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رفاه خانواده در ایران پس از انقالب اسالمی

ملیحه عرشی ،1مرضیه تکفلی

2

چکیده
خانواده نقش حساس و مهمی در شکلدهی به جامعه ایفا میکند .در بسیاری از جوامع ماهیت خانواده به لحاظ
فرایند مدرنیزه شدن و فشارهای مداوم توسعه تا حدی تغییر نموده است .این تغییرات و نیازهای رو به افزایش
خانوادهها ،اولویتهایی را برای سیاستگزینی دولتها ایجاد کرده است .با توجه به اهمیت و ضرورت توجه به
سیاست و رفاه خانواده در کشورها و همچنین عواملی چون پراکندگی و کمبود اطالعات در این حوزه ،پیچیدگی
مفهوم رفاه و نیاز سیاستگذاران به اطالع از جایگاه ایران در خصوص رفاه خانواده ،ضرورت پرداختن به این موضوع
به منظور برنامهریزی و تصمیمگیری در این حوزه مشخص است .روش تحقیق بکار گرفته شده در این پژوهش
روش اسنادی و مروری است که در آن  26سند به صورت مستقیم برای تهیۀ این مقاله مورد تحلیل محتوای
موضوعی و لغوی قرار گرفتند .با بررسی قوانین ،سیاستگذاریها و برنامههای پس از انقالب در رابطه با خانواده می-
توان بیان کرد که نهاد خانواده در ایران در دورههای اخیر دستخوش دگرگونیهای زیادی شده است ،از همین رو،
سیاست خانواده نیز با تغییرات قابل توجهی در طول زمان مواجه بوده است .در نتیجه در برنامههای آتی رفاه
خانواده در ایران باید به مؤلفههایی چون عدم وجود رویکردی کلنگر به خانواده ،داشتن نگرشی بیمارمحور و
آسیبمحور به آن ،داشتن الگوهای استحقاقسنجی ،نبود متولی واحد در این امر و ضمنی بودن سیاست خانواده
توجه کرد و جایگزینهایی برای آن لحاظ نمود.
واژههای کلیدی :رفاه خانواده ،سیاست خانواده ،برنامۀ توسعه ،خانواده ،ایران
 .1مقدمه
خانواده به عنوان نماینده و ذینفع توسعه ،نقش حساس و مهمی در شکل دهی به جامعه ایفا می کند .خانواده ابزار
اصلی انسجام جامعه بوده و این کار را از طریق فعالیت اجتماعی خود انجام می دهد .در بسیاری از جوامع ماهیت
خانواده به لحاظ فرایند مدرنیزه شدن و فشارهای مداوم توسعه تا حدی تغییر نموده است.
 .1دکترای مددکاری اجتماعی ،عضو هیأت علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهرانmarzieh.takaffoli@gmail.com :
 .2دانشجوی دکترای مددکاری اجتماعی ،دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران (نویسنده مسئول)marshisw@yahoo.com :
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پیشرفت اجتماعی همچنین منجر به تقویت مؤسساتی از قبیل مؤسسات مربوط به رفاه ،آموزش و سیستم های
قانونی می شود که بخشی از فعالیتهای سنتی خانواده از قبیل پرورش کودکان ،حمایت و حفظ سالمتی را بر عهده
میگیرند .اگرچه فرایند توسعه به تقویت شبکه های حامی خانواده منجر شده است ،اما مؤسسات رفاهی ناکارآمد
قادر به ارائه انواع خدمات مورد نیاز خانواده در کشورهای مختلف نمی باشند .از طرف دیگر ،تغییرات در سالمت و
بهداشت موجب تحوالتی در ساختار و وظایف خانواده شده است .این تغییرات و نیازهای رو به افزایش خانواده ها،
اولویت هایی را برای سیاست گزینی دولتها ایجاد کرده است که میتوان به ریشه کنی فقر ،تقویت مؤسسات
رفاهی ،برنامه های رفاه خانواده  ،دسترسی به پیشرفت و توسعه اجتماعی و همچنین تمرکز جهان امروز بر اصول
دموکراتیک و اهمیت جامعه مدنی اشاره کرد (شادلو.)3 : 1231 ،
دولت ها به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم(از طریق نهادهای گوناگون اجتماعی) بر خانواده اثرگذارند و در
واقع رابطه بین زندگی خانوادگی و سیاستهای اجتماعی توسط دولتها تنظیم میشود .لذا سیاستهای رفاه
خانوادهای که دولت بر میگزیند ،بسیار با اهمیت است .کشورهای مختلف سیاست و خطمشی متفاوتی را در قبال
خانواده دارند و از همین رو گونهشناسیهای مختلف خانواده در کشورهای مختلف مطرح می شود که از میان این
گونهشناسی ها می توان به مدل اسپینگاندرسون ( )1335اشاره کرد که در چارچوب نظری مطرح شده است.
شناخت و بررسی روند طی شده در کشور در رابطه با رفاه خانواده و تحلیل سیاستگذاری های موجود می
تواند در برنامهریزی و تعیین خط مشی پیش رو تعیین کننده باشد .در واقع اساس برنامهریزی باید بر پایه نگرش،
رسالت و خط مشیهای کلی سیاست کشور باشد و با در نظر گرفتن فرهنگ و شرایط کشور به ارائه الگوی متناسب
با جامعه بپردازد.
لذا با توجه به آنچه گفته شد و همچنین وظیفه دولتها برای پاسخگویی به تک تک اعضای خود و نهادهای
اجتماعی و همچنین حفظ افراد و نهادها از آسیبهای اجتماعی ،توجه به سیاستهای رفاهی تدوین شده برای
خانواده مسئلهای با اهمیت تلقی می گردد و این مقاله
سعی کرده است با بررسی اقدامات انجام شده راهی را برای آینده روشن نماید.

 .2اهمیت و ضرورت پژوهش
اتخاذ سیاستهای اجتماعی مؤثر ،قبل از هر مکان ،تأثیر خود را بر خانواده و اعضای آن میگذارد .خانوادهی
سالم هزینههای کمتری را به جامعه تحمیل میکند و نقش اساسی و بیبدیلی در پیوند فرد و جامعه دارد .از یک
طرف نقش خانواده در سالمت جامعه و تربیت فرهنگی و اجتماعی و از طرف دیگر تأثیر جامعه و سیاستگذاریهای
اجتماعی بر خانواده ،رابطهای متقابل بین این دو را ایجاد کرده است .همۀ آنچه گفته شد نشانگر آن است که بهبود
و ارتقاء نقش خانواده و سالمت آن اندیشههای ژرفی را میطلبد.
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با توجه به موارد ذکر شده در رابطه با اهمیت و ضرورت توجه به سیاست و رفاه خانواده در کشورها و همچنین
عواملی چون اهمیت نهاد خانواده به عنوان بنیان حراست و حفاظت کننده در مقابل تهاجم فرهنگی و جنگ نرم به
عنوان مهمترین ضرورت در ایران ،پراکندگی و کمبود اطالعات و پژوهشها در این حوزه ؛ پیچیدگی مفهـوم رفـاه ؛
دشواری جدا کردن رفاه اجتماعی از دیگر ابعاد اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی و با توجه به نیـاز سیاسـتگـذاران بـه
اطالع از جایگاه ایران در خصوص رفاه خانواده ،ضرورت پرداختن به برنامه ها و نگرش موجود در کشور به خانواده و
سیاستهای رفاهی پی ریزی شده برای آن به منظور برنامه ریزی و تصمیم گیری در این حوزه مبرهن اسـت .لـذا ،
در این مقاله به بررسی و تحلیل سیاستهای رفاه خانواده در ایران پس از انقالب اسالمی ایران پرداخته شده است.

