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Abstract
This article investigated the research methodologies of the articles published in the “Social
Capital Management” journal. In terms of purpose, the study was an applied research project,
and it used library research for data collection purposes. The statistical population of the study
regarded all articles of the “Social Capital Management” journal published between 2014 and
2020. No sampling was used in the study, and all population members were taken into
account in the study. All in all, 177 articles were inspected in terms of 9 parameters, namely
distribution of the number of articles in each volume, data collection instrument, data analysis
method, research approach, research method, research domain, the number of authors of each
article, the academic field of each corresponding author, and the academic affiliation of each
corresponding author. The obtained results showed that university professors and students
with public management degrees have had the highest rate of publication. In terms of
corresponding authors’ academic affiliation, researchers from the University of Tehran and
Islamic Azad University have been the most publications in this journal. The most common
topics have been social capital, religion, and Islamic teachings. Moreover, it was found that
the majority of articles have been descriptive-analytical with a quantitative approach. The
research method of most examined articles has been structural equation modeling. Finally, the
top data collection instrument has been questionnaire.
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فراروش پژوهشهای مجلة مدیریت سرمایة اجتماعی
(مورد مطالعه :مقاالت  1393ـ )1399
محسن ترابی ،1محمدرضا فتحی
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 .1استادیار ،مدیریت دولتی ،دانشگاه هرمزگان ،بندرعباس ،ایران
 .2دانشیار ،مدیریت صنعتی و فناوری ،پردیس فارابی دانشگاه تهران ،قم ،ایران
(تاریخ دریافت 1400/03/31 :ـ تاریخ پذیرش)1400/05/11 :

چکيده
در این مقاله به بررسی مقاالت مجلة «مدیریت سرمایة اجتماعی» از حیث روششناسی پرداخته شده است .این پژوهش از نظر هدف
کاربردی و روش گردآوری دادهها مطالعة کتابخانهای است .جامعة آماری این پژوهش تمامی مقاالت مجلة «مدیریت سرمایة اجتماعی»
است که بین دورههای  1393تا  1399انتشار یافته است .در این پژوهش از نمونهگیری استفاده نشده و همة عناصر جامعه به صورت
سرشماری بررسی شدهاند .تعداد  177مقاله از نظر  9پارامتر از جمله پراکندگی تعداد مقاالت در هر سال ،ابزار گردآوری داده ،روش
تحلیل دادهها ،رویکرد پژوهش ،روش مورد استفاده ،حوزة مورد پژوهش ،تعداد نویسندة هر مقاله ،رشتة تحصیلی نویسندة مسئول مقاله،
وابستگی سازمانی نویسندة مسئول مقاله بررسی شد .نتایج نشان داد که بیشترین مقاالت را استادان و دانشجویان با مدرک مدیریت
دولتی چاپ کردهاند و از نظر وابستگی سازمانی نویسندة مسئول پژوهشگران از دانشگاه تهران و دانشگاه آزاد اسالمی بیشترین مشارکت
را در چاپ آثار علمیـ پژوهشی داشتهاند .موضوع محوری بیشتر مقاالت سرمایة اجتماعی و دین و تعالیم و آموزههای اسالمی بوده است.
همچنین بر اساس نتایج تحقیق بیشتر پژوهشها به صورت توصیفیـ کاربردی و دارای رویکرد کمّی بودهاند .روش تحلیل بیشتر مقاالت
مورد بررسی روش معادالت ساختاری بوده و روش گردآوری دادهها بیشتر از طریق پرسشنامه بوده است.

کليدواژگان
تحلیل محتوا ،روششناسی ،سرمایة اجتماعی ،مجلة سرمایة اجتماعی.

