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با  نترنتیبه ا ادیاعت نیاسترس کرونا در رابطه ب یانجینقش م
 یو خانوادگ ییتعارضات و خشونت زناشو

 .رانیمشاوره دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ا یآموخته دکتر دانش  یمیسل یهاد

  زادهیعل یحاج یکبر
واحد بندرعباس  یدانشگاه آزاد اسالم یشناس گروه روان اریدانش

 .رانیبندرعباس، ا

  ییاهویس یعامر یمجتب
 یدانشگاه آزاد اسالم یتیترب یشناس ارشد روان یآموخته کارشناس دانش

 .رانیتهران، تهران، ا قاتیواحد علوم تحق

 بهدوست  سایپر
و مشاوره دانشگاه الزهرا، تهران،  ییارشد راهنما یآموخته کارشناس دانش

 .رانیا

  چکیده
 نیاثر بگذارد؛ بنابرا یو خانوادگ ییبر روابط زناشو تواند یکرده و م جادیا یآور استرس طیشرا 91-دیکوو

با تعارضات و خشونت  نترنتیبه ا ادیاعت نینقش استرس کرونا در رابطه ب یپژوهش حاضر باهدف بررس
 هیشامل کل یبود. جامعه آمار ریمس لیو از نوع تحل یفیانجام شد. روش پژوهش توص یو خانوادگ ییزناشو

انتخاب شدند و  یتصادف یریگ صورت نمونه نفر به 129بودند که  9911افراد ساکن شهر بندرعباس در سال 
ر به کا یشدند. ابزارها یآور ها به روش برخط جمع شدند. داده میبه گروه افراد متأهل و مجرد تقس

 ادیو اعت یو خانوادگ ییو خشونت زناشو ارض(، پرسشنامه تعCSS-18استرس کرونا ) اسیشده، مق گرفته
افزار  و نرم ریمس لیچندگانه و تحل ونیرگرس رسون،یپ یهمبستگ قیها از طر ( بود. دادهIAT) نترنتیبه ا

SPSS-22 به  ادینشان داد اعت جیقرار گرفتند. نتا لیوتحل هیمورد تجز زیو ها چریو برنامه ماکرو ساخته پر
درصد از  9/91و  ییتعارض و خشونت زناشو انسیدرصد از وار 5/22 توانند یو استرس کرونا م نترنتیا

استرس  انسیدرصد از وار 1/91 تواند یم زین نترنتیبه ا ادیکنند. اعت نییرا تب یتعارض و خشونت خانوادگ
اثرات  جینتا نیکند. همچن نییدرصد در گروه افراد مجرد تب 2/99کرونا را در گروه افراد متأهل و 

و  ییدرصد بر تعارض و خشونت زناشو 1/7استرس کرونا  قیاز طر نترنتیبه ا ادینشان داد که اعت میرمستقیغ
در  نترنتیاز ا زا بیاستفاده آس اثر دارد. میرمستقیصورت غ به یدرصد بر تعارض و خشونت خانوادگ 2/92

 یبه مرزها تواند یم ترساس نیاز استرس را تجربه کنند و ا یتا افراد سطح شود یدوران کرونا باعث م
 شود. یو خانوادگ ییزناشو یها وارد شود و موجب تعارضات و خشونت یو خانوادگ ییزناشو

   .یخشونت خانوادگ ،ییاسترس، خشونت زناشو نترنت،یبه ا ادی، اعت91-دیکوو :ها واژهکلید
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  همقدم
شود. این  مشخص می COVID-19ویروس کرونا نوعی ویروس جدید است که با نام 

از یوهان چین آغاز شده و امروزه تقریباً به کل دنیا سرایت کرده و  2191ویروس در سال 
 9باعث مرگ بسیاری از افراد و بر هم زدن روند زندگی خیلی از افراد دیگر شده است )ژو

 ها در جهان به یک بیماری رسد پتانسیل رشد این ویروس (. به نظر می2121و همکاران، 
شده و یک خطر جدی برای سالمت عمومی است. کشورهای درگیر این  گیر تبدیل همه

روز در حال افزایش است و بیشتر کشورها با مشکالت شدیدی مواجه  ویروس روزبه
 (.2121، 2ناپولی اند )کاسال، راجنیک، کومو، دالبوهن و دی شده

شماری  زایش مشکالت بیدهد، شیوع هر نوع بیماری با اف های پژوهشی نشان می یافته
؛ ییپ، چیونگ، 2192، 9در ارتباط است )ویتون، آبرامویتز، برمان، فابریکنت و اوالتونجی

های قبلی، باعث مختل شدن زندگی  نیز همانند بیماری COVID-19(. 2191، 1چائو و الو
که  طوری ای شده است. به ها در سطح گسترده  مردم شده و زندگی جسمی و روانی آن

دهد این ویروس موجب کاهش سالمت روانی مردم شده و در سطح  ها نشان می سیبرر
و  5ها وارد آورده است )کائو های فراوانی بر مردم و دولت اقتصادی و اجتماعی آسیب

