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ISJR تاریخچه

– ِلرنر   ِملوین  که  برداشته شد  زمانی   ISJR استقرار  به سوی  گام ها  اولین 
روانشناس اجتماعی- کرسی تدریس در دانشگاه لیدن در 1984 را پذیرفت. 
رایزنی های وی منجر به تشکیل اولین کنفرانس بین المللی عدالت اجتماعی 
 Herman Steensma  و Riel Vermunt در روابط انسانی شد که توسط
در سال 1986 و در دانشگاه لیدن برگزار گردید. بسیاری از اندیشمندان از 
سراسر جهان و از رشته های مختلف از قبیل جامعه شناسی، روانشناسی، 
داشتند.  حضور  کنفرانس  این  در  آموزشی  علوم  و  سیاسی  علوم  فلسفه، 
در  اجتماعی  »عدالت  عنوان  با  و  جلد  دو  در  کنفرانس،  مقاالت  مجموعه 
 Herman و  Riel Vermunt روابط انسانی« در سال 1991 با سردبیری

Steensma منتشر شد.

در سال 1987، نشست محدودی در دانشگاه لیدن و پیرامون موضوع عدالت 
 Morton Deutsch،  Dave برگزار شد. در میان آنان روانشناسانی چون
  Kjell Törnblom چون  شناسانی  جامعه  Leo Montad؛  Messickو  
و  Karen Cook؛ افرادی نظیر Mel Lerner ،Riel Vermunt حضور 
این  از  یکی  در  بود.   Herman Steensma نیز  نشست  این  مدیر  داشتند. 
در  اولیه  مرکز  پژوهی طرح شد.  عدالت  مرکز  یک  تاسیس  ایده  نشست ها، 
دانشگاه لیدن، دارای ردیف بودجه ای شد و از طرف دانشکده علوم اجتماعی 
پژوهش  نشریه  لرنر در سال 1987  قرار گرفت.  دانشگاه تحت حمایت  این 

در عدالت اجتماعی  را بنیان نهاد و با کمک Plenum Press منتشر کرد. 
و  ِورمونت  توسط  مجددا  نیز   1988 سال  در  بین المللی  کنفرانس  دومین 
ِاستینسما و نیز Kees Schuyt در دانشگاه لیدن برگزار شد که در آن ایده 
مرکز پژوهشی کمی پخته تر شد و توسط لرنر، ورمونت و استینسما تفصیل 
 Piet و  ورمونت  همکاری  با  و  لرنر  مدیریت  تحت  و   1989 سال  در  یافت. 
دانشگاه  بین  اجتماعی  عدالت  حوزه  در  پژوهشی  مرکز  یک   Hermkens

های Leiden، Waterloo و Utrecht شکل گرفت. 

شکل شماره 1: اولین کنفرانس بین المللی عدالت 
اجتماعی در روابط انسانی، لیدن، 1986.

 1Melvin Lerner
 2Social Justice Research

کنفرانس های بین المللی بعد در دانشگاه Utrecht هلند )1991(، Trier آلمان )1993(، Reno امریکا )1995( شد. قبل 
از کنفرانس ششم در Potsdam آلمان )Leo Montada ،)1997 شبکه ای علمی را شکل داد: جامعه بین المللی عدالت 

پژوهی ISJR. بنیان گذاران این نهاد عبارت بودند از: 
 Ron Cohen, Karen Cook, Ron Dillehay, Russel Hardin, Melvin Lerner, Gerold Mikula, Leo

.Montada )founding president(, Tom Tyler, Riel Vermunt
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صفحه اصلی سایت

صفحه اول سایت این انجمن، دارای یک بخش ثابت است که ضمن خوش آمدگویی، خود را معرفی می کند. در بخش دوم 
نیز اخبار و اعالنات مختلف این انجمن به نمایش در می آیند.

»همان گونه که حقیقت، فضیلت اول نظام های اعتقادی است، عدالت نیز فضیلت اول نهادهای اجتماعی است«. جان 
رالز، نظریه عدالت، 1999، ص3. 

