بررسی تاثیر نقش عدالت زبانی در ارتقای اعتماد و مشارکت عمومی
شهروندان (مورد مطالعه :منطقه  6شهر تهران)
عباس نرگسیان ،1رقیه محمدزاده
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تاریخ دریافت 39/1/16:تاریخ پذیرش39/6/12:
چکیده
عدالت زبانی یکی از مفاهیم نوظهور در حوزۀ عدالت اجتماعی و سازمانی است .این مفهوم بر رعایت عدالت در کاربرد زبان داللت دارد؛ حاالت
متفاوت مکالمات تحقیرآمیز یا تملّقآمیز را نفی می کند؛ و بر ضرورت رعایت عدالت در کلیه ابرازات کالمی و زبانی تأکید مینماید .در واقع،
وقتی که شهروندان حضور عدالت را در گفتار و کردار مدیران دولتی جامعه خویش درک نکنند و نﺸانههای آن را به ﻃور مﺴتقیم یا ﻏیرمﺴتقیم
مﺸاهده ننمایند ،اعتماد آنها نﺴبت به مدیران دولتی کاهش پیدا میکند و به تبع آن مﺸارکت عمومی کاهش مییابد .لذا تحقیق حاضر با هدف
شناسایی تأثیر عدالت زبانی بر افزایش اعتماد عمومی و همچنین مﺸارکت عمومی شهروندان در منطقۀ  5شهر تهران انجام شده است .روش
تحقیق مورد استفاده ،توصیفی -همبﺴتگی و به ﻃور مﺸخص مبتنی بر مدلسازی معادالت ساختاری میباشد .بر این اساس ،مدل ساختاری از
چگونگی روابط میان این سه متغیّر در نرمافزار لیزرل اجرا شد .نتایج تحقیق حاضر نﺸان میدهد که بین این سه متغیّر ،رابطۀ معناداری وجود دارد
و به مدیران دولتی توصیه میشود با پرهیز از کلیۀ واژگان ،اﻃوار و رفتارهای تحقیرآمیز و تملّقآمیز در برابر دیگران و حقمحوری در گفتار خود،
زمینهساز افزایش سطح اعتماد عمومی و مﺸارکت شهروندان باشند.

کلید واژه ها
عدالت زبانی ،اعتماد عمومی ،مﺸارکت عمومی

_____________________________________
.1استادیار گروه مدیریت دولتی دانشگاه تهران،نویسنده مسئولanargesian@ut.ac.ir:

 .2کارشناسی ارشد مدیریت دولتی دانشگاه تهران
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ایران

مقدمه

بنابر این ،مﺴئله ای که ذهن نویﺴندگان مقاله را به

امروزه بﺴیاری از مردم به حکومتها اعتماد ندارند؛ چرا

خود معطوف کرده  ،این است که اوالً  ،آیا عدالت

که به اعتقاد آنها حکومتها خوب عمل نمیکنند .از این

زبانی بر میزان اعتماد عمومی و مﺸارکت عمومی

رو ،حکومتها در تالشند تا از ﻃریق بهبود کارایی،

مردم اثرگذار است؟ و ثانیاً  ،ماهیت این رابطه چگونه

بهبود

است؟ آیا اعتماد عمومی میانجی رابطۀ میا ن عدالت

پاسخگویی

شفافیت،

و

این

اعتماد

را

1

بخﺸند(دنهارت .)1111 ،این کاهش اعتماد ،مانعی بر سر

زبانی و مﺸارکت عمومی است؟ روشن شدن ماهیت

راه مﺸارکت اقوام و گروهها در نهادهای توسعه ایجاد

این روابط به مﺴئوالن کﺸور کمک می کند تا

کرده است(.موسوی)38 :1835 ،

تصمیمات بهتری برای بهبود این سه متغ یّر اتخاذ

عوامل مختلفی بر اعتماد عمومی تأثیرگذارند که یکی از

کنند.

این عوامل ،عدالت و یکی از بحث برانگیزترین ابعاد

در ادامه ابتدا ادبی ات و تحقیقات مختلف در رابطه

نوین آن نیز عدالت زبانی است .در مفهوم عدالت زبانی،

با این سه مفهوم مرور شده و سپس با تبیین روابط

افزون بر تأکید بر نقش زبان در شکلدهی رفتارها و

میان این سه متغ یّر  ،یک مدل مفهومی از این روابط و

ساختارهای اجتماعی ،بر این نکته داللت دارد که زبان

نیز فرضیات تحقیق ارائه می شوند .گفتنی است

افراد باید از تحقیر و تملّق و دروغ پیراسته شود

محققان ای ن مقاله با کمک روش تحل ی ل عامل ی

(پورعزت )58-55 :1811 ،تا اعتماد عمومی را خدشهدار

اکتﺸاف ی و تأ یی دی  ،پرسﺸنامه ا ی استاندارد برای

نکند .به بیانی دیگر؛ وقتی شهروندان حضور عدالت را

سنجش عدالت زبانی و مﺸارکت عمومی ا یجاد

در گفتار و کردار مدیران دولتی جامعۀ خویش درک

کرده اند که ارائه م ی شود .آزمون فرض ی ات با روش

نکنند و نﺸانههای آن را به ﻃور مﺴتقیم یا ﻏیرمﺴتقیم

مدل سازی معادالت ساختاری و نرم افزار ل یزرل

مﺸاهده ننمایند ،اعتماد آنها نﺴبت به مدیران دولتی

صورت گرفته است و بر اساس نتا ی ج ب ه دست آمد ۀ

کاهش پیدا میکند.

تحلی ل ها ،پی ﺸنهادها و نتایج نها یی ارائه خواهد شد

در حقیقت؛ اعتماد شهروندان به دولت و سازمانهای
دولتی در کﺴب پﺸتیبانی از تدوین و اجرای خط

مبانی نظری پژوهش

مﺸیهای عمومی و همچنین همکاری و مﺸارکت

عدالت زبانی

عمومی اثربخش آنها نقش محوری ایفا میکند .بررسی

عدالت واالترین ارزش انﺴانی و گوهری گرانبها در راه

ادبیات موضوع نﺸان میدهد که بخش عظیمی از علل

تحقق حقوق بﺸر است .آرمان اصلی انﺴانها رسیدن به

بیاعتمادی ،به عدم تحقق عدالت اجتماعی مربوط

عدالت است .افالﻃون میگوید عدالت یعنی قرار گرفتن

میشود .بر این اساس ،تضمین و جلب اعتماد شهروندان

هر چیز در جای خودش .ارسطو عدالت را به دو دستۀ

همیﺸه چالش مهمی برای مدیران دولتی است؛ زیرا

عام و خاص تقﺴیم کرده است .عدالت عام ،همۀ فضیلتها

کاهش بی اعتمادی میتواند به نوبۀ خود منجر به کاهش

را در بر میگیرد و عدالت خاص ،یعنی اینکه حق هر کﺴی

مﺸارکت شهروندان شود.

