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مسئولیتپذیری اخ ری د اجکماعی (کالیه )2006 ،پرسشنامۀ بادر به دنیدای
عادالنه برای خود د دیگران (ساتون د دای س ،)2005 ،پرسشنامۀ بدادر بده
دنیای ناعادالنه (دالبرت د همدداران )2001 ،د پرسدشنامۀ بدادر بده دنیدای
عادالنه عمومی (دالبدرت )2001 ،بدود دادههدا ازطریدب ضدریب همبسدکگی
م
پیرسون د تحلیل ریرسیون تحلیل شدگ نکدایج نتدان داد کده بدیه ابعدادی از
مسئولیت پذیری اخ ری د اجکماعی با بادر به دنیای عادالنه ( )p<0/01رابحۀ
معناداری دجود دارد نکایج تحلیل ریرسیون نتان داد که فقط با بادر به دنیای
عادالنه میتوان مسئولیت پذیری مبکنی بدر تعهدگ د پیمدان د مسدئولیتپدذیری
اخ ریاجکماعی کلی را پیشبینی کرد
واژگان کلیدی
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مسئولیتپدذیری اخ ریاجکمداعی  ،بادربده دنیدای عادالنده ،بدادر بده دنیدای
ناعادالنه ،دانتجویان
طرح مسئله
جانبده انسدان ،چگدونگی د چرایدی پیدردی یدا
در سیر تدامل تاریوی د همه
م
سرپیچی از اصوی اخ ری د اجکماعی یدی از موضوعات بسیار اخک فبرانگیز
د درخورتوجه انگیتمنگان بوده د هست (تیلر د دیکرمدر2009 1،؛ بدربلس د
دیگران )2013 2،بتر در تاریخ زنگیی خود جلوههایی از مسئولیتپذیری اخ ری
د اجکماعی را بردز داده است با نگاهی اخ قمگارانه به رفکارهای یردههای سدنی
1.Tyler & De Cremer.
2.Brebels, De Cremer, Sedikides & Van Hiel.

یونایون ،ایه موضوع دارعیکی اندارناپذیر اسدت کده امدردزه بهداسدحۀ متدد ت
موکلف ،جوامع بتری بیشازپیش نیازمنگ توجده بده مسدئولیتپدذیری اخ ردی د
اجکماعی هسکنگ (کادازچا2007 1،؛ جامیسون2008 2،؛ کاردسو)2012 3،
در بسیاری از عرصههای زندگیی ،ایدر انسدانهدا خواهدان پایبندگی بده
ون ها از تجادز به حقدوق دیگدران نوواهدگ بدود (بربلسدو دیگدران)2011 4،
مسئولیت پذیری اجکماعی د اخ ری در مکه همیه نگاه بازدارنگه است میتوان
یفت ،اخ ق به معنی تتویص د سنجش یا یزینش رفکار د برخورد با پگیگهها
برمبنای رعایت اصوی د راعدگه های انسدانی د خگاپسدنگانه اسدت همچندیه،
اخ ق منجر به رشگ فردی د اجک ماعی شدگه د ضدمه تدأمیه حقدوق اعضدای
جامعه به سعادت د بهردزی جامعه کمک میکنگ (سامرس )2012 5،از طدرف
دیگر ،از نگاه مسئولیت پذیری اخ ری د اجکماعی ،نگر

د تأمل اخ ردی بده

یافکه راهحل برای متد ت خود د دیگران د برخوردی عادالنه با ونها منجر
میشود (اسدیکدا د دیگران2008 6،؛ اسدات د دیگران )2009 7،بندابرایه ،از
بُعگ پگیگارشناخکی ،مسئولیت پذیری اجکماعی د اخ ری در برییرنگ تعهدگهای
شناخکی د رفکاری برای عمل بده شدیوهای مسدئوالنه اسدت البکده ایده شدیوه
براساس اصوی اخ ری د اجکماعی الزم برای زنگیی سالو د بگدن از بیهبدردن
حقوق خود د دیگران است (محمودیان)1380 ،
1.Chwaszcza.
2.Jamieson.
3.Caruso.
4.Brebels, De Cremer, Sedikides & Van Hiel.
5.Sommers.
6.Skitka, Bauman & Mullen.
7.Scott, Colquitt & Paddock.
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تاکنون دربار مفهدوم مسدئولیت پدذیری اجکمداعی د اخ ردی نظریدههای
یونایونی محرد شگه اسدت (ییلدیلندگ د دیگدران )2008 1،بدرای نمونده در
بسیاری از نظریه های رشگ اخ ری ،ماننگ نظریۀ مراحل رشگ اخ ردی کلبدرگ،
به تحوی اخ ری ازطریب ر د

تفدر هر شوص دربار موضدوعات اخ ردی د

اجکماعی توجه شگه است همانطور که برخی پژدهتگران اشاره کردهانگ ،ندکۀ
ه
اغلدب نظریدههای محردشدگه در عرصدۀ مسدئولیتپدذیری
مهو ایه است که
اجکماعی د اخ ری ،بهصورت دیژه ،نظریدهای در بداب عدگالت هدو محسدوب
میشونگ (دنگدرف د دیگران )1999 2،به همیه دلیل ،میتوان یفت که عدگالت
د اخ ق دد دجه جگاییناپذیر در انگیته د عمل انسانهدا هسدکنگ (جاسدت د
کای2011 3،؛ سامرس )2012 ،به بیان ساده تر اینده بادرهای انسان در بداب
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عگالت ،در مسئولیتپذیری اجکماعی د اخ ردی نقدش تعیدیهکنندگهای دارندگ
(لوکاس د دیگران2011 4،؛ لرنر د ک یکون2011 5،؛ لوریه د فیکسسدیمونز،

6

 )2011بهداسحۀ همیه درهوومیوکگی عگالت د مسئولیتپدذیری اجکمداعی د
اخ رددی د رابحددۀ میددان ونهاسددت کدده مددیتددوان یفددت ،بددادر بدده دنیددای
عادالنه د ناعادالنه از زمر انگیتهها د بادرهایی است که در عرصدۀ عدگالت،
رفکارهای مسئوالنۀ اخ ری د اجکماعی را از خود مکأثر مدیسدازد (دالبدرت،7
2001؛ فرنهام)2003 ،8
1.Gilliland, Steiner & Skarlicki.
2.Wendorf, Alexander & Firestone.
3.Jost & Kay.
4.Lucas, Zhdanova & Alexander.
5.Lerner & Clayton.
6.Laurin, Fitzsimons & Kay.
7.Dalbert.
8.Furnham.

