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 چكيده 
زناشويي همسران مي باشد.  انواده و روابطخ زندگي سبک بر کرونا ويروس گيري هدف اين پژوهش، بررسي تأثيرات همه

 گيري، نمونه شيوه. باشند نفر مي ۲۰۰۰سال بوده و تعداد نمونه تحقيق   ۸۱تا  ۱۸ سني گروه هاي زوج ،يجامعه آمار

 استنباطي آمار روش از و نامه از: مصاحبه، مشاهده و پرسش تندعبار شده بکارگرفته گيري اندازه ابزارهاي و تصادفي

 است اين دهنده نشان تحقيقات نتايج. باشد پژهش انجام شده، کاربردي و به روش پيمايشي مي ه شده است. طرحاستفاد

ناشي از  يها استرس و زوجين و خانواده اعضاي مدت طوالني گرفتن قرار هم کنار در و قرنطينه، شرايط که هرچند که

اي خانواده و افول کمي و کيفي روابط قديمي بين اعض اختالفات و چالشي رفتارهاي ساز ترس ابتال به کرونا زمينه

 شرايط اين تبديل و مذکور شرايط از رفت برون جهت کارهايي راه آمده عمل به تحقيقات براساس اما شود، زناشويي مي

  .است شده ارائه پيشنهادي کارهاي راه و تحقيقات نتايج ادامه در که دارد وجود فرصت يک به

 

 روابط زناشويي - نهيقرنط  - کروناهاي کليدي: واژه

 

  مقدمه -1
 يدوم تاکنون بوده است. کرونا نه تنها توانست جا يبشر از زمان جنگ جهان المللي نيچالش ب نيکرونا بزرگتر وعيش

از تبادالت  ييبلکه حجم باال رد،يبگ يررسميو غ ياعم از رسم ايدن رمهميمهم و غ هاي يخود را در صدر اخبار تمام خبرگزار

 زني را ها انسان يايو عالم رو يذهن ريتصاو حتي و ها و خانواده يکار يها طيدر مح يقيحق يفضا يگفتوگوها ،يمجاز يفضا

 را تحت يهمه جوانب زندگ ينموده و به نوع ريافراد و جوامع را درگ ايکرونا، در سراسر دن روسياست و يدر برگرفت. مدت

 شود، يکمتر بدان پرداخته م ياعو اجتم يفرهنگ ليکه به دال هايي ياز نگران يکيقرار داده است. بدون شک  خود الشعاع

مواجه ساخته است. روابط  يجد هاي از زوجها را با چالش ياريکه بس ياست، بحران ييروابط زناشو يفيو ک يکاهش کم

از افراد  ياريبس يابر يکنون طينمانده و در شرا يقاعده مستثن نياز ا ،يوجوه زندگ نياز مهمتر يکيبه عنوان  زين يجنس

مناسب و  يرابطه جنس يکرونا، برقرا روسيو يرگي است که همه تيواقع نيا انگريب ديجد قاتيتحق هاي افتهي. دهيمتحول گرد

کرونا گذشته است،  روسيو يرگي که از همه يهمراه کرده است. با توجه به زمان به نسبت کوتاه اريرا با مشکالت بس تيفيباک

 هاي وجود ندارد. بحران يو سبک زندگ ياجتماع ،يفرهنگ ،يستيز هاي انياز آن در بن يناش رييتغ يبرا ياديامکان مطالعه بن
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رابطه  نيمواجه ساخته است. در هم يديجد هاي و چالش رييروزمره و روابط افراد را با تغ يزندگ رياخ يو اجتماع ياقتصاد

 ينه و طرح حفظ فاصله گذاريگرفته است. همزمان با اعمال قرنطقرار  ريتحت تاث يگرياز هر حوزه د شينهاد خانواده ب

 ،ييو زناشو يکمبود روابط عاطف ن،يمشاجرات و عدم تفاهم زوج ،يکرونا اختالفات خانوادگ روسيو وعيدر دوران ش ياجتماع

