
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یاعتماد و مشارکت عموم یدر ارتقاعدالت زبانی نقش  تاثیربررسی 

 شهر تهران( 6)مورد مطالعه: منطقه  شهروندان
 2رقیه محمدزاده ،1عباس نرگسیان

 12/6/39تاریخ پذیرش:   16/1/39تاریخ دریافت:

 

 دهیچک
 

رعایت عدالت در کاربرد زبان داللت دارد؛ حاالت  عدالت اجتماعی و سازمانی است. این مفهوم بر ۀحوز یکی از مفاهیم نوظهور درعدالت زبانی 

. در واقع، نماید می تأکیدکند؛ و بر ضرورت رعایت عدالت در کلیه ابرازات کالمی و زبانی  می را نفی آمیز تملّقمتفاوت مکالمات تحقیرآمیز یا 

 غیرمستقیم یا مستقیم ربه طوآن را  ینشانههاو  در گفتار و کردار مدیران دولتی جامعه خویش درک نکنندوقتی که شهروندان حضور عدالت را 

حاضر با هدف  قیلذا تحقیابد.  می کند و به تبع آن مشارکت عمومی کاهش می ، اعتماد آنها نسبت به مدیران دولتی کاهش پیداننمایند همشاهد

روش تهران انجام شده است.  شهر 5 ۀمنطقشهروندان در  ین مشارکت عمومیو همچن یش اعتماد عمومیبر افزا عدالت زبانی ریثأت ییشناسا

از مدل ساختاری  ،بر این اساسباشد.  یم یمعادالت ساختار سازی بر مدل یطور مشخص مبتنه و ب یهمبستگ -توصیفی ،مورد استفاده قیتحق

 ردمعناداری وجود دا ۀرابط متغیّر،بین این سه  که دهد میحاضر نشان  قیتحق جینتاد. ش اجرا افزار لیزرل در نرم متغیّرمیان این سه روابط  چگونگی

، در گفتار خود محوری حقو  آمیز در برابر دیگران تملّقتحقیرآمیز و واژگان، اطوار و رفتارهای  ۀپرهیز از کلیشود با  می به مدیران دولتی توصیهو 

 ند.باشو مشارکت شهروندان ساز افزایش سطح اعتماد عمومی  زمینه

 

 کلید واژه ها
 ی، مشارکت عمومی، اعتماد عمومعدالت زبانی

_____________________________________ 
 anargesian@ut.ac.ir دانشگاه تهران،نویسنده مسئول:دولتی یریت گروه مد استادیار .1
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 مقدمه

 چرا؛ ندارند اعتمادها  حکومتبه  مردم از بسیاری امروزه

 ینز اا .کنند نمی عمل خوبها  حکومت آنها اعتقاد به که

 یی،اکار بهبود طریق از تا در تالشند ها حکومت، رو

 بهبود را اعتماد این شفافیت، و پاسخگویی

مانعی بر سر  ،این کاهش اعتماد. (1111 1،)دنهارتدنبخش

های توسعه ایجاد در نهاد ها مشارکت اقوام و گروه راه

 (38 :1835موسوی، ).کرده است

که یکی از  گذارندتأثیرعوامل مختلفی بر اعتماد عمومی 

و یکی از بحث برانگیزترین ابعاد  عدالت ،این عوامل

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

دهی رفتارها و  بر نقش زبان در شکل تأکیدافزون بر 

ساختارهای اجتماعی، بر این نکته داللت دارد که زبان 

شود و دروغ پیراسته  تملّقافراد باید از تحقیر و 

دار  ( تا اعتماد عمومی را خدشه58-55: 1811پورعزت، )

وقتی شهروندان حضور عدالت را  ؛به بیانی دیگرنکند. 

خویش درک  ۀجامع گفتار و کردار مدیران دولتیدر 

 غیرمستقیم یا مستقیم ربه طوآن را  ینشانههاو  نکنند

اعتماد آنها نسبت به مدیران دولتی  ،ننمایند همشاهد

 کند. می کاهش پیدا

های  اعتماد شهروندان به دولت و سازمان ؛در حقیقت

پشتیبانی از تدوین و اجرای خط  دولتی در کسب

و مشارکت  های عمومی و همچنین همکاری مشی

کند. بررسی  نقش محوری ایفا می آنهااثربخش  عمومی

علل  که بخش عظیمی از دهد می  نشان ادبیات موضوع

مربوط  اجتماعیعدم تحقق عدالت به  ،اعتمادی بی

 ندانتضمین و جلب اعتماد شهرو ،شود. بر این اساس می

زیرا  ؛همیشه چالش مهمی برای مدیران دولتی است

خود منجر به کاهش  ۀتواند به نوب کاهش بی اعتمادی می

 مشارکت شهروندان شود.

_____________________________________ 
1. Denhardt 

ای که ذهن نویسندگان مقاله را به  مسئله بنابر این،

عدالت  آیا ،الًاو ، این است کهخود معطوف کرده

بر میزان اعتماد عمومی و مشارکت عمومی  زبانی

، ماهیت این رابطه چگونه مردم اثرگذار است؟ و ثانیاً

عدالت  نمیا ۀاست؟ آیا اعتماد عمومی میانجی رابط

روشن شدن ماهیت  ؟استو مشارکت عمومی  زبانی

کند تا  این روابط به مسئوالن کشور کمک می

 اتخاذ متغیّربهبود این سه  برایتصمیمات بهتری 

 کنند.

و تحقیقات مختلف در رابطه  اتیابتدا ادبدر ادامه 

سپس با تبیین روابط  وده شمرور مفهوم  سهن یا با

این روابط و  زا مفهومیمدل  یک ،متغیّرمیان این سه 

 است گفتنیشوند.  نیز فرضیات تحقیق ارائه می

 یل عاملیتحل روشن مقاله با کمک یمحققان ا

 یاستاندارد برا یا پرسشنامه ،یدییو تأ یاکتشاف

جاد یا و مشارکت عمومی عدالت زبانیسنجش 

ات با روش یشود. آزمون فرض یاند که ارائه م کرده

زرل یافزار ل و نرم یمعادالت ساختار یساز مدل

 ۀآمد دسته ج بیصورت گرفته است و بر اساس نتا

 ارائه خواهد شد یینها  ایجو نت شنهادهایها، پ لیتحل
 

 پژوهش مبانی نظری

 زبانیعدالت 

عدالت واالترین ارزش انسانی و گوهری گرانبها در راه 

رسیدن به  ها تحقق حقوق بشر است. آرمان اصلی انسان

ی قرار گرفتن گوید عدالت یعن عدالت است. افالطون می

 ۀارسطو عدالت را به دو دست. هر چیز در جای خودش

 ها فضیلت ۀهم ،کرده است. عدالت عامتقسیم عام و خاص 

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

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

_____________________________________ 
2. Katozian 
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و  1)وایناست عدالت قبل از هر چیز یک استاندارد اخالقی 

