
  برنامه پنجم توسعه 230ماده (سند برنامه جامع توسعه امور زنان و خانواده( 

  مقدمه

هاي زندگی فردي و  نظام مقدس جمهوري اسالمی، طلیعه عصري نو از عدالت، پیشرفت و تعالی در همه عرصه
سطح جهانی ارائه هاي نظام سلطه، در  ها، رویکردي ممتاز و متمایز از بینش اجتماعی است و در بسیاري از حوزه

شده از آن در نظام اسالمی، تصویري  موضوع زن و خانواده یکی از موضوعاتی است که تصویر ارائه. نموده است
به تعبیر مقام معظم .گشا براي بسیاري از مشکالت کشور در سطح جهانی است بخش و راه متعالی، الهام

ى خانواده،  در نظام جمهوري اسالمی مسئله". "مسئله زن و خانواده از مسائل درجه یک کشور است"رهبري،
ى اصلى در جامعه است، سلول اصلى در جامعه است اگر سالم شد، یعنى بدن سالم  ى بسیار مهمى است؛ پایه مسئله

ى سالم، سرزنده و بانشاط، اصالً امکان ندارد پیشرفت  مندى کشور از نهاد خانواده ى اسالمى، بدون بهره جامعه. است
هاى خوب، امکان پیشرفت  هاى غیر فرهنگى، بدون خانواده هاى فرهنگى و البته در زمینه الخصوص در زمینهب. کند

ملت ایران امروز به برکت انقالب قادر "همچنین در حوزه زن نیز،به تعبیر ایشان."پس خانواده الزم است. نیست
  . "طراز نوینی از زن برجسته و واال بیافریندهاي او ارایه کند و گشته است که نظرگاه جدیدي در باب زن و ارزش

ها و دستاوردها، وضعیت کنونی جامعه ایران با تراز متعالی مد نظر نظام فاصله زیادي  رغم تالش با این وجود، علی 
هاي نظام در حوزه  سازي ارزش دارد و تحقق این تصویر مطلوب، نیازمند تالشی آگاهانه در راستاي تبیین و نهادینه

هاي اجرایی و همچنین مجاهده و ثبات قدم در راه اجراي این راهبردها  و خانواده در قالب راهبردها و برنامهزن 
 -هاي فرهنگی بر این اساس و در چارچوب اهتمام دولت جمهوري اسالمی بر خانواده محوري در کلیه برنامه. باشد می

بر اساس متن . و مجلس قرار گرفته است   ر کار دولتبرنامه پنجم توسعه در دستو 230اجتماعی و اقتصادي، ماده 
ربط از جمله مرکز امور زنان و خانواده با هدف تقویت نهاد  هاي ذي دولت با همکاري سازمانها و دستگاه "این ماده،

و ها با تدوین  هاي اجتماعی و استیفاء حقوق شرعی و قانونی بانوان در همه زمینه خانواده و جایگاه زنان در عرصه
مشتمل بر محورهاي تحکیم بنیان خانواده، بازنگري قوانین و » برنامه جامع توسعه امور زنان و خانواده« تصویب 

مقررات مربوطه، پیشگیري از آسیبهاي اجتماعی، توسعه و ساماندهی امور اقتصادي ـ معیشتی با اولویت ساماندهی 
، تأمین اجتماعی، اوقات فراغت، پژوهش، گسترش مشاغل خانگی براي زنان سرپرست خانوار و زنان بدسرپرست

فرهنگ عفاف و حجاب، ارتقاء سالمت، توسعۀ تواناییهاي سازمانهاي مردم نهاد، ارتقاء توانمندیهاي زنان مدیر و نخبه، 
نی المللی، تعمـیق باورهاي دینی و اصـالح ساخـتار اداري تشکـیالتی زنان و خانـواده اقدام قانو توسعه تعامالت بین

  .نماید

در این راستا، تدوین برنامه جامع توسعه امور زنان و خانواده از طرف معاونت برنامه ریزي و نظارت راهبردي به مرکز 
است با تشکیل کمیته راهبري ، کمیته مبانی و نظارت،  امور زنان و خانواده محول شده است و مرکز نیز تالش نموده



