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 چکیده

 یدیتولهای مروجان مسئول پهنه یمؤثر بر عملکرد شغلهای عامل معرفیو  ییشناسا، قیتحق نیهدف ا
، استاندارد پاترسون)نامه پرسشابزار از با استفاده ها، داده و بوده یشیمایاز نوع پ قیروش تحق. باشدمی

از روش ، گیریاندازهابزار  روایی نییتع برای. شد یآورگرد( محقق ساخته نامهپرسشهرزبرگ و استاندار 
 767/0 - 699/0) تتای ترتیبی بیاز ضر ییایپا زانیمبرای تعیین و  یاز نوع صور ییمحتواشکلی و اعتبار 

θ= ) و در استان گلستان  یدیتولهای مروجان مسئول پهنه تن 946 قیتحق یآماری هجامع. شداستفاده
فرمول کوکران که با استفاده از  بود تن 344مرکز و جنوب استان برابر با ، شمالی در سه منطقه مونهحجم ن

استان  یدیتولهای مروجان مسئول پهنه یعملکرد شغل زانیم نیانگینشان داد م یفیتوص جینتا. تعیین شد
 رهاینشان داد که متغ بستگیهمبا استفاده از ضرایب  یلیتحل جینتا. بوده است ادیدر حد ز 9از  96/3گلستان 

 هیسرما، یو نهاد یشخص نیاعتماد ب، یمشارکت رسمای، حرفه یفنهای یتوانمند، رینظهایی عاملو 
مروجان  یعملکرد شغل زانیم اب، التیتحص زانیو م یعوامل سازمان، یو بهداشت یزشیعوامل انگ، یاجتماع

که به ترتیب نشان داد رگرسیون ترتیبی  لیتحل جینتا. داشتندداری معنی ارتباط یدیتولهای مسئول پهنه
عوامل ، زاتیامکانات و تجه، مشارکت غیر رسمی، تعامل اجتماعی، حضور مروجان در پهنههای عاملاهمیت 

شود می پیشنهاد. موثرندمروجان  یعملکرد شغل زانیمبر  انگیزشی و بهداشتی و سرانجام سطح تحصیالت
های ذکر شده را در برنامههای عامل تیتقو، مروجان یشغلعملکرد  شیافزا یبرا یجهاد کشاورزهای سازمان
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 ... مؤثر بر عملکرد یهاعامل 

 نامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی فصل 941 

 قدمهم
عامل در ترین و با ارزشترین یاصل یمنابع انسان

 نیالبته ا. روندمی به شمارها عملکرد سازمان
بر ها که سازمان شودتر میمشخص یزمان یارزشمند

متخصص و  یمنابع انسان، خود یواقع یازهاین یمبنا
و  ینگهدار، حفظ یعالقه مند به کار را جذب و برا

که در  نیبر ا فمظا، ندیتالش نماها آن پرورش
کارکنان و ، مؤثر یمنابع انسان تیریبا مدهای سازمان

دارند و از طرف تری شیب تیبه رضا لیتما انیمشتر
 وریبهرهو  یبه نوآور لیتما زیسازمان ن، گرید
وجود بخش  نیبا ا( 1367، ینیحس) داردتری شیب

و مؤثر  یبخش اقتصاد ترینمهمعنوان  به یکشاورز
و ارتباط  تیبا توجه به ماهچنین هم و یدر توسعه مل

خاک و از همه ، آب) شامل عتیآن با طب میمستق
، کندمی طلب (؛ییایجغراف طیو شرا میاقل ترمهم
به ، شوندمی بخش به کار گرفته نیکه در ا یافراد

حرفه  نیخالق و عاشق ا، عالقه مند یشکل ذات
منظور مروجان  نیبه هم(. 1396، نشیب) باشند

رابط ترین عنوان مؤثر به یدیتولهای مسئول پهنه
 مطرح یقاتیو تحق یعلمهای کشاورزان و بخش انیم

به نقش مؤثر مروجان مسئول پهنه  توجهبا . باشندمی
به  دنیرس یبرا یسازمان جهاد کشاورز تیدر موفق

 شامل راهبردیمحصوالت  دیدر تول ییخود کفا
شناخت (، یروغنهای پنبه و دانه، ذرت، جو، گندم)

مروجان  یمؤثر بر عملکرد شغلهای عامل نییوتب
از  یمدل کاربردی هیو ارا یدیتولهای مسئول پهنه

تا بتواند بر  باشدمی یمهم جهاد کشاورزهای برنامه
مروجان  شرفتیو پ ینسبت به ارتقاها افتهیاساس 

که کدام  نیو ا دیاقدام نما یدیتولهای در عرصه
مروجان  یعملکرد شغل شیدر افزا رهایو متغها عامل

اقدام ها آن تیو نسبت به تقو یینقش دارند را شناسا
 . ندینما

ی در استان دیتولهای مروجان مسئول پهنهتعداد 
در  1364باشد که از سال می تن 946گلستان 

د ر راستای تولیدی مراکز جهاد کشاورزی های پهنه
در عملیاتی شدن طرح نظام نوین ترویج کشاورزی 

دانش های یافتهگذاری انتقال و به اشتراکهای زمینه

، ی زراعیدر بخشهای تولیدبرداران کشاورزی به بهره
 . نمایندمی الیتعف ... و دامی و باغی

رشد  لیبه دل ییو غذا یماد یازهاین نیتأم
های از دغدغه یکیعنوان  و منابع محدود به تیجمع
، ازهاین نیای به واسطه، بوده و هست، بشر یدائم

اقدام به اختراعات و اکتشافات  خیدر طول تارها انسان
مورد های یتحول ابزارها و تکنولوژ رینمودند و س

 یایخدمات گو شرشد بخچنین هم استفاده بشر و
امکان ، یبا وقوع انقالب صنعت. باشدها میتالش نیا

مورد  یو روشها یکشاورز یتحول در تکنولوژ
مهم  نیکه ماحصل ا یآمد به طور دیپد، استفاده

بوده و در حال حاضر  یمدرن کشاورز لیاختراع وسا
و به تبع آن در  شرفتهیپ یاز کشورها یاریسدر ب

و  جادیا نینو یهایو فناور یتکنولوژ، رانیکشور ا
سخت ) یفن دگاهیگفت ازد توانمی و دهیفراهم گرد

های شرفتیجوامع پ، یدر بخش کشاورز( یافزار
 یجهان اتیو تجرب هایاما بررساند داشته یشگرف
داشته که جوامع از نظر  تیواقع نیاز ا تیحکا
و ها ییبا نارسا یدر بخش کشاورز یافزارنرم

از  توانمی باشند کهمی مواجه ییکمبودها
های یتحت عنوان کاست، یافزارنرمهای یکاست

 شمندانیمطالعات اند. نام برد یو انسان یتیریمد
 تیبوده که موفق تیواقع نیا انگریب یمکتب نوساز

