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 چکیده
 شدهانجام کارکنان شغلی عملکرد رسانه های اجتماعی بر سطحی راهبردهای تأثیر چند تحلیل بررسی باهدف پژوهش این

  اجتماعی هایرسانه، ارتباطات و اطالعات فناوری گسترش با امروزه هستند سطحی چند هایسیستم هاسازمان زیرا است
 پژوهش روش نظر از و کاربردی از نظر هدف، پژوهش این .است گرفته قرار هاسازمان استفاده مورد ابزار ترینمهم از یکی

استان قزوین است. از طریق جهادکشاورزی  حاضر کارکنان سازمانجامعه آماری پژوهش است.  همبستگی -توصیفی
مورد  88/۴پایایی کل پرسشنامه با محاسبه عدد  اند.د مورد ارزیابی قرارگرفتهکارمن 1۹4نفر مدیر و  0۴ایگیری طبقهنمونه

نتایج پژوهش نشان داد  است. دشدهییتأهای روایی محتوا، روایی همگرا و واگرا تایید قرار گرفت و روایی آن با روش
سطح فردی اثر مثبت و معناداری  انسانی در سطح سازمانی و در نهایت برعملکرد شغلی در های اجتماعی بر سرمایهرسانه
کارکنان به  یشغل عملکرد ی یعنیسطح فرد یرمتغ ( بری)در سطح سازمان سرمایه انسانی یاثرگذار یلتحلویهتجز دارد.

 ازدر دو سطح مختلف  یاثرگذار ینا ییشناسا یبرا یلدل یناست و به هم یرناپذامکان یونیرگرس یعاد یهاکمک روش
 اندشده لیتحل مراتب سلسلهتحلیل خطی  افزارنرمهمچنین به کمک  ها. دادهاستفاده گردید یچندسطح یلتحلویهتجز

. همچنین اثر متغیرهای میانجی با استفاده از آزمون استی پژوهش رهایمتغروابط چندسطحی  دکنندهییتأ افزارنرمخروجی 
سرمایه انسانی بر عملکرد شغلی تاثیر معناداری  دهد،یسوبل و شدت آن با آزمون واف سنجش شد. نتایج پژوهش نشان م

 را تایید کرد. دارد، همچنین نتایج تاثیر متغیرهای میانجی
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 مقدمه 

های اجتماعی مجازی این انقالب مسیر دوسویه و رسانههای سایت(، وب0به بعد با ظهور وب ) 0۴۴۴از سال 
شخصاً  خود ،طی این بستر به کاربران این امکان داده شد تا ضمن دریافت پیام ای را طی نمود، به طوری کهتازه

گرفته در این خصوص نشانگر های صورت. نتایج پژوهش[1]بپردازند  وبالگ ها و سایت ها دهی خوراک به اقدام
های اجتماعی رشد قابل ها تعداد فعاالن  مجازی به خصوص کاربران شبکهه است که در طی این سالاین نکت

های توجهی پیدا کرده است، به نوعی که این کاربران بخش قابل توجهی از وقت خود را صرف استفاده از رسانه
های اجتماعی برای کاربران خود کارکردهایی های رسانهمحیط .[0۹] کنندهای اجتماعی میاجتماعی و شبکه

که افراد  اندیدهسبب گرد هایژگیو ین. ادهندیرا ارائه م انتهایب یارتباط دو طرفه)متقابل( و بازخوردنظیر آزادی، 
و دانش  ت، اطالعاهایات،دیدگاهها، تجربیدهتفکرات، ا یگذارو آزادانه مبادرت به اشتراک یبتوانند به راحت یادیز

های ها رسانهبه سبب همین کارکردها در طی این سال [.11]  ورزندب یاجتماع هایخود، با استفاده از رسانه
را با عنوان رسانه  یکار هاییطدر مح یرسانه اجتماعاند. نیز رواج پیدا کرده هاسازماناجتماعی در درون 

که به کارمندان امکان  یانبنوب یگاهی: پادهندیرا از آن ارائه م یفیتعر ینو چن کنندیم یسازمان معرف یاجتماع
 (0) ند،افراد درون سازمان انتقال دهمیرا به تما هایامتا  پ یند( با همکاران خاص ارتباط برقرار نما1دهد تا )می

مرتبط با  هاییلو فا( متون ۳کنند، ) یخود معرف یارتباط یبه عنوان شرکا ی،ضمن یارا آشکارا  یژهکارمندان و
شده و  یرایشارائه شده، و هاییلها و فارابطه ها،یامپ (4و ) یند،نما یبندو دسته یرایشرا پست، و یگراند یاخود 
های رسانه. [11] ینندبب کنند،یکه انتخاب م یدرون سازمان را در هر زمان یشده توسط هر فرد یبنددسته

جهت  یها به عنوان ابزاراز آنگیرند و به میزان زیادی مورد استفاده قرار می هاسازماناجتماعی در درون 
های اجتماعی سبب تسهیل شود و با توجه به اینکه استفاده از رسانهاستفاده می کارمندان یانارتباط م یبرقرار

است، شده ان کارکنان یا در میو پو یکنزد یهارابطه ایجاد ی در درون سازمان و همچنینانتقال منابع اطالعات
گذاری اطالعات غنی توسط اشتراک [.1]باشند های اجتماعی سازمان از اهمیت بسیار زیادی برخوردار میرسانه
شده  هاسازمانهای اجتماعی در درون سازمان باعث ارتقای سطح اقدامات مرتبط با تسهیم دانش در درون رسانه

 .[1۶] تفریح کارکنان سازمان نیز دارند سازی وات شگرفی بر اجتماعیها تاثیراست و از سویی دیگر این رسانه
و  هاییاند و تواناشده هاسازمان یتباعث تقو یاجتماع یهامثل رسانه یکتکنولوژ هاییتدرواقع، خالق

 گرفته تا بهبود یابیبازار هاییکو تکن یتجار یهامدل یجاداز اهای مختلف زهودر ح ها راآن هاییتقابل
دانش،  یگذاربه اشتراک یت،و بهبود خالق ید،جد یو آموزش یریتیمد یتقاضا، امکان کاربردها بینییشپ

در خصوص تاثیرات ناشی میاین موارد تاکنون مطالعات کمیاما با وجود تما .اندافزایش داده و ارتباطات یهمکار
از سویی دیگر  .[1۶] است صورت گرفته و نحوه این تاثیرگذاری های اجتماعی بر عملکرد شغلی کارکناناز رسانه

اثربخش برای سازمان به حساب  و پایدار رقابتی مزیت به دستیابی درعنصر  ترینمهممنابع انسانی هر سازمانی 
های دهنده حجم دانش، مهارتآید. در چنین شرایطی سرمایه انسانی موجود در درون هر سازمانی، که نشانمی

های در همین راستا رسانه استباشد، از اهمیت بسیار باالیی برخوردار نی، خالقیت و تجربه هر سازمانی میف
آیند. در آورند به حساب مییکی از ابزارهایی که موجبات ارتقای سرمایه انسانی سازمان را فراهم میاجتماعی 

آن را  توانندیکه م آورندیرا بدست م یاطالعات و دانش برند،یم یاز رسانه اجتماع یادیکه بهره ز واقع افرادی
شوند و از این طریق عمکلرد یها مواجه و روبرو مبا آن یرینکه همکاران و سا یرندجهت حل مسائلی بکار گ

 [.۶]کند نها و عملکرد سازمان ارتقا پیدا میشغلی آ
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 و پیشینه پژوهش مبانی نظری 

  هیاست که  بر پا نترنتیبر ا یمبتن یکاربرد یهابرنامه یجتماعا یهارسانه. های اجتماعیرسانه
به  یاجتماع یها. رسانهدهدیمحتوا را م دیو تبادل تول جادی، به کاربران اجازه ا۴/0وب  یو فناور کیدئولوژیا

 ر،یتصاو ای هاکسها، عپادکست ها،یکیو ها،کروبالگیم  ،یها، وبالگ اجتماعگفتگو، وبالگ یصورت تاالرها
به  یاجتماع یها[. رسانه0۹محسوب شود ] تواندیم ،یمشارکت اجتماع هیبر پا ازینوع امت کیدر قالب  دئوها،یو

وب استوار هستند و به کاربران امکان  یفناور انیهستند که بر بن نترنتیبر ا یمبتن یدسته ابزارها کیمثابه 
در نظر  یاجتماع یهارسانه یموجود سه دسته کاربرد را برا اتی[. ادب11] دهندیمحتوا و مبادله آن را م دیتول

 است که عبارتند از:گرفته
دوست پیدا  ی)یعن جدید یایجاد روابط اجتماع یبرا یاجتماع استفاده از رسانه، کاربرداین : یاجتماع کاربرد

   [.1۳] شودیبیان م یلبا عالیق مشابه با شما، و تماس با دوستان و آشنایان فع یافراد یکردن(، شناسای
 یآرامش و فرار از روزمرگ ،گذر زمانیحات، تفر یبه استفاده از رسانه برا ی: کاربرد تفریحیتفریح کاربرد

  [.8]شود یگفته م
 یمحتوا یمحتوا و ارزیاب یگذاربر ایجاد و به اشتراک یاجتماع یهااز رسانه یکاربرد شناخت کاربرد شناختی:

