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چکیده

عداله مفهومی اسۀۀه تیاملیی اما نیاه راگا در ادبیاا عداله سۀۀانمانی
نیرشۀۀۀی تۀهبیۀدی اسۀۀۀه که نگردسۀۀۀتان همواره در جاگیاه ادرا ک ده و
فرادسۀۀۀتۀان در جۀاگیۀاه عامل بودهاندی طبق بیان امای علی در نهاالبال ه
امکان نقض حق فرادسۀتان توسۀا نگردستان و در نتی ه ادرا بیعدالتی در
نهۀا نیز وجود داردی تالق دارگم در پیوهشۀۀۀی کیفی بۀۀا اسۀۀۀتفۀاده ان تحلیۀۀل
م طقی متکی بر مبانی هرم وتیه ننۀبی را به تبیین اگن ادرا و خاصیه
چرخشۀۀۀی نهفتۀه در مفهوی عۀدالۀه کۀه در خطبۀه  612بدان اشۀۀۀاره شۀۀۀده
ب ردانگمی بۀا انترۀاش خطبه به ع وان متن و امتزا ن با تتوریهای مدگرگتی
به ع وان افق مفنر به تفنیر متن همه ماشته شدی با بان شه دائم به متن
اصۀلی و تطبیق برداشۀهها با دو شرح ابن میثم و ابن ابیالحدگد تالق شد ان
تفنیر به رای جلو یری و رواگی افزاگش گابدی
گافتهها نشۀان میدهد ادرا عداله فرادسۀتان سۀانهای اسۀۀه که تاک ون در
ادبیۀاا عداله سۀۀۀانمانی مغفول مانده عالوه بر ن ادرا عداله مفهومی
اسۀه چرخشۀی ان ادرا و رفتار بین نگردسۀتان و فرادستان که با تاریری که
بر نۀاظرگن دارد جو سۀۀۀانمۀان را نیز متۀارر میسۀۀۀاند و ۀان ر اگن جو در درون
سۀۀانمانها فرادسۀۀتان و ادراکاا نهاسۀۀه ب ابراگن بهترگن نقطه مداخله برای
مۀدگرگه اگن چرخه بر خالژ راگش جاری که بر مدگرگه رفتار فرادسۀۀۀتان و
ادرا نگردستان متمرکز بوده) ادراکاا فرادستان در اگن خصوص اسه که با
لحۀۀاظ کردن مییۀۀارهۀۀاگی در مرحلۀۀه زگ ش مونق ارتقۀۀا مۀۀدگران و نیز
* .دکترای دانشگاه عالمه طباطبائی ،دانشکده مدیریت و حسابداری (نو یسنده مسئول)
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نهاالبال ه عداله سۀۀانمانی ادرا عداله در فرادسۀۀتان خاصۀۀیه
چرخشی جو عداله هرم وتیه ننبی رای
 .1مقدمه

یکی از مهمترین عوامل موثر در اداره سااازماو که نقش بناازایی در انگیزش افراد دارد ،عدالت اساات .از
نقطاه نظر ماذهب به موضاااوع عدالت ،عدالت همنااانگ با معاد ،نبوت و امامت و در ذیل وحید یکی از
اصااول مذهب اساات و انر آو را در مرهوم وازو و ناسااب در نظر آوریم (مطهری )5۳ :1۸۱5 ،در واق
موجودیت و قوام عالم بر آو اساتوار اسات .از منظر اجتماعی عدالت نکنتین فضیلت نهادهای اجتماعی
ّ
اسات (رالز ،)۳۸ :1۸۳۸ ،در رابطه با ساازماو انر مؤلرههای موثر بر خروجیهای سازمانی و رفتاری را به
چند مرهوم فرو بکاهیم قطعا یکی از مهمترین آنها عدالت خواهد بود (رابینز 1و جا .)022 :022۳ ،2
هر چناد عادالت مرهومی اسااات که پ وهشهای زیادی در مورد آو صاااورت پذیرفته و از بدو مطر
شادو آو در حوزه مباحث ساازمانی ابعاد مکتلری از آو مکشاوو شده است ،اما با وجه به اذعاو خبرناو
در ازنی و موضاوعیت داشتن آو (کروپانزانو 3و نرینبرگ )۸1۱ :1۳۳۱ ،به نظر میرسد هنوز هم نکات و
هرائ بکر و دسااات نکوردهای وجود دارد کاه شااانااخت آنها می واند در مدیریت بهتر این مرهوم کمک
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نماید و بر این باوریم که کالم امام(ع) ،به عنواو ساامبل و جناام عدالت ،منبعی زاینده برای جنااتجوی
این نکاات خواهد بود .حلوائیها ( )1۸۳۳در ز دکترای خود مبتنی بر آموزههای نه البالغه با شااایوه داده
بنیاد ،نگرشاای جدید به عدالت سااازمانی را با معرفی مرهومی حت عنواو ادرا عدالت فرادساات ،برای
نکناتین بار بناط داد .یکی از مهمترین وی نیهای مطر شاده در این نگرش ،خاصیت چرخشی نهرته
در ادرا عدالت اسااات که در این پ وهش در پی بیین آو بر پایه آموزههای دینی بهوی ه بیانات امام 
در نه البالغه هنتیم.

Robbins 1.
judge 2.
Greenberg 3.
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 .1بیان مسئله

