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نقش  با تأکید بر کارکنان عملکرد بر اجتماعی هایتبیین نقش ابعاد استفاده از شبکه

 کرمانشاه( شهر خصوصی های: بانک)مورد مطالعه اجتماعی یمیانجی سرمایه

 4چیمهتاب ناقه، 3وکیلی یوسف، 2باتمانی محمدامین، * 9حسینی سید فرهاد

 
 (97/12/9311؛ تاریخ پذیرش: 91/15/9311)تاریخ دریافت:  

 

 چکیده

 نجیکارکنان با تأکید بر نقش میا شغلی بر عملکرد اجتماعی هایابعاد استفاده از شبکه تأثیر هدف این پژوهش، بررسی

از ی و همبستگ ،پیمایشی و از نظر رابطه -متغیرها، از نوع توصیفی. روش پژوهش از نظر بررسی است اجتماعی یسرمایه

 با که باشندیمکرمانشاه  های خصوصی شهری آماری این پژوهش کارکنان بانک. جامعهاستی کاربرد ،نوع هدفنظر 

های گردآوری دادهعنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار نفر از طریق فرمول کوکران به 327ای گیری تصادفی طبقهروش نمونه

افزار مدل معادلات ساختاری آموس انجام شد. نتایج ها با استفاده از نرمی استاندارد بوده و تحلیل دادهپژوهش پرسشنامه

ی فادهجویانه و استی لذتی اجتماعی، استفادهی اجتماعی از قبیل استفاده از شبکهابعاد استفاده از شبکه داد کهنشان 

ی اجتماعی نیز بر بهبود عملکرد )نوآوری علاوه، سرمایهی اجتماعی تأثیر مثبت و معناداری دارند. بهیهشناختی بر سرما

شود که زمینه کاربرد و ها توصیه میشغلی و کاهش فرسودگی شغلی( تأثیر مثبت و معناداری دارد. به مدیران بانک

در سازمان بین کارکنان و با مشتریان و سایر ذینفعان فراهم اجتماعی را  هایشبکه کاربردی هایتوسعه استفاده از برنامه

 .ها و کارکنان بهبود یابدآورند که تبادلات و همکاری میان افراد بیشتر شده و عملکرد سازمان

 های خصوصی.ی اجتماعی، نوآوری شغلی، فرسودگی شغلی، بانکی اجتماعی، سرمایهشبکه واژگان کلیدی:
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 و بیان مساله مقدمه

 ملکردع. کنند عمل خوب خویش مشاغل در بتوانند هستند که کارکنانی دنبال به هاسازمان اجتماعی، دیدگاه از

؛ اشرف 9319زالی و همکاران، ) بخشدمی ارتقا ملی را اقتصاد نیز این داده و افزایش را سازمانی وریخوب، بهره

-را به خود جلب کرده است. روان زیادیاست که توجه  متغیرهایی از یکی شغلی(. عملکرد 2194 ،9و تساور

 در و افراد عملکرد در نیازها، و انگیزه و معتقدند دانندمی انسانی رفتارهای محصول را شغلی شناسان، عملکرد

(. عملکرد شغلی کارکنان در قالب نوآوری، 9319زالی و همکاران، ) دارند تأثیر ی اقتصادیتوسعه و نهایت رشد

( عوامل زیادی بر بهبود عملکرد 2121، 3لی و لی ؛2192، 2کاو و همکاراناست )انگیزه، تعهد و... قابل بررسی 

و  یابوالقاسماست )هستند یکی از این عوامل، ارتقا سطح اعتماد و همکاری میان کارکنان  یرگذارتأثشغلی 

 ناشی سازمان درون اجتماعی روابط سازمانی از ی اجتماعی(؛ سرمایه2113، 4؛ ریکا و همکاران1931مکاران، ه

؛ بوید و 4933توسلی و موسوی، است )اعضا  بین مشترك اعتماد و جمعی اهداف گیریحاصل جهت و شودمی

 مفید اعضا هم برای سازمان و هم برایاست که  دارایی نوعی سازمانی اجتماعی یسرمایه. (2117، 5الیسون

جهانگیری و دانند )می انسانی نیروی وریارتقای بهره را هاسازمان در ی اجتماعیسرمایه آثار از است. یکی

 یجامعه توسعه، به رسیدن که است مسلم امر این امروزه(. 2197، 2؛ شهرولانور و همکاران9331شکری زاده، 

 شکل اجتماعی یسرمایه باوجود تنها اجتماعی زیست برای مناسب بستر و شمولجهان معیارهای مدنی،

دیگری ی های انسانی، مالی و اقتصادی، سرمایهدر کنار سرمایه کهطوری(. به9337)باستانی و دیگران،  گیردمی

-مطرح شده است. این مفهوم از مفاهیم نوین در جامعه« اجتماعی یسرمایه»ها و جوامع با عنوان در سازمان

 یهها دارد. سرمایترین منبع سازمانعنوان مهمانسانی به یشناسی است که ارتباط بسیار نزدیکی با سرمایه

ورد. آهای مختلف فراهم میوری نیروی انسانی در سازمانبرداری و بهرهاجتماعی بستر بسیار مناسبی را برای بهره

بر  پذیر است و همین نکتهنیز در پرتو این سرمایه امکانهای دیگر سازمانی گیری از سرمایهاز سوی دیگر، بهره

 همیان اعضای یک شبک برخی معتقدند این مفهوم به پیوندها و ارتباطد. این سرمایه در سازمان اشاره دار یتاهم

شود که با خلق هنجارها و اعتماد متقابل موجب تحقّق اهداف اعضا میقلمداد شده  یعنوان منبع باارزشبهو 

 ها وفیزیکی )مادّی( و انسانی در سازمان یاز سرمایه یتراجتماعی نقش بسیار مهم ی. سرمایه(2197ناصری، )

« هابا انسان هاسازمان»و « هاانسان»بخش میان های روابط جمعی و گروهی، انسجامکند و شبکهجوامع ایفا می

 د.ندهها اثربخشی خود را از دست میسایر سرمایه اجتماعی یاست و بدون سرمایه« هاها با سازمانسازمان»و 

ران، زالی و همکا) یابدو به کار بردن افزایش میشدن سنتی، این سرمایه در عمل با استفاده  یبرخلاف سرمایه

شد اما در حال ها محسوب نمیاجتماعی یک شایستگی ضروری برای سازمان ی، سرمایهدرگذشته. (9319

فناوری اطلاعات، نیازهای رو به رشد برای اطلاعات و آموزش، نیازهای ضروری  ،اب محیطیحاضر، تغییرات پُرشت

های مسطّح و منعطف، ارتباط طرّاحی ساختار سازمان یسوبهبرای نوآوری و خلاقیت، پیشرفت مداوم، تغییر 

ماعی اجت یها سرمایهسازمانکند که رهبران کنندگان و رقبا ایجاب میمشتریان، تأمین یبین سازمان و شبکه
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  1.................................................................................... ........ کارکنان عملکرد بر اجتماعی هایتبیین نقش ابعاد استفاده از شبکه 
 

؛ (2117؛ میکا، 9314ن جمشیدی و همکاران، ذّ ؤمی یک شایستگی مشخص سازمانی ایجاد کنند )منزلهرا به

