شده است. 

جدول 3: شاخص های توصیفى و نتایج آزمون t تك نمونه ای باور به 
دنیای عادالنه برای دیگران

معناداری درجه ی 
آزادی t مقدار انحراف 

معیار میانگین شرح سؤال ردیف

0/000 1575 41/171 ـ  1/450 2/50 وضعيتی كه افراد ديگر در دنيا دارند كاماًل 
منصفانه است. 1

0/126 1575 1/532 1/842 4/07 مردم چيزی را از دنيا به دست می آورند كه 
شايستگی آن را دارند. 2

0/000 1575 42/429 ـ  1/356 2/55 مردم در زندگی با يكديگر منصفانه رفتار 
می كنند. 3

0/000 1575 9/101 1/735 4/40 مردم سزاوار پاداش ها و تنبيه هايی هستند كه 
به دست می آورند. 4

0/000 1575 24/841 1/746 5/09 هر كسی در دنيا در خور شأن خويش از 
ديگران احترام به دست می آورد. 5

0/071 1575 1/809 1/824 4/08 مردم در دنيا چيزی را به دست می  آورند كه 
سزاوار داشتن آن هستند. 6

0/000 1575 5/533 1/917 4/27 مردم به اندازه ی تالشی كه می كنند مورد 
توجه قرار می گيرند و پاداش دريافت می كنند. 7

0/068 1575 1/829 ـ  1/860 3/91 افرادی كه در دنيا بدشانسی می آورند 
خودشان مستوجب آن هستند. 8

0/000 1575 5/286 ـ  1/058 3/859 كل پرسش نامه  9
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ــؤاالت اول )وضعیتی سا ــود، س ــماره ی 3 دیده می ش چنان كه در جدول ش

ــوم  ــت، با میانگین 2/50(، س كه افراد دیگر در دنیا دارند، كاماًل منصفانه اس

)مردم در زندگی با یكدیگر منصفانه رفتار می كنند، با میانگین 2/55(، چهارم 

)مردم سزاوار پاداش ها و تنبیه هایی هستند كه به دست می آورند، با میانگین 

ــأن خویش از دیگران احترام به  ــی در دنیا در خور ش 4/40(، پنجم )هر كس

دست می آورد، با میانگین 5/09(، هفتم )مردم به اندازه ی تالشی كه می كنند 

ــد، با میانگین 4/27( و  ــرار می گیرند و پاداش دریافت می كنن مورد توجه ق

كل پرسش نامه )با میانگین 3/859( تفاوت معنا داری )P >0/05( از میانگین 

مقیاس هفت درجه ای یعنی عدد 4 داشته اند. در سؤاالت اول و سوم میانگین 

ــر از 4 بوده، لذا می توان گفت كه در منصفانه بودن وضعیت افراد دیگر  پائین ت

ــش نامه  میانگین  در دنیا و منصفانه رفتار كردن مردم با یكدیگر و در كل پرس

نظرات پائین تر از حد متوسط بوده است. اما در سؤاالت چهارم، پنجم و هفتم 

ــط )P >0/05( بوده اند. در  میانگین ها به صورت معنا داری باالتر از حد متوس

ــت می آورند كه  ــؤاالت دوم )مردم چیزی را در دنیا به دس ــن حال در س عی

ــردم در دنیا چیزی را  ــم )م ــتگی آن را دارند، با میانگین 4/07(، شش شایس

ــزاوار داشتن آن هستند، با میانگین 4/08( و هشتم  ــت می آورند كه س به دس

ــتند،  ــتوجب آن هس ــان مس ــی می آورند خودش )افرادی كه در دنیا بدشانس

ــا دار از مقدار ثابت 4  ــن 3/91( نگرش ها به دلیل عدم تفاوت معن ــا میانگی ب

)میانگین مقیاس( در حد متوسط بوده است. 
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سا جدول 4: شاخص های توصیفى و نتایج آزمون t تك نمونه ای باور به دنیای عادالنه 
برای خود 

معناداری درجه ی 
آزادی t مقدار انحراف 

معیار میانگین شرح سؤال ردیف

0/000 1575 10/010 ـ  1/784 3/55 وضعيتی كه من در دنيا دارم كاماًل منصفانه است. 1

0/000 1575 12/370 1/757 4/55 من چيزی را از دنيا به دست می آورم كه شايستگی 
آن را دارم. 2

