
 

 

 

 

 

 

 

 

 

و مشارکت  یاعتماد عموم یدر ارتقاعدالت زبانی نقش  تاثیربررسی 

 شهروندان یعموم

 شهر تهران( 6)مورد مطالعه: منطقه 
 1عباس نرگسیان

 2رقیه محمدزاده

 

 

 دهیچک
رعایت عدالت در کاربرد زبان  عدالت اجتماعی و سازمانی است. این مفهوم بر ۀنوظهور در حوزیکی از مفاهیم عدالت زبانی 

کند؛ و بر ضرورت رعایت عدالت در کلیه ابرازات کالمی  می را نفی آمیز تملّقداللت دارد؛ حاالت متفاوت مکالمات تحقیرآمیز یا 

 عدالت را در گفتار و کردار مدیران دولتی جامعه خویش درک نکنند. در واقع، وقتی که شهروندان حضور نماید می تأکیدو زبانی 

کند و به تبع آن  می ، اعتماد آنها نسبت به مدیران دولتی کاهش پیداننمایند همشاهد غیرمستقیم یا مستقیم ربه طوآن را  ینشانههاو 

ن یو همچن یش اعتماد عمومیبر افزا عدالت زبانی ریثأت ییحاضر با هدف شناسا قیلذا تحقیابد.  می مشارکت عمومی کاهش

طور ه و ب یهمبستگ -توصیفی ،مورد استفاده قیروش تحقتهران انجام شده است.  شهر 5 ۀمنطقشهروندان در  یمشارکت عموم

در  متغیّرمیان این سه روابط  از چگونگیمدل ساختاری  ،بر این اساسباشد.  یم یمعادالت ساختار سازی بر مدل یمشخص مبتن

به مدیران دولتی و  ردمعناداری وجود دا ۀرابط متغیّر،بین این سه  که دهد میحاضر نشان  قیتحق جینتاد. ش اجرا افزار لیزرل نرم

، در گفتار خود محوری حقو  آمیز در برابر دیگران تملّقتحقیرآمیز و واژگان، اطوار و رفتارهای  ۀپرهیز از کلیشود با  می توصیه

 ند.باشو مشارکت شهروندان ساز افزایش سطح اعتماد عمومی  زمینه

 

 کلید واژه ها
 ی، مشارکت عمومی، اعتماد عمومعدالت زبانی

_________________________________ 
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. کارشناسی ارشد مدیریت دولتی دانشگاه تهران2  
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 مقدمه

 اعتمادها  حکومتبه  مردم از بسیاری امروزه

 خوبها  حکومت آنها اعتقاد به که چرا؛ ندارند

 در تالشند ها حکومت، رو ینز اا .کنند نمی عمل

 شفافیت، و پاسخگویی یی،اکار بهبود طریق از تا

این . (1111 1،)دنهارتدنبخش بهبود را اعتماد این

مشارکت اقوام و  مانعی بر سر راه ،کاهش اعتماد

های توسعه ایجاد کرده در نهاد ها گروه

 (38 :1835موسوی، ).است

گذارند که تأثیرعوامل مختلفی بر اعتماد عمومی 

و یکی از بحث  عدالت ،یکی از این عوامل

 برانگیزترین ابعاد نوین آن نیز عدالت زبانی است.

بر نقش  تأکید، افزون بر در مفهوم عدالت زبانی

دهی رفتارها و ساختارهای اجتماعی،  زبان در شکل

بر این نکته داللت دارد که زبان افراد باید از تحقیر 

: 1811)پورعزت، شود و دروغ پیراسته  تملّقو 

به دار نکند.  اعتماد عمومی را خدشه( تا 55-58

وقتی شهروندان حضور عدالت را در  ؛بیانی دیگر

خویش درک  ۀجامع گفتار و کردار مدیران دولتی

 یا مستقیم ربه طوآن را  ینشانههاو  نکنند

اعتماد آنها نسبت به  ،ننمایند همشاهد غیرمستقیم

 کند. می مدیران دولتی کاهش پیدا

وندان به دولت و اعتماد شهر ؛در حقیقت

پشتیبانی از تدوین و  های دولتی در کسب سازمان

 های عمومی و همچنین همکاری اجرای خط مشی

نقش محوری ایفا  آنهااثربخش  و مشارکت عمومی

که  دهد می  نشان ادبیات موضوعکند. بررسی  می

عدم تحقق به  ،اعتمادی علل بی بخش عظیمی از

_________________________________ 
1. Denhardt 

 ،شود. بر این اساس مربوط می عدالت اجتماعی

همیشه چالش  ندانتضمین و جلب اعتماد شهرو

زیرا کاهش بی  ؛مهمی برای مدیران دولتی است

خود منجر به کاهش  ۀتواند به نوب اعتمادی می

 مشارکت شهروندان شود.

ای که ذهن نویسندگان مقاله را  مسئله بنابر این،

 آیا ،اوالً ، این است کهبه خود معطوف کرده

بر میزان اعتماد عمومی و  عدالت زبانی

، مشارکت عمومی مردم اثرگذار است؟ و ثانیاً

ماهیت این رابطه چگونه است؟ آیا اعتماد 

و  عدالت زبانی نمیا ۀعمومی میانجی رابط

روشن شدن ماهیت  ؟استمشارکت عمومی 

کند تا  این روابط به مسئوالن کشور کمک می

 متغیّراین سه بهبود  برایتصمیمات بهتری 

 کنند. اتخاذ

و تحقیقات مختلف در  اتیابتدا ادبدر ادامه 

سپس با  وده شمرور مفهوم  سهن یا رابطه با

مدل  یک ،متغیّرتبیین روابط میان این سه 

این روابط و نیز فرضیات تحقیق  زا مفهومی

ن مقاله یمحققان ا است گفتنیشوند.  ارائه می

و  یاکتشاف یل عاملیتحل روشبا کمک 

سنجش  یاستاندارد برا یا پرسشنامه ،یدییتأ

اند  جاد کردهیا و مشارکت عمومی عدالت زبانی

ات با روش یشود. آزمون فرض یکه ارائه م

زرل یافزار ل و نرم یمعادالت ساختار یساز مدل

 دسته ج بیصورت گرفته است و بر اساس نتا

ارائه  یینها  ایجو نت شنهادهایها، پ لیتحل ۀآمد

 .خواهد شد
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 پژوهش مبانی نظری 

 زبانیعدالت 

عدالت واالترین ارزش انسانی و گوهری گرانبها 

در راه تحقق حقوق بشر است. آرمان اصلی 

گوید  رسیدن به عدالت است. افالطون می ها انسان

. ی قرار گرفتن هر چیز در جای خودشعدالت یعن

عام و خاص تقسیم  ۀدو دست ارسطو عدالت را به

را در بر  ها فضیلت ۀهم ،کرده است. عدالت عام

کسی  یعنی اینکه حق هر ،عدالت خاص گیرد و می

و  (880 :8003 1،)کاتوزیانرا به شایستگی بدهند

 اینکه عدالت قبل از هر چیز یک استاندارد اخالقی

 (8008و همکاران،  8)وایناست

عدالت علوی یا عدالت اسالم، از  در معرفی

عدالتی  شود؛ می استفاده «مدار عدالت حق»اصطالح 

منطق  دارد. در تأکیدکه بر تلفیق آزادی و برابری 

چون برابر آفریده  ؛مدار، افراد برابرند عدالت حق

چون خداوند آنها را آزاد آفریده  ؛و آزادند اند شده

است! اما در مواجهه با امر خالق خویش، موظف 

ی خداوند ها د و در برابر نعمتنبه پیشرفت و رشد

ف به قائل شده است، مکلّ آنانو حقوقی که برای 

انجام تکالیف! پس هیچ کس حق سد کردن راه 

مین این حد از أت ۀهیچ یک از آنان را ندارد و الزم

و آزادی، برخورداری از امنیت کامل، رفاه  برابری

امور  ۀمشارکت در ادارنسبی و آگاهی کافی برای 

(. در حکومت 15 :1811 پورعزت،جامعه است)