-صورت موفقیتچرا یک سازمان یا مجموعه به درك کرد که تواناجتماعی می یبا استفاده از سرمایهبنابراین، 

 یسرمایه (.9312زاده و همکاران، حمیدیر شکست قرار دارد )کند و چرا سازمانی در مسیآمیز حرکت می

اجتماعی بر همکاری و هماهنگی نیروهای انسانی سازمان و هنجارهایی که همکاری و هماهنگی در سازمان را 

و  شدهجامعه محسوب  یهسته اصل یروابط اجتماع (.9311توکلی و معتمدی، تأکید دارد ) دهندافزایش می

 قیطر نیو از ا نموده لیرا در جامعه تسه خود هایخود، کنش وندهاییکنشگران با گسترش پد نشویموجب م

و  یتماعاج یهیسرما عنوانبهشبکه  لیتحل هیبنا بر نظر یاجتماع وندهایی. روابط و پابندیبه اهداف خود دست 

 یدسترس وندهایپ نیا موجود درهای تیتواند به منابع و حمایآن م قیشود و فرد از طریفرد محسوب م ییدارا

 عنوانبه اجتماعی هایشبکه مجازی است. یهای اجتماعای، شبکهاز اجتماعات شبکه یکی .(9334)چلبی،  ابدی

 عنو چند یا یک یوسیلهبه را هاسازمان یا افراد معمولاً باشند کهمی هاگره ازشده ساخته اجتماعی ساختارهای

 مرتبط به هم عادات و هاتعصبات، سرگرمی مالی، دوستی، تجارت، احساسات، تبادلات مثل ارتباطی خاص

 و اطلاعات اشتراك هایها، سایتبلاگ اجتماعی، هایشبکه در اطلاعات از عظیمی حجم امروزه. نمایندمی

 راستاهم رفتارهای خود را چشمگیری طوربه مشتریان هستند و دسترس در آنلاین هایبازی به مربوط هایسایت

 از آورند،می دست به را اطلاعات از زیادی حجم هاآن. دهندمی تغییر دنیا اقتصادی محیط و تکنولوژی با

 خدمات و محصولات. دهندمی دست از تبلیغات به نسبت اعتماد خود را و آشنا هاآن و با باخبر محصولات

 خود بقای برای وکارهاکسب بنابراین؛ دهندمی تغییر را خود خرید هایکانال و دهندمی ترجیح را سفارشی

 مشتریان هایرفتار و تغییرات، حقایق آمدن فائق برای خود تبلیغاتی هایاستراتژی تغییر حتی یا اصلاح به مجبور

امروزه به  است که دییمفهوم جد زیمجازی ن یهای اجتماعشبکه (.2191همکاران،  و 9باشند )بیمانیمی خود

 توسط 9113رود. مفهوم اجتماعات مجازی ابتدا در سال یبه کار م یمفهوم اجتماعات واقع یهمان سادگ

 مطرح کنندیبحث م گریکدیآن با  قیکه مردم از طر ینترنتا طیموجود در مح یعنوان گروه اجتماعبه نگولدیر

 ها تبادل دانش است.( هدف نهایی این شبکه9331حسینی، شد )

ها برای حل مشکلات پیچیده وری و کمک به بنگاههای خلاقانه، بهبود بهرهایده دانش نقش مهمی در تولید

صورت تصاعدی افزایش یافته های اخیر بههای اجتماعی در دههازآنجاکه ارتباطات از طریق رسانه .تجارت دارد

های اجتماعی آنلاین بیشتر از منابع سنتی مانند اسناد رسمی، بانک اطلاعاتی اکنون دانش حاصل از شبکه ،است

تبادل اطلاعات و تعاملی بودن روابط و ارتباطات در  .(9312آریانی و همکاران، ) آیدها به دست مییا پرونده

های تبادل افکار و آرا به سهولت در شبکه ها، باعث شدههای حاکم بر دیگر رسانهفضای مجازی بدون محدودیت

های اجتماعی که از طرفی مخاطب محور بودن شبکه؛ اجتماعی ردوبدل شده و دانش بشری تصاعدی ارتقا یابد

دهد که از یم گیرندگانتصمیمروزتر کرده این توانایی را به سنجی و ارزیابی در این فضا را برقرار و بهامکان نظر

ی تأثیر بسزای مجازیای مخاطبان خود مطلع گردند که این امر در کنار تنوع و جذابیت فضای هآخرین خواسته

های مختلف اعتقادی، اجتماعی، دستیابی آسان به آخرین اطلاعات تخصصی در زمینه. در جذب مخاطب دارد

 .(9312حجتی، ) دینمندان بتوانند در حوزه مورد علاقه خود فعالیت نماباعث شده علاقه …اقتصادی، هنری و

کاربران ممکن . کنندهای اجتماعی برای کمک به حل مشکلات و افزایش عملکرد استفاده میمردم از رسانه

                                                           
1. Bhimani et al 
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صورت آنلاین شرکت کنند و پایه دانش خود را از طریق توسعه روابط های متنوع اجتماعی بهاست در تعامل

رسانی فوری، های اجتماعی و پیامهای شبکهنند سایتهای اجتماعی ماامروزه استفاده از رسانه .افزایش دهند

های شبکه .(2121لی و لی، دارد )های اجتماعی در محیط کار رواج در زندگی روزمره، همراه با استفاده از رسانه

های اجتماعی های شبکهمدیران از سایت وکار را در قرن بیست و یکم متحول کرده است.اجتماعی عملیات کسب

 بیانگر مختلف تحقیقات نتایج .کنندبا افراد درون و خارج از سازمان خود استفاده می مؤثرقراری ارتباط برای بر

 شناسایی منظوربه اجتماعی و فردی سطوح از بسیاری در اجتماعی هایشبکه ظرفیت از توانمی که است آن

 و عمومی گذاریسیاست تشکیلاتی، امور اداره اجتماعی، روابط برقراری ها،آن حلراه تعیین و مسائل

؛ چن 9312؛ آریانی و همکاران، 9312 حجتی،نمود ) استفاده اهداف به دستیابی مسیر در افراد سازیرهنمون

های جدید و متنوع با کارمندان، مشتریان، جویندگان های اجتماعی مدیران را با روش( شبکه2191، 9و همکاران

های مختلف، ها و سازمانکند. با محو مرزهای بین افراد از مکانمتصل میای های حرفهکار و سایر تماس

های اجتماعی شبکه .کنندهای جدیدی برای برقراری ارتباط و همکاری ایجاد میهای اجتماعی فرصتشبکه

ها شرکت (؛2121، 2ین و همکارانکنند )های کاری ایفا میهای تجاری و پیشرفتنقش کلیدی در موفقیت

بازاریابی، ارتقاء فروش و  ازجملههای اجتماعی برای کارکردهای خاص تجاری یل دارند از ابزارهای رسانهتما

گذاری تعامل با مشتری استفاده کنند و ارتباط آنلاین و آفلاین با جوامع اجتماعی را برای ترغیب به اشتراك

های اجتماعی آنلاین را ه استفاده از شبکهکارکنان نیز تمایل ب .دانش در کارمندان و شرکای خود توسعه دهند

منظور افزایش عملکرد خود در محل کار دارند زیرا شبکه آنلاین روشی برای درخواست مشاوره و افزایش دانش به

