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  چکیده
 یستیعادالنه، بهز يایباور به دن نیب ۀرابط یپژوهش بررس نیهدف ا :مقدمه
روش : روش. است) تینقش جنس( یاجتماع یستیو بخشش با بهز يمعنو

 ـ یفیو از نوع توص يپژوهش برحسب هدف، کاربرد نیمورد استفاده در ا
 هیومدانشگاه ار انینفر از دانشجو 419پژوهش حاضر  ۀنمون. بود یهمبستگ

هستند که با روش ) پسر ينفر دانشجو 206دختر و  يدانشجونفر  213(
دانشگاه  نیا انیدانشجو ۀجامع نیاز ب اي چندمرحله ايخوشه يرگینمونه

عادالنه  يایباور به دن هايمهپرسشنا از هاداده يآور جمع يبرا. انتخاب شدند
)BJW ( ساتون و داگالس)و همکاران  و دالبرت) 1999(دالبرت ) 2005
، بخشش )1982(پولوتزین و الیسون ) SWB( يمعنو یستی، بهز)2001(
)GF(  والکر و گارسوخ)( یاجتماع یستیو بهز) 2002SW (زییک )1998 (

و بر اساس  SPSSافزار  آمده با استفاده از نرم  دست به  يهاداده. استفاده شد
 یطو آمار استنبا) و انحراف استاندارد نیانگیم( یفیآمار توص هايشاخص

قرار  لیو تحل  هیمورد تجز) یو رگرسیون سلسله مراتب یهمبستگ بیضر(
عادالنه و  يایباور به دن نیپژوهش نشان داد ب نیا هايافتهی :هاافتهی. گرفتند

بخشش  نیب یمعنادار وجود دارد ول ۀرابط انیدر دانشجو یاجتماع یستیبهز
در  زیندارد و ن وجودمعنادار  ۀابطر یاجتماع یستیبا بهز يمعنو یستیو بهز

 تیبا تقو نیبنابرا؛ نداشت ينقش مؤثر ت،یجنس رهایاز متغ کدام چیرابطه ه
را در آنان  یاجتماع یستیتوان بهز یم انیعادالنه در دانشجو يایباور به دن

مراکز مشاوره  يبرا تواندیپژوهش م نیا جیلذا نتا: يریگجهینت. نمود تیتقو
 تیتقو يبرا هاییبرنامه نیدر جهت تدو زرینامهبر نیمسئول زین و هادانشگاه

 یاجتماع یستیعادالنه در جهت بهبود بهز يایو باور به دن گرايمعنو هیروح
  .شود يکاربرد انیدانشجو

 
 ،يمعنو یستیعادالنه، بخشش، بهز يایباور به دن :واژگان کلیدي

  .یاجتماع یستیبهز

 

Abstract 
Objective: The purpose of this study was to investigate the 
relationship between belief in a just world, spiritual well-being 
and forgiveness with social well-being (gender role). The 
method used in this research was purposeful, applied and 
descriptive-correlation (simple regression). A sample of 419 
students of Urumia University (213 female students and 206 
male students) were selected through Multi-stage cluster 
sampling from the students. To collect data, questions from 
Believing in the Just World (BJW), Sutton and Douglas (2005), 
Dulbert (1999) and Deltbert et al (2001), Spiritual well-bein 
(SWB), Polutzin and Ellison (1982), forgiveness (GF) Walker 
and Garrosh (2002) and Social well-being (SW), Keyez (1998) 
were used. The data were analyzed using SPSS software based 
on descriptive statistics (mean and standard deviation) and 
inferential statistics (correlation coefficient and hierarchical 
regression). The results of this study showed that there is a 
significant relationship between the belief in the just world and 
social well-being in the students, and there is no meaningful 
relationship between forgiveness and spiritual well-being and 
social well-being, and none of the gender variables has any 
meaningful relationship. Therefore, strengthening social belief 
in a fair world of students can strengthen social well-being in 
them. Therefore, the results of this research can be applied to 
counseling centers of universities as well as planners in order to 
develop programs to strengthen the spirituality and believe in a 
just world to improve the social well-being of students. 
 
 

Keywords: Belief in a Just World, Forgiveness, Spiritual Well-
Being, Social Well-Being. 
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 ... با معنوي بهزیستی و بخشش عادالنه، دنیاي به باور اساس بر اجتماعی بهزیستی بینی پیش :و همکارانمنیع میکائیلی فرزانه

  
 

  مقدمه
امروزه در روانشناسی سالمت، بر اساس تعریف 

نبود  تنها نهسازمان بهداشت جهانی که سالمتی را 
بیماري یا معلولیت، بلکه حالت بهینه خوب بودن 

 تأثیرجسمی، روانی و اجتماعی تعریف کرده به 
و اجتماعی در هاي زیستی، روانی متقابل جنبه

مورد بیماري و سالمت و به بعد اجتماعی سالمت 
یکی از ابعاد مهم سالمت انسان اشاره  عنوان به

نقش عوامل ). 1389اصفهانی، ( شده است
ها، از بر سالمت انسان مؤثراجتماعی و محیطی 

، اما است شدهیی شناساهاي بسیار قدیم زمان
ي و توجه نکردن کافی به ابعاد روانی، رفتار

  هاي روانی، اجتماعی افراد زمینۀ بروز آسیب
دکشی، فرار از خانه، افت تحصیلی و سایر خو

 هاي اجتماعی را به وجود خواهند آوردآسیب
لذا تأمین بهزیستی اجتماعی ). 1390مرندي، (

دانشجویان که قشر جوان و  ویژه بهافراد جامعه و 
 نیتر مهمشوند از فعال هر جامعه محسوب می

 1زیکی ).1388نیکوگفتار، ( استسائل اجتماعی م
انعکاس  عنوان بهبهزیستی اجتماعی را ) 1998(

ارزیابی فرد از تجاربش در سطح جامعه معرفی 
 ةعوامل سازند عنوان بهاو پنج بعد را . کندمی

که در کنار هم  کندمعرفی میبهزیستی اجتماعی 
وري مطلوب فرد در زندگی نشانگر میزان کنش

، بهزیستی زکیی در مدل. هستنداعی وي اجتم
است که شامل  چندبعدياجتماعی مفهومی 

شکوفایی  اجتماعی، مشارکت، انسجام اجتماعی
و پذیرش اجتماعی  پیوستگی اجتماعی ،اجتماعی

انسجام اجتماعی به کیفیت روابط شخص  .است

                                                             
1. Keyes 

با جامعه و اجتماع اشاره دارد و افراد داراي 
کنند که بخشی از یانسجام اجتماعی، احساس م

هاي اجتماعی جامعه بوده و به دنبال موقعیت
کند تا احساس تعلق و کمک  ها آنهستند که به 

مشارکت . به جامعه داشته باشند بستگی دل
نسبت به این مسئله اشاره  ،اجتماعی به باور فرد

ها یا اهداف معینی را تواند فعالیتدارد که او می
از . ارزشمند هستند دنبال کند که براي جامعه

طرفی شکوفایی اجتماعی، ارزیابی فرد از پتانسیل 
و روند سیر جامعه است و بر پتانسیل جامعه 

مکانی بهتر براي زندگی شهروندان و  عنوان به
حیدري و (امکان ایجاد تغییرات مثبت تأکید دارد 

کیفیت زندگی  )2006(کییز  از نظر). 1387غنایی، 
توان بدون توجه به نمی و عملکرد شخصی فرد را

عملکرد خوب  .دمعیارهاي اجتماعی ارزیابی کر
است و  در زندگی چیزي بیش از سالمت روانی

     هاي اجتماعی را نیز در برتکالیف و چالش
نظر اجتماعی زمانی عملکرد  فرد سالم از. گیردمی

 ۀصورت یک مجموع  خوب دارد که اجتماع را به
لقوه براي رشد و شکوفایی و با فهم قابلمعنادار و 

هاي بداند و احساس کند که متعلق به گروه
اجتماعی است و خود را در اجتماع و پیشرفت آن 

دهند عوامل ها نشان میلذا پژوهش. سهیم بداند
فیروزبخت، (مختلفی چون حمایت اجتماعی 

و عمل به واجبات و ) 1396،ریاحی و تیرگر
توانند بر می )2010، 2دي(هاي مذهبی فعالیت

  .ثیرگذار باشندأبهزیستی اجتماعی زنان ت
ي نقش، فشارها و ها هینظراز طرفی مفاهیم و 

                                                             
2. Day 
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 1399، بهار و تابستان )17پیاپی (، شماره اول نهمشناخت اجتماعی، سال  فصلنامه علمی ـ پژوهشیدو

