
 تحلیل سوال های پژوهش

ی ای فرسودگی تحصیلی و رضایت از مدرسه، همبستگهعصری، مولفه -برای بررسی رابطه پنج عامل شخصیت، تیپ صبحی

 نشان داده شده است. 2مرتبه صفر این متغیرها محاسبه گردید. این نتایج در جدول 

 ولفه های فرسودگی تحصیلی و رضایت از مدرسهمعصری، -پنج عامل شخصیت، تیپ صبحیهمبستگی مرتبه صفر : 2جدول 

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 متغیرها شماره

          1 روان رنجوری 1

         1 -32/0** برونگرایی 2

        1 08/0 -21/0** انعطاف پذیری 3

       1 09/0 25/0** -13/0* دلپذیر بودن 4

      1 22/0** 28/0** 26/0** -44/0** با وجدان بودن 5

     1 -33/0** -02/0 -24/0** -12/0** 31/0** صریع-تیپ صبحی 6

    1 -37/0** 45/0** 10/0 22/0** 20/0** -36/0** خستگی  7

   1 54/0** -12/0** 34/0** 03/0 16/0** 14/0** -24/0** بی عالقگی  8

  1 07/0 21/0** -25/0** 36/0** 13/0* 17/0** 23/0** -26/0** ناکارآمدی  9

 1 -23/0** -34/0** -64/0** 28/0** -39/0** -17/0** -18/0** -31/0** 30/0** مدرسهرضایت از  10

(. رابطه ابعاد r= 30/0رابطه مثبت معناداری دارد ) 01/0در سطح  مدرسهروان رنجوری با رضایت از ، 2 با توجه به جدول

( نیز  با r= -39/0( و با وجدان بودن )r= -17/0(، دلپذیر بودن )r= -18/0)(، انعطاف پذیری r= -31/0شخصیت برونگرایی)

ت از مدرسه رابطه مثبت و معنی دار عصری با رضای-تیپ صبحیمعنی دار می باشد.  01/0منفی و در سطح  مدرسهرضایت از 

حصیلی بی عالقگی ت (،r= -64/0یعنی خستگی تحصیلی ) فرسودگی تحصیلیمولفه های . (r= 28/0) دارد. 01/0در سطح 

(34/0- =r( و ناکارآمدی تحصیلی )23/0- =r نیز با رضایت از )دارند.  01/0و معنی داری در سطح  رابطه منفی مدرسه 

از رگرسیون  فرسودگی تحصیلی ابعاد و عصری-، تیپ صبحییتصفات شخصاز روی  مدرسهبرای پیش بینی رضایت از 

صفات نتایج تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی رضایت از مدرسه از روی  3سلسله مراتبی استفاده شد. در جدول چندگانه 

در این جدول از شاخص تغییرات مجذور  گزارش شده است. فرسودگی تحصیلی ابعاد وعصری -، تیپ صبحیشخصیت

( 2sr) 1و مجذور همبستگی ها شبه جزئی( برای بررسی میزان واریانس تبیین شده کل متغیرها 2RΔهمبستگی چندگانه )

 برای بررسی میزان واریانس تبیین شده هر متغیر استفاده شده است.

 فرسودگی تحصیلی ابعاد وی عصر-، تیپ صبحیصفات شخصیتنتایج تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی رضایت از مدرسه از روی : 3جدول 

 sr2)گام نهایی( β)گام نهایی( ΔR2 گام و متغیر پیش بین

   22/0 گام اول )روش: همزمان(

 01/0 10/0*  روان رنجوری

 03/0 -19/0***  برون گرایی

 00/0 -06/0  انعطاف پذیری

 00/0 -04/0  دلپذیر بودن

 05/0 -27/0***  با وجدان بودن

   02/0 گام دوم )روش: همزمان(

 02/0 14/0**  عصری –تیپ صبحی 

   22/0 گام سوم )روش: همزمان(

                                                           
1 . squared semi-partial correlations 



 17/0 -55/0***  خستگی 

 00/0 01/0  بی عالقگی 

 00/0 -04/0  ناکارآمدی 
* p < 0.05. ** p < 0.01. *** p < 0.001. 

درصد از تغییرات رضایت از مدرسه را پیش بینی می کنند. از بین این  22پنج عامل شخصیت در مجموع ، 3با توجه به جدول 

بر رضایت از مدرسه تاثیر معنی داری دارند. که اثر روان رنجوری  و با وجدان بودن برون گرایی ،پنج عامل فقط روانجوری

معنی دار  001/0منفی و در سطح  (-27/0و با وجدان بودن ) (-19/0و در اثر برون گرایی ) 05/0( مثبت و در سطح 10/0)

از تغییرات رضایت از مدرسه دانش د درص 5و با وجدان بودن نیز درصد  3برون گرایی  ،درصد 1می باشد. روان رنجوری 

عصری  –اثر تیپ صبحی  انعطاف پذیری و دلپذیر بودن اثر معنی داری بر رضایت از مدرسه ندارند. د.نآموزان را تبیین می کن

درصد از واریانس رضایت از  2معنی دار می باشد. این متغیر نیز  01/0( مثبت و در سطح 14/0نیز بر رضایت از مدرسه )

درصد از تغییرات رضایت از مدرسه را تبیین  22ه را پیش بینی می کند. مولفه های فرسودگی تحصیلی نیز در مجموع مدرس

 001/0( بر رضایت از زندگی منفی و در سطح -55/0می کنند. البته در بین ابعاد فرسودگی تحصیلی فقط اثر مولفه خستگی )

بی عالقگی و ناکارآمدی تحصیلی اثر  ات رضایت از زندگی را تبیین می کند.درصد از تغییر 17معنی دار می باشد. این مولفه 

 معنی داری بر رضایت از مدرسه دانش آموزان ندارند.


