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 زنان تحت پوشش بنیاد حضرت علی)ع( بررسی مشکالتکارگاه  گزارش

 18/9/1395شنبه پنج

حدودا یک ساعته با حضور نزدیک  یبا تاخیر هازنان و تعیین اولویت تبررسی مشکال کارگاه آموزشیاولین 

از کارگاه،  هایپس از خوشامدگویی و اطالع رسانی در باره برنامه نفر از زنان تحت پوشش برگزار شد.30به 

های آنان خواسته شد که مشکالت و معضالتی را که هر کدام با آن مواجه هستند را یک به یک برشمرند. برگه

ها مشکالت خود را بنویسند، هر مشکل روی یک رنگی و ماژیک نیز در اختیار آنان قرار داده شد تا در برگه

سئولیت ، ممشکل سواد داشته باشندزنان و در صورتی که نیاز باشد  مراقب بودند همکارانبرگه؛ در عین حال 

 تمشکال همه که نکته این ذکر با در عین حال. که در یک مورد این کار انجام شد اینکار را برعهده بگیرند

 در تا بپردازند مشکالتشان طرح به با توجه به شرایط خود که شد آنان خواسته از طرح، قابل و هستند مهم

کالت های مشبرگه جمع آوری پس از .سازند مشخص را اصلی اولویت یکدیگر مشارکت و کمک با کار، پایان

 کردند که افراد در سه با توجه به حجم زیاد مشکالت طرح شده، تسهیلگران درخواستها، و حذف تکراری

 ترلیها اولویت اصآن از میان تر را انتخاب کنند تا، مشکالت مهمهاآندسته بندی و مشکالت با بررسی  وهگر

 سه ،انتخاب شد که با اجرای ماتریس زوجیزنان  یهاتوسط گروهمشکل اصلی چهار  مشخص شود.آنان 

ها پس از انتخاب اولویت.« مسکن»و « توانمندسازی زنان» «اشتغال،»؛ به دست آوردند یاولویت امتیاز یکسان

های ارایه شده کل پرداخته شد و در نهایت راه حلمدهای مشو پیا ترسیم درخت مشکل به بررسی ریشه ها با

 توسط زنان گردآوری شد.

های مخصوص به خود را از زنان محدودیتبا توجه به ضیق وقت و دوری راه زنان و اینکه هر کدام 

ادامه نیافت ها انجام دهند هایی که زنان می توانند در مسیر اجرای راه حلاشتند، کارگاه برای بررسی فعالیتد

به تفضیل در ادامه ارایه می  به دست آمدههای دادهکارگاه و  اجرا شده هایبرنامه و به کار خود پایان داد.

 شود.

 زنان مشکالت  

در جدول زیر مشاهده میشده  بندیزنان که به طور کامل و دستهبا بررسی کاغذهای رنگی حاوی مشکالت 

 تامین ،درآمد منبع نداشتنیا  درآمد کمبود از ناشی زنان مشکالت بیشترین و ترینعمده متوجه شدیم ،شود

 ت ثاب مسکن نداشتن وفرزندان دانش آموز یا دانشجو تحصیلی های هزینه و خود و خانواده یدرمان هایهزینه
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شغل  نبودن و بیکاری ی همچونمشکالت پس از آن .بودو بالتبع مشکل تهیه پول پیش خانه یا اجاره بها 

مطرح زندگی جاری های و تامین هزینهمناسب و امن برای زنان، تهیه جهیزیه و مشکالت ازدواج فرزندان 

تیا اولوی تغییر به همان صورت اولیه و بدونشده مشکالت طرح در جدول زیر به ذکر است که  شد. الزم

