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 ده یچک 

با توجه به  اهمیت روابط زوج در خانواده این پژوهش با هدف تدوین الگوی رضایت زناشویی در ایام  هدف: 

این پژوهش به صورت کیفی از نوع نظریه داده بنیاد صورت گرفته است. در  روش پژوهش: کرونا اجرا شد.  

ایام کرواین مرحله پژوهشگر به شناسایی مولفه نا و مقایسه دو گروه  های سازنده در رضایت زناشویی در 

دارای رضایت زناشویی و عدم رضایت زناشویی پرداخته است. به همین منظور پرسشنامه رضایت زناشویی  

سال بودند، پر شد. در این مرحله    13-6سال که متاهل و دارای فرزند    55-25انریچ به وسیله زنان بین  

نفر از افرادی که دارای رضایت    12افراد    روش نمونه گیری هدفمند و در دسترس بوده است. از بین این

ای  نفر از افرادی که رضایت زناشویی خوبی داشتند، انتخاب شد و مصاحبه   12زناشویی پایین قرار داشتند و  

مصاحبه از روش کدگذاری محوری استفاده شد. کدهای  های  به عمل آمد. به منظور تجزیه و تحلیل داده 

شد و در نهایت مقایسه بین دو گروه صورت گرفت و الگوی مفهومی  استاد تایید    10تعیین شده توسط  

کرونا    وعیش  امی در ا  ییزناشو   ت ی موثر در رضا  اصلی  پژوهش حاضر نشان داد عوامل  جینتا  ها:یافتهتدوین شد.  

دادن به    تیاهمی، محبت، قدردانی، رضایت جنسی، درک متقابل و  همدل ی )ورزعشقهشت مورد  شامل  

تقس  تیرعا)  مرز  تی ریمد   ،(همسرهای  خواسته  در  خانواده   تی ر یمد،  فیوظا   میانصاف  حفظ  ها  دخالت  و 

،  (ن یو کمک به  والد  تی حماو    نیوالد    یعاطف  یازهاین  نیتام،  نیفرزندان و والد   میحفظ حر  جادیا ،  استقالل

دادن به خانواده در    تیاولو، و  در انجام کارها  یر یپذ  تیمسئول،  ها در نقش  یریپذ انعطاف)  ودهتعادل کار خان

  مثبت نسبت به همسر   دیاشتن د، دخودهای  ی داشتن اعتماد به توانمند)  منیا  ی، دلبستگ(رونیبرابر کار ب

ی و  ریپذ نعطاف ، ادرونزنده نگهداشتن کودک ی ) جانیه یپختگ  ی(،و استقالل شخص  تیمیتعادل در صمو 

بودن بودن    یگذرا و موقت،  اعتقاد به توکل به خدای )اعتقادات مذهب  ،(هاخانواده  یهامحدود کردن دخالت

حل مساله    ،(ها پروتکل   تی با رعا  یحضور در مراسم مذهبو    رانهیخ  ی در خدمت رسان  یهمکار،  درد و رنج

ی(  ت یحما یرون یکمک گرفتن از منابع بو  رت کردن، مشو تفاهم ءرفع سو، گو کردنوگفتی، گ شهی قناعت پ)

داشتن  ،  زن و شوهر  نیدو نفره ب  حاتیتفری،  امور شخص    یبرا  یمجاز  یاستفاده از فضا )زمان    تیریو مد

نتایج حاصل شده به مراکز   گیری:نتیجهبود. ( خانواده حیتفر یوقت گذاشتن براو  خود یاوقات فراغت برا

ند تا دید وسیعی نسبت به مشکالت زنان در زمان قرنطینه و در بحران پیدا کرده و کمک  کمی   مشاوره کمک

  و همسرانشان ها  آن  برای تطبیق بهتر با بحرانی مثل کرونا و افزایش صمیمیت زوجی بینها  آن  به آموزش

 شود. می

 . یفیزوج، مطالعه ک   ،ییزناشو  تی کرونا، رضا  وعیش  :هاکلیدواژه 

 پژوهشی نوع مقاله: 

 پژوهشی  علمیفصلنامه 
 کاربردی خانواده درمانی 
 

 2717-2430( یکیشاپا )الکترون
http://Aftj.ir 

 602-623  |13  یاپیپ  4شماره    |  3دوره  
 1401  زمستان  

 به این مقاله به شکل زیر استناد کنید: 

 درون متن: 

، رخی فبخش، برجعلی و مطهری نسب، فرح)

1401 ) 
 

 

 

 در فهرست منابع:

فرح اکرم.،  نسب،  کیومرث.،  مطهری  بخش، 

فرخی،   و  احمد.،    (.1401)  نورعلی.برجعلی، 

مطالعه    ک ی کرونا:    ام ی در ا  یی زناشو  تی ابعاد رضا

کاربردی.  یفیک درمانی  -623  (،4)3,  خانواده 

602. 

https://www.orcid.org/0000-0001-8462-7641
https://www.orcid.org/0000-0001-6541-2928
https://www.orcid.org/0000-0001-6823-7600
https://www.orcid.org/0000-0002-8737-5328


 خانواده درمانی کاربردی  |                        و همکاران مطهری نسب |                  فییمطالعه ک کی کرونا:  امی در ا ییزناشو تیابعاد رضا  603

 

 مقدمه 

، اما به سرعت در سراسر بوجود آمد   2019در دسامبر    نیچ  ، ی ابتدا در ووهان، استان هوب  1کرونا   روسیو

به  (  2ی توسط )سازمان بهداشت جهان   یبه طور رسم  2020مارس    11در    یماریب  ن ی. اافتیجهان گسترش  

  کمیو    تسیب  نقر  ریهمه گ  یماریب  نیبزرگتر  19  دی اعالم شد. کوو  یجهان   ریهمه گ  یماریب  کیعنوان  

  ، سچل، فیدو و هاتزمن،هارپر)شود می در نظر گرفته یبحران بزرگ بهداشت جهان   کی( و 2020 )سینگال،

و اجبار مردم به    یپس از بسته شدن همه اماکن عموم( اعالم کرد  2020(. سازمان بهزیستی ایران )2020

  ی رانیکه فرهنگ ا   ییمراودات مردم محدود شد. از آنجا  ، یدر اماکن عمومرفت وآمد  ماندن در خانه و عدم  

افراد به   یدسترس  یرا برا  یدیشد های  تیاست، محدود  یشاوندیو خو  یبر روابط خانوادگ   یمبتن  یفرهنگ

  ییهایاز جمله نگران  ی دیاضطراب مرگ و احساس ناام  ،ی کرده است. نگران  جادیاقوام و دوستان اهای  شبکه 

(. در ایام همه  2020)موسوی،  مطرح شد  کشور  یستیدم با بخش مشاوره سازمان بهزمر  یهابود که در تماس

اختالف   ا ی  یشان یهر نوع پر  ریتحت تأث  یزن و شوهر به طور جد ،  فرزندان  ژهیخانواده به و  یاعضاگیری کرونا،  

. همانطور ماندمی  باقیها  آن در طول نسل  یمدت و طاقت فرسا  یکه اثرات طوالن  رندیگمی  قرار  ییزناشو

ها  آن  بین  روابط  و  بر همه افراد    ی تا حد  ، یفرهنگ -ی اجتماع   ا ی  ی عیطب  ،بزرگهای  بحران   ،رود می  که انتظار

از  ،. همسراندنگذارمی  ریتأث اینکه  دلیل  عاطف  به  دارند  کینزدرابطه      ینظر  تأثو صمیمی  این   ری ، تحت 

این   مختلف  یهادر فرهنگ  19کووید    ر یهمه گ  یماریب  زمان  که در طول، طوری  د نریگمی  قرار  ها  بحران 

 (.2020و همکاران، )سوروکوا مشاهده شده است امر

روبرو کرده است.   یدی جدهای  را با چالشها  آن  و فرزندان  نیوالد  ی زندگهای  همه جنبه   با  یتقر  19  د یکوو

تعادل    جادیآموزش در خانه و اهای  چالش  ،یو روان   یمربوط به سالمت جسم  یهای، نگرانیاسترس اقتصاد

نشان داده    قاتیتحق (.2020،و خومنجر شود )وو   نیاسترس والد  شیممکن است به افزا  یکار و زندگ  نیب

؛  2006بودنمن و همکاران،شوند )  منتقلتوانند به روابط  می   است که عوامل استرس زا در خارج از حوزه روابط

  رات یممکن است تأث   19کووید    ریهمه گ  یماریاز ب  یناش  یاحتمال  یریاسترس و درگ(  2009نف و کارنی،  

مطالعه   نیچند  داشته باشد. ها  آن    یو جنس  یمیصم  ی در رفتارها  زوجینانحالل روابط عاشقانه    زیادی در

،  لی؛ هارو2011بوده است )چان و ژانگ،    یعیطب  یایبال ی  در پ  یتجربه خشونت خانگ  شیافزا  انگریب  نیهمچن

  ی اقتصادو رکود  و مشکالت    یمال   د یاسترس شد  همچنین(  2020  ،؛ رائو2011، خو و بوکنز،  ی، تسفالوریت

لوتکه،  ؛ 2011زوجین را افزایش دهد )آرچولتا، برایت، تن، گریبل، نیتعارض ب ش یافزا لیممکن است پتانس

که    زمرهرو  یدر کنار آمدن با عوامل استرس زا  یناتوان  ، با گذشت زمان  (2020،و روزنبرگ  کیهنسل، هربن

انحالل روابط عاشقانه   ی حت  ایقابل توجه    تیممکن است منجر به عدم رضا  ، شودمی  منتقلبه حوزه روابط  

 (.2020شود )پراسو،  یجنس یا و 

مختلـف هـای  بخـش اسـت کـه زن و شـوهر از جنبه رضایـت زناشـویی درواقـع نگرشـی مثبـت و لذت

جملــه رضایــت از روابــط    روابـط زناشـویی دارنـد. رضایـت زناشــویی دارای ابعــاد مختلفــی اســت از

ویژگی ارتبــاط،  اطرافیــان، مشــارکت در تصمیمجنســی،  بــا  روابــط  هــا،  گیریهــای شــخصیتی، 

  . باشـدمی  راغـت و مشـترکات دینـی و مذهبیگذرانـدن اوقـات فوه  ارتبــاط بــا خانــواده همســر، نحــ
 

1. Corona virus 

2. World Health Organization 
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خود رضایت داشته باشند، خانواده از استحکام خوبی برخوردار خواهد   مشترکاز زندگی    زوجینزمانی که  

با مسائل و مشکالت به درستی  ها میشد و آن از آسیب   روبرو شوند،توانند  واقع  ها  و  بمانند. در  امان  در 

ازمه  یرضایتمند یکی  زندگی محسوبهای  مترین شاخصزناشویی  از  و  (د  شومی  رضایت  پروین  بنائیان، 

شود. می  رضایت روان شناختی است که شامل ابعاد فردی و محیطی  ، رضایت  زناشویی  .(1386کاظمیان،  

ابعاد محیطی مثل سهم برابر در تصمیم گیری ها، درآمد مالی و مشارکت در کار و مشکالت است )ای،  

2018.) 

