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مطالعه پدیدارشناسی تجارب زنان سرپرست خانواده از ارتقاء فرهنگی آنان

ندا رسایی فر ،1رضا ابراهیم زاده

2

چکیده
هدف از انجام این تحقیق شناخت مؤلفههای کلیدی حاص انز براجت زا ل ن اوناخ تسرپرس  د تحت ه تیامح

اینب د

     

فرهنگی رایحه از ارتقاء فرهنگی آنها هدوب اس .ت پژوهش حاضر از نظر نح هو گردآوری اطالع افتسا اب یفیک تا د  ه از   
روش پدیدارشناسی هدوب اس .ت جامعه آماری پژوهش ،کلیه زنان سرپرست خان هداو ای هدوب است که به مد لاس ود ت   
تحت سرپرستی بنیاد فرهنگی رایحه قرار گرفته دوب ند .هداد های م درو ب قیمع هبحاصم قیرط زا زاین اااااا ااااااا  ۲۰نف نانز زا ر
سرپرست خان هداو بر اساس ترکیبی از روشهای نمونهگیری هدفمند انتخ ندوب هدش با دد ددددد ،روظنم هب .دش یروآدرگ     
پایایی نتایج از رویکرد سه گانه رائو و پری (  ) ۲۰۰۳استفا هد شد که نتایج نشان دهنده ثب وقم تا ل هه ههههاییی اس هدش جارخت
.دوب به منظور ر او یی تحقیق از رویکردهای ر او یی سازه لینکلن و بوگ ا(  ) ۲۰۰۷استفا هد شد که نشان دهنده قابلیت اعتبا ار
م وق لههای تحقیق .دوب برای تجزیه و تحلیل اطالعات از روش اصالح شده استیویک-کالیزی-کن ،استفا هد شددد .نت جیا
به دست آمده نشان داد که تجارب زنان سرپرست خان هداو تحت حمایت بنیاد فرهنگی رایح نب تیامح زا ه ی رد دا هس
ُبُبعد فردی ،خان گدو ی و اجتماعی بهره مند شدهاند .عناصر ارت گنهرف ءاق ی انز  ن تحت تسرپرس 

نب تیامح ی دا

رد    

گیرنده ود دسته عناصر فرهنگی اجتماعی و فرهنگی اقتصادی دوب ند.
واژگان کلیدی :زن سرپرست خانواده ،حمایت اجتماعی ،حمایت خانوادگی ،ارتقاء فرهنگی.
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مقدمه

در بین تمام ج او مع انسانی ،پدر به عن ناو عنصر اصلی و محوری خان هداو پذیرفته شد ههه و سرپرس تتت

ی ،1در اغلب
خان هداو مح وس ب میش ووو د (توسلییی .)۵ : ۱۳۷۷ ،ب هدیدپ رطاخ نیمه هب ییی ییییییییسرپرستی ی
تعاریف با عن ناو فقد نا پد داوناخ رد ر ه م فیرعت

یییی یییییش دو

رایتخب( یی ییی .) ۱۲ : ۱۳۸۵ ،ام هزور هدیدپ

خان هداو های زن سرپرست به دالیل مختلف در دنی ورسخ(تسا شیازفا هب ور ا ییی یییییی .) ۸۷ : ۱۳۸۰ ،در
ایر نا نیز طی سالهای اخیر با روند ر بو ه رشد زنان سرپرست خان او ر م او جهه هدوب ایم (خ ناورس راکمه و ا ننننن ،
 .) ۶۲ : ۱۳۹۲زنان سرپرست خان هداو از همان زمان که همسر خ دو را به هر دلیلی از دست می دهنددد ،مجب رو
به ایفای نقشهای چندگانه ای میشوند که در تعارض با یکدیگر قرار اد رند .گر هو عمده انز نیا زا یا ن نننننن ،
با فقر ،نات او نایی ،بیقدرتی به ویژه در ادا ره امور اقتصادی خان هداو  ،رو به رو هستند به طوری که ع سفن تز   
و سالمت ر او نی آنان را مختل و زمینه با تالء به افسر گد ی و سایر اختالالت را فراهم می س سیلگنال (دزا   

2و

همکار نا  .) ۱۶۴ : ۱۹۹۴ ،زن نا وناخ تسرپرس ا رد هد عضو ی ما نیمه هک دنتسین یبسانم یشزومآ ت رررررررررر ررررررررررر،

فرزند نا آنان را نیز در معرضچالش قرار میدهد (ف او  .) ۹۳ : ۲۰۰۰ ،3سهم اشتغال ناچیز زنان در ایر نا و پایین

تر ندوب اشتغال زنان سرپرست خان او ر به دلیل کم س داو ی ،فقد نا آگاهی ،اعتم دا  و نییاپ سفن هب ن نتشاد      
مهارتهای شغلی و اجتماعی ،آنها را در چرخه فقر قرار هداد است ،به طوری که این زنان ان و اهراشف عاو
آسیبهای جسمی ،ر او نی و اجتماعی را متحمل میشوند .در نگاه عامه ،ماهیت انسان در نیازهای اقتص دا ییی،

عادی و مشترک درک شده اس .ت کندی ،) ۱۹۹۰ ( 4بیان میکند که نیازهای انسان ،تنه اصتقا ا دی نتسین د دد دددد،
بلکه نیازهایی فراتر از نیاز اقتصادی وج دو اد رد که همان  زاین ساسحا ا ا ب دارف ه شر یوس د و 

اجتماعی و ارتقاء فرهنگی است (الیچ.)۷ : ۱۹۹۱ ،5

تفرشیپ        

او قعیتهای موج دو در جامعه نشان از آن اد رد که به رغم اعالمیهها و بیانیهها ا و تأس و اهداهن سی
سازمانهای مختلف در تح قق ح قوق و آموزش زنان و به رغم هزینههای قابل توجه ،زنان از مسائل
و م کش الت ناشی از فقر اقتصادی و فقر فرهنگییی 6در رن رد .دنتسه ج یاراد هک ینانز نایم نیا

    

مسئولیتهای اقتصادی وفرهنگی در خان هداو هستند و پرس یترابع هب ر ار هداوناخ یتس بر هع  ده     
1
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6
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اد رند ،مسائل فر اوا نی اد رند .امر خدمت رسانی به این دسته از زنان برای ز ندود گرد فقر و بدبختی
و در کل ،کاهش م کش الت فر ناوا اقتصادی ،اجتم گنهرف و یعا ی و مزال  تسا یرورض ...... ...زن نا اب   
سرپرست شدن ،در وضع و موقعیت جدیدی قرار میگیرند عم هک  مو ًالًال اب  سم ا م لئ ا ید ونعم و ی م عت دد

     

همر ها است (جاراللهی .)۱ : ۱۳۷۷ ،اغلب زنان دراین گر هو به علت این که ت ناو هرادا یداصتقا روما

خ دو و خان هداو خ دو را ندارند ،به س امزا نننهاییی حم تیا ییی 1روی آور هد اند ناچ(  تتتتت  .) ۱۳ : ۱۹۹۶ ،2از
مهمترين اقدامات انجام شده درخص صو

فقرز رد نانز يياد اس للل لللله م ريخا يا يييييييت ناو تيلاعف هب    

ارگانها يي مانند كميته امد دا امام خميني(ره) ،به درك هراشا يعامتجاروماوراك ترازو و يتسيز    
كه هدف آنها تالش در بررسی و شناخت ان عاو محرومیتهای مادی و معنوی افر دا و خان هداو های
محر مو و احتر ما به حمایت و امد دا محرومان و مستضعفان تعیین گردیده و تسا

زا يتاعوضومرب   

يكنند كه البته يا ن طرحه يتنس ا   
قبيل كارآفريني و مهارتآموزي زنان سرپرست خان هداو تأ يك د م 
هدوب  ،پاسخ يوگ نيازهاي زنان سرپرست خان هداو نميباشند(ناصری.)۴ : ۱۳۹۱ ،
در کنار این اقدامات ،بنیادهایی وج دو اد رند که سرپرستی تعد دا ی اززنان سرپرس داوناخ ت ه اب ار    
   

حمایت و کمکهای مردمی برعهده اد رند .بنیاد نی وک ک یاهداینب عون نیا زا هحیار یرا یمدرم   

میباشد .با ور دو زنان سرپرس داوناخ ت ه اک نیا هب ن ا نتفرگرارق ششوپ تحت و نو ی ارفا ن دد د دددد د ددددددددددددد ،
حمایتهای مالی وفرهنگی در کنار هم اعمال خ او هند شد .مؤسسه فرهنگی رایحه که در اص ءاقترا ل   
شهایی در جهت
سطح فرهنگی و زندگی خان هداو های تحت پوشش بنیاد رایحه ،را بر عهده اد ر .د آموز 
ارتقاء سطح تحصیالت افر دا تحت پوشش ،ارتقاء سطح مهارتهای زندگی ومع تاعالطا و  م دارفا ی    
تحت پوشش ،ایجاد مهارتهای الزم برای خ دو اشتغالی ،اف از یش س حط

ناوخباتکو هعلاطم ییی یییی ،ی گدا ی یر
   

اطالعات الکترونیکی و استفا هد از شبکههای اجتماعی اف دار  ششوپ تحت در اب ندش وسمه یاتسار   

جامعه ،نمونههایی از فعالیتهای فرهنگی این مؤسسه میباشند(س اینب تیا د  یراکوکین  ر حیا ه ههه ههههه .) ۱۳۸۷ ،از
دیدگاه بنیاد فرهنگی رایحه ،فرایند شناسایی استعد دا های بال هوق مددجویان ،ش وک فایی و ارتقاء این
استعد دا ها ،ظرفیتها و ت او ناییها ،با به کار گرفتن ساز و کارهای ت وش یقی ،ترغیبی و ترویجی برای
انتخ دج یریسم با ی  د د یگدنز ر تیاغ راکو بسک و دیلوت هخرچ رد نتفرگ رارق و
وثمربخش است که نتیجه نهایی آن خر جو آن نا هب ندیسر و رقف هخرچ زا

