سخن سردبیـر
محسن نظری
دانشیار ،گروه مدیریت بازرگانی ،دانشکده مدیریت ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران .رایانامهmohsen.nazari@ut.ac.ir :

تحلیل محتوای نظرهای داوران نشریه مدیریت بازرگانی

نشریه مدیریت بازرگانی ،نشریهای علمی است که مقالههای علمی در حوزه مدیریت بازرگانی را به صورت فصلنامه منتشر
میکند و رسالت آن ،توسعه دانش مدیریت بازرگانی در کشور ،شناسایی مسائل مدیریتی سازمانهای ایرانی و ارائه راهکار
برای آن است .با توجه به اینکه آگاهی از نظر داوران محترم ،برای نوی سندگان مقاله مفید است و احتمال پذیرش مقالهها
را افزایش می د هد ،به تحل یل محتوای این نظر ها پرداخ ته ایم .برای تحل یل محتوا ،نظر های بیش از  011داور را برای
داوری  0851مقاله ،از ساااال  0931تا  0933اساااتجرار کردیم .از آنجا که در این تحلیل ،نظرهای داوران جدیدتر را در
اولویت قرار دادیم ،شروع کدگذاری و مفهومسازی از آخرین داوریها آغاز شد و بعد از انجام کدگذاری  10مقاله ،به اشباع
نظری رسااایدیم؛ اما برای اطمینان بیشاااتر ،تحلیل محتوا را تا  011داوری مقاله ادامه دادیم .کار کدگذاری با نرم افزار
 MAXQDAانجام شد.0
فرایند تحلیل محتوی

در فرایند تحلیل محتوا ،ابتدا نظرهای هر داور درباره مقاله ،به دقت مطالعه شد و بر ا ساس بار معنایی جمله های نو شته
شده تو سط داوران ،کدها ا ستجرار شدند .برای ت شکیل مفاهیم ،از فرایند حذف و ادغام ا ستفاده شد .در مرحله حذف،
کدهای م شابه ترکیب شدند تا از کدهای هممعنا و تکراری جلوگیری شود .سپس ،در مرحله ادغام با ترکیب کدهایی که
یک مفهوم را میرساندند  ،مفهومها شکل گرفتند.
از تحلیل نظرهای  011داوری مقاله 39 ،کد استجرار شد .در مرحله بعد 39 ،کد به  11مفهوم تبدیل شد .در آخرین
مرحله تحلیل محتوا ،کدها به مقولهها تبدیل شدند .با توجه به اینکه بر اساس راهنمای نویسندگان مقاله ،نویسندگان باید
مقاله خود را بر ا ساس ساختار م شجص مجله مدیریت بازرگانی تنظیم کنند ،مقولهها بر ا ساس ساختار تعیین شده مقاله،
یعنی عنوان ،چکیده ،مقدمه ،پیشاااینه تحقی  ،روش تحقی  ،یافته های تحقی  ،بحث و نتیجه گیری ،منابع و همچنین،
نکات کلی ویرای شی ،روش تحقی تعیین شده و مفاهیم مربوط به هر مقوله تعیین شد .نتایج حا صل از کد ها ،مفاهیم و
مقولهها در جدول  0مشاهده میشود.
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 .0در انجام کدگذاری ،از کمک سرکار خانم هانیه فتحی ملکشاه ،دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برخوردار
بودهام که از زحمات و تالش و دقت نظر ایشان ،سپاسگزارم.
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جدول  .1کدها و مفاهیم مر بوط به مقولهها
ردیف

مقوله

مفهوم

0

عنوان مقاله

اصالح عنوان

1

چکیده

9

مقدمه

1

پیشینه تحقی

8

روششناسی تحقی

3

یافتههای تحقی

کد


برداشتن عبارت بررسی
انگلیسی اصالح عنوان



ذکر روش تجزیه و تحلیل
ذکر روش نمونهگیری
ذکر ابزار گردآوری داده



ذکر یافتهها
ذکر اطالعات روایی و پایایی

هدف تحقی



مطرح نکردن سؤال

تقویت چکیده



نگارش ضعیف

تشریح مسئله تحقی



ذکر اطالعات آماری مسئله

اهداف تحقی



ذکر سؤالها در اهداف



شکاف تحقی و مرور انتقادی
نوآوری تحقی



تشریح متغیرهای پژوهش



تقویت اعتبار مدل
اصالح فرضیهها



پیشینه نظری
پیشینه تجربی



تعریف عملیاتی متغیرها
تشریح همه متغیرها



شرح روش تجزیه و تحلیل داده
دلیل انتجاب نرمافزار
ذکر اطالعات خبرگان
تبیین جامعه آماری
نقض روششناسی
سنجش اعتبار مدل
تبیین پروتکل مصاحبه
ذکر جدول اشباع