 (2121؛ لی و لی، 2197، 3پارك و همکاراناست )تر برای به دست آوردن دانش مفید تر و سریعآسان

های گوناگون به دنبال های اجتماعی عمومی در وب امروز به نحوی است که سازماندامنه گسترش شبکه

های اجتماعی شکل گرفته است بهترین ابزار ها هستند؛ زیرا سرمایه اجتماعی که در شبکهبرداری از آنبهره

توان از شبکه اجتماعی می در راستای استفاده از .هاستسازمانهای گروهی و عمومی برای برای فعالیت

 اجتماعی سازمانی بر استفاده هایاستفاده کرد؛ شبکهاجتماعی سازمانی  هایهای اجتماعی عمومی و شبکهشبکه

ك وکار را به اشتراهای اجتماعی آنلاین یا روابط اجتماعی در میان افرادی که منافع و یا فعالیت کسباز شبکه

های اجتماعی خود از شبکه کارکنانها برای ترویج همکاری در میان ز شرکتا یبسیاردارد.  گذارند تمرکزمی

د پردازمیها درباره چگونگی بهبود محیط کار گذاری ایده و مهارتبه اشتراكکه  کنندسازمانی استفاده می

افراد  نیبو همکاری ارتباطات  ،اطلاعاتتبادل  ،هاشبکه نیدر ا نکهیتوجه به ا با .(2197پارك و همکاران، )

های مجازی مهم و شبکه نیاعضای ا نیب یاجتماع یهیسرما یو بررس شناخت دیآیم حساببهترین هدف مهم

ا رهای موجود در شبکه تیاعضای شبکه به منابع و حما یدسترسی، اجتماع یهیرسد. سرمایضروری به نظر م

ك دراجتماعی  یبا دقّت در تعاریف سرمایه؛ کندیم فراهم را بهتر هاآن نیارتباطات ب طیو شرا کرده لیتسه

شد که این مفهوم بر مفاهیمی همچون اعتماد، همکاری و روابط متقابل بین اعضای یک سازمان و گروه د خواه

 ارتباط شبکه اجتماعی حالتابهی اجتماعی بسیار بحث شده اما های اخیر در خصوص سرمایهدارد. در سالتأکید 

های خصوصی و حوزه عملکرد شغلی مطالعه ی اجتماعی بررسی نشده و همچنین این ارتباط در بانکبا سرمایه

                                                           
1. Chen et al 

2. Yen et al 

3. Park et al 
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رو کند. ازاینی آن، ضرورت انجام این پژوهش را آشکار میعنوان شکاف پژوهشی، مطالعهنشده است بنابراین به

 یهیرمابر س ها چگونهاین شبکهابعاد استفاده از ی و اجتماع یهاشبکه ی اصلی این پژوهش این است کهمسئله

 تأثیرگذار هستند؟ شهر کرمانشاه یهای خصوصکارکنان بانک یو عملکرد شغل یاجتماع

آپ، اسکایپ، اینستاگرام، سروش نظیر واتس) یعمومهای های اجتماعی، شبکهدر این پژوهش منظور از شبکه

ک عنوان یها بهسایت، اینترانت و...( هستند یعنی بانکباشگاه مشتریان، وب) یسازمانو...( و تخصصی درون

دهند برای بهبود عملکرد خود لازم است از هر دو نوع شبکه سازمان خدماتی که به عموم مردم خدمات ارائه می

لکرد و ارتقا ها برای بهبود عماجتماعی برای تبادل دانش با مشتریان و دریافت پیشنهاد و ایده جدید از آن

هبود های اجتماعی بر بوری فردی و سازمانی استفاده کنند چراکه طبق تحقیقات گذشته استفاده از شبکهبهره

 در کهاین به توجه با .(2121لی و لی، است ) مؤثرسازمانی عملکرد شغلی کارکنان و همکاری درون و برون

 سرمایه با اجتماعی شبکه ارتباط حالتابه اما شده بحث بسیار اجتماعی سرمایه بحث روی اخیر یهاسال

ذا است ل نشده مطالعه شغلی عملکرد با خصوصی هایبانک در ارتباط این همچنین و نشده بررسی اجتماعی

 .کندمی آشکار را پژوهش این انجام ضرورت آن، مطالعه

 

 پژوهشمبانی نظری 

 عملکرد شغلی

ای از وظایف رسمی و رفتارهایی است که عملکرد شغلی مجموعه .است «یچندبعد سازه» کی یعملکرد شغل

در شرح شغل رسمی در نظر گرفته شده است و شاغلان یک شغل برای دستیابی به اهداف سازمان، موظف به 

بنابراین هرگونه رفتاری که مربوط به وظایف و تکالیف اساسی مورد نیاز شغل باشد، در این ؛ انجام آن هستند

حال در این پژوهش عملکرد شغلی دارای دو بعد فرسودگی (. بااین2195گیرد )هوسام و همکاران، یمقوله جای م

 شغلی و نوآوری شغلی است:

 عباسی واست ) فردی هایویژگی و شغل یرتأث تحت چندبعدی است که پدیده یک 9شغلی فرسودگی 

شغلی را  فرسودگی( 9132) 3جکسون و مسلش (2192، 2؛ شورزکوف و همکاران9314یاراحمدی، 

 اشاره عاطفی خستگی دانند.می 4بعد خستگی عاطفی، مسخ شخصیت و احساس عدم کفایت شامل سه

ای نهگو؛ بهدهد و قادر به ارتباط با دیگران نیستخود را از دست میروحی توان  که فرد احساس ینوعبه

ننده ککند کارش خستهط بوده، احساس میکه فردی که قبلًا دارای انگیزه، پرانرژی، سرزنده و پرنشا

منفی و سنگدلانه، عاری از احساس  واکنشعبارت است از  شخصیت مسخ ، دارد.معنا شده استو بی

رجوع؛ یعنی از دست دادن تمامی علاقه و احساسات عاطفی ارباب اعتنایی مفرط نسبت بهو همراه با بی

به این معناست  احساس عدم کفایت و صورت غیرانسانیبهمراجعان و یا پاسخگویی به آنان،  در برابر

توان گفت که در این رابطه می درواقعکند عملکرد وی با موفقیت همراه نیست؛ که فرد احساس می

احساس کاهش موفقیت فردی یک ارزیابی  ،درواقع .موفقیت ادراکی مطرح است نه موفقیت واقعی

                                                           
1. Job Burnout 

2. Schwarzkopf et al. 

3. Maslach & Jackson 

4. Emotional Exhaustion, Depersonalization and Lack of Accomplishment 
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که ناشی از کم شدن احساس شایستگی در انجام وظایف  منفی از خود در رابطه با انجام کار است

 .شخصی است

  ذوق که در های خلاقانه و خوشعنوان تولید یا اتخاذ ایدهنوآوری شغلی: عملکرد شغلی نوآورانه به

هایی اشاره دارد که فراتر از نیازهای شود؛ عملکرد نوآورانه به فعالیتشوند تعریف میمحل کار اجرا می

 .ای ارائه نتایج جدید و مفید استروزمره بر

 ی اجتماعیسرمایه 

 هیلتس با توانندمی هاست کهشبکه و هنجارها اعتماد، نظیر اجتماعی سازمان گوناگون وجوه ی اجتماعیسرمایه

