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تابستان 5931

هب انم خداوند جان و خرد

پیشگفتار

خانواده کوچکترین نهادی است که پاسبان ارزشهای فردی و اجتماعی افراد در یک جامعه است .حضور مؤثر
اعضای یک خانواده در کنار هم با ایجاد فضایی مناسب برای رشد و تعالی افراد در ابعاد مختلف زندگی و رفع
نیازهای اجتماعی ،فردی و روحی آنها به ارزش تشکیل و حفظ و مراقبت از خانواده افزوده و جامعهشناسان
و برنامهریزان را ترغیب میکند تا با توجه ویژه به مقوله خانواده ،زمینههای رشد و بهبود آن را فراهم آورند .در
این بین نقش ویژژهی زنژان در رشژد و کارآمژد بژودن خژانواده و اجژرای صژیی کارکردهژای مژورد انتظژار آن از
اهمیت بسزایی برخوردار است تا جژایی کژه بژا ارتقژای جایهژاه و نقژش زنژان میتژوان انتظژار داشژت تیژوت
اجتماعی و تاریخی به نفع توسعهی ارزشهای انسانی و مفاهیم جاودانه اسالمی جهت یابد
نظام مقدس جمهوری اسالمی ،طلیعه عصری نو از عدالت ،پیشرفت و تعالی در همژه عرصژههژای زنژدگی
فردی و اجتماعی است و در بسیاری از حوزهها ،رویكردی ممتاز و متمایز از بینشهای نظام سلطه ،در سژط
جهانی ارائه نموده است .موضوع زن و خانواده یكی از موضژوعاتی اسژت هژه تصژو یر ارائژه شژده از آن در نظژام
اسالمی ،تصو یری متعالی ،الهامبخش و راهگشا برای بسیاری از مشكال

هشژورها در سژط جهژانی اسژت .بژه

تعبیر مقام معظم رهبری« ،مسئله زن و خانواده از مسائل درجه یك هشور است».
با این وجود ،علیرغم تالشها و دستاوردها ،وضعیت هنونی جامعه ایران بژا تژراز متعژالی مژد نظژر نظژام
فاصله ز یژادی دارد و تیقژ ایژن تصژو یر مطلژو ،،نیازمنژد تالشژی آ گاهانژه در راسژتای تبیژین و نهادینژهسژازی
ارزشهای نظام در حوزه زن و خانواده در قالب راهبردها و برنامههای اجرایی و همچنین مجاهده و ثبا

قژدم

در راه اجرای این راهبردها است.
از سوی ديهر مسائل مربوط به تبعض جنسی ،در موضوعا

بينالمللی از جايهاه ويژهای برخوردار شده است.

با توجه به خلقت بشریت و آفرینش در دو جنس زن و مرد و اعطای موهبتهای الهی یکسان از جمله قژدر
و توانایی تفکر و هوش ،حذف یا نادیده انهاشتن نیمی از این موهبت الهژی نتیجژهای جژز عدماسژتفاده از تمژام
امکانا
با تغییرا

موجود را نخواهد داشت.
صور گرفته در جامعه ،شکل و ساختار خانواده و تعاریف سنتی از مسئولیتهای زن و مرد تغییژر

کرده است .همچنین امروزه با رشد و پیشرفت تکنولوژی ،از وظژایف سژنتی زنژان کاسژته شژده اسژت و انتظژار
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میرود که زنان دوشادوش مردان در بخشهای مختلف اقتصادی – فرهنهی بژهکار و فعالیژت مشژغوب باشژند.
بنابراین بررسی وضعیت موجود شاخصهای جنسژیتی و تبعیضهژای جنسژیتی از نظژر اقتصژادی ،آموزشژی و
سیاسی و  ...از اهمیت به سزایی برخوردار است.
در ایژژن طژژرا مطالعژژاتی ابتژژدا بژژه روش مطالعژژهی اسژژنادی ،پژژس از بررسژژی و مژژرور سژژواب موضژژوع و
مطالعا

