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مقایسه شادکامی و باور به جهان عادل بین زنان و مردان
مقدمه:
سالمت 1حالتی پویا است که بر اساس آن افراد بهطور مداوم خود را با تغییرات محیط داخلی و خارجی سازگار میکنند .در
نظریههای مختلف بهداشتی مفهوم سالمت یکی از چند متاپارادایم اصلی در کنار مفاهیم انسان و محیط قرار میگیرد .بر اساس
فلسفه کلنگر که اساس بسیاری از نظریههای حوزه سالمت است ،سالمت بهصورت طیف تعریف میشود که دو سر آن را مرگ و
سالمت مطلق تشکیل میدهند و سالمت فرد یا جامعه در نقطهای پویا از این طیف قرار میگیرد .از طرفی در این نگاه ،سالمت
متأثر از ابعاد روانی ،اجتماعی ،جسمی و معنوی است .لذا برای دستیابی به سالمت نیاز است بهطور جامع همه ابعاد سالمتی مورد
توجه قرار بگیرند ( .)1بهزیستی ذهنی 2مفهومی مرتبط با سالمت روان ( ،)2که متشکل از ابعادی نظیر ارزیابی شناختی از رضایت
از زندگی و حالتهای هیجانی است ( .)۳برخی از پژوهشها نشان دادهاند دانشجویان علوم انسانی آشفتگی روانشناختی و استرس
بیشتر و بهزیستی ذهنی کمتری را تجربه میکنند ( )6-۴و مشکالت روانشناختی ازجمله افسردگی ،اضطراب ،استرس و رفتار
خودکشیگرا در میان دانشجویان شایع و یکی از نگرانیهای عمده در حال رشد است (.)۹-۷
شادکامی ۳یکی از ابعاد بهز یستی ذهنی است که به یک تجربه درونی مثبت اشاره دارد و یکی از شاخصهای سالمت روان است که
حاصل ارزیابی شناختی و عاطفی افراد از زندگی است ( .)11 ,10شادکامی بهطور رایج میزان عالقه به زندگی در یک فرد و درجه-
ای که بهطورکلی زندگی را مثبت ارزیابی میکند ،تعریف شده است ( )1و احساسی است که همه خواهان آن و در تالش برای
رسیدن به آن هستند ( .)12اسچنتلر و همکاران ( )1۳در پژوهشی نشان دادند بهزیستی ذهنی و شادکامی در دانشجویان تحت
تأثیر خانواده ،دوستان ،دانشگاه و متغیرهای فردی قرار دارد .عالوه بر این ،نتایج پژوهش پیگوئراس و همکاران ( )1۴نشان داد بین
شادکامی و سالمت روان در دانشجویان رابطه وجود دارد.
باور به جهان عادل ۴مفهوم دیگری است که با بهزیستی ذهنی در رابطه است ( .)1۵بر اساس فرضیه باور به جهان عادل بیان می-
شود که انسانها در دنیای کنونی برانگیخته میشوند تا این عقیده را پیدا کنند :در دنیایی زندگی میکنند که هر کس آنچه را
استحقاق دارد بهدست میآورد .این امر همچنین انگیزه الزم را برای واکنشهای اجتماعی به بیعدالتی فراهم میکند و در عین
حال پیامدهایی نیز برای بهزیستی و سالمت روان به دنبال دارد ( .)16نتایج پژوهش اوکار و همکاران ( )1۷و ژیانگ و همکاران
( )18نشان داد باور به دنیای عادالنه به واسطه بهزیستی ذهنی و رضایت از زندگی بر سالمتی تأثیرگذار است.
تفاوتهای جنسیتی میتوانند موجب بیعدالتیهایی در زمینه وضعیت سالمت زنان و مردان باشند .جنسیت بهعنوان یکی از
تعیینکنندههای اجتماعی سالمت و بهزیستی معرفی شده است .توجه به تفاوتهای جنسیتی برای بسیاری از محققانی که
کوشیدهاند سالمت و بهزیستی روانشناختی را مفهومسازی کنند ،از اهمیت ویژهای برخوردار بوده است ( .)20 ,1۹تأثیر جنسیت بر
سالمتی و تعیینکنندههای شادکامی در مطالعات متعدد تأیید شده است و تبیینهای نظری متعددی نیز بهمنظور توضیح نحوه
تأثیرگذاری تفاوتهای جنسی بر سطح سالمت افراد جامعه ارائه شده است (.)22 ,21
تصور جامعهای ایدهآل که در آن مردم بهشیوهای مفروض مطلوب زندگی میکنند اما ناراضی هستند و شادمان نیستند ،غیرممکن
است .بنابراین بهزیستی ذهنی کامالً برای یک جامعه مطلوب ضروری بهنظر میرسد .شادکامی و نشاط از مهمترین نیازهای روانی
بشر ،به دلیل تأثیرات عمده بر زندگی شخص ،همیشه ذهن انسان را به خود مشغول کرده است .با توجه به اینکه شادکامی و
حیطههای آن با سالمت روانی ارتباط دارند لذا برنامهریزی در جهت افزایش شادکامی را میتوان بهعنوان یکی از راهکارهای بهبود
سالمت روان در این گروه مهم جامعه یعنی دانشجویان در نظر گرفت .از میان عوامل گوناگون و نقش آنها در شادکامی نقش باور
به جهان عادل و نقش جنسیت در باور به جهان عادل و شادکامی قابل توجه است که از این جمله میتوان به پژوهشهای کوریا و
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همکاران ()2۳؛ اوکانور و همکاران ( )2۴و ملیک ( )2۵اشاره کرد .بنابراین هدف پژوهش حاضر پاسخگویی به سوال مقابل بود :آیا
بین باور به جهان عادل و شادکامی بین زنان و مردان تفاوت وجود دارد؟

