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مقدمه

1

در یک تقسیمبندی کلی پژوهشها را میتوان به دو نوع ِدسته اول (مطالعات اولیه) و
دسته دوم (پیشینه تحقیق) تقسیم کرد .دادههای مطالعات دسته اول از محیط واقعی

سازمان و از طریق پرسشنامه ،مصاحبه و یا مشاهده رفتار افراد جمعآوری ،تحلیل و به-

عنوان خروجی تحقیق گزارش میشوند .دادههای مطالعات دسته دوم همان خروجی
مطالعات دسته اول هستند .به عنوان مثال ،دادههای یک مطالعه دسته دوم (پیشینه
تحقیق) میتواند شامل مجموعه مقالهها ،کتابها و یا پایاننامههای دکتری در یک
حوزه پژوهشی خاص باشد.
در سال های اخیر مطالعات اولیه زیادی در حوزه «دین و مدیریت» در غرب انجام
شده(گوندولف 2و فیلسر ،)2013، 3اما تعداد مطالعات دسته دوم در این حوزه بسیار
اندک هستند .از مطالعات دسته دومی که بر حوزه دین و رفتار سازمانی متمرکز شدهاند
میتوان به اینها اشاره کرد :ویور و استنسبوری ،)2014(4گوندولف و فیلسر (،)2013
تریسی ،)2012(5وایتل ،)2009(6برادریج و لی ،)2007(7دی.)2005(8
در این مقاله ،به شرح و نقد روشمند یکی از این مطالعات دسته دوم (پیشینه
9

تحقیق) با عنوان «دین و سازمان :نقدی بر اندیشههای کنونی و جهتگیریهای آینده»

پرداخته میشود که در سال  2012با استفاده از بودجه تحقیقاتی10موسسه تحقیقات
اجتماعی و اقتصادی در انگلستان11توسط پروفسور پاوول تریسی12استاد دانشگاه
کمبریج13انجام شده ،در تأثیرگذارترین مجله مدیریتی جهان 1به چاپ رسیده و تا این
 -1الزم به ذکر است که نتایج مقاالت مورد استناد در اینجا بر محور ادیان غیر اسالم بوده است.
2- Katherine Gundolf
3- Matthias Filser
4- Weaver and Stansbury
5- Tracey
6- Vitell
7- And Lee Brotheridge
8- Day
9- Religion and Organization: A Critical Review of Current Trends and Future Directions
10
- grant number 60354
11
- Economic and Social Research Council
12
- Paul Tracey
13
- University of Cambridge
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لحظه در گوگل اسکوالر  120بار به آن ارجاع شده است .اچ ایندکس این نویسنده 29
و مجموع ارجاعات او در گوگل اسکوالر  4765است .این نویسنده در سال  2014نیز
مقالهای را با عنوان «دین را در مطالعات سازمان جدی بگیرید» 2در مجله «تحقیقات
جامعهشناسی» 3به چاپ رسانده است .در مقالهای که قصد نقد آن را داریم ،پاوول
تریسی پیشینه تحقیق دین و سازمان را بررسی میکند .جامعه آماری او شامل  86مقاله
مرتبط با این حوزه است (اعداد و ارقام مربوط به میزان ارجاعات مربوط به خردادماه
 1396است).
بیان مسئله و ضرورت آن

کتاب «مشرق زمین گاهواره تمدن» اولین جلد از مجموعه تاریخ تمدن اثر معروف ویل
دورانت است .او در قسمتی از کتاب با عنوان سهم خاور نزدیک در تمدن غرب
مینویسد« :فرهنگ اروپایی و امریکاییِ ما ،در طی قرون ،از راه یونان از فرهنگ خاور
نزدیک گرفته شده است و یونان نیز در واقع همچون وارثی است که ذخایر سه هزار
ساله علم و هنر را از خاور زمین به ارث برده است» .پرچمداری علم و فرهنگ در طی
تمدن چند هزار ساله بشر بین شرق و غرب و اقوام و ملل گوناگون دست به دست
شده و کلید رشد و شکوفایی آن ،تبادل و تعامل فرهنگی و علمی است (ویل دورانت،
 ،1378ص.)141
تاریخ تمدن بشری نشاندهنده تأثیر مثبت ارتباطات و تعامالت علمی بر پیشبرد
دانش است و انزوا و عدم ارتباط نتیجهای جز رکود علمی ندارد .با وجود اینکه در
سالهای اخیر هم در ایران و هم در کشورهای انگلیسیزبان پژوهشهای زیادی در
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
عبارت دیگر ،بین غرب اروپا و شمال امریکا با دیگر مناطق جهان است؛ بدین معنا که
از یک طرف تقریباً هیچ اثری از پژوهش های مدیریت اسالمی که در ایران انجام شده
در مجالت معتبر انگلیسی زبان مشاهده نمیشود و از طرف دیگر با نگاهی به ارجاعات
مقالهها و کتابهای این حوزه در ایران بهراحتی متوجه میشویم که پژوهشگران داخلی
 -1مجله  Academy of Management Annalsبا ضریب تاثیر (ایمپکت فاکتور ) 7.769
-2 Taking Religion Seriously in the Study of Organizations
3- Research in the Sociology of Organizations, Vol. 41
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هم از مطالعات گستردهای که در سالهای اخیر به زبان انگلیسی انجام شده تقریباً
بیاطالع هستند.
بنابراین ،مسئله اول ما نبودِ تعامل و ارتباط علمی در حوزه دین و مدیریت است که
مانع اساسی در جهت پیشبرد دانش در این حوزه میباشد .قسمت اول این مقاله کمکی
در جهت حل این مسئله است .این قسمت در واقع خالصه قسمتهایی از پژوهش
پاوول تریسی در خصوص پیشینه تحقیقات دین و رفتار سازمانی در غرب است که با
هدفِ آشنایی پژوهشگران مدیریت و سازمان و بهطور خاص مدیریت اسالمی با
مضامین و یافتههای حاصل از مطالعات دین و رفتار سازمانی در غرب انجام شده است.
مسئله دوم عدم وجود یک روشِ نظاممند برای نقد مطالب علمی است که بخش
دوم مقاله ،پاسخی به این مسئله است .از اینرو ،در بخش دوم ،مدلی روشمند برای نقد
مطالب علمی معرفی می شود .برای معرفی این مدل ،ابتدا مراحل آن را شرح داده و
سپس به صورت کاربردی ،از این مدل برای نقد پژوهش پاوول تریسی استفاده شده
است .ارائه چنین مدلی میتواند مرزی واضح و آشکار بین نقد علمی ِروشمند از یک
طرف و ایرادگیری و هرج و مرج فکری از طرف دیگر ،ایجاد کند.
سومین هدف این مقاله پیشنهادهایی برای توسعه پژوهشِ تریسی از طریق ارائه یک
طرح تحقیقاتی ب رای انجام یک مطالعه دسته دوم در حوزه دین و اخالق کسب و کار
است ،طرح تحقیقی متناسب با ویژگیها و مسائل این حوزه تحقیقاتی.
روش تحقیق

