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فراتحلیل مطالعات سرمایه اجتماعی و علمکرد شغلی
زهرا خضری ، 6محمد مظلوم خراسانی ، 2محسن نوغانی دخت بهمنی
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 1دانشجوی دکتری جامعه شناسی اقتصادی و توسعه دانشگاه فردوسی مشهد
 2استاد گروه علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد( ،نویسنده مسئول)،
 9دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد
* مقاله حاضر مستخرج از رساله دکتری اینجانب تحت عنوان :بررسی جامعه شناختی رابطه بین عوامل سرمایه ای ،اخالق کار و عملکرد شغلی (مورد
مطالعه :کارکنان شهرک صنعتی کالت مشهد) میباشد.

چکیده
عملکرد شغلی ،کنشی سازمانی و نهادی است که از سطح سرمایه اجتماعی بر شکوفایی و توسعه سازمانی تأثیر گذاشته و به
مفهوم بازدهی و اثربخشی یا برآیند شغلی در یک سازمان اطالق میشود .عملکرد شغلی تحت تأثیر هنجار شغلی ،سرمایه درون
و برون گروهی ،اعتماد سازمانی و روابط اجتماعی قرارگرفته و آثار آن خالقیت ،نوآوری و شکوفایی سازمانی است .بر این اساس،
پژوهش حاضر قصد دارد میزان تأثیر سرمایه اجتماعی بر عملکرد شغلی در پژوهشهای ایرانی را با استفاده از نرمافزار فراتحلیل
کمی مورد بررسی قرار داده و به این پرسش اصلی پاسخ دهد که سرمایه اجتماعی به چه میزان بر عملکرد شغلی تأثیر داشته و
آن را تبیین میکند؟ بهمنظور انجام فرا تحلیل حاضر 19 ،پژوهش مرتبط که در سالهای  1988- 1939و با هدف ارزیابی
ارتباط میان سرمایه اجتماعی و عملکرد شغلی انجام و در فصلنامههای معتبر داخلی به چاپ رسیده بودند ،انتخاب شدند.
پژوهشهای منتخب به روش پیمایشی در جوامع آماری متفاوت و برحسب سنجههای پایا به انجام رسیدهاند .در گام نخستِ
ارزیابی پژوهشهای منتخب ،مفروضات همگنی و خطای انتشار ،مورد بررسی قرار گرفتند که یافتهها حاکی از ناهمگنی اندازه
اثر و عدم سوگیری انتشار مطالعات مورد بررسی داشت .در مرحله دوم ،ضریب اندازه اثر کلی ارائهشده است .یافتههای حاصل از
 19پژوهش نشان می دهند که اندازه اثر کلی سرمایه اجتماعی بر عملکرد شغلی معادل 0 /474است و توانسته درمجموع 47
درصد از تغییرات عملکرد شغلی را تبیین و پیشبینی نماید .برحسب فرمول کوهن میتوان گفت که شدت اندازه اثر سرمایه
اجتماعی بر عملکرد شغلی در حد متوسط به باال محسوب میشود.
واژههای كلیدی :سرمایه اجتماعی ،عملکرد شغلی ،فرا تحلیل ،کارایی ،هنجار شغلی
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 .6مقدمه و بیان مسئله
عملکرد به کارایی ،بازدهی ،محصول و برون داده یک کنش یا عمل اطالق میشود ( بارون و همکاران .) 12 :2019 ،توسعه هر
سازمان و نهادی منوط به سطحی از کارایی شغلی است (الینگر و همکارانش .) 2019 ،به این معنی هرچه به لحاظ روانشناختی
و جوسازمانی  ،روابط متقابل ،اعتماد سازمانی ،تقید به هنجارهای گروهی ،مبادله گروهی و سازمانی ،در حالت مطلوبی قرار
بگیرید ،مجموعه توان سرمایه اجتماعی ،عملکرد شغلی آن مجموعه در جهت افزایش بازدهی سازمانی و کارایی بهبود خواهد
نمود .بر این اساس ،عملکرد شغلی در کشورهای توسعهیافته مطرح است و آن را محصول رفتارهای انسانی میداند (احدی و
همکاران .) 2019 ،عملکرد شغلی ،یک رفتار سازمانی مهم است که نقش مؤثری در موفقیت سازمان دارد (کریمی و شاهدوستی،
 .) 44 :1939عملکرد شغلی یک سازه ترکیبی است و عبارت از محصول و بازده افراد در رابطه با عملی که انجام میدهد  .یا
عملکر د ،همان کار واقعی افراد با توجه به شرح وظایفشان است .عملکر د شغلی در یک شبکه ناشی از سرمایه اجتماعی رشد و
نمو مییابد (اهم و زچر.) 2014 ،
سرمایه اجتماعی یک دارایی است ( بارون و همکاران .) 2019 ،افزایش سرمایه اجتماعی ،به معنای کاهش هزینه
اجتماعی و تسهیل تعامالت اجتماعی است (گودرهم و همکاران" .) 2011 ،رابرت پاتنام " مفهوم سرمایه اجتماعی را به
خصوصیاتی از سازمانهای اجتماعی نظیر شبکهها ،هنجارها و اعتماد می داند که همکاری و هماهنگی برای منافع متقابل را
تسهیل مینماید ( پاتنام" .) 9 :1980 ،کلمن" اعتماد ،اختیار و تعهد را الزمه سرمایه اجتماعی یک گروه و ارتقای کارایی و
اثربخشی آن میداند ( غفاری .) 71 :1930 ،سرمایه اجتماعی کارکرد مدیریت روابط افراد با جامعه دارد .آثار آن ،همکاری جمعی
برای توسعهسازمانی است .بوردیو سرمایه اجتماعی را جمع منابع واقعی یا بالقوهای میداند که حاصل شبکهای بادوام از روابط
کموبیش نهادینهشده آشنایی و شناخت متقابل یا عضویت در یک گروه است .شبکهای که هرکدام از اعضای خود را از
پشتیبانی و حمایت جمع برخوردار ساخته و آنان را مستحق اعتبار میسازد (بوردیو .) 147 :1983 ،عملکرد شغلی از طریق
سرمایه اجتماعی به مکانیسم مهم توسعه اجتماعی تبدیل میشود  .در اصل سرمایه اجتماعی سازمانی و نهادی ،بسترهای
همکاری جمعی ،رضایت شغلی و احساس کارآمدی را ممکن میسازد .سرمایه اجتماعی شامل روابط مبتنی بر اعتماد در
شبکههای اجتماعی ،عاطفه جمعی و انسجام اجتماعی است .سرمایه اجتماعی از طریق تقویت هنجارهای غیررسمی و افزایش
اعتماد در بین شبکههای اجتماعی ،اثربخشی جمعی و شغلی را در بین کارکنان افزایش داده و نهادهای شغلی را به توسعه و
بهبود سازمانی وامیدارد (وروایی و چراغآبادی .) 924 :1934 ،سرمایه اجتماعی بهمثابه عامل مؤثر در بازدهی و عملکرد نیروی
انسانی است ( نهپیت و گوشال .) 1338 ،اثر مهم سرمایه اجتما عی در عملکرد شغلی در بعد کارآفرینی و خالقیت برجسته
میشود (فلنهوفر و همکاران 2019 ،و زیانول و آیدوری.) 29 :2011 ،
عملکرد شغلی یک سازمان و نهادهای مدنی تاب عی از سطح سرمایه اجتماعی است .سرمایه اجتماعی بهمثابه روغن
چرخدندهای محسوب میشود (جوادی یگانه ) 1984 ،که به افزایش انگیزش کارای و ارتقای کیفیت و کارایی یک کنشگر
میانجامد (خنیفر .) 110 :1930 ،تعامل سرمایه اجتماعی با مجموعه ،تأثیر مثبتی بر عملکرد آن نهاد دارد (ستون و همکارانش،
 .) 2009نوآوری ،جسارت شغلی و توسعه آن ،منوط به تقویت سرمایه اجتماعی است (دای و همکاران .) 2014 ،الینگر و
همکارانش (  ،) 2019نقش سرمایه اجتماعی را بر نگرش و هنجارهای کاری و عملکرد شغلی کارکنان بررسی کردهاند ،به این
نتیجه رسیدند که بهبود عملکرد خدماتی کارکنان و میزان تعهد هنجاری آنها به قوانین کاری تابعی از وضعیت سرمایه
اجتماعی است .سرمایه اجتماعی را مجموعهای از اطالعات ،اعتماد ،هنجارها و آیینهای روابط متقابل در شبکه اجتماعی تعریف
میکنند (فریس و همکاران .) 2017 ،سرمایه اجتماعی ،اعتماد سازمانی را افزایش داده و باعث افزایش عملکرد مثبت سازمانی،
اثربخش و کارآمدی آن میشود (کلوپتن .) 2011 ،در ایران ،پژوهشهای زیادی درباره سرمایه اجتماعی و عملکرد شغلی صورت
پذیرفته است ،اکثر این پژوهشها با روش پیمایشی از دیدگاههای متنوع این مسئله را تبیین نمودند .برخی پژوهشها ضمن
داشتن یافتههای مناسب ،دارای پراکندگی و فقدان انسجام تجربی و نظری میباشند  .این پژوهش قصد دارد با نگاهی به آثار
صورت گرفته با فرا تحلیل به رابطه بین سرمایه اجتماعی و عملکرد شغلی بپردازد تا به یک جمع بندی مناسب علمی دست یابد
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تا بتوان به تصمیم جامع درباره سرمایه اجتماعی و عملکرد شغلی دستیافت  .بر این اساس ،مطالعه حاضر قصد دارد پیمایش
سرمایه اجتماعی و عملکرد شغلی در پژوهشهای ایرانی را با استفاده از نرمافزار فرا تحلیل کمی مورد بررسی قرار داده و به این
پرسش اصلی پاسخ دهد که سرمایه اجتماعی به چه میزان در عملکرد شغلی تأثیر داشته و آن را تبیین میکند؟

