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روش پژوهش :این تحقیق از نظر هدف ،پژوهشی کاربردی و جامعهی مورد پژوهش شامل کلیه کارکنان شرکت مخابرات ایران بوده که
در بازه زمانی آبان  1399تا فروردین  1400انجام گرفته است .برای سنجش وضعیت موجود از پرسشنامه 19سوالی استفاده شد که پس از
تأیید روایی و پایایی جهت جمعآوری دادهها مورد استفاده قرار گرفت .در این تحقیق برای بررسی روابط بین اجزاء مدل از معادالت ساختاری
استفاده شده است .از نرمافزار لیزرل برای تجزیهوتحلیل فرضیهها استفاده شده است.
یافته ها :یافته ها حاکی از آن بوده است که استفاده اجتماعی بیش از حد با توجه به آماره  4/24 tو استفاده شناختی بیش از حد از رسانههای
اجتماعی در محل کار با توجه به آماره  2/92 tرابطه مثبتی با خستگی از رسانه های اجتماعی دارد اما استفاده لذت جویانه تاثیری بر خستگی
از رسانه های اجتماعی ندارد .خستگی از رسانههای اجتماعی نیز با توجه به آماره  7/13 tرابطهای مثبتی با عملکرد شغلی کارکنان دارد.
همچنین با توجه به آماره  2/70 zخستگی از رسانه های اجتماعی نقش میانجی را در رابطه بین استفاده شناختی بیش از حد از رسانههای
اجتماعی در محل کار و عملکرد شغلی کارکنان دارد و خستگی از رسانههای اجتماعی نقش میانجی با توجه به آماره  3/64 zدر رابطه بین
استفاده اجتماعی بیش از حد از رسانه های اجتماعی در محل کار و عملکرد شغلی کارکنان دارد ولی خستگی از رسانههای اجتماعی در تاثیر
استفاده لذتجویانه بیش از حد بر عملکرد شغلی کارکنان ،نقش میانجی را ندارد.
نتیجه گیری:
در این تحقیق مکانیزم نحوه اثرگذاری ابعاد مختلف استفاده بیش از حد از رسانه های اجتماعی بر عملکرد شغلی بررسی شد .بر اساس این
تحقیق استفاده بیش از حد از رسانه های اجتماعی شامل سه بعد است که نقش هر کدام از این بعد ها در تاثیر گذاری بر خستگی و عملکرد
شغلی مورد بررسی قرار گرفت و مشخص گردید هر یک از این ابعاد اثرگذاری متفاوتی را بر خستگی و عملکرد شغلی دارند .لذا این موضوع
به فهم نظری رابطه بین استفاده بیش از حد از رسانههای اجتماعی و عملک رد شغلی و همچنین برای مدیران در جهت تدوین سیاستهای
مربوط به استفاده از رسانههای اجتماعی کمک می نماید.
کلیدواژه ها :رسانه اجتماعی ،خستگی از رسانه های اجتماعی ،عملکرد شغلی ،استفاده لذتجویانه ،استفاده شناختی
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Abstract
Purpose: The purpose was to investigate the effect of excessive use of social media in the workplace on employees' job performance.
Methodology: This study is an applied research. Population includes all government employees through Nov.
2020 to April 2021. A 19-item questionnaire was used to collect and assess the current situation. Validity and
reliability was confirmed. Structural equations have been used to investigate the relationships between the components of the model. LISREL software was used to examine the hypotheses.
Findings: Findings have shown that excessive social use (rendering t-statistic of 4.24) and excessive cognitive
use of social media in the workplace (according to t-statistic of 2.92 ) have a positive relationship with media
fatigue, but hedonistic use has no effect on social media fatigue. Social media fatigue also has a positive relationship with employees' job performance (Based on t-statistic of 7.13). Also, according to z statistic (2.70) social
media fatigue plays a mediating role in the relationship between excessive cognitive use of social media in the
workplace and employees' job performance. Further, social media fatigue has a mediating role (giving z statistic
of 3.64) in the relationship between excessive social use of social media in the workplace and employees' job
performance. But social media fatigue does not mediate the effect of hedonistic use on employees' job performance.
Conclusion: Conferring unnecessary use of social media includes three dimensions. The role of these dimensions
in influencing fatigue and job performance was examined and it was found that each of these dimensions has a
different effect on fatigue and job performance. Therefore, this issue helps to theoretically understand the relationship between excessive use of social media and job performance, as well as for managers to formulate policies
related to the use of social media.
Keywords: Social Media, Excessive use of Social Media, Job Performance, Excessive enjoyment Use, Excessive