را به شایﺴتگی بدهند(کاتوزیان )880 :2003 2،و اینکه

_____________________________________

_____________________________________

1. Denhardt

2. Katozian
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عدالت قبل از هر چیز یک استاندارد اخالقی است(واین 1و

اﻃوار و رفتارهای تملّقآمیز و چاپلوسانه در برابر دیگران

همکاران)2008 ،

داللت دارد(.پورعزت)85 :1811 ،

در معرفی عدالت علوی یا عدالت اسالم ،از اصطالح

به بیانی دیگر؛ عدالت زبانی ناظر برر رعایرت عردالت در

«عدالت حقمدار» استفاده میشود؛ عدالتی که بر تلفیق

ساحت زبان در این چﺸرم انرداز اسرت کره اگرر زبران از

آزادی و برابری تأکید دارد .در منطق عدالت حقمدار،

بیعدالتی ﻃاهر و مبرّا شود ،کلیۀ ساحت ها و جلروه هرای

افراد برابرند؛ چون برابر آفریده شدهاند و آزادند؛ چون

حیات اجتماعی به عدالت معطوف یا مقرون خواهند شد.

خداوند آنها را آزاد آفریده است! اما در مواجهه با امر

بدین ترتیب ،بیعدالتی در توزیع و مراوده و رویّه ،ابرراز

خالق خویش ،موظف به پیﺸرفت و رشدند و در برابر

احﺴاسررات و اﻃالعررات ،هررر یررک جلرروه و نمررودی از

نعمتهای خداوند و حقوقی که برای آنان قائل شده

بیعدالتی در سراحت زبران تلقری مریشروند .از سرویی،

است ،مکلّف به انجام تکالیف! پس هیچ کس حق سد

پاکیزگی ساحت جامعه از عارضۀ ظلم ،انعکاسری صرریح

کردن راه هیچ یک از آنان را ندارد و الزمۀ تأمین این حد

در ساحت زبان دارد .آنجا که در نامۀ  85امام علی(ع) در

از برابری و آزادی ،برخورداری از امنیت کامل ،رفاه

نهجالبالﻏه ،از رسول خدا(ص) روایت شده است که فقط

نﺴبی و آگاهی کافی برای مﺸارکت در ادارۀ امور جامعه

امتی پاکیزه میشود که در آن زیردست بتواند بدون لکنت

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

زبان ،حق خرویش را از فرادسرت بازسرتاند .ایرن مفهروم

کارگزاران باید به گونهای از زبان خویش استفاده کند که

مورد تأمل قرار میگیرد که لکنت زبان زیردستان در برابر

تعادل جامعه حفظ شود(همان)83 :؛ چون زبان ،دریچهای

فرادسرررتان ،چهررررۀ جامعررره را نامقررردس و نازیبرررا

را مینمایاند که از درون آن به افراد نگریﺴته میشود.

میسازد(.پورعزت)181 :1810 ،

بنابر این ،کﺴانی که به دنبال توسعۀ عدالت اجتماعیاند،

با جمعبندی موارد ذکر شده در عدالت زبانی ،از یک سو

باید فرصتهایی را برای زدودن توهین و تحقیر از زبان

ساخت زبان و از سوی دیگر ،سطح توانمندی

2

زبانشناختی مورد توجه قرار میگیرد .بنابر این ،تحقق

 .)3 :2001برای مثال ،واژگانی خنثی ارائه شوند یا

عدالت زبانی مﺴتلزم سه عامل مهم است(پورعزت،

نامهای حقیقی افراد به جای ﻃبقهبندی و برچﺴبزنی به

:)1810

و استانداردسازی آن ایجاد کنند(هاوکینز و همکاران،

 .1ساحت زبران بایرد از واژگران تبعری

آنان به کار رود(.فائز و همکاران)111 :1811 ،
عدالت زبانی بر رعایت عدالت در کاربرد زبان داللت

آمیرز بره

دور باشد.

دارد؛ حاالت متفاوت مکالمات تحقیرآمیز یا تملّقآمیز را

 .2سرراحت زبرران بایررد از واژگرران و اصررطالحات

نفی و بر ضرورت رعایت عدالت در کلیۀ ابرازات کالمی

و جمالتی بهرهمنرد باشرد کره جایگراه عادالنره

و زبانی تأکید میکند .این مفهوم ،از زبان تکلّم تا زبان

حکومررت و آحرراد جامعرره را در برابررر یکرردیگر

بدن تﺴرّی یافته ،بر ﻃرد کلیۀ واژگان ،اﻃوار و رفتارهای

به درستی تبیین میکند.

تحقیر کنندۀ دیگران و همچنین پرهیز از کلیۀ واژگان،

 .8افررراد بایررد از توانمنرردی زب رانشررناختی کررافی
بررررای احقررراق حرررق خرررویش برخررروردار

_____________________________________
1. Wayne
2. Hawkins

باشند(.فائز و همکاران)120 :1811 ،
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در تحقیق حاضر ،عدالت زبانی بر اساس سه بعد
تملّقزدایی ،حقمحوری و تبعی

زدایی مفهومسازی شده

ایران

گفتنی است که در تحقیق حاضر ،ادراک شهروندان از عدالت
زبانی مدیران دولتی مورد سنجش قرار گرفته است.

است .منظور از تملّقزدایی ،پیراستگی ذهن و زبان از
تملّق و دیگرستایی است .زبان متملّق ،زبانی دروﻏگوست

اعتماد عمومی

که شأن آدمیان را به نادرست بهتر از آنچه هﺴت جلوه

اعتماد یکی از جنبههای مهم روابط انﺴانی و زمینهساز

میدهد و حدود روابط اجتماعی را از میزان خارج

مﺸارکت و همکاری میان اعضای جامعه است .اعتماد مبادالت

میسازد .تجلی تملّق در زبان مدیران دولتی ،فرهنگ

را در زمینههای مختلف اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی سرعت

اداری را چاپلوس و متملّق میسازد .منظور از

میبخﺸد .در فضای مبتنی بر اعتماد ابزارهایی چون زور و

حقمحوری؛ یعنی اینکه مدیران دولتی باید به گونهای از

اجبار برای تضمین دادوستدها کارایی خود را از دست میدهند

زبان خویش استفاده کنند که تعادل جامعه حفظ شود .اگر

و در عوض ،قصد افراد برای بازپرداختها و اعتقاد به

ذهن و زبان به حقگویی و حقشنوی اصرار ورزد ،مجال

درستکاری افزایش مییابد .اعتماد ،کار بازار را رونق میبخﺸد؛

ظلم و ستم از جامعه برچیده میشود؛ مﺸروط بر اینکه

تمایل افراد را به تعامل و همکاری با گروهها افزایش میدهد و

قابلیتهای زبانی به کل جامعه تﺴرّی یابند .همچنین

شبکهای پررونق از تجمعهای داوﻃلبانه در ابعاد مختلف

،

زندگی اجتماعی ایجاد میکند .اعتماد ،رضایت را جانﺸین

و

اجبار میسازد و این یکی از اهداف مهمی است که نخبگان و

تحقیر دیگران گﺸوده نمیشود و اگر در قوانین و

ادارهکنندگان جامعه درصدد دستیابی به آن هﺴتند(.داسگوپتا1،

مقررات اداری منعکس شود ،ساحت اداره را آلوده

)1133

نمیسازد .زبانِ سالم ،نافذ و اثرگذار است و اگر در

خصایصی چون :خوشبینی ،اﻃمینان به همکاری و احﺴاس

ساحت اداری متجلی شود ،زبان اداره را صریح و نافذ

کنترل بر زندگی شخصی ،از جمله متغیّرهاییاند که بر اعتماد

ساخته ،از ابهام و ضعف در گفتار پیراسته میسازد.

