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                                                                            چکیده

نقش شناختی باورهاي دینی در زندگی اجتماعی و روان :مقدمه 
بخش اعظم این باورها از والدین به . مهمی برعهده دارند
 تأثیراین تحقیق با هدف بررسی . شوندفرزندان منتقل می

 :روش .دینداري والدین در دینداري فرزندان انجام یافته است
دانشجو پسر و دختر و  260مقطعی،  ـ ي توصیفیدر این مطالعه

در اي مرحله چند گیري تصادفیوالدین آنان با روش نمونه
با تکمیل پرسشنامه  نمونه منتخب، است هاي بنابدانشگاه

ها با تحلیل دادههمبستگی . دو، مورد مطالعه قرار گرفتند -معبد
به  هامقایسه میانگینبراي  tآزمون  و ضریب همبستگی پیرسون،

تجزیه نیز براي  راههتحلیل واریانس یکهمچنین  .کار گرفته شد
ها نشان داد تحلیل داده :هایافته .ها به کار برده شددادهو تحلیل 

 که رابطه معناداري بین عمل به باورهاي دینی فرزندان و مادران
)01/0p< ،31/0=r (و عمل به باورهاي دینی فرزندان و پدران 
)05/0p< ،23/0=r (نتایج تحلیل رگرسیون نیز نشان . وجود دارد

طور معناداري توسط هفرزندان بداد که عمل به باورهاي دینی در 
). >01/0p(شود بینی میعمل به باورهاي دینی در والدین پیش

اما در بررسی جداگانه دیده شد که همبستگی عمل به باورهاي 
دینی فرزندان پسر با مادرانشان و همبستگی عمل به باورهاي 

دینداري : گیرينتیجه. دینی فرزندان دختر با پدرانشان بیشتر بود
و عمل به باورهاي دینی والدین با دینداري و عمل به باورهاي 

  .دینی فرزندان با هم رابطه دارند
 

 .دینداري، فرزندان، والدین: کلیدي واژگان
  

 
Abstract   
 
Introduction: Religious beliefs have an important 
effect on psychological and social life. Most of 
these beliefs are transferred from parents to 
children. Method: in this descriptive - cross 
sectional research, 260 male and female students 
of universities selected by multi-stage random 
sampling and they and their parents completed the 
Mabade-2 questionnaire. Data were analyzed by 
Pearson correlation, t-test and multiple regression 
analysis methods. Finding: Results showed that 
there were significant relationship between the 
practice of religious beliefs of children and their 
mothers (r = 0.31, p<0.01) and their fathers (r = 
0.23, p<0.05). Regression analysis showed that the 
practice of religious beliefs in children could be 
predicted significantly by their parents' practice of 
religious beliefs (P<0.01). In additional analyses, it 
revealed that the practices of religious beliefs of 
daughters have high correlation with fathers and 
the practices of religious beliefs of sons have high 
correlation with mothers. Conclusions: Parents 
religiosity and the practices of religious beliefs 
have influence on children religiosity and their 
practices of religious beliefs. 
 

 

Intodoction: religiosity, children, parents. 
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  مقدمه
 تظاهرات ترینیومعم و ترینقدیمی از یکی را یونگ دین

 اهمیت کم دست تواننمی رو، این از و دانست انسان روح

 تگرف نادیده تاریخی و اجتماعیده پدی یک عنوانبه را دین
عقاید و اعمال مذهبی  .)1387پور، به نقل از کجباف و رئیس(

به همین جهت وجود . شودهاي انسانی یافت میدر همه گروه
بویر، (رسد  نظر می هیک امر طبیعی ب )اي در هر جامعه(مذهب 

 براساسها  بیشتر خانواده ).2009، به نقل از الیسون، 2003
نظر پرگامنت  هب. کنند شان زندگی می باورهاي مذهبی یا معنوي

راهی را براي اهمیت و معنی دادن به جهان مذهب ) 1997(
  .سازدپیرامون فراهم می

ها و ها، سنتها، نگرشباورهاي دینی نیز مثل ارزش
 این انتقال به. ندشوهنجارها از نسلی به نسل دیگر منتقل می

ها و در نهایت جوامع را در تدامی به ي، انسانعنوان زنجیر
اي  انتقال یا در عبارت پیاژهبراي این . دارد هم پیوسته نگه می

