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Abstract 

New features of today's organizations have led to the emergence of a new organizational 

structure called proactive behavior and to be considered as one of the important 

organizational behaviors. The reason for this importance is the effect that this structure has 

had on increasing individual, team and organizational effectiveness. Despite the 

proliferation of studies related to this structure, they are scattered and lack the necessary 

integration. In relation to reducing this gap, the present study, using a systematic review 

method and referring to scientific texts published in the time domain (1985-2019) has tried 

to clarify the conceptual concept of pioneering behavior, to count the antecedents related to 

this behavior. Findings led to the introduction of three types of individual, motivational and 
contextual antecedents with moderating variables of the intermediate group. Also, 

enumerating group and organizational antecedents as factors affecting individual behavior 

and affected by it and examining pioneering behavior in the form of longitudinal studies to 

reinforce the findings of this study were proposed as future directions of research. 
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« اخالق مدیریت»بررسی و تحلیل ساختار فکری مطالعات جهانیِ 

 پرکاربرد در سه دهة اخیربر مفاهیم  مبتنی
 

 فاطمه براتلو

 62/62/0566تاریخ دریافت: 

 64/06/0566تاریخ پذیرش نهایی: 

 چکیده
برمبنالای  « مالدیریت  اخالق  »، شناخت و تحلیل ساختار فکری مطالعات حاضرتحلیلی  - پژوهش توصیفیهدف 

کننده در پایگاه استنادی وب.آو. ساینس طی سه دهه های علمی مشارکتتفکیک حوزه شناسایی واژگان مرتبط، به
واژگانی  تحلیل هم فنونهایی چون تحلیل محتوا،  و با روش بوده سنجی علمپژهش رویکرد  بر این اساساخیر است. 

افزار  اکسل، گفی و نیز نرمسایت، بایب افزارهای تحلیل داده شامل هیست و با استفاده از نرم و تحلیل شبکه اجتماعی
میالانگین نالرر رشالد     بالا  «اخق  مالدیریت »نتایج مطالعات  طبق است. ده رسیانجام  به اس اس پی ویوئر و اس اس اووی

ترتیالب مربالوب باله     بیشترین مشارکت در تولید آثار علمی باله  است. ای داشته رشته ماهیتی میان، درصد در سال 04.42
، علالوم  بالا هفالت خوشاله    شناسالی ، روانبالا پالنج خوشاله    ، علالوم اجتمالاعی  با شش خوشه وکار های اقتصاد کسبحوزه
آفرینی کلیدواژگان نشان  است. بررسی چگونگی نقش  با چهار خوشه دولتی و مدیریت  با شش خوشه محیطی زیست

های داد بیشترین مرکزیت درجه مربوب به مسئولیت اجتماعی سازمان، تبادل رهبر و عضو و پایداری است. کلیدواژه
ی سازمان، رهبری انتقالی و پایالداری بیشالترین مرکزیالت نزدیکالی و مسالئولیت اجتمالاعی شالرکت،        مسئولیت اجتماع

مطالعالات اخالق     حالوز   ترین مفاهیمی هستند کاله  بینابینی بوده و مهم معنابخشی و پایداری دارای بیشترین مرکزیت
اجتماعی دارای بیشترین موضالوعات  وکار و علوم  ها، حوزه اقتصاد کسب اند. همچنین طبق یافته زده  مدیریت را رقم

لحالا  تعالداد اسالتنادات     دارند. پالنج حالوزه موردبررسالی، باله     برخور درصد همپوشانی 6..2 از مورد، 564مشترک با 
 داری دارند. تفاوت معنینیز دریافتی و تعداد تولیدات علمی 

 

 .رشته اجتماعی؛ میانواژگانی؛ تحلیل شبکه  ساختار فکری؛ اخالقِ مدیریت؛ تحلیل هم: کلیدواژه

                                                                                                                                             

. تهران، ایران )نویسنده مسئول(استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ، f.baratlou@ihcs.ac.ir 
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 و بیان مسئله مقدمه

هالا، واالایو و     هالا و بایسالتن   چگونگی رفتار افراد و باید ،شود؛ در نخستین معنا دو معنا از اخق  فهم می

 مطلالوب و خالوب، مطالرس اسالت     منالدی،  زش و ارزشدر دومالین معنالا ار   و هالا  ها و نادرست تکالیو، درست

اخققالی یالا    و رفتالار  6دو واژ  اخق  یا اثیکس یا اتیک ،ة غرب(. در فلسف064 :6606، 0)پرودفوت و لیسی

یکسانی دارند، با این تفاوت که ریشة لغالوی  اًنسبت دراصل، معنای )حذف کاربرد دارند. این واژه( 6مورالیتی

بالا   ؛هالم وجالود دارد  5معنای منش یا خلالق  ،اولین واژه، یونانی و دومی، التینی است. همچنین در هر دو واژه

: 6660، 4بر منش و خلالق، معنالای عالادت و شالیوه نیالز هسالت )آنالاس        تفاوت که در ریشة مورالیتی عقوهاین 

وقتی سخن از بحث فلسالفی و نرالری دربالاره مسالائل اخققالی در میالان باشالد، از واژ          ،ترتیب همین (. به5.4

تالار اخققالی و   شود و هرگاه سرشت عملی و رفتالار مالورد توجاله قالرار گیالرد، رف      اخق  یا اتیک استفاده می

 (.624 :6606مورالیتی استفاده خواهد شد )پرودفوت و لیسی، 

، .مقابالل فالرااخق  یالا اخالق س فلسالفی )بیالدو      در است و  4ای از اخق  کاربردی شاخه 2اخق  مدیریت 

شالناختی،   های خاص اشاره دارد. ازحیث معرفالت  در حوزه به هر نوع تفکر یا عمل اخققی (،6.-0. :6660

ریشاله  در مطالعات فقسفه و نیز در رویکردهای عالمان دینالی و منتقالدان اجتمالاعی    ریشه  ،عام طور اخق  به

قابالل   ،هالای امالروزی  تدریج به مباحث کاربردی تغییر مکالان داده و بالا سالازمان    هبو ( 06.6)قراملکی،  داشته

در آن گیری و اقدام است که  تصمیم عیشالة اخق  در تنگناهای ئها با مس  سازمان  است. مواجهه  انطبا  شده

را  یاخقق یارزشیک  / کوچک، ... ناگزیر بایدی بزرگها سازمانی در خصوص ی/دولتگان رندیگ میتصم

مقابالل  در کارکنالان  برخالورد عادالناله بالا     ماننالد ( 02.2، 06؛ تالافلر 6664 ،2نکمنید )بالر ننداب ی ارجحگریبر د

دارد و در  رنالده یگ میتصالم  کروی یال   پیش چند ارزش ایدو ل که نشان از تقاب ی کارکنانلشغ تیامن  دغدغه

                                                                                                                                             

1. Proudfoot&Lacey 

2. Ethics/ ethic 

3. Morals /morality 

4. Character 

5. Annas 

6. Management ethics 

7. Applied ethics 

8. Bedau 

9. Brinkmann  

10. Toffler 
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 .(6666، 6ماکقگان، .660، 0)بانک جهانیه خواهد زد لطم گرید یبه ارزش اخقق یقدامهر اآن 

از  تعالامقت هالای جالاری در    درسالت و غلالط    مشالترک دربالاره  باورهالای  از  یا مجموعاله  عنالوان  بهاخق  

 )اسالتونر،  بردن در عصر بحران اخققالی سر دالیلی چون بههاست که به  ترین مزایای رقابتی برای سازمان مهم

( اهمیتالی روزافالزون   06.5، مالنش  رضایی و فقیهی نقل از  به 06.6و اسقمی ندوشن،  0642 زاهدی،؛ 0642

های شناختی ایالن   پیچیدگی است، هرچند « اخق «  . علم مدیریت ناگزیر از تفکری ژرف درباره6است یافته

هرگوناله   ،حالال  درایالن  (.6660و دیگران،  5است )برتی  اخق س مدیریت افزودهدرک  های مفهوم بر دشواری

ثیرپالذیر بالر   ثشناختی از مطالعات در این حوزه راهگشا و ارزشمند بوده و به شناسایی عوامالل تثثیرگالذار و ت  

در سالازمان و   هالای آن جهالت اسالتفاده و کاربسالت     ها و نیز فهالم موضالوعات و گفتمالان    مندی سازمان اخق 

 «2علالم  نقشاله  ترسالیم »، «4دانالش  نقشاله  ترسالیم »هالای اخیالر   در سال ،راستا درهمینمدیریت منجر خواهد شد. 
عنوان یکالی از   به« 2ساختار فکری»کاربرد وسیعی یافته و ترسیم  «.علم مصورسازی و «4دانش مصورسازی»

اسالت    کالرده   هالای مختلالو علمالی اهمیالت بسالیاری پیالدا       ترین وجوه مطالعات سنجش علم، برای حوزه مهم

طریالق  از «اخق  مدیریت»علمی   ارائه تصویر کقن از حوزه ،دیگر بیان به(. 0624)سهیلی، شعبانی و خاصه، 

و کسالب آگالاهی از چگالونگی      شده در این حالوزه  مطالعات انجاماستخراج و پردازش مفاهیم و موضوعات 

  (.0620شود )نوروزی چاکلی،  طریق ترسیم ساختار فکری دانش محقق میطی زمان، از  رشد و توسعه آن

رخدادی های مختلو، همپرکاربرد برای ترسیم و تحلیل ساختار دانش در حوزههای یکی از روش

این ایده رشد کرده که واژگان کلیدی مشترک میان  بر مبتنیمیقدی  02.6واژگان است. این روش از دهة 

هایی چون مبنای شاخصتولیدات علمی دلیلی بر نزدیکی آنها به یکدیگر است؛ پس برمدارک، آثار و 

، 06های علمی آنها پرداخت )وایتاکرها و زمینهتوان به ترسیم ساختار فکری حوزه و شباهت می نزدیکی

                                                                                                                                             

1. World Bank 

2. Maclagan 

3. See: Wray-Bliss, E (Wray-Bliss, Edward (2011). Ethics and organizational practice: Questioning the moral 

foundations of management, ORGANIZATION STUDIES, Volume: 32, Issue: 6, Pages: 853-856, DOI: 

10.1177/0170840611410830.  

