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             الگوی ارتباطی بین باورهای دنیای عادالنه برای خود و دیگران با 
  الگوی معادالت ساختاری: های بهداشت روانی شاخص

    
  2سارا جوادی ،1محسن گل پرور*

  )اصفهان(دکترای روانشناسی و استادیار دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه آزاد خوراسگان 1
 روانشناسی دکارشناس ارش2

  
این باورها در بسیاری .  باورهای دنیای عادالنه، مجموع باورهای کلی افراد در باب عادالنه بودن شرایط دنیا برای زندگی است:مقدمه

میت این باورها به دلیل اه. شرایط می توانند ماهیت هدایت کننده داشته و به این ترتیب انسان ها را از بعد رفتاری و روانی تحت تأثیر قرار دهند
پژوهش حاضر با هدف بررسی الگوی ارتباطی بین سالمت عمومی، رضایت از زندگی، عاطفه مثبت و منفی و افکار خودکار با باورهای دنیای 

  . عادالنه برای خود و دیگران به مرحله اجرا در آمده است
بوده اند که به صورت )  مرد200 زن و 200( نفر 400و گروه نمونه  جامعه آماری پژوهش را کل ساکنان شهر اصفهان تشکیل داده اند :روش کار

پرسش نامه های مورد استفاده در پژوهش . نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای از مناطق شرق، غرب، جنوب، و شمال شهر اصفهان نمونه گیری شدند
مانی سازی، اضطراب و بی خوابی، نارسایی عملکرد اجتماعی و  و چهار زیر مقیاس به نام های جسسؤال 28با (شامل پرسش نامه سالمت عمومی 

، پرسش نامه )الؤ س10ال، هر پرسش نامه ؤ س20 با PANAS(  ، مقیاس عاطفه مثبت و منفی)سؤال 5با ( ، پرسش نامه رضایت از زندگی )افسردگی
روایی صوری و محتوایی . بوده اند) سؤال 8هریک با (دیگران های باورهای دنیای عادالنه برای خود و  و پرسش نامه) سؤال 30با ( افکار خودکار

               آلفای کرونباخ، (ها به شیوه پایایی درونی و تنصیف  همچنین پایایی پرسش نامه. اند پرسش نامه های پژوهش بررسی و مورد تأیید قرار گرفته
                  ها با استفاده از تحلیل معادالت ساختاری  های حاصل از پرسش نامه داده. رار گرفتنیز بررسی و مورد تأیید ق) ضریب اسپیرمن ـ براون و ضریب گاتمن

  . مورد تحلیل قرار گرفت  8 /5   نسخهLISRELای  و از طریق نرم افزار آماری ـ رایانه) تحلیل مسیر( 
اً رضایت از زندگی با باورهای دنیای عادالنه برای دیگران  شواهد به دست آمده نشان داد که از بین کلیه متغیرهای پژوهش، صرف:نتایج

)01/0P< 218/0 و=β (با باورهای دنیای عادالنه برای خود  و)01/0P< 339/0 و= β (در عین . دارای ضریب مسیر مستقیم معنی دار بوده است
در مراتب بعدی نیز بین . یب مسیر معنی دار بوددارای ضر) β=-365/0 و >01/0P(حال در مرتبه بعدی افکار خودکار با رضایت از زندگی 

  . مانده و افکار خودکار ضریب مسیر وجود داشت متغیرهای باقی
 بررسی های به عمل آمده نشان داد که اثرگذارترین مسیر برای تعدیل باورهای دنیای عادالنه برای خود و دیگران، مسیر :نتیجه گیری

  . ، افکار خودکار، رضایت از زندگی به باورهای دنیای عادالنه برای خود و دیگران استنارسایی عملکرد اجتماعی، سالمت عمومی
 سالمت عمومی، جسمانی سازی، اضطراب و بی خوابی، نارسایی عملکرد اجتماعی، افسردگی، رضایت از زندگی، :های کلیدی واژه

   .دیگران ، باورهای دنیای عادالنه برای خودعاطفه مثبت، عاطفه منفی ، افکار خودکار، باورهای دنیای عادالنه برای 
 

  مقدمه 
باورها در باب انسان ها و همچنین نسبت به دنیا  شناخت ها و

 در). 1( فرد هستند دو ابعادی از مفروضات بنیادی زندگی هر هر
  مرکز نظام های باورهای فردی، مفروضات بنیادی افراد در باب 

  
  

  
ا از حوادث و وقایع مورد پاالیش انسان ها و دنیا تفسیر افراد ر

یکی از مجموعه باورهای بسیار مهم در این راستا . دهد قرار می
شود  که بر اساس آن گفته می) 2،3( باور به دنیای عادالنه  است

افتد  دهند و آن چه برای آنها اتفاق می چه افراد انجام می بین آن
        می سازد را قادرچنین باورهایی افراد .  بنیادین وجود داردسبیتنا

 دانشگاه- بلوار دانشگاه- بلوار ارغوانیه-اسگانر خو- اصفهان :آدرس نویسنده مسئول*
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ای که گویی  گونهه تا با محیط فیزیکی و اجتماعی خود ب
این مفروضه . )3( همواره دارای نظم و ثبات است رفتار نمایند

کند تا  که دنیا مکانی مملو از عدالت است به افراد کمک می
خود برای دنبال نمودن اهداف گسترده و انجام رفتارهای  در

  . اعی در زندگی روزمره احساس تعهد نمایندمنظم اجتم
، ادراک و تصور فرد از )2( گونه که لرنر پیشنهاد داده همان

   .دیگران نیز جزیی جدایی ناپذیر از باورهای دنیای عادالنه است
رسد که فرض نماییم افرادی  بر همین اساس نیز منطقی به نظر می

 دارند، ادراکات که باورهای نیرومندی نسبت به دنیای عادالنه
داشته باشند و در مثبت بیشتری نیز نسبت به دیگران به طور کلی 

عوض افرادی که دارای باورهای ضعیفی نسبت به دنیای عادالنه 
بشر بدگمان باشند طبیعت  ای  نسبت به هستند ممکن است تا اندازه

رابین و ). 2(های اجتماعی بزنند و یا حتی دست به بی هنجاری
اندکه چگونه بسیاری از انسان ها دنیا  نیز توصیف نموده) 4 (1پپالو

نگرند و در همین راستا نیز  را به عنوان مکانی مملو از عدالت می
      با تأکید بر شایستگی و تقدیر هر دو زندگی خود را نظم دهی 

این محققان بر دو جنبه از نمودهای دنیای عادالنه که از . می کنند
مهمترین . ی تمایز هستند تفاوت قائل شده اندنظر نوع پیامد دارا

پیامد این باورها این است که افراد بد شایسته و سزاوار پیامدهای 
   و افراد خوب، شایسته نتایج مثبت) برای مثال شکست(منفی 