 .2دیدگاههای نظری پژوهش
عملکرد شغلی :عملکرد عبارت است از مجموع رفتارهایی که افراد در ارتباط با شغل از خود نشان میدهند (زاهدی و
همکاران .) 12 :1930 ،عملکرد عبارت است از به نتیجه رساندن وظایفی که از طرف سازمان بر عهده نیروی انسانی گذاشتهشده
است ( پی رابینز .) 1988 ،دسلر  ) 1389 ( 1عملکرد شغلی را معیاری میداند که بر اساس آن استانداردهای موردنیاز برای شغلی
معین سنجیده میشود  .عملکرد شغلی کمیت یا کیفیت برون دادهای انسانی است که برای رسیدن به اهداف شغلی مورد توافق
کارفرمایان و کارکنان ضرورت دارد (اوسیبانجو  2و همکاران .) 103 :2014 ،کاتز (  ) 1394بیان میکند که برای به دست آوردن
عملکرد شغلی اثربخش سه نوع رفتار ضروری هست:
الف .تمایل کارکنان برای همکاری با سازمان
ب .فعالیتهای کارکنان که از شرح شغل تعیینشده پیشی بگیرد.
ج .رفتار فعال کارکنان فراتر از مسئولیتهای شغلی (چان و تسونگ .) 2012 ،9
عملکرد شغلی دارای سه شاخص کلی است:
 .1برنامهریزی :به عنوان یک نگرش و یکراه زندگی که متضمن تعهد به عمل بر مبنای اندیشه ،تفکر آینده نگر و ملزم
راسخ یک بخش جدانشدنی از سازمان است.
 .2تصمیمگیری :اگر فعالیتهای مختلف کارکنان را در نظر آورید بهوضوح مشاهده میشود که جوهر نمای تمام
فعالیتهای کارکنان تصمیمگیری است.
 .9روابط انسانی :در مکتب روابط انسانی برخوردهای اجتماعی کارگران و کارکنان اداری از اهمیت خاص و ویژهای
برخوردار است (پرسا.) 1930 ،
4

