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 چکیده
 یه   ارائهه  رب،غ در« مدیریت و دین»های پژوهش با خواننده آشنایی بر افزون مقاله این هدف
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  1مقدمه
ه( و اولیات توان به دو نوع ِدسته اول )مطالعها را میبندی کلی پژوهشدر یک تقسیم

عی ط واقهای مطالعات دسته اول از محیدسته دوم )پیشینه تحقیق( تقسیم کرد. داده
-و به حلیلتآوری، سازمان و از طریق پرسشنامه، مصاحبه و یا مشاهده رفتار افراد جمع

جی های مطالعات دسته دوم همان خروشوند. دادهعنوان خروجی تحقیق گزارش می
ه )پیشین های یک مطالعه دسته دومعنوان مثال، دادهبه  مطالعات دسته اول هستند.

ک تری در یهای دکنامهها و یا پایانها، کتابتواند شامل مجموعه مقالهتحقیق( می
 حوزه پژوهشی خاص باشد.  

در غرب انجام « دین و مدیریت»های اخیر مطالعات اولیه زیادی در حوزه در سال
مطالعات دسته دوم در این حوزه بسیار  ، اما تعداد(2013، 3و فیلسر 2گوندولف)شده

اند اندک هستند. از مطالعات دسته دومی که بر حوزه دین و رفتار سازمانی متمرکز شده
، (2013یلسر )گوندولف و ف، (2014)4ویور و استنسبوریتوان به اینها اشاره کرد: می

  .(2005)8دی، (2007) 7برادریج و لی، (2009)6وایتل، (2012) 5تریسی
مطالعات دسته دوم )پیشینه  در این مقاله، به شرح و نقد روشمند یکی از این

« 9های آیندهگیریهای کنونی و جهتو سازمان: نقدی بر اندیشه دین»تحقیق( با عنوان 
موسسه تحقیقات  10با استفاده از بودجه تحقیقاتی 2012شود که در سال پرداخته می

استاد دانشگاه  12توسط پروفسور پاوول تریسی 11اجتماعی و اقتصادی در انگلستان
به چاپ رسیده و تا این  1انجام شده، در تأثیرگذارترین مجله مدیریتی جهان 13کمبریج
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 29بار به آن ارجاع شده است. اچ ایندکس این نویسنده  120لحظه در گوگل اسکوالر 
نیز  2014است. این نویسنده در سال  4765و مجموع ارجاعات او در گوگل اسکوالر 

تحقیقات »در مجله « 2ات سازمان جدی بگیریددین را در مطالع»ای را با عنوان مقاله
ای که قصد نقد آن را داریم، پاوول به چاپ رسانده است. در مقاله« 3شناسیجامعه

مقاله  86کند. جامعه آماری او شامل تریسی پیشینه تحقیق دین و سازمان را بررسی می
وط به خردادماه مرتبط با این حوزه است )اعداد و ارقام مربوط به میزان ارجاعات مرب

 است(.  1396
 

 آن ضرورت و مسئله بیان

ل عروف ویاولین جلد از مجموعه تاریخ تمدن اثر م« مشرق زمین گاهواره تمدن»کتاب  
 دورانت است. او در قسمتی از کتاب با عنوان سهم خاور نزدیک در تمدن غرب

اور خرهنگ فیونان از فرهنگ اروپایی و امریکاییِ ما، در طی قرون، از راه »نویسد: می
ر هزا نزدیک گرفته شده است و یونان نیز در واقع همچون وارثی است که ذخایر سه

طی  هنگ درداری علم و فرپرچم «.ساله علم و هنر را از خاور زمین به ارث برده است
ست تمدن چند هزار ساله بشر بین شرق و غرب و اقوام و ملل گوناگون دست به د

ت، ورانشکوفایی آن، تبادل و تعامل فرهنگی و علمی است )ویل د شده و کلید رشد و
 (. 141، ص1378

دهنده تأثیر مثبت ارتباطات و تعامالت علمی بر پیشبرد تاریخ تمدن بشری نشان
ای جز رکود علمی ندارد. با وجود اینکه در دانش است و انزوا و عدم ارتباط نتیجه

های زیادی در زبان پژوهشرهای انگلیسیهای اخیر هم در ایران و هم در کشوسال
حوزه دین و مدیریت انجام شده است؛ اما یکی از مسائل اصلی در  این حوزه 
تحقیقاتی، همین عدم تبادل و تعامل بین پژوهشگران داخل ایران و خارج از آن و یا به 

ا که عبارت دیگر، بین غرب اروپا و شمال امریکا با دیگر مناطق جهان است؛ بدین معن
های مدیریت اسالمی که در ایران انجام شده از یک طرف تقریباً هیچ اثری از پژوهش

شود و از طرف دیگر با نگاهی به ارجاعات در مجالت معتبر انگلیسی زبان مشاهده نمی
شویم که پژوهشگران داخلی راحتی متوجه میهای این حوزه در ایران بهها و کتابمقاله

                                                           
 7.769فاکتور (  یمپکت)ا یرتاث یببا ضر  Academy of Management Annals مجله -1

2 - Taking Religion Seriously in the Study of Organizations 

3 - Research in the Sociology of Organizations, Vol. 41 
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انجام شده تقریباً  های اخیر به زبان انگلیسیای که در سالدههم از مطالعات گستر
 اطالع هستند. بی

 است که یریتبنابراین، مسئله اول ما نبودِ تعامل و ارتباط علمی در حوزه دین و مد
کی له کمباشد. قسمت اول این مقامانع اساسی در جهت پیشبرد دانش در این حوزه می

هایی از پژوهش ن قسمت در واقع خالصه قسمتدر جهت حل این مسئله است. ای
 ه باپاوول تریسی در خصوص پیشینه تحقیقات دین و رفتار سازمانی در غرب است ک

 طور خاص مدیریت اسالمی باهدفِ آشنایی پژوهشگران مدیریت و سازمان و به
 ست.اشده  های حاصل از مطالعات دین و رفتار سازمانی در غرب انجاممضامین و یافته

ش مند برای نقد مطالب علمی است که بخمسئله دوم عدم وجود یک روشِ نظام
ای نقد ند بررو، در بخش دوم، مدلی روشمدوم مقاله، پاسخی به این مسئله است. از این

 اده ودشود. برای معرفی این مدل، ابتدا مراحل آن را شرح مطالب علمی معرفی می
ده شی نقد پژوهش پاوول تریسی استفاده سپس به صورت کاربردی، از این مدل برا

ک ید از تواند مرزی واضح و آشکار بین نقد علمی ِروشمناست. ارائه چنین مدلی می
 طرف و ایرادگیری و هرج و مرج فکری از طرف دیگر، ایجاد کند. 

یک  رائهسومین هدف این مقاله پیشنهادهایی برای توسعه پژوهشِ تریسی از طریق ا
 کار ورای انجام یک مطالعه دسته دوم در حوزه دین و اخالق کسب طرح تحقیقاتی ب

 ها و مسائل این حوزه تحقیقاتی. است، طرح تحقیقی متناسب با ویژگی
 

 تحقیق روش

 شرح مراحل مدل نقد روشمند به قرار زیر است:
 باشد؛  تلخیص مطلب مورد نقد: این خالصه باید حاوی نکات مهم اثر - 1
 یان نقاط قوت اثر و کمک آن به پیشبرد علم و یا حل مسئله؛ ب -2
ها ممکن فرضن پیشهای اصلی نویسنده اصلی باید تشریح شود. ایفرضیه -3

اهد و ئه شوصورتی صریح توسط نویسنده اصلی بیان نشده باشد؛ اما باید با ارااست به
 د؛ها از متن استخراج شوهای الزم این فرضیهطرح استدالل

های نویسنده اصلی، روش و محتوای اثر نقد نقد بیرونی: بدون پذیرفتن فرضیه -4
های جایگزین، فرضتوان با طرح پیششود. در اینجا میو نقاط ضعف آن بیان می
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تواند به طور مثال، این کار میهای نویسنده اصلی را به چالش کشید که بهفرضیه
ها و نتایج متفاوتی ختم شود. منابع بیرونی برای فتهپیشنهادِ روشِ تحقیق و در نتیجه یا

جایگزین،  گر نویسندگان، مبانی فلسفی و نظرینقد شامل سه منبع هستند: دی
 های بیرونی.واقعیت

