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 خالصه 

 مقدمه
پژوهش  است. یيوزناش قرار داده است که از جمله آنها ارتباط ریرا تحت تاث يکرونا همه ابعاد زندگ طیشرا

 یصله گذارن فادر دورا يرانیا نیزوج یيو تعارضات زناشو یط تاب آورارتبا زانیم نییحاضر با هدف تع

 انجام شد.  1399کرونا در سال  روسیو وعیش ياجتماع

 روش کار

 در دوران نیوهش حاضر زوججامعه پژهای همبستگي بود. روش این پژوهش توصیفي و از نمونه طرح

حجم نمونه  ق،ید که با توجه به نوع تحقباش يم 1399کرونا سال  روسیو وعیش ياجتماع یفاصله گذار

 نیاز ب يتصادف یاخوشه یریو با استفاده از روش نمونه گ دیگرد نییزوج تع 50نفر که برابر   100 یآمار

و تعارضات ( 2003) دسونیویکانر و د یتاب آور یهانامهانتخاب شد. ابزار پژوهش پرسش یجامعه آمار

  رسونیپ يهمبستگ لیتحل یریگشده با بكار یبود. اطالعات گردآور (1387) يذاکر و برات یيثنا یيزناشو

 قرار گرفت. لیو تحل هیمورد تجز spss23همزمان در نرم افزار  ونیو رگرس

 نتایج

رچه هر مجموع دارند، د يفرابطه من یيآن با تعارضات زناشو یهاو مولفه یآورمطالعه نشان داد تاب جینتا

 کمتر است. یيباشد مقدار تعارضات زناشو شتریو مولفه کنترل ب یآورتاب

 گیرینتیجه

سر خود ا همبکرونا  روسیو وعیش ياجتماع یدر دوران فاصله گذار نیبهتر است زوج با توجه به نتایح

 افتند. یيتا کمتر در دام تعارضات زناشو ندینماتر برخورد منعطف

 کلمات کلیدی

 کرونا. روسی، و يتماعاج یفاصله گذار ،یيتعارضات زناشو ،یآورتاب

 .این مطالعه فاقد تضاد منافع مي باشد پی نوشت:
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 مقدمه

