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  مقدمه

باور به دنیاي عادالنه
1
خواهی براي انسان  باور به دنیایی که دستاوردهایی را به دلیل نیک 

دنیایی است که دسـتاوردهاي دنیـوي را بـر مبنـاي     سازد نیست، بلکه باور به  فراهم می

پـرور و   پرور و جوادي؛ گل آورد (گل ها به ارمغان می شایستگی براي انسان رنج و دست

الف و ب؛  بگیو ،1389جوادیان، 
2

؛ کوریـا و دالبـرت  2006و  2002، 
3
 ؛ ادالنـد، 2007 ،

ساگارین و جانسون
4

لیبرتون؛ لوکاس، الکساندر، فایرستون و 2007، 
5

). باور بـه  2007، 

باور به دنیایی منصف، باز خورد دهنده به تـالش و پشـتکار و بـاور بـه      دنیاي عادالنه، 

گراست (دالبرت و دزوکـا  دنیایی عدالت
6
). در مقابـل بـاور بـه    2009 ؛ دالبـرت، 2004 ،

 . دنیاي ناعادالنه باور به دنیایی فانی است که اصول عدالت در گردش آن نقشـی نـدارد  

شـوند، تـالش، کوشـش و     کاران مجـازات مـی   گناهان به جاي گناه جهانی که در آن بی

انجامد و باالخره باور به جهـانی   هاي افراد به نتایجی شایسته و درخور نمی ریزي برنامه

، خصومت و خشونت را براي  ، تبعیض، عناد، دشمنی ، بیماري است که بدون دلیل موجه

) . لرنـر 1388پرور و اکبري ، د (گلآور ها به ارمغان می انسان
7
) بـاور بـه دنیـاي    1980( 

عادالنه را نوعی توهم مثبت تلقی نموده، بـا ایـن حـال تحقیقـات گسـترده در ایـران و       

که داراي پیامد منفی قابل توجهی باشـند،   آن دهد که این باورها بیش از جهان، نشان می

دهنـد داراي   ات خـاص سـوق مـی   ها را به سوي اعمـال و تصـمیم   به دلیل اینکه انسان

؛ کوریـا و واال 1386عریضـی،   پرور و پیامدهاي مثبت قابل توجهی است (گل
؛  2004، 8

کوریا ، واال و اگوایر
9
؛ کوبالآدوریک و کـاوارتوك 2007 ،

10
). از چنـین منظـري   2007، 

پراگماتیـک  توان گفت باور به دنیاي عادالنه و ناعادالنه، باورهایی مبتنی بر تعلقـات   می

شـناختی متفـاوتی    هستند که با توجه به ماهیت خود، هر یک تبعات روان) انهگرای (عمل

  آورند. ها ببار می را براي سالمتی انسان

                                                        

1.Belief in a just world  

2. Bègue-  

3. Correia & Dalbert 

4. Edlund, Sagarin & Johnson 

5.Lucas, Alexander, Firestone & LeBreton 

6. Dalbert & Dzuka 

7. Lerner 

8. Vala 

9. Aguiar 

10. Cubela Adoric & Kvartuc 
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ترین پیامدهاي مثبت براي باور به دنیاي عادالنه، تجربه حاالت عـاطفی   از زمره مهم

تـر بـا    اري سـریع سـازگ  افزایش احساس سالمتی عمومی، رضـایت از زنـدگی،   مثبت،

کاهش  تجاوزات جنسی، کاهش سطح استرس و نگرانی، کاهش افسردگی و اضطراب،

پـرور، کامکـار و    نارسایی عملکرد اجتماعی و کاهش تمایل بـه خودکشـی اسـت (گـل    

؛ فچن هوور، جاکوبز و بلس چـاك 1388پرور و خاکسار،  ؛ گل1386جوادي، 
1
؛ 2005 ،

اوتو
2

ت؛ اوتو و اشمی2005 و دالبرت، 
3
؛ اوتو، باس2006 ،

4
، دالبرت، شـوپ و هـویر  

5
، 

؛ دالبرت و فیلک2006
6
در مقابـل بـاور بـه     ).2007و 2006 دزوکا و دالبـرت،   ؛2007 ،

دنیاي ناعادالنه اغلب منجر به سوءظن و بدگمانی و تمایل به خشـونت و پرخاشـگري   

وف بـه  هـاي معطـ   ). پیامـد 1388پرور و اکبري،  در سطح شناختی و رفتاري است (گل

ها براي افـراد   سالمتی براي باور به دنیاي عادالنه مرهون کارکردهایی است که این باور

ترین کارکردهاي مطرح براي این باورها، مستعد ساختن افراد براي  آورند. مهم بدنبال می

ریزي شده، عمل  انگیزه براي اهداف برنامه ریزي براي آینده، نشان دادن پشتکار و برنامه

تعدیل  رسند و بال در برابر حوادث و رخدادهایی که بنظر ناعادالنه می بعنوان سپرکردن 

پرخاشـگري  اسـت (سـاتون و داگـالس     هایی نظیر خشـم و  کنترل هیجان و
7
؛ 2005،  

استنسما و وندایک
8

؛ استرالن2006، 
9

؛ ساتون و واینارد2007، 
10
، 2007 .(  

ناعادالنه، به متغیرهـایی جـذاب از طـرف     هرحال امروزه باور به دنیاي عادالنه و ه ب

 ۀو عالقـ   مند در سـطح جهـان و ایـران تبـدیل شـده      پردازان و پژوهشگران عالقه نظریه

توجهی براي پژوهش در باب آنها وجود دارد . این عالقه و توجه  تحت تأثیر سـه   قابل

ور بـه  هاي معطوف بـه بـا   ) از زمان طرح و بسط نظریات و پژوهش1:  عامل بوده است

دنیاي عادالنه و پس از آن باور به دنیاي ناعادالنه، بخوبی مشخص شده که این باورهـا  

                                                        

1.  Fetchenhauer, Jacobs  & Belschak  

2. Otto 

3. Schmidt 

4. Boos 

5.Schöps & Hoyer 

6. Filke 

7. Sutton & Douglas 

8. Steensma & van Dijke 

9. Strelan 

10.Winnard 
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به صورت بالقوه و بالفعل قادر به توضیح بسیاري از وقایع و اتفاقات در سـطح ذهنـی   