 (2008همکاران، 

عدالت علوی یا عدالت اسالم، از اصطالح  در معرفی

عدالتی که بر تلفیق  شود؛ می استفاده «مدار حقعدالت »

مدار،  منطق عدالت حق دارد. در تأکیدآزادی و برابری 

چون  ؛و آزادند اند چون برابر آفریده شده ؛افراد برابرند

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

د و در برابر نخالق خویش، موظف به پیشرفت و رشد

قائل شده  آنانداوند و حقوقی که برای ی خها نعمت

ف به انجام تکالیف! پس هیچ کس حق سد است، مکلّ

مین این حد أت ۀکردن راه هیچ یک از آنان را ندارد و الزم

از برابری و آزادی، برخورداری از امنیت کامل، رفاه 

امور جامعه  ۀمشارکت در ادارنسبی و آگاهی کافی برای 

 مدار، در حکومت حق(. 15 :1811 پورعزت،است)

د که کنن خویش استفاده از زباای  کارگزاران باید به گونه

ای  دریچه ،زبان چون ؛(83 همان:)ل جامعه حفظ شودتعاد

شود.  می نمایاند که از درون آن به افراد نگریسته می را

ند، ا عدالت اجتماعی ۀکسانی که به دنبال توسع بنابر این،

زدودن توهین و تحقیر از زبان یی را برای ها باید فرصت

 2،)هاوکینز و همکارانآن ایجاد کنند سازی و استاندارد

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

زنی به  بندی و برچسب ی حقیقی افراد به جای طبقهها نام

 (111 :1811)فائز و همکاران، .آنان به کار رود

عدالت زبانی بر رعایت عدالت در کاربرد زبان داللت 

را  آمیز تملّقدارد؛ حاالت متفاوت مکالمات تحقیرآمیز یا 

ابرازات کالمی  ۀو بر ضرورت رعایت عدالت در کلی نفی

م تا زبان . این مفهوم، از زبان تکلّندک می تأکیدو زبانی 

واژگان، اطوار و رفتارهای  ۀی یافته، بر طرد کلیبدن تسرّ

واژگان،  ۀدیگران و همچنین پرهیز از کلی ۀکنند تحقیر

_____________________________________ 
1. Wayne 

2. Hawkins 

وسانه در برابر دیگران پلو چا آمیز تملّقاطوار و رفتارهای 

 (85 :1811)پورعزت، .داللت دارد

 در عردالت  رعایرت  برر  ناظر زبانی تلعدا ؛به بیانی دیگر

 از زبران  اگرر  کره  اسرت  ازانرد  این چشرم  رد زبان ساحت

 یهرا  جلروه  و ها ساحت ۀکلی ،شود امبرّ و طاهر عدالتی بی

 .دش مقرون خواهند یا معطوف عدالت به اجتماعی حیات

 ه، ابرراز رویّ و مراوده و توزیع در عدالتی بی ترتیب، بدین

 از نمررودی و جلرروه یررک هررر اطالعررات، و احساسررات

، سرویی  از د.شرون  مری  تلقری  زبران  سراحت  عدالتی در بی

 صرریح  انعکاسری  ظلم،ۀ از عارض جامعه ساحت پاکیزگی

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

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

 لکنت بدون بتواند آن زیردست در که شود می پاکیزه امتی

 مفهروم  ایرن . بازسرتاند  فرادسرت  از را خرویش  حق زبان،

 برابر زیردستان در زبان لکنت که گیرد می قرار ملأت مورد

 نازیبرررا  و نامقررردس را جامعررره ۀ چهرررر فرادسرررتان،

 (181 :1810)پورعزت، .سازد می

در عدالت زبانی، از یک سو بندی موارد ذکر شده  با جمع

سطح توانمندی  ،ساخت زبان و از سوی دیگر

، تحقق بنابر اینگیرد.  می شناختی مورد توجه قرار زبان

)پورعزت، زبانی مستلزم سه عامل مهم استعدالت 

1810): 

بره   آمیرز  ساحت زبران بایرد از واژگران تبعری      .1

 دور باشد.

سرراحت زبرران بایررد از واژگرران و اصررطالحات   .2

منرد باشرد کره جایگراه عادالنره       و جمالتی بهره

حکومررت و آحرراد جامعرره را در برابررر یکرردیگر 

 کند. می به درستی تبیین

شررناختی کررافی  انافررراد بایررد از توانمنرردی زبرر  .8

بررررای احقررراق حرررق خرررویش برخررروردار    

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

سازی شده  زدایی مفهوم و تبعی  محوری حقزدایی،  تملّق

، پیراستگی ذهن و زبان از زدایی تملّقاست. منظور از 

زبانی دروغگوست ، تملّقدیگرستایی است. زبان م و تملّق

 را به نادرست بهتر از آنچه هست جلوه که شأن آدمیان

 اجتماعی را از میزان خارج دهد و حدود روابط می

فرهنگ  ،مدیران دولتیدر زبان  تملّقزد. تجلی اس می

منظور از  سازد. می تملّقماداری را چاپلوس و 

از ای  یعنی اینکه مدیران دولتی باید به گونه محوری؛ حق

اگر که تعادل جامعه حفظ شود.  کنندزبان خویش استفاده 

شنوی اصرار ورزد، مجال  گویی و حق ذهن و زبان به حق

شود؛ مشروط بر اینکه  می و ستم از جامعه برچیده ظلم

همچنین ی یابند. زبانی به کل جامعه تسرّ یها قابلیت

تبعی ، پیراستگی ذهن و زبان از ، زدایی تبعی منظور از 

تبعی  و سالم هرگز به  ین و تحقیر است؛ زبانتوه

 شود و اگر در قوانین و نمی تحقیر دیگران گشوده

 مقررات اداری منعکس شود، ساحت اداره را آلوده

است و اگر در  اثرگذار زبانِ سالم، نافذ و سازد. نمی

صریح و نافذ  ساحت اداری متجلی شود، زبان اداره را

 سازد. می از ابهام و ضعف در گفتار پیراسته ،ساخته

از  مدیران دولتیعدالت زبانی، زبانِ  ۀ، با توسعبنابر این

و مجال  شود می در گفتار پیراسته ضعف ، تحقیر وتملّق

دهد که  می به حدی کاهش را جویی گری و سلطه سلطه

هرگز نتواند  قدرت، استفاده از گری و سوء خوی سلطه

. اگر کسی ندک گری آشکارا و عیان، در ساحت اداره جلوه

 و نتواند قصد سلطه یا بازتاب آن را در محیط گفتگو

مراوده اجتماعی بارز نماید، هرگز نخواهد توانست در 

مالی، سیاسی یا فرهنگی، منابع مورد نیاز  منابع تخصیص

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

1810: 182) 

است که در تحقیق حاضر، ادراک شهروندان از عدالت  گفتنی

 زبانی مدیران دولتی مورد سنجش قرار گرفته است.

