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چکیده

مقدمه: خانواده نقش حساس و مهمی در شکل دهی به جامعه ایفا می کند، در بسیاری 
از جوامع ماهیت خانواده به لحاظ فرآیند مدرنیزه شدن و فشارهای مداوم توسعه تا حدی 
تغییر نموده است. این تغییرات و نیازهای رو به افزایش خانواده ها، اولویت هایی را برای 
سیاست گزینی دولت ها ایجاد کرده است. با توجه به اهمیت و ضرورت توجه به سیاست 
و رفاه خانواده در کشورها و همچنین عواملی چون پراکندگی و کمبود اطالعات در این 
حوزه، پیچیدگی مفهوم رفاه و نیاز سیاست گذاران به اطالع از جایگاه ایران در خصوص 
رفاه خانواده، ضرورت پرداختن به این موضوع به منظور برنامه ریزی و تصمیم گیری در 
این حوزه عیان است. لذا این مقاله به بررسی سابقه برنامه ریزی رفاه خانواده در ایران، 
شناخت نقاط قوت و ضعف برنامه های اجرا شده،همچنین مشخص کردن سیاست های 

مهم د ر این حوزه پرداخته است..
روش: روش تحقیق به کار گرفته شده مبتنی بر روش اسنادی و مروری با استفاده از 
اصلی  سند  پژوهش 28  این  در  است.  بوده  لغوی  و  موضوعی  محتوای  تحلیل  تکنیک 
در خصوص برنامه ها مرور شده اند. این اسناد مربوط به اصل برنامه یا ارزشیابی هایی در 

خصوص آن یا لوایح مربوطه می باشند.
با موضوع رفاه خانواده  برنامه جداگانه ای  انقالب  از  بعد  و  قبل  برنامه های  نتایج: در 
اما در  نمی دادند.  به خود اختصاص  نیز  بودجه ای جداگانه  نداشته است و فصل  وجود 
»رفاه خانواده و  برنامه ی  اجتماعی« و  »رفاه  انقالب، فصل  از  قبل  برنامة چهارم عمرانی 

کودک« دیده شد.
یک  عنوان  به  خانواده  رفاه  که  می دهد  نشان  نهایی  بررسی  نتیجهگیری:  و بحث
کلیت مستقل در سیاست گذاری ها و برنامه های کشور مغفول مانده است. در نتیجه در 
مولفه هایی چون وجود رویکردی  به  است  ایران الزم  در  رفاه خانواده  آتی  برنامه های 
الگوهای  به آن، داشتن  بیمارمحور و آسیب محور  نگرشی  نداشتن  به خانواده،  کل نگر 

استحقاق سنجی و تعیین متولی واحد در این امر توجه کرد.
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Abstract 
Introduction: Family has a critical role in societies. In most of societ-
ies, in response to the development and industrialization, the nature 
of family has changed. Nowadays family issues become priorities to 
governments’ policy making, because of these changes and family’s 
increasing needs. Because of deficit information and documentation in 
this issue and complicated concept of welfare, it’s necessary to study 
family policies in Iran to use it in policy planning and decision making. 
Aims: The paper review the history of family welfare policies in Iran 
to assess their strengths and weakness and indicate key points for future 
planning.
Methodology: Current study is documentary research and used content 
analysis. In the research about 28 main documentaries have reviewed. 
Results: There wasn’t any specific plan budget about family welfare in 
none of Development Programs of before and after the Islamic Revolu-
tion except Forth Plan before revolution.
Conclusions: It is concluded that family welfare isn’t an independent 
issue in policies and planning. So there should be a comprehensive 
and non-pathological approach to family in future policies and also it’s 
necessary to appoint an institution to supervise and monitor the family 
welfare issues.

Please cite this 
article as follows:

Arshi M, Takaffoli M and Khoshnami M. Family Welfare Policies in Iran, 
Comparative Study of Development Programs. Quarterly journal of social 
work. 2015; 4 (1); 38-49
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فصلنامه مددکاری اجتماعی40

سياست گذاري رفاه خانواده در ایران، مطالعه تطبيقي برنامه هاي توسعه

مقدمه

خانواده به عنوان نماینده و ذینفع توسعه، نقش حساس و مهمی در شکل دهی به جامعه ایفا می کند. خانواده ابزار اصلی 
انســجام جامعه بوده و ایــن کار را از طریق فعالیت اجتماعی خود انجام می دهد. در بســیاری از جوامع ماهیت خانواده به 
لحاظ فرآیند مدرنیزه شــدن و فشــارهای مداوم توســعه تا حدی تغییر نموده اســت. در ویرایش بیستم )آخرین ویرایش( 
دایره المعارف مددکاری اجتماعی )2008( در تعریف خانواده آمده است که :»تقریبا در تمام جوامع خانواده را به عنوان 
واحد اصلی و اولیه ی هماهنگ و تعدیل کننده زاد و ولد و توزیع مجدد اهداف، در زمینه اجتماعی بزرگتر تولید و مبادله 

می دانند. که این واحد نسبت به تغییرات سریع اقتصادی در محیطی که در آن زندگی می کند، آسیب پذیر است«.
پیشــرفت اجتماعی منجر به تقویت مؤسساتی از قبیل مؤسسات مربوط به رفاه، آموزش و سیستم های قانونی می شود که 
بخشی از فعالیت های سنتی خانواده از قبیل پرورش کودکان، حمایت و حفظ سالمتی را بر عهده می گیرند. اگرچه فرایند 
توسعه به تقویت شبکه های حامی خانواده منجر شده است، اما مؤسسات رفاهی ناکارآمد قادر به ارائه انواع خدمات مورد 
نیاز خانواده در کشورهای مختلف نمی باشند. از طرف دیگر، تغییرات در سالمت و بهداشت موجب تحوالتی در ساختار 
و وظایف خانواده شده است. این تغییرات و نیازهای رو به افزایش خانواده ها، اولویت هایی را برای سیاست گزینی دولت ها 
ایجاد کرده اســت که می توان به ریشه کنی فقر، تقویت مؤسسات رفاهی، برنامه های رفاه خانواده، دسترسی به پیشرفت و 
توسعه اجتماعی و همچنین تمرکز جهان امروز بر اصول دموکراتیک و اهمیت جامعه مدنی اشاره کرد )شادلو، 1384 : 9(.

در رابطه با مفهوم رفاه می توان عنوان کرد که »یک تعریف جامع از رفاه شاید هم شامل مؤلفه هاي عیني بهزیستي نظیر 
رفاه مادي و بهداشــتي باشــد و هم مواردي نظیر فرصت ها و اســتقالل را در برگیرد.« )بلیک مور، 1385: 441(. الزم به 
ذکر اســت که مفهوم رفاه با بســیاري از مفاهیم دیگر در ارتباط تنگاتنگ است. همچنین این مفهوم در ارتباط با مسائل 

اقتصادي، سیاسي و اجتماعي، تعاریف مختلفي به خود مي گیرد.
سیاســت خانواده نیز مجموعه راه کارهایی اســت که برای رفاه و بهزیستی خانواده اندیشیده و به کار گرفته می شود و 
در دانشــنامه بریتانیکا )پینکر،2014( در تعریف رفاه خانواده آورده شــده اســت »به صورت معمول فالسفه اجتماعی و 
متخصصانی که با افراد کار می کنند، زندگی خانوادگی را بستری ایده آل برای ارتقاء رفاه اجتماعی می دانند. برنامه های 
رفاه خانواده به دنبال حفظ و قدرت بخشــیدن واحد خانواده از طریق یاری رسانی اقتصادی )در مواقعی که در دسترس 
اســت( و یاری رســانی به افراد از طریق خدمات مختلف و متنوع اســت«. در تعریفی دیگر، سیاســت خانواده، سیاستی 
خوانده می شــود که هدف آن حفاظت، ارتقاء و قدرت بخشــیدن به خانواده ها از طریق رســیدگی به یکی یا بیشــتر از 
یکی از پنج کارکرد اجرایی صریح خانواده اســت: 1- شکل و ساخت خانواده 2- حمایت شرکاء زندگی 3- حمایت 

اقتصادی 4- تربیت فرزندان 5- مراقبت )بوگنشیندر، 2014(.
در کنــار این تعریف که به کارکردهــای صریح خانواده می پردازد، بوگنشــیندر )2006( تصریح می کند که در بیانی 
ضمنی، رویکرد خانواده محوری در سیا ست گذاری، نشان دهنده نقش قابل توجه ای است که خانواده می تواند در ابعاد 
و موضوعات مختلف و گسترده سیاسی ایفا کند. خانواده محوری در سیاست گذاری، نتایج هر قانون یا سیاست را بدون 
در نظر گرفتن این موضوع که آیا به صورت صریح و مستقیم، خانواده را هدف قرار داده است یا نه، برای بررسی اثرات 