ما که هستیم
جامعه بین المللی عدالت پژوهی )ISJR( یک سازمان بین رشته ای است که به پژوهش در مورد عدالت و پدیده های مرتبط 
اخالقی و اخالق می پردازد. عدالت مفهومی است که به طور گسترده ای با زندگی اجتماعی پیوند خورده است و می تواند در 
سطوح مختلف تحلیل، بررسی شود: سطوح تحلیل شامل فرایندهای و تصمیم گیری های فردی، روابط میان فردی و میان 
گروهی، سازمان ها و نهادها و نیز جامعه، سیاست و فرهنگ. این نهاد، به تقویت همکاری های بین المللی و بین رشته ای 
پرداخته و تبادل ایده ها، پژوهش ها و نظریه های جدید عدالت و پدیده های مرتبط را ترویج می کند. این همکاری و تبادل در 
قالب برگزاری کنفرانس های علمی دوساالنه، انتشار نشریه علمی )پژوهش در عدالت اجتماعی(، خبرنامه های مستمر و 

بحث های غیررسمی از طریق لیست های ایمیلی، تسهیل می کند. 
ما همه اندیشمندان عالقمند به عدالت و عرصه های پژوهشی مرتبط را به مشارکت در این نهاد و فعالیت های آن دعوت 

می کنیم. 
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صفحه درباره ما

News and Announcements                                                  صفحه اول )بخش متغیر(: اخبار و اعالنات
می گیرد.  قرار  مجموعه  مدیریت  های  پیام  نیز  و  نشریه  خبرنامه،  جوایز،  کنفرانس،  حوزه  در  اخبار  آخرین  بخش،  این  در 

محتوای بخش اخبار و اعالنات در تاریخ 1394/7/22:

1 1 Dr1 Jan-Willem next President of ISJR
1 2 ISJR 2016 conference
1 3 2015 Lifetime Achievement Award: Call for Nominations
1 4 2015 Early Career Contribution Award: Call for Nominations
1 5 Newsletter

عدالت در همه جا هست: در روابط بین افراد، درون و بین جوامع، گروه های اجتماعی، سازمان ها و حکومت ها. عدالت، 
هسته اصلی تعارضات اجتماعی است و برای حل پایدار تعارضات ضروری به نظر می رسد.  با توجه به این نکته، سه هدف 

دنبال می شود:
برگزاری نشست های علمی دوساالنه و تمهید فرصت هایی بیشتر برای تعامالت علمی پیرامون پیشرفت های نظری 	 

و پژوهش های اخیر در مورد مسائل مرتبط با عدالت. 
تقویت مباحث مولد ایده های جدید، پژوهش های بنیادین و کاربردی و نظریه های مرتبط با عدالت. 	 
تامین بستر همکاری بین المللی و بین رشته ای در نظریه و پژوهش عدالت. 	 

این نهاد، در بر دارنده شبکه ای از اندیشمندانی است که پیرامون مسائل و چالش های عدالت کار می کنند. این شبکه افراد 
در بین کشورهای مختلف و رشته های مختلفی از قبیل روانشناسی، روانشناسی اجتماعی، جامعه شناسی، کسب و کار، علوم 

سیاسی، حقوق و جرم شناسی، اقتصاد و سایر رشته ها گسترده شده است. 
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هیات مدیره

aaron1kay@duke1edu

http://www1fuqua1duke1edu/faculty_research/faculty_directory/kay/
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j1w1van1prooijen@vu1nl

http://www1janwillemvanprooijen1com/
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t1schloesser@uni-koeln1de

http://www1iss-wiso1uni-koeln1de/de/personen/personen/s/pd-dr-thomas-schloesser-akad-rat-az/
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rchow@andrew1cmu1edu

http://tepper.cmu.edu/our-faculty-and-research/about-our-faculty/faculty-profiles/rchow/
chow-rosalind
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schmittm@uni-landau1de

isjr2016@gmail1com
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kjell1tornblom@his1se

http://www1tdlab1usys1ethz1ch/people/person-detail1html?persid=204335
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روسای سابق