ن خویش از زباای  کارگزاران باید به گونه مدار، حق

 همان:)ل جامعه حفظ شودد که تعادکناستفاده 

_________________________________ 
1. Katozian 

2. Wayne 

نمایاند که از  می راای  دریچه ،زبان چون ؛(83

 بنابر این،شود.  می درون آن به افراد نگریسته

ند، باید ا عدالت اجتماعی ۀکسانی که به دنبال توسع

یی را برای زدودن توهین و تحقیر از زبان ها فرصت

)هاوکینز و آن ایجاد کنند سازی و استاندارد

برای مثال، واژگانی خنثی  .(3 :8001 8،همکاران

به جای  ی حقیقی افرادها ارائه شوند یا نام

)فائز و .زنی به آنان به کار رود بندی و برچسب طبقه

 (111 :1811همکاران، 

عدالت زبانی بر رعایت عدالت در کاربرد زبان 

داللت دارد؛ حاالت متفاوت مکالمات تحقیرآمیز یا 

و بر ضرورت رعایت عدالت در  را نفی آمیز تملّق

. این ندک می تأکیدابرازات کالمی و زبانی  ۀکلی

ی یافته، بر م تا زبان بدن تسرّمفهوم، از زبان تکلّ

 ۀکنند واژگان، اطوار و رفتارهای تحقیر ۀطرد کلی

واژگان، اطوار و  ۀدیگران و همچنین پرهیز از کلی

وسانه در برابر دیگران پلو چا آمیز تملّقرفتارهای 

 (85 :1811)پورعزت، .داللت دارد

 عدالت رعایت بر ناظر زبانی تلعدا ؛به بیانی دیگر

 اگر که است ازاند این چشم رد زبان ساحت در

 ها ساحت ۀکلی ،شود امبرّ و طاهر عدالتی بی از زبان

 یا معطوف عدالت به اجتماعی حیات یها جلوه و

 در عدالتی بی ترتیب، بدین .دش مقرون خواهند

 و احساسات ه، ابرازرویّ و مراوده و توزیع

 عدالتی در بی از نمودی و جلوه یک هر اطالعات،

 پاکیزگی، سویی از د.شون می تلقی زبان ساحت

 در صریح انعکاسی ظلم،ۀ از عارض جامعه ساحت

( ع)علی امام 85 ۀدر نام که دارد. آنجا زبان ساحت

_________________________________ 
3. Hawkins 
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 شده روایت( ص)خدا رسول از البالغه، نهج در

آن  در که شود می پاکیزه امتی فقط که است

 را خویش حق زبان، لکنت بدون بتواند زیردست

 قرار ملأت مورد مفهوم این. بازستاند فرادست از

 برابر زیردستان در زبان لکنت که گیرد می

 نازیبا و نامقدس را جامعهۀ چهر فرادستان،

 (181 :1810)پورعزت، .سازد می

در عدالت زبانی، از بندی موارد ذکر شده  با جمع

سطح  ،یک سو ساخت زبان و از سوی دیگر

گیرد.  می شناختی مورد توجه قرار توانمندی زبان

، تحقق عدالت زبانی مستلزم سه عامل بنابر این

 :(1810)پورعزت، مهم است

ساااااحت زبااااان بایااااد از واژگااااان    .1

 به دور باشد. آمیز تبعیض

ساااااحت زبااااان بایااااد از واژگااااان و  .8

منااد باشااد  اصااطالحات و جمالتاای بهااره

کااه جایگاااه عادالنااه حکوماات و آحاااد  

دیگر بااه درسااتی جامعااه را در براباار یکاا

 کند. می تبیین

شااناختی  افااراد بایااد از توانمناادی زبااان  .8

کاااافی بااارای احقااااق حاااق خاااویش  

)فاااائز و همکااااران، .برخاااوردار باشاااند

1811: 180) 

عدالت زبانی بر اساس سه بعد  ،در تحقیق حاضر

زدایی  و تبعیض محوری حقزدایی،  تملّق

، زدایی تملّقسازی شده است. منظور از  مفهوم

دیگرستایی است.  و تملّقپیراستگی ذهن و زبان از 

را  ، زبانی دروغگوست که شأن آدمیانتملّقزبان م

دهد و  می به نادرست بهتر از آنچه هست جلوه

زد. اس می اجتماعی را از میزان خارج حدود روابط

فرهنگ اداری  ،مدیران دولتیدر زبان  تملّقتجلی 

ر از منظو سازد. می تملّقمرا چاپلوس و 

یعنی اینکه مدیران دولتی باید به  محوری؛ حق

که تعادل  کننداز زبان خویش استفاده ای  گونه

گویی و  اگر ذهن و زبان به حقجامعه حفظ شود. 

و ستم از جامعه  شنوی اصرار ورزد، مجال ظلم حق

زبانی  یها شود؛ مشروط بر اینکه قابلیت می برچیده

همچنین منظور از ی یابند. به کل جامعه تسرّ

تبعیض، پیراستگی ذهن و زبان از ، زدایی تبعیض

تبعیض سالم هرگز به  توهین و تحقیر است؛ زبان

شود و اگر در قوانین  نمی تحقیر دیگران گشودهو 

مقررات اداری منعکس شود، ساحت اداره را  و

است و  اثرگذار زبانِ سالم، نافذ و سازد. نمی آلوده

 اگر در ساحت اداری متجلی شود، زبان اداره را

از ابهام و ضعف در گفتار  ،صریح و نافذ ساخته

 سازد. می پیراسته

مدیران عدالت زبانی، زبانِ  ۀ، با توسعبنابر این

 در گفتار پیراسته ضعف ، تحقیر وتملّقاز  دولتی

به  را جویی گری و سلطه و مجال سلطه شود می

 گری و سوء دهد که خوی سلطه می حدی کاهش

هرگز نتواند آشکارا و عیان، در  قدرت، استفاده از

. اگر کسی نتواند قصد ندک گری ساحت اداره جلوه

مراوده  و سلطه یا بازتاب آن را در محیط گفتگو

اجتماعی بارز نماید، هرگز نخواهد توانست در 

مالی، سیاسی یا فرهنگی، منابع  منابع تخصیص

زور و تزویر را مهیا  و ای حاکمیت زرمورد نیاز بر

 (188 :1810)پورعزت، کند.
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است که در تحقیق حاضر، ادراک شهروندان از  گفتنی 

عدالت زبانی مدیران دولتی مورد سنجش قرار گرفته 

 است.