0/000 1575 12/582 ـ  1/618 3/49 ديگران در زندگی با من منصفانه رفتار می كنند. 3

0/000 1575 7/256 1/736 4/32 من در دنيا پاداش ها و تنبيه هايی كه سزاوار آن هستم را 
به دست می آورم. 4

0/000 1575 24/695 1/647 5/02 من در دنيا در خور شأن خويش از ديگران احترام به 
دست می آورم. 5

0/000 1575 11/652 1/760 4/52 من در دنيا چيزی را كه سزاوار داشتن آن هستم به 
دست می آورم. 6

0/000 1575 10/655 1/844 4/49 من به اندازه ی تالشی كه می كنم مورد توجه قرار 
می گيرم و پاداش دريافت می كنم. 7

0/208 1575 1/258 ـ  1/922 3/94 وقتی كه در دنيا بدشانسی می آورم، خودم مستوجب 
آن هستم. 8

0/000 1575 8/010 1/164 4/23 كل پرسش نامه  9

ــماره ی 4 دیده می شود، كلیه ی سؤاالت به جز سؤال  چنان كه در جدول ش

هشتم )وقتی كه در دنیا بدشانسی می آورم، خودم مستوجب آن هستم؛ با میانگین 

3/94( تفاوت معناداری )P >0/05( با میانگین مقیاس هفت  درجه ای كه 4 بوده، 

داشته اند. بدین معنی كه سزاواری فرد برای بدشانسی در حد متوسط بوده، ولی 

وضعیتی كه من در دنیا دارم، كاماًل منصفانه است، من آن چیزی را از دنیا به دست 

می آورم كه شایستگی آن را دارم، دیگران در زندگی با من منصفانه رفتار می كنند، 

من در دنیا پاداش ها و تنبیه هایی كه سزاوار آن هستم را به دست می آورم، من در 

دنیا در خور شأن خویش از دیگران احترام به دست می آورم، من در دنیا چیزی 
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را كه سزاوار داشتن آن هستم به دست می آورم، من به اندازه ی تالشی كه می كنم سا

ــش نامه باور به  مورد توجه قرار می گیرم و پاداش دریافت می كنم و در كل پرس

دنیای عادالنه برای خود )به ترتیب با میانگین های 3/55، 4/55، 3/49، 4/32، 5/02، 

ــطح میانگین ها به صورت  ــؤاالت اول تا هفتم س 4/52، 4/49 و 4/23(، یعنی س

ــی 4 متفاوت بوده اند. لذا می توان  ــاداری )P >0/05( از میانگین مقیاس یعن معن

ــرایط دنیا برای  گفت كه باور افراد گروه نمونه پژوهش در باب عادالنه بودن ش

آنها در مواردی باالتر و در مواردی كمتر از حد متوسط بوده است.

جدول 5: شاخص های توصیفى و نتایج آزمون t مستقل زنان و مردان در باور به 
دنیای عادالنه برای دیگران

معناداری درجه آزادی t مقدار انحراف معيار ميانگين جنسيت شرح سؤال رديف

0/724 1575 0/335 ـ 
1/497 2/48 مرد

وضعيتی كه افراد ديگر در دنيا 
دارند كاماًل منصفانه است. 11/408 2/51 زن

0/013 1557/189 2/484
1/908 4/19 مرد مردم چيزی را از دنيا به دست 

می آورند كه شايستگی آن 
را دارند.

21/777 3/96 زن

0/681 1575 0/411
1/350 2/57 مرد

مردم در زندگی با يكديگر 
منصفانه رفتار می كنند. 31/365 2/54 زن

0/076 1575 1/776
1/756 4/48 مرد

مردم سزاوار پاداش ها و تنبيه هايی 
هستند كه به دست می آورند. 41/714 4/33 زن

0/008 1575 2/813
1/724 5/22 مرد هر كسی در دنيا در خور شأن 

خويش از ديگران احترام به  دست 
می آورد.

51/761 4/97 زن

0/036 1575 2/101
1/821 4/18 مرد مردم در دنيا چيزی را به دست 

می آورند كه سزاوار داشتن آن 
هستند.

61/825 3/99 زن

0/671 1533/465 0/425
1/969 4/29 مرد مردم به اندازه تالشی كه می كنند 

مورد توجه قرار می گيرند و پاداش 
دريافت می كنند.

71/868 4/25 زن

0/210 1575 1/253
1/841 3/98 مرد افرادی كه در دنيا بدشانسی 

می آورند خودشان مستوجب 
آن هستند.