آن سیاست گذاری ها بر رفاه خانواده تحلیل و آنالیز می کند.
در واقع در مورد سیاست خانواده معتقدند، رابطه بین زندگی خانوادگی و سیاست های اجتماعی توسط دولت ها تنظیم 
می شود و آن ها به شکل مستقیم یا از طریق نهادهای گوناگون اجتماعی بر زندگی خانوادگی تأثیر می گذارند. این نوع 
اقدامات را می توان مداخله دولت در جهت حفظ و ارتقاء ســطح روابط خانوادگی نامید. از نظر مفســرین، سیاست ها و 
اقدامات دولت ها می تواند باعث گســترش تقاضای افراد برای تشــکیل خانواده شــود و حتی دیدگاه های افراد در مورد 
خانواده را به گونه ای مثبت تغییر دهد. برخی نیز با نگاهی منفی به این اقدامات می نگرند و معتقدند دولت ها تنها ســعی 
در ارائه خدمات رفاهی برای خانواده ها دارند و این به معنی آن اســت که آن ها به خانواده نگاهی اقتصادی دارند و به 

بسیاری از دیگر ابعاد خانواده توجه کافی به عمل نمی آورند )رابینز مک کارتی و ادواردز، 1390: 335(.
در مورد رفاه نظریه های متعددی وجود دارد و دسته بندي های موجود از نظریه هاي رفاهي بسیار متعدد و متنوع است، بعضي 
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بهار 1394، دوره 4، شماره 1، پياپی 4111

مليحه عرشی و همکاران

این دسته بندي را بر اساس میزان قدرت دولت، 
به چپ و راســت تقســیم مي کننــد، برخي به 
رفاهي کشورهاي  نظام هاي  دســته بندي هاي 
مختلف معتقدنــد و بعضي دســته بندي های 
دیگري ماننــد نظریه تطبیقــي، نظریه نظام و 
پست مدرن را مطرح مي کنند و برخی نظریه را 
برحسب صاحب نظر آن می شناسند و باالخره 
بعضي دســته بندي  نظریه ها را به کالسیک و 
جدید تقسیم بندي مي کنند. یکی از مهم ترین 
دسته بندی های موجود، تقسیم بندی اسپینگ 

اندرسون است که در ادامه معرفی می شود.
همانطور که گفته شــد، در مقایسه تطبیقی 
کشــورها، آن ها از نظر رویکردی که به رفاه 
دارند دسته بندی شــده اند. نسل اول مطالعات 
تطبیقي بر این فرض استوار بود که میزان هزینة 
اجتماعي، منعکس کننده تعهد دولت نسبت به 
مسئلة رفاه است. هنگامي که کشورها برحسب 
سطح هزینة اجتماعي خود طبقه بندي شدند، 
به  طور تلویحي این گونه اســتنتاج گردید که 
ســطح هزینه باالتر منجر بــه امنیت اجتماعي 
فراگیرتــر مي شــود. در نســل دوم مطالعات 
تطبیقي، مرکــز توجه به ماهیت دولت رفاهي 
معطوف شــد. این مطالعات بجــای توجه به 
هزینه ها، توجه خود را به ابزار و وســایلي که 
مولد رفاه است، معطوف داشــته اند. در واقع 
دولــت رفاهي بر مبناي عواملي چون ســطح 
مزایا، معیارهاي حائز شــرایط  شــدن، ماهیت 
عمومي یا محدود سیاســت اجتماعي، برابري 
جنس هــا، تعهــد به اشــتغال کامــل و غیره، 
طبقه بندي شده اند. نسل سوم مطالعات دولت 
رفاهي تدریجاً به این نتیجه رســیده است که 
ارزش واقعي دولت رفاهي وابسته به نتایج آن 
است. توجه اصلي آن معطوف به نتایجي است 
که مي تواند از ســطوح معیــن هزینه و قوانین 
مناســب حاصل شــود. به طور خالصــه، این 
مطالعات ارائه کنندة تصویر کامل تري از نحوة 
عملکرد دولت رفاهي است )اسپینگ اندرسون 

1990 به نقل از ماکینن، 1379(.
لــذا در راســتای حفاظــت و حمایــت از 

خانواده، سیاست های رفاه خانواده ای که دولت برمی گزیند، بسیار مهم 
است و نوع دولت را در بین رژیم های رفاهی مشخص می گرداند. اما 
کشــورها از نظر برخوردار بودن از سیاست ها و خط مشی های روشن 
در زمینة خانواده وضعیت یکســانی ندارند. در بســیاری از کشورها، 
در حالی که در زمینة آموزش، بهداشــت، تأمین اجتماعی، اشــتغال، 
مالیات، مهاجرت و حقوق شــهروندی قوانین و سیاست های روشنی 
وجــود دارد، در مورد خانواده، وضعیت اینگونه نیســت. این تفاوت 
ناشی از این است که همانطور که مطرح شد، هنوز به خوبی نمی توان 
مشــخص نمود دولت ها در چه زمینه ای حق دخالت در امور خانواده 

را دارند و در چه زمینه هایی مجاز به چنین دخالت هایی نیستند. 
مدل سه وجهی اسپینگ اندرسون گونه شناسی خانواده را در کشورهای 
غربی به خوبی نشان می دهد. طبق این مدل، در نظام های سیاسی لیبرال، 
رابطــه بین خانواده و دولت اینگونه تعریف شــده اســت که دولت در 
هیچ زمینــه ای در امور خانواده دخالت نکند، تنها اســتثناء در این مورد 
دخالت های محدود اما حساب شده و هدفمند در زمانی است که خانواده 
با مشکل جدی روبرو شود و خود مایل به حمایت از سوی دولت باشد. در 
مورد خانواده این تصور وجود دارد که در نهایت روابط خانوادگی بدون 
دخالت دولت به شرایط مطلوب خود خواهد رسید )ربینزمک کارتی و 

ادواردز، 1390؛ سیکینز، 2005؛ اسکراجز و آلن، 2006(.
در مدل اسپینگ اندرسون، دولت های محافظه کار سعی در پشتیبانی 
از نقش نان آور بودن مردان و خانه دار بودن زنان در خانواده را دارند 
و بــه گونه ای تالش می کنند کــه در جهت تقویت الزامات وتعهدات 
متقابل اعضای خانواده نســبت به یکدیگر اقداماتــی انجام دهند. در 
ایــن نظام اقدامــات دولت ها در جهــت کاهش خطرات فروپاشــی 
زندگی خانوادگی اســت )ربینزمک کارتی و ادواردز،1390؛ سیکینز، 

2005؛ اسکراجز و آلن، 2006(.
در نظام های سیاســی مبتنی بر سوسیال دموکراسی، نقش دولت در 
حمایت از خانواده بسیار پررنگ و همه جانبه است اما به جای حمایت 
از خانواده از اعضای خانواده به عنوان افرادی مستقل حمایت به عمل 
می آید. در واقع دولت خأل نبــودن پدر و مادر در خانه را پر می کند. 
مســئولیت نگهداری از بچه ها بین خانواده و دولت تقســیم می شود و 
هر دوی آن ها در این زمینه ملــزم به انجام اقداماتی خاص و پذیرش 

مسئولیت هایی ویژه می شوند )ربینزمک کارتی و ادواردز،1390(.
لــذا با توجه بــه مطالب عنوان شــده رابطه بین زندگــی خانوادگی 
و سیاســت های اجتماعی توســط دولت هــا تنظیم می شــود و اتخاذ 
سیاست های اجتماعی مؤثر، قبل از هر مکان، تأثیر خود را بر خانواده 
و اعضای آن می گذارد. خانواده ی سالم هزینه های کمتری را به جامعه 
تحمیل می کند و نقش اساسی و بی بدیلی در پیوند فرد و جامعه دارد. 
از یک طرف نقش خانواده در ســالمت جامعــه و تربیت فرهنگی و 
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روش

در این مقاله با توجه به موضوع مورد مطالعه، روش تحقیق بکار گرفته شــده روش اســنادی و مروری است. پژوهش 
اســنادی، پژوهش مبتنی بر شــواهد برگرفته از مطالعه اســناد، مانند آرشیوها یا آمار رسمی اســت )مجدفر، 1382(. در 
این مطالعه برای اســتخراج اســناد و مدارک مربوط به رفاه خانواده، کلیه اســناد شــامل متون برنامه، لوایح، اهداف و 
سیاســت های برنامه و نظارت و ارزشــیابی های آن مرور شدند. تعداد این اسناد 28 عدد بود که در نهایت تعداد 24 تا از 
آن ها برای تهیه این مقاله به طور مستقیم مورد استفاده قرار گرفته اند. این اسناد تحلیل محتوای موضوعی و لغوی شدند و 
در همه فصول لغات خانواده، کودکان، جوانان مورد بررسی و جستجو قرار گرفت. همچنین در پژوهش پیش رو اسناد 
و مدارک مرتبط با یازده برنامه ی توســعه  تدوین شــده در کشور، مورد بررســی و تحلیل واقع شده است. از برنامه های 
عمرانی تدوین شــده پنج برنامه قبل از انقالب اجرایی شــده و برنامه ششــم صرفا تدوین شده بود و به اجرا در نیامد. در 
مورد برنامه های بعد از انقالب هم باید گفت که چهار برنامه بعد از انقالب به اجرا درآمده و برنامه پنجم در حال اجرا 
اســت که کلیه این دوره های زمانی مورد مطالعه قرار گرفتند. این اسناد از کتابخانه های سازمان مدیریت و برنامه ریزی، 
مجلس شــورای اسالمی، سازمان بهزیستی، مرکز امور مشارکت ریاست جمهوری و سامانه مرکز پژوهش های مجلس 

شورای اسالمی جمع آوری شده اند.

