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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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نقش سرمایۀ اجتماعی سازمانی در اثرگذاری استفاده از رسانههای
اجتماعی در کار بر التزام شغلی و هویتیابی سازمانی
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 .1استادیار ،گروه مدیریت بازرگانی ،دانشکدة مدیریت و حسابداری ،دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران ،ایران
 .2کارشناسارشد ،مدیریت بازرگانی ،دانشکدة مدیریت و حسابداری ،دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران ،ایران
(تاریخ دریافت 1401/02/02 :ـ تاریخ پذیرش)1401/04/04 :

چکیده
استفاده از رسانههای اجتماعی در محیط کار تأثیرات مختلفی بر نگرشها و رفتارهای کارکنان داشته است .بنابراین ،مطالعة پیامدها و
فرایند تأثیرگذاری رسانههای اجتماعی از اهمیت زیادی برخوردار است .هدف تحقیق حاضر بررسی تأثیر استفاده از رسانههای اجتماعی
در محیط کار بر التزام شغلی و هویتیابی سازمانی کارکنان بود که نقش میانجی سرمایة اجتماعی سازمانی نیز مورد بررسی قرار گرفت.
این تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی و همبستگی و به لحاظ هدف یک تحقیق کاربردی است .جامعة آماری تحقیق شامل کارشناسان
کسبوکار الکترونیکی شرکت دیجیکاال به تعداد  410نفر بود که نمونهای شامل  200نفر از آنها به روش تصادفی ساده انتخاب شد.
دادههای مورد نیاز به وسیلة پرسشنامه جمعآوری شد و بر اساس روش مدلیابی معادالت ساختاری و با استفاده از روش حداقل مربعات
جزئی مورد تحلیل قرار گرفت .یافتههای تحقیق نشان داد استفاده از رسانههای اجتماعی تأثیر مثبت و معنادار بر سرمایة اجتماعی
سازمانی ،التزام شغلی ،و هویتیابی سازمانی دارد .همچنین مشخص شد استفاده از رسانههای اجتماعی در محل کار از طریق تأثیر بر
سرمایة اجتماعی سازمانی بر التزام شغلی و هویتیابی سازمانی کارکنان تأثیرگذار است.

کلیدواژگان
التزام شغلی ،رسانههای اجتماعی ،سرمایة اجتماعی سازمانی ،هویتیابی سازمانی.

 رایانامة نویسندة مسئولyazdanshenas@atu.ac.ir :
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مقدمه
در بازار رقابتی امروز که سازمانها تغییرات جزئی داخلی و بیرونی سازمان را نیز نادیده نمیگیرند
استفاده از رسانههاي اجتماعی در کار تغییراتی اساسی و جدّي در رفتار کارکنان ایجاد کرده است
( .)Ewing et al. 2019در واقع ،نوآوريهاي مبتنی بر تکنولوژي ،از جمله رسانههاي اجتماعی،
موجب غنی شدن سازمانها شده و تواناییها و کاربردهاي بسیار براي سازمانها فراهم آورده
است؛ مانند ایجاد مدلهاي کسبوکار و روشهاي نوین بازاریابی ،شیوههاي یادگیري جدید،
افزایش نوآوري ،تسهیم دانش ،برقراري ارتباط ( .)O`Connor et al. 2021از طرف دیگر ،یک
مفهوم مشترک از پیکره و هویت سازمانی میتواند مشروعیت سازمانی الزم را براي جذب منابع و
ایجاد انگیزه و افزایش عملکرد فراهم کند ( .)Aitken & Treuer 2021هویتیابی سازمانی سازهاي
اساسی و تأثیرگذار در رفتارهاي سازمانی در نظر گرفته میشود که خود آن نیز تحت تأثیر
متغیرهاي مختلف شکل میگیرد .از سوي دیگر ،سازمانها به منظور تقویت وفاداري و بهرهوري
کارکنان نیاز به التزام و تعهد کارکنان خود دارند ( .)Selvi & Aiswarya 2022با این حال ،اینکه
چگونه استفاده از رسانههاي اجتماعی داخلی به هویتیابی و التزام شغلی کارکنان کمک میکند
کمتر بررسی شده است .عالوه بر این ،سرمایۀ اجتماعی نیز مفهومی جدید است که امروزه در
مطالعات اجتماعی و مدیریتی بررسی شده که نشاندهندۀ مهم بودن تأثیر روابط و عوامل اجتماعی
بر متغیرهاي رفتاري و عملکردي است .در همین زمینه ،تأثیر فناوري اطالعات بر سرمایۀ اجتماعی
در چندین مطالعه نشان داده شده است ( .)Gazit et al. 2022; Galati 2022از طرف دیگر،
هویتیابی سازمانی و التزام شغلی ،به دلیل ماهیت اجتماعی و تعاملی آنها ،از متغیرهایی هستند
که سرمایۀ اجتماعی ممکن است بر آنها مؤثر باشد .با این حال ،مطالعات انجامشده در زمینۀ تأثیر
رسانههاي اجتماعی بر هویتیابی سازمانی و التزام شغلی و نیز نقش سرمایۀ اجتماعی سازمانی از
غناي کافی برخوردار نیست .به عبارت دیگر ،تأثیر رفتاري فناوريهاي نوین اطالعاتی و ارتباطاتی
و به طور خاص استفاده از رسانههاي اجتماعی در کار کمتر بررسی شده است و در این رابطه نیاز
به تحقیقات بیشتر وجود دارد ( .)Men et al. 2020عالوه بر این ،دانش زیادي دربارۀ متغیرهاي
دخیل در شکلگیري پیامدهاي استفاده از رسانههاي اجتماعی در کار وجود ندارد (