پـرور و عریضـی،    ها و بدنبال آن در عرصه رفتارها و تصمیمات هستند (گل براي انسان

ـ  ؛ گل1386 ) دلیـل دوم ایـن اسـت کـه ایـن باورهـا مـاهیتی        2). 1388ري، پرور و اکب

ها و کشورهاي مختلـف،   شمول دارند که به اشکال مختلف، در میان مردم فرهنگ جهان

پـرور و   هاي دینی و مذهبی متفاوت وجود دارند (گـل  بندي نظر از تعلقات و پاي صرف

باور بـه دنیـاي عادالنـه و    ) و باالخره سومین دلیل نیز آن است که  3). 1389جوادیان، 

نادعادالنه، هر یک با متغیرهاي فردي، موقعیتی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادي مختلـف  

هاي پیشایندي و پیامدي  این  پیوند دارند. این پیوندها پژوهشگران را براي بررسی نقش

پـرور و   ؛ گـل 1385پـرور و جـوادي،    ها به طور جدي ترغیب نموده اسـت (گـل   متغیر

  ).1386 عریضی،

دهـد کـه ایـن باورهـا بـا       مایه باور به دنیاي عادالنه نشـان مـی   توجه عمیق به درون

 پـرور و اکبـري،   ویژه ایرانیان سازگاري باالیی دارد (گـل  هباورهاي بنیادین مسلمانان و ب

هـاي مسـلمانان حـاکی از     تر بـه بـاور   ). با این حال توجه جدي1382؛ علیخانی، 1388

جهانی در کنار باورهایی نظیر باور به دنیاي عادالنه و  باور به دنیاي  وجود باورهایی فرا

جهانی که در  هاي فرا ترین باور ). یکی از بارز1389پرور و جوادیان،  ناعادالنه است (گل

، باور به جهان آخرت و باور به جهان آخرت عادالنـه اسـت    میان مسلمانان وجود دارد

و  (ص)   هاي دینی و مذهبی پیامبر مکـرم اسـالم   آموزه . در سراسر )1387،  آملی (جوادي

جاي قرآن کریم کتاب آسمانی مسلمانان به پیروان دین اسالم توصـیه بـه نیـت     در جاي

در نظر گرفتن عقوبت و پـاداش اخـروي در اعمـال و     خداپسندانه در امور و کارها  و

دنیـا مزرعـه آخـرت     رود کـه  ها تا بدانجا پیش مـی  . این توصیه کارهاي خود شده است

، ائمه اطهار  ). عالوه بر این1387رسانی تبیان،  فرهنگی و اطالع ۀموسسشود ( معرفی می

عمال خداپسـندانه و  ا، آنها به  هاي ارزشمند خود به مسلمانان یز در تمامی رهنمود) نع(

انـد   هاي مثبتی در جهان آخرت در پـی خواهـد داشـت نویـد داده     ستانه که پیامد  دو نوع

 ،(ع) دلیل ناخوشایندي مرگ در مـذاق انسـان را پرسـیدند    از امام جواد . )1388،  (صدر

شـمارند و اگـر    چون بـه آن جهـل دارنـد، آن را نـاخوش مـی     : ندحضرت پاسخ فرمود

دانستند آخرت براي  ورزیدند و می شناختند و از دوستان خدا بودند، بدان محبت می می

هـاي دیـن مبـین     بر اساس آموزه .)1372،  الحسین بن علی محمدبن( آنان بهتر از دنیاست
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،  ناپذیر فراتر از دنیاي مادي و فانی است ، باور به جهانی فنا ،  باور به جهان آخرت اسالم

،  آملـی  ها در سایه عدل و رحمت الهی قـرار خواهنـد گرفـت (جـوادي     که در آن انسان

شـید کـه شـما در روزگـار مهلـت      د: آگـاه با نفرمای امام علی(ع) می . براي نمونه )1387

هستید! پس کار نیک انجام دهید؛ زیرا خداوند سرانجام نیک را به نیکوکاران وعده داده 

د: کوشش و همت خـود را  نفرمای یا در کالمی دیگر می .)1383 ، محمد بن نعمان ( است

تـرین   بـارز  . )1377شـهري،   (محمـدي ري  شـوي  براي آخرتت صرف کن، اصالح مـی 

، جهان آخرتی اسـت کـه در آن بـر     ها ان آخرت نوید داده شده به مسلمانخصیصه جه

اي عمل نیک و خداپسندانه انجام داده باشد پاداش  ، هر کس به اندازه ذره پایه عدل الهی

اي مـورد   آن را دریافت و در مقابل اعمال زشت و ناپسند انسانی در هر مقدار و انـدازه 

. بـر   )1387رسـانی تبیـان،    فرهنگی و اطالع ۀسسؤمعقوبت و تنبیه قرار خواهد گرفت (

اي است که در آن  این اساس باور به جهان آخرت اسالمی باور به جهان آخرت عادالنه

شوند، عقوبت متنبه کننده و یا پاداش به  کاران مجازات نمی گناهان به جاي گناه دیگر بی

مهري و عناد و دشمنی در  تبعیض، بیماري، بی ، شود و خصومت کسی بی دلیل داده نمی

، باور به جهانی  . در مقابل باور به جهان آخرت )1387،  آملی آن جایگاهی ندارد (جوادي

، رحمت و آرامش است که در آن نیکوکاران به آرامش ابدي  ، مهر سراسر آکنده از عدل

). به 1383 ، دهنده گرفتار خواهند آمد (محمد بن نعمان و بدکاران به عقوبتی سخت آزار

،  باورهایی غایت نگر و  همین دلیل باور به جهان آخرت و باور به جهان آخرت عادالنه

فراجهان مادي هستند که از باور بـه دنیـاي عادالنـه و ناعادالنـه بـه ایـن دلیـل متمـایز         

ها در آن خداوند متعال است و خللـی   شوند که داور و اعطا کننده دستاورد به انسان می

