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موضوع :نقش زنان در بحران کرونا
مقدمه :
امروزه بیماری های همه گیر در اقصی نقاط جهان در حال افزایش است که عمده ترین تاثیرات سوء آن بر
سالمت و اقتصاد کشورها و به خصوص کشورهای در حال توسعه می باشد .سازمان جهانی بهداشت نیز
بیماریهای همه گیر را به عنوان یکی از مهم ترین مشکالت بهداشتی می داند و عدم رعایت بهداشت عمومی
که علت این امر کمبود آگاهی بهداشتی است ،به شیوع آن دامن میرند« .گسترش سریع سندرم تنفسی حاد
شدید (ویروس کرونا) منجر به همهگیری در سراسر جهان شده است .از 8آوریل  2020آمار باالیی در مرگ و
میر ناشی از این ویروس در سراسر جهان گزارش شد و در نتیجه کشورها استراتژی های سرکوب و کاهش را
برای کنترل گسترش اجتماعی از جمله دوری اجتماعی اجباری ،محدودیت های مراقبتهای پزشکی فوری و
بسته شدن مشاغل غیرضروری ،به کار گرفته اند .با وجود این تالش ها ،گسترش بیماری کرونا هنوز ادامه
دارد» .i
از طرفی موضوع ارتباط میان سﻄﺢ پیشرفت اقتصادی-اجتماعی و نقش های جنسیتی در جوامع گوناگون،
مدتهاست که مورد بررسی و تحلیل ﺻاحﺐ نﻈران متعدد در حوزه توسعه ،علوم اجتماعی و مﻄاﻟعات زنان
قرارگرفته است ،همچنین مﻄاﻟعات زیادی تاکنون به بررسی سﻄﺢ آگاهی ،نگرش و عملکرد گروه های مختلف
باتوجه به اهمیت بیماریها پرداختهاند و نﻈر به این که آگاهی و نگرش زنان در جامعه در این زمینه تاکنون
مورد بررسی قرار نگرفته ،ﻟذا این نوشته با هدف بررسی آگاهی و عملکرد زنان پیرامون بیماری های واگیردار
از جمله کرونا انجام شده است« .نتایج پژوهشهای بسیاری نشان می دهد بین سﻄﺢ تحصیالت زنان با میزان
آگاهی ،نگرش و عملکرد آنها در مقابله با بیماری ها ،ارتباط مستقیم معناداری وجود دارد ،به طوری که با
افزایش سﻄﺢ تحصیالت میزان آگاهی ،نگرش و عملکرد مثبت افزایش یافته است»
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کرونا ویروس:
کروناویروسها خانواده بزرگی از ویروسها و زیر مجموعه کروناویریده هستند که از ویروس سرماخودگی
معموﻟی تا بیماریهای شدیدتری همچون سارس ،مرس و کووید  ۱۹را شامل میشود .کروناویروسها در دهه
 ۱۹۶0کشف شدند و مﻄاﻟعه روی آنها بهطور مداوم تا اواسط دهه  ۱۹80ادامه داشت .این ویروس بهطور
طبیعی در پستانداران و پرندگان شیوع پیدا میکند ،با این حال تاکنون هفت کروناویروس منتقل شده به
انسان ،کشف شدهاست .آخرین نوع آنها ،کروناویروس سندرم حاد تنفسی2؛ در دسامبر  20۱۹در شهر ووهان
چین با همهگیری در انسان شیوع پیدا کرد .کرونا ویروس پس از مدت کوتاهی تمام جهان را درگیر کرد .i i i

دنیاگیری کروناویروس:
یک دنیاگیری در جریان از بیماری کروناویروس  ،20۱۹ناشی از ویروس کروناویروس سندرم حاد تنفسی 2
( )SARS-CoV-2است .این بیماری برای اوﻟین بار در دسامبر  20۱۹در شهر ووهان استان هوبئی ،کشور
چین شناسایی شد .در  ۱۱مارس ،سازمان جهانی بهداشت شیوع بیماری را دنیاگیری اعالم کرد