Ewing et al.
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 .)2019بنابراین ،بررسی عوامل و متغیرهایی که در اثرگذاري استفاده از رسانههاي اجتماعی در کار
بر رفتاريهاي کارکنان نقشآفرین هستند میتواند در شناخت دقیقتر کاربرد رسانههاي اجتماعی
مفید باشد .از این رو ،در پژوهش حاضر سعی شد ،براي کاهش این شکاف ،تأثیر رسانههاي
اجتماعی بر سرمایۀ اجتماعی و اثر سرمایۀ اجتماعی بر هویتیابی سازمانی و التزام شغلی بررسی
شود و به این موضوع پرداخته شود که کاربرد رسانههاي اجتماعی چگونه و تا چه میزان میتواند
سرمایۀ اجتماعی را تقویت کند و از این طریق موجب ارتقاي هویتیابی سازمانی و التزام شغلی
کارکنان شود.
تحقیق حاضر در شرکت دیجیکاال انجام شد که با در اختیار داشتن سهم عمدهاي از بازار عرضۀ
اینترنتی کاال در ایران بزرگترین فروشگاه آنالین ایران است که به طور متوسط روزانه بیش از
 850000بازدیدکننده دارد .با توجه به افزایش شرکتها و سایتهاي فروشگاهی در ایران،
شرکتهاي مختلف همواره به دنبال روشهاي جدید براي کسب مزیت رقابتیاند .یکی از روشهاي
به دست آوردن مزیت رقابتی و خلق عملکرد نوآورانه برقراري ارتباطات اثربخش و ارتقاي مشارکت
کارکنان از طریق رسانههاي اجتماعی و تسهیل دسترسی به اطالعات و منابع حیاتی از طریق سرمایۀ
اجتماعی و در نتیجه تقویت التزام شغلی و هویتیابی کارکنان است .آنچه از مرور تحقیقات پیشین
مشخص میشود این است که مطالعات اندکی نقش همزمان استفاده از رسانههاي اجتماعی در کار،
سرمایۀ اجتماعی ،التزام شغلی ،و هویتیابی سازمانی را بررسی کردهاند .مطالعۀ حاضر الگویی را
جهت شناخت ارتباط بین متغیرهاي یادشده ارائه و آزمون میکند.
مبانی نظری تحقیق و توسعة فرضیهها
رسانههای اجتماعی و سرمایة اجتماعی در سازمانها

رسانههاي اجتماعی در سازمانها ابزارهاي نوآورانهاي هستند که براي ایجاد روابط در شبکههاي
مجازي استفاده میشوند ( .)Olanrewaju et al. 2020تحقیقات اخیر در مورد رسانههاي اجتماعی
حاکی از آن است که سازمانها میتوانند در بسیاري از موارد از مزایاي این رسانهها به منزلۀ
بخشی از استراتژي ارتباطات داخلی برخوردار شوند ( .)Song et al. 2019از آنجا که رسانههاي
اجتماعی داخلی میتوانند تعامالت متقابل را تسهیل کنند ،این پتانسیل را دارند که سرمایۀ اجتماعی
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را بین کارکنان تقویت و به آنها کمک کنند روابط جدیدي را در سراسر سازمان برقرار کنند
( .)Men et al. 2020با توجه به پتانسیل رسانههاي اجتماعی براي تسهیل تسهیم دانش و همکاري
و ارتباط بین کارکنان و مدیران ،رسانههاي اجتماعی داخلی در نهایت میتوانند بر هویتیابی
کارکنان و التزام کاري آنها تأثیرگذار باشند .در این رابطه ،اوینگ و همکارانش ( )2019چنین
استدالل کردهاند که رسانههاي اجتماعی داخلی میتوانند ارتباطات داخلی را بهبود بخشند ،کارکنان
را براي ارائۀ خدمات بهتر به مشتري برانگیزانند ،و بهرهوري را از طریق نقشها و مسئولیتهاي
مؤثر افزایش دهند.
از طرف دیگر ،ناهاپیت 1و گوشال ( )1998از نخستین افرادي بودند که سرمایۀ اجتماعی را از
دید سازمان معرفی کردند .از نظر آنها ،سرمایۀ اجتماعی سازمانی مجموع منابع بالفعل و بالقوۀ
موجود حاصل از شبکۀ روابط یک فرد یا یک واحد از سازمان با فرد یا واحد اجتماعی دیگري از
درون یا برون سازمان است .آنها جنبههاي مختلف سرمایۀ اجتماعی سازمانی را در سه طبقۀ
اصلی جاي میدهند که شامل سرمایۀ شناختی ،سرمایۀ رابطهاي ،و سرمایۀ ساختاري است.
همچنین ،سرمایۀ اجتماعی به منابعی اشاره دارد که میتوانند در روابط بین افراد یافت شوند و
بنابراین میتوان آن را به منزلۀ یک منبع جمعی در نظر گرفت که در شبکههاي اجتماعی نمود پیدا
میکند و فرصتهاي همکاري و حمایت اجتماعی را تحت تأثیر قرار میدهد

( ;Meng et al. 2018

.)Ganguly et al. 2019
شواهد تجربی تأثیر استفاده از رسانۀ اجتماعی بر سرمایۀ اجتماعی را نشان دادهاند

( AliHassan

 .)et al. 2015; Geber et al. 2016در این تحقیقات استدالل شده است که استفاده از رسانههاي
اجتماعی در کار باعث توسعۀ ارتباطات جدید ،افزایش اثربخشی ارتباطات ،و تسهیم دانش بین
کارکنان میشود .برخی دیگر از محققان نیز رسانههاي اجتماعی را تسهیلکنندۀ سرمایۀ اجتماعی
در نظر گرفتهاند که کاربران را قادر میسازند هم دسترسی سریعتر و آسانتر به اطالعات داشته
باشند هم حمایتهاي الزم را از سایر اعضاي شبکه کسب کنند که این امر میتواند باعث افزایش
سرمایۀ اجتماعی شود ( .)Tijunaitis et al. 2019عالوه بر این ،استفاده از رسانههاي اجتماعی در
1. Nahapiet
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کار در افزایش تعامالت اجتماعی مؤثر است و میتواند زمینهساز همآفرینی ایدههاي کاري شود
( .)Bharati et al. 2018نکتۀ مهم دیگري که تحقیقات پیشین دربارۀ نقش استفاده از رسانههاي
اجتماعی در شکلگیري سرمایۀ اجتماعی سازمانی به آن توجه کردهاند این است که استفاده از
رسانههاي اجتماعی در کار میتواند موجب افزایش تنوع شود .چون قابلیت مشارکت ذينفعان
مختلف در آن وجود دارد ( .)Xu & Saxton 2019از طرف دیگر ،رسانههاي اجتماعی میتوانند از
طریق تسهیل تعامالت روند جامعهپذیري و تیمسازي را تسریع کنند (.)Tijunaitis et al. 2019
همچنین رسانههاي اجتماعی میتوانند باعث گسترش ارتباطات غیررسمی و شبکههاي ارتباطی و
در نهایت تقویت سرمایۀ اجتماعی در سازمان شوند ( .)Huang & Liu 2017عالوه بر این ،استفاده
از رسانههاي اجتماعی در کار میتواند در شکلگیري دیدگاهها و چشماندازهاي مشترک بین
کارکنان در خصوص نحوۀ انجام دادن وظایف و نیز ارتباطات شبکهاي کارکنان با یکدیگر تأثیر
مثبت بگذارد ( .)Mathieu et al. 2000ایجاد دیدگاهها و چشماندازهاي کاري مشترک و نیز تقویت
ارتباطات شبکهاي بین کارکنان در شکلگیري اعتماد ،که یکی از مؤلفههاي مهم سرمایۀ اجتماعی
محسوب میشود ،بسیار مؤثر خواهد بود ( .)Cao et al. 2016فو 1و همکارانش ( )2019نیز در
تحقیق خود نشان دادند استفاده از رسانههاي اجتماعی در محیط کار بر سرمایۀ اجتماعی تأثیر
مثبت میگذارد .بر این اساس ،فرضیۀ اول تحقیق بدین شرح تنظیم میشود:
فرضیۀ اول .استفاده از رسانههاي اجتماعی در کار تأثیر مثبت و معنادار بر سرمایۀ اجتماعی
سازمانی دارد.
سرمایة اجتماعی و التزام شغلی

