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 : مقدمه

سوء آن بر   رات یتاث نی است که عمده تر ش ینقاط جهان در حال افزا یدر اقص  همه گیر  ی ها ی ماریامروزه ب

 زیبهداشت ن یباشد. سازمان جهان ی در حال توسعه م یسالمت و اقتصاد کشورها و به خصوص کشورها

ی  بهداشت عموم  تیعدم رعاداند و    ی می مشکالت بهداشت  ن یاز مهم تر  ی ک یبه عنوان  همه گیر را    یهایماریب

حاد    یسندرم تنفس  عیگسترش سر»  رند.به شیوع آن دامن می   است،  یبهداشت  یامر کمبود آگاه  نیعلت اکه  

مرگ و  آمار باالیی در   2020آوریل  8شده است. از  ن در سراسر جها ی ریگکرونا( منجر به همه   روس ی)و د یشد 

و کاهش را   ب سرکو یها ی کشورها استراتژ  جه ی در نت ن گزارش شد و در سراسر جها روس یو ن یاز ا ی ناش  ریم

و   ی فور های پزشکی مراقبت ی ها تیمحدود  ی،اجبار یاجتماع ی از جمله دور  یکنترل گسترش اجتماع یبرا

ادامه   نا هنوزروک یماری گسترش ب ،تالش ها نیبا وجود ا به کار گرفته اند.ی، ضرور ریمشاغل غ نبسته شد 

 .  i« دارد

  ن،گوناگو  معا جودر  جنسیتی ی ها نقشو  جتماعیا-دیقتصاا پیشرفت سطح ن میا طتباار ع موضواز طرفی 

  ن ناز تمطالعاو  جتماعیا معلو  ،توسعه زهحودر  دمتعد  اننظر صاحب تحلیل و  سیربر رد مو که مدتهاست

ی مختلف  نگرش و عملکرد گروه ها  ،یسطح آگاه  یتاکنون به بررس   یادیمطالعات زست، همچنین  ا  گرفتهارقر

تاکنون   نه ی زم ن یا در جامعه در ان و نگرش زن یکه آگاه ن یاند و نظر به اپرداخته ها ی ماریب ت یباتوجه به اهم

واگیردار   یها یماریب رامون یو عملکرد زنان پ یآگاه یبا هدف بررس نوشته  نیلذا ا ، قرار نگرفته یمورد بررس 

  زان یبا م  زنان  التیسطح تحص  نیب   های بسیاری نشان می دهد پژوهش   جیتان»انجام شده است.    از جمله کرونا

که با   ی به طور، وجود دارد یمعنادار  م یارتباط مستقدر مقابله با بیماری ها،  نگرش و عملکرد آنها ،یآگاه

i«است افته ی شیافزامثبت نگرش و عملکرد  ، یآگاه زانیم الت یسطح تحص شیافزا i 

 



 کرونا ویروس: 

سرماخودگی  از ویروس  کههستند  کروناویریده  و زیر مجموعه  هاویروس  بزرگی از خانواده اهکروناویروس 

ها در دهه  کروناویروس  د.شورا شامل می  ۱۹کووید   و مرس  ،سارس  های شدیدتری همچونبیماری معمولی تا  

طور ین ویروس به ا .ادامه داشت ۱۹80طور مداوم تا اواسط دهه ها به مطالعه روی آن و   کشف شدند  ۱۹۶0

کند، با این حال تاکنون هفت کروناویروس منتقل شده به  طبیعی در پستانداران و پرندگان شیوع پیدا می 

در شهر ووهان    20۱۹در دسامبر    ؛2ی کروناویروس سندرم حاد تنفس ها،است. آخرین نوع آن انسان، کشف شده

iشیوع پیدا کرد. کرونا ویروس پس از مدت کوتاهی تمام جهان را درگیر کرد  انسان در گیری همه چین با i i.  

