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رسانهازاستفاده و رضامندينظریه با تمرکز برهاي اجتماعی در خودکارآمدي شغلیبررسی جایگاه شبکههدف از تحقیق کاربردي حاضر 
نیـاز موردحجم نمونه بود. کشاورزي جهاد کشاورزي استان مازندران ترویج از کارشناسان نفر435شامل بود. جامعه آماري تحقیق حاضر 

توزیع نمونه صورت گرفت.مازندرانهاي استاندر شهرستانانتساب متناسب صورتبهدست آمد که بنفر158یلدانبا استفاده از فرمول 
، سازه و تشخیصی و پایایی آن از طریق ضـرایب پایـایی ترکیبـی و    شکلیبود که روایی آن به سه صورت ايپرسشنامه،ابزار گردآوري داده

عنوان مخاطب رضامندي دارند و بههاي اجتماعیشبکهکه از رسانهروجانیقرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد متأییدآلفاي کرونباخ مورد 
احسـاس  درنهایـت ز نفـوذ اجتمـاعی برخـوردار و    رسانه درگیر هستند، به علت خبرگـی در رسـانه هـدف از سـطح بـاالتري ا     این فعال با 

شـکاف  يتوانـد نظریـه  هاي اجتماعی مـی کاربست انتخابی شبکهنوعیبههاي اکتسابی دارند. ضمن اینکه گذاري اجتماعی بر مهارتارزش
در هـا آنشـود دانـش   سبب مـی هاي اجتماعیبه اطالعات از طریق شبکهمروجانزیرا که سطح دسترسی باالتر ،آگاهی را نیز تقویت کند
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مقدمه
ایجاد يواسطهبهو تاکنون 2003، در روند تکاملی خود تا سال 90ي هاي اجتماعی مجازي از زمان ظهور در اواخر دههشبکه

ي آن کاربردهاي ، دسترسی به حجم زیادي از اطالعات و انتشار گستردهزمانهمو غیر زمانهمامکان برقراري ارتباط سریع 
ها کاربر را از سراسر دنیا به خود و توجه میلیونزدهرقمبسیاري را در این جهان جدید اقتصادي، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی 

روازایندهند. ها از طریق تحریک روانی امکان تعامالت اجتماعی را در بین مخاطبان خود افزایش میاند. این رسانهجلب نموده
دارندخودها و هنجارهاي اعتماد در بین مخاطبان در نهادینه کردن ارزشمؤثريپذیري، نقش عنوان یکی از عوامل جامعهبه
)Balaji et al., ,Chu & Chu(ایجاد انگیزه در کاربرانهمچنیناثربخشی یادگیري وو هاي اجتماعی در ترویجرسانه). 2016

هاي اجتماعی قادر به توزیع طیف رسانههاي اجتماعی در حال افزایش است.استفاده از رسانهرواینازبوده و مؤثر)2010
Hocevarهستند (گذاري محتوا در جامعه اي از اطالعات و به اشتراكگسترده et al., تخصص این در حالی است که ،)2014
هاي از چالشوجود انسجام سازمانی ضعیف در ساختار نظام ترویج کشاورزي کشوردر عرصه میدانی در کنار مروجانناکافی 

هاي بکهکه این امر ضرورت توجه به ش)1397، شود (علیزاده و همکاراناساسی در نظام نوین ترویج کشاورزي محسوب می
هاي بکهوجود و تقویت شدارنداعتقاد)، 1396و همکاران (گوغريکریمیکند. اجتماعی براي یادگیري بیشتر را دو چندان می

از طرف دیگر به اعتقاد موریس و است.تکثرگراارتباطی بین کنشگران نظام ترویج عامل مهمی در موفقیت اهداف ترویج 
Morrisهمکاران ( et al., بوده و موجب افزایش انگیزه افراد مؤثرمستقیم بر خودکارآمدي افراد صورتبه)، دانش 2017

مثبتی بر میزان یادگیري دارد. خودکارآمدي درك شده مدنظر بندورا تأثیرماهیت انگیزشی، واسطهبهشود. خودکارآمدي می
)Bandura, در راستاي شناخت و انجام مجموعه هاي خویشها و قابلیتتوانمنديدرباره )، اشاره به قضاوت فردي1986

شان براي تولید چیزي به توانمندیخودکارآمدي ،به اعتقاد افرادهایی براي دستیابی به نتایج مختلف موردنظر دارد. فعالیت
ها (نه تمایالت)، توانایی فعلی یا گیري خودکارآمدي نیاز به ارزیابی قابلیتبندورا براي اندازهبه اعتقاد یافتنی اشاره دارد. دست

دهد. براي ي از خودآگاهی آنان را تشکیل میاانتظارات از دستاوردها وجود دارد. باور افراد به خودکارآمدي خویش، بخش عمده
Enactiveموفق (هاي چهار منبع تجربه،ایجاد و تغییر نظام باورهاي خودکارآمدي Mastery Experiencesهاي )، تجربه

)، حاالت عاطفی و Persuasion Verbal or Socialهاي کالمی یا اجتماعی ()، ترغیبVicarious Experiences(ینیجانش
Physiological and(یزیولوژیکف Affective States ،(اندشدهشناسایی)Ahn et al., ). افراد از طریق مشاهده رفتار 2017