و  زير يها ينگران است. زوجها از دهيشدن بحث و اختالفات فرزندان، خصوصاً فرزندان کم سن و سال به اوج خود رس قيعم

همراه  يدجدي مسائل و ها آنها را با چالش ييزناشو يو پس از آن روابط و زندگ نهيدر دوران قرنط هک نديگو يم يدرشت

 و ها خانواده نيدر تعامل ب تيمحدود ،يفرزندان، برخورد با اضطراب، وسواس، افسردگ يليتحص تيساخته است. استرس وضع

. شوند يم جاديا طيشرا نيهستند که در ا ياز عوارض اند هکه در کرونا از دست رفت يزانيعز اريخاکسپ مراسم در حضور چالش

 شود يم اديساعت حضور اعضا در خانواده ز روند، يسفر م اي ياز منزل، مهمان رونبي به کمتر ها اکثر خانواده نکهيو با توجه به ا

 [۱]است. افتهي شافزاي ها بحث و جر و ها تنش نيکه ا شود يم دهيو د

شده است و کاهش سطح درآمد  نيدر روابط زوج ييزناشو يهاها و تعارضمشاجره شيموجب افزا طيشرا نيسفانه اأمت

که اکنون مردم دارند،  ياسترس و اضطراب .شوديم نيزوج نيتنش ب جاديا اي شياز عوامل افزا يکي زيدوران ن نيدر ا وادهخان

 يبرا يتواند عامل يم زين ديجد يکرونا خود سبک زندگ يماريد کرونا دارد. عالوه بر باست که خو يبياز آس شتريب يليخ

ممکن است استرس آنان را  نهيو قرنط ينيکه دچار اختالف هستند خانه نش ينياسترس و اضطراب باشد. در مورد زوج شيافزا

کرونا  طيکه تا قبل از شرا يمسائل يو حت يشگيجروبحث بر سر موضوعات مرتبط با مسائل روزمره و هم جهيببرد در نت باال

 ينيو... . زوج ونيتلوز يمشترک مانند تماشا يها يشود، مانند توافق بر سر برنامه ها و سرگرم يم ديکانون توجه نبوده تشد

 به هم ندارند.  يهستند و توجه گريکدي يزندگ يدر خانه تماشاچ رنداختالف دا ايهستند و  يکه در طالق عاطف

توان  يآن م يباال تيفيدهد که ک يم ليرا بعد از ازدواج تشک ييروابط زناشو ياصل يها هياز پا يکي يط جنسرواب

طالق  يو گاه حت نيزوج انياز عوامل مهم اختالف م يکي يمشکالت جنس مشترک باشد. يزندگ ميتحک يبرا ينيتضم

تر  فيضع يواکنش يجنس کيد، نسبت به عوامل تحرکنن يکه استرس را تجربه م يينشان داده خانم ها قاتيآنهاست. تحق

 يتواند چندان برا يرابطه نم نياسترس هستند، داشتن ا يدارا نيزوج ياست. وقت بخشلذتتجربه  کي ييدارند. رابطه زناشو

دان رابطه از فق يفرد ناش يتوان انتظار داشت باعث کاهش استرس شود اما اگر فشار روان يآنها لذتبخش باشد و بالطبع هم نم

شده کمک کند و باعث کاهش  رهيذخ يروان يانرژ هيتواند به تخل يرابطه م ياو باشد، برقرار يروان يانرژ هيو عدم تخل ييزناشو

 يشده باشد که ب يراتييهم دستخوش تغ ييکرونا، ممکن است روابط زناشو روسيو وعيشود. با توجه به ش يو يفشار روان

 [۲]قرار دهد. ريتحت تأث زيمشترک را ن يابعاد زندگ گريتواند د يبه آن م يتوجه

 زندگي خانواده و روابط زناشويي همسران مي باشد. سبک بر کرونا ويروس گيريهدف اين پژوهش، بررسي تأثيرات همه

. 