 [.0۶] ایجاد شده توسط افراد دیگر تمرکز دارد
 حسـاب بـه انسـانی سرمایه  اینکه بر مشروط هستند، ثروت مولد جدید منابع هاانسان. سرمایه انسانی

 تأثیر سازمان عملکرد بر که داراییهایی عنـوان بـه افراد تا است آورده وجود به فرصت انسانی سرمایه. آیند
 موفقیت موجب تنها نه انسانی سرمایه مورد در صحیح اطالعات به دستیابی افزایش. شـوند تلقی میگذارند
 آتی عملکرد از صـحیحی ارزیـابی که میسازد قادر را سازمان ذینفعهای بلکه میگردد، گیریها تصمیم در سـازمان
نیروهای انسانی  جلب و جذب شایسته ترین متخصصین و کارامد ترین .[18] باشند داشته مدت بلند در سازمان

در برنامه ریزی های کوتاه مدت و بلند  به سازمان موجب هموار شدن مسیر طوالنی عملیات اجرایی سازمان
 مفهوم .[4۴] نمایدمیرا در سطحی باال تضمین و کارایی افراد  مدت خواهد شد و به نوبه خود کارامدی سازمان 

 به تواندمی خصوصیات این است، زیرا سرمایه نوعی انسان کیفی خصوصیات که است این بیانگر انسانی یسرمایه

 که است چرا «انسانی»ای چنین سرمایه .درآید آینده تر درفراوان ارضای و اقناع یا و بیشتر درآمدهای منبع صورت

 مهارت، صورت به انسانی یسرمایه که معتقدند انسانی یسرمایه پردازاننظریه. دهدمی تشکیل را انسان از جزیی

 و داده افزایش را درآمد ومیزان خدمات کیفیت تولیدات، است و سطحیافته تجسم افراد در و تخصص دانش
 ادبیات در ریشه انسانی سرمایه مفهوم.سازد می متأثر زندگی هایزمینه کلیه در را هاآن ازتصمیمات بسیاری

 نه فیزیکی سرمایه نه انسانی سرمایه. هستند آنها سرمایه افراد کیفی هایحقیقت ویژگی در دارد. اقتصادی
 شده تعریف فرد وسالمت خالقیت مهارت، دانش، عنوان به انسانی سرمایه بلکه شودمی محسوب مالی سرمایه

  .[0] است

 ایفا انسانی و فیزیکی سرمایه از ترمهم مراتب به نقشی جوامع و هاسازمان در سرمایهاین  .سرمایه اجتماعی
 سرمایه بدون و یابدمی کاهش هاسازمان در هاسرمایه سایر اثربخشی اجتماعی، سرمایه نبود در لذا . کندمی

 اجتماعی، سرمایه بدون. شوندمی دشوار و ناهموار اقتصادی، و فرهنگی تکامل و توسعه هایراه پیمودن اجتماعی،
 به دستیابی برای مهم اصل یک اجتماعی سرمایه شد نخواهد انجام بهینه گونه به هاسرمایه دیگر از استفاده
[. 04] باشند داشته اجتماعی سرمایه کارکرد و اهمیت از درستی درک بتوانند که اندموفق مدیرانی و است توسعه

سازد. از دیدگاه سازمانی گوشال و بکه های قوی، روابط مبتنی بر اعتماد و مشارکت را در اجتماعات آشکار میش
و قابل دسترس از طریق شبکه روابط یک فرد یا ناهاپیت سرمایه اجتماعی را جمع منابع بالقوه و بالفعل موجود 

های مهم سازمانی ها و داراییکنند. از دیدگاه آنان سرمایه اجتماعی یکی از قابلیتیک واحد اجتماعی تعریف می
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ی هاسازماندر خلق و تسهیم دانش کمک بسیار نماید و برای آنها در مقایسه با  هازمانساتواند به میاست که 
پوتنام سرمایه اجتماعی را آن دسته از عناصر و ویژگی های نظام  .[۳۹] ایجاد کند «مزیت سازمانی پایدار»دیگر 

داند که هماهنگی و میاجتماعی )مانند اعتماد اجتماعی، هنجارهای معامله متقابل و شبکه های اجتماعی( 
سرمایه اجتماعی  [.0۳] کندهمکاری را در بین افراد یک جامعه برای دستیابی به سود متقابل تسهیل می

( )سرمایه اجتماعی خارجی هاسازمان( و میان افراد و یان افراد )سرمایه اجتماعی درونیای از ارتباطات ممجموعه
گیری از ارتباطات داخلی شرکت و نیز با محیط خارجی، سرمایه هکند. با نتیجاست که فعالیت را تسهیل می

های ر مورد سرمایه اجتماعی مدلد .[۳8]. کندمیاجتماعی به دسترس و کنترل منابع و نیز جذب دانش کمک 
است. بر اساس نظر این دو سرمایه  1ترین آنها مدل ناهاپیت و گوشالمختلفی داده شده است که یکی از معروف

بعد ساختاری اشاره به [. 11] 4 ای، بعد رابطه۳، بعد شناختی0اعی در برگیرنده سه بعد است: بعد ساختاریاجتم
شخصی پیوند بین شود. این اصطالح، پیکربندی غیرهای نظام اجتماعی و شبکه روابط یک کل مربوط میویژگی

های معنایی که تصاویر، تفسیرها و نظام دهد. بعد شناختی به منابعی اشاره داردافراد یا واحدها را توضیح می
دهد. های بین افراد در هر سازمان را نشان میدهد. بعد ارتباطی نیز ماهیت ارتباطمشترک میان اعضا را نشان می

سطح فردی، سازمانی و اجتماعی مورد بررسی و  ۳توان در زمره متغیرهایی دانست که در میسرمایه اجتماعی را 
 است. سنجش قرار گرفته

 اهدافی است که مدیران سازمان در پی آن هستند  ترینمهمارتقای عملکرد شغلی یکی از . عملکرد شغلی
طور ارتقای کیفیت خدمات و وری را در جامعه فراهم ساخته و باعث ارتقای اقتصاد ملی و همینارتقای بهره زیرا 

ای از انجام وظیفه محوله به فرد در شغل وی خواهد بود و دانشمندان مدیریتی ان را درجه هاسازمانتولید آنها در 
های همیشه جز مسایل اصلی و چالشباالی شغلی  عملکرد و شغل یک مناسب انجام .[۳8] کنندتعریف می

 را دهندمی نشان خودشان از شاغل با ارتباط در افراد که رفتارهایی از ایمجموعه .اصلی سازمان بوده و هست
 .دهندیکه انجام م یست از محصول و بازده افراد در رابطه با عملا عبارت یعملکرد شغل .نامندمی شغلی عملکرد

-عبارت است از مجموعه رفتارهای مرتبط با شغل که افراد از خود نشان می عملکرد شغلیمفهوم عملکرد شغلی 

ها و الزامات شغلی را منعکس میکند یاول عملکرد وظیفه ای است که نیازمندمولفه ، شامل دو مولفه استدهند 
و حمایت را در میهای تعریف نشده و نامشخص نظیر کار تیای است که فعالیتو مولفه دوم عملکردزمینه

  [.11] گیردمیبر
  پژوهش میمفهو مدل

 بر دیگری عامل هر از بیش که است عاملی انسانی سرمایهرسانه اجتماعی بر سرمایه انسانی.  تاثیر
 بهترین توسعه و حفظ ترمهم آن از و جذب دنبال به هاسازمان تمام .است تاثیرگذار سازمانی بقای و رشد روی
 هایاستراتژی و اهداف بتوانند طریق این از تا هستند، خود آتی هایفعالیت و جاری فرایندهای انجام برای افراد

در عصر جدید تاثیر آن  هاسازمانرسانه اجتماعی از جمله چالشهایی است که سازند محقق را شده تعیین پیش از
های کند که استفاده از رسانهنیز در مقاله خود عنوان می 1وو [.14]کنند های انسانی خود تجربه میرا بر سرمایه

ال از طریق ابزارهای برای مث ،اجتماعی صریحا برای ایجاد و حفظ روابط اجتماعی هم به صورت مستقیم
گی یژعی که ومهای اجتماعی و هم به صورت غیرمستقیم، برای مثال از طریق جوامع عالقمند )جواشبکه
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باشد. در واقع استفاده  تواند اثر مثبتی بر سرمایه اجتماعی ساختاری داشتهمی باشندمشترکی دارند. همانند هم می
ابزاری را در یک شبکه فردی به دلیل دسترسی آنها به تعداد زیادی از تواند تعداد روابط اجتماعی از فناوری می
، فضایی برای بحث را با 1اتحادیه خبری بریتانیا  [.0۹] باشند را افزایش دهدع متفاوت میافراد که متعلق به جوام

ها، یافتن توانند از آن جهت بارگذاری پرسشاستفاده از رسانه اجتماعی شکل داده است که کارمندان آن می
های مرتبط با ها و پاسختوانند پرسشها بهره گیرند. این سایت، که کارمندان میها و شکل دادن به رابطهپاسخ