ی علمیي بطیور   جامعه 19-گیری کوویددر پاسخ به بیماری همه

 ای از اثرات احتمالي این ویروس بر بهداشت رواني افرادفزاینده

ایین   گییری مییزان تیرثیر   (. اندازه1) بویژه زوجین خبر داده است

. سیت ا ناشناخته حاضر حال در هاخانواده وضعیت در یریگهمه

ها در حال حاضر بیشترین میزان اضیطراب را  حال، خانواده این با

تجربه خواهند کرد و اسیترس ناشیي از حیبا خیانگي بیه دلییل       

رعایییت مییوازین بهداشییتي ابالبییي روابییط خییانوادگي را بیشییتر  

 .  (2تاثیر قرار خواهد داد)تحت

 که خانواده مامن اساسي جهیت تیامین نیازهیای    این در حالیست

مختلف جسماني، عقالني و عاطفي اسیت و آگیاهي از نیازهیای    

فییوو و شییناخت چگییونگي تییامین آنهییا و مجهییز شییدن بییه        

هییای شییناخت تمییایالت زیسییتي و روانییي ضییرورتي    تكنییی 

های جهیاني را دو  انكارناپذیر است. و همین اهمیت نقش بحران

 (. 3کند)چندان مي

هیا،  دهتغییرات جهاني همراه با تغییرات مدرن، تغیییر نایام خیانوا   

های ارتبیاطي، وقیوع  طیالو عیاطفي، و فشیارهای      خالء مهارت

هیای  وز مشیكالت و تعیار   منجر به بیر .. .اجتماعي  و  -شغلي 

شناختي خانوادگي گردیده است. عوامل فوو کارکردهای روان

ستم اده بعنوان ی  سیخانواده را برهم زده و سبب شده که خانو

بعات ناامدار و هدفمند دیگر سیستم هدفمند و پویایي نباشد و ت

گسترده بسیاری را در سیطح کیالن بیرای جوامیع ایجیاد نمایید،       

هییای خییانوادگي در سییطح کییالن نبییوده و     تبعییات گرفتییاری 

توانید کارکردهیای   اختاللفات و شیرایط خیاخ خیانوادگي میي    

ینكیه تعارضیات   ر دهید، از جملیه ا  تیاثیر قیرا  خانواده را نیز تحت

 (.4زناشویي بین زوجین افزایش یافته است)

کییل در  ینزوجییرایییج ت التعییار  زناشییویي یكییي از مشییك  

( تعارضییات 5براسییاس دیییدگاه یونییگ و  نییگ )    دیناسییت.

هییای فییردی زوجییین و زناشییویي در نتیجییه عییدم درت تفییاوت

تعییار  پاسییخ بییه اییین عییدت درت اسییت.  در زمییان  بییروز    

میییز ماننیید تییوهین،  آرفتارهییای خشییونت ات زناشییویي،ارضییتع

هییا در آن و زوج داردسییرزنش، انتقییاد و حملییه فیزیكییي وجییود 

کینه، خشم و نفرت داشیته   نسبت به یكدیگر احساس خصومت،

دارد که همسرش آدم نیامطلوب و ناسیازگاری    ی  عقیده و هر

تعیار  از دیید    شیود. است که موجب رنجش و عیذاب او میي  

مي، تنازع بر سر تصاحب پایگاه و منابع قدرت است که در سیست

کند جهت حذف امتیاز دیگری و افزایش امتیازات خود بروز مي

برد که طرف و فرآیندی است که طي آن یكي از طرفین پي مي

بی     (.6کنید) مقابلش مسائل مورد عالقیه وی را سیرکوب میي   

زناشویي و ای بلط نسبت به روابط همعتقد است وجود طرحواره

خطاهییای شییناختي موجییب آشییفتگي و نارضییایتي در زنییدگي   

ای متعیار  در روابیط   هگردد. او عقیده دارد زوجزناشویي مي

احساسیي،    لخود، دارای انواعي از خطاهای شناختي مثل استد

مایي رفتار بد همسر، تحری  گفتیار و  نانتخابي، بزرگ  لاستد

ب ایجیاد کوتیاهي در   و همیین مسیهله موجی    اعمال همسر هسیتند 

 (.7گردد)ی دیگر ميانجام وظایف و بروز مشكالت ثانویه

یمي تعیار  در هیر رابطیه صیم    دهید کیه   این بیانیات نشیان میي   

گریزناپذیر است. تعیار  در زنیدگي زناشیویي نیوعي شیرایط      

ود. در ایین  شی ا و تهدیدکننده برای زوجین محسوب ميزاسترس

 وانید بیه زوجیین   تایي که ميها و مهارتهشرایط یكي از توانای

مشیكالت کمی  کنید     برای افزایش سازگاری و حیل و فصیل  

( 8آوری است. به نحوی که مطهیری، بهزادپیور و سیهرابي)   تاب

آور سییطوح در پییژوهش خییود نشییان دادنیید کییه زوجییین تییاب  

دهند، بدین دلییل  تری از تعارضات زناشویي را گزارش ميپایین

نفیي را بیا   ر و فیار  از هیجانیات م  میدا که آنها توان مقابله مسیاله 

 ایییو  یسییازگار نییدیفرآ یورآتییابمشییكالت زنییدگي دارنیید. 

