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 چکیده
عنوان مفهومی در علم مددیییت در پشگدرشیا از ادداد    وهش شناسایی نقش عدالت سازمانی بههدف این پژ

ادارا است. اینکه هی یک از اقددا  عددالت سدازمانی نده نقگدی در پشگدرشیا از ادداد ادارا دارد و نده         

عی شدوند. اردی عددالت تدوزی    عنوان مدأله تحقشق مطیح مدی شود بهراهکارهایی بیاا پشگرشیا پشگنهاد می

بیقیار نباشد طبق نظییه اگار میتون، کارمند سازمان به ابزارهاا غشیقانونی مانند ارتگا و اخدالس  مالوسد    

عدالالی در اادیاد  اا در سازمان بیقیار نباشد نوعی احدا  بیشود تا به هدف خود بیسد. اری عدالت رویهمی

و اعالقداد در ادید نددبت بده سدازمان      رشید و طبق نظییه کنالیل اجالماعی هشیشی دو عام  تعهدد  شک  می

اا بیقیار نباشد زمشنه انحیااات اجالماعی مانند کم کارا و عد  اری عدالت میاودهدرنهایت شود. و مالزلزل می

هاا حکمیانی خوب در نظا  ادارا، اهالمدا   آورد. راهکارهایی مانند بهبود شاخصوجود میهتعهد را در اید ب

  .شودیه به منظور پشگرشیا از اداد ادارا پشگنهاد میبه سشاست جنایی مگارکالی وغش

 

اا، ادداد ادارا، پشگدرشیا   اا، عدالت میاودهعدالت سازمانی، عدالت توزیعی، عدالت رویه واژگان کلیدی:
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 مقدمه

رشدی کگدورهاا در حدال    المللدی دامدن  توجه به آمارهاا بدشن داد ادارا معضلی است که باپدیده ا

توسعه از جمله اییان شده است. اداد ادارا از جمله موانع بزرگ در مدشی پشگیات جامعه اسدت و  

شود. ضیورت انجا  این هاا جامعه و تضعشف روحشه اایاد درسالکار میباعث تزلزل اعالقادات و ارزش

ش از این جهت است که عوام  مالعددا در بیوز اداد ادارا مانند شبکه ارتباطات غشیرسمی، پژوه

سشدالم قانونی ضعشف، عد  شفااشت و نظارت، اقدان عدالت سازمانی و... نقش دارندد. در ایدن بدشن    

کند. عدالت سازمانی مفهومی اسدت کده در علدم مددیییت     عدالت نقش مهمی را در سازمان ایفا می

طور مؤثیا با شود تا اایاد سازمان دور هم جمع شوند و به. عدالت سازمانی باعث میشودمیبیرسی 

شدود تدا زمشنده راالارهداا     هم کار کنند. راالار عادالنه از سوا سازمان ندبت به کارکنان باعث مدی 

ضدشهیوندا سازمانی و اداد ادارا مانندد ارتگدا، اخدالس ، ت دیف غشیقدانونی در امدوال دولالدی،        

کارا، عد  تعهد ندبت به سدازمان و... در اادیاد سدازمان از بدشن رود و بددین تیتشدن کارکندان        کم

شناسی، نوع دوسالی، اضشلت شهیوندا، سازمان به سمت راالارهاا شهیوندا سازمانی مانند وظشفه

شود ایدن اسدت   که در این پژوهش مطیح می پیسگیجوانمیدا و احالیا  و تکییم سوق داده شوند. 

عندوان  اا( بده اا و عددالت مدیاوده  یک سو اقدا  عدالت سازمانی )عدالت توزیعی، عدالت رویه که از

هاا علم مدیییت نه نقگی در پشگدرشیا از جدیا م و مفاسدد ادارا دارد  و از سدوا     یکی از مؤلفه

 دیری نه راهکارهایی بیاا بیقیارا عدالت سازمانی به منظور پشگرشیا از ادداد ادارا وجدود دارد   

هدف از انجا  این پژوهش توجه به عام  عدالت سازمانی در پشگرشیا از بیوز اداد ادارا و بیرسی 

مندا از ظیاشت مفاهشم مددیییالی در  هاا علم مدیییت بی پشگرشیا از جی  و لزو  بهیهتأثشی مؤلفه

پشگدرشیا   شناسی است. در این نوشالار ابالدا به بیرسی مفهو  عدالت سدازمانی و علو  جنایی و جی 

از جی  و ارتباط بشن آنها، سپس به بیرسی نقش هییک از اقدا  عددالت سدازمانی در پشگدرشیا از    

اداد ادارا به طور تف شلی و در نهایت به راهکارهاا میبدوط بده بیقدیارا عددالت سدازمانی بدیاا       

 پشگرشیا از ادادهاا ادارا پیداخاله شده است.

 

 پیشگیری از جرم و عدالت سازمانی. 1

عدالت یا ان اف، مفهومی که در تحقشقات سازمانی بدشار مدورد مطالعده قدیار ریاالده اسدت، پایده و       

اسا  انواع روابط و مبادالت اقال ادا و اجالماعی است. در بحث سدازمانی، ضدیورت حفدد قددرت     

در ها را وادار کیده تا وارد روابط بلندمدت شوند. رعایت ان اف و عدالت بحث مهمی رقابالی، سازمان

ها و اسالفاده از شود نیا که دو شییک نشازمند همکارا در بیخی زمشنهروابط بلندمدت محدوب می

ها و منابع مالی یکدیری جهت دسالشابی به اهداف و منااع مالقاب  هدالند. عد  رعایت عددالت  توانایی
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 ,Liu, Huang, Luo & Zhaoزده و یدا بده آن خاتمده ب گدد )    ممکن است به این روابط آسدشن 

کدار ریاالده   هبد  1«ریین بدیگ »عدالت ابالدا توسط  ةدر ادبشات سازمان و مدیییت، واژ .(355 :2012

و تلقی کارکنان از ان اف کارا میتبط است. ریین ایدن واژه   ادراکشد. به نظی ریین بیگ عدالت با 

اغلدن در   هایی کهبنداکار بیده است. طبقههرا بیاا تگییح و تفدشی نقش ان اف در محشط کارا ب

اا بودندد. در  رذشاله بیاا عدالت مطیح می شدند در بیدارنده دو بعد عدالت توزیعی و عدالت رویده 

اا معیادی ریدیدد. بده طدور     عنوان عدالت میاودهتحت 2عد سومی توسط بشس و مواگبٌ 1۸۹2سال 

ز شدد  ا   جدیدا از مطالعات در مورد عدالت سازمانی آغدا  1۸۸۱توان رفت پس از سال کلی می

(، بشدان  2۱۱2) 3دونالدز  اا بدود.  اا و مدیاوده که نالشجه آن شناخت سه نوع عددالت تدوزیعی، رویده   

کند که آیا ت مشم سازمانی یک اید ارزیابی میمطالعه شد که مفهو  عدالت سازمانی زمانیکند، می

نشداز  »ود: شد با توجه به دو اص  قضاوت )مشزان و صحت( ات اذ شده یا نه  مشزان ننشن تعییف مدی 

 «هاا مگابه مقایده کندد. یک اید بیاا اینکه اعمال خودش را با اعمال مگابه اید دیری در موقعشت

. «حدق بده نظدی بیسدد     ،شدود ت دمشم  کشفشالی که باعث می»که صحت ننشن تعییف شده: در حالی

 (.22: 13۸1)پورصادق و محمودجانلو، 

که کارمندان به شک  داوطلبانه و خدار   راالار شهیوندا سازمانی راالارهاا خودجوشی هدالند 

 :Podsakoff, Whiting, Podsakoff & Mishra, 2011کنند )از داییه وظایف خویش عم  می

هاا هی سازمانی بدیاا کدار در شدیایط    تیین خ ش هیکی از مهم معالقدند که 4سامچ و دراچ (.315

سازمان، بدون وجود الزامات رسدمی   آمشزمالغشی، داشالن اایادا است که راغبند در تغششیات مواقشت

شغ  شیکت کنند. راالارهایی که از انالظارات رسمی ایاتی رااله ولی بیاا بقاا سازمان خشلی مهم و 

اندد )پورصدادق و   عندوان راالارهداا شدهیوندا سدازمانی تعییدف شدده      حالی ضدیورا هددالند و بده   

 ةعندوان مشد  و انرشدز   انی را بده و همکاران راالار شهیوندا سدازم  2بولشنو (.27: 13۸1محمودجانلو، 

کارکنان در ایاتی راالن از الزامات رسمی شغ  به منظور یارا کیدن یکدیری، همددو کدیدن مندااع    

هداا کلدی سدازمان    ها و مأموریتاا واقعی ندبت به اعالشتایدا با منااع سازمانی و داشالن عسقه