سرمایه اجتماعی :سرمایه اجتماعی پایه و اساس نظم اجتماعی میباشد (کلمن  .) 1334 ،سرمایه اجتماعی به عنوان منبع
مفیدی در روابط اجتماعی است (فوکویاما .) 1333 ،آدلر و کوان جوهر سرمایه اجتماعی را نیت خیر ،حسن نیت یا نیکخواهی
معرفی کردهاند (پیران و همکاران .) 94 :1989 ،سرمایه اجتماعی عبارت است از یک سری از هنجارهای غیررسمی که باعث
تسهیل همکاری بین افراد میشود (فوکویاما.) 170 :1983 ،
سرمایه اجتماعی و عملکرد شغلی :سرمایه اجتماعی کلیت روابط اجتماعی در درون سازمان یا بدون وجود سازمان است که
سطوحی از اعتماد باید فراهم باشد تا بافت اجتماعی سازمان را حفظ کند (فوز .) 19 :2009 ،از نظر گیدنر اعتماد در روند
احساس و آرامش جسمانی و روانی و در نهایت امنیت اجتماعی مهم است (گیدنز .) 181 :1984 ،گروهی آن را به معنای
هنجارها و شبکههایی که امکان مشارکت مردم در اقدامات جمعی بهمنظور کسب سود متقابل را فراهم میکند دانستهاند
(اسمیت .) 4 :2004 ،سرمایه اجتماعی در کنار بعد کنترلی و نظارت برونی گروهی بهواسطه هنجارمندی درونگروهی به کارایی
سازمانی کمک میکند (رازقی و رضوانی .) 1932 ،سرمایه اجتماعی عامل اثرگذار در توسعه یک اجتماع است (فرگوسن و
میندل  .) 9 :2007 ،4ایجاد تعهد مدنی از طریق سرمایه اجتماعی عامل توسعه اجتماعی است (گتی  9و همکاران.) 2009 ،
1. Dessler
8. Osibanjo
3. Chun & T sung
4. Coleman
8.Ferguson & Mendel
9.Gatti
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سرمایه اجتماعی از طریق تقویت هنجارهای غیررسمی و افزایش اعتماد در بین شبکههای اجتماعی در تالش است تا
خودکنترلی را در بین کنشگران اجتماعی گسترش داده و موجب ارتقای کارایی اجتماعی میشود .سطوح باالی سرمایه
اجتماعی ،صداقت و اعتماد افراد را به انجام دادن کارهای مشارکتی و تعاونی مشتاق میسازد (قانعی راد و حسینی .) 1984 ،بر
این اساس سرمایه اجتماعی به طریق زیر در عملکرد شغلی کارکنان یکنهاد اجتماعی و سازمان مدنی تأثیر میگذارد:
انسجام :تکامل جامعه میزان همبستگی اجتماعی ،وحدت و یکپارچگی جامعه را نتیجه میدهد و هرقدر بیشتر باشد،
افراد آن بیشتر به سوی هم متمایل بوده و میزان روابط متقابل اجتماعی افزونتر میگردد (تنهایی و حضرتی .) 1988 ،با افزایش
انسجام ،تعهد اجتماعی و قانونگرایی در یک سازمان شغلی حاکم میشود؛ یعنی انسجام اجتماعی داللت بر توافق جمعی میان
یک جامعه دارد .به عبارتی انسجام در کل ناظر به میزان و ا لگوی رابطه بین کنشگران ،گروههای شغلی است (افروغ:1978 ،
 . ) 140انسجام اجتماعی در یک حوزه تعاملی معین شکل و معنا پیدا میکند .دورکیم احساسی را که در میدان تعاملی به وجود
میآید ،عاطفه جمعی عمیق می نامد .از نظر دورکیم عاطفه جمعی عمیق ،بیشتر در مناسک جمعی (مثل اعیاد و مراسم ملی و
مذهبی و غیره) به وجود میآید و بدین نحو موجبات افزایش و تحکیم انسجام اجتماعی را فراهم میآورد (چلپی.) 22 :1972 ،
اعتماد اجتماعی :اعتماد قرین با رابطه متقابل تعمیم یافته است (ازکیا و غفاری .) 33 :1980 ،گیدنز اعتماد را عامل
احساس امنیت وجودی می داند که موجود انسانی منفرد را در نقلوانتقالها ،در بحرانها و در حال و هوای آکنده از خطرهای
احتمالی قوت قلب می بخشد و بهپیش می برد .از نظر او اعتماد ریشه در اطمینان به اشخاص صالح و معتبر دارد (گیدنز:1987 ،
 .) 99روابط اجتماعی اعضای سازمان ،وجود اعتماد باال به بهبود عملکرد شغلی کمک میکند (ماررت و همکاران.) 2011 ،
سرمایه اجتماعی در محیطهای ناپایدار و شبکههای غیررسمی با تولید اعتماد عمیق ،نقش مهمی در کاهش ساختار
بوروکراتیک است (مانو و همکاران .) 2004 ،در رابطه با اعتماد کلمن قائل به وجود حداقل دو طرف اعتماد کننده و امین است.
برقراری ارتباط متضمن قرار دادن منابع در اختیار طرفهایی است که آنها را برای نفع خود ،نفع اعتماد کننده ،یا هر دو به
کار خواهند برد (کلمن .) 44 :1977 ،اعتماد شغلی تعمیمیافته ،در رشد کارآفرینی و خالقیت شغلی تأثیر میگذارد (هوانگ و
وانگ.) 129 :2011 ،
اخالق محوری و جمعگرایی شغلی :اخالقی شدن اجتماعی یکی از شاکله مهم سرمایه اجتماعی و شرط حفظ
منافع جمعی در سازمان شغلی است .پابندی به هنجار سازمانی و کاهش فردگرایی و عقالنیت فردی ،از پیامدهای حضور در
شبکههای جمعی سرمایه اجتماعی است (چین و همکاران .) 27 :2008 ،بهزعم دورکیم ،اخالق مهمترین عامل حفظ منافع
جمعی در تقسیمکار است (کوهن ) 79 :1930 ،که باید آموخته و نهادینه شود .تعهد اخالق شغلی ،شیرازه استحکام شغلی و
عنصر پیونده افراد در یک مجموعه کاری هست  .رسوخ عنصر اخالقی در سازمان شغلی ،از رواج فردگرایی کاسته و مسائل
جمعی را تقدم بر منافع فردی مینماید ،با این فرهنگ آموزش ،پایبندی به هنجار سازمانی و قانون شغلی ،اهداف اصلی
کارکنان قرار میگیرد .ارزشهای جمعی ،مهمترین عنصر در شکلدهی به فرهنگ یک مجموعه است و با صورت بخشیدن به
هنجارها و الگوهای رفتاری متفاوت موجب نظم اجتماعی و جمعگرایی میشود ،این امر از طریق ضمانتهای اجرایی رسمی و
غیررسمی سرمایه اجتماعی رخ میدهد (رفیع پور .) 1930:297 ،فردگرایی دال بر اندیشیدن به منافع شخصی سوای همنوعان
است .این امر با اصول جمعگرایی در سازمان شغلی در تضاد است و سرمایه اجتماعی بهمثابه پاد در برابر فردگرایی و فردگرایی
اخالقی عمل میکند.
نظمپذیری شغلی :مهمترین مسئله نظم اجتماعی برای دورکیم و تا حدودی فردیناند تونیس ،اعتماد و همبستگی
اجتماعی است؛ یعنی اینکه بدون انسجام و نوعی اعتماد ،پایداری نظم اجتماعی ممکن نیست .از نظر مارکس و وبر ،قدرت و
استثمار ،از اهم مسائل نظم است (چلپی .) 12 :1988 ،نظمپذیری ،عنصر مهم تحول سازمانی است (ورسلی .) 12 :1988 ،طبق
نظر دورکیم عنصر اصلی تداوم حیات اجتماعی که علی رغم تغییرات در روابط ما و پرسنلی که سازنده آن است استمرار می یابد،
نظم اخالقی (مجموعهای از قواعد حاکم بر روابط اجتماعی) است (کوزر .) 91 :1983 ،به نظر دورکیم عنصر اخالقی ،حافظ
همبستگی و نظم است .جامعه مجموعه کلی از افراد نیست بلکه واقعیتی کیفی یگانهای هست  .رسم و سنن اجتماعی بر عقل
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منفرد افراد مسلط هستند و جامعه بانظم و متعادل دارای وحدتی اخالقی است و حرکت اصلی جامعه حرکتی است از
همبستگی مکانیکی به ارگانیکی (بشیریه.) 48 :1988 ،

