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 التی تا بدبینی اجتماعی: رنج مضاعف شهروندانعد از احساس بی

   2، شيوا کبريايي1سيدعليرضا افشاني

 52/49/8933تاريخ پذيرش:   40/40/8931تاريخ دريافت: 

 چکيده 
انجام  پژوهش حاضر با هدف بررسي رابطۀ احساس عدالت اجتماعي و بدبيني اجتماعي در ميان شهروندان

، از نظریات دورکيم، گيدنز، تد رابرت گر و مرتن استفاده شده است. شده است. برای تدوین چارچوب نظری

سالۀ شهر یزد تشکيل 51-46روش مورداستفاده در این پژوهش، پيمایش بوده و جامعۀ آماری را شهروندان 

گيری  ها با روش نمونه نفر تعيين گردیده و نمونه 581اند. حجم نمونه، براساس فرمول کوکران  داده

صورت محتوایي بوده و  ساخته و روایي آن به اند. پرسشنامه، محقق ای انتخاب شده دمرحلهای چن خوشه

به دست آمده است که نشانگر پایایي مطلوب  7/0های پژوهش بيش از  ضریب آلفای کرونباخ برای سازه

اند که  شان دادههای پژوهش ن اند. یافته اس و اموس تحليل شده اس پي افزارهای اس ها با نرم ابزار است. داده

( در سطحي پایين قرار دارد و بدبيني اجتماعي اکثریت 86/5ميانگين نمرات احساس عدالت اجتماعي )

است. بين متغير احساس عدالت اجتماعي )متغير مستقل( و ابعاد آن  در حد متوسطدرصد( 8/48)پاسخگویان 

ني اجتماعي )متغير وابسته(، رابطۀ معکوس و ای با بدبي ای و عدالت رویه یعني عدالت توزیعي، عدالت مراوده

یابد. تحليل  معنادار وجود داشت؛ درنتيجه، با کاهش احساس عدالت اجتماعي، بدبيني اجتماعي افزایش مي

درصد از تغييرات بدبيني اجتماعي را 57مدل معادلۀ ساختاری بيانگر این بود که احساس عدالت اجتماعي، 

ضرورت توجه بيشتر به بحث عدالت اجتماعي جهت جلوگيری از گسترش  کند. نتایج، بيانگر تبيين مي

 بدبيني اجتماعي است.

 

 ای ای، عدالت رویهبدبيني اجتماعي، عدالت اجتماعي، عدالت توزیعي، عدالت مراودهگان کليدی: واژ
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 مقدمه و بيان مسئله

اعتمادی و سوءظن  آن با یکدیگر براساس بي جامعه در بدبيني افراد نقشي مهم دارد. اجتماعي که ارتباط افراد

اعتمادی،  گونه ترویج بدبيني و بي دهد. این گذاری شده باشد، بدبيني را در ميان اعضای خود رواج مي پایه

گيرد. ازجمله نمودهای آن استفاده از انواع  طور غيرمستقيم و از طریق ارائۀ الگوهای رفتاری صورت مي به

های   هاست. در چنين اجتماعي، احتياط ارائۀ مدارک کتبي برای پرهيز از سوءاستفاده های اداری و  کاغذبازی

اعتمادی در افراد تثبيت شود؛  شود بي دیگر، موجب مي ها ازسوی  سو و سوءاستفاده از فرصت مورد ازیک بي

ریزی   ازحد پایه بيش اعتمادی و احتياط رو، در چنين اجتماعي افراد ارتباط خود را با دیگران براساس بي ازاین

(. مسئلۀ بدبيني اجتماعي با 25: 5534کنند )صميمي اردستاني،  نمایند و یا از اعتماد دیگران سوءاستفاده مي مي

گردد که ضروری  ای ملي تلقي مي گيرد، مسئله توجه به ابعاد اقتصادی، سياسي، اجتماعي و اخالقي که دربرمي

ها و  عدالتي های اجتماعي و بي اخته شود. افزایش نابرابریهای گوناگون به آن پرد است در پژوهش

دهد.  های اقتصادی که در ساليان اخير افزایش نيز پيدا کرده است، نگرش بدبينانه را افزایش مي نابساماني

درصد از 1/4( نشان داده است که فقط 5536های ایرانيان موج سوم ) ها و نگرش های پيمایش ملي ارزش یافته

درصد از افراد جامعۀ ایران 4/52ان، در سطحي باال از اوضاع اقتصادی رضایت دارند. همچنين پاسخگوی

های اقتصادی دولت را عامل مهم فقر و تنگدستي افراد فقير  درصد سياست6/25عدالتي در جامعه و  بي

د پاسخگویان، درص5/2صورت بوده است که فقط  اند. پنداشت پاسخگویان از ساخت طبقاتي جامعه بدین دانسته

اند که این  درصد از افراد خود را به طبقۀ پایين منتسب دانسته6/57که  اند، درحالي خود را از طبقۀ باال دانسته

امر نشان از ادراک احساس نابرابری و اختالف طبقاتي دارد که ميان طبقات باال و فرودست جامعه به وجود 

طور طبيعي، این  یع نابرابر ثروت و قدرت در جامعه است که بههای این طرز تلقي، توز آمده است. یکي از علت

گویان، عامل پارتي و  درصد از پاسخ4/76شود. ازنظر  عدالتي به بدبيني بيشتر در جامعه منجر مي احساس بي

های اجتماعي، اخالقي و اقتصادی  آشنا تأثير زیادی بر یافتن شغل دارد. در این پيمایش، نگرش مردم در حوزه

سال قبل افزایش  1اند جرائم نسبت به  درصد معتقد بوده6/17پرسيده شده است که در حوزۀ اجتماعي  نيز

سال آینده نيز بيشتر خواهد شد. در حوزۀ اخالقي نيز  1اند که جرائم در  درصد اعتقاد داشته4/12یافته است و 

شده است و رواج صفات اخالقي سال قبل بيشتر  1اند رواج صفات اخالقي منفي از  درصد معتقد بوده6/73

درصد از 5/74سال آینده کمتر خواهد شد. در حوزۀ اقتصادی نيز دربارۀ وضع فقر و نابرابری،  1مثبت در 

درصد 74سال قبل بيشتر شده است و  1اند که فاصلۀ بين ثروتمندان و فقيران از  پاسخگویان بر این باور بوده

ها نگرش مردم به حال و  سال آینده نيز بيشتر خواهد شد. در این حوزه 1اند که این نابرابری در  اعتقاد داشته

اعتمادی و بدبيني اجتماعي دارد که در حال حاضر جامعه را فراگرفته و  آینده سنجيده شده است که نشان از بي

وی اند که قانون ازس گویان معتقد بوده درصد پاسخ5/55به همين منوال در حال گسترش است. همچنين فقط 
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گویان، ثروتمندان، در  درصد از پاسخ3/13شود ولي ازنظر  مسئوالن و بستگانشان در سطح باال رعایت مي

درصد به ميزان زیادی 1/58های حکومتي و دولت نيز فقط  کنند و دستگاه سطحي پایين قانون را رعایت مي

ن، حکومت، دولت و ثروتمندان کنند و این خود حاکي از بدبيني مردم نسبت به مسئوال قانون را رعایت مي

مثال،  عنوان است. آمارهای دیگری نيز در پژوهش مزبور حکایت از وضعيت نامطلوب عدالت اجتماعي دارند؛ به

اند که حکومت در افزایش رفاه مردم، موفق بوده است و یا اینکه  گویان معتقد بوده درصد از پاسخ6/22فقط 

(. این نتایج همگي 5531اند )جوادی یگانه و همکاران،  اعتقاد داشته درصد به کاهش فقر و نابرابری4/52فقط 

عدالتي و نابرابری در جامعۀ ایران در حال گسترش است که همين موجب  دهندۀ این است که احساس بي نشان

افزایش احساس محروميت نسبي و بدبيني اجتماعي در بين شهروندان نسبت به یکدیگر و نسبت به مسئوالن 

 خواهد شد. ربط ذی

ترین  شدن و به حاشيه رانده شدن شهروندان و مهم ترین هدف عدالت اجتماعي، جلوگيری از منزوی مهم

اثر آن افزایش وحدت و مشارکت در زندگي اجتماعي است. از این دیدگاه، نهادهای حکومتي باید قوانين و 

که با افزایش عدالت اجتماعي،  د؛ چنانگرد هایي را تصویب کنند که مانع انزوا و طرد شهروندان مي  سياست