عوام  تأثشیرذار بی راالار شدهیوندا  اند. تحقشقات زیادا حول شناسایی پشش شیطها و تعییف کیده

سازمانی صورت ریااله است در این رابطه مالغشیهاا زیادا از جمله رضایت شغلی، عدالت سازمانی، 

ش  شت، راالارهاا رهبیا، ادراک نقش، تعهد سازمانی، سن کارکنان، حمایت سدازمانی، سشاسدت   
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مهمالدیین مالغشیهداا مدؤثی بدی راالدار      یکدی از  . اندسازمانی و بوروکیاسی مورد شناسایی قیار ریااله

یکی از اولشن پژوهگدریانی کده در ایدن زمشنده مطالعدات      . شهیوندا سازمانی، عدالت سازمانی است

اا ارتباط مثبالدی بدا   بوده است، که عنوان مشکند که عدالت رویه 1وسشعی را انجا  داده است مورمن

دندد کده رابطده معندادارا بدشن عددالت       راالار شهیوندا کارکنان دارد. مورمن و همکارانش بشان کی

تعاملی و نهار بعد از پنج بعد راالار شهیوندا سازمانی )از خود رذشالری، با وجدان بودن، احالیا  و 

جوانمیدا( وجود دارد. همچنشن ارران و مورمن دریااالند که رابطه معنادارا بشن ادراک از عددالت  

احالیا ، جدوانمیدا و باوجددان بدودن( وجدود دارد     اا و ابعاد راالار شهیوندا سازمانی  شام  )رویه

 (.27: 13۸1)پورصادق و محمودجانلو، 

نفی از کارکنان رسمی و اعضاا هشأت  1۹2در مورد  13۸3نالایج حاص  از پژوهگی که در سال 

علمی شاغ  در دانگراه آزاد اسسمی واحد ارسنجان در خ وص عدالت سدازمانی و رضدایت شدغلی    

دهد که ابعاد عدالت سازمانی تأثشی مثبالی بدی راالدار شدهیوندا سدازمانی     گان میانجا  یاااله است ن

هداا  ها در مقایده بدا سدالاده  کنند که آورده آندارد. بی طبق این پژوهش کارکنانی که احدا  می

ها از سازمان مالناسن و همچنشن در مقایده با همکاران خویش  و در مقایدده بدا سدایی مگداغ      آن

کنندد.  دهند و ایاتی از وظشفه خود عم  میوجدان کارا بشگالیا از خویش نگان میعادالنه است، 

عدالالی در سازمان موجن خدشه دار شدن سسمت روانی و کیامت اندانی کارمندان شده و در اما بی

نالشجه باعث کاهش واادارا ندبت به سازمان شده است. راالار عادالنه سازمان ندبت بده کارمنددان   

اازایش تعهد کارمندان ندبت به سازمان و باعث تقویت راالار شهیوندا سازمانی شده خویش باعث 

شود که ندبت به سازمان تعهد نداشداله و آن  کنند باعث میعدالالی میاما کارمندانی که احدا  بی

نالایج حاص  از این پژوهش نگان داد  نرا رها کنند و حالی راالارهاا ناهنجار را انجا  دهند. همچنش

ابعاد عدالت توزیعی و عدالت تعاملی تأثشی مثبالی بی رضدایت شدغلی دارد )رضدایی و محمدودا،     که 

نفی از کارکندان پلدشس اطسعدات و امنشدت عمدومی       12۱(. طبق پژوهگی که ندبت به 222: 13۸2

دست آمد کده رضدایت شدغلی بدی تعهدد سدازمانی       اسالان خیاسان جنوبی انجا  ریات این نالشجه به

شدود )جعفییدان و   رذارد و باعدث ارتقداا سدیمایه اجالمداعی سدازمان مدی      مثبالی می کارکنان تأثشی

دهند کده احددا    (. کارکنان در صورتی از خود راالارهاا شهیوندا بیوز می44 :13۸2دعارویان، 

شود که کارمندان ندبت شود. رعایت عدالت در سازمان باعث میکنند در سازمان عدالت رعایت می

تعلق، اعالماد و اطمشنان پشدا کنند و رضایت شغلی آنان اازایش یابدد )رضدایی و   به سازمان احدا  

نفی از کارکنان شدیکت ندورد و    22۱(. همچنشن طبق پژوهگی که ندبت به 22۹ :13۸2محمودا، 

لوله اهواز انجا  ریات، این نالشجه حاص  شد که عدالت سازمانی بی سسمت روانی کارکنان تأثشی بده  

                                                           
1. Moorman 
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شدود و  اا به آنها پیداخت میکه کارکنان احدا  کنند که حقوق من فانهنی زمانیسزایی دارد. یع

شود سسمت روانی بهالیا مانند کاهش اادیدری و کداهش مدوارد   با آنها به طور عادالنه بیخورد می

 (.12۸: 13۸2تأخشی خواهند داشت )نواف، پورزارع و باقیا، 

شناسی پشگدرشیانه بده دنبدال    ناسی است. جی شپشگرشیا از جی  یکی از اهداف کاربیدا جی 

(. پشگرشیا به دو معنداا عدا  و خداص    43: 13۸2زا است )محمدند ، حذف یا کاهش عوام  جی 

است. در معناا عا  پشگرشیا شام  اقدامات کشفیا و غشیکشفیا در راسالاا جلدورشیا از ارتکداب   

اقددامات سشاسدت جندایی کنگدی     باشد ولی پشگرشیا در معناا خاص شدام  آن دسداله از   بزه می

هاا قهیآمشز و کشفیا به منظور محدود کیدن زمشنه ارتکاب جدی   شود که بدون توس  به ششوهمی

(. در پشگرشیا اولشه تما  22: 13۸2شود )دارابی، کار ریااله میهیا دشوار کیدن امکان ارتکاب آن ب

ا ثالث بزهکاران سابق م اطن تددابشی  اایاد، در پشگرشیا ثانویه اایاد در معیض خطی و در پشگرشی

(. پشگرشیا واکنگی )کشفیا( بیریااله از جی  انردارا و  43: 13۸2پشگرشیانه هدالند )محمدند ، 

کشفیرذارا است و از لحاظ جی  شناسی اایده حداقلی دارد و نقدش مدؤثیا در کداهش بزهکدارا     

عنوان عاملی بازدارنده بیاا جی  به ندارد اما همچنان در بدشارا از کگورها بیاا پشگرشیا از تکیار

رود. اما در مقاب  آن پشگرشیا کنگی یا جی  شناخالی کار میهارتکاب جی  توسط بزهکاران بالقوه ب

هاا غشیقهیآمشز اشاره دارد که بشگالی در کگورهایی وجود دارد که مدل مدید   قیار دارد که به ششوه

هداا  این بددین معندا نشددت کده در رذشداله شدشوه      ساالر سشاست جنایی در آنجا حاکم است الباله 

یدک بینامده    شک اله و به یاا می انجا شده بلکه این اقدامات به صورت مالفیقه غشیقهیآمشز اجیا نمی

 (.  2۹-27: 13۸2شده است )دارابی، و سشاست جنایی منظم و هدامندا اجیا نمی

هداا  ارد و حقدوق و آزادا هاا حکومت مید  سداالر در آنهدا وجدود د   در کگورهایی که شاخص

ایدا در آنجا اهمشت دارد سشاست پشگدرشیا بدی سشاسدت سدیکوب تدیجشح دارد و دولدت تدسش        

 ةکند با جلورشیا از به من ه ظهور رسشدن اندیگه مجیمانه و با بیهم زدن معادله جی  در حدوز می

د و نظدی مدید  در   باشدن  رتیپشگرشیا سیمایه رذارا کند. بی این اسا  هی نقدر جوامع مید  ساال

شدود  ها کمالی مدی ها و قانون شکنیها لحاظ شود مشزان هنجاررییزاتدوین قوانشن و در سایی عیصه

پشگرشیا جامعه مدار یا محشطی نوع دیریا از پشگرشیا اسدت. محدشط    .(2۹-27: 13۸2)دارابی، 

هداا  و هییدک از رونده  آید وجود میاجالماعی دنشاا پشیامون اایاد جامعه است که با خواست آنها به

ها مؤثی اسدت. محدشط اجالمداعی بده دو ندوع عمدومی و ش  دی        رشیا ش  شت اندانآن در شک 

شود که نوع اول آن بشن تما  اایاد مگالیک است که نمونه بارز آن محشط کسن اقال ادا تقدشم می

جالناب ناپذیی، و سشاسی است. رونه دو  خاص هی یک از اایاد جامعه است. این محشط به نهار نوع ا

شود. محشط کار نمونه محدشط انال دابی اسدت. محدشط کدار از      اتفاقی، تحمشلی و انال ابی تقدشم می
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رشیا از اقدامات مناسن در این عیصه نقدش بده   باشد و بهیهجمله عوام  مؤثی در ارتکاب جیا م می