براساس نظریۀ بادر به دنیای عادالنه ،ه
اغلب انسانها تمایل دارنگ که دنیا را
مدانی مملو از نتانه های حضور عگالت تلقی کننگ د برپایۀ ایه بدادر ،زندگیی
خود را با امیگداری د اعکماد د اطمینان به ویندگه بدهپیش برندگ (فکدی2012 1،؛
ددنات د دیگران )2012 2،در تأییگ اینده بادر به دنیای عادالنه میتوانگ برای
چهار دهه پژدهش شگه است نکیجۀ ایه پژدهشها نتان داده است که بادر بده
دنیای عادالنه دارای کارکرد ایجاد اعکماد بده دیگدران د پدذیر

مسدلطبودن

عگالت بر سرنوشت انسان است همچنیه ،ایه بادر به انجام رفکار عادالنه برای
ه
شناخکی د کاهش تدأثیر بدیعدگالکیهدایی منجدر
عگالت همراه با ت
حفظ
میشود که انسان با ونها ردبهردست (کاپ ن )2012 3،بدهمعنایی صدریحتدر،
انسان ها نیازمنگنگ به ایه بادر برسنگ که دنیا مدانی است که در ون هرکدس بده
ونچه شایسکگیا

را دارد ،دست مییابگ (ددنات د همدداران )2012 ،افدراد

بگدن داشکه ایه بادر نمیتواننگ بهوسانی خود را نسبت به پیگیدری هدگفهای
بلنگمگت د تنظیو رفکارهای اجکماعیشان در زنگیی مکعهگ سازنگ (ناکسومالو،

4

 )2010بنابرایه ،چون بادر به دنیای عادالنه کدارکردهدای مهمدی دارد ،افدراد
برای رهاکردن ایه بادرها مقادمت زیادی از خود نتان میدهنگ چنانچه وندان
با شواهگی ردبهرد شونگ که نتان دهگ دنیا مدانی عادالنده نیسدت یدا از ردی
نظو د ترتیب عمل نمیکنگ ،وشفکه میشدونگ (ددندات د همدداران )2012 ،در
1.Fetty.
2.Donat, Umlauft, Dalbert & Kamble.
3.Kaplan.
4.Nxumalo.
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چنیه شرایحی یفکه میشود که افراد بهجای بادر به دنیای عادالنده ،بده دنیدای
ناعادالنه بادر دارنگ (لیانگ د بوردس)2012 ،1
بادر به دنیای ناعادالنه بادر به جهانی غیرمنصف د مقابلهجو با انسانهاست
که در ون سراسر بیمهری به نمایش یذاشکه میشود (یلپردر )1389 ،در ایه
جهان ،بییناهان به جرم هریزندرده تنبیه میشونگ همچنیه ،هرکس راهدرسو
سو اسکفاده از دیگران د یریز از رانونهای انسانی را بگانگ د سدادهتدر بکواندگ
خود را ازنظر ذهنی د شناخکی مکقاعگ سازد ،میتوانگ با خیدای وسدوده حقدوق
دیگران را پایمای کنگ بنابرایه ،چنیه فدردی بده جمدعودری مدای د ثدردت از
راههای به ظاهر متردع ،اما درحقیقت نامتدردع د اعمدای غیراخ ردی دیگدر
خواهگ پرداخت (لنچ د چانگ )2007 2،چنیه دیگیاهی بده جهدان ،ایدر هدو
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مصگاری داشکه باشگ ،با بادر به دنیای عادالنده تعارضدی بنیدادیه دارد (هیدل،

3

 )2009به همیه دلیل ،انسدان هدایی کده بده دنیدای ناعادالنده بدادر دارندگ د
درعیهحای ،بسکر ردانی برای ون ها مهیاست ،به بگیمانی د پرخاشگری تمایدل
دارنگ د بهشگت ومادهانگ که نتانههای نارساییهای ردانشناخکی را تجربه کننگ
(یددلپددردر د همددداران1391 ،؛ ردزهبوریددو د دیگددران2011 4،؛ ردشددنی د
دیگران)2013 5،
شواهگ پژدهتی نتان داده است که بادر به دنیای عادالنه عاملی ضربهییر،
محافظت ردانشناخکی ،در مقابله با دارعیتهای ختده دنیدای فدانی اسدت د
1.Liang & Borders.
2.Lench & Chang.
3.Hill.
4.Roseborough, Wiesenthal, Flett & Cribbie.
5.Roshani, Jalili & Mohri Adaryani.

حس کنکری بر سرنوشت را برای انسدان بدهارمغان مدیودرد (فرنهدام)2003 ،؛
درحالی که اغلب ،بادر بده دنیدای ناعادالنده باعدم وسدیبپدذیری رفکداری د
شناخکی در افراد میشود (یلپردر د دیگدران )1391 ،تداکنون پژدهشهدای
ه
یونایون انجام شگه نتان داده است که بادر به دنیدای عادالنده د ناعادالنده بدا
ردانشددناخکی د سدد مکی د بهزیسددکی انسددان رابحدده دارد (یددلپددردر د
همداران1391 ،؛ کوریا د دالبرت2008 1،؛ پیچون د ساردیلو2009 2،؛ دایدت
د دیگران)2012 3،
ندکه مهو دربار یافکههای پژدهتی که به بوتی از ونها اشداره شدگ ،ایده
است که همچنان پرسشهای زیادی درایهباره بگدن پاسخ مانگهانگ؛ ماننگ اینده
ویا بادر به دنیای عادالنه د ناعادالنه با مسئولیتپدذیری اجکمداعی د اخ ردی
رابحه دارد ویا ایه بادرها میتواننگ افراد را ازنظدر مسدئولیتپدذیری در ابعداد
یونایون تحتتأثیر ررار دهنگ مردری بر پژدهشهای موجود در پایگاههدای
اط عاتی در داخل د خار از کتور ،بهخوبی میتوانگ ایه ادعا را تأییگ کنگ که
تاکنون در کمکرپژدهتی رابحۀ بادر به دنیای عادالنه د ناعادالنه بدا مسدئولیت
پذیری اجکماعی د اخ ری بررسی شگه است ایه در حالی اسدت کده ازلحدا
نظری ،بادر به دنیای عادالنه د ناعادالنه تدوان زیدادی بدرای تنظدیو رفکدار د
مسئولیتپذیری اجکماعی د اخ ری دارد
1.Correia & Dalbert.
2.Pichon & Saroglou.
3.White, MacDonnell & Ellard.
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اپنهایمر )2005( 1با مردری بر پژدهشهای انجامشگه بیان کرد که بادر بده
دنیای عادالنه دردنمایۀ عگالت غایی (غایتیرایانه) دارد یعنی ایندده انسدان
های بادرمنگ به دنیای عادالنه ،به ایه دلیل که معکقگندگ ،سدرانجام ،عدگالت بدر
تمامی مورعیتها د پگیگه ها مسلط خواهگ شگ ،خود را به پایبندگی بده اصدوی
اخ ری د اجکماعی ملزم میداننگ (اپنهایمر )2005 ،ایه همان چیزی است کده
انگیتمنگان د نظریهپردازان یونایون در مسئولیتپذیری اجکمداعی د اخ ردی
نیز بر ون تأکیگ کردهانگ (کادازچا2007 ،؛ جامیسون2008 ،؛ کاردسدو)2012 ،
بنابرایه ،نوسکیه مبنای نظری محردشدگه بدرای پدژدهش حاضدر ،مبکندی بدر
ردیدرد نظری تلقی بادر به دنیای عادالنه بهعنوان شدلی از عگالت غایی است
(اپنهایمر ) 2005 ،ردیدرد نظری تلقی بادر به دنیای عادالنه ،بدهعنوان ندوعی
اخالق * سال ششم ـ شمارة بیستو دوم ـ تابستان 1395
106

