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Abstract
Background and Objective: Hundreds of millions of people affected from natural and
man-made disasters in the world and about 80 percent of these people are women and children.
Women and girls for various social, economic, cultural and health reasons are more vulnerable in
times of disaster. This study aimed to investigate the impact of displacement on women's mental
and social health.
Methods: This research is an analytical review of articles that was studied by searching
articles in Iranian databases: SID, Magiran and Irandoc, and foreign databases: Web of Science,
Scopus, PubMed, Google Scholar and by using of keywords such as: Psychological vulnerability,
mental health, women in disasters, refugees, disasters and their possible combinations.
Results: According to the different needs of women in disaster such as deprivation in
access to health services, prenatal care, specific health concerns, forcing in nutrition of children,
the risk of sexual violence, sexually transmitted diseases, emotional and economic dependence
and difficulty in social interactions, the vulnerability of this group in terms of displacement can
be classified in five dimensions (1) health, (2) self-care, (3) livelihoods, (4) social capital and (5)
social support.
Conclusion: In disasters, cultural barriers, physical health problems, communication
barriers, language and social and economic problems are the most important struggles of women
that lead to mental disorders. Therefore, programs should be designed related to prevention,
preparedness and response based on women’s needs and challenges with them participating; it is
important that sufficient political and economic support from governments and involved
organizations in these programs will be allocated.
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علم شی
فصلنامۀ ی ژپهو ی

مقالۀ پژوهشی

آموزش بهداشت هو ارتقای سالمت
جامعۀ ملی و بینالمللی

کتایون جهانگیری ،1شهناز طباطبایی ،2شیوا یوسفیان
.4
.2

1

گروه سالمت در بالیا و فوریتها ،دانشکدۀ سالمت ،ایمنی و محیط زیست ،دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی ،تهران ،ایران
گروه ارگونومی ،دانشکدۀ سالمت ،ایمنی و محیط زیست ،دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی ،تهران ،ایران

اطالعات مقاله

چکیده

تاریخچۀ مقاله

زمینه و

دریافت1310/20/22 :

متأثر میشوند و حدود  08درصد از این افراد را زنان و کودکان تشکیل میدهند .زنان و دختران به
دالیل مختلف اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی و بهداشتی در برابر بالیا از آسیبپذیری بیشتری برخوردار
هستند .بدین منظور مطالعۀ حاضر با هدف بررسی تأثیر آوارگی بر سالمت روانی و اجتماعی زنان صورت
گرفته است.

پذیرش1310/12/22 :
انتشارآنالین1312/23/20 :
IJHEHP 2018; 6(2):134-146

نویسندۀ مسئول:
شیوا یوسفیان
گروه سالمت در بالیا و فوریتها ،دانشکدۀ
سالمت ،ایمنی و محیط زیست ،دانشگاه
علوم پزشکی شهیدبهشتی ،تهران ،ایران

تلفن824-04112438 :
پست الکترونیک:
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برای دانلود این مقاله،
کد زیر را با موبایل خود
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هدف :ساالنه صدها میلیون نفر از مردم جهان از حوادث و بالیای طبیعی و انسانساخت

مواد و روشها:

این پژوهش مروری ـ تحلیلی است که از طریق جستجوی مقاالت در پایگاههای

اطالعاتی داخلی  SID, Magiranو  Irandocو پایگاههای اطالعاتی خارجی ،Web of Science
 Google Scholar ،Pubmed ،Scopusو با استفاده از کلیدواژههای آسیبپذیری روانی ،سالمت
روان ،زنان در بالیا ،آوارگان ،حوادث و بالیا و ترکیبات احتمالی آنها بررسی شد.
یافتهها :باتوجه به نیازهای متفاوت زنان در بالیا از جمله محرومیتها در دسترسی به خدمات سالمت،
مراقبتهای بارداری و نگرانیهای خاص بهداشتی ،اجبار در تغذیۀ کودکان و احتمال خشونت جنسی و
ابتال به بیماری های منتقلۀ جنسی ،وابستگی عاطفی و اقتصادی ،مشکل در تعامالت اجتماعی زنان،
آسیبپذیری این گروه در شرایط آوارگی را میتوان در ابعاد پنجگانۀ  )4سالمت  )2خودمراقبتی )3
وضعیت معیشت  )1سرمایۀ اجتماعی و  )1حمایت اجتماعی طبقهبندی کرد.

نتیجهگیری:

در حوادث و بالیا موانع فرهنگی ،مشکالت تهدیدکنندۀ سالمت جسمی و همچنین

موانع ارتباطی و تکلم به زبان کشور میزبان و مشکالت اجتماعی و اقتصادی مهمترین چالشهای زنان
هستند که منجر به ایجاد اختالالت روانی میشوند .بنابراین بایستی برنامههای پیشگیری ،آمادگی و
پاسخ مبتنی بر نیازها و چالش های زنان و با مشارکت آنها طراحی شده و حمایت سیاسی و اقتصادی
کافی از جانب دولتها و سازمانهای درگیر به این برنامهها اختصاص داده شود.
کلمات کلیدی :سالمت روانی ،سالمت اجتماعی ،زنان ،آوارگان
کپیرایت © :حق چاپ ،نشر و استفادۀ علمی از این مقاله برای مجله آموزش بهداشت و ارتقای سالمت محفوظ است.

مقدمه
ساالنه صدها میلیون نفر از مردم در سراسر جهان از
حوادث و بالیای طبیعی و انسانساخت متأثر میشوند .به
گزارش جهانی جمعیت سال  2841بالیای طبیعی سالیانه
 288میلیون نفر را تحتتأثیر قرار میدهند .جنگ ،بیثباتی،
بیماریهای مسری و حوادث طبیعی حجم عظیمی از مصائب

و ویرانیها را بهجا گذاشته و بخش بزرگی از منابع و
برنامههای دولتها را به خود اختصاص دادهاند .در سال
 ،2841جمعیتی که بر اثر بحرانها جابهجا شدهاند به بیش
از  48میلیون نفر رسیده و از این تعداد حدود  28میلیون
نفر مجبور به مهاجرت به سایر کشورها شدند که این آمار
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اریان

سیمای سالمت روانی و اجتماعی زنان آواره در هزارۀ سوم :چالش بزرگ

کتایون جهانگیری و همکاران | سیمای سالمت روانی و اجتماعی......