های هستند که همچنین سرمایه اجتماعی منابع یا دارایی. بخشند بهبود را جامعه کارایی هماهنگ، اقدامات

، سرمایه اجتماعی (2112) 9این تعریف آدلر و کون بر اساس. ریشه در شبکه روابط اجتماعی فرد یا گروه دارند

منبع آن در ساختار و محتوای روابط اجتماعی افراد  .گیردها قرار میسرقفلی است که در اختیار افراد یا گروه

شود. در این پژوهش، سرمایه تأثیرات آن از اطلاعات، نفوذ و همبستگی میان افراد ناشی می نهفته است و

 (:2192؛ چایلد، 2195هوسام و همکاران، است )اجتماعی دارای سه بعد 

  بعد ساختاری سرمایه اجتماعی به الگوی کلی اتصالات و تعامل بین افراد اشاره دارد و با تعداد و قدرت

ادبیات بعد ساختاری  .شودشبکه مشخص می یوستگیپهمبهوجود بین افراد و پیوندهای شبکه م

سرمایه اجتماعی به دو نوع پیوند اجتماعی، یعنی روابط ابرازکننده و ابزاری در زمینه کار پرداخته 

کند که دوستی، پشتیبانی عاطفی و اجتماعی را فراهم شبکه ابرازکننده، پیوندهایی را ایجاد می .است

فاقی طور اتمتقابل( و بهتر و نامتقارن هستند )غیری ضعیفهای ابزارورد؛ در عوض، پیوندهای شبکهآمی

 .توانند در یک محیط کار به وجود آیندمی

 ای سرمایه اجتماعی بر ماهیت و کیفیت روابط بین اعضای تیم و مشاوران، اعتماد، تعهدات، بعد رابطه

 .استهنجارهای تیم و شناسایی تیم متمرکز 

 کننده یک زمینه مشترك و درك مشترك است که تعامل بین بعد شناختی سرمایه اجتماعی منعکس

ایی های معنها، تفسیرها و سیستمشود که بازنماییاین به منابعی اطلاق می کندافراد را تسهیل می

 .استها تشکیل شده دهند و از کدهای مشترك، زبان و روایتمشترك را بین طرفین ارائه می

 ی اجتماعیشبکه

 کی توسط و است شده تشکیل هستند سازمانی یا فردی عموماً هایی کهگروه ازاست که  اجتماعی ساختار یک

عنوان ی اجتماعی به(. تکنولوژی شبکه2195اند )هوسام و همکاران، متصل هم به هاوابستگی از نوع چند یا

اند که مشتریان را برای ایجاد تعامل با دیگران و همچنین با ابزارهای جدید تمرکز بر مشتری معرفی شده

که . درحالی(2112 ،آدلر و کون)سازد اند را توانمند میهایی اجتماعی شدهاز این شبکه یعضوهایی که شرکت

ها است، چندین موضوع مشترك وجود یعی از ابزارها و برنامهیک چتر برای طیف وس «رسانه اجتماعی»اصطلاح 

عمولاً م هاآندوم، ؛ کننددارد. ابتدا، این ابزارها از نظر ماهیت اجتماعی هستند و از تعامل بین مردم پشتیبانی می

                                                           
1. Adler & Kwon 
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های هاز رسان گیرند. سه بعد اصلی استفادهها قرار میای مورد استفاده کارکنان و سازمانآوری ریشهعنوان فنبه

 و استفاده شناختی. 9جویانهاجتماعی در ارتباط با عملکرد کارمندان وجود دارد: استفاده اجتماعی، استفاده لذت

فاده است. های اجتماعی برای ایجاد و حفظ روابط اجتماعی استاین ابعاد به ترتیب مربوط به استفاده از رسانه

های اجتماعی برای ایجاد و توزیع محتوای های اجتماعی برای استراحت و سرگرمی؛ و استفاده از رسانهاز رسانه

 (.2195هوسام و همکاران، کاربر )یدشده توسط تول

 های اجتماعیانواع شبکه

 که شوندمی محسوب سایتی یا هستند که پلتفرم وب بر مبتنی هایسرویسعموماً  آنلاین، اجتماعی هایشبکه

 اشتراك به سایرین و دوستان با و ایجاد محتوا کلام یک در و هامندیعلاقه توانند نظرات،می هاآن در مردم

 هایقابلیت و تنوع است؛ شناخت فردی میان ارتباطات گسترش اجتماعی هایشبکه هدف ترینمهم .بگذارند

 .است ضروری اجتماعی هایرسانه از بخشی عنوانبه اجتماعی هایشبکه از یک هر

های اجتماعی عمومی و تخصصی های اجتماعی را به دو دسته اصلی شبکهتوان شبکهطورکلی میبه

 (:2191، 2؛ هایسا و اسپالک9314حبیب زاده،  امیری وکرد )سازمانی تقسیم درون

 سایتو عامه مردم است که وبهای اجتماعی عمومی در اختیار عموم مردم اعم از مدیران، مشتریان شبکه -9

aboute است: کرده تقسیم مختلف دسته 7 به را اجتماعی هایاین شبکه 

 اطارتب در بر هاآن یدتأک نبوده و متمرکز خاصی موضوع ها رویاین شبکه :عمومی اجتماعی هایشبکه 

 رد عضویت به را افراد هاشبکه این. است جدید افراد با ارتباط و دوستانشان با کاربرانشان ماندن

 مثالعنوانبه. کنندمی تشویق دارند را مشابه سلایق و علایق که افرادی با ارتباط و مختلف هایگروه

 نمافیس و کلوب مثل ایرانی و هاورکات بوك،فیس عمومی خارجی مثل اجتماعی هایشبکه به توانمی

 .کرد اشاره

 شابهیم منافع از بردن لذت و همدیگر با کاربران ارتباط بر تمرکز :موسیقی و فیلم اجتماعی هایشبکه 

 LastFM، Flixster، iLike به توانمی قبیل این از هاییدارند. شبکه موسیقی یا و فیلم زمینه در

 .کرد اشاره

 راههم تلفن کاربران آنلاین، بازار در رشد هایزمینه ترینبزرگ از یکی :موبایل اجتماعی هایشبکه 

 کاری اتجلس تنظیم برای خوبی بسیار هایتوانایی همراه تلفن بر مبتنی اجتماعی هایشبکه .هستند

 که نددهمی شما به را قابلیت این هاشبکه این. دارند را شودنمی انجام وقت یمقتضابه و برنامهبی که

 .کنید تنظیم شرکت در حضور بدون را خود کاری جلسات

 خدمات مربوط به حیوانات  ارائهبه  اجتماعی هایشبکه از بسیاری :خانگی حیوانات اجتماعی هایشبکه

 ها،شبکه همین از یکی. هستند فعال و دارند وجود غیره و گربه و در انها سگ خانگی پرداخته که

 .هستند خانگی حیوانات صاحبان آن، کاربران که است( Pet) پت شبکه

                                                           
1. hedonic 

2  . Hysa   & Spalek 
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 برای بشر انگیزه ترینمهم ها،مندیعلاقه سرگرمی: امروز تخصصی مندانعلاقه اجتماعی هایشبکه 

ها، مکان مختلف، اطلاعات هایسرگرمی از خوبی بسیار منابع هاشبکه این شوند،می محسوب زندگی

 به که هاییگروه دارند، علاقه سواریدوچرخه به که کسانی گوناگون، هایمشاوره از کاملی اطلاعات

 چند. است 9هابی کلام یک در و پزشکی هایتوصیه ماشین، به مندانعلاقه ،شدهداده اختصاص ورزش

 .است ActionProfiles، FanIQ ها،شبکه این از نمونه

 کنندمی فعالیت مشاغل و کاروکسب هایحوزه در هاشبکه این :کاروکسب اجتماعی هایشبکه .