شوند جدا از مشکالت جسمی، در  (. افرادی که به این بیماری مبتال می2121همکاران، 
وند و ممکن است شرایطی مانند اختالل استرس ش سطح روانی نیز بسیار دچار آسیب می

اند اما در  (. افرادی که بیمار نشده2121و همکاران،  2پس از سانحه را تجربه کنند )بو
معرض شدید این بیماری قرار دارند نیز از اثرات روانی آن مصون نیستند و ممکن است 

در یک بررسی که اخیراً در (. 9911نیا،  فرد و صفاری  دچار مشکالت روانی شوند )علیزاده
مثال، کادر درمانی چین(  عنوان افراد بسیار مستعد ابتال به عفونت کرونا ویروس )به

کننده بود و  درصد بسیار نگران 1/79زا با میزان  شده است، میزان شیوع استرس آسیب انجام
 درصد بود 9/92خوابی  درصد بود و بی 7/11درصد، اضطراب عمومی  7/51افسردگی 
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اند خود را قرنطینه و  (. در کنار این افراد، سایر مردم نیز مجبور شده2121و همکاران،  9)لئو
های خود را محدود کنند. آنان نیز به دلیل شرایط ناشی از ویروس کرونا  بسیاری از فعالیت

 (.2121، 2ممکن است انواعی از مشکالتی روانی را تجربه کنند )راجکومار
های  ری کرونا باعث بروز استرس در مردم شده است و آسیبشرایط ناشی از بیما

بینی بودن اوضاع  پیش (. غیرقابل2121و همکاران،  9زیادی به آنان وارد ساخته است )تیلور
و نیز عدم اطمینان از نحوه درمان، زمان کنترل بیماری و خطرناک بودن آن، این بیماری را 

، 1اخیر تبدیل کرده است )زندیفر و بدرفام ترین عامل در شرایط آور به یکی از استرس
ازاندازه برای  (. شرایطی چون ترس از ابتالی خود و بستگان به بیماری، مراقبت بیش2121

اجتماعی باعث ایجاد -آلوده نشدن و آلوده نکردن دیگران و نیز ترس از عواقب اقتصادی
ی مطمئناً بدون تأثیر های (. تجربه چنین استرس2191شود )تیلور،  های مخرب می استرس

تواند در ابعاد زیادی اثرات خود را نشان دهد؛ یکی از ابعاد تأثیرگذاری استرس  نیست و می
ناشی از ویروس کرونا، روابط زناشویی و خانوادگی است زیرا باعث شده تا مردم خود را 

ها در یک  بین آن قرنطینه کنند و بیشتر در خانه بمانند و احتماالً میزان باهم بودن و تعامالت
(. در این شرایط قرنطینگی، استرس ناشی 9911فضای کوچک بیشتر خواهد شد )فراهتی، 

تواند شرایطی  تواند فضای خانه را آشفته کند. ویروس کرونا می از ویروس کرونا می
( و این حالت 2121زایی همچون استرس پس از سانحه ایجاد کند )بو و همکاران،  آسیب

، 5اکارآمد و حتی خشونت بین زوج شود )بیرکلی، اکهاردت و دیکستراباعث روابط ن
زا و رویدادهای منفی زندگی را  های ناشی از وقایع آسیب (. وقتی خانواده استرس2192

(. 2191و همکاران،  2کند )الوی ها کاهش پیدا می کنند، میزان سازگاری آن تجربه می
های ناکارآمدی در  ند باعث بروز پاسختوا درنتیجه کاهش سازگاری، تجربه استرس می

ها شود )تیمونز،  گیری و شدت یافتن تعارضات بین آن اعضای خانواده و نیز موجب شکل
(. وجود استرس در خانواده نیز روی فرزندان هم اثر مخربی دارد. 2197، 7آربل و مارگولین

طحی از رفتارهای کنند ممکن است س فرزندانی که استرس خانواده را تجربه و مشاهده می
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، 9سازی شده از خود نشان دهند )استیگر، کووک و کانل سازی شده و برونی درونی
2197.) 

کنند تا اخبار و  زای ناشی از این ویروس، مردم سعی می استرس  در این شرایط
های اجتماعی به دست بیاورند  های مختلف و خصوصاً شبکه اطالعات آن را از راه

شدن ویروس کرونا و میزان  (. اخبار مرتبط با جهانی2121، 2یهاهی)بوهجی، جهرامی و د
ومیر فزاینده ناشی از آن مردم و خصوصاً نسل جوان را در شرایطی قرار داده که  مرگ
(؛ بنابراین، مردم برای آگاه شدن از روند و 2121، 9اند )دانگ و ژنگ ازاین نبوده پیش

پردازند تا در زمینه اطالعاتی را به  جو میشرایط ویروس کرونا در سطح اینترنت به جست
شدت رشد  اشتراک بگذارند یا اطالعاتی کسب کنند؛ چرا که استفاده از اینترنت به