Cognitive Use.
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کار
مطالعات سنتی در مورد نظریه استفاده و رضایتمندی ،سه نوع
اصلی از نیازهایی که میتوانند از طریق رسانههای مختلف ارضا
شوند را شناسایی کردهاند :نیازهای اجتماعی نظیر نیازبه تقویت و
استحکام ارتباط با خانواده ،دوستان و آشنایان ،نیازهای لذت
جویانه نظیر نیاز عاطفی و تجربه های احساسی و لذت بخش و
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مقدمه
رسانه های اجتماعی اقدامات مدیریتی جدیدی را در سازمانها
باب کردهاند که از ارائه مدلهای نوآورانه کسب و کار گرفته تا
ایجاد تحول در ارتباطات ،همکاریها و تسهیم دانش را شامل
میشود .تحقیقات نشان دادهاند که در محیط کاری ،اپلیکیشن-
های رسانه اجتماعی میتوانند عملکرد فردی و بهرهوری کارکنان
را افزایش دهند (ال الوان و همکاران .)2017،1اما مطالعات پیشین
هشدار دادهاند که تنها در صورتی پیامدهای مثبتی به دست خواهد
آمد که رسانههای اجتماعی به شکل منطقی در محل کار مورد
استفاده قرار گیرند زیرا در صورت عبور از حد بهینه استفاده از
فناوری ،نتــایج منــفی و زیــان بـــاری به وجــود میآیند
(کارویسنویسکی و لو .)2010،2نفوذ گوشیهای هوشمند و
رسانههای اجتماعی این امکان را برای کاربران فراهم نموده است
تا قطع نظر از زمان و مکان با دیگران در ارتباط باشند و به این
ترتیب مرز بین زندگی و کار آنها را کمرنگ نموده است .با
افزایش تعداد روابط اجتماعی در این رسانهها ،افراد مستعد استفاده
بیش از حد از آنها شده و شیوه سنتی انجام کارهایشان نیز تغییر
میکند .به عنوان مثال ،پیامدهایی همچون حواس پرتی و اضافه
بار اطالعاتی ،کاهش تمرکز و توجه ،و تضعیف توانایی تصمیم-
گیری را میتوان از پیامدهای استفاده بیش از حد از رسانههای
اجتماعی دانست (مانسی و لوی .)2013،3در حقیقت ،استفاده
دردسر ساز و غیرمنطقی از رسانههای اجتماعی در بین بخش
بزرگی از کاربران رواج یافته است که تاثیرات منفی جدی را متوجه
افراد و سازمانها میکند (وانگ و همکاران .)2015،4اگرچه رفتار
کارکنان در استفاده از رسانههای اجتماعی در گذر زمان تغییر
میکند ،اما هنوز مشخص نیست این تغییر چه تاثیری بر عملکرد
آنها بر جای میگذارد .محققین بررسی تاثیرات منفی رسانههای
اجتماعی بر سازمانها را به تازگی آغاز کرده اند .بروکز)2015( 5
در تحقیق خود دریافت که استفاده از رسانههای اجتماعی عملکرد
کاری کارکنان را تحت الشعاع قرار میدهد .ون زونن و همکاران6
( )2016معتقد است که استفاده کاری از رسانههای اجتماعی می-
ت واند منبعی برای ایجاد تعارض مرزی در بین کارکنان باشد که
در نهایت خستگی عاطفی را در پی دارد .اگرچه ادبیات تحقیقاتی
فعلی گامهای اولیه برای درک بعد تاریک و مجهول رسانههای
اجتماعی را برداشته است ،اما اغلب نگاهی کلی به رفتار کاربران
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داشته و از بررسی شرایط و رفتارهای متفاوت استفاده کارکنان از
این رسانهها باز مانده است .رسانههای اجتماعی را میتوان به
طرق مختلفی برای اهداف متنوع در محیط کار مورد استفاده قرار
داد ،از جمله جستجو اطالعات و سرگرمی .پرواضح است که یک
معیار سنجش واحد و مفهوم سازی منفرد از رفتار کاربران نمی
تواند بازتابگر ویژگیهای چندبعدی استفاده از رسانههای اجتماعی
باشد .از این رو ،بررسی روابط بین الگوهای مختلف کاربری
رسانههای اجتماعی و تاثیر آنها بر عملکرد کاری ضرورت مییابد
(کائو و یو .)2019،7کارکنان گاه فعالیتهای شخصی خود را به
محل کار میآورند که این امر منجر به تعارض کار-زندگی شده
و در نهایت خستگی را به دنبال دارد (ون زونن و همکاران.)2016،
کاربرد گسترده رسانه های اجتماعی در محل کار میتواند افت
بهرهوری کارکنان را به بار آورد که ناشی از اتالف زمان و حواس
پرتی در محل کار است (شرمــان2009،8؛ ژانــگ و همکاران
 .)2015،9کسانی که وابستگی بیش از حد به رسانه های اجتماعی
دارند دچار احساساتی همچون تعارض ،اضافه بار کاری و تضعیف
سالمت میشوند (ژنگ و لی .)2016،10این احساسات در نهایت
میتوانند خستگی ناشی از استفاده از رسانههای اجتماعی را
افزایش داده و عملکرد شغلی را کاهش دهند (بروکز.)2015 ،
بنابراین ،پدیده استفاده بیش از حد از رسانههای اجتماعی در محل
کار به مشکل بزرگی برای سازمانها تبدیل شده است و به توجه
بیشتری از سوی محققین نیاز دارد (یو و همکاران .)2018،11
بر این اساس پرسش اصلی که تحقیق حاضر در پی یافتن پاسخی
برای آن است ،چنین مطرح میگردد :چگونه ابعاد مختلف استفاده
بیش از حد از رسانههای اجتماعی بر عملکرد شغلی کارکنان تاثیر
میگذارد؟ برای یافتن پاسخ این پرسش ،مکانیزم زیربنایی استفاده
بیش از حد از رسانههای اجتماعی در محل کار مورد بررسی قرار
میگیرد.
استفاده از بیش از حد رسانه های اجتماعی در محل
