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Abstract 
An examination of the previous studies on organizational justice shows that in general, each of 

those studies has expressed some certain features of this concept in the light of its own approach, 

focus, and purpose, and could not cover all organizational justice features based on Islamic values. 

As a result, this study tried to fill this gap by identifying the components and indices of distributive, 

procedural, and relational justice in Ardabil Education Department in the light of educational, 

economic, and administrative grounds in order to give in an organizational justice model based on 

Islamic values. Justice has an important role in increasing dynamism, performance, professional 

motivation, professional satisfaction, organizational commitment, citizenship behavior, etc., and so 

it is one of the issues attended by managers and employees. Accordingly, taking into account the 

sociocultural context of the Education departments, the study at hand was done to identify 

components, grounds, and consequences of an organizational justice model based on Islamic 

values. The study was exploratory in terms of data type and applied in terms of purpose.  Moreover, 

because of the necessity of making inferences based on the main source for Islamic investigation 

(i.e., the noble Qur’ān), the content analysis method based on Islamic studies was chosen as a 

qualitative research method. The participants of the study were 27 managers and experts of the 

qur’ānic sciences field and Ardabil Province Education Department Human Resource, who were 

selected through purposive sampling. The data was collected from the noble Qur’ān, Nahj al-

balāgha, and Sharḥ ghurar al-ḥikam, and all verses whose interpretation was related to justice arena 

were studied and coded. Thematic analysis was used to analyze interviews (coding and determining 

primary and secondary themes). Data collection was carried out through in-depth semi-structured 

interviews, and the collected data was analyzed via MAXQDA. The findings showed that the 

organizational justice model based on Islamic values entails 3 dimensions, 11 components, and 90 

indices. Moreover, the grounds and context required for the implementation of organizational 

justice and its consequences based on Islamic values were also determined.  

Keywords 
organizational justice, Islamic values, education. 

                                                                                                                             
 This paper is derived from a PhD dissertation. 
 Corresponding Author, Email: Ali.Amirkabiri@iauctb.ac.ir 

mailto:Ali.Amirkabiri@iauctb.ac.ir


 

 

 سازمانی عدالت مدل پیامدهای و بستر ها، لفهؤم شناسایی

 اسالمی های ارزش بر مبتنی
 اردبیل( استان وپرورش آموزش موردی:ة )مطالع

 2مندجین ربیعی محمدرضا ،2امیرکبیری رضا علی ،1ضربی سِودا

 یرانا تهران، اسالمی، آزاد دانشگاه ،مرکزی تهران واحد مدیریت، ةدانشکد دکتری، دانشجوی .1

 ایران تهران، اسالمی، آزاد دانشگاه ،مرکزی تهران واحد مدیریت، ةدانشکد استادیار، .2

 (00/80/0088 پذیرش: تاریخ ـ 80/80/0088 دریافت: )تاریخ 

 یدهچک
 بـه  توجـه  بـا ، هـا  پـژوهش  از کی هر مجموع در که است موضوع این دهندة نشان سازمانی عدالت زمینة در گذشته های پژوهش بررسی
 عـدالت  هـای  ویژگی ةمجموع دادن پوشش به قادر و پرداخته خاص ویژگی چند بیان به کرده، می دنبال که اهدافی و تأکید و رویکرد نوع

 هـای  شـاخ   و هـا  لفـه ؤم و دوشـ  برطـر   خـ   این شد تالش پژوهش این در .ستین باشد اسالمی های رزشا مبنای بر که سازمانی
 و شـوند  شناسـایی  ،اداری و اقتصـادی  و آموزشی های زمینه گرفتن نظر در با ،وپرورش آموزش ةادار ای مراوده و ای رویه و توزیعی عدالت
 رضـایت  ،شـللی  انگیـشش  عملکـرد،  بهبـود  پویـایی،  در مهمی نقش عدالت .شود هارائ اسالمی های ارزش بر مبتنی سازمانی عدالت مدل
 بـا  و اسـا   این بر .است کارکنان و مدیران توجه مورد موضوعات از رو این از و کند می ایفا ... و ،یشهروند رفتار سازمانی، تعهد شللی،
 سـازمانی  عـدالت  مـدل  یپیامـدها  و بسـتر و  لفـه ؤم اییشناس هد  با حاضر پژوهش وپرورش آموزش اجتماعی ـ فرهنگی بافت به توجه
 کـاربردی  هـد   حسـب  بر و اکتشافی داده نوع حسب بر پژوهش این در استفاده مورد تحقیق روش .شد انجام اسالمی ارزش بر مبتنی
 پـژوهش  مختلـ   یهـا راهبرد بـین  از کـری،،  قـرآن  یعنی ،دینی اجتهاد منبع ترین اصلی از استنباط ضرورت به توجه با ،همچنین .است
تادان اسـ  و مـدیران  از نفـر  02 را پـژوهش  کننـدگان  مشـارکت  .شد برده بهره اسالمی های ارزش بر مبتنی محتوا تحلیل راهبرد از کیفی،

 دهدفمنـ  صـورت  بـه  کـه  انـد  داده لیتشـک  اردبیل استان وپرورش آموزش ةادار انسانی منابع و قرآنی علوم ةحوز در خبرگان و دانشگاهی
 در تفسیرشـان  کـه  آیـاتی  همـة  و شد برده بهره غررالحک، شرح و البالغه نهج و کری، قرآن از نیش ها داده یگردآور جهت شدند. بانتخا
 کدگـذاری ( هـا  مصاحبه وتحلیل تجشیه منظور به )ت،( مضمون تحلیل روش از .شد یکدگذار و مطالعه بود مرتبط های واژه و عدل ةحوز
 اطالعـات  وتحلیـل   تجشیـه  و قیـ عم ةافتیساختار مهین ةمصاحب قیطر از اطالعات یگردآور و شد استفاده )اصلی و فرعی های ت، تعیین و
 بـر  مشـتمل  سازمانی عدالت نهایی مدل که بود موضوع این بیانگر پژوهش های یافته شد. انجام MAXQDA افشار رمن از استفاده با شین
 بـر  مبتنـی  آن پیامـدهای  و سـازمانی  عـدالت  یاجـرا  بـرای  الزم بسـترهای  و زمینـه  ،همچنـین  .است شاخ  08 و لفهؤم 00 و بعد 3

 شدند. مشخ  نیش اسالمی های ارزش
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 مقدمه

 تربیـت  در ساز سرنوشت و یاساس نقش ،یاجتماعـ  یفرهنگ نهاد یک عنوان به ،وپرورش آموزش

 ؛کنـد  یمـ  فایا کشور یتعال و رشد فرایند در و یفرهنگ و یاجتماع ةیسرما لیدتو و یانسان ینیرو

 هـد   نشسـت   نظـار   بـه  امروز وپرورش آموزش ةآین در توان یم را کشور ةندیآ که یا گونه  به

 و تعلـیم  و اسـتعدادها  ییشـووفا  و رشد و ییشناسا ةزمین آوردن فراهم یآموزش یها نظام ییغا

 حـاکم  اصـول  و ها ارزش و فرهنگ انتقال و جامعه در مؤثر و فعال حضور منظور به افراد تربیت

 ارزشـمندترین  و تـرین  مهـم  انسـانی  منـاب   ،ور این از ( Kelly 2016: 21) است آنان به کشور بر

 نهایـت  در و عملوـرد  ةنحـو  بـر  آن بـه  توجـه  کـه  اسـت  وپرورش آموزش و ها سازمان ةسرمای

 اشـتیا   سازمانی، عدالت همچون گوناگونی عوامل این، وجود با دارد  تأثیر سازمان یک موفقیت

 کارکنـان  بـا  رفتار چگونگی و عدالت هایفرایند گذارند  می تأثیر سازمانی عملورد بر ... و ،شغلی

 ادراکـات  دهـد   مـی  قـرار  تـأثیر  تحـت  را ها آن رفتار و ،ها نگرش احساسات، باورها، سازمان در

 موسـوم  سـازمانی  عدالت به گیرد می قرار سازمان جوّ و فضا تأثیر تحت چون عدالت به معطو 

 ارتبـایی  یـا  تعـاملی  عـدالت  و ،ای رویه عدالت توزیعی، عدالت همچون ابعادی شامل که است

 ( 75 :8931 همواران و زاد  )خسروی است

 عدالت انسانی مناب  مدیریت تأکید و توجه مورد و ارزشی موضوعات ترین مهم از یوی

  بـه  ،انسـانی  نیـروی  بـرای  مـدیران  که است اهمیتی بیانگر امر این به توجه ت اس سازمانی

 رقـابتی  فضای در ها سازمان دیگر، یر  از هستند  لئقا ،باارزش های سرمایه از یوی عنوان

 هاسـت  آن حیـات  اسـتمرار  و بقـا  ةالزم که اند آنان جذب و مشتریان رضایت کسب پی در

 برخـورد  چگونگی اهمیت گذشته های دهه در رو، این زا ( 888 :8938 منصوری و )عطافر

 8پترسـون  ( al et Akram .:2019 115) اسـت  شـد   چنـدبرابر  خـود  کارکنـان  بـا  ها سازمان

 کننـد  مـی  ارکـ  هـا  سـازمان  یبرا هک یافراد به فقط دیبا ها سازمان هک کند می اظهار (1008)

 محققـان  از بسـیاری  برای سازمانی لتعدا اخیراً،  باشد ها آن به خدمت یبرا الزم یبسترها

 سازمانی عدالت قلمرو سازمانی ةنظری و سازمانی رفتار  است شد  تبدیل گسترد  نگرانی به

                                                                                                                             
1. Patterson 
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 کنـد  مـی  پیشنهاد نوین سازمانی مدیریت به سازمانی اقدامات و مهم مفهوم کی عنوان به را

(Chen et al 2015: 3)  بـرای  سـازمانی  التعـد  درخواسـت  گسترد ، های تالش به توجه با 

 در سـازمانی  هـای  فعالیـت  یجـدّ  اهمیـت  بـه  منجـر  سازمان کل در آن حفظ بلوه کارکنان

 خـود  بـرای  بلوه کارمندان حال رفا  برای تنها نه این است  شد  سازمانی فرهنگ و ساختار

 و عملوـرد  بر مثبت و مستقیم تأثیر است ممون بهبودیافته عدالت  است مهم نیز ها سازمان

 ( Karkoulian et al. 2016: 1863) باشد داشته سازمان هر یداریپا

 لهئمس بیان

  دارد گسـترد   و قیـ عم یمفهـوم  البالغـه  نهـ   و قـرآن  در خصوص به و اسالم در عدالت

 در عـدالت  و عـدل  دربـارة  گـو و گفـت  یفراوان و یاسالم جامعة در یخواه عدالت ةشیاند

 ةآمـوز  نیتـر  یاساسـ  یخـواه  عـدالت  میرکـ  رآنقـ  حیتصر به دارد  شهیر یقرآن یها آموز 

ـ د اساس بر است  یاله امبرانیپ ـ با را عـدالت  یمبـان  و اصـول  اسـالم،  دگا ی   یتشـر  در دی

 در و ،عادالنـه  فـر کی و پـاداش  عادالنه، یدادرس قضاوت عادالنه، تیریمد و میتنظ عادالنه،