روش پژوهش:
روش پژوهش توصیفی از نوع علی-مقایسه ای و جامعه آماری پژوهش شامل تمام دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج در
سال تحصیلی  1۳۹۴-1۳۹۵بود که از این میان ،با توجه به اینکه حداقل حجم نمونه برای مقایسه دو گروه  ۳0نفر پیشنهاد شده
است ( )28و با بیش برآورد تعداد  120نفر در رشته علوم انسانی ( 60نفر در هر گروه) به روش نمونهبرداری در دسترس و با
همگنسازی تأهل انتخاب شدند.
پرسشنامه شادکامی آکسفورد .1پرسشنامه شادکامی آکسفورد ساخته آرجیل و همکاران در سال  1۹8۹شامل  2۹گویه است و
 ۵خرده مقیاس رضایت از زندگی (شماره سوال های  ،)26 ،2۵ ،2۴ ،1۵ ،1۴ ،8 ،6 ،۵ ،۴ ،۳ ،2خلق مثبت (شماره سوال های، ۹
 ،)2۹ ،2۷ ،2۳ ،1۹ ،1۷ ،1۴ ،1۳سالمتی (شماره سوال های  ،)28 ،2۳ ،16 ،8 ،۷ ،1سالمتی (شماره سوال های ،2۳ ،16 ،8 ،۷ ،1
 )28و (شماره سوال های  )21 ،20 ،18 ،12را در یک طیف لیکرت از  1تا  ۴مورد ارزیابی قرار میدهد ( .)26در پژوهش هادی-
نژاد و زارع ( )2۷آلفای کرونباخ برای شاخص کل  OHQدر مرحله آزمون برابر با  0/8۴و در مرحله آزمون مجدد  0/8۷بود .در
ارزیابی اعتبار پرسشنامه از چندین روش استفاده شد .بهمنظور برآورد اعتبار محتوا ،پرسشنامه به تعدادی از کارشناسان روان-
شناسی ارائه گردید که توان  OHQرا در سنجش شادکامی مورد تأیید قرار دادند .شاخص کل  OHQهمبستگی باالیی را با هر ۵
عامل ) (N, C, A, O & Eآزمون شخصیتی  NEOنشان داد .همچنین ،تحلیل عامـلـی بـه استخـراج  ۷عامـل از پـرسشنامه
شادکامـی آکسفورد منجر شد که  0/۳۳از واریانس سؤالها را تبیین می کنند .عالوه بر این ،تحلیل عاملی مرتبه دوم این نتیجه را
در برداشت که  OHQرا میتوان بهعنوان یک سازه تکبعدی برای اندازهگیری میزان شادکامی در نظر گرفت.
پرسشنامه باور به دنیای عادالنه .2پرسشنامه باور به دنیای عادالنه رابین و پیالو که در سال  1۹۷۵ساخته شده شامل  20گویه
است که در یک طیف لیکرت هفت درجهای نمرهگذاری میشود ( .)28در پژوهش گلپرور ( )2۹نتایج تحلیل عاملی مرتبه اول ،پنج
عامل به نامهای بیعدالتی غیرمنصفانه ،عدالت منصفانه ،عدالت مبتنی بر شایستگی ،عدالت ایجابی و غایی و بیعدالتی غایی به-
دست داد و تحلیل عاملی مرتبه دوم ،این پنج عامل را روی دو عامل کلی باور به دنیای عادالنه و ناعادالنه قرار داد .همچنین آلفای
کرونباخ برای باور به دنیای عادالنه  0/6۵و برای باور به دنیای ناعادالنه  0/6۷بهدست آمد.
پس از مراجعه به دانشکده های علوم انسانی و ارائه توضیحات یکسانی درباره اهداف پژوهش و پرسش درباره وضعیت تأهل
پرسشنامه خود را در اختیار دو گروه مردان و زنان به نسبت  60پرسشنامه در هر گروه قرار داد .دانشجویان هر کالس بهصورت
فردی در داخل کالس پرسشنامهها را تکمیل کردند .در این پژوهش مالحظات اخالقی شامل اخذ رضایت آگاهانه ،تضمین حریم
خصوصی و رازداری رعایت شد.
یافتهها:
در پژوهش حاضر  6۴نفر ( ۵۳/۳درصد) دانشجوی دوره کارشناسی و  ۵6نفر ( ۴6/۷درصد) دانشجوی دوره کارشناسی ارشد بودند.
 ۵8نفر ( ۴8/۳درصد) در دامنه سنی  20تا  ۳0سال ۴1 ،نفر ( ۳۴/2درصد) در دامنه سنی  ۳1تا  ۴0سال و  21نفر ( 1۷/۵درصد)
در دامنه سنی  ۴1تا  ۵0سال قرار داشتند.
. Oxford Happiness Questionnaire
. Beliefs in a Just World scale
۳
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مقایسه شادکامی و باور به جهان عادل بین زنان و مردان
جدول  .1میانگین و انحراف استاندارد ،مقادیر کشیدگی و چولگی متغیر شادکامی
Table 1. Mean and standard deviation, kurtosis and skewness of happiness
زنان