81/875 3/86 زن

0/021 1575 2/316
1/071 3/92 مرد

كل پرسش نامه  91/045 3/8 زن
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سا چنانچه در جدول شماره ی 5 دیده می شود، زنان و مردان در سؤال دوم، 

ــتگی آن را دارند   ــت می آورند كه شایس ــی مردم چیزی را از دنیا به دس یعن

)P >0/05 و t =2/482(، در سؤال پنجم، یعنی هر كسی در دنیا در خور شأن 

ــی آورد  )P >0/01 و t =2/813(، در  ــت م ــش از دیگران احترام به دس خوی

سؤال ششم، یعنی مردم در دنیا چیزی را به دست می آورند كه سزاوار داشتن 

آن هستند  )P >0/05 و t =2/101( و در كل پرسش نامه باور به دنیای عادالنه 

برای دیگران  )P >0/05 و t =2/316( با یكدیگر تفاوت معناداری داشته اند. 

توجه به میانگین های زنان و مردان در ستون چهارم جدول شماره ی 5 نشان 

ــت می آورند كه  ــد كه زنان در حوزه های مردم چیزی را از دنیا به دس می ده

شایستگی آن را دارند، هر كس در دنیا در خور شأن خویش از دیگران احترام 

به دست می آورد، مردم در دنیا چیزی  را به دست می آورند كه سزاوار داشتن 

ــران از مردان به لحاظ  ــاور به دنیای عادالنه برای دیگ ــتند و در كل ب آن هس

شناختی متمایز هستند. این تمایز از لحاظ شناختی به سمت تلقی كردن دنیا 

به عنوان مكانی ناعادالنه برای دیگران در زنان است.
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جدول 6 :شاخص های توصیفى و نتایج آزمون t مستقل زنان و مردان در سا

باور به دنیای عادالنه برای خود

معناداری درجه ی 
آزادی t مقدار انحراف معیار میانگین جنسیت شرح سؤال

ف
ردی

0/403 1528/976 0/836
1/841 3/59 مرد

وضعيتی كه من در دنيا دارم كاماًل 
منصفانه است. 11/730 3/52 زن

0/285 1575 1/071
1/802 4/59 مرد من چيزی را از دنيا به دست می آورم كه 

شايستگی آن را دارم. 2
1/716 4/50 زن

0/949 1575 0/063 ـ 
1/640 3/48 مرد

ديگران در زندگی با من منصفانه رفتار 
می كنند. 31/599 3/49 زن

0/259 1575 1/130
1/743 4/37 مرد

من در دنيا پاداش ها و تنبيه هايی كه 
سزاوار آن هستم را به دست می آورم. 41/728 4/27 زن

0/604 1526/837 0/518
1/705 5/05 مرد

من در دنيا در خور شأن خويش از 
ديگران احترام به دست می آورم. 51/595 5 زن

0/804 1531/606 0/248

1/811 4/53 مرد
من در دنيا پاداش ها و تنبيه هايی كه 

سزاوار آن هستم را به دست می آورم. 61/711 4/51 زن

0/648 1575 0/457
1/883 4/51 مرد

من به اندازه ی تالشی كه می كنم مورد توجه 
قرار می گيرم و پاداش دريافت می  كنم. 71/811 4/4 زن

0/073 1575 1/792
1/907 4/03 مرد

وقتی كه در دنيا بدشانسی می آورم خودم 
مستوجب آن هستم. 81/933 3/86 زن

0/246 1575 1/161
1/205 4/27 مرد

كل پرسش نامه  91/426 4/203 زن

ــردان در باور به دنیای عادالنه برای  ــماره ی 6، زنان و م مطابق جدول ش

خود در هیچ یك از موارد )وضعیتی كه من در دنیا دارم، كاماًل منصفانه است، 

ــتگی آن را دارم، دیگران  ــت می آورم كه شایس من آن چیزی را از دنیا به دس

در زندگی با من منصفانه رفتار می كنند، من در دنیا پاداش ها و تنبیه هایی كه 

ــت می آورم، من در دنیا در خور شأن خویش از  ــزاوار آن هستم را به دس س
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سا ــت می آورم، من در دنیا چیزی را كه سزاوار داشتن آن  دیگران احترام به دس

هستم را به دست می آورم، من به اندازه ی تالشی كه می كنم مورد توجه قرار 

می گیرم و پاداش دریافت می كنم، وقتی كه در دنیا بدشانسی می آورم، خودم 

ــتم و در كل پرسش نامه باور به دنیای عادالنه برای خود(  مستوجب آن هس

تمایزات شناختی معنا داری)P >0/05( با یكدیگر ندارند.

