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و بمر اسماس    ه یمثانو   ل يمو تحمول آن را بما روش تحل   جمان ی احساس عدالت در آذربا   کوشد یمقاله م   ن ی ا 
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 مقدمه

  در   گيممر عممال    اهميتی   با   که   است   اخالق   و   سياست   مبنایی   اصطالحات   از   یکی   1عدالت 
بمما    ی . عممدالت بممه مثابممه مفهمموم دارد   محمموری   نقش   اجتماعی،   و   سياسی   های نظریه   همه 

کممه    یی باز ذهن بشر را به خود مشغول داشته است تا جمما   یر باال، از د   يار سطح انتزاع بس 
  ياسممی، فلسممفه س سممئواالت    ترین ی از محممور   ی یک عدالت به مثابه    يستی مباحثه درباره چ 

انصمماف و    ی، چممون برابممر   يمی همچنان استمرار دارد. در ارتباط با مفهوم عدالت، مفاه 
متفاوت با آن    ی با مفهوم   ی ف با آن و گاه د مترا   ی شوند که گاه ی مطرح م   يز مساوات ن 

 اند.  به کار گرفته شده 

ضممرورت وجممود    يممه ج تو   ی و مبنمما   يممت حاکم   يت مشممروع   یه تحقق عدالت، سنگ پا 
. افممراد شممودیمنتج م یاساس يعیطب  يازن یکعالقه افراد به عدالت از .  شود ی م   ی دولت تلق 

. شممودینحممو ارضمما م  ین به بهتممر  یگرانتعامل با د  یقدارند که از طر  یمتفاوت  یفرد  يازهاین
 -یاجتممماع يازهممایتمما ن یپول و امکانات ممماد  يلاز قب   یاقتصاد  يازهایاز ن  يفیط  يازهان  ین ا

. عممدالت بممه افممراد گيممردیرا در بر م  یتوجه و احترام شخص  يلاز قب   ینسبتا  انتزاع  احساسی
 یاجتممماع  هایيطدر مح  يازهان  ین ا  چقدرکه    یندتا قضاوت نما  دهدیارائه م  ییستانداردهاا

 مسممائل  بررسممی  در(.  25:  1380)پممورعزت،    گممرددیهسممتند بممرآورده م  يچيممدهکه اغلممب پ
 .  دانست مسئله بروز و  ایجاد اصلی  وجوه زا  را  کنشگران  ذهنيت  توانمی  هميشه  اجتماعی،

 بممه  شممود،  گيممردر جامعه همه  ينیقبل از آن که به صورت ع  اجتماعی  مسائل  از  بسياری
 بحممران  بممروز  ساززمينه  مسائل  این   زمانی  و  شودمی  جامعه  آن  افراد  مشغولیدل  ذهنی  لحاظ

 ایممن .  شممود  جمعممی  خودآگمماه  احسمماس  بممه  یلتبممد  منفممرد  هایذهنيت  که  شودمی  اجتماعی
بممه مسممائل  یفممرد هممایدغدغممه و مسممائل تبممدیل یکممی: دارد اهميممت جهممت دو از ذهنيممت
 بخش   توسط  که  است  رفتار  از  اىشيوه  اجتماعى  مسالة  است  معتقد  2نيزبتاست.    یاجتماع
 تهاخشن   جامعه  عام  و  شده  پذیرفته  هنجار  چند  یا  یک  ناق»  جامعه،  افراد  از  توجهى  درخور
 و  مممردم  توسممط  عممدالت  اصممول  پممذیرفتن   و  دانستن   که  این   دوم  ؛(95:  1379  معيدفر،)  شود
 ذهنيممت  ایممن (.  1388  راولز،)  است  بسامان  جامعة  شرایط  از  اصول  این   رعایت  به  عموم  باور

در جامعممه   عممدالتیبممی  یمما  عممدالت  احسمماس  گيریاز عدالت و شکل  یهمگان  دره  مقدمه

 

1. Justice 

2. Nisbet 
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 حمموزۀ در(  عمممل)  عينيممت  و(  نظممر)  ذهنيممت  از  برآیندی  حقيقت  در  عدالت،  احساساست.  
 در کنممد،مممی کسممب زنممدگی در کممه هاییتجربه و هاآموزه اساس بر فرد هر. است  عدالت
-مممی  جامعه  مختلف  ابعاد  بودن  ناعادالنه  یا  عادالنه  دربارۀ  خاصی  گيرینتيجه  به  خود  ذهن 
 را  آن  اجتممماعی،  هممایهیدپد  مقابل  در  انسان  که  است  مفهومی  عدالت  دوگینظر    از  .رسد
 زنممدگی  و  جامعممه  سمماخت  از  برآمممده  عممدالت  بنممابراین .  کنممدمممی  احسمماس  خممود  ضمير  رد

 شممودمممی  مممردم  بمماور  در  عممدالتیبی  با  عدالت  حس   آمدن  وجود  به  عامل  و  است  اجتماعی
 (.160: 1392و همکاران،    یلواسان  یی)نوا

 برداشممت گونمماگون، یمماتاغ و متنمموع اهممداف بمما اجتممماعی هممایگروه و افراد  ميان  در
 عمممومی خواسممت بخشممد؛مممی تحکممي  را هاآن بين  هبستگی  پيوندهای  عدالت،  از  رهمشت 
 چممه اینکممه از فممار  نهادها و قوانين . سازدمی  محدود  را  دیگر  غایات  پيگيری  ،عدالت  برای
. ندشممو گذاشممته کنار یا اصالح باید  باشند  ناعادالنه  اگر  باشند،  یافته  سامان  و  کارآمد  ميزان
 بممه  جامعممه  رفمماه  حتممی  کممه  است  برخوردار  مصونيتی  و  حرمت  از  عدالت  پایه  بر  شخص  هر
 هممایپایه  از  یکیعدالت    بنابراین .  دهد  قرار  الشعاع  تحت  را  آن  تواندنمی  نيز  کل  یک  مثابه
 کممه  دهممدمممی  نشممان  مختلممف  هممایپممژوهش   نتممایج.  اسممت  نوین   جوامع  بنای  سنگ  و  اصلی

 يمماتدر ح یمخربمم  يامممدهایپ توانممدمممی جامعممه یممک  انوندشهر  بين   در  عدالتیبی  احساس
مسمماله در جوامممع   یممن سممطوح خممرد تمما کممالن بممه دنبممال داشممته باشممد. ا  از  جامعممه  یاجتماع

 یمما  ي»برخوردار است. چممرا کممه احسمماس تبعمم   يشتریب  يتاهم  از  قومیو چند  یچندفرهنگ
و تزلممزل  یات قمموماختالف یدباعث تشد  تواندمی  قومی  گروه  چند  یا  یک  بين   در  عدالتییب

شممهروندان هممر   يشممگیاست که دغدغه خاطر هم  ین ا  يت. واقعگردد  یمل  یهبستگاتحاد و  
رفمماه   یاصممل  یهممااز شمماخص  یکممیاسممت و احسمماس عممدالت    یعدالت اجتممماع  ی،اجامعه
 یممن ا یممران،از کشورها از جملممه ا ياریخاطر در بس  ين . به هماستامروز    يایدر دن  یاجتماع

 شمماخص ایممن  رصد و بررسی لذا. ودشیگرفته و رصد مجش قرار مورد سن   يوستهشاخص پ
 در  عممدالت  احسمماس  رونممد  از  آگاهی  و  مساله  بهتر  شناخت  در  را  ما  تواندمی  زمان  طول  در

 از جامعه کمک کند.   هاییبخش  یا و  جامعه
 وظممایف،  و  امتيازهمما  توزیممع  بممه  توجممه  با  خصوصا  سياسی،  و  اجتماعی  نهادهای  ارزیابی

. (638: 1392 باتممامور، و آوتویممت) شممودمی نبيمما عممدالتیبممی یمما عممدالت بحس  بر  معموال
 همماینممابرابری بممروز  باعممث  گذشممته،  سممال  یکصممد  در  ایممران  در  اقتصممادی  ناهمگون  توسعة
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 کشور  یک  جغرافيایی  مختلف  مناطق  بين   گسترده  هاینابرابری  وجود.  است  شده  اجتماعی
 باشممد داشممته دنبممال بممه را همماییامانیبسنا است ممکن  فرهنگی، و اقتصادی شرایط لحاظ  از

دور   یهممااست که از گذشته  یاز جمله مناطق   یجان(. آذربا75:    1390  همکاران،  و  ی)وارث
کممه  یسلسممله صممفو  يانگممذارانکممه بن   یداشته است. بممه طممور  یرانا  یخدر تار  ینقش پررنگ

منطقممه ظهممور   یممن ااز    ،دانندیآن م  یکپارچگیامروز و عامل    یرانآنها را معماران ا  ياریبس
 یهمماي»منطقه به شدت از تبع ین باعث شد تا ا  یحکومت پهلو  هایسياست  ولی  اند.کرده
تمموان بممه ظهممور یم  نارضایتی  این   یهاشود؛ از نشانه  یناراض  یو فرهنگ  یاجتماع  ی،اقتصاد

