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چکیده
این پژوهش باهدف بررسی تحلیل چند سطحی راهبردهای تأثیر رسانه های اجتماعی بر عملکرد شغلی کارکنان انجامشده
است زیرا سازمانها سیستمهای چند سطحی هستند امروزه با گسترش فناوری اطالعات و ارتباطات ،رسانههای اجتماعی
یکی از مهمترین ابزار مورد استفاده سازمانها قرار گرفته است .این پژوهش از نظر هدف ،کاربردی و از نظر روش پژوهش
توصیفی -همبستگی است .جامعه آماری پژوهش حاضر کارکنان سازمان جهادکشاورزی استان قزوین است .از طریق
نمونهگیری طبقهای 0۴نفر مدیر و  1۹4کارمند مورد ارزیابی قرارگرفتهاند .پایایی کل پرسشنامه با محاسبه عدد  ۴/88مورد
تایید قرار گرفت و روایی آن با روشهای روایی محتوا ،روایی همگرا و واگرا تأییدشده است .نتایج پژوهش نشان داد
رسانههای اجتماعی بر سرمایه انسانی در سطح سازمانی و در نهایت برعملکرد شغلی در سطح فردی اثر مثبت و معناداری
دارد .تجزیهوتحلیل اثرگذاری سرمایه انسانی (در سطح سازمانی) بر متغیر سطح فردی یعنی عملکرد شغلی کارکنان به
کمک روشهای عادی رگرسیونی امکانناپذیر است و به همین دلیل برای شناسایی این اثرگذاری در دو سطح مختلف از
تجزیهوتحلیل چندسطحی استفاده گردید .دادهها همچنین به کمک نرمافزار تحلیل خطی سلسله مراتب تحلیل شدهاند
خروجی نرمافزار تأییدکننده روابط چندسطحی متغیرهای پژوهش است .همچنین اثر متغیرهای میانجی با استفاده از آزمون
سوبل و شدت آن با آزمون واف سنجش شد .نتایج پژوهش نشان میدهد ،سرمایه انسانی بر عملکرد شغلی تاثیر معناداری
دارد ،همچنین نتایج تاثیر متغیرهای میانجی را تایید کرد.
کلیدواژهها :تحلیل چندسطحی ،رسانههای اجتماعی ،عملکرد شغلی ،سرمایه انسانی ،سرمایه
اجتماعی.
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مقدمه

