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  چكيده
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  مقدمه .1

كه وضعيت پيشرفت علم را بسنجند  هايي هستند مجامع علمي همواره به دنبال شاخص
. هاي الزم را انجام دهند هايي استاندارد، جوامع را با هم مقايسه كرده، ارزيابي و با سنجه

در ايـن كـار، متخصصـان    . پـردازد  سنجي به عنوان فعاليتي آكادميك به اين مهم مـي  علم
بـه فعاليـت    هـا  علـم، بيشـتر از سـاير حـوزه     شناسـيِ  رسـاني و جامعـه   كتابداري، اطالع

هـاي   مسـاله اصـلي ايـن تحقيـق، اجـراي فعاليـت      ). 9،ص1386خسـروي،  (اند  پرداخته
سنجي در مورد دانش اخالق مديريت و سازمان است تا با بررسي تحقيقـات انجـام    علم

 .گرفته در اين حيطه، ساختار علمي اين عرصه از دانش را مشخص سازد

علـم اخـالق مـديريت و سـازمان در      اصلي اين تحقيق، ترسيم نقشه بنابراين، هدف
  :باشد ايران است كه متضمن تحقق اهداف فرعي زير مي

  تعيين نقاط سازندة ساختار اين نقشه؛) الف
  ؛ كشف ارتباط بين اين نقاط) ب
  .ترسيم ساختار علم اخالق مديريت و سازمان در ايران) ج
  

  :ها تعريف واژه
، يا به عبـارت ديگـر، تميـز درسـت،     عبارت از تشخيص فضائل از رذائل: اخالق) الف

  )99،ص1381بابايي اهري،. (شايسته و عادالنه از نادرست، ناشايست و غيرعادالنه است
 علمـي  مطلب هر پيشرفت آخرين كمي دانشي است كه به ارزشيابي: سنجي علم) ب
 خـاص  زمينـة  آن در تحقيقـات  هـاي  فعاليـت  مسـتمر  گسترش در موثر عوامل و بنيادي

  )45، ص1992سن گوپتا، . (پردازد مي
عرض بين دو نظام علمي براي تلفيق يا بـه   ايجاد ارتباطات هم: ترسيم نقشه علم) ج

  ) 9، ص2005، 2، توتل1كمپل(روز رساني 
فراگرد بكارگيري موثر و كارآمد منابع مادي و انسـاني بـر مبنـاي يـك     : مديريت) د

ازماندهي، بسيج منابع و امكانـات،  نظام ارزشي پذيرفته شده كه از طريق برنامه ريزي، س
. هدايت و كنترل عمليات بـراي دسـتيابي بـه اهـداف تعيـين شـده صـورت مـي گيـرد         

  )8، ص1380رضاييان، (

                                                           
1. Campbell, J. 

2. Tuttle, M. 
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را بـراي  ... گروهي از افراد كه با يكديگر يـك كسـب و كـار، كلـوپ و    : سازمان) ه
  )895، ص2000، 1ويمير. (دهند رسيدن به هدفي معين تشكيل مي

  
  نظري و پيشينه تحقيقمباني .  2

 3و نقشه علم 2سنجي علم  .2-1

ايـن ايـده   . ، تجزيه و تحليل آماري متون علمي اسـت 4سنجي سنجي و كتاب جوهره علم
وي مطالعـات خـود را كـه پيرامـون     . توسط آلفرد جي لوتكا ابداع گرديد 1926در سال 

تا  1907اي ه در بين سال(توزيع آماري توليدات علمي و چكيده مقاالت در زمينه شيمي
تعداد ": لوتكا در بررسي خود اين گونه نتيجه گرفت. بود، مورد بررسي قرار داد) 1916

2/1انــد  محصــول علمــي را توليــد كــرده nنويســندگاني كــه تعــداد  n برابــر تعــداد  ،
اند، و افرادي كـه يـك محصـول     نويسندگاني است كه يك محصول علمي را توليد كرده

، 2003، 5گلنـزل ( ".درصـد كـل افـراد توليـد كننـده اسـت       60انـد،   ا توليد كردهعلمي ر
سال هنوز بـه عنـوان قـانوني سرانگشـتي مـورد       83رابطه فوق پس از گذشت ). 40ص

تـا پـيش از   . داننگرد بر مي 1890سال سنجي را به  برخي ديگر پيشينه كتاب. توجه است
شـايد  . يـا اصـال عنـواني نداشـت     ،شد ميشناسي آماري ناميده  ، اين علم، يا كتاب1969

هاي آماري براي بررسي پراكندگي موضوعي  اولين كسي كه مبادرت به استفاده از روش
. باشـد المللـي   سـنجي ملـي و بـين    در اثري بـا عنـوان تئـوري كتـاب     كمپل ،كرده است

سنجي دانسـت اگرچـه تحـت ايـن عنـوان       اي از كتاب توان نمونه هاي وي را مي بررسي
اقدام بعدي در اين راستا، كه باز هم عنواني ندارد، كوشش و تالش كـول و  . ه استنبود
شـناختي تشـريح تطبيقـي را بـا      آنها سعي كردند استنادهاي كتاب. است 1917، در 6ايلز

