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Correlation between Love and Intimacy of Couples with 
Mental Health of Married Women: Emphasizing the 
Characteristics of Islamic Lifestyle in Marriage

[1] Sociology [2] Statement in the youth meeting in the northern Khorasan province [3] 
Islamic lifestyle in thought of supreme leader [4] Successful family [5] The tools of Shi’a 
(Wasael al-shi’a) [6] Reward of works (Savab al-A’mal) [7] Imam’s leaflet (Sahife Imam) 
Volume 1 [8] The gifts of wisdoms (Tuhaf al-Uqul) [9] Knowledge of love: an excerpt from 
the guidance of Ayatullah Seyyed Ali Khamenei to young couples [10] The seas of lights 
(Behar al-anwar) [11] The adequate principles (Usul al-kafi) [12] The favorites of wisdoms 
(Gorar al-hekam) [13] Religion and marital quality among low-income couples [14] 
Differences in marital satisfaction of men and woman [15] How religiosity helps couples 
prevent, resolve, and overcome marital conflict [16] Characteristics of long-term first 
marriages [17] Marriage and the spiritual realm: the role of proximal and distal religious 
constructs in marital functioning [18] Spirituality and affect: a function of changes in 
religious affiliation [19] Religious heterogamy and marital conflict [20] Marital adjustment 
and religiosity: a comparison of those under 65 with those age 65 and older [21] Intimacy 
in older women’s lives [22] State of minde: analysis of change in psychotherapy [23] 
Relation of forgiveness, love, intimacy with marital satisfaction [24] J New Psychother [25] 
Relationship between types of love and mental well-being in married students [26] Relation 
and humility with personality, religion and factional well-being [27] Study on the 
relationship between communication and marital attachment in Romanian Families

Aim(s) In the Islamic lifestyle, with the aim of achieving the satisfaction of the almighty God, 
the family has particular importance. Spouses’ love for each other is one of the most important 
indicators of family strength. The aim of this study was to investigate the correlation of love 
(including Islamic lifestyle indicators) with the mental health of married women.
Instruments & Methods This research is a descriptive-correlational study. The statistical 
population of the study consisted of married female teachers aged 25-45 years in Tehran, 
Iran in the academic year of 2014-2015. 379 subjects were selected using cluster sampling 
method through the Morgan table. Data collection was carried out using a researcher-made 
questionnaire of Islamic lifestyle characteristics in marital relationships and the General Health 
Questionnaire (GHQ-28). Data were analyzed using SPSS 16 through the Pearson correlation 
and liner regression tests.
Findings There was a positive and significant correlation between mental health and love 
(r=0.796; p=0.0001). The coefficient of determination or R2 was equal to 0.633; therefore, the 
love rate variable explains the variance of 63.3% for the mental health variable.
Conclusion With increasing love and intimacy of marital relationships, the mental health of 
married women increases.
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 دهیچک

در سبک زندگی اسالمی که هدف آن رسیدن به خشنودی خدای متعال  اهداف:

های حائز اهمیت ای برخوردار است. از جمله شاخصاست، خانواده از اهمیت ویژه

در استحکام خانواده، عشق همسران به یکدیگر است. هدف این پژوهش، بررسی 

 وانهای سبک زندگی اسالمی) با بهداشت رهمبستگی عشق (از جمله شاخص

 زنان متاهل بود.

این پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری  ها:ابزار و روش

 ۱۳۹۳-۹۴ساله شهر تهران در سال تحصیلی ۴۵تا  ۲۵زن متاهل  دبیرانپژوهش را 

ای گیری خوشهروش نمونهبراساس جدول مورگان و با استفاده از . دادندتشکیل 

 ساختهمحقق نامهپرسش. برای گردآوری اطالعات از شدندانتخاب نفر  ۳۷۹

نامه سالمت عمومی پرسشو های سبک زندگی اسالمی در روابط همسری شاخصه

(GHQ-28) افزار نرمشده توسط آوریهای جمع. دادهاستفاده شدSPSS 16  و با

های همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی مورد تجزیه و تحلیل از آزموناستفاده 