رگ      

             

وخ د دوخ و ییاکتا

    
   

. Supportive Organizations
. Chant

1
2
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کفایی و پیوستن به جریان اصلی زندگی اس .ت از ف او ئد انجام این پ هب ندرب یپ شهوژ و تیمک    
کیفیت ون عو کمک یا دستگیری از زنان سرپرست خان هداو و همچنین ارتقاء سطح زندگی ای اش ننن ،

میباشد .پژوهشهای متعددی مبتنی بر م کش الت زنان سرپرست خ داونا ههه  ،ع او م ب راذگ ریثأت ل ر    
ت او نمندی این زنان ،چ وگ نگی حمایت سازمانهاییی حم زا هورگ نیا زا یتیا هب نآ جیاتن و نانز

   

دفعات انجام شده است ،اما تجربیات زنان سرپرست خان او ر از تحت پوشش قرار رد ناشیا نتفرگ
یک بنیاد فرهنگی -حمایتی ،از ارتقاء فرهنگی خ دو شان در نتیج ججهی تح شوپ ت ش گ رارق  ر تف نننن ننننن،
موضوعی کام ًالًال نو میباشد .اینکه بنیاد رایحه تا چهاندازه ت او نسته است موجبات ارتقاء فرهنگی این
زنان را ایجاد کند ،از نظر خ دو زنان سرپرست مورد بررسی قرار گرفته شده نانز براجت .تسا    
ِت تحت حمایت بنیاد رایحه در مورد ت او نمند شدن ،خ دو کفا شدن و اف از یش سطح فرهنگ
سرپرس ِت
خ دو و خان هداو ایشان مهم میباشد و اینکه ُبُبعد اقتصادی کمتر مورد توجه اس ب و ت یشت ب هجوت ر ه    
تغییرات فرهنگی و اف از یش سطح بینش فرهنگی در این زنان از تحت حمایت قرار گرفتن ایشان در
بنیاد فرهنگی است ،که در اصل اهمیت حمایت فرهنگی بنیاد رایح هتسجرب زین ار ه     میییکن نند .ل اذ
رویکردی که به کار گرفته شده برآمده از دیدگاه او قعی زنان سرپرست خان هداو هدوب و نت زا لصاح جیا   
تهای جامعه اد رد که اهمیت و ضرورت این تحقیق را مطرح میکند.
پژوهش ،ن دز یکی بیشتری به او قعی 
زن سرپرست خان هداو  ،اصطالح جدیدی است که با ح وض ر انز رت شیب ن رد  عرص هههه ههههههاییی فرهنگییی،
اجتماعی ،سیاسی ،کاربردپیدا کر هد است(محمدی ) ۲۱ : ۱۳۸۵ ،ب .ر مبنای تعریف سازمان بهزیستی ،زن
سرپرست خان هداو زنی است که عهده اد ر تأمین معاش مادی و معنوی خ دو و اعضای خان او ر میییباشددد
(خسروی .) ۲۵ : ۱۳۸۰ ،زنان سرپرست خان هداو  ،شامل زنان بی هو  ،زنان مطلقه(اعم از زنانی که پس از
طالق به تنهایی زندگی میکنند و یا به خانه پدری باز تشگ ههه ،ول وخ ی د م شاعم رارما  ییییی ییییییکنند) )،
همسر نا مر ناد معتاد ،همسر نا مر ناد زندانی ،همسر نا مر ناد بیکار ،همسر نا مر ناد مهاجر ،همسر نا
مر اد نی که در نظام وظیفه مشغول خدمت هستند ،زنان خ دو سرپرست (زنان س اهنت دنملا )) ))) ،دخت نار
خ دو سرپرست (دختر نا بی سرپرستی که هر ازگ ز جاود ن رک ددد هانددد) ،هم نارس رم د راک زا نا ا و هداتف
سالمند ،میییش ووو ند(محمدپورو علی داز ههه  .) ۱۶۸ : ۱۳۹۰ ،در دید هاگ یدروب ووووو  ،فرهن زرا و گ شششهاییی
فرهنگی توسط طبقات او الی اجتماعی جامعه و در راستای سرمایه فرهنگی خان گداو ی ،برگرفت زا ه
یش دو ریما یحلاص( ی ینرهپس .ااا اااا.) ۳۸ : ۱۳۹۴ ،
سطوح تحصیالتی و معرفتی ایشان مشخص و تعیین م 
ت ،مفه هدرتسگ مو
فرهنگ وج م ه م  ناسنا هزی از ادوجوم رگید تتتتت تتتتت

هک تسا یا

یعون هب مامت ی       
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یشوند و تم هدرواتسد یما اا ااا،
یشوند و از طریق نمادها منتقل م 
ال وگ هایی را که در جامعه آموخته م 
از قبیل زبان ،هنر ،صنعت ،ح قوق  ،اد نش ،اخالق ،سنتها و حتی ازبا رهای م م رب رد ار یدا ییی ییییگی در
(ساروخانی.) ۱۷۴ : ۱۳۷۵ ،ارتقاء و اعتالی
زندگی فرهنگی جامعه و دستیابی به ارزشهای متعالی فرهنگی ،ک تسا یگنهرف هعسوت نامه ه     
(صالح امیری ،) ۷۴ : ۱۳۸۹ ،در اصل صورتی از ت او نمند سازی فرهنگی میییباشد  .اب ا یرتسب داجی     
مناسب برای تحصیالت و آموزشهای مناسب برای زنان میتو نا س حط
ای ر ناش ااا اف اد شیاز ددد  ،ک رد ه ت ثعاب هجیتن ع یلا

هعماج   

گنهرف ی انآ  ن و  ادنزرف ن    

یش ووو د(قلی هداز گرجا ننن .) ۶۷ : ۱۳۹۰ ،
        م یی 

شاخصهای فرهنگی با سباو تگی متقابل به اموراقتص عامتجا و یدا یی ییی ،یارب مهم رازبا ناونع هب      
سنجس می ناز ارتقاء فرهنگی
و توسعه فرهنگی به کارمیروند .از شاخصهای منتشر شده در حوزه فرهنگی ،شاخصه هعسوت یا   

انسانی را میت ناو نام بر .د از مجموعه شاخصهای توسعه انسانی در ر با طه با زنان سرپرست خ داونا ههه –۱ ،

آمزو شش ش متوسططط و علا یی ی ۲بهداش تتت  ،تغذیههه ،امنی ییاذغ ت       –۳سوءمصرفف ف ماو ددد مخدرر ر  –۴اعتماد دد

بهیکدیگر  –۵احساس خوشبختی  –۶معن گدنز موهفم و ا یی ییییی ،را میییت ووو نا ذک ناکدرا یمظان(درک ر ییی یییی،
 .) ۱۴ : ۱۳۸۵وضعیت زندگی زنان سرپرست خان هداو و ک دو کانشان ،مورد توجه و مطالعهاندیشمند نا
حوزههای مختلف علمی ،قرار گرفته و در این خص صو

نظریاتی مختلفی ارائه شده است ک ا ه هم   

آنها در ود جدول زیر آمده اس .ت
نظریهه هها یی ی م طبتر   

درآمدی بر نظریهها

انز اب ن نننن سرپرس تتت
خان هداو
  

نظری انز ه ن ش ه دن     

یگیرنددد .از دی تالکشم رگ
ِت کم درآمد قرار م 
یباشد ،در جمعی ِت
بر تبعیض جنسیتی تأکید دار .د خان هداو هایی که سرپرستی آنان بر عهده زنان م 

ف قر

این زنان ،عدم دسترسی به مشاغل با منزلت اجتماعی باال و فقر زمانی است

نظری تخاس ه یییییییی ی-

خان هداو های زن سرپرست ،اساسًاًا با ش داوناخ یتنسو یعیبط لک هه ه ههههههها ای ود او لد اضت رد ی د و دن

کارکردی

سهای زندگی م شهاک یدحات ناکدوک  ییییی یییییییابد مدعو    
مح وس ب میشو .د در این خان هداو ها به علت غیبت پدر و مادر در زندگی زوجی ،شان 

وگ نیا شیادیپ ن هداوناخ ه اااااا ااااااا ،ن فارحنا یعو   

یکند
اقتدار پدر ،خان هداو را با بحر نا اقتصادی و اجتماعی ر بو رو م 
نظری و یتاقبط ه     

فقر و آسیبپذیری ،م وق لهای طبقاتی است نه جنسیتی .زن به عن ناو سرپرست خان هداو  ،به خ وخ یدو د دددد  ،وجو هب د دنروآ  هههههههی م بیسآ ای لکش    

نات او نی ود لتها

یآورد .
نی تس  ،بلکه نگاه طبقاتی به افر دا مختلف ،چنین م کش التی را برای آنها وب ج دو م 

نظریهه دنمناوت یا   

نظریه فمنیسم لیبرال :مهمترین م او نع فرهنگی توسعهای زنان باورهای غلط اجتماعی مبنی بر عدم مشارکت زنان در فعالیتها ،عدم آ نانز یهاگ

سازی زنان

نسبت به ح قوق شهروندی ،عدم آگاهی زنان از زمینههای مختلف اجتماعی و اقتصادی موج دو برای فعالیت ،باالتر ندوب ن خر بی اوس  د نانز ی    
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نسبت به مر ناد  ،پائین ندوب درصد متخصصین و اد رندگان مدارج علمی در بان ناو نسبت به مر ناد .
تهاییی خ ادو س هدافت نک ددددد  .بن اب نانز نیاربا ید    
یها و خالقی 
نظریه ت او ناسازی ساراالنگه :.هر فردی باید امکان این را اد شته باشد که از تمام ت او نای 
تها چه در خان هداو و چه در جامعه شرکت کنند.
بیاموزند که با خ بدو اوری و اعتماد به نفس در پذیرش و توزیع مسئولی 
تهای جنسیتی نسبت هداد ش نو ددد ،بل لماوع زا یبیکرت هک    
دالیل فقر در بیشتر خان هداو های زن پرست ،نمیتواند فقط به ع او مل ساختاری یا تفاو 

