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Abstract
The present study is to examine lifestyle changes,
mental health, and violence against women during the
چکیده
corona virus outbreak. The method of the present
هدف از پژوهش حاضر بررسی تغییرات سبک زندگی با سالمت روا
study is fundamental in terms of purpose and mode of
و خشون علیه زنا در دورا شیوع ویروس کرونا بود .روش پژوهش data collection, a survey conducted in the form of a
حاضر از نظر هدف ،بنیادی و از حیث نوع گردآوری اطمعات پیمایشی regression correlational research project. The
population includes all married women living in the
بود که در قالب یک طرح پژوهشی همبستگی از نوع رگرسیو انجالا
cities of Tehran and Shiraz in 2021. Among them, a
شده اس  .جاتعة آتاری شاتل همة زنالا تتههالل سالاکه شترسالتا
sample of 193 subjects was selected by purposive
تترا و شیراز در سال  1399اس که در ایه تیا نمونهای به حجال
sampling. The subjects answered the General Health
 193نفر به صورت نمونهگیری هدفمند انتخاب شدند .شرک کننالدگا
Questionnaire (GHQ-28), Questionnaire to Measuring
الة
ال
بالاله پرسشالالناتة سالالمت عمالالوتی ( ،)GHQ-28پرسشالالناتة تجرب
Wife Abuse (QMWA), and Lifestyle Changes
همسرآزاری ( )QMWAو پرسشناتة تغییرات سبک زنالدگی در دورا
Questionnaire (LCQ) during the Covid-19 pandemic.
شیوع کرونا ( )LCQپاسخ دادند .دادههالا بالهکمالک نالر افالاار Data were analyzed with SPSS 22 software using SPSS
نسخة  22و بالا اسالتفاده از ضالریب همبسالتگی پیرسالو و رگرسالیو
Pearson correlation coefficient and stepwise
گا به گا تجایه و تحلیل شدند .یافتههای پالژوهش نشالا تالیدهالدregression. The results of the study showed that ،
lifestyle changes had a negative significant
تغییرات سبک زندگی با سمت روا رابطالة تنفالی و تعنالادار داشال
( ،)p<0/01ولی با خشون علیاله زنالا رابطالة تعنالاداری یافال نشالد relationship with mental health (p<0.01). However, no
( .)p<0/05همچنیه از تیالا تغییالرات سالبک زنالدگی بررسالیشالدهsignificant association was found with violence against ،
تغییرات خواب پیشبینیکنندة تعنالادار سالمت روا بالود (women (p>0.05). In addition, among the lifestyle .)p<0/01
به طورکلی نتایج پژوهش حاضر نشا تیدهد ،اثالرات جالانبی اپیالدتی changes examined, changes in sleep were significant
predictors of mental health (p<0.01). Overall, the
کرونا بسیار چشمگیر اس و زنا را در تعرض خطر آسیبهای روانالی
results suggest that the side effects of the Corona
قرار تیدهد .همچنیه بهدلیل تغییرات بهوجودآتده در سبک زندگی در pandemic are severe and put women at risk for mental
اثر شیوع ویروس کرونا تمکه اس زنا در تعرض خطر خشون قرار health problems. In addition, women may be exposed
بگیرند؛ بنابرایه با ارائة تداخمت و پیگیریهای بهتوقع توسال فالرد و to abuse due to lifestyle changes caused by the Corona
اقداتات تؤثر از سوی جاتعه تیتوا اثرات جانبی ویالروس کرونالا بالر virus epidemic. Therefore, the negative impact of
سمت روا و خشون علیه زنا را به حداقل رساند.
Corona virus on mental health and violence against
واژههای کلیدی :تغییرات سبک زندگی ،سمت روا  ،کوویالدwomen can be minimized through interventions, ،19-
timely follow-up by individuals, and effective
خشون .
measures by society.
Keywords: Lifestyle Changes, Mental Health,
COVID-19, Violence.
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مقدمه
1