 از یفهرست یراحتبه وسرعت به که دهندمی را امکان این شما به کاروکسب اجتماعی هایشبکه

 بکهش ترینمهم. کنید برقرار هاآن با کاری ارتباطات و کرده پیدا را نظرتان مورد کاروکسب مخاطبان

 است LinkedIn دسته این در اجتماعی

 تحلیل ،هاآن موضوعات ها،کتاب مورد در مفیدی اطلاعات هاشبکه این در :کتاب اجتماعی هایشبکه 

 نندک توصیه را آن توانندمی هستند کتابی خواندن در حال که کاربرانی همچنین. شودمی پیدا غیره و

 ،دارد تعلق آمازون به که است کتاب اجتماعی شبکه شلفری مثالعنوانبه. بگذارند اشتراك به و

GoodReads و LibraryThing نیز آن فارسی نمونه. است محور کتاب اجتماعی هایشبکه دیگر از 

 .است ایحرفهخوانان کتاب شبکه

سازمانی به تبادل اطلاعات بین دو یا بیشتر از دو نفر درون اتارتباطسازمانی: شبکه اجتماعی تخصصی درون -2

ی اجتماعی بکهش .شودشود که باعث ایجاد درك و احساس مشترك مییا گروه در یک سازمان گفته می

ها ی گذشته، شرکتبرای انجام تعاملات یک سازمان دانست. در طول سه دههتوان یک بستر مدرن سازمانی را می

المللی، با استفاده از بسترهای الکترونیک موفق شدند ارتباطات درون و برون سازمان خود را های بینو سازمان

ین ت انجام اجویی در وقت و هزینه، سرعدوراز کاغذبازی و باصرفهمدیریت کنند. فضایی امن و دیجیتال که به

های شبکه اجتماعی هستند که که پلتفرم 2های اجتماعی سازمانیشبکه .شدت بالا برده استارتباطات را به

اده المللی مورد استفهای متنوع بیناند، از سوی شرکتها ساخته شدهصورت سفارشی برای استفاده شرکتبه

 گیرند.قرار می

 

 های اجتماعیها و تهدیدهای شبکهفرصت

 اند از:( عبارت9314زاده )کارکردهای اجتماعی شبکه اجتماعی از دیدگاه امیری و حبیب

 طوربه هاشبکه این در نمایند، یابیهویت خود گروه و خود برای اندمایل افراد ازآنجاکه: اظهاری کارکرد 

 .کنندمی وجود اظهار مؤثری،

 هب. آفریندمی افراد میان را اجتماعی بودن حس نوعی ارتباط برقراری و بودن هم با: اجتماعی کارکرد 

 گیرد.اعضاء صورت می توسط هامندیعلاقه گذاریاشتراك

 د شده و بر آگهی خو سهیم یکدیگر اطلاعات در توانندمی افراد ارتباط، طریق از: بخشی آگهی کارکرد

 .یفزایندبو دیگران 

                                                           
1  . Hubby 

2. ESN – Enterprise Social Networks 
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 و مشترك هایکنش گیریشکل سبب اجتماعی مجازی هایشبکه این در ارتباطات: کنترل کارکرد 

 .گرددمی محیط تغییر

های: ارتباطات، تواند از مدیران در زمینهمی های اجتماعیشبکه همچنین سایر محققان اظهار داشتند که

( که در جدول زیر نشان داده 2197، 9دلرو و کرونجکند )وری پشتیبانی همکاری، تعامل، مدیریت دانش و بهره

 (.2191هایسا و اسپالک، ت )اسشده 

 ها: فرصت و تهدیدهای استفاده از شبکه اجتماعی در سازمان1جدول 

 تهدید فرصت زمینه مورد استفاده

 

 ارتباطات

  و فوری تبادل بین همه اعضای  مؤثرتبادل

 تیم کاری

 های تلفنی و برگزاری کنفرانس

 های ویدیوییکنفرانس

  پیمانکاران برقراری تماس با مشتریان و

 بالقوه

  افشای اطلاعات محرمانه سازمان

 توسط کارمند

 وقوع مشکلات مختلف فنی 

 هک شدن یک حساب 

 

 همکاری

  برگزاری جلسات مجازی ابزاری برای اتصال

 است مندعلاقههای گروه

 های های همکاری را برای بخشزمینه

 کندها، افراد و تبادل تجربه ایجاد میشرکت

 المات خصوصی و اتلاف وقت در مک

 امور غیر کاری

 

 تعامل

  باعث ایجاد و تداوم مشارکت در امور مختلف

 شودتجاری می

  به کارمندان انگیزه دهید تا در رویدادهای

 شرکت بیشتر مشارکت کنند

  مرز بین وقت آزاد و کار از بین

رود که منجر به فرسودگی می

وری و تعامل شغلی و کاهش بهره

 شودمی

 

 

 دانشمدیریت 

 های اجتماعی استفاده مناسب از رسانه

توسط کارمند در سازمان باعث افزایش 

 شودخلاقیت وی می

  با حمایت از خلاقیت، کارمند شایستگی خود

های از فعالیت یمؤثرترطور را ارتقا داده و به

کند پشتیبانی سازمانی که در آن کار می

 کند.می

 های پروژه و اطلاعات افشای داده

 محرمانه

 

 وری کاربهره

 وری مربوط به نحوه ارتباطات، بهبود بهره

 ها، تخصص( استدسترسی به منابع )داده

  بدون در نظر گرفتن محل کار، ارائه ایده و

سرعت در یک گروه تبادل اطلاعات غیره، به

 صورت گیرد

  به دلیل اتلاف وقت ارزشمند با

های خصوصی، مرور حساب

 یابدیوری کار کاهش مبهره

ای و های حرفهخطوط بین حوزه

روند و ارتباط خصوصی از بین می

فوری و مداوم منجر به عدم 

استراحت و نبود حریم خصوصی 

 شودمی

                                                           
1. Delerue & Cronje 
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 چارچوب مفهومی

 اجتماعی و عملکرد شغلی هایابعاد استفاده از شبکه

های اجتماعی بر عملکرد شغلی در پژوهشی با عنوان بررسی ارتباط استفاده از شبکه ،(2195هوسام و همکاران )

های اجتماعی بر فرسودگی شغلی تأثیر منفی و بر نوآوری شغلی تأثیر که استفاده از شبکه به این نتیجه رسیدند

های اجتماعی و شبکهدر پژوهشی دیگر با عنوان بررسی نقش استفاده از  ،(2194تساور )مثبتی دارد. ناهید و 

کرد های اجتماعی بر عملکه نوع و میزان استفاده از شبکه عملکرد شغلی کارکنان به این نتیجه دست یافتند

در پژوهشی با عنوان تأثیر استفاده از  ،(2191)شغلی تأثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین بیمانی و دیگران 

اعی بر ی اجتمی مداوم از شبکهکه استفاده این نتیجه رسیدند ی اجتماعی بر نوآوری شغلی کارکنان بهشبکه

 نوآوری شغلی تأثیر معناداری دارد. با توجه به استدلال فوق، این فرضیه قابل طرح است:

مثبت  ریتأثنوآوری و کاهش فرسودگی شغلی( ) یشغلبر عملکرد  اجتماعی های: ابعاد استفاده از شبکه9فرضیه 

 دارد.