1998 – 2002 Leo Montada, Trier,  Germany

2002 – 2004 Faye Crosby, Santa Cruz, USA

2004 – 2006 Claudia Dalbert, Halle,Germany



12

2006 – 2008 Linda Skitka, Chicago, USA

2008 – 2010 Carolyn Hafer, St. Catharines, Canada
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2010 – 2012 Clara Sabbagh, Haifa, Israel

2012 – 2014 Michael Wenzel, Adelaide, Australia

2014 – 2016 Aaron Kay, Durham, USA
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آیین نامه و مقررات داخلی

اسرائیل Rishon LeZion مصوب در نشست مورخ 13 سپتامبر 2012 در شهر

1. نام و مکان
International Society for Justice Research .1.1

1.2. در سال 1997 به عنوان یک سازمان علمی غیرانتفاعی در Potsdam آلمان به ثبت رسید. 
2. اهداف

سواالت عدالت در همه جای روابط بین انسانی حضور دارد؛ درون و بین جوامع، گروه های اجتماعی، سازمان 
تعارضات  پایدار  برای حل  و  نمایی می کنند  تعارضات اجتماعی خود  این سواالت، در هسته و مرکز  و دولت ها. 

ضرورت دارند. رشته های علمی گوناگونی نیز مسائل عدالت آن را دنبال کرده و مورد مالحظه قرار می دهند. 
هدف این سازمان، پیشبرد عدالت پژوهی به هر نحوی است. اما اهداف عملیاتی عبارتند از:

1. سازماندهی و اجرای نشست های علمی دو ساالنه و سایر فرصت های تبادل اطالعات علمی
2. تدوین خبرنامه جهت پرورش بحث ها و مباحثات حول ایده ها، پژوهش و نظریه های جدید. 

3. تشویق همکاری های پژوهشی بین المللی و بین رشته ای
نوع منفعت  به کار گرفته می شوند. هیچ  و منابع آن صرفا در جهت اهداف آن  انتفاعی است  این سازمان غیر 

اقتصادی دنبال نمی شود و هزینه ای خارج از اهداف سازمان صورت نمی گیرد. 
3. عضویت

دارند.  سازمان  این  در  عضویت  درخواست  که  است  کسانی  و  عدالت  حوزه  اندیشمندان  مخصوص  عضویت 
عضویت وابسته  نیز برای دانشجویان عالقمند عدالت پژوهی در نظر گرفته شده است. عضویت وابسته حق رای 

در انتخابات ها و نیز تصمیم گیری ها را ندارد. 
4. حق عضویت

حق عضویت دائم 75دالر و برای دیگران به ازای هر سال، 38 دالر است. این افراد، نشریه این جامعه بین المللی 
را دریافت می کنند. حق عضویت وابسته 10 دالر به صورت ساالنه است و برای دریافت نشریه باید هزینه جداگانه 
پرداخت نمایند. هر نوع تغییری باید به تایید مجمع عمومی برسد. البته هر عضو یا متقاضی می تواند در ارتباط با 

خزانه دار، نسبت به دریافت تخفیف اقدام کند. 
5. لغو عضویت

6. مجمع عمومی دوساالنه
7. مجمع فوق العاده

8. ریاست جامعه بین المللی عدالت پژوهی

)ISJR(

  3Associate membership
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رفع اشکال و بررسی شکایات

رئیس با رای مخفی و برای دو سال انتخاب می شود. او باید قبل از ریاست، عضو هیات مدیره باشد. بعد از ریاست 
هم تا زمان انتخاب رئیس جدید، مسؤول خواهد بود. بیش از دو دوره متوالی امکان تصدی ندارد. کاندیداهای 

ریاست به مجمع عمومی معرفی و رئیس انتخاب می شود. 
9. هیات مدیره

اعضای هیات مدیره عبارتند از: رئیس، رئیس سابق، خزانه دار، دبیر، سردبیر خبرنامه، سردبیر نشریه، میزبان 
کنفرانس دوساالنه آتی.  دبیر و خزانه دار توسط مجمع عمومی و سردبیران خبرنامه، نشریه و مسؤول کنفرانس 

