
 

 11- 36: 1390، بهار و تابستان 1، شماره 19پژوهشی مدیریت اسالمی، سال ـدوفصلنامه علمی 

  شاخصهاي عدالت سازمانی در نهج البالغه ررسی ب
  با تأکید بر فرمان امام علی علیه السالم به مالک اشتر

   *محمد حسین مشرف جوادي
  **محمد مهدي ابوطالبی

  24/12/89: ذیرش نهاییپ                                                        23/8/89 : دریافت مقاله
  

 چکیده
در این پژوهش ضمن بیان عوامل مختلف عدالت سازمانی، شاخصهاي عدالت سازمانی شامل 

 ،به مالک اشتر، استخراج شده) علیه السالم(اي و مراوده اي از نامه امام علی  عدالت توزیعی، رویه
  . و میزان اجراي آنها در دانشگاه هنر اصفهان طی سه فرضیه مورد بررسی قرار گرفته است

هـاي   بوده، و فرضیات ایـن پـژوهش بـا اسـتفاده از داده     پیمایشی -توصیفینوع این پژوهش، 
ـ . ، در دانشگاه هنر اصفهان آزمون شـده اسـت  )سؤال 45امل ش(پرسشنامه محقق ساخته  راي ایـن  ب

هـا توسـط ایـن افـراد، تکمیـل       نمونه انتخاب و پرسشنامه 110نفر،  252منظور از کل جامعه آماري
بندي شـده، انتخـاب و بـا اسـتفاده از      گیري تصادفی طبقه این نمونه به صورت نمونه. گردیده است

همبسته، تحلیل واریـانس چنـد متغیـره      هتلینگ،  ٢ تک متغیره،    روشهاي آمار استنباطی شامل
  .تجزیه و تحلیل شده است LSDو آزمون  مانوا

نتایج این پژوهش بر  اساس شاخصهاي نهج البالغه، حاکی است که عدالت توزیعی، کمتر از 
ی کمتر از سطح عدالت رویه اي و مراوده اي، و عدالت رویه اي کمتر از عدالت مراوده اي و همگ

متوسط در دانشگاه هنر اصفهان اجرا شده و بنابراین در مجموع، عدالت سازمانی کمتر از سطح 
متوسط در دانشگاه هنر اصفهان به اجرا در آمده است؛ هم چنین مطرح شد که احتماالً عامل 

فزایش تحصیالت به عنوان عامل کلیدي در نظر سنجی ها نقش داشته است به این معنا که با ا
سطح تحصیالت، نظر کارکنان به سمت عدم اجراي عدالت در دانشگاه هنر اصفهان سوق پیدا 

  . کرده است
عدالت سازمانی، عدالت توزیعی، عدالت رویه اي، عدالت مراوده اي، مدیریت و : کلید واژه ها

  رهنمودهایی از نهج البالغه 
  

  Mhmj20032003@yahoo.com اصفهاناستادیار گروه مدیریت دانشگاه : نویسنده مسئول*
 Abootalebi_mm@yahoo.com دانشجوي کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی نجف آباد **
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  مقدمه

همواره در  هاي اساسی و فطري انسان است کهعدالت و اجراي آن یکی از نیاز
جوامع انسانی فراهم کرده  توسعه به منظور طول تاریخ وجود آن بستري مناسب

چنان بر زندگی  شدن جوامع بشري، سازمانهاماشینی  پس از انقالب صنعتی و .تاس
یا غیر  مستقیم، مرگبعد از تولد تا قبل از از  اند که هر انسانبشر سیطره افکنده

. قابل تصور نیست ست و امروزه زندگی، بدون وجود سازمانهاوابسته ا به آنها مستقیم
حسین (ستمنوط ا ها جود عدالت در سازمانبنابراین اجراي عدالت در جامعه به و

  ).1386زاده و ناصري، 
ساختار و بناي اصلی مدیریت اسالمی بر همین اصل عدالت استوار شده است؛ 
زیرا اگر عدالت نباشد، ظلم جایگزین آن می شود و نظام و مدیریتی که بر مبناي ظلم 

  ).1381کاظمی، (حرکت کند، هرگز مورد رضایت حق نیست
چون نظام  .»ها و زمین بنا به عدل برپا گشتندآسمان«:می فرمایند )ص(اسالم پیامبر

که با ا و رفتاري ههستی و آفرینش بر پایه نظم و عدل استوار است، افکار و اندیشه
حرکت کرده و روش و رفتار جهت و مسیر سنتهاي الهی این نظام تطبیق داشته و در 

- با آن برنیایند، پایدار باقی می نفی و مخالفتاي داشته باشند و در تالش به عادالنه

د و از خط عدالت و انصاف پیوندنبه صف ستمگران و ظالمان تاریخ میمانند وگرنه 
  ).1378مشرف جوادي، (شوند و نهایتاً به فنا و نابودي محکوم خواهند بودخارج می

این ر رژیمها فرق ما بین رژیم اسالمی انسانی با سای :می فرمایند) ره(امام خمینی
 ).255 :8ج  خمینی، امام(...است که در این عدالت هست،

داخلی کشور احساس سازمانهاي  تعدادي ازاز آنجا که به نظر می رسد در 
عدالتی و ناکارامدي سامانه اداري به چشم می خورد، تحقیق در زمینه نارضایتی از بی

  .برقراري عدالت سازمانی، الزم و ضروري است

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 13 /  ...با تأکید بر فرمان البالغهنهجدر عدالت سازمانی شاخصهاي بررسی 

 

  التتعریف عد
استاد شهید . در متون اسالمی تعاریف متعددي از عدل و عدالت شده است

  :مطهري مجموعا چهار معنا براي کلمه عدل بیان کند
هاست و ل به معناي وجود تناسب در مجموعهاین معنی از عد: موزون بودن: الف

  .بنابراین از موضوع بحث ما خارج است .نقطه مقابل آن عدم تناسب است نه ظلم
. این تعریف به توضیح نیاز دارد: عدل به معناي تساوي و نفی هرگونه تبعیض :ب

. اگر مقصود این باشد که هیچ استحقاقی رعایت نگردد، این عدالت عین ظلم است
اما اگر مقصود این باشد که عدالت یعنی رعایت تساوي در زمینه استحقاقهاي 

ت بازگشت این معنی به معنی ولی در این صور. متساوي، البته معنی درستی است
  .سومی است که ذکر خواهد شد

معنی حقیقی : رعایت حقوق افراد و عطا کردن به هر ذي حقی حق او را: ج
عدالت اجتماعی بشري یعنی عدالتی که در قانون بشري باید رعایت شود همین معنی 

