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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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 یسرمایة اجتماعمدیریت  ةمجلهای  پژوهش فراروش

 (1399ـ  1393)مورد مطالعه: مقاالت 

 2محمدرضا فتحی ،1محسن ترابی

 استادیار، مدیریت دولتی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران .1

 قم، ایران پردیس فارابی دانشگاه تهران، ، مدیریت صنعتی و فناوری،انشیارد .2

 (11/05/1400ـ تاریخ پذیرش:  31/03/1400)تاریخ دریافت: 

 چکيده
شناسی پرداخته شده است. این پژوهش از نظر هدف  از حیث روش «سرمایة اجتماعیمدیریت » ةدر این مقاله به بررسی مقاالت مجل

 «سرمایة اجتماعیمدیریت » ةآماری این پژوهش تمامی مقاالت مجل ةاست. جامعای  کتابخانه ةمطالعها  گردآوری داده روشکاربردی و 
عناصر جامعه به صورت  ةگیری استفاده نشده و هم . در این پژوهش از نمونهانتشار یافته است 1399تا  1393های  است که بین دوره

، روش دادهپارامتر از جمله پراکندگی تعداد مقاالت در هر سال، ابزار گردآوری  9 مقاله از نظر 177. تعداد اند سرشماری بررسی شده
مسئول مقاله،  ةتحصیلی نویسند ةهر مقاله، رشت ةمورد پژوهش، تعداد نویسند ةاده، حوز، رویکرد پژوهش، روش مورد استفها تحلیل داده

 یریتبا مدرک مد یانو دانشجو استادان رامقاالت  یشتریننشان داد که ب یجنتا. شدمسئول مقاله بررسی  ةوابستگی سازمانی نویسند
وهشگران از دانشگاه تهران و دانشگاه آزاد اسالمی بیشترین مشارکت پژ مسئول ةو از نظر وابستگی سازمانی نویسند اند کردهچاپ  یدولت

بوده است.  یاسالمهای  و آموزه یمو تعال ینو د سرمایة اجتماعیمقاالت  یشترب یموضوع محور .اند پژوهشی داشتهـ  علمیرا در چاپ آثار 
مقاالت  یشترب یل. روش تحلاند بوده یکمّ یکردرو یاراو د یکاربردـ  یفیبه صورت توصها  ژوهشپ یشترب یقتحق یجاساس نتا بر ینهمچن

 پرسشنامه بوده است. یقاز طر یشتربها  داده یورآبوده و روش گرد روش معادالت ساختاری یمورد بررس

 واژگانکليد
 .سرمایة اجتماعی ة، مجلسرمایة اجتماعی، شناسی ، روشتحلیل محتوا
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 مقدمه

مزیتی که ؛ رقابتی پایدار کرده استهای  زم به دست یافتن به مزیتها را مل ها آن رقابت شدید بین سازمان

ناشی از تغییرات محیطی های  سختی قابلیت تقلید داشته باشد و مقابله با تهدیدها و استفاده از فرصت به

های  بیش از پیش درصدد بهبود وضعیت داراییها  سازمان ،از این رو .گسترده را به همراه داشته باشد

(. در این میان Kaplane & Norton 2004)هستند  آفرینی خود به عنوان منبعی مهم در ارزش نامشهود

است که فواید ای  نامشهود سازمان، مقولههای  ترین انواع دارایی یکی از مهممنزلة به  ،سرمایة اجتماعی

ی را به خود آورد و به همین جهت توجه بسیار می زیادی هم برای سازمان هم برای کارکنان به همراه

یکی  سرمایة اجتماعیامروزه مشخص شده در سطح ملی نیز  (.Leana & Buren 1999جلب کرده است )

حدی به رشد  فیزیکی و انسانی تاهای  سرمایه. از عوامل اثرگذار بر توسعه و رشد اقتصادی است

(. 1395اران گویان و همک مهم مفقوده است )حق ةحلق سرمایة اجتماعیشوند و  می اقتصادی منجر

دانش در  ةی بدنبا وجود افزایش کمّ ،ولی .انجام شده است سرمایة اجتماعیتحقیقات فراوانی در مورد 

تصویری درست  گیری شکلگرفته موجب  مختلف، تجربه نشان داده است مطالعات صورتهای  حوزه

تلف به لحاظ مخهای  (. برخی معتقدند رشته1399نشده است )عبدالحمید و همکاران  21در قرن 

(. شتاب در استفاده از روش Raadschelders & Lee 2011) اند شناسی رشد و تکامل مطلوبی نداشته روش

بلکه این خطا در بلندمدت نیست کننده  تنها کمک حل نه تحقیق آثار قبلی و رو آوردن ناگهانی به یک راه

از آن  ،لهئمتخصص حل مس ،ه بالدویناین همان چیزی است ک .باری را به دنبال خواهد داشت آثار زیان

هم امکان ها  (. در مورد پژوهشBaldwin et al. 2008) کند می یاد «اشتباه ةلئحل دقیق مس»به عنوان 

استفادة با  بدین معنی که گاهی مثالً .کارگیری روش تحقیق نادرست وجود دارد ارتکاب این خطا با به

 کنیم. می را به صورت دقیق اثباتی مفهومی اشتباه نادرست از روش تحقیق کمّ

تحلیل و بررسی . های غلبه بر مشکالت یادشده است کاوی در متون علمی گذشته یکی از راه داده

آن های  و مسئولیتها  شود به ما در درک بهتر موضوع می علمی چاپ ةآنچه در مجالت یک رشت

گرفته مسیر مورد انتظار  ات صورتتوانیم با نگاه به گذشته و تحلیل تحقیق می کند و می رشته کمک

به پردیس فارابی دانشگاه تهران با وابسته  «سرمایة اجتماعیمدیریت » ةدر آینده را ترسیم کنیم. مجل

با هدف ارتقای سطح دانش علمی پژوهشگران،  1393رویکرد پژوهشی فعالیت خود را از سال 
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سرمایة های مختلف مدیریت  در زمینههای عمده  و معرفی پیشرفت ،ها علمی بین آن ةسهولت مبادل

وان به عن «سرمایة اجتماعیمدیریت » ةنشری ةسال هفتنشر  ةسابق مقالهدر این آغاز کرد.  اجتماعی

