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Abstract 

The purpose of this study was to determine the effectiveness of effective communication 

training on attachment styles, social vitality and attitudes toward love in couples. This 

research is an applied research in terms of purpose and a quasi-experimental research with 

pre-test-post-test (intervention) and control group in terms of method. The statistical 

population includes all couples referring to the selection counseling clinic in Tehran, which is 

estimated to be about 100 people, which was considered as a sample using the Morgan table, 

80 people, of which 30 participants volunteered to participate in the course. Available non-

random sampling method was selected and randomly assigned to experimental and control 

groups. Implement data collection tools Data collection tools were communication skills 

protocol based on Emami Naeini (2006), Collins and Reed Attachment Styles Questionnaire 

(1990), Oxford Happiness Questionnaire)(2001) and Lee Love Attitude Questionnaire (1986). 

The collected data were analyzed by descriptive and inferential methods from SPSS21 

software. The statistical method of data analysis was analysis of covariance. In this study, 

descriptive statistics were used to calculate the mean and standard deviation of research 

variables and show the frequency and related graphs, and inferential statistics were used to 

test the hypotheses. The results showed that effective relationship on attachment styles, social 

vitality. And the attitude to love is effective in couples. Due to the severity of the effect, 

effective communication training has a greater effect on couples' attitudes toward love than 

other variables. 
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 چکیده

هدف از پژوهش حاضر، تعیین اثر بخشی آموزش ارتباط موثر بر سبک های دلبستگی، نشاط اجتماعی و نگرش به عشق در زوجین است. 
پس آزمون )مداخله ای( به -این پژوهش، از لحاظ هدف، یک پژوهش کاربردی و به لحاظ روش یک پژوهش نیمه آزمایشی با پیش آزمون

نفر تخمین  400عه آماری شامل کلیه زوجین مراجعه کننده به کلینیک مشاوره انتخاب در تهران که حدود همراه گروه کنترل می باشد. جام
نفر به عنوان نمونه در نظر گرفته شد، که از این بین شرکت کنندگان داوطلب برای شرکت در  00زده شده که با استفاده از جدول مورگان 

ورت غیر تصادفی در دسترس انتخاب و به شکل تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه گمارش نفر به روش نمونه گیری به ص 00دوره تعداد 
(، پرسشنامه سبک های دلبستگی کولینز و 4001شد. ابزار گردآوری داده ها اجرای پروتکل مهارتهای ارتباطی براساس امامی نائینی)

( بود. تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده به 4901عشق لی )( و پرسشنامه نگرش به 2004(، پرسشنامه شادکامی آکسفورد)4990رید)
انجام شد. روش آماری تحلیل داده ها، تحلیل کواریانس بود. در این پژوهش، از آمار  SPSS21افزار  دو روش توصیفی و استنباطی از نرم

و نمودارهای مربوط به آن استفاده شد و از آمار  توصیفی برای محاسبل میانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش و نشان دادن فراوانی
ها استفاده گردید.نتایج نشان داد که ارتباط موثر بر سبک های دلبستگی، نشاط اجتماعی و نگرش به  استنباطی به منظور بررسی فرضیه

 عشق در زوجین اثربخش است.
 

 

 به عشق، زوجینارتباط موثر، سبک های دلبستگی، نشاط اجتماعی، نگرش  واژگان کلیدی:
 

 تمامی حقوق نشر برای فصلنامه رویکردی نو در علوم تربیتی محفوظ است.

 

 مقدمه 

ازدواج به عنوان موهبتی بزرگ و مهمترین و عالیترین رسم 
اجتماعی که از گذشته مورد تاکید بوده است، نیازهای عاطفی و 

 کند. از این ایمنی افراد بزرگسال و بقای نسل بشر را حفظ می
نتایج مثبت رو، روابط زناشویی پایدار و رضایتبخش فراهم کننده 

مت جسمی و رشد، برای المت روانی مثبت، سالبسیار مانند س

اعضای خانواده و فراهم شدن محیطی مناسب برای رشد 
 .متی سایر اعضای خانواده استالکودکان و ارتقاء رشد و س

های نظری  یکی از چارچوب 4نظریه دلبستگیدر همین راستا، 
ست. دلبستگی، پیوند ها ا مناسب برای تبیین سازگاری با بیماری

عاطفی و هیجانی نسبتاً پایداری است که بین کودک و مادر یا 
شود.  ایجاد می  افرادی که کودک در تعامل مداوم با آنهاست،

معتقد بود میزان  (2002) 2جان بالبیپرداز اصلی دلبستگی، نظریه
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های کودک برای  دهی مستمر به تالش پذیری و پاسخ دسترسی
و امنیت، کیفیت و سبک دلبستگی کودک به  رسیدن به آرامش

سه سبک  (2040) و همکاران 0والس .کند مادر را تعیین می
آنها . دلبستگی ایمن، اجتنابی و دوسوگرا را مشخص کردند

های دلبستگی، انتظارات کودک را در مورد  معتقد بودند سبک
پذیر و پاسخگو  این که آیا مادر )مراقب( از نظر عاطفی دسترس

کنند که آیا خود، ارزش  دهند و تعیین می یا نه شکل می هست
های دلبستگی نه تنها در  عشق و محبت دارد یا نه. سبک

کودکی بلکه در بزرگسالی هم نقش اساسی در بر قراری ارتباط 
های دلبستگی یکی از عوامل تعیین کننده  سبک.با دیگران دارند

 .ای عمده استه عمده شیوه واکنش و سازگاری افراد به استرس
فردی با الگوی دلبستگی ایمن، مراقب خود را قابل دسترس . [4]

کند، در الگوی  داند و خودش را به صورت مثبت تجربه می می
راند و  طور پیوسته فرد را از خود می ، مراقب بهدوسوگرادلبستگی 

خود نیز ناایمن است، اما به طور اجباری به خودش اعتماد 
در الگوی دلبستگی اضطرابی، فرد، مراقب کند و در نهایت  می

ثبات و خود را به عنوان  خود را به عنوان یک پاسخگوی بی
سبک دلبستگی از جمله . کند فردی وابسته وبی ارزش تجربه می

ویژگیهایی است که بر روابط زوجین تاثیر داشته و متقابال از 
روابط زوجین تاثیر می پذیرد. دلبستگی پیوند عاطفی عمیقی 
است که با افراد خاص در زندگی خود برقرار می کنیم، به طوری 
که وقتی با آن ها تعامل می کنیم، احساس نشاط کرده و هنگام 
استرس از اینکه در کنار آن ها هستیم، احساس آرامش می 

