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چکیده
با عنایت به اینکه اثربخشی هر سازمان و تحقّق اهداف آن به عملکرد کارکنان و رضایت شغلی آنها مربوط
میشود ،لذا این مقاله که به روش تحلیلی -مروری و با استفاده از منابع کتابخانهای و سایتهای اینترنتی تدوین شده
تالش دارد عوامل موثر بر رضایت شغلی کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان را مورد تحلیل قرار داده
و راهکارهای الزم را ارائه نماید .رضایت شغلی در بسیاری از عوامل بهرهوری سازمانی نقش تعیینکننده دارا بوده و
بهبود عملکرد در رفتار مدنی سازمانی ،تعهد سازمانی ،دلبستگی شغلی و سالمت روانی کارکنان و کاهش رفتارهایی
همچون غیبت از شغل ،ترك خدمت و بسیاری از رفتارهای دیگر ،ازجمله پیامدهای ایجاد احساس رضایت شغلی در
کارکنان سازمانهاست .این پیامدهای ارزشمند باید انگیزهای قوی برای توجه جدی مدیران سازمانها به موضوع
رضایت شغلی کارکنان و انجام اقدامهایی در راستای ایجاد آن باشد .اولین اقدام در این مورد ،مستلزم شناسایی ابعاد
و وجوه رضایت شغلی و ماهیت آنهاست که باید از طریق تحقیقات و بررسیها حاصل شود .این شناخت زمینه را
برای کشف علل رضایت شغلی فراهم میسازد .با کشف علل تأثیرگذار در رضایت شغلی و اعمال مداخلههایی برای
بهبود این علل در ابعاد گوناگون رضایت شغلی افزایش حاصل میشود که به سطوح باالتری از پیامدهای مثبت و
سطوح پایینتری از پیامدهای منفی خواهد انجامید .بدین منظور هدف تحقیق حاضر در راستای دستیابی به این مهم
میباشد.
کلید واژهها :رضایت شغلی ،سازمان جهاد کشاورزی ،بهرهوری ،کارآیی ،اثربخشی.
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مقدمه
اکثر اقتصاددانان در این امر توافق دارند که آنچه در نهایت خصوصیت و روند توسعه اقتصادی و اجتماعی
کشور را تعیین میکند «منابع انسانی» آن کشور است و نه سرمایه و یا منابع مادی آن ،انسانها روح را در
کالبد سازمانها میدمند ،آن را به حرکت در میآورند و اداره میکنند .سازمانهای عصر حاضر با نگاه راهبردی
به منابع انسانی ،آن را به عنوان دارایی هوشمند و ارزشمند در نظر داشته و بیش از پیش به ارتقاء عملکرد و
رضایت شغلی کارکنان توجه دارند (رجبی فرجاد و شجاعیان 80 .)1393 ،درصد آنچه که امروزه در هر
سازمانی انجام میشود در سازمانهای رقیب نیز به همان شکل قابلاجرا است .زیرا به دلیل دسترسی به
اطالعات ،دانش ،مواد اولیه و تکنولوژی مورد نیاز برای انجام کار ،زمینههای انجام کارهای تکراری برای هر
فردی وجود دارد؛ بنابراین شکست یا موفقیت کلیه سازمانها و کشورها در گرو توانایی آنها در استفاده بهینه
از  20درصد بقیه است .این  20درصد همان نیروی انسانی است (آنجال.)2014 1،
یکی از موضوعات موردتوجه در مدیریت نیروی انسانی ،تأمین نیازهای کارکنان در جهت ایجاد
انگیزه برای باال بردن کیفیت کار آنان و بهرهگیری هر چه بیشتر از نیروی انسانی در سازمان میباشد (باکت
و سنم .)2015 2،ازاینرو ارزیابی نیازهای افراد در سازمان و اهمیت و اولویتی که برای هرکدام از آنها
قائلاند درخور توجه فراوان میباشد و برای هر مدیری در سازمان آگاهی از مسئله انگیزش کارکنان که
درواقع پیجویی علت و سبب حرکت و رفتارهای اعضاء سازمان است ،ضرورت خاص دارد (نصیری پور
و همکاران .)1392،دراین راستا ،یکی از عمدهترین و شاید جنجالبرانگیزترین مفاهیمی که از یکسو
تالشهای نظری و بنیادین بسیاری را به خود معطوف ساخته و از دگر سو در تمامی سطوح مدیریت و منابع
انسانی سازمانها اهمیت زیادی پیداکرده ،رضایت شغلی است (هومن .)1383 ،رضایت شغلی و عوامل مؤثر
بر آن ازجمله مهم ترین موضوعات اجتماعی است که در ده سال گذشته موردتوجه بسیاری از محققان و
روانشناسان سازمانی قرارگرفته است .رضایت شغلی به مجموع تمایالت یا احساسات مثبت که فرد نسبت به
شغل خود دارد ،اطالق میشود (بهادری خسروشاهی و همکاران .)1392 ،مقصود از رضایت شغلی ،نگرش
فرد درباره کارش است؛ بنابراین در رفتار سازمانی به موضوع «رضایت شغلی افراد» توجه زیادی میشود.
