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 چکیده

ها مربوط اثربخشی هر سازمان و تحقّق اهداف آن به عملکرد کارکنان و رضایت شغلی آن با عنایت به اینکه

های اینترنتی تدوین شده تای و سایمروری و با استفاده از منابع کتابخانه -این مقاله که به روش تحلیلی ، لذاشودمی

مورد تحلیل قرار داده را  استان خوزستان یکارشناسان سازمان جهاد کشاورز یشغل تیرضاعوامل موثر بر تالش دارد 

 را بوده ودا کنندهتعیینسازمانی نقش  وریبهرهرضایت شغلی در بسیاری از عوامل  .و راهکارهای الزم را ارائه نماید

شغلی و سالمت روانی کارکنان و کاهش رفتارهایی دلبستگی ر مدنی سازمانی، تعهد سازمانی، بهبود عملکرد در رفتا

رضایت شغلی در احساس پیامدهای ایجاد  ازجملههمچون غیبت از شغل، ترك خدمت و بسیاری از رفتارهای دیگر، 

به موضوع  هاسازمانیران قوی برای توجه جدی مد ایانگیزه. این پیامدهای ارزشمند باید هاستسازمانکارکنان 

در راستای ایجاد آن باشد. اولین اقدام در این مورد، مستلزم شناسایی ابعاد  هاییاقدامرضایت شغلی کارکنان و انجام 

حاصل شود. این شناخت زمینه را  هابررسیکه باید از طریق تحقیقات و  هاستآنو وجوه رضایت شغلی و ماهیت 

برای  هاییمداخله. با کشف علل تأثیرگذار در رضایت شغلی و اعمال سازدمیراهم برای کشف علل رضایت شغلی ف

که به سطوح باالتری از پیامدهای مثبت و  شودمیبهبود این علل در ابعاد گوناگون رضایت شغلی افزایش حاصل 

دستیابی به این مهم بدین منظور هدف تحقیق حاضر در راستای  از پیامدهای منفی خواهد انجامید. تریپایینسطوح 
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 مقدمه

اکثر اقتصاددانان در این امر توافق دارند که آنچه در نهایت خصوصیت و روند توسعه اقتصادی و اجتماعی 

روح را در  هایا منابع مادی آن، انسان ه سرمایه وآن کشور است و ن« منابع انسانی»کند کشور را تعیین می

های عصر حاضر با نگاه راهبردی کنند. سازمانآورند و اداره میدمند، آن را به حرکت در میها میکالبد سازمان

به منابع انسانی، آن را به عنوان دارایی هوشمند و ارزشمند در نظر داشته و بیش از پیش به ارتقاء عملکرد و 

درصد آنچه که امروزه در هر  80(. 1393ایت شغلی کارکنان توجه دارند )رجبی فرجاد و شجاعیان، رض

اجرا است. زیرا به دلیل دسترسی به های رقیب نیز به همان شکل قابلشود در سازمانسازمانی انجام می

جام کارهای تکراری برای هر های اناطالعات، دانش، مواد اولیه و تکنولوژی مورد نیاز برای انجام کار، زمینه

ها در استفاده بهینه ها و کشورها در گرو توانایی آنبنابراین شکست یا موفقیت کلیه سازمان فردی وجود دارد؛

 (.2014، 1درصد همان نیروی انسانی است )آنجال 20درصد بقیه است. این  20از 

ایجاد  جهت در کارکنان زهاینیا تأمین انسانی، نیروی موضوعات موردتوجه در مدیریت از یکی

باشد )باکت می سازمان در انسانی نیروی از بیشتر هر چه گیریبهره و آنان کار کیفیت بردن باال برای انگیزه

ها آن از هرکدام برای که اولویتی و اهمیت و در سازمان افراد نیازهای ارزیابی رو(. ازاین2015، 2و سنم

 کارکنان که انگیزش مسئله از آگاهی سازمان در هر مدیری برای و اشدبمی فراوان توجه درخور اندقائل

نصیری پور ) خاص دارد ضرورت است، سازمان اعضاء و رفتارهای حرکت سبب و علت جوییپی درواقع

سو برانگیزترین مفاهیمی که از یکترین و شاید جنجال(. دراین راستا، یکی از عمده1392و همکاران،

