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چکیده
هدف این مقاله ،ارائه الگویی برای تبيين گونگی تأثير دینداری درونی بر تصميمگيری
اخالقی در کس وکار است .مجموعه تحقيقات کمّی به روش نظاممند جستجو و برمبنای
معيارهای مشیو ،انتیاخ شدند .سرس با تحليل و ترکي این تحقيقات ،نشان داده شده است که
دینداری درونی هم بهصورت مستقيم ،و هم از طریو تقویت متغيرهایی ون تکليفمحوری و
احساس گناه ناشی از رفتار بيراخالقی و تضعيف متغير اخالق ماکياولی ،بر تصميمگيری اخالقی
تأثير م بت میگذارد .نزدیک به  15درصد تحقيقات کمّی ،این تأثير را م بت و معنادار گزارش
کرده و آن را در گروه مصرف کنندگان بيشتر از مدیران ارشد و متیصصان و در افراد خودشيفته،
ثروتمندتر ،بدطينت و ال های اخالقی فعال ،ضعيفتر دانستهاند .در پایان ،پيشنهاد شده است تا
در تحقيقات آتی بيشتر از روشهای طولی /آزمایشی /مداخلهای بهره گرفته شود ،به ادیان
بيرمسيحی بيشتر پرداخته شود و نيز از متغيرهایی ون عشو به پول ،تعهد به بهبود اخالقی و شدت
اخالقی ادراکشده ،بهعنوان ميانجی و از متغيرهایی ون نوع شغل ،ميزان رسميت ،نوع سازمان،
فشار اجتماعی برای دینداری ،تواناییهای شناختی و ایجاد فرصت برای رفتار بيراخالقی نيز
بهعنوان تعدیلکننده استفاده شود.
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مقدمه
دین و مدیریت ،به حوزۀ پ وهشی نوظهوری در مطالعات سازمان بدل شده است و باهویا ه در
سالهای اخير توجهات زیادی را به خود جل

کرده و شاهد رشد روزافزون گروهها،کنفرانسها و
0

1

مطالعات مرتب به دین در محي کار هستيم (ر.ک به دایک 0514،س بنفيل ،فرای و گيگل 0514،س
تریساای ،فيلياارس و النساابری0514 ،3س نياال0513 ،4س ام ساای کورميااک0513 ،0س دلبااک0513 ، 6
وگوندولف و فيلسر .)0513 ،7ازآنجاکه حدود  70درصاد جمعيات دنياا از پياروان یکای از ادیاان
بزرگ جهان (اسالم ،مسيحيت ،یهودیت ،هندوئيسم و یا بودیسام) محساوخ مایشاوند و باي

از

 15درصد مردم جهان دیندار هستند و این ميزان تا سال  0505به  10درصد خواهد رسيد (دایاک،
،0514

 ،)04و با این فرض که نسبت دینداران به بیدینها در کارکنان سازمانها نيز باه هماين

منوال باشد ،آنگاه بسيار واضح است که پ وهشاگران ساازمان و مادیریت بایاد توجاه ویا های باه
مطالعه گونگی تأثير دین بر رفتارهای کارکنان داشته باشند.
در ميان متغيرهای بسياری که تأثير دین و دین داری بر آنها ماورد سانج

قارار گرفتاه اسات،

متغير تصميمگيری اخالقی (تشایيو ،قضااوت ،تمایال و رفتاار اخالقای) در کسا وکاار تعاداد
قابلمالحظه ای را به خود اختصا

داده است .ازاین رو ،در این مقاله ،تنها به تبياين تاأثير دیان بار

همااين متغياار بساانده خواهااد شااد .در تحقيقااات کمّای ،متغياار دیاان بااه گونااههااای بساايار متفاااوتی
مفهومسازی و اندازهگيری شده است و این تحقيقات ،تأثير این ابعاد گوناگون را بر تصميمگياری
اخالقی بسيار متنوع (م بت ،خن ی ،یا منفی) گزارش کردهاند .بهعنوانم ال ،برخای تحقيقاات تاأثير
یک یا ند بُعد از ابعاد دین مانند :تعهد دینی (باورها ،مناسک ،عواطف ،پيامدهای دینی ،و اهميت
دین نزد فرد) (گرینمن0510 ،1س امرسون و مک کينای0559 ،9س اُمليال و باالون0559 ،15س پاربوتياا،
1. Dyck
2. Benefiel, Fry, Geigle
3. Tracey, Phillips, Lounsbury
4. Neal
5. McCormick
6. Delbecq
7. Gundolf, Filser
8. Greenman
9. Emerson, Mckinney
10. Oumlil, Balloun
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هاگل و کالن)0551 ،1س هویت دینی (پيترسون ،آلبائوم ،مرانکا ،مانورا و اسميت)0515 ،0س نوع دین
(ویلماسيری)0551 ،3س نگرش به خدا (الشهری ،فتاکی ،و کاسار)0516 ،4س بااور باه خادا (اساميت،
دیباد ،و واکر)0513 ،0س اعتقاد به خدای وحادت وجاودی در مقابال خادای متشایو(6گرافلناد،
کاپتين و مازریو)0557 ،7س تربيت دینی (یا ميزان دینداری والدین) (فلوری و ساوئيمبرق)0516 ،1س
طرحوارههای (الگوهای)دینی (پرویاوس و پرویاوس)0517 ،9س دیانداری عماودی و افقی(ساات،
پااورتر ،و وودباااین)0559 ،15س و جّااو دیناای (دیااو ،دیااو ،زن ا
تصااميمگيااری اخالقاای ساانج

کااردهانااد .امااا بیا

 ،پاای ،و ان ا

 ،)0516 ،11را باار

قاباالتااوجهی از تحقيقااات در ایاان حااوزه،

10

تأثيرجهتگيری به دین (درونی یا بيرونی) را بر تصميمگيری اخالقی در کس وکار سنجيدهاند.
بنااابراین ،از ميااان ابعاااد گوناااگون دیاان و دیاانداری ،در ایاان مقالااه ،بااه متغياار دیاانداری دروناای
(جهتگيری درونی به دین) بسنده خواهد شد.
درنظرگرفتن جهتگيری درونی برای دینداری ،مبتنی بر نظریه جهتگيری دینی (آلراورت و
راس )1967 ،13است و یکی از مفاهيم اصلی در نظریه "دین -تصميمگيری اخالقی در کس وکار
(ویور و اگل ")0550 ،14نيز مایباشاد .باااینحاال ،تااکنون مجموعاه تحقيقاات تجربای کاه تاأثير
دینداری درونی (جهتگيری درونی به دین) بر تصميمگيری اخالقی در کسا وکاار را سانجيده
باشند ،بهصورت جامع و روشمند گردآوری ،تحليل و ترکي

نشدهاند .ازاینرو ،هدف این تحقيو

عبارت است از .1 :نشااندادن اینکاه در مجماوع تحقيقاات تجربای ایان تاأثير را گوناه گازارش
کردهاند (م بت ،منفی یا خن ی) و  .0تبيين الگویی برای این تأثيرگذاری (تعيين متغيرهای ميانجی و
تعدیلکننده).
1. Parboteeah, Hoegl, Cullen
2. Peterson, Albaum, Merunka, Munuera, Smith
3. Wimalasiri
4. Alshehri, Fotaki, Kauser
5. Smith, DeBode, Walker
6. Pantheistic vs monotheistic conception of God
7. Graafland, Kaptein, Mazereeuw
8. Flurry, Swimberghe
9. Proios
10. Saat, Porter, Woodbine
11. Du, Du, Zeng, Pei, Chang
)12. Religious Orientation(Intrinsic or extrinsic
13. Allport, Ross
14. Weaver, Agle
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مبانی نظری تحقی
نظریااهپااردازان مشااهوری ،دیاانداری و تااأثير آن در قلماارو اجتماااعی ،سااازمانی و فااردی را
نظریهپردازی کردهاند که در ادامه به مهمترین آنها اشاره میشود.
سطح اجتماعی (ماکس وبر ،آدام اسميت ،و اميل دورکهایم) :عمده تحقيقاات تجربای کاه در
حوزه مدیریت و سازمان به تأثير دین بر رفتار پرداختهاند ،در نظریه مااکس وبار" ،)1935(1اخاالق
پروتستان و روح سرمایهداری" ریشه دارند .از منظر این نظریه ،باورها و ارزشهای دینی بر رفتارها
(ازجمله رفتارهای اخالقی) و درنتيجه ،عملکرد اقتصادی تأثير دارند و باورهای دینی ،علت اصالی
شکوفایی اقتصادی کشورهای پروتستان نسبت به کاتوليک است .آدام اسميت نيز در اثر معاروف
"تحقيقی درباخ ماهيت و علت ثروت ملل ،"0یکی از مهمتارین کارکردهاای اقتصاادی باورهاای
دینی را فراهمنمودن پایه های اخالقی برای جامعه مدنی میداندس ازجملاه صاداقت ،نياکخاواهی،
پرهيز از خشونت و بيره (ناث .)4 :0557 ،3دورکهایم با رویکرد کارکردگرایانه /اجتماعی به دین،
باورهااا و مناسااک دیناای را پای اهای باارای اخااالق در جامعااه ماایدانااد (حساانی و موسااوی:1390 ،
.)144-140
سطح فردی یا روان شناختی (ویليام جيماز ،کاوهلبرگ ،و آلراورت) :نتاایج تحقيقاات تجربای
ویليام جيمز ،)1950(4نيز نشان میدهد که دین منشاأ عواطاف م بت،کماک باه دیگاران ،افازای
مقاومت و تحمل فرد ،حرمت نفس و بسياری وی گیهای م بت روانشناختی است .دیان از طریاو
ایجاد این عواطف م بت ،بر رفتار اخالقی انسانها تأثيرات م بتی برجای میگذارد (جيماز ،ترجماه
حسين کيانی .)063-031 :1391 ،اما ،نتایج تحقيقات تجربی کوهلبرگ 0نشان مایدهاد باين رشاد
اخالقی و باورهای دینی ،ارتباطی وجود ندارد .مراحل رشاد اخالقای کودکاان در ادیاان میتلاف
هيچ تفاوتی با یکدیگر ندارد .البته کوهلبرگ ارتباط بين تجربههای دینی و رشاد اخالقای را نفای
نمیکند ،اما درمجموع ،نتایج تحقيقات او نشان میدهاد کاه دیان عامال مهمای در رشاد اخالقای
1. Max Weber
2. Adam Smith: An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations
3. Nath
4. William James
5. Kohlberg
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محسوخ نمیشود (کوهلبرگ ،1967 ،به نقل از رست .)066 :1979 ،اما از منظر نظریه جهتگيری
دینی(آلرورت و راس ،)1967 ،دینداری درونی برخالف دینداری بيرونی باا وی گایهاای م بات
روانشناختی (مانند دیگردوستی و عدم خودمحوری) ارتباط دارد.
سطح سازمانی (هانت و وایتلس ویور و اگل) :در نظریاه عماومی اخاالق کسا وکاارِ هانات و
وایتل ،)0556 ،1916(1دین ،هم بهعنوان یک عامل فرهنگی و هم بهعنوان یکی از عوامل فردی بار
تصميمگيری اخالقی در محي کس وکار مؤثر معرفی میشود .افراد دیندار هنجارهای وظيفهای
قویتری داشته و این هنجارها تأثير زیادی بار قضااوت اخالقای آنهاا دارد .ویاور و اگال(،)0550
جهتگيری درونی به دین (دینداری درونی) را که آلرورت در حوزه روانشناسی دین ارائاه داده
بود ،به حوزه مطالعات سازمان و مدیریت وارد کرده و نظریه تأثيرگاذاری دیان بار تصاميمگياری
اخالقی در سازمان را ارائه دادند .در این نظریه ،دینداری درونای نقا