نظریه کنش

بپذیری زنان سرپرست خ اص راونا در رک دد ددددد  ،چ رد هک ار نیا    
در این مسئله ،دخیل هستند .هیچ قان نو و قاعدهی عامی را نمیت ناو در مورد آسی 
یش دو .
حالت ،او کنش فردی یا جمعی آنان ،نسبت به تغییر و بهب دو شرایط ایشان نادیده گرفته م 
جامعهشناسی زندگی

جریان ذگ ر نا زندگی روزمره اهمیت اد ر .د اهمیتی که این نظریه اد رد این است که بیشتر برگرفته از تجارب خ دو پرس نانز ر .تسا هدوب تس     

روزمره

تنها به توضیح و تبین بخشی از وضعیت زنان سرپرست خان هداو پر اد خته شده است بد نو هیچ تحلیل جامعی دراین زمینه

نظر اس انز دروم رد مال ن   
سرپرست خان هداو

زن و شوهر در همه امور خان يگداو و ر باو ط يب ن خ يو ش ،از ح قوق همسان و بر با ري برخور اد رند .زن در سرپرستي خان هداو ن فيظ و زي هه ههه يا ند درا
و گا ر يا ن امور را عهده اد ر ميش دو عملي پرم تقش

انساني (فرزند نا ) ،گرم نگهداشتن محيط خانه و فراهمسازي رشد و ش وك فا يي فضايل اخالقي درخان هداو اس .ت س و يمسج راتخا
يا ن مسئول تي

راهکاره  یا ا و ءاقتر     
ت او نمند نز یزاس  ان

يدهد .مسئول تي هاي مه ز م ننن  ،تر لسن تيب   
است كه از ر يو فد كا اري ،احسان وتبرع انجام م 
نز يحور

اب    

مهم و ظريف تناسب اد ر .د

درآمدی بر دیدگاهها

      

سرپرست خان هداو
دیدگاه رفاه اجتماعی

رفاه اجتماعی به معنای نظامی از خدمات ،مؤسسات یا نهادهای اجتماعی است که به منظور کم ب دارفا هب تمدخ و ک ه دوجو مآ د ههههههههههههههه  ،تا
یهای انسانها ،عسوت روظنم هب ههه ههههی رف ها آ نننها ا
تها ،ظرفیتها و ت او نای 
بتری برای پیشرفت قابلی 
سالمت ،زندگی بهتر و زمینهی ر باو ط مناس 
فراهم آور .د خدمات اجتماعی ،فعالیت سازمان یافتهای است که هدف آنها کمک به سازش و تطا قب بین افر دا و محیطشان اس .ت

سرمایهی اجتماعی

ی ،اعتم دا رد یمسرریغ یاهراجنه و
تعاونیهای تولیدی زنان سرپرست خان هداو  :با ت وق ی خاش ت صص صصصهاییی تع وا ننن  ،هم راک ی ی

هداوناخ تسرپرس نانز نایم      

یت ناو شاهد زنان ت او نمند با سرمایهی اجتماعی باال شد
م
حمایت اجتماعی زنان سرپرست خان او ر :کسل 1معتقد به سب یج حمایت اجتم کی ناونع هب یعا یارب لمعلاروتسد مد  هلخا د و یگدنز ر       
کاهش استرسهای محیطی و خان گداو ی ،به خص صو

ی ،ور رب ی
زنان سرپرست خان او ر هدوب و در مورد حمای و هدمع دیکأت یعامتجا ت ییی ی یییی

بازخوردهای اجتماعی میباشد .منظور از بازخورد اجتماعی ،ک و لباقتم شن

طابترا ا درف نوگانوگ ت دارفا اب امزاس و نننننننننننننننننه نوگانوگ یا

یدهد.
یباشد که در او قع برای فرد نوعی خدمات اجتماعی ارائه م 
م 
زنان سرپرست خان هداو و ت او نمندسازی اقتصادی ،ایجاد اشتغال :مشارکت اقتصادی زنان ،نقش آنها را در تصمیمگیری در با ع دا رف د یی ییی ،خ گداونا ی
و اجتماعی اف از یش میدهد .مهمترین مزیت این ن عو ت او نمندسازی ،بهب دو وضعیت اقتصادی خان هداو و رهایی از فقر میباشد.
آموزشهای مهارت زا ،کارآفرینی و تجارت خانگی :آموزش زنان به عن ناو وسیله ای برای ت او نمندسازی ای ناش  هک تسا مزال در بنج راهچ ههههه هههههه
تهاییی ف گراک :یدر ر هو ییییی ،ی گدا ی درک هرکاذم و یر ننننننن  –۳مه را تتتهاییی ف الخ رکفت :یرک ققققققق ،
مؤثر او قع گر دد ؛  -۱مهارتهای پایههه  -۲مه را ت ت
تهای فردی :مسئولیتپذیری ،اعتماد به نفس ،انسجام فکری ،خ دو مدیریتی
مگیری ،حل م کش ل  -۴قابلی 
تصمی 
ایجاد احساس امنیت و اعتماد :امنیت به مفه مو رهایی از ترس ،خطر و اح هعت هنوگره زا یرود ساس دد ددددد ،ی یساسا و یلصا یاهزاین زا یک     
یشود.
انسانها از آغاز زندگی هدوب است که این احساس امنیت از طریق اعتماد به دیگر نا تأمین م 

. Kessel

1

مطالعه پدیدارشناسی تجارب زنان سرپرست57 .......................................................................................

یشود
تحقیقات انجام شده در این مورد زیادند و در ادا مه به تعد دا ی از نتایج این تحقیقات اشاره م 

 .بلداجی و همکار نا (  ،) ۱۳۸۹به تحقیقی با عن ناو "کیفیت زندگی پرس نانز  ر تحت راوناخ تس     

پوشش سازمان بهزیستی ک وش ر و زنان شاغل خدماتی" پر اد ختهاند .مطالعه علییی-مقای ماجنا یا هس   

گرفته اس .ت نمونه آماری مت کش ل از  ۱۲۰زن سرپرست خان او ر دوب

ود هک رپرس نانز هورگ ست      

خان او ر تحت حمایت سازمان بهزیستی و گر هو زنان سرپرست خان او ر شاغل خدماتی در نظر گرفته
شده دوب ند .برای روش جمع آوری اطالعات ،پرسشنامه دم گو رافیک و پرسشنامه کیفی یگدنز ت   
سازمان جهانی بهداشت ،استفا هد شده اس .ت از نظر کیفیت زندگی ،مشخص شد که ه هورگ ود ر
کیفیت زندگی متوسط اد شته ،اما کیفیت زندگی زنان شاغل خدماتی نسبت به زنان تح شوپ ت ش   
بهزیستی ،وضعیت بهتری اد رد وزندگی گر هو شاغلین خدمات در سطحی باالتر میییباشد .زاهد و 

خیری خامنه (  ،) ۱۳۹۰به تحقیقی با عن ناو "بررسی ن پرس نانز شرگ ر تحت راوناخ تس ششوپ

     

کمیته امد دا امام خمینی (ره) شهر شیراز به از جاود موقت" پر اد ختهاند د .ر ای هقطنم هس شهوژپ ن     
تح ما هتیمک ششوپ ت ددا رهش رد یش را زززززززززززز ز ،زا هنومن یارب     ۱۳۲۴۸زن تح شوپ ت شش شش ش ۴۰۰ ،زن
سرپرست خان او ر بررسی شدهاند ا .ین تحقیق و یشیامیپ

پ شور هب تاعالطا یروآدرگ رسش همان       

صورت گرفته اس .ت بنا بر نتایج این تحقیق ،سن زن ،عل پرس یلوبق ت ر تس ییی یییی ،نیازه اصتقا یا د یی ییی،
نیازهای امنیتی ،نیازهای جنسی و فرهنگی ،تعد دا فرزند نا  ،می ناز مستمری دریافتی از کمیته امدا ددد ،
امکانات رفاهی ،تحص نز تالی

نز شرگن اب

هب جاودزا

دنطابترا رد تقوم  .............رهنم  ا ((  ،) ۱۳۹۱در

تحقیقی با عن ناو "بررسی می ناز مهارتهای زندگی زنان سرپرس حت راوناخ ت ت هتیمک ششوپ       
امد دا امام خمینی (ره) و تأثیر آن بر روی سالمت اجتماعی آنها (مطالعه موردی زنان ع وض کمیته
امد دا شهرستان اد مغان" پر اد خته اس .ت جامعه آماری ،تمام زن نا وناخ تسرپرس ا ششوپ تحت ر      

کمیته امد دا امامخمینی میباشد و حجم نمونه  ۲۰۴نفر .روش تحقیق پیمایشی است و از پرس همانش
برای گردآوری هداد ها استفا هد شده اس .ت بنابر نتایج بدست آمده ،ر با طه معنا اد ری بین مهارتهای
زندگی و سالمت اجتم عا ییی ،وج دو

.دراد افراس بای ی ریگناهج و  ی (( (((  ،) ۱۳۹۵اونع اب یقیقحت هب ن    

"آسیبشناسی تعامالت اجتماعی زنان سرپرست خان او ر (مطالع رهش نیهاش ناتسرهش یفیک ه ))))) ))))))"
پر اد ختهاند .این تحقیق با روش نظریه زمینه ای انجام گرفته است .قیقحت نیا رد   

