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Abstract 
The present study is to examine lifestyle changes, 
mental health, and violence against women during the 

corona virus outbreak. The method of the present 

study is fundamental in terms of purpose and mode of 
data collection, a survey conducted in the form of a 

regression correlational research project. The 

population includes all married women living in the 
cities of Tehran and Shiraz in 2021. Among them, a 

sample of 193 subjects was selected by purposive 

sampling. The subjects answered the General Health 
Questionnaire (GHQ-28), Questionnaire to Measuring 

Wife Abuse (QMWA), and Lifestyle Changes 

Questionnaire (LCQ) during the Covid-19 pandemic.  
Data were analyzed with SPSS 22 software using 

Pearson correlation coefficient and stepwise 

regression. The results of the study showed that 
lifestyle changes had a negative significant 

relationship with mental health (p<0.01). However, no 

significant association was found with violence against 
women (p>0.05). In addition, among the lifestyle 

changes examined, changes in sleep were significant 

predictors of mental health (p<0.01). Overall, the 
results suggest that the side effects of the Corona 

pandemic are severe and put women at risk for mental 

health problems. In addition, women may be exposed 
to abuse due to lifestyle changes caused by the Corona 

virus epidemic. Therefore, the negative impact of 

Corona virus on mental health and violence against 
women can be minimized through interventions, 

timely follow-up by individuals, and effective 

measures by society. 
Keywords: Lifestyle Changes, Mental Health, 

COVID-19, Violence. 

 دهیچک

با سالمت  روا    یسبک زندگ راتییتغ یهدف از پژوهش حاضر بررس
کرونا بود. روش پژوهش  روسیو وعیزنا  در دورا  ش هیو خشون  عل

 یشیمایاطمعات پ ینوع گردآور ثیو از ح یادیحاضر از نظر هدف، بن
انجالا    و یاز نوع رگرس یهمبستگ یطرح پژوهش کیبود که در قالب 

همة زنالا  تتههالل سالاکه شترسالتا       اتلش یشده اس . جاتعة آتار
به حجال    یا نمونه ا یت هیاس  که در ا 1399در سال  رازیتترا  و ش

کننالدگا    هدفمند انتخاب شدند. شرک  یریگ صورت نمونه نفر به 193
، پرسشالالناتة تجربالالة (GHQ-28) یبالاله پرسشالالناتة سالالمت  عمالالوت 

در دورا   یسبک زنالدگ  راتییو پرسشناتة تغ (QMWA) یهمسرآزار
 SPSSافالاار   کمالک نالر     هالا باله   پاسخ دادند. داده (LCQ)کرونا  وعیش

 و یو رگرسال  رسالو  یپ یهمبسالتگ  بیو بالا اسالتفاده از ضالر    22نسخة 
 دهالد،  یپالژوهش نشالا  تال    یها افتهیشدند.  لیو تحل  هیگا  تجا به گا 
و تعنالادار داشال     یبا سمت  روا  رابطالة تنفال   یسبک زندگ راتییتغ
(01/0p<ول ،)نشالد   افال  ی یزنالا  رابطالة تعنالادار    هیال با خشون  عل ی
(05/0<pهمچن .)شالده،  یبررسال  یسالبک زنالدگ   راتییال تغ ا یال از ت هی 
. (>01/0p)دار سالمت  روا  بالود    تعنالا  کنندة ینیب شیخواب پ راتییتغ
 یدتیال اپ یاثالرات جالانب   دهد، یپژوهش حاضر نشا  ت جینتا یطورکل به

 یروانال  یها بیساس  و زنا  را در تعرض خطر آ ریچشمگ اریکرونا بس
در  یوجودآتده در سبک زندگ به راتییتغ لیدل به هی. همچندهد یقرار ت
کرونا تمکه اس  زنا  در تعرض خطر خشون  قرار  روسیو وعیاثر ش
توقع توسال  فالرد و    به یها یریگیبا ارائة تداخمت و پ هیبنابرا رند؛یبگ

بالر   ونالا کر روسیال و یاثرات جانب توا  یجاتعه ت یاقداتات تؤثر از سو
 زنا  را به حداقل رساند. هیسمت  روا  و خشون  عل

، 19-دیال سمت  روا ، کوو ،یسبک زندگ راتییتغ :یدیکل یها واژه
 .خشون 

 را یا راز،یش راز،یدانشگاه ش ،یشناس و روا  یتیدانشکده علو  ترب ،یشناس روا  ارگروهیاستاد *
 ایرا  شیراز، راز،شی واحد اسمتی آزاد دانشگاه تدیری ، و اقتصاد دانشکده ، یشناس روا  کارشناس **

 را یا ه،یعسلو ، هینور عسلو ا یدانشگاه پ ،یدانشکده علو  انسان ،یعموت یشناس ارشد روا  یکارشناس *** 
 را یتترا ، تترا ، ا یواحد علو  پاشک یدانشگاه آزاد اسمت ،یدانشکده پاشک ،ینیبال یشناس ارشد روا  یکارشناس ****
 را یدانشگاه تترا ، تترا ، ا ،یتیو علو  ترب یشناس دانشکده روا  ،یعموت یشناس ارشد روا  یکارشناس :مسئول سندهینو *****

Email: milad.sharafi.za@ut.ac.ir یپژوهش یعلم: مقاله نوع 
Received: 8 Jan 2021 Accepted: 19 Apr 2021 19/10/99: افتیدر 30/01/00 :پذیرش 

mailto:email:%20Khodayar@ut.ac.ir
Sat-29
Stamp



 ... یسبک زندگ راتییتغ                                                                                                                             346

 مقدمه
بار در  هیاول یبرا 1یتوس  سازتا  بتداش  جتان 19-دیکووبه نا   یروسی، و2019در اواخر دساتبر سال 

 یجنوب کره و را یا ا،یتالیکشورها از جمله ا ریسرع  به سا به روسیو هیگاارش شد. ا هیشتر ووها  چ
 تعداد ،یجتان بتداش  سازتا تنتشرشده توس   یهاداده براساس(. 2020و همکارا ،  اادهی)عل کرد  یسرا
و حدود  دینفر رس 1534034به  1399 سال تاه بتمه نت  و س یب تا را یدر ا 19-دیکوو روسیبه و ا یتبتم

 وةیش رییبه تغ 19-دیکوو یماری. ب(2021 ،یجتان بتداش  سازتا ) ندجا  خود را از دس  داد اینفر ن 59117
،  یچنتیر و دسلندز هاسلمه، توراس،)تارکس،  شده اس  تنجرجتا    یاز جمع یاریبس یزندگ تعمول
بتداش ،   یرعا لیقب از ییها هیتوص روس،یو هیاز ابتم به ا یریجلوگ یابر ی(. سازتا  بتداش  جتان2020
 وعیکنترل ش یبرا هی. همچناس  کرده ارائه لاو  صورتدر تنتا خانه از آتد  رو یبو  یاجتماع ةفاصل

 سازتا  یها هیتوص یراستا در ییراهبردها اشاره کرد که یبه اقداتات دولت توا  یت 19-دیکوو یماریب
 شیافاا سبب اتا اس ، داشته یماریب کنترل در یدیتف اثرات اقداتات هیا. شده اس  ارائه  یجتان بتداش 

