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  همقدم
شود  ازدواج و رابطۀ زناشویی ازدواج تقریباً درتمامی جوامع، رسمی مهم تلقی می

 از طرفی ازدواج سبب پیدایش همکاري،. و لذّت انسان است 1میتصمی منبع حمایت،
 همدردي، عالقه، مهربانی، بردباري و مسئولیت پذیري نسبت به خانواده خواهد بود

تغییرات تکنولوژي، فرهنگی، اقتصادي،اجتماعی ). 3،2008؛ مداتیل وبنشف2،2005بات(
صمیمیت بین زن و شوهر است، در تغییر کارکرد اولیۀ ازدواج که شامل عشق، محبت و

  ). 4،1999برگرو هانا(نقش اساسی داشته است 
، قطع روابط 6مانندِ ازهم پاشیدگی زناشویی همراه مفاهیمی 5ازدواج ثباتیبی
براون و (، استفاده شده است10و ترك کردن 9، کیفیت زناشویی پایین8 طالق7زناشویی،
توان گفت که این اصطالح می باتی ازدواجثتر از بیواضح در تعریفی). 2006، 11همکاران

ثباتی ازدواج در بی. براي مشخص کردن گرایش یک زوج به انحالل ازدواج اشاره دارد
من چه (یک وضعیت عاطفی -1: این تعریف در برگیرنده سه حالت است که عبارتند از

رباره من چه فکري د(هاي شناختی رابطه  نگرانی-2، )احساسی درباره ازدواجم دارم
 اعمال -3و) کنم یا پشت احساس من چه فکري وجود دارد؟چگونگی نتیجه احساسم می

) زنم؟من واقعاً در نتیجه احساسم و افکار متعاقب آن دست به چه اعمالی می(معین 
 ).2009، 12وایت و لو و لوین(

د ثباتی ازدواج به عنوان گرایش زوج به طالق اشاره داردر تعریفی دیگر، مفهوم بی
فکر کردن درباره این موضوع (حالتی شناختی-1:که این موضوع  شامل دو حالت است

حالت -2و)که آیا ازدواجشان در وضعیت دشواري قرار دارد یا فکر به وقوع پیوستن طالق
عملی که فرد در نتیجه احساسش و یا در گفتگو با همسرش درباره طالق (رفتاري

    وامل درون فردي و بین فردي متعددي نشأت ثباتی ازدواج از عبی). دهدانجاممی
                                                           

1-intimacy 
2-Batt 
3-Madathil & Benshoff 
4- Berger& Hannah 
5- marital instability 
6-Marital dissolution 
7- Marital  relationship disruption 
8 -divorce 
9- Low quality of marriage 
10- desertion 
11-Brown & et al 
12-Waite,Lou&Lewin 
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ثباتی ازدواج، باورهاي در این میان، یکی از عوامل درون فردي مؤثر بر بی. گیردمی
  .ها استزوج 1ارتباطی

مطالعات دیدگاه شناختی و ارتباطی در مسائل زناشویی و مطالعه عوامل مؤثر بر آن 
   نقش زیادي در زندگی زناشویی و روابط تفکرات و باورها  ،اند که شناختنشان داده

ها و باورهاي موجود در  بر مفروضه2کننددر رویکرد شناخت درمانی بکزوج ها ایفا می
به نظر بک وقتی طرح واره هاي .طرح واره هاي شناختی زن و شوهر تأکید شده است
ی را پیدا حکم باور هاي غیر منطق شناختی تحت تأثیر تحریفات شناختی قرار می گیرند،

کنند و این باورهاي افراطی و بسیار مطلق باعث می شوند نظام تفسیري زوج ها به می
 ).3،2003درایدن(صورت غیر منطقی و نادرست عمل کند

در مطالعات خود نشان دادند که میزان باورهاي غیر ) 1981(4اپستین و ایدلسون
مندي براي آشفتگی زندگی ي نیروي رابطه زناشویی پیش بینی کنندهمنطقی در بازه
انتظار اینکه بدون نیاز به : 5توقع ذهن خوانی-1:این باور ها عبارتند از.زناشویی است

       .گفتن و اظهار نظر کردن فرد باید احساسات،افکار و نیاز هاي همسر خود را بداند
 انتظار از همسر در ایجاد رابطه جنسی در همه موقعیت ها: 6 کمال گرایی جنسی-2

