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تحلیل تطبیقی سیاستهای دولتها در حوزه خانواده
سوگند قاسم زاده  ، * 1غالمعلی افروز

2

چکیده
میتوانند از آن یاد  بگیرند و به جامعه کمک
خانوادهها  پایگاهیبرای انسجام اجتماعیو رفاه فردی هستند که کودکان و  بزرگساالن  

میکنند.
بیماریهایاجتماعیتوجیه 

راهحلیبرایبسیاریاز
رسیدگیبهخانوادهتوسطدولتهارابه عنوان 

کنند.پژوهشهایمختلف،
دولتهای
حکومتهاو 

آسیبپذیری خانواده  (به ویژهدرمورد کودکان ،افراد معلول و افراد مسن )به عنوانمسئولیتکلیدی

بنابراین ،
سیستمهای

باشد.سیاستهاییمانند

مسئول اجتماعی شناخته شده است.این امر  نیازمند مداخله مستقیم دولتدرحوزهخانوادهمی
میسازدکهکارکنند و
کمکهای پولی برای مراقبت از کودکان،والدین را قادر  
مالیاتی  ،3وابستگی 4های اقتصادی بین افراد مرتبط و  
خانوادهها را کاهش دهد .در این مطالعه مروری داریم برسیاستهایجوامعدرحوزهخانوادهوبراساس تحلیل

میتواند فشار مالی 

خانوادههاازاواخرقرننوزدهم

تطبیقیازکشورهایمختلفصنعتیوطبقه بندیگوتیرکهبه  بررسیمیزان پیشرفت حمایتدولتاز
پرداختهاست .
واژههای کلیدی :سیاست گذاری ،خانواده ،انسجام اجتماعی

مقدمه
دولتهای محلی ،ملی و فراملی بسیار مهم است؛
میافتد) برای  
آنها اتفاق  
آنها (آنچه که در داخل  
شیوه عمل  
خانوادهها و  

خانوادهها

میشود (فرجکا ،توماس ،زاخارو  ،7و همکاران .)2013 ،
آنها نیازهای عاطفی  5و مادی  6اکثر مردم برآورده  
چرا که در  
9
آنها پایگاهی هستند که کودکان و بزرگساالن
برای انسجام  8اجتماعی ،اجتماعی شدن کودکان و رفاه فردی ضروری هستند؛  
میتوانند از آن یاد بگیرند ،کار کنند و به جامعه کمک کنند .همچنین خانوادهها نقش مهمی در مراقبت ،مخصوصا برای

میکنند (میرسیال ،میکو ،گلدستین  ،11و همکاران.)2013 ،بنابراین،
آسیبپذیر  10جامعه ،مانند معلوالن و  سالمندان ایفا  

اعضای 
آنها در ارتباط هستند .به
خانوادههای تحت نظارت خود دارند و با ساختار  

شیوهی عمل 
عالقهای بسیار به رفاه و  
دولتها  

خانوادههای قوی به فرزندان ،عشق،

مشاورهای  12از دولت انگلستان در سال  2010بیان میکند" :

عنوان مثال ،یک مقاله 
هویت   ،13تاریخ شخصی و پایگاهی امن را ارائه میدهند تا  همزمان با رشد خود به کاوش  1در زندگی پرداخته و از آن لذت
1

*استادیار ،گروهروان شناسی،دانشگاه تهران ،تهران،ایران.نویسندهمسئول  s.ghasemzadeh@ut.ac.ir :
2
.استادممتازگروهروان شناسی ،دانشگاه تهران ،تهران،ایران
3 . taxation
4 . interdependency
5 . emotional
6 . material
7 Frejka, Tomas; Zakharov
8 . cohesion
9 . socialisation
10 . vulnerable
11 M yrskylä, M ikko; Goldstein
12 . consultation
13 . identity
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آنها برای
میکنند ،بنابراین  
خانوادههای قوی همچنین به ایجاد جوامع قوی کمک  

ببرند (سوبوتکا ،توماس ،و بیجوان  .)2014 ،2
راه حلی برای بسیاری از
خانوادهها را به عنوان مسئله و نیز  

یک جامعه موفق بسیار مهم هستند  ".تحقیقات ،برخورد  3با 
میکنند در معرض خطر
میکند .به عنوان مثال ،کودکانی که در شرایط  خانوادگینامطلوبرشد  
بیماریهای اجتماعی توجیه  

4
فعالیتهای جنایی در دوران نوجوانی و بعد از آن در زندگی هستند ،در حالی که یک خانواده

بیشتری برای درگیری در 
میکند (دیکسترا ،بروک ،مورسین  ،5و همکاران.)2014 ،
نتیجهای عمل  
حمایتی به عنوان یک عامل محافظ در برابر چنین  
ندهنده
گسترده تر است ،که نشا 

جدایی  6خانوادگی گسترده ،نمایانگر یا حتی  تا یک زمینه معین ،علت شکست اجتماعی 
خانوادههای حمایتی پایه و اساس یک جامعه منسجم

ارتباط آن با طیف وسیعی از مشکالت اجتماعی است ،در  حالی که 
7
توجیهپذیر و

خانوادههای قوی قادر به شکوفایی باشند ،

هستند .برخی از سطوح مداخله دولت در صورت ایجاد شرایطی که 
الزم است(اندرسون  .)2013 ،8
خانوادهها به دلیل فشارهای داخلی و خارجی قادر به انجام تمام عملکردهای توصیف شده در باال نیستند.

بدیهی است که 
دولتهای
حکومتها و  

آسیبپذیری خانواده (به ویژه در مورد کودکان ،افراد معلول و افراد مسن) به عنوان مسئولیت کلیدی 

می تواند نیازمند مداخله مستقیم اقدامات  سیاسیخانوادهدر زندگی خانوادگی باشد.
مسئول اجتماعی شناخته شده است .این  
10
9
کمکهای پولی برای مراقبت از
سیستمهای مالیاتی  ،وابستگی های اقتصادی بین افراد مرتبط و  

سیاستهای معمولی مانند 

خانوادهها را کاهش دهد (براچمنوهاگالند  .)2012،11

میتواند فشار مالی 
می سازد کهکارکنند و  
کودکان ،والدین را قادر  
استحکام نهاد خانواده که طبقمقدمهقانوناساسیواحدبنیادینجامعهوکانوناصلیرشدوتعالیانسانیاست،درافقسند
چشمانداز از ویژگی های جامعه ایرانی در   1404برشمرده شده است .در دهه اخیر راهبرد عمده مورد تاکید در سیاستهای

کلی برنامههای توسعهای کشور « تقویت نهاد خانواده ،جایگاه زن در آن و در عرصه های اجتماعی و استیفای حقوق شرعیو
قانونی زنان در همه عرصه ها و توجه ویژه به نقش سازنده زنان در خانواده و اجتماع» بوده است .با این همه دردههچهارم
انقالب اسالمی و به رغم اجرای پنج برنامه توسعه ای و در نیمه راه اجرای سند چشم انداز بیست ساله نظام ،حوزه زنان و
فردی،

خانواده نیز به تبعیت از توسعه نامتوازن حاکمبرکشور،ازانواععدمتعادلمتاثراستوزناندرتمامجنبههایزندگی
خانوادگی واجتماعیخودبهوضوح آثار ،تبعاتو پیامدهایآنرادرک ولمسمیکنند(الوانی وشریفزاده.)1394 ،
از یک سو پیشرفت زنان در عرصه های مختلف مانند آموزش و بهداشت و مشارکت اقتصادی و سیاسی به یک میزان نبوده
است و از سوی دیگر نوعی عدم توازن در دسترس ی زنان و مردان به فرصت ها و منابع به چشم می خورد و زنان بیشتر به
فرصت های اجتماعی و فرهنگی و مردان بیشتر و با تفاوت معناداری به فرصت ها و منابع اقتصادی و سیاسی دسترسی دارند

ها ،بازار کار و کار و زندگی زنان نیازمند توازن و تعادلی
مدیریت 

نقشهای خانوادگی و اجتماعی زن و مرد ،
همچنین با این نگاه  
همهعرصه هایتوسعهکشورمحققشده،برخورداری