 ییمستلزم همسو ... برنامه و، طرح، یاستراتژ کی
 موافق یذهن یو نگرشها یامکانات ساختار نیب

های یفرض؛ بررس شیپ نیا هبا توجه ب. باشدمی
 دهدمی نشان رانیدر ا یانجام شده در بخش کشاورز

در حد  یوجود و استفاده از تکنولوژ زانیکه م
. باشدها میآن ازتر بیش یو حت شرفتهیپ یکشورها

بوده که موجب  یتیریدر بخش مد یاصلاما نقصان 
 یتهایدر حوزه فعال یو فرابخش یبخش یپس افتادگ

در حال حاضر وزارت . است دهیگرد یورزکشا دیتول
اقدام ، صهینق نیمرتفع نمودن ا یبرا یجهاد کشاورز

 جادیآن ا یکه هدف اصل «جیترو»بخش  تیبه تقو
 یذهن یهایژگیو و یامکانات ساختار نیب ییهمسو

نگرش مثبت و فراهم  جادیو ا یکشاورزبرداران بهره
نه یآنان در زم انیدر م یروانهای ینمودن آمادگ

، ییرعنا) باشدمی نینوهای و برنامهها طرح رشیپذ
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های مروجان مسئول پهنه یریکه با به کارگ(. 1363
به مسائل و مشکالت کشاورزان  ییپاسخگو ؛یدیتول

های افتهیو  یانتقال دانش فن، یدیتولهای در عرصه
انسجام ، به کشاورزان مستقر در هر پهنه یقاتیتحق

و عوامل  تاز مجموعه امکاناگیری و بهره یسازمان
در ارائه خدمات به کشاورزان و  یدولت ریو غ یدولت

دهستان  یمراکز جهاد کشاورز زیو تجه یسامانده
 جیاجرا و ترو، قیبخش تحق یعنوان نقطه ارتباط به

های دستوالعمل نیتدو قیکنندگان از طر دیبا تول
 دگاهیاز د(. 1363، ییرعنا) بوده است ... الزم و

پنج  یدارا دیبا وجانمر( 1396) ییو فنا یکرم
 یو ارتباط یزراع، یعلم، یاقتصاد، یمهارت فن

که  نیا یبرا یمروج کشاورز کیچنین . همباشند
اطالع داشته  یاز فن کشاورز دیمؤثر باشد نه تنها با

. درک کند زیرا ن ییبتواند مردم روستا دیباشد بلکه با
 مروج مسئول پهنه انتظار کیاز ، مطلوب طیدر شرا

 لیتسه، چون آموزش دهندههایی که نقش رودمی
. دینما فایرا اکننده یدهنده و رهبر سازمان، کننده

 ینمود که مروجان بینیپیش توانمی در واقع
 یاجتماع هیسرما یباشند که داراموفق  توانندمی

با توجه به موارد (. 1369، یاهیس) هستند یباالتر
 داریاپ نیو تام شیگفت که افزا توانمی ذکر شده
 وریبهره یو ارتقا ییغذا تیامن، ییمواد غذا

اصالح ساختار ، ییکارا شیمستلزم افزا یکشاورز
های مروجان مسئول پهنه ینیو بازآفر یتیریمد
در تفکر کشاورزان  رییعنوان عامالن تغ به یدیتول
، در دانش یاساس راتییبه تغ ازین زیکه آن ن باشدیم

 یکشاورز مروجان یرفتار راتییمهارت و تغ، نگرش
های تیاز محدود یکی لزیبه اعتقاد ساو. دارد

، در حال توسعههای در کشور جیتروهای سازمان
و عدم توجه  یفنهای تیاز حد بر صالح شیب دیتاک

دارد که  دیاو تاک. باشدای میحرفههای تیبه صالح
خود جلب  میاعتماد شاگردانش را به تعل دیمروج با

به صفات  یبستگ یو تیموفقهنگام  نیکند در ا
 یلذا توانمندساز. دارد یشغلهای تیو صالح یفرد
 به یکنندگان بخش کشاوز دیو تولبرداران بهره

های مروجان مسئول پهنه یاصل فهیعنوان وظ
. است ریو فراگ ایپو ندیفرآ کی، یکشاورز یدیتول

 راتییتغ جادیا، یتوانمندساز ندیهدف عمده فرآ
، افراد یو جوانب زندگ ادابع هیمناسب در کل

 در واقع باشدمی یو اقشار اجتماعها گروهها، خانواده
 شیاز پ یکیکرد که  انیبه جرات ب توانمی

 یندهایو تکامل فرآگیری در شکل یمحورهای شرط
و مداخالت ها، برنامه، استهایوجود س، داریتوسعه پا
، افراد، کارشناسان یدر جهت توانمندساز یچند بعد

در ها آن و جوامع به منظور مشارکت فعال وههاگر
مدت  انیبه اهداف دراز مدت و م دنیتحقق بخش

و  یاجتماع، یاقتصاد داریتوسعه همه جانبه و پا
مروجان مسئول  تیکه موفقجا آن از. است یفرهنگ
به  تیبا عنا رگذاریمتعدد تأثهای عاملدر گرو ها پهنه
های عامل اختشن نیبنابرا، باشدای میمنطقه طیشرا
عنوان دغدغه  مروجان به یبر عملکرد شغل رگذاریتأث

 نیا ییبوده و شناساریزان برنامه یو مسأله اصل
 یعملکرد شغل شیدر جهت افزا تواندمیها عامل

 نیلذا ا. مؤثر واقع شودها مروجان مسئول پهنه
مؤثر های عامل نییو تب ییپژوهش به دنبال شناسا

 یدیتولهای مروجان مسئول پهنه یبر عملکرد شغل
 رگذار؛یتأثهای عاملتا بتواند با شناخت  باشدمی

مروجان مسئول  یعملکرد شغل شیافزا یبسترها
فراهم ، ا در تحقق اهداف در نظر گرفته شدهرها پهنه

است:  نیا قیتحق یسؤال اصل نیبنابرا. دینما
مروجان مسئول  یمؤثر بر عملکرد شغلهای عامل
های عاملاز  کیکدامند؟ هر  یدیتولهای پهنه

 یعملکرد شغل راتییدر تغ یچه وزن رگذاریتأث
 مروجان دارند؟

خود  یازهایامکانات و ن هیته یبرا یانسان هر
 یول، داشتن شغل است ازمندیبهتر ن یجهت زندگ

استعداد از ، ییداشتن توانا نهیزم نیمساله مهم در ا
 گریفرد و سازمان از طرف د تیطرف و رضا کی

افراد در  یکه عملکرد شغل نیا یبرا نیبنابرا، باشدمی
و  ییاساس توانا رآل باشد الزم است افراد ب دهیحد ا

. خود در مشاغل مختلف به کار گرفته شوند قیعال
های ییدهنده توانا عملکرد کارمند در شغلش نشان