 يممروزیدر پ  آذربایجممان  فعممالو نقش    1324  یهاسال  یعو وقا  یجانحزب دموکرات آذربا
 عممدالتیبممیو  ي»س تبعمم احسمما همماینشانه نيز اخير یهاسال  دراشاره کرد.    یمانقالب اسال 

است کممه  یافتهو به صور مختلف بروز و ظهور   یش منطقه افزا  ین در ا  یدر بعد فرهنگ  یژهبو
 پيگيممری منطقممه ایممن  شممهروندان بممين  در عممدالت احسمماس ميزان در توانیانعکاس آن را م

و   یجمماندر آذربا  دالتعمم احسمماس    رونممد  شده اسممت تمما  مقاله تالش  ین ا  در  رواین   از؛  کرد
 عممدالتاحساس    يزانم  اینکه؛  گيرد  قرار  بررسی  مورد  گذشته  دهه  دو  در  نشين مناطق تره

از  يشممترداشممته و کممدام بعممد ب ييریو در دو دهه گذشته چه تغ بوده يزانچه م یجاندر آذربا
 شده است.  ييرابعاد دچار تغ یرسا

 

 یشین پ یقاتتحق
 موضمموعات از وسمميعی طيممف جامعممه، در دالتعمم  احسمماس دربمماره شممده انجممام تحقيقممات
 ميممزان کممه داد نشممان( 1389) همکمماران و قاسمممی پژوهش  نتایج .شودمی شامل  را  مختلف
 درصممد  91  حممدود  طوریکممه  بممه.  اسممت  پممایين معلمان زنجممان نسممبتا    ين در ب  عدالتیاحساس  
 رد  نيز  درصد  2  حدود  و  التدع  احساس  دارای  درصد  5  حدود  عدالتی،بی  احساس  دارای
 .  اندگرفته قرار  وسط حد

 تعلممق،  احسمماس  يرهممایو متغ  یاحساس عدالت اجتماع  ين پژوهش ب  ین ا  یجبر اساس نتا
 سممطح و سممکونت محممل منطقممه شممغلی، منزلت سازمانی،درون عدالت  محروميت،  احساس

 هویممت بطممهار بررسممی در( 1390) گراوند و نوابخش . دارد  وجود  معنادار  رابطه  تحصيالت
 عممدالت احساس بين  که رسيدند نتيجه این  به کُرد شهروندان بين  در دالتع  احساس  و  ملّی

 چممه هممر و دارد وجممود 49/0 ميممزان بممه معنمماداری  همبسممتگی  آنان  ملّی  هویت  و  شهروندان
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 هممر. اسممت بمماالتر ملممی هویت به آنها تعلق و ملّی هویت ميزان باشد،  باالتر  عدالت  احساس
 ملّممی هویت باشد، باالتر شهروندان زبانی و یفرهنگ سياسی، اقتصادی،  لتعدا  احساس  چه
 را  شممهروندان  مشممروعيت  و  ملّممی  هویممت  بممين   رابطممه  پژوهش،  هاییافته.  است  تریقو  آنان
 . نمود  تأیيد

 نتيجممه  ایممن   به  ؛تهران  شهر  در  اجتماعی  عدالت  احساس  بررسی  در(  1390)  هزارجریبی
 کمم   خيلممی  و  کمم   حممد  در  پاسممخگویان  ازدرصممد    40  بممين   در  عممدالت  احسمماس  کممه  رسيد
 ازدرصممد    49  بممين   در  نهایممت  در  و  بمماال  سممطح  در  درصممد  11  بممين   در  مقابممل  در  و  باشدمی

 بممه اعتممماد نتممایج اسمماس بممر. اسممت( بينممابين )  متوسط  سطح  در  عدالت  احساس  پاسخگویان
 بمما)  دیگران  اب  خود  مقایسه  ،(20/0  ضریب  با)  دینداری  ،(57/0  ضریب  با)  مسئولين   کارایی
 احسمماس ميممزان بممر  افزاینممده  تممأثير  دارای(  10/0  ضممریب  با)  امنيت  احساس  ،(16/0  ضریب
 منطقممه و( -09/0 ضریب با) بيگانگی  احساس  متغيرهای  اما  و  باشندمی  افراد  بين   در  عدالت
 .  است عدالت  احساس ميزان بر  کاهنده  تأثير دارای( -09/0 ضریب با)  مسکونی

 هایفرصممت و برابممر اساسممی هممایآزادی» یژوهشمم ( در پ1392)و همکمماران  لواسممانی
 مطالعممه را« متغيرهمما ایممن  بممه افممراد نگممرش و شممده تفکيممک تمممایز اصممل و برابممر اجتممماعی

 اقتصممادی  اجتممماعی  پایگمماه  و  عممدالت  احسمماس  بممين   کممه  داد  نشان  پژوهش   نتایج  ؛اندکرده
 و افممراد ارزشممی ریگي جهت بين  و عدالت احساس ميزان  و  نسبی  محروميت  احساس  افراد،
 نفممس   عممزت  احسمماس  و  عممدالت  احسمماس  بممين .  دارد  وجممود  رابطممه  عممدالت  احساس  نميزا
 . آمد دست  به  ضعيفی  بستگیه 

 عوامممل و اجتماعی عدالت از برخورداری احساس ميزان»  بررسی  در(  1393)  ساالروند
 شممغلی، وضممعيت و اجتممماعی عدالت احساس بين   که  یافت  دست  نتيجه  ین ا  به  « آن  بر  موثر

 کممارایی بممه اعتممماد  دینممی،  معتقممدات  خمماطر،  امنيممت  نيمماز،  ارضای  ،جنسيت  تاهل،  وضعيت
 م. دارد  وجود  رابطه محروميت  احساس و  مسئولين 

 در  آن  بممر  ممموثر  عوامممل  و  سياسی  عدالت  احساس  ميزان»  بررسی  در(  1394)  یرحسينی
 ایممدئولوژیک، گيریوسمم   دینداری،  نوع  ميان  که  رسيد  نتيجه  این   به  « انقالب  سوم  نسل  ميان

 رابطممه  سياسممی  عممدالت  احساس  با  سياسی  دوستان  و  سياسی  خانواده  داخلی،  سانهر  مصرف
احسمماس  و اقتصممادی -اجتممماعی خاسممتگاه متغيممر ين ب رابطه و دارد وجود معنادار و  مستقي 
 . است  منفی و  معکوسعدالت 
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 و جامعممه در سياسی و اجتماعی عدالت  احساس  نقش   مطالعه»( در  1395)  الدینیشمس 
 کممه یافممت دسممت  نتيجممه  ایممن   بممه  « پيشممرفت  با  قضایی  و  اجتماعی  عدالت  اهي مف   ين ب  ارتباط
 . دارد پيشرفت و  جامعه  در  اساسی  نقش   قضایی و  اجتماعی عدالت  احساس

   احسمماس   و   فسمماد   ادراه   بممين  ارتبمماط   »بررسممی ( در  1395و همکمماران )   محمممدی 
  ارکت مشمم   از   درصممد   89/ 2کممه    يدند سمم ر   يجممه نت  یممنبممه ا   تهران«  شهر   در   اجتماعی   عدالت 

  بممر .  اسممت   یافتممه   افممزایش  ایران   در   گذشته   سال   ده   طی   در   فساد   که   بودند   معتقد   کنندگان 
  بممه   مربمموط   بررسممی   تحت   های سازمان   در   فساد   ادراه   بيشترینپژوهش    ینا   یج اساس نتا 

  احسمماس   بمما   فسمماد   ادراه   بممين.  بممود   «ها خيریه »   به   مربوط   نيز   آن   کمترین  و   «ها شهرداری » 
  هممای فعاليت   کممه   نهادهممایی   در   و   داشت   وجود   داری معنی   و   ی منف  رابطه   اجتماعی   عدالت 

  انتظار   که   هایی دستگاه   در   فساد   ادراه .  بود   بيشتر   نيز   فساد   ادراه   است،   بيشتر   اقتصادی 
  عممدالت   احسمماس   بممر   بيشممتری   تأثير   است،   بيشتر   آنها   در   عادالنه   رفتار   مشاهده   برای   مردم 

 .  دارد   شهروندان 
 تکمماليف بممه عمممل و اجتممماعی  عممدالت  ادراه  بين   رابطه  مطالعه»  در  نيز(  1396)  یانبای

 شممهروندی  تکمماليف  بممه  عمممل  و  شده  ادراه  عدالت  بين   که  رسيد  نتيجه  این   به  « شهروندی
 وجممود منفممی  و  معنممادار  رابطممه  ،تکاليف  به  عمل  و  افراد  درآمد  بين   و  معنادار  و  مثبت  رابطه
 شممهروندی تکمماليف رعایممت باشممد،  بيشممتر  عدالت  احساس  چه  هر  که  داد  نشان  نتایج.  دارد
 .بود  خواهد  بيشتر