Achterkamp(گیرد شکل میهاآنالگوهاي رفتاري ،آنينتیجهدردیگران دانش را کسب و  et al., باید توجه داشت ).2016
است رضایت شغلی و سالمتی کارکنان اثرگذار جملهازمثبتی بر منافع، اهداف و اقدامات طوربهکه خودکارآمدي 

)McLennan et al., هاي اجتماعی در محیط رسانهشدهگذاشتهاست که اطالعات معتبر به اشتراك شدهثابت). امروزه 2017
اند، عالوه بر ادراکات افراد، عملکرد آنان را نیز ها ایجاد کردهزیرا فضایی که رسانه؛ براي تحقق خودکارآمدي ضروري هستند

توان به متغیر نفوذ یو بهبود عملکرد، مجمعیارتباطهاي دهد. در تبیین نظري رابطه بین استفاده از رسانهقرار میتأثیرتحت 
Social(یاجتماع Influenceآن روابط افراد از پیوند برحسبشود که به فرآیندي اطالق می،) اشاره کرد. نفوذ اجتماعی

ها و رسد. این ارتباط شامل ابعادي است که افراد ذهنیتتر میو به یک رابطه صمیمی و مستحکمشدهشروعارتباطی سطحی 
رفتار و عقیده) در واکنش به افراد نگرش، (پاسخ اصالحی فرد بهنفوذ اجتماعی اشاره گذارند.احساسات خود را به اشتراك می

,Zhou & Guo)(دیگر است گیرد و دیگران قرار میتأثیر. نفوذ اجتماعی اشاره به وضعیتی دارد که رفتار افراد تحت 2017
ی ها و افراد بستگهاي شبکهبندي، ویژگییابد. قدرت نفوذ اجتماعی بستگی به رابطه میان افراد، فاصله شبکه، زمانتغییر می

ها هستندها و نوآوريهاي اجتماعی داراي پتانسیل بسیار باالیی براي انتشار اطالعات، تجربیات، ایدهشبکهارتباطایندردارد. 
)Peng et al., بر است. نفوذ اطالعاتی شدهشناسایی). دو شکل از نفوذ اجتماعی شامل نفوذ اطالعاتی و نفوذ هنجاري 2017

,Zhou & Guoدارد (نفوذ هنجاري اشاره به یک زمینه اجتماعی کهدرحالیآید. استدالل افراد از اطالعات به دست میاساس

توانند یک ابزار آموزشی میعنوانبهها هاي اجتماعی نقش مهمی در تحوالت نظام اجتماعی دارند. این رسانهرسانه). 2017
موجب تغییر در دانش، نگرش و مهارت کنشگران مختلف اجتماعی گردند. قاعدتاً توسعه فردي، خودکارآمدي و توانمندسازي 

،هاي اثرگذار در این زمینهگردد و یکی از کانالمروجان کشاورزي موجب تسهیل تغییر و توسعه در نظام کشاورزي می
ها در خودکارآمدي این و نقش این کانالکارهاوسازسازي فافمطرح شد، شآنچهاست. حال با توجه به هاي اجتماعیرسانه
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مخاطب به شکل فعال محتوا را انتخاب و براي توسعه که زیرا فرض شده است ،اصلی تحقیق حاضر استمسألهکنشگران 
تواند هاي اجتماعی چگونه میاصلی این تحقیق این است که استفاده از رسانهسؤالارتباطایندرکند. مهارت خود استفاده می

به عبارت قرار دهد؟تأثیرها) کارشناسان میدانی ترویج کشاورزي را تحتشغلی (خودپنداره و اعتماد به مهارتخودکارآمدي 
گیرد؟قرار میتأثیرها تحترابط کاربري این شبکهيواسطهرویجی در بین کارشناسان ترویج بههاي تدیگر کدام مهارت

براي تبیین رفتار مخاطبان در برابر یکی از نظریات کارآمد )،Uses and gratifications theory(ينظریه استفاده و رضامند
تحقیقات توسعه يدر زمینه1940شود. نظریه استفاده و رضامندي اولین بار در سال محسوب میهاي اجتماعی رسانه

Li(هاي دیگر گسترش پیدا کردارتباطات رادیویی انجام شد و سپس در زمینه et al., استفاده و رضامندي یک نظریه).2015
شود که افراد از دهد. در این نظریه فرض مینشان میطور فعال ی نیازهاي افراد را بهشناختی است که چرایی و چگونگجامعه

دهند از آن باشند و زمانی که انتخاب خاصی را انجام میها میوده و قادر به قضاوت در محتواي رسانهنیازهاي خودآگاه ب
,Ifinedo(برند انتخاب لذت می مقاصدبهگرارتباطمقاصدازتوجهکانونتغییررضامندي متضمنواستفادهرویکرد).2016

. این نظریه به نیازهاي پردازدمیهاي اجتماعی استفاده از رسانهدالیل بهاست. نظریه استفاده و رضامندي کنندهیافتدر
نظریه توضیح شود. اینهاي خاصی میاجتماعی و روانی کاربران که منجر به چرایی و چگونگی انتخاب و استفاده آنان از رسانه

شود و هاي خاص توسط آنان میالهاي کاربران موجب انتخاب کانو انگیزهیشناخترواندهد که تمایالت اجتماعی، می
Ha(شوند ها موجب نتایج (پیامدهاي) نگرشی و رفتاري میمحتواي این کانال et al., فرض اساسی این نظریه این است ).2015

