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 چکيده
هدف از پژوهش حاضر پیش بینی رضایت زناشویی بر اساس سرمایه های روانشناختی 

می باشد. جامعه آماری این پژوهش کلیه  معلمان متاهل بود. روش پژوهش همبستگی

نفر از معلمان متاهل ناحیه دو شهر  022معلمان متاهل شهر شیراز بود. نمونه شامل 

د که به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. بو 69-69شیراز در سال تحصیلی 

پرسشنامه رضایتمندی و  پرسشنامه سرمایه روانشناختی لوتانزابزار گردآوری اطالعات 

تحلیل رگرسیون چند متغیره نشان داد که متغیر تاب زناشویی انریچ بود. نتایج حاصل از 

 81/2امیدواری با ضریب بتای در درجه اول، خوش بینی  و  09/2آوری با ضریب بتای 

در درجه سوم قادر به پیش بینی رضایت  89/2در درجه دوم، خودکارآمدی با ضریب بتای 

قادر به پیش  81/8زناشویی بودند. همچنین نمره کل سرمایه روانشناختی با ضریب بتای 

 بینی رضایت زناشویی بود.

 .یی، معلمان متاهل، رضایت مندی زناشوسرمایه روانشناختی :يديکل واژگان 
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  زهرا شریفی تاش

 .کارشناس ارشد، گروه روانشناسی تربیتی، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسالمی، مرودشت، ایران
 

 نام نویسنده مسئول:
 زهرا شریفی تاش

پيش بينی رضایت زناشویی بر اساس سرمایه هاي روانشناختی 

 و ویژگی هاي شخصيتی معلمان متاهل
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 مقدمه
 گرفته قرار مورد بحث اجتماعی روانشناسی ادبیات در گسترده طور به تکامل افراد و رشد در زناشویی نزدیک روابط اهمیت و نقش

 اقتصادی، با تعامل که است شادمانی از پایدار وضعیتی ازدواج، از پیامدهای یکی به عنوان زناشویی (. رضایت0282، 8است)یانگ، جووت و چان

 یک متغیر زناشویی رضایت آید. دست می به مناسب شرایط ایجاد و جنسی رضایت مسائل گوناگون، مورد در توافق فرهنگی، اجتماعی،

 (.0282می شود)بلوردی، دماوندی و طالبی،  گرفته نظر در زوجین برای فردی ویژگی یک به عنوان و است روانشناختی

نشان می دهد که مسائل و مشکالت خانوادگی روز به روز در کشور ما در حال افزایش است و رضایتمندی از روابط نتایج پژوهش ها 

زناشویی افت پیدا کرده است. در کشور ما زوج ها مشکالت شدید و فراگیری را در حین برقراری رابطه و حفظ آن تجربه می کنند. در واقع 

، 0قوله دیگری سبب مراجعه دریافت خدمات مشاوره ای و بهداشت روانی می گردد. رضایت زناشوییمشکل درماندگی زناشویی بیش از هر م

یک تجربه ی شخصی در ازدواج است که تنها توسط خود فرد در پاسخ به میزان لذت رابطه ی  زناشویی قابل ارزیابی است و عوامل بسیاری 

گذارند و این احساس نقش مهمی در میزان کارکردهای بهنجار خانواده ایفا  می  هستند که در زندگی مشترک روی رضایت زناشویی تأثیر می

 (. 0282و همکاران،  1کند)جیانگ

 مر سال های اخیر علاست. یکی از متغیر های اثر گذار سرمایه روانشناختی  می باشد. د گذار اثر زناشویی رضایت بر مختلفی عوامل

ی این گرایش است و مجموعه پژوهش هازاییده  اصطالح روانشناسی مثبت .ان نشان داده استسی انروانشناسی گرایش بیشتری به توانایی ها

جنبه مثبت زندگی انسان ها و مبتنی بر  2(. سرمایۀ روانشناختی0280، 4انجام گرفته در حیطه توانایی های انسان را در بر می گیرد)لیسکوا

(.  سرمایۀ روانشناختی مفهومی 0220، 9درک شخصی خود، داشتن هدف برای رسیدن به موفقیت و پایداری  در برابر مشکالت است)سلیگمن

