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 پژوهشكدة خانواده 

 

 

 

 

 هاي آن در پيش بيني رضايت زناشويي والدين بررسي نقش صبر و مولفه

 آموزان مقطع ابتدايي شهر شيرازدانش

 
 ∗اعظم فرماني

 **دكتر فرهاد خرمائي

 ***جمه دوكوهكين

 

 به منظور پيشگيري از بروز تعارضات زناشويي و حفظ بنيان خانواده ها، شناسايي عوامل مرتبط با                 :مقدمه و هدف  
بيني رضايت   هاي آن در پيش     هدف پژوهش حاضر بررسي نقش صبر و مولفه           .  رضايت زناشويي اهميت دارد    

 .ودآموزان مقطع ابتدايي شهر شيراز ب زناشويي والدين دانش
آموزان مقطع ابتدايي شهر شيراز بودند كه از ميان اين افراد،             جامعه آماري پژوهش حاضر كليه والدين دانش       :روش
. اي انتخاب شدند     اي مرحله   گيري تصادفي خوشه     به روش نمونه    )   پدر  95 مادر،     205( نفر     300تعداد   
خرمائي و  (و مقياس صبر     )  اينريچ  (نامه رضايت زناشويي   كنندگان در پژوهش حاضر با تكميل پرسش         مشاركت
و ) ارتباط زناشويي، حل تعارض، روابط جنسي    (سه مولفه رضايت زناشويي     .  در اين پژوهش شركت كردند    )  همكاران

هاي آماري مورد استفاده قرار      در تحليل )  متعالي شدن، شكيبايي، رضايت، استقامت و درنگ      (كل مولفه هاي صبر     
هاي آمار توصيفي مانند ميانگين، انحراف استاندارد و ضريب            ها از شاخص   ليل داده به منظور تجزيه و تح     .  گرفتند

هاي پژوهش، تحليل رگرسيون چندگانه همزمان به        همبستگي پيرسون استفاده شده و براي پاسخگويي به پرسش         
 .كار برده شده است

با نمره كل رضايت زناشويي و خرده       هاي آن     نتايج پژوهش حاضر نشان داد كه نمره كل صبر و تمامي مولفه            :نتايج
نتايج تحليل رگرسيون چندگانه همزمان نيز نشان داد كه مولفه            .  هاي آن همبستگي مثبت معنادار دارند       مقياس

 را  ) >β=  001./P, /.28(، و حل تعارض     ) >β=  001./P, /.28  (هاي ارتباط زناشويي   رضايت صبر، خرده مقياس   
 =β, /.15(، و حل تعارض ) >β=  01./P, /.15(هاي ارتباط زناشويي  مقياس مت نيز خردهمولفه استقا. كند بيني مي پيش

 01./P< (   مقياس روابط جنسي      همچنين، مولفه متعالي شدن خرده      .  بيني نمود   را پيش)27./ ,β=  001./P<(  را 
 . بيني كرد پيش
بيني  هاي صبر توانايي پيش      مولفه گيري كرد كه    توان اينگونه نتيجه     از بررسي نتايج پژوهش حاضر مي         :بحث

ها و صبور بودن در جهت دستيابي به هدف و رسيدن به              تحمل سختي به عبارت ديگر،    .  رضايت زناشويي را دارند   
بردباري و تحمل مصايب، و ايجاد وقفه در مقابل           الهي، پذيرش وضع موجود، پايداري و ثبات در انجام امور،              قرب

شود به منظور    بنابراين به درمانگران پيشنهاد مي    .  تر از زندگي زناشويي همراه است      ها با رضايتمندي بيش    خواسته
 . باال بردن سطح رضايت زناشويي در بين زوجين، از راهبردهاي آموزش صبر استفاده نمايند

 .صبر، رضايت زناشويي، متعالي شدن، شكيبايي، شهر شيراز :هاكليدواژه
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