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Abstract  
The use of social media in workplace has had various effects on the employees’ attitudes 

and behaviors. Thus, studying the process and consequences of the social media effect is of 

utmost importance. The purpose of the present study was to investigate the effect of using 

social media in workplace on job engagement and organizational identification of 

employees. To this end, the moderating role of organizational social capital was also 

examined. This descriptive-correlational study was applied in terms of purpose. The 

statistical population involved the 410 Digikala electronic business experts, out of which 

200 participants were selected using simple random sampling. The required data was 

collected using a questionnaire and was analyzed using partial least squares structural 

equation modeling. The results of the study showed that the use of social media has positive 

significant effects on organizational social capital, job engagement, and organizational 

identification. Moreover, it was revealed that the use of social media in workplace is also 

effective on job engagement and organizational identification through the moderating role 

of organizational social capital.  
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های  در اثرگذاری استفاده از رسانهسازمانی  اجتماعی ۀنقش سرمای

 یابی سازمانی اجتماعی در کار بر التزام شغلی و هویت

 2فرزانه مهرابی کوشکی ،1شناس مهدی یزدان

 ، تهران، ایرانیئطباطبامدیریت و حسابداری، دانشگاه عالمه  ة. استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکد1

 ، تهران، ایرانیئطباطبامدیریت و حسابداری، دانشگاه عالمه  ةمدیریت بازرگانی، دانشکد ،ارشد شناسکار. 2

 (04/04/1401ـ تاریخ پذیرش:  02/02/1401)تاریخ دریافت: 

 چکیده
پیامدها و  ةن، مطالعها و رفتارهای کارکنان داشته است. بنابرای مختلفی بر نگرش تأثیراتهای اجتماعی در محیط کار  استفاده از رسانه

های اجتماعی  استفاده از رسانه تأثیراز اهمیت زیادی برخوردار است. هدف تحقیق حاضر بررسی  های اجتماعی گذاری رسانهتأثیرفرایند 
گرفت.  سازمانی نیز مورد بررسی قرار سرمایة اجتماعییابی سازمانی کارکنان بود که نقش میانجی  در محیط کار بر التزام شغلی و هویت

کارشناسان تحقیق شامل  جامعة آماری. استاین تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی و همبستگی و به لحاظ هدف یک تحقیق کاربردی 
ها به روش تصادفی ساده انتخاب شد.  نفر از آن 200ای شامل  که نمونهبود  نفر 410به تعداد  کاال دیجی شرکت الکترونیکی وکار کسب

یابی معادالت ساختاری و با استفاده از روش حداقل مربعات  اساس روش مدل آوری شد و بر پرسشنامه جمع ةبه وسیل های مورد نیاز داده
 سرمایة اجتماعیدار بر امثبت و معنتأثیر  های اجتماعی های تحقیق نشان داد استفاده از رسانه جزئی مورد تحلیل قرار گرفت. یافته

بر  تأثیرهای اجتماعی در محل کار از طریق  ی سازمانی دارد. همچنین مشخص شد استفاده از رسانهیاب و هویت ،سازمانی، التزام شغلی
 گذار است.تأثیریابی سازمانی کارکنان  التزام شغلی و هویت برسازمانی  سرمایة اجتماعی

 کلیدواژگان
 .یابی سازمانی سازمانی، هویت سرمایة اجتماعیهای اجتماعی،  رسانه التزام شغلی،
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 مقدمه

گیرند  ها تغییرات جزئی داخلی و بیرونی سازمان را نیز نادیده نمی در بازار رقابتی امروز که سازمان

 ي در رفتار کارکنان ایجاد کرده استی اساسی و جدّاتتغییر هاي اجتماعی در کار رسانه استفاده از

(Ewing et al. 2019 .)هاي اجتماعی،  رسانه لهاز جم ،مبتنی بر تکنولوژيهاي  واقع، نوآوري در

ها فراهم آورده  براي سازمان بسیار کاربردهايو  ها تواناییو ده شها  سازمانموجب غنی شدن 

هاي یادگیري جدید،  شیوه بازاریابی، هاي نوین روشو  وکار کسبهاي  ایجاد مدل مانند است؛

یک از طرف دیگر،  (.O`Connor et al. 2021) برقراري ارتباط ،افزایش نوآوري، تسهیم دانش

 و تواند مشروعیت سازمانی الزم را براي جذب منابع میسازمانی هویت و   مفهوم مشترک از پیکره

اي  یابی سازمانی سازه هویت(. Aitken & Treuer 2021) ایجاد انگیزه و افزایش عملکرد فراهم کند

 تأثیرآن نیز تحت  شود که خود نظر گرفته می گذار در رفتارهاي سازمانی درتأثیراساسی و 

وري  منظور تقویت وفاداري و بهره به ها سازماناز سوي دیگر،  گیرد. متغیرهاي مختلف شکل می

اینکه  با این حال،(. Selvi & Aiswarya 2022) کارکنان نیاز به التزام و تعهد کارکنان خود دارند

کند  شغلی کارکنان کمک می التزامیابی و  هویتهاي اجتماعی داخلی به  چگونه استفاده از رسانه

که امروزه در  است جدید ینیز مفهوم سرمایۀ اجتماعی این، عالوه بره است. شدکمتر بررسی 

روابط و عوامل اجتماعی  تأثیرمهم بودن  ۀدهند که نشان شدهبررسی  مدیریتیمطالعات اجتماعی و 

 سرمایۀ اجتماعیبر  اطالعاتفناوري  تأثیر، زمینهدر همین است.  رفتاري و عملکرديبر متغیرهاي 

 از طرف دیگر،(. Gazit et al. 2022; Galati 2022) در چندین مطالعه نشان داده شده است

 ی هستنداز متغیرهایها،  یابی سازمانی و التزام شغلی، به دلیل ماهیت اجتماعی و تعاملی آن هویت

 تأثیر ۀشده در زمین  مطالعات انجام . با این حال،باشد مؤثر ها ممکن است بر آن سرمایۀ اجتماعیکه 

از  سازمانی سرمایۀ اجتماعیو نیز نقش  یابی سازمانی و التزام شغلی هاي اجتماعی بر هویت رسانه

هاي نوین اطالعاتی و ارتباطاتی  ثیر رفتاري فناوريأبه عبارت دیگر، ت غناي کافی برخوردار نیست.

ه است و در این رابطه نیاز شدر کار کمتر بررسی هاي اجتماعی د و به طور خاص استفاده از رسانه

متغیرهاي  ۀدانش زیادي دربار این، عالوه بر(. Men et al. 2020) به تحقیقات بیشتر وجود دارد

 .Ewing et al) هاي اجتماعی در کار وجود ندارد گیري پیامدهاي استفاده از رسانه دخیل در شکل
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هاي اجتماعی در کار  در اثرگذاري استفاده از رسانهایی که بررسی عوامل و متغیرهبنابراین، (. 2019

هاي اجتماعی کاربرد رسانهتر  تواند در شناخت دقیق می آفرین هستند هاي کارکنان نقش بر رفتاري

هاي  رسانه تأثیربراي کاهش این شکاف،  ،سعی شد حاضر پژوهش در از این رو،باشد.  مفید

یابی سازمانی و التزام شغلی بررسی  بر هویت سرمایۀ اجتماعی و اثر سرمایۀ اجتماعیاجتماعی بر 

تواند  هاي اجتماعی چگونه و تا چه میزان می که کاربرد رسانه پرداخته شود وضوعمو به این  شود

یابی سازمانی و التزام شغلی  را تقویت کند و از این طریق موجب ارتقاي هویت سرمایۀ اجتماعی

 کارکنان شود.