  .[2]کنیم
 آدمی روان سالمت برای  ،شادی و نشاط فردی و اجتماعی

 مسایل دهد،می نشان محققین هایمطالعه. دارد ضرورت
 تبعیض، عدم جامعه، وارگیاندام اجتماعی، عدالت مثل غیرمادی

 احساس اقتصادی، و اجتماعی هایدلهره نداشتن فقر، نبود
جرای ا سهولت عالم، و علم تکریم اجتماعی، و روانی امنیت

 هایدر عرصهالمللی ملی و بینهای قوانین، وجود موفقیت

 فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی، معنویتعلمی، فناوری، 

گرفته تا های رفتار دینی در جامعه اجتماعی، مشاهده رگه
مصادیق عینی مانند شهرسازی منطبق بر معماری معنوی و 

زیست، و بومی، تظاهر رنگ در شهر و روستا، توجه به محیط
اجتماعی مؤثر گیری نشاط تواند در شکلصدها عامل دیگر می

دنبال آن گسترش  ترین مؤلفه در ایجاد نشاط و بهمهم .باشد
ها و در انسانسازنده در زندگی فردی و اجتماعی های فعالیت
جانبه، شاخص  توسعه پایدار و همهیابی به دست کالن سطح

فردی و  مندی افراد از شرایطسطح رضایت یا احساس رضایت
یتی و یا های نارضامیزانی که شاخص و به اجتماعی است

اجتماعی مندی رشد یا کاهش یابد، احساس نشاط یترضا

گردد و بدیهی است که کاهش این عامل دستخوش تغییر می
-اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی میهای برخی آسیب منجر به

تری خواهند طوالنیتر بوده و عمر شود. افراد پرنشاط سالم
. مندتر هستندعالقهاجتماعی سایر مردم و مشکالت و به  داشت
-احساس خوشبختی، اعتماد متقابل، احساس در زندگی  نشاط

-جهان و محیطیبه نسبت های مثبت از نگرشای تعهد و نشانه

نشاط در فرایند . گیردمی بر  کند را درمیزندگی  که فرد در آن
کند؛ در غیر این  رابطه فرد با جامعه و گروه تحقق پیدا می

ای از  منظر ناظر بیرونی، نشاط چیزی جز مجموعه صورت، از
اگر . انگیز فردی نخواهد بود های طرب کیفیات روحی و هیجان

این کیفیات فرح بخش، واجد معانی اجتماعی و اهداف جمعی 
آمیز  نباشند، تعریفی جز برخی حاالت نابهنجار روحی جنون

داری بنابراین، نشاط اجتماعی همان سطح برخور. نخواهند داشت
از مواهب زندگی عمومی همراه با اقناع ذهنی و اجماع عینی 
است؛ یعنی باید تعریف فردی و بیرونی از نشاط با هم مقارن 

نشاط از منظر اجتماعی، عضوی از : » عنبری معتقد است.باشند
مندی یتخانواده و چارچوب مفهومی کیفیت زندگی، رضا

رفتارهای جمعی و اجتماعی، امنیت اجتماعی، سالمت اجتماعی، 
این مفاهیم به نوعی متناظر با نشاط و شادمانی . فراغت است

 .دهستن
نگرش به عشق نیز در این پژوهش به عنوان متغیر مرتبط با 

عشق، لحظه تبلور عملکرد خانواده در نظر گرفته شده است، 
رسد که عشق و بسیاری از نظر می به.آرزومندی بشری است

عاطفی در روابط عاشقانه با خصوصیات  گذاریهای سرمایهجنبه
 بنیادی شخصیت انسان مرتبط باشند 

 ارتباط و از ما در دنیایی زندگی می کنیم که ناگزیرامروزه 
برخورد با دیگران هستیم آنچه مسلم است که هیچ کس 

 نیازهای دیگران، با و ارتباط و مساعدت کمک بدون نیست  قادر
الی که اینجا مطرح می ؤس حال. سازد برطرف را خود معمولی

 شود این است که چگونه باید با دیگران ارتباط برقرار کنیم و
جهت افزایش این ارتباط چه کارهایی باید انجام دهیم یا اینکه 

 و  ها روش ارتباطی  مهارتهای چه کارهایی نباید انجام دهیم.
 این. اند سازنده و سالم زندگی یک برای ضروری های شیوه

 ما سازگاری سبب که هستند ها توانایی از ای مجموعه مهارتها
 این .گردند می مفید و مثبت رفتارهای گیری شکل و دیگران با

 جامعه در را خود مناسب نقش سازند می  قادر را  ما ها توانایی
 آسیب دیگران به یا خود به  هآنک بی نماییم ایفا خوبی به

 با که است ارتباطی مهارت دارای کسی بنابراین،. برسانیم
 الزامات، حقوق، به بتواند که کند برقرار ارتباط طوری دیگران
 در و بگیرد نادیده را دیگران وظایف انجام یا و خاطر رضایت

 دیگران با آزاد و باز ای مبادله موارد  این در بتواند  حال عین
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 به احساسات و افکار انتقال باید موثر ارتباط یک در .دداشته باش
 شامل کالمی های مهارت که حالی در .باشد طرفه دو صورت
 حاالت و بدن زبان کالمی، غیر مهارت است؛ مذاکره و گفتگو
 .[0]گیرد برمی در را صورت

اثربخشی آموزش ارتباط بنابراین موضوع اصلی تحقیق بررسی 
 نشاط اجتماعی و نگرش به عشقموثر بر سبک های دلبستگی، 

 می باشد. در زوجین
 

 روش پژوهش
 زیرا بوده کاربردی پژوهش یک هدف، لحاظ از پژوهش، این

 به. است خاص زمینه یک در دانش عملی کاربردی آن هدف

 پس-آزمون پیش با آزمایشی نیمه پژوهش یک روش لحاظ

 باشد.  می کنترل گروه همراه آزمون )مداخله ای( به
 

 جامعه ی آماری، نمونه و روش نمونه گیری
مراجعه کننده به کلینیک مشاوره زوجین کلیه  آماری جامعه

نشاط در فرایند است .  4100انتخاب در تهران در نیمه اول سال 
کند؛ در غیر این  رابطه فرد با جامعه و گروه تحقق پیدا می

ای از  صورت، از منظر ناظر بیرونی، نشاط چیزی جز مجموعه
اگر . انگیز فردی نخواهد بود های طرب کیفیات روحی و هیجان

این کیفیات فرح بخش، واجد معانی اجتماعی و اهداف جمعی 
آمیز  نباشند، تعریفی جز برخی حاالت نابهنجار روحی جنون