iv

دنیاگیری کروناویروس در ایران:
در پی بحران دنیاگیری بیماری کروناویروس در نقاط مختلف جهان ،دنیاگیری کروناویروس در ایران بهﺻورت
رسمی در  ۳0بهمن  ۱۳۹8تأیید شد .vروز چهارشنبه  ۱۴اسفند حسن روحانی ،رئیسجمهور ایران گفت،
شیوع ویروس جدید کرونا تقریباً تمامی استانهای کشور را دربرگرفته است  .viبه گفته روابط عمومی وزارت
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ایران ،تا ظهر جمعه  ۱2اردیبهشت  ،۱۳۹۹از  ۴۷۵هزار و  2۳آزمایش
تشخیص کووید ۱۹-انجام شده در ایران ،تعداد  ۹۵هزار و  ۶۴۶بیمار مبتال شناسایی شده که از این تعداد ۶
هزار و  ۹۱نفر جان باختهاند و همچنین  ۷۶هزار و  ۳۱8نفر از مبتالیان به این ویروس تاکنون بهبود یافتهاند .vi i

طبق آمار رسمی ،ایران پس از ایاالت متحده آمریکا ،ایتاﻟیا ،اسپانیا ،فرانسه ،بریتانیا ،بلژیک ،برزیل و آﻟمان
بیشترین تعداد جانباختگان بر اثر ابتال به کرونا را داشتهاشت  .vi i iتخمینهایی که توسط محققان و
ﺻاحﺐنﻈران زده شده ،از جمله تحقیقاتی در دانشگاه تورنتو ،میزان ابتال و مرگ و میر را بسیار بیشتر از آمار
رسمی دانستهاند .مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی که در  2۶فروردین  ۱۳۹۹منتشر شد ،برآورد کرد که
آمار واقعی افراد جانباختگان حدود دو برابر و تعداد مبتالیان بین  8تا  ۱0برابر آمار اعالم شده توسط وزارت
بهداشت است .i xدر  ۱۴خرداد  ۱۳۹۹ایران به اوﻟین کشور دنیا تبدیل شد که پس از یک دوره کاهش شمار
مبتالیان ،وارد موج دوم همهگیری کرونا شد .در این روز شمار مبتالیان ایران در یک شبانهروز ۳۵۷۴ ،نفر
گزارش شد که از باالترین آمار قبلی( ۳۱8۶نفر در  ۱0فرودین  )۹۹بیشتر است.x

سهم زنان در مهار بحران کرونا
زنان به عنوان قشر تاثیرگذار در جلوگیری از شیوع کرونا عالوه بر محافﻈت از اعضای خانه و خانواده در مقابل
این ویروس ،سهم بزرگی در پزشکی و پرستاری ،در کارهای اداری و آموزشی ،در کارخانه ها و واحدهای
توﻟیدی و در مسووﻟیت های مدیریتی دارند و عالوه بر آن ،مسووﻟیت خانه داری و مراقبت از افراد خانواده را
نیز بر عهده دارند .ضدعفونی کردن فضاهای منزل در کنار انتخاب سبد غذایی ساﻟم ،ترغیﺐ و ترویج هرچه
بیشتر فرهنگ بهداشت فردی و جمعی در محیط خانواده ،ﻟغو خریدهای غیرضروری ،پرهیز از برگزاری مهمانی
های خانوادگی در این شرایط ،از جمله اقداماتی است که مسووﻟیت زنان را در این شرایط ،سنگینتر کرده
است .پیشگیریها و رعایت بهداشت فردی و جمعی از محیط خانواده شروع میشود و به همین علت ،زنان نقش
مهم و اثرگذاری در پیشگیری از انتقال بیماری و مبتال نشدن افراد خانواده و درنتیجه اعضای جامعه به ویروس
کرونا دارند.

