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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 (positivenegative) 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, Covid19, Phenomenology.

چکیده
 واکاوی تجارب و واکنشهاای ارتباا ی زوجاین در،هدف از این پژوهش
 این پژوهش با هدف بنیادی و رویکارد کیفای و باا. بود19-بحران کووید
 جامعۀ آماری پژوهش.استفاده از رح پدیدارشناسی توصیفی انجام گرفت
 تجرباۀ1399 شامل تمامی زوجین ساکن شهر تهاران باود کار در ساا
 نمونرگیری برصورت.قرنطینۀ خانگی را داشتند یا در حا تجربۀ آن بودند
، ابارار پاژوهش. زوج باود10 هدفمند و دردسترس صورت گرفت و شامل
 بر روش کالیاری،مصاحبۀ نیمرساختاریافتر بود و تجریر و تحلیل یافترها
35  تحلیل دادههای حاصل از مصاحبر بر شناسایی و بقربندی.انجام شد
سیساتماتیک-مفهوم اولیار و شاش ممامون فر ای (تجاارب زناشاویی
 تجارب زناشاویی، ازهمگسیختگی کیفیت و تعاد رابطۀ جنسی،آزاردهنده
،زوجی سازگارشدن با شرایط قرنطینر- راهبردهای فردی،مثبت و خوشایند
،زمینرسازهای روانشناختی بروز و تشدید آشافتگی زناشاویی در قرنطینار
زمینرسازهای محیطی بروز و تشدید آشفتگی زناشویی در قرنطینر) و یاک
مممون اصلی تجارب و واکنش های ارتبا ی زوجین در شارایط قرنطیناۀ
 این یافترها بار آشکارشادن تجاارب. منجر شد19-خانگی بیماری کووید
 روشانشادن ایان تجاارب.منفی) باین زوجاین انجامیاد-ارتبا ی (مثبت
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مقدمه
1

کرونا ویروس خانوادۀ بررگی از ویروسها است کر ممکن است سبب فونتهای تنفسی (شامل
2

3

سرماخوردگی تا بیماریهای شدیدتر مانند مرس و سارس ) شود (بوداقی و ربی .)1400 ،برتازگی این
ویروس کووید 419-نامگذاری شده است کر شیوع آن از دسامبر  2019در شهر ووهان چین آغاز شد
( لیپور ،قدمی ،لیپور و بدالرزاده .)1398 ،در ایران نیر روند ابتال و مرگ گرارششده نگرانکننده شد
(ایمانی جاجرمی.)1399 ،
براساس آمار کلی ،میران مرگومیر ناشی از کووید 4/3 ،19-درصد بوده است (جنت لیپور و فتوکیان،
)1399؛ درحالی کر درمان اختصاصی برای این بیماری وجود ندارد و تنها راه پیشگیری از آن واکسیناسیون
است (مسلطپور ،حاجیحسینی ،شمسآرا و امینزاده)1399 ،؛ بنابراین با توجر بر قدرت شیوع و انتقا
بیماری ،سازمان بهداشت جهانی )2019( 5وضعیت اضطراری ا الم و توصیر کرد تا کشورها انتقا فردبرفرد
این بیماری را از ریق کاهش تماس افراد ،برویژه افراد مبتال و کارکنان بخشهای مراقبتی بیماران کاهش
دهند و گسترش جهانی آن را کنتر کنند (کریمی .)1399 ،البتر این روش برتنهایی کارساز نبود و تعداد
فرایندۀ مبتالیان نشان داد الوه بر بیماران ،تعداد زیادی از ناقالن بدون المت نیر در جامعر حمور دارند.
این امر موجب شد برخی منا ق (مانند چین و ایتالیا) مجبور بر قرنطینۀ کامل یا اجرای مراقبتهای
پیشگیری مانند مدیریت مکانهای مومی ،محدودیت مسافرتهای درون و برونشهری ،افرایش فاصلۀ
فیریکی اجتما ی و تأکید بر قرنطینۀ خانگی( 6مانند ایران ،امارات و کره جنوبی) در شهر ،استان یا حتی کل
کشور شوند ( لیراده فرد و صفارینیا.)1398 ،
قرنطینر برمعنای جدایی و محدودکردن رفتوآمد افرادی است کر در معرض بیماری مسری هستند تا از
انتشار بیماری کاستر شود و خطر ابتالی آن برای دیگران کاهش یابد .بااینحا  ،هنگامی کر بحث از
قرنطینۀ خانگی ،تعطیلی و خارجشدن از روا ادی زندگی میشود ،بسیاری از افراد جامعر باید در خانر بمانند
و والنیشدن قرنطینر بدون واکنش روانشناختی و اجتما ی-اقتصادی نخواهد بود (خدابخشی کوالیی،
 .)1399آهورسو و همکاران ( )2020در پژوهش خود گرارش کردند کر انروای اجتما ی و محدودیت تردد
مرتبط با بیماری واگیر کووید 19-بر آشفتگی هیجانی از قبیل صبانیت ،نگرانی ،حس انروا و دم قطعیت از
زندگی منجر شده است .براساس تحقیقات ،در استرالیا نیر فروش نوشیدنیهای الکلی و احتماالً میران مصرف
آن ،در و همرگیری کووید 19-برشدت افرایش یافت کر همین موضوع سبب نگرانیهای جدی دربارۀ
آسیبپذیری افراد در برابر مواد مخدر و ا تیاد بر الکل شد .از سوی دیگر مصرف مشروبات الکلی و مواد
1. coronaviruse
2. mers
3. sars
4. Covid-19
5. world health organization
6. homemade quarantine
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مخدر میتواند زمینر را برای درگیری زوجین و خشونت خانگی 1مهیا کند (اسمیت ،ملونی ،بریدی ،هارمن و
اسلر.)2020 ،
نتایج پژوهش بردبری-جونر و ایشام ( )2020نشاندهندۀ این است کر قرنطینۀ خانگی بر همراه تعطیلی
بسیاری از مدارس و مشاغل ،تأثیر منفی برای بررگساالن ،برویژه زنان و کودکانی دارد کر از قبل در خانر با
سوءاستفادۀ جسمی ،روانشناختی و جنسی مواجر شدهاند و در خانر لیر آنها خشونت خانگی ا ما شده
است .درواقع تعطیلیهای والنیمدت ،بر افراد سوءاستفادهگر ،آزادی بیشتری برای مل بدون نظارت و
پیامد داد و محدودیتهای شدید در رفتوآمد ،راههای فرار و جستوجوی کمک را برای قربانیان خشونت
خانگی متوقف کرد .الوه بر این ،فشارهای ناشی از اضطراب مبتالشدن بر بیماری ،خسارت شغلی ،احساس
درماندگی و مدت والنی در کنار هم بودن زوجین نیر بر افرایش درگیریهای خانوادگی منجر شد؛
بر وریکر اختالف جرئی میان آنها برصورت برجسترتر بروز یافت .همچنین مسائل قدیمی دوباره یادآوری
شدند و تنشهای جدیدی بروجود آمدند کر زوجین را در آستانۀ جدایی قرار داد (تاب2020 ،؛ آلون ،دوپک،
المستد-رامری و ترتیلت .)2020 ،همین درگیریهای بین زوجین ،استرس و حفظنشدن حریم خصوصی تأثیر
منفی بر زندگی جنسی آنها نیر گذاشت ( رفات ،محمد ،کار ،شرما و کبیر.)2020 ،
هنگامی کر زوجین در زندگی مشترک ،زمان بیشتری را در یک محیط با هم سپری میکنند ،بیشتر با
هم درگیر میشوند و برناچار باید با تعارضهای یکدیگر نیر روبررو شوند .از اینرو شیوهای کر افراد
تعارضهای خود را با آن مدیریت میکنند و نوع واکنشی کر در شرایط بحرانی در مقایسر با یکدیگر
برمیگرینند ،نقش مؤثری در حفظ ازدواجشان خواهد داشت ( باسی و رستمی .)1398 ،درحقیقت زوجین
واحدی هستند کر هریک از رفین با فمای روانی و نوع رفتار خود ،زمینر را برای واکنش فرد مقابل فراهم
میکند کر وی نیر فمای روانی و نوع رفتار آمادۀ خود را دارد .در این صورت اگر یکی از زوجین با تعامالت
مثبت یا منفی ،فما را آماده یا آلوده کند ،زوج دیگر نیر در این فما درگیر میشود .فمایی کر آکنده از تحقیر،
توهین ،شکایت و خردهگیری باشد ،زوجها را برسوی حملر ،دفاع یا اجتناب میکشاند و فمایی کر سرشار از
مراقبت و احترام باشد ،زوجین را برسوی گفتمانی صمیمانر راهنمایی میکند (صادقی ،مظاهری و موتابی،
.)1392
از سوی دیگر ،محدودیت رفتوآمد در فماهای مومی شهری سبب محرومیت افراد از ملکردهای این
فماها از قبیل ایجاد آرامش ،سرگرمی ،فراهمکردن ارتباط و زمینۀ معاشرت شد .درمقابل ،امکان تردد و
برقراری ارتباط با دیگران از ریق فماهای شهری برای پیشگیری از درماندگی ،افسردگی ،2گوشرگیری و
خشونت بسیار مفید و ضروری است (پاکنهاد و پژوهانفر1396 ،؛ کریمی .)1399 ،تعامالت اجتما ی با
ا رافیان (از جملر دوستان و آشنایان) نیر همواره حس نردیکی و ا تماد را در افراد گسترش میدهد کر این

