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  خانواده در زنان بر کرونا از ناشی چندگانۀ هاي نقش فشار تطبیقی مطالعۀ

  مراقبت نظریۀ اخالق بر تأکید با

  

 2 پناهی شریعت محبوبی السادات نسیم ،١فالحتی لیال

  

  )14/05/1400 تاریخ پذیرش: ،14/01/1400 (تاریخ دریافت:

  

  چکیده

 در اجتماعی و اقتصادي تغییرات موازات به ،19کوویدـ بیماري گیري همه شروع با

 از اشین اقتصادي فشار. است نمانده  بهره  بی تغییرات این از نیز خصوصی حوزة جوامع،

 مقابل در کنندگی  مراقبت هاي نقش افزایش خانواده، در مرد یا زن از یک هر بیکاري

 در حوزة متفاوتی تغییرات به والدین بر روي کودکان دور راه  از آموزش نقشی بار بیماري،

 تطبیقی مطالعۀ با مقاله این شد. منجر زنان جنسیتی هاي نقش درمورد ویژه به خانواده

 نظریۀ اخالق برپایۀ تا است آن بر کیفی روش با و حوزه این در دیگر شورهايک هاي داده

 تصویر به زنان بر را کرونا بیماري از ناشی گانۀ چند هاي  نقش فشار الگوي زنان، در مراقبت

 دادن ازدست معرض در تنها نه زنان دهدکه می  نشان متفاوت تطبیقی هاي یافته. کشد

 را والدگري هاي  نقش آنان، در مراقبت اخالق به با توجه بلکه هستند، خود شغل نقش

 مردان و زنان میان بزرگی جنسیتی شکاف بنابراین. کشند می بر دوش گذشته از بیش

  توسعه حال در و یافته توسعه کشورهاي از حاصل هاي داده میان تفاوتی و وجود دارد

  .نیست

 ،19کوویدـ نقشی، فشار بت،مراق اخالق زنان، جنسیتی، هاي نقش واژگان کلیدي:

  توسعه. درحال کشورهاي یافته، توسعه کشورهاي

 

  مقدمه و بیان مسئله

 کارکردهاي و ساختارها در اي چندگانه تحوالت 19کوویدـ بیماري گیري همه با شروع

. است مشاهده قابل اقتصاد و آموزش ساختار در آن ترین گسترده که داد رخ اجتماعی نهادهاي

_______________________________________________________ 
علمی: مروري مقاله                                  i.org/10.22034/jss.2021.526686.1506http://dx.do  
 . عضو هیئت علمی گروه مطالعات زنان، مؤسسۀ مطالعات فرهنگی و اجتماعی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوري1

  Falahati@iscs.ac.ir (نویسندة مسئول)                                                                                    
 nassimasharyat@gmail.com                                   مدرس زنان دانشگاه تربیت  العات . دکتري مط2

  



  هاي چندگانه ... مطالعه تطبیقی فشار نقش

 

27  

 براي گسترده قرنطینۀ دیگر ازسوي و ازسویی آموزشی مراکز و مدارس ردةگست تعطیلی

. شد جدي اقتصادي و اجتماعی تحوالت باعث ویروس کرونا، انتقال سریع روند از پیشگیري

 فشار متحمل اجتماعی نهادهاي سایر به نسبت افراد استقرار هستۀ ترین مهم منزلۀ به خانواده

 با کارهاي سوي از اضافی بار متحمل زنان شک بی و شد خود يکارکردها و ساختار در بیشتري

 ایشان به زندگی در آنان هاي مسئولیت سایر به توجه بدون غالباً که اند شده دستمزد بدون و

  است. شده  تحمیل

 هم و رکود دورة در هم توجهی، قابل پیامدهاي کرونا از ناشی اقتصادي رکود دیگر سوي از

 مردان اشتغال که ،»منظم« رکودهاي با مقایسه در. دارد جنسیتی برابري بر اقتصادي بهبود در

 گذاري فاصله ضرورت از ناشی اشتغال کاهش دهد، می قرار تأثیر تحت زنان اشتغال از بیشتر را

 دارند؛ آن کار بازار ترکیب در بیشتري سهم زنان که دارد هایی بخش بر زیادي تأثیر اجتماعی

 خدمات، و سرویس بخش ترند همچون زنانه آماري ترکیب نظر از که مشاغلی دیگر عبارت به

 در زنان سهم ،)2020( 1جهانی بانک گزارش براساس. اند شده مواجه رکود و تعطیلی با بیشتر

 که است درحالی این و است رسیده  درصد 59 از بیش به جهان سراسر در خدمات هاي بخش

 بحران از فراتر. است داده  رخ بخش این در نیز رکود بیشترین ،19کوویدـ گیري همه از پس

 ارتقا کار بازار در را جنسیتی برابري است ممکن درنهایت که دارند وجود نیز تعارضاتی فوري،

 که هستند پذیري انعطاف کاري ترتیبات اتخاذ حال در سرعت به کارفرمایان آنکه اول،. دهند

 در نیز پدرانی دوم،. یافت خواهد ادامه تماالًاح کنونی شرایط به باتوجه و است زنان نفع به

 امر این بگیرند. عهده به را کودك از مراقبت اصلی مسئولیت باید اکنون که هستند دنیا سراسر

 در کار تقسیم به حاضر حال در که شود اي اجتماعی هنجارهاي رفتن ازبین باعث است ممکن

  شود. می منجر زنانه تنها نقشی عنوان به کودك از مراقبت و خانه

 را کودکان از مراقبت نیازهاي روزانه، هاي مراقبت مراکز و مدارس تعطیلی براین،  عالوه

 گزارش آخرین براساس. دارد شاغل مادران بر زیادي تأثیر ویژه به که داده افزایش شدت به

 ودکانک درصد 91 یعنی آموز دانش میلیارد 6/1حدود  کرونا، از پس بالفاصله )2021( 2یونسکو

 از پس که تأکید دارد گزارش این. شدند مجبور غیرحضوري آموزش به جهان تحصیل سن در

 تعطیلی با هنوز نفر میلیارد یک حدود یعنی آموزان دانش دوسوم سال، یک از بیش گذشت

 دچار را آموزش فرایند مدارس گستردة تعطیلی شک بی. کنند می نرم پنجه و دست مدارس

 گیري شکل و منزل از مجازي هاي آموزش توسعۀ ها آن از جملۀ که دهکر ساختاري تغییرات

_______________________________________________________ 
1. World Bank 
2. UNESCO 



 1400، پاییز 3ة شمار ،پانزدهم دورة ایران،ی اجتماع مطالعات مجلۀ

28  

 جدیدي هاي نقش با قبلی، هاي نقش کنار در مادران که معناست بدان این. است آنالین مدارس

  آورد. بارخواهد به آنان براي را مضاعفی فشار که شوند می مواجه آموزشی مراقبت ازجمله

 داده است نشان) 1993( 1موزر کارولین جنسیتی هاي تحلیل جنسیتی، کار تقسیم منظر از

 مشاغل( تولیدکننده کارهاي بار: شوند می بار نوع سه متحمل روزمره زندگی در زنان که

). داوطلبانه کارهاي( اجتماعی هاي نقش و) فرزندپروري و فرزندآوري( تولیدمثلی ،)دستمزدي

 ها بحران و فجایع زیرا شود، می دیدتش طبیعی بالیاي دوران در زنان پذیري آسیب همچنین

   نیست. مستثنی امر این از نیز کرونا شیوع بحران. گذارد می زنان دوش به مضاعفی هاي مسئولیت

 رسد می نظر به هستند، متفاوتی استراتژیک و عملی نیازهاي داراي زنان که آنجا از همچنین

 درك. است  نکرده توجه جنسیت به فیکا قدر به شیوع کرونا به سیاستی و اجتماعی فردي،  پاسخ

 پاسخ براي دارد، زنان و مردان بر متفاوتی ویروس کرونا تأثیر گیري همه که موضوع این

 در زنان فرودست وضعیت به باید ها سیاست این و است ضروري گذاري سیاست و استراتژیک

 توجه با بنابراین، ).٢،2020الرن؛ ونگ؛ نگوین؛ محمدچی مک(کنند  رسیدگی بیماري این زمینۀ

 هاي نقش و کنندگی مراقبت اخالق از گرفته نشئت اغلب که زنان کنندگی مراقبت هاي نقش به

 رسد می نظر به زنان استراتژیک و عملی نیازهاي تفاوت نیز و است خانواده بر مبتنی جنسیتی

  است. کرده  تحمیل جهان مختلف نقاط در زنان بر را مضاعفی نقشی فشار کووید، بحران

 از مراقبت و خانواده در دیگران و خود از مراقبت دسته دو به گرفته صورت هاي پژوهش

 در دیگران و خود از مراقبت به مربوط هاي پژوهش در بررسی. شود می تقسیم جامعه در دیگران

