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  چکیده
هاي اجتماعی، تمام ابعاد زندگی را تحت تأثیر قرار داده است و طبیعی است  گسترش استفاده از رسانه

هاي  هاي اخیر پژوهش ها حساس باشند. در سال ها نیز نسبت به استفاده کارکنان از این رسانه که سازمان

دهنده بهبود یا تضعیف عملکرد شـغلی   رابطه انجام شده است که برخی از آنها نشان گوناگونی در این

عوامل جانبی دیگري نیـز در   بایدرسد  باشند. به نظر می ها می کارکنان در صورت استفاده از این رسانه

با بررسی این ارتباط مد نظر قرار گیرد. در این پژوهش با استفاده از روش ارزیابی انطباقی، این عوامل 

پیشینه موجود در این زمینه استخراج شده و مدلی مفهومی طراحی شده است. این مدل انواع تـأثیرات  

هاي اجتماعی بر عملکرد شغلی کارکنـان نشـان    مستقیم و غیرمستقیم را در زمینه تأثیر استفاده از رسانه

ه ب باشد، پیمایشی می نوع از توصیفی استراتژي، لحاظ از و کاربردي هدف لحاظ از تحقیق دهد. این می

نفـر از کارکنـان و کارشناسـان آموزشـی      227میان اي  منظور و براي گردآوري اطالعات پرسشنامه این

                                                                                                                                               
  E-mail: ashayan@modares.ac.ir نویسنده مسئول مقاله: *

 هاي مدیریت منابع سازمانیپژوهش

 1396 پاییز، 3، شماره 7دوره 

mailto:ashayan@modares.ac.ir


 1396 پاییز، 3، شماره 7دوره   _________________________ هاي مدیریت منابع سازمانی  پژوهش 

136 

هاي رگرسیون  ها از آزمون براي بررسی فرضیهدانشگاه تربیت مدرس توزیع گردید و نتایج تحلیل شد. 

نتایج پـژوهش   د بررسی قرار گرفته است.همچنین برازش مدل مور و تحلیل مسیر استفاده شده است.

عملکـرد شـغلی، سـرمایه    هـاي   هـر یـک از مؤلفـه   هاي اجتماعی و  میان استفاده از رسانه نشان داد که

  اجتماعی، رضایت شغلی و تعهد سازمانی روابط معناداري وجود دارد. 

  

  .سازمانی، عملکرد شغلیرسانه اجتماعی، سرمایه اجتماعی، رضایت شغلی، تعهد کلیدي:  هاي واژه

  

  مقدمه -1

ها  هاي بسیاري براي سازمان ها و ظرفیت هاي جدید، قابلیت در دنیاي امروز رشد سریع فناوري

. در واقع ایجاد نـوآوري و خالقیـت در   ]1[ اند که پیش از این در دسترس نبود به ارمغان آورده

را در بسـیاري از کاربردهـا نظیـر     هـا  هاي اجتماعی سازمان برخی ابزارهاي موجود مانند رسانه

بینی تقاضا، توانایی استفاده از  هاي بازاریابی، بهبود پیش کار، روش و هاي جدید کسب ایجاد مدل

گـذاري دانـش،    وري، بـه اشـتراك   هاي جدید مدیریتی و آموزشی، افزایش نوآوري و بهره شیوه

هـاي   همچنـین اسـتفاده از رسـانه    ].2[ همکاري متقابل و ایجاد ارتباط پایدار غنی ساخته است

] و تـأثیر بسـیار زیـادي بـر ابعـاد      3ناپذیر زندگی افراد تبدیل شده [ اجتماعی به بخش جدایی

زندگی شخصی و شغلی افراد از جمله تأثیر بر عملکرد شغلی، رضایت شغلی و تعهد سازمانی 

  آنان گذاشته است. 

است ابزارها در محیط کار باعث شده  ها از اینگونه استفاده بسیار زیاد کارکنان سازمان

 نظرات متناقضی در اینباره صورت پذیرد.  هاي زیادي در محافل مدیریتی در این بحثتا 

هاي اجتماعی در محـیط کـار را موجـب بهبـود      رسانه نقش مثبتبرخی ، باره وجود دارد

ابزارهـایی چـون   بیشتر به نقش منفـی اسـتفاده از   برخی دیگر اند و  شغلی دانستهعملکرد 

در برخی از  نیهمچن. ]1[ اند تأکید کردههاي اجتماعی بر عملکرد شغلی  ها و شبکه رسانه

از طـرف   یکار به درست طیدر مح یاجتماع هاياگر استفاده از رسانه تحقیقات اشاره شده

مثبـت آن خواهـد    راتیاز تأث شتریآن ب یمنف راتینشود، تأث تیریمد یمنابع انسان رانیمد

سؤال باشد از آنجایی که هدف مدیران سازمان ارتقاء عملکرد شغلی کارکنان می ].4[ بود

هاي اجتماعی چه تأثیري بر عملکرد شـغلی کارکنـان   اصلی این است که استفاده از رسانه
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در این پژوهش به دلیل گستردگی رسانه اجتماعی، شبکه هاي اجتمـاعی   خواهد گذاشت.

  موبایل مورد بررسی قرار گرفته است.تحت 

 
 مبانی نظري -2
بـا   سـپس  و شـده  ارائـه  وابسته تحقیق و مستقل زمینه متغیرهاي در مباحثی ابتدا قسمت، این در

  شود.می پرداخته متغیرها رابطه این ذکر به ها تئوري و پژوهشی، ادبیات از استفاده

  

  رسانه اجتماعی -2-1

هـا   به افراد و شرکت و موبایل اي است که به واسطه ابزارهاي رایانهرسانه اجتماعی موجودیتی 

هـا را   ها و غیره در جوامـع مجـازي و شـبکه    گذاري، تبادل اطالعات، ایده اجازه خلق، اشتراك

 گروهـی " :کنند می تعریف اینگونه را اجتماعی هاي رسانه هانلین مایکل و کاپلن دهد. آندره می

 ایجاد امکان ،2 وب تکنولوژیک هاي بنیان به اتکا با که اینترنت بر متنی 1کاربردي هاي برنامه از

 هـاي  هـاي رسـانه   . از جمله ویژگی]5[ "دهند می را کاربران بوسیله شده تولید  محتواي تبادل و

گیـري   توان بـه امکـان مشـارکت کـردن، بـاز بـودن، ارتباطـات دوسـویه، شـکل          می اجتماعی

 تـوان در  مـی  را اجتمـاعی  هاي رسانه. برقراري ارتباط اشاره کردهاي برخط و توانایی  جماعت

 هـاي  کـامیونیتی  ،5هـا  فـروم  ،4ها پادکست ،3ها ویکی ،2ها وبالگ اجتماعی، هاي شبکه گروه هفت

  ].6بندي نمود [دسته 7ها میکروبالگ و 6محتوایی

  

  عملکرد شغلی -2-2

 نشـان  و دارد اشاره کند می تکمیل را کارمند یک شغل که وظایفی انجام درجه به عملکرد

 بـا  اغلب عملکرد. رساند می انجام به را شغل یک هاي الزام کارمند یک چگونه که دهد می