کان )1990( 2التزام شغلی کارکنان را کنترل اعضاي سازمان بر نقشهاي کاري توصیف کرد که بر
اساس آن افراد از نظر جسمی و شناختی و عاطفی در طول ایفاي نقش خود در کار درگیر
میشوند .از دیدگاه وودروف )2006( 3ارتباطات عمودي و افقی یکی از جنبههاي اصلی التزام
کارکنان است .عالوه بر این ،بر اساس مدل منابع و تقاضاهاي شغلی و با توجه به ابعاد ساختاري و
1. Fu
2. Kahn
3. Woodruffe

 266

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

رابطهاي و شناختی در سرمایۀ اجتماعی سازمانی ،میتوان گفت سرمایۀ اجتماعی سازمانی میتواند
منبع شغلی در نظر گرفته شود .بر اساس مدل منابع و تقاضاهاي شغلی ،منابع شغلی عواملی هستند
که باعث ایجاد انگیزش و تحقق اهداف کاري و رشد و یادگیري شخصی میشوند

( & Schaufeli

 .)Bakker 2004سرمایۀ اجتماعی سازمانی به میزان حمایت عملی و عاطفی و اجتماعی در محیط
کار اشاره دارد که در افزایش هماهنگی فعالیتهاي کاري تأثیر مثبت دارد و در نتیجه میتواند به
مثابۀ یکی از منابع شغلی در نظر گرفته شود ( .)Gloede et al. 2013; Thoits 2011تحقیقات پیشین
نقش منابع شغلیـ شامل منابع اجتماعی ،حمایت مدیران ارشد ،بازخور عملکردـ را در افزایش
التزام کاري کارکنان نشان دادهاند ( .)Hakanan et al. 2008; Halbesleben 2010از طرف دیگر،
چنین استدالل میشود که اعتماد ایجادشده بین اعضاي سازمان به دلیل وجود سرمایۀ اجتماعی
باعث میشود کارکنان انرژي و منابع در اختیار را روي وظایف خود متمرکز کنند که این امر نقش
مهمی در التزام کاري کارکنان ایفا میکند ( .)Hakanan et al. 2008عالوه بر این ،ارتباطات باز،
کانالها و محتواي ارتباطی متناسب با نیازها و ترجیحات کارکنان ،و همچنین ارتباطاتی که در
جهت ایجاد حس تعلق و تشویق آواي کارکنان شکل میگیرند در ارتقاي التزام شغلی کارکنان
مؤثرند ( .)Men et al. 2019; Ghahtarani et al. 2020نتایج تحقیق ژوتنگرن 1و همکارانش ()2020
نشان داد سرمایۀ اجتماعی پیشبینیکنندۀ رضایت و التزام شغلی است .مِنگ و همکارانش ()2018
نیز در مطالعۀ خود به این نتیجه رسیدند که رابطۀ مثبتی بین جنبۀ پیونددهندۀ سرمایۀ اجتماعی
(داخل تیمها) ،جنبۀ متصلکنندۀ سرمایۀ اجتماعی (بین تیمها) ،و جنبۀ ارتباطی سرمایۀ اجتماعی
(بین تیمها و مدیریت) با التزام شغلی وجود دارد .جعفريمجد و زارعیمتین ( )1401نیز در
تحقیق خود نشان دادند یکی از پیامدهاي فردي سرمایۀ اجتماعی سازمانی مسئولیتشناسی است
که از مؤلفههاي مهم التزام شغلی محسوب میشود .بنابراین ،با عنایت به مباحث فوق میتوان
چنین فرض کرد که سرمایۀ اجتماعی سازمانی میتواند تأثیر مثبتی بر التزام شغلی کارکنان داشته
باشد .بر این اساس ،فرضیۀ دوم تحقیق بدین شکل تنظیم میشود:
فرضیۀ دوم .سرمایۀ اجتماعی سازمانی تأثیر مثبت و معنادار بر التزام شغلی کارکنان دارد.
1. Jutengren
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سرمایة اجتماعی و هویتیابی سازمانی

هویتیابی سازمانی یک حالت روانشناختی مهم توصیف شده که نشاندهندۀ پیوند ذاتی بالقوه
بین کارکنان و سازمان است و تحت تأثیر متغیرهاي اجتماعی و ارتباطی شکل میگیرد

