
 

  پردازي ادراك عدالت فرادست مفهوم
  1البالغه نهج در F7Gهاي امام علی اندیشهبر  مبتنی

  5وحیدرضا حلوائیها 4دکتر حامد دهقانان، 3دکتر وحید خاشعی، 2دکتر سعید صحت،
  

  چکیده
ـتان و ادراك از    شده، زمانی مطرح عدالت سا ۀدربارتاکنون آنچه  ـار از سـوي فرادس بررسی رفت

سـویه اسـت و    حـق، مفهـومی دو   F7Gبیان امام علیبراساس اما  ؛سوي زیردستان بوده است
ـاس    توانـد منجـر بـه شـکل     حقوق فرادستان توسط زیردستان می نشدنِ رعایت گیـري احس

ها و فرایندگذاري بیشتر فرادستان بر رتأثیو این ادراك با توجه به  شدهعدالتی در فرادستان  بی
در ایـن پـژوهش    .را به دنبال خواهد داشـت  پیامدهاییسازمانی،  ها بر جو ات رفتاري آنتأثیر

ـارادایمی   ( بنیاد پژوهش داده ۀالبالغه و با استفاده از شیو برآنیم با تمرکز بر نهج متنی) و مـدل پ
ـیم.    ادراك عـد  ۀدرباراي را  کوربین، نظریه ـ  اشتروس ـتان بسـط ده ، منظـور   بـدین الت فرادس

ـار  آمده پس از چندین دست هکد ب 1232 ـازنگري بـه     ب ـیص و در    242ب مفهـوم   37کـد تلخ
، محـوري،  گـر  تعدیلاي،  ، زمینهعوامل علّیمفهوم در قالب  37این در نهایت . شدبندي  دسته

بـر   عـالوه  که ا بیانگر آن استه ها مشخص شد. یافته راهکارها و پیامدها، جایابی و ارتباطات آن
ـازه  آنکه عدالت فرادسـت بعـد   ـازه تغییـري         اي ت ـا ورود ایـن س ـازمانی اسـت، ب در عـدالت س

بـه   یپارادایماتیک در نگرش به عدالت رخ خواهد داد و نگاه جاري را از حالت خطی و مقطعـ 
ـفانه و نسـ        .کند ي و پویا تبدیل میفرایندنگاهی  ـبت بـه فرادسـت منص ـاه نس بت بـه  ایـن نگ

  زیردست عزتمندانه است.
  .البالغه، عدالت سازمانی، حق، تکلیف، عدالت فرادست نهج: واژگان کلیدي
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  مقدمه و بیان مسئله. 1
ادراکی و رفتاري نگریسته شده است. منظور از نگرش رفتـاري و هنجـاري    عدالت از دو منظرِمفهوم به 

ـ     آن است که یک فعل تا چه اندازه بـا معیارهـاي رفتـار    ادراکـی،   ۀعاد�نـه تطـابق دارد و منظـور از جنب
ات محیطـی و نیـز   تـأثیر بودن یک رفتـار اسـت کـه بـه دلیـل       برداشت فرد هدف عمل نسبت به عاد�نه

خاص بین افراد، متفاوت باشـد. آنچـه از دیـد متخصـص سـازمان       یتواند در موضوع میفرد شخصیت 
ــت دارد ادراك صــورت ــه اســت اهمی ــرا )Goldman & Cropanzano, 2014: 1( گرفت آنچــه ، زی

  هاست. ادراك آن ،دهد را شکل می ایشان ان و آنچه رفتارکنشگرسازد رفتار  هاي سازمانی را می خروجی
این مفهوم در سازمان بر پایه نظریه برابري و با تمرکز بر تقسیم مزایا یا همان عـدالت   طرح دايتاباز 

 اســت انجــام رســیده بــهطح فــردي و گروهــی در دو ســي عــدالت ســازمانی هــا تــوزیعی، پــژوهش
)Cropanzano & Molina, 2015: 379.(  

). نخست عدالت تـوزیعی  Colquitt, 2001: 386( کردتوان به ابعاد عدالت اشاره  در سطح فردي می
اي، بـدین مضـمون کـه     )، عـدالت رویـه  Ghosh & et.al, 2017: 130( ها به معنی انصاف در تخصیص

اي یـا همـان    )، عـدالت مـراوده  Dijke & et.al, 2015: 15( ها چگونه اسـت  یصروال تقسیم این تخص
اشـاره دارد بـه میـزان در    کـه   ) عدالت اط�عاتیJung & Seock, 2017: 24( میزان احترام در مراودات

عـدالت   ،)Rodell & et.al, 2017: 16( ها ها و تخصیصفراینداز چگونگی  زیردستان گرفتنِ جریان قرار
 & Ambrose( بر برداشت کلی کارکنان از عدالت، وراي ابعـاد سـه و یـا چهارگانـه عـدالت      کلی، دال

Schminke, 2009: 491منظور، برداشـت کارکنـان اسـت از انصـاف در     که  ) و عدالت معطوف به نهاد
هافراینـد هـا، رفتارهـا و    سرپرست، سازمان و نظایر آن، جـداي از تخصـیص   نهادهایی مانند )Rupp & 

et.al, 2014: 161مطـرح شـده    ،انگیـزد  مـی  ). مبحثی نیز با این مفهوم که چه چیز عدالت فرادست را بر
بـودن   رفتار مدیر را از منظر عاد�نـه و هاي شخصی زیردست مانند کاریزما اشاره دارد  که به ویژگیاست 
  ).Korsgaard & et.al, 1998: 732( دهد میقرار  تأثیرتحت 

افـراد   هـاي  ادراك ییمنظور از آن همگراکه  عدالت جو :روه عبارتند ازشده در سطح گ مباحث مطرح
و عـدالت   )Li & Cropanzano, 2009: 567( نسبت به نهادي خارج از گروه ماننـد سرپرسـت اسـت   

 کننـده  بـا فـرد ادراك   سـطح  هـم همکار، به مفهـوم ادراك عـدالت نسـبت بـه نهـادي در درون گـروه و       
)Cropanzano, Molina, 2015: 383.(  
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عدالت همکار که به بررسـی رفتـار عاد�نـه     عنوانِبا ) در بررسی مفهومی 2011( و همکاران کروپانزانو
هاي این حوزه مورد سـنجش قـرار    آنچه تاکنون در پژوهشکنند  میاشاره  ،پردازد می سطح همبین همکاران 

  .)Cropanzano & et.al, 2011: 568( بودن رفتار فرادستان است گرفته ارزیابی زیردستان از عاد�نه
عدالت  اهمیت ادراك  و )Dirks, 2000: 1005( نقش فرادستان در سازمان ۀویژ اهمیت پذیرشوجود با 

؟ آیـا  است کنون به عدالت از این منظر نگریسته نشده چرا تاکه اینجاست  پرسش، و رفتار افراد ها در تصمیم
ور نیست؟ آیا این امکان وجود ندارد که فرادسـتان نیـز در   سازمانی حقی براي فرادستان متص در روابط درون

گـرفتن ادراك   بودن مورد قضاوت قرار دهند؟ آیـا نادیـده   کننده، رفتار زیردستان را از منظر عاد�نه مقام ادراك
عدالت باشد؟ آیا این امکان  ۀدرباربه وضع مطلوب  نیافتن دستتواند یکی از د�یل  عدالت در فرادستان نمی

ـ هـا    ها ناشی از این امـر باشـد کـه آن    د ندارد که دلیل بخشی از رفتارهاي رهبران و مدیران در سازمانوجو
را  شـان  و حقـوق کرده انصافی  ها بی تصور کنند زیردستان نسبت به آنـ برداشتی غلط   براساسدرست یا  به

نسـبت بـه    ـ  ي مدیر با بـدگویی ها آگاهی از معذوریتـ مثل نابه هر دلیل  زیردستی اند؟ وقتی  رعایت نکرده
بعـدي کماکـان رفتـاري     هـاي  توانـد در تعامـل   کند، آیا چنین مدیري می هاي مدیر قدرناشناسی می دلسوزي

هـاي   داشته باشد؟ در ادامه با توجه به تفاوت افراد در ادراك عـدالت کـدام ویژگـی    اش منصفانه با زیردست
تواند در کنترل  هاي شخصیتی می راك عدالت کدام ویژگیگذار است؟ پس از ادتأثیرشخصیتی بر این ادراك 

اسـاس   بـر  واکـنش ثر باشد؟ با توجه به تفـاوت در ادراك و  ؤشده م عدالتی ادراك رفتار مدیر در پاسخ به بی
ها برانگیزد و با  مثل را در آن به تواند حس انتقام و مقابله هاي شخصیتی در مدیران، آیا این احساس نمی ویژگی
غالب در  سرعت تبدیل به جو جاي سازمان تسري یافته و به ، این احساس در جايشاتتأثیر ۀگستر توجه به
  ؟کردتوان این ادراك را مدیریت  ؟ چگونه میشودسازمان 
تعریفـی کـه عـدالت را بـه      براسـاس گرفتن حقوق این بخش از کنشگران سازمانی  روي نادیده هر به

در کنـار تضـییع حـق، نقـض مکـرر عـدالت        ،گیرد در نظر می لیک ک يمیان اجزا معنی تعادل و توازن
و  اهمیـت  و مسئلهوجود  دادنِ نشانبراي عدالتی مترتب است که بیان آن  بر بیدر ادامه، پیامدهایی است. 

