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دانش آموخته كارشناسي ارشد ترویج و آموزش کشاورزی ،ارزياب خسارت صندوق بيمه محصوالت كشاورزي ايران

چکیده
هدف تحقیق حاضر بررسی تأثیر اخالق حرفهای مدیران سازمان جهاد کشاورزی استان تهران بر بهرهوری مروجان شاغل در
پروژههای کشاورزی استان است .روش تحقیق توصیفی ـ همبستگی می باشد که برای جمعآوری داده ها از تکنیک پیمایش و
ابزار پرسشنامه استفاده شد .جامعه آماری تحقیق را مروجان شاغل در پروژههای کشاورزی تشکیل میدهند که تعداد آنها برابر
با  125نفر بود .اطالعات موردنیاز با استفاده از دو پرسشنامه اخالق حرفهای قیصری ( )1392و بهرهوری نیروی انسانی جبار زاده
( )1393به روش سرشماری جمعآوری گردید .روایی ابزار اندازهگیری از طریق مصاحبه صاحبنظران موضوعی مورد تائید قرار
گرفت .پایایی ابزار اندازهگیری نیز از طریق یک آزمون مقدماتی و ارزیابی مقدار آلفاي کرونباخ سؤاالت پرسشنامه موردبررسی
قرار گرفت که مقدار آن برای قسمتهای مختلف پرسشنامه باالتر از  α= 0/71به دست آمد که نشان از قابلیت پایایی پرسشنامه
دارد ،نتایج بررسی تأثیر مؤلفههای اخالق حرفهای بر بهرهوری نیروی انسانی نشان داد که مؤلفههای مسئولیت پذیری مدیران،
صداقت مدیران ،احترام مدیران به دیگران و رعایت و احترام مدیران نسبت به ارزش ها و هنجارهای اجتماعی بر بهرهوری مروجان
شاغل در سازمان جهاد کشاورزی تهران اثر مثبت و مؤلفة رقابتطلبی و برتری جویی مدیران بر بهرهوری این مروجان اثر معنیدار
منفی داشته است.
واژههای کلیدی :اخالق حرفهای مدیران ،بهرهوری ،مروجان ،سازمان جهاد کشاورزی،

