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 مقدمه

 یعطف نقطه همچنین ،است جامعه و فرد یک  برای نهاد ترینمهم و افراد زندگی در مهم وقایع از یكی ازدواج

  رایب شده پذیرفته راه تنها جوامع از بسیاری در. است خانواده تشكیل در پایه ترینمهم و زندگی چرخه  در

 و پدر از جدای بزرگسالی دوره شروع دهنده نشان ازدواج همچنین است، ازدواج نسل ادامه و آوری فرزند

 جوانان ازدواج مسئله همین و دارند باالیی توقعات ازدواج برای جوانان  امروزه(. 1111 ایكامری،) است مادر

 بنابراین؛ (1992 چراتی، اسكندری) است کرده تبدیل ایرانی جامعه اصلی هایچالش از یكی عنوان به را

 با که صمیمانه روابط دهیشكل در و رسدمی نظر به مهم ازدواج و خانواده بحث در که مواردی از یكی

 (.1919 رضاخانی، و آرمیدهاست ) ازدواج از فرد انتظارات دارد، ارتباط هیجانی و جسمانی سالمت

 شناختی ایپدیده عنوان به ازدواج، به نگرش و ادراکات باورها، انتظارات، به ازدواج، امر در اخیر  هایسال در

یانجامد، ب زناشویی زندگی آشفتگی به تواندمی استانداردها این تحریف که چرا ؛شودمی خاصی توجه ذهنی، و

 از یكی. است انتظارات ازدواج، خصوصاً و رابطه یک  جز ترینمهم که کردند مطرح( 1111) وبردت  جونز

 از کرمانتی و غیرواقعی انتظارات و هادیدگاه باورها، است تأثیرگذار جوانان ازدواج بر که عواملی زیانبارترین

 و دارد وجود ازدواج درباره هاییفرضپیش و تصورات ازدواج از قبل(. 1111 نبی، و سگرین) است ازدواج

 این وجودی فلسفه از کامل طور به که دارند خود آینده همسر و ازدواج از خاصی انتظارات افراد همه

 نایمب بر دارند ازدواج از افراد که انتظاراتی و باورها رسدمی نظر به. نیستند آگاه انتظارات و هافرضپیش

 هنداشت واقعیت انتظارات و باورها این تواندمی و است رسیده افراد به شده تعیین پیش از چهارچوب یک

 انتظارات افراد از بسیاری دهدمی نشان مطالعات و است شناختی مفهومی ازدواج از انتظار. باشد

 و اهنقص تمام هاآن همسر که دارند انتظار و دارند خود زندگی شریک و ازدواج به نسبت ایبینانهغیرواقع

  ناسبم  نقشی منزله به فرد آنچه شامل بیشتر انتظارات.  نماید پر را هاآن ازدواج از قبل زندگی کمبودهای

 و  بخشجهینت چگونه ازدواج اینكه  درباره هاستآن  باورهای چگونگی و  گیردمی  نظر  در ازدواج  در

 (.1111 ریوس،است )  زیآمتیموفق

 جمله  از ارتباطی باورهای است، ارتباطی باورهای دارد،  نقش جوانان ازدواج از انتظار در که عواملی از یكی

 تجزیه در عمده موضوع یک هستند رابطه تداوم برای هم و رابطه شروع برای هم مهم  شناختی  هایپدیده

 را اطارتب مورد در باورهایی شناختی مؤلفه این. باشندمی ارتباطی فرایندهای و اجتماعی شناخت تحلیل و

 هرابط باشد، منطقی و گرایانهواقع افراد باورهای اگر. باشد ناکارآمد یا کارآمد تواندمی که شودمی شامل

 ارتباطی باورهای نقش بر( 1191) اپشتین و ایدلسون (1110کساد، ساالزر و مكینا،کند )می پیشرفت

 ارتباطی اورهایب. هستند کنندهتخریب باورها این که معتقدند و کنندمی تأکید زناشویی پریشانی بر ناکارآمد

 تیشناخ مؤلفه این. باشندمی ارتباطی فرایندهای و اجتماعی شناخت تحلیل و تجزیه در عمده موضوع یک

 یانهگراواقع افراد باورهای اگر. باشد ناکارآمد یا کارآمد تواندمی که شودمی شامل را ارتباط مورد در باورهایی

 (1919 اخوان حیاتی  و غالمی،کند )می پیشرفت رابطه باشد، منطقی و

 به منجر هک رفتارهایی توانندمی کنند، تغییر توانندمی زوجین اینكه به باور مثل کارآمد، ارتباطی باورهای

 توانندمی دناکارآم ارتباطی باورهای مقابل، در. ببخشند بهبود را رابطه کیفیت و تشویق را شودمی رابطه حفظ

 .مایندن محدود را رابطه هایچالش با مقابله برای افراد توانایی و کنند عمل پایدار پذیریآسیب یک عنوان به
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 رویدادهای تفسیر در شخص یریسوگ به که هستند هاییگرایش غیرواقعی و ناکارآمد ارتباطی باورهای

 به باور. دباشنمی نادرست یا غلط انتظارات بر مبتنی و دارند اشاره غیرمنطقی شیوه یک به صمیمی ارتباط

 به اورب  ،(کندمی نابود را رابطه یک مخالفت یا نظر اختالف یعنی،) است کنندهتخریب یا مخرب توافق عدم

 انتظار و توقع ،(نیستند خود رابطه یا خود تغییر به قادر شوهر و زن) کنند تغییر توانندمین همسران اینكه

 خصیش هر) جنسی کمالگرایی ،(باشند داشته را یكدیگر ذهن خواندن توانایی باید شوهر و زنخوانی ) ذهن

 درک عدم) یجنسیت یهاتفاوت مورد در باور و( باشد داشته خود همسر و خود از را جنسی کمال انتظار باید

 باورهای عنوان به درمانگران و محققان وسیله به که هستند باورهایی ،(مرد و زن هایتفاوت از صحیح

 (.1912 عباسی، و  رجبی از نقل ،1191 ایدلسون، و اپشتیناند )شده داده تشخیص غیرمنطقی ارتباطی

 مولر،) زناشویی تعارضات و ناکارآمد و غیرمنطقی باورهای بین مثبت رابطه بیانگر شده انجام هایپژوهش

 شمخ کنترل و روانی سالمت با منفی رابطه و خشم با غیرمنطقی باورهای مثبت رابطه ،(1111 نورتج، و رب

 عاطفی ثبات با غیرمنطقی باورهای بین منفی رابطه (1119 رم، و رین انكر، ابی ؛1112 تینگوجام، و مودی)

ابطه ر کیفیت به تمایل با ناکارآمد ارتباطی باورهای از برخی بین منفی رابطه ،(1111 ساوا،) پذیری توافق و

 و   شناختی  هایتحریف غیرمنطقی، افكار شناختی، مدل با مطابق .است ،(1110 گاینس، و گودوین)

 هددمی نشان هاپژوهش. هستند شناسانه آسیب رفتارهای تداوم و ایجاد در مهمی عوامل غیرمنطقی  باورهای

تمادی، ملكی، اعاست ) داشته رابطه ازدواج پایداری و زناشویی رابطه کیفیت با هانگرش و شناختی عوامل که

 قرا تأثیر تحت را همسر  انتخاب و ازدواج از  انتظار  که مسائلی دیگر جمله از (.1911 بهرامی  فاتحی زاده،

 و عقاید: از است عبارت   ازدواج به  نگرش. است زناشویی زندگی و انتخاب این به نسبت نگرش دهدمی

 ای تمایل مورد در  باورهایی شامل و است گرفته شكل ازدواج برای افراد ذهن در که ثابتی نسبتاً باورهای

 مؤثر  عوامل و ازدواج  هایهزینه و منافع ازدواج،  از انتظارات ازدواج، اهمیت میزان ازدواج، به تمایل عدم

 ازدواج به جوانان  نگرش اخیر  هایسال  در گرفته صورت مطالعات اساس بر (.1111 ویلوگبی،است )  آن بر

 جوانان  در  اقتصادی و اجتماعی اخالقی، تباهی منفی، نگرش این دنبال و به داشته  منفی گیریجهت

 ظاراتانت نیز و ازدواج زمان ازدواج،  برای گیریتصمیم اساسی هایپایه ازدواج به نگرش است، یافته عمومیت

 نگرش (.1910 پور،عباس و یمحمد مهر، خجسته از نقل ،1119 گاتمن،دهد )می تشكیل را ازدواج  از

 نگرندب ازدواج به غیرمنطقی باوری و دید با افراد تا گرددمی باعث همسر انتخاب ینحوه به نسبت نادرست

 (.1111 کی، مک و اسمیتکنند ) تلقی ندارد، چندانی تالش به نیاز که عادی و آسان امری صورت به را آن و

 ،اندگرفته طالق هاآن والدین که جوانانی است، متفاوت هاخانواده ساختار اساس بر ازدواج به نسبت نگرش

 یهانگرش عادی یهاخانواده جوانان به نسبت والدین، مجدد ازدواج یا والد تک یهاخانواده کودکان

  تریمثبت  هاینگرش معموالً زنان) تیجنس نژاد،. (1112 آرمینا و تروا،دارند ) ازدواج به نسبت یترنانهیبدب

 هب نسبت تحصیل و  کار به دادن اولویت ازدواج، از انتظارات آموزشی،  دستاوردهای ،(دارند مردان به نسبت

 از خیلی(. 1111 ویلوگبی،باشند )می  تأثیرگذار جوانان ازدواج به  نگرش بر  ازدواج  برای  آمادگی و ازدواج