توسط رای اکثریت هیات مدیره انتخاب می شوند. وظایف هیات مدیره:
1. تصمیم گیری در مورد نحوه استفاده از درآمدها

2. تصویب برنامه در مورد نشست های علمی، محتوا و قالب خبرنامه و سایر فعالیت ها
3. تصویب خط مشی هایی ناظر به ارتقاء اهداف این نهاد

4. انتخاب سردبیر خبرنامه، میزبان کنفرانس آتی و ارائه فهرست نامزدهای سردبیری نشریه به ناشر
5. رعایت آیین نامه

10. اصالح آیین نامه
11. انحالل

12. حق نمایندگی از جانب نهاد در روابط و مبادالت حقوقی

دو نفر در این انجمن مسوؤل بررسی اشکاالت و شکایات هستند. ریاست انجمن در مورد امور انجمن و مسؤول 
محتوای سایت که امور مربوط به سایت را بررسی می کند. 

محتوای سایت مرتب به روز می شود. محتوای جدید به محض دریافت، در دسترس قرار می گیرد و در عین حال، 
دقت فدای سرعت نمی شود. با این وجود، دقت اطالعات تضمین شده نیست. ضمنا تالش می شود تا انتشار 

اطالعات در این وب سایت، حقوق دیگران را مورد خدشه قرار ندهد. 
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عضویت

مزایای عضویت در انجمن
 Social Justice  عضویت در نشریه انجمن: نشریه اصلی عدالت پژوهی در عرصه های مختلف مطالعاتی 	

Research
ISJR Newsletter  عضویت در خبرنامه انجمن: مهیاکننده فضای تبادل ایده ها و اطالعات در عدالت پژوهی 	

Biennial Conference  تخفیف در هزینه های کنفرانس دوساالنه انجمن 	
	 حق رای برای اعضای پیوسته  

gift memberships امکان بخشش حق عضویت 	
grants, fellowships, and awards  اطالعاتی در مورد 	

 
لیست های ایمیلی

علمی  بحث های  و  مباحثات  برای   )ISJR LISTSERV( رایانامه ای  الکترونیک  فهرست  یک  دارای   ISJR
است. مشارکت کنندگان عضو و غیرعضو می توانند به عضویت این فهرست درآیند، با هم ارتباط بگیرند، منابع 
به این رایانامه ارسال شود، به همه  بیابند و اطالعیه های خود را به اشتراک بگذارند. هر مطلبی که  پژوهشی 

اعضای فهرست ارسال خواهد شد و امکان پاسخ دهی به ایمیل ها نیز وجود دارد. این عضویت، اختیاری است.
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بنیان گذاران و اعضای افتخاری

بنیان گذاران:

Cohen, Ron )USA(, Psychology

Cook, Karen )USA(, Sociology 

Dillehay, Ron )USA(, Psychology
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Hardin, Russell )USA(, Political Science   

Lerner, Melvin J. )USA(, Psychology       

Mikula, Gerold )Austria(, Psychology  

Montada, Leo )Germany(, Psychology   
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Tyler, Tom )USA(, Psychology       

Vermunt, Riel )Netherlands(, Psychology
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اعضای افتخاری:
        Morton Deutsch )USA(, Psychology
        Melvin J. Lerner )USA(, Psychology

Leo Montada )Germany(, Psychology
Tom R. Tyler )USA(, Psychology/Law

Riel Vermunt )Netherlands(, Psychology

نشریه

پژوهش های  نشریه  این  نمایه می شود.   ISI استناددهی  توسط سیستم  که  است   ISJR نشریه رسمی  نشریه، 
مرتبط با عدالت را چه در رویکردهای رایج و چه در رویکردهای جدید پذیراست. این آثار می توانند از رشته های 
مختلف علوم اجتماعی باشند: روانشناسی، جامعه شناسی، مردم شناسی، اقتصاد، خط مشی پژوهی اجتماعی، 
علوم سیاسی، حقوق، علوم مدیریت و .... . این رویکرد چند رشته ای امکان یکپارچه سازی نگاه های مختلف و 
متنوع علوم اجتماعی را فراهم می کند. عالوه بر پژوهش های نظری، تجربی و روش شناختی، در این نشریه، 