    دهنده عمل  عنوان انتقالتفویض اجتماعی، بزرگساالن به
فرزندان نقش کلیدي در این بین خانواده در مورد . نمایندمی

  .کند ایفاء می
عنوان عوامل مهمی که خیلی از  مذهب و معنویت به

 عنوان راهنماي زندگی و منبع حمایت نگاه میها بهافراد به آن

برخی مذهب را . )2008هاك، ( اند کنند مورد توجه قرار گرفته
دانند که تجارب قبلی عنوان بیان خاص و عینی معنویت میبه

گیرد می برت و تبلور آن در اشکال خاص را دراز معنوی
آلپورت معتقد است که افراد به ). 1997، 2و ورثن 1آندرسون(

 هااین شکل .برندمختلف از مذهب استفاده می هايشکل
افرادي که . شود عمدتاً به دو نوع حقیقی و ظاهري تقسیم می

سطح  احتماالًشان دارند به  گیري حقیقی به مذهبجهت
ولی اشخاصی . دارندتري اضطراب، استرس، افسردگی پایین

عنوان هصورت ظاهري مذهبی هستند و از مذهب بهکه ب
کنند، سطح اي براي رسیدن به اهدافشان استفاده می وسیله

هاملین (نمایند باالیی از اضطراب، نگرانی و گناه را تجربه می

                                                
1. Anderson 
2. Worthen 

عنوان اریکسون معتقد است که مذهب به). 2009، 3گلور
ها و کارکردها تأثیر زیادي بر رشد اي از آیینمجموعه

پارگمنت با بررسی نظریات مختلف . شخصیت موفق دارد
ا براي رسیدن تواند موفقیت فرد رمعتقد است که مذهب می

بیشتر  ).1997 ،4پارگمنت(هاي واال پرورش دهد به بالقوگی
    شانها طبق روشی که باورهاي مذهبی یا معنويخانواده

منت مذهب راهی را براي نظر پرگهب. کنندگویند زندگی مییم
  .سازداهمیت و معنی دادن به جهان پیرامون فراهم می

    هاي زیادي در زمینه دین در حوزه هايپژوهش
هاي ها به مقولهاین پژوهش. شناسی صورت گرفته استروان

تأثیر عمل به آن شوند که دو مقوله مهم مختلفی تقسیم می
باورهاي دینی بر بهداشت روانی و رابطه دین و مسائل 

در وجهی ). 1387پور، روحانی و معنوي( باشدمی اجتماعی
توان اهمیت آن را مورد که می وجود دارد نیز ینوع سوم دیگر

اي است که در آن به ارتباط بین حوزه ، و آنتوجه قرار داد
هاي شخصیتی عمل به باورهاي مذهبی و برخی ویژگی

چون تفکر دینی  باورهاییاز دیدگاه شناختی . شودمیپرداخته 
از فرآیندها و مفاهیم شناختی شکل  وسیعیمجموعه  نیز در

  تواند با ، بنابراین می)2009 ،لگار و همکاران(رد گیمی
ها و صفات شخصیتی نیز در ارتباط باشد و یا تحت ویژگی

در این ). 2009هاملین گلور، (ها قرار گیرد متقابل با آني تأثیر
نشان داد که سطوح باالیی از ) 2003(زمینه مطالعه کراس 

حس معنایی بینی بزرگساالن به  نفس و خوشرضامندي، عزت
. شوداند مربوط میشان یافتهکه آنان از مذهب براي زندگی

   اند که معنویت و مذهب ها نشان دادهچنین پژوهشهم
اولسون (کنند می ها بازيهاي مهمی در مقابله با استرسنقش

، به نقل از 2005، مک تاویش و ایواسکی 2003، وندل 1995
  ).2011لگار و ویزاال، 

طور کلی در هانسان در طی رشد خود در خانواده و ب
این . کندهاي مختلفی را یادگرفته و درونی میاجتماع ارزش

                                                
3. Hamlin-Glover 
4. Pargament 
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 عمل به باورهاي مذهبیبررسی تأثیرپذیري فرزندان از والدین در بعد  :غالمحسین جوانمرد

 

  

 

پذیري یا اجتماعی تحت عنوان جامعهسازي درونیفرآیند 
هاي دینی و عمل به باورهاي دینی ارزش. شودشدن نامیده می

این  که دنبیانیز به این شکل از والدین به فرزندان انتقال می
  .گویندها میفرآیند را انتقال ارزش