 روش -2
به اصطالح مداخله کنند و  گريکديدر کار  شتريرا به وجود خواهد آورد. ممکن است افراد ب ييهاچالش يخانگ نهيقرنط

 يکنند مثال چک کردن تلفن همراه و... . زندگ يرا کنترل م گريهمد شتريزن و شوهر ب ،يمواقع نيهم شوند. در چن چيپاپ

همه مشاوران خانواده معتقدند  ليدل نيبه هم ؛يفردبه استقالل  امبه هم ضمن احتر يدلبستگ نيتوازن ب يعنيمشترک 

بگنجد، قرار  ييزناشو يدر چارچوب زندگ ديبا يخصوص ميباشد حر ادتانيم بگذارند. هم احترا يخصوص ميبه حر ديهمسران با

بوده و  يمجاز يفضا رگرمکه مثال زن و شوهر مدام س ستيبه آن معنا ن نيو ا ميانجام بده ميدوست داشت يکه هر کار ستين

-يمهم نباشد که درون همسرشان چه م شانيخبر باشند و برا يکه مجبورند در خانه بمانند از فکر و احساس هم ب يطيدر شرا

 مهم است.  اريروزها بس نيدر ا تيواقع رشيگذرد. پذ
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مشاجره مسائل را بدتر  وتنش  شيکه دچار اختالف هستند به هم فرصت دهند و با افزا ينيزوج ديدر گام نخست با .

که قرار  يياز همه کارها يستيکار ل نيا يبرا ندياتنها به سالمت خود و خانواده فکر نم طيشرا نيشود در ا يم شنهادينکنند. پ

شود از  يباعث م نيا رند،يآن مسئله سالمت خود و خانواده را در نظر بگ ستيکنند و در سرل هيته است انجام دهند را مشترکاً

قصه  ،ينبرگردد. کتاب درما گريد يتوجه به سمت مسائل يمدت يجروبحث و اختالف برا يبه جا ،يحواسپرت کيتکن قيطر

که  يبه شرط مياز آنها استفاده کن ميتوانيم ديجد يهستند که در سبک زندگ يدرمان يروشها يدرمان تيو معنو يدرمان

قرار دهند و  تيسالمت خود و خانواده را در اولو يکنون سخت طيشرا رشيکنند و ضمن پذ يبند تيمدت اولو نيدر ا نيزوج

مشترک و سرگرم کننده که  يها تيذهن خود را بر فعال گريکديبا  يدادن و همدلفعال دست از اختالفات بکشند و با گوش 

زمان در منزل دو چندان  نيدر ا ديمحبت را با ستي. همسر مسئول حوصله سررفته نندياست متمرکز نما زيکمتر چالش برانگ

کرونا  يمارياسترس ب طيشرا ريتحت تاثمثل ما  زيکه همسر ما ن ميتوجه کن ديتوقعات را کم نمود چون با طيشرا نيکرد. در ا

 [۲] است.

. ميحضور خود را به عنوان پدر و مادر و همسر پررنگ کن ديروزها با نيخواهد و توجه. در ا يعشق مثل گل است، آب م

 ديها را دور کنيم و استرس دردسرساز را به استرس مثبت و مفاست که خشم و استرس و غرزدن تربه نهيقرنط طيدر شرا

خانواده مخدوش  يکه صبر و طاقت اعضا شوديباعث م يها، گاه قهيو اختالف سل گريکديکنيم. بودن تمام وقت در کنار  ليدتب

 لميعالقه به ف يکيمثال ممکن است  ميبگذار حترامهم ا يها قهيبه سل ميکن يسع طيشرا نيشود در ا يم هيشود. لذا توص

 ديهماهنگ هست قيسال يکه در برخ ديببر يموضوع پ نيبه ا طيشرا نيت در اممکن اس يحت ايمطالعه و  يگريدارد و د دنيد

 سنديرا بنو خودو انتظارات  قيسال ستيل ني. بهتر است در ابتدا هر کدام از زوجديبه آن فکر نکرده بود نيکه تا قبل از ا يزيچ

و انتظارات  قيدر انجام سال يفرزندان سع يمکارآن را به بحث بگذارند، در مرحله بعد با ه مانهيو صم يکامال منطق ييو در فضا

