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 چکیده
اتخاذ شده و به تصویب « خانواده»ها و قوانینی مربوط به  در جمهوری اسالمی ایران مانند سایر کشورها، سیاست

های مرتبط با وضعیت زنان و    ها عمده توجه دولت به کنترل جمعیت و سیاست رسیده است. در بخشی از این سیاست
سرپرست معطوف بوده است و در بخشی دیگر، اصالح قوانین خانواده جهت افزایش نقش اجتماعی زنان در  کودکان بی

گذاری نیز قوانینی همچون اصالح قانون حضانت و نگهداری کودکان یا قانون  قانون     دستور کار قرار گرفته. در حوزه 
محوری بینجامند؛  خانواده     گرایی و  ه، قوانینی نیستند که بتوانند به ایفای نقش مؤثر جهت خانوادگیتشکیل دادگاه خانواد

وار  جانبه به حمایت از یکی از اعضای خانواده مانند زوجه یا فرزندان پرداخته است و نگاه نظام صورت تک بلکه قوانین به
ها و قوانین  ها، برنامه سیاست»س، پرسش اصلی پژوهش این است که و نهادی به کانون خانواده وجود ندارد. بر این اسا

برای پاسخ به این « محوری دارد؟ خانواده     ها و خألهایی است و چه نسبتی با  مرتبط با خانواده در ایران دارای چه آسیب
رو با انجام  ری است. ازاینگذاری، ضرو نظران عرصه خانواده و سیاست وگو با نخبگان و صاحب گفت     پرسش، مصاحبه و 
های تحقیق    شود. یافته می     های پژوهش تجزیه و تحلیل    داده 5کارگیری روش تحلیل مضمون، به     مصاحبه و سپس 

نهاد »گذاری خانواده، نوعی آشفتگی نهادی و سازمانی وجود داشته، و دوگانه  سیاست     حاکی از آن بود که در عرصه 
وار و با  صورت نظام ها و قوانین مرتبط با خانواده تا کنون نتوانسته به ، مطرح است. سیاست«اد بازارنه»و « خانواده

های مورد نیاز را پوشش دهد؛ بلکه عمدتاً گفتمان توسعه و با رویکرد    محوری تمام ساحت خانواده     عنایت به اصل 
هایی وجود داشته، حمایت از   ه است؛ اگر هم در جایی حمایتمحوری موضوعیت نداشت خانواده     اقتصادمحور دیده شد و 

 یکی از اعضای خانواده است، نه از نهاد خانواده.

 های تحلیل سیاست، جمهوری اسالمی ایران.   محوری، سیاست خانواده، روش خانواده      های کلیدی:  واژه
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5. Thematic analysis. 



 

 

 9311 پاییز و زمستان، 8، شماره 4سال  /دوفصلنامه مطالعات فرهنگی اجتماعی حوزه

74 

 . مقدمه1
های اجتماعی    های نو در زمینه سیاست   پردازی و خلق ایده  خأل ادبیات علمی جهت گسترش نظریه

رغم  مرتبط با خانواده، سبب گردیده است همچنان نهاد خانواده کار ویژه سنتی خود را حفظ کند و علی
های رفاهی بیسمارکی    تر، همچون سیستم ها و زنان، بر الگوهای رفاهی قدیمی مطالبات جدید خانواده

گذاری خانواده به  سیاست     رغم گذشت چند دهه از  همه و علی دد. بااینگر تأکید می     کارانه،  و محافظه
گذاری عمومی در ایران، تبیین مفهومی سیاست  سیاست     گذاری اجتماعی و  سیاست     عنوان بخشی از 

روست. عمده توجه در این زمینه، به آثار منتشرشده پژوهشگران  هایی روبه  خانواده همچنان با دشواری
مند به مطالعات زنان و جنسیت معطوف است که هرچند هریک در محتوای خود  وم اجتماعی عالقهعل

شده  های وضع ها و رویکرد انتقادی به سیاست اند، همچنان خأل تبین بایسته   به موضوع خانواده پرداخته
های    سیاست ها و شود. بعد از چهار دهه از گذشت انقالب اسالمی و تصویب برنامه می      احساس

هایی است و از وضعیت مطلوب تا   ، نهاد خانواده در ایران همچنان دچار آسیب   مرتبط با خانواده
هایی که در حوزه خانواده در ایران به   حدودی فاصله دارد. بنابراین مسئله آن است که مجموعه سیاست

ها و همچنین احیای حقوق  ظرفیتطور بایسته و شایسته به نیازها،  تصویب رسیده است، نتوانسته به
خانواده توجه داشته باشد و در مسیر حمایت از خانواده و تحکیم آن قدم بردارد. بررسی، تحلیل و ارائه 

های کلی خانواده    ها تا آنجا مهم است که مقام معظم رهبری در سیاست راهکار برای رفع این کاستی
،    های آموزشی   ها و نظام ها، قوانین، مقررات، برنامه تمقرر داشتند که تمامی سیاس 5735ابالغی سال 

از خانواده و « حمایت»و در راستای « خانواده»دی، اجتماعی و... باید با توجه به ، اقتصا   فرهنگی
ها و قوانین  تهیه و تنظیم شود و به تصویب برسد و به عبارت موجز، تمامی سیاست« تحکیم خانواده»

وانین ها و ق ها، برنامه بنابراین مسئله اصلی این پژوهش این است که سیاست .باشد« محور خانواده»باید 
«. دارد؟« محوری خانواده     »ها و خألهایی است و چه نسبتی با  مرتبط با خانواده در ایران دچار چه آسیب

 این پژوهش برای پاسخ به این پرسش سامان یافته است.

 . پیشینه پژوهش2
اند؛  بررسی پیشینه این بحث، حاکی از آن است که برخی پژوهشگران این مسئله را بررسی کرده

گذاری اجتماعی در عرصه ملی و  سیاست         ( در پژوهشی به مسئله خانواده و 5777عنوان نمونه باقری ) به
کند: اول آنکه در تنظیم قوانین  می گونه بیان فراملی پرداخته است. وی دو نتیجه مهم پژوهش خود را این

حفظ بنیان خانواده، برآیند  جهت توجه نکردن به و مقررات و الگوهای توسعه و رفاه اجتماعی، به
تدریج  انجامیده؛ دوم آنکه به  های توسعه و رفاه به تضعیف نهاد خانواده ها، قوانین و مدل سیاست     اجرای 

اند؛  عنوان َاشکالی از خانواده رسمیت یافته اند و حتی به گذاشته رقبای جدی در کنار خانواده پا به عرصه 
سرپرست، بدون  جنس، تک های هم   زیادی از جوانان، در چارچوب خانواده ای که امروزه شمار  گونه به
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 برند. عضو به سر می ازدواج و تک
گذاری و مداخله حاکمیت در مسائل مربوط به خانواده  سیاست         برخی پژوهشگران نیز اساسا  به 

سترش تسلط نظام اجتماعی بر جویانه، در عمل، به گ های مداخله سیاست     اعتقادی ندارند و معتقدند 
ای   گذاری و قضایی، به مجموعه سیاست         انجامد و مداخله نهادهای عمومی،  می زیست جهان خانواده

پذیری  بستگی اجتماعی، و جامعه گانه بازتولید فرهنگی، هم های سه   ها در زمینه ها و َآشفتگی از بحران
 (. 574، ص5773، عزلتی مقدم، شود )قانعی راد می     منجر  خانواده

های حمایت از خانواده  سیاست     ( نیز در پژوهش خود به بررسی قوانین و  5735حسینی و عزیزی )
اند: تحلیل محتوای  اند و چنین نتیجه گرفته   در دوران پس از انقالب اسالمی ایران پرداخته

بوط به آن در ایران، حاکی از آن بود که دولت با های حمایت از نهاد خانواده و قوانین مر سیاست     کیفی 
شدن اولویت برای رویکرد اقتصادی، عمال  شأنی فراتر از  اتکا بر استقالل خود از خانواده و نیز با قائل 

های مزبور یافته است. از سوی دیگر، بررسی مزبور این نتیجه  سیاست     ظرفیت خود در تدوین و اجرای 
اقدام  ۀداده در حوزه خانواده، حاصل کنش میان حوز شت که اکثر تحوالت رویرا نیز به همراه دا

گذاری حمایت  سیاست     ترتیب، تصحیح فرایندهای  غیردولتی و خاصه نهاد قضایی با خانواده بود. بدین
 رسد. آفرینی عامل دولت در اجرای آنها، معقول به نظر می از خانواده و کاهش نقش

 ( در پژوهش خود به تبیین الگوهای سیاستی و تحوالت5736) کاردوانی و همکاران
اند که الگوهای    اند و چنین نتیجه گرفته   اشتغال پرداخته  - گذاری اجتماعی ایران درحوزه مادری سیاست
سمت  ، چندوجهی، عمدتا  مستقیم و به«مراقبت»و « جمعیت»های  گذاری ایران در شاخصسیاست

 بوده است. « آور/ زن مراقب مرد نان»ترویج و تحکیم الگوی 
محور و الزامات آن بر  ( در پژوهش خود به بررسی مبانی نظری الگوی خانواده5733زاده ) یوسف

های خرد و کالن،    گذاری سیاست         نهادهای اجتماعی، پرداخته است. وی به این نتیجه رسیده است که 
شود و پیامدهای منفی تضعیف  می     ان، دامنگیر خانواده شکل مستقیم و غیرمستقیم و آشکار و پنه به

های مهم  محور، یکی از پیشران رو الگوی خانواده کند. ازاین خانواده، درنهایت جامعه را گرفتار می
 رود.  الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت و نقطه عزیمتی برای تحقق آن به شمار می

ها و موانع آن  محوری در قوانین اشتغال، و فرصت هخانواد     ( نیز به 5733عامری و خسروی )
اند که در نظام جمهوری اسالمی ایران که به تأسی از    اند. این پژوهشگران به این نتیجه رسیده    پرداخته

گذاری حقوقی اشتغال با رویکرد  سیاست     شرع، اهمیت زیادی برای خانواده و توالد قائل شده است، 
ها در عمل با موانع اجرایی و حقوقی  سیاست     مورد توجه است؛ گرچه تحقق این حمایت از خانواده 

 روست.  بسیاری روبه
ها کمتر به آن توجه شده، بررسی انتقادی سیاست خانواده در جمهوری  آنچه در این پژوهش
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روری است رو ض ازاین است.« محوری خانواده     »ها با سیاست  سنجی این سیاست اسالمی ایران و نسبت
های حوزه    گذاری و خانواده، به بررسی انتقادی سیاست سیاست         با مراجعه به نخبگان و کارشناسان 

 خانواده پرداخته شود.