شده است )ژانگ،  گذاری اطالعات تبدیل ترین منابع اشتراک پیداکرده و به یکی از مهم
 (.2191، 1لیم، لی و هو

ند احتمال دارد افرادی که بیشتر به دنبال کن ( بیان می2121و همکاران ) 5گارسیا پریجو
های  اخبار و اطالعات ویروس کرونا در سطح اینترنت هستند ممکن است دارای حالت

دارند، ممکن  2رو، افرادی که اعتیاد به اینترنت اضطرابی و استرسی بیشتری باشند. ازاین
(. 2192ران، و همکا 7است سطح باالتری از استرس و اضطراب را تجربه کنند )یونس

سازی اعتیاد به اینترنت پرداخت. اعتیاد به  ( از اولین افرادی بود که به مفهوم9111) 1یانگ
ازحد یا کنترل ضعیف و نیز فشار یا رفتارهای مربوط به استفاده  عنوان اشتغال بیش اینترنت به

ود )شاو و ش شود که باعث اختالل و پریشانی می از اینترنت یا وسایل اینترنتی تعریف می
زا  گیری ممکن است برای افراد آسیب (. اعتیاد به اینترنت در این شرایط همه2111، 1بالک

کنند )شالچی و کالهی  های امروز بسیار زیاد از اینترنت استفاده می هرحال نسل باشد. به
( و ازآنجاکه ویروس کرونا شرایطی را به وجود آورده تا مردم بیشتر در خانه 9917حامد، 

ها از اینترنت شود و به دلیل اخبار ناگوار  مانند، احتمال دارد این امر باعث استفاده بیشتر آنب
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کننده مرتبط با ویروس کرونا که ممکن است در سطح اینترنت با آن  و محتوای ناراحت
 (.2121زایی را تجربه کنند )دانگ و ژنگ،  مواجه شوند استرس آسیب

ین فرضیه هستیم که ممکن است استفاده بیشتر از اینترنت هرحال، ما به دنبال آزمون ا به
ها به دلیل محتوای ناگوار ناشی  در شرایطی که مردم عمدتاً در خانه هستند باعث شود تا آن

ومیر ناشی از آن، موجب ایجاد استرس  گیری ویروس کرونا و افزایش فزاینده مرگ از همه
فردی، در سطح  جدا از سطح درون شده ممکن است در آنان شود. این استرس تجربه

ها و  گیری روابط ناکارآمد در بین زوج فردی نیز اثر مخربی داشته باشد و موجب شکل بین
زایی که ویروس کرونا ایجاد کرده و مردم مشکالت  خانواده شود. در این شرایط استرس

، مردم کنند، ممکن است شدت یافتن مشکالت زناشویی و خانوادگی زیادی را تجربه می
منظور آزمون  رو به ازپیش گرفتار کند که این امر نیازمند بررسی علمی است. ازاین را بیش

این فرضیه، پژوهش حاضر باهدف بررسی نقش اعتیاد به اینترنت در تعارضات و خشونت 
 زناشویی و خانوادگی با میانجیگری استرس کرونا انجام شد.

 روش
این پژوهش توصیفی و از نوع تحلیل مسیر بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه افراد فعال 

ای به  بودند. در این پژوهش نمونه 9911های اجتماعی شهر بندرعباس در سال  در شبکه
گیری به این صورت  گیری تصادفی انتخاب شدند. شیوه نمونه نفر به روش نمونه 122حجم 

صورت تحت وب، لینک آن را در اختیار  از طراحی پرسشنامه به بود که پژوهشگران بعد
های تلگرامی، واتساپ و اینستاگرام متعلق به شهر بندرعباس قرار داد. بعد از  گروه
هایی که دارای رابطه زناشویی  ها به سه گروه تقسیم شدند: آن ها، نمونه آوری داده جمع

کردند )افراد  و همراه خانواده زندگی می هایی که مجرد بودند بودند )افراد متأهل(، آن
نفر در  221رو  کردند. ازاین مجرد( و افراد مجردی که تنها و جدا از خانواده زندگی می

نفر که  5های مجرد و همراه خانواده قرار داده شدند و  نفر در نمونه 912ها و  گروه متأهل
نفر در این  129ه درنهایت کردند از تحلیل حذف شدند ک مجرد بودند و تنها زندگی می

کنندگان اطالعات الزم در مورد  پژوهش مشارکت داشتند. در ابتدای پرسشنامه به شرکت
گویی به ابزار پژوهش، عدم ذکر نام و مشخصات  داوطلبانه بودن و عدم اجبار در پاسخ

 ها، نحوه پاسخگویی به ابزارها، صداقت در پاسخگویی و کمک اصلی، محرمانه بودن پاسخ
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ترتیب افرادی که مایل به شرکت در  این در جهت انجام یک پژوهش معتبر بیان شده بود. به
 2های برخط حدود  آوری داده این پژوهش بودند به ابزار پژوهش پاسخ دادند. مدت جمع