9( بحث و تحلیل نظری یافته ها

شناخت های معطوف به عدالت در بین انسان ها به اشكال مختلف نحوه ی 

ــراف از خود متأثر  ــه رخدادها و حوادث دنیای اط ــبت ب واكنش آنها را نس

ــناختی افراد  ــی ش ــازد. باور به دنیای عادالنه از زمره مفروضات اساس می س

ــرای آینده را از  ــكال مختلف نحوه ی رفتار و برنامه ریزی ب ــت كه به اش اس

خود متأثر می سازد. همچنین این گونه باورها با شاخص های سالمت روانی 

نظیر عاطفه ی مثبت و منفی، افسردگی، جسمانی سازی و رضایت از زندگی 

ــیت به  ارتباط دارد )گل پرور و همكاران 1386: 62؛ گل پرور و جوادی 1385: 109(. جنس

ــازی تجارب مختلف برای افراد، از زمره عواملی معرفی  دلیل امكان فراهم س

ــناخت های معطوف به عدالت و به ویژه باور به دنیای  ــده كه می تواند ش ش

ــازد )گل پرور و اكبری 1388: 119(. البته نتایج تحقیقات  عادالنه را از خود متأثر س

در باب تمایزات شناختی جنسیتی، نتایج یكدستی به بار نیاورده اند. دسته ای 

از تحقیقات حاكی است كه بین زنان و مردان در ادراك عدالت چه در باب 

جنبه های خاص عدالت و چه در حالت كلی تفاوت وجود دارد ولی دسته ای 
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دیگر از پژوهش ها حاكی است كه بین زنان و مردان در باور به عدالت و باور سا

به دنیای عادالنه تفاوت وجود ندارد )گل پرور و عریضی 1387: 131(.

بنابر یافته های این تحقیق شناخت های معطوف به منصفانه بودن وضعیت 

افراد دیگر در دنیا و رفتارهای منصفانه ی مردم با یكدیگر در سطح پایین تر از 

متوسط است ولی در حوزه های سزاواری مردم در دریافت پاداش ها و تنبیه ها، 

ــط مردم دیگر و پاداش متناسب  ــأن توس دریافت احترام و توجه در خور ش

ــتند. باالخره در شایستگی  ــط هس ــطح باالتر از متوس با تالش، باورها در س

ــتیابی دیگران به چیزهایی كه  ــت می آورند، دس برای آنچه افراد دیگر به دس

سزاوار هستند و مستوجب بودن برای بدشانسی ها، شناخت ها در حد متوسط 

ــای عادالنه برای دیگران باورها  ــش نامه باور به دنی بود. باالخره در كل پرس

ــط یعنی 3/859 كه به  ــط )علی رغم اینكه به حد متوس پایین تر از حد متوس

ــت كه  ــاس نزدیك بود( بود. این یافته در مجموع حاكی اس ــن مقی 4 میانگی

ــده پایین تر از حد  باور به دنیای عادالنه برای دیگران در جامعه ی مطالعه ش

ــط است. یعنی گروه شركت كننده در پژوهش بر این باورند كه شرایط  متوس

ــؤاالت گویای  ــت ولی توجه به س دنیا برای دیگران چندان هم عادالنه نیس

ــت كه در عدالت مبتنی بر انصاف )سؤاالت اول و سوم( از نظر گروه  آن اس

نمونه، دنیا چندان برای افراد دیگر )به جز خود افراد( عادالنه نیست. ولی در 

ــتگی )سؤاالت دوم، چهارم، پنجم، ششم،  حوزه های عدالت مبتنی بر شایس

هفتم و هشتم( باور به دنیای عادالنه برای دیگران در حد متوسط و باالتر از 

حد متوسط بوده است. به نظر می رسد باور به دنیای عادالنه مبتنی بر انصاف 
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سا ــته كه توانسته میانگین باور به دنیای عادالنه ی كلی برای  نیروی الزم را داش