 رایانامة نویسندة مسئولM.torabi@Hormozgan.ac.ir :
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مقدمه
رقابت شدید بین سازمانها آنها را ملزم به دست یافتن به مزیتهای رقابتی پایدار کرده است؛ مزیتی که
بهسختی قابلیت تقلید داشته باشد و مقابله با تهدیدها و استفاده از فرصتهای ناشی از تغییرات محیطی
گسترده را به همراه داشته باشد .از این رو ،سازمانها بیش از پیش درصدد بهبود وضعیت داراییهای
نامشهود خود به عنوان منبعی مهم در ارزشآفرینی هستند ( .)Kaplane & Norton 2004در این میان
سرمایة اجتماعی ،به منزلة یکی از مهمترین انواع داراییهای نامشهود سازمان ،مقولهای است که فواید
زیادی هم برای سازمان هم برای کارکنان به همراه میآورد و به همین جهت توجه بسیاری را به خود
جلب کرده است ( .)Leana & Buren 1999امروزه مشخص شده در سطح ملی نیز سرمایة اجتماعی یکی
از عوامل اثرگذار بر توسعه و رشد اقتصادی است .سرمایههای فیزیکی و انسانی تا حدی به رشد
اقتصادی منجر میشوند و سرمایة اجتماعی حلقة مهم مفقوده است (حقگویان و همکاران .)1395
تحقیقات فراوانی در مورد سرمایة اجتماعی انجام شده است .ولی ،با وجود افزایش کمّی بدنة دانش در
حوزههای مختلف ،تجربه نشان داده است مطالعات صورتگرفته موجب شکلگیری تصویری درست
در قرن  21نشده است (عبدالحمید و همکاران  .)1399برخی معتقدند رشتههای مختلف به لحاظ
روششناسی رشد و تکامل مطلوبی نداشتهاند ( .)Raadschelders & Lee 2011شتاب در استفاده از روش
تحقیق آثار قبلی و رو آوردن ناگهانی به یک راهحل نهتنها کمککننده نیست بلکه این خطا در بلندمدت
آثار زیانباری را به دنبال خواهد داشت .این همان چیزی است که بالدوین ،متخصص حل مسئله ،از آن
به عنوان «حل دقیق مسئلة اشتباه» یاد میکند ( .)Baldwin et al. 2008در مورد پژوهشها هم امکان
ارتکاب این خطا با بهکارگیری روش تحقیق نادرست وجود دارد .بدین معنی که گاهی مثالً با استفادة
نادرست از روش تحقیق کمّی مفهومی اشتباه را به صورت دقیق اثبات میکنیم.
دادهکاوی در متون علمی گذشته یکی از راههای غلبه بر مشکالت یادشده است .تحلیل و بررسی
آنچه در مجالت یک رشتة علمی چاپ میشود به ما در درک بهتر موضوعها و مسئولیتهای آن
رشته کمک میکند و میتوانیم با نگاه به گذشته و تحلیل تحقیقات صورتگرفته مسیر مورد انتظار
در آینده را ترسیم کنیم .مجلة «مدیریت سرمایة اجتماعی» وابسته به پردیس فارابی دانشگاه تهران با
رویکرد پژوهشی فعالیت خود را از سال  1393با هدف ارتقای سطح دانش علمی پژوهشگران،
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سهولت مبادلة علمی بین آنها ،و معرفی پیشرفتهای عمده در زمینههای مختلف مدیریت سرمایة
اجتماعی آغاز کرد .در این مقاله سابقة نشر هفتسالة نشریة «مدیریت سرمایة اجتماعی» به عنوان
جامعة آماری در نظر گرفته شد و مقاالت از نظر روششناسی و موضوعی بررسی شدند .جهت
فراروش تحقیق حاضر ،با توجه به نبودن چارچوب کامل ،از چارچوب ترکیبیـ ابداعی استفاده شد.
البته بیشتر عوامل مهمی که در این مقاله در نظر گرفته شده است با کمک چارچوب مورد استفاده در
پژوهشهای قبل است و در واقع اعتبار آنها در پژوهشهای قبلی آزمون شده است .پژوهشها از
نظر  9شاخص از جمله پراکندگی تعداد مقاالت در هر سال ،ابزار گردآوری اطالعات ،روش تحلیل
دادهها ،رویکرد پژوهش ،روش مورد استفاده ،حوزة مورد پژوهش ،تعداد نویسندة هر مقاله ،رشتة
تحصیلی نویسندة مسئول مقاله ،وابستگی سازمانی نویسندة مسئول مقاله بررسی شدند .به طور
خالصه این مقاله به دنبال پاسخ بدین سؤال انجام شد:
ـ وضعیت پژوهشهای مجلة «مدیریت سرمایة اجتماعی» از نظر  9شاخص ذکرشده چگونه
است و خألهای روششناسی و موضوعی در این حوزه کداماند؟
مبانی نظری و پيشينة تحقيق
امروزه سرمایة اجتماعی توجه بسیاری را در سازمان به خود جلب کرده است .زیرا نتایج مهمی از
وجود و ارتقای آن حاصل میشود .سرمایة اجتماعی به روشهای مختلف مانند تسهیل شکلگیری
سرمایة انسانی ،تسهیل و تسریع گردش اطالعات و دانش (ضمنی و مدون) درون سازمان ،کاهش
هزینههایی از قبیل هزینههای کنترل و نظارت ،و همچنین سهولت دسترسی به افراد داخل و خارج
سازمان نقش مهمی در تحقق بهتر و سریعتر اهداف سازمان و کمرنگتر کردن موانع پیش رو ایفا
میکند (جندقی و همکاران  .)1396اصطالح سرمایة اجتماعی را اولین بار در سال  1916هانی فان
مطرح کرد .سرمایة اجتماعی جزئی از داراییهای نامشهود اساسی سازمان است و مثل سایر انواع
سرمایهها نقشی مولد در سازمان ایفا میکند .نتایج پژوهشهای حوزة سرمایة اجتماعی نشان
میدهد این مقوله یکی از مهمترین منابع سازمانی تلقی میشود .زیرا افراد هنگامی که یکدیگر را
بشناسند ،درک کنند ،و به هم اعتماد کنند با اثربخشی و کارایی بیشتری با هم کار میکنند