مدیران همواره به سه علت به موضوع «رضایت شغلی افراد» توجه میکنند .نخست میتوان بین میزان رضایت
شغلی فرد و تولید یا بهرهوری یک رابطه مستقیم مشاهده کرد .دوم ،چنین به نظر میرسد که رضایت شغلی
فرد با میزان غیبت و جابهجایی کارکنان رابطه معکوس داشته باشد و سرانجام میتوان استدالل کرد که مدیران
در برابر کارکنان خود احساس مسئولیت انسانی مینمایند و از نظر عاطفی آنها را ارضا نمایند (پیمان و
همکاران .)2012 3،رضایت شغلی بهعنوان یکی از اصلیترین شاخصهای سنجش نگرش در سازمانها و از
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عواملی است که میتوان به وسیله آن وضعیت یک سازمان را بررسی نمود .میزان رضایت کارکنان سازمانها
از شغلشان یکی از متغیرهای مؤثری است که کمیت و کیفیت بهرهبرداری از منابع انسانی را در سازمانها
تحت تأثیر قرار میدهد (افراسیابی.)1395 ،
کیانیان و قارنه ناصر ( )1392در پژوهش خود در پژوهشگاه نیرو ،نشان دادند که انگیزش و نیاز و
عوامل فردی با رضایت شغلی در ارتباط هستند .رضایت شغلی عبارت است از وضعیت درونی کارمندان
نسبت به درجه ای از احساسات مطلوب و یا نامطلوب در مورد ارزیابی مؤثر یا شناختی از تجربه شغلی،
بهعبارتدیگر میزانی که کارکنان کار خود را دوست دارند ،رضایت است و در مقابل میزانی که از کار خود
متنفرند ،نارضایتی نامیده میشود (آزادی و عیدی .)1395 ،رضایت شغلی کارکنان موقعی ایجادشده و افزایش
می یابد که نیازها و احتیاجات آنان در ابعاد مختلف جسمی ،اجتماعی و روانی توسط مدیر سازمان مورد
شناسایی قرارگرفته و ارضای معقوالنه آنها اقدام گردد .ارتقاء رضایت از شغل میتواند باعالقهای که اشخاص
برای انجام کار خود دارند ،ارتباط نزدیک و مستقیمی داشته باشد (حسین زاده و حقیریان .)1398 ،ازاینرو
یک پرسش عمده و مهم برای مدیران و پژوهشگران رفتار کار وجود دارد و آن این است که کارکنان واقعاً
از شغل خود چه میخواهند (هومن.)1381 ،
رضایت شغلی کارکنان سازمان جهاد کشاورزی که رسالت اصلی آن کمک به تأمین امنیت غذایی
کشور و بهبود معیشت کشاورزان است از اهمیت ویژهای برخوردار میباشد .در این راستا ،مشاهده رفتارهایی
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
مراجعین سازمان مزبور لزوم درك علمی میزان رضایت شغلی این افراد را ضروری میسازد (معمارباشی و
ملک سعیدی .)1399 ،از اینرو ،هدف از مطالعه حاضر تحلیل عوامل موثر بر رضایت شغلی کارشناسان
سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان میباشد .چرا که مهمترین مشکل سازمانهای کشاورزی در
کشورهای درحالتوسعه کمبود متخصص و فقدان انگیزه و رضایت شغلی بین کارکنان میباشد (عباسی و
همکاران .)1392 ،از طرفی یکی از وظایف سازمان جهاد کشاورزی خدماترسانی به کشاورزان یا بهرهبرداران
میباشد این سازمانها باید به خواستهها و نیازها و انتظارات اربابرجوعان خویش توجه جدی داشته باشند
تا بتوانند رضایت اربابرجوعهای خویش را فراهم سازند.