نداشتن درك صحیح  :7 باور در مورد تفاوت هاي جنسیتی-3. بدون توجه به وضعیت او
هاي شناختی و فیزیولوژیکی زن و مرد،به صورت انتظار یکسان داشتن، یا  از تفاوت

  : 8 باور به تخریب کنندگی مخالف-4. هاي مادر زادي را علت اختالفات دانستن تفاوت
 باور به تغییر ناپذیري -5. تفسیر منفی اختالف نظرهاناراحتی و  به معناي نپذیرفتن،

 ها و تکرار شدن آنها در آیندهاشتن توانایی همسر در تغییر رفتاراعتقاد به ند :9همسر
  ).10،1986برنشتاین(

                                                           
1- communicational belief   
2-Beck 
3- dryden 
4-Epstein and Eidelson 
5-mind reading is expected 
6-sexual perfection 
7-the sex are different 
8-disagreement is destructive 
9-partner can not change 
10- Bernestin  
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هاي متعددي مورد بررسی نقش باورهاي ارتباطی درمسائل زناشویی در پژوهش
در پژوهشی بین باورهاي ارتباطی )  1991( 1براي مثال مولر و وانزیل. قرار گرفته است

 با در پژوهش خود) 2005(2هامامسی. وسازگاري زناشویی ارتباط معناداري را نشان دادند
هاي ارتباطی و سازگاري و رضایت زناشویی، نشان داد که عنوان بررسی ارتباط بین باور

ر بررسی رابطه بین د) 1994 (3هافرکامپ.بین این دو متغیر ازتباط معناداري وجود دارد
باورهاي ارتباطی و رفتار متعارض دریافت که باورهاي ارتباطی همبستگی باالیی با 

  .اختالف زناشویی دارد
 باورهاي بین رابطه  نیز)2000 و همکاران،5؛ گیلبرت4،1995اماتووبوث(هايپژوهش
) 1999(رکوزن سیمون و ما.  مورد تأیید قرار داده اندثباتی ازدواج راو بی 6نقش جنسیتی

در پژوهشی با عنوان انتقال هاي زناشویی، باورهاي زناشویی و سالمت روان زوجین به 
بررسی این موضوع پرداختند که آیا باورهاي افراد درباره عملکرد، مطلوبیت و اهمیت 

یافته هاي آنان حاکی از این بود که . تعدیل کنندهاي ازدواج بر انتقال زناشویی اثر دارد
نتایج پژوهش آنها .  ي افراد به طور نظامندي بر زندگی زناشویی اثر گذار استباورها

 در ی شناختیابینقش ارزدر پژوهشی به ) 2006( 7نشان داد که اپستاین، پرتزر و فلمینگ
یی پرداختند یافته هاي آنان نشان داد که شناخت نقش گزارش خود از ارتباطات زناشو

باط با یکدیگر ایفا می کند و برداشت ها از ارتباط مهمی در پاسخ هاي زوجین به ارت
 ينقش باورهاموضوع  با )2014 (8نتایج پژوهش ویلوباي .همسر چند بعدي هستند

 به طور یی زناشويکه باورها نشان داد  عملکرد رابطه مثبتمولفه کی به عنوان ییزناشو
مثبت تر در مورد ازدواج به  ي که در آن باورهاسالم با ادراکات افراد از رابطه یقابل توجه

 همراه  در ارتباط بودندشتری و ثبات بشتری بتی با ادراکات افراد از رضامیمستقریطور غ
  .بود

هاي  برداشت مانند مسائلی گفت، باید شده ذکر بندي مبانی نظري و پژوهشی در جمع
ا درك هاي انعطاف ناپذیر، تعصب هاي شخصی و سوء تفاهم ی، داشتن معیارهامنفی زوج

                                                           
1-Moller& Vanzeyl p.d 
2-Hamamci 
3- Haferkamp 
4-Amato & Booth 
5-Guilbert 
6-gender role beliefs 
7-Epstein, Pretzer&Fleming 
8.Willoughby 
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ها موجب نارضایتی زوجین  طور که هست در اغلب ازدواجهاي یکدیگر آن نکردن صحبت
ها به  از آنجا که امروزه بسیاري از ازدواج .هاي مثبت ازدواج غلبه می یابد شده و بر جنبه

 طالق منجر شده و یا حداقل از ثبات و اطمینان مناسبی برخوردار نبوده و همچنین با در
طریق انجام  یامدهاي طالق، شناسایی عوامل زیربنایی این مساله ازگرفتن پ نظر