سو در تمامی سطوح مدیریت و منابع  بنیادین بسیاری را به خود معطوف ساخته و از دگرهای نظری و تالش

(. رضایت شغلی و عوامل مؤثر 1383هومن، ها اهمیت زیادی پیداکرده، رضایت شغلی است )انسانی سازمان

و  ترین موضوعات اجتماعی است که در ده سال گذشته موردتوجه بسیاری از محققانبر آن ازجمله مهم

روانشناسان سازمانی قرارگرفته است. رضایت شغلی به مجموع تمایالت یا احساسات مثبت که فرد نسبت به 

(. مقصود از رضایت شغلی، نگرش 1392شود )بهادری خسروشاهی و همکاران، شغل خود دارد، اطالق می

شود. توجه زیادی می« درضایت شغلی افرا»بنابراین در رفتار سازمانی به موضوع  فرد درباره کارش است؛

توان بین میزان رضایت کنند. نخست میتوجه می« رضایت شغلی افراد»مدیران همواره به سه علت به موضوع 

رسد که رضایت شغلی وری یک رابطه مستقیم مشاهده کرد. دوم، چنین به نظر میشغلی فرد و تولید یا بهره

توان استدالل کرد که مدیران و سرانجام می معکوس داشته باشدجایی کارکنان رابطه فرد با میزان غیبت و جابه

ها را ارضا نمایند )پیمان و نمایند و از نظر عاطفی آندر برابر کارکنان خود احساس مسئولیت انسانی می

ها و از های سنجش نگرش در سازمانترین شاخصعنوان یکی از اصلی(. رضایت شغلی به2012، 3همکاران

                                                           
1 Angela 

2  Buket and Sebnem 
3 Peyman and et all 



  پور و همکارانروی خس                         

  

 

179 

 

ها وسیله آن وضعیت یک سازمان را بررسی نمود. میزان رضایت کارکنان سازمانتوان بهکه میعواملی است 

ها برداری از منابع انسانی را در سازماناز شغلشان یکی از متغیرهای مؤثری است که کمیت و کیفیت بهره

 (.1395دهد )افراسیابی، تحت تأثیر قرار می

ش خود در پژوهشگاه نیرو، نشان دادند که انگیزش و نیاز و ( در پژوه1392کیانیان و قارنه ناصر )

عوامل فردی با رضایت شغلی در ارتباط هستند. رضایت شغلی عبارت است از وضعیت درونی کارمندان 

ای از احساسات مطلوب و یا نامطلوب در مورد ارزیابی مؤثر یا شناختی از تجربه شغلی، نسبت به درجه

کارکنان کار خود را دوست دارند، رضایت است و در مقابل میزانی که از کار خود  دیگر میزانی کهعبارتبه

(. رضایت شغلی کارکنان موقعی ایجادشده و افزایش 1395شود )آزادی و عیدی، متنفرند، نارضایتی نامیده می

ان مورد یابد که نیازها و احتیاجات آنان در ابعاد مختلف جسمی، اجتماعی و روانی توسط مدیر سازممی

ای که اشخاص تواند باعالقهها اقدام گردد. ارتقاء رضایت از شغل میشناسایی قرارگرفته و ارضای معقوالنه آن

رو (. ازاین1398برای انجام کار خود دارند، ارتباط نزدیک و مستقیمی داشته باشد )حسین زاده و حقیریان، 

کار وجود دارد و آن این است که کارکنان واقعاً  یک پرسش عمده و مهم برای مدیران و پژوهشگران رفتار

 (.1381هومن، ) خواهنداز شغل خود چه می

مین امنیت غذایی أسازمان جهاد کشاورزی که رسالت اصلی آن کمک به ترضایت شغلی کارکنان 

رهایی باشد. در این راستا، مشاهده رفتاکشور و بهبود معیشت کشاورزان است از اهمیت ویژهای برخوردار می

از جمله عدم وجود روحیه مسؤلیتپذیری، منتظر دستور ماندن از جانب مافوق، عدم تمایل به ارتباط صحرایی 

با محیط روستایی و کشاورزی و در عوض تمایل به یکجا ماندن در اداره، تمایل به کاغذبازی و شاکی بودن 