 ( 19 :8911 )لطیفی ردک جوو جست یاجتماع و یفرد بعد در متعادل یزندگ تینها

ـ ن یشـرع  قـانون  کی است یاخالق لتیفض کی نوهیا بر عالو  عدالت اسالم، نظر از  زی

 وضـ   شارع جانب از ینیتوو عدالت با وندیپ در و انسان کالن مصالح با متناسب که هست

 در  اخـال  کتـاب  در یزدی مصباح عالمه استاد ( 51 :8935 و همواران )غالمی است شد 
 مـ  وح عـدالت  حسـن  گوینـد  مـی  برخـی  که کند می بیان ظلم و لتعدا بخش در و قرآن

 نـوع  از سـوم  یـدگا  د از و ،است عمل  عقل موح هک معتقدند یگرد برخ  ،است وجدان 

 در آن یـت رعا لـزوم  و عدالت حسن شانای خود دیدگا  از  است محمود  و مشهور  آراى

 آن بـودن  یل تحل در یزن نشبود یه بد راز و است یل تحل یاىقضا جمله از عمل  اتکادرا

 بیـان  و کنـد  مـی  تعریـ   حق صاحب به حق دادن معناى به را عدالتبنابراین  است  نهفته

 گیرد می یجهنت جمله دو ینا یبکتر از شود  داد  حق ذى به یدبا هک است یزىچ حق کند می

 واقـ   در و «داد  یـد با داد یـد با را آنچـه » هک معناست ینبد «است واجب عدالت» ةجمل هک

 ( 890ـ  813، 9 ج: 8938 یزدی )مصباح است بدیهی امر عدالت بودن واجب
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 کـه  اسـت  وپـرورش  آمـوزش  سـازمان  ای جامعـه  هر در مهم بسیار های سازمان از یوی

 ماننـد  نیـز  وپـرورش  آموزش ست ا جامعه هر در بالندگی و رشد اساسی های پایه گذار بنیان

 هـد   مسـیر  در را سازمانی های چرخ بتوانند که تاس کارکنانی نیازمند دیگری سازمان هر

 مـوین  را سـازمان  و کنند تالش خود شغل شرح از فراتر که کارکنانی ؛درآورند حرکت به

 عـدالت دربـارة   ایـران  کشـور  در که آید می دسته ب چنین آمار و ها گزارش از بدانند  خود

 هـی   وپـرورش  آمـوزش  روقلم در ،اسالمی های ارزش اساس بر ،وابسته جوانب و سازمانی

 ،اسـالمی  جمهـوری  نظام که آنجا از  است نگرفته صورت جامعی و مدون تحقیق و مطالعه

 است، اسالمی عدالت اجرای واهانخ ،فرد منحصربه و نوپا اسالمیـ  الهی نظام یک عنوان به

 عـدالت  میـزان  سـنجش  بـا  که گیرد می قرار توجه مورد جهت این از پژوهش این موضوع

 نتای  یافتن پی در معلمان و کارکنان بین آن بررسی و اسالمی های ارزش اساس بر نیسازما

 یریـق  آن از تـا  سـت ها زمینه این در گر مداخله عوامل یافتن درصدد نیز و ارزشمند و مفید

 صـحیح  راهوارهـای  ةارائ با و بخشد ارتقا را مدارس و سازمان آموزش سطح و کار کیفیت

 هـا  آن شـغلی  رضـایت  و رانـدمان  افـزایش  باعث کارکنان با ناسبم برخورد ةنحو مورد در

 یبـوم  جهـت  از باید شود شامل را یعلم های جنبه هک شود ساخته یمدل اگر ،نینابراب  دشو

 اسـت  آن بـر  قصـد  پژوهش این در  باشد داشته یهمخوان یاسالم و یمل فرهنگ با ینید و

 در اسـالمی  هـای  ارزش بـر  مبتنـی  انیسـازم  عـدالت  مـدل  های پیامد و بستر و ها لفهؤم که

 یهـا  نظـام  نقش حاضر عصر در چون گیرد  قرار پژوهش و بررسی مورد وپرورش آموزش

ـ قابلو  هـا  مهـارت  ةتوسـع  ،یآمـوز  علـم  در فقط وپرورش آموزش ژ یو  به یآموزش  یهـا  تی

 خالصـه  بـاالتر  یتحصـیل  مدارج به ورود یبرا نوجوانان و کودکان کردن آماد  و ،یشناخت

 حـائز  بسـیار  جوامـ   ةتوسـع  و پیشـرفت  در آن یتربیتـ  و یفرهنگـ  کارکرد بلوه ؛شود ینم

 ( D’Angelo et al. 2016: 75) است اهمیت

امروز  با توجه به نقش فراگیر و همه جانبه سازمان ها در زندگی اجتماعی انسان ها،نقش 

تحـول در سـاختار   عدالت سازمانی بیش از پیش آشوار شد  است و که از مولفه هـای مهـم   

اداری آموزش و پرورش با توجه به تحوالت محیط،تغییر سطح انتظارات جامعه شول گیـری  
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جو سالم و پیاد  سازی عدالت سازمانی با توجه به اشوال مختلـ  آن در راسـتای مشـارکت    

هر چه بیشتر کارکنان فارغ از هر گونه چارچوب رسمی وظای  آن ها می باشـد کـه امـروز     

بـه رفـ  تولیـ  و سـلب      "سیب های مهم در این زمینه این است که کارکنان صرفایوی از آ

( همـین مسـئله موجـب نارضـایتی و ایجـاد      8935مسئولیت از امور بپردازند)کیامنی و ضامنی

توجـه بـه    "پیامدهای منفی در نهایت کاهش بهر  وری نظام آموزش و پرورش می شود قطعا

های چشم انداز برنامه بیسـت سـاله و نقشـه را  آن در     توسعه پایدار در کشور و نیز سیاست

ساختار کالن آموزش و پرورش از همین مسیرها می گذرد با توجه به حیـات زیسـتی محقـق    

در این سازمان یک از چالش های جـدی کـه در نظـام آمـوزش و پـرورش بـه عنـوان نهـاد         

ـ   ه علـت کـم رنـگ شـدن     زیربنایی در امر تربیت و ساختار اداری وجود دارد این است کـه ب

عدالت سازمانی کارکنان گله از عدم ادراک عدالت در این سیستم از جنبه مـادی و معنـوی را   

دارند و هر لحظه پایان حیات شغلی خود را مـی کننـد در حـالی کـه افـراد بایـد در سـازمان        

ت زندگی کنند زیرا بخش عمد  ای از عمر خود را در سازمان به سر می برند که ایـن خسـارا  

هنگفتی را برای نظام عظیم آموزش و پرورش در بردارد از یرفی عدم همسویی نیازهای افراد 

و انتظارات از نقش کارکنان در عدم انطبا  با قـوانین و سـاختار اداری در ادراک عدالت،عـدم    

توجه و غفلت دست اندرکاران اداری و آموزشی در این زمینـه پیامـد زیانبـاری نظیـر اهمـال      

بــری مخرب،فرســودگی شــغلی،کاهش شــدید بــازدهی و عملوــرد فــردی       کــاری، ره

رفتارهای سازمانی منفی را به دنبال داشته و در این سازمان روح نارضـایتی را درآن  "مخصوصا

 و بسـتر  همچنین و ها مؤلفه شناسایی راین،بناب ( 8100ها تقویت نمود  است)قنبری و معجونی

 تـروی   بـه  افـراد  تـرین  نزدیـک  که ،وپرورش آموزش مدیران دیدگا  از سازمانی عدالت پیامد

 پـژوهش  در پژوهشـی  خـ   این و است ضروری هستند، اسالمی های ارزش مبنای بر عدالت

 بـه  تـا  اسـت  نآ بـر  قصـد  پـژوهش  ایـن  دریادشد ،  مطالب به توجه با .است نظر مد حاضر

 وپـرورش   آموزش در اسالمی های ارزش بر مبتنی سازمانی عدالت مدل های شاخص شناسایی

 سـازمانی  عـدالت  مـدل  هـای  شاخص که است نیا محقق ذهن ةدغدغ نیبنابرا  شود پرداخته

 چیست؟ وپرورش آموزش در اسالمی های ارزش بر مبتنی
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 پژوهش نظری ةپیشین
 اسالم در عدالت

 ونئشـ  همة در ی وس ییمعنا با که است یلفظ و خود یجا به یزیچ هر هادنن یعنی عدالت

 اسـت  مموـن  گرچـه   اسـت  مطلق مفهوم یک یقیناً عدل ،همچنین دارد  مؤثر حضور یآدم

 مـثالً   نیسـت  عـدالت  مفهـوم  بودن نسبی معنی به فعل بودن نسبی ،باشد سبین عادالنه فعل

 در ارتبـا  بـا   که است کلی عنوان یک جامعه  مناب و اموانات توزی  در عدالت ادراک عدم

حوومت باید در چارچوب عدالت بتوانـد از حقـو  همـه      دارد یوسان نسبت ظلم و عدل

افراد به ویژ  حقو  محرومان محافظت کندو اجرای این گونه قوانین در فضای بی یرفانـه  

 اینوه تـا چـه حـد    و مبتنی بر انعطا  نیازمند دستگا  قضایی مستقل و عاری از فساد است

میزان قوانین در یک جامعه واقعی هستند و می توان به اجرای آنهـا ایمینـان داشـت بـا آن     

 فقـط  یبرخـ  ( 8957 خسروپنا ) 8100 یعنی عدالت ارزیابی می شود )اسوندری و دیگران

 هـای  جنبـه  در را آن تحقـق  یبرخـ   هسـتند  یاقتصـاد  اموانـات   یتوز در عدالت خواستار

ـ ن ای عـد    ندا هانخوا یاجتماع و یاسیس ـ   یـ وزت و رونـد  مـی  فراتـر  زی  و معرفـت  ةعادالن

 و میتقسـ  از فراتـر  یزیـ چ را عدالت که هستند زین یافراد باالخر  و  ندیجو می را ها یآگاه

ـ  عنـوان  بـه  عدالت به و دانند می اموانات  یتوز  خـدمت  در نـه  کـه  لتیفضـ  و ارزش کی

 هـم  عـدالت  ،نیبنـابرا   نگرنـد  می است یاهداف نیچن به لین جهت در یزندگ بلوه یزندگ

ـ  بـه  هم و شود یتلق ها انسان یزندگ بهبود یبرا یروش ةمثاب به تواند می  کـه  یلتیفضـ  ةمثاب

 نگـا   از عـدالت  بـه  کـه  گـا   آن ،رو نیا از  دارد تحقق و یابیدست یبرا تالش ارزش خود

 بهـر   عدالت روش از مینگر می منصفانه  یتوز و حقو  یاعطا و یبرابر ازمندِین های انسان

 درخـور  یلتیفض ةمثاب به را عدالت یمعمول و یماد یازهاین از فراتر که مهنگا آن و میبر می

  (1 :8917 خـا یک) میخواسـتار  یاخالق ارزش کی عنوان هب را عدالت میکن می یلب شیستا

 در چـه  ،را حوومـت  و یداور نـوع  هر و است یعموم و یکل قانون یک هم عدالت قانون

 ( 122 :8913 شیرازی )موارم شود یم شامل ،کوچک در امور چه بزرگ امور

ـ  دو به یرشنظا و وجو  و مشتقات همرا  عدالت   آمـد   قـرآن  در یاسـم  و یفعلـ  ةگون
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 دادن، انصا  کردن، حوم عدالت به کردن، رفتار مساوات و عدالت به کردن، یلتعد» است 

 ناپــذیری، یـ  تحر یـه، فد ی،دادگـر  مقــدار، برابـر، » و یفعلـ  وجـو   از    « و ،دادن عـو  

