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که براي  (این پژوهش با هدف بررسی تأثیر دولت الکترونیک بر تحقق عدالت اجتماعی در ایران انجام شد 

ابتدا با تأمل بر  در) . دست یابی به این هدف یک فرضیه اصلی و چهار فرضیه فرعی ارائه گردید

پردازي از عدالت،  مفهومهاي فلسفی و سیاسی در  استربا مروري بر چالش آموزه. بندي جیمزپی طبقه

 بعد سهدر ادامه با تقسیم کردن عدالت اجتماعی به . صورت گرفت و به دشواري ادراك عدالت اشاره شد

اخته و شاخصه هاي هر  بعد پردسهتوزیعی به بررسی و تعریف هریک از این و عدالت رویه اي ، مراوده اي 

نکه یبا توجه به ا مدارمورد بررسی قرارگرفت ویک معرفی شد وسپس این سه بعد با توجه به نظریه حق 

ط و امکانات ضروري براي بهره برداري و یجاد شرای ا وحکومتها مسئول اصلی اداره امور کشورها بوده

 ، ف آنان استین وظایاز مهمتر) موجود درجامعه اجتماعی ازامکانات و فرصتهاي ( برابرعامه مردم هاستفاد

پرداخته در نظریه حق مدار بعد عدالت اجتماعی و دولت الکترونیک  سه به بررسی رابطه میان هر یک از 

 شد تا مشخص شود که آیا دولت الکترونیک  می تواند به تحقق عدالت اجتماعی کمک کند یاخیر؟

با استفاده ازنرم ( آراء آنها در این خصوص بررسی شد ،صاحب نظران خبرگان وضمن مراجعه به در نهایت 

 .مورد تأئید قرار گرفت  تحقق عدالت اجتماعیر توسعه دولت الکترونیک بو تأثیر  )  SPSSافزار آماري 

 :واژگان کلیدي 

 ، عدالت حق مداررویه اي ،عدالت مراوده اي ،عدالت توزیعی عدالت، دولت الکترونیک 
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 مقدمه  1-1
 

ه هاي علوم اجتماعی را بـه اسـتفاده از سـازه هـاي انتزاعـی      یده هاي اجتماعی ، نظری پد ییایمراتب پو 

ت یـ تحـول اجـزاءو ماه   ،ییایاجتماعی مستلزم درك علل پو    ستم هاي   یت س یریمد. د  یمی نما   لیمتما

 توجـه بـه ابعـاد       به صـورت هماهنـگ و بـا       دیستمها با ین س یا هر اقدامی در ا    لذ. ابعاد وجودي آنهاست    

 )141 ،1381،پورعزت (رد یتهاي موجود صورت گیمتنوع واقع

ان عناصـر شـکل   یـ ونـدي مـستحکم م  یستم اجتماعی منوط به وجـود پ یا سیات و قوام هر سازمان  یح

ستم هـاي اجتمـاعی محـسوب مـی     یات و بقاي سین رو عدالت به مثابه عامل ح  یدهنده آن است ، از ا     

گر منـسجم مـی سـازد ، در حـالی کـه بـی عـدالتی        یکدیرا در کنار   تماعی  عناصراجرا عدالت   یشود ؛ ز  

 )1380،55،پورعزت  (.آنها       می شود یی جدابموج

 

 
 ف مسأله یتعر 1-2
 

و ) کـی   یزیسـاختارهاي ف  ضـمن فاصـله گـرفتن از      (ه هاي مجـازي     د بر ساز  یک با تأک  یحکومت الکترون 

 .طراحی می شود ، کی ینق شبکه هاي الکترویتوسعه ارائه خدمات اجتماعی از طر

ه یـ بـراي کل  بـه اطالعـات     کـی ، امکـان اسـتفاده ودسترسـی برابـر            یبا توسعه امکانات حکومت الکترون    

اطالع رسـانی  و ر یطرفهاي درگانواع ط الزم براي تعامل اثربخش تر       یمی گردد و شرا     شهروندان فراهم 

ت یری به اشتراك گذاشتن دانش و مـد طیز  شرایو نفراهم شده  کسان و برابر    یبه شهروندان  به صورتی      

به (کی  یحتی المقدور نقش  حکومت  الکترون  می شود که    ن رو سعی      یجاد می شود ؛ از ا     یح آن ا  یصح

 .در تحقق عدالت اجتماعی بررسی شود) د یک مفهوم وساختار جدیمنزله 
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 قیسابقه و ضرورت انجام تحق 1-3
 

انـسانها  فطـرت  د خاصی باشد بلکه چون برخاسته از ا افرایست که متعلق به دوران و یعدالت مفهومی ن 

طـول  در. ادامه خواهد داشـت  همواره   ازابتداي خلقت وجود داشته و       ،آنهاستو باطن   ریضمو خواسته     