 شود.بیان میتر اما تحت عناوین کلیبندی 

  مشکالت زنان

های زندگی اعم از مشکل تامین هزینه مشکل مسکن  زن سرپرست خانوار اشتغالمشکل 

 پوشاک خرید وسایل، مواد غذایی و

 پیش برای وام گرفتن مشکل خودم برای کار مشکل

 خانه

 میوه خوردن از ها بچه ها وقت یشترب

 محرومند

 پادویی کارهای از غیر یسرکار به رفتن

 نظافتی و

که  مبرای کودکانمناسب  نداشتن تغذیه  پول پیش ]خانه[

 سوءتغذیه شده اند

 منزل از بیرون کار هزینه برای ای بودجه

 ندارم

 نمی اجازه که باال خانه کرایه

 بچه تغذیه به درست که دهد

 برسم ها

 به نداریم درآمدی منبع هیچ ما داند می خدا

 خیریه از که پولی مقداری همان و یارانه جز

 گیریم می

 خرابه وسایلم بیشتر و ندارم یخچال مسکن نداشتن مناسب کار پیداکردنمشکل 

 تحت و کار ها خانواده به شود می اگر

هم   هابچه که دهید قرار خود حمایت

 بگیرند سامان بتوانند

 یا وام برای بودجه

 آن اب بتوانیم که الحسنهقرض

 کمتر و خانه را بیشتر رهن

 بدهیم کرایه

 ایبر دوم دست حتی منزل لوازم تهیه مشکل

 خانواده نیاز رفع

 یخچال قسط مشکل هستیم مستاجر کار نداشتن

 کارماشین برای  خریدمشکل وام بزرگ 

 سرویس مدرسهدر 

  پول ،اجاره جای به بدن وام

 بدیم وامرو 

 زلمن موردنیاز وسایل از بعضی خرید مشکل

 آبرومندانه و خوب فراهم کردن کارهای 

 حمایت تحت های خانواده برای

 جز به نداریم چیزی هیچ منزل وسایل [خانه] پیش پول داشتن کم

 داندمی خدا یخچال

 خانه وسایل تعمیر باال کرایه با مستاجری بیکاری

 برای کفش و گرم پوشاک تهیه مشکل اصلی مشکل خانه کرایه خوب کار یهیافتن  مشکل

 فرزندان و مادران

 پوشاک و خوراک هزینه  

 گرونه خیلی گوشت  

 مرغ و گوشت خرید مشکل  

 لباسشویی ماشین  
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 مطرح شده ادامه مشکالت

 مشاوره و روانشناسی فرزنداندر رابطه با مشکالت  مشکالت درمانی و پزشکی

 دارو و دندانپزشکی درمانی، های هزینه

 