 ۳۵نف نانز زا ر

سرپرست خان او ر به عن ناو نمونه از کل زنان سرپرست خ اونا ررر ش ره ش یها نننش هعماج ناونع هب ره     
آماری ،که با روش نمونهگیری هدفمند و نظری انتخاب شده هدوب اند ،مص بحا ه ههه تخاس همین یا ار    
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یافته وعمیق انجام گرفته اس .ت یافتههای تحقیق نشان می دهند زنان سرپرست خان هداو در تع تالما
اجتماعی روزمره خ دو با مسائل و کلیشههای منفی ر بو ه رو هستند که تجر ار نماان میرح هب
ِی نابهنج خر را
آنها به همر ها اد ر .د کنش آنها در مقابل آسیبها به صورت سازگار ِی

ارب ی     

زا و دهد یم   

پیامدهای آنها میتو نا به فرزند نا آسیب دیده اشاره کر .د مفه مو محوری حاصل از ای شهوژپ ن   

مدل نظری"مرزهای ناامن ساز" اس .ت

او رث 1و کاپرون او  ،) ۲۰۱۲ ( 2در مطالعه ای تحت عن ناو "ت او نمندسازی زنان برای توسعه پایدار" بر

ت او نمندسازی زنان به عن ناو یک فرایند کلیدی برای دستیابی به بر با ری جن هب نآ قیرط زا و یتیس    

توسعه پایدار تأکید میکنند .وا ماشانکار ،) ۲۰۰۶ ( 3در تحقیق خ دو

ناونع تحت    "ت او نمند یزاس    

زنان :اثر مشارکت در گر هو های خ دو همیار" به بررسی مطالعات نظری و تجربی در مورد مشارکت

زنان در گر هو های همیار مانند ع وض یت در ش کب ههههاییی خ هدر تسا هتخادرپ یهد ماو ...... ...ها ا سو  4و
همکار نا (  ،) ۱۹۸۶اشاره اد رند که در او قع ،هنگامی که افر دا تح تیامح دنتسه یدایز راشف ت      
    

اجتماعی به عن ناو یک سپر محافظتی عمل میکند .حمای اونع هب یعامتجا ت ن کی   لدابت ب نی

شهاییی حمایت
فردی است که طی آن فردی به فرد دیگر کمک میرساند و ممکن اس ور هب ت شش شش
هیجانی ،حمایت ازبا ری  -کیفی ،حمایت اطالعاتی ،حمایت در مقابل ارزیابی رفتار ،فراهم شوند.
با توجه به مرور بدا یات و نظریات متفاوت در مورد زنان سرپرست خان هداو و بنیادهای مر مد نه دا و
مطالبی که به آن اشاره شد ،خ دو کفایی ،ت او نمندسازی ،ارتقاء نیازها ،زنان سرپرست خان هداو رایسب
مهم میباشد .تأکید بر ت او نمند سازی و خ دو کفایی زنان سرپرست نه تنها به دالیل ان ناس ناتسود هه ههه،
بلکه به دلیل اهداف توسعه ای و نقش زنان در ارتقاء بهره وری و رشد اقتصادی ج او مع اس .ت ف رق
زنان سرپرست خان هداو  ،به مراتب فراتر از فقر مادی و مسئله تأمین امکانات ض اهنآ یگدنز یرور    
است و شامل جنبههای وسیع تری چ نو عدم دسترسی به فرصتها ،محرومیت از حق انتخاب ،عدم
اتکاء به خ دو  ،عدم اعتماد به نفس ،نات او نایی و نداشتن امکان مشارکت در فعالی تتته اصتقا یا د یی ییی،
اجتماعی و سیاسی نیز میش .دو کسا داقتعا هب نیاربانب پپپپپ پپپپپپ ،) ۲۰۰۳ (5غن انز یزاس ی ن تسرپرس      

خان هداو م  لوحت و عناوم نتشادرب مزلتس د ییاهداهن هیلک ر ار نانز هک تسا ندروآ تسدب زا     

   
1
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ت او نمندیهای خ دو باز اد شته است و ت وق یت نهادهایی که زنان را در بدست آور ند ت او نمندیه یا
خ دو یاری رساندهاند(محمد راکمه و روپ ا ننننن  .) ۸۵ : ۱۳۹۰ ،در ج او م لتخم ع فف ففف ،ب یاهوگلا هب هتس    
شه فلتخم یا   
فرهنگی خاص جامعه ،تعاریف متفاوتی برای زنان سرپرست خان هداو با توجه به نق 
زنان در خان هداو وج دو اد ر .د در ص انز هک یترو ن اوناخ تسرپرس  د زا ه یامح تتتتتتتتتتتتته یعامتجا یا   
مناسب برخور اد ر باشند ،شی هو های مقابله را بیاموزنند و اد رای منبع کنت ب ینورد لر اا اااشنددد ،کمت نیر
آسیب را متحمل خ او هند شد .کاپالن 1معتقد است ،حمایت اجتم انز هب یعا ن کمک تسرپرس 

    

سهای ر او نی خ دو غلبه کر هد و از م کش الت خویش کب اهند.
میکند تا بت او نند بر استر 
هدف اصلی این تحقیق توصیف تجارب زنان سرپرست خان هداو از تحت پوشش قرار گرفتن ایشان
در بنیاد فرهنگی رایحه .و هدف فرعی شناخت عناصر ارتقاء فرهنگی بدست آمده از تجارب زنان
یشود :الففف-
سرپرست خان هداو تحت پوشش بنیاد فرهنگی رایحه .بر این اساس ود سئ او ل مطرح م 
تجارب زنان سرپرست خان هداو از تحت پوشش قرار گرفتن در بنیاد فرهنگی رایح تسیچ ه ؟؟ ؟؟؟ ب-
عناصرارتقاء فرهنگی حاصل از تجارب زنان سرپرست خان هداو تحت پوشش بنیاد رایحه کدامند؟

ششناسی
رو 

با توجه به هدف اصلی پژوهش ،روش پژوهش از ن عو کیفی و بر اساس روش پدیدارشناسی مبتنی
یباشد .استفا هد از روش پدیدارشناسی نیز به این
بر ال وگ ی اصالح شده استیویک-کوالیزی-کن 2م 

دلیل هدوب است که پدیدارشناسی معنای تجارب زندگی چند فرد در مورد یک مفه مو یا پدیده ار
توصیف میکند .در پدیدارشناسی ،هدف اصلی ،سا هد سازی تجربیات شخص رد دارفا ی ر اب هطبا    
یک پدیده و توصیف جوهره کلی آن اس .ت مح قق پدیده ای را م صخش

میییکن نند و در ادا م هب ه   

جمع آوری هداد های مورد نیاز خ دو از اشخاصی می پ دزادر یدپ نآ هک د ار ه رک هبرجت ددد د ددددددد هانددد و
سپس توصیفی از ماهیت آن تجربه برای کلیه افر دا ارائه می نماید .این توص زا یدراوم لماش فی

  

قبیل چه چیزی را تجربه کردهاند و چ وگ نه آن را تجر ومن هب د دددد هانددد هدوب تسا  .....جامع رامآ ه یی ییی در
تحقیق حاضر ،کلیه زنان تحت سرپرستی بنیاد در نظر گرفته شدهانددد ک  تدم هب ه دو تحت لاس     
سرپرستی بنیاد فرهنگی رایحه قرار گرفته دوب هاند .در نمونهگیری ،از زنانی که به هر دلیل (طالق ،ف تو
همسر ،زندانی ندوب همسر ،از کارافتا گد ی و سالمند ندوب همسر  ،) ...سرپرست خان هداو شدددهانددد وتحت
. Caplan
. Stevic-C olazzi- Kan

1
2
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ی روش تعی تکراشم نی   
پوشش بنیاد رایحه قرار گرفتهاند ،اس هدافت سا هدش تتتتتتت  .روش نمونهههگیری ی
کنندگان در این تحقیق بر مبنای نمونهگیری هدفمند چند مرحله ای (چهار مرحله) هدوب اس .ت معیار
انتخاب نمونه ،مدت زمان تحت پوشش قرار گرفتن این زنان در بنیاد است .مح قق در انتخاب ازبا ر
گردآوری اطالعات از ازبا ر مص هدافتسا هبحا سا هدرک تتتتتتتتت  .روش اعالطا یروآدرگ تت تتت مطالع تا
کتابخانهای و مطالعه میدانی هدوب اس .ت در این مطالعه مصاحبه با وا لین مشارکت کننده و زاغآ ات    
رسیدن به حد اشباع اطالعات ،یعنی  ۲۰نفر مشارکت کننده به اتمام رسیده اس .ت برای این که برای
مح قق مشخص ش دو که اشباع هداد ها ا و اطالع خر تا

هداد یخ ای تسا رررر ررررر ،از روی درک زیامت ی یا    

تفکیکی استفا هد شده اس .ت بدین معنی که پس از مصاحبه با  ۲۰نفر مشارکت کنند ههه  ،نت ناشن جیا
داد که اشباع رخ هداد است ،اما مح قق تعد دا  ۵فرد دیگر را مجددًاًامصاحبه کر هد که شباهت زیادی
به گر هو اول اد شتند و نتایج مصاحبههای این  ۵م نک تکراش ن اب ار هد      ۲۰م نک تکراش ن یلبق هد    
مقایسه کر .د نتایج نشان داد که اشباع کامل اطالعات رخ هداد اس .ت

بر اساس رویکرد لینکلن و بوگ ا ) ۲۰۰۷ (1ر او ی رد هزاس ی ور هب یفیک شخب ششششش ششششششهاییی زی دروم ر

بررسی قرار گرفته است :الف-روش سه سویه نگر که در این رویکرد هر س او ل مصاحبه از طریق ود
یا چند س او ل دیگر ،از مشارکت کنندگان پرسیده شده است به طوری که از ز او ی هدیدپ هب فلتخم یا    
مورد نظر نگریسته ش دو .ب -رویکرد انعطاف :که مح قق کلیه مصاحبهها را پس از پید ییاهن ندش ا    
مفاهیم و طبقه بندی ،مجددًاًا ارزیابی کر هد  ،محت او  ،طبقه بندی و کد اذگ ری را بزاب ی ومن ین ده و رد
این ر ها دیدگاه چندین نفر از متخصصان این ح هزو نوش هبحاصم و د ار ناگ