                                                                                                                                               
1. Applications 
2. Weblogs 
3. Wikis 
4. Podcasts 
5. Forum 
6. Content Communities 
7. Microblogging 
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 نتـایج  اسـاس  بر عملکرد اما شود، می تلقی یکسان دارد انرژي صرف به اشاره که »تالش«

 موقعیـت  یـک  در افـراد  عملکـرد  و رو بایرز عقیده . به]7[ شود می گیري اندازه ها فعالیت

شـود   تلقـی  نقـش  ادراکات و ها توانایی تالش، بین متقابل ارتباط نتیجه عنوان به تواند می

داننـد،   می آن نظیر و ها مهارت شخصی، هاي ویژگی از ناشی را دیگران عملکرد و ]. نو8[

براي ارتقا عملکرد و  .شوند می تبدیل عینی نتایج به کارکنان رفتار طریق از ها ویژگی این

بهبود رفتارهاي کارکنان، به نحوي که به موفقیت سازمان منجر شود باید عوامل مـؤثر بـر   

ترین عوامل اثرگذار بـر   عملکرد و رفتار را بشناسیم و آنها را مدیریت کنیم. از جمله مهم

]. 9باشد [ عملکرد کارکنان استعداد، دانش و مهارت، فرصت، منابع و امکانات و انگیزه می

نتـایج   کند عبارتند از هایی که مدیریت براي ارزیابی عملکرد کارکنان انتخاب می شاخص

  ].10[ هستند ها کار فردي، رفتارها و ویژگی

  

  سرمایه اجتماعی -2-3

 ثـروت  و رود مـی  کـار  بـه  وسـیع  معنـاي  در گـاه  کـه  اسـت  اصطالحی اجتماعی سرمایه

 و منـابع  محـدود،  فضـاي  در گـاه  و آیـد  بر می آن اجتماعی از درآمد حتی یا اجتماعی و

 آن اجتمـاعی  سرمایه معنی ینه اب، شود می شامل را خصوصی غیر و غیر فردي تجهیزات

 هـاى  راه نظیـر  اسـت  همگـان  مورد استفاده و آمده پدید جامعه با سرمایه که است چیزي

 را اجتمـاعی  سـرمایه  بحـث  در اصـلی  محور و غیره. پاتنام انتقال پیام تجهیزات ارتباطی،

سـرمایه اجتمـاعی منبـع مهمـی      ].11دانـد [  اجتماعی می هاى شبکه از حاصله هاى ارزش

. مطالعات محدود انجـام شـده در ایـن زمینـه،     ]12[ آید شمار میه براي افراد و سازمان ب

 هـاي  وري نیروي انسانی است. هزینـه  یی و بهرهادهنده تأثیر سرمایه اجتماعی بر کار نشان

 کیفیـت  بهبـود  و نـوآوري  دانش و تسهیم افراد، جایی جابه تر پایین نرخ تعامالت، تر پایین

 نشـان  را وري بهـره  بـر  اجتمـاعی  سـرمایه  تـأثیر  کـه  اسـت  مواردي جمله از محصوالت،

 دانـش،  کسـب اطالعـات، انتقـال    عمـده  پیامـد  داراي چهـار  اجتمـاعی  دهند. سـرمایه  می

 مسـائل  حـل  در تالش و مکمل دانش کارگیري ها، به رویه و فناوري پراکندگی و نوآوري

  ].13باشد [ می گري مشکالت و واسطه و
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  رضایت شغلی -2-4

رضایت شغلی حالت هیجانی خوشایند و مثبتی است که از ارزیابی شغلی یا تجربه فرد ناشـی  

آید که مفهـوم رضـایت شـغلی بیـانگر احساسـات و       شود. از تعاریف مختلف چنین بر می می

 هـاي  انگیـزه  . کوهلن معتقد است، اگر]14[ هاي مثبتی است که شخص به شغلش دارد نگرش

 بـین  فاصـله  هرچه شوند ارضا دهد می انجام که کارهایی و او شغل زمینه در فرد مهم و اصلی

 ایـن  يارضـا  بـراي  شـغل  بـالقوه  توانایی به نسبت او نگرش یا ادراك و فرد شخصی نیازهاي

 از نظر هاپاك، رضـایت شـغلی مفهـومی    .بود خواهد زیاد نیز شغلی رضایت باشد کمتر نیازها

 نیـز در  وروم .دارنـد  ارتباط اجتماعی و جسمانی روانی، عوامل با چند بعدي دارد که و پیچیده

 مثبتـی  رابطـه  عملکـرد،  و کارایی میزان و شغلی رضایت بین که آورد دست به خود تحقیقات

  ].15دارد [ وجود

  

  تعهد سازمانی -2-5

 پیمـان  و عهـد  داشـتن،  نگاه گرفتن، عهده به کاري، گرفتن کار به از عبارت لغوي نظر از تعهد

 بـاور، عمـل   یـک  یـا  مسـئولیت  یک به شدن متعهد عمل از است عبارت اصطالح در و بستن

 سـازمانی  تعهـد آینـده.   در کاري انجام شدن دار عهده یا موضوع و تقبل یک به اشاره یا ارجاع

 بـا  و بمانـد  سـازمان  در کنـد  می ملزم را فرد که است نیرویی بیانگر وابسته متغیر یک عنوان به

 رفتارهـاي  سـري  یک با سازمانی تعهد یعنی؛ کند کار سازمان اهداف تحقق جهت خاطر تعلق

 را آن اهـداف  مانـد،  مـی  باقی سازمان در دارد باالیی سازمانی تعهد که فردي .است همراه مولد

 نشـان  فـداکاري  و ایثـار  حتـی  و زیـاد  تـالش  خـود  از اهداف آن به رسیدن براي و پذیرد می

    ].16دهد [ می

  

  هاي شخصیتی ویژگی -2-6

 تواننـد  نمـی  فـردي  دو هیچ. کنند می تعریف را افراد که هستند چیزهایی شخصیتی هاي ویژگی

 ایـن  متفـاوت  هـاي  تحـول  و هـا  ترکیـب . باشند داشته را شخصیتی هاي ویژگی مشابه ماتریس

پنج صفت پـذیرا بـودن و بسـته    . شود می فرد شخصیت ساختن به منجر شخصیتی هاي ویژگی
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نبودن، برونگرایی، عصبیت، با وجدان بودن و سازگاري به جاي مشکوك و کنجکاو بودن تیپ 

  .]17[ کند شخصیتی افراد را معین می

  

 پیشینه تحقیق -3
 شود. پرداخته میهایی که در زمینه تحقیق پیشرو انجام گرفته  پژوهشدر این قسمت به بررسی 

هـاي اجتمـاعی توسـط     استفاده از شبکه 2011 1اساس نتایج حاصل از تحقیقات جیم فالین بر

ها، سطح عملکرد و احساس نزدیکی بیشتر با سـازمان را   کارکنان افزایش سطح دانش، توانایی

  ].3همراه خواهد داشت [

هـاي اجتمـاعی بـر     ) در تحقیق خود تأثیر استفاده از رسانه2013(کنیا،  3و میسوکو 2گاکوئی

وري کارکنـان   ها در گرو افزایش بهره وري کارکنان پرداختند. آنها معتقدند موفقیت سازمان بهره

دهنـد تـا بـا     هایی هستند که بـه کارکنـان اجـازه مـی     هاي اجتماعی داراي پتانسیل است. رسانه

