
 چکیده 

ّدف اس پضٍّص حاضز تعییي رابطِ بیي جاهعِ پذیزی ٍ رضایت ضغلی کارکٌاى با تَجِ بِ جٌسیت ٍ 

جاهعِ آهاری پضٍّص را کلیِ کارکٌاى ادارُ .سابقِ کاری در ادارُ کل راُ ٍ ضْزساسی اساى گیالى بَدُ است

 رٍش اسبااستفادُ  هیاى ىای اس. ًفزبَدًد تطکیل هی دٌّد  430کل راُ ٍ ضْز ساسی استاى گیالى  کِ ضاهل 

 ًظز درالسم  ًوًَِتعداد  بعٌَاى ًفز 203 بِ ٍسیلِ فزهَل کَکزاى جاهعِ هحدٍد سادُ تصادفی گیزی ًوًَِ

فزدی ٍ جوعی  ٍ رضایت ضغلی  پذیزی جاهعِ ّای پزسطٌاهِ بزاساط ّا دادُابشار گزد آٍری .ضد گزفتِ

صصاى ٍ کارضٌاساى بِ ضکل هحتَایی اًجام رٍایی سٌجی ابشار پزسطٌاهِ تَسط هتد.اًجام گزفت 

ٍ جاهعِ پذیزی فزدی  875/0پایایی پزسطٌاهِ با استفادُ اس آسهَى آلفای کزًٍباخ بزای رضایت ضغلی .ضدُ

ضاذص )جْت تجشیِ ٍ تحلیل دادُ ّا اس آهار تَصیفی.تعییي گزدید 784/0ٍ جاهعِ پذیزی جوعی 817/0

بزای . استفادُ ضد(  t-valueهدلساسی هعادالت ساذتاری ٍ )  ٍ آهار استٌباطی(ّای پزاکٌدگی هزکشی 

ًتیجِ تحقیق ًطاى داد رابطِ . بِ کار گزفتِ ضد اسویزًف کَلوَگزٍفتعییي ًزهال بَدى دادُ ّا آسهَى 

هثبت ٍ هعٌا داری بیي جاهعِ پذیزی ٍ رضایت ضغلی کارکٌاى در جاهعِ هَرد هطالعِ را ٍجَد 

ّوچٌیي یافتِ ّا ًطاى دادکِ جاهعِ پذیزی جوعی بز رضایت ضغلی تاثیز داضتِ ٍ ضدت اثز آى اس .دارد

بیطتزیي اثز غیز هستقین اس حاصل تأثیز جاهعِ  پذیزی جوعی بز جاهعِ پذیزی فزدی بیطتز بَدُ ٍ ّوچٌیي 

کاربزد ًتایج بدست آهدُ در جاهعِ آهاری بزای تصوین .رضایت ضغلی اس طزیق سابقِ کاری  بدست آهد

گیزی هدیزاى هٌابع اًساًی ٍ ارضد ادارُ کل راُ ٍ ضْزساسی استاى گیالى هی تَاًد در بِ کارگیزی 

اسی هَثز ، تحلیل تعاهلی بزای تَاًوٌد ساسی ٍ آهادگی بیطتز کارکٌاى جْت ساسکارّای اجتواعی ط

ّوچٌیي تٌاسب ضغل با ضاغل را در ًظام ضایستگی بِ کار گیزًد ، در ایي صَرت هیشاى .هطارکت آًاى باضد

 . رضایت ضغلی کارکٌاى اس ضغل ارتقا هی یابد
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