ته است و عبارت است از است که عمدتاً از تئوری و تحقیق در حیطه روانشناسی مثبت به دست آمده و در محیط کار مورد استفاده قرار گرف

مجموعه ای از صفات و توانمندی های مثبت افراد و سازمان ها که می تواند مانند یک منبع قوی در رشد و ارتقاء فرد و سازمان نقش داشته 

 (. 0288، 88مؤلفه های سرمایه روانشناختی هستند)آوی، ریچارد و لوتانز 82و تاب آوری 6، خودکارآمدی1، خوش بینی9باشد. امید

نظریه پردازان سرمایۀ روانشناختی طی سال های گذشته به دنبال شناسایی و فهم ویژگی های شخصی و ایده آل بوده اند که به 

؛ اوی، لوتانز 0226، 80؛ اوی، لوتانز و جینسن0221؛ بندورا، 0220بهزیستی روانشناختی و ارتقاء افراد و جامعه کمک می کند)اسنایدر و لوپز، 

(. تا کنون چهار مؤلفه اصلی سرمایه روانشناختی، شامل خودکارآمدی، خوش بینی، امیدواری و تاب آوری  معرفی  شده 8202، 81و یوسف

 (.8116است)حمید، 

پژوهش ها نشان داده اند که مؤلفه های سرمایۀ روانشناختی، با طیف متنوعی از متغیرهای عملکردی در موقعیت های مختلف، تعهد 

، 82؛ اوی، لوتانز، اسمیت و پالمر0229، 84توانایی مقابله با فشار روانی، شادکامی و بهزیستی رابطه دارند)پترسون و بایرونو رضایت، اضطراب، 

 پژوهش محدودی تعداد اخیر سالهای (. در0280؛ بایرامی، هاشمی، علی زاده، دانش فر، حشمتی و همکار، 0280، 89گانیرون-؛ یوکول0282

 ( نقش8164اندج. به عنوان مثال عرب) کرده بررسی زناشویی متغییرهای بر را روانشناختی سرمایۀ های ولفهم رابطۀ که است شده انجام

 روانشناختی سرمایه و دارد معنادار وجود رابطه پژوهش متغیرهای بین داد نشان ، نتایج کرد بررسی زناشویی سازگاری بر را روانشناختی سرمایه

سرمایۀ روانشناختی به خوبی سازگاری  و سرمایۀ اجتماعی های متغیر نتیجه دارد. در زناشویی سازگاری در مؤثری نقش اجتماعی سرمایه و

( به بررسی رابطه بین مؤلفه های سرمایه روان شناختی و کیفیت زندگی زناشویی 8164پناهی و فاتحی زاده)زناشویی را پیش بینی می کنند. 

نشان داد که سرمایه روانشناختی و کیفیت زندگی زناشویی دارای همبستگی معناداری می باشند. در بین زوجین شهر اصفهان پرداختند. نتایج 

الگوی نقش مؤلفه های سرمایه روان شناختی در رضایت از زندگی و رضایت زناشویی در ( در بررسی 8161گل پرور، قاسمی و مصباحی)

                                                           
1-  Yang, Jowett &  Chan 
2-  Marital Satisfaction 
3-  Jiang 
4- Liskova  
5- Psychological capital  
6-  Seligman 
7-  Hope 
8- Optimism  
9-  Self-efficacy 
10-  Resilient 
11-  Avey, Reichard and  Luthans 
12-  Avey;  Luthans & Jensen 
13-  Youssef 
14 - Peterson & Byron 
15-  Smith & Palmer 
16-  Ucol-Ganiron 
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که امیدواری و جهت گیری به زندگی با رضایت از زندگی دارای رابطه مستقیم و خودکارآمدی،  ندنشان داد، همسران ایثارگران شهرکرد

( در 0280) 89نگویامیدواری، تاب آوری، جهت گیری به زندگی همراه با رضایت از زندگی با رضایت زناشویی رابطه مستقیم و معنادار دارند. 

