
 

  

  

  

  

  

  فصلنامه علمي ـ پژوهشي روانشناسي دانشگاه تبريز
  ١٣٨٨ تابستان ١٤شماره  چهارمسال 

  گيري مذهبي و سازگاري زناشوييبين جهت یبررسي رابطه
  استاد گروه علوم تربيتي دانشگاه تبريز -نسب دکتر سیدداوود حسینی
  تبريز استاديار گروه روانشناسي دانشگاه - آباددکتر تورج هاشمی نصرت

  )نويسنده رابط(کارشناس ارشد روانشناسي تربيتي  - سکینه فتوحی بناب 

  چکیده
 ۱۲۰گيري مذهبي و سازگاري زناشويي تعداد در راستاي بررسي رابطه بين جهت

کننده به دادگاه خانواده يا مراکز و از ميان زوجين ناسازگار مراجعه) نفر ۲۴۰(زوج 
گيري مذهبي آلپورت هاي جهتخاب شدند و مقياسهاي مشاوره شهر تبريز انتکلينيک

هاي بدست آمده با استفاده داده. و سازگاري زناشويي دو عضوي اسپانير را پاسخ دادند
تحليل نتايج . از روش تحليل رگرسيون گام به گام مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت

براي متغير  داريی معنيکنندهبينيگيري مذهبي دروني، پيشنشان داد که جهت
برداري عملي از با توجه به نتايج به دست آمده، امکان بهره. باشدسازگاري زناشويي مي

  .هاي مداخالت خانوادگي وجود داردهاي اين پژوهش در عرصهيافته

  .گيري مذهبي، سازگاري زناشوييجهت :واژگان کلیدي
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سازگاري . آيدار ميو رضايت از آن امر مهمي به شم ۱در ازدواج، سازگاري زناشويي
زناشويي وضعيتي است كه در آن زن و شوهر در بيشتر مواقع احساس ناشي از 

، توافق زيادي با )۱۹۹۰، ۳و ماكرجك ۲هاسين(خوشبختي و رضايت از همديگر دارند  
اند، از نوع و كيفيت گذران اوقات فراغت شان راضييكديگر داشته، از نوع و سطح روابط

 ۴گريف(كنند ی وقت و مسايل مالي مديريت خوبي اعمال مير زمينهرضايت دارند و د
هاي مختلف نيز بيانگر آن است که سازگاري زناشويي بر پژوهش).  ۲۰۰۱و همکاران، 

مي گذارد، سنگ زيربناي  تأثيربسياري از ابعاد زندگي فردي و اجتماعي انسان ها 
، )۱۹۹۸، ۶و آبرين ۵مكي(كند ياست و نقش والديني را تسهيل م عملكرد خوب خانواده

باعث افزايش سالمتي ) ۱۹۹۵، ۸و راجرز ۷ناكونزي(عمر زن و شوهر را طوالني کرده 
و رضايت بيشتر از زندگي ) ۱۹۹۵، ۱۰داگالس(ی اقتصادي ، توسعه)۱۹۹۶، ۹دمو(
  .شودمي) ۱۹۹۵، ۱۱ناك(

جود دارند که فراواني و...) اجتماعي، اقتصادي، شخصي، شناختي، مذهبي و (عوامل 
کنند و در اين ها دخيل بوده و آن را تهديد ميدر رضايت و سازگاري زناشويي زوج

ميان تدين و تقيدات مذهبي يکي از ارکان زندگي سعادتمندانه است و رضايت و 
؛ به ۱۹۹۵؛ آدلر و کامل، ۱۹۹۴اليسن، (تحقيقات . دهدسازگاري زناشويي را افزايش مي

نشان داده است که مذهب به معناي وسيع کلمه ) ۱۳۸۰ران، نقل از مختاري و همکا
هاي شديد زندگي را تعديل کند و اعتقادات معنوي يک موضوع تواند آثار بحرانمي

  .باشدجالب براي مبارزه با مشکالت مي

  ، گرايش به انجام ۱۳گيري مذهبيمنظور از جهت) ۱۹۶۷( ۱۲آلپورت یبراساس نظريه
  

  

2- Sinha 
4- Greef 
6- OBrien 
8- Rodgers 
10- Douglass 
12- Allport 

1- Marital Adjusment 
3- Mukerjec 
5- Mackey 
7- Nakonezny 
9- Demo 
11- Nock 
13- Religious orientation 
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  .باشددروني و بيروني مي گيري مذهبي در افرادنوع جهت. و تفکرات مذهبي استاعمال 
اي اصول سازمان يافته و دروني شده است، در مذهب دروني، مذهبي فراگير و دار

