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 سیاستگذاری خانواده و تغییرات اجتماعی در جمهوری اسالمی ایران

  
 1حنیف عموزاده مهدیرجی

 ی عمومی دانشگاه تهران سیاستگذاردانشجوی دکتری 
 (21/12/95: پذیرشتاریخ  - 11/10/95)تاریخ دریافت:  

 

 چكيده 
نقش و جایگاه بی بدیل و قدسی نهاد خانواده در کشور ایران سبب شده تا وضعیت آن نه تنها مورد 

وجود، تغییرات اجتماایی باه    این های شهروندان نیز قرار گیرد. باسازان بلکه اهم اولویتتوجه سیاست
گردیسای در ماهیتات و   وقوع پیوسته در بازار کار به دلیل رشد بخش خدمات در اقتصاد کشاور سابب د  

ی خانواده را دستخوش سیاستگذارهای این نهاد بنیادین اجتمایی گردیده است که این امر خود چارچوب
تغییراتی یظیم کرده است. لذا در مقاله حاضر تالش شده است تا طراحی مدل مطالعاتی و مفهومی جهت 

رار گیرد. همچنین سعی شده تا باا کما    خانواده در دستور کار ق شناسایی و بررسی انواع سیاستگذاری
ی خانواده در میان سه کشاور  سیاستگذارای تطبیقی در ارتباط با نقش و جایگاه ، مطالعهمطرح شدهمدل 

جمهوری اسالمی ایران، آلمان و بریتانیا صورت پذیرد. در نتیجه، بررسی اسناد سیاساتی ساه کشاور در    
ای مورد ارزیابی و کنکاش قرار گرفته و رویکردی مقایسهی خانواده با روشی تفسیری سیاستگذارحوزه 
 است.
 

  زداییگرایی، خانوادگیی خانواده، تغییرات اجتمایی، خانوادگیسیاستگذار واژگان كليدي:
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 مقدمه   -1

اجتمایی و  یسیاستگذاربخشی از  ینوان  بهخانواده  یسیاستگذارچند دهه از یمر  تنها
هایی د؛ امتا همچنان تبیین مفهومی سیاست خانواده با دشواریگذریمومی می یسیاستگذار

توسط  شده منتشرمعطوف است به آثار  ده توجه صورت گرفته در این زمینهرو است. یمروبه
ی  در  هر چند هرکه  جنسیتمند به مطالعات زنان و پژوهشگران حوزه یلوم اجتمایی یالقه

د؛ امتا همچنان نقش و جایگاه متولی امر انمحتوای خود به موضوع خانواده پرداخته
نوشتار حاضر  است. لذا مانده  باقیاثر ها کمرنگ و بییعنی دولت، در این نوشته سازی سیاست

آمده در رابطه با ادبیاتِ مطالعات سیاست خانواده در  وجود بهخأل نظری  بر آن است تا ابتدائاً
ررسی سیر تاریخی این مفهوم، تعریف و تبیین ایران را تا حدی مرتفع سازد. بر همین اساس، ب

 مدآن و ارتباطش با یمده تغییرات اجتمایی در حال وقوع در ایران و سایر کشورهای جهان 
است. یالوه بر موارد فوق، نگارنده در تالش خواهد بود تا به کم  طرح دو  گرفته قرار نظر

در هر کشور و تعیین نسبت آن با های خانواده ای برای سنجش جایگاه سیاستابزار مقایسه
ه خانواده در هر محدود یسیاستگذارهای مرتبط با گیریسیستم رفاهی هر دولت، جهت

 مطرح شدهرسد که ابزارهای امکان نمایان سازد. به نظر می را تا حد مورد مطالعهجغرافیایی 
، مقاله بر آن درنهایت های خانواده تلقی شوند.فهم بهتر سیاست با هدفتوانند آغاز مناسبی  می

ینوان  به سه کشور آلمان و بریتانیا، ه های خانوادای تطبیقی میان سیاستبوده تا مطالعه
خانواده در جمهوری اسالمی ایران،  های با سیاستهای رفاهی در جهان، سردمداران رژیم

های بر رژیم لطمسپذیرد. در این مقایسه بیشتر تمرکز پژوهشگر بر تطبیق پاردایم فکری  انجام
خانواده بوده است. بدیهی است که مطالعه  یسیاستگذاررفاهی هر سه کشور و تعیین اثر آن بر 
های خانواده میان این سه کشور امری است گسترده و تطبیقی تمامی ابعاد اجتمایی سیاست

ه ه بازفراتر از قدرت ارزیابی متن حاضر؛ لذا تالش شده است تا مقایسه صورت گرفته بیشتر ب
  سازی در هر کشور معطوف گردد.اول هزاره سوم و وضعیت کنونی سیاسته زمانی ده

 تاریخچه و تبيين مفهومی -2

، چه در ینوان و چه در محتوای نظری و یلمی خود، موضویی 1خانواده یسیاستگذار
سو به   ی که خانواده از جهت  از این برانگیز میان پژوهشگران یلوم اجتمایی است؛  مجادله

های ترین حریم زندگانی انسان مدرن و نماد تقدتس مالکیت در اندیشهخصوصیینوان  
نهاد اجتمایی سازنده شهروند سیاسی در  ترین مهماولین و ینوان  به و از سوی دیگر  لیبرالیستی

                                                             
1
- Family Policy 
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محتوای  شود. همین امر سبب شده تا ینوان ودر نظر گرفته می 1گرایان اجتماعمیان 
که اساساً  تردید نگریسته شود؛ چراه ی  شاخه مطالعاتی با دیدینوان  به خانواده  یسیاستگذار

میل قدرتمندی جهت به چالش کشیدن این حوزه مطالعاتی از طریق طرح ابهاماتی همچون 
آور بودن دخالت دولت در رابطه با فرموله کردن خانواده و مدیریتِ زیستِ چرایی الزام

در  ویژه  بههای خانواده سیاسته بلوغ نسبی و اولی رغم یلیارد. اجتمایی شهروندان وجود د
در قبال دیگر  2و شأن متناسبگذشته، همچنان این رشته مطالعاتی امکان ه طی دو ده

، زیست محیط یسیاستگذاراقتصادی و  یسیاستگذاریمومی همچون  یسیاستگذارهای  حوزه
النیتِ حمایتگر سرمایه و بازار و به دلیل درک یقه ، به پشتوانحال  این بابه خود نیافته است. 

 سازانسیاست مورد توجهک اقتصاد، جایگاه آن موتور محرینوان  به  3اهمیت تعهدات خانواده
(. پس از ی  دهه از 1136-1137 :2000اشنایدر، است )بوگن قرارگرفتهگیرندگان و تصمیم

برگزار  4«ها در کاخ سفیدخانواده کنفرانس»که در آن  1980یطف این رشته یعنی سال ه نقط
با نمود. امری ممکن تلقی می ،خانواده یسیاستگذارمطالعاتی ه گردید، صحبت از بلوغ شاخ

و حتی با انتشار آثار پیشگامی همچون کتاب  با گذشتن بیش از سه دهه از آن زمانحال   این
)کامرمان و کان، « کشور ها در میان چهاردهسیاست خانواده: حکومت و خانواده»ارزشمند 
 5که بالنکنهورن ای گونه  بهرو است یف سیاست خانواده با دشواری روبهمچنان تعر ،(1978
« 6میخ زدن ژله بر روی درخت و یا شنا در شهد شکر»این تعریف را به ه ( سختی ارائ1990)

 (. 5 ص. ؛نماید )ر.ک.تشبیه می
 های فعالیتمجمویه »ینوان  به اشنایدر وگنتوان به تعبیر کارِن بسیاست خانواده را می

