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مقدمه: در جوامع امروزی خانواده، به عنوان عامل و ذی نفع توسعه دیده 
می شود و لذا سیاست گذاران و برنامه ریزان، كلیه تصمیمات و اقدامات خود 
را بر مبنای ارتقا و حفاظت از این نهاد اجتماعی قرار می دهند. كشورهای 
برای  سیاست گذاری  درزمینه  مختلفی  خط مشیهای  و  سیاستها  مختلف 
خانواده دارند كه برای نمونه می توان به تفاوت دیدگاه میان همگانی بودن 
ارائه خدمات رفاهی در مقابل استحقاق سنجی، اشاره كرد. لذا این پژوهش 
سعی بر آن دارد تا سیاستهای خانواده در ایران را با توجه به اسناد و قوانین 
آن  به تبع  و  تا مشخص شود، چه سیاستها  كند  تحلیل  بررسی و  موجود، 

خدماتی برای عموم خانواده ها تدوین و برنامه ریزی شده است.
روش: پارادایم این مطالعه كیفی است و برنامه ها و سیاستهای اجتماعی 
مطالعه  این  آماری  جامعه  شده اند.  كیفی  محتوای  تحلیل  خانواده،  حوزه 
اسالمی  جمهوری  انقالب  از  پس  باالدستی  اسناد  و  قوانین  كلیه  شامل 
و  بود  سند   171 ابتدا  در  نمونه  حجم  است.   1395 سال  پایان  تا  ایران 
درنهایت 130 سند با توجه به معیارهای تعیین شده باقی ماندند كه پس از 
طبقه بندی اسناد در 14 گروه مخاطب خدمات رفاهی، 35 سند مرتبط با 
عموم خانواده ها بودند. برای تجزیه وتحلیل داده ها از روش تحلیل محتوای 

كیفی استفاده شد تا مفاهیم و تمهای اصلی استخراج شوند.
یافته ها: از تحلیل و كدگذاری 35 سندی كه مرتبط با سیاستهای كالن و 
اجرایی رفاه عموم خانواده ها بودند، سه مقوله اصلی ارزشمندی و قداست 
خانواده، توجه به نیازهای اساسی خانواده و تنظیم خانواده استخراج شده 
است. با توجه به مقوله قداست خانواده، حفظ و حراست از بنیان خانواده 
و تالش برای پایداری آن بر اساس ضوابط اسالمی را می توان هدفی كالن 
و معیار حاكم بر تمامی مقوالت دیگر دانست. انواع راهبردهایی كه برای 
تحكیم بنیان مقدس خانواده مورداشاره واقع شده اند، شامل مواردی چون 
ایجاد واحدهای مشاوره، ایجاد دادگاههای اختصاصی خانواده و پیشگیری 
از طالق است. همچنین قانون گذار توجه به نیازهای پایه عموم خانواده ها 
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را در حوزه های بهداشت و سالمت، بیمه، مسكن، اقتصاد و درآمد و امنیت مدنظر قرار داده است كه در اسناد 
مختلف به آن اشاره شده است. درنهایت نیز مقوله تنظیم خانواده و جمعیت، در اسناد مختلف پیرو تغییرات 
مربوط به سیاست گذاری در خصوص جمعیت متغیر است و هم راهبردهای كاهش و هم افزایش جمعیت را 

شامل می شود.
بحث: با توجه به یافته های حاصلی از تحلیل اسناد و قوانین می توان عنوان كرد كه سیاستهای رفاه خانواده 
در اسنادی كه به عموم خانواده ها توجه كرده كمتر صراحت دارند و در قالب توجه به نیازهایی مانند مسكن و 
درآمد و ... مطرح شده اند. همچنین در راستای تحقق هدف تداوم خانواده در اسناد، به جای ایجاد بستر و ساختار 
برای پایداری خانواده، سعی بر حفظ و تداوم آن با ایجاد دادگاهها، مشاوره خانواده و ایجاد تسهیالت حقوقی 
شده است. لذا الزم است كه راهبردهای كالنی كه برای حفظ و حراست از قداست خانواده پیشنهاد شده اند، 
در سطح میانه و خرد برنامه ریزی شوند و همچنین سیاست گذاری صریح در حوزه رفاه خانواده ها به صورت 

مشخص بخشی از سیاستهای كشور را به خود اختصاص دهد.
واژه های کلیدی: سیاست خانواده، رفاه خانواده، همگانی بودن

تاریخ دریافت: 96/1/23
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Universal Family Welfare Policies in Iran

Introduction:Nowadays in societies, families are seen as 
agents and beneficiaries of development, and therefore 
policymakers and planners make all of their decisions 
and take necessary actions based on the promotion and 
protection of this social institution. Different countries 
have different policies in the field of family policies, 
such as in the terms of the universal approach vs. mean-
tested one to the provision of welfare services. There-
fore, this research aims to analyze family policies in Iran 
according to existing documents and laws, in order to 
determine which policies, and consequently, services are 
planned for families universally.
Method: The paradigm of this study is qualitative, that 
is, the social policies and laws about family have been 
analyzed qualitatively. The study population includes all 
laws and legislations of Iran since the Islamic Revolu-
tion (1979). It should be noted that the laws and legis-
lations that have been approved before February 1979 
would also have been considered as study population if 
they had still been valid. All laws and legislations which 
have been approved by the end of March 2017 were re-
viewed and analyzed. The sample size was initially 171 
documents, in the end, 130 documents remained accord-
ing to established criteria (1- The family is addressed 
directly in the title or goals of the law; in fact, preserva-
tion, promotion or health of the family are some goals of 
these laws; and 2- It is mentioned directly that the law is 
for the individual and his or her family, or seeing the per-
son in the context of the family, such as being a spouse 
and mother, or considering the family relations, such as 

1-Maliheh Arshi 
Ph.D in Social work, 
Academic member, 
University of Social 
Welfare and Rehabilitation 
Sciences, Social Welfare 
Management Research 
Centre, Department of 
Social Work, Tehran, Iran. 

2- Maryam Sharifian Sani 
Ph.D in Social sciences, 
Academic member, 
University of Social 
Welfare and Rehabilitation 
Sciences, Social Welfare 
Management Research 
Centre, Department of 
Social Work, Tehran, Iran.

3- Marzieh Takaffoli 
Ph.D student in Social 
Work, University of Social 
Welfare and Rehabilitation 
Sciences, Social Welfare 
Management Research 
Centre, Department of 
Social Work, Tehran, 
Iran, (corresponding 
author)
<marzieh.takaffoli@
gmail.com>

https://orcid.org/0000-0003-1398-3774
https://orcid.org/0000-0001-7991-067X
https://orcid.org/0000-0002-2340-1873


      108

 فصلنامة علمي ـ پژوهشي رفاه اجتماعي، سال هجدهم، پاییز ۹7، شماره 70
Social Welfare Quarterly, Vol 18, Fall 2018, No 70

      108      108

child custody and marriage). After classification of documents in 14 welfare service 
user groups, 35 documents were found to be related to the universal family policies. 
The qualitative content analysis method was used to analyze the data so that the main 
concepts and themes were extracted.
Findings: According to analysis and coding of 35 policies and laws related to families, 
three main themes of sanctity of the family, addressing the basic needs of the family, 
and reproduction of family have been extracted. Most of the laws refer to the family 
as a worthwhile and sacred unit. The goal of most of these laws is to strengthen and 
assure sustainability of the family. Some of them specifically address family stability 
and divorce by establishing counseling systems, special family courts, and prevention 
of divorce. In some of the laws, the responsibility of family protection is provided by 
the family with strategies of nurturing and providing the children’s emotional needs 
and promoting the interaction of the husband and wife. Finally, the three macro poli-
cies refer to the family-centered laws and policies. Considering the importance of this 
concept, the preservation and protection of the family can be considered as a great goal 
and criterion governing all the other categories in different levels of policy making 
and legislation. According to the second category, the legislator has also taken account 
of the basic needs of the all families in five areas of health (such as family physician 
program), insurance (all the family members’ insurance), housing (such as considering 
housing as a right and priority to provide housing for low-income families), econom-
ics and income (such as paying attention to family poverty, Economic Development 
Program and Subsidies Targeting Program), and security (general and limited use of 
this term). Finally, the issue of reproduction of family and population, in various docu-
ments, varies according to changes in population policy-making, and includes both 
reducing and increasing population growth and in fact the purpose of these documents 
is the population, which can be regarded as a top priority.
Discussion: Considering the results of analysis of laws, it can be stated that family 
welfare policies are less explicit in documents that are for of all families and mostly 
addressed the needs, such as housing and income.  Although in this study the policies 
and laws for general population of families have been extracted and analyzed, in many 
of these documents, there is not a universal approach to family. In many of addressed 
needs, the terms, such as vulnerable, unemployed, and so on could be seen. Thus it can 
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مقدمه
در جوامع امروزی خانواده به عنوان حلقه واسط فرد و جامعه، نقش حیاتی در شكل دهی 
به جامعه و انسجام آن ایفا می كند. خانواده، به عنوان نماینده و ذی نفع توسعه دیده می شود و 
لذا سیاست گذاران و برنامه ریزان، كلیه تصمیمات و اقدامات خود را بر مبنای ارتقا و حفاظت 
با روند توسعه، خانواده دستخوش  اجتماعی قرار می دهند. در دهه های اخیر   نهاد  این  از 
تغییرات و تحوالت متعددی شده و امروزه در جوامع مختلف اشكال گوناگونی از آن پذیرفته 
شده است. در آخرین نسخه از دایره المعارف مددكاری اجتماعی )2013( در تعریف خانواده 
آمده است كه: »تقریبا در تمام جوامع خانواده را به عنوان واحد اصلی و اولیه هماهنگ و 

تعدیل كننده زادوولد شخصی و توزیع مجدد اهداف درزمینه اجتماعی بزرگ تر تولید و مبادله 
می دانند. این واحد نسبت به تغییرات سریع اقتصادی در محیطی كه در آن زندگی می كند، 

be concluded that there is a pathological and mean-tested approach to family welfare 
in Iran. According to the study, family-centered laws and policies have been men-
tioned in limited documents which is in contrast to a significant number of documents 
mentioning sanctity of the family. The operationalization of this family-centering has 
not been mentioned either, and it is limited to overall and macro recommendations. 
It seems that the goal of maintaining and sustaining a family is predestinarian, in fact 
instead of developing a context for family sustainability, efforts have been made to 
preserve and sustain it by establishing specialized courts, family counseling, and legal 
facilities. The strategies proposed to protect the family’s sanctity are macro strategies 
that need to be planned in operational levels. Finally, it could be concluded that explicit 
policies in the area of family welfare have to become a specific part of Iran policies. 
Besides, universal services should be defined and, of course, for vulnerable families, 
some specific policies and services should be considered in further studies since they 
were not addressed in this article. In fact, family-centered laws can help reducing fam-
ily risks and even influences of other policies on family, such as the economy.
Keywords: Family policy, Family welfare, Universality