کننـده، از میـان    رسد از منظـر ادراك  نظر می تکرار مکررات است. به ،در سازمان آن ضرورت پرداختن به
گذاري بیشـتر ایـن افـراد بـر     تأثیرو فرادستان، با توجه به  سطح همردستان، همکاران ادراك عدالت در زی

یـی  آن تبیـین چرا  در پـی عـدالت و   هاي سازمانی، ادراك عدالت فرادست سهم بیشـتري بـر جـو   فرایند
  هاي رفتاري و سازمانی داشته باشد. خروجی
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افراط و تفریط پیموده شده اسـت.  همواره راه  ،به حقوق مردم و حاکماننسبت هاي مادي  ر نگرشد
خر، مسئله تکلیف براي مردم کمرنگ شده و بیشتر بـه حقـوق   أهاي مت ویژه نگرش ها به در برخی نگرش

بـه دلیـل نابـالغ و محجـور      ،و در برخی دیگر مانند نگاه اف�طـون بـه ایـن رابطـه     است توجه شده آنان
 شـده اسـت   حق، متعلق به حاکمان در نظر گرفتـه  ها قائل نبوده و حقی براي آن مردم اساساً کردنِ فرض

  ).178: 1396سهرابی، (
بودن حـق رهبـر و پیـرو و ادراك     سویه دومفهوم توان  روایات میتعدادي از و  قرآن در آیات هرچند

دلیـل شـرایط خـاص دوران حکومـت امـام       بهاما مشاهده کرد، به شکل پوشیده عدالت در فرادست را 
ـ  اسـت.  تر مطـرح شـده   تر و عمیق ررنگنات ایشان بسیار پیاهوم در باین مف F7Gعلی ل اعـ�ي ایـن   امث

پـس از   34. در خطبـه  الب�غـه یافـت   نهـج  216و  34هاي  خطبهدر  ویژه به توان در بیان امام مفهوم را می
انـد. در   شمرده هاي این حقوق متقابل را بر حقوق خود، سرفصل نکردنِ رعایتبه دلیل شکایت از کوفیان 

ین مصـداق ایـن   تـر  بـزرگ بر طرح مفهوم از جنبه عقلی و فلسفی بـه   ع�وه کوتاهی،در عین  216به خط
کنند و به علل این تقابل پرداخته و نتایج رعایت یـا   حقوق متقابل یعنی حق متقابل رهبر و پیرو اشاره می

مفهـوم در جامعـه ارائـه    اعـت�ي ایـن   بـراي  و در پایان نیز راهکارهایی  اند کردهبیان آن را  نکردن رعایت
  ).216 خطبه( دهند می

برخـوردي منفع�نـه و یـا     ،الب�غـه  خاصه کتـاب شـریف نهـج    F7Gسفانه برخورد ما با ک�م امامأمت
گیـري از ایـن دانـش     مـانع بهـره   ،روز دنیا ۀشد سو نگرشی با نفی دانش تولید یک ازمتعصبانه بوده است. 

در کـه  عـدالت سـازمانی    دربـاره ـ براي مثـال  دانش انباشته  اي از این  بخش عمدهحال آنکه  ؛شده است
سـو   دیگـر  ي تخالفی با مبانی فکري مـا نـدارد. از  از منظر کاربرد است ـ  مجامع علمی ما نیز پذیرفته شده

گیـري از ایـن منـابع     هـاي دینـی و بـومی، مـانع بهـره      داشتهبر  مبتنینگرشی نیز با نفی امکان تولید علم، 
همـان چیـزي    ۀالب�غه براي توسع نهج مبنا قراردادنِ یعنی ؛راهکاري میانه است شیوه ماشود.  ارزشمند می

  شود. دانش عدالت سازمانی یاد مینام  باکه در مجامع دانشگاهی از آن 
 براسـاس یا به بازپردازي مفهـومی موجـود    الب�غه، بر مبناي نهج گرفته صورت هاي در بیشتر پژوهش

اي مطـرح ماننـد عـدالت     دادن تشـابه نظریـه   مطالعاتی است تطبیقی بـراي نشـان  پرداخته شده یا این اثر 
ادبیات عـدالت سـازمانی    ۀما استخراج نقص موجود در بدن ۀحال آنکه شیو ؛F7Gاي با بیانات امام مراوده

 ،بـر ایـن اسـاس    الب�غه اسـت.  در نهج F7Gبیانات امام براساسخور براي این نقص  و یافتن پاسخی در
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مـورد   بـه موضـوعِ   تـرین مفهـوم   به بررسـی نزدیـک   پیشینه پژوهش شده در توجه به نقص اشارها ابتدا ب
خـواهیم داد  اي گـذرا بـه مفهـوم حـق نشـان       اشاره پرداخته و بامطالعه یعنی حقوق متقابل رهبر و پیرو 

ـ   کـرده و  پژوهش اشـاره  ۀبه شیو ادراك عدالت در فرادست نیز امري وارد است. سپسمفهوم  ین بـه تبی
در نهایـت  پردازیم.  بنیاد متنی می داده ۀبا استفاده از شیو F7Gتحلیل بیانات امام و مفهوم مورد نظر با تجزیه

  .کردخود را مطرح خواهیم  هايها، نتایج و پیشنهاد نیز یافته

  هاي پژوهش اهداف و پرسش. 2
هـاي آن و   لفهؤشناخت مپرورش مفهومی است با عنوان ادراك عدالت در فرادست،  ،هدف از این پژوهش

اصلی پژوهش این است که الگوي ادراك عدالت رو پرسش  ؛ ازاینتبیین الگویی براي این مفهوم در سازمان
، نتایج و راهکارهاي گر تعدیلاي،  ، محوري، زمینه، عوامل علّیفرادستان در سازمان چگونه است؟ و در ادامه

  تغییري در نگرش به عدالت سازمانی رخ خواهد داد؟ چه سازهبا ورود این و  مدیریت این سازه چیست؟
ایـن نیسـت کـه     مسـئله اسـت  گفتنـی  هدف پژوهش،  شدنِ تر بحث و روشنمحدودکردن به منظور 

عنـوان   این امري بدیهی است اما بهکه  گذارندتأثیرعدالتی در سازمان  عدالت یا بی فرادستان در ایجاد جو
ذعـان  شـراف و ا کنون با وجـود ا  چرا تاکه  یار حائز اهمیت استبس بدیهی ۀبحث، همین نکت درآمد پیش

ربه این نقش پ هـا   آن تـأثیر کـه اهمیـت و گسـتردگی    ـ این افـراد     اهمیت، مسئله ادراك عدالت در خود
هدف از این پژوهش تبیـین الگـویی بـراي ادراك عـدالت      ؛ بنابراینشود مینادیده گرفته ـ پذیرفته است  

گر، محـوري، نتـایج و راهکارهـاي     اي، مداخله ، زمینهعوامل علّیکه  اي گونه به ؛است فرادست در سازمان
عدالت، هـم   ۀنشد تواند با پرتوافکنی بر این بخش تاریک و دیده . نتایج این پژوهش میشودآن مشخص 

 مـدیریت و سـازمان در   ۀزمینه را براي ورود محققان به ساحتی جدید بگشاید و هم به کارگزاران حیطـ 
  رسان باشد. مفهوم عدالت یاري يها از طریق ارتقا بهبود شرایط سازمان

  پیشینه پژوهش. 3
ۀ ندارد و یا پیشین وجود موضوع ۀدربار اي پیشینه است که یا آن کیفی هاي پژوهش انجام اصلی د�یل از یکی
 بـه  کیفـی  هـاي  پـژوهش  در پیشینه از استفاده ،ها بودن این پژوهش اکتشافی ۀواسط به ؛ بنابراینمبهم است آن

  ).63: 1394کرسول، ( کند دهی پژوهش ایفا می و سهم اندکی در جهتاست  متفاوت اي م�حظه قابلشکل 
آن ادراك عـدالت در   در پـی به حقوق فرادست و  ،سازمان و مدیریتحوزۀ هاي  در پژوهش هرچند
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مبانی بیشـتر   ،ن مدیریت و سازمانپردازا توجهی شده است، اما نظریه این بازیگران مهم عرصه سازمان بی
و  ارسـطو اند. از جمله عدالت تـوزیعی را از   گرفتهامانت هایی مانند فلسفه به  خود را از حوزههاي  نظریه

ترین عنصـر   به اینکه مبناییتوجه . با )Cropanzano & Molina, 2015: 379( رالزاي را از  عدالت رویه
ترین مطالعات به پـژوهش مـورد    این پژوهش حق است، نزدیک ما از عدالت در ۀشد در تعریف پذیرفته
هـاي حقـوق و    حقوق متقابل مردم و حاکمـان و بیشـتر در حـوزه    ۀدربارهایی است که  نظر ما، پژوهش

  1انجام شده باشد. ،سیاست و با تمرکز بر فلسفه حق
هـا و   مقاله شده گفتهبع منابر  مبتنی ،خاصطور طورعام و حقوق رهبر و پیرو به حقوق متقابل به ۀدربار

نوشـته   »حـق و تکلیـف در اسـ�م   «توان به کتـاب   نمونه میبراي بسیاري نگاشته شده است. هاي  کتاب
 مقالـه نبویـان  اسـت؛ یـا   به تقابل حق و تکلیـف پرداختـه    عام طور ) اشاره کرد که به1384( آملی جوادي

کـه   هـایی پرداختن به ایـن مفهـوم، بـه انتقاد   بر  که ع�وه »ها حق و تکلیف و ت�زم آن«) با عنوان 1386(
  پاسخ گفته است.نیز توسط اندیشمندان غربی به این ت�زم وارد شده 

ـ  بل حقوق حاکم و مردم انجام گرفته است.تقا ۀدربارطور مشخص  هایی نیز به پژوهش  ۀاز جمله مقال
از منظـر  ( سـ�می ) بـا عنـوان حقـوق متقابـل حـاکم و مـردم در حکومـت ا       1396( احسانی و انصاري

هـاي   توصیفی به این مفهوم پرداخته شده و پـس از اشـاره بـه ویژگـی     ـ  الب�غه) که با شیوه تحلیلی نهج
 بـه  وفـاي  دستورات، از اطاعت جاي داده است: حاکم و نیز حقوق مردم، حقوق حاکم را در چهار دسته