)معمارباشی و  سازداد را ضروری میلزوم درك علمی میزان رضایت شغلی این افر مزبورمراجعین سازمان 

کارشناسان  یشغل تیعوامل موثر بر رضا لیمطالعه حاضر تحلهدف از رو، . از این(1399ملک سعیدی، 

 در های کشاورزیسازمان مشکل ترینچرا که مهم .باشدمی استان خوزستان یسازمان جهاد کشاورز

عباسی و ) باشدمی کارکنان بین شغلی رضایت و انگیزه فقدان و متخصص کمبود توسعهدرحال کشورهای

برداران رسانی به کشاورزان یا بهرهاز طرفی یکی از وظایف سازمان جهاد کشاورزی خدمات (.1392همکاران، 

رجوعان خویش توجه جدی داشته باشند ها و نیازها و انتظارات اربابها باید به خواستهباشد این سازمانمی

 های خویش را فراهم سازند.رجوعبابتا بتوانند رضایت ار

 باشد.هایی که با نارضایتی شغلی کارکنان خود روبرو است سازمان جهاد کشاورزی میازجمله سازمان

با  کارکنانی نیازمند کند، عمل خود رسالت و وظایف به بتواند سازمان جهاد کشاورزی اینکه برای

به  داشتن عالقه و انسانی و اخالقی تعهد داشتن خوب، نیانسا روابط عمل، در ابتکار قبیل از هاییویژگی

 (.1389لشگرآرا و محرمی،) است پیگیر تالش و خدمات توسعه و کار
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های اخیر رضایت شغلی یکی از متداولترین متغیرهای مورد مطالعه در حوزه سازمانی است که در سال

ی علوم اجتماعی ارائه یک تعریف مورد توافق بسیار مورد توجه قرار گرفته است، هرچند مانند اکثر متغیرها

در یک تعریف کلی رضایت شغلی را ( 2018) 1کالبریک و همکاران(.  1397از آن دشوار است )نیکپور، 

کنند که نیروی انسانی شاغل در یک سازمان به حرفه خود دارد و این احساس احساس مثبتی تعریف می

 گردد.وری و کارایی آن میموجب پیشبرد اهداف سازمان و بهبود بهره

ضایت شغلی را از عوامل مهم و تأثیرگذار بر ایجاد انگیزه، تعهد و موفقیت نیروی ( ر2007) 2کینکی و کریتنر

انسانی در یک سازمان برشمرده و معتقدند سازمانی که میزان رضایت شغلی نیروی انسانی آن در سطح 

. در این راستا هدف پژوهش حاضر شناسایی واهد داشتتر بوده و پیشرفت بیشتری خمطلوبی باشد موفق

باشد. با شناسایی این کشاورزی استان خوزستان می عوامل و ابعاد مؤثر بر رضایت شغلی در سازمان جهاد

 ییکارهاراه زیدر انتها نتوان رضایت شغلی و تحوالت مثبت در سازمان را افزایش داد. عوامل و رفع  موانع  می

 دیبا د استان کشاورزی جهادسازمان  زانیرو برنامه رانیتا مد داد ارائه  یفعل تیتوسعه وضع و بهبود یبرا

دارد اقدام  یسازمان را در پ تیآنان که موفق یشغل تیکارشناسان و حصول رضا تینسبت به وضع یمناسب

 .ندینما

یسته است با کارکنان به مطالعه رضایت شغلی از دو بعد حائز اهمیت است. نخست؛ از جنبه انسانی که شا

صورت منصفانه و با احترام رفتار گردد و دوم؛ از جنبه رفتاری که توجه به رضایت شغلی می تواند رفتار 

کارکنان را به گونه ای هدایت نماید که بر کارکرد و وظایف سازمانی آن ها تأثیر بگذارد و به بروز رفتارهای 

 (. 2002، 3سپکتورمثبت و منفی از طرف آن ها منجر گردد )ا

 جهادمدار مانند سازمان  یمشتر یهاکارکنان در سازمان یشغل تیمثبت رضا یامدهایپ ازجمله

از  یکشاورز بردارانبهرهکشاورزان و  تیاست که رضا یهیاست. بد رجوعارباب تیجلب رضا کشاورزی