ترین جوامع شده مسائل روزمره و وظایف شغلی و سازمانی را در آن مطرح نموده و بیابند، تبدیل به یکی از بزرگ
های اند و پس از بررسیدر آن عضو شده حادیه خبری بریتانیااتکارمند  0۶۴۴۴نفر از  0۳۴۴۴است که حدود 

گرفته مشخص شد که این اجتماع به صورت توامان باعث ارتقای سرمایه انسانی این سازمان شده است و صورت
بررسی فرضیه ها بر   [.14] شده میسر خواهد شد در واقع از این طریق دستیابی به اهداف سازمانی در نظر گرفته

  :استبه شرح زیر  پژوهشس پیشینه اسا
 .تاثیر مثبت و معناداری دارد انسانی سرمایه بر اجتماعی رسانه -1

فزایش بهره ا رسیدند نتیجه این به همکاران وخان . تاثیر سرمایه انسانی بر عملکرد شغلی کارکنان
تواند بستری مناسب برای می انسانیو عملکرد شغلی یک دغدغه اصلی برای مدیران است. سرمایه میممور

 در توجهی قابل و مثبت اثرات فکری سرمایه کهمنابع انسانی و عملکرد شغلی فراهم کند  وریبهرهافزایش 
 هاسازمان پیشرفت اصلی عامل دو شغلی عملکرد و انسانی منابع وریبهره گذشته از . دارد وریبهره تغییرات

 از یکی متخصص و اثربخش انسانی منابع از هوشمندانه استفاده امروز مدرن عصر در. است بوده مطرح
های سرمایه جایگزین سرمایه ترینمهمدر اقتصاد جهانی امروز دانش  .[10] است جوامع همه در مهم موضوعات

مالی و فیزیکی شده است. در این میان مباحث مربوط به سرمایه فکری و سرمایه انسانی این بحث را در مدیریت 
دهد که سرمایه فکری دهد. بر اساس نتایج بدست آمده از این پژوهش نشان میتحت پوشش قرار می هاانسازم

هایی اکثرشرکت وری منابع انسانی تاثیرگذار هستند.آیند که بر بهرهو سرمایه انسانی جز عناصری به حساب می
های کنند، از استراتژیهای بیرونی خود استفاده میکه از رسانه اجتماعی جهت برقراری ارتباط با گروه

های اجتماعی مختلفی در شبکه های اجتماعی نظیر فیسبوک و گیرند که طی آن پایگاهای بهره میچندشاخه
مسائل  کی ازی د سازمانی آنها بهبود پیدا خواهد کرد.نمایند و از این طریق عملکرتوئیتر را در خود تقویت می
نگهداشت سرمایه انسانی، تقویت وبهبود  آن مواجه هستند، جذب و با هاسازماناساسی و مهم که مدیران 

 وریبهره گذشته از باشند.وری بهتر ازکارکنان سازمانی خود میها درجهت اثربخشی، کارایی و بهرهعملکرد آن
 استفاده امروز مدرن عصر در. است بوده مطرح هاسازمان پیشرفت اصلی عامل دو شغلی عملکرد و انسانی منابع

 و وریبهره افزایش است جوامع همه در مهم موضوعات از یکی متخصص و اثربخش انسانی منابع از هوشمندانه
 افزایش برای مناسب بستری میتواند فکری سرمایه. است مدیران برای اصلی دغدغه یک شغلی عملکرد

 تغییرات در توجهی قابل و مثبت اثرات فکری سرمایه .کند فراهم شغلی عملکرد و انسانی منابع وریبهره
 در نیازها و هاانگیزه معتقدند و دانندمی انسانی رفتارهای محصول را شغلی عملکرد روانشناسان دارد. وریبهره

 یک عملکرد شغلی که است این بر باور همچنین. دارد تاثیر اقتصادی توسعه رشد و نهایت در و افراد عملکرد
، مشخص هایمالک از ایمجموعه طریق از ناموفق ازکارکنان موفق کارکنان آن پایه بر که است ترکیبی سازه

  :استبه شرح زیر  پژوهشبررسی فرضیه بر اساس پیشینه  [.1] هستند قابل شناسایی

 کارکنان تاثیر مثبت و معناداری دارد.سرمایه انسانی بر عملکرد شغلی  -0
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ها منبع رسانه اظهاد داشتند 0۴0۴زنگ و همکاران در سال رسانه اجتماعی بر سرمایه اجتماعی.  تاثیر
گیری سرمایه اجتماعی پذیری نقش موثری در شکلمهم اطالعات و همچنین یکی از عوامل اصلی فرایند جامعه

گردند. رسانه گیری سرمایه اجتماعی میجامعه دارند، و به اشکال متفاوت موجب افزایش یا کاهش شکل در
برای کنشگر در جهت انتخاب عقالنی موثر دانسته و معتقد است انتخاب عقالنی و عقالنیت گزینشی اجتماعی 

خصی و افزایش مشارکت کنشگران دارای اهمیت فراوان است و سبب تقویت اعتماد بین شمیدر فضای عمو
با اختصاص دادن اوقات فراغت افراد به  رسانه اجتماعی  که هستند معتقد برخی از محققان شود. ولی میمیعمو

دهد و از آنجا که بین مشارکت مدنی، اعتماد اجتماعی میخود، مشارکت اجتماعی و ارتباطات اجتماعی را کاهش 
با کاهش مشارکت اجتماعی، میزان سرمایه اجتماعی افراد  کندمیدالل و سرمایه اجتماعی ارتباط قائل است، است

کند که گذاری دانش و اطالعات ایفا میسانه اجتماعی نقشی مهم را در اشتراکر[. ۳۳] یابدمیدر جامعه کاهش 
های اجتماعی بر ها بیش از گردآوری اطالعات است و از سویی دیگر در این مطالعه تاثیر شبکهاین نقش

های اجتماعی از گیری فضای اعتماد در درون سازمان مورد بررسی قرار گرفت که مشخص شد که شبکهشکل
کارکرد  ترینمهم توانند فضای اعتماد را در درون سازمان گسترش دهند.های دو طرفه میطریق ارتقای دوستی

های رسانه اجتماعی ، در نتیجه، پایگاهاست)متقابل(  رسانه اجتماعی توانایی آنها در برقراری ارتباطات دو طرفه
گذاری اطالعات و ارتباط آنالین به کار اند که برای ایجاد مشارکت، اشتراکتبدیل به ابزاری سودمند گردیده

آورند و از این طریق باعث افزایش مشارکت های اجتماعی به راحتی افراد را گرد هم میشوند. شبکهگرفته می
بررسی فرضیه بر اساس  .[8] دهنداجتماعی سازمان را گسترش میشوند و سرمایه ی میافراد در امور سازمان

  :استبه شرح زیر  پژوهشپیشینه 

 رسانه اجتماعی بر سرمایه اجتماعی تاثیر مثبت و معناداری دارد. -۳
 0۴0۴در سال یین و همکاران  هایپژوهش اساس بر. بر عملکرد شغلی کارکنانتاثیر سرمایه اجتماعی 

 افزایش. گذاشـت خواهـد تـأثیر آنـان شغلی عملکرد بر و بوده آفرین ارزش کار محیط در سرمایه اجتمـاعی
 رضایت. بود خواهد آنان شغلی عملکرد افزایش باعث است آنان شغلی رضایت از گرفته نشأت که کارکنان روحیه
 عملکردبر  داریامعن و مثبت تأثیر دارای اجتماعی سرمایه است. تأثیرگذار شغلی عملکرد بر مؤثر طور به شغلی

 یهاسازمان در سازمانی عملکرد بهبود به منجر آن ابعاد و اجتماعی سرمایه تقویت کهی نحو به ،است سازمانی
 تأکید مورد مختلفی هایپژوهش در یافته این نیز خارجی درمطالعات منوال، همین به. شد خواهد مختلف

 روی بر سازمان گذاریسرمایه که یافتند در خود پژوهش در همکاران و الینگر نمونه، برای است؛ قرارگرفته

 بود مؤثر سازمانی عملکرد و تعهدکارکنان سازمانی، شهروندی رفتار بهبود بر توجهی طورقابل به اجتماعی سرمایه
 در خرد کشاورزان هایسازمان عملکرد بر اجتماعی سرمایه تأثیر  0۴1۴ انهمکار و مبگو پژوهش نتایج[. ۹]

 برخوردار تولیدکننده یهاسازمان عملکرد بر داریامعن و مثبت تأثیر از اجتماعی سرمایه که داد نشان غربی کنیای

 عملکرد و اجتماعی سرمایه بین که دادند نشان کانادا در وکارکسب هایبنگاه عملکرد و اجتماعی . سرمایهبود

 هایبخش در شده اشاره مطالب به توجه با [.0۳] اشتد وجود یمعنادار و مثبت رابطه موردمطالعه یهابنگاه

 جهاد سازمان در سازمانی عملکرد بر اجتماعی سرمایه تأثیر بررسی شامل پژوهش اصلی هدف درقالب و پیشین

می مفهو مدل بخش این در مرتبط، تجربی مطالعات و نظری ادبیات مرور اساس بر و قزوین استان در کشاورزی
  :استبه شرح زیر  پژوهشبررسی فرضیه ها بر اساس پیشینه  .است شده ترسیم پژوهش