(.پشگدرشیا در  22: 13۸4ادارا دارد )نشدازپور،   - سزایی را در کاهش مشزان جیا م و ت لفات مدالی 

معناا مضشق که ماهشالی کنگی دارد به دو نوع پشگدرشیا اجالمداعی و پشگدرشیا وضدعی تقددشم      

هداا ارتکداب جدی  اسدت بده علدت       شود. پشگرشیا وضعی که درصدد کاهش موقعشت و ایصتمی

که در پشگدرشیا اجالمداعی   زودبازده بودن آن با اسالقبال زیادا در کگور مواجه شده است در حالی

پدیدازد تدا از ایدن رهردذر بالدوان از ارتکداب       که به امور زییبنایی مانند ایهنگ، اقال اد و اجالماع می

هداا  جیا م و انحیااات به طور اساسی پشگرشیا کید، به علت دییبازده بودن و لزو  سیمایه ردذارا 

 (. ۹7: 13۸2کسن کمالی مورد توجه دولت است )قماشی و عارای، 

 

 ت سازمانی در پیشگیری از فساد اداریتأثیر اقسام عدال. 2

عنوان بددراالارا  آن را به 1با معیای راالار ضد شهیوندا به ادبشات مدیییت، جشلبال، تیوینو و سشمز

کاهد، تعییف کیدند. عباراتی نظشی پیخاشریا، راالار ضد اجالمداعی،  کارمند که از خیوجی کار او می

توزا و انحیاف بیاا توصشف راالار ضد شهیوندا بده کدار   راالار ناکارا، بزهکارا، انالقا  جویی، کشنه 

رااله است. راالارهاا ضدشهیوندا سازمانی شام  راالار انحیاای کارمندان، راالارهاا ضدداجالماعی،  

اسدت.   غشدیه  ادارا و - راالارهاا ناکارا، بدراالارا سازمانی، پیخاشریا در مح  کار، ادادهاا مالی

سدت کده   ا به این معنا 2شود. اداد ادارااداد ادارا هم میراالارهاا ضدشهیوندا سازمانی شام  

 ,Ertimi & Saehکارمندان از قدرت عمومی در راسالاا منااع ش  ی خود سوءاسدالفاده کنندد )  

(. اداد ادارا داراا ابعادا است که عبارت از راالارهداا شدغلی نامناسدن، سوءاسدالفاده،     3 :2013

اداد ادارا اعم از ارتکداب جدیا م و انحیاادات و     3ست.هاا مجهول، تبعشض و سه  انرارا ااعالشت

                                                           
1. Jillbull and Trino and Sims 

اداد در ایدن  » اداد ادارا اینرونه تعییف شده است:  13۸۱. در بند الف ماده یک قانون ارتقاا سسمت ادارا م وب 2

ی کده  قانون هیرونه اع  یا تیک اعلی است که توسط هی ش ص حقشقی یا حقوقی به صورت ایدا، جمعدی یدا سدازمان   

عمداً و با هدف کدن هیرونه منفعت یا امالشاز مدالقشم یا غشیمدالقشم بیاا خود یا دیریا، بدا نقدض قدوانشن و مقدیرات     

کگورا انجا  پذیید یا ضیر و زیانی را به اموال، منااع، منابع یا سسمت و امنشت عمومی و یا جمعی از مدید  وارد نمایدد   

ءاسالفاده از مقدا  یدا موقعشدت ادارا، سشاسدی، امکاندات یدا اطسعدات، دریاادت و         نظشی رشاء، ارتگاء، اخالس ، تبانی، سو

پیداخالهاا غشیقانونی از منابع عمومی و انحیاف از این منابع به سمت ت  ش هاا غشیقانونی، جع ، ت ییدن یدا اخالفداء    

 «.اسناد و سوابق ادارا و مالی

شود مانند تیک خدمت، کم کدارا و... . سوءاسدالفاده   یف میراالارهاا شغلی نامناسن بشگالی در حوزه کج راالارا تعی .3

هداا  هاا کارمند است. اعالشدت شام  ارتکاب جیا می مانند اخالس ، ارتگاء، جع  اسناد و ... است که در حشطه اعالشت

هداا  صتهایی مانند قیاردادهاا مجهول و صدور مجوزهاا مجهول اشاره دارد. تبعشض در ارتباط با ایمجهول به اعالشت
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شدود کده بدا    هاا میتبط با امور ادارا است. کج راالارا به هی ندوع راالدارا اطدسق مدی    کج راالارا

هنجارهاا یک ریوه یا جامعه سازرارا نداشاله باشد و شام  دامنده وسدشعی از راالارهدا از ت لفدات     

توجه به قواعد و هنجارهاا زمانی و مکدانی تعییدف   انحیاای با رشید. راالاررانندری تا قال  را دربیمی

در مورد  2۱17رزارشی را  در سال  (TI) المللی شفااشت(. سازمان بشن224: 13۸3شود )آدابی، می

شداخص  »اییان در  .منالگی کیده است  (CPI) اداد عنوان شاخص ادراکمشزان اداد کگورها تحت

 (13۸2کگور قیار دارد )صبورا،  1۹۱در مشان  13۱در جایراه « 2۱17ادراک اداد 

رشیا و بیوز راالارهاا ضد شهیوندا سازمانی تأثشیرذار از نراه محققان عوام  بدشارا در شک 

عدالالی پشامدهایی به دنبدال  عدالالی سازمانی است. ادراک کارکنان از بیاست، یکی از این عوام  بی

تدأثشی قدیار   نان و سیانجا  عملکید نهایی سدازمان را تحدت  خواهد داشت که اثیب گی و کارایی کارک

رود، دهد. یکی از این پشامدهاا منفی، که ریگه بددشارا از راالارهداا ندامطلوب بده شدمار مدی      می

(. عددالت  24-21: 13۸2راالارهاا ضد کدارکیدا یدا ضدد شدهیوندا اسدت )حددشنی و حضدیتی،        

عددالت   کده از آنجدایی اا اسدت.  و عدالت میاوده ااسازمانی بی سه قدم عدالت توزیعی، عدالت رویه

شدود،  اا بیرسدی مدی  اا و مدیاوده سازمانی بشگالی در نهارنوب تقدشم بندا عدالت توزیعی، رویده 

باشد. بشگالیین تأثشیرذارا بی ادداد در بدشن   تعششن مشزان تأثشی آنها بی کاهش اداد ادارا مفشد می

اا اا و عددالت مدیاوده  عی و سپس به ششوه عددالت رویده  ابعاد عدالت سازمانی، به ششوه عدالت توزی

بوده است. مطالعات نگان داده است که با اازایش یا بهبود هییک از ابعداد عددالت سدازمانی، ادداد     

ادارا کاهش یاااله است و با کاهش یا ضعف در هییک از ابعاد عددالت سدازمانی شداهد اادزایش در     

(. ذیس به طور تف شلی بده  23الف: 13۸2و سلطانی ادقندیس،  زادهایم )تقیمشزان اداد ادارا بوده

 پیدازیم:می تأثشی اقدان هییک از اقدا  عدالت سازمانی بی وقوع اداد ادارا

 

 عدالت توزیعی .1. 2

پشامدها در سازمان اشاره دارد. این ندوع عددالت    ة عدالت توزیعی، به ادراک کارکنان از توزیع عادالن

هاا دریدااالی از سدازمان را   بیابیا، اایاد پاداش ةآدامز است. بی اسا  نظیی 1ابیامبالنی بی نظییه بی

 ةکنند. پس عدالت تدوزیعی نالشجد  با مشزان خدمات خود بیاا سازمان و با سایی کارکنان مقایده می

 ,Cropanzano & Folgerباشد کده شدام  ت  دشص یدا توزیدع مندابع اسدت )       تئورا بیابیا می

هاا خود را بدا  ها به سالادهرت دیری نظییه بیابیا ادعا دارد که اایاد ندبت داده(. به عبا1991:134

                                                                                                                                              
باشد. سه  انرارا هدم دربداره تق دشیات کارکندان در حدوزه میبدوط بده وظدایف         شغلی و اسال دامی اید و پیداخت می

 (.2۱۹-2۱7ب: 13۸2)نشک پور، خویش اشاره دارد 
1. Equity Theory 
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کنند عدالت توزیعی بشانری ادراک اادیاد  سایی اایاد به منظور تعششن سطح رعایت عدالت، مقایده می

به حدا که اادیاد   ،به بشان دیری .ها استاز مشزان رعایت عدالت در توزیع و ت  شص منابع و پاداش

 ة(. همچندشن بده نحدو   44: 13۹۸دانندد، داللدت دارد )رضدا شان،    ها را با عملکید مدیتبط مدی  پاداش

ها و راالارهاا ناعادالنه مدییان و سیپیسدالان در توزیدع امکاندات و    دهی اایاد ندبت به مداخلهپاسخ