 ۀاي از بازار عرض  داشتن سهم عمده با در اختیار کاال انجام شد که جیدی ر شرکتد حاضر تحقیق

طور متوسط روزانه بیش از  که به استالین ایران  ترین فروشگاه آن بزرگاینترنتی کاال در ایران 

هاي فروشگاهی در ایران،  ها و سایت با توجه به افزایش شرکت بازدیدکننده دارد. 850000

هاي  ند. یکی از روشا هاي جدید براي کسب مزیت رقابتی تلف همواره به دنبال روشهاي مخ شرکت

به دست آوردن مزیت رقابتی و خلق عملکرد نوآورانه برقراري ارتباطات اثربخش و ارتقاي مشارکت 

سرمایۀ هاي اجتماعی و تسهیل دسترسی به اطالعات و منابع حیاتی از طریق  کارکنان از طریق رسانه

آنچه از مرور تحقیقات پیشین  یابی کارکنان است. تقویت التزام شغلی و هویت و در نتیجه یاجتماع

هاي اجتماعی در کار،  زمان استفاده از رسانه شود این است که مطالعات اندکی نقش هم مشخص می

را حاضر الگویی  ۀاند. مطالع یابی سازمانی را بررسی کرده و هویت ،، التزام شغلیسرمایۀ اجتماعی

 کند. ارائه و آزمون می یادشدهجهت شناخت ارتباط بین متغیرهاي 

 ها و توسعة فرضیه مبانی نظری تحقیق
 ها در سازمانو سرمایة اجتماعی  های اجتماعی رسانه

هاي  هستند که براي ایجاد روابط در شبکه اي ي نوآورانههاابزارها  در سازمان هاي اجتماعی رسانه

هاي اجتماعی  تحقیقات اخیر در مورد رسانه (.Olanrewaju et al. 2020)ند شو استفاده میمجازي 

 منزلۀ ها به توانند در بسیاري از موارد از مزایاي این رسانه ها می حاکی از آن است که سازمان

هاي  از آنجا که رسانه (.Song et al. 2019) بخشی از استراتژي ارتباطات داخلی برخوردار شوند

 سرمایۀ اجتماعی، این پتانسیل را دارند که کنندتوانند تعامالت متقابل را تسهیل  یاجتماعی داخلی م
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 کنندکنند روابط جدیدي را در سراسر سازمان برقرار  ها کمک  آنرا بین کارکنان تقویت و به 

(Men et al. 2020 .)همکاري و هاي اجتماعی براي تسهیل تسهیم دانش با توجه به پتانسیل رسانه 

یابی  بر هویتتوانند  هاي اجتماعی داخلی در نهایت می ، رسانهاط بین کارکنان و مدیرانو ارتب

( چنین 2019) شگذار باشند. در این رابطه، اوینگ و همکارانتأثیرها  کارکنان و التزام کاري آن

رکنان توانند ارتباطات داخلی را بهبود بخشند، کا هاي اجتماعی داخلی می رسانه اند که استدالل کرده

هاي  ها و مسئولیت وري را از طریق نقش و بهره ،خدمات بهتر به مشتري برانگیزانند ۀرا براي ارائ

 .ش دهندافزای مؤثر

از نخستین افرادي بودند که سرمایۀ اجتماعی را از  (1998) گوشالو  1از طرف دیگر، ناهاپیت

 ۀبالقومجموع منابع بالفعل و انی سازمها، سرمایۀ اجتماعی  دید سازمان معرفی کردند. از نظر آن

روابط یک فرد یا یک واحد از سازمان با فرد یا واحد اجتماعی دیگري از  ۀموجود حاصل از شبک

  ۀهاي مختلف سرمایۀ اجتماعی سازمانی را در سه طبق ها جنبه آن. استدرون یا برون سازمان 

ساختاري است.   و سرمایۀ ،اي رابطه  شناختی، سرمایۀ  دهند که شامل سرمایۀ اصلی جاي می

توانند در روابط بین افراد یافت شوند و  سرمایۀ اجتماعی به منابعی اشاره دارد که میهمچنین، 

هاي اجتماعی نمود پیدا  یک منبع جمعی در نظر گرفت که در شبکه منزلۀ  توان آن را به بنابراین می

 ;Meng et al. 2018)دهد  ثیر قرار میهاي همکاري و حمایت اجتماعی را تحت تأ کند و فرصت می

Ganguly et al. 2019). 

 AliHassan) اند اجتماعی بر سرمایۀ اجتماعی را نشان داده ۀرساناستفاده از شواهد تجربی تأثیر 

et al. 2015; Geber et al. 2016). هاي  در این تحقیقات استدالل شده است که استفاده از رسانه

و تسهیم دانش بین  ،ارتباطات جدید، افزایش اثربخشی ارتباطات ۀسعاجتماعی در کار باعث تو

کنندۀ سرمایۀ اجتماعی  هاي اجتماعی را تسهیل شود. برخی دیگر از محققان نیز رسانه کارکنان می

تر به اطالعات داشته  تر و آسان سازند هم دسترسی سریع اند که کاربران را قادر می نظر گرفته در

تواند باعث افزایش  که این امر می کنندي الزم را از سایر اعضاي شبکه کسب ها باشند هم حمایت

هاي اجتماعی در  این، استفاده از رسانه عالوه بر .(Tijunaitis et al. 2019) شود سرمایۀ اجتماعی 
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 هاي کاري شود آفرینی ایده ساز هم تواند زمینه و می استکار در افزایش تعامالت اجتماعی مؤثر 

(Bharati et al. 2018) .هاي  نقش استفاده از رسانه ۀمهم دیگري که تحقیقات پیشین دربار ۀنکت

اند این است که استفاده از  هکردگیري سرمایۀ اجتماعی سازمانی به آن توجه  اجتماعی در شکل

نفعان  قابلیت مشارکت ذي چون .تواند موجب افزایش تنوع شود هاي اجتماعی در کار می رسانه

توانند از  هاي اجتماعی می از طرف دیگر، رسانه. (Xu & Saxton 2019) ر آن وجود داردمختلف د

 .(Tijunaitis et al. 2019کنند )سازي را تسریع  پذیري و تیم طریق تسهیل تعامالت روند جامعه

هاي ارتباطی و  توانند باعث گسترش ارتباطات غیررسمی و شبکه هاي اجتماعی می همچنین رسانه

استفاده این،  عالوه بر .(Huang & Liu 2017) یت تقویت سرمایۀ اجتماعی در سازمان شونددر نها

اندازهاي مشترک بین  ها و چشم گیري دیدگاه تواند در شکل هاي اجتماعی در کار می از رسانه

دیگر تأثیر  اي کارکنان با یک وظایف و نیز ارتباطات شبکه دادن انجام ۀخصوص نحو کارکنان در

اندازهاي کاري مشترک و نیز تقویت  ها و چشم ایجاد دیدگاه. (Mathieu et al. 2000بگذارد ) مثبت

هاي مهم سرمایۀ اجتماعی  لفهکه یکی از مؤ گیري اعتماد، اي بین کارکنان در شکل ارتباطات شبکه

( نیز در 2019) شو همکاران 1فو .(Cao et al. 2016)شود، بسیار مؤثر خواهد بود  محسوب می

هاي اجتماعی در محیط کار بر سرمایۀ اجتماعی تأثیر  حقیق خود نشان دادند استفاده از رسانهت

 شود: شرح تنظیم می دینببر این اساس، فرضیۀ اول تحقیق . گذارد می مثبت

دار بر سرمایۀ اجتماعی  امعنمثبت و ثیر أتهاي اجتماعی در کار  استفاده از رسانه .فرضیۀ اول

 سازمانی دارد.

 و التزام شغلی ایة اجتماعیسرم

هاي کاري توصیف کرد که بر  ( التزام شغلی کارکنان را کنترل اعضاي سازمان بر نقش1990) 2کان

شناختی و عاطفی در طول ایفاي نقش خود در کار درگیر  و اساس آن افراد از نظر جسمی

هاي اصلی التزام  ( ارتباطات عمودي و افقی یکی از جنبه2006) 3از دیدگاه وودروف. شوند می

 و بر اساس مدل منابع و تقاضاهاي شغلی و با توجه به ابعاد ساختارياین،  عالوه بر. کارکنان است
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تواند  توان گفت سرمایۀ اجتماعی سازمانی می اي و شناختی در سرمایۀ اجتماعی سازمانی، می رابطه

ی، منابع شغلی عواملی هستند نظر گرفته شود. بر اساس مدل منابع و تقاضاهاي شغل بع شغلی درمن

 & Schaufeli) شوند تحقق اهداف کاري و رشد و یادگیري شخصی می و که باعث ایجاد انگیزش

Bakker 2004) .عاطفی و اجتماعی در محیط  و سرمایۀ اجتماعی سازمانی به میزان حمایت عملی

تواند به  نتیجه می و در ردداهاي کاري تأثیر مثبت  در افزایش هماهنگی فعالیت کهکار اشاره دارد 

تحقیقات پیشین . (Gloede et al. 2013; Thoits 2011) نظر گرفته شود یکی از منابع شغلی در مثابۀ

را در افزایش  ـ بازخور عملکرد ،شامل منابع اجتماعی، حمایت مدیران ارشد ـ نقش منابع شغلی

از طرف دیگر، . (Hakanan et al. 2008; Halbesleben 2010)اند  التزام کاري کارکنان نشان داده