  
 

همخوانی بین انتظارات فردي و اجتماعی را نا
). 1981، 2هیز ؛1986، 1بایدل(کنند مشخص می

ی، دو منبع بالقوة زندگوجوه خصوصی و عمومی 
 احتماالًهاي هاي زندگی هستند و پیامدچالش

دارند متمایزي براي قضاوت درباره زندگی سالم 
ها و باورها در شناخت ).2004، 3کییز و شاپیرو(

هر دو  ،ها و همچنین نسبت به دنیاباب انسان
ابعادي از مفروضات بنیادي زندگی هر فرد هستند 

  ).1992، 4جانوف و بولمن(
باورهاي فرد، مفروضات  يها مرکز نظامدر 

ها و دنیا، تفسیر افراد را انسان در باب بنیادي افراد
. دهداز وقایع و حوادث، مورد پاالیش قرار می

باور هاي مهم در این راستا یکی از مجموعۀ باور
و لرنر،  1980، 6لرنر(است  5دنیاي عادالنه به

بر مبناي نظریۀ دنیاي عادالنه، براي تلقی  ).1978
، الزم است عدالت محورمکانی  عنوان بهدنیا 
هاي هاي خوب با پیامدهاي خوب و انساننانسا

بد با پیامدهاي بد مواجه شوند، چرا که 
دستاوردهاي مختلف براي انسان، حاصل 

ی دنیا نیست؛ بلکه حاصل تالش و خواه کین
). 1390پرور و جوادیان، گل(هاست  آنشایستگی 

دنیاي عادالنه، باوري فراگیر و تأثیرگذار  باور به
هاي زندگی عرصه تک تک است که انسان را در

این باورها،  شناختی رواناساس . کندهمراهی می
این ایده است که انسان عالوه بر دنیاي باقی، در 

 که شود یمدنیاي کنونی چیزي عایدش 

                                                             
1. Biddle 
2. Heiss 
3. Shopirow 
4. Janoff & Bulman 
5. Belief in a just world 
6. Lerner 

این باورها قریب به . اش را داشته باشدشایستگی
پردازي را در خارج از چهار دهه پژوهش و نظریه
ک دهه پژوهش را در ایران و چیزي کمتر از ی

حاصل . استداخل ایران به خود اختصاص داده 
، اشاره موردهاي ها و پژوهشپردازينظریه

نموده را فراهم  سؤالگرانه به این پاسخی هدایت
چرا باور به دنیاي عادالنه اهمیت دارد؟ : است

شواهد ). 1393پرور، عابدینی و شاهنگی، گل(
دنیاي عادالنه  دهد که باور بهتحقیقی نشان می

 جادیا رینظاي است؛ کردهاي سازگارانهداراي کار
الزام و تعهد درونی در افراد براي رفتار به شیوه 

چوبی براي تعبیر منصفانه، به دست دادن چهار
افتد و نیز ایجاد حوادثی که براي افراد اتفاق می

امنیت و اطمینانِ خاطر براي هدفمند بودن در 
معتقدان به ). 1390جوادیان، پرور و گل( یزندگ

براي آینده خود با  احتماالًباور به دنیاي عادالنه، 
 انتظار دارندکنند و ي میزیر برنامهاطمینان بیشتر 

و معناداري بیشتري  نظم باهمراه  ها آنکه زندگی 
برخی از ). 1385پرور و جوادي، گل(رود  شیپ 

که اند که یکی از عوامل مهم مطالعات نشان داده
تجربه  است کننده  نییتعدر باور به دنیاي عادالنه 

رهاي ناعادالنه و قرار گرفتن در یک گروه رفتا
کاراداق و ( استمحروم از حمایت جامعه 

از سوي دیگر، باور به دنیاي ). 7،2016آکگان
عادالنه یکی از عوامل مرتبط با رضایت از زندگی 

   ی رمنطقیغاست که شامل باورهاي منطقی و 
باور به دنیاي  جمله ازباورهاي انسان، . شودمی

باور به اینکه در . فرهنگ است تأثیرعادالنه تحت 
شود، نقشی مهم و تأثیرگذار دنیا عدالت اجرا می

                                                             
7. Karadag & Akghan 
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  ... با معنوي بهزیستی و بخشش عادالنه، دنیاي به باور اساس بر اجتماعی بهزیستی بینی پیش :و همکارانمنیع میکائیلی فرزانه

  
 

بر چگونگی رویارویی فرد با مشکالت و سالمت 
در سنین جوانی به دلیل  ویژه بهروان آنان دارد، 

شوند و میتکالیف رشدي که جوانان با آن روبر
مثل پیدا کردن شغل، طراحی براي آینده، شناخت (

هاي اجبارها و فشارها و تشکیل خانه و خانواده
، براي مقابله با این فشارها به منابع )مستقل

خسروي و ناهیدپور، ( ازمندندین شناختی روان
1391.(  

است که از دیدگاه معتقد ) 1974(لرنر 
نیاي عادالنه بر یادگیري اجتماعی، رشد باور به د

اساس درونی کردن هنجارهاي فرهنگی، کافی 
نیست بلکه نیاز به درك اهمیت انگیزشی این باور 

نظریه لرنر به دو بعد  لیتحل و  هیتجز. است
کند که ممکن است مربوط به شخصیت اشاره می

اولین بعد، توانایی به . باور به دنیاي عادالنه باشد
دوم  و بعد تاستأخیر انداختن وظایف شخص 

تغییر از لذت به سمت درك واقعیت است، 
با قاطعیت با این مفهوم مرتبط است که  جهیدرنت

طبق نظریه دنیاي . جهان یک مکان واقعی است
شوند تا برانگیخته می مردم) 1980(لرنر عادالنه 

هاي باور کنند که دنیا تنها مکانی است که به انسان
هاي بد، تنبیه نشود و انساخوب، پاداش داده می

در  ها آنافراد نیاز دارند که باور کنند . شوندمی
آنچه را که  عموماًکنند که مردم جهانی زندگی می
لرنر باور به . آورندمی به دست سزاوار آن هستند
یک توهم اساسی توضیح  عنوان بهدنیاي عادالنه را 

دهد، زیرا براي امنیت و سالمت روان ضروري می
 بااست، زیرا درست نیست، اما است و توهم 

باور به دنیاي عادالنه . شوداز آن دفاع می زهیانگ
شود که مردم محیط فیزیکی و منجر به این می

. پایدار و منظم درك کنند طور  بهرا  شان یاجتماع
 ها آنکنند که دنیا عادالنه است و مردم فکر می

ود، نخواهند ب نشده ی نیب شیپگناه وقایع قربانیان بی
عدالتی دچار پریشانی میهنگام مواجهه با بی

کنند تا این احساس ناراحتی را با شوند و سعی می
 ها دركو  ها افتیدرقربانیان معاف شده، تغییر در 

زنگ و (محدود کنند  گناه یبیا کمک به قربانیان 
و  نتایج پژوهشی که توسط زنگ). 2016، 1زنگ

 انجامن در بین جوانان چی 2016زنگ در سال 
حاکی از آن بود که بین رضایت از زندگی و  شده 

گري باور به دنیاي با میانجی ویژه بهایجاد اعتماد، 
. دار وجود داردعادالنه عمومی رابطه مثبت و معنی

دهند که رابطه مثبت و تحقیقات نشان می
معناداري بین رضایت از زندگی و باور به دنیاي 

رهپرداز و (دارد وجود عادالنه در دانشجویان 
دهد ي تحقیقی نشان میها افتهی). 1395شیرازي، 
ي سالمت عمومی، رضایت از رهایمتغکه بین 

زندگی و عاطفۀ مثبت با هر دو بعد باور به دنیاي 
رابطه مثبت و معناداري ) خود و دیگران(عادالنه 

همچنین ). 1385پرور، جوادي و گل(وجود دارد 
نشان داد ) 2016(اداق نتایج تحقیقات آکگان و کار

که پسران نسبت به دختران بیشتر به دنیاي عادالنه 
درست است که در باور به دنیاي . باور دارند

دهند شود بین آنچه افراد انجام میگفته میعادالنه 
افتد تناسبی بنیادین اتفاق می ها آنو آنچه براي 