تعادیلکنناده را در تاأثير

هویت دینی و نق های دینی بر تصميمگيری اخالقی در سازمان ایفاء میکند.
تعریف متغیرهای اصلی تحقی
در این مقاله ،تحقيقاتی تحليل و ترکي

شده است کاه دیانداری درونای متغيار مساتقل (و یاا

ميانجی یا تعدیلکننده) آنها و یک یا ند مرحله از مراحال هارگاناه تصاميمگياری اخالقای در
کس وکار متغير وابسته آنها را تشکيل داده است.
دینداری :دو جهتگيری یا انگيزۀ متفاوت به دین 0وجود دارد :درونای و بيرونای .ایان دو باه
صورت همزمان در هماه افاراد دیاندار وجاود دارناد و تفااوت افاراد میتلاف در حااکمباودن و
برجستهتربودن یکی از این دو در آنهاست .جهتگيری درونی و بيرونی به دین را بارای اولاينباار
آلرورت و راس ( )1967مطرح کردند .دینداران بيرونی از دین برای توجياه رفتارهاای خاود و یاا
برای تأثيرگذاری بر دیگران با هدف رسيدن به اهداف بيردینی ،استفاده میکنند .دینداری درونی
مبتنیبر نظام باورهای دینی فرد بوده و دین برای آنها ،وسيلهای برای رسيدن به اهداف نيست ،بلکه
خود هدف اصلی است .مسترز و همکاران ( ،)0554بهخوبی تفاوت بين دینداری درونی و بيرونی
1. Hunt, Vitell
2. Religious orientation or motivation

31

فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی ،سال هفتم ،شماره ( 2شماره پیاپی  ،)26تابستان 7931

را توصيف نمودهاند" :دینداران درونی باورهای دینی را عميقاً پذیرفته و درونی میکنند و تاالش
زیادی در پيروی از این باورها دارند ،نيازها و اهداف ِ دیگر ،برای آنها از مرتبه و اهميت کامتاری
برخوردار است .شرکت در مناسک برای دینداران درونی بهعنوان روشی برای رشد معنوی درنظر
گرفته میشود .ازطرفدیگر ،دینداران بيرونی از دین برای رسيدن به منافع مالی ،موقعيت و اعتبار
اجتماعی و سياسی ،دستيابی به امنيت و توجيه رفتارهای خود ،استفادۀ ابازاری ماینمایناد و هادف
آنها از شرکت در مناسک ،عواملی به بير از رشد معنوی میباشد" (مسترز ،هيل ،کریچر ،بنسون و
فالون.)170-171 :0554 ،1
تصميمگيری اخالقی :تصميمگيری اخالقی یک فرایند هارمرحلهای است :شناخت ،قضاوت
(نگرش) ،قصد یا تمایل و رفتار اخالقی .این مراحل را جيمز رِسات )1916( 0مفهاومساازی نماوده
است .توانایی افراد در تشیيو این واقعيت کاه در یاک موقعيات اخالقای قارار دارناد و نيااز باه
قضاوت اخالقی وجود دارد ،متفاوت است .تا زمانی کاه فارد قاادر باه تشایيو موقعيات اخالقای
نشود ،مراحل دیگر بیمعنا بوده و رفتار اخالقای امکاان ظهاور پيادا نمایکناد .پاس از اینکاه فارد
موقعيت اخالقی را تشیيو داد ،توانایی او در قضاوت یاا ارزیاابی اخالقای از اهميات برخاوردار
میشود .فرد در این مرحله باید انواع گزینههای احتمالی را تجسم و ارزیابی نماید و اخالقایتارین
را انتیاخ کند .افراد میتلف بهلحاظ توانایی قضااوت و ارزیاابی اخالقای گزیناههاای میتلاف باا
یکدیگر متفاوت هستند .بعد از اینکه فرد یکی از سناریوها را بهعنوان ساناریوی اخالقای برگزیاد،
ميزان اولویت ارزشهای اخالقی نسبت به دیگر ارزشهاست که بسيار تعاينکنناده اسات و ميازان
تمایل فرد به عمل اخالقی (یا همان سناریویی که در مرحله قبل انتیاخ کارده) را نشاان مایدهاد.
اگر فرد سه مرحله قبلی را طی کند و توانایی انجام سناریوی انتیابی را نيز داشته باشد ،آنگاه شاهد
بروز رفتار اخالقی خواهيم بود (تلیيو مراحل هارگانه تصميمگيری اخالقی از رِست ،برگرفتاه
از لهنرت ،پارک و سبنو.)0510 ،3

1. Masters, Hill, Kircher, Benson, Fallon
2. Rest
3. Lehnert, Park, Singh
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پیشینۀ تحقی
افزونبر نظریهپردازان ،پ وهشگران تجربی ،با بهرهگيری از مفاهيم و نظریههای ارائهشده توس
نظریهپردازان ،تأثير دین بر تصميم گياری اخالقای را در عمال سانجيده و دساتاوردهای ارزشامند،
گر ه بعضاً متعارضی را عرضه کردهاند.
گتز )1914( 1برای اولينبار با بررسی  31تحقيو تجربی انجاامشاده در حاوزه دیان و قضااوت
اخالقی تا سال  ،1910به این نتيجه میرسد که بين تعلو به دین 0و قضاوت اخالقی ارتباطی وجاود
ندارد و نتایج مطالعاتی که به بررسی ارتباط بين دینداری درونی و قضاوت اخالقای پرداختاهاناد،
متناااق

اساات .ریچاااردز)1991(3س تعااداد  1تحقيااو تجرباای را کااه ارتباااط بااين دیاانداری ِ
4

محافظهکارانه /آزادیخاواه  ،و تصاميمگياری اخالقای را آزماون کارده بودناد ،بررسای کارده و
گزارش میدهد که دیندارانی با درجه محافظهکاری زیاد ،در آزمون تصميمگيری اخالقیِ رِسات
امتيازی کمتر از متوس دریافت میکنند و باخخره ،وایتال )0559(0آخارین مطالعاۀ دساته دوم در
حوزه دینداری و تصميمگيری اخالقی در کس وکار را انجام داده اسات .او ضامن اینکاه تعاداد
تحقيقات تجربی در حوزه دین و اخالق مصرفکننده را برای ارائه یک نتيجاهگياری قاطع،کاافی
نمیداند ،درمجموع نتيجۀ بررسی پيشينه تحقيو در این حوزه را اینطور گزارش میدهاد :افارادی
که (هم مصرفکنندگان و هم کارکنان) باورهای دینی در آنها ریشهدار است (دینداری درونی)،
قضاوتهای اخالقیتری دارند .در این مقاله نشان داده میشود که تعداد تحقيقات تجربی که بعاد
از وایتل( )0559انجام شده است ،بي

از دو برابار مجماوع تحقيقاات قبال از آن اسات .ازایانرو،

شاید اکنون زمان آن فرارسيده باشد که تعداد این تحقيقات را برای ارائاه یاک نتيجاۀ نسابتاً قااطع
کافی بدانيم.
گروهی دیگر از مطالعات دسته دوم نيز وجود دارناد کاه تحقيقاات تجربای در حاوزۀ عوامال
مؤثر بر تصميمگيری اخالقی در کس وکار را بررسی کردهاند ،بهگونهایکه بیشای از تحقيقاات
1. Getz
2. Religious affiliation
3. Richards
4. Conservative/liberal
5. Vitell
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تجربی موردبررسی در آنها تأثير دین را بر تصميمگيری اخالقی سنجيدهاناد .باهعباارتبهتار ،ایان
مطالعات بهصورت متمرکز تحقيقات تجربای در حاوزه دیان و تصاميمگياری اخالقای را بررسای
نکردهاند .این گروه از مطالعات نيز اوالً نتایج ضد و نقيضی را گزارش کردهاناد و ثانيااً باهصاورت
بااه دیاانداری دروناای نررداختااهانااد .بااهعنااوانم ااال ،در ش ا

خااا

مطالعااۀ دسااته دوم (فااورد و

ریچاردسااون1994 ،1س لااو ،فاارل و مانساافيلد0555 ،0س لهناارت ،پااارک و سااين
باترفيلد0550 ،3س کرافت0513 ،4س و کالينز ،)0555 ،0بهترتي
درخصو
این ش

0510 ،س اُفااالون و

 ،15 ،15 ،9 ،3 ،4و  9تحقيو تجربای

ارتباط بين دین و تصميمگيری اخالقی در کس وکار مورد بررسی قرار گرفته اسات.
مطالعه بهدليل پهنانگر بودن و عدم تمرکز بر متغير دین ،تعداد اندکی از تحقيقات تجربای