 اد،نژ مذهب، به  نگرش مانند هانگرش  از  خیلی که اندداده نشان  هانگرش زمینه در شده انجام تحقیقات

 ،سیاح، کوچک انتظار  و حسنیاست ) تغییر قابل نیز ازدواج به نگرش و تغییریافته زمان طول در جنسیت

 نگـرش هک افرادی که طوری به است، زناشویی زندگی کیفیت کننـده بینیپیش ازدواج بـه نگـرش. (1911
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 طول در را خود زناشویی زندگی کیفیت اسـت، تریمنف طالق به نسبت و ترمثبت ازدواج به نسبت هاآن

 یهاسمیمكان از یكی زیرا ؛اسـت اهمیـت حائز بسیار ازدواج به نگرش ترتیب بدین بخشندیم بهبود زمان

 است انهعاشق روابـط در عملكـرد یهاشاخص بهترین از یكی و ازدواج در واقعی رفتار ینیبشیپ برای کلیدی

 پایداری و ازدواج موفقیت در ازدواج از انتظار اهمیت به توجه با لذا(. 1911 عابدی، و نویدیان نیلفروشان،)

 ازدواج آستانه در جوانان ارتباطی باورهای و ازدواج به  نگرش که نقشی به توجه با همچنین زناشویی، زندگی

 است: سؤال این به پاسخ حاضر پژوهش   مسئله دارد ازدواج از هاآن انتظارات در

 ؟است بینیپیش قابل ازدواج به نگرش و ارتباطی باورهای اساس بر ازدواج از انتظار آیا .1

 

 پژوهش روش

. از  این لحاظ استپژوهش حاضر از  لحاظ هدف کاربردی و  طرح پژوهش توصیفی از  نوع همبستگی  

با یک متغیر  مالک را مورد بررسی قرار   بینپیشمتغیر  1که رابطه بین  استپژوهش  حاضر همبستگی 

 1911گرفت. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل تمامی دختران در آستانه ازدواج در شهر تهران در سال 

 ای دوکانه هاشمی، میر احقر، زند، نجفی شریفی، پاشا ترجمه ،1110کرامر ) و هویت نظر به استناد بودند. با

 به توجه با و متغیر هر برای ایرابطه  هایپژوهشنفر در   11-01 انتخاب بر مبنی( 1991 شریفی، و فرد

 به درصد افت 11 احتمال با که شد برآورد نفر 111 انتخابی نمونه است متغیر 9 دارای حاضر پژوهش اینكه

به دلیل گستردگی حجم جامعه . پرسشنامه وارد تحلیل شد 101در  نهایت کرد و   پیدا افزایش نفر 191

ادفی تص گیرینمونهآماری و عدم دسترسی به تعداد کل دختران در آستانه ازدواج، لذا امكان استفاده از روش 

مونه ن غیر تصادفی استفاده شد، با توجه به شرایط  جهت انتخاب  گیرینمونه  هایروشوجود ندارد، بنابراین 

 التیتحص ،سال 91تا  11ورود: سن  معیارهایداوطلبانه( استفاده شد. دسترس )در  گیرینمونهاز  روش 

 اروهایدداشتن تجربه ازدواج قبلی، عدم ابتال به اختالالت روانی که نیازمند استفاده از   عدم دیپلم و باالتر،

 .هاپرسشنامهپر کردن  قصنا باشند، داشتن رضایت آگاهانه. معیار خروج: پزشكیروان

 ابزار پژوهش

باورهای  گیریاندازهاست که برای  سؤالی 01این سیاهه یک پرسشنامه رهای ارتباطي. پرسشنامه باو. 1

خرده مقیاس  1( ساخته شده و دارای 1191در مورد روابط زناشویی توسط آیدلسون و اپشتاین ) غیرمنطقی

مخالف، باور به عدم تغییرپذیری همسر، توقع ذهن خوانی،  کنندگیتخریباست که عبارتند از: باور 

جنسیتی. پاسخنامه پرسشنامه باورهای ارتباطی با طیف لیكرت  هایتفاوتجنسی و باور به  ییگراکمال

و حد باالی   111، حد متوسط 1پایین نمره  حد .است 1کاماًل درست نمره  تا 1شامل کاماًل غلط نمره 

. با جمع زدن امتیازات مربوط به عبارت هر خرده مقیاس، نمره خرده مقیاس مربوط محاسبه و 111نمرات 

. در این پرسشنامه نمره شودمیبا جمع کردن نمره هر خرده مقیاس، نمره کل باورهای ارتباطی محاسبه 

: میزان باورهای 11تا  1رمنطقی در روابط زناشویی است. نمره بین  باال نشان دهنده داشتن باورهای غی

در مورد  غیرمنطقی: میزان باورهای 111تا  11در مورد روابط زناشویی پایین است. نمره بین  غیرمنطقی

در مورد روابط زناشویی باال  غیرمنطقی: میزان باورهای 111نمره باالتر از روابط زناشویی متوسط است. 
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( در تحقیق خود نشان دادند که پایایی پرسشنامه باورهای ارتباطی با 1191پشتاین و آیدلسون )است. ا

درصد برآورد شده است و همچنین در تحقیقاتی  91تا  21از  هامقیاسضریب آلفای کرونباخ برای خرده 

رتباطی دارای ( سیاهه باورهای ا1991، نقل از اسالمی، 1192که توسط کامپ، ساندرمن، کرول و رافان )

بود. نسخه فارسی این ابزار توسط  r=21/1( و پایایی بازآزمایی 99تا  20پایایی درونی مناسب در دامنه )

حیدری،  ؛است 21/1( تهیه شده است که در آن آلفای کرونباخ محاسبه شده، 1991مظاهری و پور اعتماد )

همسانی درونی این سیاهه برای خرده  ( در پژوهش خود آلفای کرونباخ یا1990مظاهری و پوراعتماد )

( در پژوهش خود آلفای کرونباخ یا همسانی 1990به دست آورد. دهشیری ) 21/1تا  02/1را  هامقیاس

این  یهانمره( دریافتند که 1191اپشتاین ) گزارش کرده است. آیدلسون و r=29/1درونی این سیاهه را 

شده بود  یریگاندازه( 1119جونز )جونز،  غیرمنطقیاورهای ب آزمونپرسشنامه با باورهای عمومی که توسط 

( شواهد کافی برای روایی 1192همبستگی مثبت داشت. همچنین در تحقیق ایمل کامپ و همكارانش )

محتوایی و سازه وجود داشت و ارتباط مثبت بین باورهای ارتباطی و ناسازگاری زناشویی به همراه ارتباط 

( وجود 1191ارتباطی بنک، نیجسكنز،  پرسشنامهارتباط نزدیک ) هااسیمقبین بیشتر خرده  داریمعنمنفی 

خود نشان دادند  پژوهشدر ( 1191آیدلسون و اپشتاین ) (.1119)بوشمن به نقل از عبد المحمدی،  داشت

خرده  1هر  و؛ درصد است 91تا  21از دامنه  هامقیاسنباخ برای خرده وکه پایایی این آزمون با آلفای کر

درصد بود  21( و پایایی باز آزمایی 1991مقیاس رابطۀ معناداری با سازگاری زناشویی دارند )مظاهری، 

 (.1991به نقل از عبد المحمدی،  1119بوشمن )

 ( ساخته شده است، این1119) ازدواج توسط براتن و روزن به نگرش مقیاس. نگرش به ازدواج مقیاس .2

 و باورها که است مخالف کامالً  تا موافق کامالً  از لیكرت، ایدرجه 0 مقیاس با گزاره 19 شامل مقیاس

  گذارینمرهبه صورت معكوس   1،9،1،9،11،11،11،11،19 هاگزاره .سنجدمی را ازدواج به مربوط یهانگرش

باالتر نشان دهنده  نمرات .است 11حداکثر  19حداقل  که کل نمره ها،گزاره نمرات جمع طریق . ازشوندمی

مقیــاس نگرش به ازدواج با پرسشنامه  و روزن و براتن  گــزارش بر اساس. استبه ازدواج   ترمثبتنگرش  

به  از نگرش یمشابههر دو مقیـاس ابعـاد بـسیار  دهدمینگرش به ازدواج همبستگی باالیی دارد که نشان 

های پرسشنامه باورهـای ازدواج با برخی زیرمقیاس. همچنـین مقیـاس نگرش به سنجندیمازدواج را 

ارتباطی  تغییرناپذیری همسر و نقش تخریبی عدم توافق همبـستگی منفی معنادار داشـته اسـت. ایـن الگـو 

نقش  از تغییرناپذیری همسر و ترضعیفنسبت به ازدواج با باورهای  ترمثبتی هانگرشبیـانگر آن اسـت کـه 

 جامعه در ازدواج به ( مقیاس نگرش1911نیلفروشان، نویدیان و عابدی  )  .، ارتبـاط داردتخریبی عدم توافق

این مقیاس را  هاآناست.  شده گزارش قبولی قابل سطح در آن پایایی و اعتبار و کردند  یابیهنجاررا   ایرانی

ب اجرا کردند  نمونه  92-99بر روی کلیه دانشجویان دوره کارشناسی دانشگاه اصفهان در سال تحصیلی 

انتخاب شدند.  یاطبقه یریگنمونهدختر( بـود کـه بـه روش  91پسر،  11دانشجو ) 192پژوهش شامل 

اسب جهـت ارزیـابی نگـرش دانـشجویان نتایج پژوهش نشان داد مقیاس نگرش به ازدواج از پایایی و روایی من

نسبت به ازدواج برخوردار است. همچنین نتایج تحلیل عاملی نشان داد مقیاس نگرش بـه ازدواج یـک ابـزار 

به عنوان دو عامل مجزا و مرتبط نگرش به ازدواج خود و نگرش  توانیمنگرش به ازدواج را  اسـت. یچندبعد
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نگرش  و کلی به ازدواج، خود شامل نگرش بدبینانه، نگرش خوشبینانه کلی به ازدواج دانست کـه نگـرش

مرات آن با ن همبستگی به منظور تعیین روایـی همگـرای مقیـاس نگـرش بـه ازدواج، ایده آل گرایانه است.