مرور کتاب نیز به چاپ می رسد. هر از گاهی نیز، ویژه نامه هایی تدوین و منتشر می شوند.
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همکاران نشریه
1. سردبیران اصلی

Ali Kazemi, Social Psychology, University of Skövde, Sweden
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 Kjell Törnblom, ETH Zurich, Department of Environmental Systems Science
Transdisciplinarity Lab, Switzerland

سردبیران دستیار  
Ramona Bobocel, Department of Psychology, University of Waterloo, Canada
Jody Clay-Warner, Department of Sociology, University of Georgia, USA
Mario Gollwitzer, Department of Psychology, Philipps-University Marburg, Germany
Eric D. Knowles, Department of Psychology, New York University, USA
 Clara Sabbagh, Department of Educational Leadership and Policy, University of Haifa,
Israel
 Jan-Willem van Prooijen, Department of Social and Organizational Psychology, VU
University Amsterdam, the Netherlands
 Riël Vermunt, Faculty of Social and Behavioural Sciences, Leiden University, the
Netherlands
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3. سردبیران سابق
Melvin J. Lerner, Founding Editor, 1987-1992
Tom R. Tyler, Editor-in-Chief, 1993-1995
Leo Montada, Editor-in-Chief, 1996
Leo Montada, Co-Editor-in-Chief, 1997-2001
Ronald C. Dillehay, Co-Editor-in-Chief, 1997-2001
Leo Montada, Editor-in-Chief, 2002-2003
John T. Jost, Editor-in-Chief, 2004-2008
Curtis Hardin, Editor-in-Chief, 2009-2010

4. سردبیر مرور کتاب
 Tyler G. Okimoto, Faculty of Business, Economics and Law, University of Queensland,
Australia

5. هیات تحریریه  
Günter Bierbrauer, Department of Psychology, University of Osnabrück, Germany
Steven Blader, Stern School of Business, New York University, USA
Susan Clayton, Department of Psychology, College of Wooster, USA
Faye Crosby, Department of Psychology, University of California Santa Cruz,, USA
 Morton Deutsch, International Center for Cooperation and Conflict Resolution,
Columbia University, USA
Ronald Dillehay, Department of Psychology, University of Nevada, USA
John Ellard, Department of Psychology, University of Calgary, Canada
Nick Emler, School of Psychology, University of Surrey, UK
 Kimmo Eriksson, School of Education, Culture and Communication, Mälardalen
 University and Centre for the Study of Cultural Evolution, Stockholm University,
Sweden
Robert Folger, UCF College of Business Administration Faculty, USA
Dieter Frey, Department of Psychology, Ludwig-Maximilians Universität, Germany
Jerald Greenberg, University of Texas, USA
Guillermina Jasso, Department of Sociology, New York University, USA
John Jost, Department of Psychology, New York University, USA
Aaron Kay, The Fuqua School of Business, Duke University, USA
James Konow, Department of Economics, Loyola Marymount University, USA
Stefan Liebig, Faculty of Sociology, Bielefeld University, Germany
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Allan Lind, The Fuqua School of Business, Duke University, USA
Jürgen Maes, Faculty of Education, Universität der Bundeswehr München, Germany
 Brenda Major, Department of Psychology and Brain Sciences, University of California
Santa Barbara, USA
Jane J. Mansbridge, John F. Kennedy School of Government, Harvard University, USA
Barry Markovsky, Department of Sociology, University of South Carolina, USA
Gerold Mikula, Department of Psychology, University of Graz, Austria
Fathali Moghaddam, Department of Psychology, Georgetown University, USA
Leo Montada, Department of Psychology, University of Trier, Germany
 Dahlia Moore, Department of Behavioral Sciences, College of Management-Academic
,Studies, Israel
Dennis Mueller, Faculty of Economics, University of Vienna, Austria
Elizabeth Mullen, Graduate School of Business, Stanford University, USA
Jaime Napier, Department of Psychology, Yale University, USA
Susan Opotow, Department of Sociology, John Jay College of Criminal Justice, USA
Steven Penrod, Department of Psychology, John Jay College of Criminal Justice, USA
Michael Platow, School of Psychology, Australian National University, Australia
 Manfred Schmitt, Department of Psychology, University of Koblenz-Landau,
Germany
David Sears, Department of Psychology, University of California, USA
 Jim Sidanius, Departments of African and African American Studies, Harvard
University, USA
Linda Skitka, Department of Psychology, University of Illinois, USA
 Karol Soltan, Department of Government & Politics, University of Maryland College
Park, USA
Geoff Syme, Centre for Planning, Edith Cowan University, Australia
Tom Tyler, Yale Law School, USA
 Kees van den Bos, Faculty of Law, Economics and Governance, Utrecht University,
the Netherlands
 Erik van Dijk, Faculty of Social and Behavioural Sciences, Leiden University, the
Netherlands
Michael Wenzel, School of Psychology, Flinders University, Australia
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کنفرانس

