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 رفتاري، عدالت بر ناعادالنه و عادالنه دنياي به باور و عدالت هاي ايدئولوژي نقش
  دانشجويان منفي استرس و ارزيابي در عدالت

 
  2اكبري محمد ،1پرورلگ محسن

 

  چكيده
و شناختي مهم در زمره عناصر ادراكي  از ناعادالنه، و عادالنه دنياي به باور و عدالت هاي عدالت در قالب ايدئولوژي :زمينه و هدف

بر  ناعادالنه و عادالنه دنياي به باور و عدالت هاي  ايدئولوژي نقش بررسي ،حاضر پژوهشهدف . استهاي مختلف زندگي  عرصه
  .بودعدالت رفتاري، عدالت در ارزيابي و استرس منفي دانشجويان در شهر اصفهان 

هاي اصفهان  جامعه آماري پژوهش را دانشجويان دانشگاه. گرفت امانج نگر اين مطالعه همبستگي به صورت گذشته :ها مواد و روش
 عادالنه دنياي به باور نامه پرسش شامل پژوهش ابزارهاي. شدند انتخابدسترس  در  شيوه بهنفر  500 ها تشكيل دادند كه از بين آن

)Dalbert(، عادالنهباور به دنياي نا )Dalbert هر سه از (و استرس منفي  رفتاري تعدال ارزيابي، در عدالت ،)و همكارانDalbert  و
 از حاصل هاي داده. بود) و همكارانWegener  از دوهر (اعتماد دموكراتيك  نامه پرسش وعدالت  هاي ايدئولوژي و) همكار
  .مورد تحليل قرار گرفت ساختاريمعادله  سازي مدل و Pearsonپژوهش با استفاده از ضريب همبستگي  هاي نامه پرسش

 دنياي به باوردرصد از واريانس  7/5و اعتماد دموكراتيك  گرايي جبر كه داد نشان ساختاريمعادله  سازي  مدلنتايج حاصل از  :ها فتهيا
 2/19 گرايي، درصد از واريانس عدالت رفتاري، باور به دنياي عادالنه، عدالت رفتاري و برابري  8/1ناعادالنه  دنياي به باور عادالنه،
  .نمايد از واريانس استرس منفي را تبيين مي درصد 9/7 رفتاري، عدالت و ارزيابي در عدالت اريانسو از درصد
و تقويت باور به دنياي  گردد يمباعث افزايش عدالت رفتاري  گرايي تقويت باور به دنياي عادالنه و تضعيف برابري  :گيري نتيجه

 دانشجويان منفي استرس سطح ،ارزيابي در عدالت و رفتاري عدالت افزايش با. شد خواهدارزيابي  درعادالنه باعث افزايش عدالت 
  .يابد مي كاهش
 استرس ارزيابي، در عدالت رفتاري، عدالت ناعادالنه، دنياي به باور عادالنه، دنياي به باور عدالت، هاي ايدئولوژي :هاي كليدي واژه
  .دانشجويان ،منفي

  

  تحقيقي :نوع مقاله
  6/11/88 :پذيرش مقاله  1/3/88 3:مقاله دريافت
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  دانشجويان منفي استرس و ارزيابي در عدالت
 

 
  1389/  1شماره /  8دوره / فتاري تحقيقات علوم ر  12

  مقدمه
 هاي عرصه در عدالت به ها انسان توجهات از اي عمده بخش

 در. استبا ديگر افراد  ها ناشي از نحوه تعامل آن اجتماعي،
  ها براي روابط مشترك بين انسان زمينه كه گاه  آن عمل،
  شدن تنيده واسطه به مختلف اشكال به آيد، مي پديد
 توجه، گيري،  تصميم نظير هايي كنش با اجتماعي روابط
   رجوع براي يبستر دستاوردها، توزيع و رساني اطالع
 عدالت رعايت براي مطرح استانداردهاي و ها مالك به افراد

 مطرح استانداردهاي و ها مالك  عمده بخش. شود مي فراهم
  عدالت هاي ايدئولوژي چارچوب در امروزه عدالت، براي

 )Justice ideologies (گيرند مي قرار )واقع در). 1 
د كه وش مي را شامل هايي نگرش عدالت هاي ايدئولوژي

ها و اصول معطوف به چرايي و چگونگي  مشتمل بر ديدگاه
  هاي وقوع و تحقق يافتن بسياري از وقايع در عرصه

  مطرح بسيار حوزه دو. است اجتماعي و فردي زندگي
و ) Individualism(فردگرايي  عدالت، هاي ايدئولوژي براي

 ،گرايي فرد در). 2 ،3( است) Egalitarianism( گرايي  برابري
حضور يا عدم حضور  مورد در فرد داوري در اصلي عناصر

 مسؤوليتعدالت، كسب دستاوردها بر مبناي تالش، پايداري، 
 نظر از چه  آن گرايي،  برابري در ،مقابل در. استپيشرفت  و

 كسب در مساوات و رابريب است، محوريت داراي كلي
) مسؤوليتاز تالش، كوشش، پشتكار و  نظر  صرف( دستاوردها

 ترقي و پيشرفت براي برابر هاي فرصت داشتن حداقل يا و
 استانداردهاي از سطحي رعايت ،گرايي  برابري در. باشد مي

 به ها آن تعلقات از نظر  صرف ،قابل قبول براي همه زندگي
 اهميت زيحابسيار  ،خاص قتصاديا و اجتماعي هاي پايگاه
 اغلب كه ،عدالت به معطوف هاي ايدئولوژي سوم شكل. است
 قرار سياسي و اجتماعي اقتصادي، تحوالت جدي تأثير تحت
 به  اشاره ،گرايي جبر. است) Fatalism( گرايي جبر گيرد، مي

 كه استتأثير بر روند وقوع و اجراي عدالت  در انسان ناتواني
 مقطعي صورت به است ممكن شناختي  هجامع لحاظ از

چندان سازگارانه  شناختي روان عدب از اما باشد، سازگارانه
 كه دارد وجود توجهي قابل شواهد ،مجموع در). 4-7( ستين

 هاي دوره در عدالت به معطوف هاي ايدئولوژي دهد مي نشان
 شدهتغيير  خوش دست اهميت و شدت لحاظ از زماني مختلف
 تغييرات و تحوالت، در بسياري از جوامع مروزها). 8 ،9( است
عدالت تحت تأثير و يا حداقل همراه با  هاي ايدئولوژي اي دوره

 يا) ساالري  مردم( دموكراسيتغييراتي در سطح اعتماد به 
 كه ،اعتماد نوع اين. است دموكراتيك اعتماد همان

 ابعاد از برخي با توجهي قابل نگرشي ـ شناختي هاي همپوشي
 مبناي بر دارد، ،گرايي  برابري ويژه به ،عدالت هاي دئولوژياي

 و جامعه سرنوشت در افراد نقش بودن مؤثر و مهم به اطمينان
اعتماد دموكراتيك بر  ،به طور طبيعي). 1( گردد مي مطرح خود

ارزش الزم و  مردان دولت كه شود ميگذاري  مبناي اين باور پايه
افراد جامعه در سرنوشت خود كافي براي مشاركت و سهيم بودن 

  .هستند ليقا
 حد در كه عدالت به معطوف باورهاي از ديگري دسته

 دنياي به باور دارد، شمول  جهان اي گستره توجهي قابل
) Belief in a just an unjust world( ناعادالنه و عادالنه
كه براي اولين بار توسط  ،باور به دنياي عادالنه .است

