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 Since the goal of the managers of the organization is to improve the job 

performance of employees, the main purpose of the study is to see what 

effect the use of social media has on the job performance of employees in 

Iran Khodro Company. This research is an applied research based on 

objectives and is based on data collection and research design in a 

descriptive-survey method. Since we are looking for a relationship between 

research variables, this research is also a correlational research. In the 

present study, the statistical population of the study, the statistical 

population of the present study is all managers and employees of Iran 

Khodro, which is about 409 people. According to Morgan's table, the 

number of present research samples is equal to 199 people. Available 

sampling method was used. The data collection tool is a standard 

questionnaire that was distributed among the sample and analyzed by 

obtaining questionnaires and information obtained from the hypotheses 

using SPSS software, which we will discuss the results in the following. . 

The results of Armon Regression indicate that social networks and its 

dimensions (shared perspective, trust and network relations) have a 

significant positive effect on the job performance of employees in Iran 

Khodro Company. 
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 چکیده  اطالعات مقاله

 پژوهشی -علمی :نوع مقاله

 75-64: صفحات

مسئوليت اجتماعي از جمله مهم ترين عناصر وجودى سازمان ها شناخته شده است، به گونه اى  
 هدف اصلي بررسي ميباشد كاركنان شغلي عملکرد ارتقاء سازمان مديرانهدف  كه آنجايي از

كاركنان در شركت ايران شغلي  عملکرد بر تأثيري چه اجتماعي رسانه هاي از استفاده كه اينست
اين تحقيق بر اساس اهداف، از نوع تحقيقات كاربردي است و بر اساس جمع آوري . خودرو دارد

و از آنجايي كه به دنبال يافتن رابطه است  پيمايشي -توصيفيش ها و طرح تحقيق به رو داده
 حاضر تحقيق در .بين متغير هاي پژوهش هستيم اين تحقيق از نوع همبستگي نيز مي باشد

ايران  كاركنان و مديران كليه از است عبارت حاضر مطالعه آماري جامعه تحقيق، آماري جامعه
 نمونه تعداد جدول مورگان به توجه با كه.  باشند مي نفر 904 حدود در كه باشند خودرو مي
ابزار  .شد استفاده دردسترس گيري نمونه روش از و. باشد نفر مي 144 با برابر حاضر، تحقيقي
باشد كه در بين افراد نمونه تقسيم گرديد و  وري اطالعات، از طريق پرسشنامه استاندارد مي گردآ

افزار   هاي مورد تحقيق با استفاده از نرم ها و اطالعات بدست آمده از فرضيه با اخذ پرسشنامه
SPSS  كه  .م پرداختكه در ادامه به نتايج حاصل از آن خواهيمورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند

 انداز چشم) شبکه هاي اجتماعي و ابعاد آننتايج حاصل از آرمون رگرسيون بيانگر آنست كه 
در شركت ايران خودرو تاثير مثبت  كاركنان شغلي بر عملکرد( شبکه روابط مشترک، اعتماد و 

 .معناداري دارد

 ولاطالعات نویسنده مسئ

: ایمیل
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 مقدمه -9

 اساس بر كاربردي هاي برنامه از گروه يك اجتماعي رسانه

 آوري و فن ايدئولوژيك هاي پايه روي بر كه است اينترنت

 شده ايجاد محتواي   تا ميدهد اجازه و است، شده ساخته وب

 را آن كه. (2010، 1كاپالن)  گردد تبادل و ايجاد كاربر توسط

 آن از مردم كه هاي شيوه و آنالين هاي آوري فن عنوان به

 ميکنند استفاده نظرات و دانش گذاشتن اشتراک به براي

 حمايت( 1449) رينگلد توسط نيز تعريف اين اند كرده تعريف

 از كه اجتماعي تراكم به اجتماعي رسانه كرد ادعا كه  بود شده

 هاي بحث كافي اندازه به مردم كه زماني ميشود پديدار شبکه

 از اي شبکه شکل به كافي، انساني احساسات با طوالني،

 .ميدهند ادامه را است مجازي فضاي در شخصي روابط

 تقسيم هم با جوامعي چنين اعضاي كه چيزي مهمترين

 ،الگشيمر و هرمن) آن است درباره گفتگو و معنا ايجاد ميکنند

2002). 

