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چکيده
پژوهش حاضر با هدف بررسي رابطۀ احساس عدالت اجتماعي و بدبيني اجتماعي در ميان شهروندان انجام
شده است .برای تدوین چارچوب نظری ،از نظریات دورکيم ،گيدنز ،تد رابرت گر و مرتن استفاده شده است.
دادهاند .حجم نمونه ،براساس فرمول کوکران  581نفر تعيين گردیده و نمونهها با روش نمونهگيری
خوشهای چندمرحلهای انتخاب شدهاند .پرسشنامه ،محققساخته و روایي آن بهصورت محتوایي بوده و
ضریب آلفای کرونباخ برای سازههای پژوهش بيش از  0/7به دست آمده است که نشانگر پایایي مطلوب
ابزار است .دادهها با نرمافزارهای اسپياساس و اموس تحليل شدهاند .یافتههای پژوهش نشان دادهاند که
ميانگين نمرات احساس عدالت اجتماعي ( )5/86در سطحي پایين قرار دارد و بدبيني اجتماعي اکثریت
پاسخگویان (48/8درصد) در حد متوسط است .بين متغير احساس عدالت اجتماعي (متغير مستقل) و ابعاد آن
یعني عدالت توزیعي ،عدالت مراودهای و عدالت رویهای با بدبيني اجتماعي (متغير وابسته) ،رابطۀ معکوس و
معنادار وجود داشت؛ درنتيجه ،با کاهش احساس عدالت اجتماعي ،بدبيني اجتماعي افزایش ميیابد .تحليل
مدل معادلۀ ساختاری بيانگر این بود که احساس عدالت اجتماعي57 ،درصد از تغييرات بدبيني اجتماعي را
تبيين ميکند .نتایج ،بيانگر ضرورت توجه بيشتر به بحث عدالت اجتماعي جهت جلوگيری از گسترش
بدبيني اجتماعي است.
واژگان کليدی :بدبيني اجتماعي ،عدالت اجتماعي ،عدالت توزیعي ،عدالت مراودهای ،عدالت رویهای
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روش مورداستفاده در این پژوهش ،پيمایش بوده و جامعۀ آماری را شهروندان 51-46سالۀ شهر یزد تشکيل

 8بررسي مسائل اجتماعي ایران ،دوره  ،50شماره  ،2پایيز و زمستان 5538

مقدمه و بيان مسئله
جامعه در بدبيني افراد نقشي مهم دارد .اجتماعي که ارتباط افراد آن با یکدیگر براساس بياعتمادی و سوءظن
پایهگذاری شده باشد ،بدبيني را در ميان اعضای خود رواج ميدهد .اینگونه ترویج بدبيني و بياعتمادی،
بهطور غيرمستقيم و از طریق ارائۀ الگوهای رفتاری صورت ميگيرد .ازجمله نمودهای آن استفاده از انواع
کاغذبازیهای اداری و ارائۀ مدارک کتبي برای پرهيز از سوءاستفادههاست .در چنين اجتماعي ،احتياطهای
بيمورد ازیکسو و سوءاستفاده از فرصتها ازسویدیگر ،موجب ميشود بياعتمادی در افراد تثبيت شود؛
ازاینرو ،در چنين اجتماعي افراد ارتباط خود را با دیگران براساس بياعتمادی و احتياط بيشازحد پایهریزی
مينمایند و یا از اعتماد دیگران سوءاستفاده ميکنند (صميمي اردستاني .)25 :5534 ،مسئلۀ بدبيني اجتماعي با
توجه به ابعاد اقتصادی ،سياسي ،اجتماعي و اخالقي که دربرميگيرد ،مسئلهای ملي تلقي ميگردد که ضروری
است در پژوهشهای گوناگون به آن پرداخته شود .افزایش نابرابریهای اجتماعي و بيعدالتيها و
نابسامانيهای اقتصادی که در ساليان اخير افزایش نيز پيدا کرده است ،نگرش بدبينانه را افزایش ميدهد.
یافتههای پيمایش ملي ارزشها و نگرشهای ایرانيان موج سوم ( )5536نشان داده است که فقط 4/1درصد از
پاسخگویان ،در سطحي باال از اوضاع اقتصادی رضایت دارند .همچنين 52/4درصد از افراد جامعۀ ایران
بيعدالتي در جامعه و 25/6درصد سياستهای اقتصادی دولت را عامل مهم فقر و تنگدستي افراد فقير
دانستهاند .پنداشت پاسخگویان از ساخت طبقاتي جامعه بدینصورت بوده است که فقط 2/5درصد پاسخگویان،
خود را از طبقۀ باال دانستهاند ،درحاليکه 57/6درصد از افراد خود را به طبقۀ پایين منتسب دانستهاند که این
امر نشان از ادراک احساس نابرابری و اختالف طبقاتي دارد که ميان طبقات باال و فرودست جامعه به وجود
آمده است .یکي از علتهای این طرز تلقي ،توزیع نابرابر ثروت و قدرت در جامعه است که بهطور طبيعي ،این
احساس بيعدالتي به بدبيني بيشتر در جامعه منجر ميشود .ازنظر 76/4درصد از پاسخگویان ،عامل پارتي و
آشنا تأثير زیادی بر یافتن شغل دارد .در این پيمایش ،نگرش مردم در حوزههای اجتماعي ،اخالقي و اقتصادی
نيز پرسيده شده است که در حوزۀ اجتماعي 17/6درصد معتقد بودهاند جرائم نسبت به  1سال قبل افزایش
یافته است و 12/4درصد اعتقاد داشتهاند که جرائم در  1سال آینده نيز بيشتر خواهد شد .در حوزۀ اخالقي نيز
73/6درصد معتقد بودهاند رواج صفات اخالقي منفي از  1سال قبل بيشتر شده است و رواج صفات اخالقي
مثبت در  1سال آینده کمتر خواهد شد .در حوزۀ اقتصادی نيز دربارۀ وضع فقر و نابرابری74/5 ،درصد از
پاسخگویان بر این باور بودهاند که فاصلۀ بين ثروتمندان و فقيران از  1سال قبل بيشتر شده است و 74درصد
اعتقاد داشتهاند که این نابرابری در  1سال آینده نيز بيشتر خواهد شد .در این حوزهها نگرش مردم به حال و
آینده سنجيده شده است که نشان از بياعتمادی و بدبيني اجتماعي دارد که در حال حاضر جامعه را فراگرفته و
به همين منوال در حال گسترش است .همچنين فقط 55/5درصد پاسخگویان معتقد بودهاند که قانون ازسوی
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مسئوالن و بستگانشان در سطح باال رعایت ميشود ولي ازنظر 13/3درصد از پاسخگویان ،ثروتمندان ،در
سطحي پایين قانون را رعایت ميکنند و دستگاههای حکومتي و دولت نيز فقط 58/1درصد به ميزان زیادی
قانون را رعایت ميکنند و این خود حاکي از بدبيني مردم نسبت به مسئوالن ،حکومت ،دولت و ثروتمندان
است .آمارهای دیگری نيز در پژوهش مزبور حکایت از وضعيت نامطلوب عدالت اجتماعي دارند؛ بهعنوانمثال،
فقط 22/6درصد از پاسخگویان معتقد بودهاند که حکومت در افزایش رفاه مردم ،موفق بوده است و یا اینکه
فقط 52/4درصد به کاهش فقر و نابرابری اعتقاد داشتهاند (جوادی یگانه و همکاران .)5531 ،این نتایج همگي
نشاندهندۀ این است که احساس بيعدالتي و نابرابری در جامعۀ ایران در حال گسترش است که همين موجب
افزایش احساس محروميت نسبي و بدبيني اجتماعي در بين شهروندان نسبت به یکدیگر و نسبت به مسئوالن
ذیربط خواهد شد.
مهمترین هدف عدالت اجتماعي ،جلوگيری از منزویشدن و به حاشيه رانده شدن شهروندان و مهمترین
اثر آن افزایش وحدت و مشارکت در زندگي اجتماعي است .از این دیدگاه ،نهادهای حکومتي باید قوانين و
سياستهایي را تصویب کنند که مانع انزوا و طرد شهروندان ميگردد؛ چنانکه با افزایش عدالت اجتماعي،
افراد با اعتماد بيشتر در جامعه حضور ميیابند و این امر موجب کاهش انزوای اجتماعي و بدبيني در افراد
جامعه ميشود .این مهم ،برای ادغام همۀ شهروندان در جامعه و فعاليتهای اجتماعي ضروری است
(هژبرالساداتي و حبيبزاده.)56 :5535 ،