 به که پسرم ازدواج مشکل

 برود زندگی سر باید زودی

دهند گوش نمیبچه ها حرف من را 

 مخصوصا پسر بزرگم

هزینه چشم پزشکی که واقعا اذیتم می 

 کند

بیکاری پسرم که فقط دو روز 

شنبه و جمعه کار 5در هفته 

 می کند

 زود عصبی میشوم

مریضی ریه ام که خیلی وقت ها نفسم 

 بند میاید

بیکاری پسر کوچکم که 

 دانشجو است

 مشکلم توی تربیت درست فرزند

پسر بزرگم مریض است و کار  پالکت خون پایینمریضی خودم 

 هم ندارد

 مشکل افسردگی خودم و دخترم

پسرم دوست داره عالوه بر  مشکل بیمه

 درس کالس بیرون بره

 مشکالت اخالقی و گفتاری با فرزندان

 مشکل ارتباط درست با فرزندان هزینه تحصیل فرزند مشکالت درمانی شوهرم

تواند هزینه شوهرم ناتوان است و نمی 

 ویی مرا تامین کندارهای د

نداشتن تفریح برای بچه ها  به 

 جاهای زیارتی

 مشکالت روانی بچه هایم

 و استخوان پوکی -سالمتی نداشتن

 واریس

بعد از پسر اولم نوبت پسر 

دومم است برای ازدواج و این 

 فکر عذابم می دهد

 افسردگی اعضای خانواده

 زیاد نمیتوانم و کنه می درد زیاد دستم

 مجبورم ها بچه خاطر به ولی کنم کار

خانه برای پسرم که میخواهد 

 ازدواج کند

 مشکالت با فرزندان پسر

 خراب، اکثرا دندان کردن درست

 خراب درصد80

نداشتن لپ تاپ برای تحصیل 

 فرزند

 پاسخ به مسایل فرزندان پسر

 هزینه نظر از ها بچه داروی برای من

 ایدمی فشار بهم خیلی. هستم مشکل دچار

 چهارتا هر هستیم نفر چهار ما یعنی

 کنیم می استفاده اعصاب داروی

رفتن به سرکار برای پسرم به 

غیر از کارهای پادویی و 

 نظافتی

 نیست درمان قابل و است مریض شوهرم

 روانی خانواده تمام شده باعث مشکل این

 بزنند خودکشی به دست وشوند 

داریم و هزینه های با وجود بیماری که 

 دارویی و آزمایشی نیاز دارم

در خانه با  دخترم نیاز به کار 

 تخصص گرافیک

 مشاوره و روانشناسیبه  نیاز

 احتیاج به مشاوره درسی بچه ها هزینه سرویس مدرسه هزینه درمانی دیسک کمر

ن برآورد نداشتن و نتوانستن  دخترم شبها خون دماغ می شود

 خواسته های بچه ها

 ؟هن یا اخالقم برای تربیت بچه درسته یاآ

 مشکل افسردگی دخترم که طالق گرفته  خرج دوتا بچه مدرسه ای کم خونی خواهرم
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ام اذیت  پسر یازده ساله هزینه فیزیوتراپی

خواند و کند، درس نمیمی

 کندگیری میبهانه

 دارم روانی می شوم

ریز و های مشکل درخواست هزینه درمانی برای پسرم

 درشت فرزندم

های کودکان و زنان سرپرست از ناراحتی

 خانواده بیشتر حمایت کنید که روانی نشوند

ن مصرف می کنند یبچه هام داروی ویتام

تومان پول ویتامین به 100و در ماه باید 

جز داروهای اعصاب و روان خودم و 

 همسرم را بدم

های فرزندم مثل هزینه کالس

 زبان، ورزش و آموزش

 

  پول پیش دبستانی بچه پسرم ام اس دارد

داروهایی که نیاز خانواده است و تهیه آن 

 داروهای خاص -دشوار است

  مشکل کار برای دخترم

  هااشتغال کاری برای بچه 

های کوچک است و بچه هخون 

 بزرگ دارم
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 ادامه مشکالت زنان

 درآمدیتنگناهای مالی و  مشکالت شخصی زنان تحت پوشش

زنان و تفاوتشان با مشکالتی عمومی جداسازی مشکالت 

 که ناشی از نداشتن همسر یا بد سرپرستی است

هایی که در اثر اعتیاد سازمانی باشد که از کودکان و خانواده

 دچار مشکل شده اند حمایت مالی کند

 کم درآمد نداشتن تحصیالت عالی

 نیاز به پول بیشتر ضامن برای وام

 گرفتاری زندگی االنم و  مشکل مالی کار بیرون از خانه و ساعات کاری مشکل

 نداشتن درآمد خودم سالمتی به توجهی بی

 مشکل پرداخت قسط وام مشکل توانمندی زنان خودسرپرست

 بدهند را آن مبلغ دهندمی که وسایلی جای به سر نخ زندگی از دست رفته

 هابه دلیل عقب افتادگی از هزینه فشار روحی دخالت دیگران در زندگی من

 مشکل مالی نداشتن اعتماد به نفس

 ها با من استدست تنگی خودم چیزی که سال نیازهای عاطفی

 درآمدی که بتوانیم بیشتر ]مشکالت[ زندگی را حل کنیم بی شوهری

 فرصت نداشتن برای انجام کار تکیه گاه نداشتن

 کنیمو واقعا بد زندگی می شوهرم اصال خوب نیستشغل  دهن بینی و تخریب همدیگر 

 بی پولی نیاز به تفریح و زیارت

  فشار روحی

  نداشتن قدرت تصمیم گیری

  ناتوانی در کار

  بازمانده در مسایل زندگی

  18ناتمام ماندن دانشگاه با وجود معدل 

  عدم رشد زندگیم

   مدیریت نادرست زندگی

  هاخواسته از ماندن دور فکری مشغله

  اینکه مستقل نیستم و امکان اینکه مستقل باشم را هم ندارم

  ازدواج ناموفق

  رفتن به سفر زیارتی و  حال پرسیدن از پدر و مادر

  امنیت  ندارم

  عدم امکان ازدواج
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 جبران برای زنان. بود کنندگانشرکت سوی از مشکلطرح  با همزمان هاحلراه ارایه تامل، قابل نکته