هاي جديد به طور مدداوم موجبدات تحدول در     ظهور فناوري  

آورد و در ايددن ميددان فندداوري  جوامددع امددروزي را پديددد مددي

سازمان امروزي، كسدب  . باشد ها مي اطالعات از موثرترين آن

و كار را در گستره جهان و در محيطي غني با اطالعات انجام 

هدايي نظيدر اينترندت، دسترسدي بده       وجدود شدبکه  . دهدد  مي

رشدد بسديار   . طالعات و تسهيل ارتباطات را بده همدراه دارد  ا

سريع شبکه هاي اجتماعي فضداي مناسدبي را بدراي انتشدار     

اطالعات ،عقايد و ايده هاي جديد با سرعتي هرچه بيشدتر در  

آقدابزر  لواسداني و   ) بين افدراد شدبکه ايجداد نمدوده اسدت      

 .(1941حميدي، 

ستدالل مي كنند كده  ا( 2000)در همين راستا، فيليپ و نوبل 

با خيزش پلتفرمهاي رسانه هاي اجتماعي، رسانه هاي جمعدي  

بي ترديدد، رسدانه   . سنتي بعنوان يك ابزار اثربخش مي شوند

هاي اجتماعي، عمدتاً فيس بوک، در سدالهاي اخيدر، و بطدور    

شفيق، اندور،  )اخص در ايران، بسيار مورد توجه قرار گرفته اند 

                                                           
1 Kaplan 

فدرم اجتمداعي، يعندي فديس بدوک،      ايدن پلت . (2010و بوشرا، 

بخشي از زندگي افراد شده است و توسط بسياري جهت تبادل 

عالئق و كارها و برقراري تعامالت اجتماعي و روابط شخصي 

 . (2012حسين، ) پيوسته مورد استفاده قرار گرفته است

 زندگي ناپذير جدايي بخش به هاي اجتماعي رسانه از استفاده

 و شخصي ابعاد زندگي بر زيادي بسيار تأثير و شده تبديل افراد

 و شدغلي  رضدايت  شغلي، عملکرد بر تأثير جمله از افراد شغلي

 .(2،2019اشرف و جاود) است گذاشته سازماني آنان تعهد

 در ابزارهدا  اينگونده  از هدا  سازمان كاركنان زياد بسيار استفاده

 محافدل  در زيدادي  هداي  بحث است تا شده باعث كار محيط

ايدن   در متناقضدي  نظدرات  .پذيرد صورت باره در اين مديريتي

 در اجتمداعي  هداي  رسدانه  مثبت نقش برخي دارد، وجود باره

 برخدي  و اند دانسته شغلي بهبود عملکرد موجب را كار محيط

 ها چون رسانه ابزارهايي از استفاده منفي نقش به بيشتر ديگر

علدي  ) اند كرده تأكيد شغلي عملکرد بر اجتماعي هاي شبکه و

 اشاره از تحقيقات برخي در همچنين. (9،2012حسن و ديگران

 بده  كدار  محديط  در اجتمداعي  رسانه هاي از استفاده اگر شده

 تدأثيرات  نشود، مديريت انساني منابع طرف مديران از درستي

مدونن و  ). خواهدد بدود   آن مثبدت  تدأثيرات  از بيشدتر  آن منفي

 . (2019، 9نياريبو

 شدغلي  عملکدرد  ارتقداء  سدازمان  هدف مدديران  كه آنجايي از

رسدانه   از اسدتفاده  كده  است اين سؤال اصلي ميباشد كاركنان

كاركندان در  شدغلي    عملکدرد  بدر  تدأثيري  چده  اجتماعي هاي

 شركت ايران خودرو شهرستان بابل دارد؟

 مبانی نظری و پیشینه تحقیق-2

ساختاري اجتماعي است كه از  2اجتماعي هاي شبکه

هايي د كه عموما فردي يا سازماني هستند د تشکيل  گروه

. ها به هم متصلند شده كه بواسطه يك يا چند نوع از وابستگي

                                                           
2 Ashraf N., Javed T. (2014) 
3 Ali-Hassan, H. Nevo & D. Wade, M. (2015) 
4 Munene A., Nyaribo Y. (2013) 
5 Social Networking 
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هاي اجتماعي در بستر يك جامعه اطالعاتي پيچيده،  شبکه