      110

 فصلنامة علمي ـ پژوهشي رفاه اجتماعي، سال هجدهم، پاییز ۹7، شماره 70
Social Welfare Quarterly, Vol 18, Fall 2018, No 70

      110      110

آسیب پذیر است« )لوگان1، 2013(. محقق داماد و افسری )2015( در جلد 22 دیره المعارف 
ایران  بزرگ اسالمی در تعریف خانواده آورده اند: »خانواده در قانون مدنی و دیگر قوانین 
تعریف نشده است. حقوق دانان با توجه به قوانین و مقررات مربوط به آن، یك معنای عام 
)گسترده( و یك معنای خاص )محدود( برای خانواده، لحاظ كرده اند. خانواده به معنای عام 
خود، شامل شخص، خویشان نسبی و همسر او است )به نقل از كاتوزیان، 1387؛ به نقل از 
صفایی، 2004(. ضابطه این تعریف، همان ارث بری افراد از یكدیگر است )قانون مدنی، مواد 
862 و 1032(. گاه خویشان )اقربای( سببی را هم داخل در تعریف دانسته اند كه به دشواری 
می توان خانواده بدین معنی را یك نهاد حقوقی فرض كرد؛ زیرا اگرچه خویشاوندی سببی، 
پاره ای از آثار حقوقی برای شخص ایجاد می كند، بااین همه، بین خویشان نسبی و سببی هیچ 
ضابطه و رابطه حقوقی وجود ندارد كه آنان را به یكدیگر پیوند دهد و از آنان گروه واحدی 
بسازد. خانواده در معنای خاص خود، عبارت از شوهر، زن و فرزندان آنهاست. ماده 1105 
قانون مدنی كه ریاست خانواده در روابط زوجین را از خصایص شوهر دانسته، همین معنی 
را در نظر داشته است. نیز برابر مواد 1206-1195 همان قانون، چنانچه معیار، الزام به انفاق 
باشد، آنگاه به نظر می آید كه خانواده شامل شخص و زوجه و خویشان نسبی خط مستقیم 

شود و اقربای خِط اطراف، از تعریف خارج شوند« )به نقل از صفایی، 2004(.
كشورهای مختلف از نظر برخوردار بودن از سیاستها و خط مشیهای روشن درزمینه خانواده 
وضعیت یكسانی ندارند. در بسیاری از كشورها، درحالی كه درزمینه آموزش، بهداشت، تأمین 
اجتماعی، اشتغال، مالیات، مهاجرت و حقوق شهروندی قوانین و سیاستهای روشنی وجود دارد، 
در مورد خانواده، وضعیت این گونه نیست. با همه اینها، این اعتقاد وجود دارد كه رابطه بین 
زندگی خانوادگی و ارزشها و سیاستهای اجتماعی، رابطه ای دوطرفه است به طوری كه هریك از 
آنها تأثیرات خاصی بر دیگری خواهد داشت. در همین راستا، اختالف نظرهای زیادی درزمینه 
1. Logan
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مطلوبیت رابطه بین خانواده، دولت و نهاد اقتصادی جامعه وجود داشته و دارد. اینكه برای 
رسیدن به وضعیت مطلوبیت هریك از این نهادها باید چه نوع ارتباطی با سایر نهادها داشته 
باشند تا درنهایت با پشتیبانی و حمایت از یك دیگر به اهداف كلی جامعه كمك كنند )مك 
كارتی و ادواردز، 2011(. در واقع مفاهیمی چون رفاه، سیاست اجتماعی و سیاست خانواده 
از مفاهیم پویا، پیچیده و چندالیه ای هستند كه با مفاهیم و شاخصهای اقتصادی، اجتماعی، 
سیاسی و فرهنگی تعامل، اثرگذاری و اثرپذیری دارند. با توجه به همین چالشهای موجود، 
اكثر نظریه پردازان به این معتقدند كه »سیاست خانواده« هیچ تعریف واحد، روشن و عمومًا 
پذیرفته ای ندارد. اما سئوال این است كه این سیاستها تا چه حد دركی صریح1 یا ضمنی2 از 
مفهوم خانواده به دست می دهد؟ بوگنشیندر3 )2006( تصریح می كند كه در بیانی ضمنی، رویكرد 
خانواده محوری در سیاست گذاری، نشان دهنده نقش قابل توجه ای است كه خانواده می تواند در 
ابعاد و موضوعات مختلف و گسترده سیاسی ایفا كند. خانواده محوری در سیاست گذاری، نتایج 
هر قانون یا سیاست را بدون در نظر گرفتن این موضوع كه آیا به صورت صریح و مستقیم، 
خانواده را هدف قرار داده است یا نه، برای بررسی اثرات آن سیاست گذاریها بر رفاه خانواده 
تحلیل و آنالیز می كند. در تعریفی دیگر كه به كاركردهای صریح خانواده می پردازد، »سیاست 
خانواده« سیاستی خوانده می شود كه هدف آن حفاظت، ارتقاء و قدرت بخشیدن به خانواده ها از 

طریق رسیدگی به یكی یا بیشتر از یكی از پنج كاركرد اجرایی صریح خانواده است: 
طالق،  ازدواج،  تولد،  با  مرتبط  سیاستهای  )مانند  خانواده4  ساخت  و  شكل   -1

فرزندخواندگی، مراقبت جایگزین، ارث(؛
مهارتهای  آموزش  ازدواج،  با  مرتبط  سیاستهای  )مانند  زندگی5  شركاء  تعامالت   -2  

ارتباطی، انواع كمك هزینه ها، انگیزشهای مالیاتی(

1. explicit  2. implicit 3. bogenschneider
4. Family formation 5. partner relationships
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آموزش  غذایی، مسكن،  مواد  درآمد،  با  مرتبط  سیاستهای  )مانند  اقتصادی  3- حمایت 
مشاغل و انواع تخفیفات مالیاتی(

مداخله  و چگونگی  والدگری  رفتار  استانداردهای حداقلی  )تنظیم  فرزندان  تربیت   -4
دولت در آن( و

5- مراقبت1 )سیاستهای مداخله دولت به عنوان مكمل یا جایگزین خانواده در مراقبت 
از گروههایی چون سالمندان، بیماران و افراد دارای كم توانی( )بوگنشیندر، 2014(. در رابطه 
با »رفاه خانواده« نیز در دانشنامه بریتانیكا2 آمده است: »به صورت معمول فالسفه اجتماعی 
و متخصصانی كه با افراد كار می كنند3، زندگی خانوادگی را بستری ایده آل برای ارتقاء رفاه 
اجتماعی می دانند. برنامه های رفاه خانواده به دنبال حفظ و قدرت بخشیدن واحد خانواده از 
طریق یاری رسانی اقتصادی )در مواقعی كه در دسترس است( و یاری رسانی به افراد از طریق 

خدمات مختلف و متنوع است« )پینكر4، 2014(.
طریق  از  خاص  گروههای  به  آنها  ارائه  مقابل  در  رفاهی  خدمات  ارائه  همگانی بودن5 
استحقاق سنجی6، از ویژگیهایی است كه كشورهای مختلف دیدگاه متفاوتی نسبت به آن 
دارند. این موضوع در نظریه نظامهای رفاهی اسپینگ اندرسون7 )1995( میان سه نوع نظام 
رفاهی مورد مقایسه قرار گرفته است. در نظام رفاهی لیبرال8 ارائه دهندگان خدمات رفاهی 
در درجه اول خانواده و بخش غیردولتی هستند و در صورتی كه موفق نشوند، دولت وارد 
قهری  دالیل  به  كه  كسانی  برای  تأمین اجتماعی  یا  و...  برق  آب،  و خدماتی چون  می شود 
نمی توانند كار كنند )مانند بیماران روانی مزمن(، آن هم در حداقل ممكن و حتی المقدور به 
شكل موقت و با استحقاق سنجی پیچیده را به عهده می گیرد. در نظام رفاهی محافظه كار9، 

1. caregiving  2. britannica  3. case worker
4. Pinker   5. universalism  6.means- testing
7. Gosta Esping-Anderson 8. liberal welfare states 9. conservative
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توجه كم تری به استحقاق سنجی می شود و دولت وظایفی برای تامین حداقل نیازها برای 
اقتصاد آزاد  با فرصت برابر در چرخه  عموم مردم و نیز آموزش به عهده دارد )تا همگان 
شركت كنند(. در نظام رفاهی سوسیال دموكرات1، »نیاز« جزئی عادی از زندگی اجتماعی 
یا مدارس و مشابه آن- برای آحاد  مانند خدمات عمومی-مانند جاده ها  باید  است و رفاه 
كشور تأمین شود و رفاه نه فقط برای فقرا بلكه برای همگان است. در این رویكرد پوشش 
همگانی، جامع و رایگان خدمات اجتماعی )فراتر از حداقلها( وجود دارد و به دالیلی چون 
دشواربودن  و  فقرا  برای  شده  استحقاق سنجی  پایین خدمات  كیفیت  اجتماعی،  انگ  ایجاد 
تعیین مرز استحقاق سنجی با خدمات انتخابی و استحقاق سنجی مخالف است )رفیعی، 2000؛ 

هزارجریبی و صفری شالی، 2012؛ سیكینز2، 2005؛ اسكراجز و آلن3، 2006(.
با توجه به تعاریف ارائه شده، دولتها و جوامع رویكردهای متفاوتی در انتخاب و تدوین 
سیاستهای رفاه خانواده خود در راستای حفاظت و حمایت از این نهاد دارند و همان طور 
كه مطرح شد، این رویكردها نوع دولت را در بین رژیمهای رفاهی مشخص می كنند. برای 
سایر  در  كه  مطالعاتی  بر  ادامه  در  مختلف  كشورهای  در  خانواده  رفاه  سیاست  با  آشنایی 
این  ایران در  ارائه شده است و سپس مطالعاتی كه در  كشورها صورت گرفته اند، مروری 

حوزه انجام شده اند نیز به صورت مختصر شرح داده شده اند.
در مطالعات سایر كشورها، توسعه و تحوالتی كه سیاستهای خانواده در كشورهای مختلف 
با آن مواجه بوده اند و توجه به سیاستهای صریح خانواده در دهه های اخیر مورداشاره واقع 
شده اند. فاصله گرفتن از دیدگاههای سنتی مرد نان آور، توجه روزافزون به توازن میان زندگی 
خانوادگی و كار، مراقبت از كودكان، سالمت خانواده و توجه به خانواده های چندفرهنگی در 

1. social democratic welfare states
2. Seekings
3. Scruggs and Allen



      114

 فصلنامة علمي ـ پژوهشي رفاه اجتماعي، سال هجدهم، پاییز ۹7، شماره 70
Social Welfare Quarterly, Vol 18, Fall 2018, No 70