اسیت. افیراد   یف شیده  های زندگي تعرفردی در چالش تیموفق

مدن بیشیتری  آتوان کنار  آورتابریافراد ب بادر مقایسه  آورتاب

از  يكی ی، یورآ. تیاب زنیدگي را دارنید   میات ینامال ایاسترس با 

وانید بعنیوان   تيمی کیه  ، اسیت مثبت  شناسيروان يصلا یاهسازه

بیا   .(9)شود فیاسترس توص ایفرد در مقابله با مشكالت  یيتوانا

 يو عالقیه بیه چگیونگ    میات یدر نامال شهیر یورآتاباین حال 

 .(10)بر افراد دارد يزندگ يمنف اتیتجرب ءسو ریترث



  

 64سال  ،2مارهش، 1400 تیر-خرداد جله دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي مشهدم -3063

 رتنیوع د  لیی است که به دل نشان داده یورآتاببررسي تعاریف  

دشیوار   تعرییف و مطالعیه ایین سیازه    ، تعاریف و ناریات متعیدد 

را  یورآ( تیاب 11) كیا یآمر يانجمن روانشناس. با این حال است

خییوب در برابییر  یسییازگار نییدیفرآ"نیید  کيمیی فیییتعر نیچنیی

جیه  منیابع قابیل تو   يحتی  ایی  دهایی ، تروما، فاجعیه، تهد ماتینامال

 ."استرس

، به نحوی مفهوم پویاست آوری ی با توجه به بیانات فوو تاب

 میات یمالنا ایشامل بلبه بر استرس آوری که بیشتر تعاریف تاب

اییین در  اسییت. زنییدگي مشییكالتدر برابییر  يمقاومییت نسییب اییی

 ستمیس  ی عنوانهآوری بتابر، تگسترده فیراتعحالیست که 

اسیت   يمهمی  یاهچالش ي در برابرابیباز ایمقاومت  تیظرف ایپو

، و نید کيمی  دیی را تهدی رشید شخصیي   توسعه ایکه ثبات، دوام 

ش را انه شرایط تین ناسازگار جینتا، مثبت يمحافات ندیبعنوان فرآ

 (،13بردلییي و حجییت )  در اییین راسییتا  .(12)هییدديکییاهش میی 

( 14فیر) (، خنیدان دل و کاوییان  8مطهری، بهزادپیور و سیهرابي)  

ط آورانه نقشي موثر در تبیین روابنشان دادند که راهبردهای تاب

 زناشویي زوجین دارند. 

دهد که پرداختن به درد و رنج مطالب مذکور به خوبي نشان مي

ناشي از قرنطینه خانگي در شرایط سیخت درمیاني، بیه پیشیرفت     

پیذیر چیون زوجینیي کیه عیالوه بیر       علم بویژه برای افراد آسیب

های زناشیویي و والیدگری نییز    مسهولیت فردی، دارای مسهولیت

یه نتي کمتر مورد توجه هستند و بیشیتر بیه حاشی   هستند و بطور س

شناسییان و ای روانرانییده شییدند، در حیطییه تخصصییي و حرفییه  

های فتهمشاوران قرار خواهد گرفت. در این راستا و با توجه به یا

داخلي و خارجي محدود هدف از پژوهش حاضر پاسخگویي به 

 ویيزناشی  تعارضیات  بیا  آوریاین سوال است که آییا بیین تیاب   

نیا  وییروس کرو  شییوع  اجتماعي گذاریفاصله دوران در زوجین

 رابطه وجود دارد؟

 مواد و روش کار

 توصیفیو همبستگي است.  نوع از حاضر پژوهش تحقیق روش

 میداني )پیمایشي( استفاده روش از اطالعات گردآوری جهت

شامل زوجیني که در اثر  تحقیق این آماری جامعه .است شده

در دوران فاصله گذاری اجتماعي در سال شیوع ویروس کرونا 

 100نفر شامل 200آماری،  نمونه برند. حجمبه سر مي 1399

 گیری نمونه روش شیوه به گیرینمونه باشد. روشزوج مي

 صورت بود. روش گردآوری داده های به ایتصادفي خوشه

های مالت . بود  ین پرس آنالین از ظریف پلتفرم پرسشنامه

آگاهانه جهت شرکت در فرایند پژوهش( و ورود )رضایت 

بهبود جهت  شناختيیي و رواندارو هایتحت درمانخروج)