، «سطح بهزیستی ایضای آن طراحی شده است ر جهت حمایت از خانواده و ارتقاءدولت که د
است. لذا وی سیاست خانواده را در دو  ای گستردهتعریف نمود. این تعریف به نسبت گزاره

  بههایی که سیاست آنهااز ظور منهستند که  7های صریحاوتل سیاسته دهد: دستدسته قرار می
دوم ه شوند. دستمشخص جهت تغییر در شرایط خانواده توسط دولت اتخاذ می طور

چند برای  که هرهستند هایی سیاستها،  از این سیاستمنظور  هستند که 8های ضمنی سیاست
اصل از اند امتا نتایج حآوردن و تأمین هدفی خاص و مرتبط با خانواده طراحی نشده دست به

 در(. 47-48: 2014اشنایدر، گذارد )بوگنبر خانواده اثر می مستقیم غیرطور  به اجرای آنان 
                                                             

1
- Communitarianism 

2
- Commensurable Status 

3
- Family Engagements 

4
- White House Conferences on Families 

از مخالفین ازدواج همجنسگرایان  که ابتدائاً (Institute for American Values)های آمریکایی رئیس و بنیانگذار مؤسسه ارزش -5
 امتا در حال حاضر تغییر یقیده داده است. شدمحسوب می

6
- “swimming in molasses or nailing Jell-O to a tree” 

7
-  Explicit 

8
- Implicit  
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مستقیم  دولتی که به شکلی مستقیم یا غیر یمده تصمیمات»توان ، سیاست خانواده را مینتیجه
(. 3 :1978، تعریف نمود )کامرمان و کان، «گذاردبر وضعیت بهزیستی خانواده اثر می

که  1های خانواده نیز از دو نوع رویکرد کلی مشاهده محورهای مطالعاتی سیاست یافتره
بر پژوهش و  بایست مبتنیمی انسیاستگذارهای خانواده توسط معتقد است طراحی سیاست

که معتقد است فهم  3، همچون تئوری سیستم خانواده2و رویکرد نظری های معتبر باشدداده
 (. 4 :2014)روبیال،  کندپیروی می است، میسترزار تئوری  خانواده تنها به کم  اب

سیاست خانواده ارائه کنیم، الزم است تا به و آغاز  اگر بخواهیم شرح مختصری از تاریخچه
، 4خانواده های هزینه  کم های خانواده در قرن حاضر، یعنی ابزار ایمال سیاست ترین مهم

ه سیستمی است که تحت آن دستمزد کارگران توسط خانواد هزینه  کم اجماالً اشاره گردد. 
های تکمیلی به دو صورت گردد. این شیوه از پرداختمبلغ متناسب با اندازه خانواده تکمیل می

 کم انفرادی  صورت  بهگیرد: در دسته اوتل کارفرما خود صورت می 6و اجباری 5داوطلبانه
جانبه  شکل قانونی شده در قالب معاهدات دو داوطلبانه، یموماً بهطور  به خانواده را ه هزین 

دوم منابع مقرری از طریق ه نماید. در دستهای کارگری و کارفرمایی، پرداخت میمیان اتحادیه
یا همان حق بیمه شهروندان به دولت و یا از طریق محل درآمدهای یمومی  7سهم مشارکت

ز بیست کشور اتحادیه اروپا دریافت حاضر در بیش ا حال گردد. دردولتی تأمین و پرداخت می
ن و بخش خصوصی در حال پرداخت خانواده از سوی کارفرمایاه هزین  کم مقرری و یا 

به  9های معیشتیو بُن 8ها یموماً به شکل کاالییدر فرانسه این دست مقرریمثالً  است.
. یمده مشکل گری بوداسترالیا شرایط به شکل دی نیوزلند و گردید؛ امتا درخانوارها پرداخت می

یا متوسط و  10موجود در این کشورها نبود ی  تعریف جامع برای تعیین خانواده میانگین
گشت ه زنان و مردان مجرد تلقی میتوافق بر سر میزان دستمزد پرداختی ب طور همین

 جنگ جهانی دوم و ظهور دولتاز امتا سیاست خانواده پس (. 70-73 :1970)ریچاردسون، 
مند و جدید به خود گرفته است که در ادامه مقاله، اثر تغییرات ر اروپا، شکلی نظامرفاه د

 گذاری خانواده بیشتر اشاره خواهد گردید. وجود آمده بر سیاست اجتمایی به

                                                             
1
- Evidence-Based 

2
- Theoretical 

وئن مطرح گردید و معتقد است که افراد به تنهایی و به صورت منفرد ط ماری بستو (Family System Theory)این تئوری  -3
د )ر.ک.؛ قابل فهم نیستند بلکه باید در ی  واحد احساسی همچون خانواده و به ینوان بخشی از آن مورد مشاهده قرار گیرنا 

 ( 1996ماری بوئن، 
4
- Family Allowance 

5
- Voluntarily 

6
- Compulsory 

7
- Contributory 

8
- Allowance in Kind 

9
- Cost of Living Bonus 

10
- Average Family 
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 ايابزاري مقایسه بندي جدید خانواده: طرحو صورت تغييرات اجتماعی -3

هر  هویت: نخست آنکه خانواده مبنای مؤلفه است چهارخانواده به سبب ه امروز اهمیت
کننده از  ی  سیستم اقتصادی حمایت مانند  بهفرد است. دوم اینکه خانواده در شرایط بحران، 

های رفاهی در تأمین آن ناتوان ترین سیستمکند؛ امری که شاید پیشرفتهایضای خود یمل می
ینوان  به تر، و در بیانی جامع دهه خانواده در پرورش نسل آینباشند. سومین دلیل این است ک

از همه آنکه  تر مهمکند. آخرین و کارگاهِ پروش نیروی انسانی جدید برای جامعه یمل می
تواند همچنان نقش سنتی و مراقبتی خود را در جهت کم  به افراد در معرض خانواده می
این نهاد اجتمایی در  اهمیتهای اجتمایی ایفا کند. با توجه به موارد ذکر شده و درک آسیب

بهزیستی جامعه، وقوع چند تحول اجتمایی سبب افزایش توجه به نهاد خانواده و امر 
شدن  تر کوچ ها نسبت به گذشته در حال خانواده (1مرتب با آن شده است:  یسیاستگذار
گذاشته شده است  کهنسالیپرورش نیروی جوان ماهر بر دوش والدین ه بار هزین (2هستند. 
دار شدن سن ازدواج باالتر رفته و میل زنان به بچه (3ال مشغول به کار هستند. ر سنین باکه د

ست خانوار در حال افزایش است و نسبت زنان سرپر (4در سنین جوانی کاهش یافته است. 
ترین تغییر نرخ مشارکت اقتصادی زنان در حال افزایش است که این امر سبب ایجاد اصلی (5
این ه هم. (12 :2000یر، گرسکی و شِلی، ها شده است )مرسیی فعلی خانوادههاصورتبندیدر 

نمونه ینوان  به موارد سبب شده تا نهاد خانواده نسبت به گذشته تغییرات آشکاری داشته باشد. 
و در پیِ آن تسهیل امر طالق در این کشور،  1969 یا، پس از اجرایی شدن قانون طالقدر بریتان

، سقط جنین و 2، میزان تولد کودکان خارج از چارچوب ازدواج1ون ازدواجزندگی مشترک بد
در طی سه دهه به شدتت افزایش یافته است. یالوه بر  3های ت  سرپرستنرخ خانواده

اند و احتماالً درصد مادران متأهل شاغل ها، سه چهارمرات پیش آمده در فُرم خانوادهتغیی
. اکثر مادران در حال حاضر اشتغال در رسیده باشددرصد  70به  2010اشتغال مادران مجرد تا 

به فرصت بیشتر جهت مراقبت از کودکان ترجیح  یابی دستوقت را به دلیل امکان  کارهای پاره
در بریتانیا و سایر کشورهای اروپایی،  4مردان آوری ناننقش و مدل سنتی حال   با اینهند؛ می
زنان بریتانیایی ت و تنها ی  چهارم ، در حال تغییر استهسآلمان که نماد این مدل ویژه  به 

 :1391)میالر،  باشندداری و مسئول مراقبت و تربیت کودکان میهمچنان دارنده نقش خانه
349-352). 