 کارکنان تاثیر مثبت و معناداری دارد. شغلی عملکرد بر اجتماعی سرمایه  -4 
نمایش داده شده است. با توجه به چند سطحی بودن این مدل فرضیه  1در شکل  پژوهشمی مدل مفهو

 : شودمیچنین پنجم 
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 تحقیق مدل مفهومی. 1شکل 

 
   .کندعملکرد شغلی در سطح فردی را تقویت می سرمایه انسانی در سطح سازمانی -1
 

 سازمان سطح

 سطح فردی
 

سرمایه انسانی رسانه اجتماعی بر سرمایه انسانی تاثیر دارد ؟این پژوهش به دنبال پاسخ به این سوال است که 
رسانه اجتماعی بر سرمایه اجتماعی تاثیر دارد؟ با توجه به مطالب  ؟بر عملکرد شغلی کارکنان چه تاثیری دارد

چه میزان رسانه اجتماعی با شخص شود که تبط هدف این است که مشده در پیشینه و بیان فرضیات مرعنوان
بر عملکرد  شغلی کارکنان با توجه به تحلیل چند  و سرمایه اجتماعی  گری سرمایه انسانیتوجه به میانجی

 سطحی متغییرهای پژوهش تاثیر دارد؟ 
 

 پژوهش شناسیروش 

همبستگی است که مبتنی  -ها توصیفیی گردآوری دادهحاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه پژوهش
دو بخش مورد نیاز برای انجام این پژوهش شامل  های دادهسازی معادالت ساختاری است. گردآوری بر مدل
استان  کشاورزی جهاد سازمان کارمندان شامل پژوهش این بررسی مورد جامعه .ای و میدانی استکتابخانه

 پژوهش ینشد که در ا یینتع نفر 1۹۴ 1سمپل بر اساس نرم افزار پاور نفر بود. تعداد نمونه ۳۴۴تعداد  به ینقزو
بدلیل اینکه پژوهش به روش چند  ید.گرد یپرسشنامه جمع اور 1۹4 یتپرسشنامه پخش و در نها 01۴تعداد 

همچنین برای تحلیل چند سطحی ارزیابی شده است. کارمند یک مدیر  ۹سطحی انجام پذیرفته است به ازای هر 
و همه  استکه به صورت تمام شمار  .مدیر این سازمان سنجش شده است 0۴از  پرسشنامه سطح دوم )سازمان(

با توجه به عدم همکاری کل جامعه جهت پاسخگویی نتوانستیم از  روش جامعه مدیران مورد بررسی قرار گرفتند.
به  پژوهش یندر ا استامعه بزرگتر مار استنباطی و تعمیم به جآصورت  روش تمام شمار استفاده نماییم و به

هر کدام از های تعداد گویه .شده استاستفاده لیکرت ایگزینهبا طیف پنج هپرسشنام ها ازآوری دادهمنظور جمع
 آمده است. 1چنین منابع مربوط به آنها در جدول متغیرها و هم
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رسانه 
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سرمایه 
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 عملکرد شغلی 

سرمایه 
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 ها و منابع متغیرها گویه. 1جدول 

 منبع هاگویهتعداد  متغیر ردیف

 (0۴11کیتزمن ) 1۳ رسانه اجتماعی 1

 (1۳۹4مرادی، زالی و پرنیان ) 1 سرمایه انسانی 0

 (1۹8۹ناهاپیت و گوشال )  11 سرمایه اجتماعی ۳

 (1۳۹۴نصر اصفهانی و همکاران ) 4 عملکرد شغلی 4

 

)فراوانی، میانگین، انحراف معیار( و ها با استفاده از آمار توصیفی وتحلیل دادهدر این پژوهش به منظور تجزیه
 افزارنرم شد. استفاده پژوهش هایفرضیه آزمودن منظوربهگام( به)تحلیل رگرسیون چندگانه و گام آمار استنباطی

و تایید نهایی  میمنظور بررسی الگوی مفهوبود و در نهایت بهاس پی اس اس افزار نرم نیز استفاده مورد آماری
ها پرداخته که از روش حداقل مربعات جزئی ی برازندگی آن با دادهبه بررسپی ال اس از نرم افزار  آن با استفاده

گیری ها برازش دو مدل اندازهدر رویکرد حداقل مربعات جزئی باید برای بررسی و تحلیل داده. استفاده شده است
گیری باید وضعیت سازگاری درونی و اندازهجهت اطمینان از برازش مدل . و ساختاری را مورد بررسی قرار داد

برای این منظور، در این پژوهش برای بررسی سازگاری . ها را مورد بررسی قرار دادروایی ابزار گردآوری داده
چنین، برای بررسی هم. ها، از ضریب آلفای کرونباخ و ضریب پایایی مرکب استفاده شددرونی ابزار گردآوری داده

ها سازگاری درونی گویه. ها مورد بررسی قرار گرفتندها نیز بار عاملی پرسشنفرد پرسشسازگاری درونی م
به طور کلی . 8/۴و  1/۴ مورد قبول است که ضرایب آلفای کرونباخ و پایایی مرکب، به ترتیب بیشترمیهنگا

باشد، به ترتیب  تهداش 11/۴و  1۴/۴و  01/۴شده در صورتی که میزانی بیشتر از میزان شاخص واریانس تبیین
چنین هم. دهنده توانایی اندک، متوسط و قابل توجه متغیرهای مستقل در تبیین تغییرات متغیر وابسته استنشان

 ،باشد، به ترتیب تاثیر کوچک ۳1/۴و  11/۴ ،۴0/۴بین مدل بیش از که میزان شاخص ارتباط پیشدر صورتی
های های برازش مدلپژوهش حاضر وضعیت شاخص 0جدول شماره  .دهندمتوسط و بزرگی را نشان می

 .دهدگیری را به تفکیک نشان میاندازه
 

 گیری و ساختاریهای اندازههای برازش مدلوضعیت شاخص: .0جدول 

 2R شدهاستخراج انسیوار نیانگیم پایایی ترکیبی آلفای کرونباخ متغیر

 - ۶۳1/۴ ۹۴1/۴ 884/۴ رسانه اجتماعی

 8۴1/۴ 1۹0/۴ ۹۴۶/۴ 8۹۳/۴ سرمایه انسانی

 1۹1/۴ ۶10/۴ 8۹1/۴ 841/۴ سرمایه اجتماعی

 11۴/۴ 144/۴ 811/۴ 181/۴ عملکرد شغلی

 

 .ه استنشان داده شد ۳متغیرهای پژوهش در جدول از سویی دیگر روایی واگرای 
 

  ماتریس سنجش روایی واگرا به روش فورنل و الرکر. ۳جدول 

 یشغل عملکرد یاجتماع هیسرما یانسان هیسرما یاجتماع رسانه ریمتغ

    ۶۳1/۴ یاجتماع رسانه

   ۶10/۴ ۳1۴/۴ یانسان هیسرما

  1۹0/۴ 4۳1/۴ ۳1۴/۴ یاجتماع هیسرما

 144/۴ 48۹/۴ ۳1۴/۴ ۳41/۴ یشغل عملکرد

 



 02 کارکنان  یبا منظومه عملکرد شغل یرسانه اجتماع یراهبردها یچند سطح لیتحل

 

 
 

همة متغیرها از مقدار همبستگی 1 میانگین واریانس استخراج شدهمقدار جذر  ،1بنابراین، با توجه به جدول 
های بودن روایی واگرای متغیرها و برازش خوب مدلها بیشتر است که این امر حاکی از مناسبمیان آن

باشد، روایی همگرای مدل تأیید  1/۴بیشتر از  میانگین واریانس استخراج شدهگیری است. همچنین، اندازه
های هر دهد پرسش( نشان می1/۴وجه به میزان مالک این شاخص )شود. همچنین، میزان پایایی ترکیبی با تمی

پایایی مرکب نیز  پژوهشها کفایت الزم را برای تبیین متغیرهای مربوط به خود را دارند که در این یک از سازه
های مدل برازش هایشاخصمیتما است، مشخص 0 شماره جدول در که همانگونهتأیید شد. از سویی دیگر 

 تحلیل به نسبت اطمینان با توانمی امر، این به توجه ا. بدهندمی نشان را مطلوبی وضعیت ساختاری و گیریاندازه

  .کرد اقدام پژوهش هاییافته
 . شودداده می نشان 0 یه مراتبلسلستحلیل خطی  افزارنرم و زیر مطابق رابطه رگرسیونی دو سطحی مدل 

 
Level-1 Model 

    JOBPERFOij
۳ = β0j + β1j*(SOCIALMEij

4) + β2j*(SOCIALCA1
ij) + β3j*(HUMANCAP۶

ij) + 

rijv             1رابطه سطح اول  
Level-2 Model                                                                                                                                     

0رابطه سطح دوم             

    β0j = γ00 + γ01*(SOCIALMEj) + γ02*(SOCIALCAj) + γ03*(HUMANCAPj) + u0j 

    β1j = γ10 + γ11*(SOCIALMEj) + γ12*(SOCIALCAj)  

    β2j = γ20 + γ21*(HUMANCAPj)  

