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 زوجیننقش سرمایه های روانشناختی بر رضایت جنسی تبیین 

 

 بازان، نیال آخوندیالهام عبدی، علی خوش
 

 elham_abdi24tb@yahoo.comمرکز ره سالمت 

 ali_khoshbazan@yahoo.comدانشگاه آزاد رودهن 

 danravan20@yahoo.comدانشگاه پیام نور 

 

 چکیده   
همبیاتگی اسات ج ناامم آمااری در ايان پاژوهش        روش توصاییی از ناو    باا زناشاويی   رضاايت ننیای  ر بروانشناختی  ۀسرماي ررسی نقشبهدف پژوهش حاضر 

زن و مارد باه روش    057تعاداد  از ايان   ، که حداقل يک سال از ازدوانشان گذشته اساتج  هیتندیر ن 077به تعدادنطنز  مرکزدانشگاه پیام نور  دانشجويان متاهل

کروسااا  و پرسشانامه سارمايه     و هريیون ارهای اين پژوهش، پرسشنامه  رضايت ننیی هادسون،ب و مورد بررسی قرار گرفتندج ابزانتخانمونه گیری خوشه ای 

و تحلیل قرار گرفاتج نتااي     مورد تجزيهگام گام به استیاده از رگرسیون  باو  SPSS نرم افزار ج اطالعات به دست آمده از پرسشنامه ها توسطبودروانشناختی لوتانز 

رضاايت ننیای   نقاش ماريری در   های امیاد، خاوش بینای و کارآمادی     و مولیهروانشناختی  ۀابطه معنا دار ونود دارد و سرمايبین متغیرهای پژوهش رنشان داد 

 ندج ک می پیش بینیزناشويی را  رضايت ننییی بروانشناختی به خو ۀزناشويی داردج در نتیجه متغیر سرماي

 

 مولیه های سرمايه های روانشناختی، رضايت ننیی واژه های کلیدی:
 

 مقدمه  

نهاد انتماعی استج اين امر نشان مای دهاد کاه خاانواده       ابتدايی ترين و از نظر گیتردگی ، نهان شمول ترين سازمان ياانواده از نظر قدمت ، خ

(ج خانواده همچنین مولاد نیاروی انیاانی و    8818؛به نقل از شريعتی ،8811بییار مهمی برای فرد و نو  انیان می باشد)هربرت،واند ارزش بقايی 

معبر ساير نهادهای انتماعی است، به گونه ای که بهنجاری يا نابهنجاری نامعه در گرو شرايط عمومی خانواده هاست و هیچ ياک از آسایه هاای    

بحث پیرامون خانواده و راه های تحاای  آن از   (ج8818؛ به نقل از شريعتی ،8818ر خانواده پديد نمی آيد)حمیدی و همااران،انتماعی فارغ از تايی

يبات بحث های متداول مجامم علمی است و علوم مربوط به آن، به ويژه روانشناسی تالش می کنند که تدابیری به عمل آورند که روز به روز میزان 

(ج در اين میان روابط ننیی رضايت بخش زونین به عناوان ياای از   8818؛ به نقل از شريعتی ،0771نی بخشند)الورنس و همااران،خانواده را فزو

یییت زندگی ننیی انیان باه  (ج تمايالت، کششها و ک8817مه  ترين عوامل در تحای  يبات خانواده ها معرفی شده است)نهان فر و مواليی نژاد،

کلیاه   (ج8818پربار و پیچیده استجفعالیت ننیی و ننییت، بخش مهمی از زندگی زناشويی است)شاییم آباادی و هماااران ،   اصل زيیتن،  اندازه

هیجاناتی را که هدف طبیعی آنها تولید نیل است غريزه ننیی می نامی  جمثال هیجانی که سبه تظاهر خودنمائی آدمای شاود بارای تولیاد مثال      

غريزه ننیی و تولید مثل منتهی می شود بايد ننیی نامید و به همین طريق بوسیدن و تحريک کردن اعضای نییت ولی چون نتیجتا به تحريک 

ژی، روان یزيولوفعوامل مختلیی در تعیین رفتارها و تمايالت ننیی نقش دارند، نظیر عوامل  (ج8810چوپانااره،د)تناسلی از اين دسته غرائز هیتن

روابط فرد با ديگران و تجارب رشادی در طاول دوران زنادگیج ايان تماايالت در برگیرناده ادرا        د ی می کنشناسی، فرهنگی که فرد در آن زندگ