بیش از تعداد آوارگان جنگ جهانی دوم و بیسابقه بوده است
( .)1در شش ماهۀ نخست سال  2841تعداد  030888نفر

کودکان تشکیل میدهند ( .)2در این میان زنان و دختران
به دالیل متعددی از جمله عوامل فرهنگی ،از دست دادن
حمایتهای اقتصادی و اجتماعی و محروم ماندن از خدمات
بهداشتی و درمانی مرتبط با سالمت باروری بهطور
قابلتوجهی آسیبپذیرند ()3؛ لذا جنسیت بهعنوان یکی از
جنبههای کلیدی آسیبپذیری در برابر حوادث و بالیا قابل
توجه بوده ( )4و در سال  4008کمیساریای عالی امور
پناهندگان سازمان ملل ) (UNHCRزنان آواره را بهعنوان
گروههای آسیبپذیر با خطر باال در زمینۀ مشکالت روانی
اعالم کرد ( .)5آنها اغلب با زبان کشور میزبان و سیستم
خدماترسانی سالمت ناآشنا هستند و نیز ممکن است سطح
باالیی از استرس را بهدلیل بیثباتی یا اعمال خشونت و
وضعیت اجتماعی و اقتصادی سختی که در کشور میزبان با
آن روبهرو هستند ،تجربه کنند ( .)0چنین استرسی میتواند
با افزایش اختالالت روانی در این گروه در ارتباط باشد (.)2
بر اهمیت توجه به سالمت زنان در اهداف توسعۀ هزارۀ
سوم سازمان ملل ) 2(MDG’sنیز تأکید شده است و در این
سند که یک چارچوب بینالمللی برای سنجش میزان
پیشرفت بهسوی توسعۀ پایدار و ریشهکنی فقر بهشمار
میرود ،سه هدف ارتقای برابری جنسیتی و توانمند ساختن
زنان ،بهبود سالمت مادر و مقابله با بیماریها ،بهطور مستقیم
به سالمت زنان اختصاص یافته است ( .)8همچنین به لزوم

روش بررسی
مطالعۀ حاضر از نوع مروری ـ تحلیلی است که در سال
 2841از طریق جستجو در پایگاههای اطالعاتی داخلی
همچون  SID, Magiranو  Irandocو پایگاههای اطالعاتی
خارجی Google ،pubmed ،Scopus ،Web of Science
 Scholarو با استفاده از کلیدواژههای آسیبپذیری روانی،
سالمت روان ،زنان در بالیا ،آوارگان ،حوادث و بالیا و
ترکیبات احتمالی آنها با واژههای (و) و (یا) انجام پذیرفته
است .معیارهای ورود به مطالعه شامل مقاالت مرتبط
چاپشده در مجالت معتبر علمی و پژوهشهای انجامشده
از سال  2888تا  ،2841گزارشهایی که به مطالعۀ سالمت
روان و آوارگی پرداختهاند و معیارهای خروج از مطالعه
دسترسی نداشتن به متن کامل مقاالت بود .پس از
جستجوی اولیه در پایگاههای اطالعاتی با کلیدواژهها و
ترکیب مناسب آنها در بازۀ زمانی مدنظر  434مقاله
جمعآوری شد .پس از بررسی عنوان و خارج کردن مقاالت
تکراری تعداد  14مقاله برای بررسی چکیده انتخاب شد.
چکیدۀ این مطالعات از سوی دو نفر بهطور جداگانه بررسی
و در صورت نداشتن توافق ،به نفر سوم ارجاع داده شد.
پس از بررسی نویسندگان و با توجه به امکان دسترسی به
متن کامل مقاالت 48 ،مقاله که با هدف تحقیق مرتبط بودند
کامال مطالعه شدند و منابع علمی استنادشده در این مقاالت
منتخب نیز بررسی و یک مقاله به لیست نهایی اضافه شد.
در نهایت  44مقاله برای بررسی در این مطالعه انتخاب شدند.
بهمنظور سهولت دسترسی به منابع و نیز مدیریت آنها تمامی
منابع استخراجشده از بانکهای اطالعاتی در نرمافزار
منبعنویسی  Endnoteنسخۀ  4ذخیره و در مراحل مختلف
غربالگری استفاده شد

پرداختن به سالمت این گروه و مشارکت آنان در طراحی و
اجرای سیاستها و برنامههای کاهش خطر حوادث و بالیا و
توانمندسازی آنها برای آمادگی در برابر حوادث و بالیا و
تدارک راههای جایگزین برای کسب درآمد پس از مواجهه با
این شرایط ،در سند سندای و برنامۀ استراتژیک ششسالۀ

یافتهها

قوانین حقوقبشر مبنی بر تأمین سالمت جسمی و روانی
همۀ افراد بهویژه گروههای آسیبپذیر ،شناسایی نیازها و
چالشهای زنان آواره و اقدامات جوامع میزبان برای پذیرش

با توجه به بررسی متون انجامشده ،یافتههای
بهدستآمده در دو بخش "آوارگی و اختالالت روانی" و
"آوارگی ،نیازها و آسیبپذیری زنان" طبقهبندی شدهاند که
در ادامه بررسی میشوند.

سازمان جهانی بهداشت نیز توجه شده است ( .)1در راستای

434
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یعنی بهطور متوسط  1488نفر در هر روز ناگزیر به ترک
کشور خود شدند که این میزان حاکی از رشد  23درصدی
نسبت به سالهای اخیر بوده است .با در نظر گرفتن این
موضوع که  04درصد آوارگان در کشورهای درحال توسعه
زندگی میکنند و حدود  08درصد از این آوارگان را زنان و

این گروه از افراد ضروری است .لذا در این مطالعه سعی بر
آن بوده است که ضمن بررسی تأثیر آوارگی بر سالمت روانی
و اجتماعی زنان ،در خصوص اقداماتی که الزم است در
راستای بهبود شرایط زندگی بهویژه در زمینۀ حفظ و ارتقای
سالمت آنها از سوی نظام سالمت صورت گیرد ،بحث شود.

فصلنامۀ علمی پژوهشی آموزش بهداشت و ارتقای سالمت ▐دورۀ  4شمار ▐ 2تابستان 4301
الف)آوارگی و اختالالت روانی
محققین در زمینۀ بالیا به این نتیجه رسیدهاند که
وقوع بالیا اعم از طبیعی یا انسانساخت وضعیت استرسزایی
است که زندگی روزمرۀ افراد را تحتتأثیر قرار داده و
سیستمهای اجتماعی را در یک موقعیت جغرافیایی خاص
بالیا ،روند روبهرشد آوارگی در جهان (نمودار شماره )4
بهعنوان یکی از معضالت جامعۀ جهانی در سالیان اخیر
مطرح شده است ( .)12براساس آمارهای منتشرشده از سوی
کمیساریایی عالی امور پناهندگان تا پایان سال 2841
بیشترین تعداد آوارگان مربوط به کشورهای سوریه،
افغانستان ،سومالی و سودان بودهاند (نمودار شماره  )2و تا
نیمۀ نخست سال  ،2841پنج کشور ترکیه ،پاکستان ،لبنان،
ایران و اتیوپی میزبان باالترین تعداد آوارگان در جهان
بودهاند (نمودار شماره  .)3ایران با پذیرش  004888نفر از
آوارگان که  014888نفر از اتباع افغان و  203888نفر از
آوارگان عراقی هستند ،جزو پنج کشور اول جهان در پذیرش