جنسیتی است ،وضعیتی که در آن مشارکت همه جانبه زنان و مردان در 
زنان و مردان از امنیت فردی ،خانوادگی اجتماعی تضمینشدهوتشریکمساعیزنانومرداندرتحققخانوادهسالموپایدار
1 . explore
2 Sobotka, Tomáš; Beaujouan
3 . treat
4 . criminal
5 Dykstra, Broek, M uresan
6 . breakdown
7 . flourish
8 Andersen
9 . taxation
10 . interdependency
11 Brochmann, Hagelund
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را  برای جامعه ایران به ارمغان آورد و با حفظ کرامت ،حرمت و عزت انسانی زنان و دختراندرخانوادهوجامعهاحساسموثر
بودن ،کارآمدی ،مسئولیت پذیری و تعلق خاطر آنان به کشور را تقویت کرد و زمینه های سرخوردگی ،یاس ،افسردگی و بی
هویتی را بویژه در میان نسل جوان که در  فرصت طالیی پنجره جمعیتی و در اوج آمادگی برای خدمت به کشور به سر می
برند،بهحداقل ممکنرساند (دینپرستوساعی.)1391،
بر اساس گزارش معاونت امور زنان ،به منظور بهرهمندی جامعه از سرمایه انسانی و اجتماعی زنان در فرآیند توسعه پایدار و
ها،برنامهتوانافزاییهمه

متوازن ،تقویت نهاد خانواد ه و جایگاه زندرآنواستیفایحقوقشرعیوقانونیآناندرهمهعرصه
زنان و دختران در جامعه دوستدار خانواده که مقدمات و ریلگذاری هایالزمآندردولتیازدهموقانونبرنامهششمتوسعه
بالحاظرویکرد عدالتجنسیتیفراهمشدهاست،بهشرحزیراست :
 - 1بازتعریفنهادیوبازطراحیساختارمعاونتامور زنانوخانواده ریاستجمهوری 
پایشمقایسهای وضعیت زنانوخانواده 

- 2
تدوینپیوست هایاجتماعیوفرهنگی وجنسیتیبرای طرحهایملی 

- 3
- 4کارکرد خانواده وجایگاهزندر آن 
رویه هایقضاییمرتبط بازنانوخانواده 
- 5اقدام بهاصالحنظامحقوقیو 
- 6ارتقایسالمتوبهداشتزنان 
- 7ارتقایسطحوکیفیتآموزش (عدالتآموزشی) 
 - 8توانمندسازیاقتصادی وافزایش فرصت هایشغلیزناندر بازارکار (تعادلجنسیتیدر بازارکار) 
- 9افزایش سهمزنانازنظامجامعرفاه وتامیناجتماع یوتوانمندسازی زنانآسیبدیده ودرمعرضآسیب 
 - 10شایستهساالری درمدیریتواداره جامعه(فرتوک زاده ووزیری .)1391 ،

متأسفانه آنچه در پی این سیاستگذاری میآید ،آشفتگی نظری در این زمینه است .به عبارتی اساساً این دغدغهها منجربه
ریزینمیکندوبهنوعیشاهدآشفتگیدراینموضوعهستیم.


هایمدونومنظمیراپایه

شودوسیاست
شفافیت نظرینمی
گونهای که ابتدا در این سیاستها اهداف را مشخص
این آشفتگیها نتیجه برنامه های متضاد کنار هم چیده شده است؛ به 
میکنیم اما برنامه هایی که برای تحقق این اهداف در نظر میگیریم ،متناسب با این اهداف نیستند(میری و دانایی فرد،

 .)1391
میدانیم که دولت و خانواده با یکدیگر رابطه دارند و سیاست های دولت در خصوص خانواده ،مشمول سیاستهای رفاهی

میشود اما موضوعی که وجود دارد این است که در اکثر تعاریف ،بسیاری از برنامه های رفاهی مبتنی برخانوادهاست.خانواده
 
یک محور اساسی در سیاستگذاری است و نتایج قانون های رفاهی مستقیماً متوجه خانواده است.
بسیاری از مردم اشتغال را بعد بسیار مهم رفاهی خود میدانند که در مبا حث توسعه پایداربهعنوانیکشاخصمهممطرح
است و در قوانین کشور به خانواده و اشتغال پرداخته شده است  .به این دلیل که دولت وظیفه رفع مطالبات مردم و کاهش
آسیب ها را دارد ،تدوین این شاخصها ضرورت می یابد .متأسفانه در سیاست های کشورمان تفکیکی میان سیاست رفاه

اجت ماعی و خانواده نداریم و دارای یک رویکرد کل نگر نیستیم زیرا سیاست خانواده در ایران فراگیر نیست و بودجه مستقلی
ندارد و اطالعات ما در این زمینه بسیار پراکنده است و حتی گاهی دیده شده که رویکرد امنیتی در موضوع رفاه اجتماعی
کهشاخص هایرفاه اجتماعیتدوینواولویتبندیشود(روحانی .)1395 ،

وجود دارد .بههمینخاطرضروری میدانیم 
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با استفاده از نظرات کارشناسان و سیاستگذاران تدوین و اولویت بندی شده است که از جمله آنها شاخص مرخصی زایمان،
مرخصی دوران بارداری ،بیمه بیکاری ،مرخصی سال شیردهی و بیمه بیکاری برای متأهالن  بیکار ،مستمری بازنشستگی و...
هزینه برای کودکان و
است که در میان همه این شاخص ها ،امکان نگهداری کودکان در مهدکودک ادارات و اعطای کمک 
است.
گرفته
قرار
صاحبنظران
تأکید
و
توجه
مورد
بیشتر
مردان
مرخصی
اندکهعالوهبرایجادحمایتها


هاییتعریفکرده

یاست
کشورهایی همچون کشورهایعضواتحادیهاروپاخطمشیخودرابرس
برای خانوادهها ،به خانوادههای تکوالدی هم توجه داشته باشند و شاخص هایی کهکشورهایعضواتحادیهاروپابرایسنجش
ماموقت وپارهوقتبرایمردان
رفاه خانواده در نظر میگیرند مانند اشتغال مادران و ایجاد اشتغال پارهوقت برای آنها ،اشتغال ت 
دارای فرزند ،انعطاف زمان کار ،قوانین مربوط به مرخصی پدر و مادر و سهم محیط های کاری که برای مراقبت از فرزندان
وجود دارد ،است(جنادلهورهنما .)1395،
می توانیم بگوییم که ایران به صورت مشخص نظام رفاهی معینی ندارد و در ایران مثل کشورهای محافظهکار بر نقش سنتی

خانواده تأکید می شود و مدل مردان نانآور مورد توجه قرار میگیرد و دولت از طریق تأمین مزایای شغلی محدود برای
خانواده ،دخالت میکند و مداخله دولت زمانی صورت میگیرد که خانواده قادر به ارائه خدمت به اعضای خود نباشد .بیکاری
هایمادرحمایتازخانوادهبهگونهایباشدکه


گذاری
یکی از مسائل اجتماعی گسترده در کشورمااستوالزماستسیاست
با رویکردی فعال وسیلهای برای تولید بیشتر و ایجاد اشتغال برای رفاه خانواده باشد .در واقع در ایران سیاستگذاری خانواده
هایدیگر،ضمنیعملمیکنیموپیشنهاداینمقالهایناستکهخانواده


لیدرحوزه
در حوزه سالمتواشتغالصریحاستو
را به صورت یک کل با تمام کارکردهای آموزشی و تربیتی ،اقتصادی دیده شود که در حال حاضر اینگونه نیست و سازمان
خاصیبرایسیاستگذاری وجود ندارد(میری وهمکاران .)1395 ،

بر اساس تحلیل تطبیقی مطالب کیفی و کمی از  22کشور صنعتی،الفاچگوتیر 1به بررسیمیزان پیشرفت حمایت دولت از
تفاوتهای قابل توجهی

خانوادهها از اواخر قرن نوزدهم پرداخته است .گوتیر در مطالعه تطبیقی خود به این نتیجه رسید که 

خانوادهها وجود دارد(ماگانا،پاریش،رز ،2

بین کشورها از نظر میزان مداخله دولت در زندگی خانوادگی و سطح  حمایت دولت از 
سیاستهایمرخصی برای مادران

و همکاران .)2012 ،قبل از جنگ جهانی دوم ،کشورهای آلمان ،اتریش و سوئیسعمدتاً بر 
خانوادهها متمرکز بودند .کشور سوئد از قبل حق زنان برای اشتغال را به

