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و مردان  نسبت به دنياي عادالنه اصفهانيمقايسه نگرش زنان
و مردان  براي زنان

**رضا عريضي سيد حميد،*محسن گلپرور

در: چكيده و مردان استپي اين مقاله و مردان نسبت به دنياي عادالنه براي زنان براي. مقايسه نگرش زنان

ب1176 رسيدن به هدف فوق، اي براي پاسخگويي به دو پرسشنامه باورهاي چند مرحلهگيري صورت نمونهه نفر

و مردان از مناطق مختلف شهر اصفهان انتخاب شدند در يافته. دنياي عادالنه براي زنان ها نشان داد كه زنان به جز

و عادال دريافت احترام در خور شأن براي خانم نه بودن ها كه باالتر از حد متوسط بود، در ديگر موارد مانند منصفانه

با وضعيت زنان در دنيا، در شايستگي زنان در دستيابي به آنچه بدست مي آورند، در منصفانه رفتار كردن زنان در دنيا

و تنبيه ها در پاداش يكديگر، در سزاواري خانم مي ها، در سزاواري خانم ها در ها در دستيابي به آنچه بدست آورند،

و تالشي كه و در مستوجب بودن خانمميدريافت توجه در خور شأن ها داراي نگرش منفي ها براي بد شانسي كنند
هاي فوق اندكي به ويژه در سزاواري گروه مردان در زمينه. بودن شرايط دنيا براي زنان هستند نسبت به عادالنه

و تنبيه ها در پاداش خانم مي ها، در سزاواري خانم ها در ها در دستيابي به آنچه بدست  دريافت احترام در خور آورند،

و تالشي كه مي و در مستوجب بودن خانم شأن و(هاي حد متوسط ها داراي نگرش ها براي بدشانسي كنند نه مثبت

به گروهt هاي مربوط به آزمون همچنين يافته. بودند) نه منفي و زنان در نگرش هاي مستقل نشان داد كه مردان

. با يكديگر هستند)>01/0p( داراي تفاوت معني داري عادالنه بودن شرايط دنيا براي زنان

 دنياي عادالنه براي مرداندنياي عادالنه براي زنان،:ي كليديها واژه

و طرح مسئلهمقدمه
ب انسان و تحول خود و اجتماعي خويش، به مجموعه تدريج در اثر تعامله ها در سير رشد هاي خانوادگي

مي هاي مختلف رفتاريترسند كه در موقع باورهايي مي  در واقع شايد مجموعـه باورهـاي. كند آنها را هدايت
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مي ها در باب موضوعات، پديده مختلفي كه انسان و حوادث بدست آورند، معياري براي نحوه عملكرد آنهـا ها

و موقعيت  ايـن گونـه باورهـا، موضـوعات مختلـف فـردي، اجتمـاعي، سياسـي،. هاي زندگي باشد در شرايط

و اقتص مي ادي و عمومي برخي باورها. شود غيره را شامل  مجموعه باورهايي است كه موضـوع اينان. اند كلي

ميانآن و فراگير ايـن. يك دسته از اين باورها، باورهـاي معطـوف بـه دنيـاي عادالنـه اسـت. باشد گسترده

يك(ها اي اين چنين است كه آيا انسان مجموعه باورها داراي درون مايه  در) فرد خاصيا حتي دنيايي را كه

و آن زندگي مي  مي كنند، مكاني سرشار از عدالت و عريضي،(كنند يا خير انصاف تلقي ؛ 1383:295گل پرور

و گل پرور، و عريضي در حال چاپ158: 1384عريضي ، در حال چاپ؛ گل پرور و جوادي ).، گل پرور، كامكار

ب دنياي عادالنه در در مورد ميزان باور به و( معدودي كه صورت گرفته هاي پژوهشجزه ايران گل پرور

و جوادي، 1385عريضي،  و وسـيعي تـا) در حال چـاپ 1385 در حال چاپ؛ گل پرور، كامكار كـار گـسترده

در. كنون صورت نگرفته است  از كه باورها نسبت به انسان حالي است اين و نسبت به دنيا دو بعد اساسـي ها

و بولمن(ختي در افراد است فرضيات بنيادي شنا  در).1،1992:52جانوف فرضـيات بنيـادي شـناختي افـراد

مي،نظام باورهاي افراد  و تصفيه و تفسير وقايع را پااليش بنابراين باورهـاي دنيـاي عادالنـه نيـز. كند تعبير

مي نوعي تناسب اساسي ميان آنچه افراد انجام مي  و آنچه براي آنها اتفاق ر دهند ايـن. كنـدا مطرح مـي افتد

مي جامعه باورها زنان ومردان هر  و اجتماعي خود به شـيوه اي را قادر و سازد تا با محيط فيزيكي اي بـا ثبـات

و ميلر،(منظم مقابله كنند  و انصاف( در نهايت چنين باوري ). 1978:1035لرنر كه دنيا مكاني مملو از عدالت

مي) است م به افراد كمك و كوچك زنـدگي خـود نمـوده يـا كند تا خود را تعهد به دنبال كردن اهداف بزرگ

و قوانين اجتماعي حتي آنها را وا مي  دارد تا به رفتارهاي منظم اجتماعي روزمره زندگي خود متناسب با قواعد

و ميلر،(و زندگي احساس تعهد كنند  هب. ضروري استاي هر جامعه گونه باورها براي اين ). 1978:1035لرنر

و مردان كه اركان اصلي خانوادهر مي نظ هـا هـستند بـراي حـس رسد كه باور به دنياي عادالنه در بين زنان

چنانكـه در سـاختار ارتبـاطي. تعهد دروني نسبت به اهداف مشترك خود براي آينده امري بسيار حياتي باشد 

و شناخت خانواده و مردان اسـت وجـود نداشـته هاي زنان ها چنين حس تعهدي كه زير بناي آن نظام باورها

.اي از قبيل دلزدگي، دلتنگي، انفعال را بايد انتظار داشته باشيم باشد، مشكالت عديده

و با توجه به اينكه تصور عادالنه بودن يا نبودن دنيا تاثير جدي بر رفتار مي بـا توجـه بـه اهميـت گذارد

و مردان در شهر اصفهان اوتباورهاي دنياي عادالنه در زندگي روزمره، اين پژوهش با تف  هايي بر روي زنان

 
1 - Janoff & Bulman 
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دو. به مرحله اجرا در آمد اول اينكه در اين پژوهش موضوع دنياي عادالنه خود فرد نبـوده بلكـه موضـوع آن

ب  و مردان ب. طور كلي بوده استه دسته زنان طور طبيعي در خالل ابراز چنين باورهايي ناخواسـته فـرده البته

ب ميعنهوضعيت خود را و يا حتي مزيت مطالعه حاضر. گيرد وان يك زن يا مرد در نظر بنابراين دومين تفاوت

بـ خود فرد، افـراد پاسـخگو تـا انـدازه اين بوده كه عالوه بر  همه اي و طـور زمـان بـه وضـعيت افـراد همجـنس