عگالت غایتنگرانه ،بهمعنی غلبۀ نهایی عدگالت بدر همدۀ پگیدگهها ،در درجدۀ
نوست ،موجب امیگداری د خو بینی انسان به وینگه میشود ایه خو بیندی
به وینگه ،بهورامی انسانها را بهسوی مسئولیتپذیری اجکماعی د اخ ری سوق
میدهگ د بهایه ترتیب ،بسکرساز تحقب عینی اخ ق در ردابط میشود (اپنهایمر،
 ) 2005طبیعی است که بادر بده دنیدای ناعادالنده ،بدرخ ف بدادر بده دنیدای
عادالندده ،ندده تنها بددادر بدده غلبددۀ نهددایی عددگالت بددر همددۀ پگیددگهها ،عددگالت
غایتنگر ،را ایجاد نمیکنگ ،بلده موجب تضعیف ون میشود بده همدیه دلیدل،
بهلحا نظری ،بادر به دنیای ناعادالنه با مسئولیتپذیری اخ ردی د اجکمداعی
رابحۀ منفی دارد
1.Oppenheimer.

ع دهبر ردیدرد نظری عگالت غایی ،فرنهام ( )2003دربار بادر بده دنیدای
عادالنه د ناعادالنه تأکیگ کرده که بادر به دنیای عادالنه شدامل سدازدکارهای
رفکاری برای مقابله با دنیایی است که در بسیاری از مورعیتها خود را بیثبات
نتان میدهگ (فرنهام )2003 ،یدی از شیوههای مقابلۀ شناخکی که اکندون نیدز
ددنات د همداران ،)2012 ،ایه است که افراد سعی میکننگ با انجام رفکارهدای
عادالنه هدیه خود را به جهانی که تتنۀ عگالت است ،ادا کننگ (کداپ ن)2012 ،
بر همیه اساس ،ددمیه ردیدرد نظری دربار رابحۀ بیه بادر به دنیای عادالنه د
ناعادالنه با مسئولیتپذیری اجک ماعی د اخ ری ،ردیدرد نظری الدزام شوصدی
اخ ری د اجکماعی برای تحقببوتیگن بده عدگالت در عرصدۀ جهدانی اسدت
بهعبارت دیگر ،انسانی که دنیا را مدانی میانگارد که ازطریب اصدوی عادالنده،
یعنی اصوی دابسکه به شایسدکگی اداره مدیشدود ،رفکدار مسدئوالنۀ اخ ردی د
اجکماعی را نیز ابزاری می دانگ که در مسیر تحقب عینی بادرهای ادست (لوکاس
د همداران2011 ،؛ لرنر د ک یکون2011 ،؛ لدوریه د فیدکسسدیمونز)2011 ،
درحالیکه بادر به دنیای ناعادالنه بهدلیل ماهیت ناامیگکننگها

نمیتوانگ رفکار

مسئوالنه را در افراد ایجاد د ونها را بهسمت ون هگایت کنگ
باتوجه به ونچه بیان شگ ،دد ردیدرد نظری دجود دارد 1 :بدادر بده دنیدای
عادالنه بهعنوان شدلی از بادر به عگالت غایی؛  2الزام شوصدی د اخ ردی در
ت

برای تحقب عینی عگالت براساس ایه دد ردیدرد ،میتوان بادر به دنیای

عادالنه د ناعادالنه را ت
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به عنوان کارکردی مهو برای بادر به دنیای عادالنه معرفی میشود (فکی2012 ،؛

برای فهو دنیا بهعنوان مدانی سرشار از عگالت یدا

بیعگالکی دانست که پیشزمینهای بدرای رشدگ د تعدالی اجکمداعی د اخ ردی
خواهگ بود (دالبرت )2001 ،از ایه دیگیاه نیز میتوان احکمدای دجدود رابحدۀ
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بیه مسئولیت پذیری اخ ری د اجکماعی را با بادر به دنیای عادالنه پدیشبیندی
کرد از طرف دیگر  ،در حمایت از رابحۀ بیه بادر به دنیای عادالنه د ناعادالنده
با مسئولیتپذیری اجکماعی د اخ ری میتوان به پژدهشهایی اشاره کدرد کده
در ونها ،انسانها ع ده بر بادر به دنیای عادالنه برای خود ،به دنیای عادالنه یا
ناعادالنه برای دیگران نیز معکقگندگ (یدلپدردر د عریضدی1386 ،؛ سداتون د
دای س ) 2005 1،از چنیه منظری ،درکی افراد عگالت در دنیا را بدرای خدود د
دیگران ارزیابی میکننگ ،کام ً منحقی است که در تحقب عگالت بدرای دیگدران
نیز ،احساس مسئولیت اجکماعی د اخ ری کننگ
در جمعبنگی بایگ یفت که بادر به دنیدای عادالنده د ناعادالنده ،بهصدورت
بالقوه ایه توان را دارد که افراد را بهسوی مسئولیتپذیری اجکماعی د اخ ردی
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سوق دهگ دلیل ایه توان ایه است که ایه بادرها دارای کارکرد الزامشناخکی به
بادرها د هماهنگسازی رفکار با الزامشناخکی بدرای حفدظ تعدادی د سد مت
ردانی هسکنگ ازنظر ضردرت ،ایه پژدهش متوص خواهگ کرد که تا چه انگازه
بادر به دنیای عادالنه د ناعادالنه با مسئولیتپذیری اجکماعی د اخ ری رابحده
دارد د بنابرایه ،کمبود علمی د داده ه
ای ایه حوزه را تا انگازهای برطرف خواهدگ
کرد بنابرایه ،هگف اصلی پژدهش حاضر تعییه رابحۀ ساده د ترکیبی بدادر بده
دنیای عادالنه برای خدود د دیگدران د بهصدورت عمدومی د بدادر بده دنیدای
ناعادالنه با مسئولیت پذیری اجکماعی د اخ ری است همچنیه ،مسدئلۀ اصدلی
پژدهش ایه است که ویا میان بادر به دنیای عادالنه برای خود د دیگران د بده
صورت عمومی د بادر بده دنیدای ناعادالنده بدا مسدئولیتپذیری اجکمداعی د
1.Sutton & Douglas.