 .3ادبیات پژوهش
با توجه به اهمیت مفاهیم مرتبط با موضوع پژوهش در تبیین آن  ،در ادامه با توجه بـه منـابع و بررسـی هـای
صورت گرفته مفاهیمی چون خانواده  ،جایگاه خانواده در اسالم  ،رفاه و سیاست خانواده ،نظریه های رفاهی و انـواع
نظام های رفاهی به عنوان چارچوب نظری این بررسی آورده میشود.
در خصوص خانواده الزم به اذعان است که هر چند در همه جوامع بـا خـانواده روبـه رو هسـتیم و بـه عبـارتی
جامعه بدون خانواده ممکن نیست ،ولی در میان صاحبنظران در تعریف این مفهوم اجماع وجود نـدارد .بـه عبـارت
دیگر ،وقتی سخن از خانواده میشود با تعابیر و مصادیق متعددی روبه رو میشویم .آنچه مهم است این اسـت کـه
بدانیم روند تغییرات اجتماعی در کشورهای مختلف ،شکل خانواده را با تغییرات زیادی روبرو کرده است و به همین
دلیل تعریف خانواده نیز دستخوش تحول گردیده است(آزادارمکی.)1236 ،
می توان عنوان کرد که خانواده عبارت است از یک گروه نسبتاً با دوام که به وسیله اجداد ،ازدواج یا توافق به
هم بستگی پیدا کرده و با هم زندگی میکنند ،واحدی اقتصادی تشکیل میدهند و از فرزندان خردسال خود
مراقبت و نگهداری میکنند (رابرتسون.) 212 :1233 ،
در ویرایش بیستم(آخرین ویرایش) دایره المعارف مددکاری اجتماعی( )2333در تعریف خانواده آمده است که
:تقریبا در تمام جوامع خانواده را به عنوان واحد اصلی و اولیهی هماهنگ و تعدیل کننده زاد و ولد و توزیع مجدد
اهداف ،در زمینه اجتماعی بزرگتر تولید و مبادله می دانند .که این واحد نسبت به تغییرات سریع اقتصادی در
محیطی که در آن زندگی میکند  ،آسیب پذیر است.
برای پرداختن به مقوله رفاه خانواده باید بخاطر داشته باشیم که در اکثر جوامع صنعتی خانواده کارکردهای
خود را از دست داده است .نقش های آموزشی خانواده به مراکز آموزشی  ،فعالیت سیاسی به احزاب و فعالیت
مذهبی نیز به مراکز مربوطه سپرده شده است .نقش های سنتی زنان از قبیل مراقبت و خانه داری به دیگر نهادها
سپرده شده و فروشگاههای بزرگ تأمین مواد غذایی خانواده را به کلی بر عهده گرفته اند .حتی سرگرمی ها و وقت
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های آزاد خانواده را نیز وسایل ارتباط جمعی و موسسات پر می کنند .حمایت روانی حل مشکالت نیز به عهده افراد
متخصص و نهاد مراکز و بیمارستانها سپرده شده است( آزاد ارمکی و بهار.)132-131 :1233 ،
اما نگاه اسالم به خانواده مساله دیگری است که در چارچوب مفهومی این بحث باید به آن اشاره شود .در قرآن
کریم دربارۀ ازدواج و تشکیل خانواده و نحوۀ زندگی و برخورد اعضای خانواده با هم دستوراتی داده شده که اهمیت
تشکیل خانواده و ضرورت سالم بودن آنرا در اسالم میرساند .مانند سورۀ نور آیه  22که میفرماید« :مردان بی زن
و زنان بی شوهر و کینزان و بندگان خود را به نکاح یکدیگر درآورید که اگر مرد و زنی فقیر و تهی دست باشند،
خداوند به لطف خود آنان را بی نیاز خواهد کرد زیرا خدا به احوال بندگان خود آگاه و رحمتش واسع و نامتناهی
است».
روایات بسیار زیادی نیز در مورد ازدواج و تشکیل خانواده وجود دارد همانگونه که حضرت محمّد(ص)
میفرمایند« :هیچ بنیانی در اسالم محبوب تر از ازدواج در نزد خداوند نیست»  .امام صادق نیز میفرمایند که رسول
خدا فرموده هرکس ازدواج کند ،نصف دینش را حفظ نموده است (اسعدی.)115-111 :1233 ،
مفهوم دیگری که در این مقوله باید به آن پرداخته شود رفاه است .در رابطه با رفـاه و رفـاه اجتمـاعی تعـاریف
متعددی آورده شده که در ذیل بعضی از آنها ذکر شده است .همچنین این نکته الزم به ذکر است که مفهوم رفاه با
بسیاری از مفاهیم دیگر در ارتباط تنگاتنگ است .همچنین این مفهوم در ارتبـاط بـا مسـائل اقتصـادی ،سیاسـی و
اجتماعی ،تعاریف مختلفی به خود میگیرد.
می توان عنوان کرد که رفاه یک ارزش سیاسی بسیار پیچیده است ،اگرچه ممکن است در این مورد اتفاق نظـر
وجود داشته باشد که رفاه مفهومی است که توصیف کننده بهزیستی ،تأمین زندگی و فقرزدایی است .درواقـع بایـد
پذیرفت ،پرداختن به مفهوم بهزیستی ،آسایش و سایر عبارات متداول در فلسفه رفاه خالی از بحث و مناظره نخواهد
بود .به نظر میرسد که ویژگی بحثهای مربوط به فلسفه رفاه ،وجود مناظرات و بحثهای شدید پیرامـون نیازهـا و
خواسته ها و تمایالت افراد میباشد(باری21 : 1233،و .)12
در نهایت تعریف بلیک مور از واژه رفاه به این شرح است «:یک تعریف جامع از رفاه شاید هم شامل مؤلفه های
عینی بهزیستی نظیر رفاه مادی 1و بهداشتی باشد و هم مواردی نظیر فرصتها و اسـتقالل 2را در برگیـرد »(بلیـک
مور.)111 :1235 ،
در تعریف مفهوم سیاست اجتماعی نیز می توان عنوان کرد که به مجموعه اصولی گفته می شود که موجب
سوق یافتن شرایط به سوی موقعیت مناسب به منظور موثر واقع شدن قوانین و احکام میشود( تیتموس  1336،به
نقل از کامکار.)13 :1232،
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لذا سیاست خانواده مجموعه راهکارهایی است که برای رفاه و بهزیستی خانواده اندیشیده و به کار گرفته
میشود .در دانشنامه بریتانیکا (پینکر )2311،تعریف زیر برای رفاه خانواده آورده شده است:
به صورت معمول فالسفه اجتماعی و متخصصانی که با افراد کار می کنند ،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 که در دسترس است) و یاری رسانی به افراد از طریق خدمات مختلف و متنوع
است.
در تعریفی دیگر ،سیاست خانواده  ،سیاستی خوانده میشود که هدف آن حفاظت  ،ارتقاء و قدرت بخشیدن به
خانوادهها از طریق رسیدگی به یکی یا بیشتر از یکی از پنج کارکرد اجرایی صریح خانواده است -1 :شکل و ساخت
خانواده -2 1حمایت شرکاء زندگی -2 2حمایت اقتصادی  -1تربیت فرزندان  -5مراقبت (بوگنشیندر .)2311 ،
در کنار این تعریف که به کارکردهای صریح خانواده می پردازد ،بوگنشیندر )2336(2تصریح می کند که در
بیانی ضمنی ،رویکرد خانواده محوری در سیاستگذاری  ،نشان دهنده نقش قابل توجهای است که خانواده می تواند
در ابعاد و موضوعات مختلف و گسترده سیاسی ایفا کند .خانواده محوری در سیاستگذاری  ،نتایج هر قانون یا
سیاست را بدون در نظر گرفتن این موضوع که آیا به صورت صریح و مستقیم  ،خانواده را هدف قرار داده است یا نه
 ،برای بررسی اثرات آن سیاستگذاریها بر رفاه خانواده تحلیل و آنالیز میکند.
در واقع در مورد سیاست خانواده معتقدند ،رابطه بین زندگی خانوادگی و سیاستهای اجتماعی توسط دولتها
تنظیم میشود و آنها به شکل مستقیم یا از طریق نهادهای گوناگون اجتماعی بر زندگی خانوادگی تأثیر میگذارند.
این نوع اقدامات را میتوان مداخله دولت در جهت حفظ و ارتقاء سطح روابط خانوادگی نامید .از نظر مفسرین،
سیاستها و اقدامات دولتها میتواند باعث گسترش تقاضای افراد برای تشکیل خانواده شود و حتی دیدگاههای
افراد در مورد خانواده را به گونهای مثبت تغییر دهد .برخی نیز با نگاهی منفی به این اقدامات مینگرند و معتقدند
دولتها تنها سعی در ارائه خدمات رفاهی برای خانوادهها دارند و این به معنی آن است که آنها به خانواده نگاهی
اقتصادی دارند و به بسیاری از دیگر ابعاد خانواده توجه کافی بهعمل نمیآورند(ربینز مک کارتی و ادواردز:1233 ،
.)225
در مورد رفاه نظریه های متعددی وجود دارد و دستهبندیهای موجود از نظریههای رفاهی بسـیار متعـدد و متنـوع
است ،بعضی این دسته بندی را بـر اسـاس میـزان قـدرت دولـت ،بـه چـپ و راسـت تقسـیم مـیکننـد ،برخـی بـه
دستهبندیهای نظامهای رفاهی کشورهای مختلف معتقدند و بعضی دستهبندیهای دیگری را مانند نظریه تطبیقی،
نظریه نظام و پستمدرن مطرح میکنند و برخی نظریه را برحسب صاحب نظـر آن مـیشناسـند و بـاالخره بعضـی
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. Family formation
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دستهبندی نظریهها را به کالسیک و جدید تقسـیمبنـدی مـیکننـد.همانطور کـه اشـاره شـد ،یکـی از مهـمتـرین
دستهبندیهای موجود ،که برای این تحقیق نیز به کار گرفته شده است تقسیم بندی اسپینگ اندرسون است.
همانطور که گفته شد ،در مقایسه تطبیقی کشورها ،آنها از نظر رویکردی که به رفاه دارند دسـتهبنـدی شـده انـد.
نسل اول مطالعات تطبیقی بر این فرض استوار بود که میزان هزینۀ اجتماعی ،منعکسکننده تعهد دولت نسـبت بـه
مسئلۀ رفاه است .هنگامی که کشورها برحسب سطح هزینۀ اجتماعی خود طبقهبندی شدند ،بهطور تلویحی اینگونه
استنتاج گردید که سطح هزینه باالتر منجر به امنیت اجتماعی فراگیرتر میشود .در نسـل دوم مطالعـات تطبیقـی،
مرکز توجه به ماهیت دولت رفاهی معطوف شد .این مطالعات بجای توجه به هزینهها ،توجه خود را به ابزار و وسایلی
که مولد رفاه است ،معطوف داشته اند .در واقع دولت رفاهی بر مبنای عـواملی چـون سـطح مزایـا ،معیارهـای حـائز
شرایط شدن ،ماهیت عمومی یا محـدود سیاسـت اجتمـاعی ،برابـری جـنسهـا ،تعهـد بـه اشـتغال کامـل و غیـره،
طبقهبندی شدهاند .نسل سوم مطالعات دولت رفاهی تدریجاً به این نتیجه رسیده است که ارزش واقعی دولت رفاهی
وابسته به نتایج آن است .توجه اصلی آن معطوف به نتایجی است که مـی توانـد از سـطوح معـین هزینـه و قـوانین
مناسب حاصل شود .به طور خالصه ،این مطالعات ارائهکنندۀ تصویر کاملتری از نحوۀ عملکـرد دولـت رفـاهی اسـت
(اسپینگاندرسون  1333به نقل از ماکینن.)1233 ،
اما چارچوب نظری که باید به آن نگاه اجمالی شود رویکرد سیاست گذاری دولتها به رفاه خانواده است که در
اینحا نظریه اسپینگ اندرسون به عنوان نظریه ای که برای اولین بار رژیم های رفـاهی را مطـرح کـرد ،آورده شـده
است.
همانطور که مطرح شد ،راستای حفاظت و حمایت از خانواده ،سیاستهای رفاه خانوادهای که دولت بر
میگزیند ،بسیار مهم است و نوع دولت را در بین رژیمهای رفاهی مشخص میگرداند .اما کشورها از نظر برخوردار
بودن از سیاستها و خط مشیهای روشن در زمینۀ خانواده وضعیت یکسانی ندارند .در بسیاری کشورها ،در
حالیکه در زمینۀ آموزش ،بهداشت ،تأمین اجتماعی ،اشتغال ،مالیات ،مهاجرت و حقوق شهروندی قوانین و
سیاستهای روشنی وجود دارد ،در مورد خانواده ،وضعیت اینگونه نیست .این تفاوت ناشی از این است که همانطور
که مطرح شد ،هنوز به خوبی نمیتوان مشخص نمود دولتها در چه زمینهای حق دخالت در امور خانواده را دارند و
در چه زمینههایی مجاز به چنین دخالتهایی نیستند.
مدل سه وجهی اسپینگاندرسون گونهشناسی خانواده را در کشورهای غربی به خوبی نشان می دهد .طبق این
مدل ،در نظامهای سیاسی لیبرال ،رابطه بین خانواده و دولت اینگونه تعریف شده است که دولت در هیچ زمینهای
در امور خانواده دخالت نکند ،تنها استثناء در این مورد دخالتهای محدود اما حساب شده و هدفمند در زمانی است
که خانواده با مشکل جدی روبرو شود و خود مایل به حمایت از سوی دولت باشد .در مورد خانواده این تصور وجود
دارد که در نهایت روابط خانوادگی بدون دخالت دولت به شرایط مطلوب خود خواهد رسید (ربینزمککارتی و
ادواردز1233 ،؛.سیکینز2335 ،؛ اسکراجز و آلن.)2336 ،
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در مدل اسپینگاندرسون ،دولتهای محافظهکار سعی در پشتیبانی از نقش نانآور بودن مردان و خانه دار
بودن زنان در خانواده را دارند و به گونهای تالش میکنند که در جهت تقویت الزامات وتعهدات متقابل اعضای
خانواده نسبت به یکدیگر اقداماتی انجام دهند .در این نظام اقدامات دولتها در جهت کاهش خطرات فروپاشی
زندگیخانوادگی است (ربینزمککارتی و ادواردز1233،؛سیکینز2335 ،؛ اسکراجز و آلن.)2336 ،
در نظامهای سیاسی مبتنی بر سوسیال دموکراسی ،نقش دولت در حمایت از خانواده بسیار پر رنگ و همه
جانبه است اما به جای حمایت از خانواده از اعضای خانواده به عنوان افرادی مستقل حمایت به عمل می آید .در
واقع دولت خأل نبودن پدر و مادر در خانه را پر میکند .مسئولیت نگهداری از بچهها بین خانواده و دولت تقسیم
میشود و هر دوی آنها در این زمینه ملزم به انجام اقداماتی خاص و پذیرش مسئولیتهایی ویژه میشوند
(ربینزمککارتی و ادواردز.)1233،