 .3روششن اسی تحقیق
7

پژوهش حاضر از نوع فراتحلیل است .در این روش پژوهشگر ،با استفاده از یافتههای پژوهشی کمی به تجزیه و تحلیل آماری
آن پرداختهشده است .جامعه آماری پژوهش حاضر ،کلیه پژوهشهای انجامشده در ایران در سالهای  1988تا  1939با
موضوع مشابه تحقیق حاضر هست که در یکی از پایگاههای اطالعات علمی جهاد دانشگاهی  ،sidپایگاه مجالت تخصصی
 ،Noormagsبانک اطالعات نشریات کشور  Magiranنمایه شده است .از میان بیش از  24مطالعات پژوهشی و توصیفی در
زمینه سرمایه اجتماعی و عملکرد شغلی  19سند پژوهشی که دارای مالکهای اولیه انجام فراتحلیل همچون ،ضریب
همبستگی ،سطح معنیداری و مشخص بودن حجم نمونه بودند ،گزینش شدند .فهرست اطالعاتی که از مطالعات موردنظر
خارجشده است شامل :اطالعات عمومی (نام نویسنده) ،سال انتشار ،جامعه آماری ،اطالعات مربوط به متغیرهای پژوهش
(ضریب همبستگی و سطح معنیداری ) ،حجم نمونه و شیوه نمونهگیری هست .هر یک از مطالعات کدبندیشده و وارد نرمافزار

 CMAشدند .روش اصلی فراتحلیل مبتنی بر ترکیب نتایج است که معموالً پس از تبدیل آمارهها به شاخص  rو برآورد اندازه
اثر  8مورد استفاده قرار میگیرد  .الزم به ذکر است در این پژوهش ،آمارههای پژوهشی با استفاده از رویکرد هانتر و اشمیت  3به
شاخص  rتبدیل شد .برای تحلیل استنباطی داده نیز ابتدا به مفروضات فراتحلیل پرداخته شده است ،بهنحویکه به کمک
نمودار قیفی  10و روش رگرسیونی خطی اِگر  11به بررسی خطای انتشار و با آزمون  Qبه بررسی ناهمگونی مطالعات پرداخته شد،
سپس با توجه به ناهمگونی بین مطالعات موردبررسی مدل اثرات تصادفی برای ترکیب نتایج و رسیدن بهاندازه اثر به کار گرفته
شد؛ بنابراین می توان گفت نتایج حاصل از مدل با اثرات تصادفی در شرایط ناهمگنی قابلیت تعمیم بیشتر نسبت به مدل با
اثرات ثابت دارد .برای تفسیر نتایج از سیستم تفسیری کوهن  12بهره گرفتهشده است .در جدول شماره (  ) 1خالصه اطالعات
مربوط به مطالعات مختلف پیرامون رابطه بین سرمایه اجتماعی و عملکرد شغلی نمایش دادهشده است.
جدول  - 6خالصه اطالعات فراتحلیل پژوهش

شیوه نمونهگیری

ابزار

مکان

نام نویسنده

سال

حجم نمونه

فیضآبادی

1988

984

روش
اکتشافی+کمی
(پیمایش)

تصادفی ساده

پرسشنامه

تهران

پرسشنامه
پرسشنامه

شهر اردبیل
شهرداری دوگنبدان

مرادی سروش
قاضیفر و همکاران

1983
1932

200

کمی (پیمایش)
کمی (پیمایش)

نمونه گیری تصادفی
شیوه پیمایش

قزوین
ساری
سازمان وزارت ورزش

معمارزاده و همکاران
تقوایی یزدی و چیتساز
آزادی و عیدی

1939
1939
1934

141
219
181

کمی (پیمایش)
کمی (پیمایش)
کمی (پیمایش)

تصادفی ساده
تصادفی ساده
تصادفی ساده

پرسشنامه
پرسشنامه
پرسشنامه

صابر معاش و حسینزاده

1934

911

کمی (پیمایش)

نعمتی و همکاران

1934

140

کمی (پیمایش)

پرسشنامه

شهرستان خوی

رهاوی عزآبادی

1934

200

کمی (پیمایش)

تصادفی ساده
سرشماری (تمام
شماری)
خوشهای تصادفی

پرسشنامه

خوزستان

پرسشنامه

استان یزد
6

. Meta-Analysis Method
. Effect size
- Hunter & Schmidt
10
. Funnel plot
11
. Egger,s linear regression method
18
.Cohen
2
6
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گراوند و همکاران

1934

980

کمی (پیمایش)

تصادفی ساده

پرسشنامه

لرستان

قنبری و همتی

1934

748

کمی (پیمایش)

تصادفی طبقهای نسبی

پرسشنامه

دانشگاه بوعلی همدان

مینایی

1934

190

کمی (پیمایش)

تصادفی خوشهای

پرسشنامه

کریمی و شاهدوستی

1939

242

کمی (پیمایش)

تصادفی طبقهای

پرسشنامه

شرکت سیمان شمال
شرق ایران
همدان

 .4ی افتههای تحقیق
در جدول شماره (  ) 2ضمن برآورد اندازه اثر تفکیکی پژوهشهای برگزیده مبتنی بر یک مقیاس مشترک ،اثرات ترکیبی ثابت و
تصادفی کلی نیز مشخص شد.
جدول  - 2اندازه اثر پژوهش