و کشورهای بلژیک و فرانسه بر ارائة مزایای مالی به 
خانوادههای نیازمند و مستحق متمرکز کرده بود.در دوران

رسمیت شناخته بود اما کشورهای بریتانیا و آمریکا دخالت خود به 
خانوادهها در اغلب کشورها گسترش یافت چرا که همگی با تغییرات

تأمینکننده رفاه 
بعد از جنگ ،نقش دولت به عنوان  
3
تفاوتهای اساسی قبلی بین

جمعیتشناختی مشابهی مواجه شده بودند(کو ،هاترو ،ارانگو  ،و همکاران .)2012 ،با این حال 

سیاستگذاری خانوادگی معاصرراازهممتمایزساخته

کشورها همچنان به قوت خود باقی بودند.گوتیرچهار مدل اصلی برای 
است :
4

میباشد .با
مهمترین عامل نگرانی  
 - 1مدل طرفدار ازدیاد  جمعیت یا افزایش موالید  :در این مدل کاهش نرخ باروری  
میکند
خانوادهها به فرزندآوری است ،در این راستا به مادران کمک  

توجه به اینکه وظیفه اصلی این سیاست خانواده  تشویق 
دولتهاقلمداد
بین کار و زندگی  خانوادگی خود تعادل ایجاد نمایند.دراینمدل ،حمایت از خانواده به عنوان مسئولیت اصلی  
میشود.در
میشود و سطح نسبتاً باالیی از حمایت برای مرخصی مادران و و ارائه خدمات و  تسهیالت مراقبت از کودک ارائه  

1 - A.H. Gauthier
2 M agana, Parish, Rose
3 Kuo, Houtrow, Arango
4 - pro-natalist model
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نمیشود و
می شود .بنابراین مادران کارمندنادیده گرفته  
این مدل عمدتاً بر یارانههای نقدی مخصوصاً برای کودک سوم تمرکز  
میآید که اشتغال آنها به عنوان مانعی برای تربیت کودکان قلمداد نشود .کشور فرانسه بهترین مثال از این
شرایطی فراهم  
مدل است .
مهمترین دغدغه است .در این مدل دولت برای حمایت از
 - 2مدل طرفدار سنت ها  :1در این مدل حفظ خانوادهها  
میباشد.علیرغم
سازمانهای داوطلب  

خانوادهها و 

مهمترین منبع حمایت خود 
مینماید ،اما  
خانوادهها مسئولیتهایی را تقبل  

ارائه مزایای شعلی به مادران ،مدل سنتی مردان به عنوان نان آور اصلی خانواده مورد  تشویق قرار گرفته و موانع مربوط به
یارانههای نقدی و
اشتغال زنان مانند مالیات همچنان به قوت خویش باقی هستند .براساس این مدل تنها سطوح متوسطی از  
میشود
میشود .سطح پایین ارائه خدمات مراقبت از کودکانمانعازارائه این فرصت به مادران  
مزایای شغلی برای والدین ارائه  
سیاستگذاری خانوادگی مشخصه

مسئولیتهای شغلی و  خانوادگی خود را با هم  ترکیب نمایند .این مدل از 

که به آسانی 
میباشد .
کشور آلمان 
میباشد .مسئولیت کامل ایجاد
 - 3مدل طرفدار برابری  :2مهمترین هدف این مدل ترویج برابری جنسیتی بیشتر  
محیطی برای کمک به زنان جهت ترکیب وظایف شغلی و خانوادگی خود و همچنین کمک به پدران برای ایفا کردن نقش
سنتها ،زنان و مردان به عنوان
طرفدار  
میباشد .برخالف مدل  
برجسته تر در تربیت کردن کودکان به عهده دولت  

مهمتر و 

می شوند .سیاست های لیبرال در مورد ازدواج ،طالق و سقط جنین
نان آوران برابر و مراقبان برابر از فرزندان قلمداد  
میدهد.حمایت دولت
گزینههای والد شدن در اختیار افراد قرار  
محدودیتهای اندکی در مورد انتخاب نوع زندگی خانوادگی و  

میباشد.بهترینمثال از اینمدل کشورهای دانمارک وسوئد هستند .
از مراقبت از کودکان و والدین کارمند بسیار باال 
 - 4مدل طرفدار خانواده اما غیر دخالت آمیز ( :3با توجه به اینکه در این مدل پیداکردن مثالی از سیاست خانوادگی
میشود؛ البته به جز موارد
"ضد خانواده" دشوار است ،در این مطالعه این مدل به عنوان مدل غیر دخالتها نیز شناخته  
میگیرند.با توجه
خانوادههای نیازمند مورد حمایت دولت قرار  

استثنایی از کشورهای  سوسیالیست گذشته) .در این مدل تنها 
خانوادهها از نظرسرویسحمل

به اینکه دولت به ارزش  خودبسندگی  خانوادگی و عملکردفعالبازاراعتقاد دارد،حمایت وی از 
و نقل برای مادران و خدمات اجتماعی در سطوح بسیار پایین قرار دارد .مشارکت زنان عنوان نیروی کار مورد مخالفت قرار
میشود .مزایای کاری برای مادران مانند مرخصی
میگیرد ،اما برای حمایت دولت از آنها مزایای بسیار محدودی در نظر گرفته  

مسئولیتهای دولتی .بهترین مثال از این مدل

میشود تا 
شرکتهای خصوصی قلمداد  

مادران به عنوان مسئولیت و وظیفه 
4
کشورهای بریتانیا و آمریکا هستند(کو ،بیرد ،و تیلفورد  .)2011 ،
مدلها تا حد بسیار زیادی متفاوت
به صورت خالصه ماهیت مداخله دولت و سطوح مربوط به حمایت از دولت در این  
مادههای
میباشد .حمایت مالی در مدل طرفدار افزایش جمعیت بسیار باال ،در مدل طرفدار سنت ها متوسط و در  
از هم  
5
طرفدار برابری و مدل غیر دخالت آمیز پایین می باشد (انتونین ،هایکو ،و استفانسون  .)2013 ،میزان حمایت از والدین

کارمند در  مدل غیر دخالت آمیز پایین ،در مدل طرفدار افزایش جمعیت و در مدلطرفدارسنتهامتوسطودرمدلطرفدار
ت ها و مدل غیر دخالت آمیز پایین ،در مدل
طرفدار سن 
مدلهای  
برابری باال می باشد .ارائه خدمات مراقبت از کودک در  

1 - Pro-traditional model
2 - pro-egalitarian model
3
- Pro-family but non-interventionist model
4
Kuo, Bird, Tilford
5
Anttonen, Häikiö, Stefansson
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طرفدار افزایش جمعیت متوسط و در مدل طرفدار برابری باال می باشد .در ادامه به نمونه هاییازسیاستهایخانوادهمحوردر
کشورهای مختلف اشاره میگردد :
انگلستان
انگلیسیزبان مانند آمریکا و استرالیا ،به عنوان نظام دولتی رفاه لیبرال  1و نظام

کشور انگلستان همراه با سایر کشورهای 
میشود زیرا دولت تمایل چندانی به دخالت در بازار و خانواده ندارد .مهمترین
سیاست خانوادگی غیر دخالت آمیز شناخته  
میآورد تا در مورد روابط شغلی خود در بازار و
ویژگی این دسته از کشور ها این است که دولت این امکان را برای افراد فراهم  
سیاستگذاری  خانوادگی در

خانواده ها مذاکره نمایند .در نتیجه این دسته از کشورها در 

همچنین روابط خانوادگی خود در 
2
مقایسه با کشورهای اتحادیه اروپا و یا   OCEDبه عنوان عقب مانده شناخته می شوند(اندرسون  .)2013 ،در دوران بعد از
جنگ ،کشور بریتانیا به دنبال سیاستگذاری عینی و هماهنگ برای خانواده نبوده است .حمایت مالی صرفا مختص
خانوادههای نیازمند است ،اما از نظر امکان مرخصی والدین و همچنین ارائه خدمات مراقبت از کودکان توسط دولت برای

میباشد.به مدت چندین دهه زنانبه صورت نیمه وقت مشغول فعالیت بودند تا بتوانند بین
والدین کارمند نسبتا در حد صفر  
تعارضهای نیاز به مراقبت از کودکان و نیاز به اشتغال تعادل ایجاد کنند .در حالی که از دهه  1980بهبعدازدواجوخانواده