( MeiRun

 .)et al. 2018تاجفل 1و ترنر ( )1979نظریۀ مهمی را دربارۀ هویتیابی مطرح کردند .بنا بر نظریۀ
آنها هویت اجتماعی از سه عنصر تشکیل شده است :عنصر شناختی (دانستن تعلق فرد به یک
گروه یا جامعه) ،عنصر ارزشی (پیامدهاي ارزشی مثبت یا منفی ناشی از عضویت گروهی) ،عنصر
احساسی (احساس نسبت به گروه و افراد مرتبط با آن گروه یا جامعه) .بر اساس نظریۀ هویتیابی
اجتماعی چنین فرض میشود که هویت افراد بر مبناي عضویت آنها در گروهها تعریف میشود
( .)Abrams & Hogg 1990در محیطهاي کاري نیز کارکنان در گروهها و واحدهاي مختلفی
فعالیت میکنند که این گروههاي مختلف عالوه بر متمایزسازي آنها از یکدیگر در شکلگیري
شناخت اجتماعی از آنها نیز تعیینکنندهاند ( .)Pena-Gonzalez et al. 2021بر اساس نظریۀ
هویتیابی اجتماعی ،احساس مهم بودن در گروههاي کاري و رضایت شغلی در شکلگیري خودِ
جمعی افراد مؤثر است و میتواند منجر به شناخته شدن فرد ،افزایش عزتنفس ،و شکلگیري
هویت کاري و سازمانی در افراد شود ( .)Kramer 2006در این زمینه ،سرمایۀ اجتماعی سازمانی
این امکان را براي افراد فراهم میسازد تا بر اساس ماهیت و کیفیت ارتباطات اجتماعی خود در
سازمان به معرفی و بازنمایی خود در ارتباط با سازمان و محیط کاري خود بپردازند و از این طریق
است که هویتیابی سازمانی کارکنان شکل میگیرد ( .)Broch et al. 2018نتایج تحقیق بروچ 2و
همکارانش ( )2018نشان داد سرمایۀ اجتماعی هم به طور مستقیم هم از طریق جذابیت هویتیابی
سازمانی ادراکشده بر هویتیابی سازمانی تأثیر میگذارد .میرفردي و ولینژاد ( )1397نیز در
تحقیقی که با رویکردي جامعهشناسانه انجام دادند به این نتیجه رسیدند که ابعاد سرمایۀ اجتماعی
رابطۀ معناداري با ابعاد مختلف هویتیابی دارند .بر این اساس ،فرضیۀ سوم تحقیق بدین شکل
تنظیم میشود:
فرضیۀ سوم .سرمایۀ اجتماعی سازمانی تأثیر مثبت و معنادار بر هویتیابی سازمانی کارکنان دارد.
1. Tajfel
2. Broch
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نقش میانجی سرمایة اجتماعی

همانطور که پیشتر بیان شد ،بهکارگیري رسانههاي اجتماعی در کار میتواند عالوه بر تسهیل
تعامالت اجتماعی کارکنان موجب توسعۀ شبکۀ روابط اجتماعی میان آنها شود

( Tijunaitis et al.

 .)2019عالوه بر این ،رسانههاي اجتماعی میتوانند در تقویت هماهنگی و همکاري ،اعتماد،
تسهیم دانش ،و همسوسازي نگرشهاي کارکنان که همگی از مؤلفههاي سرمایۀ اجتماعی هستند
مؤثر باشند ( .)Bharati et al. 2018از طرف دیگر ،در این تحقیق فرض میشود سرمایۀ اجتماعی
سازمانی میتواند منجر به تقویت التزام کاري و هویتیابی سازمانی کارکنان شود .سرمایۀ اجتماعی
باال در سازمان به معناي باال بودن سطح اعتماد و اثربخشی تعامالت کارکنان با یکدیگر است که
باعث میشود کارکنان زمان و انرژي خود را بر انجام دادن وظایف کاري متمرکز کنند

( Meng et

 .)al. 2018عالوه بر این ،همانطور که استدالل شد ،سرمایۀ اجتماعی سازمانی با افزایش احساس
تعلق افراد به سازمان میتواند به شکلگیري و تقویت هویتیابی سازمانی کارکنان منجر شود
(.)Broch et al. 2018
با عنایت به مباحث فوق ،به نظر میرسد سرمایۀ اجتماعی در سازمانها میتواند تحت تأثیر
ابزارها و روشهایی باشد که روابط بین افراد را تسهیل میکند و همچنین میتواند اثر مهمی بر
نگرشها و رفتارهاي کاري افراد داشته باشد .بر این اساس ،در این تحقیق نقش میانجی سرمایۀ
اجتماعی در رابطۀ بین استفاده از رسانههاي اجتماعی در کار و التزام شغلی و نقش میانجی سرمایۀ
اجتماعی در رابطۀ بین استفاده از رسانههاي اجتماعی در کار و هویتیابی سازمانی بررسی شد .در
این خصوص مطالعهاي که به طور مشخص این روابط را بررسی کرده باشد یافت نشد .هرچند،
علیحسن و همکارانش ( )2015در پژوهش خود نشان دادند که سرمایۀ اجتماعی در تأثیر استفاده
از رسانههاي اجتماعی بر عملکرد شغلی نقش میانجی دارد .امجد زبردست و همکارانش ()1396
نیز در پژوهش خود نشان دادند سرمایۀ اجتماعی در تأثیر هویت سازمانی بر انگیزش شغلی نقش
میانجی دارد .همچنین ،رجبینیا و الوانی ( )1396دریافتند استفاده از رسانههاي اجتماعی تأثیر
معناداري بر نتایج عملکرد شغلی دارد و سرمایۀ اجتماعی در رابطۀ بین استفاده از رسانههاي
اجتماعی و عملکرد شغلی نقش میانجی ایفا میکند .در مدل مِن و همکارانش ( )2020نیز تأثیر
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استفاده از رسانههاي اجتم اعی در کار بر التزام شغلی از طریق متغیرهاي شفافیت سازمانی
ادراکشده و هویتیابی سازمانی تأیید شد .بر اساس مباحث فوق ،فرضیههاي چهارم و پنجم
تحقیق بدین شرح تنظیم میشوند:
فرضیۀ چهارم .سرمایۀ اجتماعی سازمانی در اثرگذاري استفاده از رسانههاي اجتماعی در کار
بر التزام شغلی نقش میانجی دارد.
فرضیۀ پنجم .سرمایۀ اجتماعی سازمانی در اثرگذاري استفاده از رسانههاي اجتماعی در کار بر
هویتیابی سازمانی نقش میانجی دارد.
مدل مفهومی تحقیق نیز متناظر با فرضیههاي تحقیق مطابق شکل  1تنظیم شده است.
التزام شغلی
استفاده از رسانههای
سرمایۀ اجتماعی