در اواخر دساتبر سال  ،2019ویروسی به نا کووید 19-توس سازتا بتداش جتانی برای اولیه بار در
شتر ووها چیه گاارش شد .ایه ویروس بهسرع به سایر کشورها از جمله ایتالیا ،ایرا و کره جنوبی
سرای کرد (علیااده و همکارا  .)2020 ،براساس دادههای تنتشرشده توس سازتا بتداش جتانی ،تعداد
تبتمیا به ویروس کووید 19-در ایرا تا بیس و نت بتمهتاه سال  1399به  1534034نفر رسید و حدود
 59117نفر نیا جا خود را از دس دادند (سازتا بتداش جتانی .)2021 ،بیماری کووید 19-به تغییر شیوة
تعمول زندگی بسیاری از جمعی جتا تنجر شده اس (تارکس ،توراس ،هاسلمه ،دسلندز و ریچنتی ،
 .)2020سازتا بتداش جتانی برای جلوگیری از ابتم به ایه ویروس ،توصیههایی از قبیل رعای بتداش ،
فاصلة اجتماعی و بیرو آتد از خانه تنتا درصورت لاو ارائه کرده اس  .همچنیه برای کنترل شیوع
بیماری کووید 19-تیتوا به اقداتات دولتی اشاره کرد که راهبردهایی در راستای توصیههای سازتا
بتداش جتانی ارائه شده اس  .ایه اقداتات اثرات تفیدی در کنترل بیماری داشته اس  ،اتا سبب افاایش
استرس ،اختمل در برناتة روزتره و اضطراب نیا شده اس (حسیه و اشکانی .)2020 ،پژوهشها نشا
دادهاند ،اقداتات ترتب با دورا شیوع کووید 19-به افاایش فشار روانی حتی در کشورهای پیشرفته تنجر
شده اس  .همچنیه افاایش سطح پریشانی روا شناختی ،عصبانی  ،پرخاشگری ،اضطراب ،افسردگی و
همچنیه آتار خشون های بیهفردی را نگرا کننده اعم کردهاند (جانگ ،کنیر و کروگر .)2020 ،در ایه
تیا  ،تداخمت غیردارویی 2برای کاهش انتقال بیماری اجباری شده اس  .ایه تداخمت شاتل تحدودی
های شخصی و سیاس های فاصلة فیایکی تانند قرنطینة جمعی و اناوای اجباری در خانه اس  .تداخمت
غیردارویی تمکه اس رفتارهای تربوط به سبک زندگی 3را بتتر یا بدتر کنند .تاند و کارکرد
طوالنیتدت در خانه تیتواند بر رژی غذایی ،انتخاب غذا و دسترسی به غذا تهثیر بگذارد (گارنیکا ،دریویه،
زیلینسکا و هاتولکا.)2020 ،
سبک زندگی تجموعهای از عادات اس که با یک هدف اصلی هدای تیشود و الگویی اس که فردی
را از دیگری تتمایا تیکند .یک فرد تیتواند به شیوههای تختلف ،خودش را از طریق بسیاری از سبکهای
زندگی بیا کند؛ برای تثال نحوة غذاخورد  ،تیاا تحرک بدنی ،نوع پوشش و تحل زندگی تیتواند در
تعریف شخص از سبک زندگی تؤثر باشد (جنسه .)2007 ،سبک زندگی تیتواند در تبییه سمت روا و
جس تهثیرگذار باشد .در جواتع تدر بیماریهایی که بیشتریه تیاا ترگوتیر را دارند ،بهشدت توس
سبک زندگی تبییه تیشوند .تفاوتهای کوچک در سبک زندگی تیتواند تفاوت عمدهای در وضعی
سمت روا و جس داشته باشد (والش .)2011 ،تطالعات در زتینة تغییرات سبک زندگی در دورا شیوع
کووید 19-نشا تیدهند تعداد تحدودی از رفتارها که بهطور تعمول در برابر افاایش وز تحافظ تیکنند
1. world health organization
2. non-pharmacological interventions
3. lifestyle
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(برای تثال فعالی بدنی) در تقایسه با قبل از قرنطینهشد کاهش یافته اس (رابینسو و همکارا .)2020 ،
همچنیه استفاده بیشازاندازه دستگاههای دیجیتال تمکه اس الگوی خواب ،فعالی بدنی و بتایستی ذهنی
را تغییر دهد و به خطر بیندازند (تاجوتدار بیسواس و ساهو.)2020 ،
پیشبینی تیشود افاایش تصرف تغذیة ناسال  ،رفتار ک تحرک و غیره تمکه اس پیاتدهای
پیشبینینشده تیا تدت و بلندتدتی برای سمت روا و جس داشته باشد (باالناا تارتینا ،اتیناا کاربونل،
کاپاینسکی و دیبونی .)2020 ،همچنیه افاایش قرارگرفته در تعرض نور تصنوعی ،تهثیر سوء بر سمت
خواب و کاهش کیفی آ دارد و سبب افاایش خوابآلودگی در طول روز تیشود (سیهها ،پانده و سینتا،
 .)2020اگرچه قرنطینه و اقداتات اناوای فیایکی تمکه اس با جلوگیری و کاهش انتقال ویروس تهثیر
تثبتی در تحافظ از سمت جسمی ترد داشته باشد ،اتا اعمال ایه اقداتات تتارکننده 1که به تغییراتی در
سبک زندگی تنجر شده اس  ،تیتواند تهثیر روانی و اجتماعی تنفی طوالنیتدت و گستردهای در زندگی
افراد داشته باشد (آنتونس و همکارا  .)2020 ،در ایه راستا پژوهشی توس همدانی و همکارا ( )2020در
بنگمدش انجا شد و تهثیر شرای تاند در خانه برای کنترل کووید 19-را روی تتغیرهایی تانند سمت
روا  ،خشون شریک زندگی و شرای اقتصادی اجتماعی را بررسی کرده اس و نتایج آ  ،کاهش قابلتوجه
درآتد ،افاایش نااتنی غذایی ،افاایش وخات در سمت روا  ،افاایش اضطراب و همچنیه تستنداتی بر
تجربة خشون از سم شریک زندگی را نشا داده اس (همدانی و همکارا .)2020 ،
طی ایه همهگیری اگرچه در ابتدا تمرکا بیشتر بر سمت جسمی بوده ،نگرانیهای تربوط به بتداش
روانی بهسرع افاایشیافته اس (سدیری و همکارا  .)2020 ،براساس گفتة اورژانس بتداش عموتی،
تشکمت بتداش روا ناشی از بیماری همهگیر کووید 19-را نمیتوا نادیده گرف (ر و همکارا ،
 .)2020بر تبنای تعریفی از سازتا بتداش جتانی ،سمت روا حالتی اس که در آ فرد به تواناییهای
خود پی ببرد ،بتواند با استرسهای طبیعی زندگی کنار بیاید ،بهطور تفید کار کند و قادر باشد در جاتعة خود
ستمی داشته باشد (گالدریسی ،هینا ،کاستراپ ،بیاهالد و سارتوریوس.)2015 ،
تغییرات سبک زندگی ناشی از شیوع کووید 19-تهثیرات روا شناختی قابلتوجتی در سمت روا
سطوح تختلف جاتعه داشته اس ؛ از جمله باالبرد سطح اضطراب ،استرس ،ترس ،افسردگی ،بیحوصلگی،
اطمینا نداشته ،عمئ استرس پس از سانحه 2و همچنیه عصبانی را به همراه داشته اس  .ایه نشانهها را
تیتوا ه در افراد تبتم و ه در افراد تشکوک به ابتم ردیابی کرد (علیااده و همکارا  .)2020 ،همچنیه
دیده شده اس بیمارا تبتم به ویروس کووید 19-عموه بر عمئ بیماری ،عمئ روا پاشکی تانند بی
خوابی ،خلق افسرده و طغیا های تتاجمی را نشا تیدهند (سایناک ،گلدکا ،تیسیاک ،گیرا و ریماساسکا،
 .)2020از سوی دیگر اضطراب هنگاتی که از حد طبیعی خود باالتر باشد ،سیست ایمنی بد را ضعیف
تیکند و درنتیجه خطر ابتم به ویروس را افاایش تیدهد (تغنی باشی تنصوریه .)2020 ،در ایه تیا
1. inhibitory actions
2. posttraumatic stress disorder
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جنسی یکی از فاکتورهای تعییهکننده در ابتم به بیماریهای روا شناختی اس (کانر و همکارا .)2020 ،
براساس تطالعهای در ایرا  ،زنا بهطور چشمگیری در تقایسه با کووید 19-احساس اضطراب بیشتری
کردند (پیه ،بادیمیر و پرابس  .)2020 ،همچنیه دادههای اولیه نشا دادهاند زنا در تقایسه با تردا تهثیر
روانی قابلتوجهتری از شرای بیماری همهگیر پذیرفتهاند (فارل و همکارا )2020 ،؛ از ایهرو زنا در تعرض
خطر بیشتری هستند .تغییرات سبک زندگی ناشی از شیوع کرونا همچنیه تیاا خشون خانگی را تح
1
تهثیر قرار داده اس ؛ چراکه شرای استرسزا تانند پروتکلهای فاصلة فیایکی تیتواند خطر خشون خانگی
و جنسی 2را تشدید کند (ویوایرس و باناتی.)2020 ،
خشون خانگی به طیف وسیعی از تخلفات تربوط به یک فضای خانگی اشاره دارد .ایه اصطمحی
گسترده اس که شاتل خشون از سم شریک صمیمی زندگی 3اس (بردبری جانا و ایشا  .)2020 ،یکی
از تهثیرات بالقوة اجتماعی کووید 19-که بهسرع توجه جتانی را به خود جلب کرد ،تیاا خشون خانوادگی
اس  .در ایه زتینه ،سازتا تلل در  27تارس  2020بیانیهای صادر کرد و هشدار داد تیاا خشون گستردة
شریک زندگی صمیمی بهدلیل بیماری همهگیر ویروس کووید 19-افاایش تییابد (بردلی ،دی پاسکال،
دیمبا و اسکنیدر .)2020 ،ایه تغییرات به شکل رفتارهای اعمالشده توس یکی از اشخاص در رابطه برای
اعمال قدرت بر فرد دیگر به شکل صدتات جسمی ،روانی یا جنسی بوده اس (راش ،اتیه ،گاپتا و تونرو،
 .)2020با ایه حال بررسیها نشا تیدهد روند تغییرات خشون خانگی سیر ثابتی را طی نمیکند؛ برای
نمونه شاغلبود یا نبود زنا در تجربة خشون تؤثر اس  .یک ز شاغل خشون خانوادگی کمتری را
تجربه تیکند؛ زیرا او وق کمتری را در خانه در توقعی آسیبپذیر تیگذراند (هسو و هنکه.)2020 ،
همچنیه در گاارشهای تربوط به انواع خاصی از جرائ  ،تانند خشون خانگی ،روند کاهشی تشاهده
تیشود؛ زیرا برخی قربانیا تمکه اس از تماس با پلیس یا تراکا تخصوص رسیدگی به خشون ترس
داشته باشند؛ زیرا ترتکبا خشون در تکانی تشترک با آ ها هستند و تیتوانند ارتباطات آ ها را از نادیک
کنترل و تحدود کنند .از طرف دیگر ،براساس پژوهشی ،دادههای اولیهای از شتر تیاتی در فلوریدا نشا
تیدهد دستگیریهای خشون خانگی در طول تاه تارس کاهش یافته اس (پیکوئرو و همکارا .)2020 ،
بهطور خاص ،همهگیریها ،نابرابریهای جنسیتی توجود را برای زنا و دخترا بدتر تیکند و تیتواند
بر نحوة درتا و تراقب از آ ها تهثیر بگذارد .افاایش گاارشها تربوط به خشون خانگی علیه زنا طی
همهگیری ،هشداری برای پژوهشگرا  ،نمایندگا و چندیه سازتا جاتعة تدنی بوده اس  .آ ها با استفاده
از شبکههای رسمی و غیررسمی ،نگرانی خود را ابراز و تهیید کردند (سانچا ،واله ،رودریگس و سوریتا،
 .)2020با توجه به افاایش چشمگیر توارد خشون خانگی که طی شیوع کووید 19-تشاهده شده ،بسیار
نگرا کننده اس (باربارا و همکارا  .)2020 ،با وجود ایه جاتعة جتانی بتداش  ،همچنا درگیر چگونگی
1. domestic violence
2. sexual violence
3. intimate partner violence
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جلوگیری از شیوع کووید 19-اس و نمیتوا اپیدتی تداو خشون را نادیده گرف (راش و همکارا ،
 .)2020در ایرا ه با توجه به اینکه قبمً گاارشهایی تبنی بر سطح باالی اعمال خشون علیه زنا وجود
داشته اس (پیرنیا ،پیرنیا و پیرنیا )2020 ،و با تشدید ایه بیماری ،گاارشهای تربوط به خشون شریک
زندگی روند افاایشی داشته اس  .پرداخته به خشون خانگی و همچنیه سمت روا اولویتی جتانی به
شمار تیرود (سانتاسو و همکارا  .)2021 ،بهعموه با توجه به برخی پژوهشهای انجا شده دربارة خشون
خانگی در دورا شیوع کرونا ،گاارشهایی حاکی از تغییرات یا کاهش تیاا خشون دیده شده اس ؛
بنابرایه ضرورت پرداخته به خشون خانگی علیه زنا در راستای تغییرات سبک زندگی ،با گذش نادیک به
یک سال ،با توجه به دالیلی اهمی دارد .از جمله تیتوا به گاارشنداد خشون خانگی توس زنا
بهویژه در ایا قرنطینه اشاره کرد .از سوی دیگر ،طی بررسیهای انجا شده ،با وجود شیوع خشون علیه زنا
در ایرا  ،پژوهشی دربارة اثرات جانبی ویروس کووید 19-بر خشون علیه زنا تاکنو صورت نگرفته اس .
همچنیه بررسی پیشینه نشا تیدهد ،روند تغییرات خشون خانگی ثاب نبوده اس که ایه توضوع نیاز به
بررسی بیشتر دارد (پیکوئرو و همکارا  .)2020 ،بهعموه بیشتر بررسیها در ایه دورا روی آثار جسمی
کرونا تعطوف بود و تهثیرات ایه شرای بر سمت روا اشخاص پیگیری نشده اس  .همچنیه تحقیقات تنتا
بر وضعی روانی در تراحل اولیة شیوع تمرکا داشتند و اثرات روا شناختی طوالنیتدت بیماری پیگیری
نشده اس (ر و همکارا )2020 ،؛ بنابرایه عموه بر اینکه همهگیری ویروس کووید 19-یک نگرانی عمده
دربارة سمت جسمی اس  ،ایه عواتل تمکه اس به تبدیلشد آ به یک بحرا روانی –اجتماعی تنجر
شود (سدیری و همکارا  .)2020 ،در همیه راستا تطالعة حاضر با هدف بررسی تغییرات سبک زندگی با
سمت روا و خشون علیه زنا در دورا شیوع کووید 19-انجا شده اس .
سؤاالت پژوهش
 آیا تغییرات سبک زندگی ،سمت روا و خشون علیه همسر با یکدیگر رابطه دارند؟ -تغییرات سبک زندگی و خشون علیه همسر به چه تیاا پیشبینیکنندة سمت روا هستند؟