دو. اند همجنس خود نيز توجه داشته غير ب پرسشبنابراين بره اساسي كه در اين پژوهش ايـم بـه رسي آنها بوده دنبال

.شرح زير است

و مردان: پرسش نخست  چگونه است؟) به تفكيك(نگرش زنان نسبت به دنياي عادالنه براي زنان

 چگونه است؟) به تفكيك( نگرش مردان نسبت به دنياي عادالنه براي زنان ومردان: دوم پرسش

و چارچوب نظري  مرور ادبيات

مطـرح1و تحت عنوان فرضيه دنياي عادالنـه)1980( اولين بار توسط لرنر باورهاي دنياي عادالنه براي

 چندي آن را تحت عنوان نظريه دنياي عادالنه مطـرح كردنـد هاي پژوهش پس از پژوهشگرانكه بعدها شد 

و گـوچ؛ دالبـرت، اليپكـوس 797: 2،2003براي اين منظور به فرنهام( ،4؛ مـودراك 562: 32001، سـالي

و دالبرت 818: 2005 ،8و اوپنهـايمر 379: 7،2002؛ بگيـو 705: 6،2003؛ لـو 1912: 5،2003؛ ولف رات

هـا نيازمنـد بـاور بـه ايـن اين فرض را مطرح كرده كه انسان)35: 1980(9لرنر).، نگاه كنيد 1800: 2005

و تصورات(كنند عقيده هستند كه در دنيايي زندگي مي  آن) در حد باورها و سـزاواري كه در  افراد شايـستگي

سـه كـاركرد اصـلي را بـراي باورهـاي دنيـاي عادالنـه)15: 2001(دالبرت. آورند دارند آنچه را بدست مي

و الزام به رفتار بـه شـيوه اين باورها نشانه)1: برشمرده است  و عادالنـه اي از قرار داد شخصي اي منـصفانه

چ اين باو)2هستند،  و تفـسير معنـادار وقـايع زنـدگي شخـصي فـراهمالزارچوب مفهومي رها م جهت تعبير

مي)3سازند، مي اي منـصفانه برخـورد دهد كه ديگران بـا آنهـا بـه شـيوه اين باورها به افراد اين اطمينان را

 
1- Just world hypothesis 
2 -Furnham 
3 -Dalbert , Lipkus , Sallay & Goch 
4 - Mudrack 
5 -Wolfradt & Dalbert 
6 - Loo 
7 - Begue 
8 -Oppenheimer 
9 - Lerner 
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و آنها قرباني بالياي غير قابل شدبيني پيشخواهند كرد و كاركردهـاي باورهـاي ايـن ويژگـي. نخواهند هـا

و داراي كاركردهاي سازشي بسيار بـا دنياي عادال  نه گستره وسيعي از رفتارهاي انساني را در بر خواهد گرفت

 قادر ساختن افراد براي سرمايه گذاري براي آينده خود، افزايش رفتار پيشرفت گرايانه ماننداهميتي در زندگي 

. استو كاهش استرس

شود كه بر پايه ايـن فـرض قـرار عدالت محسوب مي اي در باب بر اين مبنا باور به دنياي عادالنه نظريه

و سزاواري تعيين كننده سرنوشت افـراد اسـت  و ميلـر، 210: 1979لرنـر،(دارد كه شايستگي : 1978؛ لرنـر

تواند افراد را ترغيب تلقي كرد كه مي1در واقع شايد بتوان باور به دنياي عادالنه را نوعي توهم مثبت ). 1036

و معني دار بنگرند كند تا دنياي اط  برخـي).70: 2،1998هافرو اولـسون(راف خود را به شيوه قابل پيش بيني

اند افرادي كه داراي باورهاي نيرومندي نسبت به دنياي عادالنه هـستند تمايـل بـه نيز نشان دادهها پژوهش

مي داشته، كمتر خود را در ناكاميراها توجيه نابرابري  هم ها سرزنش و كمتر رود كه قربانيان احتمال مي كنند

و يامااوچي(هاي اجتماعي را زبون وخوار كنند عدالتي بي  همچنين نـشانها پژوهش). 3،1994:1622دالبرت

داده افرادي كه داراي باورهاي دنياي عادالنه نيرومندي هستند تمايـل بـه اقتـدار منطقـي، مـذهبي بـودن،

و داراي اعتماد و اعتماد داشتن دارند  كنترل دروني مطلوبتري نسبت به كساني كـه داراي ايـن باورهـا كردن

و گرباسي 147 ص، 4،1983واگش تاف(باشند نيستند مي ؛83: 6،1991؛ فيدر 313 ص، 5،1977؛ زاكرمن

و لوسكري و هوستون102 ص، 7،1995مور و درم8،1998:497؛ لوپفر، دون ).423: 1998؛9؛ استاورز

ب در اب خود گزارش دهي باورهاي دنيـاي عادالنـه حـساسيت در مواردي در هـايي وجـود داشـته ولـي

از زمان مطـرح شـدن( سه دهه هاي پژوهش حداقل گوناگون در هاي مجموع ارتباط اين نوع باورها با پديده 

، هـاي صـورت گرفتـه در ايـن حـوزه نخستين پژوهش. مورد حمايت قرار گرفته است) اين باورها توسط لرنر 

بدين ترتيب كه باور به دنياي عادالنـه در برابـر(ل به نوعي مفهوم سازي تك بعدي كه داراي دو قطب تماي

 
1 - Positive illusion 
2 -Hafer & Olson 
3 -Dalbert & Yamauchi 
4 -Wagstaff 
5 -Zuckerman & Gerbasi 
6 -Feather 
7 -Mohr & Luscri 
8 -Lupfer, Doan & Houston 
9 -Stawers & Durm 
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و پـپالو(دهـد است را نشان مـي) باور به دنياي ناعادالنه دو قطب يك پيوستار هستند و1،1973:70رابـين

د كه همبستگي بـين ايـن دو با اين حال مطالعات صورت گرفته بر روي اين امر نشان از آن دار).85: 1975

و كـاراني 1985:364فرنهام،( در حد صفر است) دنياي عادالنه در برابر دنياي ناعادالنه(نوع باور ،2؛ فرنهام

و كونورز12: 1985 و ). 261: 3،1988؛ هيون بر همين اساس هم پيشنهاد شده كه باور به دنيـاي عادالنـه

و پروكتـر(تقل از يكـديگر هـستند باور به دنياي ناعادالنـه دو سـازه مـس  و ). 4،1989:370فرنهـام دالبـرت

مي) 2001:562(همكاران  عنـوان قـرار داد تـوان بـه در همين راستا عقيده دارند كه باور به دنياي عادالنه را

و دنياي او نگريست  ند بنابراين هر چه كه افراد بيشتر به اين نوع باورها عقيده داشته باشـ. شخصي ميان فرد

چنين قرار دادي مـشتمل).1977:10لرنر،(شود ماهيت الزم االجراء بودن چنين قراردادي نيز نيرومندتر مي 