  .است
مت به آنچه رعایت استحقاقها در افاضه وجود و امتناع نکردن از افاضه و رح: د

از نظر حکماي الهی صفت عدل آنچنان که الیق ذات . امکان وجود یا کمال دارد
  .)54: 1384مطهري، (پروردگار است به این معنی است

آنچه مستقیم با موضوع این تحقیق مرتبط است، مفهوم عدالت به معناي سومین 
  .تعریف از عدالت در کالم استاد شهید مطهري است که آورده شد

آن حضرت . ستجو کردج )ع(عدل را می توان در کالم امام علیترین تعریف به
: 1381شریف رضی، ( العدل یضع االمور مواضعها: می فرماینددر تعریف عدل 

  .عدالت هر چیزي را در جاي خود می نهد: )437حکمت 
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  عدالت سازمانی

ــان   ــانگر ادراك کارکن ــازمان بی ــدالت در س ــاي منصــفانه در ع ــار از برخورده ک
  ).1384رضائیان، (است

، عدالت سازمانی را رفتار منصفانه سازمان با کارمندان تعریـف  )2004(1گرینبرگ
  .کندمی

و  4اي، رویه3عدالت سازمانی به صورت مجموع عدالت توزیعی 2به نظر مورمن
  .)1999، 6اسکاندورا(تعریف می شود 5ايتعاملی یا مراوده

  عدالت توزیعی 
در توزیع و تخصیص  بیانگر ادراك افراد از میزان رعایت عدالتعدالت توزیعی 

  ).1384رضائیان،(هاست منابع و پاداش
سال پیش ارائه گردید، این  50، که حدود )1965(استیسی آدامز 7در نظریه برابري

کار، پاداش منصفانه اي دریافت  برابرموضوع مطرح شد که کارکنان می خواهند در 
 طبق این نظریه، برابري، زمانی حاصل می شود که کارکنان). 2004گرینبرگ، ( کند

ها در با همین نسبت) پاداشها(به خروجیها ) تالشها(احساس کنند که نسبت ورودیها 
؛ این معنی از عدالت به عدالت )1996، 9و ماتسون 8ایوانکویچ(همکارانشان برابر باشد
  .توزیعی برمی گردد

اند؛ زیرا بر ري را نظریه گسترش عدالت نام نهادهبرخی از صاحبنظران، نظریه براب
توزیع عادالنه درامدها در میان انسانها براي دستیابی به سطح باالیی از انگیزش تمرکز 

 
1- Greenberg                                                                                  2- Moorman 
3- Distributive justice                                                                    4- Procedural justice 
5- Interactional justice                                                                   6- Scandura 
7- Equity theory                                                                             8- Ivancevich   
9- Matteson 
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  ).1385مشرف جوادي و دیگران،(دارد
  ايعدالت رویه

 هاي جاري در تصمیم گیريشبه برداشت افراد از عادالنه بودن رواي عدالت رویه
بنـابراین در عـدالت    .اشاره می کنـد  براي جبران خدمتشان و نه توزیع واقعی درامدها

رد و واکــنش افــراد نســبت بــه روشــها بــه دارویــه اي ادراکــات افــراد نقــش کلیــدي 
ــا     ــی آنهـ ــت واقعـ ــه ماهیـ ــتگی دارد و نـ ــها بسـ ــا از روشـ ــونگی ادراك آنهـ . چگـ

  ).1383رضائیان،(
فـراد حـق ندارنـد و نبایـد از روشـها و      هم چنین این عـدالت بیـان مـی کنـد کـه ا     

، 2و اسـپکتور  1کـاراش  -کـوهن (فراگردهاي غیر عادالنه به نتایج عادالنه دست یابنـد 
  ).2001، 3؛کلکوییت2001

  ايعدالت مراوده
با  شخصی که در روابط متقابل نیز استنباط می کنند از برخوردي عدالت را افراد

؛ )1387ذاکر اصفهانی،(اي تعبیر می شود که از آن  به عدالت مراودهآنان می شود 
کند که افراد حق ندارند در مسیر رسیدن به اهداف هم چنین این عدالت بیان می

و دیگران،  4رگو(عادالنه، مراوداتی غیر عادالنه را بین خود و دیگران رقم بزنند
  ).2005و دیگران،  5؛ بالکلی2006

جزء فرعی اول، : اي را به دو جزء فرعی تقسیم می کنندبعضی عدالت مراوده
همان رفتار منصفانه، مؤدبانه و محترمانه را شامل می شود و جزء فرعی دوم شامل 
توضیحات و گزارشهاي اجتماعی است که دلیل اتفاقات ناگوار و ناخوشایند را بیان 

افی با واقعیتها در این خصوص گفته می شود افراد زمانی که به اندازه ک. می کند
 

1 - Cohen - Charash                                                                                     2 - Spector        
3 - Colquitt                                                                                                   4 - Rego 
5 - Blakely 
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مشرف جوادي و (ترند تا در زمان عدم بیان واقعیتهاآشنا شوند، بسیار با گذشت

  ).1385دیگران، 
  

  پژوهشاهمیت 
در طول تاریخ یکی از آرزوهاي اساسی انسان اجراي عدالت و تحقق آن در 

-هاي گوناگون بشري و الهی، راهدر این خصوص مکتبها و اندیشه. جامعه بوده است

  .)15: 1378مرامی،(لهاي مختلفی را پیشنهاد کرده اند ح
تحقیقات در زمینه عدالت نشان داده است که فرایندهاي عدالت در سازمان نقش 

کند و چگونگی برخورد با افراد در سازمانها ممکن است باورها، مهمی ایفا می
از  2مازلو .)1،2001باس(احساسات، نگرشها و رفتار کارکنان را تحت تأثیر قرار دهد

، 3تیلور(کندهاي اساسی براي ارضاي نیازها یاد میعنوان یکی از پیش شرطعدالت به
2003.(  

رفتار عادالنه از سوي سازمان با کارکنـان عمومـاً بـه تعهـد بیشـتر آنهـا نسـبت بـه         
از سوي دیگر افرادي که احسـاس  . سازمان و رفتار شهروندي بهتر آنها منجر می شود

به احتمال بیشتري سازمان را رها می کنند یـا سـطوح پـایینی از تعهـد      عدالتی کنندبی
دهند و حتی ممکن است شروع به رفتارهاي ناهنجار مثل سازمانی را از خود نشان می