بـه منظـور    1860 تـا مـيالدي   1550اين بررسـي، از  . هاي آماري ارزشيابي نمايند روش
ايـن  . )39، ص1992سـن گوپتـا،   ( ، انجام شـد اثبات رشد مجموعهء موضوع مورد نظر

. توسـعه يافـت  ) 1949(و زيپف ) 1934(، برادفورد )1927(ايده توسط گراس و گراس 

                                                           
1. Wehmeier  

2. Scientometrics  

3. Science map 

4. Bibliometrics 

5. Glanzel, W.  

6. Cole, F. J. & Eales, N. B 
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دچـار   1963در سـال   1سنجي با انتشار نتايج تحقيقات درك دسـوال پـرايس   دانش كتاب
دانش بزرگ، نظام  -وي در كتاب خويش با عنوان دانش كوچك  تحولي اساسي گرديد؛

علي ارتباطات علمي را مورد تجزيـه و تحليـل قـرار داد و در نتيجـه، اولـين رويكـرد       ف
مند براي ساختار دانش مدرن را معرفي نمود كه براي دانش به عنوان يك كل بكـار   نظام

سـنجي و   در عصـر اطالعـات، رويكردهـاي اطـالع    ). 8، ص 2003گلنزل، (گرفته شود 
و تحليل دانش توليد شده در سـاختار اينترنـت    سنجي نيز ايجاد گرديد كه به تجزيه وب
  .پردازند مي
  
 مديريت و سازمان نقشه علم اخالق  .2-2

. اي انجام گرفتـه اسـت   در زمينه نقشه دانش اخالق مديريت و سازمان، مطالعات پراكنده
در زمينه اخالق در مديريت خدمات عمومي، نقشـه   2به عنوان مثال، دكتر پاوال گوردون

، اخالق خنثـي و  3اخالق مبتني بر ارزش: ي را ترسيم نموده و سه شاخهرفتارهاي اخالق
يـا در  ). 1، ص2003گـوردون،  (را به دست آورده اسـت   5و اخالق بدون ارزش 4نسبي

براي بررسي تعهدات اخالقي به جامعه، نقشه ميـزان مسـئوليت    6ويك مطالعه النج و فم
بان كسب و كارهـاي كوچـك در دو   عدد از صاح 25اجتماعي و ابهامات آن را با نمونه 

هاي اجتمـاعي،   ايالت كانادا ترسيم كرده است و سه زمينه انگيزه براي عمل به مسئوليت
هاي كسب و كـار و   هاي مسئوليت اجتماعي با هسته فعاليت ميزان يكپارچه شدن فعاليت

هـاي اصـلي شـناحته اسـت كـه       هاي مسئوليت اجتماعي را زمينـه  ارتباط سود با فعاليت
مطالعات ذكر ). 41، ص2008ويك،  النج و فم(يابد  هاي اخالقي در آنها رشد مي گرايش

هـاي اخـالق مـديريت و سـازمان،      شده همگي بخشي بوده و در يك گرايش از گرايش
اي كه در حوزه دانش  در جستجوهاي انجام گرفته، مطالعه. اند نقشه علم را ترسيم نموده

لي و بدون يك گرايش خاص، اقدام به ترسيم نقشه اخالق مديريت و سازمان به طور ك
  .هاي كلي اين دانش و ارتباط ميان آنها را معين سازد، يافت نگرديد نمايد و حيطه

                                                           
1. Derek desolla price 

2. Gordon, D. Paula  

3 .Value-based Ethics 

4 .Value Neutral or Relative Ethics 

5 . No Value Ethics 

6 . Lange, Elizabeth A. and Tara J. Femwick 
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 نقشه علم در ايران  .2-3

مقـام معظـم رهبـري در ديـدار بـا      . سابقه نيسـت  در ايران ترسيم نقشه جامع علمي، بي
صـيه نمودنـد و انجـام آن بـه شـوراي      ترسيم آن را تو) 23/8/1385(ها  روساي دانشگاه

در نتيجـه، شـورايي تخصصـي زيـر نظـر ايـن شـورا،        . عالي انقالب فرهنگي سپرده شد
   .گيري نمود هاي مربوط بدان را پي تشكيل گرديد و فعاليت

اين نقشه بعد از سيصد هزار نفر ساعت كار كارشناسي در پنج فصل به شورا ارائه و 
  . تصويب گرديد

رزشهاي بنيادين و الگوي نظري مناسب علـم و فنـاوري مـي پـردازد؛     فصل اول به ا
فصل دوم به وضع مطلوب علم و فناوري شـامل چشـم انـداز، اهـداف كـالن، اهـداف       
بخشي و كميت هاي مطلوب اهم شاخص هاي كالن علم و فناوري كشـور اختصـاص   