بنابراین، نشاط اجتماعی همان سطح برخورداری . نخواهند داشت
از مواهب زندگی عمومی همراه با اقناع ذهنی و اجماع عینی 

از نشاط با هم مقارن است؛ یعنی باید تعریف فردی و بیرونی 
نشاط از منظر اجتماعی، عضوی از : » عنبری معتقد است.باشند

مندی یتخانواده و چارچوب مفهومی کیفیت زندگی، رضا
اجتماعی، امنیت اجتماعی، سالمت اجتماعی، رفتارهای جمعی و 

این مفاهیم به نوعی متناظر با نشاط و شادمانی . فراغت است
 .هستند

 

 نمونه گیری حجم نمونه و روش 
نفر تخمین زده شده که با استفاده از  400حجم جامعه حدود 

که از  شد،نفر به عنوان نمونه در نظر گرفته  00جدول مورگان 
 00این بین شرکت کنندگان داوطلب برای شرکت در دوره تعداد 

نفر به روش نمونه گیری به صورت غیر تصادفی در دسترس 
بین جامعه آماری پژوهش تعداد  ازانتخاب می شود. بدین ترتیب 

که داوطلب شرکت در  بصورت نمونه گیری در دسترس نفر 00
به عنوان  دارنداین دوره درمانی  و تمایل به شرکت دردوره 

غیر تصادفی در در ادامه با گمارش  می شود.نمونه انتخاب 
نفر در گروه کنترل قرار  41نفر در گروه آزمایش و  41دسترس 

زم به ذکر است که چند نفر نیز عالوه بر تعداد ال .می گیرند
تا در صورت ریزش  می شوندانتخاب ( نفر 00مورد نیاز )

جلسه و  0  آموزشی طی برنامه .ها شوندها، جایگزین آنآزمودنی
 شد. هر جلسه به مدت یک ساعت برگزار 

 

 ابزار گردآوری اطالعات 
برای جمع آوری داده های این مطالعه از دو روش کتابخانه ای 
)مراجعه به کلیه منابع مکتوب مرتبط با عنوان پژوهش( و روش 
میدانی )به کارگیری پرسشنامه(، استفاده شد. و برای جمع آوری 

از  آمدهاطالعات میدانی در این پژوهش داده های به دست 
و پرسشنامه  [1](4001نائینی) امامی اجرای پکیج ارتباط موثر

(، پرسشنامه شادکامی 4990)1سبک های دلبستگی کولینز و رید
 بود.(  4901) 1آکسفورد و پرسشنامه نگرش به عشق لی

 

 شرح جلسات آموزش مهارت های ارتباطی
جلسه اول: معرفی خود به عنوان مدرس، هدف از برگزاری 
جلسات آموزشی معارفه اعضا و رابطه حسنه بین اعضا صورت 
گرفت. بیان قواعد گروه، گرفتن تعهد از شرکت کنندگان جهت 
حضور در جلسات، بررسی ضرورت آموختن آموزش مهارت های 

 ارتباطی ، اجرای پیش آزمون 
ب جلسه قبل، آموزش مهارت جلسه دوم: مروری بر مطال

شناسایی افکار خودآیند منفی، شناخت  -خودآگاهی)خودشناسی(
خطاهای شناختی، نقاط ضعف و قوت خود و تهیه یک لیست از 
آنها و سعی در برطرف کردن آنها توسط یک متخصص و روان 
شناسی یا خودمان و این تکنیک ها را در طول هفته جاری 

 قوت و ضعف خود و نوشتن آن ها تمرین کنند . بررسی نقاط 
جلسه سوم مروری بر مطالب جلسه قبل، بررسی تکالیف قبل، 
آموزش مهارت همدلی. بررسی موانع همدلی )برچسب زدن، 
قضاوت و پیش داوری کردن، درشت نمایی مشکالت بوجود 
آمده و برعکس آن کوچک نمایی مشکالت دیگران، نصیحت 

بی توجهی به دیگران(،  کردن مداوم، سرزنش کردن، غفلت و
راههای رسیدن به همدلی)درک چهارچوب ذهنی دیگران، 

 کنترل احساسات و هیجانات، گوش کردن و تعیین تکلیف ( 
جلسه چهارم : آموز ش مهارت برقراری ارتباط موثر و آموزش 

 مهارت مدیریت خشم 
مروری بر جلسه قبل، بررسی تکلیف قبلی، ارتباط رودرو، شنونده 

ودن ، واضح و روشن صحبت کردن، صریح و صادق خوبی ب
بودن، حفظ آرامش و احترام به طرف مقابل ، آشنایی با زبان 

 بدن 
مهارت مدیریت خشم، ترک محیط، تنفس شکم، تغییر وضعیت، 
گفت و گو با فرد دیگر، شمارش اعداد به شیوه معکوس، باید فرد 
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یدن به به صورت خودآگاه به خشم خود بیندیشد و قبل از رس
مرحله پرخاشگری آن را مهار کند. شناسایی ریشه خشم خود، از 
دیگران کمک بگیرد، تکنیک تنفس عمیق و ریلکسشن، حس 

 شوخ طبعی داشتن 
 جلسه پنجم : مرور مطالب جلسه قبل، بررسی تکلیف، آموزش

 تأثیر عوامل و گیری تصمیم بیان انواع گیری، تصمیم مهارت

 زندگی روی بر صحیح های گیری تصمیم تأثیر آن، در گذار

 روی بر صحیح و مناسب های گیری تصمیم زوجین،پیامدهای

 تعیین ارائه ی بازخورد، بحث، خالصه ی زناشویی، زندگی

 تکلیف
 قبلی، تکالیف بررسی قبل، جلسه مطالب بر : مروریجلسه ششم

 مهارت این مراحل آموزش قاطعیت، و نقاد تفکرّ مهارت آموزش

 زندگی روابط بر قاطعیت و نقاد تفکرّ مهارت اهمیت پر نقش ها،

  زناشویی، آموزش ابراز وجود، مهارت نه گفتن
مرور مطالب جلسه قبل، بررسی تکلیف قبلی، جلسه هفتم: 

 مهارت نقش مهارت، مراحل این مساله، حلّ مهارت آموزش

 اهمیت پر نقش زناشویی، تعارضات فصل و حل در مساله حلّ

 زناشویی زندگی مشکالت بر غلبه مهارت بر این
 از تقدیر قبلی، جلسات مباحث خالصه ی بیانجلسه هشتم: 