 ( 8111، 1 ج: 8955 )خرمشاهیاست  آن یاسم وجو  از    « و ،یریناپذ لزوا

 میـان  در نتوانیـد  هرگـز  بووشید چند هر» :دارد گوناگون کاربردهاى عدل لفظ قرآن در

 /)نسـا   اسـت  قلبـ   ةعالقـ  و محبّـت  در عدالت آن از مراد که « کنید رفتار عدالت به زنان

 عوضـ   کسـ   از و نگـردد  پذیرفتـه  کسـ   از ت شـفاع » مـد  اسـت:  آ نیز اى آیه در  (813

 رهـای   براى اگر» :یا (11/ )بقر  شود نم  گرفته شخص  از چیزى گنا  برابر یعن  « نستانند

 معنـاى  به عدالت آیه این در  (50/ )انعام « شد نخواهد پذیرفته دهند فدیه گونه هر خویش

 پروردگـار  بـا  کـافران  همـه  ایـن  بـا » فرماید: می انعام ةسور 8 ةآی در اما  است آمد  برابرى

 قـوم  از گروهـ  » فرمایـد:  می اعرا  ةسور 873 ةآی در و « دانند م  برابر را دیگرى خویش

 و « نماینـد  مـ   رفتـار  عـدالت  بـه  و کنند م  هدایت حق سوى به را مردم که هستند موس 

 در همچنـین   ندا عدالت و هدایت اهل هستند برحق خود که درحال  آنان که معناست بدین

 به و نمایند م  را  حق به که هستند اى عد  ما نامخلوق از» فرماید: می اعرا  ةسور 818 ةآی

 کـه  کنـد  یمـ  امر شما به خداوند» فرماید: می نسا  ةسور 71 ةآی در و « کنند م  رفتار عدالت

ـ  و یـد ده پس هستند ها آن به متعلق که یکسان به را خود امانت ـ  یوقت  قضـاوت  مـردم  ینب

 « یدکن قضاوت عدالت با کنید یم

 آن مفهوم و سازماني عدالت

 دیگـری  و جزئـی  یوی معنی، دو به تواند می «سازمانی عدالت» اصطالح سازمانی، علوم در

  دارد اشار  وقای  مختل  انواع ةدربار خاص احوام به جزئی معنای  شود درک ،عام و کلی

 از (هـا  گـرو  ) افـراد  اسـت  ناعادالنه یا دالنهعا واقعه یک اینوه مورد در گیری تصمیم هنگام

 توانـد  مـی  نیز «سازمانی عدالت» اصطالح تر، عام یور به  خیر یا هستند مناسب اخالقی نظر

 هـای  ارزیـابی  مـورد  در آگـاهی  دانـش و  بـه  ایـن  یعنی باشد؛ داشته اشار  علمی مباحث به

ـ در موضوعاتی جمله از ؛دارد اشار  منصفانه  و ،هـا  آن ابعـادی  سـاختار  تـدوین،  ةنحـو  ارةب

 رفتـار  هـا  آن بـا  کننـد  مـی  درک وقتـی  کارکنان کلی، یور  به  ها آن گروهی و فردی تأثیرات
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 ـ خـود  کارفرمایـان  بـرای  هـم  و خود برای هم ـ خوشایندتر است گرفته صورت ای عادالنه

 حالـت  بـا  کمتـر  کنند می هتجرب یا درک سازمان در را عدالتی بی وقتی ها آن  دهند می جواب

 ( Rupp et al. 2014: 160) دهند می جواب خوشایند

 و 8روپ نظر یبق ( Lather & Kaur 2015: 8) است قدیمی بشر ةانداز به عدالت مفهوم

 و افالیـون  از دارد، اخالقـی  ةفلسف در ریشه سازمانی عدالت خاستگا  (1085) شهمواران

 مـارکس،  هگـل،  هیـوم،  هابز، الک، چون متفورانی یتفعال ةادام با و شود می شروع ارسطو

ـ  عمـدتاً  عـدالت  مورد در اولیه های نوشته ها آن ةگفت به  یابد می ادامه راولز و ،میل  آنچـه  رب

  اسـت  شـد   متمرکـز  کننـد  می رفتار چگونه دیگر یک با افراداینوه  و دهند می انجام جوام 

 انسـان  نگرانی بشری تمدن ابتدای از عدالت اند کرد  بیان (1087) ورک و 1لتر که یور همان

 است   بود

ـ  یرانمـد  مهـم  یهـا  نقـش  از یوـی  وـه ینا بـه  توجـه  با  اسـت  الزم اسـت،  گـری  یمرب

 یـن ا در و یابـد  ارتقـا  کارکنـان  ییراهنمـا  و نظـارت  بستر و ینهزم در یرانمد های یتوانمند

 یمؤثرتر نقش یاتتجرب تبادل و اندیشیهم جلسات و یآموزش های کارگا  یجادا خصوص

 و یآموزشـ  سـاختار  در یـزی ر رنامـه ب بـرای  الزم بسترهای دنکر فراهم یرفی از  کنند یفاا

 بروز  کرد کش  یستمس ینا دررا  گوناگون یاستعدادها بتوان که باشد ای گونه به سازمانی

 در موفقیـت بنـابراین،    اسـت  وپـرورش  آموزش نظام ةعهد بر یهنر و یعلم هایی یتخالق

 یبسـترها   دارد بسـتگی  مقـدم  خط کارمندان رفتار به سازمانی محیط یک در خدمات ةارائ

 کرد: یانب یرز ینعناو تحت توان یم را وپرورش آموزش در تحول قابل

 وپرورش آموزش یدرون یالتتشو و ساختار (ال 

 یرونیب ثرؤم مراکز و ها سازمان و ها دستگا  (ب

 بخش ینا اصوالً و یردبگ بر در را ییراتتغ نیشتریب یدبا وپرورش آموزش یدرون ةحوز

 شـد   یلتشـو  یآموزش و یادار قسمت دو از خود که است ییراتتغ یجادا در یاصل هد 

  است
                                                                                                                             
1. Rupp 

2. Lather 
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 گفتـه  یستاد کار از بخش آن به یتترب و یمتعل ساختار و سازمانی ساختار یادار بخش 

 بهتر آموزش مورد در یاهنگهم یجادا و ها یزیر برنامه و ها گیری یمتصم مقام در که شود یم

 شود یم گرفته بخش ینا در که یمیتصم هر یعنی دارد  قرار اداری و یآموزش یواحدها در

  کنـد  یـدا پ نمـود  سـازمان  در حتـی  سدر هـای  کالس در و مدارس در یدبا یعییب یور به

ازمان در سـ  کـه  شـود  یجادا باور ینا یدبا وزارتخانه ینا در یادار تحول یجادا دربنابراین، 

 یدسـتور  صرفاً امور دادن انجام نه است، یآموزش کار ةادام و همدیگر ستاد موملص  و 

 و کارمنـدان  یـد با بخـش  ینا توسط اهدا  یینتع و ها برنامه ینتدو در یعنی  یا بخشنامه و

 یگـانگی ب احسـاس  ینهزم ینا در ها آن تا شوند گرفته کاره ب یزن نف  یذ افراد یگرد و معلمان

 و کارکنـان  خـدمت  در یـد با یادار بخش کنند، اجرا ها آن یدبارا  یمیتصم هر   چوننونند

بایـد   سـازمان  در نیـز  مـدیر  ،اسـت  آموز دانش خدمت در معلم که یور همان  باشد نامعلم

 فرهنـگ  ایجـاد  در مهمـی  نقـش  سـازمانی  عـدالت  نظـر  ایـن  از و باشد کارکنان خدمتگزار

 با سه بعد )عدالت رابطه در ادراک عدالت  ( et al. Akram :2016 118) کند می ایفا مانیساز

 دارد نگـه مـی   سـازمان  بـه  وفادار و متعهد راضی و را کارکنان تعاملی( و ای رویه توزیعی و

(2015 Aboagye ) بیشـتر  مردم ها، سازمان پیشرفت با مدرن، دنیای در که معناست بدان این 

 و عادالنـه  گیـری  تصـمیم  فرایند و مناب  تقسیم مانند ،کار محل در سهام صاحبان حقو  به

 بسـیاری  که یور همان  (Lather & Kaur 2015: 9) کنند می توجه ،همه برای فردی بین رفتار

 تعـاملی  ،ای رویـه  تـوزیعی،  است؛ بعد سه دارای سازمانی عدالت ،اند کرد  تأیید محققان از

 (Bies 2015: 91 ) مختلـ   های سازمان که است مهمی مسائل از کارکنان رفتاری پیامدهای 

 سـازمان  و مـدیریت  مطالعات در اخیر سالیان یی که پیامدها این ترین مهم و درگیرند آن با

 و ،شـغلی  اشـتیا   شـغلی،  رضایت سازمانی، شهروندی رفتار است شد  زیادی توجه آن به

 توجه بدون و چشمداشتی هی  بدون که افرادی گرفتن خدمت به  است خدمت ترک قصد

 چـالش  در سـازمان  موفقیـت  بـرای  وشجخود و آگاهانه کامالً ها آن از سازمان انتظارات به

 بـاالیی  اهمیـت  از کارکنـان  میـان  بلندمـدت  و شخصی روابط رازیاست   مهم بسیار هستند

 ثیرگـذار أت دریـافتی  ماتدخ از کارکنان عملورد ارزیابی نظام بر تواند می و است برخوردار
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 مـدیریت منـاب  انسـانی    اگـر  و دارد قرار سازمان در مدیریت ثیرأت تحت پیامدها این باشد 

 کارکنـان  سوی از سازمان در مناسبی رفتاری پیامدهای دهد، انجام بمطلو نحو به را کارش

.کرد خواهد دریافت

 اسالمي های ارزش و ارزش مفهوم و تعريف

 و ،رسـوم  و  آداب آینـد ،  اهـدا   هـا،  دیدگا  شامل ها ارزش (1089) 8عبدالباسط ةگفت یبق

 چیـزی  معیـار  و دمفیـ و  واقعـی  انسـان  برای که است چیزی در ارزش  هستند موارد سایر

مرج  در مورد  یکعنوان  شد  و به ییناست که توسط خدا تع یاصول یا یارمع  ارزش باشد 

غلط بودن موضوع  یادرست  یابد بودن  یادر مورد خوب  گیری یمتصم یا یابیقضاوت، ارز

 هـای  ارزش زیربنایی های ارزش از یوی محققان نظر از  (1080 1فیضی)کنند یخاص عمل م

 از مراقبـت  ،محافظـت  داری، خویشـتن  معنـای  به ؛است 9«وارا» کلمه واقعی معنای به اسالم

 نظـر  از  شـود  تعبیر سنف خلوص تواند می وارا خالصه یور  به  نشوید حادثه دچار تا خود

 اسـت  حقـوقی  مورد در جامعه و بشر در انتزاعی مفهومی ارزش (880 :8339) 1عبدالماجد

 و معنـا  دارای ارزش کـه  گرفـت  نتیجـه  تـوان  مـی   شـوند  می گرفته نظر در بد یا خوب که

 انتزاعـی  چیـزی  یـا  عـدد  مانند شمارش قابل چیزی تواند می ارزش  است متفاوت عملورد

  (Habibi & Santoso 2019) باشد انسانیت ساحسا مانند

 اسـالمی  هـای  ارزش نیسـتند   یوسـان  الزامـاً  عرفی های ارزش با اسالم دیدگا  از ها ارزش