یار نباشدد  (. اری عدالت توزیعی بیق1۱7: 13۸۱ها در سازمان توجه دارد )هدایالی و همکاران، پاداش

عددالالی در ادید   شود که احددا  بدی  ها غشیمن فانه باشد باعث میها و تیاشعها و پاداشو پیداخت

عددالالی تدوزیعی در   شک  برشید و منجی به راالار انحیاای و بیوز اداد ادارا شود. اردی ادراک از بدی  

 شدود و نهایالداً  مدی  شود و باعث یک عادت انحیاای در شد ص اایاد کنالیل نگود، به میور تقویت می

(. 23۹ب:  13۸2زاده و سلطانی ادقندیس، یک حلقه انحیاای را در سازمان ایجاد خواهد کید )تقی

شناخالی که وقوع اداد ادارا را در نالشجه عد  بیقیارا عدالت تدوزیعی توجشده   یکی از نظییات جی 

ناست که اایاد جامعده ب داطی   است. این نظییه بدین مع 1کند نظییه اگار یا اهداف و ابزار میتونمی

اگار وارده ناشی از آرزوها و اهداف و عد  دسالشابی به ایدن اهدداف از طییدق قدانونی میتکدن جدی        

عددالالی و در  شوند. علت این امی بدین خاطی است که ساخالار جامعه به نحوا است که باعث بدی می

پشامدد اگدار ناشدی از اهدداف و     (. طبق ایدن نظییده   2۱7: 13۸3شود )آدابی، نالشجه بیوز جیا م می

شود: اولدشن واکدنش همندوایی اسدت و بددین      وسای  موجن بیوز نند واکنش م اللف بشن اایاد می

پذییندد. واکدنش   معناست که اایاد جامعه، اهداف تعییف شده و وسای  دسالیسی به آن اهداف را می

ونی است. در ایدن واکدنش   دو  نوآورا است که به معناا پذییاالن اهداف و عد  پذییش وسای  قان

کند. واکدنش سدو    اید وسای  غشیقانونی را جایرزین وسای  قانونی بیاا رسشدن به اهداف خود می

تگییفات پیسالی است که به معناا عد  پذییش ابزار و وسای  و انکار اهداف در سطح وسدشع اسدت   

بشمارا خار  از تگییفات  مانند پیسالارا که رعایت تگییفات موجود در بشمارسالان را به نجات جان

 دهد. واکنش نهار  عقن نگشنی است. در این حالت اایاد اهداف مورد نظی رابشمارسالان تیجشح می

پذییند مانند اایاد معالداد بده   ندارند و وسای  و ابزار قانونی بیاا رسشدن به آن هدف را هم نمی قبول

هدا و  است که به معناا انکدار اهدداف و راه  ها. و در نهایت آخیین واکنش طغشان مواد م در و الکلی

کنندد مانندد راالدار    ابزار رسشدن به آن است و بیاا ایجاد شیایطی بهالی و اهداای جدید تدسش مدی  

عدالالی توزیعی بشگدالی منجدی بده    (. بی177-172: 13۸2انقسبشون و اعال اب کنندران )محمدند ، 

عددالالی در  شود. درصورت وجود انواع بییه میادادهاا مالی و اقال ادا مانند ارتگا، اخالس  و غش

شود و اری سازمان اقدا  به بیطیف کدیدن نشازهداا آندان نکندد     سازمان، نشازهاا کارکنان ارضا نمی

                                                           
1. Merton 
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شدود مانندد   ممکن است خود اایاد از طیق دیری که قدانونی نشددالند و منجدی بده ادداد ادارا مدی      

 اقدا  به ارضاا نشازهاا خود کنند. اخالس ، ت یف غشیقانونی در اموال دولالی و غشیه

 

 ایعدالت رویه .2. 2

رشدیا بدیاا جبدیان    هاا جدارا در ت دمشم  این نوع از عدالت با بیداشت اایاد از عادالنه بودن رویه

اا، عددالت  (. عددالت رویده  22: 13۹۸خدماتگان نه با توزیع واقعی درآمدها سیوکار دارد )رضا شان، 

 Hossai zadehها اسالفاده می شدود ) ت که بیاا تعششن توزیع پاداشدرک شده اا از ایآیندا اس

& Naserei, 2007: 18) نش  به نالایج عادالنده، بایدد عادالنده     ایاینداا یعنی این که . عدالت رویه

عادالنده، بده نالدایج عادالنده دسدت یابندد       غشیها و رویه هاا از روش کهباشد. یعنی اایاد حق ندارند 

(Cohen-Charash, & Spector, 2001: 287) هدایی  تواند بده عندوان نگدانه   هاا عادالنه میرویه

بیاا اایاد باشد که آنها احدا  با ارزش بودن و مورد احالیا  بدودن در سدازمان را داشداله باشدند و     

(. اجدیاا  17: 13۸2تواند توازن و اعالماد را در رابطه با دیریان ارتقا ب گد )قنبدیا و حجدازا،   می

هاا عادالنه است. یعنی صیف نظی از اینکه اسا  و محالدواا قدانون بایدد    اللز  ات اذ رویهعدالت مد

عادالنه باشد، ایآیندا که قیار است عدالت از آن منالج شود نشز باید عادالنه باشد. رعایدت عددالت و   

 تدوان رفدت  ان اف در رویاا اجیا باید ایصت مداوا بید بیاا همردان ادیاهم آورد. از ایدن رو مدی    

منددا  عدالت مداللز  صیاحت قوانشن است و رویه اجیاا قوانشن زمانی عادالنه است که امکان بهدیه 

اا عبدارت اسدت از   از قانون را به سهولت در اخالشار همران قیار دهد. به عبارت دیردی عددالت رویده   

 & Greenbergبیابیا ادراک شده از وسای  مورداسدالفاده بدیاا توزیدع جبدیان حقدوق و مزایدا )      

Colquitt, 2013: 12کندد  اا دو هدف دارد: اول اینکه از منااع اایاد محااظت مدی (. عدالت رویه- 

اا با نالدایج  آورند. بنابیاین بیابیا رویهبنابیاین نشزا را که حق آنهاست به دست می -در بلندمدت 

مدادین اسدت و بده    هاا عادالنه، نت مشم مث  رضایت، توااق، تعهد، همیاه است. دومشن کاربید رویه

هاا عادالنده  کند. رویهو تعهد به سازمان کمک می -اعالماد به رهبیان  -تقویت رابطه ایدا با ریوه 

اا بیاا اایاد باشد که آنها احدا  با ارزش بودن و مدورد احالدیا  بدودن در    تواند به عنوان نگانهمی

طده بدا دیردیان ارتقدا ب گدد. محققدان       تواند تدوازن و اعالمداد را در راب  سازمان را داشاله باشند و می

هاا اند که اایاد تنها نریان توزیع عادالنه نالایج ت مشمات نشدالند بلکه آنها همچنشن به رویهدریاااله

اا در طدول  دهندد. ارتقداا بیابدیا رویده    اسالفاده بیاا ات اذ این ت مشمات نشدز اهمشدت مدی    مورد

اک شده کارکنان به سازمان )اعالماد آنها به مدیییت( ریزا بیاا تغششیات سازمانی بی تعهد ادربینامه

رشدیا و نالدایج آن   اا بشن ایآیند ت دمشم عدالت رویه رذارد.و ق د آنها در ماندن در سازمان اثی می

رشیا تأکشد دارد. اری سازمان به اایادا هاا ت مشمویژه به مگارکت در رویهشود و بهتمایز قا   می
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هاا خود را در مورد موضوع مدورد ت دمشم   رذارد اجازه بدهد که دیدراهی میها بی آنها اثکه ت مشم

کنند که مندااع آنهدا   بشان کنند و اطسعات را در مورد ات اذ ت مشمات ارا ه کنند، اایاد احدا  می

 & Bladerرشدیا عادالنده اسدت )   کنند که ایآیندد ت دمشم  در بلندمدت حفد شده و احدا  می

Tyler,2013: 329.) 