نقش مراقبتی زنان در مقابله با ویروس کرونا
موضوع و کار مراقبت ،مساﻟه ای اساسی در همه مراحل زندگی انسان است .این موضوع شامل گستره وسیعی
از فعاﻟیت هایی که در خانه ،به عنوان یک فضای خصوﺻی ،تا در جامعه به عنوان یک فضای عمومی رخ می
دهد ،می شود .براساس تعریف آن ،مراقبت موضوعی است که بین مردم و با بازخوردهای گسترده و اثرات
مثبت در دراز مدت ،بویژه دارای نتایج موثر بر روحیه خوش و پیشرفت سﻄﺢ زندگی آنها در جریان است.
تقسیمبندی جنسیتی کار برای زنان بویژه کار مراقبت ،پدیده ای فرهنگی-اجتماعی است که هم در زندگی
روزمره و هم در جامعه جایگاه ویژه ای پیدا کرده است و پدیده ای اجتماعی است که نه تنها جامعه را با ثبات
می کند ،بلکه باعﺚ رشد و پیشرفت اقتصادی-اجتماعی مستمر آن می شود .انواع مراقبت شامل مراقبت
مستقیم مانند کارهای روزمره و خانگی که شرایط زندگی را برای همه گروههای سنی راحت میکند و طیفی
از مراقبت های غیرمستقیم مانند مراقبت داوطلبانه از بیماران و مراقبت دستمزدی ،مانند نﻈافت چی ها و
کارکنان حوزه بهداشت و درمان را شامل می شود  .xiاین وظیفه مراقبتی در طول تاریخ بیشتر بر عهده زنان
بوده است تا مردان و این زنان بودهاند که جامعه از انها انتﻈار دارد از بیماران در خانه نگهداری کنند و وظیفه
نگهداری و مراقبت ،وظیفهای زنانه شمرده میشود .از این رو در بحران کرونا که جوامع را درگیر کرده نقش
مراقبتی زنان بیش از پیش حائز اهمیت شده و تبدیل به وظیفه مضاعفی برای زنان شده است و جامعه همواره
نقش زنان در تربیت و مراقبت را بیش از همه قابل تحقق دانسته است« .شاید به این دﻟیل که حافﻈه تاریخی،
سهم و قدرت زنان در مراقبت را باالتر از سهم مردان دیده است و زنان هم ظرفیت بیشتری در مراقبت ،به
عنوان یک فضیلت اخالقی از خود نشان دادهاند .این درحاﻟی است که نگاه نوین به اخالق مراقبت و فضیلت
مدار شدن اخالق مراقبت برای زنان را باید نگاهی اخالقی و معنایی فرهنگی به شکلی فرا جنسیتی قلمداد
کرد که وابسته به متن و موقعیت و مخصوﺻاً در شرایط شکننده امروز ،جامعه نیازمند آن است و این روزها
نیز بیش از پیش بازنمایی شده است» .xi i

حضور پررنگ زنان در کادر پزشکی در دوران کرونایی
نقش ها بر اساس انتﻈارات و یا استانداردهای رفتاری تعیین می شوند که توسط اجتماع و یا گروه اجتماعی
مانند خانواده و جامعه ای کـه فرد در آن مشارکت می کند مورد قبول واقع گردیده است  .xi i iحرفههای
مختلف ،بسیاری از افراد را در معرض عوامل تنیدگی آور روانی و اجتماعی قرار می دهند که در بعضی موارد
خﻄرناك بـوده و سالمت و حیات فرد را تهدید می نماید .حرفه پرستاری یکـی از مشاغل تنش زا است و بـا
توجـه بـه اهمیت ایـن شغل و انتﻈارات نسبتا زیـاد جامعه از پرستاران در مواجهه بـا مشکالت بیماران ،ﻟزوم
وجود وضعیت ایده آﻟی از نظر جسمی و روحی برای ایــن گروه از جامعه احساس میشود .xi vویروس کرونا
اهمیت کادر درمان را بیش از گذشته برای مردم روشن کرد چراکه با در نﻈر گرفتن طبیعت تنشزای حرفه
پرستاری و با وجود فشار شغلی و فشارهای ناشی از ایفای نقش های متعدد در منزل و اجتماع و نقش بنیادی
زن در پرورش فرزندان این مساﻟه بر کیفیت مراقبت های پرستاری در دوران شیوع بیماری کرونا بر زنان کادر
درمانی نگذاشته و جامعه پزشکی و پرستاری و در کل تمامی کادر درمان بیمارستانها و مراکز درمانی ،به
عنوان سربازان خط مقدم مقابله با بیماری ویروس کرونا مشغول به خدمت هستند و این در حاﻟی است که
اکثریت پرستاران جامعه ایرانی را زنان تشکیل میدهند.