 نشا  ها پژوهش(. 2020 ،یاشکان و هی)حس شده اس  ایروزتره و اضطراب ن استرس، اختمل در برناتة
تنجر  شرفتهیپ یدر کشورها یحت یروان فشار شیبه افاا 19-دیکوو وعیاقداتات ترتب  با دورا  ش اند، داده
و  یافسردگ اضطراب، ،یپرخاشگر  ،ی، عصبانیشناخت روا  یشانیسطح پر شیافاا هیهمچن .اس  شده
 هی(. در ا2020 کروگر، و ریکن ،جانگ) اندکرده اعم  کننده نگرا  را یفردهیب یهاآتار خشون  هیهمچن

 یتداخمت شاتل تحدود هیا. اس  شده یاجبار یماریکاهش انتقال ب یبرا 2ییداروریتداخمت غ ا ،یت
 تداخمتدر خانه اس .  یاجبار یو اناوا یجمع نةیقرنطتانند  یکیایف ةفاصل یهااس یو س یشخص یها
کرد  بدتر کنند. تاند  و کار ایرا بتتر  3یتربوط به سبک زندگ یتمکه اس  رفتارها ییداروریغ

 ه،یویدر کا،یبگذارد )گارن ریبه غذا تهث ی، انتخاب غذا و دسترسییغذا  یتواند بر رژ یخانه تدر  تدت یطوالن
 (.2020 هاتولکا، و نسکایلیز

 یاس  که فرد ییو الگو شود یت  یهدا یهدف اصل کیاز عادات اس  که با  یاتجموعه یسبک زندگ
 یهااز سبک یاریبس قیتختلف، خودش را از طر یهاوهیتواند به ش یفرد ت کیکند.  یت ایتتما یگریرا از د
در  تواند یت ینوع پوشش و تحل زندگ ،یتحرک بدن اا یتخورد ، غذا ةتثال نحو یبرا ؛کند ا یب یزندگ
و  روا سمت   هییدر تب تواند یت ی(. سبک زندگ2007باشد )جنسه،  تؤثر یشخص از سبک زندگ فیتعر

شدت توس  به ،را دارند ریتوترگ اا یت هیشتریکه ب ییها یماریباشد. در جواتع تدر  ب رگذاریتهث جس 
  یدر وضع یاتواند تفاوت عمده یت یکوچک در سبک زندگ یها. تفاوتشوند یت هییتب یسبک زندگ
 وعیدر دورا  ش یسبک زندگ راتییتغ نةی(. تطالعات در زت2011داشته باشد )والش،  جس و  روا سمت  

کنند  یوز  تحافظ  ت شیطور تعمول در برابر افاا از رفتارها که به یتعداد تحدود دهند ینشا  ت 19-دیکوو

                                                 
1. world health organization 

2. non-pharmacological interventions 

3. lifestyle 

https://covid19.who.int/region/emro/country/ir


 347                                  دهمدواز ، سال4پژوهشی، شماره  -شناختی، علمی روان کاربردی های پژوهش نامه فصل

(. 2020 همکارا ، و نسو ی)راب  اس افتهی  شد  کاهشنهیبا قبل از قرنط سهی( در تقایبدن  یتثال فعال یرا)ب
 یذهن یستیو بتا یبدن  یخواب، فعال یتمکه اس  الگو تالیجید یهادستگاهاندازه ازشیاستفاده ب هیهمچن
 (.2020، ساهو و سواسیب )تاجوتدار ندازندیو به خطر ب دهد رییرا تغ
 یاتدهایتمکه اس  پ رهیغ و تحرک رفتار ک  ،ناسال  ةیتغذ تصرف شیشود افاایت ینیب شیپ

 کاربونل، ناایات نا،یتارت)باالناا  سمت  روا  و جس  داشته باشد یبرا یو بلندتدت تدت ا ینشده ت ینیب شیپ
بر سمت   ءسو ریتهث ،یگرفته در تعرض نور تصنوعقرار شیافاا هیهمچن(. 2020، یبون یدو  ینسکیکاپا

، نتایس و پانده ها، هی)س شود یدر طول روز ت یآلودگ خواب شیافاا آ  دارد و سبب  یفیکاهش ک وخواب 
 ریتهث روسیو انتقال کاهش و یریجلوگ با اس  تمکه یکیایف یاناوا اقداتات و نهیگرچه قرنطا. (2020
در  یراتییتغ به که 1تتارکننده اقداتات هیا اعمال اتا باشد، داشته ترد  یجسم سمت  از تحافظ  در یتثبت

 یدر زندگ یاو گسترده تدت یطوالن یتنف یاجتماع و یروان ریتواند تهثیتنجر شده اس ، ت یسبک زندگ
در ( 2020) و همکارا  یتوس  همدان یراستا پژوهش هی(. در ا2020 همکارا ، و)آنتونس  افراد داشته باشد

 سمت  تانند ییرهایتتغ یرورا  19-دیکووکنترل  یتاند  در خانه برا  یشرا ریبنگمدش انجا  شد و تهث
توجه  کاهش قابل ،آ  جیکرده اس  و نتا یرا بررس یاجتماع یاقتصاد  یو شرا یزندگ کیروا ، خشون  شر

 بر یتستندات هیهمچن و اضطراب شیافاا روا ، سمت  در وخات  شیافاا ،ییغذا ینااتن شیدرآتد، افاا
 .(2020و همکارا ،  ینشا  داده اس  )همدان را یزندگ کیسم  شر ازخشون   تجربة
تربوط به بتداش   یهاینگران، بوده یسمت  جسم بر شتریاگرچه در ابتدا تمرکا ب یریگ همه  هیا یط
 ،یاورژانس بتداش  عموت ةگفت براساس (.2020 همکارا ، و یریاس  )سد افتهی شیافاا سرع  به یروان

 همکارا ، و)ر   گرف  دهیتوا  نادیرا نم 19-دیکوو ریگ همه یماریاز ب یتشکمت بتداش  روا  ناش
 یهاییاس  که در آ  فرد به توانا یسمت  روا  حالت ،یاز سازتا  بتداش  جتان یفیتعر یتبنا بر (.2020
خود  ةدر جاتع باشدکار کند و قادر  دیتف طور به د،یایب کنار یزندگ یعیطب یهاتواند با استرسبببرد،  یخود پ
 (.2015 وس،یسارتور و اهالدیب کاستراپ، نا،یه ،یسیداشته باشد )گالدر یستم
روا   سمت در  یتوجت قابل یشناخت روا  راتیتهث 19-دیکوو وعیش از یناش یزندگ سبک راتییتغ

 ،یحوصلگ یب ،یافسردگ ترس، استرس، اضطراب، سطح برد اس ؛ از جمله باال شتهسطوح تختلف جاتعه دا
ها را  نشانه هیرا به همراه داشته اس . ا  یعصبان هیو همچن 2سانحه از پس استرس عمئ  نداشته، نا یاطم
 هی(. همچن2020و همکارا ،  اادهیکرد )عل یابیه  در افراد تبتم و ه  در افراد تشکوک به ابتم رد توا  یت
یتانند ب یپاشک عمئ  روا  ،یماریب عمئ  بر عموه 19-دیکوو روسیو به تبتم مارا یبشده اس    دهید

