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ادعاست .اید پژقهش با رقش کمفیی ،سماسیتهیا ق قیوا منی را کیه در
فاصلة سالهای  1۳۵۷تا  1۳91بیا هی ح حماییت از هیاد خیا واده در
ایران تصویب ،تی قید ق ارائیه شی ها ی را؛ بیا اسیتفاده از رقش تحلمیل
ا تقادی متد مورد مطالعه قرار داده است .یافتهها ق تایج تحقمی غل یة
رقیکرد اقتصاد -محور بر عملکرد دقلت 1را شان مییدهنی ؛ امیری کیه
هایتاً باعث ش ه سماستهای دقلت با حفی الگوهیای سینتی خیا واده
هم سته باشن  .اید کته قابل تأمیل اسیت کیه بررسیی سماسیتهیای
حقوقی حاکی از بیه رسیممت شیناخته شی ن تی ریجی تحیودت هیاد
خا واده است؛ یافتهای که استقالل س ی حوزة حقیوقی از حیوزة اقی او
دقلتی را شان میده ق میتوان آن را تمجیة ارت یاط مسیتمر حمطیة
حقوقی بیا مسیائل عمنیی ق ا ضیمامی خیا وادههیای امیرقزید در اییران
دا ست .شکلگمری چالشهای حقوقی ممان قاقعمات اجتمیاعی موجیود
با الگوهای حف اشکال سنتی هیاد خیا واده اکارآمی ی برخیی از ایید
قوا مد ق ع و تناسب آنها با قاقعمات جامعه را شان میده .
واژگان کلیدی

سماستگذاری؛ حمایت از خا واده؛ هاد خا واده؛ تحودت حقوق خا واده

مقدمه

بر اسا اطالعات ق آمار موجود در سازمان ث ت احوال کشیور هیر سیاله فراقا یی تعی اد
ازدقاجهای ث تش ه کاهش پم ا کرده ق ه زمان تع اد طالقهای ث ت ش ه مز افیزایش
یافته است .اید ب ان معناست که هر ساله ع دی کیه سی ت ازدقاج بیه طیالق را شیان
میده کوچکتر میشود  .در قبگاه رسمی سازمان ث ت احوال در تعریف س ت ازدقاج به
طالق آم ه است که اید شاخصه ،س ت کل ازدقاجهای ث ت ش ه به کل طالقهای ث ت
ش ه در یک سال را در سراسر کشور شان مییدهی  .سی ت ازدقاج بیه طیالق در بیمد
سالهای  8۳تا  91با ح قد  4رق کاهش ،از سی ت  9.8در سیال  8۳بیه عی د  ۵.۵در
سال  91رسم ه است؛ به اید معنی که در سال  91به ازای هر  ۵ازدقاج ث ت شی ه ییک

 .1بای قش دقلت را  -به مثابه بازقی اجرایی (حکومت) -مورد توجه قیژه قرار داد زیرا به قاسطة استقالل سی ی آن از جامعیة
م ی ،که تمجة را تمریزو است ،دقلت خود را در ق ال چگو گی هزینة بودجه پاسخگو میدا (عزیزی؛ .)88 :1۳91
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مورد طالق مز ث ت ش ه است 1.ایید مسیئله در کنیار بیاد رفیتد سید ازدقاج یرقرت
پرداختد به زقایای گو اگون اید تغممرات را بمشتر میکن ق شان میدهی ممیان معمیار
ای هآل مورد ظر حاکممت در حوزة خا واده ق تغممرات اجتماعی ارت اط معناداری قجیود
ارد .یکی از زممنههای تاثمرگذاری که در پرسیش بیه چراییی ایید مسیئله بایی میورد
بررسی قرار بگمرد سماستگذاریها ق قوا مد حوزة خا واده اسیت .ایید پیژقهش بررسیی
مو وع را از حمطة تخصصی سماستگذاری آغاز میکنی تیا در ادامیه بتوا ی تمایزهیای
شکل گرفته ممان سماستهای حقوقی ق دقلتی را به شیکل دقمی تیری میورد تحلمیل ق
بررسی قرار ده  .در ادامه ،از آ جا که از آ جا که مو وع مورد بررسی ما قوا مد ،لیوای ق
سماستهایی است که در طول دقرة پی از ا قالد اسالمی اییران ارائیه شی ه ،ییا میورد
تصویب قرار گرفتها ؛ اید متون پی از بررسی بیا اسیتفاده از تکنمیک تحلمیل محتیوای
متد ق قوا مد ق سماستها دستهبن ی ق مضاممد اصلی آ ها استخراج ش  .سپی بیا در
ظر گرفتد آن مضاممد ق با استفاده از یافتههای پژقهش یوع رقیکیرد ق چراییی اتخیا
رقیههای مشخص توسط هر ک او از هادهای اصلی متولی امور خا واده تو م داده ش ه
است.
سیاستگذاری حمایتی

سماستگذاری عمومی 2مشتمل بر ه حگذاریها ق اق اماتی است کیه از سیوی دقلیت ق
سایر ارکان حکومتی در مح قدههای فراتر از ظرفمت ساختارهای موجود ا جاو میشیود.
به ع ارت دیگر ،هنگامی که ساختارهای موجود ظرفمیت دزو را بیرای تاثمرگیذاریهیای
مورد ظر اشته باشن  ،دقلتها ق حکومتها قارد عرصة سماستگذاری میشو ق ایید
قرقد ب ان معنا مز هست که بای منافع عامیة میردو میز تیأممد شیود (دریتیی:2008 ،
 .)618بنابراید سماست گذاری را به اید دلمل که تحلمل سماست ۳حاکممت را جیایگزید
تحلمل سماسی 4میکن  ،بای از دا ش سماسی ۵منفک دا ست .اید تفکمک را بای تمجیة
اید قاقعمت دا ست که تحلمل های سماسی ا جاوگرفته در ساحت سماسی ،هایتاً بای بیه
سماستهایی ت یل شو که مخاطب اصلی آن ها جامعیه اسیت .بیه همیمد قاسیطه در
 .1پایگاه اینتر تی سازمان ث ت احوال کشور؛ sabteahval.ir

