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Abstract 
Family Policy deals with the effects of social policies and the government’s 

actions on family. The present study addressed the government's explicit and 

written policies directly affecting family and position of women in order to 

reveal the major themes and role models of family policymaking pattern in Iran. 

Research results showed that emphasis on marriage and the need for it, 

establishment of gender inequality, sexual division of labor in family, emphasis 

on the function of childbearing and upbringing as the key function of family, 

Maintaining family stability through degenderization in public space and 

observance of women's hijab and chastity constitute the major themes of family 

policy in Iran. Family policy in Iran reproduces and stabilizes the traditional 

"male-breadwinner/female-homemaker" model despite its attention to women 

employment. The approach of social policy in Iran is familialization strategy, 

but this social policy is not uniform and there are cases of paradoxical 

confusions. 
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 221-240صفحات  ، 1399 بهار ، 1 شماره ، 6 دوره عمومی، سیاستگذاری پژوهشی - علمی فصلنامه

  

 در ایران  بررسی مختصات سیاست خانواده

 باالدستی تحلیل مضمون اسناد بر اساس

 1فاطمه موسوی ویایه

 ، کاشان، ایرانشناسی دانشگاه کاشاندکتری جامعهدانشجوی   

 مهران سهراب زاده

 کاشان، ایران، دانشگاه کاشان دانشیار علوم اجتماعی

 محسن نیازی

 ، کاشان، ایراندانشگاه کاشان استاد علوم اجتماعی

 (24/11/98تاریخ پذیرش:  - 19/4/98)تاریخ دریافت:  

 چکیده
با هدف  تحقیق، این کند. درسیاست خانواده تاثیر سیاست اجتماعی و اقدامات دولت را بر خانواده بررسی می

 -ایران با رویکرد توصیفی اسالمی جمهوری باالدستی ایران، اسناد در خانواده سیاست آشکار ساختن مختصات
ایران  در خانواده سیاست اصلی دهد که مضامینتحلیلی و روش تحلیل مضمون بررسی شد. نتایج تحقیق نشان می

انواده، جنسیتی و تقسیم کار جنسی در خ خانواده، نابرابری نقش های تشکیل عبارتند از: تاکید بر ازدواج و لزوم
ترین کارکرد خانواده و بازتولید شبکه خویشاوندی و تربیت فرزندان به عنوان مهم و فرزندآوری کارکرد بر تاکید

 خانواده زدایی از فضای عمومی و رعایت حجاب و عفاف زنان. سیاستحفظ پایداری خانواده با تاکید بر جنسیت

کند. رویکرد آور/ زن مراقب را بازتولید و تثبیت میمرد نان علیرغم توجه به اشتغال زنان، الگوی سنتی ایران در
 و تناقض از مواردی و نیست یکدست اجتماعی سیاست اما این گراستسیاست اجتماعی در ایران خانوادگی

 .شودمی دیده پارادایمی آشفتگی

 سیاست خانواده، اسناد باالدستی، اشتغال زنان، تحلیل مضمون. واژگان کلیدی:

                                                           
نده مسئولیسنو - 1  Email: Ft.moosavi@gmail.com 
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 مقدمه

 آغاز که بود ایران در نوین قضایی سیستم آغاز تنها نه 1310 سال در مدنی قانون تصویب 
 داشت خانواده اختصاص نهاد تنظیم به مدنی قانون از ماده یکصد. بود نیز خانواده سیاستگذاری

 سنی شرط جز به ماده، صد یک این در بودند، سکوالر عمدتا که قانونی مواد دیگر برخالف و
 خانواده سیاست( 2005) صادقی. بود شریعت اساس بر مواد بقیه دختران، ازدواج برای سال پانزده
 تصویب به رضاشاه دوره در که ای مدنی قانون» : کند می خالصه گونه این را پهلوی دولت
         داشت سنتی خانواده پدرساالر ساختارهای حفظ و تثبیت از حکایت واقع در رسید،

(Sadeghi, 2005: 53) قانون  گوناگون، سیاسی های گروه و احزاب در زنان مبارزه ها سال از پس
 مرد مطلق قدرت 1346 مجلس در سال مصوب خانواده، حمایت قانون خانواده تغییر یافت. در

با ایجاد محدودیت برای طالق و ازدواج مجدد مرد و تمهیداتی برای امکان طالق  خانواده در
 به قضاییه پیروزی انقالب اسالمی قانون خانواده ملغی شد. قوه پس از. شد توسط زن تعدیل

 دادگاه احکام در رویه وحدت نبود و مختلف های سلیقه اعمال قانونی، خال چون مشکالتی دلیل
پس از تصویب در  سرانجام که افتاد خانواده حوزه قوانین مجدد تدوین فکر به ذیربط های

 به اساسی قانون «ده» اصل .شد قانونی و رسید نگهبان شورای تأیید به 1391 اسفند مجلس در
 و قوانین همه است، اسالمی جامعه بنیادی واحد خانواده که آنجا از»: است پرداخته خانواده
 قداست از پاسداری خانواده، تشکیل کردن آسان جهت در باید مربوط هایریزیبرنامه و مقررات

 اساسی، قانون اصل این. «باشد اسالمی اخالق و حقوق پایه بر خانوادگی روابط استواری و آن
تغییرات اجتماعی مختلف چون افزایش اشتغال . گرفت قرار اجتماعی هایسیاست و قوانین مبنای

زنان، افزایش سن ازدواج، افزایش طالق و ... سیاستگزاران اجتماعی را به تدوین اولین سند 
 هایسیاست و خانواده تشکیل اصول و نوان اهدافسیاستی در حوزه خانواده ترغیب کرد که با ع

 از بسیاری به تصویب رسید؛ (1384 فرهنگی، انقالب عالی شورای مصوبه) آن تعالی و تحکیم
 هایخانواده افزایش زنان و اشتغال همچون اخیر، هایسال اجتماعی و سیاسی ضروری هایبحث
پردازند و شکل خاصی از خانواده می خانواده در روابط جنسیتی به خود بحث مرکز در فرزند تک

 ایران در خانواده و زنان حوزه در اجتماعی سیاستگذاری زمینه مطلوب را بازتولید می کنند. در
های دیدگاه انتقادی ارزیابی به( 2010) مقدم عزلتی و راد قانعی :است شده انجام تحقیق چند

 عمومی بخشهای برنامه و هاسیاست نیز و ازدواج و خانواده مسایل شناخت و تشخیص با مرتبط
 محیطی به آن تبدیل و خانواده شدنای پرداختند و نتیجه گرفتند رسانه مزبور مسایل با مرتبط
است. حسینی  انجامیده خانواده نهاد زوال و تضعیف به سیاسی، و اقتصادیهای پیام انتقال برای

 1391 تا 1357 هایسال فاصلة در که را قوانینی و هاسیاست کیفی، روش ( با2016و عزیزی )
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 غلبة بررسی کردند و را اندشده ارائه و تدوین تصویب، ایران در خانواده نهاد از حمایت هدف با
 دولت هایسیاست شده باعث نهایتاً دهند؛ کهمی نشان دولت را عملکرد بر اقتصادمحور رویکرد

 به از حاکی حقوقی، هایحال، سیاستدر عین .باشند همبسته خانواده سنتی الگوهای حفظ با
( 2017است. خان محمدی و اصلی پور ) خانواده نهاد تحوالت تدریجی شدنشناخته رسمیت

های مضمون به این نتیجه رسیدند که خانواده کلی هایسیاست های اصلیدر بررسی مضمون
 این غایی اهداف به الگو، این یکِ سطح. گیردمی قرار ساختاری سطح سه در هاسیاست این