شود که شغلی باعث میرضایت  .آیدمیآن بشمار  ییرشد و شکوفا یعامل اصل یسازمان جهاد کشاورز

شده، از زندگی یافته و فرد نسبت به سازمان متعهد شود، سالمت ذهنی و فیزیکی فرد تضمینوری افزایشبهره

 (.1391اران، ی و همکسرعت بیاموزد )بهادری خسروشاهه بهای شغلی جدید را راضی گردد و مهارت

کند تا بر آن  ییبر آن را شناسا تأثیرگذارعوامل  ورضایت شغلی کارکنان  دیبا زمانسا نیا تیریمد نیبنابرا

ابی به بدین منظور هدف تحقیق حاضر در راستای دستی به عمل آورد. یمقتض یهاها و مداخلهاساس اقدام

 باشد. در ادامه برخی از مطالعات صورت گرفته در این حوزه آورده شده است.این مهم می
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های شغل و انگیزش شغلی بین ویژگید نشان دادند که ( در تحقیق خو1399یار و همکاران)پیش

 نمودندهای پژوهش پیشنهاد بر اساس یافتهلذا محققان مزبور رابطه مثبت و معناداری حاکم است. کارکنان 

-فضا و بستری برای استقالل کارکنان جهت ایفای مسئولیت ،هاانسانی سازمانهای منابع در تدوین استراتژی

مانی نند که به واسطه این استقالل و آزادی عمل کارکنان توسعه، نوآوری، تعهد، یادگیری سازشان ایجاد کهای

 .یابدو رضایت شغلی شان افزایش می

(، در تحقیق خود با عنوان بررسی عوامل مؤثر بر رضایت شغلی کارشناسان ترویج 1382) آشکار

، محترمانه بودن کار، جذاب هامشوقدر ماه،  کاریاضافهبین رضایت شغلی با  که رسید جهینت نیبه ا التیش

حیطه مسئولیت،  دنبودن کار، امکان نوآوری و خالقیت در کار، داشتن استقالل و اختیار در کار، مشخص بو

به  گذاریاحترامبودن سرپرست،  باصالحیتنقش واضح و بدون ابهام، متناسب بودن مسئولیت با اختیارات، 

از کار، دفاع از منافع افراد، رابطه  قدرشناسی، اندازهبهاز انجام کار، اعمال کنترل دادن نتیجه پس  رمجموعه،یز

تسهیالت  کیفیت وبه حریم یکدیگر، وجود یک رقابت سالم  ذاردنصمیمانه و مطلوب بین همکاران، احترام گ

 وجود دارد. داریمعنیدرمانی، رابطه مثبت و 

ل مؤثر بر رضایت شغلی را شامل نحوه رهبری و در مطالعه خود عوام (1397نصری و جمشیدی )

مدیریت، امکان ارتقاء شغلی، عوامل رفاهی و محیطی، عوامل روانی و انگیزشی، حقوق و مزایا و احساس 

( تحت عنوان 1392) همکارانپور و  یرینص قیحاصل از تحق جینتااند. موفقیت و ارزش در جامعه ذکر نموده

« نیشهرستان قزو یآموزش هایبیمارستانهرزبرگ در  هینظر اساس برارکنان ک یشغل تیبر رضا مؤثر عوامل»

عوامل  عنوانبه یشغل تیعوامل حقوق و دستمزد مناسب و امن تأمینجهت  ریزیبرنامهکه توجه و  نشان داد

از هر عامل  شیب ،یزشیعوامل انگ عنوانبهدر کار  تیدر کار و احساس موفق تیو احساس مسئول یبهداشت

 باشد. مؤثردر بهبود عملکرد کارکنان  تواندمی یگرید

کشاورزان از خدمات  یتمندیرضا زانیم یبررس»تحت عنوان  ایمقالهدر ( 1394) و همکاران یعباس

 تیکه درمجموع رضا دندیرس جهینت نیبه ا« یاستان مرکز یکشاورز یو مهندس یفن ،ایمشاوره هایشرکت

 پژوهش(، در 1392) همکارانو  یخراز. از حد متوسط است ترپایین یامشاوره هایشرکتکشاورزان از 

 هایمؤلفه نیکه ب دندیرس جهینت نیکارکنان به ا یشغل تیخدمتگزار سازمان و رضا یخود تحت عنوان رهبر