شرح مراحل مدل نقد روشمند به قرار زیر است:
 - 1تلخیص مطلب مورد نقد :این خالصه باید حاوی نکات مهم اثر باشد؛
 -2بیان نقاط قوت اثر و کمک آن به پیشبرد علم و یا حل مسئله؛
 -3فرضیههای اصلی نویسنده اصلی باید تشریح شود .این پیشفرضها ممکن
است به صورتی صریح توسط نویسنده اصلی بیان نشده باشد؛ اما باید با ارائه شواهد و
طرح استداللهای الزم این فرضیهها از متن استخراج شود؛
 -4نقد بیرونی :بدون پذیرفتن فرضیههای نویسنده اصلی ،روش و محتوای اثر نقد
و نقاط ضعف آن بیان میشود .در اینجا میتوان با طرح پیشفرضهای جایگزین،

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

49

فرضیههای نویسنده اصلی را به چالش کشید که بهطور مثال ،این کار میتواند به
پیشنهادِ روشِ تحقیق و در نتیجه یافتهها و نتایج متفاوتی ختم شود .منابع بیرونی برای
نقد شامل سه منبع هستند :دیگر نویسندگان ،مبانی فلسفی و نظری جایگزین،
واقعیتهای بیرونی.
بنابراین ،نقد بیرونی از سه مرحله تشکیل میشود :الف -مقایسه مطالب نویسنده اثر
با دیگر مطالب مشابه(نویسندگان دیگر) که در خصوص همین موضوع به نگارش
درآمدهاند (بهلحاظ روشی و محتوایی)؛ ب -بررسی خاستگاههای فکری نویسنده و
کتابهایی که منابع الهام او بودهاند و یا مبانی فلسفی یا نظری که نویسنده پذیرفته؛ ج-
مطالب نویسنده با واقعیتهای بیرونی مطابقت داده شود.
 -5نقد درونی :با پذیرش فرضیههای نویسنده ،ابتدا روش تحقیق او و سپس
محتوای اثر او نقد شده و نقاط ضعف آن بیان میشود .در نقد درونی خود را فقط به
مطالب موجود در اثری که قصد نقد آن را داریم ،محدود میکنیم و هیچ مقایسهای بین
این اثر و آثار دیگران انجام نمیشود .نقد درونی از سه قسمت تشکیل میشود :الف-
بررسی سازگاری  1:اجزای اثر را از لحاظ سازگاری باید بررسی کنیم و در صورتی که
یکی از انواع سهگانه ناسازگاری (تناقض 2،تضاد3و تعارض) 4در اثر وجود داشته باشد،
آنها را گزارش دهیم؛ ب -بررسی اینکه آیا نتایج از درون مقدمات برمیآید؛ ج -بررسی
اینکه آیا نویسنده به نتایج مطالب اثر خود توجه داشته است.
 -6نتیجهگیری و پیشنهاد :در نهایت باید برای رفع نقاط ضعف مطرح شده در دو
مرحله قبلی ،و توسعه پژوهش مورد نظر پیشنهادهایی ارائه شود .مراحل ششگانهای که
شرح آن گذشت در نمودار زیر نشان داده شده است:

-1 consistency
2- paradox
3- contradiction
4- conflict
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نمودار یک :مدل شش مرحلهای نقد روشمند

1

 -1کلیت این مدل برگرفته از کالس درس فلسفههای مدیریت از منظر اسالم (حسن عابدی جعفری) است .در توضیح مدل
از قسمتهایی از سخنرانی تفکر انتقادی (مصطفی ملکیان) نیز استفاده شده است.
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تریسی با جستجوی کلیدواژههای دینی در  21مجله مدیریتی 86 ،مقاله مرتبط با
موضوع دین و مدیریت را در  11مضمون دستهبندی کرده است .در مقاله حاضر ،سه
مضمون از میان این  11مضمون انتخاب و نقد شدهاند« :دین و رفتارهای فردی»« ،دین
و اخالق کسب و کار» و «معنویت در محیط کار» ،که تریسی آنها را ذیل مضمون کالنِ
«دین و رفتار سازمانی» قرار داده و پیشینه تحقیق آنها را بررسی کرده است .در ادامه،
این سه قسمت از اثر تریسی در قالب مدل شش مرحلهای نقد روشمند (نمودار یک)
نقد میشود:
 - 1خالصهای از محتوای اثرِ پاوول تریسی با تاکید بر موضوع «رفتار

سازمانی»1:

در مرحله اول ،خالصهای از سه مضمون «دین و رفتارهای فردی»« ،دین و اخالق
کسب و کار» و «معنویت در محیط کار» ارائه میشود:

 - 1 – 1دین و رفتار فردی در سازمانها :یازده مقالهای که این بخش از مقاله تریسی
را تشکیل میدهند ،بهطورکلی بهدنبال بررسی رابطه میان اعتقادات دینی و ارزشهای

شخصی ،نگرشها و رفتار در سازمانها میباشند؛ گرچه در برخی از آنها دین فقط به-
عنوان یکی از متغیرهای تاثیرگذار در نظر گرفته شده است .ریشه فکری اینگونه
مقالهها به تحقیقات ماکس وبر )1965-1904( 2باز میگردد که معتقد بود هر دینی
سیستم باورها و اعتقادات و نظام اخالقی خاص خود را دارد که با گونههای خاصی از
رفتار مرتبط است.
در این رابطه ،این مقالهها شواهد متنوعی را از تاثیر دین بر رفتار ارائه میدهند.
برخی از آنها به این نتیجه رسیدهاند که دین تاثیر چندانی بر رفتار ندارد .برای مثال،
چاسمیر و کوبرگ )1988( 3در مورد ارتباط بین  -1تعلق به یک دین خاص و -2
اعتقاد راسخ به دین ،با نگرشهای شغلی مختلف همچون انگیزش ،رضایت شغلی و
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
سازمان رابطه وجود دارد و مدیران نسبت به کارکنانِ دیگر اعتقادات دینی ضعیفتری
 -1قسمتهایی از متن این مقاله که ترجمه خالصهای از محتوای اثر پاوول تریسی است با قلم ایتالیک مشخص شده است.
-2 Max Weber
3
- Chusmir and Koberg
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دارند .آنها همچنین دریافتند که افراد غیر مذهبی یعنی افراد غیر کاتولیک ،غیر پروتستان
و کسانی که به ادیان غربی دلبستگی نداشتند ،دارای نیاز به قدرت بیشتری نسبت به
افراد مذهبی بودهاند.
برخی دیگر از پژوهشها نشاندهنده تاثیر دینداری بر نگرشها و رفتارهای کاری
هستند ،مثالً :سنگر )1970(1در اولین مقاله خود در مجله انجمن مدیریت با تمرکز بر
دین ،به این نکته اشاره کرد که بین عقاید دینی و رفتارها و نگرشهای کاری رابطه
وجود دارد .او در نمونهای از مدیران امریکایی ارتباط بین درجه مذهبی بودن آنها را با
برخی ویژگی ها و رفتارهای آنها سنجید .نتایج پژوهش او نشان داد که مدیران مذهبی
روحیه رقابتی کمتری دارند؛ بنابراین ،نویسنده اینطور استنباط کرد که آنها کمتر
خودشکوفا هستند؛ اما اگر مجموع شایستگی ها را در نظر بگیریم ،مدیران مذهبی از
رتبه باالتری نسبت به دیگر مدیران برخوردارند؛ ولی احتمال اینکه به مناصب ارشد
سازمان ارتقا یابند کمتر است.
بر مبنای یافتههای این پژوهش ،سنگر این طور استنباط میکند که مدیران مذهبی
آثار مثبتی را بر محیط کار میگذارند؛ چرا که آنها بیشتر به دنبال تحقق اهداف اجتماعی
در محیط کار و بهبود شرایط تمامی اعضای سازمان هستند .دیگر پژوهشگران به وجود
رابطه بین عقاید مذهبی و نقشی که افراد تمایل به ایفای آن دارند ،سبک زندگی افراد و
میزان خوشبین بودن آنها پی بردند.
تریسی در پایان این بخش اینطور نتیجه میگیرد که یک توافق و اجماع همهگیر در
مورد چگونگی تاثیر عقاید دینی بر ارزشهای شخصی ،نگرشها و رفتارها در سازمان
وجود ندارد و نیاز است که پژوهشگران مدیریت در خصوص اینکه دینداری افراد
چطور میتواند بر رفتار آنها تاثیرگذار باشد ،تحقیقات بیشتری انجام دهند ،اینگونه
تحقیقات میتواند به افزایش دانش ما در موضوعات کلیدی در مدیریت همچون
رهبری ،قدرت ،سیاست و تصمیمگیری بینجامد.