                                                             
1
- Cohabitation 

2
- Extramarital Birth 

باشند. به این والدی بخشی از دورۀ زندگی محسوب شده و امری ابدی نمی های ت البته الزم به توضیح است که خانواده -3
غییر است. یافتنِ شری  جنسی جدید، همسار جدیاد و بازرد شادن     های ت  والدی مدام در حال تمعنی که شکل خانواده

 ها گشته است.فرزندان سبب تغییر در محتوای این دست خانواده
4
- Male Bread-winner 
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های اخیر بر تغییرات اجتمایی که توانسته در سال نیتر مهماشاره شد، یکی از  که طور همان
های جاییبیشتر توسعه یافته اروپایی اثرگذار باشد، جابه ورهایویژه در کش به سیاست خانواده، 

های اخیر صورت گرفته در سهم مشارکت اقتصادی مردان نسبت به زنان است. این امر در سال
رشد بخش خدمات در کشورهای صنعتی و حرکت آنان به سمت اقتصادی ه واسط  به

حتی ن نیروی کار دارای مهارت تخصصی و منجر به نیاز بیشتر بازار به جذب توأما ،یپساصنعت
یمومیِ سطح پایین شده است. در این راستا، نقش زنان در به یهده  نیروی کار دارای مهارت

وقت، یموماً با سطح مهارت یمومیِ کمتر، در حال افزایش بوده و این  های پارهگرفتن شغل
های خانوارها و یا شیوه هزینه های سنتی تأمینبندی مدلامر تغییر مهمی در شاکله و قالب

درک بهتر این  و پرورش فرزندان ایجاد کرده است. یکی از ابزارهای مناسب جهتداری نگه
موسوم به  1988بندی مشاغل در سال طبقه یالملل نیباستاندارد استفاده از  ،تغییرات نوع
های منتشر ز دادهبه اهدافی چون تشکیل ی  پایگاه منسجم ا یابی دستجهت است که  1ایسکو

ساخت ابزاری  المللی در دسترس همگان باشد، بین صورت  بهشده توسط آماردانان ملّی که 
بندی ساختار طبقه مدلی برای سنجش و ارتقاءه ارائ و سازیمناسب برای تحقیق و تصمیم

کار؛ طراحی گردید. چارچوب مفهومی این  المللی بینمشاغل کشورهای یضو سازمان 
محوتل شده ه است: نخست اینکه نوع کار انجام شده یا وظیف اصلی مؤلفهمبتنی بر دو  داستاندار

به فرد چیست و دوم آنکه مهارت مورد نیاز یا همان استعداد و توانایی بکار رفته برای انجام 
شکل گرفته  2بندی تحصیلیطبقه المللی بینآن چگونه است. ایسکو خود بر اساس استاندار 

نماید: سطح اول شاملِ آن، چهار دسته مهارت را مطرح می یها فرض شیپنی بر لذا مبت است،
خواندن و  هیاولهای سال آموزش 5ساله به مدتت  7یا  6، یعنی فرد است آموزش دوران ابتدایی
نخست ه ای است، به این معنی که در مرحلسطح دوم که خود دو مرحله نوشتن را داشته باشد.

و  است دوران راهنماییهمان منظور  باشد کهیده سالگی آموزش د 11ز سال ا 3فرد به مدتت 
همان دوران دبیرستان  و اینسال آموزش ببیند  3سالگی به مدتتِ  14مرحله دوم که فرد از سن 

سال  4 به مدتت سالگی 18یا  17ی است که از افراده دربرگیرندسطح سوم  .گرددرا شامل می
این سطح وجود تحصیالت در مقطع کارشناسی را بیان در واقع  ای دیده باشند؛آموزش حرفه

این امر  سال آموزش ببیند؛ 4سالگی بیش از  18یا  17از همان اینکه فرد  نهایت درکند و می
 (. 1-5 :1999المللی کار، )سازمان بینیالت تکمیلی است به معنای دارا بودن مدرک تحص

رتی دیگری را ارائه کرده است. در این بندی شغلی و مهااندرسِن دسته - اسپینگ
برای تمییز قائل  4پساصنعتیو سلسله مراتب  3فوردیستی مراتب  سلسلهبندی، از دو ینوان  دسته

                                                             
1
- International Standard Classification of Occupation: ISCO-88 

2
- International Standard Classification of Education: ISCED 

3
- Fordist Hierarchy 

4
- Post-Industrial Hierarchy 
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. در سلسله پساصنعتی نام برده شده استشدن میان طبقات در اقتصاد صنعتی شده و اقتصاد 
در سطح دوم،  2و فروشندگاندر سطح اوتل، کارمندان  1مراتب فوردیستی مدیران و مالکان

های کار فاقد نیروی نهایت دردر سطح سوم و  3و کارگران ماهر دستی  صنایعتولیدی  کارگران
در  5متخصصین و دانشمندان پساصنعتیدر سلسله مراتب  که  حالی درقرار دارند؛  4مهارت

در  7خدماتدر سطح دوم، نیروهای کار ماهر بخش  6ها و شبه متخصصینسطح اوتل، تکنسین
قرار دارند  8پرولتاریای بخش خدمات اصطالح  بهسطح سوم و کارگران فاقد مهارت یا 

 :2011اشتاین و همکاران )(. یالوه بر این، تیمو فالنکن24-25 :1993اندرسن،  - )اِسپینگ
اند تا سطوح مهارتی نیروی کار شاغل اندرسِن، سعی داشته - ( با یاریه گرفتن از اسپینگ1628
در اروپا،  پساصنعتیر اقتصاد را با توجه به رشد بخش خدمات در اقتصاد و گذار به اقتصاد د

 11و مهارت خاص 10، مهارت یمومی پایین9مهارت یمومی بااله صرفاً بر اساس سه مؤلف
بندی ترتیب موجود در استاندارد شود این دستهکه مشاهده می طور همان بندی نمایند. دسته
 را مناسب ندانسته و با استفاده از مدل اسپینگ 88-بندی مشاغل یا همان ایسکوالمللی طبقهبین
های مورد بندی مشاغل بر اساس مهارتاندازی نو جهت طبقهاندرسِن سعی در طرح چشم -

 استفاده در هر بخش را دارد. 
های طیف وسیعی از سیاست ،های اقتصادیبیشتر پژوهشگران معتقدند که در شرایط بحران

زمان نقش  مرور  بهاند که ها اتخاذ شدهاز سوی دولت 13انبساطیهای سیاستو  12کاهش هزینه
های خانواده، کاهش های دولت در رابطه با مستمریهمچون کاهشِ هزینه 14ابزارهای ریاضتی

تر گردیده است رنگپر 15های نقدی خانوادهکاهش مستمری طور  همینهای والدین و مرخصی
اندرسِن نخستین بار تالش داشت تا در اثر مشهور  - اسپینگ. (499-503 :2010 )ریچاردسون،
شناسی که کتابی است در ارتباط با گونه «16داری رفاهیسه جهان از سرمایه»خود به نام 

(، به خلق مفهومی نو در رابطه با اثر 26-29 :1990اندرسن،  - های رفاهی )اسپینگ رژیم
که بر نقش واالیِ خانواده  ای گونه بهرفاهی بر خانواده بپردازد  های اجتمایی ی  رژیمسیاست