اگرچه در برخي مطالعات بهطور غيرمستقيم به سنجش بدبيني اجتماعي و احساس عدالت اجتماعي
پرداخته شده است ولي مطالعات کمتری دراینزمينه بهطور مستقيم انجام شده است و بيشتر مطالعات
(ظهورپرونده و شکراللهي5534 ،؛ کلوندی 5531 ،و حقيقي کفاش و همکاران )5530 ،به بررسي رابطۀ عدالت
سازماني و بدبيني سازماني پرداختهاند و در سطح اجتماعي به رابطۀ این دو متغير چندان توجهي نشده و خأل
مطالعاتي دراینزمينه مشهود است .با توجه به بدیعبودن موضوع بدبيني اجتماعي و ضعف پژوهشهای علمي
و تخصصي دراینخصوص ،ضرورت داشت در این تحقيق بهصورت مجزا به رابطۀ بدبيني اجتماعي و احساس
عدالت اجتماعي در بين شهروندان پرداخته شود .این پژوهش با هدف پاسخگویي به این سؤاالت انجام شده
است :ميزان بدبيني اجتماعي در بين شهروندان چقدر است؟ آیا احساس عدالت اجتماعي افراد بر بدبيني
اجتماعيشان اثرگذار است؟ و سازوکار این تأثيرگذاری چگونه است؟

پيشينۀ تجربي
گرچه پژوهشگران به مطالعات و تحقيقات مرتبط با بدبيني اجتماعي و همچنين ارتباط آن با احساس عدالت
اجتماعي کمتر توجه کردهاند ولي مطالعات مختلفي در حوزۀ جامعهشناسي سازمانها انجام شده است.
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تعدادی از تحقيقات قبلي ،با تحليل سياستهای ناکارآمد و نادرست سازمانها ،به این نتيجه رسيدهاند که
ترومای سازماني ،احساس نابرابری ،پارتيبازی و خویشاوندگرایي و سياسيکاریهای سازمانها موجب افزایش
بدبيني در اعضای سازمان ميشود و این امر ،سالمت سازمان را با مخاطره روبرو ميکند (ابراهيمي و
همکاران5538 ،؛ مصباحي5537 ،؛ ميرزایي و همکاران5537 ،؛ جوادی یگانه و همکاران .)5531 ،شناسایي
عوامل بدبيني در سازمانها با توجه به تأثير آن بر عملکرد سازمانها اهميتي فراوان دارد که در مطالعات
نظری و شواهد تجربي اخير ،برخي از این عوامل شناسایي شدهاند که بهطورکلي ميتوان به عوامل فردی،
محيطي ،سازماني و شغلي و بهصورت جزئيتر ميتوان به عواملي نظير عدالت سازماني ،نقض قراردادهای
روانشناختي و مشارکت در تصميمگيری اشاره کرد (خادميان5531 ،؛ مرتضوی ،فقيهي و عالم تبریز5531 ،؛
زارع ،حقگویان و کریمي اصل5532 ،؛ حسنپور و همکاران .)5588 ،مطالعات اخير در جامعۀ ایران حاکي از
اثرات مخرب بدبيني بر تعهد سازماني ،رفتار شهروندی -سازماني و نگرش سازماني است (مرادی و جليليان،
5531؛ حقيقي کفاش ،مظلومي و ميرزامحمدی.)5530 ،
شواهد موجود در تحقيقات خارجي نشان ميدهد ميزان عدالت سازماني درکشده و بدبيني سازماني در
مدارس و مؤسسات آموزشي ،در سطح متوسط قرار دارد و بين عدالت سازماني درکشده و بدبيني سازماني
رابطۀ قوی و منفي وجود دارد .همچنين درنتيجۀ این تحقيقات ،بين ادراک رهبری اخالقي و عدالت سازماني
رابطۀ معنادار و مثبت وجود دارد و عدالت سازماني یک نقش واسطه بين رهبری اخالقي و بدبيني سازماني
دارد .هنگاميکه سطح درک اخالقي رهبری معلمان افزایش ميیابد ،سطح عدالت سازماني افزایش ميیابد و
در همين زمان ،از بدبيني سازماني کاسته ميشود (گيرگيني و یوموشلي2058 5،؛ کویباسي 2و همکاران،
بارینيک و کن .)2057 ،5تعدادی از تحقيقات خارجي ،به سطوح بدبيني قانوني و سياسي پرداختهاند که بهطور
تجربي از ساختارهای نزدیک به بدبيني اجتماعي و اعتماد سياسي است و به این نتيجه رسيدهاند که
سياستگذاریهای ناعادالنه ،قویترین سطحي است که به بدبيني نسبت به خدمات پليس مرتبط است.
همچنين بدبيني سياسي ،پيوندی قوی با طيفي گسترده از بيهنجاری سياسي ،خشونت سياسي ،نگرشهای
اجتماعي ،تعصبات نژادی و همچنين متغيرهای روانشناختي دارد (کورسارو 6و همکاران2051 ،؛ پاتين 1و
همکاران2052 ،؛ سامپسون و بارتوچ .)5338 ،4با توجه به اثراتي که بدبيني سازماني در جوامع گوناگون دارد،
برخي از تحقيقات خارجي به پيشزمينهها و اثرات بدبيني در محيط کار پرداخته و اظهار کردهاند که نقض
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1 Girgini & Gümüşeli
2 KÖybasi
3 Bağrıyanık & Can
4 Corsaro
5 Pattyn
6 Sampson & Bartusch
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قراردادهای روانشناختي ،برخورد ناعادالنه در محيط کار ،سطوح باالی غرامت اجرایي ،اجرای سازماني ضعيف
و ابزار برخورد سریع و شدید ،در بدبيني کارکنان نسبت به مدیریتشان نقش دارند و موجب بدبيني سازماني
ميشوند .نگرشهای بدبينانه از جهتي اثرات سوء بر تعهد سازماني ،رضایت شغلي کارکنان دارند؛ لذا بهطور
خاص هنگاميکه نسبت به سازمان بدبين بودند احتمال کمتری داشت که رفتارهای وفادارانه و فراتر از
نقش هایشان را نشان دهند و از جهت دیگر نتایج منفي برای صاحب نگرش دارند (جانسون و اليری کلي،5
2005؛ اندرسون و بتمن5337 ،2؛ کانتر و ميرویس.)5383 ،5
شناخت عوامل و پيامدهای بدبيني سازماني ،برای کنترل و کاهش بدبيني و اثرات آن ضرورت دارد.
تبيينهای نظری ارائهشده دراینزمينه ،بر اهميت شناخت این عوامل تأکيد دارد؛ لذا عاملي مهم که در بيشتر
این تحقيقات بررسي شده است عدالت سازماني است که بهصورت مستقيم و غيرمستقيم موجب بدبيني در
سازمان ميشود و کاهش کارآمدی و عملکرد کارکنان و بهرهوری پایين در سازمان را به همراه دارد.
بااینکه بدبيني اجتماعي مسئلهای مهم است و آسيبهایي فراوان برای جامعه به همراه دارد ،پژوهشهای
اندکي راجع به آن انجام شده است .درواقع ،پژوهشهای انجامشده در ایران ،بدبيني را ازلحاظ سازماني یا
روانشناختي بررسي کردهاند و ازنظر جامعهشناختي به این مهم نپرداختهاند .بااینحال ،تحقيقات انجامشده
زمينه را برای پژوهشهای دیگر پژوهشگران مهيا ساختهاند .در تحقيقات خارجي نيز پژوهشهای اندکي
درخصوص بدبيني اجتماعي انجام شده است .با یک نگاه کلي ميتوان اینگونه عنوان کرد که هرچند
بهطورکلي در تحقيقات داخلي و خارجي به شکل همهجانبه به این مسئله پرداخته نشده است اما محاسن و
نقاط قوت پژوهشهای خارجي در مقایسه با پژوهشهای داخلي این است که آنها دیدی جامعتر نسبت به
مفهوم بدبيني داشتهاند و کوشيدهاند مفهوم بدبيني را با متغيرهای مختلف بررسي کنند؛ بنابراین ،در این
پژوهش سعي شده است رابطۀ بدبيني اجتماعي و احساس عدالت اجتماعي بهعنوان یکي از عوامل تأثيرگذار بر
آن بررسي شود.