، ماساسکایر و را یگ اک،یسیت گلدکا، ناک،یدهند )سا یترا نشا   یتتاجم یهاا یطغ و افسرده خلق ،یخواب
 فیبد  را ضع یمنیا ست یخود باالتر باشد، س یعیاز حد طب که  یهنگات اضطراب گرید ی(. از سو2020

 ا یت هی(. در ا2020 ه،یتنصور یباش ی)تغن دهد یت شیرا افاا روسیخطر ابتم به و جهیکند و درنت یت

                                                 
1. inhibitory actions 

2. posttraumatic stress disorder 
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(. 2020اس  )کانر و همکارا ،  یشناخت روا  یها یماریدر ابتم به ب کننده هییتع یاز فاکتورها یکی  یجنس
 یشتریاحساس اضطراب ب 19-دیکوو با سهیتقا در یریچشمگطور  ، زنا  بهرا یا در یااساس تطالعهبر

 ریبا تردا  تهث سهیتقا درزنا   اند نشا  داده هیاول یهاداده هی(. همچن2020، پرابس  و ریمیباد ه،ی)پ دکردن
 تعرض در زنا  رو هیاز ا ؛(2020 همکارا ، و)فارل  اند رفتهیپذ ریگ همه یماریب  یاز شرا یترتوجهقابل یروان
را تح   یخشون  خانگ اا یت هیکرونا همچن وعیاز ش یناش یسبک زندگ راتییتغ .هستند یشتریب خطر
 1یتواند خطر خشون  خانگیت یکیایف ةفاصل یهاپروتکل تانند زا استرس  یکه شراچرا اس ؛ داده قرار ریتهث

 (.2020 ،یبانات و رسیوای)و کند دیرا تشد 2یو جنس
 یاصطمح هیاشاره دارد. ا یخانگ یفضا کیاز تخلفات تربوط به  یعیوس فیبه ط یخشون  خانگ

 یکی(. 2020 شا ،یجانا و ا ی)بردبر اس  3یزندگ یمیصم کیگسترده اس  که شاتل خشون  از سم  شر
 یخشون  خانوادگ اا یرا به خود جلب کرد، ت یسرع  توجه جتان که به 19-دیکوو یاجتماع ةبالقو راتیاز تهث

 گستردة خشون  اا یتصادر کرد و هشدار داد  یاهیانیب 2020تارس  27 سازتا  تلل در نه،یزت هیاس . در ا
 پاسکال، ید ،ی)بردل ابدییت شیافاا 19-دیکوو روسیو ریگ همه یماریب لیدلبه یمیصم یزندگ کیشر
 یص در رابطه برااشخا از یکیشده توس   اعمال یبه شکل رفتارها راتییتغ هی(. ا2020، دریاسکن و مباید

گاپتا و تونرو،  ه،یبوده اس  )راش، ات یجنس ای یروان ،یجسم صدتات شکل به گریاعمال قدرت بر فرد د
 یراب کند؛ ینم یط را یثابت ریس یخشون  خانگ راتییروند تغ دهد ینشا  ت ها یبررس حال  هی(. با ا2020

را  یکمتر یز  شاغل خشون  خانوادگ کی خشون  تؤثر اس . تجربة در زنا  نبود  ای بود  نمونه شاغل
(. 2020گذراند )هسو و هنکه،  یت ریپذ بیآس  یرا در خانه در توقع یاو وق  کمتر رایز ؛کند یتجربه ت
تشاهده  یکاهش روند، یاز جرائ ، تانند خشون  خانگ یتربوط به انواع خاص یها گاارش در هیهمچن

ترس  خشون  به یدگیرس تخصوص تراکا ای سیتمکه اس  از تماس با پل ا یقربان یبرخ رایز شود؛ یت
 کیاز ناد راها توانند ارتباطات آ  یها هستند و ت تشترک با آ  یدر تکان خشون ترتکبا   رایز ؛داشته باشند

نشا   دایدر فلور یاتیاز شتر ت یاهیاول یهاداده ،یپژوهش اساس، برگریاز طرف د. کنترل و تحدود کنند
 (.2020 همکارا ، و کوئرویاس  )پ افتهی  در طول تاه تارس کاهش یخشون  خانگ یها یریدستگدهد  یت

تواند یکند و تیت بدتر دخترا  و زنا  یبرا را توجود یتیجنس یهاینابرابر ها، یریگ طور خاص، همه به
 یط زنا  هیعل یخانگ خشون  به تربوط ها گاارش شیافاا. بگذارد ریها تهثدرتا  و تراقب  از آ  ةبر نحو
ها با استفاده  اس . آ  بوده یتدن جاتعة سازتا  هیچند و ندگا یپژوهشگرا ، نما یبرا یهشدار، یریگ همه

، تایسور و گسیرودر واله،)سانچا،  کردند دییته و ابراز را خود ینگران ،یررسمیو غ یرسم یهااز شبکه
 اریبس ،شده تشاهده  19-دیکوو وعیش یط که یخانگتوارد خشون   ریچشمگ شی(. با توجه به افاا2020
 یچگونگ ریبتداش ، همچنا  درگ یجتان ةجاتع هیا وجود با (.2020 همکارا ، وکننده اس  )باربارا  نگرا 

                                                 
1. domestic violence 
2. sexual violence 
3. intimate partner violence 
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)راش و همکارا ،  گرف  دهیناد را خشون  تداو  یدتیتوا  اپینم اس  و 19-دیکوو وعیاز ش یریجلوگ
 وجودزنا   هیاعمال خشون  عل یبر سطح باال یتبن ییها گاارشقبمً  نکهیه  با توجه به ا را ی(. در ا2020

 کیتربوط به خشون  شر یهاگاارش ،یماریب هیا دی( و با تشد2020 ا،یرنیپ و ایرنیپ ا،یرنیپداشته اس  )
به یجتان یتیاولو روا  سمت  هیچنو هم یپرداخته به خشون  خانگ .اس  داشته یشیافاا روند یزندگ

خشون   شده دربارة انجا  یها پژوهش یبرخ به توجه با عموه به (.2021 همکارا ، و وسرود )سانتایشمار ت
؛ اس  شده  دهیخشون  د اا یکاهش ت ای راتییاز تغ یحاک ییها کرونا، گاارش وعیدر دورا  ش یخانگ
به  کیبا گذش  ناد ،یسبک زندگ راتییتغ یزنا  در راستا هیعل یضرورت پرداخته به خشون  خانگ هیبنابرا
توس  زنا   یخشون  خانگ نداد  گاارشبه  توا  یدارد. از جمله ت  یاهم یلیسال، با توجه به دال کی
 زنا  هیعل خشون  وعیش وجود با شده، انجا  یها یبررس یط گر،ید یسو از. کرد اشاره نهیقرنط ا یا در ژهیو به
زنا  تاکنو  صورت نگرفته اس .  هیبر خشون  عل 19-دیکوو روسیو یاثرات جانب دربارة یپژوهش را ،یا در