های  گونه محدودیتی وجود نداشت و افراد از گروه ماه بود. برای شرکت در پژوهش هیچ
توانستند در پژوهش شرکت کنند. در پژوهش حاضر  عی مختلف میهای اجتما سنی و طبقه

 ابزارهایی به کار گرفته شد که به شرح زیر است:
1(CSS-18مقیاس استرس کرونا )

: CSS-18 منظور بررسی میزان استرس افراد و بر  به
، 9؛ بوهجی، جهرامی و دیهاهی9111، 2اساس ادبیات مرتبط با استرس )فولکمن و الزاروس

های  زیرمقیاس حالت 9سؤال است. این مقیاس دارای  91( طراحی شد که دارای 2121
سؤال( و رفتارهای مرتبط با  5های جسمانی استرس ) سؤال(، حالت 91روانی استرس )
سؤال( است. نمره کل استرس کرونا از جمع تمامی سؤاالت به دست  9استرس کرونا )

گذاری این مقیاس در طیف  تر است. نمرهآید و نمرات باالتر به معنای استرس بیش می
(، اغلب 2(، گاهی اوقات )امتیاز 9ندرت )امتیاز  درجه از هرگز )امتیاز صفر(، به 5لیکرت 

 CSS-18( است. نتایج حاصل از بررسی روایی و پایایی 1( و همیشه )امتیاز 9اوقات )امتیاز 
یب آلفای کرونباخ شده و میزان ضر از سه زیرمقیاس تشکیل CSS-18نشان داد که 

های جسمانی  سؤال(، حالت 91)دارای  12/1های روانی استرس کرونا  زیرمقیاس حالت
 9)دارای  57/1سؤال(، رفتارهای مرتبط با استرس کرونا  5/ )دارای 12استرس کرونا 

بود. تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد که عامل نخست  CSS-18 91/0سؤال( و برای کل 
رفته  هم % از واریانس و هر سه عامل روی19/1% و عامل سوم 22/91وم %، عامل د91/92
اند. نتایج بررسی روایی  را به خود اختصاص داده CSS-18% از واریانس کل 11/21

نشان از روایی  1(DASS-21با مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس ) CSS-18همگرایی 
 مناسب آن بود.

: برای بررسی میزان تعارض و خشونت 5تعارض و خشونت زناشویی و خانوادگی
سؤال میزان تعارض  9سؤال محقق ساخته استفاده شد.  1زناشویی ناشی از ویروس کرونا از 

سؤال میزان تعارض  9سؤال میزان خشونت ناشی از ویروس کرونا در رابطه زناشویی و  9و 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Corona Stress Scale 

2. Folkman, S., & Lazarus, R. S. 

3. Buheji, M., Jahrami, H., & Dhahi, A. 

4. Depression, Anxiety and Stress Scale 

5. Marital and family conflict and violence 
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گیری  دازهسؤال میزان خشونت ناشی از ویروس کرونا در روابط خانوادگی را ان 9و 
ماندن در خانه ناشی از »گونه بود که  کند. برای مثال محتوای یکی از سؤاالت این می

گذاری این مقیاس در  نمره«. ویروس کرونا باعث مشاجره بین من و همسرم شده است
( بود و نمرات 1درجه از کامالً مخالفم )امتیاز صفر( تا کامالً موافقم )امتیاز  5طیف لیکرت 

ه معنای شدت بیشتر تعارضات و خشونت ناشی از ویروس کرونا بود. ضریب آلفای باالتر ب
و تعارضات و  19/1کرونباخ نشان داد که بعد تعارضات و خشونت زناشویی با میزان 

 از همسانی درونی قابل قبولی برخوردار است. 11/1خشونت خانوادگی با میزان 
اعتیاد به اینترنت یکی از معتبرترین : تست 9(IATتست اعتیاد به اینترنت یانگ ) 
شده است. این  های مربوط به سنجش اعتیاد اینترنتی است که توسط یانگ طراحی تست

سؤال بوده و هدف آن سنجش میزان اعتیاد به اینترنت در افراد مختلف  21پرسشنامه دارای 
تا همیشه  (9ای از بندرت )امتیاز  درجه صورت لیکرت پنج دهی آن به است. طیف پاسخ

های مختلف،  ( بوده و نمرات باالتر به معنای اعتیاد بیشتر است. در بررسی5)امتیاز 
، 9؛ چانگ و الو2111، 2موران سنجی آن تأییدشده است )ویدیانتو و مک های روان شاخص

از  12/1و بازآزمایی  11/1(. در ایران نیز این پرسشنامه با ضریب آلفای کرونباخ 2111
(. در پژوهش حاضر، 2191، 1سنجی خوبی برخوردار بوده است )علوی وانهای ر ویژگی

 به دست آمد. 11/1میزان ضریب آلفای کرونباخ 
ها، از آزمون همبستگی پیرسون، رگرسیون چندگانه  وتحلیل داده منظور تجزیه به