 رویکرد دوم، سطح. ایرانی است -اسالمی خانواده تحکیم واقع در که دارد اشاره هاسیاست
 .کنندمی تبیین را الگو بر حاکم بسترساز و ایزمینه عوامل سوم، سطح نهایت در و فرهنگی
سیاستگذاری خانواده در ایران را با آلمان و بریتانیا مقایسه کرد و به  (2017)مهدیرجی  عموزاده

این نتیجه رسید سیاست خانواده در ایران در اتخاذ سیاست خانواده گرایی و سیاست سرمایه 
( 2017) همکاران و گذاری اجتماعی اسیر آشفتگی و درهم ریختگی پارادایمی است. کاردوانی

 از ،«اشتغال /مادری» هحوز در اجتماعی هایسیاست بر حاکم ایالگوه و تحوالت فهم هدف با
نشان  پژوهش این نتایج. کردند استفاده باالدستی اسناد بررسی در کیفی محتوای تحلیل روش

 عمدتا چندوجهی، ،«مراقبت» و «جمعیت» هایشاخص در ایران سیاستگذاری الگوهای دهدمی
تحقیق حاضر  .است بوده «مراقب زن /آورنان مرد» الگوی تحکیم و ترویج سمت به و مستقیم

 مقدم عزلتی و راد تری داشته باشد. قانعیدرصدد است نسبت به تحقیقات قبلی نگاه جامع
نیز بر روی  (2017) همکاران و بیشتر به قوانین تسهیل ازدواج پرداخته اند، کاردوانی (2010)

به برنامه های توسعه و اشتغال ( 2017) مهدیرجی مادری و اشتغال تمرکز داشته اند. عموزاده
فقط سند سیاست های کلی خانواده  (2017) پور اصلی و محمدی زنان نگاهی گذرا دارد. خان

 (2016) عزیزی و را مورد تحلیل قرار داده اند و سایر اسناد باالدستی را نادیده گرفته اند. حسینی
را با روش تحلیل محتوای مضمونی مورد بررسی  91 تا سال 57قوانین مرتبط با خانواده از سال 

به  متفاوتی با رویکردی قرار داده اند اما سیاستهای کلی خانواده را از قلم انداخته اند و نسبت
 جهت گیری اقتصادی و حقوقی قوانین خانواده پرداخته اند.

 اسناد در ایران در خانواده سیاست اصلی هایمضمون بدانیم تا هستیم درصدد تحقیق این در
 ازدواج،) «خانواده ساختار» حوزه سه در مسائل کدام چیست؟ خانواده باالدستی و ملی کالن

 و کودک با والدین ارتباط زوجین، تعامل) «خانوادگی روابط» و( خانواده الگوهای طالق،
کودک، مراقبت از )« حمایت از خانواده» و( خانوادگی زندگی از رضایت فرزندپروری، هایشیوه

اند؟ پاسخ به این گرفته قرار توجه مورد...( و حمایت از خانواده آسیب پذیر خدمات اجتماعی
سواالت ما را یاری می کند تا در قدم های بعدی از هماهنگ بودن سیاست خانواده در ایران با 
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اجتماعی سایر ابعاد سیاست های اجتماعی و بعد کارایی و تاثیر این سیاستها در پاسخ به مسائل 
 را مورد پرسش قرار دهیم.

 ادبیات نظری

 و وظایف از بسیاری جوامع، در مختلف هایحوزه شدن تخصصی و مدرن دوران آغاز با
 و یتیمان معلوالن، بیماران، از مراقبت بهداشت، مسکن، کارآموزی، آموزش، چون هاییمسئولیت
 افتاده اجتماعی نهادهای دوش بر اکنون شدمی تأمین خانواده نهاد در آن از پیش تا که سالمندان

 را اجتماعی نیازهای متنوع، نظرات از استفاده با که است آن پی در ی. سیاستگذاری اجتماعاست
 نیز و انسانی رفاه بهبود اجتماعی، سیاستگذاری هدف» نویسد:می مور بلیک .سازد برآورده
« است اجتماعی تأمین و مسکن بهداشت، آموزش، باب در انسانی نیازهای کردن برآورده

(Bleakmore, 2012: 3تعریف رفاه .) مقررات، قوانین، از اییافتهسازمان مجموعه» به عنوان اجتماعی 
 منظور به اجتماعی نهادهای و رفاهی موسسات قالب در که است هاییسیاست و هابرنامه

 تعالی و رشد زمینه تا شودمی ارائه انسان سعادت تامین و معنوی و مادی نیازهای به پاسخگویی
 توانمی را خانواده (. سیاستگذاریZahedi Asl, 2002: 6)مقبولیت بیشتری دارد  «آورد فراهم را او

 را خانواده و دهندمی انجام دولتها آنچه هر»کرد که  تلقی اجتماعی سیاستگذاری ازای شاخه
( تعریفی را پیشنهاد می کند که 2004است. هانترایس ) شده تعریف ،«می دهد قرار تحت تأثیر

هایی توصیف کرد که توان سیاستهای خانواده را میسیاست» بر اهداف سیاستی تمرکز دارد: 
گیرند و اقدامات آغاز شده در قالب آنها برای خانواده را هدف عمدی اقداماتی خاص در نظر می

میالر تعریف « تار خانواده تاثیر بگذارندآن طراحی شده اند که بر منابع خانواده و سرانجام بر ساخ
.مقررات قانونی مربوط به 1سیاست خانواده با سه زمینه فعالیت اصلی آن را مفیدتر می داند: 

رفتار خانوادگی: قوانین مربوط به ازدواج و طالق، رفتار جنسی، پیشگیری از بارداری و سقط 
های کمک به درآمد خانواده: سیاست. 2جنین، حقوق و وظایف والدینی و حفاظت از کودکان.

های والدینی، ها و کمک هزینهخانواده و کودک، مرخصی هایهای مالیاتی، کمک هزینهتخفیف
ها: تمهیدات مراقبت از کودک، . فراهم کردن خدمات برای خانواده3اعمال حمایت از کودک.

 سطح اجتماعی، (. سیاستMillar, 2012: 355ای )ای، خدمات اجتماعی، مراقبت محلهمسکن یارانه
 بهداشتی، مراقبت شامل حمایتی خدمات طریق از را هاخانواده بین منابع مجدد توزیع نوع و

 کار، قانون. کندمی کنترل دولتی مسکن و اجتماعی، تأمین هایهزینه کمک کودک، رفاه خدمات
 زنان و مردان دستمزدیِ کار به دادن متفاوت سوبسیدِ و مساوی هایفرصت به مربوط هایبرنامه

 و آموزشی امکانات. گذارندمی تأثیر خانه در زنان غیردستمزدی و دستمزدی کار بین رابطة بر
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 خانواده، قانون. دهدمی تغییر را زنان تولیدی کارِ و فرزندآوری کارِ بین توازن دولتی مهدکودک
 اجرای خواستار و کندمی تعریف را خانواده افراد یکِ به یک حقوق و خانواده در قانونی وظایف

 و شده انگاشته مسلم دولت توسط کار جنسیتیِ تقسیمات ها،عرصه این تمامی در. است آن
 (.Babcock & Thompson, 2014: 128) است داده ماهیت تغییر خانواده از خاص برداشتی یواسطهبه

 که کندمی تقسیم دسته سه به را اجتماعی سیاستگذاری هایمدل( 1990) اسپینگ اندرسون
های سوسیال دموکراسی. در دولت سوسیال مدل گرا،صنفی مدل لیبرال، مدل: از اندعبارت

دموکراسی مانند دولت های اسکاندیناوی، به منظور کاهش نابرابری اجتماعی خدمات گسترده 
در نگهداری از های خانواده حمایت از مادران شود. هدف از برنامهای به شهروندان ارائه می