عمیقا با احیاا    ،ديگر و عشق و اشتیاق حاصل از آنفرد  رای فرد بهنجار ، نذابیتمردانگی يا زنانگی، و افاار و تخیالت خصوصی و رفتار استج ب

)کااپالن و  آوردننیای اش را فاراه  مای      ننیی بهنجار رفتاری اسات کاه مونباات لاذت فارد و شاريک      رفتار ج ارتباط دارد شادی و صمیمیت

تمايالت ننیی شخص چنان با کل شخصیت او در ه  آمیخته که صحبت از تمايالت ننیی به عنوان پديده ای میتقل در واقام   (ج0770سادو ،

د و کارکرد های شخصیت و تايیر تمايالت ننیی بر آن به کار مای رود)کااپالن و   غیر ممان استج بنابراين اصطالح روانی ننیی برای توصیف رش

(ج در 8818(جاز لحاظ لغوی واژه رضايت ننیی به احیا  خوشايند فرد از نو  رابطه ننیی اطالق می گردد)شاه سایاه و هماااران،  0770سادو ،

(ج رضاايت  8818؛ به نقل از شاه سیاه و هماااران، 8888ست)اسپنس،واقم رضايت ننیی شامل رضايت ننیی فرد تا رسیدن به اوج لذت ننیی ا

؛ 0772ننیی تنها لذت نیمانی نییت و شامل کلیه احیاسات باقی مانده پس از ننبه های مثبت و منیی ارتبااط ننیای مای شاود)مک نیال،     

ج رضاايت  0ج رضاايت باا فعالیتهاای ننیای     8:(جمیهوم رضايت ننیی زناشويی به دو صورت تقیی  می شاود 8818نقل از شاه سیاه و همااران، به

(جغريزة ننیی از نیازهای ذاتی انیان استج به طوری که مزلواين نیاز را 8811؛به نقل از شاه سیاه وهمااران ،0777عاطیی و هیجانی)هايد و الماتر،

(ج تحقیقات متعددی کاه در ماورد عوامال    8811يش،؛ به نقل از بخشا8817در ردة نیازهای نیمانی يا نیازهای حیاتی اولیه قرار داده است)شاملو،
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؛ 8818مرتبط با ازدواج انجام گرفته است، نشان می دهد که میايل ننیی از لحاظ اهمیت در رديف میايل درنه اول زونین قرار دارد)داناامه، 

اکنش های تايیرگذاری است که ارزياابی رواباط   بنابراين رضايت ننیی به عنوان يک ارزيابی ذهنی ، شامل و (ج0770کراوفورد و کاپالن و سادو ج)

 (ج0780ننیی به طور کلی نشات می گیرد و سالمت عمومی فرد را از ننبه های گوناگون تحت تايیر قرار می دهد)دنیل و بريدنز،

زايیده ايان گارايش اسات و     8در سال های اخیر عل  روانشناسی گرايش بیشتری به توانايی های انیان نشان داده استج اصطالح روانشناسی مثبت

میهومی است که عمادتا از   0(ج سرمايه روانشناختی0780مجموعه پژوهش های انجام گرفته در حیطه توانايی های انیان را در بر می گیرد)لییاوا،

سات از مجموعاه ای از   تئوری و تحقیق در حیطه روانشناسی مثبت به دست آمده و در محیط کار مورد استیاده قرار گرفته شده اسات و  عباارت ا  

، خاوش  8رشد و ارتقاء فرد و سازمان نقش داشته باشادج امیاد   های مثبت افراد و سازمان ها که می تواند مانند يک منبم قوی درصیات و توانمندی

يابى به اهداف ت براى دست(ج امید انتظار مثب0788مولیه های سرمايه روانشناختی هیتند)آوی، ريچارد، لوتانز ، 2و تاب آوری 5، خودکارآمدی4بینی

گیرد)گرکتای، وود و هايلناد،   و ديدی مثبت نیبت به آينده است که در صورت داشتن اهدافی روشن، با ارزش و قابل وصول ايجاد شده و قوت مای 

ها باه عوامال درونای و    خوشبینی از نیبت دادن موفقیت (ج0788)اوتمان و ناصردين،  است 8و هدف 1، طرح0(ج امید دارای سه مولیه عاملیت0787

(ج خودکارآمادی باه معنای    0788گیرد و در نتیجه آن افراد بیشتر در انتظار رخادادن حاوادخ خوشاايند هیاتند )آوی وهماااران،     پايدار ريشه می