 ر گرفتند.قرا

روان همبستگی مثبت و  بهداشت و میزان عشق متغیرهای بین ها:یافته

Pمیزان ضریب تعیین یا ). p=۰۰۰۱/۰؛ r=۷۹۶/۰داری وجود داشت (معنی

2
PR  برابر

واریانس متغیر بهداشت روان  %۶۳٫۳میزان عشق  ؛ بنابراین متغیربود ۶۳۳/۰با 

 کندرا تبیین می
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 مقدمه 

خود  بنیادیهای سبک زندگی، تجسم تالش انسان برای یافتن ارزش

Pاش و شناساندن آن به دیگران استدر فرهنگ عینی

[1]
P.  روح، عامل

اتصال زندگی آدمی، مایه ثبات و وحدت شخصیت آدمی و عامل 

 بخشی است.هویت
العالی) رفتار اجتماعی و سبک (مدظله ایخامنهامامبنا به فرمایش 

زندگی، تابع تفسیر ما از زندگی است. هر هدفی که ما برای زندگی 

طور طبیعی متناسب با خود یک سبک زندگی به ما معین کنیم، به

Pدهدپیشنهاد می

[2]
P.  از نظر ایشان سبک زندگی عبارت است از رفتار

جهت معنوی (برای  اجتماعی و شیوه زیستن که آشنایی با آن در دو

رسیدن به هدف اصلی انسان یعنی رستگاری، فالح و نجاح) و مادی 

(زندگی راحت و برخوردار از امنیت روانی و اخالقی) برای انسان 

ضرورت دارد؛ و ایمان لنگرگاه اصلی انتخاب سبک زندگی خواهد 

Pشد

[3]
Pهای . با توجه به تعریف فوق از سبک زندگی اسالمی، شاخصه

 و عملی اخالقیبه اصول گی اسالمی در روابط همسری سبک زند

اشاره دارد که اسالم به زوجین توصیه کرده در قبال همسر خود آنها 

ها عشق میان زوجین است. که از جمله این شاخص را رعایت کنند

های خانواده را محکم و عشق و عالقه همسران به یکدیگر ستون

کند. انسانی که وجودش یروابط زناشویی را مستحکم و پایدار م

سرشار از عشق و محبت خانوادگی است، انسانی پویا و فعال و 

مفید و سودمند است  هپرنشاط است. چنین انسانی وجودش در جامع

 .تواند جامعه خود را به سوی خودکفایی و استقالل سوق دهدو می

شود زوجین نسبت به هم حسن عشق و عالقه به همسر سبب می

باشند و از هر گونه رفتاری که سبب رنجش طرف مقابل خلق داشته 

ود شخوش رفتاری با همسر باعث میشود تا حد امکان پرهیز کنند. 

هایی که فرد دارد، توسط همسرش نادیده بسیاری از ایرادها و اشکال

Pو به آنها توجهی نکند شودگرفته 

[4]
P. 

Pادقصمامباید ابراز کند. ا را محبتی که فرد نسبت به همسرش دارد

(ع)
P 

ن از ای را فرمایند: زمانی که کسی را دوست دارید اومیدر این زمینه 

زیرا این کار باعث استواری محبت بین شما  ،امر باخبر کنید

P[5]دشومی
P .میز باعثآفرمایند: استفاده از سخنان محبتهمچنین می 

Pشودقرارگرفتن در زیر سایه رحمت پروردگار می

[6]
P.  

Pاسالمپیامبر گرامی 

(ص)
P میز با همسر را نشانه زیادی آنیز رفتار محبت

، گفتار نیکوتر (و اءسوره اسر  ۵۳داند. خداوند در آیه ایمان می

کند تا جلوی کدورتی را که شیطان گیزتر) را توصیه میانمحبت

خواهد ایجاد کند، بگیرد. منطق) میهای زشت و بیواسطه حرف(به

 اشاره شده که "...ةمَموّدة و َرحم ینکُ َعَل بَ ... و جَ "سوره روم  ۲۱در آیه 

عالقه و محبت بین زن و مرد هدیه الهی است که باید در حفظ آن 

Pخمینیامامابراز محبت  ،ای از ابراز محبت ویژهکوشا باشند. نمونه

(ره)
P 

به همسر محترمشان است که در نامه ایشان مشهود است که به چند 

شوم، الهی قربانت بروم، در این  تصدقت"کنیم: خط آن بسنده می

مدت که مبتالی به جدایی از آن نور چشم عزیز و قوت قلبم گردیدم 

متذکر شما هستم و صورت زیبایت در آئینه قلبم منقوش است. 