های دولت فرزندان، تسهیل اشتغال زنان و کاهش نابرابری جنسیتی درون خانواده است. در
گرا مانند آلمان، تالش کمتری در جهت تغییر اشکال سنتی خانواده وجود دارد و بر حضور صنفی

انند بریتانیا و های لیبرال مشود. دولتمادران در خانواده برای مراقبت از کودکان بیشتر تاکید می
ها را دارند و گروه های هدف چون کودکان را آمریکا حداقل حمایت و ارائه خدمات به خانواده

خانواده  در مردان و زنان متفاوت جایگاه به (. توجهChill, 2015: 235-36دهند )موردتوجه قرار می
 متفاوتی رفاه هایدولت و اجتماعی هایسیاست کار، بازار در جنسیتی نابرابری/برابری و وضعیت

الگوی مرد نان آور بر مبنای مجموعه ای از پنداشت ها در مورد کمک های  .دهدمی شکل را
مرد و زن در سطح خانواده است: مردان مسئولیت اصلی کسب درآمد و زنان مسئولیت مراقبت 

راقبت، امکانات از کوچکترها و مسن ترها را دارند. از این رو، این الگو برای کار بدون مزد م
رفاهی فراهم می کند اما به قیمت وابسته کردن زنان به مردان. با ورود زنان به بازار کار و افزایش 
درآمدزایی آنان، سوال اصلی این است که آیا باید مردان را به امر مراقبت تشویق، قانع یا وادار 

 ,Lewisالث سپرده شود؟ )ساخت یا اینکه مراقبت باید هر روز بیش از دیروز به طرف های ث

رفاهی،  هایرژیم با آن ارتباط و افراد رفاه تأمین در خانواده بازنگری نقش در (. الیتنر2012
 مجبور را خانواده تنها نه که کندمی تعریفی یهاسیاست مجموعه را گراخانوادگیهای سیاست

 تا کندمی مجبور نیز را شهروندان بلکه ساخته، اعضایش رفاهی نیازهای ساختنبرآورده به
های سیاست مقابل، نقطه در. نمایند تأمین خود خانواده طریق از را خود مراقبتی نیازهای

 نقش بر دانند ونمی خانواده برعهده را مراقبت که مسئولیت هستند هاییسیاست 1زداخانوادگی
شاغل  بزرگساالن مدل نگاه، این در واقع در .دارند تأکید مراقبتی نیازهای تأمین در عمومی حوزه

 اشتغال به تا دارند وظیفه بزرگساالن تمام کهای گونه به شده، آورنان مرد سنتی مدل جانشین
شوند؛ یعنی در عرصه عمومی می آیند و کاالییمراقبتی از خانواده بیرون می وظایف و بپردازند

                                                           
1 - De –Familialization Strategy 
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 مبنای بر( 1999) (. افینگرAs in: Amozade Mehdiraji, 2016شوند )بازار تامین می یا دولت توسط
 مرد( 1: کندمی ارائه مختلف ترتیبات با مدل را در پنج خانواده در جنسیتی اشتغال، روابط

 دو( 4 مراقب؛ دولت /آورنان دو( 3 وقت؛ پاره آورنان زن /آورنان مرد( 2 مراقب؛ زن/آورنان
 مدل دو رفاه،های دولت در حاضر حال در. مراقب دو /آورنان دو( 5 دستمزدی؛ مراقب /آورنان

 که است این بر اعتقاد. است معمول «دستمزدی مراقب /آورنان دو» و «مراقب دولت/آورنان دو»
 سوی از و دهدمی افزایش کار بازار در را مادران خصوص به زنان مشارکت سو یک از مدل این

 گروه دو هر اخیر، مدل دو این در. انجامدمی جنسیتی برابری اجتماعی پذیرش ارتقاء به دیگر
 گذاریسرمایه بیشترین و شوندمی فرض کاری نیروی عنوان به اول، درجه در زنان و مردان

 خانواده از خارج یا رسمی مراقبت افزایش هدف با «کودکان از نگهداری» سیاست دولت بر
 .(As in: Kardovani et al., 2017)گیرد می صورت

 تحقیق روش

ناد سیاستی تحلیلی به اس -به منظور آشکار کردن سیاست خانواده در ایران با رویکرد توصیفی
 و به بمکتو و صریح هایسیاست خانواده که با سیاستگذاری باالدستی اسناد مراجعه شد. تمام

دمطالعه فهرست اسناد مور .شوند می بررسی دهد؛می قرار تأثیرتحت را خانواده مستقیم، صورت
 اشتغال هایها( در این تحقیق به ترتیب تاریخ تصویب عبارتند از: سیاستانین و سیاست)قو

 زنان مینتأ (؛ قانون1371فرهنگی،  انقالب عالی ایران )مصوبه شورای اسالمی جمهوری در زنان
های مسئولیت و حقوق (؛ منشور1371سرپرست )مصوبه مجلس شورای اسالمی، بی کودکان و

 و اف؛ اهد(1383 فرهنگی، انقالب عالی شورای مصوبه)ایران  اسالمی جمهوری نظام در زنان
اده( آن )به اختصار: قانون تحکیم خانو تعالی و تحکیمهای سیاست و خانواده تشکیل اصول

 لیعا شورای مصوبه)عفاف  گسترش راهبردهای ؛(1384 فرهنگی، انقالب عالی شورای مصوبه)
 انون؛ ق(1384 اسالمی، شورای مجلس مصوبه)جوانان  ازدواج ؛ تسهیل(1384 فرهنگی، انقالب
 اممق ابالغی)جمعیت  کلی های، سیاست(1392 اسالمی، شورای مجلس مصوبه)خانواده  حمایت

 (.1395رهبری،  معظم مقام خانواده )ابالغی کلیهای و سیاست (1393 رهبری، معظم

مضمون است. مضمون الگویی است های مناسب تحلیل اسناد سیاستی، تحلیل یکی از روش
که در داده ها یافت می شود و حداقل به توصیف و سازماندهی مشاهدات و حداکثر به تفسیر 

 فرایند ،(2003) برنارد و رایان تعریف ( بنابرKamali, 2018جنبه هایی از پدیده می پردازد )
 کدگذاری هایالصهخ و هاداده مجموعه بین مستمر برگشت و رفت یک شامل مضمون، تحلیل
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تحلیل مضمون به روش تحلیل محتوای . آیندمی وجودبه که است هاییداده تحلیل و شده
محقق تنها به توصیف و گروه بندی  مضمونی تحلیل محتوای نزدیک است اما در 1مضمونی

)عابدی جعفری و پردازد اما تحلیل مضمون، فراتر از توصیف، تحلیل تفسیری است مضامین می

در سه مرحله تجزیه و توصیف متن، تشریح و تفسیر متن و ترکیب  مضمون تحلیل(. 1390همکاران، 
توجه به  متن، با و ادغام متن انجام می شود و شش گام اصلی دارد. مرحله اول شامل آشنایی

 اولیه و جستجوی کدهای )تکراری و کلیدی(، موشکافی و دقت در متن، ایجاد کلمات
ها و تحلیل مضمون هاست. مرحله دوم به بررسی، مرتب کردن، بازبینی و نام گذاریمضمون

تحلیل  و مضامین شبکه مضامین، ماتریس مضامین، روابط بین مضمون ها )به چهار شیوه قالب
ای( اختصاص دارد و مرحله آخر، گزارش تحقیق با تلخیص مضامین و استخراج نمونه مقایسه

 2ها و مرتبط کردن نتایج تحلیل با سواالت تحقیق پایان می یابد. شبکه مضامینهای جالب داده
روش ساماندهی مضمون هاست که در این تحقیق انتخاب شده است. در این روش، بر اساس 
یک رویه مشخص و در سه سطح، مضامین پایه )کدها و نکات کلیدی موجود در متن(، سازمان 