اا تأثشیرذار است که عبارتند از: نحوه بیخورد مددییان  رشیا عدالت رویهندین عام  در شک ن

و دست اندرکاران توزیع درآمدها و پاداشها با اایاد در روابدط ش  دی، صدداقت و تواضدع مددییان،      

اایاد اکدی  آراهی دادن به مید  درباره نرونری ارزیابی عملکید اایاد و... . از منظی نظییه بیابیا اری 

یابدد.  رشید انرشزه آنان کداهش مدی  کنند که عملکید آنان به درسالی و عادالنه مورد ارزیابی قیار نمی

اا عام  مهمی بیاا شناخت انرشزش اایاد و همچنشن بهبود خلق و خوا کدارا اادیاد   عدالت رویه

هدا بدی   رشدیا ت مشم اا در سازمان بیقیار نباشد و(. اری عدالت رویه23-22: 13۹۸است )رضا شان، 

رشدید  عدالالی در اایاد شدک  مدی  مبناا مگ ص و اطسعات درسالی صورت نرشید نوعی احدا  بی

شود. اری این نوع از اداد در اایاد کنالیل نگود به میور در اایاد تقویت که منالهی به اداد ادارا می

زاده و شدود )تقدی  مدی  شود و باعث تگکش  یک حلقه مجیمانه در سازمان و ردیایش اادیاد بددان   می

(. طبق این نظییه اردی اادیاد رویده هداا موجدود در خ دوص       23۸ب:  13۸2سلطانی ادقندیس، 

ت مشم رشیا درباره نحوه توزیع درآمدها را عادالنه بدانندد انرشدزه بشگدالیا بدیاا بهبدود عملکدید       

رشید اما اری بدانندد  یدانند که در این صورت عملکید آنها مورد ارزیابی قیار مخواهند داشت زییا می

رشید یا اینکده مددییان عواطدف ش  دی خدود را در ارزیدابی       که عملکید آنها مورد ارزیابی قیار نمی

 (.4۸: 13۹۸اا بیاا بهبدود عملکدید ن واهندد داشدت )رضدا شان،      کنند، کارمندان انرشزهدخش  می

شی کمالدیا دارد )رضدایی و   اا بهالیین عام  در رضایت شغلی است و عدالت توزیعی تدأث عدالت رویه

(. بی این اسا  اری عدالت سازمانی بیقیار شود این امی موجن رضایت شغلی 227: 13۸2محمودا، 

شدود. در  هاا بیوز اداد ادارا مدی و در نهایت موجن بیوز راالار شهیوندا سازمانی و کاهش زمشنه

ید. این نظییه بدین معناسدت  توان به نظییه کنالیل اجالماعی تیاویس هشیشی اشاره کاین زمشنه می

که راالار اش اص بازتابی از اخسق اوست. وا معالقد بود که قدرت هنجارهاا پذییااله شده درونی و 

ها به دنبال منااع ش  ی خود هددالند و  تمای  تأیشد آن، مگوق راالار رایج است. به نظی وا اندان

ع اعمال آنهاست. هی وقت این مانع از آماده ارتکاب اعمال سودب ش هدالند و در این بشن جامعه مان

روند. نهار عام  به عندوان قشدود اجالمداعی در    بشن رود یا سدت شود اایاد به دنبال منااع خود می

شود: پشوسالری، دررشیبودن، تعهد و اعالقداد. مولفده اعالقداد بشدانری اعالمداد بده       این نظییه مطیح می

تواند جنبه مذهبی یا اخسقی داشداله  این اعالقاد میهاست. ها و قواعد به علت عادالنه بودن آنارزش

هداا جامعده و هدم حقدوق دیردیان را      باشد. در این صورت کدی که ننشن اعالقادا دارد هم ارزش
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توان نالشجه ریات که اری رویده موجدود در   (. بی این اسا  می134: 13۸3کند )صسحی، رعایت می

هداا  بده سدازمان و اعالقداد وا نددبت بده ارزش     سازمان عادالنه نباشد حس اعالماد کارمند نددبت  

 کند.شود و همشن عام  زمشنه وقوع اداد ادارا را در سازمان مهشا میسازمان مالزلزل می
 

 1ایعدالت مراوده. 2-3

 1۸۹۸درسدال   اا بیاا ن دالشن بار توسط دو پژوهگری به نا  هاا بشس و مواگعدالت میاوده ةواژ

اا نوع دیریا از عدالت است که از نظی مفهدومی  بودند که عدالت میاودهکار بیده شد. آنها معالقد به

اا است و به عم  اجالماعی رویه اشاره دارد. اایاد ندبت به کشفشدت  مالمایز از عدالت توزیعی و رویه

رشدیا  هداا سداخالارا ادیا ردید ت دمشم     بیخورد با آنها در روابط مالقاب  ش  ی و همچنشن جنبه

اا یدا تعداملی، روشدی اسدت کده طدی آن عددالت        (. عدالت میاوده42: 13۹۸اند )رضا شان، حدا 

شود. این نوع عدالت با ایآیند ارتباطات همچون سازمانی توسط سیپیسالان به زیی دسالان منالق  می

 ,Hossai zadeh & Naserei) است )ادب، صداقت و احالیا ( بشن ایسالنده و رشینده عدالت میتبط

ت به طور خاص میبوط به راالارهاا بشن ایدا است کده توسدط ت دمشم    ( این نوع عدال19 :2007

ا انددانی  رشدید و جنبده  رشیندران در هنرا  ت دوین و اجدیاا رویده هداا سدازمانی صدورت مدی       

(. درواقع اایاد سازمان هددالند کده عادالنده    Till, 2008: 45هاا سازمانی را نگان می دهد )بینامه

را با بیرسی و مقایده حجم کار، زمانبندا کدار، سدطوح دسدالمزد،    ها و میاودات سازمانی بودن رویه

، 13۸2کنندد )نظدیا، ریداحی و بشرلییدان،     می "ادراک"و  "تعششن"مزایاا کار، تدهشست رااهی را 

(. به بشان دیری عدالت تعاملی، به این معناست که کلشه ا مدیاودات و تعدامست اادیاد در مددشی     43

عادالنه باشد. یعنی اایاد حدق ندارندد در مددشی نشد  بده اهدداف عادالنده،         نش  به نالایج عادالنه باید

 (.Langevin & Mendoza, 2014: 13میاوداتی غشیعادالنه را بدشن خدود و دیردیان رقدم بزنندد )     

کندد. عددالت   بشندی مدی  عدالت تعاملی در مقایده با عدالت رویه اا، عملکید شدغلی را بهالدی پدشش   

هاا سازمانی، ارتباط دارد در حالی که عددالت تعداملی بشگدالی    و خط مگیاا بشگالی با سازمان رویه

اا عامد   عدالت مدیاوده  (.Li & Cropanzano, 2009: 567با مدیییت یا سیپیست میتبط است )

مهمی در شناخت راالار شهیوندا سازمانی، پذییش ممنوعشت سشرار کگشدن در مح  کار، سدیقت  

در صدورتی کده عددالت     (. بندابیاین 2۸: 13۹۸رود )رضدا شان،  مدی  یا اخالس  کارمندان و... به شمار

بشنندد کده در   شود و آسشن مدی اا در سازمان وجود نداشاله باشد نشازهاا اش اص ارضا نمیمیاوده

شدوند  هایی مینالشجه اری سازمان این نشازها را اصسح و تیمشم نکند خود اایاد مالوس  به سایی روش

هایی که نه بدا مجیمانه و موجن اداد ادارا شدود. وانرهدی   کنند؛ روش تا نشارهاا خود را میتفع

                                                           
1. Intercourse justice 
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اا در سازمان بیقیار نباشد باعدث احددا  نارضدایالی از سیپیسدت و بده تبدع آن       اری عدالت میاوده

 شود.شود و در نهایت باعث ریایش اید به اداد مینارضایالی از سازمان می

 

 منظور پیشگیریراهکارهای برقراری عدالت سازمانی به . 3

تواند باعدث پشگدرشیا از جدیا م و اددادهاا ادارا باشدد. امدا       بیقیارا اقدا  عدالت در سازمان می

تدوان عددالت را در سدازمان بدا هددف      شود این است که از نده طییقدی مدی   که مطیح میپیسگی 

پدیدازیم  ی مدی پشگرشیا از جی  بیقیار کید  ذیس به بیرسی راهکارهایی بیاا بیقیارا عدالت سازمان

 بیوز ادادهاا ادارا را از بشن بید و باعث پشگرشیا شد. ةتا از این طییق بالوان زمشن

 

 های حکمرانی خوب در نظام اداریبهبود شاخص. 3-1

هایی است که از طییدق آن شدهیوندان و نهادهداا مددنی     ها و مکانشدمحکمیانی خوب شام  روش

تدوان بده شدفااشت،    هاا حکمیانی خوب میاز جمله ویژریکنند. حقوق و منااع خود را پشرشیا می

رویی، عدالت، ان اف، مگارکت، قدانون محدورا، اسدالقسل عمد  نهادهدا و... اشداره کدید. اردی         پاسخ

شدود. طبدق   ها باشد باعدث کداهش مشدزان ادداد ادارا مدی     سازمان ادارا بیخوردار از این شاخص

هداا  نفیا درباره آسشن شناسی مؤلفه 2۱۱آمارا  نفیا و نمونه 4۱۹پژوهگی که با جامعه آمارا 

حکمیانی خوب در سازمان جهاد کگاورزا اسالان میکزا انجا  ریات این نالشجه حاص  شد کده در  

