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 چکيده
 رودوظايف مديران هر سازماني به شمار مي مهمترينيكي از  ها،سازی ابعاد عدالت در سازمانپیاده

. نظريات مربوط به عدالت به موازات اندمتاسفانه بسیاری از مديران از توجه به آن غافل شدهكه 

گسترش و پیشرفت جامعه بشری تكامل يافته و دامنه آن از نظريات اديان و فالسفه به تحقیقات 

بر  ها چنانمكانیزه شدن جوامع بشری، سازمانتجربي كشیده شده است. پس از انقالب صنعتي و 

و  وابسته به آنهاست اند كه هر انسان از لحظه تولد تا مرگ مستقیماًزندگي بشر سیطره افكنده

امروزه زندگي، بدون وجود سازمانها قابل تصور نیست. بنابراين اجرای عدالت در جامعه منوط به 

 0691ها به اوايل دههپیرامون عدالت در سازمان هاست. اولین تحقیقاتوجود عدالت در سازمان

فصل جديدی از مطالعات تجربي پیرامون عدالت سازماني آغاز  0661گردد. پس از سال برمي

ای و عدالت شود كه ماحصل آن شناخت سه نوع عدالت يعني عدالت توزيعي، عدالت رويهمي

های قرآن كريم، كه با عنايت به آموزهدر پژوهش حاضر سعي شده است هاست. در سازمان ایمراوده

ها را مورد تحلیل قرار داده و در نهايت، پیشنهاداتي در سازی عدالت در سازمانچگونگي پیاده

  راستای بكارگیری موثرتر آن، ارائه گردد.

 .البالغهای، نهجای، عدالت مراودهعدل، عدالت، عدالت توزيعي، عدالت رويه :يديکل واژگان
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   عدالت اميرزاده
 .كارشناس ارشد مديريت دولتي، دانشگاه آزاد اسالمي، واحد شاهرود

 

 نام نويسنده مسئول:
 عدالت اميرزاده

 عدالت اسالمی و نقش آن در سازمان و مدیریت
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 مقدمه
ها و رفتار او با مخلوقات داللت دارد. بر اساس حكمت عدل يكي از اسماء حق تعالي است كه بر كیفیت عزم و اراده او در خلقت پديده

 (. 0831البالغه، عدل عبارتست از قرار دادن شيء در جای خود، و عادل كسي است كه هر چیز را در جای خود قرار دهد )پورعزت، نهج 926

های لت اجتماعي از مباحث بسیار جذاب و در عین حال دشوار علوم اجتماعي است كه تنوع و تعدد ابعاد مورد بحث آن، حوزهعدا

شناختي مبتني بر ادراک تقارن و تعادل در نظام هستي است؛ ضمن نوردد. عدالت، محور بسیاری از مباحث زيباييگوناگوني از علم را درمي

شود و اذهان فلسفي را در تالش برای ادراک چیستي كه از حیث مرتبه ذهنیت، در سطحي بسیار ياال مطرح مي اينكه موضوعي فلسفي است

د. از كشسیاسي را به چالش مي -های متنوع فلسفيهای فلسفي به حوزه علوم سیاسي، آموزهسازد و در تسری يافتهو ماهیت خود فعال مي

داری را پیرامون رابطه قدرت و عدالت های سیاسي واقع شده، منازعات دنبالهاحزاب و گروه سوی ديگر، مبحثي سیاسي است كه مورد تجه

صلحان يابد؛ از منظر مای است مهم كه در مباحث توزيع ثروت، توسعه اقتصادی و فقرزدايي انعكاس ميشود. از نظر اقتصادی نیز مقولهسبب مي

شود؛ و از ديدگاه مذهبي، استقرار آن، با تاكید بر واژه قسط، حفظ هويت ملي تلقي مي فرهنگي تحقق آن، الزمه ثبات و انسجام فرهنگي و

وعده « آينده موعود»گردد كه مذاهب گوناگون در های اجتماعي تلقي مي( و به تعبیری، حد كمال سیستم22علت بعثت انبیاء )سوره الحديد، 

 كلیه وجوه و جوانب آن، كاری بس دشوار است. (. از اين رو، پرداختن به 0830داده شده است )بخشايش، 

درباره معنای عدالت اجتماعي، اختالف آرای زيادی وجود دارد؛ بطور كلي، اين اصطالح بر رعايت عدل میان اعضای جامعه داللت دارد. 

آرا  رسد اين اختالفری كه به نظر مياند. بطوهای فلسفي سیاسي گوناگون، تعاريف مختلف و متعددی از عدالت ارائه نمودهبا اين حال، آموزه

ها و رفتارهای اجتماعي متفاوتي منجر شده است. طبق مفهوم لیبرالي عدالت، آرمان ها، ديدگاهگیری نگرشدرباره مفهوم عدالت به شكل

، بق مفهوم سوسیالیستيسیاسي نهايي جامعه، بايد آزادی باشد و همه حقوق و تكالیف اجتماعي بر مبنای آن توجیه شوند؛ در حالي كه ط

 . (Sterba, 1999)عدالت، برابری آرمان نهايي جامعه از بعد سیاسي است و حقوق و تكالیف اجتماعي بايد بر اساس آن توجیه شوند و . . . 