 گممرنمایممان  کممه  اسممت  ذهنممی  مفهممومی  عممدالت  احسمماس  شممودمی  مالحظهکه    همانگونه
 نشممان  شممده  انجممام  مطالعممات.  اسممت  جامعممه  اجتممماعی  سممامان  دربمماره  افراد  تصور  و  ذهنيت

 احسمماس  شهروندی،  اليفکت  به  عمل  باعث  تواندمی  جامعه  در  عدالت  احساس  که  دهدمی
 همبسممتگی افممزایش  باعممث  نهایممت  در  و  سياسممی  نظممام  و  سياسممی  مشممروعيت  افزایش   ق،تعل

و   یجممادباعممث ا  توانممدیممم   عممدالتیبممی  احسمماس  دیگممر  سمموی  از  و  شده  جامعه  در  اجتماعی
 درو    ینممدارید  يفتضممع  ی،اجتممماع  يگممانگیب  يممت،احساس محروم  ناامنی،احساس    یتتقو

 ایممن  بممه توجممه بنممابراین ل داشممته باشممد. دنبا به یاجتماع همبستگی و انسجام  تعضيف  نهایت
 .دارد  اساسی  اهميت  جامعه  نظ  و  بنيان  حفظ  در ،عدالت  از  جامعه افراد  تصور
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 پژوهش   نظری چارچوب 
 از تسمماوی  حممق،  احقاق  بودن،  متعادل  انصاف،  و  دادگری  معنای  به  لغت  در  عدالت  و  عدل
 در عممدالت مفهوم. دگردمی تعریف اجحاف عدم و  ذیحق  به  حق  دادن  کيفی،  و  کمی  نظر
باشممد   برخمموردارکممه حممق اوسممت    يممزیمعنا مسممتلزم آن اسممت کممه هممر فممرد از چ  ترین عام

 (. 638: 1392و باتامور،   یت)آوتو
.  اسممت   جامعممه   در   نممابرابر   روابممط   ساختن  دفاع   قابل   عدالت،   بحث   در   مسئله   ترینمه  

  اجتممماعی   شممأن   و   قممدرت   ثممروت،   در نابرابری    افراد؛   اکثر   استعدادهای   در   شباهت   رغ  به 
  ميممان   داری معنممی   رابطممه   همميچ   آن،   از   گذشممته .  است   بوده   جوامع   همه   انکارناپذیر   واقعيت 
.  اسممت   نداشممته   وجممود   طبيعممی   اسممتعدادهای   در   نممابرابری   و   قممدرت   و   ثممروت   در   نابرابری 
  اسممت   عممدالت   بحممث   اصمملی   موضمموع   آنهمما   نفممی   یمما   همما نممابرابری   ایممن  از   دفمماع بنممابراین  
 (.  43:  1390  یبی، )هزارجر 
 ميممان کممه معنمما بممدین . اسممت تعممادل و تناسممب نوعی عدالت افالطون،  دیدگاه  اساس  بر

 تنهمما  فرد  و  دارد  وجود  رابطه  گيرد،می  برعهده  که  شغلی  و  فرد  طبيعی  استعداد  و  شایستگی
 (.61:  1380  يدی،)جمشمم   باشممد  داشته  اشتغال  استعدادش  و  شایستگی  با  متناسب  کار  به  باید

 کممه  دارد  اشمماره  قممراردادی  و  متناسممب  و  اوليه  وضعی  به  خود  بنياد  در  1راولز  نظر  از  عدالت
 آن از و اوليممه اصممول خصوص در و دارند حضور آن در  گرانتخاب  و  آزاد  و  عاقل  افرادی
 تحقممق بممه  اشمماره  اساسممی  طممور  بممهعممدالت    ین . بنممابرارسندمی  توافق  به  عدالت  اصول  جمله
 بایممد البتممه. کنممدمممی عمل قالب و  بستر  بهمثا  به  که  دارد  بيرونی  تیواقعي   غيرفرضی  یا  فرضی
 به و  خاص  و  مناسب  بلکه  نيست؛  شکلبی  و  هویتبی  وضعيتی  ،بيرونی  قالب  این   که  گفت
 افممراد و اشممخاص از بسياری یعنی هست؛ نيز توافقی حال عين  در اما  است؛  منصفانه  تعبيری
 (. 61: 1385  یونسی،) نددار  نقش  آن  گيریشکل در  انتخابگر و آزاد
 بممه  عممدالت  را  آن  کممه  کممرد  مطممرح  عدالت  از  برداشتی(  1971)  عدالت  نظریة  در  اولزر
 در  افراد  که  هستند  اصولی  عدالت  اصول  ترین معقول  اساس،  این   بر.  خواندمی  انصاف  مثابه

 و وتثممر در هممانابرابری از دسته آن و باشند  داشته  توافق  هاآن  دربارۀ  منصفانه  هایموقعيت
 نظریممة اساسممی محورهممای از. باشممد افممراد  ترین محروم  نفع  به  که  اردشممی  مجاز  را  درآمد
 خيممر و خمموب چيزی بنابراین . است خير بر حق تقدم بر تأکيد راولز انصاف مثابه  به  عدالت

 

1. J. Rawls 
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 بممدون و اصمميل وضممع در کممه باشد( عدالت اصول)  اصولی  با  هماهنگ  و  سازگار  که  است
 تصممریح  وی  حال  عين   در.  است  شده  افقتو  آن  بر  سعادت،  و  خير  از  ویژه  تفسيری  به  توجه
 عممدالت محتمموای بممه  وصممول  ضممروری  شممرط  خيرهمما،  ایپاره  از  تصوری  پيش   که  کند  می

 نامممدمممی  اوليممه  خيرهممای  را  خيممرات  از  ضممروری  تصورات  مجموعه  این   او.  است  اجتماعی
 کنممار در عمماقلی  انسممان  هممر  کممه  اسممت  اموری  اوليه  خيرهای:  کندمی  تعریف  چنين   را  وآنها
 هممایآزادی  انممواع)  آزادی  وی.  خواهممدمممی  نيممز  را  آنهمما  خواهممد،مممی  که  دیگری  ایچيزه
 هممایینمونممه  منزلة  به  را  نفس   کرامت  و  خویش   به  احترام  ،درآمد  و  ثروت  فرصت،  ،(فردی
 همماآن از دهنممدمممی  تممرجيح  عاقممل  هممایانسممان  همة  که  کندمی  یاد  اوليه  خيرهای  از  برجسته
 فرصممت، آزادی، مثممل  نخسممتين   اجتممماعی  خيرهممای  همممة  ز،راولمم   نظر. از  بگيرند  بهره  بيشتر
 ایممن  مگممر شمموند توزیممعجامعه  در برابر  نحو  به  باید  نفس،  عزت  هایپایه  و  ثروت  و  درآمد

 در  او.  باشممد  هممانممابرخوردارترین   سممود  بممه  خيرهمما  ایممن   همممة  یمما  خيممری  هر  نابرابر  توزیع  که
 اندیشممه، آزادی وجممدان، آزادی ماننممد هممایینمونممه اساسممی هممایآزادی از خممود فهرسممت
 از برابممر برخممورداری راولممز، نظممر از. شممماردبرمممی را شخصممی آزادی و سياسممی آزادی
 (.81: 1388  واعظی،)  است  عدالت  تحقق  اصلی شرط  اساسی،  هایآزادی

.  انممد کممرده   ي  تقسمم   2ای یممه و عممدالت رو   1یعی عممدالت تمموز   بعد دو    را به   عدالت   برخی 
  مشاغل،   توزیع   چگونگی   و   است   مردم   برابر   در   مت حکو   تکاليف   به   ناظر   زیعی و ت   عدالت 
  مردم   سوی   از   توزیعی   عدالت   احساس   واقع   در   کند؛ می   معين  را   عمومی   اموال   و   مناصب 

  بمما   بممالقوه   عامممل   یممک   منزلممه   بممه   و   دارد   کممار   و   سممر   پيامممدها   از   شممده   ادراه   انصمماف   بمما 
  ی . هنگممام ود شمم می   گرفته   نظر   در   جامعه   و   سازمان   مختلف   های زمينه   در   مه    کاربردهای 

  هسممتند،   اخالقممی   و   درسممت   مناسممب،   پيامممدها   کممه   ميزانی   مورد   در   سازمان   یک   افراد   که 
  قممرار   داوری   مممورد   را   سازمان   در   توزیعی   عدالت   رعایت   ميزان   واقع   در   کنند می   قضاوت 

 (.  31:  1380  پورعزت، )   دهند می 
  م انجمما   را   تخصمميص   عمممل   کممه   ادی افممر   دیممدگاه   از   را   توزیعی   عدالت (  1976)   لوندال 