ولی با وجود اهمیت آشکار مذهب در زندگی کودکان و 
کمتري به نقش علمی اي توجه طور قابل مالحظههنوجوانان، ب

معطوف در فرهنگ ما دینداري در زندگی کودکان و نوجوانان 
رشد شناختی،  که به هاییپژوهشدر  چنانچه. شده است

هایی نیز در زمینه رشد بحث ،اندپرداخته. ..اجتماعی وعاطفی، 
توان گفت این نظریات ارائه شده اما میدینداري در کودکان 

  .اندمورد بررسی قرار گرفتهکمتر  به خودي خود
زمانی که دین باوري و در پایان باید گفت با این همه 

، کندمی ءهاي مختلف زندگی انسان ایفاچنین اهمیتی در زمینه
فرآیند انتقال آن از والدین به فرزندان داراي اهمیت زیادي 

خواهد  له اصلی پژوهش حاضرأمس که این امر. خواهد بود
که آیا بین عمل به باورهاي  لهأپرداختن به این مس یبود یعن

زیرا با روشن  اي وجود دارد؟ رابطه دانشجویانوالدین و  یدین
هاي پرورشی  در برنامه توان از این نتایج شدن این ارتباط می

     این که بر عالوه. جامعه استفاده کرد سطحدرها  خانواده
توانند فلسفه پرورشی حاکم طور کلی میهها بگونه پژوهشاین

  .بر جامعه را نیز تحت تأثیر قرار دهد
  

  روش
کشف ارتباط  حاضر با توجه به این که هدف اصلی پژوهش

پژوهش ، ها استفرزندان آن باورهاي دینی میان والدین وبین 
که در آن با  روشی ،را به کار بردههمبستگی حاضر روش 

ها نمونه از گردآوري اطالعاتی در مورد عمل به باورهاي دینی
  .پرداخته شده است  گروهدو  همبستگی این متغیر دربه 

نفر از دانشجویان  260 راآماري پژوهش حاضر   جامعه
) پدر 260مادر و  260(والدین  از نفر 520دوره کارشناسی و 

 معبد(آزمون عمل به باورهاي مذهبی  ، که بهدنده میتشکیل 
در این آزمودنی  780 توان گفتدر کل می. پاسخ دادند) 2

، که این تعداد نمونه براي این روش پژوهش شرکت داشته

 پژوهشدر کل باید گفت  .)1380 ،هومن(مناسب است 
هاي حاصل از یک گروه تفاده از دادهبا اس داردسعی  حاضر

 .دنفري، به نمونه معرفی از جامعه دست پیدا کن 780
  

  ابزارها 
 معبد دو در آزمون :)دو معبد( دینی باورهاي به عمل مقیاس

 سؤالی 81 آن هاولی فرم .ه شدساخت گلزاري توسط 1380سال

 سؤال 65 به سازيآزمون مراحل تمامی پس انجام که بود

 همیشه، ايگزینه پنج هپرسشنام این سؤال 60. یافت تقلیل

و ) 4تا  صفر از(اصالً  ندرت،به ها،وقت بعضی ها،وقت بیشتر
 هر خاص هايگزینه با ايگزینه پنج شکل به آن سؤال 5

 به عمل هزمین دراین پرسشنامه . است شده گذارينمره سؤال

از  دوري مستحبات، به عمل محرمات، از دوري واجبات،
باشد که به چگونگی می مذهبی هاي فعالیت انجام مکروهات،

در این  مسلمانان بین رایج هايانتخاب و گیريتصمیم
  . پردازدخصوص می

سنجی التزام روایی مقیاس خود انجام شده، در مطالعات
نین همچ. به دست آمد% 86 عملی به اعتقادات اسالمی برابر با

به پرسشنامه  هاآزمودنیضریب همبستگی بین پاسخ کتبی 
ضریب  ومحاسبه شد  مسؤلین دانشگاهبندي  مورد نظر و رتبه

بنابراین، . مدآبه دست % 57برابر با ن آبه همبستگی مربوط 
گیري التزام عملی به اعتقادات رسد که ابزار اندازه نظر میبه

براي بررسی پایایی  .باشداسالمی از روایی کافی برخوردار 
اعتقادات اسالمی نیز از  ی التزام عملی بهسنجمقیاس خود