 - 2 – 1اخالق کسب و کار  2:خالصه ای از دو مقاله ای که تریسی در این

قسمت بررسی کرده در ادامه آورده شده است:
1- Senger
 - 2نقد این قسمت از مقاله تریسی به صورت اختصاصی در قسمت «نقد بیرونی محتوا» آورده شده است.
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موضوع اخالق کسب و کار بسیار نزدیک و مرتبط به موضوع قبلی یعنی رفتار
فردی است .هسته اصلی اینگونه پژوهشها به پاسخ دادن به این سوال میپردازد که آیا
رفتارهای اخالقی در افراد با اعتقادات مذهبی از افراد غیر مذهبی بیشتر است یا کمتر؟
برخی شواهد بیشتر بودن رفتارهای اخالقی را در افراد مذهبی و برخی کمتر بودن
آن را تایید کردهاند .با توجه به اینکه برخی از افراد و سازمانهای خاص به بحران
اقتصادی اخیر سرعت بخشیدهاند ،این رفتارِ آنها باعث شده که توجه به رفتارهای
اخالقی در سازمانها دوباره به موضوعی مهم تبدیل شود و شایسته است که مجلههای
پیشرُوی مدیریتی به نقش دین در رفتارهای اخالقی و فهم ابعاد گوناگون آن بپردازند.
مقاله بولینگ )2002( 1به این موضوع میپردازد که رویکرد خداپرستانه حاکم به
اخالق کسب و کار که بر اصول اخالق مسیحی -یهودی تاکید دارد ،در سازمانهای
پیچیده امروزی کافی نمیباشد و نیاز به قراردادهای اخالقی ِمشارکتی بیشتری میباشد
تا بدین وسیله بتوان تولید و مدیریت بهرهور را محقق کرد.
بل ،)2012( 2با یک دید انتقادی به موضوع نگریسته و ادعا کردهاند که اخالق
کسب و کار در امریکا ریشه در سنتهای فرهنگی ناشی از ادیان الهی دارد که برای
سازمان های امروزی کافی نیستند؛ چرا که اعضای سازمان را در به چالش کشیدن
هنجارها و فعالیتهایی که با آنها روبهرو میشوند تشویق نمیکنند .آنها چنین مطرح
میکنند که ایده ویلیام جیمز 3،فیلسوف ،روانشناس و پزشک قرن نوزدهم در خصوص
روح سازمانی بیمار دارای ظرفیت خوبی برای ارائه یک چارچوب اخالقی بسیار
محکمتر برای کسب وکار است؛ چرا که شکاکیت و نسبیت اخالقی را در فعالیتهای
سازمانی تشویق میکند.
از نظر ویلیام جیمز مالک و معیار اخالق ،پیامدهای عملی آن است و به عبارت بهتر
منظور بل و همکاران این بوده که برای رسیدن به اهداف کسب و کار که همان افزایش
بهرهوری و سود است ،نظام اخالقی دینی کفایت نمیکند و نیاز به ایجاد معیارهای
اخالقی جدیدی متناسب با شرایط امروزی سازمانهاست.

1

- Boling
2- Bell
3- William James
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همانطورکه شرح داده شد ،تریسی نتایج مطالعات در حوزه «دین و اخالق کسب و
کار» را متناقض دانسته و نیز هر دوی مقاالتی که در این بخش بررسی کرده ،اخالق را
ابزاری برای افزایش بهرهوری سازمان در نظر گرفتهاند .پژوهشهای قابل توجهی در
حوزه «دین و اخالق کسب و کار» در دو مجله تخصصی «فصلنامه اخالق کسب و
کار» 1و « اخالق کسب و کار» 2به چاپ رسیدهاند که تریسی به آنها نپرداخته است.

 - 3 – 1معنویت در محیط کار :تریسی به موضوع معنویت در محیط کار در قالب

نُه مقاله پرداخته است .او مفهوم معنویت ،نسبت آن با دین ،و مشکالت موجود در
تحقیقات حوزه معنویت و عدم اجماع در خصوص تعریف معنویت را از منظر
نویسندگان مختلف بررسی کرده است که در ادامه خالصهای از آن آورده شده است:
بهعنوان یک مفهوم ،ریشه معنویت در روانشناسی است؛ توافق اندکی در پیشینه
پژوهش های مدیریت بر روی چیستی معنویت و ارائه یک تعریف واضح از مفهوم آن
وجود دارد .اما بر اساس ترکیبِ ادبیات این حوزه ،اشفورث و پرات )2003( 3ادعا
کردند که معنویت از سه بعد اساسی تشکیل شده است -1 :تعالی خود (اعتقاد به اینکه
فرد به دیگر انسانها ،طبیعت و نیروی برتر متصل است)؛  -2کلینگری و هماهنگی
(تلفیق ابعاد گوناگون انسان در یک وجود و مفهوم منسجم به نام خود)؛  -3رشد
(کندوکاو برای آنچه برای انسان شدن و خود شکوفایی مورد نیاز است).
لیو و رابرتسون ، )2011( 4سه مشکل اصلی را که در تحقیقات معنویت در محیط
کار وجود دارد چنین عنوان کردهاند -1 :اول اینکه اکثر پژوهشها توصیفی و بر مبنای
نظریههای ضعیف و سطحی هستند و در نتیجه قدرتِ تفسیری و تشریحی محدودی
دارند؛  -2ابهام زیادی در خصوص طبیعتِ مفهومِ معنویت وجود دارد و بخش بزرگ
این محدودیت به نقشی است که دین در این میان بازی میکند .برای بسیاری از
پژوهشگران ،اعتقادات دینی در موضوع معنویت نقشی محوری دارد؛ اما برخی دیگر از
آنها نیازی به ایجاد ارتباط بین معنویت و دین نمیبینند .در واقع ابعاد سهگانه معنویت
از نظر اشفورث و پرات ( )2003را میتوان مستقل از دین در نظر گرفت؛ -3
پژوهش های تجربی در مورد معنویت دقت و وضوح کافی ندارند .این موضوع به ابهام
-1 Business Ethics Quarterly
2- Journal of Business Ethics
3- Ashforth and Pratt
4- Liu & Robertson
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موجود در مفهوم معنویت بر میگردد و چالشهای واضحی که در اندازهگیری مفاهیم
غیر ملموس وجود دارد .در نهایت اینکه ،یک روش واضح و قابل اعتماد و مورد توافق
برای اندازهگیری و بررسی معنویت وجود ندارد و این یکی از عواملی است که به
موضوع معنویت در مجلههای برتر کمتر پرداخته میشود .در نتیجه ،در حالیکه نیازِ
واضحی به ایجاد یک فهمِ پیچیدهتر از موضوع ِارتباطِ دین و محیط کار وجود دارد،
اینکه معنویت در محیط کار و مفاهیم مرتبط با آن بتوانند یک ابزار مفهومی موثر را
برای این امر ارائه دهند بسیار دور از انتظار است.
 -2ارزیابی نقاط قوت اثر