ردیف

محقق و سال

اندازه اثر

حد پایین

حد باال

Z Value

P Value

1

فیضآبادی ( ) 1988

09138

09121

09208

99091

09001

2

مرادی سروش ( ) 1983

09470

09937

09497

119082

09000

9
4

قاضیفر و همکاران ( ) 1932
معمارزاده و همکاران ( ) 1939

09430
09480

09418
09992

09944
09489

129789
79119

09000
09000

4

تقوایی یزدی و چیتساز ( ) 1939

09430

09409

09498

39994

09000

9
7

آزادی و عیدی ( ) 1934
صابر معاش و حسینزاده ( ) 1934

09209
09939

09107
09209

09234
09489

49031
99397

09000
09000

8

نعمتی و همکاران ( ) 1934

09280

09173

09404

49973

09000

3
10

رهاوی عزآبادی ( ) 1934
گراوند و همکاران ( ) 1934

09940
09920

09494
09184

09704
09449

129440
49411

09000
09000

11

قنبری و همتی ( ) 1934

09490

09991

09420

79794

09000

12
19

مینا یی ( ) 1934
کریمی و شاهدوستی () 1939

09240
09989

09901
09034

09472
09320

09014
29208

09140
09000

اندازه اثر

اثرات ترکیبی ثابت

09281

09203

09940

79972

0900

کلی

اثرات ترکیبی تصادفی

09234

09038

09470

29839

09002

بر اساس جدول فوق ،در تمامی مطالعات مورد بررسی ،ارتباط میان سرمایه اجتماعی و عملکرد شغلی با اطمینان 33
درصد معنا دار هستند ،به جزء پژوهش مینا یی (  ) 1934فاقد رابطه معنی دار بوده است .مطابق جدول فوق ،بزرگترین مقدار
اندازه اثر مربوط به مطالعه کریمی و شاهدوستی ( ) 1939معادل  09989و کوچکترین اندازه اثر مربوط به مطالعه (فیضآبادی
(  ) ) 1988معدل  09137است .همچنین هر دو اثرات ثابت و تصادفی در سطح  33درصد معنادار هستند .در گام نخستِ
مطالعات مبتنی بر فراتحلیل ،میبایست به بررسی مهمترین پیش فرضهای این روش پژوهشی یعنی همگن بودن پژوهشهای
صورت گرفته و بررسی خطای انتشار پرداخته میشود.
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الف .بررسی مفروضه همگنی مطالعات انجام شده:
به منظور بررسی این مفروضه از آزمون  Qاستفاده شده است .نتایج حاصل از بررسی این آزمون در جدول ذیل ارائه شده است.
جدول شماره  - 3نتایج حاصل از آزمون Q

شاخص آماری مقدار آزمون (  )Qدرجه آزادی ( )dfسطح معنی داری ( )P-Value
نتایج

989421

09002

12

(I2) I-Squared
899347

با توجه به نتایج حاصل از آزمون ( ) Q=989421, P<0901با اطمینان  33درصد فرض صفر مبنی بر همگن بودن مطالعات
انجام شده رد گردیده و فرض ناهمگونی میان پژوهشها تأیید میشود .به بیانی دیگر معنادار بودن شاخص  Qنشان دهنده
وجود ناهمگنی در اندازه اثر پژوهشهای اولیه است؛ اما از آنجا که این شاخص به افزایش تعداد اندازه اثر حساس بوده و با
افزایش تعداد اندازه اثر توان آزمون برای رد همگنی باال میرود ،مجذور  Iشاخص دیگری است که به همین منظور مورد
استفاده قرار میگیرد  .ضریب مجذور  Iدارای مقداری از صفر تا  100درصد است و درواقع مقدار ناهمگنی را به صورت درصد
نشان میدهد .هر چه مقدار این ضریب به  100نزدیکتر باشد ،نشان دهنده ناهمگنی بیشتر اندازه اثر پژوهشهای اولیه است.
نتایج حاصل از ضریب مجذور  Iمؤید این مطلب است که حدوداً  37درصد از تغییرات کل مطالعات به ناهمگنی آنها مربوط
میشود .لذا تلفیق آنها با مدل آثار ثابت موجه نیست و میبایست از مدل آثار تصادفی به منظور ترکیب نتایج استفاده کرد .در
واقع این آزمون به ما میگو ید که رابطه بین سرمایه اجتماعی و عملکرد شغلی به لحاظ ویژگی و مشخصات مطالعات متفاوت
است و در این وضعیت از متغیرهای تعدیلگر برای مشخص کردن واریانس و محل این تفاوتها استفاده شود.
ب .بررسی مفروضه خطای (تورش) انتشار :یکی دیگر از مفروضات اصلی فراتحلیل ،مفروضه خطای انتشار است که ناشی از
انتشار پژوهشهای چاپ شده و عدم انتشار پژوهشهای چاپ نشده و انواع خطاها میباشد  .از جمله مشکالتی که موجب
مخدوش شدن اعتبار نتایج فراتحلیل میشود  .عدم دسترسی محقق به تمام مطالعاتی است که در فاصله زمانی خاص در مورد
موضوع مورد بررسی انجام شدهاند  .به منظور بررسی این فرض از نمودار قیفی و روش رگرسیونی اِگر استفاده شده است.
ج .نمودار قیفی :از جمله را یجترین روشها به منظور بررسی خطای انتشار ،نمودار قیفی است .نمودار قیقی مطالعات گردآوری
شده به منظور بررسی خطای انتشار در قسمت زیر ارائه شده است:
Funnel Plot of Standard Error by Fisher's Z
0.00

0.05

Standard Error

0.10

0.15

0.20
2.0

1.5

1.0

0.5

0.0

-0.5

-1.0

-1.5

-2.0

Fisher's Z

نمودار  - 6نمودار قیقی مطالعات گردآوری شده

نتایج حاصل از نمودار قیفی وارونه تقریباً تداعی کننده تقارن نسبی مطالعات انجام شده است؛ اما قضاوت صریحی در
این مورد نمیتوان انجام داد .برای اطمینان بیشتر از آزمون آماری مربوطه (روش رگرسیونی خطی اِگر ) استفاده شده است .در
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این روش فرض صفر (

) بیانگر عدم تقارن نمودار

) بیانگر متقارن بودن نمودار و عدم سوگیری انتشار و فرض خالف (

قیفی و سوگیری انتشار است.
د .نتایج روش رگرسیون خطی اِگر :در نبود سوگیری انتشار ،انتظار میرود در تحقیقات کوچک و در تحقیقات بزرگ ،اثر
استاندارد بزرگ مشاهده شود .این امر حالت خط رگرسیونی را ایجاد میکند که برشی از خط رگرسیون اصلی است .اگر برش
خط رگرسیونی با سطح مورد انتظار تفاوت داشته باشد ،علت آن ممکن است سوگیری انتشار باشد .نتایج حاصل از بررسی
روش رگرسیون خطی اِگر ،به منظور بررسی سوگیری انتشار به شرح جدول شماره (  ) 4است.
جدول شماره  - 4ن ت ایج حاصل از بررسی روش رگرسیون خطی اِگر