با عنوان  اي در مقاله وي. کرد اشاره توان می) 2021( 3میلر. اي کارین پژوهش به خانواده

 زندگی بر کووید تأثیر از آمریکا در» 19کوویدـ شیوع در آکادمیک مادران و مراقبت قاخال«

 تعارض به بتوانند اینکه براي والدین که است آن از حاکی اي فزاینده شواهد. گوید می والدین

 افزایش را خود تقالي و تکاپو ناچار به بدهند پاسخ شغلی الزامات و کودکان مراقبتی نیازهاي

 این در. است کرده ایجاد کار و زمان مدیریت در اي العاده فوق هاي شیوع کرونا چالش. ندا داده

 که است عواملی مجدد ارزیابی و رادیکال اجتماعی تغییر مستلزم مراقبت اخالق زمانی، دورة

 از که است نیاز هایی سیاست به همچنین. است مهم کارآمد و شادکام اي جامعه ایجاد براي

 هاي گیري تصمیم در جنسیتی هاي تفاوت«با عنوان  دیگري در مقالۀ. کند حمایت لشاغ مادران

 این بررسی به) 2021( 4انجم بیلوانی؛ پژوهشگران »پاکستان در مراقبت اخالق دیدگاه: اخالقی
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 که کرد تأیید ها تحلیل. شود می رعایت پاکستان، در چگونه مراقبت اخالق که پرداختند مسئله

 دغدغۀ زنان که است آن از حاکی که دارد وجود ارتباطی مراقبت خالقا و جنسیت بین

 همچنین نتایج. دهند می نشان بیشتري ازخودگذشتگی و همدلی و دارند مراقبت براي بیشتري

 ازخودگذشتگی رفتارهاي و کنند مراقبت بقیه از که دارند انتظار زنان از مردان که داد نشان

  باشند. داشته

 اشاره هایی پژوهش به جامعه در دیگران و خود از مراقبت به مربوط هاي پژوهش بررسی در

در ) 2020( و همکاران 1جیا. اند داده قرار موردتوجه را پرستار عنوان به زنان نقش که کنیم می

 با چین در» 19کوویدـ به مبتال افراد از کننده مراقبت پرستاران هاي چالش«با عنوان  خود مقالۀ

. است پرستاري حرفۀ در متداول امري مراقبت اخالق هاي چالش که دادند نشان کیفی روشی

 از مراقبت دوراهی در را این فشارها آنان و گیرند می قرار مضاعفی اخالقی فشار در پرستاران

 پرستاران اخالقیات« در مقالۀ) 2021( و همکاران 2الوبانی همچنین. دهد می قرار دیگري و خود

 بررسی به مراقبت اخالق دیدگاه از اردن در» 19کوویدـ شیوع در خالل نبیمارا از در مراقبت

 در پرستاران مشکل ترین عمده که دهد می نشان  ها یافته. پردازند می پرستاران هاي چالش کیفی

 سر بر ماندن ها، آن پزشکی تشخیص از نظر صرف بیمار از مراقبت به الزام کرونا شیوع دوران

 فردي مسئولیت و شیوع برابر در خود از محافظت یا بیمار از مراقبت رب مبنی اخالقی دوراهی

 بر نگرشی» در مقالۀ ) 1400(حیدري  داوودي؛. است شان خانواده و خود از مراقبت براي

 به »19کوویدـ به مبتال بیماران از مراقبت پرستاران توسط شده تجربه اخالقی هاي چالش

 نشان مقاله این هاي یافته. پرداختند کرونا بحران در هورنوظ و رایج اخالقی معضالت بندي جمع

 مراقبت و بیماران استقالل به توجه عدم تبعیض، همدالنه، و بیمارمحور مراقبت فقدان که داد

 هاي مسئولیت و اي حرفه تعهد بین تعارض پذیري، مسئولیت فقدان احساس محور، خانواده

 به تواند می که است دوران این در مراقبت اخالق معضالت ترین رایج ازجمله خود شخصی

در  نیز) 1396( همکاران و نیري دهقان .شود منجر افراد براي روانی تبعات و اخالقی آسیب

 هاي چالش ترین مهم ،»مند نظام مرور یک: نوپدید هاي بیماري از در مراقبت هایی چالش«مقالۀ 

 حریم حفظ بیمار، خودآیینی به تراماح بیمار، حقوق رعایت را مقاالت در شده مطرح اخالقی

 گویی پاسخ و مسئولیت تبعیض، و انگ از جلوگیري بیمار، از مراقبت وظیفۀ بیمار، خصوصی

در  اخالقی مالحظات کارگیري به ضرورت ها یافته این که گرفتند  نتیجه و برشمردند ها دولت

 اخالق به فارسی مقالۀ یک تنها .دده می  نشان را نوپدید هاي بیماري به مبتال بیماران از مراقبت
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 اخالق« در مقالۀ) 1399(حامد  نصیري مذهبی؛ پژوهش هاي یافته دارد. اشاره زنانه مراقبت

 در مراقبت اخالق از خوانشی امکان دهندة نشان »خودآیینی مفهوم در بازاندیشی و زنانه مراقبت

 نیز کننده مراقبت فردي ققتح و شکوفایی از دیگري از مراقبت به توجه ضمن که است زنان

   کند. نمی غفلت

 به کشورها سایر تحقیقات نتایج تطبیقی بررسی با تا است آن درپی حاضر مقالۀ رو، ازاین

 پاسخ سؤال این به و بپردازد خانواده در زنان بر کرونا از ناشی چندگانۀ هاي نقش فشار مطالعۀ

 متحمل خانواده در را هایی نقش رفشا چه جهان در 19کوویدـ شیوع طول در زنان که دهد

 سایر تحقیقات نتایج اسنادي و اي کتابخانه مطالعۀ بررسی طریق از مقاله این در ها داده اند؟ شده

 و تحلیل سپس و شده گردآوري نیافته توسعه و یافته توسعه کشورهاي دو بخش در کشورها

  .است شده  ثانویه بندي دسته

  

  مفهومی چارچوب

 تشکیل مراقبت اخالق و بندي خودطبقه مهم مفهوم دو را مقاله این مفهومی چارچوب

 هاي تجربه و متفاوت درك مردان و زنان که داشت توجه باید بندي خودطبقه درمورد. دهند می

 مزد بدون کار و حقوق با کار ترکیب از ناشی انتظارات و اجتماعی هنجارهاي از اي جداگانه

 جنسیتی هاي کلیشه تردید بی میان، این در. دهند می نشان نآ به متفاوتی هاي واکنش و دارند

کادینو؛  ،2006 ،1دي براون؛( دارد جامعه با فرد سازگاري و پذیري انطباق در مهمی بسیار نقش

 مهمی نقش جنسیتی هاي کلیشه بروز در که عواملی از یکی). 2005 ،2ماس؛ روسابینکا؛ کیسنر

 در دیگر عبارت به. است جنسیتی هاي نقش درست نتعیی براي فرصت و منابع کمبود دارد

 محدودیت دلیل به عمل در و هستیم مواجه ها نقش و ها کلیشه تشدید با بحران مثل شرایطی

 منابع به تري کم دسترسی که گروهی براي نقشی وظایف اقتصادي، تنگناهاي حتی و منابع در

  هستند. زنان دارند منابع به را رسیدست ترین کم که هایی گروه از یکی. شود می تشدید دارد

 هاي بندي طبقه ترین اصلی و اولین از یکی عنوان به را جنسیت) 2020( 3میت هارت؛

کالئر؛ (کنند  می تقسیم جنسیت براساس را جامعه افراد درنتیجه و کرده مطرح اجتماعی

رنر؛ هوگ؛ ریچر؛ ت( »بندي خودطبقه«نظریۀ  اساس این بر و) 2014، 4هولزنبین؛ کلنچینی؛ شرمن
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 براي بندي طبقه این از مردم که اند داده نشان مرتبط، رویکردهاي و) 1987 ،1وترل

 بندي، خودطبقه نظریۀ طبق). 1987 ،2ترنر هاگ؛(کنند  می استفاده یزن اي خودکلیشه

 دسترسی قابلیت بین تعامل با خاص زمینۀ یک در اجتماعی مقولۀ یک از استفاده و گیري شکل

 این با مطابق. شود می تعیین گروه محرك تناسب و) اجتماعی انتظارات مثال براي(ده ر نسبی

 اسوالد؛(کنند  می اي خودکلیشه به اقدام جنسیت، به مربوط هاي ویژگی براساس مردم تصور،

. کنند می تنظیم خودکلیشه این اساس بر نیز را خود هاي نقش و رفتارها و) 2006 ،3لینستد

 و مراقب نقش مانند مختلف نقش چندین با خاص موقعیت یک در فرد که یهنگام بنابراین،

 که هنگامی اما. کند می غلبه ها رده همۀ بر جنسیت شود، می مواجه عاطفی و نقش شاغل، نقش