) در 1390( محـب  و موحـدي  لـو  صنم گل حاکم. از حمایت حاکم و به نسبت خیرخواهی پیمان، و عهد
پـس از   »الب�غـه  زمامداران در نهج حکومت و حقوق متقابل مردم و« تحلیلی با عنوانِ ـ  اي توصیفی مقاله

از  یتربیتی در قسمت کوتـاه  و فرهنگی اجتماعی، اقتصادي، اشاره به حقوق مردم در محورهاي سیاسی،
 عمـومی  بسـیج  حـق  اطاعت، حق بیعت، به فاداريوکنند:  تقسیم میمقاله، حقوق رهبر را به چهار دسته 

اي کیفی بـا روش الگوسـازي    ) نیز در مقاله1396( بازرسی. سهرابی و دهی سازمان حق اس�م، از دفاع در
تفسیري و تحلیل محتوا با عنوان تکالیف و حقـوق متقابـل دولـت و ملـت در پرتـو سـیره        ـ   ساختاري

حقـوق  و مفهوم برتر حقوق متقابـل رهبـر و پیـرو پرداختـه      نُهیی به شناسا F7Gمنان علیؤسیاسی امیرم
  است.کرده وفاداري، خیرخواهی و اطاعت مردم نسبت به حاکم تقسیم  ۀرهبر را به سه دست

                                                      
هاي مختلف و چه کثـرت در هـر حـوزه، بـا      الب�غه چه از حیث حوزه هاي عدالت مبتنی بر نهج با توجه به تعدد پژوهش. 1

  شویم. بر تعریف عدالت در این پژوهش، بر این مطالعات متمرکز می تحلیل فوق مبتنی
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، اسـت  هاي سازمان که از دید صاحب حق به موضـوع نگریسـته شـده    در پژوهش ،بیان شد چنانچه
 ،پیشنهاديِ پـژوهش  ۀو حال آنکه در ساز اند شده همواره کسی که حق با اوست زیردستان در نظر گرفته

کننـده و   آن ادراكدر پـی  و  »مـن علیـه الحـق   «و  »مـن لـه الحـق   «جـاي   شـدنِ  ین تغییـر عـوض  تر مهم
نیـز بـا   صورت گرفته اسـت  حقوق متقابل رهبر و پیرو زمینۀ هایی که در  شونده است. در پژوهش ادراك

، اسـت  هایی مانند حقوق و سیاست بـوده  ها در حوزه ب پژوهشکه اغل آنجا  رهبر از دانستنِ حق وجود ذي
یعنـی بـا    ؛به موضوع نگریسته شـده اسـت   ،و از منظر متعلق حق قرار گرفتهمدنظر  هنجاري ۀبیشتر جنب

  ؟ها چیست کدام از طرف هاي حقوق هر سرفصلاین دید که 
 )قدرت و انگیـزه ( بل حقوقبه علل این تقا ،درست به همین دلیلها  در این پژوهش ،از منظري دیگر
هـاي مـرتبط بـا     در پژوهش ؛ بنابرایننشده است یچندانتوجه  ،شود یافتن ادراك می که سبب موضوعیت

ثر بـر ادراك و رفتـار و   ؤهـاي مـ   ها، شخصیت رهبر، ویژگـی  حقوق متقابل رهبر و پیرو، نسبت به انگیزه
 ،الت در فرادست نیـز امـري وارد اسـت   ادراك عد هرچندطور خ�صه  بهتوجهی شده است.  ها بی زمینه
نه در مطالعات مربوط به حقوق متقابل رهبـر و پیـرو و نـه در مطالعـات سـازمانی کـه همـواره         گاه هیچ

 ؛اسـت  به موضوع ادراك عدالت در فرادست پرداخته نشـده  است، کننده بوده زیردست در جایگاه ادراك
هـاي   آمـوزه  براسـاس آن هـاي   همؤلفـ و شـناخت  پـردازي   اي که در این پژوهش بـه دنبـال مفهـوم    سازه
  .الب�غه هستیم نهج

  مبانی نظري. 4
حـق در نظـر    فرادستان در جایگـاه ذي  گاه هیچهاي حیطه سازمان این است که  در پژوهش بااهمیت ۀنکت

 حقـوق  موضـوع  بـه  نـه  ،»مـدیر  ۀمنصـفان  رفتـار  بـر  مـؤثر  فردي عوامل« مفهوم در اند. حتی گرفته نشده
 اسـت  شـده  توجه مدیر رفتار بر آن تأثیر و کاریزما ۀنمون عنوان به زیردست هاي ویژگی بر بلکه فرادستان

)Korsgaard, Rymph & et.al, 1998 .(تواند از دور از ذهن بودنِ این امر می زیردست نسـبت   قدرت
  گرفته باشد. نشئت )52: 1391 نیري، مکی و فرد دانائی( به فرادست

اي، بـا توجـه    عدالتی نیازمند قدرت است، در عدالت توزیعی و رویـه  عنوان بی که نقض حق به آنجا از
به ماهیت این دو بمراتب رسمی سـازمانی اسـت   شدت وابسته به سلسله مورد استفاده به عد، ابزار قدرت 

)Cropanzano, Ambrose, 2015: 22(زیردسـتان بـراي نقـض حـق      ۀتوانند مورد استفاد بنابراین نمی ؛
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عـدم رسـمیت و نیـز     ۀواسـط  دهـد بـه   اي نشـان مـی   ان قرار گیرند. امـا تحلیـل عـدالت مـراوده    فرادست
)، ابزار قدرت نهفته در آن ایـن  Robbins & Judge, 2009: 196( عد از ابعاد عدالتبودن این ب شخصی

ض حـق  مراتب سازمانی براي نق افراد در هر جایگاهی از سلسله دستاویزتواند  محدودیت را نداشته و می
اي است، زیردسـتان ایـن قـدرت را     . در عدالت اط�عاتی نیز که بخشی از عدالت مراودهشودافراد دیگر 
 یـا  بدهنـد  غلـط  اط�عات بزنند، فریبکاري به دست ،کنند ایجاد اخت�ل اط�عات جریان امر در دارند که
کـاري یکـی    که فریب آنجا از و )54: 1391 نیري، مکی و فرد دانائی( ندهند ارائه درست اط�عات کم دست

  حقوق فرادستان را نقض کنند. ،اي است هاي نقض عدالت مراوده همؤلفاز 
شکسته شده اسـت و ارتباطـات    تابوي ارتباط با� به پایین در مفهوم عدالت ،عدالت همکار ۀدر ساز

؛ ار گرفته اسـت رسمی در نقض حق مورد توجه قر رده و نیز ابزار قدرت غیر هم میان دو همکارِ سطح هم
پـایین بـه بـا�     ۀتواند مطرح شود این است که چرا این ارتبـاط در رابطـ   که می نخستین پرسشی بنابراین

  کننده در نظر گرفته شود. عنوان ادراك شونده و فرادست به عنوان ادراك یعنی زیردست به ؛مطرح نشود
دسترسـی بـه ابـزار قـدرتی داشـته کـه از       عنوان عامل اشاره دارد که  هاي با� به نهادي به مجموع گزاره

مراتـب   که از نظـر سلسـله  شود ، ناقض حقوق افرادي ها ویژه در تعامل تواند به رسمی است و می جنس غیر
  ها نیز امري ممکن است. عدالتی نسبت به آن نقض حق فرادست و بی ؛ بنابرایندر جایگاه با�تري هستند

ـ  ،به د�یل زیر حـق بـه صـاحب حـق اسـت. بـه زعـم         دادنِ ،ن پـژوهش تعریف ما از عدالت در ای
هر تعریفی از عدالت از منظر اجتمـاعی در واقـع تفسـیري اسـت از چگـونگی تخصـیص        ،اندیشمندان

مـورد پـذیرش در ادبیـات     تعریفدیگر،  ازسوي). 19: 1397 ؛ سندل،50: 1393رالز، ( حقوق و تکالیف
از همـه   تـر  مهـم . )Cropanzano & Ambrose, 2015: 93( همـین تعریـف اسـت    ،سازمانی از عدالت

 حرانـی، ( شـده  روا داشته داند که در حق امام اي می انصافی را بی 216 دلیل ایراد خطبه ابن میثمازآنجاکه 
ایشـان   بـه  اي که نسـبت  انصافی در این خطبه براي اثبات بی F7G)، مبناي استد�لی امام178 :4ج ،1375

 بـا توجـه بـه مرکزیـت حـق در ایـن تعریـف،        ؛ بنـابراین عنی استر بر همین میدااست، گرفته  صورت
  پردازیم. ادراك عدالت در فرادستان می ۀحق در پرورش ساز ۀدربارنکاتی بیان اختصار به  به

که بحث مـا نیـز در همـین سـاحت     [اند، اما از منظر اجتماعی  معانی مختلفی براي حق آورده هرچند
شود. در ایـن معنـی حـق در برابـر      کسی علیه دیگري وضع می حق امري است اعتباري که براي ]،است

بـر عهـده   کـه  دیگران و تکلیف چیزي است  ۀبر عهد نفع فرد،تکلیف است و از این منظر چیزي است 
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 بـودن  داشتن است در برابر حق بـه معنـی حـق    فرد و به نفع دیگران است. در این معنا حق به معنی حقِ
 که حق بـراي اوسـت، کسـی    سه عنصر وجود دارد. کسی ،این تعریف). در 7- 15: 1384، آملی جوادي(

  ).157: 1388نسب،  طالبی، حسینی( حق استبه که حق علیه اوست و چیزي که متعلق 
از منظـر تـ�زم بـا تکلیـف،     کـه   ین تقسیم حق، تقسیم آن به قانونی و اخ�قی اسـت تر مهمو نخستین 
با توجه به حصر عقلی در تقسیم حق به حقـوقی   ).256: 1384 ،آملی جوادي( وجود ندارد شان تفاوتی میان
نسـب،   طـالبی و حسـینی  ( یافت که نه قانونی و نـه اخ�قـی باشـد   حقی را توان  نمی، یعنی اینکه و اخ�قی

شـک   بـی عملـی،   منظـر  از و تعهد میان فرادست و فرودست و رابطه بودنِ روشن به واسطهو ) 163: 1388
رخ داده  یعـدالت  بـی  ،دیـه آن توسـط زیردسـتان   أکه در صورت عـدم ت  رخوردارندب حقوقی از فرادستان نیز

حـق قـانونی زمـانی عاد�نـه      .شـده اسـت   گرفتههاي حیطه سازمان نادیده  موضوعی که در پژوهش ؛است
بشـر را مگـر در    يتوجه به حق اخ�قی باشد. حق اخ�قی فراگیر است یعنی تمـامی ابنـا  بر  مبتنیاست که 

طـالبی، طـالبی،   ( ها توزیع شده است شود. حق اخ�قی به طور مساوي میان انسان شامل میمواردي خاص 
عنوان مجرایی بـراي زیردسـتان در نقـض     اي به مراوده عدالت ۀدربارتحلیل ما  بیانگرِ). این امر 8- 19: 1393

  حق فرادستان است که طبق تعریف، زیربناي آن اخ�ق و احترام به دیگران است.