کارکنان بود که  یشغل تیکننده رضا بینیپیش ترینقوی ،کردن یخدمتگزار سازمان، مؤلفه رهبر یرهبر

 یابیدر ارز نیکند. همچن بینیپیشکارکنان را  یشغل تیرضا انسیدرصد از وار 38 هاییتنبهتوانست 

در بُعد سن و سطح  داریمعنیکارکنان، تفاوت  یشغل تیخدمتگزار سازمان و رضا یرهبر هایویژگی

 وجود نداشت. التیتحص

سرپرستی دهد که هفت عامل شامل نحوه (، نشان می1392نتایج پژوهش منصوری و همکاران )

دهی و هماهنگی، حقوق و دستمزد، شرایط سالم و مطلوب محیط کار، توجه به سازمان، ماهیت کار، سازمان



 1شماره 5دوره ،1401تابستان جغرافیا و روابط انسانی،                             

182 

 

 یعلوجود آمدن رضایت شغلی داشته است.  آموزش کارکنان، ارتقاء و ترفیع کارکنان باالترین تأثیر را در به

 نیبه ا جانیاله یکارکنان بانک کشاورز یشغل تیرضا یتحت عنوان بررس ایمقالهدر ، (1391) دیپور و فر

و حقوق و  شرفتیهمکار، ارتقا و پ هایویژگیسرپرست،  یژگینوع کار، و یرهایمتغ نیکه ب دندیرس جهینت

(، در پژوهش خود نشان 1388ترکمان و عابدی ) وجود دارد. معناداریرابطه مثبت و  یشغل تیبا رضا ایمزا

های شغلی( و عوامل الل در عمل، عالقه به کار، پیشرفت و مسئولیتدادند که بین عوامل انگیزشی )استق

ای )حقوق، پایگاه و محیطی )ارتباط با مافوق، ارتباط با همکاران، امنیت، شرایط کاری( و عوامل واسطه

موقعیت، امکان رشد و ترقی( و عوامل فردی )جنس، محل تولد، سن، وضعیت تأهل، رضایت کلی از زندگی 

 مذهبی( با رضایت شغلی رابطه معناداری وجود دارد. و اعتقادات

 عوامل مؤثر بر رضایت شغلی

شرح ذیل( طبقه  گروه نسبتاً متمایز )به 4توان به ها و رفتار کارکنان را میتأثیرات مرتبط بر گرایش

 سطح در سازمان هستند: 4بندی نمود که معرف 

کند یسیع در مورد اکثر کارکنان صدق معوامل سراسری سازمان: یعنی متغیرهایی که به طور و -1

 های ارتقاء شغلی )عوامل سازمانی(؛ازقبیل حقوق و مزایا و فرصت

ی وهدهند ازقبیل شیهای شغلی را تشکیل میعوامل بالفصل محیط شغلی: متغیرهایی که گروه -2

 سرپرستی و کیفیت روابط با همکاران، شرایط کار و محیط کار)عوامل محیطی(؛

قالل و مانند قلمرو شغل )میزان تنوع، است :های بالفعل شغلیوایی شغل یا فعالیتعوامل محت -3

 ؛مسئولیت وضوح نقش ماهیت کار(

سازد ازقبیل سن، سنوات خدمت هایی که یک فرد را از دیگری متمایز میعوامل فردی: ویژگی -4

ی چهار سطح و شخصیت )اعتماد به نفس، عدم بلوغ(. عوامل مؤثر بر رضایت کارکنان در تمام

 (.1،2010؛ اوالدل1394وجود دارد )سعداللهی،

 بحث و نتیجه گیری 

-اثربخش هر سازمان و تحقق اهداف آن به عملکرد کارکنان و رضایت شغلی آنان مربوط می

 های صورت گرفته، اهمیت رضایت شغلی رادرمجموع براساس بررسی(. 1392شود)منصوری و همکاران،

 ت شغلی جستجو نمود:توان در نتایج رضایمی
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  رضایت شغلی و ترك خدمت: بین رضایت از شغل و ترك خدمت رابطه منفی و معناداری

اگر از  وجود دارد. یعنی اگر کارکنان از شغل خود راضی باشند، آن را رها نخواهند کرد و

 (.1394ورزند)ایزدی و ایزدی، شغل خود ناراضی باشند به رها کردن آن مبادرت می

 وز شغل و غیبت از کار: بین رضایت از شغل و غیبت از کار نیز رابطه منفی رضایت ا 

 (.1397معناداری وجود دارد )عجم، 

  رضایت شغلی و عملکرد: یکی از بحث انگیزترین مباحث در زمینه رضایت شغلی، ارتباط

ی نشان دهنده بیان کردند که عملکرد سازمان( 2021)و همکاران 1الشیهیآن با عملکرد است. 