اجتماعی در کار

هویتیابی سازمانی

شکل  .1مدل مفهومی تحقیق

روششناسی تحقیق
پژوهش حاضر به لحاظ هدف یک تحقیق کاربردي و از نوع تحقیقات توصیفی و همبستگی است.
جامعۀ آماري تحقیق کارکنان کسبوکار الکترونیکی شرکت دیجیکاال به تعداد  410نفر بودند که
بر اساس جدول مورگان حجم نمونهاي به تعداد  197نفر مورد نیاز بود .تعداد  210پرسشنامه را
محققان ،پس از هماهنگیهاي الزم با شرکت دیجیکاال ،به صورت حضوري و به روش تصادفی
ساده ،بر اساس شمارۀ پرسنلی اعضاي جامعۀ آماري تحقیق ،توزیع کردند و پس از سه مرتبه
مراجعه تعداد  200پرسشنامۀ کامل و قابل استفاده جمعآوري و تحلیل شد .هنگام توزیع
پرسشنامهها ،هدف و فواید تحقیق و مفاهیم تخصصی مدل تحقیق براي پاسخدهندگان توضیح داده
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شد و تشریح شد که پرسشنامهها بیناماند و پاسخهاي آنها محرمانه باقی خواهد ماند .براي
سنجش متغیر استفاده از رسانههاي اجتماعی از پرسشنامۀ علیحسن و همکارانش ( )2015استفاده
شد که شامل  14سؤال است .براي سنجش متغیر سرمایۀ اجتماعی از پرسشنامۀ ناهاپیت و گوشال
( )1998استفاده شد که شامل  28سؤال است .براي سنجش متغیر هویتیابی سازمانی از پرسشنامۀ
میلر 1و همکارانش ( )2000استفاده شد که شامل  18سؤال است .و براي سنجش متغیر التزام
شغلی از پرسشنامۀ شافلی 2و همکارانش ( )2002استفاده شد که شامل  17سؤال است.
پرسشنامههاي یادشده بر اساس طیف پنجگزینهاي لیکرت از «کامالً مخالفم» تا «کامالً موافقم»
تنظیم شدند .با هدف افزایش دقت در تکمیل پرسشنامههاي تحقیق ،سعی شد از عبارتهاي مبهم
و دوپهلو و پیچیده استفاده نشود .در ابتداي پرسشنامه راهنماي پاسخ به سؤاالت و فواید حاصل از
تحقیق درج شد .رعایت این نکات میتواند تا حد قابل توجهی مانع ایجاد خطاي واریانس روش
مشترک در تحقیقاتی شود که دادههاي آنها از یک منبع واحد به دست میآید

( Podsakoff et al.

 .)2012همچنین ،به منظور اجتناب از خطاي یادشده ،تحلیل عامل واحد هرمان 3انجام شد .بر
اساس این روش ،اگر یک عامل بخش عمدۀ واریانس متغیرها را توضیح دهد ،ممکن است دادهها
در معرض خطاي واریانس روش مشترک باشند .نتایج آزمون یادشده براي دادههاي تحقیق حاضر
نشان داد حداکثر توضیح واریانس متغیر واحد  24/19درصد است که کمتر از  50درصد است و
میتوان گفت خطاي واریانس روش مشترک در دادههاي تحقیق وجود ندارد .روایی سازۀ
پرسشنامهها با استفاده از تحلیل عاملی تأییدي سنجیده شد و پایایی پرسشنامه بر اساس ضریب
آلفاي کرونباخ و پایایی ترکیبی بررسی شد .جدول  1نتایج بررسی پایایی ابزار تحقیق ،شامل
ضرایب آلفاي کرونباخ و پایایی مرکب ،را براي متغیرهاي تحقیق نشان میدهد .فرضیههاي تحقیق
بر اساس روش مدل سازي معادالت ساختاري با رویکرد حداقل مربعات جزئی و با استفاده از
نرمافزارهاي اسپیاساس و اسمارت پیالاس مورد آزمون قرار گرفتند.

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

متغیر

آلفای کرونباخ

پایای ترکیبی

استفاده از رسانۀ اجتماعی

0/875

0/895

سرمایۀ اجتماعی

0/853

0/886

هویتیابی سازمانی

0/871

0/891

التزام شغلی

0/897

0/902

یافتههای تحقیق
مشارکتکنندگان در این تحقیق شامل  141نفر مرد و  59نفر زن بودند .همچنین  22درصد
پاسخدهندگان کمتر از یک سال 25/5 ،درصد بین یک تا پنج سال 39 ،درصد بین  5تا ده سال ،و
 13/5درصد بیشتر از ده سال سابقۀ کار داشتند .در این بین 7/5 ،درصد تحصیالت دیپلم و
پایینتر 10/5 ،درصد تحصیالت کاردانی 43/5 ،درصد تحصیالت کارشناسی 31/5 ،درصد
تحصیالت کارشناسیارشد ،و  7درصد هم تحصیالت دکتري داشتند .همانطور که پیشتر بیان شد
به منظور بررسی روایی ابزار تحقیق از تحلیل عامل تأییدي استفاده شد .ضرایب بارهاي عاملی
نشان داد سه گویه از گویههاي مربوط به سنجش متغیر سرمایۀ اجتماعی کمتر از  0/4بودند که این
گویهها از تحلیلها حذف شدند .به منظور بررسی روایی مدل بیرونی تحقیق از دو معیار روایی
همگرا و روایی واگرا استفاده شد .در روایی همگرا از میانگین واریانس استخراجشده و در روایی
واگرا از روش فرونل و الرکر استفاده شد .نتایج در جدول  2آمده است که حاکی از تأیید روایی
همگرا و واگرا در تحقیق حاضر است.
جدول  .2روایی همگرا و واگرا

هویتیابی

سرمایۀ

استفاده از رسانۀ

میانگین واریانس

سازمانی

اجتماعی

اجتماعی

استخراجی

--

--

0/761

--

0/732
0/713
0/730

متغیرها

التزام شغلی

التزام شغلی

0/872

--

هویتیابی

0/737

0/855

--

سرمایۀ اجتماعی

0/741

0/792

0/844

--

استفاده از رسانه اجتماعی

0/798

0/703

0/709

0/854
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شکلهاي  2و  3مدل آزمونشدۀ تحقیق را در دو حالت ضرایب مسیر و معناداري ضرایب
نشان میدهند.