شاخص آماری

برش () B

خطای استاندارد ( )SE

t-Value

سطح معنیداری

نتایج

- 09443

29283

09240

یک دامنه
- 09407

)(P-Value
دو دامنه
09814

بر اساس نتایج رگرسیونی خطی اِگر ،برش برابر با (  )- 09443و فاصله اطمینان  34درصد برابر با  0924است .از آنجا
که مقدار  Pیک دامنه  09407و دو دامنه  09814میباشد ،لذا بیانگر این مطلب است که فرض صفر مبنی بر متقارن بودن
نمودار قیفی و عدم سوگیری انتشار تأیید میشود.
ر .ضریب اندازه اثر
با توجه به اینکه پس از بررسی مفروضات فراتحلیل این نتیجه حاصل شده که باید از مدل اثر تصادفی به منظور ترکیب نتایج
برای گزارش اندازه اثر استفاده شود ،بنابراین در جدول زیر اندازه اثر مطالعات انجام شده در مدل تصادفی ارائه شده است.
جدول شماره  - 5اندازه اثر مطالعات رابطه بین سرمایه اجتماعی با عملکرد شغلی

پرسش
رابطه بین سرمایه اجتماعی با عملکرد
شغلی

تعداد مطالعات اندازه اثر r
19

09474

حد پایین حد باال Z-Value
09293

09937

39491

P-Value
09001

دادههای جدول فوق نشان میدهد که میانگین اندازه اثر سرمایه اجتماعی (اثرات ترکیبی تصادفی) بر عملکرد شغلی
در نمونه مورد پژوهش معادل  09474است .از آن جایی که اندازه برآورد شده در محدوده اطمینان است ،بنابراین باید اذعان
داشت که تأثیر سرمایه اجتماعی بر عملکرد شغلی تأیید میشود  .الزم به ذکر است برآورد نقطهای به دست آمده (  ) 09474بر
مبنای معیار کوهن جدول شماره  9حاکی از اثر در حد متوسط میباشد؛ بنابراین سرمایه اجتماعی در سطح متوسطی میتواند
بر عملکرد شغلی مؤثر باشد.
جدول شماره  - 1مدل كوهن ،نظام تفسیر اندازه اثر

اندازه اثر
کم

r
091

d
092

متوسط

099

094

زیاد

094

098

 .5بحث و نتیجه گیری
عملکرد شغلی یکی از عناصر مهم توسعهسازمانی محسوب میشود  .مفهوم اصلی عملکرد شغلی در امر بازدهی ،کارایی،
اثربخشی و محصول یک سازمان خالصه میشود .سازمانهای امروزی بدون نقشهای کارا و مؤثر نمیتواند به پایداری و بقا
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خود ادامه دهند .شرط بقا و تداوم یک سازمان ،تکمیل آن از نقش و شغلهایی است که با عملکرد مناسب و کارا بتواند به
نیازهای سازمانی پاسخ بدهد.
عملکرد شغلی به عنوان مجموعه رفتارهای کارکنان که به شکل مثبت یا منفی در دستیابی به اهداف سازمانی سهیم
هستند بیانشده است و در واقع ،اش اره به مجموعه رفتارهایی دارد که افراد در ارتباط با شغل خود بروز میدهند یا به عبارتی،
میزان محصول ،پیامد یا بازدهی است که بهموجب اشتغال فرد در شغل خود ،حاصل میشود.
عملکرد شغلی به لحاظ تاریخی در دهه  30به بعد گرچه در علوم روانشناسی مطرحشده است ،اما بهمرور به دلیل
نیازهای اجتماعی در علوم مدیریت ،جامعهشناسی و رشتههای سازمانی و غیره کاربرد فروانی یافته و به امر میانرشتهای
درآمده است .بررسیها نشان میدهد که سرمایه اجتماعی و عملکرد شغلی دو مفهوم درهمتنیدهای هستند که پویایی سازمانی
را امکانپذیر میسازند و عملکرد شغلی از سطح سرمایه اجتماعی تأثیر میپذیرد  .در ایران ،پژوهشهای مختلفی با عنوان
سرمایه اجتماعی و عملکرد شغلی صورت گرفته و هر کدام از رویکردهای نظری و روشی مختلفی آن را مورد بحث و بررسی
قرار دادهاند.
پژوهشهای اجتماعی صورت گرفته فیضآبادی (  ،) 1988مرادی سروش (  ،) 1983قاضیفر و همکاران ( ،) 1932
معمارزاده و همکاران (  ،) 1939تقوایی یزدی و چیتساز (  ،) 1939آزادی و عیدی (  ،) 1934صابر معاش و حسینزاده ( ،) 1934
نعمتی و همکاران (  ،) 1934رهاوی عزآبادی (  ،) 1934گراوند و همکاران (  ،) 1934قنبری و همتی (  ،) 1934مینایی (  ) 1934و
کریمی و شاهدوستی ( ) 1939رابطه سرمایه اجتماعی و عملکرد شغلی را تأ یید کردهاند.
بر این اساس پژوهش حاضر به بررسی اندازه اثر سرمایه اجتماعی بر عملکرد شغلی در پژوهشهای فوق پرداخته
است .جامعه آماری آن پژوهشهای بین سالهای  1939- 1988که مجلههای علمی پژوهش نمایه شده است .درنهایت پژوهش
نشان میدهد که مطالعات (فیضآبادی ) 1988 ،با اندازه اثر ( ،09138مرادی سروش ) 1983 ،با اندازه اثر ( ،09470قاضیفر و
همکاران ) 1932 ،با اندازه اثر ( ،09430معمارزاده و همکاران ) 1939 ،با اندازه اثر ( ،09480تقوایی یزدی و چیتساز؛  ) 1939با
اندازه اثر ( ،09430آزادی و عیدی ) 1934 ،با اندازه اثر ( ،09209صابر معاش و حسینزاده ) 1934 ،با اندازه اثر  ( ،09939نعمتی و
همکاران ) 1934 ،با اندازه اثر ( ،09280رهاوی عزآبادی ) 1934 ،با اندازه اثر ( 09940گراوند و همکاران ) 1934 ،با اندازه اثر ،09920
(قنبری و همتی ) 1934 ،با اندازه اثر  09490و کریمی و شاهدوستی ( ) 1939با اندازه اثر  09989بر عملکرد شغلی تأثیر
معنیداری داشته است.
تحقیق حاضر تحت عنوان فراتحلیل مطالعات سرمایه اجتماعی بر عملکرد شغلی بوده و نتایج حاصل از  19تحقیق
موردنظر و آزمون  Qبا اطمینان  33درصد ،فرض صفر مبنی بر همگنی مطالعات را رد کرده و فر ض ناهمگونی اندازه اثر را مورد
تأیید قرار میدهد .نتایج نشان میدهد بین میزان سرمایه اجتماعی و عملکرد شغلی از سوی آنان رابطه وجود دارد  .ارزیابی
مفروضه خطای انتشار نیز نشان داد که فرضیه صفر مب نی بر متقارن بودن نمودار قیفی و عدم سوء گیری انتشار ،تأییدشده
است .یافتههای تحلیلی نیز نشان میدهد که میانگین اندازه اثر میزان سرمایه اجتماعی و عملکرد شغلی معادل  09474است
که برحسب نظام تفسیری کوهن ،این میزان تأثیر در ح د متوسط ارزیابی میشود.
درنهایت میتوان گفت که سرمایه اجتماعی مجموعهای از ارزشهای رسمی ،تعهدات اخالقی و احساسی و هنجاری
است که اعضای گروه را جمعگرایی و خالقیت و کارآفرینی سوق میدهد .سرمایه اجتماعی یا خلق ارتباط مؤثر کاری ،مشارکت
اجتماعی اعضای سازمانی ،همفکری و تبادل اطالعات سازمانی و شغلی ،بازدهی شغلی و سازمانی را بهبود بخشید و تقویت
میکند  .به این معنی وجود فرصت عادالنه شغلی ،تشویق و همدلی اجتماعی بین کارکنان ،صداقت و روراستی و رعایت احترام
متقابل ،زمینهساز افزایش عملکرد شغلی است .اینطور میتوان بیان نمود که سرمایه اجتماعی ،منبع اصلی مزیت رقابتی پایدار
و عملکرد سازمانی برتر محسوب میشود؛ و رابطه مستقیمی بین سرمایه اجتماعی و عملکرد شغلی وجود دارد که در مطالعات
نظری الینگر و همکارانش (  ،) 2019اهم و زچر (  ،) 2014بارون و همکاران ( ،) 2019گودرهم و همکاران (  ،) 2011نهپیت و
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گوشال (  ،) 1338فلنهوفر و همکاران ( ،) 2019زیانول و آیدوری (  ،) 2011فریس و همکاران (  ،) 2017کلوپتن ( ،) 2011هوانگ و
وانگ (  ،) 2011ماررت و همکاران (  ) 2011و چین و همکاران (  ) 2008تأثیر سرمایه اجتماعی بر عملکرد شغلی تائید شده است.

