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چکیده
مقدمه :زندگي انسان از مجموعة باورهاي مثبت و منفي تشكيل شده و اين باورها در پيشببدد
زندگي نقش مهم و اساسي ايفا ميكنند .هدف پژوهش حاضد پيش بيني بهزيسبیي اجیمباعي
و اعیماد اجیماعي از طديق باور به دنياي عادالنه است.
روش :پژوهش حاضد يک مطالعه توصيفي-تحليلي از نبو همبسبییي اسبت .جامعبه آمباري
پژوهش افداد مداجعهكننده به كلينيکهاي مشاوره شهد تهدان بود .نمونه پژوهش شبامل 011
نفد بوده كه به شيوه هدفمند انیخاب گدديدند .جهت جمع آوري اطالعبا از پدسشبنامههباي
باور به دنيا عادالنه ساتون و داگبال ( ،)5112بهزيسبیي اجیمباعي كييبز ( )0991و اعیمباد
اجیماعي صفاري نيا و شديف ( )0995اسیفاده شد .دادهها با روش همبسییي و رگدسيون و ببا
اسیفاده از ندمافزار  SPSS23مورد تحليل قدار گدفیند.
یافتهها :نیايج نشان داد كه بين باور به دنياي عادالنه ببا بهزيسبیي اجیمباعي رابطبه مثببت و
معنادار وجود دارد ( .)p<1/10 ،r=1/64اما بين باور به دنياي عادالنه و اعیماد اجیماعي رابطه
معناداري وجود ندارد .همچنين نیايج نشان داد كه باور به دنياي عادالنه  57درصد از تغييبدا
بهزيسیي اجیماعي را تبيين نمايد.
نتیجه گیری :با اسیفاده از نیايج حاصل ميتوان نیيجه گدفت باورهاي افبداد نسببت ببه دنيبا
ميتواند در تامين بهزيسیي و سالمت آنها موثد باشد.
کلمات کلیدی :بهزيسیي اجیماعي ،اعیماد اجیماعي ،باور به دنياي عادالنه
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Prediction of social well-being and social trust
through belief in a just world in the people
referring to counseling centers