رد ک هنیمز د راذگ ی      

جویا شده است و بر اساس دیدگاه این افر دا  ،طبقه بندی صورت گرفته ،طبقه بندی نهایی را انج ما
هداد اس .ت برای سنجش پ -ر او یی بیرونی مح قق قب نآ زا ل

بحاصم هک ههه هههههاییی انج اب ار هدش ما    

یکدیگر ترکیب کند نتایج حاصل از هر مصاحبه را با نتایج مص تسا هدرک هسیاقم رگید هبحا و    
می ناز تکرارپذیری آن را بر اساس فر اوا نی تکرارپذیری مورد بررسی قرار هداد است در  ۵مص هبحا
وا لیه می ناز تکرارپذیری نظرات افر دا حاصل از مصاحبه بر اساس درصد فر اوا نی و تکرار  ۴۶%هدوب
است اما پس از آن و در  ۱۵مورد پایانی می ناز تکرارپذی لوقعم و میهافم یرظن یر هههه هههههها ا هب
رسیده اس .ت ل اذ میییت ووو نا نتیج هک درک یرگ ه

رایعم و لوبق لباق یرظن یریذپرارکت نازیم

۱۰۰%
      

. Lincoln & Guba

1
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انتقالپذیری مناسب هدوب اس .ت ت -ر او یی توصیفی 1که برای دستیابی رد ققحم لوبقم جیاتن هب
مصاحبههای خ دو از چندین مشاهده گر برای ثبت و توصیف مفاهیم و اظه انعم تارا دا هدافتسا ر
کر هد اس .ت مصاحبه کننده در هر مصاحبه با  ۲مشاهده گر نتایج را ثبت کر هد و سپس مشاهدهها را
ی ،2که مح قق کلیه
با یکد و هسیاقم رگی رد دکی رانک ی  رارق رگ د هدا تسا  ........ .....ث -ر او ی ریسفت ی یی یی

کدگذاریها ،مفاهیم و به ویژه اظهارات معنا اد ر استخر جا شده از مفاهیم خالص بحاصم زا هدش ه ههه هههههاا را
در اختیار مشارکت کنندگان تحقیق (  ۲۰مصاحبه شونده) قرار هداد است تا مشخص ش دو آیا اف دار نآ اب
چه در مصاحبهها مطرح کر هد اند ،م او فقند ،آیا اظهارات معن و هدش جارختسا راد ی آ یدنب هلوقم نننننننننننهاا
درست هدوب است؟ پس از انجام تغییرها و بر تشگ نظرات مصاحبه شوندگان(  ۲۰مورد) کلیه م او رد م درو
بازبینی مجدد قرار گرفتند.

3

برای سنجش پایایی تحقیق از رویکرد رائو و پری (  ) ۲۰۰۳استفا هد شده است که برای رس ندی

یاپ هب ای رد ی

این تحقیق اقدامات زیر صورت گرفته است -1 :استفا هد از فرایندهای س و هتفای تخا یقد ق در میظنت     
مصاحبههای تحقی .ق کلیه مصاحبههای انجام شده به صورت اصولی ،منطقی و منظم تنظ دنوش می . .....
 -2سازماندهی فرآیندهای ساخت یافته برای ثبت ،نوشتن ،کد اذگ ری و تغیی داد ر هههها ا .از روی درک
اصالح شده استی کو -کن -کالیزی استفا هد ش دو و کلیه از رویکرد اصالح شده ویتسا ککککک -کننن-
کالیزی استفا هد ش دو و کلیه م او رد به صورت گام به گام و دقیق بر مبن ور یا ی رک د ماجنا دوجوم      
ش .دو  -3وج دو ود مصاحبه کنندهیا حتی چند مشاهده گر برای انجام مصاحبه و اطالع لصاح تا   
از مصاحبهها .برای جمع آوری اطالعات مصاحبهها ،از ود پرس گش ر استفا هد شده و نتایج حاصل اب
یکدیگر مقایسه شده است تا سازگاری یا اطمینان مناسب حاصل آید.

یافتهها

در روش تجزیه و تحلیل هداد ها مح قق عبارات ،جمالت مهم یا نقل قولهایی را که براجت زا وا کرد هب   
افر دا کمک میکند مورد توجه قرار می دهد .مح قق خوشههای معنایی استخر جا شده از عبارات مه هب ار م   
مضامین و موضوعات اصلی تحقیق تبدیل میکند .از جمالت و مضامین مهم بدست آمد ههه توص نتم فی یی ییی،
توصیف ساختاری ،و توصیف ترکیبی ارائه می نماید.اساسًاًا این متن بر تجارب مشترک ،ش نک تکر ن ناگد
تمرکز اد ر .د
1

. Descriptive Validity
. Interpretive Validity
3
. Ran & Perry
2
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مرحله اول ا .ستخر جا مطالب و عبارات از توصیفها و تجارب  ۲۰زن سرپرست خان هداو تحت سرپرس یت
بنیاد رایحه در با تدا صورت گرفته است .
مرحله دوم  .مح قق

 ۸۱مفه مو از استخر جا

او ژهها و جمالت مرتبط با پدیده مورد نظر از م بحاصم نت هه هههها ا

بدست آور هد است .مرحله سوم .استخر جا اظهارات معنا اد ر به همر ها مفاهیم تدوین شده .

مرحله چهارم .در نظر گرفتن کدهای جدید برای مفاهیم تدوین شده ازاظهارات معنی اد ر استخر جا شد .ه

مرحله پ مجن  ..س دش جارختسا راد ینعم تاراهظا ندومن بترم و یهدنامزا هه ههههههههههههه در دستههههاییی مفه یمو

اظهارات .ود ن عو م وق له مشخص شده است –۱ :مفاهیم استخر جا شده قبل از تحت حمایت –۲ .م وق لههههاییی
استخر جا شده ،بعد از حمایت.

مرحله ششم .استخر جا مفاهیم فرعی و اصلی از اظهارات معن دش جارختسا راد ا ههههههه در دستههههاییی مفه یمو

اظهارات.

ِت بنیاد به سه م وق لهی اصلی ُبُبعد فردیُ ،بُبعد خ گداونا ییی،
ِی قبل از حمای ِت
الف– ت سق یم بندی  ۱۶م وق لههای فرع ِی
ُبُبعد اجتماعی.

ِت بنیاد به سه م وق لهی اصلی ُبُبعد ف در یییُ ،بُبعددد خ گداونا ییی،
ِی بعد از حمای ِت
ب– ت سق یم بندی  ۳۵م وق لههای فرع ِی

ُبُبعداجتماعی.

پ– ت سق یم بندی  ۲۳عنصر ارتقاء فرهنگی زنان سرپرست خان هداو از تحت حمای تتت قر ااا ر رد ناشیا نتفرگ

بنیاد ،در ود م وق لهی اصلی ،فرهنگی  -اجتماعی ،فرهنگی  -اقتصادی ،با در نظ نانز نیا براجت نتفرگ ر     
سرپرست خان هداو  ،از ارتقاء خ بدو عداز حمای .ت

مرحله هفتم .تفسیر و تحلیل منطقی مطالب متناسب با تجارب زنان سرپرست خان هداو تحت پوشش بنیاد رایحه
جدول :1مفاهیم استخراج شده از اظهارات معناداِرِر تجارب شرکت کنندگان در پژوهش

ردیف

اظهارات معنی اد ر استخر جا شده

1

خدا     رو ش  رازآرکف هگید نالا رک د نه ددددددددد دددددهی نداش رس نت

2

3

مفه مو استخر جا شده
•

نداشتن فکر آزار دهنده نب دو سرپناه

یکنم
یهای دیگه م فکر م 
نمیرسه.حداقلش اینکه به بدبخت 

•

وج دو فکرهای آزار دهندهی مختلف

انپ ههههههههههه  ،ذ هب ه من       

با وج دو بنیاد رایحه اطمینان اد رم تا زمانی که ای د ییاناوت ن رر ررر م اجیا ن د ک هشب  ه     از

•

عدم نیاز به پر اد خت اجاره خانه تا ت او نمندشدن

خ مدو و خان مداو مراقبت کنم ،تا خ مدو بتونم خرج بچههام و بدم ،حداقل الزم نی تس

•

در حال آموزش دیدن جهت ت او نمند شدن در کان نو

اجاره خونه بدم

•

ل موز ت او نمند شدن برای مراقبت از خ دو و خان هداو

•

ل موز ت او نمندشدن جهت پر اد خت هزینههای زندگی

تنهایی که در جامعه احساس میکنم ،وقتی می یام بنیاد ،دیگه ندارم د .یدن ای همه ن   

•

احساس تنهایی در جامعه

یکنن ،این احساس و به من می هد که تنها
مدا که برای کسانی مثل من اد رن تالش م 

•

نیستم .

عدم احساس تنهایی با ح وض روتالش کارکنان بنیاد برای رفاه اعضاء تحت

پوشش

سؤال اصلی تحقیق:تجارب زنان سرپرست خان هداو از تحت حمایت قرار گرفتن ایشان در بنیاد فرهن یگ
رایحه چی تس

؟
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ود ن عو تجربه مر وب ط به قبل از حمایت و بعد از حمایت بدست آمدهاند ،که تجارب قبل از حمایت به عن ناو
پایهی مقایسه در این تحقیق در نظر گرفته شده است تا تجارب زنان بعد ندرگ یسررب تیامح زا  ددد دددددد .یارب
پاسخ به سؤال وا ل تحقیق ،از تجارب زنان بعد از حمایت بنیاد استفا هد شده است ،در سه م وق لهی اصلی ُبُبعد
فردیُ ،بُبعد خان گداو یُ ،بُبعداجتماعی.