. است تر ساده ها نقش تفکیک خانه، محیط و کار محیط مثل باشند، شده تفکیک ها محیط

 در اجتماعی هاي نقش اغلب خانواده که اعضاي نشینی خانه دلیل به قرنطینه دورة در بنابراین،

 در نتیجۀ. باشد دشوارتر مختلف هاي نقش مدیریت است ممکن شوند، می ترکیب محیط یک

 آنان زنان، نقش تعدد به توجه با و یابد می نمود بیشتر جنسیت با سو هم رفتار شرایط، این

 که رود می انتظار زنان از اجتماعی، نظر از مثال براي. کنند می تجربه را بیشتري نقشی تعارضات

 دورکاري دوران در نیز را شغلی وظایف هستند شاغل اگر و کنند مراقبت فرزندان و خانه از

 حتی که طوري به است، متفاوت نقشی انتظارات و اجتماعی هنجار مردان، براي اما. دهند انجام

 دهند اختصاص شغلی امور به را خود وقت عظما بخش که رود می انتظار نشینی، خانه دوران در

 که است آن تر مهم نکتۀ). 2020میت، هارت؛(باشند  داشته عهده به را خانواده مالی مسئولیت و

 شوند فرزندان از نگهداري مثل عاطفی و حمایتی هاي نقش وارد خواهند می مردان وقتی درعمل

 نظر از هم و اي کلیشه خود نظر از هم چراکه کنند، می تجربه را تعارض از بیشتري سطح

   اند. نکرده ایجاد خود را براي اي آمادگی چنین روانی هاي ظرفیت

 تفکر که را برداشت این خود، مراقبت نظریۀ اخالق در  گیلیگان کارول دیگر، سوي از

 این سطوح وي اما گرفت، اشتراك به کلبرگ لورنس از دارد رشد از متفاوتی سطوح اخالقی

 سطح: از اند عبارت گیلیگان نظریۀ در سطوح این. گیرد می درنظر کلبرگ از متفاوت ار اخالق

 خیر« آن در که متعارف سطح است، »بقا براي خود از مراقبت بر تمرکز«که  متعارف ماقبل

مراقبت از « آن در که متعارف مابعد سطح سوم بعد و است، »دیگران به دادن اهمیت با مساوي

 دشوار زنان براي نظریه این براساس. شود می تبدیل »بناي قضاوت فرديخود و دیگري برم

 هم و باشند داشته اخالقی پاسخ از درکی هم بتوانند سطح سومین گرفتن شکل بدون که است

_______________________________________________________ 
1. Turner; Hogg; Oakes; Reicher; Wetherell 
2. Hogg; Turner 
3. Oswald; Lindstedt 
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 اهمیت و مراقبت سوم، سطح در. نیست خودخواهانه خود، به دادن اهمیت که باشند معتقد

 در اینجا. »نیست آن متعارف تفسیر از رها« اصل این اما شود، می تبدیل اخالقی اصلی به دادن

 و حفظ براي هم اي وظیفه بلکه نیست، مکلف دیگران قبال در تنها شخص که شود می مشخص

  ).2007 ،2؛ سلوت2008 ،1گیلیگان(دارد  خود از مراقبت

 را ها آن کار جنسیتی تقسیم ساختارهاي که است آن زنان مشکل نظریه، این براساس

 براي زن و است مسلط فداکاري در اینجا کند. می »متعارف پاسخ«یعنی  دوم سطح فتارگر

 طول در زنان. دارد وجود آن تغییر امکان اما گیرد، می پاداش تکلیف، و وظیفه احساس و زنانگی

 بهره تاحدي خانواده در افراد سایر کمک از و کاهند می خانواده در خود نقشی وظایف از زمان

 زبانِ ترتیب بدین. دهند کاهش را متعارف مراقبت اخالق از ناشی نقشی فشار بتوانند تا برند می

 خویشتن به دادن اهمیت براي را خود حق بیشتري قوت با و شود می تر غالب آنان در »خود«

  کنند. می بیان دیگران از مراقبت به تمایل یا تداوم دیگران به دادن اهمیت مقابل در

 خانواده در مراقبت اخالق از ناشی نقشی فشار تا کند می کمک ما به لیگانگی نظریۀ درواقع،

 از برآمده کلیدي مفهوم. دهیم قرار موردبررسی تطبیقی صورت به کرونا با زنان میان در را

 که است مراقبت نظریۀ در متعارف سطح رساند می یاري تحلیل در را ما که نظري چارچوب

 رسد می نظر به. کند می تعریف دیگري از در مراقبت را خیر و دده می ترجیح خود بر را دیگري

 شیوع با سطح این و دارند قرار سطح این در ازپیش بیش جنسیتی هاي نقش به توجه با زنان

 چون مفاهیمی با متعارف سطح شک بی. کند می تحمیل آنان بر را مضاعفی نقشی فشار کرونا

 به مربوط امور والدگري سالمندان، بیماران، کان،کود از(دستمزد  بدون کنندگی مراقبت نقش

 عنوان به ،)سالمت بخش در زنان اشتغال(دستمزد  با کنندگی مراقبت نقش و) خانواده و خانه

 با اشتغال چون مفاهیمی همچنین،. شوند می گرفته درنظر مراقبت اخالق بر مبتنی هاي نقش

 سالمت، خدمات به زنان محدود ترسیدس و خانگی خشونت قربانیان زنان یا زنان، دستمزد

 سوي از اخالق این انتخاب حتی یا متعارف سطح در مراقبت اخالق تحمیل نتیجۀ یا حاصل

 سطح در مراقبت اخالق داراي زنان اینکه دلیل به که است معنی بدان امر این. است زنان

 کنند، می انتخاب نهآگاها را مراقبت اخالق از سطح این حتی یا شوند می گرفته درنظر متعارف

 مشارکت نه و شود می شان خانواده از مراقبت آنان اولویت یا شوند، می خانگی خشونت قربانی

  ).  1985 ،1982 گیلیگان، ؛1977 ،3هرش کلبرگ؛(اقتصادي 

  نیافته  توسعه و یافته توسعه جوامع در زنان بر کرونا از ناشی  نقش فشار مقایسۀ

_______________________________________________________ 
1. Gilligan 
2. Slote 
3. Kohlberg; Hersh 
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 هاي نقش و اجتماعی هاي نقش گرایی، خانواده مقولۀ سه را در پژوهش این هاي یافته

  دهیم: می قرار توسعه درحال و یافته توسعه کشورهاي در تطبیقی موردبررسی خانوادگی

  

 اگر که معناست بدین  خانواده اعضاي متقابل تعامل مقوله، این براساس: گرایی . خانواده1

 سایر کارکرد در تغییر به است ممکن کند، مختل را خانواده اعضاي از یکی کارکرد 19کوویدـ

 ، فرایندهاي)خانواده کل و دوتایی فردي،(خانوادگی  ساختارهاي در همچنین. شود منجر اعضا

 نحوة. کنند می منتقل افراد به را اجتماعی گسست از ناشی خطرات که دارند وجود میانجی

 از پذیرتر آسیب ها خانواده برخی. است برخوردار زیادي تنوع از کووید از خانواده پذیرفتن تأثیر

 نیازهاي یا/ روان سالمت کم، درآمد مانند هایی زمینه پیش دلیل به امر این و هستند دیگران

 مربوط هاي یافته از گروه سه به بخش این در. است نشینی حاشیه یا نژادپرستی تجربۀ یا/ خاص

  پرداخت. خواهیم با یکدیگر نفرزندا رابطۀ و فرزندي والد ـ رابطۀ زوجین، رابطۀ به

 پیوند گسست و طالق افزایش براي خطري عامل اقتصادي مشکالت :زوجین رابطۀـ 

 شدن بسته با شیوع دوران در. اندازد می مخاطره به را زناشویی رضایت و است زناشویی

 وهعال به) 2020، 1النگ(دادند  ازدست را خود شغل آمریکایی میلیون 22 از بیش کارها و کسب

 زناشویی نارضایتی میزان که باشد زایی استرس عامل تواند می زوجین از یکی جسمانی بیماري

 احتمال و یافته است افزایش زاها استرس گونه این شیوع کرونا درطول. دهد می افزایش را

   برند. می باال را زناشویی گسست

کرده  مواجه شدید خطر با را ها خانواده و کودکان رفاه شیوع کرونا :والد ـ فرزندي رابطۀـ 

 شدید مراقبتی بار اقتصادي، ناامنی مانند اجتماعی گسست از ناشی هاي چالش نیز علت. است 

 موارد این. است خانه فضاي به  محدود شدن با مرتبط استرس و مادران ویژه به خانواده بر

 و انسانی مند توسعۀ ظامن هاي مدل. دربر دارد خانوادگی ساختار براي درازمدتی منفی پیامدهاي