کند و بیشترین میزان آن متعلق به قبل از تولد فرزندان فرزند پروری افت میهای  زناشویی طی سالرضایت  

قبل و بعد از فرزندان میزان رضایت زناشویی باالتر است، بدلیل اینکه که در این   .و پس از ترک آنان است

یری زای کمتری )اداره های درگکنند و موقعیتدوران زوجین وقت و انرژی بیشتری را صرف یکدیگر می

های  افتهی رسد که   می  به نظر(.   1384؛ موسوی،  2000آید )ریدلی و کرو،می  فرزندان( برای ایشان پیش 

ممکن است   ،مربوط به آنپیشگیرانه  و اقدامات    19کووید    ریخاص همه گ  یی ای دهد که پومی  نشان  هیاول

شود  همسران   انیدر م تضعیف سالمت عاطفی به  روابط شود و به طور بالقوه منجر در  تعارض شیباعث افزا

با استرس خارج   ی کهبیان کردند افراد   19-مطالعات متعدد قبل از همه گیری کووید   (.2020و ما،    انگی)

هایی  در رابطه با همسر خود از شیوهمانند استرس مالی یا شغلی به احتمال زیاد  ،  از رابطه زوجی روبرو هستند

که به مرور زمان به  ، کنندمی  استفاده   زندگی خودیک  یا  عدم پاسخ به شر ، سرزنش  ،انتقاد بیش از حد   مانند 

استرس بیش    (.  2020نگوین و همکاران،  ؛2013  )ویلیامسون و همکاران  زندمی  آسیبها  آن   کیفیت رابطه

ائه حمایت موثر از سوی تواند در درک نیاز شریک زندگی به حمایت و در نتیجه ارمی  همچنین،از حد معمول

انواع عوامل استرس زای خارجی   19-همه گیری کووید    (.2009  )رافائلی و گلیسون،  افراد تداخل ایجاد کند

شود.  از دست می  شود که پیامدهایی نظیر از دست دادن، جدایی و انزوا ی اجتماعی حاصلمی  را شامل

که این امربه   ، های روابط تطبیقی تداخل ایجاد کنددادن عزیزان و انزوای اجتماعی  ممکن است با فرایند

تواند تأثیر عوامل استرس زای خارجی را تشدید کند  و همچنین کیفیت و ثبات روابط  زوجین می  نوبه خود

پایدار هستند )به عنوان های  یک یا هر دو عضو دارای آسیب پذیریها  آن  که در هایی  را تهدید کند. زوج

افسردگی( احتمال بیشتری وجود دارد که تعامالت منفی بیشتر و مثبت کمتری را   ،مثال ناامنی دلبستگی

 (.2021پیتروموناکو و اوورآل، تجربه کنند و ممکن است تأثیر عوامل استرس زای خارجی افزایش یابد ) 

مشترک زندگی   حاصل از مطالعه پانل خانواده در کشور آلمان نشان داد که در روابط زناشویی وهای  یافته

،  19-گیری کوویدرضایت زناشویی آنان از روابط زناشویی قبل و در طول همه  ، نفر زن و مرد   781تعداد  

(.  2021بدون در نظر گرفتن تغییرات اشتغال مرتبط با همه گیری، کاهش یافته است )اشمید و همکاران،  

( اوورال  مانکوو  بحران  2020پیترو  یک  مانند  زا  استرس  رویدادهای    19کووید    یریگ  همه  ای  یاداقتص( 

و ممکن  است تعارض بیشتری را ایجاد    دهد شیافزا هدر خانوادرا  بوده از قبل موجودکه تواند مشکالت می

(. یک مطالعه دیگر  2020کند و حتی باعث از بین رفتن روابط زناشویی شود )پرایم، واد و براون  و همکاران،

نشان داد که استرس بیشتر  در محیط   ، ا فرزندان خود بودند زوج که در قرنطینه اجباری ب  157بر روی  

رابطه گیرانه  سخت  )افزایش  زوجین  زناشویی  روابط  عملکرد  در  کاهش  باعث  خانگی،  کاهش    ،قرنطینه 

کارآمدی حل مسئله( و عملکرد خانواده )افزایش هرج و مرج در خانه، کاهش انسجام خانواده( )اوورآل و 
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افزایش خشونت والدین، در میان  زوجین دارای حمایت اندک از همسر )مک  و همچنین   (2021همکاران،

با توجه به اهمیت روابط زوجین به عنوان هسته اصلی خانواده    .کندمی  را پیش بینی(،  2020،ری و همکاران

واهمیت توجه به رضایت زناشویی  زوجین در ایام  همه گیری کرونا  به خاطر تغییرات بسیاری که در سبک 

ندگی افراد در سطح جهان ایجاد کرده است و همچنین تحقیقات اندکی که در این زمینه در ایران موجود ز

است پژوهشگر تصمیم به مقایسه سبک زندگی و رفتاری دو گروه دارای رضایت زناشویی و گروه عدم رضایت  

 ایام کرونا چگونه است؟ الگوی رضایت زناشویی در  زناشویی گرفت. بنابراین سوال پژوهش حاضر آن است که  

 

 پژوهش   روش

  اد یداده بن  هینظر  ا ی   یپژوهش به روش گراندد تئور نیا  یفیبود. بخش ک  ی فیپژوهش به صورت ک  نیروش ا

آمار جامعه  شد.  دارا  یانجام  متاهل  زنان   شامل  نمونه   یپژوهش  صورت  به  که  بود  تهران  ساکن  فرزند 

 ی مجاز  ینفر بود که به صورت فراخوان در فضا  10پژوهش    نیدردسترس انتخاب شدند. حداقل نمونه در ا

بود: زنان    ریشامل موارد ز  ی فیورود به پژوهش در بخش کهای  و مورد مصاحبه قرار گرفتند. مالک  نشیگز

 DSM5بر اساس    ی و اختالل حاد روان  ادیسال، نداشتن اعت  12-6فرزند  ی سال و دارا  55تا  25  نیمتاهل ب

به شرکت   لینداشته باشند، تما  اد ی(، اعتدش  ده یشرکت در پژوهش پرس  انیمورد از متقاض  نینداشته باشند )ا

  لیشامل عدم تما  زی. مالک خروج از پژوهش نییزناشو  تیدرپژوهش را داشته باشند و انجام پرسشنامه رضا

 بود.  یفیمطالب در بخش ک انیبه شرکت  در پژوهش و مقاومت در ب

 ابزار پژوهش

  افتهیساختار  مهیپژوهش مصاحبه ن  نیا  بخش کیفی  ها درداده   یابزار گردآور.  مصاحبه نیمه ساختاریافته.  1

مصاحبه با تمرکز  یراهنما کیها در سوال افتهیساختار مهیدر مصاحبه ن .باز است یهااز سوال  یریگو بهره

 ی شود توالمی  دهیشود گنجان  یریگیپ   د یکه با  یی رهایو مس  یابد   پوشش  د یکه با   یاحوزه  ای مسائل    یبررو

دارد اما    ی هر فرد بستگهای  مصاحبه و پاسخ ندیو به فرآ  ستیها مثل هم نکنندههمه شرکت  یبرا هاپرسش

دهندگان    یها را از همه آگاهاز داده  یانواع مشابه   دهدیرا م  نانیاطم  نی مصاحبه به پژوهشگران ا  یراهنما

از  یگردآور   چ یکه ممکن است ه  ی مطالب  ی عنی  دی و نرخ زا  شودیم  ییجودر وقت صرفه  قیطر  نای  کند  

پژوهشگران امکان    مصاحبه به  یها کمتر است راهنماگونه مصاحبه  نیمطالعه نداشته باشد در ا  یبرا  یسود

کدام موضوع را   کهنیو گسترش دهند و سپس درباره ا  هیرا ته  یی هاقبل از انجام مصاحبه سوال  دهد یم

اما مصاحبه گر در جریان مصاحبه آزاد است بر حسب شرایط   (1391. )هومن،دنریگمی  میدنبال کند تصم

ت جدیدی را اضافه کند. در این پژوهش  را جابجا کند و یا سواالها  آن  مصاحبه سواالت یا شکل و ترتیب

مشاور با تجربه و آگاه به موضوع طراحی   4سواالت مصاحبه بر اساس هدف کلی پژوهش و نظر خواهی از  

خواهد شد تا دارای روایی محتوایی کافی باشد و پس از تایید متخصصین در خصوص روایی آن مورد استفاده  

زنان در رابطه  های  طور مستقیم و غیر مستقیم تجارب، آثار و واکنشقرار خواهد گرفت. سواالت مورد نظر به  

و کیفیت ها ها و نارضایتیزناشویی در ایام همه گیری کرونا را که شامل نقش ها،  رفتارها، عواطف، شناخت

مسیر و جهت الگو مشخص ها  آن   تا از طریق  ؛دهیممی  را مورد بررسی قرارها  آن   ارتباط و کیفیت معنوی

 شود.
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 هیجانات در رابطه با همسر در ایام کرونا ، هانگرش ،بررسی کیفیت افکار -

 بررسی مسایل آزار دهنده در روابط در ایام شیوع ویروس کرونا  -

 برسی کیفیت رابطه عاطفی و جنسی در ایام شیوع ویروس کرونا  -

 بررسی کیفیت برآورده شدن نیازها -

 رونا چگونگی گذراندن اوقات فراغت در ایام شیوع ک -

 تاثیر مسایل اقتصادی بر روابط در این ایام  -

 احترام به محدوده شخصی و استقالل یکدیگر  -

 استفاده از فضای مجازی و تاثیر آن بر روابط زناشویی -

 چگونه بوده است ها آن تجربه شما از اختالف بر سر تربیت فرزندان و رسیدگی به امور تحصیلی -

 نقش خود و همسرتان در این ایام  چگونه استدرک و تجربه شما از تقسیم وظایف و  -

  13-6فرزند  یسال دارا  55-25  نیزن  ب  24به واسطه مصاحبه از  ها  داده یفیپژوهش ک  ن یدر ا.  روش اجرا

