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مديريت پیامدهای روانی پسئا ررونئا در    نقش زنان در
 ها خانواده

در نوظهیور  ميالدي انتشار يک بيماري ويروسیي   2102در دسامبر 

عامل اين بيماري يک نوع ويروس جديد . شهر ووهان چين گزارش شد

بود کیه   SARS-CoV-2 ها با عنوان تغيير يافته از بانواده کرونا ويروس و

ايین ويیروس بیه دليیل  یدرت      (. 0)نامگذاري شید   02-بيماري کوويد

سرايت بسيار باال به سرعت در کل جهان انتشار پيدا کرد و طي کمتر از 

تیرين   گيیري و نيیز يكیي از جیدي     چهار ماه جهان گير و به يیک همیه  

 (.0-2)تهديدهاي حوزه سالمت تبديل شد 

در  02 -ي بيمیاران مبیتال بیه کوويید    نتايج تحقيقیات متعیدد بیر رو   

کشورهاي محتلف حاکي از شيوع باالي تعدادي از ابتالالت روانشینابتي  

از جمله اضطراب، ترس، افسردگي، تغييرات هيجاني، بيخیوابي و ابیتال    

بحیران کرونیا بسیياري از رفتارهیا،      .اسیت  (PTSD) استرس پس از سانحه

ه را دچار تغيير کرده و بر سبک هاي حاکم بر بانواد ها و حتي ارزش نگرش

 (.0-2) زندگي افراد و بانواده ها تأثير گذاشته است 

که به لحاظ فردي،  هايي بانوان به سبب تعدد و حساسيت نقش

بانوادگي و اجتماعي عهده دار هستند، در زمينه مديريت پيامدهاي 

هیا، نقیش بسیيار     رواني در دوران کرونا و نيز پسا کرونا در بیانواده 

هیاي   مهمي را بر عهده دارنید کیه نيازمنید توجیه بیاح در حیوزه      

بیر اسیاس تجميیت نتیايج     . باشید ريیزي میي  گذاري و برنامهسياست

مطالعات مرتبط و تجربيات باليني و اجتماعي به دست آمده در اين 

گيیري از تجیارب گذشیته، ديیدگاه وا یت گرايانیه،       بازه زماني؛ بهره

ي در شرايط دشوار، توانمندي در پذيري، مقاومت و سرسخت انعطاف

زمينه حل مسئله و بر راري ارتبیا  میوثر، تقويیت شیبكه حمايیت      

اجتماعي و بربورداري از سالمت معنوي مبتني بر مباني اعتقیادي  

ها و عواملي هستند که در ايین زمينیه بیه      وي، از مهمترين ويژگي

 (.3-4) ايشان کمک بواهند کرد

پذير و زنان  های آسیب های ويژه در خصوص گروه توجه
 سرپرست خانوار

سرپرست   امروزه تغييرات اجتماعي، جمعيتي و افزايش بانوارهاي زن

. لزوم پردابتن به اين گروه را به يک اولويت اساسیي تبیديل کیرده اسیت    

همانند بسياري از کشورهاي جهان،  دهند که هاي آماري نشان مي شابص

. نيییز در حیا  افیزايش اسیت     رشد زنان سرپرست بانوار در کشیور مییا  

حاکي از رونید رو بیه افییزايش تعییداد و نییسبت     مطالعات صورت گرفته

 (.4-5)ابير اسیت هزنیان سرپرست بانوار در سه ده

هاي متعدد، فقر مالي زنان سرپرست بانوار به داليلي چون ايفاي نقش

روان،  ويیژه از نریر سیالمت    و تنهايي يكي از ا شار آسيب پذير جامعه، به

 درتي به ويیژه در   با فقر، ناتواني، بي افراداز اين  اي گیروه عمده. باشند مي

فشیار عوامیل   کیه   طیوري  بیه  ،امور ا تصادي بیانوار روبیه رو هستند هادار

 هو زمينی  تحت تیاثير  یرار داده  عزت نفس و سالمت رواني آنان را متعدد، 

اعتمیاد   .کند ا تشديد ميو طيفي از ابتالالت اضطرابي ر ابتال به افسردگي

هیاي عیاطفي؛    هاي معيشتي، چالشتر؛ دغدغهپايين و عزت نفس به نفس

فكري؛ افسردگي، ترديد از توانمندي الزم بیراي تیذبير امیور     هايوسواس

زياد نسبت به آينده و تنهايي بود بعد  فرزندان و افراد تحت تكفل، نگراني

اطرافيیان؛   نامناسیب  ربیورد ب از نابواسیته  هیاي از ترک فرزندان؛ حاشيه

هاي  جسماني ضعيف و نياز به استفاده از بدمات پزشكي و هزينه سالمت

و  ضعيف نقشي و بيكیاري  اجتماعي ضعيف؛ علمكرد منتج از آنها؛ حمايت

فشارهاي ا تصادي، از جمله مهمترين عوامل بطر تهديدکننیده سیالمت   

 (.3-5)روان اين گروه هستند

داري و  هیم نقیش بانیه   اين گروه از زنیان،  كه همچنين با توجه به اين

 ؛تربيت و مرا بت از فرزندان و هم نقش سرپرست بانوار را بر عهده دارنید 

 موجیب  کند، اين دوگانگي نقش، جداي از فشارهايي که بر زنان اعما  مي

 مرا بت و تربيت نقش بر منفي طور هب تواند مي و شود مي آنان پذيري آسيب

هاي اجتمیاعي   يكي از آسيبدر اين راستا،  .باشد ثيرگذارنيز تأ فرزندان از
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در . استآور  نقش تربيتي مادر به نان تغييردر نقش زنان سرپرست بانوار 

