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Abstract:
The aim of present research was to compare attribution styles and belief to just world in extraversion,
neuroticism and normal people. For this purpose three groups include extraverted, neurotic and
normal were selected by simple random sampling method from Semnan University students and
answered to attribution styles questionnaire, belief in a just world for self and others and NEO-FFI.
Data was analyzed with multivariate analysis of variance. Findings indicated that there are significant
difference in internal negative, internal positive and total positive attribution styles among normal and
neuroticism. Also findings showed that there are significant differences in internal positive, stable
positive, general positive and total positive attribution styles among extraverted and neurotic
individuals. About belief in a just world (for self and others), there was significant differences
between groups. According to findings, it can be concluded that people of groups tend to use
different attribution styles and show different rate of belief in a just world and in this way are
adjustment with their life events.
Key words: belief in just world for self, belief in just world for others, attribution styles, neuroticism,
extraversion.
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چكیده
برونگراو
هدف از پژوهش حاضر ،مقایسۀ سبکهای اسناد و باور به دنیای عادالنه در افراد روانرنجورگرا  ،
افراد عادی بود.بدین منظور با استفاده از طرح پژوهش علی ـمقایسهای ،سه گروه  91نفری از افراد روانرنجور،
برونگرا و عادی از میان دانشجویان دانشگاه سمنان با روش نمونهگیری تصادفی ساده انتخاب شدند و به
پرسشنامههای سبکهای اسناد (پیترسون و سلیگمن ،)2390 ،باور به دنیای عادالنه برای خود و برای دیگران

(ساتون و داگالس )1113 ،و فرم کوتاه نئو (مککری و کاستا )2393 ،پاسخ دادند .دادهها با استفاده از تحلیل
واریانس چندمتغیره تحلیل شد.یافتهها میان سبکهای اسنادی منفی درونی ،مثبت درونی و مثبت کلی بین افراد
روانرنجور
روانرنجورو عادی تفاوت معناداری نشان داد.همچنین نتایج ،بیانگر آن است که بین افراد برونگرا و  
به لحاظ سبکهای اسنادی مثبت درونی ،مثبت باثبات ،مثبت عمومی و مثبت کلی تفاوت معناداری وجود دارد.در
برونگرا تفاوت معناداری
روانرنجور و  
رابطه با باور به دنیای عادالنه برای خود و دیگران بین هر سه گروه عادی  ،
برونگرا و
نتیجهگیری میشود که افراد با گرایشهای شخصیتی  
وجود داشت .با توجه به یافتههای پژوهش  
همچنین میزان متفاوتی از باور به دنیای
سبکهای اسنادی متفاوتی تمایل دارند و  
روانرنجورگرا به استفاده از  

میکنند.
میدهندوازاینطریقخودراباوقایعزندگیسازگار 
عادالنهرانشان 
واژههای کلیدی :سبکهای اسناد ،باور به دنیای عادالنه برای خود ،باور به دنیای عادالنه برای دیگران،
روانرنجوری..
برونگرایی ،
Copyright © 2017, University of Isfahan. This is an Open Access article distributed under the terms of the
Creative Commons Attribution License (http://creativecommons.org/licenses/BY-NC-ND/4.0/), which permits
others to download this work and share it with others as long as they credit it, but they cannot change it in any
way or use it commercially.
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عادالنهبودن دنیا برای

یک باور عمومی را دربارۀ 

مقدمه
سراسر زندگی انسان همواره سرشار از

دیگران 3وهمیکباورفردیومنحصربهفرد را
1

عدالتیهابودهاست.توزیعنامناسب

نابرابریهاو 
بی

منصفانهبودن دنیا برای خود شخص 

دربارۀ 

ثروت در جوامع بشری و نابرابری در میزان

دربرمیگیرد (تود ،لودمیال ،کرایج و شلدون ،


دسترسی به مراقبتهای بهداشتی و امكانات

.)1129

آموزشی سبب میشود تا افراد در برابر مشاهده یا

ازنظروالستر()2311مردمبهچنینباورینیاز

واکنشهای متفاوتی نشان دهند.

عدالتیها 

تجربۀ  
بی

دارند تا از خودشان در برابر وقوع رویدادهای

میشوند و
در چنین شرایطی برخی افراد خشمگین  

ناگهانی زندگی حمایت کنند .برایقضاوتدربارۀ

در پی بازگرداندن عدالت برمیآیند.عدهای ،افرادی

دلیل بروزحوادث ،افرادبهدوطریقعملمیکنند:

بیعدالتی بودهاند ،سرزنشمیکنند و
را که قربانی  

یكی زمانی که فرد در برابر حادثه احساس

عدۀ دیگری سعی در توجیه وضع موجود دارند

مسئولیت میکند و آن را پیامد رفتار شخصی و

(دالبرت.)1113،2

بیدقتی خودش میداند و دیگری زمانی که فرد


روانشناسانهموارهبهواکنشهایانسان هنگام

عالوه بر پذیرش مسئولیت رفتار خودش از یک

کردهاند و تاکنون
مواجهه باشرایط ناعادالنه توجه  

معیار اخالقی نیک و بد برای قضاوت دربارۀ آن

روانشناختی متعددی برای تبیین این

نظریههای

رفتاراستفادهمیکند.

9

واکنشهایعدالتمحورپیشنهادشدهاست.یكیاز

مانسو و اسپیتزبرگ ( )1119معتقدند به طور

بانفوذترینآنهافرضیۀ باوربهدنیایعادالنه1است

طبیعیهرفردیبهدنبالکشفعللبروزرفتارهاو

که لرنر)2313( 9آنرامطرحکرد .لرنر بابیاناین

وقایعاست؛زیرامیخواهدباتفسیرهایخوددنیای

فرضیه ،باور انسانهایی را تبیین کرد که معتقدند

یابیها در
دلیل 
اطرافش را درك کند .این  

دنیا دار مكافات است و افراد هیچگاه رنج و

روانشناسی اجتماعی با عنوان «اسنادها» 3بیان


بدبختیهایی را تجربه نخواهند کرد که سزاوار آن


میشود .چنین گفته شده است که سبک اسناد،


نیستند(بنت .)1119 ،0دنیای عادل ،مكانی است که

بدبینانه به منظور تبیین
خوشبینانه یا  

چهارچوبی 

درآنهرفردیشایستۀآنچیزیاستکهبهدست

میدهد (علی باالیی.)2939 ،اسنادها
پدیدهها ارائه  


میآورد و معیار تعیین این شایستگی ،پیامد اعمالی


با متغیرهای روانشناختی زیادی رابطه دارند که

میدهد.به عبارت دیگر ،منظور
است که فرد انجام  

ویژگیهای شخصیتی است.شخصیت

یكی از آنها 

از عدالت ،قضاوت دربارۀ میزان شایستگی است.