مردان

میانگین

2۳/18

2۴/6۴

انحراف استاندارد

۴/2۵

۳/8۵

چولگی

0/26۵

0/02۵

کشیدگی

0/۴0۴

-0/۷26

آزمون لون
آزمون t

F=0/00۵ ،p=0/۹۹۴
t)1۹8(=2/۵۴6 ،p=0/012

جدول  1نشان میدهد که مقادیر چولگی و کشیدگی برای متغیر شادکامی در هر دو گروه در فاصله  ±2قرار دارد .این موضوع
بیانگر آن بود که توزیع داده ها برای هر دو گروه نرمال بود .استفاده از آزمون لون نشان داد که مفروضه همگنی واریانسهای خطا
برای متغیر عزت نفس در دو گروه برقرار است ( .)f=0/00۵ ،p<0/0۵در ادامه استفاده از آزمون  tمستقل نشان داد که بین دو
گروه زنان و مردان به لحاظ شادکامی تفاوت معنادار وجود دارد ( .)t)1۹8(=2/۵۴6 ،p>0/0۵مقایسه ظاهری میانگینها نشان داد
که گروه زنان در مقایسه با مردان میانگین نمرههای پایینتری کسب کردهاند.
جدول  .2میانگین و انحراف استاندارد ،مقادیر کشیدگی و چولگی متغیر باور به جهان عادل
Table 2. Mean and standard deviation, kurtosis and skewness of belief in a just
world
زنان