نـد  ه ا ند و پس از مدتی جوالن دادن از صحنه روزگـارمحو شـد            ه ا ادي روي کارآمد  یحکومتهاي ز خ  یتار

ـ ن اثرو یموارد حتی کوچکتر  اري از یدربسو کومتهـا   حدرواقـع  .برجـاي نمانـده اسـت   زآنهاشانه اي هـم ا   ن

متـشکل   ،جوامع انـسانی مثابه  ملتها به   .می مانند  باقیملتها   قالب  در  هستند که      مردماین  وگذرند ، در

 ساختار حکومتی حـاکم بـر جامعـه خـود         ژه در یی و یازهایبا خواسته ها ون   ک  یهر  که  ند  ستهی  یازاعضا

ن خواسـته  یماجتماع ، به مراتب تأن یا تداوم حضورانسانها در ساختار هی است کهی بد وابند  یحضورمی  

ت است ، برخـورداري   ین امن یازهاي آدمی تأم  ین ن یکی از اساسی تر   ی. ازهاي مذکوربستگی دارد    یها و ن  

ستم یـ سن ی توسـط حکومـت حـاکم بـرا       دیـ گر خواسته هاي آدمـی اسـت کـه با         یزازدیفاه نسبی ن  ر  از

د تـا  یـ دن ارضـا نما یـ د شوق اعضاي خودرا به دانـستن و فهم ین جامعه باینهمچ.ن گردد یاجتماعی تأم 

 .  نه مشارکت آگاهانه آنها دراموراجتماعی فراهم گرددیزم

ک یـ ت یـ ت کامل ، رفاه نسبی ، و آگـاهی کـافی ، الزمـه اسـتمرار فعال     یب برخورداري از امن   ین ترت یبد

ل یـ نگر یبه عبارت د. عدالت حق مدار است ت  از الزاما ن آنها ،    یمی شود که تأم    تلقیستم حکومتی   یس

 .مـستلزم تـأمین ایـن الزامـات اسـت     انه ملتها  یرحرکت کمال جو  یان س ینقطه پا به مثابه   به شهر عدل،    

 )17 ،1383،پورعزت (

ژه  ید ، بـو یـ هـاي جد یبا توجه  به رشد روز افزون فناورزیآنها اشاره شد و نهمه نکاتی که به ت به  یبا عنا 

 و »به اشـتراك گذاشـتن دانـش   «و »ت دانش یریمد« دي همچون  یم جد یات وبروز مفاه  فناوري اطالع 

کی از حدود یت الکتروندول ، موضوع هار انتظارات شهروندان و بنگاههاي اقتصادي از دولت    ییتغن  یهمچن



٣ 

ادي در  یـ قـات ز  یتحقو از آن زمان تاکنون پژوهشها و      1  مطرح شده و مورد توجه قرارگرفت      2001سال  

 . گرفته است ن مفهوم صورتیابه هاي مختلف مورد جن

        ط و امکانات ضروري بـراي   یجاد شرا ینکه حکومتها مسئول اصلی اداره امور کشورها بوده، ا        یبا توجه به ا   

ف ین وظـا  یاز مهمتـر  ) ازامکانات و فرصتهاي موجود درجامعـه       ( برابرعامه مردم    هبهره برداري و استفاد   

شان بربـروز و ظهـور جنـبش نـرم     یـ د ایـ شات مقام معظم رهبـري  وتاک یفرماآنان است ، و با توجه به       

توسـعه حکومـت   « ن موضوع پرداخته شود که یق سعی می شود که به  ا     ین تحق یدرا،  افزاري در کشور  

کی و ارائه خدمات آن به مردم چگونه و تا چه حدي بر تحقق عـدالت اجتمـاعی مـوثر    یبه شکل الکترون 

 .»است ؟ 

واژه اي   دولـت وملـت دو    زاشاره کرد که    ین نکته مهم ن   یق می توان به ا    ین تحق ی انجام ا  ان ضرورت یدرب

        عنـی  ی  ؛ز به ذهن متبادر می شـود    یگري ن ین دو ، بدون شک آن د      یکی از ا  یان  یهستند که به محض ب    

ن دو یـ  ابه عبارت ساده تـر ،  . توان گفت که دولت وملت درارتباط وتعامل تنگاتنگ با هم قراردارند          می  

عنی تا ملتی وجود خـارجی نداشـته   یبی به هم وابسته اند ، یز به طور عج   یت و وجود ن   یواژه از نظر ماه   

ستی یش اند و بایدار مردم خون ، دولتها همواره وام   ی بنابرا .ردی دولتی براي آن ملت شکل نمی گ       ،  باشد

لـه  ک جامعـه ، از جم یـ مـردم  چگونگی ارائه هرچه بهتـر خـدمات بـه    از این رو . باشندآنان  در خدمت   