کنفرانس دوساالنه جامعه بین المللی عدالت پژوهی، فضایی برای گفتگو و تبادل نظر در خصوص دانش های 
فراهم می کند. شانزدهمین کنفرانس دوساالنه در 23-20 جوالی  انصاف  و  به موضوع عدالت  چند رشته ای 
2016 در دانشگاه University of Kent در شهر کانتربری انگلیس برگزار می گردد. کنفرانس قبلی آن نیز در 
سال 2014 و در نیویورک امریکا برگزار شد. برای تشویق شرکت کنندگان به حضور در این کنفرانس و مشارکت 

فعال در آن، چند جایزه و کمک مالی به میزان هزار دالر نیز در نظر گرفته شده است.
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وب سایت کنفرانس
در حال حاضر، گزارش پانزدهمین کنفرانس دو ساالنه در این وب سایت قابل رویت است. محورهای اصلی این 

کنفرانس عبارت بودند از:
1. نابرابری های اقتصادی

2. حقوق، عدالت و علوم اجتماعی
3. پیشرفت، ثبات اجتماعی و تغییر

در این وب سایت کلیه اطالعات پیرامون این کنفرانس در یک فایل 150 صفحه ای در اختیار مراجعه کنندگان 
قرار داده شده است: لینک
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خبرنامه

محتوای آخرین خبرنامه: تابستان 2015
Newsletter Editor: Manfred Schmitt )schmittm@uni-landau.de(
In this Issue:
1. News from the President 
2. SJR President -- Call for nominations 
3. Justice Related Conferences 
4. Awards to ISJR Members 
5. Justice Related Books 
6. Justice Related Dissertations 
7. Recent Justice-Related Publications of ISJR Members 
8. ISJR Membership and Listserv 

News from the President

ISJR President - Call for nominations

Justice Related Conferences

1. SESP Groups Preconference Data Blitz Presentations
2. 39th Annual Meeting of the International Society of Political Psychology )ISPP(
3. Reflections on Revenge: a conference on the culture and politics of vengeance
4. 2016 Political Psychology Preconference

Awards to ISJR members
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Justice-Related Books

Fathali Moghaddam, 2015:
The Psychology of Democracy

Elizabeth Crouch Zelman, 2015: 
Our Beleaguered Species: Beyond Tribalism

Justice Related Dissertations
Friederike Funk, Princeton University )http://scholar.princeton.edu/ffunk(: Beyond 
retribution: The role of transformative justice motives for people's reactions to 
wrongdoers. 