و عمل به شيوه  مي بر الزام به حفظ عدالت و منصفانه براي مثال هر چه كه افراد بيـشتر بـه. باشد اي عادالنه

بيرهـوف،(براي برقـراري عـدالت خواهنـد كـرد دنياي عادالنه عقيده داشته باشند، تالش بيشتري هم طبعاً 

و كرامپ  بي)5،1991:300كالني و رفع يا توجيه ها خواهند نمـود عدالتيو تالش بيشتري هم براي اصالح

و سيمونز،( ).170ص، 1998،�؛ اشميت 1966لرنر

و اجتمـاع مـي و امنيت در محيط فـرد بـراي(د شـو چنين چشم اندازهايي باعث تقويت احساس اعتماد

و عادالنه رفتار خواهند كرد كند كه ديگران با او به شيوه نمونه فرد احساس مي  طور خالصـههب). اي منصفانه

در باور به دنياي عادالنه نوعي آمادگي شخصي فراهم مي و طبعاً اشخاصي كه داراي باورهاي نيرومندي آورد

و متناسب با قواعد  اناين حوزه هستند هماهنگ و عكس بـاور بـه دنيـاي صاف عمل خواهند كـرد بـر عدالت

و  ناعادالنه نشان دهنده يا زمينه ساز نوعي تمايل به رهايي از عمل كردن بـر مبنـاي هـر قاعـده منـصفانه

و. اي است عادالنه و سـوءظن در چنين صورتي باور به دنياي ناعادالنه ممكن است باعـث تـرويج بـدگماني

 بـدون اينكـه احـساس اجبـاري بـراي رفتـار،ه به صرف خويشتن هـستند شود كه مبتني بر عالق رفتارهايي 

اي صحيح باشد، پيامدهاي سازشي بـاور بـه چنانكه چنين فرضيه. متناسب با هر قاعده منصفانه در كار باشد

و بر عكس هـم بـاور بـه دنيـاي. دنياي عادالنه نبايد در جوامعي كه باور به دنياي ناعادالنه دارند ديده شود 

1 -Rubin & Peplau 
2 -Furnham & Karani 
3 -Heaven & Connors 
4 - Furnham & Procter 
5 - Bier Hoff, Klein & kramp 
6 -Schmidt 
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و بي انصافي شود دالنه بايد باعث افزايش احتمال بي ناعا در. عدالتي  هـاي پـژوهش چنين امـري الزم اسـت

و پايا مورد بررسي قرار گيرد . مستقل با استفاده از ابزارهاي سنجش روا

و پـپالو، ماننـد(هاي شناخته شده اين حـوزه كه در آنها از مقياس هاي پژوهشهرحال برخيهب  رابـين

استفاده شده براي اهميت كاربردي اينگونـه باورهـا حمايـت قابـل تـوجهي فـراهم)1975:68و1973:80

و ميـدن دورف(براي نمونه باورهاي دنياي عادالنه با كاربرد افراطي مجازات اعدام.ندا نموده ،�لـوگين بـال
و منـص(هاو داوري در باب قانون شكني) 265 ص، 1988 و نـه ناديـده در راستاي برخوردهاي قـانوني فانه

و كلين كي  و اجتمـاعي يـا با ادراكات معطوف بـه تبعـيض) 1642: 2،1992گرفتن آن، تيلر هـاي شخـصي

و ليتل فورد(و نژادي هاي قومي سؤگيري و)5 ص، 3،2002رايت تفسير غيرمنصفانه بـودن وقـايع، با تعبير

و سيمز،(منفي  ي) 305ص، 1994بال، تري وينو و بيرهـوف،(اري رساني در حـوادث اتومبيـلو ارائه كمك

و كرامپ،  برخيب(داراي رابطه) 300: 1991كالين و جالب اينكـه باورهـاي دنيـاي. است)ي منفيرخ مثبت

و هوستون،(عادالنه با تمايل به فهم رفتار  با نحوه عملكـرد در تكـاليف اجتمـاعي) 1998:495لوپفر، دوان

نيز داراي رابطه گزارش شـده)1992:75بنسون،(و رضايت شغلي)735: 1994توماكاو بالسكوويچ،(شغلي 

و ضرورتها اين پژوهش. است ميپژوهش در مورد اهميت .دهد باورهاي دنياي عادالنه را نشان

و اجتماعي جزيي مطرح نموده)1980:39(طور كه لرنر همان ، نحوه ادراكات افراد در تعامالت خانوادگي

به اين مفهوم كه افراد عقيده مند به اين نـوع باورهـا. مجموعه باورهاي دنياي عادالنه است جدايي ناپذير از

مي در تعامالت اجتماعي خود با ديگران از طريق رفتارهاي خود  كنند اين نوع باورها را به ديگران هم منتقل

ب ). 379: 2002بگيو،( ميهبنابراين عقالني ـ رسد كه افراد داراي باور نير نظر طـورهومند به دنيـاي عادالنـه ب

كه افرادي كه عقايد نيرومندي نسبت به دنياي تري نسبت به ديگران داشته باشند در حالي كلي ادراك مثبت 

و) بـي هنجـاري ياآنوميـك( اجتمـاعي اي غير تعامالت خود با ديگران به شيوه عادالنه ندارند ممكن است در 

و سوء ظن رفتار كنند گستره وسيعي از متغيرها در خارج از ايران در سـطح).39: 1980لرنر،(مبتني بر بدگماني

و ديگران مورد بررسـي قـرار گرفتـه  و شخصيتي با باورهاي دنياي عادالنه براي خود در. اسـت اجتماعي، رواني

، بـراي مثـال جنـسيت. انـد ها بررسي شده عين حال متغيرهاي جمعيت شناختي چندي نيز تا كنون در اين حوزه

و متغيرهاي از اين دست در ارتباط با باورهاي دنياي عادالنه مورد بررسي قرار گرفته .اند شغل، تحصيالت

1 -Luginbuhl & Middendorf  
2 -Talyer & Kleinke 
3 - Wright & Little ford 
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هـاي انجام داده، مشخص شده كه تفاوتهاي پژوهشبر) 796ص، 2003( بر اساس مروري كه فرنهام

. عات در حد محـدودي اسـت جمعيت شناختي چندي در مورد باورهاي دنياي عادالنه وجود دارد، اما اين مطال 

ب اين وضعيت در خارج از ايران مي و در داخل كشور، تا هـاي حال كـار جـدي در بـاب تفـاوت سـنجيهباشد

بر اساس فرا تحليلي كه اكونور، موريسون، مكلـود. جمعيت شناختي بجز مطالعه حاضر صورت نپذيرفته است 

براي)d(اند كه ميانگين اندازه اثر وزني نتيجه رسيدهاند، به اين به انجام رسانده) 145ص، 1996(و آندرسون 

و باورهاي دنياي عادالنه  مي. است12/0رابطه بين جنسيت و سه مطالعه نشان دهد شواهد مرور شده از سي