 برگزاری آتی، برای کارهای بازخورد دریافت کنندگان، شرکت

  آزمون. پس
 

 سبک های دلبستگی پرسشنامه
بر اساس نظریه هازان و شاور  4990کولینز و رید در سال 

تهیه کردند. این  را پرسشنامه سبک دلبستگی کولینز و رید
آیتم  40ماده بود که بعدها به  24پرسشنامه در ابتدا دارای 

این پرسشنامه سه زیر مقیاس دارد که عبارتند کاهش یافت. 
مطابقت  که با سبک دلبستگی دوسوگرا :(A) سبک اضطرابی:از

 که با سبک دلبستگی ایمن :(C) سبک نزدیک بودن.دارد
که تقریباً عکس دلبستگی  :(D) سبک وابستگی.مطابقت دارد

از روش  پرسشنامه سبک های دلبستگی  پایایی.است اجتنابی
مقیاس است.ضریب پایایی  آمده دست به  ٪20آلفای کرونباخ 

نفری در دو نوبت با  00بزرگسال برای یک نمونة  دلبستگی
و  90/0آزمودنیهای پسر 92/0هفته برای کل آزمودنیها  2فاصله 

این مقیاس شامل  .[1]محاسبه شد 90/0دخترآزمودنیهای 
خودارزیابی از مهارت های ایجاد روابط و خودتوصیفی شیوه ی 
شکل دهی روابط دلبستگی نسبت به چهره های دلبستگی 

داده می باشد که از طریق عالمت  40نزدیک است و مشتمل بر 
سنجیده ( از نوع لیکرت)درجه ای  1گذاری روی یک مقیاس 

 1زیر مقیاس که هر مقیاس شامل  0حلیل عوامل ، با ت.می شود
 .[1]ماده است مشخص می شود

 

 نشاط اجتماعی پرسشنامه
برای سنجیدن شادکامی در پژوهش حاضر از پرسشنامه 

( ساخته شده، 2004) 1شادکامی آکسفورد که توسط آکسفورد
سئوال است و  29استفاده خواهد شد، که این پرسشنامه دارای 

سؤال های به صورت چهارگزینه ای است و بر اساس مقیاس 
لیکرت نمره گذاری می شود. که میزان اعتبار و روایی آن در 

% 90( به کمک آلفای کرونباخ 4009داخل کشور توسط براهنی )
نفر از  010وایی، این پرسشنامه روی محاسبه شد. برای تعیین ر

دانش آموزان ابتدایی در انگلیس به فاصله سه ماه اجرا گردید که 
به دست آمده است، اعتبار  21/0تا  00/0ضرایب اعتبار آن بین 

دراز مدت این پرسشنامه نیز مورد ارزیابی قرار گرفته است. یک 
تبار ساله روی این مقیاس، ضریب های اع 1مطالعه طوالنی 

نشان داده است. ضرایب پایایی این آزمون با استفاده از  20/0
  .به دست آمده است02/0ضریب آلفای کرونباخ 

 

 پرسشنامه نگرش به عشق
بر پایه  2هندریکو هندریک پرسشنامه نگرش به عشق توسط 

تأیید .ساخته شده است 4901از عشق در سال « لی»الگوی 
« لی»ساختار عرضه شده تحلیل عاملی نشان داده است که 

پرسشنامه نگرش . برد در فرهنگهای چندگانه را داردتوانایی کار
گویه بود . اما دومین تجزیه و  12به عشق حاضر در آغاز دارای 

تحلیل عامل تأییدی به کاهش یک سری از گویه ها منتهی شد 
رسید. پرسشنامه نگرش به عشق از نوع  21که تعداد گویه ها به 

و می تواند ابعاد شش گانه عشق را به صورت کمی  لیکرت است
  عشق به مربوط نگرش های مقیاسو پیوسته نشان دهد. 

LAS  0)تفننی ،سؤال( 0)شهوانی خرده مقیاس 1 و گویه 40 از 
 وسؤال(  0)افراطی سؤال(، 0) منطقی ،(سؤال 0) دوستانه ،سؤال(

گزینه های این پرسشنامه .است شده تشکیلسؤال(  0)نقدرگرا
به صورت چهار گزینه ای از خیلی موافقم تا خیلی مخالفم 
مشخص شده اند، نمره ای که فرد در هر خرده مقیاس بدست 
می آورد، بیانگر میزان نگرشی است که نسبت به آن خرده 
مقیاس دارد. نمره باال گرایش باال در خرده مقیاس مربوطه و 

پرسشنامه . ا به آن نشان می دهد نمره پایین گرایش اندک ر
نگرش به عشق از شش مولفه به شرح زیر تشکیل شده 

)عشق بازیگرانه( 9لودوس -2)عشق رمانتیک( 0اروس -4:است
)عشق واقع گرایانه( 44پراگما -1)عشق دوستانه( 40استورگ -0
 در .()عشق فداکارانه 40آگاپه -1)عشق شهوانی( 42مانیا -1

 خرده برای10/0 آلفا ضرایب گرفت، صورت که تحقیقاتی

 آزمون، باز - آزمون در و آگاپه برای00/0تا استورگ مقیاس

 گزارش شد. لودوس برای 02/0 تا مانیا برای20/0 از ضرایب
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فرم  این در 4990 همکاران و هندریک توسط انتخابی جمالت
 .گردید مطرح مقیاس( خرده یک برای گویه 1 کوتاه )هر

 تا لودوس برای 11/0 از آلفا مقادیر .بود بهتر مدل این تناسب

 در سبک آن کرونباخ آلفای .بود متغیر استورگ برای 22/0

 ورزی عشق سبک در ،29/0 رمانتیک ورزی عشق

 سبک در ،22/0 عشقورزی دوستانه سبک در ،10/0بازیگرانه

 ورزی عشق سبک در و 22/0 واقع گرایانه عشقورزی

 دست به90/0 فداکارانه ورزی عشق سبک در و22/0شهوانی

 .آمد
 

 نتایج داده های توصیفی متغیرها
  

 
 : توصیف متغیرها 4جدول 

 انحرف معیار میانگین تعداد مرحله گروه متغیر

 
 سبک های دلبستگی

 
 

 
 کنترل

 01/4 10/41 41 پیش آزمون

 1/4 10/41 41 پس آزمون

 
 آزمایش

 91/1 1/41 41 پیش آزمون

 0/2 20/41 41 پس آزمون

 
 نشاط اجتماعی

 
 کنترل

 101/1 100/24 41 پیش آزمون

 110/1 10900/24 41 پس آزمون

 
 آزمایش

 000/2 100/20 41 پیش آزمون

 100/1 012/02 41 پس آزمون

 
 نگرش به عشق

 
 کنترل

 11/0 40/41 41 پیش آزمون

 12/0 49/41 41 آزمونپس 

 
 آزمایش

 22/0 21/41 41 پیش آزمون

 24/0 00/41 41 پس آزمون

 

 
همان طوری که مالحظه می شود مقدار متغیرهای سبک های 
دلبستگی، نشاط اجتماعی و نگرش به عشق در مرحله پیش 
آزمون در دو گروه کنترل و آزمایش تفاوت معنی داری وجود 
ندارد. اما مقدار متغیرهای سبک های دلبستگی، نشاط اجتماعی 
و نگرش به عشق در مرحله پس آزمون در گروه آزمایش نسبت 

 به گروه کنترل افزایش محسوسی یافته است.
 