Arne Sjöström, Philipps-Universität Marburg: Revenge tastes sweet, even if it is 
not directed against the person who has harmed us: An examination of justice-related 
satisfaction after displaced revenge 

Recent Justice-Related Publications of ISJR Members

ISJR Membership and Listserv
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جوایز

برندگان جایزه 2014  
Riël Vermunt)University of Leiden(: ISJR Lifetime Achievement Award
David Mayer )University of Michigan(: ISJR Early Career Contribution Award
هر دو جایزه در کنفرانس آتی به برندگان اهدا خواهد شد و آثار آنان نیز ارائه می شود. این نهاد، سه نوع جایزه را 

طراحی کرده است:
Lifetime Achievement Award .1

این جایزه هر دو سال یک بار، به کسانی اختصاص داده می شود که عمر خود را صرف پیشبرد مطالعات حوزه 
عدالت کرده اند و یا اینکه تالش داشتند تا عدالت را به عنوان یک حوزه رشته مطالعاتی تعریف کنند. این جایزه 

تاکنون به افراد ذیل تعلق گرفته است:

Early Career Contribution Award .2



30

بر آن است که  SJR اختصاص داده می شود. ترجیح  به بهترین مقاله منتشره در  به صورت ساالنه  این جایزه 
شاخص ترین  از  یکی  افتخار  به  جایزه  این  باشند.  عدالت  عرصه  به  وارد  تازه  پژوهشگران  از  مقاله  نویسندگان 
چهره های پژوهش در حوزه عدالت، Morton Deutsch نام گرفته است. برنده این جایزه توسط کمیته ای شامل 
سردبیر اصلی نشریه و دو نفر از سردبیران دستیار نشریه، انتخاب می شود. برندگان این جایزه تا کنون عبارتند از: 

2013 Winner: Michael T. Parker and Ronnie Janoff-Bulman 
Lessons from morality-based social identity: The power of outgroup “hate”, not 
just ingroup “love”. Social Justice Research, 26, 81-96. http://link.springer.com/
article/10.1007/s11211-012-0175-6 

2012 Winner: Annemarie Loseman and Kees van den Bos
A self-regulation hypothesis of coping with an unjust world: Ego-depletion and self-
affirmation as underlying aspects of blaming an innocent victim. Social Justice Research, 
25, 1-13. http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11211-012-0152-0 

2011 Winner: Kathleen  Otto, Anna Baumert, and D. Ramona Bobocel
Cross-Cultural Preferences for Distributive Justice Principles: Resource Type and 
Uncertainty Management. Social Justice Research, 24, 255-277.

2010 Winner: C. Daryl Cameron, B. Keith Payne, and Joshua Knobe
Do Theories of Implicit Race Bias Change Moral Judgments? Social Justice Research, 
23, 272-289.

2009 Winner: Christopher M. Federico, Corrie V. Hunt., and Damla Ergun
"Political Expertise, Social Wordviews, and Ideology: Translating ’Competitive 
Jungles’ and ’Dangerous Worlds’ into Ideological Reality". Social Justice Research, 22, 
259-279.
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2008 Winner: Felicia Pratto, Adam Pearson, I-Ching Lee, and Tamar Saguy
"Power Dynamics in an Experimental Game." Social Justice Research, 21, 377-407.

2007 Winner: Jonathan Haidt and Jesse Graham
“When morality opposes justice: Conservatives have moral intuitions that liberals may 
not recognize.” Social Justice Research, 20, 98-116.
2007 Honorable Mention: Mitchell J. Callan, Nathaniel G. Powell, and John H. Ellard
“The consequences of victim physical attractiveness on reactions to injustice: The role 
of observers' belief in a just world.” Social Justice Research, 20, 433-456.

2006 Winner: Sarah F. Brosnan
“Nonhuman species’ reactions to inequity and their implications for fairness.” Social 
Justice Research, 19, 153-185.
2006 Honorable Mention: Michael Wenzel
“A letter from the tax office: Compliance effects on informational and interactional 
fairness.” Social Justice Research, 19, 354 – 364.

2005 Winner: Laurie T. O’Brien & Christian S. Crandall
“Perceiving Self-Interest: Power, Ideology, and Maintenance of the Status Quo". Social 
Justice Research, 18, 1-24.

2004 Winner: Nilanjana )Buju( Dasgupta
“Implicit Ingroup Favoritism, Outgroup Favoritism, and Their Behavioral 
Manifestations". Social Justice Research, 17, 143-169. 