مدت زمان بین اجراي دو آزمون . آزمایی استفاده شدروش باز
اساس شیوه آمده بر ضریب پایایی بدست. ه بودیک هفت

 در پژوهش دیگري اعتبار. بود rxy%=81بازآزمایی برابر با 
با  و 97/0معادل کرونباخ آلفاي محاسبۀ روش با 2 معبد آزمون
 آزمون کردن و با روش دونیمه 76/0 معادل بازآزماییشیوه 

 آزمون در). 1382گلزاري، (گزارش شده است  92/0معادل 

است  نوسان در 265تا  صفر از آزمودنی هر همعبد دو نمر
 .)1387پور، روحانی و معنوي(
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این پرسشنامه حاوي چند  :پرسشنامه اطالعات فردي
دموگرافیک آزمودنی یا همان پرسش در ارتباط با اطالعات 

آوري اطالعات، عجهت تسهیل در امر جم. گروه نمونه بود
) دو معبد( دینی باورهاي به عمل ها به اول مقیاسشاین پرس

 .اضافه گردید
  

 روش اجرا

مقیاس التزام عملی به اعتقادات اسالمی برروي نمونه  
 دو .آوري گردیدها جمعانتخاب شده اجرا گردید و پاسخنامه

نسخه هم به هریک از دانشجویان داده شد تا والدین آنان نیز 
ها با کدبندي مشخص پاسخنامه .ها را تکمیل نمایندپاسخنامه

ها این اطمینان داده شد که شد و به این طریق به آزمودنیمی
  .ها محرمانه خواهد ماندنآاطالعات 

  

  ها یافته
گروه مادران، براي نشان دادن وضعیت متغیر در بین چهار 

ها محاسبه هاي توصیفی آن پدران، دختران و پسران آماره
  .شود داده می   نشان 1گردید و نتیجه حاصل در جدول شماره 

  
  .)دانشجو مادران، پدران، دختران و پسران(هاي نمونه توصیفی گروه هايآماره .1جدول 

 هاگروه تعداد پایین حد باال حد میانگین استاندارد انحراف

 باور دینی مادر 260 113 256 210.34 34/33
  باور دینی پدر  260  100  253 202.94  36/36
  باور دینی دختر 130 106 246 199.93 37/37
  باور دینی پسر  130  98  250  196،67  38/37

  
میانگین باور دینی د که ده نشان می 1 دولنتایج ج

، باور دینی دختران 94/202، باور دینی پدران 34/210مادران 
  .بدست آمده است 67/196، و باور دینی پسران 93/199

الزم بود  راههبراي انجام آزمون تحلیل واریانس یک
ها مورد بررسی قرار آزمونی انجام شود تا همگنی واریانس

نتایج به دست  و این منظور آزمون لون انجام شد به. گیرد
و گروه همگن هاي دآمده نشان داد که واریانس نمره

براي مقایسه باور دینی پدران، مادران و  .باشدمی) یکنواخت(
استفاده شد که  راههفرزندان از آزمون تحلیل واریانس یک

  .ارائه شده است 2نتایج آن در جدول 
  
  

  .باور دینی والدین و فرزندان راههیکخالصه تحلیل واریانس  .2جدول  

 
دهند که میانگین باور دینی پدران، نتایج حاصل نشان می

براي بررسی  .مادران و فرزندان، تفاوت معناداري با هم ندارند
ارتباط موجود در بین باورهاي دینی والدین و فرزندان از 

. داري همبستگی استفاده شدهمبستگی پیرسون و آزمون معنی
  ف در وهله نخست آزمون همبستگی پیرسون براي باور دینی 

 .شدها اجرا فرزندان پسر و پدران و مادران آن

داري آن طور جداگانه آزمون همبستگی و آزمون معنیهب
 درباره نحوه ارتباط عمل به باورهاي دینی در فرزندان پسر با
عمل به باورهاي دینی در مادر و پدرانشان مورد آزمون قرار 

   .گرفت

  معناداريسطح  F  میانگین مجذورات  درجه آزادي  مجموع مجذورات  منبع تغییر شاخص
  084/0  52/2  63/2113  2 25/4227  هابین گروه

      56/837  777  82/123121  هادرون گروه
        779  1/127349  کل

21 



 عمل به باورهاي مذهبیبررسی تأثیرپذیري فرزندان از والدین در بعد  :غالمحسین جوانمرد

 