                                                             
1
- Managers & Proprietors 

2
- Clerical & Sale Workers 

3
- Skilled and Craft Manual Production Workers 

4
- Unskilled and Semiskilled Manual Production Workers 

5
- Professionals & Scientists 

6
- Technicians & Semi-Professionals 

7
- Skilled Service Workers 

8
- Unskilled Service Workers or Service Proletariat 

9
- High-General Skill 

10
- Low-General Skill 

11
- Specific Skill 

12
- Retrenchment Policies 

13
- Expansionary Polices 

14
- Austerity Measures 

15
- Cutback Cash Benefits 

16
- Three World of Welfare Capitalism 
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گذاشته  صحهیکی از اضالع مثلث رفاه، یعنی دولت، بازار و خانوارهای شخصی ینوان  به 
به بازنگری در رابطه با  1999است. پس از انتشار این کتاب، وی در اثر جدیدتر خود در سال 

اندرسِن  - های رفاهی پرداخت. اسپینگو ارتباط آن با رژیم نقش خانواده در تأمین رفاه افراد
جهت  1رژیم رفاهییی زداخانوادگیرژیم رفاهی در مقابلِ  سازیخانوادگیاز دو مفهوم 

سنجش این موضوع که تا چه حد ی  سیاست اجتمایی خانواده را مسئول تأمین بهزیستی 
 :2003(. امتا زیگرید الیتنر )51 :1999اندرسن،  - برد )اسپینگایضایش کرده است، نام می

اندرسِن را با  - ( این تعریف را کافی ندانسته و تالش دارد تا مفاهیم مورد استفاده اسپینگ358
های تعریف را مجمویه سیاست 2گراهای خانوادگیری شرح دهد. وی سیاستجزئیات بیشت

های رفاهی ایضایش ساخته، بلکه ازکند که نه تنها خانواده را مجبور به برآورده ساختن نیمی
خود تأمین نمایند. ه خود را از طریق خانواد 3کند تا نیازهای مراقبتیشهروندان را نیز مجبور می

هایی هستند که نه تنها مسئولیتت مراقبت را سیاست 4زداگیهای خانوادمقابل، سیاسته در نقط
مراقبتی را در قالب روابط میان فردی  کنند، بلکه تأمین نیازهایخانواده خارج میه از یهد

در در واقع یمومی در تأمین نیازهای مراقبتی تأکید دارند. ه دارای معنا دانسته و بر نقش حوز
که تمام  ای گونه  به ،آور شدهجانشین مدل سنتی مردان نان 5این نگاه، مدل بزرگساالن کارگر

 طور  همانو  6ظایف مراقبتی آنان کاالیی شدهبزرگساالن وظیفه دارند تا به اشتغال بپردازند و و
تر توسط دولت و بازار، یمومی، در معنای وسیعه که گفته شد، این دست وظایف توسط حوز

-83 :2005بوده و دیگر صرفاً بر یهده والدین قرار ندارد )لوئیس و گیالری،  یابی دستقابل 
گیری از دو مفهوم فوق و ( با بهره472 :2014اینکه سانجا بلوم و همکارانش ) نهایت در(. 82

های ها، چهار پارادایم اصلی رژیمبا توجه به ابزارهای سیاستی مورد استفاده توسط دولت
را بر  10و کار برای رفاه 9گذاری اجتمایی، سرمایه8، انتخاب آزاد7ریاضتی رفاهی، یعنی پارادایم
اند؛ ی  ماتریس دو در دو ترسیم کرده بر خانواده بر روی شان یاثرگذاراساس میزان ارتباط و 

هایی سیاستینوان  به ها های مالی انقباضی دولت همچون کاهش هزینهکه سیاست ای گونه  به
به های نقدی را هزینه  کم های مالی انبساطی دولت همچون پرداخت با آثار منفی و سیاست

شده است. جهت فهم بهتر مدل بلوم  هایی با آثار مثبت بر خانواده در نظر گرفتهسیاستینوان  
 مراجعه نمود. 1شکل توان به می

                                                             
1
- Familializing vs. Defamilializing of Welfare Regimes 

2
- Familialistic Policies 

3
- Care Needs 

4
- Defamilialistic Policies 

5
- The Adult Workers Model 

6
- Commodified 

7
- Austerity 

8
- Freedom of Choice 

9
- Social Investment 

10
- Workfare 
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ه وظایف مراقبتی خانواده در حوز) های رفاهی نسبت به امر خانوادهیابی پارادایمموقعیت -1شکل 

 .یمومی(

 در سه كشوره سياست خانواده مقایس -4

سیاست خانواده  ،رآمده در هر کشو به وجودکه گفته شد، تغییرات اجتمایی  طور همان
لذا مقایسه تصمیمات چند واحد سیاسی در رابطه با امر  ،شودرا سبب می یفرد  به منحصر

های پذیر است. در بخشامکانای خانواده با یکدیگر، صرفاً از طریق طرح ابزارهایی مقایسه
ی این مطلب، نویسنده به دنبال معرفی دو ابزار سنجش سیاست خانواده در کشورها قبلی

بندی مشاغل و سطوح که مرتبط است با استاندارد طبقه مختلف جهان بوده است. ابزار اوتل
را در اثر  خانواده صورتبندیآمده در  به وجود تواند تغییراتی مرتبط با آن، میمهارتی شغل

افزایش میزان مشارکت اقتصادی زنان در جامعه تشریح نماید. یالوه بر ابزار مذکور، درک 
های مفهومی تئوریزه های اثرگذار بر خانواده در هر کشور بدون ترسیم قالبسیاست تیماه
گرا و گیهای خانوادنخواهد بود. بر همین اساس نیز با استفاده از دو مفهوم سیاست ستریم ،شده
توان جایگاه زدا در چارچوب ترسیمی نمایش داده شده در قسمت قبل، میگیخانواد
های رفاهی موجود در حوزه سیاست ر دولتی را نسبت به پارادایمهه های خانواد سیاست

است تا به کم  ابزارهای معرفی  درصدداجتمایی مشخص نمود. در این قسمت، نگارنده 
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های حال حاضر خانواده در جمهوری اسالمی ایران با پیشاگامان حوزه به مقایسه سیاست ،شده
 بپردازد. هان، یعنی آلمان و بریتانیادر ج های رفاهیخانواده و رژیم یسیاستگذار
رژیم رفاهی ینوان  به در ادبیات دولت رفاه، یموماً کشورهایی همچون آلمان را آلمان: 
شناسند )فانیانی، می 4و یا بیسمارکی 3، دموکرات مسیحی2ای، قارته1مشارکتی - کارمحافظه
در  .رورش کودکان داده استها جهت پ(. رژیم رفاهی آلمان نقش مهمی به خانواده40 :2007

لذا پرورش  ،شودانسانی از خانواده شروع میه فرض بر این است که توسع ،مدل آلمانی رفاه
بایست در خانواده صورت گیرد. بر همین اساس است که دولت امتیازات انسانِ توانمند می

در نظر گرفته  7هو کودکان دوران قبل از مدرس 6، نوزادان5زیادی برای والدین کودکان خردسال
ها بر مدل تأمین مخارج مردانه سبب شده تا نقش تأکید آلمان (.21 :2000است )ترزینسکی، 

حال   با اینهای اروپایی مورد توجه قرار گیرد. اقتصادی زنان در آلمان کمتر از سایر دولت
ر کشورهای تر از سایتر و سخاوتمندانههمواره بخشنده ،های کار و رفاه دولت آلمانسیاست

های اشتغال کشور باید سازان آلمانی، سیاستاروپایی یمل کرده است. به تعبیر سیاست
های بیکاری همواره باید جایگزین لذا مستمری حداقل استانداردهایِ زندگی باشد، کننده نیتأم