یافته ها

به منظور مطالعه روند رفاه خانواده در کشــور، برنامه های توســعه قبل و بعد از انقالب جمهوری اسالمی ایران بررسی 
شــدند. در تحلیل برنامه های پس از انقالب برای شــناخت بیشــتر زمینه های تدوین این برنامه ها، بــر قوانین، برنامه ها و 

دستورالعمل های مرتبط نیز مرور کوتاهی شده است.
رفــاهخانوادهدربرنامههایعمرانیقبلازانقابجمهوریاســامیایران- برنامهاولعمرانی
)نیمهدوم1327-نیمهاول1334(: در این برنامه به طور مشــخص فصل رفــاه اجتماعی و همچنین رفاه خانواده 
وجود ندارد ولیکن در ماده 1 این قانون دولت مکلف شــده اســت برنامه هفت ســاله عمرانی را به منظور تهیه مایحتاج 
مردم، اصالح امور بهداشــت عمومی، باال بردن ســطح معلومات و زندگی افراد و بهبود وضع معیشت و تنزل هزینه های 
زندگانی و... اجرا نماید. در این برنامه که شــش فصل دارد یکی از فصول اصالحات اجتماعی و شــهری است. در زیر 
مجموعه این بخش ســاختن خانه های ارزان، لوله کشــی آب و برق، بهداشــت عمومی، اشتغال بیکاران و سایر عملیات 

عام المنفعه و... آمده است )برنامه اول عمرانی کشور، 1327(.
برنامهدومعمرانی)نیمهدوم1334-نیمهاول1341(: در این برنامه نیز فصل رفاه اجتماعی و رفاه خانواده 
بطور مشخص و جداگانه وجود ندارد و لیکن باز هم دولت مکلف شده به منظور باال بردن سطح زندگی و بهبود وضع 

فصلنامه مددکاری اجتماعی42

سياست گذاري رفاه خانواده در ایران، مطالعه تطبيقي برنامه هاي توسعه

اجتماعی و از طرف دیگر تأثیر جامعه و سیاست گذاری های اجتماعی 
بر خانواده، رابطه ای متقابلی بین این دو ایجاد کرده اســت. همة آنچه 
گفته شــد نشانگر آن است که بهبود و ارتقاء نقش خانواده و سالمت 
آن اندیشه های ژرفی را می طلبد. در واقع شناخت و بررسی روند طی 
شــده در کشور در رابطه با رفاه خانواده و تحلیل سیاست گذاری های 
موجــود می توانــد در برنامه ریزی و تعیین خط مشــی پیش رو تعیین 
کننده باشد. در واقع اساس برنامه ریزی باید بر پایه نگرش، رسالت و 
خط مشی های کلی سیاست کشور باشد و با در نظر گرفتن فرهنگ و 

شرایط کشور به ارائه الگوی متناسب با جامعه بپردازد.
با توجه به موارد ذکر شده در رابطه با اهمیت و ضرورت توجه به سیاست 
و رفاه خانواده در کشورها و همچنین عواملی چون اهمیت نهاد خانواده، 
پراکندگی و کمبــود اطالعات و پژوهش هــا در این حوزه، پیچیدگی 

مفهوم رفاه، دشواری جدا کردن رفاه اجتماعی 
از دیگر ابعاد اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و با 
توجه به نیاز سیاست گذاران به اطالع از جایگاه 
ایران در خصــوص رفاه خانــواده، ضرورت 
پرداختن به برنامه ها و نگرش موجود در کشور 
به خانواده و سیاست های رفاهی پی ریزی شده 
برای آن به منظور برنامه ریزی و تصمیم گیری 
در این حوزه مبرهن است. لذا، در این مقاله به 
بررسی و تحلیل سیاست های رفاه خانواده در 
ایران قبل و پس از انقالب جمهوری اسالمی 
با تاکید بر برنامه های عمرانی و توسعه پرداخته 

شده است.
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بهار 1394، دوره 4، شماره 1، پياپی 4311

مليحه عرشی و همکاران

معیشــت و بهداشــت و... این برنامه را اجرا 
نمایــد. فصل امور اجتماعــی یکی از چهار 
فصــل این برنامــه و زیــر مجموعه های آن 
عبارتند از: بهداشت عمومی، فرهنگ، برق 
و آب، عملیــات اجتماعی در شهرســتان ها 
بــه  و ســاختمان زنــدان، آمــار، کمــک 
شــرکت های تعاونی و تولیــدی، کمک به 
ســازمان های کارگری )برنامه دوم عمرانی 

کشور، 1334(.
دوم )نیمه عمرانــی ســوم برنامه
1341-پایانسال1346(: این برنامه به 
صورت فصول دوگانه ای تدوین شده است 
کــه یک از آن هــا هماننــد فصل بندی های 
برنامــه اول و دوم اســت. در ایــن فصــول 
دوگانه، نامی از امور اجتماعی وجود ندارد. 
بــا این حال اقدامات متعددی تا زمان اجرای 
این برنامــه از طریــق ســازمان های رفاهی 
)دولتی، اجتماعی، عمومی و خصوصی( در 
زمینه های مختلــف بیمه های اجتماعی، رفاه 
خانواده، رفاه کودکان بی سرپرســت و رفاه 
جوانان صورت گرفته اســت. در این زمان 
علیرغم ســرمایه گذاری های وســیع و تعدد 
برنامه  به علت فقدان  دستگاه های اجتماعی، 
جامع و ســازمان هماهنگ کننــده تا زمان 
برنامــه چهــارم از مجموع ایــن فعالیت ها و 
سرمایه گذاری ها بهره برداری صحیح نشده 

است )برنامه سوم عمرانی کشور، 1341(. 
-1347( عمرانــی چهــارم برنامه
1351(: در این برنامه تقســیم بندی فصول 
اصلی مانند برنامه سوم است و رفاه اجتماعی 
یکی از این فصول را تشکیل می دهد )برنامه 
چهارم عمرانی کشــور، 1346(. به اختصار 
می توان گفت که هدف کلی برنامه چهارم 
در زمینــه رفاه اجتماعی آن بوده اســت که 
به تدریــج کلیه فعالیت هــای رفاهی از جنبه 
خیریــه و محدود و از صــورت چاره جوئی 
موقت مشکالت و دردهای اجتماعی خارج 
شــده و تحت نظارت دولت بصورت یک 
وظیفه عمومی و به شــکلی ســازمان یافته و 

منطبق بــر معیارهای مشــخص درآید )برنامه پنجم عمرانی کشــور، 
1351(. فعالیت های مورد نظر در برنامه چهارم برای رسیدن به اهداف 
مذکور مشــتمل بر 4 برنامه ی »بیمه های اجتماعی«، »خدمات رفاهی«، 
»برنامه ورزش، تربیت بدنی و تفریحات سالم« و »برنامه آموزش کادر 
فنی و تحقیقات« بوده است و به رفاه خانواده و کودک به عنوان یکی 

از زیرمجموعه های برنامه خدمات رفاهی پرداخته شده است.
برنامهپنجمعمرانی)1352-1356(: هدف کلی برنامه پنجم 
عمرانی عدالت اجتماعی ذکر شــده اســت. در ایــن برنامه اعتبارات 
به ســه بخش عمده امور عمومــی، امور اجتماعی و امــور اقتصادی 
تقســیم شــده و فصل رفاه و تأمین اجتماعــی در زیرمجموعه بخش 
اموراجتماعی واقع شده است. برنامه های فصل رفاه و تأمین اجتماعی 
در برنامه پنجم، شامل: بیمه های اجتماعی، خدمات رفاهی، توانبخشی 
گروه هــای خاص، مشــارکت و ارتباطــات اجتماعــی و آموزش و 
تحقیقــات در تأمین و رفاه اجتماعی می باشــند. در ایــن برنامه برای 
گروه هــا و افرادی کــه از خدمات رفاهی بهره مند می شــوند ضوابط 
خاص و روشنی تدوین شد. رفاه اجتماعی در برنامه پنجم گروه های 
جدیــدی را مثل معلمان و آســیب دیدگان در بــر می گیرد و فعالیت 
جدیدی یعنی مشارکت و ارتباطات اجتماعی را شروع می کند )برنامه 