  

 

  .هاباور دینی دانشجویان پسر و پدران و مادران آنهاي ماتریس همبستگی پیرسون بین اندازه .3جدول 
 شاخص باور دینی پدر باور دینی مادر باور دینی پسر

 باور دینی پدر -   

  - 47/0 باور دینی مادر  

- 31/0 23/0 باور دینی پسر 

 
، همبستگی بین باور دینی مادران و 3با توجه به جدول 
، همبستگی بین باور دینی 47/0 پدران دانشجویان پسر

و همبستگی باور دینی  31/0دانشجویان پسر و مادرانشان 
این نتایج  .بدست آمد 23/0دانشجویان پسر و پدرانشان برابر 

هاي کوهن والدین را با توجه به مالكهمبستگی باور دینی 
 براي تفسیر شدت این ارزیابی کرده که باالتر )1988(

، هبستگی گرددمحسوب می یمتوسطکه همبستگی  همبستگی
بین باور دینی مادر و پسر و در نهایت باور دینی پدر و پسر 

آید که عمل به می از این نتایج بر. مورد بررسی قرار گرفت
باورهاي دینی فرزندان پسر با عمل به باورهاي دینی مادران 

  .دارد ارتباط بیشتري پدران نسبت به
رسی ارتباط بین باورهاي دینی مادران، پدران، و براي بر
داري آن استفاده  از آزمون همبستگی پیرسون و معنیدختران 

 به ارتباط بین باورهاي پدران و مادران با دخترانشان وشد 

 .مورد بررسی قرار گرفتجداگانه  طور

  
  .هاهاي باور دینی دانشجویان دختر و پدران و مادران آنماتریس همبستگی پیرسون بین اندازه .4جدول 

 شاخص باور دینی پدر باور دینی مادر باور دینی دختر

 باور دینی پدر -   

  - 47/0 باور دینی مادر 

- 28/0  39/0  باور دینی دختر 

  
، همبستگی بین باور دینی دانشجویان 4با توجه به جدول 

و همبستگی باور دینی دانشجویان  28/0دختر و مادرانشان 
بدست آمد که از این مقادیر،  39/0دختر و پدرانشان برابر 

و  01/0همبستگی باور دینی پدران و دختران در سطح 
معنادار  05/0در سطح  همبستگی باور دینی دختران و مادران

براي تفسیر  ،)1988(هاي کوهن باشند و با توجه به مالكمی
ها، همبستگی باور دینی دختران و پدران شدت این همبستگی

ن و مادران ضعیف متوسط و همبستگی باور دینی دخترا
 یک موضوع مهم این است همبستگی .گردندمحسوب می

دختران با پدران بیشتر از همبستگی  عمل به باورهاي دینی
  .به باورهاي دینی دختران با مادرانشان است عمل

  بحث گیري و نتیجه
نتایج پژوهش حاضر نشان داد که عمل به باورهاي دینی در 

     ارتباط  اما. داري نداردوالدین و فرزندان تفاوت معنی
افت یعمل به باورهاي دینی والدین و فرزندان میان داري معنی

در بررسی ارتباط عمل به باورهاي دینی فرزندان پسر و . شد
طور جداگانه نشان داد که هدختر خانواده با مادران و پدران، ب

شدت همبستگی در عمل به باورهاي دینی فرزندان پسر با 
ه را شاید این یافت. استپدر بیشتر  بامادر و فرزندان دختر 

هاي دینی ی که آموزهکه در سنین گونه بتوان تفسیر کرداین
تأثیرپذیري فرد از والد جنس شوند انتقال یافته و آموخته می

مخالفش حداقل در عمل به باورهاي دینی بیشتر از والد هم 
این تأثیرپذیري نشان از  به عبارت دیگر، یا، جنس است
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شخصیت از والد  هاي اوایل کودکی رشد هاي دورهوابستگی
پویایی به آن اشاره  هاي روان که در نظریه استغیرهمجنس 

  .شده
وهشگر در مطالعه ادبیات اشاره شد پژ نیز ه قبالًچچنان
نتوانست به پژوهشی که مستقیماً به موضوع رابطه  پژوهشی

دست  بین عمل به باورهاي دینی در فرزندان و والدین بپردازد
در قالب موضوعاتی نظیر بررسی هایی  ولی در پژوهش. یابد