باشند، عدم پاسخ به سوا ت  ...و یرفتار ،مشكالت جسمي

 شعاتي پژوهالاط آنالینافراد بصورت  پرسشنامه( بود.تمامي

عات التمام اط هافراد داده شد ک هاین اطمینان ب و کرده شرکت

هستند و برای امور پژوهشي مورد استفاده قرار خواهند  همحرمان

جلسه توجیهي ابتدا  هاین صورت بود ک هروش اجرا ب. گرفت

برای زوجین برگزار شد و پا از توجیه شدن و اعالم آمادگي 

ای ههپرسشنامو رضایت جهت شرکت در فرایند پژوهش؛ 

آوری ابزار گردنندگان قرار گرفت. کدر اختیار مشارکت آنالین

 پرسشنامه و دیویدسون و کانر آوریتاب پرسشنامهها، داده

مالحاات اخالقي  براتي بود. و ذاکر ثنایي زناشویي تعارضات

کنندگان ی شرکتپژوهش حاضر به شرح ذیل بود  کلیه

بصورت شفاهي)مجازی( اطالعاتي در مورد پژوهش دریافت 

 -2. نمایندکرده و در صورت تمایل در پژوهش مشارکت مي

کنندگان داده شد که تمام اطالعات این اطمینان به شرکت

محرمانه هستند و برای امور پژوهشي مورد استفاده قرار خواهند 

به مناور رعایت حریم خصوصي، نام و نام  -3گرفت. 

ی مراحل براساس کنندگان ثبت نشد، و کلیهخانوادگي شرکت

ی پژوهش از هاکد صورت پذیرفت. برای تجزیه و تحلیل داده

های توصیفي)میانگین و انحراف استاندارد( در سطح شاخص

استنباطي از تحلیل همبستگي پیرسون، ضریب رگرسیون و 

 افزار ها توسط نرمتحلیل واریانا استفاده شد. همچنین داده

23SPSS .تحلیل شدند 

 هاابزار

  ابزار پژوهش به شرح زیر بود
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این پرسشنامه ی   پرسشنامه تعارضات زناشویی ثنایی:

مبنای  سوالي است که با هدایت دکتر باقر ثنایي و بر 54ابزار 

و  های زنتجربیات بالیني در ایران به مناور سنجیدن تعار 

ت شوهری ساخته شده است. این پرسشنامه هشت بعد از تعارضا

 سنجد که عبارتند از  کاهش همكاری، کاهشزناشویي را مي

های هیجاني، افزایش جلب نشرابطه جنسي، افزایش واک

 حمایت فرزندان، افزایش رابطه فردی با خویشاوندان خود،

ا کاهش رابطه خانوادگي با خویشاوندان همسر و دوستان، جد

 وان کردن امور مالي از یكدیگر، و کاهش ارتباط موثر. مشاور

ن نجیدستوانند از این پرسشنامه برای سایر متخصصان بالیني مي

ر هن و شوهری و ابعاد آن استفاده کنند. برای های زتعار 

مره به ن 5تا  1سوال پنج گزینه در نار گرفته شده که به تناسب 

 270آنها اختصاخ داده شده است. حداکثر نمره کل پرسشنامه 

ي تعار  ی بیشتر به معناست. در این ابزار نمره 54و حداقل آن 

ست اتعار  کمتر ی کمتر به معني رابطه بهتر و بیشتر و نمره

، (1ها به این صورت است  هرگز )گذاری گزینه(. نمره15)

، 11، 3(. سوا ت 5(، همیشه )4(، اکثرا )3(، گاهي )2بندرت )