)اونیال، لای باالن و     های مورد نیاز در دستیابی به موفقیت و باور به داشتن قدرت در غلبه بر تاالیف چالش انگیز اسات اطمینان به داشتن توانايی

هاا،  هاا، مصایبت  ها و تالش برای رد شدن از موانم است و میزان توانايی فرد در برابر ناکامی( و تاب آوری مقاومت در برابر سختی0788اساافیلی، 

 (ج 0788دهد )اوتمان و ناصردين، ها و موانم را نشان میتعارض

باه    ندجبر متییرهای زناشويی بررسی کرده ارا روانشناختی  ۀمولیه های سرمايرابطۀ  است کههای اخیر تعداد محدودی پژوهش انجام شده در سال

( نقش سرمايه روانشناختی را بر سازگاری زناشويی بررسی کرد ،نتاي  نشان داد بین متغیرهاای پاژوهش رابطاه معناا دار     8884عرب )عنوان مثال 

انتمااعی و سارمايه    ۀهاای سارماي  زناشاويی داردج در نتیجاه متغیر  ونود دارد و سرمايه روانشناختی و سرمايه انتماعی نقش مريری در سازگاری 

ی سازگاری زناشويی را پیش بینی می کنندج بنايراين از طريق افزايش مهاارت هاای زوناین در ايعااد فاوق مای تاوان میازان         روانشناختی به خوي

های سارمايه روان شاناختی و کیییات زنادگی     ه بررسی رابطه بین مرلیهب( 8888پناهی و فاتحی زاده ) جسازگاری زناشويی را در آن ها افزايش داد

می باشدج  مثبتزندگی زناشويی دارای همبیتگی نتاي  نشان داد که سرمايه روانشناختی و کیییت  ،تندهر اصیهان پرداخزناشويی در بین زونین ش

ديده شدج در تحلیل رگرسیون، مرلیه خودکارآمادی و تااب   ثبت یت زندگی زناشويی نیز رابطه مهای سرمايه روانشناختی و کییچنین بین مرلیهه 

هاای سارمايه   ( باا پژوهشای تحات عناوان الگاوی نقاش مرل یاه       8888محین گال پارور )   ییت زندگی زناشويی بودندجآوری پیش ببینی کننده کی

گیری به زنادگی باا رضاايت از    زناشويی در همیران ايثارگران شهرکرد ، نشان داد که امیدواری و نهتشناختی در رضايت از زندگی و رضايتروان

گیری به زندگی همراه با رضايت از زندگی با رضايت زناشويی رابطه میتقی  آوری، نهتدی، امیدواری، تابزندگی دارای رابطه میتقی  و خودکارآم

گیری به زندگی با رضايت زناشويی ای در رابطه امیدواری و نهتای پارهو معنادار دارندج همچنین نتاي  نشان داد که رضايت از زندگی متغیر واسطه

اماا   دهنادج ری و نهت گیری به زندگی بخشی از ايرات خود را به رضايت زناشويی از طريق رضايت از زندگی انجام مای استج به عبارت ديگر امیدوا

رضاايت   اهمیتبا تونه به های آن در رضايت ننیی انجام نشده استج بنابراين تاکنون هیچ پژوهشی درخصوص نقش سرمايۀ روانشناختی و مولیه

و با تونه به اين کاه سارمايۀ   و انتظارات بر افزايش رضايت ننیی ،  يژگی های شخصیتی و فردی از نمله باورهاننیی در تداوم خانواده و نقش و

پژوهش حاضر با هدف بررسی سرمايه روانشناختی با رضايت ننیی شال گرفت تا به اين وسیله شود های فردی محیوب میروانشناختی از ويژگی

و مولیه های ) امید، خوش بینی، خودکارآمدی، تاب آوری( رضايت ننیی را پیش بینی مايه روانشناختی مشخص شود که آيا می توان از طريق سر

 کردج

   

 پژوهش روش بررسی

                                                           
1 Positive Psychology  
2 Psychological Capital  
3 Hope  
4 Optimism  
5 Self-efficiency 
6 Resiliency  
7 Ageney 
8 Pathway 
9 Goal 
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نیر  077تعداد به  طنزپیام نور مرکز ندانشگاه ن متاهل همبیتگی استج نامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشجوياو پژوهش حاضر از نو  توصییی 

