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Abstract 
The purpose of this study is to analyze the experiences 

and communication responses of couples in Covid-19 
crisis. This research was conducted with a basic aim and a 

qualitative approach, using a descriptive 

phenomenological design. The statistical population of the 

study includes all couples living in Tehran who were in 

domestic quarantine in 2020. The sampling was purposive 

and available and included 10 couples. The research 

instrument was a semi-structured interview and the 

analysis of the results was conducted using the Klaizi 
method. Analysis of the interview data led to the 

identification and classification of 35 primary concepts 

and 6 subthemes (disruptive systematic marital 

experiences, disruption of the quality and balance of 

sexual intercourse, positive and pleasant marital 

experiences, individual strategies-couples adapting to 

quarantine conditions, Psychological predispositions to 
the occurrence and exacerbation of marital problems in 

quarantine, Environmental predispositions to the 

occurrence and exacerbation of marital problems in 

quarantine) and 1 were the main themes of the experiences 

and communication responses of couples in domestic 

quarantine of Covid-19 disease. These findings led to the 

disclosure of communication experiences (positive-

negative) between couples. Certainly, the clarification of 
these experiences can be the basis for the design and 

implementation of educational, prevention and treatment 

plans aimed at maintaining the stability of the family 

institution and also strengthening the quality of marital 

relationships. 
Keywords: Communication Reactions, Couples, Covid-

19, Phenomenology. 

 دهیچک
در  نیزوجا  یارتباا   یهاا  تجارب و واکنش یپژوهش، واکاو نیهدف از ا
و باا   یفا یک کارد یو رو یادیپژوهش با هدف بن نیبود. ا 19-دیبحران کوو

پژوهش  یآمار ۀانجام گرفت. جامع یفیتوص یدارشناسیاستفاده از  رح پد
 ۀتجربا  1399ساکن شهر تهاران باود کار در ساا       نیزوج یشامل تمام

صورت  بر یریگ آن بودند. نمونر ۀدر حا  تجرب ایرا داشتند  یخانگ ۀنیقرنط
زوج باود. ابارار پاژوهش،     10هدفمند و دردسترس صورت گرفت و شامل 

 یریا بر روش کال ها، افتری لیو تحل ریبود و تجر افتریساختار مرین ۀمصاحب
 35 یبند و  بقر ییحاصل از مصاحبر بر شناسا یها داده لیانجام شد. تحل

 کیساتمات یس-یی)تجاارب زناشاو   یو شاش ممامون فر ا    ریا اولمفهوم 
 ییتجارب زناشاو  ،یجنس ۀو تعاد  رابط تیفیک یختگیگس آزاردهنده، ازهم
 نر،یطقرن طیسازگارشدن با شرا یزوج-یفرد یراهبردها ند،یمثبت و خوشا

 نار، یدر قرنط ییزناشاو  یآشافتگ  دیبروز و تشد یشناخت روان یسازها نریزم
 کیا ( و نریدر قرنط ییزناشو یآشفتگ دیبروز و تشد یطیمح یسازها نریزم

 ۀنا یقرنط طیدر شارا  نیزوج یارتبا  یها تجارب و واکنش یمممون اصل
بار آشکارشادن تجاارب     ها افتری نیمنجر شد. ا 19-دیکوو یماریب یخانگ
تجاارب   نیا شادن ا  . روشان دیا انجام نیزوجا  نی( با یمنف-)مثبت یارتبا 

 رانریشگیپ ،یآموزش یها برنامر یریکارگ و بر ی راح یبرا ییمبنا تواند یم
رواباط   تیفیک تیتقو نیبا هدف حفظ ثبات نهاد خانواده و همچن یو درمان
 شود. یزوج
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 مقدمه

 )شاملتنفسی  یها  فونت سببکر ممکن است است  ها روسیواز  یبررگ ۀخانواد 1کرونا ویروس

این  تازگی بر(. 1400شود )بوداقی و  ربی،  (3سارس و 2شدیدتر مانند مرس یها یماریبسرماخوردگی تا 

در شهر ووهان چین آغاز شد  2019از دسامبر  آنگذاری شده است کر شیوع  نام 194-ویروس کووید

 شدکننده  شده نگران (. در ایران نیر روند ابتال و مرگ گرارش1398، زاده لر بداو  پور ی ل، قدمی، پور ی ل)
 (.1399)ایمانی جاجرمی، 

پور و فتوکیان،  است )جنت  لی بوده درصد 3/4، 19-ومیر ناشی از کووید آمار کلی، میران مرگ براساس
کر درمان اختصاصی برای این بیماری وجود ندارد و تنها راه پیشگیری از آن واکسیناسیون  درحالی؛ (1399
بنابراین با توجر بر قدرت شیوع و انتقا   ؛(1399، زاده نیامو  آرا شمس، ینیحس یحاج، پور مسلط) است

فرد  قا  فردبرتا کشورها انت کرد( وضعیت اضطراری ا الم و توصیر 2019) 5بیماری، سازمان بهداشت جهانی

مراقبتی بیماران کاهش  یها بخشافراد مبتال و کارکنان ویژه  ، براین بیماری را از  ریق کاهش تماس افراد
تنهایی کارساز نبود و تعداد  (. البتر این روش بر1399)کریمی،  کنندو گسترش جهانی آن را کنتر   دهند
زیادی از ناقالن بدون  المت نیر در جامعر حمور دارند.   الوه بر بیماران، تعداد دادمبتالیان نشان ندۀ یفرا

 یها مراقبتیا اجرای  کاملنۀ یقرنطاین امر موجب شد برخی منا ق )مانند چین و ایتالیا( مجبور بر 
 ۀشهری، افرایش فاصل درون و برون یها مسافرت مومی، محدودیت  یها مکانمدیریت  انندپیشگیری م

)مانند ایران، امارات و کره جنوبی( در شهر، استان یا حتی کل  6خانگی ۀقرنطین کید برأفیریکی اجتما ی و ت

 (.1398، این یصفارند ) لیراده فرد و وکشور ش
افرادی است کر در معرض بیماری مسری هستند تا از  وآمد رفتمعنای جدایی و محدودکردن  قرنطینر بر

حا ، هنگامی کر بحث از  ان کاهش یابد. بااینو خطر ابتالی آن برای دیگر شودانتشار بیماری کاستر 
از افراد جامعر باید در خانر بمانند  بسیاری، شود یمشدن از روا   ادی زندگی  خانگی، تعطیلی و خارج ۀقرنطین

اقتصادی نخواهد بود )خدابخشی کوالیی، -و اجتما ی یشناخت روانشدن قرنطینر بدون واکنش  و  والنی
( در پژوهش خود گرارش کردند کر انروای اجتما ی و محدودیت تردد 2020ن )(. آهورسو و همکارا1399

بر آشفتگی هیجانی از قبیل  صبانیت، نگرانی، حس انروا و  دم قطعیت از  19-مرتبط با بیماری واگیر کووید
مصرف میران  احتماالً الکلی و یها یدنینوشتحقیقات، در استرالیا نیر فروش  براساسزندگی منجر شده است. 

 دربارۀجدی  یها ینگران سببشدت افرایش یافت کر همین موضوع  بر 19-کووید یریگ همرآن، در  و  
از سوی دیگر مصرف مشروبات الکلی و مواد  .افراد در برابر مواد مخدر و ا تیاد بر الکل شد یریپذ بیآس

                                                 
1. coronaviruse 

2. mers 

3. sars 

4. Covid-19 

5. world health organization 

6. homemade quarantine 
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مهیا کند )اسمیت، ملونی، بریدی، هارمن و  1زمینر را برای درگیری زوجین و خشونت خانگی تواند یممخدر 

 (.2020اسلر، 
خانگی بر همراه تعطیلی  ۀاین است کر قرنطین ۀدهند ( نشان2020جونر و ایشام )-نتایج پژوهش بردبری

 بازنان و کودکانی دارد کر از قبل در خانر  ویژه بر ،منفی برای بررگساالن ریتأثبسیاری از مدارس و مشاغل، 
خشونت خانگی ا ما  شده  ها آندر خانر  لیر  و اند مواجر شدهشناختی و جنسی  جسمی، روان ۀاستفاد سوء
، آزادی بیشتری برای  مل بدون نظارت و گر استفاده مدت، بر افراد سوء  والنی یها یلیتعطدرواقع  .است
کمک را برای قربانیان خشونت  یوجو جستفرار و  یها راه، وآمد رفتشدید در  یها تیمحدودو  دادپیامد 

خانگی متوقف کرد.  الوه بر این، فشارهای ناشی از اضطراب مبتالشدن بر بیماری، خسارت شغلی، احساس 
 شد؛خانوادگی منجر  یها یریدرگدرماندگی و مدت  والنی در کنار هم بودن زوجین نیر بر افرایش 

مسائل قدیمی دوباره یادآوری  بروز یافت. همچنین تر برجسترصورت  بر ها آن میانکر اختالف جرئی  ی ور بر
؛ آلون، دوپک، 2020)تاب،  داد جدایی قرارآستانۀ کر زوجین را در  آمدندوجود  جدیدی بر یها تنشو  شدند
 ریتأثحریم خصوصی  نشدن بین زوجین، استرس و حفظ یها یریدرگهمین  .(2020رامری و ترتیلت، -المستد