مادري که بايد زمان زيادي را براي تربيت فرزندان بیود  یرار    اين مفهوم،

 در و شیود  ا تصادي میي هاي  فعاليتدرگير دهد مجبور به تأمين معاش و 

 ، در مقايسه با جمعيت عمومي بيشیتر در معیر   رزندان اين مادرنتيجه ف

 (.4)گيرند  رار ميهاي اجتماعي  آفت ها و آسيب بطر

براساس نتايج بررسي مستندات میرتبط؛ بیه منریور میديرت بهينیه      

هاي مختلف کارآمدي، سیالمت و کيفيیت    موضوع و حفظ و ارتقاي جنبه

حمايتي باصیي طیي سینوات    ها متمرکز و مدابالت  زندگي ايشان، توجه

در اين زمينه صورت گرفته است 02-ويژه همزمان با بحران کوويد ابير و به

هیاي حمیايتي در    توان به تقويت  یوانين و برنامیه  که از مهمترين آنها مي

راستاي توانمندسازي زنیان سرپرسیت بیانوار، تقويیت نقیش مشیارکتي       

هیاي   ها و نهادهاي دولتي و غيردولتیي، تشیكيل بانیک    ها، سازمان بانواده

هاي مدابالتي حسب نيازهاي شناسي و تدوين برنامهاطالعاتي براي آسيب

 (.3-5 )اي اشاره کردملي و منطقه

زنان سرپرست  اند؛ بيشترين سهم مشكالت مطالعات مرتبط نشان داده

هاي  چالشاز نوع در پسا کرونا،  گيري کرونا و احتماالً در دوران همهبانوار 

کند  بر آنها وارد مي ابل توجهي را ا تصادي است که فشار روحي و رواني 

حمايت ساس اين رويكرد؛ برا. گذارد و بر توانايي و عملكرد آنها نيز تأثير مي

براي تواند بهترين راهكار  مالي و توانمندسازي زنان با محوريت اشتغا  مي

  (.5)کرونايي باشد زاي آسيب شرايطمقابله با 

در عين حا  به سبب گستردگي و پيچيدگي موضوعات مبتالبه ايین  

شناسي موضوع، بايد توجه شود که تبيين نقش پذير، در آسيب گروه آسيب

منید، فرهنگیي، اجتمیاعي و سیابتاري در کیاهش اثرگیذاري        انت نراممو

هیا و موانیت فرهنگیي     هاي حمايتي از زنیان؛ بررسیي نقیش چیالش     برنامه

اجتماعي در کاهش اثرگذاري اجراي  وانين حمايتي، توجیه بیه گسیترده    

ها، مديريت کمبیود نيروهیاي    بودن مشكالت اين  شر و آمار باالي آسيب

هیاي   آسیيب بازتوليید  گيري و اجیرا و ماهيیت    صميممتخصص در حوزه ت

شوند که اجتماعي در اين  شر از جامعه، موارد مهم و کليدي محسوب مي

اي، توجه به آنها راهگشا و تا حدود هاي مدابلهدر طراحي و اجراي برنامه

 (.3-5) ها بواهد بود زيادي ضامن بقا و موفقيت برنامه

 

 گیری نتیجه
اي هیاي مدابلیه  گذاري و تدبير برنامهزه سياستبر اين اساس در حو

دهي به پيشگيري پيامدها براي اين گروه هدف، عوامل مهمي نرير؛ اولويت

از طريق نيازسنجي و توانمندسازي مبتنیي بیر هیدف بیانوان، اسیتفاده از      

اي نرير هاي مدابله هاي مجازي، استفاده از روش ها و گروهظرفيت شبكه

عملكرد موفیق در   يها براي ارتقا يابي و ساير روشايتمشاوره، ارجاع، حم

هیاي آمیوزش   همچنين، توجه بیاح بیه برنامیه   . شود جامعه پيشنهاد مي

هاي زندگي مشتمل بر بودآگیاهي، همیدلي، روابیط بیين فیردي،       مهارت

گيري، ارتبا  موثر، مقابله با استرس، مديريت هيجان، حل مسئله، تصميم

ه، بر اساس مسیتندات علمیي میتقن در ايیران و     تفكر بالق و تفكر نقادان

 .جهان بسيار سودمند بواهد بود
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