4. Berti 

5. Mapping Knowledge  

6. Mapping Science   

7 Visualization of Knowledge / Visualizing the Knowledge 

8. Visualization of Science / Visualizing the Science  

9. Intellectual structure 

10. Whittaker 

http://ensani.ir/fa/article/author/96040
http://ensani.ir/fa/article/author/60869
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به ضرورت کاربست اخق س مدیریت و افزایش  دیگر، باتوجه بیان به(. 0622؛ احمدی و عصاره، 02.2

یکی از  عنوان بهداشتن اینکه ترسیم ساختار فکری سو و با درنرر ازیکهای مرتبط با این موضوع  پیچیدگی

راستای شناسایی الگوهای در های مختلو ، اهمیت بسیاری در حوزهسنجشی علمترین وجوه مطالعات  مهم

(، آشکارسازی 0625، پنهان و برجسته، تعیین روابط درونی و بیرونی میان مفاهیم )عصاره و همکاران

های علمی و های حوزهشناسینمراتبی مفاهیم در هستا اهور، تعیین روابط سلسله رویدادهای درحال

گذاری علم و دانش کسب کرده  های علمی و سیاستبندی مفاهیم حوزههای دانش تخصصی، خوشه زمینه

شناخت و تحلیل ساختار فکری  ،له پژوهش حاضرئ(، مس0622است )جعفری، فرشید و مصطفوی، 

های علمی مختلو  وزهبرمبنای شناسایی واژگان مرتبط به تفکیک ح« مدیریت اخق »مطالعات 

رخدادی واژگان و تحلیل شبکة اجتماعی است. براساس فنون هم کننده در این مطالعات مشارکت

 است:  های زیر مورد توجه قرارگرفته اساس، پرسش براین

هالای موضالوعی آن باله تفکیالک     هالایی داشالته و گالرایش   مطالعات اخالق س مالدیریت چاله ویژگالی     .0

  ساینس کدام است؟.آو.پایگاه وبکننده در های علمی مشارکت حوزه

 کننده وجود دارد؟ ی مشارکتهای علمچه میزان شباهت موضوعی میان حوزه  .6

لحا  تعداد اسالتنادات و  کننده در مطالعات اخق س مدیریت بههای علمی مشارکتآیا میان حوزه  .2

 ی وجود دارد؟دار معنیتعداد رکوردهای تولیدشده تفاوت 

هالایی   ها بیانگر چه یافتهتحلیل آنو و تجزیه مطالعات اخق  مدیریت کدام است 0علمی های نقشه  .5

 است؟

 

 چارچوب نظری

( شالامل شالش مرحلاله    6666) های موضوعی علالوم در نگالاه بالورنر و همکالاران     یند نگاشت یا ترسیم نقشهافر

های مختلو جستجوست. تعداد مالدارک   استخراج اطقعات مناسب با استفاده از راهبرد ،گام است. نخستین

مرحلاله دوم   ها باله ایالن اطقعالات وابسالته اسالت.      تواند از چند صد تا چند هزار مدرک باشد. کیفیت نقشه می

گالان  اژمدارک، نویسالندگان، و  شان شامل آثار/ ترین به سؤال تحقیق است. رایج انتخاب واحد تحلیل باتوجه

                                                                                                                                             

1. Map of Science  
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موردمطالعه، امکان   ای از حوزه ساختن جنبه ای است که هریک با برجسته کننده و سایر اصطقحات توصیو

شناسالایی    عنالوان شالاخص   های فنالی اسالت کاله باله     مرحله سوم کاربرد واژه آورد. تحلیل مختلفی را فراهم می

 ,Intercitation, Interdocumentد شالوند، ماننال   می ساخته  -Inter و -Co ها با پیشوندهای شباهت بین مقاله

Co-word .هالای   ، شالباهت 0ارتباطالات اسالتنادی یالا ارجالاعی     هالای مختلالو ماننالد    ها باله روش  محاسبة شباهت

تلفالی صالورت   هالای مخ  بندی اسالت کاله باله روش    دسته ،دارد. پس از آن در مرحلة چهارم قرار 6رخدادی هم

نالون نمالایش و   اشاره داشت. مرحله آخالر اسالتفاده از ف  6ای توان به تحلیل خوشه شان میترین پذیرد، از مهم می

هالای مختلالو    ، روش5هالای اطقعالات   صالورت دیالداری بالا کمالک انالواع پالاالیش       مصورسازی اطقعات باله 

؛ دانش 0626نی و همکاران، نقل از رمضا ؛ به6666است )بورنرو همکاران،  2و تغییر زاویه دید4نمایی بزرگ

 (.0626مکاران، ؛ عابدی جعفری و ه0622الهی،  و نعمت

های علمی دارای ساختاری مشابه بالا   بود. از آنجاکه نقشه ها بسیار مهم خواهد پس از ترسیم، تفسیر نقشه

کالرد )شالکفته و    اسالتفاده  4هالای اجتمالاعی   توان در تحلیل از فنون تحلیل شالبکه  های اجتماعی است، می شبکه

نیز  حاضر تحلیلی-توصیفیپژوهش در (. 0626؛ سهیلی و عصاره، 0620؛ الهی و همکاران، 0626حریری، 

پرکاربردترین  عنوان بهها  رخدادی واژگان طور مشخص تحلیل هم و به سنجی علمهای  که با استفاده از روش

هالای پژوهشالی علالم انجالام      کشو ارتباب میان حوزهترین راه برای  های مفهومی و مناسب ترسیم نقشه  روش

تحلیالل  ند در مشالهور فالریمن   های مرکزیتسنجهکه به  06نزدیکی و 2بینابینی ،.درجه )رتبه( معیار سه،  دهش

دهالد  شالبکه را نشالان مالی    یشده میان اعضامرکزیت، درواقع چگونگی روابط برقراراست.  شده   کار گرفته به

 در موجود هایگره دیگر با گره یک پیوندهای میان میزان درجه ،مرکزیت(، 6602)کیوالر و همکاران، 

ثیرگذاری یک گالره در شالبکه   ثسنجه بینابینی به بررسی میزان قدرت و ت(، .660)چنگ و همکاران،  شبکه

جالود در شالبکه و   هالای دیگالر مو  مرکزیت نزدیکی فاصله یالک گالره بالا گالره    و  (0626)سهیلی و منصوری، 

                                                                                                                                             

1. Citation Linkages 

2. Co-occurrence Similarities 

3. Cluster Analysis 

4. Filtering 

5. Zooming 

6. Distortion 

7  . Social network analysis 

8. Degree 

9. Betweenness 

10. Closeness 
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هالالای موجالالود در شالالبکه )عباسالالی، حسالالین و تالالرین مسالالیر میالالان آن گالالره و سالالایر گالالره  میالالانگین طالالول کوتالالاه

جه کلیدواژگان اخق  مدیریت در اینجا مرکزیت در ،نمونه عنوان بهکند.  ( را محاسبه می6606لیدسدورف،

 هالای  نالد، گالره  در اینجالا کلیدواژگان  گره هاست.گره بین ها در تسهیل جریاننقش تثثیرگذار آن دهند  نشان

مهمالی ایفالا    اطقعالات نقالش   در گردش برخوردار بوده و مرکزی جایگاهی شبکه از باال در بینابینی دارای

 شده در موضوع اخق  مالدیریت در  کارگرفته مفاهیم به کند تا موقعیت سنجه بینابینی کمک می. اما کنند می

مقالدار   یر مفاهیم ارزیابی کنیم.سا با ارتباب توانایی آن مفاهیم در ایجاد برحسب مطالعه رادانش مورد شبکة

(؛ در حالالت  6606مرکزیت بینابینی همواره عددی بین صفر و یک است )عباسالی، حسالین و لیدسالدورف،    

ماننالد و حتالی   ها به هم متصل باقی میصفر با حذف گره هیچ اتفا  خاصی در شبکه پیش نیامده و همة گره

چون یک نقطالة عطالو،    راهبردیک، گره در موقعیتی رود، اما در حالت یبین نمیواصل کوتاه میانشان ازف

 فرد برخوردار است.به حصراز موقعیتی من

 

 های پژوهش مروری بر پیشینه

ها برای بررسی شبکة ترین روشعنوان یکی از مهم رخدادی واژگان به پژوهشگران زیادی از تحلیل هم

(، مدیریت 6602تعهد سازمانی )اکرات، های مختلفی چون  مفهومی و مطالعة ساختار فکری دانش در حوزه

( 0620زاده، قاضالی نالوری و منطقالی،     و توسعة نوآوری )الهالی، نقالی   (6605منش،  دانش )صدیقی و جقلی

 است. گزارش شده ،برخی از این تحقیقات ،ادامهدراند.  دست داده بهتوجهی هم  قابلاستفاده شده و نتایج 

 
 خارجی. جدول پیشینة تحقیقات داخلی/ 5جدول 

 محقق

 )سال(
 موضوع

روش گردآوری 

 و تحلیل داده
 های تحقیقیافته

فر جعفری

(0626) 

بررسی تولیدات علمی در 

 «کاربردی اخق »حوزه 
 سنجی علم

اخالالق  »مالالدرک( در حالالوزه  0426پالالس از بررسالالی تولیالالدات علمالالی )

هالا نشالان داد در   در پایگاه اسالتنادی وب.آو.سالاینس، یافتاله   « کاربردی

کشور در تولید اثر علمالی در حالوزه اخالق  کالاربردی در      20مجموع 

میان کشورهای امریکا، انگلستان،  اند که ازاینسطح جهانی نقش داشته

 قرار داشتند. 56های اول تا سوم و ایران در مرتبه کانادا در رتبه
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 محقق

 )سال(
 موضوع

روش گردآوری 

 و تحلیل داده
 های تحقیقیافته

عابد 
جعفری و 

زاده حسین
(0620) 

ترسیم نقشه دانش اخق  
 مدیریت و سازمان در ایران

 سنجی علم

در پژوهشی به ترسیم نقشاله دانالش اخالق  مالدیریت و سالازمان در      
آمده  دست پرداختند. نتایج به سنجی گیری از روش علم ایران با بهره

اخالق  کالار، کالدهای      حاکی از وجود شش هسالته شالامل اخالق ،   
اخق  سازمانی و عدالت توزیعی در کل   اخق  مدیریت،  اخققی،

ذکرشالده در ساله بخالش هسالتة بنیالادی      هالای   مطالعات اسالت. هسالته  
های محتوایی )اخق ، اخالق  مالدیریت و    )عدالت توزیعی(، هسته

هالای سالاختاری )اخالق  سالازمانی و کالدهای       اخق  کار( و هسالته 
 بندی شدند. اخققی( دسته

تونکای و 
 یاگیز

(6666) 

بررسی مقاالتی با موضوع 
 زنیسوت

 سنجی کتاب

سالنجی اقالدام   نی به روش کتالاب زمقاله سوت 44محققان به بررسی 
-های اخیر و در رشالته ها بیشترین مقاالت در سال نمودند. طبق یافته

هالالای مختلفالالی ماننالالد مالالدیریت، امالالور مالالالی، آمالالوزش، بهداشالالت،  
ارتباطات، حقو ، مدیریت بازرگانی و آموزشالی منتشالر شالده کاله     

ای اسالت. همچنالین   زنی یالک مفهالوم چندرشالته   دهد سوت می نشان
داد سوت زنی بیشتر ذیل عنوان جو اخققالی و فرهنالگ    نتایج نشان

های است. بیشترین تمرکز در مقاله سازمانی مورد مطالعه قرار گرفته 
زنی بر اخق ، فرهنالگ، عالدالت سالازمانی و تعهالد سالازمانی      سوت
 است.