1. domestic violence
2. depression
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حالت بر زندگی شخصی و روابط زوجین نیر گسترش پیدا میکند .حس امنیت ،نردیکی و ا تماد حاکم بر
روابط زوجین بر صمیمیت بیشتر میان آنها منتهی میشود (اکبری ،فرگت ،لیخواه و مجیدی )1398 ،و
منابع حمایتی ،آمادگی زوجین برای مقابلر مناسب با استرس را فراهم میکند؛ بنابراین ،سالمت خانواده و
رشد ا مای آن تممین میشود (صیدی.)1397 ،
پژوهش لبو ( )2020نشان میدهد افرادی بر مراسمهایی از جملر برگراری د ا در کلیسا ،جلسات گمنام
الکلیها یا شام خانوادگی کر روابط آنها را با دیگر افراد شکل میدهد وابستر هستند و بردلیل بیماری واگیر
کووید ،19-اجرای این مراسم مختل شد .این اتفاق آنها را دچار چالش کرد؛ زیرا اجرا و نگهداری چنین
مراسمی ،انعطافپذیری این افراد را در شرایط دشوار افرایش میدهد .مندر و همکاران ( )2003در تحقیقی
دربارۀ کارکنان مراقبتهای بهداشتی در یک مرکر درمانی کر هنگام شیوع بیماری سارس انجام دادند ،بر
این نتیجر دست یافتند کر انروای حرفرای ناشی از استفاده از ماسکهای محافظ و ر ایت تماس با همکاران
موجب تمعیف روحیر در میان کارکنان مراقبتهای بهداشتی شده است.
رکود اقتصادی ،ورشکستگی مشاغل و تعدیل نیروهای کاری ناشی از شرایط بیماری کووید ،19-سبب
نگرانیهایی در برخی حیطرهای کاری شد کر همین امل بر تحریکپذیری ،خستگی یا اشتغا ذهنی بر
مشکالت درون نقش منجر میشد کر توانایی فرد برای مواجهر با مطالبات نقشهای خانوادگی را محدود
میکرد (شناور ،بشلیده ،هاشمی و نعامی1394 ،؛ گریفیتس و مامون .)2020 ،فشارهای شغلی و اجتما ی
میتواند در بروز تعارض میان زوجها مؤثر باشد (جاللی ،حیدری ،داودی و آ یاسین .)1398 ،مدیری ()1397
با پژوهشی کر دربارۀ متأهالن شهر تهران انجام داد ،بر این نتیجر رسید کر درآمد اندک با کاهش کیفیت
زندگی زناشویی 1در مردان همراه است و درمقابل ،درآمد بر کیفیت زندگی زناشویی زنان تأثیر معناداری
نداشت .درواقع برنظر میرسد برویژه برای مردان ،داشتن حداقلی از منابع مالی برای روابط زناشویی مطلوب
الزم است و بر همین دلیل افرادی کر درآمد کم دارند ،با حس مثبت کمتری در روابط زناشویی مواجر
هستند .اختال در سیستم اقتصادی کشورها ،نگرانی دربارۀ آینده نامعلوم و تأثیرات منفی روانشناختی این
شرایط بر زوجینی کر از لحاظ مالی ضعیف هستند ،آنها را برسوی خودکشیهای 2مشترک کشاند (اسرافیل
بویان ،سکیب ،پاکپور ،گریفتیس و مامون.)2021 ،
بنابراین شیوع بیماری کووید 19-نرتنها فعالیتهای اساسی زندگی را مختل میکند و مانع رشد اقتصادی
میشود ،میتواند اثرات حاد و والنیمدت بر بهریستی روانی افراد ایجاد کند .بر بارت دیگر ،وارض
بیماری کووید 19-تنها بر آسیبپذیری جسمی و تمعیف وضع مالی وابستر نیست ،بلکر پیامدهای منفی
روانشناختی مانند اضطراب 3و افسردگی را برهمراه دارد (ریستاباگ ،اکامپو و وانگ .)2020 ،براساس یک
پژوهش کر بر تأثیر روانشناختی شیوع کووید 19-در یک نمونۀ  3480نفری در اسپانیا پرداخت 18/7 ،درصد
1. marital quality of life
2. suicide
3. anxiety
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نمونرها الئم افسردگی 11/6 ،درصد الئم اضطراب و  15/8درصد الئم استرس پس از سانحر 1را
داشتند .بااینحا  ،بودن در گروه سنی باالتر ،ثبات اقتصادی و داشتن ا ال ات کافی دربارۀ بیماری کووید-
 19با افسردگی ،اضطراب و استرس پس از سانحر ارتباط منفی دارد و تنهایی قویترین پیشبینیکنندۀ این
موارد است (گونرالس-سانگوینو و همکاران.)2020 ،
در دوران قرنطینۀ خانگی ،روا زندگی افراد مختل شد و احساس میکردند از میران کنتر آنها بر
جریان زندگی کاستر شده است .این شرایط نیر موجب احساس ناامنی شد ( لیراده فرد و صفارینیا.)1398 ،
2
مرلو ( )1945امنیت را یکی از نیازهای اساسی بشر میداند و آن را قدرت پیشبینی آینده تعریف میکند
(بن-اری و شیمون .)2014 ،این ناامنی موجب اضطراب خواهد شد .اضطراب اساسیترین ویژگی شرایط
بحرانی است و البتر میتوان بر این شرایط ،ترس از مرگ ،ترس از مشکالت مادی و ازدستدادن شغل را
هم اضافر کرد (ویسی ،ایمانی ،بهروز و ایمانی .)1399 ،هیجان منفی از جملر اضطراب باال نیر بر نوان امل
مختلکنندۀ ملکرد و روابط میانفردی شناختر شده است کر سبب میشود فرد قادر بر برقراری ارتباط سالم
با دیگران نباشد .مطالعات نیر حاکی از آن است کر بین اختال های اضطرابی و آشفتگی زناشویی ارتباط
قوی و معنادار وجود دارد (هدایتی دانا و صابری1393 ،؛ باسی ،سکرپور کبیر و غریبی .)1398 ،بر ورکلی
افرادی کر از سالمت روانی بهتری برخوردارند ،در قبا همسر و خانواده احساس مسئولیت بیشتری دارند و
میتوانند هنگام بروز مشکالت ،امیا فردی خود را کنتر کنند و از راهبردهای مؤثرتری برای مقابلر با
تنیدگی و مشکالت خانوادگی بهره ببرند (صالیانی ،اصغری ابراهیمآباد ،رسو زاده با بائی و باسزاده
روگوشوئی .)1399 ،از سوی دیگر ،اضطراب باال بر پرخاشگری منجر میشود کر این امر تأثیری منفی بر
کیفیت زندگی زناشویی دارد (جاودان.)1398 ،
بنا بر آنچر تاکنون بیان شد ،میتوان نتیجر گرفت کر در شرایط بحرانی کووید ،19-نیاز بر بررسی
تجارب و واکنشهای ارتبا ی زوجین الرامی است .همچنین مطالعات اندکی حتی در خارج از ایران بر این
موضوع پرداختراند و بیشتر پژوهشها اثرات کووید 19-در حیطۀ فردی را مطالعر کردهاند و میتوان گفت
کمتر پژوهشی دربارۀ تأثیرات بحران کووید 19-در روابط زوجین صورت گرفتر است؛ درحالیکر درک این
پدیده و آگاهی از چگونگی تجارب زوجین پیرامون زندگی در قرنطینۀ خانگی میتواند بستر هدایت
سیاستگذاران نظام سالمت کشور و درمانگران خانواده را مهیا کند تا بتوانند زوجین را در بهبود و کنتر
روابط زناشویی در وضعیت بحرانی کرونا یاری کنند .از سوی دیگر ،زوجینی کر در شرایط بیماری کووید19-
ارتباط زناشویی مطلوبی با یکدیگر داشتند ،یقیناً آمادگی بیشتری برای سازگاری با تغییرات و تنشها خواهند
داشت .از اینرو هدف از مطالعۀ حاضر ،واکاوی تجارب و واکنشهای ارتبا ی زوجین در زندگی در قرنطینۀ
خانگی بردلیل شرایط بیماری کووید 19-است.