    β3j = γ30 + γ31*(JOBPERFOj)  

 

بیشتر سرمایه انسانی  هر چه این لذا   کارکنان اثرگذار است.عملکرد شغلی بر  ،سرمایه انسانی، در این تحلیل
به  0و  1برای دو سطح  نرم افزار چند سطحی افزارهای نرمشود. خروجیمیتر پررنگعملکرد شغلی باشد، اثر بر 
به  4های زیر است که متغیرهای سطح فرد و سازمان به ترتیب همانند موارد یاد شده در شکل شرح فرمول

 شد. ها استفادهمتغیرها مخفف انگلیسی آنمیافزار گردید و برای اساترتیب وارد نرم
 

 هایافتهو ها تحلیل داده 

 است. 4جدول  مطابقپژوهش کنندگان شناختی مشارکتهای جمعیتویژگی
 

 کنندگانشناختی مشارکتهای جمعیت: ویژگی4جدول 

 فراوانی بعد متغیر

 جنسیت
 41 مرد

 141 زن

 تحصیالت
 44 دیپلم

 41 فوق دیپلم

 81 لیسانس

                                                                                                                                                 
1 AVE 

0 HLM 

 عملکرد شغلی۳ 
 رسانه اجتماعی4
 سرمایه اجتماعی1 
 سرمایه انسانی۶ 
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 فراوانی بعد متغیر

 00 فوق لیسانس و باالتر

 ۹ پاسخبی

 سابقه کار

 01 1کمتر از 

 11 سال 1۴تا  1

 18 سال 0۴تا  1۴

 00 سال ۳۴تا  0۴

 ۳ بی پاسخ

 

نیز ضرایب مسیر و  1د. جدول های ضرایب استاندارد و اعداد معناداری محاسبه شمنظور تأیید یا رد فرضیهبه
 دهد.تی آزمون را نشان می آماره

 
 هافرضیه تی آزمون ضرایب مسیر و آماره .1جدول 

 ارزش تی ضریب بتا مسیر نتیجه فرضیه

 1۶۳/11 ۶41/۴ تایید رسانه اجتماعی بر سرمایه انسانی  مؤثر است.

 1۶1/0۴ ۶۳۳/۴ تایید رسانه اجتماعی  بر سرمایه اجتماعی مؤثر است.

 ۴۹۴/1 1۶۴/۴ تایید سرمایه انسانی بر عملکرد شغلی کارکنان مؤثر است.

 0۶۹/14 440/۴ تایید سرمایه اجتماعی  بر عملکرد شغلی کارکنان مؤثر است.

 

شود که کیفیت کلی مدل گیری مینتیجه است، 4۹8/۴با محاسبات انجام شده مقدار شاخص کیفیت مدل 
 . استهای پژوهش بینی فرضیهقوی بودن این شاخص نشان دهنده قدرت و توان مدل در تایید پیش قوی است.

 

 
    افزار پی ال اس: مدل پژوهش حاضر در نرم0شکل 

 

 ۹۶/1 متغییرهای پژوهش ازمیتما میان مسیر معناداری ضریب شود،می مشاهده 1طورکه در جدول  همان
 و سرمایه اجتماعی و سرمایه انسانی تأثیر رسانه اجتماعی بر بودن معنادار از حاکی مطلب این که است بیشتر

 تأیید باعث و داشته درصد ۹1 اطمینان سطح در بر عملکردسرمایه انسانی و اجتماعی بودن  معنادار تأثیر همچنین
 عملکرددر نهایت بر  وسرمایه انسانی  ،سرمایه اجتماعی بر معناداری رسانه اجتماعی تأثیر که شودمی فرضیه این

 مطلب این بیانگر( ۶41/۴) ایه انسانیرسانه اجتماعی و سرم متغیر میان( β) مسیر شده استاندارد ارد. ضریبد
 سرمایه انسانی و بین اینکه ضمن. کندمی تبیین را سرمایه انسانی تغییرات از درصد ۶1 میزان به که است
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سرمایه  و رسانه اجتماعی متغیر میان مسیر شده استاندارد ضریب همچنین است( 1۶۴/۴) ضریب این عملکرد
می تعیین را عملکرد متغیر تغییرات از درصد ۶۳ میزان رسانه اجتماعی به که معنا بدین است( ۶۳۳/۴) اجتماعی

 معنا بدین است( 440/۴) و عملکرد شغلی متغیر سرمایه اجتماعی میان مسیر شده استاندارد کنند و میزان ضریب
 کنند.می تعیین را عملکرد متغیر تغییرات از درصد 44 میزان به که سرمایه اجتماعی

 نیکویی برازشمعیار  مقدار. (1 نیکویی برازشمعیارهای ارزیابی برازش بخش کلی )معیار 

تواند پس از ن معنی که توسط این معیار، محقق میدیهای معادالت ساختاری است. بمربوط به بخش کلی مدل
گیری و بخش ساختاری مدل کلی پژوهش، برازش بخش کلی را نیز کنترل نماید. بررسی برازش بخش اندازه

که به عنوان مقادیر  ۳۶/۴و  01/۴، ۴1/۴است. در نتیجه با توجه به سه مقدار  14۳/۴، نیکویی برازشنتیجه 
و حصول این عدد نشان از بزارش متوسط مدل  معرفی شده است نیکویی برازش ضعیف، متوسط و قوی برای

 کلی است.
در رابطـه میـان دو متغیـر دیگـر،  یمتغیرگری های پرکاربرد برای سنجش معناداری تاثیر میانجییکی از آزمون

توان اظهـار می ۹۶/1آید. به دلیل بیشتر بودن از میبه دست  01۳/1۴مقدار  ،در ازمون سوبلآزمون سوبل است. 
 درصد، تاثیر متغیر میانجی معنادار بوده است.  ۹1داشت که در سطح اطمینان 

آماره شمول ای به نام عالوه بر آزمون سوبل، برای تعیین شدت اثر غیرمستقیم متغیر میانجی از آماره
و هر چه این مقدار به یک نزدیکتر باشد،  کندمیرا اختیار شود که مقداری بین صفر و یک میاستفاده  0واریانس

سنجد. با مینشان از قوی بودن تاثیر میانجی دارد. در واقع این مقدار نسبت به اثر غیرمستقیم را اثر کل را 
 آمد. به دست می ۳01/۴مفروضات فرمول فوق، مقدار واف برابر 

 وتحلیل چند سطحیی و تجزیهسازمدل

شود که در آن دو یا چند به کار گرفته می هاییپژوهشبرای  ۳ وتحلیل چند سطحیتجزیه سازی ومدل
سطح مختلف در ایجاد یک مشکل یا پدیده مطلوب دخالت دارند. نحوه دخالت نیز طوری است که یک عامل یا 

گذارد تر اثر میکننده در رابطه اثرگذاری دو متغیر مستقل و وابسته در سطح پایینعلت از سطح باالتر متغیر تعدیل
سرمایه انسانی در سطح سازمانی  پژوهششود. در فرضیه پنجم این تضعیف این رابطه میو موجب تشدید یا 

بر ضریب رگرسیون رابطه سطح سرمایه  انسانی در سطح دوم  کند.شغلی در سطح فردی را تقویت میعملکرد 
تنها روشی که بتواند روش تحلیل آماری  ینهزم درگذارد. اول اثر گذاشته و در رابطه دیگر بر عدد ثابت آن اثر می

وتحلیل چند سطحی است که با گیری کند، تجزیهنحوه اثرگذاری یک متغیر بر رابطه دو متغیر دیگر را اندازه
ی رسانه اجتماعی بر سرمایه اثرگذار پژوهش این در .گیردانجام می 4چهار مراتبیسازی خطی سلسلهافزار مدلنرم

شاخص  دهد، کارکنانمی رخو در سطح سازمانی  فردی سطح در یعملکرد شغل بر سازمانی سطح درانسانی 
 اطالعات با سازمانی سطح یعنی بعدی سطحهای متغیر طرفی، اند. ازکرده گیریاندازه کارکنان راعملکرد شغلی 

در سطح سازمانی بر متغیر سرمایه انسانی وتحلیل اثرگذاری تجزیه. است شده گیریاندازه مدیران از شده کسب
ناپذیر است و به همین دلیل های عادی رگرسیونی امکانکارکنان به کمک روشعملکرد شغلی سطح فردی 

این امر  کار برد.وتحلیل چند سطحی را برای آن به تجزیه برای شناسایی این اثرگذاری در دو سطح مختلف باید
 .نمایش داده شده است ۳در شکل 

 

                                                                                                                                                 
1 GOF 

0 VAF 

۳. Hierarchical Linear & Nonlinear Modeling (HLM) 

4 HLM 
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 سطح
 سازمان

 سطح فردی
 . مدل مفهومی با تاکید بر چند سطحی بودن  ۳ شکل

 
اثرگذار عملکرد شغلی بر رسانه اجتماعی  بر نحوه اثرگذاری سرمایه انسانی  ،شوددر این تحلیل بیان می