Lerner )1965 (گرديد، ريشه در نياز به درك دنيا به  طرحم
 در كه داردبيني و داراي نظم عادالنه  عنوان مكاني قابل پيش

 شايستگي، اساس بر كه ،خواهي نيك اساس بر نه افراد آن
 دست به دنيا از ،دارنداستحقاقش را  چه  آن ،انصاف و تالش

 اين اصلي علت است معتقد نيز Hafer). 10 ،11( آوردند  يم
بندي نشان  پاي ادالنهنسبت به باور به دنياي ع ها انسان كه
 تا دهد مياين نوع باورها به افراد اجازه  كه استاين  دهند، يم
 مدت بلند اهداف ،قبول قابل اجتماعي رفتارهاي اساس بر

 اظهارو همكار  Lernerهمچنين . )12( كنند گيري پي را خود
 استبراي افراد دشوار  باورها، اين حضور بدون كه اند داشته
 كه چرا؛ دهند نشان تعهد خود مدت بلند اهداف به نسبت كه
 و تعهد كهاست  عادالنه قواعد و نظم بر مبتني يدنيا كيدر 

 منجر بخش رضايت انجاميبه سر اهداف، به نسبت تالش
 در). 11( عدالتي بي و تصادف بر مبتنينه در يك دنياي  شود 

 تحصيلي، مختلف هاي عرصه رد باورها نوع اين حال عين
 در را مختلفي پيامدهاي، اجتماعي و اقتصادي خانوادگي،
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  محسن گلپرور و همكار   

 13  1389/  1شماره /  8دوره / تحقيقات علوم رفتاري  

 مقابل در). 13-17( گذارند مي جاي به رفتاري و رواني سطح
باور . دارد قرار ناعادالنه دنياي به باور عادالنه، دنياي به باور

نظمي و شانس نيست،  در واقع باور به بي عادالنهبه دنياي نا
 و مادي دستاوردهايور به اين امر است كه در كسب بلكه با

. دندار يچندانتالش، پشتكار و شايستگي نقش  مادي، غير
Furnham 18( و همكار (و Dalbert  و همكار)بيان) 19 

خود حاوي  )عادالنهباور به دنياي نا(باورها اين  كه اند نموده
ست كه رخدادها و حوادث در زندگي ااين گرايش فكري 

شايستگي و تالش  جز به اصولي طريق از ،يي انساندنيا
شواهد پژوهشي داخل و خارج از ايران حاكي . شود يمهدايت 
 به باور كه گونه آن ،ناعادالنه دنياي به باور كه استاز آن 
 سطح كاهش نظير پيامدهايي به منجر عادالنه دنياي

ء سو نظير بهنجاررواني نا يها گرايش و اضطراب افسردگي،
براي  جديپيامدهاي مثبت  داراي د،وش مي بدگماني و ظن

  ).17 ،20-22( ستينافراد 
 دنياي به باورآن  درهايي كه  يكي از عرصه ،حال هر به
كند، عرصه تحصيل  جدي بازي مي نقش ناعادالنه و عادالنه
 از پيش تحصيالت از اعم ،تحصيلي هاي در محيط. است

نكات  يكي از همواره  باور به عدالت دانشگاه، در و دانشگاه
در  همكار و Dalbertاز تحقيق  حاصل شواهد. استمحوري 

 استاز آن  حاكي) 20(ايران  درپرور و نادي  و گل) 23(آلمان 
با ) اين مورد در ايران( ناعادالنه و عادالنه دنياي به باور كه

در ارزيابي و عدالت  عدالتآموزان نسبت به  دانش نگرش
  .استمنفي  ورابطه مثبت  دارايترتيب  به ،رفتاري معلمان

 استهاي متعددي حاكي از آن  ، يافته كنار اين يافته در
بسياري  از ،ها محيط ديگر مانند ،نيز تحصيلي هاي محيط كه

 تجربه زمينه دانشجويان و آموزان دانش براي تواند مي جهات
). 20، 23 ،24(را فراهم كند ) Distress( منفي استرس
 هاي محيط در منفي استرس تجربه يانسوار از بخشي

 در عدالت و رفتاري عدالتتحصيلي به باور به دنياي عادالنه، 
حاصل از  شواهد. گردد مي باز استادان و معلمان ارزيابي
حاكي ) 20( نادي و پرور گل و) 23( همكار و Dalbertتحقيق 
 بهآموزان  و نگرش دانش ادراك رفتن باال با كه استاز آن 

سطح استرس  معلمان،رفتاري و عدالت در ارزيابي  عدالت
 كاهشي اثرات اين. ابدي يم كاهش مدارسآموزان  منفي دانش

كه براي باور به دنياي  ،شناختي روان كاركردهاي به بيشتر
عدالت در ارزيابي و (عادالنه و باور به اشكال ديگر عدالت 

 از. گردد مي باز ،استمطرح ) عدالت رفتاري در معلمان
 در گيري ضربه عادالنه، دنياي به باور كاركردهاي ترين مهم
 حوادث تفسير زندگي، ناخوشايند حوادث منفي فشارهاي برابر
 تغيير و موقعيتي شايستگي مبناي بر ديگران رفتارهاي يا

غايي  گرايي  عدالت راستاي در عدالتي بي بر مبتني تفسيرهاي
ها داراي چنين نه تن ناعادالنه دنياي به باور اما. است

هاي  افراد را در چرخهدارد احتمال  بلكه ،يستنكاركردهايي 
دهد و  قرار  ساز كامروا خود گويي ذهني معيوب مبتني بر پيش

 هر به). 25-28( برد  باال افرادسطح خصومت و خشم را در 
روابط مطرح بين  ،بيان گرديد چه  آن اساس بر ،حال

ري و پژوهشي مرور مباني نظ اساس برمتغيرهاي پژوهش 
 شده هياراشرح مدل  بهبراي اولين بار در اين پژوهش  ،شده
  .است 1شكل در 

 چين خط هاي پيكان، 1 شكل در كه است ذكر به الزم
توپر حاكي از روابط  هاي پيكان و احتمالي روابط از حاكي

به هر حال بر پايه مدل . استداراي حمايت پژوهشي نسبي 
عدالت  هاي ايدئولوژي كه ودر مي نتظارا ،1 شكلدر  شده هيارا
متغير  دو آن، دنبال به و عادالنهباور به دنياي عادالنه و نا بر
نهايت دو متغير  درعدالت در ارزيابي و عدالت رفتاري و  بر

هدف  ،بنابراين. گذارند اثر دانشجويان منفي استرس براخير 
 هاي بررسي مدل روابط بين ايدئولوژي ،اصلي اين پژوهش

آن با  دنبال به و ناعادالنه و عادالنه دنياي به باور با عدالت
عدالت در ارزيابي، عدالت رفتاري و استرس منفي دانشجويان 

 ،بر همين مبنا. بود 1 شكلدر  شده هيارادر قالب مدل نظري 
هاي حاصل از  سؤاالت زير محور اصلي براي تحليل داده

  .اجراي پژوهش بود
 جبر گرايي،  برابري گرايي، فرد رابطه ميزان: 1 سؤال

و اعتماد دموكراتيك ) عدالت هاي ايدئولوژي مؤلفهسه ( گرايي
  با باور به دنياي عادالنه چقدر است؟ 
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  پژوهش متغيرهاي بين روابط براي مطرح اوليه مدل .1شكل 
  

 جبر گرايي،  برابري گرايي، فرد رابطه ميزان: 2 سؤال
 دموكراتيك اعتماد و) عدالت هاي ايدئولوژي  مؤلفهسه ( گرايي