  . هستند) برای مثال موفقیت(
به زعم لرنر نیز افرادی که عقیده دارند دنیا با آنها عادالنه و 

، احتماالً برای آینده خود با اطمینان )2( کند رخورد میمنصفانه ب
ها  کنند و انتظار دارند که زندگی آن بیشتری برنامه ریزی می

به طور طبیعی . همراه با نظم و معناداری بیشتری به پیش برود
 .باال ببرد چنین انتظاراتی قادر است سطح بهداشت روانی افراد را

توان چنین  می) 5(2 یلر و براوندر همین سطح است که به باور ت
تحقیقات زیادی .  تلقی نمود3انتظاری را نوعی توهم مثبت

  شده، شاخص های تاکنون صورت گرفته که در آنها  نشان داده

                                                 
1- Rabin & Peplau 
2- Taylor & Brown 
3- Positive illusion 

  
  

، )6(زیادی از بهزیستی ذهنی یا سالمت روانی نظیر عاطفه مثبت 
، )9(، خواب بهتر )8(، مقابله مؤثر با استرس )7(خوش بینی 

با ) 11(و تنهایی و دلتنگی پایین تر) 10(تر افسردگی پایینسطوح 
  . باور به دنیای عادالنه ارتباط دارند

با این حال، باور به دنیای عادالنه بر حسب نظریه دنیای 
عادالنه یک سکه دو روست، چرا که منافع روان شناختی حاصل 

هد شود تا افراد این نوع باورها را در برابر شوا از آن باعث می
بی عدالتی را  متناقض با آنها مورد محافظت قرار داده و میزان

در . که شاهد وقوعش برای دیگران هستند را به حداقل برسانند
وقوع پیوسته ه مواقعی که امکان پذیر است، افراد بی عدالتی ب

برای افراد قربانی بی عدالتی را از طریق یاری رسانی فعال به آنها 
 اما در مواقعی که یاری رسانی فعال مقدور ،)12( نمایند رفع می

های شناختی دیگری نظیر  نیست، افراد ممکن است استراتژی
سرزنش یا بی ارزش سازی قربانیان برای کاهش رنج ناشی از بی 

    ). 3(عدالتی آشکاری که شاهد آن هستند را در پیش بگیرند 
 آلود  عصب ت های  نگرش از نظر تجربی نیز، باورهای دنیای عادالنه

 ،)13(نظیر پناهندگان های خاص،   وسیعی از گروه معطوف به دامنه
) 16(، افراد پیروکهنسال )15(، افراد بیکار )14( افراد مبتال به ایدز

از چنین . دهد قرار می را مورد پیش بینی) 17(و افراد فقیر 
 دنیای  باور به توان  می) 5(و براون  منظری بر خالف دیدگاه تیلر

       را نوعی توهم) بر مبنای شایستگی و سزاواری(ادالنه ع
  ). 18( تلقی نمود 4منفی

تحقیقات اخیر، مسیرهای نسبتاً متفاوتی را نسبت به باورهای 
الیپکوس، دالبرت و زیگلر ). 19(دنیای عادالنه گشوده اند 

تمایزی نوین را در باب این باور که دنیا برای دیگران ) 20(
و این باور که دنیا ) دنیای عادالنه برای دیگران(عادالنه است 

مطرح ) دنیای عادالنه برای خود(برای خود عادالنه است 
 دنیای عادالنه برای خود ) 20(الیپکوس و همکاران. اند نموده

 مربوط به یکی از سؤالهر هشت  ( سؤال 16و دیگران را با 
  همتا  نسبتاً ) دیگران  خود و انواع باورهای دنیای عادالنه برای

                                                 
4- Negatire illusion 
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 32، 31شماره  ،85 زمستان ویز                                                                  پایفصلنامه اصول بهداشت روانی      
  
  

ت پرسش نامه دنیای عادالنه برای دیگران دارای عباراتی سؤاال(
نظیر دنیا برای دیگران مکانی مملو از عدالت است و در مقابل 

ت پرسش نامه دنیای عادالنه برای خود با عباراتی نظیر دنیا سؤاال
) باشد برای خود فرد پاسخگو مکانی مملو از عدالت است می

    مربوط به سؤالهر یک از هشت . اند رار دادهمورد سنجش ق
دو مقیاس دنیای عادالنه برای خود ودیگران دارای همسانی 

اند اما همبستگی میان دو مقیاس در حد  درونی باالیی بوده
در عین حال نمرات پرسش نامه دنیای . متوسطی بوده است

عادالنه برای خود نسبت به نمرات پرسش نامه دنیای عادالنه 
 در عین ).21،22(برای دیگران در حد نسبتاً باالتری بوده است 

حال بر اساس شواهد ارائه شده در این حوزه باورهای دنیای 
. های متفاوتی هستند عادالنه برای خود و دیگران دارای همبسته

طی تحقیقی پی بردند ) 20(برای نمونه الیپکوس و همکاران 
 و نه باورهای دنیای که باورهای دنیای عادالنه برای خود

عادالنه برای دیگران با شاخص های سالمت روانی نظیر 
تر استرس  عاطفه مثبت، رضایت از زندگی و سطوح پایین

نیز ) 23(این نتیجه توسط دالبرت . دارای رابطه معنی دار است
که طی آن مشخص گشته که باورهای دنیای عادالنه برای خود 

رای دیگران با رضایت از زندگی و نه باورهای دنیای عادالنه ب
) 22(رابطه دارد و با تحقیقات محققانی چون بگیو و باستویونیس

 خود با نمرات که طی آنها نیز باورهای دنیای عادالنه برای
های افسردگی و اهداف بزرگتر در زندگی  تر از سیاهه پایین

در مقابل باورهای . دارای رابطه مثبت بوده تکرار گشته است
 عادالنه برای دیگران و نه باورهای دنیای عادالنه برای دنیای

خود با پیامدهای اجتماعی نظیر نگرش های تعصب آلود نسبت 
و حس انتقام جویی بعد از حمالت ) 22(و فقیر  پیربه افراد 

چنانچه این . دارای رابطه مثبت بوده است) 24(یازده سپتامبر 
  صوری نیز بپذیریم،های مورد اشاره در باال را در سطح یافته

ها دارای تلویحات قابل توجهی برای نظریه باورهای  این یافته
توان باور به دنیای عادالنه  که نمی اول این. دنیای عادالنه است

  ای سازه بلکه باید آن را تک بعدی در نظر گرفت،  ای سازه را 

  
  

یکی باورهای . در نظر گرفت) مستقل(دارای دو بعد متعامد 
عادالنه برای خود که با شاخص های بهداشت روانی  دنیای

مرتبط است و دیگری باورهای دنیای عادالنه برای دیگران که با 
در ). 25-33(نگرش های اجتماعی سخت و خشن ارتباط دارد 