اما یکی از معدود ، )1978لرنر، ( وجود دارد
مسلم زندگی بشري این است که  هايواقعیت

توان انسانی را یافت که هرگز احساس نمی
، شدن  واقعآزردگی، سرخوردگی، مورد خیانت 

                                                             
1. Zang & Zang 
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عدالتی را از سوي انسانی نومیدي و ظلم یا بی
در چنین مواردي . نکرده باشددیگر تجربه 

احساسات منفی مانند خشم، رنجش، نومیدي، 
ود انگیزه اضطراب و یأس امري عادي است و وج

براي اجتناب از منبع آزار یا میل به جبران و انتقام 
هاي انسان در برخورد با واکنش. نیز عادي است

رنجش به سه صورت اجتناب، انتقام و بخشش 
باور ). 2001و همکاران،  1کلومک(شود نمایان می

به دنیاي عادالنه با ایجاد سازگاري هر چه بیشتر 
هاي زندگی از جمله توجه افراد با فشارها و تهدید
   باعث بهزیستی انسان  ،به بخشش در نهایت

  .شودمی
و  شناختی روانیندهاي آیکی از فر 2بخشش

ارتباطی براي افزایش سالمت روان و التیام 
رشد ارتباطی، عاطفی،  الزمهآزردگی اسـت کـه 

جسمانی و روحانی فـرد بـوده و بـر بیشـتر 
ضایت از زندگی هاي سـالمت روان و رشـاخص

یکی از . )1386 پور و یادگاري،زندي(مؤثر است 
. است) 1998( 3گذاران بحث بخشش انرایتبنیان

کند که یک فرآیند مطرح می عنوان بهاو بخشش را 
امروزه . فرد باید آن را آگاهانه انتخاب کند

هاي زندگی مطرح یکی از مهارت عنوان بهبخشش 
زناشویی،  تواند روابط فردي،است که می

کالنتري و ( خانوادگی و اجتماعی را بهبود ببخشد
شناسی بخشش در علم روان). 1394اسماعیلی، 

و  شده  دهیتحولی عاطفی که آزادانه برگز عنوان به
 یابدطی آن میل به انتقام از خطاکار کاهش می

بخشش فرآیند از طرف دیگر . شده استتعریف 

                                                             
1. Mccllough 
2. Forgiveness 
3. Anright 

رون فرد روانی است که در د-آزادسازي عاطفی
داده و او را از عصبانیت، خشم و   رخ آزار دیده

ترس وارهانیده و میل به انتقام و ایفاي حق وي 
). 1386پور، یادگاري و زندي(کند کاهش پیدا می

تواند نسبت به خـود، دیگري، بخشش می
آنچه این . خانواده، جامعه یا فرهنگ صورت گیرد

انطباق « مفهـوم را از مفـاهیم مشـابهی ماننـد
کند، وجود عوامـل جدا می» یافتن یا مقابله

بخشش  فرآوردها یند و یآانگیزشـی و ارادي در فر
و  5تامپسون ).2005 ،4توسینت و وب(است 

خطا و ، وقتی افـرادمعتقدند  )2005(اران همک
به پردازش شناختی،  ها آنبخشند میار را خطاک

ثبت پردازند و پاسخی ممی عاطفی و رفتاري خطا
6دییبل. دهندا بـروز میبخشیدن خط در جهت 

     به این نکته اشاره کرد که مدارس ) 2012(
توانند نقش مهمی در توسعۀ مفهوم بخشش و می

او . آموزان داشته باشندکاربرد آن توسط دانش
در  مؤثر طور  بهمعتقد بود براي اینکه بخشش 

مدرسه توسعه و بهبود پیدا کند، درك 
و  طرف یک  ازي بخشش ا توسعهي هاازین شیپ

گاران از دانش مربوط به اینکه برخورداري آموز
کنند ها چطور بخشش را در مدرسه درك میبچه

تا این . رسنداز طرف دیگر، حیاتی به نظر می
بخشش بیشتر  ةشده دربار  هاي درجاواخر، مقاله

 دهه سه حدود .است بوده دینی و بۀ مذهبیاز جن
 »بخشش«مفهوم  شناسیروان امعۀج در که است
 که است دهه یک حدود و قرار گرفته توجه مورد

مورد تحقیق و آزمایشی  و تجربی به صورت

                                                             
4. Tossiant & Webb 
5. Thompson 
6. Diebel 
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، 1باسکین و انرایت( گرفته استبررسی قرار 
منافع متصور بر بخشش در بهزیستی فرد، ). 2004

هاي مربوط به بخشش ترین محرك پژوهشمهم
 ایج تحقیقاتنت. سال اخیر بوده است 20در 

و  3و وهل) 2005(و همکاران  2ورثینگتون
 ،دهد که بخششمی نشان) 2010( همکاران

دهد و تمایل فرد به آشفتگی هیجانی را کاهش می
دهد و به سمت رفتارهاي گرایشی را افزایش می

    بهزیستی افراد کمک  جهینت درانطباق بهتر و 
مت و یکی از ابعاد بنیادین بهزیستی، سال .کندمی

کنندة سایر ابعاد کننده و تکمیلنیروي هماهنگ
جسمی، روانی، اجتماعی و (انسان سالمت 

هاي تنیـدگی. است 4بهزیستی معنوي) هیجانی
در  عواملی هستند که جمله از مختلف محیطی

بـین دانـشجویان بـه شکـست تحـصیلی، 
بیکاري، اعتیاد و سوءمصرف مـواد، مـشکالت 

ملکرد، ترك تحصیل و در سـالمت، ضعف در ع
 یدگر کشبرخی موارد حتـی به خودکشی و 

 هايتنیدگیدر مواجهـه بـا لذا . دنشـومنجـر مـی
 ها آنحاصـل از  هايواکنشمختلـف و 

 هايروشکننـد از دانشجویان معموالً سعی می
اي مختلفـی ماننـد اجتنـاب از تنیـدگی، مقابلـه

آوردن به  جـستجوي حمایـت اجتماعی یا روي
کنند ه مذهب و انجام مناسک مذهبی خاص استفاد

راد، کریمی، شموسی و احمدي طهور، صفایی(
طرفداران نقش معنویت در بهبود سالمت ). 1389

هاي متعددي روانی و سازگاري بین فردي، تالش
را جهت برقراري ارتباط بین دو مفهوم سالمت و 
                                                             
1. Baskin & Enrait 
2. Worthington 
3. Wohl 
4. Spiritual wellbeing 

 يبهزیستی معنـو ةمعنویت تحت عنوان ساز

معنوي  بهزیستی .)2005، 5هارتز(اند انجـام داده
وضعیتی از سالمتی است که احساسات، رفتارها و 

هاي مثبت را نسبت به رابطه با خود، تشخیص
 دهد یمدیگران، طبیعت و موجودات برتر نشان 

 عنوان بهبهزیستی معنوي . )2016، 6فیشر و گومز(
تثبیت زندگی فردي در رابطه با افراد مقدس، 

، افتهی  پرورشخود، جامعه و محیطی که در آن 
). 2002؛ فیشر، 1983 ،7الیسون( شده است  فیتعر

 یهزیستی معنوي شامل یک عنـصر روانب). 2002
، الیسون(اجتماعی و یک عنصر مذهبی است  ـ

و  مذهبی يعنصر ؛بهزیستی مـذهبی. )1983
 تط با یک قـدرت برتـر یعنـی خداسبیانگر ارتبا

ی اجتماعی و عنـصري روان ؛وديبهزیستی وجو 
ه کسی است، چ«بیانگر احساس فرد از اینکه 

دهد و به کجا انجام می براي چهو  ي راکار چه
هم بهزیستی مـذهبی و هـم . است ،»تعلق دارد

بهزیـستی وجـودي شـامل تعـالی و حرکـت 
بعـد بهزیستی مذهبی . باشـندفراتـر از خـود مـی

 اما ،کندهدایت می رسیدن به خدا در مسیرما را 
ما را فراتـر از خودمـان و  ي،بعد بهزیستی وجود

د دهدیگران و محیطمان سوق می يسو  به
همکاران  و 8ریلی). 1389راد و همکاران،صفائی(
 عنوان بهمعنوي  بهزیستیمعتقدند که  )1998(

محوري زندگی و حاصل برآورده شدن نیاز  ۀفلسف
شده   ظر گرفتهبه هدف، معنا، عشق و بخشش در ن