كند و با نگاهي  را تصوير مي( همگرايي)كاركرد موثر شبکه 

هاي  شبکه: هاي متعدد كيبي است از شبکهتر، جامعه تر دقيق

هاي شخصي،  ها، شبکه درون سازماني، شبکه ميان سازمان

هاي فرا مرزي و  ها شبکه يي و عالوه بر اين هاي رايانه شبکه

جعفري و ) دشو ها جاري مي اطالعات از طريق همين بزرگراه

عملکرد شغلي، به عنوان ارزش مورد انتظار  .(1941, آقايي

ها از رويدادهاي رفتاري مجزا كه افراد طي يك دوره  سازمان

رتمن عملکرد . شود دهند تعريف مي زماني مشخص انجام مي

شغلي را به عنوان يك سازه چندبعدي كه نشان دهنده 

چگونگي عملکرد كاركنان در شغل، ميزان ابتکار عمل و 

هاي استفاده از منابع موجود  ها و روش تدابير حل مساله آن

همچنين استفاده از وقت و انرژي در انجام وظايف  خود و

به عبارتي، عملکرد شغلي . كند باشد تعريف مي شغلي مي

اي از الگوهاي رفتاري و عملکردي شامل دانش،  مجموعه

هاي ادراكي در  ها، شايستگي مديريت، وجدان و توانايي مهارت

عملکرد شغلي يکي از مهمترين متغيرهاي . محيط شغلي است

در روانشناسي صنعتي و سازماني است و اهميت آن  مالک

همتي، ) .ها روشن است هم براي افراد و هم براي سازمان

در تحقيقي تحت  ( 1941) حميديو  آقابزر  لواساني (1949

تاثير شبکه هاي اجتماعي بر انتشار اطالعات از طريق عنوان 

در  موضوع بازاريابي ويروسيبيان كردند كه  بازاريابي ويروسي

سال است كه مورد  12ادبيات مرتبط با اين رشته بيش از 

به هر حال استفاده وسيع تر از رسانه . بحث قرار گرفته است

هاي اجتماعي اخيرا اين ايده را در يك سطح جديد قرار داده 

ما بازاريابي ويروسي را به عنوان يك حرفي كه به . است

شناسيم كه صورت الکترونيکي دهان به دهان مي چرخد مي 

به موجب آن فرم هاي مختلف پيام بازاريابي مربوط به 

كمپاني، بند يا محصول با يك رشد نمايي و اغلب از طريق 

استفاده از برنامه هاي كاربردي رسانه هاي اجتماعي انتقال 

در تحقيقي تحت ( 1949)و ديگران رزمي .داده مي شوند

بيان  ركنانتاثير رسانه هاي اجتماعي بر كارايي كاعنوان 

كردند كه رسانه هاي اجتماعي در سازمانها نيز نفوذ كرده و 

باتوجه به رشد سريع رسانه هاي اجتماعي و كاربرا آن اين 

موضوع اهميت مي يابد كه رسانه هاي اجتماعي چه تاثيري 

بر عملکرد كاركنان سازمان كه جزو مهمترين دارايي ان است 

 بررسي"قيقي با عنوان در تح( 1949) عامري سياهويي. دارد

 خدمات بازاريابي بر اجتماعي هاي شبکه در تبليغات تأثير

 آزاد دانشگاه اجرايي مديريت دانشجويان بين آموزشي در

 ميزان به توجه به اين نتيجه دست يافتند كه با  "بندرعباس

 مي آنها از استفاده ميزان و اجتماعي هاي شبکه با آشنايي

 بستر عنوان به اجتماعي هاي شبکه بالقوه ظرفيت از توان

 در مدرن و كاربردي ، هدفمند تبليغات جهت مناسب بسيار

 اصولي كار با و نمود استفاده آموزشي خدمات بازاريابي زمينه

 شبکه اين از كاربردي و هدفمند استفاده فرهنگ زمينه اين در

 آن دنبال به و آموزش سطح ارتقاي جهت اجتماعي هاي

 اسماعيلي و طاهري .نمود ايجاد افراد دانش و آگاهي افزايش

 بر آنالين جوامع تأثير ارزيابي"در تحقيقي با عنوان ( 1949)

، به "اجتماعي هاي شبکه در برند به مشتري وفاداري ميزان

 مي برند به مشتري وفاداري بر آنالين جوامع تآثير بررسي

 جوامع متغير بين كه داد نشان مطالعه اين نتايج .پردازند

 مشتري وفاداري يعني مالک متغير با آن هاي مولفه و آنالين

 و زن هاي نمره بين همچنين. معناداريدارند و مثبت رابطه

 وفاداري ، كاربرد سهولت ، آنالين جوامع هاي متغير در مرد

 داشت وجود معناداري تفاوت اعتماد قابليت و مشتري

تحقيقي با  در( 1949)رضايي .(1949, اسماعيلي و طاهري)

الکترونيکي به  بازاريابي در اجتماعي هاي شبکه عنوان تاثير

الکترونيکي  بازاريابي در اجتماعي هاي شبکه بررسي تاثير

 به اجتماعي هاي شبکه كلي طور پرداخت او بيان داشت به

 باشندمي ها گره از شده ساخته اجتماعي ساختارهاي عنوان

 خاص نوع چند يا يك وسيله به ها سازمان يا افراد معموال كه

 احساسات، تجارت، دوستي، مالي، تبادالت مثل ارتباط

 شبکه.شوندمي مرتبط بهم عادات و هاسرگرمي تعصبات،

 متفاوت هاي مندي عالقه يهمه با را مردم اجتماعي هاي

 در گسترش يافته هاي ناحيه از يکي. ميکنند متصل هم به

 صورت به و صنفي هاي محيط ها شبکه اين از استفاده
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 به زيادي ساليان اجتماعي محققان .باشد مي درآمده شركت