سازمانبندی پویایی

بنا به نظر آلپورت« )2312( 21

این فرایند در هر دو حالت پیامدهای مثبت و منفی

نظامهای روانی ـ
است در درون فرد از آن دسته از  

اندیشهای هم

میکند (لرنر .)2391 ،چنین 
صدق  

5

Belief in a just world for others
Belief in a just world for self
7
Todd, Ludmila, Craig & Sheldon
8
Manusov & Spitzberg
9
Attributions
10
Alport
6

1

Dalbert
)Belief in a just world(BJW
3
Lerner
4
Bennett
2
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فیزیكی که رفتار و تفكر شاخص او را تعیین

یهای سخت
2331؛ فرنهاموگانتر،)2390،21بیمار 

شییر .)299 ،صفات
میکند» (نقل از کارور و  


(هرگوویچ ،راتكی ،استالیتر ،)1119 ،22تجاوز و

شخصیت ،الگوهای یكسانی از رفتار ،احساسات و

خشونت (کارلی2333 ،؛ کاروزا و کری)2390 ،21

پیشبینی و تبیین
افكار افراد است که از آنها برای  

یدهند.بهعبارتدیگرباوربهدنیای
واکنشنشانم 

میشود(پروینوجان.)2991،2
رفتار افراداستفاده 

عادالنه یک چهارچوب اسنادی گسترده است که

 .)2991یكی از مشهورترین رویكردها در میان

میرودوفردقربانی
قربانیهابهکار 

هنگامسرزنش

روانشناسانی که صفات شخصیتی را مطالعه


میداند .گرایش
را سزاوار اتفاقی که برای او افتاده  

میکنند ،الگوی پنج عاملی شخصیت است .بر


حتما
اینگونه است که  
اسنادی دربارۀ چنین فردی  

اساس آن شخصیت از ترکیب پنج عامل یا صفت

آدمبدیبودهاست(رایسوترافمو.)1122،29

روانرنجوری
یگیردکهعبارتازایناست :
شكلم 

افراد معتقد به دنیای عادالنه به استفاده از

برونگرایی ( ،9)Eگشودگی ( ،0)Oسازگاری
(  ،1)N

اسناددهی درونی گرایش دارند و در بیشتر مواقع،

فهشناسی(( 1)Cویگ ،
سازگاری ( 3)Aو وظی 

یدهند
قربانیشدنرابهعواملدرونینسبتم 

دلیل 

.)2999

همچنین این افراد وضعیت
تا عوامل موقعیتی  .

بررسیها میان این صفات شخصیتی با


(عادالنه یا ناعادالنهبودن) را به توانایی (درونی یا

میکنند.
سبکهای اسناد،رابطۀمعناداریراگزارش  


بیرونیوخارجازکنترلخود)نسبتمیدهندیاآن

سبکهای اسناد با روانرنجورگرایی و
میان  

را یک موضوع پایدار و یا ناپایدار تلقی میکنند.

همچنین
برونگراییرابطۀمثبتمشاهدهشدهاست .

نتایجبرخیتحقیقاتازوجودرابطۀمثبتبینباور

سبک اسنادی افسردهوار (پایدار ـ کلی) به طور

بهدنیای عادالنهواسنادهایدرونیدر افرادقربانی

مثبتی با گرایش به روانرنجوری رابطه دارد (آدلر،

حكایت میکند (هافر و کوری .)2333 ،20بعضی

مکآدامز1111 ،9؛ حاتمی ،محمدی،
کیسل و  

پژوهشها نیز وجود چنین رابطهای را رد میکنند


ابراهیمیوحاتمی.)2993،

(افخنوهار ،یاکوبز و بل شاك .)1113 ،23بر همین

تحقیقاتی که در زمینۀ باور به دنیای عادالنه
یدهد که افراد چگونه با
انجام شده است ،نشان م 

سبکهای اسناد و باور به دنیای
اساس مقایسۀ  
عادالنه،اهمیتدارد.

استفادهازاینباور،دلیلوقایعاطرافخودراتبیین

به طور کلی مرز مشترك میان این دو سازۀ

میکنند و در برابر مسایلی از جمله فقر (هارپر،3


سبکهای
شناختی یعنی باور به دنیای عادالنه و  
اسناد،تمایلبهتبیین حوادث،یافتنیکرابطۀ علّی

1

Pervin & John
Neuroticism
3
Extraversion
4
Openness
5
Agreeableness
6
Conscientiousness
7
Veague
8
Adler, Kissel & Mcadams
9
Harper & Furnham

شبینی رویدادهای آینده وکنترلمحیط
بهمنظورپی 

2

10

Gunter
Hergovich, Ratky & Stollreiter
12
Karuza & Carey
13
Rice & Trafimow
14
Correy
15
Fetchenhauer, Jacobs & Belschak
11
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دانستهمیشود؛ به این صورتکههایدن)1113( 2