کار وی ه آخرین حقوق دریافتی فرد بیکار بوده، کل دوران بیکاری وی را پوشش دهد و ادام
بایستی متناسب با شغل قبلی فرد و مطابق میل او باشد. امتا همین مدل سخاوتمندانه نیز در یم

به شکلی که اگر شغلی  ؛میالدی از طریق اصالح قانون کار آلمان تغییر کرد 1990ه اواخر ده
درآمد شغل قبلی کمتر از درصد  30اوتل یا ه درآمد شغل قبلی در سه ماهکمتر از درصد  20با 
ماه بیکاری پیدا شود، فارغ از اینکه  7دوم و حتی به میزان مستمری دریافتی بعد از ه سه ماهدر 

اشتاین و به شغل قبلی وی ارتباط دارد یا خیر، فرد بیکار ملزم به پذیرش آن است )فالنکن
 هایی به غیر ازتأثیر مؤلفه ن تحت، وضعیت اشتغال در آلماحال با این (. 1630 :2011همکاران، 

های اخیر رو طوری که میزان این بخشندگی نیز در سال وانین کار این کشور نیز بوده است،ق
 شود.به کاهش تصور می

های خانواده آمده سبب شده تا سیاست به وجوددر حال حاضر برخی تغییرات اجتمایی 
ار در های رفاهی و اجتمایی این کشور تغییر کند. وضعیت بازار کدر آلمان به تبعِ سیاست

-کرده تحصیلویژه  به تغییر کرده است. نقش زنان،  یتوجه  قابلطور  های اخیر بهآلمان در سال
ها در حال افزایش است؛ امتا بیشتر حضور زنان در مشاغل پاره وقت، مشاغلی با سایت کار 

                                                             
1
- Conservative-Corporative 

2
- Continental 

3
- Christien Democratic 

4
- Bismarckian 

5
- Toddlers 

6
- Infants 

7
- Preschool Age 
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اً ، تقریب1994دهد که در سال سایت در هفته، رقم خورده است. آمارها نشان می 30کمتر از 
این میزان برای  که  حالی درکنند، می فعالیتوقت  درصد زنان شاغلِ آلمانی در مشاغل پاره 28

درصد  2/39میالدی این میزان به اوج خود یعنی  2007درصد است؛ امتا در سال  3مردان تنها 
 این میزان دو درصد کاهش یافته 2014سال یعنی در سال  7رسیده است و پس از گذشت 

وقت به دلیل نقش مراقبتی آنان در خانه بیشتر از  سهم زنان از مشاغل پارهواقع  در. است
 87، 1994. زنان آلمانی در سال هستمردان بوده، هرچند که در سالیان گذشته در حال کاهش 

درصد از سهم بازارِ کارهای پاره وقت را به خود اختصاص داده بودند که این میزان در سال 
صد کاهش یافته است. البته افزایش میزان مشارکت اقتصادی زنان در اقتصاد در 3/80به  2007

ی  متغیتر بسیار مهم در این ینوان  به سطح تحصیالت در واقع این کشور یکدست نبوده است. 
دهد که سهم مشارکت اقتصادی زنان با تحصیالت کمتر زمینه یمل کرده است. آمارها نشان می

سهم مشارکت اقتصادی زنان با تحصیالت یالی، بیش  که  حالی در ،درصد بوده 56از متوسط، 
-281 :2013 و 336-358 :2008)سازمان همکاری اقتصادی و توسعه،  هستدرصد  86از 
های خانوار در آلمان آوری و یا تأمین هزینهنانه دهد که مدل مردان(. این آمارها نشان می267

که  ین تغییر در آلمان نسبت به کشورهایی نظیر بریتانیاسریت احال   با ایندر حال تغییر است. 
که در آلمان همچنان بر  چرا ،در قسمت بعدی بیشتر توضیح داده خواهد شد، متفاوت است

 شود.نقش مراقبتی زنان در رابطه با پرورش کودکان بیشتر از سایر کشورهای اروپایی تأکید می
های رفاهی دولت آلمان تغییرات در سیاستیالوه بر این، آمارها حکایت از وقوع برخی 

گیرد: نخست بحران نشئت می مسئلهمیالدی داشته است. این امر از دو  2000ه در نیمه دوم ده
های خانواده در آلمان نیازمند پژوهش دیگری که بررسی اثرِ آن بر سیاست 2008اقتصادی سال 

به رهبری آنگال مرکِل. این  1است و دوم، به قدرت رسیدن حزب اتحاد دموکراتی  مسیحی
رو شده بود. شناختی مهمی روبهحزب در شرایطی به قدرت رسید که آلمان با تغییرات جمعیت

درصد زنان آلمانی  26کاهش یافت و  4/1متوسط به طور  به نرخ زاد و ولدِ هر زن آلمانی 
 11ت متوسط و افراد با سطح تحصیال صددر 16سالِ دارای سطح تحصیالت یالی،  40باالی 

دهند و تر از متوسط بدون فرزند زندگی خود را ادامه میدرصد افراد با سطح تحصیالت پایین
سال داشتند.  65درصد جمعیت آلمان باالی  7/20میالدی  2009از همه اینکه در سال  تر مهم

بیش از  لذا تغییر در ساختار هرم سنی جمعیت و نیاز به نیروی کار جوان و جایگزین در آلمان
رفاه برای کسانی که کار »شد. بر همین اساس، دولت وقت آلمان با شعار پیش احساس می

اکنون دولت  به قدرت رسید. هم 2005، در قالب پارادایم کار برای رفاه، در سال «کنندمی
های بیشتر های ت  سرپرست، ارائه مرخصیآلمان در تالش است تا با تمرکز بیشتر بر خانواده

                                                             
1
- Christian Democratic Union 
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، شرایط حضور بیشتر 2دوستانه - و خانواده 1دوستانه - ی والدین و ایجاد محیط کاری زنبرا
زنان در اقتصاد آلمان را مهیا کرده و نقش مراقبتی آنان در خانه را نیز حفظ نماید. بر این 

های اجتمایی همچون هزینهها و کم میالدی تا به امروز، مستمری 2007اساس از سال 
های خانواده افزایش یافته است. طبق قانون هزینه کم ری در حال کاهش بوده و های بیکا بیمه
، 2007در آلمان، اجرایی شده از ژانویه  3های خانواده و مرخصی والدینهزینه کم  ،فدرال
ماه گذشته والدین قبل از تولد  12درصد درآمد  67تا  65های خانواده شامل هزینه کم 

ماهیانه برای هر طور  به یورو  1800یورو و حداکثر  300حداقل  . این مقدارهستفرزندشان 
 یدو هربرای  هزینه کم های دریافتی هی  از والدین در نظر گرفته شده است. مجموع ما

های با های ت  سرپرست، خانوادهماه تجاوز کند. ضمناً خانواده 14بایست از والدین نمی
هایی که بیش از ی  فرزند صغیر دارند، از این خانواده درآمد کمتر از هزار یورو در ماه و یا

یورو و یا هزار  500هایی با درآمد سالیانه بیشتر از باشند. همچنین خانوادهمی مستثناقایده 
ها محروم هزار یورو از دریافت این مستمری 250با درآمد بیش از  های ت  سرپرستخانواده

های هزینهرتز سبب تغییراتی در میزان پرداخت کم شدند. در کنار مقررات فوق، قانون ها
در حال اجرایی شدن  2005که از سال  4اجتمایی به بیکاران شده است. قانون چهارم هارتز

ماه برای افراد  18سال و  55ماه برای افراد زیر  12ماه به  32های اجتمایی را از است، کم 
 مانند  به، 5ن با طراحی ی  آزمون وسعسال کاهش داده است. همچنین این قانو 55باالی 

بگیر بپردازد اُلگوی بریتانیایی خود، سعی داشته تا به سنجش میزان نیازمندی مستمری
های این موارد حاکی از آن است که سیاسته (. هم142-146 :2014ترزینسکی و کمپ، )

غییر و هدایت به سمت پارادایم آن، در حال ت سریت  بهبریتانیا امتا نه  مانند  بهخانواده در آلمان، 
بوده؛ امری که در یین اجرایی شدن، همچنان در تالش است تا نقش سنتی و  6کار برای رفاه

 مراقبتی خانواده در پرورش نیروی انسانی کشور آلمان را حفظ نماید.
بوده تر نسبت به آلمان گستردهدر بریتانیا نقش زنان و میزان مشارکت اقتصادی آنان بریتانیا: 

خالف آلمان، در بریتانیا سهم زنان از  و با سریت بیشتری رو به افزایش است. همچنین بر
درصد از مشاغلِ پاره  83، تقریباً 1994مشاغلِ پاره وقت رو به کاهش بوده است. در سال 

                                                             
1
- Women-Friendly 

2
- Family-Friendly 

3
- Federal Law of Parental Allowance and Parental Leave 

آغاز به کاار کارده    2002میالدی است. این قانون از سال  2005در سال  (Hartz IV)مرحله چهارم از اصالح قانون هارتز  -4
 است.