( Bolino

 .)et al. 2002ناپاهیت و گوشال سرمایة اجتماعی را مجموع منابع بالقوه و بالفعل موجود در درون
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و قابل دسترس از طریق و منجرشده از «شبکة» روابط یک فرد یا واحد اجتماعی تعریف کردند و
آن را یک مزیت رقابتی به شمار آوردند .آنها با اتخاذ رویکردی سازمانی به مفهوم سرمایة
اجتماعی سه بعد را برای آن برشمردند که عبارتاند از :بعد ساختاری ،بعد رابطهای ،و در نهایت
بعد شناختی .بعد ساختاری بیانگر الگوی ارتباطات در سازمان است و دربردارندة میزانی است که
افراد در سازمان به هم متصلاند (آیا کارکنان همدیگر را میشناسند؟) .بعد رابطهای به ماهیت
ارتباطات بین افراد در سازمان توجه دارد؛ به عبارتی کیفیت و ماهیت ارتباطات (آیا آنها با
ویژگیهای اعتماد و دوست داشتن شناخته میشوند؟) .بعد شناختی به میزانی که کارکنان در شبکة
اجتماعی دیدگاههای مشترک یا فهم مشترک را با هم تقسیم میکنند توجه دارد (آیا کارکنان
یکدیگر را میفهمند؟) (.)Nahapiet & Ghosal 1998
در پژوهش حاضر از تکنیک فراروش برای بررسی مقاالت مجلة «مدیریت سرمایة اجتماعی»
استفاده شد و سعی شد پژوهشهای چاپشده از حیث روششناسی و موضوعی مورد
تجزیهوتحلیل قرار گیرند .با توجه به نقش بسزای مجالت علمی در عرصة علم و دانش ،ضرورت
دارد نشریات مختلف به صورت دورهای از نظر علمی ارزیابی شوند تا از این طریق به
سیاستگذاران عرصة علم و دانش کشور در برنامهریزی و ارتقای کیفیت فعالیتهای پژوهشی
یاری رسانند (عبدالحمید و همکاران  .)1399فرامطالعه یکی از روشهای بررسی و آسیبشناسی
پژوهشهای گذشته است .در واقع فرامطالعه یک تجزیهوتحلیل عمیق از تحقیقات و پژوهشهای
انجامشده در یک حوزة مطالعاتی خاص است ( .)Patterson et al. 2001فرامطالعه شامل سه بخش
است :فراتحلیل( 1تجزیهوتحلیل محتوای مطالعات اولیه) ،فراروش( 2تجزیهوتحلیل روششناسی
مطالعات اولیه) ،فرانظری (تجزیهوتحلیل نظری مطالعات اولیه) (.)Edwards et al. 2009
با جستوجوی همة مقاالت مرتبط با سرمایة اجتماعی ،پژوهشی در این مورد و با استفاده از
تکنیک فراروش یافت نشد .بنابراین در ادامه به آثار پژوهشی تقریباً مشابه اشاره میشود .مطالعاتی
که با استفاده از سایر تکنیکهای فرامطالعه و از جمله فراتحلیل به بررسی این مقوله پرداختهاند:

1. Meta-analysis
2. Meta-method
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سیاهپوش ( )1387مطالعهای با عنوان «فراتحلیل مطالعات سرمایة اجتماعی در ایران» انجام داد.
نتایج تحقیق نشان میدهد وضعیت سرمایة اجتماعی در حوزههای گوناگون یکسان نیست .در میان
مؤلفههای سرمایة اجتماعی میزان اعتماد به خانواده و نظام سیاسی و نیز میزان ارتباطات اجتماعی
باالست .در حوزة سیاسی میزان اعتماد به نظام سیاسی باال ،میزان اعتماد به نهادهای سیاسی
متوسط ،و میزان اعتماد به کنشگران سیاسی پایین است.
سفیری و صدفی ( )1391مطالعهای با عنوان «فراتحلیل مطالعات و تحقیقات جنسیت و سرمایة
اجتماعی» انجام دادند .طبق نتایج فراتحلیل ،رابطة بین جنسیت با سرمایة اجتماعی و رابطة بین
جنسیت با اعتماد اجتماعی تأیید میشود .اما رابطة بین جنسیت با مشارکت اجتماعی حاکی از
ناهمگونی دادهها و عدم همبستگی قابل قبول در تحقیقات بررسیشده است.
نیازی و همکارانش (1395الف) مقالهای تحت عنوان «فراتحلیل مطالعات و تحقیقات سرمایة
اجتماعی و احساس امنیت اجتماعی» به چاپ رساندند و اینطور نتیجهگیری کردند که سرمایة
اجتماعی بر میزان احساس امنیت اجتماعی اثرگذار است و این میزان بین مردان بیشتر از زنان
است .وسعت روابط و شبکة تعامالت اجتماعی گستردهتر مردان باعث نیل به انواع حمایتهای
اجتماعی میشود و احساس امنیت بیشتر برای مردان را به دنبال دارد.
نیازی و همکارانش (1395ب) مطالعهای تحت عنوان «فراتحلیل مطالعات دینداری و سرمایة
اجتماعی در ایران» انجام دادند و اینطور نتیجهگیری کردند که ضریب تأثیر دینداری بر سرمایة
اجتماعی معادل  0/388است .همچنین نتایج نشان داد متغیرهای گروههای نمونهای و میدان مطالعه
میتوانند در رابطة بین دینداری و سرمایة اجتماعی نقش تعدیلکنندگی را ایفا کنند.
خضری و همکارانش ( )1398در مطالعهای تحت عنوان «فراتحلیل مطالعات سرمایة اجتماعی
و عملکرد شغلی» با انتخاب  13پژوهش مرتبط که بین سالهای  1388تا  1396انجام شده بودند
با استفاده از تکنیک فراتحلیل کمّی به این نتیجه رسیدند که اندازة اثر کلی سرمایة اجتماعی بر
عملکرد شغلی معادل  0/474است و در مجموع  47درصد از تغییرات عملکرد شغلی را تبیین و
پیشبینی میکند.
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پناهی ( )1398پژوهشی با عنوان «فراتحلیل پیشایندها و پیامدهای سرمایة اجتماعی در
سازمانها» انجام داد و با بررسی  83مطالعة منتخب نشان داد سرمایة انسانی ،رفتار شهروندی
سازمانی ،هوش اخالقی ،استراتژیهای سازمان ،عدالت سازمانی ،شبکههای اجتماعی ،هوش
سازمانی ،ارتباطات عمودی ،رهبری تحولآفرین ،و مسئولیتپذیری اجتماعی بیشترین تأثیر را در
شکلگیری و تشدید سرمایة اجتماعی در سازمانهای ایرانی دارند.
عباسی و همکاران ( )1398در پژوهشی با عنوان «تحلیل سطوح مفهوم سرمایة اجتماعی با
رویکرد فراترکیب» با جستوجوی پایگاههای علمی بین سالهای  1970تا  2018تعداد  72مقاله
به روش نمونهگیری قضاوتی انتخاب کردند .نتایج حاکی از وجود سه سطح تحلیل برای مفهوم
سرمایة اجتماعی بود که عبارتاند از :سطح کالن (جوامع) ،سطح میانی (گروهها یا سازمانها)،
سطح خرد (عامالن فردی).
ثقفی و همکارانش ( )1398پژوهشی با عنوان «فراترکیب عوامل مؤثر بر تقویت روابط بین
اعضای شبکههای همکاری علم و فناوری از نگاه نظریة سرمایة اجتماعی» انجام دادند و با
جستوجو در پایگاه وب آف ساینس 1تعداد  44سند با استفاده از روش فراترکیب بررسی و
کدگذاری شد .نتایج پژوهش نشان داد  24زمینة فرعی در قالب سه زمینة اصلی از جمله رابطهای،
شناختی ،و ساختاری در بین مقاالت وجود دارد.
خامهچی و رنگریز ( )1398پژوهشی با عنوان «فراتحلیل پیامدهای سرمایة اجتماعی» انجام
دادند .نتایج نشان داد از بین پیامدهای سرمایة اجتماعی در سطح سازمان به ترتیب تسهیم دانش،
عملکرد سازمانی ،تعهد سازمانی ،تعالی سازمانی ،رضایت شغلی ،مدیریت دانش ،حمایت سازمانی ،و
سالمت سازمانی دارای اندازة اثر باال هستند .همچنین از بین پیامدهای سرمایة اجتماعی در سطح
جامعه به ترتیب احساس امنیت اجتماعی ،کیفیت زندگی ،پیشرفت تحصیلی ،هوش هیجانی ،سالمت
اجتماعی ،سرمایة روانشناختی ،فرهنگ شهروندی ،و بهزیستی روانشناختی اندازة اثر باال دارند.
جادران و یزدانی ( )1399مقالهای با عنوان «شناسایی مؤلفههای سرمایة اجتماعی کالن برای
مقابله با پیامدهای ویروس کرونا» چاپ کردند و با بررسی  6پایگاه اطالعاتی خارجی با موضوع
1. WOS
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سرمایة اجتماعی و کروناویروس به  5مقولة اصلی از جمله همبستگی جهانی ،کارآمدی نظام
اجتماعی ،کارآمدی سیستم اقتصادی ،کارآمدی سیستم بهداشت و درمان ،و کارآمدی نظام سیاسی
به عنوان مؤلفههای سرمایة اجتماعی برای مقابله با پیامدهای ویروس کرونا دست یافتند.
در ادامه در قالب جدول  1آثاری مشاهده میشود که سعی داشتهاند با استفاده از رویکرد
فراروش به بررسی سایر حوزهها بپردازند.
جدول  .1مقاالت منتشرشده با رویکرد فراروش

ردیف

نویسندگان

حوزة مورد بررسی

نتایج بررسی  64مقاله در حوزة مدیریت اسالمی نشان میدهد که در این حوزه

صادقی و
1

همکاران

خالصة نتایج

مدیریت اسالمی

()1394

کمبود فعالیتهای پژوهشی وجود دارد .همچنین مشکل عدم تطبیق
روششناسی تحقیق از لحاظ منابع مورد استفاده ،روایی و پایایی ،روش تحقیق،
جامعه و نمونة پژوهش وجود دارد.
نتایج این پژوهش حاکی از آن است که موضوع محوری بیشتر مقاالت رفتار

ایمانی و
2

همکاران

سازمانی و منابع انسانی است و اغلب آنها سازمانها و نهادهای دولتی را برای
مدیریت دولتی

()1397

جامعة آماری در نظر گرفتهاند .همچنین بیشتر پژوهشها به صورت مقطعی و
دارای رویکرد کمّی و از نوع کاربردی بودند .سطح تحلیل و راهبرد بیشتر
مقاالت به ترتیب از نوع فردی و پیمایشی بوده است.