میزان سازگاری افراد هنگام رویارویی با وقایع

نظریۀ اسناد را فرایند تبیین رویدادها و پیامدهای

یهای شخصیتی
مثبت و منفی متفاوت است .ویژگ 

ناشی از آنها میداند و معتقد است هدف ما از

یکنندۀ
شبین 
روانرنجوری ،پی 
برونگرایی و  
بهویژه  

اسناددهی نیاز به فهمیدن وقایع اطرافمان و کنترل

مناسبی برای سطح سازگاری افراد هستند؛ زیرا این

محیط برای پیشبینی حوادثی است که در آینده

شهای پایدار و بادوام شخصیتی به
عوامل از گرای 

ممكن است ،رخ دهد .از سوی دیگر دالبرت،

شمار میروند که بر میزان سازگاری فرد با محیط

لیپكاس،ساالیوگوچ)1112( 1دریافتندکهافراد

تأثیرگذارند .در شرایطی که فردی از حالت تعادل

تمایل دارند بر این باور باشندکه تالشهایشان به

یهایشخصیتیدرجایگاه
یشود،اینویژگ 
خارجم 

میشودوبینپیامداعمال
یکپیامدشایستهمنجر 

برقرارکنندۀ سطح تعادل بههنجار نقش دارند

عامل 

وعملكردشخصیخودشاندردنیایکرابطۀ علّی

یزاده ،برزگری ،غریبی و باباپور .)2993 ،به
(قل 

وجوددارد؛ زیراتجسمیکجهانمبتنیبرعدالت

یهای شخصیت همانند باور به
همین ترتیب ویژگ 

خیلی معنیدارتر از تصویر جهانی است که وقایع

دنیای عادالنه ،تأثیرمهمی در میزان سازگاری افراد

همچنین هافرو
صورتتصادفیرخمیدهد .

آنبه

دارند.

بیژو )1113( 9باور به دنیای عادالنه را یک روند

بررسی پیشینۀ پژوهشی باور به دنیای عادالنه

یگیرند کهافرادرابرای سازگاری
سازشی درنظرم 

نشان دادهاستچنین باوری مانندیک سپرازافراد

یکند.
بامحیطیاریم 

در برابر حوادث تنشزا محافظت میکند (فرنهام،

هافر و ساتو )1121( 0بیان میکنند که در دهۀ

)1119؛ در نتیجه کاهش اضطراب و افسردگی را

پژوهشگران ،تالش

 23 1و  2391در بین 

موجبمیشود(لیپكاس،دالبرتوسیگلر)2331،1

بستههایباوربهدنیای
هم 
دوچندانیبهمنظوریافتن 

 )2331و در حفظ سالمت روان مؤثر است

عادلمشاهدهشدکهدراینبینتمرکزاصلیروی

نتری از
(دالبرت.)1111،بههمین دلیل سطحپایی 

تفاوتهای فردی مرتبط با باور به دنیای عادالنه


یشود
روانرنجوری در چنین افرادی مشاهده م 


بستههایشخصیتیباوربهدنیای
هم 
بود.دررابطهبا 

نکه مردم
(دالبرت و ولفرد  .)1119 ،اعتقاد به ای 

عادالنه نودلمن )1129( 3با انجام فراتحلیلی روی

یکنند ،سزاوار آن هستند،
آنچه را که دریافت م 

پژوهشهای انجامشده در رابطه با شخصیت و باور


یشود افراد خود را در یک محیط امن
موجب م 

روانرنجوری و
یکند که  
به دنیای عادالنه بیان م 

احساس کنند (لمبرت ،باروق گویین )2333 ،9و

برونگراییباباوربهدنیایعادالنهمرتبطهستند.


راحتتر دست به خود افشایی بزنند؛ در نتیجه

یرودوبهدنبالآن
برونگراییدرآنهاباالترم 
میزان 

1

Hayden
Dalbert , Lipkus, Sallay &Goch
3
Be`gue
4
Hafer & Suttoe
5
Nudelman
2

6

Lipkus, Dalbert & Siegler
Wolfradt
8
Lambert, Burroughs & Nguyen
7
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ییابد (نودلمن،
بهزیستی ذهنی این افراد افزایش م 
.)1129

روش پژوهش

یافتههای این پژوهش در حوزۀ تغییر نگرش

مقایسهایبود.

طرح پژوهشحاضر ازنوعع ّلی 

بااهمیت و پرکاربرد است؛ زیرا با آگاهی از

جامعۀ آماری این پژوهش ،همۀ دانشجویان دختر

سبکهای تبیینی افراد و باور
وههای سازگاری و 
شی 

مشغول به تحصیل در سال تحصیلی 31-39

به دنیای عادالنه در نوع سبک اسنادی افراد برای

دانشگاه سمنان بودند .از میان آنها  911نفر با

میشود و
رویارویی با وقایع اطراف ،تغییر ایجاد  

نمونهگیری تصادفی ساده انتخاب
استفاده از روش  

باور افراد نسبت به زندگی در یک دنیای عادالنه

شدند ( 122نفر ،کارشناسی؛  9نفر ،کارشناسی

همچنینمیزانسازگاریافراددرتأثیر
مییابد .
تغییر 

پرسشنامۀ

نفر،دکترای تخصصی).ابتدا
ارشدو 22

قرار خواهد گرفت و احساس امنیتی که از تصور

 NEO-FFIدر بین افراد نمونه توزیع شد .بعد از

یشودنیزتغییر
زندگیدریکدنیایمنصفایجادم 

بررسی نتایج 91 ،نفر از کسانی که در خرده

خواهد کرد.شناخت بیشتر از این افراد به تدوین

روانرنجوری یک انحراف معیار باالتر
مقیاسهای  


برنامههای انگیزشی متناسب با سبک تبیینی آنها

برونگرایی آنها یک
از میانگین داشتند و نمرۀ  

میرساند.
ی 
یار 

انحراف استاندارد کمتر از میانگین بود ،انتخاب

با وجود اینکه باور به دنیای عادالنه یكی از

شدند .سپس  91نفر از افرادی که نمرات آنها در

باورهای رایج در کشور است ،هنوز تحقیقات

برونگرایی یک انحراف معیار باالتر از
مقیاس  

زیادی در این زمینه انجام نشده است .تنها

روانرنجورییک
میانگینبودوهمزماندرمقیاس 


موضوعاتی که در این زمینه مطالعه شده ،از این

انحراف استاندارد کمتر از میانگین داشتند ،برای

جمله هستند :هنجاریابی پرسشنامۀ باور به دنیای

جایگزینی در گروههای مورد نظر انتخاب شدند.


