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 مقدمه

های مختلف علوم  با اقبال زیاد دانشمندان و محققان رشته 1991  سالاز  1اجتماعی سرمایةمفهوم 

دهد این  تماعی نشان میاج سرمایة ةها و مقاالت گوناگون دربار اجتماعی مواجه شد. پژوهش

یافته،  تنها در کشورهای توسعه این موضوع نه .ای دارد گستردهبالقوة کاربرد و پژوهش دامنة پدیده 

سوم نیز توجه  ةبلکه در کشورهای در حال توسعه از اهمیت خاصی برخوردار است. با شروع هزار

ی که امروزه با حجم زیادی از به طور ؛اجتماعی تداوم یافت سرمایةروزافزون به جایگاه و نقش 

علمی به جامعة اجتماعی سروکار داریم. با این همه، توجه روزافزون  سرمایةمنابع و متون مرتبط با 

ای و مفهوم  رشته گذشته از مدگرایی علمی و دانشگاهی، به ویژگی بین ،اجتماعی سرمایةموضوع 

سرمایة  (.11: 1991 همکارانر و )دادگگردد  های مختلف برمی پیچیده و کاربرد آن در حوزه

کند و  می فایو جوامع اها  در سازمان یو انسان اقتصادی یها هیسرما تر از ار مهمیبس ینقش اجتماعی

با ها  سازمان» و« ها سازمان باها  انسان»بخش  انسجام یو گروه یروابط جمع های شبکه ةتوسع

خود را  یاثربخشها  هیر سرمای، سامایة اجتماعیسراست. بدون  «ها سازمان باها  سازمان» و «ها انسان

 .(Weil & Lee 2012) دهند می از دست
در کشور افزایش یافته  اجتماعی سرمایة ةحوزی علمی در ها ی اخیر میزان پژوهشها در سال

و نظم و ارتباط  ندا شده در این حوزه پراکنده ی انجامها دهد پژوهش می نشانها  بررسی .است

و  استده شعلمی با اطالعاتی وسیع و انباشته مواجه  ةجامعدر نتیجه  ندارند. مشخص

ها  مده از مجموع این پژوهشآ ستد هی بها یافته زمینة پژوهشگران اطالعات کافی و جامع در

با  .را دارند تأثیر دام متغیرها بیشتریناجتماعی ک سرمایةدر مورد اینکه بین پیامدهای  ؛ مثالًندارند

اجتماعی را به  سرمایة ةحوزگرفته در  صورت تحقیقاتیی که چکیده و نتایج ها ش، پژوهاین حال

به دلیل تعدد  ،است. بنابراینده شد کمتر انجام نعلمی در اختیار پژوهشگران قرار دهای  شیوه

اجتماعی در  سرمایةپیامدهای  ،در قالب فراتحلیل ،الزم استها  و واگرایی نتایج آنها  پژوهش

ی ها طیف وسیعی از ویژگی کنندة منعکس. نتایج فراتحلیل شودشین بررسی ی پیها پژوهش

، آنچه آمده . با توجه بداردپذیری باالتری  ی مستقل تعمیمها پژوهشی است و در مقایسه با پژوهش

                                                                                                                                                    
1. Social Capital 
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شده در کشور  ی انجامها اجتماعی در پژوهش سرمایةپیامدهای » این است کهپژوهش حاضر ال ؤس

 «؟چیستها  نند و اولویت آا کدام

 ة پژوهشپیشینمبانی نظری و 

اجتماعی  ـ  اجتماعی از مفاهیم مدرن است که در گفتمان علوم اجتماعی و محافل سیاسی سرمایة

اجتماعی بیانگر  سرمایةترین سطح،  معاصر در سطوح مختلف از آن استفاده شده است. در کلی

ظرفیت سازماندهی جمعی و  هایی از یک جامعه یا گروه اجتماعی است که توصیف ویژگی

: 1991 همکاران)دادگر و دهد  داوطلبانه برای حل مشکالت متقابل با مسائل عمومی را افزایش می

 هایی و شبکه ،مانند اعتماد، هنجارها یسازمان اجتماع های یژگیو یبه بعض سرمایة اجتماعی(. 39

د به ن افرایب های از روابط و تعامله ین سرمایکه قادرند اجتماع را بهبود بخشند. ا کند میاشاره 

اعمال و  یقرار دارد و برا یاست که در ساختار اجتماع یمنبع سرمایة اجتماعی د.یآ می وجود

اساس  رب (.1991 همکارانو  یاصفهان نصر)شود  می زیا تجهیاهداف سودمند در دسترس است 

گر و ید کیکردن با  کار ید براافرا ییتوانا یعنام به سرمایة اجتماعی، (1991) 1امایفوکور نظ

 به وجود یزمان سرمایة اجتماعین اساس یاهداف مشترک در گروه و سازمان است. بر ا به یابیدست

 و زاده ترک)د نل کیرا تسهها  ان آنیدگرگون شود که کنش مای  ن افراد به گونهید که روابط بیآ می

موجود  ةبالقوی را جمع منابع بالفعل و اجتماع سرمایة( 1991) و گوشال 2تیناهاپ (.1999محترم 

. از نظر آنان دانند میی روابط یک فرد یا یک واحد اجتماعی ها شده از شبکه در درون و ناشی

تواند به سازمان در خلق  می ی مهم سازمانی است کهها و داراییها  اجتماعی یکی از قابلیت سرمایة

ی دیگر مزیت سازمانی پایدار ها قایسه با سازماندر مها  و برای آن کندو تسهیم دانش کمک بسیار 

 سرمایةاجتماعی را ابزاری برای دستیابی به  سرمایة 9کلمن(. 1992زارعی  و )بردبار فراهم آورد

اجتماعی عبارت است از آن جنبه از ساختار اجتماعی  سرمایةبه باور وی، گیرد.  می انسانی در نظر

گیرد تا بتوانند به اهداف و منافع خود دست یابند.  می ارکه به صورت منابع در اختیار اعضا قر

داند. از دیدگاه وی، ساختار اجتماعی  می انسانی سرمایةاجتماعی را موجب تقویت  سرمایةکلمن 
                                                                                                                                                    
1. Fukuyama 

2. Nahapiet 
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آن یا  که در صورت نبودِ شود میاجتماعی است و موجب دستیابی به اهدافی  سرمایة ةپدیدآورند

 (.1911 همکاران)تسلیمی و  شوند میر محقق باالت ةهزینشوند یا با  نمی محقق

بعد  ؛ کهکند می خالصه اختاریس ةشبککیفیت و  ةمؤلفاجتماعی را در دو  سرمایة 1یالک ل

 نهادی و اجتماعی تقسیم تنهایی به دو بخش کیفیت شامل روابط متقابل و اعتماد است و اعتماد به

پیوندی  هم سرمایةکند.  می یاد 1یو اتصال 9وندیپی هم ةمؤلفنیز در مدل خود از دو  2شود. پوتنام می

اتصالی به روابط و تعامالت  سرمایةبه هنجارهای مشترک و سطح اعتماد میان افراد بستگی دارد و 

