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رابطه اضطراب ناشی از کرونا و طالق عاطفی در زوجین
غزال

رضائی1

1کارشناسی ارشد روانشناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،شهرقدس ،ایران

چکیده
برخی از بحران های ناگهانی خانواده را تحت تأثیر قرار می دهد و مشکالتی را به وجود می آورد که عدم توجه به آنها و
رسیدگی و حل و فصل آن ،زمینه ساز اختالالت می شود  .یکی از بحران هایی که جامعه ما و دنیا در چند ماه اخیر درگیر آن
است ،بیماری کرونا می باشد که در اوایل به دلیل شرایط قرنطینه فشار زیادی را به خانواده ها و زوجین وارد نمود .بر این
اساس هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی رابطه اضطرا ب ناشی از کرونا و طالق عاطفی در زوجین بود .پژوهش از نظر هدف
کاربردی و از نظر روش ،توصیفی از نوع همبستگی بود .جامعه آماری شامل زنان متأهل  20الی  45سال منطقه  8شهر تهران
بود که از این میان  140نفر به صورت نمونهگیری در دسترس انتخاب شدند .برای بررسی نیز از پرسشنامههای طالق عاطفی
گاتمن ( )1999و پرسشنامه اضطراب ناشی از ویروس کرونا علی پور و همکاران ( )1398استفاده شد .نتایج نشان داد بین
اضطراب ناشی از بیماری کرونا و طالق عاطفی رابطه مثبت معناداری وجود دارد .همچنین بین ابعاد اضطراب کرونا و طالق
عاطفی نیز رابطه مثبت و معناداری مشاهده شد.
واژههای کلیدی :اضطراب ،کرونا ،طالق عاطفی

34

مجله دستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی
سال پنجم ،شماره  ،49خرداد 1401

مقدمه
زندگی مشترک از عوامل متعددی متأثر میشود که پاره ای از آنها ممکن است زوجها را به طرف اختالف و درگیری،
جدایی روانی و دلزدگی و حتی طالق سوق دهد[ .]2 ،1برخی افراد ،طالق را در شرایطی رهایی بخش می خوانند که
خانواده در آتش ستیز و آشوب می سوزد و فرزندان در معرض بیماری های روانی پایا هستند .در این زمان ،طالق می تواند
درمان نهایی باشد .اما برخی زوجین به دلیل ساختار فرهنگی جامعه ،تأکید اسالم بر قبح طالق و پیامدهای طالق
بخصوص با وجود فرزندان ،حاضر به جدایی نیستند و برای سالهای زیادی به زندگی سرد و توأم با فرسایش روحی و روانی
و حتی جسمی ادامه میدهند .در این موارد ،طالق عاطفی اتفاق میافتد[.]3
روانشناسان معتقدند بعد از هر ازدواج ،زن و مرد با یک افت هیجانی روبهرو میشوند و عشق و صمیمیت میان آنها کمرنگ
میشود که عدم توجه به آن در طوالنی مدت باعث طالق عاطفی یا زندگی خاموش میشود[ .]1طالق عاطفی وضعیتی
است که در ظاهر ،ساختار خانواده حفظ میشود؛ ولی در واقع ،خانواده از درون تهی است .زیرا رابطه عاطفی مثبت میان
زوجین ،از میان رفته و روابط منفی عاطفی جای آن را گرفته است .پس از بهوجود آمدن این احساس سرخوردگی،
همسرشان را در قبل و بعد از ازدواج مقایسه میکنند و در پی آن ،احساسات منفی ،حالت غالب به خود میگیرد و به از
دست دادن شور و شوق اولیه ،وابستگی عاطفی و در نهایت ،بروز طالق عاطفی منجر میشود[ .]4آمارها نشان میدهد
طالق عاطفی در جامعه ایران دو برابر طالق رسمی است که متأسفانه گریبانگیر جامعه شده و میتواند در صورت نادیده
گرفتن به طالق واقعی بیانجامد[ .]5چرا که نداشتن عاطفه ،محبت و خاموش شدن شعلههای عشق ،زندگی زناشویی را به
ورطه نابودی کشیده است [.]6
امروزه طالق عاطفی ،بنیان خانوادهها را نشانه گرفته که باعث به زانو درآمدن تالشهای عاطفی طرفین برای بقای زندگی
مشترک شان است و زن و شوهر بدون آنکه رسمی و قانونی از هم جدا شوند ،عواطف خود را از هم دریغ میکنند و از
یکدیگر روی برمیگردانند .ناگفته نماند که طالق عاطفی یک پدیده تکعاملی نیست بلکه مجموعهای از عواملی است که با
هم منجر به زندگی خاموش میشود[ .]7طالق عاطفی زوایای پنهان و مستتری دارد که بررسی و شناخت آن نیازمند
مطالعات فراوان و دقیق است[ .]8 ،1طالق عاطفی ،اولین مرحله در فرایند طالق و بیانگر رابطه زناشویی رو به زوال است
که احساس بیگانگی جایگزین آن می شود .این نوع طالق ،نماد وجود مشکل در ارتباط سالم و صحیح بین زن و شوهر و
نیز متضمّن فقدان اعتماد ،احترام و محبّت به یکدیگر است[.]9
برخی از بحران های ناگهانی خانواده را تحت تأثیر قرار می دهد و مشکالتی را به وجود می آورد که عدم توجه به آنها و
رسیدگی و حل و فصل آن ،زمینه ساز اختالالت می شود .یکی از بحران هایی که جامعه ما و دنیا در چند ماه اخیر درگیر
آن است ،بیماری کرونا می باشد که در اوایل به دلیل شرایط قرنطینه فشار زیادی را به خانواده ها و زوجین وارد نمود.
کروناویروس نوین  ،2019یک کروناویروس متعلق به دسته بتاکروناویروس است .کووید  19سومین بیماری شناخته شده
تنفسی خاورمیانه 2
1
مرس است که این دو نیز به دسته 3بتاکروناویروس تعلق
کروناویروس جانوری بعد از سارس و سندرم
دارند [.]10
با توجه به نرخ مرگ و میر و انتقال بیماری در بیماران مبتال به کووید ،19-یافته های مطالعات مختلف متفاوت بود.
مطالعات وانگ و همکاران [ ]10نشان داد که نرخ مرگ و میر  2/84درصد است .طبق گفته های هوانگ و همکاران ،این
نرخ  15درصد بود .مطالعه توسط وو و همکاران [ ]11تخمین زده که نرخ مرگ و میر  14درصد بوده است .در مطالعه زو و