انر عدالت را به معنی دادو حق به صااحب حق عری نماییم (رضاائیاو ،)۸۱ :1۸۳۳ ،و آو را بوی ه
آیا نادیده نرفتن ادرا عدالت در فرادساتاو و نگاه یکجانبه به حقوق زیردستاو به معنی زیر سوال بردو
عدالت در معنای ننااترده آو نیناات؟ آیا چنین نگاهی که به یک سااوی رابطه بی وجه اساات ،یک عادل
شااکننده و زودنذر را باعث نمیشااود ،و در نهایت همین عادل شااکننده موجب از بین رفتن کلیت عدالت
در ساااازماو نکواهد شاااد؟ از این منظر نادیده نرفتن ادرا عدالت در فرادساااتاو به معنی برهم خوردو
عاادل و نااقض عادالت اسااات (مطهری .)5۳ :1۸۱،بر هم خوردو و از بین رفتن عدالت بعا ی دارد که
ذکر آو به کرات در سااایر پ وهشها صااورت نرفته و بیاو آنها نها کرار مکررات اساات .بنابراین ،انر در
خصاوص ادرا عدالت در زیردساتاو (کروپانزانو و نرینبرگ )۸1۳ :1۳۳۱ ،و همکاراو همسطح (لی 1و
کروپانزانو )5۶۱ ،022۳ ،به رکیک ،سااکن به میاو میآید (کروپانزانو و مولینا- ،)۸۳۸-۸۱۳ :0215 ،2
که به دلیل راوت در دالیل ،زمینهها ،شیوههای اعمال قدرت ،راوت در مدیریت این ادراکات و ابزارهای
کنترلی آو نااچاار باه این رکیاک هناااتیم -نادیده نرفتن ادرا عدالت در فرادساااتاو به عنواو یکی از
اصااالی رین بازیگراو ساااازماو ،صاااویری از عدالت ارائه میدهد که ناقص ،نمراهکننده و دارای اعوجا
اساات و با عری کالو عدالت به معنی وازو در عارض خواهد بود .منااُله اصاالی این پ وهش و یکی از
قطعات نمشاادهای که باعث نردیده به زعم اندیشاامنداو این حوزه ،موضااوع عدالت کماکاو جزء منااائل
جاری سازماوها باشد ،همین نادیده نرفتن ادرا عدالت در فرادستاو است.
بناابراین ،انر وبق بیاو امام عدالت را در یک چرخه دائمی در کنش و واکنش میاو فرادسااات و
فرودست بدانیم (خطبه )01۶/آنگاه:
مرهوم عدالت در سازماو که ا کنوو به صورت خطی لحاظ نردیده ،چگونه خواهد بود؟
جو ساااازمااو چاه ااثیری از رعاایت یا عدم رعایت این حقوق متقابل خواهد پذیرفت و این اثیر به چه
شکل رخ خواهد داد؟
بهترین نقطه مداخله به منظور مدیریت ادرا عدالت در سازماو در کجای این چرخه خواهد بود؟

Li 1.
Molina 2.
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از منظر عملی عیین مال برای داوری درباره اعمال متقابل آدمیاو بدانیم (بشاایریه ،)10 :1۸۳0،آنگاه،

91

به منظور بیین شاراو ر منُله پ وهش باید نرت منفله این نینت که فرادستاو در ایجاد جو عدالت
یا بیعدالتی در سازماو اثیرنذار هنتند ،که این امری بدیهی است اما به عنواو پیش درآمد بحث ،همین
نکته بدیهی ،بناایار حائز اهمیت اساات ،که چرا ا کنوو با وجود اشااراو به این نقش پر اهمیت ،موضااوع
ادرا عدالت در خود این افراد  -که اهمیت و ننتردنی اثیر آنها پذیرفته است – نادیده انگاشته شده.
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 .2ضرورت و اهمیت پژوهش

از آنجاا کاه فرادساااتااو جزء ااثیر نذار رین افراد در ساااازماو هناااتند ،و به بیاو امام  به مانند
ّ
ریناامانی محکم اساات که مهرهها را متحد ساااخته به هم پیوند میدهد (خطبه  )1۳۶و با وجه بر اثیر هر
نونه ادرا در آنها ،که مقدمه رفتارشااااو خواهد بود (رابینز و جا  )1۸۳ :022۳ ،اثیرشااااو بر مجموعه
بناایار بیشااتر از هر کنشااگر دیگری خواهد بود ،لذا ،آناهی ،حناااساایت و کنااب شااناخت نناابت به این
ادرا و چگونگی شاکلنیری آو ،و میزاو اثیر آو بر فرآیند ادرا عدالت در سااازماو از اهمیت وی های
برخوردار خواهاد بود .از ساااویی ناادیاده نرفتن اثیر عوامل اجتماعی در شاااناخت مرهوم عدالت و نگرش
ساااطحی باه ادرا عادالت ،به عنواو برووداد یک رفتار و یا واقعه مجزا ،سااابب درکی ناصاااحیح از این
مرهوم خواهد شد که اثیر منری بر مدیریت این مرهوم خواهد داشت.
 .3روش پژوهش

شایوه به کار رفته در این پ وهش ،کیری کروشای اسات .جم آوری دادهها اسنادی و حلیل دادهها
بر اسا
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هرمنو یک متن و استدالل استرهامی است.

هرمنو یک دانشااای اسااات که نظریههای مربوط به فهم ]هر چیز به وی ه متن[ را مورد بررسااای قرار
میدهد (واعظی )۸2 :1۸۳۸،و در یک دسااتهبندی هرمنو یک را به دو نوع هرمنو یک عینینرا (متقدم)
و نناابینرا (معاصاار) قناایم کردهاند (حاجی اسااماعیلی و بنائیاو اصاارهانی .)۸۸-۸2 :1۸۳۳ ،در این
پ وهش اکید ما بر شیوه ننبینرا و مشکصا هرمنو یک نادامر است.
از نظر ناادامر انتظاار ماا از روش ناه اثباات واقعیت یا حقیقت ،که رسااااندو متعاویاو حقیقت به یک
نقطه قابل وافق و اشترا است (منعودی.)5۳ :1۸۳۶ ،

1

 .1تاکنون بیشتتر پووه های تفسیری در کشور مبتنی بر فلسفه هرمنوتیک شالیرماخر و دیلتای بوده است (اکبری ،طالب و
همکاران )581 :1311 ،که تشتتابه زیادی نیب با شتتیوه تفستتیر دانشتتمندان استتالمی دارد (واعظی )121 :1388،هرچند که در
پووه های صتورت گرفته در علوم اجتماعی این رو هنوز مغفول مانده استت (اکبری ،طالب حسینی ایمانی.)516 :1311 ،
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روش اصلی اعتبار سنجی هرت کانوو کوال برای داوری پ وهشهای هرمنو یک میباشد.
ذیال به هرت کانوو کوال برای داوری پ وهشهای هرمنو یک به وی ه هرمنو یک معاصر و ننبینرا
 .1رفت و برنشااات میاو کل و جزء .0 .رسااایدو به انناااجام درونی فار از ناقض منطقی .۸ .آزموو
رنایر با کلیت متن و سایر راسیر .۳ .خود مکتاری متن یعنی رنیر متن بر اسا
حناا

قالب مرج .5 .