ها احساس رضایت کنند و همچنین هنگام استفاده از رسانهها نیازهاي روحی خود را دنبال میکه کاربران با استفاده از رسانه
Ganکنند (می & Li, نتیجهدردهند کاربران را افزایش مییادگیريهاي اجتماعی . نتایج نشان داده است که رسانه)2018

Hong(زنند اي مثبت براي کاربر را رقم میتجربه et al., هاي اجتماعی این قابلیت را دارند که دانش و اطالعات رسانه). 2016
Omarدهند (روز را به مخاطبان خود انتقال  et al., ,Ifinedo(ایفیندو).2016 استفاده و نظریهبر دو تأکیدبا )،2016

تأثیرارتباط بین فردي و نفوذ اجتماعی حفظگذاري،ارزشرضامندي و نفوذ اجتماعی نشان داد که کشف نیازهاي خود، 
گیري دخیل گیري فرد براي انتخاب شبکه اجتماعی مورد نظر دارد و عوامل فرهنگی نیز در این تصمیممثبتی بر تصمیم

Malik(همچنین مالیک و همکاران . هستند et al., کاربر آنالین 368استفاده و رضامندي بر روي نظریهبا استفاده از )، 2016
ات و نفوذ اجتماعی را مهم اطالعگذارياشتراكشامل نیاز به توجه، به هایییشایستگدهندگانپاسخکه ندنشان داد

شود.اشاره میهاآناست که در ذیل به موردتوجهبعد مختلف از استفاده و رضامندي پنجمطالعات موجود بر اساس.انددانسته
به وجوي اطالعات و موانع هاي اجتماعی بیشتر از هر چیز دیگري زمان جسترسانه:)Purposive valueارزش سودمندي (

توان اطالعات را از منابع معتبر و ها این است که میهاي دیگر این رسانهدهند. از ویژگیآنان را کاهش میگذارياشتراك
دریافت کرد.مورداطمینان

آن است. کنندهسرگرمهاي اجتماعی بخش یکی دیگر از دالیل استفاده از رسانه:)Entertainment valueارزش سرگرمی (
و دیدن شایعات مختلف کنندهسرگرمتوانند با دیدن تجربیات زندگی دیگران، مطالب هاي اجتماعی میافراد با استفاده از شبکه

از احساسات منفی و مشکالت واقعی خود فرار کنند.
هاي اجتماعی میعادگاه اصلی براي حفظ روابط اجتماعی، تبادل افکار و مالقات با رسانه:)Social interactionتعامل اجتماعی (

هاي اشتراك بگذارند. در گروهتوانند محتوا یا مطالب مورد نظر خود را با یکدیگر بهها میافراد جدید هستند. کاربران این رسانه
هاي مشترك به افزایش ارتباط با یکدیگر ي زمینهتوسعهمنظورهبهاي اجتماعی مردم با استفاده از رسانه،اجتماعی موجود

پردازند.می
هاي اجتماعی اطالعاتی در مورد خود و عالیق خود را با مردم با استفاده از رسانه:)Self-discovery valueارزش کشف خود (

است و این با ساخت خودپنداره و خودشناسی گذارند. انگیزه چنین رفتارهایی براي بیان شخصیت خود دیگران به اشتراك می
فرد در ارتباط است.

هاي اجتماعی با تصور مثبت از نشان داده است که کاربران رسانههایینتیجه پژوهش:)Social enhancementاجتماعی (ءارتقا
تماعی براي توسعه روابط هاي اجگذارند. برخی از کاربران رسانهاطالعات شخصی خود را با آنان به اشتراك می،دیگران
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& Gao(شود نفس فرد میکنند. چنین رفتارهایی موجب حفظ و تقویت ارتباط و عزتاجتماعی خود وضعیت خود را بیان می

Feng, 2016.(
وتالشبهقوي خودکارآمدياست. حسارتباطدرايحرفهبا شایستگیواسترفتارودانشبینواسطهخودکارآمدي،

Floresبه اعتقاد فلورس و همکاران (.گرددمنجر میموفقیتکسببرايپشتکار et al., براي برقراري راهبردسه دسته )،2006
هاي اجتماعی)، راهبردهاي شناختی، فراشناختی و اجتماعی و عاطفی (میانجیشاملرابطه بین خودکارآمدي و یادگیري 

Trust to(ها و اعتماد به مهارت)Self-Image(پنداره توان به دو بعد خودهاي خودکارآمدي میاز سازهتوان تعریف نمود.می

skills( اشاره نمود)Wang et al., ها و قابلیت ، شامل بازخوردها، احساسات و دانش ما درباره توانایی، مهارترهخودپندا).2014
(گیلک و همکاران، گیردیمارزیابی را دربرهايیهو روعاطفیادراکی،تمام ابعاد شناختی،رهپذیرش اجتماعی است. خودپندا

,Wu(است تأثیرگذارهاي مختلف ها؛ بر عملکرد انسان در حوزهاعتماد به مهارت.)1390 ). افرادي که خودکارآمدي 2009
زندگی مقابله و تعامالت اجتماعی خود را باال يهانفس باال و احساسات مثبت خود با استرسبا اعتمادبهقادرند،باالیی دارند