در حوزه دین و تصميمگيری اخالقی را در خود گنجاندهاند .ضمن اینکه ،نتایج این شا

مطالعاه

درمجموع حاکی از وجود یک ارتباط مبهم بين دین و تصميمگيری اخالقی است .بهطورم اال ،از
هاار تحقياو تجربای کااه فاورد و ریچارساون ( )1994و لااو و همکااران ( )0555آنهاا را بررساای
کردهاند ،سه تحقيو ارتباط بين دین و تصميمگيری اخالقی در کس وکاار را بایمعنای (خن ای) و
یک تحقيو م بت نشان میدهد ،درحالیکه از  9تحقياو تجربای کاه لهنارت و همکااران (،)0510
بررسی کردهاند 4 ،تحقيو این ارتباط را م بت 0 ،تحقيو منفی و نتایج باقی تحقيقات بيرقطعی بوده
است .از  15تحقيو تجربی که اُفالون و باترفيلد ( ،)0550آنهاا را بررسای کاردهاناد 7 ،تحقياو ایان
ارتباط را م بت 0 ،تحقيو تجربی خن ی و فق یک تحقيو منفای نشاان مایدهناد .کاالينز (،)0555
نشان داده است که از ميان  11تحقيو 9 ،تحقيو دین را بار تصاميمگياری اخالقای ماؤثر و فقا 0
تحقيو بیاثار گازارش دادهاناد ،باهطاوریکاه افاراد دیاندار از بایدیانهاا و دیانداران ليبارال از
محافظهکارها حساسيت اخالقی باالتری داشتهاند .کرافت ( ،)0513نيز  15تحقيو تجربی را در ایان
حوزه بررسی کرده و درنهایت نتایج این تحقيقات را با یکدیگر ناسازگار عنوان کرده است.
بنااابراین ،در اک اار مطالعااات دسااته دوم ،تمااامی عواماال مااؤثر باار تصااميمگيااری اخالقاای در
1. Ford, Richardson
2. Loe, Ferrell, Mansfield
3. O’Fallon, Butterfield
4. Craft
5. collins
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کس وکار بررسی شده و تمرکز آنها فق بر دینداری نبوده است .سه مطالعهای که بر دیانداری
متمرکز بوده است (گتز1914 ،س ریچاردز1991 ،س و وایتل ،)0559 ،نياز تنهاا بار دیانداری درونای
متمرکز نبوده و نتایج ضد و نقيضی را گزارش دادهاند .همگای ایان تحقيقاات در ساال  0559و یاا
ماقبل انجامشده ،1از روش نظاممند استفاده نکرده و فرایند تأثير دینداری درونی بر تصاميمگياری
اخالقی در کس وکار را نيز مشیو نکردهاند .اما ،برای ارائه فهمی جامع از گونگی فرایند ایان
تأثير ،نياز است تا مجموعه تحقيقات تجربی در این حوزه به روش نظاممناد گاردآوری و ترکيا
شوند .این مقاله به دنبال پاسخگویی به این نياز است.

روششناسی تحقی
همانطورکه در بی

پيشينه تحقيو نشان داده شد ،مطالعات تجربی ،نتایج بعضاً متناقضی را از

تأثير دین بر تصميمگيری اخالقی گزارش کردهاند .نظریههای رقي

نيز در این حوزه وجود دارند.

بهعنوانم ال ،درحالیکه کوهلبرگ ( ،)1973 ،1969دین را عامل مهمی در رشد اخالقی نمیداند،
ویور و اگل ( )0550دین را یکی از عوامل تأثيرگذار بر تصاميمگياری اخالقای معرفای مایکنناد.
شفرد ،)0517( 0کشف حوزه های تحقيقاتی که در آنهاا تنااق

یاا آنوماالی وجاود دارد را اولاين

مرحله برای نظریهسازی و مدلسازی عنوان میکند .بهعبارتبهتر ،اگر در یک حوزه تحقيقاتی بين
نتایج مطالعات تجربی هماهنگی وجود نداشته باشد ،یا بين شواهد تجربی جدید با نظریههای پيشين
اختالف وجود داشته باشد ،یا بين نظریه ها اختالف وجود داشته باشد (وجاود نظریاه هاای رقيا )،
آنگاه این حوزه پ وهشی زمينه و ظرفيت الزم را برای نظریهسازی و مدلسازی دارا میباشد.
الگوی تحقيو حاضر با تجميع و ترکي
اخالقی ساخته شده است .تجميع و ترکي

شواهد تجربی در مورد تاأثير دیان بار تصاميمگياری
شواهد تجربی یکی از راهبردهای مدلسازی سات کاه
3

شفرد ( )0516پيشنهاد داده است .انباشتهشدن ِتحقيقات اوليه یا رفاانگر (ما الً تحقيقاات کمّای)،
 .1در حالی که ،هشتاد درصد از تحقيقات تجربی در حوزه دینداری درونی و تصميمگيری اخالقای در کسا و کاار بعاد از ساال
 0551انجام شدهاند.
2. Shepherd
3. Primary studies
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انجام یک مطالعه پهنانگر یا دسته دوم (یا همان بررسی ادبيات تحقيو )1را ضروری مینماید ،نين
مطالعهای میتواند به توليد علم جدید منجر شود ،اما دانشمندان معموالً تجميع و انباشت تحقيقاات
اوليه را روشمند و علمی انجام نمیدادهاند ،بهطوریکه تا اواخر قرن بيستم هنوز هيچ روشای بارای
ترکي

ِ تحقيقات اوليه بهوجاود نياماده باود و توساعۀ ایان روشهاا در دو دهاۀ اخيار باوده اسات

( المرز ،هدگز و کوپر .)10 :0550،0ترکي

مجموعه تحقيقات اوليه در یک حوزه علمی ،دانشی

فراتر از تکتک آن تحقيقات ایجاد میکند و میتواند به توسعه و اصالح نظریههای موجاود و یاا
ایجاد نظریه های جدیاد بينجاماد (هاون .)003 :0513 ،3یکای از اناواع روشهاای بررسای ادبياات
تحقيو ،روش سيستماتيک (یا نظاممند) است کاه در ساالهاای اخيار ،اساتفاده از آن ،باا توجاه باه
تأکيدی که برافزای

کيفيات مطالعاات دساتهدوم در مادیریت شاده ،رو باه افازای

باوده اسات.

ازجمله وی گیهای روش سيستماتيک در بررسی ادبيات تحقيو ،عبارت است از .1 :وجاود ساؤال
مشیوس  .0جامعيت ،شفافيت و تکرارپذیربودن فرایناد جساتجوی تحقيقاات اولياهس  .3معيارهاای
مشیو برای انتیاخ تحقيقات اوليه (بهمنظور احراز کيفيت و مارتب باودن باه ساؤال تحقياو)س و
 .4مبتنیبر نظریه بودن پدیدههای (متغيرهای) تحقياو (گاسات ،گونادولف ،کساينگر47 :0517 ،4س
سارجينت و کونور.)3 :0514 ،0
رویکردهای موجود برای مطالعاه دیان در حاوزه کسا وکاار عبارتناد از :فلسافی ،الهيااتی و
علمی( 6تجربی) .رویکرد علمی به مطالعه دین در حوزه مدیریت و سازمان{نسابت باه رشاتههاایی
ون روانشناسی و جامعهشناسی} مورد کمتوجهی قارار گرفتاه اسات ( اان -سارافين ،بریاف و
جااورج .)1011-1017 :0513 ،7در سااالهااای اخياار ،در حااوزۀ دیاان و اخااالق کساا وکااار،
باوجوداینکه همچنان رویکرد فلسفی حاکم بوده است ،اما مطالعاتی با رویکرد الهياتی و علمای رو
به گسترش بوده ،و بنا باه دالیال زیاادی همچناان رو باه گساترش خواهاد باود (ملاه .)0510 ،1در
1. Secondary study OR Literature review
2. Chalmers, Hedges and Cooper
3. Hoon
4. Gast, Gundolf, Cesinger
5. Sargeant, O'Connor
6. Philosophical, Theological and Scientific approaches
7. Chan-Serafin, Brief, George
8. Melé
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رویکرد الهياتی(مطالعات هنجاری /مفهومی) ،اخاالق کسا وکاار از منظار ادیاان میتلاف ماورد
بررسی و مطالعه قرار میگيرد (در ماورد آنچاه بایاد باشاد بحاث مایشاود) ،و در رویکارد علمای
(تحقيقات توصيفی /تجربی /کمّی) گونگی تأثير ابعاد میتلف دینداری افراد بار تصاميمگياری
اخالقی در کس وکار (آنچه هست)تبيين مایشاود .در ایان مقالاه ،از مياان رویکردهاای فلسافی،
الهياتی و علمی ،برای مطالعه دین در حوزه اخالق کس وکار ،از رویکرد علمی بهره گرفته شده و
با استفاده از روش سيستماتيک ،ادبيات تحقيو بهمنظور پاسخ به ساؤال تحقياو (دیانداری درونای
گونه بر تصميم گيری اخالقی در کس

و کار تأثيرگذار اسات؟) تحليال و ترکيا

شاده اسات.

متغيرهای این تحقيو" ،دینداری درونی" و "تصميمگيری اخالقی" ،بهترتي  ،مبتنیبر نظریههاای
دینداری درونی (الرورت و راس ،)1967 ،و مراحل هارگانه تصميمگيری اخالقی (جيمز رست،
 )1916میباشند ،برمبنای این دو نظریه ،کليدوا ههایی مشیو و در پایگاههاای داده علمای معتبار
بينالمللی جستجو شده و باتوجهبه معيارهای مشیو ،بربال و درنهایت از قِبل این جستجو تعاداد
 33مقاله یا تحقيو اوليه انتیاخ شد.1
سرس مقاالت (تحقيقات اوليه) حاصل از این جستجو برمبنای معيارهای زیر بربال و درنهایات
 33مقاله یا تحقيو اوليه انتیاخ شد.
 .1تحقيو از نوع تجربی(کمّی) باشدس
 .0دینداری درونی(آلرورت و راس )1967 ،متغير مستقل ،ميانجی یا تعدیلکننده تحقياو
باشدس
 .3یک یا ند مرحله از مراحل هارگاناه تصاميمگياری اخالقای (شاناخت ،نگارش یاا
قضاوت ،تمایل و رفتار اخالقی) (رست )1916 ،متغير وابسته تحقيو باشدس
 .4مجلهای که مقاله در آن اپ شده است مبتنیبر داوری علمی 0بوده و مرتب به حوزه
مدیریت و سازمان باشد.
این  33تحقيو اولياه ،براسااس عاواملی اون ساالس نویساندگان (محققاان)س مجاالتس جامعاه

 .1فهرست کليدوا هها و پایگاههای داده در انتهای مقاله تحت عنوان یادداشتها آورده شده است.
2. Scholarly peer review also known as refereeing
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آماریس ادیانس استفاده یا عدم استفاده از متغيرهای ميانجی و تعادیلکننادهس مراحال تصاميمگياری
اخالقی و نتيجه تحقيوس دستهبندی و تحليل شدند.