  شناسی پژوهش روش. 5
پـژوهش و موضـوع مـورد مطالعـه اسـت.       ۀشـیو میان انطباق  ،ین مسائل در یک پژوهشتر مهمیکی از 

تاکنون به این موضـوع   ،دهد با وجود واردبودن مسئله و اهمیت موضوع بررسی پیشینه پژوهش نشان می
هـاي پـژوهش،    شـیوه بنـابراین یکـی از بهتـرین     ؛وجود دارددر این زمینه نظري  یپرداخته نشده و ضعف

  ).77: 1386فرد و امامی،  دانائی( استبنیاد  روش داده
اسـنادي  در آن آوري اط�عـات   روش جمـع  و کیفی و از نوع اکتشافی و بنیادي اسـت  ،این پژوهش

توانـد   مورد مطالعـه مـی   ۀبنیاد پدید بنیاد متنی است. در روش داده روش داده نیز مورد استفاده ۀ. شیواست
مـتن   ۀاي، پژوهشـگر بـه مطالعـ    مسـئله متـون بـا طـرح     ۀر عالم واقع یا حتی متن باشد. درباراي د مسئله

 نظریـۀ و  کـرده بنـدي   ها را کدگذاري و طبقه هاي مرتبط با مسئله را از متن استخراج و آن پرداخته و داده
از  ،از بستر جامعـه ). در واقع مفاهیم به جاي استخراج 6: 1387فرد و مونی،  دانائی( دهد خود را ارائه می

 ۀ). هرچنـد در شـیو  246: 1390 نـژاد،  فرد، زنگویی دانائی( دنآی دست میه هاي حاصل از متن ب طریق داده
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معنایی بـه مفهـوم   از نظر ترین متون  انتخاب نزدیکولی براي  مصاحبه نقش مرکزي ندارد ،متنی بنیاد داده
ـ    ده الب�غـه،   گـرفتن متنـی مـرتبط در نهـج     دهمورد نظر و همگرایی در پژوهش و نیـز جلـوگیري از نادی
ویـژه کتـب تفسـیري     گر ما به متن بعدي به مصاحبه با خبرگان فن به انجام رسید که هر مصاحبه هدایت

  بوده است.زمینه مناسب در این 
شده، تمام ت�ش صـورت گرفـت تـا     بندي کدهاي استخراج تشریح چگونگی کدگذاري و دسته ۀدربار

 ویـژه  بهالب�غه  با تمرکز بر نهج( اند بررسی قرار گرفته موردارتباط میان کدها از متونی که  بندي و منطق دسته
و نیـز ارائـه    216روایی کدگذاري، مبناي تطبیق، خطبه  به منظور. شود) استخراج 53نامه و  216، 34  خطبه

 ۀ). در مرحلـ 191: 1390جعفـري و همکـاران،    عابـدي ( هاسـت  در بخـش یافتـه   هـا  هشرح مفصلی از مقول
 شـده  برشـماري کد  242که پس از چندین بار کدگذاري و تلخیص،  شدکد استخراج  1232 ،کدگذاري باز

 37ایـن   و مدل پارادایمی اشـتراوس و کـوربین بـود   بر  مبتنیکار  ۀشیو شدند.بندي  مفهوم دسته 37در قالب 
محـوري، راهکارهـا و نتـایج     اي، مقوله ه، زمینگر تعدیل، عوامل علّیمقوله و طبقه کلی یعنی شش مفهوم در 

تمـامی  محـدودیت فضـا از آوردن    به دلیل. ندکدگذاري باز، محوري و انتخابی قرار داده شد ۀدر سه مرحل
شـماره   جدول( خ�صه جداول کدگذاريشرح نمونه به براي کدگذاري خودداري شده و تنها هاي  جدول

  1شده است.بسنده  )2ره شما جدول( ی) و کدگذاري مربوط به مقوله عل1ّ

 نمونه آماري. 6

بـه  ی هـای  هتـوان اشـار   الفصـاحه و ماننـد آن مـی    هرچند در سایر متون اس�می از جمله قرآن مجید، نهج
انـد و   در آن قـرار داشـته   F7Gشرایط خاصـی کـه امـام علـی     به واسطه، اما یافتموضوع مورد مطالعه 

بـا   ایشـان این مفهوم در بیـان   ،وا داشته شده استهایی که در حق حضرت در قامت یک فرادست ر ظلم
) 216و  34هـاي   خطبه( الب�غه هاي نهج خطبه از خطبهدو وضوح و عمق بیشتري نمود دارد تا جایی که 

ن از بیایانـات  اي مدو مجموعهکه الب�غه  متن نهج ؛ بنابراینمشخص به این مفهوم اختصاص داردبه طور 
  .شدمفهوم مورد نظر انتخاب بسط  است، به منظور F7Gامام

                                                      
هـاي   جداول کامل و نیز استد�ل ۀتوانند براي مشاهد تر این مفهوم هستند، می عمیق ۀمند به مطالع ن گرامی که ع�قهامحقق. 1

ادراك عدالت در فرادستان و عدالت بـه عنـوان مفهـومی چرخشـی و     «نامه دکتري نویسنده چهارم با عنوان  تر به پایان مفصل
  کنند.، مراجعه »بازتابنده در پیکره اجتماعی سازمان
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  منابع ترین مهمخالصه جداول کدگذاري به همراه . 1شماره  جدول
  محوري مقوله

  )216 شرح ابن میثم بر خطبه( خاصیت چرخشی: 216 خطبه
  هاي زیردست رفتار و ویژگی  ادراك عدالت در زیردست  هاي فرادست رفتار و ویژگی  ادراك عدالت در فرادست

  53 ، نامه34 خطبه، 216 خطبه  216 خطبه  216 خطبه  216 خطبه
  یمقوله علّ

  تقابل حقوق

  نقض حق ۀانگیز  بودن قدرت نسبی
مندي  آزادي و تکلیف
  زیردست

  وجود رابطه و تعهد  حق بودنِ تفسیرپذیر

  53، نامه 216 خطبه  216 خطبه  216 خطبه  53، نامه 216 خطبه  216 خطبه
  اي مقوله زمینه

ات منفی تأثیر
  قدرت

  ساختار سازمان  فرهنگ  جو عدالت  ارتباط
ابزار  بودنِ رسمیغیر

زیردست قدرت  
خطبه ، 53نامه 

216  
خطبه ، 53نامه 

216  
  216خطبه 

خطبه ، 53نامه 
216  

  53نامه 
، 29، 180خطبه 

39  
  راهکارها

  سازمانی  فردي
شناخت حقوق، تهذیب 

  سازي نفس و شفاف
)، اص�ح ساختار، آموزش، گزینش، ارهاانتظو  رفتارهاحقوق، ( سازي گزینش، شفاف

  تعاون پروري، تنبیه، حمایت، نظارت، ایجاد جو جانشین
  216خطبه ، 53نامه   53، نامه 216خطبه 

  ثمرات
عدالت، اعت�ي قانون، اعت�ي فرهنگ،  هاي عدالت، اتحاد، خاصیت چرخشی، جو لیف قلوب، تبلور نشانهأت

  تر شدن فضاي سازمان مایه اجتماعی، انسانیسا�ري، شفافیت، تقویت سر شایسته
  216خطبه 
  گر تعدیل

  هاي شخصیت ویژگی  ها و اهداف انگیزه  عواطف  ها و باورها ارزش

  216خطبه ، 53نامه   53نامه   5، نامه 216خطبه ، 53نامه 
  بر رفتار مؤثر  بر ادراك مؤثر

  216خطبه ، 53نامه 
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  ها همقولاي از کدگذاري  نمونه .2 شماره جدول

مقوله 
  یعلّ

مقوله 
  محوري

بودن  نسبی
  قدرت

بودن  نسبی
از  قدرت مطلق  قدرت

  خداست آنِ

سبحان  يبر او نبود، خدا یه حقکبود  یرا حق یسکاگر 
بر بندگان  ییدگان، چه او را توانایاز آفر يگریاست نه د

  )216خطبه ( است
مندي  تکلیف

  زیردست

انگیزه 
  نقض حق

انگیزه نقض 
  حق

 ۀخدا انگیز
نقض حق 

  ندارد

 نداشته یزیان و شود اجرا یکس سود به حق باشد بنا اگر
 ؛ها آفریده دیگر نه است سبحان يخدا مخصوص این باشد،
 تمام بر او عدالت و بندگان، بر یاله قدرت خاطر به