فردوسی و
3

همکاران

نتایج پژوهش آنها نشان داد پژوهشهای انجامشده در حوزة بازاریابی ایران از
بازاریابی

()1398

مدلسازی معادالت ساختاری با ابزار پرسشنامه و به شیوة کمّی انجام پذیرفتهاند.
نتایج بررسی این پژوهش نشان میدهد که اوالً تقویت آموزش دروس روش

طیبی
4

ابوالحسنی و
همکاران

تنوع روششناسی بسیار کمی برخوردار است و عمدة مقاالت به روش

تحقیق و همچنین مدیریت راهبردی برای دانشجویان مقطع کارشناسیارشد
استراتژی

ضروری است .ثانیاً موارد زیر باید مورد توجه بیشتری قرار گیرد :روشهای
موردی و تطبیقی ،روش تحقیق کیفی و آمیخته ،استفاده از ابزارهای ترکیبی،

()1398

سطح تحلیل فردی یا ملی ،نمونهگیری غیراحتمالی و دقت بیشتر در روایی.
نتایج بررسی پژوهش آنان نشان میدهد که اغلب نویسندگان مرد و از دانشگاه

عبدالحمید و
5

همکاران
()1399

شهید بهشتی بودند .روشهای گردآوری اغلب مقاالت پرسشنامه ،رویکرد عمدة
مدیریت دولتی

پژوهشها کمّی ،و نوع اغلب پژوهشها کاربردی بوده است .همچنین در حوزة
موضوعی عمدة تمرکز بر مدیریت دانش ،فناوری اطالعات ،و منابع انسانی بوده
است.
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همانطور که مشاهده میشود فراروش سرمایة اجتماعی تا به حال انجام نشده است و بررسی
این مقوله از نوآوری برخوردار است و به سایر پژوهشگران کمک میکند تا خألهای موضوعی و
روششناسی این حوزه را بهتر از گذشته شناسایی کنند.
روش تحقيق
این پژوهش از نظر هدف کاربردی است و به دلیل اینکه این تحقیق به دنبال بررسی و نقد محتوای
روششناسی پژوهشهای مجلة «مدیریت سرمایة اجتماعی» است از نوع فراروش است .رویکرد
تحقیق فرامطالعه است و ابزار گردآوری دادهها بررسی مدارک و اسناد موجود است .فرامطالعه
فرایندی است دارای شش مرحله (مراحل سوم تا پنجم به سه زیرمجموعة تحلیلی فرامطالعه اشاره
دارد) :در مرحلة اول پیشزمینهها یا مقدمات کار فراهم میشود .در مرحلة دوم ارزیابی اولیه از
پژوهشها صورت میگیرد که شامل تعیین معیارهای انتخاب پژوهشها و ارزیابی کیفیت آنها و
تعیین راهبردهای مدیریت داده است .مرحلة سوم تحلیل فراداده است که شامل گروهبندی دادهها
بر اساس معیارهایی مانند روش ،نمونه ،تاریخ انتشار ،یا مسئلة خاص و ویژه است .مرحلة چهارم
فراروش است که این مرحله مستلزم مقایسة مفروضات روششناسی تحقیق و ارزیابی الگوها و
موضوعات پژوهشهاست .مرحلة پنجم فراتئوری است .در این مرحله پژوهشهای اولیه از نظر
گرایشهای نظری و از لحاظ عنوان سؤال پژوهش و ایجاد نظریه در آینده بررسی میشوند .مرحلة
ششم فراترکیب است که در این مرحله به صورت قیاسی و با استفاده از سه مرحلة قبل از فرایند
پویا و تکراری تفکر ،تفسیر ،خلق ،نظریهپردازی ،و انعکاس پیروی میشود (.)Zimmer 2004
فراروش بهکارگرفتهشده در تحقیق حاضر تناسب و درستی روشهای تحقیق در مطالعات اولیه را
بررسی میکند ( )Rahmani & Rahmani 2013و به روشن شدن مشکالت روششناسی تحقیقات
اجتماعی کمک میکند ( .)Zhao 1991جامعة آماری پژوهش عبارت است از همة مقاالت
چاپشده در مجلة «مدیریت سرمایة اجتماعی» بین دورههای  1393تا  .1399در مجموع تعداد
 177مقاله از نظر  9شاخص بررسی شدند .گفتنی است جهت فراروش در این تحقیق با توجه به
نبودن چارچوب کامل از چارچوب ترکیبیـ ابداعی استفاده شد .البته بیشتر عوامل مهم
روششناسی که در این مقاله در نظر گرفته شده است با کمک چارچوب مورد استفاده در
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پژوهشهای فراروش قبل است که در واقع اعتبار آنها در پژوهشهای قبلی آزمون شده است.
معیارهای درنظرگرفتهشده عبارت است از :پراکندگی تعداد مقاالت در هر سال (ایمانی و همکاران
1397؛ فردوسی و همکاران 1398؛ صادقی و همکاران 1394؛ طیبی ابوالحسنی و همکاران ،)1398
ابزار گردآوری اطالعات ،روش تحلیل دادهها ،رویکرد پژوهش ،روش مورد استفاده (

& Onder

 ،)Brower 2013; Gulrajani & Moloney 2012; Raadschelders & Lee 2011حوزة مورد پژوهش
( ،)Lowe & Gardner 2001; Perry & Kraemer 1986; Raadschelders & Lee 2011تعداد نویسندة
هر مقاله ،وابستگی سازمانی نویسندة مسئول مقاله (