بیشتر باشد، اثر سرمایه انسانی توان گفت هر چه این یمطور مثبت باشد، که این اثرگذاری بهدرصورتی است.
 تحلیل خطی سلسه مراتب افزارهای نرمشود و برعکس. خروجیتر میپررنگعملکرد شغلی بر رسانه اجتماعی 

سازمان به ترتیب همانند موارد یاد متغیرهای سطح فرد و  کههای زیر است به شرح فرمول 0و  1 برای دو سطح1
شد.  ها استفادهمتغیرها مخفف انگلیسی آن میافزار گردید و برای اسابه ترتیب وارد نرم 0شده در شکل 

 دهد. می نشان HLMافزار در نرم دو سطحی را مدل  زیر  رابطة همچنین،
 

  (0مدل ترکیبی) ۳ رابطه

    JOBPERFO۳
ij = γ00 + γ01*SOCIALMEj + γ02*SOCIALCAj + γ03*HUMANCAPj  

    + γ10*SOCIALMEij + γ11*SOCIALMEj*SOCIALMEij + γ12*SOCIALCAj*SOCIALMEij  

    + γ20*SOCIALCAij + γ21*HUMANCAPj*SOCIALCAij  

    + γ30*HUMANCAPij + γ31*JOBPERFOj*HUMANCAPij  

     + u0j+ rij 

 
های چند سطحی مورد پذیرش و فرمول روابط 4 تبیمراه لتحلیل خطی سلسافزار نرم خروجی مطابق 

 .اندهای آماری قرارگرفتهآزمون

                                                                                                                                                 
1 HLM 

2 Mixed Model     
اصطالحات انگلیسی در صفحات قبل همگی شرح داده شده است و در این بخش ترکیب مدل سطح 1 و 0 و ضرایب چند سـطحی  بـه صـورت  ۳
 فرمول کامل نمایش داده شده است 
4 HLM 

 رسانه

 اجتماعی

سرمایه 

 انسانی

عملکرد 

 شغلی 

سرمایه 

 اجتماعی
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 ترکیبیمدل  یونرگرس یبضر روایی  .۶ جدول

 1تصادفی 1برآورد قابلیت اطمینان ضریب سطح 
 

0βINTRCPT1, ۶1۶/۴ 

 

 ۳ شکل دردارد.  یقابل قبول ییروا است ۶/۴باالتر از  یعدد ینکها یلمدل به دل یونرگرس یبضر روایی
 اند.مورد استنباط قرارگرفتهچند سطحی  مدل  یپارامترها

 رگرسیون ضریب بر مثبت اثریو سرمایه اجتماعی سرمایه انسانی  دهدینشان م 1جدول طبق  محاسبات  
 یشترب یدر سطح سازمانسرمایه انسانی  بررسانه اجتماعی چه  هر دیگر،عبارتبه. کارکنان داردعملکرد  میزان

 یشتریبعملکرد شغلی دارد و کارکنان  یشتریشدت ب یدر سطح فردعملکرد شغلی  میزان بر  آنباشد، اثر 
یعنی عدد ثابت فرمول سطح  فردی  است و سه سطر بعدی  0Bاول استنباط مربوط به  سطر .خواهند داشت

 این خروجی است و به اهمیت ترتیب قرار گرفته است. 1یعنی ضریب رگرسیون فرمول سطر  1B ربوط بهم
دهد نشان می (است)که مخصوص سنجش روابط چند سطحی تحلیل خطی سلسه مراتب افزار ( در نرم1جدول )

یعنی سطح   0یعنی عدد ثابت در فرمول عدد ثابت سطح  00y موجود در جدول برای مثال که پارامترهای
یعنی  1 یعنی سطح سازمانی بر ضریب رگرسیونی سطح  0ضریب رگرسیونی اثر متغیر دوم سطح  10yسازمانی و 

 1از  ها کمترآن0معناداری آماری  گیرد چون عدد درصد خطا مورد پذیرش قرار می 1سطح فردی  در سطح 
 درصد است.

 
 استنباط پارامترهای مدل. 1جدول 

 3ضریب اثر ثابت
ضریب عامل 

 4مشترک
  6t نسبت 5استاندارد خطا

تخمین درجه 

 7آزادی

میزان 
 8معناداری

0βFor INTRCPT1,  

00γINTRCPT2,  108840/۴ ۳1410/0 
 

۳1۴/۴ 

 
 
1۶ 

۴۴1/۴ 

01γSOCIALME,  181/۴ ۳11/۴ 
 
1۶1/1 

 
1۶ 

۴۴1/۴ 

02γSOCIALCA,  ۶۳/۴ 481/۴ ۳11/1 1۶ ۴۴۶/۴ 

03γHUMANCAP,  1۹/۴ 1۶/۴ 41/1 
 
1۶ 

۴۴1/۴ 

1βFor SOCIALME slope,  

                                                                                                                                                 
1 Random level-1 coefficient    Reliability estimate 

0 P-VALUE 

۳ Fixed Effect 

4 Coefficient 
1 Standard error 
۶ t-ratio 
1 Approx.d.f. 
8  p-value 
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10γINTRCPT2,  481/۴ ۶0۹۹/۴ 110/۴ 111 ۴41۴/۴ 

11γSOCIALME,  0۴0/۴ 1۴۳/۴ ۹۹۶/1 111 ۴۳1۴/۴ 

12γSOCIALCA,  0۴1/۴ 104/۴ ۶11/1 111 ۴1۴/۴ 
2βFor SOCIALCA slope,  

20γINTRCPT2,  141/۴ 118/۴ ۹41/۴ 111 ۴۴0/۴ 

21γHUMANCAP,  ۴04/۴ ۴۳1/۴ ۶48/۴ 111 ۴۴8/۴ 
3βFor HUMANCAP slope,  

30γINTRCPT2,  ۳1۳/۴ 144/۴ 10۳/0 111 ۴۴1/۴ 

31γJOBPERFO,  ۴1۳/۴ ۴0۶/۴ ۴۳1/0 111 ۴04/۴ 

 

 و پیشنهادها گیرینتیجه 

 با هاسازمان. است کرده ایجادی خدماتی و تولیدی هاسازمان برای متنوعی  هایفرصت اجتماعی، هایرسانه
 عملکرد شغلی کارکنان خود را افزایش دهند و خدمات و محصوالت توانندرسانه اجتماعی می  فنّاوری از استفاده

 کسب نمایند.را کنند و رضایت مشتریان  ارائهو در کمترین زمان به صورت دیجیتال  را خود
که با  استسطحی راهبردهای رسانه اجتماعی بر عملکرد شغلی کارکنان از جمله موضوعاتی  تحلیل چند

که به مدیریت راهبردی منابع انسانی  مورد مطالعه قرار گرفت. پژوهشدر این  هاسازمانتوجه به اهمیت ان در 
به صورت  وریبهرهبهبود مرتبط ساختن مدیریت منابع انسانی با مدیریت راهبردی برای ارتقاء عملکرد و دنبال 
پذیری و خالقیت باشد. اهداف سیستم مدیریت منابع انسانی و ایجاد فرهنگ سازمانی که مولد انعطافمیسیست

ای است. بنابراین هدف اساسی مدیریت راهبردی منابع انسانی، خلق قابلیت متاثر از اهداف راهبردی هر مؤسسه
ز این نکته است که سازمان از کارکنان ماهر، متعهد و با انگیزه استراتژیک از طریق تضمین و مطمئن شدن ا

و این امر با توجه به پیشرفت تکنولوژی  برای تالش در راستای حصول به مزایای رقابتی پایدار، برخوردار است
رد شغلی تحت تاثیر همه جانبه انواع فناوری ها از جمله رسانه اجتماعی قرار گرفته که به خوبی تاثیر ان بر عملک

در سطح سازمانی بر این امر مورد تایید قرار گرفت همچنین تاثیر سرمایه انسانی  پژوهشکارکنان در این 
تالش برای بهبود و استفاده مؤثر و کارآمد از منابع گوناگون چون نیروی کار، سرمایه، مواد، .  استگذار تاثیر

هدف انجامد، میر نهایت به عملکرد باالی سازمان جهت رسیدن به عملکرد بهتر شغلی که دانرژی و اطالعات، 
و واحدهای تولید صنعتی و مؤسسات خدماتی و آموزشی است. تجهیزات و ابزار کار  هاسازمانتمامی مدیران 

تر نیروی انسانی واجد صالحیت و شایسته از ضروریاتی است که برای نیل سالم، فضای کار متعادل و از همه مهم
در نهایت رسیدن  هاسازمانبه رشد عملکرد مطلوب باید مورد توجه مدیران قرار گیرد. تمامی تالشهای بشر در 

انی ترین آنها عامل انسبه یک عملکرد عالی است و در این راه عوامل متفاوتی دخیل هستند که یکی از مهم
 و در نظر بگیرد چندسطحی را سازمانی هایپدیده است قادر نوظهور روشی و پارادایم چندسطحی رویکرد. است

 تحلیل مطالعه مورد پدیدة در را باالتر سطح عوامل تأثیر و باالتر سطح در را مطالعه مورد پدیدة تأثیر همزمان
 عملکرد بر اجتماعی رسانه راهبردهای دسطحیچن تحلیل جهاد کشاورزی  استان قزوین در این مطالعه .کند