زنان شاغل در کادر آموزشی در بحران کرونا
گروه دیگر ،زنان شاغل در کادر آموزشی هستند که این روزها با شیوع ویروس کرونا ،به منﻈور عدم توقف
فرایند آموزش و یادگیری با روشی متفاوت ،بصورت مجازی و غیر حضوری ،کالس درس با دانش آموزان و
دانشجویان خود را تجربه کردند و با وجود شرایط از قبل پیش بینی نشده ،شاهد حضور مسئوالنه و ﺻمیمانه
آنها که در حد امکانات فراهم شده ،بودیم و با استفاده از ظرفیت فعال خود ،بهﺻورت خودجوش و گاهی حتی
با امکانات خودشان مبادرت به خدمات اجتماعی کردهاند و به اشکال مختلف همزمان به همنوعان خود کمک
کردهاند چراکه جامعه همواره نقش زنان در تربیت و تعلیم را بیش از همه قابل تحقق دانسته است .زنان

همیشه بیشتر در نقش مراقبت ظاهر شدهاند و بیشتر در مناﺻﺐ تربیتی و پرورشی بودهاند که اﻟبته شایستگی
آنها هم در این بخش به اثبات رسیده است ،باﻟﻄبع مهارت و تمرین بیشتری هم در مواجهه با مسایلی دارند
که با مراقبت ،حمایت ،همدﻟی و حتی تعلیم و تربیت همراستا میشود.

زنان و کمک به سالمت جسم و روان خانواده و جامعه در بحران کرونا
پیشگیریها و رعایت بهداشت فردی و جمعی از محیط خانواده شروع میشود و به جامعه تسری پیدا می
کند .به همین علت زنان ،مشارکت فعال و اثرگذاری در پیشگیری و مبازره با بیماری کرونا دارند .از آنجایی
که سالمت روان و آرامش روحی خانواده ها در گرو نقش موثر زنان است ،در شرایط کنونی که دچار همه
گیری ویروس کرونا هستیم زنان می توانند با فراهم کردن شرایط الزم اعضای خانواده را تشویق به ماندن در
خانه کنند و یک محیط بانشاط ،آرام و به دور از استرس و اضﻄراب را در خانه فراهم کنند .با توجه به تاکیدات
متخصصان بهداشت و درمان در شرایط کنونی که بهترین راهکار برای مقابله با بیماری کرونا ماندن در خانه
است ،زنان باید شرایط محیﻄی را به گونه ای فراهم کنند که فرزندان تمایل به بیرون رفتن از منزل نداشته
باشند .محدودیتهای اجتماعی که به دﻟیل شیوع ویروس کرونا اعمال شده ،فشار بر زنان را بیشتر کرده و با
افزایش انتﻈار مردها از زنان مشکلساز شده است .بهویژه زنان آسیایی از این بابت رنج میبرند .زنان شاغل
باید در کنار کار رسمی خود ،مسئوﻟیتهای سنتی یک زن خانهدار را نیز انجام دهند.
زنان شاغل بعد از فراغت از کار بالفاﺻله در محیط منزل حضور یافته و در شرایط قرنﻄینه ،عالوه بر رعایت
نکات بهداشتی با فراهم کردن محیط شاد و فرح بخش برای فرزندان ،برای سالمت جسم و روان اعضای خانواده
تالش کنند .تعﻄیلی مدارس و حضور دانش آموزان در خانه نیز مسیوﻟیت معلمی برای فرزندانشان را عالوه بر
وظایف مادری و کارمندی به مسیوﻟیتهای زنان اضافه کرده است.

تولید ماسک و اقالم بهداشتی توسط زنان
عالوه بر زنانی که در نقش پزشک یا پرستار وظیفه درمان و پرستاری از بیماران را بر عهده دارند ،زنانی نیز
هستند که در پشت خط مقدم مقابله با بیماری کرونا با تهیه ماسک و ﻟباس های بیمارستانی بخشی از نیازهای
جامعه برای مقابله با این ویروس را مرتفع شود .نبود ماسک و اقالم بهداشتی ،دﻟهره ی بخشی از ﻟحﻈههای
زندگی مردم شده است ،اما زنان در شرایط سخت قویاند و به جای استرس و غُر و ﻟُند ،تصمیم گرفتند با
تهیه ماسک در منزل ابتکار به خرج دهند و عالوه بر تامین ماسک مورد نیاز خانواده ،نیاز تعداد بیشتری از
خانوادهها را نیز تامین کنند ،هم حس نوعدوستی و هم سرگرمی برای روزهای خانهنشینی است.
« توﻟید  800هزار انواع ماسک از زمان شیوع ویروس کرونا در مالیر نمونه بارز زنان کوشا و فداکاری است که
به درستی توانایی و مسئوﻟیتپذیری خود در مواقع بحرانی نمایان کردند .مشاور امور بانوان فرمانداری ویژه
مالیر در اینباره گفته است از زمان شیوع ویروس کرونا  2۱0نفر از بانوان این شهرستان در خط مقدم توﻟید
ماسک قرار گرفتند و  800هزار عدد ماسک توﻟید کردند .در این مدت یکهزار و  ۵00دست گان پزشکی با
فعاﻟیت  ۱۴نفر از بانوان مالیری توﻟید و در اختیار کادر درمان قرار گرفت .همچنین با فعاﻟیت  ۶۵2نفر از
بانوان مالیری  ۱۵۷هزار و  ۷۵2بسته اقالم بهداشتی تهیه و بین نیازمندان و اقشار مختلف توزیع شد و در
راستای حمایت از خانوادههای آسیﺐدیده و نیازمند ،با فعاﻟیت  2۵0نفر از بانوان ،پنج هزار و  ۴۱۴بسته
معیشتی تهیه و بین نیازمندان توزیع شد .انجام  2هزار و  ۷۶۴مورد انواع فعاﻟیت در حوزه پیشگیری ،کنترل
و مقابله با کرونا توسط  8۵نفر از بانوان و  ۱۷۷هزار و  ۵۶2مورد فعاﻟیتهای آموزشی در این حوزه با حضور
 ۴۳0تن از بانوان مالیر از دیگر اقدامات در مهار کرونا بود».xv