Yang(ببرند et al., Geitz(برد ها باال میرا در مقابل چالشهاآندارد و مقاومت تأثیرخودکارآمدي بر عملکرد افراد ). 2016 et

al., Omar(عمر و همکاران).2016 et al., يخودکارآمد نتیجهدر تحقیقی به این نتیجه رسیدند که وجود کارکنان )،2016
Yang(نیانگ و همکارا.استدر سازمان تبادل دانش هاي کارآمدنظاماستفاده از  et al., در مطالعه خود به بررسی )،2016

و به پرداختندهاي اجتماعی تلفن همراه و همچنین به بررسی اثرات اجتماعی خودکارآمدي اثرات لذت بردن از خدمات شبکه
برند تعامل و استفاده بیشتري با خدمات تلفن هاي همراه خود لذت میاین نتیجه رسیدند که کاربرانی که از خدمات تلفن

،کننداز تعامل با این خدمات کسب میکههاي مثبت و لذت بخشی تجربهو همچنین این کاربران به علتددارنخودهمراه 
Hong(نگ و همکارانوهکنند.تجربه مینیز خودکارآمدي اجتماعی باالتري را  et al., اجتماعی که يها، رسانه)2016

. در این مطالعه به بررسی رابطه بین عوامل عاطفی و نمودندعنوان یک منبع یادگیري فرض بهکنندیصورت آنالین فعالیت مبه
اجتماعی پرداخته شد و به این نتیجه رسیدند که افزایش دانش و اطالعات فرد که از يهاشناختی در یادگیري با رسانه

خودکارآمدي فرد موجب افزایش عالقه او به یادگیري و یتاًنهاکه شودیسبب افزایش خودکارآمدي م،کنندیها کسب مرسانه
,Yilmazییلماز (.شودیرضایت از یادگیري م بوك در آموزش الکترونیک از طریق فیستأثیرتحقیقاتی در مورد ،)2016

ي بین آموزش الکترونیک و ادراکات خودکارآمدي و یادگیري فنی . این مطالعه به رابطهدادیادگیري فنی دانشجویان انجام 
تأثیرهاآنهاي فنی دهد که ادراکات خودکارآمدي دانشجویان بر مهارتپرداخت. نتایج حاصل از معادالت ساختاري نشان می

گذارد.مثبتی می
نفوذ اجتماعی شود. ها، رفتار و تعامالت فرد یا یک گروه تعریف میعنوان تغییر در افکار، احساسات، نگرشنفوذ اجتماعی به

انطباق به این .است)Identification(یتهوو تشخیص )Internalization(يسازیدرون، )Compliance(انطباق داراي سه بعد 
داللت يسازیدرون.دارندولی باورهاي مخالفشان را خصوصی نگه مینمایندبا دیگران موافقت میظاهراًمعنی است که افراد 

به این شکل نیز بعد تشخیص هویت .و در درون و بیرون موافق آن هستندپذیرندیمافراد باور و رفتاري را کهبر زمانی دارد
هاي نفوذ اجتماعی از طریق شبکهباشند. هاآنکنند مانند میتالشگیرند و قرار مینامصاحبافراد تأثیراست که افراد تحت

هاي اجتماعی توانایی افزایش اطالعات ها و شبکهسایتقوي بر رفتار فردي افراد دارد. وبتأثیرشود و میایجاداجتماعی 
گیري نفوذ اجتماعی هاي اندازه. یکی از روششودو موجب افزایش برقراري تعامالت اجتماعی میاشتهعمومی افراد را د

هاي دوستی را در اختیار هاي اجتماعی اطالعاتی براي ایجاد شبکههاي دوستی افراد است. استفاده از رسانهگیري شبکهاندازه
Zhou(کنندها را ایجاد میهاي آنالین امکان ایجاد و برقراري این شبکهدهد و همچنین شبکهمخاطبان قرار می & Guo,

پرداخت که ي بین نفوذ اجتماعی مدیران و توانمندسازي شغلی کارکنان )، در پژوهشی به بررسی رابطه1390اسیوند ().2017
دسازي شغلی کارکنان وجود ننتایج این پژوهش نشان داد که همبستگی مثبت و معناداري بین نفوذ اجتماعی مدیران و توانم

گرفته و مرور ادبیات موجود پیرامون اهداف مورد نظر تحقیق، متغیرهاي مورد نظر استخراج هاي صورتبر اساس پژوهش.دارد
بندي شدند و درنهایت چارچوب نظري پژوهش ترسیم گردید. چارچوب نظري پژوهش شامل متغیر استفاده و و دسته

و متغیر استاجتماعی ءو ارتقارضامندي در پنج بعد ارزش سودمندي، ارزش کشف خود، سرگرمی، حفظ ارتباطات بین فردي
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باشد و همچنین متغیر نفوذ اجتماعی داراي سه بعد انطباق، خودکارآمدي در دو بعد خودپنداره و اعتماد به مهارت می
.تشخیص هویت و درونی سازي است

شرح زیر است:هاي اصلی پژوهش بهفرضیه
داري وجود دارد.احساس خودکارآمدي شغلی رابطه معنیهاي اجتماعی و : بین استفاده و رضامندي از رسانه1فرضیه 
داري وجود دارد.هاي اجتماعی و نفوذ اجتماعی رابطه معنی: بین استفاده و رضامندي از رسانه2فرضیه 
داري وجود دارد.بین نفوذ اجتماعی و احساس خودکارآمدي شغلی رابطه معنی:3فرضیه 