ده اثر ب نویسنمقایسه مطال -شود: الفبنابراین، نقد بیرونی از سه مرحله تشکیل می
خصوص همین موضوع به نگارش با دیگر مطالب مشابه)نویسندگان دیگر( که در 

های فکری نویسنده و ررسی خاستگاهب -لحاظ روشی و محتوایی(؛ باند )بهدرآمده
 -ج ذیرفته؛پیسنده اند و یا مبانی فلسفی یا نظری که نوهایی که منابع الهام او بودهکتاب

 های بیرونی مطابقت داده شود.مطالب نویسنده با واقعیت
های نویسنده، ابتدا روش تحقیق او و سپس پذیرش فرضیهنقد درونی: با  -5

 به فقط را خود درونی نقد شود. درمحتوای اثر او نقد شده و نقاط ضعف آن بیان می
 بین ایمقایسه هیچ و کنیممی محدود داریم، را آن نقد قصد که اثری در موجود مطالب

 -الف :شودمی تشکیل قسمت سه از درونی نقد. شودنمی انجام دیگران آثار و اثر این
: اجزای اثر را از لحاظ سازگاری باید بررسی کنیم و در صورتی که 1بررسی سازگاری
( در اثر وجود داشته باشد، 4و تعارض 3، تضاد2گانه ناسازگاری )تناقضیکی از انواع سه

بررسی  -آید؛ جبررسی اینکه آیا نتایج از درون مقدمات برمی -آنها را گزارش دهیم؛ ب
 اینکه آیا نویسنده به نتایج مطالب اثر خود توجه داشته است.

و دقاط ضعف مطرح شده در گیری و پیشنهاد: در نهایت باید برای رفع ننتیجه -6
ی که اانهگمرحله قبلی، و توسعه پژوهش مورد نظر پیشنهادهایی ارائه شود. مراحل شش

 : شرح آن گذشت در نمودار زیر نشان داده شده است

                                                           
1 - consistency 

2 - paradox 

3 - contradiction 

4 - conflict 
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 1ای نقد روشمندنمودار یک: مدل شش مرحله

                                                           
های مدیریت از منظر اسالم )حسن عابدی جعفری( است. در توضیح مدل کلیت این مدل برگرفته از کالس درس فلسفه -1

 هایی از سخنرانی تفکر انتقادی )مصطفی ملکیان( نیز استفاده شده است. از قسمت
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تبط با مقاله مر 86مجله مدیریتی،  21های دینی در تریسی با جستجوی کلیدواژه
، سه بندی کرده است. در مقاله حاضرمضمون دسته 11موضوع دین و مدیریت را در 

دین »، «یددین و رفتارهای فر»اند: مضمون انتخاب و نقد شده 11مضمون از میان این 
نِ ون کال، که تریسی آنها را ذیل مضم«معنویت در محیط کار»و « و اخالق کسب و کار

، ر ادامهست. دقرار داده و پیشینه تحقیق آنها را بررسی کرده ا« دین و رفتار سازمانی»
یک(  ای نقد روشمند )نموداراین سه قسمت از اثر تریسی در قالب مدل شش مرحله

 شود: نقد می
 

 : 1«رفتار سازمانی»تریسی با تاکید بر موضوع  پاوول اثرِ محتوای از ایخالصه - 1

الق دین و اخ»، «دین و رفتارهای فردی»ای از سه مضمون ، خالصهاولدر مرحله 
 شود: ارائه می« معنویت در محیط کار»و « کسب و کار

از مقاله تریسی  بخش این که ایمقاله یازده :هاسازمان در فردی رفتار و دین - 1 – 1
 هایارزش و دینی اعتقادات میان رابطه بررسی دنبالبه طورکلیبه دهند،می تشکیل را

-به فقط دین آنها از برخی در گرچه باشند؛می هاسازمان در رفتار و هانگرش شخصی،

 گونهاین فکری ریشه .است شده گرفته نظر در تاثیرگذار متغیرهای از یکی عنوان
 دینی هر بود معتقد که گرددمی باز( 1965-1904) 2وبر ماکس تحقیقات به هامقاله

 از خاصی هایگونه با که دارد را خود خاص اخالقی نظام و اعتقادات و باورها سیستم
 .است مرتبط رفتار

. دهندمی ارائه رفتار بر دین تاثیر از را متنوعی شواهد هامقاله این رابطه، این در
 مثال، برای. ندارد رفتار بر چندانی تاثیر دین که اندرسیده نتیجه این به از آنها برخی

 -2 و تعلق به یک دین خاص -1 بین ارتباط مورد در (1988) 3کوبرگ و چاسمیر
و  های شغلی مختلف همچون انگیزش، رضایت شغلیبه دین، با نگرش راسخ اعتقاد

تعهد سازمانی پژوهش کردند و به این نتیجه رسیدند که ارتباط بین آنها معنادار نیست 
و جالب این است که آنها دریافتند که بین اعتقاد قوی دینی و رتبه و جایگاه فرد در 

تری سازمان رابطه وجود دارد و مدیران نسبت به کارکنانِ دیگر اعتقادات دینی ضعیف
                                                           

 .مشخص شده است قلم ایتالیک با است تریسی پاوول اثر محتوای از ایخالصه ترجمه که مقالهاین  متن از هاییقسمت -1

2 - Max Weber 
3- Chusmir and Koberg 

https://www.researchgate.net/publication/229746252_Religion_and_attitudes_toward_work_A_new_look_at_an_old_question?ev=srch_pub
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دریافتند که افراد غیر مذهبی یعنی افراد غیر کاتولیک، غیر پروتستان دارند. آنها همچنین 
و کسانی که به ادیان غربی دلبستگی نداشتند، دارای نیاز به قدرت بیشتری نسبت به 

 اند. افراد مذهبی بوده
ها و رفتارهای کاری دهنده تاثیر دینداری بر نگرشها نشانبرخی دیگر از پژوهش

در اولین مقاله خود در مجله انجمن مدیریت با تمرکز بر  (1970) 1سنگر :هستند، مثالً
های کاری رابطه دین، به این نکته اشاره کرد که بین عقاید دینی و رفتارها و نگرش

ای از مدیران امریکایی ارتباط بین درجه مذهبی بودن آنها را با نمونهوجود دارد. او در 
ها و رفتارهای آنها سنجید. نتایج پژوهش او نشان داد که مدیران مذهبی برخی ویژگی

طور استنباط کرد که آنها کمتر روحیه رقابتی کمتری دارند؛ بنابراین، نویسنده این
ی ها را در نظر بگیریم، مدیران مذهبی از خودشکوفا هستند؛ اما اگر مجموع شایستگ

رتبه باالتری نسبت به دیگر مدیران برخوردارند؛ ولی احتمال اینکه به مناصب ارشد 
 سازمان ارتقا یابند کمتر است.

بی ن مذهکند که مدیراهای این پژوهش، سنگر این طور استنباط میبر مبنای یافته
اعی اف اجتمق اهدرا که آنها بیشتر به دنبال تحقگذارند؛ چآثار مثبتی را بر محیط کار می

ود ه وجبدر محیط کار و بهبود شرایط تمامی اعضای سازمان هستند. دیگر پژوهشگران 
 وافراد  ندگیزرابطه بین عقاید مذهبی و نقشی که افراد تمایل به ایفای آن دارند، سبک 

 بین بودن آنها پی بردند. میزان خوش
ر دگیر مههگیرد که یک توافق و اجماع طور نتیجه میبخش اینتریسی در پایان این 

ن سازما ها و رفتارها درهای شخصی، نگرشمورد چگونگی تاثیر عقاید دینی بر ارزش
اد وجود ندارد و نیاز است که پژوهشگران مدیریت در خصوص اینکه دینداری افر

 گونهینند، اشتری انجام دهتواند بر رفتار آنها تاثیرگذار باشد، تحقیقات بیچطور می
 تواند به افزایش دانش ما در موضوعات کلیدی در مدیریت همچونتحقیقات می

 گیری بینجامد. رهبری، قدرت، سیاست و  تصمیم
: خالصه ای از دو مقاله ای که تریسی در این 2اخالق کسب و کار - 2 – 1

 قسمت بررسی کرده در ادامه آورده شده است:

                                                           

1  - Senger 

 آورده شده است. « نقد بیرونی محتوا»نقد این قسمت از مقاله تریسی به صورت اختصاصی در قسمت  - 2

https://www.researchgate.net/publication/273092781_The_Religious_Manager?ev=srch_pub
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ار موضوع اخالق کسب و کار بسیار نزدیک و مرتبط به موضوع قبلی یعنی رفت 
ه آیا دازد کپرها به پاسخ دادن به این سوال میگونه پژوهشفردی است. هسته اصلی این