اصل، بر اساس پیشینه مورد اشاره در باال برای افراد این امکان 
 دنیای عادالنه وجود دارد که از فواید بهداشت روانی باورهای

های اجتماعی آن را  که هزینه مند شوند، بدون این برای خود بهره
یکی از محدودیت های بسیار مهم حوزه پژوهش در . بپردازند

باب باورهای دنیای عادالنه در داخل ایران این است که 
در باب باورهای دنیای ) 34-36(تحقیقات بسیار معدود و اندکی 

  .یگران در کشور صورت گرفته استعادالنه برای خود و د
تر شواهدی که در باال به آنها اشاره شد اساساً به  عبارت کلیه  ب

در داخل . شود باورهای دنیای عادالنه در خارج از ایران مربوط می
که بر اساس آن نشان داده شده ) 34(ایران شواهدی در دست است 

های مشابهی  سازهکه باورهای دنیای عادالنه برای خود و دیگران با 
نظیر رضایت از زندگی، عاطفه مثبت و منفی، افسردگی و افکار 

  با. هستند) مثبت یا منفی(خودکار هر دو دارای روابط هم جهتی 
 این تأکید که همبستگی باورهای دنیای عادالنه برای خود با شاخص
های بهداشت روانی فوق الذکر باالتر از همبستگی باورهای دنیای 

بنابراین ضرورت تکرار . ه برای دیگران با این متغیرها استعادالن
تحقیقات در ایران برای بررسی ارتباط بین باورهای دنیای عادالنه 

های مختلف بهداشت روانی و  برای خود و دیگران با شاخص
از طرف دیگر تکرار . متغیرهای اجتماعی امری ضروری است

ه الزم را برای شواهد محورهای تحقیقاتی در داخل، شرایط و زمین
بین فرهنگی در مورد عوامل همبسته با باورهای دنیای عادالنه برای 

چه در باال  بنابراین همسو با آن. خود و دیگران فراهم خواهد نمود
                     .بیان شد اهداف زیر در این پژوهش مد نظر بوده است

انی سازی، شامل جسم (ـ تعیین الگوی ارتباطی سالمت عمومی
، رضایت از )اضطراب، نارسایی عملکرد اجتماعی و افسردگی

زندگی، عاطفه مثبت و منفی و افکار خودکار با باورهای دنیای 
  . عادالنه برای خود
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شامل جسمانی سازی، (ـ تعیین الگوی ارتباطی سالمت عمومی 
، )اضطراب و بیخوابی، نارسایی عملکرد اجتماعی و افسردگی

 زندگی، عاطفه مثبت و منفی و افکار خودکار با رضایت از
  . باورهای دنیای عادالنه برای دیگران

  
   روش کار

از آن جایی که در این پژوهش، هدف بررسی الگوی 
ارتباطی بین باورهای دنیای عادالنه با سالمت عمومی، رضایت 
از زندگی، عاطفه مثبت و منفی و افکار خودکار بوده از روش 

  . گی استفاده به عمل آمده استپژوهش همبست
جامعه آماری این تحقیق را کلیه زنان و مردان  :جامعه آماری

جامعه آماری فوق الذکر به . اند شهر اصفهان تشکیل داده
  . است  بوده   و شغلی متنوعی صورت ترکیب سنی، تحصیلی

  نمونه و روش نمونه گیری 
سب با نمونه آماری این تحقیق بر اساس حجم نمونه متنا

جمعیت مورد مطالعه و بر اساس جدول کوهن و همکاران  
  ). 37(  نفر در نظر گرفته شده است400

. ای استفاده شد در این تحقیق از روش نمونه گیری چند مرحله
به این ترتیب که ابتدا شهر اصفهان از لحاظ جغرافیایی به نواحی 

سپس جنوب ـ شرق ـ غرب تقسیم شد و  چهارگانه اصلی شمال ـ
 نفر، 100با توجه به این مناطق و نواحی اصلی آنها، از هر ناحیه 

گردید، به    نفر مرد را شامل می50 نفر زن و50ای که  به گونه
پس از منطقه بندی نواحی . طور تصادفی ساده انتخاب شدند

ذکر شده، به هر یک از خیابان ها نمره تصادفی داده شد و در 
اب گردید که حاصل این انتخاب ای انتخ آخر به تصادف نمره
  : به این ترتیب است

خیابان نظر :  خیابان زینبیه، جنوب شهر-خیابان کاوه: شمال شهر
ـ : شرقی ـ خیابان شیخ صدوق، غرب شهر خیابان صمدیه ـ آتشگاه 

خیابان جی ـ حکیم شفایی ـ پروین روش : شرق شهرصارمیه، 
فاقی در خیابان های مراجعه نیز به این ترتیب بوده که به طور ات

اصلی ذکر شده به منازل مراجعه و از یک نفر از ساکنان 
  . نمایند  تکمیل    را   مربوط  های نامه  پرسش  که شد   خواسته

  
  ابزارهای پژوهش

 پرسش نامه 5در این پژوهش بر اساس اهداف ذکر شده از  
رد های مو در زیر به ترتیب پرسش نامه. استفاده به عمل آمده است

  . استفاده همراه با شواهد روایی و پایایی آنها ارائه شده است
  :GHQ(1( پرسش نامه سالمت عمومی) 1

 توسط گلدبرگ 1972پرسش نامه سالمت عمومی در سال 
تهیه شده و یک آزمون مبتنی بر روش خودسنجی ) 38(

ها  در تهیه این پرسش نامه به دو طبقه اصلی از پدیده. باشد می
یکی ناتوانی فرد در برخورداری از یک عملکرد توجه شده، 

. های جدید با ماهیت ناتوان کننده سالم و دیگری بروز پدیده
ای   ماده28آن یک فرم کوتاه ) یسؤال 60(از روی فرم بلند 
ای پرسش نامه سالمت عمومی   ماده28فرم . تهیه شده است

ه دارای این مزیت است که برای تمامی افراد جامعه طراحی شد
عنوان یک ابزار، احتمال وجود یک اختالل ه قادر است ب و

چهار زیر مقیاس آن نشانه ها و . روانی را در فرد تعیین کند
شکایات جسمانی، اضطراب و بیخوابی، نارسایی عملکرد 

باشند که از مجموع چهار زیر مقیاس  اجتماعی و افسردگی می
ذاری این در نمره گ). 39( آید  میبه دستآن یک نمره کلی 
 های بیش از معمول، درحد معمول، بدتر پرسش نامه به گزینه

ه ت منفی بسؤاالیا متقابالً در ( از معمول و بسیار بدتر از معمول
صورت به هیچ وجه، نه بیش از معمول، بیش از معمول و بسیار 