حالي كه مذهب بيروني امري خارجي و ابزاري است كه براي ارضاي نيازهاي فردي از 
گيري مذهبي منظور آلپورت از جهت. گيردقبيل مقام و امنيت مورد استفاده قرار مي

اي براي دروني عبارت از يك تعهد انگيزشي فراگير كه غايت و هدف است نه وسيله
ورزي توان معادل دينگيري مذهبي را ميبه عبارت ديگر جهت. دستيابي به اهداف فردي

و  ۳؛ كوئينگ۲و شيفيلد ۱كرنباخ(تحقيقات ). ۱۳۸۲آذربايجاني، (يا دينداري گرفت 
نشان داده ) ۱۳۸۱، به نقل از جمالي، ۸؛ هانس برگر۷و پندلتون ۶و پالر ۵و ماتون۴كوال

يك ارتباط مثبت با احساس رضايت و سازگاري زناشويي است و  است كه مذهب داراي
گيري مذهبي دروني به دين و دينداري به يک عامل اصلي براي احساس افراد با جهت

سال از  ۹هايي كه به طور متوسط در تحقيقي كه بر روي زوج. اندمعنا در زندگي رسيده
هايي كه به مراسم مذهبي در گذشت انجام شد، مالحظه گرديد، زوجازدواج آنان مي

و  ۹فيس(باشند روزهاي تعطيل مقيد هستند داراي رضايت زناشويي بيشتري مي
مثبتي در روابط  تأثيردر تحقيق ديگري، نشان داده شد كه مذهب ). ۲۰۰۱، ۱۰تامكو

در سال اول زندگي اندك بوده، ميزان اين  تأثيرزناشويي داشته ولي با اين حال اين 
و  ۱۲مارشتحقيق ). ۲۰۰۱، ۱۱سوليوان(هاي بعدي بيشتر شده است لدر سا تأثير

اي بر روي نيز نشان داد كه اعتقادات و باورهاي مذهبي اثر بالقوه) ۲۰۰۱( ۱۳داالس
خانوادگي دارد و  هايزاي زندگي و تعارضات و ناسازگاريكنترل خشم در وقايع استرس

كند و در نتيجه ارتباطي بين دارد پر مي اي را كه بين زوجين وجودارتباط با خدا فاصله
  عنويات ـلمرو مـق هاي مذهبي،در زوج. ود داردـدا وجــباط با خـي و ارتـط زناشويـرواب

  
    

2- Sheffield 
4- Kvale 
6- Paler 
8- Hansberger 
10- Tomcho 
12- Marsh 

1- Cranbaugh 
3- Koening 
5- Maton 
7- Pendeltone 
9- Fies 
11- Sullivan 
13- Dallos 
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- قرار مي رتأثي فردي را تحتبين  قلمروهايهاي بيولوژيكي و روانشناختي و ساير نظام
پژوهش كيفي كه با استفاده از مصاحبه با ساختار بر روي همسران  در يك . دهد

مذهبي به منظور اثر دعا و نيايش بر روي روابط زناشويي در هنگام خشونت انجام شد، 
مشخص و قابل توجهي بر روابط  تأثيرنيايش و دعا در حين خشونت  نشان داده شد كه

تحقيق دانش ). ۱۹۹۹و همکاران،  ۱باتلر(كند همسران دارد و حل مشكل را تسريع مي
ی مثبت دارد گيري مذهبي با سازگاري زناشويي رابطهنيز نشان داد که جهت) ۱۳۸۲(

گيري مذهبي بيروني با تگيري مذهبي دروني بيشتر از جهو در اين رابطه جهت
با توجه به اهميت مذهب در زندگي زناشويي هدف اصلي . سازگاري زناشويي رابطه دارد

گيري مذهبي و سازگاري پژوهش حاضر پاسخ دادن به اين سوال است که آيا بين جهت
گيري مذهبي گيري مذهبي دروني بيش از جهتزناشويي رابطه وجود دارد؟ و آيا جهت

  سازگاري زناشويي رابطه دارد؟بيروني با 

  روش
  ي آماريجامعه و نمونه

ه دادگاه خانواده يا ـکننده بی آماري اين پژوهش را زوجين ناسازگار مراجعهجامعه
برداري داد که با استفاده از روش نمونههاي مشاوره شهر تبريز تشکيل ميمراكز و كلينيك