براي درك معنا و  الشبه ت »مت وجوديالس«و 
به رضایت » مذهبی المتس«هدف در زندگی و 

                                                             
5. Hartz 
6. Fisher & Gomez 
7. Elison 
8. Reily 
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حاصل از ارتباط با یک قدرت برتر یا خداوند 
معنوي  بهزیستی یطور کل  به. گرددمی القاط

نیروهاي داخلی  نیب ارتباط هماهنگ و یکپارچه را
ندگی، هاي ثبات در زکند و با ویژگیفراهم می

صلح و هماهنگی، احساس ارتباط نزدیک با 
شود خویشتن، خدا، جامعه و محیط مشخص می

معنوي،  بهزیستیتقویت  ).1979، 1آنونیموس(
نگرش فرد  ،دهدسازگاري با شرایط را افزایش می

بخشد و را نسبت به دنیاي اطرافش بهبود می
ها و ایجاد موجب کاهش احساسات منفی، تنش

، همکاران و 2مولر(شود قدرت می حس استقالل و
دهد که ها نشان میپژوهش). 2001، همکاران

پور، حاتمی(اضطراب بهزیستی معنوي با کاهش 
، افزایش عملکرد )1395آقایی و دلفان، رحیم

؛ 1392طیبی و همکاران، ؛ 2010، 3الول(تحصیلی 
، )1393؛ خرم و جباري، 2005، 4الین؛ 1392

و  یمؤمنراد، شهبازي( یزندگافزایش کیفیت 
 يخودکارآمدو افزایش ) 1395، میردریکوند

رابطه ) 1395زائی، کوچک  حیدرزادگان و (
بنابراین معنویت و بهزیستی معنوي ؛ مستقیم دارد

یکی از ابعاد مهم سالمت فرد است و بر زندگی 
  .گذاردی میتوجه قابلفردي و اجتماعی او اثرات 

و با توجه به عدم  شده ذکرموارد  بر اساس
د پژوهشی که رابطۀ متغیرهاي باور به دنیاي وجو

عادالنه، بخشش و بهزیستی معنوي را با بهزیستی 
اجتماعی مورد بررسی قرار داده باشد، پژوهش 

بررسی و کشف رابطۀ میان  هدف باحاضر 

                                                             
1. Anonymos 
2. Muller 
3. Laval 
4. Line 

و همچنین  متغیرهاي مذکور با بهزیستی اجتماعی
که آیا جنسیت در رابطه  سؤالپاسخگویی به این 

 رگذاریتأثتغیرها با بهزیستی اجتماعی بین این م
  .هستند یا نه؟ اجرا گردید

 
  روش

پژوهش حاضر به دلیل ماهیت و موضوع، 
جامعه این پژوهش . همبستگی است -توصیفی

که بود  ارومیهشامل کلیه دانشجویان دانشگاه 
براي شرکت در این  مورد نیازحجم نمونه افراد 

پژوهش انتخاب و سپس اهداف پژوهش و 
ي تکمیل وضیحات تکمیلی در خصوص نحوهت

با استفاده  .داده شد ها کننده شرکتها به پرسشنامه
تعداد  اي چندمرحلهاي خوشه گیري نمونهاز روش 

به تحصیل  96-95نفر که در سال تحصیلی  419
براي تعیین حجم . مشغول بودند، انتخاب شدند

  .از جدول مورگان استفاده شدنمونه 
هاي عی شد تا جنبهدر این پژوهش س

. در کنار ابعاد فنی و تکنیکی لحاظ شوند اخالقی
: به این شرح است مالحظاتبرخی از این 

در این پژوهش از اختیار  کننده شرکتدانشجویان 
زم براي همکاري برخوردار بودند و رضایت ال

 العاتشفاهی جلب شد و اط صورت به آنان 
شته شد و محفوظ نگاه دا ها کننده شرکتمربوط به 

محرمانه  العاتاین اطمینان به آنان داده شد که اط
بر  الوهع هابراي تحلیل داده. خواهد بود

آمار  هاي روشآمار توصیفی از  هاي روش
و  پیرسوناستنباطی همچون ضریب همبستگی 

 افزار نرم. ضریب رگرسیون چندگانه، استفاده شد
ابزارهاي  .بود 21 نسخه SPSS مورد استفاده

  :اند ازعبارت شپژوه
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 سؤالی 20 پرسشنامه: نويعمت مالامه سنپرسش
 که) 1982( الیسون و 1پولوتزین معنوي سالمت

دیگـر  سـؤال 10 و مـذهبی سـالمت آن سؤال 10
 سالمت نمره .سنجدمی را فرد وجودي سالمت
 آن دامنه که است زیرگروه دو این جمع معنوي

 ورتص به  سؤاالت این پاسخ .است 20-120 بین
 موافقم کامالً تا مخالفم کامالً از ايگزینه 6 لیکرت

 ایران در پرسشنامه این .است شده بندي  دسته
 283 روي بر 1384 سال در عباسی توسط

و  تهران ایران، هايهدانشگا پرستاري دانشجوي
 این براي. است گردیده اجرا بهشتی شهید

  .است شده  گزارش R=82/0 پرسشنامه
 و ساتون توسط :عادالنه دنیاي به رباو پرسشنامه
 و دالبرت و) 1999( 3دالبرت ،)2005( 2داگالس
عمومی  باورهاي اساس بر) 2015( 4دونات

 عادالنه( شخصی باورهاي و) دنیا بودن عادالنه(
 اتفاق فرد خود زندگی در که وقایعی بودن

 ابتدا پرسشنامه این. شده است طراحی ) افتند می
 فارسی زبان به) 1386( ضیعری و پرورگل توسط
 به فارسی شده ترجمه  نسخه سپس و ترجمه

 رسا و فهم قابل از آن،  پس. شد برگردانده انگلیسی
 مورد بررسی شناسی روان اساتید توسط متن، بودن
 دانشجویان از تعدادي به پرسشنامه و گرفت قرار
 مشخص احتمالی موجود اشکاالت تا شد داده

 باور پرسشنامه فارسی نسخه ترتیب این  به  و گردد
 روي بر و تهیه اییگویه 27 عادالنه دنیاي به

 اصفهان شهر سال 17 باالي ساکنین از نفر 1500

                                                             
1. Puloutzin 
2. Satoun & Dagloss 
3. Dalbert 
4. Donat 

 عریضی و پرورگل پژوهش در .است اجرا شده
 آلفاي روش استفاده از با پرسشنامه پایایی) 1386(

 دنیاي باورهاي هايمقیاس خرده براي کرونباخ
 براي عادالنه دنیاي باورهاي و خود براي عادالنه
 در و 84/0 و 72/0 با برابر ترتیب به دیگران

 آلفاي) 1385( جوادي و پرورگل پژوهش
 دنیاي باورهاي هاي مقیاس خرده براي کرونباخ
 به ناعادالنه دنیاي باورهاي و عمومی عادالنه
 که آمد دست به 35/0 و 90/0 با برابر ترتیب
 نتایج مچنین،ه. است بخشی رضایت میزان

 تعیین جهت) 1386( عریضی و پرور گل پژوهش
 متخصصان از نظر استفاده با محتوایی روایی
 و پرسشنامه زمان هم و محتوایی روایی از حاکی
 هاي مؤلفه تحلیل و اکتشافی عاملی تحلیل نتایج
 4 وجود مؤید واریماکس چرخش طریق از اصلی
 تحت یک از تر بزرگ ویژه ارزش داراي عامل
 ،»خود براي عادالنه دنیاي باورهاي« عنوان

 باورهاي« ،»دیگران براي عادالنه دنیاي باورهاي«
 دنیاي باورهاي« و »عمومی عادالنه دنیاي

  .است بوده »ناعادالنه
 توسط اجتماعی بهزیستی ايگویه 33 سشنامهپر

 سازه از او نظري مدل اساس بر) 1998( کییز
 دو طی او. تشده اس تهیه  اجتماعی بهزیستی

 در نفري 2887 و 373 نمونه دو روي بر مطالعه
 بعدي 5 مدل عوامل، تحلیل از استفاده با آمریکا

 تجربی از نظر را خود پرسشنامه در کاررفته به
 بهزیستی پرسشنامه .است داده قرار تائید مورد