با توجه به . رسد هاي متنوع ضروري به نظر می هاي متعدد و روي جمعیت پژوهش
مخصوصاً در (هاي انجام شده در این زمینه تمهیدات یاد شده و ناکافی بودن پژوهش

ثباتی ازدواج  ي ارتباطی با بیهدف این پژوهش بررسی ارتباط بین باورها )فرهنگ ایرانی
  تعیین شد تا از این طریق گام موثري در جهت شناسایی پیش زمینه هاي فروپاشی و

 بر این .هاي موثر در این زمینه برداشته شود ثباتی زندگی زناشویی و کشف راه حل بی
هاي هاي باور  رابطه هر یک از مولفه-1:اساس، سؤاالت پژوهش حاضر عبارتند از

هاي باورهاي ارتباطی به  هر یک از مؤلفه-2ثباتی ازدواج چگونه است؟ باطی با بیارت
  کنند؟ثباتی ازدواج را تبیین میچه میزان بی

  
  روش 
 انجام شده پیمایشیاز نوع  آزمایشی،ژوهش حاضر در چهارچوب یک طرح غیرپ
بالغ ( تهرانبهشتی دانشگاه شهیدمتأهل دانشجویانپژوهش کلیۀ  جامعه آماري این .است

، به روش نمونه گیري از ) زن 74 مرد و76( نفر 150بود که  از بین آنها )  نفر500بر 
ها در سنین  در ضمن، همه آزمودنی. انتخاب و مورد آزمون قرار گرفتندجامعه در دسترس 

، و از نظر ی آنها لیسانس و فوق لیسانس بوده سال قرار داشته، مدرك تحصیل38 تا 27
ابزار پژوهش توسط . مد و طبقه اجتماعی و فرهنگی تقریبا همگون بوده اندمیزان درآ

 به ذکر است که الزم .پژوهشگران در محیط دانشگاه و خوابگاه به آزمودنی ها ارائه شد
 هدف ۀها، توضیحاتی در زمینهاي مورد نظر توسط آزمودنیپیش از تکمیل مقیاس

ها ه توسط پژوهشگران، براي آزمودنیهاي استفاده شدپژوهش و شیوه تکمیل مقیاس
 و رگرسیون 1ها از تحلیل همبستگی پیرسونبراي تجزیه و تحلیل داده. ارائه گردید

 . استفاده گردید2چندگانه
 

                                                           
1-Pearsonian correlation coefficient 
2-stepwise regression 
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  پژوهش ابزار
این پرسشنامه به منظور اندازه گیري باورهاي ): RBI(پرسشنامه باورهاي ارتباطی. 1

ساخته شده و توسط ) 1981(دلسن و اپستین غیرمنطقی در زندگی زناشویی توسط ای
 سوال 40این پرسشنامه داراي . به فارسی ترجمه شد) 1380(پوراعتماد و مظاهري 

کامالً  (5تا ) کامالً غلط(0اي از   گزینه6است که هر سوال در طیف لیکرت به صورت 
و پاسخ داده می شود و براي نمره گذاري همه نمره ها باهم جمع می شود ) درست

این پرسشنامه داراي  .دهدنمره بدست آمده نمره باورهاي ارتباطی فرد را تشکیل می
شامل تفسیر (باور به تخریب کنندگی مخالف: پنج خرده آزمون است که عبارتند از

انتظار اینکه بدون ( ، باور به تغییر ناپذیري همسر، ذهن خوانی)منفی از اختالف نظرها
، کمال )هاي همسر را بفهمد افکار و نیاز احساسات،بیان و اظهار نظر کردن، فرد

و باور در ) انتظار از همسر در ایجاد رابطه کامل جنسی در هر شرایطی(گرایی جنسی 
مورد تفاوت هاي جنسی که شامل انتظار یکسان از زن و مرد بدون در نظر گرفتن 

همسانی . تفاوتهاي شناختی و فیزیولوژیکی و تفاوت هاي مادر زادي آنهامی شود
درونی آن در پژوهش هاي متعددي مورد بررسی قرار گرفته است از جمله الیري 

 درصد 81 تا72همسانی درونی آن را ) 1384، به نقل از حیدري و همکاران، 1987(
به 76/0در پژوهش حاضر آلفاي کرونباخ براي کل پرسشنامه . گزارش کرده است

  .دست آمد
سوالی است که براي 14ثباتی ازدواج، یک ابزار ص بیشاخ :1ثباتی ازدواجشاخص بی .2