یافتهها
حاصل جستجوی نظاممند انجامشده ،تعداد  33تحقيو کمّی شد که تأثير دینداری درونی را بر
یک یا ند مرحله از مراحل تصميمگيری اخالقی در کسا وکاار سانجيدهاناد .ایان مطالعاات در
جدول زیر براساس نام نویسندگانس سالس ادیانس هویت جامعه آماری ،کشور و تعداد نفرات جامعه
آماریس اجزای تصميمگيری اخالقی(شناخت ،نگرش ،تمایل ،و رفتار :ش.ن.ت.ر)س نتيجاه تحقياو،
و متغيرهای ميانجی /ME1تعدیلکننده ،MO0دستهبندیشدهاند.
جدول  .7تحقیقات تجربی کمّی در حوزه دینداری درونی
و تصمیمگیری اخالقی در کسبوکار
ردیف

جامعه آماری
نویسنده

سال

ادیان

1

ارلی)Arli( ،

0517

C

0517

ICBH

3

(هویت /کشور/
نفر)/

0

ارلی و پکرتی،
((Arli, Pekert

م -استراليا 017
م -استراليا و
اندونزی 1055

متغیرهای
ش.ن.
ت.ر

4

نگرش
نگرش

3

سيمز(Sims( ،

0517

C

س.د -امریکا370

4

ساروین(Sauerwein( ،

0517

C

م.ت -امریکا 106

نگرش

0516

C

د -امریکا355

تمایل

0

()Voegel, Pearson

متغیرهای
تعدیلکنندهMO

شناخت

واگل و پيرسون،

نتیجه

میانجیME

م بت،

نوع ال

معنادار

اخالقیMO

م بت،

نوع ال

اخالقی،

معنادار

نوع کشورMO

م بت،

دینداری

معنادار

درونیMO

بیتأثير

ندارد

م بت،
معنادار

تکليفمحوریMe

1. Mediator variables
2. Moderator variables
)3. Christianity(C), Islam(I), Hinduism(H), Buddhism(B

 .4مراحل هارگانه تصميم گيری اخالقی (شناخت ،نگرش ،تمایل و رفتار اخالقی :ش.ن.ت.ر)

714

تبیین الگوی تأثیر دینداری درونی بر تصمیمگیری اخالقی در کسبوکار

(ادامه) جدول  .7تحقیقات تجربی کمّی در حوزه دینداری درونی
و تصمیمگیری اخالقی در کسبوکار
ردیف

جامعه آماری
نویسنده

سال

ادیان

0516

C

1

(هویت /کشور/
نفر)/

فلوری و سوئيمبرگ،

6

))Flurry, Swimberghe

م -امریکا005

متغیرهای
ش.ن.
ت.ر

0

نتیجه

میانجیME

متغیرهای
تعدیلکنندهMO

نگرش

م بت،

نوع ال

معنادار

اخالقیMO

واکر ،جونز-فارمر ،دیباد،
اسمي ر ،اسميت،

7

(Walker, JonesFarmer, DeBode,
)Smither, Smith

مازریو ،گرافلند ،کرتين،

1

Mazereeuw, Graafland,
Kaptein

ارلی و تجيرتونو،

9

()Arli and Tjiptono

0510

C

0514

C

0514

ICBH

0514

I

ک-امریکا010

نگرش

م.ا -هلند473

نگرش و
رفتار

م-اندونزی306

نگرش

ف -ایران063

نگرش

کرمی ،الفتی ،و
15

دوبينسکی،

Karami,

Olfati, Dubinsky

پاتریوا و سوئيمبرک،
11

(Putrevu,
)Swimberghek

0513

C

م -امریکا655

10

نيسيوس ،یو،

0513

C

13
14

جمالی و اسدیانی،
)(Jamali, Sdiani

م بت،
معنادار
م بت،
معنادار

نگرش و
تمایل

معنادار

تمایل

Singhapakdi, Vitell,
Lee, Nisius, Yu
ایی و تان(Chai, Tan) ،

میتل

ندارد

م بت،

سينقاپاکدی ،وایتل ،لی،
م.ا -امریکا 050

بیتأثير

ندارد

0513

I

م -مالزی114

نگرش

0513

CI

م.ا -لبنان149

نگرش

م بت،
معنادار
م بت،
معنادار
بیتأثير

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد
نوع دینMO

)1. Christianity(C), Islam(I), Hinduism(H), Buddhism(B
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(ادامه) جدول  .7تحقیقات تجربی کمّی در حوزه دینداری درونی
و تصمیمگیری اخالقی در کسبوکار
ردیف

جامعه آماری
نویسنده

سال

ادیان

1

(هویت /کشور/
نفر)/

10
16

،

کوپر و پالي

((Cooper, Pullig

ن و تان

،

() Chen, Tang

متغیرهای
ش.ن.
ت.ر

0

17

0513

C

د.م -امریکا310

نگرش

0513

C

د -امریکا309

نگرش

0513

C

د -امریکا070

نگرش

Walker

11

19
05

باکار ،لی ،هازارینا،
( (Bakar, Lee, Hazarina

واکر ،اسمي ر ،دیباد،
(Walker, Smither,
)DeBode

پاتواردهام ،کيث ،وایتل،
(Patwardhan, Keith
)Vitell

01

0513

I

د -پاکستان076

نگرش

0510

C

ک -امریکا016

نگرش

0510

C

م -امریکا314

نگرش

C

م -امریکا031

Swimberghe, Flurry
Parker

اشنایدر ،کریگر،
00

0511

IC

م -ترکيه و آلمان
471

Schneider, Krieger,
Bayraktar

03

تان

و تان

Tang, Tang

،

م بت،

اخالق ماکياولیMe

معنادار

درآمد فردیMO

م بت،
معنادار

ندارد

میتل

نوع ال
اخالقیMO

0511

بایراکتار،

م بت،
معنادار

خودشيفتگیMO

احساس گناهMe

سوئيمبرگ ،فلوری،
پارکر،

متغیرهای
تعدیلکنندهMO

اسميت ،دیباد ،واکر،
( (Smith, DeBode,

نتیجه

میانجیME

0515

C

د.م -امریکا066

م بت،

دینداری درونی و

معنادار

بيرونیMO

م بت،
معنادار

نگرش و

م بت،

رفتار

معنادار

نگرش

تمایل

م بت،
معنادار
م بت
معنادار

ندارد

نگرشME

نوع دینMO

اخالق ماکياولیMe

خوش/بدطينتی
MO

)1. Christianity(C), Islam(I), Hinduism(H), Buddhism(B
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3. good/bad apple
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(ادامه) جدول  .7تحقیقات تجربی کمّی در حوزه دینداری درونی
و تصمیمگیری اخالقی در کسبوکار
ردیف

جامعه آماری
نویسنده

سال

ادیان

0515

I

1

(هویت /کشور/
نفر)/

04

کوم الن

 ،تک ایی،

Kum-Lung, Teck-Cha

00

آن هو)Ann Ho( ،

0515

ICBH

06

جو)Jewe( ،

0551

C

0551

C

07
01
09
35
31

برکز و سالنی،
()Burks, Sellani
وایتل ،سين

 ،پاوليلو،

()Vitell, Singh, Paolillo
وایتل ،پاوليلو ،سين

،

()Vitell, Paolillo, Singh
وایتل ،پاوليلو ،سين

،

()Vitell, Paolillo, Singh
ناتس ،لوپز ،مساک،
()Knotts, Lopez, Mesak

30

33

()Clark, Dawson

م.ا -مالزی1055
د.م -س.د-
امریکا061
د.م -س.د-
امریکا495

ت.ر

0

نگرش
شناخت
نگرش
نگرش

0557

C

0556

C

م -امریکا107

نگرش

0550

C

م -امریکا114

نگرش

0555

C

د.م -امریکا006

نگرش

1996

-

3

1996

م.ا -د.م-
سنگاپور107

C

د.م -امریکا144

نتیجه

میانجیME

متغیرهای
تعدیلکنندهMO

م -امریکا 107

)Wimalasiri
کالرک و داوسون،

مالزی069

ش.ن.

نگرش

ویماالسيری ،پاوری ،و
جليل ), Pavri, Jalil

ک -د.م-

متغیرهای

نگرش

نگرش

م بت،
معنادار
م بت،
معنادار
م بت،
ضعيف
بیتأثير
م بت،
معنادار
م بت،
معنادار
م بت،
معنادار
م بت،
معنادار
م بت،
معنادار
م بت،
معنادار

ندارد
نوع ال

اخالقی

و مليتMO

ندارد
ندارد
ندارد
ندارد
ندارد
ندارد

ندارد

ندارد

)1. Christianity(C), Islam(I), Hinduism(H), Buddhism(B

 .0مراحل هارگانه تصميمگيری اخالقی (شناخت ،نگرش ،تمایل و رفتار اخالقی :ش.ن.ت.ر)
 .3نوع دین افراد مشارکتکننده ذکر نشده و باتوجهبه ندمذهبیبودن سنگاپور ،نمیتوان راجع به ترکيا جمعيتای نموناه تحقياو
اظهار نظر کرد.
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نویسندگان،مجالت ،ادیان موردبررسی ،تمرکز جغرافیایی و روند تاریخی تحقیقات
همانطورکه از ستون اول از جدول ( )1پيداست ،نویسندگانی کاه باي تارین مشاارکت را در
انجام این تحقيقات داشتهاناد باهترتيا

عبارتناد از :اساکات وایتال( 0تحقياو) ،دنای ارلای و آلان

واکر(هر کدام  3تحقيو) .این تحقيقات از سال  1996آباز شده است ،اما بي
آنها در  0سال اخير ( )0517-0513و بي

از نيمی از مجماوع

از  15درصد آنهاا در ده ساال اخيار انجاام شاده اسات.

بنابراین ،در سالهای اخير با یک رشد قابلتوجه در این حوزه مواجه هستيم .مجماوع  33مقالاهای
که از این تحقيقاات منتشار شاده در  14مجلاه ااپ شاده اسات ،مجلاه "اخاالق کسا وکاار"1
بي ترین مقاله را در این حوزه اپ کرده است ( 14مقالاه) ،و پاسازآن ،مجلاه "دیان و اخاالق
کس وکار "0قرار گرفته است ( 4مقاله) .همچنين ،از ميان  33تحقيو ،حدود دوساوم از تحقيقاات
در کشور امریکا ،و بي

از دوسوم بر دین مسيحت متمرکاز باودهاناد .دو تحقياو در اساتراليا و دو

تحقيو در اروپا (هلند و آلمان) ،انجام شده است .جامعه آماری در هار تحقياو منحصاراً مسالمان
بودهاند (مالزی دو تحقيو ،پاکستان و ایران هر کدام یک تحقيو) .جامعه آماری در پنج تحقيو که
در کشورهای مالزی ،لبنان ،اندونزی ،سنگاپور ،هن

کنا

 ،ترکياه و آلماان انجاام شاده اسات،

بهصورت ترکيبی از دو یا ند دین میتلاف (اساالم ،مسايحيت ،هندوئيسام ،بودیسام ،تائوئيسام و
کنفسيوسيسم) میباشند.
تحلیل نتایج تحقیقات و تأثیر هویت جامعه آماری بر این نتایج
بهجز در دو تحقيو که دینداری درونی در آنها نق