به صورت هدفمند و در دسترس بوده است. قبل  از مصاحبه پرسشنامه   یر ینمونه گ  وهیشد ش  یسال گرد اور

شد.    افتهیساختار  مهنی  مصاحبه  و   شد  پر  کنندگانتوسط شرکت   ییزناشو  تیرضا انجام  اعضا   مصاحبهاز 

رضا دوگروه  در  نارضا  ییزناشو  تیشوندگان  رضا  یی زناشو  ی تیو  عدم  گروه  در  مصاحبه  گرفتند.    تیقرار 

 زین گرینفر د 4مصاحبه اشباع شد و پس از آن با  9پس از   یمصاحبه  و در گروه ناراض  10پس از   ییزناشو

شد ومراحل کد    یساز  ادهیاز اشباع اطالعات حاصل شود مصاحبه ضبط و پ   نانیمصاحبه انجام شد تا اطم

شد و بانظرات    یبررس  ی دلف  وهیاستاد به ش  10حاصله توسط  های  کد   انجام شد.  ییاستقرا  وهیبه ش  یگذار

  ام یدر ا  ییزناشو  یتیو نارضا  ییزناشو  تی نام گرفتند و در انتها دو گروه رضا  رییتغ  ای حذف    ییها -هیگو  دیاسات

 قرار گرفتند.  سهیکرونا مورد مقا

 

 هایافته

منظور ویژگی  به  فنی  تبیین  و  فرایندی، محتوایی  زناشویی که  های  رضایت  مفاهیم  پاسخاز  های  براساس 

در ایام شیوع کرونا و همچنین  تجربه زیسته زنان دارای رضایت زناشویی و عدم رضایت   کنندگان  مشارکت

اشویی براساس نفره )دارای رضایت زن12نفر از زنان شامل یک  گروه    24زناشویی بدست آمد،در مجموع با  

نفره )عدم رضایت زناشویی براساس پرسشنامه انریچ نمرات  12( و یک گروه  25پرسشنامه انریج نمرات باالی  

  شود.می ( مصاحبه شد که  به ترتیب نتایج حاصله ارائه25زیر 

 

 رضایت زناشوییالف: گروه  

زناشویی مصاحبه شد؛    رضایت  درگروه  کنندگان  نفرازمشارکت  12  با  کیفی  بخشهای  داده  آوری  جمع  برای

 دهد. می زناشویی را نشان رضایت کنندگان گروه  مشارکت  شناختی جمعیتهای ، ویژگی1جدول 
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 جمعیت شناختی گروه رضایت زناشویی در ایام کرونا  . 1جدول 

نمره 

رضایت 

 زناشویی

سن  تعدادفرزندان 

 ازدواج 

شغل 

همسر 

مشارکت 

 کننده 

شغل 

مشارکنت  

 کننده 

سن  تحصیالت

 همسر

سن 

مشارکت 

 کننده 

کد  

مشارکت 

 کننده 

 1 37 42 لیسانس  خانه دار  راننده  10 ساله( 5و8) 2 35

فوق   معلم روحانی  16 ساله(   7و13) 2 37

 لیسانس 

43 42 2 

 3 50 53 دیپلم خانه دار  کارمند  23 ساله( 8و13و17)3 37

 4 36 40 لیسانس  منشی کارمند  15 ساله( 13و5و7)3 40

کارمند   ازاد  9 ساله( 8) 1 38

 صدا وسیما 

فوق  

 لیسانس 

35 34 5 

ریخته   20 ساله(  15و  8) 2 41

 گری

 6 44 45 دیپلم خانه دار 

45 3 

 ساله( 17و12و4)

 7 44 50 لیسانس  بهیار  پزشک  17

معلم مهد   مدیرعامل 11 ساله(  4و  8) 2 39

 کودک

فوق  

 لیسانس 

37 33 8 

کارمند   بورس  20 ساله(   10و21) 2 36

 جهاد 

فوق  

 لیسانس 

55 50 9 

مدیر   22 ساله( 15و10) 2 34

 آموزشی

مدرس  

 دانشگاه 

 10 46 49 دکتری

 11 29 33 لیسانس  خانه دار  مغازه دار  10 ساله( 11و1) 2 33

فوق   کارمند  کارمند  20 ساله(  8و   19) 2 37

 لیسانس 

46 41 12 

 

سال بوده است و   40دهد میانگین سنی افراد حدود  می  در گروه رضایت زناشویی نشان  1اطالعات جدول  

حدود   ایشان هم  تحصیلی    44میانگین سنی همسر  است.مدرک  بوده  و  2سال  دیپلم  ایشان  از  نفر 4نفر 

نفر هم شاغل بوده اند. میانگین  8نفر خانه دار و  4نفر فوق لیسانس و یک نفر هم دکتری  بوده اند.5لیسانس و  

بوده است.یک نفر   6/37بوده است و میانگین نمره رضایت از زناشویی هم  سال  16زندگی مشترک ایشان   

 هم صاحب سه فرزند بوده اند. ها آن   نفر از3نفر از افراد صاحب دوفرزند بوده اند و  8صاحب یک فرزند و 

 

 های رضایت زناشویی در ایام کرونامایهدرون . 2جدول 

 کدهای انتخابی  کدهای محوری  کدهای باز 

همدلی، محبت، قدردانی، رضایت جنسی، درک متقابل،  

 همسر های رضایت جنسی و اهمیت دادن به خواسته

 : صمیمیت و عشق ورزی 1رمز 
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-طبقه اول: ویژگی : احساس رعایت انصاف 2رمز مبدا، در تقسیم وظایف های در رفت و امد به خانواده

 های ارتباطی 
حریم  فرزندان و  مدیریت دخالت خانواده ها، ایجاد حفظ  

 والدین 

 : مدیریت مرزها 3رمز 

انعطاف پذیری در نقش ها، واگذاری کارها، اولویت دادن  

 به خانواده در برابر کار بیرون 

-طبقه دوم: ویژگی : مسئولیت پذیری 1رمز 

 های  شخصیتی

خود، داشتن دید مثبت  های داشتن اعتماد به توانمندی 

صمیمیت و استقالل شخصی،  نسبت به همسر، تعادل در  

 کمک و حمایت کردن به والدین 

 : دلبستگی ایمن 2رمز 

پذیری، کنترل  داشتن احساس شادی و نشاط، انعطاف

 خشم

 : پختگی هیجانی3رمز 

: داشتن اعتقدات مذهبی و  4رمز  اعتقاد به توکل به خدا، گذرا بودن رنج، قناعت پیشه گی 

 اخالقی 

طبقه سوم: عوامل   : عوامل مربوط به خانواده مبدا 1رمز  عاطفی از والدین، حمایت و کمک والدین تامین نیازهای 

همکاری در امور خدمت رسانی خیرانه، حضور در مراسم   اجتماعی 

 هامذهبی با رعایت پروتکل

 : همکاری در امورفرهنگی 2رمز 

گفت و گو کردن، رفع سو تفاهم، مشورت کردن، گذشت  

 کمک گرفتن از منابع بیرونی حمایتیکردن، 

طبقه چهارم:   حل مساله های : راهبرد1رمز 

 راهبردهای رفتاری 

استفاده از فضای مجازی برای ادامه تحصیل، محدود  

 ها های خانوادهکردن دخالت

به  ها  : تبدیل کردن تهدید2رمز 

 فرصت 

تفریحات دو نفره، داشتن اوقات فراغت برای خود، وقت  

 گذاشتن برای تفریح خانواده

 : اهمیت دادن به تفریحات 3رمز 

 

موردی متون مصاحبه   موضوعی  تحلیل  از  که  دهدمی  نشان  را  مربوطه  کدهای  و  اصلی  هایخوشه   2  جدول

 شودمی  ارائه  روشی   به  باز  کدهای  اصلی  های بندیدسته  کنندگانشرکت  بین  در.  است  آمدهدستبا افراد  به

 شود، می  مشاهده  2  جدول  در  که  طورهمان.  اندکرده  درک   و  توصیف  را  خود  تجربیات  کنندگانشرکت  که

  هاداده  از(  برجسته  صورتبه)  اصلی  به نحوی که چهار طبقه    . است  شده  ارائه  زناشویی   رضایت های  مایه  درون

و ابعاد در قالب کد گذاری ها  مولفهدر قالب کدگذاری محوری و    مربوطه  رمزهای  با  وهرکدام  است  آمده   بیرون

 . شوندمی انتخابی ارائه

 

 عدم رضایت زناشویی ب: گروه  

زناشویی   عدم رضایت  گروه  در  کنندگان  مشارکت  از  نفر  12  باتعداد    کیفی  بخشهای  داده  آوری  جمع  برای

 دهد. می  کنندگان را نشان مشارکت  شناختی جمعیتهای ویژگی  3جدول.مصاحبه به عمل آمد
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 جمعیت شناختی مشارکت کنندگان در گروه عدم رضایت زناشویی های ویژگی  . 3جدول 

نمره 

رضایت 

 زناشویی

سن  تعدادفرزندان 

 ازدواج 

شغل 

همسر 

مشارکت 

 کننده 

شغل 

مشارکت 

 کننده 

سن  تحصیالت

همسر 

مشارکت 

 کننده 

سن 

مشارکت 

 کننده 

کد  

مشارکت 

 کنندگان 

 1 44 48 دیپلم دار خانه  جوشکار  25 ساله( 8و 15)2 15

کابینت   17 ساله( 12و8) 2 14

 ساز 

 2 36 38 دیپلم خدماتی 

فوق   خانه دار  حسابدار  20 ساله( 17و9و7)3 13

 لیسانس 

44 42 3 

کارگاه   18 ساله( 9و  16)2 12

مبل 

 سازی 

 4 39 40 لیسانس  خانه دار 

10 3 

 ساله( 15و8و3)

متخصص  16

 زیبایی

 5 39 45 لیسانس  خانه دار 

کارمند   15 ساله( 7و 10) 2 17

 دانشگاه 

 6 38 40 فوق دیپلم  خانه دار 

 7 43 50 لیسانس  کارمند  کارمند  23 ساله(   14و7) 2 16

مربی   آزاد 13 ساله( 9و10) 2 12

پیش 

 دبستان 

 8 36 41 لیسانس 

فوق   خانه دار  حسابدار  21 ( 16و8و10) 3 11

 لیسانس 

44 42 9 

مبل  14 ( 10و10)2 16

 فروشی 

فوق   کتابدار 

 لیسانس 

38 38 10 

مغازه   15 ( 8و13) 2 18

 خرازی 

 11 35 39 لیسانس  خانه دار 

 12 38 39 لیسانس  معلم کارمند  11 ساله( 10و8)2 14

 

سال بوده است و میانگین سنی همسر ایشان   39دهد میانگین سنی افراد حدود  می  نشان   3اطالعات جدول  

نفر هم   3نفر لیسانس و    6نفر از ایشان دیپلم و فوق دیپلم،    3است.مدرک تحصیلی  سال بوده    42هم حدود  

سال 17نفر هم شاغل بوده اند. میانگین زندگی مشترک ایشان     5نفر خانه دار و    7فوق لیسانس بوده اند.  