با ايـن حـال. اي نسبت به زنان بيشتر احتمال دارد كه به دنياي عادالنه عقيده داشته باشد كه مردان تا اندازه 

ها بايد با احتيـاط برخـورد شـود چـرا كـه مطالعـه معتقد است كه با اينگونه تفاوت) 796 ص، 2003(فرنهام

و استاورز  ب) 329ص، 1998(اخيرتر دروم و مردان در باور ه دنياي نشان داده كه تفاوت معني داري بين زنان

ن هـاي پژوهششود نتايج حال چنانكه ديده مي بهر. عادالنه وجود ندارد و تيجـه خـارجي، گيـري يـك دسـت

. كند هماهنگي را ارائه نمي

 پژوهشروش
از از آنجا كه و اين هدف و مردان نسبت بـه دنيـاي عادالنـه بـراي زنـان پژوهش مقايسه نگرش زنان

و روش،مردان بوده ـ مقايسه( پس رويدادي پژوهش از روش پيمايشي براي نگرش سنجي براي)اي يا علي

م و .ده استشردان استفاده مقايسه نظرات زنان

و مردان پژوهشجامعه آماري اين و 1384ساكن در شهر اصفهان در سال سال17باالي را كليه زنان

 بر اساس هدف پژوهش كه نگرش سـنجي در بـاب باورهـاي پژوهشنمونه اين. اند تشكيل داده 1385بهار

و آن دنياي عادالنه براي زنان و مقايسه با نگـرش مـردان نـسبت بـه باورهـاي دنيـاي مردان در بين زنان

و مردان بوده   پرسـشنامه در نهايـت فاقـد اعتبـار24 كـه. نفر در نظر گرفتـه شـد 1200عادالنه براي زنان

پژوهش نمونه اين جمعيت. نفر در نظر گرفته شد 1176تشخيص داده شد، به همين دليل گروه نمونه نهايي

كارشناسـيو طيف تحصيالتي آن از بيسواد تـا)42/5 انحراف استانداردبا( سال70تا17را افراد داراي سن 

و طيف ارشد بـ روش نمونه. هاي شغلي متنوع را در بر گرفته استو دكتري ه گيري مورد استفاده در پژوهش

بـه ايـن ترتيـب. اي بوده است اند، روش چند مرحله دليل اينكه گروه نمونه تمامي ساكنان شهر اصفهان بوده

و پـس از آن از بـين هـر يـك از كه  و شمال تقسيم شـده اصفهان ابتدا به چهار منطقه شرق، غرب، جنوب
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و. مناطق ده خيابان انتخاب شده است سپس در مرحله نهايي از هر ده خيابان دو تا پنج كوچه اصلي انتخاب

. پرسشنامه براي پاسخگويي در نظر گرفته شده است10تا5از هر كوچه بين 

و مردان بوده اسـت كـه بـراي ابزار  مورد استفاده در اين پژوهش، پرسشنامه باورهاي دنياي عادالنه براي زنان

و آماده شده است و براي اين پژوهش ساخت بـا: نحوه ساخت آن بدين ترتيـب بـوده اسـت كـه. اولين بار در ايران

و مروري بر پرسشنامه  با مروري بر ادبيات پژوهش و هاي موجود براي سنجش ورهاي دنيـاي عادالنـه بـراي خـود

و داگـالس  و ديگـران از سـاتون . انتخـاب گرديـد) 2005(ديگران دو پرسشنامه باورهاي دنياي عادالنه براي خود

و ديگران دو پرسشنامه هشت سئوالي است كه با طيف ليكـرت هفـت پرسشنامه باورهاي دنياي عادالنه براي خود

مي)7=الً موافقم تا كام1=مخالفم كامالً(اي درجه ها يكبـار فـرد براي پاسخگويي به اين پرسشنامه. شود پاسخ داده

و يكبار با توجه به شرايط ديگران آنها را پاسخ مي  به همين ترتيب دو نمره كلـي از ايـن. دهد با توجه به شرايط خود

و مردان كه در اين پـژوهش پرسشنامه باورهاي دنياي عادالنه براي. آيد دو پرسشنامه براي هر نفر بدست مي   زنان

و بكار گرفته شده از روي اين دو پرسشنامه و ديگران(آماده تهيه شـده بـا ايـن) باورهاي دنياي عادالنه براي خود

و يكبار آن را با توجه به شرايط زنان پاسخ مي  . دهـد تفاوت كه يكبار فرد پاسخ دهنده آن را با توجه به شرايط مردان

چيـزي را از دنيـا بدسـت) هـازن(هـا خانم":ت باورهاي دنياي عادالنه براي زنان به شرح زير است يكي از سئواال

از) مردهـا(آقايان": سئوال متقابل آن براي مردان به شرح زير است." آورند كه شايستگي آن را دارند مي چيـزي را

و پايايي به شـرح زيـر مـورد بررسـي اين پرسشنامه."آورند كه شايستگي آن را دارند دنيا را بدست مي  از نظر روايي

و-اسـپيرمن(، دو نيمه سازي)آلفاي كرونباخ(پايايي اين پرسشنامه به شيوه همساني دروني. قرار گرفته است   بـراون

. ارائه شده است)1(و باز آزمايي مورد بررسي قرار گرفته كه نتايج آن در جدول) گاتمن
:1(جدول پر) و مردانضرايب پايايي  سشنامه هاي باورهاي عادالنه براي زنان

 رديف
هاي آماري شاخص

ها پرسشنامه

تعداد
 سئواالت

آلفاي
 كرونباخ

ضريب
ـ  اسپيرمن

 براون

ضريب
 گاتمن

ضريب
 بازآزمايي

عادالنه براي دنياي باورهاي پرسشنامه1
82/0**8798/0747/0741/0 زنان 

 براي عادالنه دنياي باورهاي پرسشنامه2
85/0**8811/0785/0785/0 مردان

01/0p<**
و ديگـران از روايي دو پرسشنامه پژوهش به صورت همزمان با دو پرسشنامه باورهاي دنياي عادالنه براي خود

و داگالس  و جوادي، 2005(ساتون و) 1385 نقل از گل پرور، كامكار و پرسشنامه عـدالت اجتمـاعي از راسينـسكي



و مردان به دنياي عادالنه  103 مقايسه نگرش زنان

و عريضي،(لدمنف و گل 1383نقل از گلپرور در) 1384پرورو عريضي مورد بررسي قـرار گرفتـه كـه نتـايج آن را

.بينيدمي)2(جدول
و مردان با پرسشنامه روايي همزمان پرسشنامه)2(جدول هاي دنياي هاي دنياي عادالنه براي زنان