یار بس شمرد. عدالت به مشابه مفهومي با سطح انتزاععدالت از مفاهیمي است كه عقل جمعي همه افراد بشر آنرا مستحسن و نیكو مي

لسفه ترين سواالت فباال، از ديرباز ذهن بشر را به خود مشغول داشته است تا جايي كه مباحثه درباره چیستي عدالت، به مثابه يكي از محوری

 سیاسي، همچنان استمرار دارد. 

 های سیاسي وگیر در همه نظريهكمپبل معتقد است كه عدالت يكي از اصطالحات مبنايي سیاست و اخالق است كه با اهمیتي عالم

 اجتماعي، نقش محوری دارد. 

عدل  وشود اين است كه: علت اين میزان تفاوت و تنووع در برداشت از مفهوم عدالت ها، سئوالي كه مطرح ميبا توجه به تنوع در ديدگاه

 در چیست؟

شود؛ از ها و تجربیات قبلي افراد ناشي ميها، نگرشها، طرز تلقيها، از تفاوت شخصیتتوان گفت كه بخش عمده اين تفاوتدر پاسخ مي

رداشت ع بتوان گفت كه صحت برداشت افراد از مفهوم عدالت، تحت تأثیر مرتبه علم، خلوص و پیراستگي وجود آنها قرار دارد، در واقاينرو مي

 (.0831صحیح از حقیقت مطلق مفهومي عدل، مستلزم مبرا بودن فرد از هرگونه آاليه وجودی در عرصه عمل و انديشه است )پورعزت، 

 

 گرا مدار و عدالت حقعدالت حق -1
ا را هحقوق و تكالیف انسانشود؛ حقیقتي مبتني بر نظام آفرينش بوده، مدار، بر مبنای حقیقت تعريف ميعدالت اجتماعي در آموزه حق

نمايد. اين آموزه، بر مفهومي داللت دارد كه حقوق فردی و روابط عناصر اجتماعي را بر مبنای شان برابر آنها از حیث نحوه خلقت توجیه مي

وحید و مدار، پذيرش تزه حقنمايد. بنابراين زيربنای اصلي تعريف عدالت در آموبر مبنای نگرشي فرامكاني به حقوق انساني افراد، مالحظه مي

 (. 0832ها، به منزله مخلوقات خداوند متعال است )پورعزت، حقوق و احترام برابر انسان

 

 نقش عدالت اجتماعی در توسعه پایدار جوامع انسانی -2
اهي برای همه اعضای توسعه، متضمن تالش جامعه برای نیل به اهداف ارزشي خود بوده، پايداری آن در گرو تامین رفاه، امنیت و آگ

جامعه است. در واقع، توسعه پايدار مستلزم تغییر شكل و اصالح عوامل و عناصر متعدد و متنوعي است كه برای حیات سالم اجتماعي ضرورت 

 قصد فراگردهای خويش مترين شئون برخوردار است؛ زيرا هم با ارزشدارند. در میان اين عوامل، نیروی انساني از مهمترين و تعیین كننده

ه های نیل بها و روشهای بالقوه و بالفعل خويش، جوهره حركت توسعه را تامین ساخته، سبکكند و هم با ظرفیترشد و توسعه را معین مي

موجود اني های انسای است كه به تالش مستمر برای بازشناسي استعدادها و قابلیتنمايد. بنابريان، توسعه پايدار، توسعهمقصد را مشخص مي
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های در جامعه همت گمارد و همواره هدايت اين استعدادها به طرق بهینه رشد را مقصود خود قرار دهد؛ و البته اين تالش بايد در كلیه زمینه

 . (Churton, 2000)اصلي حیات در جامعه نوين، يعني اقتصاد، سیاست و فرهنگ، انعكاس يابد 

های متنوع زندگي اجتماعي، مستلزم طراحي فراگردی چندبعدی است كه متعددی از جنبههای توسعه با تاكید بر ضرورت تغییر سازه

ران های مدييابند و بر مسئولیتكند؛ اهدافي كه با مطرح شدن متغیرها و نیازهای جديد اجتماعي تغییر مياهداف گوناگوني را تعقیب مي

ون ضرورت حفاظت از محیط زيست را بر معادله تصمیم آنان افزوده است. درواقع، افزايند. برای مثال، در دوران معاصر، متغیرهايي چتوسعه مي

فراگرد »توان توسعه را شود؛ از اين رو، ميهاست كه در عرصه فرهنگ جامعه ارزيابي ميهدف از توسعه، ايجاد زندگي پرثمری برای انسان

 (. 0831دانست )راسخ، « های فرهنگي خوددستیابي جوامع انساني به ارزش

 

 اهميت عدالت از منظر اسالم -3

 عدالت در قرآن -3-1

در اين كتاب آسماني، عدل به مثابه اصلي اساسي و بنیاني تلقي  عدل و قسط در قرآن جايگاهي بس واال را به خود اختصاص داده است.