وري خـود و سـازمان را    ارتباط به خلق و اشتراك دانش پرداختـه و بهـره  همکاري و برقراري 

هـاي اجتمـاعی بـر دسـتیابی بـه       افزایش دهند. نتایج این بررسی تأثیر مثبت اسـتفاده از رسـانه  

اطالعات مربوط به وظایف شغلی، در ارتباط بودن با همکاران و دوسـتان، اشـتراك دانـش بـا     

هـاي   ن در این بررسی دریافتند اگر استفاده از رسـانه امحقق دهد. همچنین همکاران را نشان می

اجتماعی در محیط کار به درستی از طرف مدیران منابع انسانی مدیریت نشود، تـأثیرات منفـی   

  ].4خواهد بود [ آنآن بیشتر از تأثیرات مثبت 

 ) بـه بررسـی اسـتفاده کارکنـان سـازمان بیمـه از      2013(یونـان،   5و جیاناکوس 4لفتریوتیس

هاي اجتماعی براي اهداف مرتبط با کار و تأثیر آن بر عملکرد شـغلی کارکنـان شـرکت     رسانه

هـاي اجتمـاعی بـه منظـور      بیمه پرداختند. نتایج نشان داد، بیشتر کارکنان شرکت بیمه از رسانه

هاي اجتمـاعی   ها و شبکه کنند. در نهایت استفاده از رسانه بررسی بازارهاي اینترنتی استفاده می

  ].18باعث اتالف وقت کارکنان نشده بلکه باعث بهبود عملکرد شغلی آنان خواهد شد [

                                                                                                                                               
1. Jim Flynn (2011) 
2. Assa Gakui Munene,2013 
3. Ycliffe Misuko Nyaribo,2013 
4. Ioannis Leftheriotis,2013 
5. Michail N. Giannakos,2013 
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هاي اجتمـاعی   ) معتقدند محیط رسانه2015(کره جنوبی،  1پارك هونگ کاك و دو یونگ کی

هاي منحصر به فردي اعم از باز بودن، برقراري ارتباط دو طرفه و بـازخورد آزاد را دارا   ویژگی

تعداد زیادي از افراد به صورت رایگـان و بـه آسـانی    است ها باعث شده  گیباشد. این ویژ می

  ].19ها، اطالعات و دانش خود را به اشتراك بگذارند [ افکار، عقاید، تجربه

 هـاي  شـبکه ) به بررسـی رابطـه اسـتفاده کارکنـان سـازمان از      2014(پاکستان،  2اشرف

 از اجتماعی در ساعات کاري و عملکرد شغلی آنان پرداخته است. نتایج نشان داد استفاده

 گذاري آوردن و به اشتراك دست به یادگیري، مهارت، موجب افزایش اجتماعی هاي شبکه

و در نهایت بهبود عملکرد  کارکنان انگیزه سطح افزایش و سازمان وري افزایش بهره دانش،

  ].3خواهد شد [شغلی 

هـاي اجتمـاعی بـر عملکـرد شـغلی       ، تأثیر شدت استفاده از شبکه2013 3مقبل و همکاران

واسطه افزایش رضایت شغلی و تعهد سازمانی را بررسـی کردنـد. نتـایج نشـان داد      کارکنان به

هـاي شـبکه اجتمـاعی و عملکـرد شـغلی       رابطه مثبت و معناداري میان میزان استفاده از سایت

افزایش رضایت شغلی و تعهد سازمانی وجود دارد، این در حالی اسـت کـه   کارکنان به واسطه 

 هاي اجتماعی و عملکـرد شـغلی کارکنـان رد شـده     وجود رابطه مستقیم میان استفاده از شبکه

  ].20است [

) در تحقیق خود به بررسی دو پرسـش، آیـا کیفیـت روابطـی کـه      2014(تایلند،  4پیرائوس

هاي  تواند به درك اهمیت تأثیر استفاده از رسانه دهند، می وسعه میکارکنان در سازمان با افراد ت

هـاي   اجتماعی در محیط کار کمک کند، و دومین پرسش، بررسی رابطه میان استفاده از رسـانه 

د، شـ باشد. نتایجی که از این تحقیـق حاصـل    اجتماعی در محیط کار بر نتایج کار کارکنان می

هـاي اجتمـاعی،    هاي حمایت همکاران و استفاده از رسانه مؤلفهتأثیر مثبت و معناداري را میان 

دهد.  هاي اجتماعی، رضایت شغلی و عملکرد شغلی نشان می تقاضاي شغل و استفاده از رسانه

دست آمد، رابطه میان حمایت سرپرست و استفاده از ه تنها رابطه منفی که از نتایج این تحقیق ب

  ].21است [ هاي اجتماعی بوده رسانه

                                                                                                                                               
1. Kee-YoungKwahk,Do-HyungPark,2015 
2. Naheed Ashraf (2014) 
3. Murad Moqbel,(2013) 
4. Peerayuth Charoensukmongkol,2014 
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هاي ارتباطی محیط کاري  ) در پژوهش خود به بررسی تأثیر شبکه2013( 2و ونکاتش 1ژنگ

اي  شـبکه  روابـط آنها در پـژوهش خـود   لکرد شغلی کارکنان پرداختند. آنالین و آفالین بر عم

و  آنالیـن  کـاري  محـیط  ارتبـاطی  را در هر دو شـبکه  و غیرمستقیم مستقیم ارتباطات همچون

 منتهـی  و آفالیـن  آنالین در محیط و غیرمستقیم مستقیم ارتباطات به که گرفتنددر نظر  آفالین

و  آنالیـن  کـاري  محـیط  ارتبـاطی هاي  شبکه در کارکنان ارتباطات شد و استدالل کردند که می

  ].22گذارد [ می تأثیر شغلی عملکرد بر آنها تعامل که هستند مکملی منابع آفالین

هـاي   بررسی وجود رابطه مثبت میان اسـتفاده از رسـانه   ، به)2015(و همکاران  3علی حسن

هاي مختلف و بـراي   اجتماعی و عملکرد شغلی پرداختند. محقق معتقد است، کارکنان به شیوه

گذاري تجـارب شخصـی،    اهداف متفاوت از جمله ساخت و حفظ روابط اجتماعی، به اشتراك

هـاي   با استفاده از این ابزارهـا، شـبکه   کنند. هاي اجتماعی استفاده می همکاري و غیره از رسانه

اجتماعی میان کارکنان رشد کرده و شخصیت آنها نیز که نشأت گرفته از سطح دانش، مهـارت  

گیرد. نتایج حاصل از این بررسی تأثیر مثبـت اسـتفاده از ابعـاد     شکل می، شود می آنها و تجربه

است و تنهـا تـأثیر منفـی موجـود       هاي اجتماعی را بر عملکرد شغلی نشان داده مختلف رسانه

  ].1باشد [ هاي اجتماعی بر عملکرد روزمره کارکنان می استفاده از بعد سرگرمی رسانه

  

  هاي تحقیق طراحی مدل مفهومی و فرضیه -4
 1شـکل   .گردد می ارائه تحقیق هاي اصلی فرضیه اساس بر تحقیق به مربوط مدل این قسمت در

  باشد. این تحقیق میها و مدل مفهومی  بیانگر فرضیه

هـاي   بـر اسـتفاده آنـان از رسـانه     4هاي شخصیتی افـراد  هاي مدل تأثیر ویژگی یکی از مؤلفه