شکل  .2ضرایب استاندارد مدل آزمونشدة تحقیق

شکل  .3ضرایب معناداری مدل آزمونشده تحقیق
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شاخصهاي برازش مدل آزمونشدۀ تحقیق نیز بر برازش مدل تحقیق حاضر داللت دارند.
جدول  3ضرایب تعیین ) ،(R2ضرایب اندازۀ اثر ) ،(F2و شاخص افزونگی را نشان میدهد .هر چه
ضریب تعیین باالتر باشد نشان میدهد که مدل از برازش مناسبتري برخوردار است .چین

1

( )1998از سه مقدار  0/19و  0/33و  0/67به عنوان مالک ضعیف و متوسط و قوي بودن مدل
استفاده میکند .اندازۀ اثر  F2نسبتی از تغییرات  R2روي بخشی از واریانس متغیر پنهان درونزاست
که به صورت تبییننشده در مدل باقی میماند .طبق نظر کوهن ( )2013مقادیر  0/2و  0/15و
 0/35براي  F2به ترتیب بیانگر اثر کوچک و متوسط و بزرگ است .معیار افزونگی ) (REDنیز
تغییرپذیري شاخصهاي یک متغیر درونزا را از متغیرهاي برونزا مشخص میکند .هر چه مقدار
این معیار بیشتر باشد برازش بهتر مدل را نشان میدهد (داوري و رضازاده .)1392
جدول  .3شاخصهای برازش مدل
2

متغیرها

 R2اولیه

 R2ثانویه

اندازة اثر F

COM

RED

استفاده از رسانه اجتماعی

-

-

-

0/530

-

سرمایۀ اجتماعی

0/640

-

1/78

0/500

0/318

هویتیابی سازمانی

0/985

0/984

0/07

0/532

0/522

التزام شغلی

0/944

0/889

0/98

0/541

0/422

عالوه بر این ،شاخص  GoFنیز براي مدل آزمونشدۀ تحقیق برابر با  0/671محاسبه شد .مطابق
با نظر تنن هاوس و همکارانش ( )2005مقادیر کمتر  0/10مقدار ضعیف ،مقادیر  0/25تا 0/35
مقدار متوسط ،و مقادیر بیشتر از  0/35مقدار قوي براي این شاخص لحاظ میشود .بنابراین،
برازش کلی مدل تحقیق بر اساس شاخص  GoFدر حد قوي ارزیابی میشود .جدول  4نتیجۀ
نهایی آزمون فرضیههاي اول تا سوم تحقیق را نشان میدهد.
جدول  5نتیجۀ نهایی آزمون فرضیههاي چهارم و پنجم تحقیق را نشان میدهد.
همچنین به منظور بررسی نقش میانجی سرمایۀ اجتماعی در رابطۀ بین استفاده از رسانههاي
اجتماعی در کار و التزام شغلی و هویتیابی سازمانی از آزمون سوبل استفاده شد .مقادیر
1. Chin

 274

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

محاسبهشده براي آمارۀ  Zسوبل باالتر از  1/96است و در نتیجه روابط یادشده تأیید میشوند.
جدول  6نتایج آزمون سوبل را نشان میدهد.
جدول  .4نتایج آزمون فرضیههای تحقیق (روابط مستقیم)

ضریب مسیر

معناداری

()β

()T-Value
8/082

تأیید فرضیه
تأیید فرضیه
تأیید فرضیه

فرضیه

روابط علّی بین متغیرهای تحقیق

اول

استفاده از رسانۀ اجتماعی در کار ← سرمایۀ اجتماعی

0/800

دوم

سرمایۀ اجتماعی ← التزام شغلی

0/618

2/526

سوم

سرمایۀ اجتماعی ← هویتیابی سازمانی

0/972

9/744

نتیجۀ آزمون

جدول  .5نتایج آزمون فرضیههای پژوهش (روابط غیرمستقیم)

رابطۀ

رابطۀ

مستقیم

غیرمستقیم
0/494

تأیید

0/778

تأیید

فرضیه

روابط مفروض بین متغیرهای تحقیق

چهارم

استفاده از رسانۀ اجتماعی * سرمایۀ اجتماعی ← التزام شغلی

0/403

پنجم

استفاده از رسانۀ اجتماعی * سرمایۀ اجتماعی ← هویتیابی

0/025

نتیجه

جدول  .6نتایج آزمون متغیرهای میانجی (آزمون سوبل)

متغیر مستقل  متغیر میانجی  متغیر وابسته

فرضیه
چهارم
پنجم

استفاده از رسانۀ اجتماعی در کار  سرمایۀ اجتماعی  التزام
شغلی
استفاده از رسانۀ اجتماعی در کار  سرمایۀ اجتماعی 