آن دسته از پژوهشگران مدیریت و سازمان که به مطالعه دین عالقهمند هستند و قصد
انجام پژوهش در حوزه «دین و مدیریت» را دارند ،با خواندن مقاله «دین و سازمان» از
پاوول تریسی ،به یک نقشه مفید دسترسی پیدا میکنند که همچون یک چراغ راهنما
آنان را با مضامین خُرد و کالن در این حوزه آشنا میکند و برخی جنبههای مبهم و
تاریکِ شروع ِمسیر ِپژوهش را برای آنها روشن میکند.
این پژوهشگران ضمن آشنایی با مجلههای معتبر مدیریت و سازمان که مقالههای
حوزه «دین و سازمان» را به چاپ رساندهاند ،میتوانند با نویسندگان و پژوهشگران
قدیمی این حوزه نیز آشنا شوند و به یک فهرست  86تایی از مقاالتِ مرتبط با حوزه
پژوهشی دین و سازمان دسترسی پیدا کنند .در واقع ،پهنانگر بودن و ارائه مجموعهای
نسبتاً کامل از مضامین و زیرشاخههای حوزه «دین و مدیریت» نقطه قوت اصلی مقاله
تریسی محسوب می شود .تریسی در بخش پایانی مقاله خود به طرح جهتگیریهای
آینده در مطالعات دین و سازمان میپردازد .طرح این قلمروهای پژوهشی ِ پرپتانسیل،
برای تحقیقاتِ آتی دین و سازمان ضمن روشن ساختن شکافهای موجود در این
حوزه پژوهشی میتواند پژوهشگران را در انتخاب قلمرو پژوهشی مورد عالقه خود
یاری رساند.
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 - 3فرضیههای اساسی نویسنده:
اگر با پذیرفتن فرضیههای اساسی نویسنده اثر او را نقد کنیم ،نقد درونی انجام دادهایم
و نقد بیرونی زمانی است که فرضیههای نویسنده را به چالش میکشیم .از جمله
فرضیههای اساسی نویسنده عبارتند از:

 اولین فرض نویسنده این است که با جستجوی کلیدواژه های عمومی
مرتبط به دین(مانند :دین ،دینداری ،کلیسا ،مسجد و  )...در  21مجله
مدیریتی که توسط خود نویسنده انتخاب شدهاند میتوان به مقالههای
مرتبط به حوزه دین و سازمان دسترسی پیدا کرد.

 هدف سازمان افزایش بهره وری و سود است و برای رسیدن به این هدف،
بهتر این است که اخالق کسب و کار مبتنی بر فلسفه اخالق پیامدگرا
باشد.

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

 مطالعات اولیه به لحاظ ارتباط بین دین و معنویت به دو دسته تقسیم می-
شوند :نقش محوری دین در معنویت و معنویت بدون دین.

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

 - 4نقد بیرونی محتوا

در این قسمت ،چهار پیشفرض از پیشفرضهای تریسی در مورد ریشه معنویت،
ارتباط بین دین و معنویت ،زیربنای فلسفی مطالعات اخالق کسب و کار ،و سطح
تحلیل مطالعات در حوزه «دین و اخالق کسب و کار» نقد میشوند:
 - 1 - 4ریشه معنویت

تریسی ریشه مفهوم معنویت را در روانشناسی میداند؛ اما رویکردهای فلسفی و دینی
به معنویت از نظر او مغفول ماندهاند .بهعنوان مثال ،کریشناکومار و نک ،)2002(1و در
1- Krishnakumar and Neck

57

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

تکمیل کار آنها ،هاقتون 1،کریشناکومار و نک( )2016با مطالعه گسترده ادبیات تحقیق
در خصوص مفهومسازیهای انجام شده برای معنویت در محیط کار ،تمامی آنها را در
قالب سه نوع جای دادند :معنویت درونبنیاد ،معنویت وجودگرا و معنویت دینی.
معنویت در هر یک از فلسفههای علم (پارادایمهای علمی) تعریف خاص خود را
دارد .از اینرو ،ال ارکوبی ،)2013( 2،شش تعریف متفاوت از معنویت ارائه کرده است:
معنویتِ وجودگرا ،اخالقی ،مدرن/کارکردگرا ،انسانگرا /محیط زیستگرا ،پست مدرن،
و دینی(ال ارکوبی  ،2013 ،ص .)105وجودگراها معنویت را جستجویی برای هدف و
روشی برای معنابخشی به کار و فعالیت انسان میدانند .در حوزه مدیریت ،تئوری
رهبری معنوی ِفیرهالم )2000 ،1996( 3نمونهای از این رویکرد به معنویت است.
رویکرد اخالقی به معنویت ،پارادایمی است که معنویت را منبع اخالق ،مسئولیت
اجتماعی سازمان و بهزیستی کارکنان میداند و تئوری رهبری معنوی فرای )2003(4را
میتوان نمونهای از این رویکرد به معنویت دانست.
در پارادایم انسانگرا/محیط زیستگرا معنویت بر هماهنگی فرد با دیگر انسانها،
طبیعت و محیط زیست تاکید دارد .رویکرد آشموس ،)2000(5به معنویت در محیط کار
را میتوان نمونهای از این پارادایم دانست .معنویت در پارادایم پست مدرن بر پذیرش
تنوع در محیط کار تاکید دارد؛ به این معنا که هر یک از کارکنان حق دارند ارزشها و
باورهای معنوی خود را در محیط کار ابراز کنند .در این پارادایم ،استفاده ابزاری از
معنویت به چالش کشیده شده و نسبت به استفاده از معنویت به عنوان راهی برای ایجاد
سلطه هشدار داده میشود .گرچه معنویت مفهومی ضد مادیگرایی است؛ اما در
پارادایم مدرن/کارکردگرا (پارادایم کنونی حاکم بر مدیریت) ،مادیگرایی ِمعنوی و یا
سرمایهداری معنوی مطرح است و رهبران در این پارادایم از معنویت به عنوان ابزاری
برای افزایش عملکرد ،کنترل ،و بهرهوری در محیط کار استفاده میکنند (ال ارکوبی،
 ،2013ص .)107-105معنویت دینی نیز رویکردی است که مختص به یک دین خاص
است .به عبارت بهتر معنویتی را که ریشه در یک دین خاص داشته باشد ،معنویت دینی
-1 Houghton
2- Al Arkoubi
3- Fairholm
4- Fry
5- Ashmos
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اطالق میشود .از نظر ِهاقتون ،کریشناکومار و نک( ،)2016رویکردِ معنویتِ دینی از
زمانی که توسط کریشناکومار و نک( ،)2002مفهومسازی شد ،بهصورت گستردهای در
حوزه معنویت در محیط کار ،نادیده گرفته شده است؛ اما توسعه حوزه معنویت در
محیط کار ،نیازمند توجه بیشتر به رویکرد معنویت ِدینی است.
 - 2 – 4ارتباط بین دین و معنویت