پاس رویی، عدالت و ان اف بشن وضع موجود و وضع مطلوب ااصدله وجدود دارد. در بعدد    هاا لفهؤم

نفوذ از جایراه شغلی، ضعف ایمدان  هایی مانند سوءاسالفاده بیخی اایاد ذاعدالت و ان اف به آسشن

و تقوا در بیخی کارکنان، ضعشف بودن اسالانداردهاا اخسقی در راالار عادالنه، سده  انردارا بیخدی    

ن در بیابی ارزیابی صحشح و عادالنه عملکید، ضعف در اجدیاا عددالت سدازمانی و ت  دشص     مدئوال

ناعادالنه منابع بشن مالقاضشان خدمات اشاره شد و مالقابس راهکارهایی بیاا آن درنظیریااله شدد کده   

عبارتند از: تقویت الزامات قانونی و اجیایی بده منظدور پاسد رو بدودن سدازمان در بیابدی راالارهداا        

ناعادالنه، درنظی ریاالن الالزا  عملی به اسس  در نظا  اسال دا  و ارتقا، ایجاد قوانشن سد الرشیانه در  

هداا صدحشح و عادالنده از عملکدید،     راالارهاا ناعادالنه، تگویق کارکنان و مدییان به عیضه رزارش

الت و ان اف را ایجاد کمشاله پشرشیا عدالت سازمانی، به کاررشیا مدییانی که در اجیاا مقیرات عد

 (.1۱1: 13۸2کنند )درخگان و همکاران، رعایت می

شدود کده   ها یا ادارات کگور انجا  مدی هی از راهی تغششیاتی بیاا بهبود نظا  و ساخالار وزارت انه

هداا اصدسح نظدا  ادارا باعدث     مگدی باشد. عد  تدوین صدحشح خدط  ریزا شده نمیبینامه معموالً

اا رددالیده اسدت کده بددالری بده      لالی شده است. تحول ادارا مقولههاا دومدا در سشاستآناکار
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شیایط اجالماعی، سشاسی، اقال ادا و ایهنری کگور دارد و محدود به یدک حشطده خاصدی نشددت.     

کندد  مگی در اصسح نظا  ادارا این ایصت را ایاهم میاسالفاده از یک مدل جامع بیاا تدوین خط

هدا و راهبیدهدا   الیل موانع تحول ادارا به تعششن و اجیاا اولویتتا با آراهی از ابزارهاا میبوط به کن

-پیداخت. عد  ت  شص صحشح بودجه، نبدود انرشدزه و تعهدد در مددییان و کارمنددان و... بدی خدط       

هاا اصسح نظا  ادارا تأثشیرذار هدالند. بیخی از پشامدهاا مثبت اصسح نظا  ادارا عبارتندد  مگی

مددار بدودن، پاسد رو و شدفاف بدودن و      را از اداد و تبعشض، قانوناز: شایداله ساالرا، محشطی عا

(. در ایددن خ ددوص 234: 13۸2ورا )ابوالحدددنی رنجبددی، دانددش اددید و اقشهددی،   ااددزایش بهددیه

از سوا رهبدیا نظدا  قابد  توجده      13۹۸ا در سال رهاا کلی ابسغی در خ وص نظا  اداسشاست

هاا اسدسمی، عددالت محدورا در    بی اسا  ارزش سازا ایهنگ سازمانیاست که در آن به نهادینه

 ریایی و شایداله ساالرا، رعایت عدالت در نظا  پیداخت و غشیه اشاره شده است.جذب، دانش

 

 اهتمام به سیاست جنایی مشارکتی. 3-2

سشاست جنایی مگدارکالی ندوعی راهبدید اسدت کده بدی اسدا  آن مدید  و نهادهداا غشیرسدمی و           

گرشیا و نه در امی واکنش ندبت به جیا م و انحیااات اجالماعی مگدارکت  غشیدولالی نه در امی پش

کنند که هدف آن تضمشن حق امنشت جامعه و پشگرشیا و بازپیورا اجالمداعی بزهکداران اسدت    می

رذارا مبارزه با اداد ادارا دولت حضور حداکثیا دارد (. در عیصه سشاست24: 13۸۱)جمگشدا، 

رذاران ضداداد در جمهورا اسدسمی از دو بدازیری   استشدارد و ستیا و جامعه مدنی حضور ضعشف

هاا مبدارزه  اصلی دیوانداالرا و نهادهاا نظارتی تگکش  شده است درحالی که با توجه به سشاست

رسشم که جامعه مددنی حضدور مدؤثیا در مبدارزه بدا      با اداد در تیکشه و پاکدالان به این نالشجه می

(. یکدی از راهکارهداا کداهش و کنالدیل ادداد      14۸: 13۸2ا ، اداد دارد )ملک محمدا و حقگن

هدا و ... بالوانندد بدی    ادارا، نظارت عمومی است. یعنی جامعه مدنی اعدم از مدید ، احدزاب، اتحادیده    

(. بحث نظدارت در اصدول   2۱3ب: 13۸2پور، هاا دولالی نظارت داشاله باشند )نشکعملکید دسالراه

توان بده اصد  پنجداه و پدنجم دربداره      که از جمله می م اللف قانون اساسی هم منعکس شده است

نظارت دیوان محاسبات، اص  هفالاد و شگم درباره نظارت و حق تحقشق و تفحدص مجلدس، اصدول    

صد و هفالاد و سه و صد و هفالاد و نهار درباره دیوان عدالت ادارا و سدازمان بازرسدی کد  کگدور     

 اشاره کید.  

ها و مطبوعات، نظارت احزاب رکنان سازمان، نظارت رسانهتمامی ابعاد نظارت عمومی )نظارت کا

شود. در این بشن نظدارت  و...( بی مشزان اداد ادارا تأثشی منفی معنادارا دارد و باعث کاهش آن می

شهیوندان بشگالیین تأثشی را دارد. در منابع اسسمی و از جمله در قیآن و نهج البسغده نظدارت داراا   
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(. بعد اول نظارت الهی است که به معناا ایدن اسدت کده    11۱الف: 13۸2، پورنهار بعد است )نشک

سدوره بلدد اشداره شدده کده       7هاست. به ایدن امدی در آیده    خداوند در تما  احوال ناظی اعمال اندان

بشندد. بعدد دو  نظدارت در رویکدید اسدسمی،      کند که کدی او را نمدی ایماید: آیا اندان رمان میمی

این نوع از نظارت یک عامد  دروندی باعدث نظدارت و پشگدرشیا از ارتکداب        نظارت درونی است. در

سوره قشامت ذکی  2-1توان به نفس اماره که در آیات شود. در این خ وص میانحیااات و جیا م می

شده اشاره کید. بعد سو ، نظارت عمومی است. این بعد از نظارت به معنداا نظدارت عمدو  جامعده     

راالارهاا همدیری است یعنی همان نشزا که تحت عنوان امی به معیوف  ندبت به تکالشف شیعی و

اا از سوره آل عمیان به این امی پیداخاله شده که عده 1۱4شود. در آیه و نهی از منکی از آن یاد می

مید  باید دعوت به کارهاا شایداله کنندد و از کارهداا زشدت بازدارندد. بعدد نهدار  هدم نظدارت         

بعد مدیی باید ندبت به زییدسالان خویش نظارت داشاله باشد. به این امدی در   مدیییالی است. در این

 دربداره توصدشه   کده  اشاره کید نهج البسغه 23نامه توان به می نهج البسغه اشاره شده است از جمله

حضیت علی به مالک اشالی درمورد نظارت بی زییدسدالان اسدت. ابعداد نظدارت سدازمانی بدا رویکدید        

ادارا اثی کاهنده دارد و از این بشن، نظارت مدیییالی، نظارت درونی، نظارت الهدی و   اسسمی بی اداد

پدور،  هدا دارندد )نشدک   نظارت عمومی به تیتشن بشگالیین نقش را در کاهش ادداد ادارا در سدازمان  

نظدارت و کنالدیل یکدی از     توان از بعد جیمگناسی بیرسی کدید. این مطلن را می (.11۹الف: 13۸2

مدار ناظی بده محدشط ادید و آمدا  جدی       یا وضعی است. پشگرشیا وضعی یا وضعشتاشکال پشگرش

است. یعنی مال یا کدی که ممکن است هدف جی  قیار رشید طورا تجهشز و ایمدن ردیدد کده بده     

راحالی به این بزه دیدری دنار نگود. این پشگرشیا از طییق جاذبه زدایی از سشب  جی ، باال بدیدن  

ارینده بیخدی از    (.121: 13۹7امکان ارتکاب جی  است )نجفدی ابینددآبادا،   هزینه و دشوار کیدن 

توان ذی  پشگرشیا اجالماعی یا رشدمدار بیرسی کدید  انواع نظارت را که در باال به آن اشاره شد می

اما از آنجایی که نظارت و کنالیلی که در اینجا بدان پیداخالده شدده ذید  مبحدث سشاسدت جندایی       

ظارتی که در اینجا مدنظی است بشگالی از نوع پشگرشیا وضعی است و منظور مگارکالی آمده است، ن

 انجا  نظارت اشزیکی در محشط سازمان توسط مدییان و سایی بازرسان و حالی مید  عادا است.