 نقاط ضعف و قوت اوستچنین هم بالفعل و بالقوه و
گفت  توانمی راستا نیدر هم(. 2014، یخسرویک)
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 شناسیرواندر رشته  یاصل ریمتغ کی یعملکرد شغل
 . است یو سازمان یصنعت

پژوهش با توجه به موضوع مورد مطالعه؛  نیا در
و بطور  یدولتهای در سازمان یعملکرد شغل یبررس

های مروجان مسئول پهنه یاخص عملکرد شغل
استان گلستان در  یدر سازمان جهاد کشاورز یدیتول

سازمان  کیدر  یعملکرد شغل. دستور کار بوده است
ان سازم یتهایاهداف و مأمور، یشغلهای یازمندیبه ن

وابسته  تیپر اهم یافراد نسبت به رفتارها یو باورها
 یبه معنا یعملکرد شغل(. 1361، خاکپور) است
 کیرا که در  یاست که کارکنان مشاغلای درجه

 به آنان واگذار شده است؛ انجام نیمع یکار طیشرا
، یعملکرد شغل(. 2012، سومندا و وارنا) دهندمی

توسط فرد در  افتهیانجام های تیفعالی و نحوه زانیم
هر فرد در . دهدمی سازمان را نشان ایمؤسسه  کی

، زشیاست از جمله انگ یادیز یرهایسازمان تابع متغ
 ... تالش و زانیم، فشیادراکات او از وظا، توان فرد

، مشترکهای یژگیو یدو فرد با وجود بعض نیبنابرا
، نیفیمورهد و گر) خواهند داشت یعملکرد متفاوت

عملکرد عبارتست از مجموع ، یطور کلهب(. 1379
مرتبط با شغل که افراد از خود بروز  یرفتارها

است که هم مفهوم ای در واقع عملکرد واژه. دهندیم
در  کجایکار را  جهیانجام کار و هم نت یبرا تیفعال

عنوان  به، یعملکرد شغل(. 2014، یخسرویک) بردارد
 یرفتار یدادهایرواز ها ارزش مورد انتظار سازمان

 مشخص انجام یدوره زمان کی یمجزا که افراد ط
 یعملکرد شغل، یبه عبارت. شودمی فیتعر دهندمی

شامل  یو عملکرد یرفتار یاز الگوهاای مجموعه
وجدان و ، تیریمد یستگیشاها، مهارت، دانش

نقطه . است یشغل طیدر مح یادراکهای ییتوانا
نحوه و  یشغل ملکرددر مورد ع فیمشترک تمام تعار

محوله توسط های تیو مسئول فیانجام وظا زانیم
 . باشدمی فرد

است که هم مفهوم ای واقع عملکرد واژه در
جا در  کیکار را  جهیانجام کار و هم نت یبرا تیفعال

، گفت توانمی مفهوم عملکرد یبر مبنا. بردارد
د را که شغل فر یفیرا به انجام وظا یعملکرد شغل

اثر ، اطالق نمود و اساساً عملکرد، دهدمی لیتشک

و ها ییوانات لهیوس فرد است که به کیخالص تالش 
تحت ، که دارد ینحوه ادراک نقش زیاو و ن اتیخصوص

، یو عملکرد شغل دینمامی رییقرار گرفته و تغ تأثیر
توسط فرد در  افتهیانجام های تیفعالی و نحوه زانیم
و . دهدمی سازمان را نشان ایمؤسسه  کی

 یرهایهر فرد در سازمان تابع متغ یعملکردشغل
ادراکات او از ، توان فرد، زشیمانند: انگ یادیز

 یبوده و عملکرد شغل ... تالش و زانیم، فشیوظا
ای نهیو عملکرد زمای فهیدو بعد: عملکرد وظ یدارا

که  یفیاز وظاای به مجموعهای فهیبوده و عملکرد وظ
در نظر گرفته شده و شاغالن  یدر شرح شغل رسم

، دهندمی آن را انجام یصورت رسم شغل به کی
به ای نهیکه عملکرد زم یگردد؛ در حالمی اطالق

 ازیمورد ن یکه به طور رسم شودمی گفته ییرفتارها
گذاری و اثردهی شکل قیاما از طر، ستیشغل ن کی

 یبه اثر بخش یو اجتماع یروانشناختهای نهیبر زم
 ( 1369، یجالل) کندمی سازمان کمک

 یشغل ابعاد

 کی یباورند که عملکرد شغل نیمحققان بر ا اکثر
ابعاد  نیاست و دو مورد مهم از ا یسازه چند بعد

ای فهیعملکرد وظ وای نهیعبارتند از: عملکرد زم
بورمن و  (.2003) و هاترآپ فوردیب( 1394، یحجاز)

را به دو مؤلفه  یعملکرد شغل زین( 1667) دلویموتو
اند. کردهبندی میتقسای نهیو زمای فهیعملکرد وظ
بعد مهم عملکرد  کیعنوان  بهای فهیعملکرد وظ

است که در شرح شغل  یفیاز وظاای مجموعه، یشغل
شغل  کیدر نظر گرفته شده است و شاغالن  یرسم

 نیبنابر ا. دهندمی آن را انجام یصورت رسم به
 یاساس فیو تکال فیکه مربوط به وظا یهرگونه رفتار

در . ردیگمی یمقوله جا نیدر ا. اشدشغل ب ازیمورد ن
 گفته ییبه رفتارهاای نهیکه عملکرد زم یحال
، ستیشغل ن کی ازیمورد ن یکه به طور رسم شودمی

های نهیبر زمگذاری و اثردهی شکل قیاما از طر
 سازمان کمک یبه اثر بخش یو اجتماع یروانشناخت

مؤثر های عاملشناخت  یبرا قیتحق نیدر ا. کندمی
عالوه بر توجه و دقت برفراهم  یشغل عملکردبر 

 دیباای فهیوظهای عاملشدن  ییاجرا طینمودن شرا
 اریبس یعنوان مسائل به زینای نهیزمهای عاملبه 
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  قیتحق نظریمدل  -9 نگاره

درعملکرد مروجان  توانندمی که یمهم و اساس
. مؤثر باشند توجه نمود یکشاورزهای مسئول پهنه

 بر آن رگذاریتأثهای عاملشناخت عملکرد مروجان و 
بهبود  یبرا ریزیبرنامهو  یاستگذاریبه س تواندمی

 نیلذا انجام پژوهش از ا، دیعملکر آنان کمک نما
که جا آن عالوه برآن از. باشدمی تیاهم یدارا ثیح

 ریدر چند سال اخ یدیتولهای مروجان مسئول پهنه
لذا اند، کشور ملحق شده یبه ناوگان خدمات کشاورز

مؤثر بر آن های عامل ییشناساعملکرد آنان و  یابیارز
 ییباال تیاز ضرورت و اهم یاز لحاظ کاربرد