ی بازاریان در ویتنام انجام داد. نتایج نشان داد که رابطه مثبت و معناداری بین سرمایه پژوهشی تحت عنوان سرمایۀ روانشناختی و کیفیت زندگ

با توجه به مطالب ذکر شده هدف از پژوهش حاضر پیش بینی رضایت زناشویی بر اساس سرمایه روانشناختی با کیفیت زندگی وجود دارد. 

 های روانشناختی معلمان متاهل می باشد.

 

 روش پژوهش
. جامعه آماری این پژوهش کلیه معلمان متاهل شهر شیراز رح پژوهشی مورد استفاده در این پژوهش روش همبستگی استروش و ط

به صورت نمونه گیری  69-61نفر از معلمان متاهل ناحیه دو شهر شیراز در سال تحصیلی  022می باشد. نمونه شامل  8161-8169در سال 

 صیالت فوق دیپلم به باال انتخاب شدند.سال(، تح 42 -09در دسترس بر حسب سن)

 

 ابزارهاي پژوهش

 (7002پرسشنامه استاندارد سرمایه روانشناختی لوتانز )( 1
مؤلفه امیدواری، تاب آوری، خوش  4سوال و  04( طراحی شده است. این پرسشنامه دارای 0229پرسشنامه سرمایه روانشناختی، لوتانز )

 با اعتماد یک مساله طوالنی را بررسی می کنم تا یکاساس طیف شش گزینه ای لیکرت با سواالتی مانند )بینی و خودکارآمدی می باشد و بر 

مؤلفه)خودکارآمدی، امیدواری، تاب آوری و خوش بینی(  4( به سنجش سرمایه روانشناختی می پردازد. این پرسشنامه دارای راه حل بیابم.

ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده در  ( سنجیده شده است.8168خسروشاهی و همکاران، بهادری در پروهش )روایی پرسشنامه نی باشد. 

 برآورد شد. 92/2( برای این پرسشنامه باالی  8168پژوهش ) بهادری خسروشاهی و همکاران، 

 (1991(پرسشنامه رضایتمندي زناشویی انریچ)7
باشد و به عنوان یک ابزار تحقیقی مهم و معتبر در بررسی های  گویه می 49( ساخته شده که شامل 8661این پرسشنامه توسط انریچ)

گزینه ای )کامالً موافق، موافق، نه  2متعددی جهت اندازه گیری رضایت زناشویی، مورد استفاده قرار گرفته است. پاسخ به سواالت به صورت 

امتیاز داده می شود و در نهایت پس از پاسخگویی،  2تا  8زینه از موافق و نه مخالف، مخالف و کامالً مخالف( می باشد. در این پرسشنامه به هر گ

( در پژوهشی تحت عنوان بررسی تفکرات غیرمنطقی بر نارضایتی زناشویی درباره روایی و اعتبار 8199نمرات با هم جمع می شوند. سلیمانیان)

االت به رویت متخصصان روانشناسی، نوابی نژاد و نادری رسانده این پرسشنامه اظهار می دارد؛ ابتدا پرسشنامه ترجمه گردید؛ پس از ترجمه سؤ

به  61/2شد و روایی محتوایی پرسشنامه مورد تایید قرار گرفت. در مرحله بعد، ضریب اعتبار آن از طریق ضریب آلفا محاسبه شد که عدد 

 گزارش کرده اند.  62/2آلفا،  بیضر را به روش پرسشنامه نیا ( پایایی8611و همکاران) 81اولسون(. 8116دست آمد)ساعتچی و همکاران، 

است که  2/ 48 تا 2/ 10از  یاز زندگ تیرضا اسیو با مق 2/ 92تا  2/ 48 ازی خانوادگ تیرضا اسیبا مق چیپرسشنامه انر یهمبستگ بیضر

 خرده هیکلگزارش کردند.  62/2( پایایی پرسشنامه را در فرم کوتاه از طریق محاسبه ضریب آلفا 8196عبادت پور)سازه آن است.  یینشانه روا

 . برخوردار است یخوب ییروا از پرسشنامه نیکه ا دهدینشان م نیو ا کندیم زیمتما رای و ناراض یراض ی، زوجها چیپرسشنامه انر یهااسیمق

 

 یافته هاي پژوهش
 توصيفییافته هاي 

 در این قسمت به میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای پژوهش پرداخته می شود.