 از یوـی  .اسـت  وروایـات(  )آیـات  )ع(نامعصـوم  ةسـیر  و عملورد و وحی آورد ر  های ارزش

 مطلـق  است کرد  مایزمت اجتماعی های ارزش از را دینی های ارزش که ای برجسته های ویژگی

 هـا  ارزش از برخی اگر و اند نسبی اجتماعی های ارزش که درحالی ؛است الهی های ارزش بودن

 ،یخـداداد  عقـل  بر تویه با بشر که است هایی ارزش از دسته آن است یوسان جوام  ةهم در

  (8917 ی)پوریان است یافته دست بدان ،دانیم می الهی ةاراد کش  ابزار از یوی را آن ما که

                                                                                                                             
1. Abdul-Basit 

2. Feizi 

3. wara 

4. Abdul-Majid 
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ـ  توسعه تعالیم با اسالم دین  یـا  دینـی  منـاب    دارد نزدیـک  ارتبـا   اسـالمی  علـوم  ةیافت

 اسـالمی  هـای  ارزش منبـ   تـرین  مهـم  اسالم دین در  است حدیث و قرآن اسالم های آموز 

 و اصـول  ایجـاد  بـرای  چـارچوبی  مـدیریت،  بینـی  جهان تبیین آن هد  و است کریم قرآن

 بـا  است  اخروی و دنیوی سعادت برای عادالنه مدیریتی فنون و الگو ةارائ و ،راهنما قواعد

 دارند را یادشد  شرایط که هایی انسان اسالمی، تعالیم منب  سومین عنوان  به ،عقل از استفاد 

 در  اسـت  اخـال   و شـرع  و عقایـد  شامل که دهند می تشویل را اسالمی آیین از  جز یک

 اسـالمی  هـای  آمـوز   بـه  را اسـالمی  دیـن  که ،اسالمی معلو با اسالمی دین ةرابط زیر شرح

 از یارزش نظام یبررس با (8915) یانیپور ( Ali 1998) شود می داد  توضیح ،دهد می توسعه

 و شـود  یمـ  آغـاز  یمـان ا یورود با یاسالم یها ارزش ةسامان که است معتقد اسالم یدگا د

ـ  رد را پروردگار قرب و انسان کمال ها ارزش ینا به عمل  (8919) یاحمـد  علـی  دارد  یپ

 و ،خـدامحوری  صـداقت،  تواضـ ،  یلبی، یتمعنو ی،یلب عدالت یی،گرا آخرت ی،محور حق

 یـق تحق در (8931) و هموـارانش  ییدعـا   کند یم یمعرف یاسالم یها ارزش را گرایی یوح

 قـرار  توجـه  مـورد  یانسـان  مناب  یور بهر  در را توکل و صدر ةسع و یتقو ارزش سه خود

 اسـالمی  ةشـیو  بـه  انسـانی  منـاب   مدیریت و کارکنان رضایتمندی از سخن که زمانی دند دا

 ،ایشـان  عملوـرد  ارزیـابی  کارکنان، ةتوسع و آموزش جذب، استخدام، مراحلهمة  شود می

 ةشـیو  بـه  وپرورش آموزش سازمان اگر  شود می شامل نیز را دستمزد ةارائ و تاخدم جبران

 عدالت از همگان و باشد کارها ةسرلوح عدالت باید مراحل همة در ،دشو مدیریت اسالمی

 مثبت رفتاری پیامدهای واست  صداقت ةپای بر که عدالتی ؛باشند مند بهر  سازمان در سلطم

  آورد می ارمغان به جامعه و سازمان برای

 تحقیق ةپیشین

ـ  مورد در که پژوهشی خارجی، و داخلی های پژوهش بین شد  انجام های بررسی به توجه با  ةارائ

 چنـد  تنهـا  و بـود  محدود خیلی باشد اسالمی های ارزش بر مبتنی سازمانی عدالت الگوی یا مدل

 بـه  یپژوهشـ  در (8931)و هموـارانش   یدیجمش  آید می آن توضیح ادامه در که شد پیدا مورد

 نظـر  از اسـتفاد   بـا  آن اعتباربخشـی  و البالغـه  نهـ   از الهـام  بـا  یسـازمان  عدالت مدل ییراح»
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 عـدالت  مـدل  از استفاد  با و قیتحق ینظر ةیشینپ به توجه با ،پژوهش نیا در پرداختند  «خبرگان

 ایـن  کـه بـود   آن از حـاکی  نتـای  ، ای یهرو و یعیتوز و (ی)تعامل یا مراود  ابعاد شامل ،یسازمان

و خنـدان   ینـور  دارد  توجه سازمان در اسالمی اصول رعایت و فرهنگ سازی بومی به پژوهش

 یارزش هـا  یوـرد بـا رو  یعـدالت سـازمان   یشـی مـدل افزا  ی( به یراحـ 8100در سال ) یگراند

پـژوهش را  آمـاری  جامعـه    در کارکنان آمـوزش و پـرورش مشـهد پرداختنـد     یاخالق یفرهنگ

داد  هـا   یـل و تحل یـه دادنـد روش تجز  یمـ  یلهفت گانه مشهد تشـو  یو معاونان نواح یرانمد

عـدالت بعد)عـدالت    یدارا یها نشان داد که عـدالت سـازمان   یافتهبود استفاد  از ابزار پرسشنامه 

 یاخالقـ  یفرهنگـ  یباشـد و ارزش هـا   یمولفه م 88( و یتعامل ی،عدالتا یهرو یعی،عدالتتوز

بـر بهبـود    یمـدل نشـان دادکـه عـدالت سـازمان      ییراح ازحاصله  ی چهار مولفه بود  نتا یدارا

 یاخالقـ  یفرهنگـ  یتوان انتظار داشت که ارزش هـا  یمدارد ،لذا  یعملورد کارکنان نقش موثر

 شهموـاران  و افجـه  بگـذارد   یردر کارکنـان آمـوزش و پـرورش تـاث     یعدالت سازمان یشبرافزا

 از پـژوهش  یـن ا در  نـد پرداخت «یاسالم یسازمان عدالت جام  مدل ییراح» یبررس به (8939)

 یهـا  ارزش و یمبـان  بـر  یمبتنـ  محتـوا  یـل تحل راهبرد از ییفک پژوهش مختل  یراهبردها ینب

ـ  علـوم  و تیریمـد  تاداناس قیتحق نیا یآمار ةجامع شد  برد  بهر  یاسالم  نتـای   نـد  بود یقرآن

 وتحلیـل  تجزیـه  از بعـد  که دش سازمانی عدالت بعد سه در مفهوم 97 شناسایی به منجر پژوهش

 را پیامـدها  بـه  مربو  فراگردهای و ها رویه از انصا  درک ای رویه عدالت دش مشخص مفاهیم

 بـا  تخصـیص  فراینـد  و را اجتمـاعی  تعـامالت  و ارتبایات کیفیت تعاملی عدالت و کند می بیان

 بـه  (1001) 8جـواهر  ،یخـارج  هـای  مدل ةیشینپ در  است سازگار وجدانی و اخالقی های ارزش

  دکـر  بررسـی  را عـدالت  دبعـ  سه وه پرداخت یکار یپرخاشگر و یسازمان عدالت مدل یبررس

 بـه  یبآسـ  یحتـ  و یکار خشم به سازمان در عدالت ادراک عدم  داد نشان حاصله ی نتا  است

 مـدل  ییراحـ  عنـوان  با یپژوهش در (1000) 1مسترسون سوزان شود  می منجر یسازمان اهدا 

 در رکنـان کا انصـا   و واکنش از یانمشتر و کارکنان ادراک ارتبا  :در یسازمان عدالت از یهرم

 بـا  یرانمـد  ةمنصـفان  روابـط  سـازمانی  عـدالت  بعـد  سه بررسی به توجه با که پرداخت دانشگا 
                                                                                                                             
1. Jawahar 

2. Masterson 



  232     ... اسالمي های ارزش بر مبتني سازماني عدالت مدل پیامدهای و بستر ها، لفهؤم شناسايي

 درک و یمـدار  یمشتر بهبود باعث یانمشتر با کارمندان و یشترب یسازمان تعهد به منجر کارمندان

 و ینبـاتچ  ینـا ت شـود   مـی  سازمان در عدالت گسترش و کارکنان ینب تعامل بهبود باعث منصفانه

 و یســازمان عـدالت  یعــامل شـش  مـدل  ییراحــ» عنـوان  بــا یپژوهشـ  در (1005) شهموـاران 

 ی،عدالت ایالعـات ،  ای یهعدالت رو یعی،عدالت توز که یدندرس یجهنت ینا به «یکار یگر یانجیم

 یانمشـتر  بر متقابل اثر عدالت بعد هارچ که کنند می یفاانقش واسطه را  در مدل یفرد ینعدالت ب

 هـای  جنبه از عدالت شد، بیان که یور هماناست   یسازمان تعهد یجادا آن ةیجنت و دارد سازمان و

 روش و محتـوا  تحلیـل  هـای  روش از اسـتفاد   بـا  هـا  پژوهش اکثر و است  شد بررسی مختل 

 و انـد  پرداختـه  سـازمانی  متغیرهـای  سایر با سازمانی عدالت ةرابط تخمین به پیمایشی ـ توصیفی

 در اسـالمی  هـای  ارزش بـر  مبتنـی  سـازمانی  عـدالت  مـدل  ةتوسـع  به کمی خیلی های پژوهش

 )آمیختـه(  ترکیبـی  ورتصـ  بـه  هـم  هـا  پـژوهش  گونـه  این اغلب و ندا پرداخته وپرورش آموزش

 و کیفـی  صـورت  دو بـه  و است آن بودن آمیخته در بیشتر پژوهش این تازگیبنابراین،   ندا نبود 

 پرداختـه  اسـالمی  هـای  ارزش از استفاد  با وپرورش آموزش در سازمانی عدالتموضوع  به یکمّ

 بـه  اشـار   و حاضـر  تحقیـق  بـا  مقایسـه  در مطالعـاتی  خـ   ةدهنـد  نشان ها پژوهش این و است

  هستند فرهنگیـ  بومی های ارزش

 تحقیق ابزار و روش

 ةمصـاحب  گیری انداز  ابزار و است مضمون تحلیل روش به کیفی یها پژوهش جز  پژوهش نیا

 راهنمـا سـتادان  ا تأییـد  از بعد و شد تدوین مصاحبه پروتول ابتدابنابراین،   است یافتهساختار نیمه

 معیارهـای  از اسـتفاد   بـا  اسـت(  دکتـری  ةرسـال  از اقتبـاس  پژوهش این است گفتنی) مشاور و

 کننـدگان  مشارکت   اقدام به مصاحبه گردید اخالقی اصول رعایت جمله از ،پروتول در مشخص

 یانسـان  منـاب   مدیریت ةحوز در دکتری مدرک حداقل دارای تاداناس را آماری( ة)جامع پژوهش

 مـدیران  و سـال دَ   حداقل خدمت ةسابق با اسالمی معار  و قرآنی علوم و آموزشی مدیریتو 

 حـداقل  خـدمت  ةسـابق  و ارشـد  کارشناسـی  تحصیلی مدرک دارای حداقل که وپرورش آموزش

 معیـاری  هدفمنـد  صورت به نفر 15 با برابر آماری ةنمون تعداد و تشویل دادند بودند سالپانزد  