 یاعتماد عموم

ساز  ی مهم روابط انسانی و زمینهها اعتماد یکی از جنبه

است. اعتماد مشارکت و همکاری میان اعضای جامعه 

های مختلف اقتصادی، اجتماعی و  مبادالت را در زمینه

بخشد. در فضای مبتنی بر اعتماد  فرهنگی سرعت می

ابزارهایی چون زور و اجبار برای تضمین دادوستدها 

قصد  ،دهند و در عوض ی خود را از دست مییکارا

ها و اعتقاد به درستکاری افزایش  بازپرداخت برایافراد 

تمایل افراد  ؛بخشد اعتماد، کار بازار را رونق می یابد. می

دهد و  را به تعامل و همکاری با گروهها افزایش می

ی داوطلبانه در ابعاد مختلف ها ای پررونق از تجمع شبکه

کند. اعتماد، رضایت را  زندگی اجتماعی ایجاد می

سازد و این یکی از اهداف مهمی  جانشین اجبار می

کنندگان جامعه درصدد دستیابی  رهاست که نخبگان و ادا

 (1133 �،)داسگوپتا.به آن هستند

بینی، اطمینان به همکاری و  خوش :خصایصی چون

احساس کنترل بر زندگی شخصی، از جمله 

که بر اعتماد تأثیر دارند. ضمن اینکه افراد  اند هاییمتغیّر

 های متفاوت زندگی خویش در اعتماد خود را در جنبه

دوستان و همکاران و مواضع سیاسی بارز خانواده، جمع 

 (88 :8008 �،)نیوتون.سازند می

، یاعتماد عموم اعتماد و ۀزمین ادبیات موجود در یبررس

این  یمعنا از مورد اجماعتعریف یک فقدان  ۀدهند نشان

که از اعتماد ارائه  یتعاریف در ،با این حالواژه است. 

_________________________________ 
1. Dasgupta 

2. Newton 

رفتارهای صادقانه و فاقد  آن را انتظار عموماً ،دهش

توان  می ؛در واقع. دانند می دیگران جویی از منفعت

را نوعی انتظار نتایج مثبت دانست که یک طرف  اعتماد

بر مبنای اقدام مورد انتظار طرف دیگر، در  تواند یم

 ،اصلی آن عدم اطمینان است ۀکه مشخص یلمتعا

، اعتماد یاصل ۀایدپس  .(1838فرد،  )داناییندکدریافت 

 از آن، اعتماد را مخدوش یاست که تخط انتظار ینوع

 .سازد می

اعتماد عمومی نیز باور مردم نسبت به  ،بر همین اساس

رفتارها و اقدامات خاصی است که انتظار دارند از دولت 

 عمومی مطرح اعتمادوقتی  .(1131 �،)لومانببینند

مردم انتظار دارند مقامات و کارکنان  ،شود می

که  ،آنهاهای دولتی با اقدامات خود در تعامل با  سازمان

در این تعامل نوعی عدم اطمینان و عدم شناخت از 

های دولتی وجود دارد، به  انجام امور در سازمان ۀنحو

اعتماد  ؛ر. به عبارت دیگشود داده انتظارات آنها پاسخ

از دریافت مثبت پاسخ به  ممردعمومی یعنی انتظار 

)الوانی و هایشان از طرف متولیان امور عمومی خواسته

شناختی  امعهماهیتی جعمومی اعتماد . (1830فرد،  دانایی

های اقتصادی، سیاسی و  توان آن را در عرصه می ،داشته

 .(1113 �،)نای و زلیکوفکرد فرهنگی جامعه رصد

 شان در توانمندیبه افراد باور اعتماد عمومی حاصل 

تصور است و به سیاسی  ۀتوسعاثرگذاری در فراگرد 

 دولت دهی پس مراتب پاسخگویی و حساب بهآنان 

 (8005 �،)بالنگر و نادیائو.اشاره دارد

 

 

_________________________________ 
3. Luhmann 

4. Nye and Zelikow 

5. Belanger and Nadeau 
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 ابعاد اعتماد عمومی

با توجه به اینکه اعتماد عمومی از جمله مباحثی است 

 شناسی، اقتصاد، انسان :همچون ،در علوم مختلفکه 

وجود  شناسی، رفتار سازمانی و غیره ، روانشناسی جامعه

نظر قرار  توان برای آن ابعاد مختلفی را مدّ می دارد،

مرور در این تحقیق با . (1830فرد،  )الوانی و داناییداد

ادبیات و تحقیقات قبلی، اعتماد عمومی بر اساس سه 

 :(1831نژاد،  )پیرانسازی شد مفهوم ذیل،بعد 

مردم با  است که مثبت نوعی احساس اطمینان:. 1

های  دولت و مقامات سازمان نسبت به گذشت زمان

 کنند. دولتی و عملکرد و تصمیمات آنها پیدا می

در  مردممیزان خطرپذیری  ۀکنند بیان پذیری:خطر. 8

های دولتی  دولت و مقامات سازمانبرقراری ارتباط با 

 .استشان یاهانتقادات و پیشنهاد ۀآزادان ۀارائ برای

باور مردم به صداقت و  ۀدرجدرستکاری: . 8

دولت و  توسط انجام صحیح امور محولهدرستکاری و 

 .دهد مقامات دولتی را نشان می

 یمشارکت عموم

تاریخ همکاری و ستیز است. زمانی  ،تاریخ حیات انسان

یافت که با تجمیع توان خود با که نخستین بار انسان در

مشارکت زاده  ،فائق آید مشکالت بر تواند ان میدیگر

 ،های اولیه دنیا همچون دموکراسی آتن . دموکراسیشد

ن سرنوشت خود یشهروندان در تعیمشارکت تبلور 

موکراتیک و ای د . امروزه مشارکت در بستر جامعهندبود

مشارکت  گیرد. به خود می ینهصورتی نهاد ،مدنی

و مدنی، شهروندی  ۀدر سه بستر جامع شده نهادینه

افزایش  ،بر همین اساسدموکراسی شکل گرفته است. 

یندهای امشارکت عمومی شهروندان در فر

امور جامعه در سطوح  ۀگذاری عمومی و ادار مشی خط

مهم در  یها از شاخص یکی ،ای و ملی محلی، منطقه

 (8008 �،)نادر.است کیشرفت جوامع دموکراتیپ

عمل یا »به عنوان  مشارکت ،آکسفورد ۀنام در واژه

واقعیت شرکت کردن، بخشی از چیزی را داشتن یا 

یکی  (.1833درراکس، )است تعریف شده« تشکیل دادن

مشارکت را  ،ملل متحد سازمان قاتیتحقی اتسسؤماز 

یافته برای افزایش کنترل بر منابع و  ی سازمانها کوشش»

ن از سوی دهنده در شرایط اجتماعی معیّ نهادهای نظم

اعمال  ۀیی که تا کنون از حیطها و جنبش ها گروه مردم،

 تعریف« اند بوده اچنین کنترلی محروم و مستثن

افراد  ۀکلی ،بر مبنای این تعریف (.1830)غفاری، کند می

جامعه حق دارند در تصمیمات اثرگذار بر 

 شان مشارکت داشته باشند. سرنوشت

مشارکت »دموکراسی فرصت  ،رابرت دال ۀبه گفت

تعامل بین . (1833)دال، سازد می را فراهم« واقعی

نهادهای مدنی با دولت در یک فرایند دموکراتیک 

مدرنی دموکراسی  ،گیرد. محصول این تعامل صورت می

دهد که  می ای نشان است که خود را به شکل جمهوری

و پاسخگوی نماینده  ،و دولت اند انسانها محق ،آن در

مشارکت در عین اینکه به  ،از این روروندان است. شه

 محصول آن نیز ،دموکراسی است ۀوجود آورند

 توان به انواع می شناسی مشارکت در گونه باشد. می

، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی اشاره مدنی های مشارکت

 کرد.

مشارکت عمومی را  ،بندی موارد ذکر شده با جمع

دخالت و  میزان آگاهی و تمایل مردم جهت» توان می

امور عمومی و  ۀهای عمومی، ادار مشی اثرگذاری بر خط

_________________________________ 
1. Nader 
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« تعیین سرنوشت خود و کشور خود به صورت جمعی 

 تعریف کرد.