بودو ننبت به بنتر اجتماعی متراو ی که ممکن است معانی در آو وارد شوند .۶ .شناخت

پیشفرضهاا در حاد امکااو و اساااترااده از آنهاا برای فهم بهتر متن .۱ .وجود نوآوری و خالقیاات
(محمدپور.)0۳5 :1۸۳۳ ،

چنانچه هدف ،پیبردن به مقصتود مولف باشد ،آنگاه هرمنوتیک عینیگرا مرجح است (دانائیفرد ،امرالهی بیوکی )51 :1311 ،و
چنانچه هدف ارائه مفهومی نو باشد که مسئلهای در زمان و مکان حال را مبتنی بر متن گره گشایی کند ،آنگاه ،هرمنوتیک نسبیگرا
که بیشتر مفسر محور است و شرایط زمانی و مکانی مفسر را لحاظ میکند و نو به نو شدن را در ذات خود دارد (حاجیاسماعیلی
و بنائیان اصفهانی )33 :1314 ،برتری خواهد داشت.
یکی از ویوگیهای علوم اجتماعی که چند ستالی استت مستئله تولید علم بومی را نیب برجستته نموده وابستگی آن به شرایط
زمان و مکان است (محمدپور )28 :1311 ،از منظر هرمنوتیک معاصر دلیل رجوع به متن و تاویل آن ،حل معضل و مسئلهای با
نوآوری در تفستتیر استتت (اکبری ،طالب و همکاران .)515 :1311 ،بنابراین ،استتتفاده از این شتتیوه در پووه های حوزههای
کاربردی نظیر مدیریت موجهتر مینماید (دانائیفرد و همکاران .)45 :1311 ،پافشتاری در استفاده از شیوه تفسیر مرسوم ،انفعال
را به همراه خواهد داشتت که هرگب منتهی به نوآوری نخواهد شد (پورعبت )23 :1313،و باعث شده پس از نشر نظریههای نوین
در غرب ،ستیل پووه های تطبیقیای راه بیفتد که در پی کشتف تشابهات این نظریه با متونی مانند نهجالبالغه باشد .بنابراین در
این پووه ایتده اولیته و جتانمتایته پووه  ،کته یک پووه را برجستتته میستتازد (پورعبت ،)21-1 :1313،از خطبه216
ْ
نهجالبالغه اخذ گردیده ولی تاویل ،بیشتتتر مفستتر محور و مبتنی بر افق دید مفستتر بوده استتت .مفس تران استتالمی نیب بر این نوع
استفاده از براهین قطعی علمی که صحت آنها در عالم واقع به اثبات رسیده صحه گذاشتهاند (جوادی آملی.)58 :1381 ،
هرمنوتیک گادامر ،یکی از انواع معاصر و نسبیگرای هرمنوتیک است (دانائیفرد و همکاران )35 :1311 ،در هرمنوتیک گادامر
اگر متن ،پاسخگوی افق انتظارات مخاطب شد ،آنگاه مورد توجه قرار میگیرد .از این منظر اثر یا متن یک پاسخ به پرس مخاطب
است (محققیان .)41 :1311 ،بر اساس این فلسفه مفروضات ما ضرورتا مانع فهم نیستند؛ بلکه پی شرطها و راهنمای آن هستند
(حاجی اسماعیلی و بنائیان اصفهانی .)38 :1314 ،البته رو شناسی وسیلهای است برای قضاوت درست و تضمین کننده این
امر که قضاوتها یا نتایج پووه

تنها ذهنیت فردی محقق نیستند (اکبری ،طالب حسینی ایمانی )583 :1311 ،بنابراین ،باید

برخی توافقات و اصول و قواعد کلی در مورد کدگذاری و رمبگشایی متون وجود داشته باشد تا از آن طریق افراد بتوانند نمادها را
ایجاد و تفسیر کنند .این قواعد برای ایجاد تفسیرهای یکسان از متن ایجاد نشدهاند ،بلکه به عنوان راهکاری برای جلوگیری از سوء
تفسیر در نظر گرفته میشوند (دانائیفرد و همکاران.)46 :1311 ،
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(اکبری ،والب حنینی ایمانی )5۳0 :1۸۳۱ ،اشاره مینردد که هدایتنر ما در رنیر بودهاند:
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یک اصاال را نیز باید به عنواو زیربنای اصااول فوق بداوها افزود .اسااتدالل اسااترهامی (محمدپور،
 )۱۳ :1۸۳۱یا بداهت عقلی (مناعودی )51 :1۸۳۶ ،که یکی از پایدار رین و قدیمی رین شیوهها در کلیه
مکا ب علمی اسات (سالیمی،1۸۳۸،ص .)۱۳.از منظر اسالم نیز یکی از مناب عقل است و دیگری وحی
و ابزار کش و استکرا  ،استنباط (لطری ،نقیزاده ،و رحیمنیا.)1۸ :1۸۳۶ ،
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در این پ وهش بدوا افق دید مرنار به عنواو دانشآموخته رشاته مدیریت مشااکص نردید .سسس با
ور پرساااشهای مشاااکص بوجود آمده برای مرنااار در محیط واقعی و نیز مطالعه پیشاااینه پ وهش و
آناهی از متن نه البالغه ،متوو مر بط شااناسااایی و به رناایر آنها همت نمارده شااد .پس از اسااتکرا
معانی ،فحوای مورد نظر برای رنایر ،با دو رنیر معروو از نه البالغه یعنی شر ابن ابیالحدید و شر
ابن می م طبیق داده شاااد و برای ایید برداشااات صاااورت نرفته به بکشهای دیگر نه البالغه از جمله
ساااایر بکشهاای همین خطباه ،خطباه ۸۳و ناامه 5۸رجوع نردید .در نهایت این بکش شاااکیلدهنده
رناایر ،یعنی ،افق متن ،با مباحث مطر در پ وهشهای مدیریت به عنواو افق مرناار به منظور شااریح
متن لریق شااد .البته هدو از بیاو و کاربناات ُوریهای نوین به عنواو افق دید مرناار ،اول اشاااره به
کاساتیهای موجود اساات و به ب آو چگونگی رف این نقایص و دوم ایضااا در شااریح و نه اثبات بیانات
امام.
 .4مبانی نظری و پیشینه پژوهش

به مرهوم عدالت در کل از دو منظر وصایری و ادراکی نگریناته شده است (سلیمی .)۸5 : 1۸۳۸،از
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منظر ادراکی (که وجه خاص اندیشامنداو حوزه ساازماو نیز بر همین جنبه متمرکز است) .پ وهشها در
زمینه عدالت سازمانی در دو سطح فردی و نروهی وسعه یافته است (کروپانزانو و مولینا.)۸۱۳ :0215 ،
در ساطح فردی می واو به ابعاد عدالت اشااره کرد ،که عبار ند از :عدالت وزیعی ،به معنی انصاو در
کصاایصها (ناش ،1سااکیناچی 2و همکاراو ،)1۸2 :021۱ ،عدالت رویهای ،بدین مضااموو که روال
قنایم این کصایصها چگونه اسات (جک ،3ویلدسکات 1و همکاراو ،)15 :0215 ،عدالت مراودهای،