مردان

میانگین

۳1/2۹

۳۳/28

انحراف استاندارد

۴/0۵

۴/2۷

چولگی

0/20۵

0/02۵

کشیدگی

0/۵1۳

-0/620

آزمون لون
آزمون t

F=0/00۷ ،p=0/2۷۹
t)1۹8(=2/0۴۵ ،p=0/001

جدول  2نشان میدهد که مقادیر چولگی و کشیدگی برای متغیر باور به جهان عادل در هر دو گروه در فاصله  ±2قرار دارد .این
موضوع بیانگر آن بود که توزیع داده ها برای هر دو گروه نرمال بود .استفاده از آزمون لون نشان داد که مفروضه همگنی
واریانسهای خطا برای متغیر باور به جهان عادل در دو گروه برقرار است ( .)f=0/00۷ ،p<0/0۵در ادامه استفاده از آزمون t
مستقل نشان داد که بین دو گروه زنان و مردان به لحاظ باور به جهان عادل تفاوت معنادار وجود دارد (.)t)1۹8(=2/0۴۵ ،p>0/01
مقایسه ظاهری میانگینها نشان داد که گروه زنان در مقایسه با مردان میانگین نمرههای پایینتری کسب کردهاند.
بحث و نتیجهگیری:
نتایج پژوهش حاضر نشان داد گروه زنان در مقایسه با مردان میانگین نمرههای پایینتری کسب کردند .گروه زنان در مقایسه با
مردان میانگین نمرههای پایینتری کسب کردند .نتایج حاصل از پژوهش حاضر با نتایج حاصل از پژوهشهای کوریا و همکاران
( )2۳و ملیک ( )2۵که نشان دادند باور به جهان عادل بر شادکامی مؤثر است و مردان از شادکامی بیشتری نسبت به زنان
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برخوردارند ،هم راستا بود اما با نتایج حاصل از پژوهش اوکانور و همکاران ( )2۴که نشان داد زنان بیشتر از مردان باور به جهان
عادل دارند ،هم راستا نیست.
در تبیین یافتههای پژوهش حاضر در خصوص تفاوت میزان باور به دنیای و شادکامی در زنان و مردان میتوان گفت به رغم نظریه
دنیای عادالنه ،انسانها نیاز دارند تا دنیای محل زندگی خود را دنیایی تصور کنند که در آن افراد آنچه که شایستگیاش را دارند،
بهدست میآورند ( .)۳0رشد و تحول باور به دنیای عادالنه (و به احتمال زیاد باور به دنیای ناعادالنه) هنگامی آغاز میشود که
انسانها از دوران کودکی خود ،پی میبرند که با به تأخیر انداختن نیازهای خود میتوانند به منافع بلندمدتتر و مطلوبتری دست
یابند .از طرف دیگر ،چنین باوری شبیه یک قرارداد شخصی بین فرد و دنیا عمل میکند .این قرارداد به انسانها این توان را
میدهد تا اهداف بلندمدت خود را با اطمینان دنبال کنند؛ زیرا عاقبت سرمایهگذاری برای آینده که مبتنی بر تالش و شایستگی
افراد است ،برای آنها دستاوردهای مورد نیاز را فراهم خواهد ساخت ( .)۳1محوریت اصلی در باور به دنیای عادالنه نقشی است که
تالش ،شایستگی و پشتکار در زندگی انسانها ایفاء میکند .بر مبنای نظریه دنیای عادالنه ،برای تلقی دنیا به عنوان مکانی عدالت
محور ،الزم است انسانهای خوب با پیامدهای خوب وانسان های بد با پیامدهای بد مواجه شوند ،چرا که دستاوردهای مختلف برای