از نظر تریسی ،برای بسیاری از پژوهشگران ،اعتقادات دینی در موضوع معنویت نقشی

محوری دارد؛ اما برخی دیگر از آنها نیازی به ایجاد ارتباط بین معنویت و دین نمی-
بینند .در ادامه ،با ارائه شواهد کافی ،ارتباط بین دین و معنویت به سه نوع تقسیم و
شرح داده شده است؛
مطالعاتی که در حوزه «دین و معنویت در محیط کار» انجام شدهاند ،سه رویکرد
متفاوت نسبت به رابطه بین دین و معنویت داشتهاند و بر اساس این میتوان آنها را به
سه گروه تقسیم کرد:
الف -مطالعاتی که دین و معنویت را از هم جدا کرده و تمرکز ِ خود را بر مطالعه
دین در سازمان گذاشتهاند ،با این ادعا که به دلیل ِشهودی و فردی بودن ِمعنویت و
پررنگ بودن ِجنبههای اجتماعی و نهادی ِدین ،ظرفیتهای نظریهسازی در حوزه دین
باالتر از معنویت است (به عنوان مثال :ویور و اگل2002 1،؛ دی2005 ،؛ تریسی،
2012؛ ویور و استنسبوری .)2014 ،این عقیده برخی پژوهشگران و طرفداران ِرهبری

معنوی مبنی بر اینکه معنویت متّفق و دین منشعب است ،بحث برانگیز و غامض می-
باشد؛ چرا که مفاهیم ِ متّصف به معنویت بسیار گوناگون و گستردهاند و از اینرو

قابلیت ِمعنویت برای انسجام بسیار ناچیز است و پذیرش این مطلب که معنویت
(همچون دین) ،پتانسیلهای زیادی برای ساختن ِ یک واحد ِ مشترک و مورد اجماع
عمومی در محیط کار دارد ،بسیار دشوار است (هیکس20032،؛ به نقل از

بنفیل3،

.)2014

-1 Weaver and Agle
2- Hicks
3- Benefiel
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نتیجه گیری تریسی از بررسی نه مقاله در حوزه معنویت در محیط کار نیز بیشتر
همین رویکرد به معنویت را تائید میکند؛ اما دو رویکرد دیگر هم وجود دارد که در
ادامه بررسی میشوند:
ب -مطالعاتی که دین و معنویت را تلفیق کردهاند ،با اعتقاد به اینکه ،در عین
ِتفاوتهایی که این دو با هم دارند ،اصوالً جداکردن ِآنها ممکن نیست (بهعنوان مثال:
میلر2007 1،؛ اکسالین و برایت2011 2،؛ جودی نیل20133،؛ میلر و ایوست 2013 4،؛ و
مارگارت بنفیل .)2014،بحثهای غیر سازندهای در آکادمی مدیریت با تاکید بر تقابل
بین دین و معنویت انجام شده است و بدتر آنکه ،برخی دین را به صورتی منفی و
معنویت را مثبت ارزیابی کردهاند (میلر و ایوست .)2013 ،برای افرادی که زندگی را در
تمامیت ِآن ،امری متعالی و فرامادی میدانند ،تفاوت اندکی بین دین و معنویت وجود
دارد و از اینرو ،پیشنهاد میشود برای فرا رفتن از بحثهای خستهکننده تقابل بین دین
و معنویت ،از اصطالح ِ فراگیر ِ«ایمان» 5استفاده شود که در واقع هم عمومیت و فردیت
ِموجود در معنویت را پوشش میدهد و هم اختصاصی بودن و نهادی و مدون بودن
ِدین را در بردارد (میلر .)2007 ،در واقع سازه معنویت ،نوعی از ایمان است که بیانی
غیر رسمیتر ،تعریفی مبهمتر و فردیتر دارد و سازه دین نیز نوعی از ایمان است که
تعریفی واضحتر و رسمیتر دارد (میلر و ایوست.)2013 ،
ج -مطالعاتی که دین و معنویت را از هم جدا کرده و تمرکز ِخود را بر مطالعه
معنویت در محیط کار گذاشتهاند .این مطالعات معموالً موضعی منفی نسبت به دین
اتخاذ کردهاند ،با این ادعا که اغلب ِادیان ،خود را بهعنوان تنها راه رسیدن به خدا و
رستگاری معرفی می کنند و در صدد ِحذف دیگرانی هستند که در مذهب و یا فرقه آنها
نیستند و این باعث ِایجاد تفرقه و تضاد در محیط کار خواهد شد (بهعنوان مثال:
میتروف2003 6،؛ بیبرمن و تیسچلر2008 7،؛ و کاراکاس.)2010 8،
-1 Miller
2- Exline and Bright
3- Neal
4- Miller and Ewest
5- faith
6- Mitroff
7- Biberman & Tischler
8- Karakas

60

روششناسی علوم انسانی /س /23ش /92پاییز 1396

از نظر این دسته از افراد ،دین مجموعهای مدون از باورهاست که برخی اوقات به-
عنوان عاملی که انسانها (دینباوران و دینناباوران) را از طریق مناسک منحصر بفرد و
تعالیم و ساختارهای رسمی که در هر دین وجود دارد ،از یکدیگر جدا میکند و غیر
منعطف ،ناگشاده نسبت به تجربهها و ایدههای جدید و عاملی برای افتراق و نه اتحاد،
بین دینباوران و دینناباوران در نظر گرفته میشود.
از نظر این افراد ،معنویت را میتوان هم شخصی و هم جهانی در نظر گرفت که
میتواند خارج از چارچوبهای سنتی و ادیان نهادینه توسعه یابد؛ بهطوریکه میتوان
آن را منعطف نسبت به تنوع و گشوده نسبت به تجربهها و ایدههای جدید دانست
(بالوگ ،باکر و والکر .)2014 1،اما برخی مطالعات نشان میدهند که معنویت هسته
اصلی ِ ادیان هستند .به طور مثال ،مارک گانتر ،)2001(2در مقاله معروف خود «خدا و
کسب و کار» 3که در مجله فورچون 4چاپ شده ،نشان داده ،ریشه و پشتوانه معنویت
در بسیاری از رهبران معنوی در سازمانها ،دین ِآنها میباشد.
 - 3 – 4اخالق کسب و کار بر چه فلسفهای از اخالق استوار شود؟