 . ساالر و پاسخ گو به شمار می روددغدغه هاي اصلی دولت هاي مردم

 ،زاتیـ منابع مالی و تجهعی،یمنابع طباعم از منابع انسانی،  ،  نات موجود   تا ازامکا دولتها باید تالش کنند     

روشـهاي  بـه جـاي     ن  یري فنـاوري نـو    یوه ها ، به کارگ    ین ش یاکی از ی .نمایندمناسبی استفاده    هویبه ش 

جنـبش نـرم افـزاري      را در گرو توسعه     ک  یدولت الکترون گر می توان تحقق     یدري  یبه تعب . سنتی است   

ن نهـضتی  ین چنـ یاالبته . براي تحقق آن ضروري دانست ا استفاده از مغز افزار و فکر افزار       یوفرض کرد   

  . استازمند یمردان را نان و دولتیق مجریزي دقیعزم ملی می طلبد و برنامه ر

                                                
1 E-Government Capability And Terrorist Resource .2004.Elsevier.WWW.science.direct. 
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کمک کرده و توسعه فناوري شبرد روند   یک به پ  یت الکترون ن گفت که حکوم   یمی توان چن  ب  ین ترت یبد

. ان دولــت، شــهروندان و موســسات ارتبــاط مــوثر برقــرار شــودیــ کنــد تــا می را فــراهم مــیتیمــوقع

)Steyaert,2004,15(   توسـعه   يد بـرا یـ  جديد به دنبال راهکارهــــا ین هدف با یبه منظور تحقق ا

به نحوي که به طـور   ؛کپارچه بودیتبادل اطالعات ستم یس ي و برقرارهااداره کردن شرکتي ستم ها  یس

 يستم هـا یـ به سازهاي خود را ینباشد تا شهروندان بتوانند قابل دسترسی    روز هفته    7 ساعته و در     24

 امکـان  ي ابـه صـورت لحظـه    ستم  یـ سد استفاده از    یباب  ین ترت یبد. ق آن برطرف سازند     یاز طر  یدولت

 .ک تـر شـود  یـ ک بـه شـهروندان نزد  یـ ت الکترونحکومآن گردد که براساس  حاکم  یاسیمقور شود   یپذ

 )1383،10حافظیان ، وتقوي (

ش ی مـردم اسـت و موجـب افـزا    مـه ن منـافع عا ی تأممهت عدالت ، الز یواضح است که رعا   گریاز سوي د  

ج تالشـهاي  یی نتـا یـ شود و به هم افزا براي اقدام هماهنگ می حاکم بر جامعه ستم  یانسجام داخلی س  

ارائه شده توسط حکومـت  می براساس استراتژي ملی یمی انجامد ، درحالی که اگر چشم انداز ترس    ملی

لی ندارد و حتـی نابخردانـه اسـت کـه          ید بخش تحقق عدالت اجتماعی نباشد ، دل       ی، نو حاکم بر جامعه    

ارائه شده توسط   هاي  بی خواهند داشت ، از طرح     نده وضع نامناس  یت آ یر افرادي که در موقع    یفقرا و سا  

اسـتهاي کـالن نظـام حکـومتی و طرحهـاي      یت مـردم از س    یدرواقع ، شرط حما   . ندیت نما یحمادولت  

 .ع دستاوردهاي توسعه است یت عدالت در توزیدار ملی ، رعایتوسعه پا

مـی توانـد    ب شـود ، یـ قرت بخـش تع یکرد بـص یرشهر عدل ، اگر به درستی و با رو    ین ، ارائه تصو   یبنابرا

 مردمی که همگـی     ؛د  یبراي تحقق عدالت اجتماعی فعال نما     ي موثراصالح رفتار عامه مردم را     چرخه ها 

ک از یـ چ یت پررقابت جهان ،  نمی توان نقش ه       ینده نقش دارند و باتوجه به وضع      یدر فراگرد ساختن آ   

نده یان کلی تالش براي تحقق آیه از جر ک از افراد جامع   یرا با فاصله گرفتن هر    ی ز ؛ده گرفت   یآنها را ناد  

ابی اجتماع اسـت  ین ، عزم ملی الزمه کامیبنابرا. می شود مطلوب ، ازسطح انسجام ووحدت ملی کاسته      

سـهم خـود در   تصور افرادازوت فعلی ،یعدالت اجتماعی در وضع، در حالی که تحقق آن با مراتب تحقق  

ت حـق وارائـه    الزمـه تحقـق عـدال     ختن عـزم ملی،   یانگعنی بر ی ؛دارد  نی  یرابطه اي طرف   نده،یت آ یوضع
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شـرط مهـم   ت موجـود ، یش عـدالت دروضـع  زرك ا راادخدمات بـه صـورت عادالنـه ومنـصفانه اسـت و           

 . ختن عزم ملی استیبرانگ

 عامه مردمی کـه در جامعـه عـدل ، سـازوبرگ     ؛ار دارد  یت بس ین ، متقاعد کردن عامه مردم اهم      یبنابرا

