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 پایٍ پسر آمًزان داوش تحصیلی پیشرفت بیىی پیش برای ریاضی الگًی کاربرد

 رضایت ي مدرسٍ سازماوی جً اساس بر بريجه شُرستان ديلتی مدارس چُارم

 معلمان شغلی
 

 2قیسی  امام مرادی الُام ،1 رزازی مرضیٍ

 هطاٍرُ ٍ راٌّوایی آهَزش کارضٌاس 1

 اٍرُهط ٍ راٌّوایی آهَزش کارضٌاس 2

 

 چکیدٌ

 پایِ چْارم هدارس دٍلتی پسر آهَزاىپیص بیٌی پیطرفت تحصیلی داًص برای الگَی ریاضی کاربرد ّدف از پژٍّص حاضر،

. جاهعِ آهاری ایي پژٍّص را هعلّواى پایِ چْارم هدارس سازهاًی ٍ رضایت ضغلی هعلواى استجَ اساس ّ برضْرستاى برٍجي 

ًفر بَدًد ٍ بدلیل تعداد کن هعلّواى رٍش  111ستاى برٍجي تطکیل هیدّد کِ تعداد آًْا دختراًِ دٍلتی رٍستایی ضْر

سرضواری بکار گرفتِ ضد. جَ سازهاًی هدارس از طریق پرسطٌاهِ جَ سازهاًی ّالپیي ٍ کرافت ٍ رضایت ضغلی آًاى از طریق 

ّر هعلّن بِ عٌَاى ضاخص پیطرفت تحصیلی  پرسطٌاهِ استیفي رابیٌس هَرد سٌجص قرار گرفت هیاًگیي هعدل داًص آهَزاى

بی ) یسازهاًدٍ هتغیر جَ رضایت ضغلی از طریق  کِاز آى بَد  یحاک ،بکار رفتِ است. ًتایج تحلیلْای رگرسیَى چٌد گاًِ

، رٍحیِ گرٍّی( قابل پیص بیٌی ٍ بیطتریي اثر هستقین هعٌادار بر رضایت ضغلی را بی عالقِ گی دارد ٍ پیطرفت عالقِ گی

قابل پیص  ًفَذ، هساحوت( ،)بی عالقِ گی، رٍحیِ گرٍّی حصیلی از طریق رضایت ضغلی هعّلواى ٍچْار هتغبر جَ سازهاًیت

تَاى بِ ایي بیطتریي اثر هستقین بر پیطرفت تحصیلی را دارد. از ترکیب دٍ هعادلِ رگرسیَى هی بیٌی هی باضد. رٍحیِ گرٍّی

گی عالٍُ بر ایٌکِ رابطِ هستقین با پیطرفت تحصیلی دارًد از طریق هتغیر رضایت  ًتیجِ رسید کِ رٍحیِ گرٍّی ٍ بی عالقِ

ضغلی ّن با پیطرفت تحصیلی ارتباط دارًد ٍ رضایت ضغلی هیتَاًد هتغیر ٍاسطِ برای پیص بیٌی پیطرفت تحصیلی از طریق 

 .ابعاد جَ سازهاًی باضد
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