 بر) 1998( کییز توسط ايگویه 33 اجتماعی
 اجتماعی بهزیستی سازه از او نظري مدل اساس

 مقیاسی عنوان به معموالً که است شده  طراحی
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 جهت اجتماعی سالمت شناسیروان در عمومی
 کار به اجتماعی بهزیستی و سالمت میزان تعیین

 توسط ابتدا اجتماعی بهزیستی پرسشنامه. رود می
 فارسی زبان به) 1391( تبریزي و نیاصفاري
 به فارسی شده ترجمه  نسخه سپس و ترجمه

 و فهم قابل  از آن،  پس. شد برگردانده یسیانگل
مورد  شناسی روان اساتید توسط متن، بودن رسا

 از تعدادي به پرسشنامه و گرفت قرار بررسی
 احتمالی موجود اشکاالت تا شد داده دانشجویان

 فارسی نسخه ترتیب این   به و گردد مشخص
 و اي تهیهگویه 33 اجتماعی بهزیستی پرسشنامه

 شده اجرا تهران شهر مرد و زن 400 روي بر
  .است

گذشت نسبت به خود و  هاي زیرمقیاس
 1دیگران از پرسشنامه گذشت والکر و گارسوخ

پرسشنامه گذشت  از زیرمقیاس دو نیا ):2002(
است، اصل این  شده  گرفتهوالکر و گارسوخ 
این دو . استآیتم  22پرسشنامه داراي 

) آیتم 5هرکدام ( تمیآ 10آن داراي  زیرمقیاس
روي  زیرمقیاسو آزمودنی به هر دو  باشند یم

 تا» نه اصالً«ي لیکرت از ا درجه 7مقیاس 
) 2002(گارسوخ والکر و  .دهد یمپاسخ » کامالً«

گذشت نسبت به  زیرمقیاسآلفاي کرونباخ 
 زیرمقیاسو آلفاي کرونباخ  83/0دیگران را 

را گزارش  86/0گذشت نسبت به دیگران 
  .اند کرده

  
  ها تهافی

 کهشناختی نشان داد هاي جمعیت تحلیل یافته

                                                             
1. Walker & Garsokh 

نفر  213از نمونه مرد و  )درصد 3/49( نفر 206
  .زن هستند) درصد 7/50(

 هاي هاي تحقیق مفروضه پیش از آزمون فرضیه
تک  هاي پرت داده. تحلیل رگرسیون بررسی شد

اي  با استفاده از نمودار جعبه متغیره و چند متغیره
. نوبیس شناسایی و حذف شدندو آماره ماهاال

نمودار هیستوگرام مقادیر باقیمانده حاکی از 
ها  ماندهبرقراري مفروضه نرمال بودن توزیع باقی

ی با نمودار پراکندگ یهمگنبرقراري مفروضه . بود
آماره دوربین . پراکندگی مورد تأیید قرار گرفت

برقراري مفروضه  دهنده نشانبود که  09/2واتسن 
ین مقدار تورم تر بزرگ. ها بود یماندهاقباستقالل 

 طور  بهبود که  VIF=03/1واریانس 
است و  10کمتر از نقطه برش  يا مالحظه قابل

ی چندگانه بین متغیرهاي خطهمبیانگر عدم 
  .بین است پیش

میانگین، انحراف معیار و ضرایب همبستگی 
و  1براي مردان و زنان به ترتیب در جدول شماره 

در مردان بهزیستی اجتماعی . ه استآورده شد 2
رابطه مثبت و معناداري با دنیاي عادالنه دارد 

)25/0=r .( بهزیستی معنوي با بخشش رابطه مثبتی
در گروه زنان همانند مردان ). r=15/0(دارد 

بهزیستی اجتماعی رابطه مثبت و معناداري با 
، اما این رابطه )r=18/0(دنیاي عادالنه دارد 

بهزیستی معنوي با دنیاي عادالنه . تر است ضعیف
ضرایب همبستگی ). r=18/0(رابطه مثبتی دارد 

نشان داد رابطه بخشش و بهزیستی  شده  مشاهده
معنوي با بهزیستی اجتماعی در مردان و زنان 

  .معنادار نبود
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  میانگین، انحراف معیار و ضرایب همبستگی متغیرهاي تحقیق در گروه مردان .1جدول 
انحراف   میانگین  

  معیار
1  2 3  4 

        1  70/7  40/39  بخشش .1

      1  15/0*  67/10  02/68  بهزیستی معنوي .2

    1  -05/0  -03/0  73/14  02/93  دنیاي عادالنه .3

  1  25/0**  -08/0  03/0  72/13  18/108  بهزیستی اجتماعی .4

*P< 05/0  **P< 01/0  

  
  گروه زنانمیانگین، انحراف معیار و ضرایب همبستگی متغیرهاي تحقیق در . 2جدول 

انحراف   میانگین  
  معیار

1  2 3  4 

        1  73/7  99/40  بخشش .1

      1  098/0  61/8  16/69  بهزیستی معنوي .2

    1  - 18/0**  05/0  73/14  44/85  دنیاي عادالنه .3

  1  18/0**  -11/0  -01/0  53/10  24/104  بهزیستی اجتماعی .4

*P< 05/0  **P< 01/0  

  
کننده جنسیت در  یلتعدبراي آزمون نقش 

متغیرها با بهزیستی اجتماعی از تحلیل  رابطه
). 4جدول (استفاده شد  گام  به  گامرگرسیون 

متغیر جنسیت در قالب یک متغیر دو ارزشی 
در مرحله اول . به مدل وارد شد) 1=، زن0=مرد(

جنسیت، بخشش، بهزیستی معنوي و دنیاي 
نتایج این . عادالنه به مدل رگرسیون وارد شدند

درصد از واریانس  7حدود  مرحله نشان داد که
بهزیستی اجتماعی توسط این چهار متغیر تبیین 

ضریب ). R2 ،59/8) =413،4(F=07/0(شود  می
بینی بهزیستی اجتماعی  یشپجنسیت براي 

)10/0- =Beta ،05/0 <P ( است، این ضریب
دهد میانگین بهزیستی اجتماعی زنان  نشان می

یک رابطه دنیاي عادالنه نیز . کمتر از مردان است
 21/0(مثبت و معنادار با بهزیستی اجتماعی دارد 

=Beta ،01/0 <P .( در مرحله دوم کنش متقابل
بین به مدل رگرسیون  یشپجنسیت با سه متغیر 

ي ها کنشمعنادار بودن هر یک از . اضافه شد
کننده جنسیت در  یلتعد تأثیرمتقابل به معناي 
ماعی بین و بهزیستی اجت یشپرابطه بین متغیر 

شود  مشاهده می 4که در جدول  طور همان. است
کدام از کنش متقابل که در بلوك دوم به مدل  یچه
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دهد  یممعنادار نیست که نشان  اند شده وارد
جنسیت در رابطه این متغیرها با بهزیستی 

  .ندارد گریلتعداجتماعی نقش 

  
  نتایج تحلیل رگرسیون بهزیستی اجتماعی .3جدول 

  B   Beta  T  ینب عوامل پیش  

بلوك 
  اول

  27/15**  -   37/6  25/97  مقدار ثابت

  -12/2*  -10/0  21/1  -57/2  جنسیت  
  -34/0  02/0 08/0  -03/0  بخشش  
  -50/1  07/0  06/0  -09/0  بهزیستی معنوي  
  35/4**  21/0 04/0  17/0  دنیاي عادالنه  

بلوك 
  دوم

  66/0  19/0  15/0  10/0  بخشش* جنسیت

  -08/0  -03/0  13/0  -01/0  بهزیستی معنوي*جنسیت  
  45/1  52/0 08/0  12/0  دنیاي عادالنه*جنسیت  

*P< 05/0  **P< 01/0  
  
   و بحثي ریگ جهینت

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطۀ بین باور به 
دنیاي عادالنه، بهزیستی معنوي و بخشش با 
. بهزیستی اجتماعی با توجه به نقش جنسیت بود

جهان عادالنه یکی از  شناسان اعتقاد بهاز نظر روان
هاي اساسی ترین و همچنین یکی از ویژگی اساسی

کند، این تمایل به است که مغز انسان را گمراه می
عدالتی، به  عدالت چنان قوي است که قربانیان بی

هایی که مازوخیست هستند و از آزار  جز آن 
برند، ایمان خود را به یک جهان  خویش رنج می

ار، به حداقل رساندن راستین از طریق انک
اند، با اعتقاد به اینکه  هایی که تجربه کرده ناعدالتی
قابل  ها در مسیر اصالح هستند و عدالتی این بی