 يابد و كتب آسماني و بیان شرع بر مبنایيمي گردد كه خلقت هستي بر پايه آن صورت گرفته است و تدبیر امور عالم بر اساس آن تحقق م

آن و در جهت تحقق آن است. از منظر قرآن عدالت هم اصل و مبدأ هستي است، بدين اساس كه هستي بر اساس آن و مطابق آن به وجود 

در جامعه و نفس انساني  و هم واالترين هدف جهان و آدمیان و شرايع و اديان برای رسیدن به عدالت و تحقق آن "9انعام آيه "آمده است 

 ."22حديد آيه "است 

 بر همین مبنا، در نگاه قرآن، عدالت ذاتاً و في نفسه دارای ارزش است و به عبارت ديگر، ارزش ذاتي دارد و سالمتي و امنیت همه امور به

دهد كه برپادارنده عدالت و قسط ور ميها، بويژه اهل ايمان، موكداً دستآن وابسته است و به همین جهت است كه خداوند به تمامي انسان

 . "26اعراف آيه "باشند 

 

 عدالت در اندیشه رسول ا...)ص( -3-2

)ص( با هدف قیام برای تحقق عدل و قسط و اجرای عدالت در جامعه و نفوس بشری و تكمیل مكارم عالي اخالقي به رسالت  رسول اكرم

 برانگیخته شد. 

كید فراواني بر عدالت و قسط ابر همین اساس و با توجه به ضرورت عدل در جامعه بشری ترسول خدا )ص( خود عدل مجسم بود و 

اند؛ چه آن حضرت ها و زمین بر اساس عدل استوار شدهدهد و آسمانداشت. از ديد او، عدالت محور و بنیان خلقت وجود را تشكیل مي

 اند. ها و زمین بر اساس عدالت استوار شدهفرمايد: آسمانمي

 بر همین اساس، در نگاه آن حضرت عدل میزان و معیار خداوند در زمین است و تمسک به آن عامل نجات آدمیان خواهد بود.

اين است كه در نگاه رسول خدا )ص(، عدالت معیار تمامي امور جمعي و فردی، معنوی و مادی، جسماني و روحاني، سیاسي و غیر 

فتار، كردار و رفتار تجسم يابد. يعني انسان و جامعه عادالنه احساس كنند، عادالنه بینديشند، عادالنه سیاسي است و بايد در احساس، انديشه، گ

 . (0833)رجبي،  سخن بگويند و عادالنه رفتار كنند
 

 عدالت در اندیشه ائمه اطهار)ع( -3-3
طلبد. در نگاه پیشوايان معصوم )ع( د را ميبحث عدالت در انديشه ائمه)ع(، بحثي بسیار گسترده و عمیق است و مجال و فرصتي در خو

لذا دارای جايگاه و اهمیت وااليي است و مبنا و اساس همه چیز  ؛ما عدالت به مثابه ضرورتي برای هستي، وجود، انسان و جامعه مطرح است

 تا جايي كه حتي ايمان مبتني بر عدل است.  ،گردددر جهان و در جامعه و افراد تلقي مي

)ع( عبارتند از: ثبات و بقای حكومت و نظام سیاسي جامعه، استقالل،  ار سیاسي و اجتماعي عدالت از ديدگاه پیشوايان معصوممهمترين آث

نیازی از ياران و اطرافیان و بیگانگان، اصالح امور توان و عزت، نافذ شدن حكم و فرمان زمامداران، ارزشمندی و ارج رجال سیاسي جامعه، بي

 جامعه و غیره. 

اند. اين موضوع ای متقن ارائه دادهامامان شیعه به پیروی از قرآن و رسول خدا )ص( ، تصوير نمادين و منسجمي از عدالت در قالب نظريه

البالغه و در انديشه و سیره عملي حضرت علي )ع( و فرزند بزرگوارش حضرت مجتبي )ع(، كه حدود پنج سال رهبری ، به ويژه، در كتاب نهج

مورد علت اصلي پذيرش خالفت از سوی  شود و چه زيبا جرج جرداق دراسالمي را در اختیار داشتند، به صراحت و وضوح ديده ميجامعه 

 نويسد:حضرت علي )ع( مي

 .(0833)رجبي،  "مسأله ای كه علي ابن ابي طالب )ع( را مجبور به پذيرش خالفت نمود در خطر بودن عدالت اجتماعي بود"
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 ها سازمانعدالت در  -4
های اخیر در ابعاد مختلف سیاسي، اخالقي و اجتماعي مورد توجه صاحبنظران علم مديريت قرار گرفته، يكي از موضوعاتي كه در سال