 

 : روسیکروناو  یریاگیدن

  2 ی سندرم حاد تنفس روس یکروناو روس یاز و  ی، ناش 20۱۹ روس یکروناو یماریاز ب  ان یدر جر ی ریاگیدن کی 

(2-CoV-SARS  ) کشور    ،یدر شهر ووهان استان هوبئ  20۱۹بار در دسامبر    نیاول   یبرا  یماریب  نیاست. ا

iاعالم کرد  ی ریاگیرا دن  یماریب وع یبهداشت ش  یمارس، سازمان جهان ۱۱شد. در  ییشناسا نیچ v 

 

 : نیاگیری کروناویروس در ایراند

صورت  به   ران یدر ا  روس یکروناو  یر یاگیدر نقاط مختلف جهان، دن  روس یکروناو  یماریب   یریاگ یبحران دن  یدر پ

گفت،   رانیا جمهورسی رئ ، یاسفند حسن روحان ۱۴روز چهارشنبه  .vشد  د ییتأ ۱۳۹8بهمن  ۳0در  یرسم

وزارت   ی گفته روابط عمومبه  .viاست  برگرفته کشور را در  یهااستان  ی تمام باًیکرونا تقر د یجد  روس یو وع یش 

  ش یآزما 2۳هزار و  ۴۷۵، از ۱۳۹۹ بهشتیارد ۱2تا ظهر جمعه  ، رانیا یبهداشت، درمان و آموزش پزشک

  ۶تعداد  ن یشده که از ا ییمبتال شناسا مار یب ۶۴۶هزار و  ۹۵تعداد  ران، یانجام شده در ا ۱۹-د یکوو ص یتشخ

viاند افته یتاکنون بهبود    روس ی و  ن یبه ا  انینفر از مبتال  ۳۱8هزار و    ۷۶  نیاند و همچننفر جان باخته   ۹۱هزار و   i. 
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و آلمان   ل یبرز ک،یبلژ ا،یتانیفرانسه، بر  ا،یاسپان ا،یتال یا کا،یمتحده آمر االتیپس از ا ران یا ، یطبق آمار رسم

viاشتباختگان بر اثر ابتال به کرونا را داشتهتعداد جان  نیشتریب i i. که توسط محققان و   ییهان یتخم

از آمار   شتر یب اریرا بس ر یابتال و مرگ و م زانیدر دانشگاه تورنتو، م  ی قاتینظران زده شده، از جمله تحق صاحب

منتشر شد، برآورد کرد که    ۱۳۹۹  نیفرورد  2۶که در    یمجلس در گزارش   یهامرکز پژوهش  اند.دانسته ی  رسم

برابر آمار اعالم شده توسط وزارت   ۱0تا  8 نیب انی حدود دو برابر و تعداد مبتال تگانباخافراد جان  یآمار واقع 

iبهداشت است x . شمار  کاهش ایران به اولین کشور دنیا تبدیل شد که پس از یک دوره  ۱۳۹۹خرداد  ۱۴در  

نفر   ۳۵۷۴روز، ر این روز شمار مبتالیان ایران در یک شبانه د .شد  کرونا  گیری همه  دوم  موج  وارد  مبتالیان، 

 .xبیشتر است( ۹۹فرودین  ۱0نفر در  ۳۱8۶ی)گزارش شد که از باالترین آمار قبل

 

 بحران کروناسهم زنان در مهار 

خانه و خانواده در مقابل    ی کرونا عالوه بر محافظت از اعضا  وعیاز ش   ی ریدر جلوگ  رگذاریزنان به عنوان قشر تاث

در کارخانه ها و واحدهای   ،ی آموزش  و  ی ادار یکارها در ،ی پرستار و یدر پزشک ی، سهم بزرگروس یو نیا

  و مراقبت از افراد خانواده را  ، مسوولیت خانه داری آن و عالوه بر دارند تولیدی و در مسوولیت های مدیریتی 