اخ ری رابحه دجود دارد پرسشهای اصلی د جزلی محردشدگه در پدژدهش
حاضر نیز به شرد زیر است:
 1ویا بادر به دنیای عادالنه برای خود د دیگران د بهصدورت عمدومی بدا
مسئولیتپذیری اخ ری د اجکماعی رابحه دارد
رابحه دارد
 3ویا ازطریب بادر به دنیای عادالنده بدرای خدود د دیگدران د بهصدورت
عمومی د بادر به دنیای ناعادالنه میتوان مسئولیتپذیری اخ ری د اجکمداعی
را پیشبینی کرد
روششناسی
رد

پژدهش حاضر از نوع همبسکگی اسدت کده بدادر بده دنیدای عادالنده د

ناعادالنه ،مکغیرهای پیشبیه د مسدئولیتپذیری اخ ردی د اجکمداعی ،مکغیدر
جامعه وماری ایه پژدهش را تمامی دانتجویان دانتگاههدای وزاد
م و است
م
اس می اصفهان ،یعنی خوراسگان د نجفوباد تتدیل میدهنگ برای دسکیابی به
نمونه ،باتوجهبه اینده دانتگاه وزاد اس می نجفوباد حگدد دد برابدر دانتدگاه
وزاد خوراسگان دانتجو داشت ،نسبت دد به یک ،برای دانتگاه وزاد نجفوبداد
د خوراسگان درنظر یرفکه شگ در نمونهییری به ایه شدل عمل شگ که در هدر
دانتگاه ،نوست از رشکههای فندی د علومانسدانی د علومپزشددی دد کد س
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 2ویا بادر به دنیدای ناعادالنده بدا مسدئولیتپذیری اخ ردی د اجکمداعی

انکواب شگ سپس هر ک س بهعنوان یک خوشه درنظر یرفکه شگ د مکناسب با
نسبت دخکران د پسران  374نفر 250 ،دخکر د  124پسر ،بهعنوان یرده نمونده
انکواب شگنگ نسبت پسران به دخکران در دانتگاه وزاد نجفوباد دد به یدک د
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در دانتگاه و زاد خوراسگان یک به دد بود همچنیه ،از ایه ابزارها در پژدهش
اسکفاده شگ:
 .1پرسشنامۀ باور به دنیای عادالنه برای خود و دیگران)BJWS&OQ( 1

برای سنجش بادر به دنیدای عادالنده بدرای خدود د دیگدران از دد مجموعدۀ
هتت پرستی ،یدی برای خود د دیگری برای دیگدران ،اسدکفاده میشدود کده
ساتون د دای س ( )2005ون را طراحدی کردهاندگ همچندیه ،پاسدخ بده ایده
پرسشنامه بر مقیاس لیدرت هفتدرجهای ،کام ً موالفو=  1تا کام ً موافقو =
 7است مقیاس بادر به دنیای عادالنه برای خود ،بادر فرد پاسخیو را در باب
رعایت عگالت در دنیا برای خود فرد می سنجگ د مقیاس بادر به دنیای عادالنده
برای دیگران ،بادر فرد پاسخیو را در باب رعایت عگالت در دنیا برای دیگران
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میسنجگ «ونچه در دنیا نصیب مه میشدود ،عادالنده اسدت» ،یدک نمونده از
پرسشهای بادر به دنیای عادالنه برای خود اسدت همچندیه« ،ونچده در دنیدا
نصیب دیگران میشود ،عادالنه است» ،یک نمونه از پرسشهای بادر به دنیای
عادالنه برای دیگران است یلپردر د عریضی ( )1386ایه دد پرسدشنامه را
ترجمه د پایاییسنجی د ردایییابی کردندگ بدهترتیب ،ولفدای کردنبداخ بدرای
مقیاس بادر به دنیای عادالنه برای خود ،برابر با  0/75د برای مقیاس بادر بده
دنیای عادالنه برای دیگران نیدز از 0/75تدا 0/84در نوسدان بدوده اسدت در
پژدهش حاضر ولفای کردنباخ برای پرسشنامۀ بادر به دنیدای عادالنده بدرای
خود برابر با  0/71د برای پرسشنامۀ بادر به دنیای عادالنه برای دیگران برابر
با  0/75بهدست ومگ
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1.Belief in a Just World for Self & Others Questionnaire (BJWS&OQ).

 .2پرسشنامۀ باور به دنیای عادالنۀ عمومی)GBJWQ( 1

برای سنجش بادر بده دنیدای عادالندۀ عمدومی از پرسدشنامۀ هفتپرستدی
معرفیشگه توسط دالبرت ( )2001اسکفاده میشود که رب ً در ایران (یلپردر د
عریضی ) 1386 ،ترجمه د اعکباریابی شگه اسدت ایده پرسدشنامه بادرهدای
تا حگ زیادی سزادار حوادثی هسکو که در دنیا برایو اتفاق میافکگ» ،یک نمونده
از پرسشهای ایه پرسشنامه است پاسخ به ایه پرسشنامه نیدز بدر مقیداس
هفتدرجهای لیدرت ،کام ً موالفو= 1تا کام ً موافقو= 7اسدت د در داخدل د
خار  ،شواهگ ردایدی د پایدایی محلدوبی دارد (دالبدرت1999 ،؛ یدلپدردر د
عریضی )1386 ،یلپردر د عریضی ( )1386ولفای کردنبداخ بدیش از  0/7را
برای ایه پرسشنامه یزار

کردهانگ در پژدهش حاضر برای بررسدی ردایدی

ساز ایه پرسشنامه  ،تحلیل عاملی اککتافی ،با چدرخش از ندوع داریمداکس
انجام شگ ایه تحلیل عاملی ،هفت پرسش را بر یک عامل با ولفدای کردنبداخ
برابر با  0/72ررار داد
 .3پرسشنامۀ باور به دنیای ناعادالنه)BUJWQ( 2
برای سنجش بادر به دنیای ناعادالنه از مقیاس چهارپرستی معرفیشگه توسط
دالبرت ،الیپدوس ،سالی د یوچ )2001( 3اسکفاده د در مقیاس شدشدرجهای
لیدرت ،کام ً موالفو =  1تدا کدام ً مدوافقو =  6پاسدخ داده مدیشدود ایده
1.General Belief in a Just World Questionnaire (GBJWQ).
2.Belief in an Unjust World Questionnaire (BUJWQ).
3.Dalbert, Lipkus, Sallay & Goch.
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عمومی فرد دربار رعایت عگالت د انصاف در دنیا را میسنجگ جملۀ «معکقگم
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پرسشنامه در ایران در چنگ پژدهش بررسی شگ (یلپرد د داثقدی )1390 ،د
ازنظر ردایی د پایایی شواهگ مقبولی دارد چهار پرسش ایه پرسشنامه بادر بده
دنیای ناعادالنه عمومی را میسنجگ «انسانها در ایه دنیا از سرنوشکی ناعادالنه رنج
میبرنگ» ،یک نمونه از پرسشهای ایه پرسشنامه است یلپردر د داثقی ()1390
ولفای کردنباخ ایه پرسشنامه را برابر با  0/62یزار