نـدي و  دارد؛ فصل سوم به اولويت هاي علم و فناوري كشور شـامل اهـداف اولويـت ب   
رويكرد پشتيباني از اولويت ها و اولويت هاي علم و فناوري كشور مربوط است؛ فصل 
چهارم راهبردها و اقدامات ملي توسعه علم و فناوري در كشور را شامل مي شود كه در 
قالب ده راهبرد كالن عرضه شده است و نهايتـا فصـل پـنجم چـارچوب نهـادي علـم،       

د كه شامل تقسيم كار ملي در حوزه علم و فنـاوري و  فناوري و نوآوري را مطرح مي كن
شوراي عـالي  . (نظام اجرا، نظارت، ارزيابي و بروز رساني نقشه جامع علمي كشور است

 )11، ص 1389انقالب فرهنگي، 

نكته قابل توجه در نقشه جامع علمي كشور اين است كه اوال اين نقشه شامل وضـع  
در حاليكه نقشه علم به معناي مصطلح علمـي  مطلوب و راهبردهاي رسيدن بدان است، 

آن، فقط نمايش وضعيت موجود است و از اين جهت با نقشه علم متفاوت اسـت و بـه   
  .علم است نه نقشه علم 1عبارت ديگر نقشه راه

  

  روش شناسي تحقيق. 3

 فرآيند ترسيم نقشه علم .3-1

  :گردد هاي زير تشكيل مي ترسيم نقشه علم، فرآيندي است كه از گام
  نتخاب منبع مناسب داده؛ا -1
 ؛)سطح تجزيه و تحليل(انتخاب واحدي براي تجزيه و تحليل  -2

                                                           
1. Road map 
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 ؛)يا واحد تجزيه و تحليل(انتخاب معيار مشابه  -3

بنـدي يـا    ترسيم چارچوب نمايش اطالعـات بـا اسـتفاده از الگـوريتم خوشـه      -4
 هاي ديگر؛ الگوريتم

 تبيين نقشه ترسيم شده براي پاسخ به سواالت تحقيق -5

گر پس از گام چهارم، گامي با عنـوان تعيـين ميـزان روايـي آمـاري نقشـه       برخي دي
  )360، ص2005و همكاران،  1بوياك. (اند ترسيم شده را نيز افزوده

  :توان به طور خالصه در شكل زير نمايش داد مراحل باال را مي
  

  ) 9، ص 2003و همكاران،  2بورنر(هاي ترسيم نقشه علم  نمايش مراحل گام -1جدول 
  
  5  4  3  2  1  مرحله

استخراج   عنوان
  3داده

واحد تجزيه 
  4و تحليل

معيارهاي 
  5سنجش

  7 نمايش  6الگو
  9انتظام  8مشابهت  

 

 

 

 

  فعاليت

  :جستجو
هـاي   در پايگاه

ISI و...  
 

 

  :تعريض
  استناد

  عبارات
  

  :رايج هاي گزينه
 

 مجله 

 نويسنده

 عبارات

  مدرك  

  :ها شمارنده
ــتنادها  اســـــــ

  ..و ها  استنادي هم
 

 

  :آستانه تغيير
  با شمارش

  :خطي
  كلمات مشابه

  ..استنادي و هم
 

 

  :برداري
مـــدل فضـــاي 

  ..برداري و
  همبستگي

  :كاهش ابعاد
تحليل عاملي 

ــي  وزن دهـــ
ــد ــدي  چن بع

  ...و
 

تحليـــــل  
  خوشه خطي

  :تعامل
  جستجو
  تمركز

  ...و
 
 

ــه و  تجزيـــ
  تحليل

  
                                                           
1. Boyack, k. & others 

2. Borner, k  

3. Data extraction 

4. Unit of analysis 

5. Measurers 

6. Layout 

7. Display  

8. Similarity  

9. Ordination  
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تعريف واحـدي بـراي    -2 استخراج داده؛ -1: هاي ياد شده به ترتيب عبارتند از گام
 -5هــا ميــان واحــدها؛  محاســبه مشــابهت -4انتخــاب معيارهــا؛  -3تجزيــه و تحليــل؛ 

نمـايش پايـاني نتـايج     -6سازي به واحـدها؛ و   بخشي يا اختصاص الگوهاي يكسان نظم
  .براي تفسير و تبيين نقشه

نـام   1هشـوند و الگـوي داد   غالبا ادغام شده و به يك گام تبـديل مـي   5و  4هاي  گام
گام اول كه عبارت است از استخراج داده، گام بسـيار مهمـي اسـت چـرا كـه      . گيرند مي

هاي مـورد اسـتفاده    اي كه ترسيم شود، نشات گرفته از كيفيت داده كيفيت هر گونه نقشه
مرحله بعد، انتخـاب واحـد   . تواند از چند صد، تا چند هزار باشد ها مي تعداد داده. است

مجــالت، مــدارك علمــي، : رين واحــدهاي تحليــل عبارتنــد ازتــ عمــده. تحليــل اســت
اي متفاوت از يك زمينه علمي  نويسندگان و عبارات توصيفي و كلمات كه هر يك جنبه