  .  )1372،  الحسین بن علی محمدبنشود ( ان وارد نمیدر آن توسط انس

،  ایـن شـکل از    هر حال ماهیت باور به جهان آخـرت و جهـان آخـرت عادالنـه    ه ب

، عمل و سالمتی جسم  باورهاي فراجهانی انسانی را  در جایگاهی بس خطیر براي رفتار

پیچیـده و  تـوان گفـت انسـان موجـودي      . در نگـاهی اجمـالی مـی    دهد و روان قرار می

، اجتمـاعی و روانـی خـود     ثیر شرایط زیسـتی أوجهی است که در هر لحظه تحت ت چند

، باورهـا عناصـري شـناختی     ). از میان عوامل مورد اشـاره 1378گیرد (دیماتئو،  قرار می

، و  شوند که نظام تبیین و تفسیر فکري خاصی را بـه افـراد تحمیـل نمـوده     محسوب می

تـرین   شـوند. بـارز   ها می ثیر  بر سالمت جسم و روان در انسانأبدنبال آن وارد عرصه ت
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هاي انسان بر سالمتی جسمی و روانی وي، نقش باور به دنیـاي   ثیر باورأحمایت براي ت

هاي داخـل ایـران نشـان     . پژوهش عادالنه و ناعادالنه در سالمت جسمی و روانی است

شود سـطح عالیـم تهدیـد کننـده      می تر مند دهد که هر چه باور به دنیاي عادالنه نیرو می

، میل به خودکشی و رنجـش ناشـی از    ، افسردگی اضطراب ،سالمت روانی نظیر نگرانی

پـرور   گل ( شود دارند تضعیف می هایی که دیگران بر انسان روا می عدالتی ها و بی رفتار بد

هـاي   وهش). پژ1388 ، پرور و عریضی ؛ گل 1388،  پرور و خاکسار ؛ گل1385 ، و جوادي

،  )2005( هوور و همکـاران  ، فچن )2004خارج از کشور نیز نظیر پژوهش کوریا و واال (

) از ارتباط و نقـش بـاور بـه    2007، کوریا و دالبرت ( )2007و  2006دزوکا و دالبرت (

ثیرات باور بـه  أکنند. ت دنیاي عادالنه بر سالمت و بهزیستی جسمی و روانی حمایت می

هاي مثبـت بـر    سالمتی جسمی و روانی، تردیدي در مورد کارکرد باور دنیاي عادالنه بر

بناي منطقی پژوهش حاضر بر این ایـده نهـاده    گذارد. با این حال زیر سالمتی بجاي نمی

هـایی   هایی نظیر باور به جها آخرت و باور به جهـان آخـرت عادالنـه بـاور     شد که باور

هایی خردتر نظیر باور به  باور ،کالن ام باورِجهانی هستند که بسان یک نظ گرا و فرا آینده

دهند. به این معنی که وقتی فردي  الشعاع خود قرار می دنیاي عادالنه و ناعادالنه را تحت

، و گـردش چـرخ گـردون را در     به جهان هستی بعنوان قلمرو نیروي الیزال الهی بنگرد

، دنیـا را مکـانی    ان آخـرت ، عالوه بر  باور به جه راستاي حکمت متعالی خداوند بداند

ــت (   ــد نگریس ــق خواه ــمندي دقی ــت و اندیش ــار از حکم ــؤمسرش ــی و  ۀسس فرهنگ

رسد که باور به جهـان آخـرت بـر     ). بر همین اساس بنظر می1387رسانی تبیان،  اطالع

، بتوانـد رابطـه بـاور بـه دنیـاي       نگري به سرنوشت و سالمتی بشر اساس رویکرد غایت

شناختی ادراك شده در دانشجویان دختـر تعـدیل    با سالمت روانعادالنه و ناعادالنه را 

  نماید.

سـازي طـرح باورهـایی     ضرورت و اهمیـت پـژوهش حاضـر در درجـه اول زمینـه     

جهانی نظیر باور به جهان آخـرت و جهـان آخـرت عادالنـه در عرصـه پـژوهش و        فرا

ان آشـکار  پردازي است. آنچه از خالل متون پژوهشـی و اسـناد پژوهشـی در ایـر     نظریه

هایی  ، غفلت از باوربه جهان آخرت و جهان آخرت عادالنه در نظریات و پژوهش است

است که تاکنون انجام گرفته است. عالوه بر این مستند کـردن و قطعیـت بخشـیدن بـه     

نقش باور به جهان آخرت و باور به جهان آخرت عادالنـه  بـراي سـالمتی جسـمی و     
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جهـانی را در   هـاي مـذهبی فـرا    زد تا بتوانیم نقش بـاور سا روانی این امکان را فراهم می

هـا در   حوزه سالمتی فردي و اجتماعی و به ویژه در میان دانشجویان دختر در دانشـگاه 

تـر   تـر و برجسـته   رنـگ  نگري به سالمتی روانی و جسمی پر قالب ترویج و اشاعه غایت

رسان  ها و افکار آسیب رفتارگیري از  این روند با احتمال زیاد عاملی جهت پیش نماییم.

در میان دانشجویان و به ویژه دانشجویان دختر خواهد شد. بر همین پایه هـدف اصـلی   

در این پژوهش بررسی نقش باور به جهان آخرت و باور به جهان آخـرت عادالنـه در   

شناختی ادراك شده در نظـر   رابطه بین باور به دنیاي عادالنه و ناعادالنه با سالمت روان

  گرفته شده است.

  روش

هاي همبستگی است که جامعـه آمـاري آن را دانشـجویان     این پژوهش از زمره پژوهش

نفـر   800بـه تعـداد    1390شناسی دانشگاه آزاد اسالمی خوراسگان در پاییز  دختر روان

(در دسـترس)   الوصول نفر به شیوه سهل 270،  . از میان این جامعه آماري اند تشکیل داده

دن از بـو نامه بـه دلیـل نـاقص    اسـخ پ 3هـا   نامهپاسـخ آوري  . پس از جمع ندانتخاب شد

نفر نمونـه   267. از   نفر تقلیل یافت 267، لذا گروه نمونه پژوهش به  ها کنار رفت تحلیل

 8/25نفـر (معـادل    68طع کارشناسـی و   قدرصد) در م 2/94نفر (معادل  198،  پژوهش

 2/90نفـر (معـادل    241. از  تحصیل بودند درصد) در مقطع کارشناسی ارشد مشغول به

درصد) مجرد و   4/68نفر (معادل  180،  هل خود را اعالم نمودندأدرصد) که وضعیت ت

. دامنـه سـنی دانشـجویان شـرکت کننـده در       هل بودندأدرصد) مت 8/22نفر (معادل  61