به عنوان نهاد و بنیاد جامعه تضعیف شده است ،فقر کودکان در خانواده های تک والدینی در  خالل دودههگذشتهبهعنوان
یک معضل اجتماعی مهم مطرح بوده است .از سال  ،1997دولت کار سیاستهای خانوادگی خود را به سمت رویکرد کودک
میباشد(میگر وزبهلی  .)2012،3
محور  تغییرداده استکه هدف اصلی و مشخص آن مقابله بافقر کودکان  
کمکهای
کشور بریتانیا از دیرباز دارای سیاست  خانوادگی ضمنی بوده است .اولین استراتژی آن مبارزه با فقر ،تأکید بر  
دخالتهای خود را در روابط خانوادگی

میباشد .به مدت چندین دهه دولت 
اجتماعی و مزایا  بعد از ارزیابی استطاعت مالی  
آشفتگیهای شدید جلوگیری شود .جهت برقراری تعادل بین کار و خانواده،

محدود کرده است تا از بروز سوء استفاده و یا 
دخالت بیشتر تمایل دارد به جای  تعیین قوانین اساسی ،نیروهای فعال در بازار فعالیت نمایند .شیوههای اشتغال دوستدار
خانواده عمدتاً بر  توافق اختیاری بین کارفرمایان و کارمندان مبتنی میباشد .حمایت مالی بعد از ارزیابی استطاعتمالیبرای
مینماید ،اما طرح های مرخصی والدین و
سیاستگذاری  خانوادگی ایفا  

خانوادههای نیازمند نقش بسیار مهمی در بستههای 

خدمات دولتی برای مراقبت از کودکان چندان برجستهو پررنگ نیستند(الینگستر  .)2012 ،4
فرانسه
میباشد
تیپولوژیگوتیراست.مهمترین دغدغه این مدلنرخباروری  

طرفدار افزایش جمعیت در 
فرانسه بهترین مثال از مدل  
سیاستگذاری خانوادگی در فرانسه تشویق خانواده به داشتن فرزندان بیشتر

و با توجه به این موضوع ،مهمترین وظیفه 
هزینههای اقتصادی تربیت فرزندان تأکید
هزینههای مالی برای جبران  
میباشد .جهت دستیابی به این موضوع عمدتا بر کمک  

میگیرد از تنوع باالیی برخوردار هستند؛به
خانوادهها قرار  

میشود(آدما ،ویلم  ،5و همکاران .)2009 ،مزایای مالی که در اختیار 

هزینهها که مربوط به مراحل خاص زندگی خانوادگی  هستند :کمک هزینهتولد،کمک هزینه
عنوان مثال انواع مختلف کمک  
هزینهها معموالً در
کودک ،کمک هزینه والدین مجرد ،کمک هزینه مسکن ،کمک هزینه ایاب و ذهاب و غیره .این کمک  
1

- liberal welfare state regime
Andersen
3
M eagher, Szebehely
4 Ellingsæter
5 Adema, Willem
2
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میگیرند .با توجه به اینکه تعداد
خانوادههای کم درآمد قرار  

خانوادههای دارای سه تا بیش از سه فرزند و همچنین 

اختیار 
می شوند ،دولت فرانسه  سیاست ها و برنامه های مختلفی مانند سیستمآموزشجامعو
فزایندهای از زنان وارد نیروهای کاری  

اولیه کودک و برنامههای مرخصی مادر/والدین اجرا نموده است تا مادران بتوانند بین زندگی شغلی و خانوادگی خط تعادل
میباشد که
ایجاد کنند .بنابراین مزایای خانوادگی در فرانسه در بین کشورهای اروپایی از جمله سخاوتمندانه  ترین برنامهها  
میشود  -صرف
خانوادههای صاحب فرزند  

خانوادهها و  تضمین حداقل استاندارد زندگی برای 

باعث برابر شدن درآمد بین انواع 
طرفدار افزایش جمعیت و برقراری
برهمکنش بین اهداف  
اجتماعی.بااینحال  

نظر از اشتغال والدین ،وضعیت زناشویی یا طبقه 
تعادل بین زندگی شغلی و زندگی  خانوادگی باعث ایجاد نوعی سیستم شدهاست که گاهی اقداماتی متضاد در داخل آن انجام
میشود :ارائه خدمات برای زنان جهت حفظ شغل درآمدزای خود و همچنین پاداشهای مالی برای آنها  جهتکنارهگیریاز

بازار کار .در واکنش به کاهش نرخ  تولد،دو جنبش اجتماعیرخدادندکه تأثیر بسیار زیادی بر اقدامات دولت جهت حمایت از
افزایش جمعیت داشتند (بیلینگسلی و سانی  .)2010 ،1در اواخر دهه  ،1800اولین گروه طرفدار افزایش جمعیت ظهور کرد.
منفی به گفته او در درجه نخست شامل پزشکان ،کارمندان اجتماعی رده باال ،آماردانان ،متخصصین جمعیت شناسی،رهبران
جمعیتشناختی به این باور رسیده بودند که قدرت ملی فرانسه وابسته به

سیاسی و غیره بودند .آنها که براساس مطالعات 
خانوادهها حمایت نمایند .اگرچه این گروه بیشتر نگران

افزایش جمعیت است ،از دولت خواستند برای افزایش نرخ تولد از 
بیتوجه بودند .تقریباً در
بی تفاوت و  
دغدغههای اخالقی با محوریت اشکال خانوادگی نسبتاً  

تعداد  تولدها بودند ،در رابطه با 
خانوادههای بزرگ و پرجمعیت انجام دادند.این

همان دوران گروه دوم تحت عنوان متخصصان خانواده اقداماتی را برای  تشویق 
خانوادههای

گروه عمدتاً از رهبران کاتولیک و فعاالن اجتماعی تشکیل شده بود و معتقد بودند که حرکت جامعه به سمت 
کمرنگ  شدن اعتقادات و اخالق است .هدف اصلی متخصصان خانواده احیای نظم اخالقیبا تمرکز بر احترام
کوچکتر نتیجه  

خانوادههای بزرگ بود که پدر در رأس آن قرار داشت .در

ارزشهای مسیحیت بود .ایدهآل آنها 
سلسلهمراتب طبیعی و  

به 
تیپولوژی گوتیر ،نمونه نخستین مدل طرفدار افزایش جمعیت ،سیاستگذاری خانوادگی فرانسه با سه هدف اصلی است)1( :
کمکهای مالی برای
هزینههای تربیت فرزندان)3(،اعطای  
خانوادهها در جهت جبران  

افزایش نرخ باروری )2( ،کمک مالی به 
نابرابریهای اجتماعی (دانگ  .)2004 ،2در میان این اهداف باروریاز اولویت اول برخوردار

خانوادههای کم درآمد جهت جبران 

حوزههای مختلف دولت نفوذ کرده است .به عنوان مثال
طرفداری از افزایش جمعیت در  
میشود که  
بود .بنابراین مشاهده  
مرخصیهای

میدهد .قوانین اشتغال نیز 
سیستم درمان و مراقبت ملی هزینههای درمانی مادر و نوزاد را تحت پوشش قرار  
میگیرد .سیستم پیش دبستانی با حمایت دولت نیزامکان مراقبت از کودک با
طوالنیتری برای مادران و پدران در نظر  

نسبتاً 
راهآهن ملی نیز
می باشد .حتی سیستم  
میآورد .سیستم مالیاتی نیز به نفع افراد دارای فرزندان بیشتر  
هزینه پایین را فراهم  
تخفیفهایی را در نظر گرفته است (بیلینگسلیوسانی .)2010،