خود را عوض کنند. در  يروز نقش ها کيهفته  امياست که در ا نيانجام دهند ا نيکه الزم است زوج ي. کارنديمورد توافق نما

نو ساختن  و از يبازگرداندن همسر قبل ،يبازگشت به رابطه قبل يبرا يکردن راه داياست افراد در صدد پ کنمواقع مم يبرخ

 طيکار را انجام داد؟ شرا نيا ديصورت چطور با نيدر ا نکهيا د؛يآيم شيپ يمواقع سواالت متعدد نيباشند. در ا زيهمه چ

که با  يرابطه ا ميقهر هستند. البته ترم طيدر شرا اينموده  متارکهباشد که  يهمسران يمناسب برا يتواند فرصت يم نهيقرنط

است.  افتهي انيخواهد بود که به صورت دوستانه پا يسخت تر از رابطه ا اريبس افتهينفرت خاتمه و در آتش  گريکديبه  بيآس

گذشته فراهم  يو تمرکز بر اشتباهات رخ داده و اصالح خطاها راتيبخشش و گذشت از تقص يرا برا طيتواند شرا يم نهيقرنط

را  گريکديروز  انيکه در پا يهنگام گريکدياز  يساعت دورروزانه پس از ده  نيآن است که زوج يبه معنا ي. طالق عاطفدينما

 طيشرا نياست در ا ديمف يگفتو گو يفرصت برا نيو در خانه ماندن بهتر نهيقرنط طيگفتن ندارند. شرا يبرا يحرف نند،يب يم

و تبادل نظر وقت  گفتگو قيقرار بدهند تا از طر گريکديصحبت با  يبرا يرا بهانه ا يهر موضوع کوچک نيکه زوج استبهتر 

صحبت کنند، چرا که  گريکديو انتظارات خود با  ازهايدرباره ن نيشود که زوج يم هيبگذرانند. توص گريکديرا با  يشتريب

 آنها دارد.  يآرامش در زندگ شيدر کاهش مشکالت و افزا ياديز ريهمسر و برآورده کردن آن تاث ازيبا ن ييآشنا

دار داده است تا بتوانند در  به زنان خانه يينموده و فرصت طال ليزنانه را تسه يزندگ روند ،يمجاز يدر بستر فضا ستيز

ساعت در  ۲از  شيبه ب قهيدق ۲۰با فرزندان از  نيکه تعامل والد يکنند؛ به نحو ستيرا با فرزندان خود ز يشتريخانه مدت ب

 [3]است. افتهي شيروز افزا

خواهران  يانتها يب ي. بحثهاميمشاجره و بحث فرزندان هست شيرونا شاهد افزاک وعياز ش يناش يروان يفشارها شيبا افزا

 يسع ياما برخ کنند،يخود را وارد بحث م ني. اغلب والدسازد يخانه را متشنج م يو برادران بر سر مسائل گوناگون جو و فضا

 تيوضع نينظارهگر ا يبه صورت انفعال دينبا ني. به باور متخصصان، والدکنندرا تحمل  تيوضع نيا يتوجه يبا ب کننديم
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کنشگر و فعال باشند و رابطه خواهران و برادران را  ح،يصح ياز روشها و راهکارها يبا به کاربردن مجموعها تواننديباشند، بلکه م

 جاديبلکه به ا شوديآرام و پرنشاط در خانه م ييفضا جاديبهبود بخشند. اصالح رابطه خواهران و برادران خردسال نه تنها باعث ا

از ما خواهر  کي چيرا فراموش کرد که ه تيواقع نيا دي. البته نباکنديخانواده کمک م کيفرزندان  نيب يرابطه پر محبت و قو

وجود  زيفرزندان ما ن انيتفاوتها در م ني. اميکنيرا احساس م ياريو قطعا تفاوتها و تعارضها بس ميبرادر خود را انتخاب نکرده ا اي

 حت،يکه نص شوندياشتباه را مرتکب م نيا نياز والد ياري. بسشوديآنها منجر م نياختالف و مشاجره ب جاديبه ا دارد و