مشارکت عمومی بر اساس دو بعد  ،در تحقیق حاضر

سازی  مفهوم ،مشارکت اقدام بهتمایل به مشارکت و 

خود شامل دو  ،شارکتعد اقدام به مکه بُ شده است

. منظور مشارکت مدنی و مشارکت سیاسی است ۀلفؤم

برای  مردم ۀزیزان عالقه و انگیم ،ل به مشارکتیتمااز 

امور  ۀهای عمومی، ادار مشی دخالت و اثرگذاری بر خط

عمومی و تعیین سرنوشت خود و کشور خود به 

 اقدام بهباشد. همچنین منظور از  صورت جمعی می

 برایمردم  نوع و میزان رفتارهای مشارکتی، مشارکت

امور  ادارۀهای عمومی،  مشی دخالت و اثرگذاری بر خط

عمومی و تعیین سرنوشت خود و کشور خود به 

ی ها که این اقدامات در عرصه باشد صورت جمعی می

 .دهند می مدنی و سیاسی رخ

مشارکت اعتماد عمومی و ، عدالت زبانیبین رابطۀ 

 عمومی

 ،در این پژوهش :زبانی و مشارکت عمومیعدالت 

مشارکت عمومی به عنوان یکی از پیامدهای عدالت 

کم بخشی از  از آنجا که دستزبانی مطرح شده است. 

 آنها سرچشمه ۀی گذشتها انتظارات افراد از تجربه

ی مورد انتظار نیز احتماالً تحت ها عدالتی گیرد، بی می

عدالتی  گیرد. این بی می ی پیشین قرارها عدالتی بی تأثیر

ادراک شده آثاری به دنبال دارد که یکی از آثار فردی 

)حقیقی و است آن، کاهش مشارکت عمومی شهروندان

منصفانه  چون شیوع رفتارهای غیر ؛(35: 1831میرزاده، 

دهد و افراد  می کاری افراد را کاهش ۀدر جامعه، روحی

حالی که  انگیزاند؛ در میرا علیه سیستم اجتماعی بر

موجب افزایش تعهد افراد و بقای آنها  رفتارهای منصفانه

آنها  ۀشود و به مساعی داوطلبان می در موقعیت موجود

 برای نیل به اهداف اجتماعی و پیشرفت جامعه، پروبال

حضور و مشارکت افراد را در جامعه  ۀدهد و زمین می

بدیهی است مردم در صورتی نسبت به  .کند فراهم می

دهند که ادراک کنند  هایی تمایل نشان می مشارکت چنین

در گفتار و کردار خود با آنها دولت و مسئوالن دولتی 

به  ،کنند و خود را برتر از آنان ندانسته می عادالنه رفتار

توان انتظار  ، میبنابر این پندارند. نوعی برابر نیز می

ادراک شهروندان از عدالت زبانی مدیران داشت که 

 بنابر این،باعث افزایش مشارکت عمومی شود.  دولتی

 شود: می نبیا لیذ رحتحقیق به ش اول ۀفرضی

 عدالت زبانیادراک شهروندان از رعایت : اول یۀفرض

بر مشارکت عمومی شهروندان اثر  توسط مدیران دولتی

 مثبت و معناداری دارد.

در این تحقیق اعتماد  :و اعتماد عمومی عدالت زبانی

 زبانیعدالت پیامدهای یکی از به عنوان نیز عمومی 

ای،  در هر جامعهرسد  . به نظر میاست  مطرح شده

 عدالت اجتماعیتنگاتنگ با ی ا هبطااعتماد شهروندان ر

اعتماد  ،تر نیز ذکر شد همان طور که پیش .شته باشددا

 برایهای دولتی  از دولت و سازمان عمومی انتظار مردم

 آن تأکید قابل مهمۀ نکت. استانجام رفتارهایی خاص 

 تحت شدت به دولت، و ملت بین اعتماد سطح که ستا

 قرار دولت رفتار از عدالتۀ شد ادراک سطح تأثیر

 آن به و گزیند میبر را حکومت ملت، گیرد. می

 اعمال جامعه در حکومت سپس دهد. می مشروعیت

 به مردم بعدی کند. رفتار می گذاری( مشی قدرت)خط

 بستگی دولت رفتار در عدالت ادراک میزان از آنها تحلیل

را  لتاداع رحضوافراد،  که هنگامی ؛به بیانی دیگردارد. 

و  کنند رکد مدیران دولتیسخنان و گفتار در 
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 غیرمستقیم یا مستقیم ربه طوآن را  ینشانهها

 دشو می دیجاا نناآدر بیخو حس ،نمایند همشاهد

 دواخ راافتو ر لعماار را د بخو حس ینا و

 درکنند.  می منتقل نیز انیگرد به وهند د می وزراب

 یناد که اکنن می مشآرا سحسااافراد حالت  ینا

 مدیران دولتید به عتماا ازر سرشا ییفضا، مشآرا

ه اینکا هاب دااعتما. زدسا می حاکم هجامعرا در 

 قصد ادفرو ا ستا منصفانه هاهیّو رو پیامدها

اشجع و د)انارندرا  دیگرایک هابزدن  یباسآ

فرضیه دوم  بنابر این، (.85 :1833همکاران، 

 شود. می تحقیق به شکل زیر تدوین

ادراک شهروندان از رعایت عدالت : دوم ۀفرضی

زبانی توسط مدیران دولتی بر اعتماد عمومی اثر 

 مثبت و معناداری دارد.

به نظر  :اعتماد عمومی و مشارکت عمومی

در مؤثر نیز نقشی  عمومیعتماد ا رسد می

داشته باشد. دلیل این امر م مرد عمومیمشارکت 

 اقداماتمردم زمانی که به  آن است که احتماالً

تمایل بیشتری  ،مقامات دولتی اعتماد داشته باشند

بالعکس  .امور خواهند داشت ادارۀبه مشارکت در 

هروندان یک جامعه اطمینان از مانی که شز

تصمیمات و اقدامات  ثرگذاری مشارکت خود برا

مدیران اد خود را نسبت به اعتمنیز و  دولت

ای   نخست با پدیده دست بدهند، جامعه از دولتی

بحران » با ،نهایتدر و « مشارکت بحران» نام به

توان  ، میبنابر این .شود می مواجه« مشروعیت

یکی از دالیل مشارکت عمومی را سطح باالی 

 اعتماد عمومی مردم تلقی کرد.

 و عمومیعتماد در عین حال، باید توجه داشت ا

دوطرفه با رابطۀ توانند نوعی  عمومی میمشارکت 

بدین معنا که افزایش اعتماد  ؛یکدیگر داشته باشند

شود  عمومی منجر به افزایش مشارکت عمومی می

ای که مشارکت عمومی مردم باال  و در جامعه

این یابد. با  اعتماد عمومی نیز افزایش می ،باشد

حال، این امر که مشارکت عمومی حاصل اعتماد 

منوریان و همکاران، است)تر  عمومی باشد محتمل

لذا در این پژوهش اعتماد عمومی  (.811 :1831

 ،کند. در این زمینه می میانجی را ایفا متغیّرنقش 

عدالتی بر  بی آثاراسلینر نیز معتقد است که 

طریق  مشارکت بیشتر به صورت غیر مستقیم و از

و  �)اوسالنرنه به صورت مستقیم ،اعتماد است

توان بیان  می بنابر این،(. 331 :8005همکاران، 

یابد مگر با  کرد که مشارکت عمومی تحقق نمی

در عین  .اجتماعی ۀی سرمایها لفهؤوجود تحقق م

یی ها اجتماعی مبتنی بر تجلی شاخص ۀسرمای ،حال

اعتماد به وجود خواهد بود و البته همچون اعتماد 

هایی همچون عدالت بستگی دارد. بنابر  شاخص

این، فرضیۀ سوم تحقیق به شکل ذیل تدوین 

 شود: می

: اعتماد عمومی بر مشارکت عمومی فرضیۀ سوم

 شهروندان اثر مثبت و معناداری دارد.
 