تهران.
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مقدمه
امروزه افزایش بهرهوری ،از دغدغههای جدی اکثر کشورها
بهویژه کشورهای درحالتوسعه که بهرهوریشان پایین است
به شمار میآید.
این امر به دلیل کارکردها و ارتباطات مختلف بهرهوری با
موضوعاتی از قبیل رفاه ،سطح زندگی ،فقر ،تورم و مواردی
ازایندست می باشد (تیموری و موسوی.)1396 ،
بهرهوری یکی از عوامل پیشرفت هر جامعه است و مقدار
و میزان رشد بهرهوری در هر کشوري نقش به سزایی بر
سطح رفاه ،میزان تورم ،بیکاري ،سالمت اقتصادي جامعه و
رقابتپذیری در سطح جهان دارد ،لذا با توجه به محدودیت
منابع ،افزایش جمعی ،رشد نیازها و خواستههای بشري ونیز
رقابت شدید درصحنه جهانی ،بهرهوری عامل رشد و بقاء در
بلندمدت است (صیادی و همکاران )1394 ،از طرفی نیز عصر
امروز دنیای پیچیدهای از دانش و فناوری و فنون و ابزارهای
مختلفی است که دانش مدیریت نیز از آن مجزا نمیباشند.
در این میان هرروزه در عرصه دانش مدیریت ،شاهد مطالعات،
نظریهها و فنون نوینی هستیم که هر یک در تالش هستند
تا راهکارهای تازهای را در جهت بهبود عملکرد مدیریت و
اثربخشی بیشتر سازمانها فراهم سازند( .امیرکبیری و
داناییان.)1390 ،
نظامهای سنجش عملکرد با مقايسه نتايج واقعي و مقاصد
و اهداف استراتژي به مديران در پيگيري اجراي استراتژي
کسبوکار کمک میکنند ،سيستم ارزيابي عملکرد بهعنوان
يک مکانيزم اصلي جهت شفافسازی مجموعه ابزارها و
ارتباطات مورداستفاده سازماني در راستاي اجراي استراتژیها
در نظر گرفته میشود (.)Burney et al., 2009
دراینبین کشاورزی از محورهای اساسی توسعه است و نقش
مهمی در توسعه اقتصادی مناطق مختلف دارد از این رو الزم
است عوامل تأثیرگذار بر محیط کار کشاورزی موردتحقیق
قرار گیرد زیرا رشد بهره وري كشاورزي از یک طرف میتواند
تقاضا براي نيروي كار كشاورزي را افزايش دهد که خود باعث
افزايش دستمزد ،افزايش درآمد كشاورزان و افزايش اشتغال
در بخش كشاورزي میشود و از طرف ديگر باعث صدور
كاالهاي كشاورزي به جای كاالهاي صنعتي نیز میگردد.
همچنین از آنجا که بيشتر مردم فقير جهان در بخش
كشاورزي اشتغال دارند و يكي از اهداف اساسي سیاستهای
توسعه ،افزايش درآمد و بهبود سطح زندگي آنهاست،
منفعت حاصله از بهرهوري كشاورزي میتواند ابزاری مفید
در جهت كاهش فقر و رشد بخش غير كشاورزي باشد
(.)Foster & Rosenzweig, 2004
کارشناسان و مروجان پروژههای کشاورزی یکی از ارکان
فعال در بخش کشاورزی هستند که فعالیت و بهرهوری آنها
نقش به سزایی در افزایش تولید محصوالت کشاورزی دارد،
از طرفی نیز فعالیتهای این مروجان بهصورت سلسله مراتبی
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وابسته به سبک مدیریتی مدیران سازمان جهاد کشاورزی
است و نوع مدیریت و اخالق حرفهای این افراد میتواند
بهرهوری مروجان را تحت تأثیر قرار دهد ولی این مهم
تاکنون در بخش کشاورزی ایران و استان تهران موردتوجه
قرار نگرفته است ،در سطح جهانی بسیاری از انحاللهای
سازمانی که علت آن مشکالت اخالقی بودند ،محققان بسیاری
را بر آن داشت تا به مشکالت اخالقی و اثربخشی نظریههای
اخالقی بپردازند ،اخالق حرفهای مدیران یکی از زمینههای
دانش مدیریت به شمار میرود اما همه نظریههای مدیریت
در خصوص اخالق سازمانی موضعگیری یکسانی نداشتهاند،
اخالق حرفهای مدیران مهمترین متغیر در موفقیت سازمان
و بهعنوان مزیتی رقابتی مطرح است (حاجی پور و کریمی
تکلو .)1394 ،مبحث اخالقیات سازمانی و حرفهای مدیران،
امروزه نقش پراهمیتی را در جهان ایفا می نماید ،بهگونهای
که اخالقیات و مباحث مربوط به آن همچون عدالت ،انصاف،
تعهد و حقوق فردی و سازمانی نقش پررنگ و مهمی یافته
است (امیرکبیری و داناییان.)1390 ،
طبق نظریه ) ،Sen (1987فاصلة زیادی میان اقتصاد و
اصول اخالقی وجود دارد که یکی از کمبودهای اساسی را
در علم اقتصاد معاصر سبب شده استet al .)2013( ،
Sharbatoghlieاظهار داشته اند که اصول اخالقی کسبوکار
تغییرات بسیاری را برای بهبود رفتارهای اخالقی ایجاد کرده
و لذا ضروری است برای جلوگیری از تکرار رسوایی و بحران
اقتصادی ،شفافیت اخالقی را تقویت نمود.
غالمی ( )1393نشان داد که بین اخالق حرفهای با بهرهوری
و تعهد سازمانی رابطه معنادار وجود دارد و اخالق حرفهای
بهطور معناداری قادر است بهرهوری را پیشبینی نماید،
همچنین ( arjmandi et al .)2016حیطة مطالعات
سازمانی را با ارائه ابعاد و مؤلفههای بهرهوری نیروی انسانی
از دید کارمندان و افزایش بهرهوری منابع انسانی در سازمان،
توسعه دادند.
نتایج تحقیق ( Shin et al. (2015نشان داد که رهبری
اخالقی مدیران ارشد بهطور قابلتوجهی بر عملکرد سازمانی
در ابعاد رفتار شهروندی سازمانی و عملکرد مالی تأثیرگذار
بوده است.
نتایج ( Wang et al )2015نشان میدهد که
مسئولیتپذیری مدیران ،جهتگیریهای انسانی مدیر