. جهت ندشدشناسی و موضوعی بررسی  و مقاالت از نظر روش آماری در نظر گرفته شد ةجامع

 .ابداعی استفاده شدـ  چوب ترکیبیفراروش تحقیق حاضر، با توجه به نبودن چارچوب کامل، از چار

البته بیشتر عوامل مهمی که در این مقاله در نظر گرفته شده است با کمک چارچوب مورد استفاده در 

از ها  پژوهشقبلی آزمون شده است. های  ها در پژوهش قبل است و در واقع اعتبار آنهای  پژوهش

ال، ابزار گردآوری اطالعات، روش تحلیل شاخص از جمله پراکندگی تعداد مقاالت در هر س 9نظر 

 ةهر مقاله، رشت ةمورد پژوهش، تعداد نویسند ة، رویکرد پژوهش، روش مورد استفاده، حوزها داده

به طور  ند.شدمسئول مقاله بررسی  ةمسئول مقاله، وابستگی سازمانی نویسند ةتحصیلی نویسند

 انجام شد:بدین سؤال خالصه این مقاله به دنبال پاسخ 

شاخص ذکرشده چگونه  9از نظر  «سرمایة اجتماعیمدیریت » ةمجلهای  وضعیت پژوهشـ 

 ند؟ا شناسی و موضوعی در این حوزه کدام روشهای  است و خأل

 تحقيق ةو پيشين نظری مبانی

نتایج مهمی از  . زیراتوجه بسیاری را در سازمان به خود جلب کرده است سرمایة اجتماعیامروزه 

 گیری شکلمختلف مانند تسهیل های  به روش سرمایة اجتماعیشود.  می آن حاصل وجود و ارتقای

، تسهیل و تسریع گردش اطالعات و دانش )ضمنی و مدون( درون سازمان، کاهش سرمایة انسانی 

و همچنین سهولت دسترسی به افراد داخل و خارج  ،کنترل و نظارتهای  از قبیل هزینههایی  هزینه

 تر کردن موانع پیش رو ایفا رنگ تر اهداف سازمان و کم ر تحقق بهتر و سریعسازمان نقش مهمی د

 هانی فان 1916بار در سال  اولینرا  سرمایة اجتماعیاصطالح (. 1396کند )جندقی و همکاران  می

سایر انواع  نامشهود اساسی سازمان است و مثلهای  جزئی از دارایی سرمایة اجتماعی د.کر مطرح

 نشان سرمایة اجتماعی ةحوزهای  پژوهشنتایج  .کند می ی مولد در سازمان ایفانقش ها سرمایه

دیگر را  افراد هنگامی که یک . زیراشود می ترین منابع سازمانی تلقی یکی از مهم مقولهاین  دهد می

 Bolinoکنند ) می هم کار بشناسند، درک کنند، و به هم اعتماد کنند با اثربخشی و کارایی بیشتری با

et al. 2002را مجموع منابع بالقوه و بالفعل موجود در درون سرمایة اجتماعی (. ناپاهیت و گوشال 
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و کردند روابط یک فرد یا واحد اجتماعی تعریف  «ةشبک»قابل دسترس از طریق و منجرشده از  و

ة سرمایها با اتخاذ رویکردی سازمانی به مفهوم   . آنبه شمار آوردندآن را یک مزیت رقابتی 

و در نهایت  ،ای بعد رابطه ،ند از: بعد ساختاریا ند که عبارتدشمر   سه بعد را برای آن بر اجتماعی

میزانی است که  ةبعد شناختی. بعد ساختاری بیانگر الگوی ارتباطات در سازمان است و دربردارند

به ماهیت ای  طهشناسند؟(. بعد راب می ند )آیا کارکنان همدیگر راا هم متصله افراد در سازمان ب

ها با  به عبارتی کیفیت و ماهیت ارتباطات )آیا آن ؛ارتباطات بین افراد در سازمان توجه دارد

 ةشوند؟(. بعد شناختی به میزانی که کارکنان در شبک می اعتماد و دوست داشتن شناختههای  ویژگی

)آیا کارکنان دارد توجه کنند  می های مشترک یا فهم مشترک را با هم تقسیم اجتماعی دیدگاه

 .(Nahapiet & Ghosal 1998) فهمند؟( می دیگر را یک

 «سرمایة اجتماعیمدیریت » ةدر پژوهش حاضر از تکنیک فراروش برای بررسی مقاالت مجل

مورد  و موضوعی شناسی شده از حیث روش چاپهای  استفاده شد و سعی شد پژوهش

ضرورت  ،علم و دانش ةی مجالت علمی در عرصنقش بسزا به با توجهوتحلیل قرار گیرند.  تجزیه

ند تا از این طریق به شواز نظر علمی ارزیابی ای  دارد نشریات مختلف به صورت دوره

پژوهشی های  و ارتقای کیفیت فعالیت ریزی برنامهعلم و دانش کشور در  ةگذاران عرص سیاست

شناسی  بررسی و آسیبهای  وش(. فرامطالعه یکی از ر1399د )عبدالحمید و همکاران نیاری رسان

های  وتحلیل عمیق از تحقیقات و پژوهش گذشته است. در واقع فرامطالعه یک تجزیههای  پژوهش

(. فرامطالعه شامل سه بخش Patterson et al. 2001مطالعاتی خاص است ) ةشده در یک حوز انجام

شناسی  وتحلیل روش جزیه)ت 2وتحلیل محتوای مطالعات اولیه(، فراروش )تجزیه 1است: فراتحلیل

 (.Edwards et al. 2009وتحلیل نظری مطالعات اولیه( ) فرانظری )تجزیه ،مطالعات اولیه(

، پژوهشی در این مورد و با استفاده از سرمایة اجتماعیمقاالت مرتبط با  همةی وجو جستبا 

مطالعاتی  .شود می اشارهمشابه  بنابراین در ادامه به آثار پژوهشی تقریباً .تکنیک فراروش یافت نشد

 :اند فرامطالعه و از جمله فراتحلیل به بررسی این مقوله پرداختههای  که با استفاده از سایر تکنیک