& Raadschelders & Lee 2011; Onder

 ،)Brower 2013و رشتة تحصیلی نویسندة مسئول مقاله (ایمانی و همکاران  .)1397برای بررسی
روایی پژوهش حاضر هر یک از شاخصهای مورد نظر با دیگر مقاالت فراروشی مقایسه شدند و
در هر مورد اختالف مورد بررسی و بازبینی مجدد قرار گرفت .عالوه بر این ،قبل از شروع به
تحلیل کل مقاالت ،چارچوب طراحیشده روی یک نمونة بیستتایی ارزیابی و ضعف و قوتهای
فهرست مشخص و برطرف شدند .جهت بررسی پایایی تحلیلهای انجامشده در مقالة حاضر،
تعداد  10مقاله ( %5کل مقاالت) به صورت تصادفی انتخاب شد و در اختیار خبرگان دانشگاهی
قرار داده شد ( .)Krippendoff 1980; Stremersch et al. 2007این خبرگان همگی از استادان
دانشگاهی با گرایش مدیریت بودند و تعداد آنها بر اساس روش گلوله برفی  22نفر بود و با این
تعداد از خبرگان اشباع نظری حاصل شد و نتایج و طبقهبندیهای آنان به میزان  90درصد با
طبقهبندیهای انجامشده توسط پژوهشگران این مقاله مطابقت داشت.
یافتههای پژوهش
طبق یافتههای پژوهش و همانگونه که در جدول  2مشاهده میشود از پاییز  1393تا زمستان
 1399تعداد  177مقاله در نشریة «مدیریت سرمایة اجتماعی» پردیس فارابی دانشگاه تهران به چاپ
رسیده است .بیشترین تعداد مقاالت طی سه دورة  1394تا  1396چاپ شده است .همانطور که
در نمودار  1مشاهده میشود ،روند چاپ مقاالت در این نشریه طی سالهای  1394تا 1399
تقریباً روندی ثابت بوده است.
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جدول  .2توزیع فراوانی مقالههای چاپشده به تفکیک هر دوره

ردیف

دورة مورد بررسی

تعداد مقاالت بررسیشده

1

1399

25

2

1398

27

3

1397

27

4

1396

28

5

1395

28

6

1394

28

7

1393

14

نمودار  .1روند انتشارات مقاالت

یافتهها در خصوص نویسندگان

بر اساس یافتهها ،بیشتر مقالهها ( )%69.5را پژوهشگران سایر رشتهها به نگارش درآوردهاند.
همچنین  12درصد از نویسندگان مقاالت تحصیلکردة رشتة مدیریت دولتی بودهاند .جدول 3
توزیع فراوانی رشتة تحصیلی نویسندگان مسئول را نشان میدهد.
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جدول  .3توزیع فراوانی رشتة تحصیلی نویسندگان مسئول مقاالت نشریه

ردیف

دورة مورد بررسی

دولتی

بازرگانی

رفتار سازمانی

ورزشی

جامعهشناسی

علوم اجتماعی

سایر

1

1399

1

2

0

1

1

1

19

2

1398

1

1

0

1

2

3

19

3

1397

2

0

0

1

1

1

22

4

1396

5

1

0

0

1

3

18

5

1395

4

2

1

0

0

1

20

6

1394

4

1

0

2

1

0

20

7

1393

4

0

2

2

1

0

5

در مورد وابستگی دانشگاهی نویسندگان مسئول ،بر اساس نتایج بهدستآمده از تحقیق،
نویسندگان دانشگاه تهران  35درصد ،سایر دانشگاههای دولتی  32درصد ،و دانشگاه آزاد اسالمی
حدود  15درصد سهم داشتهاند (نمودار  .)2همچنین در خصوص میزان همکاری بین نویسندگان،
بیشتر پژوهشها با مشارکت سه نفر انجام شده است و پس از آن دو نفر و چهار نفر با هم
همکاری داشتهاند .نتایج در جدول  4نشان داده شده است.

نمودار  .2فراوانی وابستگی دانشگاهی نویسندگان مسئول
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جدول  .4فراوانی مقالهها بر حسب تعداد نویسندگان

ردیف

دورة مورد بررسی

یک نفر

دو نفر

سه نفر

چهار نفر

1

1399

6

6

10

3

2

1398

4

6

12

5

3

1397

1

10

13

3

4

1396

3

7

14

4

5

1395

1

9

12

6

6

1394

1

8

15

4

7

1393

1

6

5

2

یافتهها در خصوص روششناسی پژوهشهای انجامشده

طبق یافتههای پژوهش ،از مجموع  177مقالة بررسیشدة مجلة «مدیریت سرمایة اجتماعی» پردیس
فارابی دانشگاه تهران 125 ،مقاله از نوع کاربردی 41 ،مقاله از نوع توصیفیـ تحلیلی ،و  20مقاله از
نوع توسعهای بودهاند.
در مورد ترکیب مقاالت از حیث صبغة پژوهش (کمّی ،کیفی ،آمیخته) میتوان گفت از مجموع
 177مقاله حدود  133مقاله ( )%75با رویکرد کمّی نوشته شده است که نشان از غلبة رویکرد کمّی
نسبت به کیفی دارد .بر اساس نتایج نمودار  3رویکرد کیفی با اختالف زیاد نسبت به رویکرد کمّی
در رتبة بعدی قرار میگیرد.