دو مقالهای که در حوزه دین و اخالق کسب و کار توسط تریسی بررسی شده ،از منظر
پارادایم مدرن کارکردگرا به اخالق کسب و کار نگریستهاند؛ درحالی که عمده مطالعات
تجربی در این حوزه در مجله اخالق کسب و کار چاپ شدهاند و در مقاله تریسی به
آنها پرداخته نشده است .ریشه انسانشناسی و فلسفه اخالق در بیشتر این مطالعات از
ایمانوئل کانت 5گرفته شده است (اخالق فضیلتگرا) و ابزارهای اندازهگیری و مبانی
نظری اخالق کسب و کار در آنها ریشه در نظریه اخالقی /شناختی ِکوهلبرگ 1971(6و
 )1976دارد.
برخی از دانشمندان مدیریت و سازمان (برای مثال :هانت و وایتل ،1986 7،و ویور
و اگل )2002 ،نظریه کوهلبرگ و نیز نئوکوهلبرگیها مانند رِست 1986 8،و شاگردانش
-1 Balog, Baker and Walker
2- Marc Gunther
3- God and Business
4- FORTUNE
5- Immanuel Kant
6- Kohlberg
7- Hunt and Vitell
8- Rest
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را توسعه داده و وارد رشته مدیرت کردهاند .مطالعات تجربی در حوزه دین و اخالق
کسب و کار به نوعی قصد دارند تاثیر دینداری را بر تصمیمگیریهای اخالقی مدیران
بررسی کنند و تفاوت مدیران دیندار و بی دین را در فرایند تصمیمگیری اخالقی نشان
دهند (بر مبنای فلسفه اخالق کانت) .پیاژه ،کوهلبرگ ،رِست و به دنبال آنها وایتل و
ویور ،مفهوم انسان خودمختار بهعنوان انسان اخالقی ،در برابر انسان دیگرمختار به
عنوان انسان رشد نیافته و غیراخالقی ،را از ایمانوئل کانت گرفتهاند و به عبارتی ،مبنای
انسانشناسی و فلسفه اخالق این مطالعات کانت است؛ اما دو مقالهای که تریسی در
حوزه دین و اخالق کسب و کار بررسی کرده نسبیتگرایی اخالقی را پیشنهاد دادهاند
(اخالق پیامدگرا) و در فضای پارادایم مدرن ِکارکردگرا سیر میکنند و به عبارت دیگر
هدف آنها استفاده از اخالق برای کسب بهرهوری باالتر است.
نقد استفاده ابزاری از اخالق در مدیریت :در سالهای اخیر شاهد افزایش انتقادات
به استفاده ابزاری از معنویت ،اخالق ،دین و بهطورکلی ارزشها میباشیم و پارادایم
مدرن ِکارکردگرا بهعنوان پارادایمی که عمده مطالعات مدیریت و سازمان بر مبنای
پیشفرضهای آن (مادیگرایی ،حداکثرسازی سود سازمان ،فردگرایی و عقل ابزاری)
انجام می گیرند ،به ویژه بعد از بحران اقتصادی اخیر و رسواییهای اخالقی روزافزون
در سازمانها به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است.
ماکس وبر ریشههای پیدایش این پارادایم در مدیریت را به پروتستانتیسم نسبت
می دهد که البته به تدریج و با مرور زمان این پارادایم از ریشههای دینی خود فاصله
گرفته و اکنون بهعنوان پارادایمی کامالً جدا از دین در نظر گرفته میشود .در این
پارادایم ،مدیران بر فردگرایی ،مادیگرایی ،حداکثر کردن تولید ،کارایی ،مزیت رقابتی و
سودآوری تمرکز دارند .ماکس وبر در حدود یک قرن پیش ،زمانی که هنوز آثار مخرب
ِ اجتماعی و محیط زیستی ِچنین رویکردی به مدیریت ،نمایان نشده بود ،نظریهپردازان
مدیریت و سازمان را به تغییر پیشفرضهای این پارادایم و ایجاد یک پارادایم
جایگزین دعوت کرد .وبر نام این پارادایم ِجایگزین را پارادایم (نظریههای) تحولگرا

1

نامید.

1- radical management theory
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در پارادایم تحولگرا ،بهزیستی ِاجتماعی ،معنوی ،زیباییشناختی ،ذهنی و محیط
زیستی ،فدای افزایش کارایی و سودآوری مالی نخواهد شد (دایک و وبر،20061،
ص430-429؛ دایک و اسچرودر .)2005 2،انتقادها به استفاده ابزاری از ارزشها و
4

اخالق ،در حوزه فلسفه ،توسط اِلول )1964/1954(3مطرح شد(به نقل از دریسکول،

 .)2007مطالعات در حوزه معنویت نیز برخالف گذشته که پیامد تمایل انسان به گذر از
جهان پست مادی 5بودهاند ،هم اکنون به طور عمده بهعنوان ابزاری برای کسب منافع
مادی درآمدهاند (فنویک1998 6،به نقل از تیلور.)19967،
در حوزه مدیریت و سازمان دریسکول ،)2007( ،بل)2003( 8،؛ و فنویک،)1998( ،
به ابزاری شدن بیشتر مطالعات حوزه معنویت در محیط کار اذعان کرده و بر لزوم تغییر
رویکرد ِابزاری تاکید کرده اند .از طرف دیگر ،برخی نیز در حمایت از رویکرد ابزاری به
معنویت ،استداللهایی را اقامه کردهاند ،مثالً مدیران سازمان در مقابل حفظ منافع
سه امداران ،به طور اخالقی و قانونی متعهد هستند و هرگونه قصور در عمل به این
تعهد ،حتی به بهانه حفظ منافع جامعه ،خود عملی غیر اخالقی است (بنفیل،2014 ،
ص.)181
 -4- 4سطح تحلیل مطالعات در حوزه «دین و اخالق کسب و کار»

تریسی مطالعات حوزه دین و اخالق کسب و کار را در سطح خُرد یا فردی معرفی می-
کند؛ اما مطالعاتی انجام شدهاند که در سطح سازمانی به این حوزه پرداختهاند؛ گرچه
تعداد آنها بسیار کمتر از مطالعات در سطح فردی است .مجموعه مطالعاتی دیو 9در
خصوص ارتباط بین دینداری و اخالق کسب و کار در سازمانهای چینی ،در سطح
تحلیل سازمانی انجام شدهاند .به این معنا که بهجای اینکه دینداری مدیران یا کارکنان یا
مصرفکنندگان سازمان اندازه گیری شود ،میزان جّو دینی برای هر سازمان از طریق
-1 Dyck and Weber
2- Dyck and Schroeder
3- Ellule
4- Driscoll
5- Flat world
6- Fenwick
7- Tylore
8- Bell
9- Du
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چگالی اماکن مقدس مذهبی در اطراف آن اندازهگیری شده است و سپس تاثیر آن را بر
میزان عمل سازمان به مسئولیتهای اجتماعی (دیو ،)2016 ،میزان سوءاستفاده از
سهامداران جزء توسط سهامداران عمده و قدرتمند در سازمان (دیو ،)2015 ،میزان
رعایت مسائل زیست-محیطی توسط سازمان (دیو ،)A2014 ،و میزان فعالیتهای
بلندمدت خیریه سازمان (دیو ،)B2014 ،اندازهگیری شده است .در هر چهار مطالعهای
که دیو انجام داده تاثیر جّو دینی بر متغیرهای وابسته مثبت گزارش شده است.