اناداز افارادی کاه خواهاان      سنجش وضعیت مالی و پاس  ، مربوط است به(Means Test)آزمون سنجش درآمد موسوم به  -5
 های رفاهی هستند. دریافت مستمری

ی رفاه پارادایمی است که در آن استحقاق فرد برای دریافت مستمری و خدمات رفاهی بر اساس میزان یالقه ایشان کار برا -6
های رفاهی باشند که در هفته سایات مشخصی توانند خواهان مستمریشود. به بیان دیگر، فقط کسانی میبه کار مشخص می

  .؛ فصل سوم(1389را کار کرده باشند )ر.ک: بلی  مور، 
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درصد کاهش  4/77به  2007این مقدار در سال که   در حالی ،وقت نصیب زنان این کشور شده
دو نفر در بازار کار بریتانیا  ،گذشته تقریباً به ازای هر سه زنه در ده اینکه با. یافته است

کمتر از کشور  مراتب  بهوقت  مشغول بوده است؛ امتا درصد مشارکت زنان در مشاغل پاره
درصد  2/41مقدار مشارکت اقتصادی زنان در مشاغلِ پاره وقت  1994آلمان است. در سال 

درصد کاهش یافته  6/38به  2007غل زن بوده که این میزان در سال جمعیت شا نسبت به کل
است. نرخ مشارکت اقتصادی زنان در بریتانیا با توجه به سطح تحصیالت و مهارت آنان نیز 

تر اساساً نرخ بیکاری زنان در این کشور پایینچرا که  ،نسبت به آلمان کمی متفاوت است
درصد از افرادِ با تحصیالت کمتر از متوسط بیکار  9/4 ساله، تنها 25-64. از میان زنان هست
کاهش  2008درصد در سال  5/2باشند. این نرخ برای زنانی با تحصیالت یالی به میزان می

بر وضعیت اشتغال زنان به شکلی متفاوت  2008، بحران اقتصادی سال حال با این یافته است. 
با  کرده تحصیلنرخ بیکاری زنان  2013سال  دهد که دراثرگذار بوده است. آمارها نشان می

این نرخ برای که   در حالیدرصد افزایش رسیده است  4/0درصد، یعنی  9/2سطح یالی به 
 5کند؛ یعنی افزایش درصد را تجربه می 8/9زنانی با تحصیالتِ کمتر از متوسط مقدار یددی 

 :2008ی اقتصادی و توسعه، درصدی در نرخ بیکاری برای این قشر از جامعه )سازمان همکار
به رسد که در بریتانیا، سطح تحصیالت و مهارت (. به نظر می267-281 :2013 و 358-336
طوری که یمده زنان  ،ای در نرخ بیکاری و اشتغال داشته باشندکنندهنقش تعیین زمان همطور  

 فعالیتین بوده است. همچن کردهتحصیل جذب شده در بازار کار کشور مرتبط با افراد 
توان لذا می وقت استوار است، اقتصادی و مشارکت زنان در بازار کار نیز کمتر بر مشاغلِ پاره

 کمتر از آلمان رواج یافته است. مراتب  بهآوری در بریتانیا نتیجه گرفت که مدل مردانه نان
تأثیر  گذشته تحتِه رسد که حضور بیشتر زنان در اقتصاد بریتانیا در دو دهبه نظر می

گذار اجتمایی است. این پاردایم که به پارادایم پارادایم رفاهی این کشور، یعنی دولت سرمایه
ه مای درونافزایش دهد.  مجموع درتوانسته نرخ اشتغال را  ،رفاه برای کار نیز شباهت دارد
یابی نیروی گذار اجتمایی مبتنی است بر یادگیری، مهارتچارچوب رفاهی دولت سرمایه

های پایانی لذا دولت بریتانیا در سال ،های اجتماییسانی و کار برای مقابله با فقر و آسیبان
لگوی رفاهی این کشور ، تغییری در اقرن بیست و یکم در تالش بود تا به رهبری حزب کارگر

معطوف  ،های مرتبط با خانوادهسیاسته ترین ابتکار دولت کارگر در حوزایجاد نماید. اصلی
 ای گونه بهکردن فقرِ کودکان در این کشور. موافقت با طرح مذکور  کن ریشهتالش جهت  بود به

رقم خورد که حتی یمده احزاب رقیبِ حزب کارگر نیز از آن حمایت نمودند. هدف اصلی 
به نصف و تا سال  2010تا سال  ،به ی  چهارم 2005طرح این بود که فقر کودکان تا سال 

گردد. چارچوب اصلی طرح حزب کارگر شامل مراقبت از  کن ریشهکامل طور  به  2020
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کردن آن تا سال  کن ریشهکودکان از طریق آغاز ی  راهبرد ملّی، مبارزه با فقر کودکان و 
درصد و آشتی کار و زندگی به کم  ارائه  70، افزایش میزان اشتغال والدین مجرد تا 2020

. یموم کودکان فقیر نیز (356 :1391)میالر،  دگردمرخصی و حقوق بیشتر به مادران باردار می
از ایضا و سرپرستانِ خانوار در آنجا کار دائم   ی  چیهکنند که هایی رشد میدر خانواده

های دارای های ت  سرپرست، خانواده، خانوادهها اقلیتهای ها، خانوادهندارند. یالوه بر آن
و مهاجرین جزو  انیجو پناهه مچنین خانوادهای بزرد و پر جمعیتت و هیضو معلول، خانواده

مواردی هستند که در آنجا بستر الزم جهت رشد کودک فقیر یا در معرض خطر فقر مهیا شده 
های بدون منبع درآمد مشخص در گسترش فقر بنابراین با توجه به نقش خانواده ؛است

در بازار کار قرار  فرادا فعالیتهای اجتمایی دولت وقت بر مبنای میزان کودکان، مقدار کم 
ای جهت کنترل های مقابلهیالوه بر اقدامات پیشگیرانه فوق، برخی سیاست گرفت. همچنین

اندازی صندوق حمایت از کودکان در سال و یا راه CTC 2 و WFTC 1 فقر کودکان همچون
حسوب جزو اقدامات کنترلی دولت جهت مقابله با بازتولید فقر کودکان در بریتانیا م 2004
های خانواده توان گفت که در بریتانیا، سیاستمیدر مجموع (. 74-76 :2014، وشاشوند )می

 درگذاری اجتمایی به سمت پارادایم سرمایه ،های رفاهی این کشوربه پیروی از سیاست
های این مدل با پارادایم کار برای رفاه سبب شده تا بوده، هرچند که برخی شباهت حرکت

ها خانواده مان و بریتانیا دارای برخی وجوه مشترک با یکدیگر در حوزه سیاستکشورهای آل
 باشند.

