
  93، تابستان 74سوم شماره  و سال بیست –)بهبود و تحول(پژوهشی مطالعات مدیریت –فصلنامه علمی 
21- 47صفحات 

  
  

  مدل جامع عدالت سازمانی با رویکرد اسالمی
  

  **پورفرقیتاهللا ولی- *اکبر افجهسید علی
  ****محمود جعفرپور-***عادل آذر

  
  چکیده

کند و ایفا می... پیرو، رفتار شهروندي و  - اي روابط سازمانی از جمله روابط رهبرهعدالت نقش مهمی را در پویایی
بـر ایـن اسـاس و بـا توجـه بـه بافـت فرهنگـی اجتمـاعی          . از این رو از موضوعات مورد توجه مدیران و کارکنـان اسـت  

  . انجام شده استهاي کشور، پژوهش حاضر با هدف طراحی مدل جامع عدالت سازمانی با رویکرد اسالمی  سازمان
، کیفی؛ بر حسب نتیجـه، بنیـادي و بـر حسـب     روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش بر حسب نوع داده

ترین منبع اجتهاد دینی یعنی قرآن کـریم، از  همچنین با توجه به ضرورت استنباط از اصلی. هدف، اکتشافی است
. هاي اسالمی بهره برده شد وا مبتنی بر مبانی و ارزشبین راهبردهاي مختلف پژوهش کیفی، از راهبرد تحلیل محت

ها نیز از تفسیرهاي راهنما، نور و المیزان بهره برده شـد و تمـامی آیـاتی کـه تفسیرشـان در      جهت گردآوري داده
  . هاي مرتبط بود، مورد مطالعه و کدگذاري قرار گرفتحوزه عدل، ظلم و واژه
تشـکیل  ) شـاخص (مفهـوم   35عدالت سازمانی با رویکرد اسالمی، از ها نشان داد که مدل نتیجه بررسی داده

اي و عـدالت  عدالت تـوزیعی، عـدالت رویـه   ) متغیر(شده، در سه مقوله  که مفاهیم شناساییبه طوري. شده است
  . بندي شدطبقه) ايمراوده(تعاملی 
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  مقدمه
یکی از عوامـل مهـم  اخالقی یک جامعه وسالمت فکري وهاي عقالنیت و از نشانهعدالت 

کرامت ها و کماالت و حافظ حقوق و ساز همه فضیلتجانبه و زمینههمهرشد و توسعه معقول و
اولــین تعــاریف دربــاره عــدالت بــه ســقراط، افالطــون و ارســطو منســوب اســت  .انســانی اســت

عـدالت اسـت  نیـز   هـاي سیاسـی اسـالم   اندیشـه و  مبنا و زیربناي تمامی اصول. )1378:15مرامی،(
که عدالت و استقرار آن به عنوان یک نیاز بـراي جوامـع    توان گفتلذا می). 1382:51کاظمی،(

مهـم و تـابلوي قسـط و     شاخصـه ثـروت،   عادالنـه که از این میان توزیع  انسانی مطرح بوده است
). 1381:135پــورفر، نقـی (اسـت  ... اعتقــادي، فرهنگـی، اجتمـاعی و   هـاي دیگـر   عـدل در زمینـه  

شده است  برده نامهاي اساسی براي ارضاي نیازها شرطپیشیکی از عدالت به عنوان همچنین از 
)Taylor,2003:210 .( مربوط بـه عـدالت بـه مـوازات گسـترش و پیشـرفت        هايهنظریاز این رو

. از نظریات ادیان و فالسفه به تحقیقات تجربی کشیده شدتکامل یافت و دامنه آن  ،جامعه بشري
هـا و جامعـه،   بـر زنـدگی انسـان    هـا  آنطرهیسـ  هـا و بر این اساس با گذشت زمان و رشد سازمان

اولین تحقیقات از سوي دیگر . شد هااجراي عدالت در جامعه منوط به وجود عدالت در سازمان
بـر روي تئـوري برابـري     1و با کار آدامز 1960ایل دههبه او ،هاپیرامون عدالت در سازمانتجربی 

فصل جدیدي از مطالعـات تجربـی پیرامـون    نیز  1990پس از سال ). 1388:81حقیقی، (آغاز شد 
شد که ماحصل آن شناخت سه نوع عدالت یعنی عدالت توزیعی، عدالت عدالت سازمانی آغاز 

ور ما نیز تحقیقات متعددي پیرامون عدالت در کش. بود هادر سازمان ايمراودهاي و عدالت رویه
  . سازمانی و سنجش میزان ادراك آن صورت گرفته است

شود که محققـین کشـور در تحقیقـات    مساله مورد بحث در پژوهش حاضر از آنجا آغاز می
ي رایـج عـدالت سـازمانی    هـا  شـاخص در حـوزه عـدالت سـازمانی، صـرفاً بـه کـاربرد        شده انجام

ي کشـور  هـا  سـازمان فرهنگـی اجتمـاعی    نهیزمتیجه، مدلی متناسب با شرایط و اند و در نپرداخته
هـا  ي غیربومی که در سایر بسـترها و فرهنـگ  ها شاخصگیري از بهره کهیدرحالاند؛ ارائه نکرده

ي هـا  رسـاخت یزچـرا کـه بایـد توجـه نمـود      . یی همراه استها بیآسارائه شده است، همواره با 
آن نقش دارند و لذا بدون در نظر گرفتن  توسعهگیري الگوي شکل اي درفرهنگی در هر جامعه

پـورفر و  نقـی (هاي مدیریت در کشوري دیگر ممکن نخواهد بـود  آن، عمالً امکان کاربرد نظریه
ترین دین خدا کـه  به عنوان آخرین و کامل -از سوي دیگر در دین اسالم). 1389:40همکاران، 

عـدالت صـرفاً یـک     -ریم به بشریت ارزانـی نمـوده اسـت   دستورات زندگی را در قالب قرآن ک
یعنـی  . مفهوم ذهنی نیست که تنها حاکی از میل باطنی بشر باشد؛ بلکه مفهومی دو وجهی اسـت 

                                                                                                                                                     
1. Adams, 1963
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توانـد  هم ذهنی است؛ چرا که انسان به سمت آن، میل و رغبت باطنی دارد و عقل کلی نیـز مـی  
اي است کـه  عینی است؛ چرا که مقوله آن را مورد چون و چرا و صدق و کذب قرار دهد و هم

از . در خارج از ذهن انسان بروز و ظهور دارد و به طریق اولی قابل بررسی، صدق و کذب است
باشد کـه  نظر اسالم، عدالت عالوه بر اینکه یک فضیلت اخالقی است، یک قانون شرعی نیز می

جانـب شـارع وضـع شـده اسـت      متناسب با مصالح کالن انسان و در پیوند با عـدالت تکـوینی از   
هـا در   بر این اساس، قرآن کریم که کتـاب هـدایت و راهنمـاي همـه انسـان     ). 1390:35غالمی، (

تـرین منبـع بـراي شناسـایی و      شـود، مهـم  طول تاریخ و داور نهایی در اندیشه دینی محسوب مـی 
  . شودهاي عدالت محسوب میاستخراج شاخص

ضر طراحی مـدل جـامع عـدالت سـازمانی بـا رویکـرد       با توجه به این مهم، مسالۀ پژوهش حا
  . گیري از تفسیرهاي معتبر قرآنی استاسالمی با بهره

  :باشد این است کهلذا سؤال اصلی که پژوهش به دنبال پاسخگویی به آن می
  هایی است؟ مدل جامع عدالت سازمانی با رویکرد اسالمی، مشتمل بر چه متغیرها و شاخص 

  
  ر اسالمشناسی عدل دمفهوم

قرائتـی،  (انبیا است  همهدعوت  سرلوحهعدل در نظام آفرینش، رمز پایداري آن و در نظام تشریع، 
بـه نحـوي کـه     ؛دارد ايویـژه اهمیـت  ارزش و، عدالت در اسالم جایگـاه از این رو ). 4،1383:570ج 
هـا   جنبـه  همـه ت در ها و امتیازات مهم دین اسالم را اهمیت دادن به اصل عدال توان یکی از ویژگی می

اهمیتـی اسـت کـه هـم در     اصل عدالت در اسالم داراي چنـان ارزش و . و شئون حیات بشري دانست
هـم در نظـام خلقـت و عـالم      ؛شـود نظام اعتقادي اسالم به عنوان یکی از صفات حق تعالی شمرده می

انسـان   ۀتی و رابطانسان با جهان هس ۀرابط ،تکوین این اصل ساري و جاري است و هم در عالم تشریع
 ،اعتقـادي  ،اسـالم محـور همـه فعالیتهـاي فکـري     . کنـد م مییاوبا همنوعانش را ترس ۀبا خداوند و رابط

عدالت ریشـه در منظر تعالیم اسالم،از. دهد اقتصادي و سیاسی را در جهت عدالت سوق می ،رفتاري
مـه جـا عـدالت را دوسـت     انسـانها در ه .مندي آفرینش و صفات و افعـال الهـی دارد  غایتحکمت و

هر چند کـه مـردم    ؛آن اعتراف دارندبه دهند و به خوبى عدالتی ترجیح میهمیشه آن را بر بیدارند و
ناشـى از اخـتالف در    ،و لیکن این اختالف داشته باشندآن با هم اختالف  هايدر مصداقممکن است 

س، عـدل همـواره از موضـوعات    بر این اسـا ). 1374:355، 12، جطباطبائی(ت روش زندگى ایشان اس
  . مورد عالقۀ اندیشمندان مسلمان بوده است