گلپروروعریضی،)2991 ،رابطۀ باوربه
عادالنه( 

همچنین  91نفرازافرادیکهنتایجپرسشنامۀ آنها


گلپرور ،کامكار و
دنیای عادالنه با سالمت روان ( 

روانرنجوری دردامنۀ
برونگرایی و 
اسهای  
درمقی 

جوادی ،)2991 ،نقش تعدیلکنندۀ اسناد در رابطۀ

یکانحرافمعیارباالتروپایینترازمیانگینقرار


بین باور به دنیای عادالنه با واکنش پرخاشگرانه

داشت ،در گروه گواه جای داده شدند .سپس

گلپرور و واثقی ،)2993 ،رابطۀ پنج عامل
( 

سبکهایاسنادوباوربهدنیایعادالنه
پرسشنامۀ  


شخصیتباباوربهدنیایعادالنهوناعادالنهوباور

میانافراداینسهگروهتوزیعشد .درپایان ،نتایج

گلپرور ،برازنده و جوادیان،
به جبران عدالت ( 

حاصل از آزمونهای سبکهای اسناد و باور به

.)2939

دنیایعادالنۀاعضایاینسهگروه،مقایسهشد.

براساساین،پژوهشحاضردرپیبررسیاین
استکهآیاسبکهایاسنادوباوربهدنیایعادالنه
در افرادی با صفات شخصیتی روانرنجورگرایی،
برونگراییوگروهگواهمتفاوتاست؟

ابزارهایی که در این پژوهش بهکاررفتهاست،
بهشرحذیلهستند:
پرسشنامۀ کوتاه مقیاس پنج عامل شخصیت:
پرسشنامه 11 ،سؤال دارد کهبهمنظورارزیابی

این 
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پنج عامل اصلی شخصیت روانرنجورگرایی )،(N

پرسشنامه از آزمودنی

میکند .در این 
سنجش  

برونگرایی ) (Eو
سازگاری ) ،(Aگشودگی )  ،(O

یشودکهتصورکندهر یک ازموقعیت-
خواستهم 

پرسشنامه،

یرود .این 
وظیفهشناسی ) (Cبه کار م 

های توصیفشده برای او اتفاق افتاده است .سپس

مککریو
شكلکوتاهآزمونNEO-PI-Rاستکه 

عمدهترین دلیل آنرابنویسد ودلیل رادرسهبعد

کاستا )2393( 2آن را ساختهاند و بر روی افراد

یبودن و پایداری در طول یک
یبودن ،کل 
درون 

پاسخنامۀ آن
میشود  .
بههنجار باالی  2سال اجرا  

پیوستار هفت درجهای طبقهبندی کند .فزونی

بر اساس مقیاس لیكرت (کامال مخالفم ،مخالفم،

درجهبندی ،گرایش فرد به اسناد درونی ،کلی و


یتفاوت،موافقموکامالموافقم)تنظیمشدهاست.
ب

پایدار را نشان میدهد و کاهش درجهبندی بیانگر

مککری وکاستا ()2393ضریبآلفای کرونباخرا


این است که فرد به بعد بیرونی ،اختصاصی و

برای E, O, A, C,و Nبین  1/13تا 1/91گزارش

پرسشنامه هر پاسخ

ناپایدار گرایش دارد .در این 

کردهاند (خورسندی .)2993 ،در ایران کیامهر


نمراتی بادامنۀ  2تا دارد.برای هر کدام از وقایع

( )2992ضریب پایایی را برای عوامل مذکور بین

مثبت ،نمرۀ  2پایینترین یا بدترین نمره است،

1/13تا1/91بیانکردهاست.دراینپژوهشبرای

یکه نمرۀ  باالترین یا بهترین نمره میباشد.
درحال 

 Nو  Eآلفای کرونباخ بهترتیب  1/ 0و  1/91به

برای موقعیتهای منفی ،نمرۀ  2بهترین و نمرۀ  

دستآمدهاست.

بدترین نمره است .باالترین نمرۀ ممكن برای همۀ
) :(ASQاین

وقایع مثبت 12 ،است ،درحالیکه پایینترین نمرۀ

پرسشنامه یک ابزار خودگزارشدهی است که


پرسشنامه،

ممكن  9میباشد .در واقع در این 

نخستین بار پیترسون 1و سلیگمن )2390( 9آن را

نمرات وقایع مثبت و منفی به طور جداگانه

ساختهاند .این پرسشنامه  21موقعیت فرضی را


محاسبهمیشود.

پرسشنامۀ

سبک

اسناد

دربرمیگیردکهششموقعیت ،اسنادهایعلّیرادر


شرحنمراتبهاینصورتاست:

هنگامموفقیتوششموقعیتدیگراسنادهایعلّی

 -سبک اسناد منفی کلی که برابر است با

رادرمواقع شكست،ارزیابیمیکند.هرموقعیت0

مجموع نمرات موقعیتهای منفی ،تقسیم بر تعداد

سؤال دارد .نخستین سؤال دلیل عمدۀ واقعۀ مورد

کلموقعیتهایمنفی؛

نظر را میپرسد .برای این سؤال نمرهای در نظر

 -سبک اسناد مثبت کلی که برابر است با

پاسخدادن به سه
گرفته نمیشود ،اما به آزمودنی در  

مجموع نمرات موقعیتهای مثبت ،تقسیم بر تعداد

سؤال بعدی کمک میکند .دومین سؤال درونی /

کلموقعیتهایمثبت؛

ی بودن پاسخ ،سومین سؤال پایدار /ناپایدار و
بیرون 
چهارمین سؤال کلی  /اختصاصی بودن پاسخ را

 نمرۀ منفی درونی که برابر است با مجموعنمراتبعددرونیـبیرونیوقایعمنفی؛
 -نمرۀ منفی باثبات که برابر است با مجموع

1

McCrae &Costa
Peterson
3
Seligman
2

نمراتبعدباثبات ˚بیثباتوقایعمنفی؛


مقایسۀسبکهایاسنادوباوربهدنیایعادالنهبینافراد روانرنجورگرا،برونگراوعادی02/

 نمرۀ منفی عمومی که برابر است با مجموعنمراتبعدکلی ˚اختصاصیوقایعمنفی؛
 نمرۀ مثبت درونی که برابر است با مجموعنمراتبعددرونی-بیرونیوقایعمثبت؛
 نمرۀ مثبت باثبات که برابر است با مجموعنمراتبعدباثباتـبیثباتوقایعمثبت؛

ضرایب پایایی این دو پرسشنامه از آلفای کرونباخ
پرسشنامۀ باور به

استفاده شد و مقدار آن برای 
پرسشنامۀ

دنیای عادالنه برای خود  1/91و برای 
باور به دنیای عادالنه برای دیگران   1/9به دست
آمد.
اجرای پژوهش حاضر به صورت انفرادی بود.