ضدعفونی کردن فضاهای منزل در کنار انتخاب سبد غذایی سالم، ترغیب و ترویج هرچه    ده دارند. عه ر ب نیز

  ی ط خانواده، لغو خریدهای غیرضروری، پرهیز از برگزاری مهمانبیشتر فرهنگ بهداشت فردی و جمعی در محی

تر کرده  اقداماتی است که مسوولیت زنان را در این شرایط، سنگیناز جمله های خانوادگی در این شرایط، 

  نقش  شود و به همین علت، زنانها و رعایت بهداشت فردی و جمعی از محیط خانواده شروع می پیشگیری  .است

  ویروس   به   خانواده و درنتیجه اعضای جامعه  فراد ا  نشدن  مبتال   و   بیماری   انتقال   از   پیشگیری   در  اثرگذاری   و  مهم

   .دارند   کرونا

 

 



 در مقابله با ویروس کرونا  نقش مراقبتی زنان

  سیعی و  هگستر شامل  ع موضو ین. استا ننساا ندگیز  حلامر همهدر  ساسیای ا مساله ،قبتا مر رکاو   ع موضو

  می رخ عمومی  یدر جامعه به عنوان یک فضا تا ،خصوصی  یفضا یک به عنوان ،خانهدر  که فعالیت هاییاز 

  ات ثرو ا  ده گستر ی هاردخوزبا باو  دم مر  بین  که  ستا موضوعی  قبتامرآن،  تعریف س ساابر. دشو می  ،هد د

ست.  ا نجریادر  نهاآ ندگیز سطح پیشرفتو  ش خو  حیهرو بر  موثر نتایجدارای  هبویژ ت،مد در دراز  مثبت

  ندگی در ز هم  که  ستا جتماعیا-فرهنگیای  هپدید  ، بویژه کار مراقبت نناز  ایبر رکا جنسیتی  ی بند تقسیم

  ت ثبا   با را    جامعه   تنها  نه  که   ستاجتماعی  ای ا  هست و پدید ا  ده کر   ا پید ای    ه یژو  هجایگا  جامعهدر    هم و    همر روز

  قبت امر شامل قبتامر انواع. دشو  میآن  مستمر جتماعیا-دی قتصاا پیشرفتو  شد ر باعث بلکه ،کند  می

  طیفی و  میکند  حترا  سنی یههاوگر  همه ایبررا  ندگی ز یط اشر که   خانگیو  ه مرروز  ی هارکا مانند  مستقیم 

و   ها چی نظافت مانند  دی،ستمز د قبتاطلبانه از بیماران و مرداو قبتامر مانند  غیرمستقیم یها قبتامراز 

این وظیفه مراقبتی در طول تاریخ بیشتر بر عهده زنان   .xiد شو می را شامل نماو در شتابهد  زه حو نکنارکا

وظیفه    و  انتظار دارد از بیماران در خانه نگهداری کنند از انها  جامعه  اند که  بوده است تا مردان و این زنان بوده 

از این رو در بحران کرونا که جوامع را درگیر کرده نقش   .شودای زنانه شمرده می نگهداری و مراقبت، وظیفه 

همواره  مراقبتی زنان بیش از پیش حائز اهمیت شده و تبدیل به وظیفه مضاعفی برای زنان شده است و جامعه  

شاید به این دلیل که حافظه تاریخی،  . »مراقبت را بیش از همه قابل تحقق دانسته است  و  نقش زنان در تربیت

به  ت زنان در مراقبت را باالتر از سهم مردان دیده است و زنان هم ظرفیت بیشتری در مراقبت، سهم و قدر

اند. این درحالی است که نگاه نوین به اخالق مراقبت و فضیلت  عنوان یک فضیلت اخالقی از خود نشان داده 

لی فرا جنسیتی قلمداد  مدار شدن اخالق مراقبت برای زنان را باید نگاهی اخالقی و معنایی فرهنگی به شک

کرد که وابسته به متن و موقعیت و مخصوصاً در شرایط شکننده امروز، جامعه نیازمند آن است و این روزها  

xi«نیز بیش از پیش بازنمایی شده است i  . 