نمودار  .2ملیت آوارگان جهان طی سالهای 2213-2215
(منبع :سایت کمیساریای عالی امور پناهندگان سازمان ملل به
آدرس )www.unhcr.org

آوارگان است ( .)2به دنیال اختالالت سیاسی در افغانستان،
جمهوری اسالمی ایران و پاکستان طی سه دهۀ گذشته
تعداد زیادی از آوارگان افغان را پذیرا بوده اند 01 .درصد
آوارگان افغان در مناطق شهری ایران زندگی میکنند؛ در
حالی که  3درصد در کمپها و اردوگاههای تحت حمایت
دولت ،کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد و
سازمانهای غیردولتی خارجی ساکن هستند .در سال
 ،2841کمتر از نیمی از مهاجران بینالمللی ( )%11در ایران
زنان بودن د؛ اما به وضعیت سالمت این گروه از افراد در
کشورهای میزبان از جمله ایران بهعنوان یکی از  1کشور
مطرح جهان در پذیرش آوارگان ،هرگز بهطور جامع توجه
نشده است (.)13

نمودار .3کشورهای میزبان آوارگان ـ نیمۀ سال 2215
(منبع :سایت کمیساریای عالی امور پناهندگان سازمان ملل به
آدرس )www.unhcr.org

این واقعیت وجود دارد که جابهجایی اجباری و تطابق
با یک کشور و زبان جدید همراه با سایر عوامل استرسزای
ناشی از مشکالت اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی که آوارگان
با آن روبهرو میشوند ،میتواند بر سالمت روان آنها تأثیرگذار
باشد ( .)14اگرچه تحقیقات مختلف به اهمیت عوامل خطر
مرتبط با سالمت روانی پس از بالیا از جمله ویژگیهای
شخصی (از قبیل جنسیت) ،عوامل مرتبط با بالیا (از قبیل
جراحت و آوارگی) و عوامل محیطی (مثل حمایت اجتماعی)
پرداختهاند ،با این وجود اجماع و اتفاقنظر بر ماهیت ،درجه
و تداوم اختالالت روانی ناشی از حوادث و بالیا وجود ندارد
( .)15اما آنچه در این زمینه اهمیت باالیی دارد ،توجه به این

نمودار  .1روند تعداد آوارگان تحت پوشش کمیساریای عالی
پناهندگان طی سالهای ( 1112 - 2215منبع :سایت کمیساریای
عالی امور پناهندگان سازمان ملل به آدرس )www.unhcr.org

موضوع است که سالمت روان چیزی فراتر از نبود اختالالت
روانی است و ابعاد تأمین رشد و بهداشت روانی فردی و
اجتماعی ،پیشگیری از ابتال به اختالل روانی ،درمان مناسب
و بازتوانی را شامل میشود و لذا حفظ و ارتقای آن مثل
سالمت جسم بهویژه در گروههای آسیبپذیر حائز اهمیت
است (.)10
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مختل میکند ( .)12،11با توجه به افزایش تعداد حوادث و
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در آن ساکن شدند نیز بستگی دارد (.)12
مطالعات انجامشده در ایران ضمن آنکه شیوع
اختالالت روانی میان آوارگان بهویژه گروهی که در کمپها
و اردوگاهها زندگی میکنند را نشان دادهاند ،مشکالت اصلی
آوارگان را به سه بخش اختالالت روانی ،بیماریهای واگیر و
غیرواگیر تقسیمبندی کرده ( )13،18-22و عواملی از قبیل
سن و جنسیت ،میزان سازگاری فرهنگی و اجتماعی با جامعۀ
جدید ،نداشتن برنامه برای آینده ،پذیرفته نشدن اجتماعی،
ناپایداری خانواده ،جدایی از بستگان ،استرس فرهنگپذیری،
نبود حمایت اجتماعی ،نداشتن نقش اجتماعی سودمند و
پیوندهای معنیدار اجتماعی ،نداشتن سرپناه ،احساس عمیق
انزوای اجتماعی ،نظام متفاوت فرهنگی ـ ارزشی ،نداشتن
مهارتهای اجتماعی ،بیکاری یا اشتغال به کارهای سخت،
نداشتن امنیت شغلی ،نگرش منفی و آگاهی پایین نسبت به
بیماریهای روانی را از علل مهم اختالالت روانی در آوارگان
ایران برشمردند (.)11
باتوجه به اینکه زنان ،سالمندان ،متأهلها و افراد
جداشده ،افراد با سطح تحصیالت پایینتر ،خانهدارها و
بیکارها از اختالالت روانی بیشتری در رنج هستند ( ،)11لذا
توجه به موضوع آوارگی بهویژه در گروههای آسیبپذیر مثل
زنان ،هم در کشورهای متأثر از حوادث و بالیا و هم در
کشورهای میزبان از اهمیت بسزایی برخوردار است.
ب)آوارگی ،نیازها و آسیبپذیری زنان
مطالعات انجامشده حاکی از آن است که تفاوتهای
چشمگیری بین زن و مرد در درک مشکالت و اختالالت

سیکوز و افکار خودکشی شکایت دارند (.)3
ازهمگسیختگی روابط و شبکههای اجتماعی متعاقب
رخداد بالیا هنگامی که با تغییر در نقش زنان در جامعه و
مشکالت قومی و نژادی و فرهنگی و اقتصادی همراه میشود
باعث تشدید اثرات زیانبار بالیا بر سالمت روان زنان میشود
( .)23با توجه به نرخ کم مشارکت نیروی کاری زنان در
جامعه بهویژه در کشورهای در حال توسعه ،زنان به لحاظ
اقتصادی آسیبپذیرند و در نتیجه برای مواجهه با هزینههای
آنی بازیابی اثرات بالیا ،آمادگی کمتری دارند .از آنجا که زنان
در جامعه در سطح اجتماعی پایینتر نسبت به مردان قرار
میگیرند ،از آسیبپذیری اجتماعی بیشتری نیز رنج میبرند
( .)24یکی دیگر از جنبههای آسیبپذیری باالی زنان این
است که در مواجهه با بالیا بیشتر در معرض خطرات
تهدیدکنندۀ سالمت قرار دارند .به گزارش جهانی جمعیت
سال  ،2841شصت درصد از مرگومیر قابل پیشگیری
مادران بین زنانی رخ میدهد که سعی دارند از منازعات،
حوادث طبیعی و نقل مکان اجباری جان سالم بهدر برند.
بهطور کلی هرچه شدت حوادث و بالیا افزایش مییابد ،سطح
سالمت زنان کاهش پیدا میکند ( .)25امروزه برآوردن
نیازهای سالمت زنان بهطور گسترده بهعنوان یک الزام
انساندوستانه و رعایت و احترام به حقوق بشر پذیرفته شده
است و تضمین دسترسی به سالمت زنان راهی برای بازیابی،
کاهش مخاطرات و تابآوری جوامع بحرانزده محسوب
میشود؛ زیرا اگر زنان و دختران بتوانند از مراقبتهای
سالمت همراه با مجموعۀ متنوعی از برنامههای
انساندوستانه که آگاهانه نابرابریها را هدف گرفتهاند،
برخوردار شوند ،تأثیر مثبت آن در تمام وجوه اقدامات