جمعبندی و نتیجه گیری:
اکنون بیش از هر زمان دیگری نیازمند نقش آفرینی زنان هستیم تا بتوانند با تاثیرگذاری باالیی که بر نهاد
خانواده دارند ضررهای ناشی از آسیﺐ های بحران را کاهش دهند .همه باهم باید سهم خودمان در مهار کرونا

را بخوبی ادا کنیم و در این زمینه زنان بیش از سایر افراد جامعه نقش آفرین هستند و نقش خود را در
پیشگیری از گسترش این ویروس بخوبی ایفا کردند و میکنند ،بنابراین استفاده از ظرفیت زنان فعال اجتماعی
برای کاهش مشکالت جامعه در مقابله با این ویروس امری ضروری و اجتناب ناپذیر است.
افزایش آگاهی بهداشتی یک اﺻل مهم برای جلوگیری از مبتال شدن انسان به بیماریها در نﻈر گرفته میشود.
با توجه به این امر فاکتورهایی که به طور معمول در اپیدمی بیماریهای ویروسی از جمله کرونا نقش دارند،
شامل آﻟوده شدن ابزار مورد استفاده ،بهداشت شخصی ضعیف ،تهیه غذا از منابع نا ساﻟم ،و عدم ایمنی مواد
غذایی به دﻟیل پخت ناکافی می باشد .مﻄاﻟعه آگاهی ،نگرش و عملکرد مدون ،یکی از موثرترین روشها جهت
بررسی سﻄﺢ دانش ،باورها ،اعتقادات و عملکرد افراد و همچنین رویکردی موثر جهت پاالیش برنامه های
آموزشی می باشد .آموزش بهداشت می تواند در بهبود آگاهی همچنین عملکرد بهداشتی افراد جامعه نقش به
سزایی داشته باشد .xvi
به نﻈر می رسد با توجه به عملکرد خوب زنان برای رسیدن به آگاهی کافی از پیشگیری و کنترل و یا کاهش
بیماری های واگیردار به آموزش های بیشتر در این زمینه نیاز است .این آموزش ها باید شامل جلوگیری از
آﻟودگی دست ها و عدم تماس آنها با چشم و دهان و بینی ،روش های مناسﺐ تمیز کردن و ضدغفونی کردن
و اطالعات کافی در خصوص شیوه های مناسﺐ آماده سازی مواد غذایی و پخت کامل آنها در حرارت باال،
همچنین پاکیزه نمودن و گندزدایی میوه جات و سبزیجات ،کنترل و کاهش هر چه بیشتر عوامل انتقال بیماری
و سایر برنامه های آموزشی مرتبط با بیماری کرونا باشد .بنابراین الزم است با تالش سازمانها و ارگانهای
ذیربط قاﻟﺐ کالسهای آموزشی در مراکز بهداشت و یا گنجاندن واحد درسی در مدارس و دانشگاهها و یا به
ﺻورت برنامه های آموزشی در رسانه های گروهی تحت عنوان بهداشت و مقابله با بیماری کرونا در نﻈر گرفته
شود .زنان در مدیریت بحران کرونا نشان دادند که قدرت ،قاطعیت ،احساس و عواطف مکمل یکدیگر و الزمه
یک مدیریت ﺻحیﺢ هستند.
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