شود که اعتماد ایجادشده بین اعضاي سازمان به دلیل وجود سرمایۀ اجتماعی  چنین استدالل می

که این امر نقش  کنندشود کارکنان انرژي و منابع در اختیار را روي وظایف خود متمرکز  باعث می

عالوه بر این، ارتباطات باز، . (Hakanan et al. 2008) کند مهمی در التزام کاري کارکنان ایفا می

و همچنین ارتباطاتی که در  ،ها و محتواي ارتباطی متناسب با نیازها و ترجیحات کارکنان کانال

التزام شغلی کارکنان  يگیرند در ارتقا جهت ایجاد حس تعلق و تشویق آواي کارکنان شکل می

( 2020) شو همکاران 1نتایج تحقیق ژوتنگرن .(Men et al. 2019; Ghahtarani et al. 2020) ندمؤثر

( 2018) شمِنگ و همکاران .استرضایت و التزام شغلی  ۀکنند بینی نشان داد سرمایۀ اجتماعی پیش

سرمایۀ اجتماعی  ۀپیونددهند ۀمثبتی بین جنب ۀخود به این نتیجه رسیدند که رابط ۀنیز در مطالع

ارتباطی سرمایۀ اجتماعی  ۀو جنب ،ها( )بین تیم جتماعیسرمایۀ ا ۀکنند متصل ۀها(، جنب )داخل تیم

( نیز در 1401متین ) مجد و زارعی جعفريها و مدیریت( با التزام شغلی وجود دارد.  )بین تیم

شناسی است  تحقیق خود نشان دادند یکی از پیامدهاي فردي سرمایۀ اجتماعی سازمانی مسئولیت

توان  مباحث فوق می با عنایت بهبنابراین، شود.  می هاي مهم التزام شغلی محسوب که از مؤلفه

 تواند تأثیر مثبتی بر التزام شغلی کارکنان داشته چنین فرض کرد که سرمایۀ اجتماعی سازمانی می

 شود: شکل تنظیم می دینبباشد. بر این اساس، فرضیۀ دوم تحقیق 

 تزام شغلی کارکنان دارد.دار بر الاسرمایۀ اجتماعی سازمانی تأثیر مثبت و معن .فرضیۀ دوم

                                                                                                                                                       
1. Jutengren 
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 ازمانییابی س هویتسرمایة اجتماعی و 

پیوند ذاتی بالقوه  ۀدهند شناختی مهم توصیف شده که نشان یابی سازمانی یک حالت روان هویت

 MeiRun) گیرد متغیرهاي اجتماعی و ارتباطی شکل می تأثیرتحت  و استبین کارکنان و سازمان 

et al. 2018.) ۀنظریبر  . بنادندکریابی مطرح  هویت ۀمهمی را دربار ۀنظری( 1979) ترنرو  1تاجفل 

 عنصر شناختی )دانستن تعلق فرد به یک :هویت اجتماعی از سه عنصر تشکیل شده است ها آن

ارزشی مثبت یا منفی ناشی از عضویت گروهی(، عنصر پیامدهاي (، عنصر ارزشی )گروه یا جامعه

یابی  هویت ۀبر اساس نظری(. یا جامعه فراد مرتبط با آن گروهبه گروه و انسبت احساسی )احساس 

 شود ها تعریف می گروه درها  شود که هویت افراد بر مبناي عضویت آن اجتماعی چنین فرض می

(Abrams & Hogg 1990.) ها و واحدهاي مختلفی  هاي کاري نیز کارکنان در گروه در محیط

گیري  دیگر در شکل ها از یک عالوه بر متمایزسازي آنهاي مختلف  کنند که این گروه فعالیت می

 ۀنظریبر اساس  (.Pena-Gonzalez et al. 2021) ندا کننده ها نیز تعیین شناخت اجتماعی از آن

گیري خودِ  هاي کاري و رضایت شغلی در شکل یابی اجتماعی، احساس مهم بودن در گروه هویت

گیري  و شکل ،نفس ناخته شدن فرد، افزایش عزتتواند منجر به ش و می استجمعی افراد مؤثر 

، سرمایۀ اجتماعی سازمانی زمینهدر این  (.Kramer 2006) هویت کاري و سازمانی در افراد شود

سازد تا بر اساس ماهیت و کیفیت ارتباطات اجتماعی خود در  این امکان را براي افراد فراهم می

ا سازمان و محیط کاري خود بپردازند و از این طریق سازمان به معرفی و بازنمایی خود در ارتباط ب

و  2نتایج تحقیق بروچ (.Broch et al. 2018) گیرد شکل مییابی سازمانی کارکنان  است که هویت

یابی  ( نشان داد سرمایۀ اجتماعی هم به طور مستقیم هم از طریق جذابیت هویت2018) شهمکاران

در نیز ( 1397نژاد ) میرفردي و ولیگذارد.  ی تأثیر مییابی سازمان شده بر هویت سازمانی ادراک

شناسانه انجام دادند به این نتیجه رسیدند که ابعاد سرمایۀ اجتماعی  تحقیقی که با رویکردي جامعه

شکل  دینببر این اساس، فرضیۀ سوم تحقیق یابی دارند.  داري با ابعاد مختلف هویتارابطۀ معن

 شود: تنظیم می

 دارد. یابی سازمانی کارکنان هویتدار بر ایۀ اجتماعی سازمانی تأثیر مثبت و معنسرما .فرضیۀ سوم

                                                                                                                                                       
1. Tajfel 
2. Broch 
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 نقش میانجی سرمایة اجتماعی

تواند عالوه بر تسهیل  هاي اجتماعی در کار می کارگیري رسانه به ،بیان شد تر پیش طور که همان

 .Tijunaitis et al) دها شو تعامالت اجتماعی کارکنان موجب توسعۀ شبکۀ روابط اجتماعی میان آن

توانند در تقویت هماهنگی و همکاري، اعتماد،  هاي اجتماعی می این، رسانه عالوه بر (.2019

هاي سرمایۀ اجتماعی هستند  هاي کارکنان که همگی از مؤلفه سوسازي نگرش و هم ،تسهیم دانش

ود سرمایۀ اجتماعی ش از طرف دیگر، در این تحقیق فرض می (.Bharati et al. 2018) مؤثر باشند

یابی سازمانی کارکنان شود. سرمایۀ اجتماعی  تواند منجر به تقویت التزام کاري و هویت سازمانی می

دیگر است که  باال در سازمان به معناي باال بودن سطح اعتماد و اثربخشی تعامالت کارکنان با یک

 Meng et) ندکنمتمرکز ف کاري وظای دادن را بر انجام خودزمان و انرژي شود کارکنان  باعث می

al. 2018.) طور که استدالل شد، سرمایۀ اجتماعی سازمانی با افزایش احساس  این، همان عالوه بر

 شود منجر یابی سازمانی کارکنان گیري و تقویت هویت تواند به شکل تعلق افراد به سازمان می

(Broch et al. 2018.) 

تحت تأثیر تواند  ها می سد سرمایۀ اجتماعی در سازمانر با عنایت به مباحث فوق، به نظر می

 براثر مهمی تواند  و همچنین می کند هایی باشد که روابط بین افراد را تسهیل می ابزارها و روش

در این تحقیق نقش میانجی سرمایۀ  ،ها و رفتارهاي کاري افراد داشته باشد. بر این اساس نگرش

اجتماعی در کار و التزام شغلی و نقش میانجی سرمایۀ  هاي هرسان بین استفاده از ۀاجتماعی در رابط

. در شدیابی سازمانی بررسی  اجتماعی در کار و هویت هاي بین استفاده از رسانه ۀاجتماعی در رابط

طور مشخص این روابط را بررسی کرده باشد یافت نشد. هرچند،  اي که به این خصوص مطالعه

در پژوهش خود نشان دادند که سرمایۀ اجتماعی در تأثیر استفاده ( 2015) شحسن و همکاران علی

( 1396) شاجتماعی بر عملکرد شغلی نقش میانجی دارد. امجد زبردست و همکاران هاي از رسانه

نیز در پژوهش خود نشان دادند سرمایۀ اجتماعی در تأثیر هویت سازمانی بر انگیزش شغلی نقش 

هاي اجتماعی تأثیر  ( دریافتند استفاده از رسانه1396و الوانی )نیا  رجبیهمچنین، میانجی دارد. 