نویسد که عدل بـه معنـاي سـخن و حکمـی اسـت کـه       فراهیدي در مورد واژة عدل چنین می
). ق1414:1154فراهیـدي، (عدل نقیض جور و به معناي طریق و راه است . مورد پسند مردم باشد
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نویسد که عدل دو اصـل صـحیح دارد کـه آن دو    میدر تعریف و تشریح واژة عدل چنین  رازي
باشند؛ یکی بـه معنـاي راسـت و اسـتوار و دیگـري بـه       در برابر یکدیگرند و همانند متضادین می

باشـد و  معناي کژي است و عدلْ بر اساس اصل اول به معناي راه راستی که پسـندیده اسـت مـی   
نیـز واژة عـدل را    طریحـی ).  ق1420:229رازي،(شود عدل به حکم کردن تساوي نیز اطالق می

روي در امـور  دهد که عدل در لغت به معناي تسـاوي بـین دو چیـز و میانـه    بدین سان توضیح می
). 1176تـا، ، بـی 2طریحـی، ج (باشـد  است و عادل، قـرار دهنـدة هـر چیـز در محـل خـودش مـی       

عقـل بـه پسـندیده بـودن      عدل مطلق که) 1: (داندعدل را بر دو قسم می راغب اصفهانیهمچنین 
رود و هرگز در مورد آن حکـم بـه   کند و در هیچ زمانی منسوخ نشده و از بین نمیآن حکم می

گردد؛ مانند نیکی کردن در حقّ کسی که به شما احسان کرده اسـت و  ستم در حقّ دیگران نمی
یین نمـوده کـه   عدالتی که شرع آن را تب) 2. (اذیت نکردن کسی که به شما آزاري نرسانده است

لذا عدل . اي از زمان منسوخ گردد؛ مانند قصاص و اصالت داشتن مال مرتدممکن است در برهه
عبارت است از مساوات در مکافات؛ پس اگر عملی خیر بود، جزاء آن نیز خـوبی اسـت و اگـر    

  ).1390:519راغب اصفهانی،(عملی ناپسند بود، جزاء و مقابله به مثل آن با بدي خواهد بود 
باشـند کـه در آیـات قـرآن     خانوادة مفهوم عـدل مـی  هاي دیگري نیز همعالوه بر عدل، واژه
توان به قسط، نصف، قصد خانواده میهاي مترادف هماز جمله واژه. اندمورد استفاده قرار گرفته

 توان به ظلم، جور و حیف اشاره نمود که در ادامه مورد بررسـی هاي متضاد میو جود و از واژه
  گیرند؛ قرار می

  
  قسط -

اي کـه بـه شـخص    دهـد کـه قسـط یعنـی حصـه     فراهیدي واژة قسط را بدین سان توضیح می
اســت کــه قســط بــه معنــاي عــدل اســت   رازي نیــز معتقــد). ق1414:1475فراهیــدي،(رســد مــی

راغب اصفهانی نیز واژة قسط را به معنـاي نصـیبی کـه عادالنـه باشـد مثـل       ). ق1420:399رازي،(
  ).1383:189؛ 1390:638راغب اصفهانی،(معنی کرده است 

توان به شود که از آن جمله میدر تبیین نسبت دو مفهوم قسط و عدل، تفاوتهایی مشاهده می
قسط، سهم، نصیب و قسمت بحق هر کس و هر چیز و عدالت، رساندن ) 1: (مواردي اشاره نمود

عنی رعایت حقوق و سهم و نصیب دیگران است قسط به م) 2. (باشداین سهم و نصیب به آنها می
و متضاد آن، جور است و عدل رعایت اعتدال و تعادل در تمامی امور به اقتضاي احوال آنها است 

قسط در سهم و نصیب و قسمت و به عبارت امروزي در تخصـیص  ) 3. (و متضاد آن، ظلم است
و مباحث اعـم از مـادي و غیرمـادي     منابع و فرصتها کاربرد دارد و عدل در تمامی امور و مسائل
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گذاري فرایندي است که رسالت قسط، شروع و پایه) 4. (لذا عدل اعم از قسط است. کاربرد دارد
اي بنابراین عـدل مرحلـه  . شودافتۀ این فرایند، به عدل منجر میهمۀ پیامبران بوده است و تکامل ی

اشتراکات انسانی و دینی استوار است؛  قسط تساوي در حقوق است که بر) 5. (باالتر از قسط است
همچون حق حیات، حق ازدواج، حق مسکن، حق تامین مایجتاج زندگی، حق امنیـت و حقـوق   

هاي اي است که بر ویژگیعدل مبتنی بر قسط، حقوق ویژه. دیگري که در این مقوله مطرح است
، )قسـط (حقـوق یکسـان    قابل قبول عرفی و شرعی استوار است؛ پدر و فرزند هر کدام عالوه بـر 

همچنین است زن و مرد، زن و شوهر، آمر و مامور، عالم و . اي در مقابل دیگري دارندحقوق ویژه
سخن از عدل در زمینۀ فقـدان  ... جاهل، مومن و کافر، معصوم و غیرمعصوم، رئیس و مرئوس و 

قسط با نادیده گرفتن حرمتی به بندگان خدا است و سخن از قسط، جاهالنه و گاه فریبکارانه و بی
الهی بندگان خداست؛ در عین حال، عدل از پس قسط  -عدل، ظلم به استعدادها و قابلیتهاي انسانی

  ).1381:135پورفر،نقی(آید و در زمینۀ آن قابل تحقق است می
  
  نصف -

نویسد که معنی انصاف این است که به او حقی را که فراهیدي در مورد واژة نصف چنین می
از نظر).ق1414:1800فراهیدي،(گیري اق آنرا دارد بدهی همانطور که حق خودت را میاستحق

رازي واژة نصف، دو اصل صحیح دارد؛ یکی دال بر دو نیم نمـودن شـییء و دیگـري از جـنس     
طریحی نیز واژه نصف را به معناي یکی از دو قسمت ). ق1420:560رازي،(خدمت و بکار رفتن 
  ).1793تا،، بی3طریحی، ج(داند نا میسمی از مصدر انصاف و به همین معشییء تعبیر و آن را ا

  
  قصد -

قصـد در  . نویسد که قصد به معنـاي راه راسـت و اسـتوار اسـت    درباره این واژه چنین می فراهیدي
). ق1414:1481فراهیـدي، (ورزي و نـه گرفتـار بخـل شـود     معیشت یعنی آنکه انسان نه دچـار اسـراف  

باشد و در امـور بـه معنـاي    است که قصد به معناي مشی اعتدال و حرکت معتدل میطریحی نیز معتقد 
نیـز در مـورد ایـن واژه چنـین     راغب اصفهانی). 1482تا،، بی3طریحی، ج(مابین افراط و تفریط است 

وجه است و وجه مشترك آنهـا همـان معنـاي    معتقد است که بین عدل و قصد، عموم و خصوص من
  ).ق1418:449راغب اصفهانی،(ین افراط و تفریط است روي و حالت بمیانه

  
  جود -

 بخشـش به دیگرى که ذیحق نیست کرده و نظر از حق مسلم خود صرف انسانجود این است که 
در مقـام مقایسـۀ بـین عـدل و جـود نیـز        .کنـد اشیاء را از موضـع خـود خـارج مـى     ،جود بنابراین. کند
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عدل هـر چیـزى را در جـاى خـود     است؛ چرا که جود  عدل بهتر ازمعتقد بودند که ) ع(حضرت علی
امـور و جریانهـا را از محـل و    ، امـا جـود  رسـاند به ذیحق واقعـى خـود مـى   دهد و هر حقى راقرار مى

جود از عـدل بـاالتر    ،از جنبه فردى و اخالق شخصىلذا باید توجه داشت که .کندمدارش خارج مى
 ،آوردافراد اجتماع را به صـورت یـک واحـد در مـى     زندگى اجتماعى و عمومى کهاما از جنبۀ است 

از نظـر   جـود هـاى سـاختمان اسـت و    پایـه  ۀعدل در اجتماع به منزلـ در واقع  .عدل از جود باالتر است
  ).1370:12- 15مطهري،(ساختمان استاین آمیزى و نقاشى و زینت رنگ ۀاجتماع به منزل

هـاي مخـالف نیـز از جملـه     ست که واژهخانوادة آن، ضروري اهاي همعالوه بر عدل و واژه
  ظلم، جور و حیف نیز مورد مطالعه قرار گیرند؛ 

  
  ظلم -

الظُلمه به تاریکی و فقدان نور معنا شده و عبارت است از قـرار دادن شـیء در غیـر موضـعی     
که براي آن در نظر گرفته شده است به اینکه چیزي از آن شیء کم یا زیاد گردد و یـا از وقـت   

لذا به گناه کبیره و صـغیره و نیـز بـه    . ظُلم در تجاوز از حقّ است. مکان آن عدول شود خاص یا
ــه عمــل شــیطان هــم ظُلــم اطــالق مــی   راغــب (شــود تجــاوز نمــودن انســان از حــق خــویش و ب

  ).1383:530؛1390:505اصفهانی،
  
  جور -

م را از پایبنـدي بـه   رود که مردبه معناي ظلم و ستم است و جائر نیز در مورد انسانی بکار می
  ).1390:165راغب اصفهانی،(کند دستورات شرع منع می