 (.2020نیر گذاشت ) رفات، محمد، کار، شرما و کبیر،  ها آنمنفی بر زندگی جنسی 
 ، بیشتر باکنند یمهنگامی کر زوجین در زندگی مشترک، زمان بیشتری را در یک محیط با هم سپری 

کر افراد  یا وهیشرو  از این .رو شوند بر یکدیگر نیر رو یها تعارضناچار باید با  و بر شوند یمهم درگیر 
 گریکدی در مقایسر باو نوع واکنشی کر در شرایط بحرانی  کنند یمخود را با آن مدیریت  یها تعارض

(. درحقیقت زوجین 1398ثری در حفظ ازدواجشان خواهد داشت ) باسی و رستمی، ؤ، نقش منندیگر یبرم
بل فراهم کر هریک از  رفین با فمای روانی و نوع رفتار خود، زمینر را برای واکنش فرد مقا هستندواحدی 

در این صورت اگر یکی از زوجین با تعامالت  .خود را داردآمادۀ کر وی نیر فمای روانی و نوع رفتار  کند می
. فمایی کر آکنده از تحقیر، شود یم، زوج دیگر نیر در این فما درگیر کندمثبت یا منفی، فما را آماده یا آلوده 

و فمایی کر سرشار از  کشاند یمحملر، دفاع یا اجتناب  یسو بررا  ها زوجباشد،  یریگ خردهتوهین، شکایت و 
)صادقی، مظاهری و موتابی،  کند یمسوی گفتمانی صمیمانر راهنمایی  مراقبت و احترام باشد، زوجین را بر

1392.) 
محرومیت افراد از  ملکردهای این  سببآمد در فماهای  مومی شهری  و از سوی دیگر، محدودیت رفت

معاشرت شد. درمقابل، امکان تردد و  ۀارتباط و زمینکردن  فماها از قبیل ایجاد آرامش، سرگرمی، فراهم

و  یریگ گوشر، 2برقراری ارتباط با دیگران از  ریق فماهای شهری برای پیشگیری از درماندگی، افسردگی

(. تعامالت اجتما ی با 1399؛ کریمی، 1396، فر پژوهانو  دنها پاکخشونت بسیار مفید و ضروری است )
کر این  دهد میا رافیان )از جملر دوستان و آشنایان( نیر همواره حس نردیکی و ا تماد را در افراد گسترش 

                                                 
1. domestic violence 

2. depression 
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. حس امنیت، نردیکی و ا تماد حاکم بر کند یمحالت بر زندگی شخصی و روابط زوجین نیر گسترش پیدا 
( و 1398و مجیدی،  خواه ی ل)اکبری، فرگت،  شود یممنتهی  ها آن میانصمیمیت بیشتر  روابط زوجین بر

بنابراین، سالمت خانواده و  کند؛ میمنابع حمایتی، آمادگی زوجین برای مقابلر مناسب با استرس را فراهم 
 (.1397)صیدی،  شود میرشد ا مای آن تممین 

از جملر برگراری د ا در کلیسا، جلسات گمنام  هایی ماسمرافرادی بر  دهد یم( نشان 2020پژوهش لبو )
دلیل بیماری واگیر  بر و وابستر هستند دهد یمرا با دیگر افراد شکل  ها آنیا شام خانوادگی کر روابط  ها یالکل

زیرا اجرا و نگهداری چنین  ؛را دچار چالش کرد ها آن، اجرای این مراسم مختل شد. این اتفاق 19-کووید
( در تحقیقی 2003. مندر و همکاران )دهد افرایش میاین افراد را در شرایط دشوار  یریپذ انعطافمراسمی، 

هنگام شیوع بیماری سارس انجام دادند، بر کر بهداشتی در یک مرکر درمانی  یها مراقبتکارکنان  دربارۀ
محافظ و ر ایت تماس با همکاران  یها ماسکاشی از استفاده از ن یا حرفراین نتیجر دست یافتند کر انروای 

 بهداشتی شده است. یها مراقبتکارکنان  میانروحیر در  تمعیفموجب 
 سبب، 19-رکود اقتصادی، ورشکستگی مشاغل و تعدیل نیروهای کاری ناشی از شرایط بیماری کووید

پذیری، خستگی یا اشتغا  ذهنی بر  تحریککاری شد کر همین  امل بر  یها طریح برخیدر  ییها ینگران
خانوادگی را محدود  یها نقشکر توانایی فرد برای مواجهر با مطالبات  شد یممشکالت درون نقش منجر 

. فشارهای شغلی و اجتما ی (2020؛ گریفیتس و مامون، 1394)شناور، بشلیده، هاشمی و نعامی،  کرد می
( 1397(. مدیری )1398یاسین،  باشد )جاللی، حیدری، داودی و آ  ثرمؤ ها زوج میاندر بروز تعارض  تواند یم

با کاهش کیفیت  اندک شهر تهران انجام داد، بر این نتیجر رسید کر درآمد نمتأهال دربارۀبا پژوهشی کر 

معناداری  ریتأثدر مردان همراه است و درمقابل، درآمد بر کیفیت زندگی زناشویی زنان  1زندگی زناشویی

برای مردان، داشتن حداقلی از منابع مالی برای روابط زناشویی مطلوب  ژهیو بر رسد یمنظر  نداشت. درواقع بر
مواجر حس مثبت کمتری در روابط زناشویی با دارند،  کمافرادی کر درآمد  دلیلالزم است و بر همین 

این  یشناخت روانثیرات منفی أده نامعلوم و تآین دربارۀ. اختال  در سیستم اقتصادی کشورها، نگرانی هستند

مشترک کشاند )اسرافیل  2یها یخودکشسوی  را بر ها آنشرایط بر زوجینی کر از لحاظ مالی ضعیف هستند، 

 (.2021بویان، سکیب، پاکپور، گریفتیس و مامون، 
و مانع رشد اقتصادی  کند یماساسی زندگی را مختل  یها تیفعالتنها  نر 19-بنابراین شیوع بیماری کووید

 وارض  ،بر  بارت دیگر .مدت بر بهریستی روانی افراد ایجاد کند اثرات حاد و  والنی تواند یم، شود یم
نیست، بلکر پیامدهای منفی  وابسترجسمی و تمعیف وضع مالی  یریپذ بیآسبر  تنها 19-بیماری کووید

یک  براساس(. 2020همراه دارد )ریستاباگ، اکامپو و وانگ،  و افسردگی را بر 3مانند اضطراب یشناخت روان

 درصد 7/18نفری در اسپانیا پرداخت،  3480 ۀدر یک نمون 19-شیوع کووید یشناخت روان ریتأثپژوهش کر بر 

                                                 
1. marital quality of life 

2. suicide 
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را  1 الئم استرس پس از سانحر درصد 8/15 الئم اضطراب و  درصد 6/11 ، الئم افسردگی ها نمونر

-بیماری کووید دربارۀودن در گروه سنی باالتر، ثبات اقتصادی و داشتن ا ال ات کافی ، بحا  بااین. داشتند
این  ۀکنند بینی پیش نیتر یقوو تنهایی  ردبا افسردگی، اضطراب و استرس پس از سانحر ارتباط منفی دا 19

 (.2020سانگوینو و همکاران، -موارد است )گونرالس
بر  ها آناز میران کنتر   ندردک یمو احساس  شدخانگی، روا  زندگی افراد مختل  ۀدر دوران قرنطین

(. 1398، این یصفار) لیراده فرد و  ناامنی شدجریان زندگی کاستر شده است. این شرایط نیر موجب احساس 

 کند یمف آینده تعری ینیب شیپو آن را قدرت  داند می( امنیت را یکی از نیازهای اساسی بشر 1945) 2مرلو

شرایط  ویژگی نیتر یاساسموجب اضطراب خواهد شد. اضطراب  ناامنی(. این 2014اری و شیمون، -)بن
دادن شغل را  بر این شرایط، ترس از مرگ، ترس از مشکالت مادی و ازدست توان یمو البتر  استبحرانی 

 نوان  امل  (. هیجان منفی از جملر اضطراب باال نیر بر1399)ویسی، ایمانی، بهروز و ایمانی،  کردهم اضافر 
فرد قادر بر برقراری ارتباط سالم  شود یمفردی شناختر شده است کر سبب   ملکرد و روابط میان ۀکنند مختل

آشفتگی زناشویی ارتباط  اضطرابی و یها اختال با دیگران نباشد. مطالعات نیر حاکی از آن است کر بین 
کلی  ور بر(. 1398؛  باسی،  سکرپور کبیر و غریبی، 1393قوی و معنادار وجود دارد )هدایتی دانا و صابری، 

افرادی کر از سالمت روانی بهتری برخوردارند، در قبا  همسر و خانواده احساس مسئولیت بیشتری دارند و 
مقابلر با  برایثرتری ؤخود را کنتر  کنند و از راهبردهای مهنگام بروز مشکالت، امیا  فردی  توانند یم