 .4روش تحقیق
روش تحقیق بکار گرفته شده در این پژوهش با توجه به موضوع مورد مطالعه ،روش اسنادی و مروری است.
پژوهش اسنادی ،پژوهش مبتنی بر شواهد برگرفته از مطالعه اسناد؛ مانند آرشیوها یا آمار رسمی
است(مجدفر .)1232،در پژوهش پیشرو قوانین مرتبط داخلی و بین المللی مورد بررسی قرار گرفتند و برای
استخراج برنامههای مربوط به رفاه خانواده پس از انقالب جمهوری اسالمی ایران کلیه اسناد شامل متون برنامه،
لوایح ،اهداف و سیاستهای برنامهها و نظارت و ارزشیابیهای آن مرور شدند .تعداد این اسناد  23عدد بود که در
نهایت تعداد  26تا از آنها برای تهیه این مقاله به طور مستقیم مورد استفاده قرار گرفتهاند .این اسناد تحلیل
محتوای موضوعی و لغوی شدند و در همه فصول لغات خانواده ،کودکان ،جوانان مورد بررسی و جستجو قرار گرفت
و اطالعات مورد نیاز در جدول تحلیل  ،دسته بندی شدند .این اسناد از کتابخانههای سازمان مدیریت و برنامهریزی
 ،مجلس شورای اسالمی ،سازمان بهزیستی ،مرکز امور مشارکت ریاست جمهوری و سامانه مرکز پژوهش های
مجلس شورای اسالمی جمع آوری شده اند.