1. ptsd
2. maslow
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روش
جامعه ،نمونه و روش اجرا
مطالعۀ حاضر با هدف بنیادی ،بر روش کیفی و با استفاده از رویکرد پدیدارشناسی انجام گرفت .روش
پدیدارشناسی بر شناسایی تجارب انسانی پیرامون واقعیتهای بررسیشده میپردازد (گا  ،بورگ و گا ،
 .)1396این پژوهش نیر برمنظور واکاوی تجارب و واکنشهای ارتبا ی زوجین در قرنطینۀ خانگی بیماری
کووید 19-و با استفاده از راهبرد پدیداری توصیفی انجام شده است .در این پژوهش ،پژوهشگر بر توصیفات
آشکار و پنهان افراد مورد مصاحبر متمرکر میشود و اموری را روشنسازی میکند کر قصد بررسی آن را
دارد .جامعۀ مورد مطالعر در این پژوهش ،زوجین ساکن شهر تهران بودند کر در سا  ،1399تجربۀ قرنطینۀ
خانگی را داشتند یا در حا تجربۀ آن بودند.
روش نمونرگیری در این پژوهش ،نمونرگیری هدفمند و دردسترس بود؛ بنابراین براساس هدف پژوهش،
مشارکتکنندگان از میان زوجینی انتخاب شدند کر مایل بر ابراز دیدگاههای خود در زمینۀ تجارب و
واکنشهای ارتبا ی با همسر خود در بحران کووید 19-بودند .اشباع ا ال ات در این پژوهش ،در مصاحبر با
دهمین زوج اتفاق افتاد؛ بدینصورت کر دادۀ بیشتری کر سبب بررگترشدن یا اضافرشدن بر مفاهیم موجود
شود ،بر پژوهش وارد نشد .برای برحداقلرساندن ناهمگنی افراد شرکتکننده در پژوهش معیارهای ورود
درنظر گرفتر شد کر این معیارها بارت بودند از .1 :تجربۀ قرنطینۀ خانگی .2 ،سکونت در شهر تهران.3 ،
تمایل بر مشارکت در مصاحبر.
در این پژوهش برای گردآوری ا ال ات ،از مصاحبۀ نیمرساختاریافتر استفاده شد .در این روش بر مرور
پیشینۀ نظری و تجربی روابط زناشویی و مطالعات محدود دربارۀ بیماری کرونا و تبعات آن پرداختر شد .سپس
سؤاالت مصاحبر برصورت بازپاسخ ،براساس اهداف و با تکیر بر پیشینۀ نظری پژوهش راحی شد .در ابتدا،
مصاحبر با یک سؤا کلی کر «تجارب زناشویی شما در شرایط قرنطینر خانگی چگونر بوده است و شما چر
واکنشهای ارتبا ی با یکدیگر را در بحران کووید 19-داشتراید» آغاز شد و در ادامر با توجر بر پاسخهای
زوجین و با درنظرداشتن هدف پژوهش ،سؤاالت جدیدتری پرسیده شد .بردلیل محدودیتهای ناشی از
شرایط قرنطینۀ خانگی در بحران کرونا ،مصاحبرها در فمای مجازی انجام شد .مدت هریک از مصاحبرها از
 30تا  45دقیقر نوسان داشت .مصاحبرهای انجامشده با استفاده از دستگاههای صوتی ضبط و پس از ثبت،
تجریر و تحلیل شدند .برای ر ایت اصو اخالقی پژوهش ،پژوهشگر بعد از دریافت رضایت آگاهانر از
شرکتکنندگان و توضیح اهداف پژوهش ،بر آنها ا مینان داد کر ا ال ات دریافتی کامالً محرمانر باقی
خواهد ماند .همچنین پژوهشگر بر آزادی افراد در خروج و ادامرندادن همکاری شرکتکنندگان در پژوهش
نیر تأکید کرد.
1
برای تجریر و تحلیل مصاحبرهای گردآمده ،از روش کالیری استفاده شد (انصاری ،یارمحمدیان ،یمانی
1. colaizzi
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و یوسفی .)1386 ،در این روش پس از مصاحبر و اجرای آن روی کاغذ ،پژوهشگر چندین مرتبر متن را
مطالعر کرد تا بینشی کلی از مفاهیم درونی آن حاصل کند .سپس در ادامر بر استخراج جمالت مهم دربارۀ
پدیدۀ مورد مطالعر ،دادن مفاهیم خاص بر جمالت استخراجشده ،بقربندی مفاهیم مشترک بردستآمده،
رجوع بر مطالب اصلی و مقایسۀ مفاهیم و ترکیب آنها ،توصیف نهایی پدیدۀ مورد مطالعر و درنهایت
برمنظور فرایند ا تباربخشی بر یافترها ،کدهای حاصل از تحلیل مصاحبرها با بیانی واضح بر
مشارکتکنندگان ارائر شد و دربارۀ صحت دریافت پژوهشگر از گفترها بررسی بر مل آمد (شریعتمدار،
ا ظمی ،غفوری و مصباحی.)1399 ،
برمنظور واکاوی ا تبار و پایایی یافترهای بردستآمده از مصاحبر ،از فرایند ا تباریابی گوبا و لینکولن
( ) 1989استفاده شد .برای تممین باورپذیری ،متن مصاحبر در اختیار همکاران پژوهشگر قرار گرفت تا
درستی نتایج مشخص شود .برای افرایش قابلیت انتقا دادهها نیر سعی شد مشارکتکنندگان این پژوهش با
بیشترین تنوع در ویژگیهای جمعیتشناختی انتخاب شوند .برای دستیابی بر اصل ا مینان ،روش تحلیل
کالیری کر روشی قابلقبو از سوی پژوهشگران پژوهشهای پدیدارشناسی است ،انتخاب شد .برای تممین
قابلیت تصدیق نیر سعی شد پژوهشگران ،پیشفرضهای خود را در فرایند جمعآوری ،تحلیل و گرارش
ا ال ات دخالت ندهند.

یافتهها
پژوهش پیشرو با هدف واکاوی تجارب و واکنشهای ارتبا ی زوجین در قرنطینۀ خانگی بیماری کووید19-
انجام شده است .نتایج تحلیل مصاحبرها ،گرارش و جداو مربوط بر کدهای اولیر ،فر ی و اصلی در ادامر
آمده است .در جدو  ،1مشخصات و ویژگیهای توصیفی گروه نمونر نشان داده شده است.
جدول  .1ویژگیهای جمعیتی مشارکتکنندگان پژوهش
شماره

سن زن و مرد

مدت ازدواج

تعداد فرزند

زوج او
زوج دوم
زوج سوم
زوج چهارم
زوج پنجم
زوج ششم
زوج هفتم
زوج هشتم
زوج نهم
زوج دهم

30-27
31-31
29-25
38-34
42-39
39-36
32-27
35-27
28-28
36-30

3
7
1
6
16
3
4
7
2
1

1
2
1
-

وضعیت اشتغال

مدرک تحصیلی زن

زن و مرد
پرستار-کارمند
معلم-کارمند
خانردار-کارمند
آزاد-کارمند
خانردار-آزاد
کارمند-معلم
خانردار-آزاد
معلم-آزاد
مشاور-کارمند
آزاد-آزاد