  
  حیف -

راغـب  (حیف، در لغت به معنی ایجاد انحراف در حکم و میل بـه یکـی از دو طـرف اسـت     
در تفسیر نور نیز واژة حیـف بـه معنـاي خـروج از اعتـدال از روي ظلـم و       ). 1390:220اصفهانی،

  ).1383:202، 6قرائتی، ج(جور معنی شده است 
  

  ) ع(و حضرت علی) ص(اصول عدالت در اندیشه و سیرة پیامبر اسالم
هـاي  ، عدالت خود اصلی بنیادین است کـه سـایر اصـول و بنیـان    )ص(هر چند در نگاه پیامبر 

هـایی  یابد اما در عرصۀ تحقق آن در جامعـه، نیـاز بـه اصـول و پایـه     زندگی انسان بر آن ابتناء می
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هاي تحقق آن را شـناخت  ي آنها بتوان شاخصهایی براي عدالت وضع کرد و راهاست که بر مبنا
بـر مبنـاي اسـتقراء و    ) ص(بـر ایـن اسـاس، اصـول عـدالت در دیـدگاه پیـامبر       . و از آن دفاع کرد

) 2(برابـري همگـانی انسـانها؛    ) 1(استنباط اندیشه، گفتـار و سـیرة آن حضـرت در چهـار محـور      
قابـل بررسـی   ) انتخاب(اندیشه و اراده ) 4(و باور راستین به عدالت و ایمان ) 3(آزادي و اختیار؛ 

نیـز در قالـب   ) ع(با مطالعۀ اندیشه و سیرة حضرت علی). 1377:606-590پاینده،(و مطالعه است 
) 1: (توان دریافت که عدالت در بینش ایشان به شش معناهاي ایشان، میها و خطبهحکمتها، نامه

فضـیلتی فـردي و   ) 3(هـر چیـز را در جـاي خـویش قـرار دادن؛      ) 2(یز؛ رعایت تناسب بین هر چ
عـدالت بـه   ) 6(تقواي الهی و ) 5(ها؛ نفی هر گونه تبعیض و رعایت همه استحقاق) 4(اجتماعی؛ 

هاي عـدالت از  همچنین مولفه). 1388:161پور،فرزانه(عنوان یک صفت الهی قابل استنباط است 
اعتقـاد بـه برابـري    ) 1: (باشـد کـه عبارتنـد از   اصـل مـی   6بر  نیز مشتمل) ع(دیدگاه حضرت علی

مسـاوات در  ) 3(اعتقاد به برابري انسانها در برابر قانون؛ ) 2(؛ )1388:270پایا،(انسانها در انسانیت 
مساوات در رجـوع بـه محکمـه و رسـیدگی     ) 4(؛ )1388:177پور،فرزانه(المال مندي از بیتبهره

) 6(تاکید بر مبارزه بـا ظـالم و حمایـت از مظلـوم و     ) 5(؛ )1377:56ی،علیخان(عادالنه به دعاوي 
  ).1388:277پایا،(عینی بودن عدالت 

  
  معنا و مفهوم عدالت از دیدگاه متفکران مسلمان

اند که گسترة افراد عادل اهل سنت اکثراً براي عدالت، مفهوم ساده و راحتی را در نظر گرفته
ث عـدالت بـه دو گـروه تقسـیم     علمـاي شـیعه نیـز در بحـ    . کنـد میرا از دیدگاه آنها بسیار وسیع 

شود و انسان را از دانند که در درون فرد ایجاد میشوند؛ گروه اول، عدالت را ملکۀ نفسانی میمی
گیرند، اکثریت علماي شیعه را در بر می گروه دوم، که تقریبًا. کندهر گونه خطا و اشتباهی منع می

و آن را عبارت از ترك معاصـی و انجـام    عدالت را بسیار گسترده کرده کسانی هستند که دایره
شیخ طوسی، فارابی . داننداند و راه اثبات آن را نیز حسن ظاهر و عدم فسق فرد میواجبات دانسته

پردازان و متفکران به طور کلی نظریه. شوندو شیخ انصاري از جملۀ این اندیشمندان محسوب می
  تقسیم نمود؛ ) جدید(توان به دو گروه متقدم و متاخر دالت را میمسلمان در حوزة ع

  
  :پردازان متقدمنظریه -

عـدالت بـه   "در یک نگاه کلی، اغلب متفکران اسالمی به جوانب خاصی از عدالت از جمله 
اند اما در مورد ارائۀ یـک فلسـفۀ اجتمـاعی کـه     توجه داشته "عدالت توزیعی"و  "عنوان فضیلت
سازي را فراهم سـازد و بـه تنظـیم و تـدوین نظریـۀ      ساختن عدالت در جامعه و نظامامکان عملی 
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تـوان بـه   از جملـه ایـن متفکـران مـی    . اي صـورت نگرفتـه اسـت   عدالت منتهی شود، کار برجسته
  . فارابی، خواجه نصیرالدین طوسی و ابن تیمیه اشاره نمود

  ):ق.هـ  339-257(ابونصر محمد فارابی  -
بود که مراد از عدالت آن نیست که شخص، تارك تمام معاصی باشد، بلکـه از نظـر   فارابی معتقد 

که عبارت است از انجـام کبـائر و اصـرار بـر     (وي معناي عدالت آن است که آدمی از موجبات فسق 
  ).1376:314- 317ناظرزاده کرمانی، (و آنچه خالف مروت و مردانگی است، پرهیز کند ) صغایر
  ):ق. هـ  655-670(وسی خواجه نصیرالدین ط -

از نظر طوسی، عدالت به منزلۀ قلب اقتصاد است و سایر مسائل اقتصـادي، انـدام و اعضـاي فرعـی     
آنچـه تعلـق بـه قسـمت امـوال و      ) 1(را در سـه بخـش   ) اقتصـادي (وي موارد عدالت . باشنداقتصاد می

نچه تعلق بـه آن قسـمت از   آ) 3(آنچه تعلق به قسمت معامالت و معاوضات دارد و ) 2(کرامات دارد؛ 
  . اموري دارد که تعدي را در آن مدخلی چون تادیبات و سیاسات بود، مورد بررسی قرار داد

  ):ق. هـ 661-728(ابوعباس احمد ابن تیمیه  -
ابن تیمیه معتقد بود که در قرآن تاکید زیادي بر عدالت شده است و طبیعی است کـه بتـوان   

وسیلۀ معـادل  شود که جبران برابر، بهوي متذکر می. جاري ساختاین نگرش را در روابط بازار 
).1379:39عیوضلو، (پذیرد و این همان عدل است قرار دادن انجام می

  :پردازان جدیدنظریه -
پردازان جدید در حوزة عدالت که در این پـژوهش آراي آنهـا مـورد مطالعـه     از جمله نظریه

عالمـه طباطبـایی و مرتضـی مطهـري اشـاره نمـود کـه        تـوان بـه سـیدقطب،    قرار گرفته است مـی 
  . هایشان همواره مورد توجه سایر محققین قرار گرفته استدیدگاه

  ):هـ 1387-1324(سید قطب  -
وي معتقد بود که طبیعت عدالت اجتماعی در اسالم قابل درك نیست، مگر اینکـه شـناختی   

زندگانی و انسان موجـود باشـد و    بینی اسالمی در خصوص خداشناسی، وجود،اجمالی از جهان
وي . بینی است که همۀ تعالیم اسالم بـه آن بازگشـت دارنـد   عدالت اجتماعی فرعی از این جهان

هاي عدالت اجتماعی را بر اساس مبانی آزادي مطلق وجدان، مساوات کامل انسانی و تکامل پایه
  ).1389:10عیوضلو، (اجتماعی پایدار شکل داد 

  :عالمه طباطبائی -
عالمه طباطبائی دربارة عدل بر این باور بود که حقیقـت عـدل، برقـراري مسـاوات و موازنـۀ      

اي که هر چیزي به سهمی که استحقاق آن را دارد برسد و همۀ امور در میان امور است؛ به گونه
  ).1379:84حسینی،(دست یافتن به جایگاهی که سزاوار آن هستند، مساوي گردند 
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  ): هـ 1387-1324(مرتضی مطهري  -
مـوزون  ) 1: (شـمرد مطهري نیز در کتاب عدل الهی چهار معنی بدین شرح براي عـدل برمـی  

) 3(؛ تساوى و نفى هرگونـه تبعـیض  ) 2(است؛  تناسبىبى، مقابل عدل به این معنى ۀنقطبودن که 
وجـود و   ۀرعایت اسـتحقاقها در افاضـ  ) 4(و  حقبه هر ذىحق حقوق افراد و عطا کردن رعایت

  ).  1372:58مطهري، (متناع نکردن از افاضه و رحمت به آنچه امکان وجود یا کمال وجود داردا
  

  عدالت سازمانی
 ۀتکامل یافته و دامن ،مربوط به عدالت به موازات گسترش و پیشرفت جامعه بشري هايهنظری

تی و مکانیزه پس از انقالب صنع. ادیان و فالسفه به تحقیقات تجربی کشیده شد هايهآن از نظری
که هر انسان از لحظه تولد تا ندشدن جوامع بشري، سازمانها چنان بر زندگی بشر سیطره افکند

سازمانهاجانبۀهمهوفراگیرنقشبهتوجهبابنابراین . گردیدها وابسته به سازمان مرگ مستقیماً
عصردر. دشآشکارپیشازبیشسازمانهادرنقش عدالتانسانها،اجتماعیزندگیدر

منزلۀبهآنهادرعدالتتحققبوده و از این رو،جامعهنماي آیینۀ تمامواقعدرحاضر، سازمانها
عدالتدلیل،به همین). Parker et al,2005:326(باشد میجامعهسطحدرعدالتتحقق