 .5یافته ها
نهاد خانواده در ایران در دورههای اخیر به لحاظ تغییرات توسعه ای و تکنولوژی دستخوش دگرگونیهای
زیادی شده است که این تغییرات به خصوص در مورد زنان و نقش و جایگاه اجتماعی آنان قابل توجه است .از
همین رو ،سیاست خانواده نیز با تغییرات قابل توجهی در طول زمان مواجه بوده است .شواهد و مدارکی که ممکن
است در شناخت سیاست خانواده در ایران کمک دهنده باشد شامل قوانین مربوط به خانواده و زنان ،دستوالعملها و
آییننامهها و سیاستهای تدوین شده توسط شورای عالی انقالب فرهنگی و برنامه های توسعه پنج ساله کشور
است .که در ادامه به این موارد پرداخته شده است.
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خانواده در قوانین جمهوری اسالمی ایران
درمقدمه قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران بر اهمیت خانواده در رشد و تکامل پاینده انسان و وظیفه
حکومت در تامین امکانات مورد نیاز این نهاد تاکید شده است  .در اصول متعددی از قانون اساسی نیز به موارد
مرتبط با رفاه خانواده چون توجه به خانواده در سیاستگذاری ها ؛ حقوق برابر زنان و مردان ؛ حمایت از زنان و
مادران ؛ مبارزه با فقر و تامین نیازهای اساسی افراد و فراهم کردن زمینه اشتغال مناسب مردم اشاره شده است
(اصول  21 ، 21 ، 23 ،12، 13و  12قانون اساسی).
در قانون مدنی ایران قوانین متعددی چون ازدواج و طالق ،به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به خانواده مربوط
میشوند که بعضی از آنها در طول تاریخ ایران تغییرات زیادی را به خود دیده اند .برای نمونه با توجه به آمارهای
روزافزون طالق و تقاضای تبعی آن چون حضانت کودکان ،نفقه ،مهریه و غیره ،قانونگذار در سال  1231برای
جلوگیری از بروز این امر با تصویب « قانون اصالح مقررات مربوط به طالق» ثبت طالقهای بدون گواهی صادره
مبنی بر عدم امکان سازش از ناحیه محاکم را ممنوع نمود و اختیار زوجین نسبت به طالق توافقی بدون مراجعه به
دادگاه سلب شد (آرتیدار.)11 :1236 ،
همچنین در سال  1235با توجه به تراکم پروندههای خانوادگی و نیز حساسیت و ضرورت عدم تداخل آنها با
موضوعات دیگر ،و همچنین نیاز شدید به وجود محاکم خاصی برای رسیدگی به امور خانوادگی طرح دادگاه خانواده
به تصویب رسید .به موجب این قانون صالحیت این دادگاه رسیدگی به دعاوی چون نکاح دائم ،نکاح موقت ،طالق،
مهریه ،فسخ نکاح ،جهیزیه اجرت المثل و ...می باشد (آرتیدار12 :1236 ،و .)113
در قوانین کیفری کشورمان نیز در قوانین متعدد ،موارد مرتبط با خانواده به چشم می خوردکه می توان به
وظایف سازمان زندانها برای کمک به خانواده زندانیان و مددکاری برای آنها ،قانون استفاده ابزاری از جنس زن و
افراد در مطبوعات ،جرایم ضد عفت و اخالق عمومی و ضد حقوق و تکالیف خانوادگی اشاره کرد.
عالوه بر موارد ذکر شده در قوانین دیگری چون قوانین استخدامی ( همانند قانون خدمت نیمه وقت بانوان ،
هزینه عائلهمندی برای زنان)  ،قوانین کار و امور اجتماعی (همانند قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی
درحمایت از کودکان و زنان بیسرپرست  ،زنان خانهدار و توجه به شرایط اشتغال و تسهیالت رفاهی برای زنان و
مادران؛ تأسیس صندوق پسانداز ازدواج ؛ آئین نامه چتر ایمنی رفاه اجتماعی ؛ قانون تسهیل ازدواج جوانان) ،
قوانین فرهنگی مصوب شورای فرهنگی اجتماعی زنان( قوانین علمی و آموزشی و اساسنامههای مراکز آموزشی برای
بانوان) ،مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی(چون اهداف و اصول تشکیل خانواده و سیاستهای تحکیم و تعالی آن
،منشور حقوق و مسئولیتهای زنان ،سیاستها و راهبردهای ارتقائ سالمت زنان ،سیاستهای ارتقاء مشارکت زنان
در آموزش عالی) موضوع خانواده نمود پیدا کرده و مورد اشاره واقع شده است.
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در رابطه با قوانین بینالمللی در مورد خانواده که کشورمان به آن ها متعهد است می توان عنوان کرد که اکثر
توافقنامههای بینالمللی در خصوص الحاق ایران به کنوانسیونهای رفع تبعیض و منع خرید و فروش زنان و برده ؛
تساوی اجرت کارگران زن و مرد و محو بدترین اشکال کار کودک است .تنها توافقنامه در خصوص خانواده،
موافقتنامه همکاری در زمینه فعالیت زنان و خانواده ایران و تونس است که در سال  1232مصوب شده است که در
بندهای آن همکاری ارگانهای فعال در زمینه زنان و خانواده و ایجاد بانک های اطالعاتی ،دوره های آموزشی و...
گنجانده شده است (آرتیدار.)513-516 :1236 ،