ق اهتمـام بـه رفـع    یـ شوند و نخبگان اجتمـاعی شـرافت خـود را از طر      اصلی حفظ حکومت  تلقی می       

مردمی ؛ آنان جاري است ، شناخته می شـوند کوکاران ازآنچه برزبانیش می دهند و ن   یازهاي آنان افزا  ین

و آگـاهی کـافی بـراي مـشارکت مـوثر در      امل،رفاه نـسبی  ت کید از امنیباار،ه حق مد  یکه براساس نظر  

 ) 53ك نهج البالغه، نامه .؛ همچنین ر12،ص1382پورعزت،( .ردار باشند نده مطلوب برخویساختن آ

 
 
 ق یه هاي تحقی و فرضهاسئوال 1-4
 

 :              م می شود یل تنطیق به صورت ذیسئوالهاي اصلی تحق

 کی می تواند در تحقق عدالت اجتماعی موثر باشد ؟یا توسعه دولت الکترونی آ-1      

ه یـ واند امکان دسترسی و استفاده برابرازامکانات جامعه را بـراي کل          ن نوع دولت می ت    یچگونه ا  -2

 شهروندان فراهم آورد ؟

 و(شتر امـور یـ ت بهتر و بیکی می تواند  سبب کاهش فسادهاي اداري و شفافیا دولت الکترون  یآ -3

 شود؟ )جاد و تحقق عدالت اجتماعی یبه تبع آن ا

ع بهتر منابع اقتصادي ، شـفاف  یه ها وفراگردها ،توزیکی می تواند با بهبود رویا دولت الکترون یآ -4

 سازي روابط و کارکردهاي اجتماعی به تحقق عدالت در جامعه کمک کند ؟ 

هاي عمـومی  ییش سطح بلوغ اجتماعی و آگاهیث افزا یژه ازح یبو( کی  یا توسعه دولت الکترون   یآ -5

 به تحقق آموزه هاي حق مدارکمک می کند ؟) 
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 : بارتند از زعیق نیتحقي ه هایفرض

 

 :ه اهم یفرض

 .کی با تحقق عدالت اجتماعی رابطه معناداري دارد یتوسعه دولت الکترون .۱

 :ه هاي فرعییفرض     

 .رابطه معناداري دارده اي یروکی با تحقق عدالت یتوسعه دولت الکترون1,1        

 .اردکی با تحقق عدالت مراوده اي  رابطه معناداري دیتوسعه دولت الکترون2,1  

 .رابطه معناداري داردعی یتوزکی با تحقق عدالت یتوسعه دولت الکترون3,1        

 .کی با تحقق عدالت حق مدار رابطه معناداري دارد یدولت الکترونتوسعه 4,1        

 
 ق یاهداف تحق 1-5
 

قـق  د بـه تح یـ ت است که درچشم انداز قرآنـی ، در ام    یرپاي بشر یتحقق عدالت اجتماعی از آرمانهاي د     

ات معتبر منـسوب بـه ائمـه        یرواث و یانکه با مطالعه برخی از احاد     چن.ت صالحان متبلور می گردد    حکوم

شرفت یـ پ) ارواحنا له الفداه  (ا مقارن با ظهورحضرت حجت    یمالحظه می شود،گو  ) هم السالم   یعل( اطهار

مـی تـوان   ن یبرابنـا . ونـدد  یکی جوامع بشري به وقوع می پینه هاي علمی و تکنولوژیادي درزم یارزیبس

 : را به شکل زیر بیان کرد هدف از این پژوهش 

اده سازي و عملی کـردن  یر پیک در مسیی همچون دولت الکترون   ید و ابزارها  یهاي جد یاده از فناور  استف

ر واضح تـري  یتصوتا بتوان در حد توان نده ،  یر به سوي آ   یم باارزشی چون عدالت اجتماعی در س      یمفاه

 .ائه نمودرا ار) ف یلی فرجه الشرعج اهللا تعا( هدي از حکومت عدل امام م

 
 
 
 



٧ 

 ق یج تحقیکاربرد نتا 1-6

نه دسترسی به خدمات دولتی و     یه آحاد جامعه در زم    یتالش براي توسعه فرصتهاي برابر براي کل       -1

 .اسی و فرهنگی یمنابع اقتصادي ، س

 .ران ی تالش براي توسعه عدالت اجتماعی در سازمانهاي دولتی ا -2

 

 ق یی و مکانی تحققلمرو زمان 1-7

 .است  کشوريزیت و برنامه ریری و قلمرو مکانی آن سازمان مد1384ق سال ین تحقیقلمرو زمانی ا

ران در سازمان مذکور یق با مراجعه و نظر خواهی از متخصصان موضوع و مد    ین تحق یگر ، ا  یبه عبارت د  