روابط فرزندانتان با خواهر  ريبه تغ لي. اگر تمادهنديانجام م گريو مجازات کودکان را با هم و در حضور فرزند د مهيجر ،يهمدرد

تا  دياز فرزندانتان اختصاص بده کيبه هر يرا به صورت مجزا و خصوص يي. حتما زمانهاديقدم را بردار نياول ديدار برادرشانو 

را از  سهيامکان رقابت و مقا يبا شما صحبت کنند. مکالمه خصوص شانيها يو ناراحت هايبتوانند راجع به خواسته ها، دلمشغول

 [4]وجود نخواهد داشت. يدهابازن ايبرنده  گريو د برد يم نيب

 وعيش تيها در وضع اثرگذار بوده است. زوج يدوران کرونا در بروز طالق عاطف يهااز حد و اضطراب شيب يمراقبتها

 ست،يقابل درک ن گريهمد يکرونا برا تيکه اضطراب زوج ها در وضع يبطور کننديکرونا، مسائل کوچک را بزرگ م يماريب

توجه و تمرکز همسر بر افراد خانواده؛ به خارج از  زين يدلنبود هم ليشود و به دل يمسائل بزرگ م ساز نهيمسائل کوچک زم

 [5]است.  گريباعث دور شدن زن و شوهر از همد نيکه ا روديخانه م

 يبه آن م يتوجه يشده باشد که ب يراتييهم دستخوش تغ ييکرونا، ممکن است روابط زناشو روسيو وعيتوجه به ش با

 يبرا يرابطه جنس يباور کارشناسان، صحبت از مسائل و چگونگ به قرار دهد. ريتأث تحت زيمشترک را ن يابعاد زندگ گريتواند د

کاهش استرس را  يفکر کنند و راهکارها کشانيخود و شر يجنس ازيتالش کنند به ن ديدشوار است. افراد با اريافراد بس يبرخ

در  ييهااست که زمان ازين نيسوال کنند. همچن باره نيدر ا زين شانيجنس کيو از شر نديبگو التشاني. از تمارنديبه کار بگ

روابط  تيفيباهم بودن به ارتقاء ک نيمشترک اختصاص بدهند. ا حاتيو انجام کارها و تفر گريکديهفته را به بودن در کنار 

 يه صورت جسمروزمره فارق شوند و ب يها زندگها و اضطرابتا از تنش دهديامکان را م نيها او به زوج کنديکمک م ييزناشو

امر  رامونيپ يهاخرافات و افسانه يکه برخ ديکن يمناسب شوند. بعالوه سع ييو زناشو يروابط عاطف يبرقرار دهآما يو روان

 يو روان يجسم يگونه آمادگ چيبه ه ازيو ن افتديخود اتفاق م يبه خود يکه امر جنس نکهي. از جمله اديرا فراموش کن يجنس

  [4].ستين

  

 نتايج -3
باعث بهبود روابطه  يو دورکار نهيهستند که قرنط ييها در يک پژوهش زوج يمورد بررس يهاسوم از زوج کيدر حدود 

به انجام  کايسال در کشور امر ۸۱تا  ۱۸ ينفر و در گروه سن ۲۰۰۰ يپژوهش با جامعه آمار نيشان شده. ا ييو زناشو يعاطف

خود اشاره کرده اند. روابط  ييرابطه زناشو يفيو ک يبه کاهش کم اجهدرصد از زو 44 انياست. از مجموع پاسخگو دهيرس

درصد از افراد شرکت  ۲4همراه بوده است. اما حدود  يدرصد از شرکت کنندگان پژوهش با مشکالت جد 3۰و عاشقانه  يعاطف

. اگر دانستنديخود م ييزناشو و يبهبود رابطه عاطف اي ميترم شتر،ياستراحت، با هم بودن ب يالزم برا يرا فرصت نهيکننده، قرنط

 جيخود دارند، نتا يجنس کيبا شر ييرابطه زناشو يبه بر قرار يشتريب ليچه افراد به طور معمول در اوقات فراغت و سفر تما