1. Ghosh
Sekiguchi 2.
Dijke 3.
Wildschut 4.
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کاه باه میزاو احترام در مراودات اشااااره دارد (جاانگ 1و اساااکات ،)0۳ :021۱ ،2عدالت اوالعا ی ،که
مر بط اسااات باا میزاو در جریااو قرار نرفتن از چگونگی فراینادهاا و کصااایصها (رادل ،3کلکوئیت 1و
عادالات (امبروز 5و شااامیاک )۳۳1 :022۳ ،6و عادالت معطوو به نهاد ،که منظور برداشااات کارکناو از
انصااو در نهادهایی مانند ،سارپرسات ،ساازماو و نظایر آو ،جدای از کصیصها و فرآیندها است (راپ،
شاو و همکاراو.)1۶1 :021۳ ،
در سااطح نروهی نیز ساارفصاالهایی مبتنی بر ُوری پردازش اجتماعی (( )SIPسااالزنیک 7و فرر،3
 )05۸-00۳ :1۳۳۱و مادل جاذب ،نزینش و پااالیش (( )ASAاشااانایدر 3و همکاراو-۱۳۱ :1۳۳5 ،
 )۱۱۸مطر نردیده اسات .از جمله جو عدالت ،که منظور از آو همگرائی ادراکات افراد ننبت به نهادی
خار از نروه ،مانند ساارپرساات اساات (لی و کروپانزانو )5۶۱ :022۳ ،و عدالت همکار ،به مرهوم ادرا
عدالت ننابت به نهادی در دروو نروه و همنطح با فرد ادرا کننده (کروپانزانو و مولینا.)۸۳۸ :0215 ،
مبح ی نیز با این مرهوم که چه چیز عدالت فرادساات را بر میانگیزد؟ وسااط کروسااگارد و همکارانش در
سال  1۳۳۳پیریزی نردید ،که اشاره دارد به وی نیهای شکصی زیردست که باعث میشود رفتار مدیر را
از منظر عادالنه بودو حت اثیر قرار دهد (کروسگارد ،12ریم  11و همکاراو.)۱۸0 :1۳۳۳ ،
بر اساا

پیشاینه ذکر شاده ،مدل مرساوم در عدالت سازمانی اکنوو بدین شکل بوده که زیردستاو

رفتاار فرادساااتاو را از منظر ابعاد چهارنانه عدالت چگونه ارزیابی میکنند و این ارزیابی چه اثیری بر رفتار
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همکاراو ،)1۶ :021۱ ،عدالت کلی ،دال بر برداشت کلی کارکناو از عدالت ،ورای ابعاد سه و یا چهارنانه
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آنهاا دارد .اساااکاات و همکااراو بر اساااا

نرتاههاای کورساااگاارد و همکاراو بکشااای را حت عنواو

«وی نیهای زیردست که بر رفتار عادالنه مدیر اثیر مینذارد» به ابتدای این مدل افزودند (شکل.)1
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عدالت توزیعی

عدالت رویهای

عکسالعملهای نگرشی و

ادراکات کارکنان از

رفتاری زیردستان

انصاف

ویژگیهای زیردستان
عدالت بینشخصی

؟

عدالت اطلاعاتی
قسمت پیشنهادی
اسکات و همکاران

مدل مرسوم عدالت سازمانی

شکل  1چارچوب کلی ادرا عدالت سازمانی (اسکات ،کلکوئیت و زاپا ا فلین)022۱ ،1
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نگاهی اجمالی به نقاط عط پ وهشهای صاورت نرفته و از منظر جایگاه ادرا کننده و ادرا شونده،
یاا عاامال و هادو عمال ،همواره فرادساااتاو در جایگاه عامل و زیردساااتاو به عنواو هدو عمل بودهاند
(کروپانزانو ،لی و بنناوو )5۶۳ :0211 ،و اثیر رفتار زیردسات بر چگونگی رفتار مدیر نادیده انگاشته شده
(کروساگارد ،ریم و همکاراو ،)۱۸0 :1۳۳۳ ،نها در بحث عدالت همکار این سااختار شاکناته شده و
عدالت در میاو همکاراو همناااطح مورد بررسااای قرار نرفته اسااات (کروپانزانو ،لی و همکاراو:0211 ،
 ،)5۶۳شاید به دلیل لزوم قدرت در نقض حق (بشیریه )1۸ :1۸۳0 ،و دور از ذهن بودو قدرت زیردستاو
نناابت به فرادسااتاو (دانائیفرد و مکینیری )۶۱ :1۸۳1 ،ا کنوو هیضناه آنها در جایگاه عامل و مکل
ننبت به فرادستاو در نظر نرفته نشدهاند.
1. Zapata-Phelan
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 .5بحث

برخالو این نگرش یک ساااویه مطالعا ی به صاااورت پراکنده در خصاااوص الگوهای چرخشااای برای
نگاهی عاملی به بادالت اننااانی دروو سااازماو دارند .-الگوی چرخشاای بدین شااکل عری میشااود:
جریاو چرخشای متناوب کاهشای و یا افزایشای در ساازماوها که وسط انناو ایجاد شده و دلیل آو عدم
در کافی از موقعیت خود و یا نا وانی یا بیمیلی ننبت به اصال خود میباشد.
اشااره شاد که عدالت مرهومی اسات عاملی(بشیریه .)10 :1۸۳0،یک رویداد عاملی دستکم دو نرر
ّ
را شاااامال میشاااود ،و چنادین مؤلراه دارد.1 :یک یا چند عامل.0 ،یک یا چند فرد به عنواو هدو عمل،
.۸مشاهدهنر و .۳زمینه عمل (اندرسوو 1و پیرسوو.)۳5۱ :1۳۳۳ ،2
ا کنوو کانوو وجه در موضااوع عدالت سااازمانی و مشااکصااا عدالت مراودهای ناهر بر اعمالی بوده
اسات که از ساوی سارپرست یا مافوق ننبت به زیردست صورت نرفته (اسکات ،3کلکوئیت 1و همکاراو،
".)15۳۱ :022۱حال آنکه زیردساتاو نیز با ابزار قدر ی که در اختیار دارند می وانند دست به اعمالی بزنند
که باعث نقض حقوق فرادستاو شود".در خصوص ابزار قدرت زیردست برای نقض حق فرادست به دلیل
غیر رساامی بودو این ابزار و نیز با وجه به اینکه رفتارهای بین شااکصاای نیز بواسااطه ماهیت آو بیشااتر
شااکصاای اساات (رابینز و جا  )1۳۶ :022۳ ،ابزار زیردسااتاو برای نقض حق فرادسااتاو ابزار قدرت غیر
رساامی اساات و ذیل مرهوم عدالت مراودهای قرار مینیرد ،اما زمانی که به هر دلیل ادرا بیعدالتی در
قدرت رساامی و غیر رساامی وسااط مدیر ،آنگاه عدالت
مافوق شااکل نرفت ،با وجه به در اختیار
داشااتن ِ
ِ

وزیعی و رویهای که نیازمند کصاایصدهنده و صاامیمنیرنده هنااتند (کروپانزانو و امبروز)00 :0215 ،5