روش
جامعة آماری ،نمونه و روش اجرای پژوهش
روش پژوهش حاضر از نظر هدف ،بنیادی و از حیث نوع گردآوری اطمعات ،پیمایشی اس که در قالب یک
طرح پژوهشی همبستگی از نوع رگرسیو انجا گرفته اس  .جاتعة آتاری پژوهش حاضر را تماتی زنا
ساکه شترستا های تترا و شیراز در سال  1399تشکیل داده اس  .براساس فرتول تاباچنیک ،فیدل و
الما ( )2007با قرارداد تعداد تتغیرهای پیشبیه در ایه تطالعه که برابر با  4تتغیر اس  ،حداقل حج
نمونة تورد نیاز برابر با  82خواهد بود .با توجه به احتمال ریاش و برای افاایش توانایی تعمی پذیری ،تعداد
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 220نفر بهعنوا نمونه به روش نمونهگیری هدفمند از تیا افرادی که تمکهای ورود به پژوهش را
داشتند ،انتخاب شدند .تمک ورود افراد به پژوهش ،تتههلبود  ،داشته رضای کاتل و دارابود حداقل
تحصیمت ابتدایی و تمک خروج ایه بود که کمتر از یک سال از ازدواجشا گذشته باشد .سپس با اعم
آتادگی ،توافق و آگاهی شرک کنندگا از اختیار داشته برای خاتمهداد به همکاری در هر ترحله از
اجرای پژوهش به نسخة الکترونیکی پرسشناتههای پژوهش پاسخ دادند.