 (1991ناهابیت و گوشال )(. 1993 همکارانزاده و  حمیدی)شود  می مربوطها  میان افراد در گروه

 یالگوها ةن بعد دربردارندیا: 1یبعد ساختار. 1 :فتنددر نظر گر سرمایة اجتماعی یسه بعد برا

ب یوند شبکه، ترتیشامل سه بعد پ است کـه خود یا واحد اجتماعیک گروه ی یان اعضایم یارتباط

 یواحد اجتماع یاست که اعضا صیخا های وهیش ةوند شبکه دربردارندی. پاست ثبات شبکه ،شبکه

 ةکنند نییبات شبکه تعیکنند. ترت ی میهمکار هما اند و ب گر مرتبط شدهید کیبا  به کمک آن

و  یکیزان نزدیم ةز دربردارندیاست و ثبات شبکه ن یاجتماع یواحدها یان اعضایوند میپ یالگوها

باورها و  و شامل ادراک ن بعدیا: 3یبعد شناخت. 2ت؛ اس یک واحد اجتماعیشباهت افراد در 

ا زبان یو خاطرات مشترک  میمفاه ةلیسو مشترک است که به یو اجتماع یتصورات فرهنگ

مشترک و  های ن بعد شامل دو بعد هدفی. اماند می یباقها  ان آنیو م شود فته میریمشترک پذ

در  یواحد اجتماع یمشترک اعضا دگاهیزان درک و دیمشترک م های فرهنگ مشترک است. هدف

 یرفتار یزان هنجارهایامل مز شیمشترک ن است و فرهنگ گروه یها تیج فعالیاهداف و نتا زمینة

 یها تیل وجود دارد تا در فعالیان اعضا تمایاندازه م تا چهاینکه  مثالً .ستان اعضایمشترک م

: 7یبعد ارتباط. 9؛ دهد می ان اعضا را نشانیفرهنگ مشترک م زانیسازمان شرکت کنند م یگروه

مهم  اریبس یاست. اعتماد عامل یک واحد اجتماعی یزان اعتماد متقابل اعضایم ةن بعد دربردارندیا
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زان اعتماد یم مانند ی. مواردستان اعضایهم کردن ارتباطات متقابل اثربخش مادر فر یاتیو ح

 حساب کردن زانیو م ،ک واحدیبا افراد با نظر مخالف در  یل به همکاریگر، تماید کیاعضا به 

 است یک واحد اجتماعی یاعضا انیزان اعتماد متقابل میم ةدهند همکاران نشان ةگفت یاعضا رو

(Bergern 2009.) 

 تحقیقروش 

است؛  های مستقل ای از پژوهش جهت ترکیب نتایج مجموعهی کمّیک روش آماری  1فراتحلیل

و تفاوت آن با دیگر انواع ( Piggot 2012) یک موضوع خاص هستنددربارة ه همه یی کها پژوهش

: 1911)زاهدی و محمدی  های قبلی است وهشآماری آن شامل پژجامعة پژوهش در این است که 

آید.  می اساسی به حساب ی مجزا اصلها برای پژوهش 2اثرمحاسبة اندازة ، این روشدر (. 11

 ییها آماره داشتن دست در با. مطالعه حجم به داریامعن آزمون نسبت عبارت است از اثر اندازة

xمانند
 rشاخص  کرد. برای برآورد را (r)  به آناناثرهای مربوط  اندازةشاخص توان  میt و F و   2

 یا رد در .شوند متوسط و بزرگ محسوب می و چکبه ترتیب کو 1/1 و 9/1و  1/1 اثرهای اندازة

محقق  اختیار در را یا جداگانه اطالعات یک هر یدارامعن سطح و اثر اندازة پژوهش، ةفرضی قبول

 داده رخ شانس از روی خاص نتیجةآیا  شود می مشخص یدار معنا طریق آزمون دهند. از قرار می

 بر اندازه چه تا متغیر مستقل که دریافت توان می اثر اندازة محاسبة طریق از همچنین است یا خیر.

مقاالت پژوهش شامل در این مورد بررسی  ةجامع(. 1991زاده  )قربانیگذارد  می اثر متغیر وابسته

بود  1997تا سال  1999اجتماعی از سال  سرمایة ةزمیندر پژوهشی ـ  شده در مجالت علمی چاپ

گیری  گیری و روش نمونه اند و از لحاظ روایی و پایایی ابزار اندازه که داخل کشور انجام شده

اند. پایایی تحقیق شامل پایایی شناسایی از طریق توافق داوران در انتخاب  شرایط الزم را داشته

استفاده از مفاهیم دربارة دگذاری از طریق توافق داوران ، پایایی کها بندی آن و طبقهها  پژوهش

اثر از طریق توافق در محاسبات اندازة داری و معناو پایایی سطح  ،خاص برای کدگذاری متغیرها

به این ترتیب که  بود.گیری هدفمند  اثر بین دو فراتحلیلگر به دست آمد. روش نمونهاندازة 
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 .1ند از: ا این اثر عبارت ورودیرا داشتند. معیارهای  ورودیمعیارهای مطالعاتی انتخاب شدند که 

برای  را اطالعات الزم ْ پژوهش .2؛ را بررسی کرده باشداجتماعی  سرمایةپیامدهای  ْ پژوهش

که  ،مورد مطالعه 31واردشده به فراتحلیل نمونة در پایان حجم  ئه کرده باشد.ااثر ار ةانداز محاسبة

 دادن انجام انتخاب تحقیقات براینحوة  1 شکلاست، مشخص شد.  واحد فراتحلیل 79برابر 

 دهد. می فراتحلیل را نشان

 
 فراتحلیل دادن تحقیقات برای انجامانتخاب نحوة . 1 شکل

. شدندافزار جامع فراتحلیل( تحلیل  )نرم CMA2افزار  ی منتخب با استفاده از نرمها پژوهش

نمودار قیفی، برای ارزیابی و تعدیل سوگیری  همچنین برای سنجش سوگیری انتشار از روش

 Nشده از روش  انتشار از روش اصالح و برازش دوال و توئیدی، برای تعیین تعداد مطالعات گم

اطالعات  1و برای بررسی ناهمگونی مطالعات از آزمون کوکرام استفاده شد. جدول  ،ایمن از خطا

 دهد. می شده را نشان ی انتخابها کلی پژوهش
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 ی مورد بررسیها اطالعات کلی پژوهش .1ل جدو

 آماره آماریجامعة  محل نشر عنوان پژوهش مطالعه
حجم 
 نمونه

عبدالملکی و 
 (1999همکاران )

اجتماعی و  سرمایةرابطة بررسی 
 رضایت شغلی

 سرمایةمدیریت 
 اجتماعی

معلمان تربیت بدنی استان 
 R همدان

231 
 نفر

زاده  سالجقه و اشرف
(1999) 

اجتماعی با  سرمایةرابطة بررسی 
 اثربخشی سازمانی

 سرمایةمدیریت 
 اجتماعی

کارکنان بیمارستان شفا در 
 R شهر کرمان

213 
 نفر

 (1999کریزی )
اجتماعی و تعالی  سرمایةرابطة بررسی 

 سازمانی
 سرمایةمدیریت 

 اجتماعی
آموزش مؤسسات کارکنان 

 T عالی شهر مشهد
111 
 نفر

دامغانیان و همکاران 
(1991) 