بودنـد. از  )  9/6(بـا انحـراف معیـار     84/21سال با میـانگین سـنی     42تا  19پژوهش 

  .  هاي زیر براي سنجش متغیرها استفاده به عمل آمد ابزار

  گیري ابزار اندازه

اي  براي سنجش باور بـه جهـان آخـرت پرسشـنامه    :  .پرسشنامه باور به جهان آخرت1

ــق ــین    محق ــاي پیش ــر مبن ــژوهش ب ــن پ ــاخته در ای ــود  ۀس ــی موج ــري و پژوهش  نظ

؛   1383 ، نعمـان  بـن  ؛  محمـد  1377،  يشهر ؛ محمدي ري 1372،  الحسین بن علی محمدبن(

) تهیه و آمـاده اجـرا گردیـد. تعـداد سـواالت ایـن       1389 ، پرور ؛ گل 1387،  آملی جوادي

تـا کـامال    1اي (کامال مخالفم =  گویی آن شش درجه سوال و مقیاس پاسخ 8پرسشنامه 
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آخرتـی   ) است (یک نمونه سوال این پرسشنامه به این شرح است: به جهان6موافقم = 

. روایـی صـوري و محتـوایی پرسشـنامه از      ها نوید آن داده شده باور دارم) که به انسان

طریق نظر تخصصی بررسی گردیده است. روایی پرسشنامه نیز از طریـق روایـی سـازه    

زمان (از طریق محاسبه  ، روایی هم (تحلیل عاملی اکتشافی و چرخش از نوع واریماکس)

، بـاور بـه دنیـاي     هـاي بـاور بـه دنیـاي عادالنـه      ا پرسشنامهنامه ب همبستگی این پرسش

تعیین تـوان   ) و روایی مالکی ( هاي جبران عدالت و باور  ، اخالق کاري اسالمی ناعادالنه

، و  ، اخـالق کـاري اسـالمی    ، بـاور بـه دنیـاي ناعادالنـه     بینی باور به دنیاي عادالنه پیش

جهان آخرت عادالنه بود. پایایی پرسشـنامه  هاي جبران عدالت ) در حضور باور به  باور

  مد. به دست آ 81/0از طریق آلفاي کرونباخ محاسبه و برابر با 

براي سنجش بـاور بـه جهـان آخـرت      : . پرسشنامه باور به جهان آخرت عادالنه2

ساخته در این پژوهش بر مبناي پیشینه  نظـري و پژوهشـی    اي محقق عادالنه  پرسشنامه

 ، نعمـان   بـن  ؛ محمـد  1377،  شـهري  ؛ محمدي ري 1372،  الحسین بن لیع محمدبنموجود (

تهیه  الف و ب)1389 ، پرور و جوادیان ؛ گل 1389 ، پرور ؛ گل 1387آملی،  ؛  جوادي1383

گویی آن شش  سوال و مقیاس پاسخ 8و آماده اجرا گردید. تعداد سواالت این پرسشنامه 

) است (یک نمونه سوال این پرسشنامه 6موافقم = تا کامال  1اي (کامال مخالفم =  درجه

ها نوید آن داده شده باور دارم) . روایی  : به جهان آخرتی که به انسان به این شرح است

. روایـی پرسشـنامه    صوري و محتوایی پرسشنامه از طریق نظر تخصصی بررسی گردید

،  ع واریمـاکس) همچنین از طریق روایی سازه (تحلیل عاملی اکتشافی و چرخش از نـو 

هـاي بـاور بـه     زمان (از طریق محاسبه همبستگی این پرسشنامه بـا پرسشـنامه   روایی هم

، و  ، اخالق کاري اسالمی ، باور به دنیاي ناعادالنه ،  باور به دنیاي عادالنه آخرت عادالنه

،  بینی باور به دنیاي عادالنـه  باور هاي جبران عدالت ) و روایی مالکی (تعیین توان پیش

) در حضور باور  هاي جبران عدالت ، و باور ، اخالق کاري اسالمی باور به دنیاي ناعادالنه

 93/0به جهان آخرت بود. پایایی پرسشنامه از طریق آلفاي کرونباخ محاسبه و برابـر بـا   

  مد. به دست آ

(یـک   : براي سنجش باور بـه دنیـاي ناعادالنـه    . پرسشنامه باور به دنیاي ناعادالنه3

اتفاقات مهم زندگی من در دنیا   نامه نیز به این شرح است: نمونه سؤال براي این پرسش
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) که 2001( 1سؤالی دالبرت، الیپکوس، سالی و گوچ 4نامه  غیرمنصفانه است) از پرسش

عمل آمد. ه ) استفاده ب1386پرور و عریضی،  یابی شده (گل ترجمه و اعتبار در ایران قبالً

) 7تـا کـامالً مـوافقم=    1اي لیکرت (کامالً مخالفم= درجه مقیاس هفتنامه بر  این پرسش

 پاسخ داده شد و در داخل و خارج از شواهد روایی و پایایی مطلوبی برخوردار هسـتند 

بردن فـرد   نامه رنج ). این پرسش1386پرور و عریضی،  ؛ گل 2001(دالبرت و همکاران ، 

دهد. تحلیل عاملی اکتشافی مجدد بـراي   از سرنوشتی ناعادالنه را مورد سنجش قرار می

نامه باور به دنیاي عادالنه براي خـود و دیگـران در    نامه  همراه با دو پرسش این پرسش

 براي بار دوماین پژوهش (با چرخش از نوع واریماکس) روایی سازه این پرسشنامه را  

دسـت  ه ب 72/0ر با نامه براب مستند ساخت، به ترتیبی که آلفاي کرونباخ براي این پرسش

  آمد.  