 2-5رفاه خانواده در برنامه های توسعه جمهوری اسالمی ایران
بررسی پنج برنامه توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی پس از انقالب جمهوری اسالمی ایران از ابعاد مختلفـی
چون اهداف و سیاستهای مرتبط با موضوع خانواده ،تخصیص فصل جداگانه به این موضـوع ،گـروه هـای مخاطـب
رفاهی و سازمان های ارائه دهنده خدمات صورت گرفته که در قالب جداولی (جدول  1و  ) 2خالصه شده است.
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جدول شماره  -1مقایسه اهداف و سیاست های برنامه های توسعه
برنامه

بازه

توسعه

اجرایی
-1361
1372

هداف و سیاست های کلی و خط مشی های اساسی مرتبط

1

اهداف :
 تالش در جهت تأمین عدالت اجتماعی اسالمی

برنامه اول توسعه

 تأمین حداقل نیازهای اساسی آحاد مردم.
سیاست ها:

 تغییر سیستم سهمیهبندی کاالهای اساسی به نحوی که سوبسیدهای پرداخت شده در چارچوب نظام تأمین اجتماعی کشور به تدریج صرفاً
متوجهافراد کم درآمد جامعه گردد.
خط مشی ها:
 تالش در جهت تأمین قسط اسالمی و عدالت اجتماعی
 تأمین حداقل نیازهای اساسی عامه مردم

 .1در این قسمت مواردی که با امور اجتماعی و با سیاست های رفاه خانواده نیز مرتبط اند ،آورده شده است.
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اهداف و چشم اندازها :

برنامه دوم توسعه

 تالش در جهت تحقق عدالت اجتماعی از طریق :
 oتوسعه و بهبود کیفیت شرایط عمومی زندگی مردم
 oتعمیم ،گسترش وبهبود نظام تأمین اجتماعی
 oعنایت به مناطق محروم و روستاها باالویت اشتغال ،بهداشت وآموزش ،تولید عمران
 oحمایت از ایثارگران و بسیجیان و رزمندگان و اقشار نیازمند و آسیبپذیر
 oتحت پوشش قراردادن کلیه کودکان ونوجوانان الزم التعلیم و تقویت آموزشهای عمومی
 oتأمین بهداشت عمومی وگسترش بیمه همگانی
 oجهت دادن کمکهای انتقالی دولت { }....در راستای حمایت از اقشار آسیبپذیر و نیازمند و محرومیت زدایی
 oاتخاذ تصمیمات سازگار جهت محرومیتزدایی و رفع عدم تعادلهای منطقه ای در برنامه های آمایش سرزمین
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اهداف:
 استقرار عدالت اجتماعی
سیاست ها:
امور اقتصادی

برنامه سوم توسعه

 تمرکز دادن همه فعالیتهای مربوط به رشد و توسعۀ اقتصادی به سمت و سوی «عدالت اجتماعی» و کاهش فاصله میان درآمدهای طبقات ،رفع
محرومیت از قشرهای کمدرآمد.
 ایجاد نظام جامع تأمین اجتماعی برای حمایت از حقوق محرومان و مستضعفان و مبارزه با فقر و حمایت از نهادهای عمومی و مؤسسات و
خیریههای مردمی با رعایت مالحظات دینی و انقالبی.
 تالش برای مهار تورم و حفظ قدرت خرید گروههای متوسط و کمدرآمد جامعه و کمک به سرمایهگذاری و ایجاد اشتغال برای آنان.
امور اجتماعی ،سیاسی ،دفاعی و امنیتی

 اهتمام به موضوع «جوانان» ایجاد زمینههای مساعد برای پیشرفت { }...و تالش برای رفع دغدغههایی از قبیل ازدواج و آیندۀ شغلی و علمی آن.



تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن و در صحنههای اجتماعی ،و استیفای حقوق شرعی و قانونی بانوان در همۀ عرصهها... ،
اصالح نظام اداری در جهت :افزایش تحرک و کارایی ،بهبود خدمترسانی به مردم ،تأمین کرامت و معیشت کارکنان.... ،

 آمایش سرزمین به عنوان چارچوب بلندمدت در برنامهریزیها مبتنی بر اصول ذیل:
 oگسترش عدالت اجتماعی و تعادلهای منطقهای.
 oتوجه به توسعۀ متکی بر منابع داخلی و رفع محرومیت خصوصاً در مناطق روستایی کشور.
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سیاستها (با توجه به سند چشمانداز بیست ساله):
امور اجتماعى ،سیاسى ،دفاعى و امنیتى

برنامه چهارم توسعه

 تالش درجهت تحقق عدالت اجتماعى و ایجاد فرصتهاى برابر و ارتقاء سطح شاخصهایى از قبیل آموزش ،سالمت و ....

 ایجاد نظام جامع تأمین اجتماعى براى حمایت از حقوق محرومان و مستضعفان و مبارزه با فقر و حمایت از نهادهاى عمومى و موسسات و
خیریهها.....
 تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن و در صحنههاى اجتماعى و استیفاى حقوق شرعى و قانونى بانوان در همه عرصهها و ...

 تقویت هویت ملى جوانان متناسب با آرمانهاى انقالب اسالمى.
 oفراهمکردن محیط رشد فکرى و علمى و تالش در جهت رفع دغدغههاى شغلى ،ازدواج ،مسکن و آسیبهاى اجتماعى آنان
 oتوجه به مقتضیات دوره جوانى و نیازها و تواناییهاى آنان.

 اصالح نظام ادارى و قضایى درجهت :افزایش تحرک و کارآیى ،بهبود خدمترسانى به مردم ،تأمین کرامت و معیشت کارکنان و ......
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 آمایش سرزمینى مبتنى بر اصول ذیل
 oگسترش عدالت اجتماعى و تعادلهاى منطقهاى.
 oرفع محرومیتها خصوصاً در مناطق روستایى کشور.
امور اقتصادى
 تحقق رشد اقتصادى پیوسته ،باثبات و پرشتاب متناسب با اهداف چشم انداز.
 oایجاد اشتغال مولد و کاهش نرخ بیکارى.

 مهار تورم و افزایش قدرت خرید گروههاى کمدرآمد و محروم و مستضعف و کاهش فاصله بین دهکهاى باال و پایین درآمدى جامعه و ..
 حمایت از تأمین مسکن گروههاى کمدر آمد و نیازمند.