  )216خطبه ( است يجار ها آن بر فرمانش که یموجودات

  هواي نفس

  هواي نفس
ت خود را بر تو استوار داشتم تا چون نفس تو حج ،من در آن

  )53نامه ( نبود يا خود رود، تو را بهانه يهوا یخواهد در پ

  دوستی مال
ود بر آنان ب یند، و حجتیار دارند نگشایه در اختک یتا دست به مال

  )53نامه ( دندیانت ورزیا در امانتت خیرفتند، یاگر فرمانت را نپذ

  خواهی ویژه
همه  ۀه بهرک يرا به خود مخصوص دار يزیه چکز از آنیرهبپ

  )53نامه ( سان استیکمردم در آن 

  دلبستگی نَسبی
ت را از خود بده، و یکشاوندان نزدیداد خدا و مردم و خو

  )53نامه ( يدار یش دوست میت خویه از رعکس را ک آن

  حب پست
د آرد یپددر تو  ی، نخوتيه از آن برخوردارک یاگر قدرت

  )53نامه ( يو خود را بزرگ بشمار

  ابهام و قابلیت تفسیر حقوق
ند و مجال آن یه وصف آن گوکزهاست یتر چ پس حق فراخ

  )216خطبه ( ندیگر انصاف جویدیکتنگ، اگر خواهند از 

  وجود رابطه و تعهد
قرار داد، چون  یمن حق ياما بعد، همانا خدا بر شما برا

ز حق است بر یام نهاد، و شما را ن عهده شما را به یمرانکح
  )216خطبه ( ه شما راست بر گردنکمن، همانند حق من 
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 هاي پژوهش یافته. 7

 عدالت ادراك، نتایج و راهکارهاي مدیریت گر تعدیلاي،  ، محوري، زمینهعوامل علّی. 7- 1
 چیست؟ فرادست

  عوامل علّی. 7- 1- 1

ت�زم حقوق اسـت. امـا    ،ما از عدالت ۀتوجه به تعریف پذیرفتبودن مفهوم عدالت فرادست با  د�یل وارد
والـی و   ۀدربـار ایـن رابطـه را   ایشـان   که ، وجود رابطه و تعهد استF7Gزیربناي این ت�زم به بیان امام

 براسـاس توانـد   این رابطه در سـازمان مـی  و ) 216 خطبه( داند رعیت جعل و�یت امور از سوي خدا می
 ین با�دستی مثل قانون کار باشد. از سوي دیگر دلیـل ایـن تقابـل در وجـود انگیـزه     اسناد سازمانی و قوان

 خـدا نسـبت بـه یکـدیگر اسـت      قـدرت مطلـق در غیـرِ   نبـود  ) و نیز 87: 11ج ،1392 الحدید، ابن ابی(
). بدون وجود رابطه و تعهد، مفهوم تقابل حقوق منتفی اسـت و بـدون وجـود    78: 4ج ،1375 بحرانی،(

چراکـه   ،نقض حق، مفهوم ت�زم حقوق بـه مفهـوم ادراك عـدالت منـتج نخواهـد شـد       ۀیزقدرت و انگ
  عدالتی در واقع نقض حق است و نقض حق مستلزم قدرت و نیز انگیزه. بی

  مقوله محوري. 7- 1- 2

ـ جر هدف اصلی این پژوهش معرفی و بررسـی ادراك عـدالت در فرادسـتان اسـت ولـی بـه       هرچند ت ئ
واقع خاصیت چرخشـی نهفتـه در ایـن مفهـوم اسـت. در واقـع یکـی از         ري بهتوان گفت مقوله محو می

نتـایج پـژوهش اسـت     بینی دقیقِ امکان پیشنبود بودن و  اکتشافی ،هاي کیفی هاي اصلی پژوهش خاصیت
و زیردسـت   کننـده  عنوان ادراك فرادست به گرفتنِ نظر ها با در البته مقولهکه نشان از اصالت پژوهش دارد. 

  .اند شدهدر نظر گرفته  ،شونده ن ادراكعنوا به
اي و شخصـیت مـدیر، ادراك عـدالت در مـدیر را شـکل داده و       عوامل زمینه تأثیررفتار زیردست با 

اي و شخصـیت   عوامـل زمینـه   نظرگـرفتنِ  در ادامـه رفتـار مـدیر بـا در     کند. میرفتار مدیر را فراهم  ۀزمین
 ،کـه ایـن مقولـه    آنجـا  ادامه خواهد داشت. از نهایت ا بیتزیردست، ادراك وي را شکل داده و این چرخه 

سایر عوامل تا حدودي قادر به تفکیـک مسـائل    ۀدرباراست باید گفت اگرچه مستقیم با نتایج در ارتباط 
ادراك عـدالت در فرادسـتان یـا     براسـاس تفکیک نتایج ولی  ،ایم ادراك عدالت در فرادستان بوده براساس

این نتایج که هدف از مدیریت سازمان هستند، خروجـی یـک    ،به عبارت بهتر ممکن است. زیردستان غیر
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عامل و مقولـه محـوري کـه     رو ؛ ازاین)216 خطبه( تعامل و کنش و واکنش بین زیردست و مافوق است
خاصیت چرخشی موجود در عدالت است و نه ادراك عـدالت در هریـک از    ،این نتایج است کنندۀ ایجاد

 بـودن قـدرت   یِ نسبیمنطقی چهار عامل علّ داد برون ،این تقابل حقوق شدنچه بیان چناکه  این کنشگران
هاي نقض حق در کنشگران درگیر در سـازمان،   مندي و آزادي و اختیار زیردستان)، وجود انگیزه تکلیف(

هر دو سـوي رابطـه را    ،خ�ف نگرش جاري برکه  وجود رابطه و قابلیت تفسیر موجود در حقوق است
  نشاند. شونده می کننده و هم ادراك جایگاه ادراك هم در

  اي و زمینه گر تعدیلعوامل . 7- 1- 3

بـر   مـؤثر هـاي   ویژگـی  جدا کـرد: توان از هم  دو دسته ویژگی را میدر رابطه با ادراك عدالت در فرادستان، 
بینـی و   د خـودبزرگ مانن ها بر ادراك آن دسته از ویژگی مؤثرهاي  بر رفتار. ویژگی مؤثرهاي  ادراك و ویژگی

عـدالتی در مـورد    سـاز ادراك بیشـتر بـی    و زمینـه شده بینی  که باعث خودبرحقاست ع�قه به شنیدن تملق 
خطبـه  ، 53نامـه  ( کننـد  شود که دیگران در شرایط عادي آن رفتارهـا را ناعاد�نـه ادراك نمـی    رفتارهایی می

 ،عـدالتی  ها هستند که پـس از ادراك بـی   ویژگی بر رفتار آن دسته از مؤثرهاي  ویژگی ،). در سوي دیگر216
 سـبب پوشی، تسامح و تساهل و عذرپـذیري کـه    . مانند جرمکنند میرا بر رفتار مدیر اعمال  گر تعدیلنقش 
عدالتی نسبت به مدیرانی که از ایـن صـفات    پس از ادراك بی ،مدیرانی که داراي این صفات هستند شود می
هـا ناشـی از    آنواکـنش  تري با زیردستان داشـته باشـند و در واقـع     ر و منصفانهت بهره هستند رفتار متعادل بی

در تعجیـل در   اشـتر  ارادي. چنانچه حضـرت بـه مالـک    مثلی غیر به باشد و نه مقابله شان اندیشی تعقل و دور
داننـد  مـی از جملـه تـرس از عقوبـت خـدا     آن مسئله را د و راهکارهاي مهار نفس در نده قاب هشدار میع 
گذار اسـت  تأثیرست و مقام نیز از عواملی است که هم بر ادراك ). تغییر نگرش نسبت به انسان و پ53نامه (

عنـوان یـک    رسانی بـه حـق بـه    قدر کوچک نیست که در یاري کس آن هیچ، F7Gو هم بر رفتار. از نگاه امام
). 53نامـه  ( انـد  و محترم قصاحب حسرشت انسانی  ۀ) و نیز افراد به واسط216خطبه ( ناتوان باشد ،تکلیف

 به واسـطه قدرت طعمه یا پاداش  ،گذار است. از این منظرتأثیرپس از ادراك  و نیز رفتارِ ،این نگاه در ادراك
بـه  )، بلکه پست و مقام بار مسئولیت و وسیله آزمونی است کـه  53، 5 نامه( خدمتی نیست خدمت و خوش

آنکـه بـر   بـر   ع�وهشود. این نوع نگرش  دوش فرد گذاشته میبر  ،از سوي خداشده  دادههاي  ییتوانا واسطه
  ).53نامه ( کند است، سرکشی نفس را نیز مهار می مؤثرادراك 



  ۱۶۳  هایحلوائ درضایوح دهقانان، حامد ،یخاشع دیوح صحت، دیسعهاي امام علی /  بر اندیشه پردازي ادراك عدالت فرادست مبتنی مفهوم

 

 البإلغه در نهج F7Gهاي امام علی بر اندیشه مبتنی پردازي ادراك عدالت فرادست مفهوم

  اي عوامل زمینه. 7- 1- 4

توانـد   مـی  شـود،  عوامـل علّـی  تقویت یا تضـعیف   سبب ،بر ادراك تأثیرهر عاملی که در یک پیوستار با 
سـاز در ایـن    عوامـل زمینـه   که یکی ازهاي مختلف  فرهنگجمله  از شود؛اي مطرح  عاملی زمینه عنوان به

