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 چکیده

 وپرورشآموزشسازمان در  جابجایی محل خدمت کارکنان بر رضایت شغلی آنها تأثیرهدف از این مطالعه بررسی 

ازمان سبوده است. روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی و از نوع همبستگی و جامعه آماری آن کلیه کارکنان  شهرستان کرج

بر اساس فرمول کوکران  حجم نمونه آماری نفر کارمند است. 592 مجموعاً دارایبوده که  شهرستان کرج وپرورشآموزش

از پرسشنامه استفاده شده است. برای تعیین  هاداده آوریجمع. جهت اندشدهنفر بوده که از جامعه آماری انتخاب  562برابر 

نفر اعضای  562ای در بین روایی و پایایی پرسشنامه از روش روایی محتوایی و ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید. پرسشنامه

 از آزمون کولموگروف اسمیرنف هادادهو مورد تحلیل قرار گرفت. ابتدا در راستای بررسی توزیع  شدهعیتوزنمونه مطالعاتی 

ای هاستفاده شد تا بر این اساس نرمال بودن داده مورد قضاوت قرار گیرد. سپس برای پاسخ به پرسش پژوهش و آزمون فرضیه

جابجایی محل خدمت  کهمربوطه روش رگرسیون خطی مورد استفاده قرار گرفت. در نهایت نتایج این پژوهش نشان داد 

جایی محل تحصیالت رابطه بین جاب گرلیتعدبوده است. همچنین نتایج نشان داد که متغیر  مؤثرغلی آنها کارکنان بر رضایت ش

سابقه خدمت بر رابطه بین جابجایی محل کارکنان و  گرلیتعدخدمت کارکنان و رضایت شغلی را افزایش داده اما اثر متغیر 

 رضایت شغلی معنادار نبوده است.
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Abstract  
The purpose of this study was to investigate the effect of relocation of employees on job 

satisfaction in the office. The research method in this study was descriptive and correlational 

and the statistical population was all employees of the office with a total of 295 employees. 

According to Cochran's formula, the sample size was 165 persons selected from the statistical 

population. A questionnaire was used to collect data. Content validity and Cronbach's alpha 

coefficient were used to determine the validity and reliability of the questionnaire. 

Questionnaires were distributed among 165 study sample members and analyzed. At first, 

Kolmogorov-Smirnov test was used to evaluate the distribution of data to judge the normality 

of the data. Then linear regression method was used to answer the research question and test 

the related hypotheses. Finally, the results of this study showed that the relocation of 

employees' work was effective on their job satisfaction. The results also showed that the 

moderating variable of education increased the relationship between workplace displacement 

and job satisfaction but the effect of moderating variable of work experience on the relationship 

between job displacement and job satisfaction was not significant. 
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