یابی به اهداف آرمانی، اهداف بلند مدت و اهداف کوتاه مدت به ی سازمان در دستیتوانا

اقع، عملکرد سازمانی نشان ودر باشد ووسیله استفاده اثربخش و کارآمد منابع سازمان می

ی توانایی یک سازمان در دستیابی به اهداف و چشم اندازهای خود از طریق استفاده دهنده

لذا با (. 1401)نامدار و همکاران،باشدها میموفقیت سازمان معیارثربخش و کارآ از منابع ا

ها، بهبود و ارتقا آن باید در توجه به اهمیت خاص متغیر عملکرد سازمانی برای سازمان

ای در جهت بهبود عملکرد هر مطالعهو به همین علت  دستور عمل مسئوالن سازمان قرار گیرد

موثر بر عملکرد خود را بشناسند  و عوامل هاها باید پیشایندیابد. سازمانرت میسازمان ضرو

عملکرد کارکنان از سوی دیگر  (.2021، و همکاران 2فاریدا)روی آن سرمایه گذاری نمایند و

ها بستگی کامل به چگونگی مرتفع کردن نیازهای و به تبع آن کارایی و اثربخشی سازمان

یق حفظ انگیزه، روحیه باال و رضایت بخشی دارد. عالوه بر حقوق و انسانی کارکنان از طر

دستمزد، عوامل مهم دیگری چون ساختار و تشکیالت، محیط و شرایط کار، مسائل مدیریتی 

و بهویژه ماهیت و طراحی کار در راستای پاسخگویی به نیازهای مادی و روانی کارکنان و 

 (.1401نامدار و همکاران،)جلوگیری از کاهش عملکرد سازمان موثرند

ها برای داشتن عملکرد مطلوب و نیل به اهداف خود به سرمایه انسانی سازمانتوان اظهار نمود می لذا

شناختی آن نیاز دارند. توجه به پرورش صحیح سرمایه انسانی و شناخت ابعاد تأثیرگذار روانشناختی و جامعه

از این مهم، منجر به شکست اهداف سازمانی خواهد شد.  موجبات پیشرفت سازمان را فراهم کرده و غفلت

 رضایت شغلیاست. بر این اساس، هر اقدامی که منجر به ارتقاء  رضایت شغلییکی از مهمترین این ابعاد، 

گردد احتمال موفقیت، بقاء و پیشرفت سازمان را بیشتر خواهد کرد. رضایت شغلی از ابعاد مختلف رضایت 

همکاران، رضایت از ماهیت کار، رضایت از نحوه ارتقاء و و رضایت از دستمزد  از سرپرست، رضایت از

ات متعدد حاکی از آن است مطالع (. همچنین نتایج1399)معمارباشی و ملک سعیدی، تشکیل گردیده است

)معمارباشی رضایت شغلی نقش مؤثری در بهبود تعهد سازمانی کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی دارد که

                                                           
1Alshehhi  
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و  1ساریداکیس ؛1393ان، موسوی و همکار؛ 1395، فاتحی کورایم و محمدداودی؛ 1399سعیدی،  و ملک

 (.2017، 2؛ عبدالرحمن2018همکاران، 

رزی کارشناسان سازمان جهاد کشاوبا توجه به تأثیر قابل توجه رضایت شغلی بر تعهد سازمانی 

یت شغلی سب، زمینه را برای افزایش رضااست مدیران سازمان جهاد کشاورزی با تمهید شرایطی منا ضروری

سازمانی الزم  کارشناسان خود فراهم آورند. در این راستا، با توجه به تأثیر رضایت از ماهیت کار بر تعهد