 



 در دوران کرونایی رنگ زنان در کادر پزشکیرحضور پ

  جتماعی ا وه گر  یا و  عجتماا توسط  که   شوند  می  تعیین  ریفتار یهااردستاند ا یا و   راتنتظاا س ساا بر    ها نقش  

xiستا ه ید د گر قعوا  لقبو ردمو کند  می  کترمشادر آن  دفر  هـک ای  جامعهو  ادهخانو مانند  i i ی ها. حرفه

  ارد مو بعضی در  که هند د می ار قر جتماعیو ا نیآور روا تنیدگی مل اعو ض معر را در  اد فراز ا  ری بسیا ، مختلف

  ا ـبو  ستزا ا تنش مشاغلاز  یـیک ری پرستا حرفه .نماید  می تهدید را  دفر تحیاو  سالمت و  دهوـب كخطرنا

  وم لز  ران،بیما تا مشکالـب جههامودر   رانپرستااز  جامعه  داـیز نسبتا راتنتظااو   شغل نـیا همیتا ه ـب هـتوج

xiشودمی   س حساا  جامعه از  وه گر  نــیا ای بر حی و رو جسمی نظر از  لی آ ه ید ا ضعیت و د جوو v . یروس کرونا  و

  فه حر ای زتنش طبیعت گرفتن نظردر  با چراکه اهمیت کادر درمان را بیش از گذشته برای مردم روشن کرد

  دی بنیا  نقشو    عجتماو ا   لمنز  در  دمتعد   یش هانق  ییفااز ا  ناشی  یهارفشاو    شغلی  و با وجود فشار  ریپرستا

های پرستاری در دوران شیوع بیماری کرونا بر زنان کادر    این مساله بر کیفیت مراقبت  انند زفر  ورش پر زن در  

ها و مراکز درمانی، به  جامعه پزشکی و پرستاری و در کل تمامی کادر درمان بیمارستانو  اشتهگذ درمانی ن

الی است که  عنوان سربازان خط مقدم مقابله با بیماری ویروس کرونا مشغول به خدمت هستند و این در ح

   .دهند اکثریت پرستاران جامعه ایرانی را زنان تشکیل می 

 

 ران کرونا ح در ب زنان شاغل در کادر آموزشی

به منظور عدم توقف   ،با شیوع ویروس کروناگروه دیگر، زنان شاغل در کادر آموزشی هستند که این روزها 

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  

  ی حت  یصورت خودجوش و گاهفعال خود، به   تیاز ظرفبا استفاده    و  یم، بوددر حد امکانات فراهم شدهکه  آنها  

نوعان خود کمک  زمان به هم اند و به اشکال مختلف هم کرده  یبا امکانات خودشان مبادرت به خدمات اجتماع

زنان  . تعلیم را بیش از همه قابل تحقق دانسته استو  که جامعه همواره نقش زنان در تربیتچرااند کرده 



اند که البته شایستگی  اند و بیشتر در مناصب تربیتی و پرورشی بوده راقبت ظاهر شدههمیشه بیشتر در نقش م

آنها هم در این بخش به اثبات رسیده است، بالطبع مهارت و تمرین بیشتری هم در مواجهه با مسایلی دارند  

 . دوش که با مراقبت، حمایت، همدلی و حتی تعلیم و تربیت همراستا می

 

 در بحران کروناو جامعه خانواده روان جسم و زنان و کمک به سالمت 

به جامعه تسری پیدا می  شود و ها و رعایت بهداشت فردی و جمعی از محیط خانواده شروع می پیشگیری  

آنجایی  از  .ی کرونا دارند بیمار با مبازره و  پیشگیری در اثرگذاری  و  فعال  مشارکت زنان،  به همین علتکند. 