ابزار سنجش
پرسشنامة سالمت عمومی)GHQ-28( 1
ایه پرسشناته شاتل  28سؤال دربارة بررسی وضعی سمت روا اس که توس گلدبرگ و هیلر در سال
 1979تدویه و ارائه شده اس (گلدبرگ و هیلر )1979 ،و دارای چتار تقیاس فرعی عمئ جسمانی،
اضطراب و اختمل خواب ،اختمل در کارکرد اجتماعی و افسردگی شدید اس و هر تقیاس هف پرسش
دارد .در نمرهگذاری سؤاالت ،حداقل نمرة کسبشده از سم پاسخدهندة صفر ،به تعنای بیشتریه تیاا از
سمت روا و حداکثر نمرة  84به تعنای کمتریه تیاا از سمت روا اس  .بهتنظور تعییه اعتبار روایی و
ساختار عاتلی پرسشناتة سمت عموتی ،تحقیقی توس نظیفی و همکارا انجا شده که نتایج آ بر روی
 415نفر نمونه نشا تیدهد همة ضرایب آلفا در ایه تطالعه باالتر از  0/74هستند .ایه یافتهها از همسانی
درونی تناسب خردهتقیاسهای ایه پرسشناته حکای دارند .بهتنظور انجا تحلیل عاتلی از روش تحلیل
تؤلفههای اصلی یک راهحل چتار عاتلی و چرخش واریماکس استفاده شد .شاخص KMOتساوی با
 0/8۶9بود و ایه چتار عاتل  ۶0درصد از واریانس کلی را تبییه کردند (نظیفی و همکارا  .)1392 ،گلدبرگ
و هیلر ( )1979نتیجة بیش از  70تحقیق را در ایه خصوص ارائه دادهاند و برایهاساس اعتبار تتوس  0/83و
پایایی تتوس را  0/87گاارش کردهاند .در پژوهش رضایی ،صالحی ،یوسفزاده چابک ،توسوی و کاظ نژاد
( )1390ضریب روایی تمکی  ،0/78ضریب پایایی تنصیف  0/90و آلفای کرونباخ  0/97ایه پرسشناته
گاارش شده اس .
پرسشنامة همسرآزاری)QMWA( 2
ایه پرسشناته شاتل  19سؤال دربارة تجربة خشون اس که جوانب تختلفی از خشون را تیسنجد که
توس علیپور ،رفیعی ،علیار و بتراتی در سال  1398ارائه شده اس  .ایه پرسشناته پنج تقیاس فرعی دارد و
هر تقیاس دارای تعدادی پرسش اس  .عاتل اول ،خشون جسمی سبک شاتل پنج سؤال ،عاتل دو ،
خشون جسمی سنگیه شاتل چتار سؤال ،عاتل سو  ،خشون عاطفی شاتل چتار سؤال ،عاتل چتار ،
خشون کمتی شاتل سه سؤال و عاتل پنج  ،خشون جنسی شاتل سه سؤال اس  .طی نمرهگذاری
)1. General Health Questionnaire-28 (GHQ_28
)2. Questionnaire To Measuring Wife Abuse (QMWA
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سؤاالت ،حداقل نمرة کسبشده از سم پاسخدهنده صفر اس به تعنای تجربهنکرد خشون و حداکثر
نمره کسبشده  57به تعنای بیشتریه تیاا از تجربة همسرآزاری اس  .برای تعییه روایی اباار از تحلیل
عاتلی اکتشافی و برای تعییه پایایی آ از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده اس  .تقدار ضریب آلفای
کرونباخ برای برآورد پایایی (همسانی درونی) برای کل پرسشناته  0/8۶بهدس آتده اس  .همچنیه تقدار
ضریب آلفای کرونباخ برای سایر خردهتقیاسها نیا از  0/80تا  0/84اس (علیپور ،رفیعی ،علیار و بتراتی،
.)1398
پرسشنامة تغییرات سبک زندگی(LCQ) 1