 سرمایه اجتماعی و عملکرد شغلیارتباط بین 

 همبستگی شغلی و عملکرد سازمانی ی اجتماعیسرمایه بینداد که  نشان پژوهشی در ،(2192) کاو و همکاران

 آثار مهم از یکیاند که داده نشان پژوهشی در ،(2197) شهرولانور و همکاران. دارد وجود معناداری مثبت

در  ،(9311و همکاران ) ابوالقاسمیهاست. در سازمان انسانی نیروی وریبهره افزایش ی اجتماعی،سرمایه

اجتماعی سازمانی با عملکرد شغلی  یگیری مذهبی و سرمایهابتکار شخصی، جهت یرابطهپژوهشی با عنوان 

یری گاجتماعی سازمانی و جهت یکه ابتکار شخصی، سرمایه به این نتیجه دست یافتند کارکنان مراکز تولیدی

ا قابل ه. با توجه به استدلال فوق این فرضیهمذهبی درونی با عملکرد شغلی همبستگی مثبت معناداری دارد

 طرح است:

 .مثبت دارد یرتأث: سرمایه اجتماعی بر عملکرد شغلی )کاهش فرسودگی شغلی( 2فرضیه 

 .مثبت دارد یرتأث: سرمایه اجتماعی بر عملکرد شغلی )نوآوری شغلی( 3 فرضیه

 ی اجتماعیاجتماعی و سرمایه هایاستفاده از شبکه ابعاد

 هایی اجتماعی شرکتهای اجتماعی بر سرمایهدر پژوهشی با عنوان تأثیر استفاده از شبکه ،(2197ناصری )

 ی اجتماعی سازمان تأثیر مثبت وهای اجتماعی بر سرمایهکه استفاده از شبکه تولیدی به این نتیجه رسیدند

 لذا این فرضیه قابل طرح است:معناداری دارد 

عی ی اجتماجویانه و شناختی( بر سرمایهاستفاده اجتماعی، لذت) یاجتماع های: ابعاد استفاده از شبکه4فرضیه 

 .مثبت دارد یرتأث

 

 مدل مفهومی پژوهش

 نشان داده شده است. 9های فوق، مدل مفهومی پژوهش در شکل با توجه به استدلال
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 (5112: مدل مفهومی پژوهش )برگرفته از هوسام و دیگران، 1شکل 

 

 شناسی پژوهشروش

 میان یرابطه که جهتنیازاگرایی است. ی پژوهشی قیاسی و بر مبنای پارادایم اثباتاین پژوهش از نظر فلسفه

های کاربردی ی پژوهشهمبستگی و از نظر هدف در زمرهدهد از نوع توصیفی ی قرار میبررس موردمتغیرها را 

 های ملت، رفاهبانک ازجملههای خصوصی شهر کرمانشاه پژوهش کارکنان بانک این ی آماریجامعهاست. 

با استفاده از  که باشدیمنفر  2995کارگران، سینا، تجارت، صادرات، آینده و اقتصاد نوین با تعداد کارکنان 

گیری در این پژوهش تصادفی روش نمونه .عنوان نمونه به شرح زیر انتخاب شدندنفر به 327فرمول کوکران 

 شده است. عنوان یک طبقه در نظر گرفتهها بههر کدام از بانک معنا کهای است به این طبقه
 

𝑛 =

(1.96)2 × 0.5 × 0.5
(0.05)2

1 +
1

2115
[
(1.96)2 × 0.5 × 0.5

(0.05)2
− 1]

= 327 

 

ای )از گزینهو مقیاس لیکرت پنج (2195همکاران ) و ی استاندارد هوسامپرسشنامه از هابرای گردآوری داده

 92های اجتماعی با مخالفم( استفاده شده است. در این پژوهش ابعاد استفاده از شبکه کاملاًموافقم تا  کاملاً 

سؤال(  4ی شناختی )سؤال( و استفاده 4جویانه )ی لذتسؤال(، استفاده 4ی اجتماعی )سؤال شامل استفاده

سؤال( و  4سؤال شامل نوآوری شغلی ) 3و عملکرد شغلی با  سؤال 4ی اجتماعی شامل باشد. سرمایهمی

محتوا از روایی  برای سنجش روایی ابزار پژوهشدر تحقیق حاضر سنجیده شد.  سؤال( 4فرسودگی شغلی )

ساختار  2جدول  .گیری پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده استاندازه خبرگان و برای نظریعنی 

 دهد.پرسشنامه و پایایی ابزار پژوهش را نشان می

 پرسشنامه سؤالات: ساختار 5جدول 

 آلفای کرونباخ سؤالاتشماره  متغیرها 

های استفاده از شبکه

 اجتماعی

 729/1 4تا  9 ی اجتماعیاستفاده

 333/1 3تا  5 جویانهی لذتاستفاده
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 799/1 92تا  3 ی شناختیاستفاده

 713/1 92تا  93 - سرمایه اجتماعی

 عملکرد شغلی
 393/1 21تا  97 شغلینوآوری 

 332/1 24تا  29 فرسودگی شغلی

 

ی نسخهافزار آموس معادلات ساختاری در این پژوهش برای تحلیل مدل مفهومی و روابط بین متغیرها از نرم

 استفاده شده است. 22

 های پژوهشیافته

از درصد زن،  24درصد مرد و  72 که دهدیمکارکنان نشان  شناسینتایج آمار توصیفی برای اطلاعات جمعیت

( دارای تحصیلات لیسانس هستند. 23۲سال و اکثر افراد ) 42تا  37( بین 25۲دهندگان )نظر سنی اکثر پاسخ

 کاری دارند.یسابقه 93تا  1بین  (39۲دهندگان )، اکثر پاسخعلاوهبه

 دهد.می آمار توصیفی متغیرهای تحقیق را نشان 3جدول 

 های پژوهش(: آمار توصیفی متغیرهای تحقیق )منبع: داده3جدول 

 

 

ی استفاده

 اجتماعی

ی استفاده

 جویانهلذت

ی استفاده

 شناختی

ی سرمایه

 اجتماعی

نوآوری 

 شغلی

فرسودگی 

 شغلی

 97/4 93/4 29/4 52/4 27/3 75/3 میانگین

 11/4 11/4 11/4 11/4 11/3 11/3 میانه

 12/9 32/1 31/1 19/1 13/9 12/1 انحراف معیار

 914/1 73/1 24/1 32/1 12/9 12/1 واریانس

 

ی ( برای کلیهsigداری )دهد که چون سطح معنینشان می اسمیرونف-کلموگروف علاوه، نتایج آزمون نرمالبه

(. لذا، با توجه به نرمال 4باشد )جدول ها نرمال می( باشد توزیع داده15/1تر از سطح آزمون )متغیرها بزرگ

های پارامتریک استفاده شود. لذا، برای بررسی همبستگی بین متغیرها از آزمون ها بایستی از آزمونبودن داده

 همبستگی پیرسون استفاده شده است.