از سال  0۴۴۴به بعد با ظهور وب ( ،)0وبسایتهای دوسویه و رسانههای اجتماعی مجازی این انقالب مسیر
تازهای را طی نمود ،به طوری که طی این بستر به کاربران این امکان داده شد تا ضمن دریافت پیام ،خود شخصاً
اقدام به خوراک دهی سایت ها و وبالگ ها بپردازند [ .]1نتایج پژوهشهای صورتگرفته در این خصوص نشانگر
این نکته است که در طی این سالها تعداد فعاالن مجازی به خصوص کاربران شبکههای اجتماعی رشد قابل
توجهی پیدا کرده است ،به نوعی که این کاربران بخش قابل توجهی از وقت خود را صرف استفاده از رسانههای
اجتماعی و شبکههای اجتماعی میکنند [ .]0۹محیطهای رسانههای اجتماعی برای کاربران خود کارکردهایی
نظیر آزادی ،ارتباط دو طرفه(متقابل) و بازخوردی بیانتها را ارائه میدهند .این ویژگیها سبب گردیدهاند که افراد
زیادی بتوانند به راحتی و آزادانه مبادرت به اشتراکگذاری تفکرات ،ایدهها ،تجربیات،دیدگاهها ،اطالعات و دانش
خود ،با استفاده از رسانههای اجتماعی بورزند [ .]11به سبب همین کارکردها در طی این سالها رسانههای
اجتماعی در درون سازمانها نیز رواج پیدا کردهاند .رسانه اجتماعی در محیطهای کاری را با عنوان رسانه
اجتماعی سازمان معرفی میکنند و چنین تعریفی را از آن ارائه میدهند :پایگاهی وببنیان که به کارمندان امکان
میدهد تا ( )1با همکاران خاص ارتباط برقرار نمایند تا پیامها را به تمامیافراد درون سازمان انتقال دهند)0( ،
کارمندان ویژه را آشکارا یا ضمنی ،به عنوان شرکای ارتباطی خود معرفی کنند )۳( ،متون و فایلهای مرتبط با
خود یا دیگران را پست ،ویرایش و دستهبندی نمایند ،و ( )4پیامها ،رابطهها و فایلهای ارائه شده ،ویرایش شده و
دستهبندی شده توسط هر فردی درون سازمان را در هر زمانی که انتخاب میکنند ،ببینند [ .]11رسانههای
اجتماعی در درون سازمانها به میزان زیادی مورد استفاده قرار میگیرند و از آنها به عنوان ابزاری جهت
برقراری ارتباط میان کارمندان استفاده میشود و با توجه به اینکه استفاده از رسانههای اجتماعی سبب تسهیل
انتقال منابع اطالعاتی در درون سازمان و همچنین ایجاد رابطههای نزدیک و پویا در میان کارکنان شدهاست،
رسانههای اجتماعی سازمان از اهمیت بسیار زیادی برخوردار میباشند [ .]1اشتراکگذاری اطالعات غنی توسط
رسانههای اجتماعی در درون سازمان باعث ارتقای سطح اقدامات مرتبط با تسهیم دانش در درون سازمانها شده
است و از سویی دیگر این رسانهها تاثیرات شگرفی بر اجتماعیسازی و تفریح کارکنان سازمان نیز دارند [.]1۶
درواقع ،خالقیتهای تکنولوژیک مثل رسانههای اجتماعی باعث تقویت سازمانها شدهاند و تواناییها و
قابلیتهای آنها را در حوزههای مختلف از ایجاد مدلهای تجاری و تکنیکهای بازاریابی گرفته تا بهبود
پیشبینی تقاضا ،امکان کاربردهای مدیریتی و آموزشی جدید ،و بهبود خالقیت ،به اشتراکگذاری دانش،
همکاری و ارتباطات افزایش دادهاند .اما با وجود تمامیاین موارد تاکنون مطالعات کمیدر خصوص تاثیرات ناشی
از رسانههای اجتماعی بر عملکرد شغلی کارکنان و نحوه این تاثیرگذاری صورت گرفته است [ .]1۶از سویی دیگر
منابع انسانی هر سازمانی مهمترین عنصر در دستیابی به مزیت رقابتی پایدار و اثربخش برای سازمان به حساب
میآید .در چنین شرایطی سرمایه انسانی موجود در درون هر سازمانی ،که نشاندهنده حجم دانش ،مهارتهای
فنی ،خالقیت و تجربه هر سازمانی میباشد ،از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است در همین راستا رسانههای
اجتماعی یکی از ابزارهایی که موجبات ارتقای سرمایه انسانی سازمان را فراهم میآورند به حساب میآیند .در
واقع افرادی که بهره زیادی از رسانه اجتماعی میبرند ،اطالعات و دانشی را بدست میآورند که میتوانند آن را
جهت حل مسائلی بکار گیرند که همکاران و سایرین با آنها مواجه و روبرو میشوند و از این طریق عمکلرد
شغلی آنها و عملکرد سازمان ارتقا پیدا میکند [.]۶
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رسانههای اجتماعی .رسانههای اجتماعی برنامههای کاربردی مبتنی بر اینترنت است که بر پایه
ایدئولوژیک و فناوری وب  ،0/۴به کاربران اجازه ایجاد و تبادل تولید محتوا را میدهد .رسانههای اجتماعی به
صورت تاالرهای گفتگو ،وبالگها ،وبالگ اجتماعی ،میکروبالگها ،ویکیها ،پادکستها ،عکسها یا تصاویر،
ویدئوها ،در قالب یک نوع امتیاز بر پایه مشارکت اجتماعی ،میتواند محسوب شود [ .]0۹رسانههای اجتماعی به
مثابه یک دسته ابزارهای مبتنی بر اینترنت هستند که بر بنیان فناوری وب استوار هستند و به کاربران امکان
تولید محتوا و مبادله آن را میدهند [ .]11ادبیات موجود سه دسته کاربرد را برای رسانههای اجتماعی در نظر
گرفتهاست که عبارتند از:
کاربرد اجتماعی :این کاربرد ،استفاده از رسانه اجتماعی برای ایجاد روابط اجتماعی جدید (یعنی دوست پیدا
کردن) ،شناسایی افرادی با عالیق مشابه با شما ،و تماس با دوستان و آشنایان فعلی بیان میشود [.]1۳
کاربرد تفریحی :کاربرد تفریحی به استفاده از رسانه برای تفریحات ،گذر زمان ،آرامش و فرار از روزمرگی
گفته میشود [.]8
کاربرد شناختی :کاربرد شناختی از رسانههای اجتماعی بر ایجاد و به اشتراکگذاری محتوا و ارزیابی محتوای
ایجاد شده توسط افراد دیگر تمرکز دارد [.]0۶
سرمایه انسانی .انسانها منابع جدید مولد ثروت هستند ،مشروط بر اینکه سرمایه انسـانی بـه حسـاب
آیند .سرمایه انسانی فرصت به وجود آورده است تا افراد بـه عنـوان داراییهایی که بر عملکرد سازمان تأثیر
میگذارند تلقی شـوند .افزایش دستیابی به اطالعات صحیح در مورد سرمایه انسانی نه تنها موجب موفقیت
سـازمان در تصمیم گیریها میگردد ،بلکه ذینفعهای سازمان را قادر میسازد که ارزیـابی صـحیحی از عملکرد آتی
سازمان در بلند مدت داشته باشند [ .]18جلب و جذب شایسته ترین متخصصین و کارامد ترین نیروهای انسانی
به سازمان موجب هموار شدن مسیر طوالنی عملیات اجرایی سازمان در برنامه ریزی های کوتاه مدت و بلند
مدت خواهد شد و به نوبه خود کارامدی سازمان و کارایی افراد را در سطحی باال تضمین مینماید [. ]4۴مفهوم
سرمایهی انسانی بیانگر این است که خصوصیات کیفی انسان نوعی سرمایه است ،زیرا این خصوصیات میتواند به
صورت منبع درآمدهای بیشتر و یا اقناع و ارضای فراوانتر در آینده درآید .چنین سرمایهای «انسانی» است چرا که
جزیی از انسان را تشکیل میدهد .نظریهپردازان سرمایهی انسانی معتقدند که سرمایهی انسانی به صورت مهارت،
دانش و تخصص در افراد تجسم یافتهاست و سطح تولیدات ،کیفیت خدمات ومیزان درآمد را افزایش داده و
بسیاری ازتصمیمات آنها را در کلیه زمینههای زندگی متأثر میسازد .مفهوم سرمایه انسانی ریشه در ادبیات
اقتصادی دارد .در حقیقت ویژگیهای کیفی افراد سرمایه آنها هستند .سرمایه انسانی نه سرمایه فیزیکی نه
سرمایه مالی محسوب میشود بلکه سرمایه انسانی به عنوان دانش ،مهارت ،خالقیت وسالمت فرد تعریف شده
است [.]0
سرمایه اجتماعی .این سرمایه در سازمانها و جوامع نقشی به مراتب مهمتر از سرمایه فیزیکی و انسانی ایفا
میکند .لذا در نبود سرمایه اجتماعی ،اثربخشی سایر سرمایهها در سازمانها کاهش مییابد و بدون سرمایه
اجتماعی ،پیمودن راههای توسعه و تکامل فرهنگی و اقتصادی ،ناهموار و دشوار میشوند .بدون سرمایه اجتماعی،
استفاده از دیگر سرمایهها به گونه بهینه انجام نخواهد شد سرمایه اجتماعی یک اصل مهم برای دستیابی به
توسعه است و مدیرانی موفقاند که بتوانند درک درستی از اهمیت و کارکرد سرمایه اجتماعی داشته باشند [.]04
ش بکه های قوی ،روابط مبتنی بر اعتماد و مشارکت را در اجتماعات آشکار میسازد .از دیدگاه سازمانی گوشال و
ناهاپیت سرمایه اجتماعی را جمع منابع بالقوه و بالفعل موجود و قابل دسترس از طریق شبکه روابط یک فرد یا
یک واحد اجتماعی تعریف میکنند .از دیدگاه آنان سرمایه اجتماعی یکی از قابلیتها و داراییهای مهم سازمانی
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است که میتواند به سازمانها در خلق و تسهیم دانش کمک بسیار نماید و برای آنها در مقایسه با سازمانهای
دیگر «مزیت سازمانی پایدار» ایجاد کند [ .]۳۹پوتنام سرمایه اجتماعی را آن دسته از عناصر و ویژگی های نظام
اجتماعی (مانند اعتماد اجتماعی ،هنجارهای معامله متقابل و شبکه های اجتماعی) میداند که هماهنگی و
همکاری را در بین افراد یک جامعه برای دستیابی به سود متقابل تسهیل میکند [ .]0۳سرمایه اجتماعی
مجموعهای از ارتباطات میان افراد (سرمایه اجتماعی درونی) و میان افراد و سازمانها (سرمایه اجتماعی خارجی)
است که فعالیت را تسهیل میکند .با نتیجهگیری از ارتباطات داخلی شرکت و نیز با محیط خارجی ،سرمایه
اجتماعی به دسترس و کنترل منابع و نیز جذب دانش کمک میکند .]۳8[ .در مورد سرمایه اجتماعی مدلهای
مختلفی داده شده است که یکی از معروفترین آنها مدل ناهاپیت و گوشال 1است .بر اساس نظر این دو سرمایه
اجتماعی در برگیرنده سه بعد است :بعد ساختاری ،0بعد شناختی ،۳بعد رابطهای  .]11[ 4بعد ساختاری اشاره به
ویژگیهای نظام اجتماعی و شبکه روابط یک کل مربوط میشود .این اصطالح ،پیکربندی غیرشخصی پیوند بین
افراد یا واحدها را توضیح میدهد .بعد شناختی به منابعی اشاره دارد که تصاویر ،تفسیرها و نظامهای معنایی
مشترک میان اعضا را نشان میدهد .بعد ارتباطی نیز ماهیت ارتباطهای بین افراد در هر سازمان را نشان میدهد.
سرمایه اجتماعی را میتوان در زمره متغیرهایی دانست که در  ۳سطح فردی ،سازمانی و اجتماعی مورد بررسی و
سنجش قرار گرفته است.
عملکرد شغلی .ارتقای عملکرد شغلی یکی از مهمترین اهدافی است که مدیران سازمان در پی آن هستند
زیرا ارتقای بهرهوری را در جامعه فراهم ساخته و باعث ارتقای اقتصاد ملی و همینطور ارتقای کیفیت خدمات و
تولید آنها در سازمانها خواهد بود و دانشمندان مدیریتی ان را درجهای از انجام وظیفه محوله به فرد در شغل وی
تعریف میکنند [ .]۳8انجام مناسب یک شغل و عملکرد باالی شغلی همیشه جز مسایل اصلی و چالشهای
اصلی سازمان بوده و هست .مجموعهای از رفتارهایی که افراد در ارتباط با شاغل از خودشان نشان میدهند را
عملکرد شغلی مینامند .عملکرد شغلی عبارت است از محصول و بازده افراد در رابطه با عملی که انجام میدهند.
مفهوم عملکرد شغلی عملکرد شغلی عبارت است از مجموعه رفتارهای مرتبط با شغل که افراد از خود نشان می-
دهند شامل دو مولفه است ،مولفه اول عملکرد وظیفه ای است که نیازمندیها و الزامات شغلی را منعکس میکند
و مولفه دوم عملکردزمینهای است که فعالیتهای تعریف نشده و نامشخص نظیر کار تیمیو حمایت را در
برمیگیرد [.]11
مدل مفهومی پژوهش