جدول :2مقولههای فرعی واصلی از تجارب زنان سرپرست خانواده بعد از تحت حمایت قرار گرفتن ایشان در بنیاد
فرهنگی رایحه

۱

احساس امنیت

۲

آگاهی سازی فردی

۳

استقالل فکری

۴

آموزش دیدن برای اشتغال

۵

آگاهی سازی شغلی

۶

دسترسی به آز دا ی فردی

۷

تمایل به کسب اد نش

۸

بهب دو نگرش فرد نسبت به خ دو

۹

خ دو کفایی  -خ دو اتکایی

۱۱

نداشتن نگرش مثبت نسبت به خ دو

۱۲

عدم ت او نایی در رفع نیازهای فرهنگی-اجتماعی

۱۳

نداشتن احساس امنیت

۱۴

ارتقاء سالمت جسمانی

۱۵

کسب مهارت کنترل

۱۶

ارتقاء نیازهای معنوی

۱۷

رفع نیازهای فرهنگی

۱۸

نداشتن نگرش سیاسی

۱۹

نات او نی در تعامالت خان گداو ی

۲۰

وج دو محد دو یتهای خان گداو ی

۲۱

تغییر نگرش نسبت به مر مد

۲۲

عدم احساس تنهایی

۲۳

ارتباط اجتماعی بد نو ترس

۲۴

بعد خان گداو ی

۱۰

سهای مهارت زندگی بنیاد
شرکت در کال 

بعد فردی

ردیف

تجارب زنان سرپرست خان هداو بعد از حمایت بنیاد فرهنگی رایحه

م وق لههای اصلی

گد ر وگ نی در ر باو ط اجتماعی

۲۶

تأثیر فرد بر جامعه

۲۷

مشارکت اجتماعی

۲۸

پذیرش فرد توسط جامعه

۲۹

تسهیل گری

۳۰

احساس همنوعی

۳۱

مشارکت گروهی

۳۲

عدم اعتماد اجتماعی

۳۳

عدم پذیرش فرد توسط اجتماع

۳۴

عدم رضایت از حمایت اجتماعی

۳۵

بی عدالتی اجتماعی

بعد اجتماعی

۲۵

دستیابی به منزلت اجتماعی با ارتقاء مدرک تحصیلی
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سؤال دوم :عناصرارتقاء فرهنگی حاصل از تجارب زنان سرپرست خ هداونا داینب ششوپ تحت    
رایحه کدامند؟
برای پاسخ به س او ل مود تحقیق ،از تجارب زنان سرپرست خان هداو از ارتقاء خویش بعد از حمایت
ایشان توسط بنیاد فرهن حیار یگ هه ههه ،اس هدافت تسا هدش  ..... ..عناص گنهرف ر ییییی-اجتم گنهرف و یعا ییییی-
اقتصادی برای عناصر ارتقاء فرهنگی حاص انز براجت زا ل ن اوناخ تسرپرس  د تحت ه یامح

تتتتتتتتتتتتتتت

استخر جا شده اس .ت

جدول :3مقولههای فرعی واصلی عناصر ارتقاء فرهنگی ازتجارب زنان سرپرست خانواده تحت حمایت بنیاد فرهنگی
رایحه

ردیف

عناصر ارتقاء فرهنگی از تجارب زنان سرپرست خان هداو تحت حمایت بنیاد رایحه

۱

ن عو

۲

آگاه سازی فردی

۳

تغییر نگرش اجتماعی

۴

حمایت اجتماعی

۵

دسترسی به آز دا ی فردی

۶

اعتماد اجتماعی

۷

تمایل به کسب اد نش

۸

خ بدو اوری

ود ستی

۱۱

آموزش مهارت زندگی

۱۲

اعتبار اجتماعی

۱۳

اثربخشی

۱۴

اعتبار نقش مادری

۱۵

استقالل فکری-عملی

۱۶

سالمت جسمی

۱۷

مهارت کنترل

۱۸

ارتقاء نیازهای معنوی

۱۹

مشارکت اجتماعی

۲۰

تسهیل گری

۲۱

ت او نمندسازی-خ دو کفایی

۲۲

مهارت حرفه آموزی

۲۳

احساس امنیت

عناصر فرهنگی-اقتصادی

۱۰

ارتقاء در ارتباط اجتماعی

اجتماعی

همن او یی

عناصر فرهنگی -

۹

م وق لههای اصلی

بحث و نتیجهگیری

تجارب زنان سرپرست خان هداو در سه م وق لهی اصلی خالصه و جمع بندی شده است که به شرح زیر اس .ت

الفُ :بُبعد فردی :متناسب با اظهارات مطرح شده از سوی زنان مشارکت کننده در پژوهش ،زنان
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سرپرست اد رای تجاربی هستند که در این اظهارات ،هم ارتقاء این زنان به ن تیامح زا لبق تبس    
بنیاد ،مشه دو است و هم در م او ردی عدم ارتقاء این زنان بعد از حمایت به چشم م .دروخ ی  اب در
نظر گرفتن تجارب زنان مشارکت کننده قبل از حمایت بنیاد ،تعد دا ی از مشارکت کنندگان نیز هم
چنان از عزت نفس -خ بدو اوری -پایین برخور اد ر دوب هاند و اینکه تغییری در ن ناشیا یفنم شرگ   
نسبت به خ دو وب ج دو نیامده اس .ت ود رههایی در بنیاد اجرا می گر دد ک  تبسن ار نانز ه به قوقح      
خ دو -شهروندی ،مادری ،همسری ،زنان  - ...آموزش می دهند .این ود رهها سب یار پر اهمیت هستند
اما متناسب با تجارب زنان این مطلب مشه دو است که نگرش سیاسی یا مشارکت عم نانز رد یمو
دچار تغییر نشده اس .ت

ًال از اولش هم کاری به مسائل سیاسی نداشتم ،االن هم ندارم .روزنامه می خوانم اون
"اص ًال
هم بعضی وقتها ،شاید فقط به خاطر این هست که خواندنم تقویت شود .تو روزنامه می
نویسند همه چیز گل و بلبل هست ولی من می بینم چی به چی هست".

تجارب زنان در ُبُبعد فردی در ود قطب مثبت و منفی مطرح شده است که ن ناش اجیا زا د  رییغت  در

نگرش زنان ،دسترسی به آز دا ی فکری ،تغییر در تمایالت ایشان ،آگاه سازی ایشان ،کسب مهارت
هم در بحث حرفه آموزی و هم مراقبت از خ دو و هم کنترل خ دو  ،ارتقاء سب یاری از نیازهای ایشان
از جمله نیازهای اقتصادی ،فرهنگی ،معنوی ،علمی ، .. ،خ دو کفایی و ت او نمند شدن ایشان در قطب
مثبت و البته در م او ردی هم عدم ت او نمند شدن ایشان در رفع نیازهای فرهنگی -اقتصادی  -معنوی،
بدست نیاور ند مهارت زندگی ،عدم احساس امنیت ،در قطب منفی هدوب اس .ت

"مدرک فوق دیپلم دارم م و مریگ ی ساسحا .متسه یرادباسح هرود ندنورذگ لاح رد      
یتوووانم ه چب م هههههها ییی م را
میکنم حرفی برای گفتن در جامعه دارم .من خیلی جوان هستم و می ی
بزرگ کنم ،هم خودم زندگی کنم".

نت قحت اب هدمآ تسدب جیا ی ناراکمه و یرارب ق (((((((((((((( (  ) ۱۳۹۱ناونع اب     "بررس تیوضع ریثأت ی

     

در

سازمانهای مر مد نهاد بر پایگاه اجتماعی-اقتص پرس نانز یدا ر هش رد راوناخ تس ر ارهت ننننننننننننن " هم

راستا اس .ت در این تحقیق از بین ود گر هو زنان سرپرست خان او ر کهیک گر هو ع مود هورگ و وض   
ع وض سازمانهای مر مد نهاد نب دو هاند ،گر هو ع وض در سازمانهاییی م اهن مدر د دددد  ،وض اصتقا تیع د ی 
باالتر ،بهب دو نگرش نسبت به ت او ناییها و شایستگیهای خ دو را نشان داد هاند که در نتیجهی تحت
ِت بنیا ِدِد مر مد نهاد قرار گرفت ِنِن ایشان هدوب اس .ت همچنین نتایج تحقیق حاضر با فرضیه چهارم و
حمای ِت
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پنجم اثبات شده در تحقیق قلی هداز گرجان و همکار نا (  ) ۱۳۹۰با عن ناو " بررس ع ی ووو ام اصتقا ل دی

مؤثر بر ت او نمندسازی زنان سرپرست خان او ر" هم راستا اس .ت در تحقیق قلی هداز و هم اراک ننن  ،ارت ءاق
سطح آگاهی عمومی ،اد نش فنی و مهارتهای حرفه ای و اف از یش ت ناو اصتقا دی

ارفا د زا  فادها     

ت او نمند سازی مطرح گردیده شده است که ت او نمند سازی زنان سرپرست خان هداو از طریق م هرواش
گروهی ،آگاه سازی ،کارآفرینی صورت می گیرد و این نتایج هم راستا هستند با تحقیق حاضر ،از
این حیث که در این تحقیق بعد از تح گ رارق تیامح ت ر داینب رد هداوناخ تسرپرس نانز نتف

     

متناسب با مشاورههای گروهی و آگاه سازیهای فردی و شغلی ،این زنان اد رای تج  برا تت او نمند
شدن و ت او نایی در رفع ان عاو نیازهای خ دو را مطرح کردهاند.

