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در چكيده گزارش اینگونه آمده اس��ت: نتيجه بررس��ي ها 
نش��ان مي دهد این سه گفتمان بهطور همزمان و به عنوان 
عناصري منف��ك از یكدیگر در برنامه هاي توس��عه مطرح 
ش��ده و از تأثي��ري كه هر ی��ك از آنها بر اج��راي دیگري 
مي گذارد، غفلت ورزیده ش��ده اس��ت. آنچه الزم است در 
تدوی��ن برنامه هاي توس��عه در نظر قرار گي��رد لزوم توجه 
ب��ه هماهنگي گفتمان هاي یاد ش��ده و اث��رات هر یك بر 
دیگري اس��ت. بررس��ي احكام زیرمجموع��ه گفتمان حفظ 
قداس��ت و تحكيم نه��اد خان��واده در برنامه هاي توس��عه 
نش��ان مي دهد تمركز این احكام عمدتاً بر موضوع تسهيل 
ازدواج جوانان بوده و به س��ایر شاخص هاي این موضوع از 
جمله لزوم برنامه ریزي در راس��تاي استحكام نهاد خانواده 
و پيش��گيري از طالق پرداخته نش��ده اس��ت. عالوه بر این 
فق��دان مفهومي عملياتي از گفتم��ان تحكيم نهاد خانواده 
و ش��اخص هاي آن در برنامه هاي توس��عه از دیگر چالش 
هاي پيش��رو اس��ت. به عبارت دیگر مشخص نيست برنامه 
نویس��ان چه مفهومي از تحكيم خانواده را مدنظر داشته اند 
و وقتي از آن س��خن ميگویند از چه شاخص هایي صحبت 
به ميان مي آید. درخصوص گفتمان مش��اركت اجتماعي و 
اقتصادي زنان نيز كه به پشتوانه اسناد باالدستي در برنامه 
هاي توس��عه تجلي یافته، با توجه به فقدان شاخص سازي 
در این راستا و همچنين فقدان رویكرد و سياستي مشخص 
در خصوص كميت و كيفيت این مش��اركت، شاهد رویكرد 
حداقلي مشاركتي در برخي از برنامه هاي توسعه و رویكرد 
حداكثري در برخي از برنامه هاي توسعه و مشخص نبودن 
تكليف دولت ها درخصوص این گفتمان هس��تيم. واقعيت 
این اس��ت كه با توجه به اهميت و اولویت نهاد خانواده در 
نظام عرفي و تقنيني جمهوري اس��المي ای��ران انتظار آن 
است كه سياست هاي تشویق و تسهيل مشاركت اقتصادي 
و اجتماعي زنان باید به گونه اي طراحي شود كه به موضوع 

تحكيم نهاد خانواده آسيبي وارد نكند. 
در مقدم��ه گ��زارش اینگونه آمده اس��ت: بررس��ي اس��ناد 