تأثیر دارند .ضمن اینکه افراد اعتماد خود را در جنبههای

بنابر این ،با توسعۀ عدالت زبانی ،زبانِ مدیران دولتی از

متفاوت زندگی خویش در خانواده ،جمع دوستان و همکاران

تملّق ،تحقیر و ضعف در گفتار پیراسته میشود و مجال

و مواضع سیاسی بارز میسازند(.نیوتون)22 :2008 2،

سلطهگری و سلطهجویی را به حدی کاهش میدهد که

بررسی ادبیات موجود در زمینۀ اعتماد و اعتماد عمومی،

خوی سلطهگری و سوء استفاده از قدرت ،هرگز نتواند

نﺸاندهندۀ فقدان یک تعریف مورد اجماع از معنای این واژه

آشکارا و عیان ،در ساحت اداره جلوهگری کند .اگر کﺴی

است .با این حال ،در تعاریفی که از اعتماد ارائه شده ،عموماً آن

نتواند قصد سلطه یا بازتاب آن را در محیط گفتگو و

را انتظار رفتارهای صادقانه و فاقد منفعتجویی از دیگران

مراوده اجتماعی بارز نماید ،هرگز نخواهد توانﺴت در

میدانند .در واقع؛ میتوان اعتماد را نوعی انتظار نتایج مثبت

تخصیص منابع مالی ،سیاسی یا فرهنگی ،منابع مورد نیاز

دانﺴت که یک ﻃرف میتواند بر مبنای اقدام مورد انتظار ﻃرف

برای حاکمیت زر و زور و تزویر را مهیا کند(.پورعزت،

دیگر ،در تعاملی که مﺸخصۀ اصلی آن عدم اﻃمینان است،

منظور از تبعی

زدایی ،پیراستگی ذهن و زبان از تبعی

توهین و تحقیر است؛ زبان سالم هرگز به تبعی

)182 :1810
_____________________________________
1. Dasgupta
2. Newton
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دریافت کند(داناییفرد .)1832 ،پس ایدۀ اصلی اعتماد ،نوعی

 .2خطرپذیری :بیانکنندۀ میزان خطرپذیری مردم در برقراری

انتظار است که تخطی از آن ،اعتماد را مخدوش میسازد.

ارتباط با دولت و مقامات سازمانهای دولتی برای ارائۀ آزادانۀ

بر همین اساس ،اعتماد عمومی نیز باور مردم نﺴبت به رفتارها

انتقادات و پیﺸنهادهایﺸان است.

و اقدامات خاصی است که انتظار دارند از دولت ببینند(لومان1،

 .8درستکاری :درجۀ باور مردم به صداقت و درستکاری و

 .)1131وقتی اعتماد عمومی مطرح میشود ،مردم انتظار دارند

انجام صحیح امور محوله توسط دولت و مقامات دولتی را

مقامات و کارکنان سازمانهای دولتی با اقدامات خود در تعامل

نﺸان میدهد.

با آنها ،که در این تعامل نوعی عدم اﻃمینان و عدم شناخت از
نحوۀ انجام امور در سازمانهای دولتی وجود دارد ،به انتظارات

مشارکت عمومی

آنها پاسخ داده شود .به عبارت دیگر؛ اعتماد عمومی یعنی انتظار

تاریخ حیات انﺴان ،تاریخ همکاری و ستیز است .زمانی که

مردم از دریافت مثبت پاسخ به خواستههایﺸان از ﻃرف متولیان

نخﺴتین بار انﺴان دریافت که با تجمیع توان خود با دیگران

امور عمومی(الوانی و داناییفرد .)1830 ،اعتماد عمومی ماهیتی

میتواند بر مﺸکالت فائق آید ،مﺸارکت زاده شد.

جامعهشناختی داشته ،میتوان آن را در عرصههای اقتصادی،

دموکراسیهای اولیه دنیا همچون دموکراسی آتن ،تبلور

سیاسی و فرهنگی جامعه رصد کرد(نای و زلیکوف.)1113 2،

مﺸارکت شهروندان در تعیین سرنوشت خود بودند .امروزه

اعتماد عمومی حاصل باور افراد به توانمندیشان در اثرگذاری

مﺸارکت در بﺴتر جامعهای دموکراتیک و مدنی ،صورتی

در فراگرد توسعۀ سیاسی است و به تصور آنان به مراتب

نهادینه به خود میگیرد .مﺸارکت نهادینهشده در سه بﺴتر

پاسخگویی و حﺴابپسدهی دولت اشاره دارد(.بالنگر و

جامعۀ مدنی ،شهروندی و دموکراسی شکل گرفته است .بر

نادیائو)2005 3،

همین اساس ،افزایش مﺸارکت عمومی شهروندان در
فرایندهای خطمﺸیگذاری عمومی و ادارۀ امور جامعه در

ابعاد اعتماد عمومی
با توجه به اینکه اعتماد عمومی از جمله مباحثی است که در
علوم مختلف ،همچون :اقتصاد ،انﺴانشناسی ،جامعهشناسی،
روانشناسی ،رفتار سازمانی و ﻏیره وجود دارد ،میتوان برای
آن ابعاد مختلفی را مدّ نظر قرار داد(الوانی و داناییفرد.)1830 ،
در این تحقیق با مرور ادبیات و تحقیقات قبلی ،اعتماد عمومی
بر اساس سه بعد ذیل ،مفهومسازی شد(پیراننژاد:)1831 ،
 .1اﻃمینان :نوعی احﺴاس مثبت است که مردم با گذشت زمان
نﺴبت به دولت و مقامات سازمانهای دولتی و عملکرد و
تصمیمات آنها پیدا میکنند.

سطوح محلی ،منطقهای و ملی ،یکی از شاخصهای مهم در
پیﺸرفت جوامع دموکراتیک است(.نادر)2008 4،
در واژهنامۀ آکﺴفورد ،مﺸارکت به عنوان «عمل یا واقعیت
شرکت کردن ،بخﺸی از چیزی را داشتن یا تﺸکیل دادن»
تعریف شده است(درراکس .)1833 ،یکی از مؤسﺴات
تحقیقاتی سازمان ملل متحد ،مﺸارکت را «کوششهای
سازمانیافته برای افزایش کنترل بر منابع و نهادهای نظمدهنده
در شرایط اجتماعی معیّن از سوی مردم ،گروهها و جنبشهایی
که تا کنون از حیطۀ اعمال چنین کنترلی محروم و مﺴتثنا
بودهاند» تعریف میکند(ﻏفاری .)1830 ،بر مبنای این تعریف،
کلیۀ افراد جامعه حق دارند در تصمیمات اثرگذار بر

_____________________________________
1. Luhmann
2. Nye and Zelikow
3. Belanger and Nadeau

سرنوشتشان مﺸارکت داشته باشند.
_____________________________________
4. Nader
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به گفتۀ رابرت دال ،دموکراسی فرصت «مﺸارکت واقعی» را