 . روش پژوهش3
های تحلیل  است. در بین شیوه 1داده  نگارانه تماتیک یا موضوعی روش این پژوهش، تحلیل مردم

بندی  بندی و سنخ شاخص    بندی،  مضمون یا تماتیک )در قالب طبقه های کیفی، تحلیل موضوعی یا داده
های بسیار متعارف و پرکاربرد  روش     ها( از اهمیت زیادی برخوردار است. این نوع تحلیل، یکی از  داده

های تحلیل کیفی نیز    نگاری است که البته در سایر رهیافت ویژه در روش مردم های کیفی، به تحلیل داده
(. Hanson, 2011, p112های کیفی نیز هست ) روش     سیار استفاده شده و تقریبا  یکی از پرکاربردترین ب

ها و الگویابی  بندی داده طبقه     تحلیل تماتیک مبتنی بر استقرای تحلیلی است که در آن، محقق از طریق 
ریفی دیگر، تحلیل تماتیک، یابد. در تع می شناسی تحلیلی دست دادها به سنخ دادها و برون درون

دهند. این نوع تحلیل، در  می ها چه اطالعاتی هاست، با هدف درک اینکه داده کدگذاری و تحلیل داده
ها به دست آمد، باید حمایت  هاست. زمانی که الگویی از داده وهله اول، به دنبال الگویابی در داده

(. Gabrium, 1998, p89گیرند ) ها نشئت می ها از داده موضوعی از آن صورت گیرد. به عبارتی تم
ای  های مشاهده ها و داده های متنی، مصاحبه های مورد تحلیل در روش تماتیک، دربردارنده داده   داده

 شده هستند. متنی

 ها . یافته4

 ها . دیدگاه4-1

 گذاری سیاست     دیدگاه موافق الف( 

کثری دولت در نهاد خانواده معتقدند. به اعتقاد های رفاه و کمونیستی، به مداخله حدا دولت     
ترتیب، دولت  ها هیچ وضعیت و رفتار انسانی نباید از شمول مداخله دولت خارج شود. بدین دولت     این 

رفاه، خانواده دولتی را جایگزین خانواده سنتی کرد؛ با این استدالل که مداخله دولت در نهاد خانواده، 
شود و برعکس، کاهش حمایت دولت از این نهاد و  می     ظ و ثبات آن موجب حمایت مستمر، حف

شود )عامری،  می     های وسیع اجتماعی  ثباتی خانواده و بالطبع ناهنجاری توجهی به آن، موجب بی بی
(. کشورهای سوئد، ایرلند، اتریش و نروژ، رویکرد نظریه مداخله حداکثری را 55و  58، ص5733
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اند. برخی از دالیل مهم طرفداران مداخله حداکثری در نهاد خانواده،     ی خود اتخاذ کردهها سیاست     در 
های دولت رفاه، تغییرات در محیط اجتماعی و  سیاست     اند از: تأثیر متقابل تغییرات جمعیتی در  عبارت

 نافع و امنیتمندی دولت درباره تأمین مسائل رفاهی خانواده، حفظ م ها، دغدغه اقتصادی خانواده
فر،  ؛ معینی63، ص5778بونولی و همکاران، های فردی ) اهمیتی حقوق و آزادی ملی کشور و بی

لحاظ مبانی ارزشی، با  گذاری خانواده، به سیاست     (. البته رویکرد اسالمی به موضوع 75، ص5738
نواده را در نظر دارند، هر دو حل مسائل مرتبط با نهاد خا .رویکرد متعارف غربی تفاوت ماهوی دارد

 رسد هفده اصل می اند و به نظر بندی آنها کامال  متفاوت ولی در تعریف ماهیت مسائل و نیز اولویت
  محوری در خانواده     . 7. تحکیم خانواده اسالمی، 5گذاری باید مورد عنایت قرار گیرد:  در سیاست

 سازی، آموزش و ترویج ازدواج، . فرهنگ4 . تعامل سازنده مسجد و خانواده،7گذاری،  سیاست
 ای کشور،  . ظرفیت رسانه3. مبارزه با جنگ نرم دشمن، 6. محوریت اخالق در خانواده، 5
. الگوسازی خانواده 58ایرانی،  -. ترویج سبک زندگی اسالمی3پذیری و تعهد خانوادگی،  . مسئولیت7

. نظام مشاوره 54. اقتصاد خانواده، 57فردی، . نظام روابط 57محور،  . نظام حقوقی عدالت55سالم، 
 های تنزل نهاد خانواده،   . پیشگیری از آسیب56. مشارکت خانواده در کارهای کشور، 55خانواده، 

 (.573، ص5736پور،  محمدی، اصلی )خان پذیر جانبه از خانواده آسیب . حمایت همه53
 گذاری سیاست     دیدگاه مخالف ب( 

های شهروندان را تأمین کند. طبق نظریه    ولت باید امنیت، نظم عمومی و آزادیطبق این نظریه، د
شود.  می     مداخله حداقلی، خدمات اجتماعی دولت فقط به رسیدگی به افراد نیازمند جامعه محدود 

درحقیقت، این تصور وجود دارد که خانواده بدون دخالت دولت به شرایط مطلوب خود خواهد رسید و 
(. 535-537، ص5778داند )بونولی و همکاران،  ه، دولت، خود را مجاز به دخالت در آن نمیدرنتیج

ها در  ها و آَشفتگی ای از بحران  طرفداران این دیدگاه معتقدند که این نحوه سیاست گذاری، به مجموعه
)قانعی  انجامد. می پذیری خانواده بستگی اجتماعی و جامعه گانه بازتولید فرهنگی، هم های سه   زمینه

اند از: مکلف  (. دالیل این گروه برای مداخله نکردن دولت عبارت574، ص5773راد، عزلتی مقدم، 
میلی دولت به مداخله  های فردی، بی نبودن دولت در مورد امور خانواده، حفظ و احترام حقوق و آزادی

، 5778ه )بونولی و همکاران، های اخالقی در نهاد خانواد های خانواده، و حفظ ارزش سیاست     در 
 .(75، ص5738فر،  ؛ معینی7-5ص

 ها های حاصل از مصاحبه . تحلیل داده4-2

دادن تحقیق بوده   هدف اصلی هر پژوهش، پاسخگویی به سؤالی است که از ابتدا انگیزه انجام
. بنابراین دنبال تحقق این هدف است های میدانی و مطالعات نظری، به آوری داده است و محقق با جمع

ها  ل دادهیهای تحقیق، یکی از مراحل بسیار مهم پژوهش است. به عبارتی، تحل تجزیه و تحلیل داده
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ق پاسخ داد و به اهداف یتحق یتوان به سؤال اصل یق مین طریق است که از این بخش تحقیتر مهم
 افت.یق دست یتحق

آوری  ات مربوط به آن، پس از جمعدر این راستا، پژوهشگر با در نظر گرفتن روش پژوهش و الزام
گردد. در این پژوهش که با روش کیفی انجام شده،  پردازد و نتایج کلی ارائه می ها، به تحلیل آنها می داده

 و با ابزار مصاحبه، اقدام به پژوهش کرده است. ها به روش کیفی آوری داده محقق با جمع
ات آن در فرهنگ عمومی و سازمان، با معیار محوری و الزام به منظور تعریف خانواده، خانواده

ها این اهداف محقق  که با تحلیل متن مصاحبه ها، در مجموع سی مصاحبه انجام شد اشباع نظری داده
 گردید. 