مالحظات نظری
به اعتقاد جميل صليبا عدالت اجتماعي سه بُعد دارد که عبارتاند از« :عدالت توزیعي»« ،عدالت مراودهای» و
«عدالت رویهای»« .عدالت توزیعي» ،توزیع عادالنۀ ثروت و منابع ،فرصتهای آموزشي و اجتماعي ،پاداشها
و حقوق و مزایا بين افراد جامعه است که این رعایت انصاف هنگام توزیع منابع و پاداشهای اجتماعي ،خود،
مستلزم تعریف مبنای مشخص برای مرتبطساختن تالشهای افراد با پاداشهای دریافتيشان است« .عدالت
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
1 Johnson &O'leary‐Kelly
2 Andersson & Bateman
3 Kanter & Mirvis
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مراودهای» رعایت انصاف در روابط و مراودههای اجتماعي است که مستلزم تعریف الگوهای ارتباطي مناسب
ميان اعضای جامعه است« .عدالت رویهای» نيز وجود عدالت در رویهها و فراگردهای اجتماعي است که
مستلزم تعریف رویهها و فراگردهای عادالنه است ،بهطوریکه خطمشيها و برنامههای معطوف به عدالت،
بدون استفاده از رویههای غيرعادالنه اجرا شوند و درواقع ،به فرایندی اشاره دارد که در آن ،تصميمها یا نتایج
تصویب ميشوند .ازسویدیگر ،صليبا در بحث از عدالت اجتماعي ،سه بعد اساسي آن را تجزیهوتحليل کرده و
حصول این دستاوردها را منوط به تحقق عدالت اجتماعي دانسته است که درنهایت بر خوشي افراد مؤثر است.
در اینجا باید به این نکته اشاره کرد که دستاوردهای عدالت اجتماعي موجب نشاط و کيفيت زندگي و نيز
خوشبيني بيشتر در افراد ميشود (خادميان و خانمحمدی)552 :5535 ،؛ لذا ،محتوای عدالت اجتماعي
بهدنبال رسيدن به اصول و معيارهایي است که پایه و اساس تأسيس و بنيانگذاری نهادها و ترتيبات اجتماع
قرار ميگيرد و از این رهگذر ،قوانين جامعه و وظایف افراد و گروهها بهطور عادالنه و براساس احترام به عدالت
ایجاد ميشود؛ ازاینرو ،ازنظر راولز عدالت وحدت منافع در کار است که در مقابل آن تعارض منافع نيز وجود
دارد .از نظر راولز عدالت ،نابرابریها را از بين ميبرد و در صورت عدمرفع نابرابری و وجود تعارضات در فرد،
احساس نارضایتي به وجود ميآید که این نارضایتي ،بيتفاوتي و بدبيني را در مسائل گوناگون پدید ميآورد
(جالينوسي و نجفپور .)503 :5584 ،راولز نظریۀ عدالت و جامعۀ عادالنهاش را برپایۀ انصاف بنا مينهد و
ازآنجاکه جامعه ،شامل افرادی است که در تعامل به سر ميبرند ،برای آن اصولي در نظر ميگيرد که این
تعامل و همکاری را به شکل منصفانه درآورد ،بهگونهای که همگان بتوانند در یک فضای باز و جامعۀ آزاد
نسبت به وضع خویش احساس ظلم و نابرابری نکنند (طاهری.)570 :5532 ،
درواقع ،راولز مسئلۀ عدالت را از جهان بيني و جنبش های سوسياليستي به حوزه های ليبرال وارد کرد.
وی معتقد است که عدالت وا الترین مزیت و منفعتي است که نهادهای اجتماعي ميتوانند ایجاد کنند
(راغفر .)5585 ،در نظریۀ «عدالت بهمثابه انصاف» ميکوشد مجموعهای از ارزشهای معتبری را برای
عدالت بيان کند که به نهادهای سياسي و اجتماعي مربوط ميشوند .به طور خالصه راولز بيان ميکند هيچ
شخصي نباید کمتر از آنچه در نظام توزیع برابر کاالهای اساسي کسب مي کند به دست آورد و وقتي
مشارکت اجتماعي موجب پيشرفت کلي جامعه ميشود ،نابرابری های حاصل باید به نفع تمام کساني تمام
شود که شرایطي نامطلوب دارند و وضعشان کمتر از وضع دیگران در این روند بهبود یافته است (راولز،
 )5581و چهبسا همين نابرابری های اجتماعي و فقدان عدالت اجتماعي ،اصلي ترین عامل بحرانهای جوامع
بشری است (مرصوصي.)30 :5585 ،
طبق اندیشۀ راولز ،عدالت ،جزئي از مسئلۀ ایجاد یک جامعه بسامان و نظر یافته است که در آن فقط
حقوق فردی و اجتماعي و آزادیهای اساسي جنبۀ کانوني دارند و تالش برای ایجاد برابری در آزادیها و
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فرصتها ابزار اصلي نيل به عدالت است و درنهایت ،گسترش احساس عدالت در جامعه موجب کاهش
نابرابریها و بدبيني در اجتماع ميشود (طاهری.)5532 ،
همچنين طبق نظریۀ برابری آدامز ،اشخاص ،خواهان رفتار عادالنه و منصفانهاند .این نظریه بر این فرض
استوار است که اشخاص ،تناسب بين داده و ستاندۀ خود را با تناسب بين داده و ستاندۀ دیگران مقایسه
ميکنند و اگر احساس کنند در رفتار با آنها عدالت نسبي رعایت نشده است ،تصميم به کاهش این نابرابری
ميگيرند .درواقع ،فرد شرایطي را عادالنه تلقي ميکند که دریابد بين آنچه دریافت ميکند با آنچه دیگری یا
گروه مرجع دریافت مي کند تناسب وجود دارد .طبق این نظریه ،وضعيت ناعادالنه ،تنش و بدبيني در فرد ایجاد
خواهد کرد که برای بهبودش باید نابرابری و بيعدالتي را کاهش داد (گروسي و شمسالدیني.)5532 ،
بعضي از صاحبنظران ،نظریۀ برابری را «نظریۀ گسترش عدالت» نام نهادهاند ،زیرا توزیع عادالنۀ درآمدها
در ميان انسانها را برقرار ميسازد و موجب کاهش نگرشهای بدبينانه و درنهایت آسيبهای اجتماعي
ميشود (رضایيان.)5581 ،
ازنظر دورکيم آنومي در سطح کالن است و هرگاه شيرازۀ تنظيمهای اجتماعي از هم گسيخته شوند ،نفوذ
نظارتکنندۀ جامعه بر گرایشهای فردی ،دیگر کارایياش را از دست خواهد داد و افراد جامعه به حال
خودشان واگذار خواهند شد .دورکيم چنين وضعيتي را بيضابطگي نسبي در کل جامعه یا در برخي از گروههای
ترکيبکنندۀ آن ميداند .در این موقعيت ،آرزوهای فردی ،دیگر با هنجارهای مشترک تنظيم نميشوند و
درنتيجه ،افراد بدون راهنمای اخالقي ميمانند و هرکسي تنها هدفهای شخصياش را دنبال ميکند (کوزر،
 .)532 :5588ازنظر دورکيم متغير بااهميت و ميانجي بين بحرانهای اقتصادی و بحرانهای اجتماعي ،آرزوها
و خواستههای افراد است .در شرایط عادی ،جامعه حد و حدود آرزوها را تعيين و تنظيم ميکند و در چارچوب
اجتماعي ،رضایت افراد نيز حاصل ميشود اما در بحرانهای اقتصادی ،اميال از تعادل خارج ميشوند و جامعه،