 

 

 

 

 

 

                                                           
17-  Nguy 
18-  Olson 
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 ميانگين و انحراف استاندارد سرمایه روانشناختی و مؤلفه هاي آن 1جدول 

 
 

 میانگین و انحراف استاندارد سرمایه روانشناختی و مؤلفه های ان را نشان می دهد. 8جدول 

 

 انحراف استاندارد رضامندي زناشویی ميانگين و 7جدول 

 

 

 میانگین و انحراف استاندارد رضامندی زناشویی را نشان می دهد. 0جدول 

 

 ضریب همبستگی بين سرمایه هاي روانشناختی و رضایتمندي زناشویی 3جدول 

 
 

تاب آوری و خوشبینی( با رضایت با توجه به جدول فوق بین سرمایه های روانشناختی و مؤلفه های آن)خودکارآمدی، امیدواری، 

 زناشویی همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد.

 

 

 

 

 

میانگینکل
انحراف 

استاندارد

20020/84504/15056خودکارآمدی

20021/03503/94099امیدواری

20020/75504/65438تاب آوری

20024/11004/75510خوش بینی

سرمایه 

روانشناختی
20083/310013/94295

یافته های توصیفی

میانگینکل
انحراف 

استاندارد

رضامندی 

زناشویی
200142/190015/67586

یافته های توصیفی

خوش بینیتاب آوریامیدواریخودکارآمدی

سرمایه 

روانشناختی

رضایت  

زناشویی

**299.**523.**251.*180.*1.154خودکارآمدی

**276.**497.**10/074.339*154.امیدواری

**320.**590.**0/0741.231*180.تاب آوری

**453.**1.705**231.**339.**251.خوش بینی

سرمایه 

روانشناختی
**1.671**705.**590.**497.**523.روانشناختی

رضایت 

زناشویی

1**671.**453.**320.**276.**299. زناشویی
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 بخش تحليل استنباطی

 اسميرونف- کولموگروف آزمون از استفاده با ها داده بودن نرمال بررسی  4جدول 

 

 

برای همه ی متغیرها معنادار نبوده بنابراین توزیع متغیرهای  p</22اسمیرنف در سطح  -، آماره کلموگروف4بر اساس یافته های جدول 

 .تحقیق از توزیع نرمال پیروی می کنند

 

 سرمایه هاي روانشناختی به طور معناداري رضایت زناشویی را پيش بينی می کنند.
به منظور بررسی این فرضیه در پیش بینی رضایت مندی زناشویی بر اساس سرمایه های روانشناختی از رگرسیون چندگانه با ورود 

 همزمان داده ها استفاده گردید که نتایج در ادامه ذکر شده است. 

 ناختی و مؤلفه هاي آنخالصه مدل فرضيه اصلی در پيش بينی رضایت مندي زناشویی بر اساس سرمایه هاي روانش 5جدول

 

مشاهده می شود، نتایج حاصل از رگرسیون حاکی از آن بود که مؤلفه های سرمایه های روانشناختی توانستند  2همانگونه که در جدول 

 درصد از واریانس رضایت مندی زناشویی را پیش بینی کنند. 06/2

 بررسی پيش بينی رضایت زناشویینتایج حاصل از رگرسيون چندگانه با ورود همزمان براي  6جدول 

 بر اساس مؤلفه هاي سرمایه روانشناختی 

 

خوش بینیتاب آوریامیدواریخودکارآمدی
سرمایه 

روانشناختی

200200200200200

0/1680/0610/1590/0740/163

.123c.168c.183c.109c.149c سطح معناداری

کل

آماره کلموگرف-اسمیرنف

مجموع 

مجذورات
df

میانگین 

مجذورات
F

سطح 

معناداری
RRمربع

 R مربع

تعدیل شده
خطا

24138/75254827/75037/823.000b.703a0/4940/48111/29776رگرسیون

24762/028194127/639باقی مانده

48900/780199کل

مدل

استاندارد شده

B
خطای 

استاندارد
بتا

0/6590/2490/1742/6470/009خودکارآمدی

0/7220/2580/1812/7940/006امیدواری

0/8920/2550/2653/4940/001تاب آوری

0/6000/2670/1822/2470/026خوش بینی

سرمایه 

روانشناختی
1/2780/1471/1378/7090/000

مدل

استاندارد نشده

t
سطح 

معناداری
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در درجه اول، خوش بینی   09/2نتایج حاصل از رگرسیون چند متغیره نشان داد که متغیر تاب آوری با ضریب بتای  9با توجه به جدول 