انسان حاصل نیکخواهی دنیا نیست ،بلکه حاصل تالش و شایستگی آنها است .برخالف نظریه باور به دنیای عادالنه که دنیای مادی
را دنیایی مبتنی بر عدالت فرض می کند ،باور به دنیای ناعادالنه انعکاسی از دنیای سرشار از بی عدالتی است که در آن بیگناهان به
جای گناهکاران مورد کیفر واقع می شوند ،شایستگی و استحقاق پاداش داده نمیشود و گناهکاران از زیر بار مجازات میگریزند
( .)۳2بنابراین چندان جای تعجب نیست که زنانی که باورهای دنیای عادالنه کمتری دارند از شادکامی کمتری برخوردار باشند.
از این گذشته ،افرادی که به دنیای عادالنه تعلق خاطر دارند ،از خوشبینی بیشتری برخوردارند ،و نمرههای باالتری در رضایت از
زندگی و نمرههای پایینتری در افسردگی و اضطراب کسب میکنند ( .)۳۳اما افرادی که دارای باور نیرومند به دنیای عادالنه
نیستند به ویژه زنان ،از زندگی خود رضایت کمتری دارند ،نشانههای نارسایی روانشناختی مانند افسردگی و اضطراب در آنها
دیده میشوند .نتایج پژوهشها نشان میدهد هر چه باور به دنیای عادالنه نیرومندتر میشود رنجش ناشی از بدرفتاریها و
بیعدالتیهایی که دیگران بر انسان روا میدارند تضعیف میشود ( .)۳۴ ,۳2همچنانکه پژوهشهای گذشته نشان دادهاند میزان
افسردگی و متغیرهای مرتبط در زنان باالتر از مردان است (.)۳6 ,۳۵
در یک جمعبندی ،نظریه باور به جهان عادل اشاره دارد به اینکه افراد ذاتاً تمایل دارند باور کنند در جهانی زندگی میکنند که
عدالت محور است .همچنانکه نتایج پژوهش حاضر نشان داد مردان به میزان بیشتری از این باور برخوردار هستند ،از زندگی خود
رضایت بیشتری دارند و بنابراین شادکامی بیشتری را تجربه میکنند .به دلیل پیامدهایی که باور به دنیای عادالنه و ناعادالنه
برای سالمتی و بهزیستی دانشجویان به ویژه زنان دانشجو دارد ،پیشنهاد میشود برای زنان دانشجو کارگاههایی با این مضامین
برگزار شود که شایسته بودن انسانها برای آنچه از زندگی در دنیا عایدشان میشود ،بخشی حاصل تعاملهای آنها و بخشی
حاصل پذیرش این باور است که برای دستیابی به نتایج بهتر ،الزم است افراد از تمایالت زودگذر خود بگذرند.
هر پژوهشی اگرچه در ماهیت به دنبال ارتباط بین عوامل و میزان تأثیر آن است .به هر حال در بطن خود یک مجموعه محدودیت-
هایی را خواهد داشت .این محدودیتها ممکن است بر سر راه پژوهش ظاهر شده و امر پژوهش را دچار مشکالتی نموده و تعمیم
نتایج را با دشواری مواجه کنند .در پژوهش حاضر به دلیل عدم همکاری مسئولین آموزش امکان نمونهبرداری تصادفی و کنترل
متغیرهایی مانند سن وجود نداشت .بنابراین ،پیشنهاد میشود در پژوهشهای آتی از روشهای نمونهبرداری تصادفی استفاده شود
و متغیرهای تأثیرگذار احتمالی مانند سن کنترل یا مطالعه شود.
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