تاثیر رسانه اجتماعی بر سرمایه انسانی .سرمایه انسانی عاملی است که بیش از هر عامل دیگری بر
روی رشد و بقای سازمانی تاثیرگذار است .تمام سازمانها به دنبال جذب و از آن مهمتر حفظ و توسعه بهترین
افراد برای انجام فرایندهای جاری و فعالیتهای آتی خود هستند ،تا از این طریق بتوانند اهداف و استراتژیهای
از پیش تعیین شده را محقق سازندرسانه اجتماعی از جمله چالشهایی است که سازمانها در عصر جدید تاثیر آن
را بر سرمایههای انسانی خود تجربه میکنند [ .]14وو 1نیز در مقاله خود عنوان میکند که استفاده از رسانههای
اجتماعی صریحا برای ایجاد و حفظ روابط اجتماعی هم به صورت مستقیم ،برای مثال از طریق ابزارهای
شبکه های اجتماعی و هم به صورت غیرمستقیم ،برای مثال از طریق جوامع عالقمند (جوامعی که ویژگی
Nahapiet & Ghoshal
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مشترکی دارند .همانند هم میباشند میتواند اثر مثبتی بر سرمایه اجتماعی ساختاری داشته باشد .در واقع استفاده
اجتماعی از فناوری میتواند تعداد روابط ابزاری را در یک شبکه فردی به دلیل دسترسی آنها به تعداد زیادی از
افراد که متعلق به جوامع متفاوت میباشند را افزایش دهد [ .]0۹اتحادیه خبری بریتانیا  ،1فضایی برای بحث را با
استفاده از رسانه اجتماعی شکل داده است که کارمندان آن میتوانند از آن جهت بارگذاری پرسشها ،یافتن
پاسخها و شکل دادن به رابطهها بهره گیرند .این سایت ،که کارمندان میتوانند پرسشها و پاسخهای مرتبط با
مسائل روزمره و وظایف شغلی و سازمانی را در آن مطرح نموده و بیابند ،تبدیل به یکی از بزرگترین جوامع شده
است که حدود  0۳۴۴۴نفر از  0۶۴۴۴کارمند اتحادیه خبری بریتانیا در آن عضو شدهاند و پس از بررسیهای
صورت گرفته مشخص شد که این اجتماع به صورت توامان باعث ارتقای سرمایه انسانی این سازمان شده است و
در واقع از این طریق دستیابی به اهداف سازمانی در نظر گرفته شده میسر خواهد شد [ .]14بررسی فرضیه ها بر
اساس پیشینه پژوهش به شرح زیر است:
 -1رسانه اجتماعی بر سرمایه انسانی تاثیر مثبت و معناداری دارد.
تاثیر سرمایه انسانی بر عملکرد شغلی کارکنان .خان و همکاران به این نتیجه رسیدند افزایش بهره

ورمممیو عملکرد شغلی یک دغدغه اصلی برای مدیران است .سرمایه انسانی میتواند بستری مناسب برای
افزایش بهرهوری منابع انسانی و عملکرد شغلی فراهم کند که سرمایه فکری اثرات مثبت و قابل توجهی در
تغییرات بهرهوری دارد  .از گذشته بهرهوری منابع انسانی و عملکرد شغلی دو عامل اصلی پیشرفت سازمانها
مطرح بوده است .در عصر مدرن امروز استفاده هوشمندانه از منابع انسانی اثربخش و متخصص یکی از
موضوعات مهم در همه جوامع است [ .]10در اقتصاد جهانی امروز دانش مهمترین سرمایه جایگزین سرمایههای
مالی و فیزیکی شده است .در این میان مباحث مربوط به سرمایه فکری و سرمایه انسانی این بحث را در مدیریت
سازمانها تحت پوشش قرار میدهد .بر اساس نتایج بدست آمده از این پژوهش نشان میدهد که سرمایه فکری
و سرمایه انسانی جز عناصری به حساب میآیند که بر بهرهوری منابع انسانی تاثیرگذار هستند .اکثرشرکتهایی
که از رسانه اجتماعی جهت برقراری ارتباط با گروههای بیرونی خود استفاده میکنند ،از استراتژیهای
چندشاخهای بهره میگیرند که طی آن پایگاههای اجتماعی مختلفی در شبکه های اجتماعی نظیر فیسبوک و
توئیتر را در خود تقویت مینمایند و از این طریق عملکرد سازمانی آنها بهبود پیدا خواهد کرد .یکی از مسائل
اساسی و مهم که مدیران سازمانها با آن مواجه هستند ،جذب و نگهداشت سرمایه انسانی ،تقویت وبهبود
عملکرد آنها درجهت اثربخشی ،کارایی و بهرهوری بهتر ازکارکنان سازمانی خود میباشند .از گذشته بهرهوری
منابع انسانی و عملکرد شغلی دو عامل اصلی پیشرفت سازمانها مطرح بوده است .در عصر مدرن امروز استفاده
هوشمندانه از منابع انسانی اثربخش و متخصص یکی از موضوعات مهم در همه جوامع است افزایش بهرهوری و
عملکرد شغلی یک دغدغه اصلی برای مدیران است .سرمایه فکری میتواند بستری مناسب برای افزایش
بهرهوری منابع انسانی و عملکرد شغلی فراهم کند .سرمایه فکری اثرات مثبت و قابل توجهی در تغییرات
بهرهوری دارد .روانشناسان عملکرد شغلی را محصول رفتارهای انسانی میدانند و معتقدند انگیزهها و نیازها در
عملکرد افراد و در نهایت رشد و توسعه اقتصادی تاثیر دارد .همچنین باور بر این است که عملکرد شغلی یک
سازه ترکیبی است که بر پایه آن کارکنان موفق ازکارکنان ناموفق از طریق مجموعهای از مالکهای مشخص،
قابل شناسایی هستند [ .]1بررسی فرضیه بر اساس پیشینه پژوهش به شرح زیر است:
 -0سرمایه انسانی بر عملکرد شغلی کارکنان تاثیر مثبت و معناداری دارد.
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تاثیر رسانه اجتماعی بر سرمایه اجتماعی .زنگ و همکاران در سال  0۴0۴اظهاد داشتند رسانهها منبع
مهم اطالعات و همچنین یکی از عوامل اصلی فرایند جامعهپذیری نقش موثری در شکلگیری سرمایه اجتماعی
در جامعه دارند ،و به اشکال متفاوت موجب افزایش یا کاهش شکلگیری سرمایه اجتماعی میگردند .رسانه
اجتماعی برای کنشگر در جهت انتخاب عقالنی موثر دانسته و معتقد است انتخاب عقالنی و عقالنیت گزینشی
در فضای عمومیکنشگران دارای اهمیت فراوان است و سبب تقویت اعتماد بین شخصی و افزایش مشارکت
عمومیمیشود .ولی برخی از محققان معتقد هستند که رسانه اجتماعی با اختصاص دادن اوقات فراغت افراد به
خود ،مشارکت اجتماعی و ارتباطات اجتماعی را کاهش میدهد و از آنجا که بین مشارکت مدنی ،اعتماد اجتماعی
و سرمایه اجتماعی ارتباط قائل است ،استدالل میکند با کاهش مشارکت اجتماعی ،میزان سرمایه اجتماعی افراد
در جامعه کاهش مییابد [ .]۳۳رسانه اجتماعی نقشی مهم را در اشتراکگذاری دانش و اطالعات ایفا میکند که
این نقشها بیش از گردآوری اطالعات است و از سویی دیگر در این مطالعه تاثیر شبکههای اجتماعی بر
شکل گیری فضای اعتماد در درون سازمان مورد بررسی قرار گرفت که مشخص شد که شبکههای اجتماعی از
طریق ارتقای دوستیهای دو طرفه میتوانند فضای اعتماد را در درون سازمان گسترش دهند .مهمترین کارکرد
رسانه اجتماعی توانایی آنها در برقراری ارتباطات دو طرفه (متقابل) است ،در نتیجه ،پایگاههای رسانه اجتماعی
تبدیل به ابزاری سودمند گردیدهاند که برای ایجاد مشارکت ،اشتراکگذاری اطالعات و ارتباط آنالین به کار
گرفته میشوند .شبکههای اجتماعی به راحتی افراد را گرد هم میآورند و از این طریق باعث افزایش مشارکت
افراد در امور سازمانی میشوند و سرمایه اجتماعی سازمان را گسترش میدهند [ .]8بررسی فرضیه بر اساس
پیشینه پژوهش به شرح زیر است:
 -۳رسانه اجتماعی بر سرمایه اجتماعی تاثیر مثبت و معناداری دارد.
تاثیر سرمایه اجتماعی بر عملکرد شغلی کارکنان .بر اساس پژوهشهای یین و همکاران در سال 0۴0۴
سرمایه اجتمـاعی در محیط کار ارزش آفرین بوده و بر عملکرد شغلی آنـان تـأثیر خواهـد گذاشـت .افزایش
روحیه کارکنان که نشأت گرفته از رضایت شغلی آنان است باعث افزایش عملکرد شغلی آنان خواهد بود .رضایت
شغلی به طور مؤثر بر عملکرد شغلی تأثیرگذار است .سرمایه اجتماعی دارای تأثیر مثبت و معناداری بر عملکرد
سازمانی است ،به نحوی که تقویت سرمایه اجتماعی و ابعاد آن منجر به بهبود عملکرد سازمانی در سازمانهای
مختلف خواهد شد .به همین منوال ،درمطالعات خارجی نیز این یافته در پژوهشهای مختلفی مورد تأکید
قرارگرفته است؛ برای نمونه ،الینگر و همکاران در پژوهش خود در یافتند که سرمایهگذاری سازمان بر روی
سرمایه اجتماعی به طورقابل توجهی بر بهبود رفتار شهروندی سازمانی ،تعهدکارکنان و عملکرد سازمانی مؤثر بود
[ .]۹نتایج پژوهش مبگو و همکاران  0۴1۴تأثیر سرمایه اجتماعی بر عملکرد سازمانهای کشاورزان خرد در
کنیای غربی نشان داد که سرمایه اجتماعی از تأثیر مثبت و معناداری بر عملکرد سازمانهای تولیدکننده برخوردار
بود .سرمایه اجتماعی و عملکرد بنگاههای کسبوکار در کانادا نشان دادند که بین سرمایه اجتماعی و عملکرد
بنگاههای موردمطالعه رابطه مثبت و معناداری وجود داشت [ .]0۳با توجه به مطالب اشاره شده در بخشهای
پیشین و درقالب هدف اصلی پژوهش شامل بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر عملکرد سازمانی در سازمان جهاد
کشاورزی در استان قزوین و بر اساس مرور ادبیات نظری و مطالعات تجربی مرتبط ،در این بخش مدل مفهومی
پژوهش ترسیم شده است .بررسی فرضیه ها بر اساس پیشینه پژوهش به شرح زیر است:
 -4سرمایه اجتماعی بر عملکرد شغلی کارکنان تاثیر مثبت و معناداری دارد.
مدل مفهومی پژوهش در شکل  1نمایش داده شده است .با توجه به چند سطحی بودن این مدل فرضیه
پنجم چنین میشود:
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سرمایه
انسانی
عملکرد شغلی
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رسانه
اجتماعی