 .دانشگاهی صورت گرفته است  و محققان ز نظرخواهی از خبرگانیو ن

 
 ق یش انجام تحقرو 1-8
 
 . فی است یتوص، و از لحاظ روش جمع آوري داده ها کاربردي ق از لحاظ هدف ین تحقیا

          مولفـه هـا و     ییبه بررسی مبانی نظري موضوع پرداختـه شـده وسـپس بـه شناسـا              ن روش درابتدا  یادر

ابـزار  ، مرحله ن دو ی پس از ا.ه ها پرداخته می شودیفرضمورد نظر در رهاي یمتغسنجش  شاخص هاي   

ز اطالعـات از  یـ در مرحلـه بعـد ن  . ده مـی شـود    ی و اعتبار آنها سنج    ییو روا شده  ه  یرها ته یسنجش متغ 

 .به تحلیل داده ها مبادرت می شوده هایآزمون فرضبراي ت یخبرگان جمع آوري شده و در نها
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 ابزار گردآوري اطالعات  1-9
 

ابی یـ اي نظرسـنجی از خبرگـان در راسـتاي ارز         برن مبانی نظري از مطالعات کتابخانه اي و         یبراي تدو 

 پرسـشنامه از» توسعه عدالت اجتمـاعی ایجاد وک بر یالکتروندولت  ر  یتأث» هشنهادي محقق دربار  یمدل پ 

 .شده است استفاده 

 
 جامعه و نمونه آماري  1-10
 

     نفـر 400الـی  300تعداد کارشناسان و خبرگان مسائل دولت الکترونیک در ایران بیش از           ازآنجایی که   

 جامعه خبرگـان ( جامعه آماري نمی باشد لذا با انتخاب سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور به عنوان      

 نفـر ازمتخصـصان موضـوع    30و با استفاده از قاعده سر انگـشتی در انتخـاب حجـم نمونـه ، حـدود             ) 

بـه  احب نظـر   ران صـ  ی خبرگان دانشگاهی و مد    نیز تعدادي از  و زي کشور یت و برنامه ر   یریسازمان مد در

که البته براي باال رفتن صحت و اعتبار علمی کـار         و نظرخواهی قرار گرفتند      بررسیعنوان نمونه مورد    

 .رسید  نفر60این تعداد پس از بررسی و توزیع پرسشنامه و حذف پرسشنامه هاي ناقص به حدود 

 

 داده هال یه و تحلیروش هاي تجز 1-11
 

جزیه وتحلیل داده هاي جمع آوري شده از طریق در این پژوهش ، براي آزمودن فرضیات و ت

 .به کار گرفته می شود ) chi-square(آزمون مجذور کاي از آمار توصیفی و پرسشنامه ، 

به گونه کلی جزء آزمون هاي غیر پارامتري است که از آنها )  مربع -کاي (آزمون هاي مجذور کاي 

 .می شود ا در مسائل یک یا چند متغیري استفاده اصوال به منظور مقایسه نسبتها، درصها و فراوانی ه

آزمون تک متغیري مجذور کاي این امکان را میدهد که معلوم کنیم آیا تفاوت میان فراوانی هاي مورد 

حاصل شانس و اینکه  یا بوده ونظام دار ، مورد نظرگروه نمونهظار و فراوانی هاي مشاهده شده درانت
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  را با درجه معقولی از اطمینان ○Hدي هست که بر پایه آن بتوان آیا این تفاوت در ح. تصادف است

  )1370،216هومن ، (  را با درجه باالیی از اطمینان پذیرفت ؟ H1ه و رد کرد

 
 یواژگان تخصص 1-12

استفاده از اطالعات و فناوري ارتباطـات بـراي ایجـاد           دولت الکترونیک،   منظور از   :  2کیدولت الکترون -

 .Beynon-davies.2005.3( .  فرآیندهاي کاري سازمانهاي دولتی استتغییر در ساختارها و

هـاي    تصویرپردازي از آینده بر یک استراتژي مناسب براي اقـدام در سیـستم     :3ندهیرپردازي از آ  یتصو–

اجتماعی داللت دارد که از طریق ایجاد آگاهی و بصیرت، با همنوا سـاختن آحـاد جامعـه و هماهنـگ                     

در ایـن   . آورد جتماعی، زمینه مناسبی براي تحقق اهـداف اجتمـاعی فـراهم مـی            ساختن رفتار عناصر ا   

شود که تصویري از وضعیت مطلوب به مردم ارائه شود؛ تـصویري کـه برخاسـته از                  استراتژي تالش می  

آیـد کـه آنـان بـه صـورت       سان این امکان فراهم مـی   آمال و آرزوها و تمایالت حقیقی آنهاست؛ و بدین       

دهی واقعیت آینده، براسـاس طـرح مطلـوب       هایی را براي شکل    وار، جریان  مختار، و توده  نیروهاي آگاه،   