  است؟ چقدر ناعادالنه دنياي به باور با
 در عدالت با عادالنه دنياي به باور رابطه ميزان: 3 سؤال
  است؟ چقدر رفتاري عدالت و ارزيابي

 در عدالت با ناعادالنه دنياي به باور رابطه ميزان: 4 سؤال
  است؟ چقدر رفتاري عدالت و ارزيابي
 رفتاري عدالت و ارزيابي در عدالت رابطه ميزان: 5 لسؤا

  است؟ چقدر منفي استرس با
 سطح در نه باال سؤاالتكه  است ذكر به الزم

 معادله سازي مدل قالب در بلكه ساده، هاي همبستگي
  .شد گرفته نظر در ساختاري

  
  ها مواد و روش

 جامعه و بودهمبستگي  هاي پژوهشنوع حاضر از  پژوهش
 هاي دانشگاه در تحصيل به شاغل دانشجويان ران آ آماري
 طي ،آماري جامعه اين از. دادند تشكيل اصفهان شهر
 به حضوري مراجعه طريق ازدسترس  در گيري  هنمون

 براينفر  500 تعداد، ها دانشگاه فضاي در دانشجويان
. پژوهش انتخاب شدند هاي نامه پرسش به گويي پاسخ

منفي به عنوان متغير مالك يا استرس  همبستگي ترين ينيپا
 كه بين بررسي گرديد پيامد نهايي با متغيرهاي پيش

مربوط به رابطه باور به دنياي عادالنه با  همبستگي ترين ينيپا
نياز براي  دلتاي مورد. بود -114/0استرس منفي و معادل 

با  برابرضريب همبستگي  ،مورد اين برايو  8/0 آماريتوان 
براي  8/0ت براي دستيابي به توان آزمون بدين جه. بود 5/2

به جهت . بودنمونه نياز  نفر 500 حدودبه  ،همبستگي فوق
 حجم كفايتبراي محاسبه  همبستگي ترين ينيپاكه  اين

ديگر كه از  هاي همبستگي براي شد، گرفته نظر در نمونه
باالتر بودند، توان آزمون در حد باالتري خواهد بود  -114/0

 اولكه در مرحله  شد انتخاب شكل اين به مذكور نمونه). 31(
شامل ( دانشگاه پنج ،اصفهان شهر هاي دانشگاه كل از

 صنعتي دانشگاه اصفهان، دانشگاه خوراسگان، آزاد دانشگاه
) و دانشگاه پيام نور بهايي  شيخ غيرانتفاعي دانشگاه اصفهان،

 از سپس. شدند انتخابامكان دسترسي و مراجعه  اساس بر
نفر از دانشجويان در  100 ،پنج روز مراجعه يط دانشگاه، هر

 بر دسترس در صورت هها ب محيط دانشگاه در فضاي دانشكده
 ،پژوهش هاي نامه پرسش به گويي پاسخ به تمايل مبناي
 متغيرهاي سنجش براي زير ابزارهاي از. شدند گيري  نمونه

  .آمد عمل به استفاده پژوهش

 فرد
 گرايي

برابري 
 گرايي 

 جرب گرايي

اعتماد 
 دموآراتيك

باور به 
دنياي عادالنه

باور به 
دنياي 
 ناعادالنه

عدالت در
 ارزيابي

عدالت
 رفتاري

منفي اسرتس
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  محسن گلپرور و همكار   

 15  1389/  1شماره /  8دوره / تحقيقات علوم رفتاري  

  ده  نامه پرسش از عدالت، هاي ايدئولوژي سنجش براي
كه  )2000( و همكاران Wegenerسؤالي معرفي شده توسط 

 گرايي  برابري، )سؤال 4با ( گراييداراي سه خرده مقياس فرد 
 عمل به استفاده است،) با دو سؤال( گرايي جبر و) سؤال 4با (

 ديگر مقياس  خرده يك داراي اصلي نامه پرسش). 1( آمد
 دليل به كه بود نيز) سؤال سهبا ( دولتي سوسياليزم به موسوم
 اين. شد گذاشته كنار ايران فرهنگ با آن سؤاالت تناسب عدم

هاي اصلي مطرح در توجه به عدالت را مورد  ايده نامه پرسش
 اي درجه پنج آن گويي پاسخ مقياس و دهد ميسنجش قرار 

در پژوهش . است) 5=  موافقم كامالًتا  1=  مخالفم كامالً(
اكتشافي قرار   ر سؤاالت مورد تحليل عاملي به شيوهحاض

حاكي از آن بود كه  نتايج). چرخش از نوع واريماكس(گرفت 
 سؤاالت با كه) مربوط به فردگرايي( 4و  2به جز دو سؤال 

 داشتند، توجهي قابل نسبت به همبستگي گرايي  برابري عامل
 هخرد روي بر سؤاالت گيري  قرار الگوي موارد بقيه در

 وهمكاران Wegenerتوسط  شده هيارابا الگوي  ها مقياس 
 كرونباخ آلفاي در سؤاالت نقش بررسي. داشت همسويي )1(

 مقياس خرده از سؤال يك كه بود آن از حاكي مقياس زير هر
 مردم: سؤال سوم( يستنداراي شرايط مطلوبي  گرايي  برابري
 منتقل فرزندانشان به را خود ثروت كههستند  اين سزاوار
 تعداد محاسبات، و نهايي هاي در تحليل از اين رو ؛)كنند

. يافت تقليل سؤال سهبه  گرايي  برابري به مربوط سؤاالت
 بود اين گرايي   دليل حذف اين سؤال از خرده مقياس برابري

 اين كرونباخ آلفاي توجهي كه حضور اين سؤال در حد قابل 
ال آلفاي كرونباخ به هر ح. داد مي كاهش را مقياس  خرده

 دست به 4/0 و 42/0 ترتيب به ،گرايي فرد و گرايي برابري 
 پژوهش در نيز گراييمربوط به جبر  گويههمبستگي دو . آمد

  .)P > 001/0( آمد دست به 351/0 حاضر
سنجش اعتماد دموكراتيك از پنج پرسش معرفي  براي

). 1( آمد عمل هو همكاران استفاده ب Wegenerشده توسط 
 رعايت به را گو پاسخ افراد اعتماد سطح پرسش پنج ينا

. دهد مي قرار سنجش مورد جامعه در دموكراسي هاي شاخص
 نامه پرسش نظير نيز ابزار اين گويي پاسخ مقياس

 تا 1=  مخالفم كامالً( اي درجه پنج ،عدالت هاي ايدئولوژي
 پايه بر همكاران و Wegener. است) 5=  موافقم كامالً
 عدالت هاي ابعاد ايدئولوژي  سازه روايي تأييدي، امليع تحليل

 در گزارش. )1( اند نموده تأييد دموكراتيك اعتماد با همراه را
Wegener ييپايا ساله، پنج   همكاران طي يك دوره و 
 حسب بر دموكراتيك اعتماد و عدالت هاي ايدئولوژي

از  و اعتماد دموكراتيك ها ايدئولوژي اين تغيير سنجي تفاوت
در گروه نمونه آلمان غربي نسبت به  1996تا  1991سال 

شاخص . قرار گرفت بررسي موردگروه نمونه آلمان شرقي 
 قالب در آزمايي باز يا كرونباخ آلفاي نظير ييپاياديگري از 

در ). 1( است نشده هيارا گرانتوسط اين پژوهش ضريب،
ين سؤاالت ا(پژوهش حاضر از طريق تحليل عاملي اكتشافي 