 از هانوآوري و رفتارها تمايالت، چگونه كه اساسي سوال اين

 مند عالقه ميکنند پيدا گسترش اجتماعي هاي شبکه طريق

 و وصفي بيشتر اجتماعي هاي شبکه هاي مدل .اند بوده

 و درشت بسيار هاي سطح در و پيشگويانه تا هستند توصيفي

 و شوند مي ساخته جهاني پارامترهاي از كمي تعداد با عموما

 در.نيستند مناسب آينده رفتارهاي از واقعي پيشگويي براي

 براي دسترس در هاي شبکه تعداد بودن كم علت به گذشته

 در كمي اطالعات اينکه نيز و تجربي و آزمايشي مطالعات

 مواجه زيادي اطالعات كمبود با داشت وجود ها گره مورد

 تغيير را تراژدي اين اينترنت افزايش و رشد خوشبختانه.بوديم

 .(1949رضايي، ) داد

در تحقيقي تحت عنوان بررسي تأثير ( 2010)ژيانگفي و ژانگ

رسانه هاي اجتماعي بر عملکرد شغلي كاركندان بيدان كردندد    

كه رسانه هاي اجتماعي مي توانندد سدرمايه اجتمداعي را بده     

وسيله روابط شبکه، چشم اندداز مشدترک مشدترک و اعتمداد     

ايجاد كنند كه به نوبه خود مي تواند انتقال داندش را تسدهيل   

چشم انداز مشترک مشترک و انتقال دانش بدر عملکدرد   . كند

اگر چه روابدط شدبکه و اعتمداد تداثير     . شغلي تاثير مثبت دارد

ا حددي بده   مستقيمي روي عملکرد شغلي ندارد، اما تأثير آن ت

 .وسيله انتقال دانش به وسديله رسدانه هدا نمايدان مدي شدود      

در تحقيقي نتيجه گرفتند كده كداربران   (  2011)يوسوف زاي 

اينترنت در پاكستان بيشدتر احتمدال دارد كده از رسدانه هداي      

اجتماعي، از جمله فديس بدوک، تدوئيتر، و اينسدتاگرام، بدراي      

اط بدا كسدب و   وصل شدن به برنامه كمکهاي دولتدي، و ارتبد  

عدارف و  . كارها و نيز براي مقاصدد سدرگرمي اسدتفاده كنندد    

با بررسي بکارگيري رسانه هداي اجتمداعي در   ( 2011)كانوال 

ميددان فراگيددران برنامدده هدداي تحصدديل از راه دور مؤسسددات 

آموزش عالي دولتي، درمي يابند كه اكثريت پاسخ دهندگان با 

و فيس بوک مشاهده فناوريهاي رسانه هاي اجتماعي آشنايند 

ايدن  . گرديد كه متداولترين رسانه اجتماعي مورد استفاده باشد

مطالعه همچنين نشان مي دهد كده سدودمندي ادراک شدده،    

كنترل رفتار ادراک شده، و نگرشها عدواملي هسدتند كده مدي     

. توانند استفادۀ كاربران از رسانه هاي اجتماعي را متاثر سدازند 

 فن از قي با عنوان بررسي استفادهدر تحقي( 2012)ريچاردسون

مشدتري   بدا  ارتباط برعملکرد اجتماعي هاي رسانه هاي آوري

 هداي  كه انجام داد به اين نتيجده دسدت يافدت كده سيسدتم     

 هداي رسانه فناوري از متغيراستفاده و محور مشتري مديريت

 تداثير  اجتماعي CRM هاي قابليت بر مستقيم بطور اجتماعي

 روي بددر اجتمدداعي CRM   هدداي قابليددت دارد، همچنددين

( 2019) چاندگ . دارد مسدتقيم  تاثير مشتري با ارتباط عملکرد

 بدر  اجتمداعي  هداي  شدبکه  در تحقيق خود به بررسدي تداثير  

 كلدي  طدور  بازاريابي پرداخت او در اين تحقيق بيان داشت به

 سداخته  اجتمداعي  سداختارهاي  عنوان به اجتماعي هاي شبکه

 بده  هدا  سدازمان  يدا  افدراد  معموال كه ميباشند ها گره از شده

مالي، دوستي،  تبادالت مثل ارتباط خاص نوع چند يکيا وسيله

 مدرتبط  بهدم  عادات و تجارت، احساسات، تعصبات، سرگرميها

 مندي عالقه همه ي با را مردم اجتماعي هاي شبکه .ميشوند

 هداي  ناحيده  از يکدي . ميکنندد  متصدل  هدم  بده  متفاوت هاي

 صدنفي  هاي محيط ها شبکه اين از استفاده در گسترش يافته

نتدايج تحقيدق نشدان     .باشدد  مدي  درآمده شركت صورت به و