  ).2001باس، (انتقامجویی نمایند
یندهاي سـازمانی مهـم ماننـد تعهـد، حقـوق      اعدالت سازمانی مهم است؛ زیرا با فر

به عالوه بررسیهاي جدیـد حـاکی   . ی و عملکرد مرتبط استشهروندي، رضایت شغل
گیـري و عـدالت سـازمانی وجـود     است که ارتباط عمیقی بین سبک رهبري، تصـمیم 

 
1 - Bos                                                                                                              2 - Mazlo        
3 - Taylor 
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  ).1378مختاریان پور،(دارد
عدالت به عنوان یکی از باورهاي اصلی شیعه در کنار اصل توحید قرار دارد و 

این اهمیت تا جایی . برخوردار استبنابراین در دین مبین اسالم از اهمیت فراوانی 
  :است که قرآن کریم هدف بعثت انبیا را برقراري قسط و عدالت مطرح می کند

همانا فرستادگانمان را با دالیل روشن فرستادیم و همراه ایشان کتاب و میزان "
 .)25/حدید("فرود آوردیم تا مردم به عدالت قیام کنند

  :فرماینداستاد شهید مطهري در این خصوص می 
 .عدل به مفهوم اجتماعی، هدف نبوت و به مفهوم فلسفی مبناي معاد است

  )48: 1384 مطهري،(
در فروع دین و در مسائل اجتماعی و سیاسی نیز عدل و عدالت جایگاه خاص و 

  :استاد شهید مطهري در این خصوص می فرمایند. ممتازي دارد
اجتماعیش، این بوده که امام و هاي اسالمی یک نفر مسلمان از بدیهیات اندیشه

پیشوا و زعیم باید عادل باشد؛ قاضی باید عادل باشد؛ شاهد محکمه  باید عادل باشد؛ 
شاهد طالق یا رجوع باید عادل باشد و از نظر یک مسلمان شیعی، امام جمعه و 

  ).34: 1384 مطهري،.(جماعت نیز باید عادل باشد
نیـز برقـراري عـدل و    ) عج(ی عصرهاي حکومت جهانی حضرت ولیکی از وعده

  .مسلماً شهر عدل موعود شهر عدالت پایدار است. داد در سراسر زمین است
  

  بیان مسئله
با نگاهی اجمالی به سازمان ها و ادارات کشور مالحظه می شود که یکی از 

نبودن فقدان عدالت سازمانی  مشکالت اصلی و دالیل عمده نارضایتی کارکنان،
      ورتهاي مختلف استخدامی همکاري سازمانها معموالً کارکنان به صدر  .است
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کارکنان رسمی، کارکنان پیمانی، کارکنان قرارداد : کنند که عبارت است ازمی

اجراي کار معین،کارکنان تحت پوشش شرکت خصوصی، کارکنان با قرارداد 
بندیها ق این دستهبنابراین طب. پیمانکاري و کارکنان با قراردادهاي متفرقه دیگر
کارهاي یکسان یا مشابه،  زايکارکنان غالباً با مدارك تحصیلی یکسان یا مشابه و به ا

حقوقهاي متفاوتی دریافت می کنند؛ حتی در بسیاري از موارد کارکنانی هستند که 
صورت صادقانه تر خدمت می نمایند ه بسیار پر تالشتر از دسته دیگر از کارکنان و ب

کنند،که ل نوع رابطه استخدامی، حقوق و مزایاي بسیار کمتري دریافت میولی به دلی
از سوي دیگر قوانین داخلی و خارجی . این نقض کامل عدالت توزیعی است

این قوانین . سازمانها نیز عادالنه نیست و حتی خود زمینه ساز توزیع غیر عادالنه است
  :دهد که عبارت است ازقرار میاي سازمان را مورد اشکال عدالت رویه از دو جهت،

ساز قوانین و بخشنامه هایی که از سوي دولت به سازمانها  می رسد، خود زمینه -1
بسیاري از تبعیضها و نابرابریها است و متأسفانه بسیاري از دسته بندیهاي اصلی مطرح 

  .شده ناشی از مصوبات مختلف در دورانهاي گذشته است
یران سازمانها از قوانین و مقررات برداشتهایی کامالً در بسیاري از موارد، مد -2

حتی . کنند که این امر، زمینه ساز تبعیضات زیادي در محیط سازمان استمتفاوت می
در بسیاري از موارد نیز که بخشنامه هایی در جهت بهبود وضعیت کارکنان به سازمان 

  .آیدو به اجرا در نمی اي مدیران سازمان روبه رو می شودمی رسد با برخورد سلیقه
در زمینه عدالت تعاملی نیز مدیران سازمانها معموالً با اختیارات خاص خود 
تعامالت گوناگونی را با کارکنان مختلف سازمان خود دارند که این امر زمینه ساز 

  .سؤاالت گوناگونی در اذهان کارکنان است
این موارد تنها بیان کلیاتی از بی عدالتی در سازمانها است و در اینجا به بیان 

متأسفانه سازمانهاي زیادي در سطح کشور . مصداقهاي جزئی آن پرداخته نشده است
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بنابراین می توان با ارائه شاخصهاي عینی . با این معضالت دست و پنجه نرم می کنند
یران سازمانها را در اجراي هرچه بهتر عدالت مد -به جاي بیان کلیات  -و ملموس 

در سازمان یاري رساند؛ لذا چنین تحقیقی نه تنها در محیط دانشگاه هنر اصفهان بلکه 
  .در بسیاري از سازمانهاي دیگر الزم به نظر می رسد

  
  و عدالت امام علی علیه السالم

ب به هم على بن ابى طالرفتار حضرت عدالت تکوینى، تشریعى و انسانى در 
را وجودى کامل و انسانى واال قرار داده بود به گونه اى  یشانآمیخته شده بودند و ا

 ندخواستیم)ع(امام على. الت را ازهم جدا ساختو عد)ع(علىحضرت که نمى توان 
: ندرمودفیگیرد و مر ب درد که تمام ابعاد زندگى انسان را نعدالت را چنان فراگیر کن

گسترش و رهایى است و هر کس عدالت بر او سخت باشد، ستم بر  ،همانا در عدالت
  .)15خطبه  :1381شریف رضی،(او سخت تر خواهد بود

  :فرمایندمی) ع(در سخنانی درباره عدالت و امام علی ) ره(امام خمینی 
ترین افراد یک طور بوده زندگی حکام با پایین. احکام اسالم روي عدالت است