در درجه سوم قادر به پیش بینی رضایت زناشویی بودند.  89/2در درجه دوم، خودکارآمدی با ضریب بتای  81/2و امیدواری با ضریب بتای 

 قادر به پیش بینی رضایت زناشویی بود. 81/8همچنین نمره کل سرمایه روانشناختی با ضریب بتای 
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 بحث و نتيجه گيري
های روانشناختی قادر به پیش بینی رضایت مندی زناشویی  مؤلفه های سرمایهنتایج حاصل از تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد که 

، (8164پناهی و فاتحی زاده)، (8162عبدی، خوشبازان و آخوندی نیا)، (8169بودند. این یافته با پژوهش های دهقانی جم پیری و دهقانی)
 ( همسو می باشد.0280(، نگوی )8161(، گل پرور، قاسمی و مصباحی)8164(، طاهری)8164مؤمنی)

(با تأکید بر روی 0221، 02؛ نلسون و کوپر0229، 86نظریه پردازان مطرح در عرصۀ سرمایۀ روانشناختی و مرلفه های آن)الرسن و لوتانز

 آوری انسان به اندوخته ها و ظرفیت های بالقوه ای که در صورت تمرکز بر آن ها به صورت بالفعل در خواهند آمد، نگرشی انسان گرایانه را

وهش نشان می دهد که برای بهبود و تعالی زندگی انسان، وجهۀ تالش های خود قرار داده اند. از این چشم اندازف یافته های حاصل از این پژ

چنین نگرش مثبتی به ظرفیت های روانشناختی انسان دارای نقش شایان توجهی برای زندگی مشترک و رضایت زناشویی است. به بیانی دیگر 

سرمایه های روانشناختی)خودکارآمدی، امیدواری، تاب آوری و خوش بینی( هر یک دارای کارکردهای عاطفی و شناختی متعددی هستند، 

ی اه یکی از این کارکردها تقویت مستقیم رضایت زناشویی است. گسترۀ وسیعی از مطالعات بر روی خانواده ها و افراد نشان داده که افراد دارک

شناختی -سرمایۀ روانشناختی باال نه تنها در برابر مشکالت مقاومت و پشت کار بیشتری به خرج می دهند، بلکه به دلیل یک فضای عاطفی

نی، اغلب راه حل های سازنده تری را نیز برای حل مشکالت پی جویی و به مرحلۀ اجرا در می آورند آن ها همچنین نسبت به آنچه مثبت ذه

 در اثر تالش نصیب آن ها شده دیدگاه مثبتی دارند. 

آوری در تاب ویی بود.از بین مؤلفه های سرمایه های روانشناختی تاب آوری در درجه اول اهمیت قادر به پیش بینی رضایت زناش

های ها و تعارضها، مصیبتنوعی حالت قابل توسعه در فرد که بر اساس آن قادر است در رویارویی با ناکامی”: شود اصطالح چنین تعریف می

 .”ر، ازپای ننشیندتتر ادامه دهد و برای دستیابی به موفقیت بیشها و مسئولیت بیشتر به تالش افزونزندگی و حتی رویدادهای مثبت، پیشرفت

های دشوار زندگی، دوباره به سطح معمولی های انجام شده حاکی از آن است که برخی افراد تاب آور، پس ازرویارویی با موقعیتپژوهش

ه ارتقا گذشت ها نسبت بهها و دشواریها،مصیبتگردند، حال آنکه عملکرد برخی دیگر از این افراد، پس از رویارویی با ناکامیعملکرد باز می

هم و بزرگ های مباشد که به رغم بدبیاریآوری به طور گسترده نشات گرفته از کار روانشناختی بالینی با نوجوانان مینظریه تاب .کندپیدا می