وتحقیقدموررفتار سازمانیوشناسیروانمدیریت،هاياي در رشتههگستردطوربه1سازمانی
ادبیات عدالت در سازمان شاهد سه). 1389:98نادري و همکاران، (است گرفتهقرارمطالعه

  . ارائه شده است 1که در شکل ) 1382:116بروکنر و همکاران؛(موج عمده بود 
  
  
  
  
  
  
  
ها و پیامدهایی که افراد  این نوع عدالت، به انصاف ادراك شده از ستاده: 2عدالت توزیعی -
کنـد کـه افـراد    بینـی مـی  و پـیش ) McDowal et all,2004:830(دارنـد اشـاره دارد    فت میدریا

بـه بیـانی دیگـر، عـدالت     . دهنـد چگونه به تصمیمات دربارة تخصـیص منـابع واکـنش نشـان مـی     
                                                                                                                                                     
1. Organizational Justice
2. Distributive Justice

ايرویهعدالت تعاملیعدالتتوزیعیعدالت

عدالت در سازمان

ابعاد عدالت در سازمان بر اساس ادبیات سازمانی موجود.  1شکل 
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هـاي  توزیعی بر درجۀ انصـاف ادراك شـده در خصـوص توزیـع و تخصـیص پیامـدها و سـتاده       
و عادالنــه بــودن ) Lambert,2003:4(هــاي کارکنــان آوردهســازمان، در مقایســه بــا عملکــرد و 

؛ Moorman,1991:845(کننــد اشــاره دارد   پیامــدها و نتــایجی کــه کارکنــان دریافــت مــی     
توزیـع عـدالت در رعایـت خواسـتار افـراد کهداردتأکیدنکتهاینو بر) 1387:52سیدجوادین،

حتـی کـاري و فضـاي شـغلی، تامنیـ شـغلی، چالشـهاي پرداختیهـا، همچونسازمانپیامدهاي
لذا به باور جانسـون و  ). Ambrose,2002:808(باشند میتنبیهاتواخراجچونمنفیپیامدهاي

  ).Johnson et al,2006:180(مرجع است همکاران، عدالت توزیعی، شخص
شـود حساسـند و ایـن     افراد دربـارة اینکـه چگونـه بـا آنهـا رفتـار مـی       ):روشی(1ايعدالت رویه - 

داشتها و شناختهاي جمع شده از روشهاي اسـتفاده شـده بـراي عـدالت در سـازمان و جامعـه، سـهم        بر
اي بـه   عـدالت رویـه  ). 1384:331افجـه، (زیادي در شـکل دادن روابـط کارکنـان بـا کارفرمایـان دارد      

یابنـد، تعریـف    ها و فراگردهایی که توسـط آنهـا، پیامـدها تخصـیص مـی      انصاف ادراك شده از رویه
Cohen-Charash(د شو می et al,2001:280 (هـا  دانستن رویـه  و در پی یافتن علل عادالنه یا ناعادالنه

و همکـارانش،   جانسونلذا به باور ). Mc.Dowall,2004:830(و آثار ناشی از آن از سوي افراد است 
ی اسـت  و مبتنی بر احترام و ارزش گروهـ ) Johnson et al,2006:180(مرجع اي، سیستمعدالت رویه

)Nadiri et al, 2010;35 .(ــال ــی   2لونت ــش ویژگ ــاتش ــداري،  ثب ــب و  و پای ــوگیري از تعص جل
را بـراي تحقـق عـدالت    بـودن   اخالقیو ) جامعیت(نمایندگی، توانایی اصالح، درستی، ورزيغرض

عالوه بـر مـوارد مـذکور، بـه دو      گرینبرگ). Charash et al,2001:280(اي معرفی کرده است رویه
کنـــد شـــارکت در تصـــمیم و مشـــخص بـــودن ســـاختار اخـــذ تصـــمیم نیـــز اشـــاره مـــی مـــورد م

)Greenberg,1987:15.(  
اگرچه قضاوت افراد درباره عدالت بر اساس نتایجی که بـه دسـت   :3)تعاملی(اي مراودهعدالت  - 

وابـط  باشد اما افراد عدالت را از برخوردي کـه در ر هایی که با آن برخورد دارند میآورند یا رویهمی
از ایـن رو، عـدالت تعـاملی    ). 1384:59رضـاییان، (کننـد  شود نیز استنباط میمتقابل شخصی با آنان می

اي اسـت و بـه عمـل    ی متمایز از عدالت توزیعی و رویـه نوع دیگري از عدالت است که از نظر مفهوم
شود، بـاز  اس میاجتماعی رویه اشاره دارد و به کیفیت رفتار میان اشخاص که به وسیلۀ هر فردي احس

توضـیحات و  ) 2(و  4شخصـی حساسیت میـان ) 1(اي در این نگاه، از دو جزء عدالت مراوده. گرددمی
                                                                                                                                                     
1. Procedural Justice
2. Leventhal,1980
3. Interactional Justice
4. Interpersonal Sensitivity
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، بدین معناست کـه رفتـار   )بین فردي(شخصی حساسیت میان. گزارشهاي اجتماعی تشکیل شده است
توضــیحات و  اي،دومــین بعــد عــدالت مــراوده .منصــفانه و مناســب، بایــد مؤدبانــه و محترمانــه باشــد 

گوید چرا برخی اتفاقات نـاگوار یـا ناخوشـایند    توضیحات به مخاطبان می. گزارشهاي اجتماعی است
افراد زمانی که به اندازة کافی با حقایق آشنا شوند نسبت به زمان عـدم بیـان   . در سازمان رخ داده است

بـا توجیـه افـراد بـه انـدازه      در واقـع  ). 1384:332- 333افجـه،  (تر خواهند بـود  حقایق، بسیار با گذشت
  ).Cropanzano et al,1997:330(شود کافی، قدرت تحمل افراد از یک نتیجۀ غیرمنصفانه بیشتر می

، برخی از محققـان دریافتنـد کـه    )ايمراوده(در سالهاي اخیر و پس از تبیین و فهم عدالت تعاملی 
اك از عدالت تعاملی نیست و لـذا آن را  به تنهایی قادر به سنجش دقیق ادر) ايمراوده(عدالت تعاملی 

فـردي بـه   بر این اساس، عـدالت بـین  . و عدالت اطالعاتی تقسیم نمودند 1فرديبه دو عامل عدالت بین
ــه  ــد  شــود کــه تصــمیم اي تعریــف مــیصــورت برخوردهــاي محترمان ــا زیردســتان دارن گیرنــدگان ب

)Streicher et al,2008:132 .(    یفیـت اطالعـاتی را کـه در فراینـد     عـدالت اطالعـاتی نیـز کمیـت و ک
 شـود، بـر حسـب دقـت، صـحت و منطقـی بـودن توضـیحات مـنعکس         گیري به افراد داده میتصمیم

تواند از طریق فراهم آوردن توضیحات و اطالعـات درسـت دربـارة    لذا عدالت اطالعاتی می. کندمی
Streicher(انجامنـد، بـه دسـت آیـد     هایی که به نتـایج مطلـوب مـی   رویه et al,2008:132 .(  همچنـین

و عادالنه بودن سـازوکارها و  ) Foster,2008:30(عدالت اطالعاتی به اشتراك اطالعات در بین افراد 
  ).Cloutier et al,2008:715(شود ساختارهاي توزیع اطالعات در سازمان مربوط می

  
  سوال پژوهش

عدالت سـازمانی از سـوي    پس از مطالعه و بررسی مبانی عدالت در اسالم از یک سو و ابعاد
در این پژوهش، پاسخ به یک سوال بـه  . پرداخت 2فرضیه پژوهش/ توان به طرح سوالدیگر، می

  :شرح زیر مورد توجه بوده است
  مدل جامع عدالت سازمانی با رویکرد اسالمی، مشتمل بر چه متغیرها و شاخصهایی است؟ -

  
  شناسی تحقیقروش

نیان نهاده شده  و آن اینکه قرآن کریم، کتـاب هـدایت و   فرضی کلیدي باین تحقیق بر پیش
راهنماي همه انسانها در طول تاریخ است و اختصاص به عصري خاص و یا اقلیمی مخصـوص و  

هـا و داور نهـایی در اندیشـه    نژادي ویژه ندارد؛ زبان قرآن، زبانی جهانی و منطبق با فطرت انسان
                                                                                                                                                     
1. Interpersonal Justice

  .با توجه به اکتشافی بودن، پژوهش حاضر فرضیه نخواهد داشت .2
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سورة سبا مورد  28سورة قلم و  52سورة مدثر؛  31این موضوع در آیات . شوددینی محسوب می
  . اشاره قرار گرفته است

هاي فرض، روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش بر حسب نوع دادهبا توجه به این پیش
سـب هـدف، پژوهشـی اکتشـافی محسـوب      مورد استفاده، کیفی؛ بر حسب نتیجه، بنیادي و بـر ح 

ترین منبع اجتهاد دینی یعنی قرآن ضرورت استنباط از اصلیا توجه به در پژوهش حاضر ب. شودمی
کریم، از بین راهبردهاي مختلف پژوهش کیفی، از راهبرد تحلیل محتوا مبتنی بر مبانی و ارزشهاي 

شـود  تحلیـل محتـوا از جملـه راهبردهـاي پـژوهش کیفـی محسـوب مـی        . اسالمی بهره برده شـد 
لیل محتوا به معناي تحلیل علمی پیامهاي ارتباطی بارکوس معتقد است که تح). 1385:147هومن،(