 هداي  شدبکه  هاي رسانه كاربري و دهنده آن است كه ارزش

 بيشتر ديگر هاي رسانه همه همانند ها سازمان براي اجتماعي

 بده  باشدد،  داشدته  بسدتگي  رسدانه  آن خود ماهيت به اينکه از

 مناسب برداري بهره ميزان و آنها مقابل در ها سازمان رويکرد

 دارد بستگي آنها از

 روش پژوهش -9

-چون در اين پژوهش به توصيف و مطالعه آنچه هسدت مدي  

همچنين پژوهش حاضدر   .پردازيم، يك تحقيق توصيفي است

و از سويي چون پژوهشگر در شرايط ئباشداز نوع كاربردي مي

كند، اين پژوهش در ميزندگي واقعي يك سازمان حضور پيدا 

با توجه به مطالب ذكدر شدده   . زمره مطالعات ميداني قرار دارد

پيمايشي مي باشدد و   _اين تحقيق از انواع تحقيقات توصيفي

از آنجايي كه به دنبال يافتن رابطه بين متغير هداي پدژوهش   



 9911 تابستان دوم، شماره اول، دورهفصلنامه مطالعات مدیریت، اقتصاد و کارآفرینی، / 79 

 

 

جامعده  .هستيم اين تحقيق از نوع همبسدتگي نيدز مدي باشدد    

 شهرسدتان  خدودرو  ايدران  شركت نكاركناآماري اين تحقيق، 

 904كه در اين تحقيق حجم جامعده آمداري     بابل مي باشند

در ايدن تحقيدق جهدت بدرآورد      .نفر در نظر گرفته شده است

. حجم نمونه از جدول كرجسي و مورگان  استفاده شده اسدت 

 ايدران  شدركت  كاركنانبا توجه به اينکه حجم  جامعه آماري 

نفدر در نظدر گرفتده     904 شهرستان در بابل شهرستان خودرو

با توجه به اين تعداد جامعه آمداري، حجدم نمونده     شده است،

همچندين روش نمونده گيدري     .نفر در نظر گرفتده شدد   144

 جهت محقق پژوهش اين در .مي باشدساده بصورت تصادفي 

 و تحقيدق  ادبيات و نظري مباني زمينه در اطالعات گردآوري

 اي كتابخانده  مطالعدات  از تحقيدق  موضدوع  پيشينه همچنين

 و اينترنتدي  مندابع  و التدين  و فارسي مقاالت و ها كتاب مانند

 آن از  .ايدن زمينده اسدتفاده نمدوده اسدت      در مشابه تحقيقات

 مدورد  ابدزار  اسدت   توصديفي  ندوع  از حاضدر  تحقيق كه جايي

 پرسدش  از اسدتفاده  ميدداني،  روش در تحقيق اين در استفاده

پرسش نامه يکدي از روش هدا و ابدزار بسديار     . بوده است نامه

متداول در گردآوري اطالعدات ميدداني اسدت كده گدردآوري      

براي انددازه  . اطالعات را در سطح وسيع امکان پذير مي سازد

گيري هر يك از ابعاد متغيرهاي تحقيدق ابتددا ابعداد، سدپس     

مولفه ها و شاخص هاي هربعدد تعيدين شدده و سدواالت بدر      

پرسدش هدايي كده بدراي     . شاخص ها تنظيم شده اندد  اساس

مورد  سنجش هريك از مولفه ها و شاخص هاي مورد بررسي،

 :مي باشند 1-9جدول استفاده قرار گرفته اند به شرح 

 جدول سواالت و معیارهای بکار برده شده در پژوهش -9جدول 

 منابع تعداد سواالت سازه ها 

 شبکه اجتماعي

2009، 1لوين و كراس سوال 2 اعتماد  

2001، 2چيو و ديگران سوال 9 انداز مشترک چشم  

2009، 3هاناراج و ديگران سوال9 روابط شبکه  

(1949)آبادي بهمن سوال11 كاركنان عملکرد   

                                                           
1 Levin and Cross(2004) 
2 Chiu et al.(2006) 
3 Dhanaraj et al. (2004) 
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در اين پژوهش به بررسدي تداثير شدبکه هداي اجتمداعي بدر       

عملکرد شغلي از طريق چشم انداز مشدترک، روابدط شدبکه و    

. درو شهرستان بابدل مدي پدردازيم   اعتماد در شركت ايران خو

اين اساس پژوهشگر معتقد است براي بهبود عملکرد شغلي، بر

دند، يك امر ضروري و الزم مدي باشد  مي تواشبکه اجتماعي 

 