روانی ناشی از حوادث و بالیا وجود دارد ( .)21،22هرچند

انساندوستانه جاری خواهد شد ( .)1علیرغم تالشهای

زنان آواره اغلب تابآوری قابلتوجهی در مواجهه با سختیها
دارند ولیکن جریان آوارگی فوقالعاده استرسزا است و
میتواند پیامدهای مهمی بر سالمت جسمی و روانی آنان
داشته باشد و از آنجا که زنان نسبت مردان وابستهتر و
عاطفیتر هستند ،ازاینرو هنگامی که از بالیا و شرایط

بسیاری که در خصوص ارتقای شاخصهای سالمت و ایمنی
زنان انجام شده ،لیکن از موضوع سالمت روان این گروه
غفلت شده است (.)20
با توجه به اینکه نیازهای زنان آواره متعدد و پیچیده و
مرتبط با ویژگیهای جمعیتشناختی و اجتماعی آنها است
430

Downloaded from journal.ihepsa.ir at 13:45 +0430 on Tuesday July 17th 2018

مطالعات انجامشده دربارۀ سالمت روان آوارگان متأثر
از حوادث انسانساخت بهویژه جنگها ،حاکی از آن بوده
است که میزان شیوع افسردگی بین  2/3تا  08درصد،
اختالل استرس پس از سانحه ( )%1/1-%04/1و اضطراب
( )%00- %28/3متغیر بوده است .این ناهمگونی در میزان
شیوع عالوه بر متأثر شدن از کیفیت روش پژوهش هر
مطالعه ،به کشوری که آوارگان از آن آمدهاند و کشوری که

استرسزای آن صحبت میشود به نظر میرسد که زنان با
خطر بیشتری برای ابتال به اختالالت روانی مواجه هستند.
مطالعات نشان میدهد که اکثر زنان آواره از اختالالت خلقی،
اسکیزوفرنی ،افسردگی ،اضطراب و  PTSDرنج میبرند و
بسیاری از آنها از کمبود خواب ،خستگی ،احساس پارانوئید،

فصلنامۀ علمی پژوهشی آموزش بهداشت و ارتقای سالمت ▐دورۀ  4شمار ▐ 2تابستان 4301
( )22و همچنین آسیبپذیری زنان در بالیا و چالشهای

اضطراب پیش از بالیا هستند ( .)21پس از بالیا نیز سالمت

آنها در پاسخ به مشکالت و بهبود شرایط پس از بالیا ،خطر

زنانی که زنده میمانند ،موضوع نگرانکنندهای است .نبود و
یا ضعف خدمات سالمتِ باکیفیت ،یک واقعیت شایع برای
اکثر زنان آواره است که میتواند منجر به میزان باالی
مرگومیر در آنها و افزایش بیماریهای جسمی و اختالالت

بروز اختالالت و بیماریهای روانی را در زنان افزایش میدهد
( ،)28ازاینرو درک نیازهای خاص و ابعاد آسیبپذیری این
آنها در خدماترسانی اثربخش ضروری است .چنین درکی
شیوۀ خدماترسانی را بهبود بخشیده و تنظیم شرایط برای
زندگی آنها را تسهیل میکند ( .)22در این راستا نیازها و
آسیبپذیری روانی ـ اجتماعی این گروه از افراد در ابعاد
پنجگانۀ  )4سالمت  )2خودمراقبتی  )3وضعیت معیشت )1
سرمایه اجتماعی و  )1حمایت اجتماعی طبقهبندی و بررسی
میشوند (.)28
 .1سالمت

در زمان بالیا ،زنان باردار بهدلیل نیازمندی به
مراقبتهای ویژه ،نگرانیهای بهداشتی منحصربهفردی دارند.
برخی از این نیازمندیها عبارتند از :نیاز به دسترسی به
مراقبتهای دوران بارداری و تعیین سوابق بارداری برای
شناسایی و ارجاع سریع زنانی که نیازمند مراقبت ویژه
هستند از جمله زنانی که سابقۀ دیابت و یا فشارخون مزمن
دارند؛ نیاز به زایمان تمیز؛ نیاز به دسترسی به مراقبتهای
پس از زایمان؛ نیاز به واکسیناسیون؛ نیاز به داروهای خاص
( .)31بدون دسترسی به خدمات اورژانسی مامایی ،زنان و
نوزادان آنها ممکن است بمیرند یا از عوارض طوالنیمدت
قابل پیشگیری رنج ببرند .جابهجاییهای اجباری و دسترسی
نداشتن به خدمات مناسب زنان و مامایی ،بار روانی و جسمی

وضعیت تغذیه و سالمتی اولیۀ افراد (اعم از جسمی و
روانی) که در زندگی روزمره قبل از تأثیر مخاطرات مطرح
است ،مشخصکنندۀ توانایی افراد در حل مشکالت و
بیماریها و انواع آسیبهای ناشی از حوادث و بالیا است.
بنابراین تندرستی و سالمت اولیه نشانۀ پتانسیل افراد در
موا جهه با اختالالت روانی و توانایی آنها در بهبود شرایط
ناشی از بالیا است.
صندوق جمعیت سازمان ملل متحد  UNFPAدر سال
 2841پیشبینی کرده بود که یک چهارم از  488میلیون
نفری که به کمکهای بشردوستانه نیازمندند ،زنان و دختران
نوجوانی هستند که در سنین باروری قرار دارند .بنابراین
خدماتی که نتوانند نیازهای این گروه ،از جمله نیازهای
خاص جنسیتی و سنی و روانی آنان را برآورده سازند،