در شرایط کنونی که دچار همه  ، که سالمت روان و آرامش روحی خانواده ها در گرو نقش موثر زنان است

  در  ماندن به تشویق را خانواده اعضای  الزم شرایط  کردن  فراهم با توانند  می زنان هستیم گیری ویروس کرونا 

با توجه به تاکیدات  .  د اضطراب را در خانه فراهم کنن یک محیط بانشاط، آرام و به دور از استرس و  و    کنند   خانه

بهترین راهکار برای مقابله با بیماری کرونا ماندن در خانه   که متخصصان بهداشت و درمان در شرایط کنونی 

زنان باید شرایط محیطی را به گونه ای فراهم کنند که فرزندان تمایل به بیرون رفتن از منزل نداشته   ،است

با   و  فشار بر زنان را بیشتر کرده ، های اجتماعی که به دلیل شیوع ویروس کرونا اعمال شده یت محدود .باشند 

. زنان شاغل  برند ویژه زنان آسیایی از این بابت رنج می است. به  شده سازانتظار مردها از زنان مشکلافزایش 

 .  نیز انجام دهند دار را های سنتی یک زن خانه باید در کنار کار رسمی خود، مسئولیت 

  رعایت  بر قرنطینه، عالوه  شرایط  در و زنان شاغل بعد از فراغت از کار بالفاصله در محیط منزل حضور یافته 

خانواده    اعضای   روان  و برای سالمت جسم  فرزندان،   برای   بخش   فرح  و   شاد   محیط   کردن   فراهم  با  بهداشتی  نکات

خانه نیز مسیولیت معلمی برای فرزندانشان را عالوه بر   در آموزان تعطیلی مدارس و حضور دانش .تالش کنند 

   های زنان اضافه کرده است.وظایف مادری و کارمندی به مسیولیت 

 



 توسط زنان   ماسک و اقالم بهداشتیتولید 

زنانی نیز   ، پرستار وظیفه درمان و پرستاری از بیماران را بر عهده دارند  یاپزشک عالوه بر زنانی که در نقش 

از نیازهای    بخشی   بیمارستانی  های   لباس   و   ماسک   تهیه  هستند که در پشت خط مقدم مقابله با بیماری کرونا با

های حظه ی از لی بخشنبود ماسک و اقالم بهداشتی، دلهره د. رتفع شوجامعه برای مقابله با این ویروس را م

اند و به جای استرس و غُر و لُند، تصمیم گرفتند با  ، اما زنان در شرایط سخت قوی استشده  مردم  زندگی 

تهیه ماسک در منزل ابتکار به خرج دهند و عالوه بر تامین ماسک مورد نیاز خانواده، نیاز تعداد بیشتری از  

   .استنشینی گرمی برای روزهای خانه دوستی و هم سرها را نیز تامین کنند، هم حس نوع خانواده 

هزار انواع ماسک از زمان شیوع ویروس کرونا در مالیر نمونه بارز زنان کوشا و فداکاری است که   800تولید  »

مشاور امور بانوان فرمانداری ویژه   .پذیری خود در مواقع بحرانی نمایان کردند به درستی توانایی و مسئولیت

نفر از بانوان این شهرستان در خط مقدم تولید   2۱0 کرونا ویروس  شیوع زمان از  گفته است مالیر در اینباره

دست گان پزشکی با   ۵00هزار و در این مدت یک  .هزار عدد ماسک تولید کردند  800ماسک قرار گرفتند و 

نفر از   ۶۵2با فعالیت  همچنین .نفر از بانوان مالیری تولید و در اختیار کادر درمان قرار گرفت ۱۴فعالیت 

در  و  بسته اقالم بهداشتی تهیه و بین نیازمندان و اقشار مختلف توزیع شد  ۷۵2ر و هزا ۱۵۷بانوان مالیری 

بسته   ۴۱۴نفر از بانوان، پنج هزار و  2۵0دیده و نیازمند، با فعالیت های آسیبراستای حمایت از خانواده 