فردی آن ،کاهش مﺸارکت عمومی شهروندان است(حقیقی و

فراهم میسازد(دال .)1833 ،تعامل بین نهادهای مدنی با دولت

میرزاده)35 :1831 ،؛ چون شیوع رفتارهای ﻏیر منصفانه در

در یک فرایند دموکراتیک صورت میگیرد .محصول این

جامعه ،روحیۀ کاری افراد را کاهش میدهد و افراد را علیه

تعامل ،دموکراسی مدرنی است که خود را به شکل

سیﺴتم اجتماعی برمیانگیزاند؛ در حالی که رفتارهای منصفانه

جمهوریای نﺸان میدهد که در آن ،انﺴانها محقاند و دولت،

موجب افزایش تعهد افراد و بقای آنها در موقعیت موجود

نماینده و پاسخگوی شهروندان است .از این رو ،مﺸارکت در

میشود و به مﺴاعی داوﻃلبانۀ آنها برای نیل به اهداف اجتماعی

عین اینکه به وجود آورندۀ دموکراسی است ،محصول آن نیز

و پیﺸرفت جامعه ،پروبال میدهد و زمینۀ حضور و مﺸارکت

میباشد .در گونهشناسی مﺸارکت میتوان به انواع

افراد را در جامعه فراهم میکند .بدیهی است مردم در صورتی

مﺸارکتهای مدنی ،سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی اشاره کرد.

نﺴبت به چنین مﺸارکتهایی تمایل نﺸان میدهند که ادراک

با جمعبندی موارد ذکر شده ،مﺸارکت عمومی را میتوان

کنند دولت و مﺴئوالن دولتی در گفتار و کردار خود با آنها

«میزان آگاهی و تمایل مردم جهت دخالت و اثرگذاری بر

عادالنه رفتار میکنند و خود را برتر از آنان ندانﺴته ،به نوعی

خطمﺸیهای عمومی ،ادارۀ امور عمومی و تعیین سرنوشت

برابر نیز میپندارند .بنابر این ،میتوان انتظار داشت که ادراک

خود و کﺸور خود به صورت جمعی» تعریف کرد.

شهروندان از عدالت زبانی مدیران دولتی باعث افزایش

در تحقیق حاضر ،مﺸارکت عمومی بر اساس دو بعد تمایل به

مﺸارکت عمومی شود .بنابر این ،فرضیۀ اول تحقیق به شرح

مﺸارکت و اقدام به مﺸارکت ،مفهومسازی شده است که بُعد

ذیل بیان میشود:

اقدام به مﺸارکت ،خود شامل دو مؤلفۀ مﺸارکت مدنی و

فرضیۀ اول :ادراک شهروندان از رعایت عدالت زبانی توسط

مﺸارکت سیاسی است .منظور از تمایل به مﺸارکت ،میزان

مدیران دولتی بر مﺸارکت عمومی شهروندان اثر مثبت و

عالقه و انگیزۀ مردم برای دخالت و اثرگذاری بر خطمﺸیهای

معناداری دارد.

عمومی ،ادارۀ امور عمومی و تعیین سرنوشت خود و کﺸور

عدالت زبانی و اعتماد عمومی :در این تحقیق اعتماد عمومی

خود به صورت جمعی میباشد .همچنین منظور از اقدام به

نیز به عنوان یکی از پیامدهای عدالت زبانی مطرح شده است.

مﺸارکت ،نوع و میزان رفتارهای مﺸارکتی مردم برای دخالت و

به نظر میرسد در هر جامعهای ،اعتماد شهروندان رابطهای

اثرگذاری بر خطمﺸیهای عمومی ،ادارۀ امور عمومی و تعیین

تنگاتنگ با عدالت اجتماعی داشته باشد .همان ﻃور که پیشتر

سرنوشت خود و کﺸور خود به صورت جمعی میباشد که

نیز ذکر شد ،اعتماد عمومی انتظار مردم از دولت و سازمانهای

این اقدامات در عرصههای مدنی و سیاسی رخ میدهند.

دولتی برای انجام رفتارهایی خاص است .نکتۀ مهم قابل تأکید

رابطۀ بین عدالت زبانی ،اعتماد عمومی و مﺸارکت عمومی

آن است که سطح اعتماد بین ملت و دولت ،به شدت تحت

عدالت زبانی و مشارکت عمومی :در این پژوهش ،مﺸارکت

تأثیر سطح ادراک شدۀ عدالت از رفتار دولت قرار میگیرد.

عمومی به عنوان یکی از پیامدهای عدالت زبانی مطرح شده

ملت ،حکومت را برمیگزیند و به آن مﺸروعیت میدهد .سپس

است .از آنجا که دستکم بخﺸی از انتظارات افراد از

حکومت در جامعه اعمال قدرت(خط مﺸی گذاری) میکند.

تجربههای گذشتۀ آنها سرچﺸمه میگیرد ،بیعدالتیهای مورد

رفتار بعدی مردم به تحلیل آنها از میزان ادراک عدالت در رفتار

انتظار نیز احتماالً تحت تأثیر بیعدالتیهای پیﺸین قرار میگیرد.

دولت بﺴتگی دارد .به بیانی دیگر؛ هنگامی که افراد ،حضور

این بیعدالتی ادراک شده آثاری به دنبال دارد که یکی از آثار

عردالت را در سخنان و گفتار مدیران دولتی درک کنند و
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نﺸانههای آن را به ﻃور مﺴتقیم یا ﻏیرمﺴتقیم مﺸاهده

مﺸارکت عمومی حاصل اعتماد عمومی باشد محتملتر

نمایند ،حس خوبی درآنان ایجاد میشود و این حس

است(منوریان و همکاران .)211 :1831 ،لذا در این

خوب را در اعمال و رفترار خرود برروز میدهند و به

پژوهش اعتماد عمومی نقش متغیّر میانجی را ایفا

دیگران نیز منتقل میکنند .در این حالت افراد احﺴاس

می کند .در این زمینه ،اسلینر نیز معتقد است که آثار

آرامش میکننرد که این آرامش ،فضایی سرشار از اعتماد

بیعدالتی بر مﺸارکت بیﺸتر به صورت ﻏیر مﺴتقیم و از

به مدیران دولتی را در جامعه حاکم میسازد .اعتمراد

ﻃریق اعتماد است ،نه به صورت مﺴتقیم(اوسالنر 1و

بره اینکره پیامدها و رویّهها منصفانه است و افراد قصد

همکاران .)331 :2005 ،بنابر این ،میتوان بیان کرد که

آسریب زدن بره یکردیگر را ندارنرد(اشجع و همکاران،

مﺸارکت عمومی تحقق نمی یابد مگر با وجود تحقق

 .)85 :1833بنابر این ،فرضیه دوم تحقیق به شکل زیر

مؤلفههای سرمایۀ اجتماعی .در عین حال ،سرمایۀ

تدوین میشود.

اجتماعی مبتنی بر تجلی شاخصهایی همچون اعتماد

فرضیۀ دوم :ادراک شهروندان از رعایت عدالت زبانی

خواهد بود و البته اعتماد به وجود شاخصهایی همچون

توسط مدیران دولتی بر اعتماد عمومی اثر مثبت و

عدالت بﺴتگی دارد .بنابر این ،فرضیۀ سوم تحقیق به

معناداری دارد.