 به ازین توضوع هیا که اس   نبوده ثاب  یخانگ خشون  راتییتغ روند دهد، ینشا  ت نهیشیپ یبررس هیهمچن
 یجسم آثار یرو دورا  هیا در هایبررس شتریب عموه به (.2020 همکارا ، و کوئروی)پ دارد شتریب یبررس
 تنتا قاتیتحق هیهمچن اس .  نشده یریگیسمت  روا  اشخاص پ بر  یشرا هیا راتیثته و بود تعطوف کرونا

 یریگیپ یماریب تدت یطوالن یشناخت و اثرات روا  ندتمرکا داشت وعیش ةیدر تراحل اول یروان  یبر وضع
عمده  ینگران کی 19-دیکوو روسیو یریگ همه نکهیعموه بر ا هی(؛ بنابرا2020 همکارا ، ونشده اس  )ر  

تنجر  یاجتماع– یبحرا  روان کیآ  به  شد  لیبه تبدعواتل تمکه اس   هیا اس ، یسمت  جسم بارةدر
 اب یسبک زندگ راتییتغ یبا هدف بررس حاضر ةراستا تطالع هی(. در هم2020 همکارا ، و یری)سد شود

 شده اس . انجا   19-دیکوو وعیدر دورا  ش زنا  هیخشون  عل سمت  روا  و

 پژوهش سؤاالت

 دارند؟ رابطه گریدکی با همسر هیعل خشون  و روا  سمت  ،یزندگ سبک راتییتغ ایآ -
 ؟سمت  روا  هستند ةکنند ینیب شیپ اا یت چه به همسر هیعل خشون  و یزندگ سبک راتییتغ -

 روش

 پژوهش ینمونه و روش اجرا ،یآمار ةجامع

 کیکه در قالب  اس  یشیمایپ ،اطمعات ینوع گردآور ثیاز ح و یادیبن ،پژوهش حاضر از نظر هدف روش
زنا   یپژوهش حاضر را تمات یآتار گرفته اس . جاتعة انجا   و یاز نوع رگرس یبستگهم یپژوهش طرح

و  دلیف ک،یاساس فرتول تاباچنداده اس . بر لیتشک 1399در سال  رازیتترا  و ش یها ساکه شترستا 
حج   حداقل ،اس  ریتتغ 4تطالعه که برابر با  هیدر ا هیبشیپ یرهایداد  تعداد تتغبا قرار( 2007)الما  
، تعداد یریپذ  یتعم ییتوانا شیافاا یبراو  اشیاحتمال ر خواهد بود. با توجه به  82برابر با  ازیتورد ن ةنمون
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 را پژوهش به ورود یها تمک که یافراد ا یت از هدفمند یریگ عنوا  نمونه به روش نمونه به نفر 220
حداقل  بود دارا و کاتل  یرضا داشته بود ،تتههل پژوهش، به افراد ورود تمک. شدند انتخاب داشتند،
 اعم  با سپس. باشد گذشته ازدواجشا  از سال کی از کمتر که بود هیا خروج تمک و ییابتدا متیتحص
 از ترحله هر در یهمکار به داد  خاتمه یبرا داشته اریاخت از کنندگا  شرک  یآگاه و توافق  ،یآتادگ
 .دادند پاسخ پژوهش یها پرسشناته یکیالکترون ةنسخ به پژوهش یاجرا

 سنجش ابزار

 (GHQ-28) 1یعموم سالمت پرسشنامة

 سال در لریسمت  روا  اس  که توس  گلدبرگ و ه  یوضع یبررسسؤال دربارة  28پرسشناته شاتل  هیا
 ،یعمئ  جسمان یفرع اسیتق چتار یدارا و( 1979 لر،یه وشده اس  )گلدبرگ  و ارائه  هیتدو 1979

هف  پرسش  اسیاس  و هر تق دیشد یافسردگ و یاضطراب و اختمل خواب، اختمل در کارکرد اجتماع
از  اا یت هیشتریب یصفر، به تعنا ةدهند شده از سم  پاسخکسب نمرة حداقل ،سؤاالت یگذار نمرهدارد. در 

و  ییاعتبار روا هییتنظور تع بهاز سمت  روا  اس .  اا یت هیکمتر یبه تعنا 84 سمت  روا  و حداکثر نمرة
 یآ  بر رو جیشده که نتا و همکارا  انجا   یفیتوس  نظ یقیتحق ،یسمت  عموت ةپرسشنات یساختار عاتل

 یاز همسان ها افتهی هیهستند. ا 74/0باالتر از  تطالعه هیآلفا در ا بیضرا ةهم دهد ینفر نمونه نشا  ت 415
 لیاز روش تحل یعاتل لیتنظور انجا  تحل دارند. به  یپرسشناته حکا هیا یهااسیتق هتناسب خرد یدرون
 با یتساو KMO استفاده شد. شاخص ماکسیو چرخش وار یعاتل چتارحل  راه کی یاصل یها تؤلفه

(. گلدبرگ 1392 همکارا ، و یفی)نظکردند  هییرا تب یکل انسیاز وار درصد ۶0چتار عاتل  هیبود و ا 8۶9/0
و  83/0اعتبار تتوس   اساس هیااند و بر خصوص ارائه داده هیرا در ا قیتحق 70از  شیب جةینت( 1979) لریهو 
 نژاد کاظ  و یتوسو چابک، زاده وسفی ،یصالح ،ییرضا پژوهش دراند.  گاارش کرده 87/0تتوس  را  ییایپا
 پرسشناته هیا 97/0 کرونباخ یآلفا و 90/0 فیتنص ییایپا بیضر، 78/0 یتمک ییروا بیضر( 1390)

 .اس  شده گاارش

 (QMWA) 2یآزارهمسر پرسشنامة

 که سنجد یترا  خشون از  یاس  که جوانب تختلف خشون  ةتجربسؤال دربارة  19پرسشناته شاتل  هیا
و  دارد یفرع اسیتق پنجپرسشناته  هیارائه شده اس . ا 1398در سال  یو بترات اریعل ،یعیرف پور، یعل توس 
عاتل دو ،  ،سبک شاتل پنج سؤال یپرسش اس . عاتل اول، خشون  جسم یتعداد یدارا اسیهر تق

 عاتل چتار ، ،شاتل چتار سؤال یعاتل سو ، خشون  عاطف ،شاتل چتار سؤال هیسنگ یخشون  جسم
 یگذار نمره یشاتل سه سؤال اس . ط یخشون  جنس ،شاتل سه سؤال و عاتل پنج  یخشون  کمت

                                                 
1. General Health Questionnaire-28 (GHQ_28) 
2. Questionnaire To Measuring Wife Abuse (QMWA) 
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خشون  و حداکثر  نکرد  تجربه یدهنده صفر اس  به تعنا شده از سم  پاسخ کسب نمرة حداقل ،سؤاالت
 لیاباار از تحل ییروا هییتع یاس . برا یآزارهمسر تجربة از اا یت هیشتریب یتعنا به 57شده  نمره کسب

 یآلفا بیشده اس . تقدار ضر کرونباخ استفاده  یآلفا بیآ  از ضر ییایپا هییتع یو برا یاکتشاف یعاتل
تقدار  هیدس  آتده اس . همچنبه 8۶/0کل پرسشناته  ی( برایدرون ی)همسان ییایبرآورد پا یکرونباخ برا

، یبترات و اریعل ،یعیرف پور، یاس  )عل 84/0تا  80/0از  این هااسیتقخرده ریسا یکرونباخ برا یآلفا بیضر
1398.) 