 کنندگان  های توصیفی شرکت . ویژگی4-2-1

های  شوندگان با ویژگی ها و اطالعات، سی مصاحبه انجام شد. مصاحبه آوری داده برای جمع
شناسی،  شناسی، روان بایست در حوزه جامعه خاصی به روش قضاوتی انتخاب شدند. ایشان می

گاه می سیاست     داشتند و از  مطالعات خانواده و... تخصص و تجربه می بودند. در  های خانواده کامال  آ
 دهندگان درج شده است. های پاسخ ای از ویژگی خالصه5-4جدول 

 شوندگان شناختی مصاحبه های جمعیت یژگیای از و . خالصه1-4جدول 

 سمت تحصیالت جنسیت

 پژوهشگاه حوزه و دانشگاه یشناس استاد گروه روان شناسی دکترای روان مرد

 پژوهشگاه حوزه و دانشگاه یار گروه علوم اجتماعیاستاد شناسی دکترای جامعه مرد

 حوزوی مرد
 حوزه  یاستاد سطوح عال

 ه قمیحوزه علمنیعه مدرسجام یس مجمع عمومیرئ نایب

 دکتری مرد
 پژوهشگر خانواده
 ثیو ارتباطات دانشگاه قرآن و حد یشناس معاون گروه روان

 پژوهشگاه حوزه و دانشگاه یشناس ار گروه روانیاستاد شناسی دکترای روان مرد

 دکترای معارف مرد
 ریرکبیدانشگاه ام یر گروه معارف و علوم انسانیمد

 دانشگاه معارف یگذار استیس یشورا امنا و ئتیعضو ه

 دکتری مرد
 ه قمیحوزه علم یمدرس سطوح عال

 شرفت یپ یرانیا یاسالم یمرکز الگو یشکده فقه و حقوق اسالمیر اندیدب

 حوزوی مرد
 ه قمیاستاد درس خارج حوزه علم

 یخانواده جامعة المصطفر گروه فقه یمد

 قم یاسالمس دانشگاه آزاد یرئ شناسی دکترای جامعه مرد

 حوزوی مرد
 عضو مجلس خبرگان

 س دانشگاه قمیرئ
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 سمت تحصیالت جنسیت

 استاد دانشگاه و مشاور خانواده شناسی دکترای روان زن

 گروه خانواده پژوهشگاه حوزه و دانشگاه یعضو علم شناسی دکترای روان مرد

 دکتری زن
 پژوهشگر خانواده

 یلعات فرهنگو مطا یت پژوهشگاه علوم انسانیریار گروه اقتصاد و مدیاستاد

 حوزوی مرد
 پژوهشگر خانواده

 س پژوهشکده زن و خانوادهیرئ

 پژوهشگاه حوزه و دانشگاه یشناس ار گروه روانیاستاد شناسی دکتری روان مرد

 دکتری  مرد
 یپژوهشگر فلسفه و حکمت اسالم

 دانشگاه باقرالعلوم یار گروه علوم اجتماعیدانش

 وه مطالعات زنان دانشگاه الزهراار گریدانش شناسی  دکترای روان زن

 دکتری مرد
 پژوهشگر خانواده

 یغات اسالمیز خانواده دفتر تبلیر میدب

 ان و مذاهبیدانشگاه اد یعلم ئتیعضو ه دکتری مرد

 ه قمیحوزه علم یس انجمن مطالعات اجتماعیرئ شناسی دکترای جامعه مرد

 دکتری زن
 پژوهشگر خانواده

 ه خواهران کشوریعلم یها حوزه یگذار استیس یعضو شورا

 دکتری حوزوی مرد
 حوزه  یمدرس سطوح عال

 یار مدعو جامعه المصطفیاستاد

 دانشگاه باقرالعلوم یگروه علوم اجتماع یعلم ئتیعضو ه شناسی  دکترای جامعه مرد

 پژوهشگاه حوزه و دانشگاه  یو فناور ی، آموزشیمعاون پژوهش شناسی دکترای جامعه مرد

 کترید مرد
 پژوهشگر خانواده

 دانشگاه علم و صنعت  یعموم یگذار استیس یدکتر

 یپژوهشگر جامعة المصطفمدرس و  شناسی دکترای جامعه زن

 مدرس دانشگاه و مشاور خانواده شناسی دکترای روان زن

 دکتری زن
 پژوهشگر خانواده

 ت مدرسیدانشگاه ترب یعلم ئتیعضو ه

 دکتری  مرد
  یهبردت رایریپژوهشگر مد

 دانشگاه قم یت اسالمیریس پژوهشکده مدیو رئ یعلم ئتیعضو ه

 دکتری مرد
 دانشگاه باقرالعلوم یت راهبردیریار مدیدانش

 یغات اسالمیو مجلس دفتر تبل یرکل امور حقوقیمد

 ها . کدگذاری داده4-2-2

ها وجود  داده ان انبوهیاست که در م یموضوعات قابل بحث یساز افتن و مفهومی یدر پ یکدگذار
شونده  خواهد برد که مصاحبه ین نکته پیک مصاحبه، به ایل یان تحلیدارند. درواقع پژوهشگر در جر
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ده مورد یرا درباره پد یکند که موضوعات قابل بحث یاستفاده م یخود از کلمات و عبارات یها در صحبت
 ن انجام شود.یشیپ یها دهیاباز و بدون توسل به  ید با ذهنیبا یکند. کدگذار یبرجسته م یبررس

 برداری همراه یادداشت ها به ه مصاحبهیاول یاز نحوه کدگذار یا . نمونه2-4جدول 

 یادداشت کد متن مصاحبه

شناسان خانواده را اولین نهاد اجتماعی  جامعه
 (.p2دانند که پایه و قوام جامعه است ) می

خانواده نهادی 
پایه و قوام  -اجتماعی

 جامعه

شونده ماهیت خانواده را نهاد، از نوع  مصاحبه
نهادهای اجتماعی، و یکی از کارکردهای آن را 

 داند. قوام جامعه می

بشر در زندگی دارای نیازهایی است که 
بندی کردند که در این زمینه  شناسان درجه روان

ای است که این نیازها  گونه زندگی انسان به
بشر برای  شود. یکی از نهادهایی که می     تأمین 

 (.p3تأمین نیاز ایجاد کرده، خانواده است )

 تأمین نیازهای گوناگون

شونده ماهیت خانواده را نهاد، و یکی از  مصاحبه
کارکردهای آن را رفع نیازهای مختلف 

 داند. ها می انسان

برای ارتقای انسان، خداوند انسان را موجودی 
اجتماعی آفریده است و در کوران حوادث و 

ت و در بستر روابط سالم میان افراد، این مشکال
پذیر خواهد بود. رشد واقعی  ارتقا و رشد، تحقق

شود و به نتیجه و  می      انسان از مسیر خانواده آغاز
 (.p14رسد ) می فرجام

 رشد انسان

شونده رشد و ارتقای انسان را در بستر  مصاحبه
داند. یکی از چیزهایی که  مشکالت و حوادث می

کند، خانواده است. بنابراین  بستر را فراهم میاین 
 خانواده بستر رشد و ارتقای انسان است.

زنان شاغل، کمتر تمایل به فرزندآوری دارند و 
زمان زیادی را صرف رسیدگی به مسائل مربوط 

 (.p29کنند) به شغلشان می
 

توجه به قوانین 
 استخدامی زنان

ه زنان شونده اعتقاد دارد به دلیل اینک مصاحبه
شاغل، بخشی از انرژی خود را در سازمان به 

توانند به مسائل مربوط  گیرند، کمتر می کار می
به خانواده رسیدگی کنند بنابراین در قوانین 
 استخدامی زنان باید به این مهم رسیدگی شود.

ازدواج، تشکیل خانواده، و درنهایت تولیدمثل، 
آن را مقصد طبیعی خانواده است که خداوند نیز 

 (.p17ترسیم کرده است )

 تولیدمثل

شونده تولید نسل فلسه وجودی و  از نظر مصاحبه
کارکرد خانواده است. بنابراین با ازدواج و تشکیل 

 شود. می     خانواده این کارکرد محقق 

محوری قوانینی هستند  در دولت نیز قوانین خانواده
سازی و  که بر مبنای حفاظت از خانواده، غنی

 (.p11سازی روابط خانواده باشد... )باز

قوانین حمایتی برای 
سازی روابط در  غنی
بازسازی روابط  -خانواده

 در خانواده

سازی روابط در خانواده و  شونده بر غنی مصاحبه
عنوان یکی از اصول  بازسازی این روابط به

تأکید کرده است و این مهم را بر      محوری  خانواده
 حمایتی قرار داده است. عهده دولت و قوانین

محوری یعنی ما هر قانونی که  خانواده
نویسیم، از حقوق، بهداشت، بازنشستگی،  می

کنیم، باید بدانیم که  ساعت کاری که تنظیم می
این کارمند باید به خانه برود. این کارمند ما، 

 (.p6مادر یا پدر است )

توجه به نقش افراد در 
خانواده در تدوین 

 قوانین

شونده به محوریت خانواده در تدوین  حبهمصا
قوانین و توجه به نقش افراد در خانواده در 

 تدوین همه قوانین مربوط به کار، اشاره دارد.
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 برداری همراه یادداشت ها به ه مصاحبهیاول یاز نحوه کدگذار یا . نمونه2-4جدول 

 یادداشت کد متن مصاحبه

نویسد، باید این را در  مجلس وقتی قانون می
ها باال نرود و  های خانواده نظر بگیرد که هزینه

محور  در صورتی که باال برود، این قانون خانواده
 (.p16یست )ن

های  کردن هزینه لحاظ
خانواده در تدوین 

 قوانین

تأکید دارد که      این نکته   شونده بر  مصاحبه
شود، باید مشخص  می     هرگاه قانونی تصویب 

شود این قانون برای ترغیب ازدواج، جلوبرنده 
های  است یا مانع. اگر این قوانین، هزینه

ازدواج کاهش خانواده را افزایش دهد، تمایل به 
یابد و این بازدارنده از ازدواج خواهد بود و  می

 محوری در آن وجود ندارد. نگاه خانواده

خواهیم مسائل نهاد خانواده حل شود،  اگر می
ای،  های رسانه گیری بدون اصالح شدن جهت

 پذیر نیست. ها امکان ها و هنجارسازی تصویرسازی
اید هنجارسازی رسانه از زن و مرد مطلوب، ب

 (.p2بازنگری شود )

 هنجارسازی رسانه

شونده به نقش رسانه در هنجارسازی  مصاحبه
برای ازدواج، انتخاب همسر تا ... اشاره کرده 

 است.

داری  ...در فرهنگ عمومی جامعه اگر خانه
ارزشمند تلقی نشود، پایه خانواده که زن است، 

هویتی خواهد شد و  دچار دوگانگی و بی
اهمیت شده، خانواده  برای زن بیمحوری  خانواده

 (.p20گیرد ) در حاشیه قرار می

 داری دادن به خانه ارزش

شونده، یکی از دالیل اشتغال   از نظر مصاحبه
اهمیتی شغل  زنان و تمایل آنان به اشتغال، بی

داری در فرهنگ عمومی است. اگر این  خانه
امر، بااهمیت شناخته شود، چه برای زن و چه 

زنان کمتر برای ابراز وجود به برای مرد، 
پردازند و کیان خانواده در معرض  اشتغال می

 خطر نخواهد بود.