  3ده اند و نفر از افراد صاحب دوفرزند بو 9بوده است.  14بوده است و میانگین نمره رضایت از زناشویی هم 

 هم صاحب سه فرزند بوده اند. ها  آن  نفر از

 

 

 



  610 |                                                             4  شماره |           3دوره   |         1401   زمستان    |                فصلنامه خانواده درمانی کاربردی
   

 گروه نارضایتی زناشویی های درون مایه  . 4جدول 

 کدهای انتخابی  کدهای محوری  کدهای باز 

عدم همدلی، کینه توزی و ایراد گرفتن، عدم قدردانی، نارضایت جنسی عدم  

 درک متقابل، مقایسه کردن همسر با دیگران 

صمیمیت  : عدم 1رمز

 عاطفی

 طبقه اول:

 نیازهای ارتباطی 

:عدم رعایت  2رمز مبدا، افزایش توقعات، زیاد شدن  های در رفت و آمد به خانواده

 انصاف 

: ناتوانی در  3رمز در منزلها دخالت خانواده ها، حضور مداوم بچه

 مدیریت مرزها 

ایفای نقش  های زن به واسطه حضور بیشتر در خانه، افزایش مسئولیت

 آموزگار در منزل، تعارض کار و خانواده 

: نداشتن تعادل  1رمز

 در مسئولیت پذیری 
 طبقه دوم: 

های ویژگی

تکیه بر نقاط ضعف، برداشت منفی از رویدادها، احساس  گناه، احساس طرد   شخصیتی

 شدگی، ترس از دست دادن عزیزان 

 : دلبستگی 2رمز 

 نا ایمن 

 : عدم کنترل3رمز عدم ابراز احساسات  پرخاشگری،غمگین بودن، خشونت و 

 هیجانات 

نا امیدی نسبت به بازگشت به حالت عادی، اختالف در  ،احساس پوچی

 مسائل اعتقادی

: ضعف در  4رمز

اعتقادات مذهبی و  

 اخالقی 

 دوری کردن از والدین، درگیر شدن در مسایل خانواده مبدا 

 

: عوامل مربوط  1رمز 

 مبدا به خانواده 
 طبقه سوم: 

 عوامل اجتماعی
: عوامل مربوط  2رمز  چندشغله شدن همسر، بیکاری زن، بیکاری همسر 

 به شغل 

قهر کردن، مشورت نکردن، عدم هماهنگی بین زوجین در تربیت  

 جدال کردن در مورد رعایت پروتکل ها ،فرزندان

: راهبردهای  1رمز 

 حل مساله 
 طبقه چهارم: 

راهبردهای  

نگرانی و کنترل  رفتارهای همسر درفضای مجازی، استفاده بیش از حد از   رفتاری

 فضای مجازی، چالش مراقبت از فرزندان در فضای مجازی 

: پر رنگ شدن  2رمز

 فضای مجازی 

کم شدن تفریحات دو نفره، کم شدن تفریح در خانواده،نداشتن اوقات فراغت  

 برای خود 

: اهمیت ندادن  3رمز 

 به اوقات فراغت 

 

  نحوی  به.  است  شده   ارائه   منفی  زناشویی   روابطهای  مایه  درون  شود، می  مشاهده   4  جدول   در  که  طورهمان

 کدگذاری  قالب  در  مربوطه  رمزهای  با   وهرکدام  آمده   بیرون  ها داده  از(  برجسته  صورتبه)  اصلی   طبقه  چهار  که

 .  شوندمی ارائه انتخابی گذاری  کد  قالب  در ابعاد و ها مولفه  و محوری
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 مقایسه دو گروه رضایت زناشویی و گروه نارضایتی زناشویی در ایام کرونا  . 5جدول 

کدهای باز نارضایتی 

 زناشویی

کدهای محوری  

 نارضایتی زناشویی

کدهای باز رضایت 

 زناشویی

کدهای محوری رضایت 

 زناشویی

عدم عشق ورزی و   عدم همدلی 

 صمیمیت 

 صمیمیت عشق ورزی و   همدلی 

 محبت  کینه توزی و ایراد گرفتن 

 قدردانی  عدم قدردانی 

 رضایت جنسی  نارضایت جنسی 

 درک متقابل  عدم درک متقابل 

مقایسه کردن همسر با  

 دیگران 

اهمیت دادن به  

 همسر های خواسته

های  در رفت و امد با خانواده

 مبدا

در رفت و امد با   عدم رعایت انصاف 

 مبدا های خانواده

 رعایت انصاف 

 در تقسیم وظایف  افزایش توقعات

زیاد شدن  دخالت خانواده  

 ها

مدیریت دخالت   ناتوانی در مدیریت مرزها 

و حفظ  ها خانواده

 استقالل 

 مدیریت مرزها 

ایجاد حفظ حریم    در منزلها حضور مداوم بچه

 فرزندان و والدین 

زن به  های افزایش مسولیت

 واسطه حضور بیشتر در خانه

عدم تعادل در مسئولیت  

 پذیری 

انعطاف پذیری در نقش  

 ها

 تعادل در مسئولیت پذیری 

 

 واگذاری کارها  ایفای نقش آموزگار در منزل 

اولویت دادن به خانواده   تعارض کار و خانواده 

 در برابر کار بیرون 

اعتماد به  داشتن  دلبستگی نا ایمن  تکیه بر نقاط ضعف 

 خود های توانمندی

 دلبستگی ایمن 

داشتن دید مثبت نسبت   برداشت منفی از رویدادها

 به همسر 

تعادل در صمیمیت و   احساس  گناه

 احساس طرد شدن  استقالل شخصی 

 ترس از دست دادن عزیزان 

داشتن احساس شادی و   عدم کنترل هیجانات  غمگین بودن 

 نشاط 

 هیجانی پختگی 

 انعطاف پذیری  خشونت و پرخاشگری 

 کنترل خشم عدم ابراز احساسات

  احساس پوچی 

نا امیدی نسبت به بازگشت  

 به حالت عادی

 اعتقادات مذهبی گذرا بودن رنج  ضعف در اعتقادات 

 اعتقاد و توکل به خدا 
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 قناعت پیشه گی  اختالف در مسائل اعتقادی 

مسائل مربوط به خانواده   والدین دوری کردن از 

 مبدا

برطرف کردن نیازهای  

 عاطفی از والدین 

 مسائل مربوط به خانواده مبدا 

درگیرشدن در مسائل  

 خانواده مبدا 

 حمایت کمک به والدین 

همکاری در خدمت    

 رسانی خیرانه 

های  همکاری در فعالیت

 فرهنگی

 حضور در مراسم مذهبی 

   تغییر شغل همسر چند شغله شدن 

 بیکارشدن زن 

 بیکارشدن مرد 

حل مساله  های راهبرد قهر کردن 

 ناکارامد 

 راهبردهای حل مساله کارامد  گفت و گو کردن 

جدال بر سر رعایت پروتکل 

 ها

 رفع سو تفاهم 

 مشورت کردن  مشورت نکردن 

کمک گرفتن از منابع   

 حمایتی

عدم هماهنگی در تربیت 

 فرزندان 

هماهنگی در تربیت  

 فرزندان 

استفاده بیش از حد از فضای 

 مجازی

مرتبط با پر   های  چالش

رنگ شدن نقش فضای  

 مجازی 

استفاده از فضای مجازی  

 برای ادامه تحصیل

به  ها  تبدیل کردن تهدید

 فرصت ها 

کنترل رفتارهای همسر 

 درفضای مجازی

های  محدود کردن دخالت

 خانواده ها 

چالش مراقبت از فرزندان در 

 فضای مجازی

اهمیت ندادن به   کم شدن تفریحات دو نفره

 تفریحات 

 اهمیت دادن به تفریحات  تفریحات دو نفره داشتن 

نداشتن اوقات فراغت برای 

 خود 

برنامه ریزی برای اوقات  

 فراغت خود 

اهمیت دادن و برنامه   کم شدن تفریحات خانواده 

تفریحات  ریزی برای 

 خانواده 

 

نشان داده شده افراد گروه راضی در همدلی محبت توجه به نیازهای جنسی با گروه    5  همانطور که در جدول

 نارضایتی زناشویی متفاوت بوده در گروه راضی نشان داده شد که افراد به مسایل مذهبی اهمیت بیشتری 

ر  کنند در برخورد با یکدیگر رعایت انصاف دارند دمی  دهند و در مراسمات جمعی مذهبی بیشتر شرکتمی

گروه ناراضی مسایل شغلی مثل بیکارشدن  و چند شغله شدن  نمود بیشتری داشته و در گروه راضی قناعت  
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پیشگی صبر و محدود کردن دخالت خانواده و همچنین تبدیل کردن تهدید کرونا به فرصتی برای باهم بودن  

 ند.صمیمیت بیشتر و اهمیت دادن به تفریحات و برنامه ریزی برای آن را داشته ا

 ورزی  عشق  و   : صمیمیت1توصیف رمز 

اشاره به  یو رضایت از زندگی است واژه صمیمیت اغلب برا  یشاد یروابط توام با صمیمیت منبع مهمی برا

شود که زن و  می حس کلی همسران از نزدیکی به یکدیگر استفاده شده است پایه صمیمیت زمانی گذاشته

ثری داشته باشند و به نیازهای عاطفی هم توجه کنند در ایام  بتوانند درابعاد مختلف رابطه نقش موشوهر

داشته اند در ایام کرونا به ای  رابطه های  کرونا به اعتقاد برخی پژوهشگران افرادی که قبل از کرونا چالش

همدلی و    عنوان کردها  یکی از شرکت کنندهبیشتری شده اند.  های  دلیل تغییرات بوجود آمده دچار چالش

 کنهمی  ( همش تشکر3کنم. )شرکت کننده شمارهمی  حمایت همسرم  باعث شده  شرایط رو خوب مدیریت

( رابطه  10تونم بیشتر کمکت کنم.)شرکت کننده  نمی  گه تو این شرایط کار تو زیادشده شرمنده که منمی

برنامه داریم و هم من و هم  جنسی ما نسبت به قبل از کرونا تغییر خاصی نکرده و مثل قبل همیشه براش  

( همسرم ریه هاش حساسه پدر ومادر خودش هم به  9)شرکت کننده شماره    شوهرم از هم راضی هستیم.