حجاز و  -که حکومتش وسیع بود  )امام علی علیه السالم( رئیس مذهب ما. است
 ؛تر بودافراد ملت پایین زندگیش از همه -مصر و ایران و همه آنها تحت سیطره او بود

در محکمه اگر ادعایی علیه . عدالت را باالتر از هر کس که تصور شود اجرا می کرد
. کردرا قبول می] یقاض[حکم خالف . در محکمه می نشست ؛او بود حاضر می شد

. »نه ظلم بکن و نه زیر بار ظلم برو«تشیع در عین مقاومت، عادل است و عدالت یعنی 
. نه تحمل ظلم بکن و نه ظالم باش: برنامه تشیع را امام ما در این دو کلمه خالصه کرد

  ).533 :5ج  ،1378خمینی، امام(برنامه کلی تشیع و اسالم همین است
و پیروي کامل از او چنان به اجراي قسط ) ص(با تأسی به پیامبر اکرم) ع(امام علی
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قرآنی و سرشارسازي زندگی مردمان از عدل پرداخت که سیره او تجسم تام عدالت 

در عدالت عادالن نمونه نمونه ها گشت و در آفاق حیات ) ع(علی . به شمار می آید
، 1384حکیمی، (ریاد مجسم قسط قرآنیبشري، بانگ عدالت انسانی و در تاریخ ف

  ).249: 5ج
در رفتار با مردم از همه شما عادلتر است ) علی(او : ... فرمایندمی) ص(پیامبر اکرم

  .)249: 5 ج، 1384حکیمی، ... (و در تقسیم به تساوي پایبندتر
دوست داشتنی ترین چیزها در نزد : فرماینددر نامه به مالک اشتر می) ع(امام علی 

ترین و در عدل، فراگیرترین و در جلب خشنودي روو این است که در حق، میانهت
  ).405: 53نامه ، 1381شریف رضی، (مردم گسترده ترین باشد

  :فرماینداین است که ایشان می) ع(نتیجه پنج سال حکومت حضرت علی 
و خورند ترین افراد نان گندم میمردم کوفه زندگی خوشی پیدا کرده اند؛ پایین

  ).327: 4، ج 1403مجلسی، (فرات می نوشند) گواراي(خانه دارند و از آب 
  

  چهارچوب نظري تحقیق
در این تحقیق از شاخصهاي عدالت سازمانی برگرفته از نامه حضرت امیرمؤمنان 

این شاخصها : خطاب به مالک اشتر استفاده شده که به طور خالصه به این شرح است
اي و عدالت توزیعی، عدالت رویه: که عبارت است از در سه دسته تقسیم بندي شده

  .ايعدالت مراوده
بندي این شاخصها طبق نظر سنجی از دوازده نفر از الزم به توضیح است دسته
  .صاحبنظران صورت گرفته است

  شترا به مالک السالمعلیهشاخصهاي عدالت توزیعی در نامه امام علی  یا عوامل
  برقراري عدالت فراگیر  -1
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  پاداش بر اساس کردار و عملکرد  -2
  دادن حق به صاحب حق  -3
  اصالح کار تمام اقشار -4
  ارزشیابی دقیق کارها  -5
  تالش و رنج کسی را به حساب دیگري نگذاشتن -6
  ارزش خدمات را ناچیز نشمردن -7
چک کسی را به خاطر شرافتش بزرگ نشمردن و کار بزرگ کسی را کار کو -8

  گمنامیش کوچک نشمردنبه خاطر 
  دادن حقوق کافی -9

  اختصاص سهم مساوي از بیت المال به همه -10
  رفع مشکالت طبقات پایین و دادن حق آنها -11
ندادن امتیاز به خویشان و اطرافیان و نبستن قرارداد به سود آنان و به ضرر  -12
  دیگران
  برابر با دیگران کارهايپرهیز از امتیاز خواهی در  -13

  السالم به مالک اشترعلیه عوامل یا شاخصهاي عدالت رویه اي در نامه امام علی
  بخشش هنگام دیدن اشتباهات -1
  به دور از احساسات تصمیم گیري کردن و استفاده از قدرت عقل و تفکر -2
  تالش در جهت رفع کینه ها و دشمنیها -3
  استفاده از معاونان و افراد خوش فکر، صالح و حقگو -4
  عدم عالقه به ستایش و چاپلوس پروري -5
  مجازات مقامات خیانتکار به بدترین شکل -6
  دوري از ظاهر سازان و فریب آنها را نخوردن -7
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  روي برنگرداندن از طبقات پایین -8
  شکیبایی در دادن حق و تحمل مشکالت آن -9

  دوري از پیمان شکنی و نقض قرارداد -10
  )گفتن و عمل نکردن(دوري از خلف وعده  -11
  السالم به مالک اشترعلیه اي در نامه امام علییا شاخصهاي عدالت مراوده عوامل

  مهربانی با عموم -1
  احساس برادري دینی و برابري با عموم -2
  آسان گرفتن بر عموم -3
 از بخشش دیگران پشیمان نشدن و از تنبیه آنان خوشحال نگشتن -4

  دوري از استبداد -5
  دوري از خود بزرگ بینی، غرور و خود پسندي -6
  پنهان نگهداشتن عیوب و زشتیهاي دیگران -7
  جلب اعتمام عموم -8
  نیکوکاري با عموم -9

  دلسوزي پدرانه نسبت به زیردستان -10
  تالش به منظور آرامش روانی زیردستان و آسایش خانواده هاي آنان -11
  ن و برشمردن کارهاي مهم آنانستایش زیر دستا -12
  .نشستن با فروتنی در مجلس عمومی با کسانی که نیازي دارند -13
دوري از ارعاب و ترساندن افرادي که براي گرفتن حقشان آمده اند و  -14

  .تحمل سخنان درشت آنان
  دوري از بد اخالقی -15
  پاسخگو بودن به صورت شخصی در صورت ناتوانی منشیان و دستیاران -16
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  پنهان نشدن از دیدگان عموم -17
  دوري از منت نهادن و بر شمردن کارهاي خود -18
  کنترل تندي زبان -19
  فروخوردن خشم -20
  

  اهداف پژوهش
انواع باید  که بتوان از اجراي عدالت در سازمان درك درستی داشت،این براي

. عدالت را در سازمان شناخت و هریک را به طور جداگانه مورد بررسی قرار داد
بنابراین هدف اصلی این پژوهش بررسی انواع عدالت سازمانی بر اساس شاخصهاي 

لذا اهداف اصلی این پژوهش به شرح ذیل . در دانشگاه هنر اصفهان استنهج البالغه 
  :است