پنجم عمرانی کشور، 1351(.
برنامهششمعمرانی)1357-1361(: برنامه ششم عمرانی قبل 
از انقالب، در ســال 1357 با ظهور انقالب اســالمی، عملی نشد و در 
حد نوشــته باقی ماند. هدف اساسی از عرضه خدمات رفاهی در این 
برنامه، تأمین نیازمندی های اساســی زندگی برای گروه های کم بهره 
اجتماعی و مناطق کمتر توســعه یافته کشــور و بهزیســتی گروه های 
خاص نیازمند ذکر شده اســت )برنامه ششم عمرانی کشور، 1355(. 
فصل تأمین و رفاه اجتماعی در برنامه عمرانی ششــم کشــور شــامل 
ایــن برنامه ها می گردد: برنامه تأمین اجتماعی، برنامه خدمات رفاهی، 
برنامــه خدمات توانبخشــی، برنامــه دفاع اجتماعــی، برنامه خدمات 
امدادی، برنامه خدمات داوطلبانه، برنامه گذران اوقات فراغت، برنامه 
نیروی انســانی و تحقیقات، برنامه مدیریــت و خدمات اداری )برنامه 

ششم عمرانی کشور، 1357(.
رفــاهخانوادهپسازانقابجمهوریاســامیایران: 
پس از انقالب اسالمی شواهد و مدارکی که ممکن است در شناخت 
سیاســت خانواده در ایران کمک دهنده باشد شامل قوانین مربوط به 
خانواده و زنان، دستوالعمل ها و آیین نامه ها و سیاست های تدوین شده 
توســط شــورای عالی انقالب فرهنگی و برنامه های توسعه پنج ساله 

کشور است. که در ادامه به این موارد پرداخته شده است.
درمقدمه قانون اساســی جمهوری اســالمی ایران بر اهمیت خانواده 
در رشــد و تکامل پاینده انســان و وظیفه حکومت در تامین امکانات 
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مــورد نیاز این نهاد تاکید شــده اســت. در اصول متعــددی از قانون 
اساســی نیز بــه موارد مرتبط با رفــاه خانواده چون توجــه به خانواده 
در سیاســت گذاری ها، حقوق برابر زنــان و مردان، حمایت از زنان و 
مادران، مبــارزه با فقر و تامین نیازهای اساســی افراد و فراهم کردن 
زمینه اشــتغال مناسب مردم اشاره شده است )اصول 12،10، 20، 21، 

31 و 43 قانون اساسی(.
در قانــون مدنــی ایران قوانین متعــددی چــون ازدواج و طالق، به 
صورت مستقیم یا غیرمســتقیم به خانواده مربوط می شوند که بعضی 
از آن ها در طول تاریخ ایران تغییرات زیادی را به خود دیده اند. برای 
نمونــه با توجه به آمارهای روزافزون طالق و تقاضای تبعی آن چون 
حضانــت کودکان، نفقــه، مهریه و غیره، قانون گذار در ســال 1371 
بــرای جلوگیری از بروز این امر با تصویــب » قانون اصالح مقررات 
مربــوط به طالق« ثبت طالق های بــدون گواهی صادره مبنی بر عدم 
امکان ســازش از ناحیه محاکم را ممنوع نمود و اختیار زوجین نسبت 
به طالق توافقی بدون مراجعه به دادگاه ســلب شد )آرتیدار، 1386: 

.)41
همچنین در ســال 1375 با توجه بــه تراکم پرونده های خانوادگی و 
نیز حساســیت و ضرورت عدم تداخل آن ها بــا موضوعات دیگر، و 
همچنین نیاز شــدید به وجود محاکم خاصی برای رســیدگی به امور 
خانوادگــی طــرح دادگاه خانواده به تصویب رســید. به موجب این 
قانون صالحیت این دادگاه رســیدگی به دعاوی چــون نکاح دائم، 
نکاح موقت، طالق، مهریه، فســخ نکاح، جهیزیــه اجرت المثل و... 

می باشد )آرتیدار، 1386: 42 و 110(.
در قوانین کیفری کشــورمان نیز در قوانین متعــدد، موارد مرتبط با 
خانــواده به چشــم می خوردکه می توان به وظایف ســازمان زندان ها 
بــرای کمک به خانــواده زندانیان و مــددکاری بــرای آن ها، قانون 
استفاده ابزاری از جنس زن و افراد در مطبوعات، جرایم ضد عفت و 

اخالق عمومی و ضد حقوق و تکالیف خانوادگی اشاره کرد.
عالوه بر موارد ذکر شده در قوانین دیگری چون قوانین استخدامی 
)همانند قانون خدمت نیمه وقت بانوان، هزینه عائله مندی برای زنان(، 
قوانین کار و امــور اجتماعی )همانند قانون ســاختار نظام جامع رفاه 
و تأمیــن اجتماعی درحمایت از کودکان و زنان بی سرپرســت، زنان 
خانه دار و توجه به شــرایط اشــتغال و تســهیالت رفاهی برای زنان و 
مادران، تأســیس صندوق پس انــداز ازدواج، آئین نامــه چتر ایمنی 
رفــاه اجتماعــی، قانــون تســهیل ازدواج جوانان(، قوانیــن فرهنگی 
مصوب شــورای فرهنگی اجتماعی زنان )قوانین علمی و آموزشــی 
و اساســنامه های مراکز آموزشــی بــرای بانوان(، مصوبات شــورای 
عالــی انقــالب فرهنگی )چون اهــداف و اصول تشــکیل خانواده و 
سیاست هاي تحکیم و تعالي آن، منشور حقوق و مسئولیت هاي زنان، 

ارتقائ ســالمت  سیاســت ها و راهبردهاي 
زنان، سیاست هاي ارتقاء مشارکت زنان در 
آموزش عالي( موضــوع خانواده نمود پیدا 

کرده و مورد اشاره واقع شده است.
در رابطــه با قوانیــن بین المللــی در مورد 
خانواده که کشــورمان به آن ها متعهد است 
می توان عنوان کــرد که اکثر توافق نامه های 
بین المللــی در خصــوص الحــاق ایــران به 
کنوانســیون های رفع تبعیض و منع خرید و 
فروش زنان و برده، تساوی اجرت کارگران 
زن و مرد و محو بدترین اشکال کار کودک 
اســت. تنها توافق نامه در خصوص خانواده، 
موافقتنامه همکاری در زمینــه فعالیت زنان 
و خانواده ایران و تونس اســت که در سال 
1382 مصوب شده است که در بندهای آن 
همکاری ارگان های فعــال در زمینه زنان و 
خانواده و ایجاد بانک های اطالعاتی، دوره 
های آموزشــی و... گنجانده شــده اســت 

)آرتیدار، 1386: 548-546(.
برنامــهاولتوســعهاقتصــادی،
اجتماعیوفرهنگی)1372-1368(: 
هدف ها و سیاســت های کلی توسعه آینده 
در این برنامه، گسترش آموزش و فرهنگ، 
تأمین اســتقالل اقتصادی، تأمین اجتماعی و 
خدمات بهداشتی و درمانی، تأمین خوراک 
و پوشــاک و مســکن، رفع بیکاری و تأمین 
منافع مستضعفین ذکر شده است. فصل بیست 
و پنجم در زیر مجموعــه بخش فرهنگی و 
اجتماعی این برنامه، »بهزیســتی« نام دارد و 
در آن گســترش خدمــات در جهت تأمین 
نیازمند  نیازهای اساســی گروه های  حداقل 
جامعه، افراد و خانواده های بی سرپرســت و 
همچنین لزوم توجه به خانواده های شــهداء 
و جانبــازان مدنظر قرار گرفته شــده اســت 

)برنامه اول توسعه،1361(. 
اقتصــادی، توســعه دوم برنامــه
اجتماعیوفرهنگی)1378-1374(: 
کلــی  هدف هــای  و  جهت گیری هــا  در 
اجتماعی  برنامــه دوم، محورهای عدالــت 
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بهار 1394، دوره 4، شماره 1، پياپی 4511