 های پژوهش(اسمیرونف متغیرهای تحقیق )منبع: داده-وف: آزمون کلموگر4جدول 

ی استفاده متغیر

 اجتماعی

ی استفاده

 جویانهلذت

ی استفاده

 شناختی

ی سرمایه

 اجتماعی

نوآوری 

 شغلی

فرسودگی 

 شغلی

 97/4 93/4 29/4 52/4 27/3 75/3 میانگین

 12/9 32/1 31/1 19/1 13/9 12/1 انحراف معیار

 37/3 93/2 27/2 35/3 32/2 54/2 آماره

 921/1 179/1 127/1 134/1 154/1 172/1 داریسطح معنی
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دهد. ضریب همبستگی شدت رابطه و نتایج آزمون همبستگی بین متغیرهای پژوهش را نشان می 5جدول 

باشد و در می -9تا  9 ینبدهد. این ضریب همچنین نوع رابطه )مستقیم یا معکوس( بین متغیرها را نشان می

باشد. چگونگی داوری در مورد وجود یا عدم وجود ارتباط صورت عدم وجود رابطه بین دو متغیر برابر صفر می

باشد  15/1تر از آزمون کوچک sigکه اگر  یبترتینبدپذیرد؛ صورت می آمدهدستبهداری براساس سطح معنی

مشخص است بین  4که در جدول  گونههمانداری وجود دارد. رد شده و بین دو متغیر ارتباط معنی 0H فرض

 تمامی متغیرهای پژوهش همبستگی وجود دارد.

 : نتایج آزمون همبستگی2جدول 

 استفاده متغیرها

 اجتماعی

ی استفاده

 جویانهلذت

 استفاده

 شناختی

سرمایه 

 اجتماعی

نوآوری 

 شغلی

کاهش فرسودگی 

 شغلی

 23/1 79/1 53/1 51/1 53/1 9 ی اجتماعیاستفاده

 59/1 23/1 25/1 54/1 9 - جویانهی لذتاستفاده

 43/1 31/1 72/1 9 - - ی شناختیاستفاده

 52/1 51/1 9 - - - ی اجتماعیسرمایه

 29/1 9 - - - - نوآوری شغلی

 9 - - - - - فرسودگی شغلی

 

 پژوهش یریگاندازهمدل 

)عامل( برای هر متغیر مکنون است. قدرت  شدهمشاهدهی بارهای عاملی متغیرهای دهندهگیری نشانمدل اندازه

اری شود. بار عاملی مقدی بار عاملی نشان داده میوسیلهمشاهده بهرابطه بین عامل )متغیر پنهان( و متغیر قابل

 5/1بین  یبار عاملشود. گرفته می در نظرباشد رابطه ضعیف  5/1بین صفر و یک است. اگر بار عاملی کمتر از 

 باشد خیلی مطلوب است. 3/1تر از متوسط و اگر بزرگ 3/1تا 

های برازش اگر نسبت کای دو به در تحلیل عاملی تأییدی توجه به برازش مدل نیز مهم است. در میان شاخص

مطلوب  15/1کمتر از  RMSEAباشد مدل از برازش مناسبی برخوردار است. شاخص  3ی آزادی کمتر از درجه

تر است. شایان ذکر است که ارتباط بین تر باشند مطلوبها نیز هر چقدر به یک نزدیکاست. سایر شاخص

افزار در نرم شدهارائه 9شاخص اصلاح خطاها در اشکال برازش مدل را بالاتر برده است. این ارتباطات بر اساس

AMOS  رای یک ارتباط، شاخص اصلاح بالاتری باشد افزوده شدن آن ه هرچه بترتیب کینابهایجاد شده است؛

مدل ساختاری پژوهش با ضرایب غیراستاندارد  9شود. در شکل ارتباط در مدل موجب بهتر شدن برازش آن می

های شاخص 2جدول همچنین در  مدل ساختاری پژوهش با ضرایب استاندارد ارائه شده است. 2و در شکل 

 نشان داده شده است.برازش مدل ساختاری 

 

                                                           
1. Modification Index 
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 : مدل ساختاری تحقیق با ضرایب غیراستاندارد5شکل 

 

 

 
 : مدل ساختاری تحقیق )فرضیات اصلی( با ضرایب استاندارد3شکل 

 

 52/97ی آزادی برابر اسکوئر مدل ساختاری به درجهنشان داده شده است نسبت کای 2جدول طورکه در همان

 RMSEAشاخص درصد و نامناسب هستند.  11از تر برازش تطبیقی همگی پایینهای و نامناسب است. شاخص

درصد بوده و  51از های مقتصد )اقتصادی بودن( همگی بالاتر درصد و نامناسب است اما شاخص 5بالاتر از 

 باشد.بنابراین نیاز به اصلاحاتی در مدل می؛ مناسب هستند

 های برازش مدل ساختاری: شاخص2جدول 
 X2/df RMSEA NFI CFI IFI RFI PRATIO PNFI PCFI کلیمدل 

 >51/1 >51/1 >51/1 >1/1 >1/1 >1/1 >1/1 <15/1 <3 قبولقابلمیزان 

مقادیر 

 شدهمحاسبه
52/97 254/1 43/1 25/1 57/1 74/1 35/1 59/1 42/1 
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ر د ها بهبود یافتند.شاخصیجه اصلاح درنتهای اصلاح آموس به اصلاح مدل پرداخته شد. با استفاده از شاخص

مدل اصلاحی پژوهش با ضرایب استاندارد  4و در شکل  مدل اصلاحی تحقیق با ضرایب غیراستاندارد 3شکل 

 های برازش مدل اصلاحی نشان داده شده است.شاخص 7جدول همچنین در  ارائه شده است.

 
 : مدل اصلاحی تحقیق با ضرایب غیراستاندارد4شکل 

 

 
 اصلاحی تحقیق با ضرایب استاندارد: مدل 2شکل 
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و مناسب  22/2ی آزادی برابر اسکوئر مدل ساختاری به درجهمشخخص شد که نسبت کای 7جدول طبق نتایج 

 5کمتر از  RMSEAشاخص درصد و مناسب هستند.  11از های برازش تطبیقی همگی بالاتر اسخت. شخاخص

درصد بوده و مناسب  51از های مقتصخد )اقتصادی بودن( نیز همگی بالاتر شخاخص درصخد و مناسخب اسخت و

 شود.عنوان مدل نهایی پژوهش در نظر گرفته میهستند لذا برازش مدل اصلاحی مناسب بوده و به

 های برازش مدل اصلاحی: شاخص7جدول 

 X2/df RMSEA NFI CFI IFI RFI PRATIO PNFI PCFI مدل کلی

 >51/1 >51/1 >51/1 >1/1 >1/1 >1/1 >1/1 <15/1 <3 قبولمیزان قابل

مقادیر 

 شدهمحاسبه
22/2 119/1 17/1 14/1 12/1 13/1 57/1 55/1 59/1 

 

پذیرفته شد که نتایج  15۲در سطح اطمینان  هافرضیهتوان گفت که تمامی می 5در شکل  یرتأثطبق ضرایب 