 ییهاسازهو انتظارات از رابطه،  هانگرشدر بسیاری از تحقیقات  رایز دیگردمقیاس انتظار از ازدواج محاسـبه 

بود.   معنادار >P)/1111روایی به دست آمـده در سـطح کمتـر از ) بیضرا .اندشدهنزدیک به هم معرفی 

همبستگی وجود دارد. به  09/1بین مقیاس نگــرش بــه ازدواج و مقیــاس انتظــار از ازدواج درکــل 

و  انیدینو لفروشان،ین .مشترک دارند واریانس %01/19عبارت دیگر نگرش به ازدواج و انتظـار از ازدواج 

به منظور بررسی پایایی مقیاس نگرش بـه ازدواج از دو روش همـسانی درونـی )آلفـای  (1911)  یعابد

کرونبـاخ( و بازآزمـایی استفاده کردند. در روش همسانی درونی از ضریب آلفـای کرونبـاخ استفاده شد. 

ایب ضر؛ است 22/1ضریب پایایی )همسانی درونی( مقیاس نگـرش بـه ازدواج به روش آلفای کرونباخ، 

است میـانگین نگـرش بـه ازدواج  11/1نفـر از دانـشجویان در کل نمونه  01بـر روی  یاهفتهبازآزمایی سـه 

 بـه دسـت آمد.  11/10در دختران  و ،11/19پسران  در ،11/11در کـل نمونـه 

. ساخته شد 1111سال جونز و نلسون در  که توسط ازدواج از انتظار مقیاسر  از ازدواج. مقیاس انتظا. 3

و ایده  گرایانه بدبینانه، انتظارات مرتبط و مجزا عامل سه دارای و یچندبعد ابزار یک  ازدواج از انتظار مقیاس

 گزاره 01 یحاو پرسشنامه این ؛کندیم گیریاندازه را ازدواج به نسبت افراد انتظارات که است آل گرایانه

 نمره .کنندیم استفاده موافقم کامالً  1تا  مخالفم کامالً  1 از لیكرت یادرجه 1 مقیاس از دهندگانپاسخ. است

، از ازدواج گرایانهواقع: انتظارات 111تا  91 نیب نمره، از ازدواج است نانهیانتظارات بدب : نشانگر91تا  01 نیب

 نانهیبدهنده انتظارات بدنشان ترنیینمرات پا یطور کل به، از ازدواج انهیآل گرا دهیبه باال: انتظارات ا 111 نمره

که در حد وسط هستند،  یاز ازدواج است. نمرات انهیگراآلدهیدهنده انتظار او نمرات باالتر نشان ازدواج، از

و  انهیگراآلدهیانتظارا یهااسیمق نمرات باال در خرده نی. همچندهندیرا نشان م انهیگراانتظارات واقع

ار انتظ اسیمقکه در خرده یاست در حال ترانهیگراو واقع انهیگراآلدهیدهنده انتظارات انشان انهیگراواقع

کرونباخ  یآلفا اس،یکل مق یو نلسون برا جونز .است ترنانهیدهنده انتظارات بدبنشان ترنیینمرات پا نانهیبدب

نمرات  نیرا ب یمثبت معنادار ها رابطهآن نیگزارش کردند. همچن را 91/1 بیضر لونیو د 91/1-21/1

شان پرسشنامه ن نیا یهمگرا ییبر روا ینگرش عشق به عنوان شواهد اسیو مق نید ییگراکیرومانت اسیمق

اخ کرونبو احمدی همسانی درونی این مقیاس  را با استفاده از  آلفای  انیدینو ،یعابد ،لفروشانین .دادند

همبستگی این مقیاس  با مقیاس نگرش   و آوردند به دست 11/1و ضریب بازازمایی در فاصله سه هفته  99/1

فرهنگـی و سنی در  یجزئهـای نگرانی از وجود برخی تفاوت برای رفـع دست آمد.ه ب 09/1به ازدواج 

را محاسـبه نمود   (MESپژوهش، پژوهشگر خود نیـز اعتبار مقیاس انتظار از ازدواج ) مطالعهجمعیت مورد 

 .91/1مقیاس  ، کل29/1گرایانه واقع ، انتظارات91/1گرایانه آلایده ، انتظارات29/1بدبینانه  انتظارات

 کی یجهت انجام پژوهش، ط ازیبا توجه به جامعه هدف و مشخص شدن تعداد نمونه مورد ن روش اجرا.

فراخوان به ) تیسا نیگرام و همچننستایا ،یتلگرام یهاگروهو  هاکانالاعم از  یمجاز یفراخوان در فضا

 یریگهمهموجود ) طیدعوت به عمل آمد، بنابر شرا طی(، از افراد واجد شراگرددمیرساله ارائه  وستیپ

  هایپرسشنامهمواجه بود لذا  تیبا محدود  یبه صورت حضور هاپرسشنامه یآورجمعکرونا( امكان  روسیو
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قرار داده شد  طیافراد واجد شرا  اریدر  اخت یمجاز  یشد و در فضا یطراح یكیپژوهش  به صورت الكترن

وتحلیل اطالعات تجزیه. دندش لیپرسشنامه وارد تحل 101پرسشنامه مخدوش و  91 یآورجمعپس از  

انجام شد. همچنین  Lisrel-V8.8و  Spss-V24افزار ها از طریق نرمآمده از اجرای پرسشنامهدستبه

 استفاده شد. ضرایب همبستگی و رگرسیونی پژوهش از هاهیفرضآزمون  منظوربه
 

 هایافته

 11/119±00/19دختران در آستانه ازدواج گروه نمونه  باورهای ارتباطیکلی  نمرهمیانگین و انحراف معیار 

اورهای های بمؤلفهبیشترین میانگین )و انحراف معیار( دختران در آستانه ازدواج گروه نمونه در به دست آمد؛ 

کمترین میانگین )و انحراف معیار( دختران در آستانه ( و 91/19±11/0خوانی )مربوط به توقع ذهن ارتباطی

( 19/12±11/9دن مخالفت )مربوط به باور به مخرب بو های باورهای ارتباطیمؤلفهازدواج گروه نمونه در 

گرش های نمؤلفه. همچنین، بیشترین میانگین )و انحراف معیار( دختران در آستانه ازدواج گروه نمونه در بود

کمترین میانگین )و انحراف معیار( دختران در ( و 12/11±01/0گرایانه )آلمربوط به نگرش ایداه به ازدواج

. در ( بود11/1±19/0مربوط به نگرش بدبینانه ) ی نگرش به ازدواجهامؤلفهآستانه ازدواج گروه نمونه در 

های انتظار از مؤلفهنهایت، بیشترین میانگین )و انحراف معیار( دختران در آستانه ازدواج گروه نمونه در 

 کمترین میانگین )و انحراف معیار( دختران در( و 01/11±29/9گرایانه )آلمربوط به انتظارات ایداه ازدواج

 ( بود.91/19±22/9مربوط به انتظارات بدبینانه ) های انتظار از ازدواجمؤلفهآستانه ازدواج گروه نمونه در 
 

 نتایج آزمون نرمال بودن متغیرهای پژوهش 1جدول 

 کجی خطای معیار کشیدگی خطای معیار کجی متغیر

 -190/1 191/1 111/1 111/1 -190/1 نمره کلی باورهای ارتباطی

های مؤلفه

باورهای 

 ارتباطی

 بودن مخرب به باور

 مخالفت

191/1- 111/1 929/1- 191/1 191/1- 

 911/1 191/1 -111/1 111/1 911/1 خوانیذهن توقع

 تغییرپذیری عدم به باور

 همسر

191/1 111/1 199/1- 191/1 191/1 

 911/1 191/1 -111/1 111/1 911/1 جنسی گراییکمال

 111/1 191/1 111/1 111/1 111/1 جنسی هایتفاوت به باور

 -091/1 191/1 120/1 111/1 -091/1 بدبینانه به ازدواج نگرش نگرش به ازدواج

به  بینانهخوش نگرش

 ازدواج

191/1 111/1 912/1 191/1 191/1 

به  گرایانهواقع نگرش

 ازدواج

009/1- 111/1 191/1 191/1 009/1- 
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به  گرایانهالهاید نگرش

 ازدواج

119/1 111/1 011/1- 191/1 119/1 

 191/1 191/1 190/1 111/1 191/1 انتظارات بدبینانه انتظار از ازدواج

 -191/1 191/1 111/1 111/1 -191/1 گرایانهآلانتظارات ایداه

 -191/1 191/1 101/1 111/1 -191/1 گرایانهانتظارات واقع

 

ضریب  قدر مطلق و 9 از کوچكتر متغیرها همۀمطلق ضریب کجی  قدر 1جدول از آنجا که طبق مندرجات 

 1جدول  .رعایت شده است هاههستنـد، بنـابراین، مفروضه بهنجار بودن داد 11ها کمتـر از کشیدگی آن

دختران در آستانه ازدواج ضرایب همبستگی ساده باورهای ارتباطی و نگرش به ازدواج را با انتظار از ازدواج 