ترکیب و تلخیص مضامین پایه( و مضامین فراگیر )مضامین دهنده )مضامین به دست آمده از 
عالی دربرگیرنده اصول حاکم بر متن به عنوان یک کل( را نظام مند می کند و ارتباط متقابل بین 
آنها را به شکل یک تارنما نشان می دهد در این نوع تحلیل، سعی بر این است که از مضامین 

وی مضامین انتزاعی تر و کلی تر حرکت شود تا به پایه ای که آشکار و مصرح هستند به س
.برای سنجش روایی ارزیابی تحلیل مضمون، (Kamali, 2018)مضمون اصلی متن دست پیدا کنیم 

چهار فرآیند پیشنهاد شده است: استفاده از کدگزاران مستقل و گروه خبرگان، دریافت بازخورد 
همگونی )روش های مختلف جمع آوری  از پاسخ دهندگان )مصاحبه ها(، به کارگیری تطابق

در این (.Abedi Jafari et al., 2019)داده ها( و عرضه توصیف غنی و ثبت سوابق ممیزی است. 
تحقیق از دو فرد آشنا با قوانین سیاست خانواده خواسته شد تا کدگذاری مضمون ها را انجام 

حاسبه پایایی استفاده شد که دهند. دو کدگذاری با یکدیگر مقایسه و از روش هولستی برای م
 عبارتست از:

PAO = 2m / (n1+n2) = 2 ×465/)483+ 506( =94 

 بولی است.و نود و چهار درصد توافق بین کدگذاران را نشان داد که در سطح پایایی قابل ق 

                                                           
1 - Thematic Content Analysis (TCA) 
2 - Thematic Network  
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 های تحقیق: مضامین اصلی سیاست خانواده در ایرانیافته

( آمده است؛ گزاره های سیاستی شاهد که 1)های حاصل از تحلیل مضمون در جدول یافته
کد( سازنده مضمون های پایه استخراج شده اند به عنوان مثال آورده  465از آنها کدهای اولیه )

مضمون( ترکیب و تلخیص شده و پنج مضمون های  18شده اند. در ادامه مضمون های پایه )
 سازمان هایمضمون و پایه هایمونارتباط مض بخش ادامه این سازمان دهنده را می سازند. در

 موردبحث قرار گرفته اند. دهنده

 ایران مضامین اسناد باالدستی سیاست خانواده در - 1جدول 
 مضمون سازمان دهنده مضمون پایه گزاره سياستی شاهد بند

 نامطلوبیت تجرد قانون تحکیم خانواده، هدف دوم 1
 

اهمیت تشکیل 

 خانواده

 همسرگزینی اسالمی 25زنان، بند  هایمسئولیت و حقوق 2

 ازدواج های مالیهزینه کاهش قانون تحکیم خانواده، هدف دوم 3

 اعطای تسهیالت دولتی قانون تسهیل ازدواج جوانان 4

 دو جنس طبیعی تفاوت ،4سیاستهای کلی خانواده، سیاست  5
 

 نقش نابرابری

 جنسیتی های

 نابرابری حقوقی زوجین قانون حمایت خانواده 6

 مادری تقدس 1زنان، ماده  اشتغال هایسیاست 7

 زنان محدود اشتغال 5 ماده زنان، اشتغال هایسیاست 8

 فرزندآوری تشویق جمعیت کلی هایسیاست 9
 

ارجحیت 

 فرزندپروری

 فرزندان دینی تربیت ششم هدف خانواده، تحکیم قانون 10

 قناعت و ساده زیستی 6 راهبرد سوم، هدف خانواده، تحکیم قانون 11

 احترام میان زوجین 8 و 6 ،5 راهبردهای دوم، هدف تحکیم خانواده، قانون 12

 خویشاوندی تقویت روابط 28خانواده، ماده  حمایت قانون 13
 بازتولید

حمایت شبکه 

 خویشاوندی

 مراقبت از سالمندان 16 سیاست خانواده، کلی سیاستهای 14

 سرپرستبی کودکان و زنان تأمین قانون 15
 از رسمی حمایت ارجحیت عدم

 پذیرآسیب هایخانواده

 طالق نامطلوبیت 13سیاستهای کلی خانواده، سیاست  16
 پایداری

 خانواده
 سیاست حجاب و عفاف عفاف گسترش قانون راهبردهای 17

 خانگی به خشونت بی اعتنایی آخر راهبرد هفتم، هدف خانواده، تحکیم قانون 18
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 خانواده تشکیل اهمیت

های فرهنگی جمهوری اسالمی، محدودسازی روابط جنسی افراد ترین سیاستیکی از مهم
 زنان بر هایمسئولیت و حقوق منشور جامعه به روابط مشروع در چارچوب ازدواج است. در

در سایر اسناد بر نفی تجرد است.  شده ( تاکید21 )بند «ازدواج آستانه تا خویشتنداری مسئولیت»
های شود. در سیاستتاکید می به عنوان سنت الهی برای سالمت فرد و جامعه ازدواج و اهمیت

 همه برای آسان و موفق ازدواج تسهیل برای ملی فراگیر نهضت ایجاد»کلی خانواده آمده است: 
 وضع با جامعه در تجرد نفی و خانواده تشکیل و ازدواج مناسب سنین در پسران و دختران
 اقتصادی با تلخیص(. حمایت 4)سیاست « سازیفرهنگ و حمایتی اجرایی، قوانین هایسیاست

 جوانان ازدواج تسهیل قانون قالب در ازدواج به جوانان تشویق برای مسکن تسهیالت اعطای و
خانواده  تحکیم قانون یکی از محورهای اصلی .رسید اسالمی شورای مجلس تصویب به( 1384)

 و نفس صیانت بر آن خانواده و تأثیر تشکیل به جوانان تشویق و ازدواج امر در تسهیل»نیز 
 صحیح هایدیدگاه ترویج»( است. این مهم از طریق 1)هدف دوم، راهبرد  «و جامعه؛ فرد سالمت
 کاهش و متناسب مهریه سبک، جهیزیه قبیل از ازدواج هایهزینه تقلیل خصوص در اجتماع
 اجراییهای سیاست دوم، هدف) «سنگین هایهزینه تحمیل از پرهیز و ازدواج جشن هایهزینه

 جوان به هایزوج مادی و اقتصادی نیازهای تأمین در اقدام و هاخانواده مشارکت ؛ تقویت(5
شود. دخالت والدین در ازدواج حاصل می (4 اجراییهای دوم، سیاست هدف)ازدواج  هنگام

 امر در والدین حمایتی و هدایتی سازنده، نقش توسعه»جوانان به حمایت مالی محدود نیست و 
نیز مورد توجه است  (3 راهبرد دوم، هدف)« هاخانواده فرهنگی تناسب حفظ و جوانان ازدواج

های زنان و مسئولیت حقوق ورکه سبک اسالمی همسرگزینی قلمداد می شود. در فصل دوم منش
 دینی ضوابط رعایت و آگاهی مسئولیت و همسرگزینی؛ حق مناسب معیارهای با آشنایی حق»نیز 

 شروط تعیین دینی؛ حق و اعتقادی مبانی به باور در یکسانی زوجین جمله از ازدواج در قانونی و
رسمیت شناخته و اما به ( را به 26و  25)بندهای « شرعی ضوابط چارچوب در نکاح عقد ضمن

ای نشده اجباری اشاره ازدواج از اجتناب حق دختران نوجوان برای ازدواج در سن مناسب و
سال قانونی  13ازدواج دختران باالی  1041که بنا بر قانون مدنی، ماده اصالحی است. در حالی