نهج البالغه در دانشگاه هنر بررسی عدالت توزیعی براساس شاخصهاي   -1
 اصفهان

بررسی عدالت رویه اي براساس شاخصهاي نهج البالغه در دانشگاه هنر  -2
 اصفهان

براسـاس شاخصـهاي نهـج البالغـه در     ) مـراوده اي (بررسی عـدالت تعـاملی    -3
 دانشگاه هنر اصفهان

  
  

  سؤاالت پژوهش
دانشگاه هنر اصفهان براساس شاخصهاي نهج  آیا عدالت سازمانی در: اصلی سؤال
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  البالغه اجرا شده است؟

  سؤاالت فرعی
آیا عدالت توزیعی دردانشگاه هنر اصفهان براساس شاخصهاي نهج البالغه  -1

 اجرا شده است؟

اي دردانشگاه هنر اصفهان براساس شاخصهاي نهج البالغه آیا عدالت رویه -2
 اجرا شده است؟

دردانشگاه هنر اصـفهان براسـاس شاخصـهاي    ) ايمراوده(آیا عدالت تعاملی  -3
 نهج البالغه اجرا شده است؟

  
  پیشینه تحقیق

یکی از . اولین تعاریف درباره عدالت به سقراط، افالطون و ارسطو برمی گردد
بعد از سقراط، شاگردش افالطون . هاي سقراط در مورد سرشت عدالت بودپرسش

نخستین بحث تفصیلی درباره عدالت در  - کتاب جمهوریت-در مهمترین اثر خود 
  ).15: 1378مرامی،(فلسفه سیاسی قدیم را مطرح نمود

در حوزه سازمان و مدیریت، مطالعات وتحقیقات اولیه در مورد عدالت به اوایل 
با وجود این، اهمیت . بر می گردد) 1965( 1و کارهاي جی استیسی آدامز 1960دهه 

حسین زاده و (روشن می شود 1990سال  این موضوع براي محققان مدیریت از
  ).1386ناصري، 

تحقیق  400 این زمینه، تقریباً یک گزارش از منابع منتشر شده دربر اساس 
انصاف و عدالت در  تحقیق بنیادي متمرکز بر مباحث 100کاربردي و بیش از

 
1 - Adams                                            
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  .)2001و اسپکتور،   کاراش(تبه ثبت رسیده اس 2001سازمانها تا سال 
  

  هایه و تحلیل دادهزو تجروش تحقیق 
کارکنـان و   تمـام جامعـه آمـاري آن   . پیمایشی است -روش این پژوهش توصیفی

کـل  . کارشناسان شرکتی، قراردادي، رسمی و پیمـانی دانشـگاه هنـر اصـفهان هسـتند     
نفـر   82، )درصـد  2/53(نفـر آنهـا شـرکتی     134نفر است که  252جامعه آماري برابر 

 7/8(نفر آنها رسـمی   22و ) درصد 6/5(نفر آنها پیمانی 14، )درصد 5/32(قراردادي 
 110. این پـژوهش، طبقـه بنـدي تصـادفی اسـت      در گیري شیوه نمونه. هستند) درصد

 36نفر کارمنـد شـرکتی،    58که  از . پرسشنامه در بین اعضاي نمونه آماري توزیع شد
نفر کارمنـد پیمـانی و ده نفـر کارمنـد رسـمی پرسشـنامه        شش نفر کارمند قراردادي،
 اي گـردآوري  در این پژوهش از روشهاي میـدانی و کتابخانـه  . گردآوري شده است

ابــزار . اطالعــات اســتفاده و ســپس بــه تحلیــل محتــواي مطالــب پرداختــه شــده اســت
بر اساس طیف لیکرت طراحـی شـده   و گردآوري اطالعات، پرسشنامه محقق ساخته 

شـاخص بـه دسـت     120براي سنجش روایی این پژوهش، پرسشنامه اي حاوي . است
نظران و استادان داده شـد  به مالک اشتر به تعدادي از صاحب) ع(آمده از نامه امام علی 

  .شاخص انتخاب و تعیین شد 45و نهایتاً 
پایایی پرسشنامه یا توان اعتماد آن با استفاده از روش آلفاي کرونباخ محاسبه شده 

شد و بدین ترتیب مشخص گردید که پرسشـنامه   954/0است که ضریب آن مساوي 
  .از پایایی بسیار مناسبی برخوردار است

جدولهاي توزیعی فراوانـی مطلـق،    روشهاي آمار توصیفی نظیر در این پژوهش از
آوري شده از طریق  درصد و میانگین و انحراف معیار به منظور مقایسه اطالعات جمع
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همبسته،   هتلینگ،  ٢ تک متغیره،   پرسشنامه استفاده، و در بخش آمار استنباطی از 

  .استفاده شده است LSDو آزمون  تحلیل واریانس چند متغیره مانوا
  :تجزیه و تحلیل داده ها نشان می دهد که

-اي و عدالت مـراوده تک متغیره، عدالت توزیعی، عدالت رویه t براساس آزمون

اي بر اساس شاخصهاي نهج البالغه کمتر از سطح متوسط در دانشـگاه هنـر اصـفهان    
  .اجرا شده است

سـازمانی در دانشـگاه هنـر    هتلینگ، بین اجراي عوامل عـدالت   2tآزمونبر اساس 
  .اصفهان تفاوت وجود دارد

اي و عـدالت  کمتـر از عـدالت رویـه    همبسـته، عـدالت تـوزیعی    tبراساس آزمون 
اي اجـرا شـده   اي کمتـر از عـدالت مـراوده   اي اجرا شده است و عدالت رویـه مراوده
  .است

ــون مقایســه زوجــی   ــوزیعی در از نظــر ســابقه، )LSD(براســاس آزم ، عــدالت ت
 21نان با سابقه کمتر از  ده سال، کمتر از عدالت توزیعی در کارکنان بـا سـابقه   کارک

سال به باال است؛ هم چنین عدالت توزیعی در کارکنان با سـابقه ده تـا  بیسـت سـال،     
  .سال است 21کمتر از عدالت توزیعی در کارکنان با سابقه بیش از 

کارکنـان بـا تحصـیالت زیـر     اي در ، عدالت تـوزیعی و مـراوده  از نظر تحصیالت
دیپلم، بیشتر از عدالت توزیعی در کارکنان با تحصـیالت فـوق دیـپلم، کارشناسـی و     