های تحلیل کوواریانس فرضبررسی پیش -4-2

 چند متغیری

از آزمون آماری کوواریانس ، تحقیق این هایبرای بررسی فرضیه
ها، های مربوط به فرضیهه است. قبل از تحلیل دادهاستفاده شد

های های این تحقیق مفروضهبرای اطمینان از این که داده
ها  اند به بررسی آنزیربنایی تحلیل کوواریانس را برآورده کرده

 پرداخته شده است. 

 آزمون نرمال: -1
ل یکی از پیش شرط های استفاده از آزمون کوواریانس، نرما

بودن توزیع آماری متغیرهای تحقیق می باشد. به این منظور با 
استفاده از آزمون کالموگروف اسمیرنوف، نرمال بودن متغیرها را 

 مورد سنجش قرار می دهیم:
 

 : آزمون نرمال2جدول

 سطح معناداری مقدار خطا zمقدار آماره  متغیرها

 020/0 01/0 000/0 سبک های دلبستگی

 020/0 01/0 009/0 نشاط اجتماعی

 014/0 01/0 111/0 نگرش به عشق
 
 

با توجه به اطالعات جدول آزمون نرمال مالحظه می گردد که 
مقدار احتمال در هیچ کدام از متغیرها معنی دار نشده است 
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نشان می باشد( که  01/0)مقدار احتمال بزرگتر از سطح خطای 
دهنده نرمال بودن متغیرهای تحقیق می باشد که یکی از پیش 

 شرط های استفاده از آزمون آنالیز کوواریانس می باشد.

 تجانس واریانس ها -2
 

 
 به منظور بررسی برابری واریانس ها 41: آزمون لوین0جدول 

 احتمالمقدار  خطا درجه آزادی مقدار لوین متغیرها

 211/0 01/0 20و4 111/4 سبک های دلبستگی

 140/0 01/0 20و4 219/0 نشاط اجتماعی

 219/0 01/0 20و4 120/4 نگرش به عشق

 
بیشتر می  01/0همانطور در آزمون لوین، مقدار احتمال از سطح 

باشد، این نتیجه حاصل می گردد که فرض برابری واریانس 
گروه تایید می شود که یکی دیگر از پیش شرط های های دو 

 آزمون آنالیز کوواریانس می باشد.
 همگونی شیب خط رگرسیون -0

 
 : تعامل متغیر مستقل و همپراش1جدول

 مقدار احتمال فیشر میانگین مربعات درجه آزادی مجموع مربعات منابع تغییرات متغیرها

 41/0 00/1 111/4 2 011/0 گروه و پیش آزمون دلبستگیسبک های 

 01/0 49/4 102/0 2 200/4 گروه و پیش آزمون نشاط اجتماعی

 40/0 00/2 001/4 2 012/2 گروه و پیش آزمون نگرش به عشق

 
بیشتر می باشد بنابرین  01/0با توجه به اینکه مقدار احتمال از 

می توان نتیجه گرفت که فرضیه صفر مورد قبول و فرضیه 
مقابل رد می شود و پیش فرض همگونی شیب خط رگرسیون 

 رعایت شده است. 
 خطی بودن همبستگی متغیر همپراش و متغیر مستقل -1

 
 حلیل کواریانس یکطرفه : ت1جدول

 احتمال مقدار فیشر میانگین مربعات درجه آزادی مجموع مربعات منابع تغییرات

 044/0 19/1 202/0 4 202/0 سبک های دلبستگی

 004/0 40/42 221/4 4 221/4 نشاط اجتماعی

 004/0 40/2 242/0 4 242/0 نگرش به عشق

 
کمتر می باشد  01/0مشاهده می شود که مقدار احتمال از سطح 

متغیر همپراش معنی دارمی باشد و این نتیجه  fو در واقع مقدار 
 متغیر همبستگی بودن حاصل می گردد که پیش فرض خطی

 مستقل برقرار می باشد. متغیر و همپراش
 

 تجزیه و تحلیل استنباطی 
که  « تحلیل کواریانس» آماری به منظور استفاده از آزمونهای 

معنی دار بودن تاثیر متغیرهای مستقل بر متغیرهای وابسته را 
نشان می دهد، می بایست فرض نرمال بودن توزیع داده ها که 

 .زیر بنای بسیاری از روشهای آماریست رعایت شود
 

سبک آموزش ارتباط مؤثر بر آزمون فرضیه اول: 

 دلبستگی زوجین تاثیر دارد.

پی بردن به این موضوع که آیا بین دو گروه کنترل و  جهت
آزمایش از لحاظ نمرات سبک دلبستگی تفاوت معناداری وجود 
دارد یا خیر؟ از تحلیل کواریانس استفاده شد.با توجه به اینکه 

های اصلی  فرض ها و همگنی واریانس از پیش نرمال بودن داده
ها، از آزمون لون برای  تحلیل است، قبل از ارایه نتایج این تحلیل

بررسی فرض برابری واریانس خطای متغیر وابسته استفاده شد 
 شود.مشاهده می 1که نتایج آنها در جداول 
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 : نتایج تحلیل چند متغیره جهت مقایسه ترکیب متغیروابسته در دو گروه آزمایش و کنترل  1جدول 

 Fنسبت  آزمون
درجة آزادی 

 ورتص

درجة آزادی 
 مخرج

 ضریب اتا معناداری

 4 204/0 20 4 091/0 لون

 
  آزمون لون فرض برابری واریانس 1بر اساس اطالعات جدول 

دهد، چرا که  ها را برای متغیر سبک دلبستگی نشان می گروه
دار نشده است. بنابراین فرض  مشاهده شده معنی F  نسبت

ها برقرار بوده و استفاده از تحلیل  های گروه همسانی واریانس
کواریانس بالمانع است.برای روشن ساختن معناداری تفاوت 

میانگین نمرات سبک دلبستگی در گروه کنترل و آزمایش و 
در پیش آزمون و پس آزمون از تحلیل کواریانس استفاده شد. 