و رعایت و احترام مدیران نسبت به ارزشها و هنجارهای
اجتماعی تأثیر معناداری بر عملکرد مالی و اجتماعی
شرکتهای موردبررسی داشته است .نتایج (Fani &)2016
 Ostovarهمبستگی قابلتوجهی را میان اخالق حرفهای و
فرهنگسازمانی با بهرهوری نشان داد.
( Shin et al )2015نیز نشان دادند رهبری اخالقی
مدیریت ارشد بهطور قابلتوجهی بر عملکرد سازمانی در ابعاد
رفتار شهروندی سازمانی و عملکرد مالی تأثیر گذار بوده است.
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با توجه به نکات فوق ،اخالق مدیران در سازمان قادر است به میزان بسیار چشمگیری سازمان را برای کاهش تنشها و موفقیت
در تحقق اهدافش یاری نماید (حاجی پور و کریمی تکلو)1394 ،؛ بنابراین در راستای پیشبینیهای مطرحشده ،هدف از
اجرای پژوهش حاضر این بوده تا مشخص نماییم آیا اخالق حرفهای مدیران سازمان جهاد کشاورزی استان تهران بر بهرهوری
مروجان شاغل در پروژههای کشاورزی تأثیر معنیدار دارد یا خیر؟
اهداف تحقیق
هدف کلی این تحقیق بررسی تأثیر اخالق حرفهای مدیران سازمان جهاد کشاورزی استان تهران بر بهرهوری مروجان شاغل
در پروژههای کشاورزی می باشد و در این راستا اهداف اختصاصی زیر دنبال شده است:
ـ بررسي تأثير مسئولیتپذیری مدیران سازمان جهاد کشاورزی استان تهران بر بهرهوری مروجان شاغل در پروژههای
کشاورزی؛
ـ بررسي تأثير صداقت مدیران سازمان جهاد کشاورزی استان تهران بر بهرهوری مروجان شاغل در پروژههای کشاورزی؛
ـ بررسي تأثير عدالت و انصاف مدیران سازمان جهاد کشاورزی استان تهران بر بهرهوری مروجان شاغل در پروژههای کشاورزی؛
ـ بررسي تأثير وفاداری مدیران سازمان جهاد کشاورزی استان تهران بر بهرهوری مروجان شاغل در پروژههای کشاورزی؛
ـ بررسي تأثير همدردی مدیران سازمان جهاد کشاورزی استان تهران با دیگران بر بهرهوری مروجان شاغل در پروژههای
کشاورزی؛
ـ بررسي تأثير احترام مدیران سازمان جهاد کشاورزی استان تهران به دیگران بر بهرهوری مروجان شاغل در پروژههای
کشاورزی؛
ـ بررسي تأثير برتریجویی و رقابتطلبی مدیران سازمان جهاد کشاورزی استان تهران بر بهرهوری مروجان شاغل در پروژههای
کشاورزی؛
ـ بررسي تأثير رعایت و احترام مدیران سازمان جهاد کشاورزی استان تهران نسبت به ارزشها و هنجارهای اجتماعی بر
بهرهوری مروجان شاغل در پروژههای کشاورزی.
روش پژوهش
روش تحقیق حاضر با توجه به ماهیت موضوع از نوع پژوهشی کمی و به لحاظ هدف از نوع کاربردی است؛ زیرا در پی توسعه
دانش کاربردی در یک زمینه خاص است .همچنین این تحقیق ازنظر کنترل متغیرهای تحقیق ،از نوع توصیفی و همبستگی
است که به طریق پیمایشی انجامگرفته است .جامعه آماری تحقیق را مروجان شاغل در پروژههای کشاورزی تشکیل میدهند
که تعداد آنها برابر با  125نفر می باشد .ابزار اصلی جمعآوری اطالعات پرسشنامه بود .روایی محتوایی پرسشنامه با
نظرخواهی از کارشناسان مرتبط با موضوع مورد مطالعه و پایایی ابزار پژوهش نیز با انجام آزمون مقدماتی و از طریق تکمیل
 20پرسشنامه در بین جامعه آماری مشابه مورد تائید قرار گرفت .ضریب آلفای کرونباخ برای قسمتهای مختلف پرسشنامه
باالتر از  α =0/71به دست آمد که نشان از قابلیت پایایی پرسشنامه دارد .بهمنظور انتخاب نمونه از روش سرشماری استفاده
گردید .ابزار اصلی پژوهش برای گردآوری دادهها و اطالعات دو پرسشنامه اخالق مدیران قیصری ( )1392که داراي  8مؤلفه
مسئولیت پذیری ،صداقت ،عدالت و انصاف ،وفاداری ،برتریجویی و رقابتطلبی ،احترام به دیگران ،همدردی با دیگران و رعایت
و احترام نسبت به ارزشها و هنجارهای اجتماعی است ،پرسشنامه بهرهوری نیروی انسانی مدنظر تحقیق مدل جبار زاده
( )1393بوده که دربرگیرنده ابعاد کارایی ،اثربخشی ،تعهد و همکاری حل مسئله است ،پرسشنامهها در قالب طیف لیکرت پنج
سطحی بود .درنهایت داده های بهدستآمده با استفاده از نرمافزار  SPSSو روشهاي آماري نظير ضريب همبستگي اسپيرمن
و رگرسيون چندگانه مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفتند.
یافتهها
مدل مفهومي تحقيق
بر اساس مطالعات صورت گرفته و پیشینه تحقیق ،چارچوب كلي تحقيق طراحی شده است ،در این راستا اخالق حرفه ای
مدیران با استفاده از مدل اخالق حرفه ای قیصری ( )1392که  8مؤلفه مسئولیت پذیری ،صادق بودن ،عدالت و انصاف،
وفاداری ،برتری جویی و رقابت طلبی ،احترام به دیگران ،همدردی با دیگران و رعایت و احترام نسبت به ارزشها و هنجارهای
اجتماعی را در بر میگیرد مورد بررسی قرار گرفت .بهره وری نیروی انسانی مدنظر تحقیق مدل جبارزاده ( )1393بوده که در
برگیرنده ابعاد کارایی ،اثربخشی ،تعهد و همکاری حل مسئله می باشد که بر اساس طیف  5گزینه ای لیکرت ارزیابی شده
است ،انجام خواهد گرفت.
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نمودار  .1مدل مفهومی تحقیق