  .انتخاب و مورد آزمون قرار گرفتندبه عنوان نمونه ) نفر ۲۴۰(زوج  ۱۲۰در دسترس 

  گیريابزارهاي اندازه
   :هاي به کار رفته در اين پژوهش عبارتند ازابزار و مقياس
اين مقياس را براي  ۱۹۵۰آلپورت وراس در سال  :گیري مذهبی آلپورتمقیاس جهت
  كه بر ايدر مطالعات اوليه. هاي دروني و بيروني مذهب تهيه كردندگيريسنجش جهت

  
  

 1- Buttler 
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 ۲۱گيري بروني با دروني اين مبنا صورت گرفت، مشاهده گرديد كه همبستگي جهت
ترجمه و هنجاريابي شده  ۱۳۷۸اين آزمون در سال ). ۱۹۶۷آلپورت وراس، (است  ۰/

و پايايي بازآزمايي  ۷۱/۰همساني دروني آن با استفاده از ضريب آلفاي كرانباخ، . است
تا  ۱سوالي عبارات  ۲۱در اين مقياس ). ۱۳۷۹مختاري، (ه است بدست آمد ۷۴/۰آن 
گيري دروني جهت ۲۱تا  ۱۳گيري بروني مذهب و عباراتبراي  سنجش جهت ۱۲

  .شودگذاري ميسنجد و براساس طيف ليکرت نمرهمذهب را مي

 ۲اين مقياس توسط اسپانير :D.A.S(1(مقیاس سازگاري زناشویی دو عضوي اسپانیر 
قصد اين مقياس . ه منظور سنجش سازگاري بين زن و شوهر به کار مي رودب) ۱۹۸۶(

اين مقياس يک ابزار . سنجش ميزان سازگاري در ميان ساختارهاي دو نفره مي باشد
سوالي براي ارزيابي کيفيت رابطه زناشويي مي باشد که براي چند هدف ساخته  ۳۲

ابزار براي اندازه گيري سازگاري  مي توان با بدست آوردن کل نمرات، از اين. شده است
تحليل عامل نشان مي دهد که اين مقياس چهار . کلي در رابطه زوجين استفاده کرد

رضايت دو نفري، همبستگي دو نفري، توافق دو نفري : بعد را مي سنجد که بدين قرارند
 ۹۶/۰ پايايي اين ابزار را در کل نمرات) ۱۹۸۶(اسپانير ). ۱۳۷۹ثنايي، ( و ابراز محبت

از همساني دروني قابل  ۹۶/۰پايايي کل مقياس با آلفاي کرانباخ . برآورد کرده است
رضايت : ها بين خوب تا عالي استهمساني دروني خرده مقياس. توجهي برخوردار است

 ۷۳/۰=و ابراز محبت ۹۰/۰=، توافق دو نفري۸۱/۰=، همبستگي دو نفري۹۴/۰=دو نفري
نژاد ترجمه و اجرا و توسط آموزگار و حسين ۱۳۷۴سال  اين مقياس در). ۱۳۷۹ثنايي، (

ضريب همبستگي بين نمرات زنان و شوهران طي دوبار . در ايران هنجاريابي شده است
مقياس  ۷۵/۰و مقياس فرعي دوم  ۶۸/۰مقياس فرعي اول  ۸۶/۰اجرا در کل نمرات 

  ).۱۳۷۴، حسين نژاد(بدست آمده است  ۶۱/۰و مقياس فرعي چهارم  ۷۱/۰فرعي سوم 
  

  
  

2- Spanier 1- Dyadic Adjustment Scale (D.A.S) 
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  هایافته
ماتريس (متغيرهاي مورد بررسي و روابط بين متغيرها ) توصيفي(هاي اماري ويژگي
  :اندبه شرح زير ارائه شده ۲و  ۱در جداول ) همبستگي

  هاي توصیفی متغیرهاي مورد مطالعه شاخص) 1(ي جدول شماره
  شاخص                           

 N  انحراف استاندارد  میانگین  متغیر  

  ۲۴۰  ۵۰/۲۵  ۲۸/۱۰۴  سازگاري زناشويي
  ۲۴۰  ۸۰/۵  ۲۵/۳۴  مذهبي دروني جهت گيري
  ۲۴۰  ۱۴/۶  ۵۱/۳۰  مذهبي بيروني جهت گيري

  