 دهد.نشان می
 

 باورهای ارتباطي و نگرش به ازدواج با انتظار از ازدواجهمبستگي بین  سیماتر 2 جدول

 19 11 11 11 1 9 2 1 1 0 9 1 1 متغیر

1. 1             

1 . **01/1 1            

9 . **10/1 **00/1 1           

0 . **11/1 **21/1 **11/1 1          

1 . **01/1 **19/1 **99/1 **01/1 1         

1 . **22/1 **91/1 **11/1 **11/1 **02/1 1        

2 . **19/1 *11/1 *12/1 **11/1 11/1 *11/1 1       

9 . **11/1- *12/1- **19/1- *11/1- 11/1- *19/1- **11/1- 1      

1 . **99/1- *11/1- **11/1- **19/1- *12/1- *19/1- **19/1- **19/1 1     

11 . **19/1 **19/1 *12/1 **11/1 **11/1 *11/1 **11/1 **00/1- **11/1- 1    

11 . **01/1 **91/1 **01/1 **02/1 **91/1 **02/1 **91/1 **10/1- **11/1- **01/1 1   

11 . **11/1 **12/1 **01/1 **91/1 **91/1 **99/1 **91/1 *19/1- **19/1- **11/1 *11/1 1  

19 . **91/1- **11/1- **11/1- *19/1- **91/1- **11/1- *12/1- *11/1 **01/1 **11/1- **92/1- **91/1- 1 

نگرش . 2های جنسی؛ باور به تفاوت. 1کمالگرایی جنسی؛ . 1؛ یریرپذییتغباور به عدم . 0توقع ذهن خوانی؛ . 9باور به مخرب بودن؛ . 1باورهای ارتباطی؛ . 1 متغیرها

انتظارات . 11انتظارات بدبینانه؛ . 11نگرش ایده آل گرایانه به ازدواج؛ . 11گرایانه به ازدواج؛ نگرش واقع. 1بینانه به ازدواج؛ نگرش خوش. 9به ازدواج؛  نانهیبدب

 گرایانهواقعانتظارات . 19ایده آل گرایانه؛ 

 

( و تمامی = 11/1p<، 01/1rباورهای ارتباطی )( نشان داد که 0-1نتایج ضریب همبستگی پیرسون )جدول 

 ،>11/1pخوانی )(، توقع ذهن(= 11/1p<، 91/1rهای آن، یعنی باور به مخرب بودن مخالفت )مؤلفه

01/1r=( باور به عدم تغییرپذیری همسر ،)11/1p<، 02/1r =کمال ،)( 11/1گرایی جنسیp<، 91/1r = )

با انتظارات بدبینانه از ازدواج دختران در آستانه ازدواج ( = 11/1p<، 02/1rهای جنسی )و باور به تفاوت

های آن، یعنی و تمامی مؤلفه( = 11/1p<، 11/1rدار دارند. همچنین، باورهای ارتباطی )رابطه مثبت معنی

(، باور به عدم = 11/1p<، 01/1rخوانی )توقع ذهن، (= 11/1p<، 12/1rباور به مخرب بودن مخالفت )
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های و باور به تفاوت( = 11/1p<، 91/1rگرایی جنسی )(، کمال= 11/1p<، 91/1rتغییرپذیری همسر )

گرایانه از ازدواج دختران در آستانه ازدواج رابطه مثبت آلبا انتظارات ایده( = 11/1p<، 99/1rجنسی )

 دار دارند. معنی

های آن، یعنی باور به مخرب بودن و تمامی مؤلفه (= 11/1p< 91/1-r)در حالی که باورهای ارتباطی 

، باور به عدم تغییرپذیری همسر (= 11/1p< 11/1-r)خوانی ، توقع ذهن(= 11/1p< 11/1-r)مخالفت 

(11/1p< 19/1-r =)گرایی جنسی ، کمال(11/1p< 91/1-r =)  11/1)های جنسی و باور به تفاوتp< 

91/1-r =) به عالوه،  دار دارند.از ازدواج دختران در آستانه ازدواج رابطه منفی معنیگرایانه با انتظارات واقع

با ( = 11/1p<، 01/1r)گرایانه آلو ایده( = 11/1p<، 91/1r)های به ازدواج، نگرش بدبینانه از بین نگرش

دار دارند، در حالی که نگرش انتظارات بدبینانه از ازدواج دختران در آستانه ازدواج رابطه مثبت معنی

با انتظارات بدبینانه از ازدواج دختران ( = 11/1p<، 11/1-r)گرایانه و واقع( = -11/1p<، 10/1)بینانه خوش

 دار دارند.در آستانه ازدواج رابطه منفی معنی

 ،>11/1p)گرایانه آلو ایده( = 11/1p<، 91/1r)های به ازدواج، نگرش بدبینانه همچنین، از بین نگرش 

11/1r = )دار دارند، در حالی گرایانه از ازدواج دختران در آستانه ازدواج رابطه مثبت معنیآلبا انتظارات ایده

گرایانه آلبا انتظارات ایده( = 11/1p<، 19/1-r)گرایانه و واقع ( = 11/1p<، 19/1-r)بینانه که نگرش خوش

های به ازدواج، دار دارند. در حالی که از بین نگرشاز ازدواج دختران در آستانه ازدواج رابطه منفی معنی

گرایانه از با انتظارات واقع( = 11/1p<، 11/1-r)گرایانه آلو ایده ( = 11/1p<، 12/1-r)نگرش بدبینانه 

 ،>11/1p)بینانه دار دارند، در حالی که نگرش خوشن در آستانه ازدواج رابطه منفی معنیازدواج دخترا

11/1r = )گرایانه و واقع(11/1p<، 09/1r = )گرایانه از ازدواج دختران در آستانه ازدواج با انتظارات واقع

بین با متغیر مالک جهت در ادامه به بررسی رابطه چندگانه متغیرهای پیش دار دارند.رابطه منفی معنی

بینی انتظار از ازدواج دختران در آستانه ازدواج بررسی توان باورهای ارتباطی و نگرش به ازدواج در پیش

ینی بجهت بررسی توان پیش زمانهمبه روش گانه چند رگرسیوننتایج تحلیل  0-2شود. جدول پرداخته می

باورهای ارتباطی و نگرش به ازدواج ارائه شده توسط انتظارات بدبینانه از ازدواج دختران در آستانه ازدواج 

 است.

 

انتظارات بیني جهت بررسي توان پیش زمانهمبه روش گانه چند رگرسیوننتایج تحلیل  3جدول 

 نگرش به ازدواجباورهای ارتباطي و توسط بدبینانه از ازدواج دختران در آستانه ازدواج 

خطای  B متغیرها

 استاندارد

Beta T p خالصه مدل 

R R2 F p 
 مخرب به باور

 مخالفت بودن

19/1 11/1 11/1 19/1 111/1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 111/1 91/9 11/1 19/1 19/1 خوانیذهن توقع

 عدم به باور

 رهمس تغییرپذیری

11/1 91/1 11/1 9 119/1 
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 گراییکمال

 جنسی

19/1 11/1 11/1 91/1 111/1 99/1 11/1 10/99 111/1 

 هایتفاوت به باور

 جنسی

11/1 19/1 11/1 10/1 110/1 

 بدبینانه به نگرش

 ازدواج

91/1 11/1 11/1 19/11 111/1 

 بینانهخوش نگرش

 به ازدواج

12/1- 19/1 11/1- 90/1- 111/1 

 گرایانهواقع نگرش

 ازدواجبه 

11/1- 11/1 11/1- 99/1- 111/1 

ه گرایانایدال نگرش

 به ازدواج

91/1 11/1 12/1 11/1 112/1 

 

( نشان داد که باورهای ارتباطی و نگرش به 9جدول ) زمانهمنتایج تحلیل رگرسیون چند متغیری به روش 

با انتظارات بدبینانه از ازدواج دختران در آستانه ازدواج همبستگی دارند، بدین معنی  99/1ازدواج به میزان 

درصد از تغییرات انتظارات بدبینانه از ازدواج دختران در آستانه ازدواج به وسیله ترکیب خطی باورهای  11که 

(. نتایج نشان داد که از بین باورهای ارتباطی، توقع >p 11/1شود )به ازدواج تبیین می ارتباطی و نگرش

های و از بین نگرش (= P، 9T=11/1و باور به عدم تغییرپذیری همسر ) (= P ،12/9T=11/1خوانی )ذهن

 گرایانهو واقع (= P ،90/1-T=11/1بینانه )، خوش(= P ،19/11T=11/1های بدبینانه )به ازدواج، نگرش

(11/1=P ،99/1-T =) بینی انتظارات بدبینانه از ازدواج دختران در آستانه ازدواج را داشتند. توان پیش

جهت نشان دادن نقش اصلی هر متغیر نشان داد که در درجه اول نگرش بدبینانه به ازدواج  Betaضرایب 

نانه از ازدواج دختران در آستانه ازدواج را دارد، بینی انتظارات بدبیتوانایی پیش (= 11/1βبه شیوه مثبت )

، نگرش (= 11/1β، باور به عدم تغییرپذیری همسر )(= 11/1βخوانی )بعد از آن به ترتیب توقع ذهن

بینی انتظارات توانایی پیش (= β-11/1به ازدواج ) بینانهو نگرش خوش (= β-11/1به ازدواج ) گرایانهواقع

بدبینانه از ازدواج دختران در آستانه ازدواج را داشتند. از بین باورهای ارتباطی، باور به مخرب بودن مخالفت، 