 . برخوردار است

 نیب کیو ارگان یواسطه وجود رابطه تعامل به
سازمان؛  عتیکارمند و وض تیعمل و فعال یچگونگ

ارکان هم  ترینمهماز  یکیعنوان  به یعملکرد شغل
 شناسیروانو هم در  یمنابع انسان تیریدر مد
 از جمله کمپبل یبوده است که محققان یسازمان

 دهو ابعاد گستر یبه مطالعه عملکرد شغل(، 1660)
عملکرد  یکمپبل به هشت عامل کلاند. آن پرداخته

چون  هم یاست که شامل موارد افتهیدست  یشغل
 ریغ فهیمهارت در وظ، مهارت مخصوص شغل

نشان ، یو شفاه یارتباط نوشتار، مخصوص شغل
و عملکرد  یحفظ برابر، یدادن تالش حفظ نظم فرد

. / اجرا؛ بوده استتیریو مد یرهبر، نظارت، یگروه
معتقد است که اگرچه؛ هر عامل ممکن است  مپبلک

 هشت عامل نیاما ا، مرتبط نباشدها به همه شغل
در هر شغل  یعملکرد شغل فیتوص یبرا توانندمی

 یاگر چه محتوا، عالوه بر آن. ممکن استفاده شوند
هشت عامل ممکن است در مشاغل  نیاز ا کیهر 

 یابن ریز یزشیمتفاوت باشد لکن جزء انگ، مختلف
گفت که به  توانمی لذا. دهدمی لیهمه آنان را تشک

 زین رگذاریتأثهای عامل، یشغل طیشرا یمقتضا
که در موضوع مورد  یمتفاوت باشد به طور تواندمی

مؤثر بر عملکرد های عامل نییو تب ییشناسا) مطالعه
به ( یدیتولهای مروجان مسئول پهنه یشغل

 یفن یهایتوانمند، یمانند: عوامل سازمانهایی عامل
، یو بهداشت یزشیعوامل انگ، مروجانای حرفه
امکانات و ) یعوامل سازمان، یاجتماع هیسرما
، یمشارکت رسم، یساخت ریعوامل ز(، زاتیتجه

، یو نهاد یشخص نیاعتماد ب، یرسم ریمشارکت غ
بر  رگذاریتأثهای عاملعنوان  به ... و التیتحص

 . توجه شده است یعملکرد شغل

  قیتحق مدل

 نیرابطه ب، قیتحق نظریکه در مدل جاآن از
از گیری با بهره، شودمی مشخص قیتحق یرهایمتغ

 یرهایاز متغ کیهر  گاهیو جا منابع بررسی شده
نظری مدل  ای،نهیزم یرهایمستقل و وابسته و متغ

 (. 1نگاره ) دیگرد هیتهتحقیق 
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 قیتحق یاصل میمفاه یبراتتای ترتیبی  -9جدول 
 تتای ترتیبیمقدار  گویه متغیرها/ مفاهیم ردیف

 992/0 20 میزان عملکرد شغلی مروجان 1

 929/0 4 خود ارزیابی مروجان از میزان عملکرد شغلی  2

 604/0 19 استاندارد پاترسون نامهپرسشمیزان عملکرد شغلی مروجان بر اساس  3

 

 شناسیروش

اهداف و سواالت ، موضوع تیبا توجه به ماه 
مورد استفاده در پژوهش مورد  قیروش تحق، قیتحق

 یبرا. باشدمی یشیماتوصیفی از نوع پینظر؛ 
و رد نیاز در این پژوهش  اطالعاتو ها دادهگردآوری 

و محقق  استاندارد پاترسون نامهپرسشاز سه نوع 
برای هرزبرگ ، ساخته برای سنجش عملکرد شغلی

 نامهپرسشو سنجش عوامل انگیزشی و بهداشتی 
. استفاده شد برای سنجش سایر عوامل محقق ساخته

استاندارد پاترسون و  نامه، پرسشالزم به ذکر است
آن در  یابیهرز برگ بواسطه استاندارد بودن و اعتبار 

نبوده اما در  یابیعتبار به ا یازین ن؛یشیپ قاتیتحق
 یاعتبار ابزارهاتر قیو شناخت دقسازی یبوم یراستا

نموده و  یاقدام به اعتبار سنج مورد استفاده مجدداً
از روش از  نامهپرسش روایی نییتع یراستا برا نیدر ا

 . استفاده شد یاز نوع صور ییمحتواشکلی و  روایی

 یبرا، یاصل یقابل ذکر است که قبل از اجرا
سنجش  نامه)پرسش اعتبار ابزار محقق ساختهبرآورد 

بر عملکرد به استثنای پاترسون و  مؤثرعوامل 
اعتبار شکلی این ابزار از طریق ارزیابی (، هرزبرگ

تن از صاحبنظران و  12نظرات و دیدگاههای 
مطالعه  نیدر ا. متخصصان مورد تأیید قرار گرفت

تتای  بیسؤاالت از ضر ییایپا زانیم نییتع یبرا
، تتای ترتیبیبا استفاده از . دیاستفاده گرد ترتیبی

محاسبه  رهایو متغ میاز مفاه کیهر  ییایپا زانیم
حک و  نامهپرسشو سواالت نامناسب حذف و  دیگرد
در جدول محاسبات ضریب پایایی  جینتا. شد الحاص

 .منعکس شده است 1شماره 
از  رهایکه متغ دهدمی محاسبات نشان جینتا

 699/0تا  767/0بین ( ترتیبیتتای ) ضریب پایایی
و  رهایمتغ یبرخوردار انگریامر ب نیبوده و ابرخوردار 

متوسط تا در حد  مناسب ییایاز پا قیتحق میمفاه

ضریب  نیانگیشاخص م. باشدمی زیاد و قابل قبول
از مطلوب بودن  یحاک( 990/0میانگین تتاها=) پایایی

 یرهایو متغ میاز مفاه کیهر  یبرا ییایمقدار پا
 . است قیتحق

مروجان  هیشامل کل قیتحق نیدرا یجامعه آمار
استان گلستان بوده که  یدیتولهای مسئول پهنه

 946برابر  قیتحق نیا یتعداد کل آنان در زمان اجرا
با ) که با استفاده از فرمول کوکراناند نفر بوده

 9/0وقوع صفت و احتمال ، درصد 9 یاحتساب خطا
گیری نمونه یو خطا 9/0و احتمال عدم وقوع صفت 

حجم نمونه به ( 69/1و احتمال صحت گفتار  09/0
شده و پس از حذف  نیینفر تع 390تعداد 
نفر با استفاده از  344ناقص تعداد های نامهپرسش

از فهرست جامعه  مند نظام یتصادفگیری روش نمونه
قرار گرفتند با توجه به انتخاب و مورد مطالعه  یآمار