  . گیرد می تعلق   3، 2، 1، 0 های  نمره  ترتیب به) بدتر از معمول
ای پرسش نامه سالمت عمومی با   ماده28فرم  اییاعتبار و پای

صورت اعتباریابی همزمان مورد ه فرم بلند پرسش نامه، ب
در عین حال ). 39( بررسی واقع شده و تأیید گردیده است

های  وجود چهار زیر مقیاس نامبرده شده بر اساس تحلیل
        ). 38( عاملی مورد بررسی قرار گرفته و ثابت شده است

 سالمت عمومی   پرسش نامه تحقیق حاضر آلفای کرونباخدر 
ضرایب پایایی پرسش نامه سالمت .  آمده استبه دست 91/0

های آن بر حسب آلفای کرونباخ و  عمومی و زیر مقیاس
  . است گردیده  ذکر ) 1(  شماره  جدول  در   تنصیف ضرایب

  1-General Health Questionnaire 
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  های آن بر حسب آلفای کرونباخ و ضرایب تنصیف ر مقیاسنامه سالمت عمومی و زی  ضرایب پایایی پرسش- 1جدول 
  ضریب گاتمن  ضریب اسپیرمن براون  آلفای کرونباخ  متغیرها  ردیف

  68/0  69/0  55/0  جسمانی سازی  1
  73/0  74/0  72/0  اضطراب و بیخوابی  2
  83/0  83/0  81/0   در عملکرد اجتماعینارسایی  3
  81/0  82/0  83/0  افسردگی  4
  81/0  83/0  91/0   سالمت عمومیهپرسش نامکل   5

 
   :PANAS(1(پرسش نامه عاطفه مثبت و منفی  ) 2

ابزار سنجش عاطفه مثبت و منفی عبارت بود از مقیاس 
PANAS 10 احساس مثبت و10( که در آن بیست احساس 

در قالب کلمات مطرح شده است و نظر شرکت ) احساس منفی
د گذشته، حال، آینده کنندگان در مورد این احساسات در چهار بع

ای بر اساس طیف لیکرت  و به طور کلی در یک مقیاس پنج درجه
این مقیاس توسط واتسون، کالرک و تلجن در . شود ارزیابی می

ضریب آلفای کرونباخ برای . تهیه و ارائه شده است) 40 (1987سال 
 به دست آمده که 85/0برابر ) 40(این مقیاس در پژوهش سهرابی

ضرایب  همبستگی  درونی  .  ات درونی مقیاس می باشدحاکی از ثب
ای آن فراهم  ها  وکل مقیاس شواهدی دال بر روایی سازه مؤلفه

 متغیر و تمامی آنها معنادار 94/0 تا 74/0ساخت که این ضرایب از 
، )40(ضریب پایایی این پرسش نامه در پژوهش ابوالقاسمی. بود
ای کرونباخ پرسش نامه در تحقیق حاضر آلف.  به دست آمد59/0

  .  است  آمده دست   به 9/0   منفی   عاطفه   و 0  / 89   مثبت  عاطفه
  :2پرسش نامه رضایت از زندگی) 3

    ساخته 1985 مقیاس رضایت از زندگی توسط دینر در سال 
 است که به طور کلی سؤالاین مقیاس دارای پنج ). 41( شد

شرکت کننده پس از  .کند رضایت فرد از زندگی را بررسی می
و یا » ام خشنود هستم من از زندگی«هایی نظیر  خواندن عبارت

بر اساس یک مقیاس هفت » ام بسیار عالی است شرایط زندگی«
اگر عبارت در مورد شرکت . دهد ها پاسخ می ای به عبارت درجه

  اگر  و زند  عالمت می کننده کامالً درست باشد دور عدد هفت
میزان زند و اگر  نباشد دور عدد یک را  عالمت می  درست اصالً 

ین دو حد افراطی باشد دور اعداد بین دو تا بدرستی عبارت بینا

ه تواند در این مقیاس ب ای که فرد می نمره. زند شش را عالمت می
پایایی این مقیاس در ایران  در . باشد نمره می  5 -45دست آورد بین 

نامه در  پایایی این پرسشضریب . مواردی بررسی شده است
در تحقیق حاضر آلفای .  بوده است79/0) 40(پژوهش ابوالقاسمی

  . است  آمده دسته  ب82/0نامه رضایت از زندگی  کرونباخ پرسش
   : 3 افکار خودکارپرسش نامه )4

 توسط هولون و 1980 افکار خودکار در سال پرسش نامه
 سؤال 30رای  داپرسش نامهاین . تهیه شده است) 42( کندال
 بر اساس طیف لیکرت پرسش نامهنمره گذاری این  بوده و

های هرگز، گاهی، معموالً،  به این ترتیب که به گزینه. باشد می
. گیرد  تعلق می5، 4، 3، 2، 1های  اغلب و همواره به ترتیب نمره

 برای اولین بار در این پژوهش ترجمه و مورد پرسش نامهاین 
ه  بپرسش نامهروند ترجمۀ این . ته استپایایی سنجی قرار گرف

و سپس  ترجمه پرسش نامهابتدا فرم اصلی : ین شرح بوده استا
شناسی آشنا به  فرم ترجمه شده در اختیار دو تن از اساتید روان

. زبان انگلیسی قرار داده شد تا آن را با متن اصلی مطابقت دهند
. دید مذکور اصالح و آماده اجرا گرپرسش نامهدر نهایت 

 89/0 را پرسش نامهآلفای کرونباخ این ) 42( هولون و کندال
   پرسش نامه در تحقیق حاضر آلفای کرونباخ. اند گزارش نموده

  . دست آمده استه  ب94/0خودکار افکار 
الزم به ذکر است که شواهد  مربوط به روایی ابزارهای مورد 

ی سازه و اعم از روایی صوری، روایی محتوایی، روای(استفاده 
توسط محققان ) روایی همزمان و در مواردی روایی تمیزی

های پایائی بررسی و تأیید شده که برای  مورد اشاره در بررسی
  .است شده   امتناع  از ارائه این شواهد جلوگیری از اطاله کالم 

1- Positive and negative affectivity scale 
2- Life satisfaction 

3- Automatic thoughts 
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 :1)برای خود و دیگران(  باورهای دنیای عادالنهپرسش نامه) 5
یای عادالنه برای خود و دیگران از ساتون و  باورهای دنپرسش نامه

گرفته شده و برای اولین بار در ایران توسط گلپرور ) 25(داگالس 
 پرسش نامه این . ترجمه و اعتبار یابی شده است) 36(وعریضی 

گذاری آن بر اساس طیف لیکرت   بوده و نمرهسؤال 16دارای 
وافقم، موافقم، تا های کامالً م به این ترتیب که به گزینه. باشد می

ای مخالفم، مخالفم وکامالً  ای موافقم، نظری ندارم، تا اندازه اندازه
  پرسش نامه این .گیرد تعلق می )1-7(های مخالفم به ترتیب نمره