 5هایز و برنامه پریچر و SPSS-22افزار  ها توسط نرم زمان و تحلیل مسیر استفاده شد. داده هم
 ( تحلیل شد.2111)

 ها یافته
نفر  19%( زن و 2/77نفر ) 911ها  نفر حضور داشتند که در گروه متأهل 129در این مطالعه 

%( مرد بودند. 5/97نفر ) 11%( زن و 5/12نفر ) 911%( مرد بودند و در گروه مجردها 1/22)
درصد( بین  5/75نفر ) 915سال،  21درصد( زیر  1/1نفر ) 91ازنظر سنی در گروه مجردها، 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Young’s Internet Addiction Test 

2. Widyanto, L., & McMurran, M. 

3. Chang, M. K., & Law, S. P. M. 

4. Alavi, S. S. 

5. Preacher, K. J., & Hayes, A. F. 
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 9سال،  19-51درصد( بین  5/1نفر ) 9سال،  99-11درصد( بین  92نفر ) 29سال،  91-29
سال سن داشتند. در  21درصد( باالتر از  5/1نفر ) 9سال و نیز  59-21درصد( بین  2/9نفر )

 19، سال 29-91درصد( بین  9/91نفر ) 21سال،  21درصد( زیر  9/9نفر ) 9گروه دوم نیز، 
 7نفر ) 92سال،  19-51درصد( بین  9/22نفر ) 59سال،  99-11درصد( بین  2/92نفر )

 سال سن داشتند. 21درصد( باالتر از  9/9نفر ) 7سال و نیز  59-21درصد( بین 

 : نتایج میانگین و همبستگی متغیرهای پژوهش به تفکیک گروه0جدول 

 
 متغیرها

 مجرد متأهل

استرس 
 کرونا

اعتیاد 
به 

 اینترنت
M±SD 

استرس 
 کرونا

اعتیاد به 
 اینترنت

M±SD 

 71/29±11/92  9 59/22±71/92  9 استرس کرونا

 91/52±21/2 9 111/1** 91/15±15/92 9 921/1** اعتیاد به اینترنت

تعارض و خشونت 
 زناشویی

**112/1 **917/1 97/2±21/2 - - - 

تعارض و خشونت 
 خانوادگی

- - - **951/1 **112/1 19/2±12/2 

*15/1 >p  19/1**و >p 

، در هر دو گروه موردپژوهش، بین استرس کرونا، اعتیاد به اینترنت 9بر اساس نتایج جدول 
 (.p< 19/1و تعارض و خشونت زناشویی و خانوادگی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد )

 گروه بینی تعارض و خشونت زناشویی و خانوادگی به تفکیک : نتایج پیش2جدول 

 Beta Sig. R بین متغیر پیش گروه
R 

Square 
F Sig. 

 *متأهل
 111/1 971/1 استرس کرونا

595/1 225/1 19/11 119/1 
 119/1 197/1 اعتیاد به اینترنت

 **مجرد
 119/1 991/1 استرس کرونا

197/1 919/1 27/22 119/1 
 111/1 915/1 اعتیاد به اینترنت

15/1 >p 
 وابسته: تعارض و خشونت زناشویی، ** تعارض و خشونت خانوادگی* متغیر 

 5/22توانند  ، در افراد متأهل استرس کرونا و اعتیاد به اینترنت می2بر اساس نتایج جدول 
و  971/1درصد از تعارض و خشونت زناشویی را تبیین کنند که ضریب استرس کرونا 
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در گروه افراد مجرد نیز استرس کرونا و  (.p< 15/1است ) 197/1برای اعتیاد به اینترنت 
درصد از تعارض و خشونت خانوادگی را تبیین کنند که  9/91توانند  اعتیاد به اینترنت می
 (.p< 15/1است ) 915/1و برای اعتیاد به اینترنت  991/1سهم استرس کرونا 

 بینی استرس کرونا به تفکیک گروه : نتایج پیش3جدول 

بین متغیر پیش گروه  Beta Sig. R 
R 

Square 
F Sig 

 119/1 11/51 911/1 111/1 119/1 111/1 اعتیاد به اینترنت *متأهل

 119/1 12/21 992/1 921/1 119/1 921/1 اعتیاد به اینترنت *مجرد

15/1 > p 
 * متغیر وابسته: استرس کرونا

 1/91تواند  می 111/1، در افراد متأهل اعتیاد به اینترنت با ضریب 9بر اساس نتایج جدول 
درصد از واریانس استرس کرونا را تبیین کند و در گروه مجردها نیز اعتیاد به اینترنت با 

 درصد از واریانس استرس کرونا را تبیین کند. 2/99تواند  می 921/1ضریب 

 : نتایج اثرات غیرمستقیم5جدول 
 3حدباال 2حدپایین 1بوت اثر متغیر مالک

 919/1 121/1 199/1 171/1 تعارض و خشونت زناشویی

 917/1 122/1 191/1 922/1 تعارض و خشونت خانوادگی

( اندازه اثر زمانی معنادار نیست که صفر بین حدپایین و 2111در روش پریچر و هایز )
که در تعارض و خشونت زناشویی و خانوادگی،  رو، ازآنجایی حدباال قرار بگیرد. از این
گیرد اعتیاد به اینترنت با میانجیگری استرس کرونا به  قرار نمیصفر بین حد باال و پایین 

صورت غیرمستقیم بر تعارض و خشونت زناشویی و نیز  به 922/1و  171/1ترتیب با میزان 
 خانوادگی اثر معناداری دارد.