و مرد
ارشد-کارشناسی
ارشد-کارشناسی
ارشد-کارشناسی
کارشناسی-کارشناسی
کارشناسی-دیپلم
ارشد-ارشد
ارشد-کارشناسی
ارشد-کارشناسی
ارشد-ارشد
کارشناسی-ارشد
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جدو  1حاکی از آن است کر تعداد مشارکتکنندگان در پژوهش حاضر  10زوج بود و میانگین سنی
زنان  30/4و میانگین سنی مردان  34سا بود .میانگین مدت ازدواج زوجین پنج سا بود .سر زوج دارای
فرزند بودند و مابقی فرزند نداشتند .سر نفر از زنان خانردار و مابقی شاغل بودند .تمامی مردان نیر شاغل
بودند .هفت نفر از زنان مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و مابقی کارشناسی داشتند .یک نفر از مردان دارای
مدرک کارشناسی ارشد ،شش نفر کارشناسی و یک نفر دیپلم بودند .تحلیل تجارب شرکتکنندگان پژوهش
بر شناسایی  6مممون فر ی و  35زیرمممون مربوط بر مممون اصلی تجارب و واکنشهای ارتبا ی
زوجین در دوران قرنطینۀ بحران کرونا منجر شد کر در جدو  2آمده است.
جدول  .2تجارب و واکنشهای ارتباطی زوجین در قرنطینۀ خانگی بیماری کووید19-
مفاهیم اولیه
سردی ارتبا ی
تشدید جد زناشویی
تعاد نداشتن در رابطۀ زناشویی
تشدید تعارضات والد-فرزندی
اختال در نحوۀ مدیریت فعالیتهای خانگی
فمای ارتبا ی توأم با استرس و نگرانی
کاهش ارتباط با خانوادۀ والدینی
کاهش میل جنسی متأثر از تنش کرونا
احتیاط افرا ی در نردیکی جنسی
بیمیلی بر رابطۀ متأثر از حمور دائم فرزندان
برهمریختگی نظم رابطۀ جنسی
تنش و نارضایتی از فرایند رابطۀ جنسی
افرایش زمان باهمبودن
افرایش گفتوگوی صمیمانر
افرایش درک ناشی از آشنایی بیشتر با ویژگیهای یکدیگر
برنامرریری برای آیندۀ زندگی زناشویی
نردیکی ا فی بیشتر
مدیریت مشترک زندگی زناشویی و مشکالت پیشرو
افرایش حمایتهای متقابل و تسکینبخش
افرایش انعطاف رفتاری
افرایش تحمل و صبر
رشد خودآگاهی-دیگرآگاهی
افرایش درک متقابل و همدلی با تغییرات یکدیگر
انجام مشترک تفریحات خانگی و تفریح در فمای باز با ر ایت اصو بهداشتی
مشغو کردن خود بر انجام کارهای خانگی
برهمخوردن چرخۀ خواب و بیداری
وسواس تمیری و مراقبت بیشازحد
بیحوصلگی و فرسودگی
ادراک نشانرهای افسردگی
احساس پوچی در حالت سکون قرنطینر
پایینبودن آستانۀ تحمل و قدرت سازگاری
دشواری در سرگرمکردن فرزندان
کاهش تفریحات و حمایت اجتما ی
تشدید فشار اقتصادی
نگرانی از آیندۀ اقتصادی
افرایش حجم کارهای خانگی

مضامین فرعی

مضمون اصلی

تجارب زناشویی-سیستماتیک آزاردهنده

ازهمگسیختگی کیفیت و تعاد رابطۀ
جنسی

تجارب زناشویی مثبت و خوشایند
واکنشهای ارتبا ی
زوجین

راهبردهای فردی-زوجی سازگارشدن با
شرایط قرنطینر

زمینرسازهای روانشناختی بروز و تشدید
آشفتگی زناشویی در قرنطینر

زمینرسازهای محیطی بروز و تشدید
آشفتگی زناشویی در قرنطینر
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تجارب و واکنشهای ارتباطی زوجین در قرنطینۀ خانگی
تحلیل مصاحبرهای شرکتکنندگان نشان میدهد تجارب و واکنشهای ارتبا ی زوجین در قرنطینۀ خانگی،
مممون اصلی پژوهش حاضر است .درواقع زوجین در دوران قرنطینر از یک سو تجارب و واکنشهای
ارتبا ی مثبت و خوشایند ،افرایش حمایتهای متقابل و تسکینبخش ،رشد خودآگاهی-دیگرآگاهی و از
سوی دیگر تجارب زناشویی-سیستماتیک آزاردهنده ،ازهمگسیختگی کیفیت و تعاد رابطۀ جنسی را ادراک
میکنند و معتقدند زمینرسازهای روانشناختی و محیطی در بروز و تشدید آشفتگی زناشویی در قرنطینر مؤثر
بوده است .همچنین راهبردهای فردی-زوجی را برای سازگارشدن با شرایط قرنطینر برکار میگیرند؛ بنابراین
میتوان گفت در این زمینر شرکتکنندگان پژوهش ،تجاربی را نوان کردند کر براساس آنها ممامین
فر ی بر شکل زیر مشخص شده است:
مضمون اول :تجارب زناشویی-سیستماتیک آزاردهنده

شرایط پیشبینینشدۀ ناشی از بحران کووید ،19-تعامالت زوجی را در ابعاد مختلف برویژه بعد ا فی با
خلل مواجر کرد .معموالً در این دوره صمیمیت جسمی و نوازشهای لمسی برخی از زوجین تا حد زیادی
کاهش پیدا کرد و رابطرشان با یکدیگر از حالت تعاد خارج شد .این افراد بردلیل اینکر بیشتر اوقات با هم
بودند ،میران تعارضات و اختالفاتشان با یکدیگر شدت بیشتری یافت و جد زناشویی را در سطح باالتری
ادراک کردند .تا پیش از بحران کرونا معموالً مردان بیشتر در محیط بیرون مشغو بر فعالیت بودند ،ولی با
اجباریشدن رح قرنطینۀ خانگی ،تمام وقت را در منر سپری میکردند .این امر سبب شد مردان در اداره و
نحوۀ مدیریت امور خانر نیر دخالت کنند و در این زمینر نیر با همسر دچار اختالف شوند .نگرانی و استرس
ناشی از بحران کرونا امنیت ارتبا ی زوجین را در این برهۀ زمانی مختل کرد و همچنین سطح و کیفیت
تعامالتشان را بر خانوادههای والدینی یکدیگر تا حد زیادی کاهش داد .تجارب زناشویی-سیستماتیک
آزاردهنده از دیگر تجارب ارتبا ی زوجین در بحران کرونا بود کر توأم با هفت مفهوم اولیۀ آن یعنی سردی
ارتبا ی ،تشدید جد زناشویی ،تعاد نداشتن در رابطۀ زناشویی ،تشدید تعارضات والد-فرزندی ،اختال در
نحوۀ مدیریت فعالیتهای خانگی ،فمای ارتبا ی توأم با استرس و نگرانی و کاهش ارتباط با خانوادۀ والدینی
در جریان مصاحبر با زوجین مشارکتکننده در پژوهش شناسایی شد.
مشارکتکنندۀ ( 4زن) بیان کرد:
«اوایل قرنطینر بیشتر مشکل داشتیم .من چون خیلی توی خونر میموندم ،بیشتر گیر میدادم بر همرچیر
و خستر بودم از خانرداری و چون ایشون هم بیشتر اوقات خونر بود گاهی با هم بحثمون میشد ،مخصوصاً
سر بچر».
مشارکتکنندۀ ( 1زن) توضیح داد:
«شوهرم توقع رفتوآمد با خانوادهش رو داره .من دلم نمیخواد کسی برخصوص از خانوادۀ همسرم کرونا
بگیره و بگن برخا ر من بوده .هرچند تو دلشون میگن اگر بگن .برخا ر همین رابطرمون با خانوادههای
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همدیگر خیلی کم شده و این برای دو رف ناخوشاینده».
مضمون دوم :ازهمگسیختگی کیفیت و تعادل رابطۀ جنسی