نیز مادخلیات پیادا خواهناد کرد .مادیر می واناد در ازاء بیعدالتیای که ننااابت به وی صاااورت نرفته یا
احناا

میکند صورت نرفته ،از ابزاری مانند ارزیابی عملکرد و به ب آو وزی مناب و دریافتیها جهت

پاساا به بیعدالتی ادرا شااده نناابت به خود اسااتراده نماید .از آنجا که وجود برخی آیتمهای کیری در

Anderson 1.
Pearson 2.
Scott 3.
Colquitt 4.
Ambrose 5.
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شااریح چندین پدیده مهم سااازمانی از جمله رابطه اثربکشاای و عملکرد مورد اسااتراده قرار نرفتهاند -که
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ارزیابی افراد اجتناب ناپذیر اسات ،سانجش این خصایص نیز ،بیشتر جنبه ارزشی و قضاو ی خواهد داشت
ا علمی و عینی .لذا ارزیابی عملکرد می واند به مناتمنکی برای نویه حنابهای شکصی بدیل نردد
(ساعادت .)01۱ :1۸۳۳ ،این پاس می واند حس انتقام و مقابله به م ل را در زیردست قویت و وض را در
خصاوص رفتاری که زیردسات ننابت به مدیر داشته مانند بدنویی (رابینز و جا  )1۳۶ ،022۳ :و  ...بد ر
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کرده و این عمال و عکسالعمل به عنواو یک چرخه زایدی منری در سااایناااتم ادامه یابد .اندرساااوو و
پیرساااوو در خصاااوص این اثر (البته نه در خصاااوص رابطه فرادسااات-فرودسااات) بیاو میدارند ،وقتی
هنجارهای مر بط با رفتار ،مالحظه و ادب محقق نشاود ،ادراکات بیانصاافی مر بط با رفتار بین شاکصی
رخ خواهد داد .ادراکات بیعدالتی مراودهای در نقطه مقابل باعث ایجاد احنااسات منری شده و مایل به
مقابله به م ل با رفتار غیر منصارانه صاورت نرفته را حریک میکند (اندرسوو و پیرسوو.)۳۶1 :1۳۳۳ ،
اما نتای این بادالت می واند در یک فرآیند اجتماعی چند الیه به دیگراو نیز نااری یافته و کال جو جامعه
را متاثر سازد.
جو عدالت ،که می واو آو را ادراکات نااهیم شااده در سااطح یم ،دپار ماو و یا کل سااازماو عری
کرد ،حت اثیر معانی مشااتر منت شااده از بادالت اجتماعی ،یا به عبار ی انباشاات جربیات و در میاو
نذاشااتن آنها در نروه اساات (کلکوئیت ،نوئه 1و همکاراو )۳۶ :0220 ،و چنانهه اشاااره شااد این اعمال
رویدادهایی اجتماعی هنااتند که عالوه بر افرادی به عنواو عامل و افرادی به عنواو هدو عمل ،افرادی
که در حال مشااهده عمل هناتند را نیز درنیر مینماید (اندرسوو و پیرسوو )۳۶5 :1۳۳۳ ،و بر شاهدانی
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که مناااتقیما درنیر این بده بناااتاو نیناااتند نیز اثیر مینذارد (هرولد 2و هولتز .)۳۶5 :1۳۳۳ ،3بالو و
انادرساااوو هم اشااااره میدارناد که در اینجا می واند اثیر ثانویهای ،عالوه بر کنش و واکنش بین ورفین
مکاصامه وجود داشاته باشاد ،به عنواو م ال ،انر یک عمل ناپنند بین شکص  Aو  Bصورت پذیرد این
امر می واند موجب رفتار ناپنند بین شکص  Cو  Dنردد (بالو 1و اندرسوو .)5۳۶ :0225 ،

Noe 1.
Harold 2.
Holtz 3.
Blau 4.
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ّ
در این فرآیناد ادراکی ،مؤلراههاای ادرا از جملاه ادرا کننده (شاااکصااایت) و زمینههای ادرا
(فرهنگ و مانند) ،در کنار ادرا شاااونده (رفتار و وی نیهای عامل) شاااکل دهنده ادراکات افراد خواهد
.1.1

خاصیت چرخشی عدالت بین فرادست و فرودست

«پس حال رعیت نیکو نگردد جز آنگاه که والیاو نیکو رفتار باشااند ،و والیاو نیکو رفتار نگردند ،جز
آنگاه که رعیت درساتکار باشند .پس چوو رعیت حق والی را بگزارد ،و والی حق رعیت را به جای آرد ،حق
میاو آناو بزرگ مقدار شااود» (خطبه .)01۶/ابن می م در رناایر خود درباره این فراز از خطبه 01۶چنین
بیاو میدارد « :خیر و صااال رعیت وابنااته به خیر و صااال فرمانرواساات ،صااال حال فرمانروایاو هم
وابناته به صاال حال مردم و پیروی آنها از زمامدارشااو است» (بحرانی .)۳۳ :۳ ،1۸۱5 ،نیکورفتاری
فرادساات و در مقابل درسااتکاری رعیت و پیروی از زمامدار یک مرهوم دو سااویه و چرخشاای بین ورفین
اسااات ،که وبق مطل خطبه و مطالبی که در ادامه همین فراز آمده و نیز سااارفصااالهای حقوق متقابل
فرادسات و فرودسات که در خطبه ۸۳و بنایاری از خطبهها ،نامهها و حکمتهای نه البالغه بداو اشاره
شاده ،ادای حق ورفین اسات که بر ذمه ورو مقابل اسات .بنابراین چنین نینات که ورفی نها صااحب
حق باشااد و ورو دیگر صاااحب کلی هر یک از وروها حقوقی دارد ،که ورو دیگر مکل به ادای آو
اسات و در صورت عدم ادیه این حق ننبت به صاحب حق هلم روا داشته شده است .ادرا شونده که در
اینجا رفتار ورو مقابل اساات متاثر از زمینهها و شااکصاایت ادار کننده ،ادراکات ادرا کننده را شااکل
میدهد .بنابراین با وجه به بیاو امام بر خالو مدل رای (شاکل )1که چگونگی شکلنیری ادراکات
عدالت در ساازماو را به صاورت خطی نشاو میدهد ،شکلنیری این ادراکات به صورت چرخهای رفت و
برنشتی از ادرا و رفتار بین دو سوی رابطه خواهد بود.
.1.1

ویژگی بازتابنده و تاثیر ثانویه خاصیت چرخشی عدالت در ساختار اجتماعی سازمان

َ َ َ َ َ ُ
ابن می م در رنایر جمله «ف َصال َح ِبذ ِلک ا َّلز َماو» بیاو میدارد« :ننبت دادو صال به زماو ،از باب