ملی و بینالمللی در کشور و سایر کشورها و نهادهای بینالمللی در خصوص شاخصهای جنسیتی و

بررسی چشمانداز و اهداف مربوط به حوزههای راهبردی برنامهی جامع توسعه امور زنان و خانواده (ماده ۰9۲
برنامژژهی پژژنجم توسژژعه  ،و مژژرور شژژاخصهای آمژژاری تعریژژف شژژده در کمیسژژیون آمژژار سژژازمان ملژژل ،۰۲59
شاخصهای اهداف توسژعه هژزاره ( ، MDGشژاخصهای جمعیژت و توسژعه ( ، ICPDاهژداف اسژتراتژیک
اعالمیه پکن و برنامهی عمل آن ،شاخصهای مادهی  86قانون برنامهی پنجم توسژعه مربژوط بژه امژور زنژان و
خانواده ،اسناد برنامهی جامع توسعه امور زنان و خژانواده و  ،...بژه معرفژی و تهیژهی فهرسژتی از شژاخصهای
آمژژاری سژژنجش مربژژوط بژژه هژژر یژژک از حوزههژژای راهبژژردی در حژژوزهی زنژژان بژژر اسژژاس اهژژداف ،راهبردهژژا و
برنامههای تعریف شده در این سند پرداخته شده است و پس ازاولویتبندی شاخصها ،نیوهی میاسژبهی هژر
یژژک از شژژاخصها و منژژابع آمژژاری و روشهژژای تهیژژهی شژژاخصها از طری ژ آمارگیریهژژای موجژژود ،اجژژرای
آمارگیریهای جدید ،جمعآوری آمارهای ثبتژی در دسژتهاهها و سژازمانهای مختلژف ،سرشژماریها و  ...ارائژه
شده است.

پژوهشکدهی آمار
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۱
کلیات

 -۱-۱مقدمه
زنان بهعنوان نیمی از منابع انسانی نه تنها موضوع و هدف هر نوع توسژعهاند ،بلکژه اهژرم مژؤثری در پیشژبرد
اهداف توسعه اقتصادی و اجتماعی هستند .با توجژه بژه خلقژت بشژریت و آفژرینش در دو جژنس زن و مژرد و
اعطای موهبتهای الهی یکسان از جمله قدر

و توانایی تفکر و هوش ،حذف یا نادیده انهاشتن  1۲درصد از

ایژژن موهبژژت الهژژی نتیجژژهای جژژز عدماسژژتفاده از تمژژام امکانژژا

موجژژود را نخواهژژد داشژژت .ضژژرور

و الژژزام

اقتصادی -اجتماعی مشارکت مولد زنان در برنامههای توسعه و پیشژرفت جوامژع بشژری همیشژه مطژرا بژوده
است ،اما هنوز در جوامع در حاب توسعه ،تعادب مطلو ،و قابژل قبژوب در امژر مشژارکت عادتنژه زن و مژرد و
استفاده منصفانه از فرصتهای مشارکت و بروز خالقیت و استعداد برتر برقرار نشده است.
سازمان ملل متید در گزارشهای دورهای خود که شاخصهای مختلف توسعهی انسژانی را در کشژورهای
مختلف مورد بررسی قرار میدهد ،به مسئله تبعیض جنسیتی نیز اشاره دارد و باتخص در گزارشهژای خژود از
ساب  ۰۲۲3به بعد شاخص تبعیض جنسیتی را با تعریف جدید گنجانده است .این شاخص مسئله نژابرابری را
نه تنها از نظر عدمتساوی در دسترسی به امکانا

برابر در حوزههای بهداشت و آموزش و مشژارکت در نیژروی

کار بررسی می کند ،بلکه حضور سیاسی زنان را نیز با توجه به معیار درصد مشارکت زنان در پارلمان (مجلس
هر کشور میسنجد و حاصل کلیژه میاسژبا  ،شژاخص تبعژیض جنسژیتی ) (5GIIاسژت .میتژوان گفژت ایژن
شاخص ابعاد سهگانه بهداشت و سالمت باروری ،توانمندسازی و مشارکت در نیروی کار را میسنجد و بیژانهر
میزان ضرر وارده بر پتانسیل پیشرفت انسانها (نشا

