
 یافته های پژوهش

بعد ، با توجه به این جدولمتغیرهای پژوهش گزارش شده اند.  و ماتریس همبستگی شاخص های توصیفی 1در جدول 

رابطه ابعاد شخصیت (. r= 45/0رابطه مثبت معناداری دارد ) 01/0در سطح  زندگیروان رنجوری با رضایت از  شخصیت

نیز  با رضایت از  (r= -50/0)و با وجدان بودن  (r= -24/0)، دلپذیر بودن (r= -18/0)، انعطاف پذیری (r= -44/0)برونگرایی

و مولفه های آن یعنی خستگی  (r= -55/0)فرسودگی تحصیلی کل  معنی دار می باشد. 01/0زندگی منفی و در سطح 

ا رضایت از زندگی رابطه منفی نیز ب (r= -26/0)و ناکارآمدی تحصیلی  (r= -35/0)، بی عالقگی تحصیلی (r= -54/0)تحصیلی 

 دارند.  01/0و معنی داری در سطح 

 متغیرهای پژوهش ماتریس همبستگیو  : شاخص های توصیفی1جدول 

 S.D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 میانگین متغیرها شماره

          1 75/7 48/22 روان رنجوری 1

         1 -32/0** 27/6 51/16 برونگرایی 2

        1 08/0 -21/0** 15/4 22/20 پذیریانعطاف  3

       1 09/0 25/0** -13/0* 03/5 67/17 دلپذیر بودن 4

      1 22/0** 28/0** 26/0** -44/0** 66/11 54/16 با وجدان بودن 5

     1 54/0** 12/0* 26/0** 26/0** -41/0** 37/8 76/40 فرسودگی تحصیلی 6

    1 86/0** 45/0** 10/0 22/0** 20/0** -36/0** 20/5 19/14 خستگی  7

   1 54/0** 70/0** 34/0** 03/0 16/0** 14/0** -24/0** 04/3 44/11 بی عالقگی  8

  1 06/0 21/0** 57/0** 36/0** 13/0* 17/0** 23/0** -26/0** 95/2 83/14 ناکارآمدی  9

 1 -26/0** -35/0** -54/0** -55/0** -50/0** -24/0** -18/0** -44/0** 45/0** 36/23 87/176 رضایت از زندگی 10

از رگرسیون چندگانه به صورت گام به  فرسودگی تحصیلی ابعاد و یتصفات شخصاز روی  زندگیبرای پیش بینی رضایت از 

و در گام چهارم روان  در گام سوم با وجدان بودنهیجانی، در گام دوم برونگرایی، در گام اول متغیر خستگی گام استفاده شد. 

ی انعطاف پذیری، دلپذیر بودن، بی متغیرهاچهار گام حفظ نمودند. وارد معادله شده و معنی داری خود را در طی این  رنجوری

 2نداشتند از معادله حذف شدند. در جدول  زندگیچون تاثیر معنی داری بر رضایت از  عالقگی تحصیلی و ناکارآمدی تحصیلی

 رسیون گزارش شده اند. نتایج تحلیل رگ

و روان  باوجدان بودن هیجانی، برونگرایی،بر متغیرهای خستگی  زندگیرضایت از  خالصه مدل رگرسیون، تحلیل واریانس و مشخصه های آماری رگرسیون: 2جدول 

 رنجوری

S.E R
2

 R p F 

میانگین 

مجموع 

 مجذورات
df مجموع مجذورات 

 هاشاخص

 

 گام مدل

68/19 29/0 54/0 001/0 06/145 
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 .هیجانخستگی  بین:متغیر پیش: 1گام 

 ، برونگرایی.هیجانیخستگی  بین:متغیر پیش :2گام 



 ، برونگرایی، باوجدان بودن.هیجانیخستگی بین: متغیر پیش :3گام 

 ، برونگرایی، باوجدان بودن، روان رنجوری.خستگی هیجانیبین: متغیر پیش :4گام 

هیجانب، برونگرایی، از روی خستگی  زندگیتوان نتیجه گرفت در تبیین رضایت از می 2بر اساس نتایج مندرج در جدول 

از واریانس متغیر مالک را تبیین و پیش بینی می  2R= 47/0مجموع متغیرهای پیش بین  باوجدان بودن و روان رنجوری

مشاهده شده برای کل  Fرا تبیین می کنند. میزان  زندگیرضایت از درصد نمره  47کنند یعنی متغیرهای پیش بین 

نیز ضرایب رگرسیون استاندارد نشده و استاندارد شده و بررسی  3در جدول معنادار است. 0001/0در سطح  پژوهشمتغیرهای 

 نی داری این ضرایب گزارش شده اند.مع

 روی متغیرهای پیش بین زندگیضرایب رگرسیون گام به گام رضایت از : 3جدول 

 هاشاخص         

 امتغیره
B  خطای استانداردb ß t معناداری 

 001/0 95/36  87/5 98/216 عرض از مبدا

 001/0 -55/7 -34/0 21/0 -62/1 هیجانیخستگی 

 001/0 -52/6 -27/0 16/0 -02/1 برونگرایی

 001/0 -54/4 -21/0 17/0 -76/0 باوجدان بودن

 002/0 14/3 14/0 13/0 42/0 روان رنجوری

معنی دار می باشد. اثر  001/0منفی و در سطح  ( =β-34/0)زندگی بر رضایت از  هیجانیاثر خستگی  3با توجه به جدول 

زندگی معنی دار است. اثر باوجدان بودن بر رضایت از  001/0منفی و در سطح  ( =β-27/0)زندگی برونگرایی بر رضایت از 

(21/0-β= )  اما اثر روان رنجوری بر رضایت از زندگی  معنی دار می باشد. 001/0نیز منفی و در سطح(14/0β= )  مثبت و در

 زندگیبر رضایت از  رونگرایی و باوجدان بودنهای خستگی هیجانی، بمنفی بودن اثر متغیر معنی دار می باشد. 01/0سطح 

نشانگر آن است که هر چه قدر میزان خستگی تحصیلی، برونگرایی و با وجدان بودن در دانش آموزی باال باشد، میزان رضایت 

رنجوری  اما مثبت بودن اثر روان رنجوری نشانگر آن است که هر چه قدر میزان روانوی پایین خواهد بود و برعکس.  زندگیاز 

 در دانش آموزی باال باشد، میزان رضایت از زندگی وی نیز باال خواهد بود.