مجاز اسااات زیرا صااال در حقیقت به مردم زماو و نظم و هماهنگی کارهای دنیوی و اخروی آناو بر
مینردد»(بحرانی .)۳0 :۳ ،1۸۱5،در واق امام نه نها روابط دو جانبه فرادساات و فرودسااات را مد
نظر قرار دادهاناد بلکه اشااااره میدارند که کال جو جامعه نیز در قالب سااانتها از این اعمال متقابل متاثر
خواهد شاد (خطبه .)01۶چگونگی این اثیر را می واو بر اسا
در مبانی نظری شریح شد مشاهده کرد.
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مراهیم مطر در مدیریت نوین ،چنانهه
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بود (رابینز و جا .)1۸۳ ،022۳ :
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امام به روا بهکاری ،فرونهاده شادو حق و انجام باول و ...بهواسطه عدم رعایت حقوق متقابل
از سااوی زیردساات و فرادساات در جامعه اشاااره کردهاند (خطبه ،)01۶/که جلی و اثیر ثانویه این روابط
دوسویه بین فرادست و فرودست در جامعه است.
.1.4

بهترین نقطه مداخله در چرخه عدالت

در شااناخت و باز آفرینی هر مرهوم در ساااحت مدیریت سااازماو ،هدو اصاالی ،ایجاد در جام ر به
پژوهشهای نهج البلاغه ،پاییز ،1400شماره70

منظور مدیریت بهتر آو مرهوم اساات ا در نهایت اهداو سااازمانی به شاایوهای اقتصااادی ر و اننااانی ر
محقق نردد .این امر مناتلزم مداخله اداره کنندناو ساازماو در مواق صاحیح است ا با صرو کمترین
واو بیشترین عایدی حاصل شود.
ابن ابیالحدید در رناایر خود از خطبه و در بکش آثاری که درباره اصااال حکومت وارد آمده اس ات
چنین بیاو میدارد « ،جایگاه پادشاااه نناابت به رعیت مانند جایگاه رو اساات به جناام ،و جایگاه رعیت
ننابت به او ،جایگاه جنام است به رو  ،پس رو با درد هریک از اعضاء بدو متالم میشود ،در حالی که
هر یک از اعضاااء به درد دیگری به درد نمیآید ،و باهی رو  ،باهی جمله بدو اساات ،در حالی که ناهی
بکشی از بدو باه میشود ولی سایر اعضاء بدو جز آو سالمتند( ».ابنابی الحدید.)۳2 :11. ،1۸۳0 ،
وبق برداشات ما از کالم امام مرکز ما بیشتر بر ادرا عدالت در این عامل یعنی فرادست است.
چراکه کنترل ادرا و رفتار زیردسااتاو ،چه واقعا غیر منصاارانه باشااد و چه نباشااد ،بناایار دشااوار اساات.
چنانهه حضااارت در نامه به مالک میفرماید :خواه نا خواه از آنها خطاهایی به عمد و یا غیر عمد سااار
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خواهاد زد و دچاار لغزشهاایی میشاااوناد .امام با این جمله احتمال خطا برای مردم را اجتناب ناپذیر
داننااته و با وجه به مدل ارائه شااده از ادرا عدالت ،راه شااکنااتن این چرخه را در بکشااش و نذشاات از
سااوی فرمانروا میبیند ،و به همین ساابب مالک را به نادیده نرفتن این خطاها وصاایه میکند (نامه.)5۸
چراکه این خطاهای سار زده به عنواو نقض حق فرادسات  -ابن می م در شر نامه 5۸منظور امام از
علتهایی که بر آناو (رعایا) عارض میشااود را ساارپیهی از اوامری میداند (بحرانی-0۸۳ :5 ،1۸۱5 ،
 )0۸۳کاه در خطباه ۸۳باه عنواو یکی از حقوق رهبر و در خطباه 01۶به قابل و الزام عقلی بر رعایت آنها
وساط زیردست اشاره شده است -چنانهه با پاس متقابل فرادست همراه شود به چرخه اشاره شده عدالت
خواهد انجامید.
با وجه به عداد بنیار بیشتر زیردستاو ،کنترل رفتار و ادرا زیردستاو به منظور غلبه بر چرخه منری
عدالت و هدایت این چرخه در جهت م بت ،نیازمند صااارو زماو و انرژی بنااایار زیادی اسااات .حتی در
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صاااورت کنترل رفتار زیردساااتاو بر اساااا

معیارهای عدالت باز هم مبتنی بر فرآیند ادرا  ،مدیر ممکن

اسات رفتاری که کامال اخالقی و منصارانه اسات ،حت شرایطی خاص ،و یا به واسطه برخی خصوصیات
پیشانهاد شاده است ،به وضو نمایاو است .در واق این چرخه به عداد کارکناو حت کنترل یک مدیر در
ساازماو کرار میشاود و عنصاری که در مام این چرخهها مشاتر اسات و انر او اصال شود به یکباره
کلیه چرخهها در جهت م بت اصاال خواهند شد مدیر است .به بیاو دیگر اثیر بر رو ِ مجموعه (بکوانید
مدیر) به منزله اثیر بر کلیه قنمتهای بدو (بکوانید کارکناو) است در حالی که در خصوص جنم لزوما
اصال بکشی از بدو (یک کارمند) در سایر قنمتها (کارمنداو) موثر نکواهد بود.
از آنجاکه جو سااازماو جلیناه فرهنگ سااازمانی اساات (باباییزکیلکی و مومنی )۸5 :1۸۳5 ،و نیز
بنیاونذاراو فرهنگ و حکیم کنندناو آو رهبراو سااازماو هنااتند (شاااین ،)10۸ :1۸۳۳ ،چه میشااود
انر یک رهبر و یا دساتکم مقام باالدساتی به درستی و بر اسا
غلط و بر اسا
احناااا

برداشتها و ادراکات شکصی احنا

رفتاری ناصواب از سوی زیردست و یا به

بیعدالتی نماید؟ چراکه فرادستی که به هر دلیل

بیعدالتی میکند به عنواو روحی که جو حاکم بر ساااازماو ،باز ابشااای از وی نیهای این رو

است ،بر اسا

قاعده فلنریای که فاقد شیء نمی واند معطی شیء باشد (جوادی آملی،)011 :1۸۳۸،

نمی واند منشاااء عدالت در سااازماو قرار نیرد .امام علی میفرماید :شااباهت مردم به رهبرانشاااو ،از
فثیر پذیری آنها از پدراو و مادرانشااو بیشاتر اسات (حرانی1۳0۸،هق )02۳ :و نیز دین مردم بر وبق دین