مليحه عرشی و همکاران

مورد نظر قــرار گرفته اند. بخش بهزیســتی 
و تأمیــن اجتماعــی بخش دهم ایــن برنامه 
اســت که در هدف های کیفی آن به فراهم 
آوردن موجبــات حفظ و تقویــت خانواده 
به عنــوان اساســی ترین واحــد اجتماعی و 
تأمیــن زندگی متعارف بــرای خانواده های 
نیازمنــد، بی سرپرســت و معلولین همچنین 
رشــد و اعتالی ســطح فرهنگی و اعتقادی 
خانواده های تحت حمایت بخش بهزیستی، 
اشــاره شده است. در کنار توجه خاصی که 
به گــروه خانواده هــای شــاهد و جانباز در 
این بخش صورت گرفته اســت، برنامه های 
دیگری مرتبط با رفاه اعضای خانواده، نظیر 
برنامه توانبخشی برنامه امداد آسیب دیدگان، 
برنامه کارآمــوزی و بازپــروری اجتماعی 
و برنامه حمایــت خانواده نیــز مدنظر واقع 

شده اند )برنامه دوم توسعه، 1372(.
اقتصادی، توســعه ســوم برنامــه
اجتماعیوفرهنگی)1383-1379(: 
این برنامه از سه قسمت حوزه های فرابخشی، 
حوزه های بخشــی و نظارت تشــکیل شده 
است که در حوزه های فرابخشی نظام تأمین 
اجتماعی و یارانه ها آمده اســت و در آن به 
بیمه های کارگــران و جانبازان و ایثارگران 
پرداخته شــده اســت. در بخش بهداشت و 
درمانی در امور بخشــی این برنامــه تنها به 
مســاله ســوء تغذیه خانواده های کم درآمد 
پرداخته شــده اســت. در ســند برنامه سوم، 
بهزیستی و توانبخشــی جزئی از بهداشت و 
درمان آمده و تنها به افزایش تعداد معلولین 
و افزایــش تعــداد ســالمندان و کمــک به 
نگهداری آن ها به وســیله مشــارکت جامه 
اشاره شده است )برنامه سوم توسعه،1378(. 
اقتصادی، توســعه چهــارم برنامه
اجتماعیوفرهنگی)1388-1384(:
مأموریــت اصلی ایــن برنامه رشــد پایدار 
اقتصادی دانایی محور اســت و چهار هدف 
کلی »توسعه دانش پایه، عدالت محور و در 
تعامل با جهان«، »تأمین مطمئن امنیت ملی و 

بازدارندگی همه جانبه«، »صیانت از هویت و فرهنگ اسالمی ایرانی« 
و »حاکمیت موثر و اســتقرار دولت شایسته« دارد. به طورکلی تدوین 
برنامه چهارم و بخش های این برنامه، با برنامه های قبلی متفاوت است 
و نمی توان در آن بخشــی به نام بهزیســتی یا تأمیــن اجتماعی یا رفاه 
سالمت پیدا کرد. بلکه در مواد مختلف این برنامه می توان به مواردی 
که با رفاه خانواده و رفاه افراد در ارتباط باشــد، دســت یافت )برنامه 
چهارم توسعه،1382(. برنامه چهارم دارای 6 بخش و 15 فصل و 160 
ماده اســت. بخش  ســوم  این برنامه، ارتقاء ســالمت  و بهبود کیفیت  
زندگــي  و ارتقاء امنیت  انســاني  و عدالت  اجتماعــي  را در خود جای 
داده اســت. در همین بخش به طور مستقیم به ارتقاي  سطح  بهداشت  
روان ، گســترش  خدمات  مددکاري  اجتماعــي ، تقویت  بنیان  خانواده  
و توانمندســازي  افراد و گروه هاي  در معرض  آســیب، خانواده فقرا 
و نقاط  آســیب خیز و بحران زاي  اجتماعي  اشــاره شده است. در این 
برنامه هم خانواده ایثارگران و شــهدا به طور جداگانه دیده شده است 

)مجموعه قانون برنامه چهارم توسعه،1383(.
برنامهپنجمتوسعهاقتصادی،اجتماعیوفرهنگی)1390-
1394(:برنامــه پنجم در 9 فصل و 235 ماده تدوین شــده که فصل 
سوم آن را امور اجتماعی تشکیل می دهد. این فصل به 6 زیر مجموعه 
بیمه های اجتماعی، ســالمت، بیمه سالمت، حمایتی و توانمندسازی، 
ســرمایه اجتماعی- جوانان و خانواده و ایثارگران پرداخته اســت. در 
زیر مجموعه ســرمایه اجتماعی- جوانان و خانواده به مســائل جوانان 
از جمله ازدواج آن ها اشــاره شده اســت. در زیر مجموعه حمایتی و 
توانمندســازی به زنان سرپرســت خانوار و برنامه های خانواده محور 
توجه شده اســت. در بخش مربوط به ایثارگران به خانواده این گروه 
به طور جداگانه اهمیت داده شــده اســت. در فصــل حقوق قضایی 
ســازمان های ذی ربط مانند بهزیســتی و کمیته امــداد مکلف به رفع 
مشکل خانواده زندانیان بی بضاعت شده اند )مجموعه برنامه پنج ساله 

پنجم توسعه، 1389(. 
بررســی پنج برنامه توســعه اقتصادی، اجتماعــی و فرهنگی پس از 
انقــالب جمهوری اســالمی ایــران از ابعاد مختلفی چــون اهداف و 
سیاســت های مرتبط با موضوع خانــواده، تخصیص فصل جداگانه به 
این موضــوع، گروه های مخاطب رفاهی و ســازمان های ارائه دهنده 
خدمــات صورت گرفته که در قالب جداولی )جدول 1 و 2( خالصه 

شده است.
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فصلنامه مددکاری اجتماعی46

سياست گذاري رفاه خانواده در ایران، مطالعه تطبيقي برنامه هاي توسعه

1 
 

 
 

 های توسعههای برنامه( مقایسه اهداف و سیاست1)جدول شماره

 اند، آورده شده است.(های رفاه خانواده نیز مرتبطو با سیاست مواردی که با امور اجتماعی )در این قسمت اساسی مرتبطهای های کلی و خط مشیهداف و سیاست

یی
جرا
زه ا
با

سعه 
 تو
امه
برن

 

 .مردم آحاد اساسی نیازهای حداقل تأمین●. اسالمی اجتماعی عدالت تأمین جهت در تالش●اهداف: 
افراد  بندی کاالهای اساسی به نحوی که سوبسیدهای پرداخت شده در چارچوب نظام تأمین اجتماعی کشور به تدریج صرفاً متوجهتغییر سیستم سهمیه ها:سیاست

 درآمد جامعه گردد.کم
 تأمین حداقل نیازهای اساسی عامه مردم●اسالمی و عدالت اجتماعی. أمین قسط تالش در جهت ت●ها: خط مشی

86
31

 
الی

86
31

سعه 
 تو
ول
مه ا
برنا

 

 نظتام  بهبتود  و گستترش  تعمیم،●. مردم زندگی عمومی شرایط کیفیت بهبود و توسعه●از طریق:  اجتماعی عدالت تحقق جهت در تالش اهداف و چشم اندازها :
و اقشتار   رزمنتدگان  و و بستیيیان  ایثتارگران  از حمایتت ●. عمران تولید وآموزش، بهداشت اشتغال، باالویت و روستاها محروم مناطق به عنایت●. اجتماعی تأمین
 .همگانی بیمه وگسترش عمومی بهداشت تأمین● .عمومی هایآموزش و تقویت التعلیم الزم ونوجوانان کودکان کلیه قراردادن پوشش تحت● .پذیرآسیب و نیازمند

 رفع و زداییمحرومیت سازگار جهت تصمیمات اتخاذ● .زداییو نیازمند و محرومیت پذیرآسیب اقشار از حمایت راستای در دولت انتقالی هایکمک ادند جهت●
 سرزمین آمایش هایبرنامه در ایمنطقه هایتعادل عدم

86
36

 
الی

86
33

سعه 
 تو
دوم
مه 
برنا

 

 استقرار عدالت اجتماعیاهداف: 
و کاهش فاصله میان درآمتدهای  « عدالت اجتماعی»های مربوط به رشد و توسعة اقتصادی به سمت و سوی تمرکز دادن همه فعالیت● :ر اقتصادیاموهای سیاست

ز نهادهای ایياد نظام جامع تأمین اجتماعی برای حمایت از حقوق محرومان و مستضعفان و مبارزه با فقر و حمایت ا● درآمد.طبقات، رفع محرومیت از قشرهای کم
درآمتد جامعته و   های متوستط و کتم  تالش برای مهار تورم و حفظ قدرت خرید گروه● های مردمی با رعایت مالحظات دینی و انقالبی.عمومی و مؤسسات و خیریه