یابند و این امر موجب کاهش انزوای اجتماعي و بدبيني در افراد     افراد با اعتماد بيشتر در جامعه حضور مي

های اجتماعي ضروری است   همۀ شهروندان در جامعه و فعاليت  شود. این مهم، برای ادغام    جامعه مي

 .(56: 5535زاده،  )هژبرالساداتي و حبيب

طور غيرمستقيم به سنجش بدبيني اجتماعي و احساس عدالت اجتماعي  اگرچه در برخي مطالعات به

طور مستقيم انجام شده است و بيشتر مطالعات  زمينه به پرداخته شده است ولي مطالعات کمتری دراین

( به بررسي رابطۀ عدالت 5530و حقيقي کفاش و همکاران،  5531؛ کلوندی، 5534)ظهورپرونده و شکراللهي، 

اند و در سطح اجتماعي به رابطۀ این دو متغير چندان توجهي نشده و خأل  سازماني و بدبيني سازماني پرداخته

های علمي  بودن موضوع بدبيني اجتماعي و ضعف پژوهش زمينه مشهود است. با توجه به بدیع مطالعاتي دراین

صورت مجزا به رابطۀ بدبيني اجتماعي و احساس  حقيق بهخصوص، ضرورت داشت در این ت و تخصصي دراین

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 

 ست؟ و سازوکار این تأثيرگذاری چگونه است؟شان اثرگذار ا اجتماعي

 پيشينۀ تجربي

گرچه پژوهشگران به مطالعات و تحقيقات مرتبط با بدبيني اجتماعي و همچنين ارتباط آن با احساس عدالت 

 ها انجام شده است. شناسي سازمان اند ولي مطالعات مختلفي در حوزۀ جامعه اجتماعي کمتر توجه کرده
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اند که  ها، به این نتيجه رسيده های ناکارآمد و نادرست سازمان قبلي، با تحليل سياست تعدادی از تحقيقات 

ها موجب افزایش  های سازمان کاری بازی و خویشاوندگرایي و سياسي ترومای سازماني، احساس نابرابری، پارتي

ند )ابراهيمي و ک شود و این امر، سالمت سازمان را با مخاطره روبرو مي بدبيني در اعضای سازمان مي

(. شناسایي 5531؛ جوادی یگانه و همکاران، 5537؛ ميرزایي و همکاران، 5537؛ مصباحي، 5538همکاران، 

ها اهميتي فراوان دارد که در مطالعات  ها با توجه به تأثير آن بر عملکرد سازمان عوامل بدبيني در سازمان

توان به عوامل فردی،  طورکلي مي اند که به شده نظری و شواهد تجربي اخير، برخي از این عوامل شناسایي

توان به عواملي نظير عدالت سازماني، نقض قراردادهای  تر مي صورت جزئي محيطي، سازماني و شغلي و به

؛ 5531؛ مرتضوی، فقيهي و عالم تبریز، 5531گيری اشاره کرد )خادميان،  شناختي و مشارکت در تصميم روان

(. مطالعات اخير در جامعۀ ایران حاکي از 5588پور و همکاران،  ؛ حسن5532اصل، گویان و کریمي  زارع، حق

سازماني و نگرش سازماني است )مرادی و جليليان،  -اثرات مخرب بدبيني بر تعهد سازماني، رفتار شهروندی

 (.5530؛ حقيقي کفاش، مظلومي و ميرزامحمدی، 5531

شده و بدبيني سازماني در  ميزان عدالت سازماني درک دهد   شواهد موجود در تحقيقات خارجي نشان مي

شده و بدبيني سازماني  مدارس و مؤسسات آموزشي، در سطح متوسط قرار دارد و بين عدالت سازماني درک

رابطۀ قوی و منفي وجود دارد. همچنين درنتيجۀ این تحقيقات، بين ادراک رهبری اخالقي و عدالت سازماني 

وجود دارد و عدالت سازماني یک نقش واسطه بين رهبری اخالقي و بدبيني سازماني رابطۀ معنادار و مثبت 

یابد و     یابد، سطح عدالت سازماني افزایش مي    که سطح درک اخالقي رهبری معلمان افزایش مي دارد. هنگامي

همکاران،  و 2؛ کویباسي2058 5شود )گيرگيني و یوموشلي، در همين زمان، از بدبيني سازماني کاسته مي

طور  اند که به (. تعدادی از تحقيقات خارجي، به سطوح بدبيني قانوني و سياسي پرداخته2057، 5بارینيک و کن

اند که  تجربي از ساختارهای نزدیک به بدبيني اجتماعي و اعتماد سياسي است و به این نتيجه رسيده

بدبيني نسبت به خدمات پليس مرتبط است. ترین سطحي است که به  های ناعادالنه، قوی گذاری سياست

های  هنجاری سياسي، خشونت سياسي، نگرش از بي  همچنين بدبيني سياسي، پيوندی قوی با طيفي گسترده

و  1؛ پاتين2051و همکاران،  6شناختي دارد )کورسارو اجتماعي، تعصبات نژادی و همچنين متغيرهای روان

(. با توجه به اثراتي که بدبيني سازماني در جوامع گوناگون دارد، 5338، 4؛ سامپسون و بارتوچ2052همکاران، 

اند که نقض  و اظهار کرده  ها و اثرات بدبيني در محيط کار پرداخته زمينه برخي از تحقيقات خارجي به پيش

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــــــ
1 Girgini & Gümüşeli 

2 KÖybasi 
3 Bağrıyanık  & Can 
4 Corsaro 
5 Pattyn 
6 Sampson & Bartusch 
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عيف شناختي، برخورد ناعادالنه در محيط کار، سطوح باالی غرامت اجرایي، اجرای سازماني ض قراردادهای روان

و ابزار برخورد سریع و شدید، در بدبيني کارکنان نسبت به مدیریتشان نقش دارند و موجب بدبيني سازماني 

طور  های بدبينانه از جهتي اثرات سوء بر تعهد سازماني، رضایت شغلي کارکنان دارند؛ لذا به شوند. نگرش   مي

اشت که رفتارهای وفادارانه و فراتر از که نسبت به سازمان بدبين بودند احتمال کمتری د خاص هنگامي

، 5هایشان را نشان دهند و از جهت دیگر نتایج منفي برای صاحب نگرش دارند )جانسون و اليری کلي نقش

 (.5383، 5؛ کانتر و ميرویس5337، 2؛ اندرسون و بتمن2005

ضرورت دارد.  شناخت عوامل و پيامدهای بدبيني سازماني، برای کنترل و کاهش بدبيني و اثرات آن

زمينه، بر اهميت شناخت این عوامل تأکيد دارد؛ لذا عاملي مهم که در بيشتر  شده دراین های نظری ارائه تبيين

صورت مستقيم و غيرمستقيم موجب بدبيني در  این تحقيقات بررسي شده است عدالت سازماني است که به

 وری پایين در سازمان را به همراه دارد. هشود و کاهش کارآمدی و عملکرد کارکنان و بهر   سازمان مي

های  هایي فراوان برای جامعه به همراه دارد، پژوهش ای مهم است و آسيب  بااینکه بدبيني اجتماعي مسئله

شده در ایران، بدبيني را ازلحاظ سازماني یا  های انجام اندکي راجع به آن انجام شده است. درواقع، پژوهش

شده  حال، تحقيقات انجام اند. بااین شناختي به این مهم نپرداخته اند و ازنظر جامعه شناختي بررسي کرده روان

های اندکي  اند. در تحقيقات خارجي نيز پژوهش های دیگر پژوهشگران مهيا ساخته زمينه را برای پژوهش

رچند گونه عنوان کرد که ه توان این  درخصوص بدبيني اجتماعي انجام شده است. با یک نگاه کلي مي

جانبه به این مسئله پرداخته نشده است اما محاسن و  طورکلي در تحقيقات داخلي و خارجي به شکل همه به

تر نسبت به  های داخلي این است که آنها دیدی جامع های خارجي در مقایسه با پژوهش نقاط قوت پژوهش

تلف بررسي کنند؛ بنابراین، در این اند مفهوم بدبيني را با متغيرهای مخ اند و کوشيده مفهوم بدبيني داشته

عنوان یکي از عوامل تأثيرگذار بر  پژوهش سعي شده است رابطۀ بدبيني اجتماعي و احساس عدالت اجتماعي به

 آن بررسي شود.