تعدیلکننده را داشته است (سيمز0517،س

و واکر و همکاران ،)0510 ،در باقی تحقيقات ،دینداری درونی ،متغير مستقل باوده و تاأثير آن یاا
بهصورت مستقيم و بدون استفاده از متغيرهای ميانجی و تعدیلکننده (حدود  65درصد تحقيقاات)
و یا با استفاده از متغيرهای ميانجی و تعدیلکننده (حادود 45درصاد تحقيقاات) بار تصاميمگياری
اخالقی سنجيده شده است .همانطورکه ،در جدول ( )1نشان داده شاده اسات ،در باي

از هشاتاد

درصااد تحقيقااات ( 06از  ،)33تااأثير دیاانداری دروناای درمجمااوع باار تصااميمگيااری اخالقاای در
1. Journal of Business Ethics
2. Journal of Religion and Business Ethics
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کس وکار م بت و معنادار 1گزارش شده است .فق در هفت تحقيو ،این تأثير بایمعناا ،ضاعيف،
خن ی یا میتل  0گزارش شده است (ساروین0517 ،س واکر و همکاران0517 ،س مازریو و همکاران،
0514س باکار و همکاران0513 ،س جمالی و اسدیانی0513 ،س جو0559 ،س و برکاز و ساالنی.)0551 ،
جامعه آماری تحقيقات بهلحاظ هویتی شامل :مصرفکننادگان (م)  13تحقياوس فروشاندگان (ف)
یک تحقيوس دانشجویان (عمدتاً مدیریت) (د.م)  15تحقيوس کارکنان عادی (ک)  3تحقيوس مدیران
ارشد (م.ا)  0تحقيوس متیصصان (م.ت) یک تحقيو و اعضای سازمانهای دینای (س.د)  0تحقياو
میباشد .سه تحقيو(ساروین0517 ،س مازریو و همکاران0514 ،س جمالی و سدیانی )0513 ،از شا
تحقيقاای کااه در جامعااه ماادیران ارشااد و متیصصااان انجااام شااده اساات ،دیاانداری دروناای را باار
تصميمگيری اخالقی در آنان بایتاأثير گازارش دادهاناد .سااروین( ،)0517کاه جامعاه آمااری را
بهصورت هدفمند و از ميان متیصصان و مدیران حسابداری انتیاخ کرده است ،دینداری درونای
را بر تصميمگياری اخالقای آنهاا بایتاأثير گازارش مایدهاد .ماازریو و همکااران ( ،)0514تاأثير
دینداری درونی در مدیران ارشد اجرایی را بر برخی ابعاد مسئوليتهای اجتماعی سازمان منفای و
بر برخی م بت گزارش دادهاند .جمالی و سدیانی( ،)0513نيز تأثير دینداری درونای را بار نگارش
مدیران لبناانی باه مسائوليتهاای اجتمااعی ساازمان بایاثار گازارش دادناد .اماا هماانطورکاه در
جدول ( )1نشان داده شده است ،در دیگر جوامع آماری (مصرفکنندگان،کارکنان عاادی ،و ،)...
از ميان  07تحقيو تنها هار تحقيو دینداری درونی را بایتاأثير گازارش دادهاناد .بناابراین ،تاأثير
م بت دینداری درونی بر تصميمگيری اخالقی در مدیران ارشد و متیصصان ضعيفتر از دیگران
(مصرفکنندگان ،کارکنان عادی ،و  )....است.
تمرکز تحقیقات بر نگرش یا قضاوت اخالقی
تصميمگيری اخالقی بر مبنای نظریه رسات ( )1916هاار مرحلاه دارد :شاناخت ،قضااوت یاا
نگرش ،تمایل و رفتار (ش.ن.ت.ر) .همانطورکه در ساتون هاارم از جادول ( )1نشاان داده شاده
است 15،درصد از این تحقيقات تأثير دینداری درونی را بر نگرشها یا قضاوتهای اخالقی افراد
1. Positive and significant
 .0میتل به این معناست که با آميزهای از نتایج معنادار و بیمعنا مواجه هستيم )(Mixed Results
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(مرحله دوم تصاميمگياری) سانجيدهاناد .تاأثير دیانداری درونای بار ساه مرحلاۀ دیگار از فرایناد
تصميمگيری (شناخت ،تمایل و رفتار) هر کادام باهترتيا

در دو (سايمز0517 ،س و آنهاو،)0515 ،

هار (واگل و پيرسون0516 ،س پااتریوا و ساوئيمبرک0513 ،س ساينقاپاکدی و همکااران0513 ،س و
تان

و تان

 )0515 ،و دو تحقيو (ماازریو و همکااران0514 ،س ساوئيمبرگ و همکااران)0511 ،

سنجيده شدهاند .همين دو تحقيقی که تأثير دینداری درونی را بر رفتارهای اخالقی سنجيدهاند نيز
بهجای مشاهده رفتارهای واقعی از خودگزارشی مشارکتکنندگان در تحقيو استفاده کردهاند.
مطالعات تطبیقی
در هار مطالعه ،تأثير دینداری درونی بر تصميمگيری اخالقی در کس وکاار در کشاورها و
ادیان میتلف با هم مقایسه شده است .ارلی و پکرتای( ،)0517اساتراليا و انادونزیس آنهاو(،)0515
هند ،ين و مالزی و اشنایدر و همکاران ( )0511مسالمانان ترکياه و مسايحيان آلماان و جماالی و
سدیانی ( )0513مسلمانان و مسيحيان لبنانی را با هم مقایسه کردهاند .نتایج این تحقيقاات نشاان داد
که تأثير م بت دینداری درونی بر تصاميمگياری اخالقای ،در اساترالياییهاا از انادونزیاییهاا ،در
هندیها از ينیها و در مسلمانان ترکيه از مسيحيان آلمان ،بيشتر است و تفاوتی مياان مسالمانان و
مسيحيان در لبنان گزارش نشد.
متغیرهای میانجی در تحقیقات
1

تنها در هار تحقيو ،متغيرهای اخالق ماکياولی (تان

و تان

0515س و ن و تان

،)0513،

تکليفمحوری(0واگل )0516 ،و احساس گناه(3باکار و همکاران ،)0513 ،بهعنوان متغيار مياانجی
در ارتباط بين دینداری درونی و تصميمگيری اخالقی بهکار رفتهاند .بهعبارتبهتر ،در ایان هاار
تحقيو نشان داده شده است که با افزای

دینداری درونی ،ميزان اخالق ماکياولی در فرد کااه

و ميزان تکليفمحوری و احساس گناه (نسبت به عمال بيراخالقای) افازای

ماییاباد و درنتيجاه،
1. Machiavellianism
)2. idealism (deontology
3. guilt
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نگرش و تمایل بيراخالقی کاه

یافته و احتمال بروز رفتار اخالقی افزای

مییابد .الزم باه ذکار

است که تحقيقات میتلف ،نشاندهنده تأثير م بت تکليافمحاوری بار تصاميمگياری اخالقای در
کس وکار هستند (م الً :ارلای و پکرتای0517 ،س واگال و پيرساون0516 ،س اُمليال و باالون0559 ،س
وایتل0551 ،س و سينقاپاکدی .)1999 ،تنها هفت تحقيو از  33تحقيو ،تأثير دینداری درونای را بار
تصميمگيری اخالقی در کس وکار م بت و معنادار گزارش نادادهاناد .یکای از وی گایهاای ایان
هفت تحقيو ،عدم استفاده از متغيرهای مياانجی سات .باهعناوانم اال ،باکاار و همکااران (،)0513
درحالیکه دینداری درونی را بر تصميمگيری اخالقی به صورت مستقيم بیتأثير گزارش دادهاند،
اما با درنظرگرفتن متغير ميانجی" احساس گناه" و متغير تعدیلکننده"نوع ال

اخالقی (فعاال یاا

منفعل) "1این تأثير را م بت و معنادار دانستهاند.
متغیرهای تعدیلکننده در تحقیقات
نسبت به متغيرهای ميانجی ،از متغيرهای تعادیلکنناده باه ميازان بيشاتری اساتفاده شاده اسات.
متغيرهای تعدیلکنندهای را که در این تحقيقات مورد استفاده قرار گرفتهاند ،در سه گروه میتوان
جای داد .1 :وی گیهاای فاردی (خودشايفتگی ،درآماد فاردی ،خاوش /بادطينتی)س  .0متغيرهاای
محيطی (نوع ال

اخالقی ،حمایت قانونی از رفتاار اخالقای ،کشاور)س و  .3متغيرهاای دینای (در

اینجا نوع دین) .بهعبارتبهتر ،دینداری درونی در ميان افرادی با خودشيفتگی کمتر ،درآمد فردی
کمتر و خوشطينتها ،تأثير قویتری بر تصميمگيری اخالقای دارد .در برخای کشاورها ،ادیاان و
برخی از انواع ال های اخالقی ،نيز تأثير دیانداری درونای بار تصاميمگياری اخالقای متفااوت
گزارش شده است.
نوع ال

(سناریوی) اخالقی بر نحوه تأثيرگذاری دینداری درونی بر تصميمگيری اخالقای

مؤثر است .م الً ،دینداری درونی بر پيشگيری از رفتارهاای بيراخالقای ( اال
تأثير م بت داشته ،اما نسبت به تربي

رفتارهای اخالقی ( ال

اخالقای منفعال)

اخالقی فعال) یاا بایتاأثير یاا کام

تأثير است (ارلی0517 ،س فلوری و سوئيمبرگ ،0516 ،باکار و همکاران .)0513 ،یا در شرایطی که
)1. Type of unethical behavior(active or passive
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افاراد باه آن

حمایت قانونی از یک رفتار اخالقی وجود ندارد ،تأثير دیانداری درونای بار تربيا

رفتار بيشتر است (ارلی و پکرتی .)0517 ،در یک مطالعه بينفرهنگی ،پنج ناوع ساناریوی اخالقای
میتلف به یک جامعه آماری  1055نفری از مدیران در سه کشور هند ،ين ،و ماالزی ،ارائاه شاد.
درنهایت مشیو شد که ميزان دین داری درونی مدیران بر توانایی شناخت اال
م بت دارد و نوع مليت و نوع ال

اخالقای تاأثير

اخالقی این تأثير را تعدیل (کم یا زیاد) میکند .بهعنوانم ال،

تأثير م بت دین داری درونی بر توانایی شناخت برخی ال های اخالقای در هنادیهاا قاویتار از
ينیهاست (آنهو .)0515 ،یا تاأثير دیان داری درونای بار نگارش اخالقای در برخای اال هاای
اخالقی در کشوری م ل استراليا که درآمد ملی نسبتاً باالیی دارد ،قویتر از کشوری م ل انادونزی
ست که درآمد ملی آن پایينتر است (ارلی و پکرتی .)05117 ،ازطرفدیگر ،ن و تان
افزای