ازجمله سازمانهایی که با نارضایتی شغلی کارکنان خود روبرو است سازمان جهاد کشاورزی میباشد.
برای اینکه سازمان جهاد کشاورزی بتواند به وظایف و رسالت خود عمل کند ،نیازمند کارکنانی با
ویژگیهایی از قبیل ابتکار در عمل ،روابط انسانی خوب ،داشتن تعهد اخالقی و انسانی و عالقه داشتن به
کار و توسعه خدمات و تالش پیگیر است (لشگرآرا و محرمی.)1389،
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رضایت شغلی یکی از متداولترین متغیرهای مورد مطالعه در حوزه سازمانی است که در سالهای اخیر
بسیار مورد توجه قرار گرفته است ،هرچند مانند اکثر متغیرهای علوم اجتماعی ارائه یک تعریف مورد توافق
از آن دشوار است (نیکپور .)1397 ،کالبریک و همکاران )2018(1در یک تعریف کلی رضایت شغلی را
احساس مثبتی تعریف می کنند که نیروی انسانی شاغل در یک سازمان به حرفه خود دارد و این احساس
موجب پیشبرد اهداف سازمان و بهبود بهرهوری و کارایی آن میگردد.
کینکی و کریتنر )2007(2ر ضایت شغلی را از عوامل مهم و تأثیرگذار بر ایجاد انگیزه ،تعهد و موفقیت نیروی
انسانی در یک سازمان برشمرده و معتقدند سازمانی که میزان رضایت شغلی نیروی انسانی آن در سطح
مطلوبی باشد موفقتر بوده و پیشرفت بیشتری خواهد داشت .در این راستا هدف پژوهش حاضر شناسایی
عوامل و ابعاد مؤثر بر رضایت شغلی در سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان میباشد .با شناسایی این
عوامل و رفع موانع میتوان رضایت شغلی و تحوالت مثبت در سازمان را افزایش داد .در انتها نیز راهکارهایی
برای بهبود و توسعه وضعیت فعلی ارائه داد تا مدیران و برنامهریزان سازمان جهاد کشاورزی استان با دید
مناسبی نسبت به وضعیت کارشناسان و حصول رضایت شغلی آنان که موفقیت سازمان را در پی دارد اقدام
نمایند.
مطالعه رضایت شغلی از دو بعد حائز اهمیت است .نخست؛ از جنبه انسانی که شایسته است با کارکنان به
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
مثبت و منفی از طرف آن ها منجر گردد (اسپکتور.)2002 3،
ازجمله پیامدهای مثبت رضایت شغلی کارکنان در سازمانهای مشتری مدار مانند سازمان جهاد
کشاورزی جلب رضایت اربابرجوع است .بدیهی است که رضایت کشاورزان و بهرهبرداران کشاورزی از
سازمان جهاد کشاورزی عامل اصلی رشد و شکوفایی آن بشمار میآید .رضایت شغلی باعث میشود که
بهرهوری افزایشیافته و فرد نسبت به سازمان متعهد شود ،سالمت ذهنی و فیزیکی فرد تضمینشده ،از زندگی
راضی گردد و مهارتهای شغلی جدید را به سرعت بیاموزد (بهادری خسروشاهی و همکاران.)1391 ،
بنابراین مدیریت این سازمان باید رضایت شغلی کارکنان و عوامل تأثیرگذار بر آن را شناسایی کند تا بر آن
اساس اقدامها و مداخلههای مقتضی به عمل آورد .بدین منظور هدف تحقیق حاضر در راستای دستیابی به
این مهم میباشد .در ادامه برخی از مطالعات صورت گرفته در این حوزه آورده شده است.