 

 یاعتماد عموم

ساز  ی مهم روابط انسانی و زمینهها اعتماد یکی از جنبه

مشارکت و همکاری میان اعضای جامعه است. اعتماد مبادالت 

مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سرعت های  را در زمینه

بخشد. در فضای مبتنی بر اعتماد ابزارهایی چون زور و  می

دهند  ی خود را از دست مییاجبار برای تضمین دادوستدها کارا

ها و اعتقاد به  بازپرداخت برایقصد افراد  ،و در عوض

 ؛بخشد یابد. اعتماد، کار بازار را رونق می درستکاری افزایش می

دهد و  تمایل افراد را به تعامل و همکاری با گروهها افزایش می

ی داوطلبانه در ابعاد مختلف ها ای پررونق از تجمع شبکه

کند. اعتماد، رضایت را جانشین  زندگی اجتماعی ایجاد می

سازد و این یکی از اهداف مهمی است که نخبگان و  اجبار می

 1،)داسگوپتا.ن هستندکنندگان جامعه درصدد دستیابی به آ اداره

1133) 

بینی، اطمینان به همکاری و احساس  خوش :خصایصی چون

که بر اعتماد  اند هاییمتغیّرکنترل بر زندگی شخصی، از جمله 

های  تأثیر دارند. ضمن اینکه افراد اعتماد خود را در جنبه

خانواده، جمع دوستان و همکاران  متفاوت زندگی خویش در

 (22 :2008 2،)نیوتون.سازند میو مواضع سیاسی بارز 

، یاعتماد عموم اعتماد و ۀزمین ادبیات موجود در یبررس

این واژه  یمعنا از مورد اجماعتعریف یک فقدان  ۀدهند نشان

آن  عموماً ،دهشکه از اعتماد ارائه  یتعاریف در ،با این حالاست. 

 دیگران جویی از رفتارهای صادقانه و فاقد منفعت را انتظار

را نوعی انتظار نتایج مثبت  اعتمادتوان  می ؛در واقع. دانند می

بر مبنای اقدام مورد انتظار طرف  تواند یدانست که یک طرف م

 ،اصلی آن عدم اطمینان است ۀکه مشخص یلمدیگر، در تعا

_____________________________________ 
1. Dasgupta 

2. Newton 
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 ی، نوعاعتماد یاصل ۀایدپس  .(1832فرد،  )داناییندکدریافت  

 .سازد می از آن، اعتماد را مخدوش یاست که تخط انتظار

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

 1،)لومانو اقدامات خاصی است که انتظار دارند از دولت ببینند

مردم انتظار دارند  ،شود می عمومی مطرح اعتمادوقتی  .(1131

های دولتی با اقدامات خود در تعامل  مقامات و کارکنان سازمان

که در این تعامل نوعی عدم اطمینان و عدم شناخت از  ،آنهابا 

های دولتی وجود دارد، به انتظارات  انجام امور در سازمان ۀنحو

اعتماد عمومی یعنی انتظار  ؛ر. به عبارت دیگشود داده آنها پاسخ

هایشان از طرف متولیان  از دریافت مثبت پاسخ به خواسته ممرد

ماهیتی عمومی اعتماد . (1830فرد،  )الوانی و داناییامور عمومی

های اقتصادی،  توان آن را در عرصه می ،شناختی داشته امعهج

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

اثرگذاری  شان در توانمندیبه افراد باور اعتماد عمومی حاصل 

مراتب  بهتصور آنان است و به سیاسی  ۀتوسعدر فراگرد 

)بالنگر و .اشاره دارد دولت دهی پس پاسخگویی و حساب

 (2005 3،نادیائو

 

 ابعاد اعتماد عمومی

در با توجه به اینکه اعتماد عمومی از جمله مباحثی است که 

، شناسی جامعه شناسی، اقتصاد، انسان :همچون ،علوم مختلف

توان برای  می دارد،وجود  شناسی، رفتار سازمانی و غیره روان

. (1830فرد،  )الوانی و دانایینظر قرار داد آن ابعاد مختلفی را مدّ

مرور ادبیات و تحقیقات قبلی، اعتماد عمومی در این تحقیق با 

 :(1831نژاد،  )پیرانسازی شد مفهوم ذیل،بر اساس سه بعد 

 مردم با گذشت زمان است که مثبت نوعی احساس اطمینان:. 1

های دولتی و عملکرد و  دولت و مقامات سازمان نسبت به

 کنند. تصمیمات آنها پیدا می

_____________________________________ 
1. Luhmann 

2. Nye and Zelikow 

3. Belanger and Nadeau 

در برقراری  مردممیزان خطرپذیری  ۀکنند بیان پذیری:خطر. 2

 ۀآزادان ۀارائ برایهای دولتی  دولت و مقامات سازمانارتباط با 

 .استشان یاهانتقادات و پیشنهاد

باور مردم به صداقت و درستکاری و  ۀدرجدرستکاری: . 8

دولت و مقامات دولتی را  توسط انجام صحیح امور محوله

 .دهد نشان می

 

 یمشارکت عموم

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

ان یافت که با تجمیع توان خود با دیگرنخستین بار انسان در

. مشارکت زاده شد ،فائق آید مشکالت بر تواند می

تبلور  ،های اولیه دنیا همچون دموکراسی آتن دموکراسی

. امروزه ندن سرنوشت خود بودیشهروندان در تعیمشارکت 

صورتی  ،موکراتیک و مدنیای د مشارکت در بستر جامعه

در سه بستر  شده نهادینهمشارکت  گیرد. به خود می ینهنهاد

بر و دموکراسی شکل گرفته است. مدنی، شهروندی  ۀجامع

افزایش مشارکت عمومی شهروندان در  ،همین اساس

امور جامعه در  ۀگذاری عمومی و ادار مشی یندهای خطافر

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

 (2008 4،)نادر.است کیشرفت جوامع دموکراتیپ

عمل یا واقعیت »به عنوان  مشارکت ،آکسفورد ۀنام در واژه

« شرکت کردن، بخشی از چیزی را داشتن یا تشکیل دادن

 اتسسؤمیکی از  (.1833درراکس، )است تعریف شده

ی ها کوشش»مشارکت را  ،ملل متحد سازمان قاتیتحقی

دهنده  یافته برای افزایش کنترل بر منابع و نهادهای نظم سازمان

یی ها و جنبش ها گروه مردم،ن از سوی در شرایط اجتماعی معیّ

 ااعمال چنین کنترلی محروم و مستثن ۀکه تا کنون از حیط

 ،بر مبنای این تعریف (.1830)غفاری، کند می تعریف« اند بوده

افراد جامعه حق دارند در تصمیمات اثرگذار بر  ۀکلی

 شان مشارکت داشته باشند. سرنوشت

_____________________________________ 
4. Nader 
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را  «مشارکت واقعی»دموکراسی فرصت  ،رابرت دال ۀبه گفت