سرمایه
اجتماعی

شکل  .1مدل مفهومی تحقیق

 -1سرمایه انسانی در سطح سازمانی عملکرد شغلی در سطح فردی را تقویت میکند.
سطح سازمان
سطح فردی
این پژوهش به دنبال پاسخ به این سوال است که رسانه اجتماعی بر سرمایه انسانی تاثیر دارد ؟سرمایه انسانی
بر عملکرد شغلی کارکنان چه تاثیری دارد؟ رسانه اجتماعی بر سرمایه اجتماعی تاثیر دارد؟ با توجه به مطالب
عنوانشده در پیشینه و بیان فرضیات مرتبط هدف این است که مشخص شود که چه میزان رسانه اجتماعی با
توجه به میانجیگری سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی بر عملکرد شغلی کارکنان با توجه به تحلیل چند
سطحی متغییرهای پژوهش تاثیر دارد؟
روششناسی پژوهش

پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوهی گردآوری دادهها توصیفی -همبستگی است که مبتنی
بر مدلسازی معادالت ساختاری است .گردآوری دادههای مورد نیاز برای انجام این پژوهش شامل دو بخش
کتابخانهای و میدانی است .جامعه مورد بررسی این پژوهش شامل کارمندان سازمان جهاد کشاورزی استان
قزوین به تعداد  ۳۴۴نفر بود .تعداد نمونه بر اساس نرم افزار پاورسمپل  1۹۴ 1نفر تعیین شد که در این پژوهش
تعداد  01۴پرسشنامه پخش و در نهایت  1۹4پرسشنامه جمع اوری گردید .بدلیل اینکه پژوهش به روش چند
سطحی انجام پذیرفته است به ازای هر  ۹کارمند یک مدیر ارزیابی شده است .همچنین برای تحلیل چند سطحی
پرسشنامه سطح دوم (سازمان) از  0۴مدیر این سازمان سنجش شده است .که به صورت تمام شمار است و همه
جامعه مدیران مورد بررسی قرار گرفتند .روش با توجه به عدم همکاری کل جامعه جهت پاسخگویی نتوانستیم از
روش تمام شمار استفاده نماییم و به صورت آمار استنباطی و تعمیم به جامعه بزرگتر است در این پژوهش به
منظور جمعآوری دادهها از پرسشنامه با طیف پنجگزینهای لیکرت استفادهشده است .تعداد گویههای هر کدام از
متغیرها و همچنین منابع مربوط به آنها در جدول  1آمده است.
Power sample
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جدول  .1گویهها و منابع متغیرها
متغیر
رسانه اجتماعی
سرمایه انسانی
سرمایه اجتماعی
عملکرد شغلی

ردیف
1
0
۳
4

منبع
کیتزمن ()0۴11
مرادی ،زالی و پرنیان ()1۳۹4
ناهاپیت و گوشال ( )1۹8۹
نصر اصفهانی و همکاران ()1۳۹۴

تعداد گویهها
1۳
1
11
4

در این پژوهش به منظور تجزیهوتحلیل دادهها با استفاده از آمار توصیفی (فراوانی ،میانگین ،انحراف معیار) و
آمار استنباطی (تحلیل رگرسیون چندگانه و گامبهگام) بهمنظور آزمودن فرضیههای پژوهش استفاده شد .نرمافزار
آماری مورد استفاده نیز نرمافزار اس پی اس اس بود و در نهایت بهمنظور بررسی الگوی مفهومی و تایید نهایی
آن با استفاده از نرم افزار پی ال اس به بررسی برازندگی آن با دادهها پرداخته که از روش حداقل مربعات جزئی
استفاده شده است .در رویکرد حداقل مربعات جزئی باید برای بررسی و تحلیل دادهها برازش دو مدل اندازهگیری
و ساختاری را مورد بررسی قرار داد .جهت اطمینان از برازش مدل اندازهگیری باید وضعیت سازگاری درونی و
روایی ابزار گردآوری دادهها را مورد بررسی قرار داد .برای این منظور ،در این پژوهش برای بررسی سازگاری
درونی ابزار گردآوری دادهها ،از ضریب آلفای کرونباخ و ضریب پایایی مرکب استفاده شد .همچنین ،برای بررسی
سازگاری درونی منفرد پرسشها نیز بار عاملی پرسشها مورد بررسی قرار گرفتند .سازگاری درونی گویهها
هنگامی مورد قبول است که ضرایب آلفای کرونباخ و پایایی مرکب ،به ترتیب بیشتر  ۴/1و  .۴/8به طور کلی
میزان شاخص واریانس تبیینشده در صورتی که میزانی بیشتر از  ۴/01و  ۴/1۴و  ۴/11داشته باشد ،به ترتیب
نشان دهنده توانایی اندک ،متوسط و قابل توجه متغیرهای مستقل در تبیین تغییرات متغیر وابسته است .همچنین
در صورتیکه میزان شاخص ارتباط پیشبین مدل بیش از  ۴/11 ،۴/۴0و  ۴/۳1باشد ،به ترتیب تاثیر کوچک،
متوسط و بزرگی را نشان میدهند .جدول شماره  0پژوهش حاضر وضعیت شاخصهای برازش مدلهای
اندازهگیری را به تفکیک نشان میدهد.
جدول  :.0وضعیت شاخصهای برازش مدلهای اندازهگیری و ساختاری
متغیر