Homeira, Alvandi11
Helen,Sedigh2*

Abstract
Introduction: Human life is composed of a set of positive and
negative beliefs that play a vital role in the advancement of
life.Thus, the purpose of this study was to predict social wellbeing
and social trust through belief in a just world.
Method: The present study was a descriptive-analytic study of
correlation type. The population of the study was the people
referring to counseling clinics in Tehran. The sample consisted of
100 people who were selected randomly. To collect data,
questionnaires were used to question the beliefs of the just world:
Satun & Douglas (2005),Keys social welfare (1998), and social
trust of Safarinia and Sharif (1392). Data were analyzed by
correlation and regression analysis using SPSS23 software..
Results: The results showed a positive and significant relationship
between belief in just world and social wellbeing (r =0.46,
p<0.01). But there is no significant correlation between belief in
justly world and social trust. Moreover, the results showed that
belief in just world explained 27 percent of social wellbeing
changes.
Conclusion: Using the results we can conclude People's beliefs
about the world can be effective in providing their health and
wellbeing.
Keywords: Social well-being, Social trust, belief in just world
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مقدمه
سراسر زندگی انسان همواره سرشار از نابرابریها و بیعدالتیها بوده است .توزیع نامناسب ثررو
در جوامع بشری و نابرابری در میزان دسترسی به مراقبتهای بهداشتی و امکانا آموزشی سربب
میشود تا افراد در برابر مشاهده یا تجربۀ بیعدالتیها واکنشهای متفاوتی نشان دهند .در چنری
شرایطی برخی افراد خشمگی میشوند و در پی بازگرداندن عدالت برمیآینرد .عردهای ،افررادی را
که قربانی بیعدالتی بودهاند ،سرزنش میکنند و عدۀ دیگری سعی در توجیه وضرع موجرود دارنرد
(دالبر  .)0219 ،1روانشناسان همواره به واکنشهای انسان هنگام مواجهه برا شررای ناعادالنره
توجه کردهاند و تاکنون نظریههای روان شناختی متعددی برای تبیی ای واکنشهای عدالتمحور
پیشنهاد شده است .یکی از با نفوذتری آنها فرضیۀ باور به دنیای عادالنه 0است که لرنرر)1991( 3
آن را مطرح کرد .لرنر با بیان ای فرضیه ،باور انسرانهرایی را تبیری کررد کره معتقدنرد دنیرا دار
مکافا است و افراد هیچگاه رنج و بدبختیهایی را تجربه نخواهنرد کررد کره سرزاوار آن نیسرتند
(بنت .)0218 ،4دنیای عادل ،مکانی است که در آن هر فردی شایستۀ آن چیزی است که به دست
میآورد و معیار تعیی ای شایستگی ،پیامد اعمالی است که فرد انجام میدهد .بره عبرار دیگرر،
منظور از عدالت ،قضاو دربارۀ میزان شایستگی است .ای فرایند در هر دو حالت پیامدهای مثبت
و منفی صدق میکند .چنی اندیشهای هم یک باور عمومی را دربرارۀ عادالنره برودن دنیرا بررای
دیگران 1و هم یک باور فردی و منحصر به فرد را دربارۀ منصفانه بودن دنیرا بررای خرود شرخ
دربرمیگیرد (کالیوزانا.)0202 ،9
باورها و شناختهای انسان در عرصههای مختلف زندگی بر رفتارها و واکنشهای وی تأثیری
انکارناپذیر دارند .هر یک از دسته باورهای انسان معطوف به پدیدهای خاص است که گراهی وجره
اخالقی وگاهی اجتماعی ،اقتصادی یا سیاسی به خود میگیرند .یک دسته از باورهای انسرانی کره
ماهیتی چند بعدی دارند ،باور به وجود دنیای عادالنه است .بیش از سه دهه پژوهش نشان میدهد
که ای باورها بر ای ایدۀ بنیادی که آنچه نصیب انسان میشود ،حاصل تصادف وشران نیسرت،
بلکه با تالش ،شایستگی وپشتکار به دست آمده بنا شده است .بر پایۀ ای ایده و در یرک فضرای
ذهنی و شناختی تحولی و براساس تجارب مختلف زندگی به تدریج ای باور به ای شرکل درمری
آید که انسانهای خوب با پیامدهای خوب وانسانهای بد با پیامدهای بد مواجه میشوند ،چرا کره
دستاوردهای مختلف انسان حاصل نیک خواهی دنیایی که درآن زنردگی مریکننرد نیسرت ،بلکره
نتیجۀ دسترنج وشایستگی آنهاست (شیندر 7و همکاران.)0219 ،
1. Dalbert
2. Belief in a just world
3. Lerner
4. Bennett
5. Belief in a just world for others
6. Kaliuzhna
7. Schindle

3

پپیشبینیبهزیستیاجتماعیواعتماداجتماعیازطریقباوربهدنیایعادالنهدرمراجعینبهمراکزمشاوره