هاي  بین استفاده از رسانه ۀسرمایۀ اجتماعی در رابط و معناداري بر نتایج عملکرد شغلی دارد

تأثیر نیز ( 2020) شدر مدل مِن و همکاران. کند نقش میانجی ایفا میاجتماعی و عملکرد شغلی 
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اعی در کار بر التزام شغلی از طریق متغیرهاي شفافیت سازمانی اجتم هاي استفاده از رسانه

هاي چهارم و پنجم  بر اساس مباحث فوق، فرضیه. شد تأییدیابی سازمانی  شده و هویت ادراک

 شوند: شرح تنظیم می دینبتحقیق 

هاي اجتماعی در کار  سرمایۀ اجتماعی سازمانی در اثرگذاري استفاده از رسانه .فرضیۀ چهارم

 التزام شغلی نقش میانجی دارد. بر

هاي اجتماعی در کار بر  سرمایۀ اجتماعی سازمانی در اثرگذاري استفاده از رسانه .فرضیۀ پنجم

 یابی سازمانی نقش میانجی دارد. هویت

 تنظیم شده است. 1 هاي تحقیق مطابق شکل مدل مفهومی تحقیق نیز متناظر با فرضیه

 

 

 تحقیق. مدل مفهومی 1 شکل

 تحقیق شناسی روش

پژوهش حاضر به لحاظ هدف یک تحقیق کاربردي و از نوع تحقیقات توصیفی و همبستگی است. 

بودند که  نفر 410کاال به تعداد  دیجیشرکت الکترونیکی  وکار کسبکارکنان  تحقیق جامعۀ آماري

 راپرسشنامه  210مورد نیاز بود. تعداد  نفر 197تعداد اي به  بر اساس جدول مورگان حجم نمونه

به روش تصادفی  و صورت حضوري  به ،کاال با شرکت دیجی هاي الزم پس از هماهنگی ،نامحقق

و پس از سه مرتبه  کردندتوزیع  ،آماري تحقیق ۀپرسنلی اعضاي جامع ۀبر اساس شمار ،ساده

هنگام توزیع  .شدآوري و تحلیل  جمعل استفاده ۀ کامل و قابنام پرسش 200مراجعه تعداد 

دهندگان توضیح داده  هدف و فواید تحقیق و مفاهیم تخصصی مدل تحقیق براي پاسخها،  پرسشنامه

های  استفاده از رسانه

 سرمایۀ اجتماعی اجتماعی در کار

 التزام شغلی

 یابی سازمانی هویت
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براي  ها محرمانه باقی خواهد ماند. هاي آن و پاسخ اند نام ها بی شد و تشریح شد که پرسشنامه

ده استفا( 2015) شحسن و همکاران علی  ۀاز پرسشنامهاي اجتماعی  متغیر استفاده از رسانهسنجش 

 ناهاپیت و گوشال  ۀاز پرسشنام سرمایۀ اجتماعیمتغیر براي سنجش . استال ؤس 14شد که شامل 

  ۀاز پرسشنامیابی سازمانی  متغیر هویتبراي سنجش . استال ؤس 28استفاده شد که شامل ( 1998)

متغیر التزام براي سنجش و  است.ال ؤس 18( استفاده شد که شامل 2000) شو همکاران 1میلر

. استال ؤس 17( استفاده شد که شامل 2002) شو همکاران 2شافلی  ۀاز پرسشناملی شغ

 «کامالً موافقم»تا  «کامالً مخالفم»اي لیکرت از  ینهزگ بر اساس طیف پنج یادشدههاي  پرسشنامه

 مبهمهاي  عبارتاز هاي تحقیق، سعی شد  با هدف افزایش دقت در تکمیل پرسشنامهتنظیم شدند. 

االت و فواید حاصل از ؤدر ابتداي پرسشنامه راهنماي پاسخ به س پیچیده استفاده نشود. دوپهلو و و

اریانس روش د تا حد قابل توجهی مانع ایجاد خطاي وتوان می رعایت این نکات. دشدرج تحقیق 

 .Podsakoff et al) آید ها از یک منبع واحد به دست می هاي آن د که دادهمشترک در تحقیقاتی شو

بر انجام شد.  3، تحلیل عامل واحد هرمانیادشدهاز خطاي  به منظور اجتناب، همچنین .(2012

ها  این روش، اگر یک عامل بخش عمدۀ واریانس متغیرها را توضیح دهد، ممکن است داده اساس

هاي تحقیق حاضر  براي داده یادشدهدر معرض خطاي واریانس روش مشترک باشند. نتایج آزمون 

و  استدرصد  50درصد است که کمتر از  19/24ر توضیح واریانس متغیر واحد نشان داد حداکث

 ۀهاي تحقیق وجود ندارد. روایی ساز توان گفت خطاي واریانس روش مشترک در داده می

اساس ضریب  ي سنجیده شد و پایایی پرسشنامه برتأییدها با استفاده از تحلیل عاملی  پرسشنامه

شامل  ،نتایج بررسی پایایی ابزار تحقیق 1 جدول. دشبررسی بی و پایایی ترکیآلفاي کرونباخ 

هاي تحقیق  دهد. فرضیه را براي متغیرهاي تحقیق نشان می ،ضرایب آلفاي کرونباخ و پایایی مرکب

سازي معادالت ساختاري با رویکرد حداقل مربعات جزئی و با استفاده از  بر اساس روش مدل

 مورد آزمون قرار گرفتند. اس ال رت پیاسماو  اس اس پی اسافزارهاي  نرم

 

                                                                                                                                                       
1. Miller 
2. Schaufeli 
3. Herman`s single factor analysis 
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 . ضرایب پایایی1 جدول

 پایای ترکیبی آلفای کرونباخ متغیر

 895/0 875/0 اجتماعی ۀاستفاده از رسان

 886/0 853/0 سرمایۀ اجتماعی

 891/0 871/0 یابی سازمانی هویت

 902/0 897/0 التزام شغلی

 های تحقیق یافته

درصد  22نفر زن بودند. همچنین  59نفر مرد و  141شامل  کنندگان در این تحقیق مشارکت

و  ،تا ده سال 5درصد بین  39درصد بین یک تا پنج سال،  5/25دهندگان کمتر از یک سال،  پاسخ

درصد تحصیالت دیپلم و  5/7در این بین، کار داشتند.  ۀدرصد بیشتر از ده سال سابق 5/13

درصد  5/31درصد تحصیالت کارشناسی،  5/43درصد تحصیالت کاردانی،  5/10تر،  پایین

شد  بیانتر  طور که پیش هماندرصد هم تحصیالت دکتري داشتند.  7و  ،ارشد تحصیالت کارشناسی

ي استفاده شد. ضرایب بارهاي عاملی تأییدبه منظور بررسی روایی ابزار تحقیق از تحلیل عامل 

بودند که این  4/0کمتر از  رمایۀ اجتماعیسهاي مربوط به سنجش متغیر  نشان داد سه گویه از گویه

روایی  از دو معیارتحقیق روایی مدل بیرونی  منظور بررسی  بهها حذف شدند.  ها از تحلیل گویه

شده و در روایی  شد. در روایی همگرا از میانگین واریانس استخراج همگرا و روایی واگرا استفاده

روایی  تأییدآمده است که حاکی از  2ایج در جدول واگرا از روش فرونل و الرکر استفاده شد. نت

 است.همگرا و واگرا در تحقیق حاضر 

 روایی همگرا و واگرا .2 جدول

 التزام شغلی متغیرها
یابی  هویت

 سازمانی

سرمایۀ 

 اجتماعی

 ۀرساناستفاده از 

 اجتماعی

میانگین واریانس 

 استخراجی

 761/0 -- -- -- 872/0 التزام شغلی

 732/0 -- -- 855/0 737/0 یابی هویت

 713/0 -- 844/0 792/0 741/0 سرمایۀ اجتماعی

 730/0 854/0 709/0 703/0 798/0 استفاده از رسانه اجتماعی
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دو حالت ضرایب مسیر و معناداري ضرایب  تحقیق را در ۀشد مدل آزمون 3و  2هاي  شکل

 دهند. نشان می

 
 یقتحق ةشد ضرایب استاندارد مدل آزمون .2 شکل

 
 شده تحقیق داری مدل آزموناضرایب معن .3شکل 
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تحقیق نیز بر برازش مدل تحقیق حاضر داللت دارند.  ۀشد هاي برازش مدل آزمون شاخص

هر چه دهد.  ، و شاخص افزونگی را نشان می(F2)اثر  ، ضرایب اندازۀ(R2)ضرایب تعیین  3جدول 

 1چین. استتري برخوردار  زش مناسبدهد که مدل از برا ضریب تعیین باالتر باشد نشان می

متوسط و قوي بودن مدل  و عنوان مالک ضعیف  به 67/0و  33/0 و 19/0سه مقدار ( از 1998)