نمودار  .3فراوانی مقالهها بر اساس رویکرد پژوهش
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همانطور که در جدول  5نشان داده شده است در اغلب پژوهشها برای گردآوری داده از
پرسشنامه ( )%68استفاده شده است که با توجه به سهولت استفاده از پرسشنامه این مورد دور از
انتظار نیست .مطالعة کتابخانهای با  10درصد در رتبة دوم قرار گرفته است.
جدول  .5توزیع فراوانی پژوهشها بر اساس روش گردآوری داده

ردیف

روش گردآوری داده

تعداد مقاله

1

مطالعة کتابخانهای

18

2

آزمایش

0

3

مطالعة اسناد و مدارک

12

4

پرسشنامه

121

5

مصاحبه

9

6

ترکیبی از ابزارها

17

7

مشاهده

0

روش تحلیل دادههای بیشتر مقاالت معادالت ساختاری با  35درصد بوده است .سایر
روشهای کیفی ،همبستگی ،و ترکیبی از چند روش کمّی به ترتیب در رتبههای دوم ،سوم ،و
چهارم قرار گرفتهاند (نمودار .)4

نمودار  .4فراوانی مقالهها بر اساس روش تحلیل
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طبق یافتههای پژوهش و همانگونه که در نمودار  5مشاهده میشود ،به ترتیب موضوعات
سرمایة اجتماعی و دین و تعالیم و آموزههای اسالمی ( ،)%13سرمایة اجتماعی و فرهنگ و اقتصاد
و سیاست ( ،)%12سرمایة اجتماعی و عوامل رفتاری و روانشناختی ( ،)%12و سرمایة اجتماعی و
کارآفرینی و توسعة کسبوکار ( )%8بیشتر مورد توجه پژوهشگران حوزة سرمایة اجتماعی بودهاند
و سایر موضوعات مغفول ماندهاند.

نمودار  .5توزیع فراوانی پژوهشها بر اساس موضوعها

نتيجه
1

در این پژوهش با استفاده از رویکرد علمسنجی همة مقاالت نشریة «مدیریت سرمایة اجتماعی»
که بین سالهای  1393تا  1399به چاپ رسیده بودند به لحاظ موضوعی و روششناسی
تجزیهوتحلیل شدند .علمسنجی از طریق بررسی کیفی مقاالت منتشرشده در یک حوزه به بررسی
علمی اطالعات مربو به پژوهشهای یک موضوع میپردازد (ایمانی و همکاران  .)1397در بازة
زمانی یادشده تعداد  177مقالة پژوهشی در این نشریه منتشر شده است .مقاالت از نظر  9معیار از
جمله پراکندگی تعداد مقاالت در هر سال ،ابزار گردآوری دادهها ،روش تحلیل دادهها ،رویکرد
1. Science metrics
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پژوهش ،روش مورد استفاده ،حوزة مورد پژوهش ،تعداد نویسندة هر مقاله ،رشتة تحصیلی
نویسندة مسئول مقاله ،وابستگی سازمانی نویسندة مسئول مقاله بررسی شدند.
یافتهها در مورد نویسندگان حاکی از آن بود که بیشتر مقاالت با مشارکت  2و  3نفر نگارش
شدهاند (مجموعاً  ،)%75پژوهشگران از دانشگاه تهران ( )%35و دانشگاه آزاد اسالمی ()%15
بیشترین مشارکت را در چاپ آثار علمیـ پژوهشی داشتهاند ،و گرایش تحصیلی اکثر آنان
نامشخص ( )%68و سپس رشتة مدیریت دولتی ( )%12بوده است.
یافتهها در مورد روششناسی پژوهشهای انجامشده حکایت از آن دارد که به صورت کلی و
در بازة مورد بررسی (بین سالهای  93تا  )99بیشتر تحقیقات انجامشده در مجلة «مدیریت سرمایة
اجتماعی» از نوع کاربردی هستند ( .)%70نظریهپردازان مختلف در مورد ماهیت پژوهشها نظرات
متفاوتی دارند .برخی مانند سایمون ( )1945بر آناند که تحقیقات تجربی و آزمایش نحوة ادارة
صحیح را هدایت میکند (ایمانی و همکاران )1397؛ درحالیکه برخی دیگر از تأکید بیش از اندازه
بر اجرای پژوهشهای صرفاً کاربردی انتقاد میکنند و اعتقاد دارند که برای افزایش سهمافزایی
پژوهشها باید به اکتشاف و تولید علم جدید دست زد (.)McCurdy & Cleary 1984
یافتههای تحقیق حاضر نشان میدهد از نظر صبغة پژوهش  75درصد از مقاالت حوزة سرمایة
اجتماعی کمّی 21 ،درصد کیفی ،و  4درصد آمیخته هستند که این مورد با نتایج یافتههای پیشین از
جمله عبدالحمید و همکارانش ( ،)1399طیبی ابوالحسنی و همکارانش ( ،)1398فردوسی و
همکارانش ( ،)1398ایمانی و همکارانش ( )1397همسوست که معموالً در عمدة آنها
نظریهپردازان به دلیل داشتن دیدگاه اثباتگرایانه بر پژوهشهای کمّی تأکید میورزند .این در حالی
است که محققان بسیاری از جمله پری و کرامر ( )1986معتقدند با توجه به اینکه روشهای کیفی
در معنادهی و تفسیر دادهها نقش اساسی دارند میتوان از روشهای کیفی در جهت بهبود
روششناسی پژوهشها در حوزههای مختلف استفاده کرد.
در مورد روش تحلیل دادهها ،نتایج پژوهش حاضر نشان میدهد به ترتیب روش معادالت
ساختاری ( ،)%35سایر روشهای کیفی ( ،)%17.5و همبستگی ( )%12اولویت اول تا سوم
نویسندگان حوزة سرمایة اجتماعی برای تحلیل دادهها بوده است .مدلسازی معادالت ساختاری به
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پژوهشگران این امکان را میدهد که پدیدههای زندگی واقعی را مطالعه کنند و چارچوبی مفید برای
معناپذیری فراهم آورند و از این طریق بخش فلسفی علم را به تحقیقات علوم نظری و تجربی متصل
کنند ( .)Bagozzi & Yi 2012اگرچه محبوبیت این روش در علوم اجتماعی و رفتاری در حال
افزایش چشمگیری است ( ،)Heene et al. 2011استفاده از آن چالشهایی دارد و بهرهمندی از
مزایای کامل آن فقط زمانی امکانپذیر است که از آن بهدرستی استفاده شود (میرتقیان رودسری
 .)1398مثالً محققان در معادالت ساختاری مرتبة اول چندین نوع محدودیت را با توجه به تفسیر
غلط ناشی از خصوصیات اشتباه در این روش گزارش کردهاند (.)Anderson & Gerbing 1988
گزارش برازش مدل نیز از بحثبرانگیزترین مسائل در شیوههای معادالت ساختاری است و دربارة
ارزش و مقدار مناسب شاخص میان محققان مختلف اختالف چشمگیری وجود دارد