اي كه بـر اسـاس    به عنوان مثال، نقشه. دهند و به تحليل متفاوتي نياز دارند را نمايش مي
دهد كـه جايگـاه    به دست ميتحليل مجالت ترسيم شود، ديدگاه كالني از يك دانش را 

تـرين واحـد    مدارك علمي شـايع . گذارد نسبي عناصر و روابط بين آنها را به نمايش مي
تحليل هستند كه براي مقاصد متعددي از جمله، بازيابي مدارك، ارزيابي عملكرد علمي، 

  .شوند مديريت علم و فناوري و هوش رقابتي بكار گرفته مي
  
 هاي ترسيم نقشه علم روش  .3-2

سـنجي، بكـارگيري    سـنجي و كتـاب   همان گونه كه در بخش تعـاريف بيـان شـد، علـم    
از ايـن رو،  . هـاي علمـي اسـت    هاي رياضي و آمار براي تجزيه و تحليل فرآورده روش
هـا   هاي رياضي و آمار هستند كه براي تحليـل داده  هاي ترسيم نقشه علم نيز روش روش

  .پردازيم ها مي جز بداندر اين بخش به نحو مو. شوند بكار گرفته مي
نـام دارنـد كـه بـراي       2هاي كاهش ابعاد هاي ترسيم نقشه، روش يك دسته از روش

هـاي چنـد    تـر و در نهايـت، نمـايش داده    بعدي به ابعاد كوچكn هاي  كاهش ابعاد داده
بسياري از اين . شوند هاي كامپيوتر بكار گرفته مي متغيره در صفحات دو بعدي و صفحه

، كه اشيائي مشابه نزديك به يكديگر قرار )فضايي(ا، چيدماني دو يا سه بعدي ه الگوريتم

                                                           
1. Data layout 

2. Dimensionality reduction techniques  
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كـاهش ابعـاد، راه   . شـود  ناميـده مـي   1دهي نمايند و اين فرآيند، نظم اند را توليد مي گرفته
از ). 14، ص 2003بورنر و همكـاران،  (هايي با ابعاد زياد است  موثري براي نمايش داده

دهـي چندبعـدي،    تـوان بـه تحليـل عـاملي، وزن     علـم، مـي   هاي ترسيم نقشه ميان روش
. دهي شبكه مسيريابي، تحليل معناييِ پنهان، و تجزيه و تحليـل خوشـه اشـاره كـرد     وزن

الزم به يادآوري است كه در اين تحقيق از روش تجزيه و تحليل خوشـه اسـتفاده شـده    
رياضـي و آمـار   هاي  اي از روش مجموعه: تجزيه و تحليل خوشه عبارت است از. است

بنـدي در حـالي    ايـن گـروه  . نمايـد  بنـدي مـي   هايشان گروه ها را مطابق مشابهت كه داده
هـايي كـه    بنـدي داده  خوشـه . هـايي هسـتند   هـا حـاوي تفـاوت    گيرد كه داده صورت مي

بنـدي   يـابي و گـروه   هاي متفاوتي دارند، با استفاده از فاصله اقليدسـي، مشـابهت   ويژگي
هـاي متفـاوت از    گيـرد و داده  ها نيز مد نظـر قـرار مـي    تفاوت دادهشود، در حالي كه  مي

  ) 203، ص2001، 2رود. (شوند يكديگر جدا مي
ايـن نوشـتار    2هاي بيـان شـده در بخـش     گامدر اين تحقيق براي ترسيم نقشه علم، 

هـاي   ، پايگـاه )انتخـاب منبـع مناسـب   (بدين صورت كه در گـام اول  . انجام گرفته است
انتخاب واحد تجزيـه  (در گام دوم . ية اسناد و مدارك علمي انتخاب گرديداطالعاتيِ نما

، مقاله، به عنوان واحد تجزيه و تحليل برگزيده شد؛ چرا كه تجزيـه و تحليـل   )و تحليل
اي ايـن تحقيـق،    هاي زماني و هزينه ها و كتب با محدوديت نامه اطالعات مربوط به پايان

، مطابق مدل فوق، كلمات تكراري )خاب معيار مشابهتانت(در گام سوم . پذير نبود امكان
به عنوان معيار مشابهت برگزيده شد و پس از استخراج ماتريس مشابهت بـين مقـاالت،   

، )بنـدي  ترسيم چارچوب نمايش اطالعات با استفاده از الگوريتم خوشـه (در گام چهارم 
اسـتخراج گرديـد و    بندي تحليل شد و نقشه علم اين ماتريس به وسيله الگوريتم خوشه

  .در گام آخر، نقشه استخراج شده تبيين گرديد
  

  گردآوري و تجزيه و تحليل اطالعات .1

 منابع گردآوري اطالعات .4-1

متاسفانه در كشور ما سايت اينترنتي كه كليه مقاالت يك زمينه علمي را نمايش دهد 
ت نمايه شـده در  هاي چندين سايت، امكان دستيابي به مقاال وجود ندارد و با تلفيق داده