... در خانواده باید اعضا خانواده را بر فرد خود 
پذیر  ترجیح دهند و این با تغییر فرهنگ امکان

 (.p21است )

جای  گرایی به جمع
 فردگرایی

گرایی در  شونده ترویج فرهنگ جمع مصاحبه
جای  گیری این فرهنگ به اده و شکلخانو

محوری و  فرهنگ فردگرایی را الزمه خانواده
 داند. استحکام خانواده می

ک از یهر  ین اصلیدهد پژوهشگر، مضام که برای نمونه درج شده است، نشان می 7-4جدول 
متن شوندگان را استخراج کرده است. در ستون سمت راست جدول یادشده،  جمالت معنادار مصاحبه

 یافته به متن مورد نظر قرار گرفته است. مبنای مصاحبه، و در ستون میانی آن، عنوان کد اختصاص
ه جمالت یا یما متناسب با درون یشوندگان، انتخاب واژگان جمالت مصاحبه یزن ا برچسبی یگذار نام

، برداشت هایی که در ستون سمت چپ درج شده کنندگان بوده است. یادداشت بیانات صریح مشارکت
 هاست و بالفاصله بعد از انجام مصاحبه درج شده است. پژوهشگر از متن مصاحبه
 ین کدها به کدهایه، یا مشابهت معنایی آنها، ایاول یتعدادی از کدها یپوشان در ادامه، به علت هم

 نشان داده شده است.  7-4ل شدند که در جدول یتبد یینها
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 میو مفاه یینها ی. کدها3-4جدول 

 منبع کد )مفاهیم( یینها یهاکد

 P18P 12 خانواده نهاد است. 

 2P 2P 8P 18P 11 P1P نهادی اجتماعی

 P1P 5P 2P 18 P 8 خانواده مبتنی بر قرارداد است.

 3P 8 P12P خانواده قرارداد سببی است.

 5P 10 P11P 13P 15P 12 P ای از حقوق مجموعه

 1P 12P 1P 12 P10P ای از وظایف مجموعه

 5P 12P 13P 12 P10P ای از روابط مبتنی بر محبت مجموعه

 11P 12P 15P 2 P10P روابط عاشقانه

 11P 12P 12P 12P 30P 12 P1P روابط مبتنی بر وسایل ارتباطی

 11P 12P 12P 30P 10 P1P روابط مجازی

  13P 5P 3P پاسخگوی نیاز اجتماعی

 1P 3P 5P 3P 11 P10P 21P 31P پاسخگوی نیاز فیزیولوژیکی

 1P 21P 22P 22P 32 P رشد و تعالی زوجین

 12P 13P 2P 2 P5P رشد و تعالی فرزندان

 1P 5P 12P 1P 5P 3P آموزش

 1P 1P 2P 1P  ها انتقال ارزش

 P2 P11P 18 P1P 2 P 12 انتقال باورها

 P2 P21P 20 P1P 22 P 22 رفع نیازهای تعلق

 11P 1P 1P 5P 12P 3P ایجاد آرامش برای فرزندان

 30P 12P 13P 10 P8P ایجاد آرامش برای والدین

 11P 12P 11P تربیت نسل

 P2 P11P 18 P1P 2 P 12 P 15 آفرینی نظم

 P18 P20P 15 P1P 2 P 12 های دو جنس مخالف گرایش

 5P 10 P11P 13P 15P 12 P فطرت الهی

 1P 12P 21P 12 P10P رفع نیازها

 5P 22P 13P 22 P10P رشد و تعالی

 21P 12P 15P 2 P30P تکامل

 11P 12P 12P 12P 30P 12 P1P سکون و آرامش 

 11P 12P 12P 30P 10 P1P سازی روابط خانوادگی قوانین حمایتی غنی

  13P 5P20P محور مهارت تعامل خانواده
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 منبع کد )مفاهیم( یینها یهاکد

 1P 21P 5P 3P 11 P30P 21P 31P اصالح نگرش زن و مرد به خانواده

 1P 21P 25P 22P 32 P حور در خانوادهم ایجاد فرهنگ خانواده

 11P 13P 21P 2 P5P توجه به نقش افراد در خانواده در تدوین قوانین کار

 1P 5P 30P 1P 15P 3P توجه به ترویج ازدواج در قوانین

 1P 1P 2P 1P  های خانواده در قوانین توجه به هزینه

 P2 P21P 28 P1P 2 P 22 محوری گیری رسانه برای هنجارسازی خانواده  جهت

 30P 11 P1P گیری رسانه برای ترویج مهارت زندگی خانوادگی   جهت

 P1P 15P 2P 28 P 8 گیری و استحکام خانواده در تدوین قوانین اقتصادی توجه به شکل

 13P 8 P12P گیری و استحکام خانواده در تدوین قوانین فرهنگی توجه به شکل

 5P 10 P11P 13P 15P 12 P نواده در تدوین قوانین اجتماعیگیری و استحکام خا توجه به شکل

 1P 12P 1P 21 P10P گیری و استحکام خانواده در تدوین قوانین سیاسی توجه به شکل

 15P 2 P30P توجه به هنجارهای اسالمی در ارتباطات اجتماعی

  11P 12P 12P 22P بینانه در ازدواج توجه به هنجارهای واقع

 11P 12P 12P 30P 10 P1P ه تربیت اخالقی دینی در ازدواجگذاری ب ارزش

  13P 5P 3P دار دادن به فعالیت زن خانه ارزش

 1P 3P 5P 3P 11 P10P 21P 31P تغییر نگرش نسبت به مهریه و فلسفه آن

 12P 13P 2P 2 P5P محوری در زوجین ایجاد باور خانواده

 1P 5P 12P 1P 5P 3P ای صویرسازی رسانهکردن نقش زوجین در خانواده از طریق ت پررنگ

 1P 1P 2P 1P  آموزش دانش و مهارت همسرداری

 P2 P11P 18 P1P 2 P 12 گرایی ترویج فرهنگ جمع

 5P 12P 13P 21 P10P ها محوری در ادبیات و اسطوره توجه به خانواده

 11P 1P 1P 5P 12P 3P 

 30P 12P 13P 10 P8P تعدیل قوانین مربوط به ازدواج

 11P 22P 11P ترویج ازدواج آسان از طریق رسانه

 1P 2 P 12 P ترویج اخالق سالمت زیستی

 5P 10 P11P 28P 25P 12 P گذاری فرهنگی سیاست     دادن به خانواده در  ارزش

 1P 30P 21P 12 P11P تسهیل ازدواج

 5P 28P 13P 22 P18P موقع از طریق رسانه ترویج فرزندآوری به

 21P 12P 25P 2 P30P اولویت به خانواده در مقابل فرد در قوانین 

 21P 12P302P 12P 30P 35 P1P تدوین قوانین حمایتی از کیان خانواده

 11P 22P 12P 38P 20 P11P قوانین استخدام زنان
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 ها در مجموع، کد شناسایی شد. با تحلیل متن مصاحبه

ا که در قالب کدها یا مفاهیم نهایی شناسایی شدند، بررسی در مرحله بعد، پژوهشگر این عوامل ر
با هم داشتند، کنار هم قرار داده و  یو مفهوم یین قرابت معنایشتریکرده و درنهایت، کدهایی را که ب

کرده  یبند دسته« های اصلی تم»م مرتبط را به یخلق کرده است. در ادامه، مفاه یدیجد« میمفاه»
 نشان داده شده است. 4-4ول در جد ییج نهایاست. نتا

 ها . مفاهیم و تم4-4جدول 

 تم اصلی های فرعی تم مفاهیم

 خانواده نهاد است. 

 ماهیت خانواده

 خانواده

 نهادی اجتماعی

 خانواده مبتنی بر قرارداد است.

 خانواده قرارداد سببی است.

 ای از حقوق مجموعه

 ای از وظایف مجموعه

 روابط مبتنی بر محبتای از  مجموعه

 روابط عاشقانه

 روابط مجازی

 پاسخگوی نیاز اجتماعی

 کارکرد خانواده

 پاسخگوی نیاز فیزیولوژیکی

 رشد و تعالی زوجین

 رشد و تعالی فرزندان

 آموزش

 ها انتقال ارزش

 انتقال باورها

 رفع نیازهای تعلق

 ایجاد آرامش برای فرزندان

 ایجاد آرامش برای والدین

 تربیت نسل

 فطرت الهی

فلسفه وجودی 
 خانواده

 

 رفع نیازها

 رشد و تعالی

 تکامل

 سکون و آرامش 
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 تم اصلی های فرعی تم مفاهیم

