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 آماري آموزش مهارت هاي زندگی بر رضایت زندگی زناشویی دانشجویان متأهل تأثير

  فرشته هاشمی راد ، رضا مؤمنی

 

اين پژوهش به منظرور  . باشد رضايت زندگي زناشويي ازعوامل پيشرفت و دستيابي به اهداف زندگي دانشجويان متثهل مي

ايرن تحقيرق يرك    . باشرد  هاي زندگي بر رضايت زندگي زناشويي دانشرجويان متثهرل مري    آموزش مهارت تعيين اثرگذاري

نفراز دانشجويان متثهرل دانشرگاه    9 در بين 9831تحليلي در سال  -كارآزمايي ميداني است كه به روش توصيفي  مطالعه

شاهد تقسيم -صورت تصادفي به دوگروه مورد روش نمونه گيري، ازنوع مبتني بر هدف بوده كه به. زابل انجام گرفته است

و نيرز  ( enrich)ي استاندارد رضايتمندي زناشويي انرريچ   آوري اطالعات در اين پژوهش، پرسشنامه ابزارهاي جمع. اند شده

هاي تحقيق مالحظه شد كه ميانگين نمرات ابعاد مختلرف   با توجه به يافته. هاي زندگي بوده است راهنماي آموزش مهارت

و نيز همين ابعاد پس از آمروزش برابربرا    0/8 ±3/9 مندي زندگي زناشويي در گروه مورد پيش از آموزش برابر با  ايترض

مندي زناشويي در گروه شاهد پريش از آمروزش    در مقابل نيز ميانگين نمرات ابعاد مختلف رضايت. بوده است9/9±38/8 

ي وابسته برين ميرانگين   tازطرفي بااستفاده از آزمون . مي باشد 2/8 ±9/9 و پس از آموزش برابر با 8/8 ±9/ 9 برابر با

نمرات رضايتمندي زندگي زناشويي گروه مورد قبل از آموزش و بعد از آمروزش اخرتالف معنراداري مشراهده شرده اسرت       

(92/9>p .)    گرروه  اما توسط همين آزمون آماري اختالف معناداري بين ميانگين ابعاد مختلرف رضرايتمندي زناشرويي در

از روي نتايج اين پژوهش مالحظه گرديد كه ميانگين نمرات رضرايتمندي زنردگي   (. p>92/9)شاهد مالحظه نشده است 

هراي زنردگي    لذا آمروزش مهرارت  . هاي زندگي افزايش چشمگيري داشته است زناشويي دانشجويان پس از آموزش مهارت

 .تثهل داشته استتثثير مگبتي در ميزان افزايش رضايت زناشويي دانشجويان م

 

 مندي زناشويي رضايت هاي زندگي، مهارت آموزش، دانشجويان متثهل، :كليدي ه هايواژ
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