 آبشاري فرایند یک طی 19کوویدـ از ناشی اجتماعی پیوندهاي گسست و خانواده کارکرد

نشان  شواهد .دهد می قرار تأثیر تحت را خانوادگی فرایندهاي و خانواده در مراقبان بهزیستی

 وارد انوادگیخ فرایندهاي به که فشاري واسطۀ به خانواده، در مختلف مسائل وجود که دهد می 

 والد ـ فرزندي رابطۀ بر 19کوویدـ درواقع،. دارد  کودکان تطبیق روي منفی پیامدهاي کند، می

 سطح با اصلی کنندگان مراقبت منزلۀ  به مادران وقتی بحران در خالل. است گذاشته  اثر نیز

 وظیفۀ و شود می تخلیه ها آن هیجانی و روانی منابع شوند، می مواجه استرس از باالیی بسیار

 بر اقتصادي فشار افزایش موجب نیز 19کوویدـ. کند می چالش دچار را خانواده در مثبت رهبري

_______________________________________________________ 
1. Long 
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 ).ملی اقتصاد آیندة دربارة قطعیت عدم بازارها، فروپاشی ناگهانی، بیکاري(است  شده  مراقبان

 استفاده نامؤثر والدگري رویکردهاي از درمقابل و افتد می مخاطره به مراقبان بهزیستی درنتیجه

 براي نیاز دیگر، ازسوي. دهند می بروز خود از دردسرسازي والدگري رفتارهاي بسا چه و کنند می

 نداشته، وجود این از پیش تا که مسائلی سر بر مذاکره و والد ـ فرزندي دوتایی وگوي گفت

 اجتماعی گذاري فاصله به الزام و خانه فضاي به شدن محدود همچنین. است یافته  افزایش

 این. شود ایجاد اي عمده تغییرات خانوادگی مراسم حتی و روزمره امور در که شده موجب

   کنند. تالش خانه در جدید مقررات  وضع براي که کند می ملزم را والدین تغییرات

 موردتهدید شیوع کرونا دوران در نیز با یکدیگر فرزندان روابط :با هم فرزندان رابطۀـ 

 دیگر برخی. است والدین  افتراقی سبب رفتارهاي به تهدیدها این از برخی. است شده  واقع

 تنش افزایش خانوادگی، هاي تنش اقتصادي، مشکالت زا، استرس عوامل افزایش دلیل به

 زمانی محدودیت بدون محتواي معرض در گرفتن قرار و روزمره برنامۀ فقدان زناشویی،

   است. تلویزیونی

 زنان روي بر نقشی فشار بیشترین خانواده، در باال شدة مطرح رابطۀ عنو سه در ترتیب بدین

  .است خانواده در کنندگان مراقبت منزلۀ به

  

  زنان اجتماعی هاي . نقش2

 کرونا همچون هایی شیوع بیماري آید، برمی ها بیماري فراگیر  شیوع جهانی تجربۀ از که چنان

ابعاد  تأثیرات این. است داشته  دنبال به نیز نانز اجتماعی هاي نقش در جنسیتی تأثیرات همواره

 بعد دو در زنان اجتماعی هاي نقش به دراینجا. گیرد می خود به جهان مختلف نقاط در گوناگونی

  پردازیم: می سالمت بخش در زنان کار نیز و زنان رسمی کار

 ناشی از اقتصادي رکود دوران در کار، جهانی سازمان گزارش به زنان: رسمی ـ اشتغال

 درآمدشان به لطمه و شغل دادن ازدست معرض در مردان از بیش شاغل زنان ،19کوویدـ

 تحرك در تغییرانی ایجاد موجب 19درحقیقت، کوویدـ). 2020، 1کار جهانی سازمان(هستند 

 تأثیر جهان در نفر ها میلیون استخدامی روابط روي درنتیجه و شده اجتماعی و اقتصادي

 تري جدي هاي آسیب تغییرات این از احتماالً زنان که دهند می نشان واهدش. است گذاشته 

 اما یافته، افزایش نیز خانگی کارهاي آن همراه و کرده تغییر استخدامی ساختار زیرا ببینند،

 نمونه جمعیت بررسی. است باقی خود قوت به خانوار در جنسیتی هاي نقش به  نگرش همچنان

_______________________________________________________ 
1. International Labour Organization 
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 براي منزل در کار و کاري ساعات در کاهش بیکاري، که داد نشان پورسنگا و آلمان آمریکا، در

  .است افتاده اتفاق مردان از بیشتر زنان

 انجام براي شاغل مردان از بیشتر دارند، اشتغال درآمدزا کارهاي به که زنانی حتی ایتالیا، در

 بیشترین که تالیاای شمال منطقۀ در. گذارند می وقت خانه داخل مراقبتی کارهاي و منزل امور

 دارند، نیز دبستانی پیش کودکان و کنند می دورکاري که مادرانی شود، می دیده آن در شیوع

 که مردانی. باشند خواب در آنان فرزندان که کنند کار توانند می وقتی اصوالً که کنند می اظهار

کنند،  حمایت الینآن جلسات و کاري تلفنی مکالمات حین خود زنان از فرزندان، از مراقبت با

 مردان کار به بنابراین کند. می تبعیت »آور نان مرد« اقتصادي مدل از ایتالیا. هستند اندك

 در مراقبتی کار دهی سازمان که داد نشان تحقیق این درمجموع،. دهد می بیشتري ارجحیت

 چه(نان ز و هستند گام پیش مراقبتی کار در زنان و بوده است نامتوازن کرونا، شیوع دوران

دارند  عهده به را دستمزد بدون مراقبتی و داري خانه امور از بزرگی بخش) دار خانه چه شاغل،

 از بسیاري خانگی، قرنطینۀ و 19کوویدـ زمان با هم نیز استرالیا در). 2020 ،1ملینو منزو؛(

. شدند واجهم منزل در خانواده از مراقبت و دستمزد با کار زمان هم انجام مشکل با شاغل والدین

 دستمزد بدون کار ساعات و یافته کاهش زنان و مردان براي دستمزد با کار ساعات کلی طور به

 از بیشتر مادران همچنین. است بیشتر زنان براي میزان این اما است، یافته  افزایش دو هر براي

 از بیشتر زنان عالوه به. هستند ناراضی قرنطینه دوران در کار ـ خانواده تعادل عدم از پدران

هستند  ناراضی قرنطینه دوران در داري خانه امور در زندگی شریک همکاري عدم از مردان

  ).2،2020چرچیل کاریگ؛(

 اشاره شیوع کرونا دوران در عراقی زنان وضعیت به توان می توسعه درحال کشورهاي درمورد

 خدمات به دسترسی اهشک و شغل و درآمد دادن با ازدست گذشته از بیشتر عراقی زنان کرد،

 به اجتماعی گذاري فاصله دلیل به ها آن تحرك محدودیت. اند مواجه سالمتی و اجتماعی

 هند در اي مطالعه همچنین). 2020 ،3آکسفام(است  شده  افزوده آنان اجتماعی هاي محدودیت

 نامتناسبی طور به 19کوویدـ از ناشی اقتصادي رکود جهانی، شواهد به توجه با که کند می بیان

 عالوه به. اند شده کاري نیروي تعدیل مشمول مردان از بیشتر زنان و است گرفته  هدف را زنان

 به تقریباً ایشان اشتغال وضعیت و اند بازگشته خود کار سر به مردان قرنطینه، دورة اتمام از پس

 بیشتر زنان ست وا نبوده گونه این زنان براي که درحالی. است بازگشته قرنطینه از قبل وضعیت

شیوع  دوران در مناسب شغل به زنان دسترسی هند در. اند شده قرنطینه از بعد بیکاري دچار

_______________________________________________________ 
1. Manzo; Minello 
2. Craig; Churchill 
3. OXFAM 
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 حجم تأثیر تحت معمول طور به زنان دستمزد داراي شغل کشور این در. است یافته  کاهش کرونا

رد دا قرار آنان مراقبتی و داري خانه وظایف عنوان به دستمزد بدون کارهاي و وظایف

  ).1،2020دشپند(

 حاکی داده انجام ترکیه زنان بر کرونا تأثیرات دربارة ملل سازمان زنان بخش که اي مطالعه

 بیشتر مردان نسبت به کارها و کسب از ها آن سهم و کار بازار در زنان مشارکت که است آن از

 زنان. است داشته  دنبال به نامطلوبی اقتصادي پیامدهاي زنان کرونا براي شیوع و یافته کاهش

 مقابل در زنان درصد 18,8( دهند می ازدست را خود شغل کرونا شیوع دلیل به مردان از بیشتر

 خود کار از حقوق بدون مرخصی گرفتن به ناچار بیشتري زنان همچنین). مردان درصد14,2

 سازمان گزارش( اند  شده دورکاري به مجبور یا کرده عوض را خود شغل یا اند، شده

داده  قرار موردبررسی را مالزي در کرونا اجتماعی ـ اقتصادي تأثیرات که پژوهشی). 2،2020لمل