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

گیرد. محصول این  در یک فرایند دموکراتیک صورت می

مدرنی است که خود را به شکل دموکراسی  ،تعامل

 ،و دولت اند انسانها محق ،آن دهد که در می ای نشان جمهوری

مشارکت در  ،از این روشهروندان است. و پاسخگوی نماینده 

 محصول آن نیز ،دموکراسی است ۀعین اینکه به وجود آورند

 توان به انواع می شناسی مشارکت در گونه باشد. می

 ، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی اشاره کرد.مدنی های مشارکت

 توان مشارکت عمومی را می ،بندی موارد ذکر شده با جمع

اثرگذاری بر دخالت و  میزان آگاهی و تمایل مردم جهت»

امور عمومی و تعیین سرنوشت  ۀهای عمومی، ادار مشی خط

 تعریف کرد.« خود و کشور خود به صورت جمعی

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

عد که بُ سازی شده است مفهوم ،مشارکت اقدام بهمشارکت و 

مشارکت مدنی و  ۀلفؤخود شامل دو م ،اقدام به مشارکت

زان یم ،ل به مشارکتیتما. منظور از مشارکت سیاسی است

های  مشی برای دخالت و اثرگذاری بر خط مردم ۀزیعالقه و انگ

امور عمومی و تعیین سرنوشت خود و کشور  ۀعمومی، ادار

 اقدام بهباشد. همچنین منظور از  خود به صورت جمعی می

دخالت و  برایمردم  ، نوع و میزان رفتارهای مشارکتیمشارکت

امور عمومی و تعیین  ادارۀهای عمومی،  مشی اثرگذاری بر خط

که  باشد سرنوشت خود و کشور خود به صورت جمعی می

 .دهند می ی مدنی و سیاسی رخها این اقدامات در عرصه

 مشارکت عمومیاعتماد عمومی و ، عدالت زبانیبین رابطۀ 

مشارکت  ،در این پژوهش :عدالت زبانی و مشارکت عمومی

عمومی به عنوان یکی از پیامدهای عدالت زبانی مطرح شده 

کم بخشی از انتظارات افراد از  از آنجا که دستاست. 

ی مورد ها عدالتی گیرد، بی می آنها سرچشمه ۀی گذشتها تجربه

گیرد.  می ی پیشین قرارها عدالتی بی تأثیرانتظار نیز احتماالً تحت 

عدالتی ادراک شده آثاری به دنبال دارد که یکی از آثار  این بی

)حقیقی و است فردی آن، کاهش مشارکت عمومی شهروندان

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

دهد و افراد را علیه  می کاری افراد را کاهش ۀجامعه، روحی

 منصفانه انگیزاند؛ در حالی که رفتارهای میسیستم اجتماعی بر

 موجب افزایش تعهد افراد و بقای آنها در موقعیت موجود

آنها برای نیل به اهداف اجتماعی  ۀشود و به مساعی داوطلبان می

حضور و مشارکت  ۀدهد و زمین می و پیشرفت جامعه، پروبال

بدیهی است مردم در صورتی  .کند افراد را در جامعه فراهم می

دهند که ادراک  ل نشان میهایی تمای نسبت به چنین مشارکت

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

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

ادراک توان انتظار داشت که  ، میبنابر این پندارند. برابر نیز می

باعث افزایش  شهروندان از عدالت زبانی مدیران دولتی

 رحتحقیق به ش اول ۀفرضی بنابر این،ت عمومی شود. مشارک

 شود: می نبیا لیذ

توسط  عدالت زبانیادراک شهروندان از رعایت : اول یۀفرض

بر مشارکت عمومی شهروندان اثر مثبت و  مدیران دولتی

 معناداری دارد.

در این تحقیق اعتماد عمومی  :و اعتماد عمومی عدالت زبانی

. است  مطرح شده زبانیعدالت پیامدهای یکی از به عنوان نیز 

ی ا هبطاای، اعتماد شهروندان ر در هر جامعهرسد  به نظر می

تر  همان طور که پیش .شته باشددا عدالت اجتماعیتنگاتنگ با 

های  از دولت و سازمان اعتماد عمومی انتظار مردم ،نیز ذکر شد

 تأکید قابل مهمۀ نکت. استانجام رفتارهایی خاص  برایدولتی 

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

 گیرد. می قرار دولت رفتار از عدالتۀ شد ادراک سطح تأثیر

 سپس دهد. می مشروعیت آن به و گزیند میبر را حکومت ملت،

کند.  می گذاری( مشی قدرت)خط اعمال جامعه در حکومت

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

 رحضوافراد،  که هنگامی ؛به بیانی دیگردارد.  بستگی دولت

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

 حس ینا و دشو می دیجاا نناآدر بیخو حس ،نمایند

 به وهند د می وزررب دورخ رارفتو ر لعماار را د بخو

 سحسااافراد حالت  ینا درکنند.  می منتقل نیز انیگرد

د عتماا ازر سرشا ییفضا، مشآرا یناد که رکنن می مشآرا

 دارعتما. زدسا می حاکم هجامعرا در  مدیران دولتیبه 

 قصد ادفرو ا ستا منصفانه هاهیّو رو ه پیامدهارینکا هرب

همکاران، اشجع و د)رنارندرا  دیگرریک هربزدن  یبرسآ

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

 شود. می تدوین

ادراک شهروندان از رعایت عدالت زبانی : دوم ۀفرضی

توسط مدیران دولتی بر اعتماد عمومی اثر مثبت و 

 معناداری دارد.