زندگی انسان از مجموعۀ باورهای مثبت و منفی تشکیل شده و ای باورها در پیشبرد زنردگی
نقش مهم و اساسی ایفا میکنند .هر فردی میتواند با باور هرایی کره در خزانرۀ ذهر خرود دارد،
مسیر زندگی خود را عوض نماید .باور های مربوط به افرراد و دنیرا هرر دو از خصیصره هرای مهرم
فرضیههای اساسی و بنیادی یک فرد محسوب میشوند.
فرضیه های بنیادی در مرکز نظام باورهای فرد قرار دارد و تعبیر و تفسیرهای فرد از رویردادها
را پایش میکند که در ای بی باورهای دنیای عادالنه از اهمیت خاص برخوردار است (جرمری 1و
همکاران.)0202 ،
باور به دنیای عادالنه مشتمل بر مجموعه ادراکا فرد از حضور عردالت در وقرایع و اتفاقراتی
است که برای خود وی و دیگران اتفاق میافتد (لو .)0218 ،0باور به دنیای عادالنه ،باور به دنیایی
منصف ،باز خورد دهنده به تالش و پشتکار و باور به دنیایی عردالت گراسرت .در نظریرهی دنیرای
عادالنه گفته میشود ،میان آنچه افراد انجام میدهند و آنچره بررای آنهرا روی مریدهرد تناسربی
بنیادی وجود دارد .ای باور به گونه ای فرد را قادر بره رویرارویی برا محری فیزیکری و اجتمراعی
مینماید که گویی ثابت و منظم میباشند .ای فرض که به طور کلی بیان میکند که دنیا عردالت
پیشه است به فرد کمک مینماید تا خود را متعهد به دنبال کردن اهداف بلند مد یا حتی تنظریم
رفتارهای اجتماعی در زندگی روزمره نماید(دالبر .)0219 ،
افرادی که از باورهای دنیای عادالنۀ باالتری برخروردار هسرتند در قیراس برا افررادی کره از
باورهای دنیای عادالنۀ پایی تری برخوردار هستند به طور کلی ادراك مثبتتری از دیگران دارند و
ممک است افراد دارای باور های دنیای عادالنۀ پایی تر واقع بی تر بوده و احتماالً قدری شکاك
یا بدبی باشند .ای باورها میتواند وضعیت زندگی و سالمت افراد را تحت تراثیر قررار دهرد .بایرد
اشاره شود که باور به دنیای عادالنه افراد را قادر میسازد تا برا محری اجتمراعی و فیزیکری خرود
طوری رفتار کنند که گویی با ثبا و منظم است .و بنابرای فرد معتقد است که ای قابلیت را دارد
که وقایع زندگی خود را کنترل و با اطمینان بیشتری برای آینرده خرود برنامرهریرزی کنرد .چنری
کارکردهایی میزان بهداشت روانی ،سالمت عمومی و بهزیستی و اعتمراد اجتمراعی را براال مری-
برد(دزوکا 3و دالبر .)0219،
بهزیستی اجتماعی به شرای و عملکرد فرد در جامعه اشراره دارد .افرراد برخروردار از درجرا
برراالی بهزیسررتی اجتمرراعی معمرروالً قررادر برره برقررراری رواب ر بررا سررایری و حف ر آن رواب ر
هستند(صفارینیا ،آقایوسفی ،حسینیان و مهمانوازن .)1399 ،کیز( )1998بهزیستی اجتمراعی را بره
عنوان گزارش شخصی افراد از کیفیت ارتبایا آنها با دیگران تعریف میکند .از ابتدا نیز بهزیستی
اجتماعی به عنوان ادراك افراد از یکپارچگی آنها با جامعه ،پذیرش دیگران ،پیوستگی با اجتمرا و
1. Jeremy
2. Lo
3. Dzuka
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احساس فرد از مشارکت با جامعه تعریم میشد .چنانچه در سال  1948سازمان بهداشرت جهرانی،
بهزیستی اجتماعی را یکی از چند متغیر کلی سالمت فرد تعریف کرد(هاتف نیا ،درتاج ،علی پرور و
فرخی.)1398 ،
جیانگ 1و همکاران( )0211درپژوهش خود دریافتند که بی باور به دنیرای عادالنره ،سرالمت
روانی ،خوش بینی و بهزیستی ذهنی ارتباط وجود دارد و افزایش بهزیستی روانری براور بره دنیرای
عادالنه ،سالمت روان و خوش بینی را تحت تأثیر قرار میدهرد .یافتره هرای پژوهشری اسرتروب،
پوستم ،توبر ،استیگم و جان )0211(0نشان داد که بی باور به دنیای عادالنه و حرواد مثبرت و
منفی زندگی ،نگرشهای اجتماعی و رضایت از زندگی افراد رابطه وجود دارد .باور به دنیای عادالنه
باعث میشود فرد به دنبال عوامل عادالنه وضعیت مشخصی بگردد و سپ از ای عوامرل بررای