)  .کردممی  رحمت خدا رفتند دوست نداشت منم با خانوادم خیلی رفت و امد کنم منم شرایطش رو درک

 (  2شرکت کننده شماره 

وقتی از کارها و فشارای خونه خسته هستم انتطار دارم درکم کنه   در گروه عدم رضایتی زناشویی عنوان شد

گم غلط کردم همه چی می  کنه تهشنمی  باهام همراهی کنه ولی کافیه لب به شکایت باز کنم درکم که

( وقتی کرونا گرفته بود چون بچه کوچیک دارم مارفتیم خونه مامانم اینا  براش  7خوبه.)شرکت کننده شماره  

م ولی خیلی نتونستم بهش برسم بعد که من کرونا گرفتم حسابی تالفی کرد انگار تو دلش بود  سوپ میاورد

اتاقم از زیر در با ماسک سریع غذام رو میداد پاش رو تو  از   (10گذاشت.)شرکت کننده  نمی  جبران کنه. 

شده ولی نه همسرم نه    رسم  کارام زیاد ها میکنم به بچهمی زمانی که کرونا اومده یه سره دارم تو خونه کار

( برای رابطه  9کنند انگار وظیفم هست.)شرکت کننده شماره  می  کنند طوری رفتارنمی  ازم یه تشکرها  بچه 

کردیم بی مقدمه سریع تموم بشه   می  شد سعیمی  کردیم و هر فرصتی که پیدانمی  اوایل مجالی پیدا  جنسی

ته بود واین باعث شد که االن من نسبت به قبل سردتر یا خستگی توی روزهردومون روی این مساله اثر گذاش

( شوهرم خیلی منظم  هست بهم  4شم.)شرکت کننده شماره می کنم  و خستهمی ساعته کار  24شدم.اخه 

گه چرا دمپایی توالت خیسه چرا آشپز خونه بهم ریخته است می  ریزه همش به منمی  ریختگی خونه بهمش

گیرند و خوب این مسایل پیش میاد  می  خیلی ازم وقتها ولی خوب بچه کنم می  منم صبح تاشب تالشم رو

   (5فهمه)شرکت کننده شمارهنمی گم اصال شرایط من رومی شم می بعد از دستش ناراحت

 رعایت انصاف 

وقتی زوجین احساس کنند وظایف بیشتری را در زندگی به عهده گرفته اند و تقسیم وظایف ومسئولیتها به  

آید درایام کرونا به واسطه تغییر در وظایف این احساس می منصفانه نباشد رضایت زناشویی پایین ترصورت 

با توجه به تغییر شرایط در ایام کرونا زوجین دارای رضایت زناشویی انصاف را  .در زوجین ناراضی ایجاد شد

در رابطه را بیان کردند. در  کردند. و بیشتر زنان دارای نارضایتی زناشویی احساس عدم انصاف  می  رعایت

بیان کرد با پدر و مادر هامون رفت و امدمون کم  ها  گروه رضایت زناشویی به طور مثال یکی از شرکت کننده
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گفت اگه اینها از کرونا نمیرن از تنهایی حتما میمیرن برای همین با هاشون در ارتباط می  نشد چون همسرم

( یکی دیگر از 6همسرم و یه بار هم پدر و مادر من.)شرکت کننده    بودیم تو هفته یه بار خونه پدرو مادر

در رابطه با انصاف در تقسیم وظایف عنوان کردکه کارهای خونه با من بود و رسیدگی به  ها  شرکت کننده

( در گروه عدم رضایت زناشویی در رابطه با رعایت  11و خرید بیرون با اون بود.)شرکت کنندهها  درس بچه 

ان شد  کرونا همسرم رو هیچ تکونی نداد اما من همه زندگیم تغییر کرد باعث شد کارم رو ازدست انصاف عنو

کنه) می  که ازش سواستفادههایی  گه تو نباید سرکار بروی یه سری محدودیتمی  بدم و خونه نشین بشم

 ( 8شرکت کننده شماره 

 مدیریت مرزها

 تصمیم  بر اگر کههایی دخالت  هستیم،  روبرو بیجا  و جا هب دخالتهای  وها دلسوزی   با زندگی  گاهی اوقات در

دارد. در ایام کرونا    پی  در  را  اطرافیان  با  شوهر  و  زن  تعامل  عدم  و  مشاجرات  سرآغاز  بگذارد،  تأثیر  فرد  گیری

زناشویی در زنان دارای رضایت  ها  فیزیکی وکنترل رفت و امدها دخالت خانوادههای  به دلیل رعایت محدودیت

کمتر شده بود و با توجه تغییر شرایط و حضور مداوم فرزندان مدیریت مرز بهتری داشتند.  شرکت کننده  

ترسه رابطمون با هاشون  می  ( عنوان کرد بعداز کرونا چون مادر شوهرم دیابت داره و خیلی از کرونا7شماره )

این اتفاق افتاده من به آرامش رسیدم و    خیلی کم شده وبیشتر به صورت مجازی ارتباط داریم از وقتی که

دخالت هاشون کمتر شد ماهم  دیگه یاد گرفتیم بهشون اجازه دخالت ندهیم یا شرکت کننده دیگری از این 

فرزندان با  حریم  حفظ  با  رابطه  در  رومی  گروه  اتاقمون  در  وقتی  استراحت می  گوید:  داریم  یعنی   بندیم 

کرد فضایی را  می  ه نباید مزاحم ما شوند، این در ایام کرونا به ما کمکبچه هامون  یاد گرفتند ک  ، کنیممی

وابستگی دلیل  به  افراد  زناشویی  رضایت  عدم  گروه  در  باشیم.اما  داشته  نفر  دو  خودمون  عدم  ها  برای  و 

عنوان کرد به دلیل وضعیت مالی مون  و از دست دادن ای  تمایزیافتگی دچار مشکالتی شدند و شرکت کننده

پامو تو اون خونه گذاشتم حس   شغل از وقتی  همسرم مجبور شدیم طبقه باال پدر شوهرم زندگی کنیم، 

میکنم کنترل زندگیم رو از دست دادم و دیگه نقشی در تربیت بچه هام و تصمیم گیری ندارم)شرکت کننده  

زیاد شده بین    (و شرکت کننده دیگری بیان کرد از وقتی کرونا اومده چون نیکا دخترم  اضطرابش2شماره

 ( 5خوابد.)شرکت کننده می من و همسرم

 تعادل در مسئولیت پذیری 

یکی از عواملی که در تعامالت اجتماعی و دربهبودتعامل با همسر موثر است مسئولیت پذیری افراد در قبال  

برقرار کند  یکدیگر است اینکه فرد بتواند تعادلی بین به دوش کشیدن کارها و واگذاری آن به اعضای خانواده  

خود را به خوبی ایفا کنند. اینکه زنان  راضی در ایام  های  اینکه همه اعضای خانواده در کنار هم مسئولیت

تقسیم وظایف وجود دارد. پذیری و  افزایش مسئولیت تعادل در مسئولیت  با وجود  شرکت کننده      کرونا 

  روزهای تعطیل را هم در مناطق محروم طبابت  در ایام کرونا  همسرم پرکارتر شده بود و (بیان کرد     7شماره)

کرد و خوب من هم در اون کار باهاش همراهی میکردم و کارهای مربوط به تزریقات و سرم رو من کنارش می

کند. وقتی  می  ( عنوان کرد از وقتی کرونا اومده بیشتر به من کمک4دادم.  شرکت کننده شماره )می  انجام

من بیشتر احتیاج دارند با همسرم به این نتیجه رسیدیم تا مرخصی بدون حقوق   کرونا شد ودیدم بچه هام به

برسم. در گروه عدم رضایت زناشویی در تقسیم کار و مسئولیت پذیری افراد توازنی ها  بگیرم تا بتونم به بچه
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ها  بیش از حد و عدم همکاری دراین گروه دیده شده یکی از شرکت کنندههای  نداشته پذیرش مسئولیت 

  اد یز تمیمسئول شهینم کار منزل ریچون همسرم هم در گ برام ایجاد کرده یریدرگ  یلیخ عنوان کرد شغلم

 تم یخانواده همسرم هم کرونا گرفته بودند توقع داشتند غذا براشون بفرستم و مسئول  ش یچند وقت پ   دهش

شماره    شده  چندبرابر کننده  و 12بود.)شرکت  میرم  سرکار  چون  پرکنیم.  خونه  تو  معلمهارو  جای  باید   )

 (. 4کارخونه افزایش یافته خیلی دشواراست )شرکت کننده شماره 

 دلبستگی ایمن

شود ایمنی که کودک از والدین  می  پایگاه امنی برای هر فرد در روابط بین فردی محسوبدلبستگی ایمن  

زوجین در مواجهه با بحران اگر دلبستگی  ایمن .کند و درتمام مراحل زندگی همراه اوستمی  خود دریافت

اد داشته و خود اعتمهای  و به توانمندی    عملکرد بهتری خواهند داشت.ها  داشته باشند  در مقابل استرس

دارند و از فاصله یا نزدیک شریک می  دید مثبت نسبت به وقایع و دیگران دارند و حد تعادل رابطه را نگه

عنوان کرد ما در عین حال که باهم صمیمی ای  شوند.به طور مثال شرکت کنندهنمی  خود دچار اضطراب

تونه بره به خانوادش می  ر وقت بخواد( اون ه4هستیم به استقالل هم احترام میزاریم)شرکت کننده شماره  

شویم)شرکت کننده  نمی  سر بزنه یا با دوستاش قرار داشته باشه و منم همینطور محدودیتی برای هم قائل 

 (2کنه ازش برنمیاد و گرنه ادم دلسوزی هست..)شرکت کننده شماره  نمی  ( مطمئنم اگه کمکم3شماره

 پختگی هیجانی

راحت تر لحظات شادی برای خود و   ،هیجانی دارند و کنترل روی احساساتشان  دارند افرادی که پختگی  

تجربه شگفت   ک ی  یو ذهن  یاز لحاظ عاطف  یاحساس خوشحالبغرنج ایجاد کنند  های  خانواده در موقعیت

افرادی که  .  م یخود داشته باش  ی احساس را در زندگ  ن یا  میخواهمی  ما   یاست که همه    یاست و منطق  زیانگ