 ستزا روي بخشی از واریانس متغیر پنهان درون R2نسبتی از تغییرات  F2اثر  ۀکند. انداز استفاده می

و  15/0 و 2/0( مقادیر 2013کوهن )ماند. طبق نظر  نشده در مدل باقی می که به صورت تبیین

نیز  (RED) معیار افزونگی. استمتوسط و بزرگ  و به ترتیب بیانگر اثر کوچک F2براي  35/0

کند. هر چه مقدار  زا مشخص می زا را از متغیرهاي برون هاي یک متغیر درون تغییرپذیري شاخص

 (.1392و رضازاده  )داوري دهد را نشان میبرازش بهتر مدل  باشداین معیار بیشتر 

 های برازش مدل شاخص .3 جدول

R متغیرها
R اولیه 2

F اثر ةانداز ثانویه 2
2 COM RED 

 - 530/0 - - - استفاده از رسانه اجتماعی

 318/0 500/0 78/1 - 640/0 سرمایۀ اجتماعی

 522/0 532/0 07/0 984/0 985/0 یابی سازمانی هویت

 422/0 541/0 98/0 889/0 944/0 التزام شغلی

 

محاسبه شد. مطابق  671/0تحقیق برابر با  ۀشد نیز براي مدل آزمون GoFاین، شاخص  عالوه بر

 35/0تا  25/0مقدار ضعیف، مقادیر  10/0( مقادیر کمتر 2005) شتنن هاوس و همکارانبا نظر 

ین، شود. بنابرا قوي براي این شاخص لحاظ می مقدار 35/0و مقادیر بیشتر از  ،متوسطمقدار 

 ۀنتیج 4جدول  شود. در حد قوي ارزیابی می GoFاساس شاخص  برازش کلی مدل تحقیق بر

 دهد. هاي اول تا سوم تحقیق را نشان می نهایی آزمون فرضیه

 دهد. پنجم تحقیق را نشان میهاي چهارم و  نهایی آزمون فرضیه ۀنتیج 5جدول 

هاي  بین استفاده از رسانه ۀدر رابط سرمایۀ اجتماعیهمچنین به منظور بررسی نقش میانجی 

د. مقادیر یابی سازمانی از آزمون سوبل استفاده ش م شغلی و هویتااجتماعی در کار و التز

                                                                                                                                                       
1. Chin 
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شوند.  می تأیید یادشدهو در نتیجه روابط  است 96/1ر از سوبل باالت Zۀ آمارشده براي  محاسبه

 دهد. نتایج آزمون سوبل را نشان می 6جدول 

 های تحقیق )روابط مستقیم( فرضیه آزموننتایج  .4 جدول

 تحقیقی بین متغیرهای روابط علّ فرضیه
 ضریب مسیر

(β) 

 معناداری

 (T-Value) 
 آزمون ۀتیجن

 فرضیه تأیید 082/8 800/0 سرمایۀ اجتماعی ←اجتماعی در کار  ۀرساناستفاده از  اول

 فرضیه تأیید 526/2 618/0 التزام شغلی ← سرمایۀ اجتماعی دوم

 فرضیه تأیید 744/9 972/0 یابی سازمانی هویت ← سرمایۀ اجتماعی سوم

 های پژوهش )روابط غیرمستقیم( فرضیه آزموننتایج  .5 جدول

 روابط مفروض بین متغیرهای تحقیق فرضیه
 ۀرابط

 مستقیم

ۀ رابط

 غیرمستقیم
 نتیجه

494/0 403/0 التزام شغلی ← سرمایۀ اجتماعیاجتماعی *  ۀرساناستفاده از  چهارم  تأیید 

 تأیید 778/0 025/0 یابی هویت ← سرمایۀ اجتماعیاجتماعی *  ۀاستفاده از رسان پنجم

 میانجی )آزمون سوبل( متغیرهاینتایج آزمون  .6 جدول

 a b Sa Sb Z متغیر وابسته متغیر میانجی  متغیر مستقل  فرضیه

 چهارم
التزام   یسرمایۀ اجتماع اجتماعی در کار  ۀاستفاده از رسان

 شغلی
800/0 618/0  099/0 245/0 408/2 

 پنجم
  سرمایۀ اجتماعی اجتماعی در کار  ۀاستفاده از رسان

 یابی سازمانی هویت
800/0 972/0 099/0 10/0 214/6 

  بحث و نتیجه

هاي اجتماعی در کار بر التزام  استفاده از رسانه تأثیردر  سرمایۀ اجتماعینقش در این تحقیق، 

اول تحقیق نشان داد استفاده از  ۀآزمون فرضی .شد و مطالعه بررسییابی سازمانی  ی و هویتشغل

هاي اجتماعی  رسانهدارد.  سرمایۀ اجتماعیدار بر امثبت و معن تأثیراجتماعی در کار  هاي رسانه

 رندآو و فرصتی براي کارکنان فراهم می کنند می را مرتفع زمانی و مکانی هاي بسیاري از محدودیت

هاي فو و  پژوهش ۀیابد. این یافته با نتیج ها افزایش تا با ایجاد جوّ اعتماد تعامل و همکاري آن



   275   ...و التزام شغلی  های اجتماعی در کار بر در اثرگذاری استفاده از رسانهسازمانی  اجتماعی ةنقش سرمای

بهاراتی و  و ،(2015) شحسن و همکاران (، علی2016) ش(، جِبِر و همکاران2019) شهمکاران

مثبت  تأثیر سرمایۀ اجتماعیدوم تحقیق نشان داد  ۀآزمون فرضیسازگار است.  (2015) شهمکاران

هاي اجتماعی  که رسانه توان چنین استنتاج کرد بنابراین، می. دار بر التزام شغلی کارکنان دارد امعنو 

و آنان را مشتاق پذیرش  دهند میقرار  تأثیرکارکنان را تحت توسط گیري  مشارکت در تصمیم

ها تن نهشود  موجب می سرمایۀ اجتماعیوجود  گفتتوان  می این اساس بر. ندکن مسئولیت می

 آنکارهایی که فراتر از  دادن مخود بپردازند، بلکه در انجا وظایف معمول دادن کارکنان به انجام

 و (2020) شهاي ژوتنگرن و همکاران هاي این فرضیه در تطابق با یافته راغب باشند. یافته نیز است

مثبت  تأثیر سرمایۀ اجتماعیسوم تحقیق نشان داد  ۀآزمون فرضی. است (2018) شمِنگ و همکاران

توان گفت بهبود کیفیت و  در تبیین این یافته می یابی کارکنان با سازمان دارد. دار بر هویتاو معن

 و آورد که مشوق ارتباطات مبتنی بر اعتماد دیگر الگویی فراهم می کمیت روابط کارکنان با یک

ت نسبت به سازمان سطح تعلق . با توجه به اینکه ایجاد حس هویاستساخت شخصیت و هویت 

 و موجب ایجاد احساس مشترکتواند  میدهد  خاطر به سازمان و احساس تکلیف را افزایش می

هاي بروچ و  هاي این فرضیه در تطابق با یافته د. یافتهشواحترام و وابستگی بین افراد سازمان 

تحقیق مشخص ساخت  هاي یافتههمچنین، . است (2020) شو همکاران مِنو  (2018) شهمکاران

 یابی سازمانی بیشتر از التزام شغلی است. سازمانی بر هویت سرمایۀ اجتماعی تأثیر

سرمایۀ اجتماعی در کار از طریق  هاي چهارم تحقیق نشان داد استفاده از رسانه ۀآزمون فرضی

 ۀوهش، استفاده از رسانهاي پژ مطابق با یافتهدار دارد. امعنمثبت و  تأثیربر التزام شغلی کارکنان  اجتماعی

 التزام شغلیبر  سرمایۀ اجتماعییم و از طریق قمستقیم، به طور غیرمست تأثیرعالوه بر  ،اجتماعی در کار

در تبیین این یافته . است( 403/0) مستقیم تأثیراز  بیشتر( 494/0) گذارد که این اثر غیرمستقیم می تأثیر

و ارتباطات باز  رندداقابلیت افزایش اعتماد بین کارکنان را هاي اجتماعی توانایی و  رسانه گفتتوان  می

و از این طریق موجب افزایش التزام شغلی و افزایش تعهد  کنند تقویت میکارکنان را  ۀجانب و همه

شوند واقعاً به کار و سازمان خود  . کارکنانی که در کار خود درگیر میندشو کارکنان نسبت به کار می