هـاي اجتمـاعی    که افراد سازمان از رسانه زمانی 5»اورگان«اساس تحقیقات  باشد بر اجتماعی می

مند خواهند شد تا با همکاران خود به اشتراك دانش بپردازند. ایـن کـار    کنند، عالقه استفاده می

باعث اشتراك دانش و اطالعات میان آنان شده و بـه حـل مسـائل و مشـکالت کـاري کمـک       

                                                                                                                                               
1. Zhang 
2. Venkatesh 
3. Hossam Ali-Hassan (2015) 
4. Individual Factors 
5. Organ,1988 
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» 1چو و چن«برد. همچنین بر اساس نظر  کند و در نهایت عملکرد شغلی کارکنان را باال می می

توانایی و افزایش دانش آنان خواهد شد. براي بررسی  گسترش روابط میان افراد باعث افزایش

هاي اجتماعی از دو فاکتور لذت از کمـک   هاي شخصیتی افراد بر استفاده از رسانه تأثیر ویژگی

اسـتفاده شـده اسـت. نظریـه      4بر پایه نظریه شناخت اجتمـاعی  3بسندگی دانشی و خود 2کردن

افراد در شرایط مختلف مورد استفاده قرار شناخت اجتماعی به منظور بررسی رفتار و انگیزش 

هـاي اجتمـاعی    اساس این نظریه رفتار افراد متأثر از شناخت فردي و ویژگـی  ]. بر19گیرد [ می

هاي شخصیتی و تأثیر آن بر استفاده  بر این اساس در مدل تحقیق از مؤلفه ویژگی .باشد آنان می

  باشد: اول به شرح زیر میاست و فرضیه  هاي اجتماعی استفاده شده از رسانه

 دارد.تأثیر هاي اجتماعی  هاي شخصیتی افراد بر استفاده آنان از رسانه : ویژگی1فرضیه  ·

هاي اجتماعی سه دسته از نیازهاي عمـده افـراد    استفاده از رسانه 5U&Gبر اساس مطالعات 

اجتمـاعی ماننـد   دهد، این نیازها شامل نیازهاي  پوشش می، شود که موجب خوشنودي آنها می

ایجاد ارتباط با دوستان، اقوام و آشنایان، نیازهاي شناختی مانند جستجوي دانش و اطالعات که 

از طریق اشتراك دانش امکانپذیر است و نیازهاي مربوط به لذت بردن کـه شـامل سـرگرمی و    

ه اجتماعی استفاده از بعد اجتماعی رسان» 6بارت و ولمن«اساس نظر  باشد، هستند. بر تفریح می

باعث افزایش تعداد روابط دوستانه و همچنـین   و دهد که نیازهاي اجتماعی افراد را پوشش می

غیر دوستانه و رسمی خواهد شد که این خود باعث افـزایش اشـتراك دانـش و اطالعـات در     

. این مؤلفه بر عملکرد شغلی نیز به واسطه افزایش دانـش و اطالعـات   ]23[ شود محیط کار می

هـاي اجتمـاعی بـه منظـور      استفاده از رسـانه » 20127نوو «اساس نظر  گذار خواهد بود. بر تأثیر

شود فرد با تعداد زیادي از افراد جدید آشنا شده و از دانش آنها در  سرگرمی و تفریح باعث می

بنـابراین   ].1هاي مختلف به خصوص مسائل و مشکالت در زمینه کاري استفاده نماینـد [  زمینه

 :باشد میبه شرح زیر  5تا  2ي ها فرضیه

 دارد. تأثیر هاي اجتماعی بر سرمایه اجتماعی : استفاده از رسانه2فرضیه  ·

                                                                                                                                               
1. Chow & chan,2008 
2. Enjoy of helping 
3. Knowledge self-efficacy 
4. Social cognitive 
5. U&G (Uses and Gratification) 
6. Burt,1992 & wellman,2001 
7. Nevo, 2012 
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 دارد.تأثیر هاي اجتماعی بر رضایت شغلی  : استفاده از رسانه3فرضیه  ·

 دارد. تأثیر هاي اجتماعی بر تعهد سازمانی : استفاده از رسانه4فرضیه  ·

  دارد.تأثیر هاي اجتماعی بر عملکرد شغلی کارکنان  : استفاده از رسانه5فرضیه  ·

دهد تا فارغ از زمان و مکان بـه   ایده اصلی این است که فناوري اطالعات به افراد اجازه می

سهولت به تبادل دانش و اطالعات بپردازند و موجب افزایش سرمایه اجتمـاعی میـان خـود و    

منبع مهم براي کارکنـان و یکـی از عوامـل    ]. سرمایه اجتماعی به عنوان یک 24دیگران شوند [

هاي اجتماعی قادر خواهد  استفاده از رسانه شود. تعیین کننده در عملکرد شغلی آنان شناخته می

 .]17[ را پرورش داده و تبادل دانـش میـان آنهـا را تسـهیل کنـد      بود سرمایه اجتماعی کارکنان

سرمایه اجتماعی داراي سه بعد ساختاري، شناختی و » 1998 1گوشال و ناهاپیت«اساس نظر  بر

 ترکیـب  و گـروه ي اعضـا  میـان  پیونـدهاي  الگـوي  شـامل  سـاختاري،  بعـد  .باشد ارتباطی می

 گروه اعضاي یا گروه همگنی میزان و تراکم شبکه، مراتب سلسله. است اعضا این سازماندهی

 و ارتبـاط  تعـامالت  کیفیـت  به ارتباطی بعد .هستند ساختاري بعد عمده هاي شاخص جمله از

 متقابـل  ارتبـاط  و اعتمـاد  نظیـر  هایی شاخص بعد این در. دارد اشاره گروه یک درون در اعضا

 مشترك هاي ارزش را آن توان می و بوده گیري اندازه قابل کمتر شناختی، ]. بعد25است [ مطرح

و غیـره   شـهري  فرهنگ باورها، نگرش، ها، ارزش هنجارها،. دانست گروه یک اعضاي میان در

 عبارتند از: 6فرضیه شماره  بنابراین]. 26دارند [ قرار بعد این در

 دارد.تأثیر : سرمایه اجتماعی بر عملکرد شغلی کارکنان 6فرضیه  ·

هاي اجتمـاعی   کارکنان سازمان معتقدند استفاده از رسانه» 2010 2نورث«اساس تحقیقات  بر

و بر عملکرد شغلی آنـان تـأثیر خواهـد گذاشـت. تحقیقـات       در محیط کار ارزش آفرین بوده

نشان داده است افزایش روحیه کارکنان که نشأت گرفته از رضایت شغلی » 1968، 3استرائوس«

. رضایت شغلی به طور ]27[ آنان خواهد بود عملکرد شغلیباشد باعث افزایش  شغلی آنان می

 عبارتند از: 7فرضیه شماره بنابراین ]. 20[ استمؤثر بر عملکرد شغلی تأثیرگذار 

 دارد.تأثیر : رضایت شغلی کارکنان بر عملکرد شغلی آنان 7فرضیه  ·

                                                                                                                                               
1. Nahapiet and Ghoshal, 1998 
2. North,2010 
3. Strauss,1968 
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براي بررسی مؤلفـه تعهـد سـازمانی از سـه بعـد تعهـد       » 11990یر آلن و می«اساس نظر  بر