 گذاری و ایياد اشتغال برای آنان.کمک به سرمایه
هتایی از قبیتل   و تالش برای رفع دغدغههای مساعد برای پیشرفت ینهایياد زم« جوانان» اهتمام به موضوع● :امور اجتماعی، سیاسی، دفاعی و امنیتیهای تسیاس
 هتا انونی بتانوان در همتة عرصته   های اجتماعی، و استیفای حقوق شرعی و قتقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن و در صحنه● و آیندة شغلی و علمی آن. ازدواج

آمتایش سترزمین بته عنتوان چتارچوب      ● أمین کرامت و معیشتت کارکنتان  رسانی به مردم، تتحرك و کارایی، بهبود خدمتاصالح نظام اداری در جهت: افزایش ●
توجه به توسعة متكی بر منابع داخلی و رفع محرومیت خصوصاً در ○ ای.های منطقهگسترش عدالت اجتماعی و تعادل○ ها مبتنی بر اصول:ریزیبلندمدت در برنامه
 کشور.مناطق روستایی 

86
31

 
الی

86
16

سعه 
 تو
سوم
مه 
برنا

 

هتا  برابتر و   تالش درجهت تحقق عدالت اجتماعى و ایياد فرصت●انداز بیست ساله(: های امور اجتماعى، سیاسى، دفاعى و امنیتى )با توجه به سند چشمسیاست
برا  حمایت از حقوق محرومان و مستضعفان و مبارزه با فقر و حمایت از  ایياد نظام جامع تأمین اجتماعى●هایى از قبیل آموزش، سالمت و .... ارتقاء سطح شاخص

 هاهمه عرصه ها  اجتماعى و استیفا  حقوق شرعى و قانونى بانوان درتقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن و در صحنه● ها  عمومى و موسسات و خیریهنهادها
ها  شغلى، ازدواج، مسكن کردن محیط رشد فكر  و علمى و تالش در جهت رفع دغدغهفراهم○ قالب اسالمى:ها  انتقویت هویت ملى جوانان متناسب با آرمان●

اصالح نظام ادار  و قضایى درجهت: افتزایش تحترك و کتارآیى، بهبتود     ●ها  آنان. توجه به مقتضیات دوره جوانى و نیازها و توانایی○ها  اجتماعى آنان. و آسیب
رفتع  ○ا . هتا  منطقته  گستترش عتدالت اجتمتاعى و تعتادل    ○آمایش سرزمینى مبتنى بر اصتول:  ● ن کرامت و معیشت کارکنان و ...تأمیرسانى به مردم، خدمت

 ها خصوصاً در مناطق روستایى کشور.محرومیت
ایياد اشتغال ○متناسب با اهداف چشم انداز. تحقق رشد اقتصاد  پیوسته، باثبات و پرشتاب ●انداز بیست ساله(: )با توجه به سند چشم های امور اقتصاد سیاست

 .ها  باال و پایین درآمد  جامعته درآمد و محروم و مستضعف و کاهش فاصله بین دهکها  کممهار تورم و افزایش قدرت خرید گروه●مولد و کاهش نرخ بیكار . 
ها  سطح درآمد و زندگى روستاییان و کشاورزان و رفع فقر، با تقویت زیرساختارتقا ○توسعه روستاها: ●در آمد و نیازمند. ها  کمحمایت از تأمین مسكن گروه●

 گذار  محصوالت.اصالح نظام قیمتها  مكمل به ویژه صنایع تبدیلى و کوچک و خدمات نوین، با تاکید بر مناسب تولید و تنوع بخشى و گسترش فعالیت
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در سه حتوزه دانتش، مهتارت و    رورش با هدف ارتقاء کیفى آن تحول در نظام آموزش و پ :انداز بیست ساله()با توجه به سند چشم ى و فناور ی امور علمهاسیاست
 .آموزانتربیت و نیز افزایش سالمت روحى و جسمى دانش

ها  اجتماعى و استیفا  حقوق شترعى و  جایگاه زن در آن و در صحنهتقویت نهاد خانواده و ●: انداز بیست ساله()با توجه به سند چشم های امور اجتماعیسیاست
ها  انقالب اسالمى، فراهم کردن محیط رشد فكتر  و علمتى و تتالش در جهتت رفتع      تقویت هویت ملى جوانان متناسب با آرمان● هاقانونى بانوان در همه عرصه

 .ها  آنانبه مقتضیات دوره جوانى و نیازها و تواناییها  اجتماعى آنان، توجه ها  شغلى، ازدواج، مسكن و آسیبدغدغه
ها  مربوط به رشد و توسعه اقتصاد  بر پایه تنظیم همه فعالیت● :گسترش عدالت اجتماعى با :انداز بیست ساله()با توجه به سند چشم های امور اقتصاد سیاست

ها  تتاریخى گذشتته بتا    ها  حاصل از دوراناقدامات الزم برا  جبران عقب ماندگى● ..عدالت اجتماعى و کاهش فاصله میان درآمدها  طبقات و رفع محرومیت.
انيتام اقتدامات   ○ .در پایان برنامته برستد   63/0کاهش فاصله دو دهک باال و پایین درآمد  جامعه به طور  که ضریب جینى به حداکثر ○ تأکید بر مواردی چون:

 .تأمین بیمه فراگیر و کارآمد و گسترش کمى و کیفى نظتام تتأمین اجتمتاعى و ختدمات بیمته درمتانى      ○ .درصد 3ضرور  برا  رساندن نرخ بیكار  در کشور به 
توسعه بخش تعاون با هدف توانمندساز  اقشتار  ○ .حمایت از اقشار محروم و زنان سرپرست خانوار○ .ها  فرد  و اجتماعىها  پیشگیر  از آسیبتوسعه نظام○

 برسد. درصد 13به نحو  که تا پایان برنامه پنيم سهم تعاون به درآمد جامعه متوسط و کم
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بهار 1394، دوره 4، شماره 1، پياپی 4711

مليحه عرشی و همکاران

2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 های توسعه( مقایسه موارد مربوط به رفاه اجتماعی و رفاه خانواده در برنامه2جدول)

 و ارائه دهنده خدماتها و نهادهای مجری سازمان
صورت مشخص مورد اشاره قرار رنامه به مواردی که در متن ب)

 اند(گرفته

رت مستقیم مورد هایی که در متن برنامه به صو)گروه مخاطبان خدمات رفاه خانواده
 اند(اشاره قرار گرفته
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 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكیقوه قضائیه؛ 

 زنانپذیر، های آسیبگروه، ساکنان مناطق محروم، روستائیان، عشایر، عموم مردم
دختران ) کودکانع در مقاطع سنی بالقوه باروری(، زنان و مادران واق، مادران)

زه آزاد شده، کودکان استثنایی(، زندانیان تا التعلیم،کودکان الزم التعلیم،الزم
های شهداء، فرزندان خانوادهرزمندگان، آزادگان،  –جانبازان های زندانیان، خانواده
 دولت کارکنان، جوانین، اسراء، جانبازان و رزمندگان، اقشار مولد، مفقود

ارد
ند

ارد 
ند

ارد 
ند
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ب

 

 اکزدرمانگاها و مر ها،بیمارستانایران،  اسالمی جمهوری وسیمای صدا
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكیبهداشتی، 

، زندانیان نیازمند هایخانواده، افتاده ازکار هاآن سرپرست که هائیخانواده، عموم مردم
، )متاهل، مجرد جوانان، معلولین، درآمد نیازمند و کم اقشار، وروستاها محروم مناطق

 آموزان،دانش، التعلیم الزم دکانکو دختر، آموزاندانش) کودکان و نوجوانانسرباز(، 
، سال ۰۴ از کمتر سوادان بی، سرپرست(بی زنان) بانوانسرپرست(، بی کودکان

 خانواده، ایثارگران، جانبازان، رزمندگان، بسیجیان، آزادگان، موظفین، بازنشستگان
 شاهد والدین، شاهد فرزندان، شاهد
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ند

ارد 
ند
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های ، آسایشگاهبازنشستگی هایصندوقدانشجویان،  رفاه هایصندوق
جمهوری  مرکزی بانک، اقتصاد شورای، بسیج مقاومت نیروی، جانبازان
 امداد کمیتهجمهوری،  ریاست زنان مشارکت امور مرکزایران،  اسالمی

 سازمان، ایبیمه هایسازمانخمینی، سازمان بهزیستی کل کشور،  امام
 و استخدامی اداری امور سازمان، جوانان ملی سازمانبدنی،  تربیت

 جمهوری سیمای و صدا سازمان، بودجه و برنامه سازمانکشور، 
فنآوری،  و تحقیقاتعلوم  وزارتخانه، اسالمی آزاد دانشگاهایران،  اسالمی
دارایی،  و اقتصادی امور وزارت، عالی آموزش مؤسسات و هادانشگاه