آلفای کرونباخ

پایایی ترکیبی

میانگین واریانس استخراجشده

R2

رسانه اجتماعی

۴/884

۴/۹۴1

۴/۶۳1

-

سرمایه انسانی

۴/8۹۳

۴/۹۴۶

۴/1۹0

۴/8۴1

سرمایه اجتماعی

۴/841

۴/8۹1

۴/۶10

۴/1۹1

عملکرد شغلی

۴/181

۴/811

۴/144

۴/11۴

از سویی دیگر روایی واگرای متغیرهای پژوهش در جدول  ۳نشان داده شده است.
جدول  .۳ماتریس سنجش روایی واگرا به روش فورنل و الرکر
سرمایه انسانی

سرمایه اجتماعی

متغیر

رسانه اجتماعی

رسانه اجتماعی

۴/۶۳1

سرمایه انسانی

۴/۳1۴

۴/۶10

سرمایه اجتماعی

۴/۳1۴

۴/4۳1

۴/1۹0

عملکرد شغلی

۴/۳41

۴/۳1۴

۴/48۹

عملکرد شغلی

۴/144
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بنابراین ،با توجه به جدول  ،1مقدار جذر میانگین واریانس استخراج شده 1همة متغیرها از مقدار همبستگی
میان آنها بیشتر است که این امر حاکی از مناسببودن روایی واگرای متغیرها و برازش خوب مدلهای
اندازهگیری است .همچنین ،میانگین واریانس استخراج شده بیشتر از  ۴/1باشد ،روایی همگرای مدل تأیید
میشود .همچنین ،میزان پایایی ترکیبی با توجه به میزان مالک این شاخص ( )۴/1نشان میدهد پرسشهای هر
یک از سازهها کفایت الزم را برای تبیین متغیرهای مربوط به خود را دارند که در این پژوهش پایایی مرکب نیز
تأیید شد .از سویی دیگر همانگونه که در جدول شماره  0مشخص است ،تمامیشاخصهای برازش مدلهای
اندازهگیری و ساختاری وضعیت مطلوبی را نشان میدهند .با توجه به این امر ،میتوان با اطمینان نسبت به تحلیل
یافتههای پژوهش اقدام کرد.
مدل دو سطحی مطابق رابطه رگرسیونی زیر و نرمافزار تحلیل خطی سلسله مراتبی  0نشان داده میشود.
Level-1 Model
JOBPERFOij۳ = β0j + β1j*(SOCIALMEij4) + β2j*(SOCIALCA1ij) + β3j*(HUMANCAP۶ij) +

رابطه سطح اول1

rijv

Level-2 Model

رابطه سطح دوم0

β0j = γ00 + γ01*(SOCIALMEj) + γ02*(SOCIALCAj) + γ03*(HUMANCAPj) + u0j
)β1j = γ10 + γ11*(SOCIALMEj) + γ12*(SOCIALCAj
)β2j = γ20 + γ21*(HUMANCAPj
)β3j = γ30 + γ31*(JOBPERFOj

در این تحلیل ،سرمایه انسانی ،بر عملکرد شغلی کارکنان اثرگذار است .لذا هر چه این سرمایه انسانی بیشتر
باشد ،اثر بر عملکرد شغلی پررنگتر میشود .خروجیهای نرمافزار نرم افزار چند سطحی برای دو سطح  1و  0به
شرح فرمولهای زیر است که متغیرهای سطح فرد و سازمان به ترتیب همانند موارد یاد شده در شکل  4به
ترتیب وارد نرمافزار گردید و برای اسامیمتغیرها مخفف انگلیسی آنها استفاده شد.
تحلیل دادهها و یافتهها

ویژگیهای جمعیتشناختی مشارکتکنندگان پژوهش مطابق جدول  4است.
جدول  :4ویژگیهای جمعیتشناختی مشارکتکنندگان
متغیر
جنسیت
تحصیالت

۳عملکرد شغلی
4رسانه اجتماعی
1سرمایه اجتماعی
۶سرمایه انسانی

بعد

فراوانی

مرد
زن
دیپلم
فوق دیپلم
لیسانس

41
141
44
41
81
AVE

1

HLM

0
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متغیر

سابقه کار

بعد

فراوانی

فوق لیسانس و باالتر
بیپاسخ
کمتر از 1
 1تا  1۴سال
 1۴تا  0۴سال
 0۴تا  ۳۴سال
بی پاسخ

00
۹
01
11
18
00
۳

بهمنظور تأیید یا رد فرضیههای ضرایب استاندارد و اعداد معناداری محاسبه شد .جدول  1نیز ضرایب مسیر و
آماره تی آزمون را نشان میدهد.
جدول  .1ضرایب مسیر و آماره تی آزمون فرضیهها
فرضیه

نتیجه

ضریب بتا مسیر

ارزش تی

رسانه اجتماعی بر سرمایه انسانی مؤثر است.
رسانه اجتماعی بر سرمایه اجتماعی مؤثر است.
سرمایه انسانی بر عملکرد شغلی کارکنان مؤثر است.
سرمایه اجتماعی بر عملکرد شغلی کارکنان مؤثر است.

تایید
تایید
تایید
تایید

۴/۶41
۴/۶۳۳
۴/1۶۴
۴/440

11/1۶۳
0۴/1۶1
1/۴۹۴
14/0۶۹

با محاسبات انجام شده مقدار شاخص کیفیت مدل  ۴/4۹8است ،نتیجهگیری میشود که کیفیت کلی مدل
قوی است .قوی بودن این شاخص نشان دهنده قدرت و توان مدل در تایید پیشبینی فرضیههای پژوهش است.