                                                           
1. Ordination  

2.  Rud, O.P. 
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هـاي   در اين تحقيق، براي گردآوري مقـاالت، پايگـاه  . شود يك موضوع علمي فراهم مي
بانك اطالعات نشـريات  ( magiran.com، )وابسته به جهاد دانشگاهي( sid.irاطالعاتي 

هـاي   ارائـه دهنـده اخبـار و مقـاالت همـايش      -مرجع دانـش ( sivilika.com، و )كشور
از بين نشرياتي كه امكان دسترسي اينترنتي به مقـاالت خـود را   . ، جستجو گرديد)علمي

، راهكـار مـديريت،   7دهند، نشريات دانشـگاه امـام صـادق    در اختيار كاربران قرار مي
تدبير، معاونت راهبـردي رياسـت جمهـوري، فصـلنامه مديرسـاز و مقـاالت كنفـرانس        

ـ      المللي بهره بين د؛ كيفيـت انتخـاب   وري و مديريت كيفيـت مـورد جسـتجو قـرار گرفتن
جستجو انجـام شـد و در صـورتي كـه      "اخالق"مقاالت بدين صورت بود كه با عنوان 

 40در نهايـت  . محتواي مقاله در زمينه اخالق سازمان و مديريت بـود، انتخـاب گرديـد   
  . مقاله براي تجزيه و تحليل برگزيده شد

  
 ترسيم نقشه  .4-2

ـ  هـاي   وان اصـلي، چكيـده و عنـوان   براي ترسيم نقشه، مجموعه كلمات ذكر شده، در عن
تشـكيل   47×  40و ماتريسـي ) 16، ص 2003گلنـزل،  (فرعي هر مقاله، شـمارش شـده   

هاي آن بـه مقـاالت اختصـاص     گرديد، سطرهاي اين ماتريس به كلمات كليدي و ستون
بندي بـه حسـاب    از آن جا كه برخي از سطرها داراي مقدار صفر بود و در خوشه. دارند
بـراي   32×  40اي داراي مقدار صفر حـذف گرديـد و نهايتـا ماتريسـي     آمد، سطره نمي

  . بندي استفاده گرديد خوشه
هـا،   مشـاهدات، داده (بندي بدون اعمال نظر الگوها  بندي عبارت است از دسته خوشه

بـراي انجـام   . شـوند  هايي كه اصطالحا خوشـه ناميـده مـي    به گروه) ها بردارهاي ويژگي
و  2جـين . (اسـتفاده گرديـد   1گوريتم سلسـله مراتبـي تجميعـي   بندي از ال عمليات خوشه

در قالب يك شبكه ترسـيم   3افزار پاژك و نتايج آن توسط نرم) 277، ص1999همكاران، 
  :شد كه در شكل زير نمايش داده شده است

   

                                                           
1. Hierarchical Agglomerative Clustering Algorithm 

2. Jain & others 

3. pajek 
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  نقشه علم و اخالق سازمان و مديريت در ايران – 1 مودارن
  

  :عالئم اختصاري
E :1اخالق   M-E            :2اخالق مديريت                          E-C :3كدهاي اخالق 

W-E :4اخالق كار O-E     :5اخالق سازماني                           D-J :6عدالت توزيعي  
ها در شـكل يادشـده، نمايـانگر فراوانـي مقـاالت در آن زمينـه اسـت و         اندازه هسته

اي است كه يـال آن دو   ايانگر ميزان ارتباط محتوايي دو هستهنم هاي شكل،  ضخامت يال
اي كـه   نكته مهم در نقشه يادشـده آن اسـت كـه كليـدواژه    . را به هم مرتبط ساخته است

                                                           
1 . Ethics  

2 . Management ethics 

3 . Ethics codes 

4 . Work ethics 

5 . Organizational Ethics 

6 . Distributive justice 

 

www.irpublicpolicy.ir



  ۶۹  ترسيم نقشه دانش اخالق مديريت و سازمان در ايران

 

به بيان ديگر، هر هسـته، يـك   . داراي بيشترين تكرار بود، به عنوان نام هسته انتخاب شد
هـاي مشـتركي    قـاالت كليـدواژه  خوشه است كه از تعدادي مقاله تشكيل شـده و ايـن م  

اي كه داراي بيشـترين تكـرار بـود بـه عنـوان نـام هسـته         در هر خوشه، كليدواژه. دارند
ترين مباحـث   يكي از مهم 1الزم به يادآوري است كه كدهاي اخالقي. انتخاب شده است

واژگان باال در فصل دوم فاز قبلـيِ ايـن تحقيـق بـا عنـوان منبـع       . اي است اخالق حرفه
  .سي اخالق سازمان و مديريت كامال توضيح داده شده استشنا