گردد كه مبحث عدالت سازماني است. عدالت، موجب هماهنگي و همكاری بیشتر بین مردم جوامع شده و در سطح سازماني نیز موجب مي

گردد. تری انجام دهند. عدالت سازماني در واقع به درک عدالت و انصاف در محیط كار بازميود را در سازمان به نحو اثربخشافراد وظايف خ

تواند بطور مستقیم بر بازدهي فردی و سازماني تاثیرگذار باشد. در واقع، ها از اهمیت بااليي برخوردار است؛ زيرا ميرعايت عدالت در سازمان

های مختلف سازمان و از سويي ديگر، رفتارها و گرايشات كاركنان دانست. عدالت توان انجام درست امور و فعالیتي را ميعدالت سازمان

عدالتي، مراحل رشد و ثبات سازمان را كه از مهمترين آيد و بيهای سازمان به حساب ميسازماني، پايه و اساس تفكر استراتژيک و ارزش

دهد. عدالت سازماني به انصاف ادراک شده از سوی كاركنان در مورد شغلشان در هستند، مورد تهديد قرار ميمراحل چرخه حیات سازمان 

بعیض، عدالتي يا ترود. بدون شک، بيگردد. در واقع، واژه عدالت برای تشريح و تجزيه و تحلیل نقش آن در محیط كار بكار ميمحیط كار بازمي

 . (Goudarzvand, 2009)شود ها ميسازمان وارد ساخته و موجب افول زودرس سازمان ناپذيری بر پیكرهای جبرانزيان

                                                                                                                                                                                   

                                                              

 ابعاد عدالت سازمانی   -5
 ايعدالت رویه

 های كاری يكسان وای به ايجاد فرصتباشد. عدالت رويهگیری ميای كه بیانگر انصاف مديران و رهبران در فرآيند تصمیمعدالت رويه

 اهو تخصیص پرداخت كه برای توزيع است درک شده از فرايندیای، عدالت رويهعدالت به بیان ديگر، برابر برای همه كاركنان اشاره دارد. 

 .شوداستفاده مي

 نند. كيابند، تعريف ميای را به منزله رعايت عدالت در فراگردهايي كه توسط آنها پیامدها تخصیص مي( عدالت رويه0633لیند و تیلور )

شان گیری، ناعادالنه است، آنها نسبت به مافوقهايي كه كاركنان اعتقاد دارند كه فراگردهای تصمیمسازماندهد كه در شواهد نشان مي

 عملكرد كاهش يافته و رفتارهای تبعييابد، كم كاری بیشتری نموده، قصد و نیت آنها برای ترک خدمت افزايش ميتعهد كمتری نشان داده، 

 شود.سازماني به میزان كمتری مشاهده مي

تواند بیشتر از پیامدهای غیر عادالنه منجر به رنجش و خشم كاركنان گردد. در حالي كه ها، حتي مياين ادراک غیر منصفانه بودن رويه

 (.0836شود كه افراد هنگام مواجهه با پیامدهای نامطلوب، احساس رضايت بیشتری نمايند )الماسي و همكاران، های منصفانه باعث ميرويه

 لت توزیعیعدا
باشد. در واقع، ها در سازمان مييكي از ابعاد عدالت سازماني، عدالت توزيعي است كه در برگیرنده انصاف ادراک شده در مورد پرداخت

ا ريشه های دريافت كنند. مفهوم عدالت در سازمانهای منصفانهكند كه افراد مايلند در قبال انجام كار، حقوق و پاداشاين نوع عدالت، بیان مي

در مباحث مربوط به روانشناسي اجتماعي در مورد عدالت توزيعي دارد. عدالت توزيعي با انصاف ادراک شده از پیامدها سر و كار دارد و به 

 شود.هیا سازماني، در نظر گرفته ميمنزله يک عامل بالقوه با كاربردهای مهم در زمینه

های مربوط به كار از تئوری برابری منتج است كه عدالت توزيعي در پرداختها و يا پاداشبسیاری از تحقیقات انجام يافته حاكي از آن 

 شود.مي

كنند در واقع میزان رعايت زماني كه كاركنان يک سازمان در مورد میزاني كه پیامدها مناسب، درست و اخالقي هستند، قضاوت مي

 (.0836و همكاران، دهند )الماسي توزيعي در سازمان را مورد داوری قرار مي

 ايعدالت مراوده
ها را با نام عدالت درون فردی )عزت و احترام( و عدالت اطالعاتي )بیان واضح و اما پژوهشگران اخیراً، انواع ديگری از عدالت در سازمان

اف ای، به كیفیت و انصد. عدالت مراودهشوای شناخته مياند كه اغلب با يكديگر تركیب و با نام عدالت مراودهصادقانه( مورد بررسي قرار داده

گیرند، اشاره دارد. اين نوع عدالت، شامل شده در رفتارهای بین فردی كه يک فرد، قبل و بعد از اتخاذ تصمیم در معرض آنها قرار ميادراک