گرفته از وجژود تبعیضژا

جنسژیتی اسژت .بهداشژت

باروری با استفاده از نرخ مرگومیر مادران و باروری نوجوانان؛ توانمندسژازی بژا اسژتفاده از سژهم کرسژیهژای
5
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پارلمانی به نسبت هژر دو جژنس ،و دسژتیابی بژه آمژوزش متوسژطه و عژالی از سژوی هژر دو جژنس ،و فعالیژت
اقتصادی بر اساس نرخ مشارکت در بازار کار برای زنان و مردان اندازهگیری و میاسبه میگردند .این شژاخص
نقصان توسعهی انسانی به دلیل نابرابری بین دستاوردهای زنان و مردان در سه بُعد شاخص نابرابری جنسیتی
را نشان میدهند.
از طرف دیهر از آنجا که در عصر جهانیسازی ،خانواده یکژی از مهژمتژرین سژنهرهای مقاومژت و مرزبژان
ارزشهاست و میتوان با کارآمژدی خژانواده ،بژه ویژژه بژا ارتقژای جایهژاه و نقژش زنژان ،تیژوت

اجتمژاعی و

تاریخی را به نفع توسعهی ارزشهای انسانی و مفاهیم جاودانه اسالمی جهت داد ،باید نظام اسالمی با نهژاهی
آسیبشناسانه راهی به سوی اصالا خانواده و بهینهسازی کارکردهای آن بیابد .تدوین منشور خانواده ،اصژالا
الهوی مشارکت اجتماعی زنان ،اصالا نظام آموزشی ،اصالا الهوهای فرهنهی اجتماعی ،تقویت کژانونهژای
مشاوره و توجه خاص دستهاه قضایی از جمله راهکارهای اساسی در بهبود اصالا وضعیت و جایهژاه خژانواده
در جامعه است .با تغییرا

صور گرفته در جامعه ،شکل و ساختار خانواده و تعاریف سنتی از مسئولیتهای

زن و مرد تغییر کرده است.
با توجه به اهداف و آرمانهای مندرج در اسناد باتدستی از جمله سند چشم انژداز بیسژت سژاله نظژام کژه
براساس آن ایران در اف  54۲4جامعهای است که در آن ایران اسالمی ،الهام بخش و الهو در سط جهانی در
تیکیم و تعالی خانواده ،کرامت و تکامل انسژانی و حضژور اجتمژاعی زنژان متناسژب بژا شژأن و منزلژت زن در

عرصژژههژژای علمژژی ،فرهنهژژی ،سیاسژژی ،اجتمژژاعی و اقتصژژادی در سژژط ملژژی و بینالمللژژی اسژژت ،معرفژژی
شاخصهایی برای اندازهگیری و ارزیابی برنامهها در  9جنبهی


تیکیم خانواده



تکامل فردی زن



تکامل اجتماعی زن

و چهار عرصهی علمی -فرهنهی ،سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی ضروری است.
از طرفی با توجه به سند راهبژردی برنامژهی جژامع توسژعهی امژور زنژان و خژانواده کژه براسژاس  54سژند

پشتیبان زیر به تفکیک حوزههای مورد تأ کید در ماده  ۰9۲قانون برنامه پنجم توسعه توسط مرکز امژور زنژان و

خانواده ریاست جمهوری تدوین شده است ،ارائهی شاخصهای جنسیتی و اولویتبندی آن از اهمیت بهسزایی
برخوردار است.