 دادگاه تشخیص با مصلحت شرط به ولی اذن به است منوط»سال نیز  13است و ازدواج زیر سن 
 «.صالح
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 های جنسیتی نقش نابرابری 

 زنان وجهه و قدرت منزلت، در تفاوت»: گویندجنسیتی می نابرابری تعریف در شناسانجامعه
 نظری کلی دیدگاه دو .(Giddens & Birdsall, 2007: 165) «جوامع و هاجماعت ها،گروه در مردان و

 از برخاسته امری مرد و زن میان تفاوت اول، دیدگاه در. دارد وجود جنسیتی تبیین نابرابری در
و آنچه نقش های جنسیتی زنانه  بدن، از تصور و جنسیت دوم دیدگاه در. است «طبیعی» جهان

های تفاوت» فکری مکتب به که نویسندگانی» .است اجتماعی شود، برساختیو مردانه خوانده می
 جنسیتی هاینقش و هانگرش به دادن شکل در بیولوژیک عوامل معتقدند دارند، تعلق «طبیعی

 انجام برای آنها بودن مردان به معنای مناسب جسمانی قدرت .موثرند بسیار جامعه در مرد و زن
 پر و آورندمی دنیا به را کودکان زنان مقابل، است و در کارگری و شکار مانند سخت کارهای
. در (Garrett, 2003: 13) «دارند تربیت و پرورش به ذاتی عالقة پس. اندمردان از تراحساس
شود و مبنای تفاوت حقوق و های طبیعی تاکید میهای خانواده در ایران، به تفاوتسیاست

 تفاوت و جنسی کار تقسیم خانواده، کلی هایسیاست 12 بند گیرد. درها قرار میمسئولیت
 و پدری نقش و زنان داریخانه و مادری نقش بر و شده برجسته خانواده در جنسیتیهای نقش

 هایمسئولیت و هانقش آموزش به خانواده، سیاست اسناد در. شودمی تاکید مردان اقتصادی
 هایبرنامه و درسی کتب محتوای و شده توجه پذیریجامعه فرایند در مرد و زن متفاوت

 توسعه»: است آمده خانواده تحکیم قانون در مثال عنوان به است آن راستای در جمعی هایرسانه
 پسران و همسری و مادری نقش ایفای جهت دختران کردن توانمند و آموزشی نظام دهیجهت و

. (4 راهبرد دوم، هدف) «یکدیگر؛ به آنها حقوقی روابط آموزش و پدری نقش ایفای جهت
است. در های زوجین در خانواده تفاوت طبیعی زن و مرد، مبنای نابرابری حقوق و مسئولیت

 نظر از مرد و زن»زنان نیز آمده است: های و مسئولیت حقوق بخش اصول و مبانی منشور
منشأ  طبیعی هایتفاوت باشند ... اینمی هاییتفاوت دارای روانی و جسمی هایویژگی
قانون مدنی و بعدتر قانون «. است متعال خداوند عدالت بر مبتنی که شودمی حقوقی هایتفاوت

 ،«نفقه و اطفال نگهداری و حضانت» ،«طالق» ،«ازدواج»انواده، روابط زوجین شامل حمایت خ
 ریاست زوجین در روابط»را مشخص کرده است. بنا بر قانون مدنی  «مستمری و وظیفه حقوق»

(. البته 1106است )ماده  شوهر نفقه زن به عهدۀ .(1105)ماده « است شوهر از خصائص خانواده
مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند، مستحق نفقه نخواهد بود )ماده هرگاه زن بدون 

(. اقامتگاه زن اصوال همان اقامتگاه شوهر 1127(، مگر اینکه عذر موجهی داشته باشد )ماده 1108
کند سکنی نماید، مگر آنکه اختیار زن باید در منزلی که شوهر تعیین می»و  (1005است )ماده 

( یا خطری برای زن وجود داشته باشد )ماده 1114 )ماده« ه زن داده شده باشدتعیین منزل ب
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تواند بدون اجازه شوهر خانه را ترک کند مگر برای امور ضروری چون اقامت (. زن نمی1115
 مصالح منافی که یا صنعتی خود را از حرفه تواند زنشوهر می»در بیمارستان یا حج واجب و 

(. مرد حق دارد هر زمان که خواست 1117)ماده « کند باشد منع یا زن یا حیثیت خود خانوادگی
( و حضانت فرزند پس از هفت سالگی با پدر است )ماده 1133دهد )ماده   زنش را طالق

آوری مردان پیامدهای دیگری نیز دارد از جمله اینکه اشتغال زنان (. تاکید بر نقش نان1169
 در زنان اشتغال های. به عنوان مثال در مقدمه سیاستمحدود به نقش های خانوادگی آنهاست

و  مفید اشتغال ضرورت و اصلی شغل عنوان به خانواده در زن نقش»ایران بر  اسالمی جمهوری
 نسل تربیت و مادری مقام قداست»این قانون به  1تاکید و در ماده « مقدس نهاد این در وی موثر
 پیشرفت در زنان نقش به توجه با»آمده است:  5ماده  توجه شده است. در« خانه مدیریت و آینده

آنان  اشتغال برای الزم تسهیالت باید جمعیت، نیمی از عنوان به اقتصادی توسعه و اجتماعی
 شرایط یا شرعی منع دلیل اند که بهمشخص شده حال در همین ماده مشاغلیبا این«. آید فراهم
 است. نامناسب بانوان برای( اجتماعی و فرهنگی)اعتقادی  هایارزش دلیل به کار یا خشن

 ارجحیت فرزندپروری

 جوامع در معینی تخصصیهای نقش دارای راای هسته شناسان کارکردگرا خانوادهجامعه
 دومی و کند کار خانه بیرون توانستمی بزرگساالن از یکی ،«عرفی خانواده» در. دانندمی مدرن

 مستلزمای هسته خانواده در هانقش شدنتخصصی این عمل، در. باشد کودکان و خانه مراقب
 خانه داخل در زن و بگیرد برعهده «ابزاری» نقش خانواده، آورنان عنوان به شوهر که بود این

 کارکرد دو پارسونز (.Giddens & Birdsall, 2007: 254-55)کند  ایفاء را عاطفی و «احساسی» نقش
 کارکرد مرداک،. داندمی فرزندان پذیریجامعه و بزرگساالن شخصیت تثبیت را خانواده اصلی
 عاطفی و جنسی روابط تنظیم را خانواده چهار کارکردِ و کندمی مشخص تردقیق را خانواده اصلی

 فرزندان پذیریجامعه) تربیت و تعلیم اقتصادی، ،(پارسونز نظریه در بزرگساالن شخصیت تثبیت)
 از یکی فرزندآوری (.Bernards, 2005: 74) داندمی تولیدمثل و فرزندآوری و( پارسونز نظریه در

در اسناد سیاستی خانواده است. نگرانی درباره کاهش  خانواده تاکید مورد و مهم کارکردهای
 افزایش»توسط مقام معظم رهبری انجامید که  «جمعیت» کلی هایرشد جمعیت به ابالغ سیاست

 ( را به عنوان هدف مشخص کرده است. در1)سیاست « جانشینی سطح از بیش به باروری نرخ
 سالمت بویژه هاخانواده جانبه همه سالمت ارتقاء»: است نیز آمده خانواده کلیهای سیاست
زنان های مسئولیت و حقوق منشور دوم (. در فصل16)سیاست « فرزندآوری افزایش و باروری

 این در امکانات مناسب و هااز آموزش مندیبهره و آن کنترل و تنظیم بارداری، باروری، حق»
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 شیردهی؛ مسئولیت و بارداری ایام در معنوی و مادی هایحمایت از برخورداری زمینه؛ حق
 برخورداریحق »( و 35تا  33)بندهای « آن رشد و حیات از محافظت بویژه جنین حقوق رعایت