ركنان حس اعتماد به نفس بیشتری شود در كاباشد. رفتار منصفانه از سوی مديران، باعث ميچگونگي ارتباط میان مديران و كارمندان مي

وجب بوجود آمده و افراد، شان و مقام واقعي خود در سازمان را درک كنند. عدالت، بعنوان عاملي برای افزايش اعتماد در سازمان عمل كرده و م

افي نیز موجب انصعدالتي و بييشود كه كاركنان در شرايط عدم اطمینان، انگیزه بیشتری برای همكاری با يكديگر داشته باشند. همچنین بمي

های خود جهت برآوردن اهداف سازمان، منجر افزايش استرس و فشار كاری در كاركنان شده و درنهايت به ناتواني افراد در بكارگیری قابلیت

 (.0836گردد )الماسي و همكاران، مي
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 وري منابع انسانیرابطه عدالت با بهره -6
ابع انساني: همانطور كه اشاره شد، عدالت توزيعي در سطح سازمان، منعكس كننده انصاف ادراک شده از وری منعدالت توزيعي و بهره

ي گیری در باب رعايت عدالت توزيعهاست. به دلیل عدم وجود استاندارهايي مشخص، تصمیمتصمیمات مربوط به نحوه تخصیص منابع و پاداش

به نظر آيد و به همین دلیل برای قضاوت در اين مورد، افراد بايد يک الگو يا چارچوب  دشوارتر از چیزی است كه ممكن است در وهله اول

گیرد. اگر دو فرد كه های مرجع، مورد قضاوت قرار ميمرجع را در نظر گیرند. به واقع میزان رعايت عدالت توزيعي با در نظر گرفتن چارچوب

استفاده نكنند، ممكن است سطوح متفاوتي از عدالت را درک نمايند. البته بايد اين  اند از چارچوبي مرجعهای يكساني دريافت نمودهخروجي

ويي كنند. اما از سنكته را نیز مد نظر قرار داد كه افراد هنگامي كه در شرايطي كه عدم تساوی به نفع آنهاست، كمتر احساس نارضايتي مي

كنند، واكنش منفي از خود نشان داده و از حضور در سازمان مقايسه دريافت مي هايي كمتر از افراد موردكه پاداشديگر كاركنان هنگامي 

كار  ها و نتايجرساني درست و دقیق از وضعیت تالشكنند. بايد توجه داشت كه مديران همواره قادر خواهند بود با اطالعاحساس نارضايتي مي

سبت های خود را با نها به میزان دريافتي و در حقیقت نتايج حاصل از تالشداده كاركنان، اين امكان برای آنان فراهم آورند كه بتوانند نسبت

دانند مقايسه كرده و تشابه يا عدم تشابه میان اين دو نسبت مشابه در افرادی كه از نظر تحصیالت، تجربه و مسئولیت كاری هم سطح خود مي

ين ترتیب كاركنان از شرايط خود در سازمان احساس رضايت كرده و نهايت تالش را درک و در صورت لزوم اقدامات مقتضي را انجام دهند. به ا

 خود را برای بهبود موقعیت خود در سازمان بكار خواهند گرفت. 

ات دهي ادراكتوان دريافت چندين عامل در شكلای، ميوری منابع انساني: با مروری بر ادبیات مرتبط با عدالت رويهای و بهرهعدالت رويه

 ها نقش دارند. مردم از عادالنه بودن يا نبودن رويه

های جذب و نگهداری نیروی انساني، افراد را برای فعالیت يكي از اين عوامل، اين است كه با بكارگیری نظامي راهبردی بويژه در حوزه

ست. حماتشان به درستي مورد ارزيابي قرار گرفته اها و زبیشتر در سازمان تشويق كنند. زيرا كاركنان نیز به اين نتیجه خواهند رسید كه تالش

های مورد استفاده برای جبران زحماتشان، ناعادالنه است و يا به بیاني ديگر، اگر در حالي كه اگر برداشت كاركنان به اين صورت باشد كه رويه

د، در اين صورت كاركنان علیرغم برخورداری از توانايي باال افراد بر اين باور باشند كه سیستم ارزيابي عملكرد، نادقیق بوده يا اصالً وجود ندار

ای اندک( انگیزه الزم برای انجام كار در سازمان خود را نخواهند برای انجام كارها به دلیل عدم اطمینان از ارزيابي صحیح عملكرد )عدالت رويه

 داشت.