پرسشناتة تغییرات سبک زندگی ،توس کوتاری و همکارا ( )2020برای بررسی تغییرات سبک زندگی در
دورا شیوع کرونا ساخته شده اس  .ایه پرسشناته شاتل  20سؤال اس که تغییرات سبک زندگی را در سه
حوزه ارزیابی تیکند که عبارتاند از .1 :تغییرات تربوط به تصرف غذا (تثال« :در دورا بیماری همهگیر
کووید ،19-احتمال اینکه از یکی از وعدههای اصلی غذایی (صبحانه /ناهار /شا ) صرفنظر کنید ،تغییر کرده
اس ؟») .2 ،تغییرات تربوط به فعالی های روزتره (بهطور تثال« :در دورا بیماری همهگیر کووید ،19-زتا
دورهمی و تلویایو تماشاکرد شما به چه تیاا تغییر کرده اس ؟»)  .3تغییرات تربوط به خواب (بهطور
تثال« :در دورا بیماری همهگیر کووید ،19-کیفی خواب شما چه تغییر کرده اس ؟») .نمرهگذاری
سؤالهای  17 ،10 ،9 ،8 ،7 ،۶ ،2 ،1براساس تقیاس پنجدرجهای لیکرت از  = +2بسیار کاهشیافته تا = -2
بسیار افاایشیافته و نمرهگذاری سؤالهای  19 ،1۶ ،15 ،14 ،13 ،12 ،11 ،5 ،4براساس تقیاس پنجدرجهای
لیکرت از  = -2بسیار کاهشیافته تا  = +2بسیار افاایشیافته و نمرهگذاری سؤالهای  3و  18براساس
تقیاس سهدرجهای لیکرت  = 0تقریباً یکسا بوده = -1 ،کمی کاهش یا افاایش یافته و  = -2بسیار کاهش
یا افاایش یافته اس  .کوتاری و همکارا ( )2020سازگاری درونی پرسشناته را  0/72و روایی آ را تطلوب
گاارش کردند .از آنجا که ایه پرسشناته برای نخستیه بار در ایرا و در ایه پژوهش استفاده شد ،ابتدا با
همکاری یک تتخصص زبا انگلیسی به فارسی ترجمه شد سپس توس یک استاد روا شناسی ،تته
ترجمهشده ،تورد بررسی قرار گرف و اشکاالت آ رفع شد .در ایه پژوهش سازگاری درونی پرسشناته
 0/71بهدس آتد.

روش تجزیه و تحلیل اطالعات
پس از جمعآوری دادههای تورد نیاز ،دادههای تربوط به  193نفر ( 20نفر بهدلیل بیاعتبار بدو پرسشناته و
 7نفر بهدلیل اینکه تدت ازدواجشا کمتر از یک سال بود ،از نمونه حذف شدند) بهکمک نر افاار SPSS
نسخه  22و با استفاده از ضریب همبستگی پیرسو و رگرسیو گا به گا تجایه و تحلیل شدند.
)1. Lifestyle Changes Questionnaire (LCQ
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یافتهها
الف) توصیف جمعیتشناختی
تیانگیه سنی شرک کنندگا  40/23سال با داتنة سنی  22تا  70سال بود .تیانگیه تدت زندگی تشترک
تقریباً  17سال و حداکثر دارای  5فرزند بودند.
جدول  .1ویژگیهای جمعیت شناختی شرکتکنندگان
وضعیت اشتغال

آزاد

خانهدار

قراردادی

استخدامشده

بدون شغل

از دست دادن کار بهدلیل بحران کرونا

تعداد

30

82

29

39

5

8

درصد

1۶

42

15

20

3

4

تحصیالت

دیپلم و پایینتر

کاردانی

لیسانس

فوقلیسانس

دکتری و باالتر

تعداد

4۶

12

75

51

9

درصد

24

۶

39

2۶

5

وضعیت جسمانی

بدون خطر

مشکوک به ابتال به کرونا و در حالت قرنطینه

مبتالبه کرونا

تعداد

149

41

3

درصد

77

21

2

آیا در محیطی به دور از خطر ابتال به کرونا کار میکنید؟

بله

خیر

تعداد

125

۶8

درصد

۶5

35

آیا تاکنون به ویروس کرونا مبتال شدهاید؟

بله

خیر

تعداد

29

1۶4

درصد

15

85

بله

خیر

تعداد

۶۶

127

درصد

34

۶۶

آیا تاکنون اعضای خانواده درجه یک به ویروس کرونا مبتال
شدهاند؟

براساس یافتههای جدول  ،1ویژگیهای جمعی شناختی آزتودنیها قابلتشاهده اس که از
193شرک کننده در ایه پژوهش  15درصد شغل آزاد داشتند 42 ،درصد خانهدار بودند 15 .درصد شغل
قراردادی و  20درصد استخداتی بودند .در ایه تیا  4درصد از آزتودنیها شغل خود را بهدلیل بحرا کرونا
از دس داده بودند 4۶ .نفر از شرک کنندگا تحصیمت دیپل و پاییهتر داشتند 12۶ ،نفر لیسانس و
فوقلیسانس و  9نفر ه دکتری داشتند .از نظر وضعی سمت جسمانی تنتا  7درصد بدو خطر ابتم به
ویروس کرونا بودند 21 ،درصد تشکوک ابتم به کرونا و  1/5درصد تبتم به کرونا بودند .همچنیه  35درصد
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از زنا شاغل تشارک کننده در پژوهش حاضر ،در تحی خطرناک ابتم به کرونا کار تیکردند .از تعداد کل
آزتودنیها  29نفر ابتم به ویروس کرونا و  ۶۶نفر ه اعضای درجه یک خانواده آ ها ابتم به ایه ویروس را
گاارش کردند.