، معناداری، درجه آزادی و میانگین درج شده Fمقادیر  2جدول 
 است.

 
 : مقایسه پس آزمون سبک دلبستگی در گروه کنترل با کنترل اثر پیش آزمون2جدول

 شدت اثر سطح معناداری درجه آزادی f مجذورات میانگین مجموع مجذورات منبع تغییرات

  0002/0 4 110/100 442/4041 442/4041 پیش آزمون

 002/0 0002/0 4 410/212 112/104 112/104 گروه ها

  -- 22 ---- 400/2 241/10 خطا

  --- 00 ---- -- 00/24001 جمع

 
و پس از تعدیل نمرات پیش آزمون   2بر اساس اطالعات جدول 

 ها معنا دار استنتایج نشان داد اثر آزمایش در گروه 
 (f(1-27)=242/153 , p<0/005)   به عبارت دیگر میانگین

نمرات گروه آزمایش در متغیر سبک دلبستگی باالتر از گروه 
کنترل می باشد. و این نتایج نشانگر این است که آموزش ارتباط 

 موثر بر سبک دلبستگی زوجین تاثیر دارد.  
 

بر نشاط آموزش ارتباط مؤثر آزمون فرضیه دوم: 

 تاثیر دارد. در زوجیناجتماعی 

جهت پی بردن به این موضوع که آیا بین دو گروه کنترل و 
آزمایش از لحاظ نمرات نشاط اجتماعی تفاوت معناداری وجود 
دارد یا خیر؟ از تحلیل کواریانس استفاده شد.با توجه به اینکه 

 های اصلی فرض ها و همگنی واریانس از پیش نرمال بودن داده
ها، از آزمون لون برای  تحلیل است، قبل از ارایه نتایج این تحلیل

بررسی فرض برابری واریانس خطای متغیر وابسته استفاده شد 
 شود.مشاهده می 0که نتایج آنها در جداول 

 
 آزمایش و کنترل  : نتایج تحلیل چند متغیره جهت مقایسه ترکیب متغیروابسته در دو گروه 0جدول 

 Fنسبت  آزمون
درجة آزادی 

 صورت

درجة آزادی 
 مخرج

 ضریب اتا معناداری

 4 021/0 20 4 000/1 لون

 
  آزمون لون فرض برابری واریانس 0بر اساس اطالعات جدول 

دهد، چرا که  ها را برای متغیر نشاط اجتماعی نشان می گروه
دار نشده است. بنابراین فرض  مشاهده شده معنی F  نسبت

ها برقرار بوده و استفاده از تحلیل  های گروه همسانی واریانس

کواریانس بالمانع است.برای روشن ساختن معناداری تفاوت 
میانگین نمرات نشاط اجتماعی در گروه کنترل و آزمایش و پیش 

 9در جدول  آزمون و پس آزمون از تحلیل کواریانس استفاده شد.
 ، معناداری، درجه آزادی و میانگین درج شده است.Fمقادیر 
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 : مقایسه پس آزمون نشاط اجتماعی در گروه کنترل با کنترل اثر پیش آزمون 9جدول

 شدت اثر سطح معناداری درجه آزادی f مجذورات میانگین مجموع مجذورات منبع تغییرات

  0004/0 4 411/021 014/4402 014/4402 پیش آزمون

 142/0 0004/0 4 211/40 410/24 410/24 گروه ها

  -- 22 ---- 400/4 010/02 خطا

  -- 00 ---- --- 00/400112 جمع

 

 
و پس از تعدیل نمرات پیش آزمون  9بر اساس اطالعات جدول 

 معنا دار استنتایج نشان داد اثر آزمایش در گروه ها 
 (f(1-27)=18/264 , p<0/005)   به عبارت دیگر میانگین نمرات

گروه آزمایش در متغیر نشاط اجتماعی باالتر از گروه کنترل می 
باشد. و این نتایج نشانگر این است که آموزش ارتباط موثر بر 

 نشاط اجتماعی زوجین تاثیر دارد .

گرش نآموزش ارتباط مؤثر بر آزمون فرضیه سوم: 

 تاثیر دارد. در زوجین به عشق

جهت پی بردن به این موضوع که آیا بین دو گروه کنترل و 
آزمایش از لحاظ نمرات نگرش به عشق تفاوت معناداری وجود 
دارد یا خیر؟ از تحلیل کواریانس استفاده شد.با توجه به اینکه 

های اصلی  فرض ها و همگنی واریانس از پیش نرمال بودن داده
ها، از آزمون لون برای  است، قبل از ارایه نتایج این تحلیل تحلیل

بررسی فرض برابری واریانس خطای متغیر وابسته استفاده شد 
 شود.مشاهده می40که نتایج آنها در جداول

 
 و کنترل  : نتایج تحلیل چند متغیره جهت مقایسه ترکیب متغیروابسته در دو گروه آزمایش 40جدول 

 Fنسبت  آزمون
درجة آزادی 

 صورت

درجة آزادی 
 مخرج

 ضریب اتا معناداری

 4 021/0 20 4 011/1 لون

 
  آزمون لون فرض برابری واریانس 40بر اساس اطالعات جدول 

دهد، چرا که  ها را برای متغیر نگرش به عشق نشان می گروه
دار نشده است. بنابراین فرض  مشاهده شده معنی F  نسبت

ها برقرار بوده و استفاده از تحلیل  های گروه همسانی واریانس
کواریانس بالمانع است.برای روشن ساختن معناداری تفاوت 

میانگین نمرات نگرش به عشق در گروه کنترل و آزمایش و 
در پیش آزمون و پس آزمون از تحلیل کواریانس استفاده شد. 

، معناداری، درجه آزادی و میانگین درج شده Fمقادیر  44جدول 
 است.

 
 : مقایسه پس آزمون نگرش به عشق در گروه کنترل با کنترل اثر پیش آزمون44جدول

 شدت اثر سطح معناداری درجه آزادی f مجذورات میانگین مجموع مجذورات منبع تغییرات

  0004/0 4 012/2 201/4402 201/4402 پیش آزمون

 110/0 0004/0 4 011/20 140/24 140/2 گروه ها

  -- 22 ---- 400/4 200/2 خطا

  -- 00 ---- --- 109/200 جمع

 
 

و پس از تعدیل نمرات پیش  44بر اساس اطالعات جدول 
 دار استآزمون نتایج نشان داد اثر آزمایش در گروه ها معنا 

 (f(1-27)=23/864 , p<0/005)   به عبارت دیگر میانگین نمرات
گروه آزمایش در متغیر نگرش به عشق باالتر از گروه کنترل می 

باشد. و این نتایج نشانگر این است که آموزش ارتباط موثر بر 
 نگرش به عشق زوجین تاثیر دارد .