 پژوهش ۀیشینپ
تحقیقات داخلی پیشینۀ ای از  ، خالصه1در جدول 
که در  ارائه شده است مرتبط با موضوعو خارجی 

 ادامه به تشریح آنها پرداخته خواهد شد.

_________________________________ 
1. Uslaner 
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 و خارجی تحقیقات داخلیپیشینۀ ای از  خالصه .1 جدول

 
 بیان مختصر پژوهش و نتایج آن نحوه انتشار نام محقق عنوان و تاریخ

عدالت و اعتماد عمومی: 

آورد حکومت  ره

 1833الکترونیک/

اصغر  علی

پورعزت و 

 همکاران

 مقاله

 رابطۀ حکومت در عدالت اجتماعی گوناگون گری ابعاد هدف این پژوهش مطالعه اثر تعدیل

 استادان گروه سه میان در رابطه این پیمایش از طریق عمومی، اعتماد افزایش الکترونیک و

 بوده است. نتایج حاکی از دولتی مدیریت دانشجویان و حکومت دولتی، کارگزاران مدیریت

 عدالت ادراک الکترونیک، افزایش حکومت نهادی یها میان پویایی رابطۀ معنادار وجود

 .باشد می دولت به اعتماد سطح افزایش نیز و اجتماعی

بررسی رابطۀ بین 

پاسخگویی عمومی، 

مشارکت عمومی و اعتماد 

های  عمومی در سازمان

گانه شهر  88دولتی مناطق 

 1833تهران/

عباس منوریان و 

 همکاران
 مقاله

این تحقیق با هدف شناسایی تأثیر پاسخگویی عمومی بر افزایش اعتماد عمومی و همچنین 

گانه تهران انجام شده است و اشاره شده که دولت  88مشارکت عمومی شهروندان در مناطق 

کرده و در نهایت باعث  پاسخگو در یک جامعه شرایط جلب اعتماد عمومی شهروندان را فراهم

 شود. افزایش مشارکت عمومی شهروندان در امور سیاسی و اجتماعی از قبیل انتخابات می

شناسی تطبیقی عدالت  مفهوم

زبانی)کارکرد زبان در توسعه 

 1811عدالت(/ 

کوکب فائز و 

 همکاران
 مقاله

الب مفهوم جدید هدف این پژوهش بررسی تطبیقی کارکرد و نقش زبان در توسعۀ عدالت در ق

و نوظهور عدالت زبانی است که به روش دلفی تاریخی انجام شده است و نتایج پژوهش نیز 

حاکی از آن است که در رویکرد عدالت زبانی، بنیادهای عدالت بر ساخت زبان، توسعه و 

 شود. لذا بر به کارگیری واژگان شناختی آحاد جامعه بنا نهاده می های زبان تقویت توانمندی

 شود. آمیز تأکید می محور برای رسیدن به جامعه عدل و منع استفاده از واژگان تحقیر عدالت

نابرابری، اعتماد و مشارکت 

 8005مدنی/

اوسالنر و 

 همکاران
 مقاله

به بررسی 1110، 1130، 1130های  های ایالتی آمریکا در دهه نویسندگان مقاله با استفاده از داده

پژوهش  نیرا در ا یاصل هیآنها چهار فرضعلت مشارکت افراد در اجتماعات مدنی پرداختند. 

به  شتریبر مشارکت ب یشود؛ اثرات نابرابر می یاعتماد یموجب ب یآزمون نمودند: نابرابر

بر انواع  یشتریاعتماد تأثیر ب م؛یاعتماد است نه به صورت مستق قیو از طر میمستق ریغصورت 

از  شتریب یبر مشارکت مدن اعتمادو تأثیر  ،یاسیدارد تا بر مشارکت س یمشارکت مدن یاجتماع

ها نشان  یافتهقرار گرفت.  دأییمورد ت هیچهار فرض نیبر اعتماد است. ا یتأثیر مشارکت مدن

 کنندۀ آن است. ترین تعیین شود و قوی که نابرابری موجب کاهش اعتماد عمومی میدهد  می

عوامل مؤثر بر اعتماد 

 8001عمومی/
 مقاله 1کین و بروس

ترین عوامل  پردازد. برخی از مهم این پژوهش به بررسی عوامل موثر بر بی اعتمادی مردم می

آمیز در  . برخورد و رفتار تبعیض8ولت . دریافت هدیه و انعام توسط کارکنان د1عبارتند از: 

. عدم راستگویی و صداقت یا نگفتن 8.ادفرا برخی هاب صااخ ها. توج8قبال دوستان و بستگان 

 ها. واقعیت

_________________________________ 
1. Keene and bruce
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 چارچوب نظری پژوهش
چارچوب نظری یک الگوی مفهومی مبتنی بر 
روابط تئوریک میان شماری از عواملی است که 

مسائل مورد پژوهش با اهمیت در مورد 
اند. این چهارچوب نظری با  تشخیص داده شده

بررسی سوابق پژوهشی در قلمرو مسئله به 
کند. با توجه به  ای منطقی جریان پیدا می گونه

تعاریف ارائه شده و ذکر تحقیقات گذشته، 
مفهومی ذیل را برای تبیین ماهیت   محققان، مدل

تماد عمومی و اع وروابط میان عدالت زبانی 
 مشارکت عمومی ارائه کردند.

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 مدل مفهومی پژوهش .1نمودار 

 

 

   ش شناسی تحقیقرو  

از آنجا که هدف پژوهش تعیین روابط علّی میان 

متغیّرهای عدالت زبانی، اعتماد عمومی و 

پس تحقیق از نظر  ،مشارکت عمومی است

هدف، کاربردی و از نظر نحوۀ گردآوری 

اطالعات، توصیفی و از نوع همبستگی و به طور 

است.  1مشخص مبتنی بر مدل معادالت ساختاری

های  ها در دهه برای بررسی روابط میان متغیّر

های فراوانی ارائه شده است. یکی از  اخیر روش

حلیل ها، مدل معادالت ساختاری یا ت این روش

های مکنون است. مدل  چند متغیّری با متغیّر

معادالت ساختاری، رویکرد آماری جامعی برای 

هایی دربارۀ روابط بین متغیّرهای  آزمون فرضیه

باشد. از  می 8های مکنون و متغیّر 8مشاهده شده

توان قابل قبول بودن  طریق این رویکرد می

های نظری را در جوامع خاص آزمون کرد و  مدل

ز آنجا که اکثر متغیّرهای موجود در تحقیقات ا

مدیریتی به صورت مکنون یا پوشیده و پنهان 

روز  ها روزبه است، ضرورت استفاده از این مدل

آماری  جامعۀ (1113 8شود.)سیگرز، بیشتر می

باشد.  می شهر تهران 1شهروندان منطقه شامل 

صورت  در دسترس)اتفاقی(گیری به روش  نمونه

آماری بر اساس جدول  ۀحجم نمون گرفته است.