زاده  زاده  با بائی و  باس آباد، رسو  )صالیانی، اصغری ابراهیم ببرندتنیدگی و مشکالت خانوادگی بهره 
منفی بر  یریتأثکر این امر  شود یم(. از سوی دیگر، اضطراب باال بر پرخاشگری منجر 1399روگوشوئی، 
 (.1398زناشویی دارد )جاودان،  کیفیت زندگی

، نیاز بر بررسی 19-نتیجر گرفت کر در شرایط بحرانی کووید توان یم ،بر آنچر تاکنون بیان شد بنا
ارتبا ی زوجین الرامی است. همچنین مطالعات اندکی حتی در خارج از ایران بر این  یها واکنشتجارب و 
گفت  توان یمو  اند کردهفردی را مطالعر طۀ یحدر  19-ویداثرات کو ها پژوهش بیشترو  اند پرداخترموضوع 

کر درک این  درحالی؛ در روابط زوجین صورت گرفتر است 19-ثیرات بحران کوویدأتبارۀ کمتر پژوهشی در
هدایت  بستر تواند یمخانگی  ۀپدیده و آگاهی از چگونگی تجارب زوجین پیرامون زندگی در قرنطین

مهیا کند تا بتوانند زوجین را در بهبود و کنتر  را نظام سالمت کشور و درمانگران خانواده  گذاران سیاست
 19-از سوی دیگر، زوجینی کر در شرایط بیماری کووید کنند.روابط زناشویی در وضعیت بحرانی کرونا یاری 
خواهند  ها تنشا تغییرات و آمادگی بیشتری برای سازگاری ب ناًیقیارتباط زناشویی مطلوبی با یکدیگر داشتند، 

 ۀارتبا ی زوجین در زندگی در قرنطین یها واکنشحاضر، واکاوی تجارب و  ۀرو هدف از مطالع از این .داشت
 .است 19-شرایط بیماری کووید دلیل خانگی بر

                                                 
1. ptsd 

2. maslow 



 ... یها تجارب و واکنش یواکاو                                                                                                               254

 روش
 جامعه، نمونه و روش اجرا

. روش گرفتبر روش کیفی و با استفاده از رویکرد پدیدارشناسی انجام  ،حاضر با هدف بنیادی ۀمطالع
)گا ، بورگ و گا ،  پردازد یم شده بررسی یها تیواقع نپدیدارشناسی بر شناسایی تجارب انسانی پیرامو

ی ارتبا ی زوجین در قرنطینۀ خانگی بیماری ها واکنشتجارب و منظور واکاوی  (. این پژوهش نیر بر1396
و با استفاده از راهبرد پدیداری توصیفی انجام شده است. در این پژوهش، پژوهشگر بر توصیفات  19-کووید

کر قصد بررسی آن را  کند می یساز روشن او اموری ر شود میآشکار و پنهان افراد مورد مصاحبر متمرکر 
 ۀقرنطین ۀ، تجرب1399در سا  زوجین ساکن شهر تهران بودند کر  ،مورد مطالعر در این پژوهش ۀ. جامعدارد

 آن بودند. ۀیا در حا  تجرب ندخانگی را داشت
براساس هدف پژوهش، ؛ بنابراین هدفمند و دردسترس بود یریگ نمونردر این پژوهش،  یریگ نمونرروش 
تجارب و  ۀخود در زمین یها دگاهیداز میان زوجینی انتخاب شدند کر مایل بر ابراز  کنندگان مشارکت
بودند. اشباع ا ال ات در این پژوهش، در مصاحبر با  19-ی ارتبا ی با همسر خود در بحران کوویداه واکنش

شدن بر مفاهیم موجود  ترشدن یا اضافر بیشتری کر سبب بررگدادۀ صورت کر  بدین ؛دهمین زوج اتفاق افتاد
ورود  یارهایمعکننده در پژوهش  رساندن ناهمگنی افراد شرکت حداقل ، بر پژوهش وارد نشد. برای برشود

 .3 ،سکونت در شهر تهران .2خانگی،  ۀقرنطین ۀتجرب .1درنظر گرفتر شد کر این معیارها  بارت بودند از: 
 تمایل بر مشارکت در مصاحبر.

استفاده شد. در این روش بر مرور  افتریساختار مرین ۀدر این پژوهش برای گردآوری ا ال ات، از مصاحب
بیماری کرونا و تبعات آن پرداختر شد. سپس بارۀ و تجربی روابط زناشویی و مطالعات محدود در نظرینۀ یشیپ

. در ابتدا، شدنظری پژوهش  راحی  ۀصورت بازپاسخ، براساس اهداف و با تکیر بر پیشین مصاحبر بر سؤاالت
ده است و شما چر تجارب زناشویی شما در شرایط قرنطینر خانگی چگونر بو»کلی کر  سؤا مصاحبر با یک 

 یها پاسخو در ادامر با توجر بر  شد آغاز « دیا داشتر 19-ارتبا ی با یکدیگر را در بحران کووید یها واکنش
ناشی از  یها تیمحدود لیدل بر. شد جدیدتری پرسیده  سؤاالتزوجین و با درنظرداشتن هدف پژوهش، 

از  ها مصاحبرهریک از   در فمای مجازی انجام شد. مدت ها مصاحبرخانگی در بحران کرونا،  ۀشرایط قرنطین
، ثبتصوتی ضبط و پس از  یها دستگاهبا استفاده از  شده انجام یها مصاحبر. داشتدقیقر نوسان  45تا  30

رضایت آگاهانر از  دریافت. برای ر ایت اصو  اخالقی پژوهش، پژوهشگر بعد از شدندتجریر و تحلیل 
محرمانر باقی  کامالًا مینان داد کر ا ال ات دریافتی  ها آناهداف پژوهش، بر و توضیح  کنندگان شرکت

در پژوهش  کنندگان شرکتهمکاری  ندادن رادامخواهد ماند. همچنین پژوهشگر بر آزادی افراد در خروج و 
 کید کرد.أنیر ت

ارمحمدیان، یمانی شد )انصاری، ی استفاده 1گردآمده، از روش کالیری یها مصاحبربرای تجریر و تحلیل 

                                                 
1. colaizzi 
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آن روی کاغذ، پژوهشگر چندین مرتبر متن را  اجرایاین روش پس از مصاحبر و  (. در1386و یوسفی، 
 رۀمفاهیم درونی آن حاصل کند. سپس در ادامر بر استخراج جمالت مهم دربا ازتا بینشی کلی  کردمطالعر 

آمده،  دست رمفاهیم مشترک ب یبند  بقرشده،  مورد مطالعر، دادن مفاهیم خاص بر جمالت استخراجدۀ یپد
مورد مطالعر و درنهایت دۀ یپد، توصیف نهایی ها آنمفاهیم و ترکیب سۀ یمقارجوع بر مطالب اصلی و 

با بیانی واضح بر  ها مصاحبر، کدهای حاصل از تحلیل ها افتریفرایند ا تباربخشی بر  منظور بر
مدار،  بررسی بر  مل آمد )شریعت ها گفترپژوهشگر از  صحت دریافت ۀکنندگان ارائر شد و دربار مشارکت

 (.1399ا ظمی، غفوری و مصباحی، 
از مصاحبر، از فرایند ا تباریابی گوبا و لینکولن  آمده دست بر یها افتریواکاوی ا تبار و پایایی  منظور بر

گر قرار گرفت تا ( استفاده شد. برای تممین باورپذیری، متن مصاحبر در اختیار همکاران پژوهش1989)
این پژوهش با  کنندگان مشارکتسعی شد نیر  ها دادهبرای افرایش قابلیت انتقا   .درستی نتایج مشخص شود

بر اصل ا مینان، روش تحلیل  یابیدستانتخاب شوند. برای  یشناخت تیجمع یها یژگیوبیشترین تنوع در 
. برای تممین شدپدیدارشناسی است، انتخاب  یها پژوهشقبو  از سوی پژوهشگران  قابل یکالیری کر روش

، تحلیل و گرارش یآور جمعخود را در فرایند  یها فرض قابلیت تصدیق نیر سعی شد پژوهشگران، پیش
 ا ال ات دخالت ندهند.