  ماتریس همبستگی متغیرهاي مورد مطالعه) 2(ي جدول شماره

  شاخص
  متغیر 

گیري مذهبی جهت
  درونی

گیري مذهبی هتج
 N  بیرونی

  r=۳۶/۰  سازگاري زناشويي
۰۰۱/۰P< 

۱۸/۰=r  
۰۱/۰P<  ۲۴۰  

گيري مذهبي جهت
 r=۳۷/۰  -  دروني

۰۰۱/۰P< 
۲۴۰  

شود همبستگي بين سازگاري زناشويي مشاهده مي ۲همانگونه که در جدول شماره 
عالوه بر . ار استدمعني >۰۱/۰Pدر سطح  r=۳۶/۰گيري مذهبي دروني برابر با و جهت

گيري مذهبي بيروني برابر با اين ضريب همبستگي بين سازگاري زناشويي و جهت
۱۸/۰=r  ۰۵/۰در سطحP< داري روابط بين با توجه به معني. دار استنيز معني

هاي مذهبي دروني و بيروني، ضروري است معين شود گيريسازگاري زناشويي و جهت
يك سهم بيشتري كدام) گيري مذهبي دروني و بيرونيجهت(كه از بين اين دو متغير 
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لذا جهت مشخص کردن سهم هر کدام . بيني تغييرات سازگاري زناشويي دارددر پيش
بيني در تبيين متغير وابسته از تحليل رگرسيون گام به گام استفاده از متغيرهاي پيش

  . شد

شویی بر متغیرهاي تحلیل رگرسیون گام به گام سازگاري زنا )3(ي جدول شماره
  گیري مذهبی درونی و بیرونیجهت

  شاخص
  متغیر

ضریب 
همبستگی 

R 

ضریب 
 پیش
  R2بینی 

خطاي 
  F  استاندارد

درجه 
 آزادي بین
  گروهی

درجه آزادي 
 درون
  گروهی

  سطح
  داريمعنی

گيري جهت
  ۰۰۱/۰  ۲۳۷  ۲  ۲/۱۸  ۸۴/۲۳  ۱۳۳/۰  ۳۶۵/۰  مذهبي دروني

دهد در نخستين تحليل براي تبيين مينشان  ۳همانگونه كه مندرجات جدول 
گيري مذهبي دروني وارد ، تنها متغير جهت)سازگاري زناشويي(واريانس متغير وابسته 

رد که متغير ـگيري کتوان نتيجهيـلذا با احتياط م. ده استـی رگرسيون شمعادله
دار يگيري مذهبي دروني توانسته است تغييرات سازگاري زناشويي را به طور معنجهت
درصد از تغييرات ۱۳گيري مذهبي دروني قادر است بيني كند و متغير جهتپيش

گيري مذهبي بيني كند و در اين ميان جهتدار پيشسازگاري زناشويي را بطور معني
براي . دار داشته باشدبيني سازگاري زناشويي سهم معنيبيروني نتوانسته است در پيش

) گيري مذهبي دروني ـ بيرونيجهت(بين غيرهاي پيشتر سهم متتحليل بيشتر و دقيق
درج شده  ۵و  ۴از روش تحليل واريانس بهره گرفتيم كه نتايج اين تحليل در جدول 

  . است
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غیر ـلیل واریانس رگرسیون سازگاري زناشویی بر متـتح) 4(ي جدول شماره
  گیري مذهبی درونیجهت
  شاخص

  منابع تغییر
مجموع 
  مجذورات

ي درجه
  آزادي

میانگین 
  F  مجذورات

P   سطح  
  داريمعنی

رگرسيون سازگاري زناشويي بطرف 
  ۰۰۱/۰  ۲/۱۸  ۱/۱۰۳۵۴  ۲  ۲/۲۰۷۰۸  گيري مذهبي درونيجهت

      ۷۷/۵۶۸  ۲۳۷  ۹/۱۳۴۷۹۸  باقي مانده
        ۲۳۹  ۱۶/۱۵۵۵۰۷  كل

دهد كه رگرسيون نمرات سازگاري زناشويي بطرف نتايج اين تحليل نشان مي
 Fدار است، زيرا كه معني >۰۵/۰Pگيري مذهبي دروني در سطح تميانگين جه

نشان  Fداري مقدار معني. دار استمعني >۰۵/۰Pدر سطح ) ۲/۱۸(محاسبه شده 
تنها ) جهت گيري مذهبي دروني و بيروني(بين دهد كه در بين متغيرهاي پيش مي