مینه کننده، یکنواخت و خشک خارج شده و ز ش شود وظایف محوله به کارشناسان از حالت خستهالاست ت

سان در ر کار فراهم شود. برای این منظور، مشارکت دادن کارشناقیت دالپذیری و بروز خبرای انعطاف

شت سازمان تواند به احساس باارزش بودن کار، حساسیت نسبت به سرنوها میگیریها و تصمیمریزیبرنامه

پرست بر تعهد و در نتیجه افزایش تعهد سازمانی این افراد کمک نماید. همچنین، نظر به تأثیر رضایت از سر

ادپذیر و است افراد شایسته، باهوش، قابل قبول، انتق ضروریی کارشناسان کشاورزی مورد مطالعه سازمان

ان های سرپرستی و مدیریت بکار گرفته شوند. همچنین، در دسترس بودن مدیرانعطافپذیر برای پست

یت از دستمزد رضاوه بر این، با توجه به تأثیر الها مورد توجه قرار گیرد. عموضوعی است که باید توسط آن

وانین مربوط به نه کردن قالو رضایت از نحوه ارتقاء بر تعهد سازمانی افراد مورد مطالعه، شفاف نمودن و عاد

همی در مهای کارکنان نقش ها و شایستگیارتقاء و بهبود سیستم پاداش و دستمزد با توجه به توانمندی

 .افزایش تعهد سازمانی آنها خواهد داشت

نهاد پیشسازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان منظور ارتقای رضایت شغلی کارشناسان همچنین به 

دهنده رضایت  های الزم به کارشناسان ارائه گردد تا سطح آگاهی کارشناسان از عوامل افزایشگردد آموزشمی

نه و اثربخش دقاشغلی باال رود. به وجود آوردن حمایت گروهی در سازمان و فراهم آوردن برقراری ارتباط صا

 د.افزایش ده آن عملکرد شغلی را نیز تواند رضایت شغلی افراد را باال برده و بالتبعبا همکاران نیز می

                            

 منابع

سییازمانی رضییایت شییغلی کارکنان یک   های سییازمانی و فراکنندهمطالعه تعیین (.1395) .افراسیییابی، ح -

-140، صص  1395، تابستان  62، پیاپی 2، شماره  27شناسی کاربردی، سال    جامعهشرکت خدماتی، فصلنامه   

127 

ا نقش  اثرات رضییایت شییغلی و سییرمایه اجتماعی بر عملکرد کارکنان ب(. 1394آزادی، ر. و عیدی، ح. ) -

دیریت  میانجیگری تعهد سیییازمانی )مطالعه موردی: کارکنان وزارت ورزش و جوانان(، فصیییلنامه مطالعات م

 11-24، صص 1394، زمستان 8، شماره 2ر سازمانی در ورزش، دوره رفتا
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(. رضیییایت شیییغلی و عوامل مؤثر بر آن در    1394ایزدی نجف آبادی، س. و ایزدی نجف آبادی، ع. )   -

های نوین در مدیریت و مهندسی صنایع، صص    المللی پژوهشسازمان جهاد کشاورزی اصفهان، کنفرانس یین   

16-2. 

شناختی و  رابطه سرمایه روان (. 1392می نصرت آبادی، ت. و بهرامی، م. ) .، هاش بهادری خسروشاهی، ج   -

های عمومی شییهر تبریز، دوماهنامه پژوهش  های شییخصیییتی با رضییایت شییغلی در کتابداران کتابخانهویژگی

 313-319، صص 1391، بهمن و اسفند 6، دوره 17پژوهنده، جلد 

های شغل و انگیزش شغلی کارکنان  (. تبیین رابطه بین ویژگی1399. )ا ،کیخا . وف ،قایمی .؛ف ،پیش یار -

 .113-131، صص 9، پیاپی 1، شماره 3، دوره جغرافیا و روابط انسانی. دانشگاه تربیت مدرس

شییده در رضییایت شییغلی کارکنان    تحلیل مطالعات انجام فرا (.1398ن، ن.)حسییین زاده، ا. ع. و حقیریا -

 163-173، صص 1398، پاییز 3، شماره2ه انسانی، دوره دانشگاه، مجله توانمندسازی سرمای

پژوهشییی(.   -بررسییی عوامل مؤثر بر رضییایت شییغلی کارکنان )رویکردی تحلیلی(. 1386)درویش، ح.  -