 مالحظات نظری

 و« ایعدالت مراوده»، «عدالت توزیعي»اند از:  به اعتقاد جميل صليبا عدالت اجتماعي سه بُعد دارد که عبارت

ها  های آموزشي و اجتماعي، پاداش ، توزیع عادالنۀ ثروت و منابع، فرصت«عدالت توزیعي«. »ایعدالت رویه»

های اجتماعي، خود،  و حقوق و مزایا بين افراد جامعه است که این رعایت انصاف هنگام توزیع منابع و پاداش

عدالت »شان است.  های دریافتي اداشهای افراد با پ ساختن تالش مستلزم تعریف مبنای مشخص برای مرتبط

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــــــ
1 Johnson & O'leary‐Kelly 
2 Andersson & Bateman 
3 Kanter & Mirvis 
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های اجتماعي است که مستلزم تعریف الگوهای ارتباطي مناسب  رعایت انصاف در روابط و مراوده« ایمراوده

ها و فراگردهای اجتماعي است که  نيز وجود عدالت در رویه« ای عدالت رویه»ميان اعضای جامعه است. 

های معطوف به عدالت،  ها و برنامه مشي که خط طوری نه است، بهها و فراگردهای عادال مستلزم تعریف رویه

ها یا نتایج های غيرعادالنه اجرا شوند و درواقع، به فرایندی اشاره دارد که در آن، تصميم بدون استفاده از رویه

رده و وتحليل ک دیگر، صليبا در بحث از عدالت اجتماعي، سه بعد اساسي آن را تجزیه شوند. ازسوی تصویب مي

حصول این دستاوردها را منوط به تحقق عدالت اجتماعي دانسته است که درنهایت بر خوشي افراد مؤثر است. 

های عدالت اجتماعي موجب نشاط و کيفيت زندگي و نيز  در اینجا باید به این نکته اشاره کرد که دستاورد

(؛ لذا، محتوای عدالت اجتماعي 552: 5535محمدی،  شود )خادميان و خان بيني بيشتر در افراد مي خوش

گذاری نهادها و ترتيبات اجتماع  دنبال رسيدن به اصول و معيارهایي است که پایه و اساس تأسيس و بنيان به

طور عادالنه و براساس احترام به عدالت  ها به گيرد و از این رهگذر، قوانين جامعه و وظایف افراد و گروه قرار مي

و، ازنظر راولز عدالت وحدت منافع در کار است که در مقابل آن تعارض منافع نيز وجود ر شود؛ ازاین ایجاد مي

رفع نابرابری و وجود تعارضات در فرد،  برد و در صورت عدم    ها را از بين مي دارد.  از نظر راولز عدالت، نابرابری

آورد  در مسائل گوناگون پدید مي تفاوتي و بدبيني را آید که این نارضایتي، بي احساس نارضایتي به وجود مي

نهد و     اش را برپایۀ انصاف بنا مي (. راولز نظریۀ عدالت و جامعۀ عادالنه503: 5584پور،  )جالينوسي و نجف

گيرد که این     برند، برای آن اصولي در نظر مي    ازآنجاکه جامعه، شامل افرادی است که در تعامل به سر مي

ای که همگان بتوانند در یک فضای باز و جامعۀ آزاد  گونه کل منصفانه درآورد، بهتعامل و همکاری را به ش

 (.570: 5532نسبت به وضع خویش احساس ظلم و نابرابری نکنند )طاهری، 

های ليبرال وارد کرد. های سوسياليستي به حوزه بيني و جنبش درواقع، راولز مسئلۀ عدالت را از جهان

توانند ایجاد کنند  الترین مزیت و منفعتي است که نهادهای اجتماعي ميوی معتقد است که عدالت وا

های معتبری را برای  ای از ارزش کوشد مجموعه مي« مثابه انصاف عدالت به»(. در نظریۀ 5585)راغفر، 

کند هيچ  طور خالصه راولز بيان مي شوند. به عدالت بيان کند که به نهادهای سياسي و اجتماعي مربوط مي

کند به دست آورد و وقتي  نباید کمتر از آنچه در نظام توزیع برابر کاالهای اساسي کسب مي شخصي

های حاصل باید به نفع تمام کساني تمام  شود، نابرابری مشارکت اجتماعي موجب پيشرفت کلي جامعه مي

ست )راولز، شود که شرایطي نامطلوب دارند و وضعشان کمتر از وضع دیگران در این روند بهبود یافته ا

های جوامع  ترین عامل بحران های اجتماعي و فقدان عدالت اجتماعي، اصلي بسا همين نابرابری ( و چه5581

 (.30: 5585بشری است )مرصوصي، 

طبق اندیشۀ راولز، عدالت، جزئي از مسئلۀ ایجاد یک جامعه بسامان و نظر یافته است که در آن فقط 

ها و  اساسي جنبۀ کانوني دارند و تالش برای ایجاد برابری در آزادی های حقوق فردی و اجتماعي و آزادی
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ها ابزار اصلي نيل به عدالت است و درنهایت، گسترش احساس عدالت در جامعه موجب کاهش  فرصت

 (.5532شود )طاهری،     ها و بدبيني در اجتماع مي نابرابری

اند. این نظریه بر این فرض  ادالنه و منصفانههمچنين طبق نظریۀ برابری آدامز، اشخاص، خواهان رفتار ع

استوار است که اشخاص، تناسب بين داده و ستاندۀ خود را با تناسب بين داده و ستاندۀ دیگران مقایسه 

کنند و اگر احساس کنند در رفتار با آنها عدالت نسبي رعایت نشده است، تصميم به کاهش این نابرابری  مي

کند با آنچه دیگری یا  کند که دریابد بين آنچه دریافت مي ایطي را عادالنه تلقي ميگيرند. درواقع، فرد شر مي

کند تناسب وجود دارد. طبق این نظریه، وضعيت ناعادالنه، تنش و بدبيني در فرد ایجاد  گروه مرجع دریافت مي

 (.5532یني، الد عدالتي را کاهش داد )گروسي و شمس خواهد کرد که برای بهبودش باید نابرابری و بي

اند، زیرا توزیع عادالنۀ درآمدها  نام نهاده« نظریۀ گسترش عدالت»نظران، نظریۀ برابری را بعضي از صاحب

های اجتماعي های بدبينانه و درنهایت آسيب سازد و موجب کاهش نگرش    ها را برقرار مي در ميان انسان

 (. 5581شود )رضایيان،     مي

گسيخته شوند، نفوذ  های اجتماعي از هم  طح کالن است و هرگاه شيرازۀ تنظيمازنظر دورکيم آنومي در س

اش را از دست خواهد داد و افراد جامعه به حال  های فردی، دیگر کارایي کنندۀ جامعه بر گرایش نظارت

های ضابطگي نسبي در کل جامعه یا در برخي از گروه خودشان واگذار خواهند شد. دورکيم چنين وضعيتي را بي

شوند و  داند. در این موقعيت، آرزوهای فردی، دیگر با هنجارهای مشترک تنظيم نمي کنندۀ آن مي ترکيب

کند )کوزر،     اش را دنبال مي های شخصي مانند و هرکسي تنها هدف    درنتيجه، افراد بدون راهنمای اخالقي مي

های اجتماعي، آرزوها های اقتصادی و بحران(. ازنظر دورکيم متغير بااهميت و ميانجي بين بحران532: 5588

کند و در چارچوب     های افراد است. در شرایط عادی، جامعه حد و حدود آرزوها را تعيين و تنظيم مي و خواسته

شوند و جامعه،     های اقتصادی، اميال از تعادل خارج ميشود اما در بحران    اجتماعي، رضایت افراد نيز حاصل مي

های دنبال این وضعيت، نارضایتي، بدبيني، سرخوردگي و بحران دهد. به    رت و کنترل را از دست ميقدرت نظا

 شود.    اجتماعي حادث مي

های افراد جامعه، از حد و اندازۀ معمول و متعارف خارج شود پيامدهایي مخرب  ازنظر دورکيم، اگر خواسته

شود. متصورشدن یک هدف     ، نااميدی و بدبيني بدل ميخواهد داشت. یکي آنکه به یک منبع رنج، نارضایتي

ناپذیر بدین معناست که خود را در یک حالت ناخشنودی هميشگي قرار دهيم. البته انسان در این  دسترسي 

که اهداف نامعقول داشته باشد؛ لذا، برای مدتي اميد از  تواند همچنان اميدوار باشد، حتي وقتي    شرایط نيز مي