                                                                                                                            
1. Meta-analysis 

2. Meta-method 
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انجام داد.  «در ایران سرمایة اجتماعیفراتحلیل مطالعات »با عنوان ای  ( مطالعه1387سیاهپوش )

در میان  .گوناگون یکسان نیستهای  در حوزه سرمایة اجتماعیدهد وضعیت  می نتایج تحقیق نشان

میزان اعتماد به خانواده و نظام سیاسی و نیز میزان ارتباطات اجتماعی  های سرمایة اجتماعی همؤلف 

سیاسی میزان اعتماد به نظام سیاسی باال، میزان اعتماد به نهادهای سیاسی  ةباالست. در حوز

 ست.و میزان اعتماد به کنشگران سیاسی پایین ا ،متوسط

سرمایة جنسیت و ت فراتحلیل مطالعات و تحقیقا» با عنوانای  مطالعه (1391صدفی ) و سفیری

بین  ةرابط و سرمایة اجتماعیبین جنسیت با  ةانجام دادند. طبق نتایج فراتحلیل، رابط «اجتماعی

ز بین جنسیت با مشارکت اجتماعی حاکی ا ةاما رابط .دشو می ییدأجنسیت با اعتماد اجتماعی ت

 شده است. و عدم همبستگی قابل قبول در تحقیقات بررسیها  ناهمگونی داده

سرمایة فراتحلیل مطالعات و تحقیقات »تحت عنوان ای  مقاله (الف1395) و همکارانش نیازی

سرمایة گیری کردند که  طور نتیجه به چاپ رساندند و این «و احساس امنیت اجتماعی اجتماعی

امنیت اجتماعی اثرگذار است و این میزان بین مردان بیشتر از زنان  بر میزان احساس اجتماعی

های  تر مردان باعث نیل به انواع حمایت تعامالت اجتماعی گسترده ةوسعت روابط و شبک .است

 شود و احساس امنیت بیشتر برای مردان را به دنبال دارد. می اجتماعی

سرمایة فراتحلیل مطالعات دینداری و »تحت عنوان ای  مطالعه (ب1395) و همکارانش نیازی

سرمایة دینداری بر  تأثیر گیری کردند که ضریب  طور نتیجه انجام دادند و این «در ایران اجتماعی

 و میدان مطالعهای  های نمونه همچنین نتایج نشان داد متغیرهای گروه .است 388/0معادل  اجتماعی

 کنندگی را ایفا کنند. نقش تعدیل ماعیسرمایة اجتبین دینداری و  ةتوانند در رابط می

 سرمایة اجتماعیفراتحلیل مطالعات »تحت عنوان ای  ( در مطالعه1398) و همکارانش خضری

انجام شده بودند  1396تا  1388های  پژوهش مرتبط که بین سال 13با انتخاب  «و عملکرد شغلی

بر  سرمایة اجتماعیاثر کلی  ةاندازی به این نتیجه رسیدند که با استفاده از تکنیک فراتحلیل کمّ

از تغییرات عملکرد شغلی را تبیین و  درصد 47است و در مجموع  474/0عملکرد شغلی معادل 

 کند. می بینی پیش
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فراتحلیل پیشایندها و پیامدهای سرمایة اجتماعی در » پژوهشی با عنوان (1398پناهی )

شهروندی  ، رفتارسرمایة انسانی نشان داد  منتخب ةمطالع 83انجام داد و با بررسی  «ها سازمان

اجتماعی، هوش های  سازمان، عدالت سازمانی، شبکههای  سازمانی، هوش اخالقی، استراتژی

را در  تأثیر پذیری اجتماعی بیشترین  و مسئولیت ،آفرین سازمانی، ارتباطات عمودی، رهبری تحول

 انی دارند.ایرهای  در سازمان سرمایة اجتماعیو تشدید  گیری شکل

با  سرمایة اجتماعیتحلیل سطوح مفهوم »( در پژوهشی با عنوان 1398) و همکاران باسیع

مقاله  72تعداد  2018تا  1970های  های علمی بین سال ی پایگاهوجو جستبا  «رویکرد فراترکیب

گیری قضاوتی انتخاب کردند. نتایج حاکی از وجود سه سطح تحلیل برای مفهوم  به روش نمونه

 ،(ها ها یا سازمان ند از: سطح کالن )جوامع(، سطح میانی )گروها که عبارت بود سرمایة اجتماعی

 سطح خرد )عامالن فردی(.

ثر بر تقویت روابط بین ؤفراترکیب عوامل م»( پژوهشی با عنوان 1398) و همکارانش ثقفی

نجام دادند و با ا «سرمایة اجتماعی ةهای همکاری علم و فناوری از نگاه نظری اعضای شبکه

سند با استفاده از روش فراترکیب بررسی و  44تعداد  1در پایگاه وب آف ساینس وجو جست

ای،  اصلی از جمله رابطه ةفرعی در قالب سه زمین ةزمین 24کدگذاری شد. نتایج پژوهش نشان داد 

 و ساختاری در بین مقاالت وجود دارد. ،شناختی

انجام  «سرمایة اجتماعیفراتحلیل پیامدهای »با عنوان  ( پژوهشی1398ریز ) رنگ چی و خامه

در سطح سازمان به ترتیب تسهیم دانش،  سرمایة اجتماعیدادند. نتایج نشان داد از بین پیامدهای 

و  ،عملکرد سازمانی، تعهد سازمانی، تعالی سازمانی، رضایت شغلی، مدیریت دانش، حمایت سازمانی

در سطح  سرمایة اجتماعیباال هستند. همچنین از بین پیامدهای  اثر ةسالمت سازمانی دارای انداز

ترتیب احساس امنیت اجتماعی، کیفیت زندگی، پیشرفت تحصیلی، هوش هیجانی، سالمت  هجامعه ب

 اثر باال دارند. ةانداز شناختی روانو بهزیستی  ،، فرهنگ شهروندیشناختی سرمایة رواناجتماعی، 

کالن برای  های سرمایة اجتماعی همؤلف شناسایی » با عنوانای  همقال (1399یزدانی ) و جادران

پایگاه اطالعاتی خارجی با موضوع  6چاپ کردند و با بررسی  «مقابله با پیامدهای ویروس کرونا