هم چنـین عـدالت تـوزیعی در کارکنـان بـا تحصـیالت دیـپلم، بیشـتر از         . ارشد است
  .عدالت توزیعی در کارکنان با تحصیالت فوق دیپلم، کارشناسی و ارشد است

اي در کارکنـان شـرکتی   اي و مـراوده ت توزیعی، رویـه ، عدالاز نظر نوع استخدام
. اي در کارکنان قراردادي و پیمـانی اسـت  اي و مراودهبیشتر از عدالت توزیعی، رویه

اي در کارکنان قراردادي بیشتر از عدالت توزیعی، اي و مراودهعدالت توزیعی، رویه

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 27 /  ...با تأکید بر فرمان البالغهنهجدر عدالت سازمانی شاخصهاي بررسی 

 

اي و الت توزیعی، رویهاي در کارکنان پیمانی است در حالی که عداي و مراودههروی
اي در اي و مــراودهاي در کارکنــان پیمــانی کمتــر از عــدالت تــوزیعی، رویــهمــراوده

  .کارکنان رسمی است
تحلیل واریانس چند متغیره مانوا بین عوامل عـدالت سـازمانی از    بر اساس آزمون

ر بین عوامل عدالت توزیعی از نظ. نظر کارکنان بر حسب جنسیت تفاوت وجود ندارد
تفـاوت  ) سـال  20سال و بیشتر از  20کمتر از ده سال، ده تا (کارکنان بر حسب سابقه 

هست؛ یعنی عدالت توزیعی در کارکنان با سابقه کمتر از ده سال با عـدالت تـوزیعی   
 20تر از یشـ سال و عدالت توزیعی در کارکنان با سابقه ب 20در کارکنان با سابقه ده تا 

 20ترتیب عدالت توزیعی در کارکنـان بـا سـابقه ده تـا      سال متفاوت است و به همین
بـین  . سـال متفـاوت اسـت    20سال نیز با عدالت توزیعی در کارکنان با سابقه بیشتر از 

اي از نظر کارکنان بـر حسـب سـابقه تفـاوت     اي و عدالت مراودهعوامل عدالت رویه
کارکنان بر حسب  اي از نظربین عوامل عدالت توزیعی و عدالت مراوده. وجود ندارد

تفاوت هست ولـی  ) زیر دیپلم، دیپلم، کاردانی، کارشناسی و ارشد(مدرك تحصیلی 
. سـت نیاي از نظر کارکنان بر حسب مدرك تحصیلی تفاوت بین عوامل عدالت رویه

اي از نظـر کارکنـان بـر حسـب نـوع      اي و مـراوده بین عوامل عـدالت تـوزیعی، رویـه   
  .تفاوت وجود دارد) پیمانی و رسمیشرکتی، قراردادي، (استخدام 

  
  و نتیجه گیري بحث

عوامـل عـدالت سـازمانی از نظـر کارکنـان، کمتـر از سـطح         ،طبق نتایج یاد شـده 
ن فرضـیه اصـلی ایـن پـژوهش     بنابرای. متوسط در دانشگاه هنر اصفهان اجرا شده است

  .شودتأیید می
معنادار است؛ یعنی  p≥05/0مشاهده شده در سطح  fهتلینگ،  2tبراساس آزمون 
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بین اجراي عوامل عدالت سازمانی در دانشگاه هنر اصفهان تفاوت وجود دارد که این 

اي، اي و مـراوده امر نشان می دهد تقسیم عدالت سازمانی بـه عـدالت تـوزیعی، رویـه    
  .   تقسیمی حساب شده و منطقی بوده است

اي و کمتر از عدالت رویـه از سوي دیگر بر اساس نتایج، میانگین عدالت توزیعی 
اي در دانشـگاه هنـر اصـفهان اجـرا شـده      اي نیز کمتر از عـدالت مـراوده  عدالت رویه

است؛ لذا اولویت در افزایش برقراري و ادراك عدالت در دانشـگاه هنـر اصـفهان بـا     
دالیـل  . اي اسـت اي و پس از آن عدالت مراودهعدالت توزیعی و سپس عدالت رویه

دن عدالت توزیعی را شاید می توان ملموستر بودن و مهمتر بودن آن احتمالی کمتر بو
در سلسله مراتب نیازهاي انسانی دانست که توقع بـراورده شـدن بیشـتري را بـه دنبـال      

اي را نیـز  اي از عـدالت مـراوده  هم چنین دلیل احتمالی کمتر بودن عدالت رویه. دارد
بودن جمعبندي رفتارهاي مدیران  اي و نامشخصمی توان ملموستر بودن عدالت رویه

  . اي دانستمختلف از دید عدالت مراوده
از سوي دیگر طبق نتایج آزمونهاي مورد اشاره، مقایسه عوامل عدالت توزیعی بـر  

که در  اساس سابقه، تحصیالت و نوع استخدام در موارد متعدد معنادار است در حالی
اسـاس تحصـیالت و نـوع اسـتخدام      اي این مقایسه هـا در مـواردي بـر   عدالت مراوده

اي این مقایسه ها تنها بر اساس نـوع اسـتخدام معنـادار    و در عدالت رویه استمعنادار 
هـاي کارکنـان بـا    این امر خود نشـاندهنده مـنظم بـودن اخـتالف دیـدگاه     . بوده است

وضعیتهاي مختلف در مورد اجراي عدالت توزیعی اسـت کـه مـی تـوان دلیـل آن را      
از . اي دانسـت اي و مراودهر بودن عدالت توزیعی نسبت به عدالت رویههمان ملموست

هـاي کارکنـان براسـاس    سوي دیگر دلیل احتمالی که نامنظم بودن اخـتالف دیـدگاه  
اي نسبت به عدالت تـوزیعی، مـی توانـد وجـود     سابقه در مورد اجراي عدالت مراوده

کارکنـان بـا سـوابق     مدیران و سرپرستان مختلف در محیط کـار و گردشـهاي شـغلی   

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 29 /  ...با تأکید بر فرمان البالغهنهجدر عدالت سازمانی شاخصهاي بررسی 

 

هاي کارکنان بـا وضـعیت   مختلف باشد و دلیل احتمالی نامنظم بودن اختالف دیدگاه
-اي را میمختلف در مورد اجراي عدالت رویه اي نسبت به عدالت توزیعی و مراوده

توان توزیع غیر یکنواخت کارکنان آشنا به قوانین اداري بر اساس سابقه و تحصیالت 
  . دانست

عوامل عدالت سـازمانی احتمـاالً عامـل مشـترکی      LSDهاي مقایسه اي در آزمون
کند، تحصیالت است؛ یعنی به طور که  مقایسه ها را مستقیم یا غیر مستقیم معنادار می