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نیازهای شناختی نظیر نیاز به جستجوی اطالعات ،دانش و درک.
مطالعات اخیر برای همه این سه مقوله ارضای نیاز از طریق
استفاده از رسانههای اجتماعی شواهدی را پیدا کرده اند .از آنجا
که رسانههای اجتماعی ،ابعاد مختلف استفاده از رسانههای
اجتماعی را در قالب رسانه های مشابه در نظر میگیرد ،لذا یک
زمینه منحصر به فرد را برای مطالعه استفاده از فناوری و تاثیر آن
بر عملکرد شغلی ارائه می کند(وایتینگ و ویلیامز.)6 ،2013،1
همچنین ،بر اساس تحقیقات کاپالن و های ( ،2)2011رسانه های
اجتماعی در محل کار به عنوان درجه ای است که افراد بیش از
حد از آن استفاده می کنند ،و آنها وقت و انرژی زیادی را با استفاده
از رسانههای اجتماعی در محل کار صرف میکنند .طبق نظریه
استفاده و رضایتمندی ،افراد از رسانههای اجتماعی برای تامین
نیازهای اجتماعی خود و انگیزههای مختلف (به عنوان مثال ،نیاز
برای تقویت تماس با دیگران) ،نیاز لذت جویانه (به عنوان مثال،
نیاز عاطفی برای تجربههای لذت بخش و احساسی) و نیاز
شناختی(به عنوان مثال ،نیاز به جستجوی اطالعات و دانش
است) .در این مطالعه ،ما سه بعد از استفاده بیش از حد از رسانه-
های اجتماعی در محل کار متناسب با این نیازها ،یعنی استفاده
بیش از حد از رسانههای اجتماعی ،لذت جویانه وشناختی را مورد
بررسی قرار میدهیم .استفاده بیش از حد از رسانههای اجتماعی
در کار به صرف زمان و انرژی بیش از حد اشاره دارد ،استفاده
بیش از حد از رسانههای اجتماعی برای ایجاد و حفظ روابط
اجتماعی در محل کار ،استفاده بیش از حد از لذت در محل کار
به معنای هزینه ،وقت و انرژی زیاد است ،با استفاده ازرسانههای
اجتماعی برای استراحت ،فرار و سرگرمی در محل کار ،و استفاده
شناختی بیش از حد در محل کار به انرژی ذهنی که با استفاده
از رسانه های اجتماعی توسط کاربرمحتوا در در محل کار مصرف
میشود ،اشاره دارد.
خستگی از رسانه های اجتماعی
قرار گرفتن در معرض خستگی مربوط به شبکههای اجتماعی می
تواند به عوامل روانشناختی مربوط شود .برای گرفتن خستگی
یک فرد ،در مطالعات قبلی در تحقیقات سیستم اطالعاتی
اصطالح" خستگی" برای واکنش روانشناختی فرد به موقعیت-
های استرس زا استفاده شده است .خستگی بیانگر کاهش منابع
ذهنی مرتبط با درگیر شدن در شرایط داوطلبانه و طوالنی مدت
است (ژنگ و لی .)2016،میر و همکاران )2012( ،3خستگی از
رسانههای اجتماعی را نتیجه استفاده بیش از حد از رسانههای
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اجتماعی در زمینه خستگی از رسانههای اجتماعی را بررسی
کردند .بر این اساس خستگی به عنوان مبنایی برای به کار بردن
سازه فرسودگی شبکههای اجتماعی برای انعکاس فرد به پاسخ
روانی و ناخودآگاه با شرایط استرس زا در محیط رسانه های
اجتماعی مورد استفاده قرار میگیرد ،و نمونه ای از خستگی در
این شرایط مربوط به استفاده بیش از حد از شبکههای اجتماعی
در محل کار میباشد که این احساس خستگی فرد در استفاده
بیش از حد از شبکههای اجتماعی بیان شده است .هنگامی که
افراد در معرض استفاده بیش از حد مربوط به شبکههای اجتماعی
قرار می گیرند ،آنها این مشکل را دارند که به دلیل استفاده بیش
از حد از شبکههای اجتماعی ،احساس خستگی کنند (میر و
همکاران.)2012 ،
چارچوب نظری و فرضیات پژوهش
یکی از کارکردهای اصلی رسانهای اجتماعی ،استفاده اجتماعی
از آنها است که نیاز کارکنان برای خلق و حفظ روابط اجتماعی از
طریق اپلیکیشنهای شبکه اجتماعی یا اجتماعات محبوب آنها را
برآورده می سازد (وو .)2013،4رسانه های اجتماعی افراد را به
اعضای خانواده ،دوستان ،خویشاوندان و همکاران در هر زمان و
مکانی مرتبط میسازند .با افزایش تعداد روابط اجتماعی در این
شبکهها ،کارکنان با انبوهی از پیامها از دوستان مجازی خود در
رسانه های اجتماعی مواجه میشوند .برای حفظ شبکههای
اجتماعی بزرگ و کسب حمایت و ایجاد حس تعلق (کائو و
همکاران ،)2016،5افراد مجبور به چک کردن مداوم رسانههای
اجتماعی خود هستند تا بتوانند هر چه زودتر به پیامهای دیگران
پاسخ دهند .چنین رفتاری میتواند حواس کارکنان را پرت نموده
و در کارشان وقفه ایجاد کند .از این رو استفاده اجتماعی بیش از
حد از رسانه های اجتماعی میتواند منجر به تعارض کاری شود
(کائو و یو .)2019،زمانی که تقاضای شبکههای اجتماعی برای
حمایت اجتماعی بیش ازتوانایی فرد باشد ،احساس از دست دادن
کنترل بر موقعیت را در افراد ایجاد میکند .از این رو استفاده
اجتماعی بیش از حد از رسانههای اجتماعی ارتباط تنگاتنگی با
خستگی از این رسانه ها دارد (کائو و یو .)2019،بنابراین:
فرضیه  .1استفاده اجتماعی بیش از حد از رسانههای اجتماعی در
محل کار رابطه مثبتی با خستگی از رسانه های اجتماعی دارد.
کارکنانی که به خاطر سرگرمی و لذت استفاده بیش از حدی از
رسانه های اجتماعی میکنند ،احساس تنش و فشار را تجربه