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پیشیار و همکاران( )1399در تحقیق خود نشان دادند که بین ویژگیهای شغل و انگیزش شغلی
کارکنان رابطه مثبت و معناداری حاکم است .لذا محققان مزبور بر اساس یافتههای پژوهش پیشنهاد نمودند
در تدوین استراتژیهای منابع انسانی سازمانها ،فضا و بستری برای استقالل کارکنان جهت ایفای مسئولیت-
هایشان ایجاد کنند که به واسطه این استقالل و آزادی عمل کارکنان توسعه ،نوآوری ،تعهد ،یادگیری سازمانی
و رضایت شغلی شان افزایش مییابد.
آشکار ( ،) 1382در تحقیق خود با عنوان بررسی عوامل مؤثر بر رضایت شغلی کارشناسان ترویج
شیالت به این نتیجه رسید که بین رضایت شغلی با اضافهکاری در ماه ،مشوقها ،محترمانه بودن کار ،جذاب
بودن کار ،امکان نوآوری و خالقیت در کار ،داشتن استقالل و اختیار در کار ،مشخص بودن حیطه مسئولیت،
نقش واضح و بدون ابهام ،متناسب بودن مسئولیت با اختیارات ،باصالحیت بودن سرپرست ،احترامگذاری به
زیرمجموعه ،دادن نتیجه پس از انجام کار ،اعمال کنترل بهاندازه ،قدرشناسی از کار ،دفاع از منافع افراد ،رابطه
صمیمانه و مطلوب بین همکاران ،احترام گذاردن به حریم یکدیگر ،وجود یک رقابت سالم و کیفیت تسهیالت
درمانی ،رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد.
نصری و جمشیدی ( )1397در مطالعه خود عوامل مؤثر بر رضایت شغلی را شامل نحوه رهبری و
مدیریت ،امکان ارتقاء شغلی ،عوامل رفاهی و محیطی ،عوامل روانی و انگیزشی ،حقوق و مزایا و احساس
موفقیت و ارزش در جامعه ذکر نمودهاند .نتایج حاصل از تحقیق نصیری پور و همکاران ( )1392تحت عنوان
«عوامل مؤثر بر رضایت شغلی کارکنان بر اساس نظریه هرزبرگ در بیمارستانهای آموزشی شهرستان قزوین»
نشان داد که توجه و برنامهریزی جهت تأمین عوامل حقوق و دستمزد مناسب و امنیت شغلی بهعنوان عوامل
بهداشتی و احساس مسئولیت در کار و احساس موفقیت در کار بهعنوان عوامل انگیزشی ،بیش از هر عامل
دیگری میتواند در بهبود عملکرد کارکنان مؤثر باشد.
عباسی و همکاران ( )1394در مقالهای تحت عنوان «بررسی میزان رضایتمندی کشاورزان از خدمات
شرکتهای مشاورهای ،فنی و مهندسی کشاورزی استان مرکزی» به این نتیجه رسیدند که درمجموع رضایت
کشاورزان از شرکتهای مشاورهای پایینتر از حد متوسط است .خرازی و همکاران ( ،)1392در پژوهش
خود تحت عنوان رهبری خدمتگزار سازمان و رضایت شغلی کارکنان به این نتیجه رسیدند که بین مؤلفههای
رهبری خدمتگزار سازمان ،مؤلفه رهبری کردن ،قویترین پیشبینی کننده رضایت شغلی کارکنان بود که
توانست بهتنهایی  38درصد از واریانس رضایت شغلی کارکنان را پیشبینی کند .همچنین در ارزیابی
ویژگیهای رهبری خدمتگزار سازمان و رضایت شغلی کارکنان ،تفاوت معنیداری در بُعد سن و سطح
تحصیالت وجود نداشت.
نتایج پژوهش منصوری و همکاران ( ،)1392نشان میدهد که هفت عامل شامل نحوه سرپرستی
سازمان ،ماهیت کار ،سازمان دهی و هماهنگی ،حقوق و دستمزد ،شرایط سالم و مطلوب محیط کار ،توجه به
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آموزش کارکنان ،ارتقاء و ترفیع کارکنان باالترین تأثیر را در به وجود آمدن رضایت شغلی داشته است .علی
پور و فرید ( ،)1391در مقالهای تحت عنوان بررسی رضایت شغلی کارکنان بانک کشاورزی الهیجان به این
نتیجه رسیدند که بین متغیرهای نوع کار ،ویژگی سرپرست ،ویژگیهای همکار ،ارتقا و پیشرفت و حقوق و
مزایا با رضایت شغلی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .ترکمان و عابدی ( ،)1388در پژوهش خود نشان
دادند که بین عوامل انگیزشی (استقالل در عمل ،عالقه به کار ،پیشرفت و مسئولیتهای شغلی) و عوامل
محیطی (ارتباط با مافوق ،ارتباط با همکاران ،امنیت ،شرایط کاری) و عوامل واسطهای (حقوق ،پایگاه و
موقعیت ،امکان رشد و ترقی) و عوامل فردی (جنس ،محل تولد ،سن ،وضعیت تأهل ،رضایت کلی از زندگی
و اعتقادات مذهبی) با رضایت شغلی رابطه معناداری وجود دارد.