توانند حس شادی را در خود زنده کنند  می  رنج آور هم های  ید مثبت به زندگی دارند حتی در موقعیتد

تواند در تحمل شرایط می  کرونا شرایط بغرنجی برای افراد ایجاد کرد که کنترل بر احساسات و هیجانات بهتر

رده که اوضاع اروم شدرفتیم که  عنوان کردکه   اوایل  کرونا یه خوای  یاری دهد.در این رابطه شرکت کننده

همسرم برای اینکه حال ما عوض بشه گفت بریم خرید توی راه یه ماشین چنان از پشت به ما زد که پشت 

ماشین جمع شدو جرثقیل اومد ماشین رو برد پارکینگ و ما وسط اتوبان سپر بدست و عصبانی که روزمون 

ریم خرید بریم رستوران تو درکه ماهم سپر بدست و  کرد و گفت حاال که نشد بای خراب شد همسرم خنده

با خنده و شوخی از اون وضع رفتیم رستوران و یه روز  خیلی خوب و به یادماندنی رو تجربه کردیم در  

مدیریت خوب  صبوریش  با  موقع  اون  همسرم  اگر  که  برامون نمی  صورتی  روز  بدترین  روز  اون    کرد  

ننده دیگری بیان کرد بحث خیلی باال بگیره یه خورده میره بیرون ( وشرکت ک6موند)شرکت کننده شمارهمی

کنیم زود کنار  نمی کنیم هر دومون خیلی سر یه مساله سماجتمی قدم میزنه  وبرمی گرده ولی زود آشتی

 ( 8کنیم انتظاراتی که از همدیگه داریم رو کم کنیم.)شرکت کننده شمارهمی میایم و سعی 

 اعتقاد و توکل به خدا 

شوند  و همچنین  می  افرادی که اعتقاد بیشتری به خدا و روز قیامت دارند کمتر دچار استرس در برابر حوادث

شود در زندگی زوجین باعث ایجاد  می  دینی که در مذهب ما وجود دارد و به صورت گروهی انجامهای  برنامه

اس کنند تنها نیستند.  و قناعت پیشه احسها  شود افراد در مواجهه با بحران می  شود و باعثمی  فرح و شادی 
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( بیکاری همسرم جفتمون  2گی و امید بیشتری به عبور از بحران دارند. به طور مثال شرکت کننده شماره )

گفت  می  تر از من بود انگار اون ایمانش به خدا از من باالتره رو عصبی کرده بود ولی بازهم همسرم خیلی آروم

ماه بیکاری به کارش برگردد.    4خدا هم کمک کرد تونست دوباره بعد    کنه.می  شه خدا کمکمی  درست

( عنوان کرد که معنویت  و انس با قران باعث شد که بیشتر صبوری کنم و ساده  4شرکت کننده شماره )

شد شرایط مالی سخت رو  می کردند باعث می زیستی که ائمه که حتی اگر خودشان نداشتند به فقیر کمک 

نم. و در گروه عدم رضایت زناشویی ضعف در اعتقاد در برخی از افراد مشاهده شد به طور  راحت تر تحمل ک

 از وقتی پدرم به خاطر کرونا به رحمت خدا رفت، احساس پوچی  ( بیان کرد11مثال شرکت کننده شماره)

ا از اول به  کنم، احساس میکنم خلقت آدما بیهوده بوده، اگه قراره روزی بمیریم و موقت این دنیاییم چرمی

گیری ویروس با این شرایطی همه  کننده دیگری گفت  دنیا اومدم، همش میگم لعنت به این کرونا.  و شرکت

دانم شر این ویروس بزودی کنده بشه. خیلی ترسناکه )شرکت می  تازه و هر روز، بعیدهای  کرونا و جهش

 (. 12کننده شماره 

 مبدا های خانواده  دریافت حمایت از

تماعی به میزان برخورداری افراد از محبت همراهی و توجه به اعضای خانواده و دریافت محبت و  حمایت اج

مند شوند خانواده بهرههای شود. تحقیقات نشان داده هر چقدر افراد از حمایتمی را شامل ها آن همراهی از

کرد کرونا که گرفته بودم  مادر  ( عنوان  5آیند شرکت کننده شماره )می  راحت تر با شرایط استرس زا کنار 

فرستاد. و یا  می  گفت هوای من و داشته باشه و برامون غذا و آب میوهمی  زد به همسرم ومی  شوهرم زنگ

خواستم به کارام می گرفتم هر وقتمی کرد از خانواده خودم و آقا مهدی کمکمی  شرکت کننده دیگر بیان

بچه  برم  بیرون  بهشونها  برسم  کننده  سپردمی  رو  این 7م.)شرکت  نه  زناشویی  رضایت  عدم  گروه  در  و   )

خانواده   ( عنوان کرد11کردند به طور مثال شرکت کننده شماره )می  شد و نه حمایتمی  حمایت را دریافت

همسرم خیلی سرد هستند وقتی کرونا گرفتم حتی یه غذا برام نیاوردند. منم باهاشون سرد شدم آدما تو  

ناسند. یا شرکت کننده دیگر که از درگیری بیش از حد همسرش در مسائل خانواده شمی  سختی همدیگر و 

و عنوان کرد پدر شوهرم بیماری قلبی داره همسرم همش نگرانش بود که کرونا بگیره...     پدری ناراحت بود

کوچیک مهمونی  یه  اگه  بود.  همسرم  با  اونا  خونه  خرید  همه  که  عصبی می  طوری  همسرم   رفتند 

 ( 2رکت کننده شماره شد.)شمی

 همکاری در امور فرهنگی

های  مشترک فرهنگی در بین یک گروه باعث انسجام و ایجاد دغدغههای  انجام کارهای فرهنگی و فعالیت

کم  هایی  شود در ایم کرونا به دلیل محدودیت در رفت وامدها این فعالیتها در خانوادهمی  مشترک در افراد

فرهنگی شرکت در مراسم مذهبی و انجام های  به فعالیتها  ا رعایت پروتکلشد اما افرادی هم بودند که ب

 کارهای خیرمی پردا ختند در گره رضایت زناشویی توسط شرکت کننده عنوان شد 

درسته یه جمع خیلی کوچیک بودیم ولی همین که تو حسینیه خونم مراسم بود و خانواده درگیر کارای 

های  (. دغدغه جمع کردن کمک7کننده شماره  اش خوب بود )شرکتشدند حالم باهمی  هیئت و مراسمات

کردیم بچه می  مردمی رو برای این مناطق داشتیم و  رابطمون بهتر شده بود به هم نزدیکتر شدیم سعی

 (. 5هامون رو هم درگیر کمک کردن کنیم )شرکت کننده شماره 
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 حل مساله های  مهارت

شوند که باید برای حل و فصل کردن می  هایی مواجهشوند و با موقعیتمی  در رابطه دچار تعارضها  همه زوج

آن راه حلی را پیدا کنند در ایام کرونا به واسطه تغییراتی که در خانواده ایجاد شد و حضور حداکثری اعضا  

ایجاد افراد  برای  بیشتری  تعارضات  خانه  تر می  در  راحت  بودند  مساله   حل  مهارت  دارای  که  زنانی    شد 

( عنوان کرد اگه مساله 10توانستند مسائل خود را حل و فصل کنند. به طور مثال شرکت کننده شماره)می

نباشند یا خواب  ها  خیلی مهم باشه میزارم سر یه فرصت مناسب باهاش حرف میزنم سر یه فرصتی که بچه

مسرانشان بر سر تربیت با هها  آن  باشند مطرح میکنم. و در گروه عدم رضایت زناشویی از عدم هماهنگی

( بیان  3فرزندان و یا جدل کردن و مشورت نکردن همسر ناراضی بودند. به طور مثال شرکت کننده شماره )

  جادیمن و دخترم ا  نیب  یریدرگ  نیا  ختهیرو خوابش بهم  گذراند یم  یلیوقتش رو خ   یدخترم با گوشکرد  

با دخترم بح  یکنه و موقع یم امی  ثکه من  اونمسا  نیکنم سر  و چمی  له  دار   ی گه ولش کن   ی کارش 

ود. و  شیم  ریرگکنه و   خودش با بچه دمی  یقاط  گهیزمان د  هیخودش    هویاما    یزیرمی  اعصابش رو بهم

میام و   از بوش بدم  منم  بزنم  الکل  اصرار داره  بیرون میاره  از  یه چیزی  اعالم کرد  شرکت کننده دیگری 

کنه )شرکت می  میره و برامون ضرر داره  خیلی در این مورد جر و بحثکنم داخل مواد غذایی  می  احساس

 ( 4کننده شماره

    هافرصت  به  تهدیدها  تبدیل

عوامل خارجی ها  کند اینمی  عوامل بیرونی هستند که فرد را با دشواری یا آسایش مواجهها  تهدیدها و فرصت

قوت یک فرد است که چه طور این تهدیدها    دهد نقاط ضعف و می  تحت تاثیر قرارها  آن  هستند و چیزی که

هایی  ها، فرصتایام شیوع کرونا  در عین داشتن محدودیت  .را به فرصت تبدیل کند ها  آن  را مدیریت کند و 

جهت رشد و بالندگی خود ها  را برای افراد ایجاد کرد افرادی که از رشد بهتری برخوردار بودند از این فرصت

های در کنار هم بودن و یا  اده از فضای مجازی برای آموزش، استفاده از فرصتاستفاده کردند. مثل استف

(  7به واسطه رفت و آمد کمتر، در این ارتباط یکی از شرکت کننده شماره )ها محدود کردن دخالت خانواده

ور  بود وهم برای کنکها  اعالم کرد باعث شد چون تو خونه بودیم و همه چی مجازی بود هم حواسم به بچه 

طوری راحت بود. و در گروه عدم رضایت  خوندم و ارشد قبول شدم کالسهام مجازی بود و خیلی برام این

زناشویی این تهدیدهای کرونا بیشتر افراد را دچار دردسر و تنش کرده است به طور مثال شرکت کننده  

اینکه زمان باهم بودنمون  ( عنوان کرد وقتی دور هم هستیم هر کسی تو گوشیش هست با وجود  8شماره )

دادم ( هم بیان کرد من قبل از کرونا اجازه نمی 5زیادشده با هم زیاد حرف نمیزنیم. و شرکت کننده شماره )

وارد فضای مجازی بشن یا تبلت و موبایل به صورت محدود در دسترس شان بود اما االن این مساله ها  بچه 

 میاد خونه یکسره تو گوشیش هست. کامال از کنترل من خارج شده وقتی همسرم هم 

 اوقات فراغت 

شود  می  برنامه ریزی برای اوقات فراغت از جمله مواردی است که باعث نزدیک شدن زوج و خانواده به یکدیگر