مخاطره مهم  هاست که اغلب با مقابله مثبت و سازگاری در مواجهه با بدبیاری باای از پدیدهتاب آوری مجموعه. به موفقیت رسیده بودند

خوش بینی در درجه دوم اهمیت قادر به پیش بینی رضایت زناشویی بود. خوش بینی و بد بینی بر چگونگی  .(0280 شود )لوتانز،توصیف می

ی م سازگاری افراد با حوادث زندگی و بر انتظارات ذهنی افراد در هنگام مواجهه با مشکالت و بر رفتار آن ها هنگام غلبه بر مشکالت تأثیر

(. از آنجایی که خوش بینی و بدبینی به عنوان انتظار نتایج فراگیر مثبت و منفی تلقی می شوند، می توانند از تعیین 0288، 08گذارند)مک گی

  (.0280و همکاران،  00کننده های مهم رضایت از زندگی باشند)بایرامی

 -یین این یافته می توان گفت که امیدواری یک سازۀ شناختیامیدواری در درجه دوم قادر به پیش بینی رضایت زناشویی بود. در تب

انگیزشی است که از تعامل سه مرلفۀ اصلی هدف گذاری، کارگزاری)عاملیت( و گذرگاه)توانایی چاره جویی( تشکیل شده و با موفقیت دارای 

ن، هیجان های منفی ایجاد می کند. این نکته رابطه است. به گونه ای که موفقیت در دست یابی به اهداف، هیجان های مثبت و شکست در آ

نیز الزم به ذکر است که نقش امیدواری و خوش بینی برای رضایت از زندگی با این ایده و نظر که رضایت از زندگی بخشی مبتنی بر هیجانات 

پایه، محوری و بسط پذیر هستند  (. سازه های مثبت منبعی8612و همکاران،  01مثبت مرتبط با بهزیستی است، همسویی نشان می دهد)داینر

که در تمامی لحظات با فرد برای عمل در موقعیت های مختلف همراهی می کنند و سپس احساس شادکامی، رضایت و موفقیت را در افراد 

ر به گی اث(. بسیار احتمال می رود منابع روانشناختی مثبت گرای کالن نظیر خوش بینی از اصل سرریزشد0220، 04شکل می دهند)هابوفول

حیطه های خرد یا جزئی تر پیروی کنند. همچنین وقتی امیدواری در کنار خوش بینی در همسران در حد باالیی باشد، رضایت زناشویی ارتقاء 

 خواهد یافت.

-شناختی کارآمدی که منشأ پیدایش آن پژوهش و نظریهخود خودکارآمدی در درجه سوم قادر به پیش بینی رضایت زناشویی بود.

هایش برای )اطمینان( فرد به تواناییشود: باورتوان به سادگی آن را اعتماد به نفس نامید و به این ترتیب تعریف میاجتماعی بندورا است می

وقتی  .شناختی برای خود و نیز ایفای اقدامات الزمای معین از راه ایجاد انگیزه در خود، تأمین منابعدستیابی به موفقیت در انجام وظیفه

خودکارآمدی در فرد در سطح باالیی است به دلیل احساس توانمندی و انتظار نتایج و پیامدهای مثبت، رضایت زناشویی به نحو مطلوب تری 

                                                           
19-  Larson & Luthans 
20-  Nelson & Cooper 
21- Mac Gee  
22-  Bayrami 
23-  Diener 
24-  Hobfoll 
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 در روابط همسران پدیدار خواهد شد. با توجه به اینکه این پژوهش بر روی معلمان شهر شیراز صورت گرفته، لذا تعمیم آن به سایر جوامع با

همچنین با توجه به یافته های تحقیق به دست اندر کاران مراکز مشاوره مدارس، دانشگاه ها، مربیان خانواده  ودیت هایی همراه می باشد.محد

پیشنهاد می شود به منظور کسب نتایج بهتر در مداخالت روانشناسی و کارگاه های آموزشی به سرمایه های روانشناختی به عنوان عامل مؤثر 

 مندی زناشویی توجه شود.  در رضایت
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