ه به عنوان سرمای خوداشتغالی وام پرداخت یا کارگاه تاسیس راهکارهایی همچون ،شغل کسب و درآمد کمبود

  آشپزی -خیاطی هایکارگاه ایجاد بابرای زنان  شغل نبود و بیکاری مشکل حل آنان زعم به. کردند مطرح کار

بهداشتی مورد  در مکاند غذایی از جمله سبزیجات و بسته بندی موا سازیآماده وهای آنان با توجه به توانایی

توسط بنیاد  هامهدکودک و مدارس سرویس مسئولیتپذیرش  و آژانس تاسیس حتی و تایید اداره بهداشت

ت نسبت به دس تحت پوشش نانکه زا توجه به اطمینان و اعتمادی ب رسید. به نظر میشودمی پذیرامکان

همچنین آنان اذعان داشتند شود. فراهم میو مناسب اندرکاران خیریه دارند فرصت اشتغال آنان در شرایط امن 

 برای خیریه نیز درآمدزایی خواهد شد. های تولیدیایجاد کارگاهکه با 

با توجه به حجم باالی مشکالت و تنوع آن، زنان به سه  هاتکراری حذف مشکالت و استخراج از سپ

نفره تقسیم شدند و  با بحث و تبادل نظر و البته با راهنمایی تسهیلگران در مورد  چهار مشکل اصلی 7گروه 

 هنگام و ودب خاص مشکل چند طرح بر زنان از برخی تاکید و پافشاری اینکه باکار  هنگامبه توافق رسیدند. 

 و« مسکن» «،اشتغال» «درآمد،» آنان همه مشارکت با نهایت در اما آمد، پیشاندکی  نظر اختالف نیز آن طرح

  .شد استخراج زنان مشکل اصلی چهار عنوان به« توانمندسازی زنان سرپرست خانوار»

 

 مطرح شده زنان شرکت کنندهمشکالت 
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وسط ت شده بین مشکالت اصلی انتخاب شود با ترسیم ماتریس زوجیمیهمانگونه در پوستر باال مشاهده  

 .بیشترین امتیاز را به دست آورد زنان سرپرست خانوار 1و مسکناولویت اشتغال و توانمندسازی  سه، هاگروه

و با توجه به اینکه این  نیز هست بنیادکاری که در زمره اهداف  اهمیت بحث توانمندسازی زنان به سبب

در کارگاه مطرح شده بود، درخت مشکل برای این اولویت ترسیم شد  یکی از زنان حاضرتوسط ابتدا  بحث

 نقاشی هک داوطلب افراد از یکی از اساس این بر ی آن پرداختند.و زنان شرکت کننده به بررسی علل و پیامدها

 را شکلم و کند رسمآن  برگ و شاخه وها ریشه با درختی چارت فلیپ روی بر تا شد خواسته داشت بهتری

 علل یا علت درخت، هایریشه که کرد تشریح زنان برای تسهیلگری تیم سپس .بنویسد آن بدنه روی بر

 شپیدای علل خود ذهن در ابتدا شد خواسته آنان از و است مشکل تاثیرات و پیامد آن هایشاخه و بوده مشکل

 است، اشتهد آنان زندگی بر مشکل این وجود که تاثیراتی به آن از پس تا کنند بیان و جستجو را مشکل این

 مشکل هایریشه رنگی هایکارت از استفاده نیز و افکار بارش شیوه از استفاده با بر این اساس. شود پرداخته

 استفاده با امجدد. بپردازند مشکل وجود پیامدهای و تاثیرات بررسی به شد خواسته آنان از سپس شد استخراج

 داوطلب زنان از یکی توسط و شد استخراج اطالعات رنگی هایکارت از گیری بهره و افکار بارش شیوه از

 .گرفت قرار درخت روی بر جای خود در

محدودیت خانوادگی و اجتماعی،  ،شرکت کننده باور زنانبه های به دست آمده بیانگر آن است که داده

نداشتن های نادرست، شرایط نامناسب خانوادگی، گیریشتن به مردان، تصمیمتکیه داترس از موفق نشدن، 