  نگممرش   یممک   لونممدال،   عادالنممه   قضمماوت . مممدل  اسممت   داده   قممرار   بحممث   مممورد   دهنممد می 
  بيممان   لونممدال   تئمموری،   ایممن. در  گيممرد می   نظممر   در   انصمماف   نظریممه   بممه   نسبت   را   تری فعاالنه 

 

1. Distributive Justice 

2. Procedural Justice 
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  عممدالت   قممانون   چنممدین  از   اسممتفاده   بمما   شممان اسممتحقاق   ميممزان   مممورد   در   افممراد   کممه   دارد می 
  وجممود   تمموزیعی   عممدالت   قانون   سه   اساسا    که   ارد د می   بيان   او .  نمایند می   قضاوت   مختلف، 

  بممه   را   ای رویممه   عممدالت .  نيازهمما   قممانون   و   تسمماوی   قانون   کمک،   قانون :  از   عبارتند   که   دارد 
  تعریف   یابند، می   تخصيص   پيامدها   آنها،   توسط   که   فراگردهایی   در   عدالت   رعایت   منزله 
  2گرینبممرگ   و   بممارون نظر  (. از  18:  1385  مومنی،   از   نقل   به   ؛ 1988  ، 1تيلر   و   يند )ل   کنند می 

  سمماختاری   جنبممه .  اجتممماعی   جنبممه   و   ساختاری   جنبه :  است   جنبه   دو   دارای   ای رویه   عدالت 
  تمما   گردنممد   اتخاذ   باید   چگونه   تصميمات   که   پردازد می   امر   این  بررسی   به   ای رویه   عدالت 
  شخصممی بين  رفتممار   کيفيممت   نيممز   ای رویممه   عممدالت   اجتممماعی   جنبممه .  برسند   نظر   به   منصفانه 
  عممدالت   رعایممت   ميممزان   مورد   در   قضاوت   هنگام   در   سازمان   کارکنان   با   رندگان گيتصمي  

 (. 18-21:  1385  ی، است )مومن  سازمانی   های رویه   در 
: 1392 باتممامور، و آوتویممت از نقل به ؛3: 1971 راولز،)  اجتماعی  ارزش  مثابه  به  عدالت

-برداشت  این   که  است  مواجه  جامعه  افراد  مختلف  هاینگرش  و  هاقضاوت  با( هميشه  637
 احسمماس. دهممدمی شممکل آنهمما  در  را«  عممدالت  احسمماس»  یمما«  عدالتیبی  احساس»  مفاهي   ها

 هر  و  است  عدالت  حوزۀ  در(  عمل)  عينيت  و(  نظر)  ذهنيت  از  برآیندی  حقيقت  در  عدالت،
 هبمم  خممود ذهممن   در  کنممد،مممی  کسممب  زنممدگی  در  کممه  همماییتجربممه  و  هاآموزه  اساس  بر  فرد
 دوگممی. رسممدمممی جامعممه مختلف ابعاد بودن  ناعادالنه  یا  عادالنه  دربارۀ  خاصی  گيرینتيجه
 ضمير  در  را  آن  اجتماعی،  هایپدیده  مقابل  در  انسان  که  است  مفهومی  عدالت  است  معتقد
 از  برآمممدهعدالت    بنابراین (.  160:  1392  همکاران،  و  لواسانی  نوایی)  کندمی  احساس  خود

 مممردم باور در عدالت حس  آمدن وجود به عامل و است اجتماعی گیزند و  جامعه  ساخت
 در عممدالت بسممط پایممة و بينجامممد  عدالت  تحقق  به  است  ممکن   مردم  باور  متقابال   و  شودمی

 در  ...و  سياسممی  و  قضممایی  اجتممماعی،  اقتصادی،  مختلف  هایحوزه  در  عدالت.  باشد  جامعه
 بمما  اسممیسي   عممدالت  مثممال  بممرای.  شودمی  مطرح  المللیبين   یا  و  ملی  گروهی،  فردی،  سطوح

 سمماالری،شایسته مشممروع، هممایآزادی دموکراسی، قدرت، در عدالت قبيل؛  از  موضوعاتی
 آزاد،  انتخابممات  سياسممی،  مشممارکت  هایزمينه  آوریفراه   ها،شایستگی  و  هاتوانایی  احراز
 (. 75: 1376  هاروی،) دارد سروکار... و  بيان  آزادی  سياسی،  سال   رقابت

 

1. Lind & Tyler 

2. Baron & Greenberg 
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 برخمموردار  و  خود  خاص  طبقة  در  فرد  هر  گرفتن   قرار  عیاجتما  عدالت  افالطون  باور  به
(. 203: 2014)بنممدر،  اسممت خممود مخصمموص نقممش  ایفممای  نيز  و  طبقه  آن  امتيازات  از  شدن

اسممت کممه   ی، عنصممر برابممر1یدهندۀ مفهوم عدالت اجتممماع  يلتشک  يدیاز عناصر کل  یکی
توان به یعناصر م  یگرآن با د  يبکاز نحوۀ تراست، اما    یخود مفهوم قابل دره و ملموس

از   یفممی. به عنمموان مثممال تعرردک  يدادست پ  یاز مفهوم عدالت اجتماع  یمختلف   هاییفتعر
 یرشهمما و پممذدر فرصممت یاز دو عنصممر برابممر يبممیترک یکممه بممر مبنمما یعممدالت اجتممماع

ت و امکانمما  در همممه  یبرابر  یتک عنصر  یفبا تعر  گيردیشکل م  هايتو قابل  هایستگیشا
کممامال  متفمماوت و در   ی اجتممماع  هممایياسممتاسممت و س  یزال  متفمماوت و متممماکممام  يازات،امت 
 (. 42: 1390  یبی،دارد )هزارجر یرا در پ  یاز موارد متضاد  ياریبس

 از برخممورداریچممون  همماییشمماخص ،اجتممماعی عممدالت( در 1376) ینظممر هممارو از
 هممایحمایت  و  هبيممم   اجتممماعی،  تأمين   ی،ماعاجت   هایپایگاه  و  منزلت  به  دستيابی  ها،فرصت

 اقتصممادی، عممدالت در. اسممت بررسممی و بحممث  قابممل...  و  درآمممدها  مجدد  توزیع  اجتماعی،
. گرددمی  مطرح  دست  این   از  مسائلی  و  اشتغال  و  ثروت  منابع  رفاه،  از  متناسب  برخورداری

 شهروندی،  قوق ح  از  حفاظت  تأمين   در  منصفانه  و  عادالنه  قوانين   وجود  قضایی،  عدالت  در
 عممدالت  .گيممردمممی  قرار  توجه  مورد...    و  قضاوت  و  دادرسی  فرآیندهای  در  تعدال  اجرای

 هممر  آن  در  کممه  رساندمی  را  شرایطی  و  است  اقتصادی  عدالت  از  تروسيع  مفهومی  اجتماعی
 راه  در  متناسممب  هایفرصت  از  جسمانی  و  فکری  امکانات  کار،  ميزان  مبنای  بر  جامعه  عضو

 بممر مشممتمل اجتممماعی عممدالت. شممودمممی رداربرخممو خود  هایتوانایی  اییشکوف  و  گسترش
 .است  فرهنگی و  سياسی  اقتصادی،  قضایی، عدالت

 شناسیروش 
 ینممد( فرا2002) آلسممتون و بمماولس  در این پژوهش، روش تحليل ثانویه است.  يقروش تحق 

ت تحقيق دیگر های دیگر به منظور پاسخگویی به سئواالها و نتایج پژوهش استفاده از داده
توانند این منابع می  یشاناند. از نظر اکرده  یفمسئله دیگر را تحليل ثانویه تعرو اثبات یک  

توانممد ها و نتایج یک مطالعه اکتشافی، توصيفی و یا تبيينی باشند. لذا تحليل ثانویه مممیداده
ه را فممراه  مواد تبيينی مورد نياز جهت ارتباط متغيرهای علی جهت پشتيبانی از یک فرضممي 

 

1. Social Justice 
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-ثمممره دلسمموزانه و عادالنه توزیع  اجتماعی  عدالت.  (61:  1390و همکاران،    ینماید )قاسم
 از  یممک  هممر  بمما  یعنممی  اجتممماعی  عدالت(.  3:  2006  ملل،)سازمان  است    یرشد اقتصاد  های
 سممزاوار کممه گيممرد قممرار جایی در و است آن مستحق  که  شود  رفتار  ایگونه  به  جامعه  افراد
 و ذهنيممت از برآینممدی نيممز  عممدالت  احسمماس(.  150:  1390  ،ونممدش و گرا)نمموابخ  است  آن

  (.160: 1392  همکاران، و  لواسانی  یی)نوا  است  جامعه در  عدالت  عينيت
  ی ها و نگرش   ها ارزش   يمایش مفهوم در پ   این دارد؛    ی ابعاد مختلف   اجتماعی عدالت  