 117-140. صص 1386. پاییز و زمستان 16. شماره 5نشریه فرهنگ مدیریت. سال 

زندگی کاری و رضایت شغلی. فصلنامه     بررسی رابطه کیفیت   (.1393)رجبی فرجاد، ح. و شجاعیان، م.   -

 21-38. صص 1393. پاییز 33. شماره 9توسعه مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی. سال 

شنودی، ب.، ا سبزی  -  رونبی–نوع توجه به درون  نیرتباط با (.1393)ع.  ،یالهس. و اکرم ،یریمپور، ا.، ر

  ،2. شماره  یآموزش  تیریدر مد دیجد کردیومعلمان. فصلنامه ر  یو تعهد سازمان  یشغل  تیبا رضا  تیشخص  

 .181-194 صص

(. بررسی رابطه بین تحلیل رفتگی شغلی)فرسودگی شغلی( بر رضایت و عملکرد       1394سعداللهی، پ. )  -

سی              شنا شاورزی منطقه پاوه و اورامانات. پایان نامه جهت أخذ درجه کار سازمان جهاد ک سان  شنا شغلی کار

 رزی، دانشگاه رازی.ارشد رشته ترویج و آموزش کشاو

شاهرود.          1397عجم، ف. ) - شاورزی  سازمانی جهاد ک شغلی در تعهد  ضایت  سازمانی و ر (. تأثیر عدالت 

سالمی،             شگاه آزاد ا سانی، گروه مدیریت دولتی، دان شکده علوم ان شد، دان سی ار شنا پایان نامه برای درجه کار

 واحد شاهرود.

س  ،1391.، م د،یفر. و ر. ح ،پور علی - ض  یبرر شاورز  یشغل  تیار مطالعات   جان،یاله یکارکنان بانک ک

 . 2شماره  ،4سال  ت،یریدر مد یکم

تأثیر رضییایت شییغلی بر عملکرد سییازمانی. فصییلنامه رهیافتی در مدیریت بازرگانی.  (.1399)غالمی، ا.  -

 77-89. صص 1399دوره اول. فصل بهار. سال 

س 1395فاتحی کورایم، م.، و محمدداودی، ا.ح. ) - سازمانی کارکنان      (. برر شغلی و تعهد  ضایت  ی رابطه ر

صاد مقاومتی،          سانی با رویکرد مدیریت و اقت شهر تهران. اولین همایش ملی علوم ان شاورزی  وزارت جهاد ک

   .1395ساز، تهران، بهمن ای آیندهشرکت علمی، تحقیقاتی و مشاوره
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ش   (.1392کیانیان، ف. و قارنه ناصر، ش. )  - سازمان عوامل مؤثر بر رضایت  های پروژه محور )مطالعه  غلی 

شریه کیفیت و بهره    شگاه نیرو(، ن صنعت برق ایران، دوره  موردی: پژوه شماره  2وری در  ستان   3،  ، بهار و تاب

 58-64، صص 1392

سازمانی؛ مورد      1399) .ح ،ملک سعیدی . و پ ،معمارباشی  - (. واکاوی تأثیر ابعاد رضایت شغلی بر تعهد 

ساز     سان  شنا شاه    مطالعه کار ستان کرمان شاورزی ا شاورزی پژوهش. مان جهاد ک ، دوره های ترویج و آموزش ک

 .31-40، صص 49، پیاپی 1، شماره 13

بررسی عوامل مؤثر بر رضایت شغلی   (.1392ی،م. )منصوری، م.، زارع مهرجردی، م. ر. و امامدادی طارم -

،  1، شییماره 9اورزی ایران، جلد مجله علوم ترویج و آموزش کشیی رکنان سییازمان جهاد کشییاورزی کرمان.کا

 .103-113صص 

(. شناسایی رابطه بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی        1393موسوی، م.، آجیلی، ع.، و محمدزاده، س. )  -

ستان.     شاورزی و منابع طبیعی رامین خوز شگاه ک شاورزی     کارکنان دان سعه ک صاد و تو ،  45، دوره تحقیقات اقت
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