2. Public policy making
3. Policy analysis
4. Political analysis
5. Political knowledge
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دا ش سماستگذاری عمومی م احث حقوقی ق جامعهشناختی جایگاه قیژهای میییابنی .
بمنارشتهای ش ن دا ش سماستگذاری ،حاصل فاصله گرفتد از منظر هادی ق توجیه بیه
قاقعمییات متنییوع اجتمییاعی ،فرهنگ یی ق حقییوقی اسییت .دسییول 1معتق ی اسییت دا ییش
سماستگذاری بر رقیکردهای حل مسئله م تنی اسیت ق بیه مسیائل مختلیف رقیکیردی
هنجاری دارد .با توجه به تو محات باد ،سماستگذاری به هر کردار ق کنش حکومتیای
اطالق میشود که حمات عامة مردو را تحت تأثمر قرار میده  .سماستهای عمومی ه ،
لزقماً از جا ب رأ ظاو سماسی صادر میشو  ،بلکه ممکید اسیت خیرده ظیاوهیا ییا
زیرمجموعههای حکومتی ،اق او به ت قید ق اجرای آ ها کنن (قلیپور ق غیالوپیورآهنگر،
 .)1۵-12 :1۳89حکومتها در شرایط معمول از ابزار قیا ون بیرای تیأممد اهی اح خیود
برخوردار ق با اید حال ،همچنان از سماستگذاری مز بیه مثابیة ابیزاری متمیایز بهیره
می بر  .تفاقت قوا مد ق سماستها اشی از قجود فاصله ممان قوا مد ق قاقعمات عملکیرد
حکومت است .به بمان بهتر ،سماستها ق ع مییشیو تیا حکومیت بتوا ی از قیوا مد ق
ساختارهای پمش تر ق ع ش ه؛ تایجی منط با ه حگذاری های خود بگمرد .در فراینی
سماستگذاری جوا ب گو اگون محمط مورد توجه قرار میگمر تا ایید مطلیود حاصیل
شود.
ایجاد پذیرش عمومی س ت به سماستها ،مه تیرید مو یوع در ارزییابی مطلوبمیت
آ هاست .منطقاً سماستهیایی کیه در بخشیی از شیهرق ان احسیا عی الت ،برابیری ق
برخورداری از مزایای تغممر را بر منگمز  ،از اق ال عموو بازخواهن ما  .جامعه متشیکل
از گرقهها ،اقشار ق دسته بن یهای متنوعی است که یک سماست خیود بایی در لحیاظ
تنوع ق حتی تضاد آ ها موف باش  .به اید معنا طراحی سماسیتهیا اقی امی ارزشمحیور
است که بر احتراو به ارزشهای گو یاگون موجیود در جامعیه م تنیی اسیت (قلییپیور ق
غالوپورآهنگر.)22 :1۳89 ،
پرسش مهمی که در پی توجه به منافع عموو مردو قابیل طیرا اسیت بیه چگیو گی
تشخمص اید منافع در هر یک از سماستهای ت قید ش ه معطوح است .در قاقع ممکید
است عموو مردو حتی از آگاهیهای دزو برای تشیخمص گزینیههیای بهتیر در طراحیی
سماستها برخوردار اشن ؛ در اید صورت ،کار ت قید سماستها در ارائة اسیت دلهیای
دزو برای تأممد منافع عمومی با دشواری مواجه خواه بود .رقشهای شناختهش ة علوو
1. Lasswell
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اجتماعی ق ا سا ی مز علیالقاع ه قاج خصوصماتی مستن که در جزئمیات آرای عمیوو
دربارة بهترید ب یلهای اصالا شرایط کنو ی به کار پژقهش بماین .
با اید اقصاح ،سماست گذاری را بای فراین ی دا ست که از ص غة دا شمک برخیوردار
اسیت ق در عیمد حیال ،از افکیار عمیومی میز تیأثمر مییپیذیرد .ممیزان ق کمفمیت اییید
تأثمرگذاری ،به فراخور ممزان برخورداری جامعه از امکانهای ابراز ق ا تقال تفاسیمر خیود
از سماستهای در دست ت قید ،در دامنهای که از ع و تأثمرگذاری آغاز ق به تأثمرگذاری
کامل میا جام متغمر است (اسکاو ق شولز.)290-286 :200۵ ،
برای تشخمص بهتر مواردی که بای در ت قید سماست هیا میورد توجیه قیرار گمر ی
میتوان از مقولة عقال مت در سماستگذاری سخد گفت .بر اید م نیا ،سماسیت مطلیود
قاج اید خصوصمت خواه بود که حوزههای متنوعی که در آ ها منافعی قابل تعریفا ی
را در یک چارچود عقال ی مورد مالحظه قرار میده  .ایید حیوزههیا فرهنگیی ،دینیی،
اخالقی ،سماسی ،اقتصادی ،حقوقی ق حرفهای هستن ق سماسیتگیذار بایی بیه گو یهای
اق او به ت قید سماستها کن که مسیتع رخی اد تنشیی ممیان حکومیت ق شیهرق ان
اش (قلیپور ق غالوپورآهنگر 24 :1۳89 ،ق .)2۵
از اید مق مات چنمد برمیآی که سماستهایی که در جهت حمایت از هاد خیا واده
ت قید می شو مز بای از عقال متی برخوردار باشن که متناسب با ابعیاد گو یاگون ایید
هاد اجتماعی است .خا واده ،خاصه در کشوری اسالمی ،قجهی دینی دارد که آن را بایی
به ق ر قجوه اقتصادی ،فرهنگی ق اجتماعی محترو شمرد ق مورد مطالعیه قیرار داد .کیار
تحلمل سماست عمومی ،1در ق ال سماستهای اجرا ش ه یا در حال اجرا ،میتوا شیامل
شناسایی مه ترید شاکلهها ،مضاممد ق گو هشناسیهایی باش که در پ یی آمی ن میتد
سماستها قش داشتها  .چنمد کاری در قاقع متضمد ق ی مفهیومی بیه ا یوه متیون،
کنش ها ق کردارهایی است که حاصل بر امهریزی ق اجرای سماست مورد مطالعه هستن .
در حالی که اجرای هر سماست در زیرحوزههای متع د قابل تعریف است ،تمهمی مزبیور
کمک خواه کرد که سماستهای قابل درک تفسمر ،ارزیابی ق باز گری شو .
همچنان که پمش تر گفته ش  ،تحلمل اجتماعی ق جامعیه شیناختی سماسیت هیا ،دقر
ش ن از درقن حکومت ق حرکت به سوی عموو شهرق ان ق پمرق آن بررسی سماسیتهیا
از دریچة مخاط ا ی را به د یال دارد کیه ز ی گی آ هیا از اجیرای آن سماسیتهیا تیأثمر
1. Public policy analysis
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میپذیرد .ب ید ترتمب ،بسماری از مو وعاتی که منطقاً در داییرة ارزییابی سماسیی قیرار
میگمر ممکد است در ارزیابی اجتماعی ق جامعهشناختی مطرا شو  .افیزایش فقیر،
طرد پارهای از اقشار مخاط ان ق دچیار شی ن برخیی از میردو بیه تضیادهای فرهنگیی ق
دشواریهای حقوقی از جمله مواردی هستن که قرار گرفتد آ ها در دستور کیار تحلمیل
اجتماعی قابل ا تظار است (بورگاتا ق مو تگمری.)2282-2280 :2000 ،
از مه ترید پمام های توجه به دا ش سماستگذاری پیذیرش ایید فیر اسیت کیه
خ گان عوامل اصلی ایجیاد تحیودت بیزرد در جوامیع ا سیا ی مسیتن  ،بلکیه همیواره
مما کنشی ممان آ ها ق عموو قجود داشته که فرجاو امور را رق زده است .ایید فیر بیا
یادآقری آن که هایتاً هر سماست ت قیدش های مازمن برخیورداری از پیذیرش عمیومی
شهرق ان است ق مز آ که شهرق ان همواره از سماستهای در حال اجیرا ارزییابیهیای
شایان تأملی دار شاندهن ة مزیتهای معطوح به پموستد علوو اجتمیاعی بیه عرصیة
ت قید ،ارزیابی ق اجرای سماستهاست .در م لی که فونمیتیر ق فیونهیورن ( )19۷۵از
اجرای سماستها ارائه میدهن شیش متغمیر اصیلی قجیود دارد :اسیتا اردها ق اهی اح
سماستها ،منابع سماستها ،ارت اطات ممانسازما ی ق فعالمتهای جلوبر ه ،قیژگیهیای
هادهای اجرایی ،شرایط اقتصادی ،اجتماعی ق سماسی ق هایتیاً ق یعمت مجرییان .کتیة
شایان تأمل در مودار مزبور متأثر ش ن مجریان از تمامی بخشهای دیگر مودار اسیت.
معنای مه اید امر قص قطعی ارزیابیها ق تحلملهایی است که به جای توجه بیه ایید
ابعاد ،صرفاً مجریان را مورد موشکافی ق تحلمل قرار میدهن (ملکمحم ی.)1۳8۵ ،
روش

رقش به کار گرفته ش ه در پژقهش حا ر رقش کمفی است .ه ح اصیلی ایید پیژقهش
بررسی سماستهای حمایت از هاد خا واده در ایران است ق از آ جا کیه مییخیواهم بیه
تحلمل ،تفسمر ق تحلمل متون ق سماستها بپیردازی ق اساسیاً چنیمد مو یوعی مسیتع
سنجش کمی مست بای از رقش کمفی استفاده مییکیردی چیرا کیه چنیمد تحلمیل ق
تفسمری ماز به مطالعة متد دارد.
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نمودار  .1ق عمت مجریان تنها یکی از عوامل رق ز ن ة سماستهاست
(فونمیتر ق فونهورن ،به قل از از ملکمحم ی.)1۳8۵ ،