طور نامحدود به حيات  های مکرر، به تواند در برابر تجربۀ سرخوردگي و نااميدی کند اما نمي    ایت ميانسان حم

شود.     های اجتماعي دیگر هدایت مي ها فرد به کام بدبيني و بحران بسا با تجربۀ این ناکامي خود ادامه دهد و چه

عمل کند، این است که همواره خوشبختي را در سازد که نسبت به خود کورکورانه     چيزی که او را مجاز مي
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کند که تا به امروز به آن دسترسي نداشته است. به همين دليل است که در حال     وجو مي ای نامعلوم جست آینده

روی خود ندارد تا بتواند نگاه خود را به آن  چيز نه پشت سر خود و نه پيش درجازدن است؛ و در این هنگام هيچ

تنهایي کافي است که نااميدی و ناکامي را به دنبال آورد، زیرا  براین، خستگي و افسردگي به  زونثابت کند. اف

انتها رها کرد. پيامد دیگر  توان خود را از احساس بيهودگي و پوچي یک تعقيب بي    سختي مي درنهایت، به

دت و احساس محروميت و آرزوهای نامحدود، مقایسۀ اجتماعي و درنتيجه تحریک تمایالت و آرزوها، حسا

 (.5583تبعيت از قواعد و مقررات است )دورکيم،  ریختگي و عدم هم بدبيني و در پس آن به

توان به نظریۀ محروميت نسبي اشاره کرد. از دیدگاه گيدنز، احساس محروميت نسبي به  همچنين مي

ضر در آن به سر حا ای که فرد درحال معنای اختالف بين دو سطح زندگي شخص است؛ سطح زندگي

( برای توصيف بيشتر 5333(. رانيسمن )85: 5573برد، با سطحي که مطلوبش بوده است )گيدنز،  مي

بيند و خود را     یافته مي کند: فردی که بيشتر افراد جامعه را ترقي    گونه بيان مي احساس محروميت نسبي، این

کند، و این موضوع در او احساس محروميت نسبي به     یافته؛ در این شرایط خود را با آنها مقایسه مي تنزل

 (.272: 5580آورد )کوهن،  وجود مي

کند. درواقع، انسجامي که فرد با  هومنز معتقد است محروميت نسبي، بحث تقسيم عدالت را بيان مي

ت که کنندۀ آن اس های مسلط جامعه دارد، بسته به وجود عدالت در جامعه است. تقسيم عدالت، بيان ارزش

ها و  ها، پاداش ای که نسبت به او اعمال شده، همواره به مقایسۀ ثروت عدالتي ارزیابي یک فرد از عدالت یا بي

دهند، باید متناسب با  های آنها مي اساس، پاداشي که به افراد و نقش هایش با دیگران بستگي دارد؛ براین هزینه

ها،  های بنيادی هر جامعه است و ازنظر ترنر این ارزش رزشهایشان باشد. تقسيم عدالت یکي از ا هزینۀ فعاليت

دهد     عدالتي را گسترش مي برای متحدشدن و همبستگي اجتماعي بسيار اهميت دارند و نبودشان احساس بي

 (.55: 5578)ترنر، 

برایش  شود که فرد در مقایسه با گروه یا فردی که    باور مرتون نيز احساس محروميت زماني آشکار مي  به

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 

ر صورت تداوم و تعميم،  به نارضایتي، شود و این احساس د ناهمانند است، دچار احساس محروميت نسبي مي

 (.525: 5381، 5انجامد )ماروین بدبيني و درنهایت شورش مي

نظر از اینکه واقعي یا واهي  ها، قطع مندی گر معتقد است شکاف ناگهاني و فزاینده ميان توقعات و بهره

توانند  مل متعددی مي(. ازنظر گر عوا51: 5573شود )گر،  باشند، باعث بروز احساس محروميت نسبي مي

 اند از: عدالتي و محروميت نسبي را به وجود آورند که عبارت احساس بي

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــــــ
1 Marvin 
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تر باشند، احساس محروميت نسبي بيشتر  های اقتصادی و مادی در یک جامعه مهم هرچه ارزش -5

 شود؛ مي

ها بيشتر  ت انسانهای مرجع دیگر بيشتر باشد، انتظارا هرچه امکانات پيشرفت و ارتقا در افراد و گروه -2

شان افزایش  شود و اگر احساس کنند که خودشان آن امکانات را ندارند، احساس محروميت نسبي مي

 یابد؛ مي

ها برای فرد بيشتر خواهد شد و  های موردنظر و آرزوها باالتر باشد، اهميت آن ارزش هرچه وزنۀ ارزش -5

هدف موردنظر برسد، احساس محروميت تواند به  اگر فرد احساس کند که با تالش و کوشش نمي

 یابد. اش افزایش مي نسبي

های موردنظر یا ارتقای اجتماعي کمتر باشد، احساس محروميت نسبي  هرچه امکان دستيابي به ارزش -6

ترین عامل بروز  عدالتي اجتماعي را مهم (؛ بنابراین گر، بي61-64: 5577بيشتر خواهد بود )رفيع پور، 

 داند. تعهد و ارتباط گروهي، در سطوح مختلف اجتماعي مينارضایتي و گسست 

پردازند و وقتي احساس فقر و  ها عموماً به مقایسۀ خود با دیگران ميلذا، براساس این دیدگاه، انسان

تواند به خودکشي نيز منجر     دهند که حتي مي    های شدید عاطفي از خود نشان ميکنند واکنش عدالتي مي بي

انجامد و تعارضات شدیدی را  این احساس به درجۀ اعلي خود برسد به احساس تضاد اجتماعي مي شود و وقتي

گذاری و تالشي که انجام  (. اگر فرد گمان کند که براساس ميزان سرمایه61: 5570در پي دارد )رفيع پور، 

نه نيست، دچار احساس ای که عایدش شده است، در مقایسه با دیگران عادالنه و منصفا داده، پاداش و نتيجه

انجامد )گار،  شود و این امر به نارضایتي و عدم نشاط در دو سطح فردی و اجتماعي مي محروميت نسبي مي

(. دیویس نيز معتقد است که فقر شدید و فقدان قدرت سياسي 5532به نقل از فرجي و خادميان،  518: 5577

 (.112: 5586د و بدبين شوند )عضدانلو، شود مردم نسبت به مسائل خود و جامعه ناامي باعث مي

طور مستقيم به رابطۀ عدالت اجتماعي و بدبيني اشاره  ای یافت نشد که به بنابراین، با توجه به اینکه نظریه

 کند، ترکيبي از نظریات، برای تدوین فرضيات استفاده شده است.

 ها  فرضيه

 دارد. بين احساس عدالت اجتماعي و بدبيني اجتماعي رابطه وجود

 بين عدالت توزیعي و بدبيني اجتماعي رابطه وجود دارد.

 ای و بدبيني اجتماعي رابطه وجود دارد. بين عدالت مراوده

 ای و بدبيني اجتماعي رابطه وجود دارد. بين عدالت رویه
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 روش تحقيق

ت، پهنانگر در تحقيق حاضر از روش پيمایش استفاده شده و ازنظر هدف، یک بررسي کاربردی و ازنظر وسع

سال ساکن شهر یزد در فاصلۀ مقطعي شهریور و  58-46است. جامعۀ آماری تحقيق را تمامي شهروندان 

دهند. براساس برآوردهای جمعيتي از سرشماری عمومي نفوس و مسکن مرکز  تشکيل مي 5537مهرماه سال 

ه از فرمول کوکران با سطح نفر است. حجم نمونه با استفاد 620525(، تعداد کل آنها 5531آمار ایران )

نفر مشخص گردیده است. در این تحقيق،  581درصد و حداکثر واریانس، 1درصد و دقت احتمالي 31اطمينان 

صورت که ابتدا پنج منطقۀ شهرداری یزد  ای استفاده شده است؛ بدین ای چندمرحله گيری خوشه از روش نمونه

های اصلي هر منطقه از  ها و ميدان ر مرحلۀ بعد خيابانعنوان پنج خوشۀ اصلي در نظر گرفته شده و د به

شهر، یزدباف،  ها در نظر گرفته شده است )منطقۀ یک )محدودۀ امام شهرداری در حکم بلوک برای خوشه

شيخداد(، منطقۀ دو )محدودۀ بلوار دانشجو، چهارراه سلمان، بلوار امام جعفر صادق(، منطقۀ سه )محدودۀ 