و  ورسـوم  آدابدر عهدنامـه مالـک یکـی از مبـانی تشـخیص رفتـار صـحیح را         F7Gمقوله است. امـام 
. سـاختار سـازمانی و نیـز    شودساز ادراك  تواند زمینه ) که می53نامه ( داند هاي نیکوي هر قوم می فرهنگ
یادشـده در مقولـه محـوري اسـت کـه       چرخشیِ فرایندها در  از دیگر زمینه ها و مسیرهاي ارتباطی شبکه
و از این طریق بـر  شود ها  برداشت موجب کاهش یا افزایش سوء ،سازي گذاشتن بر شفاف تأثیرتواند با  می

  گذار باشد.تأثیرادراك عدالت 
آن  تی، بدگویی و ماننـد حرم بی ،زیردستان براي نقض حق فرادستان قرار گیرد دستاویزِتواند  آنچه می

کننـده   در اط�عات که عاملی تعیـین  يکار دستاي هستند. از سویی  است که همگی جزء عدالت مراوده
) از دیگر ابزارهاي قـدرت زیردسـتان   321 حکمت( از طریق نظر مشورتی ،گیري است تصمیم فراینددر 

ـ  عدالت اط�عات ۀزیرمجموعتواند  براي نقض حق فرادست است که می ی مـرتبط  ی قرار گیرد. عامـل علّ
مندي زیردسـت) و قابلیـت تفسـیر و     آزادي و تکلیف( بودن قدرت ابزار اعمال قدرت) نسبی( با این امر

  ابهام نهفته در حقوق است.
 یکـدیگر شـرایط   نکـردنِ  برداشت و درك چنانچه فرض را بر س�مت نفس هر دو گروه قرار دهیم سوء

هـا   عدالتی و بروز رفتارهایی باشد کـه ممکـن اسـت از سـوي هریـک از آن      یاصلی ادراك ب ۀتواند زمین می
ـ   و بـراي حـل آن نیـاز بـه     اسـت  ی ابهـام گـره خـورده    ناعاد�نه انگاشته شود. این عامل بیشتر با عامـل علّ

مراتب، افزایش شناخت و آگـاهی، مشـورت،    کردن مجاري ارتباطی، کاهش سلسله سازي از طریق باز شفاف
، 53تـوان در نامـه    هـا را مـی   مستقیم و ضمنی آن هاي هرهنگ طرفین و نظایر آن است که اشارکردن ف لحاظ

 بـراي الب�غه یافت و ارتباط منطقی آن بـه راهکارهـا مشـخص اسـت.      هاي دیگر نهج و قسمت 216خطبه 
ازي وقـایع و  سـ  شـفاف  ۀدربارو  اند کردههاي ارتباطی و نیز چگونگی این ارتباط اشاره  به راه F7Gامام ،مثال

  ).53نامه ( اند تصمیمات و نیز شناخت فرهنگ از طریق مشورت با اهل علم تذکر داده

  گر تعدیلعوامل . 7- 1- 5

هـا، باورهـا    گذارنـد. ارزش تأثیرعدالتی  این عوامل بیشتر بر تعدیل رفتار فرادست پس از ادراك عدالت یا بی
اثر تهذیب نفس و تکرار تبدیل به یقین شـده و پـس   ها و اهداف چه از جنس الهی و چه مادي در  و انگیزه
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ناخودآگـاه و غیـرارادي بـر رفتـار اثـر       به صورتشدن به بخشی از شخصیت فرد تا حدود زیادي  از تبدیل
ات تـأثیر ها با مهـار   ها و اهداف و انگیزه ). البته این باورها و ارزش288- 289: 1ج ،1389 رابینز،( گذارند می

بینـی یکـی از    خـودبزرگ  F7Gعدالتی نیز خواهند شد. بـه بیـان امـام    ادراك بیکاهش  سببمنفی قدرت 
حـال آنکـه    ؛آورد عـدالتی را فـراهم مـی    جهت بـی  ادراك بی ۀزمین کهبینی است  خودبرحق ۀهاي عمد زمینه
اینکه ترس از قدرت و عظمـت خـدا و   کند؛ ضمن  می بینی را مهار کردن به عظمت خداوند، خودبزرگ نگاه

این بـاور بـه    .)53نامه ( شود میو نیز امید به بخشایش خدا سبب کنترل رفتار و بخشش زیردست عقاب او 
 عدالتی نیز خواهد شد. بینی مانع از ادراك بی عظمت خدا با کنترل خودبزرگ

عـدالتی   فرادستان به ادراك بـی واکنش در را  گر تعدیلهاي بیرونی با مهار رفتار فرادستان نقش  کنترل
محـض   هـاي درونـی، بـه    فرادست حتی بدون کنترل که گونه نیست این ،عبارت بهتر به .شتهند داخوا

توانـد از   میها  این کنترل F7Gبه بیان امامبلکه باشد، کام�ً آزاد در برخورد با زیردست  ،عدالتی ادراك بی
بـر   تـأثیر ت بـا  شد ) و نظایر آن باشد. این عوامل به20نامه( )، مجازات53نامه ( طریق ناظران نامحسوس

  .داردها و کنترل افراد در استفاده از قدرت، ارتباط  انگیزه

  راهکارها. 8
د. امـا مقـدم بـر    کر توان به دو بخش کنترل بیرونی و درونی تقسیم را می ي مدیریت این ادراكراهکارها

ع ایـن معیارهـا   منـاب  .اسـت آن بر  مبتنیدر این ادراك و نیز رفتارهاي  مؤثرآن، شناخت و تعیین معیارهاي 
هاي حاکم، قوانین و مقررات، سنت پیغمبر، کتاب خدا و نیز تعهدات فیمـابین   طبق متن، فرهنگ و سنت

  در واقع یک معاهده است. 53کل نامه ). 53نامه ( افراد خواهد بود
 و این شناخت و تعیین معیارهاي رفتاري و ادراکـی، راهکارهـا از منظـر سـازمانی     دستیابی بهپس از 

 اسـت. همچنـین   این معیارها و حذف رذایل براساسهاي مثبت  زش مدیران در جهت کسب ویژگیآمو
ایجاد کنترل درونی رفتار مدیر است. وضـع قـوانین و   براي  ،مدیران به رفتار زیردستان واکنشچگونگی 
گـزینش،  عیارهـا،  گرفتن تنبیه براي رفتارهاي خـ�ف ایـن م   نظر کنترل رفتار مدیر و دربه منظور مقررات 

نامـه  ( هاي ارتباطی و ساختاري سازي با استفاده از راه این معیارها، شفاف براساسپروري  و جانشین ارتقا
53تعاون و همکاري، از دیگر اقدامات سازمانی در جهت مدیریت این مفهوم است. ) و ایجاد جو  

ننـد. بـازبودن مسـیرهاي    و آمـوزش ببی باشند شیار وزیردستان نیز باید در چگونگی برخورد با مدیر ه
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ها و استفاده از این مجاري براي بیان نظرات تـا   و چگونگی رفتارها و انگیزهیی ارتباطی براي تشریح چرا
هـم   و زیردسـت اسـت   ۀعهـد  . این امر هم بـر اهمیت داردنیز بسیار  شود،کدورت و ابهام ایجاد مانع از 

مـانع سـرخوردگی و رفتارهـاي     ،بـاط صـحیح  مجـاري ارت  بازگذاشـتنِ  از طریقتا  است مدیر و سازمان
  ).53نامه ( شودعدالتی بین مدیر و زیردست  بی ۀافتادن چرخ نامتعارف در زیردستان و راه

از منظر فردي پس از شناخت و تعیین معیارهاي مربوط مانند الزام به محبـت بـه زیردسـت، تغافـل،     
چراکه برخورد آنی و دفعـی بـا    کرد؛اشاره  توان به تهذیب نفس بینی و نظایر آن، می دوري از خودبزرگ

پـذیر نخواهـد بـود. ایـن امـر ریشـه در باورهـا و         در لحظه عمل امکـان  واکنشرفتار زیردست و کنترل 
ها بـا تهـذیب نفـس     چگونگی ارتباط آن F7Gهاي امام فرموده براساسهاي فرد دارد که در متن و  ارزش
قهـر حاصـل    انـداختنِ  تعویـق  ه جز با مهار خشـم و بـه  ک» گذشت«مثال، براي است.  شدهتشریح  کام�ً
شدن توسط خدا و نیـز امیـد بـه بهبـود شـرایط       ترس از خدا و انتقام او، امید به بخشیده ۀنتیج ،شود نمی

هـدف از  ). 53نامـه  (شـود   مـی ساز آرامش مدیر  که سبباست بودن از خشم زیردست  سازمان و درامان
شناخت بهتـر خـود   براي یی رفتار به زیردست و بازخور به مدیر سازي و خودگشودگی ارائه چرا شفاف
 یکی دیگر از راهکارهاي این امر در خاصیت چرخشی و بهبود جـو و  برداشت از عوامل رفع سوء است.

پـذیري، انتقادپـذیري و گشـودن مسـیرهاي      با مشورت F7G) که طبق بیان امام216خطبه ( عدالت است
  ).216خطبه ، 53نامه (شود  میارتباطی میسر 

  نتایج. 9
 اب نتایج تنها بـه ادراك عـدالت در فرادسـتان کـه موضـوع اصـلی پـژوهش ماسـت، تقریبـاً         امکان انتس

خاصـیت چرخشـی و رعایـت متقابـل      ۀدر واقع این نتایج چه مثبت و چه منفـی نتیجـ   .ممکن است غیر
سیسـتم،   يرهاي عدالت، اتحاد، بقـا ها و معیا لیف قلوب، تبلور نشانهأت عبارتند از: حقوق است. این نتایج

 شـدنِ  تـر  انسانی ،سا�ري، شفافیت، تقویت سرمایه اجتماعی اعت�ي قانون، اعت�ي فرهنگ مثبت، شایسته
خاصـیت چرخشـی بـه دو گونـه     ( عـدالت  ثانویه خاصیت چرخشی جو ، و تأثیرکارهاي سازمانی و ساز

ایـن روابـط    تأثیرشونده است و نیز  که تشدید مدیر و زیردست ۀبرگشتی در رابط و است، هم رابطه رفت
216(خطبـه   ثانویه ایـن خاصـیت   تأثیرعنوان  جامعه به و تقابل حقوق بر شخص ثالث و در ادامه جو(( .