  
 هاي تحقيق تبيين يافته .4-3

شود، دانش اخـالق مـديريت و سـازمان در ايـران،      همان گونه كه در نقشه باال ديده مي
داراي شش هسته محتوايي است كه اين شش هسته، روي هم محتـواي ايـن عرصـه را    

. ها دارند با ديگـري متفـاوت اسـت    ن هستهدهند، ولي نسبتي كه هريك از اي تشكيل مي
ها در تشكيل محتواي اين عرصه، در شـكل زيـر نمـايش داده     سهم هريك از اين هسته

  : شده است

                                                           
1. Codes of Ethics 
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  ها نسبت هسته -2 مودارن
  

هاي اخالق، اخالق كـار، اخـالق مـديريت، كـدهاي اخالقـي،       بنابر نمودار باال زمينه
سازماني و عدالت توزيعي به ترتيب بيشـترين درصـدها را بـه خـود اختصـاص      اخالق 

  . اند داده
هاي نقشه، نكته قابل توجه آن است كه، دو هسته اخـالق مـديريت و    در توضيح يال

اخالق و دو هسته اخالق سازماني و كدهاي اخالقي بيشترين ارتباط را با يكديگر دارند 
به معناي وجود بيشترين ارتباط مفهومي بين ايـن دو   و متعلق به يك گروه هستند و اين

: و دو هسـتة » اخـالق كـار و كـدهاي اخالقـي    «: در مرحله بعد، دو هسـتة . حيطه است
: هـاي  در مرحلـه بعـد، هسـته   . ترين رابطه را دارند ، قوي»اخالق كار و اخالق سازماني«
اخـالق   -انياخـالق سـازم  «و » كـدهاي اخالقـي   -اخـالق «، »اخالق سازماني -اخالق«

اخالق

32%

مديريت اخالق

15%

كار اخالق

24%

سازماني اخالق

8%

اخالقي كدهاي

18%

توزيعي عدالت

3%

اخالق

مديريت اخالق

كار اخالق

سازماني اخالق

اخالقي كدهاي

توزيعي عدالت
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،  »اخـالق كـار   -اخـالق «: هـاي  سپس هسـته . ترين ارتباط برخوردارند ، از قوي»مديريت
و در مرحلـه بعـد،   » عدالت توزيعي -اخالق كار«سپس   ،»اخالق مديريت -اخالق كار«
در . قرار دارنـد » عدالت توزيعي -كدهاي اخالقي«و » عدالت توزيعي -اخالق سازماني«

قـرار  » عـدالت تـوزيعي   -اخـالق مـديريت  «و » عدالت توزيعي -اخالق«مرتبه آخر نيز 
  :ها در جدول زير نمايش داده شده است درجه ارتباط بين هسته. دارند
  

  ها درجه ارتباط بين هسته -2جدول 
  

  
 

 

 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :ها به ترتيب نماينده موارد زير هستند در اين جدول شماره
  اخالق مديريت    : 4كدهاي اخالقي     : 3اخالق كار     : 2اخالق     : 1
  عدالت توزيعي: 6ماني     اخالق ساز: 5 

 رديف هسته هسته درجه ارتباط

3 4 1 1 

3 5 3 2 

2.08 3 2 3 

2.08 5 2 4 

1.25 3 1 5 

1.25 5 1 6 

1.25 4 3 7 

1.25 5 4 8 

0.78 2 1 9 

0.78 4 2 10 

0.46 6 2 11 

0.38 6 3 12 

0.38 6 5 13 

0.29 6 1 14 

0.29 6 4 15 
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 هاي نقشه   ها و يال تجزيه و تحليل، هسته .4-4

اخـالق، اخـالق مـديريت،    : نقشه، ترسيم شده از شش هستة تشكيل شده كه عبارتند از
نكتـه قابـل توجـه در    . اخالق كار، اخالق سازماني، كدهاي اخالقي و عـدالت تـوزيعي  

هاي قبلـي،   ار اين بود كه همانند هستهمورد دو هستة اخير آن ست كه در ابتداي امر انتظ
اي و فلسفه اخـالق پيـدا كننـد؛     تري همانند اخالق حرفه اين دو هسته هم، عنوان جامع

ايـن امـر   . ها برجسـته گرديـد   ولي به جاي اين دو عنوان، دو عنوان فرعي در اين هسته
بيشتر بوده و نشانگر آن است كه ميزان تكرار اين دو كليدواژه نسبت به دو عنوان اصلي 

  در مباحث اخالق سازمان و مـديريت، ايـن دو عنـوان فرعـي بـيش از عنـاوين اصـلي،       
اند و از سوي ديگر، اين مساله، حكايت از برتري اين دو عنوان نسـبت بـه    جايگاه يافته
اي، مباحثي مثل منشور اخالقـي،   چرا كه در مباحث اخالق حرفه  سطح دارد؛ عناوين هم

نيز وجود دارند و از ميـان ايـن مباحـث، مسـاله     ... ات در سازمان وروش اجراي اخالقي
در مباحـث فلسـفه اخـالق نيـز، مكاتـب      . تري يافته اسـت  كدهاي اخالقي نقش پررنگ