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Boot SE 

2. Boot LLCI 

3. Boot ULCI 



 0811بهار |  84شمارة  | سال دوازدهم | یدرمان روانفصلنامه فرهنگ مشاوره و   | 89

 گیری بحث و نتیجه
اینترنت با پژوهش حاضر باهدف بررسی نقش میانجی استرس کرونا در رابطه بین اعتیاد به 

آمده نشان داد که  دست تعارضات و خشونت زناشویی و خانوادگی انجام شد. نتایج به
تواند موجب افزایش تعارضات بین زوج و همچنین بین اعضای خانواده  استرس کرونا می

( در یک فرا تحلیل نشان دادند وقتی اعضای خانواده 2192باشد. بیرکلی و همکاران )
کند و ممکن است  ها حالت ناکارآمدی پیدا می تجربه کنند رابطه آن زایی را استرس آسیب

زایی را  ها افزایش پیدا کند. وقتی اعضای خانواده وقایع استرس تعارضات و خشونت بین آن
تواند کیفیت  شود و می بیرون از خانواده تجربه کنند، این استرس به داخل رابطه کشیده می

(. تجربه این استرس 2197ار دهد )تیمونز و همکاران، ها را تحت تأثیر قر تعامالت آن
تواند به سایر اعضای خانواده، چون فرزندان سرایت کند و  خاص زن و شوهر نیست و می

شده هر عضو به دیگری منتقل شود و  دور باطلی را ایجاد کند که در آن استرس تجربه
(. شیوندی 2197، 9و کانگرای از تعامالت ناکارآمد شود )ماساریک  درنتیجه باعث چرخه

تواند موجب  ( نیز نشان دادند که شرایط روانی ناشی از بیماری کرونا می9911و حسنوند )
 کاهش کیفیت تعامالت خانوادگی و نیز افزایش سطح پرخاشگری شود.

به  9«ماندن در خانه»کنند  ( مطرح می2121) 2جونز و ایشام-طور که برادبوری همان
تواند موجب  شود و می می 1های قدرت بدون شک موجب پویایی دلیل ویروس کرونا،

هایی که   خشونت زناشویی شود و خانه را به مکان ناامنی تبدیل کند. در بین زوج
های قدرت زیاد است و اعضا همواره سعی دارند تا قدرت و کنترل را در دست  پویایی

ا برای مبارزه بر سر قدرت فراهم تواند فضای بیشتری ر داشته باشند، این در خانه ماندن می
زای این بیماری،  گیری و شرایط آسیب دیگر، ماندن در خانه به دلیل همه عبارتی آورد. به

شود که زوج بیشتر در کنار هم بمانند و این امر باعث افزایش تعامالت بین آنان  باعث می
ناشی از این بیماری های قدرت باشند و نیز استرس  شود؛ حال وقتی زوج دارای پویایی می

آمیزی ایجاد  را تجربه کنند ممکن است تعامالت مخربی را شکل دهند و ارتباطات خشونت
 کنند.
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هایی که اعضا دارای اعتیاد یا وابستگی به  ( در بین زوج2121) 9مطابق با نظر کاکینن
 مواد هستند، از نظر اقتصادی یا شغلی مشکالت اساسی دارند و دارای مشکالت پزشکی

ها وارد بحران شوند و نیز  شود که این زوج هستند، استرس ناشی از بیماری کرونا باعث می
ای از تعارضات و خشونت را شکل دهند. از طرف دیگر، در حوزه زناشویی ممکن  چرخه

طور که  ها تمایل بیشتری به رابطه جنسی داشته باشند اما همان است در دوران استرس، زوج
دهد استرس ناشی از ویروس کرونا ممکن  ( نشان می2121) 2گارپژوهش یاکسل و اوز

رو  ت جنسی شود. ازاین است کیفیت رابطه جنسی را پایین بیاورد و درنتیجه موجب اختالال
های جنسی در بروز تعارضات و خشونت زناشویی  گونه ناکارآمدی رسد که این به نظر می

ای هستند استرس ناشی از  ه دارای شرایط زمینههایی ک تأثیر نباشد؛ بنابراین برخی از زوج بی
 تواند در کارایی آنان خلل ایجاد کند و موجب تعامالت منفی شود. کرونا می