 -نمرۀ مثبت عمومی که برابر است با مجموع

ابتداپژوهشگرضمنمعرفیخودواهدافپژوهش

نمراتبعدکلی-اختصاصیوقایعمثبت(منصوری،

یخواست
پساز دریافت رضایت آگاهانهاز افرادم 

.)2931

که صادقانه به پرسشنامهها پاسخ دهند .دادههای

رجبی و شهنی ییالق ( )2990ضرایب آلفای

پژوهش در دو سطح توصیفی (میانگین و انحراف

کرونباخرابرای سبکاسنادی مثبت1/ 9 ،؛ سبک

معیار) و استنباطی (تحلیل واریانس چندمتغیره)

اسنادی منفی 1/11 ،و برای کل رویدادها   1/1به

تحلیلشد.

دست آوردهاند .در پژوهش حاضر مقادیر آلفای
سبکهای اسنادی مثبت1/9  ،؛
کرونباخ برای  
سبکهایاسنادیمنفی1/93،وبرایکلرویدادها،

1/93است.
پرسشنامۀ باور به دنیای عادالنه برای خود و

دیگران :این 
پرسشنامه را ساتون و داگالس
( )1113طراحی کردهاند که با  9سؤال ،باور به
میکند.
دنیای عادالنۀ معطوف به خود را سنجش  
پاسخگویی آن به صورت کامال مخالفم=،2
مقیاس  
مخالفم= ،1نه مخالفم و نه موافقم= ،9موافقم= 0و
کامال موافقم= 3است .این پرسشنامه را در ایران،
کردهاند.
گلپرور و عریضی ( )2991اعتباریابی  
ضریب پایایی برای زیرمقیاس باور به دنیای عادالنه
برای خود برابر با   1/ارائه شده است.در عین
حالآلفایکرونباخاینمقیاس1/ 3،بهدستآمده
همچنین درزیرمقیاس باور به دنیای عادالنه
است  .
برای دیگران آلفای کرونباخ 1/91 ،و ضریب پایایی
گلپرور و
بازآزمایی آن  1/ 3گزارش شده است ( 
عریضی .)2991 ،در این پژوهش برای محاسبۀ

یافتهها

شرکتکنندگان

در پژوهش حاضر میانگین سنی 
برابربا 19/2باانحرافاستاندارد،9/20میانگینو
بهتفكیک برای گروه گواه
انحراف استاندارد  
بهترتیب برابر با  19/33و  ،9/21برای گروه

بهترتیب برابر با  11/90و  1/32و برای
روانرنجور  
بهترتیب برابر با  11/ 3و  9/02بود.
برونگرا  
گروه  
همچنین از بین شرکت کنندگان 19/91 ،درصد

مجردو92/11درصدمتأهلبودند.
سبکهای
جدول2میانگین وانحرافاستاندارد 
اسنادی را بهتفكیک برای  9گروه نشان میدهد.
چنانچه مشاهده میشود در سبک اسناد منفی
درونی ،منفی باثبات و منفی عمومی میانگین برای
گروه گواه بهترتیب برابر با  19/91 ،13/11و
روانرنجور بهترتیب برابر با
 ،10/19برای گروه  
برونگرا به
 11/21 ،11/39و  10/91و برای گروه  
ترتیب برابر با  11/31 ،19/31و  10/ 1است .در
سبک اسناد مثبت درونی ،مثبت باثبات و مثبت


پژوهشهایعلومشناختیورفتاری،سالهفتم،شمارهاول،پیاپی(،)21بهاروتابستان2931

/01

عمومی میانگین برای گروه گواه بهترتیب برابر با

بهترتیببرابربا9/99
مثبتکلیمیانگینگروهگواه 

روانرنجور به
 91/01 ،99/29و  ،91/39برای گروه  

بهترتیب برابر با
روانرنجور  
و   ،23/3برای گروه  

ترتیب برابر با  19/09 ،19/21و  1 /39و برای

بهترتیب
برونگرا  
 /9و   20/1و برای گروه  

گروه برونگرا بهترتیب برابر با  91/ 1 ،90/11و

برابربا9/03و21/10است.

همچنین در سبک اسناد منفی کلی و
 91/31است .

سبکهایاسناد
آزمودنیهایپژوهشبرحسبعضویتگروهیدرهریکازابعادمربوطبه 

شاخصهایتوصیفی

جدول.2
سبکهایاسناد
ابعاد 

برونگرایی


گروهگواه

روانرنجورخویی







منفیدرونی

19/31

 /13

11/39

3/91

13/11

3/11

منفیباثبات

11/31

 /1

11/21

1/12

19/91

3/ 3

منفیعمومی

10/ 1

 /31

10/91

3/30

10/19

1/11

مثبتدرونی

90/11

1/29

19/21

1/91

99/29

3/99

مثبتباثبات

91/ 1

1/10

19/09

3/33

91/01

3/93

مثبتعمومی

91/31

 /19

1 /39

1/31

91/39

3/12

منفیکلی

9/03

1/91

 /9

2/ 3

9/99

2/91

مثبتکلی

21/10

1/90

20/1

1/ 9

23/ 3

1/0



میانگین

انحرافاستاندارد

میانگین

انحرافاستاندارد

میانگین

انحرافاستاندارد

آزمودنیهایپژوهشبرحسبعضویتگروهیدرهریکازابعادباوربهدنیایعادالنه

شاخصهایتوصیفی

جدول.1
ابعادباوربهدنیایعادالنه

برونگرایی


گروهگواه

روانرنجورخویی


میانگین

انحرافاستاندارد

میانگین

انحرافاستاندارد

میانگین

انحرافاستاندارد

برایخود

91/31

1/11

11/11

3/21

11/31

1/93

برایدیگران

1 /01

1/39

29/31

1/11

19/01

3/90

جدول  1میانگین و انحراف استاندارد باور به

با توجه به هدف پژوهش برای مقایسۀ هر 9

دنیایعادالنهبرایخودوبرایدیگرانرابهتفكیک

سبکهای اسناد و باور به دنیای
گروه در ابعاد  

میشود
میدهد.چنانچهمشاهده 
برای9گروهنشان 

عادالنه از آزمون تحلیل واریانس چندمتغیره استفاده

در باور به دنیای عادالنه برای خود و دیگران،

شده است .قبل از استفاده از این آزمون ،آزمون

بهترتیب برابر با  11/31و
میانگین گروه گواه  

همگنی واریانس خطا (لوین) برای متغیرهای

بهترتیب برابر با
روانرنجور  
 ،19/01برای گروه  

سبکهایاسنادوباوربهدنیایعادالنهبررسیشد.