ب) شاخصهای توصیفی متغیرهای پژوهش
جدول  .2شاخصهای توصیفی متغیرهای مورد مطالعه
متغیر
سمت روا
خشون
سبک زندگی
غذا
فعالی روزتره
خواب

میانگین
22/75
3/82
4/23
5/72
 0/01ال
 0/۶ال

انحراف استاندارد
7/88
3/99
۶/83
5/58
1/81
1/08

حداقل نمره
۶
0
 18ال
 13ال
 4ال
 4ال

کجی
0/83
1/2
 0/19ال
 0/24ال
0/33
 1/08ال

حداکثر نمره
54
18
30
20
۶
2

کشیدگی
1/33
1/02
1/21
0/21
1/01
1/08

جدول  2تیانگیه ،انحراف استاندارد ،حداقل نمره و حداکثر نمرة هریک از تتغیرهای تورد تطالعه را نشا
تیدهد .با توجه به نمرات ایه جدول ،اندازة کجی و کشیدگی در همة تتغیرها در داتنهای تیا  +2و 2ال قرار
گرفته اس ؛ بنابرایه فرض نرتالبود توزیع نمرات را نشا تیدهد .فرض استقمل خطاها با آتارة دوربیه
واتسو  1برای تحاسبة تعادالت رگرسیونی تدل پژوهش بررسی شد که تقدار بهدس آتده ( )2/13بیانگر
برقراری ایه تفروضه اس  .عموه بر آ آتارة تحمل و عاتل تور واریانس بهتنظور بررسی ه خطی
چندگانه تحاسبه شد .نتایج نشا تیدهد هیچکدا از تقادیر آتارة تحمل کوچکتر از حد تجاز  1و هیچکدا
از تقادیر عاتل تور واریانس بارگتر از حد تجاز  10نیستند؛ بنابرایه براساس دو شاخص ذکرشده وجود ه
خطی چندگانه در دادهها تشاهده نشد.
متغیر
سمت روا
خشون
سبک زندگی
غذا
فعالی روزتره
خواب

جدول  .3ماتریسهای همبستگی متغیرهای مورد مطالعه
غذا
سبک زندگی
خشونت
سالمت روان
1
1
0/28++
1
 0/04ال
 0/29++ال
1
0/53++
 0/03ال
 0/23++ال
++
++
0/2
0/4۶
0/04
 0/03ال
++
++
0/3
0/48
 0/03ال
 0/32++ال

فعالیت روزمره

خواب

1
0/15+

1

** معناداری در سطح * 0/01معناداری در سطح 0/05

برای بررسی ارتباط بیه تتغیرهای پژوهش از ضریب همبستگی پیرسو استفاده شد .هما طور که در
1. durbin watson statistic
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جدول  3تشاهده تیشود ،بیه تغییرات سبک زندگی ،خواب و غذا با سمت روا رابطة تنفی تعناداری
وجود دارد ( ،)p<0/01اتا تغییرات سبک زندگی با خشون رابطة تعناداری نداش ( .)p>0/05در اداته برای
بررسی اینکه کدا تغییرات زندگی پیشبینیکنندة قویتری برای سمت روا اس  ،از رگرسیو گا به
گا  1استفاده شد.
جدول  .4پیشبینی سالمت روان براساس سبک زندگی ،خواب و غذا
گام
اول
دو

متغیر پیشبین
خواب
خواب
سبک زندگی

R2

F

P

β

t

p

0/1

23/18

0/0001

0/13

14/39

0/0001

 0/32ال
 0/24ال
 0/17ال

 4/81ال
 3/15ال
 2/2۶ال

0/0001
0/02
0/02

هما گونه که در جدول  4تشاهده تیشود ،از تیا تتغیرهای پیشبیه تنتا دو تتغیر قادر به پیشبینی
تعنادار سمت روا بودند .به عبارت دیگر تغییرات خواب بیشتریه توا پیشبینی سمت روا (, p<0/01
 )β= -0/32و بعد از آ تغییرات سبک زندگی بهصورت کلی تیتواند آ را ()β= -0/17 , p<0/01
پیشبینی کند .در گا اول ،ورود تتغیر تغییرات خواب بهتنتایی تیتواند  10درصد تغییرات سمت روا را
پیشبینی کند .در گا دو  ،ورود تتغیر تغییرات سبک زندگی بهصورت کلی ایه تقدار را به  13درصد
تیرساند.

بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطة تغییرات سبک زندگی با سمت روا و خشون علیه زنا در دورا
شیوع کرونا در شترهای تترا و شیراز انجا شد .بهطورکلی نتایج پژوهش نشا تیدهد بیه تغییرات سبک
زندگی با وضعی سمت روا زنا رابطة تعنادار وجود دارد و تغییرات سبک زندگی پیشبینیکنندة سمت
روا بود .همچنیه بیه تغییرات تیاا خواب و سمت روا رابطة تعنادار وجود دارد و تغییرات تیاا خواب
نیا پیشبینیکنندة تعنادار سمت روا بود .ایه یافتهها با نتایج پژوهشهای آنتونس و همکارا (،)2020
همدانی و همکارا ( ،)2020کانر و همکارا ( ،)2020تانی و همکارا ( )2020و گواالنو ،لوتورو ،واگلینو،
برت و سیلیکوینی ( )2020تبنی بر تهثیر تغییرات سبک زندگی در دورا شیوع کرونا بر سمت روا زنا
همسو بود.
در تبییه یافتههای فوق تیتوا گف  ،تغییرات سبک زندگی ایجادشده بهدلیل شیوع کرونا ،سمت روا
زنا را تح تهثیر قرار داده اس  .به اعتقاد آلمیدا ،شرستا ،استاجاناک و تیلر ( ،)2020شرای بهوجودآتده به
تیاا قابلتوجتی نشانههای استرس ،اضطراب ،افسردگی و عمئ استرس پس از سانحه را در زنا افاایش
1. stepwise regression
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داده اس  .درواقع زنا به لحاظ تفاوتهای فیایولوژیکی با تردا  ،عمئ بیشتری از درگیریها و اختمالت
روانی را در طول همهگیری و شرای قرنطینه از خود نشا تیدهند .از جمله فشار تحیطی تاته و
شدتیافته یا بروز عمئ درگیریهای روانی قبلی (آلمیدا و همکارا  .)2020 ،واکنش و پاسخ به استرس از
نظر جنسی تتفاوت اس  .بهدلیل چندیه تکانیس اساسی بیولوژیکی ،زنا تمکه اس در تعرض افسردگی
و اختمالت اضطرابی باشند .چندیه تطالعه نشا داده اس  ،زنا تستعد ابتم به استرس ،اضطراب و
بیخوابی هستند (سدیری و همکارا  .)2020 ،هما طور که انتظار تیرود ،جنسی عاتل تعییهکننده در
آسیبپذیری روا اس  .بهطور عمده زنا تهثیرات روا شناختی بیشتری را درک تیکنند؛ درحالیکه تردا
بهطور عمده احساس خستگی تیکنند .تیتوا برداش کرد ،زنا تهثیرات تنفی بیشتری در تقایسه با تردا
درک تیکنند؛ زیرا برخی پژوهشگرا گاارش کردهاند ،زنا در تقایسه با همتایا خود در تعرض استرس
آسیبپذیرتر هستند؛ بنابرایه بیشتر در تعرض احساسات تنفی و حتی اختمل استرس پس از سانحه هستند
(داگنینو ،آنگوتیا ،اسکابر و کیفانتس.)2020 ،
تردا و زنا در سطح فیایولوژیکی و رفتاری بهطور تتفاوتی به استرس پاسخ تیدهند .براساس یک
دیدگاه تکاتلی ،پاسخ اصلی با هدف کاهش استرس در زنا یک واکنش «تمایل و دوستی» اس  .ایه
الگوها توس شواهد اعصاب و غدد رفتاری پشتیبانی تیشوند .با ایه حال بررسیها نشا تیدهد ،هیچ
«جنس ضعیفتری» وجود ندارد و دیر یا زود ،هر دو جنس ز و ترد تیتوانند بهشدت تح تهثیر ایه
وضعی بیسابقه قرار بگیرند (سالفی و همکارا  .)2020 ،همچنیه براساس نظر همدانی و همکارا ()2020
شرای قرنطینه و وضعی اجباریتاند در خانه به تدت طوالنی که در قالب سبک زندگی جدید حاک شده
اس  ،بار روانی -اجتماعی زیادی را بر دوش زنا قرار داده و به تتدید سمت روا آ ها تنجر شده اس
(همدانی و همکارا  )2020 ،و چندیه تطالعه نیا نشا داده اس که بیه ز بود و اختمالت خواب و
اضطراب ارتباط تعناداری وجود دارد .درواقع زنا تستعد ابتم به استرس ،اضطراب و بیخوابی هستند
(گواالنو و همکارا .)2020 ،
قرنطینه و شرای حبس خانگی به فاصله و اناوای فیایکی تنجر شد که تهثیرات تخربی بر بتایستی
ذهنی افراد داش (تاجوتدار ،بیسواس و ساهو .)2020 ،برخی توضیحات ایه یافتهها تمکه اس ایه باشد
که هنگا تعاشرت طوالنیتدت در خانه ،افراد بهدلیل داشته تحرک ک  ،خستگی جسمی قابلتوجتی تجربه
کرده و همچنیه در طول روز تقدار کمی از نور آفتاب را دریاف تیکنند و تمایل دارند به تیاا بیشتری از
دستگاههای الکترونیکی استفاده کنند .استفاده طوالنیتدت از دستگاههای دیجیتالی و قرارگرفته در تعرض
نور آبی ساطعشده از آ ها هنگا شب ،تهثیر تخربی بر سمت خواب دارد .نور آبی ساطعشده از دستگاه با
تمانع از تولید هورتو تمتونیه ،هورتونی که به تنظی چرخة خواب و بیداری در بد کمک تیکند ،بر
کیفی و تدتزتا خواب تهثیر تیگذارد .درتجموع تیتوا گف ایه عواتل تیتواند پایداری و ثبات خواب
را تح تهثیر قرار دهد؛ البته بیشک استرس روانی ناشی از ایه وضعی بیسابقه ،به ایه پدیده کمک
تیکند (تاجوتدار ،بیسواس و ساهو2020 ،؛ بارتازک ،والکاویاک ،بارتازک و کارداس.)2020 ،
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تغییرات سبک زندگی ...