باالدستي نظام نش��ان مي دهد گفتمان انقالب اسالمي در 
ح��وزه زن و خان��واده مبتني بر اهميت جای��گاه خانواده به 
عنوان واح��د بنيادین جامعه و كانون اصلي رش��د و تعالي 
انسان و ارائه تصویري از زن انقالبي است كه عالوه بر وظيفه 
خطير و پرارج مادري، داراي حقوق و مس��ئوليت اجتماعي 
و اقتص��ادي بوده و بدین ترتيب ایجاد زمينه هاي مس��اعد 
براي رش��د ش��خصيت و احياي حقوق م��ادي و معنوي او 
حائز اهميت است. اگرچه مفهوم مشاركت زنان در گفتمان 
انقالب اس��المي با مفهوم مش��اركت زنان در عصر پهلوي و 
همچنين ش��اخص هاي توس��عه غرب��ي داراي مباني كاماًل 
متمایزي اس��ت و آنچه ایجادكننده این تمایز اس��ت، پيوند 
مفهوم مش��اركت زنان با پرهيز از ن��گاه ابزاري به زن ذیل 
مفهوم عفت عمومي و رعایت حجاب اس��المي و همچنين 
عدم تغایر آن با نقش هاي همسري و مادري است. بررسي 
بيانات امام خميني )ره( در ابتداي پيروزي انقالب اسالمي 
نشان مي دهد ایشان برخالف برخي اندیشمندان كه نقش 
زن را تنها همس��ري و مادري مي دانستند با ارائه تصویري 
ن��و از زن انقالبي، ضمن تأكيد ب��ر ارزش، اهميت و كرامت 
نقش همسري و مادري، بر نقش زنان به عنوان نقشي انسان 
ساز تأكيد ورزیده و مشاركت سياسي و اجتماعي زنان را نه 
امري حاش��يه اي و فرعي، بلكه فرهنگ ساز قلمداد نموده 
اند. بررس��ي احكام و اسناد باالدستي نشان ميدهد این سه 
گفتم��ان به طور همزم��ان و توأمان با هم مطرح هس��تند 
و ب��ه راحتي نم��ي توان از اولویت و تق��دم یكي بر دیگري 
س��خن گفت. با وجود این به نظر مي رسد گفتمان تحكيم 
نهاد خانواده ش��كل مبنایي تري در مقایسه با سایر محورها 
دارد و ب��ه عبارتي دال مركزي این گفتمان محس��وب مي 
گردد. تا آنجا كه براس��اس قانون اساسي جمهوري اسالمي 
ایران از آنجا كه خانواده واحد بنيادي جامعه اسالمي است، 
همه قواني��ن و مقررات و برنامه ریزي هاي مربوطه باید در 
جهت آس��ان كردن تشكيل خانواده، پاس��داري از قداست 
آن و اس��تواري رواب��ط خانوادگي بر پای��ه حقوق و اخالق 
اس��المي باشد. عالوه بر این در سياس��ت هاي كلي ابالغي 
مقام معظم رهبري در رابطه با برنامه هاي توس��عه، موضوع 
تحكي��م نهاد خانواده و تقویت جایگاه زن در آن در اولویت 
نس��بت به حضور اجتماع��ي زنان ق��رار دارد. بدین ترتيب 
تالش مجموعه سياس��ت گذاران مبتني بر ایجاد هماهنگي 
بين س��ه گفتمان با محوریت گفتمان تحكيم نهاد خانواده 
باید قرار گيرد. حال این س��ؤال مطرح اس��ت كه در برنامه 
هاي توس��عه، به عنوان اسنادي كه جهت گيري كلي هدف 
ها و سياست هاي هر بخش را طي پنج سال تعيين خواهد 
كرد، گفتمان هاي یاد ش��ده به چ��ه ميزان و مبتني بر چه 
نش��انه ها و مصداق هایي دنبال شده است؟ و تا چه ميزان 

این هماهنگي مورد لحاظ واقع شده است؟ 
در بخ��ش گفتمان حفظ قداس��ت و تحكيم نه��اد خانواده 
اینگونه آمده اس��ت: نگاهي به اسناد باالدستي نظام ازجمله 
قانون اساس��ي جمهوري اسالمي ایران، س��ند چشم انداز، 
سياس��ت ه��اي كلي برنامه توس��عه نش��ان م��ي دهد دال 
مركزي و محور اساس��ي گفتمان انقالب اس��المي، قداست 
نه��اد خانواده و ت��الش براي حفظ و تحكيم آن اس��ت. در 
ای��ن گفتمان خانواده واحد بنيادی��ن جامعه و كانون اصلي 
رش��د و تعالي انس��ان اس��ت و توافق عقيدتي و آرماني در 
تشكيل خانواده كه زمينه ساز اصلي حركت تكاملي و رشد 
یابنده انسان است اصل اساسي بوده و فراهم كردن امكانات 
جهت نيل به این مقصود از وظایف حكومت اس��المي است. 
با توجه به ماهيت باالدس��تي اس��ناد یاد شده، توجه به این 
مفه��وم و برنامه ریزي در راس��تاي فراهم ك��ردن امكانات 
ش��كل گي��ري و تحكيم آن، بای��د در تمام��ي برنامه هاي 
توس��عه بهعنوان اسنادي كه مس��ير اقدامات اجرایي كشور 
را طي 5 س��ال مشخص مي كند، تجلي یابد. حال باید دید 
گفتمان قداست نهاد خانواده چگونه در برنامه توسعه تجلي 
یافته اس��ت؟ به عبارت دیگر گفتمان قداست نهاد خانواده 
ذیل چه مقوالت و نش��انه هایي در برنامه هاي توس��عه به 
عنوان یكي از مهمترین اس��ناد برنامه ریزي در كشور قابل 
پيگيري اس��ت؟ بدین منظور تالش ش��ده تمام��ي مواد و 
احكامي كه از برنامه اول توس��عه تا پنجم توس��عه به حوزه 
خانواده مرتبط بوده اس��تخراج گ��ردد و موارد مرتبط احصا 
شود. بررس��ي برنامه توسعه نشان مي دهد موضوع قداست 
نهاد خانواده ذیل چند كليد واژه دنبال ش��ده است: قداست 
نه��اد خانواده، ترغيب به ازدواج و تش��كيل خانواده، تقویت 
نه��اد خانواده، تقویت بنيان خان��واده، تحكيم نهاد خانواده، 
تس��هيل ازدواج جوانان از جمله این موارد اس��ت. در بخش 
گفتمان مش��اركت اجتماعي - اقتصادي زنان اینگونه آمده 