بهترتیب
 11/11و  29/31و برای گروه برونگرا  

نتایجنشانداداینآزمونبرایهریکازمتغیرهای

برابربا91/31و1 /01است.

نشاندهندۀ
معنیدار نیست که  
وابسته از نظر آماری  
برابریواریانسخطااست.همچنینپیشفرضامـ


مقایسۀسبکهایاسنادوباوربهدنیایعادالنهبینافراد روانرنجورگرا،برونگراوعادی09/

پیشفرض همگنی ماتریس
باکس به منظور بررسی  

شد .مقدار آمارۀ المبدای ویلكز ()F= /1 1بیانگر

کوواریانس متغیرهای پژوهش اجرا و این

سبکهای اسناد و باور به دنیای
این است که میان  

پیشفرضنیزتأییدشد.

عادالنه در افراد هر  9گروه ،تفاوت معناداری
()P<1/1112وجوددارد.

فرضهای آماری ،تحلیل
پس از بررسی پیش 
گروهها اجرا
واریانس چندمتغیره به منظور مقایسۀ  

برونگرا،روانرنجورو
گروههای 
سبکهایاسنادوباوربهدنیایعادالنهدربین 
جدول.9اثراتبینآزمودنیبهمنظورمقایسۀ 
گروهگواه
مجموع

درجۀ

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

منفیدرونی

193/11

1

200/19

9/3

منفیباثبات

01/23

1

11/1

1/09

1/913

منفیعمومی

1/11

1

9/19

1/11

1/011

1/112

مثبتدرونی

13 /93

1

909/1

9/ 3

1/1112

1/211

1/93

مثبتباثبات

1 9/11

1

291/19

0/20

1/113

1/132

1/93

مثبتعمومی

992/93

1

213/1

9/33

1/122

1/199

1/93

منفیکلی

20/03

1

 /11

2/90

1/191

1/132

1/93

مثبتکلی

210/31

1

31/01

1/33

1/112

1/231

1/93

باوربهدنیایعادالنهبرایخود

391/11

1

019/21

29/91

1/1112

1/131

1/93

باوربهدنیایعادالنهبرایدیگران

2119/01

1

390/12

29/91

1/1112

1/132

1/93

متغیر

F





معناداری

اندازۀ

توان

(یکدامنه)

اثر

آماری

1/121

1/191

1/93

1/111

1/93
1/93





میدهد تفاوت میانگین
چنانچه جدول  9نشان  

به دنیای عادالنه برای خود و باور به دنیای عادالنه

روانرنجور و
گروههای بررسیشده (گروه گواه  ،

بهتفكیک  13درصد از
برای دیگران هر یک  

برونگرا) در تمام متغیرهای پژوهش به جز سبک

میکند.
گروههایپژوهشراتبیین 
واریانسبین 

اسناد منفی باثبات ،سبک اسناد منفی عمومی و

گروهها از نظر

به منظور بررسی تفاوت

سبک اسناد منفی کلی معنیدار ( )P < 1/13است.

سبکهای اسناد و باور به دنیای عادالنه
لفههای  
مؤ 

مشاهدهشده که بزرگتر

همچنین میزان توان آماری 


کدیگر انجام شد که
مقایسۀ زوجی متغیرها با ی 

رانشانمیدهد.

از  1/9است ،کفایت حجم نمونه 

نتایجآندرجدولهای0و3گزارششدهاست.

میدهد که باور
میزان اندازۀ اثر در جدول  9نشان  

گروههابهلحاظباوربهدنیایعادالنهبرایخودودیگران
جدول.0مقایسۀزوجی 
درمقایسهباگروه(میانگین)

تفاوتمیانگین

معناداری(یکدامنه)

متغیر

روانرنجور()11/11


 /31

1/1112

گروهگواه()11/31

0/11

1/110

عادلخود

روانرنجور()11/11


گروهگواه()11/31

-9/31

1/113



برونگرا()1 /01


روانرنجور()29/31


9/09

1/1112


باوربهدنیای

گروه(میانگین)
برونگرا()91/31
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/00
باوربهدنیای
عادلدیگران

روانرنجور()29/31


گروهگواه()19/01

9/39

1/113

گروهگواه()19/01

-0/31

1/119

جدول  0بیانگر آن است که در باور به دنیای

مشاهدهشده میان

یداری وجود دارد .تفاوت
معن 

روانرنجور
عادالنهبرای خودمیان افرادبرونگرا با 

گروهها در باور به دنیای عادالنه برای دیگران نیز

همچنین
یداریوجوددارد .
وگروهگواهتفاوتمعن 

یداراست.
معن 

روانرنجور با گروه گواه هم تفاوت
میان افراد  
سبکهایاسناد
گروههابهلحاظ 
جدول.3مقایسۀزوجی 


متغیر
منفیدرونی

گروه(میانگین)
برونگرا()19/31

روانرنجور()11/39




منفیباثبات

برونگرا()11/31




روانرنجور()11/21


منفیعمومی

برونگرا()10/ 1

روانرنجور()10/ 3


مثبتدرونی

برونگرا()90/11

روانرنجور()19/21




مثبتباثبات

برونگرا()91/ 1

روانرنجور()19/09


مثبتعمومی

برونگرا()91/31

روانرنجور()1 /39


منفیکلی

برونگرا()9/03

روانرنجور( ) /9



مثبتکلی

برونگرا()21/10

روانرنجور( )20/1


درمقایسهباگروه(میانگین)

تفاوتمیانگین

معناداری(یکدامنه)