آزمون فرضیه اصلی: آموزش ارتباط موثر بر سبک 

در  دلبستگی، نشاط اجتماعی و نگرش به عشق های

 تاثیر دارد. زوجین



 طاهائی و همکارش
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 : آزمون باکس به منظور بررسی برابری ماتریس واریانس ها42جدول

Box s  M f سطح معناداری 2درجه آزادی 4درجه آزادی 

09/04 42/4 00 100 011/0 
 

 
 آزمون این. دهد می نشان را ام باکس Box M آماره42جدول 

 های ماتریس که دهد قرارمی آزمون مورد را صفر فرض این
 های گروه بین در وابسته متغیرهای شده مشاهده کوواریانس

 خطای سطح در fفوق چون مقدار  جدول در. برابرند مختلف

 به. شود نمی رد صفر فرض بنابراین نیست دار معنی شده داده
 گروه بین شده مشاهده کوواریانس های ماتریس که معنی این

 .برابرند هم با مختلف های

 
 (MANCOVA:. نتایج تحلیل کوواریانس چند متغیره )40جدول 

شدت 
 اثر

سطح 
 معناداری

F 
 میانگین مربعات

(MS) 

 درجه آزادی

(df) 

 مجموع مربعات

(ss) 
 متغیر

 سبک دلبستگی 112/104 4 112/104 410/212 0002/0 002/0

 نشاط اجتماعی 410/24 4 410/24 211/40 0004/0 142/0

 نگرش به عشق 140/2 4 140/2 011/20 0004/0 110/0

 
 

همان طوری که در جدول فوق مشاهده می شود که آموزش 
نگرش به ارتباط موثر بر سبک های دلبستگی، نشاط اجتماعی و 

که با توجه به شدت اثر، آموزش  .است زوجین اثربخش عشق
ارتباط موثر بر نگرش به عشق زوجین بیشتری نسبت به متغیر 

 های دیگر دارد. 
 

 بحث و نتیجه گیری

با توجه به یافته های فرضیه اول این نتیجه حاصل می گردد 
در زوجین  سبک های دلبستگیآموزش ارتباط مؤثر بر که: 

سبک  بهبود موجب ارتباط موثر آموزش واقع در. است اثربخش
بر اساس نتایج و پس از .گردد های دلبستگی در زوجین می

آزمایش در گروه تعدیل نمرات پیش آزمون نتایج نشان داد اثر 
ها معنا دار است به عبارت دیگر میانگین نمرات گروه آزمایش 
در متغیر سبک دلبستگی باالتر از گروه کنترل می باشد. و این 
نتایج نشانگر این است که آموزش ارتباط موثر بر سبک 

 [2](4092)موسوی نتایج پژوهش دلبستگی زوجین تاثیر دارد. 
دست آمده از فرضیه اول این پژوهش همسو و همراستا با نتایج ب

سبک دلبستگی  می باشد. در تبیین این فرضیه می توان گفت
ایمن عموماً با خودافشایی، اعتماد به همسر و رابطه جسمی و 

سبک  جنسی با کیفیت تری همراه است. بزرگساالن ایمن دارای
می باشند یعنی نظرات خود را بیان می کنند،  ارتباطی قاطعانه

همسرشان را می شنوند و سعی می کنند تا بتوانند روی  نظرات

روشن است که در .حل مسائل شان کار کنند و آنها را حل نمایند
ایمن دارند، از  لبستگیزندگی مشترک نیز افرادی که سبک د

این رابطه بیشتر رضایت دارند و تعهد بیشتری هم نشان 
کنند و از زندگی  شان اعتماد می دهند. آنان به شریک زندگی می

ی را لبستگکسانی که این سبک د .برند لذت بیشتری می
و از برقراری روابط  معموالً بیشتر دوست دارند تنها باشند دارند،

ا اعتماد کردن، نزدیک شدن و کنند؛ زیر فردی دوری می
دانند و بر خالف سبک قبلی، انتظار  وابستگی را خطرناک می

از طرفی این افراد .ها را طرد کنند یا اذیت کنند دارند دیگران آن
تمایل به برقراری رابطه صمیمانه عاطفی دارند و از سوی دیگر 
از این نزدیکی عاطفی احساس ناراحتی می کنند)تعارض دارند(. 
این احساسات با نگرش های منفی درباره خود و همسرشان 
همراه است. آنها خود را بی ارزش میدانند و نمیتوانند به 
همسرشان اعتماد کنند، اغلب با همسرشان احساس صمیمیت 

ها میان دو سبک قبلی قرار دارند و مشخصه  این  .نمیکنند
 .دهمیشه نگران این رابطه هستن شان هم این است که اصلی

برای نزدیک شدن به دیگران و »این افراد نگاهشان این است:
کنند آن قدر  برقراری روابط صمیمانه، نگران هستند؛ احساس می

اند، دیگران به نزدیک  که خودشان به رابطه و نزدیک شدن مایل
ها تمایل ندارند؛ گاهی تمایل شدیدشان  شدن و صمیمت با آن

خیلی  کند؛ ها دور می را از آنبه ایجاد رابطه صمیمانه، دیگران 
در این رابطه پژوهش های  .[2]«نگران طرد شدن هستند
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بیشماری صورت گرفته، روشهای آموزشی و درمانی جدید مطرح 
می توان تایید  گردیده و افقهای روشنی آشکار شده است. که

نمود که آموزش ارتباط موثر بر سبک های دلبستگی اثر گذار 
 رد تایید می باشد.  است و این نتیجه مو

با توجه به یافته های فرضیه دوم این نتیجه حاصل می گردد 
 در زوجین اثربخش نشاط اجتماعیآموزش ارتباط مؤثر بر که: 
نشاط اجتماعی  بهبود موجب ارتباط موثر آموزش واقع در. است

اثر آزمایش در گروه ها معنا براساس نتایج .گردد در زوجین می
عبارت دیگر میانگین نمرات گروه آزمایش در متغیر دار است. به 

نشاط اجتماعی باالتر از گروه کنترل می باشد. و این نتایج 
نشانگر این است که آموزش ارتباط موثر بر نشاط اجتماعی 

 و [2](4092)موسوی نتایج تحقیقات و زوجین تاثیر دارد .
همسو همگی همراستا و  [0](4091)فشان  هزارجریبی و آستین

با نتایج این فرضیه می باشند. در تبیین فرضیه دوم با توجه به 
به طور کلی،  آنچه در مبانی نظری مطرح شد می توان گفت