 ر؟یا کمت است رفتارهای اخالقی در افراد با اعتقادات مذهبی از افراد غیر مذهبی بیشتر
ودن تر بهای اخالقی را در افراد مذهبی و برخی کمبرخی شواهد بیشتر بودن رفتار

حران بص به های خااند. با توجه به اینکه برخی از افراد و سازمانآن را تایید کرده
ای فتارهاند، این رفتارِ آنها باعث شده که توجه به راقتصادی اخیر سرعت بخشیده

ای هجلهسته است که مها دوباره به موضوعی مهم تبدیل شود و شایاخالقی در سازمان
 ردازند.ن بپپیشرُوی مدیریتی به نقش دین در رفتارهای اخالقی و فهم ابعاد گوناگون آ

پردازد که رویکرد خداپرستانه حاکم به به این موضوع می (2002) 1بولینگ مقاله
های یهودی تاکید دارد، در سازمان -اخالق کسب و کار که بر اصول اخالق مسیحی

باشد باشد و نیاز به قراردادهای اخالقی ِمشارکتی بیشتری میپیچیده امروزی کافی نمی
 کرد.  ور را محققتا بدین وسیله بتوان تولید و مدیریت بهره

اند که اخالق انتقادی به موضوع نگریسته و ادعا کرده، با یک دید (2012) 2بل
های فرهنگی ناشی از ادیان الهی دارد که برای کسب و کار در امریکا ریشه در سنت

های امروزی کافی نیستند؛ چرا که اعضای سازمان را در به چالش کشیدن سازمان
نند. آنها چنین مطرح کشوند تشویق نمیرو میهایی که با آنها روبههنجارها و فعالیت

شناس و پزشک قرن نوزدهم در خصوص ، فیلسوف، روان3کنند که ایده ویلیام جیمزمی
روح سازمانی بیمار دارای ظرفیت خوبی برای ارائه یک چارچوب اخالقی بسیار 

های وکار است؛ چرا که شکاکیت و نسبیت اخالقی را در فعالیتتر برای کسبمحکم
 .کندسازمانی تشویق می

بهتر  بارتعاز نظر ویلیام جیمز مالک و معیار اخالق، پیامدهای عملی آن است و به 
زایش ن افمنظور بل و همکاران این بوده که برای رسیدن به اهداف کسب و کار که هما

ی عیارهامکند و نیاز به ایجاد وری و سود است، نظام اخالقی دینی کفایت نمیبهره
 هاست.یط امروزی سازماناخالقی جدیدی متناسب با شرا

                                                           
1- Boling 

2  - Bell 
3 - William James 

https://www.researchgate.net/publication/275690108_The_Management_Ethics_Crisis_An_Organizational_Perspective?ev=srch_pub
https://www.researchgate.net/publication/275690108_The_Management_Ethics_Crisis_An_Organizational_Perspective?ev=srch_pub
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 و کسب اخالق و دین»طورکه شرح داده شد، تریسی نتایج مطالعات در حوزه همان
را متناقض دانسته و نیز هر دوی مقاالتی که در این بخش بررسی کرده، اخالق را  «کار

های قابل توجهی در اند. پژوهشوری سازمان در نظر گرفتهابزاری برای افزایش بهره
فصلنامه اخالق کسب و »دو مجله تخصصی  در« دین و اخالق کسب و کار»حوزه 

 اند که تریسی به آنها نپرداخته است.به چاپ رسیده« 2اخالق کسب و کار» و « 1کار
ار در قالب : تریسی به موضوع معنویت در محیط کمعنویت در محیط کار - 3 – 1

ر دجود مفهوم معنویت، نسبت آن با دین، و مشکالت مو نُه مقاله پرداخته است. او
تحقیقات حوزه معنویت و عدم اجماع در خصوص تعریف معنویت را از منظر 

 است: ای از آن آورده شدهنویسندگان مختلف بررسی کرده است که در ادامه خالصه
ه شناسی است؛ توافق اندکی در پیشینعنوان یک مفهوم، ریشه معنویت در روانبه

های مدیریت بر روی چیستی معنویت و ارائه یک تعریف واضح از مفهوم آن پژوهش
ادعا  (2003) 3پرات و اشفورث وجود دارد. اما بر اساس ترکیبِ ادبیات این حوزه،

تعالی خود )اعتقاد به اینکه  -1کردند که معنویت از سه بعد اساسی تشکیل شده است: 
نگری و هماهنگی کلی -2ها، طبیعت و نیروی برتر متصل است(؛ فرد به دیگر انسان

رشد  -3)تلفیق ابعاد گوناگون انسان در یک وجود و مفهوم منسجم به نام خود(؛ 
 رای انسان شدن و خود شکوفایی مورد نیاز است(.)کندوکاو برای آنچه ب

، سه مشکل اصلی را که در تحقیقات معنویت در محیط (2011) 4رابرتسون و لیو
 مبنای بر و توصیفی هاپژوهش اکثر اینکه اول -1اند: رد چنین عنوان کردهکار وجود دا

 محدودی تشریحی و تفسیری قدرتِ نتیجه در و هستند سطحی و ضعیف هاینظریه
 بزرگ بخش و دارد وجود معنویت مفهومِ طبیعتِ خصوص در زیادی ابهام -2دارند؛ 

 از بسیاری برای. کندمی بازی میان این در دین که است نقشی به محدودیت این
 از دیگر برخی اما دارد؛ محوری نقشی معنویت موضوع در دینی اعتقادات پژوهشگران،

 معنویت گانهسه ابعاد واقع در. بینندنمی دین و معنویت بین ارتباط ایجاد به نیازی آنها
 -3توان مستقل از دین در نظر گرفت؛ می را( 2003) پرات و اشفورث نظر از

های تجربی در مورد معنویت دقت و وضوح کافی ندارند. این موضوع به ابهام پژوهش
                                                           
1 - Business Ethics Quarterly 

2 - Journal of Business Ethics 

3 - Ashforth and Pratt 

4 - Liu & Robertson 

https://www.researchgate.net/publication/286459319_Institutionalized_spirituality_An_oxymoron?ev=srch_pub
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گیری مفاهیم های واضحی که در اندازهگردد و  چالشموجود در مفهوم معنویت بر می
غیر ملموس وجود دارد. در نهایت اینکه، یک روش واضح و قابل اعتماد و مورد توافق 

د ندارد و این یکی از عواملی است که به گیری و بررسی معنویت وجوبرای اندازه
که نیازِ شود.  در نتیجه، در حالیهای برتر کمتر پرداخته میموضوع معنویت در مجله

تر از موضوع ِارتباطِ دین و محیط کار وجود دارد، واضحی به ایجاد یک فهمِ پیچیده
مفهومی موثر را  اینکه معنویت در محیط کار و مفاهیم مرتبط با آن بتوانند یک ابزار

 برای این امر ارائه دهند بسیار دور از انتظار است.
 

 ارزیابی نقاط قوت اثر  -2

صد قد و مند هستنآن دسته از پژوهشگران مدیریت و سازمان که به مطالعه دین عالقه
از « سازمان دین و»را دارند، با خواندن مقاله « دین و مدیریت»انجام پژوهش در حوزه 

اهنما کنند که همچون یک چراغ رتریسی، به یک نقشه مفید دسترسی پیدا میپاوول 
م و ی مبههاکند و برخی جنبهآنان را با مضامین خُرد و کالن در این حوزه آشنا می

 کند.تاریکِ شروع ِمسیر ِپژوهش را برای آنها روشن می
ی هاهمقال های معتبر مدیریت و سازمان کهاین پژوهشگران ضمن آشنایی با مجله

 ژوهشگرانپتوانند با نویسندگان و اند، میرا به چاپ رسانده« دین و سازمان»حوزه 
با حوزه  تایی از مقاالتِ مرتبط 86قدیمی این حوزه نیز آشنا شوند و به یک فهرست 

ای وعهمجم پژوهشی دین و سازمان دسترسی پیدا کنند. در واقع، پهنانگر بودن و ارائه
ه لی مقالنقطه قوت اص« دین و مدیریت»های حوزه مضامین و زیرشاخه از نسبتاً کامل

ی هاگیریتریسی محسوب می شود. تریسی در بخش پایانی مقاله خود به طرح جهت
سیل، رپتانپپردازد. طرح این قلمروهای پژوهشی ِ آینده در مطالعات دین و سازمان می

 های موجود در اینشکافبرای تحقیقاتِ آتی دین و سازمان ضمن روشن ساختن 
خود  تواند پژوهشگران را در انتخاب قلمرو پژوهشی مورد عالقهحوزه پژوهشی می

 یاری رساند. 
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 :های اساسی نویسندهفرضیه - 3
ایم هجام دادنی انهای اساسی نویسنده اثر او را نقد کنیم، نقد درواگر با پذیرفتن فرضیه 

مله کشیم. از جهای نویسنده را به چالش میو نقد بیرونی زمانی است که فرضیه
 های اساسی نویسنده عبارتند از:فرضیه

  اولین فرض نویسنده این است که با جستجوی کلیدواژه های عمومی
جله م 21مرتبط به دین)مانند: دین، دینداری، کلیسا، مسجد و ...( در 

ای ههتوان به مقالاند میمدیریتی که توسط خود نویسنده انتخاب شده
 مرتبط به حوزه دین و سازمان دسترسی پیدا کرد.