در سطحی دیگر، گسترش ویروس کرونا باعث شد تا اعضای خانواده و خصوصاً 
 های زیادی در مورد سالمت خود و فرزندان، نحوه تعامل با افراد دیگر، والدین نگرانی

وضعیت شغلی، نحوه به دست آوردن مواد غذایی و نیز نحوه آموزش و یادگیری فرزندان 
شود و  (. این باعث بروز اضطراب و استرس در آنان می2121، 9داشته باشند )لو و دوئان

شود تا ازنظر روانی نتوانند آرامش خود را حفظ کنند و درنتیجه با همدیگر  باعث می
ه تعارض و خشونت بین اعضا شکل گیرد. این ویروس باعث تغییر ای تعامل کنند ک گونه به

ها و ابهام در انجام آن شد. برای مثال، به دلیل تعطیلی مدارس تا حد زیادی بار  در نقش
آموزش فرزندان بر روی خانواده افتاد و ممکن است این فرایند تعارضات بین والدین و 

 فرزندان را افزایش دهد.
پژوهش حاکی از این بود که تجربه استرس کرونا با اعتیاد به اینترنت نتایج دیگر این 

( در 2121) 1بینی شود. عیدی و دالم تواند توسط اعتیاد به اینترنت پیش رابطه دارد و می
تواند افزایش پیدا  پژوهش خود نشان دادند که در دوران بیماری کرونا اعتیاد به اینترنت می

کی و  های روانی شود. الهای، یاتگ، مک و آشفتگیکند و موجب افزایش مشکالت 
( نیز نشان دادند که استفاده اعتیادآمیز از تلفن با اضطراب 2121و همکاران ) 5آسماندسون
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ناشی از بیماری کرونا رابطه دارد. به دلیل عدم درمان مناسب و جلوگیری از شیوع گسترده 
در این میان بخش بزرگی از تعامالت ویروس کرونا، مردم مجبور شدند در خانه بمانند و 

ها، خواندن اخبار و نیز خریدوفروش یا اشتغال از طریق اینترنت و فضای  مردم، آموزش
مجازی صورت گرفت. استفاده زیاد از اینترنت و در کنار آن اعتیاد به اینترنت باعث 

توان  طه می(. در تبیین این راب2121و همکاران،  9شود )کایرالی هایی می پیدایش آسیب
رود که بسیاری از مردم اخبار مرتبط با بیماری را از  ای پیش می گونه گفت که شرایط به

افزون آن باعث  ومیر و شیوع و گسترش روز کنند و اخبار مرگ فضای اینترنت دنبال می
ها بیشتر از این بیماری دچار ترس و استرس شوند؛ بنابراین افرادی که استفاده  شود تا آن می

زا یا اعتیادآمیز از اینترنت داشتند به دلیل مطالعه اخبار و شرایط این بیماری استرس  سیبآ
شدند  های بیشتری می شناختی دچار آشفتگی کردند و از نظر روان بیشتری را تجربه می

 (.2121پریجو و همکاران، -)گارسیا
تعارضات و نتایج دیگر پژوهش حاضر نشان داد که اعتیاد به اینترنت با افزایش 

صورت مستقیم و غیرمستقیم و از  تواند به خشونت زناشویی و خانوادگی رابطه دارد و می
 2طریق استرس کرونا باعث افزایش تعارضات و خشونت زناشویی و خانوادگی شود. سیلوا

( در بررسی خود نشان دادند که شرایط ناشی از بیماری کرونا باعث 2121و همکاران )
و خشونت زناشویی و خانوادگی شده است. در این زمینه کاکینن افزایش تعارضات 

( نشان داد که ماندن در خانه به دلیل بیماری کرونا و نیز به خاطر استرس و مشکالت 2121)
تواند  ناشی از آن برابر با عدم امنیت در خانه است. وقتی فرد احساس عدم امنیت کند نمی

مر ممکن است باعث بروز تعارضات و رفتارهای رفتارهای صمیمانه داشته باشد و این ا
(؛ بنابراین استرس ناشی از بیماری 9911پرخاشگرانه شود )باقری، کیمیایی و کارشکی، 

زا از اینترنت تشدید گردد ممکن است چرخه  تواند به دلیل استفاده آسیب کرونا که می
 آمیز شود. ای خشونتمنفی را ایجاد کند که فرد احساس عدم امنیت کند و مرتکب رفتاره

بسیاری از مردم که مجبور شدند در خانه بمانند به هر دلیلی به سمت استفاده از  
اینترنت پناه آورند و این شرایط برای افرادی که به اینترنت اعتیاد یا وابستگی زیادتری 

ماری، گیری بی داشتند زمان و فضای بیشتری را فراهم کرد. مطالعه اخبار ناگوار ناشی از همه
شده به  کند که این استرس تجربه تواند موجی از استرس و اضطراب در مردم ایجاد  می
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شود. وقتی کسی همواره از اینترنت  رابطه زناشویی و دیگر اعضای خانواده منتقل می
های اجتماعی مطالعه  کند ممکن است اخبار مرتبط با ویروس کرونا را در شبکه استفاده می