عشق منجر به ایجاد رضایتمندی زناشویی زوجین است که 
دهند. زن  هایی که طرفین به یکدیگر می مهمترین آنها پاداش

از یکدیگر دریافت و شوهرهای شادکام در عوض پاداشهایی که 
کننده  دهند، اما رفتارهای تنبیه کنند به همدیگر پاداش می می

گیرند. آنها در مورد رفتار خوب تقابل  طرف مقابل را نادیده می
کنند،  فی نمیالدارند اما رفتار ناخوشایند طرف مقابل را ت

واقعیت این است که روابط بین فردی نه تنها حرکت ما را در 
کنند بلکه در درجه اول  شکوفایی تسهیل می خود مسیر کمال و 

دهند: غالباً اولین بار در تعامل با دیگران  راه را به ما نشان می
هایی که تا  شناسیم ، توانایی های خود را می است که توانائی

پیش از آن اثری از آنها نبوده است. همچنین دیگران به ما 
گفتگو با . بیابیمهای جدیدی  کنند تجارب و طرز فکر کمک می

ها،  ش شود افق دیدمان در مورد خودمان و ارز دیگران موجب می
روابط، وقایع و شرایط گسترش یابد و در نتیجه ما به رشد و 

های رشد  کمال بیشتری دست خواهیم یافت.یکی دیگر از شیوه
و کمال، آزمودن تعابیر و تفاسیر جدید از خودمان است. از این 

بنابراین آموزش ارتباط موثر  ارتباط هستیم. جهت نیز ما محتاج
می تواند بر نشاط اجتماعی اثرگذار باشد و با توجه به این نتایج و 
نتایج مطالعات انجام شده می توان نتایج این فرضیه را مورد 

 قبول دانست.
با توجه به یافته های فرضیه سوم این نتیجه حاصل می گردد 

 در زوجین اثربخش به عشق نگرشآموزش ارتباط مؤثر بر که: 
نگرش به عشق  بهبود موجب ارتباط موثر آموزش واقع در. است

اثر آزمایش در گروه ها معنا براساس نتایج .گردد در زوجین می
دار است.  به عبارت دیگر میانگین نمرات گروه آزمایش در متغیر 
نگرش به عشق باالتر از گروه کنترل می باشد. و این نتایج 

ین است که آموزش ارتباط موثر بر نگرش به عشق نشانگر ا
سجادی و نتایج تحقیقات و مطالعات زوجین تاثیر دارد .

همگی همراستا و همسو با نتایج این فرضیه  ،[9](4091روشن)
می باشند. در تبیین فرضیه سوم با توجه به آنچه در مبانی نظری 

به طور کلی، نگرش های قوی تر،  مطرح شد می توان گفت
پایدارترند و بیشتر احتمال دارد رفتارها را پیش بینی کنند و 
نگرش هایی که مشخصا، مربوط به خود یا دسترسی به آنها 
زمان بر است؛ پایدارتر هستند و بیشتر احتمال دارد که به رفتار 

.آگاهی همسران از باورهای منجر گردند تا نگرش های دیگر
خود احتماال بتواند شروعی برای حل مشکالت زناشویی عشقی 

باشد. و زوجین تالش خواهند کرد تا روابط مخرب را به سازنده 
نمایند. زوجین باید بیاموزند چگونه با تغییر روابط خود برای تول 
احساسات و نگرش های خویش پیرامون عشق اصالح و تعدیل 

واند بر نگرش به عشق نمایند. بنابراین آموزش ارتباط موثر می ت
اثرگذار باشد و با توجه به این نتایج و نتایج مطالعات انجام شده 

 می توان نتایج این فرضیه را مورد قبول دانست.
با توجه به یافته های فرضیه اصلی این نتیجه حاصل می گردد 

بر سبک دلبستگی، نشاط اجتماعی و  که: آموزش ارتباط موثر 
آموزش  اثر، شدت به توجه با که. تزوجین اس  نگرش به عشق

ارتباط موثر بر نگرش به عشق زوجین بیشتری نسبت به متغیر 
آموزش ارتباط موثر بر سبک بر اساس نتایج های دیگر دارد. 

زوجین  های دلبستگی، نشاط اجتماعی و نگرش به عشق
که با توجه به شدت اثر، آموزش ارتباط موثر بر  .است اثربخش

 .جین بیشتری نسبت به متغیر های دیگر داردنگرش به عشق زو
فشان  هزارجریبی و آستین، [2](4092)موسوی نتایج تحقیقات 

همگی همراستا و  [40](4091سلیمانی و زربخش ) و [0](4091)
همسو با نتایج این فرضیه می باشند. در تبیین فرضیه اصلی با 
 توجه به آنچه در مبانی نظری مطرح شد می توان گفت

توانند  مهارتهای ارتباطی الزمه زندگی و ادامه مسیر است و می
در کنار آمدن ما با دیگران مؤثر باشند، هرگونه کاستی در این 

انجامد  های بین فردی می زمینه به بروز مشکالتی در ارتباط
تواند  طوریکه نارسایی آنها می به [1](4091امامی نائینی، )

نفس  اجتماعی، افسردگی، عزتبااحساس تنهایی، اضطراب 
 [44]پایین و عدم موفقیتهای تحصیلی و شغلی همراه باشد

های عملی و موفقیت  این مهارتها بر قابلیت(.4091)یوسفی، 
 های اجتماعی و الزام تأکید دارند و از تحلیل نیازها و خواسته

شوند و بر کیفیت  های روزمره و عادی زندگی استخراج می
تأثیر بسزایی  های حل مسائل افراد شیوهزندگی، سالمت و 

بنابراین با توجه به آنچه در تبیین فرضیه مطرح شد  .دارند
آموزش ارتباط موثر بر سبک های دلبستگی، نشاط اجتماعی و 
نگرش به عشق زوجین اثرگذار باشد و با توجه به این نتایج و 



 و همکاران طاهائی
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 نتایج مطالعات انجام شده می توان نتایج این فرضیه را مورد
 قبول دانست.

 
 واژه نامه 
1. Attachment دلبستگی 

2. John Bowlby جان بالبی 

3. Walls والس 
4. Collins & Reed کولینز و رید 
5. Lee لی 
6. Oxford آکسفورد 
7. Hendrik & Hendrik هندریکو  هندریک 
8. Eros  اروس 
9. Ludos لودوس 
10. Sturg استورگ 
11. Pragma پراگما 
12. Mania مانیا 
13. Agape آگاپه 
14. Levene's Test for 

Equality of Variances 
 لوین
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