 ف، وری و سود است و برای رسیدن به این هدهدف سازمان افزایش بهره
را بهتر این است که اخالق کسب و کار مبتنی بر فلسفه اخالق پیامدگ

 باشد.

  ک یمفهوم معنویت ریشه در روانشناسی دارد و اجماعی در خصوص ارائه
 آن وجود ندارد. تعریف واحد از 

 سیم میلحاظ ارتباط بین دین و معنویت به دو دسته تقمطالعات اولیه به-

 شوند: نقش محوری دین در معنویت و معنویت بدون دین.  

  ا یسطح خُرد « دین و اخالق کسب و کار»سطح تحلیل مطالعات در حوزه
 فردی است.

 

 نقد بیرونی محتوا - 4

 های تریسی در مورد ریشه معنویت،فرضپیشفرض از در این قسمت، چهار پیش

طح ارتباط بین دین و معنویت، زیربنای فلسفی مطالعات اخالق کسب و کار، و س

 شوند:نقد می« دین و اخالق کسب و کار»تحلیل مطالعات در حوزه 

 ریشه معنویت  - 1 - 4

فلسفی و دینی داند؛ اما رویکردهای تریسی ریشه مفهوم معنویت را در روانشناسی می
 در ، و(2002)1نک و کریشناکومارعنوان مثال، اند. بهبه معنویت از نظر او مغفول مانده

                                                           
1 - Krishnakumar and Neck 
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 تحقیق ادبیات گسترده مطالعه با (2016)نک و کریشناکومار ،1هاقتون آنها، کار تکمیل
 در را آنها تمامی کار، محیط در معنویت برای شده انجام هایسازیمفهوم خصوص در

 . دینی معنویت و وجودگرا معنویت بنیاد،درون معنویت: دادند جای نوع سه قالب
های علمی( تعریف خاص خود را های علم )پارادایممعنویت در هر یک از فلسفه

شش تعریف متفاوت از معنویت ارائه کرده است:  ،(2013)، 2ارکوبی ال، رواز ایندارد. 
ن، مدر پست گرا،زیست محیط /گراانسان کارکردگرا،/مدرن اخالقی، معنویتِ وجودگرا،

 و هدف برای جستجویی را معنویت وجودگراها(. 105ص ،2013 ، ارکوبی ال)و دینی
 تئوری مدیریت، حوزه در. دانندمی انسان فعالیت و کار به معنابخشی برای روشی
است.  معنویت به رویکرد این از اینمونه( 2000 ،1996) 3فیرهالمِ معنوی رهبری
 مسئولیت اخالق، منبع را معنویت که است پارادایمی معنویت، به اخالقی رویکرد

 را (2003)4فرای معنوی رهبری تئوری و داندمی کارکنان بهزیستی و سازمان اجتماعی
 دانست. معنویت به رویکرد این از اینمونه توانمی

 ها،انسان دیگر با فرد هماهنگی گرا معنویت برزیست محیط/گراانسان در پارادایم
 کار محیط در معنویت به ،(2000)5آشموس رویکرد. دارد تاکید زیست محیط و طبیعت

 پذیرش بر مدرن پست دانست. معنویت در پارادایم پارادایم این از اینمونه توانمی را
 و هاارزش دارند حق کارکنان از یک هر که معنا این به دارد؛ تاکید کار محیط در تنوع

 از ابزاری استفاده پارادایم، این در. کنند ابراز کار محیط در را خود معنوی باورهای
 ایجاد برای راهی عنوان به معنویت از استفاده به نسبت و شده کشیده چالش به معنویت

 در اما گرایی است؛مادی ضد مفهومی معنویت گرچه .شودمی داده هشدار سلطه
 یا و معنویِ گراییمادی ،(مدیریت بر حاکم کنونی پارادایم)کارکردگرا /مدرن پارادایم
 ابزاری عنوان به معنویت از پارادایم این در رهبران و است مطرح معنوی داریسرمایه

 ارکوبی، ال)کنند می استفاده کار محیط در وریبهره و کنترل، عملکرد، افزایش برای
 خاص دین یک به مختص که است رویکردی دینی نیز معنویت (.107-105ص ،2013
 دینی معنویت باشد، که ریشه در یک دین خاص داشته معنویتی را بهتر عبارت به است.
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 از رویکردِ معنویتِ دینی ،(2016)نک و کریشناکومار ،هاقتونِ نظر از. شودمی اطالق
 در ایگسترده صورتبه شد، سازیمفهوم ،(2002)نک و کریشناکومار توسط که زمانی
 در معنویت حوزه توسعه اما است؛ شده گرفته نادیده کار، محیط در معنویت حوزه
 . است معنویت ِدینی رویکرد به بیشتر توجه نیازمند کار، محیط

 
 ارتباط بین دین و معنویت - 2 – 4

 نقشی تمعنوی موضوع در دینی اعتقادات پژوهشگران، از بسیاری از نظر تریسی، برای
-نمی دین و معنویت بین ارتباط ایجاد به نیازی آنها از دیگر برخی اما دارد؛ محوری

 وتقسیم  نوع در ادامه، با ارائه شواهد کافی، ارتباط بین دین و معنویت به سه .بینند
 شرح داده شده است؛

 ویکردر سه اند،شده انجام «کار محیط در معنویت و دین» حوزه در که مطالعاتی
 به را آنها نتوااین می اساس بر و اندداشته معنویت و دین بین رابطه به نسبت متفاوت

  :کرد یمتقس گروه سه
 مطالعه بر را خودِ  تمرکز و کرده جدا هم از را معنویت و دین که مطالعاتی -الف

 و معنویتِ بودن فردی و شهودیِ دلیل به که ادعا این با اند،گذاشته سازمان در دین
 دین حوزه در سازینظریه هایظرفیت دین،ِ نهادی و اجتماعی هایجنبهِ بودن پررنگ
 تریسی، ؛2005 دی، ؛2002 ،1اگل و ویور :مثال عنوان به) است معنویت از باالتر
 رهبریِ طرفداران و پژوهشگران برخی عقیده این(. 2014 استنسبوری، و ویور ؛2012
-می غامض و برانگیز بحث است، منشعب دین و متّفق معنویت اینکه بر مبنی معنوی

 رواین از و اندگسترده و گوناگون بسیار معنویت به متّصفِ  مفاهیم که چرا باشد؛
 معنویت که مطلب این پذیرش و است ناچیز بسیار انسجام برای معنویتِ قابلیت

 اجماع مورد و مشترکِ  واحد یکِ  ساختن برای زیادی هایپتانسیل ،(دین همچون)
، 3بنفیل از نقل به ؛2،2003هیکس)است  دشوار بسیار دارد، کار محیط در عمومی

2014.)  
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ر بیشت گیری تریسی از بررسی نه مقاله در حوزه معنویت در محیط کار نیزنتیجه
در  ارد کهکند؛ اما دو رویکرد دیگر هم وجود دتائید میهمین رویکرد به معنویت را 

 شوند:ادامه بررسی می
 در عین اینکه، به اعتقاد با اند،کرده تلفیق را معنویت و دین که مطالعاتی -ب