                                                                                                                            
1. WOS 
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اصلی از جمله همبستگی جهانی، کارآمدی نظام  ةمقول 5و کروناویروس به  سرمایة اجتماعی

و کارآمدی نظام سیاسی  ،کارآمدی سیستم بهداشت و درمان اجتماعی، کارآمدی سیستم اقتصادی،

 برای مقابله با پیامدهای ویروس کرونا دست یافتند. های سرمایة اجتماعی همؤلف به عنوان 

با استفاده از رویکرد  اند شود که سعی داشته می آثاری مشاهده 1در ادامه در قالب جدول 

 .بپردازندها  فراروش به بررسی سایر حوزه

 . مقاالت منتشرشده با رویکرد فراروش1جدول 

 نتایج ةخالص مورد بررسی ةحوز نویسندگان ردیف

1 
صادقی و 
همکاران 

(1394) 
 مدیریت اسالمی

حوزه این که در دهد  می مدیریت اسالمی نشان ةدر حوزمقاله  64نتایج بررسی 
مشکل عدم تطبیق همچنین  .وجود داردپژوهشی های  کمبود فعالیت

منابع مورد استفاده، روایی و پایایی، روش تحقیق، لحاظ ناسی تحقیق از ش روش
 پژوهش وجود دارد. ةجامعه و نمون

2 
ایمانی و 
همکاران 

(1397) 
 مدیریت دولتی

 که موضوع محوری بیشتر مقاالت رفتار نتایج این پژوهش حاکی از آن است

ادهای دولتی را برای و نهها  سازمان ها و اغلب آن استسازمانی و منابع انسانی 
به صورت مقطعی و ها  همچنین بیشتر پژوهش .اند آماری در نظر گرفته ةجامع

سطح تحلیل و راهبرد بیشتر  .ی و از نوع کاربردی بودنددارای رویکرد کمّ
 مقاالت به ترتیب از نوع فردی و پیمایشی بوده است.

3 
فردوسی و 
همکاران 

(1398) 

 بازاریابی
از  ایرانبازاریابی  ةدر حوزشده  انجامهای  نشان داد پژوهش اه نآنتایج پژوهش 
ه روش مقاالت ب ةعمد وشناسی بسیار کمی برخوردار است  تنوع روش

 .اند ی انجام پذیرفتهکمّ ةبا ابزار پرسشنامه و به شیو سازی معادالت ساختاری مدل

4 

طیبی 
ابوالحسنی و 
همکاران 

(1398) 

 استراتژی

روش تقویت آموزش دروس  دهد که اوالً می نشان وهشپژ بررسی این نتایج
ارشد  تحقیق و همچنین مدیریت راهبردی برای دانشجویان مقطع کارشناسی

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

 گیری غیراحتمالی و دقت بیشتر در روایی. ل فردی یا ملی، نمونهسطح تحلی

5 
عبدالحمید و 
همکاران 

(1399) 

 مدیریت دولتی

و از دانشگاه  که اغلب نویسندگان مرد دهد می بررسی پژوهش آنان نشاننتایج 
 ةپرسشنامه، رویکرد عمد مقاالت گردآوری اغلبهای  روششهید بهشتی بودند. 

 ةکاربردی بوده است. همچنین در حوز ها نوع اغلب پژوهش و ،یکمّ ها پژوهش

و منابع انسانی بوده  ،تمرکز بر مدیریت دانش، فناوری اطالعات ةموضوعی عمد
 است.
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تا به حال انجام نشده است و بررسی  سرمایة اجتماعیفراروش شود  می طور که مشاهده همان

 موضوعی وهای  خألکند تا  می شگران کمکو به سایر پژوه استاز نوآوری برخوردار این مقوله 

 ند.کنحوزه را بهتر از گذشته شناسایی این شناسی  روش

 روش تحقيق

این پژوهش از نظر هدف کاربردی است و به دلیل اینکه این تحقیق به دنبال بررسی و نقد محتوای 

رویکرد است.  فراروشاست از نوع  «سرمایة اجتماعیمدیریت » ةمجلهای  شناسی پژوهش روش

فرامطالعه  بررسی مدارک و اسناد موجود است. ها تحقیق فرامطالعه است و ابزار گردآوری داده

تحلیلی فرامطالعه اشاره  ةفرایندی است دارای شش مرحله )مراحل سوم تا پنجم به سه زیرمجموع

بی اولیه از دوم ارزیا ةشود. در مرحل می یا مقدمات کار فراهمها  زمینه اول پیش ةمرحلدارد(: در 

ها و  ارزیابی کیفیت آن و ها گیرد که شامل تعیین معیارهای انتخاب پژوهش می صورتها  پژوهش

ها  بندی داده سوم تحلیل فراداده است که شامل گروه ةتعیین راهبردهای مدیریت داده است. مرحل

چهارم  ةت. مرحلخاص و ویژه اس ةیا مسئل ،بر اساس معیارهایی مانند روش، نمونه، تاریخ انتشار

شناسی تحقیق و ارزیابی الگوها و  مفروضات روش ةفراروش است که این مرحله مستلزم مقایس

اولیه از نظر های  پنجم فراتئوری است. در این مرحله پژوهش ةست. مرحلها موضوعات پژوهش

 ةمرحل شوند. می پژوهش و ایجاد نظریه در آینده بررسیال ؤسهای نظری و از لحاظ عنوان  گرایش

قبل از فرایند  ةششم فراترکیب است که در این مرحله به صورت قیاسی و با استفاده از سه مرحل

 (.Zimmer 2004شود ) می و انعکاس پیروی ،پردازی پویا و تکراری تفکر، تفسیر، خلق، نظریه

ه را های تحقیق در مطالعات اولی تناسب و درستی روش شده در تحقیق حاضر کارگرفته به فراروش

شناسی تحقیقات  ( و به روشن شدن مشکالت روشRahmani & Rahmani 2013د )کن میبررسی 

مقاالت  همةآماری پژوهش عبارت است از  ةجامع(. Zhao 1991کند ) می اجتماعی کمک

در مجموع تعداد  .1399تا  1393های  بین دوره «سرمایة اجتماعیمدیریت » ةشده در مجل چاپ