تقریبی، بنا به نظر کارکنان با تحصیالت بیشتر نسبت به کارکنان با تحصـیالت کمتـر،   
اجرا شده است؛ به عبارتی بین میزان  عدالت سازمانی کمتري در دانشگاه هنر اصفهان

. تحصیالت با دیدگاه در مورد اجراي عدالت سـازمانی نسـبت معکـوس وجـود دارد    
دالیل احتمالی را که باعث نقش عامل تحصیالت در این نظرسنجی شده است شـاید  

  :بتوان به صورت زیر مطرح کرد
ارکنـان بـا   کارکنان بـا تحصـیالت بیشـتر سـطح توقـع بیشـتري نسـبت بـه ک         -الف

  .بنابراین عدالت سازمانی بیشتري را انتظار دارند. تحصیالت کمتر دارند
کارکنان با تحصـیالت بیشـتر آگـاهی بیشـتري از حقـوق، قـوانین حقـوقی و         -ب

امتیازات خود نسبت به کارکنان با تحصیالت کمتر دارند؛ لذا نسبت بـه مـوارد نقـض    
  .عدالت سازمانی در محیط کار داناتر هستند

کارکنان با تحصیالت بیشتر نسبت به کارکنان با تحصـیالت کمتـر، بیشـتر در     -ج
معرض تصمیمات مدیریتی از قبیل ارتقاي شغلی، گردش شغلی، حضور در فعالیتهاي 

بنابراین بیشتر در معرض برقـراري یـا عـدم    . گیرندستادي و برنامه هاي جانبی قرار می
  .برقراري عدالت سازمانی هستند

کارکنان با تحصیالت بیشتر نسبت به کارکنان با تحصیالت کمتر بـا توجـه بـه     -د
تر، بیشتر در معرض برخوردها و مراودات مدیریتی از قبیل تشویق بیشحساسیت شغلی 
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بنابراین بیشتر در معـرض برقـراري یـا    . گیرندمی قرار... و تنبیه، کنترل، بازخواست و 

  .عدم برقراري عدالت سازمانی هستند
رسد که اختالف سطح سواد با اخـتالف میـزان حقـوق در کارکنـان     به نظر می -ه

از  است که کارمند بـا سـواد کمتـر   با این حساب مشخص . تناسب نداشته، و کم باشد
این اختالف حقـوق نـاچیز، هـم ناشـی از     . کارمند با سواد بیشتر بسیار راضی تر است

وجه مسئوالن سازمان به تبدیل نمـودن  قوانین حقوقی کشور است و هم به دلیل عدم ت
  .کارکنان و یا تخصیص حقوق جبرانی است

کارکنان با تحصیالت بیشتر، نسبت به کارکنان با تحصـیالت کمتـر، بیشـتر بـه      -و
دنبال ارضاي نیازهایی مانند احترام، خودیابی و خودشکوفایی هستند کـه  بـه سـطوح    

بنابراین کارکنان با تحصیالت بیشـتر،  . تباالتر سلسله مراتب نیازهاي مازلو مربوط اس
  . عدالت سازمانی بیشتري را نسبت به کارکنان با تحصیالت کمتر، انتظار دارند

  
  پیشنهادها

بر مبناي این تحقیق در پایان، پیشنهادهاي ذیل به منظور بهتر اجرا شدن عدالت در 
  .دانشگاه هنر اصفهان ارائه می شود
  :پیشنهاد می گردد در مورد اجراي عدالت توزیعی

سامانه ارزیابی عملکرد در دانشگاه هنر اصفهان اجرا، و حقـوق و مزایـا بـر     -الف
بـا ارزیـابی دقیـق کارهـاي کارکنـان از نگـاه       . اساس عملکرد به کارکنـان داده شـود  

یکسان به کارکنان پرتالش و کم تالش پرهیز شود؛ ارزش خدمات ناچیز شـمرده، و  
شـود و کـار کوچـک کسـی بـه      تالش و رنج کسی به حساب دیگري گذاشته نمـی  

خاطر مقام وي بـزرگ جلـوه نمـی کنـد و کـار بـزرگ کسـی بـه خـاطر گمنـامیش           
در مجموع، عملکرد و بازدهی در کارکنان افزایش یافتـه  . کوچک شمرده نمی شود
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  .و حاصل آن شایسته شناسی است
در جهت تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان شرکتی و قراردادي بـه حالـت    -ب

با این کار، روشهاي محاسبه حقـوق، یکسـان   . یمانی و رسمی تالش شوداستخدامی پ
سازي می گردد؛ حق کارکنان به آنان داده، و بسـیاري از امـورات و مشـکالت آنهـا     

در مجمـوع، رضـایت شـغلی و عجـین شـدن بـا شـغل در کارکنـان         . اصالح می شود
  .یابدافزایش می

ه با تحصیالت بیشتر بـه دلیـل   نسبت به جبران خدمات کارکنانی اقدام شود ک -ج
با این کار زحمات تحصـیلی  . کنندوضعیت استخدامی خود حقوق کمی دریافت می

. شـود شود؛ امورشان اصالح، و حق و حقوق آنها داده مـی کارکنان در نظر گرفته می
از  یابـد و در مجموع، رضایت شغلی، وفاداري و انگیـزش در کارکنـان افـزایش مـی    

  .گرددترك خدمت جلوگیري می
مزایا و تسهیالت یکسان براي کارکنان، صرف نظر از پست و مقـام و یـا نـوع     -د

با این کار گامی در جهت برقـراري عـدالت فراگیـر در    . استخدام در نظر گرفته شود
محیط کار برداشته، و به جاي پرداختن به کار عده اي خاص به اصالح کارهاي تمام 

در . یابـد شود و سهم مساوي از بیت المال به همه اختصاص مـی رداخته میکارکنان پ
  .یابدکل، رضایت شغلی، تعهد و اعتماد سازمانی در کارکنان افزایش می

بـا ایـن   . از اعطاي امتیاز به مدیران و خویشان و اطرافیان آنها جلـوگیري شـود   -ه
در مجمـوع،  . شـود کم می کار احساس بی عدالتی ناشی از توزیع نابرابر در کارکنان

یابد و با به وجود آمدن نظام رهبـري عادالنـه   اعتماد سازمانی در کارکنان افزایش می
  .شودبه هدایت سازمان و اعضاي آن به سمت فالح و رستگاري کمک می