ای، تاكید بر نحوه رفتار با نیروی انساني در كل فراگرد كارها لت مراودهوری نیروی انساني: در مباحث پیرامون عداای و بهرهعدالت مراوده

ای است. در اين رابطه اگر مديران بخواهند منابع انساني خود ترين بخش عدالت مراودهاست. فراگرد حفظ و توسعه ارتباط با كاركنان، اصلي

ای عمل كنند كه آنان به انتظارات خود رسیده و به دارند، بايد به گونه را از نظر عملكرد و برخورد سیستم مديريت منابع انساني راضي نگه

تعهدات مديران برای رفع نیازهايشان اعتماد داشته باشند. رضايت مستمر افراد تا حد زيادی به كیفیت كلي خدمات، شايستگي و كارايي 

به شخصیت، آزادی و عزت نفس آنان و ارائه اطالعات مناسب به آنها ها در پردازش تعامالت، برخورد مناسب و شايسته با مردم، احترام سازمان

ای كه با سازمان دارد ناراضي باشد، بتدريج مشروعیت سازمان و میزان اعتماد افراد بستگي دارد. در واقع اگر منابع انساني به هر دلیلي از رابطه

 ظام راهبردی مديريت منابع انساني در ايجاد رابطه با مردم عبارتند از: يابد. برخي از عوامل مهم و موثر بر موفقیت نبه مديران كاهش مي

 توجه به ماهیت و نقش اعتماد كاركنان به مديران؛ 

 های برابر برای دسترسي به منابع دانش و اطالعات، توسعه امنیت افزايش كیفیت خدمات، رسیدگي به شكايات، ايجاد فرصت

 (.0832اجتماعي )صادق نائیني، 

 

 رابطه عدالت و تعهد سازمانی  -7
ها بیابند، تعهدشان به سازمان متبوع افزايش خواهد اگر كاركنان نتوانند منافع و مزايايي را كه در سازمانشان وجود دارد، در ساير سازمان

خود را از دست دهند، نقش گذاری زيادی در سازمان خود انجام دهند، به طوريكه با ترک سازمان، سرمايه يافت. حال اگر كاركنان سرمايه

 ها بیش از پیش نمود پیدا خواهد كرد.تعهد مستمر در سازمان

دهد كه حس خوبي به سازمان داشته و عملكرد خود را در ای(، به كاركنان اجازه ميوجود راهكارهای منصفانه در سازمان )عدالت رويه

تواند همچون تجربیات اجتماعي و خانوادگي، افزايش يابد. كارمندان نیز به ي( معتقد است تعهد هنجاری م0632) 0آينده بهبود بخشند. واينر

 شان نسبت به سازمان افزايش خواهد يافت.داليلي غیر از مسائل اجتماعي، همچون دريافت مزايايي كه در قبال آن مسئولند، تعهد هنجاری

                                                           
1 . Wiener 
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ی گیرهای تصمیمشود. اگر افراد از رويهست كه به افراد داده ميگیری مهمتر از مقدار واقعي پاداشي ارعايت عدالت در فرآيند تصمیم

 مديران بروشني آگاه باشند، احساس امنیت بیشتری در سازمان خود خواهند داشت. رعايت انصاف در مسائلي همچون ارتقاء، توزيع مزايا و . .

ای انجام وظايفشان در سازمان آماه كنند. بنابراين جهت دستیابي شود كه كاركنان خود را برای بكارگیری تمام تالش و توان خود بر. موجب مي

اند، در سازمان باقي خواهند ماند. همچنین يک عمل منصفانه از سوی مديران منجر به شناخت هايي كه مديران برايشان مقدر كردهبه پاداش

د آمد كه موجب ايجاد همكاری داوطلبانه كاركنان در احساسي و فكری شده و بنابراين در عوض اعتماد و تعهدی در سازمان بوجود خواه

 ها خواهد شد.سازی استراتژیپیاده

شود. ها و مزايا بكار برده ميهای مورد استفاده جهت پرداخت حقوق، پاداشای بر انصافي تاكید دارد كه در ارزيابي رويهعدالت رويه

هايي برايشان بوجود خواهد آمد برند، فرصترزيابي عملكرد در سازمان پي ميهنگامي كه كاركنان به وجود عدل و انصاف و سیستم دقیق ا

تر بیان كرده و وفاداری و تمايل بیشتری جهت انجام وظايف محوله در راستای دستیابي به اهداف سازمان از خود كه احساسات خود را راحت

هايشان اعتماد بیشتری به سازمان پیدا كرده و عملكرد خود رد پرداختيشود كه كاركنان در موهای منصفانه موجب مينشان خواهند داد. رويه

را در آينده بهبود خواهند بخشید. همچون تجربیات اجتماعي و خانوادگي، با افزايش تجربه كاری افراد نیز، تعهد هنجاری آنان به سازمان 

يا، خود را ملزم به بقا در سازمان را خواهند دانست تا بتوانند در افزايش خواهد يافت. در اين حالت، كاركنان به داليلي همچون دريافت مزا

 اند، خدماتي نیز به سازمان ارائه دهند.ها و مزايايي كه دريافت كردهازای پاداش

 یاند كه ممكنست كاركنان علیرغم داشتن انتظارات منطقي از سازمان، با ديدن شواهد( بر اين نكته تاكید كرده0662) 2ديلي و كرک

رسد كه عدالت توزيعي نقش مهمي در ارزيابي ها، تصمیم به ترک سازمان بگیرند. عالوه بر آن، به نظر ميمبني بر غیرمنصانه بودن پاداش