 

 ای به کارکنان اداری و مدیرانآموزش اخالق حرفه. 3-3

جامعده مدا    و غشیه باید در رییکدی  با تعام جادیبه کار، ا یمانند دلبدالر اااخسق حیاه اهایژریو

 نالشجده  نید بده ا  بدشارا از کگورهاا توسعه یااالهشود.  اسازآن ایهنگ رشیاشک  او بیا فتعیی

باعدث از بدشن رادالن     ،یو تعهددات اجالمداع   هاتشمدئول و یبه مدا   اخسق توجهیبیکه  انددهشرس

ی را الز  اخسقد  راهبدید  یدک  نیمواق تدو اهااز شیکت اارشبد ،شود. بی همشن اسا بنراه ها می
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 بدی همدشن اسدا    . حداکم باشدد  بی اخسق  یایهنگ مبالن کیدر سازمان  دیکه با معالقدندو  دانداله

توجده  بدا شود. مطیح می ی و غشیهاخسق مهندس ،یاخسق معلم اا مانندحیاهاخسق  ای ااخسق کار

ت ایهنری، کارکنان ادارا )از سمت مدیییت تدا  توان با توس  به اقدامابه پشگرشیا جامعه مدار می

هاا بنشادا اجالمداعی و بدا   کارکنان معمولی( را هنجارمند ساخت. به عبارت دیری با توجه به ارزش

کار بی روا ش  شت کارمندان و آراه سازا آنها در خ وص حقوق کارکنان و لزو  بیقیارا اقددا   

دان به سدمت راالارهداا ضدشدهیوندا سدازمانی را     توان زمشنه ریایش کارمنعدالت در سازمان می

نفدی از مال   دان و کارشناسدان     22(. طبق پژوهگی که ندبت به 27: 13۸4کاهش داد )نشازپور، 

هاا ادارا وزارت صنعت، معدن و تجارت انجا  شد، این نالشجه به دست آمد کده  پشگرشیا از ت لف

یی در بازدارنددری از ادداد ادارا اسدت. از    داراا رتبه باال« تعالی ب گی اضای  اخسقی و معنوا»

توان به تقواا الهی اشاره کید )الوانی، قیبانی زاده و اسس  پناه، هاا تعالی ب گی میمهمالیین رزاره

توان با نظییه انون خنثی سازا مالزا توجشه اا را میتفاوتی ندبت به اخسق حیاه(. بی3۱1: 13۸2

کند و باعدث  ن موانع درونی، ارتکاب جی  را بیاا خود تدهش  میکید. در واقع میتکن با خنثی کید

شود. به عبارت دیری میتکن عقسنشت و نشیوا وجددان و پلدشس   مگیوع جلوه دادن عم  خویش می

بی این اسا  بدا آمدوزش اخدسق     (.33۱: 13۹7کند )نجفی ابیند آبادا، درونی خویش را خنثی می

توان ردامی هینندد کوندک در راسدالاا پشگدرشیا از      زمان میاا بیاا مدییان و کارکنان ساحیاه

 اداد ادارا بیداشت. 

 

 های زندگیرشد و توسعه اقتصادی و بهبود شاخص. 3-4

خیده نظا  اقال اد به طور مدالقشم و غشیمدالقشم با خیده نظا  اجالماع و اندجا  آن ارتباط دارد. بدی  

ود آید مانندد ندابیابیا در درآمددها، بشکدارا و...     وجهاین اسا  اری در خیده نظا  اقال اد اخالسلی ب

روا و جی  شود. نالدایج ایاتحلشد  رویداا    تواند منجی به اخالسل در خیده نظا  اجالماع مانند کجمی

آن است که مالغشی نابیابیا درآمدا، بشگالیین عام  تأثشیرذار بی جی  سدیقت و بدی مالغشدی وابدداله     

(. طبق پدژوهش انجدا    ۸۹و  ۹۹: 13۸4و مشیمحمد تبار، جی  ک  را داراست )نوغانی دخت بهمنی 

در اییان ایدن   13۸۱-132۱هاا شده درباره ارتباط بشن دو شاخص مهم اقال اد و نیخ جی  در سال

نالشجه بدست آمد که نیخ تور  و بشکارا تأثشی مثبالی بی مشزان بزهکارا در اییان دارد به نحوا کده  

واحدد اادزایش    2۹/1و  ۱2/2شکارا، مشزان بزهکارا به تیتشدن  با یک واحد اازایش در نیخ تور  و ب

(.  همچنشن طبق مطالعداتی کده بده بیرسدی اثدی رشدد       124: 13۸4یابد )ابیاهشمی و ناکیزهی، می

هاا کگور پیداخاله شدده،  و به تفکشک اسالان 137۸-13۹۹اقال ادا بی جی  سیقت طی سال هاا 

معندادارا بدشن رشدد اقال دادا و سدیقت در کگدور       این نالشجه بدست آمده است که رابطه منفی و 
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بیقیار بوده بدین معنا که با اازایش مشزان توسعه یدااالری اقال دادا در اسدالان هداا کگدور مشدزان       

شدود  (. همانرونه که مگاهده مدی 22۱: 13۸2سیقت نشز کاهش یاااله است )پناهی و سالار رسالمی، 

ا پشگدرشیا از جدیا م اقددامات بنشدادین و     شود. بدیا توسعه اقال ادا باعث کاهش مشزان جیا م می

هدایی کده   اساسی مانند ایجاد توسعه اقال ادا، توسعه اجالماعی و ایهنری و... ندبت به سدایی روش 

 اا و... اولویت دارد.زودبازده هدالند ولی بنشادین نشدالند مث  آموزش اخسق حیاه

 

 مدیریت آوا و سکوت سازمانی. 3-2

 ارنظی و عقشده کارمندان در خ وص امور میبوط به سازمان اسدت. ایدن  آواا سازمانی به معناا اظه

مفهو  در بیابی سکوت سازمانی قیار دارد که در این حالت کارمندان از اظهارنظی و دخالدت در امدور   

اا کنند. اری کارمنددان احددا  کنندد کده مندابع سدازمان بده نحدو عادالنده         سازمان خوددارا می

کنندد، تگدویق   هاا خود بدا کارمنددان ان داف را رعایدت مدی     در میاودهیابد و مدییان ت  شص می

: 13۸2هاا خود را در جهت بهبود سازمان بشان کنند )قنبیا و محمدا، شوند که نظیات و ایدهمی

هاا تجدارا )تجدارت، صدادرات، ملدت،     نفی از کارکنان بانک 22۱(. طبق پژوهگی که ندبت به 4۸

تهیان، قم و ششیاز انجا  ریات این نالشجه حاص  شد که عدالت در  هااملی و سپه( در شعن اسالان

ها بی سطح تعهدات سازمانی کارکنان مؤثی است و همچنشن بشن سدکوت سدازمانی و سدطح    سازمان

هداا  ورا و مگارکت کارکنان در باندک تعهدات سازمانی رابطه منفی وجود دارد و بیاا اازایش بهیه

زمان را کداهش داد و اردی جدو سدکوت در سدازمان حداکم باشدد،        تجارا باید سکوت موجود در سا

ها بیاا بهبود سازمان و ح  مگکست آن وجود ن واهد داشدت. در طدیف مقابد     ها و عقشدهدیدراه

آواا سازمانی بی مشزان تعهدات سازمانی کارکنان هم مدؤثی اسدت )ادیخ و مددلمانی ندوش آبدادا،       

مانی باز باشد این امی از طیای بی بهبود و ارتقاا سدازمان  (. هی نقدر اضا بیاا آواا ساز۸۱: 13۸2

عددالالی مگداهده شدود کارکندان     شود که اری در سازمان بیتأثشیرذار است و از طیای هم باعث می

 بالوانند در این خ وص اظهارنظی و شکایت کنند.