 فیتوص یبرا، مطرح شده اتیسواالت و فرض، اهداف
و برای  یفیموجود در آمار توصهای کیاز تکنها داده

متناسب با سطح ها و آزمون فرضیهها تحلیل داده
در آمار  سنجش متغیرها از روشهای آماری مناسب

 . دیاستفاده گرد ناپارامتریک

 ها افتهی
شناخت موضوع مورد  یپژوهش در راستا نیدر ا

 یهایتوانمند لیاز قب یمیو مفاه رهایمطالعه؛ متغ
و  یطیمحهای عامل، یاجتماع هیسرما ای،حرفه یفن
و  یزشیعوامل انگ، یسازمانهای عامل، یساخت ریز

مروجان مورد سنجش و  یو عملکرد شغل یبهداشت
 فیبه توص کیبه تفک لیقرار گرفت که در ذ یابیارز
 .شودمی ختهپرداها آن

 مروجان عملکرد
 نامهپرسشمروجان از  یعملکرد شغل بررسی یبرا

و  استفاده شد هیاستاندارد پاترسون با شانزده گو
 یو شاخص SPSSای انهیبرنامه را قیاز طرها هیگو
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بازده کار آنان ) «مروجان یعملکرد شغل»تحت عنوان 
ساخته ( ترویجیهای در پهنه برای پیش برد برنامه

 .میپردازمی آن انیبه ب لیکه در ذ

 
 قیتحقو مفاهیم اصلی  رهایمتغ یفیتوصهای یافتهخالصه  -2جدول 

 ها عامل
 انحراف 

 معیار

 میا نگین 

 رتبه ای

 ضریب 

 تغییرات
 رتبه

 1 213/0 23/4 604/0 تولید و افزایشها در میزان مصرف نهادهها حضور مروجان در پهنه تأثیر

 2 243/0 37/3 916/0 میزان اعتماد بین شخصی و نهادی مروجان

 3 294/0 42/3 609/0 میزان مشارکت غیر رسمی مروجان

 4 279/0 49/3 692/0 عوامل انگیزشی و بهداشتی

 9 296/0 13/3 607/0 مروجانای توانمندیهای فنی حرفه

 9 263/0 92/3 032/1 ساختیبسترهای محیطی و عوامل زیر 

 7 269/0 61/3 199/1 ( تجهیزات و امکانات) سازمانی عوامل

 9 306/0 36/3 046/1 رایانه ایهای میزان برخورداری از مهارت

 6 311/0 60/2 603/0 میزان برخورداری مروجان از دانش فنی

 10 314/0 19/3 669/0 اینترنتیهای میزان برخورداری از مهارت

 11 319/0 79/2 979/0 میزان مشارکت رسمی مروجان

 12 349/0 32/3 149/1 میزان تعامالت اجتماعی

 13 399/0 13/2 924/0 وضعیت اقتصادی مروجان

 
 ( پاترسون) مروجان یسنجش عملکرد شغلهای هیگو یفراون عیتوز -3جدول 

 

ف
دی

ر
 

 مقوالت

 میزان ارزیابی

 خیلی

 کم
 زیاد متوسط کم

 خیلی

 زیاد

میانگین 

 0از 

 929/4 0/99 0/27 9/3 3/0 3/0 . کنممی انضباط و مقررات اداری را رعایت 1

 739/4 3/73 1/22 7/1 0 0 . دانممی نمایم و خود را مسئول عواقب آنمی احساس مسئولیتام، نسبت به کاری که قبول کرده 2

 992/4 9/99 2/29 3/2 0 0 . کنممی بدون نظارت مافوق صادقانه کار 3

 999/4 6/99 2/29 2 0 0 . نمایم که آن را با کیفیت مطلوب ارائه دهممی نسبت به کارم دلسوز هستم و سعی 4

 934/4 9/94 1/26 2/3 0 0 . کنمگیری میبرای حصول نتیجه و دلگرمی پیام، کاری را که بر عهده گرفته 9

 991/4 4/99 9/30 2/1 0 0 . کوشممی در رفع مشکالت کاریکنم و می ارزش آن را حفظ، در کارم جدی هستم 9

 704/4 6/99 7/24 7/1 0 0 . کوشممی کنم و در رفع مشکالت آنانمی با مراجعان و متقاضیان با احترام رفتار 7

 439/4 7/46 4/39 9/7 0 0 . دهممی از خود فداکاری و ایثار نشان، در مواقعی که فوریتی پیش آید و یا مسائل انسانی مطرح شود 9

 990/4 9/97 6/34 9/3 0 0 . کنممی تالش در افزایش معلومات شغلی خود 6

 900/4 9/93 7/39 6/4 0 0 . پذیرممی اشتباهات خود را 10

 944/4 1/99 9/29 6/2 0 0 . کنممی در حفظ اسرار شغلی خود کوشش 11

12 
گذارم و نسبت به آن هاحس همکاری می نها احترامآ  رعایت حال همکاران خود را نموده و به حقوق

 . دارم
0 0 9/2 7/26 9/94 940/4 

 942/4 97 39 6/2 0 9/0 . کنم اطالعات شغلی خودم را به دیگران منتقل کنممی سعی 13

 471/4 9/91 9/36 2/9 3/0 0 . کنممی از اتالف وقت و انجام دادن کارهای بیهوده خودداری 14

 907/4 6/91 6/26 1/4 0 0 . کنممی دقتها آن مواظبت نموده و در نگهداریم کاراز وسایل  19

 906/4 7/94 9/37 7/4 3/0 0 . دهم سرعت و دقت کافی دارممی نسبت به ارائه گزارش کاری که انجام 19

 67/3 9/49 1/20 1/20 11 3/2 میانگین کل گویه ها 

 9از  67/3= رتبه ای میانگین
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 یبا عملکرد شغل یاصل یرهایو متغها عامل نیرابطه ب یلیتحل جیخالصه نتا -4جدول 
 نتیجه سطح معنی داری مقدار روش آماری متغیر مستقل