هاي اجتمـاعی   شود. استفاده کارکنان از رسانه عاطفی، تعهد هنجاري و تعهد مستمر استفاده می

ایجاد حس تعامل اجتماعی میان آنان خواهد شد. وجود این حس به عنوان یـک منبـع   موجب 

براي آنان موجب افزایش دلبستگی عاطفی شده و تعهد بیشتر کارکنان به سازمان را در پی دارد 

به شـرح   8فرضیه شماره بنابراین  ].20نهایت بر عملکرد شغلی آنان نیز مؤثر خواهد بود [ و در

 باشد: زیر می

 دارد.تأثیر : تعهد سازمانی کارکنان بر عملکرد شغلی آنان 8فرضیه  ·

نیز به بررسی تأثیر رضایت شغلی کارکنان بر افزایش تعهد سازمانی آنها  9فرضیه شماره  ·

  .پردازد می

  

  

  

  

  

  

  
  

  مدل مفهومی تحقیق  1شکل 

  

  هاي تحقیق متغیرهاي و شاخص -5
هـاي اجتمـاعی و    اساس مطالعات انجام گرفته درباره تأثیر اسـتفاده از رسـانه  ر این تحقیق بر د

هاي شخصیتی، رضایت شـغلی، تعهـد سـازمانی و سـرمایه      اي چون ویژگی هاي وابسته مؤلفه

اسـت.   شاخص مـورد ارزیـابی قـرار گرفتـه     54مؤلفه در قالب  6شغلی اجتماعی بر عملکرد 

کـه  هاي شخصی افراد با دو شـاخص خودبسـندگی دانشـی و لـذت از کمـک کـردن        ویژگی

                                                                                                                                               
1. Allen and Meyer, 1990 

 هاي شخصیتی افراد ویژگی

 هاي اجتماعی استفاده از رسانه

 تعهد سازمانی

 رضایت شغلی

 سرمایه اجتماعی

 عملکرد شغلی
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 قابل ارزیابی هسـتند. همـان  ، دهنده پذیرا بودن، اجتماعی بودن و کنجکاو بودن فرد است نشان

به منظـور حفـظ و ایجـاد روابـط اجتمـاعی،       هاي اجتماعی شد از رسانه بیاتر نیز  طور که پیش

شود. سرمایه اجتماعی نیـز داراي   تفریح و سرگرمی و جستجوي دانش و اطالعات استفاده می

بر تحقیقات انجام  ابعادي چون بعد ساختاري، بعد شناختی و بعد هنجاري یا ارتباطی است. بنا

عملکرد معمول و نوآورانه تقسیم  توان عملکرد را به دو مؤلفه شده در زمینه عملکرد شغلی می

کرد و مورد سنجش و ارزیابی قرار داد. عملکرد شغلی معمول به عملکرد روزمره افراد اشـاره  

، اما عملکرد شـغلی  ]1[ دارد و کارکنان در ازاي انجام آن حقوق و پاداش دریافت خواهند کرد

  ]. 28باشد [ نوآورانه فراي کار رسمی افراد بوده و اختیاري می

  

  روش تحقیق -6
 .باشـد  پیمایشی مـی  نوع از توصیفی استراتژي، لحاظ و از کاربردي هدف، لحاظ از تحقیق این

بـا بررسـی پیشـینه     مـؤثر در مـدل   در این پژوهش با استفاده از روش ارزیابی انطباقی، عوامل

جامعه آمـاري در ایـن    موجود در این زمینه استخراج شده و مدلی مفهومی طراحی شده است.

کارکنان دانشگاه تربیت مـدرس اعـم از مـدیران و کارشناسـان آموزشـی و دیگـر        تمامتحقیق 

نهایـت تعـداد    گیري از فرمول کوکران اسـتفاده شـد و در   . براي نمونهباشد هاي کاري می حوزه

بـین  د که پرسشنامه به صورت حضوري شنفر تعیین  227نفر  550نمونه مورد بررسی از میان 

هاي مدنظر و بر اساس طیف لیکرت  اساس شاخص هاي مورد نظر بر آنان توزیع گردید. مؤلفه

اساس ارزیابی دقیـق   در این تحقیق بر ها مؤلفهاي سنجیده شده است. سنجش روایی  گزینه پنج

قابـل   1و در جـدول شـماره    گرفتـه انجـام   پرسش و مصاحبه با افراد خبره، و گسترده پیشینه

مقـادیر ضـریب    .شـد  کرونباخ اسـتفاده  آلفاي ضریب از پایایی براي بررسی باشد. مشاهده می

، 819/0هـاي شخصـیتی    ترتیب براي ویژگـی  هاي مدل به آلفاي کرونباخ براي هر یک از مؤلفه

 782/0، سرمایه اجتماعی 888/0، تعهد سازمانی 902/0، رضایت شغلی 903/0رسانه اجتماعی 

باشـد. بـراي    د که از نظر آماري بیانگر پایایی پرسشنامه میشمحاسبه  848/0و عملکرد شغلی 

د و درصـ  95هاي آماري از آزمون رگرسیون خطی چند متغیره در سطح اطمینان  آزمون فرضیه

افـزار   است. همچنین بـراي بـرازش مـدل از نـرم     استفاده شده SPSSتحلیل مسیر در نرم افزار 

AMOS GRAPHICS هاي معتبري مانند  و از شاخصRMSEA است. استفاده شده 
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  یابیارز يها ها و شاخص مؤلفه يبند جمع  1جدول 

  هاي مرتبطمنبع شاخص  ابعاد سنجش  مؤلفه  ردیف

  شغلی رضایت  1

 فرصت، شغلی تعهد

، کار ماهیت، ترقی

  همکاران

. ع اوري،-1388 روش، محجوب- 1388 فرد، دانش

 1390، ز برومند،-1391، ز ونکی، و ط میرزایی،
Murad Moqbel, 2013  

  سازمانی تعهد  2

 1394سخائی،-1382 حسینی، سلطان  تعهد عاطفی
Allen and Meyer, 1987, Rhoades and 

Eisenberger, 2002, Gouldner, 1960, Murad 
Moqbel, 2013, Winer & Vardi, 1980  

  تعهد هنجاري

  تعهد مستمر

3  
  کارکنان عملکرد

  نوآورانه و معمول

 ,Hossam Ali-Hassan,2015, Murad Moqbel کار انجام کمیت
2013  

 ,Hossam Ali-Hassan,2015, Murad Moqbel کار انجام  کیفیت
2013  

 و اطالعات ، دانش

  Naheed Ashraf, 2014, Tasawar Javed, 2014 هامهارت

 نوآوري و خالقیت
Hossam Ali-Hassan,2015, Murad Moqbel, 

2013, Janssen and Van Yperen, 2004, 
Teigland and Wasko, 2003, 2009 van 

Emmerik, 2008, Teigland and Wasko, 2009  

 رضایتمندي
 ز، برومند، -1391، ز ونکی، و ط میرزایی،. ع راوري،

1390  

  اجتماعی سرمایه  4

  بعد ساختاري
Hossam Ali-Hassan,2015,Law and Chang, 

2008, Hansen et al, 2005, Ibarra and 
Andrews, 1993, Murad Moqbel, 2013  

  Hossam Ali-Hassan,2015  بعد شناختی

 Hossam Ali-Hassan,2015, Leana and  بعد ارتباطی
Pil,2006  

5  
 رسانه از استفاده

  اجتماعی

 اجتماعی استفاده
Hossam Ali-Hassan,2015,Chiu et al., 2006, 
Murad Moqbel, 2013, Saggi Nevo, 2013, 