تبیین عدالت به عنوان مفهومی چرخشی و بازتابنده در پیکره اجتماعی سازمان

اخالقی ،نااعادالنه شاااکیص دهد .1این مرهوم در مدل فرآیندی عدالت(شاااکل  )0که در این پ وهش

رهبراو و حاکماو آناو اساات (اربلی1۸۳1 ،ه.ق .)01 :0 ،به بیاو پیامبر  :هر ناه دانشاامنداو و
حاکماو فاسااد شااوند همه ملت فاسااد و انر صااالح شااوند در همه اثر نذاشااته و همه صااالح میشااوند
(مجلنای1۳2۸ ،ه.ق .)۳۳ :0 ،فلذا نه نها منشاف جو بیعدالتی در ساازماو فرادساتانند بلکه سهم آنها
در ایجاااد و دامن زدو بااه این جو و یااا جلونیری از ایجاااد و بهبود آو نیز بیشاااتر خواهااد بود و احناااا
بیعادالتی در آنهاا و عادم آناهی و به ب آو عدم مدیریت آو می واند منااابب این امر باشاااد .این نقش

 .1موضوع مهم در اینجا تفاوت های فردی در ادراک عدالت است .در واقع شخصیت فرد در ادراک رفتار طرف مقابل ،مقدم بر
عکسالعمل وی در خصوص آن رفتار است .به دالیل مختلف ،حساسیت افراد در خصوص ادراک عدالت بویوه عدالت مراودهای
یکسان نیست (کروپانبانو و امبروز .)13 :2115 ،مواجهه با رفتار ناشایست و ادراک آن میتواند عواقب مختلفی داشته باشد.
ممکن است باعث انتقام توسط شخص مقابل و یا ]بر اساس شخصیت طرف مقابل و یا میبان اهمیت موضوع برای وی[ منتج به
ترک مخاصمه گردد (بالو و اندرسون.)516 :2115 ،
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ّ
(آغازنر بودو) برای فرادسااتاو در سااایر مؤلرههای اجتماعی مانند اعتماد نیز صااادق اساات (نیلنااسی 1و
ماو.)5۳۳ :022۳ ،2
 .6یافتهها
.9.1

مفهوم عدالت در سازمان كه تا كنون به صورت خطی لحاظ گردیده ،چگونه خواهد بود؟

با وجه به پرساااش اول پ وهش مدل پیشااانهادی ما برای عدالت به شاااکل زیر خواهد بود .البته این
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مدل نافی مدل کالساایک ادرا عدالت نیناات و مدل ارائه شااده در شااکل ( )1را باید دروو دایره ادرا
عدالت در زیردساات قرار داد و وجه داشاات که این چرخه به عداد کارکناو زیر نظر مدیر در سااازماو ایجاد
خواهد شد که فصل مشتر همه این چرخهها مدیر است.

ادراک عدالت در فرادست
شخصیت
رفتار با زیردست

رفتار با فرادست

زمینههای ادراک

ادراک عدالت در زیردست
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شکل  2خاصیت چرخشی ادراک عدالت بین فرادست و فرودست
.9.1

جو سازمان چه تاثیری از رعایت یا عدم رعایت این حقوق متقابل خواهد پذیرفت و این تاثیر
به چه شکل رخ خواهد داد؟

در پاساا به پرسااش دوم باید نرت ،این شاایوه نگرش به عدالت با نگاه فرآیندی و پیوسااته ،در مقابل
نگااه خطی و منرصااال مرساااوم و باا لحااظ الیههای اجتماعی و عامالت موجود در سااااختار اجتماعی
سازماو ،اثیر پذیری جو سازماو از عامالت فیمابین مدیر و زیردست را یکی از نتای رفتار و ادرا متقابل
آنهاا میداناد .این نگاه با پر و افکنی بر برخی از جنبههای مغرول عدالت ساااازمانی ما را به در بهتری از

Gillespie 1.
2. Mann

172

پویائیهای نهرته در مرهوم عدالت رساانده و دلیل برخی از ساوء برداشتها و راوتها در ادراکات افراد را
به ما نشاو میدهد.
خواهد بود؟

استداللهای صورت نرفته نشاو میدهد که بر خالو شیوه رای به دلیل کمتر بودو عداد فرادستاو
و نیز نناااتردنی روابط آنهاا و در مرکز قرار نرفتن آنهاا در چرخاههای عدالت و اثیرنذاری بیشاااتر آنها بر
فرآیندهای سااازمانی ،کنترل ادرا و رفتار آنها ،در مقام مقاینااه با مدیریت رفتار و ادرا زیردسااتاو ،به
نتای عمیق ر ،ساااریعتر و نناااترده ری خواهد انجامید .یا دساااتکم می واو نرت که مدیریت این ادرا
مقدم بر مدیریت ادرا و رفتار کارکناو است.
 .7نتیجهگیری

با وجه به یافتههای پ وهش ،فرادسااتاو نیز به مانند همه کنشااگراو عرصااه سااازماو دارای حقوقی
هنتند که در صورت عدم ادیه ،ننبت به آنها بیعدالتی رخ داده و به مانند همه انناوها دارای احنا
بوده و می وانند ننابت به رفتار زیردسااتاو موضا نیری کرده و رفتار آنها را عادالنه و یا غیر عادالنه بیابند،
که البته این ادرا عالوه بر رفتار زیردساتاو از زمینه ادرا و شکصیت آنها نیز اثیر میپذیرد .به ب این
ادرا  ،عکسالعمل آنها ،موضااوع ادرا زیردسااتاو قرار نرفته و یک چرخه از عمل و عکسالعمل بین
فرادساات و زیردساات شااکل خواهد نرفت و از آنجا که این عامالت بر شاااهداو آو نیز اثیرنذار اساات ،به
سرعت در سازماو نری یافته و جو سازمانی را متاثر سازد.
با وجه به آنهه بیاو شااد در نگرش مطر شااده در این پ وهش عدالت برداشااتی از یک رفتار یا واقعه
در لحظهای مشکص نینت ،بلکه عدالت چرخهای است از رفتار و ادرا بین فرادست و فرودست که در
عامالت اجتماعی ساازمانی شاکل مینیرد ،عالی مییابد و عری و باز عری میشاود .به واق احنا
م بت ننابت به یک فرد که می واند ناشای از برداشات جمعی ناشای از رفتارهای پیشین باشد و نیز حت
اثیر جو کلی حاکم بر ساااازماو عدیل میشاااود ،بر ادرا هر یک از ورفین ننااابت به ورو مقابل موثر
اسات .بنابراین ،عدالت عطیهای نینات که وساط فرادستاو به کارکناو اعطا نردد و ایشاو هدایتنرانی
مبرا و خار از سایناتم نینتند که از باال بر فرآیندها اشراو داشته و آنرا هدایت مینمایند ،بلکه بازیگرانی
خواهناد بود که خود جزئی از مجموعه و فرآیندها هناااتند و در فعل و انرعاالت آو شاااریکند و از آو اثیر
پذیرفته و بر آو اثیر مینذارند اما با نقشااای پر رنگ ر .صاااویر ارائه شاااده از عدالت در این نگرش نه یک
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تبیین عدالت به عنوان مفهومی چرخشی و بازتابنده در پیکره اجتماعی سازمان