خانوادههایی که دارای سهو یابیشاز سهفرزند هستند 

برای 
سنگاپور
سنگاپور بیشتر با مشکل تاخیر در ازدواج ،کاهش نرخ باروری و پیری جمعیت از اواسط دهه  1980مواجهاست.بخشعمده
سیاست های خانواده آن متمرکز بر تشویق افراد به ازدواجوفرزندآوریاست.مابااستفادهازطرحطبقهبندیگوتیر،سنگاپور
را به عنوان نظام سیاستگذاری خانواد گی طرفدار افزایش جمعیتدرنظرمیگیریم.بااینحال،بایدتوجهداشتکهسنگاپور
دارای چند وجه اشتراک با نظام غیرمداخله گرایانه و نظام محافظه کارانه است .از یک سو ،سنگاپور دارای چند مورد از
مهمترین مشخصات نظام غیر دخالت آمیز است که حمایت مالی آن از سیاست های  خانوادگی نسبتا محدود است .ازسوی
1 Billingsley, Sunnee
2 - Dang
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دیگر ،سنگاپور دارای چند مورد از مشخصات محافظه کارانه است که منجر به حفظ خانواده های سنتی می شود .بنابراین
سنگاچور یکی از کشورهای توسعه یافته در شرق آسیا است که در آن از سیاستگذاری خانوادگی برای تکمیل سیاست های
رشد اقتصادی ا ستفاده می شود .در خالل دو دهه گذشته،سیاستخانوادگیسنگاپوربهدنبالترویجفرزندآوریوحفظمدل
خانوادگی سنتی می باشد .در این میان وزارتخانه ها و نهادهای قانونگزاری متعددی وجود دارد که به تشویق شکل ایده آل
خانواده می پردازند .تعریف خانواده ایده آل با تاکید  بر موارد زیر مطرح می باشد :تشکیل خانواده هسته ای از طریق ازدواج
بین زن و مرد ،کودکان حاصل از این اتحاد (با مطلوب) ،مادران تحصیل کرده که بعد از تربیت فرزندان مجددا به محیط کار
باز می گردند ،مراقبت از کودکان خردسال و بزرگتر باید در محیط خانه انجامشود،اماخدمتگزارانداخلیخارجینیزقادربه
اینکار هستند(باستن،استوارتتعداد ،فرجکا  ،1وهمکاران .)2015 ،
آلمان
بر اساس طبقه بندی گوتیر ،آلمان مصداق بارز مدل طرفدار سنت ها می باشد(در اینجا صرفا به آلمان غربی پیشین و آلمان
متحد اشاره خواهیم کرد؛ آلمان شرقی پیشین  سیاست کامال متفاوتی در مورد خانواده داشت که باید به صورت مجزا به آن
پرداخت) .مهمترین هدف سیاست خانواده در آلمان حفظ خانواده های سنتی با حضور دو والد در یک خانه است که مادر
وظیفه مراقبت از فرزندان را بر عهده دارد .در نتیجه صرفا سطوح متوسطی از کمک هزینه نقدی و مزایای کاری برای والدین
ارائه می شود .ارائه خدمات دولتی برای مراقبت از کودکان مادران شاغل نیز ناکافی است(ایلشن ،الستا  ،2و همکاران.)2013 ،
تاکید فزاینده بر نوع خانواده های سنتی باعث شده زنان مجبور شوند بین زندگی کاری و خانوادگی خود تعادل ایجاد کنند.
فقدا ن حمایت دولت در ایجاداین تعادل بین زندگی کاری و خانوادگی زنان منجر به کاهش نرخ تولد شده است .با توجهبه
کاهش نرخ تولد و مشکالت اقتصادی در مدل مرد نانآور،دولتآلماندرسالهایاخیراصالحاتیدرسیاستهایخوددر
حوزه امور خانواده ها ایجادکرده است کههدفاز آنحمایتازوالدینبرایایجادتعادلبینمسئولیتهایکاریوخانوادگی
و افزایش تعداد تولد می باشد .با توجه بهاینکهایناصالحاتهمچناندرحالانجامهستندارزیابیتحققیاعدمتخققاین
اهداف مستلزم صرف زمان است .با توجه به اصل وابستگی مهمترین هدف سیاست خانوادگ ی آلمان بعدازجنگجهانیدوم
حفظ مدل مرد به عنوان نان آور خانواده به عنوان مفهومبنیادیدرنقشهایجنسیتیبودهاست(ریتر .)2005،3درشرایط
ایده آل ،در این مدل پدر نان آور خانواده است که برای حمایت از خانواده کسب درآمد می کند .مادر وظیفه مراقبت از
فرزندان و  اعضای خانواده را که به کمک نیاز دارند بر عهده دارد .قبلوبعدازدورانطوالنیتربیتفرزندان،مادرانمیتوانند
وارد زندگی حرفه ای خود شوند که بهتر است در مشاغل پاره وقت مشغول شوند .عالوه بر این ،با توجه به تجربه تاریخی
ناخوشایند سیاست نازی ها ،سیاست خانواد گی آلمان موافق با اجتناب از دخالت دولت در زندگی خصوصی خانواده ها می
باشد .بنابراین ،برخالف کشورهای اسکاندیناوی مانند سوئد ،هم دولت فدرال و هم دولت محلی در آلمان تمایلی به اجرای
برنامههایمبتنیبرپاداشبرای فرزندآوری ندارند .
یکی دیگر از اهداف سیاست خانوا ده آلمان حفظ ازدواج است .این اقدامات به طور ویژه برای تشویق تربیت فرزندان در خانه
انجام می شدندکهبهموجبآنمادرانعمدتابرتربیتفرزندومسئولیتهایخانوادگیتمرکزمیکنند.دلیلاصلیآناین
است که آلمان به صورت سنتی بر این باور است که زوج های متاهل بهتر ین مکان ممکن را برای رشد کودکان فراهم می

1 Basten, Stuart; Frejka
2 Ilišin, Vlasta
3 - Reiter
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کنند .این نگرش ها در نهادها و قوانین آلمان نیز مشاهده می شود .ماده  6قانون اساسی مقوله ازدواج و خانواده را تحت
حمایتدولتدر آورده است(سوبوتکا وتوماس  .)2011 ،1
سوئد
سوئد به عنوان ایده آل ترین کشور در نظام رفاه ،دموکراسی اجتماعی  ،نظام سیاست خانوادگی طرفداری برابری و مدل
سیاست اجتماعی اسکاندیناوی شناخته می شود .اصل عمومیت و برابری خواهی دو رازش اجتماعی محوری در مدل
اسکاندیناوی هستند .سوئد یکی از بزرگترین کشورهای سرمایه گذار در حوزه سیاستگذاری خانواده است .سیاست خانواده
سوئد از اوایل دهه  1960تا  1980گسترش یافت اما در طول دهه   1990با مشکالتوموانعوپسرفتهایمتعددیمواجه
شد .تا قرن  ، 21این کشور به عنوانیکیازمعدودکشورهاییقلمدادمیشودکهدارایسیاستخانوادگیصریحوفراگیرمی
باشد .با توجه به اینکه هر خانواده "معمولی"  سوئد دارای دو فرد بزرگسال صاحب درآمد می باشد ،در سیاست خانوادهسوئد
مزایایی کهباعثتشویقافرادبهکاروتامینکاربیشترمیشوندبهمراتبمهمترازسطحکمکهزینههاینقدیبرایفرزند
هستند.سیاستخانواده سوئدبرحولمحور اصل عمومیتوحقوقفردی میگردد(تونون واولیور  .)2011 ،2

نتیجهگیری
دولتهای ملی و محلی اهمیت دارد ،چون حضور یا عدم وجود آن به شدت بر توانایی یک کشور یا
انسجام اجتماعی برای  
جامعه در همکاری برای پیشرفت و تعیین میزان اعتماد بین افراد موثر است .با توجه به اظهار جودیت ماکسول " ،3انسجام
ارزشهای مشترک و جوامع  تفسیری ،کاهش تفاوت در ثروت و درآمد اشاره دارد و به طور کلی
اجتماعی به فرایندهای ایجاد  
آنها عضو یک جامعه
چالشهای مشترک روبرو بوده و اینکه  

میسازد که احساس کنند در یک اقدام مشترک ،با 
افراد را قادر  
خانوادهها به لحاظ انسجام اجتماعی بسیار

هستند" .دانشمندان علوم اجتماعی با فلسفه سیاسی بسیار متفاوت موافقند که 
وسیعتر زندگی اجتماعی است که می تواند یک منبع موثر انسجام
مهم هستند .روابط  4قوی خانواده" ،بخشی از ساختار   5
مدنی  6باشد .انسجام خانوادگی" :پیوند عاطفی اعضای خانواده نسبت به یکدیگر" است که میتواند فرآیندهای کلیدی که
میشوند ،مانند ایجاد یک موقعیت اخالقی یا شخصیت؛ ارائه حمایت متقابل و مراقبت؛ و
موجب انسجام اجتماعی بیشتری  
ایجاد حس هویت شخصی و گروهیراتسهیل کند(سوبوتکاوتوماس .)2011،الزاماتمرخصیکه توسط نیروی قانونی تقویت
مسئولیتهای داخلی ،با خانوادههای خود

