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Релігійні почуття, мораль та етичні почуття у Індонезії
Немає гарантії дотримання людьми кодексу професійної етики. Велика кількість порушень має
місце майже у кожній організації. Автори дослідження вказують на те, що дотримання кодексу
етики, пов’язане з етичними почуттями, є обов’язковим для прогнозування дотримання
людиною кодексу професійної етики. Автори прогнозують, що дотримання кодексу етики
визначається індивідуальною мораллю (тобто, моральним судженням та моральною зрілістю),
а також релігійними почуттями. Опитування робітників індонезійських компаній у різних
секторах та студентів-бакалаврів було проведено в режимі онлайн. Результати аналізу свідчать
про те, що моральні судження не можуть прогнозувати дотримання кодексу етики, а також про
позитивний зв’язок релігійних почуттів та моральної зрілості з дотриманням кодексу етики.
Крім того, ці два поняття також мають позитивний вплив на моральні судження. У останньому
розділі статті представлено обговорення, висновки та недоліки.
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Религиозные чувства, мораль и этические чувства в Индонезии
Нет гарантии соблюдения людьми кодекса профессиональной этики. Большое
количество нарушений имеет место почти в каждой организации. Авторы исследования
указывают на то, что соблюдение кодекса этики, связанное с этическими чувствами,
является обязательным для прогнозирования соблюдения человеком кодекса
профессиональной этики. Авторы прогнозируют, что соблюдение кодекса этики
определяется индивидуальной моралью (то есть, моральным суждением и нравственной
зрелостью), а также религиозными чувствами. Опрос рабочих индонезийских компаний в
различных секторах и студентов-бакалавров был проведен в режиме онлайн. Результаты
анализа свидетельствуют о том, что моральные суждения не могут прогнозировать
соблюдение кодекса этики, а также о положительной связи религиозных чувств и
нравственной зрелости с соблюдением кодекса этики. Кроме того, эти два понятия также
оказывают положительное влияние на моральные суждения. В последнем разделе
статьи представлены обсуждения, выводы и недостатки.
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