شرح شیوه توزیع و گردآوری پرسشنامه
شیوه طراحی سؤالها



اخذ روش تحقی اشتباه



اشتباه در انتجاب نمونهگیری



دلیل انتجاب مورد مطالعاتی
تقویت روایی و پایایی
ذکر اطالعات بیشتر مورد مطالعاتی

ذکر اطالعات روششناسی






ذکر اطالعات یافتهها

اهمیت و ضرورت تحقی
متغیرهای پژوهش
مدل مفهومی
پیشینه
تشریح متغیرها














روش تجزیه و تحلیل







شرح ابزار جمعآوری
توجیه استفاده نوع روش تحقی
دلیل روش نمونهگیری
تشریح یافتهها
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ردیف

مقوله

1

بحث و نتیجهگیری

تقویت بحث و نتیجهگیری

5

منابع تحقی

نقض منابع

3

نکتههای نگارشی و
ویرایشی

تقویت نگارشی و ویرایشی

کد

مفهوم


نرمالگیری داده
تحلیل اطالعات جمعیتشناختی



ناهمخوانی خروجی با مدل مفهومی



اصالح کدها
ذکر جدول کدگذاری



پیشنهادهای آتی
ذکر محدودیت
پیشنهادهای متناسب با فرضیه
پیشنهادهای کاربردی متناسب به نتایج
تحلیل فرضیه به تفکیک
توسعه بحث
ذکر ارتباط یافته با پیشینه
پارگرافبندی



کم اعتبار
درر نشدن برخی منابع در پایان مقاله
درر نشدن منبع درون متنی
تنظیم منابع به روش APA
ابهام در نوع منبع
درر نشدن دوره و شماره فصل
منابع قدیمی
استفاده از منابع مجله بازرگانی



رعایتنکردن فرمت مجله
اصالح معنای لغوی
یکپارچهنبودن متن
اصالح شیوه نگارش
اشتباه نوشتاری
رعایتنکردن نیمفاصله



درر خروجی نرمافزار
شرح نحوه کدگذاری

























فراوانی کدها

در بین کدهای شنا سایی شده ،فراوانی برخی از کدها ،در مقای سه با سایر کدها بی شتر بود که درجه اهمیت این کدها از
دیدگاه داوران را نشان میدهد .در جدول  ،1خالصه نتایج مربوط به بیشترین فراوانی کدها ارائه شده است و نویسندگان
محترم مقاله ،باید بی شترین توجه را به آنها دا شته با شند .این کدها عبارتاند از :پی شنهادهای کاربردی متنا سب با نتایج
( 13کد) ،ت شریح م سئله تحقی ( 91کد) ،نوآوری تحقی ( 18کد) ،ذکر ارتباط یافتهها با پی شینه ( 11کد) ،پی شینه تجربی
( 11کد) ،ذکر محدودیت ( 11کد) ،تقویت روایی و پایایی ( 10کد) ،پی شنهادهای آتی ( 03کد) ،اهمیت و ضرورت تحقی
( 05کد) ،منابع قدیمی ( 03کد) ،شاارح روش تجزیه و تحلیل داده ( 01کد) ،تبیین جامعه آماری ( 09کد) ،اصااالح شاایوه
نگارش ( 09کد).
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جدول  .1خالصه نتایج مربوط به بیشترین فراوانی کدها
کدها