قدرت نظارت و کنترل را از دست ميدهد .بهدنبال این وضعيت ،نارضایتي ،بدبيني ،سرخوردگي و بحرانهای
اجتماعي حادث ميشود.
ازنظر دورکيم ،اگر خواستههای افراد جامعه ،از حد و اندازۀ معمول و متعارف خارج شود پيامدهایي مخرب
خواهد داشت .یکي آنکه به یک منبع رنج ،نارضایتي ،نااميدی و بدبيني بدل ميشود .متصورشدن یک هدف
دسترسيناپذیر بدین معناست که خود را در یک حالت ناخشنودی هميشگي قرار دهيم .البته انسان در این
شرایط نيز ميتواند همچنان اميدوار باشد ،حتي وقتيکه اهداف نامعقول داشته باشد؛ لذا ،برای مدتي اميد از
انسان حمایت ميکند اما نميتواند در برابر تجربۀ سرخوردگي و نااميدیهای مکرر ،بهطور نامحدود به حيات
خود ادامه دهد و چهبسا با تجربۀ این ناکاميها فرد به کام بدبيني و بحرانهای اجتماعي دیگر هدایت ميشود.
چيزی که او را مجاز ميسازد که نسبت به خود کورکورانه عمل کند ،این است که همواره خوشبختي را در
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آیندهای نامعلوم جستوجو ميکند که تا به امروز به آن دسترسي نداشته است .به همين دليل است که در حال
درجازدن است؛ و در این هنگام هيچچيز نه پشت سر خود و نه پيشروی خود ندارد تا بتواند نگاه خود را به آن
ثابت کند .افزونبراین ،خستگي و افسردگي بهتنهایي کافي است که نااميدی و ناکامي را به دنبال آورد ،زیرا
درنهایت ،بهسختي ميتوان خود را از احساس بيهودگي و پوچي یک تعقيب بيانتها رها کرد .پيامد دیگر
آرزوهای نامحدود ،مقایسۀ اجتماعي و درنتيجه تحریک تمایالت و آرزوها ،حسادت و احساس محروميت و
بدبيني و در پس آن بههمریختگي و عدمتبعيت از قواعد و مقررات است (دورکيم.)5583 ،
همچنين مي توان به نظریۀ محروميت نسبي اشاره کرد .از دیدگاه گيدنز ،احساس محروميت نسبي به
معنای اختالف بين دو سطح زندگي شخص است؛ سطح زندگي ای که فرد درحالحاضر در آن به سر
مي برد ،با سطحي که مطلوبش بوده است (گيدنز .)85 :5573 ،رانيسمن ( )5333برای توصيف بيشتر
احساس محروميت نسبي ،اینگونه بيان مي کند :فردی که بيشتر افراد جامعه را ترقيیافته مي بيند و خود را
تنزل یافته؛ در این شرایط خود را با آنها مقایسه مي کند ،و این موضوع در او احساس محروميت نسبي به
وجود ميآورد (کوهن.)272 :5580 ،
هومنز معتقد است محروميت نسبي ،بحث تقسيم عدالت را بيان ميکند .درواقع ،انسجامي که فرد با
ارزشهای مسلط جامعه دارد ،بسته به وجود عدالت در جامعه است .تقسيم عدالت ،بيانکنندۀ آن است که
ارزیابي یک فرد از عدالت یا بيعدالتيای که نسبت به او اعمال شده ،همواره به مقایسۀ ثروتها ،پاداشها و
هزینههایش با دیگران بستگي دارد؛ برایناساس ،پاداشي که به افراد و نقشهای آنها ميدهند ،باید متناسب با
هزینۀ فعاليتهایشان باشد .تقسيم عدالت یکي از ارزشهای بنيادی هر جامعه است و ازنظر ترنر این ارزشها،
برای متحدشدن و همبستگي اجتماعي بسيار اهميت دارند و نبودشان احساس بيعدالتي را گسترش ميدهد
(ترنر.)55 :5578 ،
به باور مرتون نيز احساس محروميت زماني آشکار ميشود که فرد در مقایسه با گروه یا فردی که برایش
الگوی مرجع است احساس کمبود کند؛ لذا ،زماني که فرد خودش را با افراد یا گروهي مقایسه کند که دوست
دارد شرایطي مشابه با آنها داشته باشد و به این باور و ارزیابي ذهني برسد که شرایطش با مرجع مقایسه
ناهمانند است ،دچار احساس محروميت نسبي ميشود و این احساس در صورت تداوم و تعميم ،به نارضایتي،
بدبيني و درنهایت شورش ميانجامد (ماروین.)525 :5381 ،5
گر معتقد است شکاف ناگهاني و فزاینده ميان توقعات و بهرهمندیها ،قطعنظر از اینکه واقعي یا واهي
باشند ،باعث بروز احساس محروميت نسبي ميشود (گر .)51 :5573 ،ازنظر گر عوامل متعددی ميتوانند
احساس بيعدالتي و محروميت نسبي را به وجود آورند که عبارتاند از:
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
1 Marvin
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 -5هرچه ارزشهای اقتصادی و مادی در یک جامعه مهمتر باشند ،احساس محروميت نسبي بيشتر
ميشود؛
 -2هرچه امکانات پيشرفت و ارتقا در افراد و گروههای مرجع دیگر بيشتر باشد ،انتظارات انسانها بيشتر
ميشود و اگر احساس کنند که خودشان آن امکانات را ندارند ،احساس محروميت نسبيشان افزایش
ميیابد؛
 -5هرچه وزنۀ ارزشهای موردنظر و آرزوها باالتر باشد ،اهميت آن ارزشها برای فرد بيشتر خواهد شد و
اگر فرد احساس کند که با تالش و کوشش نميتواند به هدف موردنظر برسد ،احساس محروميت
نسبياش افزایش ميیابد.
 -6هرچه امکان دستيابي به ارزشهای موردنظر یا ارتقای اجتماعي کمتر باشد ،احساس محروميت نسبي
بيشتر خواهد بود (رفيع پور)61-64 :5577 ،؛ بنابراین گر ،بيعدالتي اجتماعي را مهمترین عامل بروز
نارضایتي و گسست تعهد و ارتباط گروهي ،در سطوح مختلف اجتماعي ميداند.
لذا ،براساس این دیدگاه ،انسانها عموماً به مقایسۀ خود با دیگران ميپردازند و وقتي احساس فقر و
بيعدالتي ميکنند واکنشهای شدید عاطفي از خود نشان ميدهند که حتي ميتواند به خودکشي نيز منجر
شود و وقتي این احساس به درجۀ اعلي خود برسد به احساس تضاد اجتماعي ميانجامد و تعارضات شدیدی را
در پي دارد (رفيع پور .)61 :5570 ،اگر فرد گمان کند که براساس ميزان سرمایهگذاری و تالشي که انجام
داده ،پاداش و نتيجهای که عایدش شده است ،در مقایسه با دیگران عادالنه و منصفانه نيست ،دچار احساس
محروميت نسبي ميشود و این امر به نارضایتي و عدم نشاط در دو سطح فردی و اجتماعي ميانجامد (گار،
 518 :5577به نقل از فرجي و خادميان .)5532 ،دیویس نيز معتقد است که فقر شدید و فقدان قدرت سياسي
باعث ميشود مردم نسبت به مسائل خود و جامعه نااميد و بدبين شوند (عضدانلو.)112 :5586 ،
بنابراین ،با توجه به اینکه نظریهای یافت نشد که بهطور مستقيم به رابطۀ عدالت اجتماعي و بدبيني اشاره
کند ،ترکيبي از نظریات ،برای تدوین فرضيات استفاده شده است.