)برای کیه اطمینان بیشتر با دو نمونه  بین اين تعداد مطابق با ندول حج  نمونه مورگاناز  يک سال از ازدواج آنها گذشته استجکه حداقل  است

به عنوان حج  نمونه انتخاب شدج برای انتخاب اعضاا گاروه نموناه از روش نموناه گیاری خوشاه ای اساتیاده شادج ساپس          نیر  057 تعدادبیشتر( 

 ن افراد توزيم و بعد از تامیل نمم آوری شدجپرسشنامه ها بین اي

 

 بزار اندازه گیری  ا  

 و سرمايه روانشناختی لوتانز و همااران بودجکروساا   و هريیون هادسون، ها ابزار نمم آوری داده ها در پژوهش حاضر پرسشنامه رضايت ننیی

 

 13کروسکاپ و 12هریسون ،11هادسون 10جنسی رضایت پرسشنامه
 نزء و باشد می سوال 05 دارای اين مقیا  جشد ساخته زونین رضايت سطوح ارزيابی برای کروساا  و هريیون ، هادسون توسط 8818 سال در

 مان  همیار " ياا  "اسات  کیییات  فاقد ام ننیی زندگی که میان  احیا  من"مثال عنوان به میشود محیوب دهیش خودگزار پرسشنامه های

 کاه دامناه   میشود، مشخص 2 تا 7بین درنه ای 0 مقیا  يک سطح در آزمون ماده هر به آزمودنی پاسخج "ارضاکند مرا ننیی لحاظ از نمیتواند

 سائواالت   .باشاد  مای  ننیای بااال   رضاايت  کنناده  مانعاس  مقیاا   ايان  در بااال  نماره  و باشاد  مای  857 تاا  7 باین  پرسشانامه  ايان  نمرات

 آلیاای  و محاسابه  طراحاان  توسط مقیا  اين درونی يبات جشوندمی به صورت معاو  نمره گذاری  4، 5، 0،2، 04،05،07،81،85،84،88،88،1

شادج روايای مقیاا  از طرياق      88/7برابار  که گرديد محاسبه هیته يک فاصله با بازآزمايیاعتبار مقیا  نیز با روش بدست آمدج  88/7 آن کرونباخ

 8818 همااران، و هادسون .دارد را ننیی مشاالت فاقد و دارا زونین تشخیص توانايی مقیا  داد نشان نتاي روايی تیایای محاسبه گرديد که 

ج کاه  گرديد محاسبه نیز انريچ پرسشنامه ننیی رضايت مقیا  خرده با آن همبیتگی طريق از مقیا  اين روايی 8880،همااران و دانیل از نقل ،

 به مجدد طرح انرای به (8818توسط پوراکبر) پرسشنامه اين (8818اکبر، پور از نقل به 0771 کاپبل، و پوترزدرصد به دست آمد) 04میزان آن 

 واقم تحلیل مورد همبیتگی آزمون بوسیله آن مجدد انرای و آزمون انرای نتاي  .شد انجام مقیا  هنجاری وضعیت بررسی برای روز 85 فاصله

ج  همچنین برای بررسی دقیق تر اعتبار به دسات آماده از   شده است 8/7در سطح معناداری  852/7نشانگر میزان همبیتگی  آزمون اين نتاي  جشد

 می باشدج 88/7در پژوهش حاضر آلیای کرونباخ  می باشدج 17/7 شده استج ضريه گاتمن محاسبه شده نیز 11/7روش دو نیمه کردن آزمون 

   

 14لوتانزپرسشنامه سرمایه روانشناختی 

توسط لوتانز به منظور انادازه گیاری    0770به منظور نمم آوری داده ها از پرسشنامه سرمايه روانشناختی استیاده شده استج اين مقیا  در سال 

گزيناه   2باا   گوياه  04سرمايه روانشناختی افراد ابدا  و در بین دانشجويان و کارکنان ادارات هنجاريابی شده استج پرسشنامه سرمايه روانی دارای 

نمره گذاری می  2تا  8کامال مخالی ، مخالی ،تا حدودی مخالی ، تا حدودی موافق  ، موافق  و کامال موافق  در مقیا  لیارت است که به ترتیه از 

ست آوردن نماره  نمله اين آزمون يای از خرده مقیا  های امید، خوش بینی، خودکارآمدی و تاب آوری را می سنجدج برای بد 2شودج هرکدام از 