کدها

فروانی

درصد

فروانی

درصد

5

4

پیشنهادهای کاربردی متناسب به نتایج

46

38

ذکر اطالعات خبرگان

4

تشریح مسئله تحقی

37

31

تنظیم APA

5

نوآوری تحقی

25

21

شرح نحوه کدگذاری

5

4

ذکر ارتباط یافتهها با پیشینه

24

20

شیوه طراحی سؤالها

5

4

پیشینه تجربی

24

20

دلیل انتجاب نرمافزار

4

3

ذکر محدودیت

22

18

توسعه بحث

4

3

تقویت روایی و پایایی

21

01/8

نیمفاصله

4

3

پیشنهادهای آتی

19

16

تعریف عملیاتی متغیرها

4

3

اهمیت و ضرورت تحقی

18

15

اصالح کدها

3

3

منابع قدیمی

16

13

درر نشدن منبع درون متنی

3

3

شرح روش تجزیه و تحلیل داده

14

12

یکپارچگی متن

3

3

تبیین جامعه آماری

13

11

کم اعتبار

3

3

اصالح شیوه نگارش

13

11

ذکر جدول کدگذاری

3

3

تشریح همه متغیرها

12

10

رعایتنکردن ساختار مجله

3

3

تشریح متغیرهای پژوهش

11

9

ابهام در نوع منبع

3

3

اهداف تحقی

11

9

دلیل انتجاب مورد مطالعاتی

3

3

درر نشدن دوره و شماره فصل

10

8

تقویت بحث و نتیجهگیری

3

3

استفاده از منابع مجله بازرگانی

9

1/8

اصالح معنای لغوی

3

3

ذکر روش تجزیه و تحلیل

9

1/8

ذکر اطالعات بیشتر درباره مورد مطالعاتی

3

3

تبیین پروتکل مصاحبه

9

1/8

ذکر ابزار گردآوری داده

2

1/6

شکاف تحقی و مرور انتقادی

9

1/8

اصالح عنوان انگلیسی

2

1/6

اشتیاه نوشتاری

9

1/8

منابع قدیمی

2

1/6

ذکر سؤالها

8

7

ذکر روش نمونهگیری

2

1/6

ذکر یافتهها

8

7

نقض روششناسی

2

1/6

پیشنهادهای متناسب با فرضیه

7

6

درر نشدن برخی منابع در پایان مقاله

2

1/6

توجیه استفاده نوع روش تحقی

7

6

اطالعات آماری

2

1/6

نرمالگیری داده

7

6

تحلیل فرضیه به تفکیک

2

1/6

تحلیل اطالعات جمعیتشناختی

7

6

ذکر جدول اشباع

2

1/6

تقویت اعتبار مدل

7

6

پارگرافبندی

2

1/6

اصالح عنوان

7

6

ناهمخوانی خروجی با مدل مفهومی

2

1/6

اشتباه در انتجاب نمونهگیری

7

6

ذکر اطالعات روایی و پایایی

2

1/6

اخذ روش تحقی اشتباه

6

5

نگارش ضعیف

1

0/8

شرح شیوه توزیع و گردآوری پرسشنامه

6

5

مطرح نکردن سؤال

1

0/8

شرح ابزار جمعآوری

6

5

سنجش اعتبار مدل

1

0/8

درر خروجی نرمافزار
مجموع کدها

6

5

برداشتن عبارت بررسی

1

0/8

120

100

چارچوب نهایی

در پایان ،چارچوب اصااالحات مدنظر داوران فصاالنامه مدیریت بازرگانی دانشااگاه تهران ،بر اساااس خروجیهای نرم افزار
 MAXQDAدر سطح مقولهها و کدها طراحی شد که در قالب شکل  0مشاهده میشود.
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شکل  .1چارچوب اصالحات مدنظر داوران فصلنامه مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران

اطمینان دارم که نظرهای داوران ( سی ستم داوری مقاله ها در ن شریه مدیریت بازرگانی ،بر ا ساس دو سو نا شناس
ا ست) که بیش از  0811مقاله را ارزیابی نمودهاند ،کامالً بر ا ساس ا صول علمی و روش شنا سی تحقی و در جهت بهبود
مستمر کیفیت نشریه است .امید دارم که نویسندگان محترم نیز ،بر اساس راهنمای نویسندگان و استفاده از دیدگاه داوران
نشریه ،در مسیر بالندگی کیفی نشریه مدیریت بازرگانی با ارسال مقالههایی با موضوعهای نو و روشهای جدید ،همچنان
یار اصلی نشریه باشند.

ا ستناد :نظری ،مح سن ( .)0933سجن سردبیر :تحلیل محتوای نظرهای داوران ن شریه مدیریت بازرگانی .مدیریت بازرگانی-599 ،)1(01 ،
.591
----------------------------------------
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