  :در مورد اجراي عدالت رویه اي پیشنهاد می شود
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رت کـافی صـورت   تصمیمات سازمانی مرتبط با کارکنان بـا تفکـر و مشـو    -الف

گیرد و پیامدهاي آن کامالً سنجیده شود تا کمترین پیامدها را بـراي کارکنـان داشـته    
با این کار، غرض ورزي و تصمیمات احساسی حداقل، و نتایج بهتـري حاصـل   . باشد
شود و به ایجاد برنامـه محقـق   در مجموع نظام برنامه ریزي عادالنه محقق می. شودمی

رضـایت   انجامـد؛ هـم چنـین   ایجاد چشم انداز روشن و مفید میکننده اهداف واال و 
  .گرددارباب رجوع جلب می

از معاونان و مدیران خـوش فکـر، صـالح و حقگـو اسـتفاده شـود و مقامـات         -ب
با این کار از مـدیران سـودجو و یـا کـم     . خیانتکار و متقلب، برکنار و مجازات شوند

سازمان در جهت بهبود وضعیت سـازمانی   شود و مدیرانتوان در سازمان استفاده نمی
در مجمـوع، نظـام گـزینش    . دارنـد و کاهش مشکالت سازمان و کارکنان گام برمـی 

شود و انگیزش در کارکنـان  عادالنه و درپی آن شایسته ساالري در سازمان ایجاد می
  . یابدافزایش می

کارکنـان   با این کار، امیـد در . از اشتباهات سهوي کارکنان چشم پوشی شود -ج
شـود و کارکنـان، خـود را بـه     زنده، و کینه ها و دشمنیها از دل کارکنان برطرف مـی 

در . دارنـد دانند و نهایت تالش خـود را بـراي سـازمان مبـذول مـی     سازمان مدیون می
مجموع، نظام انضباط عادالنه و درپی آن اصالح رفتار و تولید عمل صالح در سازمان 

  .  یابدفعال سازمانی در کارکنان افزایش میفوق تارهاي شود و تعهد و رفایجاد می
با این کار . به طبقات پایین کارکنان توجه، و در دادن حقوقشان شکیبایی شود -د

داننـد و کـدورتهاي قبلـی ناشـی از     طبقات پایین همواره خود را مدیون سـازمان مـی  
جهـت اهـداف   شـود و مجدانـه در   حقوق از دست رفته گذشـته از دل آنـان دور مـی   

در مجموع، نظام حقوق و دستمزد عادالنه در سازمان ایجـاد،  . کنندسازمان تالش می
گـردد و روابـط آسـیب دیـده،     و درپی آن حقوق کارکنان در سازمان پرداخـت مـی  
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افـزایش    در کارکنـان   هویـت سـازمانی و عملکـرد    شود و رضایت شغلی،ترمیم می
  .یابدمی

 :شوداي پیشنهاد میدر مورد اجراي عدالت مراوده

مدیران احساس برابري و برادري دینی را با شرکت در اجتماعات کارکنان  -الف
ازقبیل نماز جماعت، سالنهاي غذا خوري، فعالیتهاي مذهبی و برنامه هـاي جـانبی در   

با این کار، احساس دوستی و محبت میان کارکنان و مدیران زیاد، . خود تقویت کنند
در مجموع، روحیه و اعتماد بین کارکنان . شودبه مدیران جلب می و اعتماد کارکنان

  .یابدو مدیران افزایش می
مدیران از استبداد، خود بزرگ بینی، غرور، خودپسندي، منیت، بد اخالقـی،   -ب

بـا ایـن کـار مـدیر در اذهـان      . منتگذاري خدمتها و بزرگ شمردن کارها دوري کنند
پاسخگو شـناخته، و آرامـش روانـی در محـیط      کارکنان به عنوان شخصی متواضع و

افـزایش    در مجموع، رضـایت شـغلی و روحیـه را در کارکنـان    . گرددکار برقرار می
  .کنددهد و از ترك خدمت کارکنان جلوگیري میمی

با این کار، . مهربانی، دلسوزي و نیکوکاري به کارکنان بین مدیران رواج یابد -ج
شـود و کارکنـان حاضـر بـه     و اخالقمدار شناخته مـی مدیر به عنوان شخصیت انسانی 

در مجموع، هویت و روحیـه در کارکنـان   . هرگونه تالشی براي چنین مدیري هستند
یابد و با به وجود آمدن نظام رهبري عادالنه به هدایت سـازمان و اعضـاي   افزایش می

 .شودآن به سمت فالح و رستگاري کمک می

با این کار، کارکنـان بـه اجـراي بهینـه     . ش شوداز کارهاي مهم کارکنان ستای -د
شـوند و اسـتعداد و تواناییهـاي خـود را در جهـت اهـداف       کارهاي خود تشـویق مـی  

در مجموع، انگیزش، روحیه، عملکرد، عجین شدن با شـغل  . گیرندیسازمان به کار م
ظـام  یابد و با به وجود آمـدن ن فعال سازمانی در کارکنان افزایش می فوقو رفتارهاي 
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 گزینش و ارزیابی عادالنه به شایسـته سـاالري و شایسـته شناسـی در سـازمان کمـک       

  .شودمی
مدیران با فروتنی به پاسخگویی شخصی کارکنان و بیان دالیل اقـدامات خـود    -ه

شود و با این کار از ابهامات ذهنی کارکنان کاسته می. بپردازند و از آنها پنهان نشوند
بهتري از اقدامات داشته باشند و بی عـدالتی کمتـري را در    کارکنان می توانند درك

از سوي دیگر، مدیر نیز بیشـتر از مشـکالت سـازمانی آگـاهی     . ندنسازمان احساس ک
یابد و در جهت  رفع آنها تالش مـی کنـد؛ در مجمـوع، روابـط آسـیب دیـده در       می

ان دالیل اقـدامات،  یابد و با بیشود و اعتماد در کارکنان افزایش میسازمان ترمیم می
یابـد؛  ادراکات ناآگاهانه از بی عدالتی، کاهش و درك وجـود عـدالت افـزایش مـی    

  و سرعت پیشـرفت و بهبـودي سـازمان رشـد     درنتیجه رفتارهاي سیاسی منفی کاهش،
هم چنین با به وجود آمدن نظام انضباط عادالنه به اصالح رفتارهاي نادرست . یابدمی

 . شودان به دست آمده است، کمک میکه از اظهار نظر کارکن

تواند براي همه سـازمانها و ادارات سـودمند باشـد و مـورد     تمام این پیشنهادها می
  .استفاده قرار گیرد
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