نمره کل سارمايه روانشاناختی را مشاخص مای کنیادج ايان       سرمايه روانی ابتدا نمره هر خرده مقیا  نداگانه محاسبه شده و سپس مجموعه آنها 

دانشاجويان  ( در پژوهش خود بر روی نمونه هاايی از  B0770مقیا  برای اولین بار توسط لوتانز ساخته و اعتبار يابی شده استج لوتانز و همااران)

( برای همه خرده مقیاا  هاا باه    0780و در پژوهشی ديگر)لوتانز و همااران، 11/7رشته مديريت، مديران و تانیین ها کمترين آلیای کرونباخ را 

 کردندآن را تايید را گزارش کرده اندج نتاي  تحلیل عاملی اين آزمون روايی سازه  28/7و برای تاب آوری 07/7وری آلیای کرونباخ باالتر از نز تاب آ

 10/7اختی ( آلیای کرونباخ پرسشانامه سارمايه روانشان   8887در پژوهش فروهر و همااران) ج(8888و شیبانی،  )صرامی فروشانی، آخوندی، علیپور

 می باشدج18/7در پژوهش حاضر آلیای کرونباخ  براورد شدج

 

 

 

 

 

                                                           
10 Index of Sexual Satisfaction (ISS) 
11 Hadson 
12 Harrison 
13 Crosscup 
14 Psychological Captal Luthans 
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 یافته ها  

: شاخصهای توصیفی  6 -1جدول   

 باالترین پایین ترین انحراف معیار میانگین متغیر

 141 33 483/26 22/112 جنسی رضایت

 36 11 030/3 42/30 امید

 36 12 833/6 08/28 بینی خوش

 36 14 238/3 23/26 خودکارآمدی

 36 18 836/3 28/23 استقامت

 144 61 1/16 14/101 روانشناختی سرمایه

 

،  40/87می باشد ج میانگین امید  848و باالترين نمره  85، پايین ترين نمره 00/880ننیی  میانگین رضايتمالحظه می شود که  2 -8 در ندول

می باشد ج میانگین  82و باالترين نمره  80، پايین ترين نمره  71/01بینی  می باشدج میانگین خوش 82و باالترين نمره  88پايین ترين نمره 

می  82و باالترين نمره  81، پايین ترين نمره  01/05می باشد ج میانگین استقامت  82و باالترين نمره  84مره ، پايین ترين ن 08/02خودکارآمدی 

 می باشد ج  844و باالترين نمره  28، پايین ترين نمره  84/878روانشناختی  باشد ج میانگین سرمايه
 

ابعاد آن و رضایت جنسی: ضریب همبستگی مربوط به سرمایه روانشناختی و   6 -2جدول   

 

 سطح معناداری همبستگی پیرسون فراوانی منبع

 001/0 342/0 230 جنسی روانشناختی و رضایت سرمایه

446/0 230 جنسی امید  و رضایت  001/0 

486/0 230 جنسی بینی  و رضایت خوش  001/0 

228/0 230 جنسی خودکارآمدی  و رضایت  001/0 

134/0 230 جنسی استقامت  و رضایت  034/0 
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( ، رابطه r= 44/7( ، رابطه بین امید و رضايت ننیی )r= 84/7مالحظه می شود رابطه بین سرمايه روانشناختی و رضايت ننیی ) 2 -0 در ندول

نهات   ( معنادار است و75/7( در سطح آلیای )r= 00/7( ، رابطه بین خودکارآمدی و رضايت ننیی )r= 41/7بین خوش بینی و رضايت ننیی )

رابطه به صورت مثبت و میتقی  است يعنی هرچه سطح سرمايه روانشناختی و مولیه های آن )امید، خوش بینی، خودکارآمدی( بیشتر باشد سطح 

 رضايت ننیی نیز بیشتر خواهد شدج

 

: خالصه مدل رگرسیون مولفه های سرمایه روانشناختی  6 -3جدول   

 مدل
 همبستگیضریب 

R 
2R 

مجذور 

 چندگانه همبستگی 

 شده تعدیل

خطای استاندارد 

 رگرسیون

 116/23 233/0 236/0 486/0 بینی خوش

 836/22 262/0 262/0 312/0 خودکارآمدی

 486/22 288/0 288/0 336/0 امید

 

، به منظور بررسی نقش سرمايه روانشناختی در ارتقای رضايت ننیی از روش رگرسیون چندگانه گام به گاام   شود کهمالحظه می 2 -8 در ندول