 شد  گرفته نظر در نظری اشباع یریق از گیری نمونه ایانپ و دش انتخاب
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 شونده مصاحبه افراد .1 جدول

ة شمار

 شونده مصاحبه
 تحصیالت

 ةسابق

 خدمت
 فعلی سمت

 تربیتی علوم ةحوز در دانشگا  استادـ   اردبیل آ پ ةادار درسی محتوای سرگرو  رئیس 11 دکتری 8

 آموزشی مدیریت ةحوز در دانشگا  استادـ  یلاردب آ پ ةادار گزینش رئیس 91 دکتری 1

 13 دکتری 9
 و فقه ةحوز در دانشگا  استاد ـ اردبیل آ پ ةادار اجتماعی های آسیب و مشاور  کارشناس

 قرآنی علوم

 سازمانی رفتار ةحوز درـ  اردبیل آ پ کل ةادار شناختی روان و مشاور  خدمات رئیس 11 دکتری 1

 90 دکتری 7
 معار  و الهیات ةحوز در دانشگا  استادـ  اردبیل آ پ ةادار استثنایی مدارس رئیس

 اسالمی

 دولتی مدیریت ةحوز در ـ اردبیل 1 ةناحی آ پ تعاون معاون 17 دکتری 2

 حقو  مبانی و فقه ةحوز در ـ اردبیل اسالمی آزاد دانشگا  علمی تئهی عضو 19 دکتری 5

 اسالمی کالم و فلسفه ةحوز در نور پیام دانشگا  علمی تئهی عضو 87 دکتری 1

 انسانی مناب زة حو درـ  اردبیل 1ة ناحی آ پ کارگزینی رئیس 15 دکتری 3

 اردبیل 8ة ناحی آ پ بازرسی کارشناس 90 ارشد 80

 اردبیل آ پ کل ةادار ابتدایی آموزش معاون 90 ارشد 88

 اردبیل 8ة ناحی آ پ حراست رئیس 90 ارشد 81

 اردبیل 1ة ناحی آ پ بازرسی سرئی 13 ارشد 89

 اردبیل 1ة ناحی آ پ ةمتوسط معاون 19 ارشد 81

 اردبیل 1ة ناحی آ پ پشتیبانی معاون 13 ارشد 87

 اردبیل 1ة ناحی آ پ پرورشی معاون 13 ارشد 82

 اردبیل آ پ 8ة ناحی ابتدایی آموزش معاون 17 ارشد 85

 اردبیل 8ة ناحی انسانی مناب  ریزی برنامه و توسعه معاون 13 ارشد 81

 اردبیل 8ة ناحی آ پ رئیس 17 ارشد 83

 اردبیل 1ة ناحی آ پ رئیس 91 ارشد 10

 اردبیل 1ة ناحی آ پ مربیانو  اولیا انجمن کارشناس 81 ارشد 18

 اردبیل آ پ کلة ادارة مشاور کارشناس 91 ارشد 11

 اردبیل آ پ کلة ادارة متوسط معاون کارشناس 10 ارشد 19

 اردبیل آ پ کل ةادار ایثارگران و شاهد امورة ادار رئیس 90 ارشد 11

 اردبیل 1ة ناحی آ پ خدمت ضمن کارشناس 98 ارشد 17

 اردبیل 8ة ناحی آ پ رئیس 90 کارشناسی 12

 اردبیل 1ة ناحی آ پ رئیس 90 کارشناسی 15
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کالرک  و 8نبراو تم یا مضمون تحلیل از استفاد  با نیز ها داد  و ایالعات لیوتحل هیتجز

 یـل تحل  بـود  MAXQDA پـژوهش  ایـن  در اسـتفاد   مورد افزار نرم و گرفت انجام (1002)

 اسـت   یفیک یها داد  در موجود یالگوها گزارش و یلتحل و شناخت یبرا یروش مضمون

 بـه  را متنـوع  و پراکنـد   یهـا  داد  و اسـت  یمتنـ  یهـا  داد  یلتحل یبرا یفرایند روش ینا

 و صـحت  به یابیدست یبرا ( 1002 کالرک و )براون دکن یم یلتبد یلیتفص و ینغ ییها داد 

ــاب  ســازی مثلــث روش از مطالعــه، اعتبــار  ســازی مثلــث نــوع ســه  دشــ اســتفاد  داد  من

 سـازی  مثلـث  ال ( است: شد  استفاد  آن از پژوهش این در و دارد وجود سازی( سویه )سه

 ب(؛ گرفـت  صـورت  مختلـ   افـراد  از و هـا  زمـان  و ها موان در ها داد  یآور جم  :ها داد 

 نظـری:  سـازی  مثلـث  ج(؛ دشـ  اسـتفاد   گـر  مصاحبه یک از بیش :کنند  یبررس سازی مثلث

 روش از مطالعـه  یـایی پا ینتـأم  یبـرا  شـد   بررسـی  مختلـ   های یدگا د از ها داد  ارزیابی

 ،اعتمـاد  یـت قابل مـون آز مفهـوم  از منظور ینبد شد  استفاد  (8317) گوبا و ینولنل یابیارز

 و شـد  گرفتـه  نظـر  در یمتعدد یراهبردها آن، ةچهارگان عناصر و یعلم دقت ییدأت جهت

 یـار مع هـر  به توجه با یازن مورد اقدامات یارهامع و راهبردها ینا از یک هر به یابیدست یبرا

  پژوهش ینا در اساس، ینا بر  (8939 همواران و یرضو) گرفت انجام

 پژوهش یها  افتهي

 و ،مـتن  اکتشـا   متن، ةتجزی شامل مضامین ةشبو تحلیل اصلی گام سه در پژوهش های یافته

  است شد  داد  توضیح ادامه در تفصیل به کهبه دست آمد  ها اکتشا  کردن یوپارچه سپس

  درآمـد  موتوب صورت به شد  ضبط های مصاحبه ابتدا نخست، گام در متن: تحویل .1

 ابتدا متون، دقیق ةعمطال با ،آن از پس شد  تومیل ها مصاحبه جلسات یی ها یادداشت سپس

 شناسـایی  پایه مضامین قالب در مستقل های اید  ةهم شد  تهیه های مصاحبه از یک هر برای

 در و شـد  انجـام  ها مصاحبه ازیک  هر برای کار این شد  داد  اختصاص یدکُ یک هر به و

 کـدهای  همـان  از قبلـی  هـای  مصـاحبه  متن در مشابه مضامین با هایی بخش وجود صورت

                                                                                                                             
1. Braun 
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و  شناسایی ها مصاحبه از کد 190 پژوهش این در شد  استفاد  ها آن نشانگر عنوان به پیشین

  ندشد بندی دسته پایه مضمون 917 در مشترک کدهای حذ  با

 و دهنـد   سـازمان  مضـامین  پایـه،  مضـامین  بـه  یـافتن  دست از پس مضامین: تبدیل .2

 بـا  شـد  تـالش  مرحلـه  یـن ا در شـدند   انتـزاع  پایـه  مضـامین  بـه  توجـه  با فراگیر مضامین

 یـابیم  دسـت  تری انتزاعی مضامین به پایه مضامین همان یا اولیه مضامین مجدد دهی سازمان

 88 مرحلـه  ایـن  در سازد  رهنمون تر مرکزی و فراگیرترو  تر اصلی های مضمون به را ما که

 شد  استخراج دهند  سازمان مضمون

ـ  و بررسی با مضامین: ةشبک توصیف و کشف .3  مضـمون  9 مـرتبط  مضـامین  لتحلی

 شد استخراج ای مراود  عدالت ج( ؛ای رویه عدالت ب( ؛توزیعی عدالت ال ( :شامل فراگیر

 عـدالت  ةزمینـ  در سـؤال  سـه  دلیـل  همـین  بـه   شود می پرداخته آن جزئیات به ادامه در که

 شـد   مطـرح  هـای  سـؤال  اسـاس  بر ترتیب به و مطرح اسالمی های ارزش بر مبتنی سازمانی

 شود  می تشریح ها افتهی

 هـای  ارزش بـر  مبتنـی  سازمانی عدالت فرعی و اصلی ةدهند سازمان مضامین اول: سؤال

 ند؟ا کدام وپرورش آموزش در اسالمی

 از ای نمونـه کـه   گرفت صورت خبرگان با ای مصاحبه باال، سؤال پاسخ به دستیابی برای

 است  شد  داد  نشان 1 جدول در آن

 داد  نشان شد  شناسایی های شاخص همرا  شد  شناسایی های لفهؤم و ابعاد 9 جدول در

ابتـدا مفـاهیم و کـدهای معنـادار از مـتن        (،9جـدول )  جدول استخراج جهت است  شد 

 هـم  شـبیه  معنـایی  لحـا   به که کدهایی سپس استخراج شد  (1)ها همانند جدول  مصاحبه

 جـز  )بـه  توـراری  و مشابه کدهای مرحله این در همچنین  گرفتند قرار دسته یک در بودند

 دهنـد (  سـازمان  )مضـامین  آن ابعـاد  و هـا  شـاخص  نهایت در و شدند حذ  ها( آن از یوی

 بـر  مبتنـی  سـازمانی  عـدالت  داد نشـان  پـژوهش  هـای  یافتـه  شـدند   گذاری نام و شناسایی

 یـازد   در و ای ود مـرا  ،ای رویـه  تـوزیعی،  عدالت اصلی مضمون سه در اسالمی های ارزش

 شدند  بندی دسته فرعی ةدهند سازمان مضمون
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 مصاحبه از احصاشده کدهای از ای  هنمون .2 جدول

 استخراجی کدهای مصاحبه متن
 و محروم منایق در آموزان دانش با و سازمان در کارکنان با اینوه یعنی سازمانی عدالت
 آموزان دانش تربیت و تعلیم با آ پ اینوه به توجه با شود  رفتار سطح یک در دارا

 توانمند افراد از کارکنان، و زانآمو دانش حقو  و حق از پاسداری جهت ،دارد سروکار
 در فرهنگی همواران یعنی د شو استفاد  سازمانی و آموزشی و مدیریتی های پست در

 و دیدگا  اساس بر و خود امتیازات یبق سازماندهی و انسانی نیروی سازماندهی
 شرح اساس بر ها آن مزایای و حقو  و باشند داشته تخصص و تعهد رویوردشان
 گیرد  تعلق ها آن به سازمان در کارآیی انمیز و وظای 

  است سیاسی های جناح به وابسته اکثراً سازمانی عدالت آ پ در
  شود  حق و حقو  ایجادشد  برای کلیة کارکنان آ پ را شامل

 
 کارکنان ةهم بین اموانات متوازن توزی 
  آموزشی و سازمانی های فرصت از استفاد  در عدالت رعایت با بربرا فرصت ایجاد -

 بازدهی میزان صرفاً ها ارزیابی و آ پ در سازمانی عدالت به توجه با افراد عملورد مبنای
 روابطی  و سیاسی کارهای نه ،باشد اداری و تربیتی و آموزشی های فعالیت در ثرؤم

 هر اینوه واست  مردم با حاکمیت تالقی ةنقط یک دولتی های سازمان ةزیرمجموع آ پ
 بگیرد  قرار خود جای در خود ةداشت و پتانسیل اساس بر کس

 کارکنان ةهم با برابر رفتار 
 انسانی مناب  حقو  و حق از پشتیبانی 
  های پست در توانمند افراد از استفاد 