   گرفته قرار  سنجی  پایایی مورد   )36(  عریضی و پرور  گل توسط

  
  
 و 72/0 خود آلفای کرونباخ آن برای باورهای دنیای عادالنه برای و

.  گزارش شده است84/0برای باورهای دنیای عادالنه برای دیگران 
 ها پرسش نامهدر عین حال شواهدی از روایی همزمان و سازه این 

در تحقیق حاضر . ارائه شده است) 36( عریضی و توسط گلپرور
 باورهای دنیای عادالنه برای خود معادل پرسش نامهآلفای کرونباخ 

دست آمده ه  ب84/0ای دنیای عادالنه برای دیگران  و باوره78/0
برای خود ( باورهای دنیای عادالنه پرسش نامهضرایب پایایی . است

بر حسب آلفای کرونباخ و ضرایب تنصیف در جدول ) و دیگران
  .  است ذکر گردیده)  2 ( شماره

  و دیگران های باورهای دنیای عادالنه برای خود  پرسش نامه ضرایب پایایی - 2جدول 
  بر حسب آلفای کرونباخ و ضرایب تنصیف

  ضریب گاتمن  ضریب اسپیرمن براون  آلفای کرونباخ  متغیرها  ردیف
  73/0  75/0  78/0  خود باورهای دنیای عادالنه برای  1
  83/0  83/0  84/0  دیگران عادالنه برای دنیای باورهای  2

  
  : روش تجزیه و تحلیل داده ها

 هـای پـژوهش بـا اسـتفاده از           نامـه  پرسشداده های حاصل از     
               مـــورد بررســـی ) تحلیـــل مـــسیر( تحلیـــل معـــادالت ســـاختاری

  .قرار گرفت

  های پژوهش  یافته
 ضرایب مسیر متغیرهای نه گانه بر روی         )3 (شمارهدر جدول   

  . است  شده   ارائه باورهای دنیای عادالنه برای خود و دیگران

  دیگران و روی باورهای دنیای عادالنه برای خود ای نه گانه پژوهش بر ضرایب مسیرمتغیره-3جدول

  ردیف  خود باورهای دنیای عادالنه برای  باورهای دنیای عادالنه برای دیگران
باورهای دنیای               

  عادالنه
  

  متغیرهای پژوهش
  معناداری  ضریب مسیر  معناداری  ضریب مسیر

  -  -  -  -  جسمانی سازی   1
  -  -  -  -  طراب و بیخوابی اض  2
  -  -  -  -  نارسایی در عملکرد اجتماعی   3
  -  -  -  -  افسردگی   4
  -  -  -  -  سالمت عمومی کلی   5
  000/0  339/0  000/0  218/0  رضایت از زندگی   6
  -  -  -  -  عاطفه مثبت   7
  -  -  -  -  عاطفه منفی   8
  -  -  -  -  رفتار خودکار   9
شود از بین کلیه متغیرهای  ده می دی)3(شماره جدول  چنان که در

        پژوهش، صرفاً رضایت از زندگی با باورهای دنیای عادالنه
  دنیای   باورهای    با   و  )β=218/0  و   >001/0P(  دیگران برای 

دارای ضریب مسیر  ) β=339/0 و >01/0P(عادالنه برای خود 
ن داد که در عین حال تحلیل های بعدی نشا. معنی دار بوده است

بین دیگر متغیرهای پژوهش نیز ضریب مسیر معنی دار وجود 
  . کنید  می مشاهده)  4(   شماره در جدول  را  نتایج آن  که  دارد

1- Just world beliefs
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   ضرایب مسیر بین متغیرهای نه گانه پژوهش- 4جدول 
  

  ردیف  1  2  3  4  5  6  7  8    9  

  
کار

خود
کار 

اف
  

  

فی
ه من

اطف
ع

بت  
ه مث

اطف
ع

  

ضای
ر

ت
گی از 

زند
  

سال
می 

مو
ت ع

م
گی  کلی
سرد

اف
رد   
ملک

ی ع
سای
نار

عی
تما
اج

ب و   
طرا

اض
ابی

خو
بی

زی  
 سا
انی

سم
ج

  

ش    
وه

 پژ
ای

ره
تغی
م

    
    

ی 
رها

تغی
م

ش
وه

پژ
 

-      -    631/0  
  -    -      -      -    -      -  

  ضریب سیر

-      -    000/0  
  -    -      -      -    -      -    

  یمعنادار

     
زی

 سا
نی

سما
ج

  
 

-      -    -    -    -      -      -    -      -  

  ضریب سیر

-      -    -    -    -      -      -    -      -  

  یمعنادار

     
 و 
ب
طرا

اض
  

   
بی

خوا
بی

   

-      -    -    -    -      -      -    -      -  

  ضریب سیر

-      -    -    -    -      -      -    -      -  

ی   یمعنادار
سای

نار
رد 

ملک
ع

عی
تما

اج
 

469/0-  
    -    333/0-  
  -    499/0  
    -      -    -      -  

  ضریب سیر

000/0  
    -    000/0  
  -    000/0  
    -      -    -      -  

  یمعنادار

   
گی

رد
افس

  
   

 
357/0  
    -    687/0  
  -    -      -      -    -      -    

  ضریب سیر

000/0  
    -    000/0  
  -    -      -      -    -      -  

  یمعنادار

  
ی 

وم
عم

ت 
الم

س
    

    
 

لی
ک

 

-      -    -    -    -      -      -    -      365/0-  

  ضریب سیر

-      -    -    -    -      -      -    -      000/0  
    

  یمعنادار

  
از 

ت 
ضای

ر
    

    
 
گی

زند
  

-      -    -    -    487/0  
    -      -    -      -  

  ضریب سیر

-      -    -    -    300/0  
    -      -    -      -  

    یمعنادار
ت

مثب
فه 

عاط
  

-      -    -    -    533/0-  
    -      -    -      -    

  ضریب سیر

-      -    -    -    000/0  
    -      -    -      -      

    یمعنادار
فی

 من
طفه

عا
  

-      -    -    241/0  
  638/0-  
    -      08/0-  
  104/0  
    -  

  ضریب سیر

-      -    -    022/0-  
  001/0  
    -      024/0  
  110/0  
    -  

   یمعنادار
کار

ود
 خ
کار

اف
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شود، بر روی  مشاهده می )4( چنان که در جدول شماره
 و >01/0P(جسمانی سازی، صرفاً نارسایی عملکرد اجتماعی 

631/0=β (وی بر ر. دارای ضریب مسیر معنی دار بوده است
، )β =-469/0 و>01/0P(افسردگی، متغیرهای جسمانی سازی 

و سالمت ) β =-333/0 و >01/0P(نارسایی عملکرد اجتماعی 
    دارای ضریب مسیر) β=499/0 و >01/0p(عمومی کلی 
بر روی سالمت عمومی کلی، جسمانی . اند معنی دار بوده

و نارسایی عملکرد اجتماعی ) β=357/0 و >01/0P(سازی 
)01/0P< 687/0 و=β ( اند بوده دارای ضریب مسیر معنی دار .  