، 1380پـورعزت،   (خود به وجود بیاورند و شرایط را براي تحقق اهداف کالن اجتماعی مـساعد سـازند                 

 )113ـ112

، دیـ تول يا شود که بـر ی از ابزارها و روشها گفته مي اطالعات به مجموعه ا يفناور  :4فناوري اطالعات -

 )Turban,2003,25.( رودی به کار میپردازش، و عرضه اطالعات به کاربر انسان

اختالف آراي زیادي وجود دارد؛ به طور کلی، » عدالت اجتماعی«دربارة معناي   :5 عدالت اجتماعی-

 6هاي فلسفی سیاسی با این حال، آموزه. این اصطالح بر رعایت عدل میان اعضاي جامعه داللت دارد

رسد این اختالف  اند؛ به طوري که به نظر می گوناگون، تعاریف متنوع و مختلفی از عدالت ارائه کرده

ها، و رفتارهاي اجتماعی متفاوتی منجر شده  ها، دیدگاه گیري نگرش آراء دربارة مفهوم عدالت به شکل
                                                

2 Electronic Government 
3  image building about future 
4 Information Technology 
5 Social Justice 
6. political philosophy doctrines  
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 همه حقوق و تکالیف طبق مفهوم لیبرالی عدالت، آرمان سیاسی نهایی جامعه باید آزادي باشد و. است

اجتماعی بر مبناي آن توجیه شوند؛ در حالی که طبق مفهوم سوسیالیسی عدالت، برابري آرمان 

پورعزت ...  (سیاسی نهایی جامعه است و حقوق و تکالیف اجتماعی باید براساس آن توجیه شوند و 

،15،1382 .( 

ه تخـصیص و توزیـع   ربـوط بـه نحـو   منعکس کننده انصاف ادارك شده از تصمیمات م    :7عییعدالت توز -

 ( Orlando  C.Richard, 2002,9 ) .ستمنابع و پاداشها

تصمیم گیرندگان در فراگرد تـصمیم گیـري داللـت    ك شده از رفتارادرانصاف ا به  : 8عدالت مراوده اي  –

تصمیم گیرندگان را  ی و انسانی تصمیم گیري به خصوص منصفانه بودن رفتار           ن شخص یبدارد و جنبه    

 ,J Kray &Lind ) .مـورد نظـر قرارمـی دهـد      ه هایدرطول اجراي روتصمیم گیري و راگرد فدر 

2002,48) 
 , Groth .ري است یم گیه هاي مورد استفاده براي تصمیعدالت درك شده از رو: 9ه ايیعدالت رو–

Lbid , 2001 ,32) ، W.Gilliiand،( 

شود؛ حقیقتی   مبناي حقیقت تعریف میمدار بر عدالت اجتماعی در آموزة حق :10 عدالت حق مدار-

که مبتنی بر نظام آفرینش بوده، حقوق و تکالیف انسانها را بر مبناي شأن برابر آنها از حیث نحوة 

نماید؛ این آموزه بر مفهومی از عدالت تأکید دارد که حقوق فردي و روابط عناصر  خلقت توجیه می

نماید؛ بنابراین   نی به حقوق انسانی افراد، مالحظه میاجتماعی را بر مبناي نگرشی فرامکانی و فرازما

ها،  مدار، پذیرش توحید و حقوق و احترام برابر انسان زیربناي اصلی تعریف عدالت در آموزة حق

 )16،1382پورعزت، (. منزله مخلوقات خداوند متعال است به

                                                
7 distributive justice 
8 interactional justice 
9 procedural justice 
10truth-oriented justice 
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      تها را جنـبش  یتمامی فعالدر سنتی روشهاي ن به جاي یري فناوري نو یبه کارگ  :11جنبش نرم افزاري  –

 )5، 1383 حافظیان ، وتقوي (.ند ینرم افزاري می گو

 

 

                                                
11 Software Movement 
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 پژوهشات یادب: فصل دوم 

 اي  اي و چندرشته مقدمه ـ عدالت اجتماعی، موضوع مطالعات میان رشته. 2ـ1

 

است که تنوع و  ی و انسانعدالت اجتماعی از مباحث بسیارجذاب و در عین حال دشوار علوم اجتماعی

سیاري از مباحث عدالت، محور ب.نوردد هاي گوناگونی ازعلوم رادرمی رد بحث آن، حوزهتعدد ابعاد مو

شناختی مبتنی بر ادراك تقارن و تعادل در نظام هستی است؛ ضمن اینکه موضوعی فلسفی  زیبایی

شود و اذهان فلسفی را در تالش براي  است که از حیث مرتبه ذهنیت، در سطحی بسیار باال مطرح می

ه علوم سیاسی، هاي فلسفی به حوز سازد و در تسري یافته ادراك چیستی و ماهیت خود فعال می