هاي  هاي مدنظر در سند جامع، کلیه ظرفیت تفکیک هر یک از حوزه هاي تخصصی به کمیته تلفیق و کارگروه
   .مدیریتی، تخصصی و اجرایی کشور را در این مسیر بسیج نماید

ها  حرکت در چارچوب تحقق ارزش"همچنین تالش شده است تا با تلفیق دو رویکرد محوري مورد توجه دولت یعنی 
و همچنین با استفاده از تحلیل مبانی مورد نظر در منویات مقام  "شناسایی مسائل و رویکرد حل مسئله"و  "و مبانی

هاي انجام شده در حوزه  معظم رهبري و بررسی اسناد باالدستی، مصاحبه هم اندیشی خبرگان، بررسی پژوهش
نامه ها، بر ها و مسائل اصلی زنان و خانواده و همچنین با استفاده از تعامالت انجام شده با دستگاه شناسایی چالش

  .جامع توسعه امور زنان و خانواده تدوین گردد

هاي کاربردي و اجرایی به  نکته مهمی که در این سند جامع مورد توجه قرار گرفته است تالش براي تدوین برنامه
هاي   ها و اقدامات اساسی کشور در حوزه زنان و خانواده و تعیین شرح وظایف و تکالیف دستگاه منظور تعریف برنامه

  . باشد رایی در این حوزه میاج

  هدف اصلی    

انداز و  ها، چشم اي و طرح اقدام در چارچوب ارزش هدف اصلی و خروجی نهایی این سند، یک سند برنامه
  . باشد هاي کلی نظام در حوزه زن و خانواده می سیاست

  شناسی تدوین سند روش

گذاري در بخش عمومی و حاکمیتی با در  سیاستهاي  در تدوین این سند تالش شده است از روزآمدترین رویکرد
بر این اساس، سه رویکرد کلیدي در تدوین سند مد .گیري شود نظر گرفتن الزامات بومی و چارچوب ارزشی نظام بهره

  :نظر قرار گرفته است

   

  

  امور زنان و خانواده رویکردهاي کلیدي در تدوین سند جامع توسعه . شکل یک



   

  تفکر ارزشی –الف 

  تحلیل محتواي بیانات مقام معظم رهبري .1             

  تحلیل محتواي اسناد باالدستی و مطالعات مرتبط . 2             

  برنامه ریزي چشم انداز محور –ب    

  نگاشت نهادي  –ج 

  تفکر ارزشی. الف

کمیتی است که تالش دارد هاي جامع و راهبردي در سطوح حا این رویکرد یکی از رویکردهاي نوین در تدوین برنامه 
هاي  ها و مبانی پذیرفته شده، چارچوب مفهومی هر موضوع را تدوین و براساس آن، برنامه تا بر اساس هنجارها، ارزش

ریزي مبتنی بر تفکر ارزشی، چارچوب  تر، زیربناي اصلی برنامه عبارت روشن به. راهبردي و اجرایی را تدوین نماید
بر این . نماید ها تبیین می هاي مورد نظر در یک سند راهبردي را بر اساس ارزش لفهمفهومی است که ابعاد و مو

اساس، مبانی اصلی نظام شامل بیانات حضرت امام ره و مقام معظم رهبري، و همچنین اسناد باالدستی مصوب، 
  :زیربناي تدوین سند قرار گرفته است

موضوع زن و خانواده به عنوان یکی از موضوعات حیاتی و مورد تاکید اسالم : تحلیل محتواي بیانات     ·
در پیشرفت و تعالی جامعه و از طرف دیگر به عنوان یکی از نقاط تمایز و روبرویی فکري نظام با 

معظم له  اي برخوردار است و در رهنموردها و تدابیر ابالغی نظام سلطه جهانی، از اهمیت ویژه
تاکنون، بخش مهمی از بیانات ایشان  68اي که از سال  به گونه. مورد تاکید فراوان قرار گرفته است