شده در  بر حمایت سازمانی ادراکتأملی 
 اجتماعی سرمایةپرتو 

ی مدیریت ها پژوهش
 منابع انسانی

البرز در بیمة کارکنان شعب 
 T شهر تهران

111 
 نفر

مهاجران و همکاران 
(1997) 

اجتماعی و  سرمایةبین رابطة بررسی 
گری عزت  سالمت سازمانی با میانجی
 نفس سازمانی

 یشناسی کاربرد جامعه
ادارة کارکنان 

 R وپرورش شهر ارومیه آموزش
211 
 نفر

میرفردی و همکاران 
(1993) 

اجتماعی  سرمایةی ها همؤلف تأثیر بررسی
ی تعاونی ها در عملکرد شرکت

 کشاورزی و صنعتی
 شناسی کاربردی جامعه

ی ها مدیران عامل تعاونی
کشاورزی و صنعتی شهر 

 بویراحمد
T 

193 
 نفر

نصر اصفهانی و 
 (1991ران )همکا

اجتماعی بر توانمندسازی  سرمایةتأثیر 
 کارکنان

 شناسی کاربردی جامعه
پرستاران بیمارستان شریعتی 

 R تهران
192 
 نفر

آزادی و عیدی 
(1991) 

اجتماعی  سرمایةاثرات رضایت شغلی و 
گری  بر عملکرد کارکنان با نقش میانجی

 تعهد سازمانی

مطالعات مدیریت 
رفتار سازمانی در 

 شورز

و   کارکنان وزارت ورزش
 R جوانان

111 
 نفر

عالمه و همکاران 
(1991) 

اجتماعی بر تسهیم دانش و  سرمایةتأثیر 
 فکری سرمایة

 مطالعات مدیریت
کارکنان بانک مسکن در شهر 

 T اصفهان
119 
 نفر

توکلی و همکاران 
(1991) 

اجتماعی بر رفتار  سرمایة تأثیر بررسی
 مام شغلیگری اهت شهروندی با میانجی

 سرمایةمدیریت 
 اجتماعی

کارکنان ستادی بانک 
 R پاسارگاد شهر تهران

191 
 نفر

شمسی و نعمتی 
(1991) 

انسانی  سرمایةاجتماعی و  سرمایةرابطة 
 با عملکرد سازمانی

 سرمایةمدیریت 
 اجتماعی

ی شهر ها کارکنان فروشگاه
 R کرمان

112 
 نفر

مصباحی و همکاران 
(1991) 

جتماعی بر کارآفرینی و ا سرمایةتأثیر 
رفتار شهروندی سازمانی )بررسی نقش 

 تعدیلگری هوش هیجانی کارکنان(

 سرمایةمدیریت 
 اجتماعی

 T کارکنان دانشگاه یزد
111 
 نفر

سلطانی و همکاران 
(1991) 

اجتماعی و رهبری  سرمایةنقش 
عملکرد نوآوری  یآفرین در ارتقا تحول

 بنگاه

 سرمایةمدیریت 
 اجتماعی

ان شرکت شاتل شهر کارکن
 T تهران

211 
 نفر

خیراندیش و 
 (1991جمشیدی )

اجتماعی بر کارآفرینی  سرمایةتأثیر 
 گری انگیزش شغلی سازمانی با میانجی

 سرمایةمدیریت 
 اجتماعی

منطقة کارکنان بانک پارسیان 
 T شهر تهران 19

211 
 نفر

صادقی و همکاران 
(1991) 

اجتماعی سازمانی  سرمایةبررسی نقش 
ربخشی اجرای سیستم تعالی در اث

 سازمانی

 سرمایةمدیریت 
 اجتماعی

کارکنان شرکت توزیع نیروی 
 نفر R 11 برق استان قم
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 ی مورد بررسیها . اطالعات کلی پژوهش1جدول ادامه 

 آماره جامعة آماری محل نشر عنوان پژوهش مطالعه
حجم 
 نمونه

منطقی و همکاران 
(1991) 

ملکرد اجتماعی در ع سرمایةنقش 
بر نقش تأکید کارکنان، با نوآورانة 
 آوری و توانمندسازی تاب

 سرمایةمدیریت 
 اجتماعی

کارکنان ستادی بانک تجارت 
 T شهر تهران

193 
 نفر

صمدی و همکاران 
(1991) 

فرایند توسعة اجتماعی بر  سرمایةتأثیر 
 کارآفرینی سازمانی

 سرمایةمدیریت 
 اجتماعی

کارکنان ادارات پست استان 
 T ازندرانم

111 
 نفر

فر و جندقی  خوش
(1991) 

اجتماعی با  سرمایةرابطة بررسی 
 رفتارهای شهروندی سازمانی

 سرمایةمدیریت 
 اجتماعی

امداد امام کمیتة کارکنان 
 R خمینی استان گلستان

291 
 نفر

منتظری و همکاران 
(1991) 

اجتماعی بر کارآفرینی  سرمایةتأثیر 
 سازمانی

 سرمایةمدیریت 
 ماعیاجت

ی کوچک ها کارکنان شرکت
منطقة ویژة و متوسط 

 اقتصادی سیرجان
T 

211 
 نفر

جندقی و همکاران 
(1993) 

آن رابطة اجتماعی و  سرمایةبررسی ابعاد 
 با بازاریابی اخالقی

 سرمایةمدیریت 
 اجتماعی

 R کارکنان بانک سپه استان قم
119 
 نفر

مقتدایی و همکاران 
(1993) 

اجتماعی و  ایةسرمبین رابطة بررسی 
 فراموشی سازمانی

 سرمایةمدیریت 
 اجتماعی

 R کارکنان دانشگاه اصفهان
211 
 نفر

مطلبی و همکاران 
(1997) 

 تأثیر ترسیم مدل ساختاری برای تبیین
اجتماعی بر خالقیت کارکنان با  سرمایة

 بر نقش مدیریت دانشتأکید 

 سرمایةمدیریت 
 اجتماعی

 T کارکنان دانشگاه الزهرا
113 
 نفر

دالملکی باستاک و ع
(1999) 

اجتماعی بر  سرمایة تأثیر بررسی و تبیین
بر نقش میانجی تأکید نوآوری با 

 مدیریت دانش

 سرمایةمدیریت 
 اجتماعی

کارکنان ادارات 
وپرورش استان  آموزش

 کردستان

R 
271 
 نفر

زارع و همکاران 
(1991) 

اجتماعی و مدیریت  سرمایةارتباط بین 
 دانش

دیریت مطالعات م
 ورزش

کل ورزش و ادارة کارکنان 
 R جوانان استان فارس

119 
 نفر

باقری و همکاران 
(1991) 