ــد. به هرحال یافته های این  ــط كاهش ده دیگران را به پایین تر از حد متوس

ــان می دهد باور به دنیای عادالنه برای دیگران در ایران سازه ای  پژوهش نش

حداقل دوبعدی است كه یك بعد آن عدالت مبتنی بر انصاف و بعد دیگر آن 

ــتگی است. البته این امر به تحقیقات دیگری در سایر  عدالت مبتنی بر شایس

ــور  ــور نیاز دارد. در عین حال این یافته به یافته های خارج از كش نقاط كش

ــازه در باب باور به دنیای عادالنه برای دیگران مطرح  كه در مجموع یك س

ــباهت دارد. در باور به   (Sutton & Douglas 2005: 547) کرده  اند، تا اندازه ای ش

دنیای عادالنه برای خود در حوزه ی عدالت مبتنی بر انصاف )سؤاالت اول و 

سوم( میانگین ها پایین تر از حد متوسط بود ولی در حوزه ی عدالت مبتنی بر 

ــتگی )سؤاالت دوم، چهارم، پنجم، ششم، هفتم و هشتم( به جز سؤال  شایس

ــی ها( همه ی موارد باالتر از حد  ــتم )مستوجب بودن فرد برای بدشانس هش

ــط بود. با این حال میانگین كل پرسش نامه باور به دنیای عادالنه برای  متوس

خود )4/23( به طور معناداری باالتر از حد متوسط مقیاس )یعنی عدد 4( بود. 

ــت. جالب  در مجموع افراد بر این باور بوده اند كه دنیا برای آنها عادالنه اس

توجه اینكه یافته های این پژوهش نشان از آن دارد كه افراد شركت كننده در 

ــرای خود ناعادالنه تلقی کنند، برای  ــرایط دنیا را ب پژوهش به جای اینكه ش

ــتری به دلیل باور  دیگران ناعادالنه تلقی كرده اند. البته این امر با احتمال بیش

ــبت به مردان درباره ی عادالنه  ــركت كننده در پژوهش نس نیرومندتر زنان ش

بودن شرایط دنیا برای دیگران )جدول شماره ی 5( مربوط بوده است.
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ــاور به دنیای سا ــان و مردان در ب ــناختی بین زن ــی تمایزات ش نتایج بررس

عادالنه برای دیگران حاكی از آن بود كه فقط در دستیابی افراد دیگر به آنچه 

ــؤال دوم(، دریافت احترام در خور شأن )سؤال  ــتگی اش را دارند )س شایس

پنجم(، سزاواری افراد در آنچه از دنیا به دست می آورند و در كل پرسش نامه 

ــران بین زنان و مردان تمایز وجود دارد. در  ــاور به دنیای عادالنه برای دیگ ب

ــردان میانگین پایین تری دارند. این  ــبت به م تمامی موارد فوق الذكر زنان نس

وضعیت تا اندازه ای با دیدگاه های محققانی چون بروكنر و آدسیت )1986(، 

ــویی نشان می دهد كالیك و همكاران )1996( و لونتال و لین )1970( همس

 . (Brockner &   Adsit       1986:          585;              Kulik & etal  1996: 351;   Leventhal &   Lane   1970:   312)

بر اساس دیدگاه های محققان یاد شده، زنان در باب عدالت به رفاه و شرایط 

دیگران بیش از مردان توجه نشان می دهند. در واقع این احتمال مطرح است 

ــائل مربوط به خود بیش از زنان  كه مردان در داوری های عدالت بنیاد به مس

توجه نشان دهند. در عین حال شواهد مربوط به باور به دنیای عادالنه برای 

ــماره ی7( كه بین زنان و مردان چه در  ــت )جدول ش ــان از آن داش خود نش

سطح كل پرسش نامه و چه در سطح سؤاالت تفاوت معناداری وجود ندارد. 

ــط محققانی چون فرنهام )2003(،  ــده توس این یافته با یافته های گزارش ش

اوكونور و همكاران )1996( و دروم و استاورز )1998( مبنی بر اینكه در باور 

ــان می دهد ــویی نش به دنیای عادالنه زنان و مردان تفاوت وجود ندارد همس

 .(Furnham 2003: 795; Oconner& etal 1996: 667; Drum & Stowers 1998: 328) 

ولی با تحقیقات محققانی چون آمبروزیو و شیهان )1990(، واتلی )1993(، 
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سا كاپیوتی )1994(، هیون و كونورز )1988(، هیلند و دانن )1987( مبنی بر اینكه در 