کردهانگ ولفای کردنباخ ایه

پرسشنامه در پژدهش حاضر برابر با  0/6بهدست ومگ
 .4پرسشنامۀ مسئولیتپذیری اخالقی و اجتماعی)MSRQ( 1
2
نامه مسئولیت پذیری اخ ردی د اجکمداعی را سداخکه د
کالیه ( )2006پرسش م

مسئولیت پذیری را بر مبنای رشگیافکگی اخ ری سدنجیگه اسدت دیژیدی ایده
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نامه رضادت اخ ری کلبرگ از میدزان
پرسشنامه ایه است که نسبت به پرسش م
سوییریهای فردی مربوط به تفسیر پرسدشهای پاسدخدهندگیان تدا حدگدد
زیادی در ون کاسکه شگه اسدت (کدالیه )2006 ،امکیازهدای ایده پرسدشنامه
مقیاسی در اخکیار ررار میدهگ که با اسکفاده از ایه مقیاس میتوان بده رشدگ د
درباره موضوعات اخ ری د اجکماعی ،از کودکی تا بزرگسالی
تحوی اسکگالی
م
دست یافت ایه پرسدش نامه شدامل یدازده پرسدش اسدت هدر پرسدش نیدز
پرسش هایی فرعی دارد که تعارض بیه دد موضوع را نتان میدهگ
مرحلده ادی ،میدزان
نمرهیذاری هر پرسش در دد سحح انجام میشدود در
م
اهمیت تعییه میشود در ایه مرحله فرد پاسخیو از بیه سه پاسخ «مهو نیست»
1.Moral- Social Responsibility Questionnaire (MSRQ).
2.Collin.

د «مهو است» د «خیلی مهو است» ،یدی از یزینهها را انکواب میکنگ در ایده
یزینده
نمره  1د به
نمره صفر د به
مرحله به
م
م
م
یزینه مهو است ،م
یزینه مهو نیست ،م
مرحلهه ددم ،برحسب اهمیدت دلیلدی
نمره  2داده میشود در
م
خیلی مهو است ،م
مرحله ادی را انکواب کرده است ،به فرد ددبداره
که فرد براساس ون یزینههای
م
مرحلده ددم ددازده
انکوابی برای هر پرسش است برای نمونه ،پرسش ادی در
م
نماینگه سدححی
یزینه اسکگاللی ،هر یزینه
یزینه اسکگاللی دارد در ایه ددازده
م
م
م
از مسئولیت پذیری اخ ری د اجکماعی است انکواب هریک از ایده یزیندههدا
انعداس سحح مسئولیتپذیری اجکماعی د اخ ری فرد پاسدخیو خواهدگ بدود
امکیاز  ،1برای پاییهتریه سحح ،د  12برای باالتریه سحح است
یزینه اسکگاللی
بهطور طبیعی برای پرسشهایی ماننگ پرسش ددم که پانزده
م
دارد ،امکیازها از  1تا  15در نوسان است ایه پرسشنامه برای نوسکیه بدار در
ایه پژدهش ترجمه د اجرا شگ بنابرایه ،تحلیدل عوامدل در ایده پرسدشنامه
شیوه مؤلفه های اصلی د با اسکفاده از چدرخش مکعامدگ داریمداکس صدورت
به م
یرفت ایه تحلیل عاملی ،سه عامل با نامهای مسئولیتپذیری در ربای دیگران
د مسئولیتپذیری در ربای روانیه د مسئولیت پذیری در ربای تعهدگ د پیمدان را
بهدست داد پس از ون ،ولفای کردنباخ محاسبه شگ که بهترتیب برای مسدئولیت
پذیری در ربای تعهگ د پیمان ،مسئولیتپذیری در ربای دیگران ،مسئولیتپذیری
در ربای روانیه د مسئولیتپذیری اجکمداعی د اخ ردی کلدی  0/6 ،61 ،0/6د
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نحوه نمرهیذاری ایه پرسشنامه تابع تعگاد یزیندههدای
نمرهای تعلب میییرد
م

نامه مسدئولیت
 0/6بهدست ومگ پس از ومادهسازی ابزارهای پژدهش ،پرسش م
پذیری اخ ری د اجکماعی د پرسشنامه های بادر به دنیای عادالنه د ناعادالنه
شیوه پاسدخدهی بده ایده
در اخکیار شرکتکننگیان ررار یرفت تا پاسخ دهنگ
م
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پرسشنامهها بهصورت خدودیزار دهدی بدود افدراد یدرده نمونده در یدک
نامه بدادر بده دنیدای
فاصلهزمانی ،بیه  20تا  25دریقه ،به  27پرسش پرسدش م
نامه مسئولیتپذیری اجکمداعیاخ ری
عادالنه د ناعادالنه د  11پرسش پرسش م
پاسخ دادنگ در پایان ،داده ها همزمان ازطریب ضدریب همبسدکگی پیرسدون د
تحلیل ریرسیون تحلیل شگنگ
یافتهها
در جگدی  ،1همبسکگی بیه مؤلفههای مسئولیتپذیری اخ ری د اجکمداعی بدا
بادر به دنیای عادالنه د ناعادالنه اراله شگه است
جدول  :1ضریب همبستگی میان متغیرهای پژوهش
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ِسئوليتپذيری
رديف