توجیه دیگر جنبههای حواد و وقایع استفاده کند .به عبار دیگر ای باور ادراك عردالت حروزه-
های مختلف را تحت تاثیر قرار میدهد و ادراك عردالت آثرار مبتنری برر بهزیسرتی دارد (هرافر و
دوبوکل .)0217،3از زمره مهمتری پیامدهای مثبت برای باور به دنیرای عادالنره ،تجربره حراال
عاطفی مثبت ،افزایش احساس سالمتی عمومی ،رضایت از زندگی ،سازگاری سریعتر برا تجراوزا
جنسی ،کاهش سطح استرس و نگرانی ،کاهش افسردگی و اضرطراب ،کراهش نارسرایی عملکررد
اجتماعی و کاهش تمایل به خودکشی است ( فتچنر ،جاکوب و بلشاك .)0211 ،4رابطه میان باور
به دنیای عادالنه و بهزیستی در گروههای مختلف و در کشورهای مختلف تایید شده اسرت .بررای
مثال نتایج پژوهش دوزکا و دالبر ( )0219نشان داد که باور به دنیای عادالنه برای خرود ارتبراط
مثبت منحصر به فردی با بهزیستی افراد مس اسلواکی دارد .همچنری دوزکرا و دالبرر ()0217
نشان دادند که باور به دنیای عادالنه با میزان بهزیستی آنان مطابقت دارد.
بررسی پیشینۀ پژوهشی باور به دنیای عادالنه نشان داده است چنی باوری مانند یک سرپر از
افراد در برابر حواد تنشزا محافظت میکند؛ در نتیجه کاهش اضرطراب و افسرردگی را موجرب
میشود و در حف سالمت روان مؤثر است(دالبر  .)0210 ،به همی دلیرل سرطح پرایی ترری از
روانرنجوری در چنی افرادی مشاهده میشود (دالبر و ولفرد .)0213 ،اعتقاد بره ایر کره مرردم
آنچه را که دریافت میکنند ،سزاوار آن هستند ،موجب میشود افراد خرود را در یرک محری امر
احساس کنند و راحتتر دست به خود افشایی بزنند؛ در نتیجه میزان بررونگرایری در آنهرا براالتر
میرود و به دنبال آن بهزیستی ذهنی و اجتماعی ای افراد افزایش مییابد(نودلم .)0213 ،1
با توجه به مطالب ذکر شده ،عادالنه بودن دنیرا برا بهزیسرتی روانری و اجتمراعی و همچنری
نگرشهای اجتماعی مرتب است و ای باور یک باور اجتماعی مشترك است که نقرش مهمری در
1. Jiang
2. Stroebe, Postmes,Täuber, Stegeman and John
3. Hafer & Bobocel
4. Fetchenhauer, Jacobs &Belschak
5. Nudelman
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توجیه و حف نظم اجتماعی ایفا میکند و از سوی دیگر ،احتمال دارد باور به عادالنره برودن دنیرا
نقش مهمی در اعتماد اجتماعی افراد داشته باشد تا بر اساس آن ،افراد دنیا را مکانی تلقی کنند که
در آن پاداش و تنبیه ها به طور اتفاقی توزیع نمی شوند ،بلکه ار معیارهای شایسته ساالری تبعیرت
میکنند؛ لذا پژوهش حاضر به دنبال پاسخگویی به ای سوال اسرت کره آیرا مریتروان بهزیسرتی
اجتماعی و اعتماد اجتماعی از طریق باور به دنیای عادالنه را پیشبینی نمود؟
روش
پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی-تحلیلی از نو همبستگی است .جامعه آماری پژوهش شرامل
 422نفر از مراجعه کنندگان به مراکز روانشناسی و مشاوره ،کلینیک ارتباط و همدردی موفقیت (در
شرق تهران) ،شهید فالحی و لویزان (شمال تهران) و بیمارستان ( 121غرب تهران) بود که دارای
دامنه سنی  02-10سال بودند که تعداد  122نفر از بی آنها به عنوان نمونه هدفمند انتخاب شدند.
معیارهای ورود به مطالعه عبار بود از اینکره آزمرودنی هرا نمرره پرایینی از پرسشرنامه بهزیسرتی
اجتماعی و اعتماد اجتماعی کسب کرده باشند .جهت جمع آوری اطالعا از پرسشنامههای باور به
دنیا عادالنه ساتون و داگرالس ( ،)0221بهزیسرتی اجتمراعی کییرز ( )1998و پرسشرنامه اعتمراد
اجتماعی صفاری نیا و شریف( )1390استفاده شد .اجرای پژوهش حاضر بره صرور انفررادی برود.
ابتدا پژوهشگر ضم معرفی خرود و اهرداف پرژوهش پر از دریافرت رضرایت آگاهانره از افرراد
میخواست که صادقانه به پرسشنامهها پاسخ دهند.
ابزار پژوهش
1