فرضيهها
بين احساس عدالت اجتماعي و بدبيني اجتماعي رابطه وجود دارد.
بين عدالت توزیعي و بدبيني اجتماعي رابطه وجود دارد.
بين عدالت مراودهای و بدبيني اجتماعي رابطه وجود دارد.
بين عدالت رویهای و بدبيني اجتماعي رابطه وجود دارد.
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روش تحقيق
در تحقيق حاضر از روش پيمایش استفاده شده و ازنظر هدف ،یک بررسي کاربردی و ازنظر وسعت ،پهنانگر
است .جامعۀ آماری تحقيق را تمامي شهروندان  58-46سال ساکن شهر یزد در فاصلۀ مقطعي شهریور و
مهرماه سال  5537تشکيل ميدهند .براساس برآوردهای جمعيتي از سرشماری عمومي نفوس و مسکن مرکز
آمار ایران ( ،)5531تعداد کل آنها  620525نفر است .حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران با سطح
اطمينان 31درصد و دقت احتمالي 1درصد و حداکثر واریانس 581 ،نفر مشخص گردیده است .در این تحقيق،
از روش نمونهگيری خوشهای چندمرحلهای استفاده شده است؛ بدینصورت که ابتدا پنج منطقۀ شهرداری یزد
بهعنوان پنج خوشۀ اصلي در نظر گرفته شده و در مرحلۀ بعد خيابانها و ميدانهای اصلي هر منطقه از
شهرداری در حکم بلوک برای خوشهها در نظر گرفته شده است (منطقۀ یک (محدودۀ امامشهر ،یزدباف،
شيخداد) ،منطقۀ دو (محدودۀ بلوار دانشجو ،چهارراه سلمان ،بلوار امام جعفر صادق) ،منطقۀ سه (محدودۀ
صفائيه ،شهرک رزمندگان )،منطقۀ چهار (محدودۀ آزادشهر) و منطقۀ تاریخي (محدودۀ اميرچقماق ،سيد
گلسرخ)) و در مرحلۀ آخر به روش تصادفي ،پاسخگویان مطالعه شدند .ابزار پژوهش ،پرسشنامۀ محققساختۀ
بدبيني اجتماعي و پرسشنامۀ احساس عدالت اجتماعي است که قبالً توسط خادميان و خانمحمدی ()5535
استفاده شده است .بهمنظور سنجش ميزان بدبيني اجتماعي پاسخگویان ،این متغير در سه بُعد بدبيني
تعميمیافته ،بدبيني عمومي و بدبيني فردی سنجيده شده است که جمعاً شامل  26گویه برای هر سه بعد بوده
است .همچنين برای سنجش ميزان احساس عدالت اجتماعي ،گویههای عدالت اجتماعي برای پاسخگویان ،در
نظر گرفته شده است .این متغير در سه بعد عدالت توزیعي (شامل  7گویه) ،عدالت مراودهای (شامل  4گویه) و
عدالت رویهای ( 50گویه) سنجيده شده است که جمعاً شامل  25گویه برای هر سه بعد بوده است.
در این تحقيق ،از اعتبار محتوایي استفاده شده است .به همين منظور ،نخست سعي شده است گویههایي که
متغيرهای تحقيق را ميسنجند ،از گویههای تحقيقات پيشين -که زیر نظر استادان مجرب استفاده و اجرا
شدهاند -انتخاب گردند و برای انتخاب بهترین گویهها برای متغيرهای جدید ،از نظرات محققان و استادان دیگر
استفاده شود .درنهایت ،یک بار دیگر پرسشنامۀ تدوینشده را به استادان و متخصصان نشان داده و از نظرات آنها
برای تصحيح پرسشنامه کمک گرفته شده است؛ بدینترتيب ،پرسشنامۀ این تحقيق از نوعي اعتبار محتوایي
برخوردار است .جهت سنجش پایایي ،از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است که این ضریب برای بدبيني
اجتماعي برابر با  0/852و برای احساس عدالت اجتماعي برابر با  0/855به دست آمده است که نشانگر مطلوبيت
پایایي ابزار است.
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تعاريف مفهومي و عملياتي
در این تحقيق متغير وابسته  ،بدبيني اجتماعي و متغيرهای مستقل احساس عدالت اجتماعي و ابعاد آن (عدالت
توزیعي ،عدالت مراودهای و عدالت رویهای) است که در ادامه بهترتيب تعاریف مفهومي و عملياتي هرکدام ارائه
شده است.