ی :در بنی دا گنهرف ی نز هحیار  اوناخ تسرپرس د اب ه و نادنزرف یییییی ییییییییی ،تحت
بُ :بُبعد خ گداونا ی ی
سرپرس ب .دنریگ یم رارق یت رن ما هههههههههه ههه نب یا ی اوناخ لک یارب دا د ددد د دددددد هی زن پرس نا ر یم ارجا تس         
گر .دد متناسب با تجارب اظهار شده از زنان بعد از تحت پوشش قرار گرفتن ایشان ،نقش مادری پر
رنگ شده است در خان هداو  ،که بیشتر به علت ارتقاء منزلت اجتماعی مادر هدوب است ،اما همچن نا
یباشد .زنان سرپرست خان هداو هم از نات او نی در برقراری
تعامالت بین اعضاء خان هداو دچار ُنُنقصان م 
ارتباط بین اعضاء خان داو هی خ دو

-زن سرپرس و نادنزرف و ت ییییی-رن مه و دنرب یم ج فرط زا

    

خان داو هی زب رگ خ دو  -پدر و مادر او ق او ِمِم زن سرپرست و زن سرپرست -دچار محد دو یتهای اعمال
یکند .با وج دو برنامههای آموزشی،
شدهی زیادی میباشند که در ر باو ط بین ایشان اختالل ایجاد م 
مراقبتی ،مشاوره ای بنیاد ،همچنان شاهد م کش الت موج دو

وناخ طباور رد ا یگد

رپرس نانز ست      

هستیم.

م ،پس یلک مر   
"فوق دیپلم خود را با حمایت بنیاد تمام ک تفرگ کردم هک نالا .مدر مممم مممم
خوشحال هست و دائم ًاًا می گوید" من یه مادر درس خون راد هد ممم ،مام قوف منا    د ملپی
یکنم چیزهایی که می گویم را بیشتر گوش میکند".
داره ."... ،احساس م 

نتایج بدست آمده با نتایج تحقیق قاسمی( ) ۱۳۹۱باعن ناو "بررسی مقایسه ای کیفی انز یگدنز ت ن   

سرپرست خان او ر تحت پوشش کمیته امد ودا زن نا وضعراوناخ تسرپرس
نهاوند" هم راستا اس .ت در تحقیق قاسمی تغییری در ر و نیدلاو طباو

یتسیزهب رایمه هورگ       
حت نانز یلیماف طباور تتت ت تتتتتتتتت

حمایت کمیته امد دا نیز مشاهده نشده است  .از نظ نوستربار ر (( (((  ،) ۱۹۷۴زن نا وناخ تسرپرس ا اب ر    
مسائل و م کش التی نظیر عدم دسترسی به فرصتهای شغلی مناسب ،سطوح پایین تر تحص رد تالی
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اشنادنزرف نیب ننننن  ،اف اکهزب شیاز رررر ری ،ف رد رق وربور فلتخم داعبا

نتسه د  ............بن رد نیاربا هکبش     

خویشاوندی و در ارتباط با اق ماو و آشنایان و در عین حال چ وگ نگی ذگ راندن وا قات فراغت آنان،
یآید.
خالءهای جبر نا ناپذیری وب ج دو م 

جُ :بُبعداجتماعی :متناسب با تجارب مطرح شده ،این ُبُبعد از تجارب نیز مانند ُبُبعد فردی در ود جنب ببهی

مثبت و منفی مطرح گردیدند .در جنبه مثبت ،ارتقاء بین زنان سرپرست و جامعه وب ج دو آمده اس رد و ت
ی،
جنبهی منفی ،این ر با طه هنوز شکل نگرفته اس .ت زنانی که با وج دو ود رههای مشاوره و مه زومآ ترا یی یی
مگیریها و شرایط بحرانی زندگی ایشان ،هنوز اعتم نرادن هعماج هب یدا ددد دددددد ،و
همراهی مددکار در تصمی 
معتقدند جامعه آنها را نمی پذیرد ،جامعه آنها را طرد کر هد اس .ت در ای انز نایم ن ن زا هعماج دندقتعم ی      
آنان حمایت نمیکند حتی نهادهایی که برای حمایت از آنها ،برای برطرف کر ند نیازهای آنه لیکشت ا   
شدهاند ،از آنها حمایتی به عمل نیاوردهاند .در بین اظهارات ،ترس از برچسب خ ندرو

عماج فرط زا ههه هههه،

یشود ک عقاوم زا یرایسب رد ه    
حرف شنیدن ،متهم شدن به عمل انجام ند هدا  ، ... ،در بین این زنان دیده م 
باعث وگ شهگیری و عزلت این زنان می گر .دد

ًال دوست ندارم با همسایههام رفت و آمد کنم .همشون دوست دارند تو زندگی آدم
"اص ًال
سرک بکشن .اما بعد از عضویت در بنیاد با دوستانم رابطه دارم .می دونم اون نم زا مه ا    
یروم .ولی سالی دو ،سه بار شاید بهم سر بزنند".
می ترسند .خانه شان نم 

شهاییی ک هرود تاسلج رد ه
البته جنبهی مثبت حمایتهای بنیاد در ُبُبعد اجتماعی بیشتر اس .ت آموز 
ای اجرا می گردند ،ر باو ط ود ستانه ای که در بین زنان تحت حمای اینب رد ت د و  انز ن رد دنمراک 

بنیاد یا زنان تحت حمایت با یکدیگر ایجاد میشود ،جلسات مشاورههاییی گروه رد نانز ی نب یادد ددددد ،
سب یار تأثیر اذگ ر هدوب اس د.ت ر بین زنان سرپرست بر حسب تجارب ایشان ،اعتقاد به تأثیر ای ناش ب رر ررر
جامعه -اثربخشی  -به چشم می خورد که این نشان از تغییر نگرش نسبت به خ ادو ست ک  رد ه دعُبُب   
فردی تجارب به آن پر اد خته شده اس .ت حمایتهای اجتماعی حاصل از تالش بنیاد و تسهیل گری
در امور مر وب ط به ای انز ن ننننن  ،اعتم دا رد ار یعامتجا لکش ناشیا نیب

هداد

تسا هکنیا و سح     

   

مشارکت اجتماعی را در ایشان اف از یش هداد اس .ت با توجه به تجارب ،سب یاری از زنان ساو هب طط طططهی
ارتقاء مدرک تحصیلی ،اف از یش سطح س داو  ،شرکت در کالسهای آموزشی بنیاد ،کسب مه ترا
ن ،ت او نستتهانددد اعتب وخ را د ار    
حرفه آموزی ،بدست آور ند شغل و شاغل شدن و م او ردی این چنین ن
اف از یش دهند ،هم در خان هداو و هم در جامعه که در ُبُبعد خان گداو ی تجارب به اعتبار ن ام شق د یر   
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پر اد خته شده اس .ت در نتیجهی ارتقاء سطح علمی و فرهنگی ،منزلت اجتماعی یا به عب رابتعا یترا   
اجتماعی زن سرپرست در جامعه اف از یش می یابد که خ دو  تکراشم یارب نانز لیامت ثعاب در    
گر هو ها و جامعه میشو .د نتایج بدست آمده با تحقیق و یبایسارفا

ریگناهج ی ((( ((((  ،) ۱۳۹۵ناونع اب

"آسیبشناسی تعامالت اجتماعی زنان سرپرست خان او ر (مطالعه کیفی شهرستان شاهین شهر)"هم
راستا اس .ت یافتههای تحقیق نشان می دهند زنان سرپرست خان هداو در تع هرمزور یعامتجا تالما   
خ دو با مسائل و کلیشههای منفی رو به رو هستند که تجربه حریم ناامن را برای آنها به هم ار ه .دراد
ِی نابهنجار رخ می دهد مفه مو محوری حاص زا ل
کنش آنها در مقابل آسیبها به صورت سازگار ِی
این پژوهش مدل نظری"مرزه اس نماان یا ززز زززز" است ...در ض شهوژپ اب رضاح قیقحت جیاتن نم       

مهاجری امیری و همکار نا (  ،) ۱۳۹۴ناونع اب

ل اجتم رب یتخانشناور و یعا    
"بررس قن ی ش ماوع  للل للل

ت او نمند سازی زنان روستایی سرپرست خان او ر تحت پوشش کمیت ادما ه د ناتسرهش :هعلاطم دروم(    

عباس آباد)" ،ه  اتسار م ا  جیاتن .تس ببببببببب دس لوا ضرف تابثا زا هدمآ ت

مود و و یریما قیقحت     

هم اراک ننن  ،م عامتجا تکراش یی ییی -سیاس پرس نانز ی ر نآ یعامتجا تمالس و راوناخ تس ا ب ار ن ا
ت او نمندسازی ایشان مرتبط مطرح کر هد اس .ت همچنینها سو

      

و همکار نا (  ،) ۱۹۸۶در تحقیق وخ د

اشاره اد رند که در او قع ،هنگامی که افر دا تحت فشار زیادی هستند حمایت اجتماعی به عن ناو کی   
سپر محافظتی عمل میکند .حمایت اجتماعی به عن ناو یک تباد ِلِل بین فردی است که ط نآ ی رف دی هب    
فرد دیگر کمک میرساند و مم ور هب تسا نک ششش ششششهاییی حمای ناجیه ت یی ییی ،حمای ازبا ت ری     -کیفییی،
حمایت اطالعاتی ،حمایت در مقابل ارزیابی رفتار ،فراهم شوند ،که نشان دهندهی این مطل هک تسا ب    
لهای متفاوت امر حمایت را انجام دهند.
یتوانند به کیفیتهای متفاوت و به شک 
حمایت گر نا م 
بنیاد رایحهیک بنیاد فرهنگی میباشد که به حمایت و سرپرستی از زنان سرپرست و البت نادنزرف ه
ایشان میپر اد ز .د این بنیاد به حمایت فرهنگی از زنان در خالل تسهیل گری در امور ایشان و تأمین
نیازهای وا لیهی ایشان می پر اد ز .د برنامههای بنیاد برای آموزش و آگاهی نداد شکل گرفت تسا ه .....
هر وگ نه ارتقاعی در زنان سرپرست خان هداو  ،فرهنگی میباشد از این حی داد شزومآ اب هک ث