ن،( منطقۀ چهار )محدودۀ آزادشهر( و منطقۀ تاریخي )محدودۀ اميرچقماق، سيد صفائيه، شهرک رزمندگا

ساختۀ  گویان مطالعه شدند. ابزار پژوهش، پرسشنامۀ محقق گلسرخ(( و در مرحلۀ آخر به روش تصادفي، پاسخ

( 5535محمدی ) بدبيني اجتماعي و پرسشنامۀ احساس عدالت اجتماعي است که قبالً توسط خادميان و خان

گویان، این متغير در سه بُعد بدبيني  منظور سنجش ميزان بدبيني اجتماعي پاسخ استفاده شده است. به

گویه برای هر سه بعد بوده  26یافته، بدبيني عمومي و بدبيني فردی سنجيده شده است که جمعاً شامل  تعميم

گویان، در  لت اجتماعي برای پاسخهای عدا       است. همچنين برای سنجش ميزان احساس عدالت اجتماعي، گویه

گویه( و  4ای )شامل  گویه(، عدالت مراوده 7نظر گرفته شده است. این متغير در سه بعد عدالت توزیعي )شامل 

 گویه برای هر سه بعد بوده است. 25گویه( سنجيده شده است که جمعاً شامل  50ای ) عدالت رویه

هایي که  شده است. به همين منظور، نخست سعي شده است گویهدر این تحقيق، از اعتبار محتوایي استفاده 

که زیر نظر استادان مجرب استفاده و اجرا  -های تحقيقات پيشين سنجند، از گویه متغيرهای تحقيق را مي

ها برای متغيرهای جدید، از نظرات محققان و استادان دیگر  انتخاب گردند و برای انتخاب بهترین گویه -اند شده

شده را به استادان و متخصصان نشان داده و از نظرات آنها  ه شود. درنهایت، یک بار دیگر پرسشنامۀ تدویناستفاد

ترتيب، پرسشنامۀ این تحقيق از نوعي اعتبار محتوایي  برای تصحيح پرسشنامه کمک گرفته شده است؛ بدین

ست که این ضریب برای بدبيني برخوردار است. جهت سنجش پایایي، از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده ا

به دست آمده است که نشانگر مطلوبيت  855/0و برای احساس عدالت اجتماعي برابر با  852/0اجتماعي برابر با 

 پایایي ابزار است.
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 تعاريف مفهومي و عملياتي

آن )عدالت  در این تحقيق متغير وابسته ، بدبيني اجتماعي و متغيرهای مستقل احساس عدالت اجتماعي و ابعاد

ترتيب تعاریف مفهومي و عملياتي هرکدام ارائه  ای( است که در ادامه به ای و عدالت رویه توزیعي، عدالت مراوده

 شده است.

 1بدبيني اجتماعي

ای منسجم از باورها و انتظارات از رفتار مردم تعریف  ( بدبيني را مجموعه5332رایتزمن )تعريف نظری: 

( بدبيني را بسيج 2000اندازهای کلي فرد نسبت به ماهيت بشر است و آبراهام ) کرده است که بخشي از چشم

احساسات منفي و عناصر احساسي مانند تمسخر و تحقير، خشم، عصبانيت، خجالت، پریشاني و زجر دانسته 

 (.75: 5536است )بلوچي و رستگار، 

این متغير در سه بُعد بدبيني منظور سنجش ميزان بدبيني اجتماعي پاسخگویان،  بهتعريف عملياتي: 

گویه برای هر سه بعد بوده  26یافته، بدبيني عمومي و بدبيني فردی سنجيده شده است که جمعاً شامل  تعميم

ای ليکرت از کامالً مخالفم تا کامالً  درجه گویان، براساس طيف پنج های این متغير به پاسخ و نحوۀ ارائۀ گویه

یافته )به نظرم، دیگران  قرارند: بدبيني تعميم های هر بُعد ازاین رخي از گویهگذاری شده است. ب موافقم نمره

گویند؛ به نظرم، دیگران برای من نقش بازی  که باید با من صادق نيستند؛ اکثر افراد به من دروغ مي چنان آن

تفاقات بد هستم تا رفته منتظر ا هم ندرت منتظر اتفاقات خوشایند هستم؛ روی کنند(، بدبيني عمومي )من به مي

بين نيستم( و بدبيني فردی )من اغلب به توانایي خودم در حل مشکالت، شک  خوب؛ من به آینده خوش

 کنم؛ به نظرم، من توانایي انجام خيلي از کارها را ندارم؛ به نظرم، من خيلي پيشرفت نخواهم کرد(. مي

 احساس عدالت اجتماعي

« های رشد اقتصادی توزیع عادالنه و دلسوزانۀ ثمره»اجتماعي را  سازمان ملل، مفهوم عدالتتعريف نظری: 

ای رفتار شود که مستحق  گونه (. عدالت اجتماعي یعني با هریک از افراد جامعه به2004، 2داند )سازمان ملل مي

(. احساس عدالت نيز حاصلي از ذهنيت و 5530آن است و در جایي قرار گيرد که سزاوار آن است )نوابخش، 

(. همچنين احساس عدالت اجتماعي، دستيابي به 2: 5535نيت عدالت در جامعه است )نوایي لواساني، عي

 (.506: 5535ای منصفانه در مسير رسيدن به جامعۀ بسامان است )نوایي لواساني،  رویه

های عدالت اجتماعي برای        عدالتي، گویه منظور سنجش ميزان احساس بي به تعريف عملياتي:

ای  گویه(، عدالت مراوده 7گویان، در نظر گرفته شده است. این متغير در سه بُعد عدالت توزیعي )شامل پاسخ

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــــــ
1 Social Pessimism 
2 United Nation 
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گویه برای هر  25گویه( سنجيده شده است که درمجموع شامل  50ای )شامل  گویه( و عدالت رویه 4)شامل 

 ( استفاده شده است.5535محمدی ) ها قبالً توسط خادميان و خان       سه بعد بوده است. این گویه

 ها يافته

گویان  های توصيفي و تبييني است. در قسمت اول )توصيف(، توزیع فراواني پاسخ این بخش شامل یافته

های تبييني، فرضيات  براساس متغيرهای مختلف تحقيق، در جداول منعکس شده است. در قسمت یافته

ری محاسبۀ ضریب همبستگي پيرسون و تحليل مسير ایم که در این بخش، از آزمون آما تحقيق را آزمون کرده

 ایم. استفاده نموده

 . ميانگين و انحراف معيار احساس عدالت اجتماعي و ابعاد آن1جدول شمارۀ 

 درصد معتبر تعداد ميزان انحراف معيار (1-5ميانگين ) متغير

 465/0 86/5 احساس عدالت اجتماعي

 6/77 238 کم

 5/22 81 متوسط

 1/0 2 زیاد

 

 744/0 41/5 عدالت توزیعي

 5/85 520 کم

 0/56 16 متوسط

 3/2 55 زیاد

 

 716/0 32/5 ای عدالت مراوده

 5/47 213 کم

 3/50 553 متوسط

 8/5 7 زیاد

 

 476/0 32/5 ای عدالت رویه

 4/75 271 کم

 6/28 503 متوسط

 - - زیاد

و انحراف معيار  86/5ميانگين شاخص کلي ميزان احساس عدالت اجتماعي ها حاکي از آن است که  یافته

تر است؛ لذا،  ( در مقایسه با ميانگين ابعاد دیگر پایين41/5است و ميانگين عدالت توزیعي ) 465/0آن 

( است. 86/5طورکلي ميانگين ميزان احساس عدالت اجتماعي در ميان شهروندان یزد در سطح پایين ) به
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شده )در سطوح کم، متوسط و زیاد(، احساس عدالت اجتماعي اکثریت  بندی های رتبه توجه به داده همچنين با

عدالتي در شهروندان یزدی  درصد(، در رتبۀ کم قرار گرفته است، به این معنا که احساس بي6/77پاسخگویان )

 دارد. در حد زیاد است. این آمار نشان از وضعيت نامطلوب این متغير در بين شهروندان

 . ميانگين و انحراف معيار بدبيني اجتماعي و ابعاد آن2جدول شمارۀ 

 درصد معتبر تعداد متغير انحراف معيار (1-5ميانگين ) متغير

 441/0 77/2 بدبيني اجتماعي

 4/22 87 کم

 8/48 241 متوسط

 4/8 55 زیاد

 

 855/0 63/2 بدبيني فردی

 3/66 575 کم

 2/61 576 متوسط

 3/3 58 زیاد

 