 

 

 

 

 

 

 (2594ژیانگفی و ژانگ،  منبع) مدل مفهومی تحقیق -9شکل 

 

شدبکه هداي اجتمداعي بدر عملکدرد شدغلي       : فرضیه اصلی

كاركنان در شركت ايران خودرو شهرستان بابدل تداثير مثبدت    

 .معناداري دارد

 فرضیات فرعی

 شغلي چشم انداز مشترک در شبکه هاي اجتماعي بر عملکرد

مثبت در شركت ايران خودرو شهرستان بابل تاثير  كاركنان

 .معناداري دارد

در  كاركنان شغلي اعتماد در شبکه هاي اجتماعي بر عملکرد

 .شركت ايران خودرو شهرستان بابل تاثير مثبت معناداري دارد

 شغلي روابط شبکه اي در شبکه هاي اجتماعي بر عملکرد

در شركت ايران خودرو شهرستان بابل تاثير مثبت  كاركنان

 .معناداري دارد

 یافته ها -6

 ات اول و دوم و سوم فرعیفرضیآزمون  -6-9

 انداز دوم و سوم ، متغيرهاي چشم و اول فرضيات در آزمون

متغيرهاي مستقل مي روابط شبکه اي و  اعتمادو  مشترک

را به عنوان متغير وابسته در  كاركنان شغلي باشد و عملکرد

 .اين فرضيه و مدل نظر مي گيريم

 (عملکرد شغلی کارکنان: متغیر وابسته)جدول ضرایب رگرسیون-2جدول 

 مدل

 ضرائب استاندارد ضرائب غير استاندارد

 ضرائب سطح معني داري آماره

 ( B)رگرسيون

خطاي 

 استاندارد

 ضرائب رگرسيون

(Beta) 

 000. 4.656  137. 636. عرض از مبدا

 شبکه اجتماعی

 چشم انداز مشترک

 مشترک 

 اعتماد

 

 عملکرد شغلی

 روابط شبکه ای



 خودرو ایران شرکت کارکنان عملکرد بر اجتماعی هایشبکه تأثیر 2/ پور و همکارسراج

 

 000. 7.012 365. 046. 320. انداز مشترک چشم

 005. 2.818 177. 049. 138. اعتماد

 000. 6.305 408. 059. 375. روابط شبکه

 