کرونا یکی از مخربترین بیماریهای ویروسی است کر از ریق مجاری تنفسی و تماس جسمی بر سهولت
منتقل میشود؛ بر همین دلیل افراد برویژه زوجین تا حد ممکن از تماس جسمی-جنسی با یکدیگر امتناع
کردند .این امتناع از یک سو بردلیل ترس از ناقلبودن و از سوی دیگر بردلیل حمور فرزندان و سایر ا مای
خانواده در محیط خانواده بود کر امکان تعامل صمیمانر را از زوجین سلب کرد .زوجین در این دوره بردلیل
هراس زیادی کر از ابتال بر این بیماری داشتند ،معموالً تمایلشان بر تعامل جنسی با یکدیگر تا حد زیادی
کاهش پیدا کرد و نظم و تعاد آن بر ور کامل مختل شد .این واقعیت یکی از آزاردهندهترین تجاربی بود
کر زوجین در دوران قرنطینر تجربر کردند و سازگاری با آن با دشواریها و سختیهای بسیار زیادی همراه
بود .ازهمگسیختگی کیفیت و تعاد رابطۀ جنسی بر نوان یکی از تجارب ارتبا ی زوجین در بحران کرونا
توأم با پنج مفهوم اولیۀ آن یعنی کاهش میل جنسی متأثر از تنش کرونا ،احتیاط افرا ی در نردیکی جنسی،
بیمیلی بر رابطر بر اثر حمور دائم فرزندان ،برهمریختگی نظم رابطۀ جنسی و تنش و نارضایتی از فرایند
رابطۀ جنسی در جریان مصاحبر با زوجین مشارکتکننده در پژوهش شناسایی شد.
مشارکتکنندۀ ( 4مرد) بیان کرد:
«اوایل قرنطینر خیلی اذیت شدیم ،ولی بعد از یر مدتی دوباره شرایط ادی شد .خوب واقعیت اینر کر
میل جنسیم تحت تأثیر استرس ناشی از کرونا کم شد و این خیلی اذیتم میکرد».
مشارکتکنندۀ ( 5زن) بیان کرد:
«چون مدرسرها تعطیل شد ،روابط زناشویی ما کر اغلب تو سا ات مدرسر بود ،خیلی کم شد؛ چون من
همیشر استرس دارم کر دخترم متوجر چیری نشر .واسر همین رابطۀ جنسیمون تحت تأثیر قرار گرفت».
مضمون سوم :تجارب زناشویی مثبت و خوشایند

ماندن در شرایط قرنطینر غیر از تنشها و مشکالتی کر برای زوجین بروجود آورد ،بردلیل افرایش میران
باهمبودنشان تجربۀ بسیاری از اتفاقات خوشایند و د انگیر را نیر فراهم کرد .در این دوره زن و مرد وقت
بیشتری بر یکدیگر اختصاص میدادند و پای صحبتها و دردد های یکدیگر مینشستند .میران گفتوگوی
صمیمانۀ زوجین در این دوران تحت تأثیر وامل مختلف برویژه درک بیشتر یکدیگر تا حد زیادی تقویت
شده بود .این گروه از افراد برای گذران اوقات خود سعی میکردند در مدیریت امور خانر و بیرون از خانر با
یکدیگر مشارکت و همکاری کنند .همچنین برنامرهایی برای آیندۀ زندگی زناشویی خود راحی و در موقع
مطلوب اجرایی کنند .در این دوران زن و مرد بر ریشریابی بسیاری از مشکالت خود پرداختند و با واکاوی
دقیق و جامع آنها زمینر را برای رفعشان فراهم کردند .الوه بر این ،زوجین حمایتهای متقابلی از یکدیگر
داشتند کر هم بر آنها آرامش میداد و هم بور از این دوران را برایشان تسهیل میکرد .زوجین در انجام
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کارهای منر بر یکدیگر کمک میکردند و فشار و بار ناشی از آن را میکاستند .همچنین وظایف بهداشتی و
مراقبتی را کر تقریباً دشوار است ،با همکاری یکدیگر انجام میدادند و بدینشکل تا حدی آرامش درونی
یکدیگر را تقویت میکردند .تجارب زناشویی مثبت و خوشایند سومین مممون فر ی شناساییشده در
پژوهش حاضر بود کر همراه با هفت مفهوم اولیۀ آن یعنی افرایش زمان باهمبودن ،افرایش گفتوگوی
صمیمانر ،افرایش درک ناشی از آشنایی بیشتر با ویژگیهای یکدیگر ،برنامرریری برای آیندۀ زندگی
زناشویی ،نردیکی ا فی بیشتر ،مدیریت مشترک زندگی زناشویی و مشکالت پیشرو و افرایش حمایتهای
متقابل و تسکینبخش در جریان تحلیل اظهارات مصاحبرشوندگان کشف شد.
مشارکتکنندۀ ( 6مرد) بیان کرد:
«خیلی بهتر از قبل بودیم ما تو قرنطینر .بیشتر کنار هم بودیم .بعد کر باز شد همر جا ،مثل قبل شد از
نظر حموری ،ولی اثر ا فی موند بینمون .از نظر حرفزدن بیشتر».
مشارکتکنندۀ ( 9زن) بیان کرد:
«چون زمانی کر با هم هستیم با هم برنامرریری میکنیم ،درمورد اختالفنظرهامون بیشتر وقت داریم
کر با هم صحبت کنیم .تفریحات مشترک خونگی کر با هم داریم ...صادقانر بخوام بگم برای ما خیلی
خوشایند بود این دوران».
مضمون چهارم :راهبردهای فردی-زوجی سازگارشدن با شرایط قرنطینه

زوجین برای کنارآمدن با شرایط دشوار قرنطینر از راهبردهای فردی و زوجی متفاوتی بهره گرفتند .برخی از
زوجین تأکید داشتند کر اجبار کنارآمدن با شرایط قرنطینر سبب شده است آنها در برخورد با موقعیتهای
زوجی و خانوادگی ،انعطاف بیشتری از خود نشان دهند .همچنین صبر و تحملشان برمرور تقویت شده است و
بهتر میتوانند با مواردی کر در مقابلش واکنش شدید نشان میدادند ،صبورانر برخورد کنند .همچنین شرایط
قرنطینر فرصتی برای تفکر و درنگ دربارۀ خویشتن فراهم کرد و زوجین با استفاده از آن توانستند تا حد
زیادی دربارۀ جنبرهای مثبت و منفی خویش بینش پیدا کنند .بینشی کر موجبات اصالح را برای این افراد
فراهم کرد و داشتن کارکردی سازندهتر را ی دوران قرنطینر و حتی بعد از آن مهیا ساخت .در این دوران
زوجین بردلیل تعامل زیادی کر با یکدیگر داشتند ،از بسیاری از ویژگیهای هم کر تاکنون بردلیل بیتوجهی
ا ال ی نداشتند ،آگاه شدند .دربارۀ وظایف یکدیگر و میران دشواری آن بینش پیدا کردند و همچنین از
حقوق و تکالیفی کر در قبا یکدیگر دارند ،آگاهتر شدند .این گروه از افراد تأکید داشتند تفریحاتی را کر با
همسرشان در محیط خانر راحی کردهاند ،انجام دادهاند و همچنین با همکاری یکدیگر امور خانر و کارهای
مربوط بر آن را انجام دادهاند و مدیریت کردهاند .برخی دیگر از زوجین نیر معتقد بودند برای سازگارشدن با
شرایط قرنطینر تالش کردند با ر ایت کامل اصو بهداشتی در محیط بیرون نیر بر انجام کارهای
سرگرمکننده و ورزشی بپردازند .این مجمو ر راهبردها امکان سازگاری این افراد را با شرایط قرنطینر تسهیل
کردند و تنش و فشار ناشی از آن را تا حد زیادی کاهش دادند .راهبردهای فردی-زوجی سازگارشدن با
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شرایط قرنطینر از دیگر تجارب ارتبا ی زوجین در دوران قرنطینر همراه با شش مفهوم اولیۀ آن ،یعنی
افرایش انعطاف رفتاری ،افرایش تحمل و صبر ،رشد خودآگاهی-دیگرآگاهی ،افرایش درک متقابل و همدلی
با تغ ییرات یکدیگر ،انجام مشترک تفریحات خانگی و تفریح در فمای باز با ر ایت اصو بهداشتی و
مشغو کردن خود بر انجام کارهای خانگی در جریان تحلیل اظهارات مصاحبرشوندگان شناسایی شد.
مشارکتکنندۀ ( 8مرد) بیان کرد:
«تجربۀ کرونا هم این بود کر تو این دوران ،انعطافپذیری رو یاد گرفتم؛ مثالً جایی کر من نمیتونستم
برم خرید و داخل خونر باید آموزش میدادم ،خانمم خریدها رو انجام میداد؛ مثالً ظرفشستن ،یر موقع
جاروکشیدن ،تایپ سؤاالت من توسط خانومم ،حس کردم کار خونر چیری نیست ،ولی انگار سختترین کار
دنیاست .از رف دیگر حاال تایم زیادی تو خونر با هم هستیم و خیلی حرفا االن جاش نیست .برخا ر اینکر
روحیرها جوری نیست کر بخوایم تنش ایجاد کنیم».
مشارکتکنندۀ ( 9زن) بیان کرد:
«تفریحات مشترک خونگی کر با هم داریم .صادقانر بخوام بگم برای ما خیلی خوشایند بود؛ البتر
حرفزدن ،من رو متوجر خیلی چیرا کرد کر قبالً برخا ر مشغلر کاری و پیشهمنبودن نمیدونستم».
مضمون پنجم :زمینهسازهای روانشناختی بروز و تشدید آشفتگی زناشویی در قرنطینه