بر حمایت از خانواده در است یمده نگاه دولت ایران پس از انقالب اسالمی مبتنی ایران: 
چارچوبی سیاسی، اقتصادی و حتی نمادین. تأکید بر ماهیتت دینی نظام سیاسی نیز لزوم توجه 

های آغازین انقالب اسالمی، توجه به بهبود طوری که در سال ،ه را معیتن ساختهبر امر خانواد
 آشکار« قانون خدمت نیمه وقت بانوان»وضعیت خانواده از طریق تصویب قوانینی همچون 

مواد هفتم و نهم این قانون، سنوات و طول دوران مرخصی زایمانِ  موجب  بهگردیده است. 
سابقه خدمتِ الزم برای بازنشستگی و استفاده از حقوق  لحاظ ازوقت  بانوان با مشاغل پاره

های مجلس شورای )مرکز پژوهشگردد کامل محاسبه میطور  به وظیفه و یا مستمری، 
، تأکید بر نقش خانواده در ایران تنها ماهیتی گفتمانی و انقالبی وجود  نیا با. (1364اسالمی، 

نیاز بیشتر به حضور نیروی کار زنان در بازار، به دلیل  نداشته است. آغاز جنگ ایران و یراق و
ورزی در امر دالیل توجه به سیاست نیتر مهمهای جنگ، یکی از حضور مردان در جبهه

                                                             
 .های بخشودگی مالیاتی برای افراد شاغلی است که سرپرست خانوار بوده امتا درآمد اندکی دارندنویی سیاست -1
 (Working Families Tax Credit) 
سالی که مشغول به تحصیل هستند به شرطی که والدین کاار   20سال و یا جوانان زیر  16کم  هزینه برای کودکان زیر  -2

 .(Childcare Tax Credit)ا درآمدشان پایین باشد مشخص نداشته و ی
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خانواده گردید. قانون مذکور به همراه قوانینی همچون قانون اجازه پرداخت حقوق و دستمزد 
اسارت دشمن ایران درآمده بودند و یا  هایی که بهتحت تکفل آنه کارکنان دولت به یائل

)مرکز  شوندجزو این دست از قوانین محسوب می ،حضور دائمی در مناطق جنگی دارند
سازان کشور . در ادامه راه نیز توجه سیاست(1360های مجلس شورای اسالمی، پژوهش

بتوانند به  های شهدا، جانبازان و نیروهای مسلح تامعطوف بوده است به حمایت از خانواده
های تحمیل شده به این خانوارها را پوشش دهند. در اینجا نقش حمایتی دولت طرقی هزینه

 پررنگ امتا محدود به اقشار تحت فشار وضعیت جنگی گردیده است.
دولت تغییر  یها تیاولواختیارات و ه سازی و حوزپس از جنگ، امکان و بستر سیاست

صورت گرفته در رابطه با خانواده  یها یگذار قانونیمده  1370ه ای پیدا نمود. در دهگسترده
مربوط است به برخی مصوبات مجلس چهارم، پنجم و ششم. این دست از مصوبات مجلس را 

اول یمده توجه دولت معطوف بود به ه توان در قالب دو دوره مجزا تشریح نمود: در دورمی
های مرتبط با و سیاست (1372 های مجلس شورای اسالمی،)مرکز پژوهشکنترل جمعیت 

و در  (1371های مجلس شورای اسالمی، )مرکز پژوهش سرپرست یبوضعیت زنان و کودکان 
دوم، اصالح قوانین خانواده جهت افزایش نقش اجتمایی زنان در دستور کار قرار گرفت. ه دور
م سیاست درک درستی از مفهو رسد که در دوران پس از جنگ نیزیبه نظر محال   با این

خانواده به معنای جدید آن، یعنی تنظیم وظایف مراقبتی و رفاهی خانواده، در ادبیات 
های رفاهی کشور متداول نشده است. قوانینی همچون اصالح قانون حضانت و  سیاست

د به ایفای نقش مؤثر نگهداری کودکان و یا تشکیل دادگاه خانواده قوانینی نیستند که بتوانن
زدایی، یا به تعبیری تغییر در وظایف مراقبتی خانوار، گیگرایی و خانوادجهت خانوادگی

، همچنان در ایران قوانین واقع در. (1382مجلس شورای اسالمی،  یها پژوهش)مرکز  بپردازند
گردد؛ لذا مابقی خانواده تنها شامل مواردی است که در آن روابط زناشویی زوجین معیَّن می

که این امر  شده یابیارزهای رفاهی کشور بر خانواده ذیل سیاست تصمیمات اثرگذار دولت
لگوی سنتی دولت رفاه در اروپا بوده و هنوز به نقش تنظیم وظایف مراقبتی یمدتاً تحت تأثیر ا

به بهزیستی بیشتر جامعه با دیده تردید نگریسته  یابی دستهای یکی از مؤلفهینوان  به خانواده 
 شود.می

چهارم توسعه، بر نقش حمایتی دولت از ه در قالب قانون برنام 1380ه دهاوتل ه در نیم
ای از زنان سرپرست خانوار بر حمایت بیمه 96خانواده بیش از پیش تأکید شده است. در ماده 

های زندانیان و به ترتیب بر حمایت از خانواده 133و  132ه ، مادسرپرست بیو کودکان 
و یا تأکید بر  ره( و سازمان بهزیستی کشور) خمینیمداد امام های تحت پوشش کمیته اخانواده

و گسترش آن با توجه به وضعیت زنان سرپرست خانوار،  سازی مسکنمنزلت خانواده در امر 
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 174و  155توان بر دو ماده می ،های رفاهیحمایت دست  این از تر مهمتأکید شده است. امتا 
شده تا به توانمندسازی و حمایت از حقوق زنان و تأکید نمود. در این مواد، دولت موظف 

برقراری یدالت جنسیتی در ابعاد حقوقی، اجتمایی و اقتصادی بپردازد و با تأکید بر موازین 
های مجلس )مرکز پژوهش تقویت نهاد خانواده را در دستور کار خود قرار دهد ،اسالمی

 توانمندسازیری حقوقی زنان و میل به رسد که نگاه به براب. به نظر می(1383شورای اسالمی، 
قرار گرفته که این امر حکایت  نظر مداقتصادی و اجتمایی ه آنان برای حضور بیشتر در یرص

، همچنان تنظیم حال با این  جتمایی در امر خانواده داشته است.گذاری ااز غلبه پارادایم سرمایه
شود. در برنامه پنجم توسعه نیز در نمیچهارم توسعه دیده ه وظایف مراقبتی خانواده در برنام

محور به همراه تقویت بنیاد خانواده در ماده محور و خانوادهاجتماع توانمندسازیبر  39ه ماد
بنابراین،  ؛(1389های مجلس شورای اسالمی، )مرکز پژوهش قانون برنامه تأکید شده است 43
نهادن وظایف مراقبتی  یهده برطریق گذاری اجتمایی از رشد پارادایم فکری سرمایه وجود با

محور و گرایش توانمندسازی خانوادهبه خانواده در جهت پرورش نیروی انسانی، یعنی همان 
گرایی، نگاه ارزشی به نهاد خانواده با تأکید بر یناصر مذهبی و فرهنگی همچنان گیبه خانواد

را با نما متناقضنگاهی  ،حضوری پررنگ و بعضاً متفاوت با گذشته داشته است. این خود
اساساً چرا که  ،کندتوجه به مدل مقایسه یرضه شده در قسمت قبلی متن حاضر یرضه می

زدایی و یرضه وظایف مراقبتی و پرورش نیروی گیگذاری اجتمایی بر خانوادسرمایه پارادایم
ینوان  به ، ازیتوانمندسیمومی و بازار تأکید داشته و ارائه مدلی مبتنی بر ه انسانی در حوز