 تایید 000/0 937/0 بستگی اسپیرمنضریب هم میزان تعامالت اجتماعی

 تایید 000/0 379/0 بستگی اسپیرمنضریب هم میزان برخورداری از دانش فنی

 تایید 000/0 316/0 بستگی اسپیرمنضریب هم مروجانای حرفه فنی توانمندیهای

 تایید 000/0 291/0 بستگی اسپیرمنضریب هم عوامل انگیزشی و بهداشتی

 تایید 000/0 279/0 بستگی اسپیرمنضریب هم ونهادی شخصی میزان اعتماد بین

 تایید 000/0 243/0 اسپیرمنبستگی ضریب هم عوامل سازمانی )امکانات و تجهیزات( 

 تایید 000/0 227/0 بستگی اسپیرمنضریب هم میزان مشارکت رسمی

 تایید 000/0 210/0 بستگی اسپیرمنضریب هم  ... میزان وجود بسترهای محیطی و

 تایید 000/0 202/0 بستگی اسپیرمنضریب هم سطح تحصیالت

 تایید 000/0 200/0 بستگی اسپیرمنهمضریب  ای های رایانهبرخورداری از مهارت

 تایید 000/0 196/0 بستگی اسپیرمنضریب هم های اینترنتیبرخورداری از مهارت

 تایید 002/0 199/0 بستگی اسپیرمنضریب هم میزان مشارکت غیر رسمی

 رد 737/0 -019/0 بستگی اسپیرمنضریب هم سن

 رد 619/0 -009/0 بستگی اسپیرمنضریب هم وضعیت اقتصادی مروجان

 
 مروجان مرد و زن یتفاوت عملکرد شغل سهیمقا یبرا یتنیمن و ویآزمون  جینتا -0جدول 

 مقدار آزمون میانگین رتبه ای جنسیت
 سطح

 معنی داری

 73/197 مرد
336/1 190/0 

 07/193 زن

 
از  دهدمی موجود در جدول فوق نشانهای داده

 یکشاورز دیتول پهنهمسئول مروج  344مجموع 
درصد عملکرد  3/2مورد مطالعه به طور متوسط 

، درصد در حد کم 11، کم یلیخآنان در حد  یشغل
 ادیدرصد در حد ز 1/20، متوسطدرصد در حد  1/20
آمار ارایه . بوده است ادیز یلیدرصد در حد خ 9/49و 

مسئول پهنه مروجان تر بیش که دهدمی نشانشده 
در حد  یعملکرد شغل( درصد 9/99) مورد مطالعه

 اند. داشته ادیز یلیو خ ادیز
از آزمون  ؛یآمارهای شناخت نوع آزمون یبرا

محاسبات  جیاستفاده و نتا رنوفیاسم، کولموگروف
مورد مطالعه؛  یرهایو متغها نشان داد که همه مؤلفه

نرمال ی بواسطه نیبنابرا، نرمال بوده عیتوز یدارا
موجود های و آزمونها کیاز تکنها، داده عیبودن توز

با توجه به . شده است هاستفاد کیدر آمار پارامتر

 نیرا بد جینتا توانمی انجام گرفته یمحاسبات آمار
 . شرح مطرح نمود

گردد به می که در جدول باال مالحظهچنانهم
، استثنای دو عامل سن و وضعیت اقتصادی مروجان

با میزان داری معنی کلیه عوامل مورد مطالعه رابطه
عالوه بر این بررسی اند. عملکرد شغلی مروجان داشته

تفاوت میزان عملکرد شغلی مروجان بر حسب 
بین دو گروه داری معنی جنسیت نشان داد که تفاوت

این که  ضمن. از مروجان مرد و زن وجود ندارد
ای آزمون بواسطه اجرای مقایسه میانگین رتبه

نشان داد که میانگین  1ناپارامتری یو من ویتنی
، از مردان استتر بیش میزان عملکرد شغلی زنان

. نیستدار لکن از لحاظ آماری این تفاوت معنی
نتیجه آزمون تفاوت عملکرد شغلی مروجان مرد و زن 

 .منعکس شده است 9در جدول 
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 اطالعات نسبت احتمال مدل جینتاخالصه  -1جدول 
 سطح معنی داری درجه آزادی کای اسکوئر نمائی تفاضل بین نسبت درست مدل

    999/634 مدل صفر

 000/0 92 997/999 169/279 مدل نهایی

 
 برازش مدل یاطالعات نکوئ جیخالصه نتا -1جدول 

 معنی داری سطح آزادی درجه کای اسکوئر آماره

 000/0 1204 999/2031 پیرسون

 000/11 1204 169/279 انحراف

 
 پزودو نییتع بیضر یهاآماره ریمقاد -8جدول 

 مقدار آماره

 993/0 کاکس و نل

 613/0 نیجل کرک

 709/0 مک فاددن

 
بر  های مؤثرعامل ترتیبی ونیرگرس لیتحل

 میزان عملکرد شغلی مروجان پهنه
متغیر وابسته و متغیرهای این که  به تیبا عنا

ای مستقل این پژوهش عمدتًا در سطح سنجش رتبه
لذا بر اساس اصول کاربرد  اند،شده گیریاندازه

 ترینمهم بینیپیشبرای برآورد و ، روشهای آماری
، پهنه مسئولبر عملکرد شغلی مروجان  مؤثرعوامل 

از روش رگرسیون ترتیبی که در زبان دستوری بسته 
 2در علوم اجتماعیها آماری ویژه تحلیل داده افزارنرم

روش در واقع  که معروف است 3ام. یو. ال. به پی
در مورد  وباشد می بسط یافته مدل خطی عمومی

 رودمی شده ترتیبی بکار بندیهای طبقهداده
پس از . شودمی استفاده(، 1369، و صفریپور حبیب)

وجی تحلیلی اجرای رگرسیون ترتیبی اولین خر
حاصل شده نشان دهنده نتایج آزمون نسبت احتمال 

این آزمون در واقع آزمون . دهدمی مدل را نشان
باشد که می نسبت احتمال مدل نهایی به مدل صفر

 . در جدول ذیل خالصه شده است
 شود سطحمی مالحظه 9که در جدول چنانهم
 01/0از تر کوچک مقدار کای اسکوئرداری معنی

، توان نتیجه گرفت که مدل نهاییمی لذا، باشدمی
به عبارتی براساس این . کندمی مدل صفر را منتفی

توان گفت که مدل رگرسیونی مدل ، مینتیجه
مناسبی است که در آن متغیرهای مستقل به خوبی 

جدول . قادرند تغییرات متغیر وابسته را تبیین کنند
زمون نتایج آ، بعدی در اجرای رگرسیون ترتیبی

نتیجه دو  7جدول . دهدمی نکوئی برازش را نشان
آماره کای اسکوئر پیرسون و کای اسکوئر انحراف را 

 .دهدمی نشان
آزمون نکوئی برازش نشاندهنده های آماره

 مشاهده شده با مدل برازش شدههای همسازی داده
 سطح 7در جدول این که  با عنایت به. باشدمی

 09/0بزرگتر از ( Deviance) آماره انحرافداری معنی
مدل ، توان گفت که مدل رگرسیونیمی لذا، باشدمی

ی است به طوری که مقادیر متغیر وابسته و بمناس
در . متغیرهای مستقل تناسب خوبی با هم دارند

برای ، رگرسیون ترتیبی همانند رگرسیون لجستیک
های محاسبه دقیق مقدار ضریب تعیین از آماره

نیجل کرک و ، گانه کاکس و نل ضریب تعیین سه
های شود که به نوعی تقریبمی ن استفادهدادفمک 