شکل ذیل تدوین میشود:

اعتماد عمومی و مشارکت عمومی :به نظر میرسد

فرضیۀ سوم :اعتماد عمومی بر مﺸارکت عمومی

اعتماد عمومی نیز نقﺸی مؤثر در مﺸارکت عمومی مردم

شهروندان اثر مثبت و معناداری دارد.

داشته باشد .دلیل این امر آن است که احتماالً مردم
زمانی که به اقدامات مقامات دولتی اعتماد داشته باشند،

پیشینۀ پژوهش

تمایل بیﺸتری به مﺸارکت در ادارۀ امور خواهند داشت.

در جدول  ،1خالصهای از پیﺸینۀ تحقیقات داخلی و

بالعکس زمانی که ش هروندان یک جامعه اﻃمینان از

خارجی مرتبط با موضوع ارائه شده است که در ادامه به

ا ثرگذاری مﺸارکت خود بر تصمیمات و اقدامات دولت

تﺸریح آنها پرداخته خواهد شد.

و نیز اعتماد خود را نﺴبت به مدیران دولتی از دست
بدهند ،جامعه نخﺴت با پدیدهای به نام «بحران

چارچوب نظری پژوهش

مﺸارکت» و در نهایت ،با «بحران مﺸروعیت» مواجه

چارچوب نظری یک الگوی مفهومی مبتنی بر روابط

میشود .بنابر این ،می توان یکی از دالیل مﺸارکت
عمومی را سطح باالی اعتماد عمومی مردم تلقی کرد.
در عین حال ،باید توجه داشت اعتماد عمومی و
مﺸارکت عمومی میتوانند نوعی رابطۀ دوﻃرفه با

تئوریک میان شماری از عواملی است که در مورد
مﺴائل مورد پژوهش با اهمیت تﺸخیص داده
شده اند .این چهارچوب نظری با بررسی سوابق
پژوهﺸی در قلمرو مﺴئله به گونه ای منطقی جریان
پیدا می کند .با توجه به تعاریف ارائه شده و ذکر

یکدیگر داشته باشند؛ بدین معنا که افزایش اعتماد

تحقیقات گذشته ،محققان ،مدل مفهومی ذیل را

عمومی منجر به افزایش مﺸارکت عمومی میشود و در

برای تبیین ماهیت روابط میان عدالت زبانی و

جامعه ای که مﺸارکت عمومی مردم باال باشد ،اعتماد

اعتماد عمومی و مﺸارکت عمومی ارائه کردند.

عمومی نیز افزایش می یابد .با این حال ،این امر که

_____________________________________
1. Uslaner
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جدول  .1خالصهای از پیﺸینۀ تحقیقات داخلی و خارجی

عنوان و تاریخ

نام محقق

بیان مختصر پژوهش و نتایج آن

نحوه انتشار

هدف این پژوهش مطالعه اثر تعدیلگری ابعاد گوناگون عدالت اجتماعی در رابطۀ حکومت
عدالت و اعتماد عمومی:

علیاصغر

رهآورد حکومت

پورعزت و

الکترونیک1833/

همکاران

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

مدیریت دولتی ،کارگزاران حکومت و دانﺸجویان مدیریت دولتی بوده است .نتایج حاکی از
وجود رابطۀ معنادار میان پویاییهای نهادی حکومت الکترونیک ،افزایش ادراک عدالت
اجتماعی و نیز افزایش سطح اعتماد به دولت میباشد.

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

پاسخگویی عمومی،
مﺸارکت عمومی و اعتماد

عباس منوریان و

عمومی در سازمانهای

همکاران

مقاله

دولتی مناﻃق  22گانه شهر

مﺸارکت عمومی شهروندان در مناﻃق  22گانه تهران انجام شده است و اشاره شده که دولت
پاسخگو در یک جامعه شرایط جلب اعتماد عمومی شهروندان را فراهم کرده و در نهایت باعث
افزا یش مﺸارکت عمومی شهروندان در امور سیاسی و اجتماعی از قبیل انتخابات میشود.

تهران1833/
هدف این پژوهش بررسی تطبیقی کارکرد و نقش زبان در توسعۀ عدالت در قالب مفهوم جدید
مفهومشناسی تطبیقی عدالت
زبانی(کارکرد زبان در توسعه
عدالت)1811 /

کوکب فائز و
همکاران

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

حاکی از آن است که در رویکرد عدالت زبانی ،بنیادهای عدالت بر ساخت زبان ،توسعه و
تقویت توانمندیهای زبانشناختی آحاد جامعه بنا نهاده میشود .لذا بر به کارگیری واژگان
عدالتمحور برای رسیدن به جامعه عدل و منع استفاده از واژگان تحقیرآمیز تأکید میشود.
نویﺴندگان مقاله با استفاده از دادههای ایالتی آمریکا در دهههای 1110 ،1130 ،1130به بررسی
علت مﺸارکت افراد در اجتماعات مدنی پرداختند .آنها چهار فرضیه اصلی را در این پژوهش

نابرابری ،اعتماد و مﺸارکت

اوسالنر و

مدنی2005/

همکاران

آزمون نمودند :نابرابری موجب بی اعتمادی میشود؛ اثرات نابرابری بر مﺸارکت بیﺸتر به
مقاله

صورت ﻏیر مﺴتقیم و از ﻃریق اعتماد است نه به صورت مﺴتقیم؛ اعتماد تأثیر بیﺸتری بر انواع
اجتماعی مﺸارکت مدنی دارد تا بر مﺸارکت سیاسی ،و تأثیر اعتماد بر مﺸارکت مدنی بیﺸتر از
تأثیر مﺸارکت مدنی بر اعتماد است .این چهار فرضیه مورد تأیید قرار گرفت .یافتهها نﺸان
میدهد که نابرابری موجب کاهش اعتماد عمومی میشود و قویترین تعیینکنندۀ آن است.
این پژوهش به بررسی عوامل موثر بر بی اعتمادی مردم میپردازد .برخی از مهمترین عوامل

عوامل مؤثر بر اعتماد
عمومی2001/

کین و بروس

1

مقاله

عبارتند از .1 :دریافت هدیه و انعام توسط کارکنان دولت  .2برخورد و رفتار تبعی

آمیز در

قبال دوستان و بﺴتگان  .8توجره خراص بره برخی افراد .8.عدم راستگویی و صداقت یا نگفتن
واقعیتها.

_____________________________________

_______________________________________
1. Keene and bruce
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پنهان است ،ضرورت استفاده از این مدل ها روزبه روز
بیﺸتر می شود(.سیگرز )1113 8،جامعۀ آماری شامل

اعتماد
عمومی

شهروندان منطقه  1شهر تهران می باشد .نمونه گیری به
عدالت زبانی

روش در دسترس(اتفاقی) صورت گرفته است .حجم
نمونۀ آماری بر اساس جدول مورگان حدود  838نفر
برآورد شده است .بر اساس تجربیات محققان ،تعداد

مشارکت
عمومی

بیﺸتری از حجم نمونه پرسﺸنامه پخش شده تا در
نهایت 800 ،پرسﺸنامۀ کامل به دست آمده است .از

نمودار  .1مدل مفهومی پژوهش

میان  800نفر ،در این پژوهش 3/3 ،درصد( 81نفر)
دارای گروه سنی کمتر از  20سال 31/5 ،درصد(821
نفر) دارای گروه سنی  21-80سال 3/2 ،درصد (21

روش شناسی تحقیق
از آنجا که هدف پژوهش تعیین روابط علّی میان

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

متغیّرهای عدالت زبانی ،اعتماد عمومی و مﺸارکت

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

عمومی است ،پس تحقیق از نظر هدف ،کاربردی و از

گروه سنی  51سال به باال بودهاند.