، به نقل از 2،1987ادواردزو همکاران(گیري عدم ثبات ازدواج زناشویی توسطاندازه
 در براي 1980این آزمون براي اولین بار در سال . تدوین شده است )1387 ثنایی،
در سال 1578 سال و همچنین براي زن و مرد متأهل 55 زن و مرد متأهل زیر 2034
هاي متعددي مورد سنجش و روایی این مقیاس در پژوهش.  بکار گرفته شد1983

هاي مربوط به مشکالت و تأیید قرار گرفته است و همبستگی مثبت آن با مقیاس
هاي مربوط به تعامل و خرسندي اختالفات زناشویی و همبستگی منفی آن بامقیاس

ایایی این مقیاس با روش آلفاي . ه استزناشویی همبستگی مورد تأیید قرار گرفت

                                                           
1- Marital Instability Index(MII) 
2- Edwards 
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در پژوهش حاضر آلفاي کرونباخ براي ). 1387ثنایی، (گزارش شده است% 93کرونباخ 
  . به دست آمد51/0کل پرسشنامه

  
  یافته ها 
      باورهاي ارتباطی و  میانگین، انحراف معیار وضرایب همبستگی بین نمرات.1 شماره جدول

 ثباتی ازدواجبی
  شاخص

  
ین  غیرمت

انگ
می

یار  
 مع
اف
حر
ان

  

1  2  3  4  5  6  7  

 به مخرب باور.1
  بودن مخالفت

35/
17  

14/6  

1            

  

/10  توقع ذهن خوانی. 2
21  

76/4  

*
19

4
/0  

1          

  

باور به عدم تغییر . 3
  پذیري همسر

24/
19  

03/5  

**
33

6
/0  

**
31

6
/0  

1        

  

گرایی  کمال.4
  جنسی

51/
21  

47/5  

**
38

6
/0  

**
31

6
/0  

**
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دهد که بین باوربه مخرب نشان می) 1(ی پیرسون در جدولنتایج ضریب همبستگ
ثباتی ازدواج، هايِ باورهاي ارتباطی و باورهاي ارتباطی کل، با بیبودن مخالفت از مؤلفه

  .همبستگی مثبت معناداري وجود دارد
  

  بی ثباتی ازدواجبر باورهاي ارتباطی خالصه  مدل رگرسیون گام به گام .2 شمارهجدول

  
  

بی بر باورهاي ارتباطی خالصه مشخصۀ هاي آماري رگرسیون گام به گام . 3 شمارهجدول
  ثباتی ازدواج

 B SE β t P متغیر
 001/0 34/3 265/0  092/0 309/0  ربه مخرب بودن مخالفتباو

  
دهد که متغیر باوربه مخرب بودن مخالفت از نشان می) 3(و ) 2(نتایج جداول

 Fاساس این نتایجبر.  ازدواج استثباتیهايِ باورهاي ارتباطی، پیش بینی کننده بیمؤلفه
ثباتی ازدواج ربوط به بیدرصد واریانس م070/0و ) >05/0P(مشاهده شده معنادار است 

ضرایب رگرسیون متغیرهاي پیش . شودبه وسیله باوربه مخرب بودن مخالفت تبیین می
    ) =β ،34/2 t  =265/0(دهند که متغیر باوربه مخرب بودن مخالفتبین نشان می

  .ثباتی ازدواج را به طور معنادار تبیین کندتواند واریانس بیمی
 

  بحث و نتیجه گیري
ثباتی ش حاضر با هدف بررسی ارتباط بین باورهاي ارتباطی و میزان بیپژوه

نشان داد که  نتایج تحلیل همبستگی پیرسون. ازدواج در دانشجویان متأهل انجام شد
بین نمره کلی باورهاي ارتباطی و خرده مقیاس باور به تخریب کنندگی مخالف با بی 

این نتایج به نوعی با نتایج حاصل از . ثباتی ازدواج همبستگی مثبت معنادار وجود دارد

 SS DF MS F P R R2 SE شاخص متغیر مدل

  47/536  1  47/536 رگرسیون
1  

رب
مخ

به 
ور 
با

  
ن 
بود

ت
الف
مخ

 