 مورد بررسی قرار گرفت.  اجتماعی سرمایه و انسانی سرمایه گریمیانجی با کارکنان شغلی
 برعملکرد نهایت در و سازمانی سطح در انسانی سرمایه بر اجتماعی هایرسانه که داد نشان پژوهش نتایج

بر  یاجتماع یهارسانه یربا هدف بررسی تأث که این پژوهشدر  .دارد معناداری و مثبت اثر فردی سطح در شغلی
ج نتای انجام شد و عواملی همچون سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت و یعملکرد شغل

شده فرضیه اول مبنی بر تاثیر رسانه اجتماعی بر سرمایه انسانی های انجامپژوهش نشان داد که پس از آزمون
مثبت و معنا داری دارند  مورد پذیرش قرار گرفت و نشان داد رسانه اجتماعی بر سرمایه انسانی تاثیر، موثر است
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و در این پژوهش مورد تایید قرار  قبلی مورد بررسی قرار نگرفته بود هایپژوهشباشد؛ این موضوع در همسو می
 . گرفت

این نتیجه  سرمایه اجتماعی نیز مورد پذیرش قرار گرفت.رسانه اجتماعی بر  همچنین فرضیه دوم مبنی برتاثیر
در سال و همچنین زنگ و همکاران  بوده است 0۴11حسن و همکاران در سال آقای علی پژوهشبا نتیجه 

فرضیه سوم مبنی تاثیر سرمایه انسانی بر عملکرد شغلی مورد قبول قرار گرفت و  .استهمسو و هم جهت  0۴0۴
دغدغه اصلی برای مدیران را و عملکرد شغلی  وریبهرهفزایش که ا  0۴0۴در سال  همکاران  خان وپژوهش با 

منابع انسانی و عملکرد  وریبهرهتواند بستری مناسب برای افزایش می انسانیسرمایه دانند همسو است. می
در سال  نمنگ و همکارااست همچنین  بوده مطرح هاسازمان پیشرفت اصلی عامل کهشغلی فراهم کند 

باپاناو بر عملکرد قابلیت نواوری دارند و همچنین با پژوهش مینماید سرمایه انسانی  اثر مستقیمیکه بیان 0۴11
فرضیه چهارم  .استدهند همسو و هم جهت کارکنان را ارتقاء می عملکرد ،سرمایه انسانی( که 0۴11) همکاران

یین و  پژوهشاین نتیجه با نتیجه  .سرمایه اجتماعی بر عملکرد شغلی نیز مورد پذیرش قرار گرفتمبنی برتاثیر 
 تـأثیر آنـان شغلی عملکرد بر و بوده آفرین ارزش کار محیط در سرمایه اجتمـاعی 0۴0۴در سال همکاران 

 عملکرد افزایش باعث است آنان شغلی رضایت از گرفته نشأت که کارکنان روحیه افزایش. گذاشـت خواهـد
 تأثیر دارای اجتماعی سرمایه است. تأثیرگذار شغلی عملکرد بر مؤثر طور به شغلی رضایت. بود خواهد آنان شغلی

 بهبود به منجر آن ابعاد و اجتماعی سرمایه تقویت کهی نحو به ،است سازمانی عملکردبر  یمعنادار و مثبت

 پژوهش در یافته این نیز خارجی درمطالعات منوال، همین به د.ش خواهد مختلف یهاسازماندر سازمانی عملکرد

و کاسا و پارتس در سال  0۴11آقای علیحسن و همکاران در سال  است؛ قرارگرفته تأکید مورد مختلفی های
ها، سازوکارهای الزم برای و تحلیل فرضیه پژوهشجهت بوده است. با توجه به پیشینة همسو و هم 0۴۴1

های اجتماعی ضروری است. همچنین، بر سرمایه اجتماعی و سرمایه انسانی از طریق رسانهگذاری سرمایه
 تواند در نهایت موجب افزایش عملکرد شغلی کارکنان خود شود.میسازمان با تأکید بر رسانه های اجتماعی 

قویت سرمایه انسانی در سطح سازمانی عملکرد شغلی در سطح فردی را ت پژوهشدر فرضیه پنجم این 
 ضریب بر مثبت سرمایه انسانی اثری دهدینشان محلیل چند سطحی  تودر تجزیه پژوهشنتایج  کند.می

 رسانه اجتماعی برهای اثر فعالیتچه  هر دیگر، عبارتبه. میزان عملکرد کارکنان در سطح فردی دارد رگرسیون
ی در سطح فردکارکنان سازمان عملکرد شغلی  میزان بر  آنباشد، اثر  یشترب  یدر سطح سازمانسرمایه انسانی 

نیز  پژوهشنتایج این  .خواهند داشت یشتریب بهتر، موثرتر وعملکرد شغلی دارد و کارکنان  یشتریشدت ب
تواند بستری مناسب برای می انسانیسرمایه  بود  که   0۴0۴در سال همکاران  خان و پژوهشراستا با هم

 در توجهی قابل و مثبت اثرات فکری سرمایه کهعملکرد شغلی فراهم کند  منابع انسانی و وریبهرهافزایش 
  دارد. وریبهره تغییرات

تواند میرسانه اجتماعی با توجه به امکاناتی که دارد  ها،و تحلیل فرضیه پژوهشبا توجه به پیشینة 
تر کار، اختیارات کافی و وافی را به دادن بهتر و دقیقسازوکارهای الزم برای قرارگرفتن سازمان برای انجام

گذاری سرمایه بپردازد و  آموزش کارکنانرسانه اجتماعی و ابزارهایش به  تفویض کند و با تأکید برکارکنان 
نتایج پژوهش نشان داد که پس  انجام گیرد. انسانی یا همان سرمایه  بر افزایش مهارت و توانمندی کارکنانمیعظی

شده فرضیه اول مبنی بر تاثیر رسانه اجتماعی بر سرمایه انسانی موثر است، مورد پذیرش قرار گرفت و های انجاماز آزمون
شهای قبلی پژوهباشد؛ این موضوع درنشان داد رسانه اجتماعی بر سرمایه انسانی تاثیر مثبت و معناداری دارند همسو می

این امر نشان دهنده کمک این رسانه در اوضاع  مورد بررسی قرار نگرفته بود و در این پژوهش مورد تایید قرار گرفت.
 آشناسازی ،آموزشی هایدوره ،وبینارها برگزاری است هاسازمانبه سرمایه انسانی در بحرانی و غیربحرانی 

ها سازی فعالیتکاربردهای رسانه اجتماعی در راستای مجازیها مزایا معایب و چالش با کارکنان و مدیران
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مخصوصا در شرایط کرونایی فعلی که دورکاری و به حداقل رساندن حضور کارکنان در راستای پروتکل های 
کما  .و در عین حال به اصل کار لطمه وارد نشود و ارباب رجوع نیز راضی باشد تواند مثمر ثمر باشدمیبهداشتی 

های خود را در عدم حضورکارکنان برای خود ایشان نیز خالی از فایده نبوده و اکثر کارکنان از اینکه فعالیتاینکه 
دهند و قابل ارزیابی میبستر رسانه اجتماعی انجام دهند کامال راضی هستند و با کیفیت و کمیت مطلوب ارایه 

یابی دوباره هستند و ساعت دقیق و نوع همچنین اسناد قابل بررسی و تحلیل و ارز .استتوسط سرپرستان 
گیرد و هرگونه عدم همکاری با ارباب رجوع مسند شده و قابل عملکرد به طور دقیق مورد ارزیابی قرار می

های اجتماعی و فراهم کردن خوراک مناسب نیاز به آموزش کارکنان برای استفاده صحیح از رسانه .استپیگیری 
های مختلف سازمانی وجود دارد. در سازمان مورد مطالعه ارباب رجوع از در حوزهمتناسب با نوع فعالیت افراد 

شود طبقات مختلف اجتماعی وجود دارد و لزوم تعامل مناسب با آنها بویژه در شرایط کرونایی بشدت احساس می
اعی که بر های اجتمریزی مناسب با آن صورت پذیرد. استفاده از سیستم مشترک رسانهبایست برنامهمیکه 

های شناختی عملکرد شغلی و توسعه منابع انسانی تاثیر مستقیم دارد نیز باید مورد توجه قرار گیرد. سرمایه
 بایست توجه گردد.میتواند در این مقوله مفید باشد لذا به توسعه ان نیز میکارکنان نیز هر چه قدر باالتر رود 

تواند عملکرد شغلی را آورد، میمدیری که کارمندانی با عالیق مشابه را از طریق رسانه اجتماعی گردهم می
های رو در رو که سبب بر این، خلق موقعیتگذاری دانش میان اعضا رشد دهد. عالوهشتراکابا تسهیل عمل 

گذاری افراد شود که با افزایش از اشتراکشود، منتج به شکل موثرتری آشنایی افراد از طریق رسانه اجتماعی می
 اعتماد میان همکاران همراه است. 