-يستگاند، در جای ديگری بیابند، وابكاركنان از سازمانشان داشته باشد. اگر كاركنان نتوانند منافعي را كه در سازمان متبوع به آن دست يافته

های همكار و شئونات شان به سازمان افزايش خواهد يافت. تعهد مستمر توسط عواملي همچون انصاف ادراک شده، هماهنگي میان گروه

های كاری ای كه به كاركنان در درک عدالت، افزايش همكاری میان گروهشود. اين متغیرها برای سنجش عدالت مراودهشخصي سنجیده مي

 رود.كند نیز، به كار مييران و سرپرستان كمک ميو شناخت بیشتر از مد

های موجود در سازمان و همچنین چگونگي اجرای اين ای از رويهگیرد كه درک عدالت رويهای از اين تفكر سرچشمه ميعدالت مراوده

كه افراد برای سازمان دارند، بوجود  های كاری و اهمیتيگیرد. تعهد عاطفي نیز توسط انصاف درک شده، هماهنگي میان تیمها نشات ميرويه

كند تا به عدل و انصاف موجود در سازمان ای از اهمیت بااليي برخوردارند و به كاركنان كمک ميآيد. اين متغیرها برای ارتباط با عدالت رويه

 .(Jamaludin, 2008)شان را با يكديگر افزايش داده و مديران و سرپرستشان را بهتر بشناسند پي برده، همكاری

 

 ها بر اساس تعاليم اسالمیبکارگيري عدالت در سازمان -8
شود. درباره رابطه فقیر و غني در حكمت مدار محسوب ميهای ممیز حكومت حقتامین رفاه و توزيع عادالنه ثروت از الزامات و ويژگي

 البالغه، چنین روايت شده است:نهج 823

ماند، جز به كامیابي توانگران و داران قرار داده است، پس اگر فقیری گرسنه نمياموال سرمايههمانا خدای سبحان روزی فقرا را در »

 (. 0836خداوند از آنان درباره گرسنگي گرسنگان خواهد پرسید )ترجمه دشتي، 

وده و مورد توجه امیرالمومنین ب البالغه نیز به آن اشاره شد، بكارگیری عدالت توزيعي در صدر اسالم نیزبنابراين با توجه به آنچه در نهج

 باشد. های معاصر امروزه، به شكل بهتری قابل مشاهده ميكاربرد آن در سازمان

تواند ناشي از عدم رعايت عدالت توزيعي در باال يا پايین بودن حقوق و دستمزد كاركنان و متعاقب آن، نارضايتي آنان در اين امر، مي

ها قادر خواهند بود با بازنگری ؛ بنابراين مديران سازمان"داران قرار داردروزی فقرا در اموال سرمايه"اره شد، ها باشد. همانطور كه اشسازمان

 سازی عدالت توزيعي را در سازمان فراهم آورند. های مالي سازمان و تجديد نظر بر حقوق اندک كارمندان، موجبات پیادهمجدد بر روی سیاست

اشت كه كاهش حقوق برخي از كاركنان پردرآمد و افزودن آن به حقوق اندک برخي ديگر با هدف دستیابي به از سوی ديگر بايد توجه د

ها بايد اين نكته را در نظر داشته باشند كه تواند موجبات ناخشنودی افراد گروه اول را فراهم آورد. بنابراين مديران سازمانتعادل بیشتر، مي

ای، رضايت كاركناني كه دستمزد كمتری ای( بخصوص رويهای و مراودهق بكارگیری ساير ابعاد عدالت )رويهتوانند از طريدر اين حالت، مي

 دارند را به خود و سازمان جلب كنند. نسبت به سايرين دريافت مي

ه بي به تعادل هر چتواند در دستیاتری دارند، نسبت به ساير افراد ميهمچنین افزايش محسوس حقوق كاركناني كه درآمدهای پايین

 ها كمک كند. بیشتر عدالت توزيعي در سازمان

                                                           
2 . Dailey & Kirk 
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ن ای ساماهای فعال در يک سازمان حق مدار بايد به گونهتوان اذعان داشت كه ساختار كلیه خرده سیستمای نیز ميدر مورد عدالت رويه

عات ضروری را در دسترس همگان قرار دهد و درنهايت آمیز را از همه افراد سلب نموده، اطالجويي تبعیضيابد كه امكان تفوق و برتری

 (. 0832های قانوني كافي را برای تضمین برابری همگان و برخورداری آنها از حقوق و احترام مساوی، فراهم آورد )پورعزت، ضمانت

نمايد. قابل تامل است كه مری ضروری ميها، اها و فراگردهای منصفانه و عادالنه در سازمانالتزام و تعهد به اجرای عدالت در مورد رويه

گردد. گويا حضور در صراط آمیزند، چنانكه تشخیص و تمییز صراط و هدف از هم دشوار ميمدار، مسیر و مقصد به هم ميدر سازمان عدل حق

یله هدف وس»اين ادعا كه عین نیل به هدف است و نیل به هدف، مستلزم حضور مستمر در صراط است؛ بدين ترتیب جايي برای بحث درباره 

تي، )ترجمه آي« از ستم نتوان به عدالت رسید»البالغه تصريح شده است كه ماند. ضمن اينكه در فرهنگ نهجباقي نمي« كندرا توجیه مي

326 .) 