ننننننننن ،

آگاه کر ند  ،مهارت و حرفه آموزی صورت گرفته است ،در اصل در جه انز ندش دنمناوت ت نن ننننننن ،
اف از یش سرمایه فرهنگی و اجتماعی در ایشان ،توسعه انسانی در جامعه ،فعالیتهای بنیاد رایحه ش لک
گرفته است و شرکت کر ند زنان در ود رهها ،کالسها ،جلسات و مشاورهها ،آم تفرگ شزو نن نننه ،ا
تمامًاًا فرهنگی میباشند ،در نتیجه عمل درک و یعامتجا

رد یداصتقا

بای یم ءاقترا نانز د نع .ا رص
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ارتقاء فرهنگی حاصل از تجارب زنان سرپرس داوناخ ت ه حت ت  رد هحیار داینب تیامح  دو عون

    

م وق لهی اصلی شکل گرفته است:

الف :عناصر ارتقاء فرهنگی-اجتماعی

با حمایت بنیاد و برنامهها و ود رههای آگاه سازی موجود در آن ،آگاه شدن و مه رد یگدنز ترا

زنان شکل گرفته ،ایشان ترغیب به ک و شناد بس

 تاعالطا شیازفا د ناشدوخ ر شد ههههههههههههه  ،ک رد ه

نتیجهی آن تغییر نگرش اجتماعی در آنها صورت م گ ی یرد دددد  ،ارتباط  اهنآ یعامتجا تا د نوگرگ    
خ او هد شد ،به علت اف از یش اعتبار و منزلت آنها در خان هداو و جامعه ،ارتقاء در ارتباطات اجتماعی
و در سب یاری م او رد مشارکت اجتماعی در شکل م نآ رثؤ

ین ءاقترا .تفرگ دهاوخ لکش ا اهز ی       

معنوی و رفع آن شکل دیگری از عناصر ارتقاء فرهنگی میباشد که درزنان ،بعد از تحت حمایت
قرار گرفتن ایشان ایجاد شده اس .ت در نتیجهی آموزش میتو نا عناصر بسیار عالی رتبه مثل تع نوا
و ن عو

ود ستی و همن او ئی را در بین زنان مشاهده کرد که بعد از حمای اب .تسا هتفرگ تروص ت

   

توجه به تجارب بدس دمآ ت ههههه  ،پرس نانز زا یرایسب ر هب هداوناخ تس ساو طططططط طططططططهی ارت کردم ءاق   
تحصیلی ،اف اوس حطس شیاز د دددددد  ،ش الک رد تکر سسسسسهاییی آموزش اینب ی د دددد  ،و م  نیا یدراو چچ چچچنیننن،
ت او نستهاند اعتبار خ دو را اف از یش دهند ،هم در خان هداو و ه رد .هعماج رد م یتن جج ج ججججهی ارت حطس ءاق
علمی و فرهنگی ،منزلت اجتماعی یا به عبارتی اعتبار اجتماعی زن سرپرست در جامعه اف از یش می
یشو .د
یابد که خ دو باعث تمایل زنان برای مشارکت در گر هو ها و جامعه م 

" کی مدتی هست که دوست دارم با معلمهای دختر و پسرم صحبت کنم و در جلسههاییی
اولیاء و مربیان شرکت کنم"" .تشویق بنیاد به ادامه تحصیل در شاخههای مدیریت خانههه،
کارآفرینی ،روابط عمومی... ،باعث شده است که احساس کنم عالق بلطم متسه دنم ه     
بخوانم".

رهنما(  ،) ۱۳۹۱در تحقیقی با عنو نا "بررسی می ناز مهارتهای زندگی زنان سرپرست خان او ر تحت
پوشش کمیته امد دا امام خمینی (ره) و تأثیر آن بر روی سالمت اجتم آ یعا نننها ا (مطالع یدروم ه

زنان ع وض کمیته امد دا شهرستان اد مغان)" ،ر با طهی معنا اد ری بین مهارتهای زندگییی ،و س تمال
اجتماعی مطرح کر هد است که با نتایج تحقیق حاضر هم راستا است ا .ین نب قیرط زا هک ی حیار دا ه ههه ههههه،
ارتقاء مهارتهای فردی در بین زنان سرپرست خان هداو ایجاد شده است و این ام یعامتجاءاقترا ر   
ایجاد کر هد اس .ت
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ب :عناصر ارتقاء فرهنگی-اقتصادی

این بخش با اهدافی که بنیاد در ت او نمندسازی زنان و اف از یش سرمایه انسانی در ای ناش هدرک لابند

تهای حرف ا ه ییی ،ایج دا
است ،تفسیر شده اس .ت اینکه اقدامات فرهنگی بنیاد در جهت کسب مهار 
تسهیالت برای ایجاد کار ،معرفی زنان برای شاغل شدن به مراکز مناسب در جهت ش شزومآ لغ   
دیده شده ،باعث خ دو کفایی زنان شده اس .ت عناصری مانند تسهیل گری نیز سب یار حت نانز هب ت    
پوشش یاری رسانده است که در نتیجهی آن احساس امنیت بیشتری در زنان ایجاد کر هد اس .ت

"بیشتر مشتریان فرشهای من از اولین بازارچه هستند ،بعداز تحت سرپرستی ،بنیاد به من
یه غرفه دادند ،من هم شرکت کردم .قالی بافی بلد بودم ،ولی لوازم این کار را بنی رد دا
اختیارم گذاشتند.االن دائم ًاًا در بازارچه شرکت میکنم"" .از اینکه بنی ات ار منادنزرف دا    
آخرین مرحله تحصیلی همراهی میکند ،آسوده تر شدم .بنیاد این قول را داده است که
تا هر مرحله ای که فرزندانم توانایی تحصیل دارند ،بتوانند پیش بروند .روزی هزار دفعه
یکنم".
شکر م 

نتایج تحقیق براری و همکار نا با عن ناو "بررسی تأثیر ع وض یت در سازمانهای مر مد نهاد بر پای هاگ
اجتماعی  -اقتصادی زنان سرپرست خان او ر در شهر تهر نا " با تحقیق حاضر هم راستا است  .نت جیا
نشان هداد است که زنان ع وض در سازمانهای م هن مدر اا اااد زا یرادانعم روط هب

گیاپ ا عامتجا ه ییییی یییییی-

اقتصادی باالتر ،دسترسی به امکانات رفاهی بیشتر ،رضایت بیشتر از زندگی برخور اد رند .هجوت اب   
به نتایج مطالعه پیشنها اد ت زیر ارائه می گر دد :
الف-زنان نیمی از جمعیت جامعهاند و میتوانند نیمی از نیروهای انسانی هر جامعه را ت کش یل دهند
بنابراین باید آنها از ر ها مشارکت در توسعه اقتصادی اجتم مزال یعامتجا تلزنم بسک و یعا و   
موقعیت مناسب یاری رساند ،از این سو ح وض ر زن نا وناخ تسرپرس ا رد هد نز رانک رد هعماج ان     
دیگر ،میتواند گامی در جهت کمک به توسعه اقتصادی  -اجتماعی جامعه باشد .بنیادهای خیریه
نیز در این امر باید سب یار کوشا عمل کنند .بنیادهای فرهنگی از طریق ارتقاء فرهنگی و آگاهی این
زنان ،تغییر نگرش ایشان نسبت به جامع اجیا و ه د  دامتعا  ا انآ رد یعامتج نن ن نننننننن  ،میییتوانند ار ناشیا    
آمادهی ح وض ر در جامعه کنند.
ب-م کش الت ارتباطی ،فقر فرهنگی ،اعتیاد سرپرست خان او ر و طالق ،م او ردی هستند که به عن ناو
آسیبشناسی اجتماعی گروهی از زنان به خص صو

زنان سرپرس داوناخ ت ه هههه یناوارف تالکشم اب    
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ر بو رو می سازد بنابراین در ریشه کن کر ند این م کش الت بنیادهای حمایتی فرهن رتهب یمدرم یگ    
یتوانند کوشش کنند تا جامعه ای سالم اد شته باشیم.
م 
پ-در راستای تسهیل گری ،تسهیالت ود لتی در جهت ایجاد حق استفا هد از بیمههای اجتماعی ،در
اختیار بنیاد قرار گیرد تا بنیاد متناسب با تسهیالت در اختیار گرفته شده شرایط مناسب را برای زنان
سرپرست خان هداو ایجاد کند.
ت-رصد مستمر وضعیت فرهنگی زنان سرپرست خان داو هی تحت پوشش
ث-ت کش یل کارگاههای آموزشی در مناطق عمومی منطقههه 5ته نار نام ن راپ د کککککککه ،ا فرهن ارسگ هاا،
مید نا های اصلی ... ،برای باز وگ کر ند فعالیتها و اهمیت فعالیتهای بنیاد در جهت ت او نمند سازی
زنان سرپرست خان هداو به منظور آگاهی نداد به اقشار مر مد و یاری گرفتن از آنها.
ج-بر ازگ ری عناوینی از جشنها ی بنیاد در فرهن سگ راها ،پارکها ،مناطق پر تر دد عم ووو میبا ا هدف
برقراری تعامل بیشتر اعضای تحت پوش ِشِش بنیا ِدِد شرکت کننده در جشنها و عم مو مر مد .
چ-بنیاد رایحه میتواند تحت پوشش یان را با امور مر وب ط به محلههای زی تس

خ دو زنان سرپرست

و منطقهی استقرار بنیاد رایحه فعال نماید به جهت ارتقاء حس تعلق به شهر و تأثیر اذگ ری بر ام رو
شهری.
شها ا و هنجاره رد یلم یا
ح-بنیاد با بهرهگیری از نمادهای ملی و مذهبی میتواند در ت وق یت ارز 
زنان سرپرست خان هداو  ،کوشا باشد.
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