 (LCQ) 1یسبک زندگ راتییتغ پرسشنامة

در  یسبک زندگ راتییتغ یبررس یبرا( 2020و همکارا  ) یتوس  کوتار ،یسبک زندگ راتییتغ پرسشناتة
را در سه  یسبک زندگ راتییسؤال اس  که تغ 20پرسشناته شاتل  هیکرونا ساخته شده اس . ا وعیدورا  ش
 ریگ همه یماریدر دورا  ب: »تثال) غذا تصرف به تربوط راتییتغ. 1: از اند عبارت که کند یت یابیارزحوزه 
 کرده رییتغ د،ینظر کنصرف( شا / ناهار)صبحانه/  ییغذا یاصل یها وعده از یکی از نکهی، احتمال ا19-دیکوو

، زتا  19-دیکوو ریگ همه یماریدر دورا  ب»تثال:  طور )به روزتره یها  یفعال به تربوط راتییتغ. 2(، «اس ؟
طور تربوط به خواب )به راتیی. تغ3 («اس ؟ کرده رییتغ اا یکرد  شما به چه تتماشا و یایو تلو یدورهم
 یگذار (. نمره«اس ؟ کرده رییتغ چه شما خواب  یفی، ک19-دیکوو ریگ همه یماریدر دورا  ب»تثال: 

=  -2تا  افتهیکاهش اری+ = بس2از  کرتیل یا درجه پنج اسیبراساس تق 17، 10، 9، 8، 7، ۶، 2، 1 یها الؤس
 یا درجه پنج اسیبراساس تق 19، 1۶، 15، 14، 13، 12، 11، 5، 4 یها السؤ یگذار نمره و افتهی شیافاا اریبس
 براساس 18 و 3 یها السؤ یگذار نمره و افتهی شیافاا اریبس+ = 2 تا افتهی کاهش اری= بس -2از  کرتیل
کاهش  اری= بس -2و  افتهی شیافاا ایکاهش  ی= کم -1بوده،  کسا ی باًی= تقر 0 کرتیل یا درجه سه اسیتق
آ  را تطلوب  ییو روا 72/0پرسشناته را  یدرون ی( سازگار2020و همکارا  ) یاس . کوتار افتهی شیافاا ای

 با ابتدا شد، استفاده پژوهش هیا در و را یا در بار هینخست یبرا پرسشناته هیا که آنجاگاارش کردند. از 
 تته ،یشناس روا  استاد کی توس  سپس شد ترجمه یفارس به یسیانگل زبا  تتخصص کی یهمکار
 پرسشناته یدرون یسازگار پژوهش هیا در .شد رفع آ  اشکاالت و گرف  قرار یبررس تورد شده، ترجمه
 .آتد دس  به 71/0

 اطالعات لیتحل و هیتجز روش
 و پرسشناته بدو  اعتبار یب لیدل به نفر 20) نفر 193 به تربوط یها داده از،ین تورد یها داده یآور جمع از پس
 SPSSافاار  نر  کمک به سال بود، از نمونه حذف شدند( کیکمتر از  تدت ازدواجشا  نکهیا لیدل به نفر 7

 .شدند لیتحل و  هیگا  تجا به  گا   و یو رگرس رسو یپ یبستگهم بیضر از استفاده با و 22 نسخه

                                                 
1. Lifestyle Changes Questionnaire (LCQ) 
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 ها افتهی
 یشناختتیجمع فیالف( توص

تشترک  یتدت زندگ هیانگیت .سال بود 70تا  22 یسن ةسال با داتن 23/40 کنندگا  شرک  یسن هیانگیت
 فرزند بودند. 5 یسال و حداکثر دارا 17 باًیتقر

 کنندگان شرکت یشناخت تیجمع یها یژگیو. 1جدول 
 کرونا بحران لیدل به کار دادن دست از شغل بدون شده استخدام یقرارداد دار خانه آزاد اشتغال تیوضع

 8 5 39 29 82 30 تعداد

 4 3 20 15 42 1۶ درصد

 باالتر و یدکتر سانسیل فوق سانسیل یکاردان تر نییو پا پلمید التیتحص

 9 51 75 12 4۶ تعداد

 5 2۶ 39 ۶ 24 درصد

 مبتالبه کرونا نهیقرنط حالت در و کرونا به ابتال به مشکوک خطر بدون یجسمان تیوضع

 3 41 149 تعداد

 2 21 77 درصد

 ریخ بله د؟یکن یبه دور از خطر ابتال به کرونا کار م یطیدر مح ایآ

 ۶8 125 تعداد

 35 ۶5 درصد

 ریخ بله د؟یا کرونا مبتال شده روسیتاکنون به و ایآ

 1۶4 29 تعداد

 85 15 درصد

کرونا مبتال  روسیبه و کیخانواده درجه  یتاکنون اعضا ایآ

 ؟اند شده
 ریخ بله

 127 ۶۶ تعداد

 ۶۶ 34 درصد

از  کهتشاهده اس   ها قابلیآزتودن یشناخت یجمع یها یژگی، و1جدول  یها افتهی اساسبر
درصد شغل  15 بودند. دار خانه درصد 42 داشتند، آزاد شغل درصد 15 پژوهش هیکننده در ا شرک 193

 کرونا بحرا  لیدلها شغل خود را بهیدرصد از آزتودن 4 ا یت هیبودند. در ا یدرصد استخدات 20و  یقرارداد
و  سانسینفر ل 12۶داشتند،  تر هییپا و پل ید متیکنندگا  تحص نفر از شرک  4۶. بودند داده دس  از

 به ابتمدرصد بدو  خطر  7تنتا  یجسمان سمت   یداشتند. از نظر وضع ینفر ه  دکتر 9و  سانسیل فوق
درصد  35 هیدرصد تبتم به کرونا بودند. همچن 5/1درصد تشکوک ابتم به کرونا و  21 بودند، کرونا روسیو
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. از تعداد کل کردند یخطرناک ابتم به کرونا کار ت  یکننده در پژوهش حاضر، در تح شاغل تشارک  زنا از 
 را روسیو هیبه ا ابتمها  خانواده آ  کیدرجه  ینفر ه  اعضا ۶۶کرونا و  روسیبه و ابتمنفر  29ها یآزتودن
 .کردند گاارش

 پژوهش یرهایمتغ یفیتوص یهاشاخص ب(

 مطالعه مورد یرهایمتغ یفیتوص یها . شاخص2جدول 

 یدگیکش یکج نمره حداکثر نمره حداقل استاندارد انحراف نیانگیم ریمتغ

 33/1 83/0 54 ۶ 88/7 75/22 روا  سمت 
 02/1 2/1 18 0 99/3 82/3 خشون 

 21/1 ال 19/0 30 ال 18 83/۶ 23/4 یزندگ سبک
 21/0 ال 24/0 20 ال 13 58/5 72/5 غذا

 01/1 33/0 ۶ ال 4 81/1 ال 01/0 روزتره  یفعال
 08/1 ال 08/1 2 ال 4 08/1 ال ۶/0 خواب