قممدرت،  ثممروت،    )ابعمماد   ی ا احساس عممدالت جامعممه   يرهای با متغ   1379در سال    یرانيان ا 
احسمماس    ای، یممه احساس عدالت رو   یی، فت و دانش( احساس عدالت قضا منزلت و معر 
عوامممل    يممر متغ   9بمما    1394سال    يمایش و در پ   ی و احساس عدالت اطالعات   ی عدالت قوم 

فممرد،    ی طبقممات   یگمماه جامعممه، نگممرش بممه جا   ی نگرش به ساخت طبقممات   ی، فقر و تنگدست 
  ياسی، ز عدالت س پنداشت ا   ی، صاد عدالت اقت   پنداشت از   ی، پنداشت از عدالت اجتماع 
مورد سنجش    ی اقتصاد   ی و نابرابر   ی پنداشت از عدالت قوم   یی، پنداشت از عدالت قضا 

 قرار گرفته است.  
ها دو دوره فراه  شود تنها شمماخص  یهاداده  یسهامکان مقا  ینکها  یپژوهش برا  ین در ا
عممدالت در سممه بعممد  احسمماس یعنممی يمممایش مشممتره مممورد سممنجش در دو پ هاییممهو گو

مممورد توجممه   یو احسمماس عممدالت قمموم  ییاحساس عدالت قضا  ی،دالت اجتماعاحساس ع
نگممرش و   یممهثانو  يمملتممالش شممده اسممت بمما اسممتفاده از تحل  يقتحق   ین است. در ا  هقرار گرفت 

اسمماس  بممر یو قمموم ییقضمما ی،نسممبت بممه عممدالت اجتممماع  یجممانیپنداشت شهروندان آذربا
شود. با توجه   یسهمقا  یرانيانا  یهاها و نگرشارزش  یمل  يمایش پموج اول و سوم    هایداده

 یدر اکثر نقاط کشور و در دسترس نبودن اطالعات کشممور هاتره يتجمع یبه پراکندگ
زنجممان  ی،غربمم  یجانآذربا ی،شرق یجانچهار استان آذربا یها، فقط دادهيتقوم  يکبه تفک
شممامل   هممايمایش پ  ین ا  یجامعه آمار  زبانان انتخاب شد.تره  نگرش  یبررس  یبرا  يلو اردب

ها و روش انتخمماب نمونممه یاچندمرحلممه یاخوشممه يریگسال، روش نمونممه  15  یافراد باال
   1.ساده است  یتصادف

 

گيری، نحمموه شناسی از جمله جامعه آماری، روش تعيين حج  نمونممه، روش نمونممه. با توجه به وجود جزئيات روش1

 ساخت پرسشنامه و اعتبار و پایایی ابزار و ... در گزارش اصلی از ذکر مجدد آنها اجتناب شد.  ها، نحوه  انتخاب نمونه
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 ی بررس مورد یهااستان   کیها به تفک: تعداد نمونه 1 جدول
 جمع زنجان  یلاردب یغرب  یجانآذربا یشرق   یجانآذربا 

 2550 550 600 600 800 1379 یمایشپ

 1844 372 363 519 590 1394 یمایشپ
 

 یهمماهمما و نگرشممموج اول و سمموم ارزش یهممايمایش پ یهمماسممه دادهیانجممام مقا یبممرا
مربوطممه اسممتخراج  یهممااز گزارش  یمممورد بررسمم   یهامربوط استان  یهاابتدا داده  ،یرانيانا

و  یجممداول دو بعممد يممهحفظ شممود و امکممان ته يرهاوزن متغ  ینکها  یشد. در مرحله بعد برا
 یکممه بممه صممورت درصممد  هاشمماخص  یرمقاد  ،مرکز فراه  شود  یش گرا  یهاخصارائه شا

عممدم  یمماتفاوت    يين تب   یشد. برا  يعو سپس با ه  تجم  بدیلت  یعدد  یرارائه شده بود به مقاد
کمموهن  dاز   1انممدازه اثممر  يممين تع  یو بممرا  tاز آزمممون    يممزدو دوره ن  يانگين تفاوت اختالف م

و مقممدار آن  گيممردمی صممورت یممرز فرمول با اثر زهاندامحاسبه  یکوهن برا d استفاده شد.
 صفر تا دو است:    ين ب

 

 N2تعممداد نمونممه گممروه اول و  N1مسممتقل،  نمونممه دو tهمان مقممدار   tفوق    فرمول  در
 ين بمم   کمم ،  اثر  اندازه  باشد  0.2  زیر  آمده  دست  به  عدد  چنانچهتعداد نمونه گروه دوم است.  

 (.2012  ی،است )کل یادز باالتر و 0.8 و  وسطت م 0.5تا  0.2

 پژوهش  یهایافته
شدن حق افراد در صورت نداشتن پممول   یمالبا دو شاخص »پا  یپنداشت از عدالت اجتماع

 قممرار سممنجش  مممورد « متخصص و مجرب به مقامات باالتر یافراد عاد  يدننرس»  و  « یو پارت
 .است زیر  شرح به آمده دست  به نتایج.  است  گرفته

 
 
 

 

1. Effect Size 
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 یپارت و پول  نداشتن صورت در افراد حق شدن مالی: نگرش به پا 2 جدول

کامال  
 مخالف 

 موافق نظر یب  مخالف 
کامال 
 موافق

تعداد  
 نمونه

 ن یانگیم
انحراف  

 اری مع
انحراف  
 استاندارد 

  شیمایپ
  ی مل

1379 

59 210 147 1042 933 
2389 4.0790 1.00959 0.02065 

2.5 % 8.8 % 6.1 % 43.6 % 39.0 % 

  شیمایپ
  ی مل

1394 

36 81 652 783 282 
1834 3.6510 0.86094 0.02010 

2.0 % 4.4 % 35.6 % 42.7 % 15.4 % 

  11.3دهممد کممه  ی نشممان ممم   ی در خصوص احساس عدالت اجتممماع   1379سال  يمایش پ  یج نتا 
درصممد موافممق هسممتند کممه هممر کممس پممول و    82.6نظر و حممدود  ی درصد ب   6.1درصد مخالف،  

  35.6درصممد مخممالف،    6.4  يز ن   1394سال    يمایش پ شود. در  ی م   یمال د حقش پا نداشته باش   ی پارت 
برابممر    1379در سممال    ر ي متغ   ن ی ا   ن ي انگ ي گزاره هستند. م   ین موافق ا   يز درصد ن   58.1نظر و  ی درصد ب 

در سممال    1.01از    ر يمم متغ   ن یمم ا   ار يمم اسممت. مقممدار انحممراف مع   3.65برابر با    1394و در سال    4.07با  
در    ی ر مثبتمم ييمم تغ   نکه ی توان گفت عالوه بر ا ی م   ن ی است. بنابرا   ده ي رس   1394  در سال   0.86به    1379

  15  در   خصمموص   ن یمم در ا   ز يمم ن   ان ی پاسممخگو   ان يمم اخممتالف م   شود، ی م   مشاهده   ان ی نگرش پاسخگو 
 کرده و نظرات آنها همگراتر شده است.    دا ي شته کاهش پ گذ  سال 

 ها نیانگیم تفاوت آزمون: 3 جدول
 ها نیانگی م یبر برا  یبرا Tآزمون  آزمون لون  

 F Si
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95% 
Confidence 
Interval of 

the 
Difference 

حد  
 ن ییپا

 حد بال 

با فرض  
  یبرابر

 انسیوار
0.095 0.758 14.546 4223 0.000 0.42801 0.0294 0.3703 0.4857 

با فرض  
  ینابرابر

  14.852 4175.93 0.000 0.42801 0.0288 0.3715 0.4845 
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 انسیوار

. بمما توجممه بممه معنممادار نبممودن شد  استفاده  ن ي انگي م  اختالف  آزمون  از  شتري ب  یبررس  یبرا
بمما   tهمما، آمممارهیممانس وار یو رد برابممر( t(1, 4223)=0.095, p=0.758) ین آزمممون لممو

عنمممادار م یآزممممون از نظممر آممممار یجامحاسمممبه شممد کمممه نتمم  یممانس وار یفممرض برابمممر
(t(14.55)=4223, p>0.005, d=0.095 ) .است 

 دو نمونه مستقل  t: آزمون 4 جدول
     1394شیمایپ 1379 شیمایپ 
 M SD M SD df t p Cohen’s d 

حق افراد در    شدن   مال ی پا 
صورت نداشتن پول و  

 ی پارت 
4.07 1.009 3.65 0.86 4223 14.54 0.758 0.095 

 

»پ  ن ي انگ ي م  الفاخت به  پارت  مالیااعتقاد  و  پول  نداشتن  در صورت  افراد    «ی شدن حق 
کوهن    d  زاني قرار دارد. م  0.48و    0.37در دامنه    ناني درصد اطم  95است که با    0.43برابر  