است جهت فراروش در این تحقیق با توجه به  گفتنی ند.شدبررسی  شاخص 9مقاله از نظر  177

البته بیشتر عوامل مهم  .ابداعی استفاده شدـ  نبودن چارچوب کامل از چارچوب ترکیبی

شناسی که در این مقاله در نظر گرفته شده است با کمک چارچوب مورد استفاده در  روش
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قبلی آزمون شده است. های  ها در پژوهش تبار آنفراروش قبل است که در واقع اعهای  پژوهش

پراکندگی تعداد مقاالت در هر سال )ایمانی و همکاران شده عبارت است از:  معیارهای درنظرگرفته

(، 1398طیبی ابوالحسنی و همکاران  ؛1394صادقی و همکاران  ؛1398فردوسی و همکاران  ؛1397

 & Onderرویکرد پژوهش، روش مورد استفاده ) ،ها ابزار گردآوری اطالعات، روش تحلیل داده

Brower 2013; Gulrajani & Moloney 2012; Raadschelders & Lee 2011مورد پژوهش  ة(، حوز

(Lowe & Gardner 2001; Perry & Kraemer 1986; Raadschelders & Lee 2011تعداد نویسند ،)ة 

 & Raadschelders & Lee 2011; Onder) مسئول مقاله ةوابستگی سازمانی نویسند هر مقاله،

Brower 2013)،  برای بررسی (. 1397)ایمانی و همکاران  مسئول مقاله ةتحصیلی نویسند ةرشتو

و  ندشد مقایسهمورد نظر با دیگر مقاالت فراروشی های  روایی پژوهش حاضر هر یک از شاخص

قبل از شروع به  ،وه بر اینعال .در هر مورد اختالف مورد بررسی و بازبینی مجدد قرار گرفت

های  تایی ارزیابی و ضعف و قوت بیست ةشده روی یک نمون تحلیل کل مقاالت، چارچوب طراحی

حاضر،  ةمقالشده در  انجامهای  جهت بررسی پایایی تحلیل فهرست مشخص و برطرف شدند.

ن دانشگاهی % کل مقاالت( به صورت تصادفی انتخاب شد و در اختیار خبرگا5مقاله ) 10تعداد 

 استاداناین خبرگان همگی از  .(Krippendoff 1980; Stremersch et al. 2007) قرار داده شد

نفر بود و با این  22اساس روش گلوله برفی  برها  نآدانشگاهی با گرایش مدیریت بودند و تعداد 

با  درصد 90آنان به میزان های  بندی نتایج و طبقه و تعداد از خبرگان اشباع نظری حاصل شد

 شده توسط پژوهشگران این مقاله مطابقت داشت. انجامهای  بندی طبقه

 پژوهش های یافته

 زمستانتا  1393 پاییزشود از  می مشاهده 2گونه که در جدول  پژوهش و همانهای  طبق یافته

چاپ به پردیس فارابی دانشگاه تهران  «سرمایة اجتماعیمدیریت » ةمقاله در نشری 177تعداد  1399

طور که  است. همانده شچاپ  1396 تا 1394 ةدوررسیده است. بیشترین تعداد مقاالت طی سه 

 1399 تا 1394های  طی سال، روند چاپ مقاالت در این نشریه شود میمشاهده  1در نمودار 

 بوده است. روندی ثابت تقریباً
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 شده به تفکیک هر دوره چاپهای  توزیع فراوانی مقاله .2جدول 

 شده تعداد مقاالت بررسی مورد بررسیدورة  ردیف

1 1399 25 

2 1398 27 

3 1397 27 

4 1396 28 

5 1395 28 

6 1394 28 

7 1393 14 

 

 
 . روند انتشارات مقاالت1نمودار 

 در خصوص نویسندگانها  یافته

. اند وردهآبه نگارش درها  رشتهسایر پژوهشگران  را( %69.5)ها  ، بیشتر مقالهها اساس یافته بر

 3جدول  .اند مدیریت دولتی بوده ةرشتکردة  تحصیلدرصد از نویسندگان مقاالت  12همچنین 

 دهد. می تحصیلی نویسندگان مسئول را نشان ةتوزیع فراوانی رشت
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 تحصیلی نویسندگان مسئول مقاالت نشریه ة. توزیع فراوانی رشت3جدول 

 سایر علوم اجتماعی شناسی جامعه ورزشی ازمانیس رفتار بازرگانی دولتی مورد بررسیدورة  ردیف

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 

 
مده از تحقیق، آ دست هتایج باساس ن در مورد وابستگی دانشگاهی نویسندگان مسئول، بر

 آزاد اسالمیو دانشگاه  ،درصد 32 دولتیهای  سایر دانشگاهدرصد،  35 تهراننویسندگان دانشگاه 

(. همچنین در خصوص میزان همکاری بین نویسندگان، 2 )نمودار اند درصد سهم داشته 15حدود 

نفر با هم  چهارنفر و  دون آنفر انجام شده است و پس از  سه مشارکتبا ها  بیشتر پژوهش

 نشان داده شده است. 4. نتایج در جدول اند همکاری داشته

 
 مسئول یسندگاننو یدانشگاه یوابستگ. فراوانی 2نمودار 
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 حسب تعداد نویسندگان برها  . فراوانی مقاله4جدول 

 چهار نفر سه نفر دو نفر یک نفر مورد بررسیدورة  ردیف

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 

 شده انجامهای  شناسی پژوهش در خصوص روشها  یافته

پردیس  «سرمایة اجتماعیمدیریت » ةمجل ةشد بررسی ةمقال 177پژوهش، از مجموع های  طبق یافته

مقاله از  20و  ،تحلیلیـ   مقاله از نوع توصیفی 41نوع کاربردی،  مقاله از 125، فارابی دانشگاه تهران

 .اند بودهای  توسعهنوع 

توان گفت از مجموع  می ی، کیفی، آمیخته(پژوهش )کمّ ةدر مورد ترکیب مقاالت از حیث صبغ

 یکمّرویکرد  ةنوشته شده است که نشان از غلب یکمّ( با رویکرد %75مقاله ) 133مقاله حدود  177

 یزیاد نسبت به رویکرد کمّاختالف  کیفی بارویکرد  3اساس نتایج نمودار  دارد. بر کیفیبت به نس

 گیرد. می بعدی قرار ةدر رتب

 
 اساس رویکرد پژوهش برها  . فراوانی مقاله3نمودار 
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وری داده از آبرای گردها  نشان داده شده است در اغلب پژوهش 5طور که در جدول  همان

( استفاده شده است که با توجه به سهولت استفاده از پرسشنامه این مورد دور از %68پرسشنامه )

 دوم قرار گرفته است. ةدرصد در رتب 10با  ای کتابخانه ةمطالعانتظار نیست. 