گذاری به صورت معكوس نمره 54، 47، 45، 33، 30، 26، 14

شوند.آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه روی ی  گروه مي

اس آن خرده مقی 8ت آمد و برای به دس 96/0نفری برابر با  270

، ؛ کاهش رابطه جنسي81/0از این قرار است  کاهش همكاری، 

؛ افزایش جلب 70/0های هیجاني، ؛ افزایش واکنش61/0

ود، خ؛ افزایش رابطه فردی با خویشاوندان 33/0حمایت فرزند، 

ان، ؛ کاهش رابطه خانوادگي با خویشاوندان همسر و دوست86/0

تباط ؛ و کاهش ار71/0امور مالي از یكدیگر، ؛ جدا کردن 89/0

یي . پرسشنامه تعارضات زناشویي از روایي محتوا69/0موثر، 

ز اخوبي برخوردار است. در مرحله تحلیل محتوای آزمون، پا 

 ومه اجرای مقدماتي و محاسبه همبستگي هر سوال با کل پرسشنا

چ مقیاس های آن، به دلیل همبستگي مناسب تمام سوا ت، هی

 (.16سوالي حذف نشد )

پرسشنامه  توسط کانر و این آوری: ی تابپرسشنامه

حوزه تاب  1979-1991( با مرور منابع پژوهشي 17دیویدسون )

آوری تهیه شد. تهیه کنندگان این مقیاس بر این باورند که این 

پرسشنامه به خوبي قادر به تفكی  افراد تاب آور از بیر تاب 

تواند در یني و بیربالیني بوده و ميآور در گروه های بال

های پژوهشي و بالیني مورد استفاده قرار گیرد . این موقعیت

عبارت است که براساس ی  مقیاس لیكرت  25پرسشنامه شامل 

 125شود، حداکثر نمره در این پرسشنامه ( نمره گذاری مي5-1)

 -17 -23 -24 -25زیرمقیاس تصور از شایستگي فردی   است.

؛ زیرمقیاس اعتماد به برایز فردی تحمل 10 -11 -12 -16

؛ زیر مقیاس پذیرش 6 -7 -14 -15 -18 -19 -20عاطفه منفي  

؛ زیر مقیاس کنترل  1 -2 -4 -5 -8مثبت تغییر و روابط ایمن  

روایي )به . 3-9و زیر مقیاس ترثیرات معنوی   13 -21 -22

و پایایي  88/0روش تحلیل عوامل و روایي همگرا و واگرا( با 

)به روش بازآزمایي و آلفای کرونباخ( مقیاس توسط سازندگان 

احراز  78/0های مختلف )عادی و در خطر( آزمون در گروه

(. نسخه فارسي این مقیاس توسط جوکار 17گردیده است )

بود و روایي به  %89ضریب پایایي برابر ( تهیه شده است. 1386)

 (.18د )بو %87شیوه تحلیل عاملي برابر با 
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 نتایج