بدبيني اجتماعي

1

تعريف نظری :رایتزمن ( )5332بدبيني را مجموعهای منسجم از باورها و انتظارات از رفتار مردم تعریف
کرده است که بخشي از چشماندازهای کلي فرد نسبت به ماهيت بشر است و آبراهام ( )2000بدبيني را بسيج
احساسات منفي و عناصر احساسي مانند تمسخر و تحقير ،خشم ،عصبانيت ،خجالت ،پریشاني و زجر دانسته
است (بلوچي و رستگار.)75 :5536 ،
تعريف عملياتي :بهمنظور سنجش ميزان بدبيني اجتماعي پاسخگویان ،این متغير در سه بُعد بدبيني
تعميمیافته ،بدبيني عمومي و بدبيني فردی سنجيده شده است که جمعاً شامل  26گویه برای هر سه بعد بوده
و نحوۀ ارائۀ گویههای این متغير به پاسخگویان ،براساس طيف پنجدرجهای ليکرت از کامالً مخالفم تا کامالً
موافقم نمرهگذاری شده است .برخي از گویههای هر بُعد ازاینقرارند :بدبيني تعميمیافته (به نظرم ،دیگران
آنچنانکه باید با من صادق نيستند؛ اکثر افراد به من دروغ ميگویند؛ به نظرم ،دیگران برای من نقش بازی
ميکنند) ،بدبيني عمومي (من بهندرت منتظر اتفاقات خوشایند هستم؛ رویهمرفته منتظر اتفاقات بد هستم تا
خوب؛ من به آینده خوشبين نيستم) و بدبيني فردی (من اغلب به توانایي خودم در حل مشکالت ،شک
ميکنم؛ به نظرم ،من توانایي انجام خيلي از کارها را ندارم؛ به نظرم ،من خيلي پيشرفت نخواهم کرد).

احساس عدالت اجتماعي
تعريف نظری :سازمان ملل ،مفهوم عدالت اجتماعي را «توزیع عادالنه و دلسوزانۀ ثمرههای رشد اقتصادی»
ميداند (سازمان ملل .)2004 ،2عدالت اجتماعي یعني با هریک از افراد جامعه بهگونهای رفتار شود که مستحق
آن است و در جایي قرار گيرد که سزاوار آن است (نوابخش .)5530 ،احساس عدالت نيز حاصلي از ذهنيت و
عينيت عدالت در جامعه است (نوایي لواساني .)2 :5535 ،همچنين احساس عدالت اجتماعي ،دستيابي به
رویهای منصفانه در مسير رسيدن به جامعۀ بسامان است (نوایي لواساني.)506 :5535 ،
تعريف عملياتي :بهمنظور سنجش ميزان احساس بيعدالتي ،گویههای عدالت اجتماعي برای
پاسخ گویان ،در نظر گرفته شده است .این متغير در سه بُعد عدالت توزیعي (شامل  7گویه) ،عدالت مراودهای
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
1 Social Pessimism
2 United Nation
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(شامل  4گویه) و عدالت رویهای (شامل  50گویه) سنجيده شده است که درمجموع شامل  25گویه برای هر
سه بعد بوده است .این گویهها قبالً توسط خادميان و خانمحمدی ( )5535استفاده شده است.

يافتهها
این بخش شامل یافتههای توصيفي و تبييني است .در قسمت اول (توصيف) ،توزیع فراواني پاسخگویان
براساس متغيرهای مختلف تحقيق ،در جداول منعکس شده است .در قسمت یافتههای تبييني ،فرضيات
تحقيق را آزمون کردهایم که در این بخش ،از آزمون آماری محاسبۀ ضریب همبستگي پيرسون و تحليل مسير
استفاده نمودهایم.
جدول شمارۀ  .1ميانگين و انحراف معيار احساس عدالت اجتماعي و ابعاد آن
متغير

ميانگين ()1-5

انحراف معيار

احساس عدالت اجتماعي

5/86

0/465

عدالت توزیعي

5/41

0/744

عدالت مراودهای

5/32

0/716

عدالت رویهای

5/32

0/476

ميزان

تعداد

درصد معتبر

کم

238

77/6

متوسط

81

22/5

زیاد

2

0/1

کم

520

85/5

متوسط

16

56/0

زیاد

55

2/3

کم

213

47/5

متوسط

553

50/3

زیاد

7

5/8

کم

271

75/4

متوسط

503

28/6

زیاد

-

-

یافتهها حاکي از آن است که ميانگين شاخص کلي ميزان احساس عدالت اجتماعي  5/86و انحراف معيار
آن  0/465است و ميانگين عدالت توزیعي ( )5/41در مقایسه با ميانگين ابعاد دیگر پایينتر است؛ لذا،
به طورکلي ميانگين ميزان احساس عدالت اجتماعي در ميان شهروندان یزد در سطح پایين ( )5/86است.
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همچنين با توجه به دادههای رتبهبندیشده (در سطوح کم ،متوسط و زیاد) ،احساس عدالت اجتماعي اکثریت
پاسخگویان (77/6درصد) ،در رتبۀ کم قرار گرفته است ،به این معنا که احساس بيعدالتي در شهروندان یزدی
در حد زیاد است .این آمار نشان از وضعيت نامطلوب این متغير در بين شهروندان دارد.
جدول شمارۀ  .2ميانگين و انحراف معيار بدبيني اجتماعي و ابعاد آن
متغير

ميانگين ()1-5

انحراف معيار

بدبيني اجتماعي

2/77

0/441

بدبيني فردی

2/63

0/855

بدبيني عمومي

5/54

0/475

بدبيني تعميمیافته

2/46

0/852

متغير

تعداد

درصد معتبر

کم

87

22/4

متوسط

241

48/8

زیاد

55

8/4

کم

575

66/3

متوسط

576

61/2

زیاد

58

3/3

کم

58

3/3

متوسط

247

43/6

زیاد

80

20/8

کم

523

55/1

متوسط

258

14/4

زیاد

58

3/3

یافتهها حاکي از آن است که ميانگين شاخص کلي ميزان بدبيني اجتماعي  2/77و انحراف معيار آن  0/441است و
ميانگين بعد بدبيني عمومي ( )5/54در مقایسه با ميانگين ابعاد دیگر بيشتر و بدبيني فردی ( )2/63کمتر است؛ لذا،
بهطورکلي ميانگين ميزان بدبيني اجتماعي در ميان شهروندان نزدیک متوسط ( )2/77است .همچنين با توجه به
دادههای رتبهبندیشده (در سطوح کم ،متوسط و زیاد) ،بدبيني اجتماعي اکثریت پاسخگویان (48/8درصد) ،در حد
متوسط قرار دارد .با توجه به یافتههای پيمایش ملي ،در ارزیابي ویژگيهای اخالقي مردم54/2 ،درصد بدبيني را در
حد متوسط گزارش کردهاند (جوادی یگانه و همکاران)5531 ،؛ لذا با مطابقت جدول باال با یافتههای پيمایش
ملي ميتوان گفت که بدبيني در جامعۀ ایران رو به افزایش است.
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جدول شمارۀ  .3ماتريس همبستگي بين متغير ميزان احساس عدالت اجتماعي و ابعاد آن با
ابعاد مختلف بدبيني اجتماعي
ابعاد