      114      114

مطالعات مختلف اشاره شده است )آلمان و فرانسه در فاگنانی1، 2012؛ كره جنوبی در چین2 
و همكاران، 2012؛ تركیه در ییلماز3، 2015؛ كشورهای OECD4 در آدما5، 2012؛ فرگینا و 
 OECD سیلیب قیصر2015،6(. همچنین عنوان شده است كه با وجود اینكه تمام كشورهای
اهداف گوناگون  این كشورها  اما  می كنند،  از خانواده حمایت  در سیاستهای عمومی خود 
و وابسته ای در این راستا دارند. اهدافی چون كمك به خانواده برای سازگاری میان كار و 
مسئولیتهای خانواده؛ ارتقای شرایطی كه به افراد بالغ كمك می كند تا هرچند تعداد فرزند كه 
می خواهند داشته باشند؛ ارتقای بازار كار زنان و برابری جنسیتی در راستای رشد اقتصادی؛ 
اولیه  ارتقای رشد و آسایش كودك در مراحل  با فقر كودك و خانواده و درنهایت  مبارزه 
زندگی كودك را می توان مورداشاره قرار داد )فرگینا و سیلیب قیصر، 2015(. از طرف دیگر 
در كشورهایی چون كلمبیا و اكوادور، خانواده های فقیر، هدف اصلی سیاستهای خانواده در 
دو كشور هستند و بیشتر سیاستها، به صورت ضمنی و نه صریح و مشخص برای این گروه 

از خانواده ها تدوین شده اند )كاریلو7 و همكاران، 2012(.
همچنین در منابع مختلف به چالشها و موانعی كه بر سر راه تدوین و اجرای سیاستهای خانواده 
وجود دارد، اشاره شده است. برای نمونه می توان به تغییرات دموگرافیك خانواده؛ تعریف محدود 
از خانواده ایده آل؛ هنجارها و سنتهای اجتماعی؛ عدم هماهنگی میان نهادهای سیاستگذاری و 
اجرایی؛ عدم ثبات اقتصادی و سیاسی؛ لزوم توجه به جامعیت و تناسب ابزارهای سنجش سیاست 
خانواده و توجه به حمایت از خانواده در مراحل اولیه زندگی كودك اشاره كرد )كشورهای 
OECD در آدما، 2012؛ آلمان در فاگنانی، 2012؛ كره جنوبی در چین و همكاران، 2012؛ كلمبیا 

و اكوادور در كاریلو و همكاران، 2012؛ آفریقای جنوبی در ریب8، 2017(.

1. Fagnani 2. Chin    3. Yilmaz
4. The Organisation for Economic Co-operation and Development
5. Adema  6. Ferragina and Seeleib-Kaiser 7. Carrillo
8. Rabe
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وضعیت  در  كه  كشورهایی  در  كه  می دهد  نشان  كشور  از  خارج  مطالعات  بر  مروری 
بیشتر ضمنی و در ذیل سیاستهای  پایین تری قرار دارند، سیاستهای رفاه خانواده  اقتصادی 
بخشهای دیگر ارائه می شوند و بیشتر به ارائه خدمات پایه می پردازند. اما در كشورهایی با 
سطح رفاه اقتصادی باالتر مانند كشورهای سوسیال دموكرات، سیاست خانواده تصریح شده 
است و سعی كرده همگام با تغییرات اجتماعی، اقتصادی مانند اشتغال زنان از طریق انواع 
میان  سازگاری  مرخصیها،  انواع  و  كودكان  از  مراقبت  تسهیالت  مانند  حمایتی  سیاستهای 

زندگی شغلی و خانوادگی را تسهیل كند.
در كشور ما نیز مجموعه ای از مطالعات به موضوع سیاست و رفاه خانواده پرداخته اند. 
اجتماعی  سیاستگذاریهای  تغییرات  روند   ،)2003( صلواتی  و  جزایری  مروری  مطالعه  در 
ایران  اما به این روند در  ارائه خدمات به خانواده را در جهان بررسی شده است  درزمینه 
سیاستگذاری  و  »خانواده  عنوان  با  مروری  مطالعه ای  در   )2004( باقری  نمی كند.  اشاره ای 
اجتماعی در عرصه ملی و فراملی«، به عمده ترین سیاستگذاریها در این حوزه در دو عرصه 
ملی و فراملی پرداخته است و از لحاظ تاریخی تغییر و تحوالت، قوانین مصوب و جریانهای 
اجتماعی مرتبط را بررسی كرده است. در این مطالعه بندهای مختلف قانون اساسی جمهوری 
اسالمی ایران و همچنین مجموعه سیاستهای شورای فرهنگی-اجتماعی زنان در این حوزه 
بررسی شده اند. زعفران چی )2006( به بررسی زنان و خانواده دربرنامه های توسعه اول تا 
منظر  از  بیشتر  را  توسعه  برنامه های  این  مطالعه  این  است.  پرداخته  انقالب  از  پس  چهارم 
توجه به زنان مورد تحلیل قرار داده است. در مطالعه ای كه توسط عرشی )2013( صورت 
گرفته است، شاخصهای رفاه خانواده در ایران از نظر صاحب نظران و سیاست گذاران تعیین 
شده است. در پژوهش عرشی و همكاران )2015( سیاست گذاری رفاه خانواده در ایران با 
توجه به مطالعه تطبیقی برنامه های توسعه قبل و پس از انقالب تحلیل و بررسی شده است. 
غیاثوند )2016( در پژوهش خود به تحلیل و ارزشیابی سیاست گذاری درزمینه خانواده با 
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ازدواج  تقویت  و  توسعه  این طرح جهت  است.  پرداخته  بر طرح شكوفه های عشق  تكیه 
پایدار جوانان شهر تهران با مشاركت نهادهای مردم نهاد از سال 1386 در حال اجرا است. 
با مروری كه بر مطالعاتی كه در ایران در رابطه با سیاست و رفاه خانواده صورت گرفته اند، 
این موضوع در كشور  تبیین عمیق  به تحلیل و  این مطالعات كمتر  می توان عنوان كرد كه 
پرداخته اند، همچنین تعدادی از مطالعات ابعاد محدودی از سیاست خانواده را مدنظر قرار 
داده اند و یا در متن مطالعه بیشتر بر محوریت زنان به جای كل خانواده متمركز بوده اند. با 
توجه به یافته های این مطالعات می توان عنوان كرد كه سیاست خانواده در ایران بیشتر ضمنی 
و غیرصریح است و سیاستهای مرتبط با اشتغال، اقتصاد، فرهنگ و... به صورت غیرمستقیم 
بر خانواده اثرگذار هستند و قوانین و سیاستهای محدودی به صورت صریح و عینی خانواده 

را محور قرار داده اند.
همچنین این موضوع قابل توجه است كه كشورهای در حال توسعه چون ایران، به دلیل 
گذار از جامعه سنتی به جامعه مدرن، دستخوش تغییرات و تحوالت مداومی هستند. این 
تحوالت و عوامل متعدد دیگر افراد و خانواده ها را با مسائل و آسیبهایی چون افزایش تجرد، 
باالرفتن میانگین سن ازدواج، افزایش شیوع طالق، كاهش میانگین عمر ازدواجها، افزایش 
مشترك  زندگی  از  دیگر  اشكال  افزایش  ازدواج،  از  خارج  روابط  خانوار،  سرپرست  زنان 
و... مواجه ساخته است. كه مسلما سیاستها و  چون همباشی، خشونت در فضای مجازی 
آسیبها  این  تقویت  یا  و  كاهش  در  میانی  و  در سطوح كالن  برنامه ریزیهای صورت گرفته 
عموما  و  روشن  واحد،  تعریف  هیچ  خانواده  رفاه  و  سیاست  ما  كشور  در  اما  اثرگذارند. 
باعث  ایران  در  خانواده  رفاه  شاخصهای  از  شناخت صحیح  عدم  و  ندارند  پذیرفته شده ای 
اهداف وجود  به  نیل  برای  الگویی  اقتصادی  و  اجتماعی  در سیاست گذاریهای  كه  می شود 
نداشته باشد. بنابراین الزم است كه در رابطه با سیاستهای رفاه خانواده پژوهشها و بررسیهای 
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گسترده و عمیقی انجام شود تا زیرساختهایی برای رسیدن به تعریفی جامع و واحد برای 
تبیین شاخصها فراهم شود.

با توجه به موارد ذكرشده در رابطه با اهمیت و ضرورت توجه به سیاست و رفاه خانواده 
در كشورها و همچنین عواملی چون اهمیت نهاد خانواده، پراكندگی و كمبود اطالعات و 
پژوهشها در این حوزه؛ پیچیدگی مفهوم رفاه؛ دشواری جداكردن رفاه اجتماعی از دیگر ابعاد 
اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و با توجه به نیاز سیاست گذاران به اطالع از جایگاه ایران در 
خصوص رفاه خانواده، ضرورت پرداختن به برنامه ها و نگرش موجود در كشور به خانواده 
این  در  تصمیم گیری  و  برنامه ریزی  منظور  به  آن،  برای  پی ریزی شده  رفاهی  سیاستهای  و 
حوزه مبرهن است. همچنین همان طور كه عنوان شد، یكی از ویژگیهای مهم رویكردهای 
در  است  كه الزم  است  رفاهی  مختلف درجه همگانی بودن خدمات  در كشورهای  رفاهی 
كشور ما نیز مشخص شود، چه سیاستها و به تبع آن خدماتی برای عموم خانواده ها تدوین و 
برنامه ریزی شده است. از آنجائی كه اساس برنامه ریزی بر پایه نگرش، رسالت و خط مشیهای 
كلی سیاست كشور باید باشد و همچنین با در نظر گرفتن فرهنگ و شرایط كشور باید به 
ارائه الگوی متناسب با جامعه بپردازد؛ لذا شناخت و بررسی روند طی شده در كشور در رابطه 
با رفاه خانواده و تحلیل سیاست گذاریهای موجود می تواند در برنامه ریزی و تعیین خط مشی 
پیش رو نقش قابل توجهی داشته باشد. لذا این پژوهش سعی بر آن دارد تا سیاستهای خانواده 
در ایران، پس از انقالب جمهوری اسالمی ایران را با توجه به اسناد و قوانین موجود بررسی و 
تحلیل كند. عیان است كه برای رسیدن به این منظور، اسناد باالدستی كشور، تعیین كننده ترین 
و دسته اول ترین منابع برای شناخت موضوع هستند كه می توانند انعكاس دهنده نوع رویكرد 
و نگاه سیاست گذاران و مجریان در طی سالهای پس از انقالب باشند. تحلیل اسناد باالدستی، 
گذشته،  دهه  چهار  در  ایران  در  خانواده  سیاست گذاریهای  و  توسعه  برنامه های  و  قوانین 
كمبودها و نقاط قوت را مشخص خواهد كرد. لذا این موارد زمینه ای برای برنامه ریزی در 
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این خصوص را پیش روی سیاست گذاران و مجریان قرار می دهد.
از طرف دیگر رسیدن به یك تعریف واحد از خانواده به ویژه با تحوالت جامعه امروز 
پیچیده و دشوار است. اما درنظر گرفتن تعریفی كه سیاست گذاران در برنامه ها و اقدامات 
خود آن را محور و مبنای كار خود قرار دهند، ضرورت دارد. تا بتوان آن را مبنای این مطالعه 
قرار داد. لذا در این مطالعه منظور از خانواده واحدی است كه شكل قانونی و ثبتی دارد و 
شامل پدر، مادر، زن، شوهر، فرزندان و فرزندخوانده می شود. در این تحقیق خانواده های 
ازهم گسیخته  خانواده های  و  همجنس گرا  خانواده های  مانند  خانواده  دیگر  اشكال  مجرد، 
با  مدنظر نیستند. همچنین در این مطالعه، تعریف بوگنشیندر )2014( از سیاست خانواده، 
توجه به جامعیت و عملیاتی تر بودن تعریف، مبنای مطالعه در مراحل مختلف قرار داده شده 
است. درواقع سیاستهای رفاه خانواده در این تحقیق شامل آن دسته سیاستهایی می شود كه 
برای گسترش رفاه خانواده بیشتر توسط دولت، طرح ریزی می شوند و اقدامات مبتنی بر آنها 
را نیز عمدتًا دولتها انجام می دهند. همان طور كه عنوان شد، عموم خانواده ها یا گروههای 
مختلف اجتماعی می توانند مخاطب سیاست رفاه خانواده باشند كه در این مقاله به صورت 
مشخص سیاستهایی كه عموم خانواده ها را مخاطب قرار داده اند، موردبررسی قرار گرفته شده 
است. )الزم به ذكر است كه این مقاله، بخشی از طرح پژوهشی »مرور و نقد سیاستهای رفاه 
خانواده در ایران« است كه زیر نظر مركز تحقیقات رفاه اجتماعی دانشگاه علوم بهزیستی و 