 هاي ايدئولوژي نامه پرسش سؤاالت با همراه نامه پرسش
 بر نامه پرسش اين سؤال پنج) گرفت قرار تحليل مورد عدالت
 شده تبيين واريانس و 021/3 ويژه ارزشبا ( عامل يك روي
 سؤال پنج اين كرونباخ آلفاي. گرفت قرار) درصد 78/16

 . آمد دست به 741/0
 7 نامه پرسش از ،نهعادال دنياي به باور سنجش براي

كه  همكار و Dalbertسؤالي ساخت و اعتباريابي شده توسط 
 موافقم كامالًتا  1=  مخالفم كامالً(اي  ر مقياس شش درجهد

 شواهد). 29( آمد عمل به استفاده شود، مي داده پاسخ) 6= 
 از عريضي و پرور گل توسط نامه پرسش اين روايي به مربوط
 دنياي به باور هاي نامه پرسش با همگراي روايي طريق
 و 683/0 با برابر ترتيب به ديگران و خود براي عادالنه

478/0 )01/0  <P (است شده گزارش )در مطالعه ). 16
 اين سازه رواييشواهدي از  عنوان بهو نادي نيز  ورپر گل

چرخش از (با استفاده از تحليل عاملي اكتشافي  نامه پرسش
روي يك عامل با آلفاي كرونباخ  سؤال بر 7) نوع واريماكس

تحليل عاملي اين پژوهش  در). 20( است گرفتهقرار  73/0
 اين سؤال هفت) واريماكس نوع از چرخشبا (اكتشافي 

و  046/4را بر روي يك عامل با ارزش ويژه  نامه پرسش
آلفاي كرونباخ . داد قرار درصد 78/36واريانس تبيين شده 
 . آمد دست به 838/0 نيزبراي اين هفت سؤال 
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  دانشجويان منفي استرس و ارزيابي در عدالت

 1389/  1شماره /  8دوره / تحقيقات علوم رفتاري   16

سؤال معرفي  4از  ناعادالنه دنياي به باور سنجش براي
). 30( آمد عمل هاستفاده ب همكاران و Dalbertشده توسط 

 ؛باشد مي مطلوبي ييپاياداراي شواهد روايي و  نامه پرسش اين
آن را در ايران  سؤال سهترتيبي كه تحليل عاملي اكتشافي  به

). 20(داده است  قرار 5/0ونباخ بر روي يك عامل با آلفاي كر
 كامالً( اي درجه شش نيز نامه پرسش اين گويي پاسخ مقياس
تحليل عاملي . است) 6= موافقم  كامالًتا  1=  مخالفم

 مربوط سؤاالت كنار در نامه اكتشافي چهار سؤال اين پرسش
 اين سؤال سه كه بود آن از حاكي عادالنه، دنياي باور به

بر روي يك عامل با ارزش ويژه ) 1-3 سؤاالت( نامه پرسش
. گيرند مي قرار درصد 53/12 شده تبيين واريانس و 37/1

 كه برسد فرا روزي كنم نمي فكر( چهارم سؤال نقش بررسي
 كافي هانداز به ها انسان به شده داشته روا هاي عدالتي بي

در آلفاي كرونباخ مشخص ساخت كه ) شود جبران و تالفي
در حد  مانده آلفاي كرونباخ سه سؤال باقيبا حذف اين سؤال 
به ( چهارم سؤال كه جا آن از بنابراينرود،  قابل توجهي باال مي

 باور عامل روي بر عاملي تحليل در نه) آمد باال در كه شرحي
 موجب حال عين در و گرفت مي قرار ناعادالنه دنياي به

 هاي تحليل در سؤال اين گرديد، مي نيز كرونباخ آلفاي تضعيف
 در مانده باقي سؤال سه كرونباخ آلفاي. نهايي كنار گذاشته شد

 . آمد دست به 56/0 نهايت
سنجش عدالت در ارزيابي از سه سؤال معرفي شده  براي
 اين). 23( آمد عمل به استفاده همكار و Dalbertتوسط 
نظر شواهد  از نادي و پرور گل توسط در گذشتهنيز  نامه پرسش

به ترتيبي كه سه سؤال در  بود؛ شده بررسي ييپاياروايي و 
بر روي ) با چرخش از نوع واريماكس(تحليل عاملي اكتشافي 

 از يك هر). 20(قرار گرفت  59/0يك عامل با آلفاي كرونباخ 
مربوط به رعايت عدالت معلمان در  نامه پرسش اين سؤال سه

ارزيابي دروس ادبيات، رياضي و انگليسي در مراحل قبل از 
از  مورد بررسي در اين پژوهش كه نمونه. استشگاه دان

دانشجويان دانشگاه تشكيل يافته بود، دروس ادبيات، رياضي 
و انگليسي به ترتيب به دروس عمومي، پايه و تخصصي تغيير 

استادان   در عين حال به جاي واژه معلمان از واژه. يافت

ژوهش آلفاي كرونباخ اين سه سؤال در پ. دانشگاه استفاده شد
 سؤال سه اين گويي پاسخ مقياس. آمد دست هب 58/0حاضر 
 .بود) 1=  ناعادالنه بسيار تا 6=  عادالنهبسيار ( اي درجه شش

سنجش عدالت رفتاري از تك سؤال معرفي شده  براي
 نيز سؤال  تك اين). 23( شد استفاده همكار و Dalbertتوسط 
 مقياس رد ارزيابي در عدالت به مربوط سؤاالت با همسان
) 1=  ناعادالنه بسيار تا 6=  عادالنهبسيار ( اي درجه شش
 در سؤال داليل سنجش عدالت رفتاري با تك . شد داده پاسخ

 سؤال اين در). 23( است موجود همكار و Dalbert پژوهش
استادان استفاده   استفاده از كلمه معلمان از واژه جاي بهنيز 
 مطلوبي شرايط از آزمايي ز با ييپايااين سؤال بر حسب . شد

  .بودبرخوردار ) P>  001/0 و 6/0(
سؤال معرفي  2سنجش استرس منفي در دانشگاه از  براي

با ). 23( آمد عمل به استفاده همكار و Dalbertشده توسط 
كلمه مدرسه به دانشگاه تغيير  ،در تنه سؤاالتاين تفاوت كه 

 در ايران در سؤال دو اين ييپاياشواهد روايي و . بوديافته 
 تحليل كه ترتيبي بهاست؛  شده هيارا نادي و پرور گل پژوهش
 بر را سؤال دو) واريماكس نوع از چرخشبا ( اكتشافي عاملي
) P>  01/0( دار يمعن گويه دو همبستگي با عامل يك روي

محتواي كلي اين دو سؤال به اين ). 20( داد قرار 49/0برابر با 
 دانشگاه به آمدن از دانشجو اندازه چه تا كه بودترتيب 
 در گويه دو همبستگي. كند مي ناراحتي و فشار احساس
 .)P>  001/0( آمد دست به 282/0 حاضر پژوهش
 به نمونه اعضاي توسط پژوهش هاي نامه پرسش كليه
 نيز گويي پاسخ زمان. شد داده پاسخ دهي گزارش خود صورت

از هاي حاصل  داده. بود متغيردقيقه  10تا  5 بين
پژوهش با استفاده از ضريب همبستگي  هاي نامه پرسش

Pearson ساختاريمعادله  سازي  مدل و )SEM: 

Structural equation modeling (قرار تحليل مورد 
 برابري گرايي، فرد ساختاري معادله سازي  در مدل. گرفت

متغيرهاي  عنوان به دموكراتيك اعتماد و گرايي جبر گرايي، 
 سطح بين پيش متغيرهاي عنوان بهمچنين ه( مدل مستقل