اجتماعى و

دنيای عادالن ُٔ خود

اخالقى

r

دنيای عادالن ُٔ

دنيای عادالن ُٔ

ديگران

عموِى

r

P

p

دنيای ناعادالنُ
p

r

r

p

مسئولیتپذیری
1

در ربای تعهگ د

*

0/12

0/02

*

0/16

0/002

*

0/11

0/03

- 0/08

0/11

پیمان
2
3

مسئولیتپذیری
در ربای دیگران
مسئولیتپذیری
در ربای روانیه

0/09

0/08

0/06

0/28

- 0/001

0/98

- 0/06

0/23

0/07

0/14

*0/13

0/01

*0/11

0/03

- 0/07

0/ 2

**

0/007

مسئولیتپذیری
4

اخ ری د
اجکماعی کلی

**

0/14

0/16

0/002

0/09

0/07

<**p0/01

- 0/01

0/05

<*p0/05

چنانکه در جگدی 1دیگه میشود ،مسئولیتپذیری در ربای تعهگ د پیمان بدا
بادر به دنیای عادالنه برای خود ( )p<0/05د با بادر به دنیای عادالنده بدرای
رابحه مثبت
دیگران ( )p<0/01د با بادر به دنیای عادالنه عمومی ()p<0/05
م
رابحده معنداداری ندگارد
د معناداری دارد؛ دلی بدا بدادر بده دنیدای ناعادالنده
م
رابحه معناداری نگارد ( )p>0/05مسئولیتپذیری در ربای ردوانیه بدا
عادالنه
م
بادر به دنیای عادالنه برای دیگران ( )p<0/01د با بدادر بده دنیدای عادالنده
عمومی ( ) p<0/05رابحه مثبدت د معنداداری دارد؛ دلدی بدا بادرهدای دنیدای
رابحده معنداداری ندگارد (0/05
عادالنه برای خود د بادرهای دنیای ناعادالنه
م
> )pمسئولیت پذیری اخ ری د اجکماعی کلی نیز فقط با بادر به دنیای عادالنه
برای خود ( ) p<0/01د با بادر به دنیای عادالنده بدرای دیگدران ()p<0/01
عادالنه عمدومی د بدادر بده
رابحه مثبت د معناداری دارد؛ دلی با بادر به دنیای
م
م
رابحه معناداری نگارد ()p>0/05
دنیای ناعادالنه
م
براساس نکیجههای بیانشگه در جگدی  ،1پرسش ادی پژدهش ،یعنی «ویا بدادر
به دنیای عادالنه برای خود د دیگدران د بهصدورت عمدومی بدا مسدئولیتپذیری
اخ ری د اجکماعی رابحه دارد » ،به ایه صورت پاسخ داده میشود:
مسئولیت پذیری در ربای تعهگ د پیمان با بادر به دنیای عادالنه برای خدود
رابحه مثبت د معناداری دارد؛
د دیگران د عموم
م
مسئولیت پذیری در ربای روانیه با بادر به دنیای عادالنه بدرای دیگدران د
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( )p>0/05مسئولیتپذیری در ربای دیگران با هیچیک از ابعاد بادر به دنیدای

رابحه مثبت د معناداری دارد؛
عموم
م
مسئولیت پذیری اخ ری د اجکماعی کلی ،فقط با بادر بده دنیدای عادالنده
رابحه مثبت د معناداری دارد
برای خود د دیگران
م
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همچنیه ،براساس نکیجههای ارالهشگه در جگدی  ،1پرسدش ددم پدژدهش،
یعنی «ویا بادر به دنیای ناعادالنه با مسئولیتپذیری اخ ری د اجکماعی رابحده
دارد » نیز به ایه صورت پاسخ داده میشود:
بادر به دنیای ناعادالنه بدا هیچیدک از ابعداد مسدئولیتپذیری اخ ردی د
رابحه معناداری نگارد
اجکماعی
م
رابحه ترکیبی بیه بادر به دنیای عادالنه
برای بررسی پرسش سوم پژدهش،
م
د ناعادالنه با مؤلفههای مسئولیت پذیری اجکماعی د اخ ری تحلیل ریرسدیون
نکیجه تحلیلهای ریرسیون انجامشگه نتدان داد کده
شیوه همزمان انجام شگ
م
به م
هیچ یک از ابعاد بادر به دنیای عادالنه د ناعادالنه توان پیشبینی معنادار بدرای
مسئولیتپذیری در ربای دیگران د مسئولیتپذیری در ربای ردوانیه را نگارندگ
اخالق * سال ششم ـ شمارة بیستو دوم ـ تابستان 1395

نکیجه تحلیل ریرسیون برای ایه دد بُعگ بیان نتگه است نکایج تحلیدل
بنابرایه،
م
ریرسیون برای پیشبینی مسئولیت پذیری در ربای تعهدگ د پیمدان د مسدئولیت
پذیری اخ ری د اجکماعی کلی در جگدی  2د  3ومگه است
جدول  :2نتایج تحلیل رگرسیون برای پیشبینی مسئولیتپذیری در قبال تعهد و پیمان
ِقدار ثابت و
رديف

ِتغيرهای پيش

β

b

t

p

R

R2

F

بين
1

مقگار ثابت

28/07

-

3/6

0/000

بادر به دنیای
2

عادالنه برای

0/79

0/03

0/39

0/7

خود
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3

بادر به دنیای
عادالنه برای

*4/22

*0/15

*1/86

0/04

0/17

0/029

*2/73

ِقدار ثابت و
رديف

ِتغيرهای پيش

β

b

p

t

R2

R

F

بين
دیگران
4

عادالنه عمومی
م
بادر به دنیای
ناعادالنه

-1/2

-0/05

-0/9

0/37

*p <0/05
چنانکه در جگدی دیگه می شود ،از بیه تمامی ابعاد بادر به دنیای عادالنده،
فقط بادر به دنیای عادالنه برای دیگران رادر به پدیشبیندی مسدئولیتپدذیری
مبکنی بر تعهگ د پیمان است همچندیه ،ضدریب  βاسدکانگارد بدادر بده دنیدای
عادالنه برای دیگران 0/15است ضریب همبسکگی چنگیانده معدادی  0/17د
شگه مسئولیت پذیری در ربای تعهگ د پیمان توسط بادر به دنیدای
داریانس تبییه م
عادالنه برای دیگران  2/9درصگ است در جگدی  3نکدایج تحلیدل ریرسدیون
برای پیشبینی مسئولیتپذیری اجکماعی د اخ ری کلی ومگه است
جدول  :3نتایج تحلیل رگرسیون پیشبینی مسئولیتپذیری اجتماعی و اخالقی کلی
ِقدار ثابت و
رديف

ِتغيرهای

β

b

t

p

R

R2

F

پيشبين
1

مقگار ثابت

105/06

-

7/59

0/000

بادر به دنیای
2

عادالنه برای

3/84

0/07

1/06

0/29

خود
3

بادر به دنیای
عادالنه برای

*7/53

*0/15

*1/87

0/183

0/033
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5

بادر به دنیای

-0/5

-0/02

-0/23

0/82

*3/23
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0/04

ِقدار ثابت و
رديف

ِتغيرهای

β

b

t

p

R

R2

F

پيشبين
دیگران
بادر به دنیای
4

عادالنه
م

-3/34

-0/06

-0/88

0/38

عمومی
5

بادر به دنیای
ناعادالنه

-2/3

-0/07

-1/26

0/21

*p <0/05
چنانکه در جگدی  3دیگه می شود ،از بیه تمامی ابعاد بادر به دنیای عادالنه
د دنیای ناعادالنه ،فقط بادر به دنیای عادالنه برای دیگران رادر به پدیشبیندی
مسئولیت پذیری اجکماعی د اخ ری کلی است ضدریب  βاسدکانگارد بدادر بده
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دنیای عادالنه برای دیگران برابر با  0/15د ضریب همبسدکگی چندگیانده نیدز
شگه مسئولیتپذیری اجکماعی د اخ ری کلدی
برابر با  0/183د داریانس تبییه م
معادلده
توسط بادر به دنیدای عادالنده بدرای دیگدران  3/3درصدگ اسدت دد
م
ریرسیون برای پیشبینی مسئولیتپذیری در ربای تعهدگ د پیمدان د مسدئولیت
پذیری اخ ری د اجکماعی کلی به شرد زیر است:
(بادر به دنیای عادالنه برای دیگران)  = 28/07 + 4/22مسئولیتپذیری
در ربای تعهگ د پیمان
(بادر به دنیای عادالنده بدرای دیگدران)  = 105/06 + 7/53مسدئولیت
پذیری اجکماعی د اخ ری کلی
براساس نکایج بیانشگه در جگدی  2د  ،3پرسدش سدوم پدژدهش بده ایده
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صورت پاسخ داده میشود:

ویا ازطریب بادر به دنیای عادالنه برای خود د دیگران د بهصورت عمدومی
د همچنیه ،ازطریب بادر به دنیای ناعادالنه میتوان مسئولیتپذیری اخ ردی د
اجکماعی را پیشبینی کرد ازطریب بادر به دنیای عادالنه برای دیگران میتوان
مسئولیت پذیری در ربای تعهگ د پیمان د مسئولیتپذیری اجکمداعی د اخ ردی

نتیجه
رابحه بادر بده دنیدای عادالنده د ناعادالنده بدا
ایه پژدهش که با هگف بررسی
م
مسئولیت پذیری اجکماعی د اخ ری انجام شگ ،حمایدت نسدبی را بدرای نقدش
برخی از ابعاد بادر به دنیای عادالنه برای مسئولیتپذیری اجکماعی د اخ ردی
درجه ادی ،نکایج نتان داد ،مسئولیتپذیری در ربای تعهدگ د
فراهو ساخت در
م
رابحه مثبت د معندا
پیمان با بادر به دنیای عادالنه برای خود د دیگران د عموم
م
داری دجود دارد همچنیه ،میان مسئولیتپدذیری در ربدای ردوانیه بدا دنیدای
عادالنه برای دیگران د بیه مسئولیت پذیری اخ ری د اجکماعی کلی بدا دنیدای
رابحه مثبت د معنادار دجود دارد یافکههای ایه پدژدهش
عادالنه برای دیگران
م
رابحه عدگالت بدا
درباره
در سحح همبسکگیهای ساده با نظریههای محردشگه
م
م
مسئولیتپدذیری اخ ردی د اجکمداعی (کادازچدا2007 ،؛ جامیسدون2008 ،؛
کاردسو2012 ،؛ بربلس د همداران )2013 ،همسوست همچنیه ،ایه بوش از
درباره بادر به دنیای عادالنه بدرای
یافکهها با نظریهها د کارکردهای محردشگه
م
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کلی را پیشبینی کرد

خود د دیگران د عموم ،مبنی بر اینده بادر به دنیای عادالنده الزامدی شدناخکی
برای عمل به شیوهای عادالنه را بههمراه دارد (ناکسومالو2010 ،؛ فکدی2012 ،؛
ددنددات د همددداران2012 ،؛ کدداپ ن )2012 ،همسوسددت مسددئولیتپددذیری
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اخ رددی د اجکمدداعی در ربددای تعهددگ د پیمددان ،جنبددهای از مسددئولیتپددذیری
است که میزان پایبنگی افراد به عهگ د رویهایی کده بده دیگدران مدیدهندگ را
منعدس میکنگ
بهایه ترتیب ،کسانی که به دنیدای عادالنده بدادر دارندگ ،مسدئولیتپدذیری
بیتکری در ربای تعهگ د پیمان نتان میدهنگ در تبییه ایه یافکه میتوان یفدت
که درکی افراد به دنیای عادالنه معکقگنگ ،بده دنیدای پیرامدون خدود نیدز بیتدکر
اطمینان میکننگ د بهایهترتیب ،مسئولیت پذیری بیتکری در ربدای پایبندگی بده
روی د ررارهای خود نتان می دهنگ همچنیه ،بادر به دنیای عادالنه برای خود
رابحه معنادار دارد ازایهرد ،مدی
د دیگران با مسئولیتپذیری اجکماعی د کلی
م
توان یفت که بادر به دنیای عادالنه برای خود د دیگدران بدهطور نسدبی دارای
اخالق * سال ششم ـ شمارة بیستو دوم ـ تابستان 1395
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کارکرد افزایش مسئولیتپذیری اجکماعی د اخ ری است د بهعنوان یدک سداز
دکار اثربوش در ارتقای تعهگ نسبت مسئولیتهای اجکماعی د اخ ردی عمدل
می کنگ دلیل نظری ایه موضوع ایه است که بادر به دنیای عادالنه برای خود د
دیگران بهطور ضمنی مبکنی بر اصدل مقابلبدهمثل اسدت (یدلپدردر)1389 ،
درحقیقت ،درکی افراد به دنیای عادالنه برای خود د دیگدران بدادری نیردمندگ
دارنگ ،در اعماق دجود د ذهه خود پذیرفکهانگ که ایر عادالنه رفکار کنندگ د بده
مسئولیت های خود در کارهای یونایون ،از جمله کارهای اخ ری د اجکمداعی
عمل کننگ ،دنیای عگالتمحدور عاربدت در ربدای ونهدا عادالنده د مسدئوالنه
برخورد خواهگ کرد
بوش دیگر یافکهها در سحح همبسکگیهای ساده ،حاکی از ون بود که بادر
به دنیای ناعادالنه با مسئولیتپذیری اخ ری د اجکماعی در هیچیدک از ابعداد
رابحه معناداری نگارد ایه یافکه بهاحکمای زیاد به ایه دلیل اسدت کده بدادر بده
م

ناعادالنه عمومی
دنیای ناعادالنه که در ایه پژدهش سنجیگه شگ ،بادر به دنیای
م
ناعادالنده
ناعادالنه شوصی دردارع ،بدادر بده دنیدای
است د نه بادر به دنیای
م
م
راعدگه منصدفانه د
دهنگه تمایل به رهایی از داکنش براساس هدر
عمومی نتان
م
م
عادالنهای است (ردزهبوریو د همداران2011 ،؛ ردشنی د همدداران)2013 ،

دالبرت2008 ،؛ پیچون د ساردیلو2009 ،؛ دایت د همداران )2012 ،درعدیه
حای ،ایه یافکه حاکی از ون است که پیامگهای رفکاری معحدوف بده مسدئولیت
پذیری اجکماعی د اخ ه
ری محرد برای بادر به دنیای عادالنه ،بدهاحکمای زیداد،
برای بادر به دنیای ناعادالنه محرد نیست
یافکههای ایه پژدهش در جگدی  1نتان داد که مسئولیتپدذیری در ربدای
دیگران با هیچ یک از ابعاد بادر به دنیای عادالنده د دنیدای ناعادالنده ارتبداط
معناداری نگارد ایه یافکه خ ف انکظار است؛ به ایه دلیل که انکظدار مدیرفدت،
بادر به دنیای عادالنه برای دیگران ،دستکو با ایه نوع مسئولیتپذیری رابحده
داشکه باشگ شایگ دلیل ایه بیارتباطی ایه است کده افدراد نمونده در پدژدهش
حاضر را جوانان دانتجو تتدیل دادهاندگ بدهاحکمای زیداد ،بدرای ایده رتدر
مسئولیت پذیری در ربای عهگ د پیمان ،بیش از مسئولیتپذیری مسکقیو در ربای
دیگران اهمیت دارد؛ به همیه دلیل نیز ،بیه بدادر بده دنیدای عادالنده د دنیدای
ناعادالنه با مسئولیتپذیری مسکقیو برای دیگران رابحه بهدست نیامگ
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رد
ازایهردست که ایه نوع بادرها ممده است باعم رفکارهایی شود که در ون ّ
پایی از مسئولیت پذیری اجکمداعی د اخ ردی دجدود نگاشدکه باشدگ (کوریدا د