هواهـا یعنـی میـل شخصـی یـا       براساسحقوق را عمل  نشدن یکی از نتایج رعایت F7Gعلیحضرت 
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هـاي مـورد    آن طـرد معیارهـاي جمعـی و سـنت     ۀجـ نتیکه  )216خطبه ( دانند همان معیارهاي فردي می
ها به افـزایش سـرمایه اجتمـاعی     ها با تعالی سنت عمل به آن ،پذیرش عموم خواهد بود و در نقطه مقابل

ها یکی از منابع بـراي تعریـف حقـوق هسـتند، رعایـت       اینکه سنتبر  ع�وهعبارتی  منجر خواهد شد. به
  .شود میقبول براي جمع  هاي قابلعنوان معیار ها به تقویت سنت سبب حقوق

  به شکل زیر خواهد بود. ،اصلی پژوهش پرسش در پاسخ بهالگوي ادراك عدالت فرادستان در سازمان 

  . مدل نهایی پژوهش1نمودار شماره 

  
چه تغییري در نگرش به عدالت سـازمانی   ،ادراك عدالت فرادستان در سازمانحال پرسش اینجاست که 

اي  چنین نیست کـه ادراك عـدالت واقعـه    برخ�ف نگرش موجود، توان گفت می کوتاه د؟رخ خواهد دا
اي مشـخص   یک رفتار یا واقعـه  ۀدرباراي از زمان یا  خطی از رفتار فرادست و ادراك زیردست در لحظه

از ادراك و رفتـار بـین    چه در جهت منفـی و چـه مثبـت)   ( تزایدي اي است و چرخه فرایندباشد، بلکه 
دو سـوي رابطـه بـر    بـر   عـ�وه کـه   اسـت  گذر زمان داشتهدر که حالتی تجمعی و ت و زیردست فرادس

منصـفانه   ،سازد. این نگاه نسبت به فرادست ثر میأسازمان را نیز مت گذاشته و در ادامه جو تأثیرناظران نیز 
  و نسبت به زیردست عزتمندانه است.
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  گیري نتیجه. 10
بـا  الب�غـه،   نهـج بر  مبتنیدر عدالت سازمانی نوین کردن مفهومی  ئوریزهاصلی این پژوهش ارائه و ت ۀنتیج

رسـد از نگـاه اندیشـمندان     پیشینه پژوهش به نظر می براساسکه است عنوان ادراك عدالت در فرادست 
سایر کنشگران فعال در سازمان یعنـی زیردسـتان    ۀدربارطور که  این حوزه دور مانده است. در واقع همان

 بـه واسـطه  بحث رفتار عاد�نه موضوعیت دارد، این امر در رابطه با فرادسـتان نیـز    ،سطح هم و همکاران
یعنی وجود انگیزه و قدرت در نقض حق) صادق اسـت و  ( این حق حقوق و امکان نقض بودنِ دوجانبه

، ها، تفاوت در ابزارهاي قـدرت مـورد اسـتفاده    جهت وجود د�یل، زمینه بررسی آن در مفهومی مجزا به
 ویـژه  بـه هاي رفتاري موجـود در سـازمان    تواند به درك بهتر ما از پویایی هاي مدیریت می نمودها و شیوه

  .کندمفهوم عدالت و مدیریت آن کمک  درباره
و نیـز   گـر  تعـدیل اي و  بـه عوامـل زمینـه    ،بر ادراك عدالت در فرادست بود که تمرکز ما صرفاً آنجا  از

ناشـی از خاصـیت چرخشـی اسـت و     آن نتـایج   شد کـه تن پرداخته م براساسراهکارهاي مدیریت آن 
بودن تعـداد فرادسـتان نسـبت بـه      توان گفت با توجه به اندك نیست. تنها میقابل تفکیک عامل  براساس

) و سهم ادراکی و رفتـاري فرادسـتان در ایـن    3خطبه ( ها بودن آن محور F7Gزیردستان و نیز به بیان امام
در این چرخه و مدیریت آن در جهت مثبت از طریق مدیریت ادراك در فرادسـت،  نتایج، امکان مداخله 

  تر است. تر و شدنی تر، گسترده سریع
 شرفتـار کـه  اسـت   داراي احسـاس و  هـا  انسان ۀزیردستان نیز باید آگاه باشند مدیر انسانی مانند هم

عواقبی خواهـد داشـت کـه     نمدیراعدالتی در  گیري ادراك بی شکل رو ؛ ازاینادراکات اوست تأثیرتحت 
در واقع مشارکت خود زیردسـت در ظلمـی اسـت     F7Gدامن زیردست را گرفته و به فرموده امام سجاد

  ).341صحیفه سجادیه: ( دارد که فرادست به وي روا می
افکنی بـر زوایـاي پنهـان روحـی، د�یـل برخـی رفتارهـايِ حتـی         تواند با پرتـو  شناخت این بعد می

به مدیریت این صـفات   ،شده تا با استفاده از راهکارهاي توصیهکند را بر ایشان روشن  مدیران ناخودآگاه
هـا بـر    واقـع تشـویق آن   زیردسـتان، بـه  چاپلوسـی  با  نکردن نمونه مدیر باید بداند برخورد برايبپردازند. 

شـته و  توانـد زیردسـتان را از صـداقت و انتقـاد سـازنده بازدا      مداومت در این کار است و این کـار مـی  
دهـد  بینـی سـوق    بینـی، خودشـیفتگی و در نهایـت خودبرحـق     ناخودآگاه مدیر را به خودبزرگتدریج  به
  انصافی بیشتر در مدیر خواهد بود. عدالتی و بی ساز ادراك بی ) که خود این امر زمینه216خطبه (
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نـین بـه نظـر    از بعد رفتاري این مفهوم تکلیفی است بر دوش زیردستان و شاید چ هرچند ،در نهایت
 ها اما اگر تکلیف را بهترین گذرگاه براي رسـیدن بـه حـق بـدانیم     بیاید که باري است اضافه بر گرده آن

هـا و   اصلی و گام بزرگـی در تلطیـف فضـاي سـازمان     أاین مفهوم منش هآنگا )159: 1384،آملی جوادي(
بـر   عـ�وه واهـد بـود. از سـویی    اختیـار خ  آزاد و صاحبهایی رشدیافته،  عنوان انسان تکریم زیردستان به

به خاصیت بازتابشی این مفهـوم،  توجه بودن این نگرش نسبت به فرادستان، از منظر ادراکی و با  منصفانه
آفرینـان و   یکی از نقـش  مثابه بهعدالتی  عدالت یا بی گذاري فرادستان در ایجاد جوتأثیرپذیرش مسئولیت 

ر کناري ایستاده و خود مبراي از ادراك و نقایصـی هسـتند   کنشگران در این جو است و نه س�طینی که ب
  .شوداص�ح و مدیریت باشد و باید تواند اشتباه  که می

  هاي تکمیلی کاربردي و پژوهش هايپیشنهاد. 11
چیزي اسـت   ۀشود در واقع چکید مطرح می کاربردي هايخ�صه پیشنهاد به صورتآنچه در این بخش 

  .شده استراهکارها عنوان  قسمتو کوربین و در که در مدل پارادایمی اشتروس 
ها نسبت بـه ادراك عـدالت    شدن سازمان حساس ،این پژوهش است ۀنخستین پیشنهاد که اولین نتیج

هـا معیارهـاي شخصـیتی و     سـازمان شـود   مـی در فرادستان و اهمیت این ادراك است. در ادامه پیشـنهاد  
  آن: براساستا بتوانند نند کتهیه  ،است مؤثرکه بر این ادراك را رفتاري 

هاي مثبـت هسـتند و    داراي این ویژگیبرگزینند که مدیران، افرادي را  يیا ارتقاگزینش  به هنگام. 1
هـا در   بعضـی صـفات و ویژگـی    براسـاس چراکه افـراد   ؛ها کمتر است هاي منفی در وجود آن یا ویژگی

  ؛)Cropanzano & Ambrose, 2015: 93( اند متفاوتحساسیت نسبت به عدالت 
بر ادراك را تقویـت و   مؤثرتوان رفتار مثبت  ها با آموزش می پس از شناخت این صفات و ویژگی. 2

 کرد؛رفتار منفی را کنترل 

ایـن صـفات و    گـرفتنِ  نظـر  بـا در بایـد  هاي منابع انسانی مانند پـاداش نیـز    تمسسایر زیرسی ۀدربار. 3
 ؛ریزي کرد برنامهها  سازي آن رفتارها در جهت تقویت یا خاموش

 ،عــدالتی چــه در فرودســتان و چــه در فرادســتان     ین د�یــل ادراك بــی تــر مهــمیکــی از . 4
فنـونی مثـل   سازي نیاز به آموزش  ین چرایی رفتار است. این شفافیراهکار آن تبکه  هاست سوءبرداشت

و بیـان   هـا انتقاد انبیکردن مسیرهاي ارتباطی صحیح به منظور  دارد و نیز فراهمبه افراد کردن  گوش خوب
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ف و دوستانه همراه با رعایت ادب و احتـرام  تکلّ حال وجود روابط باز، ارتباطات بی هر چرایی رفتارها. به
 ؛عدالتی را کاهش دهد هاي ادراك بی ها بکاهد و زمینه برداشت تواند از سوء می

 ؛پروري است شینجاناست، ها ضروري  هایی که در آن لحاظ این ویژگیفرایندیکی دیگر از . 5