هویتیابی سازمانی

a

b

Sa

Sb

Z

0/800

0/618

0/099

0/245

2/408

0/800

0/972

0/099

0/10

6/214

بحث و نتیجه
در این تحقیق ،نقش سرمایۀ اجتماعی در تأثیر استفاده از رسانههاي اجتماعی در کار بر التزام
شغلی و هویتیابی سازمانی بررسی و مطالعه شد .آزمون فرضیۀ اول تحقیق نشان داد استفاده از
رسانههاي اجتماعی در کار تأثیر مثبت و معنادار بر سرمایۀ اجتماعی دارد .رسانههاي اجتماعی
بسیاري از محدودیتهاي زمانی و مکانی را مرتفع میکنند و فرصتی براي کارکنان فراهم میآورند
تا با ایجاد جوّ اعتماد تعامل و همکاري آنها افزایش یابد .این یافته با نتیجۀ پژوهشهاي فو و
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همکارانش ( ،)2019جِبِر و همکارانش ( ،)2016علیحسن و همکارانش ( ،)2015و بهاراتی و
همکارانش ( )2015سازگار است .آزمون فرضیۀ دوم تحقیق نشان داد سرمایۀ اجتماعی تأثیر مثبت
و معنادار بر التزام شغلی کارکنان دارد .بنابراین ،میتوان چنین استنتاج کرد که رسانههاي اجتماعی
مشارکت در تصمیمگیري توسط کارکنان را تحت تأثیر قرار میدهند و آنان را مشتاق پذیرش
مسئولیت میکنند .بر این اساس میتوان گفت وجود سرمایۀ اجتماعی موجب میشود نهتنها
کارکنان به انجام دادن وظایف معمول خود بپردازند ،بلکه در انجام دادن کارهایی که فراتر از آن
است نیز راغب باشند .یافتههاي این فرضیه در تطابق با یافتههاي ژوتنگرن و همکارانش ( )2020و
مِنگ و همکارانش ( )2018است .آزمون فرضیۀ سوم تحقیق نشان داد سرمایۀ اجتماعی تأثیر مثبت
و معنادار بر هویتیابی کارکنان با سازمان دارد .در تبیین این یافته میتوان گفت بهبود کیفیت و
کمیت روابط کارکنان با یکدیگر الگویی فراهم میآورد که مشوق ارتباطات مبتنی بر اعتماد و
ساخت شخصیت و هویت است .با توجه به اینکه ایجاد حس هویت نسبت به سازمان سطح تعلق
خاطر به سازمان و احساس تکلیف را افزایش میدهد میتواند موجب ایجاد احساس مشترک و
احترام و وابستگی بین افراد سازمان شود .یافتههاي این فرضیه در تطابق با یافتههاي بروچ و
همکارانش ( )2018و مِن و همکارانش ( )2020است .همچنین ،یافتههاي تحقیق مشخص ساخت
تأثیر سرمایۀ اجتماعی سازمانی بر هویتیابی سازمانی بیشتر از التزام شغلی است.
آزمون فرضیۀ چهارم تحقیق نشان داد استفاده از رسانههاي اجتماعی در کار از طریق سرمایۀ
اجتماعی بر التزام شغلی کارکنان تأثیر مثبت و معنادار دارد .مطابق با یافتههاي پژوهش ،استفاده از رسانۀ
اجتماعی در کار ،عالوه بر تأثیر مستقیم ،به طور غیرمستقیم و از طریق سرمایۀ اجتماعی بر التزام شغلی
تأثیر میگذارد که این اثر غیرمستقیم ( )0/494بیشتر از تأثیر مستقیم ( )0/403است .در تبیین این یافته
میتوان گفت رسانههاي اجتماعی توانایی و قابلیت افزایش اعتماد بین کارکنان را دارند و ارتباطات باز
و همهجانبۀ کارکنان را تقویت میکنند و از این طریق موجب افزایش التزام شغلی و افزایش تعهد
کارکنان نسبت به کار میشوند .کارکنانی که در کار خود درگیر میشوند واقعاً به کار و سازمان خود
اهمیت میدهند .آنها فقط براي دستمزد یا براي ترفیع در سازمان کار نمیکنند ،بلکه در جهت تحقق
اهداف سازمان تالش میکنند .یافتههاي این فرضیه مطابق با یافتههاي تحقیق رجبینیا و الوانی ()1396
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و علیحسن و همکاران ( )2015است .آزمون فرضیۀ پنجم نشان داد استفاده از رسانههاي اجتماعی در
کار از طریق سرمایۀ اجتماعی بر هویتیابی سازمانی تأثیر مثبت و معنادار دارد .مطابق با یافتههاي
پژوهش ،استفاده از رسانۀ اجتماعی در کار ،عالوه بر تأثیر مستقیم ،به طور غیرمستقیم و از طریق سرمایۀ
اجتماعی بر هویتیابی سازمانی تأثیر میگذارد که این اثر غیرمستقیم ( )0/778بیشتر از تأثیر مستقیم
( )0/025است .در تبیین این یافته میتوان گفت استفاده از رسانههاي اجتماعی کارکنان را قادر به بیان
آزادانۀ افکار و ایدهها در کنار مزایاي دیگرـ همچون افزایش سرعت ارتباطات ،سهولت دسترسی به
اطالعات ،تشویق همکاري و پیشنهادهاي سازنده در روند بهبود عملکردـ خواهد کرد و از این طریق
هویتیابی کارکنان با سازمان را در ابعاد شناختی و ارزشی و عاطفی افزایش خواهد داد .بر این اساس
میتوان گفت استفادۀ هدفمند و منسجم از رسانههاي اجتماعی امکان تعامل گستردهتر و مؤثرتر و
هدفمندتر میان اعضاي سازمان با یکدیگر و با مشتریان و سایر ذينفعان بیرون از سازمان را فراهم
میآورد ،شناخت این افراد از یکدیگر را افزایش میدهد ،تعامالت رسمی و غیررسمی آنها را بهبود
میبخشد ،موجب تسهیل تبادل دانش میان آنها میشود ،احساس هویت اعضا از عضویت در این
شبکهها را تقویت میکند ،و ساختاري پایدارتر براي تعامالت آنها فراهم میآورد .یافتههاي این فرضیۀ
پژوهش مطابق با یافتههاي مِن و همکارانش ( )2020و رجبینیا و الوانی ( )1396است.
بر اساس یافتههاي تحقیق حاضر میتوان پیشنهاد کرد که سازمانها سعی کنند به بهترین وجه
رسانههاي اجتماعی داخل سازمان را طراحی و مدیریت کنند .از آنجا که استفادۀ فعال کارکنان از
رسانههاي اجتماعی سازمانی منجر به نتایج مثبت ادراکی و نگرشی میشود ،کارشناسان ارتباطات
داخلی باید تالش کنند نحوۀ استفاده از رسانههاي اجتماعی داخلی ،مانند بهاشتراکگذاري دیدگاهها
و دانش شخصی و تعامل با دیگران ،را به کارکنان آموزش دهند و آنها را به استفادۀ مؤثر از این
رسانهها به منظور ایجاد روابط جدید در محل کار ،حفظ روابط نزدیک اجتماعی با افراد در محل