بـراي سـنجش بـاور بـه      . پرسشنامه باور به دنیاي عادالنه براي خود و دیگران:4

سؤالی (یکی براي خود و دیگـري   8دنیاي عادالنه براي خود و دیگران از دو مجموعه 

) معرفی شـده و بـر مقیـاس لیکـرت     2005براي دیگران) که توسط ساتون و داگالس (

. این  دش،  استفاده  پاسخ داده شد ) 7تا کامالً موافقم =  1 مخالفم= اي (کامالً هفت درجه

سنجی و  ) ترجمه و مورد پایائی1386عریضی( پرور و نامه در ایران توسط گل دو پرسش

پرور  ، گل1385جوادي،  پرور و مطالعات بعد از آن نیز (گل یابی قرار گرفته و در روایی

پایائی مورد بررسی مجدد قرار گرفته است.  روایی و) از نظر شواهد 1386و همکاران، 

شواهد حاصل از این مطالعات همگی حاکی از مطلوب بودن روایـی و پایـایی ایـن دو    

مقیاس هشت سؤالی است، به ترتیبی که آلفاي کرونباخ بـراي مقیـاس بـاور بـه دنیـاي      

 75/0گران نیـز از  و براي مقیاس باور به دنیاي عادالنه براي دی 75/0عادالنه براي خود 

،  پرور و عریضـی  ؛  گل 1385جوادي،  پرور و (گل در نوسان گزارش شده است 84/0تا 

). مقیاس باور به دنیاي عادالنه براي خود، بـاور فـرد   1386پرور و همکاران،  ؛ گل1386

یک نمونه سؤال براي باور به  دنیا براي خود فرد (  گو را در باب رعایت عدالت در پاسخ

شـود عادالنـه    ؛ آنچه در دنیا نصـیب مـن مـی    ي عادالنه براي خود بدین شرح استدنیا

گو را در باب رعایت  است) و مقیاس باور به دنیاي عادالنه براي دیگران، باور فرد پاسخ

یک نمونه سؤال براي باور به دنیاي عادالنه براي دیگـران   عدالت در دنیا براي دیگران (

                                                        

1. Dalbert, Lipkus, Sallay, Goch. 
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شود عادالنه است) مـورد سـنجش    یا نصیب دیگر مردم میبدین شرح است؛ آنچه در دن

دهد. در این پـژوهش  تحلیـل عـاملی اکتشـافی مجـدد روایـی سـازه ایـن دو          قرار می

نامه را مستند ساخت و آلفاي کرونباخ براي باور به دنیاي عادالنه براي دیگـران   پرسش

  بدست آمد. 8/0ا و براي باور به دنیاي عادالنه براي خود برابر ب 79/0برابر با 

شـناختی   براي سنجش سـالمت روان :  شناختی ادراك شده . مقیاس سالمت روان5

پـرور و   اي بر اساس پیشـینه پژوهش(گـل   گویه 30ادراك شده در این پژوهش مقیاسی 

ـ  ) ساخت و1388پرور و خاکسار،  ؛ گل 1385 ، جوادي ه آماده اجرا گردید. این مقیاس ب

گـو   از فرد پاسخ شود و ) پاسخ داده می 5تا همیشه =  1=  اي ( هرگز گزینه صورت پنج

شـناختی ارائـه شـده ( نظیـر      هـاي روان  شود تا با خواندن هر یک از نشـانه  خواسته می

) مشـخص   ، احساس ناتوانی و ضعف روانـی  ، خشم و احساسات پرخاشگرانه اضطراب

م را در خـود تجربـه   نماید که در طول سه ماه گذشته تاکنون چقدر هر یک از این عالی

شناختی  . افزایش نمرات در این مقیاس به مفهوم افزایش سطح سالمت روان نموده است

. روایی صوري و محتوایی این مقیاس از طریق تنی چند از متخصصـین حـوزه    باشد می

یید واقع شد. براي بررسی روایی سـازه  أشناسی مورد بررسی قرار گرفت و مورد ت روان

تحلیل عاملی اکتشافی (با چرخش از نوع واریماکس) استفاده شد. نتیجـه  این مقیاس از 

و آزمـون کرویـت     97/0) برابر با KMOاین تحلیل نشان داد که این مقیاس با سنجه (

  56/0) داراي ساختاري یک عاملی با بارهاي عاملی >01/0P( 98/7394بارتلت برابر با 

  به دست آمد. 97/0س در این پژوهش برابر با باشد. آلفاي کرونباخ این مقیا می 83/0تا 

  ها یافته

هـاي پـژوهش ارائـه     میانگین، انحراف معیار و همبستگی درونی بین متغیر ،1در جدول 

  شده است.
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  : میانگین، انحراف معیار و همبستگی درونی بین متغیر هاي پژوهش1جدول 

ف
دی

ر
  

  M SD  1  2  3  4  5  هاي پژوهش متغیر

براي  عادالنه باور به  1

  خود

34/3  92/0  -          

عادالنه براي  باور به  2

  دیگران

82/3  88/0  **68/0  -        

      -  -33/0**  -12/0*  2/1  26/3  ناعادالنه  باور به  3

    -  -02/0  -02/0  -05/0  93/0  55/4  آخرت باور به جهان  4

باور به جهان   5

  آخرت عادالنه

05/5  02/1  03/0  90/0  08/0-  **71/0  -  

سالمت   6

شناختی ادراك  وانر

  شده

45/2  3/1  11/0  **21/0  04/0  **24/0  02/0  

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

شود، باور به دنیاي عادالنه براي خود بـا بـاور بـه     مشاهده می 1که در جدول  چنان

) و با باور به دنیـاي  >01/0Pدنیاي عادالنه براي دیگران داراي رابطه مثبت و معنادار  (

. باور به دنیـاي عادالنـه بـراي     ) است>05/0Pرابطه منفی و معناداري (ناعادالنه داراي 

شـناختی   ، با باور به جهان آخرت عادالنـه و سـالمت روان   خود با باور به جهان آخرت

). باور به دنیاي عادالنه براي دیگران <05/0P( ادراك شده داراي رابطه معناداري نیست

)  و بـا سـالمت   >05/0Pرابطـه منفـی و معنـاداري (   با باور به دنیـاي ناعادالنـه داراي   

) است. باور به دنیاي >01/0Pروانشناختی ادراك شده نیز داراي رابطه منفی و معنادار (

عادالنه براي دیگران با باور به جهان آخرت و با باور به جهـان آخـرت عادالنـه داراي    

، بـا   ا باور به جهـان آخـرت  ). باور به دنیاي ناعادالنه ب<05/0P( رابطه معناداري نیست