نفر برآورد شده است. بر  838مورگان حدود 

از حجم  یبیشتر تعداد ،نااساس تجربیات محقق

 800 ،نمونه پرسشنامه پخش شده تا در نهایت

 800از میان  دست آمده است.ه کامل ب ۀپرسشنام

نفر( دارای  81درصد) 3/3در این پژوهش، نفر، 

 881درصد) 5/31سال،  80گروه سنی کمتر از 

_________________________________ 
1. Structural equation modeling 

2. Observed variables 

3. Latent variables 

4. Segares 

 عدالت زبانی

اعتماد 

 عمومی

مشارکت 

 عمومی



     

 

 
 39، پاییز 8سال دوم، شماره ؛ سازمانهای دولتی فصلناهم مدرییت 

 

04 

درصد  8/3سال،  81-80نفر( دارای گروه سنی  

 3/1سال،   81-80نفر( دارای گروه سنی  81)

 3/1سال و  81-50نفر( دارای گروه سنی  3درصد)

سال به باال  51نفر( دارای گروه سنی  3درصد نیز)

 اند. بوده

نفر( دارای مدرک باالتر از  881)درصد 8/18

نفر( دارای  13)درصد 8/88کارشناسی ارشد، 

نفر( دارای  81)درصد 8/5 ،مدرک کارشناسی

نفر( دارای  88) درصد 8/3مدرک فوق دیپلم، 

نفر( دارای مدرک  3و دو درصد ) مدرک دیپلم

 بودند. زیر دیپلم

 818)درصد 3/15نفر(مرد و  183)درصد 8/88

 ند.زن بودنفر( 

در مدل مفهومی پژوهش، عدالت زبانی، یک 

اعتماد عمومی و مشارکت  وزا  متغیّر برون

زا هستند. ابزار اصلی  عمومی، متغیّرهای درون

گردآوری اطالعات، پرسشنامه است که بر این 

اساس برای متغیّرهای مورد بررسی؛ یعنی عدالت 

و مشارکت عمومی به  اعتماد عمومی زبانی،

سؤال در نظر گرفته شده  1و  15 ،18ترتیب 

 است.

نامۀ  برای مقیاس اعتماد عمومی از پایان

( استفاده 1831نژاد) کارشناسی ارشد علی پیران

شده است که دارای سه بعد اطمینان، صداقت و 

درستکاری و خطرپذیری است. مقیاس عدالت 

زبانی)ادراک شهروندان از عدالت زبانی( و 

ط محققان این مقاله و با نیز توسمشارکت عمومی 

استفاده از روش تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی 

منظور با توجه به تعریف عملیاتی و  ساخته شد. بدین

ابعاد هر متغیّر )عدالت زبانی و مشارکت عمومی( 

سؤاالتی طراحی و تحلیل عاملی شد. پس از تحلیل 

ها مورد تحلیل عاملی  عاملی اکتشافی، پرسشنامه

تحلیل عاملی تأییدی که  نیز قرار گرفتند. نتایجتأییدی 

سازی معادالت ساختاری صورت  با استفاده از مدل

شده را  های طراحی گیرد نیز مناسب بودن پرسشنامه می

ابعاد به دست آمده از  8و  8کند. جداول  تأیید می

تحلیل عاملی اکتشافی و نیز نتایج تحلیل عاملی تأییدی 

 دهند. یری را نشان میگ یا همان مدل اندازه

هام از اعتباار    ،آزماون روایای ساؤاالت    برایهمچنین 

و هام از اعتباار عااملی اساتفاده      )اعتبار صوری( محتوا

شد. برای سنجش اعتبار محتوای پرسشانامه از نظارات   

متخصصااان، اساااتید دانشااگاهی و کارشناسااان خبااره  

 است. عمل آمده ه اصالحات الزم ب واستفاده شده 

تر  طور که پیش همان اعتبار عاملی پرسشنامه نیزآزمون 

با کمک تحلیل عاملی تأییدی و با استفاده از  ذکر شد،

برای اینکه گفتنی است  نرم افزار لیزرل انجام گرفت.

، تأیید گیری یا همان تحلیل عاملی تأییدی مدل اندازه

های آن برازش مناسبی  باید شاخص شود، اوالً

ضرایب  t-valueمقادیر  باشند و ثانیاًداشته 
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 1دو کایدار باشند. اگرمقدار ااستاندارد آن باید معن

تر از  کوچک( dfدرجه آزادی) به دو کایکم، نسبت 

8 ،RMSE
GFI نیز و 0.1تر از  کوچک 8

AGFI و 8
8  

توان نتیجه گرفت که  باشند، می درصد 10تر از  بزرگ

نیز اگر از   tمقادیر  مناسبی دارد. بسیار مدل برازش

دار  امعن باشند، -11/1تر از  تر یا کوچک بزرگ 11/1

 خواهند بود.

 80به منظور سنجش پایایی، یک نمونۀ اولیه شاامل  

آزمون شاد و ساپس باا اساتفاده از      پرسشنامه پیش

های به دست آمده از پرسشنامه، میزان ضاریب   داده

پایایی با روش آلفای کرونباخ محاسبه شد کاه ایان   

باارای عاادالت زبااانی،  310/0ه ترتیااب، ضااریب باا

بااارای  311/0بااارای اعتمااااد عماااومی و  318/0

مشااارکت عمااومی بااه دساات آمااد. ایاان اعااداد   

دهندۀ این است که پرسشنامه از قابلیت اعتماد  نشان

 و به عبارتی از پایایی الزم برخوردار است.

 

 ها تجزیه و تحلیل داده

به منظور آزمون فرضیات، ابتدا از آزمون 

اس افزار  با استفاده از نرم پیرسونمبستگی ه

سنجش همبستگی بین  برای، 11پی اس اس 

ی بین متغیّرها استفاده شد. سپس رابطۀ علّ

تحقیق با  ۀو وابست ، میانجیمتغیّرهای مستقل

ت سازی معادال مدل آزموناستفاده از 

آزمون  58/3لیزرل افزار  ساختاری، با کمک نرم

_________________________________ 

1. 
2χ  

2. Root Mean Square Error of Approximation 

3. Goodness of Fit Index 

4. Adjusted Goodness of Fit Index 

همبستگی میان سه متغیّر نتایج  8جدول  شد.

 دهد. اصلی تحقیق را نشان می

 

 سازی معادالت ساختاری مدل

ی کاه در فرضایات   به منظور سنجش رابطۀ علّا 

سازی معادالت سااختاری   ذکر شده بود، از مدل

باارای اینکااه ماادل گفتناای اسات  . شااداساتفاده  

 تأیید شود، اوالً نمودار مسیریا همان  ساختاری

ازش مناسابی داشااته  هاای آن باار  بایاد شاااخص 

ضارایب  و  t-valueمقاادیر  بایاد   باشند و ثانیاً

مقادار   دار باشاند. اگار  ااستاندارد معنا 
2χ  ،کام

نسبت 
2χ  به( درجۀ آزادیdf)8تر از  کوچک ،

RMSEA نیاااز  و 0.1تااار از  کوچاااکGFI و 

AGFI تاوان   باشاند، مای   درصد 10تر از  بزرگ

مناسابی  بسایار   بارازش  ،نتیجه گرفت که مادل 

تار یاا از    بازرگ  11/1نیز اگر از  tمقادیر  دارد.