 P>001/0(همچنین بر روی رضایت از زندگی، افکار خودکار
دارای ضریب مسیر معنی دار است، بر روی عاطفه ) β=365/0و 

، بر روی )β=487/0 و P>01/0(مثبت، سالمت عمومی کلی
 و) β =-593/0 و P>001/0(عاطفه منفی، سالمت عمومی کلی 

 P≥05/0(بر روی افکار خودکار به ترتیب اضطراب و بیخوابی
، سالمت )β =-241/0 و P>05/0(، افسردگی)β=144/0و 

 P>05/0(، عاطفه مثبت )β =-638/0 و P>001/0(عمومی کلی
دارای ) β=104/0 و P>05/0( و عاطفه منفی) β =-08/0و 

  .ضریب مسیر معنی دار بوده اند
  

   مسیرها و نتیجه نهایی آنها برای باورهای دنیای عادالنه برای خود و دیگران- 5جدول 
  نتیجه نهایی مسیر  شرح مسیرها  ردیف مسیرها   عادالنه دنیایباورهای

  -0114/0   دنیای عدالنه برای دیگران← رضایت از زندگی← افکار خودکار←اضطراب و بیخوابی   1
  -0056/0   دنیای عادالنه برای دیگران← رضایت از زندگی← افکار خودکار← افسردگی←جسمانی سازی←نارسایی عملکرد اجتماعی  2
  022/0   دنیای عادالنه برای دیگران ←رضایت از زندگی← فکار خودکار← افسردگی← سالمت عمومی← جسمانی سازی←نارسایی عملکرد اجتماعی  3
  0114/0   دنیای عادالنه برای دیگران←رضایت از زندگی←افکار خودکار← سالمت عمومی← جسمانی سازی←ملکرد اجتماعینارسایی ع  4
  -0064/0   دنیای عادالنه برای دیگران← رضایت از ندگی← افکار خودکار← افسردگی←نارسایی عملکرد اجتماعی  5
  0065/0   دنیای عادالنه برای دیگران← رضایت از زندگی← افکار خودکار← افسردگی ← سالمت عمومی ←نارسایی عملکرد اجتماعی  6
  035/0*   دنیای عادالنه برای دیگران← رضایت از زندگی← افکار خودکار← سالمت عمومی←نارسایی عملکرد اجتماعی   7
  0021/0  ای عادالنه برای دیگران دنی← رضایت از زندگی← افکار خودکار← عاطفه مثبت ← سالمت عمومی←نارسایی عملکرد اجتماعی  8

باورهای دنیای عادالنه 
  برای دیگران

  0033/0   دنیای عادالنه برای دیگران← رضایت از زندگی← افکار خودکار← عاطفه منفی← سالمت عمومی←نارسایی عملکرد اجتماعی  9
  -0178/0   دنیای عدالنه برای خود← رضایت از زندگی← افکار خودکار←اضطراب و بیخوابی   1
  -0088/0   دنیای عادالنه برای خود← رضایت از زندگی← افکار خودکار← افسردگی←جسمانی سازی←نارسایی عملکرد اجتماعی  2
  133/0   دنیای عادالنه برای خود ←رضایت از زندگی← فکار خودکار← افسردگی← سالمت عمومی← جسمانی سازی←نارسایی عملکرد اجتماعی  3
  0177/0   دنیای عادالنه برای خود←رضایت از زندگی←افکار خودکار← سالمت عمومی← جسمانی سازی←ماعینارسایی عملکرد اجت  4
  -0098/0   دنیای عادالنه برای خود← رضایت از ندگی← افکار خودکار← افسردگی←نارسایی عملکرد اجتماعی  5
  001/0   دنیای عادالنه برای خود←یت از زندگی رضا← افکار خودکار← افسردگی ← سالمت عمومی ←نارسایی عملکرد اجتماعی  6
  054/0*   دنیای عادالنه برای خود← رضایت از زندگی← افکار خودکار← سالمت عمومی←نارسایی عملکرد اجتماعی   7
  0033/0   دنیای عادالنه برای خود← رضایت از زندگی← افکار خودکار← عاطفه مثبت ← سالمت عمومی←نارسایی عملکرد اجتماعی  8

باورهای دنیای عادالنه 
  برای خود

  0052/0   دنیای عادالنه برای خود← رضایت از زندگی← افکار خودکار← عاطفه منفی← سالمت عمومی←نارسایی عملکرد اجتماعی  9

  موثرترین مسیرها* 
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   )1(یب مسیر ارائه شده در نمودار نمودار مسیر حاصل از ضرا
شود مسیرهای   دیده می)1(چنان که در نمودار . ارائه شده است

ای بین متغیرهای پژوهش و باورهای دنیای عادالنه برای  چندگانه
برای نمونه تأثیر افکار خودکار بر . خود و دیگران وجود دارد

 رضایت روی باورهای دنیای عادالنه برای خود و دیگران از طریق
همچنین برای مثال تأثیر اضطراب . شود گری می از زندگی واسطه

و بیخوابی بر باورهای دنیای عادالنه برای خود و دیگران از طریق 
نتیجه . شود افکار خودکار و رضایت از زندگی واسطه گری می

  .  نشان داده شده است)5(نهایی مسیرها در جدول 
شود، نه مسیر برای هر  دیده می)5(چنان که در جدول شماره 

یک از باورهای دنیای عادالنه برای دیگران و خود وجود 
. هر یک از این مسیرها نتیجه نهایی متفاوتی دارند. داشته است

 ←نارسایی عملکرد اجتماعی (ولی در مجموع مسیرهای هفتم 
 ← رضایت از زندگی ← افکار خودکار←سالمت عمومی 

دارای بیشترین ) یگران و خودباورهای دنیای عادالنه برای د
نارسایی عملکرد (اند و سپس مسیرهای دوم  نتیجه نهایی بوده

 ← افکار خودکار← افسردگی ←جسمانی سازی ←اجتماعی
 باورهای دنیای عادالنه برای دیگران و ←رضایت از زندگی 

 شده در جدول البته مسیرهای ذکر. قرار داشته است) خود 
توان در همان  را در بر گرفته ولی می کلیه متغیرها )5(شماره 

چه خواسته  عبارت دیگر چنانه ب. سطوح اولیه نیز عمل کرد
توان صرفاً برای تغییر باورهای دنیای عادالنه برای  شود می

دیگران و خود بر روی رضایت از زندگی تعدیل و تغییر الزم 
ین ترتیب بدون واسطه باورهای دنیای ه اعمل آورد و به را ب
  . النه برای دیگران و خود را تعدیل نمودعاد