و عدالت اجتماعي و ديگران  عادالنه براي خود

مه
شنا

رس
پ

ها

ف
ردي

ها پرسشنامه

ها پرسشنامه

باورهاي پرسشنامه
دنياي عادالنه براي 

 زنان

پرسشنامه باورهاي دنياي
 عادالنه براي مردان

پرسشنامه دنياي عادالنه1
 ديگران براي

**557/0**567/0

مه
شنا

رس
پ

اي
دني

اي
بر

النه
عاد

ران
ديگ

ودو
خ

568/0**587/0** دنياي عادالنه براي خود پرسشنامه2

112/0**071/0* فردگرايي اقتصادي3

228/0**156/0* انصاف4

008/0026/0 برابري5

027/0003/0 نياز6

عي
تما

اج
ت

عدال
مه

شنا
رس

پ
1/0142/0** كل پرسشنامه عدالت اجتماعي7

05/0*P< 01/0**P< 
و توسط پاسخگويان پرسشنامه در درب منـازل آنهـا پاسـخ هاي اين پژوهش به شيوه خود گزارش دهي

نبودنـد،) سـواد يـا ابتـدايي معمـوالً بـي(با اين حال در مواردي كـه افـراد داراي سـواد الزم. داده شده است 

و سپس پاسخپژوهشگران . اند هاي آنها را ثبت نموده سئواالت را براي پاسخگويان خوانده

 نگرش زنان ومردان اصفهاني نسبت به عادالنه بودن دنيا
ب فتهيا وه هاي پژوهش و مردان در باورهاي دنياي عادالنه براي زنان و ترتيب براي نگرش زنان  مـردان

و مردان ارائه هاي توصـيفي شاخص)3(در جدول. شودميسپس مقايسه باورهاي دنياي عادالنه براي زنان

و مردان در باورهاي دنياي عادالنه براي زنان ارائه شده است . نگرش زنان
و مرداندر توصيفي باورهاي دنياي عادالنه براي زنان هاي شاخص):3(ل جدو  دو گروه زنان
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 مردان زنان

ف
ردي

هاي شاخص
ها گروهآماري 

انحراف ميانگين تعداد شرح سئواالت
 معيار

خطاي استاندارد
انحراف ميانگين تعداد ميانگين

 معيار
خطاي استاندارد

 ميانگين

1
و  عادالنه منصفانه

بودن وضعيت زنان
 در دنيا

625 36/2386/1055/0551 81/2598/1068/0

2
شايستگي زنان در
دستيابي به آنچه 

 آورند بدست مي
625 35/3629/1065/0551 69/3720/1074/0

3
منصفانه رفتار

 كردن زنان در دنيا
 با يكديگر

625 16/3517/1061/0551 36/3592/1068/0

در خانمسزاواري4 ها
و تنبيه 06/4731/1074/0 61/370/1068/0551 625ها پاداشها

5
دريافت احترام در
خور شأن براي 

ها خانم
625 22/4836/1073/0551 48/4763/1075/0

6
در سزاواري خانم ها

دستيابي به آنچه 
 آورند بدست مي

625 80/3760/107/0551 01/4752/1075/0

7
 توجه در دريافت

خور شأن تالشي
 كنند كه مي

625 57/3852/1074/0551 02/4830/10078/0

8
مستوجب بودن

ها براي خانم
ها بدشانسي

625 54/3863/1075/0551 97/3871/108/0

مي)3(چنانكه در جدول و عادالنه بودن وضعيت زنان در دنيـا ميـانگين مشاهده شود در سئوال منصفانه

در شايستگي زنان در دستيابي بـه آنچـه. بوده است)81/2( از گروه مردانتر پاييناندكي)36/2(زنان گروه 

در سـئواالت. بـوده اسـت)69/3(تر از گروه مردان اندكي پايين)35/3(بدست مي آورند ميانگين گروه زنان 

و تنبيهشها در پادا منصفانه رفتار كردن زنان در دنيا با يكديگر، سزاواراي خانم  در ها هـا، در دريافـت احتـرام

مي ها، در سزاواري خانم خور شأن براي خانم  آورند، در دريافـت توجـه در خـور ها در دستيابي به آنچه بدست

و مستوجب بودن خانم شأن تالشي كه مي  ،16/3بترتيـب(هـا ميـانگين گـروه زنـان ها براي بدشانسي كنند

ــردانا)61/3،22/4،80/3،57/3،54/3 ــروه م ــانگين گ ــب(ز مي و36/3،06/4،48/4،01/4،02/4بترتي
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اي براي بررسي تفاوت احتمالي بين نگرش تك نمونهtنتايج آزمون)4(در جدول. تر بوده است پايين)97/3

و مردان در هر يك از سئواالت پرسشنامه باورهاي دنياي عادالنه براي زنان ارائه شده است . زنان

در براي معناداري نگرش)4با ميانگين(اي تك نمونهtنتايج آزمون:)4(جدول هاي زنان ومردان
 باورهاي دنياي عادالنه براي زنان

 مردان زنان

ف
ردي

 هاي آماري شاخص
ها گروه

درجهtمقدار شرح سئواالت
تفاوت معناداري آزادي

درجهtمقدار ميانگين
تفاوت معناداري آزادي

 ميانگين

و عادالنه بودن1 منصفانه
 وضعيت زنان دردنيا

590/29
-624 000/0640/1-442/17-550 000/0192/1-

دردستيابي شايستگي زنان2
 به آنچه بدست مي آورند

9439-624 000/0648/0-250/4-550 000/0313/0

منصفانه رفتار كردن زنان3
 در دنيا با يكديگر

764/13
-624 000/0835/0-455/9-550 000/0644/0-

و4 سزاواري خانمهادرپاداشها
ها تنبيه

719/5-624 000/0389/0-790/0550 430/0059/0

دريافت احترام در خورشأن5
 براي خانمها

985/2624 003/0219/0428/6550 000/0484/0

6
ها سزاواري خانم

دردستيابي به انچه بدست
 اورند مي

886/2-624 004/0203/0-098/0550 922/0007/0

دريافت توجه در خور شأن7
 كنند تالشي كه مي

746/5-624 000/0427/0-210/0550 834/0016/0

ها مستوجب بودن خانم8
ها براي بدشانسي

163/6-624 000/0459/0-389/0-550 698/0031/0-

و مردان با ميـانگين ثابـت ميانگين گروه زنان ومردان در دو پرسشنامه باورهاي 4 دنياي عادالنه براي زنان

مي)4(چنانكه در جدول. مورد مقايسه قرار گرفته است)اي هاي هفت درجه ميانگين براي مقياس( در ديده شـود

با( بوده4تمامي موارد بجز سئوال پنجم كه ميانگين گروه زنان باالتر از  tدر بقيه موارد با توجه بـه)22/4برابر
امـا. هاي منفي بدست آمده نگرش زنان نسبت به عادالنه بودن شرايط دنيا پايين تر از حد متوسط بـوده اسـت

و عادالنه بودن وضعيت زنان در دنيا  ، شايستگي)t=-442/17و>01/0P(براي گروه مردان صرفاً در منصفانه

و در منصفانه رفتار كـردن زنـان در دنيـا بـا)t=-250/4و>01/0P(آورند زنان در دستيابي به آنچه بدست مي