پیشگیری، کنترل   مورد انواع فعالیت در حوزه  ۷۶۴هزار و  2انجام . معیشتی تهیه و بین نیازمندان توزیع شد 

های آموزشی در این حوزه با حضور  مورد فعالیت ۵۶2هزار و  ۱۷۷نفر از بانوان و  8۵و مقابله با کرونا توسط 

 .xv«از دیگر اقدامات در مهار کرونا بود مالیر تن از بانوان    ۴۳0

 

   : گیری نتیجهبندی و جمع  

بیش از هر زمان دیگری نیازمند نقش آفرینی زنان هستیم تا بتوانند با تاثیرگذاری باالیی که بر نهاد   اکنون 

همه باهم باید سهم خودمان در مهار کرونا    .خانواده دارند ضررهای ناشی از آسیب های بحران را کاهش دهند 



ش آفرین هستند و نقش خود را در  را بخوبی ادا کنیم و در این زمینه زنان بیش از سایر افراد جامعه نق

ظرفیت زنان فعال اجتماعی بنابراین استفاده از  و میکنند،    د ردنپیشگیری از گسترش این ویروس بخوبی ایفا ک

  جامعه در مقابله با این ویروس امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. برای کاهش مشکالت

. شودی در نظر گرفته م   هایماریاز مبتال شدن انسان به ب   ی ریجلوگ  یاصل مهم برا   کافزایش آگاهی بهداشتی ی

  ،نقش دارند ی ویروسی از جمله کرونا هایماریب یدمی که به طور معمول در اپ ییامر فاکتورها نیبا توجه به ا

مواد   ی منیا، و عدم غذا از منابع نا سالم ه یته ف،یضع ی شامل آلوده شدن ابزار مورد استفاده، بهداشت شخص 

روشها جهت  نیاز موثرتر  یکینگرش و عملکرد مدون،  ،یآگاه همطالع. باشد ی م یپخت ناکاف یی به دلیل غذا

  ی برنامه ها  شیموثر جهت پاال ی کردیرو نیسطح دانش، باورها، اعتقادات و عملکرد افراد و همچن یبررس 

افراد جامعه نقش به    یرد بهداشتعملک  ن یهمچن  یتواند در بهبود آگاه  ی باشد. آموزش بهداشت م  ی م  ی آموزش 

 .xviداشته باشد  ییسزا

کاهش   ایو کنترل و پیشگیری از  ی کاف ی به آگاه دنیرس  ی برا زنان رسد با توجه به عملکرد خوب  ی به نظر م

از   یریشامل جلوگ ید آموزش ها با نیاست. ا ازین نه یزم نیدر ا شتریب یبه آموزش ها واگیردار یها یماریب

و ضدغفونی کردن  کردن    زیمناسب تم ی، روش ها و عدم تماس آنها با چشم و دهان و بینیدست ها   یآلودگ

  یی و پخت کامل آنها در حرارت باال،مواد غذا یمناسب آماده ساز یها وهیدر خصوص ش کافی اطالعات  و

  انتقال بیماری عوامل    شتریکنترل و کاهش هر چه ب  جات، یجات و سبز  وه یم  یی نمودن و گندزدا  زه یپاک  نیهمچن

  ی هاها و ارگانتالش سازمان االزم است ب نیباشد. بنابرا کرونا یماریمرتبط با ب یآموزش  یبرنامه ها ریو سا

به   ایدر مدارس و دانشگاهها و  یگنجاندن واحد درس  ایدر مراکز بهداشت و  یآموزش  یقالب کالسها ربط یذ

در نظر گرفته    مقابله با بیماری کروناتحت عنوان بهداشت و    یگروه  یدر رسانه ها  یآموزش   یصورت برنامه ها

نشان دادند که قدرت، قاطعیت، احساس و عواطف مکمل یکدیگر و الزمه  در مدیریت بحران کرونا زنان شود. 
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