Ned Kock, 2013  

 Hossam Ali-Hassan,2015, van den Hooff شناختی استفاده
and Huysman, 2009, Bock et al., 2005  

 و تفریح استفاده

 سرگرمی
Hossam Ali-Hassan,2015, Nevo and Nevo, 

2011,Agarwal and Karahanna, 2000  

6  
 هايویژگی

  شخصی

  Kwahk &Park 2015 کردن کمک از لذت
  1981گلدبرگ، 

 دانشی بسندگی خود
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  هاي تحقیق یافته -7

 شناختی   اطالعات جمعیت -7-1
نفـر   141نفر که به پرسشنامه پاسخ دادنـد   223دست آماده از میان   هنتایج آماري باساس  بر

درصـد   1/21 که بیشتر آنها حـدود  مرد بودند درصد 37نفر معادل  82زن و  درصد 63معادل 

نفـر کـه    106تعداد افراد با میزان تحصیالت لیسانس  .سال را دارند 13تا  7سابقه خدمت بین 

بیشترین میزان فراوانی را به خود اختصاص دادند و از لحاظ سـنی  ، بودنددرصد  5/47 معادل 

سن باالي درصد  7/6سال و کمترین آنها  41تا  29سن بین درصد  8/44 دهندگان بیشتر پاسخ

 درصد 57نفر معادل  127دست آمده اکثریت افراد  هاساس نتایج ب سال را دارند. همچنین بر 53

دهنـدگان   نفر از پاسخ 4کنند و  هاي اجتماعی در طول روز استفاده می به میزان متوسط از رسانه

  کنند. هاي اجتماعی استفاده نمی از رسانه اصالًدرصد  8/1 معادل

  

  هاي استنباطی هاي حاصل از آزمون یافته -7-2

نشان داده شده است  2در جدول  تحقیقهاي  اساس فرضیه دست آمده از تحقیق بر هنتایج ب

هـاي   میـان ویژگـی   1بر فرضـیه   باشد. بنا هاي پژوهش می و حاکی از پذیرش کلیه فرض

اساس  هاي اجتماعی رابطه مثبت وجود دارد. همچنین بر شخصیتی افراد و استفاده از رسانه

بعـد   هر دو فاکتور خودبسندگی دانشی و لذت از کمک کردن بیشترین تـأثیر را بـر   نتایج

میـان اسـتفاده از    2اساس فرضیه شـماره   بر هاي اجتماعی دارد. استفاده اجتماعی از رسانه

استفاده اجتماعی،  هاي شاخصهاي اجتماعی و سرمایه اجتماعی رابطه وجود دارد.  رسانه

هاي اجتماعی بیشترین تأثیر را بر بعد ساختاري  استفاده شناختی و اشتراك دانش از رسانه

هاي اجتماعی  باشد. همچنین استفاده تفریح و سرگرمی از رسانه اجتماعی دارا میسرمایه 

میان استفاده از  4و  3هاي  بر فرضیه بنا بر بعد شناختی سرمایه اجتماعی تأثیر منفی دارد.

رابطه وجود دارد.  / رسانه اجتماعی و تعهد سازمانیهاي اجتماعی و رضایت شغلی رسانه

 بیشترین تأثیر را براستفاده شناختی و  استفاده اجتماعیاجتماعی، ابعاد از میان ابعاد رسانه 

  .باشند دارا میو تعهد سازمانی  رضایت شغلی
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  ها نتایج حاصل از فرضیه  2جدول 

یه
ض

فر
  

 متغیر وابسته  شاخص  متغیر مستقل
R  مربع تعدیل

  شده
Sig. B  

نتیجه 

  آزمون

  هاي شخصیویژگی  1
از رسانه استفاده   لذت از کمک کردن

  اجتماعی
296/0  000/0  

260/0  
  تأیید

  354/0  خودبسندگی دانشی

  استفاده از رسانه اجتماعی  2

  اجتماعی

  006/0  055/0  سرمایه اجتماعی

153/0  

  تأیید
  181/0  شناختی

  -111/0  تفریح و سرگرمی

  -004/0  اشتراك دانش

  استفاده از رسانه اجتماعی  3

  اجتماعیاستفاده 

  048/0  028/0  رضایت شغلی

141/0  

  تأیید

  121/0  استفاده شناختی

استفاده تفریح و 

  سرگرمی
075/0  

  -156/0  اشتراك دانش

  استفاده از رسانه اجتماعی  4

  استفاده اجتماعی

  02/0  062/0  تعهد سازمانی

379/0  

  تأیید

  -016/0  استفاده شناختی

تفریح و استفاده 

  سرگرمی
026/0-  

  -192/0  اشتراك دانش

  استفاده از رسانه اجتماعی  5

  استفاده اجتماعی

  028/0  034/0  عملکرد شغلی

140/0  

  تأیید

  112/0  استفاده شناختی

استفاده تفریح و 

  سرگرمی
114/0-  

  -219/0  اشتراك دانش

  سرمایه اجتماعی  6

غیررسمی تعداد روابط 

  و دوستانه

  001/0  074/0  عملکرد شغلی

045/0-  

  284/0  تعداد روابط رسمی  تأیید

  029/0  بعد شناختی

  067/0  بعد ارتباطی

  تأیید  321/0  000/0  099/0  عملکرد شغلی    رضایت شغلی  7

  تأیید  368/0  000/0  131/0  عملکرد شغلی    تعهد سازمانی  8

  تأیید  601/0  000/0  359/0  تعهد سازمانی    رضایت شغلی  9
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هاي اجتماعی و عملکرد شـغلی رابطـه وجـود     میان استفاده از رسانه 5بر فرضیه شماره  بنا

هـاي اجتمـاعی و عملکـرد     میان استفاده شـناختی از رسـانه   دست آمدهه نتایج باساس  دارد. بر

هـاي اجتمـاعی بـه     استفاده از رسانهنوآورانه کارکنان رابطه مثبت وجود داشته و همچنین میان 

اسـاس نتـایج    بـر  منظور تفریح و سرگرمی و عملکرد معمول کارکنان رابطه منفی وجـود دارد. 

میان سرمایه اجتماعی و عملکرد شغلی کارکنان رابطه وجود  6حاصل از آزمون فرضیه شماره 

عملکرد شـغلی نیـز مـورد    دارد، این رابطه میان ابعاد مختلف سرمایه اجتماعی و ابعاد متفاوت 

بررسی قرار گرفت و در این میان بعد ساختاري بیشترین تأثیر را بر عملکرد نوآورانه کارکنان و 

اسـاس نتـایج حاصـل از آزمـون      بـر  باشـند.  بعد شناختی و ارتباطی بر عملکرد معمول دارا می

و سـازمانی   تعهـد عملکـرد شـغلی/    هاي رضایت شغلی و میان مؤلفه 8و  7هاي شماره  فرضیه

میـان هـر یـک از ایـن      نتایجاساس آزمون  عملکرد شغلی روابط مثبتی وجود دارد. همچنین بر

اسـاس   همچنـین بـر   ها و عملکرد شغلی معمول و نوآورانه نیز روابط مثبت وجـود دارد.  مؤلفه

  میان رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان رابطه مثبت وجود دارد. 9آزمون فرضیه 

  

  مسیر تحلیل -8
در این قسمت تأثیر متغیرهاي مستقل بر متغیرهاي وابسـته نهـایی بـه صـورت مسـتقیم، غیـر       

  مستقیم و کلی (مستقیم و غیر مستقیم) مورد بررسی قرار گرفته است.