.9.4

بهترین نقطهه مهداخلهه بهه منظور مهدیریهت ادرات عدالت در سهههازمان در كرای این چرخه
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صاویر ناقص و نه یک قاب سااکن از یک برداشت در خصوص رفتاری خاص است ،بلکه ،صویری است
جام و پیوسته ،که همه وروهای درنیر را در نظر مینیرد و به عدالت به عنواو یک فرآیند در کنشهای
اجتماعی که در نذر زماو شکلنرفته و متجلی میشود نگاه میکند.
باا وجاه به آغازنر بودو فرادساااتاو در پیریزی و داوم فرهنگ ،میزاو ار باوات آنها در ساااازماو و
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ناالط آنها بر مناب و نیز الگو بودو و اثیر آنها به عنواو م ال در فرآیند اجتماعیسااازی ،به جرات می واو
ننتردنی
نرت سلنله جنباو جو عدالت در سازماو فرادستاو و ادراکات آناو است و نیز به واسطه همین
ِ
ااثیر و البتاه اناد بودو عاداد آنها ،بهترین نقطه مداخله برای مدیریت چرخههای عدالت در ساااازماو،
فرادستاو و ادراکات آناو میباشد.
این نگرش با پذیرش کلی مندی زیردساتاو ،ننابت به آنها عز مندانه است چراکه پذیرش کلی ،
اقرار به بلو فرد اسات (جوادی آملی،1۸۳۳،ص )۳0.و با لحاظ حقوق فرادساتاو ننابت به آنها منصرانه
اسااات .و ساااهم و مناااُولیت رفتاری و ادراکی هر دوی آنها را در شاااکلنیری جو عدالت در ساااازماو به
رسمیت میشناسد.
به وور خالصاااه مهمترین نتیجه این پ وهش برای ساااازماوها ،زیردساااتاو و فرادساااتاو آناهی و
حنااسایت ننبت موضوع است .چنانهه بیاو شد ،دلیل اصلی ایجاد خاصیت چرخشی و اشاعه رفتارهای
ناپناند و نیز مرهوم ارائه شده در این پ وهش یعنی «خاصیت چرخشی ادرا عدالت» عدم آناهی است،
امام هم در جای جای نه البالغه ،عدم در صاحیح شرایط را در کنار مواردی مانند ،نابکردی و بی
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راو ی ،دلیل رفتار و نافرمانی کوفیاو میداند (خطبه.)۸۳
در نتیجاه ساااازمااوهاا باید با عری معیارهای مشاااکص از این حیث در مرحله انتکاب ،نزینش،
آموزش و ار قاء ،افرادی را برای پناتهای مدیریتی انتکاب نمایند که از نظر حناسیت در ادرا عدالت،
دارای وی نیهای م بت باشااند و ثانیا با وی نیهای م بت رفتاری در صااورت ادرا بیعدالتی دساات به
افراوی الفی جویانه نزنند .زیردساتاو نیز باید بدانند فرادستاو اننانند و دارای عواو  ،بنابراین
اقدامات
ِ
رفتار آنها در فرآیند ادرا می واند با اثیر بر ادرا فرادسااتاو مناابب رفتارهای ایشاااو نردد که در ادامه
خود زیردسات را حت اثیر قرار دهد که به فرموده امام سجاد نقض حق فرادست مشارکت با
می واند ِ
وی در هلم به خویش اساات (صااحیره سااجادیه .)۸۳1 :1۸۳5 ،فرادسااتاو نیز با آناهی از این اثیرات به
ناخودآناه خود پی خواهند برد و می وانند با هذیب نرس کنترل بیشاااتری بر ادرا
دالیل برخی رفتارهای
ِ
و رفتار خود داشته باشند (رضاییاو.)۸۳ :1۸۳۳ ،
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نیری مرهوم ،عملیا یساااازی،
وبق مادل عمومی لینهاام ،نظریاهپردازی دارای پن مرحلاه شاااکال ِ

کاربرد ،ایید یا رد و وساعه مناتمر است (محمدیاستانی و شعبانی .)1۳ :1۸۳۶ ،اما لزومی ندارد که هر
نظریاه خود را منتشااار نماید و آزموو آو در دنیای واقعی را به پ وهشهای دیگر موکول نماید (دانائیفرد،
 .)1۳۸ :1۸۳0بناابراین پس از معرفی مرهوم خااصااایات چرخشااای عادالت ،انجام پ وهشااای که در آو
ّ
مؤلرههایی برای ساانجش میزاو عدالت ادرا شااده وسااط فرادسااتاو نناابت به رفتار زیردسااتاو عری
نردد به منظور کمیل سااازه مورد نظر و عملیا یسااازی آو ضااروری به نظر میرسااد .در ضاامن شااناخت
عوامل علی ،زمینهای و نیز شاااناخت راهکارهایی برای مدیریت این ادرا در ساااازماوها مناااتلزم انجام
یاک پ وهش زمیناهیاابی خواهاد بود .نتاای حاصااال از این پ وهش و نیز پ وهشهای پیشااانهادی فوق
می واناد در پ وهشهاای مربوط باه رهبری بیینکنناده بکشااای از دالیال رفتاار رهبراو ،چرایی انتکاب
ساابک خاص رهبری و یا غییرات رفتار آنها باشااد که باب جدیدی بر روی عداد بیشااماری از پ وهشها در
این حوزه را به عنواو متغیر منتقل ،وابنته و یا عدیلنر مینشاید.
یکی از دشواریهای این پ وهش چنانهه در بکش شیوه پ وهش هم به آو اشاره شد کمبود نمونه مشابه
اسات که با این شایوه به انجام رسایده باشاد .منُله دیگر دشواری رعایت قالب پذیرفته در ارائه مقاالت در
رکیک بکش مبانی نظری از مباحث و اساتدالالت اصالی است .چراکه آمیکتگی مبانی نظری به عنواو
افق مرنر با متن ،جزء ذا ی این شیوه پ وهش است.

تبیین عدالت به عنوان مفهومی چرخشی و بازتابنده در پیکره اجتماعی سازمان

پن مرحله در یک پ وهش صااورت پذیرد .ممکن اساات نظریهپرداز وقتی نزارههای حکمی را احصاااء کند
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