کشد؛ از سوي دیگر مبحثی سیاسی است که مورد  هاي متنوع فلسفی سیاسی را به چالش می آموزه

داري را پیرامون رابطه قدرت و عدالت  هاي سیاسی واقع شده، منازعات دنباله توجه احزاب و گروه

وت، توسعه اقتصادي، اي است مهم که در مباحث توزیع ثر شود؛ از نظرگاه اقتصادي نیز مقوله سبب می

یابد؛ از منظر مصلحان فرهنگی تحقق آن، الزمه ثبات و انسجام فرهنگی و  و فقرزدایی انعکاس می

شود؛ و از دیدگاه مذهبی، استقرار آن، با تأکید بر واژة قسط، علت بعثت  حفظ هویت ملی تلقی می

هاي اجتماعی تلقی  ل سیستم، حد کما و به تعبیري) 25،  ، سورة الحدیدکریم قرآن. ك.ر(انبیاء 

وعده داده شده است ؛ از این رو پرداختن به کلیه » آینده موعود«گردد که در مذاهب گوناگون در  می

وجوه و جوانب آن کاري بس دشوار است و بدیهی است که از حوصله یک تحقیق دانشگاهی خارج 

 )1382،22پورعزت (. است
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 ها  پردازي  مفهوم  در چالش  اجتماعی عدالت. 2ـ2

 ازنهادها و   متنوعی  اشکال ، بتدریج  اجتماعی  حیات  به  آوري  روي  فطري  ناگزیر از تمایل انسان

   مسأله اجتماعی   نهادهاي گیري با شکل.   است  پدیدار ساخته  را در سیر تاریخ  اجتماعی هاي سازمان

تر   غامض جوامع   با توسعه  مسأله این.  شود  می  آنها مطرح  دهنده  عناصر شکل  روابط میان تنظیم

 قرار   حکومتی هاي ولیتؤمس  و  تکالیف ، در شمار مهمترین  جامعه  اعضاي  میان  عدالت شود و تحقق می

 .گیرد می

  تلقی 2وجود دولت   ضرورت  توجیه و مبناي 1 حاکمیت  مشروعیت  پایه  عدالت، سنگ  تحقق در واقع

   دسترسی  چون  نیازهایی  درقالب  و رشد جوامع  بلوغ ، فراخور سطح  اجتماعی ت عدال نیاز به. شود می

   نامحدود و منابع هاي خواسته  با جامعه. یابد  می تجلیکافی   ، و آگاهی  نسبی، رفاه کامل  امنیت برابر به

 ؛شود  می  واقع شخصی  منافع  سازي   بیشینه برايگوناگون،    اجتماعی  نیروهاي  تقابل ، عرصه خودمحدود

 در  عدالتی  یا بی  اجتماعی  عدالت  برتحقق ها و اعمالش مشی  خط  که  نهادي ترین  عمده  مثابه  به و دولت

   مراتب ، به  هر جامعه  و قوام  حیات  که بپذیریم اگرضمن اینکه  ;شود می  وارد عمل  مؤثر است جامعه

نقش مهمی در    عدالت  که  گفت توان دارد، می  بستگی  آن ندهده   پیوند عناصر شکل استحکامانسجام و 

  که   درحالی;سازد  می منسجمدر کنار یکدیگر  را  مردم  که  است  زیرا عدالت; دارد   جامعه  و بقاي حیات

 .پراکند  می   اطراف  به ، ساخته  آنها را متفرق عدالتی بی

   که  تا جایی;  است داشته   خود مشغول  بشر را به  از دیرباز ذهن، یانتزاعبسیار    مفهومی  مثابه  به عدالت

 استمرار  ، همچنان  سیاسی فلسفه   سؤاالت ترین  از محوري  یکی  مثابه ، به  عدالت  چیستی  درباره مباحثه

 .دارد

   گاهی ند کهشو می  نیز مطرح 5 و مساوات،4، انصاف3  برابري  چون ، مفاهیمی  عدالت در ارتباط با مفهوم

کنند   تصور می اي عده،   مثال  براي;اند  شده  کارگرفته  به  با آن  متفاوت  با مفهومی  و گاهی  با آن مترادف
                                                

1. governance  
2. state  
3. equity  
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   برابري دانند ولی ارزشمند می  خود  را در ذات  آنها عدالت. ندارند  هم  به  ربطی  هیچ  و عدالتي برابر که

 و  ، مترادف  دو مفهوم  این کنند که تصور می  دیگربرخی  که  درحالی;کنند  می  فرض  ذاتی را فاقد ارزش

 .یکسانند 

با  .شود  تشدید می  سیاسی  فلسفی يها  نظریه  رویارویی هنگامه،در  عدالت  نظرهادرباره  اختالف میزان