 475/0 54/5 بدبيني عمومي

 3/3 58 کم

 6/43 247 متوسط

 8/20 80 زیاد

 

 852/0 46/2 یافته بدبيني تعميم

 1/55 523 کم

 4/14 258 متوسط

 3/3 58 زیاد

است و  441/0ن و انحراف معيار آ 77/2ها حاکي از آن است که ميانگين شاخص کلي ميزان بدبيني اجتماعي  یافته

( کمتر است؛ لذا، 63/2( در مقایسه با ميانگين ابعاد دیگر بيشتر و بدبيني فردی )54/5ميانگين بعد بدبيني عمومي )

( است. همچنين با توجه به 77/2طورکلي ميانگين ميزان بدبيني اجتماعي در ميان شهروندان نزدیک متوسط ) به

درصد(، در حد 8/48وسط و زیاد(، بدبيني اجتماعي اکثریت پاسخگویان )شده )در سطوح کم، مت بندی های رتبه داده

درصد بدبيني را در 2/54های اخالقي مردم،  در ارزیابي ویژگيهای پيمایش ملي،  متوسط قرار دارد. با توجه به یافته

های پيمایش  (؛ لذا با مطابقت جدول باال با یافته5531اند )جوادی یگانه و همکاران،  حد متوسط گزارش کرده

 توان گفت که بدبيني در جامعۀ ایران رو به افزایش است. ملي مي
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. ماتريس همبستگي بين متغير ميزان احساس عدالت اجتماعي و ابعاد آن با 3جدول شمارۀ 

 ابعاد مختلف بدبيني اجتماعي

 بدبيني اجتماعي بدبيني فردی بدبيني عمومي يافته بدبيني تعميم ابعاد

 يعدالت توزیع
***250/0- 

***585/0- 
**552/0- 

***286/0- 

 ای عدالت مراوده
***212/0- 

***583/0- 
**541/0- 

***508/0- 

 ای عدالت رویه
***243/0- 

***605/0- 
***587/0- 

***528/0- 

 احساس عدالت اجتماعي
***286/0- 

***662/0- 
***586/0- 

***568/0- 

*** P< 005/0  

ای  ير این فرضيه )احساس عدالت اجتماعي و بدبيني اجتماعي(، در سطح فاصلههر دو متغ  با توجه به اینکه 

های جدول  اند، از ضریب همبستگي پيرسون برای بررسي این فرضيه استفاده شده است. یافته گيری شده اندازه

دهند که بين ميزان احساس عدالت اجتماعي و بدبيني اجتماعي همبستگي منفي و معنادار  فوق نشان مي

(005/0>Pوجود دارد؛ به ) دیگر، هرچه ميزان احساس عدالت اجتماعي افزایش یابد، ميزان بدبيني  عبارت

یابد. همچنين نتایج آزمون، نشانگر وجود رابطۀ منفي و معنادار بين ابعاد احساس عدالت  اجتماعي کاهش مي

در بين شهروندان یزدی افزایش  اجتماعي و ابعاد بدبيني اجتماعي است؛ هرچه ميزان احساس عدالت اجتماعي

یافته و بدبيني عمومي کاهش خواهد یافت؛ درنتيجه، هرچه افراد احساس  یابد، بدبيني فردی، بدبيني تعميم

تر خواهند شد؛ لذا، نتایج حاصل از آزمون این فرضيه، صحت این  عدالتي بيشتری در جامعه کنند بدبين بي

 کند. فرضيه را تأیيد مي

های اجتماعي مختلفي را در پي دارد؛ ازجمله اینکه اميد به آینده را  عدالتي، آسيب بيافزایش احساس 

دهد.  کند و احتمال ارتکاب رفتارهای انحرافي مختلف نظير سرقت، خودکشي و غيره را افزایش مي رنگ مي کم

این مدعا را عدالتي اجتماعي، بدبيني اجتماعي است. نتایج فوق، صحت  یکي از تبعات افزایش احساس بي

 دهد. نشان مي

 سازی معادالت ساختاری مدل

کنند و مدل   شده تا چه اندازه از مدل نظری تحقيق حمایت مي های گردآوری برای اینکه بدانيم داده

طور که  شده تا چه اندازه با واقعيت همخواني دارد، از مدل معادلۀ ساختاری استفاده شده است. همان تدوین

ترین مؤلفۀ احساس عدالت اجتماعي است و  ای مهم شود، عدالت مراوده  مشاهده مي 2در نمودار شمارۀ 
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ترین مؤلفۀ بدبيني اجتماعي. همچنين احساس عدالت اجتماعي، تأثيری معکوس و  یافته، مهم بدبيني تعميم

بيني دیگر، هرچه احساس عدالت اجتماعي افزایش یابد، بد عبارت دار بر بدبيني اجتماعي دارد؛ به معنا

 یابد.  اجتماعي کاهش مي

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

 حالت غيراستاندارد

 
. مدل معادلۀ ساختاری رابطۀ احساس عدالت اجتماعي و بدبيني اجتماعي در 2نمودار شمارۀ 

 حالت استاندارد

 های عاملي مدل معادلۀ ساختاری  ربوط به مدل. برآورد مقادير م4جدول شمارۀ 

1مقدار بحراني بار عاملي مقياس خرده متغير
 سطح معناداری 

 005/0 425/56 752/0 عدالت توزیعي احساس عدالت اجتماعي

 005/0 576/54 841/0 ای عدالت مراوده

 -- -- 857/0 ای عدالت رویه

 005/0 154/50 443/0 بدبيني عمومي بدبيني اجتماعي

 005/0 847/50 734/0 یافته بدبيني تعميم

 -- -- 433/0 بدبيني فردی

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــــــ
1 Critical Ratio 
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های متغير  مقياس ، بارهای عاملي مربوط به همۀ خرده6برحسب مقادیر برآوردشده در جدول شمارۀ 

در وضعيتي مطلوب قرار دارند؛ « بدبيني اجتماعي»و همچنين متغير « احساس عدالت اجتماعي»

های  مقياس با خرده« بدبيني اجتماعي»و « احساس عدالت اجتماعي»همبستگي متغيرهای  دیگر، عبارت به

شوند؛ درنتيجه، ابزار سنجش این متغيرها از اعتبار   مربوط به این متغيرها در حد متوسط به باال برآورد مي

 عاملي برخوردار است.

، GFI ،NFI ،IFIرپایۀ قرارداد، مقدار منظور برازش مدل پيشنهادی، از چند شاخص استفاده شده است. ب به

TLI  وCFI های مزبور بيشتر  باشد تا مدل پذیرفته شود. در مدل حاضر، شاخص 30/0تر از  باید برابر یا بزرگ

 04/0نيز از  RMSEAبوده و  5( کمتر از 401/5شده است. همچنين شاخص کای اسکوئر نسبي ) 3/0از 

ها  ل معادالت ساختاری، با توجه به دامنۀ مطلوب این شاخصهای ارزیابي کليت مد کمتر است. شاخص

شوند؛  های پژوهش حمایت مي شده، توسط داده درمجموع بيانگر این است که مدل مفروض تدوین

ها داللت بر مطلوبيت مدل معادالت  ها به مدل برقرار است و همگي شاخص دیگر، برازش داده عبارت به

 ساختاری دارد. 

 شاخص نيکويي برازش. 5جدول شمارۀ 

 CMIN/DF RMSEA GFI CFI TLI NFI IFI شاخص

 336/0 381/0 383/0 336/0 383/0 060/0 401/5 مقدار

 گيری  بحث و نتيجه

منظور بررسي رابطۀ احساس عدالت اجتماعي و بدبيني اجتماعي شهروندان شهر یزد انجام  پژوهش حاضر به

درصد(، با توجه 8/48طورکلي بدبيني اجتماعي اکثریت پاسخگویان ) بهه اند ک های این پژوهش داده شده است. یافته

شده )در سطوح کم، متوسط و زیاد(، در حد متوسط قرار دارد و ميانگين احساس عدالت اجتماعي  بندی های رتبه به داده

ن اشاره کرد های ایرانيا ها و نگرش توان به پيمایش ملي ارزش همسو با این مطالعه ميدر سطحي پایين است. 