عزیزم امیدوارم خداوند شما را به سالمت و خوش در پناه خودش 

P[7]"حفظ کند... ایام عمر و عزت مستدام. تصدقت، قربانت روح اهللا
P .

کردن نیازهای شود در برطرفعالقه و محبت همسران به هم سبب می

ه چنانچ .یکدیگر سستی نکنند و تالش کافی را داشته باشند

Pکاظمامام

(ع)
P فرمایند: با کسی که با شما قطع رابطه کرده پیوند می

برقرار کنید و از آن کس که بر شما ستم روا داشته درگذرید و به 

Pمضایقه کرده محبت کنید کسی که از شما

[8]
P.  

در فرمایند: العالی) می(مدظله ایخامنهامامدر زمینه محبت زوجین 

ورزیدن، یک امری است که در اول کار، خدای متعال به واقع محبت
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ای است که در اول ازدواج، خدا به دختر و سرمایه .دهدهمسران می

گه . این را باید نکنندبه یکدیگر محبت پیدا می د.کنپسر هدیه می

دارند. محبت همسر به شخص، وابسته به عمل شخص است. اگر 

بخواهد محبت همسرش محفوظ بماند، باید رفتار خودش را 

Pمیز کند.آمحبت

[9] 
P . ،زن و شوهر هر چه بیشتر به هم محبت کنند

زیادی نیست. آنجایی که محبت هر چه زیاد شود، ایرادی ندارد، 

کند. محبت محبت، خانواده را پایدار می محبت زن و شوهر است.

مایه آبادی زندگی است. کارهای سخت به برکت محبت برای انسان 

Pشودآسان می

[9]
P. 

Pپیامبر اکرم

(ص)
P اریز رفتاری و خدمتگارزشمندی افراد را به میزان خوش 

Pشمردآنها برای خانواده برمی

[10]
P.  بخشی از حسن خلق در روابط

کند. در این رابطه، به افراد توصیه شده است که غیرکالمی بروز می

Pویژه خانواده با چهره گشاده و روی باز دیدار کنندبا مردم به

[11]
P،  زیرا

Pهاروی خوش و چهره باز موجب جذب دل

[12]
P شود، شادی و می

روایات بهترین زندگی طبق . زدایدها میآورد و کینه را از دلنشاط می

Pآن است که انسان حسن خلق داشته باشد

[10]
P.  نیکوکاری و حسن

Pافزایدعمرها می رکند و بها را آباد میخلق، خانه

[11]
P حتی سفارش .

P[8]نرفتاری کشده است که با کسی که با تو بدرفتاری نموده، خوش
P. 

ق عشهای خارجی نیز بر اثرگذاری مثبت دینداری بر وجود در پژوهش

و صمیمیت میان زوجین و پایداری زندگی ایشان تاکید شده 

Pاست

[13]
P.  یفیت زناشویی در زوجین کدر پژوهشی به بررسی مذهب و

ه بیشتر کدهد اند. نتایج تحقیق آنها نشان میدرآمد پرداختهمک

یفیت زناشویی کهای باالیی از درآمد، نمرهمکزوجین مذهبی 

Pهای مختلفعناوین دیگر در پژوهشاین نتایج به اند. گرفته

19]-[14
P 

اند تورسد تجربه معنوی میشود. به عبارتی، به نظر میتایید می

Pصمیمیت زناشویی را توسعه دهد

[20]
Pاند . طی مطالعاتی نشان داده

Pکه احساسات و عقاید مذهبی بر سازگاری زناشویی موثر است

[21]
P .