اس��ت: همانطور كه گفته ش��د یكي از محورهاي گفتماني 
انقالب اسالمي مش��اركت اجتماعي- اقتصادي زنان است. 
نقش گس��ترده زنان در پيروزي انقالب اسالمي و نگاه ویژه 
گفتمان اس��المي كه مش��اركت اجتماعي و سياسي زنان با 
حفظ ش��ئونات زن و خانواده را یكي از ویژگي هاي جامعه 
اسالمي مي دانست فراهم كننده زمينه حضور این گفتمان 
در برنام��ه هاي توس��عه بوده اس��ت. در خصوص اینكه چه 
ش��اخص هایي قوام دهنده گفتمان مشاركت � اجتماعي � 
اقتصادي زنان است، مسلماً بنا به رویكردهاي نظري اتخاذ 
ش��ده تفاوت دیدگاه وجود دارد؛ با وج��ود این درخصوص 
برخي از ش��اخص هاي این گفتمان از جمله اش��تغال زنان 
و آموزش آنها در بين تمامي صاحبنظران اش��تراك دیدگاه 
وجود دارد. بررسي احكام برنامه هاي توسعه نشان مي دهد 
محورهاي زیر، ذیل گفتمان مشاركت اقتصادي � اجتماعي 
زن��ان م��ورد توجه ق��رار گرفته اس��ت. یك��ي از مهم ترین 
محوره��اي ذیل گفتمان مش��اركت اقتص��ادي- اجتماعي، 
مشاركت اقتصادي زنان و فراهم ساختن فضاي اشتغال آنها 

در تمامي برنامه هاي توسعه است. 
در بخش گفتمان استيفاي حقوق زنان اینگونه آمده است: 
بررس��ي سياس��ت هاي كلي برنامه توس��عه نشان مي دهد 
یكي دیگر از محورهاي گفتماني انقالب اس��المي در حوزه 
زن��ان و خانواده، اس��تيفاي حقوق ش��رعي و قانوني زنان و 
حمای��ت از حق��وق خانوادگي و اجتماعي آنهاس��ت. توجه 
قانون اساس��ي جمهوري اسالمي ایران به ایجاد زمينه هاي 
مساعد براي رشد ش��خصيت زنان و احياي حقوق مادي و 
معن��وي او و ایج��اد دادگاه صالح براي حف��ظ كيان و بقاي 
خان��واده و همچنين سياس��ت كلي برنامه هاي توس��عه با 
موضوع استيفاي حقوق شرعي و قانوني زنان در همه عرصه 
ها ش��اهدي بر این ادعا است. اگر چه بخشي از این حقوق 
شرعي و قانوني در ذیل مباحث تحكيم خانواده و مشاركت 
اجتماعي- اقتصادي زنان قابل پيگيري اس��ت، اما بخش��ي 
از ای��ن حقوق در بر گيرنده حق��وق اجتماعي زنان ازجمله 
فراه��م كردن امنيت اجتماعي آن��ان و همچنين حمایت از 

حقوق زنان در دادگاه هاي خانواده است.
در جمع بندي گزارش اینگونه آمده اس��ت: در این گزارش 
تالش شد ميزان و نحوه پرداختن به هریك از این گفتمان 
ه��ا در برنامه هاي توس��عه به عنوان اس��نادي كه مس��ير 
اقدامات اجرایي كش��ور را طي 5 س��ال مشخص مي كنند 

مورد بررسي قرار گيرد.
1. آنچه در بررس��ي گفتمان هاي یاد ش��ده در برنامه هاي 
توس��عه قابل مالحظه است آنكه اگر چه به هر سه گفتمان 
در برنام��ه ها توجه ش��ده، اما هماهنگي این س��ه گفتمان 
مورد بي توجهي واقع ش��ده است. به عبارت دیگر در برنامه 
هاي توس��عه هر یك از این س��ه گفتمان ب��ه عنوان اموري 
مجزا از یكدیگر در نظر گرفته ش��ده كه گویي هيچ تأثيري 
ب��ر یكدیگ��ر ندارند. این در حالي اس��ت كه نم��ي توان از 
تأثير گس��ترش اش��تغال و تحصيالت زنان بر نهاد خانواده 
و ش��اخص هاي ذیل آن ازجمله باال رفتن سن ازدواج زنان، 
تغيير در مالك هاي همس��رگزیني و ... سخن نگفت. آنچه 
الزم اس��ت در تدوین برنامه هاي توسعه در نظر قرار گيرد 
لزوم توجه به هماهنگي گفتمان هاي یاد ش��ده و اثرات هر 