  

  نتایج حاصل از تأثیرات مستقیم و غیر مستقیم  3جدول 

  متغیرهاي مستقل
  انواع تأثیر

  مستقیم و غیر مستقیم)کل (مجموع   غیر مستقیم  مستقیم

  0968403878/0  0968403878/0  -  هاي شخصیتی افرادویژگی

  -  02025/0  هاي اجتماعیاستفاده از رسانه

045225/0  024975/0  

05136/0  03111/0  

064032/0  043782/0  

03538688/0  01513688/0  

  225/0  -  225/0  سرمایه اجتماعی

  542268/0  221168/0  321/0  رضایت شغلی

  368/0  -  368/0  تعهد سازمانی
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مؤلفه تعهد سازمانی به صورت مسـتقیم بیشـترین    3دست آمده در جدول   هاساس نتایج ب بر

و  تأثیر را بر عملکرد شغلی دارد. مؤلفه رضایت شغلی بیشترین تأثیر را به صورت غیر مستقیم

هاي اجتمـاعی   استفاده از رسانهدهد  هم به صورت کلی بر عملکرد شغلی دارد. نتایج نشان می

به صورت مستقیم بر عملکرد شغلی تأثیر منفی داشته و به صورت غیـر مسـتقیم و بـا واسـطه     

هاي سرمایه اجتماعی، رضایت شغلی و تعهد سازمانی تأثیر مثبت بر عملکرد شغلی دارد،  مؤلفه

  یر مثبت دارد. هاي اجتماعی بر عملکرد شغلی تأث همچنین در کل نیز استفاده از رسانه

  

 برازش مدل -9
شود. براي این امر  ارائه می AMOS GRAPHICSافزار  در نرمدر این قسمت نتایج برازش مدل 

، باشـد  فته شده و درجـه آزادي آن مثبـت مـی   حداقل شرایط الزم براي اجراي مدل در نظر گر

وجـود رابطـه   . همچنین مـاتریس همبسـتگی بـراي عـدم     است 684/22کاي مربع برابر مقدار 

 بوده و بنابراین مشکلی ندارد. 9/0است که همه آنها کمتر از  خطی بین متغیرها بررسی شده هم

ترین فاکتورها مقدار سطح  شود. یکی از مهم اکنون عوامل مؤثر بر نیکویی برازش مدل ارائه می

مشاهده شـده  هاي  بیانگر انطباق داده وباشد  می 074/0که برابر با مقدار  است Pتحت پوشش 

هاي  ترین شاخص مهم 4 همچنین جدول. ل استیید اعتبار مدأبا مدل مفهومی بوده و نشانگر ت

  دهد. برازش مدل را نشان می

  

  هاي برازش شاخص  4جدول 

  مقدار حاصل شده  مقدار قابل قبول  شاخص برازش

RMSEA  037/0  08/0کوچکتر از  

GFI   98/0  درصد 95یا  90باالتر از  

NFI   985/0  درصد 95باالتر از  

CFI   96/0  درصد 90باالتر از  

  

  باشد. مدل ارائه شده داراي برازش می کردتوان ادعا  دست آمده میه با توجه به نتایج ب
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  گیري نتیجه -10

اجتماعی و عملکرد شغلی افراد بسیار  هاي طور که بیان شد، ارتباط بین استفاده از رسانه همان

توانند بر این رابطه تأثیر  رسد عوامل متعددي می پیچیده بوده و نیازمند بررسی است. به نظر می

هـاي   رسـانه ها براي استفاده کارکنـان از   داشته باشند. بنابراین تشویق یا ممانعت صرف سازمان

ه داشته باشد. همچنـین نـوع اسـتفاده از ایـن     تواند مطلوبیت مورد نیاز را به همرا اجتماعی نمی

تواند امري مهم باشد. برخی از مشـاغل سـازمان کـه نیازمنـد کارکنـان خـالق        ها نیز می رسانه

ها تقویت شوند اما سایرین بـا   رسانههستند، ممکن است با استفاده سرگرمی و خالقانه از این 

تواند تأثیرات متفاوتی بر رضـایت و   شوند. نوع استفاده همچنین می مواجهشغلی  افت عملکرد

هـاي غیـر رسـمی و حتـی      مثال ممکن است حضور در گـروه ، براي تعهد کارکنان داشته باشد

توان به  به طور ویژه مید. کناي، همبستگی سازمانی بیشتري بین کارکنان ایجاد  هاي حرفه گروه

ررسـی رابطـه   بسیار حیـاتی در ب رسد عامل  د که به نظر میکرنقش سرمایه اجتماعی نیز اشاره 

تواند تأثیر متفاوتی بـر   در یک سازمان میباشد. ابعاد ساختاري، شناختی و اجتماعی  مذکور می

  .]29[ ارتباط بین استفاده از رسانه اجتماعی و عملکرد شغلی داشته باشد

و  هـاي اجتمـاعی   میـان اسـتفاده از رسـانه   که همچنین نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد 

در  مـؤثرترین عامـل   رسد . به نظر میعملکرد شغلی به صورت مستقیم رابطه منفی وجود دارد

بـه منظـور تفـریح و سـرگرمی در      هـاي اجتمـاعی   این ارتباط منفـی نقـش اسـتفاده از رسـانه    

اما نتایج نشـان داده میـان    .باشد میکاري بر عملکرد شغلی معمول و روزمره افراد  هاي تساع

هـاي   هاي اجتماعی و عملکرد شغلی به صورت غیر مستقیم و با واسطه مؤلفه انهاستفاده از رس

، ایـن نتـایج نشـان    سرمایه اجتماعی، رضایت شغلی و تعهد سازمانی رابطه مثبـت وجـود دارد  

فرد هم از نظر شغلی و هـم  ، دهد اگر میان زندگی شخصی و شغلی فرد تعادل برقرار باشد می

  ترین عملکرد دست خواهد یافت.از نظر شخصیتی و فردي به به

 گریکـد یآنهـا بـا    سـه یهاي علمی محدود به نواقصی هستند امـا مقا  هر چند تمامی فعالیت

ایـن   آورد. قوت و ضعف آنها و توسعه و تکمیل علم را فراهم مـی  درباره براي قضاوت ییمبنا

شغلی را مورد  عملکردهاي اجتماعی و  بر ارتباط میان استفاده از رسانهتأثیرگذار  عواملتحقیق 

، 1فرضیه  سهاي کلی میان این تحقیق و دیگر تحقیقات  اساس مقایسه بر مطالعه قرار داده است،



  انو همکار علی شایان __________________________  ... هاي اجتماعی بر تأثیر استفاده از رسانه