به همسر با  یورز عشقرضایت جنسی و ه شده است که نشان داد

ارد. دار دتعهد زنان به ادامه زندگی زناشویی نیز رابطه مثبت و معنی

Pی دیگرپژوهش

[22]
P  نیز نشان داد که اگر عشق در رابطه زناشویی وجود

 . شودمینداشته باشد، سالمت روان زوجین تهدید 

شدن محیطی که در آن با توجه به اهمیت قوام خانواده و فراهم

روحی و روانی در مسیر عبودیت و بندگی خدا گام  زوجین با آرامش

ضرورت  ،آمده در زندگی را برطرف نمایندبردارند و مشکالت پیش

های تعالیم اسالمی در روابط زوجین، بیشتر وری از توصیهبهره

آمده توسط عملوجو و بررسی به. با توجه به جستشودنمایان می

ای که میزان نامهشهای داخلی و خارجی، پرسمحقق در پژوهش

های سبک زندگی اسالمی در روابط همسری را وری از شاخصهبهره

بسنجد تاکنون ساخته نشده است. لذا هدف این پژوهش، ضمن 

های سبک زندگی اسالمی، بررسی نامه شاخصهساختن پرسش

های سبک زندگی اسالمی) با همبستگی عشق (از جمله شاخص

 بهداشت روان زنان متاهل بود.
 

 هاابزار و روش

این پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش 

-۹۴ساله شهر تهران در سال تحصیلی ۴۵تا  ۲۵زن متاهل  دبیرانرا 

با استعالمی که از اداره کل آموزش و پرورش  دادند کهتشکیل  ۱۳۹۳

با توجه نفر اعالم شد.  ۳۲۰۰۰حدود تعداد آنها شهر تهران انجام شد، 

نفر در نظر  ۳۷۹به جامعه آماری براساس جدول مورگان حجم نمونه 

فاده ای استگیری خوشهبرای انتخاب نمونه از روش نمونهگرفته شد. 

 چهارشد. با توجه به نواحی موجود در شهر تهران، شهر تهران به 

صورت منطقه شمال، جنوب، غرب و شرق تقسیم و از هر منطقه به

ی صورت تصادفها هم بهرسه دخترانه انتخاب و نمونهمد سهتصادفی 

  .انتخاب شدند ،ساده از مدارس انتخابی
 

 ،نهانامه به آبرای دستیابی به افراد مورد نظر تحقیق و ارایه پرسش

اخذ مجوز برای حضور در مدارس به اداره کل آموزش و  منظوربه

 مد. الزم به عمل آ اتو اقدامشد پرورش شهر تهران مراجعه 
 

های شاخصه ساختهمحقق نامهپرسشبرای گردآوری اطالعات از 

نامه سالمت عمومی پرسشو سبک زندگی اسالمی در روابط همسری 

(GHQ-28) استفاده شد: 
 

های سبک زندگی اسالمی در شاخصه ساختهمحقق نامهپرسش -۱

منظور سنجش میزان به ساختهمحقق نامهپرسش :روابط همسری

ته ساخهای دینی براساس یافته روابط همسریدر  عشق و صمیمیت

ای مطالعات نظری و کتابخانهنامه، ابتدا تهیه این پرسش برایشد. 