 عنوان به ناعادالنه و عادالنه دنياي به باور آن دنبال به و) اول
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  محسن گلپرور و همكار   

 17  1389/  1شماره /  8دوره / تحقيقات علوم رفتاري  

 و ارزيابي در عدالت سپس اول، سطح اي واسطه متغيرهاي
 در و دوم سطح اي واسطه متغيرهاي عنوان به رفتاري عدالت
در نظر  مالك يا پيامد متغير عنوان به منفي استرس نهايت

 به توجه بامعادله ساختاري  سازي مدل. دفته شگر
 5AMOS افزار نرم از استفاده بانوع تحليل  اين هاي مفروضه
   .انجام شد

  
  ها يافته
 247مذكر و ) درصد 6/50(نفر  253نفر نمونه،  500 از
 18 از دامنه سني دانشجويان. مؤنث بودند) درصد 4/49(نفر 
براي پنج دانشگاه  بود و ميانگين سني متغيرسال  67تا 
 گروه كل از. آمد دست هب) 91/2با انحراف معيار ( 87/20

 سابقه داراي كه نمودند اعالم) درصد 15( نفر 75 نمونه
  .اند بوده قبل هاي ترم در مشروطي

 بين دروني همبستگي و توصيفي هاي شاخص، 1 جدول در
  .ه استشد هيارا پژوهش متغيرهاي
 عادالنه دنياي به باور د،وش ميديده  1در جدول  كه چنان

 منفي استرس، )r=  -344/0( ناعادالنه دنياي به باور با
)114/0-  =r (گرايي جبر و )175/0- = r ( منفيداراي رابطه 

 ارزيابي در عدالت، )r=  235/0( رفتاري عدالت با و دار يمعنو 
)135/0  =r (دموكراتيك اعتماد و )199/0  =r ( داراي رابطه

 عادالنهباور به دنياي نا. بود) P > 01/0( داري يمعنمثبت و 
 دموكراتيك اعتماد و) r=  -114/0( رفتاري عدالت با نيز

)174/0- =r  ( دار يمعنداراي رابطه منفي و )05/0 < P، 
01/0 < P (گرايي فرد با اما )164/0  =r( ،گرايي  برابري 

)189/0 =r  (گراييجبر  با و )144/0  =r (طه مثبت داراي راب
 )r=  389/0(عدالت رفتاري با عدالت در ارزيابي . بود دار يمعنو 

 استرس با اما، )P > 01/0( دار يمعنداراي رابطه مثبت و 
 جبر و) r=  102/0( گرايي  برابري، )r=  -192/0( منفي
   دار يمعنداراي رابطه منفي و ) r = -093/0( گرايي

)01/0 < P  05/0و < P (ارزيابي با استرس  عدالت در. بود
داراي رابطه ) r = -099/0( گرايي جبر و) r=  -263/0(منفي 

 2در جدول . بود) P، 05/0 < P > 01/0( دار يمعنمنفي و 
به همراه واريانس تبيين  استانداردضرايب استاندارد و غير 

بين و مالك در الگوي نهايي حاصل از  شده متغيرهاي پيش
  .است شده هياراهاي پژوهش  تحليل داده

براي مدل  2 جدول در شده مطرح مسيرهاي ،2 شكل در
  .است شده هيارانهايي 

  
  

  پژوهش متغيرهاي بين دروني همبستگي و توصيفي هاي شاخص .1 جدول
يف

رد
  

 انحراف  ميانگين  پژوهش متغيرهاي
 معيار

 به باور
 دنياي
  عادالنه

 به باور
 دنياي

  ناعادالنه

 عدالت
  رفتاري

 در عدالت
  ارزيابي

 استرس
ري گرايي فرد  منفي

راب
ب

 
يي

گرا
  

 جبر
يي

گرا
  

                -  46/6  97/26  عادالنه دنياي به باور 1
              - -344/0**  99/2  45/11  ناعادالنه دنياي به باور 2
            -  -114/0*  235/0**  158/3  33/11  رفتاري عدالت 3
           389/0**  -073/0  135/0**  469/1  88/3  ارزيابي در عدالت 4
    - -263/0 -192/0**  021/0 -114/0*  582/2  61/5  منفي استرس 5
   --013/0 087/0  -022/0  164/0**  -038/0  524/2  85/13  گرايي فرد 6
  - 129/0**-073/0 014/0 -102/0*  189/0**  -087/0  358/2  22/9  گرايي  برابري 7
 -182/0** 145/0** 044/0 -099/0 -093/0*  144/0** -175/0**  92/1  26/6  گرايي جبر 8
-237/0** 064/0 -097/0*-084/0 081/0  081/0 -174/0**  199/0**  188/4  408/12  دموكراتيك اعتماد  9

* P < 05/0   ** P < 01/0  
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  دانشجويان منفي استرس و ارزيابي در عدالت

 1389/  1شماره /  8دوره / تحقيقات علوم رفتاري   18

  نهايي مدل مسيرهاي استاندارد غير و استاندارد ضرايب .2 جدول
 BSE  β 2R  Residualsنهاييمدلمسيرهاي رديف

167/0  258/0069/0** باور به دنياي عادالنهدموكراتيك اعتماد  2  943/0 057/0-135/0  150/0-453/0** ر به دنياي عادالنهباو  گرايي جبر  1
  982/0 135/0018/0  031/001/0** عدالت رفتاريبه دنياي عادالنه باور  3
178/0  087/002/0** عدالت در ارزيابيبه دنياي عادالنه باور  4

367/0  787/0087/0** عدالت در ارزيابيرفتاري  عدالت  5  808/0 192/0
-091/0  054/0-122/0* عدالت در ارزيابي گرايي  برابري  6
-222/0  082/0-389/0** استرس منفيرفتاري  عدالت  8  921/0 079/0-106/0  038/0-087/0* استرس منفيدر ارزيابي عدالت  7

          * P < 05/0  ** P < 01/0  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  پژوهش متغيرهاي بين رابطه نهايي الگوي .2 شكل
  

 هيارا 2 شكلدر جدول و  چه آن به راجع توضيح از پيش
 تصوير در شده هيارامدل . استتوضيح چند نكته الزامي  شده،

تغييراتي  ،ساختاري معادله سازي  پس از بررسي در مدل 1
 دار يمعنعدم ارتباط  دليل به گراييفرد  .بدين شرح نمود

)05/0 < P (كلي  طور به ناعادالنه و عادالنه دنياي به باور با
 هيچ با نيز ناعادالنهباور به دنياي . از مدل نهايي حذف گرديد

از دو متغير عدالت در ارزيابي و عدالت رفتاري داراي  يك
 مدل از نيز متغير اين و نبود) P > 05/0( دار يمعنمسير 
 به خود ناعادالنه دنياي به باور حذف با. گرديد حذف نهايي
و اعتماد دموكراتيك  گرايي جبر گرايي،  برابري بين روابط خود

 برابري متغير اما. گرديد حذف نهايي مدل از نيزاين متغير  با
نيز با باور به دنياي عادالنه داراي ضريب مسير  گرايي 

 سيراين رابطه يا م به همين دليل و نبود) P > 05/0( دار يمعن
 بين روابط مدل بررسي. شد حذف نهايي مدل در نيز

 اعتماد و گرايي جبر گرايي،  برابري يعني مانده باقي متغيرهاي
يا همان ( مدل مستقلمتغيرهاي  عنوان به دموكراتيك