تحقق کنند، بلکه در جهت  براي دستمزد یا براي ترفیع در سازمان کار نمی فقطها  دهند. آن اهمیت می

 (1396نیا و الوانی ) رجبی هاي تحقیق یافتههاي این فرضیه مطابق با  کنند. یافته می تالشاهداف سازمان 
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عی در اجتما هاي پنجم نشان داد استفاده از رسانه ۀآزمون فرضی. است (2015حسن و همکاران ) و علی

هاي  مطابق با یافتهدار دارد. امثبت و معن تأثیریابی سازمانی  بر هویت سرمایۀ اجتماعیکار از طریق 

سرمایۀ یم و از طریق قمستقیم، به طور غیرمست تأثیرعالوه بر  ،اجتماعی در کار از رسانۀپژوهش، استفاده 

مستقیم  تأثیراز  بیشتر( 778/0ستقیم )گذارد که این اثر غیرم می تأثیریابی سازمانی  هویتبر  اجتماعی

هاي اجتماعی کارکنان را قادر به بیان  استفاده از رسانه گفتتوان  در تبیین این یافته می. است( 025/0)

همچون افزایش سرعت ارتباطات، سهولت دسترسی به  ـ مزایاي دیگر کنارها در  افکار و ایده ۀآزادان

 خواهد کرد و از این طریق ـ سازنده در روند بهبود عملکرد يتشویق همکاري و پیشنهادها ،العاتاط

. بر این اساس خواهد دادافزایش  ارزشی و عاطفی و یابی کارکنان با سازمان را در ابعاد شناختی هویت

تر و مؤثر و تر هاي اجتماعی امکان تعامل گسترده هدفمند و منسجم از رسانه ۀاستفاد گفتتوان  می

نفعان بیرون از سازمان را فراهم  دیگر و با مشتریان و سایر ذي ي سازمان با یکهدفمندتر میان اعضا

ها را بهبود  تعامالت رسمی و غیررسمی آن دهد، میدیگر را افزایش  شناخت این افراد از یکآورد،  می

شود، احساس هویت اعضا از عضویت در این  ها می بخشد، موجب تسهیل تبادل دانش میان آن می

 ۀفرضیهاي این  . یافتهآورد ها فراهم می پایدارتر براي تعامالت آن يو ساختار کند، میرا تقویت ها  شبکه

 است. (1396نیا و الوانی ) رجبی و (2020) شمِن و همکارانهاي  یافتهپژوهش مطابق با 

ترین وجه به به سعی کنند ها سازمانکه  کردتوان پیشنهاد  حاضر می هاي تحقیق یافتهاساس  بر

فعال کارکنان از  ۀرا طراحی و مدیریت کنند. از آنجا که استفاد هاي اجتماعی داخل سازمان انهرس

شود، کارشناسان ارتباطات  منجر به نتایج مثبت ادراکی و نگرشی می سازمانیهاي اجتماعی  رسانه

 ها ي دیدگاهگذار اشتراک به مانند ،هاي اجتماعی داخلی استفاده از رسانه ۀداخلی باید تالش کنند نحو

از این  مؤثر ۀها را به استفاد و آن هنددرا به کارکنان آموزش  ، دانش شخصی و تعامل با دیگران و

ه منظور ایجاد روابط جدید در محل کار، حفظ روابط نزدیک اجتماعی با افراد در محل بها  رسانه

به محتواي ایجادشده  ، دسترسیدیگر یک مشارکتگذاري مطالب و ایجاد محتوا با  اشتراک کار، به

 .ندکنفراغت موقتی از کار تشویق  و توسط همکاران، لذت بردن از زمان استراحت

یابی  بر التزام شغلی و هویت سرمایۀ اجتماعی تأثیر تأییددوم و سوم و  هاي با توجه به فرضیه

ن هدف را ای سازمانی باشند. سرمایۀ اجتماعی ۀها درصدد توسع شود سازمان پیشنهاد میسازمانی 
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با در اختیار  و هایی براي ایجاد ارتباطات جدید براي کارکنان توان با فراهم آوردن فرصت می

فرهنگ و  و ساختن هنجارها شفافو فضایی براي ایجاد رابطه بین کارکنان و با  زمانگذاشتن 

مچنین، . هدکرها میسر  درون آنمختلف هاي کاري  و گروه ها تیم ۀتوسعزبان سازمان و همچنین 

 کارکنان گروهی و تیمی منابع مورد نیاز براي آموزش و مشارکتدن کربا فراهم  شود پیشنهاد می

هاي کاري ایجاد  ها و ادراکات مثبت در ارتباطات بین کارکنان و گروه نگرش کاريهاي  در فعالیت

 اجتماعیسرمایۀ و از این طریق  یدآتقویت اعتماد میان اعضاي سازمان فراهم  ۀشود تا زمین

نقش میانجی  تأییدچهارم و پنجم و  هاي با توجه به فرضیهاین،  عالوه بر سازمانی افزایش یابد.

 ،یابی سازمانی اجتماعی در کار بر التزام شغلی و هویت ۀاستفاده از رسان تأثیردر  سرمایۀ اجتماعی

روابط مبتنی بر اعتماد،  تشویق ها به دنبال سازمان، سرمایۀ اجتماعیبراي افزایش  ،دشو پیشنهاد می

تعارضات سازمانی، تشویق رفتارهاي صادقانه و  مؤثرروابط دوستانه و همکارانه، مدیریت  ۀتوسع

ها و تعهدات، تقویت احساس تعهد به سازمان و همکاران، تشویق  کید بر عمل کردن به وعدهأت

 نهایتدر از آنان باشند. دیگران و یادگیري متقابل کارکنان به تبادل دانش و تجربیات خود با 

از استفاده از این  و هاي اجتماعی را ناچیز به حساب نیاورند مدیران مزایاي رسانه شود پیشنهاد می

بدین  را به کارکنان بیاموزند. هاي اجتماعی استفاده از رسانه ۀو نحوه کنندها پشتیبانی  نوع رسانه

منابع اطالعاتی  زند وپردابزمان است به تعامل سا تأییدتوانند در محیطی که مورد  ترتیب افراد می

در این رابطه، حمایت و . شوندو موجب افزایش عملکرد سازمان  رندگذابخود را به اشتراک 

توانند با  بدین منظور مدیران ارشد میگذار خواهد بود. تأثیرمشارکت مدیران ارشد بسیار 

هاي سازمان یا دریافت نظرات پیشنهادي  یتها و فعال گذاري اطالعات مربوط به برنامه اشتراک به

سازمانی استفاده از  هاي اجتماعی درون هاي سازمان در بستر رسانه مسائل و چالش ۀکارکنان دربار

هاي اجتماعی  مهم این است که استفاده از رسانه ۀنکت. ندکنهاي اجتماعی در کار را ترغیب  رسانه

هاي  و طراحی رسانههاي کاري کارکنان  اعی در فعالیتهاي اجتم در کار مستلزم ترکیب دقیق رسانه

هاي اجتماعی بر اساس  استفاده از رسانه ۀنحو دبایاست. به عبارت دیگر، سازمانی  اجتماعی درون

 يها منجر به ارتقا تا بتوان انتظار داشت استفاده از آن شودها و سطوح کاري مشخص  نوع فعالیت

همچنین به مدیران یابی سازمانی شود.   یت التزام شغلی و هویتسازمانی و در نها سرمایۀ اجتماعی
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هاي اجتماعی در کار، به شکل  شود به منظور اطمینان یافتن از اثر مثبت استفاده از رسانه پیشنهاد می

هاي اجتماعی در کار را بررسی و راهکارهاي  هاي استفاده از رسانه مشکالت و نارسایی ،مستمر

هاي اجتماعی در  ، بررسی میزان استفاده از رسانهزمینه. در این کنندی ها را شناسای رفع آن

 واحدهاي مختلف کاري ضروري خواهد بود.

در این تحقیق متغیرهاي این نکات را متذکر شد که  دبای یادشدهعالوه بر موارد 

شند، گذار باتأثیرتوانند بر نتایج تحقیق  که می ،جنس و تحصیالت و شناختی از جمله سن جمعیت

، ممکن است برخی از شداز پرسشنامه استفاده  تحقیقدر این از آنجا که  همچنین، کنترل نشدند.