1zoonotic
2SARS
3MERS

35

مجله دستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی
سال پنجم ،شماره  ،49خرداد 1401
4
دادند که نرخ مرگ و میر  1/4درصد بوده است.
همکاران [ ،]12این نرخ  33درصد بود .گوان و همکاران [ ]13گزارش
شیوع خاص و سریع ویروس کرونا نشان می دهد ،که چگونه یک مساله بیولوژیکی و اپیدمیولوژیکی می تواند به یک
موضوع اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی تبدیل شده[ ]14و ایجاد اضطراب نماید.
اضطراب به وسیله ادراکات ذهنی شخصی و تفسیر وی از موقعیتی که خارج از تواناییهایش بوده و میتواند باعث اختالل
در سالمتی وی شود تعریف میگردد .به طور کلی اضطراب توسط همه افراد تجربه میشود و باید توجه نمود که درجاتی از
اضطراب می تواند در افزایش و بهبود عملکرد افراد مؤثر باشد .شواهد نشان می دهد که اغلب موفقیت های انسان در
شرایط پر اضطراب ایجاد میشود ،اما درجات باالی اضطراب عواقب متعددی دارد که از آن جمله میتوان به بیماریهای
جسمی ،روانی ،اختالالت خواب و سر درد و کاهش توانایی حل مسأله اشاره نمود[ .]15اضطراب یا فشار روانی و ادراک
خطر ناشی از آن ،یکی از فراگیرترین عارضهها در مردم جهان و ریشه اکثر بیماریهای روانی است[.]16
شیوع کرونا ویروس ،برخی عوامل مانند ترس از ابتال به آن ،انتشار اخبار غلط و شایعات ،ترس از مرگ ،مقررات منع یا
محدودیت عبور و مرور ،تداخل در فعالیت های روزمره ،بروز مشکالت مالی و شغلی ،کاهش تعامالت اجتماعی (همکاران،
دوستان ،خانواده) و دهها عامل با این شرایط ،موجب افزایش اضطراب کرونا (اضطراب ناشی از ابتال به کرونا) در افراد شده
است[ .]18 ،17اضطراب کرونا به معنای اضطراب ناشی از مبتال شدن به ویروس کرونا است که غالباً به دلیل ناشناخته
بودن و ایجاد ابهام شناختی میباشد[ .]19پژوهش ها نشان دادهاند که اضطراب سالمتی ،واکنش روانی شایع ناشی از
اضطراب ابتال به بیماری کرونا است[.]20
این نوع اضطراب به عنوان تفسیرهای افراطی افراد از احساس های جسمانی مانند احساس های مربوط به عفونت های
ویروسی (تب ،سرفه و درد عضالنی و )...و گرایش آنها به نسبت دادن این نشانه ها به نشانه ای از یک بیماری شدید پزشکی
تعریف میشود[ .]17به طور مثال در مواقع شیوع کرونا ویروس احتمال دارد که احساس ها یا عالئم جسمانی اینگونه
تفسیر شوند که "من سریعتر یا کندتر از قبل نفس می کشم ،بنابراین توسط کرونا ویروس آلوده شدهام"[.]22 ،21
پژوهش ها بیانگر این مطلب می باشد که مراقبتهای بیش از حد و اضطرابهای دوران کرونا در بروز طالق عاطفی اثرگذار
بوده است .زوجها در وضعیت شیوع بیماری کرونا ،مسائل کوچک را بزرگ میکنند به طوری که اضطراب زوج ها در
وضعیت کرونا برای همدیگر قابل درک نیست ،مسائل کوچک زمینهساز مسائل بزرگ می شود و به دلیل نبود همدلی نیز
توجه و تمرکز همسر بر افراد خانواده؛ به خارج از خانه میرود که این باعث دور شدن زن و شوهر از همدیگر است.