 از بدتر مراتب به مالزي زنان بر کرونا اجتماعی ـ اقتصادي نامطلوب تأثیر که کرد  اعالم نیز است

 از قبل تا که است مالزي در جنسیتی عدالتی بی و جنسیتی شکاف نیز علت. است  بوده مردان

 طور به را مالزي زنان کرونا شیوع بنابراین. است نبوده  دست در آن براي مؤثري راهکار نیز این

 شیوع دوران در را خود شغل مردان از بیشتر مالزي زنان. است داده  قرار تأثیر تحت نامتناسبی

 عمدة لدلی. گردند بازمی خود کار سر به مردان از تر کم قرنطینه از پس و دادند ازدست کرونا

 از بیشتر ها آن که است این اند دیده آسیب بحران این از نامتناسبی طور به مالزي زنان چرا اینکه

 درنهایت،). 3،2020لیم( دارند اشتغال خانگی دستمزد بدون و مراقبتی کارهاي به مردان

 تأثیرات شیوع کرونا افغانستان، دربارة ملل سازمان زنان بخش و یونیسف مشترك گزارش

 قرار تأثیر تحت را کشور این در جنسیتی برابري دستاوردهاي و داشته درپی شدیدي نسیتیج

 و کرده وارد آسیب نابرابري طور به افغان دختران تحصیل به اینکه ازجمله. است داده 

  ).4،2020یونیسف( است ساخته  محدودتر را آنان شغلی هاي فرصت

 امر این به) 2020( همکاران و 5لورزف یانز کاتیا سالمت: بخش در زنان اشتغال ـ

 حرفۀ و پرستاري حوزة سازي گرایانه زن به مراقبت، نظریۀ اخالق با گیلیگان که پرداختند

. است نهفته پرستاري حرفۀ بطن در ضمنی طور به مراقبت مفهوم. است  کرده کمک پرستاري

 در مراقبت درك رايب مفهومی چارچوبی که کرد فراهم را امکان این مراقبت نظریۀ اخالق

_______________________________________________________ 
1. Deshpande 
2. The Report of the United Nations  
3. Lim 
4. UNICEF 
5. Flores 
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 اخالق. بخشید بنیادین شأن یک اجتماعی، زندگی در مراقبت کار به و شود فراهم جهانی سطح

 جوامع و بیماران با پرستاري حرفۀ رابطۀ تا کند می کمک شغلی، وظیفۀ با تناسب در مراقبت

 شکیلت را سالمت بخش در کار نیروي از زیادي بخش زنان اساس بر این. شود بازارزیابی

 کرونا شیوع با مبارزه مقدم صف در که هستند زنان این اغلب که معناست بدان این. دهند می

 اروپا، اتحادیۀ کشورهاي در مثال براي. کنند می مراقبت به کرونا مبتال بیماران از و دارند قرار

 تا 10 که شود می زده تخمین همچنین. هستند زن درمان کادر از نفر میلیون49 از درصد76

 کار به مشغول سالمت بخش در که دهند می تشکیل زنانی را کرونا به مبتالیان از درصد11

 خدمات سالمندان، هاي خانه عمومی، هاي مراقبت بخش در سالمت بخش بر عالوه زنان. هستند

خدمات  کودکان، از روزانه مراقبت  مراکز و ها مهدکودك معلوالن، هاي آسایشگاه اجتماعی،

 بیش را آنان مشاغل این. دهند می تشکیل را کار نیروي از بزرگی بخش نیز چی ظافتن و خانگی 

  ).2020آکسفام،(دهد  می قرار مبتال افراد با نزدیک تماس در و بیماري معرض در دیگران از

 بر مبتنی هاي نقش که داد نشان استرالیا و ویتنام مالزي، سریالنکا، کشورهاي در ها یافته

 خط در که زنانی. است یافته  افزایش حتی و شده  تشدید بیماري این ظهور با زنان بر جنسیت

 از ناشی بار بیشترین متحمل هستند، شاغل مددکاري و بهزیستی درمانی، خدمات مقدم

 و دستمزد بدون مراقبتی کارهاي در زنان مسئولیت همچنین،. اند شده جنسیتی هاي نقش

  همان).(است  شده  دوچندان اجتماعی هاي نقش

  

  زنان خانوادگی هاي . نقش3

 خانواده اعضاي سایر و خود از مراقبت از اعم کنندگی مراقبت هاي نقش شامل ها نقش این

  است.

 کنترل سمت به سالمت و درمان بخش منابع کرونا زمان در  خود: از مراقبت و ـ زنان

 ضمن. شود می کاسته نیدرما منابع سایر به زنان دسترسی درنتیجه شود. می داده سوق بیماري

کنند  خودداري زنان درمانی مراکز به مراجعه از بیماري به ابتال ترس از است ممکن زنان اینکه

 نحوة و 19کوویدـ دربارة اندکی اطالعات همچنین عراقی زنان مثال براي). 2020 ،1ونهام(

 شمار گیري همه ادياقتص و اجتماعی تأثیرات به باتوجه). 2020 آکسفام،( دارند آن با مقابله

 افزایش با ملی و جهانی سطح در خانواده، در اصلی مراقبان عنوان به زنان از توجهی قابل

 یا بیکاري با اگر حتی اند، شده مواجه روزانه زاي استرس وضعیت تجربۀ در ناپذیر بینی پیش

 و اجتماعی ایطشر و بیماري از ترس از ناشی زاهاي استرس افزایش. باشند نشده رو روبه بیماري

_______________________________________________________ 
1. Wenham 
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، 1پریم؛ وید؛ براون( دارد منفی تأثیر هستند مادران اغلب که مراقبان بهزیستی روي اقتصادي

 از تر کم جهان در سالمتی خدمات به کلی طور به زنان دسترسی که است درحالی این). 2020

  است. مردان

 براي جدي معضل یک به کرونا از ناشی قرنطینۀ دوران در خانگی خشونت دیگر ازسوي

 زمان در خانگی خشونت مقابل در حمایت خطوط با  تماس. شد تبدیل جامعه و ها دولت

 اي، رسانه و دولتی هاي گزارش براساس. یافت افزایش جهان در درصد 60تا  20 قرنطینه

 فقدان دلیل به البته. است  بوده رو روبه افزایش با جهان کل در قرنطینه دوران در خانگی خشونت

 آمارها مثال براي. نیست دست در کافی اطالع خانگی  خشونت بر شیوع تأثیر از کافی، دادة

 منفی تأثیر چین در خانگی خشونت  بر قرنطینه مقررات و 19کوویدـ که است آن از حاکی

 افزایش شاهد اقتصادي فشار بر مبتنی اغلب خانوادگی هاي تنش افزایش دلیل به و داشت

 و  ترکیه افغانستان، آسیایی کشورهاي درمورد آماري هاي داده .بود خانگی خشونت چشمگیر

 در ناگهانی تغییرات فشارها، ناگهانی افزایش ها، خانواده کرونا بر شیوع تأثیر درمورد پاکستان

 نشان را دردسترس منابع در سریع کاهش و اجتماعی منابع و مدارس تعطیلی روزمره، کار

 دسترسی محدودیت و بیکاري تروما، با مواجهه کننده، کنترل رفتارهاي دیگر، طرف از. اند داده

اند  شده شناسایی خانگی خشونت براي خطر عامل عنوان به اجتماعی حمایت هاي سیستم به

  ).2020آکسفام،(اند  مواجه بیشتري خانگی خشونت با دوران این در عراقی زنان). 2،2020ژنگ(

 در زنان مراقبت به رسمی اشتغال بخش در که آنجایی از دیگران: از مراقبت و زنانـ 

 جامعه اعضاي سایر کلی طور به و خانواده اعضاي از مراقبت به دراینجا ایم، پرداخته پرستار مقام

 موجب ها بحران این از ناشی جنسیتی هاي نقش و شیوع کرونا هاي بحران. پرداخت خواهیم

. کنند تقسیم متعادل طور به زندگی فمختل فضاهاي بین را خود زمان نتوانند زنان که شد می

 مراکز و مدارس تعطیلی با اجتماعی، گذاري فاصله و قرنطینه مقررات زمان در مثال براي

 بیشتر گذشته به نسبت کنند، می صرف خانه کار انجام براي زنان که زمانی کودکان از مراقبت

 کار در گذشته از بیش شدند، نشین خانه موقت طور به که مردانی دوره این در گرچه. است شده 

این  در حتی که دهند می نشان اروپایی کشورهاي در شواهد ولی کنند، می همکاري منزل

 براي. پردازند می کنندگی مراقبت وظایف و خانه کارهاي به مردان از بیشتر زنان نیز صورت 