هاي  ضمن اینکه در این تحقیق از سایر روشاالت نداده باشند. ؤدقیق به سپاسخ  دهندگان پاسخ

یک  و در در یک مقطع زمانی واحداین پژوهش این،  عالوه بر آوري اطالعات استفاده نشد. جمع

 با احتیاط صورت پذیرد. دبای هاي تحقیق یافته  تعمیمبه این دلیل  شد وانجام  سازمان خاص

دهندگان واحد استفاده شد که  تحقیق از پاسخ ۀبراي سنجش متغیرهاي مستقل و وابستهمچنین، 

 کند. این امر در استنباط روابط علّی بین متغیرها محدودیت ایجاد می

 تأثیر تأییدشود با توجه به  پیشنهاد میهاي تحقیق به محققان آتی  دودیتها و مح بر اساس یافته

 و ،)اینستاگرام، فیسبوک ي اجتماعیها یک از رسانه نقش هر سرمایۀ اجتماعیهاي اجتماعی بر  رسانه

 که کنندبه صورت جداگانه ارائه دهند و تعیین  ها را آنو نتایج استفاده از  کنندبررسی به تفکیک را ...( 

هاي  شود نقش رسانه پیشنهاد میهمچنین،  ها بیشتر بر این رابطه اثرگذار هستند. یک از این رسانه کدام

 و هاي سازمانی همچون عملکرد شغلی، هویت اجتماعی، انگیزش شغلی، لفهؤاجتماعی بر سایر م

ریت دانش، شود سایر عوامل میانجی مانند مدی پیشنهاد میبه محققان آتی . شودرضایت شغلی بررسی 

هاي اجتماعی در کار بر التزام  در اثرگذاري استفاده از رسانه نفس را و عزت ،شناختی توانمندسازي روان

شود در تحقیقات آتی بررسی شود که  پیشنهاد میهمچنین، . کنندیابی سازمانی بررسی  شغلی و هویت

هاي  کند یا در سازمان ي صدق میهاي خصوصی مبتنی بر فناور در سازمان آمده صرفاً دست هآیا نتایج ب

 سرمایۀ اجتماعی يهاي اجتماعی داخلی در جهت ارتقا توان از رسانه دولتی و با سازوکار سنتی هم می

مانند سن و جنس، پژوهشگران  ،شناختی جمعیتبراي کنترل متغیرهاي این،  عالوه بر بهره برد.

 ام دهند.سنی مشخص انج ۀتوانند پژوهش را در یک جنس یا یک رد می



   279   ...و التزام شغلی  های اجتماعی در کار بر در اثرگذاری استفاده از رسانهسازمانی  اجتماعی ةنقش سرمای

 منابع

بین هویت سازمانی و انگیـزش   ۀرابط» .(1396) پناه خالق کمال ؛کهریزي کلثوم ؛حمدامجد زبردست، م

، شناسـی نهادهـاي اجتمـاعی    جامعـه  ،«سرمایۀ اجتماعیعلمی با نقش میانجی  شغلی اعضاي هیئت

 .160 ـ 139ص  (،10)4

وي سـرمایۀ اجتمـاعی سـازمانی در    طراحـی الگـ  »(. 1401) متـین  زارعـی  حسـن  ؛مجـد، بهنـام   جعفري

مـدیریت سـرمایۀ    ،«(وپـرورش اسـتان لرسـتان    وپرورش )مورد پژوهش: ادارۀ کل آموزش آموزش
 .99 ـ 77ص  (،1)9، اجتماعی

و عملکـرد   سـرمایۀ اجتمـاعی  هاي اجتماعی بـر   نقش رسانه» .(1396) الوانی مهدي سید ؛یالنیا، ل رجبی

سومین کنفـرانس   ،«اطالعات و ارتباطات شهرداري تهران( موردي: سازمان فناوري ۀشغلی )مطالع

 تهران، ایران. ،کید بر اقتصاد مقاومتیأبنیان با ت و اقتصاد دانش ،المللی مدیریت، حسابداري بین

راهبردي ارتباط بـین هویـت ملـی و     ـ شناختی تحلیل جامعه»(. 1397) نژاد ولی عبداهلل ؛میرفردي، اصغر

 .90ـ67ص  (،1)5، اجتماعی ۀمدیریت سرمای ،«ان دانشگاه یاسوجسرمایۀ اجتماعی دانشجوی

References 

Abrams, D. E. & Hogg, M. A. (1990). Social identity theory: Constructive and critical 

advances, Springer-Verlag Publishing. 

Aitken, K. & von Treuer, K. (2021). “Leadership behaviors that foster organizational 

identification during change”, Journal of Organizational Change Management, 34(2), 

pp. 311-326. 

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

job performance: The role of social capital”, Journal of Strategic Information Systems, 

24, pp. 65-89. 
Amjadzabardast, M., Kahrizi, K., & Khaleghpanah, K. (2017). “The relationship between 

organizational identity and occupational motivation of academics using the mediating 

role of social capital”, Journal of Sociology of Social Institutions, 4(10), pp. 139-160. 

(in Persian) 

Bharati, P. K., Chaudhury, A., & Agrawal, N. M. (2018). “Social media platforms, social 

capital, and idea co-creation: towards a theory of social ideation”, Academy of 

Management Proceedings, Available at: 

https://doi.org/10.5465/AMBPP.2018.14995abstract 

Broch, C., Lurati, F., Zamparini, A., & Mariconda, S. (2018). “The role of social capital for 

organizational identification: implications for strategic communication”, International 

Journal of Strategic Communication, 12(1), pp. 46-66. 
Cao, X., Guo, X., Vogel, D., & Zhang, X. (2016). “Exploring the influence of social media 

on employee work performance”, Internet Research, 26(2), pp. 529-545. 

https://www.emerald.com/insight/search?q=Kim%20Aitken
https://www.emerald.com/insight/search?q=Kathryn%20von%20Treuer
https://www.emerald.com/insight/publication/issn/0953-4814
http://ssi.journals.umz.ac.ir/article_1739_0f1048a7f2f7ac102a7bcf33a5a0fc65.pdf?lang=en
http://ssi.journals.umz.ac.ir/article_1739_0f1048a7f2f7ac102a7bcf33a5a0fc65.pdf?lang=en
http://ssi.journals.umz.ac.ir/article_1739_0f1048a7f2f7ac102a7bcf33a5a0fc65.pdf?lang=en
https://doi.org/10.5465/AMBPP.2018.14995abstract


280     ،1401 تابستان، 2، شمارة 9دورة مدیریت سرمایة اجتماعی 

Chin, W. W. (1998). “The partial least squares approach to structural equation modeling”, 

Modern Methods for Business Research, 295(2), pp. 295-336. 

Cohen, J. (2013). Statistical power analysis for the behavioral sciences, Routledge. 

Ewing, M., Men, L. R., & O’Neil, J. (2019). “Using social media to engage employees: 

Insights from internal communication managers”, International Journal of Strategic 

Communication, 13(2), pp. 110-132. 

Fu, J., Sawang, S., & Sun, Y. (2019). “Enterprise Social Media Adoption: Its Impact on 

Social Capital in Work and Job Satisfaction”, Sustainability, 11, pp. 1-17. 
Galati, F. (2022). “Block chain adoption in supply networks: a social capital perspective”, 

Supply Chain Management, 27(7), pp. 17-32. 

Ganguly, A., Talukdar, A., & Chatterjee, D. (2019). “Evaluating the role of social capital, tacit 

knowledge sharing, knowledge quality and reciprocity in determining innovation capability 

of an organization”, Journal of Knowledge Management, 23(6), pp. 1105-1135. 
Gazit, T., Nisim, S., & Ayalon, L. (2022). “Intergenerational family online community and 

older adults' overall well-being”, Online Information Review, ahead-of-print. 

https://doi.org/10.1108/OIR-06-2021-0332 

Geber, S., Scherer, H., & Hefner, D. (2016). “Social capital in media societies: The impact 

of media use and media structures on social capital”, International Communication 

Gazette, 78(6), pp. 493-513. 

Ghahtarani, A., Sheikhmohammady, M., & Rostami, M. (2020). “The impact of social capital 

and social interaction on customers’ purchase intention, considering knowledge sharing 

in social commerce context”, Journal of Innovation & Knowledge, 5, pp. 190-198. 
Gloede, T. D., Hammer, A., Ommen, O., Ernstmann, N., & Pfaff, H. (2013). “Is social 

capital as perceived by the medical director associated with coordination among 

hospital staff? A nationwide survey in German hospitals”, Journal of Interprofessional 

Care, 27(2), pp. 171-176. 

Hakanen, J. J., Perhoniemi, R., & Toppinen-Tanner, S. (2008). “Positive gain spirals at 

work: From job resources to work engagement, personal initiative and work-unit 

innovativeness”, Journal of Vocational Behavior, 73(1), pp. 78-91. 