 توسعه روستاها.
 oارتقا سطح درآمد و زندگى روستاییان و کشاورزان و رفع فقر ،با تقویت زیرساختهاى مناسب تولید و تنوع بخشى و گسترش فعالیتهاى مکمل به
ویژه صنایع تبدیلى و کوچک و خدمات نوین ،با تاکید بر اصالح نظام قیمت گذارى محصوالت.
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سیاستها(با توجه به سند چشمانداز بیست ساله):
امور علمى و فناورى
 تحول در نظام آموزش و پرورش با هدف ارتقاء کیفى آن { }..در سه حوزه دانش ،مهارت و تربیت و نیز افزایش سالمت روحى و جسمى
دانشآموزان.
امور اجتماعی

برنامه پنجم توسعه

 تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن و در صحنههاى اجتماعى و استیفاى حقوق شرعى و قانونى بانوان در همه عرصهها و ..

 تقویت هویت ملى جوانان متناسب با آرمانهاى انقالب اسالمى ،فراهم کردن محیط رشد فکرى و علمى و تالش در جهت رفع دغدغههاى شغلى،
ازدواج ،مسکن و آسیبهاى اجتماعى آنان ،توجه به مقتضیات دوره جوانى و نیازها و تواناییهاى آنان.
امور اقتصادى
گسترش عدالت اجتماعى با:
 تنظیم همه فعالیتهاى مربوط به رشد و توسعه اقتصادى بر پایه عدالت اجتماعى و کاهش فاصله میان درآمدهاى طبقات و رفع محرومیت...

 اقدامات الزم براى جبران عقب ماندگىهاى حاصل از دورانهاى تاریخى گذشته با تأکید بر مواردی چون:
 oکاهش فاصله دو دهک باال و پایین درآمدى جامعه به طورى که ضریب جینى به حداکثر  3/25در پایان برنامه برسد.
 oانجام اقدامات ضرورى براى رساندن نرخ بیکارى در کشور به  3درصد.
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تأمین بیمه فراگیر و کارآمد و گسترش کمى و کیفى نظام تأمین اجتماعى و خدمات بیمه درمانى.
توسعه نظامهاى پیشگیرى از آسیبهاى فردى و اجتماعى.
حمایت از اقشار محروم و زنان سرپرست خانوار.
توسعه بخش تعاون با هدف توانمندسازى اقشار متوسط و کمدرآمد جامعه به نحوى که تا پایان برنامه پنجم سهم تعاون به  25درصد

 .1مواردی که در متن برنامه به صورت مشخص مورد اشاره قرار گرفته اند
 .2گروه هایی که در متن برنامه به صورت مستقیم مورد اشاره قرار گرفته اند
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جدول شماره  -2مقایسه موارد مربوط به رفاه اجتماعی و رفاه خانواده در برنامه های توسعه

توسعه

امور اجتماعی

فصل امور اجتماعی

بودجه به رفاه خانواده

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

برنامه اول توسعه

برنامه

فصل جداگانه

زیرمجموعه های

تخصیص فصل جداگانه

مخاطبان خدمات رفاه خانواده

2

سازمان ها و نهادهای مجری
و ارائه دهنده خدمات

1

عموم مردم  -ساکنان مناطق محروم –روسـتائیان -قوه قضائیه  -وزارت بهداشت،
عشایر -گروههای آسیبپذیر-زنان(مادران  ،زنـان و درمان و آموزش پزشکی
مــادران واقــع در مقــاطع ســنی بــالقوه بــاروری)-
کودکان( دختران الزم التعلیم ،کودکان الزم التعلیم،
کودکــان اســتثنایی) -زنــدانیان تــازه آزاد شــده -
خــانواده هــای زنــدانیان -جانبــازان – رزمنــدگان-
آزادگان -فرزندان خانواده هـای شـهداء ،مفقـودین،
اسراء ،جانبازان و رزمندگان -اقشار مولد -جوان -
کارکنان دولت

برنامه دوم توسعه

عموم مردم  -خانواده هائی که سرپرست آنها ازکـار
افتاده  -خانواده هـای نیازمنـد زنـدانیان -منـاطق
محــروم وروســتاها-اقشــار نیازمنــد و کــم درآمــد-
معلولین -جوانان( متاهل  ،مجرد  ،سرباز)-کودکان
و نوجوانــان(دانش آمــوزان دختــر ،کودکــان الزم
التعلیم  ،دانش آموزان ،کودکـان بـی سرپرسـت)-
بانوان( زنان

صدا وسیمای جمهوری اسالمی
ایران  -بیمارستانها ،درمانگاهـا و
مراکــــز بهداشــــتی  -وزارت
بهداشـــت ،درمـــان و آمـــوزش
پزشکی

چهارمین کنفرانس الگوی اسالمی اریانی پیشرفت؛ پیشرفت اریان؛ گذشته ،حال ،آینده؛

سیام و سیویکم اردتشهبی ماه 4931

بی سرپرست)  -بـی سـوادان کمتـر از  13سـال -
بازنشســتگان  -مــوظفین –آزادگــان -بســیجیان –
رزمندگان  -جانبازان -ایثارگران -خانواده شـاهد-
فرزندان شاهد  -والدین شاهد
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دارد
عنوان :
فصل نظام تأمین
اجتماعی و یارانه
ها

ندارد

ندارد

سیام و سیویکم اردتشهبی ماه 4931

برنامه سوم توسعه

عموم مردم  -بیمـاران روانـی مـزمن -معلـولین –
ســـالمندان –بازنشســـتگان – ازکارافتادگـــان -
بازماندگان -افراد فاقد شغل -اقشار و گـروههـای
محروم و نیازمند جامعه  -نیازمندانی که توان کار و
فعالیت ندارند -خانوارهای کم درآمد  -متقاضـیان
مسکن  -اقشار آسیبپذیر  -افـرادی کـه نیـاز بـه
سرپرسـتی و یـا نگهـداری دارنـد -روسـتاییان و
ساکنین مناطق کمتر توسعه یافته  -تمامی پرسنل
نیروی انتظامی  -مأمورین اجرائی و عملیاتی نیروی
انتظامی -دانشآموزان (دانـشآمـوزان در مـدارس
شــبانهروزی ،دانــش امــوزان منــاطق محــروم و
روســـــتاها) جوانـــــان( دانشـــــجویان،عموم
دانشجویان،دانشجویان نیازمند ،دانشجویان تحـت
پوشش کمیته امداد امـام خمینـی(ره) و سـازمان
بهزیستی ،فرزندان جانبازان بیست و پنج درصـد (
)25 %به باال ،فرزندان شاهد وفرزندان آزادگان)
زنـان (زنـان خودسرپرسـت ،زنـان بـی سرپرسـتمناطق توسـعه نیافتـه یـا کمتـر توسـعه یافتـه و
گروههای محروم جامعه) –ایثارگران (خانواده