اجتماعی،  سرمایةبررسی روابط بین 
 انسانی سرمایةو  ،مشارکت سازمانی

ی مدیریت ها پژوهش
منابع انسانی دانشگاه 

 )ع(امام حسین

کارکنان دانشگاه نوشیروانی 
 T بابل

111 
 نفر

ی سرگزی و محمد
(1999) 

اجتماعی با فرهنگ  سرمایةرابطة 
 سازمانی

 رفاه اجتماعی
کارکنان مراکز آموزش عالی 

 R استان گلستان
131 
 نفر

خضرپور و همکاران 
(1999) 

وری  اجتماعی و بهره سرمایةرابطة 
 کارکنان

مدیریت منابع انسانی 
 در ورزش

ادارات ورزش و جوانان 
 نفر R 11 غربیآذربایجان استان 

ری و همکاران قنب
(1991) 

اجتماعی بر  سرمایة تأثیر بررسی
 رفتارهای فرانقشی و تعهد سازمانی

شناسی نهادهای  جامعه
 اجتماعی

 R کارکنان دانشگاه ارومیه
271 
 نفر

کرمی و شفیعی 
(1991) 

اجتماعی و  سرمایةبررسی ارتباط بین 
 سالمت سازمانی

مدیریت منابع انسانی 
 در صنعت نفت

ی شرکت ملی کارکنان ستاد
 R نفت ایران

271 
 نفر

وحدتی و همکاران 
(1993) 

اجتماعی در جهت  سرمایةبررسی نقش 
بر تأکید وری منابع انسانی: با  بهره یارتقا

 نقش واسط فرهنگ سازمانی و مدیریت

مدیریت منابع انسانی 
 در صنعت نفت

کارکنان شرکت پخش 
نفتی استان های  فرآورده

 قزوین
T 

119 
 نفر
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 ی مورد بررسیها . اطالعات کلی پژوهش1جدول ادامه 

 آماره جامعة آماری محل نشر عنوان پژوهش مطالعه
حجم 
 نمونه

زاده و بیجاری  حبیب
(1991) 

اجتماعی در یادگیری  سرمایةنقش 
 سازمانی

مدیریت منابع در 
 نیروی انتظامی

کارکنان دانشگاه علوم 
 R انتظامی امین

239 
 نفر

کاظمی و 
 (1991) خانی ابراهیم

اجتماعی  سرمایةمدل ساختاری ارتباط 
 با فرهنگ سازمانی

 آموزش پرستاری
ی شهر ها پرستاران بیمارستان
 T زنجان

211 
 نفر

آقایی و همکاران 
(1993) 

اجتماعی و رفتار  سرمایةارتباط 
 شهروندی سازمانی با سالمت عمومی

 روان پرستاری
ی ها پرستاران بیمارستان

 R دولتی غرب مازندران
211 

 نفر

سیدامیری و همکاران 
(1991) 

اجتماعی بر  سرمایة تأثیر بررسی
کارآفرینی با توجه به نقش میانجی 

 نوآوری

 سرمایةمدیریت 
 اجتماعی

 R کارآفرینان زن در شهر ایالم
191 
 نفر

بخشی و همکاران 
(1993) 

اجتماعی با  سرمایةرابطة بررسی 
 رفتارهای محیط زیستی

 سرمایةمدیریت 
 اعیاجتم

 R دانشجویان دانشگاه بیرجند
121 
 نفر

و همکاران پیرسرایی 
(1997) 

اجتماعی با پیشگیری از  سرمایةرابطة 
 جرم

 سرمایةمدیریت 
 اجتماعی

ی ها افراد درگیر در پرونده
شده در دادگستری شهر  ثبت

 مالرد
T 

912 
 نفر
 

نعیمی و همکاران 
(1997) 

اجتماعی و  سرمایةبین رابطة تحلیل 
بر نقش میانجی تأکید زندگی با  کیفیت

 گردشگری

 سرمایةمدیریت 
 اجتماعی

ملک  شهرهای باغروستاییان 
 T و ایذه

211 
 نفر

 (1993آذین )
اجتماعی در  سرمایةبررسی نقش 

 پایبندی به فرهنگ شهروندی
مطالعات 

 شناختی شهری جامعه
سال  11شهروندان باالی 

 R شهر اصفهان
111 
 نفر

سهامی و همکاران 
(1993) 

اجتماعی با  سرمایةاعتماد به خانواده و 
 رفتار شهروندی دانشجویان

مطالعات 
 شناختی شهری جامعه

ارشد  دانشجویان کارشناسی
 R دانشگاه آزاد مرودشت

919 
 نفر

ی و همکاران یخدا
(1997) 

اجتماعی و  سرمایةبین رابطة تحلیلی بر 
 هوش هیجانی

ریزی رفاه و  برنامه
 اجتماعیتوسعة 

 R ان شهر فردوسیهساکن
911 
 نفر

 (1997حیدرخانی )
اجتماعی در  سرمایةبررسی نقش 

 پایبندی به فرهنگ شهروندی
تحقیقات فرهنگی 

 ایران
سال  11شهروندان باالی 

 R شهر کرمانشاه
911 
 نفر

زاده و  هدایت
 (1997همکاران )

اجتماعی، تعهد  سرمایةبین رابطة بررسی 
عی و مشارکت اجتما ،شهروندی افراد

 با حقوق شهروندی

مطالعات 
 شناختی شهری جامعه

سال  11شهروندان باالی 
 T شهر سمنان

211 
 نفر

کالنتری و همکاران 
(1993) 

و نشاط اجتماعی  هسرمایبین رابطة 
 جوانان

 مددکاری اجتماعی
شهر  سال 91تا  11 جوانان

 T دهلران
111 
 نفر

 R کار شهر ساری زنان مرکبات زن و جامعه زیاجتماعی بر توانمندسا سرمایةنقش  (1991چرمچیان )
121 
 نفر

پسند و همکاران  شاه
(1993) 

 اجتماعی بر کیفیت زندگی سرمایةنقش 
تحقیقات اقتصاد و 

کشاورزی توسعة 
 ایران

 R دره کشاورزان شهر دیوان
111 
 نفر
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 آماره امعة آماریج محل نشر عنوان پژوهش مطالعه
حجم 
 نمونه

پور و موسوی  حبیب
(1991) 

اجتماعی و مشارکت  سرمایةبین رابطة 
 سیاسی

 رفاه اجتماعی
سال  11تا  13شهروندان 

 R شهر قم
919 
 نفر

کاظمی و همکاران 
(1997) 

اجتماعی بر  سرمایة تأثیر تحلیل
 شناختی توانمندسازی روان

علوم ترویج و آموزش 
 کشاورزی

 T ستایی شهر سلماسزنان رو
912 
 نفر

افشانی و جعفری 
(1991) 

 R دانشجویان دانشگاه یزد علوم اجتماعی اجتماعی و امید به آینده سرمایة ةرابط
971 
 نفر

شمسی و ناستی زایی 
(1997) 

رابطة گری هوش معنوی در  نقش واسطه
 سرمایةاجتماعی و  سرمایةبین 

 شناختی روان

آموزش در توسعة 
 علوم پزشکی

دانشجویان تحصیالت 
تکمیلی دانشگاه سیستان و 

 بلوچستان
T 

911 
 نفر

اکبری و همکاران 
(1993) 