در تعریف قیژگیهای رقش کمفی میتوان به تعریف دبز اشاره کرد« :کمفمت ،اسیا
ماهمت هر چمز ق کممت ،مربوط به شمارش آن چمز است .کمفمیت بیا چگیو گی ،زمیان،
مکان ق عصارة قجودی سرقکار دارد ق بنابراید پژقهشهیای کمفیی بیه معیا ی ،مفیاهم ،
تعریف هیا ،خصوصیمات ،اسیتعاره هیا ،مادهیا ق توصیمف اشیما مربیوط مییشیو  ،قلیی
پژقهشهای کمی اشاره به سنجش مقادیر دار » (سفمری.)22 :1۳8۷ ،
جامعة مورد مطالعة ما در اید پژقهش مشتمل بر تمامی سماستها ق قیوا منی اسیت
که در طول سالهای پی از ا قالد اسالمی با هی ح حماییت از هیاد خیا واده بیهمثابیه
شکلبن ی برآم ه از ازدقاج رسمی تصویب ،ت قید ق یا ارائه ش ها  .قص ما آن است که
به الگوها ق اطالعاتی دست یابم که ما را در برقراری پمو ممان اید سماستها ق قوا مد
ق ظریههای جامعهشناختی اظر بر مو وع پژقهش یاری کنن  .ب ید منظیور ،در بخیش
مطالعة سماستها ق قوا مد از رقش تحلمل متد استفاده کردی .
تحلمل محتوا از جمله رقشهای مرسوو بیرای تحلمیل متیون ق مکتوبیات اسیت کیه
م تنی بر شناسایی ق ک گذاری مه ترید بستههای مفهومی در وشتار ق سپی شیمارش
آ ها بر اسا منطقی معمد به منظور تشیخمص مهی تیرید دالهیای برسیاز ة مقصیود
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پ ی آقر ة متد است .بنابراید قرقد رقش تحلمیل محتیوا بیه پژقهشیی کمفیی مسیتلزو
فرارقی از رقیکرد شمارشی ق ارائة ارزیابیهای تفسمری از محتیوای پنهیان متیون اسیت.
ال ته چنمد رقیکردی به اید دلمیل کیه معمیار ا جیاو تحلمیل را بیه هنمیت مجیری آن
بازمیگردا ممکد است مناقشه برا گمز باشی  .بنیابراید بیرای حیل ایید مشیکل شیای
استفاده از ترکم ی از رقیکردهای کمی ق کمفی راهگشا باش (ب ی.)6۵4 :1۳86 ،
پژقهش حا ر اساساً کمفی است ق ارائه تعاریف عملماتی از مفاهم بیه منظیور ایجیاد
بع ی کمی برای تحلمل محتوا در اید مرحله معقول به ظیر مییرسی  .در عیمد حیال،
باقی ما ن بر همان مو عی که متد را مح قد به بافتی صرفاً قاژگا ی ق مکتود میکنی
مز تمجة کار را از ح اقل اعت ار علمی ساقط خواه کرد .با ایید اقصیاح دزو اسیت در
جستجوی رقیکردی به «متد» ق تحلمل آن باشم که از تناسب دزو با مو وع «تحلمیل
1
سماست» برخوردار باش .
ک گذاری مفاهم ق مقودت متیون ق سماسیت هیای میورد مطالعیه بیر اسیا رقش
ک گذاری باز ا جاو شی ه اسیت .الیو ق کیاینگی ( )200۷در میوداری کیه از دق شیکل
استقرایی ق قماسی تحلمل محتوای کمفی ارائه میکنن جایگاه ک گذاری باز را در سیویة
استقرایی مودار شان میدهن :

نمودار  .2مراحل اصلی استقرا در تحلمل محتوای کمفی
(برگرفته از الو ق هاینگی)200۷ ،

 .1با اید مق مات ،پای ن به اید ای ه خواهم بود که فق ان دا ش پمشمد دربیارة مو یوع میا را ملیزو بیه رقیکیردی اسیتقرایی
( )Inductiveخواه کرد؛ ب یدمعنا که دزو است از آ چه جمعآقری کردهای به فع ارائة تفاسمری س تاً جامع اسیتفاده کنیم .
ر.ک (الو ق کاینگی.)200۷ ،
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همچنان که مایرینگ ( )2000میگوی منط ک گیذاری بیاز در رقیکیرد اسیتقرایی
تحلمل محتوای کمفی بای بر اسا چارچود ظری ق مز پرسشهیای پیژقهش تی قید
شود .به بمان مایرینگ قجود چنمد س تی معمار دزو برای سنجش صحت دسیتاقردهای
پژقهش را فراه خواه کرد .در قاقع معمار مزبور ابزار ما در خوا ش همراه با تأمل متون
خواه بود .ک ها بر اسا مالحظات گو اگون به ابعاد مختلفیی از متیون میورد مطالعیه
س ت داده خواهن ش تا هایتاً بتوان بر اسا آنها س تهای قابل دفیاعی بیه متیون
داد.
همچنمد با لحاظ آ که معمودً ا تخاد قاح های تحلمل مشتمل بیر تعی اد زییادی –
جمالت ،کار تحلمل محتوا را با پمچمی گی ق دشیواری رقبیرق مییکنی (الیو ق کیاینگی،
 ،)200۷قاح تحلمل خود را مضاممد 21قرار دادهای تا همچنان امکان رسم ن به سیط
مقولهبن ی ق ا تزاع را داشیته باشیم  .بنیابر تعرییف راییان ق بر یارد ( ،)200۳شناسیایی
مضاممد حاصل پرسشهای متع د دربارة خصوصمات پ یی ة میورد مطالعیه هسیتن  .بیا
گفتد اید که مضمون یک متد چمسیت اشیارهای تقری یی بیه مهی تیرید محتیوای آن
میکنم .
یافتهها

بنا بر تعریفی که پمش تر در بخش م ا ی ظری از سماست ق سماستگیذاری ارائیه شی ،
پژقهش حا ر موظف به شناسایی تماو قوا مد ،بر امهها ق سماستهایی بوده است که در
سالهای پی از ا قیالد اسیالمی (تیا سیال  )1۳91ق در چیارچود حکومیت جمهیوری
اسالمی ،به منظور حمایت از هاد خا واده ق ال ته پمرق آن حمایت از هاد ازدقاج تصویب،
ت قید ،ابالغ ،ارائه یا اجرا ش ها .۳

 .1مایرینگ به قل از بکر ق لمزمان «مضمون» را ه ارز با ای ة اصلی ( )Main ideaقرار میده  .رایان ق بر ارد میز دقازده راه را
برای شناسایی مضاممد پمشنهاد کردها .
 ۳ج قل حاصل کار پژقهشگر ق مطالعة اسناد گو اگون بوده ق از همچ من ع خاصی اخذ ش ه است.

2. Themes
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جدول  .1قوا مد ،بر امهها ق سماستهای شناساییش ه
عنوان

زمان

گونه

شرح ربط موضوعی

1

اصالا موادی از قا ون م ی

1۳61

قا ون

ممنوعمت کاا ابالغ ،کاا دختر با
ا ن قلی ،جزئمات عسر ق حرج زقجه،
شرایط قمموممت ق...

2

خ مت ممهققت با وان

1۳62

قا ون

۳

اصالا مادة  120۵قا ون م ی

1۳6۳

قا ون

اج ار فقه در صورت قجود آن

۵

اعطای ح حضا ت فرز ان
صغمر یا محجور به مادران

1۳64

قا ون

تحکم ح حضا ت مادر در موارد
غم ت یا ع و صالحمت قلی شرعی

6

ح حضا ت

1۳6۵

قا ون

۷

بممة بمکاری

1۳69

قا ون

8

اصالا موادی از قا ون م ی

1۳۷0

قا ون

4

اصالا قا ون ث ت احوال

رقرت ث ت تماو ققایع حماتی

تحکم ق تضممد ح حضا ت
تعل گرفته به پ ر یا مادر

شمول همسر ،فرز ان ،قال ید
مازمن  ،ق افراد تحت تکفل

10

اصالا مقررات استخ او ق
باز شستگی کشوری

1۳۷0

قا ون

11

الحاق ت صره به قا ون استخ او
کشوری

1۳۷1

قا ون

12

قا ون صن قق رفاه دا شجویان

1۳۷1

قا ون

اعطای قاو ازدقاج حمد تحصمل به
دا شجویان

1۳

استقرار قاح های ام اد ق ارشاد
در کنار دادگاههای م ی خاص

1۳۷0

جلوگمری ح اکثری از رخ اد طالق از
طری مشاقره

14

آیمد امة اجرایی شمرخوارگاهها
ق مه های کودک
(درمحمطهای کار)