و معني دار نسبت به عادالنه بودن شرايط دنيا براي زنان وجود)t=-455/9و>01/0P(يكديگر نگرش منفي
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و در دريافت احترام در خور شأن براي خانم نيـز نگـرش مـردان نـسبت بـه)t=-428/6و>01/0P(ها داشته

م  و تنبيه. ثبت بوده است عادالنه بودن شرايط دنيا هـا ها، در سزاواراي خانم اما در سزاواراي خانم ها در پاداش ها

و در مـستوجب بـودن آورند، در دريافت توجه در خور شأن تالشي كه مـي در دستيابي به آنچه بدست مي  كننـد

ا ها براي بدشانس خانم .ستها نگرش مردان نسبت به عادالنه بودن شرايط دنيا در حد متوسط

و مردان شاخص):5(جدول  هاي توصيفي باورهاي دنياي عادالنه براي مردان در دو گروه زنان

 مردان زنان

ف
ردي

 هاي آماري شاخص
ها گروه

 ميانگين تعداد شرح سئواالت
انحراف
 معيا

خطاي استاندارد
 ميانگين

 ميانگين تعداد
انحراف
 معيا

خطاي استاندارد
 ميانگين

1
و عادالنه بودن منصفانه

 وضعيت مردان در دنيا
625 61/3775/1071/0551 23/3727/1074/0

2
شايستگي مردان در

دستيابي به آنچه بدست 
 مي آورند

625 83/3691/1068/0551 02/4799/1077/0

3
منصفانه رفتار كردن

 دردنيابا يكديگر مردان
625 32/3559/1062/0551 12/3581/1068/0

4
سزاواري آقايان در

و تنبيه ها پاداشها
625 36/4664/1067/0551 30/4725/1074/0

5
دريافت احترام در خور
 شأن براي آقايان

625 66/4643/1066/0551 71/4686/1072/0

6
سزاواري آقايان در

دستيابي به آنچه بدست 
 مي آورند

625 08/4709/1068/0551 16/4773/1076/0

7
دريافت توجه در خور

 كنندمي شأن تالشي كه
625 23/4807/1072/0551 27/4815/1078/0

8
مستوجب بودن آقايان
 براي بدشانسي ها 

625 41/4860/1074/0551 15/4780/1076/0

مي)5(چنانكه در جدول در ديده و عادالنـه بـودن وضـعيت مـردان در دنيـا، شود در سئواالت منـصفانه

آورند، در منصفانه رفتار كـردن مـردان در دنيـا بـا يكـديگر يستگي مردان در دستيابي به آنچه بدست مي شا

و تنبي ميانگين گروه زنان از چهار كمتر ولي در سزاواري آقايان در پاداش  ها، دريافت احترام در خور شـأنهها

مي براي آقايان، در  د، در دريافت توجه در خور شـأن تالشـي آورن سزاواري آقايان در دستيابي به آنچه بدست



و مردان به دنياي عادالنه  107 مقايسه نگرش زنان

و كه مي هـا در دنيـاي عادالنـه بـراي نگرش خانم ها ميانگين در مستوجب بودن آقايان براي بدشانسي كنند

در. آقايان باالتر از چهار بوده است  دسـتيابي بـه آنچـه آقايان نيز بجز يك استثناء يعني در شايستگي مردان

خ بدست مي . اند ها داشته انمآورند شرايطي شبيه
در براي معناداري نگرش)4با ميانگين(اي تك نمونهtنتايج آزمون):6(جدول و مردان هاي زنان

 باورهاي دنياي عادالنه براي مردان

 مردان زنان

ف
ردي

 هاي آماري شاخص
ها گروه

درجهtمقدار شرح سئواالت
 آزادي

 معناداري
تفاوت
 ميانگين

درجهtمقدار
 آزادي

 معناداري
تفاوت
 ميانگين

و عادالنه بودن1 منصفانه
 وضعيت مردان دردنيا

545/5-624 000/0394/0-421/10
-550 000/0770/0

2
در شايستگي مردان

دستيابي به آنچه بدست مي
 آورند

832/4-624 013/0168/0-309/0550 757/0024/0

منصفانه رفتار كردن مردان3
 ديگردر دنيا با يك

98/10-624 000/0685/0-950/12
-550 000/0876/0-

ها سزاواري آقايان درپاداش4
هاو تنبيه

482/5624 000/0365/0089/4550 000/0302/0

دريافت احترام در خورشأن5
 براي آقايان

101/10624 000/0664/0864/9550 000/0711/0

سزاواري آقايان دردستيابي6
ميبه آنچ  اورنده بدست

217/1624 224/0083/0050/2550 041/0155/0

دريافت توجه در خور شأن7
 كنند تالشي كه مي

210/3624 001/0232/0487/3550 001/0271/0

مستوجب بودن آقايان براي8
ها بدشانسي

547/5624 000/0413/0993/1550 047/0152/0

م)6(چنانكه در جدول دريديده شود نگرش زنان نسبت به عادالنـه بـودن شـرايط دنيـا بـراي مـردان

و عادالنه بودن وضعيت مردان در دنيا  ، در شايستگي مردان در دسـتيابي)t=-545/5و>01/0P(منصفانه

و در منصفانه رفتـار كـردن مـردان در دنيـا بـا يكـديگر)t=-832/4و>05/0P(آورند به آنچه بدست مي

)01/0P<980/10و-=t(و تنبيــه منفــي ولــي در مــوارد ســزاواري آقايــان در پــاداش و>01/0P(هــا هــا

482/5=t(دريافت احترام در خور شأن براي آقايـان ،)01/0P<101/10و=t(در دريافـت توجـه در خـور ،
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>01/0P(هاو در مستوجب بودن آقايان براي بدشانسي)t=21/3و>01/0P(كنند شأن تالشي كه مي
مي)t=547/5و و در سزاواري آقايان در دستيابي به آنچه بدست آورنـد، نگـرش زنـان نـسبت بـه مثبت

نگرش آقايان در منـصفانه بـودن شـرايط. عادالنه بودن شرايط دنيا براي آقايان در حد متوسط بوده است 

و عادالنه بودن وضعيت مردان در دنيـا  منفـي،)t=-950/12و>01/0P(دنيا براي آقايان، در منصفانه

و در بقيه موارد در حد مثبـت ولي در شايستگي مردان در دستيابي به آنچه بدست مي  آورند در حد متوسط

. است
و مردان در پرسشنامه هاي توصيفي گروه شاخص):7(جدول و هاي زنان  مردان هاي دنياي عادالنه براي زنان

هاي گروهها پرسشنامه رديف
خطاي استاندارد انحراف معيار انگينمي تعداد جنسيتي

 ميانگين
798/3130/1048/0 551 مردان باورهاي دنياي1

 عادالنه براي زنان
452/3068/1042/0 625 زنان

996/3173/1050/0 551 مردان باورهاي دنياي2
 عادالنه براي مردان

063/4100/1044/0 625 زنان

م)7( چنانكه در جدول شود، ميانگين باورهـاي دنيـاي عادالنـه بـراي زنـان در گـروه مـردانيديده