  87/47  148  41/7085 باقیمانده

20/11  
001/0  
265/0  
070/0  

91/6  
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، )1999(، سیمون و مارکوزن )1994(، هافرکامپ)1991(مولر و وانزیل  مطالعات
 . همخوانی دارد)2014(و ویلوباي ) 2006(تاین، پرتزر و فلمینگ ، اپس)2005( هامامسی

در تبیین احتمالی این نتایج باید گفت ارتباط زناشویی و تعامالت زوج ها از عوامل 
، مل مهم و موثر در نحوه تعامل زوجدر این میان یکی از عوا. متعددي تاثیر می پذیرد

ا دارند و نحوه نگرش آنها به پدیده هاي عقایدي که زوج ه. نظام باورهاي آنها می باشد
 معتقد است   بک.موجود در ارتباط می تواند ثبات و یا عدم ثبات را در رابطه تعیین نماید

ترین علت مشکالت زناشویی و روابط انسانی،سوء تفاهم و خطاهاي شناختی و   مهم که
 بروز  نگرش افراد باعثبه اعتقاد او تفاوت در نحوه  .است) خودي خود به(افکار اتوماتیک

ترین   او معتقد است که یکی از مهم چنین هم.شود اختالفات و پیامدهاي ناشی از آن می
 .انتظارات متفاوت زن و شوهر از نقش یکدیگر در خانواده است  زناشویی، علل اختالفات

 هاي اجتماعی، فعالیت داري فرزندان، ها دربارهء دخل و خرج خانواده، نگه اغلب زوج
زوج ها .)1988،بک(باورهاي متفاوت دارند   فراغت و تقسیم کار در خانواده، گذران اوقات

داراي باور تخریب کنندگی مخالف، قادر نیستند اختالفات پیش آمده را درك کنند و 
اپستین و ایدلسون، (تفسیرهاي نامناسب و تفرقه افکنی را در این موارد اظهار می دارند

ه همسران نتوانند در مورد اختالفات پیش آمده تصمیم درست را از طرفی هرگا). 1981
این باور . اتخاذ کنند، این اختالفات شدت یافته و در گستره زندگی آنان متجلی می شود

که در مواقع وجود اختالف یک نفر باید کنار بکشد و حتما در این میان حق با یک نفر 
هاي  از شکایت). 2004، 1هنري و میلر(یداست، می تواند بنیان اختالفات را تقویت نما

 ، آشفتهزوج ها .ها را نام برد  بودن تعامالت روزمره آن توان منفی معمول زوج ها می
هرحال   به .کنند  می تر رفتار منفی همسرشان را مطرح بیش  به زوج ها خوشبخت، نسبت

ي منفی همسرشان به رفتارها »مقابله به مثل « زوج ها آشفته تمایل دارند که براساس
 عبارت دیگر در یک رابطهء آشفته اگر یک از زوج ها به طور منفی رفتار  به .پاسخ دهند

رفتارهاي زوج ها داراي  در مقابل، .دیگري نیز به طور منفی پاسخ خواهد داد کند،
زوج ها راضی نسبت به  .تر تحت تأثیر رفتارهاي همسرشان است رضایت زناشویی،کم

به  با توجه .)2002، 2فورمن(ددهن مسرشان واکنش خاصی نشان نمیاعمال گذشتهء ه
، ثبات و پایداري ازدواج تا حد زیادي به تفکرات و مطالبی که ذکر شد می توان گفت

                                                           
1-Henry& Miller 
2-Forman 
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باورهاي موجود در رابطه برمی گردد و تغییر در نظام باور زوج می تواند تغییر در تداوم 
توان گفت باورهاي ارتباطی و در رأس آنها باور بنابراین می . ازدواج را در پی داشته باشد

تخریب کنندگی مخالف،نقش مهمی در عدم ثبات و فروپاشی ازدواج ایفا می کند و وجود 
  . رابطه همبستگی بین این متغیرها منطقی به نظر می رسد

از % 70نتایج تحلیل رگرسیون نیز نشان داد که باور تخریب کنندگی مخالف 
این نتایج نیز به نوعی با نتایج حاصل از . ازدواج را تبیین می کندواریانس بی ثباتی 

، سیمون و )1994(و هافرکامپ) 2005(، هامامکی)1991(مطالعات مولر و وانزیل 
 . همخوانی دارد)2014( 1و ویلوباي) 2006(، اپستاین، پرتزر و فلمینگ )1999(مارکوزن 