تیکیم بنیان خانواده،
بازنهری قوانین و مقررا

مربوطه،

پیشهیری از آسیبهای اجتماعی،

توسعه و ساماندهی امور اقتصادی -معیشتی با اولویت ساماندهی مشاغل خانهی بژرای زنژان

سرپرست خانوار و زنان بدسرپرست،



تأمین اجتماعی،



اوقا



پژوهش،




فراغت،

گسترش فرهنگ عفاف و حجا،،

ارتقاء سالمت،
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توسعه تواناییهای سازمانهای مردم نهاد،



ارتقاء توانمندیهای زنان مدیر و نخبه،



توسعه تعامال



تعمژی باورهای دینی و



بینالمللی،

اصژالا ساخژتار اداری تشکژیالتی زنان و خانژواده

این طرا مطالعاتی موضوعا

زیر را در برمیگیرد:
ملژژی و بینالمللژژی در کشژژور و سژژایر کشژژورها و



بررسژژی و مژژرور سژژواب موضژژوع و مطالعژژا



بررسی چشمانداز و اهداف مربوط به هر یک از  54حوزهی راهبردی برنامهی جامع توسعه امور

نهادهای بینالمللی در خصوص شاخصهای جنسیتی به روش مطالعهی اسنادی

زنان و خانواده (ماده  ۰9۲برنامهی پنجم توسعه



مرور شاخصهای جنسیتی تعریژف شژده در کمیسژیون آمژار سژازمان ملژل متیژد ،شژاخصهای
اهداف توسعه هزاره ( ، MDGشاخصهای جمعیژت و توسژعه ( ، ICPDاهژداف اسژتراتژیک

اعالمیه پکن و برنامهی عمل آن ،شاخصهای مادهی  86قانون برنامهی پنجم توسعه مربوط بژه
امور زنان و خانواده ،اسناد برنامهی جامع توسعه امور زنان و خانواده و ...



معرفی و تهیژهی فهرسژتی از شژاخصهای آمژاری سژنجش مربژوط بژه هژر برخژی از  54حژوزهی



اولویتبنژژدی شژژاخصها ،نیژژوهی میاسژژبهی هژژر یژژک از شژژاخصها و تعی ژین منژژابع آمژژاری و

راهبردی در حوزهی زنان بر اساس اهداف ،راهبردها و برنامههای تعریف شده در این سند

روشهژژای تهیژژهی شژژاخصها از طری ژ آمارگیریهژژای موجژژود ،اجژژرای آمارگیریهژژای جدیژژد،
جمعآوری آمارهای ثبتی در دستهاهها و سازمانهای مختلف ،سرشماریها و . ...

 -9-۱روششناسی پژوهش
در هر تیقیقی اصولی پایهای باید مراعا

گردد .کیوی و کامپنهود ۰سه اصل زیر را مطرا میکنند:

 .5گسستن :گسستن از سواب ذهنی و غلبه بر پیش داوریها (که به نظر میرسد سخت ترین مرحله باشد
که خود سه جنبه دارد :الف – پرسش آغازی – ، ،مطالعا

اکتشافاتی ،ج – طرا نظری مسئلهی

تیقی
 .۰ساختن :ساختن یک چارچو ،نظری مرجع که خود به گسستن کمک میکند و خود از یک جنبهی مهم
تشکیل گشته :ساختن مدب تیلیلی
 .9آزمایش :اثبا

درستی یا نادرستی یک قضیه به شکل تجربی که از سه جنبهی مشاهده ،تیلیل اطالعا

و نتیجهگیری تشکیل شده است.
شاید در نهاه اوب این جداسازی اصوب و شاخههای آن ،ما را یاد همان فنون تیقی خشک و غیر قابل
انعطافپذیری بیاندازد که ریاضیوار به آمار ،تکنیکها ،فرمولها ،جدولها و غیره میپردازد .لیکن کیوی و
کامپنهود این جداسازی نظری را برای فهم آن مطرا کردهاند و ادعای آنها بر این است که به هنهام کار