 رسد به نظر می :اعتماد عمومی و مشارکت عمومی

م مرد عمومیدر مشارکت مؤثر نیز نقشی  عمومیعتماد ا

مردم  داشته باشد. دلیل این امر آن است که احتماالً

 ،مقامات دولتی اعتماد داشته باشند اقداماتزمانی که به 

 .امور خواهند داشت ادارۀتمایل بیشتری به مشارکت در 

هروندان یک جامعه اطمینان از مانی که شزبالعکس 

 تصمیمات و اقدامات دولت ثرگذاری مشارکت خود برا

دست  از مدیران دولتیاد خود را نسبت به اعتمنیز و 

 بحران» نام ای به  نخست با پدیده بدهند، جامعه

 مواجه« بحران مشروعیت» با ،نهایتدر و « مشارکت

توان یکی از دالیل مشارکت  ، میبنابر این .شود می

 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 و در  عمومی منجر به افزایش مشارکت عمومی می

اعتماد  ،ای که مشارکت عمومی مردم باال باشد جامعه

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

تر  مشارکت عمومی حاصل اعتماد عمومی باشد محتمل

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

 میانجی را ایفا متغیّرپژوهش اعتماد عمومی نقش 

 آثاراسلینر نیز معتقد است که  ،کند. در این زمینه می

مشارکت بیشتر به صورت غیر مستقیم و از  عدالتی بر بی

و  1)اوسالنرنه به صورت مستقیم ،طریق اعتماد است

توان بیان کرد که  می بنابر این،(. 331 :2005همکاران، 

یابد مگر با وجود تحقق  مشارکت عمومی تحقق نمی

 ۀسرمای ،حالدر عین  .اجتماعی ۀی سرمایها لفهؤم

یی همچون اعتماد ها اجتماعی مبتنی بر تجلی شاخص

هایی همچون  خواهد بود و البته اعتماد به وجود شاخص

عدالت بستگی دارد. بنابر این، فرضیۀ سوم تحقیق به 

 شود: شکل ذیل تدوین می

: اعتماد عمومی بر مشارکت عمومی فرضیۀ سوم

 شهروندان اثر مثبت و معناداری دارد.
 

 
 پژوهش ۀیشینپ

و تحقیقات داخلی پیشینۀ ای از  ، خالصه1در جدول 
که در ادامه به  مرتبط با موضوع ارائه شده استخارجی 

 تشریح آنها پرداخته خواهد شد.
 

 چارچوب نظری پژوهش
چارچوب نظری یک الگوی مفهومی مبتنی بر روابط 
تئوریک میان شماری از عواملی است که در مورد 
مسائل مورد پژوهش با اهمیت تشخیص داده 

چهارچوب نظری با بررسی سوابق اند. این  شده
ای منطقی جریان  پژوهشی در قلمرو مسئله به گونه

کند. با توجه به تعاریف ارائه شده و ذکر  پیدا می
مفهومی ذیل را   تحقیقات گذشته، محققان، مدل

 وبرای تبیین ماهیت روابط میان عدالت زبانی 
 اعتماد عمومی و مشارکت عمومی ارائه کردند.

_____________________________________ 
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  22دولتی 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  22مشارکت عمومی شهروندان در مناطق 

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

 شود. یش مشارکت عمومی شهروندان در امور سیاسی و اجتماعی از قبیل انتخابات میافزا

شناسی تطبیقی عدالت  مفهوم

زبانی)کارکرد زبان در توسعه 

 1811عدالت(/ 

کوکب فائز و 

 همکاران
 مقاله

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

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

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 ه جامعه عدل و منع استفاده از واژگان تحقیرمحور برای رسیدن ب عدالت

نابرابری، اعتماد و مشارکت 

 2005مدنی/

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 ریصورت غ

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 دهد که نابرابری موجب کاهش اعتماد عمومی می می

عوامل مؤثر بر اعتماد 

 2001عمومی/
 مقاله 1کین و بروس

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

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

. عدم راستگویی و صداقت یا نگفتن 8.ادفرا برخی هرب صارخ هر. توج8قبال دوستان و بستگان 

 ها. واقعیت

_____________________________________ 
1. Keene and bruce 

_______________________________________ 
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 مدل مفهومی پژوهش .1نمودار 

 

 

   ش شناسی تحقیقرو  

از آنجا که هدف پژوهش تعیین روابط علّی میان 

عمومی و مشارکت متغیّرهای عدالت زبانی، اعتماد 

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

نظر نحوۀ گردآوری اطالعات، توصیفی و از نوع 

همبستگی و به طور مشخص مبتنی بر مدل معادالت 

ها در  است. برای بررسی روابط میان متغیّر 1ساختاری

های فراوانی ارائه شده است. یکی  های اخیر روش دهه

ها، مدل معادالت ساختاری یا تحلیل چند  از این روش

های مکنون است. مدل معادالت  متغیّری با متغیّر

ساختاری، رویکرد آماری جامعی برای آزمون 

 2ای مشاهده شدههایی دربارۀ روابط بین متغیّره فرضیه

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

های نظری را در جوامع  توان قابل قبول بودن مدل می

خاص آزمون کرد و از آنجا که اکثر متغیّرهای موجود 

در تحقیقات مدیریتی به صورت مکنون یا پوشیده و 
_____________________________________ 
1. Structural equation modeling 

2. Observed variables 

3. Latent variables 

روز  ها روزبه پنهان است، ضرورت استفاده از این مدل

آماری شامل  جامعۀ (1113 8شود.)سیگرز، تر میبیش

گیری به  باشد. نمونه می شهر تهران 1شهروندان منطقه 

صورت گرفته است. حجم  در دسترس)اتفاقی(روش 

نفر  838آماری بر اساس جدول مورگان حدود  ۀنمون

 تعداد ،نابرآورد شده است. بر اساس تجربیات محقق

شده تا در  از حجم نمونه پرسشنامه پخش یبیشتر

از  دست آمده است.ه کامل ب ۀپرسشنام 800 ،نهایت

نفر(  81درصد) 3/3در این پژوهش، نفر،  800میان 

 821درصد) 5/31سال،  20دارای گروه سنی کمتر از 

 21درصد ) 2/3سال،  21-80نفر( دارای گروه سنی 

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

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

 اند. سال به باال بوده 51گروه سنی 

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

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

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

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

 بودند. نفر( دارای مدرک زیر دیپلم 3درصد )

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

 ند.بود

در مدل مفهومی پژوهش، عدالت زبانی، یک متغیّر 

اعتماد عمومی و مشارکت عمومی، متغیّرهای  وزا  برون

زا هستند. ابزار اصلی گردآوری اطالعات،  درون

ین اساس برای متغیّرهای مورد پرسشنامه است که بر ا

و مشارکت  اعتماد عمومی بررسی؛ یعنی عدالت زبانی،

_____________________________________ 
4. Segares 

 عدالت زبانی

اعتماد 

 عمومی

مشارکت 

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

 است.