آوري اطالعات است که در اي از جمعنیز بر این باور است که تحلیل محتوا مرحله پیسلی. است
بنـدي، بـه اطالعـاتی کـه     د مقولـه کارگیري عینی و منتظم قواعـ آن محتواي ارتباطات از طریق به

  ). 1380:13هولستی،(یابد ر شکل میتوانند خالصه و با هم مقایسه شوند، تغییمی
گردد کـه بـه صـورت مـنظم     توان گفت تحلیل محتوا به هر روش استنباطی اطالق میلذا می

هـا یـا   در ایـن روش، پیـام  . شـود هـا بـه کـار بـرده مـی     هـاي پیـام  و عینی به منظور تعیـین ویژگـی  
هشـگر بتوانـد آنهـا    شوند کـه پژو بندي میاطالعات به صورت منظم کدگذاري و به نحوي طبقه

در عین حال محقـق جهـت اجـراي    ). 1389:275دالور،(را به صورت کمی تجزیه و تحلیل کند 
ــه روش  ایــن پــژوهش کــه از ماهیــت کیفــی برخــوردار مــی  باشــد، از رویکــرد تحلیــل محتــوا ب

نیـز در تفســیر  ) ره(بـرده اسـت؛ همــان روشـی کـه عالمــه طباطبـائی     اجتهـادي بهــره   -اسـتنباطی 
  . بکار برده استالمیزان 

  
  انتخاب نمونه تحقیق

هاي مـورد  فرض تحقیق مبنی بر حقانیت و جامعیت قرآن کریم و بیان آموزهبا توجه به پیش
گیري نیاز براي زندگی دنیا و آخرت انسان در این کتاب آسمانی، پیشاپیش کفایت نظري نمونه

دهد کـه  ها نشان میبررسی. تبا بررسی آیات مورد اشاره در تفاسیر در حوزة عدل مفروض اس
قـرن گذشـته تفاسـیر متعـددي را بـا رویکردهـاي مختلـف         14متخصصان علوم انسانی در طـول  

. انـد به رشته تحریر درآورده... روایی، فلسفی، سیاسی، فقهی، کالمی، تربیتی، ادبی، اجتماعی و 
ران و خبرگـان،  نظهاي برخی از تفاسیر مطرح شیعی و کسب نظر صاحبپس از بررسی ویژگی

هاشـمی  (و تفسـیر راهنمـا   ) 1383قرائتی،(به منظور پاسخگویی به سواالت تحقیق، دو تفسیر نور 
بر همین اساس ابتـدا بـر   . ها انتخاب گردیدبه عنوان منبع اصلی گردآوري داده) 1387رفسنجانی،
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شـگران  اي از پژوهاالسـالم رفسـنجانی و مجموعـه   که حاصل تالش حجـت  1اساس تفسیر راهنما
در . باشد، شناسـایی و اسـتخراج گردیـد   باشد، فهرست آیاتی که مرتبط با پژوهش حاضر میمی

االسـالم قرائتـی و   که حاصل تـالش حجـت   2جلدي تفسیر نور 12ادامه نیز با استفاده از مجموعۀ 
همچنـین بـه   . اي از پژوهشگران است، مضامین اسـتخراج شـده، تکمیـل و بهبـود یافـت     مجموعه
  . عتبارسنجی مفاهیم مستخرج از آیات، به تفسیر المیزان اثر عالمه طباطبایی مراجعه شدمنظور ا

  . ارائه شده است 2گام به شرح زیر انجام گرفته است که در شکل  10مراحل اجراي پژوهش، در 
در ایـن گـام،   : گام اول؛ مرور و تدبر در قرآن و شناسایی آیات مرتبط با موضوع پژوهش -

اوالً تفسـیر راهنمـا از   : این کاربرد به دو دلیل اصلی صورت گرفـت . اهنما استفاده شداز تفسیر ر
بندي موضوعی برخوردار است و از ایـن رو دسترسـی بـه آیـاتی کـه در حـوزة عـدل قابـل         طبقه
ثانیـاً در  . ، در عین رعایت دقت، تسهیل شد)هاي مترادف و متضاداز جمله واژه(بندي است طبقه

ها به دو شکل، هم در پایان هر آیه و هم در پایان هر جلد بـه منظـور تسـهیل    نمایه تفسیر راهنما،
دستیابی به معارف مرتبط و پژوهش موضوعی در قرآن ارائه شده است و این مهم، کـار محقـق   

تعداد آیات مرتبط با موضوع پژوهش در این مرحلـه  . را در حرکت در مسیر تحقیق هموار نمود
آیـه   124آمده اسـت،   1همان طور که در جدول . سورة قرآن بوده است 125آیه از 485بالغ بر 

سورة قرآن کریم مرتبط با واژة عـدل، مسـاوات، قسـط، اعتـدال، دادخـواهی، مسـاوات و        49از 
سورة قرآن کریم به  17آیه از  42سورة قرآن کریم مرتبط با واژة ظلم و  55آیه از  319برابري؛ 

الزم به یادآوري . دل و هم پیرامون ظلم مورد مطالعه قرار گرفتصورت مشترك هم پیرامون ع
در مورد رابطـه رهبـر بـا پیـروان؛     ) 1(است که در این مرحله آیاتی مورد مطالعه قرار گرفتند که 

  .ها با یکدیگر بوده استرابطه انسان) 3(رابطه زیردستان و پیروان با رهبر و یا ) 2(
                                                                                                                                                     

گیري از منابع معتبر و متعدد تفسیري در چارچوب اصول بهره)1: (باشدشرح میبدین برخی از امتیازات تفسیر راهنما .1
تالش در داشتن جامعیت نگاه نسبت به مسائل ادبی، اخالقی، عرفانی، تربیتی، اجتماعی، طبیعی، فقهی و ) 2(پذیرفته شده؛ 

توجه ) 4(از معیارهاي قرآنی در فهم قرآن؛  گیريبهره) 3(هاي پژوهشی؛ فکري گروهاندیشی و هممبتنی بودن بر هم) 3(؛ ....
گیري بهره) 5(به روایات در تفسیر قرآن همراه با نگاه نقادانه نسبت به صحت و همخوانی آنها با متن قرآن و فرهنگ دینی؛ 

وضوعی در به منظور تسهیل دستیابی به معارف مرتبط و پژوهش م - در پایان هر آیه و پایان هر جلد -ها به دو شکلاز نمایه
  . معاصر بودن تفسیر) 7(بندي موضوعی و مندي از طبقهبهره) 6(قرآن؛ 

احتراز از اصطالحات فنی، ادبی، فقهی، کالمی و فلسفی که فهم آن ) 1: (باشدبرخی از امتیازات تفسیر نور بدین شرح می.2
عتبر شیعی و سنی از جمله استفاده از دوازده استفاده از متون م) 3(احتراز از تفسیر به رأي؛ ) 2(مخصوص گروه خاصی است؛ 

تفسیر فى ظالل، مراغى، قرطبى، مجمع البیان، نورالثقلین، صافى، المیزان، نمونه، کشاف، اطیب البیان ، فخر رازىتفسیر 
پیامها و ها، مندي از ساختار ابتکاري و جالب توجه ارائه مطالب ذیل هر آیه شامل متن آیه، ترجمه، نکتهبهره) 4(؛ فرقان

در خصوص تفسیر هر آیه، بخشی با عنوان پیامها آمده است که مقصود اصلی مولف از این تفسیر همین ) 5(هاي آیه؛ پاورقی
ارائه نکات قابل برداشت از هر . باشدبخش بوده تا نشان دهد قرآن کتاب زندگی بشر در همۀ عصرها و براي همۀ نسلها می

رویکرد عمومی ) 6(یر نور، زمینۀ استخراج مضامین مرتبط با مسالۀ تحقیق را فراهم ساخت؛ آیه در قالب این پیامها در تفس
  .باشداین تفسیر، روش تفسیر قرآن به قرآن که از جمله معتبرترین روشهاي تفسیري قرآن است، می
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  وهش به تفکیک آیات مرتبط، متضاد و مشتركآیات مورد مطالعه در پژ. 1جدول 
  تعداد آیه  تعداد سوره  آیات مورد مطالعه

  124  49  آیات مرتبط با عدل، قسط، مساوات، برابري، اعتدال، دادخواهی
  319  55  آیات مرتبط با ظلم

  42  17  آیات مشترك در خصوص عدل و ظلم
  485  121جمع

در ایـن گـام، بـا مراجعـه بـه      : تبط از تفسیر قـرآن گام دوم؛ استخراج مضامین و پیامهاي مر -
، تفسـیر نـور  آیات شناسایی شده در گام نخست و مطالعۀ دقیق و تدبر در تفسیر آنهـا بـر اسـاس    

مجموع پیامهاي . مضامین هر یک از آیات شناسایی و بر اساس آن، کدگذاري صورت پذیرفت
  .مورد گردید 860مستخرج در این مرحله بالغ بر 

در ایـن گـام، بـا    : سوم؛ اعتبارسنجی مفاهیم اسـتخراج شـده بـر اسـاس تفسـیر المیـزان      گام  -
مراجعه به تفسیر المیزان و انطباق مفاهیم استخراج شده با این تفسیر، در صورت نیـاز اصـالحات   

  . الزم در مفاهیم شناسایی شده صورت گرفت
ایـن گـام، مفـاهیم شناسـایی      در: هـا گام چهارم؛ انطباق مجدد مفاهیم استخراج شده و پیام -