: مثال عنوانبه) نیست ممکن آنهاِ جداکردن اصوالً دارند، با هم دو این که هاییتفاوتِ
 و ؛ 2013، 4میلر و ایوست؛ 3،2013جودی نیل؛ 2011، 2اکسالین و برایت؛ 2007، 1میلر

 تقابل بر تاکید با مدیریت آکادمی در ایسازنده غیر هایبحث(. 2014بنفیل، مارگارت
 و منفی صورتی به را دین برخی آنکه، بدتر و است شده انجام معنویت و دین بین

 در را زندگی که افرادی برای(. 2013 ایوست، و میلر) اندکرده ارزیابی مثبت را معنویت
 وجود معنویت و دین بین اندکی تفاوت دانند،می فرامادی و متعالی امری آن،ِ تمامیت

 دین بین تقابل کنندهخسته هایبحث از فرا رفتن برای شودمی پیشنهاد رو،این از و دارد
 فردیت و عمومیت هم واقع در که شود استفاده «5ایمانِ» فراگیرِ  اصطالح از معنویت، و
 بودن مدون و نهادی و بودن اختصاصی هم و دهدمی پوشش را معنویت در موجودِ
 بیانی که است ایمان از نوعی معنویت، سازه واقع در(. 2007 میلر،) بردارد در را دینِ

 که است ایمان از نوعی نیز دین سازه و دارد ترفردی و ترمبهم تعریفی تر،رسمی غیر
 (.2013 ایوست،  و میلر) دارد تررسمی و ترواضح تعریفی
مطالعاتی که دین و معنویت را از هم جدا کرده و تمرکز ِخود را بر مطالعه  -ج

موضعی منفی نسبت به دین  اند. این مطالعات معموالًمعنویت در محیط کار گذاشته
عنوان تنها راه رسیدن به خدا و اند، با این ادعا که اغلب ِادیان، خود را بهکردهاتخاذ 

کنند و در صدد ِحذف دیگرانی هستند که در مذهب و یا فرقه آنها رستگاری معرفی می
عنوان مثال: )به نیستند و این باعث ِایجاد تفرقه و تضاد در محیط کار خواهد شد

  (.2010، 8کاراکاس؛ و 2008، 7بیبرمن و تیسچلر؛ 2003، 6میتروف
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-هبوقات اای مدون از باورهاست که برخی از نظر این دسته از افراد، دین مجموعه
 بفرد و ک منحصراباوران( را از طریق مناسنباوران و دینها )دینعنوان عاملی که انسان

یر و غ کندتعالیم و ساختارهای رسمی که در هر دین وجود دارد، از یکدیگر جدا می
تحاد، او نه  های جدید و عاملی برای افتراقها و ایدهمنعطف، ناگشاده نسبت به تجربه

 شود.ناباوران در نظر گرفته میباوران و دینبین دین
توان هم شخصی و هم جهانی در نظر گرفت که افراد، معنویت را میاز نظر این 

توان که میطوریهای سنتی و ادیان نهادینه توسعه یابد؛ بهتواند خارج از چارچوبمی
های جدید دانست ها و ایدهآن را منعطف نسبت به تنوع و گشوده نسبت به تجربه

که معنویت هسته دهند اما برخی مطالعات نشان می .(2014، 1بالوگ، باکر و والکر)
خدا و »در مقاله معروف خود  ،(2001)2مارک گانتر هستند. به طور مثال،اصلی ِ ادیان 
چاپ شده، نشان داده، ریشه و پشتوانه معنویت  4که در مجله فورچون «3کسب و کار

 باشد.ها، دین ِآنها میدر بسیاری از رهبران معنوی در سازمان
 
 ای از اخالق استوار شود؟بر چه فلسفه اخالق کسب و کار - 3 – 4

 منظر از شده، بررسی تریسی توسط کار و کسب اخالق و دین حوزه در که ایمقاله دو
 مطالعات اند؛ درحالی که عمدهنگریسته کار و کسب اخالق به کارکردگرا مدرن پارادایم
تریسی به اند و در مقاله شده چاپ کار و کسب اخالق مجله در حوزه این در تجربی

شناسی و فلسفه اخالق در بیشتر این مطالعات از آنها پرداخته نشده است. ریشه انسان
 گیری و مبانیگرا( و ابزارهای اندازهگرفته شده است )اخالق فضیلت 5ایمانوئل کانت

و  1971) 6کوهلبرگِ شناختی /اخالقی نظریه در ریشه آنها نظری اخالق کسب و کار در
 دارد.  (1976

ویور  و ،1986، 7هانت و وایتل :برای مثال)سازمان  و مدیریت دانشمندان از برخی
 شاگردانش و 1986، 8رِست مانند هانئوکوهلبرگی نیز کوهلبرگ و نظریه( 2002 و اگل،
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 دین و اخالق حوزه در تجربی مطالعات .اندکرده مدیرت رشته وارد و داده توسعه را
های اخالقی مدیران گیریکار به نوعی قصد دارند تاثیر دینداری را بر تصمیم و کسب

گیری اخالقی نشان بررسی کنند و تفاوت مدیران دیندار و بی دین را در فرایند تصمیم
دهند )بر مبنای فلسفه اخالق کانت(. پیاژه، کوهلبرگ، رِست و به دنبال آنها وایتل و 

ه عنوان انسان اخالقی، در برابر انسان دیگرمختار بمفهوم انسان خودمختار به ویور،
اند و به عبارتی، مبنای گرفته کانت ایمانوئل عنوان انسان رشد نیافته و غیراخالقی، را از

 در تریسی که ایمقاله دو شناسی و فلسفه اخالق این مطالعات کانت است؛ اماانسان
اند داده پیشنهاد را اخالقی گرایینسبیت کرده بررسی کار و کسب اخالق و دین حوزه

 دیگر عبارت به و کنندمی سیر کارکردگراِ مدرن پارادایم فضای در و (پیامدگرا اخالق)
 است.  باالتر وریبهره کسب برای اخالق از استفاده آنها هدف

قادات ش انتهای اخیر شاهد افزاینقد استفاده ابزاری از اخالق در مدیریت: در سال
 ادایمو پار باشیممی هاطورکلی ارزشبه استفاده ابزاری از معنویت، اخالق، دین و به

ای ر مبنبعنوان پارادایمی که عمده مطالعات مدیریت و سازمان کارکردگرا بهِ مدرن
بزاری( گرایی، حداکثرسازی سود سازمان، فردگرایی و عقل اهای آن )مادیفرضپیش

افزون ی روزهای اخالقگیرند، به ویژه بعد از بحران اقتصادی اخیر و رسواییانجام می
 ها به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است.ماندر ساز

های پیدایش این پارادایم در مدیریت را به پروتستانتیسم نسبت ماکس وبر ریشه
های دینی خود فاصله دهد که البته به تدریج و با مرور زمان این پارادایم از ریشهمی

شود. در این ه میعنوان پارادایمی کامالً جدا از دین در نظر گرفتگرفته و اکنون به
گرایی، حداکثر کردن تولید، کارایی، مزیت رقابتی و پارادایم، مدیران بر فردگرایی، مادی

سودآوری تمرکز دارند. ماکس وبر در حدود یک قرن پیش، زمانی که هنوز آثار مخرب 
پردازان ِ اجتماعی و محیط زیستی ِچنین رویکردی به مدیریت، نمایان نشده بود، نظریه

های این پارادایم و ایجاد یک پارادایم فرضریت و سازمان را به تغییر پیشمدی
 1گراهای( تحولجایگزین دعوت کرد. وبر نام این پارادایم ِجایگزین را پارادایم )نظریه

 نامید.