یك بر دیگري است. 
2. نگاه��ي به مواد ذیل گفتمان هاي یاد ش��ده نش��ان مي 
ده��د این مواد نيز همانند س��ایر حوزه ها با رویكرد آرماني 
و غيرعملياتي نگاش��ته شده است به نحوي كه اهداف ارائه 
ش��ده گاه آنچنان بلند و آرماني اند كه ضرورت داشت براي 

هر كدام از آنه��ا برنامه اي ميان مدت و بلندمدت جداگانه 
اي تنظيم ش��ود. براي مثال همان طور كه ذكر شد موضوع 
تحكيم خانواده در تمامي برنامه هاي توس��عه مد نظر قرار 
گرفته، اما اینكه سياست دولت در این خصوص باید مبتني 
بر چه حوزه اي باش��د و دولت چه اقدام عملياتي را در این 
راس��تا باید پيگيري كند، مش��خص نيست. به عبارت دیگر 
مشخص نيس��ت به راستي برنامه نویس��ان چه مفهومي از 
تحكيم خانواده را مد نظر داش��ته اند و وقتي از آن س��خن 
مي گویند از چه ش��اخص هایي صحب��ت به ميان مي آید. 
امري كه س��بب شده نتوان از اقدام مشخص دولت در طول 
س��ال هاي اجراي برنامه در راس��تاي تحكيم نهاد خانواده 

سخن گفت.
3. فق��دان توجه به آمار و اطالع��ات در تعيين راهبردها و 
اس��تراتژي ها و تعيين سياس��ت ها مبتني بر وضع موجود 
جامع��ه از دیگ��ر چالش هاي جدي پيش��روي مواد مرتبط 
با گفتمان هاي مذكور اس��ت. ب��راي مثال اگرچه اكثر زنان 
جامع��ه ایران، خانه دار هس��تند در هيچ یك از برنامه هاي 
توس��عه سياس��ت گذاري مشخصي در راس��تاي زنان خانه 
دار و تكری��م جایگاه آنها به منظ��ور تحقق گفتمان تحكيم 
نهاد خانواده و همچنين احياي حقوق زنان به عمل نيامده 

است. 
4. بررسي هاي مواد ذیل گفتمان قداست و تحكيم خانواده 
نش��ان مي دهد اگرچه در تمامي برنامه هاي توسعه به این 
موضوع پرداخته ش��ده، اما فق��دان ارائه تعریفي عملياتي از 
این گفتمان س��بب شده در این برنامه ها عمدتاً به موضوع 
تس��هيل ازدواج جوانان پرداخته شده و اقداماتي منوط  به 
حف��ظ، تدوام نهاد خانواده، بهبود روابط زوجين و والدین و 

فرزندان و به ویژه پيش��گيري از طالق لحاظ نش��ده است. 
ع��الوه بر این در اح��كام مرتبط با تس��هيل ازدواج جوانان 
نيز بيش��تر جنبه هاي مادي ازدواج و ارائه تس��هيالت براي 
آن - البته به ش��كل كام��اًل حداقلي – مدنظر قرار گرفته و 
زیرس��اختهاي الزم و همچنين ظرفيت هاي كش��ور جهت 

تحقق این هدف مورد بي توجهي واقع شده است. 
5. اگرچه موضوع اش��تغال زنان و فراهم نمودن مش��اركت 
اقتص��ادي و اجتماعي در تمامي برنامه هاي توس��عه لحاظ 
ش��ده، اما فقدان رویكرد و سياستي مشخص در این حوزه 
ازجمله نكات قابل تأمل اس��ت. بررس��ي برنامه هاي توسعه 
نش��ان مي دهد در هر یك از برنامه هاي توس��عه توجه به 
ميزان و اهميت مش��اركت اجتماعي و اقتصادي زنان متغير 
بوده است. واقعيت این است كه با توجه به اهميت و اولویت 
نهاد خان��واده در نظام عرفي و تقنيني جمهوري اس��المي 
ای��ران، جهت ورود زنان ب��ه عرصه مش��اركت اجتماعي و 
اقتصادي، نيازمند آن هس��تيم كه سياست هاي تشویقي و 
تس��هيل گر اشتغال زنان آسيبي بر نهاد خانواده وارد نماید. 
عالوه براین نيازمند نظام حمایتي پيچيده اي هس��تيم كه 
ضمن كاهش فشار مضاعف اشتغال رسمي و انجام كارهاي 
منزل و همس��رداري در كنار آن، در بلندمدت سبب حذف 