شرایط دشوار قرنطینۀ خانگی همواره نرتنها برصورت مستقیم تأثیرات مثبت و منفی بر روابط زناشویی زوجین
داشت ،بلکر گاهی بر شیوهای غیرمستقیم و از ریق آشفترکردن امنیت روانشناختی این افراد و همچنین
زمینرسازی برای بروز یفی از ناراحتیهای روانی مانند افسردگی ،اضطراب ،نگرانی و احساس پوچی
موجبات شکلگیری و تشدید تنشهای زناشویی را فراهم ساخت .بسیاری از زوجین قادر بر سازگاری با
شرایط قرنطینر نبودند و متأثر از همین امل ،دچار یفی از هیجانهای ناخوشایند و بدکارکردیهای
روانشناختی شدند؛ واملی کر تنش و آشفتگی رابطۀ زناشویی این افراد را تشدید کرد و سالمت تعاملی
آنها را در معرض ترلر قرار داد .زمینرسازهای روانشناختی بروز و تشدید آشفتگی زناشویی در قرنطینر
یکی دیگر از تجارب ارتبا ی زوجین در دوران قرنطینر بود کر همراه با شش مفهوم اولیۀ آن یعنی
برهمخوردن چرخۀ خواب و بیداری ،وسواس تمیری و مراقبت بیشازحد ،بیحوصلگی و فرسودگی ،ادراک
نشانرهای افسردگی ،احساس پوچی در حالت سکون قرنطینر و پایینبودن آستانۀ تحمل و قدرت سازگاری در
جریان تحلیل بیانات مصاحبرشوندگان شناسایی شد.
مشارکتکنندۀ ( 2زن) بیان کرد:
«خب مثالً یادمر یر بار سر اسم فامیل با محمد بحثمون شد و بیش از اندازه حوصلرمون سر میرفت.
چقدر آدم بازی کنر یا چقدر بخوابر ،چقدر غذا بخوره؛ مثالً ما االن اضافر وزن پیدا کردیم».
مشارکتکنندۀ ( 3مرد) بیان کرد:
«من تا حد زیادی نگران هستم .نگرانی ناشی از ناقلبودنم و بیتوجهی همسرم اذیتم میکرد و منم یر
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خرده حساس شده بودم بر این قمایا».
مضمون ششم :زمینهسازهای محیطی بروز و تشدید آشفتگی زناشویی در قرنطینه

شرایط محیطی نظام خانواده و همچنین شرایط اجتما ی در دوران کرونا گاهی زمینر را برای بروز تنشهای
زناشویی فراهم میکند .بسیاری از زوجین در سرگرمکردن فرزندان خویش با مشکل مواجر هستند و امکان
محیطی برای انجام تفریحهای خوشایند برایشان فراهم نیست .البتر در این شرایط ،هرگونر تفریح در محیط
بیرون برصورت جمعی منع شده و همین امر وضعیت را برای این گروه دشوارتر کرده است .از سوی دیگر،
بیکاری در دوران قرنطینر و قرارگرفتن خانواده تحت فشارهای اقتصادی و ناتوانی از مدیریت هرینرهای مالی
خانواده نیر از دیگر وامل محیطی بود کر موجبات بروز و تشدید تنشهای زناشویی را فراهم کرد.
زمینرسازهای محیطی بروز و تشدید آشفتگی زناشویی در قرنطینر بر نوان آخرین مممون شناساییشده در
پژوهش حاضر همراه با پنج مممون فر ی آن یعنی دشواری در سرگرمکردن فرزندان ،کاهش تفریحات و
حمایت اجتما ی ،تشدید فشار اقتصادی ،نگرانی از آینده اقتصادی و افرایش حجم کارهای خانگی در جریان
تحلیل اظهارات مصاحبرشوندگان شناسایی شد.
مشارکتکنندۀ ( 8زن) بیان کرد:
«شوهرم مغازهداره و بعد از نیمرهای اسفند تعطیل کردن و اجازه نداشتن برن مغازه تا آخر فروردین .خب
بر هر حا خرج خونر و قسط و هرار تا چیر خیلی بهش فشار آورده بود و روی رابطرمون تأثیر منفی گذاشتر
بود».
مشارکتکنندۀ ( 1زن) بیان کرد:
«رسیدگی بر کارهای خونر مثالً یر غذا درستکردن ساده ،رفتوروب و از این کارا کر چون بعد از
شیفتای سنگین میآم خونۀ مامانم اینا با ث میشر زمان کمتری خونۀ خودمون باشیم تا بتونم کاری کنم.
توی این شرایط هم کر حجم کارها زیادتر شده و فشارش هم بیشتر .خب اینا آسیبزاست و برامون مشکل
ایجاد کرده».

بحث و نتیجهگیری
پژوهش کیفی حاضر با رویکرد پدیدارشناسی توصیفی بر واکاوی تجارب و واکنشهای ارتبا ی زوجین در
قرنطینۀ خانگی بیماری کووید 19-پرداخت .تحلیل و کدگذاری یافترها بر شناسایی  1مممون اصلی6 ،
مممون فر ی و  35مفهوم اولیر منجر شد .مممون اصلی ،تجارب و واکنشهای ارتبا ی زوجین در قرنطینۀ
خانگی بود کر شامل ممامین فر ی تحت نوان تجارب زناشویی-سیستماتیک آزاردهنده ،ازهمگسیختگی
کیفیت و تعاد رابطۀ جنسی ،تجارب زناشویی مثبت و خوشایند ،راهبردهای فردی-زوجی سازگارشدن با
شرایط قرنطینر ،زمینرسازهای روانشناختی بروز و تشدید آشفتگی زناشویی در قرنطینر و زمینرسازهای
محیطی بروز و تشدید آشفتگی زناشویی در قرنطینر است.

262

واکاوی تجارب و واکنشهای ...