نتایج بخش توصیفي نشان داد که میانگین و انحراف معیار 

  33/39±15/4و در گروه مردان  25/36± 25/7سن زنان 

های توصیفي متغیرهای پژوهش بود. در این بخش شاخص

 گردد. ارائه مي 1در جدول 

 .  شاخص های توصیفي نمرات متغیرهای پژوهش1جدول 
 ف معیارانحرا میانگین متغیر

 5.466 30.56 فردی شایستگي از تصور

 5.160 26.44 فردی برایز به اعتماد

 4.176 18.05 تغییر مثبت پذیرش

 2.806 10.87 کنترل

 1.803 7.95 معنوی ترثیرات

 16.235 93.87 آورینمره کل تاب

 20.324 82.38 زناشویي تعارضات

و  آوریمیانگین و انحراف معیار تاب 1در جدول  

های آن)تصور از شایستگي فردی، اعتماد به برایز مولفه

فردی تحمل عاطفه منفي، پذیرش مثبت تغییر و روابط ایمن، 

زیر مقیاس کنترل و ترثیرات معنوی( و تعارضات زناشویي 

های آمار گزارش شده است. جهت استفاده از تكنی 

ین پارامتری  بایستي توزیع مقادیر متغیرها نرمال باشد که ا

اسمیرنف انجام شد، و  -کار نیز با آزمون کولموگروف

ها نشان داد که مقدار سطح معناداری بدست آمده برای یافته

آوری و باشد، بنابراین تابمي 05/0هر متغیر با تر از 

تعارضات زناشویي در نمونه مورد بررسي دارای توزیع 

 مستقل رگرسیون، مفروضات دیگر از باشد. یكينرمال مي

. به مناور بررسي استقالل است یكدیگر از خطاها بودن

خطاها از یكدیگر از آزموني به نام آزمون دوربین واتسون 

ضریب پیش فر  دوربین واتسون در این  .شوداستفاده مي

گزارش گردیده  2.5و کمتر از  1.5با تر از  967/1مرحله 

توان استنباط نمود که خطاها با است، به نحوی که مي

یكدیگر همبستگي نداشته و استفاده از ضریب رگرسیون 

توان از روش پارامتری  برای بررسي بالمانع است. حال مي

فرضیات تحقیق استفاده نمود. برای آزمون سوال پژوهش از 

 پیرسون استفاده شد.ضریب همبستگي 

 . ماتریا ضریب همبستگي بین متغیرهای پژوهش2جدول 

  
 تعارضات زناشویی

 تاب آوری

 -286/0 ضریب همبستگي

 001/0 سطح معناداری

 200 تعداد

 

نشان داد که با توجه به  2نتایج ماتریا همبستگي جدول 

درصد  95با اطمینان  05/0سطح معناداری کمتر از 

با  -28/0و  -42/0به ترتیب  آوریشي و تاباندیمثبت

(. P<01/0تعارضات زناشویي رابطه منفي و معنادار دارد)

 تعار  بینيپیش آوری درتاب  قدرت بررسي اکنون جهت

 پرداخته رگرسیون تحلیل جداول بررسي به زناشویي

 شود.مي

  آوریتاب . خالصه تحلیل واریانا مدل رگرسیون نمرات تعار  زناشویي در3جدول 

 منبع تغییرات
مجموع 

 مربعات
df 

میانگین 

 مربعات
F sig 

ضریب همبستگی 

 چندگانه

ضریب 

 تبیین
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 120/0 346/0 001/0 36/5 4856/6736 5 428/33682 رگرسیون

     2691/362 194 212/70280 مانده

      199 640/103962 کل

 

دار است. بنابراین معني F، مقدار 3بر اساس جدول

بیني معناداری از متغیر غیرهای مالت توانسته پیشمت

دهد بین به دست دهد. ضریب تبیین مدل نیز نشان ميپیش

درصد از تغییرات متغیر  12اند که متغیرهای مالت توانسته

بین را تبیین کنند. جهت تعیین میزان پیش بیني هر ی  پیش

 ارائه شده است. 4از ابعاد فوو ضرایب بتا در جدول 

  آوریتاب در زناشویی تعارض . ضرایب رگرسیون نمرات4دولج

ضریب  بینمتغیر پیش

غیراستاندارد 

(B) 

خطای استاندارد 

(Std.Error) 

ضریب 

 (βاستاندارد)

t sig 

 936/0 080/0 007/0 339/0 027/0 تصور از شایستگي فردی

 833/0 211/0 023/0 421/0 089/0 اعتماد به برایز فردی

 704/0 -381/0 -040/0 515/0 -196/0 تغییرپذیرش مثبت 

 002/0 -113/3 -327/0 760/0 -366/2 کنترل

 860/0 -176/0 -017/0 054/1 -186/0 ترثیرات معنوی

 

تنها متغیر  بین،، از میان متغیرهای پیش4بر اساس جدول 

بیني تعار  کنترل بصورت مثبت و معنادار قابلیت پیش

 (.P>05/0)زناشویي را دارد

 