توانبخشی در سال 1394-1395 صورت گرفته است(
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روش
پارادایم این مطالعه كیفی است و برنامه ها و سیاستهای اجتماعی حوزه خانواده، تحلیل 
محتوای كیفی شده اند. تحلیل محتوای كیفی به فراسویی از كلمات یا محتوای عینی متون 
می رود و تمها یا الگوهایی را كه آشكار یا پنهان هستند به صورت محتوای آشكار می آزماید 
)هومن، 2006(. تحلیل و ارزیابی متون مكتوب اسناد مستلزم بهره گیری از روشهای بدون 
واكنش مانند تحلیل محتوا با هدف یافتن محتوای درون متنی است )كاردوانی و همكاران، 
2016(. در پژوهش پیش رو برای تجزیه وتحلیل اسناد یك فرآیند سازماندهی و مرتب كردن 
داده ها در قالب طبقات و زیرطبقات صورت گرفت. جامعه آماری این مطالعه شامل كلیه 
قوانین و اسناد باالدستی پس از انقالب جمهوری اسالمی ایران تا پایان سال 1395 است. الزم 
به ذكر است كه اسناد و قوانینی كه قبل از بهمن 1357 مصوب شده اند، در صورتی كه هنوز 
سندیت داشتند و مورد تأیید بودند نیز جزئی از جامعه آماری این پژوهش محسوب شدند. 
كلیه قوانین و اسناد باالدستی كه تا آخر اسفند 1395 ثبت شده بودند، به شیوه تمام شماری 
موردبررسی قرار گرفتند. حجم نمونه با توجه به شیوه تمام شماری در ابتدا 171 سند بود 
و درنهایت 130 سند با توجه به دو معیار اصلی تعیین شده )1- در عنوان یا اهداف تصویب 
و تدوین سند به صورت مستقیم به خانواده اشاره شده باشد، در واقع اهدافی چون حفظ، 
ارتقاء، سالمت یا تعالی خانواده از اهداف بندهای این سند باشد و 2- در متن سند به صورت 
مشخص آمده باشد كه مخاطب این بند از سند، فرد و همچنین خانواده اش هستند، یا فرد را 
در بستر خانواده مانند همسربودن و مادربودن دیده باشند و یا روابط خانوادگی مانند حضانت 
كودك و ازدواج را در نظر گرفته باشند( انتخاب شدند. برای جمع آوری برنامه ها و سیاستهای 
اجتماعی حوزه خانواده، از روش كتابخانه ای استفاده شد. برای روش تجزیه وتحلیل داده ها از 
روش تحلیل محتوای كیفی استفاده شده است. متن اسناد به صورت دقیق مطالعه و بررسی 
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شدند تا مفاهیم و تمهای اصلی استخراج شوند. این كار در یك فرایند رفت و برگشتی و به 
صورت مستقل توسط دو پژوهشگر انجام شد و در مواردی كه اختالف وجود داشت نیز با 

كمك نفر سوم تصمیم گیری صورت گرفت.
فرایند انجام این مطالعه بدین گونه بوده است كه برای دسترسی به كلیه قوانین و اسناد 
باالدستی، سامانه قوانین مركز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی1 با توجه به اعتبار باالی آن 
منبع اصلی دسترسی به تمامی اسناد و قوانین واقع شد. در این پایگاه با كلمات كلیدی مرتبط 
)رفاه، آسایش، بهزیستی، خانواده، خانوار، عائله، پدر، مادر، زن، زنان، بانوان، كودك، فرزند، 
ازدواج، تأهل، متأهل، همسر، ولی رفاه اجتماعی، سیاست اجتماعی، رفاه خانواده، سیاست 
خانواده( جستجوی اولیه در میان اسناد صورت گرفت. همچنین با آگاهی به محدودیتهای 
این سامانه؛  پایین موتور جستجوی  به زبان فارسی و همچنین قدرت  موجود در جستجو 
و  زنان  امور  معاونت  مانند  مرتبط  نهادهای  و  سازمانها  اطالع رسانی  پایگاههای  به تمامی 
بهزیستی  سازمان  خانواده3،  و  زنان  اجتماعی  فرهنگی  ریاست جمهوری2، شورای  خانواده 
كل كشور4، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی5، پایگاه اطالع رسانی تأمین اجتماعی6، كمیته 
امداد امام خمینی )ره(7 و سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی كشور8 مراجعه شد و 
تمامی اسناد باالدستی در بخش قوانین و مقررات این پایگاهها با توجه به كلمات كلیدی 
اختیار  در  باالدستی  و  قانونی  سند   171 حدود  اولیه  مرحله  در  شدند.  واقع  موردبررسی 
پژوهشگران قرار داشت )كه هركدام از ماده ها و بندهای متعددی تشكیل شده بودند(. الزم 
بود متن این اسناد جهت استخراج اسناد مرتبط موردبررسی دقیق واقع شوند، لذا با توجه 
خانوار،  خانواده،  بانوان،  زنان،  زن،  مادر،  پدر،  بهزیستی،  آسایش،  رفاه،  كلیدی  كلمات  به 

1. http://rc.majlis.ir/fa/law  2. http://nahad.govir.ir و http://women.gov.ir
3. http://zn.farhangoelm.ir/Home 4. http://www.behzisti.ir
5. https://www.mcls.gov.ir/  6. http://www.tamin.ir/
7. http://portal.emdad.ir/  8. http://prisons.ir/

http://nahad.govir.ir
http://www.behzisti.ir
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عائله، كودك، فرزند، بارداری، زایمان، ازدواج، تأهل، متأهل، همسر، طالق، حضانت، قیم، 
قیومیت، فرزندخواندگی، فرزندخوانده، ولی سرپرست، سالمند، پیری، دانش آموز، دانشجو، 
آموزش، مسكن، سرپناه، خوراك،  كم توان،  معلول،  بیمار،  درمان،  بهداشت،  بیمه، سالمت، 
پوشاك، فقر، آسیب، حمایت، مستمری، بیكار، بازنشستگی، كمك هزینه، اشتغال، مرخصی، 
روانی، اجتماعی، حق، حقوق، شاغل، شغل، اشتغال، تغذیه، رایگان، رفاه اجتماعی، سیاست 
با توجه  البته محققان  واقع شدند.  رفاه خانواده، سیاست خانواده مورد جستجو  اجتماعی، 
به محدودیتهای جستجوی فارسی در متون تقریبا در تمامی اسناد به دست آمده، مجبور به 
مطالعه و بازخوانی خط به خط كل سند بودند تا بند یا ماده ای از قلم نیافتد. الزم به ذكر است 
كه این كلمات كلیدی با توجه به تعاریفی كه برای خانواده و رفاه خانواده در این پژوهش 
مبنا قرار گرفته انتخاب و به مرور با مطالعه متن اسناد تكمیل شدند. پس از بررسی این 171 

سند، با توجه دو معیار اصلی مطرح شده، بررسی نهایی و 130 سند باقی ماندند.
جهت تجزیه وتحلیل اسناد نهایی استخراج شده، در ابتدا هدف پژوهشگران طبقه بندی 
اشتغال  مسكن،  بهداشت،  آموزش،  )كمك هزینه ها،  ارائه شده  نوع خدمات  مبنای  بر  اسناد 
و...( بود. لذا با توجه به كلمات كلیدی مرتبط با خدمات به مطالعه متن كامل اسناد و بندهای 
اكثریت  كلی بودن  دلیل  به  مرور  به  كه  كردند؛  اقدام  آن  با  مرتبط  بندهای  استخراج  و  آن 
قوانین و برنامه ها و همپوشانی باالی قوانین، با تكرار بسیار باالیی در بندها و ماده ها در هر 
طبقات مواجه شدند، لذا تصمیم بر آن شد كه طبقه بندی بر مبنای مخاطب خدمات صورت 
بگیرد. لذا مجدد، متن تمامی اسناد به صورت كامل مورد مطالعه قرار گرفتند و مخاطبان آن 
شناسایی شدند. سپس بندها و ماده های استخراج شده با توجه به مخاطب آن در بستر خانواده 
)كودك، زنان و...( گروه بندی شدند. طبقه بندی نهایی بر اساس نوع مخاطب آن در 14 طبقه 
صورت گرفت: »عموم خانواده ها«؛ »افراد و گروههای خاص و نیازمند«؛ »شاغالن، كارمندان، 
مادران«؛  و  »زنان  ازدواج«؛  و  »جوانان  »بیكاران«؛  ازكارافتادگان«؛  و  بازنشستگان  كارگران، 
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»مردان و پدران«؛ »كودكان«؛ »سالمندان«؛ »روستائیان و عشایر«؛ »شهدا و ایثارگران«؛ »طالب 
و دانشجویان«؛ »سربازان« و »معلوالن«. الزم به ذكر است كه در استخراج و طبقه بندی اسناد، 
برای پیشگیری از تكرار و همپوشانی باالی قوانین چارچوبی توسط خود محققان تعیین و 
در تمام طول كار رعایت شد؛ برای نمونه موارد مرتبط با »فرزندان« در »عموم خانواده ها« 
آمده اند، مگر در مواردی كه از عنوان كودك استفاده شده و یا زیر 18 سال بودن مشخص 
شده باشد در »كودكان« آمده اند. همان طور كه عنوان شد در این مقاله صرفا به سیاستهای 

مرتبط با عموم خانواده ها پرداخته می شود.