. شوندمی ضریب تعیین در رگرسیون خطی محسوب
این ضرایب را برای متغیرهای پژوهش  9جدول 

 . دهدمی حاضر نشان



 ... مؤثر بر عملکرد یهاعامل 

 نامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی فصل 904 

 برآوردهای پارامتر -1جدول 
 سطح معنی داری درجه آزادی والد انحراف استاندار برآورد طبقات متغیر تأثیررتبه 

 حضور مروجان در پهنه 1

 001/0 1 094/11 019/19 -299/93 خیلی کم

 001/0 1 371/10 307/9 -310/20 کم

 00/0 1 909/14 133/9 -919/16 متوسط

 00/0 1 993/14 920/2 -669/6 زیاد

 تعامل اجتماعی 2

 000/0 1 609/12 631/24 -973/96 خیلی کم

 000/0 1 226/12 694/16 -919/96 کم

 002/0 1 329/6 927/17 -924/93 متوسط

 009/0 1 013/7 943/19 -192/41 زیاد

 مشارکت غیر رسمی 3

 004/0 1 292/9 900/7 904/22 خیلی کم

 012/0 1 399/9 201/3 071/9 کم

 019/0 1 619/9 924/2 970/9 زیاد

 انگیزشی و بهداشتی 4
 001/0 1 996/10 797/9 604/19 کم

 023/0 1 166/9 342/1 -090/3 زیاد

 019/0 1 776/9 719/1 -124/4 زیاد امکانات و تجهیزات 9

 043/0 1 067/4 990/0 -174/1 ارشدکارشناسی تحصیالت 9

 
 مقادیر هر سه، گرددمی که مالحظهچنانهم

آماره مربوط به ضریب تعیین پزودو در سطح باالیی 
بدین معنی که متغیرهای مستقل ، قرار دارند

درصد از واریانس  3/61تا  9/70بین اند توانسته
میزان عملکرد شغلی مروجان مسئول پهنه را تبیین 

 . کنند
 با عنوان برآوردهای پارامتر( 6شماره ) جدول بعدی

(Parameter Estimates ،)جدول برای  ترینمهم
متغیرهای مستقل بر میزان  تأثیرتفسیر میزان 

در این . باشدمی عملکرد شغلی مروجان مسئول پهنه
جدول برای برآوردهای پارامتر؛ خطاهای انحراف 

فواصل اطمینان و ، آزمونهای معنی داری، استاندارد
نتیجه آزمون والد برای تمامی پارامترهای مدل به 

به دلیل طوالنی شدن جدول . ده استتفکیک ارائه ش
آزمون داری معنی بر اساس سطح، در این گزارش

شامل: ) کنار گذاشته شدند مؤثرمتغیرهای غیر ، والد
 یفن توانمندیهای، یاز دانش فن یبرخوردار یزانم

 و یشخص یناعتماد ب میزان، مروجانای حرفه
وجود  میزان، یمشارکت رسم میزان، ینهاد

های از مهارت برخورداری ،... و یطیمح یبسترها
و ( مروجان یاقتصاد سن و وضعیت، ینترنتیا

تعامل ، حضور مروجان در پهنه) متغیرهای اثرگذار
و  عوامل انگیزشی، یرسم یرغ مشارکت، یاجتماع
یزات سازمانی و سطح و تجه امکانات، یبهداشت

همچنانکه . در جدول ذیل فهرست شدند( تحصیالت
متغیرهای  ، تأثیرشودمی حظهمال 6در جدول 

اثرگذار باقیمانده در مدل بر میزان عملکرد شغلی 
مروجان مسئول پهنه در سطح خطای کوچکتر از 

در قدم آخر برای تعیین سهم . استدار معنی 09/0
در تغییرات میزان عملکرد  مؤثرهر یک از عوامل 

شغلی مروجان مسئول پهنه از مقادیر برآورد پارامتر 
 بر اساس مقادیر این آماره به عنوان. استفاده شد

 تأثیرمثال در مورد سطح تحصیالت نتیجه 
 یشغلسطح تحصیالت بر میزان عملکرد  یرگرسیون

در سطح خطای کوچکتر از  مروجان مسئول پهنه
و مقدار برآورد این متغیر برابر با  بودهدار معنی 09/0

 دهد با فرض ثابت ماندنمی ه نشاناست ک -174/1
افزایش یک واحد در ، تمامی متغیرهای مدل تأثیر

 174/1 با افزایش، متغیر مستقل سطح تحصیالت
میزان ) واحد در نسبتهای لگاریتم متغیر وابسته

همراه خواهد  (مروجان مسئول پهنه یعمکرد شغل
به عبارتی احتمال میزان عملکرد شغلی مروجان . بود
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واحد به ازای یک واحد تغییر در  174/1به اندازه 
در مورد بقیه . یابدمی افزایش، سطح تحصیالت

متغیرهای مستقل باقیمانده در مدل نیز این قاعده 
میزان تأثیرگذاری عوامل بندی اولویت. استبرقرار 

حضور ل مورد مطالعه حاکی از آن است که عام
مقام اول را در تعیین عملکرد ، مروجان در پهنه

تعامل ، بعد از این عامل. شغلی مروجان دارد
اجتماعی و بالفاصله بعد از آن مشارکت غیر رسمی 

 عناصر و ابعاد سرمایه اجتماعی ترینمهمکه هر دو از 
اند. دوم و سوم قرار گرفتههای در رتبه، باشندمی

بهداشتی در رتبه چهارم سپس عوامل انگیزشی و 
در رتبه بعدی امکانات و تجهیزات . اهمیت قرار دارند

جنبه سخت افزاری تر بیش سازمانی قرار گرفته که
موجبات ارتقای عملکرد شغلی ها آن داشته و وجود

سرانجام . کردپهنه را فراهم خواهد  مسئولمروجان 
سطح تحصیالت در مدل ای، در میان عوامل زمینه

در  اثرگذار عاملترین اهمیتنده و به عنوان کم باقیما
بر میزان عملکرد شغلی مروجان  مؤثروعه عوامل ممج

 . کندمی خودنمایی

 گیرینتیجهبحث و 
 زانیم نیانگیپژوهش نشان داد ماین  جینتا

بوده و به واسطه  9از  96/3مروجان  یعملکرد شغل
 نیرابطه ب، موضوع مورد مطالعه تیاهداف و ماه

وابسته مورد  ریدر نظر گرفته شده با متغ یرهایمتغ
در سطح  قیتحق نیدر ا. سنجش و آزمون قرار گرفت

 یاقتصاد تیوضع نیدرصد ب 69 نانیاطم بیضر
عملکرد  زانیبا م یدیتولهای مسئول پهنه جانمرو
 نیوجود نداشته که ا یآنان رابطه معنادار یشغل

( 1364) ییو موال یبیپژوهش حب افتهیبا ، جهینت
 نیب قیتحق نیدر اچنین . همداشته است یهمخوان

، یمشارکت رسم زانیم، یرسم ریمشارکت غ زانیم
و  یو نهاد یشخص نیاعتماد ب، یتعامالت اجتماع