ویژگی های فردی
بر اساس نتایج حاصل ،ميانگين سن کارشناسان موردمطالعه  37/43سال بوده ،جوانترین آنها  24و مسنترین آنها  55سال
سن داشتهاند 83/8 ،درصد آنها مرد و  16/2درصد آنان زن بودهاند .از حیث تحصیالت بیشترین فراوانی ( 58/9درصد) به
کارشناسان با مدرک لیسانس تعلق داشته ،بیشترین سابقه خدمت به رده کمتر از  5سال با فراوانی  64نفر و  21/9درصد تعلق
داشته است.
ارزيابي اخالق حرفهای مدیران و بهرهوری مروجان
از دید کارشناسان ،اخالق حرفهای  25/6درصد مدیران ضعیف و نسبتاً ضعیف و در مقابل اخالق حرفهای  22/4درصد مدیران،
نسبتاً قوی و قوی بوده است (جدول .)1
جدول  .1اخالق حرفهای مدیران سازمان جهاد کشاورزی استان تهران
ميزان
ضعیف و نسبتاً ضعیف
متوسط
نسبتاً قوی و قوی
جمع

فراواني
32
65
28
125

درصد
25/6
52
22/4
100

درصد تجمعي
25/6
77/6
100
-

همچنین در جدول  ،2میزان بهرهوری  24/8درصد کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی تهران را ضعیف و نسبتاً ضعیف و در مقابل
 32درصد نسبتاً قوی و قوی بودهاند.
جدول  .2بهرهوری مروجان شاغل در پروژههای کشاورزی
درصد
فراواني
ميزان
ً
24/8
31
ضعیف و نسبتا ضعیف
43/2
54
متوسط
32
40
نستا قوی و قوی
100
125
جمع
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درصد تجمعي
24/8
68
100
-
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تحلیل دومتغیره
با توجه به شبهفاصلهای بودن ابعاد اخالق حرفهای و متغیر بهرهوری کارشناسان و مروجان شاغل در پروژههای کشاورزی از ضریب
همبستگی پیرسون استفاده شد ،همانطور که نتایج جدول  3نشان میدهد ،بین میزان مسئولیتپذیری ،وفاداری و احترام به
دیگران با میزان بهرهوری مروجان شاغل در پروژههای کشاورزی رابطة معنیدار و مثبت در سطح  1درصد خطا وجود داشته
است .بین میزان صداقت مدیران و رعایت و احترام آنها نسبت به ارزشها و هنجارهای اجتماعی با میزان بهرهوری مروجان شاغل
در پروژههای کشاورزی رابطة معنیدار و مثبت در سطح  5درصد خطا وجود داشته است .ولی بین همدردی با دیگران و عدالت
و انصاف آنها با میزان بهرهوری مروجان رابطة معنیدار در سطح  5درصد خطا مشاهده نشده است.
جدول  .3تحلیل ارتباط متغیرهای مستقل (ابعاد اخالق حرفهای) با متغیر وابسته (بهرهوری)
متغیر 1