 ها افتهی
 19-ی ارتبا ی زوجین در قرنطینۀ خانگی بیماری کوویدها واکنشواکاوی تجارب و با هدف  رو شیپپژوهش 
، گرارش و جداو  مربوط بر کدهای اولیر، فر ی و اصلی در ادامر ها مصاحبرشده است. نتایج تحلیل انجام 
 توصیفی گروه نمونر نشان داده شده است. یها یژگیومشخصات و ، 1جدو  در  .ه استآمد

 کنندگان پژوهش مشارکت یتیجمع یها یژگیو .1 جدول

 فرزند تعداد ازدواج مدت مرد و زن سن شماره
 اشتغال تیوضع

 مرد و زن

 زن یلیتحص مدرک

 مرد و

 یکارشناس-ارشد کارمند-پرستار - 3 30-27 او  زوج
 یکارشناس-ارشد ارمندک-معلم - 7 31-31 دوم زوج
 یکارشناس-ارشد کارمند-دار خانر - 1 29-25 سوم زوج
 یکارشناس-کارشناسی کارمند-آزاد 1 6 38-34 چهارم زوج
 یپلمد-کارشناسی آزاد-دار خانر 2 16 42-39 پنجم زوج
 ارشد-ارشد معلم-کارمند - 3 39-36 ششم زوج
 یکارشناس-ارشد آزاد-دار خانر 1 4 32-27 هفتم زوج
 یکارشناس-ارشد آزاد-معلم - 7 35-27 هشتم زوج
 ارشد-ارشد کارمند-مشاور - 2 28-28 نهم زوج
 ارشد-کارشناسی آزاد-آزاد - 1 36-30 دهم زوج
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میانگین سنی  و زوج بود 10در پژوهش حاضر  کنندگان مشارکتحاکی از آن است کر تعداد  1جدو  
ازدواج زوجین پنج سا  بود. سر زوج دارای   سا  بود. میانگین مدت 34و میانگین سنی مردان  4/30زنان 

شاغل نیر ی مردان و مابقی شاغل بودند. تمام دار خانرفرزند بودند و مابقی فرزند نداشتند. سر نفر از زنان 
. یک نفر از مردان دارای داشتندبودند. هفت نفر از زنان مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و مابقی کارشناسی 

پژوهش  کنندگان شرکت. تحلیل تجارب ندشش نفر کارشناسی و یک نفر دیپلم بود ،مدرک کارشناسی ارشد
 ارتبا ی یها واکنشتجارب و  اصلین مربوط بر مممون وزیرممم 35مممون فر ی و  6بر شناسایی 

 .است آمده 2کرونا منجر شد کر در جدو   بحران ۀقرنطین دوراندر  زوجین

 19-دیکوو یماریب یخانگ ۀنیقرنط در نیزوج یارتباط یها واکنش تجارب و .2 جدول
 یاصل مضمون یفرع نیمضام هیاول میمفاه
 یارتبا  یسرد

 آزاردهنده کیستماتیس-ییزناشو تجارب

 یارتبا  یها واکنش
 نیزوج

 ییزناشو جد  دیتشد
 ییزناشو ۀدر رابط نداشتن تعاد 
 یفرزند-والد تعارضات دیتشد

 یخانگ یها تیفعال تیریمد ۀنحو در اختال 
 ینگران و استرس با توأم یارتبا  یفما

 ینیوالد ۀخانواد ارتباط با کاهش
 از تنش کرونا متأثر یجنس لیم کاهش

 ۀرابط تعاد  و تیفیک یختگیگس ازهم
 یجنس

 یجنس یکیدر نرد یافرا  اطیاحت
 از حمور دائم فرزندان متأثر ۀبر رابط یلیم یب

 یجنس ۀنظم رابط یختگیر هم بر
 یجنس ۀرابط ندیفرا از یتینارضا و تنش

 بودن باهم زمان شیافرا

 ندیخوشا و مثبت ییزناشو تجارب

 مانریصم یوگو گفت شیافرا
 گریکدی یها یژگیو با شتریب ییاز آشنا یدرک ناش شیافرا

 ییزناشو یزندگ ۀندیآ یبرا یریر برنامر
 شتریب ی ا ف یکینرد

 رو  شیپ و مشکالت ییزناشو یمشترک زندگ تیریمد
 بخش نیتسک متقابل و یها تیحما شیافرا

 یرفتار انعطاف شیافرا

سازگارشدن با  یزوج-یفرد یراهبردها
 نریقرنط طیشرا

 تحمل و صبر شیافرا
 یگرآگاهید-یخودآگاه رشد

 گریکدی راتییبا تغ یدرک متقابل و همدل شیافرا
 یبهداشت اصو  تیر ا با باز یفما در حیتفر و یخانگ حاتیتفر مشترک انجام

 یخانگ یخود بر انجام کارها کردن مشغو 
 یداریو بخواب  ۀچرخ خوردن برهم

 دیبروز و تشد یشناخت روان یسازها نریزم
 نریدر قرنط ییزناشو یآشفتگ

 ازحد شیب مراقبت و یریتم وسواس
 یو فرسودگ یحوصلگ یب

 یافسردگ یها نشانر ادراک
 نریدر حالت سکون قرنط یاحساس پوچ

 یتحمل و قدرت سازگار ۀآستان بودن نییپا
 فرزندان کردن سرگرم در یدشوار

 دیبروز و تشد یطیمح یسازها نریزم
 نریدر قرنط ییزناشو یآشفتگ

 یاجتما  تیحما و حاتیتفر کاهش
 یفشار اقتصاد دیتشد
 یاقتصاد ۀندیآ از ینگران

 یخانگ یحجم کارها شیافرا
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 خانگی ۀارتباطی زوجین در قرنطین یها واکنشتجارب و 
خانگی،  ۀارتبا ی زوجین در قرنطین یها واکنشتجارب و  دهد یمنشان  گانکنند شرکت یها مصاحبرتحلیل 

 یها واکنشسو تجارب و  . درواقع زوجین در دوران قرنطینر از یکاستمممون اصلی پژوهش حاضر 
دیگرآگاهی و از -، رشد خودآگاهیبخش نیتسکمتقابل و  یها تیحماارتبا ی مثبت و خوشایند، افرایش 

جنسی را ادراک  ۀگسیختگی کیفیت و تعاد  رابط سیستماتیک آزاردهنده، ازهم-ییسوی دیگر تجارب زناشو
 مؤثرو محیطی در بروز و تشدید آشفتگی زناشویی در قرنطینر  یشناخت روان یسازها نریزمو معتقدند  کنند یم

بنابراین  ؛رندیگ یمکار  زوجی را برای سازگارشدن با شرایط قرنطینر بر-راهبردهای فردی . همچنینبوده است
ممامین  ها آنکنندگان پژوهش، تجاربی را  نوان کردند کر براساس  گفت در این زمینر شرکت توان یم

 فر ی بر شکل زیر مشخص شده است:

 آزاردهنده کیستماتیس-ییزناشو تجارب: اول مضمون

بعد  ا فی با  ژهیو بر، تعامالت زوجی را در ابعاد مختلف 19-ناشی از بحران کووید ۀنشد ینیب شیپشرایط 
لمسی برخی از زوجین تا حد زیادی  یها نوازشدر این دوره صمیمیت جسمی و  معموالً. کردخلل مواجر 
اوقات با هم  شتریباینکر  لیدل بر. این افراد شدبا یکدیگر از حالت تعاد  خارج  شان رابطرو  کردکاهش پیدا 

و جد  زناشویی را در سطح باالتری  یافت یشتریب، میران تعارضات و اختالفاتشان با یکدیگر شدت بودند
ولی با  ،در محیط بیرون مشغو  بر فعالیت بودند شتریبمردان  معموالًاز بحران کرونا  پیش. تا ندکردادراک 
. این امر سبب شد مردان در اداره و کردند یمتمام وقت را در منر  سپری  ،خانگی ۀ رح قرنطین شدن یاجبار
. نگرانی و استرس دچار اختالف شوند و در این زمینر نیر با همسر کنندخانر نیر دخالت  مدیریت امور ۀنحو

زمانی مختل کرد و همچنین سطح و کیفیت  ۀناشی از بحران کرونا امنیت ارتبا ی زوجین را در این بره
ماتیک سیست-والدینی یکدیگر تا حد زیادی کاهش داد. تجارب زناشویی یها خانوادهتعامالتشان را بر 

آن یعنی سردی ۀ یاولم با هفت مفهوم أکر تو بود آزاردهنده از دیگر تجارب ارتبا ی زوجین در بحران کرونا
فرزندی، اختال  در -زناشویی، تشدید تعارضات والد ۀدر رابط نداشتن ارتبا ی، تشدید جد  زناشویی، تعاد 

والدینی  ۀو نگرانی و کاهش ارتباط با خانوادم با استرس أارتبا ی تو فمایخانگی،  یها تیفعالمدیریت  ۀنحو
 در پژوهش شناسایی شد. کننده مشارکتدر جریان مصاحبر با زوجین 

 )زن( بیان کرد: 4 ۀکنند مشارکت
 ریچ همر بر دادم یم گیر بیشتر ،موندم یم خونر توی خیلی چون داشتیم. من مشکل شتریب قرنطینر اوایل»

 مخصوصاً ،شد یم بحثمون هم با گاهی بود خونر اوقات بیشتر هم ایشون چون و داری خانر از بودم خستر و
 .«بچر سر

 :توضیح داد)زن(  1 ۀکنند مشارکت
 همسرم کرونا ۀخانواد از خصوص رب کسی خواد ینم دلم من .داره رو ش هخانواد با وآمد رفت توقع شوهرم»

 یها خانوادهبا  مون رابطرخا ر همین  رببگن.  گرا گن می دلشون تو هرچند .من بوده خا ر رب بگن بگیره و
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 .« رف ناخوشاینده همدیگر خیلی کم شده و این برای دو