).1نگاره شد (بر این اساس چارچوب مفهومی ارائه 

چارچوب مفهومی پژوهش-1نگاره 

روش پژوهش
ها پیمایشی است. از نظر درجه کنترل متغیرها از نوع کاربردي و از لحاظ شیوه گردآوري داده،تحقیق حاضر از نظر هدف

طرح تحقیق يزمینهدسته تحقیقات غیر آزمایشی است زیرا محقق در همبستگی است که از–تحقیقات توصیفی 
نفر از مروجان کشاورزي در استان مازندران 435راجامعه آماري این تحقیقهاي آزمایشی فراهم ننموده است.موقعیت

Finite)گیري از فرمول تصحیح جامعه معین (براي نمونهدهند.تشکیل می Population Correction (FPC)) 1999دانیل،(
، فاصله 2/0معادل در تحقیق حاضر طبق پیشنهاد فرمول ومعادل درجه شیوع صفت مورد نظر است pدر آن کهاستفاده شد

حجم نمونه FPCباشد. بر این اساس و بر اساس رویکرد می96/1معادل Zدر نظر گرفته شد و آماره 05/0برابر dاطمینان 
به این ترتیب جهت تعیین حجم نمونه به بود. اي با رعایت سهم هر طبقه تصادفی طبقهیريگنمونهروشنفر تعیین شد. 158معادل 

در این . )1(جدول )، اختصاص یافتمازندرانهاي استان(شهرستانطبقه13روش تسهیم متناسب حجم نمونه تعیین شده به 
و خودکارآمدي شغلی نقش متغیر وابسته را داشتند.مستقلها و نفوذ اجتماعی در نقش متغیرپژوهش استفاده و رضامندي از رسانه

اي محقق ساخت هاي آن از پرسشنامهاي متشکل از پنج بخش است که براي طراحی گویهپرسشنامه،گیري این تحقیقاندازهابزار 
از روایی صوري در بررسی قرار گرفت. بعد از انجام اطمینان روایی آن به سه صورت صوري، سازه و تشخیصی موردواستفاده شد 

منظور بررسی روایی تشخیصی بههاي تحقیق بررسی شد. ، روایی سازه و روایی تشخیصی نیز بعد از گردآوري دادهآزمونیشپمرحله 
منظور پایایی ابزار مورد بهاي استفاده شد.چند خصیصه- اينسبت تک خصیصه) و ضریبFornel-larckerالرکر (از ضرایب فورنل 

هاي مستقل بر وابسته روش ). براي بررسی تأثیر متغیر2ترکیبی و آلفاي کرونباخ استفاده شد (جدول از ضریب پایایی ،استفاده
مورد توجه قرار گرفت.Smart PLSافزار با استفاده از نرمیجزئسازي به روش حداقل مربعات مدل

اجتماعیهاي شبکهاز رسانهاستفاده و رضامندي
ارزش سودمندي-
ارزش کشف خود-
ارزش سرگرمی-
حفظ ارتباطات بین فردي-
اجتماعیءارتقا-

احساس خودکارآمدي شغلی مروجان
خودپنداره-
هااعتماد به مهارت-

نفوذ اجتماعی
انطباق-
هویتتشخیص -
درونی سازي-
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در هر یک از طبقات نمونه مورد مطالعهیافتهاختصاصتعداد نمونه -1جدول 
درصد %افتهیاختصاصحجم نمونه نام شهرستان

%3162/19بابل
%1839/11ساري
%1549/9بهشهر
%806/5تنکابن

%389/1کالردشت
%1196/6شهرقائم

%969/5کناردونیفر
%806/5گلوگاه

%679/3سوادکوه
%2129/13آمل

%1259/7آبادعباس
%389/1سیمرغ
%1322/8بابلسر

158100کل

)Cronbach's alpha(و آلفاي کرونباخ)Composite Reliability(پایایی ترکیبییرمقاد-2جدول 
آلفاي کرونباخ )CR(پایایی ترکیبی  تعداد گویه متغیر ردیف

803/0 853/0 9 نفوذ اجتماعی 1
896/0 912/0 14 استفاده و رضامندي 2
968/0 970/0 49 خودکارآمدي شغلی 3

ها و بحثیافته
4/54نفر با 86مردان و تعداد ،درصد6/45نفر از پاسخگویان را با 72تعداد کننده،مشارکت158در پژوهش صورت گرفته از 

سال و غالب پاسخگویان داراي مدرك کارشناسی بودند. میانگین استفاده از 29/38میانگین سنی اند.درصد زنان تشکیل داده
درصد 4/89باشد. ساعت که کمترین زمان استفاده از اینترنت یک ساعت و بیشترین زمان استفاده ده ساعت می06/2اینترنت 

درصد در شبکه اجتماعی تلگرام 5/97ند و همچنین شدگوشی تلفن همراه به اینترنت متصل میيوسیلهاز پاسخگویان به
طبق نتایج کنند.درصد از پاسخگویان از آن استفاده می5/37عضویت دارند در رتبه بعد شبکه مجازي اینستاگرام قرار دارد که 

سرگرمی ران وهایی چون کسب اخبار و اطالعات، برقراري ارتباط و تعامل با دیگپژوهش مشخص شد که کارشناسان با اولویت
کنندگان در تحقیق، در این هاي مشارکترخ کلی از ویژگیبعد از ارائه یک نیمکنند.هاي اجتماعی استفاده میاز این شبکه