) هـم در  53نامـه  ( تنها نیابنـد  شده گرفتهحمایت از فرادستان به قسمی که خود را در قبال تصمیمات . 6
را در برابـر  آنـان   ،خواهد کاست و هم در فاز رفتاري ها آنعدالتی در  گیري ادراك بی مرحله ادراك، از شکل

قبال زیردستان را کاهش خواهـد داد. نبایـد از نظـر    و اقدامات افراطی در کرده رفتارهاي زیردستان صبورتر 
رسـمی و از طریـق    خ�ف سازمان رسمی، در سازمان غیـر  ها بر ها و انگیزه عمال غرضادور داشت مجاري 

 ؛همواره وجود دارد ،اي، چه براي زیردست و چه فرادست ابزارهاي عدالت مراوده

اصـ�ح سـاختار   افزایش داد، فافیت را در سازمان توان از آن طریق ش هایی که می یکی دیگر از راه. 7
به احتمال زیاد شفافیت بیشـتر شـده و   کند چه ساختار سازمان روابط را بیشتر تقویت  سازمانی است. هر

کیـد  أکـه مـورد ت   مسـاعی  یکتشـر ها کمتر خواهد شد. از سویی برخی ساختارها به منظور  برداشت سوء
  ؛تر هستند ، مناسباست 216خطبه عالی عدالت در براي رعایت حقوق متقابل و ت F7Gامام

و نیـز   شـود  مـی عدالتی  افزایش ادراك بی سبباز منظر فردي نیز مدیران باید بدانند برخی صفات . 8
به قسـمی صـفات   باید با پرورش نفس  رو ؛ ازاینناخودآگاه است تقریباًواکنش  ،عدالتی پس از ادراك بی

 ؛بروز دهند يتر معقول هاي واکنشکه بتوانند کنند قویت صدر را در خود ت خاص از جمله سعه

خواهد شد بـا   سبب ،اي مدیر خودگشودگی و افشا به منظور شناخت بیشتر دیگران از رفتار حرفه. 9
و امکان برداشـت غلـط از رفتـار مـدیر کـاهش یابـد. از        شدهتر  کاهش منطقه خصوصی روابط صمیمی
سبب شـناخت بیشـتر مـدیر     شد،نیز چنانچه بیان  بازخور ریافتدسویی کاهش ناحیه کور و ناشناخته و 

  .کاهد میها  برداشت سوءاز از خود خواهد شد که این امور شفافیت را افزایش داده و 
هـا و   ، بـر شـناخت شـاخص   این مفهـوم  ۀدربار تکمیلی تحقیقاتدر راستاي انجام پیشنهاد نخستین 

توانـد   پژوهش دیگر مـی . متمرکز است سازي آن ر عملیاتیهاي ادراك عدالت در فرادستان به منظو همؤلف
 مـؤثر آنـان  اي در افراد بر ادراك عـدالت در   هاي روانشناختی بر این موضوع متمرکز باشد که چه ویژگی

ـ  تـأثیر تحلیـل چگـونگی    ،یکی دیگر از موارد قابل پـژوهش همچنین  است. خاصـیت چرخشـی    ۀثانوی
  جامعه است. رعایت حقوق متقابل رهبر و پیرو بر جو تأثیری و تشریح چگونگ 216خطبه شده در  گفته

نسـبت بـه   ادراك عـدالت، وقتـی ادراك عـدالت فرادسـتان      دربـاره شـده   هاي ارائه شاخص براساس
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مثبـت باشـد و   عـدالت   جوهم اینکه ادراك عدالت در زیردستان با� باشد و هم باید  ،زیردستان با�ست
هـر سـه ایـن امـور بـراي سـنجش       که  شودرعایت متقابل حقوق محقق هاي ناشی از  خروجی در انتها،
  د.نتحقیقات آتی باش جزءند نتوا می شان صحت
  :شودتواند بررسی  ها به دو شکل می رعایت متقابل حقوق و خروجی ۀرابط

فرادسـتان و فرودسـتان) با�سـت، سـطح     ( باید دید آیا وقتی ادراك عـدالت در دو گـروه   نخست اینکه
فضاي سازمان، افزایش سرمایه اجتماعی و مانند آن نیز  شدنِ تر این پژوهش مانند انسانییی ادعا هاي خروجی

ها از نو  همؤلفشاید نیاز باشد این . استشده در رابطه با این دو گروه  متناسب با سطح ادراك عدالت سنجیده
شدن  تر منظور از انسانی، F7Gم علیاز دید امابراي مثال، . شوندالب�غه تعریف  منطق حاکم بر نهج براساسو 

نگرش زیربنایی موجود در بر  مبتنیمفاهیم  این بازتعریف .فضا چیست و یا سرمایه اجتماعی چه تعریفی دارد
نبـوده و امکـان    نظـري انتزاعـی و   الب�غه و متون مشابه، به صورت هدفمند و حول موضوعی که صرفاً نهج

تواند در نهایـت منجـر بـه تولیـد دانشـی       می )،شده در این پژوهش ارائه مانند مفهوم(دارد نیز شدن  عملیاتی
  .کندتر  ریزيِ علم بر پایه نگرش الهی نزدیک و ما را به آرمان پی شود سودمند و قابل اجرا

منظور از آزمون این موارد در دنیاي واقـع اصـ�ح    ؛نیست F7Gالبته منظور ما اثبات صحت بیان امام
توان بررسی کرد سازمانی کـه در آن ادراك   می ،است. در حالت دومایشان از بیان  برداشت و تفسیر خود

 ،هـایی دارد و در مقابـل   واقعـی چـه ویژگـی   از نظـر   ،عدالت در دو گروه فرادست و فرودست با�ست
  چگونه است.است، سطح پایینی آن در تفاوت آن با سازمانی که این ادراك در 

اي، عـدالت همکـار و رفتـار     ماننـد عـدالت رویـه   اي  تـازه معرفی مفهوم با شده،  گفتهموارد بر  ع�وه
هـاي   همؤلفـ شـدن در  ها بـا جزءتر  شود که برخی از آن ها گشوده می شهروندي، باب جدیدي از پژوهش

برخی به شـناخت بهتـر مفهـوم در بسـتر زمـان،       کند؛ میکمک  این امربه شناخت بهتر  ،شده مفهوم ارائه
گـرِ عوامـل    هتمام ورزیده و در برخـی بـا نقـش واسـط، میـانجی یـا مداخلـه       مکان و فرهنگ مشخص ا

 ،و مفـاهیم موجـود   هـا  سازهبا سایر  یا واسط در قالب متغیر مستقل یا وابستهنوین مختلف، ارتباط مفهوم 
  در این زمینه در بر خواهد گرفت.را ها  وسیعی از پژوهش ۀگسترکه  گیرد مورد سنجش قرار می
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  عفهرست مناب
 .قرآن مجید

 خوشرو. ، قم:ترجمه محمد دشتی )،1381( الب�غه نهج

 ترجمه حسین انصاریان، قم: محمدامین. )،1395( .صحیفه کامل سجادیه

اي نقـش ابعـاد    تحلیـل مقایسـه  « )،1392( فائز، کوکب ؛مقدم، ندا؛ یزدانی، حمیدرضا اصغر؛ احسانی پورعزت، علی
، »ري سازمان: پژوهشی پیرامون یـک سـازمان فنـاوري اط�عـات    گوناگون عدالت در جو سازمان و وفادا

  .65- 88، صص 1، شماره 5، دوره نشریه مدیریت دانشگاه تهران
ـتراتژي تئـوري    تئوري شایسته« )،1390( نژاد، ابوذر زنگویی ؛فرد، حسن دانائی بنیـاد:   ادهد سا�ري مدیریتی بر مبنـاي اس

  .243- 264 ، صص47- 1 ، سال هجدهم، دوره جدید، شمارهگاه شاهددوماهنامه دانش ،»الب�غه برداشتی از نهج
ـتان در سـازمان: پژوهشـی کیفـی در       فراینـد فهم نظریه « )،1391( نیري، پریسا مکی ؛فرد، حسن دانائی مـدیریت فرادس

  .51- 69ص ص، 1391، پاییز 2، سال اول، شماره ات رفتار سازمانیفصلنامه مطالع ،»راهبردهاي نفوذ به با�
فصـلنامه مطالعـات    ،»)(عتئوري رهبـري اثـربخش از دیـدگاه امـام علـی     « )،1387( منی، نوناؤم ؛فرد، حسن ائیدان

 .75- 110 ،صص1387، پاییز 14 سال چهارم، شماره، انق�ب اس�می

 ،»ادیـ بن داده يپـرداز  هیـ نظر بـر  یتـأمل  :یفکی پژوهش يها ياستراتژ« ،)1386( مجتبی سید امامی، حسن؛ فرد، دانائی
 .69- 97 صص ،دوم هشمار اول، سال ،تیریمد شهیندا

 ،»)(ععلـی  منـان ؤامیرم سیاسـی  سـیره  پرتـو  در ملـت  و دولـت  متقابل حقوق و تکالیف« )،1396( حیدر سهرابی،
 .175- 197صص  ،1 شماره ،52 سال ،اس�می مدیریت فصلنامه

 فصـلنامه  ،»)نخست قسمت( فلدهو نگاه از حق تبیین« )،1388( مصطفی، سید نسب، حسینی ؛محمدحسین طالبی،
 .155- 188 صص اول، شماره سال چهاردهم، ،اس�می حکومت

 شـانزدهم،  سـال  ،قم دانشگاه فصلنامه ،»حق فلسفه دانش در حق انواع« )،1393( علی طالبی، ؛محمدحسین طالبی،
 .7- 32 صص ،61 یاپیپ شماره اول، شماره

 و مضـمون  لیـ تحل« )،1390( محمـد  زاده، شـیخ  ؛الحسـن ابو فقیهی، ؛محمدسعید تسلیمی، ؛حسن جعفري، عابدي
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