 یجنس ۀرابط تعادل و تیفیک یختگیگس ازهم: دوم مضمون

از  ریق مجاری تنفسی و تماس جسمی بر سهولت  است کر ویروسی یها یماریب نیتر مخربکرونا یکی از 
جنسی با یکدیگر امتناع -زوجین تا حد ممکن از تماس جسمی ژهیو برافراد  دلیلبر همین  شود؛ منتقل می

فرزندان و سایر ا مای  حمور لیدل بربودن و از سوی دیگر  ترس از ناقل دلیل برسو  . این امتناع از یککردند
 لیدل بر. زوجین در این دوره کردکر امکان تعامل صمیمانر را از زوجین سلب  بودخانواده در محیط خانواده 

بر تعامل جنسی با یکدیگر تا حد زیادی  لشانیتما معموالًند، شتهراس زیادی کر از ابتال بر این بیماری دا
 بودتجاربی  نیتر آزاردهنده. این واقعیت یکی از مختل شدکامل   ور برو نظم و تعاد  آن  کردکاهش پیدا 

بسیار زیادی همراه  یها یسختو  ها یدشوارو سازگاری با آن با  نددکر زوجین در دوران قرنطینر تجربر کر
ارتبا ی زوجین در بحران کرونا  یکی از تجارب  نوان برجنسی  ۀگسیختگی کیفیت و تعاد  رابط . ازهمبود
از تنش کرونا، احتیاط افرا ی در نردیکی جنسی،  متأثرآن یعنی کاهش میل جنسی ۀ یاولم با پنج مفهوم أتو
جنسی و تنش و نارضایتی از فرایند  ۀنظم رابط یختگیر هم برحمور دائم فرزندان،  ر بر اثربر رابط یلیم یب

 در پژوهش شناسایی شد. کننده مشارکتجنسی در جریان مصاحبر با زوجین  ۀرابط
 )مرد( بیان کرد: 4ۀ کنند مشارکت

 رک نرای تیواقع شد. خوب ی اد طیشرا دوباره یمدت ری از بعد یاوایل قرنطینر خیلی اذیت شدیم، ول»
 .«کرد یمشد و این خیلی اذیتم  مک روناک از یناش استرس ریتأث تحت میجنس لیم

 )زن( بیان کرد: 5 ۀکنند مشارکت
 من چون ؛شد کم خیلی ،بود مدرسر سا ات تو اغلب کر ما زناشویی روابط ،شد تعطیل ها مدرسر چون»
 .«گرفت قرار ریتأث تحت مون جنسی ۀرابط همین واسر .نشر چیری متوجر دخترم کر دارم استرس همیشر

 ندیخوشا و مثبت ییزناشو تجارب: سوم مضمون

دلیل افرایش میران  بر ،وجود آورد و مشکالتی کر برای زوجین بر ها تنشاز  غیرماندن در شرایط قرنطینر 
را نیر فراهم کرد. در این دوره زن و مرد وقت  ریانگ د بسیاری از اتفاقات خوشایند و  ۀبودنشان تجرب باهم

 یوگو گفت. میران نشستند یمیکدیگر  یها د و درد ها صحبتو پای  دادند یمبر یکدیگر اختصاص  یشتریب
یکدیگر تا حد زیادی تقویت  شتریبدرک  ژهیو بر وامل مختلف  ریثأت  تحتزوجین در این دوران  ۀصمیمان

در مدیریت امور خانر و بیرون از خانر با  کردند یمشده بود. این گروه از افراد برای گذران اوقات خود سعی 
زندگی زناشویی خود  راحی و در موقع  ۀبرای آیند ییها برنامریکدیگر مشارکت و همکاری کنند. همچنین 
بسیاری از مشکالت خود پرداختند و با واکاوی  یابی شریرمرد بر مطلوب اجرایی کنند. در این دوران زن و 

متقابلی از یکدیگر  یها تیحمافراهم کردند.  الوه بر این، زوجین  رفعشانزمینر را برای  ها آندقیق و جامع 
 . زوجین در انجامکرد میو هم  بور از این دوران را برایشان تسهیل  داد یمآرامش  ها آنداشتند کر هم بر 
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همچنین وظایف بهداشتی و  .کاستند یمو فشار و بار ناشی از آن را  کردند میکارهای منر  بر یکدیگر کمک 
تا حدی آرامش درونی  شکل نیبدو  دادند یمبا همکاری یکدیگر انجام ، دشوار است باًیتقرمراقبتی را کر 

در  شده ییشناساون فر ی . تجارب زناشویی مثبت و خوشایند سومین مممکردند یمیکدیگر را تقویت 
 یوگو گفتبودن، افرایش  آن یعنی افرایش زمان باهمۀ یاولبا هفت مفهوم  همراهپژوهش حاضر بود کر 

زندگی  ۀبرای آیند یریر برنامریکدیگر،  یها یژگیوصمیمانر، افرایش درک ناشی از آشنایی بیشتر با 
 یها تیحماو افرایش  رو شیپزناشویی، نردیکی  ا فی بیشتر، مدیریت مشترک زندگی زناشویی و مشکالت 

 .شدکشف  شوندگان مصاحبر اظهاراتدر جریان تحلیل  بخش نیتسکمتقابل و 
 )مرد( بیان کرد: 6 ۀکنند مشارکت

 از شد قبل مثل ،جا همر شد باز کر دبع. بودیم هم کنار بیشتر. قرنطینر تو ما بودیم قبل از بهتر خیلی»
 .«بیشتر زدن حرف نظر بینمون. از موند  ا فی اثر ولی ،حموری نظر

 )زن( بیان کرد: 9 ۀکنند مشارکت
نظرهامون بیشتر وقت داریم  درمورد اختالف ،میکن یم یریر برنامرچون زمانی کر با هم هستیم با هم »

. صادقانر بخوام بگم برای ما خیلی ..هم داریم کر با کر با هم صحبت کنیم. تفریحات مشترک خونگی
 .«خوشایند بود این دوران

 نهیقرنط طیسازگارشدن با شرا یزوج-یفرد یراهبردها: چهارم مضمون

. برخی از گرفتندزوجین برای کنارآمدن با شرایط دشوار قرنطینر از راهبردهای فردی و زوجی متفاوتی بهره 
 یها تیموقعدر برخورد با  ها آنکید داشتند کر اجبار کنارآمدن با شرایط قرنطینر سبب شده است أزوجین ت

تقویت شده است و  مرور بر تحملشاناز خود نشان دهند. همچنین صبر و  یشتریبزوجی و خانوادگی، انعطاف 
صبورانر برخورد کنند. همچنین شرایط  ،دادند یمبا مواردی کر در مقابلش واکنش شدید نشان  توانند یمبهتر 

خویشتن فراهم کرد و زوجین با استفاده از آن توانستند تا حد  ۀقرنطینر فرصتی برای تفکر و درنگ دربار
مثبت و منفی خویش بینش پیدا کنند. بینشی کر موجبات اصالح را برای این افراد  یها جنبر دربارۀزیادی 

. در این دوران ساخترا  ی دوران قرنطینر و حتی بعد از آن مهیا  تر هسازندفراهم کرد و داشتن کارکردی 
 یتوجه بیدلیل  هم کر تاکنون بر یها یژگیودلیل تعامل زیادی کر با یکدیگر داشتند، از بسیاری از  زوجین بر

 زاوظایف یکدیگر و میران دشواری آن بینش پیدا کردند و همچنین  ۀا ال ی نداشتند، آگاه شدند. دربار
کید داشتند تفریحاتی را کر با أ. این گروه از افراد تشدند تر آگاهحقوق و تکالیفی کر در قبا  یکدیگر دارند، 

و همچنین با همکاری یکدیگر امور خانر و کارهای  اند دادهانجام  ،اند کردههمسرشان در محیط خانر  راحی 
دیگر از زوجین نیر معتقد بودند برای سازگارشدن با . برخی اند کردهو مدیریت  اند دادهمربوط بر آن را انجام 

با ر ایت کامل اصو  بهداشتی در محیط بیرون نیر بر انجام کارهای  کردندشرایط قرنطینر تالش 
و ورزشی بپردازند. این مجمو ر راهبردها امکان سازگاری این افراد را با شرایط قرنطینر تسهیل  کننده سرگرم
زوجی سازگارشدن با -. راهبردهای فردیکاهش دادندتا حد زیادی  را ی از آنو تنش و فشار ناش کردند
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یعنی  ،آنۀ یاولبا شش مفهوم  همراهشرایط قرنطینر از دیگر تجارب ارتبا ی زوجین در دوران قرنطینر 
دیگرآگاهی، افرایش درک متقابل و همدلی -افرایش انعطاف رفتاری، افرایش تحمل و صبر، رشد خودآگاهی

ییرات یکدیگر، انجام مشترک تفریحات خانگی و تفریح در فمای باز با ر ایت اصو  بهداشتی و با تغ
 .شدشناسایی  شوندگان مصاحبر اظهاراتخود بر انجام کارهای خانگی در جریان تحلیل  کردن مشغو 

 )مرد( بیان کرد: 8 ۀکنند مشارکت
 تونستم ینمجایی کر من  مثالً ؛رو یاد گرفتم یریپذ انعطافکرونا هم این بود کر تو این دوران،  ۀتجرب»