این موضوع بررسی ،الزم است در قالب روایی سازهمرحله از تحقیق اعتبار سنجی مدل تحقیق موردتوجه قرار گرفت. در ابتدا 
خود از دقت الزم برخوردار هستند یا خیر؟ براي این ،هاي مورد نظرگیري سازههاي انتخاب شده براي اندازهشود که آیا نشانگر

قیهبیک نشانگر، دهد که به غیر از میهاي عاملی نشانشود. نتایج در مورد باراستفاده میتأییديمنظور از تحلیل عاملی 
از تحلیل کنار گذاشته شد.،96/1رزیt). تک نشانگر داراي مقدار 3هستند (جدول 01/0داري زیر شانگرها داراي سطح معنین

اي محقق ساخت هاي آن از پرسشنامهاي متشکل از پنج بخش است براي طراحی گویهگیري این تحقیق پرسشنامهاندازهابزار
ت صوري، سازه و تشخیصی موردبررسی قرار گرفت. بعد از انجام اطمینان از روایی صوري استفاده شد که روایی آن به سه صور

3اساس نتایج جدول بر .هاي تحقیق بررسی شد، روایی سازه و روایی تشخیصی نیز بعد از گردآوري دادهآزمونیشپدر مرحله 
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گیري برخوردار داري در سطح یک درصد از اهمیت الزم براي اندازهشود که نشانگرهاي هر سازه به دلیل معنیمشخص می
نیز به کمک معیار )،Discriminant Validity(یصیتشخشود. روایی میتأیید)، Construct Validityسازه (هستند و لذا روایی 

ها هاي بین سازهشد زیرا قطر ماتریس که ریشه دوم واریانس استخراج شده است از تمام همبستگیتأییدفورنل و الرکر 
چند - ايالرکر در این تحقیق از معیار تک خصیصه-). با توجه به برخی انتقادات به روش فورنل4جدول است (تربزرگ

).5روایی تشخیصی است (جدول يییدکنندهتأ9/0قادیر زیر اي نیز استفاده شد که مخصیصه

تأییدي)(مدل تحلیل عاملی گیرياندازهمدلقالبدرسازههرنشانگرهايبرايعاملیبارمقادیر-3جدول 
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3ادامه جدول 
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3ادامه جدول 

معیار فورنل و الرکر جهت بررسی روایی تشخیصی-4جدول 
123سازه
633/0256/0351/0ابعاد خود کارآمدي شغلی
256/0621/0633/0هاي اجتماعیسانهاستفاده و رضامندي از ر

351/0653/0638/0نفوذ اجتماعی
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)HTMT(اي چند خصیصه-ايمعیار تک خصیصه-5جدول 
123سازه
---ابعاد خود کارآمدي شغلی
--332/0اجتماعیهاي سانهاستفاده و رضامندي از ر

-431/0751/0نفوذ اجتماعی

05/7و 16/9رابر بt) به ترتیب داراي مقادیر d-G(ژئودسیکيه) و فاصلd-ULS(مربع فاصله اقلیدسیيهامقادیر شاخص
تخمین مدل به شکل کارایی صورت گرفته است. دهندیاند و نشان مگزارش شدهداریمعن01/0هر دو در سطح بوده که

. بعد از باشدیقبول مدر ماتریس همبستگی قابلیريگخطاي اندازهدهدیبوده و نشان م074/0برابر SRMRمقدار شاخص 
یی مدل آعبارت دیگر، کاربههاي تحقیق پرداخت.توان به آزمون فرضیهمی،وضعیت برازندگی مدل تحقیقتأیید

داري ضریب مسیر یا همان بتا از روش از منظور بررسی معنیبه). 2نگاره مسیري تحقیق تأمین شده است (-ساختاري
نمونه 300و 100)، استفاده شد که براي این منظور از سرگیري در دو حالت Bootstrapping(ینگاستراپسرگیري بوت

پارامتر تغییري ایجاد نشده و نتایج از دار نبودن عنیمار بودن یا دمعنیدر دهد در هر دو حالت استفاده شد نتایج نشان می
دار بودن یا نبودن از حجم نمونه تأثیر نپذیرفته و تنها تغییري که ایجاد کرده اعتبار محکمی برخوردار هستند، در واقع معنی

ود.توان در قالب مدل رگرسیونی فرضیات تحقیق را آزمون نماست، لذا میtدر مقدار آماره 
هاي اجتماعی و احساس خودکارآمدي شغلی رابطه که بین استفاده و رضامندي از رسانهداردیمفرضیه اول تحقیق بیان 

هاي اجتماعی بر احساس خودکارآمدي ، ضریب مسیر اثر استفاده و رضامندي از رسانه6داري وجود دارد. بر اساس جدول معنی
دلیل بنابراین)، t=455/0(نیستدار براي این پارامتر معنیtداري مقدار تخمین زده شده است. سطح معنی048/0شغلی

توان بیان نمود که استفاده و رضامندي از داري این ضریب میمعنیعدم دارد و با توجه به نکافی براي رد فرض صفر وجود 
دارد.به شکل مستقیم نداري به لحاظ آماري نیهاي اجتماعی بر احساس خودکارآمدي شغلی اثر معرسانه