امروزه مطالعات زیادی به صورت تخصصی به بررسی میزان اضطراب در طی بیماری همهگیر کرونا انجام شده است[.]23
همچنین با وجود اینکه پژوهش های متعددی نیز به بررسی ارتباط اضطراب ابتال به کرونا ویروس (اضطراب کرونا) و مسائل
و مشکالت زناشویی پرداخته اند[ ، ]26 ،25 ،24همچنان نیاز به مطالعات بیشتر حول عوامل مرابط با مسائل زناشویی و
طالق عاطفی و اضطراب کرونا احساس می شود .بر این اساس در این مقاله به بررسی رابطه اضطراب کرونا و طالق عاطفی
پرداخته شده است.

روش
پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش ،توصیفی از نوع همبستگی بود .جامعه آماری شامل زنان متأهل  20الی
 45سال منطقه  8شهر تهران بود که از این میان  140نفر به صورت نمونهگیری در دسترس انتخاب شدند .برای بررسی
نیز از پرسشنامههایی به شرح ذیل استفاده شد.
پرسشنامه طالق عاطفی گاتمن :پرسشنامه طالق عاطفی گاتمن ( )1999برای اندازه گیری میزان طالق عاطفی افراد
طراحی شده است .این پرسشنامه ،تعاملی بوده و فاقد مؤلفه است .این پرسشنامه در  24گویه به شکل دو گزینه ای (بله یا
4Guan
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خیر) تنظیم شده است .پس از جمع کردن پاسخ های مثبت ،چنانچه تعداد آن برابر هشت و باالتر باشد ،به معنای این
است که زندگی زناشویی فرد در معرض جدایی قرار داشته و عالئمی از طالق عاطفی در وی مشهود است .موسوی و
رحیمی نژاد [ ]27پایایی کل این مقیاس را با استفاده از آلفای کرونباخ به میزان  0/93گزارش کردند .مقادیر اشتراک و بار
عاملی گویه های مقیاس نشان داد که بار عاملی همه سؤاالت در دامنه  0/49تا  0/80قرار داشته و بار عاملی قابل قبولی
دارند .روایی صوری این پرسشنامه نیز با نظر  7نفر از اعضای هیأت علمی پژوهشکده زنان دانشگاه الزهرا تأیید شده است.
پرسشنامه اضطراب کرونا :این ابزار جهت سن جش اضطراب ناشی از ویروس کرونا در کشور ایران توسط علی پور و
همکاران در سال  1398تهیه و اعتباریابی شده است .نسخه نهایی این ابزار دارای  18گویه و  2مؤلفه است .گویه های  1تا
 9عالئم روانی و گویه های  10تا  18عالئم جسمانی را می سنجد .این ابزار در طیف  4درجه ای لیکرت (هرگز= ،0گاهی
اوقات =  ،1بیشتر اوقات =  2و همیشه =  ) 3نمره گذاری می شود؛ نمرات باال نشان دهنده سطح باالتری از اضطراب در
افراد است .پایایی این ابزار با استفاده از روش آلفای کرونباخ برای عامل اول  0/78و عامل دوم  0/86و برای کل پرسشنامه
 0/91به دست آمد .همچنین جهت بررسی روایی وابسته همبستگی به مالک این پرسشنامه از همبسته کردن ابزار با
پرسشنمه سالمت عمومی استفاده شد که نتایج نشان داد پرسشنامه اضطراب کرونا با نمره کل پرسشنامه سالمت عمومی و
مؤلفه اضطراب ،نشانه های جسمانی ،اختالل در کارکرد اجتماعی و افسردگی به ترتیب برابر با  0/33 ،0/41 ،0/50 ،0/48و
 0/26است و کلیه ضرایب در سطح  0/01معنادار بود[.]19
یافته ها
جدول شماره  :1شاخص های توصیفی سن در گروه نمونه