Halbesleben, J. R. (2010). “A meta-analysis of work engagement: Relationships with 

burnout, demands, resources, and consequences”, Work engagement: A handbook of 

essential theory and research, 8(1), pp. 102-117. 

Huang, L. V. & Liu, P. L. (2017). “Ties that work: investigating the relationships among 

coworker connections, work-related Facebook utility, online social capital, and 

employee outcomes”, Computers in Human Behavior, 72, pp. 512-524. 

Jafarimajd, B. & Zareimatin, H. (2022). “Designing an Organizational social capital model 

in the Ministry of Education: The case study of Lorestan General Office of Education”, 

Social Capital Management, 9(1), pp. 77-99. (in Persian) 

Jutengren, G., Jaldestad, E., Dellve, L., & Eriksson, A. (2020). “The Potential Importance 

of Social Capital and Job Crafting for Work Engagement and Job Satisfaction among 

Health-Care Employees”, International Journal of Environmental Research and Public 

Health, 17, pp. 1-16. 
Kahn, W. A. (1990). “Psychological conditions of personal engagement and disengagement 

at work”, Academy of Management Journal, 33(4), pp. 692-724. 

https://www.emerald.com/insight/search?q=Francesco%20Galati
https://www.emerald.com/insight/publication/issn/1359-8546
https://www.emerald.com/insight/search?q=Tali%20Gazit
https://www.emerald.com/insight/search?q=Sarit%20Nisim
https://www.emerald.com/insight/search?q=Liat%20Ayalon
https://www.emerald.com/insight/publication/issn/1468-4527
https://doi.org/10.1108/OIR-06-2021-0332


   281   ...و التزام شغلی  های اجتماعی در کار بر در اثرگذاری استفاده از رسانهسازمانی  اجتماعی ةنقش سرمای

Kramer, R. M. (2006). “Social identity and social capital: The collective self at work”, 

International Public Management Journal, 9(1), pp. 25-45. 

Leonardi, P., Huysman, M., & Steinfield, C. W. (2013). “Enterprise social media: 

Definition, history, and prospects for the study of social technologies in organizations”, 

Journal of Computer-Mediated Communication, 19(1), pp. 1-31. 
Madsen, V. T. (2016). “Constructing organizational identity on internal social media: A 

case study of coworker communication in Jyske Bank”, International Journal of 

Business Communication, 53(2), pp. 200-223. 

Mathieu, J. E., Heffner, T. S., Goodwin, G. F., Salas, E., & Cannon-Bowers, J. A. (2000). 

“The influence of shared mental models on team process and performance”, Journal of 

Applied Psychology, 85(2), pp. 273-283. 

MeiRun, T., Sin, J. S. H., & Wei, Ch. Ch. (2018). “The effect of organizational 

identification on job embeddedness: Evidence from new generation of rural migrant 

workers in China”, Management Science Letters, 8, pp. 1223-1238. 
Men, L. R., O’Neil, J., & Ewing, M. (2020). “Examining the effects of internal social media 

usage on employee engagement”, Public Relations Review, 46(2), 101880. 

Meng, A., Clausen, T., & Borg, V. (2018). “The association between team‐level social 

capital and individual‐level work engagement: Differences between subtypes of social 

capital and the impact of intra‐team agreement”, Scandinavian Journal of Psychology, 

59(2), pp. 198-205. 

Miller, V. D., Allen, M., Casey, M. K., & Johnson, J. R. (2000). “Reconsidering the 

organizational identification questionnaire”, Management Communication Quarterly, 

13(4), pp. 626-658. 
Mirfardi, A. & Valinejad, A. (2018). “Socio-strategic analysis of the relationship between 

national identity and social capital of Sstudents in Yasouj University”, Social Capital 

Management, 5(1), pp. 67-90. (in Persian) 

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

organizational advantage”, Academy of Management Review, 23(2), pp. 242-266. 
O'Connor, K. W., McDonald, K. S., McDaniel, B.T., & Schmidt, G. B. (2021). “Social 

media activity: its impact on career-related perceptions”, Development and Learning in 

Organizations, ahead-of-print. https://doi.org/10.1108/DLO-09-2021-0162. 

Olanrewaju, A. S. T., Hossain, M. A., Whiteside, N., & Mercieca, P. (2020). “Social media 

and entrepreneurship research: A literature review”, International Journal of 

Information Management, 50, pp. 90-110. 

Pena-Gonzalez, K., Nazar, G., & Alcover, C. M. (2021). “The mediating role of 

organizational identification in the relation between organizational social capital, 

perceived organizational prestige, perceived employability and career satisfaction”, 

The Spanish Journal of Psychology, 24, pp. 1-16. 

Podsakoff, P. M., MacKenzie, S. B., & Podsakoff, N. P. (2012). “Sources of method bias in 

social science research and recommendations on how to control it”, Annual Review of 

Psychology, 63, pp. 539-569. 

Rajabinia, L. & Alvani, S. M. (2017). “Role of social media in social capital and job 

performance, a study in ICT organization of Tehran municipality”, 3rd International 

https://www.emerald.com/insight/search?q=Kimberly%20W.%20O'Connor
https://www.emerald.com/insight/search?q=Kimberly%20S.%20McDonald
https://www.emerald.com/insight/search?q=Brandon%20T.%20McDaniel
https://www.emerald.com/insight/search?q=Gordon%20B.%20Schmidt
https://www.emerald.com/insight/publication/issn/1477-7282
https://www.emerald.com/insight/publication/issn/1477-7282
https://doi.org/10.1108/DLO-09-2021-0162


282     ،1401 تابستان، 2، شمارة 9دورة مدیریت سرمایة اجتماعی 

Conference in Management, Accounting and Knowledge based Economy, Tehran, Iran. 

(in Persian) 

Schaufeli, W. B. & Bakker, A. B. (2004). “Job demands, job resources, and their 

relationship with burnout and engagement: A multi‐sample study”, Journal of 

Organizational Behavior: The International Journal of Industrial, Occupational and 

Organizational Psychology and Behavior, 25(3), pp. 293-315. 

Schaufeli, W. B., Salanova, M., Gonzalez-Roma, V., & Bakker, A. B. (2002). “The 

measurement of engagement and burnout: A two sample confirmatory factor analytic 

approach”, Journal of Happiness Studies, 3(1), pp. 71-92. 

Selvi, A. & Aiswarya, B. (2022). “Examining the relationship between emotional intelligence 

and work engagement of automobile sector employees in Chennai”, Rajagiri Management 

Journal, ahead-of-print. https://doi.org/10.1108/RAMJ-03-2022-0052. 

Song, Q., Wang, Y., Chen, Y., Benitez, J., & Hu, J. (2019). “Impact of the usage of social 

media in the workplace on team and employee performance”, Information & 

Management, 56(8), 103160. 

Tajfel, H. & turner, J. C. (1979). “An integrative theory of intergroup conflict”, In W. G. 

Austin & S. Worchel (Eds), The social psychology of intergroup conflict (pp. 33-47). 

Monterey, CA: Brooks/Cole. 

Tenenhaus, M., Vinzi, V. E., Chatelin, Y. M., & Lauro, C. (2005). “PLS path modeling”, 

Computational Statistics & Data Analysis, 48(1), pp. 159-205. 

Thoits, P. A. (2011). “Mechanisms linking social ties and support to physical and mental 

health”, Journal of Health and Social Behavior, 52(2), pp. 145-161. 

Tijunaitis, K., Jeske, D., & Shultz, K. S. (2019). “Virtuality at work and social media use 

among dispersed workers: Promoting network ties, shared vision and trust”, Employee 

Relation, 14(3), pp. 358-373. 

Woodruffe, C. (2006). “The crucial importance of employee engagement”, Human 

Resource Management International Digest, 14(1), pp. 3-5. 

Xu, W. & Saxton, G. D. (2019). “Does stakeholder engagement pay off on social media? A 

social capital perspective”, Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, 48(1), pp. 28-49. 

https://www.emerald.com/insight/search?q=A.%20Jenifer%20Arokia%20Selvi
https://www.emerald.com/insight/search?q=B.%20Aiswarya
https://www.emerald.com/insight/publication/issn/0972-9968
https://www.emerald.com/insight/publication/issn/0972-9968
https://doi.org/10.1108/RAMJ-03-2022-0052
https://www.emerald.com/insight/search?q=Charles%20Woodruffe
https://www.emerald.com/insight/publication/issn/0967-0734
https://www.emerald.com/insight/publication/issn/0967-0734