ميـانگين. بوده است)452/3(باالتر از ميانگين باورهاي دنياي عادالنه براي زنان در گروه زنان)798/3(

تر از ميانگين باورهاي دنياي عادالنـه پايين)996/3(گروه مردان در باورهاي دنياي عادالنه براي مردان 

الزم به ذكر اسـت كـه افـزايش نمـرات در دو پرسـشنامه. بوده است)063/4(راي مردان در گروه زنانب

و مردان به عنوان عادالنه تر بودن شرايط دنيا تلقي مي  در جدول. شود باورهاي دنياي عادالنه براي زنان

و مردان در باورهاي دنياي عادtنتايج آزمون)8( و مردان ارائه براي مقايسه دو گروه زنان النه براي زنان

. شده است

مي)8(چنانكه در جدول و دوم(ها شود، پيش فرض برابري واريانس ديده بـراي) آزمون لوين ستون اول

و مردان رعايت پرسشنامه در عين حال شواهد. شده است)<05/0P(هاي باورهاي دنياي عادالنه براي زنان

و>01/0P(و مردان صرفاً در باورهاي دنياي عادالنـه بـراي زنـان بدست آمده حاكي از آن است كه زنان

388/5=1174 t(با يكديگر داراي تفاوت معنا دار هستند ولي در باورهاي دنياي عادالنه بـراي مـردان بـين

و مردان تفاوت معني داري وجود نداشته است  ).<05/0P(زنان
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و مردان در باورهاي هاي مستقل براي گروهtنتايج آزمون):8(جدول  مقايسه زنان
و  مردان دنياي عادالنه براي زنان

و مردانtنتايج آزمون آزمون لوين  براي مقايسه ميانگينهاي زنان
شرايط رعايت يا عدمها پرسشنامه

تفاوت معناداري درجه آزاديtمقدار معناداريFمقدارها رعايت برابري واريانس
 ميانگين

با رعايت پيش فرض
ها برابري واريانس

586/0444/0388/51174 000/0346/0  پرسشنامه
رهاي دنياي باو

عادالنه براي 
 زنان

باعدم رعايت پيش فرض
 برابري واريانس ها

--367/5336/1129 000/0346/0

با رعايت پيش فرض
ها برابري واريانس

499/1221/0018/1-1174 309/0067/0- پرسشنامه
باورهاي دنياي 
عادالنه براي 

 مردان 
با عدم رعايت پيش فرض

ها برابري واريانس
--014/1-294/1126 311/0067/0-

و نتيج  گيريهبحث
گروه نمونه زنان شركت كننده در اين پژوهش)6تا3جداول(ها مشخص گرديد چنانكه در بخش يافته

در) كه داراي نگـرش مثبـت نـسبت بـه آن بودنـد(ها خانمجز در مورد دريافت احترام در خور شأن برايهب

و عادالنه بودن وضعيت زنان در دنيا، شايـستگي زنـان در دسـتيابي بـه آنچـه بدسـت  تمامي موارد منصفانه

و تنبيـه ها در پـاداش آورند، منصفانه رفتار كردن زنان در دنيا با يكديگر، سزاواري خانم مي هـا، سـزاواري هـا

دس خانم و تالشي كه مـي تيابي به آنچه بدست مي ها در و مـستوجب آورند، دريافت توجه در خور شأن كننـد

. ها داراي نگـرش منفـي بودنـد ها نسبت به عادالنه بودن شرايط دنيا براي خانم ها براي بدشانسي بودن خانم 

س بعبارت ديگر زنان شركت كننده در اين پژوهش بر اين باور بوده طح عدالت پايين تر از اند كه در موارد فوق

و  بي يا اينكه در موارد فوق براي خانم حد متوسط است در. عدالتي وجود دارد ها اما گروه مردان شركت كننده

و عادالنه بودن وضعيت زنان در دنيا، شايستگي زنان در دستيابي به آنچه بدسـت  پژوهش صرفاٌ در منصفانه

دن مي و منصفانه رفتار كردن زنان در هـا ها در پاداش يا با يكديگر داراي نگرش منفي، در سزاواري خانم آورند

مي ها، سزاواري خانمو تنبيه  و تالشي كـه ها در دستيابي به آنچه بدست آورند، در دريافت توجه در خور شأن

و مي د ها براي بد شانسي در مستوجب بودن خانم كنند واها در راي نگرش در حد متوسط در دريافـت احتـرام

. اند ها داراي نگرش مثبت بوده ور شأن براي خانمخ
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و عادالنه بودن شرايط دنيا براي خانم و مردان و ها تفاوت نتايج فوق الذكر در ابعادي بين نگرش زنان ها

مي شباهت و آندرسون. دهد هايي را نشان نشان داده كـه احتمـال) 1996(مطالعه فرا تحليلي توسط مك لود

و. اي نسبت به زنان بيشتر به دنياي عادالنه عقيده داشته باشند ازهدارد مردان تا اند  در عين حال مطالعـه درم

تـوان نتيجـه گرفـت كـه هرحال بر اين اساس مـيهب. چنين تفاوتي را گزارش ننموده است) 1998(استاورز 

و 1996، مـك لـودو آندرسـون ماننـد( خارجي پژوهشگرانهاي با برخي از يافته بررسيهاي اين يافته ؛ درم

، 1998استاورز، مي) 2003و فرنهام و با برخي ديگر ناهمسويي نشان رسـد كـه نظـر مـيهب. دهد همسويي

و مردان مبتني بر داليل متفاوتي باشد  از. باورهاي دنياي عادالنه در نزد زنان هاي پژوهشهمسو با بسياري

با  ور به دنياي عادالنه بر خالف باور به دنياي ناعادالنـه مربوط به حوزه باورهاي دنياي عادالنه بايد گفت كه

با( و پپالو، هاي پژوهشگراني پژوهشهمسو و ميـدن دورف، 1975و 1973 چون رابين ؛ 1998؛ لوگين بـال

و كلين كي، و ليتل فورد، 1992تيلر و سيمز، 2002؛ رايت و كرامـپ، 1994؛ بال، تري وينو و كاليـن ؛ بيرهوف

دو1991 و هوستون،؛ لوپفر، و رفتاري متفاوتي را بدنبال آورد) 1998ان .ممكن است تبعات عملكردي

مي براي نمونه كسي كه به دنياي عادالنه باور دارد، ساده در تر براي آينده زندگي خود برنامه ريزي كند،

مي عرصه عمل فعال  و در عين حال به قواعد اجتماعي نيز پاي بنـدي بيـشتري نـشا تر ظاهر .ن ميدهـد شود

و نظم را در جامعه بوجود مي در. آورد همين امر نوعي امنيت باور به ناعادالنه بودن شرايط دنيـا بـراي زنـان

مي اين مطالعه حاكي از آن است كه خانم  و آنچه كـه هاي شركت كننده در مطالعه از آنچه خود تجربه كنند