 وری دادهآاساس روش گرد برها  . توزیع فراوانی پژوهش5جدول 

 تعداد مقاله دادهگردآوری روش  ردیف

 18 ای کتابخانه ةمطالع 1

 0 زمایشآ 2

 12 اسناد و مدارک ةمطالع 3

 121 پرسشنامه 4

 9 مصاحبه 5

 17 ترکیبی از ابزارها 6

 0 مشاهده 7

 
درصد بوده است. سایر  35با  معادالت ساختاریبیشتر مقاالت های  روش تحلیل داده

و سوم،  دوم،های  به ترتیب در رتبه یترکیبی از چند روش کمّو  ،همبستگیکیفی، های  روش

 (.4)نمودار  اند چهارم قرار گرفته

 
 اساس روش تحلیل برها  . فراوانی مقاله4نمودار 
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به ترتیب موضوعات شود،  می مشاهده 5 نمودارگونه که در  پژوهش و همانهای  طبق یافته

و فرهنگ و اقتصاد  سرمایة اجتماعی%(، 13اسالمی )های  و دین و تعالیم و آموزه سرمایة اجتماعی

و  سرمایة اجتماعیو  ،%(12شناختی ) و عوامل رفتاری و روان سرمایة اجتماعی%(، 12سیاست ) و

ند ا هبود سرمایة اجتماعی ة%( بیشتر مورد توجه پژوهشگران حوز8وکار ) کسب ةکارآفرینی و توسع

 .اند و سایر موضوعات مغفول مانده

 
 ها اساس موضوع برها  توزیع فراوانی پژوهش .5نمودار 

  تيجهن

 «سرمایة اجتماعیمدیریت » ةمقاالت نشری همة 1سنجی با استفاده از رویکرد علم پژوهشدر این 

شناسی  به چاپ رسیده بودند به لحاظ موضوعی و روش 1399تا  1393های  که بین سال

به بررسی  از طریق بررسی کیفی مقاالت منتشرشده در یک حوزه سنجی ند. علمشدوتحلیل  تجزیه

 ة(. در باز1397پردازد )ایمانی و همکاران  می یک موضوعهای  عات مربو  به پژوهشعلمی اطال

معیار از  9پژوهشی در این نشریه منتشر شده است. مقاالت از نظر  ةمقال 177شده تعداد یادزمانی 

، رویکرد ها ، روش تحلیل دادهها دادهجمله پراکندگی تعداد مقاالت در هر سال، ابزار گردآوری 

                                                                                                                            
1. Science metrics 
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تحصیلی  ةهر مقاله، رشت ةمورد پژوهش، تعداد نویسند ةش، روش مورد استفاده، حوزپژوه

 ند.شدمسئول مقاله بررسی  ةمسئول مقاله، وابستگی سازمانی نویسند ةنویسند

نفر نگارش  3و  2 مشارکتکه بیشتر مقاالت با د بودر مورد نویسندگان حاکی از آن ها  یافته

%( 15%( و دانشگاه آزاد اسالمی )35ران از دانشگاه تهران )%(، پژوهشگ75 )مجموعاً اند شده

اکثر آنان  گرایش تحصیلی و ،اند پژوهشی داشتهـ  بیشترین مشارکت را در چاپ آثار علمی

 .بوده است %(12مدیریت دولتی ) ةرشت%( و سپس 68)نامشخص 

و  ه صورت کلین دارد که بآشده حکایت از  انجامهای  شناسی پژوهش در مورد روشها  یافته

سرمایة مدیریت » ةشده در مجل بیشتر تحقیقات انجام (99تا  93های  مورد بررسی )بین سال ةدر باز

نظرات ها  پردازان مختلف در مورد ماهیت پژوهش نظریه %(.70از نوع کاربردی هستند ) «اجتماعی

 ةادار ةآزمایش نحو که تحقیقات تجربی و اند بر آن( 1945برخی مانند سایمون ) .متفاوتی دارند

کید بیش از اندازه أکه برخی دیگر از ت درحالی ؛(1397کند )ایمانی و همکاران  می صحیح را هدایت

افزایی  و اعتقاد دارند که برای افزایش سهم کنند میکاربردی انتقاد  صرفاًهای  بر اجرای پژوهش

 .(McCurdy & Cleary 1984باید به اکتشاف و تولید علم جدید دست زد ) ها پژوهش

سرمایة  ةحوز از مقاالت درصد 75پژوهش  ةاز نظر صبغدهد  می تحقیق حاضر نشانهای  یافته

پیشین از های  که این مورد با نتایج یافته آمیخته هستند درصد 4و  ،کیفی درصد 21ی، کمّ اجتماعی

وسی و (، فرد1398) شابوالحسنی و همکارانطیبی (، 1399) شجمله عبدالحمید و همکاران

ها  آن ةدر عمد ست که معموالًسو ( هم1397) ش(، ایمانی و همکاران1398) شهمکاران

این در حالی  ورزند. می کیدأی تکمّهای  گرایانه بر پژوهش پردازان به دلیل داشتن دیدگاه اثبات نظریه

کیفی  های معتقدند با توجه به اینکه روش( 1986پری و کرامر )است که محققان بسیاری از جمله 

بهبود  در جهت کیفیهای  از روشتوان  می نقش اساسی دارند ها در معنادهی و تفسیر داده

 استفاده کرد.مختلف های  در حوزهها  شناسی پژوهش روش

دهد به ترتیب روش معادالت  می ، نتایج پژوهش حاضر نشانها در مورد روش تحلیل داده

%( اولویت اول تا سوم 12همبستگی ) و ،%(17.5کیفی )های  %(، سایر روش35ساختاری )