میشود ،کارفرمایان را ملزم میکند  تا کارکنان خود را قادر سازند که برای انجام 

عملکردهایی

سیاستهای اجتماعی است که به ویژه بر حمایت یا  تقویت 

سیاستهای خانوادگی زیر مجموعه 

زمانصرفکنند .
آنها در مراقبت
خانوادهها ،توانایی  

دولتها به ویژه اینکهچگونه تغییر درساختار 
میکنند  .
میدهند ،تمرکز  
خانوادهها انجام  

که 
7
آسیبپذیر خود ،به ویژه اعضای بسیار جوان ،بسیار پیر و یا افرادی که بیماری مزمن دارند ،را به خطر میاندازد،

از اعضای 
سیاستها و

مهارتها و 

مورد توجه قرار میدهند(استوک ،گانتر  ،8و همکاران .)2013 ،آموزش و پرورش بهتر ،آموزش 
برنامههای موثر که برای دسترسی به بازار کار و کسب دستمزد  9زندگی ،به زنان و مردان کمک میکند (که نیازی به افزایش

1 Sobotka, Tomáš
2 Thévenon, Olivier
3 . Judith M axwell
4 . ties
5 . fabric
6 . civic
7 . chronic
8 Stock, Günter
9 . wage

9

تح
هشتمین کنفرانسالگویاسالمیاریانی پیشرفت؛ الگوی پیشرفت؛ پیشراناه ،چالشاه و الزامات قق؛ بیست و دوم وبیست وسوم خردادماه 1398
فزایندهای ضروری خواهد بود .با

مالی قابل  توجهی از دولت در قالب اعتبارات مالیاتی و دیگر مزایای رفاهی نیست) ،به طور 
خانوادهها برای جدا شدن صرفا اقتصادی نیستند و از نظر ساختاری فرهنگی نیز

این حال ،موانع تشکیل خانواده و فشار بر 
هستند(زانگ ،کاتیشیانیس ،جو ،1وهمکاران  .)2014 ،
سیاست های خانواده بعد از دهه   1970به نحومعنیداریتغییرکردهاند .دلیلآنچالشهایجهانیدرکشورهایصنعتی
شده مانند تغییرات جمعیت شناسی در ساختار خانواده و پویش های خانواده ،محدود شدن بودجه های دولت ها و ادغام
صنعتی جهانی می باشد(مگانی ،بروکس ،گیبسون -جونز  ،2و همکاران . )2011 ،با این حال همچنان تفاوت های برجسته ای
سیاستگذاری  خانوادگی شامل قوانین ،مقررات،

بین کشورها از نظر اصالحات در سیاست های خانواده وجود دارد .اصطالح 
برنامههایی است کهبه صورت اختیاری و آشکاربا هدف دستیابی به اهداف معیندرهر واحد خانواده به عنوان یک کل
مزایا و  
میشوند(رویسیرکار ولی -باربر .)2015 ،3بهطور ویژه اینمزایا و خدماتشامل موارد زیر هستند :
اجرا  
  - 1حمایت مالی از خانواده شامل کمک هزینه های خانواده ،تخفیف مالیاتی برای کودکان و مزایای مالی مبتنی بر
ارزیابیاستطاعتمالی .
 - 2مزایای مرخصیبرای والدینکارمند شاملطرحهایمرخصیمادران وپدران .
 - 3خدماتمراقبت ازکودک برایخانواده هاشاملارائه خدماتویارانهخدماتمراقبت ازکودکان .
به طور کلی ،اخراج در دوران مرخصی بارداری و زایمان تنها می تواند از رفتار غیرقانونی کارکنان یا مشکالت مالی کارفرمایان
(از جمله کاهش شدید تولید ،بسته شدن یا ورشکستگی شرکت)  حاصل شود .محدودیتهای اخراج  4در دوران مرخصی
مراقبت از والدین یا کودک بسیار گوناگون است .در بعضی از کشورها نیز برای محافظت از زنان در شرایطی کهباقراردادهای
ثابت در آن مشغول به کار هستند ،حمایت ویژهای از اخراج پس از مرخصی زایمان وجود دارد .این مورد ،به عنوان مثال در
وزایمانحمایتمیکند؛درفدراسیونروسیه،که

نروژ و هلند که از طریق تعلیق دوره اخطار ،از همه زنان در دوران بارداری  5
حداقل تا زمان شروع مرخصی زایمان ،زنان را از اخراج حمایت میکند؛ و صربستان ،که مدت قرارداد کار تا پایان دوره
مرخصی والدینبهحال تتعلیقدرآمده است،وجود دارد (اسو ،کوتینی،وویتالی  .)2013،6
استحقاق مرخصی زایمان به طور قانونی در تمام  39کشور عضو اتحادیه اروپا ایجاد شده است .آنچه که این  39کشور را
متمایز می کند ،تنوع در مورد شایستگی ،طول ،زمان اجباری قبل  /بعد از تولد ،پرداخت ،و غیره است .به طور کلی،مرخصی
زایمان یک مرخصی کوتاه با مدت زمان متوسط پنج ماهه (  20/5هفته) است و در بیشتر موارد در  80درصد یا بیشتر از
درآمد متوسط ،پرداخت میشود .در  4کشور پس از تولد نوزاد ،مرخصی زایمان وجود ندارد ،اما "مرخصی والدین" (نروژ،
سوئد)" ،مرخصی اولیه والدین" (پرتغال) یا "مرخصی تولد"  (ایسلند) وجود دارد؛ در این موارد ،مادران استحقاق بیشتری
بهمرخصیمیروند( 3ماهدرایسلند 9،هفتهدرنروژ  6،هفتهدرپرتغال 8،هفته

نسبت به مادرانی دارند کهتنهاپسازتولد 
در سوئد) و همچنین ممکن است هفته های باقیمانده را که حق والدین است ،بر اساس توافق برای به اشتراک گذاشتن
مرخصی ،مرخصی بگیرند (مورل ،پلیر ،و پالم  . )2012 ،7حتی اگر مرخصی پس از تولد هنوز عنوان "زایمان"  خود را حفظ
1 Zhang, Katsiyannis, Ju
2 M eghani, Brooks, Gipson-Jones
3 Roysircar, Lee-Barber
4 . dismissal
5 . pregnancy
6 Aassve, Cottini, Vitali
7 M orel, Palier, Palme
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کرده ،در   5کشور (بلغارستان ،کرواسی ،جمهوری چک ،لهستان و اسپانیا)،پدرنیزبهجایاینمادر،بستهبهتصمیممشترک
پدر و مادر (یک دوره کوتاه پس از مرخصی مادر) مستحق این مرخصی زایمان است .در  15کشور  –شامل بلژیک ،جمهوری
چک ،دانمارک ،ف رانسه ،فنالند ،ایسلند ،ایرلند ،هلند ،نروژ ،اسلواکی ،اسپانیا ،سوئد ،سوئیس ،رومانی ،فدراسیون روسیه   -سقف
یا برخی محدودیتهای جبران  1درآمد 2ها وجود دارد .در  23کشور  -شامل اتریش ،آذربایجان ،بوسنی و هرزگوین ،بلغارستان،
کرواسی ،قبرس ،استونی ،آلمان ،یونان ،مجارستا ن ،ایتالیا ،لتونی ،لیتوانی ،لوکزامبورگ ،مالت ،موناکو ،لهستان ،پرتغال،
صربستان ،اسلوونی ،ترکیه ،انگلستان و اوکراین    -هیچ سقف یا محدودیتی وجود ندارد .از بین اینها 18 ،کشور  –شامل
اتریش ،آذربایجان ،بوسنی و هرزگوین ،کرواسی ،استونی ،اسلوونی ،آلمان ،یونان ،ایتالیا (فقط برای بخش دولتی) ،لتونی،
لیتوانی ،لوکزامبورگ ،مالت (هفته آخر بدون پرداخت) ،لهستان ،پرتغال ،صربستان ،ترکیه و اوکراین  – وجود دارند در آنها
مرخصی زایمان با تغییر کامل درآمد و بدون هیچ سقفی پرداخت میشود  .چهار کشور (بوسنی و هرزگوین ،بلغارستان،
صربستان و انگلستان) به دلیل پرداخت مرخصی زایمان طوالنی تر ،برجسته هستند (کمپبل ،پانگلو ،کینز  ،3و همکاران،
 .)2012
پس از مرخصی زایمان ،زمانی که زنان به کار بازمیگردند ،نزدیک به نیمی از کشورها ( 18کشورشامل:جمهوریآذربایجان،
بلغارستان ،کرواسی ،قبرس ،استونی ،یونان  ،مجارستان ،ایتالیا ،ایرلند ،لتونی ،لوکزامبورگ ،نروژ ،پرتغال ،رومانی ،روسیه،
اسپانیا ،سوئد و ترکیه) یک مرخصی شیردهی را در نظر میگیرند   -معموال مرخصی دو ساعته در روز یا یک مرخصی 30
دقیقهای در هر 3ساعت  -تازمانیکهکودک بهسنیکیایکونیمسالگیبرسد.