یکی دیگر از نیازمندیهای زنان در بالیا نیاز به وسایل
بهداشتی است .تجربۀ بالیای اخیر نشان داده که زنان و
دختران برای بهداشت فردی خود نیازهای بیوسوشال ویژهای
دارند .تغییر مکانهای اجباری بهطور معمول دسترسی به
منابع بهداشت فردی را برای زنان از بین میبرد .تجربۀ
 UNFPAدر زمینۀ تهیۀ بستههای بهداشتی که شامل پد
بهداشتی ،صابون و حوله و همچنین مواد اضافهای که زنان
متقاضی آن شده بودند از جمله بلوزهای آستین بلند و
روسری ،راهکار مهمی برای تأمین بهداشت عمومی و بهدنبال

نمیتوان در ردیف خدمات مؤثر به حساب آورد (.)1

آن آرامش روانی سالمت زنان بود (.)32

در بحث سالمت اولیه الزم است تا به تفاوتهای
جنسیتی که یکی از ابعاد اجتماعی تأثیرگذار بر سالمت روان
زنان است ،توجه شود .این حقیقت وجود دارد که بیعدالتی
جنسیتی ،نوع متفاوتی از آسیبپذیری است که در سالمت
روانی زنان انعکاس مییابد .مشکالت پیش از بالیا نقش
مهمی در ایجاد مشکالت روانی زنان بعد از تأثیرپذیری از
یک بالیای طبیعی یا انسانساخت دارند .فشارهای روزانۀ
ناشی از سوءتغذیه ،عذابها و زجرها و محرومیت از
مراقبتهای بهداشتی ـ درمانی ،از عوامل ایجادکنندۀ

آسیبپذیری باالی زنان و کودکان در شرایط
اورژانسی ،موضوع حمایت از تغذیه را بسیار با اهمیت
میسازد .در پناهگاهها زنان اغلب دسترسی کمتری به منابع
دارند و ممکن است بهطور نامتناسبی از مشکالتی مثل
سوءتغذیه رنج ببرند .موادغذایی اغلب در بین مردان خانواده
توزیع شده و اغلب مردان و پسران قبل از زنان و دختران غذا
میخورند و عموما بیش از سهم خود از منابع محدودی که

سنگینی را بهویژه بر زنان باردار تحمیل میکند (.)32

در دسترس است ،استفاده میکنند ( .)33این موضوع در
زنانی که نوزاد شیرخوار دارند بحرانیتر است و عالوه بر
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گروه از افراد و چالشها و موانع موجود در پاسخ به نیازهای

روانی شود (.)32
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در بالیا ،توزیع زودهنگام روشهای ضدبارداری
بهعنوان یک اولویت در نظر گرفته نمیشود و از آنجا که در
این شرایط مردم بهدنبال حمایت احساسی هستند ،اغلب
وارد روابط جنسی ناگهانی میشوند و از طرفی زندگی در
کمپهای پرجمعیت نیز ممکن است منجر به گسترش
بیبندوباری شود؛ لذا هم از نظر بارداری ناخواسته و هم از
نظر عفونتهای منتقلۀ جنسی ،زنان در موقعیت حساسی
هستند .از طرفی در زمان بالیا ممکن است عدهای از زنانی
که عقیمسازی کردهاند ،فرزندان خود را از دست بدهند.
مرگ کودک میتواند بهمعنی از دست دادن موقعیت
اجتماعی و اعتمادبهنفس مادر و همچنین از دست رفتن
امنیت اقتصادی آنها در دورۀ سالمندی باشد .در این مواقع

فراهم کند (.)32

کودک کمک خواهد کرد (.)34

باید تالش برای بازگرداندن شرایط باروری فراهم شود (.)32
از پیامدهای دیگر جابهجاییهای اجباری ،افزایش احتمال
خشونت جنسی است و زنان بهطور ویژهای در معرض خطر
هستند .تجاوز و حمالت جنسی ممکن است هم از سوی
نظامیها و هم غیرنظامیها انجام شود ( )32و حتی عدهای
از زنان برای محافظت یا حمایت مالی ،تن به روابط موقت
میدهند .معموال زنان و دخترانی که به آنها تجاوز میشود،
بهعلت خجالت و ننگ اجتماعی بهدنبال مراقبتهای پزشکی
و یا حمایت روانی اجتماعی نمیروند ( )1بهطوری که تمایل

 .2خودمراقبتی
خودمراقبتی ،مهارت فرد یا اعضای خانواده در
محافظت و مراقبت کافی از خود و اعضای خانواده یا توانایی
اجتناب از زندگی و کار در محلهای پرخطر است .این
موضوع تحتتأثیر سطح آگاهی از تواناییهای فیزیکی و
ظرفیت افراد در اجرای این مسئولیت است .با به رسمیت
شناختن توانایی مولد بودن زنان ،بسیار شگفتآور است که
نیازهای آنها برای حفاظت کافی برآورده نشده است .چرا که
کمکهای حمایتی و پشتیبانی کافی و مهارتهای الزم برای
آماده شدن زنان در برابر حوادث و بالیا انجام نشده است
( .)20ممانعت زنان از دسترسی به آموزش کافی و کسب
مهارتهای الزم و کاهش تعامالت اجتماعی آنها میتواند
منجر به تشدید فقر و تأثیرپذیری بیشتر از حوادث و بالیا
شود ( .)35عالوه بر آموزش ،وضعیت اجتماعی و اقتصادی،
محیط خانواده ،سن و سالمت جسمی و روانی اولیه نیز
بهعنوان عوامل مهم در توان خودمراقبتی افراد و بهدنبال آن
پیشگیری از اضطراب پس از فاجعه مطرح هستند .بدیهی
است که سالمندان کمدرآمد و بیسرپناه و کسانی که با
معلولیت جسمی و شناختی مواجه هستند ،با موانع و
مشکالت بیشتری در زمینۀ تخلیه ،جابهجایی و اسکان مجدد

آنها برای پیوستن به جامعه و درنتیجه توانایی آنها برای

روبهرو هستند ( .)20وابستگی عاطفی زنان به خانواده و

یافتن شغل و کسب درآمد ،کاهش مییابد (.)32

حس مسئولیت در حفظ و نگهداری از اعضای خانواده بهویژه
فرزندان و همچنین مسائل فرهنگی و مذهبی و اعتقادات و
پوشش خاص زنان ،خودمراقبتی زنان را در جریان بالیا
تحتتأثیر قرار داده و در جابهجایی و تخلیۀ این گروه از افراد