1۳۷0

آیمد امه

1۳۷0

طرا اجرایی

شرط بکارت برای ا ن قلی

سما
ست

9

بررسی مشکالت ق مسائل ز ان
کارگر

1۳6۳

قا ون

مساع ت در جهت برقراری تناسب
ممان اشتغال ق خا واده

برقراری توازن کار -خا ه برای ز ان
کارگر
باز شستگی مستخ ممد زن ،با 20
سال سابقة خ مت

امکان استفاده از مرخصی ششماهة
ب قن حقوق ،در هماهنگی با شغل
حسا همسر

تناسب ممان اشتغال ق خا واده
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عنوان

زمان

گونه

شرح ربط موضوعی

1۵

تأممد ز ان ق کودکان
بیسرپرست

1۳۷1

قا ون

پوششهای حمایتی مالی ،اقتصادی،
فرهنگی ق اجتماعی

16

اشتغال ز ان در جمهوری
اسالمی

1۳۷1

سماست

ارتقای سط اشتغال ز ان ،با تأکم بر
بایستههای خا وادة اسالمی

1۷

تشکمل شورای عالی جوا ان

1۳۷1

طرا اجرایی

تسهمل اشتغال ق ازدقاج جوا ان

18

تنظم خا واده ق جمعمت

1۳۷2

قا ون

اعمال مح قدیت قا و ی ق منطقی بر
زادآقری خا وار

19

الحاق به کنوا سمون حقوق
کودک

1۳۷2

قا ون

20

بممة همگا ی خ مات درما ی
کشور

پذیرش اصول عاو حقوق کودکان در
خا واده ،با تأکم بر ح تحف
جمهوری اسالمی

1۳۷۳

قا ون

رقرت بممة افراد تابع ق مازمن

1۳۷4

قا ون

احمای مستمری ز ان بموه ،در صورت
فوت همسر دقو

1۳۷4

قا ون

1۳۷4

قا ون

24

کتاد پنج قا ون مجازات
اسالمی

1۳۷۵

قا ون

2۵

بازدار گی از جرائ بر
حقوق ق تکالمف خا وادگی

1۳۷۵

قا ون

26

الحاق ت صره به مادة 1082
قا ون م ی

در چارچود قا ون مجازات اسالمی؛
حمایت از حقوق شرعی ازدقاج ق
خا واده

1۳۷6

قا ون

بههنگاوسازی ارزش مهریه

2۷

الحاق ت صره به مادة  ۷6تأممد
اجتماعی

1۳۷6

قا ون

باز شستگی ز ان کارگر با  20سال
سابقه ،ح اقل  42سال سد ق  20رقز
حقوق

21
22
2۳

الحاق ت صره به بن یک مادة
 81قا ون تأممد اجتماعی

تشخمص ق تعممد مازمن ان به
بممة همگا ی
ترقیج تغذیه با شمرمادر ق
حمایت از مادران شمرده

حمایت بممهای از افراد ق خا وادههای
آسمبپذیر
حمایت قا و ی از الگوی تغذیهای
شمرمادر

مجازات ق تعزیر برای تعر
کودکان

به ز ان ق
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28

اصالا مادة  10۷۳قا ون م ی

1۳۷6

قا ون

29

قا ون اساسنامة بنماد شهم
ا قالد اسالمی

سلب حضا ت از قال دچار ا حطاط
اخالقی

1۳۷۷

قا ون

۳0

ت صرة  11بودجة کل کشور

1۳۷۷

قا ون

۳1

قح ت رقیة دیوان عالی کشور

1۳۷8

قا ون

۳2

اصالا مادة  1184قا ون م ی

1۳۷9

قا ون

۳۳

اصالا پارهای از قوا مد مربوط
به ز ان

1۳۷9

دیحة

پمگمری ش ه

عنوان

زمان

گونه

شرح ربط موضوعی

حمایت مالی ،معمشتی ،اقتصادی ق
اشتغالی از خا وادههای شه ا

پوشش بممهای ق حمایت اقتصادی از
خا وادههای ک درآم
اج ار زقجه به تمکمد ،حتی در
صورت ع و دریافت مهریه (تفکمک
ا فاق از مهریه)
امکان سلب صالحمت قلی قهری
طفل ،در صورت درخواست سایر
اقارد ق یا رئمی حوزة قضایی

اصالا برخی از مواد موجب ت عمض
در رقابط زقجمنی

۳4

الحاق ت صره به مادة 11۳0
قا ون م ی

1۳81

قا ون

تشری مصادی عسر ق حرج

۳۵

حمایت از کودکان ق وجوا ان

1۳81

قا ون

فی قا و ی آزار ،بهرهکشی ،شکنجه ق
سایر ته ی ها علمه کودکان ق وجوا ان

۳6

اصالا مادة  1169قا ون م ی

1۳82

قا ون

۳۷

افزایش بهای ترکه

1۳82

قا ون

بههنگاوسازی بهای ترکه

1۳82

سماست کلی

تقویت هاد خا واده ق جایگاه زن در
آن ق استمفای حقوق ز ان در تماو
عرصههای عمومی

۳8

بن پا زده از عنوان امور
فرهنگی ،علمی ق فناقری ،در
سماستهای کلی بر امة چهارو
توسعه

1۳82

سماست کلی

۳9

بن چهارده از عنوان امور
فرهنگی ،علمی ق فناقری ،در
سماستهای کلی بر امة چهارو
توسعه

هفت سال برای سد حضا ت توسط
مادر

تسهمل اشتغال ق ازدقاج ،ق م ارزه با
آسمبهای م تالبه جوا ان
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عنوان

زمان

گونه

شرح ربط موضوعی

40

ساما هی ازدقاج جوا ان

1۳8۳

طرا اجرایی

توا من سازی جوا ان ق تسهمل ازدقاج
بر اسا بر امة چهارو

41

جزء ( )۵بن (الف) مادة 192
قا ون بر امة سوو توسعه

آیمد امه
طرا اجرایی

4۳

مادة  1۵8بر امة سوو توسعه

1۳8۳

قا ون

44

تسهمل ازدقاج جوا ان

1۳84

قا ون

4۵

سقط درما ی

1۳84

قا ون

تعممد شرایط قجود سقط؛ خاصه
دربارة سالمت مادر یا فرز

46

بن  ۵از سن چش ا از

1۳84

سماست کلی

تسهمل ق تقویت مشارکت همهجا ة
ز ان ق تقویت هاد خا واده

42

منشور حقوق ق مسئولمتهای
ز ان

1۳8۳

ارتقای قشآفرینیهای توسعهای ز ان
ق تقویت هاد خا واده

4۷

راه ردهای گسترش عفاح

1۳84

طرا اجرایی

ت ممد ظاومن حقوق ز ان در
عرصههای حقوق فردی ،اجتماعی ق
خا وادگی

1۳8۳

ترقیج ق تعمم الگوی همسرگزینی
اسالمی ق تسهمل ازدقاج

48

تشکمل خا واده ق سماستهای
تحکم ق تعالی آن

1۳84

سماست

به ود شرایط حمات سالمن ان در
ایران ،از جهات رفاهی ،به اشتی،
درما ی ق توا خشی

سماستهای کلی ق اجرایی در جهت
تقویت ق ت اقو کارکرد الگوی اسالمی
ق ایرا ی خا واده

49

حمایت از حقوق ق
مسئولمتهای ز ان در
عرصههای داخلی ق بمدالمللی

1۳8۵

قا ون

تسهمل همهجا ة ازدقاج ق ترقیج
فرهنگ تسهمل آن

تنفمذ قا و ی منشور ت قیدش ه از
سوی شورای ا قالد فرهنگی
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عنوان

زمان

گونه

شرح ربط موضوعی

۵0

ارشاد ق رسم گی به پرق ههای
مطال ة مهریه ق اعسار

1۳8۵

آیمد امه

راهکارهای ترمممی در جهت رفع
آسمبهای بهقجود آم ه

۵1

اصالا بن ی از ت صرةلل 2
قا ون بودجه

1۳86

قا ون

تخصمص ح قد  ۵هزار مملمارد ریال
برای تسهمل اشتغال ق ازدقاج جوا ان

۵2

مادة  112بر امة چهارو توسعه

1۳86

قا ون

تسهمل شرایط حمات اقتصادی ق اق او
به ازدقاج جوا ان

۵۳

تشکمل ستاد ملی زن ق خا واده

1۳89

آیمد امه

مرکز ملی تحکم ق ارتقای جایگاه
ز ان ق خا واده

۵4

مادة  ۳9بر امة پنج توسعه

1۳90

قا ون

توا من سازی ز ان سرپرست خا وار

۵۵

مادة  4۳بر امة پنج توسعه

1۳90

قا ون

۵6

مادة  22۷بر امة پنج توسعه

1۳90

قا ون

۵۷

مادة  2۳0بر امة پنج توسعه

1۳90

قا ون

۵8

قا ون حمایت از خا واده

1۳90

قا ون

اعطای مجوز به مراکز مشاقرة رقا ی ق
اجتماعی ازدقاج
تهمه ق ت قید سن ملی امنمت
اجتماعی با وان ق کودکان