شده مجدداً توسط دو فرد کدگذار با پیامهاي استخراج شده در مراحل قبلی، انطباق داده شـد و  
  .اصالحات الزم اعمال گردید

در ایـن گـام، پیامهـاي اسـتخراج شـده      : شناسایی شده) شاخصها(گام پنجم؛ تبیین نهایی مفاهیم  - 
  .میزان قرار گرفتند، نهایی شده و مفاهیم شکل گرفتکه مورد اعتبارسنجی بر اساس تفسیر ال

) 1شـاخص (در ایـن گـام، مفـاهیم    : اسـتخراج شـده  ) پیامهـا (گام ششم؛ کدگذاري مفاهیم  -
کدهاي اختصاص داده شده به آیات، متناسب با نیاز، . استخراج شده از آیات، کدگذاري شدند

و کدهاي آیـات مشـترك بـوده     مشتمل بر سه نوع کدهاي آیات مترادف، کدهاي آیات متضاد
  .مورد گردید 2850تعداد کل کدهاي تعیین شده در این مرحله بالغ بر . است
سـازي  م یا شاخصهاي شناسـایی شـده، همگـون   در این گام، مفاهی: هاگام هفتم؛ استخراج مقوله - 

ین اسـاس،  ، با یکدیگر ترکیب شده و بر ا)مشابه و نزدیک به هم(بدین معنی که مفاهیم همگون . شد
  .مقوله بوده است 3هاي شکل گرفته در این مرحله، مقوله. شکل گرفت) 2متغیرها(ها مقوله
هـاي اسـتخراج   ، مقولـه )متغیرهـا (ها پس از اتمام شناسایی مقوله: گام هشتم؛ استخراج ابعاد -

ر ، بـا یکـدیگ  )مشابه و نزدیک به هم(هاي همگون بدین معنی که مقوله. سازي شدشده، همگون
  .شکل گرفت 3ترکیب شده و بر این اساس، ابعاد

                                                                                                                                                     
1. Index
2. Variable
3 . Dimension
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هـا و  هاي استخراج شده شامل مفـاهیم، مقولـه  مجموعه مولفه: گام نهم؛ ارائه مدل مفهومی -
  .ارکان، در قالب یک مدل مفهومی براي عدالت سازمانی ارائه گردید

ر این گـام،  د: گام دهم؛ اعتبارسنجی مدل و فرایند اجرا بر اساس نظرات خبرگان حوزوي -
هـا و  و مـدل مفهـومی طراحـی شـده مشـتمل بـر ابعـاد، مقولـه        ) گانۀ قبلی 9گامهاي (فرایند اجرا 

نظران حوزوي مرتبط با موضوع قرار مفاهیم شناسایی شده در اختیار دو تن از خبرگان و صاحب
کـه  الزم بـه یـادآوري اسـت    . داده شد و نظرات ایشان، دریافت و اصالحات الزم اعمال گردید

نظـر  جهت ارزیابی و داوري در موضوعات مورد بحث در حوزة مسائل دینی، نظر یک صـاحب 
  .گزار انتخاب شدنددینی کافی است و لیکن جهت تاکید، دو فرد یا دو شاهد ارزش

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
گامهاي ده گانۀ اجراي پژوهش. 2شکل   

هش بر اساس مرور و تدبر در قرآن و شناسایی آیات مرتبط با موضوع پژو:گام اول
تفسیر راهنما

شناسایی شده) شاخصها(تبیین نهایی مفاهیم : پنجمگام 

استخراج پیامهاي مرتبط از تفسیر نور: گام دوم

تفسیر المیزاناعتبارسنجی مفاهیم استخراج شده بر اساس : گام سوم

کدگذاري مفاهیم استخراج شده:ششمگام 

 2ها توسط ج شده و پیامانطباق مجدد مفاهیم استخرا: گام چهارم

)ظلم(کدگذاري آیات متضاد عدل  کدگذاري آیات مشترك عدل و ظلممعنی و مترادف عدلکدگذاري آیات هم

)متغیرها(ها استخراج مقوله:هفتمگام 

ارائه مدل مفهومی:گام نهم

استخراج ابعاد:هشتمگام 

بر اساس نظرات اعتبارسنجی مدل و فرایند اجرا : گام دهم
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  یه و تحلیل و پاسخ به سوال پژوهشتجز
  ، مشتمل بر چه متغیرها و شاخصهایی است؟مدل جامع عدالت سازمانی با رویکرد اسالمی: 1سوال 

شناسی اشاره شد، ابتدا با استفاده از تفاسیر راهنما، نور و همان طور که در بخش روش. الف
. شناسایی و کدگذاري شدند) شاخصها(المیزان، مضامین آیات استخراج و بر اساس آن، مفاهیم 

س از شناسـایی و اسـتخراج،   اهیم نیز پـ مف. مفهوم بوده است 35تعداد کل مفاهیم شناسایی شده، 
، با یکدیگر ترکیب )مشابه و نزدیک به هم(بدین معنی که مفاهیم همگون . سازي شدندهمگون

  :آید، شکل گرفتبه شرحی که در ادامه می) متغیر(مقوله 3شده و بر این اساس، 
اهیم اسـتخراج شـده،   تبیین شده متناسب با مفـ ) متغیر(اولین مقولۀ : »عدالت توزیعی«مقوله  -

مفـاهیم تشـکیل   . تشکیل شـده اسـت  ) شاخص(مفهوم  14باشد که از می» عدالت توزیعی«مقولۀ 
    .ارائه شده است 2دهندة مقولۀ عدالت توزیعی و فراوانی هر یک در جدول 

  »عدالت توزیعی«مفاهیم تشکیل دهندة مقولۀ . 2جدول 
  

  فراوانی)شاخصها(مفاهیم )متغیر(عنوان مقوله 

  عدالت توزیعی

  192  هاي دریافتی و عمل انجام شدهتناسب و سنخیت بازده
  133هاي دریافتی در مقابل عمل انجام شدهموجه و معقول بودن بازده

  30  پاسخگویی هر فرد در ازاي مسئولیت پذیرفته شده
  29  تناسب و سنخیت کار واگذار شده و توان فرد

  22  تیهاي دریافمراتبی بودن بازده
  18دریافتی در مقابل آورده میزان بازده

  8  توجه به اعمال در کنار  نیات جهت تشویق و تنبیه
  8  رعایت مساوات در توزیع امکانات

  6  توزیع امکانات و پیامدها متناسب با نیازها و ظرفیتها
  5  تامین نیازهاي اساسی براي همه افراد

  4  و امکانات فرد تناسب و سنخیت کار واگذار شده
  4  بسترسازي جهت خودیابی و تعالی انسانها

  4  جویی و پرهیز از اسراف در توزیعصرفه
  1  هاها و شایستگیایجاد فرصت برابر براي بروز توانایی

  
بندي شده در مقولۀ عدالت توزیعی شود، مفاهیم طبقهمشاهده می 2همان طور که در جدول 

موجه و معقول بودن ) 2(هاي دریافتی و عمل انجام شده؛ و سنخیت بازده تناسب) 1: (عبارتند از
هـاي  میزان چیزهاي داده شـده در مقابـل بـازده   ) 3(هاي دریافتی در مقابل عمل انجام شده؛ بازده
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توزیـع امکانـات و   ) 5(هـا؛  هـا و شایسـتگی  ایجاد فرصت برابـر بـراي بـروز توانـایی    ) 4(دریافتی؛ 
) 7(تناسب و سنخیت کار واگذار شده و امکانـات فـرد؛   ) 6(نیازها و ظرفیتها؛  پیامدها متناسب با

) 9(رعایـت مسـاوات در توزیـع امکانـات؛     ) 8(تناسب و سنخیت کار واگذار شده و تـوان فـرد؛   
پاسـخگویی  ) 11(تامین نیازهاي اساسی بـراي همـه افـراد؛    ) 10(هاي دریافتی؛ مراتبی بودن بازده

) 13(بسترسازي جهـت خودیـابی و تعـالی انسـانها؛     ) 12(لیت پذیرفته شده؛ هر فرد در ازاي مسئو
توجه به اعمال در کنـار نیـات جهـت تشـویق و     ) 14(جویی و پرهیز از اسراف در توزیع و صرفه

  . تنبیه تشکیل شده است
در خصـوص توزیـع و تخصـیص     شده ادراكانصاف  درجهبر این اساس عدالت توزیعی به 

هاي افراد و عادالنه بـودن پیامـدها و   ي سازمان در مقایسه با عملکرد و آوردهها دهستانپیامدها و 
.کنند اشاره دارددریافت می ها آننتایجی که 

تبیین شده متناسب با مفاهیم اسـتخراج شـده،   ) متغیر(دومین مقولۀ : »ايعدالت رویه«مقوله  -
مفـاهیم تشـکیل   . تشکیل شـده اسـت   )شاخص(مفهوم  16باشد که از می» ايعدالت رویه«مقولۀ 

  .ارائه شده است 3اي و فراوانی هر یک در جدول دهندة مقولۀ عدالت رویه
بنـدي شـده در مقولـۀ عـدالت     شـود، مفـاهیم طبقـه   مشـاهده مـی   3همان طور کـه در جـدول   

  :عبارتند از) روشی(اي رویه
ثبـات  ) 3(هـا؛  ح در رویهامکان اصال) 2(ها براي افراد؛ کاربرد همسان و هماهنگ رویه) 1(