 

 سازی توسط مدیران و تغییر الگوهای ذهنی غلط کارکنانشفاف. 3-2

ا  ادارا و مالی از جمله عوام  بازدارندده ادداد ادارا اسدت. لدزو  ایجداد شدفااشت       شفااشت در نظ

هداا آزاد  اا سالم و مدالق  است. رسدانه هاا رسانهزایشده اص  دسالیسی آزاد به اطسعات و اعالشت

شوند و از طیای هم بدا آمدوزش دادن بده    از طیای باعث ااگاا اداد و پاس رو کیدن مدئوالن می

(. اایاد در سازمان بشگالی 1۹: 13۸۱ریدند )ناعمه، ث مگارکت مید  در مبارزه با اداد میمید ، باع

رشدیا  هاا ش  ی که بی پایه احدا  آنها شک  ریااله در خ وص عدالت ت مشمبی اسا  قضاوت
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کنند. در ننشن مواقعی مدییان باید تسش کنند تا از نزدیک با مددا   و مگدکست کارکندان در    می

ها کارکنان را در جییان قیار دهندد  باشند و در خ وص ریز مدا   میبوط به حقوق و پاداشارتباط 

سازا کنند و از این طییق الروا غلط ذهنی شک  ریاالده آندان را اصدسح    و در این خ وص شفاف

کنند و سعی کنند که اکی و اندیگه مثبت و در عشن حال واقعی در خ وص عددالت در سدازمان را   

 (.  242ب:  13۸2زاده و سلطانی ادقندیس، کنان شک  دهند )تقیکار ذهندر 

شود مالنوع است. بیخدی  تدابشیا که بیاا ایجاد شفااشت به منظور کاهش اداد ادارا انجا  می

هاا ارتکاب جدی  را  رسند و بیخی از این اقدامات هزینهاز این اقدامات از لحاظ علمی به نالشجه نمی

دهند که این امی خود ندوعی پشگدرشیا وضدعی    ا بیاا میتکن کاهش میاازایش داده و منااع آن ر

توان به ت وین مقیراتی به منظدور تددهش  دسالیسدی    شود. از جمله این اقدامات اخشی میتلقی می

هداا  رشدیا مدالقشم مدید  بده اطسعدات میبدوط بده روندد سدازماندهی، اجدیاا وظدایف و ت دمشم          

به مقامات و اطدسع رسدانی بده مدید  از طییدق انالگدار        هاا دولالی، تدهش  دسالیسی مید سازمان

کنواندشون مییدا و ا   سو  قانون انالگدار   1۱ها اشاره کید که در مواد رزارشات میبوط به سازمان

(. 17: 13۸4شده است )ابیاهشمدی و صدفایی آتگدراه،     واقع و دسالیسی آزاد به اطسعات مورد تأکشد

رسدانی بده   سدازا و اطدسع  هم به لدزو  شدفاف   13۸۱را م وب قانون ارتقاا سسمت ادا 3در ماده 

هداا مدورد عمد ، شدیح وظدایف و...      ها، اسالانداردها، معشارها و شاخصعمو  مید  در خ وص رویه

 پیداخاله شده است.

 

 گیرینتیجه

علم  توان این مفهو  را درهاا مورد بحث در علم مدیییت است که میعدالت سازمانی یکی از مؤلفه

که مطیح شدد ایدن   پیسگی شناسی بیاا پشگرشیا از جیا م و مفاسد ادارا به خدمت ریات. جی 

اا( هی یدک نده   اا و عدالت میاودهبود که عدالت سازمانی و اقدا  آن )عدالت توزیعی، عدالت رویه

نقگی را در پشگرشیا از جیا م و ادادهاا ادارا دارد  و نده راهکارهدایی بدیاا بیقدیارا عددالت      

رشدیا  عنوان نالشجده ها و بهانی به منظور پشگرشیا از جی  وجود دارد  در پاسخ به این پیسشسازم

پشامدها در سازمان اشاره دارد.  ة توان رفت که عدالت توزیعی، به ادراک کارکنان از توزیع عادالنمی

شدود  د باعث مدی ها غشیمن فانه باشها و تیاشعها و پاداشاری عدالت توزیعی بیقیار نباشد و پیداخت

عدالالی در اید شک  برشید و منجی به راالار انحیاادی و بدیوز ادداد ادارا شدود. اردی      که احدا  بی

شود و باعث یک عادت انحیاای عدالالی توزیعی در اایاد کنالیل نگود، به میور تقویت میادراک از بی

کدید. یکدی از نظییدات     یک حلقه انحیاای را در سازمان ایجاد خواهددرنهایت شود و در ش ص می

کندد نظییده   جیمگناخالی که وقوع اداد ادارا را در نالشجه عد  بیقیارا عدالت توزیعی توجشه مدی 
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اگار یا اهداف و ابزار میتون است. بی این اسا  اری کارمند سازمان با توجه به ابزارا که در اخالشدار  

یده )مث  راداه مطلدوب، رسدشدن بده     اا که جامعه بیاا وا تعییف کدارد نالواند به آن اهداف عالشه

هاا باال و...( بیسد و در نالشجه تحت اگار قیار رشید و ابزارهاا مگیوع بیاا رسشدن به هددف  پدت

خویش را قبول نداشداله باشدد و مالوسد  بده ابزارهداا غشیقدانونی مانندد ارتگدا، اخدالس ، ت دیف           

که ساخالار سازمان به نحوا است کده   غشیقانونی در اموال دولالی و... شود. این امی بدین خاطی است

اا با بیداشدت اادیاد از عادالنده بدودن     شود. عدالت رویهباعث بی عدالالی و در نالشجه بیوز جیا م می

رشیا بیاا جبیان خدماتگان نه با توزیع واقعدی درآمددها سدیوکار دارد.    هاا جارا در ت مشمرویه

ها با اایاد در روابط ش  ی، صداقت دها و پاداشنحوه بیخورد مدییان و دست اندرکاران توزیع درآم

رشدیا  و تواضع مدییان، آراهی دادن به مید  درباره نردونری ارزیدابی عملکدید اادیاد و... در شدک      

اا مؤثی است. از منظی نظییه بیابیا اری اایاد اکی کنند که عملکید آندان بده درسدالی و    عدالت رویه

اا در سازمان بیقدیار  یابد. اری عدالت رویهانرشزه آنان کاهش می عادالنه مورد ارزیابی قیار نمی رشید

عدالالی ها بی مبناا مگ ص و اطسعات درسالی صورت نرشید نوعی احدا  بیرشیانباشد و ت مشم

 پشوسالری، دررشیبودن، تعهد و اعالقاد شود.منجی به اداد ادارا می رشید که نهایالاًدر اایاد شک  می

شده در نظییه کنالیل اجالماعی تیاویس هشیشی هدالند. اعالقاد نگدان دهندده    قشود اجالماعی مطیح

ها و قواعدا است که عادالنه هدالند. بی این اسا  در نالشجه عدد  بیقدیارا   اعالماد ش ص به ارزش

اا در سازمان، تعهد و اعالقاد کارمندان به عندوان قشدود مطدیح در نظییده ادوق کداهش       عدالت رویه

 شود. باعث بیوز اداد ادارا مییابد و در نالشجه می

اا به کشفشت بیخورد مدییان و سیپیسالان با کارمندان در روابط مالقاب  ش  ی و عدالت میاوده

اا عام  شود. عدالت تعاملی یا میاودهرشیا میبوط میهاا ساخالارا ایا رید ت مشمهمچنشن جنبه

ادارا است. بدین تیتشن که اری مدییان  به سزایی در ایجاد راالارهاا به هنجار و پشگرشیا از اداد

و سیپیسالان ندبت به کارمندان و زییدسالان خود توجه کداای داشداله باشدند و بدا آنهدا بدا احالدیا         

هاا ناعادالنده موجدود در   بیخورد کنند، کارکنان در بیابی توزیع ناعادالنه حقوق و دسالمزدها یا رویه

سان بیقیارا عدالت تعاملی به نوبه خود عاملی در سازمان شکشبایی بشگالیا خواهند داشت و بدین 

 شود.جهت پشگرشیا از ادادهاا ادارا و راالارهاا ضدشهیوندا سازمانی محدوب می

رسشم که اری هییک از اقدا  عدالت سازمانی بیقدیار نباشدد، نشازهداا    بنابیاین به این نالشجه می

ت بیقدیارا یدا بهبدود عددالت در سدازمان      شود و اری سازمان اقدامی در جهمالی کارکنان ارضا نمی

هداا غشیقدانونی مانندد    انجا  ندهد طبق نظییه اگار میتدون ممکدن اسدت خدود اادیاد سدازمان راه      

اخالس ، ارتگا، اعمال نفوذ، تبانی در معامست دولالی و... را بیاا رسشدن به اهداف خویش در پدشش  

ود که به میور تعهد و اعالقاد اایاد ندبت بده  شعدالت در سازمان باعث می نبودرشیند. از سوا دیری 
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سازمان تزلزل یابد و طبق نظییه کنالیل اجالماعی تیاویس هشیشی قشود اجالماعی تعهد و اعالقداد در  

اایاد ضعشف شود و باعث ریایش اایاد به سمت بزهکارا شود. بی این اسا  راهکارهدایی کده بدیاا    

تدوان ارا ده داد عبارتندد از: بهبدود     ز جدی  مدی  بیقیارا عددالت در سدازمان بده منظدور پشگدرشیا ا     
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