یافته ها
در این پژوهش، 171 سند مورد مطالعه قرار گرفتند كه از این میان، 130 سند نهایی كه 
مرتبط با حوزه سیاست اجتماعی خانواده بودند، استخراج شدند. مراجع تصویب این اسناد 
مجلس  اسالمی،  شورای  مجلس  خبرگان،  مجلس  نظام،  مصلحت  تشخیص  مجمع  شامل 
شورای ملی، دیوان عالی كشور، نخست وزیری، هیئت وزیران، قوه قضائیه، مصوبات شورای 
عالی اداری، شورای عالی انقالب فرهنگی، شورای عالی كار، سازمان برنامه وبودجه و سازمان 
بهزیستی كل كشور هستند. همچنین همانطور كه عنوان شد در این پژوهش 14 گروه به عنوان 
مخاطب سیاستهای خانواده استخراج شدند كه در این مقاله، یافته های حاصل از 35 سندی 
كه مرتبط با »عموم خانواده ها« هستند، گزارش )جدول شماره 1( و در ادامه مورد تحلیل 

قرار گرفتند.
یا  )افزایش  تنظیم خانواده  با سیاستهای  به مسائل مرتبط  اسناد، در هشت سند  این  در 
به مسائل  كاهش جمعیت( )اسناد شماره 5، 7، 8، 9، 21، 32، 34، 35(؛ در چهارده سند 
مرتبط با بهداشت و سالمت )اسناد شماره 2( )اسناد شماره 2، 3، 4، 5، 18، 20، 21، 23، 26، 
28، 31، 32، 34، 35(؛ در چهار سند به موضوع بیمه )اسناد شماره 2، 26، 28، 35(؛ در پنج 

http://rc.majlis.ir/fa/law/search?lu_approve_reference=lar12
http://rc.majlis.ir/fa/law/search?lu_approve_reference=lar12
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سند به نیاز اساسی مسكن خانواده و وظیفه دولت برای تأمین آن )اسناد شماره 3، 13، 15، 
34، 35( و در 4 سند تأمینهای مالی برای مسائل اقتصادی و افزایش برابری )مانند پرداخت 
یارانه ها( )اسناد شماره 25، 26، 29، 35( اشاره شده است. اكثر اسناد و قوانین موردبررسی، 
خانواده را به عنوان یك نهاد ارزشمند و مقدس مورداشاره قرار داده اند. در واقع در اكثریت 
اسناد مرتبط با سیاستهای كلی نظام و اسناد كالن مرتبط با خانواده، كلیدواژه ها و محتوایی 
نظیر استحكام بنای خانواده، تقویت، حفظ و حراست از نهاد خانواده، منزلت خانواده، تحكیم 
و پایداری بنیان و تعالی خانواده دیده می شود. از دیگر عناوینی كه نشان دهنده نگاه ارزشی 
كرامت  و  عزت  چون  موضوعاتی  طرح  است،  خانواده  به  قانون گذاران  و  سیاست گذاران 
خانواده، بنیانهای اخالقی خانواده و درنهایت عفاف و حجاب است. هدفی كه در اكثر این 
اسناد قید شده است، تحكیم بنیان و پایداری خانواده است. در 20 سند )اسناد شماره 3، 6، 
10، 11، 12، 15، 16، 17، 18، 19، 21، 22، 24، 29، 30، 31، 32، 33، 34، 35( موارد فوق به 
چشم می خورد. بعضی از این اسناد به طور خاص به مسئله دوام خانواده و مسئله طالق توجه 
دارند )اسناد شماره 6، 11، 21، 29، 30، 33، 34 و 35(. در این دسته از اسناد بخش عمده ای 
از سیاستها به مسئله دعاوی خانوادگی، مراكز مشاوره، مشاوره طالق توافقی می پردازد. در 
هشت سند نیز وظیفه حراست خانواده با راهبردهای تربیت و تأمین نیازهای عاطفی فرزندان 
و ارتقاء تعامل زن و شوهر به عهده خانواده گذاشته شده است )اسناد شماره 14، 20، 21، 
22، 24، 31، 33، 35(. درنهایت در سه سند كالن به مسئله محور قراردادن خانواده در برنامه ها 

و سیاستها اشاره شده است )اسناد شماره 3، 34، 35(.
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جدول )1( اسناد و قوانین مرتبط با سیاست اجتماعی خانواده در عموم خانواده ها )به ترتیب تاریخ 

اولیه تصویب(

ف
مرجع و تاریخ نام قانونردی

بند/ماده مرتبط و موضوع آنتصویب

1

قانون طرز 
جلوگیری از 

بیماریهای آمیزشی 
و بیماریهای 

واگیردار

مجلس شورای 
ملی

1320/3/11
ماده 19: وظیفه رئیس خانواده نسبت به اعالم ابتالی هر یك از 

اعضای خانواده به بیماریهای واگیردار قیدشده به بهداری

قانون تامین 2
اجتماعی

مجلس شورای 
ملی

1354/4/3  با 
اعمال آخرین 

اصالحات

ماده 2: بیمه شدن اعضای خانواده به تبعیت از بیمه شده تأمین 
اجتماعی

مواد 3 و 54: معرفی خدمات درمانی تحت پوشش بیمه
ماده 58: معرفی افراد خانواده بیمه شده و شرایط الزم برای تحت 

پوشش قرارگرفتن ایشان

3
قانون اساسی 

جمهوری اسالمی 
ایران

مجلس خبرگان
1358

و اصالحات 
بعدی )1368(

مقدمه: اهمیت خانواده و وظیفه حكومت اسالمی در قبال آن
اصل 10: ضرورت و اهمیت خانواده محور بودن قوانین و 

مقررات
اصل 31: حق مسكن متناسب با نیاز، برای هر فرد و خانواده 

ایرانی و وظیفه دولت در قبال آن با اولویت نیازمندان
اصل 43: استواربودن اقتصاد جمهوری اسالمی ایران بر ضابطه 

تأمین نیازهای اساسی و امكانات الزم برای تشكیل خانواده برای 
همه

4

قانون تشكیالت 
و وظایف وزارت 
بهداشت، درمان و 

آموزش پزشكی

مجلس شورای 
اسالمی

1367/3/3
بند 2: وظیفه وزارت بهداشت در توجه به بهداشت خانواده 

به ویژه بهداشت مادران و كودكان

برنامه اول توسعه5
مجلس شورای 

اسالمی
1368/11/11

در تصویر كالن برنامه، قسمت 1-جمعیت )خطوط كلی سیاست 
تحدید موالید كشور( اشاره شده است: اعمال سیاست تعدیل 

موالید و كاهش باروری عمومی زنان به عنوان مهم ترین هدفهای 
درازمدت سیاست تحدید موالید كشور؛ تحت پوشش برنامه 
تنظیم خانواده قرار دادن زنان و مادران؛ باالبردن سطح سواد 

جامعه به ویژه دختران؛ ارتقاء سطح سالمت افراد جامعه و كاهش 
مرگ ومیر مادران و كودكان
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6

تشكیل واحد 
ارشاد و امداد در 
كنار دادگاههای 

مدنی خاص

شورای عالی 
انقالب فرهنگی

1370/9/12

ماده 1)اهداف(: تشكیل واحد ارشاد و امداد در كنار دادگاههای 
مدنی خاص با هدف تقویت و بقای از نهاد مقدس خانواده 
و استواری پیوند خانوادگی برپایه حقوق اخالق اسالمی و 

پیشگیری از ایجاد محرومیتهای مادی ومعنوی مادران و فرزندان 
به منظور رسیدگی كارشناسانه به دعاوی خانواده و اصالح بین 

زوجین

7
قانون تنظیم 
خانواده و 
جمعیت

مجلس شورای 
اسالمی 1372
با آخرین 
اصالحات 

1388 و 1392

ماده 1: محدودساختن امتیازات موجود در قوانین كشور )كه 
بر اساس تعداد فرزندان یا عائله پیش بینی و وضع شده اند 

مانند مرخصی زایمان و كمك هزینه( برای خانواده ها به قبل از 
فرزندان چهارم آنها با در نظر گرفتن استثنائات مشخص )قانون 

1372 و 1388(
ماده واحده: لغوشدن كلیه محدودیت قبلی در استفاده از 

تسهیالت و امتیازات با براساس تعداد فرزند برای والدین شاغل 
یا فرزندان و امكان بررسی دوره ای حذف یا برقراری امتیازات 

بر اساس تعداد فرزندان توسط دولت )قانون اصالح قانون تنظیم 
خانواده و جمعیت 1392(

8

تدریس 2 واحد 
درس تحت عنوان 
»دانش خانواده« 
به صورت آزاد 

)نه اختیاری و نه 
اجباری(

شورای عالی 
انقالب فرهنگی

1373/1/16
تدریس درس »دانش خانواده« در دانشگاهها به صورت آزاد

برنامه دوم توسعه9
مجلس شورای 

اسالمی
1373/9/20

بخش سوم، سیاستهای كلی مرتبط با جمعیت به این موارد اشاره 
شده است: كنترل و كاهش جمعیت از طریق افزایش سطح 

آگاهیهای عمومی افراد جامعه؛ ارائه خدمات و آموزش تنظیم 
خانواده؛ لغو كلیه قوانین و مقررات و امتیازهای اقتصادی-

اجتماعی، مشوق خانوارهای پرجمعیت؛ پژوهشهای ملی و میدانی 
در این حوزه

10

اصول و مبانی و 
روشهای اجرایی 
گسترش فرهنگ 

عفاف

شورای عالی 
انقالب فرهنگی
1374/11/14

ارائه اصول و مبانی تقویت عفاف و حجاب، جهت یكسان سازی 
روشهای اجرایی دستگاههای مختلف، مانند توجه به آموزش صحیح 
رفتار زن و مرد با یكدیگر در خانواده؛ توجه به تربیت خانوادگی در 
تثبیت فرهنگ عفاف و حجاب و تسهیل فرایند ازدواج شرعی و 