بوده اندج لذا سه متغیر برای پیش بینای متغیار وابیاته     p<  75/7استیاده شدج سه متغیر میتقل با متغیر وابیته دارای رابطه معنی دار در سطح  

و ضريه  41/7برابر  (R) ن در اولین گام متغیر خوش بینی وارد معادله گرديدج مقدار ضريه ه  بیتگی چندگانهمورد استیاده واقم شدندج ه  چنی

درصد تغییرات متغیر وابیته يعنی ارتقای رضايت ننیی توسط اين متغیر تبیین می گرددج در  08/7بدست آمد، به عبارت ديگر  08/7تعیین برابر 

باال بردج  02/7و مقدار ضريه تعیین را نیز تا حد  58/7د معادله گرديدج اين متغیر ضريه همبیتگی چندگانه را به گام دوم متغیر خودکار آمدی وار

درصد می باشدج يعنی اين  0بدست آمد، سه  خالص اين متغیر  01/7و ضريه تعیین برابر با  58/7در گام سوم ضريه همبیتگی چندگانه برابر با 

 ريانس مربوط به ارتقای رضايت ننیی را تبیین می کنندجدرصد از وا 01/7سه متغیر 
 

: خالصه مدل رگرسیون سرمایه روانشناختی 6 -4جدول   

 مدل
 ضریب همبستگی

R 
2R 

 چندگانه مجذور همبستگی 

 شده تعدیل

خطای استاندارد 

 رگرسیون

 886/24 112/0 120/0 342/0 روانشناختی سرمایه

 

، بااه منظااور بررساای نقااش ساارمايه روانشااناختی در ارتقااای رضااايت ننیاای از روش رگرساایون      شااود کااهمالحظااه ماای 2 -4 در ناادول

باوده انادج لاذا ايان متغیار        p < 75/7چندگانه گام به گاام اساتیاده شادج متغیار میاتقل باا متغیار وابیاته دارای رابطاه معنای دار در ساطح             

اقاام شاادندج متغیاار ساارمايه روانشااناختی وارد معادلااه گردياادج مقاادار ضااريه هاا  بیااتگی  باارای پاایش بیناای متغیاار وابیااته مااورد اسااتیاده و

 بدست آمدج 80/7و ضريه تعیین برابر  84/7برابر  (R)  چندگانه

 

رگرسیون ضرایب معناداری ارزیابی برای راهه یک واریانس تحلیل:   6 -3جدول   

 سطح معناداری F میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات منبع تغییرات
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و  8با درناه آزادی   F شدن دار معنیج است شده وارد نیب شیپ ریمتغ عنوان بهخوش بینی  ریمتغ اول گام در شود کهمالحظه می 2 -5 در ندول

528/02 F=  ( 778/7و سطح معنی داری  )تيرضا ديگر عبارت بهج دارد ونود بین پیش متغیر و وابیته متغیر بین خطی رابطه که دهد می نشان 

 جاست معتبر رگرسیون بنابراين است، داری معنی همبیتگی دارای خوش بینی با ننیی

و ساطح معنای داری )    =F 882/48و  0با درناه آزادی   F شدن دار معنیج است شده وارد نیب شیپ ریمتغ عنوان بهخودکارآمدی  ریمتغ دوم گام

 دارای خودکارآمادی  باا  ننیای  تيرضاا  ديگار  عبارت بهج دارد ونود بین پیش متغیر و وابیته متغیر بین خطی رابطه که دهد می نشان(  778/7

باا   F شدن دار معنیج است شده وارد نیب شیپ ریمتغ عنوان بهامید  ریمتغ بعدی گامو  است معتبر رگرسیون بنابراين است، داری معنی همبیتگی

 باه ج دارد وناود  باین  پیش متغیر و وابیته متغیر بین خطی رابطه که دهد می نشان(  778/7و سطح معنی داری )  =F 887/88و  8درنه آزادی 

 ریمتغ عنوان بهو در آخر سرمايه روانشناختی  است معتبر رگرسیون بنابراين است، داری معنی همبیتگی دارای امید با ننیی تيرضا ديگر عبارت

 باین  خطای  رابطاه  که دهد می نشان(  778/7و سطح معنی داری )  =F 801/88و  8با درنه آزادی  F شدن دار معنیج است شده وارد نیب شیپ