 خود به مربو 
 شایستگی اساس بر کارکنان سازماندهی 
 شرح اساس بر مزایا و حقو  پرداخت 

 و دوری از سیاسی کاری وظای 

 - متوازن اموانات و  ی توزیرفداری از حق
 مناب 

 سازمانی برابر فرصت ایجاد 
 روابط نه عملورد حسب بر ارزیابی 
 توانمندی اساس بر کارکنان سازماندهی 

 سازمانی عدالت بعد سه ةپای و ،دهنده سازمان فراگیر، مضمون بندی دسته .3 جدول

 مضمون
 فراگیر

 اصلی مضمون
 )ابعاد(

 فرعی مضمون
 ها( لفهؤ)م

 ها( )شاخص پایه مضامین
ت
دال
ع

 
نی
زما
سا

 
نی
مبت

 بر 
ش
رز
ا

 
ای
ه

 
می
سال
ا

 

 زیعیتو عدالت

 و برابری اصل
 مساوات

دوری از دست  قوانین، اجرای در تبعیض عدم مصوب، قوانین یریق از استخدام
 اسالمی، معیارهای اساس بر استخدام و انتصاب ، از پرهیز درازی در حقو  دیگران

 ها پاداش در وتفریط افرا  عدم ،شغلی شایستگی اساس بر دستمزد برابری

 انصا  اصل

 ،عملورد اساس بر دستمزد و حقو  پرداخت ،نشمردن ناچیز را خدمات ارزش
 اعطای دانش، و تخصصو  عملورد اساس بر ارتقا ،عملورد اساس بر پاداش اعطای

 دیگری حساب به را کسی رن  و تالش ،حق صاحب به حق دادن و ها مسئولیت
 ها ابانتص فردی های تفاوت لحا  داری، امانت ،نگذاشتن

 نیاز اصل

 با ههمواج در کارکنان به توجه کارکنان، رفا  تأمین کارکنان، معیشتی وض  به توجه
 و اموانات ةعادالن توزی  ،ها آن حق ادای و پایین یبقات مشوالت رف  مشوالت،

 مناب 

 ثبات ای رویه عدالت

 معنویت حفظ اخالقیات، به پایبندی شغل، در پایداری شد ، داد  های قول به عمل
 حالل رعایت سازمانی، اصول به پایبندی تقوا، از برخورداری شغل، به تعهد ،سازمانی

 داری دین تروی  ،گفتار در تعار  عدم حرام، و
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 سازمانی عدالت بعد سه ةپای و ،دهنده سازمان فراگیر، مضمون بندی دسته .3 جدولادامة 

 مضمون
 فراگیر

 اصلی مضمون
 )ابعاد(

 فرعی مضمون
 ها( لفهؤ)م

 ها( )شاخص پایه مضامین

 

 

 تعصب عدم

 تصمیمات، در شخصی نظر اعمال عدم تبعیض، عدم ، پرهیز ازتعصب غیرمنطقی
 برابر در همگان یبرابر گیری، تصمیم مرج  نفس اعتمادبه قوانین، حسب بر تصمیم
 احساس شغلی، استقالل ،عمل اختیار ،احساسات از دور به گیری تصمیم قانون،
 تعهد بر تخصص تقدم کارکنان، آزادی

 صحت
 )درستی(

 رسیدگی استخدام، و جذب توانمندی، افزایش گزینش، در عدالت و ساالری شایسته
 قضاوت عدم دانش، و علم از برخورداری ها،راهوار سازی شفا  همواران، به

 افراد ةهم نمایندگی کارکنان، برای گیری تصمیم فعال، و کوش سخت سطحی،
 چشم یک به را همه ،نف  ذی افراد ةهم نمایندگی برابر، شغلی های فرصت نف ، ذی
 توانمندی، افزایش انسانی، نیروی ریزی برنامه در برابر شغلی های فرصت کردن، نگا 
 کارکنان کل برای مناسب گیری تصمیم کارکنان، ةهم نیاز به سیدگیر

 تصحیح

 قداماتا منور، از نهی و معرو  به امر سازی نهادینه اشتباهات، اصالح فرصت
 نقض و شونی پیمان از دوری ،ها اشتبا  ةمشاهد هنگام کردن گذشت عادالنه، انضبایی
 جویی انتقام عدم ،قرارداد

 اخال 
 و توبر از دوری اسرا ، از دوری اخال ، خوش مهربان، متعهد، پذیری، مسئولیت
 جویی، انتقام عدم کار، در انحرافی رفتارهای و سازمان در گیری م  از دوری غرور،

 مذهبی و معنوی قوی ةپشتوان از رخورداریب

 عدالت
 ای مراود 

 اعتماد و احترام

 احساس همگان، با مهربانی نفعان، ذی و کارکنان به نسبت فروتنی کارکنان، به احترام
 پنهان زیردستان، به اعتماد افراد، به احسان شهروندان، حقو  به احترام دینی، برادری
 مناسب، برخورد مدیران، توسط عمومی اعتمادسازی اخالص، ها، عیب داشتن نگه
 هم با حسنه روابط داشتن انسانی، کرامت حفظ

 مندی، عالقه
 ارتبایات ،توجه

 میان در داشتن، تواض  فروتن، کارکنان، با خویی نرم کارکنان، به توجه نتقادپذیر،ا
 افتادگی بودن، دلسوز خشم، فروخوردن بینی، خودبزرگ از دوری بودن، کارکنان
 کارکنان اعتقادات و باورها به دادن بها کارکنان، به نسبت

 تصمیمات
 و روشن

 توضیحات
 کافی

 عدم ها، فعالیت تشریح و توضیح تصمیمات، و ارگفت در صراحت سازی، شفا 
 ایالعات، گذاری اشتراک ممون، حد تا توضیحات و ایالعات ةارائ کاری، پنهان
 کاری وجدان

 

 سـازمان  در اسـالمی  هـای  ارزش بـر  مبتنـی  سـازمانی  عـدالت  بستر و زمینه دوم: سؤال

 است؟ هایی مؤلفه چه شامل وپرورش آموزش
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 شناسـایی  بـه  نتـای   و دشـ  اسـتفاد   مصاحبه ابزار از نیز پژوهش دوم سؤال به پاسخ برای

 بسـتر  و زمینـه  اسـت  گفتنـی  اسـت   شـد   داد  نشان 7 جدول در کهانجامید  مختل  کدهای

 جهـت  بـه  شـد   شناسایی کدهای که آنجا از و شود می شناخته اصلی مضمون سازمانی عدالت

 سـازمانی  عدالت بستر و زمینه» عنوان یرز کدها ةهم دارند، دیگر یک با بیشتری قرابت معنایی

  است نشد  ذکر ها آن برای فرعی مضامین و اند شد  بیان «اسالمی های ارزش بر مبتنی

 اسالمی های ارزش بر مبتنی سازمانی عدالت بستر و زمینه به مربوط کدهای بندی دسته .4 جدول

 ها( )شاخص پایه مضامین اصلی مضمون

 بستر و زمینه

 مانیساز عدالت

 نیروی سازماندهی، اسالمی معیارهای با مطابق سازمانی فرهنگ ایجاد، مقررات و قوانین اجرای

 اسالمی های ارزش نمود ،کارکنان سوی از عدالت احساس، اسالمی های ارزش چارچوب در انسانی

 ودنب باال، مدیران خلق حسن، کارکنان مزایای و حقو  بودن عادالنه، مدیران افوار و رفتار در

 برقراری، سازمان در عفا  و حجاب الگوی ةارائ، مزایا و حقو  بودن عادالنه ،دینی شعور و آگاهی

 الزم های یرح ةارائ، هوشمند دستگا  یریق از کارکنان خروج و ورود، کارکنان بین مقررات و قانون

، ساالری شایسته و گزینی شایسته، خاییان با منصفانه برخورد، آموزشی های سازمان با همواری جهت

 از استفاد ، راهوارها سازی شفا ، کارکنان ةآزادان انتخاب و احساس، اداری سالمت ارتقای

 به جانبه همه نگا  ،اجرایی ضوابط و اصول بر نظارت، کارآیی و تخصص، روز هب علمی های فناوری

 انتصاب ،بااستعداد انکارکن کارگیری هب و انتصاب، مشارکتی مدیریت از استفاد ، اسالمی تربیت امر

 ،خدمت ضمن آموزش و داشت نگه، انسانی کرامت و فضیلت ةتوسع، اسالمی الگوهای با مدیران

 بهبود ةزمین در کارکنان مشارکت جلب، سازمان در عدالت سازی نهادینه، پذیری مسئولیت ةتوسع

 تقویت بر یجدّ ماهتما، سازمانی انسجام، سازمان در کاری تعهد و وجدان سازی فراهم، فعالیت

 نیروهای توزی  ضوابط تعیین بر نظارت و کنترل، کارکنان شغلی رضایت افزایش ،دینی های ارزش

 انسانی نیروی سازماندهی، سازمانی عدالت سو با هم نوین های فناوری از استفاد ، جدیداالستخدام

 سازمان در عدالت سازی نهادینه، دینی و اسالمی های ارزش چارچوب در

 

 ســازمان در اســالمی هــای ارزش بــر مبتنــی ســازمانی عــدالت پیامــدهای ســوم: السـؤ 

 است؟ هایی مؤلفه چه شامل وپرورش آموزش

 اینوـه  بـه  توجـه  بـا  د ش استفاد  مصاحبه ابزار از نیز پژوهش سوم سؤال به پاسخ برای

 به اینجا در مقاله، حجم محدودیت دلیل به و است آمد  نامه پایان در سؤاالت این ریز نتای 
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 هـای  ارزش بـر  مبتنـی  سازمانی عدالت پیامدهای یرفی از است  شد  اشار  مطالب ةخالص

 معنـایی  جهت به شد  شناسایی کدهای که آنجا از و شود می شناخته اصلی مضمون اسالمی

 بـر  مبتنی سازمانی عدالت پیامدهای» عنوان زیر کدها ةهم دارند، دیگر یک با بیشتری قرابت

 است  نشد  ذکر ها آن برای فرعی مضامین و اند شد  بیان «المیاس های ارزش

 اسالمی های ارزش بر مبتنی سازمانی عدالت پیامدهای به مربوط کدهای بندی دسته .5 جدول

 مضمون

 اصلی
 ها( )شاخص پایه مضامین

 پیامد

 عدالت

 سازمانی

 ایجاد، سازمانی تعهد فزایشا، حقو  احقا ، کار کیفیت یارتقا، سازمان کارکنان در انگیز  ایجاد

، ها ناهنجاری کاهش، ناهنجار و جویانه انتقام رفتارهای بروز عدم، سازمانی سالمت، معنوی فضای

، گنا  و یبفر از دوری، یسازمان آرامش، یروان و یفرد بهداشت رعایت، تقوا یشافزا ،سازمانی تعهد

 بودن دارا، یشغل رضایت، کرامت فظح و جوانمردی، یشغل امنیت، سازگاری، یکار وجدان افزایش

، سالم سازمانی جوّ ایجاد، سازمانی اعتماد، کارکنان بهزیستی، سازمانی نشا ، فرماندهی وحدت

، یسازمان یتهو به مثبت نگرش ،یسازمان عوامل ةهم یتمندیرضا، سازمان به خایر تعلق احساس

 عدالت یبرقرار، سازمان ترک عدم، یساالر یستهشا ،گیری یمتصم در مشارکت، اسالم به یمند هعالق