نامۀ کارشناسی  برای مقیاس اعتماد عمومی از پایان

( استفاده شده است که 1831نژاد) ارشد علی پیران

دارای سه بعد اطمینان، صداقت و درستکاری و 

خطرپذیری است. مقیاس عدالت زبانی)ادراک 

نیز شهروندان از عدالت زبانی( و مشارکت عمومی 

تحلیل عاملی  توسط محققان این مقاله و با استفاده از روش

منظور با توجه به تعریف  اکتشافی و تأییدی ساخته شد. بدین

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

سؤاالتی طراحی و تحلیل عاملی شد. پس از تحلیل عاملی 

ها مورد تحلیل عاملی تأییدی نیز قرار  اکتشافی، پرسشنامه

سازی  یدی که با استفاده از مدلتحلیل عاملی تأی گرفتند. نتایج

گیرد نیز مناسب بودن  معادالت ساختاری صورت می

 8و  2کند. جداول  شده را تأیید می های طراحی پرسشنامه

ابعاد به دست آمده از تحلیل عاملی اکتشافی و نیز نتایج 

گیری را نشان  تحلیل عاملی تأییدی یا همان مدل اندازه

 دهند. می

 هرم از اعتبرار محتروا    ،روایری سرؤاالت   آزمرون  برایهمچنین 

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

سررنجش اعتبررار محترروای پرسشررنامه از نظرررات متخصصرران، 

 واسرراتید دانشررگاهی و کارشناسرران خبررره اسررتفاده شررده     

 است. عمل آمده ه اصالحات الزم ب

تر ذکر  شطور که پی همان آزمون اعتبار عاملی پرسشنامه نیز

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

گیری  برای اینکه مدل اندازهگفتنی است  لیزرل انجام گرفت.

باید  ، تأیید شود، اوالًیا همان تحلیل عاملی تأییدی

 باشند و ثانیاًهای آن برازش مناسبی داشته  شاخص

دار باشند. اضرایب استاندارد آن باید معن t-valueمقادیر 

( dfدرجه آزادی) به دو کایکم، نسبت  1دو کایاگرمقدار 

RMSE، 8تر از  کوچک
GFI نیز و 0.1تر از  کوچک 2

 و 8

AGFI
توان نتیجه گرفت  باشند، می درصد 10تر از  بزرگ  8

 11/1نیز اگر از   tمقادیر  مناسبی دارد. بسیار که مدل برازش

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

 80به منظرور سرنجش پایرایی، یرک نمونرۀ اولیره شرامل        

هرای   آزمون شد و سپس با اسرتفاده از داده  پرسشنامه پیش

به دست آمده از پرسشنامه، میزان ضریب پایایی برا روش  

آلفای کرونباخ محاسبه شد کره ایرن ضرریب بره ترتیرب،      

برای اعتماد عمرومی و   318/0ت زبانی، برای عدال 310/0

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

دهندۀ این است که پرسشنامه از قابلیت اعتماد و بره   نشان

 عبارتی از پایایی الزم برخوردار است.

 

 ها تجزیه و تحلیل داده

به منظور آزمون فرضیات، ابتدا از آزمون همبستگی 

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

سنجش همبستگی بین متغیّرها استفاده شد.  برای

و  ، میانجیی بین متغیّرهای مستقلسپس رابطۀ علّ

سازی  مدل آزمونتحقیق با استفاده از  ۀوابست

 58/3لیزرل افزار  ساختاری، با کمک نرمت معادال

نتایج همبستگی میان سه متغیّر  8جدول  آزمون شد.

 دهد. تحقیق را نشان میاصلی 

_____________________________________ 

1. 
2  

2. Root Mean Square Error of Approximation 

3. Goodness of Fit Index 

4. Adjusted Goodness of Fit Index 
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 سازی معادالت ساختاری مدل 

ی کره در فرضریات ذکرر    به منظور سنجش رابطرۀ علّر  

سازی معرادالت سراختاری اسرتفاده     شده بود، از مدل

یرا همران    ساختاریبرای اینکه مدل گفتنی است . شد

هرای آن   بایرد شراخص   تأیید شرود، اوالً  نمودار مسیر

-tمقرادیر  بایرد   اًبرازش مناسبی داشرته باشرند و ثانیر   

value  مقردار   دار باشند. اگراضرایب استاندارد معنو
2 کم، نسبت

2  به( درجۀ آزادیdf)ترر از   کوچک

8 ،RMSEA نیز  و 0.1تر از  کوچکGFI و AGFI   

 توان نتیجه گرفت   باشند، می درصد 10تر از  بزرگ

 
 

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

 نیز اگر   tمقادیر  مناسبی دارد.بسیار  برازش ،که مدل

 دار خواهند بود.امعن درصد 15سطح اطمینان 

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

چررا   ؛شود ها تأیید می اعتبار و برازندگی مناسب مدل

دو و نسبت کرای   RMSEAکه مقدار کای دو، مقدار

بوده و نیز   8ها کمتر از  دلۀ مبه درجه آزادی در هم

 10هررا برراالی   در همرره مرردل  AGFIو  GFIمقرردار 

 درصد است.

 

 

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

 سئواالت ابعاد شماره 

ضریب 

استاندار

 د

ضریب 

 معناداری

1 
تمایل به 

 مشارکت
 82/12 12/0 ی دولتی به گوش مسئوالن برسانم.ها دولت و سازمان ادارۀخود را درباره بهبود ی من تمایل دارم آرا

2 
تمایل به 

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

8 
تمایل به 

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

8 
تمایل به 

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

5 
مشارکت 

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

1 
مشارکت 

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

3 
مشارکت 

 مدنی
 03/3 82/0 کنم. می من به صورت آگاهانه و داوطلبانه در حفاظت از فضای سبز شهری همکاری

3 
مشارکت 

 سیاسی
 81/8 28/0 کنم. می بهمن( شرکت 22ها )مثل  من به صورت آگاهانه و فعال در راهپیمایی

1 
مشارکت 

 سیاسی
 18/5 81/0 کنم. می من به صورت آگاهانه و داوطلبانه درانتخابات شرکت

2 =  22/93     df  = 16      RMSEA =   161/1     GFI  =  38/1          AGFI  =  39/1  
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 ( عدالت زبانیگیری مدل اندازهآمده از تحلیل عاملی اکتشافی و نتایج تحلیل عاملی تأییدی ) بدست ابعاد  .9 جدول

 سئواالت ابعاد شماره 

ضری

ب 

استاند

 ارد

ضریب 

معنادار

 ی

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

 زدایی تملّق 2
مدیران دولتی در گفتارهایشان به جای تمجید و  توجیه اقدامات، تشریح کننده 

 اقداماتشان هستند.
81/0 28/1 

 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

 25/15 30/0 کنند. می مدیران دولتی  از افرادی منتقد، حق گو و صریح اللهجه حمایت  محوری حق 1