باور به دنیای عادالنه ی زنان و مردان تفاوت وجود دارد همسویی نشان نمی دهد

 (Ambrosio & Sheehan 1990: 413; Whatley 1993: 547; Caputi 1994: 475; Heaven 

(Connors 1988:261; Hyland & Dann 1987: 73 &.  به نظر می رسد كه شرایط كنونی 

باورهای مردان و زنان نسبت به گذشته نسبت به عدالت بسیار به هم نزدیك شده 

 (Drum & Stowers 1998: 328) باشد. بنابراین با توجه به فراتحلیل های صورت گرفته

ــیت از زمره عواملی است كه در شرایط  می توان نتیجه گرفت كه متغیر جنس

ــری نمی گذارد، ولی  ــه دنیای عادالنه برای خود تأثی ــای كنونی بر باور ب دنی

ــازد. در  ــرای دیگران را از خود متأثر س ــه  دنیای عادالنه ب ــد باور ب می توان

ــه برای خود در بین زنان  ــن حال متفاوت نبودن در باور به دنیای عادالن عی

ــه برای دیگران  ــا دار  در باور به دنیای عادالن ــبت به موارد معن ــردان نس و م

ــت بنیاد خود  ــای عدال ــتره ی داوری ه ــه زنان در گس ــت ك ــای آن اس گوی

ــردان توجه  ــبت به م ــه وضعیت دیگران نس ــبت ب ــان نس عالوه بر خودش

ــی و توجه  ــد از ماهیت مراقبت ــر می توان ــد. این ام ــان می دهن ــتری نش بیش

ــد.  ــئت گرفته باش ــتر آنها نش ــات عاطفی بیش ــان و در عین حال گرایش زن

نتیجه گیری

ــئله و هدف اصلی در این پژوهش بررسی تمایزات در باور به دنیای  مس

ــی كه  ــه برای خود و دیگران در میان زنان و مردان بود. روش پژوهش عادالن

ــد، روش پژوهش  ــئله ی پژوهش در پیش گرفته ش ــخ گویی به مس برای پاس
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پیمایشی در عرصه ی سنجش نظرات و باورها درباره ی دنیای عادالنه و روش سا

ــه ای )پس رویدادی( در عرصه ی مقایسه باور به دنیای عادالنه  عّلی ـ مقایس

برای خود و دیگران در میان زنان و مردان بود. مهم ترین یافته های حاصل از 

پژوهش بر اساس نتایج ارائه شده این بود كه كل اعضای نمونه )بدون تفكیك 

ــیت( در حوزه هایی از باور به دنیای عادالنه برای دیگران نظیر برخورد  جنس

منصفانه ی انسان ها در دنیا با یكدیگر و كسب موقعیت منصفانه ی و شایسته در 

دنیا، سطح باورها كمتر از حد متوسط )به سمت بی عدالتی( و در حوز ه هایی 

از باور به دنیای عادالنه برای خود نظیر دستیابی به موقعیت شایسته و منصفانه 

توسط پاسخ گویان و برخوردهای شایسته و منصفانه ی دیگران با فرد پاسخ گو 

ــطح باورها باالتر از حد متوسط )به سمت رعایت  و مواردی از این قبیل، س

عدالت( است. یكی دیگر از مهم ترین یافته های این پژوهش این بود كه زنان 

ــتند، ولی در باور به  در باور به دنیای عادالنه برای خود با مردان متفاوت نیس

ــت. بدین معنی  دنیای عادالنه برای دیگران میانگین زنان پایین تر از مردان اس

كه زنان شرایط دنیا را به جای خودشان، برای دیگران ناعادالنه ارزیابی کردند. 

ــود باورهای معطوف به عدالت در مورد دیگران، كه در زنان  ــنهاد می ش پیش

ــت، به اشكال مختلف عالوه بر اطالع رسانی، تقویت  نیرومندتر از مردان اس

شود. این امر می تواند خیرخواهی و نوع دوستی را به تدریج در سطح جامعه 

ــرمایه ی اجتماعی كه برای بقای یك  ــیله بنیان های س نهادینه كند و بدین وس

ــالم امری ضروری است را تقویت کند. در مجموع الزم است تا  جامعه ی س

ــناختی جنسیتی در باور به دنیای عادالنه برای خود و دیگران در  تمایزات ش
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سا ــود تا بدین وسیله راه برای نتیجه گیری های  ــور نیز بررسی ش دیگر نقاط كش

تعمیم یافته در داخل كشور و انجام مقایسه های بین فرهنگی در باور به دنیای 

عادالنه برای خود و دیگران باز شود.
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