 یا کنند استفاده حقوق بدون مرخصی از مجبورند که معناست بدان این شاغل زنان برخی

 نیز زنان از دیگر برخی. کنند مراقبت کودکان از بتوانند تا بپردازند کار به را تري کم ساعات

_______________________________________________________ 
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 دستمزد بدون کارهاي و خانواده امور به بتوانند تا اند شده خود کاري الگوهاي تغییر به مجبور

 از مندي هرهب منظور به دورکاري از به استفاده توان می مثال براي. کنند رسیدگی خانه در

 سرپرست زنان میان در مورد این. کرد اشاره شغلی وظایف انجام براي کودکان خواب ساعات

 گونه این. شود می دیده دیگران از بیش کنند می مراقبت فرزندان از تنهایی به که خانواري

 نیز را نانز شغلی امنیت گذارد، بلکه می خانوار درآمد بر ناپذیري جبران تأثیرات تنها نه تغییرات

 و تعدیل معرض در مردان از بیشتر زنان دوران، این در دالیل همین به. اندازد می مخاطره به

 دوران در زنان غیررسمی مراقبتی نقش که است درحالی این. گیرند می قرار کار از اخراج

 نگرانی و اضطراب و گذاشته جا به زنان روان سالمت روي بر اي مالحظه  قابل تأثیرات 19کوویدـ

ونهام؛ اسمیث؛ (است   یافته فزونی خانوار مالی امور و خانواده اعضاي سالمتی بابت آنان

  ).1،2020مورگان

 چهارصد و میلیارد16 جهان در ،19کوویدـ بحران از قبل کار، جهانی سازمان گزارش به

 و یافت می اختصاص دستمزد بدون مراقبتی کارهاي انجام به جهان در کار/ساعت میلیون

 مدارس تعطیلی در نتیجۀ شیوع کرونا، درخالل. داشت اختصاص زنان کار به میزان این دوسوم

 بسیاري سالمندان و معلوالن به خدماتی مراکز کار ساعات کاهش کودکان، از مراقبتی مراکز و

 بدون مراقبتی کار. کنند می دستمزد بدون مراقبتی کارهاي صرف را خود اوقات مردان و زنان از

 اعضاي اي، مدرسه فرزندان ساله، 6 تا 2 کودکان از مراقبت قالب در خانواده در زنان تمزددس

 که شده باعث امر این. است یافته  افزایش 19کوویدـ به مبتال اعضاي و معلول اعضاي سالمند،

 با اند، شده دورکاري مشمول که پدرانی و مادران. شود وارد زیادي کاري فشار شاغل والدین به

 مواجه زیادي چالش با فرزندان تحصیل بر نظارت به نیاز و مدارس مجازي آموزش برنامۀ ودوج

  ).2020، 2کار جهانی سازمان گزارش(هستند 

 مقررات ترین سخت درگیر که کشور این در که دهد می  نشان اسپانیا کشور هاي گزارش

 بودند خود شغل دادن دستاز معرض در مردان از بیشتر اندکی زنان شد، کرونا شیوع به مربوط

 به توجه با. کنند دورکاري که داشت احتمال بیشتر ماندند باقی شاغل که زنانی از عده آن و

 خانه کار و فرزندان از مراقبتی کار آموزشی، بیرونی منابع به  دسترسی عدم و مدارس تعطیلی

 اندکی مردان اینکه رغم علی که دهد می  نشان ها یافته. داشت چشمگیري افزایش زنان براي

 به همچنان نقشی فشار این از اي عمده بخش دادند، افزایش منزل کار در را خود مشارکت

. داشتند عهده به را خانه هاي مسئولیت از بزرگی قسمت نیز قرنطینه از قبل که است زنان دوش

_______________________________________________________ 
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 کار و دانفرزن از در مراقبت والدین مشارکت در را بزرگی جنسیتی شکاف درنهایت مطالعه این

 لباس، وشوي شست چون اموري در جنسیتی شکاف این. داد نشان قرنطینه طول در منزل

 مایحتاج خرید و منزل تعمیرات درمورد. است تر بزرگ کودکان از مراقبت و منزل نظافت

فررر؛ فوز؛ (دهند  می انجام بیشتر را کارها گونه این مردان و است منفی جنسیتی شکاف خانواده

 این اغلب سنتی جوامع ویژه به جوامع در داشت توجه باید که چند هر). 1،2020؛ گراوزگونزالز

 که دادند نشان) 2020( همکاران و 2اندرو. است مردان برعهدة نیز عادي شرایط در ها فعالیت

 ها آن شغلی هاي فعالیت و کنند می زندگی کرونا، بیماري درگیر کشورهاي در که مادرانی

 نتایج. اند شده خانگی کارهاي درگیر اند، شده بیکار که پدرانی از بیشتر ،است شده  متوقف

 بین والدگري وظایف ،19کوویدـ از ناشی قرنطینۀ دوران در که دهد می نشان  ایتالیا در پژوهشی

 کار جنسیتی تقسیم. است مادران دوش بر بیشتر و شده تقسیم نامتوازنی طور به مردان و زنان

 داراي هاي زوج میان در حتی جامعه، اقشار تمام در. نیست متوازن نیز دوران این در مراقبتی

 دوران در کلی طور به. دارند عهده به را مراقبتی وظایف مردان از بیشتر زنان عالی، تحصیالت

 فرزندان از مراقبت و داري خانه امور به را خود اوقات مردان از بیشتر برابر دو متأهل زنان کرونا،

 در حتی و است یکسان اروپا اتحادیه کشورهاي تمام بین در تقریباً رقم این. اند داده اختصاص

 دیده نیز دارند قرار خوبی رتبۀ در جنسیتی عدالت نظر از که اروپا شمال کشورهاي بین

 براي شاغل مردان از بیشتر دارند، اشتغال درآمدزا کارهاي به که زنانی حتی ایتالیا، در. شود می

 داد نشان تحقیق این درمجموع،. گذارند می وقت خانه داخل مراقبتی کارهاي و منزل ورام انجام

 مراقبتی کار در زنان و بوده است نامتوازن کرونا، شیوع دوران در مراقبتی کار دهی سازمان که

 مراقبتی و داري خانه امور از بزرگی بخش) دار خانه چه شاغل، چه(زنان  و هستند گام پیش

 است آن از حاکی نیز استرالیا هاي گزارش). 2020مینلو، منزو؛( دارند عهده به را زددستم بدون

 دوران در کار ـ خانواده تعادل عدم از پدران از بیشتر مادران قرنطینه، آغاز و شیوع با که

 امور در زندگی شریک همکاري عدم از مردان از بیشتر زنان عالوه به. هستند ناراضی قرنطینه

 نشان هم) 2020( 3اشتنباخ هانک؛). 2020چرچیل،  کریگ؛(کنند  می نارضایتی ابراز داري خانه

 بیشتر را خانگی کارهاي و فرزندان از مراقبت اولیۀ نقش قرنطینه در زنان آلمان در که دادند

 درنتیجه،. کنند می کمک ها آن به قبل از بیشتر مراتب به نیز مردان اما گیرند، می عهده به

 براي هم منزل در کار افزایش با منزل در بیشتر زمان صرف که دارد تأکید امر ینا بر پژوهش

_______________________________________________________ 
1. Farré; Fawaz; González; Graves 
2. Andrew 
3. Hank; Steinbach 
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ریچلت؛ مکووي؛ (است  زنان عهدة به وظایف اصلی بار هرچند که است، همراه  زنان هم و مردان

  ).2020، 1سرگسین

 ها شیوع قبلی موارد در توسعه درحال کشورهاي به مربوط پژوهشی نتایج مرور همچنین

 زنان متوجه بیشتر مدارس، تعطیلی از ناشی خانگی هاي مسئولیت افزایش که دهد می نشان 

 به ناچار خود، کودکان از مراقبت مسئولیت بار افزایش با هستند، کار نیروي که زنانی. شود می

 که کند می بیان هند هاي گزارش. دهند می استعفا خود شغل از یا شوند می کاري ساعات کاهش

 تأثیرات کرده و شدیدتر را کشور این در موجود جنسیتی هاي نابرابري 19کوویدـ شیوع

 آموزشی، مؤسسات و ادارات با تعطیلی. است گذاشته  هندي زنان وضعیت بر توجهی قابل

 دستمزد بدون کار به نیاز خانگی، خدمات  بخش تعطیلی همراه به آنالین، آموزش و دورکاري

 هاي پروتکل رعایت و اجتماعی گذاري فاصله لزوم همچنین. است  یافته افزایش خانه در زنان

 تقسیم به توجه با. است کرده  ایجاد زنان براي را جدیدي دستمزد بدون وظایف بهداشتی،

 مراقبت و منزل امور انجام دربارة هند اجتماعی هنجارهاي و جنسیتی هاي نقش کار، جنسیتی

یافته  افزایش شدت به کرونا شیوع در نتیجۀ هند زنان دستمزد بدون کارهاي بار کودکان، از

