
 انتظار عدالت و عدالت در سازمان

 

  پیشگفتار
  
» پادارنـده عـدل   بـه « و» امرکننده به عـدل «ترین معرفت در ادیان آسمانى، شناخت خداوند به عنوان  اساسى

هدف نبوت و به مفهوم فلسفى مبناى  عدل در مفهوم اجتماعى،. است که اساس رابطه انسان با خدا نیز هست
لَقَد اَرسلْنا رسـلَنا بِالْبینـات و اَنْزَلْنـا    : رمایدف رسالت پیامبران مى قرآن کریم در بیان هدف نبوت و. معاد است

همانا فرستادگانمان را با دالیل روشـن فرسـتادیم و همـراه ایشـان      النّاس بِالقسط، الکتاب و المیزانَ لیقُوم معهم
  ).25/حدید(ترازو فرود آوردیم تا مردم به عدالت قیام کنند  کتاب و

را بـاز کنیـد موضـوع     اى که بروید و با کارکنان سر صـحبت  ر اداره، فروشگاه یا مغازهاز سوى دیگر به ه
پرداخت حقوق و دستمزد، عادالنه بـودن   انصاف در. شود مکالمه به بحث پیرامون عدالت و انصاف کشیده مى

است که به  زمانبندى مرخصیها و برخوردهاى رؤسا، برخى از عناوینى قوانین و مقررات، منصفانه بودن جدول
 بـه هرحـال ایـن سـخن کـه     . آنها به میان خواهد آمد و هر کسى نیز نظرى درباره آنها دارد احتمال سخن از

موضوعهاى مربوط به منصفانه  کننده است؛ در واقع ترجیح عدالت و انصاف منحصر به مردم عامى است گمراه
تبلیغاتى، و پرداخت مالیات و عوارض به طور روزافزون  هاى مشیهاى مربوط به نیروى انسانى، مبارزه بودن خط

توان گفت در هـر سـطحى    درواقع با اطمینان مى. به خود معطوف داشته است توجه مدیران عالى سازمانها را
  .رعایت عدالت در شغل فراگیر است ترجیح

دهـد بـه    العه قرار مـى مط رشته عدالت سازمانى که ادراکات افراد را از عدالت و انصاف در سازمانها مورد
هاى انگیزش بر فراگردهـاى کـامالً فـردى     نظریه ناگفته نماند برخى از. شناخت این موضوعها اختصاص دارد

رهیافت دیگر بـه انگیـزش کـه عـدالت سـازمانى نامیـده       . استوارند مانند فعال کردن نیازها و پاسخ به هدفها
 پردازیهاى ویژه مفهوم اعى هم به آن افزوده شده است، بهفرد است ولى بعد اجتم شود نیز نظریه مبتنى بر مى

  .دهند هاى اجتماعى درباره عدالت سازمانى صورت مى گوناگونى که افراد از منظر مقایسه
هـاى   کـه از سرچشـمه   در سالهاى اخیر عدالت سازمانى به عنوان یک زمینه مطالعاتى چنان رواج یافتـه 

هـاى کـاربردى    فراتـر رفتـه و در حـوزه    شناسى اجتمـاعى  سى و روانشنا هاى بنیادى جامعه خود یعنى حوزه
کننده و مطالعات حقـوقى   انسانى، رفتار سازمانى، رفتار مصرف شناسى صنعتى و سازمانى، مدیریت منابع روان

  .نیز مطرح شده است
  