 بناابراين  اسات،  داری معنای  همبیاتگی  دارای سارمايه روانشاناختی   با ننیی تيرضا ديگر عبارت بهج دارد ونود بین پیش متغیر و وابیته متغیر

 جاست معتبر رگرسیون
 

 003/41113 1 003/41113 بینی خوش
361/26 001/0 

 063/338 248 041/133440 باقی مانده

 ----- 241 044/124633 کل

 683/22112 2 361/43823 خودکارآمدی
136/43 001/0 

 412/321 242 623/128801 باقی مانده

 ----- 241 044/124633 کل

 023/16231 3 220/30233 امید
130/33 001/0 

 612/303 246 824/124381 باقی مانده

 ----- 241 044/124633 کل

 431/21043 1 431/21043 روانشناختی سرمایه
128/33 001/0 

 321/611 248 313/133311 باقی مانده

 ----- 241 044/124633 کل
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 :  ضرایب متغیرها )در رگرسیون چند متغیره(  6 -6جدول 

 بتا متغیر مدل
استاندارد ضریب خطای 

 بتا

ضرایب 

استاندارد 

 شده بتا
t 

سطح 

 معناداری

1 

 001/0 612/1 -- 118/6 326/31 عدد ثابت

 001/0 230/8 486/0 214/0 822/1 بینی خوش

2 

 001/0 204/1 -- 434/2 331/22 عدد ثابت

 001/0 312/8 648/0 211/0 306/2 بینی خوش

 003/0 -180/2 -230/0 381/0 -160/1 خودکارآمدی

3 

 001/0 018/6 -- 230/1 621/33 عدد ثابت

 001/0 381/3 416/0 333/0 113/1 بینی خوش

 001/0 -362/3 -222/0 311/0 -314/1 خودکارآمدی

 003/0 131/2 242/0 432/0 213/1 امید

 

با رضايت امید، خوش بینی، خودکارآمدی و سطوح معنی داری، همبیتگی متغیرهای پیش بین  t آماره به تونه با شودمالحظه می 2 -5 در ندول

بزرگتر اسات   ساير مولیه هااز ضريه بتا برای  خوش بینینشان می دهد که ضريه بتا برای  دوممعنی دار استج مقايیه ضرايه بتا در گام  ننیی

ضريه بتا مثبت استج مثبت بودن ضارايه   امید و خوش بینیمرلیه  دواستج برای  ییننمويرترين عامل در تبیین رضايت  خوش بینیدر نتیجه 

  افزايش می يابدج  ننییبتا به اين معنی است که با افزايش اين متغیرها، رضايت 

 

 نتیجه گیری
باین   ،نتاي  حاصال از تحلیال نشاان داد    پیش بینی رضايت ننیی از طريق سرمايه های روانشناختی و مولیه های آن بودج از پژوهش حاضرهدف 

باا  يافتاه  نی کردج اين سرمايه روانشناختی و رضايت ننیی رابطه ونود دارد و با استیاده از سرمايه روانشناختی می توان رضايت ننیی را پیش بی

 هماهنگ استج (8884)عرب پژوهش

( به منظور بررسی نقش سرمايه انتماعی و سرمايه روانشناختی بر سازگاری زناشويی صورت گرفتاه اسات نتااي  حاصال از     8884عرب ) پژوهش 

انتمااعی و   ههاای سارماي  ری زناشاويی داردج در نتیجاه متغیر  ری در ساازگا ينشناختی و سرمايه انتماعی نقش مرتحقیق نشان داد که سرمايه روا

عاد فوق می توان میازان  باکنندج بنايراين از طريق افزايش مهارت های زونین در  نی میبیش یی سازگاری زناشويی را پبه خوتی بسرمايه روانشناخ

همچناین يافتاه هاای حاصال از ايان پاژوهش باا يافتاه هاا و اشاارات پژوهشاگرانی چاون رنشاو و               .سازگاری زناشويی را در آن هاا افازايش داد  

( کاه نشاان داده اناد هار ياک از مولیاه هاا سارمايه         0780گانیرون)-( و يوکول0787(، اوی و همااران)0787ان)(، دلی  و هماار0787همااران)

 دهدجضايت ننیی هیتند، همیويی نشان می روانشناختی زمینه ساز رضايت از ابعاد مختلف زندگی نظیر رضايت شغلی، رضايت از زندگی و ر
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چنانچه در  ) امید، خوشبینی، خودکارآمدی و تاب آوری( با رضايت ننیی بودجرمايه روانشناختی فرضیه ديگر پژوهش ، بررسی رابطه مولیه های س