قانونی و تشكیل خانواده
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11

قانون اختصاص 
تعدادی از 

دادگاههای موجود 
به دادگاههای 
موضوع اصل 

)21( قانون اساسی 
)دادگاه خانواده(

مجلس شورای 
اسالمی

1376/5/8

ماده واحده: اختصاص شعب دادگاههای عمومی به دعاوی 
خانواده به تناسب جمعیت هر حوزه قضایی و مشخص كردن 
دعاوی تحت صالحیت دادگاه خانواده )مانند نكاح، طالق، 
مهریه، جهیزیه، اجرت المثل، نفقه، حضانت و مالقات اطفال(

سیاستهای كلی 12
برنامه سوم توسعه

مجمع تشخیص 
مصلحت نظام
1378/03/01

بند 25: تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن

برنامه سوم توسعه13
مجلس شورای 

اسالمی
1379/1/17

ماده 139: حمایت از متقاضیان مسكن و تسهیل خرید یا احداث 
مسكن و مجازبودن استفاده از معافیت مالیاتی فقط برای یكبار 

برای هر خانواده و یا افراد متأهل

14
سیاستهای 

فرهنگی ـ تبلیغی 
روز زن

شورای عالی 
انقالب فرهنگی

1381/7/16

تأكید بر ارتقای آگاهی مردان و زنان در خصوص وظایف، تكالیف 
و حقوق هر یك از آنان در زندگی خانوادگی و ایجاد و تقویت 
روحیه مشاركت، تعاون و تفاهم زن و مرد در تصمیم گیریها و 

امور خانواده ها با هدف تبیین نقش و تكالیف زنان در عرصه های 
مختلف زندگی

15
سیاستهای كلی 
نظام در بخش 

مسكن

مجمع تشخیص 
مصلحت نظام

1381/9/2
بند 8: توجه به ارزشهای فرهنگی و حرمت خانواده در معماری 

مسكن

16
سیاستهای كلی 
نظام در دوره 

چشم انداز

مجمع تشخیص 
مصلحت نظام
1382/8/12

بند 5 )امور فرهنگی(: توجه به جایگاه زنان و ارتقای نقش آن 
در تقویت نهاد خانواده

17
سیاستهای كلی 
برنامه چهارم 

توسعه

مجمع تشخیص 
مصلحت نظام
1382/08/10

بند 14)امور اجتماعی، سیاسی دفاعی و امنیتی(: تقویت نهاد 
خانواده و جایگاه زن در آن

18

چشم انداز 
جمهوری اسالمی 
ایران در افق 1404 

هجری شمسی

مقام معظم 
 رهبری

1382/8/13
لزوم برخورداری كشور از نهاد مستحكم خانواده
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19

سند توانمندسازی 
و ساماندهی 

سكونتگاههای 
غیررسمی

هیات وزیران 
1382/11/19

وضع موجود و گرایشها: توجه به عدم امنیت خانوارهای ساكن 
در سكونتگاههای غیررسمی

بند 5 )اصولهادی(: درنظر گرفتن خانواده به عنوان واحد بنیادی در 
سكونت گاههای غیررسمی و تأكید بر تقویت بنیانهای اقتصادی- 

اجتماعی خانواده با تأكید بر مسكن و اشتغال؛ در نظر گرفتن 
مسكن به عنوان بزرگ ترین سرمایه این خانواده ها؛ حفظ كیان 

خانواده و افزایش بهره وری نیروی كار و همبستگی آن با جامعه از 
طریق امنیت نگاهداشت و بهبود وضعیت مسكن

20
قانون نحوه اهدای 
جنین به زوجین 

نابارور

مجلس شورای 
اسالمی

1382/4/29  

ماده 1: مجازبودن انتقال جنینهای تلقیح خارج از رحم به رحم 
زنان و ذكر شرایط قانونی و شرعی آن

ماده 3: یكسان بودن وظایف و تكالیف اوالد و پدر و مادر به 
جنین و طفل متولدشده

21

اهداف و اصول 
تشكیل خانواده و 
سیاستهای تحكیم 

و تعالی آن

شورای عالی 
انقالب فرهنگی

1384/7/4

مقدمه: اهمیت و ضرورت خانواده به عنوان اصلی ترین نهاد 
اجتماعی و تقدس آن؛ تأثیر هدایت خانواده بر سالمت جامعه 
بشری و توجه ویژه اسالم به خانواده؛ ضرورت توجه سیاستها 
و قوانین در جهت تعالی خانواده و دستیابی خانواده به هدف 

تشكیل خانواده در اسالم )تامین نیازهای مادی، عاطفی و معنوی 
انسان(؛ ارائه تعریف از خانواده

بندهای 1 الی 5 اصول و مبانی: اهمیت نظام زوجیت، توجه به 
حقوق زن و مرد با لحاظ تفاوتهای طبیعی، ضرورت تسهیل كننده 

بودن قوانین و مقررات خانواده برای تشكیل خانواده و حفظ 
روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخالق اسالمی؛ توجه به نتایج 
ازدواج برای زوجین و فرزندان؛ مسئولیت اعضای خانواده در 

حفظ حرمت و صیانت خانواده
بندهای 1 الی 7 اهداف: تحقق دیدگاه اسالم در خصوص 

اهمیت منزلت و كاركردهای خانواده؛ حمایت از نهاد خانواده؛ 
رشد اعضای خانواده به منظور تأثیر در جامعه؛ هماهنگی كلیه 

سیاستها و برنامه ریزیها در موضوع خانواده؛ آگاهی افراد خانواده 
نسبت به حقوق و وظایف یكدیگر؛ گسترش و تعمیق ارزشهای 

اسالمی در خانواده؛ ایمن سازی خانواده در برابر آسیب و 
بحرانهای اجتماعی

برای هر یك از این اهداف، راهبردها و سیاستهای اجرایی به 
صورت مشخص ارائه شده اند
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راهبردهای 22
گسترش فرهنگ 

عفاف

شورای عالی 
انقالب فرهنگی

1384/4/5

بند 3، 8، 11، 12: تقویت اعتقادات و افزایش آگاهی والدین 
و به ویژه مادران در امر عفاف و حجاب و تبیین اثرات مثبت 

عفاف و حجاب بر خانواده و جامعه و توجه خانواده به نیازهای 
عاطفی و شخصیتی فرزندان به ویژه دختران با هدف تقویت 

هویت دینی و اجتماعی

23
سیاستها و 

راهبردهای ارتقای 
سالمت زنان

شورای عالی 
انقالب فرهنگی

1386/8/8

بند 19، ماده 2)اهداف(: افزایش آگاهی زوجین درزمینه حقوق، 
تكالیف، روابط سالم زناشویی، بهداشت باروری، مهارتهای 

زندگی، حسن خلق و معاشرت

24
سیاستهای كلی 
برنامه پنجم 

توسعه

مجمع تشخیص 
مصلحت نظام
1387/10/21

بند 12)امور اجتماعی(: تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن

طرح تحول 25
اقتصادی

مجلس شورای 
اسالمی

بهمن 1388

گزارش پشتیبان چارچوب كلی طرح تحول اقتصادی )مبانی، 
چارچوب و رئوس تحوالت()1387(:

معرفی افزایش هزینه خانوارها به عنوان چالشی مقابل 
هدفمندسازی یارانه ها

قانون هدفمند 26
كردن یارانه ها

مجلس شورای 
اسالمی

1388/10/15

بند الف و ب ماده 7: مجاز بودن دولت برای هزینه حداكثر 
تا 50 درصد خالص وجوه حاصل از اجراء این قانون برای 

پرداخت یارانه نقدی و غیر نقدی به سرپرست خانوار با توجه 
به درآمد خانوار

27

آیین نامه اجرایی 
قانون ساماندهی 

و حمایت از 
تولید و عرضه 

مسكن

هیئت وزیران
88/2/7

ماده 1: تعریف فاقدین مسكن با توجه به خانواده و اعضای آن 
به عنوان مخاطب این آیین نامه

ماده 2: وظیفه وزارت مسكن و شهرسازی برای برآورد نیاز 
استانهای مختلف كشور و تأمین آن نیاز
ماده 3: معرفی انواع تسهیالت مسكن

ماده 6: معرفی شرایط واگذاری زمین جهت اجاره به شرط 
تملیك

برنامه پنجم 28
توسعه

مجلس شورای 
اسالمی

1389/1/15

بند ج، ماده 38)بیمه سالمت(: معرفی خدمات بیمه پایه سالمت 
متناسب با استقرار نظام ارجاع و پزشك خانواده

بند د، ماده 38)بیمه سالمت(: تعیین حق بیمه پایه سالمت 
خانوار با توجه به درآمد سرپرست خانوار

ماده 42)سرمایه اجتماعی، جوانان و خانواده(: مجازبودن دولت 
برای تحت پوشش مقررات عام تأمین اجتماعی قراردادن 

خانواده هایی كه سرپرست آنها تحت پوشش هیچ گونه بیمه ای 
نیستند
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قانون حمایت 29
خانواده

مجلس شورای 
اسالمی

1391/12/1

ماده 1: وظیفه قوه قضائیه برای تشكیل شعبه دادگاه خانواده به 
تعداد كافی به منظور رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی در 

كلیه حوزه های قضائی شهرستانها
ماده 2: لزوم حضور قاضی مشاور زن در دادگاه خانواده

ماده 4: معرفی امور و دعاوی كه در صالحیت دادگاه خانواده 
هستند )مانند نامزدی، نكاح، ازدواج مجدد، جهیزیه، مهریه، نفقه 

و اجرت المثل(
ماده 5: معافیت در پرداخت هزینه دادرسی، حق الزحمه 

كارشناسی، حق الزحمه داوری و سایر هزینه ها یا موكول كردن 
پرداخت آنها به زمان اجرای حكم در صورت عدم تمكن مالی 
هریك از اصحاب دعوی و تعیین وكیل معاضدتی در صورت

فقدان تمكن مالی و بر حسب ضرورت توسط دادگاه
ماده 16: ایجاد مراكز مشاوره خانواده در كنار دادگاههای 

خانواده در راستای تحكیم مبانی خانواده و جلوگیری از افزایش 
اختالفات خانوادگی و طالق

ماده 21: حمایت از نكاح دائم به عنوان مبنای تشكیل خانواده و 
الزامی شدن ثبت نكاح موقت در شرایط تعیین شده

ماده 22: تعیین سقف وصول مهریه تا 110 سكه تمام بهار آزادی 
یا معادل آن، برای اجرای محكومیتهای مالی و توجه به مالئت 

زوج برای پرداخت مازاد آن
ماده 25: لزوم مراجعه زوجین متقاضی طالق توافقی به مركز 

مشاوره خانواده پیش از دادگاه و اهمیت نظر مركز مشاوره
ماده 29: مشخص شدن تكلیف جهیزیه، مهریه و نفقه زوجه و 
اطفال و اجرت المثل ایام زوجیت، حضانت و نگهداری اطفال، 
ترتیب، زمان و مكان مالقات وی با پدر و مادر و سایر بستگان 