 سازی معادالت ساختاری به مدل بوده است.ها  برای تحلیل داده سرمایة اجتماعی ةنویسندگان حوز
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 برای مفید چارچوبی و کنندمطالعه  را واقعی زندگیهای  پدیده دهد که می را امکان این پژوهشگران

 متصل تجربی و نظری علوم تحقیقات به را علم بخش فلسفی طریق از این و آورند فراهم معناپذیری

(. اگرچه محبوبیت این روش در علوم اجتماعی و رفتاری در حال Bagozzi & Yi 2012کنند )

مندی از  دارد و بهرههایی  چالشآن ، استفاده از (Heene et al. 2011افزایش چشمگیری است )

درستی استفاده شود )میرتقیان رودسری  پذیر است که از آن به مزایای کامل آن فقط زمانی امکان

اول چندین نوع محدودیت را با توجه به تفسیر  ةدر معادالت ساختاری مرتب محققان مثالً .(1398

 .(Anderson & Gerbing 1988) اند غلط ناشی از خصوصیات اشتباه در این روش گزارش کرده

 ةمعادالت ساختاری است و دربارهای  برانگیزترین مسائل در شیوه گزارش برازش مدل نیز از بحث

 .Sun et alارزش و مقدار مناسب شاخص میان محققان مختلف اختالف چشمگیری وجود دارد )

2011; Iacobucci 2010.) 

 5مصاحبه با در مقابل . بوده است %(68) بیشتر مقاالت پرسشنامه درها  دادهآوری  ابزار جمع

( 2009) شاده است. به اعتقاد ساندرز و همکارانمیزان را به خود اختصاص دکمترین درصد 

های  کنند بدون اینکه سایر شیوه می استفادهها  بسیاری از افراد از پرسشنامه برای گردآوری داده

نظران باید  این صاحبباور به . و غیره را در نظر بگیرند ،نظیر مشاهده، مصاحبهها  گردآوری داده

و اهداف پژوهش بهترین شیوه ها  الؤیابی کرد و متناسب با سگردآوری داده را ارزهای  شیوه ةهم

 (.1390فرد و همکاران  را انتخاب کرد )دانایی

و دین و تعالیم و  سرمایة اجتماعیموضوعات پژوهش حاضر، به ترتیب های  طبق یافته

 عیسرمایة اجتما%(، 12و فرهنگ و اقتصاد و سیاست ) سرمایة اجتماعی%(، 13اسالمی )های  آموزه

%( 8وکار ) کسب ةو کارآفرینی و توسع سرمایة اجتماعیو  ،%(12شناختی ) و عوامل رفتاری و روان

 .اند ند و سایر موضوعات مغفول ماندها هبود سرمایة اجتماعی ةبیشتر مورد توجه پژوهشگران حوز

 پيشنهاد

حث مدیریت مبا به که فقط نشریه،مطالعاتی  ةشود با توجه به تخصصی بودن حوز می پیشنهاد

از جمله گرایش تحصیلی  ،مشخصات کامل نویسندگان نشریه ، مسئوالنپردازد سرمایة اجتماعی می

 نظر قرار دهند. را اخذ و در چاپ مقاالت مد ،آنان
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مختلف از های  دانشگاه ستادانارود نسبت مشارکت دانشجویان و  می و امید شود می پیشنهاد

سهم پذیرش مقاالت از سایر  تهران بهبود یابد وای ه سراسر کشور به پژوهشگران دانشگاه

 آنان افزایش یابد.از ظرفیت  در جهت استفادهها  دانشگاه

خارج  ةبرجستعلمی  تئهیاضافه کردن اعضای  داوران از طریق ةساختار شبکد شو می پیشنهاد

 از تهران و همچنین مسلط به رویکردهای کیفی ارتقا یابد.

 از گذشته فراهم کیفی و آمیخته بیشترهای  روشاپ و نشر مقاالت با چ ةزمینشود  می پیشنهاد

 انتخاب والبته در  گام برداشته شود.ها  بومی و آزمون این نظریههای  نظریه ةو در جهت توسع

نگاری و تاریخی در کنار استراتژی  کیفی از جمله قومهای  پژوهشهای  استفاده از دیگر استراتژی

 صورت گیرد.بنیاد دقت الزم  داده

به سمت ها  پژوهش نوع پژوهشهای  گیری در جهت توزیع بهتر جهتد شو می پیشنهاد

 تحلیلی تعدیل شود. ـ ای توسعه

ی در کنار استفاده از روش ی ترکیبی از چند روش کمّکمّهای  شود در پژوهش می پیشنهاد

 معادالت ساختاری در دستور کار مسئوالن مجله قرار گیرد.

و ها  الؤسگردآوری داده را ارزیابی و متناسب با های  شیوه ةشود هم می پیشنهاد به پژوهشگران

صحت  بارةکه در یمراجعه به اسناد و مدارک .اهداف پژوهش بهترین شیوه را انتخاب کنند

 شود. می اطمینان باالیی وجود دارد توصیه ها در آن آمده دست هاطالعات ب

ر کار پذیرش مقاالت قرار گیرند: ب اولویت در دستوشود این موضوعات به ترتی می پیشنهاد

ساز  و نهادهای فرهنگ سرمایة اجتماعیکارآفرینی، های  اعم از شبکهها  و شبکه سرمایة اجتماعی

سرمایة و خانواده،  سرمایة اجتماعیو حقوق شهروندی،  سرمایة اجتماعیمثل مساجد و مدارس، 

سرمایة و شادی و نشا  در جامعه،  ایة اجتماعیسرمسسات خیریه، ؤو مها  و تعاونی اجتماعی

و مدیریت دانش و  سرمایة اجتماعیشناختی،  روان ةمثل سرمایها  و سایر سرمایه اجتماعی

 .بازار ةو بازاریابی و توسع سرمایة اجتماعییادگیری، 
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 منابع
ـ  محتـوای  تحلیـل » (.1397) پـورعزت  اصـغر  علی ؛زاده عبداله امیرحسین حسین؛ ایمانی،  هـای  ژوهشپ