 اي واسطهمتغير ( عادالنه دنياي به باور با، )بين متغيرهاي پيش
اصالح  هاي شاخص اساس بر كه بود آن از حاكي) اول سطح

)Modification indicies (سازي  مدل توسط شده مطرح 
جدول ( نهايي مدل به مسير يك استالزم  ساختاري، معادله

برابري 
گرايي

جرب گرايي

اعتماد 
 دموآراتيك

باور به
دنياي عادالنه

عدالت در
 ارزيابي

عدالت
 رفتاري

اسرتس 
منفي

٢١س ١٩س٢٠س 

٢٢س٢٣س  

15س١۶س١٨س ١١س١٢س١٣س١۴س  ٩ س١٠س   
٨ س  

٧ س  

۶ س  

5 س  

4 س  

3 س  

2 س  

1 س  

١٧س
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  محسن گلپرور و همكار   

 19  1389/  1شماره /  8دوره / تحقيقات علوم رفتاري  

مطرح براي پژوهش  پيشينه اساس بر. شود افزوده) 2 شكل و
 مسير يك افزودن بر تصميم) 1 ،20 ،23نظير منابع شماره (

 برازش هاي شاخص. شد ارزيابي در عدالت با ييگرا  برابر بين
 هستند متعدد و متنوع ساختاري معادله سازي  مدل در مدل
و  2χ ،GFI، AGFI، CFIبه گزارش  جا اين در كه

RMSEA  هاي موجود،  اساس گزارش بر. استبسنده شده
يا  9/0از  تر بزرگ 2χ )05/0 < P(، AGFI بودن دار يمعن غير
 تر كوچك RMSEAو  95/0از  تر بزرگ CFIو  GFIو  95/0
حاكي از برازش مناسب و مطلوب مدل با  08/0يا  06/0 از

مبناي نتايج اين مقادير  بنابراين،. بود خواهدهاي پژوهش  داده
 ابعاد از د،وش ميمشاهده  2 شكلدر  كه چنان). 32(اند  بوده
 باور بر دموكراتيك اعتماد و گرايي جبر عدالت، هاي ژيلوايدئو
 هاي ژيلوبعد از ايدئو دو اين. اند داشته تأثير عادالنه دنياي به

 تبيين را عادالنه دنياي به باور واريانس از درصد 7/5 عدالت
 ابعاد از گرايي  برابري ارزيابي، در عدالت براي اما. اند نموده

 رفتاري عدالت و عادالنه دنياي به باور عدالت، هاي ايدئولوژي
 2/19به ترتيبي كه اين سه متغير  بود، يمستقيم تأثير داراي

از نظر . درصد از واريانس عدالت در ارزيابي را تبيين نمود
  ترتيب اثر، عدالت رفتاري، باور به دنياي عادالنه و برابري

عدالت رفتاري فقط باور به دنياي  براي. قرار داشت گرايي
در . تبيين نمود رادرصد از واريانس اين متغير  8/1عادالنه 

 9/7آخرين مرحله نيز عدالت در ارزيابي و عدالت رفتاري، 

درصد از واريانس استرس منفي دانشجويان را در دانشگاه 
در اين بين از نظر ترتيب اثر، ابتدا عدالت رفتاري . تبيين نمود

براي  ،اما الگوي مشابه. و سپس عدالت در ارزيابي قرار داشت
يد و مشخص شد كه باور بررسي گرد ناعادالنهباور به دنياي 

 با كه ضعيفي و دار يمعن غيربه دليل روابط  ناعادالنهبه دنياي 
 عدالت ارزيابي، در عدالت ويژه به و پژوهش متغيرهاي اغلب

قادر  ؛ ضمن اين كه)1جدول ( داشت منفي استرس و رفتاري
عدالت با عدالت  هاي ايدئولوژيبه ايفاي نقش ميانجي در بين 

نيز الت رفتاري و استرس منفي دانشجويان در ارزيابي، عد
 نظر از 2 شكل در شده هياراالگوي نهايي  حال هر به. دوبن

 براي. بود برخوردار مطلوبي شرايط از نيز برازش هاي شاخص
 df، 05/0 < P( ،GFI=  10( 797/14 با برابر 2χ مدل، اين

 و 979/0برابر با  CFI، 977/0برابر با  AGFI، 992/0برابر با 
RSMEA  اثرات 3 جدول در. آمد دست هب 031/0نيز برابر با 

 2 شكلهر يك از متغيرهاي مؤثر در  مستقيم غير و مستقيم
  .است شده هيارا

 غير اثرات  موجود، منابع اساس بر كه است ذكر به الزم
 با ،رسد  مي 05/0به  ها آن مطلق قدر مقدار كه مستقيمي
بر نتايج حاصل از  عالوه ).33( است دار يمعنبيشتري  احتمال
 سلسله رگرسيون طريق از ساختاري،معادله  سازي  مدل

هاي عدالت در باور به  ايدئولوژي ابعاد از يك هر نقش ،مراتبي
هاي همبستگي شدت مبناي بر عادالنه،دنياي عادالنه و نا

  
  2 شكل در مؤثر متغيرهاي استاندارد غير مستقيم غير و مستقيم اثرات .3 جدول

رد
  يف

  متغيرها
  منفي استرس  ارزيابي در عدالت  رفتاري عدالت  عادالنه دنياي به باور

اثر
 مستقيم

اثر
اثر  كل اثرغيرمستقيم

 مستقيم
اثر

 اثر  كل اثرغيرمستقيم
 مستقيم

 اثر
 اثر  كل اثرغيرمستقيم

 مستقيم
 اثر

  كل اثرغيرمستقيم

  011/0  011/0  0 -122/0  0 -122/0  0  0  0  0  0  0  گرايي برابري  1
  01/0  01/0  0  029/0  029/0  0 -014/0  -014/0  0 -453/0  0 -453/0  گرايي جبر  2
 -006/0  -006/0  0  -05/0  -05/0  0 008/0  008/0  0  258/0  0  258/0  دموكراتيك اعتماد  3
 -022/0  -022/0  0  111/0  024/0  087/0 031/0  0  031/0  0  0  0  عادالنه دنياي به باور  4
 -458/0  -068/0 -389/0  787/0  0  787/0  0  0  0  0  0  0  رفتاري عدالت  5
 -087/0  0 -087/0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  ارزيابي در عدالت  6
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  دانشجويان منفي استرس و ارزيابي در عدالت
 

 
  1389/  1شماره /  8دوره / فتاري تحقيقات علوم ر  20

 اين از حاصل شواهد. گرفت قرار تحليل مورد صفر مرتبه
با ( دموكراتيك اعتماد ترتيب به كه داد نشان نيز ها تحليل
 يگراي  برابري و گراييجبر  ،)خالص واريانس درصد 4 تبيين

 بيشترين ،)افزوده خالص واريانس درصد 1 و 7/1 تبيينبا (
دانشجويان در باور به دنياي عادالنه  گيري  شكل در را نقش
 برابري ترتيب به ناعادالنه، دنياي به باور مورد در اما. دارد

، )خالص صورت به واريانس درصدي 6/3 تبيينبا ( گرايي 
 خالص واريانس درصدي 5/3 تبيينبا ( دموكراتيك اعتماد
 خالص واريانس درصدي 5/1 تبيينبا ( گرايي فرد و) افزوده
 ايفا عادالنه نا دنياي به باور در را نقش بيشترين) افزوده
 بر دموكراتيك اعتماد نقش كه است ذكر به الزم. نمود مي
بر اين باورها  گرايي جبر نقش و مثبت عادالنه دنياي به باور