مرخصی والدین در کشورهای زیر در نظر گرفته نمی شود :قبرس ،ایرلند ،مالت ،هلند ،صربستان ،اسپانیا ،ترکیهوانگلستان.در
لهستان ،مرخصی والدین فقط در مورد خانواده های کم درآمد با درآمد پایینتر از  128یورو در ماه انجام می شود .بنابراین،با
توجه به اطالعات ارائه شده از  39کشور ،در  28کشور مرخصی والدین با تفاوت های قابل توجه در مقادیر پرداختی ،انجام
میشود (کمپینها -باکوت .)2011 ،4

به جای نگاه جداگانه به مرخصی زایمان و مرخصی والدین ،جالب توجه است که تجزیه و تحلیل خود را به کل مدت زمان
مرخصی پس از تولد متمرکز کنیم .این  شاخص به کل دوره مرخصی پرداختی والدین پسازتولدیککودکاشارهدارند.در
برخی از کشورها ،کل دوره پرداخت پس از تولد نیز می تواند شامل مراقبت ازکودکانبرایوالدینپسازترکوالدینباشد.
تنها   7کشور (قبرس ،مالت ،موناکو ،هلند ،اسپانیا ،سوئیس و ترکیه) وجود دارد که در آن مجموع مرخصی پرداختی پس از
تولد بیش از  4ماه طول نمی کشد ،که در واقع مربوط به مدت کوتاهی از مرخصی زایمان با حقوق کافی است (دو مورد از
آنها   -موناکو و سوئیس    -مرخصی والدین را ندارند ،در حالیکهبقیهکشورهابدونپرداختحقوقآنرادرنظرمیگیرند).

بلژیک ،فرانسه (اولین فرزند) ،یونان ،ایرلند ،ایسلند و همچنین بریتانیا ،مرخصی پرداختی واسطهایپساززایمان،از 6تا9/5
ماه را در نظر میگیرند ،در حالی که   26کشور دارای مرخصی پس از زایمان هستندکهحداقلاولینسالزندگیاینکودک
را شامل میشود 10 .مورد از این   26کشور (جمهوری آذربایجان ،جمهوری چک ،استونی ،فنالند ،فرانسه دومین وپسازآن
فرزند ،مجارستان ،مولدووا ،نروژ ،اسلواکی و اوکراین) مرخصی به سومین سالگرد تولد کودک داده میشود(ایدل و روستاگراد ،5
 .)2013
1 . compensation
2 . earning
3 Campbell, Pungello, Kainz
4 Campinha-Bacote
5 Eydal, Rostgaard
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بر اساس این شاخص گروهی از کشورها که در حال حاضر متعلقبهمحدوده 4- 0ماهه ازمجموعکلمرخصی پساززایمان
هستند ،از  7به  19کشور افزایش می یابد در حالی که دامنه مخالف ( 25تا  36ماه) ،که قبال شامل  10کشور بود ،به طور
والدینمیتوانند پس ازتولدیککودکبدوناز

کامل از بین میرود .بر این اساس ،اگر ما دوره مرخصی را درنظربگیریم که 
دست دادن بخش قابل توجهی از درآمد ماهانه خود ،از او مراقبت کنند ،ما میتوانیم  10کشور عمدتا سخاوتمندراشناسایی
کنیم  (دانمارک ،استونی ،آلمان ،مجارستان ،لتونی ،لیتوانی ،نروژ ،صربستان ،اسلوونی و سوئد) که این حق را حداقل  تا تولد
طوالنیتری از

اولین فرزند افزایش میدهند ،و  4مورد از آن ها (استونی ،مجارستان ،لتونی و لیتوانی) مدت زمان بسیار 
مرخصی دارای حقوق کافی را ارائه میدهند .با این وجود ،در میان این  10کشور تنها 4مورد -مجارستان،لیتوانیولتونی،
صربستان  -هیچ سقفی برای مبلغ پرداختی ندارند .در  6کشور باقیمانده (دانمارک ،استونی ،آلمان،نروژ،اسلوونیوسوئد)که
همچنین حداقل یک سال از حقوق مرخصی  پس از زایمان برخوردار هستند ،حداکثری برای پرداخت های جایگزینی وجود
دارد(ژونبرگ و اوتسن  .)2013 ،1یکی دیگر از متغیر 2های موجود در تجزیه و تحلیل ما ،این واقعیت است که کشورهایی
هستند که امکان پرداخت حقوق مرخصی والدین راباروشانعطافپذیر ،3باکاهشساعاتکار،هفتگی یاحتیروزانهبصورت
پاره وقت  4فراهم می کنند .این بدان معنی است که در این کشورها ،مزایای والدین می توانند با درآمد حاصل از کار همسو
حداکثرتعدادساعت هادرهرهفتهیاسقفدرآمدساالنهفراترنرود.بانگاهیبه 10کشور ،ما

باشند ،تا زمانیکهایندرآمداز
آنها یک  سقف و یا محدودیت های دیگر را برای درآمد ایجاد کنند،
آنها را  شناسایی کردهایم ،حتی اگر  
سخاوتمندترین  
مرخصیپاره

آنها  -دانمارک ،استونی ،آلمان ،لتونی ،نروژ ،اسلوونی و سوئد  -امکان
می توانیم شاهد این باشیم که در اکثریت  

یشود(ددینگ وفورسن .)2013 ،5
وقت والدینهمراهباکاهش نسبی مزایای والدینفراهمم 
  24کشور (آذربایجان ،بلژیک ،بلغارستان ،دانمارک ،استونی ،فنالند ،فرانسه ،یونان ،مجارستان ،لتونی ،لیتوانی ،لوکزامبورگ،
مالت ،موناکو ،هلند ،نروژ ،پرتغال ،رومانی ،صربستان ،اسلوونی ،اسپانیا ،28سوئد ،ترکیه و انگلستان ) دارای استحقاق جهانی
قانونی  6برای مرخصی پدر هستند (اگر ما مرخصی پدر را به عنوان یک تعطیالت کوتاه مدت پس از تولد یک نوزاد در نظر
بگیریم که مادر نیز در مرخصی است) .مرخصی پدر  ،به طور کلی یک مرخصی کوتاه است و مدت زمان آن بطور متوسطدو
هفته و نیم پس از تولد کودک است 8 .کشور وجود دارد که در آن مرخصی پدران کو تاهتر است 2 ،روزیونان،مالت،هلندو
لوکزامبورگ 3 ،روز در ترکیه ( 5روز در مورد کارمندان دولت)؛ یک ه فته در مجارستان و رومانی؛ یک و نیم هفته در لتونی
( 10روز تقویمی  )7و صربستان ( 7روز کاری) .در   10کشور (آذربایجان ،بلژیک ،بلغارستان ،دانمارک ،استونی ،فرانسه ،نروژ،
طوالنیتر برای

اسپانیا ،سوئد و انگلستان) ،مرخصی پدر به مدت دو هفته طول میکشد .کشورهای دیگر با داشتن مرخصی 
پدر ،که ممکن است حدود   3هفته (فنالند و موناکو) ،یا  یک ماه (لیتوانی و پرتغال) و یا حتی  3ماه(اسلوونی) طولبکشید
باشد،برجستهمیشوند(ایدل ،روستگارد .)2011 ،