()0513

درآمد فردی را تضعيفکنندۀ تأثير دینداری درونی بر نگرش به رفتارهای اخالقی معرفی

کردهاند .بنابراین ،نق

تعدیلکنندۀ درآماد در ساطح ملای و ساطح فاردی مایتواناد باا یکادیگر

متفاوت باشد .تأثير م بت دینداری درونی بر قضاوت اخالقی در مردانی که درآماد بااالیی دارناد
در کمترین ميزان خود میباشاد ( ان و تانا
خودشيفتگی ست .کوپر و پالي

 .)0513 ،یکای دیگار از متغيرهاای تعادیلکنناده،

( ،)0513با ارائه ش

ساناریوی بيراخالقای در کسا وکاار باه

 310دانشجوی مدیریت ،نشان دادند که دینداری درونی بر قضاوت اخالقی تأثير م بات دارد ،اماا
در ميان افراد خودشيفته این تأثير از ميان میرود .نوع دین نيز یکی دیگر از متغيرهای تعدیلکنناده
است .م الً اشنایدر و همکاران ( ،)0511نشان دادناد کاه مصارفکننادههاای مسالمان ترکياهای از
مصرفکنندگان مسيحی آلمانی نگرشهای اخالقیتری دارند ،اما جمالی و سدیانی ( ،)0513نشان
دادند که بين نگرشهای اخالقی مدیران مسيحی و مسلمان در لبنان تفاوتی وجاود نادارد .خاوش/
بدطينتی 1نيز سازه دیگری است که نق

تعدیلکننده آن در تحقيقی که تانا

و تانا

(،)0515

انجام داده اند ،نشاان داده شاده اسات .خاوشطينتای افاراد بار نحاوه ارتبااط "دیانداری درونای-
ماکياوليسم -تمایل اخالقای" تأثيرگاذار اسات .در مياان خاوش طينات هاا ،دیان داری درونای هام
 .1خوشطينتها ) (good appleبرخالف بدطينتها ) ،(bad appleافرا دی هستند که ذاتاً تمایال آنهاا باه رفتاار بيراخالقای کام
است.

772

تبیین الگوی تأثیر دینداری درونی بر تصمیمگیری اخالقی در کسبوکار

بهصورت مستقيم و هم از طریو کاه

اخالق ماکياولی بر تمایل اخالقی تأثير م بات دارد .اماا در

ميان بدطينت ها ،دین داری درونی فق از طریو کاه
دارد و اثر مستقيم آن از ميان میرود (تان

و تان

اخالق ماکياولی بر تمایل اخالقی اثر م بت
.)0515 ،

ترکیب تحقیقات و ارائه الگوی پیشنهادی
با ترکي

مجموعه این تحقيقات میتوان الگوی زیر(شکل  )1را بارای تبياين تاأثير دیانداری

درونی بر تصميمگيری اخالقی در کس وکار پيشنهاد داد .بدیهی ست بهدليال اینکاه اجازای ایان
الگو توس تعداد اندکی از تحقيقات تجربی تأیيد شده است ،قابليت تعميمدادن ندارد و فق یک
الگوی پيشنهادی مبتنی بر تحقيقات تجربی بوده و نياز است در مطالعات آتای و در جواماع آمااری
میتلف مورد آزمونهای بيشتری واقع شود.

شکل  .7الگوی ترکیبی تحقی
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الزم به توضيح است که در الگاوی تحقياو (شاکل  ،)1در ماورد ارتبااط باين متغيار مساتقل-
متغيرهای ميانجی -متغير وابسته ،نشانهها یا عالمتهایی که رو به باال (پاایين) هساتند ،نشااندهناده
ارتباط مستقيم (معکوس) دو متغير هستند و در مورد تأثير متغيرهاای تعادیلکنناده بار ارتبااط باين
متغير مستقل و وابسته ،عالمت هایی که رو به باال (پایين) هساتند باهمعناای تقویات (تضاعيف) ایان
ارتباط و متغيرهای بدون عالمت نيز از نوع کيفی هستند.

بحث

7

از تحليل همزمان نتایج تحقيقات و هویت جوامع آماری آنها این نتيجه حاصال شاد کاه تاأثير
م بت دینداری درونی بر تصميمگيری اخالقی در کس وکار تابعی از هویات افاراد اسات ،بادین
معنا که این تأثير در ميان مادیران ارشاد و متیصصاان ضاعيفتار از دیگاران (مصارفکننادگان،
کارکنان عادی ،و دانشجویان ،و  )...مایباشاد .ایان نتاایج برمبناای نظریاه اخاالق نقا (0آپلباام،3
 ،)0555و اهميت برجستگی هویت سازمانی در مقابل هویت دینی (ویور و اگل )0550 ،قابل تبيين
هستند .برمبنای نظریه اخالق نق  ،افراد در بافت سازمانی و زماانی کاه در نقا هاای حرفاهای و
سازمانی هستند ،به احتمال بيشتری بيراخالقیتر رفتار میکنند (آپلبام،0555 ،

 .)15-9در یاک

تحقيو آزمایشای ،رادتاک ،)0550( 4نشاان داد کاه افاراد در تصاميمات مارتب باه کسا وکاار،
بيراخالقیتر از تصميمات عادی رفتاار مایکنناد .در برخای تحقيقااتی کاه تاأثير دیانداری را بار
تصميمگيری اخالقی در کس وکار بررسی کردهاند ،نيز بين مدیران ارشاد و کارکناان رده پاایين
تفاااوت گاازارش شااده اساات .ما الً ابااراهيم ،هااوارد و آنجلياادیس )0551(0تااأثير دیاانداری را باار
مسئوليتهای اجتماعی مدیران نسبت به دانشاجویان ضاعيفتار گازارش مایدهناد .نتيجاه تحقياو
اسمير و کوبرگ )1911(6نيز نشان میدهد که تعهد دینی کارمندان رده پایينتر بي

از مدیران و

کارمندان ردهباال مایباشاد .نتيجاه ایان تحقيقاات باا نظریاه ویاور و اگال( ،)0550کاه بار اهميات
1. Discussion
2. Role morality
3. Applbaum
4. Radtke
5. Ibrahim, Howard, Angelidis
6. Chusmir and Koberg
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برجستگی نسبی هویت دینی در برابر دیگر هویتها تأکيد دارد ،نيز قابل تبيين است .برمبناای ایان
نظریه تأثير دینداری بر تصميمگيری اخالقی در مدیران و متیصصاان باهدليال برجساتگی هویات
سااازمانی و حرفااهای آنهااا (نساابت بااه هویاات دیناای) کمتاار از کارکنااان ردههااای پااایينتاار اساات.
بهعبارت بهتر ،هر ه افراد به لحاظ رده سازمانی جایگااه بااالتری داشاته باشاند ،برجساتگی هویات
سازمانی و حرفهای آنها نسبت به هویت دینای افازای
اخالقی کاه

یافتاه و تاأثير دیانداری بار تصاميمگياری

مییابد .بنابراین ،در تحقيقاات آتای در حاوزه "دیانداری درونای /تصاميمگياری

اخالقی در کس وکار" الزم است نوع شغل و ميزان برجستگی هویت ساازمانی در مقابال هویات
دینی ،بهعنوان متغيرهای تعدیلکنندۀ اثرگذار و مهم درنظر گرفته شوند.
یکی دیگر از یافتههای این مقاله این بود که نشان داده شد که تعداد نا يزی از تحقيقات ( 0از
 33تحقيو) ،تأثير دینداری درونی را بر رفتارهای اخالقای (آن هام رفتارهاای خودگزارشای و ناه
مشاهدهشده) سنجيدهاند و بي

از  15درصد از آنها بهجای رفتارها بر نگارشهاا یاا قضااوتهاای

اخالقی متمرکز بودهاند .این مطل

را وایتل ( )0559نيز گزارش داده اسات .او باا بررسای ادبياات

تحقيو در حوزه دینداری و اخالق مصرفکننده اینطور نتيجهگيری میکند که بهدليل مشکالت
اجرایی ِ اندازهگيری رفتارهای اخالقی ِواقعی در موقعيتهای طبيعی ،ابل

ِ مطالعاات ،باه بررسای

تأثير دینداری بر نگرش یا تمایل افراد به بُروز رفتارهای اخالقی پرداختهاند .بدین معنا که قضاوت
(نگرش) یا تمایل افراد را اندازهگيری کردهاند و نه عمل ِ واقعی آنها را به هنگام وقوع ِ یک ال
اخالقی ِ واقعی .ازاینرو ،نياز است که در تحقيقاات آتای رفتارهاای واقعای ماالک قارار بگيرناد،
راکه بين نگرش م بت نسبت به یک عمل و یا تمایل به انجام یاک عمال خاا  ،باا بُاروز رفتاار
واقعاای تفاااوت وجااود دارد (وایتاال .)164 :0559 ،باااوجوداین ،بعااد از سااال  0559نيااز تحقيقااات
مدیریتی (در اینجا حوزه دینداری درونی و اخالق کسا وکاار) همچناان بار نگارشهاا متمرکاز
بوده اناد .برخای از دانشامندان علاوم اجتمااعی (بارخالف نظریاه رفتاار برناماه ریازی شاده )1تاأثير
قضاوتها (نگرشها) و تمایالت افراد بر رفتارهای آنها را ضعيف مایدانناد .بيچياری ،)0517(0در
مورد ارتباط بين نگرش و رفتار نين می گوید :ممکن است انتظار داشاته باشايم افارادی کاه یاک

1. Theory of planned behavior
2. Bicchieri
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رفتار را م بت ارزیابی میکنند (نگرش یا قضاوت م بتی دارند) به احتمال بيشتری نسبت به دیگاران
درگير آن رفتار بشوند ،اما واقعيت يز دیگری است و ارتباط بين نگارش و رفتاار ضاعيف اسات.
درواقع ،عمده مطالعات نشان می دهد اصلیترین متغيرهای تأثيرگذار بر رفتار ،آنچه که فرد دوست
دارد (تمایل) یا فکر می کند که باید انجام دهد (نگرش) نيست ،بلکه آن يزی ست که فرد تصور
میکند جامعه آن را تأیيد میکند (بيچيری .)0517 ،بنابراین ،این احتماال وجاود دارد کاه باهربام
تأثير م بت دینداری درونی بر نگرشها یا قضاوتهای اخالقی افراد ،این تأثير بر رفتارهای واقعای
متفاوت باشد.
در این مقاله ،تحقيقات براساس محل جغرافيایی و دیان نياز تحليال شاده و مشایو شاد کاه
تمرکز عمده آنها بر دین مسيحيت و کشور امریکاست .این یافته با نتایج دیگر مطالعات دساته دوم
در حوزه دین و مدیریت همخوانی دارد .تریسی( )0510با بررسی ادبيات تحقياو در حاوزه دیان و
سازمان ( 16مقاله) نتيجاه مایگيارد کاه تمرکاز مطالعاات بار دیان مسايحيت ،امریکاای شامالی و
اروپاست .دایک ( )0514نيز با بررسی  13مقاله در حوزه مدیریت دینای ،نشاان داد کاه  46مقالاه
مبتنیبر مسيحيت 09 ،مقاله ادیان شرقی ،و تنهاا  4مقالاه مبتنایبار دیان اساالم باوده اسات .تمرکاز
تحقيقات بر یک محدوده جغرافيایی و یک دین خا  ،یکی از بزرگترین عوامل کاه