عموه بر ایه ،براساس یافتة دیگر ایه پژوهش ،بیه تغییرات سبک زندگی و خشون علیه زنا رابطة
تعناداری یاف نشد .با توجه به نمونة تورد تطالعه که  193نفر از زنا تتههل شترهای تترا و شیراز بودند،
تغییرات سبک زندگی در دورا شیوع کرونا ،در بازة زتانی پژوهش انجا شده رابطهای با تجربه خشون
نداشته اس  .یافتة فوق با نتایج پژوهش پیکوئرو و همکارا ( )2020تبنی بر تشاهدهنشد اثرات پایدار
خشون خانگی در دورا شیوع کرونا همسو اس  .یافتة پژوهش فوق نشا تیدهد شواهدی تحک تبنی بر
تغییر روند خشون خانگی تشاهده نشده اس  .با ایه حال پژوهشها نشا تیدهد در دو هفتة اول پس از
اجرای دستور درخانهتاند  ،افاایش خشون در خانواده وجود داشته ،اتا پس از آ کاهش یافته اس  .بهنظر
تیرسد ایه تغییرات کوتاهتدت در تجربة خشون تداعیکنندة تجربیات قبل از دستور تاند در خانه اس .
تجربة خشون تیتواند از عواتل تختلفی تهثیر بپذیرد .افرادی که در خانه بیشتر کار تیکنند ،یا از کار خود
اخراج تیشوند ،در تعرض خشون خانگی هستند .عموهبرایه در تبییه یافتة فوق تیتوا گف یکی از
عواتلی که در تجربهنکرد خشون تؤثر بوده ،شاغلبود زنا اس  .در پژوهش حاضر 25 ،درصد زنا
بدو شغل و  50درصد از آ ها شاغل بودند و در شرای حاضر و با وجود تحدودی ها سر کار تیرفتند .به
اعتقاد چیه ( )2011افاایش تشارک زنا بهعنوا نیروی کار خطر خشون خانگی را به تقدار چشمگیری
کاهش تیدهد (چیه.)2011 ،
با ایه حال باید توجه داش  ،عواتل تحیطی گوناگونی وجود دارد که تیتواند بر نشا داد آتار حقیقی
خشون تهثیر بگذارد؛ برای تثال بررسیها حاکی از آ اس که قربانیا خشون خانگی بهدلیل شرای
قرنطینه در خانه کنار شخصی که ترتکب خشون شده اس گیر افتادهاند؛ بنابرایه اتکا گاارشکرد
خشون برای آ ها دشوار اس (لسلی و ویلسو 2020 ،؛ هسو و هنکه)2020 ،؛ البته از سوی دیگر یافتههای
فوق با نتایج پژوهشهای ویوایرس و باناتی ( )2020و تارکس و همکارا ( )2020تبنی بر افاایش خشون
طی تغییرات سبک زندگی در دورا شیوع کرونا ،همسویی ندارد.
با استناد به پژوهشهای انجا شده دربارة خشون در تبییه یافتة فوق تیتوا گف  ،خشون علیه زنا
قبل از همهگیری کووید ،19-تسئلهای جتانی و بتداش عموتی بوده اس  .شواهد نشا تیدهد ،از هر سه
ز یک نفر در زندگی خود خشون جسمی یا جنسی را از جانب شریک زندگیاش تجربه کرده اس  .تعدد
نقشهایی که به زنا در جاتعه اختصاص داده تیشود ،سبب افاایش قرارگرفته آ ها در توقعی هایی
تیشود که سمت جسمی و روحی آ ها را به خطر تیاندازد (سانچا و همکارا  .)2020 ،هما طور که
بررسیها نشا تیدهد ،پاندتی کرونا تبعات پیشبینینشدة فراوانی برای جاتعه و سمت آ داشته اس که
یکی از ایه توارد افاایش نرخ خشون علیه زنا اس  .برای بسیاری از زنا  ،اقداتات اضطراری الز در
تبارزه با ویروس کرونا ،سبب افاایش کار در خانه و تراقب از کودکا  ،افراد تسه و دیگر اعضای خانواده
بیمار تیشود .از سوی دیگر تحدودی های حرکتی ،تحدودی های تالی و اطمینا نداشته دربارة آینده و
عد اتکا ارتباط اجتماعی نیا سوءاستفاده کنندگا را تشویق تیکند و به آ ها قدرت و کنترل بیشتری
برای اعمال خشون تیبخشد (تارکس و همکارا .)2020 ،
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بهعموه بهدلیل تحدودی های شرای قرنطینه ،دسترسی به خدتات عموتی ،ساختارها و شبکههای
پشتیبا قربانیا خشون کاهش یاف و اولوی خدتات بتداشتی به تراقب از افراد تشکوک به ابتم یا
بیمارا با عمئ تنفسی تغییر یاف  .تمرکا بر تهثیرات جسمی ویروس کرونا ،اغلب به ضرر سمت روا بوده
اس  .کسانی که در حیه قرنطینه دچار خشون شدند ،تمکه اس احساس کنند رها شده و اتکا کمک
تحدودی دارند .در بسیاری از توارد ،آ ها تجبور شدند در قرنطینه با تتجاوزا خود بمانند (تارکس و
همکارا 2020 ،؛ سدیری و همکارا  .)2020 ،همچنیه تغییرات در سبک زندگی فعلی ،زنا را تجبور تیکند
بیشتر وق خود را در خانه با شخص تتجاوز بگذرانند .عموهبرایه بهدلیل کاهش ارتباط اجتماعی زنا با
دوستا و خانواده ،اتکانات برای کمکگرفته از دیگرا و خروج از وضعی خشون برای ز کاهش تییابد
(سانچا و همکارا 2020 ،؛ تارکس و همکارا  .)2020 ،به عبارت دیگر ،خانه که تحلی بهعنوا «پناهگاه»
برای تقابله با بیماری همهگیر کرونا تصور تیشود ،تمکه اس توس ایه زنا بهعنوا تنبع پریشانی و
نااتنی درک شود (سدیری و همکارا .)2020 ،
بهطورکلی ،نتایج پژوهش حاضر نشا تیدهد ،تغییرات سبک زندگی بهدلیل شیوع ویروس کرونا تهثیرات
بسیاری بر سمت روا زنا دارد .اثرات جانبی اپیدتی کرونا بسیار چشمگیر اس و زنا را در تعرض خطر
آسیبهای روانی قرار تیدهد .همچنیه بهدلیل شرای ناپایدار ،تحدودی های ارتباطی ،استرسهای ناشی از
بیماری و نداشته چش انداز تشخصی از آینده در ایه دوره تمکه اس زنا در تعرض خطر خشون خانگی
قرار بگیرند که توس آ ها گاارش نشود .طبیعتاً هر پژوهشی با تحدودی هایی روبهروس  ،ایه پژوهش نیا
از ایه قاعده تستثنا نیس  .از جمله تیتوا اشاره کرد به اینکه ابااری که بهصورت جاتع بتواند تغییرات
سبک زندگی را بررسی کند ،وجود نداش  .همچنیه از تحدودی های دیگر ،با توجه به طرح پژوهش حاضر
که از نوع همبستگی بود ،اتکا گرفته نتایج علی را فراه نمیکرد .پیشنتاد تیشود پژوهشهای آینده با
توجه به تغییراتی که شیوع ویروس کرونا در سبک زندگی افراد به وجود آورده اس  ،تسئلة خشون علیه
زنا و روند تغییرات آ در ایه دوره را بیشتر بررسی کنند .درنتای پیشنتاد تیشود عموه بر پیگیری
تهثیرات و عواقب جسمی بیماری کرونا ،تهثیرات روا شناختی آ نیا دنبال شود و افراد جاتعه درگیر را دربارة
روا و اهمی سمت آ آگاه کرد .همچنیه از تتخصصا حوزة سمت روا برای آگاهسازی افراد و
آتوزش توارد ضروری بیشازپیش استفاده شود تا خانوادهها شرای فعلی را با اثرات جانبی کمتری پش سر
بگذارند .همچنیه با توجه به اینکه تسئلة خشون علیه زنا سابقهای طوالنی دارد و تنتا تختص به زتا
پاندتی کرونا نیس و بهدلیل اینکه اولوی های خدتات بتداشتی بر سمت جس و افراد تبتم به کرونا
اس  ،پیشنتاد تیشود تراکای برای نگتداری از قربانیا خشون خانگی که به دالیل شرای فعلی
پناهگاهی جا خانه ندارند ،درنظر گرفته شود.
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