اند که در اوضاع فعلي هرکس پول و پارتي  درصد یعني بيش از دوسوم پاسخگویان معتقد بوده8/48که در آن 

اند که  درصد با این گویه مخالف بوده1/52شود. همچنين در جامعۀ ایران فقط  نداشته باشد، حقش پایمال مي

د؛ لذا، پنداشت عدالت اجتماعي در جامعۀ ایران رسي هرچقدر تجربه و تخصص داشته باشيد به مقام باال نمي

درصد از پاسخگویان مخالف با این گویه 4/54کاهش یافته و این با بدبيني اجتماعي توأم است. همچنين فقط 

اند و این، پنداشتي  اند که ثروتمندان ایران از طرق غيرقانوني و رانت و پارتي به این ثروت دست یافته بوده

درصد معتقد بودند که حکومت به یک چشم به مردم 2/28کند. فقط  قتصادی را نمایان ميمنفي از عدالت ا

درصد از مردم معتقد 8/25کند؛ لذا، پنداشت سياسي منفي در بين مردم وجود دارد و همچنين فقط  نگاه مي
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ضعيف قضایي شود و این نيز نشان از پنداشت  صورت یکسان بين مردم و مسئوالن اجرا مي بودند که قانون به

 (.5531بين افراد جامعه دارد )جوادی یگانه و همکاران، 

ای( با ميزان  ای و عدالت رویه رابطۀ ميزان احساس عدالت اجتماعي )شامل عدالت توزیعي، عدالت مراوده

دار وجود دارد. نتيجۀ  ای معکوس و معنا بدبيني اجتماعي تأیيد و مشخص شد که بين این دو متغير، رابطه

( و 5537(، پژوهش مصباحي )5538پژوهش ابراهيمي و همکاران )های حاصل از  آمده، با یافته ستد به

های خود نشان دادند ترومای سازماني با ایجاد  ( همسوست که در پژوهش5537پژوهش ميرزایي و همکاران )

بازی، خویشاوندگرایي،  رتيدهد و با جلوگيری از پا عدالتي، بدبيني سازماني را افزایش مي احساس نابرابری و بي

توان بدبيني را کاهش داد.  طور ویژه، وجود عدالت سازماني و ابعاد آن مي ها و به بازی سازمان کاهش سياسي

ها و پيامدهای بدبيني  زمينه های این پژوهش با مطالعاتي که به شناسایي عوامل مؤثر، پيش همچنين یافته

؛ 5532گویان و کریمي اصل،  ؛ زارع، حق5531هي و عالم تبریز، ؛ مرتضوی، فقي5531پرداختند )خادميان، 

( همخواني دارد. نتایج 5530کفاش و همکاران،  و حقيقي 5531؛ مرادی و جليليان، 5588پور و همکاران،  حسن

اه شود، نگ این مطالعات نيز بيانگر این بود که اگر افراد احساس کنند که در سازمان با آنها عادالنه برخورد نمي

های هيجاني و رفتارهای  بدبينانه به تغييرات سازماني خواهند داشت و به اثرات مخرب بدبيني ازجمله خستگي

غيراخالقي و تمایل به ترک خدمت کارکنان اشاره کردند. همچنين هرچه کارکنان رفتار سازمان را در توزیع 

شان  خود را محترمانه و عادالنه ببينند، بدبينيهای تعيين پاداش و رفتار سرپرستان با  ها و سيستم پاداش، رویه

 یابد. به سازمان و رفتارهای آتي سازمان کاهش مي

( نيز 2057( و کویباسي و همکاران )2058های گيرگيني و یوموشلي ) های پژوهش ما با پژوهش یافته

ازماني، رابطۀ قوی ها نشان داده شده است که بين عدالت سازماني و بدبيني س همخوان است؛ در این پژوهش

( به این نتيجه رسيده است که عدالت سازماني، نقش 2057و منفي وجود دارد. پژوهش بارینک و کن )

یابد     که سطح درک اخالقي افزایش مي ای بين رهبری اخالقي و بدبيني سازماني دارد؛ لذا، هنگامي واسطه

و در همين زمان، از بدبيني سازماني و یابد     های آن افرایش مي سطح عدالت سازماني و زیرشاخه

(، 2005های پژوهش جانسون و اليری کلي ) های پژوهش حاضر با یافته شود. یافته هایش کاسته مي زیرشاخه

ها این بوده است که در  نواست  نتيجۀ این پژوهش ( نيز هم5383( و کانتر و ميرویس )5337اندرسون و بتمن )

ماني، ادراک عدالت سازماني بيشترین اثر را داشته و برخورد ناعادالنه در محيط بين عوامل مؤثر بر بدبيني ساز

و  5کورساروهای  های پژوهش حاضر با پژوهش هاست. باالخره اینکه یافته کار از عوامل بدبيني در سازمان

اند  داده همخواني دارد که نشان( 5338) 5( و سامپسون و بارتوچ2052و همکاران ) 2(، پاتين2051همکاران )

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــــــ
1 Corsaro 

2 Pattyn 

3 Sampson & Bartusch 
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ترین متغيری است که با بدبيني نسبت به خدمات پليس رابطۀ  شده، قوی های ناعادالنۀ درک گذاریسياست

 مستقيم دارد.

برمبنای نتایج باید گفت هرچه عدالت بيشتری در جامعه و همچنين در ابعاد آن )عدالت توزیعي، عدالت 

د جامعه، بدبيني کمتری را تجربه خواهند کرد؛ ای( وجود داشته باشد، افرا ای و عدالت رویه مراوده

ها و  های آموزشي و اجتماعي و عدالت در رویه دیگر، توزیع عادالنۀ ثروت، منابع جامعه، فرصت عبارت به

های اجتماعي موجب کاهش بدبيني اجتماعي  فراگردهای اجتماعي و رعایت انصاف در ارتباطات و مراوده

شود شکاف  تراز است. در این نظریه گفته مي با نظریۀ محروميت نسبي همنوعي  خواهد شد. این نتایج به

شود. این نظریه،  عدالتي مي ها باعث بروز احساس محروميت و بي مندی ناگهاني و فزاینده ميان توقعات و بهره

های  گروخصوص در شرایط رقابت، افراد یا  جوید، به های خود سود مي از فرایندهای مقایسۀ اجتماعي در تحليل

 (.53: 5570پور،  های جدیدی را در انسان ایجاد کنند )رفيع توانند خواسته مرجع مي

های  های پژوهش حاضر و مطالعات نامبرده و همچنين برخي یافته شده بين یافته همخواني مشاهده 

شود. پنداشت،  ازپيش به عدالت اجتماعي دارد که به بدبيني منجر مي پيمایش ملي، نشان از ضرورت توجه بيش

آگاهي و تجارب افراد در جوامع، از طرق مختلف ازجمله رفتار و اعمال متصدیان جامعه و شرایط و 

های اقتصادی، اجتماعي، سياسي و  شود و این پنداشت منفي در حوزه های حاکم در جامعه کسب مي موقعيت

صورت  صورت مستقيم و چه به چه به هاست که عدالتي در این عرصه دهندۀ احساس نابرابری و بي قضایي نشان

ها و مسائل اجتماعي  غيرمستقيم بر بدبيني اجتماعي اثرگذار است؛ لذا، با گسترش بدبيني اجتماعي، آسيب

ریزی دقيق و  ریزان فرهنگي و اجتماعي با برنامه رو، شایسته است مسئوالن و برنامه یابد؛ ازاین افزایش مي

ای و عدالت  احساس عدالت اجتماعي )عدالت توزیعي، عدالت مراودهسنجيده، در جهت افزایش و تقویت 

ریزی، با نگاهي  ای( و کاهش احساس محروميت در کاهش بدبيني اجتماعي گام بردارند. این برنامه رویه

دوراندیشانه به وضعيت بدبيني اجتماعي در سطح ملي و تدبيری برای کاهش آن از طریق ایجاد و گسترش 

پذیر است که با ایجاد واسطه بين مردم و دولت جهت بهبود  نهاد امکان های مردم و سازمانهای مدني  تشکل

بخشي به شهروندان، موجب گسترش احساس عدالت در افراد و موجب کاهش  وضعيت اجتماعي و آگاهي

دگي ریزی صحيح و دقيق جهت افزایش سطح رفاه و کيفيت زن شوند. همچنين با برنامه  بدبيني در جامعه مي

های اجتماعي مناسب نظير اشتغال برای جوانان، رفع موانع ازدواج، افزایش  تمامي اقشار جامعه و ایجاد موقعيت

 ها و غيره، در افزایش احساس عدالت و کاهش بدبيني در سطح جامعه گام بردارند. حقوق بازنشسته
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 منابع 
 ( نقش ترومای سازماني بر5538ابراهيمي، عباس و همکاران .) دهندۀ  سکوت و بدبيني سازماني در یک مرکز ارائه

 .15-40: 5، دورۀ هفتم، شمارۀ علوم اعصاب شفای خاتمخدمات سالمت. 