 دوران در دهد، می نشان  کشور این در دیگري آماري هاي داده همچنین). 2،2020چوهان(است  

است   داشته گیر چشم افزایش گذشته به نسبت زنان دستمزد  بدون کار ساعات میزان شیوع

  ).2020 ،3دشپند(

 مالزي زنان که شده باعث بیشتر مراقبتی ايکاره که است آن از حاکی مالزي هاي گزارش

لیم، (باشند  داشته جایگزین شغل یافتن براي تري کم فرصت شغلشان، دادن ازدست درصورت

نشان  است، کرده  منتشر عراق در 19کوویدـ جنسیتی تأثیر دربارة آکسفام که گزارشی). 2020

 بدون و خانگی کار مراقبتی، کارهاي و بوده شدیدتر زنان براي مراتب به کرونا تأثیرات دهد می 

 شیوع از پیش تا زنان افغانستان در). 2020آکسفام، (است  شده  پیش از بیش عراق زنان دستمزد

 درحالی این. پرداختند می خانگی دستمزد بدون کار به را ساعت هجده روزانه متوسط طور به

 83. است شده  تر سنگین کرونا وراند در افغانستان زنان دستمزد بدون مراقبتی کار بار که است

 بدون خانگی کار درصد 80 و دستمزد بدون مراقبتی کار افزایش شاهد افغانستان زنان درصد

 و مراقبتی هاي مسئولیت از بخشی که رود می انتظار دختر فرزندان از عالوه به. اند بوده دستمزد

 اینکه ضمن. است یافته  افزایش اندور این در انتظار این که باشند داشته عهده به را خانگی

 پدیدة معرض در را ها آن و زده آسیب پسران از بیش دختران تحصیل به مدارس تعطیلی

_______________________________________________________ 
1. Reichelt; Makovi; Sargsyan 
2. Chauhan 
3. Deshpande 
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 دربارة ملل سازمان زنان بخش که گزارشی). 2020یونیسف،( است داده  قرار کودکان ازدواج

 یا گیري همه روعش با گرچه که است آن از حاکی کرده، منتشر ترکیه زنان بر کرونا تأثیرات

 سپري منزل در را بیشتري زمان هردو زنان، و مردان دورکاري یا بیکاري از ناشی وضعیت

 زنان. است یافته  افزایش منزل در زنان دستمزد بدون کار زمان مدت و کار حجم ولی کنند، می

 از مراقبت و آشپزي منزل، نگهداري و نظافت به را بیشتري اوقات کرونا دوران در ترکیه

 از مردان از درصد 49 مقابل در ترکیه زنان از درصد 54 همچنین. دهند می اختصاص کودکان

  ).2020 ملل، سازمان(اند  دیده آسیب خود روان سالمت بر کرونا تبعات

 در زنان بر کرونا از ناشی  نقش فشار مقایسۀ درمورد پژوهش هاي یافته  خالصۀ 1 جدول در

  .است مشاهده قابل نیافته توسعه و یافته توسعه جوامع

  

  پژوهش هاي یافته . خالصۀ1جدول 

هاي  نقش

  زنان

  فشارهاي نقشی ناشی از کرونا  کشور  هاي زنان ریزنقش

هاي  نقش

  اجتماعی زنان

زنان شاغل بیشتر از مردان شاغل براي انجام امور   ایتالیا  اشتغال رسمی

  گذارند. منزل و کارهاي مراقبتی داخل خانه وقت می

نی که با مراقبت از فرزندان، از زنان خود حین مردا

مکالمات تلفنی کاري و جلسات آنالین حمایت کنند، 

  اندك هستند.

زمان کار با  بسیاري از والدین شاغل با مشکل انجام هم  استرالیا

دستمزد و مراقبت از خانواده در منزل مواجه شدند. 

ساعات  ساعات کار با دستمزد براي مردان و زنان کاهش و

  است. کار بدون دستمزد براي هر دو افزایش یافته 

زنان با ازدست دادن درآمد و شغل و کاهش دسترسی   عراق

  به خدمات اجتماعی و سالمتی مواجه هستند.

زنان بیشتر از مردان مشمول تعدیل نیروي کاري   هند

  اند.  شده

خود را  دلیل شیوع کرونا شغل زنان بیشتر از مردان به  ترکیه

  دهند. ازدست می

زنان بیشتر از مردان شغل خود را در دوران شیوع   مالزي

تر از مردان به  کرونا ازدست داده و پس از قرنطینه کم

  گردند.  سر کار خود بازمی

اشتغال زنان در 

  بخش سالمت

کشورهاي 

  اتحادیۀ اروپا

  میلیون نفر از کادر درمان زن هستند.  49درصد از  76

درصد از مبتالیان به کرونا را زنانی تشکیل  11تا  10
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هاي  نقش

  زنان

  فشارهاي نقشی ناشی از کرونا  کشور  هاي زنان ریزنقش

  کار هستند. دهند که در بخش سالمت مشغول به می  

کشورهاي 

سریالنکا، 

مالزي، 

ویتنام و 

  استرالیا

زنانی که در خط مقدم خدمات درمانی، بهزیستی و 

مددکاري شاغل هستند، متحمل بیشترین بار ناشی از 

  اند.  هاي جنسیتی شده نقش

هاي  نقش

  خانوادگی

زنان و مراقبت از 

  خود

خانگی در چین تأثیر  مقررات قرنطینه بر خشونت   چین

هاي خانوادگی  دلیل افزایش تنش منفی داشت و به

بر فشار اقتصادي شاهد افزایش چشمگیر  اغلب مبتنی

  خشونت خانگی بود.

افغانستان، 

پاکستان و 

  ترکیه

ا، بیکاري و کننده، مواجهه با تروم رفتارهاي کنترل

هاي حمایت اجتماعی  محدودیت دسترسی به سیستم

عنوان عامل خطر براي خشونت خانگی شناسایی  به

  اند. شده

زنان عراقی در این دوران با خشونت خانگی بیشتر،   عراق

  مواجه هستند.

زنان و مراقبت از 

  دیگران

کشورهاي 

  اروپایی

ف مراقبت زنان بیشتر از مردان به کارهاي خانه و وظای

  پردازند.  کنندگی می

زنان بیشتر از مردان در معرض تعدیل و اخراج از کار 

  گیرند. قرار می

مردان اندکی مشارکت خود را در کار منزل افزایش   اسپانیا

اي از این فشار نقشی همچنان  دادند، ولی بخش عمده

به دوش زنان است که قبل از قرنطینه نیز قسمت 

  عهده داشتند. هاي خانه را به بزرگی از مسئولیت

در دوران قرنطینه، وظایف والدگري بین زنان و مردان   ایتالیا

طور نامتوازنی تقسیم شده و بیشتر بر دوش مادران  به

است. تقسیم جنسیتی کار مراقبتی در این دوران نیز 

  متوازن نیست.

ز عدم با شیوع و آغاز قرنطینه، مادران بیشتر از پدران ا  استرالیا

  خانواده در دوران قرنطینه ناراضی هستند.-تعادل کار

زنان در قرنطینه نقش اولیۀ مراقبت از فرزندان و   آلمان

گیرند اما مردان  عهده می کارهاي خانگی را بیشتر به

  کنند. ها کمک می نیز به مراتب بیشتر از قبل به آن
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هاي  نقش

  زنان

  فشارهاي نقشی ناشی از کرونا  کشور  هاي زنان ریزنقش

دستمزد  در دوران شیوع کرونا میزان ساعات کار بدون   هند

  است. گیر داشته  به گذشته افزایش چشم زنان نسبت

کارهاي مراقبتی بیشتر باعث شده که زنان درصورت   مالزي

تري براي یافتن  ازدست دادن شغلشان، فرصت کم

  شغل جایگزین داشته باشند.