 15تر باشند، در ساطح اطمیناان    کوچک -11/1

 دار خواهند بود.امعن درصد

مشاااهده  8و  8در نمااودار طااور کااه   همااان

هاا   شاود، اعتباار و برازنادگی مناساب مادل      می

چاارا کااه مقاادار کااای دو،    ؛شااود تأییااد ماای 

و نساابت کااای دو بااه درجااه  RMSEAمقاادار

باوده و نیاز     8هاا کمتار از    دلۀ مآزادی در هم

 10ها بااالی   در همه مدل AGFIو  GFIمقدار 

 درصد است.
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 یعموم مشارکت (گیری اندازهمدل ) یدییتأ یل عاملیج تحلیو نتا یاکتشاف یل عاملیآمده از تحل دسته ابعاد ب .2جدول 

 سئواالت ابعاد شماره 
ضریب 

 استاندارد

ضریب 

 معناداری

 88/18 18/0 ی دولتی به گوش مسئوالن برسانم.ها دولت و سازمان ادارۀخود را درباره بهبود ی من تمایل دارم آرا تمایل به مشارکت 1

 11/11 33/0 ا و انتقادات خود را به آنها ارائه دهند.هی دولتی، پیشنهادها دولت و سازمان ادارۀبهبود  برایمردم باید  تمایل به مشارکت 8

 38/11 51/0 جامعه خود، احساس مسئولیت داشته باشند.  ادارۀمردم باید نسبت به بهبود  تمایل به مشارکت 8

 51/10 58/0 تبادل نظر داشته باشند.مردم باید برای تعیین سرنوشت جامعه خود، با هم بحث و  تمایل به مشارکت 8

 55/1 55/0 کنم. می ی اجتماعی شرکتها من به صورت آگاهانه و داوطلبانه در فعالیت مشارکت مدنی 5

 11/5 83/0 کنم. می ی خیریه همکاریها من به صورت آگاهانه و داوطلبانه با سازمان مشارکت مدنی 1

 03/3 88/0 کنم. می داوطلبانه در حفاظت از فضای سبز شهری همکاریمن به صورت آگاهانه و  مشارکت مدنی 3

 81/8 88/0 کنم. می بهمن( شرکت 88ها )مثل  من به صورت آگاهانه و فعال در راهپیمایی مشارکت سیاسی 3

 18/5 81/0 کنم. می من به صورت آگاهانه و داوطلبانه درانتخابات شرکت مشارکت سیاسی 1
2χ =  22/93     df  = 16      RMSEA =   161/1     GFI  =  38/1          AGFI  =  39/1  

 

 ( عدالت زبانیگیری مدل اندازهآمده از تحلیل عاملی اکتشافی و نتایج تحلیل عاملی تأییدی ) بدست ابعاد  .9 جدول

 سئواالت ابعاد شماره 
ضریب 

 استاندارد

ضریب 

 معناداری

 08/11 58/0 از مردم را دارند. یاشتباهات و عذرخواه رشیجرات پذ یدولت رانیمد زدایی تملّق 1

 88/1 81/0 مدیران دولتی در گفتارهایشان به جای تمجید و  توجیه اقدامات، تشریح کننده اقداماتشان هستند. زدایی تملّق 8

 03/18 15/0 شود. می حیتقب یدولت رانیتوسط مد تملّقو  یچاپلوس زدایی تملّق 8

 05/18 15/0 شود. می حیتقب یدولت رانیتوسط مد بکارانهیفر یرفتارها زدایی تملّق 8

 18/18 13/0 شوند. می دروغ گو و خائن به مردم، توسط مسئوالن رسوا محوری حق 5

 85/15 30/0 کنند. می مدیران دولتی  از افرادی منتقد، حق گو و صریح اللهجه حمایت  محوری حق 1

 35/15 38/0 .کنند می مدیران دولتی در اطالع رسانی مسائل عمومی به شهروندان، صداقت و درستی گفتار را رعایت محوری حق 3

 38/15 38/0 مدیران دولتی در گفتار خود از بیان سخن حق ابائی ندارند ولو به ضرر خودشان باشد. محوری حق 3

 38/18 11/0 مورد سوال افکار عمومی مرتبط است. گفتار مدیران دولتی با موضوعات زدایی تبعیض 1

 زدایی تبعیض 10
-ای است که امکان دسترسی و فهم عمومی به اطالعات برای همگان را فراهم میسخنان مدیران به گونه

 کند.
10/0 51/18 

 15/11 58/0 پندارند. می است که خود را با مردم برابر و همسانای  گفتار مدیران دولتی به گونه زدایی تبعیض 11

 80/18 51/0 پرهیزند. می کنند و از به کار بردن جمالت سخیف و سبک می مدیران با مردم مودبانه و با احترام رفتار زدایی تبعیض 18

 31/15 31/0 باشد. می توسط دولت بدون غرض ورزی و تبعیض ها تصمیم گیری زدایی تبعیض 18

2χ=  82/111    df  = 69      RMSEA =   161/1    GFI  =  39/1         AGFI  =  32/1 
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 های تحقیقمتغیّرمیان  پیرسونهمبستگی  ماتریس .9جدول 

  عدالت زبانی یاعتماد عموم یمشارکت عموم

 عدالت زبانی 1  

 یاعتماد عموم 308/0 1 

 یمشارکت عموم 813/0 831/0 1

 دار هستند. معنی درصد  11همه ضرایب در سطح اطمینان 

 
 

 
 سازی معادالت ساختاری)ضرایب استاندارد شده( مدل .2نمودار 

 اند. نشان داده شده 8و  8در نمودار PT با  اعتماد عمومیو  PPبا  مشارکت عمومی ، LJعدالت زبانی
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 داری(اسازی معادالت ساختاری)معن مدل .9نمودار

اثار   ،دنا ده نشاان مای   8و  8 هایطور که نمودار همان

 اعتمااد عماومی و مشاارکت عماومی    بر  عدالت زبانی

باین  رابطاۀ  شاود. همچناین    مای  ییاد أدار است و تامعن

دار باوده و  انیاز معنا   اعتماد عمومی و مشارکت عمومی

اعتمااد   متغیّار از این رو نقاش میاانجی    .شوند می ییدأت

 11/1هماه بااالتر از    t. مقادیر شود می ییدأعمومی نیز ت

د کااه نااده نشااان ماای tدار اساات. مقااادیر ابااوده و معناا

 شوند. می ییدأفرضیات تحقیق ت

 ساازی  ی با استفاده از مدلی تحلیل علّها یافته ،5 جدول

معادالت ساختاری بارای آزماون فرضایات تحقیاق را     

 دهد. می نشان

 
 ی حاصل از مدل معادالت ساختاری در آزمون فرضیات تحقیقها یافته .1جدول 

 نتیجه آزمون عدد معناداری ضریب مسیر اتفرضی

 یمعنادار مثبت و اثر شهروندان یمشارکت عموم بر عدالت زبانیفرضیه اول: 

 ارد.د

 ید فرضیهأیت 8.01 0.88

 ید فرضیهأیت 11.58 0.38 ارد.د یمعنادار مثبت و اثر شهروندان یعموم اعتماد بر عدالت زبانیفرضیه دوم: 

 یمعنادار مثبت و اثر شهروندان یمشارکت عموم بر اعتماد عمومیفرضیه سوم: 

 ارد.د

 ید فرضیهأیت 8.31 0.38

=
2χ

 21.21    df = 29    RMSEA = 1.131   GFI = 1.31   AGFI = 1.31 

 د.باش می دارامعن درصد 31در سطح اطمینان t ارزش

 

  



   

 

 
 شهروندان یو مشارکت عموم یاعتماد عموم یدر ارتقانقش عدالت زبانی  مطالعۀ نرگسیان: 42

ایران   

 
 

 