-8پرسشنامه باور به دنیا عادالنه :ای پرسشنامه توس ساتون و داگالس ( )0221طراحی
شده است .ای پرسشنامه دارای  07گویه و  4خرده مقیاس باور به دنیای عادالنه برای خرود،
باور به دنیای عادالنه برای دیگران ،باور به دنیای عادالنه عمومی و باور به دنیای ناعادالنه را
میسنجد .روش نمره گذاری آن بر اساس طیف لیکرر مریباشرد .بره ایر ترتیرب کره بره
گزینههای کامالً موافقم ،موافقم ،تا اندازهای موافقم ،نظری ندارم ،تا اندازهای مخالفم ،مخالفم
وکامالً مخالفم به ترتیب نمره های()1-7تعلق میگیرد .ساتون و داگالس ( )0221پایایی ایر
ابزار را در دامنه  2/88تا  2/80برای زیر مقیاسهرا گرزارش نمودنرد و همچنری گرلپررور و
عریضی ( )1389روایی و پایایی ای ابزار را مطلوب گزارش نمودند.
3
-2پرسشنامه بهزیستی اجتماعی :2ای پرسشرنامه  33سروالی توسر کییرز (  )1998برر
اساس مدل نظری خود از سازهی بهزیستی اجتماعی تهیه شده است 1 .عامل ای پرسشرنامه
1. Saton and Douglas
2. Social well-being
3. Keyes
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بر روی هم  49/3درصد از کل واریان متغیرها را پیش بینی میکنرد .پایرایی پرسشرنامه برا
استفاده از ضریب آلفای کرونبرا ،،برابرر  2/83اسرت (حیردری و غنرایی .)1387 ،روش نمرره
گذاری پرسشنامه بدی صور است که سوال ها روی مقیراس لیکرر پرنج درجره ای کرامالً
مخالفم( )1تا کامالً موافقم ( )1انجام میشود .بنابرای حداقل و حداکثر نمره کسرب شرده بره
ترتیب  33و  191خواهد بود.
8
-3پرسشنامه اعتماد اجتماعی صفاری نیا و شریف( :)8332ای پرسشنامه شرامل 01
گویه است که توس صفاری نیا و شریف( )1389ساخته شده است .پرسشنامه اعتماد اجتماعی
بر روی  922دانشجو ( 322نفر دختر و  322نفر پسر) دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکرز
اجرا شد .نتایج پژوهش صفاری نیا نشان داد که با روش تحلیل عامل مولفههرای اصرلی تنهرا
یک عامل وجود دارد که  10/90درصد واریان را تبیی میکند و همه گویه ها در ای عامرل
بارگیری میشوند و بیشتری بار عاملی مربوط به سوال یک بوده است .پایرایی ایر ابرزار برا
روش آلفای کرونبا 2/91 ،بدست آمد (صفاری نیا و شریف .)1390 ،ای پرسشنامه شرامل 01
گویه است که برای هر معرف (صداقت ،صراحت ،تمایال همکاری جویانه ،اطمینان و اعتماد
کردن)  1سؤال در نظر گرفته شده است .الگوی پاسخ دادن به سؤالها برر مبنرای مقیراس 1
درجهای لیکر است.
دادهها با روش همبستگی و رگرسیون چند متغیره و با استفاده از نررمافرزار  SPSS23مرورد
تحلیل قرار گرفتند.
یافتهها
جدول  .1میانگین ،انحراف استاندارد و ضرایب همبستگی متغیرهای پژوهش
متغیر