روانرنجور()11/39


9/19

1/213

گروهگواه()13/11

-2/19

1/011

گروهگواه()13/11

-0/11

1/111

روانرنجور()11/21


1/ 9

1/099

گروهگواه()19/91

-1/31

1/01

گروهگواه()19/91

-2/19

1/913

روانرنجور()10/ 3


-1/19

1/311

گروهگواه()10/19

1/39

1/039

گروهگواه()10/19

1/31

1/093

روانرنجور()19/21


1/31

1/1113

گروهگواه()99/29

2/01

1/912

گروهگواه()99/29

-3/19

1/113

روانرنجور()19/09


0/11

1/121

گروهگواه()91/01

1/19

1/291

گروهگواه()91/01

-1/19

1/233

روانرنجور()1 /39


0/19

1/121

گروهگواه()91/39

2/19

1/90

گروهگواه()91/39

-9/11

1/191

روانرنجور( ) /9


1/11

1/190

گروهگواه()9/99

-1/90

1/00

گروهگواه()9/99

-1/31

1/111

روانرنجور( )20/1


1/31

1/112

گروهگواه()23/ 3

1/99

1/103.

گروهگواه()23/ 3

-2/1

1/110

میشود کهدربعد
با توجهبهجدول 3مشاهده  

یداری است .در بعد مثبت درونی،
تفاوت معن 

منفی درونی ،میان افراد روانرنجور با گروه گواه

روانرنجورها باافراد
روانرنجورها و 
برونگراها با 


مقایسۀسبکهایاسنادوباوربهدنیایعادالنهبینافراد روانرنجورگرا،برونگراوعادی03/

یداری نشاندادهاند.درابعاد
گروهگواهتفاوتمعن 

یکنند ،ترس کمتری را احساس میکنند و بهتر
نم 

مثبتباثباتومثبتعمومی ،افرادبرونگرا و افراد

باشرایطاسترسزاوفشارهایروانیمقابلهمیکنند

کدیگر تفاوتدارند.دربعدمثبت
روانرنجور بای 


(اولسون و هافر .)1112 ،بدین ترتیب در چنین

برونگراهاوروانرنجورخوگراهاو
ترکیبیهممیان 

یکنند ،بهتربا
شرایطی ناتوانی کمتری رااحساسم 

یداری به
روانرنجور باگروهگواهتفاوتمعن 
افراد 

شرایط موجود و دیگران سازگار میشوند ،در

دستآمدهاست.

تعامالتخودشاناحساسامنیت بیشتری راتجربه
یکنند(بیژو وباستونیس)1119 ،وبههمین دلیل
م
برونگراییآنهابیشترمیشود.
میزان 

نتیجهگیری

بحث و
روانرنجور،
چنانچه یافتهها نشان داد افراد  

باور به دنیای عادالنه مانند یک سپرازافراددر

پایینترین میانگین و افراد برونگرا باالترین میزان


یکند (فرنهام،
برابر حوادث تنشزا محافظت م 

باور به دنیای عادل (برای خود و دیگران) را نشان

)1119؛ درنتیجه کاهشتنشواحساساتمنفی را

دادند .بیژو و مولر ( )1111بیان کردند که باور به

موجب میشود(لیپكاس ،دالبرتوسیگلر)2331،

واکنشهای

دنیای عادالنه ،افراد را در برابر 

و در حفظ سالمت روان مؤثر است (دالبرت،

پرخاشگرانه محافظت میکند؛ برای همین این افراد

یینتری از
 .)1111به همین دلیل سطح پا 

بیعدالتی
بیطرفانه و خنثی در برابر  
یک ارزیابی  

روانرنجورخویی در چنین افرادی مشاهده شده

دارند و خوشبینانهتر به چنین شرایطی نگاه

است(دالبرت و ولفرد .)1119 ،باوربهعادالنهبودن

میکنند.


یشود افراد خود را در یک محیط
جهان موجب م 

مطابقبا نتایجلنچوچانگ( ،)111اولسونو

امناحساسکنند(لمبرت ،باروقگوئین)2333 ،و

هافر()1112وبیژووباستونیس)1119(2درتبیین

راحتتر دست به خود افشایی بزنند؛ در نتیجه


عادالنهبودن

مذکوربیانمیشود افرادی که به 

یافتۀ 

یرودوبهدنبالآن
برونگراییدرآنهاباالترم 
میزان 

دنیا اعتقاد ندارند بر پیامدهای منفی حاصل از

ییابد (نودلمن،
بهزیستی ذهنی این افراد افزایش م 

میشوند ،هنگام
بیعدالتیها بیشتر متمرکز  


.)1129

بیعدالتی ،اضطراب و افسردگی
رویارویی با  

از سوی دیگر 9،بعدسبکاسنادیمثبت ،منفی

میکنند،حوادثمنفیرابیشتربهیاد
بیشتریتجربه 

و سبکهای اسنادی کلی بین گروههای پژوهش

روانرنجورگرایی آنها
میآورند و در پی آن میزان  


متفاوت بود .در شرایط مثبت ،بیشترین میانگین

خوشبینانهتری

میرود .اما افرادی که نگاه 
باالتر  

برونگراها و در شرایط منفی ،میانگین
مربوط به  

دارند با قرارگرفتن در یک موقعیت منفی یا شرایط

نمرات گروه گواه بیشتر بود (البته این تفاوت به

ناعادالنه سعی میکنند ،بیشتر روی پیامدهای مثبتی

لحاظ آماری معنادار نیست) .با مقایسۀ زوجی

که این شرایط برای آنها دارد متمرکز شوند؛ به

متغیرهامشاهدهشدکهدربعدمنفیدرونیومثبت

همین دلیل شرایط را خیلی تهدیدآمیز تلقی

روانرنجور وگروهگواهتفاوت،
درونی ،میان افراد 

Bastounis

1

یدار و این میزان در بعد منفی درونی بیشتر
معن 
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روانرنجور تمایل بیشتری به
است؛ زیرا افراد  

میان ،باوربهدنیایعادالنهیکنمونهازاسنادهای

استفادهازاسنادبیرونی دارند(فاکس،دوکونینگو

علّی است که در تبیین وقایع ناعادالنهای که برای

لشت .)1111 ،2عالوه بر این تفاوت این دو گروه

یدهد ،سهم بهسزایی
خودشخص و دیگران رخ م 

روانرنجورها به
در بعد مثبت عمومی از گرایش  

دارد .چنین باوری موجب شود در بیشتر مواقع،

نهایبدبینانهازپیامدهایمنفیناشی
استفادهازتبیی 

حوادثخوشایند بهعواملدرونینسبتدادهشود

میشود .آنها پیامدهای منفی را به خودشان نسبت


(رایسوترافمو)1122،وافرادشرایطرابیشتردر

یتر از گروه گواه
یدهند و در شرایط منفی ،عصب 
م

کنترل خودشان بدانند؛ در نتیجه عاطفۀ مثبت

هستند؛ زیرا اضطراب و افسردگی بیشتری احساس

بیشتری را احساس میکنند و به دنبال آن میزان

یکنند که این به دلیل ایجاد عاطفۀ منفی ناشی از
م

سازگاری ،بهزیستی ذهنی ورضایت اززندگی آنها

افسردهواراست.