اج گرایانه به ازدوهای به ازدواج، نگرش ایدالهای جنسی و از بین نگرشگرایی جنسی و باور به تفاوتکمال

دول ج بینی انتظارات بدبینانه از ازدواج دختران در آستانه ازدواج نداشتند.شسهم یگانه و معناداری در پی

گرایانه آلانتظارات ایدهبینی جهت بررسی توان پیش زمانهمبه روش گانه چند رگرسیوننتایج تحلیل ( 0)

 باورهای ارتباطی و نگرش به ازدواج ارائه شده است.توسط از ازدواج دختران در آستانه ازدواج 
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انتظارات بیني جهت بررسي توان پیش زمانهمبه روش گانه چند رگرسیوننتایج تحلیل ( 4)جدول 

 باورهای ارتباطي و نگرش به ازدواجتوسط گرایانه از ازدواج دختران در آستانه ازدواج آلایده

خطای  B متغیرها

 استاندارد

Beta T p خالصه مدل 

R R2 F p 
 بودن مخرب به باور

 مخالفت

11/1 11/1 19/1 11/1 111/1  

 

 

 

 

 

11/1 

 

 

 

 

 

 

91/1 

 

 

 

 

 

 

11/1 

 

 

 

 

 

 

111/1 

 111/1 99/1 19/1 10/1 01/1 خوانیذهن توقع

 عدم به باور

 همسر تغییرپذیری

19/1 11/1 11/1 11/9 111/1 

 911/1 19/1 11/1 11/1 11/1 جنسی گراییکمال

 هایتفاوت به باور

 جنسی

12/1 19/1 11/1 90/1 101/1 

بدبینانه به  نگرش

 ازدواج

99/1 11/1 12/1 02/1 110/1 

بینانه به خوش نگرش

 ازدواج

11/1- 11/1 19/1- 11/1- 111/1 

به  گرایانهواقع نگرش

 ازدواج

11/1- 19/1 11/1- 10/1- 110/1 

گرایانه به ایدال نگرش

 ازدواج

21/1 11/1 19/1 19/0 111/1 

 

نشان داد که باورهای ارتباطی و نگرش به ازدواج به  زمانهمگرسیون چند متغیری به روش نتایج تحلیل ر

گرایانه از ازدواج دختران در آستانه ازدواج همبستگی دارند، بدین معنی که آلبا انتظارات ایده 11/1میزان 

گرایانه از ازدواج دختران در آستانه ازدواج به وسیله ترکیب خطی آلدرصد از تغییرات انتظارات ایده 91

(. نتایج نشان داد که از بین باورهای ارتباطی، >p 11/1شود )رتباطی و نگرش به ازدواج تبیین میباورهای ا

و از بین  (= P ،11/9T=11/1و باور به عدم تغییرپذیری همسر ) (= P ،99/1T=11/1خوانی )توقع ذهن

 (= p<11/1=P ،19/0Tگرایانه )آلو ایده (= P ،02/1T=11/1های بدبینانه )های به ازدواج، نگرشنگرش

جهت نشان  Betaبینی انتظارات بدبینانه از ازدواج دختران در آستانه ازدواج را داشتند. ضرایب توان پیش

 19/1βگرایانه به ازدواج به شیوه مثبت )آلدادن نقش اصلی هر متغیر نشان داد که در درجه اول نگرش ایده

دواج دختران در آستانه ازدواج را دارد، بعد از آن به ترتیب باور بینی انتظارات بدبینانه از ازتوانایی پیش (=

 12/1βبه ازدواج ) بینانهو نگرش بد (= 19/1βخوانی )، توقع ذهن(= 11/1βبه عدم تغییرپذیری همسر )

اطی، ببینی انتظارات بدبینانه از ازدواج دختران در آستانه ازدواج را داشتند. از بین باورهای ارتتوانایی پیش (=

، های به ازدواجهای جنسی و از بین نگرشگرایی جنسی و باور به تفاوتباور به مخرب بودن مخالفت، کمال

 بینی انتظارات بدبینانه از ازدواجگرایانه به ازدواج سهم یگانه و معناداری در پیشبینانه و واقعنگرش خوش
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جهت بررسی  زمانهمبه روش گانه چند رگرسیونتحلیل  جینتا 1جدول  دختران در آستانه ازدواج نداشتند.

ه باورهای ارتباطی و نگرش بتوسط گرایانه از ازدواج دختران در آستانه ازدواج انتظارات واقعبینی توان پیش

 ازدواج ارائه شده است.

 

انتظارات بیني جهت بررسي توان پیش زمانهمبه روش گانه چند رگرسیونتحلیل  جی( نتا5)جدول 

 باورهای ارتباطي و نگرش به ازدواجتوسط گرایانه از ازدواج دختران در آستانه ازدواج واقع

خطای  B متغیرها

 استاندارد

Beta T p خالصه مدل 

R R2 F p 
 بودن مخرب به باور

 مخالفت

91/1- 12/1 11/1- 20/1- 199/1  

 

 

 

11/1 

 

 

 

 

12/1 

 

 

 

 

11/11 

 

 

 

 

111/1 

 111/1 -01/1 -11/1 11/1 -12/1 خوانیذهن توقع

 عدم به باور

 رهمس تغییرپذیری

01/1- 11/1 10/1- 11/1- 111/1 

 111/1 -91/9 -11/1 11/1 -11/1 جنسی گراییکمال

 هایتفاوت به باور

 جنسی

01/1- 19/1 19/1- 19/1- 111/1 

 بدبینانه به نگرش

 ازدواج

12/1- 11/1 12/1- 99/1- 011/1 

 بینانهخوش نگرش

 به ازدواج

91/1 11/1 11/1 11/1 119/1 

 گرایانهواقع نگرش

 به ازدواج

11/1 19/1 99/1 11/1 111/1 

ه گرایانایدال نگرش

 به ازدواج

19/1- 11/1 11/1- 99/1- 121/1 

 

( نشان داد که باورهای ارتباطی و نگرش به 1جدول ) زمانهمنتایج تحلیل رگرسیون چند متغیری به روش 

گرایانه از ازدواج دختران در آستانه ازدواج همبستگی دارند، بدین با انتظارات واقع 11/1ازدواج به میزان 

گرایانه از ازدواج دختران در آستانه ازدواج به وسیله ترکیب درصد از تغییرات انتظارات واقع 12معنی که 

(. نتایج نشان داد که از بین باورهای >p 11/1شود )ی و نگرش به ازدواج تبیین میخطی باورهای ارتباط

و  (= P ،19/1-T=11/1های جنسی )و باور به تفاوت (= P ،91/9-T=11/1گرایی جنسی )ارتباطی، کمال

بینی انتظارات توان پیش (= P ،11/1T=11/1گرایانه )نگرش واقع فقطهای به ازدواج، از بین نگرش

جهت نشان دادن نقش اصلی هر  Betaگرایانه از ازدواج دختران در آستانه ازدواج را داشتند. ضرایب واقع

بینی توانایی پیش (= 99/1βگرایانه به ازدواج به شیوه مثبت )متغیر نشان داد که در درجه اول نگرش واقع

گرایی جنسی در آستانه ازدواج را دارد، بعد از آن به ترتیب کملگرایانه از ازدواج دختران انتظارات واقع
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(11/1-β =) و باور به تفاوت( 19/1های جنسی-β =) گرایانه از ازدواج بینی انتظارات واقعتوانایی پیش

 ی،خواندختران در آستانه ازدواج را داشتند. از بین باورهای ارتباطی، باور به مخرب بودن مخالفت، توقع ذهن

گرایانه آلبینانه و ایدههای بدبینانه، خوشهای به ازدواج، نگرشباور به عدم تغییرپذیری همسر و از بین نگرش

گرایانه از ازدواج دختران در آستانه ازدواج بینی انتظارات واقعبه ازدواج سهم یگانه و معناداری در پیش

 نداشتند.

 

 گیریبحث و نتیجه

انتظار از ازدواج بر اساس باورهای ارتباطی و نگرش به ازدواج در دختران  بینیپیشپژوهش حاضر با هدف 

انتظار  کننده بینیپیشدر  آستانه ازدواج انجام شد، نتایج نشان داد که باورهای ارتباطی و نگرش به ازدواج 

 (، صاحبدل،1911) ایننعمتی و افشاری  با پژوهشنتایج همسو  از ازدواج دختران در  آستانه ازدواج بود.