والستر و 
همکاران 

(6602) 

بررسی جوانب و ابعاد اخق  
 در متون مرتبط با کارآفرینی

 سنجی علم

در پژوهشی جوانب و ابعاد اخق  در متون مرتبط با کالارآفرینی را  
خوشه اصلی شامل اخالق  در رفتالار، اخالق  در     6بررسی نموده و 

-عملکرد و اخق  در مدیریت و سازمان را که دارای بیشترین هالم 

 اند اند، معرفی نموده رخدادی بوده

گوردون 
(660.) 

نقشه رفتارهای اخققی  ترسیم
 مدیریت خدمات عمومیدر 

 سنجی علم

نقشه رفتارهالای اخققالی در مالدیریت خالدمات      این تحقیق با ترسیم
بر ارزش، اخق  خنثالی و نسالبی و    عمومی ، سه خوشه اخق  مبتنی

 اخق  بدون ارزش را شناسایی کرده است.

 سنجی علم اخق  بازاریابی (6600چو )

تحالول موضالوعی در   عقو   محقق با هدف بررسی ساختار فکری به
هالای  بین سال SCIو SSCI حوز  اخق  بازاریابی در پایگاه داده

به شناسایی چهار موضوع اصاللی تحقیالق در اخالق      6662و  0226
هالای پیشالالنهادی/   بالا عنالاوین مالدل    0222-0226بازاریالابی در دوره  

های اخق  بازرگانی بر نررسنجی، نرریه آزمایشی، مطالعات مبتنی
و اخق  بازاریابی اولیه دست یافته است. ایالن عنالاوین    / بازاریابی،

تالری ماننالد   به مضامین تحقیقی خاص 6662-6666در دوره زمانی 
های اخققی شخصی و رفتار و داوری گیری اخققی، ارزشتصمیم

 انداخققی تغییر یافته
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در  رخالدادی واژگالان  هالم فالن  و  سنجیعلم رویکرد از استفادهدهد می ها نشانپیشینه مرور ،ترتیب بدین

 هالای اخیالر نیالز پرطرفالدار بالوده و دسالتاوردهای متعالددی       های مشابه داخلی و خارجی رایج و در سالحوزه

المللالی بالا   رخالدادی واژگالان در مطالعالات بالین    مستقلی با استفاده از فن هم پژوهش تاکنون، اما هداشت همراه

نوآوری  ،دیگر بیان به است. نشده کننده انجامهای علمی مشارکتموضوع اخق س مدیریت به تفکیک حوزه

لیالالل وضالالعیت کالالقن مطالعالالات مالالرتبط براسالالاس سالالنجی و تح پالالژوهش حاضالالر در اسالالتفاده از رویکالالرد علالالم

 اند. داشته های علمی مختلفی است که در مطالعات نامبرده مشارکت  تفکیک حوزه موضوعات پرکاربرد به

 

 شناسی روش

تحلیلالی اسالت. مبنالای کالار در      -ای، از نالوع توصالیفی  رشالته میالان  پژوهش کاربردی حاضر با رویکردی

طریالالق پایگالالاه اسالالتنادی بازیالالابی آثالالار و مالالدارک علمالالی موردمطالعالاله از  گالالردآوری اطقعالالات، جسالالتجو و

گیالرد؛ در تحلیالل محتالوای آثالار      سنجی نیز قرار می های علمزمر  پژوهش، دررو اینازبوده،  وب.آو.ساینس

 ،هالای تحلیالل محتواسالت    رخدادی موضوعات که یکی از روشاجتماعی و هم علمی، از فنون تحلیل شبکه

صالورت تلفیقالی اسالتفاده     و روش کمی و کیفی تحلیل محتالوا باله  استفاده شده است. در این پژوهش از هر د

حتالوای آشالکار   معتقد است تحلیل محتوای کمی برای تشالریح عینالی، مالنرم و کمالی م     ،است. برلسون  شده

اً از مالتن  است که مسیر حرکت در تحلیل محتوای کیفی عمالدت   رود؛ این درحالی کار می های ارتباطی به پیام

آبالادی،   زاده و جعفری بالاقی های مفهومی است )حسنها و نقشهکشیدن مقوالت و ایجاد مدل به سمت بیرون

 نسوب.آو.سایدر  نیز تمام مطالعات مرتبط با اخق س مدیریت است که (. قلمروی موضوعی پژوهش0622

  است.  نمایه شده 06/06/0622تا تاریخ بازیابی آثار و مدارک یعنی  0226از سال 

هالای تخصصالی، نرالرات مشالورتی     ناماله  ابتدا به کمک منابع اطقعاتی نریالر مقالاالت، کتالب و اصالطقس    

ساخته شد. پس از « مدیریت و سازمان»و « اخق »نامه اولیه در دو حوز   نرران، اصطقس خبرگان و صاحب

هالای غیرتخصصالی   ادغالام و کلیالدواژه   ،هالای جمالع و مفالرد   و حالت های مشابه، یکسان، متشابهن کلیدواژهآ

عبالارت   666ها انجالام گرفالت. در ایالن مرحلاله بالیش از      سازی کلیدواژه نهایت کنترل و یکدستحذف و در

، Ethics ،morals ،Organization هالالای مختلالالو واژگالالانی  ترکیبالالی و تخصصالالی بالالا اسالالتفاده از صالالورت   

Institution ،Administration ،Public Administration ،Government ،Leadership ،management ،
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Business ،Conduction ،Environment ،Work بالا اسالتفاده از    0وب.آو.سالاینس  ةهسالت  ةدر بخش مجموع

قالرار   ، مالورد جسالتجو  )شامل عنوان، چکیده، کلمات کلیدی و مالتن(  6فیلد موضوعدر  ANDو  ORعملگر 

 د.بازیابی شیا اثر علمی مدرک  ..40و  هگرفت

ا پنج حوزه علمی شامل اقتصالاد  به اینکه در بیش از نود درصد از این مطالعات، تنه در مرحله بعد باتوجه

شناسی، علوم محیطی و مدیریت دولتی مشارکت جدی داشالتند، بنالابراین    کار، علوم اجتماعی، روانو کسب

رکالورد،   60.4رکالورد، علالوم اجتمالاعی بالا      6..5کالار بالا   و هالای اقتصالاد کسالب   تفکیک حالوزه  مطالعات به

رکالورد بالا فرمالت مالتن      022رکورد و مالدیریت دولتالی بالا     650رکورد، علوم محیطی با  266شناسی با  روان

رکالورد تعیالین    466سالقو تعالداد رکوردهالای دانلالودی را      5کلریویت آنالتیکزکه ازآنجا بازیابی شد. 6ساده

رکالورد بالود، اسالتخراج     466های پژوهشی که تعداد رکوردهای آنها بالیش از  براین در حوزه، بنااست کرده

پالس از بازیالابی رکوردهالای    ها در دو یا سه مرحله بسته به تعداد رکوردهای موجالود صالورت گرفالت.    داده

 ؛4ت سالایت افزار هیس ها از نرموتحلیل داده تجزیه در پژوهش لةئمساساس ها، بر سازی داده یکپارچهو مرتبط 

طور خاص بالرای ترسالیم سالاختار     و به .اساسپیو اس 4افزار بصری گفی نرم؛ 2اکسلافزار اکسل و بایب نرم

2اس ویوئراوافزار وی فکری موردنرر و شبکة واژگان از نرم
 ( استفاده شد. 0، 2، 06)نسخه  

 

 های پژوهش یافته

مشدیریت چوونشه اسشت     در دانشش  پاسخ به سؤال اول پژوهش. روند مطالعات اخالق 

 این مطالعات چیست های توصیفی  مشخصه

مبنالای تحلیالل   کالاوی بر  سایت که یالک روش داده افزار هیستواسطه نرم با جستجو در وب.آو.ساینس به

 آورد، مالی   پیوندهای اسنادی بین مدارک مختلو بوده و امکان ترسیم بافتالارس موضالوعات مختلالو را فالراهم    

                                                                                                                                             

1. Web of Science Core Collection 

2. Topic 

3. Plain Text 

4. Clarivate Analytics 

5. HistCite 

6. Bibexcel 

7. Gephi  

8. Spss 

9. VosViewer 
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میقدی توسط  6666تا  0226های مطالعه طی سالمدرک سمرتبط در موضوع مورد ..40 مشخص شد تعداد

توزیع انتشار این مطالعات  (0شکل )است.  حوزه پژوهشی در این پایگاه نمایه شده 006نویسنده از  00525

 دهد.   تفکیک سال نشان می را به

 

 
 سال . روند انتشار مطالعات اخالق در دانش مدیریت به تفکیک5 شکل

 

ر بیشالترین و  ترتیالب بیالانگ   درصد( به 5/6اثر ) 64با  0226ال درصد( و س 0/2مطالعه ) 244با  6666سال 

، روند رو به افزایش انجام و 0شده در این بازه زمانی است. روند صعودی در تصویر  کمترینس مطالعات ثبت

 است.   % بوده 05.6انتشار این مطالعات  0دهد. میانگین نرر رشد ساالنه نشر این مطالعات را نشان می

باله   6صالورت مقالاله   است. بیشترین وضالعیت، انتشالار باله     های متنوعی منتشر شده قالبمطالعات یادشده در

شالده در مجموعاله    ارائاله و یالا کنفالراس و مقالاالت      در همالایش  شده مقاالت پذیرفته% بوده است. 42.4میزان 

بیشالتر باله بررسالی ادبیالات      کاله  5اند. مقاالت مالروری  % ثبت شده5.4 با فراوانی 6یکنفرانس همایشی و مقاالت

پردازد. این ادبیات پژوهش معموالً برگرفته از مقاالتی هسالتند کاله    پژوهش موجود در یک حیطه خاص می

و فراتحلیالل   منالد  مالرور نرالام  خود بر سه دسته مالرور ادبیالات،    و  درباره یک مشکل و زمینه خاص انجام شده

در بسالیاری از مقالاالت معتبالر و     مرور کتالاب اختصاص دارد.  4% به مرور کتاب5 %،5.6ند با قابل تقسیم هست

خالاص ازحیالث اهمیالت یالا تالازگی نشالر       های  کردن بینشی درباره کتاب یا کتاب فراهمبا هدف علمی جهان 

                                                                                                                                             

1. Annual Average Growth Rate 

2. Article 

3. Article/ Proceedings Paper 

4. Review articles 

5. Book Review 
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 توجاله ایالن   % بخالش قابالل  2.5بالا   6و مقالاالت زودآینالد   0و سایر مقاالت شامل سخن سالردبیر  رسد می چاپ  به

سالایر اطقعالات توصالیفی     و... اختصالاص دارد.  5اخبالار  ،6% به سایر موارد شامل فصلی از کتالاب 4.2آثارند. 