و انصاف از دنياي خود دريافت مي  رغم اينكه در مـوارديبه. رضايت چنداني ندارندكنند از نظر سطح عدالت

بـا ايـن. نگرش زنان از حد متوسط پايين تر بوده ولي اين اختالف خيلي زياد نيـست) را نگاه كنيد3جدول(

ب  مبني بر ناعادالنه بودن شرايط دنيا(چنين باورهايي. طور جدي بررسي شوده حال الزم است داليل اين امر

نظام باورهاي افراد بايد بررسي شود تا مشخص شود كه مبناي ايـن نـوع باورهـا تـصوراتدر)ها براي خانم 

و يا تمركز آنها بر جنبه  و انتظـارات آنهـا كلي افراد است هاي خاصي از شرايط پيراموني كه چندان با توقعات

. همخواني ندارد

د در بخش ديگري از يافته و عادالنـه ها مشخص گشت كه زنان شركت كننـده در پـژوهش ر منـصفانه

مي بودن وضعيت مردان در دنيا، در شايستگي مردان در و در منصفانه رفتار كـردن مـردان آنچه بدست آورند

مي(در دنيا با يكديگر داراي نگرش منفي  ولي در سزاواري) كنند يعني شرايط را براي آقايان غيرعادالنه تلقي

و تنبيه آقايان براي پاداش  فت احترام در خور شأن براي آقايان، در دريافت توجـه در خـور شـأن ها، در دريا ها
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يعنـي شـرايط را بـراي(ها داراي نگرش مثبت كنند ودر مستوجب بودن آقايان براي بدشانسي تالشي كه مي

و عادالنه تلقي مي  در. بودند) كنند آقايان منصفانه و عادالنه بودن وضعيت مردان گروه مردان نيز در منصفانه

و در منصفانه رفتار كردن مردان در دنيا با يكديگر داراي نگرش منفي دن يعني شـرايط را ناعادالنـه تلقـي(يا

و مثبتي) اند نموده بنابراين. اند را از خود بروز داده) عادالنه تلقي كردن شرايط(ودر ديگر موارد نگرش متوسط

و مردان همسويي بيشتري نسبت بـه شود، در باورهاي دنياي عادالنه براي مردا چنانچه ديده مي  ن بين زنان

و اين بخش از يافته. باورهاي دنياي عادالنه براي زنان وجود دارد ها داليل احتمالي تفاوت بين نگرش زنـان

مي مردان را در دنياي عادالنه براي زنان تا اندازه  در نظام داوري افـراد در بـاب عـدالت، افـراد. دهد اي نشان

در. كننده وضعيت خود با ديگران مي اقدام به مقايس  در واقع درون دادهاي خود را به نظام اجتماع ودنيايي كه

مي(كنند با برون دادهاي دريافتي آن زندگي مي  ) شـود يعني آنچه از نظام اجتماعي يا دنياي اطراف عايدشان

. كنند با ديگران مقايسه مي

د و برون داد آنها نـسبت بـه اگر در اين مقايسه نسبت به ديگران حس برابري اشته باشند ولي درون داد

بيافراد مورد مقايسه داراي تناسب  و غير كمتري باشد، حس منصفانه بـودن شـرايط بـه افـراد دسـت عدالتي

و عريضي( دهد مي و گل پرور، 1383گل پرور مي). 1384؛ عريضي شود تا افراد حتي همين وضعيت باعث

در اين نتيجه. برسندبه حس نارضايتي در زندگي  و جـوادي پژوهش گيري بخـوبي)1385(گل پرور، كامكار

هاي سالمت عمومي، عاطفـه فوق الذكر رضايت از زندگي در كنار شاخص پژوهشدر. نشان داده شده است 

و حتي  و افكار خودكار، داراي باالترين توان پيش بيني براي باورهاي دنياي عادالنه براي خود و منفي مثبت

مي. ديگران بوده است  را بنابراين توان نتيجه گرفت كه احتماالً زنان در مقايسه با مردان شرايط دنياي كنوني

و جسمي زنان جامعه مـا. كنند براي خود ناعادالنه تر تلقي مي  اين وضعيت ممكن است براي سالمت رواني

و اميد بخش نباشد  است كه باورهـاي دنيـاي عادالنـه حاكي از آن پژوهش چرا كه سه دهه. چندان مطلوب

و جسمي مرتبط است باگستره وسيعي از شاخص  و سيمونز،(هاي سالمت ذهني ؛ 1998؛ اشـميت، 1966لرنر

، و گرباسي ، 1977زاكرمن و يامااوچي، 1983، واگش تاف ، 1991؛ فيـدر، 1994؛ دالبرت و لوسـكري ؛ مـور

و درم1998؛ لوپفر، دون وهوستون، 1995  ). 1998،؛ استاورز

هاي مربوط به مقايسه كلي باورهاي دنياي عادالنه براي زنان ومـردان نيـز نـشان داد كـه مـردان يافته

به(نسبت به زنان صرفاً در باورهاي دنياي عادالنه براي زنان  و يا با توجه و نه در حالت جزيي در حالت كلي

و مردان هاي مطرح در سئواالت باورهاي دنياي عادالنه براي مؤلفه در مقايـسه. داراي تفاوت هـستند) زنان
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اين تفاوت نيـاز. اند تر ارزيابي كرده عادالنهاي كلي نيز مردان شرايط دنيا براي زنان را نسبت به زنان تا اندازه

و مردان براي باورهاي خود در باب عادالنه يا نـا عادالنـه بـودن  به بررسي زيربنائي براي تعيين داليل زنان

هاي قبلي ايـن پـژوهش را مـورد تأييـد قـرار ها تفاوت مورد بحث در قسمت اين بخش از يافته. داردشرايط 

و هاي پژوهش. دهد مي و در كل عدالت در ايـران نيـاز بـه توجـه جـدي  معطوف به باورهاي دنياي عادالنه

و توجه به اين حوزه داراي اهميتـي اساسـي اسـت، چـرا كـه ايـن نـوع باورهـا ميـ. گسترده دارد زان كـنش

و پذيرنـده بـودن(هاي افراد واكنش و خـانواده) در قالب فعال عمل كردن يا منفعل را در محـيط اجتمـاعي

در عين حال الزم است تا ارتباط باورهاي دنياي عادالنه با متغيرهاي شخصيتي. كنند بخوبي جهت دهي مي 

ن و متغيرهاي اجتماعي مختلف مورد بررسي قرار گيرد تا و اجتمـاعيـ رواني ـ شخـصيتي قش عوامل رواني

و حفظ اين نوع باورها مشخص شود در شكل) در قالب مطالعات چند متغيري(در كنار يكديگر  در عين. گيري

و بلند مدت اين) رغم دشواريبه(طوليحال شايد مطالعات  بتواند بخوبي پيامدهاي كوتاه مدت، ميان مدت

م و جامعه . شخص كندنوع باورها را براي افراد
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