( Sun et al.

.)2011; Iacobucci 2010
ابزار جمعآوری دادهها در بیشتر مقاالت پرسشنامه ( )%68بوده است .در مقابل مصاحبه با 5
درصد کمترین میزان را به خود اختصاص داده است .به اعتقاد ساندرز و همکارانش ()2009
بسیاری از افراد از پرسشنامه برای گردآوری دادهها استفاده میکنند بدون اینکه سایر شیوههای
گردآوری دادهها نظیر مشاهده ،مصاحبه ،و غیره را در نظر بگیرند .به باور این صاحبنظران باید
همة شیوههای گردآوری داده را ارزیابی کرد و متناسب با سؤالها و اهداف پژوهش بهترین شیوه
را انتخاب کرد (داناییفرد و همکاران .)1390
طبق یافتههای پژوهش حاضر ،به ترتیب موضوعات سرمایة اجتماعی و دین و تعالیم و
آموزههای اسالمی ( ،)%13سرمایة اجتماعی و فرهنگ و اقتصاد و سیاست ( ،)%12سرمایة اجتماعی
و عوامل رفتاری و روانشناختی ( ،)%12و سرمایة اجتماعی و کارآفرینی و توسعة کسبوکار ()%8
بیشتر مورد توجه پژوهشگران حوزة سرمایة اجتماعی بودهاند و سایر موضوعات مغفول ماندهاند.
پيشنهاد
پیشنهاد میشود با توجه به تخصصی بودن حوزة مطالعاتی نشریه ،که فقط به مباحث مدیریت
سرمایة اجتماعی میپردازد ،مسئوالن نشریه مشخصات کامل نویسندگان ،از جمله گرایش تحصیلی
آنان ،را اخذ و در چاپ مقاالت مد نظر قرار دهند.

فراروش پژوهشهای مجلة مدیریت سرمایة اجتماعی ...

203 

پیشنهاد میشود و امید میرود نسبت مشارکت دانشجویان و استادان دانشگاههای مختلف از
سراسر کشور به پژوهشگران دانشگاههای تهران بهبود یابد و سهم پذیرش مقاالت از سایر
دانشگاهها در جهت استفاده از ظرفیت آنان افزایش یابد.
پیشنهاد میشود ساختار شبکة داوران از طریق اضافه کردن اعضای هیئتعلمی برجستة خارج
از تهران و همچنین مسلط به رویکردهای کیفی ارتقا یابد.
پیشنهاد میشود زمینة چاپ و نشر مقاالت با روشهای کیفی و آمیخته بیشتر از گذشته فراهم
و در جهت توسعة نظریههای بومی و آزمون این نظریهها گام برداشته شود .البته در انتخاب و
استفاده از دیگر استراتژیهای پژوهشهای کیفی از جمله قومنگاری و تاریخی در کنار استراتژی
دادهبنیاد دقت الزم صورت گیرد.
پیشنهاد میشود در جهت توزیع بهتر جهتگیریهای پژوهش نوع پژوهشها به سمت
توسعهایـ تحلیلی تعدیل شود.
پیشنهاد میشود در پژوهشهای کمّی ترکیبی از چند روش کمّی در کنار استفاده از روش
معادالت ساختاری در دستور کار مسئوالن مجله قرار گیرد.
به پژوهشگران پیشنهاد میشود همة شیوههای گردآوری داده را ارزیابی و متناسب با سؤالها و
اهداف پژوهش بهترین شیوه را انتخاب کنند .مراجعه به اسناد و مدارکی که دربارة صحت
اطالعات بهدستآمده در آنها اطمینان باالیی وجود دارد توصیه میشود.
پیشنهاد میشود این موضوعات به ترتیب اولویت در دستور کار پذیرش مقاالت قرار گیرند:
سرمایة اجتماعی و شبکهها اعم از شبکههای کارآفرینی ،سرمایة اجتماعی و نهادهای فرهنگساز
مثل مساجد و مدارس ،سرمایة اجتماعی و حقوق شهروندی ،سرمایة اجتماعی و خانواده ،سرمایة
اجتماعی و تعاونیها و مؤسسات خیریه ،سرمایة اجتماعی و شادی و نشا در جامعه ،سرمایة
اجتماعی و سایر سرمایهها مثل سرمایة روانشناختی ،سرمایة اجتماعی و مدیریت دانش و
یادگیری ،سرمایة اجتماعی و بازاریابی و توسعة بازار.
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