  
  و نتیجه گیری بحث 

شواهد به دست آمده از این تحقیق حاکی از ارتباط 
تنگاتنگ و اولیه رضایت از زندگی با باورهای دنیای عادالنه 

با این حال . )3( شمارهجدول باشد برای خود و دیگران می
رضایت از ارتباط حاصله در این تحقیق خبر از آن دارد که 

با باورهای دنیای ) β=339/0(دارای ضریب مسیر باالتری زندگی 
های محققانی  های این تحقیق با یافته یافته. عادالنه برای خود است

، )8(، توماکا و بالسکوویچ )7(، لیترل و بک )6(چون دالبرت 
که از آن ) 11( جونز، فریمن و گاسویک و) 10(رایتر و همکاران 

به صورت کلی  ( شده که باورهای دنیای عادالنه  ده دا طریق نشان
           با ) و نه در قالب باورهای دنیای عادالنه برای خود و دیگران

شاخص های مختلف سالمت یا بهداشت روانی نظیر عاطفه مثبت، 
تر  تر و احیاناً سطوح پایین خوش بینی، سطح استرس پایین

مسویی نسبی نشان افسردگی و دلتنگی دارای رابطه است ه
طور صریح به دلیل ه علیرغم این واقعیت که شاید ب. دهد می

فرهنگ و شرایط فرهنگی خاص ایران نتوان یافته های این 
طور مستقیم با تحقیقات نسبتاً مشابه خارجی مقایسه ه پژوهش را ب

نمود ولی به نظر می رسد که همسویی و ناهمسویی های مفروض 
         تحقیق با تحقیقات محققان خارجیزیر بین یافته های این

  . وجود داشته باشد
که طی آن نشان داده شده   لحاظ این  به های این تحقیق یافته

که متغیرهای سالمت عمومی، رضایت از زندگی، عاطفه مثبت و 
خودکار با هر دو بعد باورهای دنیای عادالنه برای افکار  منفی و

ت که باورهای دنیای عادالنه علیرغم این حقیق(خود و دیگران 
  برای دیگران با به باورهای دنیای عادالنه نسبت برای خود
دارای روابط ) های فوق دارای رابطه باالتری بوده شاخص

است با تحقیقات، محققانی چون ) مثبت و یا منفی(همسویی 
و باستویونیس  ، بگیو)21(، دالبرت )20(الیپکوس و همکاران 

  باورهای  اند که نشان داده) 24( ک و میجرو کیزر، وای) 22(
متفاوتی ارتباط  های دنیای عادالنه برای خود و دیگران با همبسته

ارتباط بین باورهای دنیای عادالنه  . دهد دارند ناهمسویی نشان می
سالمت عمومی، افکار   زندگی، عاطفه مثبت و منفی، با رضایت از

ؤید نقشی است که این خودکار، خود تا اندازه قابل توجهی م
این امکان مطرح است که  .باورها در سالمت روانی افراد دارند

         که  افرادی یا  و   گرایانه در زندگی افراددارای اهداف واقع
   دستیابی به آن چه برای  خود  شرایط  و   امکانات  از خوبیه ب
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رای کنند زمینه الزم را ب اش را دارند استفاده می شایستگی
همین امر . رضایت بیشتر از زندگی برای خود فراهم آورند

تواند افراد را به این باور سوق دهد که دنیایی که در آن  می
ای است که حق را به حق دار  گونهه کنند ب زندگی می

ای نیز قابل تصور  در عین حال عکس چنین رابطه. رساند می
چیزی را  اد آنیعنی افرادی که باور دارند دنیا به افر. است
یعنی باور به دنیای عادالنه (دهد که شایستگی اش را دارند  می

طبعاً برنامه ریزی، تالش و ) چه برای خود و چه برای دیگران
پشتکار بیشتری را به عنوان یک انگیزه شناختی از خود نشان 

دهند و به این وسیله زمینه الزم را برای رضایت از زندگی  می
که فرد احساس کند که  بر عکس چنان. ندآور خود فراهم می
          جای عدالت در آنه ها مکانی است که ب دنیای ما انسان

بی عدالتی فراوان وجود دارد، چنین باوری زمینه بی انگیزگی 
به عبارتی چنان که فرد باور . نماید را برای افراد فراهم می

 آن را داشته باشد تالش او برای دستیابی به آن چه استحقاق
به طور   بر عکس،   تالشش عدم  و  شود  می جواب داده دارد 

تواند فرد را به رضایت بیشتر از زندگی، عاطفه مثبت  منطقی می
باالتر، عاطفه منفی پایین تر، سالمت عمومی باالتر و افکار 

بر این اساس . خودکار نشخوار کننده کمتری رهنمون سازد
با نظرمحققانی چون جان اوف ـ توان این بحث را نیز همسو  می

مطرح کرد که باورهای افراد نسبت به دنیایی که در ) 1(بولمن 
کنند از مفروضات بنیادین افراد در زندگی  آن زندگی می
ین شکل که چنین باورهایی پردازش ه اب. شود محسوب می

بسیاری از حوادث و رخدادها را در زندگی انسان تحت 
  . گیرد پوشش خود می

چه در این پردازش، نظام باورهای فرد دربارۀ دنیا  چنان
معطوف به عدالت باشد، فرد واکنش متفاوتی در سطح رفتاری 
و شناختی نسبت به زمانی که نظام باورهای فرد دربارۀ دنیا 

در شرایط . معطوف به بی عدالتی است از خود نشان می دهد
حد قابل دشوار و سخت نیز که میزان فشار وارده بر افراد در 

  تواند می  عادالنه   دنیای  به  باالست، باورهای معطوف توجهی
  داشته) به ویژه برای خود (  غیر عادالنه دنیای  به   باور فرد که 

  
 

های هیجانی  باشد ممکن است در مواجه با مشکالت واکنش
) توزی، انتقام جویی، خصومت و پرخاشگری نظیر کینه(

طور اصولی و اساسی ه را بشدیدی که چندان هم مشکالت 
  . حل نمی کند از خود بروز دهد

اما در هر دو حوزه باورهای دنیای عادالنه برای خود و 
دهنده تفکرات شبه افسردگی  که نشان(دیگران، افکار خودکار 

دار بر رضایت از  دارای ضریب مسیر منفی و معنی) است
ن، چنین افکاری مبتنی بر حس ارزشمندی پایی. زندگی بود

های بی ثمر برای رفع مشکالت و در مجموع تفکرات  تالش
در واقع با افزایش سطح افکار خودکار منفی . منفی هستند

یابد و با کاهش رضایت از  رضایت فرد از زندگی کاهش می
زندگی جهت گیری باورها نسبت به دنیا از عادالنه به ناعادالنه 