مطـرح   ...مكتب اصـالت نتيجـه، اصـالت وظيفـه، فضـيلت محـوري و      : مختلفي از قبيل
ن محتـوا را بـه خـود    كه در اين ميان، عدالت توزيعي برجسـته شـده و بيشـتري   . اند شده

  . اختصاص داده است
كـل  % 32تـرين هسـته شـامل     هاي نقشه ارائـه شـده، اخـالق، بـزرگ     در ميان هسته

ترين محتواي موجـود در ادبيـات اخـالق     اين امر بدين معناست كه عمده  محورهاست؛
% 24در مرتبه بعد، اخالق كار بـا  . مديريت و سازمان، مباحث عمومي علم اخالق است

وجود رتبه دوم براي اخالق كـار، حكايـت از ايـن دارد    . باشد ين محتوا را دارا ميبيشتر
اي هنوز نتوانسته جايگاه خود را به عنوان حلقه تكميل كننده و تئـوري   كه اخالق حرفه

مكمل اخالق كار، پيدا كند؛ زيرا همان گونه كه در فصل دوم از فـاز قبلـي ايـن تحقيـق     
عي است كه دوران اخالق كار و اخالق شـغلي بـه پايـان    اي مد عنوان شد، اخالق حرفه
در حالي كه نقشة بدست آمده خالف   اي جايگزين آن شده است، رسيده و اخالق حرفه
از كل قرار دارد و نيـز   % 24دهد و اخالق كار در رتبه دوم با نسبت  اين ادعا را نشان مي

وجـود رتبـه   . كـار قـرار دارد  در رتبه بعد از اخالق % 18هسته كدهاي اخالقي با نسبت 
نشانگر اين امر است كه دو رويكرد اخالق عمومي و اخالق   سوم براي كدهاي اخالقي،
نكته قابل توجه در اين نقشه آن است كـه عـدالت تـوزيعي    . كار همچنان پيشتاز هستند
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اين مساله دو پيام حـائز اهميـت   . كمترين درصد را در كل به خود اختصاص داده است
تنهـا عـدالت تـوزيعي، هسـته       در بين رويكردهاي فلسفي اخالق،  پيام اول آن كه،: دارد

توانـد   اند و اين مي اي در نقشه يافته است و رويكردهاي ديگر امكان بروز نيافته جداگانه
به خاطر توسعه رويكرد عدالت محـوري و تـرويج گفتمـان عـدالت در فضـاي فكـري       

هـاي فلسـفي سـهم نـاچيزي از محتـواي اخـالق       پيام دوم اين كه رويكرد. جامعه باشد
تواند به اين دليل باشـد كـه دانـش     گيرند و اين مساله مي مديريت و سازمان را در بر مي

از اين منظر، مطالـب بنيـادي و فلسـفي    . مديريت، دانشي كاربردي و ناظر به عمل است
  .ندده هنوز جايگاه درخور توجهي در ادبيات اين رشته، به خود اختصاص نمي

يافتـه    %8نكته قابل توجه ديگر در اين نقشه اين اسـت كـه اخـالق سـازماني سـهم      
و كـدهاي  %) 8با سهم (تنها اخالق سازماني   از ميان شش هسته موجود در نقشه،  است؛

  به مطالب ساختاري و ساختارهاي اجرايي اخالق مرتبط هستند؛% ) 18با سهم (اخالقي 
بـه  %) 24(و اخـالق كـار  %) 15(، اخـالق مـديريت  %)32(هاي اخالق  در حالي كه هسته

توان  به بيان ديگر، با جمع كردن درصدهاي فوق مي. باشند محتواهاي اخالقي مربوط مي
از محتــواي اخــالق ســازمان و مــديريت مربــوط بــه مطالــب ســاختاري و   %26: گفــت
ا شـود و سـهم محتـو    به محتواهاي اخالقـي مربـوط مـي   % 71هاي اخالق است و  قالب

%) 3عـدالت تـوزيعي   (ترين سهم نيز به هسته بنيـادي   كم. حدودا سه برابر ساختار است
اخـالق  (هاي ساختاري  هاي نقشه به سه دستة هسته به بيان ديگر، هسته. اختصاص دارد

اخـالق، اخـالق مـديريت و اخـالق     (هاي محتوايي  و هسته) سازماني و كدهاي اخالقي
  . شوند تقسيم مي) عيعدالت توزي(و هستة بنيادي ) كار

نكته قابل توجه آن است كه بيشترين رابطه بـين  ) 2جدول (هاي نقشه  در تحليل يال
اسـت  » اخـالق سـازماني   –كـدهاي اخالقـي   «و » اخالق مـديريت  -اخالق «دو هستة 

چرا كـه دو    اين به واسطه ارتباط محتوايي اين دو حيطه است؛). 2جدول  2و 1رديف (
هاي سـاختاري هسـتند، از    اي محتوايي بوده و دو حيطه دوم حيطهه حيطه اول از حيطه