همواره به این موضوع اختصاص داشته است و زیربناي نظري و راهبردي متقنی براي 
عالی در این راستا، در برنامه جامع ت. سیاستگذاري و اقدام توسط مدیران اجرایی فراهم شده است

هاي مقام معظم رهبري، به عنوان یکی از مبانی اصلی  امور زنان و خانواده، تحلیل محتواي دیدگاه
اي براي  در این چارچوب، در کمیته مبانی طرح، فعالیت گسترده. مد نظر قرار گرفته است

حلیل له انجام و سپس با روش ت آوري مفاهیم مرتبط با موضوع زن و خانواده در بیانات معظم جمع
در . االمکان و در حد وسع فکري تیم تلفیق، مفاهیم کلیدي استخراج گردد محتوا تالش شد حتی

نتیجه، تاکنون بیش از سه هزار مفهوم کلیدي از این فرایند استخراج و در قالب موضوعات مورد 
  . برنامه پنجم توسعه، تفکیک شده است 230هاي مدنظر در ماده  نظر در هر یک از حوزه

   



  تحلیل محتواي اسناد باالدستی و مطالعات مرتبط            ·
محور تحلیل اسناد یکی از مهمترین فرایندهاي تدوین سند راهبردي یک سازمان ماموریت 

باشند  منظور از ذینفعان کلیه نهادهاي دولتی و غیردولتی می. نفعان استباالدستی و انتظارات ذي
آور بوده و یا بر روي تصمیمات حوزه زنان و  براي مرکز الزامکه به نحوي تصمیمات یا رفتار آنها 

ها، اسناد باالدستی نیز عبارتند از کلیه اسناد، مکتوبات، بخشنامه. باشدخانواده تاثیرگذار می
  .اند که توسط ذینفعان تهیه، تدوین و ابالغ شده... ها و پژوهش

     

  اندازمحور ریزي چشم برنامه. ب

ریزي حاکمیتی است که تالش دارد مبتنی بر ترسیم یک تصویر  کی از رویکردهاي اساسی در برنامهاین رویکرد نیز ی 
انداز را در وضع  هاي اصلی براي تحقق چشم مطلوب هنجاري و تحلیل وضع موجود بر اساس آن، مسائل و چالش

انداز محور مسیر حرکت از  د چشمدر واقع در رویکر. ارائه نماید   ها مطلوب شناسایی و راهبردهاي الزم براي حل آن
این رویکرد .آینده به حال و تالشی است براي حرکت از وضع موجود و ساختن آینده مطلوب براساس راهبردها است

  در مقابل بهبود تدریجی وضع موجود براساس امکانات و مقدورات قراردارد

  نگاشت نهادي. ج

هاي سیاستگذار، پشتیبان و مجري را مشخص  حاکمیتی، کلیه دستگاهنماید تا در یک موضوع  این رویکرد تالش می 
استفاده از . ها و پر کردن خالءها تالش نماید ها را ترسیم و براي حذف موازي کاري ها، وظایف و تعامالت آن و نقش

  .هاي متعدد در آن ضرورت دارد نگاشت نهادي با توجه به موضوع فرابخشی زن و خانواده و نقش دستگاه

گانه مد نظر قانون برنامه، طبق  14هاي  بر اساس سه رویکرد کلیدي فرایند تدوین سند جامع، در هر یک از حوزه
  :فرایند زیر انجام شده است

   



                      

شود، در این فرایند تالش شد، با تکیه بر تحلیل بیانات مقام معظم رهبري و  همانطور که در شکل دو مالحظه می  
انداز ، ماموریت و  اد باالدستی چارچوب مفهومی کالن سند تدوین و سپس در هر حوزه چارچوب مفهومی،چشماسن

اندازمحور به تحلیل وضع موجود در مقایسه با  ریزي چشم سپس با استفاده از رویکرد برنامه. ها تدوین گردد ارزش
  . ي شناسایی گرددانداز، شکاف وضع موجود و مطلوب تحلیل و مسائل اصلی و کلید چشم