۰

کتا« ،حرفهی جامعهشناس» نوشته بوردیو ،چمبوردون و پاسیرون،

معرفی و اولویتبندی شاخصهای جنسیتی
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تیقیقی ،این اصوب و شاخههای آن نه تنها از یکدیهر منفک نیستند ،بلکه ارتباطی تنهاتنگ میان آنها برقرار
است .بهطور مثاب اصل "ساختن" ،به همراه اصل " گسستن " رخ میدهد ،یعنی تا ساختنی در کار نباشد
گسستنی اتفاق نمی افتد ،همچنین بالعکس.
می توان نظر یه هیوی و کامپنهود را به  7مرحله ز یر تقسیم بندی هرد:
مرحله نخست :تدو ین پرسش آغازی با رعایت نكا
پذیرد .صفا

صور

روشنی ،صفا

صفا

عملی و صفا

مناسب

روشنی به معنای یک پرسش اغازی خو ،،روشن و بدون ابهام است .صفت عملی به

این معنی هه یک پرسش اغازی خو ،عمل شدنی باشد .صفت مناسب یا به جا بودن به این معنی است هه
یک پرسش اغازی خو ،باید بهعنوان خط راهنمای تیقی در علوم اجتماعی به کار آید.
بر این اساس ،پرسش آغازین خو ،پرسشی است که بر مبنای آن فرایندهای اجتماعی اقتصادی و  ...را
آشکار سازد و میق به جای داوری به روشن شدن پدیده کمک نماید.
مرحله دوم :در مرحله دوم مطالعا

اهتشافی صور

میپذیرد هه شامل خواندن و مصاحبههای

اهتشافی است .در مرحله خواندن به گز ینش متون ،خواندن روشمند ،خالصه هردن متون ،مقایسه متون با هم
و با مصاحبهها پرداخته میشود.
در مصاحبههای اهتشافی ،مصاحبهگر در ابتدا خود را برای مصاحبه آماده میهند ،مالقا

با هارشناسان

را خواهد داشت و سپس با تأ هید بر مصاحبههای نیمه رهنمودی ،به هشف رمز مصاحبهها خواهد پرداخت.
در مرحله سوم ،چارچو ،نظری مسئله تیقی بررسی خواهد شد .هه در این مرحله پس از مرور نكا
اصلی و مصاحبهها ،به انتخا ،یك چارچو ،نظری پرداخته میشود .یک چارچو ،نظری ،به دو صور
طراحی میشود یا ان را به صورتی کامال نو طرا میکند ،یا اینکه آن را در چارچو ،نظری که در جریان
مطالعا

اکتشافی خواندن متون کشف کرده است ،مطرا مینماید .در واقع این چارچو ،نظری  ۰کارکرد

دارد:
 -5اجازه میدهد پرسش آغازی از نو فرمولبندی یا بصور

دقی تری بیان شود.

 -۰بهعنوان شالوده برای فرضیههایی به کار میرود که به اعتبار آنها میق پاسخ منسجمی به این
پرسش آغازی خواهد داد.
اهمیت چارچو ،نظری وقتی که میق در صدد بر میآید چارچو ،نظری تازهای طرا کند دو چندان
بیشتر است .مسئله ،دانستن این است که کدام چارچو ،نظری برای طرا مسئله تیقی مناسبتر است.
منطقیترین رفتار ،انتخا ،ان چارچو ،نظری است که گمان میرود با پرسش آغازی و با اطالعا
بدست آمده از مصاحبههای اکتشافی موجود بیشترین ارتباط را دارد .پس از آن ،چارچو ،نظری انتخا ،شده
را آشكار میسازیم .این عملیا

مبتنی است بر تعریف مفاهیم اساسی و ساختار مفهومی که قضایایی را

مطرا میکند.
طرا نظری مسئله تیقی ان قسمت از مطالعا
مدب تیلیلی صور

نظری در هر کار تیقیقی است که قبل از ساختمان

میگیرد.