، یدار امانت و یمانا، کرامت حفظ و یجوانمرد، یشغل یتامن، یاسالم های ارزش ی ترو، یاجتماع

 یاخالق رشد، یاسالم فرهنگ به یمند هعالق، عمل یآزاد احساس

 
 تحقیق مفهومی مدل .1 شکل
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 هـای  شـاخص  و  مؤلفـه  و ابعـاد  شـد،  داد  نشـان  8  شـول  و ها جدول در که یور همان

ــدالت ــازمانی ع ــرا  س ــتر هم ــدهای و بس ــر آن پیام ــاس ب ــای ارزش اس ــالمی ه  در اس

 اسـتادان و  بـا  گرفتـه  صـورت  های مصاحبه و پژوهشپیشینة  از استفاد  با وپرورش آموزش

و  تـوزیعی  عدالت بعد سه شامل انسانی مناب  و قرآنی علوم ةحوز در خبرگان و متخصصان

 مـدل  بنـابراین   هسـتند  مـدل  پیامدهای و بستر یا زمینه های شاخص و ای مراود  و ای رویه

 اسـاس  بـر  اسـالمی  هـای  ارزش بر مبتنی سازمانی عدالت گیری شول برای تحقیق مفهومی

 شد  داد  نشان  8شول  درکه  دش ترسیم Maxqda افزار نرم از مستخرج پژوهش های یافته

 نتیجه و بحث

 بـر  مبتنـی  سـازمانی  عـدالت  مـدل  پیامـدهای  و بستر و لفهؤم یشناسای پژوهش این از هد 

 عـدالت  پیامـد  و بسـتر و  لفـه ؤم کـه  بود آن پژوهش این اصلی سؤال بود  اسالمی های ارزش

 بـرای  شد  شناسایی ابعاد از یوی داد نشان نتای  چیست؟ اسالمی های ارزش بر مبتنی سازمانی

 تـوزیعی  عـدالت  وپـرورش  آمـوزش  سـازمان  در اسالمی های ارزش بر مبتنی سازمانی عدالت

 رفتـار  یوسـان  یـور   بـه  کارکنـان  ةهمـ  کـه  دارد اشـار   واقعیت این به توزیعی عدالت است 

 مضـمون  سـه بـه   تـوزیعی  عدالت است  متفاوت کار محل در نتای  تخصیص یعنی ؛کنند نمی

 شد  بندی تهدس پایه مضموننوزد   و نیاز اصل و ،انصا  اصل مساوات، و برابری اصل فرعی

 نتـای   بـه  خـود  سـهم  نسبت ةمحاسب حین در عدالت سهام کی را توزیعی عدالت فرد است 

 عـدالت  کـه  معناسـت  بـدان  ایـن   داند می مشابه افراد نسبت با خود نسبت ةمقایس و دریافتی

  کند می دریافت سازمان از کارمند یک که است کارهایی نتای  درک بودن منصفانه به توزیعی

 سـازمان  در اسـالمی  هـای  ارزش بـر  مبتنـی  سازمانی عدالت برای شد  شناسایی گردی بعد

 بـه  مربـو   عـدالت  موضـوعات  بـه  ای رویـه  عدالت است  ای رویه عدالت وپرورش آموزش

 در ای رویه عدالت  دارد اشار  نتای  تعیین برای شد  استفاد  هایفرایند و سازوکارها و ها روش

 ةهمـ  نمایندگی درستی، یا صحت تعصب، عدم ثبات، جمله از فرعی ةدهند سازمان مضمون 7

 هـای  رویـه  و فراینـد  اگر است  شد  بندی دسته شاخص 99 و اخال  و تصحیح نف ، ذی افراد

 احتمال به و کنند می پیدا بیشتری رضایت کارکنان صورت این در شود، تلقی منصفانه مدیریتی
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 به منجر تواند می غیرمستقیم یور به که هندد می شول مدیریت تصمیمات به مثبتی نگرش زیاد

 سطح ینباالتر که ،یاعتقاد عدالت بعد بر عالو   شود  کارمندان و کارفرما بین کمتری تعار 

 تـوان  یمـ  شد ، ییشناسا (8939) پور ینق و افجه یها پژوهش در یسازمان عدالت ابعاد ینب از

 بـه  نسبت ها آن در یهاول یممفاه که کرد  اشار یاخالق و یفقه عدالت جمله از یگرید ابعاد به

 بعـد  سـه  یـایی پا و یـی روا ییدأت یزانم و است آمد  دست به متفاوت یشول به حاضر یقتحق

 توان یم پس که کرد یانب توان یم   پسدارد را سطح ینباالتر آن یامدپ و ینهزم و حاضر یقتحق

های اسالمی مورد بررسی قـرار   تحقیق حاضر بطور کلی عدالت را از منظر ارزشکرد که  یانب

ایرانـی  –داد  در حالیوه تحقیق افجه و نقی پور فر عدالت را در چارچوب الگـوی اسـالمی   

 یـن ا در   مورد پژوهش قرار داد  که نتیجه این تحقیق با تحقیق حاضـر ناهمسـو بـود  اسـت    

 بر یسازمان عدالت های پیامد و بستر و ینهزم ی،سازمان عدالت یها شاخص بر عالو  پژوهش،

  است شد  ییشناسا وپرورش آموزش سازمان در یاسالم یها ارزش اساس

 عـدالت  شـد   شناسایی اسالمی های ارزش بر مبتنی سازمانی عدالت برای هک سومی دبع

گر کارکنان رفتار منصفانه ای را از سازمانهایشان درک کنند، انگیـز  خواهنـد   ا است  تعاملی

داشت و بیشتر مایل خواهند بود دانش خود را با دیگران در سازمان به اشتراک بگذارند  بـا  

ید  ای دوجانبه نیست و ممون است دیدگا  هـای مختلفـی از عـدالت    این حال، عدالت پد

رفتـار   حاصـل در دید کارکنان باشـد واقعیت ایـن اسـت کـه بـه اشـتراک گـذاری دانـش         

خودانگیزشی است؛ بنابراین، اگر کارکنان تحریک نشوند، شـانس انتقـال دانـش فـردی بـه      

ستی محیط کار انگیزشی را بـرای  ها بای دانش سازمانی بسیار اندک است  در نتیجه، سازمان

)امیر کارکنان خود فراهم کنند تا دانش خود را به صـورت داویلبانـه بـه اشـتراک بگذارنـد     

، اعتمـاد  و احتـرام  شـامل  فرعـی  مضـمون  سـه  از تعاملی دالتع  ( 8931حسنی و دیگران 

 است  شد  تشویل کافی توصیحات و روشن تصمیمات و ،ارتبایات و توجه و مندی عالقه

 و قـوی  مـدیریتی  از نشـان  رجـوع  اربـاب  و کارکنان ةهم با عادالنه و منصفانه روابط وجود

 کارکنان باشد، حاکم غیرمنصفانه روابط و تعامالت سازمان در این عوسرب اگر و دارد عالم
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 جـوّ  توانـد  می بلندمدت در این و کنند می قلمداد ناعادل را مدیر و نارضایتی احساس آن از

  دشو کارکنان بیشتر نارضایتی باعث وکند  مسموم را سازمانی

 شهموـاران  و افجه های پژوهش در که ،تعاملی عدالت ةمقول بر عالو  پژوهش، این در

 و اصـول  بـه  پایبنـدی  جملـه  از دیگـری  هـای  مؤلفـه  بـه  تـوان  می شد ، اییشناس (8931)

 اشـار   معاد به توجه و الهی، رضایت گرفتن نظر در دینی، برادری ادای اسالمی، های ارزش

 و منطبـق  قبلـی  هـای  مـدل  با پژوهش این نتای  کلیت لحا  به گفت توان میبنابراین،  کرد 

 ،همچنین سوست  ناهم گذشته های پژوهش با اسالمی های ارزش به توجه لحا  به و سو هم

 نیز (8939) شهمواران و افجه و (8931) شهمواران و جمشیدی داخلی، های پژوهش بین

 بنـدی  دسـته  تعـاملی  و ای رویـه و  توزیعی عدالت نوع سه دررا  سازمانی عدالت های مؤلفه

 پـژوهش،  این در است  آمد  دست به متفاوت شولی به ها آن در اولیه مفاهیم ولی اند  کرد 

 عـدالت  یاجـرا  از حاصـل  پیامـدهای  ،سـازمانی  عـدالت  بستر و زمینه و ها مؤلفه بر عالو 

 بـا  تحقیـق  ایـن  هـای  یافتهة مقایس در شد  شناسایی نیز اسالمی های ارزش بر مبتنی اسالمی

 شهموـاران  و جمشـیدی  تحقیـق  با تحقیق این شباهت گفت توان می مشابه تحقیقات سایر

 ایـن  بـا  نـد ا هپرداخت سازمانی عدالت ابعاد بررسی به تحقیق دو هر که است این در (8931)

 دیــدگا  از ســازمانی عــدالت (8931) شهموــاران و جمشــیدی پــژوهش در کــه تفــاوت

 بـر  مبتنـی  سـازمانی  عـدالت  بررسـی  بـه  حاضـر  پژوهش در ولی  ،شد بررسی البالغه نه 

 پرداختـه  خبرگـان  بـا  مصاحبه و کریم قرآن مچونه یمنابعبر اساس  و اسالمی های ارزش

 دیگـر  مـوارد  در و هـم  مشـابه  مـواردی  در اولیـه  ةشد شناسایی مفاهیم همچنین است  شد 

 مـدل  یراحـی  بـه  (8939) شهموـاران  و افجه پژوهش در همچنین  نددیگر یک از متفاوت

 هـای  یافته با حاضر پژوهش های یافته که است شد  پرداخته اسالمی سازمانی عدالت جام 

 و تـوزیعی  عدالت شامل ،سازمانی عدالت های لفهؤم و ابعاد شناسایی در نظر مورد پژوهش

 پـژوهش  دو این های یافته بین ها زیرمؤلفه در ولی ؛دارد وجود شباهت ،ای مراود  و ای رویه

 بـرای  الزم بسـترهای  و زمینـه  به حاضر پژوهش های یافته در سویی از دارد  وجود تفاوت

 در کـه  شـد   پرداختـه  اسـالمی  هـای  ارزش بر مبتنی آن های پیامد و سازمانی عدالت یجادا
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 از یرفـی  اسـت   نگرفتـه  قـرار  بررسـی  مورد مواردی چنین مشابه های پژوهش از یک هی 

 یارزش هـا  یوـرد ابعاد عدالت با رو ی( به بررس8100خندان و هموارانش در سال ) ینور

بـا   یاسـتخراج  یو شـاخص هـا   یشانا یقتحق ی د که نتاپرداختن یسازمان یاخالق یفرهنگ

عـالو    شد  کار خارج از کشور در کههایی  مدل اماباشد  یحاضر هم راستا نم یقتحق ی نتا

 یکار شـد  در مـدل   یاسالم یبر ارزش ها ی، مبتن یمدل عدالت سازمان یرانکه در ا ینبر ا

منجر  یانحراف یکه تنش و رفتارها ید رس یجهنت ین( کار کرد  به ا1001که جواهر درسال )

با پژوهش  "مخصوصا یراننقطه ها در ا ینشود و ا یم یبه خود و اهدا  سازمان یببه آس

اگـر   متفاوت اسـت  یاسالم یبراساس ارزش ها یسه بعد عدالت سازمان یحاضر در بررس

 یسـالم ا یهـا  بـر ارزش  یمبتن یعدالت سازمان یمناسب برا یامدپ ینو بستر  و همچن ینهزم