اسالمی در روابط مناسب های منظور ارایه شاخصهدر متون دینی به

م لوشناسان و بعضی از عهای جدید روانو در متون و یافته ،همسری

 های جدید در باب سبک زندگیمنظور استخراج دیدگاهدیگر، به

 گویه است که براساس مقیاس ۶۱۶صورت گرفت. این آزمون دارای 

 این روایی. شودمی گذارینمره ۶نمره یک تا  از ایگزینهشش لیکرت

 شناسیروان اساتید و حوزوی متخصصان توسط نامهپرسش

 ایبر  که صورت بدین. شد تایید معنویت و دین حوزه در متخصص

 سئوالی۲۷۵ نامهپرسش اول مرحله در محتوایی روایی آوردندستبه

 اعمال و تایید از پس گرفت و قرار حوزوی متخصصان اختیار در

 زمینه در که شناسیروان برتر استاد ۱۰ اختیار در الزم اصالحات

 طی هک شدداده  قرار داشتند فعالیت نیز معنوی و دینی شناسیروان

 روایی آوردندستبه در. رسید سئوال ۸۸ به نهایت در مرحله این

 و مختصر و کوتاه شامل سئواالت هاییویژگی آزمون، صوری

 ظاهری شکل تناسب دومفهومی و سئواالت از اجتناب دار،جهت

 است. شده رعایت المقدوراسالمی، حتی شئونات با سئواالت
 

 دارکه مق آلفای کرونباخ استفاده شدبرای تعیین پایایی از روش 

از  نامه مذکوربنابراین پرسشدست آمد. ه ب ۹۳۴/۰آلفای کرونباخ 

در جامعه  وروایی و پایایی مناسب در جامعه مورد نظر برخوردار بود 

 ایرانی قابل تعمیم است. 
 

 سالمت نامهپرسش: (GHQ-28)نامه سالمت عمومی پرسش -۲

 دهیخودگزارش روش بر مبتنی سرندی نامهپرسش یک عمومی،

 یک دارای که کسانی ردیابی هدف با بالینی مجموعه در که است

پرسش این گیرد. هدفمی قرار استفاده مورد هستند، روانی اختالل

 هایبیماری مراتبسلسله در خاص تشخیص یک به دستیابی نامه

 وانیر بیماری بین تمایز ایجاد آن، اصلی منظور بلکه نیست، روانی



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ و همکارانآرا صف میمر ۱۰۲

  ۱۳۹۸، بهار ۲، شماره ۳دوره                                                                                                                                                                  محوریت سالمتاسالمی با نامه سبک زندگی فصل

 سئوال ۶۰ از عمومی سالمت نامهپرسش اصلی نسخه. است سالمت و

 شده تهیه نیز ترکوتاه هاینسخه از تعدادی اما است، شده تشکیل

 عمومی سالمت نامهپرسش ایماده۲۸ فرم این که به توجه است. با

 است، شده طراحی جامعه افراد تمام برای که است مزیت این دارای

 .شد استفاده GHQ-28 نامهپرسش از پژوهش این برای

از استفاده و با  SPSS 16افزار نرمشده توسط آوریهای جمعداده

های همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی مورد تجزیه و تحلیل آزمون

 قرار گرفت.
 