) 2جـدول   4و 3رديـف  (  در مرتبه بعدي،. اين نظر بيشترين شباهت را با يكديگر دارند
ترين رابطه را با دو حيطه اخالق سازماني و كـدهاي اخالقـي دارد    اخالق كار، مستحكم

هـاي محتـوايي،    كار در بين حيطه و اين مساله نشان دهنده اين حقيقت است كه اخالق
. هاي ساختاري شبيه اسـت  به حيطه) اخالق و اخالق مديريت(هاي ديگر  بيش از حيطه
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هاي ساختاري دارند و هـيچ   رابطه مساوي با حيطه  هاي اخالق و اخالق مديريت، حيطه
ي كدام در اين زمينه بر ديگري برتري ندارد، چرا كه ارتباط آنهـا بـا دو حيطـه سـاختار    

  ). 2جدول  8و  7، 6، 5هاي  رديف(اخالق سازماني و كدهاي اخالقي مساوي است 
قابل تحليل اسـت و ضـخامت يـال، نشـانگر      2به همين ترتيب بقيه بندهاي جدول 

  .باشد ميزان ارتباط بين دو هسته مي
  

 گيري بندي و نتيجه جمع -5

  آورد تحقيق دست .5-1
قشه دانش اخالق مديريت و سازمان در اي كه در زمينه ن با توجه به مطالعات پراكنده

آقـازاده،  (خارج از كشور انجام گرفته و در داخل نيز در زمينـه نقشـه مـديريت شـهري     
مطالعاتي انجـام گرفتـه اسـت ولـي در زمينـه      ) 1389راغب، (و مديريت دولتي ) 1388

م هاي اين دانش را پوشش دهد، انجا اي كه همه حيطه اخالق سازمان و مديريت، مطالعه
مقاله داخلي در اين زمينـه، بـراي نخسـتين     40آوري  در اين مقاله، با جمع. نگرفته است

  . اي محتوايي ترسيم گرديد بار نقشه
انـدركاران اجرايـي و    هـاي زيـر بـراي دسـت     بر اساس تحقيق انجـام شـده پيشـنهاد   

  :گردد پژوهشگران آتي ارائه مي
  

  :پيشنهادهايي براي پژوهشگران آتي

هاي اين تحقيق، دسترسي به برخي مقاالت ميسر نگرديـد و   ه به محدوديتبا توج) الف
شود، از ايـن رو   پس از اين تحقيق در زمينه اخالق سازمان و مديريت، مقاالتي توليد مي

هـاي زمـاني آينـده بـا افـزايش تعـداد        شود كه نقشه به دست آمده، در بـازه  پيشنهاد مي
 .مقاالت به روز رساني شود

ترسـيم شـده بـود، پيشـنهاد      "مقـاالت "كه اين نقشه فقط بـر اسـاس    از آن جا) ب
هـاي تحقيـق نيـز بـه      هـا و گـزارش   ها، كتاب نامه شود كه در مطالعات تكميلي، پايان مي
  . هاي نقشه افزوده گردند داده

ها، محتواي دانـش را ترسـيم كـرده     از آن جا كه اين نقشه، با شمارش كليد واژه) ج
كه با تحليل محتواي متون موجود، محتواي دانش بررسي شود و  شود است، پيشنهاد مي
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هاي ديگر، ترسيم نقشه انجـام گرفتـه و مقايسـه تطبيقـي صـورت       به طور كلي با روش
  . گيرد
با توجه به سهم بسيار اندك مباني فلسفي در مطالعات اخالق مـديريت، پيشـنهاد   ) د
  .ص يابدها به اين عرصه اختصا شود سهم بيشتري از پژوهش مي

هـاي اخـالق سـازمان و     با توجه به جاي خالي مباني فلسـفه اسـالمي در انديشـه   ) ه
هاي اين عرصه را به ايـن   هاي علميه، سهمي از پژوهش شود حوزه مديريت، پيشنهاد مي
  .حوزه اختصاص دهند

ترسـيم    هدف اصـلي ايـن تحقيـق،     همان گونه كه در ابتداي اين نوشتار بيان گرديد،
  :اخالق مديريت و سازمان در ايران بود كه به اهداف فرعينقشه علم 

  تعيين نقاط سازنده ساختار اين نقشه) الف
   كشف ارتباط بين اين نقاط) ب
  ترسيم ساختار علم اخالق مديريت و سازمان در ايران) ج

اين مقاله، نقشه علم ترسيم شد و نقاط سـازنده سـاختار    2-4در بند . تفكيك گرديد
هاي تحقيق، نقاط سـازنده   ، تبيين يافته3-4در بند . باط ميان آنها به دست آمدنقشه و ارت
مورد تجزيه و تحليل قـرار گرفـت و   ) ها يال(تبيين شد و ارتباط بين اين نقاط   اين نقشه

 .به فضل الهي، با تحقق اهداف فرعي، هدف اصلي تحقيق نيز محقق گرديد
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