 ( مدل یابي ساختاری5536بلوچي، حسين و رستگار، عباسعلي .)-  .تفسيری از عوامل مؤثر بر بدبيني سازماني

 .75-87: 55ۀ ، سال دوم، شمارهای دولتي       فصلنامۀ مدیریت سازمان

 ( 5578ترنر، جاناتان اچ .)ترجمه: محمد عزیزی و محمد فوالدی. تهران: شناسي مفاهيم و کاربردهای جامعه .

 انتشارات مؤسسۀ امام خميني )ره(.

 دورۀ سوم، دوفصلنامۀ دانش سياسي(. مفهوم عدالت در اسالم و غرب. 5584پور، سارا ) جالينوسي، احمد و نجف ،

 . 33-527: 1شمارۀ 

 ( 5531جوادی یگانه، محمدرضا و همکاران .)های ایرانيان، موج سوم ها و نگرش های پيمایش ملي ارزش یافته .

 های ملي. تهران: پژوهشگاه فرهنگ و هنر و ارتباطات، دفتر طرح

 رهنگ مدیریت فهای آن.  (. بدبيني سازماني: علل و پيامد5588اهلل و کيایي، مجتبي ) پور، اکبر؛ نوری، روح حسن

 .551-558: 53، شمارۀ سازماني

 ( پيش5530حقيقي کفاش، مهدی؛ مظلومي، نادر و ميرزامحمدی، فرزانه .) های بدبيني سازماني  ها و پيامد زمينه

 .557-553: 46، شمارۀ مطالعات مدیریت بهبود و تحولمورد مطالعه کارکنان شرکت تجارت الکترونيک پارسيان. 

 ( برر5531خادميان، زهرا .) سي تأثير عوامل مؤثر بر بدگماني کارکنان به تغيير سازماني کارکنان ستادی

، سال سوم، شمارۀ های جدید در مدیریت و حسابداری فصلنامۀ پژوهشهای سينا، امام خميني و شریعتي.  بيمارستان

51 :528-557. 

 شادماني اجتماعي جوانان شهر (. بررسي تأثير عدالت اجتماعي بر 5535محمدی، افسانه ) خادميان، طليعه و خان

 .503-521، 56، سال چهارم، شمارۀ شناسي مطالعات جامعهتهران. 

 ( 5583دورکيم، اميل .)ترجمه: نادر ساالرزاده اميری. تهران: انتشارات دانشگاه عالمه طباطبایي.خودکشي . 

 ( عدالت توزیعي از راولز تا راولز. 5585راغفر، حسين .)504-551: 2، سال اول، شمارۀ هفصلنامۀ اقتصاد و جامع. 

 ( 5581رضایيان، علي .).)تهران: سمت. فرهنگ سازماني )مدیریت رفتار سازماني پيشرفته 

 تهران: شرکت سهامي انتشار.شناسي روستایي و نيازهای آن جامعه(. 5570پور، فرامرز ) رفيع . 

 تهران: شرکت سهامي انتشار.ي کاربردیشناس ای بر جامعه آناتومي جامعه، مقدمه(. 5577پور، فرامرز ) رفيع . 

 (. شناسایي عوامل مؤثر بر بدبيني سازماني و سنجش آن در 5532گویان، زلفا و کریمي اصل، زهرا ) زارع، حميد؛ حق

 .513-580: 6، دورۀ یازدهم، شمارۀ مدیریت فرهنگ سازمانيهای دولتي استان قم.  دانشگاه

 ( 5534صميمي اردستاني، مهدی .)چاپ هفتم. تهران: نشر قطره.ای اجتماعي بيماری یا پدیده بدبيني . 

 ( عدالت و انصاف در اندیشۀ راولز، 5532طاهری، محمد .)22، سال نهم، شمارۀ فصلنامۀ تخصصي علوم سياسي :

532-543. 
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 ( رابطۀ5534ظهورپرونده، وجيهه و شکراللهي، مهرداد .) گرفتن درنظر با سازماني بدبيني و مدیران رهبری رفتار

: 52، شمارۀ آموزشي مدیریت و رهبری های پژوهش فصلنامۀوپرورش.  آموزش در سازماني عدالت گر تعدیل نقش

568-555. 

 ( 5586عضدانلو، حميد .)تهران: نشر ني.شناسي آشنایي با مفاهيم اساسي جامعه . 

 ( بررسي نقش رضایت از زندگي بر ميزان نشا5532فرجي، طوبي و خادميان، طليعه .) .فصلنامۀ مطالعات ط اجتماعي

 .87-502: 50، سال چهارم، شمارۀ شناختي جوانان جامعه

 ( 5531کلوندی، ندا .)مدیریت نامۀ کارشناسي ارشد. دانشکدۀ . پایانسازماني بدبيني بر سازماني عدالت تأثير بررسي 

 بهشتي. شهي حسابداری، دانشگاه و

 ( 5588کوزر، لوئيس .) ترجمه: محسن ثالثي. تهران: انتشارات علمي.شناسي جامعهزندگي و اندیشۀ بزرگان . 

 ( 5580کوهن، الوین استانفورد .)ترجمه: عليرضا طيب. تهران: نشر قومس.های انقالب تئوری . 

 ( 5573گر، تد رابرت .)زاد. تهران: پژوهشکدۀ مطالعات راهبردی. . ترجمه: علي مرشدیکنند ها شورش مي چرا انسان 

 (. ادراک عدالت اجتماعي برحسب ميزان دسترسي 5532الدیني مطلق، محمدحسن ) مسگروسي، سعيد و ش

 .65-44: 3، سال سوم، شمارۀ شناختي شهری مطالعات جامعهشهروندان به خدمات شهری. 

 ( 5573گيدنز، آنتوني .)ترجمه: محسن صبوری. تهران: نشر ني.شناسي های جامعه نظریه . 

 (. عوامل مؤثر بر بدبيني نسبت به تغييرات سازماني و نتایج آن. 5531ا )مرادی، مرتضي و جليليان، حميدرض

 .525-563: 85وپنجم، شمارۀ  ، سال بيستپژوهشي مطالعات مدیریت )بهبود و تحول( -فصلنامۀ علمي

 ( عوامل درون و برون5531مرتضوی، سيده لعيا؛ فقيهي، ابوالحسن و عالم تبریز، اکبر .) دبيني سازماني تأثيرگذار بر ب

: 65، سال یازدهم، شمارۀ فصلنامۀ علوم مدیریت ایرانها.  علمي دانشگاه ای در بين اعضای هيئت سازماني: مطالعه

20-5. 

 ( 5585مرصوصي، نفيسه .)رسالۀ دکتری. دانشگاه تربيت مدرس.تحليل فضایي از عدالت اجتماعي در تهران . 

 ( تبيين نقش بدبيني سازماني د5537مصباحي، مریم .) .مطالعات ر تأثيرگذاری بر انزوای خودخواستۀ کاری کارکنان

 .83-556: 30وهفتم، شمارۀ  ، سال بيستمدیریت )بهبود و تحول(

 ( بدبيني سازماني پرستاران: مطالعۀ پدیدارشناسي. 5537ميرزایي، وحيد و همکاران .) تحقيقات کيفي در علوم

 .88-502: 5، سال هفتم، شمارۀ سالمت

 مذهب قوم  (. بررسي تأثير احساس عدالت اجتماعي بر هویت ملي شهروندان سني و شيعه5530د )نوابخش، فرزا

-580: 22، دورۀ هفتم، شمارۀ فصلنامۀ انجمن ایراني مطالعات فرهنگي و ارتباطاتکرد )نمونۀ موردی شهر قروه(. 

566. 

 ( 5535نوایي لواساني، محمود .)ن تهراني و عوامل اجتماعي مؤثر بر بررسي ميزان احساس عدالت در بين شهروندا

 شناسي. دانشگاه پيام نور، تهران. نامۀ کارشناسي ارشد جامعه . پایانآن

  ،های  آموزه(. عدالت اجتماعي و عدالت کيفری؛ جدایي یا پيوند. 5535زاده، محمدجعفر ) هانيه و حبيب هژبرالساداتي

 .21-16: 8، شمارۀ حقوق کيفری
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