خواهند نمود .زمانی که عطش کارکنان برای استفاده از رسانه
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های اجتماعی بیش از حد باشد ،احساس میکنند که رسانههای
اجتماعی تنها راه برآورده نمودن نیازهای درونیشان است (بیکر و
همکاران .)2004،1این وضعیت استفاده لذت جویانه بیش از حد از
رسانههای اجتماعی اضطراب و افسردگی را در پی خواهد داشت
چرا که عطش لذت جویی از رسانه های اجتماعی رفته رفته
افزایش یافته و در نهایت با عدم ارضای آن منجر به خستگی از
رسانه های اجتماعی میگردد .این خستگی از رسانههای اجتماعی
می تواند ناشی از تعارض تجربه شده کارکنان بین لذت از استفاده
از رسانههای اجتماعی و انجام وظایف کاریشان باشد(هاروود و
همکاران .)2014،2بنابراین:
فرضیه  .2استفاده لذتجویانه بیش از حد از رسانه های اجتماعی
در محل کار رابطه مثبتی با خستگی از رسانههای اجتماعی دارد.
در محیط سازمانی ،کارکنان دائماً به دنبال به دست آوردن و به
اشتراک گذاشتن اطالعات از طریق رسانههای اجتماعی هستند و
این امر میتواند بار اطالعاتی را برای آنها افزایش داده و
فرایندهای شناختیشان را محدود سازد (گریسی و گالوپ.)1999،3
با توجه به محدودیت شناختی انسان ،زمانی که کارکنان در
معرض اطالعاتی بیش از توانایی خود برای استفاده از آن مواجه
میگردد و یا زمان کافی برای آن ندارد (کار-ویسنیوسکی و
لو ،)2010،با فشار شناختی مواجه میگردد .چنین پیامدی احساس
از دست دادن کنترل را به آنها میدهد .این موقعیت تاثیری منفی
بر حالت روان شناختی افراد بر جای گذاشته و در نتیجه خستگی
از تکنولوژی را به دنبال دارد (لی و همکاران .) 2016 ،4به این
ترتیب ،استفاده شناختی بیش از سطح بهینه از رسانههای
اجتماعی در محل کار میتواند خستگی از رسانههای اجتماعی را
برای کارکنان به دنبال داشته باشد در نتیجه:
فرضیه  .3استفاده شناختی بیش از حد از رسانههای اجتماعی در
محل کار رابطه مثبتی با خستگی از رسانه های اجتماعی دارد.
زمانی که کارکنان ،عدم تناسب بین نیازهای استفاده بیش از حد
از رسانههای اجتماعی و تواناییهای خود برای مواجهه با آن را
تجربه میکنند ،به خاطر کاهش منابع ذهنی ،خود را در معرض
تهدید میبینند و خستگی را تجربه مینمایند (هابفول .)2001،5به
این ترتیب ،افراد منابع کافی را برا انجام وظایف ،کارکردها و
نیازهای شغلیشان در اختیار نخواهند داشت .آنها استفاده از منابع
خود برای انجام فعالیتهای شغلیشان را کاهش داده که بر بازده
کاری آنها تاثیر میگذارد (هالبسلبن و ویلر .)2011،6تحقیقات
پیشین نشان دادهاند که خستگی عاطفی میتواند تاثیری منفی بر
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عملکرد بر جای بگذارد (چویی و همکاران .)2014،7بر طبق
تحقیقات پیشین ،خستگی از رسانه های اجتماعی در محیطهای
کاری پیامدهایی همچون کاهش بهرهوری ،کاهش مشارکت
شغلی ،کاهش تعهد سازمانی و افزایش قصد ترک شغل را به
دنبال دارد .کاهش عملکرد شغلی یکی از رفتارهای مهم کاری در
مواجهه با شرایط استرسزای ناشی از استفاده از فناوریهای
اطالعاتی در محیط کار به شمار میرود (یو و همکاران.)2018،
بنابراین:
فرضیه  .4خستگی از رسانه های اجتماعی رابطه ای منفی با
عملکرد شغلی کارکنان دارد.
محیط رسانه اجتماعی عوامل استرسزایی در خود دارد که تنش
درونی را در افراد ایجاد میکند و تضعیف عملکرد آنان را در پی
دارد .تحقیقات روان شناسی اثبات کردهاند که خستگی روانی
میتواند منجر به عملکرد ضعیف و کاهش مشارکت گردد .بسته
به سطح استفاده از رسانههای اجتماعی ،کاربران درجات مختلفی
از خستگی را تجربه میکنند و این خستگی بر پیامدهای رفتاری
همچون قطع استفاده و ضعف عملکردی تاثیر میگذارد .به این
ترتیب ،خستگی از رسانههای اجتماع میانجی سطح استفاده از
رسانههای اجتماعی و قطع استفاده به دلیل افت عملکردی می-
باشد .محققین پیشین دریافته اند که افراد دارای وابستگی باال به
رسانه های اجتماعی ،مشارکت کمتری از خود نشان داده و
عملکرد ضعیفی دارند .درگیری بیش از حد با تعامالت رسانههای
اجتماعی احتماالً خستگی رسانههای اجتماعی را به همراه داشته
و بر پیامدهای رفتاری و عملکردی افراد تاثیر میگذارد .جانکو8
( )2015در تحقیقی نشان داد که درگیری بیش از حد با رسانه
های اجتماعی میتواند ظرفیت شناختی افراد را اشباع کرده و در
نهایت افت عملکردی را به همراه آورد .بنابراین:
فرضیه  .5خستگی از رسانههای اجتماعی نقش میانجی را در
رابطه بین استفاده اجتماعی بیش از حد از رسانههای اجتماعی در
محل کار و عملکرد شغلی کارکنان دارد.
فرضیه  .6خستگی از رسانههای اجتماعی نقش میانجی را در
رابطه بین استفاده لذت جویانه بیش از حد از رسانههای اجتماعی
در محل کار و عملکرد شغلی کارکنان دارد.
فرضیه  .7خستگی از رسانههای اجتماعی نقش میانجی را در
رابطه بین استفاده شناختی بیش از حد از رسانههای اجتماعی در
محل کار و عملکرد شغلی کارکنان دارد.