(0.095d=نشان م )آزمون    جیدهد تفاوت دو دوره کوچک است. بر اساس نتایt  فرض ،
سال   پانزدهدر    جانیم آذرباتوان گفت نگرش مردیم  ن یاشود. بنابریم  دیي وجود تفاوت تا

 . است افتهیبهبود  یشدن حق افراد در صورت نداشتن پول و پارت مالیگذشته نسبت به پا

 باالتر  مقامات  به  مجرب و متخصص یعاد افراد دنی: نگرش به نرس5 جدول

کامال  
 مخالف 

 موافق نظر یب  مخالف 
کامال 
 موافق

تعداد  
 نمونه

 ن یانگیم
انحراف  

 اری مع
انحراف  

 ندارد استا
  شیمایپ

  ی مل
1379 

182 624 419 867 259 
2389 3.1689 1.16472 0.02402 

7.7 % 26.5 % 17.8 % 36.9 % 11.0 % 

  شیمایپ
  ی مل

1394 

54 560 563 532 129 
1834 3.0664 0.99424 0.02319 

2.9 % 30.5 % 30.6 % 28.9 % 7.0 % 

دهممد کممه یشممان ممم ن یاجتممماعوص احسمماس عممدالت در خص  1379سال    يمایش پ  یجنتا
درصممد موافممق هسممتند کممه افممراد   47.9نظر و حممدود  یدرصد ب  17.8درصد مخالف،    34.2
 يممزن 1394رسممند. در سممال یدر صورت داشتن تجربه و تخصص به مقامممات بمماال نممم   یعاد
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گممزاره هسممتند.   یممن موافممق ا  يممزدرصممد ن  35.9نظممر و  یدرصد ب  30.6درصد مخالف،    33.4
اسممت. انحممراف   3.07برابممر    1394و در سال    3.17برابر با    1379  در سال  ري متغ  ن یا  ن ي انگي م
توان یم ن یاست. بنابرا دهي رس 1394در سال  0.99به    1379در سال    1.16از    ري متغ  ن یا  اري مع

 ن یمم در ا انیپاسممخگو انيمم اخممتالف م ان،یپاسممخگو ین ي بخوش  ینسب   ش یگفت عالوه بر افزا
 اتر شده است.کرده و نظرات آنها همگر ادي کاهش پ زي خصوص ن

 ها نیانگیم تفاوت آزمون: 6 جدول
 ها نیانگی م یبرابر   یبرا Tآزمون  آزمون لون  
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95% 
Confidence 

Interval of the 
Difference 

حد  
 ن ییپا

 حد بال 

رض  ف با
  یبرابر

 انسیوار
132.6 0.000 3.011 4187 0.003 0.1024 0.0340 0.0357 0.1692 

با فرض  
  ینابرابر

 انسیوار
  3.069 4154.80 0.002 0.1024 0.0333 0.0370 0.1679 

بمما   t، آممماره(t(1, 4187)=132.6, p=0.000) ین با توجه به معنادار بودن آزمون لممو
 ,t(4154.80)=3.069)ادار  معن  یه از نظر آماره شد کمحاسب   یانس وار  یفرض عدم برابر

p<0.005, d=0.095)  .بود 

 دو نمونه مستقل  tآزمون   جی: نتا7 جدول

 
  شیمایپ

1379 
     1394 شیمایپ

 M SD M SD df t p Cohen’s d 
  ی افراد عاد   دن ی نرس 

مجرب به مقامات  
 باالتر 

3.16 1.16 3.06 0.99 4154.80 3.06 0.002 0.095 
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متخصص و مجرب بممه مقامممات بمماالتر«   یافراد عاد  دني نرساعتقاد به »  ن ي انگي ف متال اخ
کمموهن   d  زانيمم قممرار دارد. م  0.17و    0.04در دامنه    ناني درصد اطم  95است و با    0.10برابر  

(0.095d=نشان م )بمما   ن یاست. بنابرا  زي دو دوره کوچک و ناچ  ن ي انگي دهد که اختالف می
نسممبت بممه سممال  1394 سممال در جممانیآذربا نگممرش مممردمگفممت  توانیوجود تفاوت م  دیي تا

 .است افتهیبهبود   1379
 شمماخص دو بمما انيمم رانیا یهممانگممرش و همماارزش  ش یممماي پ  در  ییقضمما  عممدالت  احساس

. اسممت شده سنجش  قانون«  برابر در مردم و  ن ي مسئول  یبرابر»  و  « یاحقاق حق از طرق قانون»
 .است ریز شرح به آمده  دست به  جینتا

 ی طرق قانون: نگرش به احقاق حق از  8 جدول

کامال  
 مخالف 

 موافق نظر یب  مخالف 
کامال 
 موافق

تعداد  
 نمونه

 ن یانگیم
انحراف  

 اری مع
انحراف  
 استاندارد 

  شیمایپ
 1379 ی مل

160 551 488 947 230 
2376 3.2256 1.11206 0.02281 

6.7 % 23.2 % 20.5 % 39.9 % 9.7 % 

  شیمایپ
 1394 ی مل

170 99 834 669 64 
1836 3.1950 0.94370 0.02202 

9.3 % 5.4 % 45.4 % 36.4 % 3.5 % 

درصممد   29.7دهممد کممه  ینشممان ممم   ییاز احساس عدالت قضمما  1379سال    يمایش پ  یجنتا
 عیضمما  یاز کس  یهستند که اگر حق   ین درصد موافق ا  49.6نظر و  یدرصد ب  20.5مخالف،  

دهممد ینشان م يزن 1394سال  يمایش پ یجتاتواند به حق خود برسد. نیم  یقانون  طرق  از  شود
گممزاره هسممتند.   یممن درصممد موافممق ا  39.9نظممر و  یدرصد بمم   45.4درصد مخالف،    14.7که  
 زيمم ن اري و مقدار انحراف مع  1394در سال    3.19به    1379در سال    3.22از    ري متغ  ن یا  ن ي انگي م
 جممانیمممردم آذرباتوان گفت نظممر  یم  ن یاست. بنابرا  دهي رس  0.94به    1379در سال    1.11از  

 .است شده  ترن ي بدب یحقاق حق از طرق قانوننسبت به ا
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 ها نیانگیم تفاوت آزمون: 9 جدول
 ها نی انگیم یبرابر یبرا Tآزمون  آزمون لون  

 F Si
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95% 
Confidence 

Interval of the 
Difference 

 حد بال  نییحد پا

با فرض  
  یبرابر

 انسیوار
186.02 0.00 0.945 4210 0.345 0.0306 0.0323 0.0328- 0.0940 

با فرض  
  ینابرابر

 انسیوار
  0.965 4173.27 0.335 0.0306 0.0317 0.0315- 0.0927 

ه بممه استفاده شممد. بمما توجمم  ن ي انگي مشاهده شده از آزمون اختالف م  تفاوت  یبررس  یبرا
بمما فممرض عممدم   t، آممماره(t(1, 4210)=186.02, p=0.000) ن یزمون لممومعنادار بودن آ

 (t(4173.27)=0.03, p>0.005)معنممادار  یمحاسبه شد که از نظر آمار یانس وار یبرابر
 شود.  یفرض وجود تفاوت رد م ن ینبود. بنابرا

 دمو مر  نیمسئول خصوص در قانون یاجرا بودن کسانی: نگرش به 10 جدول

کامال  
 مخالف 

 موافق ر نظ  یب  مخالف 
کامال 
 موافق 

تعداد  
 نمونه

 ن یانگیم
انحراف  

 اری مع
انحراف  
 استاندارد 

 ی مل شیمایپ
1379 

325 921 419 556 129 
2350 2.6779 1.1393 0.02350 

13.8 % 39.2 % 17.8 % 23.7 % 5.5 % 

 ی مل شیمایپ
1394 

151 387 865 382 47 
1832 2.8837 0.9159 0.02140 

8.2 % 21.1 % 47.2 % 20.9 % 2.6 % 

و مردم در برابر قانون نشان    ين مسئول   ی در خصوص برابر   1379سال    يمایش پ   یج نتا 
مممردم    ی درصد موافق برابر   29.2نظر و  ی درصد ب   17.8درصد مخالف،    52دهد که  ی م 

درصممد مخممالف،    29.3  يممز ن   1394سممال    يمممایش در برابر قانون هسممتند. در پ   ين و مسئول 
  مردم   و   ن ي موافق هستند که قانون در مورد مسئول   يز ن درصد    39.9نظر و  ی درصد ب   45.4

  1394و در سممال    2.68برابممر بمما    1379در سال    ر ي متغ   ن ی ا   ن ي انگ ي شود. م ی م   اجرا   کسان ی 
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در سممال    0.91بممه    1379در سممال    1.14از    ز يمم ن   ار ي است. مقدار انحراف مع   2.88برابر با  
  ی اجممرا   بممه   نسبت   جان ی آذربا   مردم   نظر   که   گفت   توان ی م   ن ی بنابرا است.    ده ي رس   1394

  انحممراف کاهش    ن ي همچن .  است   افته ی   بهبود   مردم   و   ن ي مسئول   خصوص   در   قانون   کسان ی 
  1379نسممبت بممه سممال    نممه ي زم   ن ی ا   در   منطقه   ن ی ا   مردم دهد که نظرات  ی نشان م   ز ي ن   ار ي مع 

 همگراتر شده است. 