مسیري تحقیق-ساختاري مدل- 2نگاره 
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تحقیقفرضیاتآزمونبرايتحقیقمتغیرهاياثراتخطیاثر-6جدول 

تخمین زده شده 653/0هاي اجتماعی بر نفوذ اجتماعی ، ضریب مسیر اثر استفاده و رضامندي از رسانه6بر اساس جدول 
براي این ضریب با اطمینان tتوان گفت مقدار گزارش شده است و می01/0براي این پارامتر tداري مقدار است. سطح معنی

که بین نفوذ داردیمشود. فرضیه سوم تحقیق نیز بیان و این فرضیه پذیرفته می)t=761/12(دار است درصد معنی99
داري وجود دارد. ضریب مسیر اثر نفوذ اجتماعی بر احساس خودکارآمدي اجتماعی و احساس خودکارآمدي شغلی رابطه معنی

توان گفت مقدار گزارش شده است و می01/0براي این پارامتر tداري مقدار ه شده است. سطح معنیتخمین زد320/0شغلی 
t 279/3دار است (درصد معنی99براي این ضریب با اطمینان=t( توان گفت دار این رابطه میبا توجه به ضریب معنی، بنابراین

شود.ري داشته و این فرضیه پذیرفته میداکه نفوذ اجتماعی بر احساس خودکارآمدي شغلی نقش معنی
و پیشنهادهاگیري نتیجه
هاي انکارناپذیر کنند و یکی از واقعیتایفا میهاي ترویج کشاورزيتوسعه برنامهدر مؤثريامروزه نقش هاي جمعیرسانه

هاي اجتماعی اساساً شکلی از ارتباطات الکترونیک هستند که کاربران با استفاده از رسانه.دنآییزندگی بشر امروزي به شمار م
جملهازهاي مختلف را در فرمتها و سایر محتواها، نظرات، اطالعات، پیامتوانند جوامع آنالینی ایجاد کنند تا ایدهمیهاآن

ها به ابزاري براي هاي اجتماعی در میان مردم، این رسانهبه اهمیت رسانهبا توجه ویدیوها را به اشتراك بگذارند. ومتن، تصاویر 
هاي اجتماعی در رابطه با نتیجه کلی تحقیق حاضر نشان داد که میزان استفاده از شبکه.اندها تبدیل شدهرشد و توسعه انسان

شود. این در حالی دي کارکنان منجر میافزایش نفوذ اجتماعی به افزایش خودکارآمواسطهبهحوزه کاري تخصصی کارکنان، 
به روازاینشود. دیده نمیهاآنهاي جدید بر میزان خودکارآمدي است که اثر مستقیمی از میزان درگیري افراد با این رسانه

بر جریان اطالعات در یاعتباربخشهاي خبري را ایفا و با بانروازهنقش دنوعیبه،هاي جدیدرسد کاربران این رسانهینظر م
اجتماعی تأییدماهیت واسطهبههاآنبه خودکارآمدي نهایتدرکه یافتهدستنظام اجتماعی خود به سطحی از نفوذ اجتماعی 

به شکل داري یابند. نتایج این مدل ساختاري نشان داد که استفاده و رضامندي بر احساس خودکارآمدي شغلی اثر معنییدست م
کنند و از محتواي هاي اجتماعی استفاده میتوان نشان داد کارشناسانی که از شبکهبنابراین با توجه به این پژوهش میداردمستقیم ن
هاي اجتماعی که داراي محتواي مطلوب و استفاده از شبکهندارند. لذااحساس خودکارآمدي بیشتري ، الزاماًها رضایت دارنداین شبکه

بیشتري پیدا کرده و اعتماد به یخودآگاههاي شود که آنان به دامنه مهارتمینسبب ییتنهابهن است، مرتبط با شغل کارشناسا
با ین یافتهکنند. امیتخصصی خود رشد باالتري را تجربه يو این احساس را کسب کنند که در زمینهداشته باشندنفس بیشتري 

,Yilmazنتایج تحقیقات ییلماز ( Hongهمکاران (و هونگ و ) 2016 et al., )، 1395(مؤیديحیاتی و تحقیق دارد.نهمخوانی )2016
همچنین نتایج نشان داد .داري بر اثر بخشی رسانه تلویزیون داردترویج آموزشی نقش معنیهايرنامهنیز نشان داد که رضامندي از ب

توان گفت کارشناسانی که از بنابراین با توجه به این پژوهش می،داري داردکه استفاده و رضامندي بر نفوذ اجتماعی اثر معنی
ها رضایت دارند نفوذ اجتماعی بیشتري داشته و با استفاده از این کنند و از محتواي این شبکههاي اجتماعی استفاده میشبکه
,Ifinedo(یفیندواها اطالعات و منابع جدیدي را کسب کنند. این یافته با نتایج تحقیق شبکه ، همخوانی دارد. همچنین )2016

میانگین 
نمونه

Sample
Mean (M)

tآماره 

T Statistics
(|O/STDEV|)

انحراف استاندارد
Standard
Deviation
(STDEV)

سطح 
داريمعنی

ضریب 
مسیر

Original
Sample

(O)

رابطه مورد مطالعه

259/0 455/0 105/0 197/0 048/0 ابعـاد  اجتمـاعی يهـا رسانهاستفاده و رضامندي از 
خود کارآمدي شغلی