 سازی روابط خانوادگی  غنی

محوری  خانواده
 خانواده درون

 محوری خانواده

 محور مهارت تعامل خانواده

 اصالح نگرش زن و مرد به خانواده

 محور در خانواده ایجاد فرهنگ خانواده

 توجه به نقش افراد در خانواده در تدوین قوانین کار

محوری  خانواده
 خانواده برون

 توجه به ترویج ازدواج در قوانین

 های خانواده در قوانین توجه به هزینه

 گیری و استحکام خانواده در تدوین قوانین اقتصادی توجه به شکل

 گیری و استحکام خانواده در تدوین قوانین فرهنگی ه به شکلتوج

 گیری و استحکام خانواده در تدوین قوانین اجتماعی توجه به شکل

 گیری و استحکام خانواده در تدوین قوانین سیاسی توجه به شکل

 توجه به هنجارهای اسالمی در ارتباطات اجتماعی 

الزامات ارزشی 
 محور خانواده

محوری  ادهخانو
در سپهر 

 فرهنگ عمومی

 بینانه در ازدواج توجه به هنجارهای واقع

 گذاری برای تربیت اخالقی دینی در ازدواج ارزش

 دار دادن به فعالیت زن خانه  ارزش

 تغییر نگرش نسبت به مهریه و فلسفه آن

 محوری در زوجین ایجاد باور خانواده

 ای خانواده از طریق تصویرسازی رسانهکردن نقش زوجین در  پررنگ

الزامات ترویج 
 محوری خانواده

 آموزش دانش و مهارت همسرداری

 گرایی ترویج فرهنگ جمع

 ها محوری در ادبیات و اسطوره توجه به خانواده

 محوری گیری رسانه برای هنجارسازی خانواده  جهت

 انوادگی گیری رسانه برای ترویج مهارت زندگی خ  جهت

 ترویج ازدواج آسان از طریق رسانه

 ترویج اخالق سالمت زیستی

 موقع از طریق رسانه ترویج فرزندآوری به

 تدوین قوانین حمایتی از کیان خانواده

الزامات قانونی 
فرهنگ 

 محور خانواده

 تعدیل قوانین مربوط به ازدواج

 اری فرهنگیگذ سیاست     دادن به خانواده در  ارزش

 تسهیل ازدواج با تدوین قوانین 

 اولویت به خانواده در مقابل فرد در قوانین

 قوانین استخدام زنان
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 تم اصلی های فرعی تم مفاهیم

 ساعات کاری منعطف

شرایط کاری 
 منعطف

محوری  خانواده
 در سازمان

 امکان تسهیم کار

 ساعات کاری شناور

 امکان دورکاری

 مرخصی

الزامات تسهیلی 
 انوادهبرای خ

 تقلیل ساعات کار برای زنان

 های رفاهی کمک

 خدمات مراقبتی از فرزندان

 تسهیالت مسکن برای متأهالن

 ارائه تسهیالت ازدواج برای مجردان

 های مناسب کارگیری زنان در شغل به
الزامات 
 استخدامی

 اولویت استخدامی برای مردان

 لاولویت استخدامی با شرط تأه

 منظور حمایت از کیان خانواده توجه به وضعیت محیط کار به

منظور حمایت از کیان  های اخالقی در سازمان به نامه تدوین آیین الزامات اخالقی 
 خانواده

 . بحث5
شناسی  های جامعه در نتیجه مصاحبه با خبرگان آشنا به موضوع پژوهش و دارای تخصص در حوزه

طور که بیان شد، به چهار پرسش اصلی پاسخ داده شد. در ادامه، بر  واده و...، همانشناسی و خان و روان
 محوری محوری در سپهر فرهنگ عمومی، و خانواده محوری، خانواده این اساس، تعریف خانواده، خانواده

 شود. می     در سپهر خانواده، تشریح 

 . تعریف خانواده5-1

ه با توجه به سه تم فلسفه وجودی، ماهیت و کارکرد، ها، خانواد با به تحلیل متن مصاحبه
 شود. می     شدنی است. در ادامه، با توجه به سه محور یادشده، تعریف نهایی خانواده بیان  تعریف

 . فلسفه وجودی خانواده5-1-1

ها و با عنایت به اینکه نوع نگاه  علت و فلسفه وجودی تشکیل خانواده با توجه به متن مصاحبه
شوندگان بیشتر مبتنی بر آیات و روایات قرآنی بود، در قالب کدهای ذیل بیان شد: فطرت  بهمصاح

 الهی، رفع نیازها، رشد و تعالی، تکامل، و سکون و آرامش.
شوندگان رفع نیازها را علت وجودی و فلسفه تشکیل خانواده اعالم کردند.  بسیاری از مصاحبه
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 بلکه منظور نیازهای عاطفی، تعلق و... نیز بوده است نیازها الزاما  نیازهای جسمانی نیست،
[p12-p15.] 

شوندگان بیان کردند که با توجه به آیات قرآنی، فلسفه ازدواج، مودت و رحمت  برخی مصاحبه
 [.p9-p11] است

توان برای ازدواج در نظر  هایی که می شوندگان بیان داشتند که یکی از دالیل و فلسفه برخی مصاحبه
تواند از کشش دو جنس  فطرت الهی است که در وجود انسان قرار داده شده. این فطرت می گرفت،

مخالف به یکدیگر، تا رفع نیازهای فطری باشد. بنابراین فطرت الهی، بر نیاز انسان به ازدواج و زندگی 
فطری است اجتماعی توأم با آرامش و تعلق عاطفی، استوار است. فلسفه ازدواج، پاسخ به این نیازهای 

[p7.] گیری این تکامل، از دیگر  نیاز زن و مرد به تکامل، و لزوم وجود بستری مانند خانواده برای شکل
 [.p27گیری خانواده است ] های وجودی و شکل علت

طور طبیعی و ذاتی، دچار  هایی باشد که به تواند تکامل انسان گیری خانواده می بنابراین فلسفه شکل
 نقصان هستند.

 . ماهیت خانواده5-1-2

ها استخراج شد، ماهیت خانواده بود.  دومین محوری که در تعریف خانواده از متن مصاحبه
دهنده ماهیت خانواده از  هایی اشاره کردند که نشان شوندگان در تعریف خانواده، به شاخص مصاحبه

شناسایی شد: خانواده نهاد  نظر آنان و با توجه به منابع مختلف بود. در این محور، کدهایی به این شرح
ای از  است؛ نهادی اجتماعی؛ خانواده مبتنی بر قرارداد است؛ خانواده قرارداد سببی است؛ مجموعه

 ای از روابط مبتنی بر محبت؛ روابط عاشقانه؛ روابط مجازی. ای از وظایف؛ مجموعه حقوق؛ مجموعه
نهاد تاکید کردند. نهاد در مقابل گروه  عنوان یک شوندگان بر ماهیت خانواده به بسیاری از مصاحبه

اند تا وظایفی را  ای از افراد بود که گرد هم آمده شوندگان، گروه، مجموعه نیز مطرح شد. از نظر مصاحبه
 [.p29] تنها یک نهاد است، بلکه یک نهاد اجتماعی است انجام دهند. از نظر پاسخگویان، خانواده نه

دنبال  نواده مبتنی بر قرارداد است؛ قراردادی بین زن و مرد که بهشوندگان، ماهیت خا از نظر مصاحبه
شود. این قرارداد، یک قرارداد تکوینی و سببی است که خانواده را  آن، حقوق و وظایفی ایجاد می

 [.p25. P19] کند شکل داده است براساس حقوق و وظایفی که ایجاد می
ی است که بر پایه آن، حقوق و وظایفی توان گفت ماهیت خانواده، قرارداد بنابراین می

شود و کلیت خانواده بر اساس این قرارداد و حقوق و دستمزد، شکل گرفته و تداوم یافته  می     آور  الزام
 است.

ها اگرچه روابط ساختاری که مبتنی بر قرارداد است و حقوق و  بر اساس تحلیل متن مصاحبه
تشکیل داده است، از طرفی، روابط عاطفی و امروزه روابط  دهد، ماهیت خانواده را وظایف را شکل می
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گیری ماهیت خانواده نقش دارد. روابط عاطفی، مبتنی بر عشق و محبت است که  مجازی نیز در شکل
ها را که  نیازهای تعلق را در دل خود جای داده است و روابط مجازی، ارتباطات مجازی از طریق رسانه

 [.p7] .[p11گرفته، مد نظر قرار داده است ]ها شکل  امروزه در خانواده

 خانواده. کارکرد 5-1-3

ها استخراج شد، کارکرد خانواده بود.  سومین محوری که در تعریف خانواده، از متن مصاحبه
شوندگان کارکرد و نقش خانواده را چه برای اعضای آن و چه برای جامعه، به طرق مختلف بیان  مصاحبه

هر نهادی، با فلسفه وجودی و علت ایجاد آن گره خورده است. خانواده نیز از این  کردند. غالبا  کارکرد
قضیه مستثنا نیست. در این محور کدهایی به این شرح شناسایی شد: پاسخگوی نیاز اجتماعی، 

ها،  پاسخگوی نیاز فیزیولوژیکی، رشد و تعالی زوجین، رشد و تعالی فرزندان، آموزش، انتقال ارزش
 رها، رفع نیازهای تعلق، ایجاد آرامش برای فرزندان، ایجاد آرامش برای والدین، تربیت نسل.انتقال باو

اند. نیازهای زیستی،  تأکید کرده     شوندگان بر کارکرد خانواده برای رفع نیازها  بسیاری از مصاحبه
کید      تر مورد شود، بیش می     تعلق و عاطفی، و نیازهای اجتماعی که با تشکیل خانواده برآورده  تأ

عنوان یک نهاد اجتماعی که بر روابط عاطفی و محبت و عشق  شوندگان بوده است. خانواده به مصاحبه
 [. p9کند. ] مبتنی است، به رفع نیازهای مختلف اعضا کمک می

ها، باورها، آداب و رسوم و... است. به طور کلی، خانواده بستری  خانواده بستری برای انتقال ارزش
ها، طرز فکرها، رفتارها، اجرای رسوم  رای انتقال فرهنگ پیشینیان به نسل جدید است. از طریق داستانب

ها از  شود. این انتقال باورها و ارزش می     خانوادگی و... فرهنگ در بستری امن به نسل جدید منتقل 
 [.p5[ .]p1[ .]p18کارکردهای خانواده است ]

ها و در نهایت فرهنگ، از نسلی به نسل دیگر، در بستر  باورها، ارزش توان گفت انتقال بنابراین می
 شود.  خانواده انجام می

ها به نسل جدید و  ها، خانواده عالوه بر بستر انتقال فرهنگ و ارزش بر اساس تحلیل متن مصاحبه
ری و... های رفتاری، دانشی، هن فرزندان، بستری برای آموزش فرزندان است. این آموزش شامل آموزش

آموزند.  ها و رفتارهای درست را با ابزارهای تشویق و تنبیه می است. فرزندان در بستر خانواده مهارت
[p11[ .]p7.] 