محور شدن این امر، نویی گذاری اجتمایی، همراه با خانوادهاصلی پاردایم سرمایهه هست
های خانواده جمهوری اسالمی ایران پدید سیاست را در رابطه با« رادایمیپا ریختگی درهم»

 .1آورده است
ایجاد  ا هدفب، تالش دولت ایران جهت توانمندسازی و افزایش آموزش زنان وجود  این با
یمل  آمیز موفقیتنقش مراقبتی زنان در خانواده تا حدی  در تحصیل و ارتقاء جنسیتیبرابری 

دهد که سهم مشارکت تحصیلی زنان در مقاطع تحصیالت تکمیلی نموده است. آمارها نشان می
درصد، یعنی بیشتر  57/54به  1385بوده است که این نرخ در سال  75/28تنها  1365در سال 

؛ امتا (1390های مجلس شورای اسالمی، )مرکز پژوهش از مردان این کشور، افزایش یافته است
، یعنی با تقویت سیاست رفاهی 1380ه نرخ مشارکت اقتصادی زنان بهتر نگردیده است. در ده

درصد در  17محور، نرخ مشارکت اقتصادی زنان از گذاری اجتماییِ خانوادهمبتنی بر سرمایه
کاهش یافته است. البته حضور زنان در اقتصاد  1391درصد در سال  6/12به  1384سال 

                                                             
 .1394ر.ک.: یموزاده،  گذاری اجتمایی در ایران جهت مطالعه بیشتر در رابطه با مفهوم سرمایه -1
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سهم حضور زنان در سو   ی که از  ای گونه به ،را تجربه نموده است یجدید بندیِ صورت
 2/25به  1384درصد در سال  6/33تحصیلی کمتر همچون کشاورزی، از  مهارت باهایی بخش

را  سوی دیگر حضور بیشتر زنان در بخش خدمات تقلیل یافته و از 1391درصد در سال 
درصد در  4/37ها در این بخش از میزان شاهد هستیم به شکلی که نرخ مشارکت اقتصادی آن

 در. (1392)مرکز آمار ایران،  افزایش یافته است 1391درصد در سال  4/50به  1384سال 
ش نیروی انسانی ماهر در این رغم توانمندسازی زنان و پروررسد که یلی، به نظر مینتیجه

خانوار توسط مردان و مراقبت و ه زمینه، همچنان دولت ایران تمایل دارد تا بر نقش تأمین هزین
، شاید بتوان گفت که رو  این ازپرورش نیروی انسانی جدید توسط زنان، تأکید داشته باشد. 

گذاری اجتمایی بریتانیا، سرمایهپیروی از پارادایم رفاهی  وجود باهای خانواده در ایران سیاست
که مشارکت  هرچندهای رفاهی داشته؛ آلمانی سیاسته هایی با نمونشباهت ،هاحوزه بیشتردر 

آوری مردان، در حال رغم تأکید نسبی بر نقش ناناقتصادی و اجتمایی زنان در آلمان، یلی
  افزایش است.

 هاي سياستی  توصيه -5

های اجتمایی سیاسته زمین درهای نو ئوری  و خلق ایدهخأل ادبیات یلمی جهت بسط ت
 یسیاستگذارینوان  به که  آنچه از ای اولیه بندی صورتمرتبط با خانواده سبب گردیده است تا 

یمومی زیاد نبوده  یسیاستگذاریمر این شاخه از  اگرچهشود، ارائه شود. خانواده شناخته می
انسانی، بهزیستی ه سرمایه هایی همچون توسعدر زمینه است، در سالیان اخیر بر نقش خانواده

خانواده در  یسیاستگذارحال   با اینهای اجتمایی تأکید شده است. جامعه و مبارزه با آسیب
نماید. تر پیروی میای کم و بیش متفاوتاز رویه ،ای همچون ایرانکشورهای در حال توسعه

رغم طرح سنتی خود را حفظ نموده و یلیه یژدر این کشورها، همچنان نهاد خانواده کارو
های رفاهی تر، همچون سیستملگوهای رفاهی قدیمیبات جدید از سویِ زنان، بر روی امطال

های اخیر، به دلیل رشد سال در وجود  این باگردد. کارانه، تأکید میبیسمارکی و محافظه
های قبلی مرتبط با خانواده ایران، تغییر در سیاست کرده در کشور  تحصیلت زنان جمعی
ها جهت لذا در این زمینه شاهد برخی تغییر استراتژی ،شودقلمداد می ناپذیر اجتناب

ایم. این حرکت دولت ایران ها در اقتصاد کشور بودهآن شدن فعالتوانمندسازی بیشتر زنان و 
تری یف سنتیگذاری اجتمایی سبب نشده است تا نقش و وظاتوانمندسازی و سرمایه به سمت

هم بهتر این دست از مطالب، خانواده و ایضای آن دستخوش تغییرات بزرگی شود. جهت ف
ای جهت تبیین نسبت میان تغییرات اجتمایی و شناخت سیاست خانواده های مقایسهابزار

یرضه گردید. محقق تالش داشته است تا به کم  ترسیم وضعیت خانوارها در بازار کار و 
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این نهاد اجتمایی و همچنین به کم  طراحی ی  ابزار  بندی صورتر تغییر نقش اقتصاد د
مندی جدیدی جهت قیاس  های رفاهی متفاوت، امکانیابی سیاست خانواده در رژیمموقعیت

 مطالعات خانواده مهیا سازد.ه انواع مختلف ابزارهای سیاستی بکار رفته در حوز
سیاست  ،دهد که در ایرانتان و آلمان نشان میمطالعه تطبیقی میان سه کشور ایران، انگلس

تعیین جایگاه خود نسبت ه زمین درپارادایمی  ریختگی درهمخانواده اسیر ی  نوع آشفتگی و یا 
رغم اینکه رژیم رفاهی جمهوری تر، یلیمشخصطور  به به رژیم رفاهی کشور شده است. 

هایی رکتی پیروی کرده است، تالشای و مشالگوی قارهالمی ایران در سالیان گذشته از ااس
حال   با اینشود. گذار اجتمایی در ایران مشاهده میجهت حرکت به سمت خلق دولت سرمایه

بعضاً طبیعی، به دلیل پایین بودن یمر  یهاناپختگی با وجودخانواده در ایران  سیاست
فاهی کشور آلمان هایی با مدل رسازی مدرن در این کشور، شباهتهای رفاه و سیاست رژیم

گیری سیاستی رفاه کشور در سالیان اخیر برگرفته از طرح رغمِ اینکه جهتیلی ،داشته است
مندان به این گردد تا یالقهگردد. پیشنهاد میگذار اجتمایی در بریتانیا تلقی میدولت سرمایه

دی جهت های جدیمندی ، امکانمطرح شدههای پژوهشی، از طریق بسط تئوری  مدله زمین
بر این، به  یالوه های خانواده خلق نمایند.سیاسته پژوهی در حوزگسترش سیاست

گردد تا بر اساس ی  چارچوب پارادایمی رفاه در کشور توصیه میه سازان اصلی حوز سیاست
سازی خانواده یمل نموده و از تحول پارادایمی مکرر در حوزه مشخص در امر سیاست

گرایی یالوه بر اسناد رهیز نمایند. همچنین الزم است تا خانوادگیهای رفاهی خود پسیاست
نبود چرا که  ،کالن سیاستی، در قوانین تأمین اجتمایی کشور نیز بیش از پیش نمود یابد

های رفاهی به سمت حمایت از آور برای دولت در جهت هدایت بیشتر سیاستتعهدات الزام
گرایی را یبث و فاقد گیکالن در رابطه با خانواد هایبهزیستی خانواده، هرگونه طرح ایده

 نتیجه مشخص خواهد کرد. 
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