سن

مدت زمان
ازدواج

فراوانی

درصد فراوانی

30 – 20

59

42/14

40 – 31

51

36/42

45 – 41

40

28/57

5-1

67

47/85

10 - 6

53

37/85

15 - 11

11

7/85

 16و باالتر

9

6/42

میانگین

انحراف استاندارد

32/57

4/65

همان گونه که مشاهده می شود ،بیشتر افراد گروه نمونه ( 42/14درصد) بین  20الی  30سال و کمترینشان (28/57
درصد) بین  41الی  45سال دارند .میانگین سنی گروه نمونه  32/57می باشد .همچنین بیشتر افراد گروه نمونه (47/85
درصد) بین  1الی  5سال و کمترینشان ( 6/42درصد)  16سال و باالتر از مدت زمان ازدواجشان گذشته است.
جدول شماره  :2شاخص های توصیفی متغیرها

نام آزمون

میانگین

انحراف استاندارد

طالق عاطفی

18/37

2/31

عالئم جسمانی

15/77

2/39

عالئم روانی

16/08

2/45

اضطراب کرونا

31/85

3/63

مطابق با اطالعات قابل مشاهده ،میانگین طالق عاطفی  18/37می باشد .همچنین میانگین اضطراب کرونا  31/85میباشد.
از زیرمقیاس های اضطراب کرونا ،عالئم روانی دارای میانگین  16/08و عرائم جسمانی دارای میانگین  15/77است.
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جدول شماره  :3نتایج کولموگروف اسمیرنوف

نام آزمون

آماره

سطح معناداری

طالق عاطفی

0/199

0/113

عالئم جسمانی

0/213

0/066

عالئم روانی

0/891

0/070

اضطراب کرونا

0/880

0/480

با توجه به سطوح معناداری بزرگتر از  ،0/05مشخص می شود که داده ها نرمال می باشند.
جدول شماره  :4ضریب همبستگی رابطه متغیرها