، پرورش و آموزش وزارت، یپزشك وآموزش درمانوزارت بهداشت 
 قضائیه قوه، شهرسازی و مسكن وزارت، اسالمی ارشاد و فرهنگ وزارت

، ازکارافتادگان، بازنشستگان، سالمندان، معلولین، مزمن روانی بیماران، عموم مردم
 که نیازمندانیمحروم و نیازمند جامعه،  هایاقشار و گروه، افراد فاقد شغل، بازماندگان

، پذیرآسیب اقشارمسكن،  متقاضیاندرآمد،  خانوارهای کمندارند،  عالیتف و کار توان
 کمتر مناطق ساکنین و روستاییاندارند،  نگهداری یا و سرپرستی به نیاز که افرادی
انتظامی،  عملیاتی نیروی و اجرائی مأمورینانتظامی،  تمامی پرسنل نیروییافته،  توسعه
موزان مناطق محروم و آدانش روزی،شبانه مدارس در آموزانآموزان )دانشدانش

 تحت دانشجویان ،دانشجویان نیازمند عموم دانشجویان، )دانشجویان، روستاها( جوانان
 بیست و جانبازان فرزندان ،بهزیستی سازمان و خمینی)ره( امام امداد کمیته پوشش

زنان بی  رست،)زنان خودسرپ زنانآزادگان(،  وفرزندان شاهد فرزندان باال، بهدرصد  پنج
جامعه(،  محروم هایگروه و یافته توسعه کمتر یا نیافته توسعه سرپرست مناطق

 آزادگان ،هاآن خانوادهاسراء و  ،هاآن خانوادهشهدا، مفقودین و  ایثارگران )خانواده معظم
 ها(آن خانواده و جانبازان، هاآن خانواده و
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اجتماعی،  تأمین نظام متولی ایها و نهادهدستگاه، اقتصادی هایبنگاه
 هایها و گروهها، انجمن)تشكل خیریه و مؤسسات غیردولتی نهادهای

، روستائی اشتغال توسعه حسنهالقرض صندوقساز(، خیر مسكن
 داننیازمن اشتغال صندوق

کار،  ، افراد جویایها، روستائیان، عشایر، کارگران، کارمندانعموم مردم و خانواده
افراد و مزمن(،  روانی )بیماران معلولین، التحصیالن، فارغسالمندان، جوانان، دانشجویان

)معتادان(، افراد و اجتماعی دیدگانهای اجتماعی، آسیبآسیب در معرض هایگروه
فقر مطلق،  زیر خط جمعیتدرآمد و نیازمند )کماقشار ، فقراسرپرست، های بیهخانواد

درآمدی(،  پائین دهک سه های، جمعیتفقر نسبی و خط فقر مطلق خط بین جمعیت
 پوشش تحت خانواده سرپرست زنان ،خودسرپرست زنان خانوار، سرپرست )زنان زنان

و بی سرپرست(، ایثارگران  یتیم کودکان ،آموزان)دانش دکانکوحمایتی(،  هایدستگاه
 (آنان و خانواده، آزادگانآنان و خانواده شهدا، جانبازان معظم خانواده)
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یران، قوه قضائیه، سازمان بهزیستی نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ا
مور زنان و مرکز اها، شورای عالی استانکشور، شهرداری، وزارت کشور، 

ست جمهوری، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی، خانواده ریا
کنندگان خدمات بهداشتی و درمانی، وزارت کار و امور کلیه ارائه

ت امور وزارأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی، صندوق تاجتماعی، 
اقتصادی و دارائی بازرگانی، وزارت صنایع و معادن، بنیاد شهید و امور 

ها و مراکز و مؤسسات دانشگاهدهای حمایتی، ها و نهاسازمانایثارگران، 
، وزارت علوم تحقیقات و فناوری، ستاد کل نیروهای آموزشی و پژوهشی

مور بنیاد شهید و ارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، وزامسلح، 
زارت مسكن و شهرسازی، وزارت آموزش و پرورش، وایثارگران، 

 زمان ملی جوانانساهالل احمر جمهوری اسالمی ایران،  جمعیت

روستاییان، ساکنان حاشیه شهرها، عشایر، کارگران، کارمندان، بازنشستگان، موظفین، 
کشوری و لشكری شاغل و بازنشسته، اتباع خارجی مقیم کشور،  خانوارهای کارکنان

العالج، معلوالن، مصدومین حوادث و سوانح رانندگی، بیماران خاص و صعبجوانان، 
ها و نهادهای حمایتی، افراد تحت پوشش سازمانسرپرست، راد بیافاقشار نیازمند، 

)والدین  کودکانای نیست، گونه بیمهها تحت پوشش هیچکه سرپرست آنهایی خانواده
)زنان سرپرست خانوار(،  زنانهای خاص(، کودکان با نیاز کودکان با نیازهای خاص،

آزادگان  تكفل آنان،ازان و افراد تحتجانب پدر، مادر، همسر و فرزندان شهداء،) ایثارگران
 تكفل آنان(و افراد تحت
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بحث و نتیجه گیری

بررسی برنامه های عمرانی قبل از انقالب نشان می دهد که در برنامه اول و دوم عمرانی قبل از انقالب فصلی به نام امور 
اجتماعی یا اصالحات اجتماعی وجود داشــت ولی از رفاه خانواده به طور اخص بحثی به میان نیامده اســت. در برنامه 
ســوم عمرانی قبل از انقالب برنامه های رفاهی مد نظر بوده ولی به شــکل جداگانه رفاه خانواده مطرح نشــده است. در 
برنامة چهارم عمرانی قبل از انقالب، فصل »رفاه اجتماعی« به عنوان یکی از فصول برنامه توسعه و برنامه ای تحت عنوان 
»رفاه خانواده و کودک« نیز در ذیل این فصل دیده شــد. این برنامه در ارائه خدمات »آموزشی« رویکردی فراگیر دارد 
و در ارائه خدمات »مالی و اقتصادی« به خانواده ها رویکرد آن تا حدودی شــبیه به رویکرد استحقاق ســنج است. برنامة 
پنجم عمرانی قبل از انقالب نیز به طور توام، هدف هایی از نوع فراگیرانه و استحقاق ســنج را در برگرفته اســت. در این 
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فصلنامه مددکاری اجتماعی48

سياست گذاري رفاه خانواده در ایران، مطالعه تطبيقي برنامه هاي توسعه

برنامه به طــور خاص به خانواده و کودک، کودکان بی سرپرســت، 
توانبخشــی گروه های خاص، سالمندان و آســیب دیدگان توجه شده 
 اســت و وزارت رفاه نیز در این دوره تشــکیل شــد. در نهایت نیز در 
تدوین برنامة ششم عمرانی قبل از انقالب نیز به رفاه خانواده و مراکز 

رفاه خانواده توجه خاص شده بوده است.
بــه طــور کلی می تــوان عنوان کرد کــه در طول زمــان در تدوین 
برنامه هــای عمرانی قبل از انقالب، نگاه بــه خانواده به مرور عمیق تر 
می شود. در این شش برنامه در سیاست های اشتغال مرتبط با خانواده، 
مدل حمایــت عمومی )حمایت مــرد  نان آور( وجــود دارد. در این 
ســال ها نقش زنان سنتی است و کمتر به اشتغال زنان توجه شده است 
یا به مشکل زنان شاغل کمتر در قالب یک برنامه پرداخته شده است. 
از جملــه نواقص برنامه های عمرانی قبل از انقالب را می توان تداخل 
در فعالیت ســازمان ها و مــوازی کاری در ارائه خدمات و عدم وجود 

ارتباط مطلوب بین موسسات دولتی و خصوصی و... دانست.
در بررســی وضعیت رفاه خانواده پس از انقالب جمهوری اسالمی 
ایران، برنامه های مرتبط با خانواده  که در حال حاضر در کشورمان در 
دســت تدوین و اجرا است، شامل این موارد است: سند امنیت زنان و 
کودکان در روابط اجتماعی، منشور حقوق شهروندی، اجرای برنامه 
تنظیم خانواده، برنامه ملی ســالمت کودک، حمایت و بهبود تغذیه با 
شــیر مادر، برنامه مشــاوره ژنتیک قبل از ازدواج و بارداری، ارتقای 
ســطح بهداشــت روان، تقویت بنیان خانواده با ایجاد مراکز مداخله 
در خانــواده بــه منظور کاهش طــالق، ارتقاء مهارت هــای زندگی، 
توانمندسازی افراد و گروه های در معرض آسیب، طرح جامع کنترل 
و کاهش آســیب های اجتماعی و بازتوانی آسیب دیدگان اجتماعی، 
توانمند ســازی زنان خودسرپرست و سرپرســت خانوار، توان بخشی 