هاي مذهبی هاي در والدین و فرزندان به موضوع ارزشارزش
در پژوهشی کلدي عنوان مثال، به .هاي انجام شده بودنیز اشاره

 میانآموزان،  د که از نظر دانشدننشان دا )1384(و جمشیدي 
شده بین دو نسل، گروه مرجع بودن   تشتّت ارزشیِ پرسیده

هاي  ي فرزندان، میزان فردگرایی فرزندان، سبکپدران برا
، بحران )گیرانه سهل و مستبدانه، مقتدرانه(تربیتی والدین 

هویت فرزندان، تازگی پیام ارزشی از طرف پدران، وضوح در 
ا تعارض ارزشی بین پدران ـ فرزندان یهاي پدران،  ارزش

چنین در پژوهش دیگري هم .داري وجود دارد معنی هرابط
که تفاوت معناداري  دادندنشان ) 1389(و اصل روستا زارع 

هاي اجتماعی دو نسل در زمینه انتخاب همسر از  بین ارزش
قبیل سن مناسب براي ازدواج پسر و دختر، ارجحیت زیبایی 
یا نجابت همسر، ارجحیت تحصیالت باال یا اصالت خانوادگی 

لی همسر، معاشرت قبل از ازدواج دختر و پسر و ازدواج فامی
 )1384(هاي کلدي و جمشیدي  هاي پژوهش یافته .وجود دارد

هاي در مورد برخی از ارزش) 1389(و زارع و اصل روستا 
دار در بین دو  حاکی از تفاوت معنی شد،که در باال ذکر خاص 

دهنده عدم تفاوت  ولی نتایج پژوهش حاضر نشان. نسل بود
بود، که  دار عمل به باورهاي مذهبی در بین دو نسلمعنی

  .باشد نتایج این دو پژوهش می باراستایی  بیانگر عدم هم
  ،فتحی آشتیانی ،نین مطالعه مشابهی را جزءمطلبیهمچ

مادر،  50پدر،  50نفر شامل  200نمونه با ) 1389( حبیبی و

مقایسه با موضوع پسر پایه سوم متوسطه  50دختر و  50
 نتایج به. انجام دادندفرزندان  نظام ارزشی والدین وترجیح 

فرزندان از و  دار بین والدینانگر تفاوت معنینش آمدهدست
آمده از مقایسه شدت  دستنتایج به. نظر ارزش فردي بود

 دارگیري ارزشی والدین و فرزندان بیانگر تفاوت معنیجهت
بین والدین و فرزندان از نظر ارزش خانوادگی، اقتصادي، 

 .دسیاسی، اجتماعی، هنري و دینی بو
دار عدم وجود تفاوت معنیدهنده  نشان ي آنانگیرنتیجه

بین والدین و فرزندان  هاي نظام ارزشیاز نظر اغلب مقوله
 ترهمچنین، باال. بودنظام ارزشی بین دو نسل  بیانگر همسانی

گیري ارزشی والدین نسبت به فرزندان بودن شدت جهت
دن بو ترها و پایبندها در آنبودن نظام ارزش ترداربیانگر ریشه

هاي پژوهش حاضر با  یافته .تلقی گردیدها والدین به ارزش
هاي پژوهش فوق در بخش اول آن در یک راستا قرار  یافته
به عبارت دیگر، پژوهش حاضر نیز نشان داد که . گیردمی

داري بین عمل به باورهاي دینی در والدین و تفاوت معنی
ي والدین و ها البته با بررسی میانگین. فرزندان وجود ندارد

شود که نمرات عمل به باورهاي دینی فرزندان نیز مشخص می
در والدین بیشتر از نمرات عمل به باورهاي دینی فرزندان 

 .باشد بود، و این نیز در راستاي یافته بعدي پژوهش فوق می
عمل به  شدت همبستگیهمچنین نتایج نشان دادند که قدرت 

عمل به باورهاي دینی مادران بیش از  با پدرانباورهاي دینی 
دهد که حداقل در نمونه این نیز نشان می. است فرزندان

عمل به باورهاي دینی در انتخاب نقش شاید پژوهشی ما 
یعنی شباهت . همسر از اهمیت زیادي برخوردار است

همسران در زمینه التزام عملی به باورهاي دینی به همدیگر 
زشی همسران موجب انسجام این شباهت ار. زیاد است

  .شود خانوادگی بیشتري می
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