 گیری جهیبحث و نت

، عدالت زبانیهدف این مقاله بررسی روابط میان 

با عمومی بوده است.  مشارکتعمومی و  اعتماد

اول  ۀآمده از فرضی دسته توجه به نتایج ب

شود که عدالت زبانی از عوامل اصلی  می مشخص

مردم  است.ایجاد مشارکت عمومی شهروندان 

خود  ۀجامع ادارۀزمانی تمایل به مشارکت در امور 

خواهند داشت و نیز زمانی اقدام به مشارکت را 

مدیران دولتی در  خواهندکرد که احساس کنند

 عادالنه رفتار ابرازات کالمی و زبانی با آنها

بر اساس رویکرد عدالت زبانی،  کنند. لذا می

واژگان نباید مجالی برای  ۀساخت زبان و مجموع

واژگانی که  بنابر این،ظلم فراهم کند.  ۀتوسع

کنند، باید  می تبعیض، ظلم و تحمیل اراده را آسان

د یّؤم و ماز ساخت زبان حذف و بر واژگان مقدّ

ساز  شود تا زمینه یدتأکعدالت و برابری بیشتر 

. عالوه بر این، شودمشارکت عمومی شهروندان 

تمرکز بر توانمندی زبان شناختی آحاد جامعه نیز 

یابد؛ مبنی بر اینکه  می در این مقوله اهمیت خاصی

افراد بتوانند بدون  ۀباید شرایطی فراهم شود تا هم

ی زبانی، حق خود را از دیگران بازپس ها دشواری

موقعیت مناسب و متعادلی در مقایسه گیرند و از 

یندهای سیاسی ابا دیگر آحاد اجتماعی در تمام فر

که در ای  و اجتماعی برخوردار شوند. مقوله

( نیز بر آن 188 :1811پژوهش فائز و همکاران)

 شده است. تأکید

 ،دوم ۀاز فرضیدست آمده ه با توجه به نتایج ب

از عوامل اصلی  عدالت زبانیشود که  می مشخص

 ؛در واقع است.ایجاد اعتماد عمومی در شهروندان 

ی ا هبطاای، اعتماد شهروندان ر در هر جامعه

ا بودن زبان مدیران مبرّ .اردد عدالتتنگاتنگ با 

و تحقیرکننده  آمیز بار، تبعیض تملّقدولتی از واژگان 

 ۀو اصرار مردم بر اجتناب از آنها، بر ظرفیت توسع

شناختی و به تبع آن ابراز رفتارهای  عدالت زبان

همچنین  (.1810)پورعزت، دافزای ادالنه میع

در سخنان مدیران دولتی باعث  محوری حقرعایت 

شود. این یافته  می نانآجلب اعتماد شهروندان به 

منطبق  ( کامال8001ًبا نتایج پژوهش کین و بروس)

است؛ به نحوی که آنها دریافتند که برخی از 

عبارتند از: اعتمادی مردم،  ثر بیؤعوامل م ترین مهم

 و نستادو لقبا مدیران در میزآ تبعیض رفتار

 نگفتن یا قتاصد و ییستگورا معدن، بستگا

که  ؛ادفرا ه برخیاب صااخ هاتوجو ا اتهاقعیوا

تمامی این موارد در مفهوم عدالت زبانی مستتر 

 هستند.

، سوم ۀحاصل از فرضی بر اساس نتایج تحقیق

ارتباط میان اعتماد و مشارکت عمومی نیز مورد 

 .منطقی استای  یید قرار گرفته است. چنین نتیجهأت

مشارکت عمومی شهروندان تنها در  ؛در حقیقت

اعتماد عمومی آنها نسبت به دولت و  ۀسای

ها  لذا حکومت .شود می سازمانهای دولتی محقق

زمانی قادر خواهند بود باعث افزایش مشارکت و 

که بتوانند  ندشوهای شهروندان خود  اریهمک

 .کننداعتماد شهروندان را نسبت به خود جلب 

 همواره ها حکومتدقیقاً به همین جهت است که 

اعتماد در جامعه حساس  میزاننسبت به  بایست می

دارند تا در  بوده و ذخایر اعتماد خود را پر نگه

 ند.شو، از حمایت مردم برخوردار شرایط سختی
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ی منوریان و ها یافته با نتایج پژوهشاین  

( 8005نر و همکاران )السو( و ا1831همکاران)

و  اوسالنرمنطبق است؛ تا جایی که  کامالً

 اعتمادی همکارانش معتقدند نابرابری موجب بی

شود و اثرات نابرابری بر مشارکت بیشتر به  می

صورت غیر مستقیم و از طریق اعتماد است نه به 

گری اعتماد  یعنی نقش میانجی ؛صورت مستقیم

یید أبین عدالت و مشارکت ترابطۀ عمومی در 

 شود. می

شود مدیران دولتی در جهت رعایت  می لذا پیشنهاد

عمومی  ۀده و حوزکرعدالت زبانی تالش بیشتری 

را به عنوان بستری برای تعامل و گفتگوی مشترک 

و تقویت داده گسترش  ،بین دولت و شهروندان

 ،مردم ۀبرای نزدیک شدن زبان دولت و عام. نندک

( نزدیک استانداردباید هر دو زبان به زبان هنجار )

شوند تا درک مناسب و مشترکی از واژگان حاصل 

گذاری بر رفتار افراد تأثیری ها لذا، یکی از راه .شود

. زبان فراگیر با است جامعه، ترویج زبان فراگیر

اعی و شمول در تعامالت اجتم ۀافزایش حیط

تواند در  می دوری از تبعیض، انحصار و استثنا

 ،این بنابرعدالت نقش اساسی ایفا کند.  ۀتوسع

زدگی باید از ساحت  شود که سیاست می توصیه

زبان مدیران دولتی ایران حذف و زدوده شود و 

ی اسالمی و دینی را در گفتار خود مطمح ها ارزش

 نظر قرار دهند.

مندان در این حوزه  هعالق در پایان به پژوهشگران و

ها متغیّرعدالت زبانی با سایر رابطۀ شود  می پیشنهاد

نظیر شفافیت، مشروعیت و غیره که در این مقاله به 

جدید برای ای  نشد را به عنوان زمینهای  آنها اشاره

پژوهش، مورد مطالعه قرار دهند. همچنین تحقیق 

شهر تهران صورت گرفته  1حاضر در سطح منطقه 

ن را در آت نتایج توانند صحّ می است که محققان

تر یا در شهرهای دیگر  گستردهای  سطح مطالعه

 .کنندکشور بررسی 
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 سرپرستن و مازبه ساد عتماامانی با زسا

ن. صفهااکه رمبا  دفوال مجتمعن کنارکادر

فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی 

 .85، 80کاربردی، 

های نو در مدیریت  (. افق1831) ، سید مهدیالوانی •

 .3، 50دولتی. مرکز آموزش مدیریت دولتی، 

 

 

(. 1830الوانی، سید مهدی و حسن دانایی فرد) .

مدیریت، ولتی و اعتماد عمومی. دانش دمدیریت 

 .55شماره

آرین قلی پور و علی پیران ، علی اصغرپورعزت،  •

(. عدالت و اعتماد عمومی ، ره آورد 1811)نژاد

حکومت الکترونیک. دانشور رفتار، دانشگاه شاهد،  

 .83شماره 

 



   

 

 
 شهروندان یو مشارکت عموم یاعتماد عموم یدر ارتقانقش عدالت زبانی  مطالعۀ نرگسیان: 40

ایران   

 
 

 

(. عدالت زبانی نقطه 1811) علی اصغرپورعزت،  •

عطف روایت عدالت اجتماعی. انتشارات بنیاد نهج 

 .15-83البالغه، صص 

سازی قدرت  (. مثلث1810) علی اصغرپورعزت،  •

های  و عدالت زبانی: عدالت زبانی در برابر سازه

اقتدار بخش سلطه در بوروکراسی ایرانی. سوره، 

 . 58و 55شماره 

(. بررسی رابطۀ بین دولت 1831) علیپیران نژاد،  •

یان نامه کارشناسی الکترونیک و اعتماد عمومی.  پا

 ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه تهران.

(. جایگاه 1831)محمدعلی و لیال میرزاده حقیقی، •

عدالت در اسالم ونقش آن در ارتقای رفتارهای 
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