میرمهدی و جعفری
جدول .1ترکیب پرسشنامه تحقیق
شماره سواالت
متغیرها
سوال  1الی 4
استفاده اجتماعی بیش از حد از
رسانه های اجتماعی در محل کار
(کائو و یو)2019،
استفاده لذت جویانه بیش از حد از سوال  5الی 7
رسانه های اجتماعی در محل کار
(کائو و یو)2019،
سوال  8الی 11
استفاده شناختی بیش از حد از
رسانه های اجتماعی در محل کار
سوال  12الی ( 15یو و
خستگی از رسانه های اجتماعی
همکاران) 2018،
سوال  16الی ( 19کائو و یو)2019،
عملکرد شغلی کارکنان
منبع
(کائو و یو)2019،

شکل .1مدل مفهومی پژوهش

روش پژوهش
در این پژوهش نوع تحقیق بر مبنای هدف از نوع تحقیقات
کاربردی است .در پژوهش حاضر جامعه آماری شامل کلیه
کارکنان شرکت مخابرات ایران می باشد .در این تحقیق با توجه
به اینکه از تکنیک معادالت ساختاری برای تجزیه و تحلیل
اطالعات استفاده میشود ،برای تعیین حجم نمونه از فرمول زیر
استفاده شده است:
5q ≤ n ≤ 15q

چون تعداد سؤاالت پرسشنامه  19سوال است ،حداقل نمونه باید
بین دو مقدار  95و  285نفر باشد .که محقق  285پرسش نامه
توزیع پرسشنامه با استفاده از روش نمونهگیری در دسترس نهایتا
تعداد  218پرسشنامه کامل شد که تجزیه و تحلیل های فصل
چهارم نیز بر اساس همین تعداد پرسشنامه انجام گرفته است .در
این پژوهش دادهها به روش میدانی جمعآوری شده است .در
روش میدانی ،پرسشنامه یکی از متداولترین طرق جمعآوری
اطالعات است .در این مرحله پس از تنظیم شاخصهای هر متغیر
در پرسشنامه ،سواالت با استفاده از طیف  5گزینهای لیکرت ارزش
گذاری شده است .ترکیب سواالت بر اساس هر متغیر در جدول
 1آمده است.

جدول .2بررسی پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ
پایایی
شماره سواالت
متغیرها
0/778
استفاده اجتماعی بیش از حد از رسانه سوال  1الی 4
های اجتماعی در محل کار
0/837
استفاده لذت جویانه بیش از حد از سوال  5الی 7
رسانه های اجتماعی در محل کار
استفاده شناختی بیش از حد از رسانه سوال  8الی 0/842 11
های اجتماعی در محل کار
سوال  12الی 0/849 15
خستگی از رسانه های اجتماعی
سوال  16الی 0/815 19
عملکرد شغلی کارکنان

جدول .3نتایج شاخص های برازش مدل
شاخص برازش
میزان استاندارد
میزان تحقیق

 2 / df

کمتر از 3
1/71

RMSEA

RMR

کمتر از 0/08
0/069
0/057
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NFI