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

عدم تفکیک مطالعات بر اساس نحوه مفهومسازی دین
تریسی به اهمیت نحوه مفهومسازی و اندازهگیری دین در مطالعات دسته اول تاکید
دارد؛ از اینرو ،انتظار بر این بود که یکی از معیارهای تقسیمبندی مطالعات در حوزه
دین و رفتار سازمانی را نحوه مفهومسازی و اندازهگیری دین در این مطالعات قرار
دهد؛ اما مقالههای حوزه دین و رفتار سازمانی را فقط بر اساس مضامین آنها
تقسیمبندی کرده است.
یکی از نتایج این عدم تفکیک آن است که نویسنده (به اشتباه) اینطور نتیجه
میگیرد که «نتایج مطالعات اولیه در خصوص چگونگی تاثیرگذاری دین بر رفتارها و
نگرش های افراد متناقض است»؛ در صورتی که نتایج ِ متناقض ،در مطالعات اولیهای
که دینداری را به صورت تک بُعدی مفهومسازی کردهاند ،دیده میشود؛ اما آنهایی که
دینداری را به صورت درونی /بیرونی مفهومسازی کردهاند ،به نتایج تقریباً یکسانی
رسیدهاند .به عنوان مثال در مطالعات اولیهای که دینداری را به صورت درونی /بیرونی
اندازهگیری کردهاند ،تاثیر مثبت دینداری درونی و تاثیر منفی یا خنثای دینداری بیرونی
بر رفتارها و یا نگرشهای اخالقی نشان داده شده است (سیمز2017 1،؛ واگل2016 2،؛
1

والکر2015 3،؛ سینقاپاکدی2013 4،؛ چایی2013 5،؛ چن 6و تانگ2013 ،؛ و اسمیت،

-1 Sims
2- Voegel
3- Walker
4- Singhapakdi
5- Chai
6- Chen
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)2013؛ اما مطالعاتی که دینداری را به صورت تک بُعدی اندازهگیری کردهاند یا بر
اساس درونی و بیرونی بودن مفهومسازی نکردهاند ،نتایج متناقضی را گزارش دادهاند.
مثالً :پارسونز ،2007 2،ویلهلم2004 3،؛ و وایتل2003 ،؛ تاثیر دینداری را بر نگرشها یا
رفتارهای اخالقی خنثی یا منفی ،و تپ2016 4،؛ گرافلند2015 5،؛ و تاهیر2015 6،؛
مثبت گزارش دادهاند.
 - 2 – 5نقد بیرونی روش تحقیق

چگونگی جمعآوری دادهها بخش مهمی از روش تحقیق است .با توجه به اینکه مقاله
تریسی یک مطالعه دسته دوم است و دادههای آن مجموعه مطالعات دسته اول هستند،
بنابراین ،اینکه نویسنده چه کلیدواژههایی را در چه مجالت یا پایگاههای دادهای
جستجو کند ،بر نتایج تحقیق او اثر بسیار زیادی میگذارد.
تریسی کلیدواژهای دینی را در  21مجله مدیریتی جستجو کرده و حاصل این
جستجو  86مقاله بوده است که در قالب  11مضمون دستهبندی شدهاند .تعداد مقاالت
اختصاص داده شده به برخی از این مضامین بسیار کم است و در نتیجه تصویر بسیار
ناقصی از آن مضمون به خواننده منعکس میکند .بهعنوان مثال یکی از این مضامین،
«دین و اخالق کسب و کار» است که فقط دو مقاله را به خود اختصاص داده است.
بنابراین ،در عین حال که به دلیل گستردگی مضامین معرفی شده ،تصویر کلی و
جامعی از موضوع «دین و مدیریت» ارائه میشود ،که در جای خود بسیار ارزشمند
است؛ اما به دلیل عدم جستجوی کلیدواژه های تخصصی برای هر یک از مضامین،
تصویر ناقص و کم عمقی را از هر یک از مضامین به خواننده منتقل میکند .برای رفع
چنین نقصی ،الزم است پژوهشگران ِ بعدی پیشینه تحقیق هر یک از این  11مضمون را
به صورت اختصاصی بررسی کنند.

-1 Smith
2- Parsons
3- Wilhelm
4- Tepe
5- Graafland
6- Tahir
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 - 6پیشنهادها
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1

در این قسمت ،ابتدا روششناسی فرامطالعه تشریح میشود و در ادامه طرح تحقیقی
مبتنی بر این روششناسی برای انجام یک مطالعه دسته دوم (پیشینه تحقیق) در حوزه
«دین و اخالق کسب و کار» ارائه میگردد که شامل کلیدواژههای تخصصی حوزه
«دین و اخالق کسب و کار» ،نحوه جستجوی این کلید واژهها ،فهرست پایگاههای داده
و مجلههایی که این کلیدواژهها در آنها جستجو میشوند و در نهایت نحوه کدگذاری
دادهها(مجموعه مطالعات دسته اول) میباشد.
فرا مطالعه یکی از روشهای تحقیق سیستماتیک برای انجام مطالعات دسته دوم

(پیشینه تحقیق) است و تاکیدی خاص بر درهم تنیدگی روش تحقیق ،نظریه و یافته-
های مطالعات اولیه دارد و بر این فرض استوار است که روش تحقیق و نظریهای که
مطالعات اولیه بر پایه آنها انجام شدهاند نقش مهمی را در شکلدهی به نتایج آنها بازی
میکنند (ادواردز و همکاران ،2010،ص .)2فرامطالعه بر پایه پیشنهاد ژائو )1991( 2در
خصوص ترکیب فرا روششناسی ،فرا نظریه و فرا ترکیب ِیافتههای مطالعات اولیه
بناشده و به وسیله پترسون3و همکاران( )2001توسعه داده شده است و توسط ادواردز

4

و همکاران( ،)2010واتکینز )2010(5و پاگدی )2006(6بهکار گرفته شده است.
فرامطالعه روشی با رویکردی چند وجهی است که به بررسی تحقیقات مختلف با
توجه به زمینه تاریخی ،اجتماعی و ایدئولوژیک آنها میپردازد .از اینرو میتواند
تفاوتها و تناقضهای یافتههای مطالعات اولیه را با توجه به زمینههای متفاوتی که این
مطالعات در آنها شکل گرفتهاند ،روشهای تحقیق متفاوتی که بهکار گرفتهاند و

تئوریهای مبنایی متفاوت آنها توجیه کند (بارنت پیچ و توماس ،2009 7،ص .)3همان-
طورکه در نمودار دو نشان داده شده ،فرامطالعه شامل دو مرحله تحلیلی و ترکیبی است،
 -1طرح پژوهشی پیشنهادی هم اکنون در قالب رساله دکتری در دانشکده مدیریت دانشگاه خوارزمی تهران در حال انجام
است.
-2 Zhao
3- Paterson
4- Edwards
5- Watkins
6- Pagdee
7- Barnett-Page & Thomas
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تحلیل قبل از ترکیب انجام میشود تا بتواند فهم جدیدتر و کاملتری را از پدیدههای
مورد مطالعه فراهم کند.
تحلیل متشکل از سه جزء فراروش ،تحلیل یافتهها و فرانظریه است .در مرحله دوم،
یعنی ترکیب ،مجموع تحلیلهای سهگانه مرحله قبل به عنوان دادههای مرحله ترکیب
در نظر گرفته میشوند .هدف از بهکارگیری این روش ،پیشبرد و توسعه دانش و فهم
جامع ِپدیده های مورد مطالعه است .در خالل این مراحل ،در فرامطالعه ،فرمولبندی
سواالت تحقیق ،جستجو ،انتخاب و ارزیابی تحقیقات اولیه و تلفیق یافتهها نیز اتفاق
میافتد .در شکل زیر اجزای فرامطالعه نشان داده شده است(ادواردز و همکاران ،2010،
ص.)3-2
از آنجا که بسیاری از پژوهشگران به وجود نتایج متناقض ِمطالعات تجربی در حوزه
«دین و اخالق کسب و کار» اذعان دارند (ویور و اگل2002 ،؛ والکر2014 1،؛ و
ساروین ،)2017 2،از اینرو ،به نظر میرسد ،روششناسی فرامطالعه ،مناسبترین
روششناسی برای انجام یک مطالعه دسته دوم و تفسیر تناقضهای موجود در نتایج
مطالعات اولیه در حوزه «دین و اخالق کسب و کار» است.