اشاره شد می توان گفت، زوج ها در تبیین احتمالی این نتایج همان طور که قبال 
اختالف را یک مشکل . 1در هنگام بروز اختالف به دو صورت می توانند عمل کنند 
هریک به دنبال یافتن . 2. بیرونی تلقی کرده و هردو علیه آن با یکدیگر همکاري نمایند

زوج هاي که باور تخریب ). 2002فورمن، (مقصر بوده و نقش خود را نادیده بگیرد
دگی مخالف در آنها مسلط است راه حل دوم را انتخاب کرده و این امر منجر به تداوم کنن

به طور کلی هرچه این باور در زوج ضعیف تر باشد . اختالف و شدت گرفتن آن می شود
آنها به احتمال بیشتري اختالفات را به نحو صحیح حل نموده و مانع از مداومت و مزمن 

هرگاه همسران به این باور برسند که ). 1981یدلسون، اپستین و ا(شدن آن می شوند
اختالفات حل ناشدنی بوده و نتوانند وجود ناراحتی و کشمکش در روابط را به عنوان جزء 

، بدون شک دچار تردید شده و قادر به اتخاذ الینفک یک ارتباط دونفره بپذیرند
یب کنندگی مخالف که در واقع باور به تخر). 1988بک،( تصمیمات درست نخواهند بود

همان نپذیرفتن  اختالفات و دنبال نمودن مقصر است، در بسیاري مواقع می تواند عامل 
با توجه به تمهیدات ارایه شده، منطقی  ).1981اپستین و ایدلسون، (اصلی طالق باشد

است که وجود باور تخریب کنندگی مخالف نقش مهمی در پیش بینی ناپایداري و بی 
و این متغیر می تواند پیش بینی کننده نیرومندي در جهت . ج ایفا می نمایدثباتی ازدوا

 . فروپاشی رابطه زناشویی باشد
به طور کلی نتایج این پژوهش نشان داد که بین باورهاي ارتباطی و بی ثباتی 

  از طرفی نتایج نشان داد که از بین خرده . ازدواج همبستگی معناداري وجود دارد
  هاي ارتباطی، باور به تخریب کنندگی مخالف، همبستگی معناداري با رهاي باومقیاس

                                                           
1.Willoughby 
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نتایج این تحقیق همچنین . کند از واریانس آن را تبیین می07/0ثباتی ازدواج داشته و  بی
دهد، شناخت باورهاي ارتباطی افراد و نحوه تداخل نگرش ها و نظام باور زوج نشان می

می در شناسایی و پیشگیري از روند فروپاشی ازدواج در ارتباط دونفره می تواند نقش مه
    ،در سطح نظري. نماید کاربردهاي نظري و عملی را القاء می،این یافته. ایفا نماید

نقش تعیین کننده باورهاي ارتباطی در ثبات و تداوم ازدواج هاي پژوهش حاضر بر یافته
ی ازدواج و عوامل پیش بینی ثباتهنوز مفهوم بی همچنین در سطح نظري، .داللت دارد

   لذا پژوهش حاضر . کننده آن، مورد توجه جدي پژوهشگران داخلی قرار نگرفته است
در سطح . می تواند نقش مهمی در جلب توجه پژوهشگران به این متغیرها ایفا نماید

این  توجه بیشتر به ثباتی ازدواج،بی بر باورهاي ارتباطیگذاري  با توجه به تأثیرعملی نیز
 تقویت باورهاي مثبت در جهت تداوم بخشیدن به  و همچنینزندگی زناشویی سازه در

 تواند براي مشاوران نتایج حاصل از این مطالعه می.تواند مثمر ثمر باشد ها می ازدواج زوج
و متخصصان مسائل ازدواج و خانواده در جهت اتخاذ راهبردهاي درمانی و حمایتی مفید 

 با توجه به اینکه .هاي نیز برخوردار استژوهش حاضر از محدودیتپ. و راهگشا باشد
 و همچنین دهند تشکیل میفقط دانشجویان متأهل دانشگاه شهید بهشتیگروه نمونه را 

، تعمیم نتایج به تمامی عدم امکان نمونه گیري تصادفی و انتخاب نمونه در دسترس
بررسی تر در  براي موضع گیري قاطعلذا، ها باید با احتیاط صورت بگیرداقشار و گروه

 در جامعه ایرانی، انجامپژوهش هاي بیشتر ثباتی ازدواجارتباط بین باورهاي ارتباطی و بی
  .ضروري به نظر می رسدها، ،و در سایر فرهنگدر نمونه هاي متنوع تر
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