 است.  دست آمده هب (0)مطالعه طبق جدول به آثار نشریافته در جامعة مورد مربوب

العات ده در این حوزه از مط% از کل محتوای تولید ش62متحده  ها دانشگاهیانس ایاالت طبق یافتههمچنین 

%، چین با 06.4و بیشترین اختقف را با سایر کشورها دارند. پس از آن انگلستان با   خود اختصاص داده را به

% برترین کشورهایی هستند که در موضوع اخق س مدیریت به تولید اثالر   2.2% و ..2%، کانادا و استرالیا با 4

 را از آنس خود کرده است. 66اثر علمی رتبه  56کننده با  اند. ایران در میان کشورهای مشارکت پرداخته

 

 های پربسامد های پیشرو و کلیدواژه . جدول توصیفیِ مطالعاتِ اخالقِ مدیریت ازحیث شاخه5جدول 

های  شاخه

مطالعاتی پیشرو 

 )تعداد، درصد(

5. 

 1کار و کسب اقتصاد

(2112 ،1 .11) 

2.  

 1علوم اجتماعی

(2،222 .22) 

2 . 

 1شناسی روان

(120 ،1 .1) 

2.  

–محیطی زیست  علوم

  1شناسی بوم 

(1،221 .2) 

2.  

 1دولتی مدیریت

(511 ،1 .2) 

های  کلیدواژه

 )تعداد(پربسامد 

 06وکار اخق  کسب

662. 

 00رهبری اخققی

004. 

 06اخق 

262 

 06رفتار

456 

 05عملکرد

24. 

 

اثر، بیشترین سهم را به میالزان   6..5کار با و تصاد کسبحوز  علمی، اق 006از میان  (0)اساس جدول بر

اسالت. ایالن دو     گرفتاله  انجالام  یعلوم اجتماع% از این مطالعات در حوز  55است.   % در تولید محتوا داشته.2

پربسامدترین کلیدواژه، اخالق   همچنین ند. ر محتوا با موضوع اخق س مدیریتهای تولید و نش ترین حوزه فعال
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  باشد. شامل رهبری اخققی و اخق ، رفتار و عملکرد میهای بعدی  کار است. کلیدواژهو کسب

هشا و  گیشری چشه خوششه   واژگشانی بشه ششکل   پاسخ به سؤال دوم پژوهش. تحلیشل هشم  

کننشده در موضشوع   های علمی مشارکت های مرکزیت در حوزهموضوعاتی براساس سنجه

 اخالق در دانش مدیریت منجر شده است 

ساختار فکالری مطالعالات اخالق س مالدیریت در پالنج شالاخة پیشالرو،         ترسیم و تحلیل رایدر این مرحله ب 

اس اوافالزار وی  هالای علمالی بالا کمالک نالرم     تفکیک حالوزه  وب.آو.ساینس به از شده مطالعات بازیابی تمامی

هالای  اساس سالنجه های برتر آن برآمده برای هر حوزه و کلیدواژه دست هویوئر پردازش شد. ساختار فکری ب

 است.   همرکزیت در ادامه آمد

باشالد.   مالی  (6شالکل ) آمده در این حوزه طبالق   دست هنقشه مفاهیم ب کار.و اقتصاد کسب حوزة (الف

گانالة آن   هالای شالش   دهنالد  تعالداد خوشاله   ها نشالان  دهند  کاربرد بیشتر مفاهیم و رنگها نشانبزرگی مستطیل

 مفاهیم با یکدیگر است.دهند  میزان ارتباب  ها نشانمفاهیم است. همچنین دوری و نزدیکی کلیدواژه

 

 
 وکار رخدادی واژگان مطالعات اخالقِ مدیریت در حوزة اقتصاد کسب. نقشه هم2شکل 



 (فاطمه ،براتلو ) مفاهیم پرکاربرد در سه دهة اخیربر  مبتنی« اخالق مدیریت»بررسی و تحلیل ساختار فکری مطالعات جهانیِ 

525 

هالای مطالعالات اخالق س    هالا، کلیالدواژه  آمالده میالان کلیالدواژه    دسالت  های ب ارتباطات شبکه بر مبتنی ،ادامهدر

 (6)هالای مرکزیالت تحلیالل و نتالایج آن طبالق جالدول       اسالاس سالنجه  وکالار بر  اقتصاد کسبمدیریت در حوز  

  آمد.  دست هب

 
 وکار  . پنج کلیدواژه برتر مطالعات اخالقِ مدیریت در حوزه اقتصاد کسب2جدول 

 بینابینی کلیدواژه نزدیکی کلیدواژه درجه کلیدواژه

مسئولیت اجتماعی 

 سازمان
 244. 6445 مسئولیت اجتماعی سازمان 6. 44 مسئولیت اجتماعی سازمان 066

 066. 6504 پایداری 6. 20 پایداری 46 پایداری

 .06. 6226 عدالت 6. 2 ها، اعتمادارزش .2 هاارزش

 

 اعتماد
22 

حکمرانی سازمانی، عدالت، 

 0نفعان نرریه ذی
 .06. 6222 هاارزش 6. 42

 062. 2646 اعتماد 6. .4 فساد 25 حکمرانی سازمانی

 

شالامل مسالالئولیت   ،مفالالاهیمی کاله از بالاالترین میالالزان مرکزیالت درجاله برخوردارنالالد     (6)اسالاس جالدول   بر

ها، اعتماد و حکمرانی سازمانی در ساخت این شبکه فکری دانش نقالش  اجتماعی سازمان، پایداری، ارزش

تالرین عنصالر در ایالن     مهالم  ،کاله ت اجتماعی قابل تثمل اسالت. گواین مسئولی  اساسی دارند. تفاوت میزان درجه

مرکزیالت نزدیکالی پالنج کلیالدواژه حالائز بیشالترین         بر نتایج مربوب به سالنجه  شود. مبتنی نش تلقی میشبکه دا

است. مسالئولیت اجتمالاعی سالازمان در ایالن سالنجه هالم         مقدار مرکزیت درجه، در این بخش هم تکرار شده

ن شالاخص مرکزیالت   بودن میزادلیل باال هدهد. عدالت و فساد نیز ب بیشترین تفاوت را با مقادیر بعدی نشان می

نفعالان نیالز در    نالد. نرریاله ذی  ک مزیت ساختار در شالبکه دانالش موردبحالث، دارای قدرت   عنوان ی نزدیکی، به

یت کند. همچنین براساس نتایج حاصالل از مقایسالة مرکزیالت بینالابینی مسالئول      آفرینی می همین مجموعه نقش

و اعتمالاد دارای بیشالترین مرکزیالت    هالا   تالوجهی از پایالداری، عالدالت، ارزش    اجتماعی سازمان با فاصلة قابالل 

بالر موقعیالت مطلالوب و مسالتحکمی کاله در ایالن        ند که عالقوه ا بینابینی است. اینها از مفاهیم واسط قدرتمندی

 بر جریان دانش هم بسیار تثثیرگذارند.  شبکه دانش دارند،

                                                                                                                                             

1. Stakeholder theory 
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از  خوشاله  4واژگانی تولیدات علمی در این حالوزه،  تحلیل همدر نتیجة حوزه علوم اجتماعی:  (ب

نقشة مفاهیم مطالعات اخق س مدیریت را در حوزه علوم اجتماعی  (6) شکل. شد شناسایی واژگان و مفاهیم

   دهد.نشان می

 
 رخدادی واژگان مطالعات اخالقِ مدیریت در حوزه علوم اجتماعی. نقشه هم2 شکل

 

هالای حاصالل از   کلیالدواژه  آمالده میالان  دسالت ای باله  اساس ارتباطات شالبکه بردر حوزه علوم اجتماعی نیز 

هالای مرکزیالت باله شالرس     اسالاس سالنجه  مطالعات اخالق س مالدیریت بر  های پرکاربرد در مرحلة قبل، کلیدواژه

 دست آمد. هجدول زیر ب
 

 های برتر مطالعات اخالقِ مدیریت در حوزه علوم اجتماعی  . کلیدواژه2جدول 

 بینابینی کلیدواژه نزدیکی کلیدواژه درجه کلیدواژه

مسئولیت اجتماعی 

 سازمان
 522. 6444 مسئولیت اجتماعی سازمان 6. 406455 مسئولیت اجتماعی سازمان 066

 026. 6660 گیری اخققیتصمیم 6. 260622 گیری اخققیتصمیم .4 گیری اخققیتصمیم
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 بینابینی کلیدواژه نزدیکی کلیدواژه درجه کلیدواژه

 005. 4452 0فضائل اخققی  6. 424666 فساد 42 فساد

 .06. 6666 فساد 6. 426066 فضائل اخققی ارزش ها، 45 فضائل اخققی ها،ارزش

 064. 5225 هاارزش 6. 4.2650 نرریه ذینفعان، عدالت 46 نرریه ذینفعان

 

علوم اجتماعی   رفته با موضوع اخق  مدیریت در حوزهکار بهترین مفاهیم  که حاوی مهم (6)در جدول 

دانش اخق  مدیریت   اند که حافره مهمیاست، مفاهیمی که از مرکزیت درجه باالیی برخوردارند، مفاهیم 

گیالری اخققالی، فسالاد،    مسئولیت اجتماعی سازمان، تصمیم ،واقعاند. در زده  علوم اجتماعی را رقم  در حوزه

و  نفعالان از مشالهورترین، معتبرتالرین    ذی نرریالة  ،بالین  انالد. درایالن   آفرینان اصلی شها، فضائل اخققی نقارزش

مفهومی اسالت  ترین  پررنگ ،باره است. مسئولیت اجتماعی سازمان شده در این ههای استفاد بانفوذترین نرریه

انالد. ایالن مفهالوم بالا      لة اخالق س مالدیریت پرداختاله   ئگرانس حوز  علوم اجتماعی با استفاده از آن باله مسال  که کنش

 اسالت. همچنالین    کار گرفته شده آثار علمی موردبررسی به% در 46، در بیش از 6.4مرکزیت نزدیکی باالی 

مرکزیت بینابینی باالی این مفهوم نشالان از اهمیالت بالاالی آن دارد. بیشالترین فاصالله میالان مفهالوم مسالئولیت         

مفهالوم  دهد در این دامنه،  ، نشان می است شده  اجتماعی و مفاهیم بعدی که با شاخص مرکزیت بینابینی ثبت

د. مفهوم بعدی که با نیمی از فراوانالی  ای از مفاهیم را گرد هم آور تنهایی توانسته شبکه مسئولیت اجتماعی به

نالد باله موجالب    چگیری دارد، هرشده در ایالن قلمالرو حضالور چشالم     علمی بررسی % از آثار26مفهوم قبل در 

ها در ایجالاد شالبکه و برقالراری پیونالد میالان مفالاهیم در ایالن شالبکه از دانالش، قالدرت مفهالوم مسالئولیت              یافته

 نفعالان در مراتالب بعالدی قالرار     ها، عدالت، نرریالة ذی  ، ارزشاجتماعی را ندارد. مفاهیم فساد، فضائل اخققی

 دارند. 