 از استفاده با زایمان پس ازبهداشتی های مراقبت سالم،بارداری، زایمان  و باروری بهداشت از
)بند « آنان نازایی و مقاربتیزنان، بیماریهای  شایعبیماریهای  درمان و و پیشگیری متخصص زنان
(. آمده است اما با وجود اشاره به حق کنترل باروری، حق سقط جنین به رسمیت شناخته 55

 و تعلیم و تربیت فرزندان نیز اهمیت دارد. کارکرد شود. به تبع فرزندآوری، فرزندپرورینمی
 کندمی اشاره ها و هنجارهاارزش انتقال طریق از فرزندان پذیریجامعه فرایند به تربیت خانواده

 شامل را زندگی هایمهارت و محلی و ملی آداب آموختن جنسیتی، دینی، پذیریجامعه و
 زمان تخصیص به نسبت والدین توجه ضرورت بازنمایی»تحکیم خانواده،  قانون در. شودمی

 «امر این به توجهیبی پیامدهای بیان و آنان عاطفی نیازهای تأمین و فرزندان تربیت جهت کافی
 هایارزش تعمیق و ششم؛ به گسترش آمده و هدف (7 بند اجراییهای سیاست اول، هدف)

 خانواده خود، رشد در مؤثر و مسئول باایمان، سالم، نسل تربیت برای خانواده در اسالمی اصیل
جامعه اختصاص یافته است. با این حال در قوانین اجرایی، حقوق کودکان تدوین نشده و  و

کنند یا بدرفتاری )فیزیکی یا روانی( دارند، مجازاتی برای والدینی که از کودک خود مراقبت نمی
خانواده به عنوان حوزه خصوصی تعیین نشده است. در زمینه سیاست مراقبت از کودکان، دولت 

  احیای و تبیین»قلمداد کرده و در روابط خانوادگی، حداقل دخالت را دارد. از طرف دیگر بر 
( تاکید دارد. 4)قانون تحکیم خانواده، هدف سوم، راهبرد اجرایی « مادر و پدر به احترام فرهنگ

یازهای زیستی اعضای خانواده یکی دیگر از کارکردهای خانواده، کارکرد اقتصادی و تامین ن
گرایی و تجمل در خانواده و تاکید بر قناعت در های خانواده، نفی مصرفاست. در سیاست

 هدف خانواده، تحکیم قانون)هنگام تشکیل خانواده و تداوم آن یکی از مضامین فرعی است 
 خانواده در نگریآینده و اندازپس روحیه ایجاد»که بار آن بر دوش زنان است:  ،(6 راهبرد سوم،

 کنار در اشتغالیخود و تولیدی هایفعالیت انجام جهت مراکز مناسب ایجاد و قناعت محور بر
خانواده، هدف اول،  تحکیم )قانون« خانواده اقتصاد کمک به جهت داریخانه وظائف
 زنان قتشوی»های اجرایی این راهبرد عبارت است از: های اجرایی، بند آخر( و سیاستسیاست

که باید در « کشور خانواده و اقتصادی چرخه در شخصی اندوخته و دارایی از بهینه استفاده به
کنار مضمون ریاست و مدیریت مالی مرد بر خانواده فهم شود. در سیاست خانواده در ایران، 

تکالیف کارکرد تنظیم روابط عاطفی زوجین کمتر مورد توجه قرار گرفته است و در اینجا هم بر 
 تقویت در سالم جنسی روابط تأثیر به نسبت زوجین هایآگاهی توسعه»شود: حقوقی تاکید می

 عالئق اختصاص و زندگی از آنان مندیرضایت افزایش و روحی عاطفی، نشاط پیوندهای
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 احکام یکدیگر، تکالیف و حقوق زمینه در زوجین هایآگاهی افزایش همسر قانونی؛ به زوجیت
 اخالق، معاشرت؛ تقویت و خلق حسن با تووم حقوقی روابط تلطیف تنظیم خانواده، و زناشویی

، 5خانواده، هدف دوم، راهبردهای  )قانون تحکیم« خانواده اعضای روابط در صمیمیت و محبت
 اجتماعی و خانوادگی وظایف و حقوق به نسبت خانواده اعضای آشنایی عدم»( زیرا 8و  6

می شود )قانون تحکیم خانواده، هدف پنجم، سیاست « خانواده تزلزل و ناکارآیی» باعث «یکدیگر
 تأمین، مسئولیت و حق» :است نیز آمده زنانهای مسئولیت و حقوق (. در منشور2اجرایی 

 صورت در قانونی حق اعتراض و قانونی همسر با جنسی ارتباط در سالمت و طهارت تخصیص،
 روابط در روانی امنیت تأمین و معاشرت حسن و مشترک سکونت مسئولیت و آنها؛ حق نقض

)بندهای « همسر معاشرت سوء صورت در قانونی مراجع در دعوا طرح و اعتراض حق همسر و با
(. با وجود شناسایی این حقوق، قوانین خانواده در ایران، به خشونت خانگی نپرداخته 30و  29

اند و چندزنی )ازدواج دایم و موقت( را اند و روابط جنسی مرد را به یک همسر محدود نکرده
 دانند. قانونی می

 بازتولید حمایت شبکه خویشاوندی

 طور به خویشاوندی گروه پیوند دارد. محلی جماعت و خویشاوندی شبکه با نهاد خانواده
 دارند پیوند یکدیگر با سببی یا نسبی قرابت اساس بر که افرادی مجموعه از است عبارت کلی

 تابع شبکه یا گروه این. سازدمی مرتبط را آنها خاصی عاطفی و اقتصادی اجتماعی، روابط و
. دارد وجود افراد آن میان مالی و اجتماعی مسئولیتهای و تعهدات از ایمجموعه و هاست سنت

. سیاست خانواده در (Behnam, 1971: 47)است  آن اصلی خصوصیات از گروهی درون ازدواج
توجه دارد. در اسناد سیاست خانواده نشانی از تشویق به ازدواج  خویشاوندی نظام ایران به

فامیلی نیست ولی با توجه به درصد باالی ازدواج فامیلی در ایران و احتمال باالتر تولد فرزندان 
دارای معلولیت، انجام آزمایش ژنتیک و مشاوره مورد توجه قرار گرفته است )قانون تحکیم 

(. یکی از راهبردهای اصلی جلوگیری از انحالل ازدواج، 13، سیاست اجرایی خانواده، هدف دوم
« خانواده استحکام جهت در ایرانی -اسالمی مبانی اساس بر»توسل به مشاوره خانواده 

 هایدادگاه کنار در ارشاد و امداد مراکز توسعه و ایجاد»و ( 10 خانواده، سیاست کلیهای سیاست)
 در آنان به مشاوره ارائه و خویشان داوری به هاخانواده ترغیب و تشویق آنها؛ تقویت و خانواده

 تحکیم قانون) است «زوجین بین در طرفانهبی قضاوت الگوهای ارائه و خانوادگی اختالفات
. این سیاست اجرایی در قانون حمایت خانواده (12 بند اجراییهای سیاست دوم، خانواده، هدف

 وای حرفه شیوه مدرن استفاده از خدمات توومان از استفاده بین قانونگذار(. 28لحاظ شد )ماده 
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 ندیده بستگان، تناقضی و خویشان داوری توسل به شیوه سنتی که خانواده مشاور متخصصین
نگهداری از سالمندان یکی از وظایف مراقبتی خانواده است که با سست شدن روابط  .است

تاکید بر وظایف مراقبتی خانواده در قبال  خویشاندی موردغفلت قرار می گیرد حال آنکه
سالمندان یکی از مضامین پایه در سیاست خانواده است که به عنوان شاهد گزاره سیاست آن می 