                                                           

دار زنان لحاظ مسکن در زمره مشکالت اولویت ،متاسفانه به سبب اشتباه محاسباتی تسهیلگر در شمارش امتیازها در ماتریس زوجی. 1 

مطرح شده در کارگاه به دست آمده که صد البته ناقص کلی از خالل اطالعات صرفا مشکل مسکن زنان تحت پوشش  یهاحلنشد و راه

 است.و تکمیل نشده 

 

 مشکالت درآمد مسکن توانمندسازی زنان اشتغال

 درآمد    

 مسکن    

 توانمندسازی زنان    

 اشتغال    

 ترسیم ماتریس زوجی برای شناسایی اولویت اصلی زنان
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مندی زنان این عدم توان . در عین حالهستندتوانمندی زنان عمده انع ومو فقر مالی از  های زندگیمهارت

ایجاد موقعیت بد در زندگی، ، کافی نان در پی دارد از جمله: نداشتن اعتماد به نفسی را برای آمشکالت

فشارهای روحی و روانی از جمله افسردگی، کم آوردن در زندگی، ناتوانی در حل مشکالت زندگی و 

 از جمله با فرزندان. یارتباط تمشکال

 

 مشکالت طرح شده مرورهنگام  شرکت کننده زنان

 یکی از زنان شرکت کننده در کارگاه هنگام ترسیم درخت مشکل
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 سرپرست خانواردرخت مشکالت زنان 

 مشغله فکری          افسردگی                                                   مشکل ارتباط با فرزندان         

 نداشتن امکان ازدواج مجدد                         فشار روحی                 نداشتن مسکن       

                                 مشکالت مالی           نداشتن اعتماد به نفس                  کم آوردن در زندگی                     

                                     ناتوانی در حل مشکالت زندگی                   اتمام ماندن تحصیالتن                          موقعیت بد در زندگی

 نداشتن سالمتی               نبود امکان کار و اشتغال

                 مشکل تامین هزینه های زندگی                                  خودکشی                                                          

                                                                                                                                                                                                    

 

 

 سازی زنان نمندتوا                                                   

 سرپرست خانوار                                                 

                                                    

 

 

                     

 ازدواج نامناسب 

 

 محدودیت های خانوادگی و اجتماعی       ترس از موفق نشدن                  نداشتن آگاهی

 عدم توانایی ابراز خود                                                                  

 بیماری                تکیه داشتن به مردها                       کمبود اعتماد به نفس                      

 دخالت دیگران در زندگی                               بی ارادگی        مشکالت مالی                        

 نداشتن تحصیالت کافی          شرایط نامناسب زندگی دن به شوهر و به یک آدم مشخص            تکیه کر

 نداشتن فرصت مناسب همچون سایر زنان متاهل    سنتی بودن خانواده                                                

  های نادرستتصمیم گیری            طالق                           ممانعت همسر از ادامه تحصیل و کار

 نداشتن مهارت های زندگی

 درخت مشکل
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های ممکن برای حل مشکل از حلپیامدهای آن، به بررسی راهها و خت مشکل و ریشهترسیم در پس از 

هایی که به ذهنشان حلان خواسته شد که پیشنهادات و راهاز زن بر این اساسدید زنان شرکت کننده پرداختیم. 

 اجراشدنی راو در عین حال تر کاربردی ،مناسب هایحلراه ،کنند تا بتوان با مشارکت جمعرسد را بیان می

شاهده می مهای زنان استخراج شد که در تصویر زیر حلیوه بارش افکار، پیشنهادات و راه. با شخراج کرداست

 شود.