 آورده شده است: 3در جدول  هافرضیه
 هافرضیهنتایج آزمون  :8جدول 

 هافرضیه
سطح 

 معناداری
ضریب 

 یرتأث
 نتیجه

 اداریمعن و مثبت تأثیر اجتماعی سرمایه بر اجتماعی هایشبکه از اجتماعی استفاده عدبُ

 .دارد
111/1 23/1  

پذیرش در 

سطح 

اطمینان 

52% 

 مثبت رتأثی اجتماعی سرمایه بر اجتماعی هایشبکه از( تفریحی) یانهجولذت استفاده عدبُ

 .دارد معناداری و
111/1 49/1 

 عناداریم و مثبت تأثیر اجتماعی سرمایه بر اجتماعی هایشبکه از شناختی استفاده عدبُ

 .دارد
111/1 37/1 

 11/9 111/1 .دارد معناداری و مثبت تأثیر شغلی نوآورانه عملکرد بر اجتماعی سرمایه
 11/9 111/1 .دارد معناداری و مثبت تأثیر شغلی کاهش فرسودگی بر اجتماعی سرمایه

 

 گیریبحث و نتیجه

ش با تأکید بر نق کارکنان عملکرد بر اجتماعی هایاین پژوهش با هدف تبیین نقش ابعاد اسخختفاده از شخخخبکه

کرمانشاه انجام شده است. نتایج پژوهش نشان داد که  شهر خصوصی هایدر بانک اجتماعی یمیانجی سخرمایه

ر جویانه و استفاده شناختی بعد استفاده لذتعد استفاده اجتماعی، بُهای اجتماعی شامل بُاسختفاده شخبکهابعاد 

ی سخخرمایه بر اجتماعی هایشخخبکه از اجتماعی یاسخختفاده عدمثبت و معنادار دارد. بُ یرتأثسخخرمایه اجتماعی 

و  111/1برابر سطح معناداری فرضیه  ها،فرضیهبا توجه به نتایج آزمون  .دارد معناداری و مثبت تأثیر اجتماعی

باشخخد و با توجه به اینکه این می 23/1گردد میزان این اثر باشخخد لذا فرض پژوهش تأیید میمی 15/1کمتر از 

 یصخورت مستقیم است؛ به عبارتی با تغییر یک واحد )افزایش( استفاده از شبکهضخریب مثبت اسخت اثر آن به

ی ی مطالعهیابد. نتایج این فرضخخیه با نتیجهی اجتماعی افزایش میدرصخخد سخخرمایه 23/1اجتماعی به میزان 

( تفریحی)جویانه لذت یاستفاده عدباشد. بُجهت می( همسو و هم2197( و ناصری )2195هوسخام و همکاران )

ی این نتیجه .دارد معناداری و مثبت تأثیر 49/1اجتماعی نیز به میزان  یسخخرمایه بر اجتماعی هایشخخبکه از
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( همسو و 2197( و ناصری )9319(، زالی و همکاران )2195ی هوسخام و همکاران )ی مطالعهفرضخیه با نتیجه

 اداریمعن و مثبت تأثیر اجتماعی یسرمایه بر اجتماعی هایشبکه از شناختی یاستفاده عدباشد. بُجهت میهم

صورت مستقیم است؛ به اینکه این ضخریب مثبت اسخت اثر آن بهباشخد و با توجه می 37/1اثر میزان این  .دارد

( و کاریف و همکاران 2192(، مینتز )2195ی هوسخخخام و همکاران )ی مطالعهی این مطخالعخه با نتیجهنتیجخه

 باشد.جهت می( همسو و هم2192)

 911۲ یباًتقر ین اثرمیزان ا .دارد معناداری و مثبت تأثیر شخخغلی ینوآورانه عملکرد بر اجتماعی یسخخرمایه

با  ی این فرضخخیهصخورت مسخختقیم اسخت؛ نتیجهباشخد و با توجه به اینکه این ضخریب مثبت اسخخت اثر آن بهمی

جهت ( همسخخخو و هم9312( و حمیدی زاده و همکاران )9331ی مطخالعه جهانگیری و شخخخکری زاده )نتیجخه

 11/9اثر میزان این  .دارد معناداری و مثبت تأثیر شخخغلی کاهش فرسخخودگی بر اجتماعی یسخخرمایه باشخخد.می

 صورت مستقیم است؛ به عبارتی با تغییر یک واحدباشد و با توجه به اینکه این ضریب مثبت است اثر آن بهمی

ی این مطالعه نیز با یابد. نتیجهدرصد فرسودگی شغلی کاهش می 11/9ی اجتماعی به میزان )افزایش( سرمایه

 باشد.جهت می( هم2195همکاران )( و هوسام و 9311و همکاران ) بوالقاسمیای ی مطالعهنتیجه

 های خصوصی به شرح زیر است:پیشنهادهای کاربردی برای مدیران و کارکنان بانک

 های اجتماعیهای کاربردی شبکهگفتگو با کارکنان از طریق برنامه 

  با کارکنان نیآنلابرگزاری کنفرانس 

 با هدف فهم نیازها و انتظارات آنان کارکنانهای و ثبت درخواستی مخصوص ایجاد یک پایگاه داده 

 های اجتماعیدر شبکه

 دیگران با اطلاعات و محتوا گذاریاشتراك به و جالب هایگفتگو و محتوا انتشار 

 دهیپیام و اظهارنظر طریق تعاملی از گفتگوهای ایجاد 

 از  کاری برای کارکنان و حمایت از تسهیم دانشآوردن فرصت خلق و اشتراك دانش در محیط  راهمف

 های اجتماعیطریق شبکه

 اعی.های اجتممشتریان از طریق شبکه اختصاص دادن پاداش به کارکنان برای مشارکت و تسهیم دانش 

 این اهمیتکه  هایییتفعال اعمال و سازمان در آن هایتکنیک و خلاقیت آموزش هایکارگاه برگزاری 

 نماید شفاف برای کارکنان را هادوره

 هایشنهادپ نظام از استفاده و عملکرد ارزیابی یفلسفه تغییر 

 سازمانی ارتباطات کردن شفاف و سازمانی روابط تغییر 

 های حل تعارضکارکنان در رابطه با روش آموزش 
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Abstract 

The purpose of this study was to investigate the effect of using social networking dimensions on 

employees' job performance with emphasis on the mediating role of social capital. The research 

method is descriptive-survey and correlational and in terms of purpose. The statistical population 

of this study is staff of private banks in Kermanshah which 327 personel were selected by 

stratified random sampling method through Cochran formula.The data collection tool was a 

standard questionnaire and the data were analyzed using Amos structural equation modeling 

software. The results showed that dimensions of social network use such as social network use, 

enjoyment use, and cognitive use had a positive and significant effect on social capital. In 

addition, social capital has a positive and significant effect on performance improvement (job 

innovation and job burnout reduction). Bank managers are advised to provide the basis for the 

application and development of the use of social networks in the organization between employees 

and with customers and other stakeholders that interactions and cooperation between individuals 

will increase and the performance of organizations and employees will improve. 

Keywords: Social networks, Social capital, Job innovation, Job burnout, Private Bank city of 

Kermanshah. 

 

 