متغیرها

طالق عاطفی

طالق عاطفی

1

عالئم جسمانی
عالئم روانی
اضطراب کرونا

عالئم جسمانی

*0/16
**

0/13

**0/21

عالئم روانی

اضطراب کرونا

1
*

0/22

1

0/03

0/02

1

همانگونه که مشاهده می شود ،میان طالق عاطفی و عالئم جسمانی در سطح معناداری  0/05رابطه مثبت و معناداری
وجود دارد .همچنین میان عالئم روانی و اضطراب کرونا به صورت کلی در سطح معناداری  0/01رابطه مثبت و معناداری
وجود دارد.
نتیجه گیری
در این پژوهش به بررسی ارتباط اضطراب ناشی از بیماری کرونا و طالق عاطفی پرداخته شد که نتایج نشان داد بین
اضطراب ناشی از بیماری کرونا و طالق عاطفی رابطه مثبت معناداری وجود دارد .همچنین بین ابعاد اضطراب کرونا و طالق
عاطفی نیز رابطه مثبت و معناداری مشاهده شد.
ناشناخته و جدید بودن ویروس کرونا ،پخش فوری آمارهای مرگ و میر و مبتالیان ،نگرانی درباره آینده ،تبعات و آسیب
های اقتصادی ،نگرانی درباره کافی بودن امکانات درمانی در کنترل بیماری [ ،]28ماندن در قرنطینه [ ،]29همگی میتوانند
به باال رفتن اضطراب منجر شوند .با وجود این حجم از مشکالت هیجانی و روانی ،در پی شیوع یک بیماری عفونی همه
گیر ،به علت اینکه تمرکز کلی رسانه و سیستم سالمت بر کنترل بیماری است ،از مشکالت و تبعات روان شناختی بیماری
غفلت میشود[ .]30همچنین به دلیل شرایط قرنطینه و تعطیلی حمل و نقل عمومی ،دسترسی به خدمات درمانی روان
شناختی محدود شده است[ .]29در نتیجه ،بحران روانی و اضطراب ایجاد شده می تواند در ابعاد مختلفی خود را نشان داده
و سالمت روان را تهدیدند[.]30
یکی از پیامدهای اضطراب ،آمادگی ابراز رفتار مشکل ساز در موقعیت های مختلف است .این مطلب زمانی روشن می شود
که افزایش سریع در برخورد تنش زا در فروشگاه ها ،مراکز درمانی ،تعامالت خانوادگی ،روابط والد-فرزندی و زوجی را در
نظر بگیریم .متأسفانه رابطه زوجی به عنوان مرکزی ترین رابطه ای که فرد در آن قرار دارد ،به سرعت می تواند تحت تأثیر
اضطراب و پیامدهای آن قرار بگیرد .قابل پیش بینی است که زوج های مضطرب به سرعت آشفته می شوند و احساس
فقدان کنترل بر موقعیت و عدم قدرت تصمیم گیری ،می تواند رابطه را به سمت بروز تعارضات متعدد پیش ببرد.
بنابراین ،یکی از آثار منفی قرنطینه و یکی از پیامدهای اضطراب ،باال رفتن تعارضات زناشویی در بین زوجین است .رابطه
زوجی به سرعت می تواند تحت تأثیر اضطراب و پیامدهای آن قرار بگیرد .زوجین در قرنطینه زمان بیشتری در کنار
یکدیگر سپری می کنند و تنش ها و ضطراب های سالمتی ،شغلی و اقتصادی ،احساس استیصال ،ناامیدی ،ترس و خشم نیز
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بسترساز رخداد تعارضات و تعامالت پرتنش می شود که این ها کاهش احساس های مثبت زوجین نسبت به یکدیگر را به
دنبال دارند[]31؛ بنابراین هنگامی که سبک زندگی فرد دستخوش تغییر می شود ،سالمت روان وی نیز به مخاطره می
افتد و به تعارضات زوجی دامن می زند .زمینه های اجتماعی و فشارهای موقعیتی در کنار تفاوت های ادراکی و مشکالت
رفتاری از منابع تعارض هستند[ ]32که با تغییر این زمینه ها و افزایش این فشارها در پی شیوع ویروس کرونا و قرار
گرفتن افراد در شرایط قرنطینه می توان افزایش تعارضات زوجی و به دنبال آن طالق عاطفی را پیش بینی کرد.
به طور خالصه قابل پ یش بینی است که زوج های مضطرب به سرعت آشفته می شوند و احساس فقدان کنترل بر موقعیت
و عدم قدرت تصمیم گیری ،می تواند رابطه را به سمت بروز تعارضات متعدد پیش ببرد؛ بنابراین ،افزایش اضطراب می تواند
تعارضات زناشویی و در صورت حل نشدن تعارضات ،طالق عاطفی را پیش بینی کند.
از جمله محدودیت های این پژوهش قرارگیری گروه نمونه در محدوده سنی  20الی  45سال بود بر اساس آن باید در
تعمیم نتایج به تمام گروه های سنی زوجین ،جانب احتیاط را رعایت نمود .همچنین با توجه به نتیجه که بین اضطراب
کرونا و طالق عاطفی رابطه به دست آمد ،بنابرا ین با در نظر گرفتن برنامه های افزایش تاب آوری و همچنین آموزش راه-
های کنترل اضطراب و تنظیم هیجانات ،می توان در جهت کاهش و کنترل تعارضات زناشویی و به تبع آن ،طالق عاطفی
در دوران کرونا گام برداشت.
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