شناختی ادراك شده داراي رابطه معناداري  باور به جهان آخرت عادالنه و سالمت روان

). باور به جهان آخرت با باور به جهان آخرت عادالنـه و بـا سـالمت    <05/0P( نیست

. باور به جهان آخرت عادالنه  )>01/0P( شناختی داري رابطه مثبت و معنادار است روان

. در جدول  )<05/0P( شناختی ادراك شده داراي رابطه معناداري نیست سالمت روان با

نتایج تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی براي بررسی نقش باور به جهان آخرت و بـاور   2

به جهان آخرت عادالنه در رابطه باور به دنیاي عادالنه براي خود و دیگران و بـاور بـه   

  شناختی دانشجویان دختر ارائه شده است. واندنیاي ناعادالنه  با سالمت ر
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: نتایج تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی براي بررسی نقش باور به جهان آخرت و جهان 2جدول 

  آخرت عادالنه

  شناختی ادراك شده سالمت روان

ف
دی

ر
  

  مدل هاي پژوهش  هاي پیش بین پژوهش متغیر

1β  2β  3β  

  07/0  08/0  06/0  باور به دنیاي عادالنه براي خود  1

  18/0*  -25/0**  -27/0**  باور به دنیاي عادالنه براي دیگران  2

  02/0  -04/0  -04/0  باور به دنیاي ناعادالنه  3

  42/0**  44/0**  -  باور به جهان آخرت  4

  36/0**  -27/0**  -  باور به جهان آخرت عادالنه  5

باور به جهان  ×باور به دنیاي عادالنه براي خود  6

  آخرت

-  -  05/0  

باور به  ×باور به دنیاي عادالنه براي دیگران  7

  جهان آخرت

-  -  **37/0  

  22/0*  -  -  باور به جهان آخرت ×باور به دنیاي ناعادالنه  8

باور به جهان  ×باور به دنیاي عادالنه براي خود  9

  آخرت عادالنه

-  -  07/0  

باور به  ×باور به دنیاي عادالنه براي دیگران  10

  جهان آخرت عادالنه

-  -  001/0  

باور به جهان آخرت  ×باور به دنیاي ناعادالنه   11

 عادالنه

-  -  02/0  

12  R2 یاR2∆  **048/0  **094/0  **118/0  

13  F  یاF∆  **36/4  **37/14  **79/6  

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

، در  )3βتـا   1βگانه پژوهش( هاي سه شود، در مدل مشاهده می 2که در جدول  چنان

بین معنادار با عالمـت   ، فقط باور به دنیاي عادالنه براي دیگران داراي توان پیش1مدل 

شـناختی ادراك شـده بـوده     صد براي سـالمت روان  در 8/4منفی و توان تبیین واریانس 

که باور به جهان آخرت  و باور به جهان آخرت عادالنه افزوده شـده،   2است. در مدل 

در صد واریانس انحصـاري افـزوده معنـادار     9/ 4بینی معنادار  با توان پیش هر دو متغیر

هـاي   که تعامل 3باالخره در مدل  اند. شناختی ادراك شده پدید آورده براي سالمت روان



 ٨٧  باور به جهان آخرت اسالمی تعدیل کننده رابطه...

 

راهه باور به دنیاي عادالنه و ناعادالنه با باور به جهان آخرت و باور به جهان آخرت   دو

بـاور بـه جهـان     × تعامل باور به دنیاي عادالنه بـراي دیگـران  اند، دو  عادالنه وارد شده

درصـد واریـانس    8/11،  بـاور بـه جهـان آخـرت     ×آخرت و باور به دنیـاي ناعادالنـه   

اند. این یافته  شده پدید آورده شناختی ادراك انحصاري افزوده معنادار براي سالمت روان

شناختی ادراك شـده   با سالمت روان باور به دنیاي ناعادالنه ۀبه این معنی است که رابط

در سطوح باور به جهان آخرت و رابطه باور به دنیاي عادالنه براي دیگران بـا سـالمت   

شناختی ادراك شده در سطوح باور به جهان آخرت متفاوت اسـت. نتـایج تحلیـل     روان

 رگرسیون ساده براي بررسی اثرات سطوح پایین و باالي باور به جهان آخرت در رابطه

شناختی  بین باور به دنیاي عادالنه براي دیگران و باور به دنیاي ناعادالنه با سالمت روان

  آمده است. 3ادراك شده در جدول 

  : نتایج تحلیل رگرسیون ساده سطوح باور به جهان آخرت و باور به جهان آخرت  3جدول 

متغیر پـیش    ردیف

  بین

  جهان آخرت باالباور به   باور به جهان آخرت پایین  متغیر مالك

B SE  β  R2  B SE  β  R2  

ــه    1 ــاور ب ب

ــاي  دنیـــ

عادالنــــه 

بــــــراي 

  دیگران

ــالمت  ســـ

روانشـناختی  

  ادراك شده

22/0  38/0  1/0  01/0  **15/1  41/0  **51/0  **258/0  

ــه    2 ــاور ب ب

ــاي  دنیـــ

  ناعادالنه 

09/0 -  26/0  14/0  009/0-  9/0-  33/0  14/0-  007/0  

01/0      **P<  

شود، باور به دنیاي عادالنه  فقط در باور به جهـان   مشاهده می 3که در جدول  چنان

باور به دنیاي   شناختی ادراك شده داراي رابطه معنادار است. آخرت باال با سالمت روان

شناختی ادراك شده در سطوح پایین و بـاالي بـاور بـه جهـان      ناعادالنه با سالمت روان

لیل ساده شیب خط براي سطوح پایین و اي رابطه معناداري نیست. نتایج تحرآخرت دا

باور به دنیاي عادالنه بـراي دیگـران و سـالمت     ۀباالي باور به جهان آخرت براي رابط

  ارائه شده است. 1شناختی ادراك شده در نمودار  روان
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شناختی ادراك شده در   : رابطه باور به دنیاي عادالنه براي دیگران با سالمت روان1نمودار 

 هان آخرت  پایین و باالباور به ج

  

، بـاور بـه دنیـاي     شود، در باور بـه جهـان آخـرت    مشاهده می 1که در نمودار  چنان

شناختی ادراك شـده انجامیـده    عادالنه براي دیگران با سرعت بیشتري  به سالمت روان

  است.