 های شبکه در مشترک انداز چشم: 9فرضیه 

 شرکت در کارکنان شغلی عملکرد بر اجتماعی

 معناداری مثبت تاثیر بابل شهرستان خودرو ایران

 .دارد

با توجه نتايج حاصله در معادله رگرسيوني، از نظر تأثير گذاري 

بر متغير وابسته عملکرد،  مشترک انداز متغير مستقل چشم

 0,000برابر   معناداري آن سطح زيرا. مورد تأئيد مي باشند

همچنين ضريب رگرسيون  .باشند مي 0,02 از بوده و كمتر

. مي باشد 0,920برابر  مشترک ازاند براي متغير مستقل چشم

مقدار استاندارد شده ضرايب كه نشان دهنده )ضريب بتا 

به ازاي تغيير به اندازه  ميزان تغيير در متغير وابسته عملکرد

( مشترک، است انداز يك انحراف معيار در متغير مستقل چشم

 . مي باشد 0,912برابر 

 بر اجتماعی های شبکه در اعتماد: 2فرضیه 

 خودرو ایران شرکت در کارکنان شغلی عملکرد

 .دارد معناداری مثبت تاثیر بابل شهرستان

با توجه نتايج حاصله در معادله رگرسيوني، از نظر تأثير گذاري 

بر متغير وابسته  اجتماعي هاي شبکه در متغير مستقل اعتماد

برابر  معناداري آن سطح زيرا. ، مورد تأئيد مي باشند عملکرد

همچنين ضريب  .باشند مي 0,02 از بوده و كمتر 0,002

 اجتماعي هاي شبکه در رگرسيون براي متغير مستقل اعتماد

مقدار استاندارد شده ضرايب )ضريب بتا . مي باشد 0,190برابر 

به ازاي  كه نشان دهنده ميزان تغيير در متغير وابسته عملکرد

 در اعتمادتغيير به اندازه يك انحراف معيار در متغير مستقل 

 . مي باشد 0,100برابر ( اجتماعي، است هاي شبکه

 بر اجتماعی های شبکه شبکه در روابط: 9فرضیه 

 خودرو ایران شرکت در کارکنان شغلی عملکرد

 .دارد معناداری مثبت تاثیر بابل شهرستان

با توجه نتايج حاصله در معادله رگرسيوني، از نظر تأثير گذاري 

شبکه بر متغير وابسته عملکرد، مورد تأئيد  متغير مستقل روابط

 از بوده و كمتر 0,000برابر  معناداري آن سطح زيرا. مي باشند

همچنين ضريب رگرسيون براي متغير  .باشند مي 0,02

مقدار )ضريب بتا . مي باشد 0,902شبکه برابر  مستقل روابط

استاندارد شده ضرايب كه نشان دهنده ميزان تغيير در متغير 

به ازاي تغيير به اندازه يك انحراف معيار در  سته عملکردواب

 . مي باشد 0,901برابر ( شبکه، است متغير مستقل روابط

شبکه های اجتماعی بر : ه اصلیفرضیآزمون -6-2

در شرکت ایران خودرو  کارکنان شغلی عملکرد

 .شهرستان بابل تاثیر مثبت معناداری دارد

 (عملکرد شغلی کارکنان: متغیر وابسته)جدول ضرایب رگرسیون -9جدول 

 مدل

 ضرائب استاندارد ضرائب غير استاندارد

 ضرائب سطح معني داري آماره

 ( B)رگرسيون

خطاي 

 استاندارد

 ضرائب رگرسيون

(Beta) 

 000. 5.319  136. 722. عرض از مبدا



 خودرو ایران شرکت کارکنان عملکرد بر اجتماعی هایشبکه تأثیر 2/ پور و همکارسراج

 

 000. 22.194 845. 036. 809. اجتماعي هاي شبکه

 