                                                           
1 - radical management theory 
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شناختی، ذهنی و محیط گرا، بهزیستی ِاجتماعی، معنوی، زیباییدر پارادایم تحول  
، 1،2006دایک و وبرکارایی و سودآوری مالی نخواهد شد )زیستی، فدای افزایش 

و ها انتقادها به استفاده ابزاری از ارزش(. 2005، 2دایک و اسچرودر؛ 430-429ص
، 4دریسکولمطرح شد)به نقل از  (1954/1964)3اِلولاخالق، در حوزه فلسفه، توسط 

نیز برخالف گذشته که پیامد تمایل انسان به گذر از (. مطالعات در حوزه معنویت 2007
عنوان ابزاری برای کسب منافع اند، هم اکنون به طور عمده بهبوده 5جهان پست مادی

 (. 7،1996به نقل از تیلور1998، 6فنویکاند )مادی درآمده

(، 1998نویک، )؛ و ف(2003، )8بل(، 2007در حوزه مدیریت و سازمان دریسکول، )
به ابزاری شدن بیشتر مطالعات حوزه معنویت در محیط کار اذعان کرده و بر لزوم تغییر 

اند. از طرف دیگر، برخی نیز در حمایت از رویکرد ابزاری به رویکرد ِابزاری تاکید کرده
مدیران سازمان در مقابل حفظ منافع  مثالًاند، هایی را اقامه کردهمعنویت، استدالل

امداران، به طور اخالقی و قانونی متعهد هستند و هرگونه قصور در عمل به این سه
، 2014تعهد، حتی به بهانه حفظ منافع جامعه، خود عملی غیر اخالقی است )بنفیل، 

 (. 181ص
 

 «کار و کسب اخالق و دین» حوزه در مطالعات تحلیل سطح -4- 4

-سطح خُرد یا فردی معرفی میتریسی مطالعات حوزه دین و اخالق کسب و کار را در 

اند؛ گرچه اند که در سطح سازمانی به این حوزه پرداختهکند؛ اما مطالعاتی انجام شده
در  9تعداد آنها بسیار کمتر از مطالعات در سطح فردی است. مجموعه مطالعاتی دیو

های چینی، در سطح خصوص ارتباط بین دینداری و اخالق کسب و کار در سازمان
جای اینکه دینداری مدیران یا کارکنان یا اند. به این معنا که بهازمانی انجام شدهتحلیل س
گیری شود، میزان جّو دینی برای هر سازمان از طریق کنندگان سازمان اندازهمصرف

                                                           
1 - Dyck and Weber 

2 - Dyck and Schroeder 

3 - Ellule 

4 - Driscoll 

5 - Flat world 

6 - Fenwick 

7 - Tylore 

8 - Bell 

9 - Du 

https://www.researchgate.net/publication/237834617_Conventional_versus_Radical_Moral_Agents_An_Exploratory_Empirical_Look_at_Weber%27s_Moral-points-of-view_and_Virtues
https://www.researchgate.net/publication/46540513_Management_Theology_and_Moral_Points_of_View_Towards_an_Alternative_to_the_Conventional_Materialist-Individualist_Ideal-Type_of_Management
https://www.researchgate.net/publication/255575514_Technical_Spirituality_at_Work_Jacques_Ellul_on_Workplace_Spirituality?ev=srch_pub
https://www.researchgate.net/publication/255575514_Technical_Spirituality_at_Work_Jacques_Ellul_on_Workplace_Spirituality?ev=srch_pub
https://www.researchgate.net/publication/234587474_Spirituality_in_the_Workplace_The_New_Frontier_of_HRD?ev=srch_pub
https://www.researchgate.net/publication/247746831_The_Elevation_of_Work_Pastoral_Power_and_the_New_Age_Work_Ethic?ev=srch_pub


      63 پیشینه تحقیق در این حوزه بررسی در غرب و ارائه یک طرح تحقیقاتی برای « دین و مدیریت»نقد روشمند مطالعات 

 

گیری شده است و سپس تاثیر آن را بر چگالی اماکن مقدس مذهبی در اطراف آن اندازه
 از استفادهسوء ، میزان(2016دیو، )های اجتماعی تمیزان عمل سازمان به مسئولی

 (، میزان2015دیو، سازمان ) در قدرتمند و عمده سهامداران توسط جزء سهامداران
 هایفعالیت (، و میزان2014Aدیو، محیطی توسط سازمان )-زیست مسائل رعایت

ای گیری شده است. در هر چهار مطالعه(، اندازه2014Bدیو، سازمان ) خیریه بلندمدت
 که دیو انجام داده تاثیر جّو دینی بر متغیرهای وابسته مثبت گزارش شده است. 

 

 روش تحقیقنقد  - 5
  تحقیق روش درونی نقد - 1 – 5

 دین سازیمفهوم نحوه اساس بر مطالعات تفکیک عدم
 تاکید ولا دسته مطالعات در دین گیریاندازه و سازیمفهوم نحوه اهمیت به تریسی 
 حوزه در لعاتمطا بندیتقسیم معیارهای از یکی که بود این بر انتظار رو،از این دارد؛
 قرار عاتمطال این در دین گیریاندازه و سازیمفهوم نحوه را سازمانی رفتار و دین

 نهاآ مضامین اساس بر فقط را سازمانی رفتار و دین حوزه هایمقاله اما  دهد؛
 .است کرده بندیتقسیم

 نتیجه طوراین( اشتباه به)نویسنده  که است آن تفکیک عدم این نتایج از یکی
 و رفتارها بر دین تاثیرگذاری چگونگی خصوص در اولیه مطالعات نتایج» که گیردمی

 ایاولیه مطالعات در متناقض،ِ  نتایج که صورتی در ؛«است متناقض افراد های نگرش
 که آنهایی اما شود؛می دیده اند،کرده سازیمفهوم بُعدی تک صورت به را دینداری که

 یکسانی تقریباً نتایج به اند،کرده سازیمفهوم بیرونی /درونی صورت به را دینداری
 بیرونی /درونی صورت به را دینداری که ایاولیه مطالعات در مثال عنوان به. اندرسیده
 بیرونی دینداری خنثای یا منفی تاثیر و درونی دینداری مثبت تاثیر اند،کرده گیریاندازه

؛ 2016، 2واگل؛ 2017، 1سیمز)است  شده داده نشان اخالقی هاینگرش یا و رفتارها بر
، 1اسمیت؛ و 2013و تانگ،  6چن؛ 2013، 5چایی؛ 2013، 4سینقاپاکدی؛ 2015، 3والکر

                                                           
1 - Sims 

2 - Voegel 

3 - Walker 

4 - Singhapakdi 

5 - Chai 

6 - Chen 

https://www.researchgate.net/publication/284563065_Religious_atmosphere_law_enforcement_and_corporate_social_responsibility_Evidence_from_China?_iepl%5BviewId%5D=916qOaWDckw0pjb0kJ0iBema&_iepl%5BprofilePublicationItemVariant%5D=default&_iepl%5Bcontexts%5D%5B0%5D=prfpi&_iepl%5BtargetEntityId%5D=PB%3A284563065&_iepl%5BinteractionType%5D=publicationTitle
https://www.researchgate.net/publication/271922333_Does_Confucianism_Reduce_Minority_Shareholder_Expropriation_Evidence_from_China?ev=srch_pub
https://www.researchgate.net/publication/272030866_Corporate_Environmental_Responsibility_in_Polluting_Industries_Does_Religion_Matter?ev=srch_pub
https://www.researchgate.net/publication/257542339_Religion_the_Nature_of_Ultimate_Owner_and_Corporate_Philanthropic_Giving_Evidence_from_China?ev=srch_pub
http://via.library.depaul.edu/jrbe/vol4/iss1/1/
https://scholar.google.com/scholar?as_q=&as_epq=Religiosity+and+Ethical+Ideologies+as+They+Pertain+to+Business+Ethics%3A+Through+the+Lens+of+the+Theory+of+Planned+Behavior&as_oq=&as_eq=&as_occt=title&as_sauthors=&as_publication=&as_ylo=&as_yhi=&btnG=&hl=en&as_sdt=0%2C5
https://www.researchgate.net/publication/225480062_The_Effects_of_Religiosity_on_Ethical_Judgments
https://www.researchgate.net/publication/236862282_The_Influence_of_Love_of_Money_and_Religiosity_on_Ethical_Decision-Making_in_Marketing
https://www.researchgate.net/publication/305195945_Religiosity_As_An_Antecedent_Of_Attitude_Towards_Green_Products_An_Exploratory_Research_On_Young_Malaysian_Consumers?ev=srch_pub
https://www.researchgate.net/publication/234114349_The_Bright_and_Dark_Sides_of_Religiosity_Among_University_Students_Do_Gender_College_Major_and_Income_Matter
https://www.researchgate.net/publication/263754619_The_influence_of_age_sex_and_theism_on_ethical_judgments?ev=srch_pub
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 بر یا اندکرده گیریاندازه بُعدی تک صورت به را دینداری که مطالعاتی اما ؛(2013
 اند.داده گزارش را متناقضی نتایج اند،نکرده سازیمفهوم بودن بیرونی و درونی اساس
ها یا ؛ تاثیر دینداری را بر نگرش2003؛ و وایتل، 2004، 3ویلهلم، 2007، 2پارسونزمثالً: 