 بحث و نتیجه گیری

آوری و  هدف از پژوهش حاضر بررسي رابطه تاب

گذاری تعارضات زناشویي در زوجین در زمان فاصله

زوج انتخاب و  100اجتماعي بوده است، در این راستا 

های اساسي در آنها مورد بررسي قرار گرفت. مولفه

آوری و تعارضات ، نشان داد که بین تاب4های جدول یافته

های فتهشویي رابطه منفي معنادار وجود دارد و براساس یازنا

بلیت تنها متغیر کنترل بصورت منفي و معنادار قا  4جدول 

این یافته (. P>05/0اشویي را دارد)بیني تعار  زنپیش

(، مطهری، 13همسوی با نتایج پژوهشي بردلي و حجت)

. باشد( مي14فر)(، خندان دل و کاویان8بهزادپور و سهرابي)

 توان اذعان داشت که  ی پژوهشي فوو ميدر تبیین یافته

آوری در شرایط در پژوهشي نشان داده شد افراد دارای تاب

شناختي خود را حفظ استرس و ناگوار سالمت روان

شناختي خود را حفظ کنند و دارای سازگاری روانمي

کنند و دارای سازگاری بیشتي هستن و از این طریق مي

شوند، به یش کارایي و احساس رضایت خود ميباعث افزا

نحوی که متخصصین امر، این سازه را بعنوان یكي از 

متغیرهای اساسي موثر بر کارکرد خانواده و روابط زناشویي 

 متغیر بعنوان آوریمعرفي کردند. در واقع آنان معتقدند تاب

تواند مي که شده گرفته نار در شخصیتي میانجي ویژگي یا

 را محیطي متغیرهای و شناختيروان متغیرهای ایرس اثرات

دهد. فرد  کاهش فرد بر را تنش که است قادر کند و تعدیل

 هایضعف ها وناتواني به مفرط جای توجه به آورتاب

 متمرکز پذیریمسهولیت مثل انسان هایتوانایي بر بشری

 زا،تنش هایجنبه انكار هدف دیگر عبارت به. است شده

 این دادن جلوه رنگ یا کم زندگي منفي و ناخوشایند

 نحو به هایششكست با بتواند باید انسان بلكه ها نیست،جنبه

 به را و پشتكار آوریتاب کند و برخورد بینانهخوش

(. در این راستا مطهری، 19کند ) تقویت مختلف هایروش
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( نیز در پژوهش خود نشان دادند که 8بهزادپور و سهرابي)