ایجاد شده وقت فراغت افراد زیاد تر و برنامه ریزی های  با توجه به اینکه در ایام کرونا به دلیل محدودیت

ده بود اینکه افراد بتوانند برای رابطه زوجی و خانوادگی برنامه ریزی کنند امری مهم در  برای آن دشوارتر ش

باشد در این پژوهش، افراد به اهمیت برنامه ریزی برای اوقات فراغت اشاره کردند. و یکی از می رضایت افراد
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ریم  ها میده باهم صبحاالن که یه خورده پیک کرونا کم ش    در گروه رضایت زناشویی گفتها  شرکت کننده

  ریم اما دوباره یه مدت شیوع باال می  هامون ورزش دست جمعی داریم کوه و پیاده رویای  پارک با هم محله

  کتاب( گفت:  10( و شرکت کننده شماره )1کنیم و دیگه نمیریم )شرکت کننده شماره  می  ره رعایت می

میاره دم خونه باید تو مدت زمان مشخص شده    مون یه کار فرهنگی کرده برامون کتابخونم همسایهمی

جایزه تعیین میکنه برای اینکه کتاب بیشتری رو بخونه. و در گروه عدم رضایت  ها  اون رو بخونیم و برای بچه

گذراندند چه برای خودشان نمی  فراغت خوبی راهای  زناشویی افراد به خاطر عدم برنامه ریزی مناسب زمان

مجال باهم بودنمون    ( بیان کرد9نداشتند. به طور مثال شرکت کننده شماره)ای  امهو چه برای خانواده برن

کنیم مسائلمون رو باهم  یه فرصت تنها پیدا نمیها  هم هستند بعضی وقتها  کم شده  هر جا هستیم بچه

شرکت کننده  تونم.  شد رستوران یا یه جایی دو نفره بریم االن هیچ طوری نمی می  حل کنیم. قبل از کرونا 

های کرونایی بخصوص حضور  بل از شرایط کرونا اوضاع بهتر بود ولی به دلیل محدودیت( گفت ق3شماره )

 در پارک و یا مسافرت به شهرستان و یا اطراف به شدت کم شده است.

 

 گیری نتیجه  و  بحث

 ت یمی : صمیو عشق ورز  تیمیکرونا اجرا شد. صم  امیدر ا  ییزناشو  تیرضا  یالگو  نیپژوهش با هدف تدو   نیا

  ،یباشد)مخلص، فتاحمی  او   دگاهید  رشیو پذ  گری با احساسات فرد د  یوهمدل  رشیپذ  ،شامل شناخت، درک

شناخته شده     نسانا  یابعاد وجود  نیاز گران بهاتر  ی کیبه عنوان    متی( صم 1400،یاباد  عیو شف  لیاندب

بلکه   ست،ین ارغبتیآرزو  کی متیصم نیرد سالم انسان است. بنابرادر عملک یاتیاست و به عنوان مساله ح

 یی زناشو  ت یتعارضات، کاهش رضا  شیتواند موجب افزامی  انسان است و عدم توجه به آن  یو اقع  یاساس  ازین

 ط ی شرا  رییتغ  ل یبه دل  تیمیکرونا صم  امی ( در ا2018دمنیشود )مورگان و فر  یو روان  ی و بروز مشکالت عاطف

خانواده در خانه در گروه عدم    یاعضا  یو حضور حداکثر   شتریبهای  افراد و تجربه استرس   یو سبک زندگ

دادن به بحث عشق  تیاهم لیبه دل ییزناشو تیرضا یشد اما در گروه دارا دهید  یتینارضا ییزناشو تیرضا

نتاشدنشان داده    یشتریب  تیرضا  یورز پ 2021و همکاران )  نسنانگرومیبا مطالعه و  ج ی.  و    تروموناکوی( و 

 (  همسو است. 2021اوورآل )

احساس    گری کدیدر کنار    نیکه زوج  شودیم  جاد یا  ی انصاف است که زمان  ت یرعا  گریانصاف: مولفه د  تیرعا

مدل    کیانصاف    هی( عنوان کرد نظر1986دارند. اسپرچر )ها  ت یمسئول  رشیپذ  یبرا  مساوی  پاداش  و  هاسهم

 ع یرابطه برحسب توز  کی  زافراد ا  تیشود رضامی  که عنوان  دهد یارائه م  ی فرد  انی درک روابط م  یبرا  یکل

 مهر، و خجسته  یفرامرز  ،ی)رجب  کندیم  یرا بررس  یفرد  نیروابط ب  یمنصفانه منابع در ط  ریغ   ایمنصفانه  

و حضور فرزندان در منزل در    ینوع شغل در برخ  رییو تغها  ت یمسئول  شی افزا  لیکرونا به دل  امای  در(.  1391

احساس نکند که فقط   یکیکه    یطور  فی وظا  میدر تقس  فاحساس انصا  ییزناشو  تیرضا  یدارا  نیزوج  انیم

 ن یزنان ا  ییزناشو  تیوجود داشت و در گروه عدم رضا  ردیگمی  به عهده  یادتریز  تیکند مسئولمی  او کار

انصاف    تی. احساس رعاکردند یروابط با خانواده همسر را  هم حس مدر    ض یتبع  یاحساس را نداشتندو حت

 ( همسو بوده است. 1399و رضازاده )  ییمرتضا  قیبا تحق  جیموثر است و نتا  فرادا  ییزناشو  تیرضا  شیدر افزا
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دارند نه تنها در   یکمتر  یافتگ ی  زیکه تما  یگفت افراد  دیآن با  نییمرزها است در تب  تیریمد  گریمولفه د 

 انی( ب2003مارکوئن )  نگاویشوند داتا پورتمی  مبدا دچار مشکلهای  روابط با همسر بلکه در ارتباط باخانواده

اصل موضوع  همسر  خانواده  با  تعارض  زناشو  یکردند  تعارضات  بحث  اصول   بند یپا  یدر کشورها  ییدر  به 

  ن یهم از ا  رانیهند،ژاپن و کره است و ا،نیچ،وانیل تاو فرهنگ وابسته به آبا و اجداد مث یدر زندگ   یاشتراک

کمتر در   یرفت وآمدها  لیکرونا به دل  امی( در ا1395  ،یو باقر  انی)دهدست، کاظم  ستین  یقاعده مستثن

را کمتر ها  خود را حفظ کنند و دخالت یقبل توانسته بودند مرزها  ازبهتر    یی زناشو  ت یرضا  یگروه زنان دارا

 ز یعدم تما  لیبه دل  ای ها  از خانواده  تیبدست آوردن حما  لیبه دل  ییزناشو  ی تیدر گروه نارضاکنند اما زنان  

  وان پهل  یبا پژوهش حاج  افتهیموفق عمل کنند  که  ها  از دخالت خانواده   یر ی نتوانسته بودند در جلوگ  یافتگ ی

 باشد. می ( همسو1390محسن زاده و همکاران ) نی( و همچن1400و همکاران )

معنا  یریپذ  تیتعادل در مسئول  گرید  مولفه به  تعادل   نیا  ی که  بتواند  فرد  و    یریپذ   تیمسئول  نیب  ی که 

  هاییبتوانند فراتر از نقش   نیزوج  نکهیهمکاران را داشته باشد. ا  ا یخانواده    ی از کارها به اعضا  یکسری  یواگذار

نقش داشته باشند    ی فاید و اکنن  ککم  گری کدیبه    اندرفتهیپذ   یمرد در زندگ   کی  ای زن    کیکه به عنوان  

  امیدر ا  تیقابل  نینداشته باشد. اای  خانه و کمک به همسر مساله    دیزن با خر  ایمرد با ظرف شستن    نکهیا

شد و در گروه عدم    دهید  ییزناشو  تیرضا  یبود در گروه زنان دارا  افتهی  شیزنان افزاهای  تیکرونا که مسئول

ب یب  یریپذ  تیمسئول  ییزناشو  تیرضا تعادل در  توان و عدم  از  منزل و شغل د  نیشتر  بود.     ده ی کار  شده 

و زنان خانه بار   اری(  که در پژوهش خود از سه گروه زنان خانه  2022و همکاران )  یبا پژوهش باقرها  افتهی

نسبت به دو    یو توانمند  تیو مسئول  رشیدر پذ  یمتعادل تر  تمیکند که زنان خانه دار رمی  ادیو خانه کار  

کرونا   ام ی خانواده امورات دگرگون شده منزل را در ا ی اعضا ر یاز سا ی اری ی تقاضا ان یداشته و با ب  گرید  گروه

 ( همسو است.1396) ینیو حس ی با پژوهش بالل افتهی نیکردند. همچن تیریمد  ی تا حدود

است و    یعیطب  یامر  ییزناشو  زندگی  در  تعارض  اندنشان داده  قاتیحل مساله کارآمد که  تحق  گرید  مولفه

نتوان به صورت مناسب آن را حل و فصل کرد.    ای آن را انکار کرده  ای شود که می ل یمشکل تبد  کیآنگاه به 

حل و فصل مشکالت مثل   یابر  یکارآمد  یراهبردها  ییزناشو  تیرضا  یدر پژوهش حاضر در گروه زنان دارا

  افت یدر پژوهشی در( 1400) گراوند. است شده برده کار به کردن مشورت و کردن گوورفع سو تفاهم، گفت

( 1399. کاکاوند و همکاران )شودیکارآمد حل مساله باعث کاهش اضطراب کرونا م   یسبکها  یریبه کار گ

کاهش اضطراب و به دنبال آن کاهش تعارضات   باعثکرونا    امیدر ا  یتاب آور  یارتقا  افتندیدر  ی در پژوهش

موفق های  زوج  هایمولفه  ی( در پژوهش خود به بررس1400افراشته )  یوسفی  نیباشد و همچنمی  ییزناشو

 همسو ها  موفق بوده است که پژوهش حاضر با پژوهشهای  زوج  هایاز مولفه  ی کیپرداخته و مولفه حل مساله  

 باشد. می

را   هاییکرونا با وجود همه مشکالت، فرصت  امیباشد که در اها میبه فرصت  دهایکردن تهد  لیتبد  مولفه

کردند  می  شان  یافراد که دخالت در زندگ   یزنان محدودشدن روابط با برخ  یدر برخ  ،کرد  جادیبشر ا  یبرا

فرصت   ی ارتقاء آموزش نوع   یابر  ییزناشو  تیدر گروه رضا  یمجاز  یاستفاده از فضا  ای   ، فرصت بود  ی به نوع 