 
 درخت مشکل
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ارایه راه حل برای توانمندسازی زنان 

غلبه بر ترس

طرح مسایل

جلسات انتقال تجربه ها و همفکری بین زنان

شناسایی توانایی های شخصی

غلبه بر ناتوانی

باور به خود

تقویت ایمان

آرامش درون

مشاوره برای تصمیم گیری ها

اعتماد به خود و توانایی های خود

همت و توکل بر خدا

سازگاری

زندگی در حال

خوش بینی به آینده

تامین مسکن

مهارت آموزی

دوری از خصلت های بد و تخریب همدیگر
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ارایه راه حل برای اشتغال

سرمایه برای کار

(خیاطی و آرایشگری-آشپزی)شناسایی توانایی های زنان و ایجاد کارگاه های تولیدی

مهارت آموزی

امکانی برای مراقبت از فرزندان زنان سرپرست خانوار  شاغل یا طالب شغل

معرفی زنان به مراکز اشتغال و کاریابی

امنیت در محل کار

ضمانت زنان توسط خیریه برای کار در موسسات

بازاریابی برای تولیدات زنان 

تدارک ابزار موردنیاز کار زنان توسط خیریه

فراهم کردن امکان کار در خانه برای زنان

خیریه کار اقتصادی سودآور برای خیریه و اعضا انجام دهد 

فعالیت اقتصادی توسط خیریه اطمینان زنان را برای اشتغال در پی خواهد داشت
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 اردد ضرورت ،در پروژه توانمندسازی آنان جلب کند را بنیاد بخواهد همکاری زنان اگر که رسدمی نظر به

 مشکالت فعر برای نانراهکارهای مبتنی بر مشارکت فعاالنه ز با و بپردازد نیز هاآن نگاه از مشکالت بررسی به

فضای  ،ادبنی توانمندسازی هایفعالیت در زنان بیشتر مشارکت برای یمناگزیراز سوی دیگر . شود همراه هاآن

 قبیل زا آنان سنتی هاینقش با و باشد زنان فعالیت عرصه هاپروژه اجرایی فضای از بخشیکلی یا حداقل 

 خود نقش زنان تا شود درگیر...   و بهداشت تغذیه، و کارهای خانگی از قبیل و نگهداری از کودکان مراقبت

 .باشند داشته تریفعاالنه مشارکت و بازیابند های آتی بنیادبرنامه در را

ناسب با فراهم کردن فضایی مو های کارشناسانه به دور از شیوه کوشیدندتسهیلگران در کارگاه برگزار شده 

در  .خود را بیان کنندو مشکالت مسایل  ترماد و انگیزه کنند تا آنان راحتایجاد اعت زنان تحت پوششدر 

 زنان طی پروسه توانمندسازی وبنیاد خواهد بود  مشکالت آنان مدنظرکه  ایجاد شودعین حال این باور جمعی 

احساس همین امر سبب شد که زنان در  د.بردارن های مثبتید قدمخوشرایط قادر خواهند شد که برای تغییر 

 بیان کنند.ای زیبا و دلچسب بر روی تخته پایان کارگاه احساسات خود را به گونه

  

ارایه راه حل برای مسکن

دادن وام برای پول پیش خانه و برداشت اقساط از ماهیانه خانواده ها

ایجاد فرصت های شغلی که زنان سرپرست خانوار بتوانند از پس مشکالت زندگی خود برآیند

وام قرض الحسنه که  بتوان با آن رهن بیشتر خانه را بدهیم و کمتر کرایه بدهیم

فراهم شدن امکان منابع درآمدی بیشتر برای تامین اجاره یا پول پیش خانه
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 نظرات زنان شرکت کننده درباره برگزاری کارگاه

 یک دردل دوستانه با تشکر از همدردی تامین برای آینده یک دریچه امید و

و قدردانی و انرژی  هداشتن همدوست 

 گرفتن

من واقعا از این خیریه و عزیزان 

 ممنونم

من احساس خیلی خوبی از این جلسه 

گرفتم. از رفتار و کردار وگفتار 

عزیزانی که در این جلسه شرکت 

ممنونم  کردند و قبول زحمت فرمودند

 سپارمو همه را به خدا می

احساس خیلی خوبی دارم بعد از  کنمتوانمند بودن میاحساس  آرزوی سالمتی وموفقیت برای همگی

 صبح دلگیری و ناامیدی

خوش بینی به یه اتفاق خوب برای کار  احساس خوب خوب خوبی دارم

 مسکن و

 خوشحال و امیدوار شدم

باری از روی دوشم انگار برداشته شده 

 است

هیچوقت کسی نبوده که از مشکالتم 

 آروم شدم، خیلی االن برایش بگویم

 احساس سبکی می کنم

 