« آنان از عاطفی و روحی و جسمی هایمراقبت تقویت و خانواده در مندانسال تکریم»توان به  
 مادر و پدر معاش تأمین و نگهداری سرپرستی،»( و 15)سیاست های کلی خانواده، سیاست 

 تحکیم قانون اشاره کرد. در (4 راهبرد سوم، هدف خانواده، تحکیم قانون)  «افتاده کار از و ناتوان
 هایبیمه کامل پوشش گسترش و حمایتی قوانین تدوین»، 6 و 5 اجراییهای سیاست خانواده،
 نظام در زنانهای مسئولیت و حقوق منشور در و گرفته قرار تاکید مورد «اقتصادی و اجتماعی
 و سالخورده بیوه، مطلّقه، زنان سرپرست،بی دختران مندیحق بهره»نیز  ایران، اسالمی جمهوری

 بخش در بویژه خاص هایبیمه و مددکاری عمومی، خدمات هایبیمه از خودسرپرست نیازمند
 معرض در و روانی ذهنی، جسمی، دیدهآسیب دختران و زنان مندیبهره و درمان؛ حق بهداشت

 دختران و زنان برخورداری حق»( و 58و  57)بندهای « مناسب توانبخشی و از امدادرسانی آسیب
 امکانات ایجاد و بدسرپرستی سرپرستی،معلولیت، بی طالق، فقر، صورت در الزم هایحمایت از

( به رسمیت شناخته شده است. محتوای این بندها 97)بند « آنها خودکفایی و توانبخشی جهت
آمده بودند و بعدتر جزو وظایف وزارت « سرپرستبی کودکان و زنان تأمین قانون»تر در پیش

های حمایتی در قالب نگهداری در موسسات خاص، رفاه و تامین اجتماعی قرار گرفتند. سیاست
زایی در اختیار های توانمندسازی شامل آموزش و اشتغالپرداخت مستمری و بیمه و برنامه

ها محدود و همچنان سنتی حال، این حمایتگیرد. در عینهای مختلف مددجویان قرار میگروه
 بیمه زنان .شوندمی پرداخت خانواده مرد به نیز پذیرآسیب هایخانواده مستمری و هااست، یارانه

است. در مورد زنان سرپرست خانوار نیز ( پسر شوهر، پدر،) خانواده مردان به متکی همچنان
های سیاست)« آنان ازدواج تسهیل و تشویق»آنها با  از« فرهنگی و اقتصادی حقوقی، حمایت»

ان سرپرست خانوار، راهکاری اندیشیده همراه است. در زمینة بیمة زن (14 کلی خانواده، سیاست
 نشده است.

 پایداری خانواده

دهد که پایداری خانواده یکی از مضامین تحلیل مضمون سیاست خانواده در ایران نشان می
 اصلی است و طالق یکی از آسیب های اجتماعی محسوب می شود. به عنوان شاهد در

 نهاد تزلزل عوامل و اجتماعی هایآسیب از پیشگیری: است آمده خانواده کلیهای سیاست
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 و طالق عوامل مستمر شناسایی با آن از ناشی هایآسیب جبران و طالق موضوع ویژهبه خانواده
 خانواده، تحکیم قانون . هدف هفتم(13 سیاست)طالق  کراهت سازیفرهنگ و خانواده فروپاشی

است  دیدهآسیب هایخانواده از حمایت و اجتماعی هایبحران و آسیب از خانواده سازیایمن
 اعتیاد،) اجتماعی هایآسیب و هاناهنجاری با جانبه همه مبارزه»: قرارند این از آن که راهبردهای

 ضایعات کاهش و دیدهآسیب هایخانواده از حمایت جهت مناسب تدابیر اتخاذ ؛...(و فرار طالق،
 آنان حقوق به نسبت تعرض برابر در کودکان و زنان از حمایت خانوادگی؛ هایبحران از ناشی

خانگی راهبرد آخر به طور ضمنی به خشونت. «رفتاری ناهنجارهای و خانواده اعضای توسط
 زنان حمایت به مربوط قوانین گذرد،می قانون این تصویب از سال 15 که امروز به تا اشاره دارد؛

با اصل ریاست مرد در خانواده و است زیرا  نرسیده تصویب به خانگی خشونت از کودکان و
 عوامل عنوان به خانواده از خارج عوامل به بیشتر والیت پدر تعارض دارد. در اسناد سیاستی

 با مؤثر مقابله» خانواده کلی هایسیاست در مثال عنوان به شده؛ توجه خانواده تداوم تهدیدکننده
اشاره شده  (3 بند 5 سیاست) «خانوادگی روابط انحراف و فروپاشی برای دشمنان نرم جنگ

 از پیشگیری به معطوف نیز تحکیم خانواده قانون اهداف اجرایی هایسیاست از است، تعدادی
 سیاست گسترش با عمومی فضای از زداییجنسیت و بیرونی عوامل کنترل طریق از خانواده تزلزل
 منظور به اخالقی هایبندیپای و عفاف فرهنگ گسترش در خصوص فرهنگسازی»: است عفاف

 اخالقی مفاسد از پیشگیری اجتماعی؛ هایناهنجاری بروز از جلوگیری و خانواده بنیان تحکیم
 برخورد خانواده؛ کیان حفظ منظور به انگیزمفسده اصلی عوامل با قانونی مبارزه و اجتماعی و

 تهدیدکننده عنوان به زاجرم اصلی عوامل و بزهکاران با قضایی و انتظامی دستگاه قاطعانه
 راهبردهای قانون شکل به هدف این(. اجرایی هایسیاست دوم، هدف) «خانواده استحکام
 شد. اجرایی ارشاد با ماموریت های گشت انتظامی توسط نیروی و مدون عفاف، گسترش

 نتیجه گیری

 ایران، شبکه بر اساس روش کیفی و تحلیل مضمون اسناد باالدستی سیاست خانواده در
  ( آمده است:1مضامین سیاستی ترسیم شد که در نمودار )
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 شبکه مضامین سیاست خانواده در ایران. - 1نمودار 

اصلی           همان گونه که در شبکه مضامین سیاست خانواده مشخص شده، مضامین
 ازدواج، بر خانواده و تاکید تشکیل لزوم: از عبارتند ایران در خانواده سیاست دهنده()سازمان
 و فرزندآوری کارکرد بر تاکید خانواده، در جنسی کار تقسیم و جنسیتی های نقش نابرابری

 پایداری حفظ و خویشاوندی شبکه خانواده، بازتولید کارکرد ترینمهم عنوان به فرزندان تربیت
برای  .سیاست گسترش عفاف )زنان( و عمومی فضای از زداییجنسیت بر تاکید با خانواده

شناخت مضمون فراگیر سیاست خانواده باید به مرحله تفسیر وارد شد و از مباحث نظری کمک 
گرفت. در بخش ادبیات نظری مقاله به این نکته اشاره شد که سیاست خانواده مستلزم توجه به 
 نقش های جنسیتی زنان است. در کنار مسائل مربوط به اشتغال زنان و حفظ درآمد خانواده، باید

مساله مراقبت از کودکان و انتظارات نقشی از زنان در مراقبت از بیماران، سالمندان و افراد ناتوان 
نیز مورد توجه قرار گیرد و مشخص شود که دولت در این حوزه چه نقشی ایفا می کند. تحلیل 

 اتکا بر مبتنی خانواده مضمون اسناد سیاست خانواده در ایران نشان می دهد که رویکرد سیاست
 خانواده از حمایت زمینه در حتی دولت و است خانواده سوی از مراقبت و حمایت به خدمات

 خویشاوندی نظام به توجه .بیند می تدارک را اندکی مالی حمایت و خدمات دیده آسیب های

تثبیت الگوی 

 خانواده سنتی

 نامطلوبیت طالق

 گسترش 

بی اعتنایی به 

اعطای 
 هایهزینه کاهش

 