دار به طور معنيگيري مذهبي دروني، قادر است تغييرات سازگاري زناشويي را جهت
هاي مذكور تحليل نيز در تكميل (B)اين، بررسي ضرايب بتا  بر عالوه. بيني كندپيش
  . گر خواهد بودروشن

  تحلیل ضرایب بتاي متغیرهاي پیش بین)  5(ي جدول شماره
  شاخص

  متغیر
ضریب 
 بتا

t 
  سطح
  داريمعنی

  همبستگی
  غیرتفکیکی

  همبستگی
  تفکیکینیمه

همبستگی 
  تفکیکی

گيري مذهبي جهت
  ۳۱/۰  ۳۲/۰  ۳۶/۰  ۰۰۱/۰  ۱۹/۵  ۳۳/۰  دروني

گيري مذهبي جهت
  ۰۵/۰  ۰۶/۰  ۱۸/۰  ۳۵/۰  ۹۲/۰  ۰۶/۰  بيروني
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 ۳۳/۰گيري مذهبي دروني با ضريب بتاي دهد كه جهتنشان مي ۵مندرجات جدول 
 tبيني كند زيرا مقدار دار پيشقادر است تغييرات سازگاري زناشويي را به طور معني

گيري كه جهتدر صورتي. دار استمعني >۰۵/۰Pدر سطح ) ۱۹/۵(حاسبه شده م
قادر نيست تغييرات سازگاري زناشويي را به طور  ۰۶/۰مذهبي بيروني با ضريب بتاي 

دار معني >۰۵/۰Pدر سطح ) ۹۲/۰(محاسبه شده  tبيني كند، چرا كه دار پيشمعني
  .نيست

  گیريبحث و نتیجه
گيري مذهبي و سازگاري زناشويي نشان داد که بين جهت هاي اين پژوهشيافته

گيري مذهبي توان گفت که متغير جهتی مثبت وجود دارد و با احتياط ميرابطه
بيني كند چرا كه دار پيشدروني قادر است تغييرات سازگاري زناشويي را به طور معني

دار ي دروني معنيگيري مذهبرگرسيون سازگاري زناشويي تنها به طرف ميانگين جهت
درصد از تغييرات سازگاري زناشويي را  ۱۳گيري مذهبي دروني به تنهايي بوده و جهت
گيري مذهبي بيروني، سهم كند و در اين ميان جهتبيني ميدار پيشبه طور معني

گيري مذهبي افرادي كه داراي جهت) ۱۹۶۷(بنا به عقيده آلپورت . دار نداردمعني
عاليم مذهبشان صادقانه اعتقاد دارند و اعمال مذهبي آنها از عقيده و دروني هستند به ت

برعكس افرادي كه جهت گيري مذهبي بيروني دارند، . گيردعلم باطني آنها نشأت مي
گيري به عبارت ديگر در جهت. دهندبراي كسب منافع شخصي رفتار مذهبي نشان مي
وجوه ناسالم فرد است ولي مذهب  ها ومذهبي بيروني، مذهب در خدمت نيازها و عقده

استفاده ) دروني(كند و اين طور نيست كه او از اين مذهب دروني با فرد زندگي مي
گيري مذهبي دروني در هنگام اختالف و ناسازگاري، با بنابراين زوجين با جهت. كند

لت فص(سازند گذشتي زيبا، دلنشين و بجا همسر و افراد خانواده را مشمول عفو خود مي
حل بهتري را يا با تفكر و تعمق راه) ۱۰/ مريم(كنند ، سكوتي حكيمانه اختيار مي)۳۴/ 

بنابراين . شوندانتخاب كرده و در صورت ناسازگاري از كردار خود متاسف و محزون مي
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. دارندبه راحتي هر كدام گناه خود را بر گردن گرفته و در جهت سازگاري قدم برمي
بيند گيري مذهبي دروني فرد جزء خدا چيزي را نمير جهتناگفته پيداست چون د

يابد و رفتار و كردار بنابراين با افزايش مذهب دروني، سازگاري زناشويي نيز افزايش مي
و گفتار فرد با همسرش از روي تفكر و ايمان دروني و در نتيجه براي رضايت از خداوند 

ز بيانگر آن است كه تقيدات مذهبي ني) ۱۳۸۵(هاي احمدي يافته). ۱۳۸۲دانش، (است 
ی اول به بهبود روابط و تقويت و تحكيم آن در بين زن و شوهر كمك در درجه) دروني(

