
 و انصاف طرزالعمل عدالت

 مقدمه
س صاف به معنای توجه به تمام ابعاد م ست لهأان صدور حکمی که موجب اقناع وجدان ا ضاوت کننده  ،برای  عرف جامعه و فرد ق

صاف می صول کلی حقوقشود؛ به عبارت دیگر، ان ساخته و  ینوعی برآیند ا ست که سختی قواعد را تلطیف  ست که  درونمایها عدالتی ا
 .رودمیقوانین بر اساس آن وضع شده و در نظام برای حفظ حقوق شهروندان به کار 

است. توجه به این امر، بیانگر اهمیتی است که مدیران  در نهاد و انصاف عدالت ،توجهترین موضوعات ارزشی و مورد یکی از مهم
و در فضای رقابتی در پی کسب رضایت  نهادهااز طرف دیگر،  ؛هستند قائلبا ارزش  هایسرمایهبرای نیروی انسانی به عنوان یکی از 

شتریجذب  ستند؛ م ضمین می ه سماین امر کند. چیزی که بقای نهاد را ت سازمانی توجه مگر این شود؛نمیر ی  ییویژهکه به عدالت 
خصوص ه ب نهادموفقیت هر ؛ بنابراین اجتماعی شناخته شده است هاینظامو  هاسازمانعامل حیات و بقای  مثابۀزیرا عدالت به  ؛شود

ستگی نهادهای ضرورت و اهمیدارد کادر علمی و اداریبا رهبری تعامل  نحوۀبه  اکادمیکی ب سازمانی، به دلیل نقش .   حائزت رعایت 
زیرا رفتار عادالنه  گیرد؛میمد نظر قرار بهتر آموزشی مسائل  زمینۀدر  هاآنو جلب رضایت  کارمندانخدمات به  ارائۀدر رهبری اهمیت 

که در  گرددمی هاآنموجب افزایش وفاداری و رضاااایت مندان پیام جلب اعتماد کارمندان وکادر را با خود دارد که در نهایت با کار
ست نهادضامن بقای  ،بلندمدت سالم، شودمیبه طور کلی، عدالت در دو بعد فردی و اجتماعی مطرح ؛ ا عبارت « عدالت فردی». در ا

شخص، خود را به  ست از این که  سازد و  هایارزشبدارد و به  پایبندخداوند و اخالق،  هایفرمانا سته  «  عدالت اجتماعی»اخالقی آرا
ستم روا ندارد.آن  صاف عمل کند و  سبت به دیگران به ان ست که ن ست که عدالت اجتماعی، پیش  ا که  خواهدمی هاییزمینهبدیهی ا

ستینِ  ست، عدالت در اجتماع تحقّق یابد.هاآننخ ست تا از طریق ممار سانی ا صاف   ، اِعمال عدالت فردی و پاالیش نف از  ییشاخهان
سامح در آ ست با کمی ت سان عدالت ا ولی طبیعت و فطرت  ؛عدالت قرار دهد دایرۀبه یقین در  تواندنمین، به این معنا که اموری را ان

 .سالم آدمی و عقل سلیم و خرد جمعی بر این باور است که باید منصفانه رفتار شود
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