NNFI

بیشتر از 0/9
0/97 0/93

CFI

0/97

IFI

0/97

GFI

AGFI

بیشتر از 0/8
0/86 0/89
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بررسی برازش مدل
در جدول  3به بررسی شاخص های ارزیابی مدل تحقیق پرداخته
شده است که با توجه به استانداردهای الزم مناسب است.
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به منظور بررسی روایی پرسشنامه تحقیق ،در جهت نیل به روایی
محتوایی از نظر خبرگان بهره برداری گردیده است .بطور کلی
برای سنجش روایی پرسشنامه تحقیق در ابتدا پرسشنامه اولیه با
استفاده از منابع مطرح شده تدوین و پس از ارائه به خبرگان و
اعمال نظرات اصالحی ایشان ،پرسشنامه نهایی به منظور توزیع
در مقیاس وسیعتر تهیه شده است .در این تحقیق برای بررسی
پایایی از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شده است .در این تحقیق
به منظور سنجش و اندازه گیری پایایی در مراحل اولیه تحقیق
نسبت به جمع آوری اطالعات از  30پرسشنامه اقدام گردید،
سپس برای تعیین اعتبار از نرم افزار  SPSSاستفاده شد و مقدار
ضریب آلفای کرونباخ به دست آمده برای سواالت هر متغیر بیشتر
از  0/7می باشد بنابراین پرسشنامه تحقیق از اعتبار کافی برخوردار
است.

بررسی تاثیر استفاده بیش از حد از رسانه های اجتماعی در محل کار بر عملکرد شغلی( :مورد مطالعه :کارکنان شرکت مخابرات ایران)
در جدول  4نیز بارهای عاملی متغیرهای آشکار مدل آورده شده
است.
آماره t

9/90
12/76
10/00
9/03
12/19
13/93
12/79
12/27
15/00
9/27
13/52
13/24
9/14
12/15
9/60
8/64
8/99

شکل .2مدل تی برای فرضیههای تحقیق

از این مدل برای بررسی معنی داری ارتباط بین متغیرهای مکنون
مطرح شده در مدل استفاده میشود و در صورتی که ضریب t
محاسبه شده در سطح خطای  0/05درصد در بازه بیمعنی
( +1/96و  )-1/96قرار نداشته باشد میتوان نتیجه گرفت که
ارتباط معنی داری بین دو متغیر مکنون مورد بررسی وجود دارد.
در ادامه نیز در شکل  3مدلی که در آن ضرایب مسیر مشخص
شده است ،آورده شده است.

آزمون فرضیههای تحقیق
 .در نمودارهای معادالت ساختاری اعداد و یا ضرایب به دو دسته
تقسیم می شوند .دستهی اول تحت عنوان معادالت اندازهگیری
هستند که روابط بین متغیرهای پنهان (بیضی) و متغیرهای آشکار
(مستطیل) می باشند .این معادالت را اصطالحاً بارهای عاملی
گویند .دسته ی دوم معادالت ساختاری هستند که روابط بین
متغیرهای پنهان و پنهان میباشند و برای آزمون فرضیات استفاده
میشوند .به این ضرایب اصطالحاً ضرایب مسیر گفته میشود.
معادالت ساختاری تکنیک آماری مناسبی است که بر پایه
فرضیههایی درباره وجود روابط علّی بین متغیرها میباشد .شکل2
ضرایب  tرا برای مدل اندازه گیری(ضرایب  tبرای سواالت و
متغیرهای مربوط به آنها) و مدل ساختاری(ضرایب  tبرای
مسیرهای مطرح شده در مدل در بین متغیرها) نشان می دهد.

در ادامه خالصه نتایج آزمون فرضیات در جدول  5و جدول 6
آورده شده است.
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جدول .4مقادیر بارهای عاملی و آماره  tآنها
نماد
متغیرها

B1
0/66
استفاده بیش از حد
B2
0/81
B3
0/66
B4
0/61
L1
0/76
استفاده لذت جویانه
L2
0/84
L3
0/79
SH1
0/75
استفاده شناختی
SH2
0/87
SH3
0/60
SH4
0/81
KH1
0/79
خستگی از رسانه های اجتماعی
KH2
0/86
KH3
0/62
KH4
0/79
PJ1
0/67
عملکرد شغلی
PJ2
0/81
PJ3
0/70
PJ4
0/73

میرمهدی و جعفری
جدول .4نتایج مربوط به فرضیات مستقیم
فرضیات
استفاده اجتماعی بیش از حد از رسانههای اجتماعی  > ----خستگی از رسانه های اجتماعی
استفاده شناختی بیش از حد از رسانههای اجتماعی در محل کار  > ----خستگی از رسانه های اجتماعی
استفاده لذت جویانه بیش از حد از رسانههای اجتماعی در محل کار  > ----خستگی از رسانه های اجتماعی
خستگی از رسانههای اجتماعی  > ----عملکرد شغلی کارکنان

فرضیات

فرضیه پنجم

فرضیه ششم
فرضیه هفتم

ضریب مسیر
0/38
0/22
0/11
0/64

آماره t

P

4/24
2/92
1/31
7/13

0/05
0/05
0/05
0/05

جدول .5نتایج مربوط به فرضیات میانجی
متغیرهای مسیر
نوع مسیر
مسیر میان متغیر مستقل و میانجی استفاده اجتماعی ← خستگی از رسانه های اجتماعی
مسیر میان متغیر میانجی و وابسته
خستگی از رسانه های اجتماعی ← عملکرد شغلی
3/64
آماره Z
تایید فرضیه
نتیجه فرضیه
مسیر میان متغیر مستقل و میانجی استفاده لذت جویانه ← خستگی از رسانه های اجتماعی
مسیر میان متغیر میانجی و وابسته
خستگی از رسانه های اجتماعی ← عملکرد شغلی
1/28
آماره Z
رد فرضیه
نتیجه فرضیه
مسیر میان متغیر مستقل و میانجی استفاده شناختی ← خستگی از رسانه های اجتماعی
مسیر میان متغیر میانجی و وابسته
خستگی از رسانه های اجتماعی ← عملکرد شغلی
2/702
آماره Z
تایید فرضیه
نتیجه فرضیه