 است. به عنوان مثال افتهيرابطه کاهش  يبرقرار يافراد برا ليچند ماه گذشته توان و تما يکه در ط دادينشان م قيتحق نيا

آنها با تابستان سال  ييرابطه زناشو نکهيو از ا کردنديم سهيازمصاحبه شوندگان تابستان امسال را با سال گذشته مقا يبرخ

  .کردنديم يابراز نگران ستين سهيگذشته قابل مقا
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 شيافزا حاصل شده است که با جهينت نيمرتبط ا قاتيتحق ي. در برخباشدي ميبا کاهش رابطه جنس يباال مساو استرس

آرامش  زين يدر چند ماه گذشته مسئله دورکار همچنين. کنديم دايکاهش پ يريافراد به طور چشمگ يجنس التياسترس تما

 [4]ها را برهم زده است.زوج

و خوشبختانه  ابدي يترشحات مخاط انتقال م ايتنفس  قيکرونا از طر روسيباورند که و نيحال حاضر، محققان بر ا در

و به  ستيمطلق ن نيقابل انتقال است،وجود ندارد، اما ا يروابط جنس قيکه کرونا از طر نيبر ا يمبن يبت شده اثا يها هيفرض

 را اصالح کند.  يقبل يها افتهيکه ممکن است  ميهست يدتريجد قاتيهر روز شاهد تحق روس،يو نيبودن ا دينوپد ليدل

 افتهيکاهش  اريبس يرانيا يهاخانواده ياعضا انيدر م يموگو و تعامل کال گفت دهد،ينشان م رياخ يسالها مطالعات

وگو، تعامل و  گفت شيافراد، سبب افزا ينينشکرونا و خانه يريگمطرح است. اما همه ياريو عوامل بس ليآن دال ياست که برا

 شياز افزا ي. البته برخميهست يرانيبه خانواده ا يسنت يهاشاهد بازگشت ارزش ظرمن نياز ا ني. بنابراديها گردمدارا در خانواده

 زيکرونا ن وعياز ش شيحوزه را پ نيگرفته، ا انجام يهااما مطالعات و پژوهش ند،يگويدوره سخن م نيمناقشات خانواده در ا

درن از عوارض م يرانيکرونا در جامعه برشمرد. چنانکه مناقشه خانواده ا يامدهايامر را از پ نيا توانيو نم دانستيپرمناقشه م

 [3]هاست.نسل انيو شکاف م دينسل جد يهاارزش رييشدن و تغ

رابطه و درمان را از  نيا ديابتدا با ن،يزوج نيدرمان روابط ب يمضمون که برا نيوجود دارد با ا يدر زوج درمان يا جمله

ود و برعکس، اگر روابط ش يدرمان م زين يرجنسيروابط غ ابد،يبهبود  ياگر روابط جنس ،ياتاق خواب آغاز کرد؛ به عبارت

پربارتر و گرم  يرابطه جنس عتاياز هم دارند، طب ييداشته و درک باال يخوب تباطکه ار يهم خوب باشد، زن و شوهر يرجنسيغ

به  يابراز عالقه کرده و حت گريکديتوانند به  يدارند و بهتر م گريکديدر طول رابطه از  يهم خواهند داشت و درک بهتر يتر

ندارند و  يتيمحدود ييمشترک باشد، زن و شوهر از نظر رابطه زناشو يدر بستر زندگ ييروابط زناشو اگر بپردازند. ينواز شيپ

 يرا تجربه م ييزناشو يخارج از چارچوب زندگ يشود که روابط يمطرح م يدر مورد افراد شتريب يبهداشت يها تيمحدود

 يمطرح م يجنس قياز طر افتهيانتقال  يها يماريدر قالب ب شتريد که باز همسران خود در ارتباط هستن ريغ يکنند و با افراد

 هيتوص يوجود ندارد و حت يتيمحدود چيکنند، ه يرابطه جنس يمشترک اقدام به برقرار ياگر زن و شوهر در بستر زندگ شود.