 نقش عادالنهباور به دنياي نا براي ضمن اين كه. بودمنفي 
 دموكراتيك اعتماد نقش و مثبت گرايي فرد و گرايي  برابري
  .بود منفي
  
  گيري نتيجه و بحث
 هاي ايدئولوژي بين روابط مدل بررسي ،مطالعه اين از هدف
ارزيابي،  در عدالت ناعادالنه، و عادالنه دنياي به باور با ،عدالت

 هيارادر مدل . شجويان بودعدالت رفتاري و استرس منفي دان
 گرايي  برابري گرايي، فردشامل ( عدالت هاي ايدئولوژي شده،

متغيرهاي  عنوان به دموكراتيك اعتماد و) گرايي جبر و
 و عادالنه دنياي به باور، )بين پيش متغيرهاييا ( مدل مستقل

 ترتيب به رفتاري عدالت و ارزيابي در عدالت و ناعادالنه
 منفي استرس و دوم و اول سطح اي واسطه متغيرهاي
. متغير مالك يا پيامد در نظر گرفته شد عنوان به دانشجويان

 اعتماد و گرايي جبر نقش از پژوهش اين از حاصل هاي يافته
 همچنينباور به دنياي عادالنه و  گيري  شكل در دموكراتيك

با عدالت  ناعادالنه و عادالنه دنياي به باوراز روابط بين 
و عدالت در ارزيابي و استرس منفي دانشجويان  رفتاري

پژوهشي از قبل  كه اينوجود  با. حمايت الزم را فراهم نمود
يا  مخوانيه بتوان طريق آن از كه نگرفتدر اختيار قرار 

 هاي ايدئولوژي نقش حوزه در را پژوهش هاي يافته انيمخوهنا

 و عادالنه دنياي به باور بر دموكراتيك اعتماد و عدالت
 رگرسيون هاي تحليل ولي ،ادد قرار بحث مورد ناعادالنه
 در ها همبستگي نيرومندي مبناي بر كه مراتبي سلسله

 از اي اوليه شواهد درآمد، اجرا مرحله به همبستگي ماتريس
 بر دموكراتيك اعتماد و عدالت هاي ايدئولوژي تأثير چگونگي

 ها تحليل ينا. داد دست به ناعادالنه و عادالنه دنياي به باور
 گرفت، صورت ساختاريمعادله  سازي  مدلكه مستقل از 

تحت  ،دانشجويان عادالنه دنياي به باور كه بود آن از حاكي
بدين . گيرد قرار مي گرايي تأثير اعتماد دموكراتيك و برابري 

 بيشتر ،دانشجويانمايه باور به دنياي عادالنه   معني كه درون
 مشاركت قالب در مردمي اركتمش و برابري به تمايل حاوي

 اعتماد و گرايي  برابري تأثير. گيرد مي قرار دموكراتيك
باور به دنياي عادالنه دانشجويان در درجه اول  بر دموكراتيك
 در دانشجويانگرايشات فكري و شناختي  كننده  مشخص
 رفتاري هاي زمينه دوم، درجه در و دنياست شرايط ارزيابي

 اين هاي يافته اساس بر واقع در. دهد مي نشان را ها آن
 با همراه دموكراتيك مشاركت براي سازي  فرصت ،پژوهش
چيزي  دانشجويانبرابر براي  پيشرفت و رشد فرصت ايجاد
دنياي عادالنه را به سوي نيرومندتر  بهسطح باور  كه بود

چنين چيزي يك نياز رود كه  احتمال مي ؛داد يمشدن سوق 
بر اين اساس الزم . شجويان باشدرشدي و تحولي براي دان

 و سني هاي گروه در عدالت هاي ايدئولوژي نقش است كه
 از بتوان تا گيرد قرار بررسي مورد آينده در متفاوت شغلي
 مبناي بر عادالنه دنياي به باور تحولي هاي دوران

  .آورد ميان به سخن عدالت هاي ايدئولوژي
 باوره براي تحليل رگرسيون سلسله مراتبي انجام شد در

 اعتماد گرايي،  برابري كه گرديد مشخص ناعادالنه دنياي به
 از مرحله اين در دموكراتيكاعتماد ( گرايي فرد و دموكراتيك

 داراي گرايي فرد و گرايي  برابري و منفي ضريب داراي تحليل
 در نقش بيشترين داراي ترتيب به) اند بوده مثبت ضريب
 واقع در. بوددانشجويان در  دالنهناعا دنياي به باور گيري شكل
 و شدن تقويت بيشتر چه هر با كه بود آن از حاكي ها يافته
 دنياي به باور سطح گرايي،  برابري و گرايي فرد رفتن باال
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 احتمال بادليل اين امر  ،حال هر به. رود مي باال نيز ناعادالنه
 قتضايا به بيشتر توجه به نياز مورد در دانشجويان باور به زياد

اعتماد عكس  براما . بود گرايي  برابري و گرايي فرد به شرايط
باور به  و رفت مي ترباال ،دموكراتيك هر چه بيشتر تقويت شده

قابل   اين يافته نيز تا اندازه. آمد مي تر ينيپا عادالنهدنياي نا
 به معطوف هاي توجهي از نقشي كه اعتماد براي داوري

 اين بر. گيرد مي نشأت ،كند يم بازي عدالتي بي و عدالت
 به استممكن  ناعادالنه دنياي به باور كه جا آن از اساس
موجبات بروز خشم و خصومت را فراهم آورد  متفاوتي اشكال

 در دموكراتيك اعتماد تا دشو سعي استالزم ) 17(
  .دگرد تقويت دانشجويان

 گرديد مشخصنيز  ساختاريمعادله  سازي  مدلدر سطح 
قادر به ايفاي نقش ميانجي بين  ناعادالنه، دنياي هب باور كه
معطوف به عدالت با عدالت در ارزيابي،  هاي ايدئولوژي هرابط

 هباين امر . عدالت رفتاري و استرس منفي دانشجويان نيست
 نامه پرسش هاي گويه بودن كلي ويژگي به مربوط زياد احتمال

 عادالنه،دنياي ناعكس باور به  بر. بود ناعادالنه دنياي به باور
 محتواي با سؤاالتي داراي عادالنه دنياي به باور نامه پرسش
 جاي به آينده در اگر زياد احتمال هب ،بنابراين. بود شخصي

 شخصي ناعادالنه دنياي به باور كلي، ناعادالنه دنياي به باور
 گيرد، قرار سنجش مورد) شخصي عادالنه دنياي به باورمانند (

  مدلاما در سطح . آيد مي دست به تري يمتعم قابل نتايج
 بر دموكراتيك اعتماد و گراييجبر  ،ساختاري معادله سازي
 ارزيابي در عدالت بر گرايي  برابري و عادالنه دنياي به باور

 بر مبتني اي مايه درونكه  گرايي جبر. بود نقش داراي
 ار عادالنه دنياي به باور دارد، خود در را انفعال و درماندگي
 ،)Lerner )10توسط  چه آن با تضعيف اين. كند مي تضعيف

Lerner 11( همكار و (و Dalbert )29 ،19( به باور باب در 
 دنياي به باور. دارد همسويياست،  شده بيان عادالنه دنياي

افراد را در بسياري شرايط براي  ماهيت، لحاظ از عادالنه
 عرصه در اگر. ددار مي نگه فعال مدتدستيابي به اهداف بلند 

براي دستيابي  ها اين باور برسند كه تالش آن به افراد شناختي
 طبيعي طور به ،استاثر  بدونبه اهداف فردي و اجتماعي 