 

 

 

 

 ها نیانگی م تفاوت آزمون: 11 جدول
 ها نی انگیم یبرابر یبرا Tآزمون  آزمون لون  
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95% 
Confidence 
Interval of 

the 
Difference 

حد  
 ن ییپا

 حد بال 

  ی با فرض برابر 
 انس ی وار 

298.31 0.000 6.30- 4180 0.000 0.205- 0.0326 0.2698- 0.1418- 

  ی با فرض نابرابر 
 انس ی وار 

  6.47- 4176.05 0.000 0.205- 0.0317 0.2681- 0.1435- 

بمما   t، آماره(t(1, 4180)=298.31, p=0.000) ین با توجه به معنادار بودن آزمون لو
معنممادار  یآن از نظممر آمممار یجمحاسممبه شممد کممه نتمما یممانس وار یفممرض عممدم برابممر

(t(4176.05)=-6.47, p<0.005, d=0.20) .است 
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 دو نمونه مستقل  t  آزمون  جی: نتا12 جدول

 1379 شیمایپ 
  شیمایپ

1394 
    

 M SD M SD df t p Cohen’s d 

  قانون کسانی یاجرا
 و نیمسئول مورد در

 مردم 
2.67 1.13 2.88 0.91 4176.05 6.47- 0.00 0.20 

 

دامنممه ر  د  نمماني درصممد اطم  95اسممت کممه بمما    -0.20برابممر    شاخص  ن یا  ن ي انگي اختالف م
 رييمم تغ  مقممداردهممد کممه  یممم   نشان  زي ( ن=0.20dکوهن )  d  زاني رد. مقرار دا  -0.14و    -0.27

 جیدارد. بممر اسمماس نتمما  1379آن نسممبت بممه سممال    ن ي انگيمم متوسط است که نشان از بهبممود م
تمموان گفممت نگممرش مممردم یممم  ن یشممود. بنممابرایممم  رفتممهی، فرض وجود تفمماوت پذtآزمون  
 .تاس  افتهی  بهبود 1379 سال  به بتنس  خصوص  ن یا در  جانیآذربا

 حکومممت» شمماخص با ایرانيان هاینگرش و هاارزش يمایش در پ یاحساس عدالت قوم
 قممرار  سنجش   مورد  « است  قائل  یکسانی  احترام  و  ارزش  کشور  اقوام  همه  برای  ما  کشور  در

 .است آمده دست  به زیر نتایج  دوره دو در  که  است  گرفته

 ی قوم عدالت وجود: 13 جدول

کامال  
 مخالف 

 قمواف  نظر یب  مخالف 
کامال 
 موافق

تعداد  
 نمونه

 ن یانگیم
انحراف  

 اری مع
انحراف  
 استاندارد 

 ی مل شیمایپ
1379 

136 483 356 1070 318 
2363 3.40 1.124 0.02313 

5.8 % 20.4 % 15.1 % 45.3 % 13.5 % 

 ی مل شیمایپ
1394 

170 348 677 590 49 
1834 3.00 0.994 0.02323 

9.3 % 19.0 % 36.9 % 32.2 % 2.7 % 

 
نظممر و یدرصد بمم  15.1درصد مخالف،   26.2حدود    1379سال    يمایش پ  یجبر اساس نتا

درصممد   28.3  يممزن  1394سممال    يمممایش هسممتند. در پ  یدرصد موافق وجود عدالت قوم  48.8
 ن ي انگيمم م  هستند.  یموافق وجود عدالت قوم  يزدرصد ن  34.9نظر و  یدرصد ب  36.9مخالف،  
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کممرده  دايمم کاهش پ 1394در سال   3به    1379ال  در س  3.4از    یقوم  عدالت  وجوده  نگرش ب
اسممت   دهي رسمم   1394در سال    0.99به    1379در سال    1.12از    زي ن  اري است. مقدار انحراف مع

 دارد. یبه احساس عدالت قوم نگرش دربارهکه نشان از همگرا شدن نظر مردم 

 ها نیانگی م تفاوت آزمون: 14 جدول
 هانی انگیم یبرابر  یبرا Tآزمون  نآزمون لو 
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95% 
Confidence 
Interval of 

the 
Difference 

حد  
 نیيپا

 حد باال 

  یبا فرض برابر
 انس یوار

137.26 0.000 12.09 4195 0.000 0.4024 0.0333 0.3372 0.4677 

با فرض  
  ینابرابر
 انس یوار

  12.27 4123.79 0.000 0.4024 0.0328 0.3382 0.4667 

بمما   t، آممماره(t(1, 4195)=12.09, p=0.000) ین با توجه به معنادار بودن آزمون لممو
 ,t(4123.79)=12.27)معنادار   یمحاسبه شد که از نظر آمار  یانس وار  یفرض عدم برابر

p<0.005, d=0.38)   .است 

 تقل دو نمونه مس tآزمون    جی: نتا15 جدول

 
 شیمایپ

1379 
ش ی ما ی پ 

1394 
    

 M SD M SD df t p Cohen’s d 
  ضیتبععدم

 به  حکومت
 یهاتیقوم

 مختلف 

3.40 1.12 3 0.99 4123.79 12.27 0.00 0.38 

درصممد   95اسممت کممه بمما    0.40برابممر    « یقمموم  »ي نگرش به »نبممود تبعمم   ن ي انگي اختالف م
دهممد کممه ی( نشممان ممم =0.38dکمموهن ) d زانيمم قممرار دارد. م 0.47و    0.34در دامنه    ناني اطم

فممرض وجممود تفمماوت   tآزمممون    جیدو دوره متوسممط اسممت. بممر اسمماس نتمما  ن ي انگي تفاوت م
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وجممود عممدالت  بممه نسممبت جممانیتوان گفت نگرش مردم آذربایم  ن یشود. بنابرایم  رفتهیپذ
 .است  هدش  تیتقو  یقوم  عدالت احساس  وجود عدم و  افتهیکاهش    یقوم

 یریگیجهبحث و نت
 عدالت  و  قضایی  عدالت  اجتماعی،  عدالتاحساس    يلو تحل  یمقاله بررس  ین ا  یاصلهدف  
همما و نگممرش یملمم  یش ممماي ممموج اول و سمموم پ یهممابممر اسمماس داده یجمماندر آذربا قممومی
بدسممت آمممده در خصمموص   یهایافتهاست.    1394و    1379  یهادر سال  یرانيانا  یهاارزش

بهبممود   ،در هر دو بعد  یدالت اجتماعکه احساس عدهد  ینشان م  یجتماعاحساس عدالت ا
 نداشممتن  صممورت در افراد حق  شدن  مالینگرش به »پا  ري متغ  ن ي انگي مکرده است.    يداپ  ینسب 
افممراد   دني نگممرش بممه »نرسمم   يممرمتغ  يممانگين و م  3.65به    4.07از    1379« در سال  یپارت  و  پول
 1394سممال    در  3.07به    1379در سال    3.17ز  متخصص و مجرب به مقامات باالتر« ا  یعاد

 متغيممر دو هممر اثممر انممدازهشممدت و  ها،تفاوت  این   بودن  معنادار  رغ علیاست.    افتهیکاهش  
(0.095  d=  .ک  و کوچک است ) نگممرش  یجامعه مورد بررسمم   درگفت    توانیم  بنابراین 

نسممبت بممه   یسمم جامعممه مممورد برر  اگرچممهوجود    ین وجود ندارد. با ا  عدالتبه    یچندان مثبت 
 دورهدر    بينیخمموش  ایممن   بهبممود  یولمم   نيسممت  بين خمموشدر جامعه    یامکان تحره اجتماع

نظرگمماه  ازحمموزه  یممن احسمماس عممدالت در ا یش و افممزا يممدام یش نشان از افزا  بررسی،  مورد
 . داردمردم 

کممه   دهممدینشممان م  یجاسممت. نتمما  ییاحساس عممدالت قضمما  دیگر  یشاخص مورد بررس
 اسممتکممرده  يممداکمماهش پ 3.19ه بمم  3.22از  « ینونق حق از طرق قانگرش به »احقا  ن ي انگي م
 در  قممانون  کسممانی  ینگرش به »اجممرا  يانگين . ميستمعنادار ن  یتفاوت از نظر آمار  ین ا  یول