از واژگالان و   خوشاله  4واژگالانی آثالار علمالی در ایالن حالوزه،      با تحلیالل هالم   شناسی:حوزه روان (ج

را در حالوز    مطالعالات اخالق  مالدیریت   نقشة مفاهیم مربالوب باله    (5) شکل. شد شناسایی و بازنمایی مفاهیم

 دهد.شناسی نشان میروان

                                                                                                                                             

1. Virtue ethics 
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 شناسیرخدادی واژگان مطالعات اخالق مدیریت در حوزة روان. نقشه هم2 شکل

 

هالای مطالعالات   تالرین کلیالدواژه   ها، مهالم آمده میان کلیدواژه دستبراساس ارتباطات و شبکه اجتماعی به

 دست آمدند. ترتیب زیر به های مرکزیت بهشناسی براساس سنجهاخق س مدیریت در حوزه روان
 

 شناسی پنج کلیدواژه برتر مطالعات اخالقِ مدیریت در حوزة روان. 2جدول 

 بینابینی کلیدواژه نزدیکی کلیدواژه درجه کلیدواژه

 640. 6445 6معنابخشی 6. ..4665 رهبری انتقالی 65 0عضو -تبادل رهبر 

 664. 2425 6سکوت سازمانی 6. 465622 رفتار غیراخققی 66 رهبری انتقالی

 602. 06.2 رهبری انتقالی 6. 405426 انگیزه اجتماعی .6 5غیراخققیرفتار 

                                                                                                                                             

1. Leader-member exchange 

2. Sense making 

3. Employee silence 

4. Unethical behavior 
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 بینابینی کلیدواژه نزدیکی کلیدواژه درجه کلیدواژه

، انگیزه 0رهبری تحول آفرین

 ، رضایت شغلی6اجتماعی
 022. 4526 رفتار غیراخققی 6. 524056 رضایت شغلی 65

 ..0. 425. عضو -تبادل رهبر  6. .52560 خلع ید اخققی 66 6 خود کارآمدی

 

شناسالی اسالت.    روان  شده با موضوع اخالق  مالدیریت در حالوزه   مفاهیم کارترین  ( حاوی مهم5)جدول 

لی، رفتالار  عضو، رهبالری انتقالا   –اند. تبادل رهبر  آفرینان اصلی واقع نقش، درمفاهیمی که درجه باالیی دارند

، ایالن مفالاهیم   تعبیالری  اند. باله  مطالعاتی  کارآمدی از ارکان این حوزهآفرین و خود غیراخققی، رهبری تحول

مرکزیالت نزدیکالی رهبالری انتقالالی، رفتالار        نتایج مربوب به سالنجه  بر مبتنیهمچنین  ند.معرف این شبکه دانش

غیراخققی، انگیزه اجتماعی و رضایت شغلی که همزمان از کلیدواژه حائز بیشترین مقدار مرکزیالت درجاله   

نالد. در  دیکالی قابالل توجه  ن شالاخص مرکزیالت نز  بودن میالزا دلیالل بالاال   هنیز هستند، در کنار خلع ید اخققی ب

بالر رهبالری انتقالالی و رفتالار غیراخققالی کاله در        مرکزیالت بینالابینی عالقوه     بیشترین میزان برای سنجه  محاسبه

شالود شالامل    دوشاخص قبلی هم قابل توجه بودند، دو مفهوم با باالترین میزان از شاخص بینابینی مشاهده می

 بسیار تثثیرگذارند.  که بر جریان دانشاست معنابخشی و سکوت سازمانی 

از  خوشاله  2، مطالعاله واژگانی در آثار علمی مورددنبال تحلیل همبه محیطی: علوم زیست حوزه (د

علالوم    را درحالوزه  مطالعالات اخالق س مالدیریت   نقشاله مفالاهیم    (4) شالکل . شالد  شناسالایی  واژگالان و مفالاهیم  

 دهد.ها نشان می قالب خوشهمحیطی در زیست

انالد؛   محیطی، در آثاری که به موضوع اخق س مدیریت پرداخته قلمرو علوم زیستین مطالعات و در در ا

خوشاله زرد(، مسالئولیت   گیالری )  اری در یک خوشه )آبالی رنالگ(، تصالمیم   دو مفهوم اخق  محیطی و پاید

 (.4دارند )شکل تری  ها )خوشه سبز( حضور پررنگ اجتماعی شرکت

 

                                                                                                                                             

1. Transformational leadership 

2. Prosocial motivation 

3. Self-efficacy 
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 محیطی قِ مدیریت در حوزة علوم زیسترخدادی واژگان مطالعات اخال. نقشه هم1 شکل

 
 محیطی  . کلیدواژهای برتر مطالعات اخالقِ مدیریت در حوزة علوم زیست1جدول 

 بینابینی کلیدواژه نزدیکی کلیدواژه درجه کلیدواژه

 6654. 024 پایداری 6. 445406 پایداری 46 پایداری

 26 مسئولیت اجتماعی سازمان
توسعه مسئولیت اجتماعی سازمان، 

 پایدار
466.66 .6 

مسئولیت اجتماعی 

 سازمان
466 .6052 

 0460. 44 توسعه پایدار 6. 552562 اخق  محیطی .5 توسعه پایدار

 0622. 045 اخق  محیطی 6. 56.422 مسئولیت سازمانی 56 اخق  محیطی

 420. 2664 هاارزش 6. 5654.6 هاارزش .6 هاارزش

 

در کنالار   ، مسئولیت اجتمالاعی سالازمان  مرکزیت )هر سه شاخص( مفهوم پایداریهای  اما براساس سنجه

هالای   انالد کاله مرکزیالت    ها همگالی مفالاهیمی   بعد مفهوم ارزش مفهوم توسعة پایدار و مفهوم اخق  محیطی و

 (.4باالیی دارند )جدول 
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از  خوشاله  5واژگالانی تولیالدات علمالی ایالن حالوزه،      دنبالال تحلیالل هالم   باله  حوزه مدیریت دولتی: (ه

را در حالوزه مالدیریت    مطالعالات اخالق س مالدیریت   نقشاله مفالاهیم    (2) شکل شد. شناسایی واژگان و مفاهیم

 دهد.دولتی نشان می

 

 
 رخدادی واژگان مطالعات اخالقِ مدیریت در حوزه مدیریت دولتی. نقشه هم1 شکل

 

پاسالخگویی در یالک   گیالری، حکمرانالی، بوروکراسالی،     دهد اخق  اداری، تصالمیم  نشان می (2شکل )

ها، رفتار، سیستم، دیدگاه، اعتماد در یک خوشه دیگر )به رنگ آبی(، رفتار  خوشه )به رنگ قرمز(، سیاست

ها، نقش میانجی، کار و ادراک در یک خوشه )به  شهروندی سازمان، عدالت، پاسخگویی اجتماعی شرکت

 ترین میزان است. ا تراکم مفاهیم در پایینها در اینج اند. بین حوزه گ سبز( دارای بیشترین حجم مفهومیرن

هالای مربالوب باله مطالعالات      آمده میان کلیدواژه دستهای مرکزیت به بر سنجه مبتنیلیل شبکه حبراساس ت

(، مسئولیت دارای بیشترین فراوانی با تفالاوتی محسالوس   2اخق س مدیریت در حوزه مدیریت دولتی )جدول 

هالا، توسالعه پایالدار، رفتالار      ارزش اجتماعی سازمان، سیاست عمومی،های بعدی شامل مسئولیت  از کلیدواژه

ؤثری در این دامنه ، از آن صقحیت اخققی و همچنین مسئولیت اجتماعی مفاهیم مانی و مزیت رقابتیسازم

و مسالئولیت اجتمالاعی    مرکزیالت نزدیکالی مسالئولیت     نتالایج مربالوب باله سالنجه     بر مبتنیند. همچنین از مطالعات



 5205(، تابستان 22پیاپی شماره ) 2شماره ، یازدهممطالعات رفتار سازمانی، سال   فصلنامه

521 

دلیالل مرکزیالت نزدیکالی بالاال از مفالاهیم       هها و رفتار سازمانی ب بر آن صقحیت اخققی، ارزش سازمان عقوه

مزیالت   بالر مسالئولیت، صالقحیت اخققالی،     در بررسی مرکزیت بینالابینی عالقوه   قدرتمند و محل توجه است.

ر خالاص در ایجالاد   طالو  اعی سازمان و سیاست هالای عمالومی باله   رقابتی، رهبری امور عمومی، مسئولیت اجتم

 نقش مهمی دارند.  ،گیری این شبکة مطالعاتی جریان دانش و شکل
 

 . پنج کلیدواژه برتر مطالعات اخالقِ مدیریت در حوزة مدیریت دولتی 1جدول 

 بینابینی کلیدواژه نزدیکی کلیدواژه درجه کلیدواژه

 .62. 6246 مسئولیت 6. 46..54 مسئولیت 06 مسئولیت

 مسئولیت اجتماعی سازمان،

 ارزش ها عمومی،سیاست 
 46. .6466 صقحیت اخققی 6. .5666 صقحیت اخققی .

 6. 562262 مسئولیت اجتماعی سازمان 2 توسعه پایدار
مزیت رقابتی، اداره امور 

 عمومی
22 

 54. 02224 مسئولیت اجتماعی سازمان 6. 626.64 هاارزش 5 0رفتار سازمانی

 66. 64202 سیاست عمومی 6. 6.6666 رفتار سازمانی 5 6مزیت رقابتی

 

هشای علمشی   وضشوعی میشان حشوزه   سوم پشژوهش. چشه میشزان ششباهت م     سؤالپاسخ به 

 کننده وجود دارد    مشارکت

دهد که برخی تولیدات و موضوعات های موضوعی پنج حوزه نشان میمقایسه تولیدات علمی و خوشه

دقیالق شالباهت موضالوعی پالنج حالوزه فالو  از       منرور تعیالین   راستا به باشند؛ دراینمیان پنج حوزه مشترک می

 (.4شاخص دربردارندگی )شمول( استفاده شد که نتایج آن در ادامه آمده است )جدول 
  

                                                                                                                                             

1. Organizational behavior 

2. Competitive advantage 
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 شناسی،  وکار، علوم اجتماعی، روان های اقتصاد کسب. همپوشانی حوزه1جدول 

 علوم محیطی و مدیریت دولتی

 Bحوزه  Aحوزه 

تولیدات علمی مشترک 

، A )نسبت به کل حوزه

 (Bنسبت به کل حوزه 

موضوعات 

 مشترک

شباهت موضوعی 

نسبت  Aحوزه 

 Bبه حوزه 

شباهت موضوعی 

نسبت به  Bحوزه 

 Aحوزه 

اقتصاد 

 وکار کسب

علوم 

 اجتماعی
 درصد 26. 6 درصد .2. 6 564 (4.، 4/44) 6405

اقتصاد 

 وکار کسب
 درصد 60. 4 درصد 4.. 4 666 (46، 2/.) 664 شناسی روان

اقتصاد 

 وکار کسب

علوم 

 محیطی
 درصد 4. 2 درصد 26. 44 40 (65، 2/0) 6.