 .1منابع
احدی ،بهمن ،فتحی ،آیت اله و عبدالحمدی ،کریم (  ،) 1939بررسی عوامل روانشناختی مؤثر بر عملکرد شغلی کارکنان
فرماندهی انتظامی اذربایجان شرقی ،فصلنامه دانش انتظامی آذربایجان شرقی ،شماره  ،4پیاپی  ،14ص .94- 78
آزادی ،رسول و عیدی ،حسین (  ،) 1934اثرات رضایت شغلی و سرمایه اجتماعی بر عملکرد کارکنان با نقش میانجیگری تعهد
سازمانی (مطالعه موردی کارکنان وزارت ورزش و جوانان) ،فصلنامه مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش ،دوره ،2
شماره  ،8ص .11- 24
ازکیا ،مصطفی و غالمرضا ،غفاری (  ،) 1980بررسی رابطه بین اعتماد و مشارکت اجتماعی در نواحی روستایی کاشان ،نامه علوم
اجتماعی ،شماره  ،17ص .91- 9
افروغ ،عماد (  ،) 1978خردهفرهنگهای مشارکت و وفاق اجتماعی ،تهران :سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمی.
بشیریه ،حسین (  ،) 1988انقالب و بسیج سیاسی ،تهران :انتشارات دانشگاه تهران.
بوردیو ،پیر (  ،) 1983شکلهای سرمایه به کوشش کیان تاجبخش ،افشین خاکباز و حسن پویان ،تهران :نشر شیرازه.
پاتنام ،رابرت (  ،) 1980دموکراسی و سنتهای مدنی ،ترجمه محمدتقی دلفروز ،تهران :دفتر مطالعات و تحقیقات سیاسی وزارت
کشور.
پرسا ،مریم (  ،) 1930بررسی اثربخشی دورههای آموزش ضمنخدمت و رابطه آن با بهب ود عملکرد شغلی کارکنان بانک انصار،
پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه شهید بهشتی.
پی رابینز ،استیفن (  ،) 1988مدیریت رفتار سازمانی ،ترجمه علی پارسائیان و سید محمد اعرابی ،تهران :موسسه مطالعات و
پژوهشهای بازرگانی.
پیران ،پرویز ( ،) 1989کار پایه مفهومی و مفهومس ازی سرمایه اجتماعی ،فصلنامه رفاه اجتماعی ،شماره .29
تقوایی یزدی ،مریم و چیت ساز ،چهره (  ،) 1939بررسی رابطه هوش فرهنگی و سرمایه اجتماعی با عملکرد شغلی مدیران
مدارس شهرستان ساری ،تهران :مجموعه مقاالت دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد و علوم انسانی.
تنه ایی ،ابوالحسن و حضرتی ،معصومه (  ،) 1988بررسی نظری پژوهشهای سرمایه اجتماعی در جامعه ایران ،فصل نامه علوم
رفتاری ،شماره ،1 ،دوره  ،1ص .42- 90
جوادی یگانه ،محمدرضا و هاشمی ،سید ضیاء (  ،) 1984تعارض منافع فردی و نفع جمعی ،نامه علوم اجتماعی ،دوره  ،29ص
.141- 179
چلبی ،مسعود (  ،) 1988جامعهشناسی نظم ،تهران :نی.
چلپی ،مسعود (  ،) 1972وفاق اجتماعی ،نامه علوم اجتماعی ،جلد  ،2شماره  ،9ص .28- 14
خنیفر ،حسین و زروندی ،نفیسه (  ) 1930بازکاوی مفهوم اعتماد در سازمان ،تهران :نشر بعثت.
رازقی ،نادر و رضوانی ،مهدیه (  .) 1932تبیین جامعهشناختی تأثیر سرمایه اجتماعی بر جرم .نشریه :فصلنامه علمی پژوهشی
پژوهشهای اطالعاتی و جنایی ،دوره  ،91شماره  ،8ص .99- 3
رفیع پور ،فرامرز (  ،) 1930آناتومی جامعه ،تهران :شرکت سهامی انتشار.
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رهاوی عزآبادی ،محمد (  ،) 1934بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و هوش معنوی سازمانی با عملکرد کارکنان اداره آموزش
پرورش استان یزد  ،پایان نامه کارشناسی ارشد علوم تربیتی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرو دشت ،دانشکده علوم
تربیتی و روانشناسی.
زاهدی ،شمسالسادات؛ الوانی ،سیدمهدی و ابوالحسن فقیهی (  ،) 1930فرهنگ جامع مدیریت ،تهران :نشر رسا.
صابر معاش ،نوید و حسینزاده ،علی (  ،) 1934بررسی تأثیر مولفههای سرمایه اجتماعی و عملکرد شغلی ،مجموعه مقاالت
سومین کنفرانس بین المللی مدیریت ،اقتصاد و حسابداری ،تبریز :سازمان مدیریت صنعتی نمایندگی آذربایجان شرقی.
غفاری ،غالمرضا (  ،) 1930سرمایه اجتماعی و امنیت انتظامی ،سازمان تحقیقات و مطالعات ناجا ،تهران :انتشارات جامعه
شناسان.
فوکویاما ،فرانسیس (  .) 1983پایان نظم ( بررسی سرمایه اجتماعی و حفظ آن) ،غالم عباس توسلی،تهران :قلم نوین.
فیضآبادی ،حوریه (  ،) 1988بررسی ارتقاء سرمایه اجتماعی و تأثیر آن بر بهبود عملکرد س ازمان مطالعه موردی :ساختمان
ستادی شماره  4شهرداری تهران  ،پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی ،دانشگاه پیان نور استان تهران ،مرکز پیام
نور تهران.
فیلد ،جان ( .) 1989سرمایه اجتماعی ،غالمرضا غفاری ،حسین رمضانی ،تهران :کویر
قاضی فر ،عبدالکریم ،نیلیپور ،سیداکبر ،اکبری ،مهدی (  ،) 1932بررسی تاثیر سرمایه گذاری سازمانی در سرمایه اجتماعی روی