 موقع یر شستن، ظرف مثالً ؛داد یم، خانمم خریدها رو انجام دادم یمبرم خرید و داخل خونر باید آموزش 
 کار نیتر سخت انگار ولی ،نیست چیری خونر کار کردم خانومم، حس توسط من سؤاالت جاروکشیدن، تایپ

خا ر اینکر  رهم هستیم و خیلی حرفا االن جاش نیست. ب تایم زیادی تو خونر بادنیاست. از  رف دیگر حاال 
 .«جوری نیست کر بخوایم تنش ایجاد کنیم ها ریروح

 )زن( بیان کرد: 9ۀ کنند مشارکت
 البتر ؛هم داریم. صادقانر بخوام بگم برای ما خیلی خوشایند بود تفریحات مشترک خونگی کر با»
 .«دونستم نمی نبودن هم پیش و کاری مشغلر خا ر رب قبالً کر کرد چیرا خیلی متوجر من رو زدن، حرف

 نهیقرنط در ییزناشو یآشفتگ دیتشد و بروز یشناخت روان یسازها نهیپنجم: زم مضمون

روابط زناشویی زوجین بر ثیرات مثبت و منفی تأمستقیم  صورت بر تنها نر خانگی همواره ۀشرایط دشوار قرنطین
این افراد و همچنین  یشناخت روانامنیت  کردن آشفترغیرمستقیم و از  ریق  یا وهیش، بلکر گاهی بر داشت
افسردگی، اضطراب، نگرانی و احساس پوچی  مانندروانی  یها یناراحتبرای بروز  یفی از  یساز نریزم

. بسیاری از زوجین قادر بر سازگاری با ساختزناشویی را فراهم  یها تنشو تشدید  یریگ شکلموجبات 
 یها یبدکارکردناخوشایند و  های از همین  امل، دچار  یفی از هیجان متأثرشرایط قرنطینر نبودند و 

زناشویی این افراد را تشدید کرد و سالمت تعاملی  ۀ واملی کر تنش و آشفتگی رابط ؛شدند یشناخت روان
بروز و تشدید آشفتگی زناشویی در قرنطینر  یشناخت روان یسازها نریمزرا در معرض ترلر  قرار داد.  ها آن

آن یعنی ۀ یاولبا شش مفهوم  همراهکر  بودیکی دیگر از تجارب ارتبا ی زوجین در دوران قرنطینر 
و فرسودگی، ادراک  یحوصلگ یبازحد،  خواب و بیداری، وسواس تمیری و مراقبت بیش ۀخوردن چرخ برهم
تحمل و قدرت سازگاری در  ۀآستان بودن نییپای، احساس پوچی در حالت سکون قرنطینر و افسردگ یها نشانر

 .شدشناسایی  شوندگان مصاحبرجریان تحلیل بیانات 
 )زن( بیان کرد: 2 ۀکنند مشارکت

. رفت یممون سر  ریادمر یر بار سر اسم فامیل با محمد بحثمون شد و بیش از اندازه حوصل مثالًخب »
 .«ما االن اضافر وزن پیدا کردیم مثالً ؛بازی کنر یا چقدر بخوابر، چقدر غذا بخورهچقدر آدم 

 )مرد( بیان کرد: 3ۀ کنند مشارکت
 رو منم ی کرد یمهمسرم اذیتم  یتوجه یببودنم و  من تا حد زیادی نگران هستم. نگرانی ناشی از ناقل»
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 .«خرده حساس شده بودم بر این قمایا

 نهیقرنط در ییزناشو یآشفتگ دیتشد و بروز یطیمح یسازها نهیششم: زم مضمون

 یها تنششرایط محیطی نظام خانواده و همچنین شرایط اجتما ی در دوران کرونا گاهی زمینر را برای بروز 
فرزندان خویش با مشکل مواجر هستند و امکان  کردن سرگرم. بسیاری از زوجین در کند یمزناشویی فراهم 
هرگونر تفریح در محیط  ،خوشایند برایشان فراهم نیست. البتر در این شرایط یها حیتفرجام محیطی برای ان

 ،جمعی منع شده و همین امر وضعیت را برای این گروه دشوارتر کرده است. از سوی دیگر صورت بربیرون 
مالی  یها نریهربیکاری در دوران قرنطینر و قرارگرفتن خانواده تحت فشارهای اقتصادی و ناتوانی از مدیریت 

زناشویی را فراهم کرد.  یها تنشکر موجبات بروز و تشدید  بود خانواده نیر از دیگر  وامل محیطی
در  شده ییشناساآخرین مممون   نوان برمحیطی بروز و تشدید آشفتگی زناشویی در قرنطینر  یسازها نریزم

فرزندان، کاهش تفریحات و  کردن سرگرمبا پنج مممون فر ی آن یعنی دشواری در  همراهپژوهش حاضر 
حمایت اجتما ی، تشدید فشار اقتصادی، نگرانی از آینده اقتصادی و افرایش حجم کارهای خانگی در جریان 

 .شدشناسایی  شوندگان مصاحبر اظهاراتتحلیل 
 بیان کرد:)زن(  8 ۀکنند مشارکت

فروردین. خب  آخراسفند تعطیل کردن و اجازه نداشتن برن مغازه تا  یها مرینو بعد از  هدار مغازهشوهرم »
 گذاشتر منفی ریتأثمون  ررابط روی تا چیر خیلی بهش فشار آورده بود و خرج خونر و قسط و هرار هر حا بر 
 .«بود

 )زن( بیان کرد: 1ۀ کنند مشارکت
 از بعد چون کارا کر این از و بورو رفت ساده، کردن درست غذا یر مثالً خونر کارهای بر رسیدگی»

کنم.  کاری بتونم تا باشیم خودمون ۀخون کمتری زمان شر می با ث اینا مامانم ۀخون مآ می سنگین شیفتای
ست و برامون مشکل زا بیآسم بیشتر. خب اینا ه توی این شرایط هم کر حجم کارها زیادتر شده و فشارش

 .«ایجاد کرده

 یریگ جهینتبحث و 
 در نیزوج یارتبا  یها تجارب و واکنش یبر واکاو یفیتوص یدارشناسیپد کردیحاضر با رو یفیک پژوهش
 6 ،یمممون اصل 1 ییبر شناسا ها افتری یکدگذار و لیتحل. پرداخت 19-دیکوو یماریب یخانگ ۀنیقرنط

 ۀنیدر قرنط نیزوج یارتبا  یها تجارب و واکنش ،یمنجر شد. مممون اصل ریمفهوم اول 35و  یمممون فر 
 یختگیگس آزاردهنده، ازهم کیستماتیس-ییتحت  نوان تجارب زناشو یفر  نیبود کر شامل ممام یخانگ
سازگارشدن با  یزوج-یفرد یراهبردها ند،یمثبت و خوشا ییتجارب زناشو ،یجنس ۀو تعاد  رابط تیفیک

 یسازها نریو زم نریدر قرنط ییزناشو یآشفتگ دیبروز و تشد یشناخت روان یسازها نریزم نر،یقرنط طیشرا
 .است نریقرنط در ییزناشو یآشفتگ دیتشد و بروز یطیمح
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. استسیستماتیک آزاردهنده -پژوهش، تجارب زناشویی یها دادهشده از  اولین مممون فر ی استخراج
با  تعاملشانبرقراری نحوۀ  دربارۀرا  ها آن، 19-رویارویی زوجین با تغییرات ایجادشده توسط بیماری کووید

کر زوجین مدت  بودخانگی دچار چالش کرد. یکی از تغییرات ایجادشده این  ۀیکدیگر در شرایط قرنطین
دلیل ماهیت تعاملی زوجین،  زمانی بر ۀکر در این بره نددگذران یمگذشتر در کنار هم  در مقایسر بابیشتری را 
درنتیجر زوجین  .شد ینمیا نیازهای هر دو  رف برآورده  شد میمشاهده  نداشتن کر توافق دمآ یماوقاتی پیش 

کر هریک از زوجین  داد یم. این اتفاقات در شرایطی رخ ندردک یمیکدیگر احساس خشم و نارضایتی  در برابر
 در برابرتحمل زوجین را آستانۀ ذهنی، مشغلۀ و همین  بوددرگیر  19-کووید با استرس مبتالشدن بر بیماری

ند کر  الوه بر تالش برای ودزوجین دارای فرزندی ب ویژه اگر ؛ برآورد یمرفتارها و تقاضاهای دیگری پایین 
ند. ودب ها آندنبا  ارضای  ند و برردک مینیر توجر  آنان سازگاری با تقاضاهای یکدیگر، باید بر نیازهای

ینی والدی ها خانوادهوآمد با  رفتدلیل محدودیت  کر زوجین بر بودهمچنین این سیستم ارتبا ی در وضعیتی 
هایی باید بر امور تن ند و خودشان بربودی  ا فی و نگهداری فرزندشان محروم ها نریزمدر  ها آناز حمایت 
شد  سبب ها آنمادگی زوجین برای سازگاری با آ نداشتنند. از سوی دیگر، تغییرات و ختپردا میمختلف 
 نداشتن جدید صورت بگیرد. اشتغا  یها نقشو تطبیق پیداکردن با  ها تیمسئولانجام  دربارۀ ییها یناهماهنگ