R

Sig

مسئولیتپذیری

**0/314

0/001

عدالت و انصاف

0/156

0/090

متغیر 2

صداقت

* 0/213

وفاداری

بهرهوری مروجان

همدردی با دیگران
احترام به دیگران

0/020

** 0/298

0/001

** 0/246

0/007

0/547

0/056

برتریجویی و رقابتطلبی
** -0/292
رعایت و احترام نسبت به ارزشها و هنجارهای اجتماعی
* 0/189
* معنی داری در سطح  95درصد اطمینان ** ،معنیداری در سطح  99درصد اطمینان

0/001
0/040

تحلیل رگرسيون چندگانه
بهمنظور بررسي تأثير متغيرهاي مستقل بر متغير وابسته ،پيشبيني تغييرات متغير وابسته و تعيين سهم هرکدام از متغيرهاي
مستقل در تبيين واريانس متغير وابسته از رگرسيون چندگانه گامبهگام استفاده شد ،بدين منظور کلية متغيرهايي که ازلحاظ
نظري ميتوانستند بر متغير وابسته تأثير بگذارند و همبستگي آنها با متغير وابسته اثباتشده بود ،وارد مدل رگرسيوني شدند.
بر اساس اطالعات جدول  4ميتوان نتيجه گرفت که آماره فيشر) (Fدر سطح  1درصد معنيدار بوده ،لذا مشخص است که حداقل
يکي از متغيرهاي مستقل واردشده به مدل رگرسيوني تأثير معنيداري بر متغير وابسته داشته است و مدل رگرسيوني دادهها
مناسب است .ضريب تعيين مدل (  ) R 2نشان ميدهد که  61درصد از تغييرات متغير وابسته بهوسیله متغيرهاي مستقل موجود
در مدل تعيين ميشود ،همچنين ،متغير "احترام مدیران به دیگران" با ضريب بتا β =0/314تأثيرگذارترين عامل مشارکت زنان
در دوره هاي آموزشي بوده است.
همچنين مقادير ستون سطح معنيداري از تأثير معنيدار متغيرهاي مسئولیتپذیری ،صداقت ،احترام به دیگران ،همدردی با
دیگران و رعایت و احترام نسبت به ارزشها و هنجارهای اجتماعی اثر معني داري بر بهرهوری مروجان شاغل در پروژههای
کشاورزی داشته ولي ديگر متغيرها اثر معنيداري بر متغير وابسته نداشته و از مدل خارج شدند.
جدول  .4بررسي تأثیر ابعاد اخالق حرفهای بر متغیر بهرهوری مروجان شاغل در پروژههای کشاورزی
متغیرهای واردشده به مدل
ضريب ثابت