لذا بهمنظور اطمینان از برآورده شدن حداقل نیازهای
بهداشتی افراد آسیبدیده و پیشگیری از اثرات طوالنیمدت
خشونت در بالیا ،بستهای از مجموعهای از نیازهای ضروری
بهداشت باروری در سال  4001با عنوان بستۀ حداقل
خدمات اولیه ( (MISPتدوین شد .هدف  MISPکاهش
مرگومیر و عوارض مرتبط با مشکالت سالمت باروری در
زنان و دختران است که تحتتأثیر موقعیتهای اورژانسی
قرار گرفتهاند MISP .بهطور مشخص  1فعالیت کلیدی
شناسایی سازمانها و افراد کلیدی تسهیلگر ،جلوگیری از

تأثیرگذار است ( .)28،30زنان آموزشدیده و ماهر میتوانند
نقش کلیدی در دستیابی به یک جامعۀ تابآور و توسعهیافته
را داشته باشند (.)20
 .3وضعیت معیشت
وضعیت معیشتی بهمعنی ظرفیت و توان فرد در حل
پیامدهای ناشی از بالیا و ترمیم و بهبود وضعیت درآمدی و
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خطرات سوءتغذیه ،تغذیۀ مصنوعی نیز مادر و کودک را در
معرض خطر قرار میدهد .لذا توجه به تأمین غذا و مغذیها
برای مادران ،کنترل توزیع جایگزینهای شیر مادر،
فراهمسازی محیط حمایتگر و کمک تجربی و دارویی به
مادران شیرده ،به سالمتی جسمی و روانی و رفاه مادر و

خشونت جنسی و فراهم آوردن مراقبت کلینیکی برای
بازماندگان ،جلوگیری از انتقال  ،HIVجلوگیری از افزایش
مرگومیر و عوارض مادری و نوزادی ،برنامهریزی برای
خدماترسانی سالمت باروری جامع و ادغام آن با
مراقبتهای بهداشتی اولیه را دنبال میکند تا بستری
مناسب برای تأمین سالمت زنان متأثر از حوادث و بالیا را
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این گروه افزایش میدهد (.)21

سرمایه اجتماعی یک واحد ساختاری از شبکهها،
زندگی اجتماعی و مشارکتی ،روابط اجتماعی و یا یک واحد
ادراکی از حمایت دریافتی ،پیوستگی اجتماعی و ائتالف
اجتماعی است .عوامل اجتماعی )از قبیل فقر ،آموزش
ناکافی ،زندگی در محیطهای پرخطر ،خشونت و تصادفات)،
وقایع و پیشامدهای منفی زندگی افراد (مثل جدایی از
خانواده و همسر) و همچنین نبود حمایتهای اجتماعی
بهعنوان ابعاد مختلف سرمایۀ اجتماعی ،به شیوههای متفاوت
بر سالمت روانی افراد تأثیرگذار است .نتایج تحقیقات حاکی
از آن است که سرمایههای اجتماعی میتوانند کاهشدهندۀ
وقایع و پیشآمدهای منفی زندگی (مثل پیشگیری از ضرر و
زیانهای شغلی) و مشکالت بلندمدت (از قبیل وضعیت

اغلب زنان آواره یا بیکارند یا در صنایع کمدرآمد

سالمت جسمی و روانی) باشند ( .)28موانع ارتباطی در

مشغول به کار هستند ( .)32تعارض نقشها و فشار

زندگی اجتماعی یکی از نگرانیهای مهم آوارگان است؛
بهویژه برای افرادی که آشنایی و تسلط بر زبان کشور میزبان

میتواند مشکالتی را برای زنان ایجاد کند ( .)38این وضعیت

ندارند ( .)3تسلط نداشتن به زبان میتواند منجر به محدود

برای زنان متأهل بدتر است؛ چرا که این گروه از سوی
همسرانشان تحتفشار قرار میگیرند تا فقط به انجام
مسئولیتهای خانهداری بپردازند .در نتیجه زنان متأهل

کردن توانایی زنان در تعامالت اجتماعی و بهدست آوردن
ارتباط با همسایگان و رفع نیازهای روزمره شود و بهطور کلی

کمتر از زنان مجرد بهدنبال اشتغال هستند (.)31

توانایی زنان در داشتن یک زندگی بهتر را محدود کند (.)44

نگرانیهای مالی برای زنان سرپرست خانوار که ممکن است
دسترسی به بسیاری از فرصتهای موجود برای بهبود
وضعیت اقتصادی خود را نداشته باشند ،بیشتر است .فشار
برای بهدست آوردن فرصتهای شغلی فوری و بادوام برای
تأمین نیازهای زندگی ممکن است منجر به محدودیت
توانایی این گروه از زنان در کسب آموزشهای مناسب برای
بهدست آوردن شغلهای پردرآمد و وضعیت رفاهی بهتر شود

همچنین نبود انطباق فرهنگی تأثیر چشمگیری بر آوارگان
دارد و ممکن است بر اثر فشارهای فرهنگی ،ویژگیهای
جامعۀ بزرگتر و پیشرفتهتر را بپذیرند اما با آن همانندسازی
نکنند؛ یعنی ویژگیهای خاص آنان بهکلی از بین نرود .وقتی
تغییر حاد بوده و مکانیزمهای انطباقی و حمایتهای
اجتماعی آنها چارهساز نباشد ،ممکن است استرس و
فشارروانی زیادی وارد آورد و شوک فرهنگی با اضطراب،
افسردگی ،مسخ واقعیت و مسـخ شخصیت ویژه را بههمراه

دروازهبان را برای خانوادۀ خود در دسترسی به خدمات
برعهده دارند عموما از نیازهای سالمت روانی خود غافل

داشته باشد ( .)11لذا خطر ابتال به انزوای اجتماعی در زنان
آواره بهدلیل بیمهارتی در انطباق با جامعۀ جدید ،ضرورت

هستند ( .)41بنابراین کمک به زنان مهاجر برای رفع نیازهای

آموزش مهارتهای ارتباطی و زبان را مطرح میکند (.)22

خانوادهها که موافق کارکردن زنان در خارج از منزل نیستند،

( .)42بسیاری از زنان در حالی که نقش تسهیلکننده و یا

اقتصادی آنها میتواند تأثیر چشمگیری بر وضعیت سالمت
روان آنها ایفا کند .یک استراتژی برای کمک به زنانی که
تمایل یا نیاز به کار در خارج از منزل دارند ،این است که به
آنها اجازۀ کمک در ایجاد درآمد خانواده داده شود ،در حالی
که مسئولیت خانوادگی خود را نیز حفظ میکنند (.)42