ت قید ق تصویب بر امة جامع توسعة
امور ز ان ق خا واده
مشتمل بر  6فصل ،دربارة ابعاد
حقوقی متنوع هاد خا واده

تحلیل محتوای کیفی سیاستها
منطق نمونهگیری

چنانکه پمش تر گفته ش  ،قاح تحلمل ما در پژقهش حا ر مضاممد ،در سماسیتهیای
مورد مطالعه است .تمجه اینکه ،مو هگمری ا جیاو شی ه در جهیت شناسیایی مضیاممد
گو اگون مو هگمری ظری بوده است؛ ب یدمعنا که در هر سماست فرازها ق بخیشهیای
گو اگو ی که دال بر قجود مضمو ی خاص بود  ،شناسایی ش ها ق غل ة آ هیا بیر سیایر
مضاممد ،منجر به قرار گرفتد سماست مزبور در دستهای خاص ش ه است.
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کدگذاری باز

با اتکا بر م ا ی ظری (م ل فونمیتر ق فون هورن) بای در جستجوی مضیاممنی باشیم
که حاکی از قیژگیهای اصلی ق به تع مری رقا حاک بر هر یک از سماستهیا باشین  .از
یک سو ،مرجع سماستگذاری ق در تمجه ،حوزة اقی او ق چگیو گی تحقی سماسیتهیا
اهممت داشت ق از سوی دیگر ،اینکه فراین تحق ه حگذاریها تا چه حی قابسیته بیه
عامل اقتصاد باش  ،از حساسمت برخوردار بیود .جی ایی تی ریجی حیوزههیای حقیوقی ق
دقلتی رقشد ساخت که بای مضاممنی را که دال بر تمایل سی ی بیه تحیودت حقیوقی
هستن مز در تقابل با مضاممنی قرار دهم که تغممرات حقوقی خاصی را در پیی ار ی .
هایتاً ه بررسی مضاممد گو اگون میبایست ما را بیه تشیخمص مضیاممنی کیه دال بیر
گرایش به تحول در الگوی خا واده ق یا تالش بر کارکردبخشی ق عی و چیالش بیا الگیوی
سنتی خا واده بود  ،قادر میکرد.
گروهبندی نخست.

پی از پایان کار ،ک گذاری باز ق یافتد تفاقتها ق قرابتهای موجود ممان سماسیتهیای
مییورد مطالعییه 8 ،گییرقه اقلمییه مشییخص ش ی کییه ماین ی ة هشییت مضییمون اصییلی
شناساییش ه در سماستها بود :1
 .1قوا مد ق سماستهای مربوط به هر مقوله مطاب با شمارههای یل در ج قل شمارة :1
سماستهای کلی یا ا تزاعی۵۷ -۵6 -۵۳ -۵2 -49 -48 -4۷ -44 -4۳ -42 -40 -۳9 -۳8 -۳۵ -۳۳-19-1۷-16 :
سماست های اجراییی-26 -2۵ -24 -2۳ -22 -21 -20 -18 -1۵ -14 -1۳ -12 -11 -10 -9 -8 -۷ -6 -۵ -4 -۳ -2 -1 :
۵8 -۵۵ -۵4 -۵1 -۵0 -4۵ -41 -۳۷ -۳6 -۳4 -۳۳ -۳2 -۳1 -۳0 -29 -28 -2۷
سماستهای در سازگاری بیا الگیوی سینتی-2۳ -22 -21 -20 -1۷ -1۵ -14 -1۳ -12 -11 -10 -9 -۷ -6 -۵ -4 -۳ -2 :
۵8 -۵۷ -۵4 -۵۳-۵2 -۵0 -48 -4۷ -46 -44 -40 -۳9 -۳8 -۳1 -۳0 -29 -2۷ -2۵
سماست های در چالش بیا الگیوی سینتی-44 -4۳ -42 -41 -۳۷ -۳6 -۳۵ -۳4 -۳۳ -۳2 -28 -26 -24 -19 -16 -8 -1 :
۵6 -۵۵ -۵۳ -49 -4۵
سماستهای با رقیکرد اقتصیادی-۳0 -29 -2۷ -26 -2۵ -22 -21 -20 -18 -1۷ -16 -1۵ -14 -12 -11 -10 -9 -۷ -2 :
۵۷ -۵2 -۵1 -44 -41 -40 -۳9 -۳۷
سماست های با رقیکیرد غمراقتصیادی-42 -۳8 -۳6 -۳۵ -۳4 -۳۳ -۳2 -۳1 -28 -24 -2۳ -19 -1۳ -8 -6 -۵ -4 -۳ -1 :
۵8 -۵6 -۵۵ -۵4 -۵۳ -۵0 -49 -48 -4۷ -46 -4۵ -4۳
سماست های غمر تحول زای حقوقی-40 -۳9 -۳8 -۳6 -۳4 -۳1 -29 -2۳ -21 -1۷ -14 -1۳ -12 -11 -6 -۵ -4 -۳ -2 :
.۵۷ -۵6 -۵4 -۵۳ -۵2 -۵1 -۵0 -49 -48 -4۷ -46 -44 -4۳ -42
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حوزة اق او غمر دقلتی ق هادی

حوزة اق او دقلتی

ایجاد تحودت حقوقی

تغممرات حقوقی ا ک

ع و چالش در الگوی سنتی خا واده

متمایل به تحول در الگوی خا واده

رقیکرد اقتصادی

رقیکرد غمر اقتصادی

نمودار  .3هشت مضمون اصلی شناسایی ش ه در سماستها ق قوا مد حوزة خا واده

از اید پی ،به استخراج هر ک او از اید مقودت از ممان مجموع سماستهیا ق قیوا مد
موجود در ج قل شمارة  1ق تحلمل آ ها میپردازی  .دزو به کر است تماو دادههایی که
در بخش یافتههای پژقهش ارائه ش ها ما نی مجموعیه سماسیتهیا ق قیوا منی کیه در
ج قل شمارة  1آقرده ش ه است جن ة اکتشافی داشته ق با استفاده از تکنمیک پژقهشیی
پمش گفته (تحلمل متد) به دست آم ها  .اید یافتهها حاصل کار خود پژقهشگران بوده
ق از جای دیگری اخذ ش ها .
حوزة اقدام دولتی/حوزة اقدام غیر دولتی و نهادی

 ۳۵مورد از سماستهای شناساییش ه ،از حوزة اق او دقلتی برخوردار  ،بی یدمعنیا کیه
دقلت هایتاً بای متیولی اجیرای بر امیههیا ق پمشینهادهای برآمی ه از آ هیا باشی  .سیایر
سماستها ( 2۳مورد) یا به هاد قضایی ارجاع ش ها ق یا مخاطب مشخصی ار .