گیرد. در خانواده فرزندان رشد  رشد و تعالی تمامی اعضای خانواده در بستر خانواده شکل می
رسند و  ین نیز در کنار هم به تکامل میرسند. زوج کنند و با توجه به عملکرد خانواده به تعالی می می

 [. p21[ .]p2کنند ] مسیر رشد و تعالی را طی می

 محوری . تعریف خانواده5-1-4

و « خانواده محوری درون  خانواده»محوری با توجه به دو تم  ها، خانواده با تحلیل متن مصاحبه
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وجه به دو محور یادشده، تعریف شدنی است. در ادامه، با ت ، تعریف«خانواده محوری برون خانواده»
 شود. می     محوری بیان  نهایی خانواده

 خانواده محوری از بعد درون الف( خانواده

خانواده  توان در نظر گرفت: درون ها، دو بخش می محوری با توجه به متن مصاحبه در مورد خانواده
های اعضای  وری این است که فعالیتمح خانواده. در نگاه درونی به خانواده، منظور از خانواده و برون

تک افراد معنا ندارد و  شود؛ یعنی دیگر تک می     خانواده با محوریت خانواده باشد و واحد بررسی، تعامل 
توان یک مرد یا زن را در  شود، دیگر نمی می     خانواده مطرح است. وقتی در خانواده از تعامل صحبت 

کل و منسجم به نام واحد خانواده به وجود آمده است. در این نظر گرفت، بلکه یک واحد جدید متش
محور، اصالح  سازی روابط خانوادگی، مهارت تعامل خانواده بخش، این مفاهیم به دست آمد: غنی

 محور در خانواده. نگرش زن و مرد به خانواده، و ایجاد فرهنگ خانواده
منظور تحکیم خانواده و ایجاد  به خانواده سازی روابط درون شوندگان بر غنی برخی مصاحبه

 [.p10[ .]p12تأکید کردند ]      محوری خانواده
شوندگان بود.  محوری از نظر مصاحبه جای فردمحور، یکی از ابعاد خانواده محور به فرهنگ خانواده

[p21 .] 
 صورت یک کل که شوندگان بیان داشتند، نگرش و نوع نگاه زوجین به خانواده به برخی مصاحبه

محوری  ناپذیرند و مستقل از کل نیستند، همان نگاه خانواده اجزای آن، یعنی والدین و فرزندان، تفکیک
دهند، به محوریت خانواده،  است. بنابراین تغییر نوع نگرش زوجین که ستون اولیه خانواده را تشکیل می

 [. p17بسیار اهمیت دارد ]
محور، با دید اولویت و ارجحیت خانواده داشته  دهاگر تمامی اعضای خانواده، مهارت تعامل خانوا

یابد و تمایل به  گیرد و خانواده قوام و استحکام می  ها شکل می محوری در درون خانواده باشند، خانواده
 [. p20شود ] می     تشکیل خانواده بیشتر 

 خانواده محوری از بعد برون ب( خانواده

محوری از  ها استخراج شد، خانواده ی از متن مصاحبهمحور دومین محوری که در تعریف خانواده
هایی اشاره کردند که  محوری، به شاخص شوندگان در تعریف خانواده خانواده بود. مصاحبه بعد برون

محوری، یعنی سایر نهادهای  خانواده به خانواده محوری است. نگاه برون دهنده بعد بیرونی خانواده نشان
محوری باشد  هایشان باید بر اساس خانواده ، نهاد آموزش و پرورش، فعالیتاجتماعی مانند نهاد رسانه

هایش در خانواده به چه صورت است. در  و پیوست فرهنگی داشته باشد. رسانه باید ببیند تأثیر برنامه
این بخش، کدهایی شناسایی شد: توجه به نقش افراد در خانواده در تدوین قوانین کار، توجه به ترویج 

گیری و استحکام خانواده در  های خانواده در قوانین، توجه به شکل اج در قوانین، توجه به هزینهازدو
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گیری و استحکام خانواده در تدوین قوانین فرهنگی، توجه به  تدوین قوانین اقتصادی، توجه به شکل
خانواده در  گیری و استحکام گیری و استحکام خانواده در تدوین قوانین اجتماعی، توجه به شکل شکل

 تدوین قوانین سیاسی.
محوری  شوندگان به کدها و اجزایی اشاره کردند که دال بر بعد بیرونی خانواده بسیاری از مصاحبه

محوری در قوانین، از جمله قوانین فرهنگی، سیاسی،  ترین آنها، توجه به خانواده و خانواده است. از مهم
 [.p19[ .]p27[ .]p10[ .]p7[ .]p8قوانین کار و... است. ]

 محوری در فرهنگ عمومی . الزامات خانواده5-2

محوری  محوری در سپهر فرهنگ عمومی، دارای الزاماتی است. به عبارتی، توجه به خانواده خانواده
ها در این زمینه، سه مقوله از  محوری الزاماتی دارد که بر اساس متن مصاحبه و ترویج فرهنگ خانواده

محوری، الزامات  محوری، الزامات ترویج خانواده د: الزامات ارزشی خانوادهاین کدها به دست آم
محوری در سپهر  خانواده     محوری. در ادامه، با توجه به سه مقوله یادشده، الزامات  حمایتی خانواده

 شود. می     فرهنگ عمومی تشریح 

 محوری  . الزامات ارزشی خانواده5-2-1

وری در فرهنگ عمومی، قاعدتا  به نوعی نگاه ارزشی و باورمدارانه به مح درباره الزامات خانواده
تک افراد خانواده نیاز است. ایجاد این نوع نگاه ارزشی و  خانواده در مقابل فردیت یا حتی در مقابل تک

محوری، الزاماتی است  طلبد. منظور از الزامات ارزشی خانواده ارزشمندسازی آن، برخی الزامات را می
بخشد.  محوری را در اعضای خانواده و جامعه ترویج داده، تحکیم می ها و باورهای خانواده رزشکه ا

ها، مضامینی به این شرح به دست آمد: توجه به هنجارهای  در مورد این الزامات با توجه به متن مصاحبه
ری برای تربیت گذا بینانه در ازدواج، ارزش اسالمی در ارتباطات اجتماعی، توجه به هنجارهای واقع

دار، تغییر نگرش درباره مهریه و فلسفه آن، و  دادن به فعالیت زن خانه اخالقی دینی در ازدواج، ارزش
 محوری در زوجین.  ایجاد باور خانواده

سازی در این زمینه  شوندگان توجه به هنجارهای اسالمی در ارتباطات اجتماعی، و فرهنگ مصاحبه
 [.p10[ .]p13محور بودن در فرهنگ عمومی معرفی کردند ] نوادهرا یکی از الزامات ارزشی خا

کید بر موازین و هنجارهای دینی اگر در جامعه به     بنابراین  صورت یک فرهنگ و ارزش باشد،  تأ
نیازهای افراد در جامعه و در ارتباطات ارضا نخواهد شد و نیاز به ازدواج و خانواده همچنان باقی 

 به ازدواج و درنهایت، خانواده در اولویت خواهد بود. خواهد ماند و تمایل 
گیری ازدواج و ارتباطات  شود اگر در شکل می     محوری، در جامعه ایجاد و حفظ  فرهنگ خانواده

ها و هنجارهای  بسا ارزش بینانه جاری و ساری باشد. چه زوجین و سایر اعضای خانواه، هنجارهای واقع
 [.p3[ .]p21کنند. ] محوری را دچار تزلزل  عیت فاصله دارند، خانوادهایدئال و آرمانی که با واق
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اشتباه تفسیر شده و گاهی مانع ازدواج یا تحکیم  امروزه در بحث ازدواج و شرایط ازدواج، مهریه به
عنوان صداق معرفی شده که نشانه  روابط افراد بعد از ازدواج خواهد بود. در روایات اسالمی مهریه به

های سنگین  ای برای زن است. روایات، زنانی را که مهریه محبت مرد به زن، و البته پشتوانه صداقت و
ها در این  چشمی وهم گذاری به مهریه زیاد و چشم خوانند. متأسفانه ارزش گیرند، شوم می در نظر می

اصلی و مورد  محوری به ازدواج را به نگاه تجارت و دادوستد تبدیل کرده و نگرش زمینه، نگاه خانواده
 [. p27[ .]p7توجه اسالم به مهریه، نادیده گرفته شده است ]

محوری در  اند و توجه به خانواده و خانواده ها دچار مشکل شده یکی از دالیلی که امروزه خانواده
دار شده است، تمایل زنان به اشتغال در بیرون خانه است. این تمایل، از نوع نگاه به کار  جامعه خدشه

داری را فعالیتی مولد و کارساز تلقی  گردد. مردان و البته گاهی زنان، خانه  داری برمی ه و خانهخان
شود و شغل فقط در صورتی مطرح  داری در فرهنگ عمومی، شغل در نظر گرفته نمی کنند. خانه نمی

فعالیت  دار محور خانواده هستند و محوریت آنکه زنان خانه است که عایدی مالی داشته باشد؛ حال
 [. p3[ .]p20محوری اهمیت بسیار دارد. ] گیری خانواده زنان در خانه، در پویایی خانواده و شکل