اقتصاد 

 وکار کسب

مدیریت 

 دولتی
 درصد 2. 4 درصد 2. 56 (4/62، 0/0) 46

علوم 

 اجتماعی
 درصد 65 درصد 26 055 (06، 0/6) 24 شناسی روان

علوم 

 اجتماعی

علوم 

 محیطی
 درصد 04. 2 درصد 20. 6 46 (66، 4/0) 46

علوم 

 اجتماعی

مدیریت 

 دولتی
 درصد 2. 2 درصد 4.. 0 56 (4/5، 6/.6) 2

 روانشناسی
علوم 

 محیطی
 درصد 60. 4 درصد 26. 4 40 (6، 6) 6

 روانشناسی
مدیریت 

 دولتی
 درصد 06. 4 درصد .2 66 (4/6، 02/6) 0

 علوم محیطی
مدیریت 

 دولتی
 درصد 62. 6 درصد 20. 4 62 (4/6، 6) 4

 

اثالر( و   6405بررسی، بیشترین تعداد آثار مشالترک ) های علمی مورددر میان حوزه، (4)اساس جدول بر

 564و علالوم اجتمالاعی )   وکالار  کسالب های اقتصاد همچنین باالترین میزان شباهت موضوعی مربوب به حوزه

شناسی و علوم محیطی بالدون داشالتن اثالر مشالترک، در مقایساله بالا        های روانکلیدواژه مشترک( است. حوزه

بیشالتری دارنالد. نکتاله جالالب در      اًیی که دارای مطالعات مشترک هستند، همپوشانی موضالوعی نسالبت  هاحوزه

شناسالی و مالدیریت    شناسالی و علالوم محیطالی و روان    های روانمورد جدول فو  آن است که هر چند حوزه
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هالای اقتصالاد   امالا کمتالرین شالباهت موضالوعی مربالوب باله حالوزه        ،انالد دولتی کمترین آثار مشترک را داشالته 

و علالوم   وکالار  کسالب اثالر مشالترک و اقتصالاد     46کلیالدواژه مشالترک( بالا     56و مدیریت دولتی ) وکار کسب

 اثر مشترک است.  6.کلیدواژه مشترک( با  40محیطی )

هششای علمششی پاسشخ بششه سشؤال چهششارم پشژوهش و آزمششون فرضششیه؛ آیشا میششان حشوزه     

سشتنادات و تعشداد   لحشا  تعشداد ا  کننده در مطالعات اخالق در دانش مدیریت به مشارکت

 داری وجود دارد  رکوردهای تولیدشده تفاوت معنی

-کننده در مطالعات اخالق  در دانالش مالدیریت باله     های علمی مشارکتبررسی تفاوت میان حوزه رایب

لحا  تعداد استنادات دریافتی و تعداد تولیدات علمی هر حوزه از آمار توصالیفی و آمالار اسالتنباطی اسالتفاده     

گزارش شالده   (.)ها در جدول یک از حوزهتعداد استنادات جهانی دریافتی هرمربوب به  شد. آمار توصیفی

 است.
 

 ها کننده در حوزه های علمی مشارکت. آمار توصیفی استنادات جهانی دریافتی حوزه1جدول 

 بیشترین کمترین معیار انحراف میانوین حوزه . آمار

 00.46 .5 6.24. 666 56.5. 42 وکار کسباقتصاد 

 2222 64 0406. 056 6224. 60 علوم اجتماعی

 6622 6 ..4. 604 446. 0. شناسی روان

 566 6 000. 626 25. 66 علوم محیطی

 .66 6 22. 654 6.. 66 مدیریت دولتی

 00.46 6 66.6. 06. .026. 65 مجموع

 

و  وکالار  کسالب هالای اقتصالاد   میانگین دریافت استنادات در حالوزه  ،دهدکه جدول باال نشان میطور همان

هالای علمالی بیشالتر بالوده اسالت. بیشالترین میالزان اسالتناد         های مختلو از سالایر حالوزه  علوم اجتماعی طی سال

ی در دار معنالی های فو  است. در بخش آمار استنباطی مربوب به بررسی تفاوت دریافتی نیز مربوب به حوزه

یالا تحلیالل واریالانس اسالتفاده شالد. در       0ویههای مختلو از آزمالون آنالوای یالک سال    دریافت استنادهای حوزه

 ، نتیجه آزمون آنوا گزارش شده است.(2)جدول 

                                                                                                                                             

1. ANOVA (one-way) 
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 ها کننده در حوزه های علمی مشارکت. آمار استنباطی استنادات دریافتی حوزه1جدول 

 داری معنی Fآماره  مربع میانوین درجه آزادی مجموع مربعات نوع . آمار

 6. 666 52. 6.2 00465245. 226 5 55262.202. 224 هامیان گروه

   6565050. 064 046 624562546. 64. هادرون گروه

    042 0046.646.. 66. مجموع

 

لحالا    باله  یدار معنالی تفاوت  ،بررسیپنج حوزه مورد میاننشان داد که  سویهتایج تحلیل واریانس یک ن

در پژوهش حاضر  .(F (152,4)=46 .389 و =P-value 6. 666) وجود داشته استتعداد استنادات دریافتی 

اسالتفاده   6پالردازد، از آزمالون شالفه   ها مالی که به مقایسه جفتی و دو به دوی گروه 0های تعقیبیاز میان آزمون

علالوم   حالوزه »و بالین  « هالا و سالایر حالوزه   وکالار  کسالب اقتصالاد   حالوزه »ی بالین  دار معنیشد. طبق نتیجه تفاوت 

هالای علمالی   در میان حالوزه  ،د استنادات دریافتی وجود دارد. بنابراینلحا  تعدا به« هااجتماعی و سایر حوزه

و علالوم اجتمالاعی در مقایساله بالا      وکالار  کسبکننده در مطالعات اخق س مدیریت، دو حوزه اقتصاد مشارکت

هالا در اداماله   یک از حوزهمربوب به تعداد تولیدات علمی هر اند. آمار توصیفیتر بودهها اثربخشسایر حوزه

 است. آمده 

 
 ها کننده در حوزه های علمی مشارکت. آمار توصیفی تعداد تولیدات حوزه50جدول 

 بیشترین کمترین انحراف معیار میانوین حوزه . آمار

 622 04 062. 602 054. 02 وکار کسباقتصاد 

 606 05 45. 5.4 22. .6 علوم اجتماعی

 .4 0 60. 6.5 .0. 25 روانشناسی

 26 0 06. 624 4. 26 علوم محیطی

 64 0 2. 662 2. 02 مدیریت دولتی

 622 0 .4. 25. 42. 65 مجموع

                                                                                                                                             

1. Post Hoc 

2. Scheffe 



 5205(، تابستان 22پیاپی شماره ) 2شماره ، یازدهممطالعات رفتار سازمانی، سال   فصلنامه

522 

و علالوم   وکالار  کسالب هالای اقتصالاد   میانگین تولیالدات در حالوزه   ،دهدنشان می (06)طورکه جدول همان

بیشترین تعالداد تولیالدات    ،دیگر ها بیشتر بوده است. ازسویسایر حوزههای مختلو از اجتماعی در طی سال

هالا  ، نتیجه آزمون آنوا مربوب به بررسالی تفالاوت میالان حالوزه    (00)مربوب به دو حوزه فو  است. در جدول 

 لحا  تعداد تولیدات گزارش شده است. به

 
 ها کننده در حوزه های علمی مشارکت. آمار استنباطی تعداد تولیدات حوزه55جدول 

 داری معنی Fآماره  مربع میانوین آزادیدرجه  مجموع مربعات . آمار نوع

 6. 666 50. 425 064066. 526 5 46.562. 54. هامیان گروه

   6656. 664 046 5264.2. 244 هادرون گروه

    042 246222. 66. مجموع

 

لحالا    داری باله  معنالی سویه نشان داد که میان پنج حوزه مورد بررسی تفالاوت   نتایج تحلیل واریانس یک

نتالالایج  بالالر مبتنالالی (.F (152,4)=41 .764 ؛ =P-value 6. 666) تولیالالدات علمالالی وجالالود داشالالته اسالت  تعالداد 

هالا و بالین   و سالایر حالوزه   وکالار  کسالب اقتصالاد   ی بین حوزهدار معنیتفاوت نهایت درهای آنوا و شفه  آزمون

هالای علمالی   حالوزه لحا  تعداد تولیدات علمی وجودداشته؛ در میان  ها بهعلوم اجتماعی و سایر حوزه حوزه

و علالوم اجتمالاعی در مقایساله بالا      وکالار  کسبکننده در مطالعات اخق س مدیریت، دو حوزه اقتصاد مشارکت

 اند. وری بیشتری بودهها دارای بهرهسایر حوزه

 

 گیری بحث و نتیجه

شالالده بالالا موضالالوعس اخالالق  مالالدیریت در پایگالالاه    انجالالام پالالژوهش حاضالالر بالالا هالالدف واکالالاوی مطالعالالات  

پالس از تعیالین   . یافتاله طالی ساله دهالة گذشالته انجالام شالد        و تحلیل ساختار فکری دانش شالکل  وب.آو.ساینس

بالالر  مبتنالالیسالالاختار دانالالش موجالالود   کننالالده و پیشالالرو در مطالعالالات اخالالق س مالالدیریت،  هالالای مشالالارکت حالالوزه

هالا نشالان داد سالیر انجالام ایالن مطالعالات صالعودی اسالت، نیالاز           تصویر درآمد. یافتاله  های پرکاربرد به کلیدواژه

توجه این تحقیق است. همچنالین بیشالترین نشالر     ابلهای ق ها از یافته ون مدیریت به اخق  طی این سالروزافز

یافتاله را بالا خالود حمالل      آثار و مدارک علمی در این قلمرو در کشالورهایی اتفالا  افتالاده کاله عنالوان توسالعه      

خق  کاربردی نشالان  ( نیز برتری برخی از این کشورها را در مطالعات ا0626فر )کنند. پژوهش جعفری می
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کننالده  کشور مشارکت 006در میان  66اثر در مجموع دارای رتبه  56کشور ایران با  ،میان است. دراین  داده

این موضوعی قابل تثمل است. نیاز به این قبیل مطالعات در حالی است کاله   که در این حوز  مطالعاتی است

شاید کمتر کشوری را بتوان یافت که در تاریخ تمدنی خالود چنالین از اخالق  شالهریاران و حکمرانالان و ...      