نظر نحوۀ گردآوری اﻃالعات ،توصیفی و از نوع

 12/2درصد( 281نفر) دارای مدرک باالتر از

همبﺴتگی و به ﻃور مﺸخص مبتنی بر مدل معادالت

کارشناسی ارشد 22/8 ،درصد( 13نفر) دارای مدرک

ساختاری 1است .برای بررسی روابط میان متغیّر ها در

کارشناسی 5/2 ،درصد( 21نفر) دارای مدرک فوق

دهه های اخیر روش های فراوانی ارائه شده است .یکی

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

از این روش ها ،مدل معادالت ساختاری یا تحلیل چند

درصد ( 3نفر) دارای مدرک زیر دیپلم بودند.

متغیّری با متغیّر های مکنون است .مدل معادالت

 88/2درصد( 183نفر)مرد و  15/3درصد( 218نفر) زن

ساختاری ،رویکرد آماری جامعی برای آزمون

بودند.

2

در مدل مفهومی پژوهش ،عدالت زبانی ،یک متغیّر

و متغیّر های مکنون 8می باشد .از ﻃریق این رویکرد

برون زا و اعتماد عمومی و مﺸارکت عمومی ،متغیّرهای

می توان قابل قبول بودن مدل های نظری را در جوامع

درون زا هﺴتند .ابزار اصلی گردآوری اﻃالعات،

خاص آزمون کرد و از آنجا که اکثر متغیّرهای موجود

پرسﺸنامه است که بر ا ین اساس برای متغیّرهای مورد

در تحقیقات مدیریتی به صورت مکنون یا پوشیده و

بررسی؛ یعنی عدالت زبانی ،اعتماد عمومی و مﺸارکت

1. Structural equation modeling
2. Observed variables
3. Latent variables

_____________________________________

فرضیه هایی دربارۀ روابط بین متغیّرهای مﺸاهده شده

_____________________________________
4. Segares

04
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ایران

عمومی به ترتیب  15 ،18و  1سؤال در نظر گرفته شده

شاخص های آن برازش مناسبی داشته باشند و ثانیاً

است.

مقادیر  t-valueضرایب استاندارد آن باید معنادار باشند.

برای مقیاس اعتماد عمومی از پایان نامۀ کارشناسی

اگرمقدار کایدو 1کم ،نﺴبت کایدو به درجه آزادی()df

ارشد علی پیران نژاد( ) 1831استفاده شده است که

کوچکتر از  2RMSE ،8کوچکتر از  0.1و نیز  8GFIو

دارای سه بعد اﻃمینان ،صداقت و درستکاری و

 8AGFIبزرگتر از  10درصد باشند ،میتوان نتیجه گرفت

زبانی(ادراک

که مدل برازش بﺴیار مناسبی دارد .مقادیر  tنیز اگر از 1/11

خطرپذیری

است.

مقیاس

عدالت

شهروندان از عدالت زبانی) و مﺸارکت عمومی نیز

بزرگتر یا کوچکتر از  -1/11باشند ،معنادار خواهند بود.

توسط محققان این مقاله و با استفاده از روش تحلیل عاملی

به منظرور سرنجش پایرایی ،یرک نمونرۀ اولیره شرامل 80

اکتﺸافی و تأییدی ساخته شد .بدینمنظور با توجه به تعریف

پرسﺸنامه پیشآزمون شد و سپس با اسرتفاده از دادههرای

عملیاتی و ابعاد هر متغیّر (عدالت زبانی و مﺸارکت عمومی)

به دست آمده از پرسﺸنامه ،میزان ضریب پایایی برا روش

سؤاالتی ﻃراحی و تحلیل عاملی شد .پس از تحلیل عاملی

آلفای کرونباخ محاسبه شد کره ایرن ضرریب بره ترتیرب،

اکتﺸافی ،پرسﺸنامهها مورد تحلیل عاملی تأییدی نیز قرار

 0/310برای عدالت زبانی 0/318 ،برای اعتماد عمرومی و

گرفتند .نتایج تحلیل عاملی تأییدی که با استفاده از مدلسازی

 0/311برای مﺸارکت عمومی به دست آمرد .ایرن اعرداد

معادالت ساختاری صورت میگیرد نیز مناسب بودن

نﺸاندهندۀ این است که پرسﺸنامه از قابلیت اعتماد و بره

پرسﺸنامههای ﻃراحیشده را تأیید میکند .جداول  2و 8

عبارتی از پایایی الزم برخوردار است.

ابعاد به دست آمده از تحلیل عاملی اکتﺸافی و نیز نتایج
تحلیل عاملی تأییدی یا همان مدل اندازهگیری را نﺸان

تجزیه و تحلیل داده ها

میدهند.

به منظور آزمون فرضیات ،ابتدا از آزمون همبﺴتگی

همچنین برای آزمرون روایری سرؤاالت ،هرم از اعتبرار محتروا

پیرسون با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس ، 11

(اعتبار صروری) و هرم از اعتبرار عراملی اسرتفاده شرد .بررای

برای سنجش همبﺴتگی بین متغی ّرها استفاده شد.

سررنجش اعتبررار محترروای پرسﺸررنامه از نظرررات متخصصرران،

سپس رابطۀ ع لّ ی بین متغ یّرهای مﺴتقل  ،میانجی و

اسرراتید دانﺸررگاهی و کارشناسرران خبررره اسررتفاده شررده و

وابﺴت ۀ تحقیق با استفاده از آزمون مدل سازی

اصالحات الزم به عمل آمدهاست.

معادال ت ساختاری ،با کمک نرم افزار لیزرل 3/ 58

آزمون اعتبار عاملی پرسﺸنامه نیز همانﻃور که پیشتر ذکر

آزمون شد .جدول  8نتایج همبﺴتگی میان سه متغی ّر

شد ،با کمک تحلیل عاملی تأییدی و با استفاده از نرم افزار

اصلی تحقیق را نﺸان می دهد.

لیزرل انجام گرفت .گفتنی است برای اینکه مدل اندازهگیری

_____________________________________
1. 
2. Root Mean Square Error of Approximation
3. Goodness of Fit Index
4. Adjusted Goodness of Fit Index
2

یا همان تحلیل عاملی تأییدی ،تأیید شود ،اوالً باید
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مدل سازی معادالت ساختاری

از  1/ 11بزرگ تر یا از  - 1/ 11کوچک تر باشند ،در

به منظور سنجش رابطرۀ علّر ی کره در فرضریات ذکرر

که مدل  ،برازش بﺴیار مناسبی دارد .مقادیر  tنیز اگر

شده بود ،از مدل سازی معرادالت سراختاری اسرتفاده

سطح اﻃمینان  15درصد معنا دار خواهند بود.