اجتماعی و حمایت  سرمایةرابطة 
 شده با سالمت روان اجتماعی درک

آموزش بهداشت و 
 ارتقای سالمت

سال و باالتر شهر  11زنان 
 R سنندج

992 
 نفر

 (1991رحمانی )
ر شادابی اجتماعی ب سرمایة تأثیر بررسی

اجتماعی در حضور متغیرهای حمایت 
 داری اجتماعی و دین

ـ  مطالعات فرهنگ
 ارتباطات

 R شهروندان تهران
111 
 نفر

رحیمی و همکاران 
(1991) 

بین هوش اخالقی و رابطة بررسی 
 پذیری اجتماعی با مسئولیت سرمایة

فرهنگ در دانشگاه 
 اسالمی

 R دانشجویان دانشگاه کاشان
931 
 نفر

نژاد و  تینصر
 (1991همکاران )

اجتماعی و  ةبین سرمایمطالعة رابطة 
 میزان شادکامی

توسعة مطالعات 
 فرهنگیـ  اجتماعی

سال شهر  91تا  11جوانان 
 R تهران

911 
 نفر

شیری و همکاران 
(1999) 

اجتماعی در پیشرفت  سرمایةنقش 
 تحصیلی دانشجویان

گیری و  مطالعات اندازه
 یابی آموزشی ارزش

ی ها جویان رشتهدانش
 T کشاورزی در دانشگاه رازی

111 
 نفر

افشانی و محمدی 
(1991) 

اجتماعی و حمایت  سرمایةرابطة 
 اجتماعی

 مددکاری اجتماعی
بیماران مبتال به دیابت شهر 

 R یزد
211 
 نفر

زاده و همکاران  مهدی
(1999) 

 سرمایةبین شادی و مطالعة رابطة 
 اجتماعی

مطالعات راهبردی 
 جوانانورزش و 

سال شهر  29تا  11جوانان 
 R تهران

911 
 نفر

غرض و همکاران  بی
(1991) 

شناختی بازیکنان: نقش  روان سرمایة
 اجتماعی سرمایةرهبری معنوی و 

شناسی  مطالعات روان
 ورزشی

بازیکنان فوتبالیست لیگ 
 R آسیویژن استان فارس

111 
 نفر

گنجی و همکاران 
(1991) 

رهنگی در اجتماعی و ف سرمایةنقش 
 میزان احساس شهروندی

مطالعات 
 شناختی شهری جامعه

 R شهروندان شهر کاشان
911 
 نفر

خسروشاهی و 
 (1999همکاران )

اجتماعی با بهزیستی  سرمایةرابطة 
 شناختی روان

 R دانشجویان دانشگاه تبریز شناخت اجتماعی
111 
 نفر

عبداللهیان و کرمانی 
(1991) 

ی کاربران اجتماع سرمایة ةتبیین رابط
اجتماعی و مشارکت شبکة ایرانی در 

 سیاسی در دنیای واقعی

مطالعات و تحقیقات 
 اجتماعی در ایران

ی شهر ها دانشجویان دانشگاه
 R اجتماعیشبکة تهران عضو 

371 
 نفر

معاون و همکاران 
(1999) 

اجتماعی و میزان  سرمایةرابطة بررسی 
 احساس امنیت اجتماعی

 R یر استان فارسعشا جغرافیای انتظامی
211 
 نفر
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 ی مورد بررسیها . اطالعات کلی پژوهش1جدول ادامه 

 آماره جامعة آماری محل نشر عنوان پژوهش مطالعه
حجم 
 نمونه

دامن  کرمانی و پاک
(1991) 

اجتماعی  سرمایةبین مطالعة رابطة 
اجتماعی و شبکة کاربران ایرانی در 

 در دنیای واقعیها  مشارکت آن
 ارتباطیی ها پژوهش

شبکة دانشجویان عضو 
ی ها اجتماعی در دانشگاه

 شهر تهران
R 

371 
 نفر

زاده و  سهراب
 (1991همکاران )

و شادی؛ پژوهشی در باب  سرمایة
اجتماعی و فرهنگی سرمایة ارتباط میان 

 با احساس شادی

ریزی رفاه و  برنامه
 اجتماعیتوسعة 

 R شهروندان شهر آران و بیدگل
911 
 نفر

و همکاران  پارسامهر
(1993) 

توسعة اجتماعی در  سرمایةتبیین نقش 
 مشارکت ورزشی جوانان

مطالعات مدیریت 
 ورزشی

سال در  29تا  11 جوانان
 R شهر یزد

972 
 نفر

ی و سهامی یز حسین
(1993) 

شناختی  بهزیستی روانای  نقش واسطه
اجتماعی و خودکارآمدی  سرمایةدر بین 

 در زنان
 R در شهر سربازمعلمان زن  زن و جامعه

191 
 نفر

جعفروند و فتحی 
(1991) 

اجتماعی و  سرمایةرابطة تحلیلی بر 
 شادی

توسعة مطالعات 
 اجتماعی ایران

دانشجویان واحد علوم 
 R تحقیقات تهران

911 
 نفر

شربتیان و ایمنی 
(1993) 

 سرمایةرابطة شناختی  تحلیل جامعه
 اجتماعی با سالمت اجتماعی زنان

اه و ریزی رف برنامه
 اجتماعیتوسعة 

 1 ةسال منطق 11تا  11زنان 
 R شهر تهران

911 
 نفر

افشانی و محمدآباد 
(1993) 

اجتماعی در ارتقای  سرمایةنقش 
 سالمت اجتماعی زنان

 R سال شهر یزد 31تا  11زنان  زنان
211 
 نفر

 پژوهشی ها یافته

بندی  اثر طبقه ةانداز و جدول جداگانه همراه فراوانی متغیرهای حاصل از مطالعات پیشین در دو

در مطالعات پیشین وابسته متغیر  21در سطح سازمان بر  اجتماعی سرمایة تأثیر 2شدند. در جدول 

از بین  . همچنیناند پذیرفتنیمتغیرها  همةاثر  ةانداز 11/1که در سطح معناداری  بررسی شده است

(، کارآفرینی مطالعه 1(، رفتار شهروندی سازمانی )مطالعه 1)مدیریت دانش به ترتیب  متغیرها

و عملکرد سازمانی  ،مطالعه( 9تعالی سازمان ) ،(مطالعه 9فرهنگ سازمانی ) ،(مطالعه 1سازمانی )

 .اند ترین فراوانی در مطالعات پیشیندارای بیش مطالعه( 9)

ی در سطح سازمان به ترتیب اجتماع سرمایةاز بین پیامدهای ، 2ی جدول ها دادهبا توجه به 

(، تعالی 321/1(، تعهد سازمانی )391/1(، عملکرد سازمانی )713/1متغیرهای تسهیم دانش )

(، 111/1(، حمایت سازمانی )111/1(، مدیریت دانش )112/1(، رضایت شغلی )119/1سازمانی )