 (1111) همكاران و اوتارا ژانگ، یو، شانگ سوزان، ( کالین،1111) ، هایپن(1911) یشكور و جمشیدی

مورد انتظار از همسر و انتظارات و اهداف  یهانقششود، موضوعاتی مثل وقتی از ازدواج صحبت می .است

موضوعاتی که در بحث خانواده و ازدواج، مهم بنابراین یكی از ؛ رسداز تشكیل خانواده و ازدواج به ذهن می

دهی روابط صمیمانه با سالمت جسمانی و هیجانی نقش دارد، انتظارات فرد از رسد و در شكلبه نظر می

درباره ازدواج وجود دارد و همه افراد انتظارات خاصی  هاییفرضپیشقبل از ازدواج تصورات و ، ازدواج است

و انتظارات آگاه  هافرضپیشاز ازدواج و همسر آینده خود دارند که به طور کامل از فلسفه وجودی این 

باورها و انتظاراتی که افراد از ازدواج دارند بر مبنای یک چهارچوب از پیش تعیین  رسدمینیستند. به نظر 

 ددهمیاین باورها و انتظارات واقعیت نداشته باشد. مطالعات نشان  تواندمیرسیده است و  شده به افراد

 یوابن حاج رضایی،دارند )نسبت به ازدواج و شریک زندگی خود  ایبینانهغیرواقعبسیاری از افراد انتظارات 

  باورهایو  هانگرششناختی    هایتحریفریشه در  تواندمی( که این انتظارات 1919 نژاد و کیامنش،

 بیشتر باشد به همان نانهیبرواقعیغو  غیرمنطقی  هاینگرشو  باورهاافراد باشد، هر چه میزان   غیرمنطقی

 یاونهگبه، رفتار در چهارچوب روابط دیتردیبافزایش  خواهد یافت،  گرایانهواقعنسبت میزان انتظارات غیر 

از انتظارها و باورها درباره همسران  یامجموعهچشمگیر تحت تأثیر عوامل شناخـتی قرار دارد. زیرا افراد با  

بسیاری از این  رسدمی؛ و به نظر گذارندیم، و به گونه کـلی درباره ازدواج، پا به این عرصه هاآنو رفتار 

 را به دنبال دارد. غیرمنطقیو   یواقعریغکه انتظارات  و غیرمنطقی است نانهیبرواقعیغباورها 

 اوزر،ی گانداگدو، چنین گفت بر اساس نظر توانیمارتباطی در  انتظار از  ازدواج   باورهادر  تبیین نقش 

هم برای شروع رابطه و هم برای تداوم شناختی مهم  هایپدیدهارتباطی از جمله  باورهای  (1119کاراتاس )

بر نقش باورهای ارتباطی ناکارآمد بر پریشانی زناشویی ( 1191) ایدلسون و اپشتین د همچنینرابطه هستن

رهای وبا .(1119دو، یاوزر، کاراتاس، گگانداهستند ) کنندهتخریبکنند و معتقدند که این باورها تأکید می

فه . این مؤلباشندمیارتباطی یک موضوع عمده در تجزیه و تحلیل شناخت اجتماعی و فرایندهای ارتباطی 

اگر باورهای افراد  .کارآمد یا ناکارآمد باشد تواندمیکه  شودمیشناختی باورهایی در مورد ارتباط را شامل 

عنوان  هب توانندمیدر مقابل، باورهای ارتباطی ناکارآمد ، کندمیو منطقی باشد، رابطه پیشرفت  گرایانهواقع
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 اورهایب .رابطه را محدود نمایند هایچالشفراد برای مقابله با پایدار عمل کنند و توانایی ا پذیریآسیبیک 

شخص در تفسیر رویدادهای ارتباط  یریسوگهستند که به  هاییگرایشارتباطی ناکارآمد و غیرواقعی 

زیـادی  شمار  .باشندمیصمیمی به یک شیوه غیرمنطقی اشاره دارند و مبتنی بر انتظارات غلط یا نادرست 

، ناشی از باورها و تفكرات غیرمنطقی و غیرعقالنی است و تا زمانی که هااختاللنامطلوب و  یهاواکنشاز 

دین ب مشكالت مربوط به ارتباط، پذیرش و همراهی با دیگران نیز ادامه خواهند یابند،  افكار تداوم گونهنیا

زاده  وانتیمرا  از ازدواج  انهنیبرواقعیغو   غیرمنطقیاز  جمله انتظارات  ترتیب، بسیاری از مشكالت انسانی

در  تبیین نقش نگرش به ازدواج در  انتظار  از ازدواج  ست.انسان دان ینانهیبرواقعیغ  باورها و تفكرات 

درون فردی است که در روابط بین  یهاکنشو  هاییایپو منشأدرونی،  یهاهیالدر ازدواج گفت  توانیم

درون روانی افراد که در دوران کودکی  یهاسازه تأثیربسیار تحت  هاکنشو این  ابدییمفردی مجال بروز 

 ازدواجنتایج پژوهش حاضر نگرش به  بر اساس ؛ که(1911پروچسكا و نورکراس، هستند )شكل گرفته است 

عقیده ذهنی  است در  واقع تأثیرگذاردرون روانی  فرد است که بر انتظار از ازدواج افراد   یهاسازهیكی  از 

 رددگمیتلقی  اثرگذارو  ثابت یاسازهزندگی شكل گرفته و  و باورهای فرد در مورد ازدواج که در مراحل اولیه 

دهد میبرای  ازدواج، زمان ازدواج و نیز انتظارات از ازدواج را تشكیل  گیریتصمیماساسی  هایپایهو 

تا افراد با  گرددمیانتخاب همسر باعث  ینحوهنگرش نادرست نسبت به ( 1910 ،همكارانخجسته مهر و )

 انهیراگاز ازدواج بسیار بدبینانه است یا ایده آل  هاآنکه یا انتظار   دید و باوری غیرمنطقی به ازدواج بنگرند

 هاآن  انتظارباشد  یتریمنطقافراد به ازدواج نگرش    هاینگرشبنابراین هر چه ؛ (1111،اسمیت و مک کی)

بر  یرگذارتأث اساسی عوامل از گفت  یكی توانیمکلی  یریگجهینتدر یک  است. ترانهیگراواقعاز ازدواج نیز 

 .است همسر و ازدواج مورد در غلط باورهای و هانگرش خاص طور به یا است شناختی هایتحریف ازدواج

 یا ندنكن ازدواج جوانان که شودمی باعث ازدواج به نسبت منفی نگرش که نشان داده است  هاپژوهش جینتا

 هایپایه احساسات و هانگرش این بنابراین، رود؛ باال طالق ضریب هم ازدواج، صورت در و کنند ازدواج دیر

 دهندیم شكل را زناشویی رفتارهای و انتظارات نیز و ازدواج زمان ازدواج، چگونگی برای گیریتصمیم اساسی

 یتواقع با نامنطبق و نادرست افكار یا به عبارتی وجود ناکارآمد همچنین باورهای ؛(1911 کاظمیان، باقریان،)

اجتماعی و  یهااختالف از بسیاری اصلی علـت جهان کلی طور به و همسر زناشویی، رابطه خود، درباره

 در باورها که معتقدند( 1191) ایدلسون و اپستین؛ (1910،و همكاران ییرضا) است روابط صمیمانه ژهیوبه

 غیرت تواندمی زوج که باور این مانند کارآمد ارتباطی باورهای باشد؛ ناکارآمد یا کارآمد است ممكن ارتباط

 اکارآمدن ارتباطی باورهای دهد، ارتقا را رابطه کیفیت و کند تحریک را رابطه حفظ رفتارهای است ممكن یابد،

 شیوه یک به صمیمی ارتباط رویدادهای تفسیر در شخص یریسوگ به که هستند هاییگرایش غیرواقعی و

 یا بمخر توافق عدم به باور مانند ،باشندمی نادرست یا غلط انتظارات بر مبتنی و دارند اشاره غیرمنطقی

 توانایی و دکنن عمل پایدار پذیریآسیب یک عنوان به توانندمی ناکارآمد ارتباطی است، باورهای کنندهتخریب

ها و مشكالتی که پژوهش حاضر با آن محدودیت نمایند. از محدود را رابطه هایچالش با مقابله برای افراد

 نشان است، در بوده همبستگی نوع از حاضر پژوهش که آنجایی به موارد زیر اشاره کرد: از توانیممواجه بود 

انتخابی که محدود به دختران دانشجو دانشگاه  نمونه به توجه با ؛است ناتوان متغیرها میان علّی روابط دادن

رعایت نمود.  را احتیاط جانب باید پژوهش جامعه محدوده از افراد خارج به نتایج تعمیم در پیام نور بود،
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و تعطیلی   مسئلهویروس کرونا بود که به  با توجه به این  یریگهمهمربوط به شیوع  آخرمحدودیت 

ت به صور هاپرسشنامهاعضای  نمونه به صورت در  دسترس انتخاب شدند و  ،هادانشگاهآموزشی   یهاکالس

 قیتحققرار داده شد لذا انتخاب نمونه به صورت در دسترس روایی بیرونی  هاآنالكترونیكی در اختیار  

در    مؤثرقدرت تعمیم دهی( را با محدودیت مواجه کرد. از  آنجا که انتظار  از  ازدواج یكی  از عوامل )

  هایهمشاورمشاوران و روانشناسان حوزه پیش از ازدواج در   گرددمیموفقیت زندگی  زناشویی است پیشنهاد 

ای  بتوانند زمینه را بر هاآنخود به بررسی انتظار از  ازدواج زوجین در آستانه ازدواج بپردازند تا با شناسایی 

 گرددیمبه نقش نگرش به ازدواج در انتظار از ازدواج  پیشنهاد  و مفق تر فراهم کنند. با توجه ترآگاهانهازدواج 

 یهانگرشبا  گرایانهواقعی غیر هانگرشو جایگزینی  هانگرشمشاوران پیش از ازدواج در زمینه تعدیل 

وجود  به های  پیش از  ازدواج مد نظر قرار دهند. با توجهوره، مداخالت  اقدامات الزم را در  مشاگرایانهواقع

ارتباطی وانتظار از  باورهایافزایابطه بین  مهارت های آموزش شودمی پیشنهاد حاضر، پژوهش نتایج ردر

ازدواج پیشنهاد میگردد کارگاه های آموزشی از طرف سازمان ها و ارگان های  مسول در جهت آموزش  

نتظارات غیر اقع گرایانه اصالح گردد با بهبود باورهای  ناکار امد، ا زوجین در پیش از ازدواج برگزار گردد تا

 و سالمت زندگی  زناشویی در آینده ارتقا یابد.
 