2/92
7/13
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ضریب تی
4/24
7/13

()2013؛ همسو می باشد .یکی از کارکردهای اصلی رسانه های
اجتماعی ،استفاده اجتماعی از آنها است که نیاز کارکنان برای
خلق و حفظ روابط اجتماعی از طریق اپلیکیشن های شبکه
اجتماعی را برآورده می سازد .رسانه های اجتماعی افراد را به
اعضای خانواده ،دوستان ،خویشاوندان و همکاران در هر زمان و
مکانی مرتبط می سازند .با افزایش تعداد روابط اجتماعی در این
شبکه ها ،کارکنان با انبوهی از پیام ها از دوستان مجازی خود در
رسانه های اجتماعی مواجه می شوند .برای حفظ شبکه های
اجتماعی بزرگ و کسب حمایت و ایجاد حس تعلق افراد مجبور
به چک کردن مداوم رسانه های اجتماعی خود هستند تا بتوانند
هر چه زودتر به پیام های دیگران پاسخ دهند .زمانی که تقاضای
شبکه های اجتماعی برای حمایت اجتماعی بیش از توانایی فرد
باشد ،احساس از دست دادن کنترل بر موقعیت را در افراد ایجاد
می کند .از این رو استفاده اجتماعی بیش از حد از رسانه های
اجتماعی ارتباط تنگاتنگی با خستگی از این رسانه ها دارد .با توجه
به نتایج به دست آمده فرضیه دوم مشخص می شود که استفاده
شناختی بیش از حد از رسانه های اجتماعی در محل کار رابطه
مثبتی با خستگی از رسانه های اجتماعی دارد؛ بنابراین فرضیه
تایید می شود .نتایج این فرضیه با تحقیقات گریسی و گالوپ
()1999؛ لی و همکاران ( )2016و کار-ویسنیوسکی و لو)2010،
همسو می باشد .در محیط سازمانی ،کارکنان دائماً به دنبال به

بحث و نتیجه گیری:
تحقیق حاضر نقشهای متعددی در تحقیقات حاضر پیرامون
موضوع دارد .اول آنکه با بررسی پدیده استفاده بیش از حد از
رسانههای اجتماعی در محیط کار ،به غنیسازی تحقیقات این
حوزه کمک میکند و بعد تاریک استفاده از رسانههای اجتماعی
را مورد ارزیابی قرار میدهد .بررسی سه بعد کلیدی استفاده بیش
از حد از رسانههای اجتماعی برای تعیین ماهیت استفاده بیش از
حد از رسانه های اجتماعی در سازمانها امری ضروری است که
درک این پدیده نوین را آسانتر میسازد .همچنین ،با شناسایی
مکانیزم زیربنایی نحوه اثرگذاری ابعاد مختلف استفاده بیش از حد
از رسانه های اجتماعی بر عملکرد شغلی سبب گسترش این
تحقیقات در محیطهای سازمانی میگردد .افزایش درک نظری از
رابطه بین استفاده بیش از حد از رسانههای اجتماعی و عملکرد
شغلی و ارائه شواهد تجربی برای مدیران در جهت تدوین
سیاستهای مربوط به استفاده از رسانههای اجتماعی و نیز برای
کارکنان از نظر کنترل رفتار استفاده از رسانههای اجتماعی
کاربردی دیگری است .در این پژوهش هفت فرضیه مورد بررسی
قرار گرفت .با توجه به نتایج به دست آمده از فرضیه اول مشخص
می شود که استفاده اجتماعی بیش از حد از رسانه های اجتماعی
در محل کار رابطه مثبتی با خستگی از رسانه های اجتماعی دارد؛
بنابراین فرضیه تایید می شود .نتایج این فرضیه با تحقیق وو
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تائید نشد

بررسی تاثیر استفاده بیش از حد از رسانه های اجتماعی در محل کار بر عملکرد شغلی( :مورد مطالعه :کارکنان شرکت مخابرات ایران)