خواهـد   یشدر سازمان افزا یانتظار داشت که تعهد سازمان توان یهموار باشد، م یدر سازمان

کارکنـان از شغلشـان    یابـد، ¬یم یشکارکنان افزا یتقوا شود، یم یشترب مندی یترضا یافت،

 یشافـزا  یمند عالقه یبه فرهنگ اسالم یابد، یم یشکار افزا یفیتخواهند داشت، ک یترضا

 یسـتی و بهز یشـغل  یـت امن ی،وجـدان کـار   یافت،ها اشاعه خواهد  فرهنگ گونه نیو ا یافته

داشـته و   یو سـاختار ادار  یبر رفتار سـازمان  ی  و اثر عدالت سازمانیابد یم یشکارکنان افزا

گـردد     یعـدالت در آمـوزش و پـرورش مـ     یشو افـزا  یتباعث تقو یاسالم یارزش ها

 یاسـالم  یبـا شـاخص هـا    یمـدل عـدالت سـازمان    از ابعاد موثر در یگرد یویهم  یامدهاپ

ـ  یممستق یپل ارتبای یک یجادا ینباشد بنابرا یم یرانمربو  به کارکنان و مد یامدهای،پ  ینب

ارتبا  بـا   یاصندو  ارتبایات  یرنظ یسلسله مراتب یلترهایاز فررهبران و کارکنان بدون گذ

 یدر سـاختار ادار  ینقـوان  یاجـرا نظارت و بهبود  یشتواند منجر به افزا یواسطه معاوان م

به  یرقابت یتدر جهت کسب مز یراناگر مد یامد نظام آموزش و پرورش شود با توجه به پ

خـود   یمنـد ی،تواننوآور یشکارکنان بپردازند باعث افزا ییور مستمر به توسعه مهارت ها

و )سـاختار  یسازمان یسـتم س دری اسـالم  یارزش هـا  ی و کارکنان و سازمان خـود و تـرو  

و  یعتمداریشوند )شـر  ی(آموزش و پـرورش اثرسـاز مـ   یسازمان ی،رفتارهایاهدا  سازمان

  (8100 همواران
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 کاربردی پیشنهادهای

 در ودشـ  مـی  پیشنهاد مدیران به اسالمی، های ارزش بر مبتنی توزیعی عدالت کردن اجرایی جهت

 ارتقـا و  ها انتصاب در فردی های تفاوت ،کنند رعایترا  انصا  اصل دستمزدها و پاداش اعطای

 آنـان  رفـا   تأمین و کارکنان معیشتی وض  به همچنین ،دشو لحا  تخصص و عملورد اساس بر

 در ای رویـه  عـدالت  یاجرا جهت گیرد  صورت مصوب قوانین یریق از استخدام وشود  توجه

 و حـالل  رعایـت  سـازمانی،  اصـول  بـه  پایبنـدی  مدیران شود می پیشنهاد وپرورش شآموز ةادار

 برابـر  در همگان یبرابر قوانین، حسب بر تصمیم تصمیمات، در شخصی نظر اعمال عدم حرام،

 نیـروی  ریـزی  برنامـه  در برابـر  شـغلی  هـای  فرصت گزینش، در عدالت و ساالری شایسته قانون،

 اقـدامات  و منوـر،  از نهـی  و معـرو   بـه  امـر  سـازی  نهادینه ،اشتباهات اصالح فرصت انسانی،

 شـود  مـی  پیشنهاد تعاملی عدالت یاجرا جهت  دهند قرار نظر مدرا  سازمان در عادالنه انضبایی

 کارکنـان  بـا  خویی نرم د،وش توجه کارکنان به ،شود برقرار کارکنان و مدیران بین اعتماد و احترام

 تصـمیمات  و ،دوش پرهیز مدیران توسط سازمان در بینی دبزرگخو از شود، رعایت ارتبایات در

   شود  داد  کارکنان به رسانی ایالع جهت کافی توضیحات و روشن

 یرانمد یبرا یآن اصول راهنمائ یمدل مولفه و شاخص ها ینکه ابعاد ا ینبا توجه به ا

مـوزش و  محتـرم آ  یرانمـد  بنابراین مفهـوم عـدالت هسـتند    یسـاز  یاد سازمان ها جهت پ

عدالت در سازمان  یتبدانند که رعا یداهتمام نمود  و با یعدالت سازمان یتپرورش به رعا

رفتـار   یجـاد و ا یو سـخت کوشـ   یتدر کارکنـان در قبـول مسـئول    یز انگ یشمنجر به افزا

سازمان با التزام  یتو موفق  یبهر  ور یتکارکنان و در نها یو بهبود خلق و خو یشهروند

گسـترش و تـأمین    ینشود همچن یم یسازمان یتمعنو ی باعث ترو یسالما یبر ارزش ها

همه جانبه عدالت آموزشی و تربیتی، برقراری نظام اثر بخش و کارآمد مدیریت و مـدیریت  

ـ   های یافتهتوجه به بااقدام شود  یاسالم یارمناب  انسانی بر اساس نظام مع بـر   یپـژوهش مبن

 ی،اسـالم  یهـا  بر ارزش یمبتن یعدالت سازمان یامدها و بستر و پ مولفه و شاخص ییشناسا

 یـابی مـورد ارز  یدولت یها سازمان یرپژوهش در سا یندر ا یمدل استخراج شود یم یشنهادپ

  یردو پژوهش قرار گ
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 منابع
 کریم  قرآن

 جـام   مـدل  یراحـی » ( 8939) جعفرپـور  محمود ؛آذر عادل ؛پورفر تقی اهلل ولی ؛اکبر علی افجه،

  15ـ  18 ص ،(51)19 (،تحول و بهبود) مدیریت مطالعات ،«اسالمی سازمانی عدالت

(  شناسایی عوامل موثر بر حومرانی رفا  8100حجتی،عبداهلل )؛ کریمی، یحییداداش ؛ اسوندری، هانیه

 1،شـمار  81عمومی با رویورد توسعه اجتمـاعی،انجمن جامعـه شناسـی آمـوزش و پـرورش،دور      

  901 -133،ص

(   بررسی تاثیر عدالت سازمانی براشتراک 8931زاهدی،محمدرضا )؛ قربانی،سعید؛ امیرحسنی، مصطفی

دانشگاهی، نشریه مـدیریت راهبـردی دانـش سازمانی،سـال      -در یک محیط آموزشیگذاری دانش 

  810-871،ص 5دوم،شمار 

 هـای  پـژوهش  ،«اسـالم  دین ارزشی نظام شناختی جامعه تحلیل» ( 8915) محمدحسین پوریانی،
  51ـ  77 ص ،81 ش ،9 د (،اسالمی علوم) کالمی اعتقادی

 ،اجتمـاعی  علوم ،«شناختی جامعه رویورد با ارزش ممفهو تبیین» ( 8917) ینمحمدحس یانی،پور

 .71ـ  78 ص ،88 ش ،9 د

 ابعـاد  و هـا  مؤلفـه  اکتشـا  » ( 8931) نـژاد  یارجمند آفا  ؛یعقوبی نورمحمد اهلل؛ یبحب یی،دعا

 اقتصـاد  و یریتمـد  المللی ینب کنفرانس ،«یانسان مناب  یور بهر  بر مؤثر یاسالم یها ارزش

  ینکار یشهما سرآمد ةسسمؤ ،تهران ،18 قرن در

 از الهام با سازمانی عدالت مدل یراحی» ( 8931) نادری جالل ؛خنیفر حسین ؛ناصر جمشیدی،

 78 ص ،(9)88 ،فرهنـگ  مدیریت ،«خبرگان نظر از استفاد  با آن اعتباربخشی و البالغه نه 

  57ـ 

 دوستان  ،یپژوه قرآن و قرآن ةدانشنام ( 8955) بها الدین شاهی، خرم

 ارتبـا  » ( 8931) ونـدیان  زهـر   کـریم  ؛مقدسی حسین ؛کش کمان اکرم ؛اسفندیار زاد ، خسروی

 رفتـار  مـدیریت  مطالعـات  ،«مربیـان  سـازمانی  عملوـرد  با شغلی اشتیا  و سازمانی عدالت

  29ـ  77 ص ،(18)2 ،ورزش در سازمانی

 بازکـاوی  ( 8939) جعفـرزاد   مرتضـی  ؛اکبری مرتضی ؛زالی محمدرضا ؛مصطفی سید رضوی،

 تهران  دانشگا  انتشارات تهران، ،آمیخته تحقیق روش
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(  یراحی مدل رهبری عدالت محـور در  8100شریفی،اصغر)؛ اعتماداهری، عالالدین؛ شریعتمداری، نرگس

  21-78،ص8،شمار 81مدیریت مدارس ابتدایی شهر تهران،جامعه شناسی آموزش و پرورش،دور 

بـا رفتـار    یو عـدالت سـازمان   یرابطه جو اخالق یبررس ( 8935)ضامنی ،فرشید ؛ یامنی، بهرامک

در سازمان آموزش و پرورش استان مازندران به منظور ارائه مدل،مجله  یسازمان یشهروند

  28-95ص،18،شمار 88ی،دور مطالعات جامعه شناس

 دانش  دتولی ،تهران ،اسالمی های ارزش بر تویه با ارزشی مدیریت ( 8919) رضا علی احمدی، علی

 سـازمانی  تعهـد  بـر  سازمانی عدالت ابعاد ثیرأت بررسی» ( 8938) منصوری حسین ؛علی ،عطافر

  815ـ  803 ص ،(9)87 ،رسانی ایالع و داری کتاب ،«کارکنان

 بـر  اعتمـاد  و سـازمانی  عـدالت  تـأثیر » ( 8935) قاسمیان عباس ؛پورشافعی هادی میثم؛ غالمی،

  19ـ  59 ص ،(15)1 ،زیستی اخال  ،«داییابت مدارس معلمان ای حرفه اخال 

(  نقش رهبری مخرب در فرسودگی شغلی بـا میـانجی   8100معجونی،حسین)؛ قنبری، سیروس

ــاعی       ــائل اجتم ــردی مس ــای راهب ــاری،پژوهش ه ــال ک ــازمانی و اهم ــدالت س ــری ع گ

  31-23، ص9،شمار 80ایران،دور 

  آفتاب ینترنتیا تیسا به یلارسا مقاالت ،«روش؟ ای ارزش عدالت»  (8917) نجمه ،خایک

  11 ـ 19 ص ،8 ش ،80 س ،اسالمی حوومت ،«اجتماعی عدالت مبانی» ( 8911) محمود لطیفی،

 امـام  پژوهشـ   و آموزش  ةمؤسس انتشارات ،قرآن در اخال  ( 8938) محمدتقی یزدی، مصباح

  9 ج، ین خم

 و یـه آ یصـد س شـامل  :ثیحد و قرآن در یاخالق موضوع یوصد ( 8913) ناصر شیرازی، موارم
  (یه)االسالم یاسالم دارالوتاب ،یثحد هفتصد

(  یراحی مدل افـزایش  8100زند  دل، احمد)؛قربانی،محمود؛ کریمی،محمد؛نوری خندان، مهین

عدالت سازمانی با رویورد ارزش های فرهنگـی اخالقـی در کارکنـان آمـوزش و پـرورش      

  811-851،ص8،شمار 81مشهد،فصلنامه جامعه شناسی آموزش و پرورش،دور 
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