 قيالموازین اخ

در این پژوهش موازین اخالقی شامل اخذ رضایت آگاهانه، تضمین حریم خصوصی و رازداری رعایت شد. 

روج خ در مورد کنندگان شرکتها، ید به تكمیل تمامی سؤالتأکها ضمن همچنین زمان تكمیل پرسشنامه

 از پژوهش در هر زمان و ارائه اطالعات فردی مختار بودند. 
 

 تشکر و قدرداني

یاری و  پژوهشاجرای این  نویسندگان را درکه  تمامی  افرادی کننده در پژوهش شرکت افراداز تمامی 

 .شودمی همراهی نمودند، تشكر و قدردانی
 

 .تضاد منافعی بین نویسندگان وجود ندارد گونهچیه منافع: تضاد 
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 909-910(، 9)1مجله تحقیقات کیفی  در  علوم سالمت، به ازدواج )یک مطالعه کیفی(، 

اثربخشی آموزش قبل از ازدواج مبتنی بر برنامه آموزش ارتباط  (.1912) عباسی، قدرت اهلل.و ، .رجبی، غالمرضا

 .1-11(، 1)1 کاربردی روانشناختی هایپژوهش ،بر کاهش باورهای ارتباطی ناکارآمد دانشجویان مجرد
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 02-91 (:1) 1 .پرستاری روان. ازدواج
References 
Armenia, A., & Troia, B. (2017). Evolving opinions: Evidence on marriage equality 

attitudes from panel data. Social Science Quarterly, 98(1), 185-195. 

Abhyankar, P., Nair, P., & Ram, U. (2003). Irrational beliefs, anger, and health. Journal of 

Psychological Researches, 47, 41-46. 

Casad BJ, Salazar MM, Macina V. The real versus the ideal: Predicting Relationship 

satisfaction and well-being from endorsement of marriage myths and benevolent 

sexism often associated with unrealistic expectations and fairy-tale. Psychology of 

Women Quarterly. 2014; 39(1):1-11 

Goodwin, R., & Gaines, S. (2004). Relationships beliefs and relationship quality across 

cultures: country as a moderator of dysfunctional beliefs and relationship quality in 

three former Communist societies, Personal Relationships, 11, 267-280. 

Modi, D & thingujam, N.S (2007). Role of Anger and Irrational Thinking on Minor 

Physical Health Problems among Married Couples, Journal of the Indian Academy of 

Applied Psychology, 33,1, 119-128.  

Moller, A.T,. Rabe, H.M,. Nortje, C (2001). Dysfunctional belifes and marital conflict in 

distressed and nondistressed married in individuals, Journal of Rational-Emotive & 

Cognitive-Behavior Therapy,19, 4, 259-270. 

 Sava, F.A (2009). Maladaptive schemas, irrational beliefs, and their relationship with the 

five – factor personality model, Journal of Cognitive and Behavioral 

Psychotherapies,9,2, 135-147. 

Rios CM. The relationship between premarital Advice, expectations and marital 

satisfaction [MSc. thesis]. Utah: Utah State University; 2010. 

Segrin C, Nabi RL. Does television viewing cultivate unrealistic expectations about 

marriage? Journal of Communication. 2012; 52(2):247-63. 

Willoughby, B. J., & Hall, S. S. (2015). Enthusiasts, Delayers, and the Ambiguous Middle: 

Marital Paradigms Among Emerging Adults. Emerging Adulthood, (3), 2, 123-135. 

*** 

 مقیاس انتظار از ازدواج
کامال  سواالت ردیف

 موافق

نظری  موافق

 ندارم

کامال  مخالف

 مخالف

https://ppls.ui.ac.ir/article_18990_8a51bcbedd7e27179a045e86e550d734.pdf
https://ppls.ui.ac.ir/article_18990_8a51bcbedd7e27179a045e86e550d734.pdf
https://ppls.ui.ac.ir/article_18990_8a51bcbedd7e27179a045e86e550d734.pdf


 خانواده درمانی کاربردی |سیدکاوسی و همکاران                |...            و  یارتباط  یانتظار از ازدواج بر اساس  باورها  ینیب شیپ    |912

 

و  ترقیام عمکه داشته یكیروابط نزد گریازدواج من از د 1

 بود. ترخواهدیقو

1 1 9 0 1 

 1 0 9 1 1 داشت. میخواه دیتأک یمسائل جنس یاندازه رو کیما به  یهردو 1

 1 0 9 1 1 بود. میمشابه خواه یزگیو پاک یزیتم نهیمن و همسرم در زم 9

 1 0 9 1 1 مشكل خواهد بود. مانیبرا یمال نیتأم 0

 1 0 9 1 1 داشت. مینخواه یمشكل گریكدیکمک گرفتن از  یبرا 1

 1 0 9 1 1 همسرم کامال جذاب خواهد بود. 1

 میرا مشخص خواه میدر خانه انجام ده دیکه هرکدام با ییکارها 2

 کرد.

1 1 9 0 1 

 1 0 9 1 1 خواهد بود. ییتر از زمان تنهازمان با هم بودن مهم 9

ما خواهد  ییزناشو یشادمان یبرا یحفظ رابطه عاشقانه عامل اصل 1

 بود.

1 1 9 0 1 

 1 0 9 1 1 داشت. میدار شدن با هم توافق خواهدر مورد زمان بچه 11

لّما بروم مس یگریبخواهم به شهر د یشغل ای یلیاگر به دالئل تحص 11

 .دیایکه همراه من ب خواهدیهمسرم م

1 1 9 0 1 

 1 0 9 1 1 ما خواهد بود. ییزناشو تیما انعكاس رضا یجنس یزندگ 11

 1 0 9 1 1 خواهد داشت. یایقو یطبعهمسرم حس شوخ 19

که با مشاور خانواده مشورت  میخواهیما م یهر دو ازیدر صورت ن 10

 .میکن

1 1 9 0 1 

 1 0 9 1 1 داشت. میمن و همسرم کامال نسبت به هم محبت خواه  11

 1 0 9 1 1 خواهد داد. شیما را افزا یهر دو ییزناشو تیداشتن فرزند رضا 11

را همسرم  کندیو آنچه که مرا خوشحال م خواهمیآنچه که من م 12

 .داندیم یزیبه طور غر

1 1 9 0 1 

 1 0 9 1 1 درک من مشكل خواهد داشت. یهمسرم برا 19

 1 0 9 1 1 کند، ناراحت نخواهم شد. رییهمسرم تغ كلیاگر ه 11

 1 0 9 1 1 همسرم مرا دوست خواهد داشت.  11

 1 0 9 1 1 به من گوش خواهد داد. شهیهمسرم هم 11

 1 0 9 1 1 خواهم داد. رییکنم، او را تغ یادآوریگر نقاط ضعف همسرم را به او ا 11

 1 0 9 1 1 شد. میخواه یعصبان گریكدیما از دست  19

 1 0 9 1 1 خواهد بود. جیمه شهیهم یرابطه جنس 10

 1 0 9 1 1 کرد. میاحساسات خود را ابراز خواه یبه راحت شهیما هم 11

 م،یها باشاز خانواده کیها را با کدام آخر هفته نكهیر مورد اد 11

 .دیرس میبه توافق خواه شهیهم

1 1 9 0 1 

 1 0 9 1 1 کرد. میخواه یریگمیبا هم تصم شهیهم 12

 1 0 9 1 1 همسرم شک خواهم داشت. یبه وفادار 19

 1 0 9 1 1 همه تعارضات ما به سرعت حل خواهند شد. 11

 1 0 9 1 1 مان را فراموش خواهد کرد.مهم مثل سالگرد ازدواج عیهمسرم وقا 91

 1 0 9 1 1 همسرم خود به خود خانواده مرا دوست خواهد داشت. 91

 1 0 9 1 1 کرد. میخواه یمنزل با هم همكار یدر مورد کارها 91

 1 0 9 1 1 همسرم با من مشورت خواهم کرد. یریگمیدر موقع تصم شهیهم 99

 1 0 9 1 1 بود. میخواه کیبه هم نزد یجانیاز نظر ه شهیما هم 90

 1 0 9 1 1 خواهد بود. ادیبحث و مشاجرات ما ز 91

 1 0 9 1 1 خورد. میبا هم غذا خواه شهیما هم 91
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 1 0 9 1 1 گذاشت. میخواه انیمان را با هم در مما عالئق 92

 1 0 9 1 1 با خانواده همسرم مشكل خواهم داشت. 99

کند، با من  جادیا یرییاگر از همسرم بخواهم که در خودش تغ 91

 موافقت خواهد کرد.