 برخوردار شود. يباالتر تيفيک آنها هم از يرجنسيشود روابط غ يبپردازند چون باعث م ييبه روابط زناشو شتريکه ب ميکن يم

روابط در دوران کرونا  نياز ا ميکن قيرا تشو نيزوج ديگذرانند، با يرا م نهياز خانواده ها دوره قرنط ياريحال حاضر که بس در

آنها  يشود روابط عاطف يکند و هم باعث م يآنها راحت تر م يرا برا نهيکار گذراندن دوران قرنط نيغافل نشوند. پرداختن به ا

 [6]شود. ميتحک

 

 گيرينتيجه -4
هم  يخصوص ميبه حر ديهمسران بابايست مدنظر قرار گيرد: در حل معضل همسران در شرايط کرونا اين موارد مي

 يکنون سخت طيشرا رشيضمن پذ، تنش و مشاجره مسائل را بدتر نکنند شيبه هم فرصت دهند و با افزا، احترام بگذارند

ذهن خود  گريکديبا  يو با گوش دادن و همدل، قرار دهند و فعال دست از اختالفات بکشند تيرا در اولوسالمت خود و خانواده 

روز نقش  کيهفته  اميدر ا، زوجين ندياست متمرکز نما زيمشترک و سرگرم کننده که کمتر چالش برانگ يها تيرا بر فعال

و تمرکز بر اشتباهات رخ داده و اصالح  راتيو گذشت از تقص بخشش يرا برا طيتواند شرا يم نهيقرنط، خود را عوض کنند يها

 . صحبت کنند گريکديو انتظارات خود با  ازهايدرباره ن نيزوج، ديگذشته فراهم نما يخطاها

افراد به طور  يجنس التياسترس تما شي. با افزاباشدمي يبا کاهش رابطه جنس ياسترس باال مساواز سوي ديگر 

 قيرا تشو نيزوج ديگذرانند، با يرا م نهياز خانواده ها دوره قرنط ياريحال حاضر که بس در. کندي م دايکاهش پ يريچشمگ
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 يتواند چندان برا يرابطه نم نياسترس هستند، داشتن ا يدارا نيزوج يروابط در دوران کرونا غافل نشوند. وقت نياز ا ميکن

از فقدان رابطه  يفرد ناش يث کاهش استرس شود اما اگر فشار روانتوان انتظار داشت باع يآنها لذتبخش باشد و بالطبع هم نم

شده کمک کند و باعث کاهش  رهيذخ يروان يانرژ هيتواند به تخل يرابطه م ياو باشد، برقرار يروان يانرژ هيو عدم تخل ييزناشو

شود روابط  يکند و هم باعث م يمآنها راحت تر  يرا برا نهيکار گذراندن دوران قرنط نيپرداختن به ا شود. يو يفشار روان

 يدرمان م زين يرجنسيروابط غ ابد،يبهبود  يروابط جنس ديابتدا با ن،يزوج نيدرمان روابط ب يبرا شود. ميآنها تحک يعاطف

 عتاياز هم دارند، طب ييداشته و درک باال يخوب تباطکه ار يهم خوب باشد، زن و شوهر يرجنسيشود و برعکس، اگر روابط غ

مشترک باشد، زن و شوهر از نظر رابطه  يدر بستر زندگ ييروابط زناشو اگر. هم خواهند داشت يپربارتر و گرم تر يجنسرابطه 

خارج از چارچوب  يشود که روابط يمطرح م يدر مورد افراد شتريب يبهداشت يها تيندارند و محدود يتيمحدود ييزناشو

 افتهيانتقال  يهايماريدر قالب ب شترياز همسران خود در ارتباط هستند که ب ريغ يکنند و با افراد يرا تجربه م ييزناشو يزندگ

  شود. يمطرح م يجنس قياز طر

باشند، بلکه  تيوضع نيگر ا نظاره يبه صورت انفعال دينبا نيوالد، خواهر و برادرها در دوران کرونا يمعضل دعوادر حل 

کنشگر و فعال باشند و رابطه خواهران و برادران را بهبود  ح،يصح يهکارهاها و را از روش يا با به کاربردن مجموعه توانندي م

 بخشند.
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