با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج، وابستگی 
عاطفی و مصلحت طفل در حكم طالق توسط دادگاه

ماده 31: ضرورت ارائه گواهی پزشك درمورد وجود جنین یا 
عدم آن برای ثبت طالق

30

آیین نامه 
ساماندهی و 
اعتباربخشی  
مراكز مشاوره

هیئت وزیران
1391 / 7 / 23

بند الف و پ ماده 3: آموزش و  مشاوره حقوق و وظایف 
متقابل زن، مرد و فرزندان در خانواده و همچنین امور اعتقادی، 

فرهنگی، تربیتی و رفتاری خانواده به عنوان خدمات مراكز 
مشاوره ازدواج و تحكیم  خانواده

سیاستهای كلی 31
سالمت

مجمع تشخیص 
مصلحت نظام
1393/01/18

بند 3: تحكیم بنیان خانواده
بند 11: افزایش توانمندی و مشاركت ساختارمند و فعاالنه 

خانواده در تأمین، حفظ و ارتقاء سالمت
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سیاستهای كلی 32
جمعیت

مجمع تشخیص 
مصلحت

نظام
1393/02/03

بند 1: افزایش نرخ باروری جهت جوانی جمعیت
بند 4: ارتقاء آموزش درباره اصالت خانواده و فرزند پروری 
جهت تحكیم بنیان خانواده و توسعه نظام تأمین اجتماعی، 

خدمات درمانی و مراقبتهای پزشكی در جهت سالمت باروری 
و فرزندآوری

33
سیاستهای كلی 
برنامه ششم 

توسعه

مجمع تشخیص 
مصلحت نظام

1394/4/9
ماده 46)امور اجتماعی(: تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن

سیاستهای كلی 34
خانواده

مجمع تشخیص 
مصلحت نظام
1395/06/13

 معطوف بودن سمت و سوی حركت نظام به:
بند 1: ایجاد جامعه ای خانواده محور و تقویت خانواده بر پایه الگوی 

اسالمی خانواده، توجه به خانواده به عنوان مركز تربیت اسالمی فرزندان 
و كانون آرامش بخش

بند 2: محوریت خانواده در قوانین، برنامه ها و سیاستهای اجرایی
بند 3: حفظ و ارتقاء هویت اسالمی، ملی و صیانت از خانواده از طریق 

برجسته كردن كاركردهای ارتباط خانواده و مسجد
بند 5: تحكیم خانواده و ارتقاء سرمایه اجتماعی آن از طریق استفاده 
از ظرفیتهای آموزشی، تربیتی و رسانه ای كشور، فرهنگ سازی و 

تقویت تعامالت اخالقی، مقابله با جنگ نرم دشمنان و زدودن آسیبها 
و چالشهای تحكیم خانواده، ممنوعیت نشر برنامه های مخل ارزشهای 
خانواده و فرصت سازی بری حضور مفید و مؤثر اعضای خانواده در 

كنار یكدیگر
بند 6: ارائه الگوی اسالمی خانواده و ترویج سبك زندگی اسالمیـ  

ایرانی
بند 7: بازنگری و اصالح نظام حقوقی و رویه های قضایی در حوزه 

خانواده با هدف تثبیت و تحكیم خانواده
بند 9: ارتقاء معیشت و اقتصاد خانواده ها

بند 10: ساماندهی نظام مشاوره ای و آموزش قبل، حین و پس از 
تشكیل خانواده

بند 11: جلب مشاركت خانواده برای پیشبرد اهداف و برنامه های 
كشور

بند 12: حمایت از كرامت نقشهای همسری، مادری و خانه داری زنان 
و پدری و اقتصادی مردان و توانمندسازی اعضا

بند 13: پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و عوامل تزلزل نهاد خانواده 
)طالق(

بند 16: ارتقاء سالمت همه جانبه خانواده ها به ویژه سالمت باروری و 
افزایش فرزندآوری
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ف
مرجع و تاریخ نام قانونردی

بند/ماده مرتبط و موضوع آنتصویب

برنامه ششم 35
توسعه

مجلس شورای 
اسالمی

1395/12/14

ماده 70: اجباری بودن پوشش بیمه سالمت و برخورداری 
از یارانه دولتی برای حق بیمه سرپرست خانوار و كلیه افراد 

تحت تكفل با توجه به وسع
ماده 74: اولویت و اهمیت برنامه پزشك خانواده و نظام ارجاع 
در ارائه خدمات الكترونیكی سالمت و اجرای »نظام خدمات 

جامع و همگانی سالمت«
ماده 78: تعیین كنترل افزایش طالق به عنوان شاخص و هدف 
كمی در حوزه اجتماعی و لزوم برنامه ریزی جهت تحقق آن

ماده 80: در اولویت قراردادن طالق به عنوان یكی از آسیبهای 
اجتماعی، در طرح جامع كنترل و كاهش آسیبهای اجتماعی و 

برنامه ریزی جهت كاهش 25 درصدی آن در دو محور پیشگیری 
و خدمت رسانی و بازتوانی

ماده 81: ضرورت اقدام دولت برای تدوین برنامه، استقرار 
و روزآمدسازی نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی براساس 

غربالگری اجتماعی و آزمون وسع و نیازمندیابی فعال و مبتنی بر 
سطح دستمزد و یا درآمد افراد و خانواده

ماده 102: تقویت جامعه ای خانواده محور و تعالی خانواده و 
كاركردهای اصلی آن با رعایت شاخصهای الگو و سبك زندگی 

اسالمی- ایرانی از طریق اقداماتی چون ارتقای معیشت و 
اقتصاد خانواده؛ مقابله با جنگ نرم در عرصه خانواده؛ حمایت 
و اعطای تسهیالت برای ترویج ازدواج، فرزندآوری و تربیت 
فرزند صالح؛ آموزش و مشاوره نوجوانان و جوانان با اولویت 
خانواده ها قبل، حین و دست كم پنج سال پس از ازدواج؛ ارائه 
تسهیالت جهت افزایش سالمت ازدواج و درمان ناباروری، 

ساخت و اجاره مسكن و بهره مندی از قضات و وكالی مجرب 
در جهت تشویق صلح و سازش زوجها در پرونده های دعاوی 

خانواده
ماده 104: وظیفه سازمان بهزیستی برای كنترل و كاهش نرخ 

طالق به میزان 20 درصد از طریق خدمات مداخله ای و 
پیشگیرانه و وظیفه سازمان صداوسیما برای برنامه سازی در 

راستای سبك زندگی اسالمی- ایرانی )ترویج ازدواج، ضد ارزش 
بودن طالق و آسیبهای اجتماعی آن و حفظ حرمت خانواده(
بند الف و د ماده 113: وظیفه سازمان بهزیستی برای ارائه 

خدمات مشاوره خانواده رایگان برای افراد فاقد تمكن مالی و 
وظیفه قوه قضائیه برای كاهش نسبت طالقهای توافقی صورت 

گرفته نسبت به كل طالقهای صورت گرفته به عنوان یكی از 
شاخصهای توسعه حقوقی و قضایی
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یافته های حاصل از مطالعه و تحلیل سیاستها و قوانین از جهات و ابعاد متفاوتی قابل توجه و 
ارائه هستند. یكی از این ابعاد، سطوح یا مراتب خط مشی گذاری است. مجمع تشخیص مصلحت 
نظام در مصوبه مورخ 1376/10/13، مبحث مراتب سیاستها در جمهوری اسالمی ایران را با عنوان 
»سیاست و مراتب آن« به تفصیل مطرح كرده است. در این مصوبه آمده است: در یك نظام آرمانی 
و هدف دار، برنامه ریزی به معنی عام را می توان دربرگیرنده مراتب زیر دانست: 1- سیاستهای 
كلی: سیاستهایی كه برای تحقق آرمانها و اهداف، پس از مجموعه آرمانها قرار می گیرند و حاوی 
اصولی هستند كه آرمانها را به مفاهیم اجرایی نزدیك می كنند و شامل سیاستهای »بخشی و 
فرابخشی« هستند. 2- سیاستهای اجرایی: مجموعه تدبیرها و سیاستهایی هستند كه برای تحقق 
سیاستهای كلی، توسط قوای مختلف كشور و دستگاههای اجرایی، بر اساس مقررات قانونی، 
تدوین می شوند. 3- برنامه ها: طراحی عملی و وجه اجرای سیاستهای اجرایی هستند كه برای دوره 
مشخصی تدوین و تنظیم می شوند. توجه به مراتب مختلف سیاستها، می تواند نسبت سیاستهای 
كالن و خرد را مشخص كند. به طوری كه از یك سو، میزان تحقق و اجرایی شدن اهداف كالن و 
سیاستهای كلی نظام و از سوی دیگر، میزان التزام یا نبود التزام سیاستها و برنامه های اجرایی نسبت 
به سیاستهای كلی را نشان می دهد )به نقل از كاردوانی و همكاران، 1395(. لذا در ادامه، یافته های 
پژوهش در راستای پاسخ به سوال پژوهش مبنی بر »بیان دیدگاه رفاه خانواده در جمهوری اسالمی 
ایران« مرور شده اند. از تحلیل و كدگذاری سیاستهای كلی و اجرایی در سطوح بخشی و فرابخشی 

مقوله های زیر به دست می آید:
ارزشمندی و قداست خانواده: توجه به گستره این مفهوم، تحقق حفظ و حراست از . 1

تمامی  بر  معیار حاكم  و  را می توان هدفی كالن  آن  پایداری  برای  بنیان خانواده و تالش 
اساس  بر  خانواده،  نهاد  تقویت  دانست.  فرابخشی  و  بخشی  حوزه های  در  دیگر  مقوالت 
بر آن  از شاخصهایی است كه به صورت مكرر در سیاستهای كلی نظام  ضوابط اسالمی، 
تأكید می شود. بر این مبنا، مفهوم تحكیم بنیان خانواده و حراست از آن در اكثر این اسناد، 
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جلوگیری از فروپاشی خانواده با طالق را به تصویر می كشد. هدف كالن كاهش طالق در 
بعضی از اسناد به طور صریح ذكر شده است )برای نمونه نگاه شود به سند شماره 35(.