 (171/1انی )(، و یادگیری سازم111/1(، فراموشی سازمانی هدفمند )111/1سالمت سازمانی )
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پیامدهای سرمایة اجتماعی در اثر  ةتوزیع فراوانی طبقات انداز 9جدول  .را دارند بیشترین اندازة اثر

 دهد. می را نشانسطح سازمان 

 در سطح سازمان اجتماعی سرمایة پیامدهایاثر  ةانداز .2 جدول

 اثراندازة  فراوانی متغیر وابسته اثراندازة  فراوانی متغیر وابسته

 713/1 1 تسهیم دانش 111/1 1 دیریت دانشم

 112/1 1 رضایت شغلی 917/1 1 رفتار شهروندی سازمانی

 119/1 1 انگیزش شغلی 919/1 1 کارآفرینی سازمانی

 921/1 1 آوری تاب 119/1 9 فرهنگ سازمانی

 911/1 1 بازاریابی اخالقی 119/1 9 تعالی سازمان

 191/1 1 یری اجتماعیپذ مسئولیت 391/1 9 عملکرد سازمانی

 111/1 1 فراموشی سازمانی هدفمند 321/1 2 تعهد سازمانی

 279/1 1 خالقیت کارکنان 221/1 2 توانمندسازی

 912/1 1 مشارکت سازمانی 111/1 2 سالمت سازمانی

 111/1 1 انسانی سرمایة 211/1 2 عملکرد نوآورانه

 191/1 1 خودکارآمدی 291/1 2 وری منابع انسانی بهره

 171/1 1 یادگیری سازمانی 111/1 1 حمایت سازمانی

    197/1 1 عزت نفس سازمانی

 اجتماعی در سطح سازمان سرمایةاثر پیامدهای  ةاندازتوزیع فراوانی طبقات . 3جدول 

 درصد فراوانی فراوانی تأثیر تغییر شدتدامنة 

 %21 3 )کم( 9/1تر از  پایین

 %11 11 )متوسط( 1/1تا  9/1بین 

 %92 1 )زیاد( 1/1باالتر از 
 

مورد  11کم، طبقة درصد در  21مورد معادل  3متغیر  21، از میان 9ی جدول ها با توجه به داده

ر جدول د گیرند. می زیاد قرارطبقة درصد در  92مورد معادل  1و  ،متوسططبقة درصد در  11معادل 

که  در مطالعات پیشین بررسی شده است ابستهمتغیر و 29بر در سطح جامعه  اجتماعی سرمایة تأثیر 1

نشاط  متغیرهااز بین  ،. همچنیناند پذیرفتنیمتغیرها همة اثر اندازة ( 11/1در سطح معناداری )

 دارند.در مطالعات پیشین را ترین فراوانی بیش مطالعه( 9مطالعه( و شادی ) 9اجتماعی )
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 ح جامعهدر سط اجتماعی سرمایة اثر پیامدهای ةانداز. 4 جدول
 اثراندازة  فراوانی متغیر وابسته اثراندازة  فراوانی متغیر وابسته

 111/1 1 رفتار شهروندی 991/1 9 نشاط اجتماعی

 371/1 1 هوش هیجانی 111/1 9 شادی

 171/1 1 حقوق شهروندی 399/1 2 کیفیت زندگی

 111/1 1 امید به آینده 111/1 2 پایبندی به فرهنگ شهروندی

 119/1 1 سالمت روان 213/1 2 ازیتوانمندس

 991/1 1 پذیری مسئولیت 391/1 2 شناختی روان سرمایة

 311/1 1 پیشرفت تحصیلی 399/1 2 سالمت اجتماعی

 271/1 1 احساس شهروندی 111/1 2 مشارکت سیاسی

 912/1 1 مشارکت ورزشی 712/1 2 احساس امنیت اجتماعی

 111/1 1 تیشناخ بهزیستی روان 179/1 1 کارآفرینی

 911/1 1 مشارکت مدنی 117/1 1 رفتار محیط زیستی

    111/1 1 پیشگیری از جرم

 

به ترتیب  در سطح جامعه اجتماعی سرمایةاز بین پیامدهای ، 1ی جدول ها با توجه به داده

(، 311/1(، پیشرفت تحصیلی )399/1(، کیفیت زندگی )712/1احساس امنیت اجتماعی )متغیرهای 

(، پایبندی به 391/1شناختی ) روان سرمایة(، 399/1(، سالمت اجتماعی )371/1انی )هوش هیج

و پیشگیری  ،(119/1(، سالمت روان )111/1شناختی ) (، بهزیستی روان111/1فرهنگ شهروندی )

اثر پیامدهای  ةاندازتوزیع فراوانی طبقات  1جدول . را دارند اثر ةاندازبیشترین ( 111/1از جرم )

 دهد. می را نشان در سطح جامعه جتماعیا سرمایة

 اجتماعی در سطح جامعه سرمایةاثر پیامدهای  ةاندازتوزیع فراوانی طبقات . 5جدول 

 درصد فراوانی فراوانی تأثیر تغییر شدتدامنة 

 %1771 1 )کم( 9/1تر از  پایین

 %1771 11 )متوسط( 1/1تا  9/1بین 

 %9171 1 )زیاد( 9/1باالتر از 
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مورد  11کم، طبقة درصد در  1/17 مورد معادل 1متغیر  29، از میان 1ی جدول ها به داده با توجه

یکی  گیرند. می زیاد قرارطبقة درصد در  1/91 مورد معادل 1و  ،متوسططبقة درصد در  1/17 معادل

از موضوعات مورد توجه در هر فراتحلیل ارزیابی سوگیری انتشار است. منظور از سوگیری انتشار 

ممکن . موضوع مورد بررسی نیست بارةشده در مطالعات انجامهمة ین است که یک فراتحلیل شامل ا

نشده منتشر  سازی است برخی مطالعات به دالیل مختلف منتشر نشده باشد یا حداقل در مجالت نمایه

ه نام ب ،ترین روش شناسایی تورش انتشار استفاده از یک نمودار پراکندگی دوبعدی شده باشد. معمول

 آن مطالعه رسماندازة نمونة هر مطالعه در مقابل و اثر مداخله برآورد  است که در آن ،نمودار قیفی

 دهد. می نمودار قیفی پژوهش حاضر را نشان 2شکل  شود. می

 
 پژوهش حاضر. نمودار قیفی 2 شکل

ند در باالی شکل مطالعاتی که خطای استاندارد پایین دار از لحاظ تفسیری در نمودارهای قیفی

چه مطالعات به سمت پایین قیف  دارای سوگیری انتشار نیستند. اما هر و شوند می قیف جمع

 ،بنابراینیابد.  می رود و سوگیری انتشارشان افزایش می باالها  شوند خطای استاندارد آن می کشیده

مودار جمع از آنجا که مطالعات در باالی ن ،نمودار فانل پژوهش حاضر ،2با توجه به شکل 

توئیدی و روش اصالح و برازش دوال همچنین سوگیری انتشار داللت دارد.  نبودِاند، بر  شده

نتایج روش اصالح و برازش دوال  3جدول رود.  می جهت ارزیابی و تعدیل سوگیری انتشار به کار