 همسرگزینی

نامطلوبیت 

 دینی تربیت

 

 تشویق

 قناعت و

احترام میان 
نابرابری حقوقی 

 زوجین

محدود  اشتغال

 مادری تقدس

  طبیعی تفاوت

 

 نابرابری جنسیتی

 پایداری خانواده 

 ارجحیت فرزندپروری

 تشکیل خانواده

حمایت بازتولید 

 خویشاوندی
مراقبت 

تقویت 

 ارجحیت عدم
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 از کاستن و خانواده به مراقبتی امور واگذاری ایده خانواده، در سالمندان از نگهداری بر تاکید و
 دولت که دخالت دید توان می کلی دیدگاه در اینها همه از فراتر و کندمی پشتیبانی را دولت بار
شود و  می محسوب خصوصی حوزه عنوان به خانواده زیرا است محدود خانوادگی روابط در

است. بنا بر این مباحث  رویکرد این راستای در کودک حقوق و خانگی خشونت به توجه عدم
 گفت توان می رفاهی، رژیم در زداییخانوادگی مقابل در سازیخانوادگی مفهوم دو به ارجاع و با

( نیز به رویکرد 2016مهدیرجی ) گراست. عموزادهخانوادگی ایران، در خانواده سیاست استراتژی
خانواده گرایی در نظام رفاهی تاکید می کند در عین حال به آشفتگی پارادایمی نیز اشاره دارد. 

اشتغال و تقسیم کار جنسی  مبنای بر خانواده در جنسیتی روابط از( 1999) افینگر شناسیگونهاگر 
 خانواده در ایران، بر سیاستی شود الگوهایرا معیار قرار دهیم؛ آشکار می آوری/ مراقبت،نان

که  کنداین شائبه را ایجاد می زنان اشتغال وجود قوانین. است «مراقب زن /آورنان مرد» مبنای
 خانواده ریاست مدنی، قانون اساس بر اما شودمی دنبال «وقت پاره شاغل زن /آورنان مرد» الگوی

 اوست؛ با فرزندان حضانت و زندگی محل تعیین خانواده، معاش تامین و است مرد خصایص از
 تاکید ایران در خانواده سیاست اسناد. است مرد رضایت به منوط نیز زن تحصیل و اشتغال طالق،
 مصلحت رعایت چارچوب در باید و اشتغال او نیز تنها زن اجتماعی آفرینینقش که دارند

 اساس این بر. نشود منجر خانواده بنیان شدنسست به زنان اجتماعی حضور تا باشد خانواده
 را «مراقب زن /آورنان مرد» الگوی خانواده ایران، در خانواده سیاست الگوی که دید توانمی

 چون زنان داریخانه تشویق بر مبتنی مدرن هایالبته در فقدان مشوق .کندمی بازتولید
و پذیرش اقتدار مردان در خانواده باید بر وجه سنتی بودن الگوی  خانگی کار گذاریارزش

( و 2017خانواده مطلوب تاکید کرد. این یافته تحقیق با نتایج تحقیق کاردوانی و همکاران )
 بررسی نیز در( 2017) پور اصلی و محمدی ( همراستاست. خان2016عزیزی )حسینی و 

ایرانی اشاره  -اسالمی خانواده تحکیم غایی هدف به خانواده کلی هایسیاست اصلی هایمضمون
سنتی مشابهت  خانواده الگوی دارند که با شناسایی مضمون اصلی تحقیق حاضر یعنی تثبیت

 بسیار دارد.

 های سیاستیتوصیه

 جامعه و خانواده در مرد و زن جایگاه و جنسیتی مناسبات زمینه در ایران، در حاضرحال  در
 آشفتگی نوعی به منجر که هستیم روبرو مدرن -غربی و دینی -سنتی ارزشی نظام چندگانگی با

سیاست خانواده در ایران معطوف به حفظ الگوی خانواده سنتی است، از . است شده گفتمانی



 239باالدستی            تحلیل مضمون اسناد در ایران بر اساس ررسی مختصات سیاست خانوادهب 

 

 با را خانواده رویکرد پسینی و تاخیری دارد و پایداری اجتماعی، تغییرات به واکنش این رو در
های سیاست و راهکارها تمام رو این است؛ از کرده همبسته در خانواده جنسیتی نابرابری حفظ

 قدرت نظام تعادل زدن هم به معنای به زن اشتغال. کندمی هماهنگ هدف این اجرایی خود را با
 ترویج خانگی اشتغال و شده کمرنگ باید زنان اشتغال پس است، خانواده در گیریتصمیم هرم و

بر الگوی  باید پس داده، تغییر را خانواده کارکرد مدرن گرایانهمصرف فرهنگ و شهرنشینی .شود
مصرف قناعت تاکید کرد. سن ازدواج افزایش یافته و از تعداد فرزندان خانواده کاسته شده پس 

سلبی است  تسهیل ازدواج جوانان مدنظر قرار گیرد و فرزندآوری تشویق شود. این رویکردباید 
که مورد وفاق و پذیرش جمعی باشد  اسالمی -ایرانی زندگی سبک و خانواده از کاملی و الگوی

 خانگی،  کودک خشونت چون مسائلی گرفتن به دلیل نادیده حال عین در دهد ونمی ارائه
 .دارد قرار انتقاد معرض در...  و یآزار کودک همسری،

 فرزندپروری و خانواده تحکیم و دینیهای ارزش به سو یک از اجتماعیهای سیاست در
 افزایش طریق از پایدار توسعه تحقق دنبال به دیگر سوی از و شودمی داده بسیار اهمیت شایسته

در  «مراقب زن /آورنان مرد»از یکسو با بازتولید الگوی  است، زنان اجتماعی اشتغال و مشارکت
خانواده و اتکا به کار مراقبتی بدون مزد زنان، از هزینه های دولت در نگهداری از سالمندان، 
معلوالن و کودکان می کاهد و از سوی دیگر مایل است از نیروی زنان در بازار کار بهره گیرد. 

آور/ زن مرد نان»غال زنان به نحوی است که گویا الگوی های مربوط به اشتبخشی از سیاست
شود و در عین حال بر مشاغل خانگی زنان تاکید می شود و اینکه دنبال می« شاغل پاره وقت

اشتغال زنان نباید بر انجام وظایف مادری و همسری آنها و آرامش بنیان خانواده تاثیری بگذارد. 
اجتماعی های ف بر زنان است. باید پذیرفت دگرگونیاین وضعیت تنها به معنای فشار مضاع

 جنسیتی مناسبات و کارکردهای خانواده همسرگزینی، انتظار از زندگی متاهلی، تغییر موجب
فعلی مورد ارزیابی قرار گیرند و  خانواده سیاست بخصوص اجتماعی های سیاست اند. بایدشده
 اهدافشان تحقق در سیاستها اثربخشی  اییکار میزان و هدف های گروه بر سیاستها این تاثیر

های اجتماعی در حوزه خانواده، زمانی موفق سیاست .گیرد قرار تجدیدنظر مورد و شود ارزیابی
ریزی و تعیین هدف شوند. بینانه به شرایط اجتماعی، برنامهخواهند بود که بر اساس رویکرد واقع

به معنای حفظ الگوی خانواده سنتی  و خانواده بهزیستی از گرایی، حمایتسیاست خانواده
توان و باید، تنوع اشکال خانواده را نیز به رسمیت بشناسد و حتی در مردساالر نیست و می

دار و پرداخت گرایی، سیاستهایی چون بیمه زنان خانهصورت اخذ رویکرد مدرن خانواده
 را مدنظر قرار دهد.ها بابت خدمات مراقبتی افراد ناتوان مستمری به خانواده
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