راهبردهایی كه در این اسناد برای تحكیم بنیان خانواده ذكر شده است، عبارتند از:
ایجاد واحدهای امداد، ارشاد و مشاوره )برای نمونه نگاه شود به اسناد شماره 6،30 و 34(. -
ایجاد دادگاههای اختصاصی خانواده )برای نمونه نگاه شود به اسناد شماره 11 و 29( -
پیشگیری از طالق)برای نمونه نگاه شود به اسناد شماره 6، 30 و 35( -
با گسترش فرهنگ عفاف و حجاب)برای نمونه نگاه  - بنیانهای اخالقی خانواده  تحكیم 

شود به اسناد شماره 10 و 22(
ارتقای جایگاه زنان با گسترش آگاهی و سالمت مردان و زنان)برای نمونه نگاه شود به  -

اسناد شماره 14، 24 و 31(
بهبود روابط بین اعضاء خانواده و تربیت فرزندان)برای نمونه نگاه شود به اسناد شماره  -

14،20و21(
محور قراردادن خانواده در برنامه ها )برای نمونه نگاه شود به اسناد شماره 3،34و35( -
نیازهای اساسی خانواده: قانون گذار در سیاستهای كلی نظام، توجه به نیازهای پایه عموم . 2

راهبردهای  است.  داشته  آن  برای  كلی  توصیه های  و  است  داده  قرار  مدنظر  را  خانواده ها 
قانون گذاری برای توجه به نیازهای اساسی توجه به مقوله های زیر بوده است:

الف. بهداشت و سالمت :  این اسناد به مباحث پزشكی و بیماریها،  بهداشت، برنامه 
پزشك خانواده و سالمت توجه كرده است)برای نمونه نگاه شود به اسناد شماره 1، 4 و 28(
ب. بیمه: آن دسته از اسنادی كه به بحث بیمه خانواده پرداخته اند، در این مقوله جای 
اشاره  خانواده  بیمه  به  باید  اسناد  این  در  حتما  كه  است  اهمیت  حائز  نكته  این  گرفته اند. 
اسناد  این  داده اند، در  قرار  به طور خاص مدنظر  را  بیمه شاغلین  اسنادی كه  باشد و  شده 
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موردبررسی قرار نگرفته اند)برای نمونه نگاه شود به اسناد شماره 2 و 28(.
ج. مسکن: تأمین مسكن از دیگر نیازهای اساسی است كه قانون گذار در بعضی از موارد 
به طور خاص تأمین و تسهیل آن را برای خانواده مورداشاره قرار داده است. تامین مسكن 
هم به طور كلی به عنوان یك حق پایه مدنظر قرار گرفته است)برای نمونه نگاه شود به اسناد 
شماره 3 و 19( و هم در قالب راهبردهای دیگر مانند معافیتهای مالیاتی برای مسكن آمده 
است )برای نمونه نگاه شود به اسناد شماره 13(. در این راستا سكونت گاههای غیررسمی و 
تأمین مسكن برای خانواده های كم درآمد در اولویت قرار گرفته است)برای نمونه نگاه شود 

به اسناد شماره 19 و 27(.
د. اقتصاد و درآمد: توجه به فقر خانواده از مقوله هایی است كه در اسناد كالن مانند 
سندهای  و  رفاه  چترایمنی  آیین نامه  است.  آمده  چشم انداز  دوره  در  نظام  كلی  سیاستهای 
اقشار آسیب پذیر  با عنوان  برنامه ششم هم  پرداخته است و در  به آن  اقتصادی هم  تحول 
است.  بوده  توجه  مورد  كم درآمد   خانواده های  برای  بخصوص  راهبرد  این  می شود.  دیده 
تحول  طرح  اهداف  از  یكی  كه  است  این  نشانگر  مربوطه  اسناد  در  موجود  استراتژیهای 
اقتصادی و هدفمندسازی یارانه ها، پرداخت یارانه ها به سرپرست خانوار است)برای نمونه 

نگاه شود به اسناد شماره 25، 26 و 35(.
ه. امنیت: امنیت كلیدواژه ای است كه گرچه محدود و در لوای مباحث دیگر به كار رفته 
است اما در اسنادی چون سند چشم انداز، اهداف و اصول تشكیل خانواده و سیاستهای كلی 

خانواده به آن اشاره شده است )برای نمونه نگاه شود به اسناد شماره 18،21،34(.
به . 3 مربوط  تغییرات  پیرو  مختلف  اسناد  در  مقوله  این  جمعیت:  و  خانواده  تنظیم 

افزایش  متغیر است و هم راهبردهای كاهش و هم  سیاست گذاری در خصوص جمعیت 
جمعیت را شامل می شود. هدف این اسناد در اولویت اول جمعیت است )برای نمونه نگاه 

شود به اسناد شماره 5، 9، 32 و 35(.
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بحث
بررسی و تحلیل سیاستهای اجتماعی جمهوری اسالمی ایران در حوزه رفاه خانواده نشان 
می دهد كه به سیاستهای خانواده در اكثر اسناد به شكل ضمنی اشاره می شود و صریح نیست. 
رفاه خانواده در این اسناد در سه قالب كلی ارزشمندی و قداست خانواده، توجه به نیازهای 
اساسی خانواده و تنظیم خانواده آمده است. در واقع می توان گفت سیاستهای رفاه خانواده در 
اسنادی كه به عموم خانواده ها توجه كرده كمتر صراحت دارد و در قالب توجه به نیازهایی 

مانند مسكن و درآمد و... مطرح شده است.
سطح  اقتصادی  نظر  از  كه  كشورهایی  در  خانواده  رفاه  سیاستهای  در  صراحت  عدم 
پایین تری دارند دیده می شود )برای نمونه كشورهای اكوادور و كلمبیا در كاریلو و همكاران، 
2012 (. حتی در بعضی از كشورها با سطح اقتصادی باالتر نظیر هلند نیز این انتقاد وارد 
است كه سیاست رفاه خانواده ضمنی است )كنجین1، 2004(. اما از طرف دیگر در بعضی 
 )2010 )مارتین4،  فرانسه  و   )2011 راشتون3،  سینگل  و  )ترنبرگر2  سوئد  مانند  كشورها  از 
خود  به  را  كشور  آن  برنامه های  از  بخشی  و  است  صریح  و  مشخص  خانواده  سیاستهای 
اختصاص می دهد. همچنین در مطالعه ای هم كه در مورد سیاست خانواده كره جنوبی انجام 
شده، تصریح شده است كه این كشور تا قبل از تغییرات میانه دهه اول 2000 میالدی چندان 
و  است  نداشته  كودك  از  مراقبت  و  رفاهی  حوزه  سیاستگذاری  در  خانواده محوری  نگاه 
سیاستهای خانواده صریح نبوده اند اما پس از تغییرات اجتماعی و دموگرافیك، سیاستگذاری 
خانواده در این كشور صریح، همگانی و با نگاهی پیشگیرانه شده است )چین و همكاران، 

.)2012

1. Knijn   2. Tunberger
3. Sigle-Rushton  4. Martin
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استخراج  خانواده ها  عموم  به  مربوط  قوانین  و  سیاستها  شده،  مرور  اسناد  در  این كه  با 
از این اسناد، نگاه به خانواده نگاهی فراگیر نیست كه برای عموم  اما در بسیاری  شده اند، 
نیازهایی كه به آن پرداخته شده است، مانند  از  خانواده ها سیاست گذاری كند. در بسیاری 
فاقد درآمد و... دیده می شود كه می توان  اقشار آسیب پذیر،  مسكن و درآمد، كلماتی نظیر 
نتیجه گرفت كه نگاه آسیب شناسانه و استحقاق سنج به رفاه خانواده در ایران وجود دارد. این 
نگاه آسیب شناسانه و استحقاق سنج به رفاه خانواده در بسیاری از كشورهای دیگر هم دیده 
می شود و مطالعات متعددی به آن اشاره كرده اند )برای نمونه كشورهای اكوادور و كلمبیا 
در كاریلو و همكاران، 2012؛ كشور فرانسه در مارتین، 2010 ؛ كشور انگلستان در فوز1 و 
همكاران، 2014 و كشور كره جنوبی در چین و همكاران، 2012( و در مقابل كشورهایی 
چون سوئد و اسلوونی یاستهایشان عمدتًاً همگانی است )فوز و همكاران، 2014(. در مطالعه 
كشورهای كلمبیا و اكوادور تصریح شده است كه زمانی كه محدودیت منابع وجود دارد، 
سیاستهای متمركز بر خانواده باید برنامه هایی را در اولویت قراردهند كه برای خانواده های 
خانوادگی  حیات  در  خاص  زندگی  دوره های  بر  متمركز  تدوین شده اند،  خطر  معرض  در 
هستند)مانند والد شدن(، و جنبه هایی از كاركرد خانواده ها را تقویت می كنند كه منابع بالقوه 

برای تاب آوری محسوب می شوند )كاریلو و همكاران، 2012(. 
با توجه به مطالعه صورت گرفته، به خانواده محور بودن برنامه ها و سیاستهای اجرایی در 
اسناد محدودی )3 سند( اشاره شده است كه با حجم اسنادی كه به قداست و ارزشمندی 
خانواده)22 سند( می پردازد، برابری نمی كند و همچنین راهكاری عملیاتی شدن این خانواده 
محوری در اسناد مورداشاره واقع نشده اند و در حد توصیه های كلی و كالن باقی مانده اند. 

همچنین به نظر می رسد كه هدف حفظ و تداوم خانواده، بیشتر هدفی جبری است و در واقع 
به جای اینكه بستری برای پایداری خانواده ایجاد شود، سعی بر حفظ و تداوم آن با ایجاد 

1. Fosse
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دادگاهها، مشاوره خانواده و ایجاد تسهیالت حقوقی شده است. در واقع گویا راهبردهایی كه 
برای حفظ و حراست از قداست خانواده پیشنهاد شده اند، راهبردهایی كالن هستند كه الزم 
است در سطح میانه و خرد، برنامه ریزی و عملیاتی شوند. بررسی اسنادی كه مربوط به تنظیم 
خانواده و جمعیت هستند، نشان می دهد كه سیاستها تابعی از سیاستهای جمعیتی هستند نه 
سیاستهای رفاه خانواده. با توجه به این تالقی سیاست خانواده با سیاستهای مرتبط با باروری 
كشورهای  در  كه  است  عنوان شده   )2010 اوستنر1،  و  )ماتسك  مطالعه ای  در  و جمعیت، 
غربی لیبرال دموكرات كه سطح رفاهی باالیی دارند، سیاست خانواده جهت گیری در راستای 
افزایش باروری دارد كه هدف آنها صرفا آسایش نیست، بلكه اهداف سیاسی و اقتصادی را 

پیگیری می كند و این مباحث تاثیر بسزایی در تغییرات سیاست خانواده داشته اند. 
آنچه درنهایت از تحلیل اسناد مربوط به رفاه خانواده باید نتیجه گرفت این است كه الزم 
است سیاستهای رفاه خانواده تصریح شوند و به عموم خانواده ها بپردازند. خدمات فراگیری 
باید سیاستها و خدمات ویژه تری  البته برای خانواده های در معرض آسیب  داشته باشند و 
را مدنظر قرار دهند، كه در این مقاله به آن چندان پرداخته نشده است. خانواده محور بودن 
برنامه ها می تواند به كاهش مخاطرات خانواده و حتی تأثیرپذیری خانواده از سیاستهای دیگر 

مانند اقتصاد كمك كند.

1. Mätzke and Ostner
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