  بحث

هاي حاصل از این پژوهش شواهدي نوین از نقش باور به جهان آخـرت اسـالمی    یافته

. در حـوزه   رابطه باور به دنیاي ناعادالنه و سالمتی در دانشجویان دختر به دست داددر 

،   ، باور بـه دنیـاي ناعادالنـه    روابط ساده میان باور به دنیاي عادالنه براي خود و دیگران

جهان آخرت و باور به جهان آخرت عادالنه اسالمی با سـالمتی در دانشـجویان    باور به 

صل از این پژوهش نشان داد که باور به دنیاي عادالنه براي دیگران و ،  شواهد حا دختر

شناختی در دانشجویان دختر داراي رابطه معنـادار   باور به جهان آخرت با سالمت روان

شـناختی در   این یافته بطور ضمنی با آنچه که در حوزه سـالمتی روان  . )1(جدول  است

؛ کوریا و  1388 ، پرور و عریضی ؛ گل1385 ، پرور و جوادي داخل و خارج از ایران (گل

طـور   ه) ارائه شده بـ 2007دزوکا و دالبرت،  ؛ 2005 ، ؛ فچن هوور و همکاران 2004 ، واال

  خوان است. نسبی هم



 ٨٩  باور به جهان آخرت اسالمی تعدیل کننده رابطه...

 

کننده باور به جهـان آخـرت و بـاور بـه      هاي بعدي این پژوهش به نقش تعدیل یافته

عادالنه براي خود و دیگران و باور به جهان آخرت عادالنه در رابطه بین باور به دنیاي 

مشـخص گردیـد در یـک      2که در جدول  . چنان گردد دنیاي ناعادالنه با سالمتی باز می

در رابطه باور به دنیاي عادالنـه بـراي دیگـران بـا سـالمتی       مورد باور به جهان آخرت (

بـاور بـه دنیـاي    حـوزه رابطـه    کنندگی را نشـان داد. در  هاي تعدیل شناختی) نشانه روان

شناختی، باور بـه جهـان آخـرت نقـش صـریح و       عادالنه براي دیگران با سالمتی روان

کنندگی به این صورت بود که وقتی باور به جهـان   . این نقش تعدیل روشنی را نشان داد

، باور به دنیاي عادالنه براي دیگران باعث افـزایش سـالمتی    آخرت باال و نیرومند است

، بـاور بـه دنیـاي عادالنـه بـراي       به محض تضعیف باور به جهان آخـرت ، ولی  شود می

. این امر حاکی از آن است  دهد اش را از دست می شناختی رابطه دیگران با سالمت روان

روانی باعث پیوند بین بـاور بـه    – گر شناختی که باور به جهان آخرت بسان یک تسهیل

شود. این پژوهش در سطح ایران  ناختی میش دنیاي عادالنه براي دیگران با سالمت روان

هـاي   ها با یافته خوانی یافته خوانی یا ناهم توان از هم ، لذا چندان نمی و جهان نوین است

ي  هـا  . اما چند نکته بسیار مهم در خصوص یافتـه  پژوهشگران دیگر سخن به میان آورد

  حاصل از این پژوهش مطرح است . 

طور جدي وقت آن رسیده تا باورهـاي دینـی و   ه ی بنکته اول اینکه در شرایط کنون

هاي  ها و نظریات مورد توجه قرار گرفته و نقش اعتقادي ما مسلمانان در عرصه پژوهش

. نکته  سازنده آنها براي بهزیستی جسمی و روانی بررسی و به اطالع عموم رسانده شود

نگـري   کـرد غایـت   ي، طرح رو وهش استژهاي حاصل از این پ بعدي که مبتنی بر یافته

نگري فراجهانی اسالمی به  کرد غایت . منظور از روي فراجهانی اسالمی به سالمتی است

هـاي معطـوف بـه جهـان      شود کـه بـاور   ناپذیر مر بوط می سالمتی به این واقعیت انکار

تر از ایـن جهـان فـانی کـه در سرنوشـت نهـایی        عنوان جهانی فراتر و بادوامه آخرت ب

هاي این جهانی انسان نقـش   چیزي جز عدالت خداوندي بر مبناي رفتار ها در آن انسان

، اجتماعی و سالمت جسـمی   رفتاري  -طور جدي بر سالمت روانیه ، ب نخواهد داشت

رسد که از  ظر میه نرسد با این حال ب نظر شگرف میه ثیر بأ. این ت گذارد ثیر میأانسان ت

. در واقـع بـر اسـاس     وبی قابل تبیـین اسـت  خه ها ب هاي شناختی در انسان طریق فرایند

اي که بـه   هاي عادالنه ، انسان با باور به دستاورد نگري اسالمی به سالمتی رویکرد غایت
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، با احساس آرامش درونی و با چشـم دوخـتن بـه     وي در جهان آخرت نوید داده شده

تـري   مطلـوب ، خود را در مسیر سالمتی و بهزیستی  جهانی فراتر از جهان مادي و فانی

گیري باور به  . باور به جهان آخرت عادالنه بر این اساس عالوه بر ضربه قرار خواهد داد

. بنـابر   بخشی نیز خواهد بـود  دنیاي ناعادالنه بر سالمتی داراي کارکرد آرامش و اطمینان

هاي باور بـه جهـان    شود که سازه کید میأگیري ت بندي پایانی بحث و نتیجه این در جمع

هـاي   و باور به جهان آخرت عادالنه ظرفیتی بالقوه باال براي تعدیل اثـرات بـاور   آخرت

. این تعدیل اثر در راستاي تضعیف  ها دارند منفی و بدبینانه بر سالمتی و بهزیستی انسان

  .  ها است نقش و اثر این باور

بـاور  هاي آینده نقش  ، براي پژوهش توانند مند می به همین جهت پژوهشگران عالقه

روانی مثبت  –هاي رفتاري  به جهان آخرت  و باور به جهان آخرت عادالنه را بر پدیده

هاي مختلف زنان و مردان مورد بررسی قرار دهند  و از این طریـق بـه    و منفی در گروه