نارضا  یبرا گروه  در  و  بوده  چالش  ییزناشو  یتی افراد  ب  یبرا  هاییبا  فضا  شیاستفاده   ت یترب  یمجاز  یاز 

  رات یی(  که در رابطه با تغ 2020و همکاران )  دیپژوهش اشمهای  افتهیمواجه بودند. طبق    ره یفرزندان و غ 

افرادها  افتهی ادند و  انجام د  ی پژوهش  نی از رابطه در زوج  ت یشغل و رضا در    یراتییکه تغ  ینشان داد چه 



  620 |                                                             4  شماره |           3دوره   |         1401   زمستان    |                فصلنامه خانواده درمانی کاربردی
   

رابطه    تیفینشده بود از ک  جادیا  یرتغیی  شانکه شغل  یشده بود چه افراد  جادای  کرونا   واسطه  به  شانشغل

ا باشد که  می  نی رابطه زوج  یبرا  یدیکرونا تهد  یرینشان دوره همه گها  افتهینبودند و    یراض  امیا  نیدر 

 حاضر همخوان است. وهشبا پژها افتهی

 به خدا باعث کاهش استرس   مانینشان داده شده که ا  قاتیدر تحق  ی و اخالق  ی مذهب  گراعتقاداتیمولفه د 

افزا   ییزناشو  تیشود و رضامی  ن یآن است که باالتر  یایگو  یعلم های  افتهیو    قاتیدهد و تحقمی  شیرا 

شاد معنو  یشاد  ،یمرحله سطح  از  آذربا  یمحمد  یاست)عل   تیبرآمده  رضا  ر( د1389،یجانیو    ت یگروه 

  دیام  شیو افزا طیاز کرونا  و تحمل بهتر شرا ی اعالم کردند  اعتقاداتشان باعث کاهش استرس ناش ییزناشو

 ( همسو است. 1399)  یشی( و درو2022)  ویو نورکاه  نایوالنت  قاتیبا تحق  جیشود نتامی  وروابط با همسرانشان

اهم  نیاخر فراغت   تیمولفه  اوقات  به  مولفه  ی کیباشد  می  دادن  رضاهایی  از  در   ن یزوج  یی زناشو  ت یکه 

فرصت فراغت  اوقات  براهایی  موثراست.  فراهم   یرا  با  می  افراد خانواده  تا  کنند،    وند یپ   گریکد یکند  برقرار 

حضور    لیکرونا به دل امی( و در ا2009و همکاران،    تیکنند )اگ  تیمشکالت را حل کنند و روابط خود را تقو

پژوهش  های افتهیمشاهده شد ها  مورد درمصاحبه  نیدر ا یزیبه برنامه ر از ین شتریدر خانه و فراغت ب شتریب

  یدی نوپد  ده ی پد  کرونا   باشد. می  ( همسو1390(، و لعل بخش و همکاران )1396و همکاران )  یبا مطالعات رجب

که به جهت   یراتییکرد  تغ  جادیافراد ا  ی در سبک زندگ  یادیز  راتییکه همه بشر را مبهوت خود کرد و تغ

ترس  یاقتصاد و  آورد  بوجود  افراد  تعامل   در  اضطراب ها  و  بروز مشکالت   هایی و  باعث  و   یبرا  یکه  افراد 

شود.  می  شتریبهای  بیه از آسباعث حفظ خانواد  اده خانو  ی شد. زن و شو هر به عنوان رکن اساسها  خانواده

پژوهش تجربه    ن یشود. در اها میکمتر در مواجهه با بحران   بیباعث آس  ییزناشو  تینشان داده رضا  قاتیتحق

 ی کرونا بررس  امیدر ا  یی زناشو  تیشد تا ابعاد  رضا  یبررس  ییزناشو  تیو عدم رضا  ییزناشو  تیرضا  یزنان دارا

مشابه مورد های  با بحران   یاطالعات به افراد فعال در حوزه سالمت روان جهت سازگار  نیشود تا بتواند ا

گ قرار  محدود  ردیاستفاده  تعم  نیاهای  تیاز  عدم  محدود  جینتا  یریپذ  میپژوهش  از  همه های  تیکه 

سال انجام شده    55-25زنان    یتنها رو  قیتحق  نکهیآن اهای  تیمحدود   گر یاست و از د  یفیکهای  پژوهش

 انجام نشده است.ها آن  همسران یرو و
 

 ی اخالقمالحظات  

شد.    تیرعا  یو رازدار  یخصوص  میحر  نیآگاهانه، تضم  ت یشامل اخذ رضا  یاخالق  نیپژوهش مواز  نیدر ا

  افت یپژوهش حاضر در  یبرا قاتیاز دانشگاه علوم تحقIR.IAU.SRB.REC.1400.091شناسه اخالق  

 است.  دهیگرد
 

 نویسندگان مشارکت  

  ها، داده  یآمار  لتحلی  ها،داده  یگردآور ،یشناسروش  ،سازیمفهوم   ،یپژوهش در طراح  نیا  سندگانیهمه نو

 داشتند.  ی کسانینقش  یساز ییو نها یراستاریو س، نویشپی
 

 تشکر و قدردانی

  یو مشــارکت کنندگان گرام زیعز  دیکردند اســات  یپژوهش همکار نیکه در ا  یاز همه کســان لهیوســ  نیبد

 .دیآیو تشکر به عمل م  ریتقد



 خانواده درمانی کاربردی  |                        و همکاران مطهری نسب |                  فییمطالعه ک کی کرونا:  امی در ا ییزناشو تیابعاد رضا  621

 

 تعارض منافع 
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 . 63-32(: 75)19زنان )کتاب زنان سابق(.  یمطالعات راهبرد  یپژوهش-ی. فصلنامه علمی خانوادگ

زنان   یی زناشو  تیارتباط سالمت روان و رضا  ی( بررس1386افسانه. )  ان،یندا.، کاظم   ن،ی.، پروستهیشا  ان،ی بنائ

 . 62-52(: 2)14. نای سابن ییو ماما یمتاهل. مجله مراقبت پرستار

و کاهش طالق با توجه   شی(. افزا1400)  ی مقدم، مجتب  ی.، انصاریمحمد مهد  ا،ین   یمیپهلوان، گوهر.، کر  یحاج 

وآموزش و   یتیعلوم ترب  ،یدر روان شناس  نینو  یشرفتهای. پ یخصوص  یبه نقش خانواده همسر در زندگ

 . 77-92(: 26)4پرورش

با خانواده  یسازگار ندیدر فرا یمفهوم یالگو نیی(. تب1396) قهیصد ،ی.، باقرهیسم  ان،یکوثر.، کاظم  دهدست،

 . 75-49(: 37)11زنان و خانواده.  یتی ترب یهمسر. فصلنامه فرهنگ

. زناشویی  کیفیت  بر  انصاف  ادراک  نقش  بررسی(.  1391. )رضا  مهر،غالمرضا.، فرامرزی، سحر.، خجسته   رجبی،

 . 50-31(: 30)8. ی شناخت-مطالعات روان

مانیج  ،یدلیر درمان2000)  کلی.،کرو،  زوج  موسو  ،یکاربرد  ی(.  السادات  اشرف  نشر 1384)  یترجمه   ،)

 چاپ دوم.  ان،یمهرکاو

بر  دیبا تأک انیحل مسئله و اضطراب کرونا در دانشجو یهاسبک  یساختار  یابی(. مدل 2021هوشنگ ) گراوند،

 . 166-145(: 2)10. یو رفتار یهای علوم شناخت . پژوهش یخودکارآمد یانقش واسطه 

و اقدام   ییزناشو  یتیعوامل نارضا  یفی(. مطالعه ک1390مختار )  ،یمحمد.، عارف  یعل  ،یزاده، فرشاد.، نظر  محسن 

 . 42-7(: 53) 14زنان.  یشهر کرمانشاه(، مطالعات راهبرد یبه طالق )مطالعه مورد

ادراک انصاف و   نیدر رابطه ب   ییتعهد زناشو  یانجی م(. نقش  2020رضا )محمد  دیسنسترن.، رضازاده،    ،ییمرتضا

 . 293-281(: 11)42. یروان شناخت یهای کاربرد. پژوهش یی زناشو یمندت یرضا

:  یرانیهای ادر خانواده   یزوج  یهای خوشبخت مولفه  یی(. شناسا1400مژگان )  ،ی اتی.، ح د یافراشته، مج  یوسفی

 . 87- 96(: 5) 10روان شناس، شی. رویا نهیزم هینظر کردیرو
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Abstract  

Aim: Considering the importance of couples' relationships in the family, this study was 

conducted to develop a pattern of marital satisfaction during the corona period. Methods: This 

qualitative study was conducted on the basis of data theory. In this stage, the researcher has 

identified the constructive components in marital satisfaction during the corona period and 

compared the two groups with marital satisfaction and marital dissatisfaction. For this reason, 

Enrich's marital satisfaction questionnaire was filled by women between 55-25 years old who 

were married and had children 13-6 years old. At this stage, the sampling method was 

purposeful and available. Among them, 12 subjects with low marital satisfaction and 12 people 

who had good marital satisfaction were selected and interviewed. Axial coding method was 

used to analyze the interview data. The codes were confirmed by 10 professors and finally 

comparisons were made between the two groups and a conceptual model was developed. 

Results: The results of this study showed that the main factors affecting marital satisfaction 

during the coronavirus outbreak include eight cases of love (empathy, affection, appreciation, 

sexual satisfaction, mutual understanding and caring about the wishes of the spouse), border 

management (fairness in the division of duties, management of family involvement and 

independence, creating the privacy of children and parents, providing emotional needs of 

parents and supporting and assisting parents), family work balance (flexibility in role ( taking 

responsibility for things, and prioritizing the family against working outside), secure 

attachment (trusting in your abilities, having a positive view of your spouse and balancing 

intimacy and personal independence), emotional maturity (keeping the child alive, flexibility 

and limiting the involvement of families), religious beliefs (belief in trust in God, transient and 

temporary suffering, cooperation in the service of charity and good service). Attending 

religious ceremonies in accordance with protocols, problem solving (contentment, dialogue, 

resolving misunderstandings, consulting and getting help from external sources of support) and 

time management (using cyberspace for personal affairs, two-person recreation between 

husband and wife, having leisure time for yourself and taking time for family fun). Conclusion: 

The results help counseling centers to gain a broad view of women's problems during 

quarantine and in crisis and help them to better adapt to a crisis such as corona and increase 

the intimacy of couples between them and their spouses. 

Keywords: Corona outbreak, marital satisfaction, couple, qualitative study. 
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