بدبيني تعميميافته

بدبيني عمومي

بدبيني فردی

بدبيني اجتماعي

عدالت توزیعي

***-0/250

***-0/585

**-0/552

***-0/286

عدالت مراودهای

***

***

**

***

عدالت رویهای

***

احساس عدالت اجتماعي

***

-0/583

-0/212

***

-0/605

-0/243

***

-0/662

-0/286
0/005

-0/541

***

-0/587

***

-0/586

-0/508

***

-0/528

***

-0/568

<*** P

با توجه به اینکه هر دو متغير این فرضيه (احساس عدالت اجتماعي و بدبيني اجتماعي) ،در سطح فاصلهای
اندازهگيری شدهاند ،از ضریب همبستگي پيرسون برای بررسي این فرضيه استفاده شده است .یافتههای جدول
فوق نشان ميدهند که بين ميزان احساس عدالت اجتماعي و بدبيني اجتماعي همبستگي منفي و معنادار
( )P>0/005وجود دارد؛ بهعبارتدیگر ،هرچه ميزان احساس عدالت اجتماعي افزایش یابد ،ميزان بدبيني
اجتماعي کاهش ميیابد .همچنين نتایج آزمون ،نشانگر وجود رابطۀ منفي و معنادار بين ابعاد احساس عدالت
اجتماعي و ابعاد بدبيني اجتماعي است؛ هرچه ميزان احساس عدالت اجتماعي در بين شهروندان یزدی افزایش
یابد ،بدبيني فردی ،بدبيني تعميمیافته و بدبيني عمومي کاهش خواهد یافت؛ درنتيجه ،هرچه افراد احساس
بيعدالتي بيشتری در جامعه کنند بدبينتر خواهند شد؛ لذا ،نتایج حاصل از آزمون این فرضيه ،صحت این
فرضيه را تأیيد ميکند.
افزایش احساس بيعدالتي ،آسيبهای اجتماعي مختلفي را در پي دارد؛ ازجمله اینکه اميد به آینده را
کمرنگ ميکند و احتمال ارتکاب رفتارهای انحرافي مختلف نظير سرقت ،خودکشي و غيره را افزایش ميدهد.
یکي از تبعات افزایش احساس بيعدالتي اجتماعي ،بدبيني اجتماعي است .نتایج فوق ،صحت این مدعا را
نشان ميدهد.

مدلسازی معادالت ساختاری
برای اینکه بدانيم دادههای گردآوری شده تا چه اندازه از مدل نظری تحقيق حمایت مي کنند و مدل
تدوین شده تا چه اندازه با واقعيت همخواني دارد ،از مدل معادلۀ ساختاری استفاده شده است .همانطور که
در نمودار شمارۀ  2مشاهده مي شود ،عدالت مراودهای مهم ترین مؤلفۀ احساس عدالت اجتماعي است و
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بدبيني تعميمیافته ،مهم ترین مؤلفۀ بدبيني اجتماعي .همچنين احساس عدالت اجتماعي ،تأثيری معکوس و
معنا دار بر بدبيني اجتماعي دارد؛ بهعبارت دیگر ،هرچه احساس عدالت اجتماعي افزایش یابد ،بدبيني
اجتماعي کاهش ميیابد.

نمودار شمارۀ  .1مدل معادلۀ ساختاری رابطۀ احساس عدالت اجتماعي و بدبيني اجتماعي در
حالت غيراستاندارد

نمودار شمارۀ  .2مدل معادلۀ ساختاری رابطۀ احساس عدالت اجتماعي و بدبيني اجتماعي در
حالت استاندارد
جدول شمارۀ  .4برآورد مقادير مربوط به مدلهای عاملي مدل معادلۀ ساختاری
متغير

خردهمقياس

بار عاملي

مقدار بحراني

احساس عدالت اجتماعي

عدالت توزیعي
عدالت مراودهای
عدالت رویهای
بدبيني عمومي
بدبيني تعميمیافته
بدبيني فردی

0/752
0/841
0/857
0/443
0/734
0/433

56/425
54/576
-50/154
50/847
--

بدبيني اجتماعي

1

سطح معناداری
0/005
0/005
-0/005
0/005
--

ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
1 Critical Ratio
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برحسب مقادیر برآوردشده در جدول شمارۀ  ،6بارهای عاملي مربوط به همۀ خردهمقياسهای متغير
«احساس عدالت اجتماعي» و همچنين متغير «بدبيني اجتماعي» در وضعيتي مطلوب قرار دارند؛
بهعبارتدیگر ،همبستگي متغيرهای «احساس عدالت اجتماعي» و «بدبيني اجتماعي» با خردهمقياسهای
مربوط به این متغيرها در حد متوسط به باال برآورد ميشوند؛ درنتيجه ،ابزار سنجش این متغيرها از اعتبار
عاملي برخوردار است.
بهمنظور برازش مدل پيشنهادی ،از چند شاخص استفاده شده است .برپایۀ قرارداد ،مقدار ،IFI ،NFI ،GFI
 TLIو  CFIباید برابر یا بزرگتر از  0/30باشد تا مدل پذیرفته شود .در مدل حاضر ،شاخصهای مزبور بيشتر
از  0/3شده است .همچنين شاخص کای اسکوئر نسبي ( )5/401کمتر از  5بوده و  RMSEAنيز از 0/04
کمتر است .شاخصهای ارزیابي کليت مدل معادالت ساختاری ،با توجه به دامنۀ مطلوب این شاخصها
درمجموع بيانگر این است که مدل مفروض تدوینشده ،توسط دادههای پژوهش حمایت ميشوند؛
بهعبارتدیگر ،برازش دادهها به مدل برقرار است و همگي شاخصها داللت بر مطلوبيت مدل معادالت
ساختاری دارد.
جدول شمارۀ  .5شاخص نيکويي برازش
شاخص