شکل  :0مدل پژوهش حاضر در نرمافزار پی ال اس

همان طورکه در جدول  1مشاهده میشود ،ضریب معناداری مسیر میان تمامیمتغییرهای پژوهش از 1/۹۶
بیشتر است که این مطلب حاکی از معنادار بودن تأثیر رسانه اجتماعی بر سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی و
همچنین تأثیر معنادار بودن سرمایه انسانی و اجتماعی بر عملکرد در سطح اطمینان  ۹1درصد داشته و باعث تأیید
این فرضیه میشود که رسانه اجتماعی تأثیر معناداری بر سرمایه اجتماعی ،سرمایه انسانی و در نهایت بر عملکرد
دارد .ضریب استاندارد شده مسیر ( )βمیان متغیر رسانه اجتماعی و سرمایه انسانی ( )۴/۶41بیانگر این مطلب
است که به میزان  ۶1درصد از تغییرات سرمایه انسانی را تبیین میکند .ضمن اینکه بین سرمایه انسانی و
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عملکرد این ضریب ( )۴/1۶۴است همچنین ضریب استاندارد شده مسیر میان متغیر رسانه اجتماعی و سرمایه
اجتماعی ( )۴/۶۳۳است بدین معنا که رسانه اجتماعی به میزان  ۶۳درصد از تغییرات متغیر عملکرد را تعیین می
کنند و میزان ضریب استاندارد شده مسیر میان متغیر سرمایه اجتماعی و عملکرد شغلی ( )۴/440است بدین معنا
که سرمایه اجتماعی به میزان  44درصد از تغییرات متغیر عملکرد را تعیین میکنند.
معیارهای ارزیابی برازش بخش کلی (معیار نیکویی برازش  .)1مقدار معیار نیکویی برازش
مربوط به بخش کلی مدلهای معادالت ساختاری است .بدین معنی که توسط این معیار ،محقق میتواند پس از
بررسی برازش بخش اندازهگیری و بخش ساختاری مدل کلی پژوهش ،برازش بخش کلی را نیز کنترل نماید.
نتیجه نیکویی برازش ۴/14۳ ،است .در نتیجه با توجه به سه مقدار  ۴/01 ،۴/۴1و  ۴/۳۶که به عنوان مقادیر
ضعیف ،متوسط و قوی برای نیکویی برازش معرفی شده است و حصول این عدد نشان از بزارش متوسط مدل
کلی است.
یکی از آزمونهای پرکاربرد برای سنجش معناداری تاثیر میانجیگری متغیری در رابطـه میـان دو متغیـر دیگـر،
آزمون سوبل است .در ازمون سوبل ،مقدار  1۴/01۳به دست میآید .به دلیل بیشتر بودن از  1/۹۶میتوان اظهـار
داشت که در سطح اطمینان  ۹1درصد ،تاثیر متغیر میانجی معنادار بوده است.
عالوه بر آزمون سوبل ،برای تعیین شدت اثر غیرمستقیم متغیر میانجی از آمارهای به نام آماره شمول
واریانس 0استفاده میشود که مقداری بین صفر و یک را اختیار میکند و هر چه این مقدار به یک نزدیکتر باشد،
نشان از قوی بودن تاثیر میانجی دارد .در واقع این مقدار نسبت به اثر غیرمستقیم را اثر کل را میسنجد .با
مفروضات فرمول فوق ،مقدار واف برابر  ۴/۳01به دست میآمد.
مدلسازی و تجزیهوتحلیل چند سطحی

مدلسازی و تجزیهوتحلیل چند سطحی  ۳برای پژوهشهایی به کار گرفته میشود که در آن دو یا چند
سطح مختلف در ایجاد یک مشکل یا پدیده مطلوب دخالت دارند .نحوه دخالت نیز طوری است که یک عامل یا
علت از سطح باالتر متغیر تعدیلکننده در رابطه اثرگذاری دو متغیر مستقل و وابسته در سطح پایینتر اثر میگذارد
و موجب تشدید یا تضعیف این رابطه میشود .در فرضیه پنجم این پژوهش سرمایه انسانی در سطح سازمانی
عملکرد شغلی در سطح فردی را تقویت میکند .در سطح دوم سرمایه انسانی بر ضریب رگرسیون رابطه سطح
اول اثر گذاشته و در رابطه دیگر بر عدد ثابت آن اثر میگذارد .در زمینه روش تحلیل آماری تنها روشی که بتواند
نحوه اثرگذاری یک متغیر بر رابطه دو متغیر دیگر را اندازهگیری کند ،تجزیهوتحلیل چند سطحی است که با
نرمافزار مدلسازی خطی سلسلهمراتبی چهار 4انجام میگیرد .در این پژوهش اثرگذاری رسانه اجتماعی بر سرمایه
انسانی در سطح سازمانی بر عملکرد شغلی در سطح فردی و در سطح سازمانی رخ میدهد ،کارکنان شاخص
عملکرد شغلی کارکنان را اندازهگیری کردهاند .از طرفی ،متغیرهای سطح بعدی یعنی سطح سازمانی با اطالعات
کسب شده از مدیران اندازهگیری شده است .تجزیهوتحلیل اثرگذاری سرمایه انسانی در سطح سازمانی بر متغیر
سطح فردی عملکرد شغلی کارکنان به کمک روشهای عادی رگرسیونی امکانناپذیر است و به همین دلیل
برای شناسایی این اثرگذاری در دو سطح مختلف باید تجزیهوتحلیل چند سطحی را برای آن به کار برد .این امر
در شکل  ۳نمایش داده شده است.

GOF

1

VAF

0

)Hierarchical Linear & Nonlinear Modeling (HLM
HLM

۳.
4

مطالعات مدیریت راهبردی ـ شماره  ۶4ـ تابستان ۰۶22

22

سرمایه
انسانی
عملکرد
شغلی

رسانه
اجتماعی

سرمایه
اجتماعی

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

در این تحلیل بیان میشود ،سرمایه انسانی بر نحوه اثرگذاری رسانه اجتماعی بر عملکرد شغلی اثرگذار
است .درصورتیکه این اثرگذاری بهطور مثبت باشد ،میتوان گفت هر چه این سرمایه انسانی بیشتر باشد ،اثر
رسانه اجتماعی بر عملکرد شغلی پررنگتر میشود و برعکس .خروجیهای نرمافزار تحلیل خطی سلسه مراتب
1برای دو سطح  1و  0به شرح فرمولهای زیر است که متغیرهای سطح فرد و سازمان به ترتیب همانند موارد یاد
شده در شکل  0به ترتیب وارد نرمافزار گردید و برای اسامی متغیرها مخفف انگلیسی آنها استفاده شد.
همچنین ،رابطة زیر مدل دو سطحی را در نرمافزار  HLMنشان میدهد.
رابطه ( ۳مدل ترکیبی)0
JOBPERFO۳ij = 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

مطابق خروجی نرمافزار تحلیل خطی سلسله مراتبی
آزمونهای آماری قرارگرفتهاند.

4

روابط و فرمولهای چند سطحی مورد پذیرش

HLM

1
2

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

۳

HLM

4

2۰

تحلیل چند سطحی راهبردهای رسانه اجتماعی با منظومه عملکرد شغلی کارکنان

جدول  .۶روایی ضریب رگرسیون مدل ترکیبی
برآورد قابلیت اطمینان ضریب سطح 1

تصادفی1

INTRCPT1,β0

۴/۶1۶

روایی ضریب رگرسیون مدل به دلیل اینکه عددی باالتر از  ۴/۶است روایی قابل قبولی دارد .در شکل ۳
پارامترهای مدل چند سطحی مورد استنباط قرارگرفتهاند.
محاسبات طبق جدول  1نشان میدهد سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی اثری مثبت بر ضریب رگرسیون
میزان عملکرد کارکنان دارد .بهعبارتدیگر ،هر چه رسانه اجتماعی بر سرمایه انسانی در سطح سازمانی بیشتر
باشد ،اثر آن بر میزان عملکرد شغلی در سطح فردی شدت بیشتری دارد و کارکنان عملکرد شغلی بیشتری
خواهند داشت .سطر اول استنباط مربوط به  B0یعنی عدد ثابت فرمول سطح فردی است و سه سطر بعدی
مربوط به  B1یعنی ضریب رگرسیون فرمول سطر  1است و به اهمیت ترتیب قرار گرفته است .این خروجی
(جدول  )1در نرمافزار تحلیل خطی سلسه مراتب (که مخصوص سنجش روابط چند سطحی است) نشان میدهد
که پارامترهای موجود در جدول برای مثال  y00یعنی عدد ثابت در فرمول عدد ثابت سطح  0یعنی سطح
سازمانی و  y10ضریب رگرسیونی اثر متغیر دوم سطح  0یعنی سطح سازمانی بر ضریب رگرسیونی سطح  1یعنی
سطح فردی در سطح  1درصد خطا مورد پذیرش قرار میگیرد چون عدد معناداری آماری 0آنها کمتر از 1
درصد است.
جدول  .1استنباط پارامترهای مدل
میزان
معناداری

تخمین درجه
8

آزادی7

نسبت

t6

استاندارد

خطا5

ضریب عامل
مشترک4

ضریب اثر

ثابت3

For INTRCPT1, β0

۴/۴۴1
1۶
۴/۴۴1
۴/۴۴۶
۴/۴۴1

1۶
1۶
1۶

۴/۳1۴

۴/108840

0/۳1410

INTRCPT2, γ00

1/1۶1
1/۳11

۴/۳11

۴/181

SOCIALME, γ01

۴/481

۴/۶۳

SOCIALCA, γ02

1/41

۴/1۶

۴/1۹

HUMANCAP, γ03

For SOCIALME slope, β1

Reliability estimate

Random level-1 coefficient

1

P-VALUE

0

Fixed Effect

۳

Coefficient

4

Standard error

1

t-ratio

۶

Approx.d.f.