؛ 2015، 6تاهیر؛ و 2015، 5گرافلند؛ 2016، 4تپو رفتارهای اخالقی خنثی یا منفی، 
  اند.مثبت گزارش داده

  
 تحقیق روش بیرونی نقد - 2 – 5

 قالهم اینکه به توجه با. است تحقیق روش از مهمی بخش هاداده آوریجمع چگونگی
 ستند،ه اول دسته مطالعات مجموعه آن هایداده و است دوم دسته مطالعه یک تریسی

 ایداده یهاپایگاه یا مجالت چه در را هاییکلیدواژه چه نویسنده اینکه بنابراین،
 . گذاردمی زیادی بسیار اثر او تحقیق نتایج بر کند، جستجو

 این حاصل و کرده جستجو مدیریتی مجله 21 در را دینی کلیدواژهای تریسی
 مقاالت تعداد. اندشده بندیدسته مضمون 11 قالب در که است بوده مقاله 86 جستجو

 سیارب تصویر نتیجه در و است کم بسیار مضامین این از برخی به شده داده اختصاص
 ضامین،م این از یکی مثال عنوانبه. کندمی منعکس خواننده به مضمون آن از ناقصی

 .تاس داده اختصاص خود به را مقاله دو فقط که است «کار و کسب اخالق و دین»
 و یکل تصویر شده، معرفی مضامین گستردگی دلیل به که حال عین در بنابراین،

 مندارزش بسیار خود جای در که شود،می ارائه «مدیریت و دین» موضوع از جامعی
 مضامین، از یک هر برای تخصصی های کلیدواژه جستجوی عدم دلیل به اما است؛

 رفع رایب. کندمی منتقل خواننده به مضامین از یک هر از را عمقی کم و ناقص تصویر
 را مونمض 11 این از یک هر تحقیق پیشینه بعدی پژوهشگران ِ است الزم نقصی، چنین

 کنند. بررسی اختصاصی صورت به
  

                                                           
1 - Smith 

2 - Parsons 

3 - Wilhelm 

4 - Tepe 

5 - Graafland 

6 - Tahir 

https://www.researchgate.net/publication/263754619_The_influence_of_age_sex_and_theism_on_ethical_judgments?ev=srch_pub
https://scholar.google.com/scholar?as_q=&as_epq=A+study+of+religious+faith+and+the+ethical+decision+making+process&as_oq=&as_eq=&as_occt=title&as_sauthors=&as_publication=&as_ylo=&as_yhi=&btnG=&hl=en&as_sdt=0%2C5
https://www.researchgate.net/publication/234657306_Determinants_of_Moral_Reasoning_Academic_Factors_Gender_Richness-of-Life_Experiences_and_Religious_Preferences
https://www.researchgate.net/publication/303914425_Moral_decision-making_among_young_muslim_adults_on_harmless_taboo_violations_The_effects_of_gender_religiosity_and_political_affiliation?ev=srch_pub
https://www.researchgate.net/publication/283030135_Religiosity_Attitude_and_the_Demand_for_Socially_Responsible_Products?ev=srch_pub
https://scholar.google.com/scholar?as_q=&as_epq=The+Managers%E2%80%99+Perception+on+Importance+of+Religiosity+and+Corporate+Social+Responsibility+in+Malaysia&as_oq=&as_eq=&as_occt=title&as_sauthors=&as_publication=&as_ylo=&as_yhi=&btnG=&hl=en&as_sdt=0%2C5
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  1پیشنهادها - 6
حقیقی تشود و در ادامه طرح شناسی فرامطالعه تشریح میاین قسمت، ابتدا روشدر 

وزه در ح شناسی برای انجام یک مطالعه دسته دوم )پیشینه تحقیق(مبتنی بر این روش

زه حو تخصصی هایکلیدواژه گردد که شاملارائه می  «کار و کسب اخالق و دین»

 داده هایپایگاه فهرست ها،این کلید واژهجستجوی  نحوه ،«کار و کسب اخالق و دین»

ری کدگذا هشوند و در نهایت نحوها در آنها جستجو میهایی که این کلیدواژهمجله و

 باشد. ها)مجموعه مطالعات دسته اول( میداده

های تحقیق سیستماتیک برای انجام مطالعات دسته دوم فرا مطالعه یکی از روش
-یدی خاص بر درهم تنیدگی روش تحقیق، نظریه و یافته)پیشینه تحقیق( است و تاک

ای که های مطالعات اولیه دارد و بر این فرض استوار است که روش تحقیق و نظریه
دهی به نتایج آنها بازی اند نقش مهمی را در شکلمطالعات اولیه بر پایه آنها انجام شده

( در 1991) 2پایه پیشنهاد ژائو(. فرامطالعه بر 2، ص2010کنند )ادواردز و همکاران،می
های مطالعات اولیه شناسی، فرا نظریه و فرا ترکیب ِیافتهخصوص ترکیب فرا روش
 4( توسعه داده شده است و توسط ادواردز2001و همکاران) 3بناشده و به وسیله پترسون

 کار گرفته شده است. به (2006)6پاگدی و (2010) 5واتکینز(، 2010و همکاران)

فرامطالعه روشی با رویکردی چند وجهی است که به بررسی تحقیقات مختلف با 
تواند رو میپردازد. از اینتوجه به زمینه تاریخی، اجتماعی و ایدئولوژیک آنها می

های متفاوتی که این توجه به زمینههای مطالعات اولیه را با های یافتهها و تناقضتفاوت
اند و کار گرفتههای تحقیق متفاوتی که بهاند، روشمطالعات در آنها شکل گرفته

-(. همان3، ص2009، 7بارنت پیچ و توماسهای مبنایی متفاوت آنها توجیه کند )تئوری

ت، طورکه در نمودار دو نشان داده شده، فرامطالعه شامل دو مرحله تحلیلی و ترکیبی اس

                                                           
 انجام حال در تهران خوارزمی دانشگاه مدیریت دانشکده در دکتری رساله قالب در اکنون هم پیشنهادی پژوهشی طرح -1

 .است

2 - Zhao 

3 - Paterson 

4 - Edwards 

5 - Watkins 

6 - Pagdee 

7 - Barnett-Page & Thomas 

https://www.researchgate.net/publication/228650010_A_Meta-Study_of_Black_Male_Mental_Health_and_Well-Being?ev=srch_pub
https://www.researchgate.net/publication/233570430_What_Makes_Community_Forest_Management_Successful_A_Meta-Study_From_Community_Forests_Throughout_the_World?ev=srch_pub
https://www.researchgate.net/publication/26732677_Methods_for_the_synthesis_of_qualitative_research_A_critical_review?ev=srch_pub
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های تری را از پدیدهشود تا بتواند فهم جدیدتر و کاملتحلیل قبل از ترکیب انجام می
 مورد مطالعه فراهم کند.

وم، درحله ها و فرانظریه است. در متحلیل متشکل از سه جزء فراروش، تحلیل یافته
 به ترکیهای مرحلگانه مرحله قبل به عنوان دادههای سهیعنی ترکیب، مجموع تحلیل

م ش و فهکارگیری این روش، پیشبرد و توسعه دانشوند. هدف از بهدر نظر گرفته می
ندی برمولهای مورد مطالعه است. در خالل این مراحل، در فرامطالعه، فجامع ِپدیده

اتفاق  نیز هاسواالت تحقیق، جستجو، انتخاب و ارزیابی تحقیقات اولیه و تلفیق یافته
، 2010،اران ی فرامطالعه نشان داده شده است)ادواردز و همکافتد. در شکل زیر اجزامی
 (.3-2ص

از آنجا که بسیاری از پژوهشگران به وجود نتایج متناقض ِمطالعات تجربی در حوزه 
؛ و 2014، 1؛ والکر2002اذعان دارند )ویور و اگل، « دین و اخالق کسب و کار»

ترین شناسی فرامطالعه، مناسبرسد، روشرو، به نظر می(، از این2017، 2ساروین
های موجود در نتایج شناسی برای انجام یک مطالعه دسته دوم و تفسیر تناقضروش

 است. « دین و اخالق کسب و کار»مطالعات اولیه در حوزه 
  

                                                           
1 - Walker 

2 - Sauerwein 

http://via.library.depaul.edu/jrbe/vol3/iss2/4/
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 نمودار دو: مراحل روش شناسی فرامطالعه