 سخن گفته و میراث فرهنگی بارزی داشته باشد. 

هالای اقتصالاد   ترتیالب مربالوب باله حالوزه     باله که سهم زیالادی از مطالعالات اخالق س مالدیریت      نکته دیگر این

موضالوع اخالق س    ،شناسی ، علوم محیطی و مدیریت دولتی است؛ بنالابراین ، علوم اجتماعی، روانوکار کسب

ابطة میان مقاالت زیاد و ( نیز به ر6666ای است. در پژوهش تونکای و یاگیز )رشته مدیریت، موضوعی میان

اسالت. در سالطحی فراتالر نتالایج مطالعاله        مفهوم موردنرر اشالاره شالده  ای  رشته بودن و ماهیت میان ای چندرشته

های مختلو علالوم   هویتی چندپارچه و متکثر داشته و تلفیقی از سویه ،رشته مدیریت اًدهد که اساس نشان می

تثییالد مجالددی بالر ماهیالت      های ایالن پالژوهش   انسانی و علوم اجتماعی را در خود و با خود همراه دارد. یافته

ایس  ( نیالز ماهیالت چندرشالته   0626دانش مدیریت است. در مطالعة عابدی جعفالری و همکالاران )   ای رشته میان

مثابه یک رشته یا دیسالیپلین دانشالگاهی    پیوند مدیریت به ،عبارتی است. به احصا شده و مورد تثکید  مدیریت

شناسی، منابع و  ی، روان( نریر علم اقتصاد، علوم رفتار6606؛ بالن و کارستن، 6605، سؤالبا سایر علوم )جای

های زیست محیطی و زیست اجتماعی، مباحث حقوقی، سیاسی، قانونی، فرهنگالی، اجتمالاعی،... در    سرمایه

 است.   اینجا هم قابل مشاهده

وکالار و علالوم    کسالب ی اقتصالاد   ها طبق نتایج، بیشترین سهم از مطالعات اخق  مدیریت مربوب به حوزه

هالای موضالوعی مطالعالات    هالای بیشالتر در خوشاله   وجالود گالره   سالنجی،  علالم  منرر مطالعاتاجتماعی است. از

میان تعداد مطالعالات ایالن    دار معنیسو و وجود تفاوت  وکار و علوم اجتماعی ازیک کسبهای اقتصاد  حوزه

در مقایساله بالا سالایر     بودن این حوزهده در تولید محتوا حاکی از پیشروکنن های مشارکتحوزه با سایر حوزه

انالد. در مطالعالة عابالدی جعفالری و      است که در مطالعات مربوب به اخق س مالدیریت سالهم داشالته   هایی حوزه

 است.   دست آمده ه( نیز بیشترین حجم از مقاالت نگاشته شده در حوز  اقتصاد ب0626همکاران )

های بعدی جزئیات بیشتری از چگالونگی التفالات    بدیهی است تحلیل محتوای متون این آثار در پژوهش

هالای مالاهوی حالوز  اقتصالاد      باله ویژگالی   امالا باتوجاله  حوزه به اخق س مدیریت را آشکار خواهد سالاخت.  این 

بالر  ثر ؤم عوامل هیکل ةمطالعبوده و  یاز اقتصاد کاربرد یبخشاقتصاد تجارت که  ،و یا به تعبیری وکار کسب

در  انیال ز و سالود درآمالد،  ی چالون  میهامفال بالا غلبالة    سازمان را /شرکت در وکار کسبو رونق  تیریکار، مد
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توان این فرضیه را مطرس ساخت که حجالم زیالادی از مطالعالات اخالق  مالدیریت       دستورکار خود دارد، می

شرکت و  توان گفت مفهوم اخق  در سازمان/ است. در تحلیلی ساده می« سود»لة ئمتوجه انتفاع مادی و مس

هالای درونالیس    ویت ذاتی اخق  و ارزشداری سودمحور کاسته شده و این با ه مدیریت به ابزاری برای بنگاه

 آن در تعارض است. 

های مالدیریتی در رنالج بالوده و انالواع فسالادها، از تالاب روانالی         ویژه در شرایطی که جهان از بداخققی هب

 ، این نوع مواجهه با اخق  که مفهومی پردامنه و بلندآوازه در تاریخ تفکر بشالری اسالت،  است جامعه کاسته

 یهالا  در سالازمان  ی،خصوصال  ی/دولتال مختلالو   یهالا  در بخش« اخق »آیا استفاده از  اًقابل تثمل است. اساس

باله نفالع بازتولیالد نرالام      رسالانی زیالان   حالداقل  حداکثررسالانی سالود و باله    برای بهتقش در  یانتفاعریغ ی/انتفاع

اسالتفاد    کند؟ به بالاور نگارنالده   داری پرسود به هر قیمتی! را ترویج نمی داری نیست؟ و فرهنگِ بنگاه سرمایه

داری، تحالت   اجتماعی به نفع نرام سرمایه و سالرمایه -مصادر  مضامین عالی انسانی« اخق »ابزاری از مفهوم 

های دولتالی کاله رسالالت آن     تجارت محور به سازمان وکار کسبتثثیر اقتصاددانش است؛ با تعمیم الگوهای 

تر خواهد بود؛ بمانالد کاله از اسالاس     خدمت به نفع عامة مردم فارغ از محاسبة سود و زیان است، فاجعه عمیق

بخش علم مدرن و تجربة رهایی و سالعادت بالرای انسالان هالم در      گرایی سودمحورانه با آمال نجات این تقلیل

 تضاد است. 

حیث التفات بیشتر مطالعات اخق س مدیریت به حالوز  علالوم اجتمالاعی    شده از ای بررسیه در میان حوزه

هالای علالوم انسالانی، علالوم      هالا و گالرایش   است. این در حالی است که در میالان رشالته    در رتبة دوم قرارگرفته

م مطالعالة  شود. در اینجالا هال   می  علوم انتقادی شناخته عنوان بهاجتماعی است که در ذات و ماهیت خود بیشتر 

داد کاله آیالا ایالن     هالا در مطالعالات آتالی نشالان خواهالد       ت و سوگیریسؤاالمحتوایی آثار تولیدشده، اهداف، 

اند؟ این پرسش مهمالی اسالت کاله پژوهشالگران      گروه از مطالعات همچنان سویة انتقادی خود را حفظ کرده

 توانند مورد توجه قراردهند.  بعدی می

تالرین مسالامهت در تولیالد محتالوا را در موضالوع      یت دولتالی کم جای تثمل است که مالدیر  دیگر، ازسوی

است. این کاستی به این دلیل که مدیریت دولتی با اداره امالور عمالومی و باله تعبیالری       اخق س مدیریت داشته

کار دارد، یافتالة بسالیار مهمالی اسالت کاله نیالاز باله مطالعالات         عمومی و مدیریت نفع عام جامعه سروهمان خیر 

نفعالان   اگر پژوهش را چالون یالک یالک نهالاد اجتمالاعی بالدانیم کاله ذی        ،نمونه عنوان به تحلیلی بیشتری دارد.

توان تحت تثثیر  را میگاه کمبود التفات به مطالعات اخق س مدیریت کنند، آن تلو در آن ایفای نقش میمخ
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نالام   ای باله  نفعان نهاد علم بررسی کرد. آیا بالازیگران فعالال در حالوز  مالدیریت دولتالی، مسالئله       هریک از ذی

هالای اقتصالاد    انالد و یالا ریشاله    این قبیل مطالعات روی خوشالی نشالان نالداده     اند یا حتی بدبینانه به هاخق  نداشت

توان برای بحالث و بررسالی بیشالتر     هایی که می سایر گمانه واست دانش بوده که موجب چنین وضعیتی شده 

 . قرار داد  پرسشمورد های تکمیلی  در پژوهش

خوشاله   2واژگانی منجر باله تشالکیل   بندی همسنجی، نتایج خوشه در مطالعات علمهمچنین به زبان رایج 

خوشاله   2شناسالی،   خوشه در حالوز  روان  4خوشه در حوز  علوم اجتماعی،  4، وکار کسبدر حوز  اقتصاد 

 هالای  اسالت. در میالان خوشاله     خوشه در حالوز  مالدیریت دولتالی شالده     5محیطی و تنها  علوم زیست در حوز 

، «گیری اخققالی، رفتالار، قضالاوت، کالد اخالق ، باورهالا      تصمیم» وکار کسبر حوز  اقتصاد شده د شناسایی

رضایت شغلی، درگیرشالدن در  »و « مسئولیت اجتماعی سازمان، عملکرد مالی، قرارداد اجتماعی و عملکرد»

هالای پژوهشالگران حالوزه    تالرین گالرایش  های پرتکرار و مهمکلیدواژه« کار، تعهد هنجاری، مشتری محوری

ها دارای بیشترین های مسئولیت اجتماعی سازمان، پایداری و ارزشند. همچنین کلیدواژهوکار کسبقتصاد ا

هالا و اعتمالاد دارای بیشالترین میالزان     میزان مرکزیالت درجاله، مسالئولیت اجتمالاعی شالرکت، پایالداری، ارزش      

نالد.  ا بینالابینی مرکزیت نزدیکی و مسئولیت اجتماعی شرکت، پایالداری و عالدالت دارای بیشالترین مرکزیالت     

دو مفهوم مسئولیت اجتماعی و پایداری از نرر برخورداری از میزان باالیی از ساله مرکزیالت، از    ،میان دراین

 ترین مفاهیم این حوز  مطالعاتی است.  مهم

، «گیالری، رفتالار، موانالع، مالدیران    تصالمیم »شالده در حالوز  علالوم اجتمالاعی،      شناسایی های در میان خوشه

رضالایت  »و « نفعان، حکمرانی سازمان، عملکرد مالی، مزیت رقالابتی  سازمان، نرریه ذیمسئولیت اجتماعی »

هالا  واسالطة آن  ههالایی هسالتند کاله بال    کلیدواژه« گرا و جو سازمانیشغلی، رفتار شهروند سازمانی، رهبری تحول

گران هالای پژوهشال  تالرین گالرایش  این حوزه در مطالعات اخق  مدیریت اتفا  افتاده و بیانگر مهم یسهم هم

گیالری  هالای مسالئولیت اجتمالاعی شالرکت، تصالمیم     اند؛ همچنین در مطالعات این حوزه، کلیدواژه این حوزه

های مسئولیت اجتمالاعی شالرکت،   اخققی و فساد رتبه اول تا سوم در مرکزیت درجه و نزدیکی و کلیدواژه

تالوان مسالئولیت اجتمالاعی     ترتیب از مرکزیت بینالابینی برترنالد. مالی   گیری اخققی و فضایل اخققی به تصمیم

 ترین مفاهیم این حوز  مطالعاتی نام برد. گیری اخققی را از مهم شرکت و تصمیم

گالرا، نقالش میالانجی،    شناسی رهبری تحالول ها در حوز  روان های مربوب به شناسایی خوشه یافته بر مبتنی

هالا، آمالوزش، رهبالری اشالتراکی، رهبالری      گیالری اخققالی، رضالایت، ارزش   رفتار، رهبالری انتقالالی، تصالمیم   
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هالای پژوهشالگران   بوده و معرّف بیشالترین گالرایش  رفته کاربر ها و مفاهیم به ترین کلیدواژه همکنشی از م میان

در ایالن مطالعالات،    ،دیگالر  . ازسالوی شناسالی اسالت  این حالوزه بالرای انجالام تحقیقالات علمالی در حالوزه روان      

ترتیب دارای بیشترین میزان مرکزیت لی و رفتار غیراخققی بههای تبادل رهبر و عضو، رهبری انتقاکلیدواژه

ترتیالب دارای بیشالترین میالزان    های رهبری انتقالی، رفتار غیراخققالی و انگیالزه اجتمالاعی باله    درجه، کلیدواژه

مرکزیت نزدیکی، و معنابخشی، سکوت سازمانی و رهبری انتقالی دارای بیشترین میالزان مرکزیالت بینالابینی    

 است. 