 ها یافته

سال و دارای دو فرزند  ۴۰-۴۴اکثر افراد مورد مطالعه در رده سنی 

 ).۱گذشت (جدول ال از ازدواجشان میس ۱۶-۲۰بودند و 

 ۱۲/۴±۶۸/۰روابط همسری در  میانگین نمره میزان عشق و صمیمیت

 بین .به دست آمد ۶۲/۴۰±۱۶/۱روان  و میانگین نمره بهداشت

روان همبستگی مثبت و  بهداشت و میزان عشق متغیرهای

 ).p=۰۰۰۱/۰؛ r=۷۹۶/۰داری وجود داشت (معنی

Pمیزان ضریب تعیین یا 

2
PR  میزان  ؛ بنابراین متغیربود ۶۳۳/۰برابر با

کند و با واریانس متغیر بهداشت روان را تبیین می %۶۳٫۳عشق 

با افزایش یک واحد در میزان عشق، میزان ، B=۲۵۹/۱۴توجه به 

 ).p=۰۰۰۱/۰(کند افزایش پیدا می ۱۴٫۲۵۹بهداشت روان به اندازه 
 

ورد های مشناختی نمونهتوزیع فراوانی مطلق و نسبی مشخصات جمعیت )۱جدول 

 نفر) ۳۷۹مطالعه (

 درصد تعداد شناختیمشخصات جمعیت

 مدت تاهل

 ۷/۷ ۲۹ سال ۵-۱

 ۸/۱۴ ۵۶ سال ۱۰-۶

 ۷/۲۲ ۸۶ سال ۱۵-۱۱

 ۲/۳۳ ۱۲۶ سال ۲۰-۱۶

 ۳/۱۵ ۵۸ سال ۲۵-۲۱

 ۱/۶ ۲۳ سال ۳۰-۲۶

 ۳/۰ ۱ سال ۳۵-۳۱

 گروه سنی

 ۲/۴ ۱۶ سال ۲۹-۲۵

 ۴/۱۲ ۴۷ سال ۳۴-۳۰

 ۴/۲۶ ۱۰۰ سال ۳۹-۳۵

 ۹/۳۵ ۱۳۶ سال ۴۴-۴۰

 ۱/۲۱ ۸۰ سال ۴۵

 تعداد فرزند

 ۷/۸ ۳۳ بدون فرزند

 ۲/۲۸ ۱۰۷ یک فرزند

 ۷/۵۵ ۲۱۱ دو فرزند

 ۱/۷ ۲۷ سه فرزند

 ۳/۰ ۱ چهار فرزند

 

 بحث

های هدف این پژوهش، بررسی همبستگی عشق (از جمله شاخص

انگر نتایج بیسبک زندگی اسالمی) با بهداشت روان زنان متاهل بود. 

عشق و بهداشت روان زنان متاهل همبستگی مثبت بین آن بود که 

به عبارتی، هر مقدار میزان عشق و محبت زنان  ؛دار وجود داردو معنی

تر و از تری داشتند، روابطشان بهبودیافتهبیشتر بود و زندگی عاشقانه

 سالمت روان بهتری برخوردار بودند.

Pاین یافته با نتایج تحقیقات دیگر در این زمینه

25]-[22
P .همسو است 

بت و ثنتایج این تحقیقات نشان داد که عشق یا صمیمیت ارتباط م

داری با فاکتورهایی که مستقیم یا غیرمسقیم باعث افزایش معنی

 تراپمنهای پژوهش همین طور با یافتهشوند، دارد. سالمت روان می

Pو همکاران

[21]
P  هایمولفهعنوان جنسی را به رابطهعشق و که 

ه بودند ،همسویی باالیی دارد. متاهل بررسی کرد انت در زنیصمیم

که هم رضایت از زندگی و هم سالمت روانی در  بوده تایج نشان دادن

 و از رابطه کردندمیزنانی که نسبت به همسران خود احساس عشق 

 هاآزمودنیداری باالتر از سایر طور معنیجنسی خود راضی بودند به

Pآقاباباییهای پژوهش این یافته با یافتههمچنین بود. 

[26]
P  که به

 شخصیت، دین و بهزیستی فاعلی بررسی رابطه صداقت و فروتنی با

 پرداخته بود نیز همسو است.

از منظر اسالم، اساس و شالوده توان گفت در تبیین این یافته می

سوره روم  ۲۱آیه زندگی خانوادگی بر محبت استوار است. خداوند در 

قدرت خداوند این است که از جنس خودتان  هاینشانهاز ": فرمایدمی

همسرانی برایتان آفرید تا در کنار آنها آرامش یابید و در میانتان 

هایی است برای گروهی مودت و رحمت قرار داد. در این امر نشانه

اشاره شده که خداوند مودت و رحمت ". در آیه مذکور کنندمیکه تفکر 

حبتی است که اثرش در مقام ت مدمو؛ دهدرا بین همسران قرار می

بر همین اساس  .شود و در واقع ابراز محبت استعمل ظاهر می

ترین عوامل توان عشق و محبت نسبت به همسر را از مهممی

استحکام و رشد خانواده دانست که جلب محبت طرف مقابل را نیز 

ر مسهنتیجه گرفت وقتی رفتار با  توانمیبه این ترتیب، در پی دارد. 