 که رضایت از در واقع می توان گفت. شود بودن سوق داده می
زندگی تأثیرات افکار خودکار منفی را بر باورهای دنیای 

که در  در سطوح بعدی چنان. کند عادالنه واسطه گری می
مشخص است، متغیرهای اضطراب، افسردگی، ) 1(نمودار 

عاطفه مثبت و منفی و در نهایت جسمانی سازی و نارسایی 
تحلیل معادالت در واقع بر اساس . عملکرد اجتماعی قرار دارند

ارتباطات اثر گذار  ساختاری صورت گرفته، سطوح مختلفی از
مؤثرترین مسیر، . بر باورهای دنیای عادالنه مشخص گشت

نمایش داده شد، مسیر نارسایی ) 5(که در جدول  چنان
عملکرد اجتماعی، سالمت عمومی کلی، افسردگی، افکار 

عادالنه خودکار و رضایت از زندگی برای باورهای دنیای 
مسیرهای مذکور حاکی از آن است . برای خود و دیگران بود

های  که برای تغییر باورهای دنیای عادالنه می توان از آموزش
  .عملکرد اجتماعی مطلوب تر بهره بردمعطوف به 

صورت زنجیر وار سالمت عمومی کلی، ه سپس از این طریق ب
این تغییر . ادافسردگی، افکار خود و رضایت از زندگی را تغییرد

  عنوان یک عامل انگیزشیه در نهایت باورهای دنیای عادالنه را ب
  فوق ای  زنجیره  مسیرهای   حال   عین در .  بخشید  خواهد هبودب

های میانی، مسیر مداخالت بهبود  این امکان را که از طریق حلقه
  جایه   ب توان می  نمونه  برای. کند دهنده آغاز شود را فراهم می
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رضایت از  نارسایی عملکرد اجتماعی از حلقه افکار خودکار و

زندگی که در نهایت با باورهای دنیای عادالنه برای خود و 
  .صورت بندی کرد را   مداخله  عملیات  است   نزدیکتر دیگران

   های این پژوهش عالوه بر مشخص ساختن  یافته در مجموع
رهای دنیای عادالنه برای اثر گذارترین مسیرها برای تغییر باو

خود و دیگران، شواهدی از تغییر پذیری همبسته های باورهای 
که قبالً  چنان. دنیای عادالنه برای خود و دیگران فراهم ساخت

نیز اشاره شد، محققان مختلف از جمله الیپکوس و همکاران 
وایک و   و کیزر،) 22(، بگیو و باستویونس )23(، دالبرت)20(

شود  اند که بر مبنای آن گفته می شواهدی ارائه نموده) 24(میجر 
که متغیرهای متفاوتی با باورهای دنیای عادالنه برای خود 

 متغیرهای اما در تحقیق حاضر که صرفاً. ودیگران ارتباط دارد
 دنیای معطوف به سالمت روانی لحاظ شده، هر دو باورهای

ی داری با عادالنه برای خود و دیگران دارای ارتباطات معن
    دنیای  باورهای رابطه  که   این  علیرغم( متغیرهای فوق بودند

  اجتماعی   دالیل   امر  این ).عادالنه برای دیگران با این متغیرها بود

دنیای عادالنه برای خود با متغیرهای فوق بیش از رابطه باورهای 
های  که متغیرهایی نظیر نگرش اولین دلیل این. متعددی دارد

که در تحقیقات محققان فوق الذکر با (تماعی و تعصب آلود اج
باورهای دنیای عادالنه برای دیگران و نه با باورهای دنیای عادالنه 

طور ه در تحقیق حاضر ب) برای خود دارای ارتباط بوده است
ممکن است اگر در کنار . همزمان مورد مطالعه قرار نگرفته است

طور همزمان ه ای اجتماعی بهای بهداشت روانی، متغیره شاخص
مورد مطالعه قرار گیرد الگوهای ارتباطی کامالً متفاوتی برای 

این امر نیز . دست آیده باورهای دنیای عادالنه برای خود و دیگران ب
در . به تحقیقات مستقل نیاز دارد که الزم است در آینده انجام پذیرد

رهنگی عین حال ممکن است در ایران به دلیل شرایط خاص ف
الگوهای ارتباطی متغیرهای مختلف برای باورهای دنیای عادالنه 

 به همین دلیل هم شواهد .برای خود و دیگرن متفاوت باشد
تحقیقاتی حاصل از این تحقیق تا اندازه قابل توجهی شواهدی بین 
       فرهنگی برای باورهای دنیای عادالنه بری خود و دیگران

  .شود  می محسوب
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Abstract  

 
Relational model between just world beliefs for self and others with mental health 

Indicators: structural equations model 
Golparvar M Ph.D,  Javadi S 

 
ntroduction: The just world beliefs, are the beliefs about justice presence in world and 
living conditions. These beliefs in many situations can affect human psychological states 

and behavior. This research was conducted with regard to these beliefs importance and the 
main purpose of this study was to investigate relational model between just world beliefs for 
self and others with general health, life satisfaction, positive and negative affect and automatic 
thoughts. 

Methods and Materials: The research statistical population was the total of Isfahan city 
habitants. Sample group was 400 persons (200 male and 200 female) which selected with use 
of multi-stage sampling method from Isfahan east, west, north and south regions. 
Questionnaires which used in this research were: general health questionnaire (with 28 items 
and four subscale include somatization, anxiety and insomnia, social dysfunction and 
depression), positive and negative affect scales (PANAS with 20 items; 10 for positive affect 
and 10 for negative affect), automatic thoughts (with 30 items), life satisfaction (with 5 item) 
and just world beliefs questionnaires for self and others (each with 8 item). The validity of the 
questionnaires investigated and verified with the use of face and content validity. The 
reliability of the questionnaires was also investigated and verified with the use of alpha and 
spilt- half methods (Speamar- Brown and Guttmann methods). Data analyzed with using 
structural equations model (Path analysis). The above analysis conducted with the use of 
LISREL statistical package (8.5 versions). 

Results: The results showed that from all of the research variables, only life satisfaction 
have significant directive path coefficient with just world beliefs for self (B= 0.339, P<0.01) 
and others (B=0.218, P<0.01). Hence in next level, automatic thoughts have significant path 
coefficient with life satisfaction (B= -0.365, P<0.01). And finally the result showed that there 
has been significant path coefficient between other research variables. 

Discussion: The result of this research showed that most effective path for adjusting just 
world beliefs for self and others are: social dysfunction to general health, to automatic 
thoughts and to life satisfaction for just world beliefs (for self and other) respectively.  

Keywords: General Health, Somatization, Anxiety and Insomnia, Social Dysfunction, 
Depression, Life satisfaction, Positive Affect, Negative Affect, Automatic Thoughts, Just 
world for self, Just world for others .  
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