 محوری حق 3
مدیران دولتی در اطالع رسانی مسائل عمومی به شهروندان، صداقت و درستی 

 .کنند می گفتار را رعایت
32/0 35/15 

 محوری حق 3
مدیران دولتی در گفتار خود از بیان سخن حق ابائی ندارند ولو به ضرر 

 خودشان باشد.
32/0 38/15 

 32/12 11/0 مدیران دولتی با موضوعات مورد سوال افکار عمومی مرتبط است. گفتار زدایی تبعی  1

 زدایی تبعی  10
ای است که امکان دسترسی و فهم عمومی به اطالعات سخنان مدیران به گونه

 کند.برای همگان را فراهم می
10/0 51/12 

 زدایی تبعی  11
 مردم برابر و همساناست که خود را با ای  گفتار مدیران دولتی به گونه

 پندارند. می
58/0 15/11 

 زدایی تبعی  12
کنند و از به کار بردن جمالت  می مدیران با مردم مودبانه و با احترام رفتار

 پرهیزند. می سخیف و سبک
51/0 80/12 

 31/15 31/0 باشد. می توسط دولت بدون غرض ورزی و تبعی  ها تصمیم گیری زدایی تبعی  18
2=  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 213/0 831/0 1

 دار هستند. معنی درصد  11همه ضرایب در سطح اطمینان 

 
 

 

 

 
 داری(اسازی معادالت ساختاری)معن مدل .9نمودار

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

و اعتمراد عمرومی    PPمشارکت عمومی برا   ، LJعدالت زبانی

 اند. شدهنشان داده  8و  2در نمودار PT با 

عردالت  اثرر   ،دنر ده نشان مری  8و  2 هایطور که نمودار همان

دار اسرت و  امعنر  اعتماد عمومی و مشارکت عمرومی بر  زبانی

اعتماد عمرومی و مشرارکت   بین رابطۀ شود. همچنین  می ییدأت

از ایرن رو نقرش    .شروند  مری  ییرد أدار بوده و تانیز معن عمومی

 همه   t. مقادیر شود می ییدأاعتماد عمومی نیز ت متغیّرمیانجی 

د کره  نده نشان می tدار است. مقادیر ابوده و معن 11/1باالتر از 

 شوند. می ییدأفرضیات تحقیق ت

 سرازی  ی برا اسرتفاده از مردل   ی تحلیرل علّر  هرا  یافته ،5 جدول

 معادالت ساختاری بررای آزمرون فرضریات تحقیرق را نشران     

 دهد. می
 

 

 فرضیات تحقیقی حاصل از مدل معادالت ساختاری در آزمون ها یافته .1جدول 

 نتیجه آزمون عدد معناداری ضریب مسیر فرضیات

 یمعنادار مثبت و اثر شهروندان یمشارکت عموم بر فرضیه اول: عدالت زبانی

 ارد.د

 تأیید فرضیه 2.01 0.22

 تأیید فرضیه 11.58 0.32 ارد.د یمعنادار مثبت و اثر شهروندان یعموم اعتماد بر فرضیه دوم: عدالت زبانی

 یمعنادار مثبت و اثر شهروندان یمشارکت عموم بر فرضیه سوم: اعتماد عمومی

 ارد.د

 تأیید فرضیه 8.31 0.32

=
2

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

 د.باش دار میامعن درصد 31در سطح اطمینان t ارزش
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 گیری جهیبحث و نت
 اعتماد، عدالت زبانیهدف این مقاله بررسی روابط میان 

ه با توجه به نتایج بعمومی بوده است.  مشارکتعمومی و 

شود که عدالت زبانی از  می اول مشخص ۀدست آمده از فرضی

مردم  است.عوامل اصلی ایجاد مشارکت عمومی شهروندان 

خواهند را خود  ۀجامع ادارۀزمانی تمایل به مشارکت در امور 

داشت و نیز زمانی اقدام به مشارکت خواهندکرد که احساس 

مدیران دولتی در ابرازات کالمی و زبانی با آنها عادالنه  کنند

بر اساس رویکرد عدالت زبانی، ساخت  کنند. لذا می رفتار

ظلم فراهم  ۀواژگان نباید مجالی برای توسع ۀزبان و مجموع

واژگانی که تبعی ، ظلم و تحمیل اراده را  بنابر این،کند. 

م و کنند، باید از ساخت زبان حذف و بر واژگان مقدّ می آسان

ساز مشارکت  شود تا زمینه تأکیدد عدالت و برابری بیشتر یّؤم

. عالوه بر این، تمرکز بر توانمندی شودعمومی شهروندان 

 زبان شناختی آحاد جامعه نیز در این مقوله اهمیت خاصی

افراد  ۀیابد؛ مبنی بر اینکه باید شرایطی فراهم شود تا هم می

ی زبانی، حق خود را از دیگران ها بتوانند بدون دشواری

مقایسه با بازپس گیرند و از موقعیت مناسب و متعادلی در 

یندهای سیاسی و اجتماعی ادیگر آحاد اجتماعی در تمام فر

که در پژوهش فائز و ای  برخوردار شوند. مقوله

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

 مشخص ،دوم ۀاز فرضیدست آمده ه با توجه به نتایج ب

از عوامل اصلی ایجاد اعتماد عمومی  عدالت زبانیشود که  می

ای، اعتماد  در هر جامعه ؛در واقع است.هروندان در ش

ا بودن زبان مبرّ .اردد عدالتی تنگاتنگ با ا هبطاشهروندان ر

و تحقیرکننده و  آمیز بار، تبعی  تملّقمدیران دولتی از واژگان 

عدالت  ۀاصرار مردم بر اجتناب از آنها، بر ظرفیت توسع

ادالنه شناختی و به تبع آن ابراز رفتارهای ع زبان

در  محوری حقهمچنین رعایت  (.1810)پورعزت، دافزای می

 نانآسخنان مدیران دولتی باعث جلب اعتماد شهروندان به 

 ( کامال2001ًشود. این یافته با نتایج پژوهش کین و بروس) می

ترین  منطبق است؛ به نحوی که آنها دریافتند که برخی از مهم

 میزآ تبعی  رفتارعبارتند از: اعتمادی مردم،  ثر بیؤعوامل م

 قتاصد و ییستگورا معدن، بستگا و نستادو لقبا مدیران در

که  ؛ادفرا ه برخیرب صارخ هرتوجو ا رتهرقعیوا نگفتن یا

 تمامی این موارد در مفهوم عدالت زبانی مستتر هستند.