عوامل مؤثر بر رضایت شغلی
تأثیرات مرتبط بر گرایشها و رفتار کارکنان را میتوان به  4گروه نسبتاً متمایز (به شرح ذیل) طبقه
بندی نمود که معرف  4سطح در سازمان هستند:
 -1عوامل سراسری سازمان :یعنی متغیرهایی که به طور وسیع در مورد اکثر کارکنان صدق میکند
ازقبیل حقوق و مزایا و فرصتهای ارتقاء شغلی (عوامل سازمانی)؛
 -2عوامل بالفصل محیط شغلی :متغیرهایی که گروههای شغلی را تشکیل میدهند ازقبیل شیوهی
سرپرستی و کیفیت روابط با همکاران ،شرایط کار و محیط کار(عوامل محیطی)؛
 -3عوامل محتوایی شغل یا فعالیتهای بالفعل شغلی :مانند قلمرو شغل (میزان تنوع ،استقالل و
مسئولیت وضوح نقش ماهیت کار)؛
 -4عوامل فردی :ویژگیهایی که یک فرد را از دیگری متمایز میسازد ازقبیل سن ،سنوات خدمت
و شخصیت (اعتماد به نفس ،عدم بلوغ) .عوامل مؤثر بر رضایت کارکنان در تمامی چهار سطح
وجود دارد (سعداللهی1394،؛ اوالدل.)20101،
بحث و نتیجه گیری
اثربخش هر سازمان و تحقق اهداف آن به عملکرد کارکنان و رضایت شغلی آنان مربوط می-
شود(منصوری و همکاران .)1392،درمجموع براساس بررسیهای صورت گرفته ،اهمیت رضایت شغلی را
میتوان در نتایج رضایت شغلی جستجو نمود:

Oladele
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 رضایت شغلی و ترك خدمت :بین رضایت از شغل و ترك خدمت رابطه منفی و معناداری
وجود دارد .یعنی اگر کارکنان از شغل خود راضی باشند ،آن را رها نخواهند کرد و اگر از
شغل خود ناراضی باشند به رها کردن آن مبادرت میورزند(ایزدی و ایزدی.)1394 ،
 رضایت ا ز شغل و غیبت از کار :بین رضایت از شغل و غیبت از کار نیز رابطه منفی و
معناداری وجود دارد (عجم.)1397 ،
 رضایت شغلی و عملکرد :یکی از بحث انگیزترین مباحث در زمینه رضایت شغلی ،ارتباط
آن با عملکرد است .الشیهی1و همکاران( )2021بیان کردند که عملکرد سازمانی نشان دهنده
توانایی سازمان در دست یابی به اهداف آرمانی ،اهداف بلند مدت و اهداف کوتاه مدت به
وسیله استفاده اثربخش و کارآمد منابع سازمان میباشد و درواقع ،عملکرد سازمانی نشان
دهنده ی توانایی یک سازمان در دستیابی به اهداف و چشم اندازهای خود از طریق استفاده
اثربخش و کارآ از منابع معیار موفقیت سازمانها میباشد(نامدار و همکاران .)1401،لذا با
توجه به اهمیت خاص متغیر عملکرد سازمانی برای سازمانها ،بهبود و ارتقا آن باید در
دستور عمل مسئوالن سازمان قرار گیرد و به همین علت هر مطالعهای در جهت بهبود عملکرد
سازمان ضرورت مییابد .سازمانها باید پیشایندها و عوامل موثر بر عملکرد خود را بشناسند
و روی آن سرمایه گذاری نمایند(فاریدا2و همکاران .)2021 ،از سوی دیگر عملکرد کارکنان
و به تبع آن کارایی و اثربخشی سازمانها بستگی کامل به چگونگی مرتفع کردن نیازهای
انسانی کارکنان از طریق حفظ انگیزه ،روحیه باال و رضایت بخشی دارد .عالوه بر حقوق و
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
جلوگیری از کاهش عملکرد سازمان موثرند(نامدار و همکاران.)1401،
لذا میتوان اظهار نمود سازمانها برای داشتن عملکرد مطلوب و نیل به اهداف خود به سرمایه انسانی
نیاز دارند .توجه به پرورش صحیح سرمایه انسانی و شناخت ابعاد تأثیرگذار روانشناختی و جامعهشناختی آن
موجبات پیشرفت سازمان را فراهم کرده و غفلت از این مهم ،منجر به شکست اهداف سازمانی خواهد شد.