ی كند تا در زمينهكند، به والدين كمك ميكند، وظايف والديني را تسريع ميمي
هاي تربيت فرزند با هم توافق داشته باشند، ضمن اين كه روابط مناسبي با روش

شود كه زن و شوهر ديدگاه فلسفي و رزندان خود برقرار نمايند و همچنين موجب ميف
به ) دروني(ی بعد تقيدات مذهبي در مرتبه. اهداف مشتركي را در زندگي دنبال كنند

كند تا اوقات فراغت آنها در پيش خانواده و به همراه خانواده باشد و افراد كمك مي
ی سوم تقيدات مذهبي در درجه. نه داشته باشندريزي مناسب در اين زميبرنامه

هاي يكديگر را بپذيرند و با آن سازگار كند تا تفاوت در سليقهبه افراد كمك مي) دروني(
ی رحم را در برنامه زندگي شوند، روابط مناسبي با اقوام و دوستان داشته باشند و صله

د و همسر را به خوبي حل در درجه چهارم بتوانند تعارضات بين خو. خود جاي دهند
ی پنجم روابط ريزي كنند و باالخره در درجههاي خود برنامهكنند، براي درآمد و هزينه

هاي كرنباخ و اين يافته با نتايج پژوهش. بخشي داشته باشندجنسي متقابالً رضايت
نقل از جمالي، (شيفيلد، كوئينگ و كوال و ماتون و پالر و پندلتون و هانس برگر 

، باتلر )۲۰۰۱(، مارش و داالس )۲۰۰۱(، سوليوان )۲۰۰۱(، فيس و تامكو )۱۳۸۱
مبني ) ۱۳۸۲(، دانش )۱۳۸۵(، احمدي )۱۳۸۴(، احمدي، آشتياني، نوابي نژاد )۱۹۹۹(

. باشدگيري مذهبي دروني با سازگاري زناشويي رابطه دارد، همسو ميبر اينکه جهت
گيرد با علوم رفتاري صورت ميهايي که در پژوهش حاضر مانند اکثر پژوهش

هاي بعدي و تالش براي هايي همراه بود که شناخت آنها، جهت انجام پژوهشمحدوديت
در ضمن نتايج اين پژوهش، . رسدها، منطقي به نظر ميکاهش يا رفع اين محدوديت
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هاي جديد و سازنده گشاي پژوهشتواند راهمواردي را روشن ساخت که توجه به آنها مي
رو بودند، جلب هايي که محققين با آن روبهترين محدوديتاز جمله مهم. ي باشدآت

هاي پژوهش خصوصاً سواالت دهي به پرسشنامهها در پاسخهمکاري و مشارکت زوج
ها هاي زندگي خصوصي زوجآزمون سازگاري زناشويي بود که در آن به برخي از جنبه

برداري در دسترس براي پژوهش نمونه همين موضوع باعث شد که روش. شداشاره مي
توان به جاي خالي ساير متغيرهاي از طرف ديگر در پژوهش حاضر مي. به کار رود

. در سازگاري زناشويي اشاره کرد...) اجتماعي، اقتصادي، شخصي، شناختي و (گذار تأثير
تي هاي آبه دليل نقش عوامل متنوع در سازگاري زناشويي، ضروري است که در پژوهش

آيد که يـعالوه بر اين چنين به نظر م. يردـظر قرار گـز مطمح نـنقش اين عوامل ني
توان وقوع اين پديده گيري مذهبي سهم ويژه در سازگاري زناشويي داشته و نميجهت

با توجه به اين مطلب مي توان پيشنهاد داد . گيري مذهبي نسبت دادرا تنها به جهت
بيني براي هاي پيشتواند به عنوان يکي از مالکراد فقط ميکه ميزان اعتقادات ديني اف

تواند به عنوان يکي معيار تدين مي. موفقيت در زندگي زناشويي مورد استفاده قرار گيرد
گيري مذهبي از نوع دروني تقويت جهت. از معيارهاي انتخاب همسر ترويج داده شود

اسازگاري زناشويي مورد استفاده قرار تواند به عنوان روشي براي پيشگيري از نتنها مي
  . گيرد

  

  ۳۰/۷/۸۷  :ي اوليه مقاله تاريخ دريافت نسخه
  ۴/۹/۸۷  : ي نهايي مقالهتاريخ دريافت نسخه
  ۲۰/۳/۸۸  :تاريخ پذيرش مقاله
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