، ارتباط میان سوم ۀحاصل از فرضی بر اساس نتایج تحقیق

یید قرار گرفته است. أنیز مورد ت اعتماد و مشارکت عمومی

مشارکت عمومی  ؛در حقیقت .منطقی استای  چنین نتیجه

اعتماد عمومی آنها نسبت به دولت و  ۀشهروندان تنها در سای

ها زمانی قادر  لذا حکومت .شود می سازمانهای دولتی محقق

های شهروندان  خواهند بود باعث افزایش مشارکت و همکاری

که بتوانند اعتماد شهروندان را نسبت به خود جلب  ندشوخود 

 همواره ها حکومتدقیقاً به همین جهت است که  .کنند

اعتماد در جامعه حساس بوده و  میزاننسبت به  بایست می

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

ی ها این یافته با نتایج پژوهش ند.شوحمایت مردم برخوردار 

( 2005نر و همکاران )السو( و ا1831وریان و همکاران)من

و همکارانش معتقدند  اوسالنرمنطبق است؛ تا جایی که  کامالً

شود و اثرات نابرابری بر  می اعتمادی نابرابری موجب بی

مشارکت بیشتر به صورت غیر مستقیم و از طریق اعتماد است 

گری اعتماد عمومی  یعنی نقش میانجی ؛نه به صورت مستقیم

 شود. یید میأبین عدالت و مشارکت ترابطۀ در 

شود مدیران دولتی در جهت رعایت عدالت  می لذا پیشنهاد

عمومی را به عنوان بستری  ۀده و حوزکرزبانی تالش بیشتری 

 ،برای تعامل و گفتگوی مشترک بین دولت و شهروندان

دولت و برای نزدیک شدن زبان . نندکو تقویت داده گسترش 

( نزدیک استانداردباید هر دو زبان به زبان هنجار ) ،مردم ۀعام

لذا،  .شودشوند تا درک مناسب و مشترکی از واژگان حاصل 

گذاری بر رفتار افراد جامعه، ترویج زبان تأثیری ها یکی از راه

شمول در تعامالت  ۀ. زبان فراگیر با افزایش حیطاست فراگیر

تواند در  می اجتماعی و دوری از تبعی ، انحصار و استثنا

شود  می توصیه ،این بنابرعدالت نقش اساسی ایفا کند.  ۀتوسع

زدگی باید از ساحت زبان مدیران دولتی ایران  که سیاست

ی اسالمی و دینی را در گفتار ها حذف و زدوده شود و ارزش

 خود مطمح نظر قرار دهند.

 مندان در این حوزه پیشنهاد هپایان به پژوهشگران و عالق در

ها نظیر شفافیت، متغیّرعدالت زبانی با سایر رابطۀ شود  می



     

 

 

 

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

41 

نشد را به ای  مشروعیت و غیره که در این مقاله به آنها اشاره 

جدید برای پژوهش، مورد مطالعه قرار دهند. ای  عنوان زمینه

هر تهران صورت ش 1همچنین تحقیق حاضر در سطح منطقه 

ن را در سطح آت نتایج توانند صحّ می گرفته است که محققان

 .کنندتر یا در شهرهای دیگر کشور بررسی  گستردهای  مطالعه

 

  منابع

  ،و  حمیدرضا عریضی، ابوالقاسم نوری آرزو،اشجع

 لت اعدد بعاابطۀرا"(. 1833) حسین سماواتیان

ن کنارکادرسرپرست ن و مازبه ساد عتماامانی با زسا

فصلنامه دانش و  ."نصفهااکه رمبا  دفوال مجتمع

 .85، 80پژوهش در روانشناسی کاربردی، 

 های نو در مدیریت  افق "(.1831) ، سید مهدیالوانی

 .3، 50. مرکز آموزش مدیریت دولتی، "دولتی

 

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

. دانش مدیریت، "ولتی و اعتماد عمومیدمدیریت "

 .55شماره

  ،آرین قلی پور و علی پیران ، علی اصغرپورعزت

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

. دانشور رفتار، دانشگاه شاهد،  "حکومت الکترونیک

 .83شماره 

 

  ،عدالت زبانی نقطه عطف  "(.1811) علی اصغرپورعزت

انتشارات بنیاد نهج البالغه،  ."روایت عدالت اجتماعی

 .15-83صص 

  ،سازی قدرت و  مثلث "(.1810) علی اصغرپورعزت

های اقتدار  عدالت زبانی: عدالت زبانی در برابر سازه

و 55. سوره، شماره "بخش سلطه در بوروکراسی ایرانی

58 . 

  ،ی رابطۀ بین دولت بررس "(.1831) علیپیران نژاد

.  پایان نامه کارشناسی ارشد "الکترونیک و اعتماد عمومی

 مدیریت دولتی، دانشگاه تهران.

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

عدالت در اسالم ونقش آن در ارتقای رفتارهای 

 .35، 103. مشکات، "شهروندی سازمانی

  ،ترجمه حسن  ،"درباره دموکراسی" (. 1833) رابرتدال

  فشارکی،  شیرازه، تهران.  

  ،طراحی و تبیین مدل اعتماد  "(.1832) حسندانایی فرد

.رساله دکتری، دانشگاه تربیت مدرس، "عمومی

(. ترجمه فریده فرهی و  1833تهران.درزاکس، و. ) 

 وحید بزرگی، نگاهی نو به مفاهیم توسعه. مرکز، تهران.

  ،سی موانع اجتماعیبرر"(.  1830)  غالمرضاغفاری- 

اقتصادی سازمان  –فرهنگی موثر بر مشارکت اجتماعی 

یافته در جامعه روستایی ایران: مطالعه موردی روستاهای 

. موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی "شهرستان کاشان

 دانشگاه تهران، تهران. 

 علی اصغر  ،سیدمهدی الوانی ،حسین خنیفر ،کوکب ،فائز

مفهوم شناسی "(. 1811) جندقی غالمرضا، پورعزت

. "تطبیقی عدالت زبانی )کارکرد زبان در توسعه عدالت(

 .118-121، (1)1شماره   ، 8دوره   .جستارهای زبانی

 بهاره  مهدی فتاحی،،  نرگسیانعباس ، ،عباسمنوریان

بررسی رابطۀ بین پاسخگویی عمومی،  "(.1831) واثق

های دولتی:  مشارکت عمومی و اعتماد عمومی در سازمان

. فصلنامه مدرس علوم "گانه شهر تهران 22مناطق 

-238(، 8)18های مدیریت در ایران،  پژوهش -انسانی

251. 
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  ،مشارکت اجتماعی یکی از  "(.1835) میرطاهرموسوی

فصلنامه علمی پژوهشی  ."های سرمایه ی اجتماعی مولفه

 .13 -38(، 28)1رفاه اجتماعی، 

  البالغه نهج" ( 1831 الرضی. ) سید گردآوری ؛ 

 بنیاد :تهران آیتی؛ ترجمه عبدالمحمد .")ع(علی امام
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