صندوقهـای رفـاه دانشـجویان-
صــندوقهــای بازنشســتگی -
آسایشگاه های جانبازان -نیروی
مقاومت بسیج -شورای اقتصـاد
بانک مرکزی جمهوری اسالمیایران-مرکز امور مشارکت زنـان
ریاست جمهوری -کمیته امداد
امام خمینی-سـازمان بهزیسـتی
کل کشور-سازمانهای بیمهای -
سازمان تربیـت بـدنی-سـازمان
ملی جوانان -سازمان امور اداری
و اسـتخدامی کشـور-ســازمان
برنامه و بودجه -سازمان صـدا و
سیمای جمهوری اسالمی ایران-
دانشگاه آزاد اسالمی -وزارتخانه
علــوم ،تحقیقــات و فنــآوری-
دانشگاهها و مؤسسـات آمـوزش
عـالی -وزارت امـور اقتصـادی و
دارایی-وزارت
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معظم شهدا  ،مفقودین و و خانواده آنها ،اسراء و و
خانواده آنها ،آزادگان و خانواده آنهـا ،جانبـازان و
خانواده آنها)

بهداشــت ،درمــان وآمــوزش
پزشــکی -وزارت آمــوزش و
پرورش -وزارت فرهنگ و ارشاد
اســالمی -وزارت مســکن و
شهرسازی -قوه قضائیه
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تحت این عنوان
ندارد ولی در

دارد
تحت عناوین:

برنامه چهارم توسعه

بخش سوم(
ارتقاء سالمت وتوسعه سالمت،
بهبود کیفیت زندگی
امنیت انسانی و
ارتقاء امنیت انسانیعدالت اجتماعی)
و عدالت اجتماعی
به امور اجتماعی
پرداخته شده
است

ندارد
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عمــوم مــردم و خــانواده هــا-روســتائیان -عشــایر-
کارگران -کارمندان -افراد جویای کـار-سـالمندان-
جوانــــان-دانشــــجویان -فــــارغالتحصــــیالن-
معلولین(بیماران روانی مزمن)-افراد و گروههای در
معــرض آســیب هــای اجتمــاعی-آســیبدیــدگان
اجتمـــاعی(معتـــادان)-افـــراد و خـــانوادههـــای
بیسرپرست -فقرا  ،اقشار کـمدرآمـد و نیازمنـد(
جمعیت زیر خط فقر مطلق ،جمعیت بین خط فقر
مطلق و خط فقـر نسـبی ،جمعیتهـای سـه دهـک
پائین درآمدی) -زنان(زنان سرپرسـت خانوار،زنـان
خودسرپرست،زنان سرپرست خانواده تحت پوشـش
دســـــــــــــــتگاههای حمـــــــــــــــایتی)-
کودکـــان(دانشآمـــوزان،کودکـــان یتـــیم و بـــی
سرپرســت)-ایثــارگران( خــانواده معظــم شــهدا،
جانبازانو خانواده آنان ،آزادگانو خانواده آنان

بنگاههای اقتصادی -دسـتگاهها و
نهادهــای متــولی نظــام تــأمین
اجتماعی-نهادهـای غیردولتـی و
مؤسســات خیریــه(تشــکلهــا،
انجمــنهــا و گروههــای خیــر
مســـــکنســـــاز)-صـــــندوق
قــرضالحســنه توســعه اشــتغال
روســـتائی  -صـــندوق اشـــتغال
نیازمندان
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عنوان :
فصل اجتماعی

دارد
تحت عناوین:

برنامه پنجم توسعه

بیمههایاجتماعی
سالمتبیمه سالمتحمایتی وتوانمندسازی
سرمایهاجتماعی ،جوانان
و خانواده
-ایثارگران

ندارد
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روســتاییان -ســاکنان حاشــیه شــهرها –عشــایر-
کارگران -کارمنـدان –بازنشسـتگان-مـوظفین -
خانوارهای کارکنان کشـوری و لشـکری شـاغل و
بازنشسته -اتباع خارجی مقـیم کشـور-جوانـان-
بیماران خاص و صعبالعالج-معلوالن-مصدومین
حوادث و سوانح رانندگی-اقشـار نیازمنـد -افـراد
بــیسرپرســت -افــراد تحــت پوشــش ســازمانها و
نهادهای حمایتی -خانوادههایی را کـه سرپرسـت
آنها تحـت پوشـش هـیچگونـه بیمـهای نیسـت-
کودکان(والدین کودکان با نیازهای خاص،کودکان
با نیازهای خاص)-زنان(زنان سرپرسـت خـانوار)-
ایثارگران(پدر ،مـادر ،همسـر و فرزنـدان شـهداء؛
جانبازان و افراد تحتتکفل آنان،آزادگـان و افـراد
تحتتکفل آنان)