اولین مممون فر ی استخراجشده از دادههای پژوهش ،تجارب زناشویی-سیستماتیک آزاردهنده است.
رویارویی زوجین با تغییرات ایجادشده توسط بیماری کووید ،19-آنها را دربارۀ نحوۀ برقراری تعاملشان با
یکدیگر در شرایط قرنطینۀ خانگی دچار چالش کرد .یکی از تغییرات ایجادشده این بود کر زوجین مدت
بیشتری را در مقایسر با گذشتر در کنار هم میگذراندند کر در این برهۀ زمانی بردلیل ماهیت تعاملی زوجین،
اوقاتی پیش میآمد کر توافقنداشتن مشاهده میشد یا نیازهای هر دو رف برآورده نمیشد .درنتیجر زوجین
در برابر یکدیگر احساس خشم و نارضایتی میکردند .این اتفاقات در شرایطی رخ میداد کر هریک از زوجین
با استرس مبتالشدن بر بیماری کووید 19-درگیر بود و همین مشغلۀ ذهنی ،آستانۀ تحمل زوجین را در برابر
رفتارها و تقاضاهای دیگری پایین میآورد؛ برویژه اگر زوجین دارای فرزندی بودند کر الوه بر تالش برای
سازگاری با تقاضاهای یکدیگر ،باید بر نیازهای آنان نیر توجر میکردند و بردنبا ارضای آنها بودند.
همچنین این سیستم ارتبا ی در وضعیتی بود کر زوجین بردلیل محدودیت رفتوآمد با خانوادههای والدینی
از حمایت آنها در زمینرهای ا فی و نگهداری فرزندشان محروم بودند و خودشان برتنهایی باید بر امور
مختلف میپرداختند .از سوی دیگر ،تغییرات و نداشتن آمادگی زوجین برای سازگاری با آنها سبب شد
ناهماهنگیهایی دربارۀ انجام مسئولیتها و تطبیق پیداکردن با نقشهای جدید صورت بگیرد .اشتغا نداشتن
زوجین در بیرون از خانر بر پرداختن بر فعالیتهای کاری در محیط خانر منجر شد کر تداخالتی را با
فعالیتهای خانگی بروجود آورد .همچنین نبود برنامرریری مناسب برای تقسیم وظایف با هدف پرداختن بر
فعالیتهای خانگی ،تنشهایی را میان زوجین بروجود آورد .باسی و رستمی ( )1398نیر در پژوهش خود
نشان دادند در شرایطی کر زوجین زمان بیشتری را با هم سپری کنند ،اختالفات آنان بیشتر نمایان میشود و
در زمینۀ مدیریت تعارضها با مشکل مواجر میشوند؛ بنابراین برای حفظ رابطۀ خود نیازمند فداکاری هستند.
همچنین براساس پژوهش پاکنهاد و پژوهانفر ( )1396حمور افراد در محیطهای بیرون از خانر و مصاحبت
آنان با آشنایانشان موجب شکلگیری مشارکت و همدلی آنان با یکدیگر میشود کر چنین موقعیتی برای
پیشگیری از افسردگی ،درماندگی و خشونت ضروری است .لبو ( )2020نیر در پژوهش خود بر این نتیجر
رسید کر بین برقراری ارتباط با دیگران و ملحقشدن بر محفلهای خانوادگی و اجتما ی با افرایش
انعطافپذیری افراد در شرایط بحرانی کووید 19-رابطر وجود دارد.
ازهمگسیختگی کیفیت و تعاد رابطۀ جنسی ،دومین مممون فر ی برگرفتر از تجارب و واکنشهای
ارتبا ی زوجین در بحران کووید 19-بود .مصاحبرشوندگان بیان کردند بردلیل تنشهای ناشی از شیوع
بیماری کرونا ،میل جنسیشان کاهش یافت و بردلیل ر ایت اصو بهداشت فردی ،در نردیکی جنسی با
احتیاط بیشتری مل کردند و نیر شرایط ناشی از قرنطینۀ خانگی و حمور دائمی فرزندان در خانر موجب
برهمخوردن نظم و تعاد رابطۀ جنسی و درنتیجر نارضایتی جنسی زوجین شد .با توجر بر راههای انتقا
بیماری کووید 19-کر شامل مجاری تنفسی و تماس جسمی شد ،زوجین برای برقراری ارتباط جنسی با
محدودیتهای جسمی مواجر بودند و باید بر نکات بهداشتی مل کنند .البتر در بعمی از موارد ،ر ایت این
نکات بهداشتی و نگرانی ناشی از مبتالشدن یا مبتالکردن شریک زندگیشان ،حالت افرا ی و وسواسگونر
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بر خود گرفت کر سبب کاهش تمایل زوجین برای برقراری رابطۀ جنسی شد؛ درحالیکر غریرۀ جنسی از
نیازهای ذاتی انسان است؛ بر وریکر مرلو این نیاز را در ردۀ نیازهای جسمانی یا نیازهای حیاتی اولیر قرار
میدهد (بن-اری و شیمون .)2014 ،این غریره نو ی کشش دلپذیر است کر زن و مرد را برسوی یکدیگر
میکشاند و تداوم خانواده را تممین میکند .در سایۀ ارضای میل جنسی ،الوه بر نیاز جسمانی ،فرد از لحاظ
فکری ،اخالقی و روانی بر آرامش میرسد .از اینرو فعالیت جنسی و رضایت حاصل از آن ،نقشی بنیادی در
سالمت و تعاد روانی زوجین ایفا میکند کر در کیفیت رابطۀ زناشویی و نیر سازگاری زوجین مشاهده
میشود .این نتایج با یافترهای پژوهش رفات و همکاران ( )2020نیر همسو است کر نشان میدهد
تنشهای زوجین با یکدیگر سبب نارضایتی آنان از زندگی جنسیشان شده است .همچنین تعطیلی مدارس
کر بردلیل جلوگیری از گسترش شیوع بیماری کووید 19-رخ داد ،سبب افرایش زمان حمور فرزندان در
محیط خانر شد و آزادی مل زوجینی را کر نقش والد دارند ،کاهش داد .درواقع قبل از شرایط قرنطینۀ
خانگی ،زوجین زمان بیشتری را میتوانستند در کنار هم سپری کنند کر در شرایط فعلی با حمور فرزندان و
ترس از افشای رابطرشان ،نظم پیشین رابطۀ جنسی آنها برهم خورد کر همین امل موجب تنش و
نارضایتی جنسی زوجین شد .پوراکبران و امینیردی ( )1394نیر در پژوهش خود بیان کردند زنان متأهل
بدون فرزند ،میانگین نمرۀ رضایت جنسی و رضایتمندی زناشویی باالتری از زنانی داشتند کر فرزند دارند .با
درنظرگرفتن چرخرهای مختلف خانواده ،این تغییر کیفیت تعامالت جنسی در چرخۀ خانوادۀ دارای کودک در
مقایسر با چرخۀ زوج بدون فرزند توجیر میشود .میتوان گفت ایجاد هویت جدید بر نوان والد و افرایش
مسئولیتهای والدگری ممکن بود سبب شود هریک از زوجین تصور کنند تمرکر توجهشان از یکدیگر
برسوی کودک جابرجا شده است و بیعی بود کر این تصور در شرایط قرنطینر ،با حمور دائمی فرزندان در
خانر تشدید شود و مالً کمیت و کیفیت تعامالت جنسی والدین بردلیل محدودیتهای ناشی از شرایط
قرنطینر در مقایسر با زوجین بدون فرزند افت کند.
سومین مممون فر ی ،تجارب زناشویی مثبت و خوشایند است .در میان بعمی از زوجین ،تماس بیشتر
سبب بروجودآوردن تصورات یکسانی شد کر با توجر بر تصورات زوجین در ا ما  ،ینیت پیدا کرد؛ بنابراین
زوجین معموالً از فعالیتها و د مشغولیهای نسبتاً مشابهی برخوردار میشوند کر این امل مهم
نردیکترشدن زن و مرد را فراهم میکند .تصورات مشترک بر درک بهتر تفکرات و قاید مشابر زن و مرد
سبب میشود کر از رفی بر رفتارها و مشغولیات نردیکبرهم ختم میشود و از رف دیگر بر رضایت
زناشویی مشترک آنان میانجامد .گفتوگو نیر سبب شناخت زوجین از یکدیگر و نردیکشدن آنها بر
یکدیگر میشود .وجود گفتوگو تفاهم و کمشدن مشکالت را بردنبا دارد و تنها راهی است کر برکمک آن
زوجین میتوانند دانسترهای خود را از همسرشان افرایش دهند و دنیای درونی او را درک کنند .همۀ انسانها
نیر از تعامل و مقبخشیدن بر ارتبا ات لذت میبرند و اگر فرد قادر بر تعامل با معنا با دیگران نباشد ،نتیجۀ
آن تنهایی و افسردگی خواهد بود (رضاپور ،ذاکری و ابراهیمی .)1396 ،تکامل رشد و شخصیت انسان بر
کموکیف روابط او بستگی دارد و روابط صمیمانر درواقع حکم یک رابطردرمانی را دارد کر میتواند سکوی
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حمایتی و پناهگاه انسان در مقابلر با دشواریهای زندگی باشد .در این میان ،رابطۀ زوجین برای آنها منبع
اصلی ا فر و حمایت است .پژوهش موسوی ( )1395نیر این یافتر را تأیید میکند؛ بدینصورت کر نتایج او