اساس عشق و محبت باشد، میزان رضایت آنها از زندگی زناشویی بر 

و در نتیجه، بهداشت  یابدمیافزایش، و سطح تعارضات آنها کاهش 

 .شودمیروانی آنها نیز تقویت 

محبت زن و شوهر،  العالی)طبق فرموده مقام معظم رهبری (مدظله

رهای موجب پایداری خانواده و مایه آبادی زندگی است. همچنین کا

Pشودسخت به برکت محبت برای انسان آسان می

[9]
Pالقه و محبت . ع

کردن نیازهای یکدیگر سستی شود در برطرفهمسران به هم سبب می

که همین امر موجب بهبود روابط  و تالش کافی را داشته باشند نکرده

 شود.و افزایش سالمت روان می

ت در روابط زناشویی، یند که صمیمهست حاکی از این هاپژوهش

سالمت روان زوجین و میزان رضایت آنها از زندگی مشترک را افزایش 

. در حقیقت، داشتن روابط صمیمانه با همسر یک عامل دهدمی

حیاتی در تعیین سطح شادمانی عمومی فرد است. رضایت زناشویی 

 بههیجانی زوجین تقویت شود و آنها  -سطح روانی شودمیسبب 

هارمونی شخصیتی، تعادل  همسر در زندگی جنسی،انطباق با 

Pهیجانی، و رضایت متقابل دست یابند

[27]
P  که به نوبه خود سالمت

  .دهدمیو آرامش بیشتری به آنها هدیه  بخشدمیروان آنها را بهبود 
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 ی بود؛ از جمله این که پژوهشهایمحدودیتاین پژوهش دارای 

 عمیمت قابل نتایج و شده شامل را متاهل خانم فرهنگیان فقط حاضر

 پژوهش که آنجا همچنین از .نیست جامعه و فرهنگیان سایر به

 در اسالمی زندگی سبک هایشاخصه از وریبهره مورد در حاضر

. تداش اندکی بسیار خارجی پژوهشی پیشینه است، همسری روابط

 یبرخ در متاهل خانم فرهنگیان زیاد مشغله دلیلدیگر این که به

 .دبو دشواری کار نامهپرسش پرکردن برای آنان رضایت جلب موارد

 نامهپرسش بودنفراجنسیتی به با توجه شودمی پیشنهاد

 با تریوسیع جامعه در پژوهش این حاضر، پژوهش ساختهمحقق

همچنین  .گیرد انجام همزمان طوربه هازوج روی بیشتر نمونه حجم

 پیشنهاد خانواده، به مربوط مسایل مطالعه اهمیت به توجه با

 تفادهاس عدم بر موثر عوامل شناسایی برای جامع تحقیق یک شودمی

 روابط در اسالمی زندگی سبک هایشاخصه از هاخانواده از برخی

 مورد تریدقیق صورتبه موضوع این ابعاد تا گیرد صورت همسری

 .گیرد قرار شناسایی

 

 گیرینتیجه

 همبستگیهل او بهداشت روان زنان مت عشق میان زوجینبین 

ای دارند، از دارد و زنانی که زندگی عاشقانهدار وجود یمثبت و معن

 تو صمیمیبا افزایش عشق هستند.  برخوردار تریباالسالمت روان 

 یابد.افزایش میزنان متاهل میزان بهداشت روان  روابط همسری،در 
 

 .است نشده گزارش نویسندگان سوی از موردی تشکر و قدردانی:

 .است نشده گزارش نویسندگان سوی از موردی تاییدیه اخالقی:

 .ندارد وجود منافعی تعارض تعارض منافع:

(نویسنده اول)، آرا مریم صفسهم نویسندگان: 

)؛ %٢٥شناس/پژوهشگر اصلی/تحلیلگر آماری/نگارنده بحث (روش

شناس/پژوهشگر (نویسنده دوم)، نگارنده مقدمه/روشمهناز لطفی 

پورشهریاری  مایسمه)؛ %٢٥اصلی/تحلیلگر آماری/نگارنده بحث (

شناس/پژوهشگر اصلی/تحلیلگر آماری (نویسنده سوم)، روش

(نویسنده چهارم)، نگارنده مقدمه/پژوهشگر  مریم سلگی)؛ %٢٥(

 )%٢٥اصلی/تحلیلگر آماری/نگارنده بحث (

 .است نشده گزارش نویسندگان سوی از موردی ی:منابع مال
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