 دهد. می و توئیدی را نشان
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 اصالح و برازش دوال و توئیدینتایج آزمون  .6 جدول

 

 Qمقدار  اثر تصادفی ثابتاثر 

تخمین 

 ای نقطه
 حد باال حد پایین

تخمین 

 ای نقطه
 حد باال حد پایین

مطالعات 

 0 مورد نیاز:

 321/119 17119/1 11211/1 11111/1 11913/1 12111/1 19221/1 شده ارزش مشاهده

 321/119 17119/1 11211/1 11111/1 11913/1 12111/1 19221/1 شده ارزش تعدیل

 

 ، این مطالعه و فراتحلیل به منظور کامل شدن به پژوهش دیگر3ی جدول ها با توجه به داده

 شده با ارزش تعدیل 19221/1شده  شود ارزش مشاهده می طور که مالحظه ندارد و همان نیاز

 شده با ارزش تعدیل 11111/1شده  و ارزش مشاهدهاست در مدل ثابت  19221/1 (شده )اصالح

ایمن از خطای  Nآزمون همچنین  .است تصادفی برابر هایاثردر مدل  11111/1 (شده  )اصالح

ها  کند که الزم است به تحلیل می شده )با اثر میانگین صفر( را محاسبه روزنتال تعداد تحقیقات گم

ایمن از خطا را  Nنتایج آزمون  7جدول داری آماری اثر کلی به دست آید. امعناضافه شود تا عدم 

 دهد. می وهش نشاندر این پژ

 خطر( کالسیک ایمن از خطا )تعداد ناکامل بی N نتایج آزمون. 7 جدول

 219/31 شده برای مطالعات مشاهده Zمقدار 

 111/1 شده برای مطالعات مشاهده Pمقدار 

 11/1 آلفا

 2 مانده )دنباله( باقی

Z 93/1 برای آلفا 

 79 شده تعداد مطالعات مشاهده

 11799 رساند می را به آلفا Pکه مقدار ای  شده تعداد مطالعات گم

 

دیگر به مطالعات اضافه و بررسی شود مطالعة  11779، باید تعداد 7ی جدول ها با توجه به داده

دیگر انجام مطالعة  11799تجاوز نکند. این بدین معنی است که باید  11/1دو دامنه از  Pتا مقدار 

و این نتیجه دقت و صحت باالی  ندهدخطایی رخ ها  تحلیلگیرد تا در نتایج نهایی محاسبات و 
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 در( Q) کوکرام آزمون همچنیندهد.  می آمده در این پژوهش را نشان دست اطالعات و نتایج به

در  .پردازد می آمدهدستبه اثرهای اندازة ناهمگونی یا همگونی بررسی به ،هفرضی یک طرح قالب

مقابل بر وجود فرضیة آمده است و  دست اثرهای بهاندازة داری معنااینجا فرض صفر بیانگر عدم 

( در Qنتایج آزمون کوکرام ) 1. جدول کند میآمده داللت  دست اثرهای بهاندازة تفاوت معنادار میان 

 دهد. می این پژوهش را نشان

 (Qنتایج آزمون کوکرام ) .8جدول 

 (dfآزادی )درجة  (Qمقدار آزمون )
 داریمعناسطح 

(P-Value) 
 آزموننتیجة 

 H0رد  111/1 71 321/119

 

%( 1از میزان خطا ) یدرصد، سطح معنادار 91در سطح اطمینان ، 1ی جدول ها با توجه به داده

مده تفاوت آ دست اثرهای بهاندازة یعنی میان  .شود می پذیرفته H1رد و  H0 و تر است کوچک

 مده است.آ دست اثرهای به ةاندازدار وجود دارد و این به معنای ناهمگون بودن امعن

 نتیجهبحث و 

اند دیدگاه  ی متفاوت اجرا شدهها ی مختلف که روی نمونهها سازی نتایج پژوهش فراتحلیل با یکپارچه

دیگر  دهد. در این روش، نتایج مطالعات پیشین با یک می تری از اثر متغیرهای گوناگون ارائه جامع

. در پژوهش حاضر با شود می تحلیلها  یک از آن میت هرو میزان اه عامل هر تأثیر ترکیب و میزان

 .شداجتماعی بررسی  سرمایةپیامدهای  بارةاستفاده از روش فراتحلیل نتایج تحقیقات گوناگون در

اجتماعی در سطح سازمان متغیر تسهیم دانش  سرمایةاساس نتایج فراتحلیل از بین پیامدهای  بر

و  2(، ون دیک2119) شو همکاران 1های دی کلرک که با یافته را دارد (713/1اثر ) ةاندازبیشترین 

( همخوانی دارد. 1993) شو امینی و همکاران ،(1991) ش(، عالمه و همکاران2113) شهمکاران

 .آید می دیگر اعتماد داشته باشند، روابط دوستانه میان آنان به وجود هنگامی که کارکنان به یک

                                                                                                                                                    
1. De Clercq 
2. Van Dijk 
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توانند به یک دانش جمعی دست یابند.  می کنند و می را تسهیم دانش و تجارب خود ،عالوه بر این

و  2(، کروک2113) 1های سونگ که با یافته است (391/1اثر ) ةاندازعملکرد سازمانی نیز دارای 

( همخوانی دارد. 1993) شو میرفردی و همکاران ،(1991(، شمسی و نعمتی )2117) شهمکاران

و تسهیم دانش بین  آورد میادگیری سازمانی را فراهم رشد فردی و ی ةزمیناجتماعی  سرمایة

بخشد.  می در نتیجه عملکرد سازمان را بهبود کند. می وکار را تسهیل و واحدهای کسبها  گروه

(، 2119) شو همکاران 9ی الینگرها که با یافته است (321/1اثر ) ةاندازتعهد سازمانی نیز دارای 

 ( همخوانی دارد. ارتباطات شغلی قوی1991) شو همکارانو قنبری  ،(1991) شآزادی و همکاران

شود  می دیگر و همچنین با مدیران و سایر افراد سبب تعامالت و ارتباطات مناسب کارکنان با یک و

و در نتیجه به شغل و  کنند امنیت و و احساس آرامش ببرندکارکنان از کار در سازمان لذت 

اثر  ةاندازتعالی سازمانی نیز دارای  ،اساس نتایج بر داشته باشند.تعهد بیشتری سازمان خود 

( همخوانی دارد. 1991) ش( و صادقی و همکاران1999ی کریزی )ها که با یافته است (119/1)

که  کند می باارزش اشاره یمنبع منزلةاجتماعی به ارتباطات و پیوندهای اعضای سازمان به  سرمایة

نفعان سازمان، تحقق اهداف به طور  رضایتمندی ذیبا خلق اعتماد متقابل و مشارکت موجب 

اثر  ةانداز. رضایت شغلی نیز دارای شود می و در نتیجه دستیابی به تعالی سازمانی ،اثربخش

(، 2119)و فیتو  1(، لیوبت2113) شو همکاران 1ی استرامگرنها که با یافته است (112/1)