) 5(ورزي؛ هـا از سـوگیري و غـرض   عـاري بـودن رویـه   ) 4(ها حتی در شرایط بحرانی؛ در رویه
به موقع بودن ) 7(ها؛ توجه به تفاوتهاي فردي در وضع رویه) 6(ها؛ بسترسازي جهت تحقق رویه

نظـرات و احساسـات در   امکـان بیـان   ) 9(ها به دغدغۀ همۀ افراد؛ توجه رویه) 8(ها؛ اجراي رویه
هـاي  خـواهی بـازده  فرجـام ) 11(هـا بـا نیازهـاي افـراد؛     تناسب رویـه ) 10(ها؛ جریان اجراي رویه

قاطعیـت و وجـود   ) 13(هـاي تشـویق و تنبیـه بـا یکـدیگر؛      تمـایز رویـه  ) 12(هـا؛  حاصل از رویـه 
ري و منطقـی؛  هـا از پشـتوانۀ فطـ   برخورداري رویه) 14(ها؛ ضمانتهاي اجرایی جهت اجراي رویه

ثبت دقیق اعمال و رفتار و وجود نظام ارزیابی عملکـرد  ) 16(برابري همگان در برابر قانون ) 15(
  . استاندارد

هـا و فراگردهـایی کـه     انصاف ادراك شده از رویـه به صورت اي  عدالت رویهبر این اساس 
  .شود یابند، تعریف می توسط آنها پیامدها تخصیص می
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  »)روشی(اي عدالت رویه«تشکیل دهندة مقولۀ ) شاخصها(مفاهیم . 3جدول 

  
تبیـین شـده متناسـب بـا مفـاهیم      ) متغیـر (سومین مقولـۀ  : »)ايمراوده(عدالت تعاملی «مقوله  -

تشـکیل شـده   ) شـاخص (مفهـوم   5است کـه از  ) ايمراوده(استخراج شده، مقولۀ عدالت تعاملی 
  . است

ارائـه شـده    4اوانی هـر یـک کـه در جـدول     مفاهیم تشکیل دهندة مقولۀ عدالت تعاملی و فر
تنظـیم تعـامالت متناسـب بــا    ) 2(سـازي و صـراحت در تعـامالت؛    شـفاف ) 1: (عبارتنـد از  اسـت 

توضـیح و  ) 5(وجود فرصت براي اصـالح رفتارهـا و   ) 4(تقدم تذکر بر تنبیه؛ ) 3(نیازهاي افراد؛ 
به صـورت کیفیـت   ) تعاملی(اي اودهبر این اساس عدالت مر. ها و اتفاقات براي افرادتشریح رویه

از جمله گروه، (فردي، برخوردها و تعامالت افراد با یکدیگر در اجتماعات انسانی ارتباطات بین
    .شودتعریف می...) سازمان و

فراوانی)شاخصها(مفاهیم )متغیر(عنوان مقوله 

  ايرویهعدالت 
)روشی(

  228ها براي افرادکاربرد همسان و هماهنگ رویه
  202  ها حتی در شرایط بحرانیثبات در رویه

  141  ورزيها از سوگیري و غرضعاري بودن رویه
  108  ها از پشتوانۀ منطقی و فطرياري رویهبرخورد

  77  ثبت دقیق اعمال و رفتار و وجود نظام ارزیابی عملکرد استاندارد
  41ها متناسب با اقتضائاتامکان اصالح در رویه

  34  برابري همگان در برابر قانون
  45  هاقاطعیت و وجود ضمانتهاي اجرایی جهت اجراي رویه

  19  نیازهاي افراد ها باتناسب رویه
  18  هابسترسازي جهت تحقق رویه

  18  هاهاي حاصل از رویهخواهی بازدهفرجام
  16  هابه موقع بودن اجراي رویه

  13  هاي تشویق و تنبیه با یکدیگرتمایز رویه
  10  ها به دغدغۀ همۀ افرادتوجه رویه

  6  هاامکان بیان نظرات و احساسات در جریان اجراي رویه
  5  هاتوجه به تفاوتهاي فردي در وضع رویه
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  و مفاهیم تشکیل دهندة آن» عدالت تعاملی«مقولۀ . 4جدول 

  
  

  گیري نتیجه
خـانواده بـا آن، مفهـوم عـدالت از     ي هـم هادر این پژوهش پس از مطالعۀ معناي عدل و واژه

گیري از تحلیـل محتـوا بـه    در ادامه نیز با بهره. دیدگاه متفکران مسلمان مورد بررسی قرار گرفت
در ایـن مـدل   . اجتهادي، مدل عدالت سـازمانی بـا رویکـرد اسـالمی تبیـین شـد       -روش استنباطی

مقولـه   3شـاخص بـود، در    35هاي عدالت سازمانی با رویکـرد اسـالمی کـه مشـتمل بـر      شاخص
هاي احصـاء شـده در ایـن پـژوهش بـا رویکـرد اسـالمی و        مقایسۀ شاخص. جانمایی شد) متغیر(

  دهد؛ هاي موجود در حوزة عدالت سازمانی، تفاوت اساسی دو رویکرد را نشان میشاخص
هاي احصاء شده در این پژوهش، به دلیـل مراجعـه بـه تفسـیرهاي معتبـر قرآنـی،       شاخص -1

چرا که به طور قطع، قرآن کـریم بـه عنـوان کتـاب هـدایت و راهنمـاي       . باشدو فراگیر می عجام
ها در طول تاریخ که اختصاص به عصري خاص و یا اقلیمی مخصوص و نژادي ویژه ندارد  انسان

تـرین منبـع بـراي احصـاء     هـا برخـوردار اسـت، کامـل    و از زبانی جهانی و منطبق با فطرت انسـان 
هاي موجود در در مقابل، شاخص. شوداز جمله زندگی سازمانی محسوب می دستورات زندگی

ادبیات رایج عدالت سازمانی، به دالیلی از جمله استقرایی بودن و اتکاي صرف به دانش بشري، 
بینی کنندة مطلوبی براي عـدالت سـازمانی در   از جامعیت الزم برخوردار نیستند و از این رو پیش

هـاي عـدالت   بـه عنـوان مثـال مقایسـۀ شـاخص     . شـوند می محسوب نمـی جوامعی با فرهنگ اسال
دهـد کـه در رویکـرد    نشان مـی ) رویکرد غربی(هاي رایج  توزیعی با رویکرد اسالمی و شاخص

اسـت کـه در آن    تناسـب و  نیـاز ، مسـاوات رایج، عدالت توزیعی صرفاً مشتمل بـر سـه شـاخص    
به توازن بین کار و میزان » تناسب«نیازمندترین و  به پرداخت بیشتر به» نیاز«به برابري، » مساوات«

هـاي  حـال آنکـه در شـاخص   . )Skitka et al,1992:491(اشاره دارد ) حقوق و پاداش(دریافتی 

  فراوانی)شاخصها(مفاهیم )متغیر(عنوان مقوله 

)ايمراوده(لی عدالت تعام

  51سازي و صراحت در تعامالتشفاف
  46  وجود فرصت براي اصالح رفتارها

  90  ها و اتفاقات براي افرادتوضیح و تشریح رویه
  33تنظیم تعامالت متناسب با نیازهاي افراد

  26  تقدم تذکر بر تنبیه
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هاي دریافتی تناسب و سنخیت بازده) 1(شاخص به شرح  14عدالت توزیعی با رویکرد اسالمی، 
) 3(شـده؛   هاي دریـافتی در مقابـل عمـل انجـام    موجه و معقول بودن بازده) 2(شده؛  و عمل انجام
هــا و ایجـاد فرصـت برابــر بـراي بــروز توانـایی    ) 4(؛ هــاي دریـافتی در مقابــل آورده میـزان بـازده  

تناسـب و سـنخیت   ) 6(هـا؛   توزیع امکانات و پیامدها متناسب با نیازها و ظرفیت) 5(ها؛ شایستگی
رعایـت  ) 8(یت کار واگذارشده و توان فرد؛ تناسب و سنخ) 7(کار واگذارشده و امکانات فرد؛ 

تـأمین نیازهـاي اساسـی    ) 10(هـاي دریـافتی؛   مراتبی بودن بازده) 9(مساوات در توزیع امکانات؛ 
بسترسازي جهـت  ) 12(شده؛  پاسخگویی هر فرد در ازاي مسئولیت پذیرفته) 11(براي همه افراد؛ 

توجه به اعمال ) 14(ز از اسراف در توزیع و جویی و پرهیصرفه) 13(ها؛  یابی و تعالی انسانخود
تنهـا  هـاي احصـاء شـده، نـه    شـاخص . شناسـایی شـده اسـت   در کنار نیات جهت تشـویق و تنبیـه   

ها را نیز بـه طـور کامـل     ها و نواقص آنشود بلکه کاستیهاي رویکرد رایج را شامل میشاخص
  .دهدبه دست می تري از عدالتکند و از این رو ارزیابی بسیار دقیقمرتفع می

اي در عـدالت رویـه  . شـود اي نیـز مشـاهده مـی   مشابه این مطلب، در خصوص عـدالت رویـه  
توانایی ، درستی، ورزيجلوگیري از تعصب و غرضو پایداري،  ثباتشاخص  6رویکرد رایج، 

). Charash et al,2001:280(شـود  بـودن را شـامل مـی    اخالقیو ) جامعیت(نمایندگی، اصالح
کـاربرد همسـان و هماهنـگ    ) 1(شـاخص بـه شـرح     16هاي احصاء شده، ه در شاخصحال آنک