تعهد و عملکرد کارکنان شهرداری دوگنبدان ،مجموعه مقاالت دومین همایش ملی بررسی راهکارهای ارتقاء مباحث
مدیریت ،حسابداری و مهندسی صنایع در سازمانها ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد گچساران.
قانعی راد ،محمدامین و حسینی ،فریده ،) 1984 ( .ارزشها .شبکه روابط و مشارکت در سازمانهای غیردولتی .مجله
جامعهشناسی ایران .شماره  ،9دوره .9
قنبری ،سیروس ،همتی ،مدینه (  ،) 1934بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی با عملکرد شغلی کارکنان دانشگاه بوعلی سینا،
نامه آموزش عالی ،دوره جدید ،سال  ،3شماره  ،94ص .114- 199
کلمن ،جیمز (  ،) 1977بنیادهای نظریه اجتماعی ،منوچهر صبوری ،تهران :نشر نی.
کریمی ،سعید و شاهدوستی ،مریم ( ،) 1939از سرمایه اجتماعی به عملکرد شغلی :نقش میانجی گرایش کارآفرینانه در سازمان
جهاد کشاورزی استان همدان ،فصلنامه پژوهشهای ترویج و آموزش کشاورزی ،سال  ،10شماره  ،9پیاپی  ،93ص - 92
.49
کوزر ،لوییس (  ،) 1983زندگی و اندیشه بزرگان جامعهشناسی ،محسن ثالثی ،تهران :علمی.
کوهن ،بروس (  ،) 1930درآمدی به جامعهشناسی ،محسن ثالثی ،تهران :نشر توتیا.
گراوند ،ایوب ،موسیوند ،مریم ،ویسه ،سید مهدی (  ،) 1934بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با عملکرد شغلی اساتید دانشگاه پیام
نور استان لرستان ،فصلنامه اسالم و مطالعات اجتماعی ،سال  ،4شماره  ،1ص .98- 99
گیدنز ،آنتونی ( ،) 1989جامعهشناسی ،ترجمه حسن چاوشیان ،تهران :نشر نی.
مرادی سروش ،محمد (  ،) 1983بررسی ارتباط صفات انگیزشی ،سرمایه اجتماعی سازمانی و جهتگیری مذهبی با عملکرد
شغلی کارکنان مراکز تولیدی ،پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی ،دانشگاه محقق اردبیلی ،دانشکده ادبیات
و علوم انسانی ،گروه روانشناسی.
معمارزاده ،غالمرضا ،دانشفردریال کرم اهلل ،حسامی ،زهرا (  ،) 1939رابطه بین سرمایه اجتماعی با عملکرد کارکنان در دانشگاه
آزاد اسالمی واحد قزوین ،فصلنامه مدیریت توسعه و تحول ،سال  ،17ص .1- 4
مینایی ،حسین (  ،) 1934بررسی نقش هوش اجتماعی و سرمایه اجتماعی بر عملکرد شغلی کارگران ورزشکار ،پایان نامه
کارشناسی ارشد م دیریت رویدادهای ورزشی ،دانشگاه صنعتی شاهرود ،دانشکده تربیت بدنی.
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Abstract
Job performance is an organizational and institutional activity that influences the level of social capital
on organizational fluctuations and development and refers to the concept of efficiency and
effectiveness or the success of a job in an organization. Organizational job performance is affected by
the norm of the job, internal and external capital, organizational trust and social relations in a set and
the effects of it are creativity, innovation and organizational flourishing. Accordingly, the present
study intends to examine the impact of social capital on job performance in Iranian research using
Meta-analysis methods and he answers the following questions about how much social capital affects
and explains the job performance? For the purpose of this Meta-analysis, 19 researches were selected
in the years 1988-1939 with the aim of assessing the relationship between social capital and job
performance. Selected research has been conducted in survey societies in different statistical societies
and in terms of permanent measurements. In the first step, the evaluation of selected studies,
homogeneous assumptions and dissemination errors was examined, which revealed that the results
were heterogeneous and did not bias the published studies. In the second step, the overall effect factor
is presented. Findings from 19 studies indicate that the size of the overall effect of social capital on job
performance is 09474 and has been able to explain and predict a total of 474 of the change in job
performance. According to Cohen's formula, the intensity of the effect of social capital on average is
higher than the average.
Keywords: social capital, job performance, meta-analysis, efficiency, occupational norm

42