محوری در زوجین  محوری در فرهنگ عمومی شکل نخواهد گرفت، مگر باور خانواده خانواده
پرداخته شود.  ای است که باید به آن ترین مقوله شکل گیرد و زوجین باور داشته باشند که خانواده اصلی

ترین  محوری در فرهنگ عمومی، باور زوجین به این است که مهم بنابراین یکی از الزامات خانواده
های فردی و جمعی آنان باید متناسب   ها و فعالیت مقوله زندگی آنها باید خانواده باشد و تمامی برنامه

محوری به  ر این صورت خانوادهدهی به این باور باشد. د با این باور انجام شود و در جهت شکل
 [.p20یابد. ] فرزندان و در نتیجه آحاد جامعه تسری می

 محوری . الزامات ترویج خانواده5-2-2

سری اقدامات عملی برای ترویج  محوری در فرهنگ عمومی، قاعدتا  به یک درباره الزامات خانواده
سازی  اقدامات عملی در جهت فرهنگمحوری در فرهنگ عمومی نیاز است. این  گیری خانواده  و شکل

محوری  محوری، از اهمیتی خاص برخوردارند. منظور از الزامات ترویج خانواده شدن خانواده و نهادینه 
محوری را در فرهنگ عمومی و جامعه شکل داده، نهادینه  در فرهنگ عمومی، الزاماتی است که خانواده

سازی عمل خواهد کرد و  صورت فرهنگ مرور زمان بهکند. این الزامات، شکل اجبار ندارد و به  می
ها،  بخشند. در مورد این الزامات با توجه به متن مصاحبه خانواده و جامعه آن را ترویج داده، تحکیم می

کردن نقش زوجین در خانواده از طریق تصویرسازی  مضامینی به این شرح به دست آمد: پررنگ 
محوری در  گرایی، توجه به خانواده داری، ترویج فرهنگ جمعای، آموزش دانش و مهارت همسر رسانه

موقع از طریق رسانه،  ها، ترویج ازدواج آسان از طریق رسانه، ترویج فرزندآوری به ادبیات و اسطوره
 ترویج اخالق سالمت زیستی. 
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 گیری و استحکام خانواده نباید نادیده محوری و کمک به شکل نقش رسانه را در ترویج خانواده
 گرفت.

محوری در  محوری و ترویج خانواده سازی خانواده شوندگان بر نقش رسانه در فرهنگ مصاحبه
 [. p11[ .]p2تأکید کردند. ]     فرهنگ عمومی 

کید بر زندگی خانوادگی باید نهادینه شود. از طریق این      گرایی در مقابل فردگرایی با  فرهنگ جمع تأ
محوری دست یافت. آموزش،  واده و تحکیم آن و درنهایت، خانوادهتوان به استحکام خان فرهنگ می

[. p5گرایی در افراد جامعه بسیار مؤثر خواهد بود ] گیری فرهنگ جمع تصویرسازی رسانه و... در شکل
[p13.] 

محوری توجه خاص  های ایرانی و اسالمی، به بحث خانواده و خانواده ها و اسطوره در ادبیات، داستان
سازی مناسب برای  های ادبیات، فرهنگ ها و پیام ها و حتی قصه از طریق توجه به این اسطورهشده است. 

محوری در  محوری انجام خواهد شد. به عبارتی، یکی از الزامات خانواده توجه به خانواده و خانواده
 [.p15محوری است ] ها و ادبیات و... در ترویج خانواده فرهنگ عمومی، توجه به اسطوره

 محوری فرهنگ خانواده قانونی. الزامات 5-2-3

شود،  می     طور که در متون علمی مشاهده  محوری در فرهنگ عمومی، همان درباره الزامات خانواده
سازی و تغییر نگرش خواهد  گیرد. تغییر اختیاری از طریق فرهنگ تغییر اجباری یا اختیاری صورت می

نوعی تغییر اختیاری است؛ اما  حوری در فرهنگ عمومی، بهم گفته برای خانواده بود که موارد پیش
محوری را در سپهر فرهنگ عمومی نهادینه کند. منظور از الزامات  تواند خانواده الزامات قانونی می

نهایت به توجه به خانواده و  گذاری، در سیاست     قانونی، آن دسته از الزامات است که در حیطه قانون و 
ها استخراج  محوری که از متن مصاحبه واهد انجامید. الزامات قانونی فرهنگ خانوادهمحوری خ خانواده

شد، به این شرح است: تدوین قوانین حمایتی از کیان خانواده، تعدیل قوانین مربوط به ازدواج، 
ام گذاری فرهنگی، تسهیل ازدواج با تدوین قوانین، قوانین استخد سیاست     دادن به خانواده در  ارزش 

 زنان.
ها و... اگر ضمانت  سیاست     محوری بسیار اهمیت دارد. قوانین،  قوانین در ایجاد الزام برای خانواده

 [.p10[ .]p2پردازد. ] محوری می سازی خانواده اجرایی داشته باشند، در مدت زمان کوتاهی به فرهنگ
شتند که قوانین مربوط به سن برخی پاسخگویان به تعدیل قوانین ازدواج اشاره کردند و اظهار دا

سازی، باید الزامات قانونی در  االجرا و...، باید تعدیل شود؛ یعنی عالوه بر فرهنگ ازدواج، مهریه الزم
کید بر زندگی      گرایی در مقابل فردگرایی با  جهت تأسیس و حفظ خانواده ایجاد شود. فرهنگ جمع تأ

 [.p3خانوادگی باید نهادینه شود. ]
کردن فرهنگ عمومی در  منظور نهادینه  استخدامی زنان یکی دیگر از الزاماتی است که بهقوانین 
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سری تسهیالت در نظر گرفته شده  کند. در قوانین، برای استخدام زنان یک فرهنگ عمومی کمک می
ی را محور تواند خانواده زایمان و... ؛ اما این موارد به اندازه کافی و الزم نمی  است؛ ازجمله مرخصی

نهادینه کند؛ زیرا همچنان مواردی هست که باید در قوانین استخدامی زنان در نظر گرفته شود و از آن 
ای  طریق اطمینان ایجاد کرد که به زندگی خانوادگی زنانی که در عرصه اجتماعی فعالیت دارند، لطمه

شود  می     دن به خانواده منجر دا کردن و اولویت  وارد نخواهد شد. این قوانین در بلندمدت به نهادینه 
[p13[ .]p29.] 

آسیب اشتغال زنان نیز در نظر گرفته، و به الزامات قانونی برای جلوگیری از ایجاد این آسیب در متن 
 [.p29ها اشاره شده است. ] مصاحبه

 ها محوری در سازمان . الزامات خانواده5-3

گیری  ها، به شکل عیت اقتصادی خانوادهامروزه تغییرات جمعیتی و تغییرات سبک زندگی و وض
ها لزوم همکاری  هایی منجر شده است که زوجین، شاغل هستند. اشتغال زنان در سازمان خانواده

های  طلبد. از طرفی شغل مردان در امور خانه و انجام وظایف درون خانواده از طرف زوجین را می
گیرد، امروزه به یک  ی رسیدگی به امور خانواده میها که انرژی و توان افراد را برا چدنقشی در سازمان

محوری تبدیل شده است؛ چراکه اعضای خانواده بیشتر از اینکه به  مشکل بزرگ در مقوله خانواده
محوری در ادارات  های شغلی تمرکز دارند. خانواده مسائل خانواده توجه کنند، بر شغل و انجام فعالیت

 ها محوری الزاماتی دارد که در سازمان . به عبارتی، توجه به خانوادهها دارای الزاماتی است و سازمان
 ها، چهار دسته الزامات در این زمینه به دست آمد باید مد نظر قرار گیرد. بر اساس متن مصاحبه

اند از: شرایط کاری منعطف، الزامات تسهیلی برای خانواده، الزامات اخالقی، و الزامات  که عبارت
 محوری در سازمان تشریح خانواده     ادامه، با توجه به چهار مقوله یادشده، الزامات استخدامی. در 

 شود. می

  . شرایط کاری منعطف5-3-1

ها، کار زنان و مشارکت آنان در تأمین اقتصادی  شرایط زندگی امروزه برای بسیاری از خانواده
ها، سبک جدیدی از شرایط کاری را  ازمانخانواده را الزم کرده است. ورود زنان به بازار کار و س

تر، امکان ایفای نقش  طلبد. زنانی که نقش اصلی را در خانواده دارند، باید با شرایط کاری منعطف می
خود در خانواده را از دست ندهند. این موضوع وضعیت مردان را نیز تحت تأثیر قرار داده است؛ چراکه 

شوندگان به توجه به شرایط  شود. مصاحبه می     تر  ه و خانواده پررنگنقش مردان نیز در امور مربوط به خان
محوری مد نظر قرار  کاری منعطف، چه برای زنان و چه مردان، با این رویکرد که در این شرایط خانواده

ها استخراج شد: ساعات کاری  اند. در این مقوله کدهایی به این شرح از متن مصاحبه گیرد، اشاره کرده
 [.p10[ .]p13ف، امکان تسهیم کار، ساعات کاری شناور، و امکان دورکاری ]منعط
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کید بر انعطاف در ساعات کاری، در صورتی که این انعطاف به منظور توجه به خانواده      بنابراین  تأ
 محوری را نهادینه کند.  تواند خانواده باشد، می

کارکنان اجازه دهند برای رسیدگی به وضعیت  ها باید با ایجاد امکان تسهیم کار و شغل، به سازمان
خانواده و انجام امور مربوط به خانواده، در صورت لزوم، بخشی از کار را به دیگر کارکنان بسپارند 

[p17[ .]p10.] 