نکایج تحلیل ریرسیون نتان داد که هیچیک از مؤلفههای بدادر بده دنیدای
عادالنه رادر به پیشبینی مسئولیتپذیری در ربای دیگدران د مسدئولیتپذیری
در ربای روانیه نیسکنگ ایه نکایج با ونچه در همبسکگیهای ساده بهدست ومدگ،
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همسوست همچنیه ،نکایج نتان میدهگ که دانتدجویان در مسدئولیتپدذیری
اجکماعی د اخ ری خود در ربای روانیه د دیگران ،چنگان ازطریب بادرهایتان
حوزه عگالت در دنیا تغذیه نمی شونگ دردارع شایگ ،دانتجویان از مسئولیت
در
م
پذیری در ربای روانیه د دیگران فاصدله میییرندگ تدا بدهطور رسدمی از ریدگ
تعهگهای رانونی د انسانی رها شونگ همچنیه شایگ ،ایده یافکده بده ایده دلیدل
بهدست ومگه است که دانتجویان با مسئوینتمردن خود در ربای دیگران سدعی
میکننگ موضعی بی طرف بگیرنگ ازطرف دیگر ،شایگ دلیل احکمالی ایه بودش
از نکیجهها را بکوان به سحح رشگ شناخکی دانتجویان که سحح مسئولیتپذیری
اجکماعی د اخ ری ونها را تعییه میکنگ ،مربوط دانست به زبانی سادهتر ،فرد
جوان یا بزرگ سای ممدده اسدت ،شدناخت درسدکی از مسدئولیت اخ ردی د
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مسدئوالنه
اجکماعی خود داشدکه باشدگ د حکدی کارهدای الزم را بدرای رفکدار
م
اجکماعی د ا خ ری بتناسگ اما ایه فرد ممده است به دالیل یونایون نوواهگ
مسئولیت اخ ری د اجکماعی متوصی را در ربای دیگران د رانون بپذیرد
نکایج ارالهشگه در جگدی  2د  3نتان میدهگ که از میان مؤلفههای بادر بده
دنیای عادالنه  ،فقط بادر به دنیای عادالنه برای دیگدران ردادر بده پدیشبیندی
مسئولیت پذیری در ربای تعهگ د پیمان د مسئولیتپذیری اجکمداعی د اخ ردی
کلی است بهایه معنی که با افزایش میزان بادر به دنیای عادالنه بدرای دیگدران،
میزان مسئولیت پذیری در ربای تعهدگ د پیمدان د مسدئولیتپدذیری اخ ردی د
اجکماعی کلی نیز افزایش مییابگ برای ایه بوش از یافکههای پژدهش حاضر،
یافکه متابهی در پژدهش های داخلی د خارجی در دسکرس ررار نگرفت باایه
م
حای ،در تبییه ایه یافکهها می توان یفت که بادر به دنیای عادالنه برای دیگران
را می توان نوعی تعلب ذهنی به سرنوشت دیگران درنظر یرفت هرچه افراد بده

دنیای عاد النه برای دیگران بیتدکر معکقدگ باشدنگ ،پایبندگی بیتدکری در ربدای
مسئولیتهای اجکماعی د اخ ری خواهنگ داشت
دردارع ،تعلب ذهنی به سرنوشت دیگران ،فرد را ملزم میکنگ که به شدیوهای
مسئوالنه در ربای دیگران د جامعه رفکار کنگ ازطرف دیگر ،هرچه بادر افراد به
راسکای تحقب د بررراری عگالت می کننگ چنیه دیگیاهی احسداس اعکمداد بده
محیط را در انسان افزایش میدهگ د نگر های تمثیلی ،ماننگ «هرونچه در دنیا
انجام دهی ،همان به تو بازمییردد» را فعای میکنگ بنابرایه ،افراد به مسئولیت
اجکماعی د اخ ری خود عمل میکننگ تا دیگران هو در ربدای ونهدا مسدئوالنه
رابحه میان بادر به دنیای عادالنه برای دیگران بدا
رفکار کننگ بنابرایه ،زیربنای
م
مسدئولیت پذیری اجکمداعی د اخ رددی کلدی د مسددئولیتپدذیری اجکمدداعی د
اخ ری در ربای تعهگ د پیمان ،بادر به اصل مقابلبهمثل اسدت بده ایده مفهدوم
برپایه اصل مقابلبه مثل د با بدادر بده دنیدای عادالنده بدرای دیگدران،
که فرد
م
مسئولیتپذیری بیتکری از خود نتان میدهگ تا برای اد نیز چنیه راعگهای در
دنیا عملی شود
در پایان میتوان یفت که بادر به دنیدای عادالنده بدرای خدود د در سدحح
باالتر ،بادر به دنیای عادالنه برای دیگران ،کارکرد افدزایش مسدئولیتپدذیری
اجکماعی د اخ ری دارد ایه کارکرد مدی تواندگ کارکردهدای بدادر بده دنیدای
عادالنه را در کنار کارکردهدایی ،مانندگ ایجداد اعکمداد بده دیگدران ،پدذیر
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نوبه خدود ،تد
دنیای عادالنه برای دیگران نیردمنگتر باشگ ،به م

بیتدکری در

مسلطبودن عگالت بر سرنوشت انسان ،انجام رفکار عادالنه برای حفظ عگالت د
شناخکی برای کاهش تأثیر بیعگالکیهایی کده انسدان بدا ونهدا مواجده
ت
ه
پژدهتگران ع رهمنگ مدیتوانندگ ایده
میشود ،یسکر دهگ ازنظر پژدهتی،
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پژدهش را با یردههای نمونه بزرگسای زن د مرد تدرار کننگ د از ایه طریدب،
دانش نظری د پژدهتی مربوط به کارکردهدای اجکمداعی د اخ ردی بدادر بده
دنیای عادالنه را یسکر

دهنگ ازنظر کاربردی نیز میتوان با طرد نقشهدای

بادر به دنیای عادالنده بدرای خدود د دیگدران در فضداهای دانتدگاهی ،بدیه
درباره نقش ایه بادرها را پگیگ ودرد د از ایه طریب ،زمینه را
دانتجویان تأمل
م
برای فعایشگن نقش ایه بادرها برای مسدئولیتپدذیری اجکمداعی د اخ ردی
فدراهو سداخت در پایدان ،بایدگ در تعبیدر د تفسدیر نکدایج ،محدگددیتهددا د
احکمایهایی ،ماننگ محگدد بودن یرده نمونه در پژدهش د احکمای مکفادتبودن
پذیرانده
مسئولیتپذیری اجکماعی د اخ ری یزار شدگه بدا رفکدار مسدئولیت
م
دارعی مگنظر ررار ییرد
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