به طور کلی ،در بسیاری از کشورها ،مرخصی پدر ،مرخصی با پرداخت حقوق کافی ( %100- 70درآمد) و همراه با سقف یا
بدون هیچ سقفی و با حقوق جایگزین یکسان یا بسیار مشابه با حقوق مرخصی مادر (وابسته به زایمان) است .کشورهای
مستثنی از این امر  شامل جمهوری آذربایجان است که در آن مرخصی پدر ،بدون حقوق است ،انگلستان که در آن  2هفته
1 Björnberg, Ottesen
2 . variable
3 . flexible
4 . part time
5 Deding, Forssén
6 . statutory
7 . calendar
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میشود (در حالی که ماه اول و نیمی از مرخصی زایمان بهمیزان  90درصد درآمد پرداخت
مرخصی پدر با نرخ  ثابت پرداخت  
میشود ،صربستان که  7روز کاری توسط کارفرمایان
میشود) ،نروژ که در آن  2هفته مرخصی پدر توسط کارفرمایان پرداخت  

میشود .در  11کشور   -بلژیک،
میشود ،و هلند که دو روز مرخصی پدر  توسط کارفرمایان پرداخت  
لوکزامبورگ پرداخت  
دانمارک ،استونی ،فرانسه ،یونان ،مجارستان ،لیتوانی ،هلند ،پرتغال ،اسلوواکی ( 15روز اول) و اسپانیا   -مرخصی پدر با 100
آنها (یونان ،مجارستان ،لیتوانی ،هلند و پرتغال) هیچ سقفی وجود ندارد.
میشود؛ در  5مورد از  
درصد درآمد پرداخت  
میکند ،در
میکند و لتونی  80درصد را بدون سقف پرداخت  
بلغارستان و موناکو  90درصد درآمد را در مرخصی پدر پرداخت  
حالی که فنالند ( 70درصد) و سوئد ( 80درصد) دارای سقف یا محدودیت برای درآمدهای باالتر هستند .در مجموع ،با نگاه
کردن به  24کشور که دارای مرخصی قانونی  1هستند 8 ،کشور (بلژیک ،دانمارک ،استونی ،فنالند ،فرانسه ،اسلوونی ،اسپانیا و
محدودیتها را در  پرداخت حقوق مرخصی پدر در نظر گرفتهاند(ژونبرگ و اوتسن،

سوئد) وجود دارد که سقف یا برخی از 
 .)2013
در ایران پژوهش های اندکی درباره سنجش وضعیت و دگرگونی خانواده و سیاستهای دولتها انجام شدهاست کهدرآن هم
در مبانی نظری و هم در ارایة شاخصهای توصیفی ،بیشتر وضعیت زنان مورد  توجه قرار گرفته است .به اینمعنیکهخانواده
به یکی از اجزاء خود یعنی زنان تقلیل یافته است .برخی سازمانهای سیاستگذار در حوزه خانواده نیز به منظور شناسایی
وضعیت خانواده و ارائه تصویری از  خانواده مطلوب (از نگاه سیاستگذار) ضمن تعریف آن ،شاخص هایی با هدف تحقق خانواده
مطلوب ارائه کردهاند .از جمله شورای فرهنگی  -اجتماعی زنان زیرمجموعه دبیرخانه شورای عالی انقالب فرهنگی اهداف
هفتگانه و اصول تشکیل خانواده وسیاست هایتحکیموتعالیآنرامطرحکردهاست.اینشاخص هاذیلنگاهجامعهنسبتبه
سیاست هاینهادیدرجهتتحققاهداف مطلوبجمهوریاسالمیایران آورده شدهاست(میری وهمکاران  .)1395 ،
همچنین مرور منابع نشان میدهد که  پژوهش مستقل و مشخص که به موضوع وضعیت خانواده و سیاستهای دولتها در
ایران بپردازد ،بس یار ناچیز است .امکان دسترسی به اندک مطالعات سفارشی ازسویبرخیسازمانهایدولتینیزیاغیرممکن
و یا بسیار دشوار است .این دست مطالعات نیز اغلب با هدف دستیابی به وضعیت مطلوب سیاستگذار و گرایشهای ارزشی
خاص جهتگیری و طراحی شدهاند .در کشورهایی نظیر ایران که آمیزهای درهم تنیده از ارزشهای دینی و ملی وجود دارد
تعیین معیارهای متناسب با بافت فرهنگی و نظام ارزشی بومی درحوزهخانواده اهمیت بسیاریدارد ،بااینحال تاکنون در
ایران اجماعی بر تدوین یک الگوی جامع که مبنای نظری نیز داشته باشد ،حاصل نشده است ،این درحالی است که بر
اساس اسناد ملی ،حفظ کیان خانواده و تحکیم آن در زمره ارزشهای اساسی نظام جمهوری اسالمی بشمار میآید(الوانیو
همکاران .)1394 ،در مهم ترین سند راهبردی کشور یعنی" سند چشم انداز جمهوری اسالمی ایران در افق  1404هجری
شمسی" ،یکی از ویژگیهای کشورمان را برخورداری از نهاد مستحکم خانواده دانسته واین مهم نیازمند بهبود بخشیدن به
جنبههای مادی و معنوی زندگی خانوادگی است.تحوالت و تغییرات اجتناب ناپذیر عصر حاضر به طور طبیعی بر نهادهای
اجتماعی ازجمله خانواده تأثیر گذارده است .در سالهای اخیر کشور ما نیز تغییراتگستردهای را تجربهنموده است که این
عنصر پایهای فرهنگ؛ یعنی خانواده را متحول ساخته است .اساساً در شرایطی که نظام ارزشهای جامعة در حال گذار
دستخوش تغییر میگردد ،بازتاب اینوضعیت را میتوان در نظام ارزشهای خانواده مشاهده نمود .تغییرات در نوع ساختار و
کارکردهای خانواده میتواند حامل تأثیرات منفی و یا مثبت باشد(جنادلهوهمکاران .)1396 ،

1 . statutory
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برخی از عوامل مؤثر در تحول وضعت امروز خانواده ایرانی که ساخت ،کارکرد و نقشخانواده را دستخوش تغییر نموده و بر
جنبههای عملکردی و ارزشی نهاد خانواده اثر گذاشته به این قراراست :گسترش خانواده هسته ای ،افزایش سواد عمومی،
ارتقاء آگاهیهای حقوقی بهویژه در زنان و غلبه فرهنگ حقوق محوری بر اخالق محوری ،رشد سریع و روز افزون علوم وبه
ویژه تکنولوژیهای ارتباطی ،افزایش شهرنشینی ،کاهش ارزش اقتصادی ،افزایش جوانان در سن ازدواج ،افزایش نرخ طالق،
افزایش هزینه زندگی به ویژه هزینه مسکن ،کاهش فرزندآوری ،تغییر الگوی سنی ازدواج ،رشد میزان تحصیالت ،اشتغال
زنان ،نرخ فزاینده آسیبهای اجتماعی و شیوع برخی بیبندوباریها در مناسبات اجتماعی(فرتوک زاده و همکاران.)1391 ،
برای اینکهخانوادهها ،مدیریتی کارا و اثربخش داشتهباشندو به تمامی قابلیتهای نهفته وبکارگیری استعدادهای اعضای آن
دست یابند ،در محیط بیرونی نیز الزم است سیاستهای دولت در راستای قوام و دوام زندگی خانوادگیباشد ،به این معنا
که در برنامههای توسعه کشور ،فراهم آوردن شرایط زندگی خانوادگی سالم ومطلوب ،یک وظیفه راهبردی تلقی شود .امروزه
معیارهای" سنجش کیفیت زندگی خانوادگی" در محافل علمی در حال گسترش است به گونهای که کشورهای مختلف از
سوی مجامع بین -المللی بر اساس شاخصهای استاندارد ،مورد مقایسه و سنجش قرار میگیرند(دین پرست و همکاران،
.)1391
با عنایت به مطالب باال شناسایی ویژگیهای خانواده باثبات و پایدار ،میتواند ضمن ارائه نقشه راهی برای انسجام و
همبستگی در عرصة خصوصی خانوادهها؛ در حوزه سیاستهای عمومی و در تصمیمگیریها و خطمشیگذاریهای معطوف
به خانواده قابل بهرهبرداری باشد .

فهرست منابع
الوانی ،سید مهدی؛ شریف زاده ،فتاح (  .) 1394فرایند خط مشی گذاری عمومی .تهران :دانشگاه عالمه طباطبائی .
دین پرست ،فائز؛ ساعی ،علی( .) 1391بازسازی روش شناختی نظریه انتخاب عمومی علی ساعی .فصلنامهمطالعات میان رشته ای در
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