خانواده بازگو کند و باعث ایجاد استرس در اعضای خانواده شود. اعضا کند و آن را در  
ممکن است برای مقابله با چنین استرسی از راهبردهای ناکارآمدی استفاده کنند و درنتیجه 

 گیری تعامالت مخرب شوند. باعث شکل
زایی که بیماری ایجاد کرده  ( شرایط استرس2121) 9بنابر نظر کوپ گوردون و میتچل

شود تا برخی از افراد برای تسکین خود به سمت روابط فرازناشویی کشیده شوند  عث میبا
کننده خیانت  تواند تسهیل های اجتماعی می و در این میان فضای اینترنت و استفاده از شبکه

سو و افشای  زناشویی شوند؛ بنابراین انجام عمل خیانت و کاهش عالقه به همسر از یک
باچ، -ساز تعارضات و خشونت زناشویی شود. مستری تواند زمینه میخیانت از سوی دیگر 

زای کرونا ممکن  ها در دوران استرس کنند که زوج ( نیز عنوان می2121) 2بلیکر و پوتنزا
کشیده شوند و از اینترنت برای این مضمون استفاده کنند.  9نگاری است بیشتر به سمت هرزه

عامالت منفی را در بین زوج شکل دهند و باعث ای ت تواند چرخه وجود چنین حالتی می
 ها شود. خشونت بین آن

زا از اینترنت در  توان نتیجه گرفت که اعتیاد به اینترنت یا استفاده آسیب طورکلی می به
های  شود تا افراد به دلیل مطالعه و مشاهده اخبار و صحنه دوران کرونا باعث می

ترنت، سطحی از استرس را تجربه کنند. این کننده و تهدیدآمیز در فضای این ناراحت
ای تعامالت  تواند به مرزهای زناشویی و خانوادگی وارد شود و درنتیجه چرخه استرس می

های زناشویی و خانوادگی شود. آنچه  منفی را شکل دهد و موجب تعارضات و خشونت
اما بر سایر تأثیرات  ها بر نحوه پیشگیری از بیماری کرونا بود شاهد بودیم توجه بیشتر رسانه

گذاران و  شود که سیاست رو پیشنهاد می شد. ازاین مخرب آن توجه کافی اعمال نمی
ریزان، جدا از اثرات جسمانی بیماری کرونا، بر بعد روانی آن نیز توجه کنند و سعی  برنامه

 در تخصیص اعتبارات در جهت حفظ و ارتقای سالمت روانی و خانواده داشته باشند. نیاز
هایی در زمینه استفاده مؤثر از اینترنت و  صورت علمی و جامع برنامه ها به است تا رسانه

های تلفنی و  نحوه مقابله با استرس کرونا داشته باشند، فضا و امکانات بیشتری برای مشاوره
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برخط تدارک دیده شود، به دلیل افزایش خشونت زناشویی و خانوادگی و کاهش امنیت 
صورت فعال به این امر نفوذ کنند و  تا مراکزی همچون اورژانس اجتماعی به خانه نیاز است

های گرفتار خشونت فراهم کنند. همچنین ضروری است تا  بستر امنی برای خانواده
متخصصان حوزه خانواده و روابط زناشویی به این امر توجه کنند و سعی در آموزش 

ها  اسب از اینترنت و استرس کرونا بر روابط آنها در جهت تأثیر استفاده نامن خانواده و زوج
ها خالی از محدودیت نیست؛  وجود پژوهش حاضر چون سایر پژوهش داشته باشند. بااین

صورت برخط و خود گزارشی بود ممکن است به دلیل عدم  پژوهش حاضر به دلیل اینکه به
ؤاالت پاسخ دهند. همچنین خوبی به س ها نتوانسته باشند به ارتباط در جهت رفع ابهام، نمونه

نمونه موردمطالعه محدود به شهر خاصی ذکرشده و ممکن است لینک آن در اختیار 
های دیگر قرارگرفته باشد که الزم است در مورد این نکات احتیاط شود. در آخر به  گروه

 شود که به تأثیرات استرس بیماری کرونا بر اعتیاد به مواد و پژوهشگران نیز پیشنهاد می
مشکالت شغلی و نقش آن در خشونت زناشویی و خانوادگی، الگوها و راهبردهای مقابله 
با خشونت در طی دوران بیماری کرونا، خیانت زناشویی برخط و همچنین به تأثیرات هرزه 

زای بیماری کرونا بر روی تعامالت زناشویی و بروز  های اینترنتی در شرایط استرس نگاری
د. با این وجود امید است این پژوهش قدم کوچکی در راستای خشونت خانگی بپردازن

تمامی افرادی باشد که سعی دارند در برابر این ویروس مقابله و مبارزه کنند و  کمک به
 فضای رابطه زناشویی و خانواده را از اثرات این ویروس حفظ کنند.
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