در مرحله چهارم به ساختن مدب تیلیلی پرداخته خواهد شد .مدب تیلیلی لوتیی است که طرا نظری
مسئله تیقی تدوین شده میق را با کار بعدیش که مشاهده و تیلیل اطالعا

است به یکدیهر متصل
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میسازد .یکی از ابعاد اصلی ساختمان مدب تیلیلی ،مفهوم سازی است که به معنای بیان مفهومی پدیدههای
موضوع تیقی است .دو شیوه استقرایی و قیاسی برای ساختن مفهوم وجود دارد .شیوه استقرایی ،مفهومی
است که بهطور تجربی بر مبنای مشاهدا

مستقیم یا اطالعاتی که دیهران جمع آوری کردهاند ساخته میشود.

شیوه قیاسی به معنای مفاهیم دستهاهی ترکیبی و قیاسی است و بنای آن بر منط روابطی میان اجزای یک
نظام استوار است.
بهطور جامعتر ،به مجموعهای منسجم و به هم پیوسته ،مرکب از مفاهیم و فرضیههای متصل به یکدیهر،
مدب تیلیلی میگویند .بنابراین ،در این مرحله ساختن فرضیهها و مدب تیلیلی را با توجه به روابط میان
مفاهیم ،روابط میان فرضیهها خواهیم داشت .همچنین ساختن مفاهیم با توجه به ابعاد و شاخصها صور
میپذیرد.
مرحله پنجم به مشاهده میپردازد .مشاهده شامل مجموع عملیاتی است که طی آنها مدب تیلیلی با
دادههای قابل مشاهده ،قیاس میشود .لذا مشاهده یک مرحله واسطهای میان ساختن مفاهیم و فرضیهها و
تیلیل اطالعا

گردآوری شده برای آزمون آنها است .بنابراین در این مرحله ،پس از تعیین حدود میان

مشاهدا  ،به طرا ر یزی ابزار مشاهده و آزمون آن پرداخته میشود و پس از آن اقدام به گردآوری اطالعا
خواهیم هرد .گردآوری اطالعا

نیز از  4طری پرسشنامهای ،مصاحبه ،مشاهده مستقیم و گردآوری دادههای

موجود (دادههای دست دوم و اسنادی است.
مرحله ششم به تیلیل اطالعا

میپردازد .این مرحله پس از شرا دادهها ،آنها را برای تیلیل آماده

میکند .اندازه گیری روابط میان متغیرها ،مقایسه نتایج مشاهده شده با نتایج مورد انتظار و تفسیر انیرافها
از مراحل سه گانه تیلیل اطالعا

میباشند.

در آخرین مرحله نتیجهگیری بیان میشود .در این مرحله با یادآوری بینش علمی به معرفی نتایج
تیقی و شناختهای نو ین میپردازیم .یک تیقی اجتماعی دو نوع شناخت به وجود میآورد:
شناخت نوین در ارتباط با موضوع تیقی که این دستاورد نوین شناخت ،ماهیت دوگانه دارد .از یک
طرف ،این شناخت به شناختهای قبلی درباره موضوع تیقی افزوده میشود و از طرف دیهر ،دستاوردهای
نوین شناختهای قبلی را تصیی یا کامالً باطل میکند.
شناخت نظری نوین که به طرا نظری مسئله تیقی و مدب تیلیلی مربوط میشود و این شناختها
مستقیما به موضوع تیقی ارتباطی ندارند بلکه به شیوه مطالعه مربوط میشوند و به آموزش نظری و تجربه
میق بستهی دارند.
در آخر نیز پیشنهادا

ارائه خواهد گردید.

با عنایت به اهمیت چارچو ،نظری مورد استفاده در شناسایی ،استخراج و ارائهی شاخصهای آماری
تیلیل وضعیت زنان و خانواده ،دو پیشنهاد بررسی و تصمیم گیری شد:
 -5پیشنهاد اوب این بود که براساس منابع نظری و نظریا

جامعه شناسی خانواده ،مدب نظری طراحی

و شاخصها متناسب با چارچو ،نظری تهیه و گزارش شود .بدیهی است که به دلیل اینکه
جامعهشناسی خانواده از حوزههای نظری و قوی جامعهشناسی امریکا میباشد ،ممکن بود