مراتب براي زنان شدیدتر بوده و  تأثیرات کرونا به  عراق

بدون دستمزد زنان  کارهاي مراقبتی، کار خانگی و

  است. ازپیش شده  بیش

طور متوسط روزانه هجده  زنان تا پیش از شیوع به  افغانستان

  پرداختند.  ساعت را به کار بدون دستمزد خانگی می

بار کار مراقبتی بدون دستمزد زنان افغانستان در 

  است.  تر شده دوران کرونا سنگین

اشی از بیکاري یا گیري یا شرایط ن با شروع همه  ترکیه

دورکاري مردان و زنان، هردو زمان بیشتري را در 

زمان کار  کنند، ولی حجم کار و مدت منزل سپري می

  است. بدون دستمزد زنان در منزل افزایش یافته 

  

  گیري نتیجه

 منابع و نیست آرمانی که کنیم می زندگی دنیایی در که داد نشان ما به 19کوویدـ  شیوع

 است ممکن روانی فشارهاي همچنین نیستند. کافی و اند نشده توزیع نواخت یک طور به آن حیاتی

 را ما کرونا نابرابر، در جامعۀ. بدهد کاهش را ما خودمختار کنشگري و منطق قدرت عقالنیت،

 این به تا داریم نیاز نظري ابزاري به که دریافتیم ما. کرد به یکدیگر ها انسان وابستگی  متوجه

 درواقع،. گذارد می ما اختیار در ابزاري چنین فمینیستی مراقبت اخالق. بدهیم سخپا بحران

 امري را نابرابري و کند می قلمداد انسانی زندگی الینفک و ضروري جنبۀ را ها انسان وابستگی هم به

 تا که درحالی داد، نشان را خود مهم جایگاه مراقبت کار شیوع کرونا، در خالل. داند می ساختاري

 باید ما آینده در. شد می محسوب خانگی یا زنانه کاري و پایین شأن با کاري مراقبت آن از پیش

 حوزة سیاستگذاران و کنیم توجه بیشتر ماست دنیاي پایداري و بقا موجب که مراقبت کار به

 شرایط دستمزد، زمینۀ در سیاستگذاري براي چارچوبی عنوان به را مراقبت اخالقیات باید سالمت

 نیز و زیست محیط از محافظت کودك، از مراقبت نقل، و حمل امکانات، پذیري دسترس اري،ک

 که است »مراقبتی بحران« کرونا بحران رو، ازاین. بگیرند درنظر سالمتی از مراقبت و سالمت حوزة
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 شغلی و اقتصادي امنیت عدم  افزایش با و است داشته  درپی جهان در شدیدي جنسیتی تأثیرات

 کاهش حال درعین و زنان علیه خانگی خشونت افزایش زنان، دستمزد بدون کار افزایش زنان،

 و اجتماعی حمایتی منابع به دسترسی از آنان دست کردن کوتاه و منابع به زنان دسترسی

 این که کند می اعالم ملل سازمان همچنین. است  کرده وارد لطمه دختران و زنان به اي، مؤسسه

 با تماس کاهش و بیماري مقابل در بیشتر پذیري آسیب دلیل به که ساله 74 تا 60 زنان براي وضع

 در متأسفانه). 2020 ،1دگارووا(است  تر وخیم برخوردارند، تري کم تحرك قدرت از خانواده، اعضاي

  نداشت. وجود گروه این به ویژه توجه فرصت مطالعه این

 عدالت تحقق زمینۀ در را که محدودي دستاوردهاي کرونا سازمان، این گزارش به همچنین

 معرض در دستاوردها این حتی و داد قرار الشعاع تحت بود شده کسب جهان در جنسیتی

 اجتماعی، اقتصادي، مختلف هاي بخش روي شیوع که تأثیراتی. است گرفته  قرار گرایی واپس

. است بوده  ترشدید دختران و زنان براي است، گذاشته  اجتماعی حفاظت و امنیت و سالمتی

در  بیشتر دارند، تري کم شغلی امنیت و انداز پس و درآمد معمول طور به که دختران و زنان

 مردان که است آن از حاکی ها گزارش اگرچه همچنین اند؛ گرفته قرار اقتصادي مشکالت معرض

 در زنان سالمت کرونا، به درمانی منابع اختصاص دلیل به اما کنند، می فوت کرونا از بیشتري

 در زنان براي دستمزد بدون مراقبتی کار که است درحالی  این. است گرفته  قرار خطر معرض

 بیماران و سالمندان کودکان، از قرنطینه دوران در مجبورند ها آن زیرا یافته، افزایش شیوع طول

 آن به و افزایش را جنسیتی نابرابري 19کوویدـ طور کلی به بنابراین،. کنند مراقبت منزل در

  ).2020 ملل، سازمان( است  داده تري پیچیده ابعاد

 مرد اگر اند، بوده شاغل هردو شیوع از قبل که هایی زوج بین در کشورها، گزارش براساس

 هاي نقش درمورد طلبانه برابري هاي نگرش بیشتر مردان باشد، مانده  باقی شاغل زن و شده بیکار

 و خانواده اعضاي از مراقبت به مربوط امور در گذشته از بیش کمی و دهند می نشان جنسیتی

 مانده  باقی شاغل مرد و شده بیکار زن اگر که است درحالی این. کنند می مشارکت خانگی کار

 وظیفۀ مراقبت اخالق براساس و دهد می نشان خود از بیشتري سنتی هاي نگرش زنان باشد،

 از ناشی نقشی فشارهاي که دهد می نشان  تایجن درواقع. دانند می کنندگی مراقبت را خود اصلی

 واقعیت زیستۀ با زنان در مراقبت اخالق و نقش جنسیتی هاي نگرش با کرونا همراه شیوع

 را خود روانی و جسمی سالمت درواقع فشارها این پذیرش با زنان و یابد می تطبیق آنان زندگی

. سازند می مواجه خطر با مدت ر طوالنید نیز را خانواده سالمت درنهایت و اندازند می خطر به

 از مراقبت. شود می شروع خود از مراقبت با درواقع مردم، و خانواده از مراقبت ترتیب بدین

_______________________________________________________ 
1. Dugarova 
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 در ها آن کرامت شناختن رسمیت به و زندگی تجربۀ در آنان با شدن همراه معناي به دیگران

 اجتماعی ارزش حائز شود می امانج زنان توسط که مراقبتی. است درمانی اقدامات انجام حین

 خواهرانه، مادرانه، مراقبت خود، بدن از در مراقبت زنان زیستۀ تجربۀ از برخاسته که است

 حرفۀ در که است مراقبت همین هاي دنباله. است همسر مادر یا مادربزرگ مقام در مراقبت

  کند. می پیدا تجلی زنان توسط پرستاري

 متعارف سطح مقاله، این در مورداستفاده نظري چارچوب به توجه با دیگر ازسوي

 آن از حاکی نتایج. دارد نزدیکی ارتباط دیگران از مراقبت چون مفاهیمی با کنندگی مراقبت

 نظر از که هرچند. شود می احساس شیوع زمان در گذشته از بیش زنان بر نقشی فشار که است

 یعنی همسري و مادري ايه نقش پذیرش اول، نگاه در آمیزي تناقض طرز به جامعه،

 ،)سالمت بخش در اشتغال(دستمزد  با کنندگی مراقبت همانند دستمزد بدون کنندگی مراقبت

 صاحب انتخاب این در زنان و جامعه، سوي از تحمیلی نه و شده گرفته درنظر آگاهانه انتخابی

  .است داده  قرار موردتأیید را امر این پژوهش نتایج درواقع،. هستند اختیار

 معناي به خانوادگی هاي نقش و اجتماعی هاي نقش گرایی، خانواده مفاهیم درمورد اما

 که هستیم شاهد را مراقبت اخالق متعارف سطح انتخاب یا تحمیل این پیامد خود، از مراقبت

 سالمت خدمات به آنان تر کم دسترسی کرونا، با زنان شغلی هاي نقش شدن رنگ کم یا حذف به

 که اند کرده انتخاب آنکه دلیل به زنان درواقع،. شود می منجر آنان شدن خانگی  خشونت قربانی و

 کنندگی مراقبت سطح در که مجبورند باشند نیز شاغل زمان هم و بدهند خانواده تشکیل

 و تعادل ایجاد وظیفۀ و بگیرند برعهده شیوع دوران در را بیشتري نقش خانواده، در متعارف

 از ناشی که نیز شغلی هاي نقش حذف زمان در. است آنان عهدة بر نقش دو این بین موازنه

 هاي نقش بر تأکید با که هستند اولی گروه زنان کروناست بیماري اقتصادي پیامدهاي

 جامعه فرض پیش ترتیب بدین. شوند می دورکاري به  مجبور یا حذف کار محیط از شان جنسیتی

 به خدمات ارائۀ و است خانواده در آنان دگیکنن مراقبت نقش زنان، اصلی نقش که است آن

 توجه با نیز خود سالمت خدمات به دسترسی رو، ازاین. است آنان برعهدة خانواده اعضاي سایر

 منابع به کلی طور به آنان دسترسی و دارند برعهده جامعه در رنگی کم نقش زنان اینکه به

 آنان زنان، علیه در خشونت هایتدرن. است زنان متعارف مراقبت اخالق پیامد است محدود

 در مضاعف نقشی فشار چراکه شوند، می تحمیلی و خودخواسته متعارف کنندگی مراقبت قربانی

 تواند می که داده است قرار کننده تضعیف موقعیتی در را آنان قدرت منابع به دسترسی عدم کنار

 کشورهاي میان تطبیقی بررسی میان این در. شود منجر خانواده در ها آن پذیري آسیب به

 نداشته وجود کشورها این زنان میان تفاوتی دارد که آن از حکایت توسعه درحال و یافته توسعه
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داده  قرار تأثیر تحت کرونا دورة در مردان از بیش را زنان مراقبت اخالق از ناشی نقشی فشار و

  . است 
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