. در سطح کاربردي نیـز توصـیه    گسترش دانش نظري و کاربردي این حوزه کمک کنند

تر باور بـه جهـان آخـرت و     تر و واضح اعه هر چه دقیقصریح و واضح به ترویج و اش

ایـن   . باور به جهان آخرت عادالنه در میان دانشجویان به ویژه دانشجویان دختـر اسـت  

ها به مرحلـه   ، مراکز مشاوره و معاونت فرهنگی دانشگاه تواند از طریق اساتید ترویج می

. در  ي ایـن پـژوهش توجـه شـود    هـا  یت . در پایان نیز الزم است به محدود اجرا در آید

. بهتـر   الوصول انتخاب شده است نه حاصل از این پژوهش بصورت سهل درجه اول نمو

هاي تصادفی متناسب با جوامع آمـاري دیگـر    گیري هاي آینده از نمونه است در پژوهش

نه ایـن پـژوهش را دانشـجویان دختـر رشـته       . محدودیت بعدي اینکه نمو استفاده شود

. در ایـن خصـوص نیـز الزم اسـت در تعمـیم نتـایج بـه         انـد  ی تشـکیل داده شناس روان

  .  هاي دیگر احتیاط شود دانشجویان پسر و رشته

   



 ٩١  باور به جهان آخرت اسالمی تعدیل کننده رابطه...

 

 منابع

:  چـاپ اول، قـم   ،انسان مهمان عمل خـویش در نشـئه آخـرت    ،)1387( ،، عبداهللا آملی جوادي

 موسسه فرهنگی و اطالع رسانی تبیان.

.  ترجمه محمد کاویانی و همکاران ،جلد اول ، شناسی سالمت روان ،)1378( ،رابین ،، ام دیماتئو

  ).1991چاپ اول، تهران: سمت، (سال نشر اثر به زبان اصلی

  .175ـ  195ص )،1( 39، فصلنامه سیاست ،عدالت متعالی ،)1388( ،رضا صدر، علی

، هـا  مقاالت و بررسـی  ، عدالت قرآنی در اندیشه نصر حامد ابوزید ، )1382( ،اکبر علیخانی، علی

  .121ـ  138ص ،74

بـاور بـه دنیـاي عادالنـه و ناعادالنـه: نگـاهی بـر         ،)1388( ،، محمد پرور، محسن و اکبري گل

 )،4( 2، شناسـی و دیـن   ن   روا ،شـناختی  هاي دیدگاهی برحسب متغیرهـاي جمعیـت   تفاوت

  .119ـ  142ص

ی بین باورهاي دنیـاي عادالنـه بـراي    . الگوي ارتباط )1385 ، سارا. ( پرور، محسن و جوادي گل

فصلنامه اصـول  هاي بهداشت روانی: الگوي معادالت ساختاري.  خود و دیگران با شاخص

 .109ـ  122ص )،32و  31( 8، بهداشت روانی

ساختار عاملی پرسشنامه رابین و پپالو در ایران: تمایزي بر باورهاي  ،)1389( ،پرور، محسن گل

 - 20ص) ،18(5، شناسی بـالینی  فصلنامه اندیشه و رفتار در روان ،دنیاي عادالنه و ناعادالنه

7.  

). رابطه باورهاي دنیاي عادالنه براي 1386. ( ، سارا ، و جوادي ، منوچهر ، کامکار پرور، محسن گل

ن با سالمت عمـومی، رضـایت از زنـدگی، عاطفـه مثبـت و منفـی و افکـار        خود و دیگرا

 .39ـ  68ص )،31( 9، شناسی کاربردي فصلنامه دانش و پژوهش در روانخودکار. 

. رابطه باور بـه دنیـاي عادالنـه و ناعادالنـه بـا       الف)1389. ( ، زهرا ، و جوادیان ، محسن پرور گل

 .61 – 78ص ) ،10( 3،  . پژوهش نامه اخالقعشق به پول

تمایزات شناختی در باور به دنیاي عادالنـه در   ، ب)1389( ، ، زهرا ، محسن، و جوادیان پرور گل

  .125 – 152ص )،50( 13،  مطالعات راهبردي زنان ، زنان و مردان

هـاي باورهـاي    زمان پرسشنامه ). اعتباریابی هم1386( ،، حمیدرضا پرور، محسن، و عریضی گل

  .193ـ  212ص )،4( 25، مجله پژوهشی علوم انسانی دانشگاه اصفهان ،دنیاي عادالنه

بررسـی نقـش میـانجی و تعـدیلی تبعـیض       ،)1388(   ،رضا ، حمید ، محسن، و عریضی پرور گل

،  فصلنامه مطالعات زنان ،سردگیهاي دلبستگی و اف ، در پیوند میان سبک شده در زنان ادراك

  . 97 – 114ص )،6(7
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گیري  سالمت عمومی دانشجویان تابعی از جهت ، )1388( ،، سروره ، محسن، وخاکسار پرور گل

دو فصـلنامه اسـالم    ، اي هاي دنیاي عادالنـه تـوزیعی و رویـه    مذهبی و باور ، پایبندي مذهبی

  .43 – 64ص )،3( 3 ،شناسی وروان

ترجمـه   ،االخبـار، جلـد دوم   معـانی  ،)1372( ،جعفر (شیخ صدوق) ، ابی الحسین بن علی محمدبن

  .199االسالمیه، ص  الکتب : دار ، قم چاپ اول ،عبدالعلی محمدي شاهرودى

 ،ترجمه سیدهاشم رسـولی محالتـى   ،، جلد اول االرشاد  ،)1383( ،، (شیخ مفید) نعمان بن محمد

  .332ص ،شر فرهنگ اسالمى، تهران، دفتر ن چاپ ششم

قـم،   ،ترجمه حمیدرضـا شـیخى   ،، جلد اول الحکمه میزان ،)1377( ، شهرى، محمد محمدي ري

  . 59ص ،دارالحدیث

آیا باور به جهان آخـرت در تعلیمـات ادیـان     ،)1387( ، موسسه فرهنگی و اطالع رسانی تبیان

  . رسانی تبیان فرهنگی و اطالع ۀسسؤ: م گذشته بوده است؟ چاپ اول، قم
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