ایجاد تحوالت حقوقی /تغییرات حقوقی اندک

 2۵مورد از سماستهای شناساییش ه متضمد ایجاد تحودت حقوقی هستن  ،ب یدمعنیا
که تحق آ ها مستلزو باز گری در مناس ات حقوقی است ،در حالی که سایر سماسیتهیا
( ۳۳مورد) پمام حقوقی چن ا ی در پی ار .
سماست هیای تحیول زای حقیوقی-۳۳ -۳2 -۳0 -28 -2۷ -26 -2۵ -24 -22 -20 -19 -18 -16 -1۵ -10 -9 -8 -۷ -1 :
۵8 -۵۵ -4۵ -41 -۳۷ -۳۵
سماست ها با حیوزة اقی او غمردقلتیی-۳6 -۳۵ -۳4 -۳۳ -۳2 -۳1 -28 -26 -2۵ -24 -2۳ -19 -1۳ -8 -6 -۵ -4 -۳ -1 :
۵8 -۵0 -4۵ -۳۷
سماستهیای بیا حیوزة اقی او دقلتیی-۳8 -۳0 -29 -2۷ -22 -21 -20 -18 -1۷ -16 -1۵ -14 -12 -11 -10 -9 -۷ -2 :
.۵۷ -۵6 -۵۵ -۵4 -۵۳ -۵2 -۵1 -49 -48 -4۷ -46 -44 -4۳ -42 -41 -40 -۳9
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رویکرد اقتصادی /رویکرد غیر اقتصادی

 2۷مورد از سماستهای مزبور م تنی بر رقیکردی اقتصادی س ت به مو وع حماییت از
خا واده هستن  ،در حالی که  ۳1مورد دیگر حامل چنمد رقیکردی مستن .
عدم چالش در الگوی سنتی خانواده /متمایل به تحول در الگوی خانواده

 ۳۵مورد از سماستهای مورد مطالعه چالشی با الگوی سنتی خیا واده ار ی  ،در حیالی
که  2۳مورد دیگر را میتوان از مصادی گرایش به تحول در الگوی خا واده دا ست.
گروهبندی دوم

اقدام دولتی و تحوالت حقوقی

از  ۳۵موردی که حوزة اق او دقلتی داشتها  12 ،مورد مرت ط با تحیودت حقیوقی ق 2۳
مورد متضمد تغممرات ا ک در مناس ات حقوقی بودها ی  .تمجیه اییدکیه حیوزة اقی او
غمردقلتی مز در  1۳مورد با تحودت حقوقی مرت ط بوده ق در  10مورد تغممیرات ا ی ک
حقوقی را اقتضا میکرده است.
اقدام دولتی و رویکرد اقتصادی

از  ۳۵موردی که حوزة اق او دقلتی داشتها  24 ،میورد رقیکیرد اقتصیادی دار ی  ،ق 12
مورد با رقیکردی غمراقتصادی ت قید ش ها  .تمجه ایدکه حوزة اق او غمر دقلتیی در ۳
مورد ددلت اقتصادی داشته ق در  19میورد بیا رقیکیرد غمراقتصیادی – خاصیه رقیکیرد
حقوقی– همراه بوده است.
رویکرد اقتصادی و الگوی سنتی

از  2۷موردی که رقیکرد اقتصادی به سماستگذاری داشتها  22 ،میورد بیا چالشیی در
الگوی سنتی هاد خا واده همراه ودها  ،ق تنهیا  ۵میورد متضیمد تحیودتی در الگیوی
حمییات خییا وادگی هسییتن  .بنییابراید از  ۳1مییوردی کییه رقیکییرد غمراقتصییادی بییه
سماستگذاری داشتها  18 ،مورد متمایل به تحیول در الگیوی حمیات خیا وادگی ق 1۳
مورد در ق عمت ع و چالش ج ی با الگوی سنتی هستن .
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تحول حقوقی و الگوی سنتی

از  2۵موردی که تحودت حقوقی را به همراه دار  10 ،مورد در چالش ج ی بیا الگیوی
سنتی خا واده مستن  ،در حالی که  1۵مورد متضمد تمایل س ی بیه تحیول در الگیوی
خا وادها  .تمجه آنکه از  ۳۳موردی که با تغممرات ا ی ک حقیوقی همیراه هسیتن 24
مورد چالش چن ا ی با الگوهای سنتی حمان خا وادگی ار  ،ق  9مورد ایجیاد تحیودت
حقوقی را اقتضا میکنن .
رقشد است که برای ارائه مقولهبن ی بهتر مازمن آن هسیتم کیه بیا ا یافه کیردن
مضمو ی برآم ه از ترکمبهای بررسی ش ه تصویر دقم تری از سماستهای مورد مطالعه
به دست آقری .
مضمون اول

سیاست اجرایی

مضمون دوم

سیاست کلی یا انتزاعی

سیاست اجرایی /سیاست کلی یا انتزاعی

 ۳۵مورد از سماستهای مورد مطالعه ،سماستهای اجرایی ق  2۳مورد سماستهای کلی
یا ا تزاعی هستن .
اقدام دولتی و گونة سیاست

از  ۳۵موردی که حوزة اق او دقلتی داشتها  1۵ ،میورد بیا سماسیتهیای اجراییی ق 20
مورد با سماستهای کلی همراه بیودها ی  .بنیابراید از  22میوردی کیه حیوزة اق امشیان
غمردقلتی ق هادی بوده است 20 ،مورد توأو با سماست اجرایی ق تنها دق میورد تیوأو بیا
سماست کلی یا ا تزاعی بودها .
گونة سیاست و رویکرد اقتصادی

از  ۳۵موردی که سماست های اجرایی داشته ا  16 ،مورد بیا رقیکیرد اقتصیادی همیراه
بودها  .تمجه اینکه از  2۳سماست کلی یا ا تزاعی مورد مطالعه 11 ،سماست بیا رقیکیرد
اقتصادی ق  12سماست با رقیکرد غمر اقتصادی همراه بودها .
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مقولهبندیها:

مقولهبندی نخست :دولت – اقتصاد – گونة سیاست

سیاستهای اجرایی دولتی اقتصادی /سیاستهای کلی غیر دولتی غیر اقتصادی

 18سماست مشمول قیژگی خست هستن  ،در حالی که  ۳سماست در دسیتة دقو قیرار
میگمر .
سیاستهای اجرایی دولتی غیراقتصادی /سیاستهای اجرایی غیر دولتی اقتصادی

 2سماست مشمول قیژگی خست هستن  ،در حالی کیه تنهیا  ۳سماسیت در دسیتة دقو
قرار میگمر .
سیاستهای اجرایی غیردولتی غیر اقتصادی /سیاستهای کلی دولتی اقتصادی

 18سماست در دستة خست قرار میگمر  ،در حالی که  ۷سماست مشیمول دسیتة دقو
هستن .

سیاستهای کلی دولتی غیراقتصادی /سیاستهای کلی غیردولتی اقتصادی

 9سماست یل عنوان خست قرار میگمر ق همچ سماستی مشمول دستة دقو مست.

نمودار  .4مودار مقولهبن ی خست
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مقولهبندی دوم :تحول حقوقی -دولت  -اقتصاد

سیاست های تحوول زای دولتوی اقتصوادی /سیاسوت هوای تحوول زای غیور دولتوی

غیراقتصادی

 ۳سماست در دستة خست جای میگمر  ،در حالی که  1۳سماست مشمول دسیتة دقو
هستن .

سیاستهای سنتی دولتی اقتصادی /سیاستهای سنتی غیردولتی غیراقتصادی

 22سماست یل عنوان خست قرار میگمر  ،ق حال آ کیه 10 ،سماسیت بیا دسیتة دقو
همخوا ی دار .

سیاستهای سنتی غیردولتی اقتصادی /سیاستهای سنتی دولتی غیراقتصادی

 1سماست مشمول عنوان خست است ،در حیالیکیه  ۳سماسیت ییل عنیوان دقو قیرار
میگمر .
سیاست های تحول زای دولتوی غیراقتصوادی /سیاسوت هوای تحوول زای غیردولتوی

اقتصادی

 ۵سماست یل عنوان خست قرار میگمرد ،در حالی که  1عنیوان میز مشیمول عنیوان
دقو است.