کاری در محیط خانر منجر شد کر تداخالتی را با  یها تیفعالزوجین در بیرون از خانر بر پرداختن بر 
پرداختن بر  با هدفمناسب برای تقسیم وظایف  یریر برنامرآورد. همچنین نبود وجود  خانگی بر یها تیفعال
( نیر در پژوهش خود 1398 باسی و رستمی ) وجود آورد. زوجین بر میانرا  ییها تنشخانگی،  یها تیفعال

و  شود یمهم سپری کنند، اختالفات آنان بیشتر نمایان  در شرایطی کر زوجین زمان بیشتری را با نشان دادند
. هستندفداکاری  مندخود نیازرابطۀ بنابراین برای حفظ  شوند؛ مواجر میمشکل  اب ها تعارضمدیریت نۀ یزمدر 

بیرون از خانر و مصاحبت  یها طیمح( حمور افراد در 1396) فر پژوهانو  نهاد پاکپژوهش  براساسهمچنین 
کر چنین موقعیتی برای  شود یمیکدیگر  مشارکت و همدلی آنان با یریگ شکلآنان با آشنایانشان موجب 

( نیر در پژوهش خود بر این نتیجر 2020پیشگیری از افسردگی، درماندگی و خشونت ضروری است. لبو )
خانوادگی و اجتما ی با افرایش  یها محفلشدن بر  رسید کر بین برقراری ارتباط با دیگران و ملحق

 رابطر وجود دارد. 19-افراد در شرایط بحرانی کووید یریپذ انعطاف
 یها واکنشجنسی، دومین مممون فر ی برگرفتر از تجارب و  ۀگسیختگی کیفیت و تعاد  رابط ازهم

ناشی از شیوع  یها تنشدلیل  شوندگان بیان کردند بر . مصاحبربود 19-ارتبا ی زوجین در بحران کووید
در نردیکی جنسی با  ،ر ایت اصو  بهداشت فردیدلیل  ش یافت و برکاه شان یجنسبیماری کرونا، میل 

می فرزندان در خانر موجب ئخانگی و حمور دانۀ یقرنطاحتیاط بیشتری  مل کردند و نیر شرایط ناشی از 
انتقا   یها راهجنسی و درنتیجر نارضایتی جنسی زوجین شد. با توجر بر رابطۀ نظم و تعاد   خوردن برهم

، زوجین برای برقراری ارتباط جنسی با شدکر شامل مجاری تنفسی و تماس جسمی  19-دبیماری کووی
و باید بر نکات بهداشتی  مل کنند. البتر در بعمی از موارد، ر ایت این  ندبود مواجرجسمی  یها تیمحدود

 گونر اسوسو، حالت افرا ی و شان یزندگنکات بهداشتی و نگرانی ناشی از مبتالشدن یا مبتالکردن شریک 
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جنسی از رۀ یغرکر  درحالی؛ جنسی شد ۀکاهش تمایل زوجین برای برقراری رابط سبببر خود گرفت کر 
نیازهای جسمانی یا نیازهای حیاتی اولیر قرار ردۀ کر مرلو این نیاز را در  ی ور بر ؛نیازهای ذاتی انسان است

سوی یکدیگر  است کر زن و مرد را بر(. این غریره نو ی کشش دلپذیر 2014اری و شیمون، - )بن دهد یم
بر نیاز جسمانی، فرد از لحاظ   الوه ،ارضای میل جنسیۀ یسا. در کند یمو تداوم خانواده را تممین  کشاند یم

فعالیت جنسی و رضایت حاصل از آن، نقشی بنیادی در  رو نیااز  .رسد یمفکری، اخالقی و روانی بر آرامش 
زناشویی و نیر سازگاری زوجین مشاهده رابطۀ کر در کیفیت  کند یمفا سالمت و تعاد  روانی زوجین ای

 دهد نشان میست کر نیر همسو ا( 2020پژوهش  رفات و همکاران ) یها افتری. این نتایج با شود می
شده است. همچنین تعطیلی مدارس  شان یجنسآنان از زندگی  یرضایتنا سببزوجین با یکدیگر  یها تنش
افرایش زمان حمور فرزندان در  سببرخ داد،  19-ری از گسترش شیوع بیماری کوویدجلوگیدلیل  کر بر

 ۀ. درواقع قبل از شرایط قرنطیندداکاهش  ،محیط خانر شد و آزادی  مل زوجینی را کر نقش والد دارند
کر در شرایط فعلی با حمور فرزندان و  کننددر کنار هم سپری  توانستند یمخانگی، زوجین زمان بیشتری را 

برهم خورد کر همین  امل موجب تنش و  ها آنجنسی رابطۀ ، نظم پیشین شان رابطرترس از افشای 
 متأهلزنان  کردند( نیر در پژوهش خود بیان 1394یردی ) . پوراکبران و امینشدنارضایتی جنسی زوجین 
با  دارند.کر فرزند داشتند زنانی  ازمندی زناشویی باالتری رضایت جنسی و رضایتنمرۀ بدون فرزند، میانگین 

در دارای کودک چرخۀ خانوادۀ این تغییر کیفیت تعامالت جنسی در  ،مختلف خانواده یها چرخردرنظرگرفتن 
 نوان والد و افرایش  گفت ایجاد هویت جدید بر توان یم. شود یمزوج بدون فرزند توجیر  ۀچرخ مقایسر با

از یکدیگر  شانهتوجشود هریک از زوجین تصور کنند تمرکر  سبب بودوالدگری ممکن  یها تیمسئول
می فرزندان در ئاین تصور در شرایط قرنطینر، با حمور دا بود کر جا شده است و  بیعی رسوی کودک جاب بر

ناشی از شرایط  یها تیمحدوددلیل  کمیت و کیفیت تعامالت جنسی والدین بر  مالًو  شودخانر تشدید 
 .کندزوجین بدون فرزند افت  در مقایسر باقرنطینر 

بعمی از زوجین، تماس بیشتر  میان . دراستتجارب زناشویی مثبت و خوشایند  ،سومین مممون فر ی
؛ بنابراین درکوجودآوردن تصورات یکسانی شد کر با توجر بر تصورات زوجین در ا ما ،  ینیت پیدا  رب سبب

کر این  امل مهم  شوند یممشابهی برخوردار  اًنسبت یها یمشغول د و  ها تیفعالاز  معموالًزوجین 
. تصورات مشترک بر درک بهتر تفکرات و  قاید مشابر زن و مرد کند یمشدن زن و مرد را فراهم تر کینرد

ضایت و از  رف دیگر بر ر شود یمهم ختم  بر کر از  رفی بر رفتارها و مشغولیات نردیک شود یمسبب 
بر  ها آنشدن  شناخت زوجین از یکدیگر و نردیک سببگو نیر و . گفتدانجام یمزناشویی مشترک آنان 

آن کمک   برو تنها راهی است کر  دارددنبا   شدن مشکالت را بر گو تفاهم و کمو . وجود گفتشود یمیکدیگر 
 ها همۀ انسانخود را از همسرشان افرایش دهند و دنیای درونی او را درک کنند.  یها دانستر توانند یمزوجین 

 ۀو اگر فرد قادر بر تعامل با معنا با دیگران نباشد، نتیج برند یمبخشیدن بر ارتبا ات لذت  نیر از تعامل و  مق
خصیت انسان بر (. تکامل رشد و ش1396آن تنهایی و افسردگی خواهد بود )رضاپور، ذاکری و ابراهیمی، 

سکوی  تواند یمدرمانی را دارد کر  وکیف روابط او بستگی دارد و روابط صمیمانر درواقع حکم یک رابطر کم
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منبع  ها آنزوجین برای  ۀ، رابطمیاندر این  .زندگی باشد یها یدشوارحمایتی و پناهگاه انسان در مقابلر با 
صورت کر نتایج او  بدین ؛کند یم دییتأاین یافتر را  ( نیر1395اصلی  ا فر و حمایت است. پژوهش موسوی )

گوها و ،  ی این گفتکنند یمگوهای مربوط بر وقایع و زوجینی کر زمان بیشتری را صرف گفتدهد  نشان می
و انتظارات  ها خواسترکر این امر بر آگاهی بیشتر از  آورند یمدست  رشده ب ا ال اتی از افکار و  وا ف تجربر

کر زوجین  یا وهیشاین،  بر .  الوهدشو  یمزناشویی و درنتیجر صمیمیت بیشتر منجر  ۀیکدیگر از رابط
 ثیرگذار خواهد بود.أت ازدواجشان، در تداوم کنند یمخود را با آن مدیریت  یها تعارض

نشان ست کر زوجی سازگارشدن با شرایط قرنطینر، چهارمین مممون فر ی دیگر ا-راهبردهای فردی
، ها آن، همبستگی بین ها تعارضدر هماهنگی با تغییرات، حل  ها آن ملکرد زوجین و راهبردهای دهد  می