-1 Walker
2- Sauerwein
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نمودار دو :مراحل روش شناسی فرامطالعه

کلیدواژههای پیشنهادی :این کلیدواژه ها شامل دو دسته کلیدواژههای دینی و
کلیدواژههای مرتبط به اخالق کسب و کار میباشند .حرف ربط بهکارگرفته شده در
درون هر یک از این دو دسته کلیدواژه « »ORو بین این دو دسته کلید واژه «»AND
میباشد.
کلیدواژههای دسته اول (مرتبط به اخالق کسب و کار) :کلیدواژههای زیر از
مطالعات مهم حوزه «دین و اخالق کسب و کار» (سینقاپاکدی2013 ،؛ هو2010 1،؛
سیمز2017 ،؛ بارکز2008 2،؛ ساروین2017 ،؛ نیدهام2012 3،؛ رتینگر2005 4،؛
استاورووا )2014 5،استخراج شدهاند:

-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)

مجالت تخصصی و پایگاههای داده

مقالههای بسیاری در حوزه «دین و اخالق کسب و کار» در دو مجله زیر به چاپ
Journal of Business Ethics - Journal of religion and business ethics

:رسیدهاند

اما برای تکمیل فرایند جستجو بهتر است که دو دسته کلیدواژههای یاد شده به
:صورتی ترکیبی در پایگاههای داده زیر جستجو شوند
Google scholar- Academy of management Journals- sage- Springer- Taylor
& Francis- ScienceDirect- Emerald- Wiley- Jstore.

 بعد از اینکه کلیدواژهها:نحوه مقولهبندی و کدگذاری مقولهها در مطالعات اولیه
 مقالههایی، از میان مقالههای بهدست آمده،در مجلهها و پایگاههای داده جستجو شدند
 انتخاب،را که موضوع اصلی آنها بررسی تاثیر دینداری بر اخالق کسب و کار است
 روشهای تحقیق،)میکنی م و آنها را بر اساس سه مقوله مبانی نظری (فرانظریه
. تقسیمبندی میکنیم،) و یافتهها (فراترکیب یافتهها،)(فراروش

1- Corporate social responsibility
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فرانظریه :مطالعات اولیه بر اساس نظریهای که مبنای کار خود قرار دادهاند
تقسیمبندی میشوند .برخی از نظریههای مهم در حوزه«دین و اخالق کسب و کار»
عبارتند از :کوهلبرگ()1976؛ رِست()1986؛ هانت و وایتل( ،1986و ،)1993
شودر )1997(1و ویور و اگل( .)2002هر کدام از این نظریهها بهعنوان یک کد مجزا در
نظر گرفته می شوند و به عبارت بهتر ،تعدادی از مقاالت ذیل هر یک از این نظریهها
قرار می گیرند .اینکه مبانی نظری یک مطالعه اولیه کدام یک از نظریههای یادشده باشد،
می توان بر نتایج آن مطالعه تاثیرگذار بود و هدف در اینجا این است که چگونگی این

تاثیرگذاری نشان داده شود.
فراروش :مطالعات اولیه بر اساس -1رویکرد تحقیق(کمّی یا کیفی)-2 ،نحوه
جمعآوری دادهها (پرسشنامه ،مصاحبه و مشاهده)-3 ،طرح تحقیق (علّی
مقایسهای/همبستگی/آزمایشی)-4،کوچک/متوسط/بزرگ مقیاس بودن جامعه آماری-5 ،
سطح تجزیه و تحلیل(فردی ،سازمانی و اجتماعی)-6 ،نحوه مفهومسازی و اندازهگیری
متغیرهای تحقیق (مستقل ،وابسته ،میانجی و تعدیلکننده) ،تقسیمبندی و کدگذاری
میشوند .به خصوص روشی که سازه دینداری و سازه اخالق کسب و کار تعریف و
اندازهگیری شدهاند و نیز استفاده یا عدم استفاده از متغیر میانجی یا تعدیلکننده ،اهمیت
خاصی دارد چرا که بر نتایج مطالعات بسیار تاثیرگذار است.
تقسیمبندی مطالعات اولیه بر اساس یافتهها :مطالعات اولیه بر اساس اینکه تاثیر
دینداری بر اخالق کسب و کار ،مثبت ،منفی یا خنثی بوده است به سه دسته تقسیم
میشوند .در نهایت ،چگونگی تاثیر نظریه ،روش تحقیق و تحوالت تاریخی ،اجتماعی،
اقتصادی چون انقالب اسالمی در ایران ،بحران اقتصادی در غرب و  ...بر نتایج
مطالعات تبیین میشود.
نتیجهگیری

سه مضمونِ «دین و رفتار فردی»« ،دین و اخالق کسب و کار» و «معنویت در محیط
کار» ،سه بخش از اثرِ پر ارجاع پاوول تریسی( )2012هستند که با استفاده از مدل نقد
روشمند ،به لحظ روش و محتوا نقد و بررسی شده و پیشنهاداتی برای توسعه آنها داده
1- Shweder
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شد .ویژگی مهم و مثبت این اثر پهنانگری آن و ارائه یک تصویر به نسبت جامع از
حوزه مطالعاتی دین و مدیریت است و عمده مطالبی که در نقد یا تکمیل اثر به آنها
پرداخته شد ،شامل موارد زیر بودند:

عدم تفکیک مطالعات اولیه توسط تریسی با توجه به نحوه مفهومسازی و اندازه-

گیری سازه دینداری ،دلیل عدم همسویی نتایج مطالعات اولیه از نظر او در حوزه «دین
و اخالق کسب و کار» معرفی شد .افزون بر رویکرد روانشناسانه به معنویت که تریسی
بر آن تاکید داشت ،این مفهوم در پارادایمهای گوناگون تعریف و نمونههایی از
نظریه های رهبری معنوی در هر پارادایم معرفی شدند .تریسی استفاده از فلسفه اخالق
پیامدگرا در اخالق کسب و کار را برای افزایش بهرهوری در سازمان پیشنهاد داده بود.
نقدهای وارد بر این فلسفه اخالقی از منظر فلسفی و مدیریتی مطرح و ادعای مدافعان
این فلسفه اخالق نیز آورده شد .از نظر تریسی ،مطالعات اولیه بهلحاظ ارتباط بین دین
و معنویت به دو دسته تقسیم میشوند :نقش محوری دین در معنویت ،و معنویت بدون
دین .جهت تکمیل این تقسیمبندی ،شواهد کافی در خصوص انواع سهگانه ارتباط بین
دین و معنویت طرح شد .تریسی مطالعات در حوزه دین و اخالق کسب و کار را در
سطح فردی معرفی کرده بود که در مقاله حاضر ،مطالعاتی که در سطح سازمانی به تاثیر
دین بر اخالق کسب و کار پرداخته بودند نیز معرفی شدند.
مهم تر از همه اینکه ،تریسی پیشینه تحقیق در حوزه دین و رفتار سازمانی را فقط بر
اساس انواع مضامین آنها ،و بدون توجه به نظریهها ،روشهای تحقیق و بستر تاریخی/
اجتماعی آنها بررسی کرده بود ،در مقاله حاضر ،ضمن تاکید بر مطالعه پیشینه تحقیق به
صورتی روشمند ،مراحل استفاده از روششناسی فرامطالعه برای بررسی پیشینه تحقیق
در حوزه «دین و اخالق کسب و کار» تشریح شد.
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