قدرت

تعميم پذیری تحقيقات است .از این رو ،نياز است تحقيقات آتی بر ادیان بيرمسيحی و کشاورهای
بيربربی بيشتر تمرکز داشته باشند.
تحقيقااات اوليااهای کااه در مقالااۀ حاضاار جسااتجو و انتیاااخ شااده اساات ،مبتناایباار نظریااه
هارمرحله ای تصميم گيری اخالقی (رسات )1916 ،اسات .ایان نظریاه ریشاه در نظریاه اخالقای/
شناختی کوهلبرگ ( )1971دارد و فرض اساسی آن این اسات کاه رشاد اخالقای ،تاابعی از رشاد
شناختی و عقلی ست و ازاینرو ،شيوه سنج

مراحل تصميمگيری اخالقی در ایان تحقيقاات نياز

مبتنیبر سناریوهای اخالقی ست ،اما در سالهای اخير ،الگوهایی که بهمنظور تبيين عوامل مؤثر بار
تصميمگيری اخالقی ارائه شده است ،عالوه بر فرایند عقالنی ،فرایندهای شهودی و عااطفی را نياز
لحاظ کردهاند و تعامل و برهمکن

این سه فرایند را پي بينیکنندۀ تصميمگيری اخالقای معرفای
1

0

نمودهاند .بهعنوانم ال ،در الگوهای دو فرایندی که هيت ( )0551و وُیسشين ( 0559 ،0511ارائه
1. Haidt
2. Woiceshyn
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داده اند ،فرایند شهودی مبنای اصلی و فرایند عقالنی نق

جاانبی را ایفاا مایکناد و یاا در الگاوی

شوارتز ( ،)0516تصميم گيری اخالقی حاصل تعامال هار ساه فرایناد عقالنای ،شاهودی و عااطفی
درنظر گرفته می شود .اما تحقيقات تجربی در حوزه دین و تصميمگياری اخالقای در کسا وکاار
عمدتاً فرایندهای شهودی و عاطفی را نادیده گرفتهاند .مبتنیکردن تصميمگيری اخالقی بر فرایناد
عقالنی بهتنهایی ،می تواند فهم و تبيين ناقصی از پي بينیکننادههاای رفتاار اخالقای ارائاه دهاد و
ازآنجاکه دینداری درونی می تواند از طریو شهود و عواطف نيز بر رفتارها مؤثر باشد ،الزم اسات
تحقيقات تجربی از انحصار نظریههای عقلمحور خارج شده و در کنار فرایند عقالنی به فرایندهای
شهودی و عاطفی نيز برردازند .سازههایی اون هویات اخالقای (وایتال ،بينا

 ،داویساون ،آمتار،

گارنر ،و نویسویک )0559 ،1و عواطف اخالقی بهعنوان پي بينیکنندههای رفتار اخالقی (هرتز و
کرتينار ،)0516 ،0در تحقيقات مدیریتی بهصاورت بسايار محادودی ماورد توجاه قارار گرفتاهاناد.
بهعنوانم ال ،در یکی از معادود مطالعاات مادیریتی ،وایتال و همکااران ( )0559نشاان دادناد کاه
دینداری درونی بر ایجاد هویت اخالقی (هر دو بُعد درونی سازی و نمادین آن) اثر م بات دارد ،و
هرتااز و کرتينااار ( ،)0516بااا فراتحلياال  111تحقيااو کمّاای نشااان دادنااد کااه هویاات اخالقاای
پي بينیکنندۀ رفتارهای اخالقی ست .نيدهام و فریدمن ،)0510(3نيز در یک تحقيو تجربای نشاان
توانایی قضااوت اخالقای کاه صارفاً اخاالق را

دادهاند که استفاده از سناریوهای اخالقی و سنج

مبتنیبر عقالنيت درنظر میگيرد ،برای دینداران محافظهکار (سنتی) مناس

نيست ،راکاه مبناای

اخالق آنها خدامحور بوده و باا مباانی اساتداللی -شاناختی ساناریوهای اخالقای متفااوت اسات و
آزمون سنج

هویت اخالقی برای سنج

در تحقيقات مدیریتی هنوز استفادۀ بي

ميزان اخالقیبودن این افراد مناس تر است.
از حد از پرسشنامه (بهتنهایی) بسيار معمول و پذیرفتاه

شده است .تعداد  30تحقياو (از  33تحقياو) مقطعای باوده و بارای گاردآوری دادههاا نياز تنهاا از
پرسشنامه استفاده کردهاند .استفاده از پرسشنامه بهتنهایی ،میتواند اعتباار نتاایج تحقياو را کااه
دهد ،راکه افراد انگيزهای قوی برای پاسخ مناس  ،جدی و مطابو با واقع باه ساؤاالت پرسشانامه
ندارند .به همين دليل ،میصوصاً روانشناسان و اقتصاددانان در تحقيقات رفتااری حتایاالمکاان از
1. Vitell, Bing, Davison, Ammeter, Garner, Novicevic
2. Hertz, Krettenauer
3. Needham-Penrose, Friedman
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نظریه بازیها و ارائه مشوقهای رفتاری استفاده میکنند و رفتارهای واقعی و مشاهدهپاذیر را ثبات
مینمایند تا مشیو شود هر باور به ه رفتار واقعی منجر میشاود (بيچياری .)61 :0517 ،از مياان
این  33تحقيو تنها تان

و تان

( ،)0515از طرح تحقيو طولی /مداخلهای استفاده کردهاند .نتيجه

تحقيو آنها نشان میدهد دینداری درونی هم باهصاورت مساتقيم و هام از طریاو کااه
ماکيااولی (متغيار ميااانجی) بار کااه

اخاالق

تمایاال باه رفتارهاای بيراخالقاای تاأثير دارد .نحاوه ارتباااط

"دینداری درونی -ماکياوليسم -تمایل اخالقی" در ميان خوشطينتها (گروه اول) و بادطينتهاا
(گروه دوم) با هم متفاوت است (خوش /بدطينتی متغيار تعادیلکنناده) .در گاروه اول ،دیانداری
درونی هم بهصورت مستقيم و هم از طریو کاه

اخالق ماکياولی بر تمایل اخالقای تاأثير م بات

دارد .در گروه دوم ،دینداری درونی فق از طریو کاه

اخالق ماکياولی بر تمایال اخالقای اثار

م بت دارد (اخالق ماکياولی ميانجی کامال اسات) .مداخلاه اخالقای (دوره هاای آماوزش اخاالق
کس وکار) بر گروه اول تأثير م بت و بر گروه دوم در برخی ابعاد بی تأثير و در برخی ابعااد تاأثير
منفی نيز داشته است .ميزان دین داری درونای نياز در گاروه اول بيشاتر از گاروه دوم گازارش شاد
(تان

و تان

.)0515 ،

باوجود اینکه در نظریه تعاملگرایی نمادین (ویور و اگل ،)0550 ،دینداری درونی نق

متغير

تعدیلکننده را در ارتباط بين نق های مورد انتظار از فارد دیاندار(و برجساتگی هویات دینای) و
رفتار اخالقی در سازمان ایفاء میکند اما تحقيقات تجربی عمدتاً دینداری درونی را متغيار مساتقل
درنظر گرفتهاند .از ميان  33تحقيو فق سيمز ( )0517و واکر و همکاران ( )0510دینداری درونی
را بهعنوان تعدیلکننده درنظر گرفتهاند و نظریه تعاملگرایی نمادین را آزمون نمودهاند .ازآنجاکاه
این نظریه یکی از پرارجاعترین و پذیرفتهترین نظریهها در حوزه دین و مدیریت است (گونادولف
و فيسر ،)0513 ،و تنها نظریهای است که در زمينۀ سازمانی تأثير دینداری را بر رفتارهاای اخالقای
تبيين نموده است ،بهنظر میرسد تحقيقات تجربی بيشتری برای آزمون آن (تأیياد ،رد یاا جارح و
تعدیل آن) مورد نياز است.
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نتیجهگیری و پیشنهادها
در این مقاله ،تحقيقات کمّی که تأثير دینداری درونی بر تصميمگيری اخالقی در کس وکار
را سنجيدهاند ،گردآوری ،تحليل و ترکي

شدند و الگوی ترکيبی که گونگی این تأثير را تبيين

میکند نيز ارائه شد .یکی از مهمترین دستاوردهای تحقيو حاضر ،رد نظریه کوهلبرگ (بیتاأثيری
یا کم تأثيری دین بر تصميمگيری اخالقی) ،از طریو ارائه شواهد تجربی (تحقيقات کمّای) اسات.
انتیاخ این شواهد به روش سيستماتيک ،با بهرهگيری از جستجویی جامع و تکرارپذیر و انتیاخ و
بربالی مبتنیبر معيارها و نظریههای مشیو (نظریههاای آلراورت و راس1967 ،س و جيماز رسات،
 )1916انجام شده است .ترکي

مجموعه این تحقيقاات کمّای نشاان مایدهاد ،دیانداری درونای

عالوهبر تأثير مستقيم ،بهصورت بيرمستقيم و از طریو سه متغير احسااس گنااه ،تکليافمحاوری و
اخااالق ماکياااولی ،موجا

تقویاات تصااميمگيااری اخالقاای در کسا وکااار ماایشااود .بااه واسااطۀ

درونیکردن باورهای دینی ،احساس گناه نسبت به رفتارهای بيراخالقی بهعنوان یک روش دفاعی
عمل میکند و قضاوتها و تمایالت بيراخالقی را در فرد کاه

میدهد .دینداران درونی عمدتاً

از اصول ثابت اخالقی پيروی کارده و باهلحااظ فلسافه اخاالق بيشاتر تکليافمحاور مایباشاند تاا
پيامدگرا .ازطرفدیگر ،تحقيقات میتلف نشان داده است که تکليفمحوری تأثير م بتی بر تقویت
تصميمگيری اخالقی دارد و ازایانرو ،دیانداری درونای از طریاو تقویات تکليافمحاوری نياز،
تصميمگيری اخالقای را تقویات مایکناد .دیانداری درونای همچناين از طریاو تضاعيف اخاالق
ماکياولی بر تصميمگيری اخالقی اثر م بت برجای میگذارد .عوامل زمينهای و تعدیلکنندهای هم
وجود دارند که این ارتباط (ارتباط دینداری درونی /تصميمگيری اخالقی) را تضعيف یا تقویات
میکنند .با افزای