حفاظت و تداوم  سببباالبردن انعطاف رفتاری و صبر در مواجهر با فشار ناشی از تغییرات ایجادشده 
صورت است کر هریک از  گی بدینخان ۀدر شرایط قرنطین ها زوجاین  است. زندگی مشترک شده شان رابطر

و بر همدیگر احترام  کنند یمیکدیگر را درک  ها آن. هردوی کند یم رفین، زندگی  رف مقابل را غنی 
از  هستند.. هریک از  رفین بر فکر شادی و رضایت  رف مقابل و افرایش کیفیت زندگی یکدیگر گذارند یم

. اند پرداخترتفریحی و ورزشی مشترک در محیط خانر و فمای باز  یها تیفعالرو زوجین تا حد امکان بر  این
 ییها راهدنبا    ور مداوم بر همکاری الزم را در انجام کارهای خانر داشتر باشند و بر اند دهیکوشهمچنین 

 تا بتوانند صمیمیت زناشویی خود را تقویت کنند. اند بودهبا همدیگر  ارتبا شانگذاری روی  برای سرمایر
ارتبا ی و درک متقابل،  یها مهارت مانند واملی داد ( نشان 1396) آباد دولت یجهانوهش پژ
کارهای خانر، مهارت در حل بحران و گذران اوقات مفرح با یکدیگر بر رضایت  ادالنۀ ، تقسیم یریپذ انعطاف

زوجینی کر از  مشخص کرد( 1397قرلسفلو و هاشمی ) ۀمطالعج مثبت دارد. نتای ریتأثو انسجام زناشویی 
، بر اند دادهرا محور خویش قرار  وگو گفتو درک یکدیگر و  اند بیشتر استفاده کرده رراهبردهای حفظ رابط

 تر تیفیکارتبا ی با . همچنینکنند یمصورت مشترک تالش  آینده امیدوارند و برای رسیدن بر اهداف خود بر
 خواهد انجامید. ها آنرا تجربر خواهند کرد کر بر ثبات و دوام زندگی زناشویی 

پنجمین مممون فر ی در این  ،بروز و تشدید آشفتگی زناشویی در قرنطینر یشناخت روان یسازها نریزم
 بر ترس و اضطراب در افراد منجر شد 19-ویروس کوویدۀ بودن و ا ال ات کم دربار . ناشناختربودپژوهش 

 بیعی باشد کر بر فرد  ۀسازگاران یها واکنش تواند یم(. البتر رفتارهای اضطرابی 1398و همکاران،  پور ی ل)
اضطراب شدید رفتارهای ناسازگارانر  ، اماواکنش مناسبی در مقابلر با شرایط سخت نشان دهد کند یمکمک 

 دهد نشان میدهد. مطالعات نیر  می تحمل و قدرت سازگاری را در افراد کاهش ۀآورد و آستان میوجود  بر
کاهش رضایت زناشویی  ساز نریزماضطرابی اغلب دارای اثرات مخرب بر روابط بین زوجین و  یها اختال 
همچنین قرارگرفتن در شرایط  (.2020؛  رفات و همکاران، 2020؛ تاب، 2020 )اسمیت و همکاران، هستند
 .احساس پوچی و افسردگی شد یریگ شکل سببخانگی و محدودیت ارتباط با دنیای بیرون  ۀقرنطین
ثمربخش خود را در محیط بیرون از خانر از دست  یها ارتباطو  ها تیفعالمعنا کر افراد، تکاپوی گذشتر،  بدین
مراقبت بیش از مبتالشدن بر بیماری، وسواس تمیری و دغدغۀ شدت  رکر بعمی از زوجین، ب درحالی؛ دادند
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 ها آنزوجین و کاهش سالمت روانی  یریپذ کیتحر سببند. چنین درگیری ذهنی شتاندازه را نیر بر همراه دا
اضطراب و افسردگی  الوه بر آنکر بر کیفیت  مانندشد. از  رفی نداشتن سالمت روان کافی و اختالالتی 

است )هدایتی دانا و صابری،  مؤثریکدیگر نیر  بامنفی دارد، در  شق و محبت  رفین  ریتأثزندگی زناشویی 
کافی برای  توانایی ،زوجین قادر بر برقراری ارتباط سالم با یکدیگر نباشند شود یمدرواقع سبب  و (1393

خود را نداشتر باشند و درنتیجر رضایت زناشویی کمتری را  ۀمواجهر با مشکالت و تغییرات مربوط بر رابط
 تجربر کنند.

محیطی بروز و تشدید آشفتگی  یسازها نریزمپژوهش،  یها افتریفر ی برگرفتر از  ششمین مممون
وضعیت اقتصادی و تنش موجود در محیط کار کر  ۀنگرانی دربار دهد نشان میزناشویی در قرنطینر است کر 

زناشویی و  یها نقششد زوجین توانایی کافی برای انجام  سببوجود آمد،  رب 19-ظهور بیماری کوویددلیل  بر
گفت فشار شغلی و  توان یمخانوادگی خود نداشتر باشند و نتوانند از فرصت بودن در کنار یکدیگر لذت ببرند. 

 وامل داد ( نشان 1397بود. نتایج پژوهش مدیری ) مؤثراقتصادی ایجادشده در بروز تعارض بین زوجین 
افرادی کر درآمد پایین  دلیلست و بر همین مهمی در تبیین کیفیت زندگی زناشویی ا ۀکنند نییتعاقتصادی 

 . همچنین زوجین با افرایش تقاضاهای جدید ازاند کردهدارند، حس مثبت کمتری در روابط زناشویی را تجربر 
دادن  داشتن فرزندشان در محیط خانر و افرایش کارهای خانر همراه با ازدست جملر تالش برای سرگرم نگر

 یها محرککر حمایت اجتما ی یک منبع انطباقی در رویارویی با  درحالی؛ ندشد رو روبراجتما ی  یها تیحما
بر فشار و  تواند یم. نخست حمایت اجتما ی کند یمبر دو صورت  مل است کر شغلی و زناشویی  یزا تنش

شده بکاهد.  مستقیمی بگذارد و از سطح فشار تجربر ریتأثمذکور  یها محرکدیگر پیامدهای منفی ناشی از 
را بر  زا تنش یها محرک ریتأثدر هر دو قلمروی شغلی و خانوادگی،  تواند یمهمچنین حمایت اجتما ی 

 (.1394سالمتی و رفاه زوجین تعدیل کند )شناور و همکاران،  یها مشخصر
ا ما   ،اپیدمیک یها یماریبفشار روانی ناشی از شیوع  دهد یم ورکلی بررسی این ممامین نشان  بر
. گذارد می ریتأثکمیت و کیفیت تعامالت زوجین بر اجتما ی،  یریگ فاصلروآمد و ضرورت  رفت یها تیمحدود

 یها تیحماارتبا ی مثبت و خوشایند، افرایش  یها واکنشتجارب و  سببسو  خانگی از یک ۀشرایط قرنطین
 سیستماتیک-دیگرآگاهی و از سوی دیگر تجارب زناشویی-، رشد خودآگاهیبخش نیتسکمتقابل و 

و  یشناخت روان یسازها نریزم . از سوی دیگرجنسی شد ۀگسیختگی کیفیت و تعاد  رابط آزاردهنده، ازهم
کر  ی نیرا مرحلرخانواده و چرخۀ و نقش  بود مؤثرمحیطی در بروز و تشدید آشفتگی زناشویی در قرنطینر 

، نددش یمرو  رقرنطینر با آن روبکر زوجین در  را و مسائلی ها آنند در نوع تعامالت شتزوجین در آن قرار دا
زوجی برای سازگارشدن با شرایط قرنطینر -راهبردهای فردی ندستتوان یم ها خانوادهو  کردیکدیگر  بامتفاوت 

 گیرند.بکار  بر را و بهبود کیفیت تعامالت زناشویی
خانگی مواجر ۀ دلیل شرایط خاص قرنطین آمد و تماس رودررو بر و انجام این پژوهش نیر با محدودیت رفت

ها از  ریق  رفتار غیرکالمی زوجین و بررسی اظهارات آنمشاهدۀ حموری و امکان  ۀبود کر انجام مصاحب
تکمیلی  یها ادداشتیصورت تلفنی و با  بر ها مصاحبر ؛ بنابراینکرد ینمرا مقدور  گر مصاحبرمشاهده توسط 
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دنبا   آمده از این مطالعر، پژوهشگران بر دست مطابق با ممامین بر شود یمانجام شد. همچنین پیشنهاد 
آمده در  بتوان در حل مشکالت ارتبا ی پیش ها آنبررسی رویکردهای درمانی مناسب باشند کر با استفاده از 

گیری اجتما ی بر زوجین  و ضرورت قرنطینر و فاصلر 19-اپیدمیک مانند کووید یها یماریبشرایط شیوع 
 یها بستربا استفاده از نتایج این پژوهش، بر تدوین  توانند یمبعدی  کمک شود. همچنین پژوهشگران
ضروری برای حفظ کیفیت تعامالت و حفظ  یها مهارتزوجین بر کردن آموزشی پیشگیرانر با هدف مجهر

 .بپردازند ی بحران ی ها تیموقع درتعاد  روانی خانواده 
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