د نقش توانازمان، ميهای منصفانه برای تمامي كاركنان يک سالبالغه نیز تاكید شده است، بكارگیری رويههای نهجهمانطور كه در آموزه

 های اسالم، مديرانها به اهداف كوتاه و بلندمدتشان داشته باشد. در مجموع بايد اذعان داشت كه با عنايت به آموزهمهمي در دستیابي سازمان

ب در یرند تا بدين ترتیهای منصفانه و فراهم آوردن شرايط يكسان برای تمامي كاركنان بكار گبايد تمام تالش خود را در راستای اجرای رويه

 ای قصوری انجام نشده باشد. سازی عدالت رويهپیاده

گرايانه در استفاده و الگوبرداری دقیق و عیني از عملكرد توان گفت بكارگیری رويكرد عملای نیز ميسازی عدالت مراودهدر مورد پیاده

ای تلقي شود. بايد اذعان داشت كه با ها در دستیابي به عدالت مراوهاناندازی برای مديران سازمتواند چشم، مي«علیهم السالم»معصومان 

ين سازی است كه البته از مهمتريافته، سیره اجتماعي معصوم، بطور كامل قابل الگوبرداری و پیادهفراهم آوردن الزاماتي در پرتو نگرشي نظام

 مداری در سازمان است. پذيری و حقفرهنگ عدل اين الزامات، تعريف دقیق اهداف، توسعه نهادهای اجرايي و ترويج

 البالغه، درباره مشاركت افراد در تحقق عدالت، چنین روايت شده است:نهج 209در خطبه 

گیرند، دوری نجويید و با های خشمگین كناره ميگويند، حرف نزنید و چنانكه از آدمبا من چنانكه با پادشاهان سركش سخن مي»

فتار نكنید و گمان مبريد اگر حقي به من پیشنهاد دهید، بر من گران آيد يا در پي بزرگ نشان دادن خويشم؛ زيرا كسي ظاهرسازی، با من ر

كه شنیدن حق يا عرضه شدن عدالت بر او مشكل باشد، عمل كردن به آن برای او دشوارتر خواهد بود. پس از گفتن حق يا مشورت، در عدالت 

 (. 0836خودداری نكنید )ترجمه دشتي، 

-ای موجود در سازمانگیرد، بیانگر میزان عدالت مراودهنوع برخورد، رفتار و میزان احترامي كه در تعامالت رؤسا با مرئوسان صورت مي

 هاست. 

ه ك توضیح صادقانه در مورد تصمیماتي"به همراه  "ادب و احترام موجود در رفتار مديران با كاركنان خود"ای تركیبي از عدالت مراوده

 باشد. مي "كننداخذ مي

توان ادعا كرد اگر مديران های صدر اسالم نیز، عدالت در مراودات رهبران با پیروان از اهمیت بااليي برخوردار بود. ميبا عنايت به آموزه

را برايشان توضیح دهند،  در برخورد با افراد خود، ادب و احترام آنان را رعايت نموده و علت بسیاری از تصمیمات اخذشده در مورد آنان

 ای را بشكل مناسبي در سازمان خود برقرار نموده و بدين ترتیب اعتماد افراد را به خود و به سازمان افزايش دهند. توانند عدالت مراودهمي
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 گيري نتيجه
های ماورايي و دنیا، به لحاظ ويژگيباشد. ظهور اسالم در در حالت كلي، اسالم ديني است كه رسالت اصلي آن آزادی و نجات بشر مي

 دوستي مشتق شده است.های مربوط به خدا و انسانهای اخالقي زيادی برای مردم به ارمغان آورده است و از آموزهبشردوستانه، پیام

ي تجل "عدالت"در واژه گیرد. اما مهمترين مفهوم آن دين اسالم، از نظر لغوی معاني گوناگوني از جمله صلح، نجات و مصلحت را دربرمي

ين توان، مهمتريابد. بعلت برتری دين اسالم نسبت به ساير اديان آسماني، احساس امنیت و ايمني كه در ذهن مسلمانان وجود دارد را ميمي

 . (Munir, 2003)سرمايه اين دين دانست 

باشد. همانطور كه اشاره های اسالم مياس آموزهها و مديريت بر اسهدف از نگارش پژوهش حاضر، تحلیلي بر نقش عدالت در سازمان

 شود.ها ميوری، رضايت شغلي و تعهد كاركنان را افزايش داده و موجب اثربخشي بیشتر سازمانها، بهرهشد، بكارگیری ابعاد عدالت در سازمان
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