 بر بزرگ باشد، سازمان اگر دارد. بستگی سازمان کوچکی و بزرگی به سازمانی درون اجتماعی هایرسانه نوع

های شبکه از توانباشد، می کوچک سازمان اگر شود. تعبیه سازمانی داخل اجتماعی شبکه سازمان اینترانت روی
 قرار حوزه این در که دارد وجود امکان این پیشنهادهاو  انتقادات هایسیستم برای د.ماین استفاده بیرونی اجتماعی

 مسئله یک ماه هر مثال برای کند. حمایت هاآن از و گردد های اجتماعیشبکه این عضو نیز سازمان مدیر گیرد.

 مشارکت سبب امر این کنند. همکاری مسئله این حل در تا بخواهد کارکنان از و اشتراک بگذارد به را سازمان مهم

 .شودمی کار بهبود و پیشرفت جهت در هاآن نوآوری و خالقیت شدن شکوفا باعث نتیجه در و روزافزون کارکنان
 .نمود شغل اضافه عملکرد ارزیابی هایشاخص به1 کیفیت عملکرد شاخص یک حتی توانمی خصوص این در

 همین به .است دشواری کار هاآن حذف و اندشده تبدیل مردم روزانه زندگی از بخشی به اجتماعی هایرسانه

 مثال برای شود. سازمانی تبدیل رویکرد به شخصی رویکرد تا شود گرفته پیش باید هاسازمان در سیاستی منظور،

 در اجتماعی هایرسانه وقتی نمود. استفاده0مشتری با ارتباط مدیریت و بازاریابی برای ابزاری هاآن از توانمی

 نوینی بحث شود کهمی ۳مدیریت ارتباط با مشتری اجتماعی به تبدیل گیرد، قرار مدیریت ارتباط با مشتری قالب

 .شودمی محسوب تریدیریت ارتباط با مشم حوزه در
بعدی در بعد چندسطحی عواملی مانند ساختار سازمانی، ابعاد سیاسی، نقش های هشوپژ شود پیشنهاد می

در سایر  پژوهشها و تأثیر این عوامل بر عملکرد شغلی کارکنان مورد بررسی قرار گیرد. همچنین، این تیم
 د.ی مختلف نیز مورد بررسی قرار گیرهاسازمانی خدماتی و تولیدی تکرار شود تا تفاوت کارکنان هاسازمان

  

                                                                                                                                                 
1 KPI 

0 CRM 

۳ SCRM 



 22 کارکنان  یبا منظومه عملکرد شغل یرسانه اجتماع یراهبردها یچند سطح لیتحل

 

 
 

 منابع
1. Abolghasemi, A., Moradisoroush, M., Narimani, M., & Zahed, A. (2011). The 

relationship between personal initiative, religious orientation and organizational 

social capital and workers job performances in the productive centers. Knowledge & 

Research in Applied Psychology, 12(1), 86-94. 

2. Ali-Hassan, H., Nevo, D., & Wade, M. (2015). Linking dimensions of social media 

use to job performance: The role of social capital. The Journal of Strategic 

Information Systems, 24(2), 65-89. 

3. Asur, S., & Huberman, B. A. (2010). Predicting the future with social media. 

In Proceedings of the 2010 IEEE/WIC/ACM International Conference on Web 

Intelligence and Intelligent Agent Technology- 1, 492-499. IEEE Computer Society. 

4. Angrist, N., Djankov, S., Goldberg, P. K., & Patrinos, H. A. (2019). Measuring 

human capital. The World Bank. 

5. Bian, M., & Leung, L. (2015). Linking loneliness, shyness, smartphone addiction 

symptoms, and patterns of smartphone use to social capital. Social Science Computer 

Review, 33(1), 61-79. 

6. Chan, M. (2015). Mobile phones and the good life: Examining the  relationships 

among mobile use, social capital and subjective well-being. New Media & Society, 

17(1), 96-113. 

7. Chen, F.C., & Liu, Z.J., & Kweh, Q.L. (2014). Intellectual capital and productivity of 

Malaysian general insurers. Economic Modelling, 36, 413-20. 

8. Dabbagh, N., & Kitsantas, A. (2012). Personal learning environments, social media, 

and self-regulated learning: A natural formula for connecting formal and informal 

learning. The Internet and higher education, 15(1), 3-8. 

9. Ellinger, A., Findley Musgrove, C., Ellinger, A., Bachrach, D., Elmadağ Baş, A., & 

Wang, Y. (2013). Influences of organizational investments in social capital on 

service employee commitment and performance. Journal of Business Research, 

66(8), 1124-1133. 

10. Hair, J. F., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2011). PLS-SEM: Indeed a silver bullet. 

Journal of Marketing theory and Practice, 19(2), 139-152. 

11. Kaplan, A. M., & Haenlein, M. (2010). Users of the world, unite! The challenges and 

opportunities of Social Media. Business horizons, 53(1), 59-68. 

12. Khan, M. M. S., Alheety, S. N. Y., & Bardai, B. (2020). Impact of human capital 

skills on corporate performance: a case of islamic banks in Pakistan. Journal of 

Islamic Finance, 9(1), 076-088. 

13. Kietzmann, J. H., Hermkens, K., McCarthy, I. P., & Silvestre, B. S. (2011). Social 

media? Get serious! Understanding the functional building blocks of social media. 

Business horizons, 54(3), 241-251. 

14. Lardo, A., Dumay, J., Trequattrini, R., & Russo, G. (2017). Social media networks as 

drivers for intellectual capital disclosure. Journal of Intellectual Capital.19(6), 74-

86. 

15. Lisk, T. C. (2020). Social Media, Personality, and Leadership as Predictors of Job 

Performance (Doctoral dissertation, The Claremont Graduate University). 

16. Meng, J., Williams, D., & Shen, C. (2015). Channels matter: multimodal 

connectedness, types of co-players and social capital for Multiplayer Online Battle 

Arena gamers. Computers in Human Behavior, 52, 190-199. 

17. Nahapiet, J., & Ghoshal, S. (1998). Social capital, intellectual capital, and the 

organizational advantage. Academy of management review, 23(2), 242-266. 

18. Ofori, D., & Sackey, J. (2010). Assessing social capital for organizational 

performance: Initial exploratory insights from Ghana. Journal Organizations and 

Markets in Emerging Economies, 1(2), 71- 91. 

19. Perrin, A. (2015). Social media usage. Pew research center, 52-68. 



 ۰۶22تابستان   ـ ۶4شماره  ـمطالعات مدیریت راهبردی    24

 

20. Perreault, C., Brenner, G., Menzies, T., Filion, L., & Ramangalahy, C. (2007). Social 

capital and business performance: Ethnic enterprises in Canada. International 

Journal of Business and Globalization, 1(2), 145-160. 

21. Putnam, R. D. (1993). The prosperous community. The american prospect, 4(13), 

35-42. 

22. Shiell, A., Hawe, P., & Kavanagh, S. (2020). Evidence suggests a need to rethink 

social capital and social capital interventions. Social science & medicine, 257, 

111930. 

23. Segerberg, A., & Bennett, W. L. (2011). Social media and the organization of 

collective action: Using Twitter to explore the ecologies of two climate change 

protests. The Communication Review, 14(3), 197-215. 

24. Tufekci, Z., & Wilson, C. (2012). Social media and the decision to participate in 

political protest: Observations from Tahrir Square. Journal of communication, 62(2), 

363-379. 

25. Wambugu, S., Okello, J., & Nyikal, R. (2010). Effect of social capital on 

performance of smallholder farmer organizations in Western Kenya. Journal of 

Agricultural Science and Technology, 4(6), 10-19. 

26. Whiting, A., & Williams, D. (2013). Why people use social media: a uses and 

gratifications approach. Qualitative Market Research: An International 

Journal, 16(4), 362-369. 

27. Wu, L. (2013). Social network effects on productivity and job security: evidence 

from the adoption of a social networking tool. Information Systems Research, 24(1). 

28. Zhang, H., Gupta, S., Sun, W., & Zou, Y. (2020). How social-media-enabled co-

creation between customers and the firm drives business value? The perspective of 

organizational learning and social Capital. Information & Management, 57(3), 

103200. 

29. Zivnuska, S., Carlson, J. R., Carlson, D. S., Harris, R. B., & Harris, K. J. (2019). 

Social media addiction and social media reactions: The implications for job 

performance. The Journal of social psychology, 159(6), 746-760. 

30. Yen, Y. S., Chen, M. C., & Su, C. H. (2020). Social capital affects job performance 

through social media. Industrial Management & Data Systems. 15(2), 46-76. 

31. Hashemi, H., Ebrahimpour, M., & Ghanbari, M. (2015). Pattern of promoting 

organizational citizenship behavior based on social capital and organizational health. 

Quarterly Journal of Strategic Management Studies, 20(5), 107-127. 

32. Hasanzadeh, T., Moghimi, M. (2010). The effect of social capital on organizational 

excellence. Quarterly Journal of Strategic Management Studies, 3(1), 123-143. 

33. Khorshidi, G. Tabarsa, G., & Khodabakhsh, A. (2011). Strategic architecture of 

human capital. Quarterly Journal of Strategic Management Studies, 7(2), 15-36. 

34. Azami, M. Akbari, P. (2017). Analyzing the impact of social interactions and human 

resource strategy on organizational outcomes. Quarterly Journal of Strategic 

Management Studies, 32(8), 57-74. 

 
 

 

 