شغل ( ،)43مشکالتی در استفاده از شبکههای اجتماعی،

 .5حمایت اجتماعی
حمایت اجتماعی به ظرفیت و یا تمایل ساختارهای
اجتماعی و سیاسی در سطوح سیاسی و یا اجتماعی باالتر از
فرد یا خانوار ،برای محفاظت (بهویژه ساختاری و آمادهسازی
فنی) در برابر مخاطرات اشاره دارد .حمایت اجتماعی به
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معیشتی است .این موضوع شامل شغل مستمر ،سطح
پسانداز ،مزایای رفاهی ،توان حمایتی اعضای خانواده است
و اختالل در آن فعالیتهای متداول زندگی افراد را تحتتأثیر
قرار می دهد .پس از بالیا و در جریان آوارگی مشکالتی از
قبیل بیکاری ،زیانهای مالی ،ضعف معیشتی و مراقبت از
خانواده در تطابق با کشور جدید بر بسیاری از زنان آواره بار
اضافی تحمیل میکند .ظرفیت زنان در اینکه بتوانند از عهدۀ
بالیای شدید برآیند و وضعیت معیشتی خانواده را پس از
بالیا ترمیم کنند ،ناکافی است که این موضوع تأثیر بیشتری
بر سالمت روانی آنها دارد و بهطور چشمگیری خطر ابتال به
بیماریها و اختالالت روانی را از قبیل افسردگی ،اضطراب،
استرس و حتی شکایتهای بالینی و دردهای جسمی ،در

 .4سرمایۀ اجتماعی

کتایون جهانگیری و همکاران | سیمای سالمت روانی و اجتماعی......

میتواند منشأ بروز اختالالت روانی باشد (.)21

آنها باشد (.)22،45
بهطور کلی ،عوامل اختالل در سالمت روان زنان پس
از بالیا در سه حیطه قابل بررسی است :الف) شدت حوادث
و بالیا (بهعنوان مثال ،سطح تخریب و از دست دادن زندگی)
ب) آسیبپذیری فرد پیش از بالیا و در جریان آن یعنی
ضعیف بودن و سوءتغذیه ،سن ،زنان بیوه ،زنان سرپرست
خانوار ،زنان اقلیتها و زنان مجرد و افراد مسن ،داشتن سابقۀ
مشکالت روانی و حمایت ناکافی عاطفی ج) اختالالت
اجتماعی ـ اقتصادی و نامالیمات محیطی پس از بالیا مثل
نبود کمک و حمایت اجتماعی ،نبودن مراقبتهای پزشکی،

یکی از جنبههای قابلتوجه در زندگی آوارگان ،توانایی
بهرهبرداری از منابعی است که در جامعه و محیط اطراف آنها
وجود دارد .آگاهی و استفاده از این منابع نه فقط بیانگر سطح
راحتی و تطابق افراد با محیط جدید است ،بلکه توانایی آنها
در پیگیری و دستیابی به منابع و خدماتی که تسهیلکنندۀ
زندگی آنها است را نیز مشخص میکند که عموما زنان با
چنین منابعی از قبیل بانکداری ،سیستم حملونقل و سایر

انجامشده چالشها و آسیبپذیری زنان در بالیا با عواملی از
قبیل ارزیابی نشدن نیازهای مرتبط با زنان ،ناکافی بودن
حمایتهای اجتماعی و قانونی ،حضور ناکافی زنان در
سازمانهای تصمیمگیر و عملیاتی در زمینۀ بالیا و نبود
مراکز آموزشی زنان برای مشارکت در امداد و نجات در

خدمات عمومی خیلی راحت نیستند ( .)22،28سه سازمان

ارتباط است ( .)30در بسیاری از مطالعات ،مشکالت و موانع

که بیشترین ارتباط را با آوارگان دارند مراکز بهداشتی ـ
درمانی ،سازمانهای امور رفاهی و آژانسهای اسکان مجدد
هستند .سهولت دسترسی به این سازمانها ،آرامش و اعتماد
به پزشکان در مراکز سالمت و سایر مراکز خدماترسانی و
سهولت برقرای ارتباط با آنها باتوجه به تفاوتهای زبانی و
فرهنگی ،نقش بسزایی در دریافت خدمات و رضایت از نحوۀ
خدماترسانی بهویژه برای زنان دارد .بنابراین تدوین
سیاستها و برنامههای حمایتی مبتنی بر جنسیت در درک

فرهنگی و زبان مهمترین مشکل زنان آواره در تعامل
اجتماعی با جوامع میزبان هستند .چراکه دسترسیهای آنها
را به منابع و خدمات موجود بهویژه خدمات سالمت محدود

مشکالت روحی و روانی میان زنان حیاتی است (.)22

بحث
اثرات حوادث و بالیا بر سالمت روان از ابعاد مختلفی
قابل بررسی است که یکی از آنها جنسیت است .ناتوانی زنان
برای تحقق نیازهای خود در جریان بالیا و یا حتی مشکالت
آنها در دسترسی به منابع براساس یک روال مشخص پیش
از بروز بالیا ،منجر به افزایش چشمگیر مشکالت روانی در
کوتاهمدت و تأثیرات منفی قابلتوجه بر سالمت جسمی و
روانی این گروه از افراد در دورههای بلندمدت میشود (.)28
زنان آواره بهعنوان یکی از گروههای آسیبپذیر با چالشها و

مشکالت فرهنگی و تأمین معیشت ( .)28براساس مطالعات

میکند ( .)3 ،40-41زنان آواره بهدلیل ناتوانی در برقراری
ارتباط مناسب با متخصصین ،از دریافت مراقبتهای پزشکی
کافی بهویژه در مراقبتهای تخصصی زنانو زایمان ناامید
بودند ( .)52لذا از آنجا که ارتباط ارائهدهنده و دریافتکنندۀ
خدمات در حوزۀ سالمت بهطور چشمگیری در نحوۀ پیگیری
درمان زنان آواره تأثیرگذار است ،خدماترسانندگان سالمت
باید بهطور مداوم بر ارزشها ،نگرشها و رفتارهای زنان آواره
که میتواند بهطور مستقیم و غیرمستقیم ایجادکنندۀ موانع
در دریافت خدمات باشد ،تأمل کنند ( .)45،40،51-53در
برخی کشورها برای اطمینان از راحتی و دسترسی آوارگان
زن به مراقبتهای بهداشتی ـ درمانی اقداماتی مثل استفاده
از مترجم و توجه به مالحظات فرهنگی انجام شده است
( .)54 ،55بنابراین بهعنوان نخستین گام در غلبه بر موانع
در زمینۀ مشارکت آوارگان زن ،درک و شناسایی فرهنگ و
امکان دسترسی به فرصت یادگیری زبان و سایر آموزشهای
412