 بشر این فرض که وضعیت مکاتب فلسفی سیاسی امروز بازنماي خالصه شده همه تالشهاي دیروز

بر درباره عدالت  اجمالی آراء مکاتب سیاسی بررسیبه )2-1(جدولدري تحقق جامعه عدل است،برا

 )117-83،  1380پورعزت،( .پرداخته می شود 6استربا جیمزيطبقه بنداساس 
بندي   عمده فلسفی سیاسی، براساس طبقه هاي شش آموزة برخی از ویژگی. 2ـ1جدول 

 )1382پورعزت، (استربا .پی.جیمز

آرمان سیاسی  آموزه
 نهایی عدالت 

مبناي کلی براي 
 توجیه حقوق و تکالیف

برخی از 
پردازان  نظریه

 عمده

برخی از 
 منتقدان عمده

 حق حیات و زندگی • آزادي لیبرالیسم
 آزاد براي همه

  جان هوسپرز∗
 بور ماچان  تی∗
  یان ناروسون∗

. پی. جیمز∗
 استربا

  میشل ساندل ∗
  مک این تایر ∗

 برابري عامه از حیث • برابري سوسیالیسم
 درآمد و ثروت

  کارل مارکس∗
  فردریک انگلز∗
  ادوارد نل∗
  اونورا انیل∗
  کاي نیلسون∗

  رابرت نوتزیک ∗

لیبرال 
 :دموکراسی
دیدگاه 
 گرایی قرارداد

دیدگاه فایده 
 گرایی

دیدگاه اصول 
اخالقی 
 گفتمان

اي از  آمیزه
 برابري و آزادي

  قرارداد اجتماعی•
 فایده اجتماعی •
هاي پذیرفته  فرض  پیش•

 شده در گفتمان

  امانوئل کانت∗
  جان راولز∗
  رونالد دورکین∗
  جان استوارت میل∗
 هیر.ام. آر∗
  یورگن هابرماس∗
 حبیب  سیال بن∗

  ژوزف راز ∗
  چارلز الرمور ∗
 

نفع و خیر  گرایی اجتماع
 عمومی

 دستیابی به خیر، •
نیکی، و مصلحت عمومی 

  ارسطو∗
 جین هامپتون ∗  میشل ساندل∗

                                                                                                                                         
4. fairness  
5. egality  
6. James P. Sterba  



١٥

 مک این تایر∗جامعه

برابري زن وگراییتأنیث
مرد

تساوي زن و مرد در•
هايبرخورداري از فرصت
اجتماعی و سیاسی

 جان استوارت میل∗
 سوزان اکین∗
استربا.  جیمز پی∗
لین فریدمن ماري∗

کریستینا∗
در رد(سومرز

فمینیسم
) افراطی

یفرانوگرای

آرمانهاي متعدد
و متکثر
برحسب

تقاضاهاي ویژه
هر منطقه یا
محل

ها و نفی فرا روایت•
هاي کالن و در نظرنظریه

هاي محدودگرفتن نظریه
اراده و خواست(محلی

)مردم هر محل

   جین فرنسیس∗
لیوتارد

 نانسی فراسر∗
 لیندا نیکلسون∗

 جفري ریمن∗

 و حقوق و همه است8، آزادي عدالت لیبرالی مفهوم7 نهایی سیاسیرمان، آبندي طبقه این براساس

 به10، برابري عدالت سوسیالیستی در مفهوم که در حالی;شوند می توجیه آن، نهایتاً بر مبناي9تکالیف

 لیبرالو در مفهوم;گیرد مد نظر قرارمی و تکالیف حقوق توجیه و مبناي نهایی سیاسی آرمانمثابه

 و تکالیف حقوق توجیه و مبناينهایی سیاسی، آرمان11 و برابري از آزادياي، آمیزه عدالتدموکراتیک

گیرند و خود در نظر می نهایی سیاسیآرمان مثابه را به13 عمومی، خیر12گرایان اجتماعشود; میتلقی

;انجامد می انسانی فضایل از شکوفایی حمایت ه ب آرمانی چنینکنند کهادعا می

 را بر مبناي و تکالیفحقوقکنند که را تأیید می از عدالت نیز مفهومی14)سمینیفم(گرایانتأنیث

 فرانوگرایی مفهوم که در حالی; نماید و مرد توجیه زن بر برابري و مبتنی15» دو جنسیتیآرمانی«

 را و تکالیف حقوق، توجیه18کالنهاي و نظریه17ها فراروایت رد همهبر ضرورت، با تأکید16عدالت

تأمل برتضارب آراي. باشد شمول نباید جهان توجیه این که است، بر آن دانسته19 و محدودمحلی

                                               
7. ultimate political ideal  
8. liberty  
9. rights & duties  
10. equality  
11. a blend of liberty and equality  
12. commonitarian  
13. common good  
14. feminists  
15. ideal of androgyny  
16. postmodern conception of justice  
17. metanarratives  
18. grand theories  
19. local and limited  