شد  .گفتنی است برای اینکه مدل ساختاری یرا همران

همان ﻃور کره در نمرودار  2و  8مﺸراهده مری شرود،

نمودار مﺴیر تأیید شرود ،اوالً بایرد شراخص هرای آن

اعتبار و برازندگی مناسب مدل ها تأیید می شود ؛ چررا

برازش مناسبی داشرته باشرند و ثانیرا ً بایرد مقرادیر t-

که مقدار کای دو ،مقدار RMSEAو نﺴبت کرای دو

 valueو ضرایب استاندارد معنا دار باشند .اگر مقردار

به درجه آزادی در همۀ مدل ها کمتر از  8بوده و نیز

2
2
 کم ،نﺴبت  به درجۀ آزادی () dfکوچک ترر از

مقرردار  GFIو  AGFIدر همرره مرردل هررا برراالی 10
درصد است.

 RMSEA ، 8کوچک تر از  0.1و نیز  GFIو AGFI

بزرگ تر از  10درصد باشند ،می توان نتیجه گرفت

جدول  .2ابعاد به دستآمده از تحلیل عاملی اکتﺸافی و نتایج تحلیل عاملی تأییدی (مدل اندازهگیری) مﺸارکت عمومی
ضریب
شماره

ابعاد

استاندار

سئواالت

د
1
2
8
8
5
1
3
3
1

تمایل به
مشارکت
تمایل به
مشارکت
تمایل به
مشارکت
تمایل به
مشارکت
مشارکت
مدنی
مشارکت
مدنی
مشارکت
مدنی
مشارکت
سیاسی
مشارکت
سیاسی

ضریب
معناداری

من تمایل دارم آرای خود را درباره بهبود ادارۀ دولت و سازمانهای دولتی به گوش مﺴئوالن برسانم.

0/12

12/82

مردم باید برای بهبود ادارۀ دولت و سازمانهای دولتی ،پیﺸنهادها و انتقادات خود را به آنها ارائه دهند.

0/33

11/11

مردم باید نﺴبت به بهبود ادارۀ جامعه خود ،احﺴاس مﺴئولیت داشته باشند.

0/51

11/38

مردم باید برای تعیین سرنوشت جامعه خود ،با هم بحث و تبادل نظر داشته باشند.

0/58

10/51

من به صورت آگاهانه و داوﻃلبانه در فعالیتهای اجتماعی شرکت میکنم.

0/55

1/55

من به صورت آگاهانه و داوﻃلبانه با سازمانهای خیریه همکاری میکنم.

0/83

5/11

من به صورت آگاهانه و داوﻃلبانه در حفاظت از فضای سبز شهری همکاری میکنم.

0/82

3/03

من به صورت آگاهانه و فعال در راهپیماییها (مثل  22بهمن) شرکت میکنم.

0/28

8/81

من به صورت آگاهانه و داوﻃلبانه درانتخابات شرکت میکنم.

0/81

5/18

AGFI = 1/39

RMSEA = 1/161 GFI = 1/38

 2 = 93/22 df = 16
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ایران

جدول  .9ابعاد بدستآمده از تحلیل عاملی اکتﺸافی و نتایج تحلیل عاملی تأییدی (مدل اندازهگیری) عدالت زبانی

ضری
شماره

ابعاد

1

تملّقزدایی

2

تملّقزدایی

ب

سئواالت

استاند
ارد

معنادار
ی

0/58

11/08

0/81

1/28

8

تملّقزدایی

چاپلوسی و تملّق توسط مدیران دولتی تقبیح میشود.

0/15

18/03

8

تملّقزدایی

رفتارهای فریبکارانه توسط مدیران دولتی تقبیح میشود.

0/15

18/05

5

حقمحوری

دروغ گو و خائن به مردم ،توسط مﺴئوالن رسوا میشوند.

0/13

18/18

1

حقمحوری

مدیران دولتی از افرادی منتقد ،حق گو و صریح اللهجه حمایت میکنند.

0/30

15/25

3

حقمحوری

0/32

15/35

3

حقمحوری

0/32

15/38

1

تبعی

زدایی

0/11

12/32

10

تبعی

زدایی

0/10

12/51

11

تبعی

زدایی

0/58

11/15

12

تبعی

زدایی

0/51

12/80

18

تبعی

زدایی

0/31

15/31

2

مدیران دولتی جرات پذیرش اشتباهات و عذرخواهی از مردم را دارند.

ضریب

مدیران دولتی در گفتارهایﺸان به جای تمجید و توجیه اقدامات ،تﺸریح کننده
اقداماتﺸان هﺴتند.

مدیران دولتی در اﻃالع رسانی مﺴائل عمومی به شهروندان ،صداقت و درستی
گفتار را رعایت میکنند.
مدیران دولتی در گفتار خود از بیان سخن حق ابائی ندارند ولو به ضرر
خودشان باشد.
گفتار مدیران دولتی با موضوعات مورد سوال افکار عمومی مرتبط است.
سخنان مدیران به گونهای است که امکان دسترسی و فهم عمومی به اﻃالعات
برای همگان را فراهم میکند.
گفتار مدیران دولتی به گونهای است که خود را با مردم برابر و همﺴان
میپندارند.
مدیران با مردم مودبانه و با احترام رفتار میکنند و از به کار بردن جمالت
سخیف و سبک میپرهیزند.
تصمیم گیریها توسط دولت بدون ﻏرض ورزی و تبعی

=RMSEA = 69 df = 111/82

میباشد.

AGFI = 1/39 GFI = 1/161

1/32

فصلناهم مدرییت سازمانهای دولتی؛ سال دوم ،شماره  ،8پاییز 03 39
جدول  .9ماتریس همبﺴتگی پیرسون میان متغیّرهای تحقیق
مشارکت عمومی

1

اعتماد عمومی

عدالت زبانی
1

عدالت زبانی

1

0/308

اعتماد عمومی

0/831

0/213

مشارکت عمومی

همه ضرایب در سطح اﻃمینان  11درصد معنیدار هﺴتند.

نمودار .9مدلسازی معادالت ساختاری(معناداری)
نمودار  .2مدلسازی معادالت ساختاری(ضرایب استاندارد شده)

میانجی متغیّر اعتماد عمومی نیز تأیید میشود .مقادیر  tهمه

عدالت زبانی  ،LJمﺸارکت عمومی برا  PPو اعتمراد عمرومی

باالتر از  1/11بوده و معنادار است .مقادیر  tنﺸان میدهند کره

با  PTدر نمودار  2و  8نﺸان داده شدهاند.

فرضیات تحقیق تأیید میشوند.

همان ﻃور که نمودارهای  2و  8نﺸان مریدهنرد ،اثرر عردالت

جدول  ،5یافتههرای تحلیرل علّری برا اسرتفاده از مردلسرازی

زبانی بر اعتماد عمومی و مﺸارکت عمرومی معنرادار اسرت و

معادالت ساختاری بررای آزمرون فرضریات تحقیرق را نﺸران

تأیید میشود .همچنین رابطۀ بین اعتماد عمرومی و مﺸرارکت

میدهد.