کار ،بهاشتراکگذاري مطالب و ایجاد محتوا با مشارکت یکدیگر ،دسترسی به محتواي ایجادشده
توسط همکاران ،لذت بردن از زمان استراحت و فراغت موقتی از کار تشویق کنند.
با توجه به فرضیههاي دوم و سوم و تأیید تأثیر سرمایۀ اجتماعی بر التزام شغلی و هویتیابی
سازمانی پیشنهاد میشود سازمانها درصدد توسعۀ سرمایۀ اجتماعی سازمانی باشند .این هدف را
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میتوان با فراهم آوردن فرصتهایی براي ایجاد ارتباطات جدید براي کارکنان و با در اختیار
گذاشتن زمان و فضایی براي ایجاد رابطه بین کارکنان و با شفاف ساختن هنجارها و فرهنگ و
زبان سازمان و همچنین توسعۀ تیمها و گروههاي کاري مختلف درون آنها میسر کرد .همچنین،
پیشنهاد میشود با فراهم کردن منابع مورد نیاز براي آموزش و مشارکت گروهی و تیمی کارکنان
در فعالیتهاي کاري نگرشها و ادراکات مثبت در ارتباطات بین کارکنان و گروههاي کاري ایجاد
شود تا زمینۀ تقویت اعتماد میان اعضاي سازمان فراهم آید و از این طریق سرمایۀ اجتماعی
سازمانی افزایش یابد .عالوه بر این ،با توجه به فرضیههاي چهارم و پنجم و تأیید نقش میانجی
سرمایۀ اجتماعی در تأثیر استفاده از رسانۀ اجتماعی در کار بر التزام شغلی و هویتیابی سازمانی،
پیشنهاد میشود ،براي افزایش سرمایۀ اجتماعی ،سازمانها به دنبال تشویق روابط مبتنی بر اعتماد،
توسعۀ روابط دوستانه و همکارانه ،مدیریت مؤثر تعارضات سازمانی ،تشویق رفتارهاي صادقانه و
تأکید بر عمل کردن به وعدهها و تعهدات ،تقویت احساس تعهد به سازمان و همکاران ،تشویق
کارکنان به تبادل دانش و تجربیات خود با دیگران و یادگیري متقابل از آنان باشند .در نهایت
پیشنهاد میشود مدیران مزایاي رسانههاي اجتماعی را ناچیز به حساب نیاورند و از استفاده از این
نوع رسانهها پشتیبانی کنند و نحوهۀ استفاده از رسانههاي اجتماعی را به کارکنان بیاموزند .بدین
ترتیب افراد میتوانند در محیطی که مورد تأیید سازمان است به تعامل بپردازند و منابع اطالعاتی
خود را به اشتراک بگذارند و موجب افزایش عملکرد سازمان شوند .در این رابطه ،حمایت و
مشارکت مدیران ارشد بسیار تأثیرگذار خواهد بود .بدین منظور مدیران ارشد میتوانند با
بهاشتراکگذاري اطالعات مربوط به برنامهها و فعالیتهاي سازمان یا دریافت نظرات پیشنهادي
کارکنان دربارۀ مسائل و چالشهاي سازمان در بستر رسانههاي اجتماعی درونسازمانی استفاده از
رسانههاي اجتماعی در کار را ترغیب کنند .نکتۀ مهم این است که استفاده از رسانههاي اجتماعی
در کار مستلزم ترکیب دقیق رسانههاي اجتماعی در فعالیتهاي کاري کارکنان و طراحی رسانههاي
اجتماعی درونسازمانی است .به عبارت دیگر ،باید نحوۀ استفاده از رسانههاي اجتماعی بر اساس
نوع فعالیتها و سطوح کاري مشخص شود تا بتوان انتظار داشت استفاده از آنها منجر به ارتقاي
سرمایۀ اجتماعی سازمانی و در نهایت التزام شغلی و هویتیابی سازمانی شود .همچنین به مدیران
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پیشنهاد میشود به منظور اطمینان یافتن از اثر مثبت استفاده از رسانههاي اجتماعی در کار ،به شکل
مستمر ،مشکالت و نارساییهاي استفاده از رسانههاي اجتماعی در کار را بررسی و راهکارهاي
رفع آنها را شناسایی کنند .در این زمینه ،بررسی میزان استفاده از رسانههاي اجتماعی در
واحدهاي مختلف کاري ضروري خواهد بود.
عالوه بر موارد یادشده باید این نکات را متذکر شد که در این تحقیق متغیرهاي
جمعیتشناختی از جمله سن و جنس و تحصیالت ،که میتوانند بر نتایج تحقیق تأثیرگذار باشند،
کنترل نشدند .همچنین ،از آنجا که در این تحقیق از پرسشنامه استفاده شد ،ممکن است برخی از
پاسخدهندگان پاسخ دقیق به سؤاالت نداده باشند .ضمن اینکه در این تحقیق از سایر روشهاي
جمعآوري اطالعات استفاده نشد .عالوه بر این ،این پژوهش در یک مقطع زمانی واحد و در یک
سازمان خاص انجام شد و به این دلیل تعمیم یافتههاي تحقیق باید با احتیاط صورت پذیرد.
همچنین ،براي سنجش متغیرهاي مستقل و وابستۀ تحقیق از پاسخدهندگان واحد استفاده شد که
این امر در استنباط روابط علّی بین متغیرها محدودیت ایجاد میکند.
بر اساس یافتهها و محدودیتهاي تحقیق به محققان آتی پیشنهاد میشود با توجه به تأیید تأثیر
رسانههاي اجتماعی بر سرمایۀ اجتماعی نقش هر یک از رسانههاي اجتماعی (اینستاگرام ،فیسبوک ،و
 )...را به تفکیک بررسی کنند و نتایج استفاده از آنها را به صورت جداگانه ارائه دهند و تعیین کنند که
کدامیک از این رسانهها بیشتر بر این رابطه اثرگذار هستند .همچنین ،پیشنهاد میشود نقش رسانههاي
اجتماعی بر سایر مؤلفههاي سازمانی همچون عملکرد شغلی ،هویت اجتماعی ،انگیزش شغلی ،و
رضایت شغلی بررسی شود .به محققان آتی پیشنهاد میشود سایر عوامل میانجی مانند مدیریت دانش،
توانمندسازي روانشناختی ،و عزتنفس را در اثرگذاري استفاده از رسانههاي اجتماعی در کار بر التزام
شغلی و هویتیابی سازمانی بررسی کنند .همچنین ،پیشنهاد میشود در تحقیقات آتی بررسی شود که
آیا نتایج بهدستآمده صرفاً در سازمانهاي خصوصی مبتنی بر فناوري صدق میکند یا در سازمانهاي
دولتی و با سازوکار سنتی هم میتوان از رسانههاي اجتماعی داخلی در جهت ارتقاي سرمایۀ اجتماعی
بهره برد .عالوه بر این ،براي کنترل متغیرهاي جمعیتشناختی ،مانند سن و جنس ،پژوهشگران
میتوانند پژوهش را در یک جنس یا یک ردۀ سنی مشخص انجام دهند.
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