کاربرداسنادهای

ییابد
روانرنجوری آنها کاهش م 
افزایش و میزان  

در بعد مثبت درونی ،مثبت باثبات و مثبت

(دزوکاودالبرت.)1111،1

برونگراها در مقایسه با روانرنجورها
عمومی  ،

از آنجا که پژوهش حاضر تنها دربارۀ

یداری نشاندادهاندومیزان این تفاوت
تفاوتمعن 

است،
دانشجویان دختر دانشگاه سمنان انجام شده  

درمثبتعمومی بیشتر است.درتبیین یافتۀ حاضر

تعمیمدهی نتایج
به منظور از بین بردن محدودیت  

برونگراهاپیامدهای
یرسدکهازنظر 
چنینبهنظرم 

پیشنهاد میشود اینپژوهش در موقعیتهای دیگر

مثبت ،پایدار خواهد بود و دوباره اتفاق خواهد

همچنین بین دو جنس اجرا شود .به عالوه
و 

افتاد؛ برای همین از دیدگاه مثبتتری نسبت به دنیا

میشود سایر متغیرهای فردی و اجتماعی
پیشنهاد  

همچنین بیشتر تمایل دارند نتایج
برخوردار هستند  .

کهباباوربهدنیایعادلوسبکاسنادرابطهدارند،

مثبت را به خودشان نسبت بدهند .استفاده از اسناد

پژوهشهای بعدی بررسی شوند .با توجه به

در 

یکند و موجب
درونی در آنها عاطفۀ مثبت تولید م 

پژوهشهایقبلینشاندادهشدهاستکه

اینکهدر


یشود حتی با قرارگرفتن در شرایط منفی ،دید
م

همچون
سبک اسناد با برخی از اختالالت روانی  

تهای
خوشبینانهتری داشته باشند و برای موقعی 


میشود که الگوی
افسردگی ارتباط دارد ،پیشنهاد  

میگیرند
منفی ،ثبات و عمومیت کمتری در نظر  

روانرنجور،
برونگرا و  
تعاملی گرایش شخصیتی  

(چنگوفرنهام.)1112،

سبکاسنادواختالالتروانیمطالعهشود.

یدهد،
همانطورکه پیشینۀ پژوهشی نشان م 


یافتههای این
چنانچه در مقدمه نیز ذکر شد  ،

انسانها در تعامالت اجتماعی خود با  استفاده از


پژوهش در حوزۀ تغییر نگرش بااهمیت و پرکاربرد

اطالعات موجود (صفات شخصیتی و عوامل

سبکهای تبیینی
شیوهها و  
است؛ زیرا با آگاهی از  

محیطی)چرایی رویدادها ودلیل رفتارهارا کشف

افراد با باور به دنیای عادالنه در نوع سبک اسنادی

شبینی و
میکنند؛ به این ترتیب دنیای قابل پی 


افراد برای رویارویی با وقایع اطراف تغییر ایجاد

یکنند .در این
کنترلی را برای خودشان  ایجاد م 

میشود و باور افراد نسبت به زندگی در یک دنیای


Fox, De Koning & Leicht

1

�

Dzuka & Dalbert
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عادالنهتغییرمیکندتامیزانسازگاریافراددرتأثیر

عاملشخصـیتی بـارضـایت زناشـویی،مجلـه

قرار گیرد و در پی آن احساس امنیتی که از تصور

دانشوررفتار.11-3 ،)09( ،

زندگی در یک دنیای منصف ایجاد میشود ،نیز
تغییرکند.

منابع

وشــییــر،ام.اف،)299 (.

کــارور،ســی.اس.
نظریههایشخصیت،ترجمـهاحمـدرضـوانی،

مشهد:انتشاراتآستانقدسرضوی.
کیـــامهر،ج،)2992(.هنجاریـــابیفـــرمکوتـــاه

پروین،ال .وجان،اُ ،)2992(.شخصیت(نظریـهو

پرسشنامۀ پنجعـاملینئـووبررسـیسـاختار


پژوهش)،ترجمهمحمدجعفرجوادیوپـروین

عــاملیآندربــیندانشــجویانعلــومانســانی

کدیور،تهران:نشرآییژ.

هایتهران،پایاننامهکارشناسـیارشـد


دانشگاه

حاتمی،ح.ر.؛ محمدی،ن.؛ ابراهیمی،مو حاتمی،

سنجشویادگیری،دانشگاهتهران.

م،)2993(.رابطۀمنبـعکنتـرلوویژگـیهـای

گلپرور،م .وعریضـی،ح.ر ،)2991(.اعتباریـابی


شخصیت ،مجلهاندیشه ورفتـار-91،)29(3،

پرسشنامههایباورهـایدنیـایعادالنـهبـرای


.12

خودودیگران ،مجلهپژوهشیدانشگاهاصفهان

خورسندی،ف،)2993(.رابطـۀپـنجعامـلعمـدۀ

(علومانسانی).239-121،)0(13،

شخصیت و راهبردهاییـادگیری خـودتنظیمی

گلپرور،م.وواثقی،ز،)2993(.اسنادتعدیلکنندۀ


دردانشآموزاندختروپسـرشـهراصـفهاندر

رابطــۀبــاوربــهدنیــایعادالنــهبــاواکــنش

ســالتحصــیلی،9 -91رویكردهــاینــوین
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