M

SD

8

 .1باور به دنیای عادالنه

89/92

02/70

 .0بهزیستی اجتماعی

97/07

12/22

**2/49

 .3اعتماد اجتماعی

81/18

9/81

2/23

3

2

2/27

**p<0.01

*p<0.05

نتایج جدول  1نشان میدهد میانگی براور بره دنیرای عادالنره  ،89/92بهزیسرتی اجتمراعی
 97/07و اعتماد اجتماعی  81/18است .نتایج نشان داد که از بی متغیرهای پژوهش بی براور بره
دنیای عادالنه با بهزیستی اجتماعی ( ) p<2/21 , r= 2/49رابطه مثبت معنرادار وجرود دارد .امرا
بی باور به دنیای عادالنه و اعتماد اجتماعی رابطهای معناداری وجود ندارد.

1. Social trust
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جدول  .2آزمون F
مدل
رگرسیون
باقیمانده
کل

مجموع مجذورات درجه آزادی میانگین مجذورات
1392/893
0
0781/707
71/102
97
9898/933
99
9982/392

F
19/117

سطح معناداری
2/222

با توجه به معنی داری مقدار آزمون )9/380( Fدر سطح خطای کوچک تر از  2/21مریتروان
نتیجه گرفت که مدل رگرسیونی تحقیق ،مدل خوبی بوده و مجموعه متغیرهای پیش بری قادرنرد
تغییرا بهزیستی اجتماعی را تبیی کنند.
جدول .3خالصه مدل
R

مدل
1

مجذورR
2/087

2/139

مجذور تنظیم شده R
2/073

خطای استاندارد
11/42

بر اساس نتایج جدول  3مقدار مجذور  Rتنظیم شده نشان میدهد کره ایر مردل مریتوانرد
 2/07تغییر در بهزیستی اجتماعی را پیش بینی نماید.
جدول  .4رگرسیون چند متغیری بر اساس سهم هر یک از متغیرها در پیش بینی متغیر مالک
(بهزیستی اجتماعی)
منابع

B

باور به دنیای عادالنه ناعادالنه
باور به دنیای عادالنه عمومی
باور به دنیای عادالنه خود
باور به دنیای ناعادالنه دیگران