رتبه سازمانی ،هویات ساازمانی و حرفاهای در فارد تقویاتشاده و ایان ارتبااط

تضعيف میشود .این ارتباط در ميان افراد بدطينت ،ثروتمند و خودشيفته ضعيف شده و یاا از باين
میرود .نوع ال

اخالقی نيز در شادت و ضاعف ایان ارتبااط تاأثير دارد ،ما الً تاأثير دیانداری

درونی بر تصميمگيری اخالقی در ال های اخالقی منفعال بيشاتر از اال هاای اخالقای فعاال
است .درآمد ملی ،نوع دین ،کشور و جنسيت ،نيز می توانند بر ایان ارتبااط تاأثير بگاذارد .کشاف
ارتباط بين هویت جامعه آماری تحقيقات با نتایج آنها از دیگر دستاوردهای مقالۀ حاضر اسات ،باه
این معنا که نشان داده شد ،تأثير م بت دینداری درونی بر تصميمگيری اخالقی در مدیران ارشد و
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متیصصان ضعيفتر از بيرمدیران (مصارفکننادگان ،کارکناان عاادی ،دانشاجویان و  )...اسات.
همچنين نشان داده شد که تحقيقات عمدتاً در کشور امریکا انجام شده و متمرکز بر دین مسايحيت
و جامعه آماری مصارفکننادگان و دانشاجویان مادیریت باوده اسات (باه مادیران ،متیصصاان و
کارکنان سازمانها کمتر پرداخته شده است) و ازاینرو قابليت تعمايمپاذیری نتاایج آنهاا محادود
است .عمده تحقيقات بر نگرشها (بهجای رفتارهای واقعی) متمرکز بوده و عمدتاً از روش مقطعی
(و نه طولی) و پرسشنامه (بهتنهایی) بهره بردهاند .همچنين مشیو شد که تعداد مطالعاات تطبيقای
بين ادیان و مطالعاتی که ارتباط بين دینداری درونی و تصميمگيری اخالقی در سازمان را مبتنیبر
نظریه ویور و اگل( )0550سنجيدهاند ،بسيار اندک است.
در این مقاله نشان داده شد که تأثير م بت دینداری درونی بر تصميمگيری اخالقی در مدیران
ارشد و متیصصان نسبت به دیگران (مصرفکننادگان و کارکناان عاادی و دانشاجویان مادیریت
و )...ضعيفتر است ،بنابراین ،در تحقيقات آتی در حوزه "دینداری درونی /تصميمگيری اخالقی
در کس وکار" الزم است نوع شغل و ميزان برجستگی هویات ساازمانی در مقابال هویات دینای،
بهعنوان متغيرهای تعدیلکنندۀ اثرگاذار و مهام درنظار گرفتاه شاوند .در ادبياات تحقياو "دیان و
تصميمگيری اخالقی" ،متغيرهای زیادی وجود دارند کاه مایتوانناد در تحقيقاات آتای در حاوزه
تیصصی "دینداری درونی /تصميمگيری اخالقای در کسا وکاار" ،باهعناوان تعادیلکنناده یاا
ميانجی استفاده شوند .م الً :متغيرهایی ون عشو به پول (ون

)0551 ،1س تعهاد باه بهباود اخالقای

(کاارپيس ،بکاااری ،و هلگسااون)0551 ،0س و شاادت اخالقای ادراکشااده (سااينقاپاکدی ،وایتاال و
فرانک ،)1999 ،3در ارتباط بين یکی از ابعاد دینداری (به بير از دینداری درونی) و تصميمگيری
اخالقی ،نق

مياانجی را داشاتهاناد و متغيرهاایی اون رساميت زیااد (قاوانين اجبااری( )4دیاو و

همکاران)0516 ،س نوع سازمان (دولتی یا خصوصیباودن ساازمان) (دیاو ،0510 ،و دیاو ،جيانا
دیااو ،فن ا

 ،و زن ا

،

)0514 ،0س فشااار اجتماااعی باارای دیاانداری (اسااتاوروا و ساايگرز)0514 ،6س
1. Wong: Love of Money
2. Kurpis, Beqiri, Helgeson: Commitment to Moral Self-improvement
3. Singhapakdi, Vitell, Franke: perceived moral intensity
4. law enforcement
5. Du, Jian, Du, Feng, Zeng
6. Stavrova, Siegers : country’s enforcement of religiosity
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تواناییهای شناختی (کوتون ،دراکر ،و جاویر)0557 ،1س و ایجااد فرصات بارای رفتاار بيراخالقای
(راواس ،سویدان و خطي )0556 ،0س نيز نق

تعدیلکننده را داشتهاناد .ایان متغيرهاای مياانجی و

تعدیلکننده در تحقيقاتی بهکار رفتهاند که تأثير یکی از ابعاد دین (به بير از دیانداری درونای) را
بر تصميمگيری اخالقی سنجيدهاند .م الً ابعادی ون :جّو دینی ،باورها ،مناسک و عواطف دینای،
یا اهميت دین نزد فرد و  . ...این متغيرهاا مایتوانناد در تحقيقاات آتای در ارتبااط باين دیانداری
درونی /تصميمگيری اخالقی نيز بهکار روند ،تا بتوان فهم کاملتری از گاونگی تاأثير دیانداری
درونی بر تصميمگيری اخالقی در کس وکار ارائه داد.
دین اسالم دومين دین پرجمعيت جهان اسات کاه براسااس دادههاای مرکاز مطالعااتی پياو 3باا
سرعتی بي

از دیگر ادیان در حال گسترش و افزای

پيروان است .تعداد تحقيقاتی که بر این دین

متمرکز شده بودند هيچ تناسبی با جمعيت و اهميت این دین ندارد ( 4از  33تحقياو) و الزم اسات
در تحقيقات آتی به ميزان بيشتری به آن توجه شود .بهلحاظ جغرافيایی نيز تحقيقات بي

از حد بر

کشور امریکا متمرکز هستند و الزم است در تحقيقات آتی به دیگر مناطو جغرافيایی نياز پرداختاه
شود ،تا توان تعميمپذیری نتایج مجموعه این تحقيقات افزای

یاباد .تعاداد تحقيقاات تطبيقای در

حوزه دینداری درونای -تصاميمگياری اخالقای در کسا وکاار ناا يز اسات ( 4از  33تحقياو).
مطالعات تطبيقی به این دليل پراهميت هستند که تأثير دینداری درونی احتماالً در ادیان ،کشورها،
فرهن

ها و حتی صنایع و سازمانهای میتلف میتواناد متفااوت باشاد .در تماامی ادیاان ،اخاالق

جزئی از دین محسوخ میشود ،اما نق
در یک دین خا

و محوریت آن در ادیان میتلف (و حتی مذاه

) متفاوت است .در برخی ادیان یا مذاه

میتلف

عمل باه برخای آماوزههاای اخالقای

نشانۀ دینداربودن و عامل رستگاری محسوخ میشود و در برخی دیگر این تأکيد کمتر اسات .در
کشورها و سازمانهای گوناگون نيز ممکن است تأثير یک دین خاا

بار نگارشهاا و رفتارهاای

اخالقی متفاوت باشد .ازاینرو ،مطالعات تطبيقی از اهميت خاصی برخوردار است و بهتر این است
که در تحقيقات آتی به ميزان بيشتری به آنها پرداخته شود.
1. Cottone, Drucker, Javier: comprehension
2. Rawwas, Swaidan, Al-Khatib: opportunism
3. http://www.pewresearch.org/fact-tank/2017/04/06/why-muslims-are-the-worlds-fastest-growingreligious-group/
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باتوجهبه تمرکز بي

از حد تحقيقات بر نگرشها و اساتفاده از پرسشانامه (سانج

رفتارهاای

خودگزارشی به جای رفتارهای مشاهدهشده) ،الزم است در تحقيقات آتای اوالً باهمنظاور افازای
اعتبار نتایج تحقيقات ،از طرحهای آزمایشی /طولی /مداخلهای نيز اساتفاده شاود و ثانيااً عاالوهبار
نگرشها ،تأثير دینداری درونی بر رفتارهای مشاهدهشده مورد بررسی قرار بگيرد ،تا مشیو شود
نگرشها به ه ميزان رفتارهای واقعی و ناه خودگزارشای را پاي بينای مایکنناد .ازطارفدیگار،
باتوجهبه اختالف دانشمندان در توان پي بينیکنندگی رفتارها توس نگارشهاا و تماایالت ،الزم
است تحقيقات تجربی در این زمينه با هدف کشف ميزان این پي بينیکنندگی انجام گاردد .اگار
ارتباط بين نگرش(یا تمایل) و رفتار ضعيف بود ،کشف عواملی که مداخله میکنند و ایان ارتبااط
را تضعيف میکنند موضوعيت پيدا میکند و از مهمترین مسائلی ست که نياز است تحقيقات آتی
به آن پاسخ دهند.

یادداشتها
کليدوا ههای عمومی دینی شامل:
(،)Religion, Religiosity Religious
و کليدوا ههای اختصاصی ادیان پيشرو:
(،)Christianity, Islam, Judaism, Hinduism, Buddhism, Confucianism
و کليدوا ههای عمومی مرتب به تصميمگيری اخالقی:
(،)Ethical decision making, Business ethics, moral, morality, ethical, ethics, ethic
و کليدوا ههای اختصاصی مارتب باه مراحال هارگاناه تصاميمگياری اخالقای برگرفتاه از لهنارت و
همکاران ( )0510نيز که شامل موارد زیر است ،باهصاورت ترکيبای در پایگااههاای داده علمای باينالمللای
جستجو شدند.
1.ethical sensitivity, perceived/perception of ethical problems, and awareness/recognition of
ethical issues. 2. make a moral/ ethical judgment, moral reasoning, tolerance, identification of
ethical scenarios or models, responses to rule-based scenarios, ability to perceive/judge
ethical actions, and/or trade-offs. 3. behavioral intention, and likely behavior or engagement.
4.(Moral/Ethical) action/behavior/character.
فهرست پایگاههای دادهای که کليدوا هها در آنها جستجو شدهاند:
Google Scholar, Springer, Academy of management journals, sage, Taylor & Francis, Emerald,
ScienceDirect, jstore, EBSCO, ABI Inform/ ProQuest, wiely online library, palgrave.
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