نشان میدهد زوجینی کر زمان بیشتری را صرف گفتوگوهای مربوط بر وقایع میکنند ،ی این گفتوگوها
ا ال اتی از افکار و وا ف تجربرشده بردست میآورند کر این امر بر آگاهی بیشتر از خواسترها و انتظارات
یکدیگر از رابطۀ زناشویی و درنتیجر صمیمیت بیشتر منجر میشود .الوه بر این ،شیوهای کر زوجین
تعارضهای خود را با آن مدیریت میکنند ،در تداوم ازدواجشان تأثیرگذار خواهد بود.
راهبردهای فردی-زوجی سازگارشدن با شرایط قرنطینر ،چهارمین مممون فر ی دیگر است کر نشان
میدهد ملکرد زوجین و راهبردهای آنها در هماهنگی با تغییرات ،حل تعارضها ،همبستگی بین آنها،
باالبردن انعطاف رفتاری و صبر در مواجهر با فشار ناشی از تغییرات ایجادشده سبب حفاظت و تداوم
رابطرشان شده است .زندگی مشترک این زوجها در شرایط قرنطینۀ خانگی بدینصورت است کر هریک از
رفین ،زندگی رف مقابل را غنی میکند .هردوی آنها یکدیگر را درک میکنند و بر همدیگر احترام
میگذارند .هریک از رفین بر فکر شادی و رضایت رف مقابل و افرایش کیفیت زندگی یکدیگر هستند .از
اینرو زوجین تا حد امکان بر فعالیتهای تفریحی و ورزشی مشترک در محیط خانر و فمای باز پرداختراند.
همچنین کوشیدهاند همکاری الزم را در انجام کارهای خانر داشتر باشند و بر ور مداوم بردنبا راههایی
برای سرمایرگذاری روی ارتبا شان با همدیگر بودهاند تا بتوانند صمیمیت زناشویی خود را تقویت کنند.
پژوهش جهانیدولتآباد ( )1396نشان داد واملی مانند مهارتهای ارتبا ی و درک متقابل،
انعطافپذیری ،تقسیم ادالنۀ کارهای خانر ،مهارت در حل بحران و گذران اوقات مفرح با یکدیگر بر رضایت
و انسجام زناشویی تأثیر مثبت دارد .نتایج مطالعۀ قرلسفلو و هاشمی ( )1397مشخص کرد زوجینی کر از
راهبردهای حفظ رابطر بیشتر استفاده کردهاند و درک یکدیگر و گفتوگو را محور خویش قرار دادهاند ،بر
آینده امیدوارند و برای رسیدن بر اهداف خود برصورت مشترک تالش میکنند .همچنین ارتبا ی باکیفیتتر
را تجربر خواهند کرد کر بر ثبات و دوام زندگی زناشویی آنها خواهد انجامید.
زمینرسازهای روانشناختی بروز و تشدید آشفتگی زناشویی در قرنطینر ،پنجمین مممون فر ی در این
پژوهش بود .ناشناختربودن و ا ال ات کم دربارۀ ویروس کووید 19-بر ترس و اضطراب در افراد منجر شد
( لیپور و همکاران .)1398 ،البتر رفتارهای اضطرابی میتواند واکنشهای سازگارانۀ بیعی باشد کر بر فرد
کمک میکند واکنش مناسبی در مقابلر با شرایط سخت نشان دهد ،اما اضطراب شدید رفتارهای ناسازگارانر
بروجود میآورد و آستانۀ تحمل و قدرت سازگاری را در افراد کاهش میدهد .مطالعات نیر نشان میدهد
اختال های اضطرابی اغلب دارای اثرات مخرب بر روابط بین زوجین و زمینرساز کاهش رضایت زناشویی
هستند (اسمیت و همکاران2020 ،؛ تاب2020 ،؛ رفات و همکاران .)2020 ،همچنین قرارگرفتن در شرایط
قرنطینۀ خانگی و محدودیت ارتباط با دنیای بیرون سبب شکلگیری احساس پوچی و افسردگی شد.
بدینمعنا کر افراد ،تکاپوی گذشتر ،فعالیتها و ارتباطهای ثمربخش خود را در محیط بیرون از خانر از دست
دادند؛ درحالیکر بعمی از زوجین ،برشدت دغدغۀ مبتالشدن بر بیماری ،وسواس تمیری و مراقبت بیش از
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اندازه را نیر بر همراه داشتند .چنین درگیری ذهنی سبب تحریکپذیری زوجین و کاهش سالمت روانی آنها
شد .از رفی نداشتن سالمت روان کافی و اختالالتی مانند اضطراب و افسردگی الوه بر آنکر بر کیفیت
زندگی زناشویی تأثیر منفی دارد ،در شق و محبت رفین با یکدیگر نیر مؤثر است (هدایتی دانا و صابری،
 )1393و درواقع سبب میشود زوجین قادر بر برقراری ارتباط سالم با یکدیگر نباشند ،توانایی کافی برای
مواجهر با مشکالت و تغییرات مربوط بر رابطۀ خود را نداشتر باشند و درنتیجر رضایت زناشویی کمتری را
تجربر کنند.
ششمین مممون فر ی برگرفتر از یافترهای پژوهش ،زمینرسازهای محیطی بروز و تشدید آشفتگی
زناشویی در قرنطینر است کر نشان میدهد نگرانی دربارۀ وضعیت اقتصادی و تنش موجود در محیط کار کر
بردلیل ظهور بیماری کووید 19-بروجود آمد ،سبب شد زوجین توانایی کافی برای انجام نقشهای زناشویی و
خانوادگی خود نداشتر باشند و نتوانند از فرصت بودن در کنار یکدیگر لذت ببرند .میتوان گفت فشار شغلی و
اقتصادی ایجادشده در بروز تعارض بین زوجین مؤثر بود .نتایج پژوهش مدیری ( )1397نشان داد وامل
اقتصادی تعیینکنندۀ مهمی در تبیین کیفیت زندگی زناشویی است و بر همین دلیل افرادی کر درآمد پایین
دارند ،حس مثبت کمتری در روابط زناشویی را تجربر کردهاند .همچنین زوجین با افرایش تقاضاهای جدید از
جملر تالش برای سرگرم نگرداشتن فرزندشان در محیط خانر و افرایش کارهای خانر همراه با ازدستدادن
حمایتهای اجتما ی روبررو شدند؛ درحالیکر حمایت اجتما ی یک منبع انطباقی در رویارویی با محرکهای
تنشزای شغلی و زناشویی است کر بر دو صورت مل میکند .نخست حمایت اجتما ی میتواند بر فشار و
دیگر پیامدهای منفی ناشی از محرکهای مذکور تأثیر مستقیمی بگذارد و از سطح فشار تجربرشده بکاهد.
همچنین حمایت اجتما ی میتواند در هر دو قلمروی شغلی و خانوادگی ،تأثیر محرکهای تنشزا را بر
مشخصرهای سالمتی و رفاه زوجین تعدیل کند (شناور و همکاران.)1394 ،
بر ورکلی بررسی این ممامین نشان میدهد فشار روانی ناشی از شیوع بیماریهای اپیدمیک ،ا ما
محدودیتهای رفتوآمد و ضرورت فاصلرگیری اجتما ی ،بر کمیت و کیفیت تعامالت زوجین تأثیر میگذارد.
شرایط قرنطینۀ خانگی از یک سو سبب تجارب و واکنشهای ارتبا ی مثبت و خوشایند ،افرایش حمایتهای
متقابل و تسکینبخش ،رشد خودآگاهی-دیگرآگاهی و از سوی دیگر تجارب زناشویی-سیستماتیک
آزاردهنده ،ازهمگسیختگی کیفیت و تعاد رابطۀ جنسی شد .از سوی دیگر زمینرسازهای روانشناختی و
محیطی در بروز و تشدید آشفتگی زناشویی در قرنطینر مؤثر بود و نقش چرخۀ خانواده و مرحلرای نیر کر
زوجین در آن قرار داشتند در نوع تعامالت آنها و مسائلی را کر زوجین در قرنطینر با آن روبررو میشدند،
متفاوت با یکدیگر کرد و خانوادهها میتوانستند راهبردهای فردی-زوجی برای سازگارشدن با شرایط قرنطینر
و بهبود کیفیت تعامالت زناشویی را برکار بگیرند.
انجام این پژوهش نیر با محدودیت رفتوآمد و تماس رودررو بردلیل شرایط خاص قرنطینۀ خانگی مواجر
بود کر انجام مصاحبۀ حموری و امکان مشاهدۀ رفتار غیرکالمی زوجین و بررسی اظهارات آنها از ریق
مشاهده توسط مصاحبرگر را مقدور نمیکرد؛ بنابراین مصاحبرها برصورت تلفنی و با یادداشتهای تکمیلی
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انجام شد .همچنین پیشنهاد میشود مطابق با ممامین بردستآمده از این مطالعر ،پژوهشگران بردنبا
بررسی رویکردهای درمانی مناسب باشند کر با استفاده از آنها بتوان در حل مشکالت ارتبا ی پیشآمده در
شرایط شیوع بیماریهای اپیدمیک مانند کووید 19-و ضرورت قرنطینر و فاصلرگیری اجتما ی بر زوجین
کمک شود .همچنین پژوهشگران بعدی میتوانند با استفاده از نتایج این پژوهش ،بر تدوین بسترهای
آموزشی پیشگیرانر با هدف مجهرکردن زوجین بر مهارتهای ضروری برای حفظ کیفیت تعامالت و حفظ
تعاد روانی خانواده در موقعیتهای بحرانی بپردازند.
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