1

p-value

8

مطالعات مدیریت راهبردی ـ شماره  ۶4ـ تابستان ۰۶22

20

۴/۴41۴
۴/۴۳1۴
۴/۴1۴

111
111
111

۴/110
1/۹۹۶
1/۶11

۴/۴۴0
۴/۴۴8

111
111

۴/۹41
۴/۶48

۴/۴۴1
۴/۴04

111
111

0/10۳
0/۴۳1

۴/۶0۹۹
۴/1۴۳
۴/104

۴/481
۴/0۴0
۴/0۴1

INTRCPT2, γ10
SOCIALME, γ11
SOCIALCA, γ12

For SOCIALCA slope, β2

۴/118
۴/۴۳1

۴/141
۴/۴04

INTRCPT2, γ20
HUMANCAP, γ21

For HUMANCAP slope, β3

۴/144
۴/۴0۶

۴/۳1۳
۴/۴1۳

INTRCPT2, γ30
JOBPERFO, γ31

نتیجهگیری و پیشنهادها

رسانههای اجتماعی ،فرصتهای متنوعی برای سازمانهای خدماتی و تولیدی ایجاد کرده است .سازمانها با
استفاده از فنّاوری رسانه اجتماعی میتوانند عملکرد شغلی کارکنان خود را افزایش دهند و خدمات و محصوالت
خود را به صورت دیجیتال و در کمترین زمان ارائه کنند و رضایت مشتریان را کسب نمایند.
تحلیل چند سطحی راهبردهای رسانه اجتماعی بر عملکرد شغلی کارکنان از جمله موضوعاتی است که با
توجه به اهمیت ان در سازمانها در این پژوهش مورد مطالعه قرار گرفت .مدیریت راهبردی منابع انسانی که به
دنبال مرتبط ساختن مدیریت منابع انسانی با مدیریت راهبردی برای ارتقاء عملکرد و بهبود بهرهوری به صورت
سیستمیو ایجاد فرهنگ سازمانی که مولد انعطافپذیری و خالقیت باشد .اهداف سیستم مدیریت منابع انسانی
متاثر از اهداف راهبردی هر مؤسسهای است .بنابراین هدف اساسی مدیریت راهبردی منابع انسانی ،خلق قابلیت
استراتژیک از طریق تضمین و مطمئن شدن از این نکته است که سازمان از کارکنان ماهر ،متعهد و با انگیزه
برای تالش در راستای حصول به مزایای رقابتی پایدار ،برخوردار است و این امر با توجه به پیشرفت تکنولوژی
تحت تاثیر همه جانبه انواع فناوری ها از جمله رسانه اجتماعی قرار گرفته که به خوبی تاثیر ان بر عملکرد شغلی
کارکنان در این پژوهش مورد تایید قرار گرفت همچنین تاثیر سرمایه انسانی در سطح سازمانی بر این امر
تاثیرگذار است  .تالش برای بهبود و استفاده مؤثر و کارآمد از منابع گوناگون چون نیروی کار ،سرمایه ،مواد،
انرژی و اطالعات ،جهت رسیدن به عملکرد بهتر شغلی که در نهایت به عملکرد باالی سازمان میانجامد ،هدف
تمامی مدیران سازمانها و واحدهای تولید صنعتی و مؤسسات خدماتی و آموزشی است .تجهیزات و ابزار کار
سالم ،فضای کار متعادل و از همه مهمتر نیروی انسانی واجد صالحیت و شایسته از ضروریاتی است که برای نیل
به رشد عملکرد مطلوب باید مورد توجه مدیران قرار گیرد .تمامی تالشهای بشر در سازمانها در نهایت رسیدن
به یک عملکرد عالی است و در این راه عوامل متفاوتی دخیل هستند که یکی از مهمترین آنها عامل انسانی
است .رویکرد چندسطحی پارادایم و روشی نوظهور قادر است پدیدههای سازمانی را چندسطحی در نظر بگیرد و
همزمان تأثیر پدیدة مورد مطالعه را در سطح باالتر و تأثیر عوامل سطح باالتر را در پدیدة مورد مطالعه تحلیل
کند .جهاد کشاورزی استان قزوین در این مطالعه تحلیل چندسطحی راهبردهای رسانه اجتماعی بر عملکرد
شغلی کارکنان با میانجیگری سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت.
نتایج پژوهش نشان داد که رسانههای اجتماعی بر سرمایه انسانی در سطح سازمانی و در نهایت برعملکرد
شغلی در سطح فردی اثر مثبت و معناداری دارد .در این پژوهش که با هدف بررسی تأثیر رسانههای اجتماعی بر
عملکرد شغلی انجام شد و عواملی همچون سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت و نتایج
پژوهش نشان داد که پس از آزمونهای انجامشده فرضیه اول مبنی بر تاثیر رسانه اجتماعی بر سرمایه انسانی
موثر است ،مورد پذیرش قرار گرفت و نشان داد رسانه اجتماعی بر سرمایه انسانی تاثیر مثبت و معنا داری دارند
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همسو میباشد؛ این موضوع در پژوهشهای قبلی مورد بررسی قرار نگرفته بود و در این پژوهش مورد تایید قرار
گرفت.
همچنین فرضیه دوم مبنی برتاثیر رسانه اجتماعی بر سرمایه اجتماعی نیز مورد پذیرش قرار گرفت .این نتیجه
با نتیجه پژوهش آقای علیحسن و همکاران در سال  0۴11بوده است و همچنین زنگ و همکاران در سال
 0۴0۴همسو و هم جهت است .فرضیه سوم مبنی تاثیر سرمایه انسانی بر عملکرد شغلی مورد قبول قرار گرفت و
با پژوهش خان و همکاران در سال  0۴0۴که افزایش بهرهوری و عملکرد شغلی را دغدغه اصلی برای مدیران
میدانند همسو است .سرمایه انسانی میتواند بستری مناسب برای افزایش بهرهوری منابع انسانی و عملکرد
شغلی فراهم کند که عامل اصلی پیشرفت سازمانها مطرح بوده است همچنین منگ و همکاران در سال
0۴11که بیان مینماید سرمایه انسانی اثر مستقیمیبر عملکرد قابلیت نواوری دارند و همچنین با پژوهش باپاناو
همکاران ( )0۴11که سرمایه انسانی ،عملکرد کارکنان را ارتقاء میدهند همسو و هم جهت است .فرضیه چهارم
مبنی برتاثیر سرمایه اجتماعی بر عملکرد شغلی نیز مورد پذیرش قرار گرفت .این نتیجه با نتیجه پژوهش یین و
همکاران در سال  0۴0۴سرمایه اجتمـاعی در محیط کار ارزش آفرین بوده و بر عملکرد شغلی آنـان تـأثیر
خواهـد گذاشـت .افزایش روحیه کارکنان که نشأت گرفته از رضایت شغلی آنان است باعث افزایش عملکرد
شغلی آنان خواهد بود .رضایت شغلی به طور مؤثر بر عملکرد شغلی تأثیرگذار است .سرمایه اجتماعی دارای تأثیر
مثبت و معناداری بر عملکرد سازمانی است ،به نحوی که تقویت سرمایه اجتماعی و ابعاد آن منجر به بهبود
عملکرد سازمانی درسازمانهای مختلف خواهد شد .به همین منوال ،درمطالعات خارجی نیز این یافته در پژوهش
های مختلفی مورد تأکید قرارگرفته است؛ آقای علیحسن و همکاران در سال  0۴11و کاسا و پارتس در سال
 0۴۴1همسو و همجهت بوده است .با توجه به پیشینة پژوهش و تحلیل فرضیهها ،سازوکارهای الزم برای
سرمایهگذاری بر سرمایه اجتماعی و سرمایه انسانی از طریق رسانههای اجتماعی ضروری است .همچنین،
سازمان با تأکید بر رسانه های اجتماعی میتواند در نهایت موجب افزایش عملکرد شغلی کارکنان خود شود.
در فرضیه پنجم این پژوهش سرمایه انسانی در سطح سازمانی عملکرد شغلی در سطح فردی را تقویت
میکند .نتایج پژوهش در تجزیهوتحلیل چند سطحی نشان میدهد سرمایه انسانی اثری مثبت بر ضریب
رگرسیون میزان عملکرد کارکنان در سطح فردی دارد .بهعبارت دیگر ،هر چه اثر فعالیتهای رسانه اجتماعی بر
سرمایه انسانی در سطح سازمانی بیشتر باشد ،اثر آن بر میزان عملکرد شغلی کارکنان سازمان در سطح فردی
شدت بیشتری دارد و کارکنان عملکرد شغلی بهتر ،موثرتر و بیشتری خواهند داشت .نتایج این پژوهش نیز
همراستا با پژوهش خان و همکاران در سال  0۴0۴بود که سرمایه انسانی میتواند بستری مناسب برای
افزایش بهرهوری منابع انسانی و عملکرد شغلی فراهم کند که سرمایه فکری اثرات مثبت و قابل توجهی در
تغییرات بهرهوری دارد.
با توجه به پیشینة پژوهش و تحلیل فرضیهها ،رسانه اجتماعی با توجه به امکاناتی که دارد میتواند
سازوکارهای الزم برای قرارگرفتن سازمان برای انجامدادن بهتر و دقیقتر کار ،اختیارات کافی و وافی را به
کارکنان تفویض کند و با تأکید بر رسانه اجتماعی و ابزارهایش به آموزش کارکنان بپردازد و سرمایهگذاری
عظیمیبر افزایش مهارت و توانمندی کارکنان یا همان سرمایه انسانی انجام گیرد .نتایج پژوهش نشان داد که پس
از آزمونهای انجام شده فرضیه اول مبنی بر تاثیر رسانه اجتماعی بر سرمایه انسانی موثر است ،مورد پذیرش قرار گرفت و
نشان داد رسانه اجتماعی بر سرمایه انسانی تاثیر مثبت و معناداری دارند همسو میباشد؛ این موضوع درپژوهشهای قبلی
مورد بررسی قرار نگرفته بود و در این پژوهش مورد تایید قرار گرفت .این امر نشان دهنده کمک این رسانه در اوضاع