 يچندان تالش خود عادالنه دنياي به باور حفظ براي بايد
. شود مي باورها اين تدريجي تضعيف موجب امر همين. نكنند

تيك در دانشجويان تقويت دموكرا اعتماد سطح چه هر اما
 تقويت نيزبه دنياي عادالنه  باور، به همان ميزان شود
 اعتماد موجود، پژوهشي هاي بر گزارش در واقع بنا. دگرد مي
 افراد عادالنه دنياي به باوربراي  كننده  تقويت عوامل از يكي
پژوهش   پيشينه اساس برنكته جالب توجهي كه ). 17( است

 صورت هب(گرايي   اشت، نقش نسبي برابريانتظار آن وجود ند
 آن گوياي شواهد اين. بود استادانبر عدالت در ارزيابي ) منفي
شود،  در دانشجويان نيرومندتر  گرايي  برابري چه هر كه است

 احتمال. دگرد نسبي تضعيف مي طور بهعدالت در ارزيابي 
 فعاليت يك ارزيابي كه شود ناشي جا آناين امر از  رود مي

 مبناي بر بايد كه است ارزيابي هاي مالك در برابري بر مبتني
 ؛گيرد انجام) گرايي فرد اي اندازه تايعني ( تالش و شايستگي

 عدالت گرايي، برابري شدن نيرومندتر با كه است طبيعي لذا
  .دو، تضعيف شاست گرايانه فرد عمدهبه طور  كه ارزيابي در

 هيارا 2 شكللي در ك طور به كه ها يافته ديگر در نهايت
باور به دنياي عادالنه باعث  كه استحاكي از آن  شده

نيرومندتر شدن عدالت در ارزيابي و عدالت رفتاري و اين دو 
در نهايت موجب كاهش سطح استرس منفي دانشجويان 

و  Dalbert چونهاي محققاني  ها با يافته اين يافته. شود مي
در واقع . دارد مسوييه) 20( نادي و پرور گل و) 23(همكار 

 فرد اعتماد طريق از عادالنه دنياي به باور كه گفتتوان  مي
 چشمي لنز يك بسان را افراد خود، تالش و ها ريزي برنامه به
 سوق استادان رفتار و ها ارزيابي ديدن تر عادالنه سمت به
 در ها آن منفي استرس سطح تا شود مي باعث امر اين. دهد مي

 دنياي به باوربه بيان ديگر، . يابد هشكا دانشگاه محيط
 نظير بهداشتي و سازشي كاركردهاي با همسو عادالنه
 برابر در يمحافظ و رواني فشارهاي برابر در گيري ضربه
  . باشد مي محيطي رخدادهاي و حوادث

 هايي اين مطالعه نيز بسان ديگر مطالعات داراي محدوديت
اساس  ه اين مطالعه بركه بايد توجه داشت ك از جمله اين ؛بود

در بايد  و روابط تغييراتي و نه روابط علت و معلولي انجام شد
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. شودعلت و معلولي احتياط  صورت هتفسير و تعميم نتايج ب
 در صورت به پژوهش نمونه گروه كه اين دوم محدوديت
 براي كه اينوجود  باگيري  اين نوع نمونه ؛بود دسترس
 به ولي باشد، سودمند تواند مي حاضر مطالعه نوع از مطالعاتي

خر آ. تواند به اثر داوطلب در مطالعه منجر شود بالقوه مي طور
 مواردي در) كرونباخ آلفاي حسببر ( ييپاياكه ضرايب  اين
در  ناعادالنه دنياي به باور و گرايي فرد و گرايي  برابري نظير
 ينيپااين . بود) 8/0يا  7/0(حد قابل قبول  از تر ينيپاحد 
 باز ها مقياس اين سؤاالت تعداد به ييپاياضرايب  بودن
 به روابط سطح تضعيف يا كاهش موجب تواند مي و گردد مي

 هاي پژوهش در است الزم مبنا همين بر. گردد آمده دست
 ضرايب از كه شود استفاده ابزارهايي از ها حوزه اين در آينده

 تضعيف اي كاهش زمينه وسيله بدين تا برخوردارند باالتري
 كه است اين ديگر پيشنهاد حال عين در. شود طرفبر  روابط

 ين،يپا ييپاياضرايب  داراي هاي مقياس از استفاده صورت در
 اصالح مورد تضعيف يا كاهش براي ساده همبستگي ضرايب

 صورت در را حاضر مطالعه توانند مي پژوهشگران. گيرند قرار
 هاي دانشگاه در وياندانشج تصادفي نمونه هاي گروه با امكان
 دانش مرزهاي ،طريق آن از تا درآورند اجرا مرحله به مختلف

 عادالنه دنياي به باور و عدالت هاي در حوزه نقش ايدئولوژي
بر عدالت در ارزيابي، عدالت رفتاري و استرس  ناعادالنه و

  . منفي مشخص گردد
 عنوان بههاي اين پژوهش  اساس يافته بر ،حال هر به
 افكار كاهش براي تالش كه گفت توان ميد كاربردي پيشنها
 نيرومندتر موجبات دموكراتيك اعتماد تقويت و گرايانه جبر
 اين در. شود مي دانشجويان در عادالنه دنياي به باور شدن
 افزايش باعث عادالنه دنياي به باور شدن نيرومندتر چرخه
 خود ناي كه شود مي استادان رفتار و ارزيابي در عدالت سطح
 كننده  تهديد عامل يك عنوان به را منفي استرس سطح

  .بهداشت رواني دانشجويان تضعيف خواهد كرد
  

  سپاسگزاري
از تمامي دانشجويان عزيزي كه در اين مطالعه شركت 
نمودند، همچنين تمام همكاراني كه در زمان اجرا و تحليل و 
 تدوين اين پژوهش ما را ياري نمودند، صميمانه تشكر و

 اين روزافزون توفيق متعال خداوند از و يمينما ميقدرداني 
  .خواستاريم منان ايزد درگاه از را عزيزان
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The role of justice idealogie and just and unjust world belief on 
behavioral and evaluative justice of college students’ distress 

 
Golparvar M1, Akbari M2 

Abstract 
Aim and Background: Justice in the form of justice ideologies and an unjust and just world belief is the 
important perceptual and cognitive component in various domains of life. This research aimed to study the 
role of justice ideologies and the just and unjust world beliefs on behavioral and evaluative justice of 
college students’ distress in Isfahan city. 
Method and Materials: This was a retrospective correlation study. Statistical population was all the 
students in Isfahan city universities. From them, 500 students selected using convenience sampling. 
Research questionnaire included belief in a just world (from Dalbert), belief in an unjust world belief 
(from Dalbert, Lipkus, Sallay and Goch), justice in evaluation, behavioral justice, distress in universities 
(three from Dalbert and Stober) and justice ideology and democratic trust (Wegener et al). Data were 
analyzed using of Pearson’s correlation coefficient and structural equation modeling. 
Findings: The results of structural equation modeling showed that determinism and democratic trust have 
direct effect which explained 5.7 percent of variances of belief to the just world; belief to the just world 
explained 1.8 percent of variances of behavioral justice; egalitarianism explained 19.2 percent of variances 
of justice in evaluation and justice in evaluation; finally behavioral justice explained 7.9 percent of 
variances of distress. 
Conclusions: Reinforcing belief to the just world and diminishing egalitarian can increase behavioral 
justice and reinforcing belief to the just world can increase evaluative justice. Finally with increase of 
behavioral justice and evaluative justice, the levels of college students’ distress could decrease. 
Keywords: justice ideology, belief in a just world, belief in an unjust world, behavioral justice, justice in 
evaluation, college students. 
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