   

  ساختار اجرایی طرح

  :اند که در قالب شکل سه نشان داده شده است در تدوین سند جامع، چهار رکن اصلی فعالیت داشته

  



    

که با حضور جمعی از مدیران ارشد نظام تشکیل شده است وظیفه راهبري کالن طرح را به : کمیته راهبري طرح
  .عهده داشته است

این کارگروه با هدف تبیین دیدگاه ارزشی و مبانی نظام در حوزه زن و خانواده و نظارت بر : نظارتکمیته مبانی و 
   هاي مختلف در چارچوب این مبانی تشکیل شده است شده در حوزه محتواي اسناد تدوین

ن علمی و با ترکیب خبرگا 230گانه مدنظر ماده 14هاي  ها با توجه به حوزه این کارگروه: هاي تخصصی کارگروه
هاي مسئول، در هر حوزه تشکیل شده و وظیفه تحلیل و تدوین محتوا را بر عهده داشته  اجرایی و با مشارکت دستگاه

   .است

شناسی تدوین برنامه  ها از منظر روش این کارگروه وظیفه راهبري تخصصی کلیه کارگروه: کارگروه تلفیق و دبیرخانه
  .ها را بر عهده داشته است ساس نتایج فعالیت کارگروهجامع و همچنین تدوین سند نهایی بر ا

  تصویر کالن طرح جامع امور زنان و خانواده

این موضوعات . بینی شده است محور اصلی براي تدوین برنامه جامع، پیش 14برنامه پنجم توسعه،  230در متن ماده 
شده در  شناسایی ها و مسائل  نین چالشساله و همچ هاي یک برنامه پنج گانه با توجه به مقتضیات و محدودیت14

ها ماهیت زیرساختی و  از نظر ماهیتی نیز برخی از این حوزه. مقطع زمانی تصویب برنامه پنجم تعیین شده است
شده در کمیته راهبري و  بر این اساس، یکی از موضوعات اساسی مطرح. برخی دیگر ماهیت عملیاتی و اجرایی دارند

شده، مقرر  هاي انجام در نتیجه تحلیل. ها بر اساس ماهیت است بندي این حوزه امعیت و طبقهکمیته مبانی، تحلیل ج
حوزه اصلی مد نظر در قانون برنامه، یک چارچوب کالن براي کمک به  14شد که ضمن پایبندي کامل به این 

  . جامعیت طرح و درك جایگاه هر یک از محور موضوعی تدوین گردد

هاي مقام معظم رهبري به عنوان استوانه فکري و  چارچوب کالن، براساس تحلیل محتواي دیدگاهبراي تدوین این 
   هاي مطرح شده، مفاهیم کلیدي مد نظر ایشان مانند توسعه علمی راهبردي نظام، تالش شده است در محتواي حوزه

فرهنگی زنان و اهمیت  و معرفتی زنان، عفاف، بصیرت و حضور انقالبی زنان، توسعه حضور علمی، معنوي و
در این میان حوزه تعمیق باورهاي دینی با . هاي مردمی و انقالبی مورد تاکید ایشان مورد توجه قرار گیرد تشکل

تغییر نام داده است تا  "تکامل انسانی و تعمیق بارورها"حفظ و پوشش دادن موضوع مدنظر مجلس به حوزه 
ه هویت انسانی و شخصیت برجسته زن مسلمان مرتبط است در این هاي معظم له، که ب هاي مهمی از دغدغه بخش

     .موضوع بیشتر نمایان گردد





   

  ساز سند ارکان جهت

دهی  اند که مبناي جهت ساز تدوین شده هاي کالن تحت عنوان ارکان جهت گیري اي از جهت در این سند مجموعه
انداز، اهداف کالن و  ها، اصول، چشم ارزش: تند ازساز عبار این ارکان جهت. باشند گانه می 14هاي  کلیه محور

  . توانند مسیر و اصول کلی حاکم بر سند را به تصویر بکشند هاي کالن سند که در مجموع می سیاست