گروه های خاص و غیره.
همچنیــن نهادهایــی کــه در ایران مســئولیت خانــواده را بر دوش 
گرفته انــد عبارتند از : مرکز امور زنان و خانواده ریاســت جمهوری، 
دفتر امور زنان و خانواده ســازمان بهزیســتی، دفتر زنان وخانواده )یا 

زنان( وزارتخانه ها،کمیته امداد و سازمان های مردم نهاد.
در بررســی برنامه های توسعه بعد از انقالب، می توان عنوان کرد که 
برنامه ی اول توســعه ی بعد از انقالب رویکردی آســیب نگر به تأمین 
رفاه دارد. در این برنامه نگرشی شبیه به استحقاق سنجی البته با اولویت 
تشــخیص سیاست گذاران دنبال شده است و مشکالت پس از جنگ 
باعث شــده که توجه عمدتا معطوف به خانواده های شهدا و جانبازان 
و پــس از آن بــه خانواده های مهاجریــن و خانواده هــای نیازمندان 
باشــد. در برنامة دوم توســعه بعد از انقالب نیز خانواده های نیازمند، 
بی سرپرست و معلولین مورد توجه قرار دارند. اگر چه در برنامة سوم 
پیشــرفت های رفاهی زیادی در مورد خانواده صورت گرفته ولی در 

این برنامه نیز هیچ بخشــی تحت عنوان رفاه 
وجود ندارد و بهزیستی هم در زیر مجموعة 
بهداشــت و درمان واقع شده است. رویکرد 
غالــب در این دوره رویکــردی بیمارنگر و 
آســیب محور به خدمات رفاهی و نیازمندان 
رفــاه اســت. در برنامــة چهارم توســعه نیز 
خانواده هــای کم درآمــد، کاهــش فقــر و 
حمایت از خانواده های آســیب دیده بیشــتر 
مدنظر بوده اســت. در زمــان برنامه چهارم 
وزارت رفاه تشکل یافته تر شد و مسئول امور 
رفاهی شد و به اقدامات مددکاری اجتماعی 
و اجتماع محور در این برنامه توجه خاصی 
شــده اســت. برنامه پنجم نیز توانمندسازی 
افــراد و گروه هــای نیازمنــد به ویــژه زنان 
سرپرســت خانوار و معلــوالن نیازمند را با 
تأکید بر برنامه های اجتماع محور و خانواده 
محور مد نظر قرار داده اســت. ســطح بندی 
خدمات حمایتی و بیمه های زنان سرپرست 
خانــوار از دیگر مواردی بــوده که در این 

برنامه گنجانده شده است.
با توجه به موارد تحلیل شده می توان عنوان 
کرد که عدم وجود رویکــردی کل نگر به 
خانواده در سیاست های رفاه خانواده ی اکثر 
قریب به اتفاق کشــورها مشــاهده می شود 
و اکثریت کشــورها نگرشــی بیمارمحور و 
آسیب محور به خانواده دارند و سیاست های 
آن هــا برای کمک به خانواده های نیازمند و 
مسئله دار وضع شده اســت. به نظر می رسد 
در ایــران نیــز رویکــردی ســالمت نگر به 
سیاســت رفــاه خانــواده وجود نــدارد. در 
ایران رفاه خانواده خدمــات پایه ای را ارائه 
مي دهد. یعنی خدمات بر اســاس صالح دید 
دولــت و در حد نیازهای اساســی و تنها به 
خانواده هایی که دچار مشــکل گردیده اند، 
ارائه می شــود. در واقع سیاست خانواده در 
ایران فراگیر نمی باشــد و رویکرد غالب در 
برنامه ریزی های رفاهی  سیاست گذاری ها و 
برای خانواده در دســتگاه های متولی شــبیه 
به الگوهای استحقاق ســنجی و یا استطاعت 
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بهار 1394، دوره 4، شماره 1، پياپی 4911

مليحه عرشی و همکاران

سنجی اســت. البته با تشــخیص »استحقاق« 
توسط »سیاست گذار«.

علیرغم اینکه نگرش کل نگــر به خانواده 
هویــت می بخشــد، اجــزا را در درون این 
سیستم منســجم می نماید و باعث حمایت و 
حفاظت این نهاد در مقابل خطرات می گردد، 
در ایران خانــواده به عنوان یک کل در نظر 
گرفتــه نمی شــود و کارکردهــای مختلف 
آموزشی، تربیتی، اقتصادی و اجتماعی و... 

آن نادیده  انگاشته  شده  است.
ایران هم مانند بعضی کشــورها، سیاســت 
خانواده ضمنی دارد. اما سیاســت ســالمت 
و اشــتغال صریح دارد. همچنین باید اذعان 
داشــت کــه بســیاری از سیاســت ها مانند 
سیاست های مســکن، آموزش، بهداشت و 
سالمت و... با سیاست های مربوط به خانواده 
هم پوشانی دارد و در ارتباط نزدیک است. 
در واقــع همه برنامه هایی کــه در مورد رفاه 
تدوین می شود، به نوعی با خانواده و اعضاء 
آن در ارتباط می باشد. از این رو، الزم است 
 که سیاســت خانواده در ایــران بطور اخص 

تعریف و تعیین شود.
همچنیــن ایــران مانند کشــورهای لیبرال 
نیســت که همجنس گرایی یا آزاد گذاشتن 
نام خانوادگی بر فرزندان را در سیاســت ها 
داشــته باشــد و مانند کشــورهای سوسیال 
دموکرات هم نیست که حمایت های باالیی 
از نظر هزینــه و کمک های مالی به خانواده 
داشته باشــد. در ایران دولت از طریق تامین 
مزایای شــغلی محــدود در خانواده دخالت 
می کنــد و همچنین مداخله دولت برای ارائه 
یارانه زمانی صورت می گیرد که خانواده در 
ارائه خدمت به اعضایش به طور کامل قادر 
نباشد. در ایران بر نقش سنتی خانواده تاکید 
می شــود و مدل "مرد   نان آور" مورد توجه 
قرار می گیــرد. این ویژگی هــا در بعضی از 

کشورهای محافظه کار دیده می شود.
 در نهایــت می تــوان عنوان کــرد که اگر 
چه در ایران نگرشــی سنتی برای حفظ نهاد 

خانــواده وجود دارد اما حمایت های دولتی از این نهاد، در حد کافی 
نیســت و به نظر می رسد که در اندیشه کلی سیاست مداران در کشور 
ایــران، حمایت از خانواده در تالش برای حفــظ نقش زن و مرد در 
سیاست گذاری هایی چون، عدم مداخله در خانواده، حمایت محدود 
از زنان سرپرســت خانوار، تدوین برخی سیاست های حمایتی شغلی 
برای زنان و مواردی مانند آن خالصه شــده اســت. در واقع در حال 
حاضر در ایران، حمایت های قانونی الزم برای مداخله در مشــکالت 
و بحران هــای خانــواده وجود ندارد، حمایت هــای اقتصادی خاصی 
در جهــت حفظ و بقای خانــواده صورت نمی پذیــرد و در مجموع 
خدمات و قوانین در این ارتباط بســیار اندک اســت و پاســخگوی 
نیازهای روز افزون خانواده نیســت، و این در حالی است که سازمان 
خاصی هم متولی سیاست گذاری و اجرا برای رفاه خانواده نمی باشد 
و ســازمان های مــردم نهاد فعال نیــز در این عرصه نیز بســیار اندک 

می باشند. 
همچنین رفاه و عدالت یکی از دغدغه های حرفه مددکاری اجتماعی 
اســت و این حرفه نقش مهمی در حســاس کردن سیاست گذاران و 
ارائه دهنــدگان خدمات اجتماعی، به نیازهــای جامعه برعهده دارد و 
مــددکاران اجتماعی می توانند سیاســت گذاران خدمــات اجتماعی 
را بــرای اصالح خدمات، سیاســت گذاری های موثــر یا تدوین خط 
مشــی های دقیق و هم چنین ارائه الگوی متناســب با فرهنگ جامعه، 
یاری رســانند )اقلیما و عادلیان راسی، 1387؛ توئلوتریز، 1386(. لذا 
الزم اســت مددکاران اجتماعی با توجه به نقشی که می توانند در این 
زمینه ایفا کنند، نقش پررنگ تری در عرصه کالن رفاه خانواده داشته 
باشــند و نهادهای سیاســت گذار نیز از در مراحــل مختلف تدوین، 
برنامه ریــزی، اجــرا و ارزیابــی برنامه های مختلف رفاهــی از آراء و 

نظرات تخصصی متخصصان حوزه اجتماعی بهره ببرند.
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سياست گذاري رفاه خانواده در ایران، مطالعه تطبيقي برنامه هاي توسعه
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