معنممادار  یاست. تفاوت از نظممر آمممار  افتهی  ش یافزا  2.88به    2.68« از  مردم  و  ن ي مسئول  مورد
کممرد: اول  ناي ب  توانیخصوص م  ن ینکته در ا  دو.  است  ک (  =d  0.2)  آن  اثر  اندازه  و  بوده

 زي دآمیمم ترد  و  مممردد  نگمماه  دهنده  نشان  ن یا  و  است  متوسط  بایتقر  ري هر دو متغ  ن ي انگي م  نکهیا
نگممرش بممه  نکممهی. دوم ااسممت ییقضمما عممدالت احساس وجودنسبت به    یمورد بررس  جامعه

قممانون در  کسانی ینگرش به اجرا یولداشته  ینزول روند یامکان احقاق حق از طرق قانون
بممه نظممر  نگونممهیدر نگمماه اول ا اسممت ممکن چه است. اگر افتهیو مردم بهبود    ن ي مورد مسئول

 تحممت  شممتري مسمماله ب  ن یمم ا  یاست ولمم   افتهیبهبود    ییقضا  عدالت  احساسکه نگرش به    برسد
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. دارد  قممرار  « یقممانون  طممرق  از  حممق  »احقمماق  امکممان  عممدمنسممبت بممه    مردم  یمنف نگرش    ري تاث
 انيمم متولو بازتمماب عملکممرد    جممهي نت   را  ییابه عدالت قض  نسبتنگرش مردم    راگ  یطورکلبه

بممه   نسممبتجامعممه را    اعتماداست    نتوانسته  آنها  عملکردگرفت    جهي نت   توانیم   ي بدان  ییقضا
 جامعه داشته باشد.  درخود    از  یدبخشي امو   خوب  ریخود جلب کرده و تصو

 زشارنگممرش بممه » ري متغ ن ي انگي که م دادنشان  قومی  عدالت  بارهبه دست آمده در  یجنتا
است که عالوه بممر  یدر حال ین است. ا دهي رس 3به  3.4اقوام« از  همه بهحکومت    بودن  قائل
اقمموام«، انحممراف  همه بهحکومت   بودن  قائل  ارزشنسبت به »  یانمخالفت پاسخگو  یش افزا
 نشممان اريمم . کمماهش انحممراف معاسممت  دهي رسمم   0.99به    1.12کاهش داشته و از    يزآن ن  يارمع
 یممیاجممماع و همگرا  گریکممدیخصوص نسبت به گذشته با    ن یادر    انیدهد که پاسخگویم
 يممزدو دوره ن ین در طبقات مختلف در ا یانپاسخگو یهاپاسخ  یعتوز  سهیمقادارند.    یشتري ب

 سممير  و  بممودهدر حال حرکت    يشتربه سمت مخالفت ب  یانپاسخگو  نگرشدهد که  ینشان م
. اسممت  متوسممط  اثممر  انممدازهکممه    دهممدینشممان م  يز( ن=d  0.38ن )کوه  d. مقدار  دارد  نزولی
نسممبت بممه  یاحساس عدالت قمموم به  نسبت  مردم  منفیگرفت نگرش    يجهنت   توانمی  بنابراین 
 شده است.   تشدیدگذشته  
 احسمماس  کممه  اسممت  ضممروری  اساسممی  مسممئله  ایممن   بممه  توجممه  عدالت،  احساس  بحث  در
 تعممدال  احسمماس  گيممریشممکل  و  باشممد  تواقعيمم   یا  و  توه   تواندمی  جامعه  یک  در  عدالت
 مممردم نگممرش از ناشممی بلکممه نيسممت، کشممور در تبعممي» و محروميت  وجود  از  ناشی  صرفا
 هممموطن   اقمموام  سممایر  بمما  مقایسممه  در  را  خممود  اینکه  و  است  خود  جامعه  و  حکومت  به  نسبت
. دارنممد تبعممي» یمما همممدلی احساس ميزان چه روانی نظر از و کنندمی  ارزیابی  چگونه  خود
 معممموال  معتقدند  ایشان.  است  همخوان(  1391)  صالحی  و  ینوازن  پژوهش   نتایج  با  یافته  ن ای
 و  اقتصاد  زبان،  فرهنگ،  نگهداری  و  حفظ  در  اقوام  تالش  ؛چندقومی  کشور  یک  درون  در

 وضممعيتی چنممين  در.  کنممدمی  همماییچالش   دچممار  را  کشممور  خویش،  هویتی  هایزمينه  دیگر
 محممدودیت و حروميممتم بمما مختلف هایگونه به خود عاجتما و فرهنگ نشر از  که  اقوامی
 آشممکار و پنهممان صممورت به حاک  قوم و حاکميت از را  خود  هاینارضایتی  اندشده  مواجه
 انممدازه  به  نسبت  قومی  عدالت  احساس  اثر  اندازه  بررسی،  مورد  متغيرهای  در.  دهندمی  بروز
 .است تربزرگ  نسبتا  هاشاخص سایر اثر

 قممومی هممایبحران تبيممين  بممرای»  تاس  کرده  اشاره(  1385)  اميری  صالحی  که  همانطور 
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 توزیع  نوع  اجتماعی،  عمده  هایموقعيت  توزیع  نوع  جامعه،  ساختاری  هایجنبهاز    تواننمی
 شممناخت برای که چرا. کرد غفلت جامعه در نابرابری و اجتماعی  تبعي»  ميزان  و  هافرصت

 شممرایط یبررسمم  ها،انسممان جمعممی کممردار  در  موجود  مناسبات  و  رفتاری  هنجارهای  تبيين   و
 وضممع  چممون  عممواملی  بممویژه  اجتممماعی  عوامممل  و  شممرایط.  اسممت  ضممروری  امممری  اجتماعی

 نممژادی  قممومی،  دینی،  خاص  هایگروه  در  عضویت  روستا،  یا  شهر  در  سکونت  خانوادگی،
 و  فرهنگممی  سنت  یک  در  مشارکت  و  اجتماعی  محروم  یا  ممتاز  هایگروه  به  تعلق  زبانی،  و
 «.  گذارندمی اثر افراد ندیشها و  واکنش   کنش،  هایشيوه بر ...

مشمماهده شممد کمماهش انحممراف    ی مورد بررسمم   ی ها در تمام شاخص   یگری نکته مه  د 
وجود اجماع    ی به معنا   يار است. کوچک بودن انحراف مع   سوم موج    در   ها شاخص   يار مع 

  در   ها پاسممخ   توزیممع   نحمموه   ولممی موضمموع اسممت.    یممک در مممورد    یان پاسخگو   یی و همگرا 
  محتمماط   همگرایممی   و   اجممماع   افممزایش  دادن   نسممبت   در   تمما   ود شمم می   باعممث   جداول   طبقات 
  يممف ط   ی دو سممو   های ینممه انتخمماب گز   ی بممه جمما   یان که پاسخگو   دهد ی م   نشان   زیرا .  باشي  
انممد. بممه  را انتخمماب کرده   يانممه بممه م   یل متما   های ینه موافقت خود، گز   یا مخالفت    يان ب   یعنی 

مخالفممت و همم  در  همم  در شممدت    ، موج اول   نسبت به   موج سوم   ی ها پاسخ   یگر عبارت د 
  ی نشممان از حرکممت جامعممه بممه سممو   کممه کرده اسممت    يدا شدت موافقت به شدت کاهش پ 

 دارد.   یت حکا   ید ترد   و   تفاوتی ی ب 
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ورد مطالعممه اسممتان قممومی در ایممران: ممم   یهمماچالش»   ،(1391)  ،منصور  ،یصالح  بهرام؛  ،ینوازن -

  . 3شماره  ،لسال او ،المللمجله دانش سياسی و بين «،اردبيل

 ،محمممدجواد مازنممدرانی، زاهممدی  الممه؛  رحمممت  ،یسروسممتان  صممدیق  محمممود؛  لواسانی،  نوایی -
 رفمماه  پژوهشممی علمممی فصمملنامة «،آن با مرتبط اجتماعی عوامل و  عدالت  احساس»   ،(1392)

  .49 شماره  سيزده ، سال ،اجتماعی
-برنامممه و ییفضا ليتحل»   ،(1390)  ،محمود  ،یاشبر  حسن؛  ،یمحمد  کيب  درضا؛يحم  ،یوارث -

 شممماره   ،ییايمم جغراف  قمماتيتحق  فصلنامة«،  اسوجی  یشهر  خدمات  یمراش  یهایینارسا  یزیر
25 . 
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 ،همکمماران و حممائری محمدرضمما هترجممم  ،شممهر و یاجتممماع عدالت ،(1376) ،دیوید  هاروی، -
 .شهری ریزیبرنامه و پردازش شرکت: تهران

 مطالعممه) آن بممر موثر عوامل و یاجتماع عدالت  احساس  ی»بررس  ،(1390)  جعفر،  ،یبیهزارجر -
 . 3 شماره  ،22 دوره  ،یکاربرد یشناسجامعه فصلنامه «،(شهرتهران یمورد
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