هاي  گیري هاي کالن که جهت انداز، اهداف کالن و سیاست ها، اصول، چشم اي از ارزش بر این اساس، در ادامه مجموعه
  . اند دهند، ارایه شده می کلی سند را نشان

   

  

   

   



   

   

   



  

   

   



  

  

   



   

   

   

   

 برنامه پنجم توسعه 230ماده  چکیده سند برنامه جامع توسعه امور زنان و خانواده

   

 به تفکیک حوزه هاي راهبردي چشم انداز، اهداف، راهبردها، برنامه ها

  



  

  

   

  اجرایی  بسته

  برنامه پنجم توسعه  230به تفکیک حوزه هاي ماده 

این . بینی شده است محور اصلی براي تدوین برنامه جامع، پیش 14برنامه پنجم توسعه،  230در متن ماده    
ها و مسائل  ساله و همچنین چالش هاي یک برنامه پنج گانه با توجه به مقتضیات و محدودیت14موضوعات 

ها ماهیت  از نظر ماهیتی نیز برخی از این حوزه. انی تصویب برنامه پنجم تعیین شده استشده در مقطع زم شناسایی
شده در  بر این اساس، یکی از موضوعات اساسی مطرح. زیرساختی و برخی دیگر ماهیت عملیاتی و اجرایی دارند

هاي  در نتیجه تحلیل. است ها بر اساس ماهیت بندي این حوزه کمیته راهبري و کمیته مبانی، تحلیل جامعیت و طبقه
حوزه اصلی مد نظر در قانون برنامه، یک چارچوب کالن براي  14شده، مقرر شد که ضمن پایبندي کامل به این  انجام

  .کمک به جامعیت طرح و درك جایگاه هر یک از محور موضوعی تدوین گردد

معظم رهبري به عنوان استوانه فکري و هاي مقام  براي تدوین این چارچوب کالن، براساس تحلیل محتواي دیدگاه
در دیدگاه اسالم در مورد زن قلمرو ": اند راهبردي نظام، چارچوب اصلی سند جامع به استناد نظر ایشان که فرموده

 "یکی قلمرو تکامل انسانی، قلمرو دوم حضور اجتماعی زن، قلمرو سوم نقش زن در خانواده. حضور زن، سه جا است
  .ها تطبیق داده شد با این حوزه 230سیم شده است و محورهاي مدنظر در ماده به سه عرصه کلی تق

محور،  برنامه پنجم تالش دارد با رویکردي خانواده 230شود موضوعات سیاستی ماده  همانطور که مالحظه می
ها در  حوزه ساله مورد توجه قراردهد و در نتیجه برخی مشکالت اساسی مرتبط با حوزه زنان را در یک برنامه پنج

با در نظر گرفتن این موضوع، در این طرح تالش شده . هاي اصلی این ماده مورد تاکید قرار نگرفته است سرفصل
هاي یک برنامه پنج ساله، براي تحقق منویات مقام معظم رهبري در سه  است، ضمن رعایت مقتضیات و محدودیت

و معرفتی زنان،    دي مد نظر ایشان مانند توسعه علمیهاي مطرح شده، مفاهیم کلی عرصه فوق، در محتواي حوزه
هاي مردمی و  و فرهنگی زنان و اهمیت تشکل  عفاف، بصیرت و حضور انقالبی زنان، توسعه حضور علمی، معنوي

در این میان حوزه تعمیق باورهاي دینی با حفظ و پوشش دادن . انقالبی مورد تاکید ایشان مورد توجه قرار گیرد
هاي مهمی از  تغییر نام داده است تا بخش "تکامل انسانی و تعمیق بارورها"ر مجلس به حوزه موضوع مدنظ

هاي معظم له، که به هویت انسانی و شخصیت برجسته زن مسلمان مرتبط است در این موضوع بیشتر نمایان  دغدغه
  . گردد

   



   

   

  

   

   

   

   



  

   

   



  

   

  



 

 

  

  



 

 

  



  

 