38
تعامل انسان و اطالعات
جلد هشتم ،شماره سوم (پاییز 30-40 :)1400

http://hii.khu.ac.ir

] [ Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2022-05-17

دست آوردن و به اشتراک گذاشتن اطالعات از طریق رسانه های
اجتماعی هستند و این امر می تواند بار اطالعاتی را برای آنها
افزایش داده و فرایندهای شناختیشان را محدود سازد .با توجه به
محدودیت شناختی انسان ،زمانی که کارکنان در معرض اطالعاتی
بیش از توانایی خود برای استفاده از آن مواجه می گردد و یا زمان
کافی برای آن ندارد ،با فشار شناختی مواجه میگردد .چنین
پیامدی احساس از دست دادن کنترل را به آنها میدهد .این
موقعیت تاثیری منفی بر حالت روان شناختی افراد بر جای گذاشته
و در نتیجه خستگی از تکنولوژی را به دنبال دارد .به این ترتیب،
استفاده شناختی بیش از سطح بهینه از رسانههای اجتماعی در
محل کار میتواند خستگی از رسانه های اجتماعی را برای
کارکنان به دنبال داشته باشد .با توجه به نتایج به دست آمده از
فرضیه سوم مشخص می شود که استفاده لذت جویانه بیش از
حد از رسانه های اجتماعی در محل کار رابطه مثبتی با خستگی
از رسانه های اجتماعی ندارد؛ بنابراین فرضیه رد می شود .نتایج
این فرضیه با تحقیقات بیکر و همکاران ()2004؛ هاروود و
همکاران ()2004؛ همسو نمی باشد .بر اساس تحقیقات گذشته،
عالوه بر ایجاد تعارض کاری ،کارکنانی که به خاطر سرگرمی و
لذت استفاده بیش از حدی از رسانه های اجتماعی می کنند،
احساس تنش و فشار را تجربه خواهند نمود .زمانی که عطش
کارکنان برای استفاده از رسانه های اجتماعی بیش از حد باشد،
احساس میکنند که رسانههای اجتماعی تنها راه برآورده نمودن
نیازهای درونیشان است .این وضعیت استفاده لذت جویانه بیش
از حد از رسانه های اجتماعی اضطراب و افسردگی را در پی خواهد
داشت چرا که عطش لذت جویی از رسانههای اجتماعی رفته رفته
افزایش یافته و در نهایت با عدم ارضای آن منجر به خستگی از
رسانه های اجتماعی میگردد .با توجه به نتایج به دست آمده از
فرضیه چهارم مشخص می شود که خستگی از رسانه های
اجتماعی رابطه ای مثبت با عملکرد شغلی کارکنان دارد؛ بنابراین
فرضیه رد می شود .نتایج این فرضیه با تحقیقات دهیر و
همکاران()2019؛ فو و همکاران ( )2020همسو نمی باشد .با توجه
به نتایج به دست آمده از فرضیه پنجم مشخص می شود که
خستگی از رسانه های اجتماعی نقش میانجی را در رابطه بین
استفاده اجتماعی بیش از حد از رسانه های اجتماعی در محل کار
و عملکرد شغلی کارکنان دارد؛ بنابراین فرضیه تایید می شود.
نتایج این فرضیه با تحقیقات دهیر و همکاران()2019؛ فو و
همکاران ( )2020همسو می باشد .با توجه به نتایج به دست آمده
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از فرضیه ششم مشخص می شود که خستگی از رسانه های
اجتماعی نقش میانجی را در رابطه بین استفاده لذت جویانه بیش
از حد از رسانه های اجتماعی در محل کار و عملکرد شغلی
کارکنان ندارد؛ بنابراین فرضیه رد می شود .نتایج این فرضیه با
تحقیقات دهیر و همکاران()2019؛ فو و همکاران ( )2020همسو
می باشد .با توجه به نتایج به دست آمده از فرضیه هفتم مشخص
می شود که خستگی از رسانه های اجتماعی نقش میانجی را در
رابطه بین استفاده شناختی بیش از حد از رسانه های اجتماعی در
محل کار و عملکرد شغلی کارکنان دارد؛ بنابراین فرضیه تایید می
شود .نتایج این فرضیه با تحقیقات دهیر و همکاران()2019؛ فو و
همکاران ( )2020همسو می باشد .بر این اساس میتوان نتیجه
گرفت محیط رسانه اجتماعی عوامل استرس زایی در خود دارد که
تنش درونی را در افراد ایجاد می کند و تضعیف عملکرد آنان را
در پی دارد .هر چند استفاده لذت جویانه تاثیری بر خستگی از
رسانه های اجتماعی ندارد ،تحقیقات روان شناسی اثبات کرده اند
که خستگی روانی می تواند منجر به عملکرد ضعیف و کاهش
مشارکت گردد .بسته به سطح استفاده از رسانه های اجتماعی،
کاربران درجات مختلفی از خستگی را تجربه می کنند و این
خستگی بر پیامدهای رفتاری همچون قطع استفاده و ضعف
عملکردی تاثیر می گذارد .محققین پیشین دریافته اند که افراد
دارای وابستگی باال به رسانه های اجتماعی ،مشارکت کمتری از
خود نشان داده و عملکرد ضعیفی دارند .اما در این پژوهش تاثیر
مثبت خستگی از رسانه های اجتماعی بر عملکرد شغلی نشان
داده شد هر چند درگیری بیش از حد با تعامالت رسانه های
اجتماعی احتماالً خستگی رسانه های اجتماعی را به همراه داشته
و بر پیامدهای رفتاری و عملکردی افراد تاثیر می گذارد.
تقدیر و تشکر
بدین وسیله از کلیه افرادی که در انجام پژوهش حاضر همکاری
نمودند ،تشکر و قدردانی به عمل میآید.
تعارض منافع
نویسندگان ،اعالم میدارند در رابطه با انتشار مقاله ارائهشده،
هیچگونه تعارض منافعی وجود ندارد.
منبع حمایتکننده
پژوهش حاضر ،پژوهشی مستقل و بدون دریافت هرگونه
حمایتی انجام شده است.
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