 نشا  را تطالعه تورد یرهایتتغ از کیهر ةانحراف استاندارد، حداقل نمره و حداکثر نمر ه،یانگیت 2جدول 
قرار ال 2و + 2 ا یت یا در داتنه رهایتتغ ةدر هم یدگیو کش یکج ةانداز جدول، هیتوجه به نمرات ا. با دهد یت

 هیدورب ةل خطاها با آتارم. فرض استقدهد یت نشا  را نمرات عیبود  توزنرتال فرض هیبنابرا ؛گرفته اس 
 انگری( ب13/2) آتده دس  به تقدار که شد یبررس پژوهش تدل یونیت رگرسالتعاد ةتحاسب یبرا 1واتسو 
 یخطه  یتنظور بررس به انسیتحمل و عاتل تور  وار ةوه بر آ  آتارمتفروضه اس . ع هیا یبرقرار

 کدا  چیو ه 1تر از حد تجاز  تحمل کوچک ةآتار ریاز تقاد کدا  چیه دهد یتنشا   جیچندگانه تحاسبه شد. نتا
اساس دو شاخص ذکرشده وجود ه بر هی؛ بنابراستندین 10تر از حد تجاز  بارگ انسیعاتل تور  وار ریاز تقاد
 ها تشاهده نشد.چندگانه در داده یخط

 مطالعه مورد یرهایمتغ یبستگهم یها سی. ماتر3جدول 

 خواب روزمره تیفعال غذا یزندگ سبک خشونت روان سالمت ریمتغ
      1 روا  سمت 

     1 28/0++ خشون 
    1 ال 04/0 ال 29/0++ یزندگ سبک

   1 53/0++ ال 03/0 ال 23/0++ غذا
  1 2/0++ 4۶/0++ 04/0 ال 03/0 روزتره  یفعال

 1 15/0+ 3/0++ 48/0++ ال 03/0 ال 32/0++ خواب
 05/0در سطح  ی*معنادار 01/0در سطح  یمعنادار **

طور که در  استفاده شد. هما  رسو یپ یبستگهم بیضر از پژوهش یرهایتتغ هیب ارتباط یبررس یبرا

                                                 
1. durbin watson statistic 
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 یداراتعن یتنف ةخواب و غذا با سمت  روا  رابط ،یسبک زندگ راتییتغ هیب شود، یتشاهده ت 3جدول 
 یاداته برا در (.<05/0pنداش  ) یداراتعن ةخشون  رابط با یسبک زندگ راتییتغ اتا (،>01/0pوجود دارد )

به   گا  و یروا  اس ، از رگرس  سمت  یبرا یتر یقو ةکنندینیب شیپ یزندگ راتییکدا  تغ نکهیا یبررس
 استفاده شد. 1گا  

 خواب و غذا ،یاساس سبک زندگسالمت روان بر ینیب شی. پ4جدول 

p t β P F R2 گام نیب شیپ ریمتغ 

 اول خواب 1/0 18/23 0001/0 ال 32/0 ال 81/4 0001/0

  ال 24/0 ال 15/3 02/0

0001/0 
 

39/14 
 

13/0 
  خواب

 دو 
 یزندگ سبک ال 17/0 ال 2۶/2 02/0

 ینیب شیپ  به قادر ریتتغ دو تنتا هیب شیپ یرهایتتغ ا یت از شود، یت تشاهده 4 جدول در که گونه هما 
 >p ,01/0) روا  سمت  ینیب شیپ توا  هیشتریب خواب راتییتغ گرید  عبارت  به. بودند روا  سمت  دار تعنا
32/0- β=را آ  تواند یت یصورت کل به یسبک زندگ راتیی( و بعد از آ  تغ (01/0, p< 17/0- β= )
سمت  روا  را  راتییدرصد تغ 10 تواند یت ییتنتا خواب به راتییتغ ریکند. در گا  اول، ورود تتغ ینیب شیپ
درصد  13تقدار را به  هیا یصورت کل به یسبک زندگ راتییتغ ریکند. در گا  دو ، ورود تتغ ینیب شیپ
 .رساند یت

 یریگ جهیو نت بحث
 دورا  در زنا  هیعل خشون  و روا  سمت  با یزندگ سبک راتییتغ ةرابط یحاضر با هدف بررس پژوهش

سبک  راتییتغ هیب دهد یت نشا  پژوهش جینتا یطورکل به .شد انجا  رازیش و تترا  یشترها در کرونا وعیش
سمت   ةکنندینیب شیپ یسبک زندگ راتییتعنادار وجود دارد و تغ سمت  روا  زنا  رابطة  یبا وضع یزندگ

خواب  اا یت راتییتعنادار وجود دارد و تغ خواب و سمت  روا  رابطة اا یت راتییتغ هیب هیروا  بود. همچن
(، 2020آنتونس و همکارا  ) یها پژوهش جیبا نتا ها افتهی هیتعنادار سمت  روا  بود. ا کنندة ینیب شیپ این

 نو،ی( و گواالنو، لوتورو، واگل2020و همکارا  ) ی(، تان2020(، کانر و همکارا  )2020و همکارا  ) یهمدان
 زنا  روا  سمت  بر کرونا وعیش دورا  در یزندگ سبک راتییتغ ریبر تهث ی( تبن2020) ینیکویلیبرت و س
 .بود همسو
کرونا، سمت  روا   وعیش لیدل  به جادشدهیا یسبک زندگ راتییگف ، تغ توا  یفوق ت یها افتهی هییتب در

 به آتدهوجود به  یشرا(، 2020) لریشرستا، استاجاناک و ت دا،یآلم اعتقاد به. اس  داده قرار ریزنا  را تح  تهث
 شیو عمئ  استرس پس از سانحه را در زنا  افاا یاسترس، اضطراب، افسردگ یها نشانه یتوجت قابل اا یت

                                                 
1. stepwise regression 
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و اختمالت  ها یریاز درگ یشتریبا تردا ، عمئ  ب یکیولوژیایف یها زنا  به لحاظ تفاوت واقعدر. اس  داده
تاته و  یطی. از جمله فشار تحدهند یاز خود نشا  ت نهیقرنط  یو شرا یریگ را در طول همه یروان
واکنش و پاسخ به استرس از  (.2020و همکارا ،  دای)آلم یقبل یروان یها یریبروز عمئ  درگ ای افتهی ت شد

 ی، زنا  تمکه اس  در تعرض افسردگیکیولوژیب یاساس س یتکان هیچند لیدل. بهاس تتفاوت   ینظر جنس
زنا  تستعد ابتم به استرس، اضطراب و  ،تطالعه نشا  داده اس  هیچند باشند. یو اختمالت اضطراب

در  کننده هییعاتل تع  ی، جنسرود یطور که انتظار ت(. هما 2020و همکارا ،  یریهستند )سد یخواب یب
تردا   که یدرحال ؛کنند یرا درک ت یشتریب یشناخت روا  راتیطور عمده زنا  تهثاس . به روا  یریپذ بیآس
تردا   با سهیتقا در یشتریب یتنف راتیزنا  تهث ،کرد برداش  توا  یتکنند.  یت یطور عمده احساس خستگ به