 . الزامات تسهیالتی برای خانواده5-3-2

ها  ی سازمانسری اقدامات تسهیالت به دلیل شرایط اقتصادی، سبک زندگی و توقعات و... به یک
محوری، نیاز است. در نظر گرفتن تسهیالتی که  ها در راستای توجه به خانواده و خانواده برای خانواده

تنها به ازدواج و تمایل به  هاست، نه محوری در سازمان  شدن خانواده تمرکز آن بر خانواده و نهادینه
کند. در این  ن در بین افراد نیز کمک میدادن به آ ازدواج، که به تحکیم روابط در خانواده و اولویت 

ها استخراج شد: مرخصی، تقلیل ساعات کار برای زنان،  مقوله کدهایی به این شرح از متن مصاحبه
های رفاهی، خدمات مراقبتی از فرزندان، تسهیالت مسکن برای متأهالن، ارائه تسهیالت ازدواج  کمک

 [.p13[ .]p20[ .]p28برای مجردان. ]
رغم اینکه یک ها الزاماتی را در نظر بگیرند که به شود سازمان می     رفاهی به خانوار باعث های  کمک

 [.p18مند شود. ] فرد در سازمان مشغول به کار است، کل خانواده بهره
زنان به دلیل ماهیت آفرینش و ویژگی بدنی خود، اگر ساعات زیادی را مشغول به کار باشند، توان 

 که زنان در آنجا نقش مادری و همسری و... را در خانه نخواهند داشت. ازالزم برای ایفای 
 [.p16محوریت دارند، تضعیف توان آنان به خانواده آسیب خواهد زد ] خانواده 

 . الزامات استخدامی5-3-3

شرایط اقتصادی و تغییر سبک زندگی، باعث ورود زنان به بازار کار با سرعت بسیار شد. از سویی 
قوانین، فرهنگ اسالمی و ایرانی، مردان وظیفه اصلی تأمین مالی خانواده را بر عهده دارند. اگر طبق 

شود. در این مقوله،  محوری تقویت می ها الزاماتی در نظر بگیرند، خانواده ها در استخدام سازمان
می با شرط های مناسب، اولویت استخدامی برای مردان، و اولویت استخدا کارگیری زنان در شغل به

 [.p17[ .]p20[ .]p28تأهل، به عنوان مقوالت فرعی به دست آمد ]
دلیل حضور زنان در بازار کار و تغییر ترکیب جمعیتی شاغل، نقش زنان در نگهداری و تربیت به

ها  رنگ شده است. الزم است سازوکارهای جایگزین و الزاماتی از جانب سازمان فرزندان در منزل، کم
 [. p14ای این موضوع در نظر گرفته شود ]و ادارات بر
رغم اینکه یک  ها الزاماتی را در نظر بگیرند که به شود سازمان می     های رفاهی به خانوار باعث  کمک

 [.p18مند شود. ] فرد در سازمان مشغول به کار است، کل خانواده بهره
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ی را مشغول به کار باشند، توان دلیل ماهیت آفرینش و ویژگی بدنی خود، اگر ساعات زیاد زنان به
  خانواده     الزم برای ایفای نقش مادری و همسری و... را در خانه نخواهند داشت. ازآنجاکه زنان در 

 [.p16محوریت دارند، تضعیف توان آنان به خانواده آسیب خواهد زد ]
انواده و عنوان شرط ضمنی استخدام در نظر گرفته شود، توجه به خ چنانچه شرط تأهل به

 [.p26گیرد ] محوری در سرلوحه قرار می خانواده

 . الزامات اخالقی5-3-4

تغییر ترکیب جمعیتی نیروی کار و تمایل زنان به حضور در بازار کار و اشتغال، به دالیل مختلف، 
سبب شده است مسائل اخالقی بین زن و مرد و سایر مسائل اخالقی در محیط کار، بیش از پیش 

ها  محوری مطرح است و در متن مصاحبه . الزامات اخالقی که در سازمان درباره خانوادهاهمیت یابد
منظور حمایت از کیان خانواده،  به آن اشاره شده بود، به این شرح است: توجه به وضعیت محیط کار به

 [.p23[ .]p14های اخالقی در سازمان در حمایت از کیان خانواده ] نامه و تدوین آیین

 بندی ع. جم5-4

محوری در سپهر فرهنگ عمومی و  محوری، و خانواده منظور شناسایی مفاهیم خانواده، خانواده به
کد به دست آمد. نتایج  37شده، درمجموع  بر مبنای تحلیل مضمون متن سی مصاحبه انجامسازمانی، 

 به این شرح است:
 فلسفه وجودی خانوادهکد به دست آمد:  75، درمجموع سه تم در  در تعریف مفهوم خانواده

 کد(. 55کد(، و کارکرد خانواده ) 3کد(، ماهیت خانواده ) 5)
محوری از بعد  خانوادهکد به دست آمد:  55محوری درمجموع دو تم در   در تعریف مفهوم خانواده

 کد(. 3خانواده ) محوری از بعد برون کد(، و خانواده 4خانواده ) درون
کد تبیین شد: الزامات ارزشی  75تم و  7فرهنگ عمومی با  محوری در سپهر الزامات خانواده

 محوری کد(، الزامات حمایتی خانواده 3محوری ) کد(، الزامات ترویج خانواده 6محوری ) خانواده
 کد(. 6)

کد(،  4کد تبیین شد: شرایط کاری منعطف ) 55تم و  4محوری در سازمان با  الزامات خانواده
 کد(.  7کد(، و الزامات استخدامی ) 7کد(، الزامات اخالقی ) 6ده )الزامات تسهیلی برای خانوا

 گیری . نتیجه6
ها و قوانین مرتبط با خانواده در ایران، با مقوله  ها، برنامه در این پژوهش، نسبت سیاست

ها و  ، بررسی و تحلیل شد. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که اگرچه سیاست«محوری خانواده     »
ن خاصی در خصوص ازدواج یا جمعیت و فرزندآوری، تصویب و عملیاتی شده است، این قوانی
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های    محوری، تمام ساحت خانواده     وار و با عنایت به اصل  صورت نظام ها و قوانین نتوانسته به سیاست
محوری،  وادهخان     مورد نیاز را پوشش دهد؛ بلکه عمدتا  گفتمان توسعه و با رویکرد اقتصادمحور است و 

های غربی است. جریان  موضوعیت ندارد. در این نگاه، زن ابزار است که این هم مبتنی بر دیدگاه
هایی برابر به زنان و مردان در حوزه اشتغال  فمینیسم لیبرال، مدافع این نگاه بود. بنابراین حتی اگر فرصت

؛ اما با این تفاوت که بر روی رسد و هم به جامعه و آموزش داده شود، منفعتش، هم به زنان می
شوند و توجهی به خانواده نیست و برای  شده است! در این نگاه فقط زنان دیده می  قلم کشیده« خانواده»

عنوان نمونه، در برنامه چهارم توسعه، نگاه  کند؛ به ها نیز خانواده موضوعیت پیدا نمی انسان
است. در برنامه توسعه سوم، زن در توسعه بود، نه  گذاران ذیل گفتمان زن و جنسیت قرار گرفته سیاست

گونه پیش رفتند، هم برای خانواده و هم برای زنان مشکل ایجاد شد  خانواده. در خود غرب هم وقتی این
های شدیدی نیز به هویت زن و خانواده در  تنها شعارهای طرفداران این نگاه تحقق نیافت، آسیب و نه

هایی تحت عنوان خشونت علیه  نگاه ما به جنسیت و توسعه باشد و بحثجامعه وارد شد. لذا گفتند 
 .زنان و مانند آن بیشتر درگرفت

در تدوین یک سیاست، فقدان نظریه سیاستی است. در گفتمان برنامه چهارم و با   ترین چالش مهم
قتصادمحور نیست، بینیم نگاه صرفا  ا شود. پس می می     ها، بخشی از مباحث، سیاسی  ورود به این بحث

شود. مسائل حوزه زنان  می     شود و درنتیجه، نوعی نگاه ابزاری به زن احساس  می     محور هم  بلکه سیاست
خواهند  و خانواده در دنیا، یکی از مسائل مهم در مناقشات بین احزاب در انتخابات است و همه می

تخابات کشور ما، نامزدها، برچسبی به رقیبشان سبد رأی آن را داشته باشند. متأسفانه در بسیاری از ان
 گونه است! شوند که نگاه وی به حوزه زنان و خانواده این زنند و مدعی می می

که باید نگاه فرهنگی به خانواده  بندی، خانواده مبتنی بر نگاه سیاسی است؛ درحالی در مقام صورت
ی بر مبانی دینی و از موضع فرهنگ باشد. داشت. ما نیازمند یک نظریه سیاسی هستیم که واقعا  مبتن

هرچند ابعاد، اقتصادی خواهد شد، خاستگاه اصلی این نگاه، فرهنگ است که حقیقتا  اگر مسئله 
شود. بسیاری از مشکالت  می     خانواده را در این فضا ببینیم، میزان توجه به زن، مستقل از خانواده، کمتر 

زا  های اشتغال و مانند آن ریشه دارد که آسیب های غلط در حوزه ذاریگ سیاست     در حوزه خانواده، در 
 بوده است.

شود. دوگانه نهاد  می      گذاری خانواده، نوعی آشفتگی نهادی و سازمانی مشاهده سیاست     در عرصه 
زار و اقتصاد و خانواده و نهاد بازار را در نظر بگیرید. واقعا  در آن توازن رعایت نشده است. در نگاه به با

اولویتی که به آن بخشیده شده است، به بهانه گفتمان توسعه، خانواده را تضعیف، و زن را از خانواده جدا 
گذاری در مقوله جمعیت،  کرده و در بازار کار برده که تبعات آن کاهش جمعیت شد. لذا برای سیاست

 باشد. « محور خانواده»نگاه، نگاه باید هم دوراندیشی و هم نگاه به شخصیت زن لحاظ شود و این 
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