 ینی وهای دهای پیشنهادی: این کلیدواژه ها شامل دو دسته کلیدواژهکلیدواژه
ده در شکارگرفته باشند. حرف ربط بههای مرتبط به اخالق کسب و کار میکلیدواژه

« AND» و بین این دو دسته کلید واژه« OR»درون هر یک از این دو دسته کلیدواژه 
 باشد.می

های زیر از بط به اخالق کسب و کار(: کلیدواژههای دسته اول )مرتکلیدواژه
؛ 2010، 1هو؛ 2013)سینقاپاکدی، « دین و اخالق کسب و کار»مطالعات مهم حوزه 

؛ 2005، 4رتینگر؛ 2012، 3نیدهام؛ 2017؛ ساروین، 2008، 2بارکز؛ 2017سیمز، 
 اند:( استخراج شده2014، 5استاورووا

 

                                                           
1 - Ho 

2 - Burks 

3 - Needham-Penrose 

4 - Rettinger 

5 - Stavrova 
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Moral OR Ethical decision making/ Moral OR Ethical Perception/ Moral OR 

Ethical awareness/ Moral OR Ethical development/ Moral OR Ethical 

sensitivity/ Moral OR Ethical identity/ Moral OR Ethical judgment/ Moral OR 

Ethical reasoning/ Moral OR Ethical motivation/ Moral OR Ethical intention/ 

Moral OR Ethical Attitude/ Moral OR Ethical behavior(action or 

character).CSR1 

 کلیدواژه های دسته دوم)دینی(: 

(Religion OR Religious OR Religiosity OR Islam OR Christianity OR Judaism 

OR Hinduism OR Buddhism) 

 های دادهمجالت تخصصی و پایگاه

ه چاپ در دو مجله زیر ب «کار و کسب اخالق و دین»های بسیاری در حوزه مقاله
 اند:رسیده

Journal of Business Ethics - Journal of religion and business ethics 

ه ده بهای یاد شاما برای تکمیل فرایند جستجو بهتر است که دو دسته کلیدواژه
 های داده زیر جستجو شوند:صورتی ترکیبی در پایگاه

   
 Google scholar- Academy of management Journals- sage- Springer- Taylor 

& Francis- ScienceDirect- Emerald- Wiley- Jstore. 

 

ها کلیدواژه بعد از اینکه :ها در مطالعات اولیهبندی و کدگذاری مقولهنحوه مقوله
 هاییلهده، مقادست آمهای بههای داده جستجو شدند، از میان مقالهها و پایگاهدر مجله

ب نتخارا که موضوع اصلی آنها بررسی تاثیر دینداری بر اخالق کسب و کار است، ا
قیق های تحم و آنها را بر اساس سه مقوله مبانی نظری )فرانظریه(، روشکنیمی

 کنیم. بندی میها(، تقسیمها )فراترکیب یافته)فراروش(، و یافته

                                                           
1 - Corporate social responsibility 
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اند ای که مبنای کار خود قرار داده: مطالعات اولیه بر اساس نظریهفرانظریه
 «کار و کسب اخالق و دین»های مهم در حوزهشوند. برخی از  نظریهبندی میتقسیم

(، 1993، و 1986(؛ هانت و وایتل)1986(؛ رِست)1976عبارتند از: کوهلبرگ)
عنوان یک کد مجزا در ا بهه(. هر کدام از این نظریه2002و ویور و اگل) (1997)1شودر

ها شوند و به عبارت بهتر، تعدادی از مقاالت ذیل هر یک از این نظریهنظر گرفته می
های یادشده باشد، گیرند. اینکه مبانی نظری یک مطالعه اولیه کدام یک از نظریهقرار می

گی این توان بر نتایج آن مطالعه تاثیرگذار بود و هدف در اینجا این است که چگونمی
 .تاثیرگذاری نشان داده شود

حوه ن-2حقیق)کمّی یا کیفی(، رویکرد ت-1: مطالعات اولیه بر اساس فراروش
لّی طرح تحقیق )ع-3ها )پرسشنامه، مصاحبه و مشاهده(، آوری دادهجمع

-5زرگ مقیاس بودن جامعه آماری، کوچک/متوسط/ب-4ای/همبستگی/آزمایشی(،مقایسه
گیری سازی و اندازهحوه مفهومن-6تحلیل)فردی، سازمانی و اجتماعی(، سطح تجزیه و 

ی دگذاربندی و ککننده(، تقسیممتغیرهای تحقیق )مستقل، وابسته، میانجی و تعدیل
 روشی که سازه دینداری و سازه اخالق کسب و کار تعریف وشوند. به خصوص می

اهمیت  کننده،تعدیل از متغیر میانجی یا اند و نیز استفاده یا عدم استفادهگیری شدهاندازه
 خاصی دارد چرا که بر نتایج مطالعات بسیار تاثیرگذار است. 

ثیر ینکه تاامطالعات اولیه بر اساس  ها:بندی مطالعات اولیه بر اساس یافتهتقسیم
 قسیمتدینداری بر اخالق کسب و کار، مثبت، منفی یا خنثی بوده است به سه دسته 

ی، تماعنهایت، چگونگی تاثیر نظریه، روش تحقیق و تحوالت تاریخی، اج شوند. درمی
 تایجاقتصادی چون انقالب اسالمی در ایران، بحران اقتصادی در غرب و ... بر ن

 شود.مطالعات تبیین می

 
 گیرینتیجه

معنویت در محیط »و  «کار و کسب اخالق و دین»، «رفتار فردی و دین»سه مضمونِ 
( هستند که با استفاده از مدل نقد 2012از اثرِ پر ارجاع پاوول تریسی)، سه بخش «کار

لحظ روش و محتوا نقد و بررسی شده و پیشنهاداتی برای توسعه آنها داده روشمند، به

                                                           
1 - Shweder 

https://www.google.com/?gws_rd=ssl#q=the+big+three+of+morality+(autonomy,+community,+divinity)
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مثبت این اثر پهنانگری آن و ارائه یک تصویر به نسبت جامع از و شد. ویژگی مهم 
طالبی که در نقد یا تکمیل اثر به آنها حوزه مطالعاتی دین و مدیریت است و عمده م

 پرداخته شد، شامل موارد زیر بودند:
-دازهسازی و انعدم تفکیک مطالعات اولیه توسط تریسی با توجه به نحوه مفهوم

 دین»ه حوز گیری سازه دینداری، دلیل عدم همسویی نتایج مطالعات اولیه از نظر او در
ت که تریسی شناسانه به معنوینر رویکرد روامعرفی شد. افزون ب «کار و کسب اخالق و

 یی ازهاهای گوناگون تعریف و نمونهبر آن تاکید داشت، این مفهوم در پارادایم
خالق اسفه های رهبری معنوی در هر پارادایم معرفی شدند. تریسی استفاده از فلنظریه

 ه بود.د دادپیشنهاوری در سازمان پیامدگرا در اخالق کسب و کار را برای افزایش بهره
افعان ی مدنقدهای وارد بر این فلسفه اخالقی از منظر فلسفی و مدیریتی مطرح و ادعا

ن بین دی تباطلحاظ اراین فلسفه اخالق نیز آورده شد. از نظر تریسی، مطالعات اولیه به
ن ت بدوشوند: نقش محوری دین در معنویت، و معنویو معنویت به دو دسته تقسیم می

ن گانه ارتباط بیبندی، شواهد کافی در خصوص انواع سهجهت تکمیل این تقسیمدین. 
در  دین و معنویت طرح شد. تریسی مطالعات در حوزه دین و اخالق کسب و کار را

تاثیر  ی بهسطح فردی معرفی کرده بود که در مقاله حاضر، مطالعاتی که در سطح سازمان
 نیز معرفی شدند.کار پرداخته بودند  و کسب دین بر اخالق

 فقط بر نی راتر از همه اینکه، تریسی پیشینه تحقیق در حوزه دین و رفتار سازمامهم
یخی/ تر تارهای تحقیق و بسها، روشاساس انواع مضامین آنها، و بدون توجه به نظریه

 حقیق بهتینه اجتماعی آنها بررسی کرده بود، در مقاله حاضر، ضمن تاکید بر مطالعه پیش
یق ه تحقشناسی فرامطالعه برای بررسی پیشینی روشمند، مراحل استفاده از روشصورت

 تشریح شد.  «کار و کسب اخالق و دین»در حوزه 
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