اند و شاید داراي مزایاي زیادي باشند و یا  اجتناب 
منبع مشکل  عنوان بهاینکه ممکن است خود را 

نتایج ). 2014، 1بركفرانکین( کنند بدانند، حفظ می
صل از پژوهش حاضر بیانگر آن است که در حا

مردان بهزیستی اجتماعی رابطه مثبت و معناداري 
با دنیاي عادالنه دارد که با یافته پژوهش آکگان و 

همسویی دارد و نیز در گروه ) 2016( کاراداق
زنان همانند مردان بهزیستی اجتماعی رابطه مثبت 

رابطه  و معناداري با دنیاي عادالنه دارد، اما این
در کل نتایج حاکی از آن است که . تر است ضعیف

باور به دنیاي عادالنه، یک رابطه مثبت و معنادار 
هاي پژوهش  با بهزیستی اجتماعی دارد که با یافته

 ؛ کاراداق و آکگان)1391( خسروي و ناهیدپور
؛ رهپرداز و )2016( ؛ زنگ و زنگ)2016(

) 1385( پرور و جواديو گل) 1395( شیرازي
در تبیین یافته فوق باید اذعان نمود . استهمسو 

                                                             
1. Frankinberk 
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ة دنیاي درباربا توجه به تحقیقات صورت گرفته 
در  ها آنعادالنه، مردم باید باور داشته باشند که 

کنند که در آن هر کس آنچه را  یمجهانی زندگی 
که سزاوار و شایسته کسب است، به دست 

 ۀمثاب بهه این اعتقاد به یک دنیاي عادالن. آورد یم
یک نگاه متفاوت است و عملکردهاي تطبیقی 

نقطه قوت این باور، بیشتر اعتماد . مهمی دارد
افراد به عدالت و دفاع از عدالت در جهان به 
شکل رفتاري یا شناختی است و بهزیستی 

 فرانکین(هاست  آناجتماعی بهترین نقطه قوت 
جوامع آکنده از نابرابري و ). 2014برگ، 

توزیع نابرابر ثروت و یا . ی هستندعدالت یب
ي بهداشتی و ها مراقبتنابرابري دسترسی به 

. براي یک عده معدود و خاص پرورش و  آموزش
هاي  عدالتی یبهاي متفاوتی به افراد، واکنش

برخی . دهند یمنشان  شده  تجربهیا  شده  مشاهده
شوند و به  یمها دچار خشم  عدالتی یببا دیدن 

 برخی از قربانیان از. ستنددنبال عدالت ه
عدالتی نفرت دارند و برخی به دنبال ایجاد  یب

هایی هستند تا عدالت اجتماعی، اقتصادي سیستم
یگر هر چه د  عبارت  ؛ بهو سیاسی را اجرا کنند

یاي عادالنه باور داشته باشند، دنمردم بیشتر به 
فرضیه . بیشتر به عدالت احترام خواهند گذاشت

معتقد است که مردم باید به یک  جهان عادالنه
 همه  آنجهان عادالنه اعتقاد داشته باشند که در 

افراد آنچه را که سزاوار و شایسته آن هستند به 
سازد تا  یمرا قادر  ها آنین اعتقاد ا .دست آورند

اینکه  شرط  بهبا محیط اجتماعی خود مدارا کنند، 
 و پایدار باشند و نیز درخود راسخ در اعتقاد 

کنند عملکردهاي خود سازگارانه برخورد 

خواهند باور  یممردم ). 2015، 1دولبرت و دونات(
 ها آناگر کنند که جهان عادالنه و منصفانه است و 

زمان صرف کنند و تالش کنند و به نتایج مثبت 
 با. برسند بدون شک به پاداش خواهند رسید

حال، بیشتر مواقع در واقعیت این انتظارات  ینا
مردم اغلب زمان و تالش . شوند ینمرآورده ب

کنند  یمزیادي را صرف رسیدن به اهداف خود 
یابی و یا  دستازدواج و شغل، اما موفق به  مانند

اگر چه اعتقاد به یک . شوند ینمکسب رضایت 
رسد که داراي ساختار  یمجهان عادالنه به نظر 
تواند در بهبود کیفیت  یمقوي و مفید است و 

سال است که در  ها دهفراد مؤثر باشد، اما زندگی ا
آن بحث وجود  شناختی روانهاي مورد ویژگی

  ).2007، 2لنچ و چانگ( دارد
یکی دیگر از نتایج این پژوهش نشان داد بین 
بخشش با بهزیستی اجتماعی در مردان و زنان 

بناب، رابطه وجود ندارد که با یافتۀ پژوهش غباري
. است سو ناهم) 1387( تربتیزاده و وحدتکیوان

نشان داد پسران دانشجویی که از  ها آنپژوهش 
عفو و گذشت باال در ابعاد شناختی و رفتاري 

و مشکالت  برخوردارند میزان افسردگی، اضطراب
دانشجویان شان کمتر است و  يفردروابط بین 

دختري که از عفو و بخشش در بعد عاطفی 
 .ر استکمت ها آنبرخوردارند خصومت و دشمنی 

ها در تکمیل پرسشنامه رسدنظر می به
هاي دانشجویی، توسط دانشجویان  خوابگاه

توان کننده در این پژوهش را می غیربومی شرکت
که بخشش   از آنجایی. دلیل این یافته بیان کرد

هاي  خانواده، دوستان و گروه تأثیرتواند تحت می
                                                             
1. Dolbert & Donate 
2. Lench & Chang 
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   )2004، 1کرنز و فینچام( اجتماعی قرار بگیرد
توان نتیجه گرفت در این پژوهش الگوي می

روابط اجتماعی و حمایت اجتماعی دانشجویان به 
خاطر دور بودن از خانواده و ارتباط بیشتر با 
همساالن، در مقایسه با زمانی که در کنار خانواده 

تواند کند که این خود میکنند، تغییر میزندگی می
ه این تغییر دهد ب ها آنرا براي  »بخشش«معنی 

صورت که در شرایط بروز خطا و رنجش، فرد 
همساالن خود، بیشتر به  تأثیردیده تحت  خطا

شود که این افزایش گرفتن انتقام تشویق می
گیري باعث کاهش شادکامی و  قدرت انتقام

 )2010، 2و جورسک ریجاوك( افزایش افسردگی
  .و در نتیجه کاهش بهزیستی اجتماعی خواهد شد

هاي این پژوهش نشان داد یافته یکی دیگر از
بین بهزیستی معنوي با بهزیستی اجتماعی در زنان 

با توجه به اینکه . و مردان رابطه وجود ندارد
 پژوهشی که این دو متغیر را بررسی کرده باشد،
یافت نشد و از آنجائی که بین مفهوم سالمت 
 روانی و سالمت اجتماعی فاصله نزدیک است

هاي ، لذا از پژوهش)1389 و افجه، آرامسام(
 شناختی روانحوزه سالمت روانی و بهزیستی 

یافتۀ . براي توضیح این یافته استفاده خواهد شد
 این پژوهش با نتیجۀ مطالعه افشانی و شیري

؛ )2010(و همکاران  3؛ پندر)1395(محمدآباد 
؛ ستوده و همکاران )1385( چراغی و مولوي

؛ )1394(عفري ؛ ج)2006( 4؛ روو و ونگ)1394(
و ) 2010( 6؛ آنتررینر)2009(و همکاران  5کاتون

                                                             
1. Kearns & Fincham 
2. Rijavec & Jurčec 
3. Pender 
4. Rew & Wong 
5. Cotton & et al 
6. Unterrainer 

 از .سو استناهم) 1394(خاکساري و همکاران 
در حوزه اخیر  يها جمله عواملی که در سال

بهزیستی  ،قرارگرفتهید تأکشناسی مورد روان
ها حاکی از آن است که یافتهو  معنوي است

 بهزیستی معنوي یک ترکیب مذهبی، اجتماعی و
تقویت  ).1391برجعلی و همکاران، (روانی است 

معنوي، سازگاري با شرایط را افزایش  بهزیستی
نگرش فرد را نسبت به دنیاي اطرافش  ،دهدمی

 بخشد و موجب کاهش احساسات منفیبهبود می
بنابراین اگر بعد شود؛ ایجاد حس استقالل میو 

تقویت  )خداشناسی و خودشناسی(انسان معنوي 
در برخورد با مسائل، مشکالت و افراد  شود، او