خود در تعرض استرس  ا یبا همتا سهیزنا  در تقا ،اند کردهگاارش  پژوهشگرا  یبرخ رایز کنند؛ یتدرک 
اختمل استرس پس از سانحه هستند  یو حت یدر تعرض احساسات تنف شتریب هیبنابرا ؛هستند رتریپذ بیآس

 (.2020، فانتسیک و اسکابر ا،یآنگوت نو،ی)داگن
 کی براساس. دهند یبه استرس پاسخ ت یطور تتفاوت به یو رفتار یکیولوژیایتردا  و زنا  در سطح ف

 هی. ااس « یو دوست لیتما»واکنش  کیزنا   دربا هدف کاهش استرس  ی، پاسخ اصلیتکاتل دگاهید
 چیه ،دهد یت نشا  ها یحال بررس  هی. با اشوند یت یبانیپشت یتوس  شواهد اعصاب و غدد رفتار گوهاال
 هیا ریشدت تح  تهث به توانند یزود، هر دو جنس ز  و ترد ت ای ریوجود ندارد و د« یتر فیجنس ضع»

( 2020) همکارا  و یهمدان نظر اساسبر هی(. همچن2020و همکارا ،  ی)سالف رندیقرار بگ سابقه یب  یوضع
 شده حاک  دیجد یزندگ سبک قالب در که یطوالن تدت به خانه در تاند  یاجبار  یوضع و نهیقرنط  یشرا
 اس  شده تنجر ها آ  روا  سمت  دیتتد به و داده قرار زنا  دوش بر را یادیز یاجتماع -یروان بار اس ، 

 و خواب اختمالت و بود  ز  هیب که اس  داده نشا  این تطالعه هی( و چند2020و همکارا ،  ی)همدان
 هستند یخواب یب و اضطراب استرس، به ابتم تستعد زنا  درواقع. دارد وجود یتعنادار ارتباط اضطراب
 (.2020 همکارا ، و)گواالنو 
 یستیبتا بر یتخرب راتیتنجر شد که تهث یکیایف یفاصله و اناوا به یحبس خانگ  یو شرا نهیقرنط

باشد  هیتمکه اس  ا ها افتهی هیا حاتیتوض یبرخ(. 2020، ساهو و سواسیب)تاجوتدار،  داش  افراد یذهن
تجربه  یتوجت قابل یجسم یخستگ ک ، تحرک داشته لیدل در خانه، افراد به تدت یطوالنهنگا  تعاشرت که 
از  یشتریب اا یتبه  دارند لیتما و کنند یت اف یاز نور آفتاب را در یدر طول روز تقدار کم هیو همچن کرده

در تعرض  گرفتهقرار و یتالیجید یها از دستگاه تدت یطوالن استفادهاستفاده کنند.  یکیالکترون یها دستگاه
شده از دستگاه با  ساطع یبر سمت  خواب دارد. نور آب یتخرب ریشب، تهث هنگا ها  شده از آ  ساطع ینور آب

بر  کند، یدر بد  کمک ت یداریخواب و ب چرخة  یکه به تنظ یهورتون ه،یهورتو  تمتون دیتمانع  از تول
خواب  ثبات و یداریپا تواند یت عواتل هیا گف  توا  یتجموع ت. درگذارد یت ریخواب تهث زتا  و تدت  یفیک

کمک  دهیپد هیبه ا سابقه، یب  یوضع هیاز ا یناش یشک استرس روان یالبته ب ؛قرار دهد ریرا تح  تهث
 (.2020، کارداس و بارتازک اک،یوالکاو ،؛ بارتازک2020، ساهو و سواسیب)تاجوتدار،  کند یت
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 زنا  رابطة هیو خشون  عل یسبک زندگ راتییتغ هیپژوهش، ب هیا گرید افتةی براساس ه،یبر ا عموه
بودند،  رازیتترا  و ش ینفر از زنا  تتههل شترها 193تورد تطالعه که  نشد. با توجه به نمونة اف ی یتعنادار

با تجربه خشون   یا شده رابطه پژوهش انجا  یزتان ةکرونا، در باز وعیدر دورا  ش یسبک زندگ راتییتغ
 داریپا اثرات نشد  بر تشاهده یتبن (2020و همکارا  ) کوئرویپژوهش پ جیفوق با نتا افتةینداشته اس . 

 بر یتبنتحک   یشواهد دهد یپژوهش فوق نشا  ت افتةیهمسو اس .  کرونا وعیش دورا  در یخانگ خشون 
اول پس از  ةهفت دودر  دهد یتها نشا   پژوهش حال  هی. با ااس  نشده تشاهده یروند خشون  خانگ رییتغ

نظر به .اس  افتهی  اتا پس از آ  کاهش ،خشون  در خانواده وجود داشته شیافاا تاند ، خانهدردستور  یاجرا
قبل از دستور تاند  در خانه اس .  اتیتجرب کنندة یخشون  تداع ةتدت در تجرب کوتاه راتییتغ هیا رسد یت

 خود کار از ای کنند، یت کار شتریب خانه در که یافراد. ردیبپذ ریتهث یاز عواتل تختلف تواند یخشون  ت تجربة
از  یکی گف  توا  یفوق ت افتةی هییتب در هیابر عموه. هستند یخانگ خشون  تعرض در شوند، یت اخراج
زنا   درصد 25 حاضر، پژوهش در. اس  زنا  بود  شاغل ،خشون  تؤثر بوده نکرد  تجربه که در  یعواتل

. به رفتند یسر کار ت ها  یحاضر و با وجود تحدود  یها شاغل بودند و در شرا درصد از آ  50بدو  شغل و 
 یریرا به تقدار چشمگ یکار خطر خشون  خانگ یرویعنوا  ن تشارک  زنا  به شیافاا (2011) هیاعتقاد چ
 (.2011 ه،ی)چ دهد یکاهش ت
 یقیآتار حق داد  نشا  بر تواند یوجود دارد که ت یگوناگون یطیعواتل تح ،داش  توجه دیبا حال  هیبا ا

  یشرا لیدل به یخشون  خانگ ا یاز آ  اس  که قربان یحاک ها یتثال بررس یبرا بگذارد؛ ریخشون  تهث
 کرد  گاارش اتکا  هیبنابرا ؛اند افتاده ریکه ترتکب خشون  شده اس  گ یدر خانه کنار شخص نهیقرنط

 یها افتهی گرید یالبته از سو (؛2020؛ هسو و هنکه، 2020 لسو ،یو و یها دشوار اس  )لسل آ  یخشون  برا
خشون   شیبر افاا ی( تبن2020( و تارکس و همکارا  )2020) یو بانات رسیوایو یها پژوهش جیفوق با نتا

 .ندارد ییهمسوکرونا،  وعیدر دورا  ش یسبک زندگ راتییتغ یط
زنا   هیگف ، خشون  عل توا  یفوق ت افتةی هییخشون  در تب بارةدر شده انجا  یها پژوهش به استناد با

از هر سه  ،دهد ی. شواهد نشا  تاس  هبود یو بتداش  عموت یجتان یا تسئله، 19-دیکوو یریگ قبل از همه
تجربه کرده اس . تعدد  اش یزندگ کیرا از جانب شر یجنس ای یخود خشون  جسم ینفر در زندگ کیز  
 ییها  یها در توقع آ  گرفتهقرار شیافاا سبب، شود یکه به زنا  در جاتعه اختصاص داده ت ییها نقش
طور که  (. هما 2020)سانچا و همکارا ،  اندازد یها را به خطر ت آ  یو روح یکه سمت  جسم شود یت