 داشته کنترل خود اَعمال بر سازدمي قادر را ردآوری  فتاب

 حمایتهای سیستم و برهاننددرگمي  سر از را خود باشند،

 به تا کنند فراهم تریگسترده خانوادگي روابط و اجتماعي

این سازه موثر باعث  .کنند کم  بهتر سازگاری برای آنان

 با مواجهه در متفاوتي نگرش و استد ل یشود نحوهمي

 مانند روزهای دشوار قرنطینه خانگي اتخاذ ناگوار یطشرا

 در شدن گرفتار و مشكل از ساختن فاجعه جای به کنند؛

. کنندمي بیشتری توجه شانهایتوانایي و خود به آن تبعات

 را پرمخاطره موقعیت ی  است ممكن اشخاصي چنین مثالً

 بهها دشواری در و تهدید ی  نه بگیرد نار در فرصت ی 

 آوری تاب بنابراین. کند تجربه را موفقیت اضطراب جای

 و شودمي مشكالت با مواجهه در مناسب سازگاری موجب

است و  منفي پیامدهای از ساده اجتناب از بیش چیزی این

سازی در عین بحران نزدی  زوجین را همین فرصت

 کاهد. های زناشویي ميافزایش و از میزان تنش

( نشان دادند 14فر)ن دل و کاویاندر تایید این یافته خندا

آوری هستند دارای زوجیني که دارای سطوح با تر تاب

مدارتر بوده و به تبع در انعطاف با تر، مواجه منطقي و مساله

برند، های زندگي نه تنها جان سالم به در ميمدیریت بحران

یابند، دستیابي به بلو  که به پختگي و بلو  عاطفي دست مي

دهد و میزان کیفیت زندگي زناشویي را بهبود ميعاطفي 

سطح جدیدی از تعادل و رشد مثبت را در زوجین بدست 

آوری فرایندی پویاست که به متن دهد، چون تابمي

زندگي وابسته است، بنابراین وقتي متن زندگي عاری از 

های آورانه باشد، قابلیتهای تابتعار  در نتیجه مهارت

یابد و این خود تبییني وجین افزایش ميفردی و زوجي در ز

آوری و تعارضات زناشویي قوی در جهت ارتباط میان تاب

آوری مشابه با مكانیسم و راهبردهای است. در واقع تاب

دفاعي سازگارانه به افراد در مواجهه و سازگاری با 

کند و آنها را از آسیب ناشي های پرتنش کم  ميموقعیت

دارد. چرا که زندگي ن مياز مشكالت زندگي مصو

زناشویي الزاماً دارای اختالف و ناسازگاری خواهد بود، اما 

اگر این اختاللفات با راهبردی درست سامان داده نشوند 

شناختي همچون بطور فرسایشي نتایج گرانبار روان

افسردگي، احساس پوچي، ناامیدی و از خودبیگانگي را هم 

آنها در پي داشته و ضربات برای زوجین و هم برای فرزندان 

آورد. بنابراین تجهیز مهلكي را بر پیكر جامعه وارد مي

زوجین به راهبردهایي که به این دست از اختالفات سامان 

دهد و و سالمت و پویایي خانواده را در جهت حفظ 

شناختي اعضا حفظ نماید، و این مكانیسم سالمت روان

انیسم در پژوهش آورانه است. این مكهمان راهبرد تاب

( به خوبي نشان داده شده است، این 13بردلي و حجت )

آوری آوری و تعارضات زناشوی، تابمحققان در مدل تاب

را ی  سنگری قوی برای مواجهه با مشكالت زناشویي 

است و زوجین را در انتخاب مسیر درست برای هدایت 

بخش زندگي زناشویي های لذتها و ایجاد فرصتاختالف

کند. دستیابي به نتایج فوو با ایت و رهنمون ميهد

هایي همراه بوده که اشاره به آنها راهگشای سایر محدودیت

پژوهشگران خواهد بود از جمله اینكه این پژوهش بصورت 

آنالین پرس انجام شد و امكان برگزاری جلسات توجیهي 

های به گروهي برای زوجین فراهم نشد، بنابراین تعمیم یافته

های زوجین باید با احتیاط صورت ها و گزارشیر گروهسا

 بگیرد.
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 Abstract 

Introduction: Coronary conditions affect all aspects of life, including 

marital relationships. The aim of this study was to determine the relationship 

between resilience and marital conflicts of Iranian couples during the social 

distance of the outbreak of coronavirus. 
Method: The method of this research was descriptive and one of the 

examples of correlation schemes. The population of the present study is 

couples during the period of social distancing, the prevalence of coronavirus 

in 2020. According to the type of research, the statistical sample size of 100 

people, which was equal to 50 couples, was selected from the statistical 

population using random cluster sampling. The research instruments were 

Connor and Davidson (2003) Resilience Questionnaire and Sanaei Zakir and 

Barati (2008) Marital Conflicts. The collected data were analyzed using 

Pearson correlation analysis and simultaneous regression in spss23 software. 

Results: The results of the study showed that resilience and its components 

have a negative relationship with marital conflicts. In general, the higher the 

resilience and control component, the lower the amount of marital conflicts. 
Conclusion: According to the results, it is better for couples to be more 

flexible with their spouse during the period of social distance from the 

outbreak of Corona virus, so that they do not fall into the trap of marital 

conflicts. 
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