Downloaded from journal.ihepsa.ir at 13:45 +0430 on Tuesday July 17th 2018

موضوع ایمنی افراد بهویژه افراد فقیر و گروههای آسیبپذیر
میپردازد و بر این موضوع متمرکز است که گروههای
آسیبپذیر را که بیشتر در معرض خطر هستند تحت پوشش
قرار دهد و فرصتهایی برای آنها مهیا کند تا بتوانند خطرات
را پشت سر گذارند.
تحقیقات حاکی از آن است که اغلب زنان از فرایندهای
تصمیمگیری اجتماعی که نیازهای آنها را مشخص میکند و
پایۀ خدماترسانی اجتماعی است ،کنار گذاشته میشوند.
همچنین در تفویض اختیارات و واگذاری نقشها در
فرآیندهای آمادگی و بازیابی پس از بالیا نیز دخالت داده
نمیشوند که بیانگر نابرابری جنسیتی بوده و این خود

موانع متفاوتی در دریافت خدمات بهویژه خدمات سالمت
مواجه هستند .لذا خدماترسانی اثربخش باید متناسب با
نیازها و درنظرگرفتن آسیبها ،چالشها ،موانع و مشکالت
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مهارتی میتواند تأثیر چشمگیری در بهبود وضعیت زندگی
زنان داشته باشد؛ زیرا تعامالت اجتماعی میتواند دسترسی
به شبکههای اجتماعی و خدمات حمایتی را افزایش داده و
این گروه را در برابر عوامل استرسزایی که با آن روبهرو
هستند ،محافظت کند (.)22

( .)50،52لذا بسیار مهم است که دولتها و سازمانهای
بشردوستانۀ ملی و بینالمللی بر رفع نیازهای اقتصادی زنان
در جریان آوارگی متمرکز شوند ( .)58تعامل زنان با
سیستمهای حمایتی میتواند تأثیر چشمگیری در بهبود
وضعیت اقتصادی آنها داشته باشد .ازاینرو بهمنظور به
حداقل رساندن عواقب منفی وضعیت اقتصادی زنان ،وجود
یک سیستم حمایتی که به موجب آن زنان بتوانند از
کمکهای رفاهی بهرهمند شوند ،ضروری است ( .)3،42از
آنجا که آشنایی زنان مجرد و سرپرست خانوار با سیستمهای
حمایتی و رفاهی کمتر از زنان متأهل است و این گروه از
افراد وابسته به کمکهای دولت هستند ،مهم است که این
گروه از زنان شناسایی شده و با شیوهها و روشهای حمایتی
و نحوۀ بهرهبرداری از این کمکها

آشنا شوند (.)11

نتیجهگیری
مطالعات انجامشده در خصوص آسیبپذیری روانی
زنان در بالیا حاکی از آن بوده است که ترس و ناآگاهی از
موضوعات سالمت روان ،بر پیگیری درمان بهمنظور کنترل
بیماریهای روانی تأثیرگذار است .بنابراین اهمیت
خدماترسانی آموزشی به زنان آواره که در معرض خطر ابتال
به بیماریهای روانی هستند ،مطرح است .موانع سیستمی و
نبود و ضعف خدمات مناسب مربوط به سالمت روان که
پاسخگوی نیازهای افراد باشد و همچنین هزینۀ باالی
خدمات روانپزشکی در مقابل ضعف حمایتهای اجتماعی
از این نوع خدمات ،موانع پیش روی آوارگان در دسترسی به
مراقبتهای سالمت روان است .نبود اطالعات دربارۀ مراکز
خدماتدهندۀ رواندرمانی ،موضوع اطالعرسانی و تبلیغات
مناسب از طریق انتشار بروشور و تهیۀ لیست تلفن مراکز
خدماتدهندۀ سالمت روان را مطرح میکند .موانع مذهبی
و استفاده از روشهای خوددرمانی و سیستمهای حمایتی
غیررسمی (مثل خانواده ،دوستان و جامعۀ قومی) در حل
اختالالت روانی و مشکالت مرتبط با آن از دیگر موانع

موضوع با میزان درآمد و تحصیالت افراد ارتباط دارد؛
بهگونهای که هرچه افراد سطح درآمد و تحصیالت پایینی
داشتهاند ،استفاده از منابع غیررسمی در اولویت بوده و
استفاده از منابع رسمی (پزشکان ،پرستاران ،اینترنت ،کتاب،
روزنامه ،مجالتپزشکی) در آوارگان با درآمد و سطح
تحصیالت باالتر بیشتر مشاهده میشود ( .)51بعد معنوی و
اعتقادات مذهبی عالوه بر اینکه بهمعنی اتصال به یک منبع
امید ،آشتی و قدرت بوده ،میتواند منجر به ارتقا و آرامش
روانی فرد شود .از سوی دیگر اعتقاد به شفای معنوی و تعیین
سرنوشت میتواند برخی افراد را از دسترسی به خدمات
بهداشت روان و درمان پزشکی باز دارد .تعدادی از مطالعات
به این نتیجه رسیدهاند که در برخی از جوامع آوارگان ،تمایل
و اعتماد بیشتری به مشورت با رهبران مذهبی و سیستمهای
حمایتی غیررسمی در مقایسه با متخصصان پزشکی و
روانپزشکی وجود دارد .بنابراین برای خدماتدهندگان
مراقبتهای سالمت به رسمیت شناختن قدرت نفوذ مذهب
و معنویت در تصمیمگیریهای مربوط به مراقبتهای
بهداشتی زنان آواره بهویژه برای کسانی که سیستمهای
حمایتی قوی ندارند از اهمیت بسزایی برخوردار است (,22
 .)01 ,02لذا با توجه به تفاوتهای جنسیتی و ابعاد مختلف
آسیبپذیری روانی و اجتماعی در حوادث و بالیا بایستی
برنامههای پیشگیری ،آمادگی و پاسخ مبتنی بر نیازهای زنان
و مردان و با مشارکت آنها طراحی و تحت توجه دولتها و
سازمانهای درگیر باشد و حمایت سیاسی و اقتصادی کافی
به این برنامهها اختصاص داده شود .بدیهی است برنامههای
جمعیتی و توسعهای زمانی بیشترین تأثیر را دارند که
گامهایی در راستای بهبود موقعیت زنان از جمله دسترسی
به تأمین معیشت و منابع اقتصادی و مشارکت کامل در
زندگی اجتماعی برداشته شود.

سپاسگزاری
بدین وسیله نویسندگان بر خود الزم میدادند مراتب
تشکر و قدردانی خود را از تمامی افرادی که نهایت همکاری
را در اجرای این مطالعه داشتند بهعمل آورند.

تعارض در منافع
بین نویسندگان هیچگونه تعارض در منافع گزارش
نشده است.
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تحقیقات نشان دادهاند که نیازهای مالی و اقتصادی
نیز تأثیر مهمی در رفاه اجتماعی زنان و خانوادههای آنها دارد

دریافت خدمات مناسب سالمت روان است ( .)40این
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