جامعه سازگاري بیشتري خواهد داشت و کمتر به 
اختالالت روانی مانند احساس تنهایی، اضطراب، 
از دست دادن معناي زندگی مبتال خواهد شد؛ 

یجه ابعاد جسمی، اجتماعی و روانی سالمت درنت
یافته   یشافزایابد، بهزیستی اجتماعی فرد ارتقاء می

ملکرد فرد در زندگی شخصی و متن اجتماع و ع
توان در تبیین این یافته می .بهبود خواهد یافت

کنندگان پژوهش حاضر به گفت احتماالً شرکت
دلیل عدم شناخت کافی و درست در مورد فلسفه 
زندگی انسان در دنیا و آخرت، باورها و اعتقادات 

با توجه به شرایط (مذهبی  ضعیف دینی و
، )صادي، سیاسی و اجتماعی جامعهفرهنگی، اقت

هاي  تغییر حمایت اجتماعی خانواده به حمایت
واسطۀ تنوع در برقراري   به(جدید اجتماعی 

به دلیل دوري از  روابط اجتماعی با افراد مختلف
هاي ها و فرقهو تمایل به پیروي از آیین) خانواده

گروه دوستان و همساالن  تأثیرنوظهور تحت 
ند نمره باالیی براي بهزیستی معنوي دینی، نتوانست
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از طرفی اطالعات دموگرافیک نشان . کسب کنند
کنندگان در این پژوهش دهد اکثر شرکتمی

غیربومی هستند؛ بنابراین زندگی در خوابگاه، 
برقراري روابط اجتماعی جدید با همساالن، تغییر 

هاي حجم دروس و الگوي مطالعه، ناکامی
به خاطر دوري از  تحصیلی، احساس تنهایی

فشار روانی قرار   دانشجویان را تحت... خانواده و 
رسد در این شرایط ممکن دهد که به نظر میمی

جاي کسب آرامش روحی و روانی از   است به
انجام فرایض دینی،  طریق تحکیم رابطه با خدا و

ها و اجتماعات نامناسب به  با عضویت در گروه
مصرف ( ی پرخطرسمت انجام رفتارهاي اجتماع
) .هاي نامشروع وسیگار، مواد مخدر، دوستی

سوق پیدا نمایند و سالمت روان و بهزیستی 
  .به خطر بیفتد ها آناجتماعی 

یکی دیگر از نتایج پژوهش نشان داد 
جنسیت در رابطه بین باور به دنیاي عادالنه، 
بخشش و بهزیستی معنوي با بهزیستی اجتماعی 

پرور و هاي گل ه پژوهشمؤثر نیست که با یافت
همسو ) 1998( 1و درم و استاورز) 1388( عریضی

 هاي آکگان و کاراداقپژوهش  است، اما با یافته
. ناهمسو است) 1990( 2؛ آمبریوز و شیهان)2016(

دهد  هاي این پژوهشگران نشان می چرا که یافته
تري نسبت به  مردان باور به دنیاي عادالنه قوي

عدم وجود  هایی که نشان ازشپژوه. زنان دارند
رابطه باور به دنیاي عادالنه با جنسیت دارند، 

به بررسی  یطور کل  هایی هستند که بهپژوهش
صورت جزئی و   اند، نه به موضوع پرداخته

توان گفت با توجه به  مثال می  عنوان به. موشکافانه
                                                             
1. Derem & Stavers 
2. Amberiuz & Shehan 

هاي خاص زنان و مردان به لحاظ شناختی ویژگی
ادالنه بررسی نشده ولی در باور به دنیاي ع

شده این بررسی  هایی که همسویی دیده پژوهش
  .صورت گرفته است

از سوي دیگر این یافته که جنسیت در رابطه 
با  ندارد تأثیربین بخشش با بهزیستی اجتماعی 

کریموي، نصیري و هروي نتیجۀ پژوهش سمیاري،
) 1393( یامچیو حمید و زمستانی) 1394( عربی

توان به در توضیح این یافته می. همسو است
دستورات دین اسالم و آیات قرآن اشاره کرد که 

 صفت زیبنده مؤمنان عنوان بهاز عفو و گذشت 
کند و مؤمنان را از یاد می) منظور زنان و مردان(

 توزي و دشمنی با یکدیگر بر انتقام گرفتن، کینه
   فرصتی  ها آنحذر داشته است و در واقع به 

 تا در مقابل وقایع مادي و معنوي دردناکی دهدمی
که توسط خودشان یا دیگران برایشان اتفاق 

یکی از ارکان محوري  عنوان بهافتد، بخشش را  می
از طرف دیگر بخشش . در زندگی خود قرار دهند

یک پدیده اجتماعی است که کمترین اثر آن بر 
بوده و ) مردان و زنان(روي روان فرد بخشنده 

هاي آتی فرد خطاکار رات فراوانی بر کنشداراي اث
  .است ها آنو خطادیده، روابط اجتماعی 

از طرفی عدم وجود نقش مؤثر جنسیت در 
با  رابطه بین بهزیستی معنوي و بهزیستی اجتماعی،

؛ )2016( یمسلم، برجی و پورپژوهش جعفري
     و عصارودي، ) 1385(زاده بیگدلی و کریم

که نشان داد جنسیت ) 1390( ياکابرافشانی و گل
 تأثیردر رابطه با بهزیستی معنوي و کیفیت زندگی 

که ) 1385(ندارد و با پژوهش چراغی و مولوي 
نشان داد نمره دینداري در دو جنس معنادار 
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توان چنین این موضوع را می .نیست، همسو است
تبیین نمود که چالش درباره معناي زندگی و 

اد وجود دارد و همه هدف از زیستن در همۀ افر
به نحوي در جستجوي هماهنگی درونی و حفظ 
تمامیت وجودي خود و حس ارتباط با جهان 
پیرامون هستند و احتماالً تفاوت جنسی در این 

  .زمینه وجود ندارد
  

  ها پیشنهاد
 آمده، به محققان  دست با توجه به نتایج به

آموزان و دیگر انجام این پژوهش در جامعه دانش
هاي علوم پزشکی جهت  ویان دانشگاهدانشج

ریزي دقیق با  آمده و برنامه دست  مقایسه نتایج به 
 .گرددهدف ارتقاء متغیرهاي مذکور پیشنهاد می

  با توجه به اینکه پژوهش حاضر در مورد
تأکید داشته  مثبتی همچون بهزیستی معنوي سازه
و هاي معنوي آموزش شودپیشنهاد می ،است
جمعی و هاي دستهبرنامه ی همراه بامذهب

معنویت و ، در مورد مثبت اندیشی ییها کارگاه

هاي مختلف زندگی برگزار شود نقش آن در جنبه
اجتماعی در  بهزیستی، بتوان ها آنتا از طریق 

را ارتقا بخشید و از به وجود آمدن  دانشجویان
 .دجدي پیشگیري کر شناختی روانمشکالت 

 به دنیاي  با توجه به اینکه سازه باور
تواند در جهت ایجاد زندگی سالم و  عادالنه می

شود باورهاي  سالمت روان مؤثر باشد، پیشنهاد می
معطوف به عدالت به اشکال مختلف از جمله 

تواند در  رسانی، تقویت شود زیرا این امر می اطالع
دوستی و  گسترش نوع جهت نهادینه کردن و

ارد و خیرخواهی در سطح جامعه گام بلندي برد
هاي سرمایه اجتماعی که براي  بدین ترتیب بنیان

داشتن بهزیستی اجتماعی در جامعه امري ضروري 
 .است را تقویت نماید

  
  قدردانی

در پایان از تمامی دانشجویانی که صمیمانه ما را 
 .در انجام این پژوهش یاري رساندند سپاسگزاریم

  
  منابع

. »هادگاهسالمت معنوي و دی«). 1389(اصفهانی، م 
  .49-41ص . 4. فصلنامه اخالق پزشکی

  
میزان  تأثیر«). 1389(آرام، م افجه، ع و سام

مت اجتماعی بر میزان رضایت شغلی ـ سال
. »کارکنان شرکت لیزینگ خودرو: مورد مطالعه

  .30- 1ص . 3. ریزي رفاه و توسعه اجتماعیبرنامه
  

رابطۀ «). 1395(محمدآباد، ح افشانی، ع و شیري

. »نداري و سالمتی اجتماعی زنان شهر یزددی
 مجله دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم

  .66- 74 ص. 11. پزشکی تهران، پیاورد سالمت
  

فر، مراد، ا و منسوبیبرجعلی، م؛ نجفی، م؛ عیسی
نقش بهزیستی معنوي و «). 1391(ح 

بینی رضایت از زندگی امیدواري در پیش
  شاوره وفصلنامه فرهنگ م. »دانشجویان

  .120-136ص . 4. درمانیروان
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بررسی «). 1385(زاده، س بیگدلی، ا و کریم
زا بر سالمت روانی پرستاران عوامل تنیدگی

  .26-21ص . 8. مجله کومش. »شهر سمنان
  

هاي معنوي کنندهبینیپیش«). 1394(جعفري، ع 
نقش معنا در زندگی، : سالمت روان پرستاران

مجله . »تی وجوديبهزیستی مذهبی و بهزیس
، )8(13. ارومیه یو مامائدانشکده پرستاري 

684- 676.  
  