با  یدیتولهای مروجان مسئول پهنه یاجتماع هیسرما
وجود  یآنان رابطه معنادار یعملکرد شغل زانیم

انجام گرفته  قاتیتحق جیبا نتا افتهی نیداشته که ا
(، 1369) مانند: گراوند و همکاران یتوسط محققان

 زاده نیو صابر معاش و حس( 1364) بانیکشت
 . رددا یهمخوان( 1364)

 قیلحاظ شده در تحق یرهایمتغ گرید از
مروجان مسئول  یبرخوردار زانیمانند: م ییرهایمتغ

 ؛یا انهیراهای مهارت ؛یاز دانش فن یدیتولهای پهنه
ای حرفه یفنهای یو توانمند ینترنتیاهای مهارت

آنان رابطه  یعملکرد شغل زانیمروجان مسئول با م
 قاتیتحق جینتا اب افتهی نیوجود داشته که ا یمعنادار

و  یمیکرپور مانند: یانجام گرفته توسط محققان
(، 2019) و همکاران یشه غوز(، 2019) همکاران

 موذن و همکاران، (1367) نژاد و همکاران یسلطان
 یرستم یعباس (؛1364) یو صلوات یغالم (؛1364)

 (؛1363) و همکاران یزدانی (؛1363) و همکاران
 و همکاران ییرضا (؛1399) و همکاران یغفار

(، 2010) اس. و تکنا اسای او و. اوالدل (؛1399)
 عامل. رددا یهمخوان( 2019) یقیو صد یبهادر

بر عملکرد  رگذاریتأث ریعنوان متغ که به یگرید
 زانیم ریمروجان در نظر گرفته شده؛ متغ یشغل

بوده و  یساخت ریو عوامل ز یطیمح یوجود بسترها
عملکرد  زانیبا م ریمتغ نیا نیب هنشان داد ک جینتا

 نیمروجان رابطه معنادار وجود داشته که ا یشغل
 یانجام گرفته توسط محققان قاتیتحق جیبا نتا افتهی

 اثوندیغ (؛1363) و همکاران یرستم یاسمانند: عب
( 2014) هادابه. یپ. یو ج( 1399) و همکاران یاثیغ

 یپژوهش نناد افتهیبا  در حالی کهرد دا یهمخوان
. رداند یهمخوان( 2012) و همکاران ریکایچ، ان. اف

بر عملکرد  رگذاریتأث ریعنوان متغ که به یگریدعامل 
و  یزشیمروجان در نظر گرفته شد؛ عامل انگ یشغل

با  ریمتغ نیا نینشان داد که ب هجیبود و نت یبهداشت
رابطه  پهنه لمروجان مسئو یعملکرد شغل زانیم

 قاتیتحق جیبا نتا افتهی نیمعنادار وجود داشته که ا
و  یرستم یمانند: عباس یانجام گرفته توسط محققان

 (؛1397) یدیو ام یسجاد (؛1363) همکاران
 و همکاران یاسد (؛1394) و شمس یحجاز

و ( 2019) یک، یس، واسوندوای ،یج ایارس (؛2009)
 عامل. رددا یهمخوان( 2019)پور رزایپناه و م نید
بر عملکرد  رگذاریتأث ریعنوان متغ که به یگرید

عوامل  ریمروجان در نظر گرفته شده؛ متغ یشغل



 ... مؤثر بر عملکرد یهاعامل 
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نشان داد  جینتابود و ( زاتیامکانات و تجه) یسازمان
مروجان  یعملکرد شغل زانیبا م ریمتغ نیا نیکه ب

 جینتا با افتهی نیکه ا ردرابطه معنادار وجود دا
 یمانند: بخش یانجام گرفته توسط محققان قاتیتحق

 و همکاران یرستم یعباس (؛1364) و همکاران
 و یاثیغ اثوندیغ (؛1363) یپورواحمدیعل (؛1363)

 نید (؛1394) و شمس یحجاز (؛1399) همکاران
. و تکنا اسای او و. و اوالدل( 2019)پور رزایپناه و م

 . رددا یهمخوان(، 2010) اس
عدم ، پژوهش نیقابل مالحظه در ا افتهیو  جهینت

سن مروجان مسئول  نیبدار وجود ارتباط معنا
 آنان بوده یعملکرد شغل زانیبا م یدیتولهای پهنه
 موذن و همکاران قیتحق جهیبا نت افتهی نیکه ا

 یسازگار( 1662) و محبوب میالکر ایو ض( 1364)
 زین تیجنس ریمتغ، پژوهش نیدر اچنین . همرددا

 یعملکرد شغل زانینتوانسته باعث تفاوت در م

 نیگردد که ا یدیتولهای مروجان مسئول پهنه
( 1364) و همکاران یپژوهش بخش افتهیبا  نتیجه

 . استناسازگار بوده 
 یگفت که عملکرد شغل توانمی مجموع در

 نیمتوسط بوده که ا زانیاز م شیمروجان در حد ب
نمود اما با وجود  یابیمثبت ارز توانمی را زانیم

های یمروجان به اطالعات و آگاه ادیاعتماد ز
ارتباط مروجان  زانیم( 9از  992/3)، نیمحققان مع

 عتیدر وض( 399/2) و بالعکس نیبا محققان مع
تأمل قابل  اریامر بس نیقرار نداشته که ا مناسب

 . باشدمی

 هانوشتپی
1- Mann-Whitney Test 
2- SPSS 
3- Polytomous Universal Model 
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Abstract 

The purpose of this study was to identify and introduce factors affecting the job performance 

of promoters responsible for production zones. The research method was survey and the data 

were collected using questionnaire (Paterson standard, Herzberg standard and researcher made 

questionnaire). Formal content and face validity methods were used to determine the validity of 

the measuring instrument, respectively, and sequential theta coefficient (θ = 0.797 - 0.966) was 

used to determine the reliability. The population of the study was 549 tons of promoters 

responsible for production zones in Golestan province and the sample size in three regions 

north, center and south of the province was 344 tons which was determined using Cochran 

formula. Descriptive results showed that the average job performance of the promoters was 3.89 

out of 5 in Golestan province. Analytic results using correlation coefficients showed that 

variables and factors such as professional technical abilities, formal participation, interpersonal 

and institutional trust, social capital, motivational and health factors, organizational factors and 

educational level, with the job performance of responsible promoters. There was a significant 

relationship between production zones. The results of ordinal regression analysis showed that 

the importance of factors such as presence of promoters in the area, social interaction, informal 

participation, facilities and equipment, motivational and health factors, and finally education 

level are influenced by job performance. It is recommended that agricultural jihad organizations 

incorporate the aforementioned factors into their future plans to enhance the job performance of 

the promoters.  
 

Index Terms: performance, zone promoters, trust, participation.  
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