روابط  ةشبک( همخوانی دارد. وجود 1991و آزادی و عیدی ) ،(1999) شعبدالملکی و همکاران

و رفع مشکالت از  ،ی اجتماعیها یی برای عضویت در گروهها اجتماعی قوی، فراهم بودن فرصت

تواند میزان رضایتمندی کارکنان در سازمان را افزایش دهد. مدیریت دانش  می طریق کار گروهی

(، وحدتی و 2111) شو همکاران 3چادهری یها که با یافته است (111/1اثر ) ةاندازنیز دارای 

اجتماعی  سرمایة ،( همخوانی دارد. بنابراین1997) شمطلبی و همکاران و (،1993) شهمکاران

 شود. می موجب افزایش تبادالت اطالعات و در نتیجه ارتقای مدیریت دانش در سازمان

                                                                                                                                                    
1. Song 

2. Crucke 

3. Ellinger 
4. Stromgren 

5. Liobet 
6. Chaudhry 
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امعه متغیر اجتماعی در سطح ج سرمایةاساس نتایج فراتحلیل از بین پیامدهای  همچنین بر

 شی معاون و همکارانها که با یافتهاست  (712/1اثر )اندازة احساس امنیت اجتماعی دارای بیشترین 

 سرمایة( همخوانی دارد. 1997) شزاده و همکاران هدایت و (،1991) ش(، میر و همکاران1999)

اجتماعی  و مهاردهد  میو همبستگی اجتماعی را افزایش  ،جمعیروحیة اجتماعی تعهد مدنی، 

شود و  می نظمی اجتماعی و رفتارهای غیرمدنی مانع بیوضعیت کند که این  می غیررسمی را تقویت

. در پی دارد و در نتیجه احساس امنیت اجتماعی را ،افزایش اعتماد اجتماعی، مشارکت اجتماعی

(، 2111) و همکارانش 1ی گائوها و با یافتهاست  (399/1اثر )اندازة کیفیت زندگی نیز دارای 

( 1997) شو نعیمی و همکاران ،(1993) شپسند و همکاران (، شاه2111)و همکارانش  2پراچنتاسن

ی روابط ها اجتماعی با ایجاد اعتماد متقابل و درگیر کردن افراد در شبکه سرمایةهمخوانی دارد. 

یجه افزایش کیفیت دی افراد به هنجارهای اجتماعی و در نتموجب بهبود روابط انسانی و پایبن انسانی

و با است  (311/1اثر )اندازة پیشرفت تحصیلی نیز دارای  ،اساس نتایج شود. بر می زندگی آنان

 ( همخوانی دارد. هر1999) شو شیری و همکاران ،(2111) 9(، آن2113ی بهتویی و نیرگارد )ها یافته

و درسی همبستگی و انسجام  ی کاریها هدیگر اعتماد بیشتری داشته باشند و در گرو چه افراد به یک

اثر اندازة خواهند داشت. هوش هیجانی نیز دارای  بهتریباشند پیشرفت تحصیلی داشته باالتری 

ی و یو خدا ،(2113(، ترشابی و تابلی )2111) و چونگ 1ی چیها و با یافتهاست  (371/1)

ْ  میان شهروندان اجتماعی با باال بردن حس مشارکت سرمایة( همخوانی دارد. 1997) شهمکاران

تواند در ارتقای  میموضوع کند که این  می ایجادها  آنامور در  دادن انگیزش و خودآگاهی را در انجام

ی ها و با یافتهاست  (399/1اثر )اندازة هوش هیجانی مفید باشد. سالمت اجتماعی نیز دارای 

( همخوانی 1993و ایمنی )و شربتیان  ،(1993(، افشانی و شیری )2119)و همکارانش  1فوجیساوا

تسهیل  ،پذیری اجتماعی از طریق ایجاد احساس اعتماد، امید به زندگی، مشارکت سرمایةدارد. 

 اساس اعتماد متقابل و همدردی مشترک به سالمت اجتماعی کمک و کنش بر ،کنشگری جمعی

                                                                                                                                                    
1. Gao 

2. Prachuntasen 
3. An 

4. Chee 

5. Fujisawa 
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و همکارانش  1ی اسالتناه و با یافتهاست  (391/1اثر )اندازة  دارایشناختی نیز  روان سرمایة. کند می

ای  ( همخوانی دارد. جامعه1997زایی ) و شمسی و ناستی ،(1991) شغرض و همکاران (، بی2119)

در آن افزایش خواهد اجتماعی باالتری برخوردار باشد اعتماد و مشارکت اجتماعی  سرمایةکه از 

 کنند. می در نتیجه افراد بیشتر در خود احساس امیدواری و رشد یافت.

 را اصالح ،گیری گیری و خطای اندازه مانند نمونه ،با وجود اینکه روش فراتحلیل عوامل آماری

پژوهش  آورد، می ی روایی فراهمها کند و همچنین دقت به مراتب باالتری در مقایسه با بررسی می

ی ها اگرچه بررسی .اولین محدودیت احتمال سوگیری انتشار است دارد. ییها حاضر محدودیت

ق و عمیقی جهت شناسایی مطالعات مربوطه صورت پذیرفته است، امکان دارد پژوهشی نادیده دقی

 سرمایةپیامدهای که تعدادی از متغیرها از  این است یتدگرفته شده باشد. دومین محدو

مانند شناسایی نشدن یا نداشتن معیارهای ورود به فراتحلیل، در این  ،به دالیلی ،اما ،ندا اجتماعی

 .نشدندتجزیه و تحلیل پژوهش 

 شود: می ارائه های آتی پژوهش رایب هاییپیشنهاد

 اثر باال اندازة که دارای  را شود پیامدهایی می پیشنهادمحققان ی پژوهش به ها با توجه به یافته

 تجربی قرار دهند. ةو جامعه مورد مطالعها  به صورت تجربی در سازمان هستند (1/1 )بیش از

 تواند بخشی  می یبررسی مطالعات کمّ .ی به دست آمده استی مطالعات کمّاین نتایج با بررس

شود به تحلیل  می آینده پیشنهادمحققان اجتماعی نمایان سازد. به  سرمایة بارةاز واقعیت را در

با را ی فراتحلیل ها سپس یافته. اجتماعی بپردازند سرمایةکیفی )روش فراترکیب( پیامدهای 

 پیامدها حاصل شود. در زمینةه کنند تا اطمینان بیشتری نتایج فراترکیب مقایس

 یمند پیامدها در هر سه دسته از مطالعات کمّ شود به مرور نظام می ن آینده پیشنهادابه محقق 

 اجتماعی حاصل شود. سرمایةپیامدهای  بارةتری در کیفی و آمیخته بپردازند تا دید جامع و

 ًسرمایةر صعناود به بررسی پیامدهای هر یک از ش می آینده پیشنهادن امحققبه  نهایتا 

بپردازند و عوامل  ،ارتباطی سرمایةشناختی و  سرمایة و ساختاری سرمایةشامل  ،اجتماعی

 .را بررسی کننداجتماعی و پیامدها  سرمایةگر و میانجی بین  مداخله

                                                                                                                                                    
1. Slatten 
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