( ، 8888اين يافته باا نتااي  گال پارور)    پژوهش حاضر بین مولیه های امید، خوشبینی و خودکارآمدی با رضايت ننیی رابطه معنادار و نود داردج 

 هماهنگ استج  (8888پناهی و فاتحی زاده )

زناشاويی در همیاران ايثاارگران    شناختی در رضاايت از زنادگی و رضاايت   های سرمايه روانیهولنقش م بررسی ( به منظور8888) گل پرور پژوهش

گیری به زندگی با رضايت از زنادگی دارای رابطاه میاتقی  و    نتاي  بدست آمده نشان داده است که امیدواری و نهت ،شهرکرد صورت گرفته است

گیری به زندگی همراه با رضايت از زندگی با رضايت زناشويی رابطه میاتقی  و معناادار دارنادج همچناین     آوری، نهت، امیدواری، تابخودکارآمدی

گیری به زندگی با رضايت زناشويی استج باه عباارت ديگار    ای در رابطه امیدواری و نهتای پارهنتاي  نشان داد که رضايت از زندگی متغیر واسطه

فاتحی زاده و پناهی نیز در  دهندجو نهت گیری به زندگی بخشی از ايرات خود را به رضايت زناشويی از طريق رضايت از زندگی انجام می امیدواری

تحلیل رگرسیون خود مشخص کردند که مولیه های خودکارآمدی و تاب آوری پیش بینای کنناده زنادگی زناشاويی اساتج کاه خاود باه صاورت          

 ننیی در ارتباط استجغیرمیتقیی  با رضايت 

ويژگی های افراد استج بنابراين در تمام ويژگی های شخصی ديگر می توان گیت که سرمايه روانشناختی يای از منابم با ارزش  در تبیین اين يافته

( است که تک  و خوش بینیگیرنده  ) امید، خودکارآمدی لیه های سرمايه روانشناختی دربراز نمله رضايت ننیی موير خواهد بودج به ويژه که مو

رضايت ننیی موير است ج چنانچه در پژوهش های پیشین ه  اين میئله به ايبات رسیده استج بنابراين هر چاه میازان امیاد، خاوش      درتک آنها 

و رضاايت ننیای رابطاه ای بدسات نیامادج در       استقامت بین ج در اين پژوهشبینی و خودکارآمدی افزايش يابد ، رضايت ننیی نیز ارتقا می يابد

  نیاز به خودداری دارد ولی رضايت ننیی با لذت همراه است با ياديگر ه  خوانی ندارندج  استقامتتبیین اين يافته می توان گیت که از آنجا که 

ه های روانشناختی از طريق مشاوران و يا کارگااه  از نظر کاربردی به مراکز مشاوره پیشنهاد می شود که می توانند با آموزش های معطوف به سرماي

های آموزشی ارتقا رضايت ننیی و در نتیجه رضايت زناشويی را به مرحله انرا درآورندج در سايه محادوديت هاايی چاون نموناه گیاری پیشانهاد       

داشتن تارار شودج بررسی نقاش تعاديل   پژوهشی اين است که اين مطالعه در گروه های مختلف زن و مرد، سطح تحصیالت متیاوت و شرايط شغل 

  کننده متغییرهای شخصیتی در رابطه مولیه های سرمايه روانشناختی با رضايت ننیی نیز از زمره پیشنهادات پژوهشی به پژوهشگران بعدی استج

 

 منابع

 ساال  کاربردی، شناسی روان فصلنامهج زونین (ج رابطه رضايت ننیی، سالمت عمومی و رضايت زناشويی در8811بخشايش، علیرضا، مرتضوی، مهنازج) (8
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Abstract: This study aimed to investigate the role of physiological capital in marital sexual satisfaction by using 

correlation descriptive research method. Population of the research is 700 marital students of  Natanz University. 250 

men and women have been selected and investigated by cluster sampling. Research tools of the study were sexual 

satisfaction questionnaire of Hadsun, Harrison, and Crosscut and also psychological capital questionnaire of Luthans 

.Information obtained from questionnaires was analyzed by using Spss software and stepwise regression .The results 

showed there is a significant relationship between research variables and psychological capital and hope components, 

optimism and efficiency play significant role in marital sexual satisfaction. As a result, it has been observed 

psychological capital variable predicts marital sexual satisfaction well. 
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