نیروی انتظامی جمهـوری اسـالمی ایـران-قـوه
قضائیه-سازمان بهزیسـتی کشـور-شـهرداری-
وزارت کشور-شورای عالی استانها-مرکـز امـور
زنـــان و خـــانواده ریاســـت جمهـــوری-وزارت
بهداشــت ،درمــان و آمــوزش پزشــکی-کلیــه
ارائــهکننــدگان خــدمات بهداشــتی و درمــانی-
وزارت کــار و امــور اجتمــاعی-صــندوق تــأمین
اجتماعی و صـندوق بازنشسـتگی -وزارت امـور
اقتصادی و دارائـی ،بازرگـانی-وزارت صـنایع و
معادن-بنیاد شهید و امور ایثارگران -سازمانها و
نهادهــای حمـــایتی -دانشـــگاهها و مراکـــز و
مؤسسات آموزشی و پژوهشـی -وزارت علـوم،
تحقیقات و فناوری -ستاد کل نیروهای مسـلح
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح-بنیادشـــهید و امـــور ایثـــارگران-وزارت مســـکن و
شهرسازی-وزارت آموزش و پـرورش-جمعیـت
هالل احمر جمهوری اسـالمی ایـران -سـازمان
ملی جوانان
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همانطور که در جداول 1و  2مشخص است  ،در رابطه برنامه های توسعه بعد از انقالب  ،می توان عنوان کرد که
برنامۀ اول رویکردی آسیبنگر به تأمین رفاه دارد .در این برنامه نگرشی شبیه به استحقاقسـنجی البتـه بـا اولویـت
تشخیص سیاستگذاران دنبال شده است و مشـکالت پـس از جنـگ باعـث شـده کـه توجـه عمـدتا معطـوف بـه
خانوادههای شهدا و جانبازان و پس از به خانوادههای مهاجرین و خانوادههای نیازمنـدان باشـد(برنامه اول توسـعه ،
 .)1261در برنامۀ دوم توسعه بعد از انقالب نیز خانوادههـای نیازمنـد ،بـیسرپرسـت و معلـولین مـورد توجـه قـرار
دارند(برنامه دوم توسعه  .)1232 ،اگر چه در برنامۀ سوم پیشرفتهای رفاهی زیادی در مورد خانواده صورت گرفته
ولی در این برنامه نیز هیچ بخشی تحت عنوان رفاه وجود ندارد و بهزیستی هم در زیر مجموعـۀ بهداشـت و درمـان
واقع شده است .رویکرد قالب در این دوره رویکردی بیمارنگر و آسیبمحـور بـه خـدمات رفـاهی و نیازمنـدان رفـاه
است(برنامه سوم توسعه  .)1233 ،در برنامۀ چهارم توسعه نیز خـانوادههـای کـم درآمـد ،کـاهش فقـر و حمایـت از
خانوادههای آسیب دیده بیشتر مدنظر بوده است .در زمان برنامه چهارم وزارت رفاه تشکل یافتهتر شد و مسئول امور
رفاهی شد و به اقدامات مددکاری و اجتماع محور در این برنامه توجـه خاصـی شـده اسـت(برنامه چهـارم توسـعه ،
 .)1232برنامه پنجم نیز توانمندسازی افراد و گروههای نیازمند به ویژه زنان سرپرست خانوار و معلوالن نیازمند را با
تأکید بر برنامههای اجتماع محور و خانواده محور مد نظر قرار داده است .سطحبندی خدمات حمایتی و بیمـه هـای
زنان سرپرست خانوار از دیگر مواردی بوده که در این برنامه گنجانده شده است (برنامه پنجم توسعه .) 1233،
 .6بحث و نتیجه گیری
برنامههای مرتبط با خانواده که در حال حاضر در کشورمان در دست تدوین و اجرا است ،شامل این موارد است:
سند امنیت زنان و کودکان در روابط اجتماعی ،منشور حقوق شهروندی ،اجرای برنامه تنظیم خانواده ،برنامه ملی
سالمت کودک ،حمایت و بهبود تغذیه با شیر مادر ،برنامه مشاوره ژنتیک قبل از ازدواج و بارداری ،ارتقای سطح
بهداشت روان ،تقویت بنیان خانواده با ایجاد مراکز مداخله در خانواده به منظور کاهش طالق ،ارتقاء مهارتهای
زندگی ،توانمندسازی افراد و گروههای در معرض آسیب ،طرح جامع کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی و بازتوانی
آسیب دیدگان اجتماعی ،توانمند سازی زنان خودسرپرست و سرپرست خانوار ،توانبخشی گروههای خاص و. ...
همچنین نهادهایی که در ایران مسئولیت خانواده را بر دوش گرفتهاند عبارتند از  :مرکز امور زنان و خانواده
ریاست جمهوری؛دفتر امور زنان و خانواده سازمان بهزیستی ؛ دفتر زنان وخانواده(یا زنان) وزارتخانه ها ؛کمیته امداد
و سازمانهای مردمنهاد.
با توجه به موارد تحلیل شده می توان عنوان کرد که عدم وجود رویکردی کلنگر به خـانواده در سیاسـتهـای
رفاه خانوادهی اکثر قریب به اتفاق کشورها مشاهده میشود و اکثریت کشورها نگرشی بیمارمحور و آسیبمحـور بـه
خانواده دارند و سیاستهای آنها برای کمک به خانوادههای نیازمند و مسئلهدار وضع شده است .به نظر میرسـد در
ایران نیز رویکردی سالمت نگر به سیاست رفاه خانواده وجود ندارد .در ایران رفاه خانواده خـدمات پایـهای را ارائـه
میدهد .یعنی خدمات بر اساس صالحدید دولت و در حد نیازهای اساسی و تنها به خانوادههایی کـه دچـار مشـکل
گردیدهاند ،ارائه میشود .در واقع سیاست خانواده در ایران فراگیر نمیباشد و رویکرد قالب در سیاسـتگـذاریهـا و
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برنامهریزیهای رفاهی برای خانواده در دستگاههای متولی شبیه به الگوهای استحقاقسنجی و یا استطاعت سـنجی
است .البته با تشخیص «استحقاق» توسط «سیاستگذار».
علیرغم اینکه نگرش کلنگر به خانواده هویت میبخشد  ،اجزا را در درون ایـن سیسـتم منسـجم مـینمایـد و
باعث حمایت و حفاظت این نهاد در مقابل خطرات میگردد ،در ایران خـانواده بـه عنـوان یـککـل در نظـر گرفتـه
نمیشود و کارکردهای مختلف آموزشی ،تربیتی ،اقتصادی و اجتماعی و ...آن نادیده انگاشته شده است.
ایران هم مانند بعضی کشورها ،سیاست خانواده ضمنی دارد .اما سیاست سالمت و اشتغال صریح دارد .همچنین
باید اذعان داشت که بسیاری از سیاستها مانند سیاستهای مسکن ،آموزش ،بهداشت و سالمت و ...با سیاستهای
مربوط به خانواده همپوشانی دارد و در ارتباط نزدیک است .در واقع همه برنامههایی که در مورد رفاه تدوین
میشود ،به نوعی با خانواده و اعضاء آن در ارتباط میباشد .از این رو ،الزم است که سیاست خانواده در ایران بطور
اخص تعریف و تعیین شود.
همچنین ایران مانند کشورهای لیبرال نیست که همجنسگرایی یا آزاد گذاشتن نام خانوادگی بر فرزندان را در
سیاست ها داشته باشد و مانند کشورهای سوسیال دموکرات هم نیست که حمایت های باالیی از نظر هزینه و
کمکهای مالی به خانواده داشته باشد .در ایران دولت از طریق تامین مزایای شغلی محدود در خانواده دخالت
میکند و همچنین مداخله دولت برای ارائه یارانه زمانی صورت میگیرد که خانواده در ارائه خدمت به اعضایش به
طور کامل قادر نباشد .در ایران بر نقش سنتی خانواده تاکید میشود و مدل" مردنانآور" مورد توجه قرار میگیرد.
این ویژگیها در بعضی از کشورهای محافظه کار دیده می شود.
در نهایت می توان عنوان کرد که اگر چه در ایران نگرشی سنتی برای حفظ نهاد خانواده وجود دارد اما
حمایتهای دولتی از این نهاد ،در حد کافی نیست و به نظر میرسد که در اندیشه کلی سیاستمداران در کشور
ایران ،حمایت از خانواده در تالش برای حفظ نقش زن و مرد در سیاستگذاری هایی چون ،عدم مداخله در خانواده،
حمایت محدود از زنان سرپرست خانوار ،تدوین برخی سیاستهای حمایتی شغلی برای زنان و مواردی مانند آن
خالصه شده است .در واقع در حال حاضر در ایران  ،حمایتهای قانونی الزم برای مداخله در مشکالت و بحرانهای
خانواده وجود ندارد ،حمایتهای اقتصادی خاصی در جهت حفظ و بقای خانواده صورت نمیپذیرد و در مجموع
خدمات و قوانین در این ارتباط بسیار اندک است و پاسخگوی نیازهای روز افزون خانواده نیست؛ و این در حالی
است که سازمان خاصی هم متولی سیاستگذاری و اجرا برای رفاه خانواده نمی باشد و سازمانهای مردم نهاد فعال
نیز در این عرصه نیز بسیار اندک میباشند.

منابع
 آرتیدار ،طیبه .)1236( .قوانین و مقررات زنان و خانواده در جمهوری اسالمی ایران ،مرکز امور زنان و خانواده
ریاست جمهوری ،تهران :شرکت انتشارات سوره مهر.
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 شادلو ،شیده .)1231( .نقش نهادها در تحکیم بنیان خانواده در سطح جهانی ،مجله حقوق زنان ،شماره  ،21صص
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 برنامه چهارم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران  ،)1232( 1233 -1231الیحه
برنامه،سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مرکز مدارک علمی و انتشارات،تهران.
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 بلیک مور ،کن .)1235( .مقدمهای بر سیاستگذاری اجتماعی ،مترجم :علی اصغر سعیدی و سعید صادقی جقه،
تهران :موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی.
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