نمودار  .5مودار مقولهبن ی دقو
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مرحلة انتزاع

آ چه در پی ا تقال از مرحلة گرقه بن ی به مقولهبن ی مایان ش شاندهنی ة محورییت
عامل «دقلت» در سماستگذاریهای حوزة خا واده در ایران ق ال تیه تیکسیاحتی شی ن
عرصة سماستگذاری از سوی دقلت با محورییت عامیل اقتصیاد اسیت .در حیالی کیه در
مرحلة گرقه بن ی بهدشواری میتوان پموستگی عامل دقلت بیا اقتصیاد را شیان داد .در
مقولهبن ی خست تفاقت محسوسی در سیه دسیتة اصیلی از سماسیتهیا رخ مییدهی ؛
سماستهایی که دقلتی -اجراییی ق اقتصیادیا ی  ،همچیون سماسیتهیایی کیه اجراییی
غمردقلتی غمراقتصادی هستن  ،تع اد زیادی س ت به سایر سماسیت هیا دار ی ق جالیب
است که تع اد سماست هایی که کلی ،دقلتی ق اقتصادی هستن مز ک مست .در قاقیع،
اگر سماستهای اخمر مز به دستة اجرایی دقلتی اقتصیادی منتقیل مییشی  ،مجمیوع
تع ی اد سماسییتهییایی اجرایییی دقلت یی اقتصییادی ق سماسییتهییای اجرایییی غمردقلتییی
غمراقتصادی ،به  42عنوان از مجموع  ۵8سماست شناسایی ش ه میرسم .
پمش از آ که بر اسا تایج بهدستآم ه بخواهم به سیوی ا تیزاع ق می ل مفهیومی
حرکت کنم  ،خود است به مقولهبن ی دقو مز گاهی بمن ازی  .مج داً در اینجا مز سه
دسته از سماست ها ،مجموعاً  4۵عنوان از  ۵8سماست مورد مطالعه را به خود اختصیاص
دادها ؛ سماستهای سنتی دقلتی اقتصادی ،سماستهای سنتی غمردقلتی غمراقتصیادی،
ق سماستهای تحولزای غمردقلتی غمراقتصادی .جالب اینکه در اید مورد ه دقلت ،کیه
همچنان در عرصة اجرای سماستهایی که با اتکا بیر عامیل اقتصیاد رقیکیرد سینتی بیه
خا واده را تجویز میکن  22 ،عنوان را به خود اختصاص داده است ق در مقابل ،عرصیهای
که از م اخلة دقلت م راست ،مشارکت فعاد هتری در دق سط تحولزایی ق سنتی دارد.
انتزاع نخست :دولت ،اقتصاد و اقتصاد دولت

پمش از تو م ددیل ا تزاع اید سهگا ه ،بای شرحی مو هقار از سر وشت دق سماست به
ظاهر مشابه ارائه کنم  .بر اسا اید شرا ،در حالی که سماستهای مورد اشیاره قرابیت
بسماری داشتن  ،هایتاً یکی از آ ها در زمرة سماست های غمراجرایی قرار گرفته ،درحیالی
که دیگری به اجرا درآم ه است.
در سال  1۳84قا و ی با عنوان «تسهمل ازدقاج جوا ان» به تصویب رسم ه اسیت .بیر
اسا قا ون مزبور:
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 ایجاد صن قق ا قختة ازدقاج جوا ان

 استقرار کممتة سیامان ازدقاج بیرای تشیخمص قاجی ان شیرایط دریافیت قاوهیای
گو اگون

 تأممد مسکد ا وه ،ارزان قممت ق با استفاده از رقشهای وید ساخت

 پرداخت کمکهزینة ز گی به زقجهای فاق من ع درآم به صورت قر الحسنه
 اق او رسا های در جهت ترقیج فرهنگ ازدقاج اسالمی

 تشوی جوا ان به ازدقاجهای گرقهی ق ک تشریفات

 تسهمل قاگذاری اماکد عمومی از جمله فرهنگسراها ق تادرها برای ازدقاج جوا ان

ق مواردی دیگر ،از جمله تکالمف دقلت قلم اد شی ه اسیت .قا ی اسیت کیه قیا ون
تسهمل ازدقاج جوا ان حاصل تالش برای دی ن همة جوا یب ترغمیب جوا یان بیه ازدقاج
بوده است ،با ایدحال با گذشت بمش از  6سال از تصویب اید قیا ون همچنیان سیخد از
رقرت اجرایی ش ن آن است.
در سال  1۳86بن ی از ت صرة  2قا ون بودجه اصالا ش ه ق بر اسا ایید اصیالحمه
زدیک به  ۵هزار مملمارد ریال به تسهمل اشتغال ق ازدقاج جوا ان اختصاص یافته اسیت.
در اید مصوبه سخنی از تکالمف دقلت مست ،صرفاً به دقلت اختمار داده شی ه در جهیت
هزینهکرد م لغ مزبور اق او کن ق تاکنون ه سخنی از رقرت بازگشت به ت صرهای بیر
زممدما ه در ممان وده است.

نمودار  .6مودار سماستهای اقتصادی جزئی ق کلی دقلت
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حذح عناقینی که سه کمی در مقولهبن ی خست دار  ،شان میدهی کیه عامیل
دقلت از چه قش مهمی در سماستگذاریهای حوزة خا واده برخوردار بوده است؛ قشی
که عطف به تو محات فوق در مورد سماسیتهیای اجراییی اقتصیادی بیه سیط اعمیال
سماست ها مز رسم ه ،در حالی که در مورد سماستهای کلی اقتصادی ق غمراقتصادی به
گو های ا فعال یا به تع مری برگردان زبان سماستها بیه منطی اقتصیادی دقلیت منجیر
ش ه است.
انتزاع دوم :دولت ،اقتصاد دولت و پاسداشت سنت

ارت اط قابل تأملی ممان مقوله بن ی های ا جاو ش ه قجود دارد .از مقولهبن ی خست اید
تمجه حاصل ش که دقلت سماستهایی را که بیا زبیان اقتصیادی آن تناسیب داشیته ق
زدیک به قواع عمل آن باشن  ،اجرایی میکن  .مقولهبن ی دقو مز حکاییت از آن دارد
که مشارکت اقتصادی دقلت ،با اختالح شایان توجهی ،معطوح به اجرای سماسیتهیایی
است که چالش چن ا ی با الگوی سنتی خا واده در ایران بر میا گمز .
از مودهای اید سماستهای اقتصادی سنتگرایا ه ،همان اصالا بنی ی از ت صیرة 2
قا ون بودجة  1۳86است که منجر به مشارکت  ۵هزار مملمیارد رییالی دقلیت در عرصیة
تسهمل اشتغال ق ازدقاج جوا ان ش ه است .مو ة دیگر قا ون صین قق رفیاه دا شیجویان
مصود  1۳۷1است که در قاقع دقلت را قادر ساخته سماسیتهیای تسیریع ازدقاج را بیه
درقن دا شگاهها ب رد.

نمودار  .7رابطه سماستهای اقتصادی ق تحولخواها ة دقلت
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آ چه در مودار فوق جلب توجه میکن قجود تع اد زیاد سماستهایی اسیت کیه در
حوزة اق او غمردقلتی ق با رقیکردی که متضمد تحول در الگوی خا وادها  ،طرا ق ارائیه
ش ها  .ایدگو ه به ظر میرس که اید اختالح را بای با تکمه بر فاصیلة هیاد دقلیت از
مسائل حقوقی م تالبه الگوی سنتی خا واده –که بسماری از آ هیا پمامی چیالش الگیوی
مزبور با جامعة م رن هستن – تفسمر کرد.
الحاق به کنوا سمون حقیوق کیودک در  1۳۷2ق اصیالا میوادی از قیا ون مجیازات
اسالمی با مو وع مجازات ق تعزیر برای تعر به کودکان ق ز ان از جمله مصیادی ایید
تحولزایی هستن  .مورد جالبتر اما اصالا مادة  1184قا ون می ی اسیت کیه در آن از
امکان سلب صالحمت قلی قهری طفل ،در صیورت درخواسیت اقیارد ییا رییمی حیوزة
قضایی مطرا ش ه است .با اید اقصاح میتوان به طرا اید ادعیا خطیر کیرد کیه حیوزة
اق او هاد قضایی ق حقوقی در ایران به قاسطة تما مستقم با مسیائل م تالبیه الگیوی
سنتی خا واده اق او به ایجاد تحودتی فراتر از ظرفمت الگوی مزبور کرده است.
مدل مفهومی :خأل سیاستگذاری حوزة خانواده در ایران