 .414ـ  387ص  (،3)10 ،دولتی مدیریت ،«تهران دانشگاه دولتی مدیریت ةفصلنام

 سرمایة مدیریت ،«ها سازمان در اجتماعی سرمایة پیامدهای و پیشایندها فراتحلیل» (.1398) بالل ،پناهی
 .373ـ  351ص  (،3)6 ،اجتماعی

 (.1398) فـرد  اسدی رضا؛ کنگرانی مدیمح حنانه ؛خوانساری محمد ؛مزارعی حامد سید ؛فاطمه ،ثقفی

 نگـاه  از فنـاوری  و علـم  همکاری های شبکه اعضای بین روابط تقویت بر ثرؤم عوامل فراترکیب»

 .52ـ  23ص  (،3)8 ،نوآوری مدیریت ،«اجتماعی سرمایة ةنظری

 بـا  قابلـه م برای کالن اجتماعی سرمایة های همؤلف  شناسایی» (.1399) یزدانی حمیدرضا ؛فاطمه ،جادران

 .94 ـ  63ص  (،59)15 ،ایران مدیریت علوم انجمن ةفصلنام ،«کرونا ویروس پیامدهای

بررسی ابعاد سرمایة اجتمـاعی  »(. 1396) شعار احدی مجید سید ؛قریشی مهدی سید ؛رضا غالم ،جندقی

 سـرمایة مـدیریت  ، «(و رابطة آن با بازاریابی اخالقی )مورد مطالعه: شعب بانـک سـپه اسـتان قـم    

 .332ـ  309 ص (،3)4، اجتماعی

شناسـایی  »(. 1395) رحمتـی  محمدحسـین ؛ جنـدقی  رضـا  غـالم  ؛متـین  زارعـی  حسن؛ زلفا ،گویان حق

سـرمایة  مـدیریت  ، «پیامدهای نشا  کارکنان به عنوان یکی از عوامل مـؤثر بـر سـرمایة اجتمـاعی    
 .41ـ  23 ص (،1)3، اجتماعی

سـرمایة  مـدیریت   ،«اتحلیل پیامـدهای سـرمایة اجتمـاعی   فر»(. 1398) ریز رنگ حسن ؛حامد ،چی خامه
 .624ـ  603 ص (،4)6، اجتماعی

سرمایة فراتحلیل مطالعات »(. 1398) دخت بهمنی نوغانی محسن ؛خراسانی مظلوم محمد خضری، زهرا؛

 .52ـ  39 ص (،16)2، دستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی ،«و عملکرد شغلی اجتماعی

ـ  پـژوهش  شناسـی  روش(. 1390) آذر عـادل  ؛الـوانی  مهـدی  سید حسن؛ فرد، دانایی  مـدیریت:  در یکمّ

 .صفار ،تهران ،رویکردی جامع

 ،«سرمایة اجتماعیفراتحلیل مطالعات و تحقیقاتِ جنسیت و »(. 1391) صدفی اله ذبیح ؛هخدیج ،سفیری

 .74ـ  37 ص (،3)23، شناسی کاربردی جامعه

 .124ـ  99ص ، 3، راهبرد فرهنگ، «در ایران سرمایة اجتماعیلیل مطالعات فراتح»(. 1387پوش، امیر ) سیاه
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فـراروش  »(. 1394) خدادادحسـنی  ؛ سید حمیـد کرد نائیج ؛ اسدالهمشبکی اصفهانی صادقی، امیر؛ اصغر

 ،«(1394تا  1380پژوهشی ـ  علمیهای  های مدیریت اسالمی در ایران )مورد مطالعه: مقاله پژوهش

 .131ـ  101 ص (،4)23، مدیریت اسالمی

(. 1398) خاشـعی ورنامخواسـتی   ؛ وحیـد دانشـور دیلمـی   طیبی ابوالحسنی، سـید امیرحسـین؛ محمدرضـا   

 .105ـ  71 ص (،1)40، مطالعات مدیریت راهبردی، «استراتژی ةفراروش تحقیقات دانشگاهی حوز»

حلیـل سـطوح مفهـوم    ت»(. 1398)اکبـری  رضـا   علـی  ؛شیخی قهی هملیح ؛ابراهیمی الهام ؛محرم ،عباسی

 .79ـ  55 ص (،2)10، پژوهی فرهنگی  جامعه، «با رویکرد فراترکیب سرمایة اجتماعی

ـ »(. 1399)سـاری   سـه  بـاقرزاد محمدرضـا   ؛ سـید گیـوی  اسمعیلی مهدی؛ محمدرضا عبدالحمید،  ةارائ

 محتـوای  تحلیـل  مبنـای  بر ایران در دولتی مدیریت ةحوز علمی تولیدات کیفی یارتقا راهکارهای

 .126ـ  97 ص (،2)11 ،دولتی مدیریت ازاند چشم ،«دولتی مدیریت ازاند چشم ةنشری

های  فراروش پژوهش»(. 1398) آباد ی فرجبابای ؛ مهدیهپور حاجی ؛ بهمنمالیی فردوسی، شهرام؛ فاطمه

 ص (،2)23، مـدیریت در ایـران  های  پژوهش ،«ها بینی در روش بازاریابی در ایران: بررسی نزدیک

 .199 ـ 183

سـازی معـادالت سـاختاری در     شناسـی کـاربرد مـدل    آسـیب »(. 1398میرتقیان رودسری، سید محمد )

 .146ـ  124 ص (،3)8، گردشگری و توسعه، «ایرانی گردشگریهای  پژوهش

فراتحلیل مطالعات »(. الف1395) زاده علی امام حسین سخایی؛ ؛ ایوبزادة آرانی حسینی سعید نیازی، محسن؛

 .33ـ  1 ص (،8)1، انتظام اجتماعی، «و احساس امنیت اجتماعی سرمایة اجتماعیو تحقیقات 

فراتحلیل مطالعات دینـداری و  »(. ب1395) زمان قمی پاک محمدامین ؛شاطریان محسن ؛محسن ،نیازی

 .110ـ  81 ص (،1)3، دین و سیاست فرهنگی ،«در ایران سرمایة اجتماعی
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