ها حتـی در شـرایط بحرانـی؛    ثبات در رویه) 3(ها؛ امکان اصالح در رویه) 2(ها براي افراد؛ رویه
) 6(هـا؛  بسترسـازي جهـت تحقـق رویـه    ) 5(ورزي؛ ها از سوگیري و غرضعاري بودن رویه) 4(

ها بـه  توجه رویه) 8(ها؛ به موقع بودن اجراي رویه) 7(ها؛ در وضع رویهتوجه به تفاوتهاي فردي 
تناسـب  ) 10(هـا؛  امکان بیان نظرات و احساسات در جریان اجـراي رویـه  ) 9(دغدغۀ همۀ افراد؛ 

هـاي  تمـایز رویـه  ) 12(هـا؛  هاي حاصل از رویهخواهی بازدهفرجام) 11(ها با نیازهاي افراد؛ رویه
) 14(هـا؛  قاطعیت و وجود ضمانتهاي اجرایی جهت اجراي رویـه ) 13(ا یکدیگر؛ تشویق و تنبیه ب

ثبـت  ) 16(برابري همگان در برابر قـانون و  ) 15(ها از پشتوانۀ فطري و منطقی؛ برخورداري رویه
مقایسه . دقیق اعمال و رفتار و وجود نظام ارزیابی عملکرد استاندارد، شناسایی و تبیین شده است

  : دهد کهن دو دسته شاخص نشان میو انطباق ای
ها از سـوگیري و  عاري بودن رویه«؛ »ها حتی در شرایط بحرانیثبات در رویه«سه شاخص  -

شده از قرآن کـریم وجـود    هاي استخراج ، در شاخص»هاامکان اصالح در رویه«و » ورزيغرض
» هاجامعیت داشتن رویه«ص همچنین با توجه به تعریف شاخ. باشددارد و از این رو مورد تأیید می

ها تناسب رویه«توان آن را با سه شاخص است، می) غربی(هاي رویکرد رایج  که یکی از شاخص
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هـاي فـردي در وضـع    ه بـه تفـاوت  توجـ «و » ها به دغدغۀ همۀ افرادتوجه رویه«، »با نیازهاي افراد
اي رایج ر ادبیات عدالت رویهتنها شاخصی است که د» هااخالقی بودن رویه«. منطبق نمود» هارویه

اي اسالمی، به صورت مستقیم مورد اشاره قرار هاي عدالت رویه وجود دارد و در شاخص) غربی(
متـون موجـود    مطابق بـا اوالً : جهت تبیین این مهم، توجه به دو نکته ضروري است. نگرفته است

با  دفرایند تخصیص بایه بدین صورت تعریف شده است ک» اخالقی بودن رویه«، عدالت سازمانی
داشته  هارویهدر  تأثیريیعنی سن، جنس و ملیت نباید . اخالقی و وجدانی سازگار باشد هاي ارزش
اگر اخالقی بودن به ایـن موضـوع تعبیـر شـود، آنگـاه سـایر        ).Charash et al,2001:280(باشد 

حق«، »ها براي افرادرویهکاربرد همسان و هماهنگ «هاي احصاء شده در این بعد از جمله  شاخص
هـا از پشـتوانۀ   برخورداري رویـه «و » ها از پشتوانۀ منطقیبرخورداري رویه«، »هامحور بودن رویه

  .، کارکرد اخالق را ایفا خواهند نمود و این شاخص را پوشش خواهند داد»فطري
  

  ها پیشنهاد
هـاي عـدالت   جملـه شـاخص  از » هـا هـا و شایسـتگی  ایجاد فرصت برابر براي بروز توانایی«. 1

بـدین معنـی کـه افـراد در     . توزیعی با رویکرد اسالمی است که در این پژوهش به آن اشاره شـد 
شود مدیران لذا پیشنهاد می. هاي خود را به منصۀ ظهور و به روز برسانندها بتوانند تواناییسازمان

هـاي کارکنـان را فـراهم    سـتگی هـا و شای ها زمینه و بسترهاي الزم براي بـروز توانـایی  در سازمان
هـاي  نیـز از دیگـر شـاخص   » هـا  یابی و تعالی انسـان بسترسازي جهت خود«عالوه بر این، . نمایند

بدین معنی که در یک سازمان اسالمی، بایـد بسـترهاي   . عدالت توزیعی با رویکرد اسالمی است
هـا بـراي حرکـت    ازمانشـود سـ  لذا پیشنهاد می. ها به کمال فراهم باشدالزم جهت رسیدن انسان

  . کارکنان خود در مسیر تعالی و خودیابی، برنامۀ جامعی را تدوین و به مرحله اجرا درآورند
توجه به اعمال در کنار نیـات  «هاي احصاء شده در عدالت توزیعی، یکی دیگر از شاخص. 2

اً عملکـرد و  به عبارت دیگر مالك تشویق و تنبیه افـراد، نبایـد صـرف   . است» جهت تشویق و تنبیه
هـا نیـز   هاي دینی که در این شاخص مورد تاکید اسـت، نیـت  بلکه بر اساس آموزه. رفتارها باشد

بر این اسـاس  . باشدباید مورد توجه قرار گیرند و چه بسا اهمیت و جایگاه نیت، بیش از عمل می
افراد نیـز   یشان، نیتها و تشویق و تنبیه اشود در ارزیابی عملکرد کارکنان در سازمانپیشنهاد می

  . در کنار اعمال مورد توجه قرار گیرد
تناســب و ســنخیت کــار «و همچنــین » تناســب و ســنخیت کــار واگذارشــده و امکانــات فــرد«. 3

هایی است که در این پژوهش شناسـایی و  ، از دیگر شاخص»واگذارشده و توان جسمی و فکري فرد
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ن کار واگذار شده به فرد از یک سو و امکانـات و تـوان   بدین معنی که در سازمان باید بی. احصاء شد
بـر ایـن اسـاس پیشـنهاد     . ته باشـد جسمی و فکري فرد از سوي دیگر، تناسـب و سـنخیت وجـود داشـ    

  . شود در واگذاري کار و مسئولیت به افراد، این سه موضوع مورد توجه قرار گیردمی
ورزي نسـبت بـه   وگیري و غـرض بر اساس نتایج پژوهش، یـک رویـه عادالنـه بایـد از سـ     . 4

عاري باشد؛ همان چیزي که دین اسالم نیـز  ... اي از جمله جنس، نژاد، قومیت و متغیرهاي زمینه
هـاي خـود بـه    ها در فرایندها و رویـه شود سازمانلذا پیشنهاد می. همیشه بر آن تاکید کرده است

  .  ه قرار دهند، این شاخص را مورد توج...هاي استخدامی، تشویق و ویژه رویه
. بر اساس نتایج پژوهش، یک رویه عادالنه باید از پشتوانۀ فطري و منطقی برخوردار باشد. 5

ها با فطرت انسان در تضاد و تعارض نباشد و از سوي دیگر مبتنی بر منطق و بدین معنی که رویه
لـذا پیشـنهاد   . باشـد ن اسـالم مـی  استدالل عقلی باشد؛ همان چیزي که رمـز بقـا و جـاودانگی دیـ    

ها و فرایندهاي سازمانی، این مهم را مورد توجـه  ها هنگام طراحی و تدوین رویهشود سازمانمی
  .  قرار دهند

» هـا امکـان اصـالح در رویـه   «هاي احصاء شده در عدالت تـوزیعی،  یکی دیگر از شاخص. 6
اقتضـائات و یـا در   هـا و فراینـدها متناسـب بـا     به عبارت دیگر باید امکان اصالح در رویـه . است

هـا بـا طراحـی    شود سازمانبر این اساس پیشنهاد می. مواجهه با بروز مشکالت وجود داشته باشد
عـالوه بـر ایـن،    . نظام دریافت بازخورد، زمینه را براي محقق نمودن ایـن شـاخص فـراهم نماینـد    

که از » هاي رویهبیان نظرات و احساسات در جریان اجرا«براي  تحقق پیشنهاد ذکر شده، زمینه را
  . اي است، فراهم نمایندهاي عدالت رویهدیگر شاخص

بر اساس نتایج پژوهش، یک رویه عادالنه باید بـا قاطعیـت بـه اجـرا درآیـد و ضـمانتهاي       . 7
هـاي  شود فراینـدها و رویـه  بر این اساس پیشنهاد می. اجرایی جهت اجراي آن وجود داشته باشد

  . هاي ذکر شده، به موقع و با قاطعیت به اجرا درآیدگیسازمانی، ضمن رعایت سایر ویژ
  

  پیشنهاد براي تحقیقات آتی
ها و مفـاهیم مـدیریت از   پژوهش انجام شده، گامی کوچک در راستاي استخراج شاخص. 1

لـذا بـه محققـین و اندیشـمندان     . متون دینی و در نتیجه تولیـد علـوم انسـانی اسـالمی بـوده اسـت      
بینی الهی هستند، جهت اسـتخراج  شود از منابع غنی دینی که مبتنی بر جهانمند پیشنهاد میعالقه
  . هاي مدیریت با رویکرد اسالمی بهره ببرندنظریه
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هاي عـدالت سـازمانی بـا رویکـرد اسـالمی احصـاء شـد؛ امـا در         در این پژوهش، شاخص. 2
شـود  ن پیشـنهاد مـی  لذا به سایر محققی. سازمان و جامعه آماري خاصی مورد آزمون قرار نگرفت

  .  هاي مورد مطالعه، ارزیابی و آزمون نمایندها را در سازماناین شاخص
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