153 

فرضیه دارد.  سهاند و نتایج حاکی از پذیرش هر  براي اولین بار مورد سنجش قرار گرفته 6و  2

دارد. فرضیه  ]21[و پیرائوس ] 20[مقبل و همکاران  اتنتایج یکسانی با تحقیق 3فرضیه شماره 

 5دارد. فرضـیه شـماره   ] 20[مقبل و همکـاران   اتنتایج یکسانی با تحقیقنیز  9و  8، 4 شماره

، اشـرف  ]21[ رائـوس یپ، ]20[مقبل و همکـاران  نتایج یکسانی را با نتایج حاصل از تحقیقات 

 قـات یحاصـل از تحق  جیرا بـا نتـا   یکسانی جینتا زین 7شماره  هیفرض دارد.] 18[س ، لفترئو]3[

   .دهد نشان می] 21[ رائوسی، پ]20[مقبل و همکاران 

است، بررسی موضوع تحقیـق   مورد بررسی قرار گرفته دانشگاهیمحیط  کیدر  این تحقیق

هاي بزرگ چند  از کارگران در ارتباط هستند و شرکت اديیکه با گروه ز تولیدي هاي در محیط

 ینـده تواند به عنوان موضـوع بـراي تحقیقـات آ    محور نیز می دانش هاي ملیتی در حوزه فناوري

عنصر بـراي   نیتر دانش به عنوان اساسی تیریها بحث مد امروزه در بیشتر سازمان عنوان شود.

توسـعه  هاي اجتماعی به منظـور   دانش مطرح است، استفاده از رسانه کارگیريه ب آوري و جمع

 بـراي تحقیقـات آتـی    موضوعی دیگرتواند  شغلی می عملکرد و نقش آن بر سایر ابعاد دانشی

   باشد.

  

  منابع -11
[1] Ali-Hassan, H. Nevo & D. Wade, M. (2015) "Linking dimensions of social 

media use to job performance: The role of social capital", Journal of Strategic 

Information Systems, 24: 65-89. 

[2] Frese M. (2000) “The changing nature of work”. In N. Chmiel (Ed.), 
“Introduction to work and organizational psychology” (pp. 424-439), Oxford: 
Blackwell Publishers. 

[3] Ashraf N., Javed T. (2014) "Impact of social networking on employee 

performance", Journal of Business Management and Strategy, 5( 2):139-150. 

[4] Munene A., Nyaribo Y. (2013) "Effect of social media pertication in the 

workplace on employee productivity", Journal of International Journal of 

Advances in Management and Economics, 2(2):141-150. 

[5] Kaplan A. M., Haenlein M. (2010) "Users of the world, unite! The challenges 
and opportunities of Social Media", Business Horizons, 53, pp. 59-68. 



 1396 پاییز، 3، شماره 7دوره   _________________________ هاي مدیریت منابع سازمانی  پژوهش 

154 

[6] Mayfield A. (2008) What is social media, icrossing.co.uk/ebooks 

[7] Motowidlo S. J. (2003) Job performance. In W. C. Borman, D. R. Ilgen, R. J. 
Klimoski (Eds.), Handbook of psychology: Vol. 12. Industrial and 
organizational psychology (pp. 39–53), Hoboken, NJ: Wiley. 

[8] Byars L. I. , Rue L.W. (2008) Human resource management: 9 th Edition, New 

York: Mc Graw Hill. 

 عملکرد بهبود و ارزیابی براي مدیران راهنماي: عملکرد مدیریت) 1394. (ب ابوالعالیی ]9[

 .صنعتی مدیریت سازمان: تهران کارکنان،

: تهران سازمانی، رفتار مبانی( 1375. )م اعرابی، و ع پارسائیان،). نویسنده( الف رابینز، پی ]10[

 .فرهنگی هاي پژوهش دفتر

 .محققی اختر مهدي تهران، اجتماعی، سرمایه) 1385. (م محققی، ]11[
[12] Leana C.R., Van Buren H.J.(1999) "Organizational social capital and 

employment practices," Academy of Management Review (24:3): 538-555. 

 ماهنامه ،»کار نیروي وري بهره در اجتماعی سرمایه نقش) «1387( غ نظري و ح فراهانی ]13[

 .48-43: 202 شماره تدبیر،

 فصلنامه ،»شغلی رضایت مفهوم ماهیت تبیین) «1391. (ز ونکی، و ط میرزایی،. ع راوري، ]14[

 .71-61: 4 شماره اول، دوره پرستاري، مدیریت

 شغل، انتخاب هاي نظریه و اي حرفه و شغلی مشاوره و راهنمایی) 1390. (ع آبادي، شفیع ]15[

 .رشد: تهران

 .1386 شیراز، نوید شیراز، سازمانی، تعهد و فردي ارزش) 1386. (ج فر، صادقی ]16[
[17] Xiongfei Cao, Xitong Guo, Douglas Vogel, Xi Zhang, (2016) "Exploring the 

influence of social media on employee work performance", Internet Research, 
Vol. 26 Issue: 2, pp.529-545, https://doi.org/10.1108/IntR-11-2014-0299. 

[18] Leftheriotis I., Giannakos M. (2013) "Using social media for work: Losing your 
time or improving your work", Journal of Computers in Human Behavior, 31: 
134-142 

[19] Kwahk K., Park D. (2015) "The effects of network sharing on knowledge-
sharing activities and job performance in enterprise social media environments", 
Journal of Computers in Human Behavior, 55: 826-839 

https://doi.org/10.1108/IntR-11-2014-0299


  انو همکار علی شایان __________________________  ... هاي اجتماعی بر تأثیر استفاده از رسانه

155 

[20] Moqbel M. Nevo S., Kock N. (2013) "Organizational members’ use of social 
networking sites and job performance", Journal of Information Technology & 
People, 26(3): 240-266. 

[21] Charoensukmongkol P. (2014) "Effects of support and job demands on social 

media use and work outcomes", Journal of Computers in Human Behavior, 36: 

340-349. 

[22] Zhang X., Venkatesh V. (2013) “Explaining Employee Job Performance: Role 

of Online and Offline Workplace Communication Networks,” MIS Quarterly 

(37:3): 695-722. 
[23] Wellman B. (2001) "Computer Networks as Social Networks", Computer and 

Science (293:5537): 2031-2034. 

[24] Ellison John W. (2000) "Distance learning for today’s librarian", Library 

Review, Vol. 49, pp.240-242. 

، تهـران: پژوهشـگاه علـوم    هاي تحقیق در علوم اجتمـاعی  روش) 1373ساروخانی ب. ( ]25[

 انسانی و مطالعات فرهنگی.

 ، تهران: نشر نی.اجتماعیبنیادهاي نظریه ) 1377کلمن ج (نویسنده)، صبوري، م. ( ]26[
[27] Kanfer R., Ackerman P. L. (2005) “Work competence”, Handbook of 

Competence and Motivation, 336-353. 
[28] Sparrowe R. T., Liden R. C., Wayne S. J., Kraimer M. L. (2001) "Social 

networks and the performance of individuals and groups", Academy of 

Management Journal, 44: 316–325. 

[29] Cross R., Cummings J. N. (2004) “Tie and network correlates of individual 

performance in knowledge intensive network”, Academy of Management 

Journal, 47(6): 928–937. 

  

 

 

 