CMIN/DF

RMSEA

GFI

CFI

TLI

NFI

IFI

مقدار

5/401

0/060

0/383

0/336

0/383

0/381

0/336

بحث و نتيجهگيری
پژوهش حاضر بهمنظور بررسي رابطۀ احساس عدالت اجتماعي و بدبيني اجتماعي شهروندان شهر یزد انجام
شده است .یافتههای این پژوهش دادهاند که بهطورکلي بدبيني اجتماعي اکثریت پاسخگویان (48/8درصد) ،با توجه
به دادههای رتبهبندیشده (در سطوح کم ،متوسط و زیاد) ،در حد متوسط قرار دارد و ميانگين احساس عدالت اجتماعي
در سطحي پایين است .همسو با این مطالعه ميتوان به پيمایش ملي ارزشها و نگرشهای ایرانيان اشاره کرد
که در آن 48/8درصد یعني بيش از دوسوم پاسخگویان معتقد بودهاند که در اوضاع فعلي هرکس پول و پارتي
نداشته باشد ،حقش پایمال ميشود .همچنين در جامعۀ ایران فقط 52/1درصد با این گویه مخالف بودهاند که
هرچقدر تجربه و تخصص داشته باشيد به مقام باال نميرسيد؛ لذا ،پنداشت عدالت اجتماعي در جامعۀ ایران
کاهش یافته و این با بدبيني اجتماعي توأم است .همچنين فقط 54/4درصد از پاسخگویان مخالف با این گویه
بوده اند که ثروتمندان ایران از طرق غيرقانوني و رانت و پارتي به این ثروت دست یافتهاند و این ،پنداشتي
منفي از عدالت اقتصادی را نمایان ميکند .فقط 28/2درصد معتقد بودند که حکومت به یک چشم به مردم
نگاه ميکند؛ لذا ،پنداشت سياسي منفي در بين مردم وجود دارد و همچنين فقط 25/8درصد از مردم معتقد
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بودند که قانون بهصورت یکسان بين مردم و مسئوالن اجرا ميشود و این نيز نشان از پنداشت ضعيف قضایي
بين افراد جامعه دارد (جوادی یگانه و همکاران.)5531 ،
رابطۀ ميزان احساس عدالت اجتماعي (شامل عدالت توزیعي ،عدالت مراودهای و عدالت رویهای) با ميزان
بدبيني اجتماعي تأیيد و مشخص شد که بين این دو متغير ،رابطهای معکوس و معنادار وجود دارد .نتيجۀ
بهدستآمده ،با یافتههای حاصل از پژوهش ابراهيمي و همکاران ( ،)5538پژوهش مصباحي ( )5537و
پژوهش ميرزایي و همکاران ( )5537همسوست که در پژوهشهای خود نشان دادند ترومای سازماني با ایجاد
احساس نابرابری و بيعدالتي ،بدبيني سازماني را افزایش ميدهد و با جلوگيری از پارتيبازی ،خویشاوندگرایي،
کاهش سياسيبازی سازمانها و بهطور ویژه ،وجود عدالت سازماني و ابعاد آن ميتوان بدبيني را کاهش داد.
همچنين یافتههای این پژوهش با مطالعاتي که به شناسایي عوامل مؤثر ،پيشزمينهها و پيامدهای بدبيني
پرداختند (خادميان5531 ،؛ مرتضوی ،فقيهي و عالم تبریز5531 ،؛ زارع ،حقگویان و کریمي اصل5532 ،؛
حسنپور و همکاران5588 ،؛ مرادی و جليليان 5531 ،و حقيقيکفاش و همکاران )5530 ،همخواني دارد .نتایج
این مطالعات نيز بيانگر این بود که اگر افراد احساس کنند که در سازمان با آنها عادالنه برخورد نميشود ،نگاه
بدبينانه به تغييرات سازماني خواهند داشت و به اثرات مخرب بدبيني ازجمله خستگيهای هيجاني و رفتارهای
غيراخالقي و تمایل به ترک خدمت کارکنان اشاره کردند .همچنين هرچه کارکنان رفتار سازمان را در توزیع
پاداش ،رویهها و سيستمهای تعيين پاداش و رفتار سرپرستان با خود را محترمانه و عادالنه ببينند ،بدبينيشان
به سازمان و رفتارهای آتي سازمان کاهش ميیابد.
یافتههای پژوهش ما با پژوهشهای گيرگيني و یوموشلي ( )2058و کویباسي و همکاران ( )2057نيز
همخوان است؛ در این پژوهشها نشان داده شده است که بين عدالت سازماني و بدبيني سازماني ،رابطۀ قوی
و منفي وجود دارد .پژوهش بارینک و کن ( )2057به این نتيجه رسيده است که عدالت سازماني ،نقش
واسطهای بين رهبری اخالقي و بدبيني سازماني دارد؛ لذا ،هنگاميکه سطح درک اخالقي افزایش ميیابد
سطح عدالت سازماني و زیرشاخههای آن افرایش ميیابد و در همين زمان ،از بدبيني سازماني و
زیرشاخههایش کاسته ميشود .یافتههای پژوهش حاضر با یافتههای پژوهش جانسون و اليری کلي (،)2005
اندرسون و بتمن ( )5337و کانتر و ميرویس ( )5383نيز همنواست نتيجۀ این پژوهشها این بوده است که در
بين عوامل مؤثر بر بدبيني سازماني ،ادراک عدالت سازماني بيشترین اثر را داشته و برخورد ناعادالنه در محيط
کار از عوامل بدبيني در سازمانهاست .باالخره اینکه یافتههای پژوهش حاضر با پژوهشهای کورسارو 5و
همکاران ( ،)2051پاتين 2و همکاران ( )2052و سامپسون و بارتوچ )5338( 5همخواني دارد که نشان دادهاند
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
1 Corsaro
2 Pattyn
3 Sampson & Bartusch
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سياستگذاریهای ناعادالنۀ درکشده ،قویترین متغيری است که با بدبيني نسبت به خدمات پليس رابطۀ
مستقيم دارد.
برمبنای نتایج باید گفت هرچه عدالت بيشتری در جامعه و همچنين در ابعاد آن (عدالت توزیعي ،عدالت
مراودهای و عدالت رویهای) وجود داشته باشد ،افراد جامعه ،بدبيني کمتری را تجربه خواهند کرد؛
بهعبارتدیگر ،توزیع عادالنۀ ثروت ،منابع جامعه ،فرصتهای آموزشي و اجتماعي و عدالت در رویهها و
فراگردهای اجتماعي و رعایت انصاف در ارتباطات و مراودههای اجتماعي موجب کاهش بدبيني اجتماعي
خواهد شد .این نتایج بهنوعي با نظریۀ محروميت نسبي همتراز است .در این نظریه گفته ميشود شکاف
ناگهاني و فزاینده ميان توقعات و بهرهمندیها باعث بروز احساس محروميت و بيعدالتي ميشود .این نظریه،
از فرایندهای مقایسۀ اجتماعي در تحليلهای خود سود ميجوید ،بهخصوص در شرایط رقابت ،افراد یا گروهای
مرجع ميتوانند خواستههای جدیدی را در انسان ایجاد کنند (رفيعپور.)53 :5570 ،
همخواني مشاهدهشده بين یافتههای پژوهش حاضر و مطالعات نامبرده و همچنين برخي یافتههای
پيمایش ملي ،نشان از ضرورت توجه بيشازپيش به عدالت اجتماعي دارد که به بدبيني منجر ميشود .پنداشت،
آگاهي و تجارب افراد در جوامع ،از طرق مختلف ازجمله رفتار و اعمال متصدیان جامعه و شرایط و
موقعيتهای حاکم در جامعه کسب ميشود و این پنداشت منفي در حوزههای اقتصادی ،اجتماعي ،سياسي و
قضایي نشاندهندۀ احساس نابرابری و بيعدالتي در این عرصههاست که چه بهصورت مستقيم و چه بهصورت
غيرمستقيم بر بدبيني اجتماعي اثرگذار است؛ لذا ،با گسترش بدبيني اجتماعي ،آسيبها و مسائل اجتماعي
افزایش ميیابد؛ ازاینرو ،شایسته است مسئوالن و برنامهریزان فرهنگي و اجتماعي با برنامهریزی دقيق و
سنجيده ،در جهت افزایش و تقویت احساس عدالت اجتماعي (عدالت توزیعي ،عدالت مراودهای و عدالت
رویهای) و کاهش احساس محروميت در کاهش بدبيني اجتماعي گام بردارند .این برنامهریزی ،با نگاهي
دوراندیشانه به وضعيت بدبيني اجتماعي در سطح ملي و تدبيری برای کاهش آن از طریق ایجاد و گسترش
تشکلهای مدني و سازمانهای مردمنهاد امکانپذیر است که با ایجاد واسطه بين مردم و دولت جهت بهبود
وضعيت اجتماعي و آگاهيبخشي به شهروندان ،موجب گسترش احساس عدالت در افراد و موجب کاهش
بدبيني در جامعه ميشوند .همچنين با برنامهریزی صحيح و دقيق جهت افزایش سطح رفاه و کيفيت زندگي
تمامي اقشار جامعه و ایجاد موقعيتهای اجتماعي مناسب نظير اشتغال برای جوانان ،رفع موانع ازدواج ،افزایش
حقوق بازنشستهها و غيره ،در افزایش احساس عدالت و کاهش بدبيني در سطح جامعه گام بردارند.
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