B

Beta

T

Sig

0/984

-

23/562

0/000

مسئولیتپذیری

0/140

0/235

5/220

2/265

0/000

احترام به دیگران

0/198

0/314

1/688

0/000

0/089

صداقت

-2/324

برتریجویی و رقابتطلبی

رعایت و احترام نسبت به ارزشها و هنجارهای اجتماعی

sig = 0/004

0/197

F = 8/600

0/189

-0/970

0/225

1/125

0/096

0/000

0/012
0/001

2

R = 0/61
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بحث و نتیجهگیری
نتایج بررسی تأثیر مسئولیتپذیری مدیران سازمان جهاد
کشاورزی استان تهران بر بهرهوری مروجان شاغل در پروژههای
کشاورزی با توجه به مقدار  tکه برابر با ( )t= 2/265بوده و
سطح معنیداری برابر با  sig= 0/000بوده ،میتوان گفت که
متغیر مسئولیتپذیری مدیران بر بهرهوری نیروی انسانی این
مروجان اثر معنیدار مثبت داشته است ،این بدین معنی می
باشد که هرچقدر مدیران از مسئولیتپذیری بیشتری برخوردار
بودهاند ،بهرهوری نیروی انسانی زیردست آنها بهتر بوده است.
این یافته تحقیق در راستای نتایج تحقیق (Wong )2015
 et alبوده است.
نتایج بررسی تاثیر صداقت مدیران سازمان جهاد کشاورزی
استان تهران بر بهرهوری مروجان شاغل در پروژههای کشاورزی
با توجه به مقدار  tکه برابر با ( )5/220بوده و سطح معنیداری
که برابر با ( )0/000بوده) نشان از تأثیرگذاری مثبت و معنیدار
متغیر صداقت مدیران سازمان جهاد کشاورزی استان تهران
بر بهرهوری مروجان موردمطالعه دارد ،این بدین معنی است
که هرچقدر صداقت مدیران بیشتر بوده بهرهوری مروجان
زیردست آنها بهبودیافته است .این یافته تحقیق در راستای
نتایج تحقیق ( Wong et al. )2015است.
نتایج بررسی تأثیر احترام مدیران به دیگران بر بهرهوری
مروجان شاغل در پروژههای کشاورزی (با توجه به مقدار  tکه
برابر با ( )1/668و سطح معنیداری که برابر با ()sig= 0/000
می باشد ،حاکی از اثرگذاری مثبت متغیر احترام مدیران به
دیگران بر بهرهوری مروجان داشته ،این بدین معنی است
که هرچقدر مدیران احترام بیشتری به زیردستان گذاشتهاند
بهرهوری مروجان زیردست آنها بهبودیافته است.
نتایج بررسی تأثیر رعایت و احترام مدیران نسبت به ارزشها و
هنجارهای اجتماعی بر بهرهوری مروجان نشان میدهد با توجه
به مقدار  tکه برابر با ( )1/125بوده و سطح معنیداری که برابر
با ( )sig= 0/000است ،میتوان گفت رعایت و احترام مدیران
نسبت به ارزشها و هنجارهای اجتماعی بر بهرهوری زیردستان
اثر معنیدار داشته است ،این بدین معنی است که هرچقدر
میزان احترام مدیران نسبت به ارزشها و هنجارهای اجتماعی
بیشتر باشد بهرهوری نیروی انسانی زیردست آنها بهتر بوده
است .این یافته تحقیق در راستای نتایج تحقیق ()2015
 Wong et alاست .نتایج بررسی نقش تعدیلکنندگی عدالت
توزیعی در رابطة بین اخالق مدیران و بهرهوری نیروی انسانی
نشان میدهد که عدالت توزیعی رابطه بین اخالق مدیران و
بهرهوری نیروی انسانی را تعدیل میکند ،این یافته تحقیق در
راستای نتایج تحقیق هدایتی و همکاران ( )1390است.
پیشنهادها
با توجه به نتایج تحقیق پیشنهادهای زیر ارائه میشود:
ـ با توجه به تأثیر معنادار مسئولیتپذیری مدیران سازمان
جهاد کشاورزی استان تهران بر بهرهوری مروجان شاغل در
پروژههای کشاورزی پیشنهاد میگردد کارشناسان از مدیران
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مسئولیتپذیر سرمشق بگیرند و نظیر آنها درستکار و اخالق
مدار باشند ،از فضای شفاف و پاسخگویی مدیر سوءاستفاده
نکنند ،متعهد به اهداف اخالقی سازمان باشند و پاسخگوی
مدیر و اربابرجوع سازمان باشند.
ـ با توجه به تأثیر منفی معنادار برتریجویی و رقابتطلبی
مدیران بر بهرهوری مروجان پیشنهاد میگردد مدیران از
روشهای مدیریت مشارکتی استفاده نمایند و از رفتارهای
رقابت طلبانه و برتری جویانه در سازمان اجتناب نمایند و خود
را بهعنوان یکی از همکاران و اعضای همتراز کارکنان جلوه
دهند.
ـ با توجه به تأثیر معنادار عدالت مدیران بر بهرهوری مروجان
و کارشناسان پیشنهاد میگردد مدیران به کلیه زیردستان به
یکچشم توجه نمایید و از تبعیض بین کارکنان اجتناب نمایند.
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