در ارائه م لی که در پی خواه آم  ،به ظریهای اتکا کردهای کیه منطی عملکیرد هیاد
دقلت در ایران را بهخوبی ترسم میکن  .همچنان که در بخش مقولهبن یها دی ه شی ،
دقلت متمایل به اجرای سماسیتهیایی اسیت کیه فراینی های سیادهای دار ی ؛ اعت یاری
تخصمص مییاب ق دقلت متص ی هزینهکرد آن اعت ار میشیود .بنیا بیر ظرییة «دقلیت
را تمر» 1چنمد گرایشی به قاسطة برخیورداری دقلیت از منیابعی کیه متکیی بیر مالمیات
عمومی مستن قابل ا تظار است .در دقلت را تمر ،گویی خرده ظاو بودجه در برابر حجی
شگرح درآم های اشی از را ت بیارزش میشیود .در میورد اییران کیه از دقران شیوک
فتی  19۷۳اقتصادی یکسره فتی داشته است (مهیرآرا ق دیگیران )2001 ،خیرده ظیاو
بودجه به لحاظ ع و برخورداری از مشخصات فنیی دزو شیرایط یاگوارتری میز داشیته
است .شواه متع د از حساسمت بودجة جاری در ایران سی ت بیه شیوکهیای فتیی ق
درآم ی (فرزا گان )2011 ،حاکی از آن هستن که دقلیت بی قن تج یی ظیر در ظیاو
بودجهریزی خود همواره تحیت تیأثمر فشیارها ق ا یطرارهای اشیی از مطال یات متنیوع
اقتصادی ،اجتماعی ق فرهنگی خواه بود (الماسی ۳2 :1۳8۷ ،ق .)۳۳
1. Rentier state theory
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اید مق مة کوتاه دزو بود تا بتوان از عف عقال متی در ظاو بر امیهرییزی در اییران
سخد گفت که برآم ه از ا طرار ت یل رقرتها بیه ا یطرارهای کوتیاهمی ت ق صیرفاً
اقتصادی است .در بخشی که به شرا دا ش سماستگذاری اختصاص داشت به اید کتیه
مز اشاره ش که توجه به سماستگذاری حاصل پیذیرفتد قاقعمیت قجیود فاصیله ممیان
قوا مد ق قاقعمتهاست .مرقر سماستهای گو اگون حوزة خا واده در ایران رقشدگر ایید
قاقعمت است که بخش اعظ سماستهای مزبور در قالب قا ون عر ه شی ه ق در دسیتور
کار اجرا قرار گرفتها  .بنابراید ما با الگویی از قشآفرینی عامل دقلت رقبرق هستم کیه
بر خالح مفرق ات عرصة سماستگذاری ،بیه د یال توجیه بیه مالحظیات بمنارشیتهای
سماسییتگییذاری مسییت ق حت یی امییر سماسییتگییذاری را از سییوی خییرده ظییاوهییا یییا
زیرمجموعههایی که مز میتوا ن در بر امهریزیهای موجود تج ی ظر کنن بر میتابی
(قلیپور ق پورآهنگر .)1۵-12 :1۳89 ،در اید الگو مطال ات اقشار ،گرقهها ق دسیتههیایی
که خواستار دی ه ش ن خود در آینة سماستهای عمومی هستن  ،به دلمل فق ان رابطیة
متقابل با دقلت ،ادی ه گرفته میشو  .اعطیای جایگیاه بایسیته بیه سماسیتگیذاری در
شرایطی که جامعه از امکانهیای ابیراز ق ا تقیال تفاسیمر خیود از سماسیتهیای موجیود
برخوردار مست امر بعم ی به ظر میرس (اسکاو ق شولز .)290 –286 :200۵ ،در قاقع
مشخصة اصلی الگوی کنو ی سماستگذاری در ایران برخورداری مجری از جایگیاهی بیه
مراتب بادتر از سایر اجزاء ت قیدکنن ة سماستهاست (ملکمحم ی.)1۳8۵ ،
در م ل ارائه ش ه ،به جز دقلت ،مجلی ق قوة قضیایمه میز بیه قاسیطة کارکردهیای
اختصاصی خود مورد توجه قاقع ش ها ی  .همچنیانکیه از بررسیی سماسیتهیای حیوزة
خا واده برآم  ،حوزة اق او غمردقلتی به قاسطة برخورداری از ح اقل تما با مشکالت ق
مسائل م تالبه الگوی سنتی خا واده ،مص ر برخی از تحودت حقوقی بوده است .در ایید
م ل رقابط عمفتر ممان اجزاء با خطوط منقطع مایش داده ش ها  .دربارة مجلیی از
تع مر «تقنممد ق تکلمف» استفاده ش ه تا غل ة قوا مد بر سایر ا واع سماستهیا در حیوزة
خا واده یادآقری شود.

32

مطالعات زن و خانواده

دورة  ،4شمارة  ،1بهار و تابستان 1395

نمودار  .8رابطة کارکردها ق خرده ظاوهای سه قوة سماستگذار با خا واده

بحث و نتیجهگیری

خأل یا ضعف سیاستگذاریهای حوزة خانواده در ایران

چنان که در بخش م ا ی ظری ق یل عنوان «سماستگذاری حمایتی» کر ش  ،تعریف
حوزهای اختصاصی برای مفاهم سماستگذاری ،ق خاصه سماستگذاری عمیومی ،اشیی
از ع و تکاپوی ابزار «قا ون» برای تأممد اه اح ق مقاص ی است که حکومتهیا تعرییف
کرده ق درص د دستمابی به آنها هستن  .بررسی سماسیتهیایی کیه محتیوای آنهیا در
پژقهش حا ر مورد تحلمل کمفی قرار گرفت؛ حکایت از آن دارد که ممان تع اد قوا مد ق
سایر متون سماستمی فاصلهای فاحش قجود دارد که در پمو ی بیا تیایج تحلمیل مزبیور
میتوان آن را دال بر خأل یا هایتاً عف ش ی سماسیتگیذاریهیای حیوزة خیا واده در
ایران دا ست.

نمودار  .9س ت قوا مد ق سایر سماستهای حوزة خا واده
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در تشری اید عف بای از مق مات سماسیتگیذاری سیراغ گرفیت کیه م تنیی بیر
ییرقرت تعریییف حییوزهای اختصاصییی بییرای سماسییتگییذاری در راسییتای فییرارقی از
ساختارهای موجود حکومتی ق خاصه دقلتی هستن  .تمجه اینکه ،اختصاص سه اعظی
سماستگذاریها به قوا مد ،حاکی از اکتفا به ظرفمتهای ساختاری یا ا فعال در فیرارقی
از آنهاست .از سوی دیگر ،سه مزبور شاندهن ة ک توجهی به محوریت منیافع عامیه
در فراین های سماستگذاری است.
بنابراید ،در شرایطی که هادها ق شوراهای گو اگو ی ما ن شورای ا قالد فرهنگیی ق
شورای فرهنگی -اجتماعی ز ان قجود دار خأل یا عف سماستگذاری به ظر چنی ان
توجمهپذیر میرس  .بمش از همه از خ گیان ا تظیار مییرقد کیه بنیا بیر م یا ی دا یش
سماستگذاری از قشآفرینی محوری خود در ت قید سماستها ق اجرای آنها بکاهنی ق
شهرق ا ی را که از آحاد مختلف در معر تأثمرات ق پمام های سماسیتهیا هسیتن در
ظر آقر  .در قاقع ،چنمد تحولی در دی گاه خ گان گاو خست در تحق الگیویی اسیت
که از فونمیتر ق فونهورن قل ش ق حسب آن مجریان سماستها تنهیا یکیی از شیش
متغمر اساسی در اجرای سماستها هستن .
هایتاً ،تحلمل محتوای کمفی سماستهای حمایت از هاد خا واده ق قوا مد مربوط بیه
آن در ایران حاکی از آن بود که دقلیت بیا اتکیا بیر اسیتقالل خیود از خیا واده ق میز بیا
قایلش ن اقلویت برای رقیکرد اقتصادی عمالً شأ ی فراتیر از ظرفمیت خیود در تی قید ق
اجرای سماستهای مزبور یافته است .از سوی دیگر ،بررسی مزبور اید تمجیه را میز بیه
همراه داشت که اکثر تحودت رقی داده در حوزة خا واده حاصل ممانکنش حیوزة اقی او
غمر دقلتی ق خاصه هاد قضایی با خا واده بود.
بی ید ترتمییب ،تصییحم فراینی های سماسییتگییذاری حمایییت از خییا واده ق کییاهش
قشآفرینی عامل دقلت در اجرای آنها معقول به ظر میرس .
منابع
الماسی ،حسد .)1۳8۷( .ظاو بودجهریزی دقلتی در ایران .تهران :ا تشارات شهرآشود.
ب ی ،ارل .)1۳86( .رقشهای تحقم در علوو اجتماعی ،ترجمة ر یا فا یل ،تهیران :ا تشیارات
سمت.
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