رابطه بین ابعاد «). 1385( چراغی، م و مولوي، ح
مختلف دینداري و سالمت عمومی در 

هاي پژوهش  مجله .»دانشجویان دانشگاه اصفهان
  .78-  56ص . 2. شناختی روانتربیتی و 

  
و  ن،دلفا و ف آقایی،خ؛ رحیم پور،حاتمی

 اضطراب با معنوي سالمت ارتباط« ).1395(
 تجربه اولین در پرستاري دانشجویان
ص . 11. پرستاري پژوهش مجله. »کارآموزي

24-34.  
  

رابطه «). 1393(یامچی، م حمید، ن و زمستانی
شخصیتی با  هاي یژگیوهوش معنوي و 

مجله . »کیفیت زندگی در دانشجویان پزشکی
  .355-347ص . 17. پزشکی هرمزگان

  
 ).1394( م زایی،ع و کوچک حیدرزادگان،

 و معنوي سالمت بین رابطه بررسی«
 ـ فنی هايدانشکده دانشجویان خودکارآمدي

. »تربیتی علوم و روانشناسی و مهندسی

-93 ص. 17 .ایران مهندسی آموزش فصلنامه
79.  

  
هنجاریابی «). 1387(و غنایی، ز  حیدري، غ

اندیشه و رفتار . »پرسشنامه بهزیستی اجتماعی
  .40-31ص . 7.شناسی بالینیدر روان

  
آبادي، و شیخ خاکساري، ز؛ صیامی، ل؛ مهرابی، م

بررسی رابطه بهزیستی معنوي «). 1394(ب 
      المللی بینهمایش . »با سالمت روانی

  .شناسی و فرهنگ زندگی، استانبول ترکیهروان
  

 ارتباط بررسی« ).1394( پ جباري، و ر خرم،
 در تحصیلی پیشرفت و معنوي سالمت

 مطهري شهید فرهنگیان دانشگاه دانشجویان
 علوم المللی بین کنفرانس دومین. »شیراز

  .اجتماعی مطالعات و رفتاري
  

بررسی «). 1391(و ناهیدپور، ف  خسروي، ز
رضایت از زندگی، باور به عادالنه بودن دنیا و 

هاي اجتماعی در دانشجویان ایرانی و حمایت
  .16-1ص . 3. زن و جامعه. »هندي

  
نقش باور به «). 1395(و شیرازي، م  رهپرداز، ف

رضایت از زندگی  بینی پیشدنیاي عادالنه در 
سیستان و  دختر دانشگاهدانشجویان 

. شناسی تربیتیمجله مطالعات روان. »بلوچستان
  .130-120ص . 24

  
ارتباط «). 1386(و یادگاري، ه  پور، طزندي
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ضایت از زندگی در بانوان بخشش با ر
. »هاي تهرانهدانشجوي متأهل غیربومی دانشگا

  .109-122ص . 5. مطالعات زنان
  

و  م کریموي، م؛ نصیري،سمیاري، ح؛ هروي
بررسی ارتباط بین هوش «). 1394(عربی، ف 

نشریه . »معنوي و سالمت عمومی دانشجویان
  .47-58ص . 3.تخصصی روان پرستاري

  
جوبنه، ر؛ خیراتی، نیا، ا؛ قاسمیستوده، ح؛ شاکري

نقش سالمت «). 1394(صدیق، م و حسینی م
خانواده و سالمت معنوي در بهزیستی 

. مجله تاریخ پزشکی .»پرستاران شناختی روان
  .173-161ص . 7

  
 ف کوند،یردریمخ و  ،یمؤمن؛ راد، ايشهباز
 نییدر تب ينقش سالمت معنو« ).1395(
ي انشگاه رازد انیدانشجو یزندگ تیفیک

 هینشر. »93-94 یلیکرمانشاه در سال تحص
 .بابل یاسالم و سالمت دانشگاه علوم پزشک

  .45-94 ص. 2
  

راد، ا؛ کریمی، ل؛ شموسی، ن و احمدي صفائی
رابطه بهزیستی معنوي با « ).1389(طهور، م 

مجله دانشگاه . »سالمت روان در دانشجویان
 علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی

  .274-280ص . 17 .سبزوار
  

س؛  عربشاهی،ه؛ سلطان طهران،م؛ احمري طبیبی،
ر  پور،و صفایی ز س؛ عبدي، حیدري،

 پیشرفت و معنوي سالمت ارتباط«). 1392(
 علوم دانشگاه پزشکی دانشجویان تحصیلی
 .قم پزشکی علوم دانشگاه مجله. »قم پزشکی

  .72-78 ص. 7
  

). 1390(ابري، آ افشانی، ا و اکعصارودي، ع؛ گل
ارتباط سالمت معنوي و کیفیت زندگی در «

مجله دانشگاه علوم پزشکی . »پرستاران
  .97-88ص . 3.خراسان شمالی

  
تربتی، ش و وحدت زاده، مبناب، ب؛ کیوانغباري
بررسی رابطه بین عفو و گذشت و «). 1387(

. »علوم پزشکی یاندانشجوسالمت روانی در 
  .180-167ص . 3. یتیشناسی و علوم تربروان

  
). 1396(و تیرگر، آ  فیروزبخت، م؛ ریاحی، م

: بر سالمت اجتماعی زنان مؤثربررسی عوامل «
. »یک مطالعه مروري در مجالت فارسی

 .200-190ص . 4. سالمت اجتماعی

  
 تحول الگوي«). 1394(م  اسماعیلی، و م کالنتري،

 تحول مطالعات فصلنامه دو. »روانشناسی در
  .40-23ص . 2. انسانی علوم در

  
الگوي «). 1385( و جوادي، س پرور، مگل

ارتباطی بین باورهاي دنیاي عادالنه براي خود 
: بهداشت روانی يها شاخصو دیگران با 

اصول  فصلنامه .»يساختارالگوي معادالت 
  .122-109ص . 8. بهداشت روانی
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 نقش« ).1390(و جوادیان، ز  پرور، مگل
سناد شناختی در رابطه با باور دردسرآفرینی و ا

به دنیاي عادالنه و واکنش پرخاشگرانه دانش 
ایرانی کارکرد دوگانه  هینظر آموزان دختر،

شناسی روان(اندیشه و رفتار . »متضاد
  .71-61ص . 6 .)کاربردي

  
رابطه بهزیستی «). 1388(و عریضی، ع  پرور، مگل

معلمان با باور به دنیاي عادالنه و رفتارهاي 
. »ها آنآموزان در مقابل پرخاشگرانه دانش
 .36- 25ص . 3.شناختی روانپژوهش در سالمت 

  
 .)1393(ح  و شاهنگی، م عابدینی، پرور، م؛گل

نقش باور به دنیا عادالنه و ناعادالنه در پیوند «

بین فرسودگی و استرس شغلی با رفتارهاي 
 .»گسترش یک نظریه در ایران :غیراخالقی

. 15 .در ایران شناختی روان هاي و مدل ها روش
  .117-103 ص

  
بر  مؤثرعوامل اجتماعی «). 1390(مرندي، ع 
علوم پزشکی اصفهان، مرکز  دانشگاه .سالمت

. »بر سالمت مؤثرتحقیقات عوامل اجتماعی 
نامه تحقیقات سالمت روان و پیشگیري از ویژه

  .12-4ص . 3. اعتیاد
  

جانی، آموزش هوش هی«). 1388(نیکوگفتار، م 
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