عمومی نیز معنادار بوده و تأییرد مریشروند .از ایرن رو نقرش
جدول  .1یافتههای حاصل از مدل معادالت ساختاری در آزمون فرضیات تحقیق
فرضیات

ضریب مسیر

عدد معناداری

نتیجه آزمون

فرضیه اول :عدالت زبانی بر مﺸارکت عمومی شهروندان اثر مثبت و معناداری

0.22

2.01

تأیید فرضیه

دارد.
فرضیه دوم :عدالت زبانی بر اعتماد عمومی شهروندان اثر مثبت و معناداری دارد.

0.32

11.58

تأیید فرضیه

فرضیه سوم :اعتماد عمومی بر مﺸارکت عمومی شهروندان اثر مثبت و معناداری

0.32

8.31

تأیید فرضیه

دارد.
df = 29 RMSEA = 1.131 GFI = 1.31 AGFI = 1.31

ارزش  tدر سطح اطمینان 31درصد معنادار میباشد.

 2 = 21.21
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نرگسیان و محمد زاده :مطالعۀ نقش عدالت زبانی در ارتقای اعتماد عمومی و مشارکت عمومی شهروندان
ایران

بحث و نتیجهگیری

یا نگفتن واقعیرتهرا و توجره خراص بره برخی افراد؛ که

هدف این مقاله بررسی روابط میان عدالت زبانی ،اعتماد

تمامی این موارد در مفهوم عدالت زبانی مﺴتتر هﺴتند.

عمومی و مﺸارکت عمومی بوده است .با توجه به نتایج به

بر اساس نتایج تحقیق حاصل از فرضیۀ سوم ،ارتباط میان

دست آمده از فرضیۀ اول مﺸخص میشود که عدالت زبانی از

اعتماد و مﺸارکت عمومی نیز مورد تأیید قرار گرفته است.

عوامل اصلی ایجاد مﺸارکت عمومی شهروندان است .مردم

چنین نتیجهای منطقی است .در حقیقت؛ مﺸارکت عمومی

زمانی تمایل به مﺸارکت در امور ادارۀ جامعۀ خود را خواهند

شهروندان تنها در سایۀ اعتماد عمومی آنها نﺴبت به دولت و

داشت و نیز زمانی اقدام به مﺸارکت خواهندکرد که احﺴاس

سازمانهای دولتی محقق میشود .لذا حکومتها زمانی قادر

کنند مدیران دولتی در ابرازات کالمی و زبانی با آنها عادالنه

خواهند بود باعث افزایش مﺸارکت و همکاریهای شهروندان

رفتار میکنند .لذا بر اساس رویکرد عدالت زبانی ،ساخت

خود شوند که بتوانند اعتماد شهروندان را نﺴبت به خود جلب

زبان و مجموعۀ واژگان نباید مجالی برای توسعۀ ظلم فراهم

کنند .دقیقاً به همین جهت است که حکومتها همواره

 ،ظلم و تحمیل اراده را

میبایﺴت نﺴبت به میزان اعتماد در جامعه حﺴاس بوده و

آسان میکنند ،باید از ساخت زبان حذف و بر واژگان مقدّم و

ذخایر اعتماد خود را پر نگه دارند تا در شرایط سختی ،از

مؤیّد عدالت و برابری بیﺸتر تأکید شود تا زمینهساز مﺸارکت

حمایت مردم برخوردار شوند .این یافته با نتایج پژوهشهای

عمومی شهروندان شود .عالوه بر این ،تمرکز بر توانمندی

منوریان و همکاران( )1831و اوسالنر و همکاران ()2005

زبان شناختی آحاد جامعه نیز در این مقوله اهمیت خاصی

کامالً منطبق است؛ تا جایی که اوسالنر و همکارانش معتقدند

مییابد؛ مبنی بر اینکه باید شرایطی فراهم شود تا همۀ افراد

نابرابری موجب بیاعتمادی میشود و اثرات نابرابری بر

بتوانند بدون دشواریهای زبانی ،حق خود را از دیگران

مﺸارکت بیﺸتر به صورت ﻏیر مﺴتقیم و از ﻃریق اعتماد است

کند .بنابر این ،واژگانی که تبعی

بازپس گیرند و از موقعیت مناسب و متعادلی در مقایﺴه با
دیگر آحاد اجتماعی در تمام فرایندهای سیاسی و اجتماعی
برخوردار شوند .مقولهای که در پژوهش فائز و

نه به صورت مﺴتقیم؛ یعنی نقش میانجیگری اعتماد عمومی
در رابطۀ بین عدالت و مﺸارکت تأیید میشود.
لذا پیﺸنهاد میشود مدیران دولتی در جهت رعایت عدالت

همکاران( )128 :1811نیز بر آن تأکید شده است.

زبانی تالش بیﺸتری کرده و حوزۀ عمومی را به عنوان بﺴتری

با توجه به نتایج به دست آمده از فرضیۀ دوم ،مﺸخص

برای تعامل و گفتگوی مﺸترک بین دولت و شهروندان،

میشود که عدالت زبانی از عوامل اصلی ایجاد اعتماد عمومی

گﺴترش داده و تقویت کنند .برای نزدیک شدن زبان دولت و

در شهروندان است .در واقع؛ در هر جامعهای ،اعتماد

عامۀ مردم ،باید هر دو زبان به زبان هنجار (استاندارد) نزدیک

شهروندان رابطهای تنگاتنگ با عدالت دارد .مبرّا بودن زبان

شوند تا درک مناسب و مﺸترکی از واژگان حاصل شود .لذا،

آمیز و تحقیرکننده و

یکی از راههای تأثیرگذاری بر رفتار افراد جامعه ،ترویج زبان

اصرار مردم بر اجتناب از آنها ،بر ظرفیت توسعۀ عدالت

فراگیر است .زبان فراگیر با افزایش حیطۀ شمول در تعامالت

زبانشناختی و به تبع آن ابراز رفتارهای عادالنه

اجتماعی و دوری از تبعی

 ،انحصار و استثنا میتواند در

میافزاید(پورعزت .)1810 ،همچنین رعایت حقمحوری در

توسعۀ عدالت نقش اساسی ایفا کند .بنابر این ،توصیه میشود

سخنان مدیران دولتی باعث جلب اعتماد شهروندان به آنان

که سیاستزدگی باید از ساحت زبان مدیران دولتی ایران

میشود .این یافته با نتایج پژوهش کین و بروس( )2001کامالً

حذف و زدوده شود و ارزشهای اسالمی و دینی را در گفتار

منطبق است؛ به نحوی که آنها دریافتند که برخی از مهمترین

خود مطمح نظر قرار دهند.

مدیران دولتی از واژگان تملّقبار ،تبعی

آمیز

در پایان به پژوهﺸگران و عالقهمندان در این حوزه پیﺸنهاد

مدیران در قبال دوستان و بﺴتگان ،عدم راستگویی و صداقت

میشود رابطۀ عدالت زبانی با سایر متغیّرها نظیر شفافیت،

عوامل مؤثر بیاعتمادی مردم ،عبارتند از :رفتار تبعی
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مﺸروعیت و ﻏیره که در این مقاله به آنها اشارهای نﺸد را به

گرفته است که محققان میتوانند صحّت نتایج آن را در سطح

عنوان زمینهای جدید برای پژوهش ،مورد مطالعه قرار دهند.

مطالعهای گﺴتردهتر یا در شهرهای دیگر کﺸور بررسی کنند.

همچنین تحقیق حاضر در سطح منطقه  1شهر تهران صورت
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