650/0 761/12 051/0 001/0 653/0 اعی اجتميهارسانهاستفاده و رضامندي از 
نفوذ اجتماعی

319/0 279/3 097/0 001/0 320/0 ابعاد خود کارآمدي شغلینفوذ اجتماعی 
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توان گفت افرادي که نفوذ اجتماعی بنابراین می، داري داردمشخص شد که نفوذ اجتماعی بر احساس خودکارآمدي شغلی اثر معنی
شود که با توجه به جامعه آماري این پژوهش مشخص میبنابراین،باشدبیشتري دارند خودکارآمدي شغلی آنان نیز بیشتر می

احساس خودکارآمدي ،کارشناسانی که نفوذ اجتماعی بیشتري دارند با توجه به شرایط مساعدي که در محیط کاري خود دارند
فرض روابط در بررسی کلی آزمون)، همخوانی دارد.1390این یافته با نتایج تحقیق اسیوند (کنند.بیشتري در شغل خود می

دار است و اثر نفوذ اجتماعی بر هاي اجتماعی بر نفوذ اجتماعی معنیساختاري مدل مشخص شد که اثر استفاده و رضامندي از رسانه
هاي اجتماعی به شکل مستقیم احساس استفاده و رضامندي از رسانهکهیحالدار است. در احساس خودکارآمدي شغلی نیز معنی

هاي اجتماعی از طریق ایجاد شود که استفاده و رضامندي از رسانهرو مشخص میکند. از اینبینی نمیخودکارآمدي شغلی را پیش
هاي اجتماعی ده و رضامندي از رسانهاست و متغیري که رابطه بین استفامؤثراحساس خودکارآمدي شغلی مروجان نفوذ اجتماعی بر 

شود با توجه به هاي تحقیق پیشنهاد مییافتهبر اساسدهد، متغیر نفوذ اجتماعی است.و احساس خودکارآمدي شغلی را توضیح می
داده شود.آموزش کارکنانبه غیره لینکدین، ژینگ واي چونهاي حرفهرسانهایجاد نفوذ اجتماعی،هاي اجتماعی در اهمیت رسانه

هاي الکترونیکی، هاي دقیق و مداوم به تولید محتواي مطلوب همچون ساخت فیلم و کلیپ، آماده کردن کتابریزيهمچنین با برنامه
پرداخته مرتبط، معرفی دستاوردهاي روز دنیاي ترویج کشاورزي یمیشنانها، ساخت هاي تخصصی، ساخت اینفوگرافیساخت وبالگ

اجراي وظایف مهم به این افراد سپرده شود و همچنین سازمان تدبیري بیندیشد تا این افراد دستاوردها و ها و مسئولیتشود.
هاي نظر به اینکه مشخص شد بین استفاده و رضامندي از شبکه.هاي خود را به کارشناسان دیگر آموزش و انتقال دهندتجربه

ها و بایدهاي شغلی تشود با تولید محتواي مناسب در خصوص ضرورتوصیه می، بنابرایناجتماعی و نفوذ اجتماعی ارتباط وجود دارد
ترویج را براي شرایط شغلی مختلف در سازمان آماده کارشناستوان هاي اجتماعی مطرح میکارشناسان و انتشار این محتوا در شبکه

. در این ارتباط ایجاد یک پلتفرم د را کاهش دادجود آیمشکالتی که ممکن است در سازمان بوها و سازي تنشکرد و با این آماده
هاي تولید و انتقال ایجاد کانونيواسطهگشا باشد زیرا بهند بسیار راهتواکشاورزي میمروجاناي اختصاصی براي ایجاد شبکه حرفه

از سوي یابد. افزایش نفوذ اجتماعی ارتقاء میيواسطهبهمروجاندانش فنی کشاورزي در این شبکه، احساس خودکارآمدي شغلی 
گیرد دیگر نظر به اینکه استفاده و رضامندي از رسانه براي تحقق احساس خودکارآمدي شغلی از طریق نفوذ اجتماعی صورت می

پلتفرم مورد )، درگیري مروجان باUser Experience) و تجربه کاربري (User Interfaceمطلوب است تا در طراحی رابط کاربري (
هاي اجتماعی تبادل دانش در بستر انجام مطالعات آزمایشی و تحلیل شبکهاشاره در قبل، حین و بعد از استفاده از آن بیشتر شود. 

به غناي این تحقیق خواهد افزود.مروجانهاي اجتماعی در بین رسانه
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Abstract
The purpose of this empirical research was to examine the status of social networks in employee self-efficacy
with emphasis on the theory of media use and gratification. The statistical population of the study consisted of
435 Agricultural Jihad Extension Staff in Mazandaran province. The required sample size was determined using
a formula for finite population correction of 158 experts from Agricultural Jihad Organization of Mazandaran
province as a proportional stratified method. The data gathering tool was a questionnaire which its validity was
evaluated in three ways: Face, construct and discriminant; and its reliability was investigated through the
composite reliability and Cronbach alpha. The results of the research showed that audiences who are satisfied
with the media and who are involved with the media as active audiences have a higher level of social influence
due to their expertise in the media, and ultimately, have a sense of social value on acquired skills. Also selective
application of social networks could reinforce Knowledge gap theory. Because, more access of agricultural
extensions staff to information through social networks could lead to more their knowledge enhancement in
compare to the other staff.
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