2/088
1/994
1/109
0/277

انحراف
استاندارد
2/091
1/149
1/239
1/093

Beta

T

سطح معناداری

2/090
2/294
2/112
2/290

2/978
1/712
1/214
0/941

2/309
2/288
2/241
2/121

نتایج جدول  4نشان میدهد باور به دنیای عادالنه دیگران و باور به دنیای عادالنره خرود بره
ترتیب بیشتری تاثیر را در پیش بینی بهزیسرتی احتمراعی دارد و ترکیرب متغیرهرای پریش بری
میتواند 2/07درصد تغییرا را در نمره بهزیستی اجتماعی پیش بینی کند.
بحث و نتیجه گیری
هدف پژوهش حاضر پیشبینی بهزیستی اجتماعی و اعتمراد اجتمراعی از طریرق براور بره دنیرای
عادالنه بود .نتایج نشان داد که بی باور به دنیای عادالنه با بهزیسرتی اجتمراعی رابطره مثبرت و
معررنادار وجررود دارد و باور به دنیای عادالنه  07درصد از تغییرا بهزیستی اجتمراعی را تبیرری
مینماید .ای نتایج برا پرژوهش دوزکرا و دالبرر ( ،)0217دالبرر و دوزکرا ( )0219و جیانرگ و
8
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همکاران ( )0211همسو میباشد .جیانگ و همکاران ( )0211در پژوهشی نشان دادند که بی باور
به دنیای عادالنه ،سالمت روانی ،خوشبینی و بهزیستی ارتباط وجرود دارد .اسرتروب و همکراران
( )0211در پژوهشی نشان دادند که بی باور به دنیای عادالنه و حرواد مثبرت و منفری زنردگی،
نگرشهای اجتماعی و رضایت از زندگی افراد رابطه وجود دارد .در تبیی ای یافتهها باید بیان کرد
که باور به جهان عادل با بهزیستی در رابطه است .بر اساس فرضیه باور به جهان عادل بیان می-
شود که انسانها در دنیای کنونی بر انگیخته میشوند تا ای عقیده را پیدا کنند :در دنیایی زنردگی
میکنند که هر ک آنچه را استحقاق دارد بهدست میآورد .ای امر همچنی انگیزه الزم را بررای
واکنشهای اجتماعی به بیعدالتی فراهم میکند و در عی حال پیامدهایی نیز بررای بهزیسرتی و
سالمت روان به دنبال دارد .پیام های معطوف به سالمتی برای براور بره دنیرای عادالنره مرهرون
کارکردهایی است که ای باورها برای افراد بدنبال میآورند .مهمتری کارکردهای مطرح برای ای
باورها ،مستعد ساخت افراد برای برنامه ریزی برای آینده ،نشان دادن پشتکار و انگیزه برای اهداف
برنامه ریزی شده ،عمل کردن بعنوان سپر بال در برابر حواد و رخردادهایی کره بنظرر ناعادالنره
مرریرسررند و تعرردیل و کنترررل هیجرران هررایی نظیررر خشررم و پرخاشررگری اسررت(سرراوتون و
داکالس0221،1؛ ساوتون و وینارد0227 ،0؛ سترل  .)0227،3افرادی کره براور دارنرد دنیرا آنچره را
دیگران و خودشان استحقاق دارند عاقبت به آنها خواهد داد ،کمتر احتمال میرود دچرار نگرانری،
ناامیدی و یاس شوند .ای افراد معموالً دنیا را مکانی ام و عادالنه تلقی میکننرد و برا پشرتکار و
تالش سعی میکنند به گونهای عمل کنند تا دنیا آنچه را که باید به آنها بدهد .در عوض کسانی
که دنیا را مکانی عادالنه تلقی نمیکنند ممک است به سادگی متوسل به ای باور و عقیدهی غیر
منطقی شوند که هرچه تالش کنم به جایی نخواهم رسید .چنی افررادی حالرت انفعرالی در برابرر
حواد و رویداها در پیش گرفته و بر اثر عدم تالش به نوعی پیشگویی خودکامبخش دست مری-
زنند .ای امر به خوبی قادر است فشارهای وارده بر آنهرا را افرزایش دهرد و آنهرا را بره صرور
متراکمتر در آورد .در پایان چنی چرخهای ،ای افراد ممک است نشانههای اضطراب ،نارسرایی در
عملکرد اجتماعی و کاهش بهزیستی روانی و اجتماعی را نشان دهند.
از جمله محدودیتهای پژوهش حاضر مربروط بره جامعره پرژوهش برود کره برر روی افرراد
مراجعه کننده به کلینیکهای شهر تهران صور پذیرفته است ،لذا به پژوهشگران توصیه میشرود
ای پژوهش را در مناطق دیگر و با فرهنگهای گوناگون تکرار نمایند .در پایان پیشنهاد میشود با
توجه به نقش باورهای عادالنه در پیش بینی بهزیستی اجتماعی دورههای جهت تقویرت باورهرای
عادالنه افراد برگزار شود تا باعث افزایش بهزیستی ذهنی و اعتماد اجتماعی افراد در جامعه شود.

1. Sutton, Douglas
2. Sutton &Winnard
3. Strelan
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