بحرانی و غیربحرانی به سرمایه انسانی در سازمانها است برگزاری وبینارها ،دورههای آموزشی ،آشناسازی
مدیران و کارکنان با چالشها مزایا معایب و کاربردهای رسانه اجتماعی در راستای مجازیسازی فعالیتها
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مخصوصا در شرایط کرونایی فعلی که دورکاری و به حداقل رساندن حضور کارکنان در راستای پروتکل های
بهداشتی میتواند مثمر ثمر باشد و در عین حال به اصل کار لطمه وارد نشود و ارباب رجوع نیز راضی باشد .کما
اینکه عدم حضورکارکنان برای خود ایشان نیز خالی از فایده نبوده و اکثر کارکنان از اینکه فعالیتهای خود را در
بستر رسانه اجتماعی انجام دهند کامال راضی هستند و با کیفیت و کمیت مطلوب ارایه میدهند و قابل ارزیابی
توسط سرپرستان است .همچنین اسناد قابل بررسی و تحلیل و ارزیابی دوباره هستند و ساعت دقیق و نوع
عملکرد به طور دقیق مورد ارزیابی قرار میگیرد و هرگونه عدم همکاری با ارباب رجوع مسند شده و قابل
پیگیری است .نیاز به آموزش کارکنان برای استفاده صحیح از رسانههای اجتماعی و فراهم کردن خوراک مناسب
متناسب با نوع فعالیت افراد در حوزههای مختلف سازمانی وجود دارد .در سازمان مورد مطالعه ارباب رجوع از
طبقات مختلف اجتماعی وجود دارد و لزوم تعامل مناسب با آنها بویژه در شرایط کرونایی بشدت احساس میشود
که میبایست برنامهریزی مناسب با آن صورت پذیرد .استفاده از سیستم مشترک رسانههای اجتماعی که بر
عملکرد شغلی و توسعه منابع انسانی تاثیر مستقیم دارد نیز باید مورد توجه قرار گیرد .سرمایههای شناختی
کارکنان نیز هر چه قدر باالتر رود میتواند در این مقوله مفید باشد لذا به توسعه ان نیز میبایست توجه گردد.
مدیری که کارمندانی با عالیق مشابه را از طریق رسانه اجتماعی گردهم میآورد ،میتواند عملکرد شغلی را
با تسهیل عمل اشتراکگذاری دانش میان اعضا رشد دهد .عالوهبر این ،خلق موقعیتهای رو در رو که سبب
آشنایی افراد از طریق رسانه اجتماعی میشود ،منتج به شکل موثرتری از اشتراکگذاری افراد شود که با افزایش
اعتماد میان همکاران همراه است.
نوع رسانههای اجتماعی درون سازمانی به بزرگی و کوچکی سازمان بستگی دارد .اگر سازمان بزرگ باشد ،بر
روی اینترانت سازمان شبکه اجتماعی داخل سازمانی تعبیه شود .اگر سازمان کوچک باشد ،میتوان از شبکههای
اجتماعی بیرونی استفاده نماید .برای سیستمهای انتقادات و پیشنهادها این امکان وجود دارد که در این حوزه قرار
گیرد .مدیر سازمان نیز عضو این شبکههای اجتماعی گردد و از آنها حمایت کند .برای مثال هر ماه یک مسئله
مهم سازمان را به اشتراک بگذارد و از کارکنان بخواهد تا در حل این مسئله همکاری کنند .این امر سبب مشارکت
روزافزون کارکنان و در نتیجه باعث شکوفا شدن خالقیت و نوآوری آنها در جهت پیشرفت و بهبود کار میشود.
در این خصوص میتوان حتی یک شاخص عملکرد کیفیت 1به شاخصهای ارزیابی عملکرد شغل اضافه نمود.
رسانههای اجتماعی به بخشی از زندگی روزانه مردم تبدیل شدهاند و حذف آنها کار دشواری است .به همین
منظور ،سیاستی در سازمانها باید پیش گرفته شود تا رویکرد شخصی به رویکرد سازمانی تبدیل شود .برای مثال
میتوان از آنها ابزاری برای بازاریابی و مدیریت ارتباط با مشتری0استفاده نمود .وقتی رسانههای اجتماعی در
قالب مدیریت ارتباط با مشتری قرار گیرد ،تبدیل به مدیریت ارتباط با مشتری اجتماعی ۳میشود که بحث نوینی
در حوزه مدیریت ارتباط با مشتری محسوب میشود.
پیشنهاد میشود پژوهشهای بعدی در بعد چندسطحی عواملی مانند ساختار سازمانی ،ابعاد سیاسی ،نقش
تیم ها و تأثیر این عوامل بر عملکرد شغلی کارکنان مورد بررسی قرار گیرد .همچنین ،این پژوهش در سایر
سازمانهای خدماتی و تولیدی تکرار شود تا تفاوت کارکنان سازمانهای مختلف نیز مورد بررسی قرار گیرد.
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