یکی از مهمترین این ابعاد ،رضایت شغلی است .بر این اساس ،هر اقدامی که منجر به ارتقاء رضایت شغلی
گردد احتمال موفقیت ،بقاء و پیشرفت سازمان را بیشتر خواهد کرد .رضایت شغلی از ابعاد مختلف رضایت
از سرپرست ،رضایت از همکاران ،رضایت از ماهیت کار ،رضایت از نحوه ارتقاء و و رضایت از دستمزد
تشکیل گردیده است(معمارباشی و ملک سعیدی .)1399 ،همچنین نتایج مطالعات متعدد حاکی از آن است
که رضایت شغلی نقش مؤثری در بهبود تعهد سازمانی کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی دارد(معمارباشی
Alshehhi
Farida
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و ملک سعیدی1399 ،؛ فاتحی کورایم و محمدداودی1395 ،؛ موسوی و همکاران1393 ،؛ ساریداکیس1و
همکاران2018 ،؛ عبدالرحمن.)2017 2،
با توجه به تأثیر قابل توجه رضایت شغلی بر تعهد سازمانی کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی
ضروری است مدیران سازمان جهاد کشاورزی با تمهید شرایطی مناسب ،زمینه را برای افزایش رضایت شغلی
کارشناسان خود فراهم آورند .در این راستا ،با توجه به تأثیر رضایت از ماهیت کار بر تعهد سازمانی الزم
است تالش شود وظایف محوله به کارشناسان از حالت خسته کننده ،یکنواخت و خشک خارج شده و زمینه
برای انعطافپذیری و بروز خالقیت در کار فراهم شود .برای این منظور ،مشارکت دادن کارشناسان در
برنامهریزیها و تصمیمگیریها میتواند به احساس باارزش بودن کار ،حساسیت نسبت به سرنوشت سازمان
و در نتیجه افزایش تعهد سازمانی این افراد کمک نماید .همچنین ،نظر به تأثیر رضایت از سرپرست بر تعهد
سازمانی کارشناسان کشاورزی مورد مطالعه ضروری است افراد شایسته ،باهوش ،قابل قبول ،انتقادپذیر و
انعطافپذیر برای پست های سرپرستی و مدیریت بکار گرفته شوند .همچنین ،در دسترس بودن مدیران
موضوعی است که باید توسط آنها مورد توجه قرار گیرد .عالوه بر این ،با توجه به تأثیر رضایت از دستمزد
و رضایت از نحوه ارتقاء بر تعهد سازمانی افراد مورد مطالعه ،شفاف نمودن و عادالنه کردن قوانین مربوط به
ارتقاء و بهبود سیستم پاداش و دستمزد با توجه به توانمندیها و شایستگیهای کارکنان نقش مهمی در
افزایش تعهد سازمانی آنها خواهد داشت.
همچنین به منظور ارتقای رضایت شغلی کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان پیشنهاد
میگردد آموزش های الزم به کارشناسان ارائه گردد تا سطح آگاهی کارشناسان از عوامل افزایش دهنده رضایت
شغلی باال رود .به وجود آوردن حمایت گروهی در سازمان و فراهم آوردن برقراری ارتباط صادقانه و اثربخش
با همکاران نیز میتواند رضایت شغلی افراد را باال برده و بالتبع آن عملکرد شغلی را نیز افزایش دهد.
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