جاتعه و سمت  آ  داشته اس  که  یبرا یفراوان نشدة ینیب شیکرونا تبعات پ یپاندت د،ده ینشا  ت ها یبررس
الز  در  یاز زنا ، اقداتات اضطرار یاریبس یزنا  اس . برا هینرخ خشون  عل شیتوارد افاا هیاز ا یکی

خانواده  یاعضا گریکار در خانه و تراقب  از کودکا ، افراد تسه و د شیافاا سبب کرونا، روسیوتبارزه با 
و  ندهیآ بارةدر نداشته نا یاطمو  یتال یها  ی، تحدودیحرکت یها  یتحدود گرید یسو از. شود یت ماریب

 یشتریها قدرت و کنترل ب و به آ  کند یت قیسوءاستفاده کنندگا  را تشو این یاجتماع ارتباط اتکا عد  
 (.2020بخشد )تارکس و همکارا ،  یاعمال خشون  ت یبرا



 357                                  دهمدواز ، سال4پژوهشی، شماره  -شناختی، علمی روان کاربردی های پژوهش نامه فصل

 یها ساختارها و شبکه ،یبه خدتات عموت یدسترس نه،یقرنط  یشرا یها  یتحدود لیدل عموه به به
 ایتشکوک به ابتم  افرادبه تراقب  از  یخدتات بتداشت  یو اولو اف یخشون  کاهش  ا یقربان با یپشت
، اغلب به ضرر سمت  روا  بوده کرونا روسیو یجسم راتیتهث تمرکا بر .اف ی رییتغ یبا عمئ  تنفس مارا یب

رها شده و اتکا  کمک  تمکه اس  احساس کنند شدند، خشون  دچار نهیقرنط هیکه در ح یاس . کسان
 وبا تتجاوزا  خود بمانند )تارکس  نهیها تجبور شدند در قرنط از توارد، آ  یاریدارند. در بس یتحدود

کند  یزنا  را تجبور ت ،یفعل یدر سبک زندگ راتییتغ هیهمچن(. 2020 همکارا ، و یریسد؛ 2020 همکارا ،
با  زنا  یاجتماعکاهش ارتباط  لیدلبه هیابرتتجاوز بگذرانند. عموه شخصوق  خود را در خانه با  شتریب

 ابدی یز  کاهش ت یخشون  برا  یاز وضع خروجو  گرا ید ازگرفته کمک یدوستا  و خانواده، اتکانات برا
« پناهگاه»عنوا   به یخانه که تحل ،گرید عبارت به(. 2020 همکارا ، و تارکس؛ 2020 همکارا ، و)سانچا 

و  یشانیعنوا  تنبع پر زنا  به هی، تمکه اس  توس  اشود یتصور ت کرونا ریگ همه یماریب با تقابله یبرا
 (.2020و همکارا ،  یریدرک شود )سد ینااتن

 راتیکرونا تهث روسیو وعیش لیدل به یسبک زندگ راتییتغ دهد، یت نشا  حاضر پژوهش جینتا ،یطورکل به
اس  و زنا  را در تعرض خطر  ریگچشم اریکرونا بس یدتیاپ ی. اثرات جانببر سمت  روا  زنا  دارد یاریبس
از  یناش یها استرس ،یارتباط یها  یتحدود دار،یناپا  یشرا لیدل به هیهمچن. دهد یقرار ت یروان یها بیآس
 یتمکه اس  زنا  در تعرض خطر خشون  خانگ دوره هیا در ندهیاز آ یانداز تشخص و نداشته چش  یماریب

 ایپژوهش ن هیا س ،رو روبه ییها  یبا تحدود یهر پژوهش عتاًیطبها گاارش نشود.  که توس  آ  رندیقرار بگ
 راتییصورت جاتع بتواند تغ که به یاباار نکهیا به کرد اشاره توا  ی. از جمله تس یقاعده تستثنا ن هیاز ا

با توجه به طرح پژوهش حاضر  گر،ید یها  یاز تحدود هیکند، وجود نداش . همچن یرا بررس یسبک زندگ
با  ندهیآ یها پژوهش شود یت شنتادی. پکرد یرا فراه  نم یعل جیبود، اتکا  گرفته نتا یبستگکه از نوع هم
 هیخشون  عل افراد به وجود آورده اس ، تسئلة یکرونا در سبک زندگ روسیو وعیکه ش یراتییتوجه به تغ

 یریگیعموه بر پ شود یت شنتادیپ  ی. درنتاکنند یبررس شتریدوره را ب هیآ  در ا راتییزنا  و روند تغ
 بارةدر را ریدرگ جاتعه افراد و شود دنبال این آ  یشناخت روا  راتیکرونا، تهث یماریب یو عواقب جسم راتیتهث

افراد و  یساز آگاه یسمت  روا  برا حوزة  تتخصصا از هیهمچن. دکر آگاه آ  سمت   یاهم و روا 
پش  سر  یکمتر یرا با اثرات جانب یفعل  یها شرا استفاده شود تا خانواده شیازپ شیب یآتوزش توارد ضرور

دارد و تنتا تختص به زتا   یطوالن یا زنا  سابقه هیخشون  عل تسئلة نکهیبا توجه به ا هیبگذارند. همچن
بر سمت  جس  و افراد تبتم به کرونا  یخدتات بتداشت یها  یاولو نکهیا لیدل به و س یکرونا ن یپاندت
 یفعل  یشرا لیکه به دال یخشون  خانگ ا یاز قربان ینگتدار یبرا یتراکا شود یت شنتادیپ ،اس 

 .شود گرفته نظردر ندارند، خانه جا یپناهگاه

 منابع
 ،یساختار عالاتل  ی(. بررس1390ا. ) ،نژادکاظ  و.، هللاحشم  ،ی، توسوش. چابک، زاده وسفیا.،  ،یس.، صالح ،یرضائ
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 بیدچالار آسال   مارا یدر ب یسمت  عموت ةپرسشنات یالؤس 28 ةنسخ یسنجروا  یها یژگیو و ینیبرش بال ةنقط
 .5۶-70 ،(78)20. م یگ یدانشگاه علو  پاشک ةتجل. کیتروتات یتغا

. یهمسالرآزار  ةتجرب ةفر  کوتاه پرسشنات ی(. ساخ  و رواساز1398 . ) ،یع.، و بترات ار،یح.، عل ،یعیف.، رف پور، یعل
 .137-158(، 72)19رفاه اجتماعی. 

و سالاختار   یالی (. اعتبالار، روا 1392ر. ) ،یایع.، و تبر ،ی .، ره ،یکوجرد یع.، فرج تبار، یح.، اکبر ،ی .، تکرت ،یفینظ
 یوابسته باله دانشالگاه علالو  پاشالک     یها مارستا یدر ب یسؤال 28 یعموت مت س ةپرسشنات یفارس ةترجم یعاتل

 .33۶-342(، 4)3دانشگاه علو  پاشکی فسا.  کرتا .
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