مسئولیت اجتماعی سازمانی، پایداری، »محیطی    علوم زیستشده در حوز شناسایی ان شش خوشهدر می

بیشالترین تکالرار را در مطالعالات    « گیالری گالرا و تصالمیم  نفع، رهبری تحالول  اخق  محیطی، درگیرسازی ذی

برخوردارند. ترین گرایش پژوهشگران در این حوزه، از جایگاه مهمی مهم عنوان بهو  اخق  سمدیریت داشته

پایالداری،  باله   مربالوب  و نزدیکالی  بیشالترین میالزان مرکزیالت درجاله    محیطالی   علالوم زیسالت  همچنین در حوزه 

پایالداری، مسالئولیت اجتمالاعی شالرکت، توسالعه پایالدار و        .اسالت مسئولیت اجتماعی شرکت و توسعه پایدار 

  .را به خود اختصاص داده است نابینیدارای بیشترین میزان مرکزیت بیاخق  محیطی 

ه دربار  اخق س مدیریت در حوز  مدیریت دولتی نشالان داد، گرچاله   شد جامبررسی و تحلیل مطالعات ان

این حوزه نسبت به چهار حوز  دیگر چندان خود را دچارس بحث و بررسی پیرامون اخق س مالدیریت نسالاخته   

ت، سیاسالت، مسالئولیت   پالذیری، مالدیری  گرا، مسالئولیت عملکرد، رهبری تحول»مفاهیم و واژگان  ،حال بااین

کاله توجاله     رخدادی باالیی بالوده و پرتکالرار و رایجنالد. در میالان ایالن مفالاهیمی      دارای هم« اجتماعی سازمان

ها مسئولیت اجتماعی، سیاست عمومی، ارزش ،اند پژوهشگران حوز  مدیریت دولتی را به خود جلب نموده

ئولیت، صقحیت اخققی، مسالئولیت اجتمالاعی   و توسعة پایدار دارای بیشترین مرکزیت درجه بوده و نیز مس

شرکت دارای میالزان بیشالترین مرکزیالت نزدیکالی اسالت. همچنالین مسالئولیت و صالقحیت اخققالی، مزیالت           

مفهالوم   ،مسالئولیت  ،بالین  درایالن انالد.   رقابتی، رهبری عمومی و حوز  عمومی دارای بیشترین مرکزیت بینابینی

 نزد محققان حالوز  مطالعالاتی مالدیریت دولتالی بالوده      تری برای بحث و بررسی موضوع اخق  مدیریت مهم

 است. 

( کاله باله ترسالیم نقشاله     0626ها با نتایج پژوهش عابالد جعفالری و همکالاران )    کلی مقایسة این یافتهطور به

گرفتاله در زمینالة    بیانگر آن است که شبکة دانش شکل اند، دانش اخق  مدیریت و سازمان در ایران پرداخته

هالا بالا    مقایسالة برخالی از یافتاله    ،حالال  همانند نیستند. بااینالمللی  اخق  مدیریت در حوزه ملی و بین مطالعات
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( نشالان از برخالی   6666( و تونکالای و یالاگیز )  6602(، والسالتر و همکالاران )  6600هالای چالو )  نتایج پالژوهش 

 های مشابه دارد. یافته

ی هرچند بیشترین تعداد از آثالار علمالی   بررسهای علمی موردمیان حوزه ،نتایج پژوهش حاضر نشان داد

و علالوم اجتمالاعی    وکالار  کسالب های اقتصالاد  مشترک و نیز باالترین میزان شباهت موضوعی مربوب به حوزه

دسالت   وکار به کسببه نتایج این تحقیق که بیشترین التفات به اخق  مدیریت در حوز  اقتصاد  ؛ باتوجهاست

طور عام و نیز در موضوع  ای، به ای یا فرارشته رشته رویکردهای میانبه توسعة  ، طبیعی است که باعنایتآمده

هالای حالوز  علالوم اجتمالاعی باله طالور گسالترده         طور خاص این نتیجه حاصل شود که یافته بهاخق  مدیریت 

نتالایج پالژوهش حاضالر     ،عمالل درقرارگیرند و بالرعکس.   وکار کسبمورد استفاد  محققان در حوز  اقتصاد 

و اسالتنادات   شدهلحا  تعداد مطالعات منتشر هو علوم اجتماعی ب وکار کسبی اقتصاد هامشخص نمود حوزه

 اند.تر بوده شده موفق های علمی بررسیکنون نسبت به سایر حوزهدریافتی از ابتدا تا

دنبال التفات پایین محققان در حوز  مدیریت دولتالی باله موضالوع اخالق  مالدیریت، عجیالب        ههمچنین ب

شناسالی و   کننالد  روان هالای مشالارکت  ر مشالترک و میالزان شالباهت موضالوعی در حالوزه     نیست که تعداد آثالا 

اثر مشترک باشد. همچنین طبق نتایج کمترین شباهت موضالوعی مربالوب    یکمدیریت دولتی هیچ و یا تنها 

اقالدامات منالتج باله     ،نموناله  عنالوان  باله  ،کاله  درحالالی  دست آید، ههای علوم محیطی و مدیریت دولتی ببه حوزه

 شان دارد.و تصمیاتمحیطی ارتباطی نزدیک با حوز  عملکردی مدیریت دولتی  زیست محیطی و تغییرات

تثثیری که مستقیم یالا غیرمسالتقیم بالر ابعالاد مختلالو توسالعه        به اهمیت اخق س مدیریت و باتوجهنهایت در

هالا   شالرکت  هالا/ گذاران، سالازمان  ها و نتایج حاصل از این تحقیق برای مدیران، سیاستدارد، امید است یافته

منالد در ایالن    مدت یالا بلندمالدت پژوهشالگران دغدغاله     های پژوهشی کوتاه رنامهدهی به ب مفید بوده و در شکل

 ثر بوده و به افزایش کمی و کیفی و البته متوازن این تولیدات علمی مربالوب باله  ؤساحت ارجمندِ مطالعاتی م

شالده از سالاختار فکالری     نمالای ارائاله  ند. همچنالین امیالد اسالت    اخق  مدیریت در تمامی شقو  آن کمک ک

هالای  های مالتقن علمالی از شالکاف    یافته بر مبتنیهای علمی مختلو بتواند اخق  در دانش مدیریت در حوزه

هالای کالم کالاربرد و    هالا را ارائاله و از پالژوهش   رشالد ایالن حالوزه    وضوعی پرده برداشته و موضوعات درحالم

 تکراری بکاهد.
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 پیشنهادهای اجرایی پژوهش

تالوان  داشتن اهمیت اخق  در دانش مدیریت و روند صعودی مطالعات مرتبط با این حوزه مالی رربا درن

ی را سو با مرزهالای جهالانی دانالش اقالدامات    برداری بیشتر از آن همبرای بهرههای عملی نسبت به برداشتن گام

 ند از:مناسب اجرا دانست که اهم آنها عبارت

کننده  رکتهای مشابررسی و سایر حوزهج حوزه موردای علمی پژوهشگران پنهگسترش همکاری. 0

اً بالاالی ایالن   دلیل شالباهت موضالوعی نسالبت    وکار و علوم اجتماعی به کسبویژه دو حوزه اقتصاد  به

اثربخشی بیشالتر مطالعالات حالوزه اخالق  در      اًای و نهایترشتهمنرور تقویت دیدگاه میان ها بهحوزه

 دانش مدیریت؛

در دانالش مالدیریت براسالاس    ثر در موضوع اخق  ؤها و پیامدهای مپیشرانها، شناسایی زیرساخت. 6

ریالزی، ارزیالابی و   هالای علمالی مختلالو و سالپس برناماله     شده در حالوزه  واژگان و مفاهیم شناسایی

 .های اجرایی و پژوهشی مرتبطسازی و استفاده از آنها در پروژهنهادینه

 

 های آتی پیشنهاد برای پژوهش

 شود:های آتی پیشنهاد می، موارد زیر برای انجام پژوهشبر اساس پژوهش حاضر

های استنادی نریالر اسالکوپوس و   تحلیل ساختار و مفاهیم تولیدات علمی این حوزه در دیگر پایگاه. 0

تری از وضعیت پژوهش این حوزه منرور ارزیابی جامع ل اسکالر و همچنین وب اجتماعی بهگوگ

 در جهان؛

ویالژه در   هاخق  در دانش مدیریت با تولیدات علمی متمرکالز بالر فسالاد بال     بررسی تطبیقی مطالعات. 6

 حوز  مدیریت دولتی؛

های حاصل از مطالعاله  خوشهها و تحلیل محتوا و ساختار مفاهیم و واژگان مدارک علمی زیرحوزه. 6

هالای اخققالی میالان مالدیران و در     با هدف بهبود جالو اخققالی و توسالعه ارزش    طور مجزا حاضر به

 های ایرانی. شرکت ها/انسازم

در حوزه اخق  در دانش مدیریت براسالاس  های علمی پژوهشگران علوم مختلو مطالعه همکاری. 5

انالش مالدیریت و   ای د رشته تر دربار  ماهیت میاندرراستای بررسی بیش نویسندگیهای هم شاخص

 های مشترک. گران آن در انجام پژوهشرفتار عامقن و کنش
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