1 1 9 0 1 

 1 0 9 1 1 به جنس مخالف جذب نخواهد شد. گاهچیهمسرم ه 01

*** 
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بت نس اگر همسرتان با عقاید شما موافقت نكند، بدین معنا است که وی احتماالً 1

 .به شما چندان نظر مثبتی ندارد

1 1 9  0 1 1 

 1 1 0  9 1 1 .من فكر نمی کنم که همسرم بتواند همه حاالت خلقی مرا بفهمد 1

 1 1 0  9 1 1 .صدمات وارد شده به مراحل اولیه یک رابطه احتماالً جبران پذیر نیستند 9

 1 1 0  9 1 1 .کامالً راضی کنم آشفته شومفكر می کنم که اگر نتوانم همسرم را از نظر جنسی  0

 1 1 0  9 1 1 .زنان و مردان نیازهای هیجانی و عاطفی اولیه یكسانی دارند 1

 1 1 0  9 1 1 .نمی توانم بپذیرم که همسرم با من موافق نباشد 1

اگر مجبور باشم به همسرم بگویم که چیزی برایم مهم است این بدین معنا نیست  2

 .نسبت به من حساس نبوده استکه وی 

1 1 9  0 1 1 

 1 1 0  9 1 1 .همسرم بتواند رفتاری به جز رفتار فعلی خود داشته باشد رسدمیبه نظر ن 9

اگر من آماده ارتباط جنسی نباشم ولی همسرم خواهان آن باشد این موضوع مرا  1

 .آشفته نمی کند

1 1 9  0 1 1 

روان شناختی مادرزادی بین  هایتفاوتبه دلیل  معموالًسوء تفاهم ها بین زوجین  11

 .استزنان و مردان 

1 1 9  0 1 1 

اگر همسرم با یكی از ایده های مهم من موافقت نكند، آن را یک توهین به شخص  11

 .خود می دانم

1 1 9  0 1 1 

اگر همسرم تشخیص ندهد که من چه احساسی دارم و مجبور باشم احساسم را به  11

 .او بگویم بسیار آشفته می شوم

1 1 9  0 1 1 

یاد بگیرد که نسبت به نیازهای همسرش بیشتر پاسخ دهنده  تواندمییک همسر  19

 .باشد

1 1 9  0 1 1 
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هر وقت که ضروری باشد خود را از نظر جنسی  تواندمییک شریک جنسی خوب  10

 .برانگیزاند

1 1 9  0 1 1 

 1 1 0  9 1 1 .هیچگاه جنس مخالف را به خوبی نخواهند فهمیدمردان و زنان احتماالً  11

 1 1 0  9 1 1 .وقتی همسرم دیدگاهی متفاوت با دیدگاه مرا ارایه می کند خشنود می شوم 11

نیازهای همدیگر را  توانندمینزدیک و صمیمی با هم دارند  ایرابطهافرادی که  12

 .احساس کنند، درست مثل اینكه قادرند ذهن یكدیگر را بخوانند

1 1 9  0 1 1 

صرف اینكه همسرم به نحوی رفتار کرده است که باعث آشفتگی من شده به این  19

 .معنا نیست که در آینده هم چنین خواهد کرد

1 1 9  0 1 1 

من نتوانم به خوبی از عهده آن برآیم  چنانچه همسرم خواهان رابطه جنسی باشد و 11

 .فكر می کنم مشكلی دارم

1 1 9  0 1 1 

 1 1 0  9 1 1 .جدای از ارتباط، مردان و زنان نیازهای اساسی یكسانی دارند 11

وقتی که من و همسرم درباره موردی دیدگاه یكسانی نداشته باشیم به شدت  11

 .آشفته می شوم

1 1 9  0 1 1 

مهم است که همسرم بتواند از روی تغییرات خلقی من نیازهای مرا حدس برای من  11

 .بزند

1 1 9  0 1 1 

همسری که یكبار به شدت شما را آزرده نموده است احتماالً در آینده نیز چنین  19

 .خواهد کرد

1 1 9  0 1 1 

همسرم من می توانم از رابطه جنسی ام به اندازه کافی بهره مند شوم، حتی اگر  10

 .به ارضای کامل جنسی نرسد

1 1 9  0 1 1 

 1 1 0  9 1 1 .زیست شناختی مردان و زنان علت اصلی مشكالت زوجها نیستند هایتفاوت 11

 1 1 0  9 1 1 .نمی توانم تحمل کنم که همسرم با من بحث و جدل کند 11

ر الزم باشد دیک همسر باید بداند که شما چه فكر و یا احساسی دارید بی آنكه  12

 .مورد آن حرفی بزنید

1 1 9  0 1 1 

 1 1 0  9 1 1 .تواندمیمعتقدم اگر همسرم بخواهد تغییر کند  19

 1 1 0  9 1 1 .اگر همسرم به طور کامل به رضایت جنسی نرسد به معنای قصور من نیست 11

نیازهای عاطفی یكی از عوامل مهم اختالفات زناشویی این است که مردان و زنان  91

 .و هیجانی متفاوتی دارند

1 1 9  0 1 1 

وقتی من و همسرم اختالف نظر داریم احساس می کنم که روابطمان در حال از  91

 .هم گسیختن است

1 1 9  0 1 1 

کسانی که عاشق یكدیگرند از افكار همدیگر مطلعند بی آنكه حتی کلمه ای بین  91

 .آنها رد و بدل شده باشد

1 1 9  0 1 1 

 1 1 0  9 1 1 .اگر از روال یک رابطه راضی نیستید، توان بهتر کردن آن را دارید 99

داشتن پاره ای مشكالت در انجام فعالیت جنسی به معنای شكست فردی من  90

 .نیست

1 1 9  0 1 1 

 1 1 0  9 1 1 .شما نمی توانید واقعاً فردی از جنس مخالف را درک کنید 91

 1 1 0  9 1 1 .بحث و جدل می کنیم به عالقه همسرم نسبت به خودم تردید نمی کنموقتی که  91

که او در جریان  دهدمیاگر مجبور شوید چیزی را از همسرتان بخواهید این نشان  92

 .نیازهای شما نیست

1 1 9  0 1 1 

 1 1 0  9 1 1 .من انتظار ندارم که همسرم بتواند خودش را عوض کند 99

 1 1 0  9 1 1 .هنگامی که در ارتباط جنسی به خوبی عمل نكنم، دچار آشفتگی می شوم 91

 1 1 0  9 1 1 .مردان و زنان همیشه برای یكدیگر مرموز و اسرارآمیز خواهند بود 01

*** 
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 1 1 9 0 .کرد ازدواج باید 1

 1 1 9 0 .باشد موفق ازدواجم که نیستم مطمئن زیاد 1

 1 1 9 0 بمانند عمر تمام براي خود همسر با ازدواج در باید افراد 9

 1 1 9 0 .گیرند می طالق یا نیست شاد شان زندگی یا همسران اکثر 0

 1 1 9 0 بود خواهم راضی ازدواجم از کنم ازدواج وقتی 1

 1 1 9 0 ترسم می ازدواج از 1

 1 1 9 0 .دارم شك ازدواج به نسبت 2

 1 1 9 0 ماند خواهد باقی همیشه براي ازدواج این باشند مطمئن که کنند ازدواج زمانی تنها باید افراد 9

 1 1 9 0 .باشند محتاط خیلی ولی کنند ازدواج باید افراد 1

 1 1 9 0 .نیست شاد همسران، بیشتر زندگی 11

 1 1 9 0 است قانونی قرارداد یك فقط ازدواج 11

 1 1 9 0 .است مقدس عمل یك ازدواج 11

 1 1 9 0 نیست مساوي و متعادل همسران همكاري و همراهی ها، ازدواج بیشتر در 19

 1 1 9 0 دهند نشان ازخودگذشتگی و ایثار ازدواج، در که مجبورند افراد بیشر 10

 1 1 9 0 .است اي بیهوده کار ازدواج پس انجامد، می جدایی به ازدواجها از بسیاري که آن خاطر به 11

 1 1 9 0 کرد خواهم ازدواج دوباره احتمالا  بگیرم، طالق و شده جدا روزي اگر 11

 1 1 9 0 شوند جدا هم از باید آیند نمی کنار هم با افراد وقتی کنم می فكر 12

 1 1 9 0 .باشد موفق تواندمی زناشویی رابطه نیز عروسی مراسم بدون حتی معتقدم 19

 1 1 9 0 است شاد ازدواج یك داشتن من همیشگی رویاهاي از یكی 11

 1 1 9 0 نیست موفق ازدواج یك مثل چیز هیچ 11

 1 1 9 0 .کند می محدود خود اهداف به رسیدن در را افراد ازدواج، 11

 1 1 9 0 .بمانند رابطه یك در عمرشان آخر تا افراد نیست قرار 11

 1 1 9 0 ندارد وجود روابط سایر در که است رفاقتی و دوستی ازدواج 19
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Abstract  
Aim: The present study aimed to predict marital expectations based on 

communication beliefs and marital attitudes in pre-marriage girls. Methods: The 

research had a descriptive-correlational design and its statistical population consisted 

of all pre-marriage female students at Payame Noor University (PNU) in Tehran in 

2020. Using the convenience sampling method, 145 pre-marriage girls were selected 

as the statistical sample and they answered the Communication Beliefs Questionnaire 

by Idelson and Epstein (1982), the Marital Attitude Scale (MAS) by Braaten and 

Rosen (1998), and the Marital Expectation Scale by Jones and Nelson (1996). Results: 

The results of the Pearson correlation coefficient and regression indicated that 

communication beliefs and all of their components had a significant positive 

relationship with pessimistic and idealistic marital expectations and a significant 

negative relationship with realistic marital expectations (p<0.05). Among the marital 

attitudes, pessimistic and idealistic attitudes had a significant positive relationship 

with pessimistic and idealistic expectations, and optimistic and realistic attitudes had 

a significant negative relationship with pessimistic expectations (p <0.05). Optimistic 

and realistic attitudes had a significant negative relationship with idealistic and 

realistic marital expectations, and pessimistic and idealistic attitudes had a significant 

negative relationship with realistic expectations of pre-marriage girls (p<0.05). 

Communication beliefs and marital attitudes had a 0.83 correlation with pessimistic 

marital expectations of pre-marriage girls, in other words, 69% of changes in 

pessimistic expectations of pre-marriage girls were explained by a linear combination 

of communication beliefs and marital attitudes. Conclusion: Given the roles of 

communication beliefs and marital attitudes in marital expectations, psychologists and 

counselors can take them into consideration in premarital counseling. 
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