با توجه نتايج حاصله در معادله رگرسيوني، از نظر تأثير گذاري 

بر متغير وابسته عملکرد،  اجتماعي هاي متغير مستقل شبکه

 0,000برابر   معناداري آن سطح زيرا. مورد تأئيد مي باشند

همچنين ضريب رگرسيون  .باشند مي 0,02 از بوده و كمتر

مي  0,104برابر  اجتماعي هاي براي متغير مستقل شبکه

مقدار استاندارد شده ضرايب كه نشان دهنده )ضريب بتا . باشد

به ازاي تغيير به اندازه  ميزان تغيير در متغير وابسته عملکرد

اجتماعي،  هاي يك انحراف معيار در متغير مستقل شبکه

 . مي باشد 0,192ابر بر( است

 بحث و نتیجه گیری-7

رسانه هاي اجتماعي تکنولوژي هاي مبتني بر وب و همچنين 

ايجاد مي موبايل را براي ايجاد يك سيستم بسيار تعاملي 

تا از طريق آن افراد و جوامع قادر به اشتراک گذاري ، كنند 

 رسانه.بحث، و تغيير محتواي توليد شده توسط كاربران باشند

 مي حاضر حال در كه هستند هايي پديده اجتماعي هاي

 امور انجام شركت، يك شهرت براي توجهي قابل تاثير توانند

 مديران از بسياري اما. باشند داشته عملکرد و فروش و خريد

 كنند، مي پوشي چشم يا و اجتناب اي رسانه هاي قالب اين از

 اشکال از هستند  چه واقعا ها رسانه اين كه دانند نمي كه زيرا

 با تعامل به چگونه كه دانند نمي و نيستند خبر با آن مختلف

 .بپردازند آن

رسانه هاي اجتماعي بعنوان يك كليت در محيط كار بندرت 

مطالعه حاضر به اين نياز . موضوع مطالعات تجربي بوده است

پژوهشي پاسخ مي دهد، كه روشن كنندۀ مکانيسم نهفته در 

توسط رسانه هاي اجتماعي در محل كار  چگونگي خلق ارزش

برخي از كاربردهاي رسانه هاي اجتماعي مستقيماً . مي باشد

به كار مربوط نمي شود، اما ويژگيهاي اجتماعي آنها مي تواند 

سرمايه اجتماعي را در ميان كاركنان توسعه و پرورش دهد كه 

اگر چه تاثير . به كسب دانش مرتبط با كار كمك مي كند

هاي اجتماعي روي سازمانها مورد مناقشه است، ما  رسانه

 . مزاياي آنها را در محيط كار بصورت كمّي بيان نموده ايم

 1بعنوان يك نظريه نوظهور رسانه، تئوري همگام سازي رسانه

اشاره شد، چارچوبي را ( 2001)2كه توسط دنيس و ديگران

مي دهد براي پيوند رسانه ها، ارتباطات و عملکرد كاري ارائه 

كه سعي در يافتن بهترين تناسب بين قابليت هاي رسانه و 

اما، . فرآيندهاي ارتباطي جهت دستيابي به عملکرد بهتر دارد

در مورد روابط بين د فردي و  رسانه سازي همگام تئوري

تعامالت اجتماعي ميان افراد و اينکه چگونه آنها عملکرد را 

ئوري همگام سازي همچنين، ت. متاثر مي سازند خاموش است

رسانه صرفاً عملکرد كاري را به ارتباطات نسبت مي دهد و 

اين تحقيق با . ساير عوامل مهم تاثيرگذار را ناديده مي گيرد

مشخص ساختن نقشهاي سرمايه اجتماعي بصورت روابط 

شبکه اي، چشم اندازهاي مشترک و اعتماد در شکل دهي به 

مگام سازي رسانه عملکرد كاري به غناي ادبيات تئوري ه

نتايج و يافته هاي تجربي حاكي است كه . كمك مي كند

روابط شبکه اي، چشم اندازهاي مشترک و اعتماد بطور 

ارتباطات صرفاً بوسيله . معناداري عملکرد را متاثر مي سازد

رسانه ها صورت نمي گيرد، بلکه در يك بستر اجتماعي واقع 

وابط بين د فردي مي شود كه در آن تعامالت اجتماعي و ر

از اينرو، عالوه بر نگاه . بين افراد نقش تعيين كننده اي دارد

كردن به ويژگيهاي رسانه، الزم است روابط متقابل كاربران 

اين يافته نشان مي دهد كه . رسانه نيز در نظر گرفته شود

سرمايه اجتماعي عامل تعيين كنندۀ مهمي براي عملکرد و 

يح و تبيين تاثير رسانه ها روي نيز عنصر كليدي براي توض

 . عملکرد مي باشد

رسانه هاي  نتايج حاصل از فرضيات تحقيق، نشان داد كه

اجتماعي مي توانند توسعه سرمايه اجتماعي كاركنان را بوسيله 

                                                           
1 Media synchronicity theory (MST) 
2 Dennis, Fuller and Valacich  
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روابط شبکه اي، چشم انداز مشترک و اعتماد تسهيل نموده و 

د كه اين داللت بر اين دار. به بهبود عملکرد كمك نمايند

سرمايه اجتماعي نه تنها براي هدف شبکه سازي اجتماعي 

كاربرد دارد، بلکه همچنين داراي پتانسيل الزم براي پشتيباني 

براي . اكتشافي مديريت دانش مي باشد از فعاليتهاي

سازمانهايي كه خواهان ايجاد شبکه هاي دانش در محل كار 

اجتماعي هستند، متصل سازي متخصصان با انواع رسانه هاي 

مي تواند بطور اثربخشي مکمل ساير فناوريهاي مديريت 

 . دانش و بهبود عملکرد شغلي كاركنان باشد

رسانه هاي نتايج حاصل از فرضيات تحقيق، نشان داد كه 

 اجتماعي مي توانند با ايجاد و شکل گيري سرمايه اجتماعي

كاركنان، بازتاب يافته و روابط شبکه اي، چشم اندازهاي 

و اين، بنوبه خود، مي تواند . ک، و اعتماد را ارتقاء بخشدمشتر

بنابراين پيشنهاد مي شود كه . منجر به بهبود عملکرد گردد

مديران شركت با بهره گيري از ويژگيهاي روابط بين افراد و 

توسعه سرمايه اجتماعي، موجب شوند تا رسانه هاي اجتماعي 

ش و بهبود عملکرد پتانسيل الزم جهت پشتيباني از انتقال دان

 .را در سازمان، فراهم آورند

همچنين، مديران بايد كاركنان را تشويق به بهره برداري 

( مانند سرمايه اجتماعي)آگاهانه از طريق رسانه هاي اجتماعي 

 . بمنظور ارتقاء انتقال دانش و عملکرد نمايند

همچنين مشاهده شده كه چشم انداز مشترک و اعتماد بر 

ي تاثير مثبت دارند، كه شواهد قانع كننده اي در عملکرد كار

حمايت از استقرار رسانه هاي اجتماعي در محل كار بدست 

مديران مي توانند با در نظر گرفتن اين تاثيرات از و . مي دهند

رسانه هاي اجتماعي براي آموزش كاركنان و به اشتراک 

گذاري و گسترش دانش و در نتيجه بهبود عملکرد در شركت 

 .استفاده نمايند

موارد مربوط به اخالق در پژوهش و  :مالحظات اخالقی

داري در استناد به متون و ارجاعات مقاله تماماً  نيز امانت

 . رعايت گرديد

تدوين اين مقاله، فاقد هرگونه تعارض  :تعارض منافع

 .منافعي بوده است

نگارش مقاله تماماً توسط نويسندگان  :سهم نویسندگان

 .بصورت مشترک و برابر انجام گرفته است

از تمام كساني كه ما را در تهيه اين : تشکر و قدردانی

 .اند، سپاسگزاريم مقاله ياري رسانده

ن تأمين اعتبار واين پژوهش بد: تأمین اعتبار پژوهش

 .مالي سامان يافته است
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