زنان از بازار كار نگردد. 
6. در عمده مواد یاد ش��ده جهت اجرایي سازي گفتمان ها، 
از عبارت كلي دولت اس��تفاده شده و نهادها و دستگاه هاي 
فعال در ح��وزه زنان و خانواده به طور مش��خص مكلف به 
اجراي برنامه هاي اجرایي نگش��ته اند. عدم مشخص كردن 
نهاد متولي در كنار مشخص نشدن شيوه همكاري دستگاه 
ه��ا به جاي تصری��ح وظيفه و تكليف خاص براي دس��تگاه 
هاي متولي سبب شده بسياري از این مواد اجرایي نگشته و 
دستگاه ها خود را موظف به اجرایي سازي آن ندانند؛ عالوه 
بر این امكان نظارت بر عملكرد مواد یاد ش��ده نيز به علت 

فقدان تكليف براي دستگاه مشخص محدود شده است.

ارزیابی بخش های گزارش 
الف( عنوان

- آیا عنوان گ��زارش بيان گر محتوی و اهميت موضوع آن 
است؟ بله

- آیا نام دس��ت اندركاران تهيه و انتشار گزارش بطور كامل 
ش��امل نام و نام خانوادگی، رتبه علمی، محل كار و نش��انی 

پست الكترونيك در گزارش قيد شده است؟ خير
الف( چكيده 

- آیا چكيده دقيقا آینه تمام نمای مطالعه است؟ بله
- اگر چكيده به تنهایی مورد بررسی قرار گيرد، آیا به اندازه 

كافی خالصه و چكيده كل مقاله است؟ تقریبا
ب( فهرست

- آی��ا گ��زارش دارای فهرس��ت اجمالی و تفصيلی اس��ت؟ 
گزارش دارای فهرست اجمالی است.

- آیا ج��داول، نمودارها و تصاویر دارای فهرس��ت جداگانه 
اند؟ خير

پ( مقدمه 
- آی��ا مقدمه، توجيه منطق��ی از مطالعه و یا هدف از مقاله 
)بيانی از مشكل موجود و بررسی متون( را شامل می شود؟ 

بله
- آیا اهداف مطالعه به وضوح شرح داده شده است؟ بله

ت( روش كار 
- آیا از روش های معتبر و قابل اعتماد استفاده شده است؟ 
خير. گ��زارش مبنای برنام��ه ریزی توس��عه را مورد نقد و 

بررسی قرار نداده است.
- آیا روش های انتخاب ش��ده توس��ط نویسندگان قادر به 
پاسخ به س��واالت تحقيق می باش��د؟ گزارش قادر به ارائه 
راهكارهای برون رفت از مش��كالت موج��ود در حوزه زنان 

و خانواده نيست.
- آیا روش های مورد اس��تفاده به وضوح ش��رح داده شده 

اند؟ بله
- اگر یك مطالعه تحقيقاتی مشابه توسط محققين دیگری 
انجام ش��ود، می تواند همين نتایج را در پی داش��ته باشد؟ 

خير
ث( یافته ها 

- آیا یافته ها به خوبی سازماندهی شده است؟ بله
- آیا نتایج به وضوح ش��رح داده ش��ده اس��ت؟ گزارش در 
تالش است كه پاسخی مناس��ب برای پرسشی نامناسب را 

بيابد!
- آیا روش های آماری مناسب انتخاب شده است؟ بله

ج( بحث 
- آیا نتایج مهم به اختصار بيان شده است؟ بله

- آیا نویس��ندگان مشخصا بيان كرده اند كه فرضيه آنها در 
این مطالعه ثابت شده یا نه؟ خير

- آیا یافته های این مطالعه با مطالعات مش��ابه پيش��ين در 
این زمينه مقایسه شده است؟ خير

- آیا محدودیت های مطالعه ذكر شده است؟ خير
چ( جداول، نمودارها و تصاویر

- آیا جداول و نمودارها ویژگی های كليدی مطالعه را نشان 
می دهند؟ بله

- آیا شكل ها و نمودارها شفاف و قابل فهم هستند و دارای 
باالنویس و زیرنویس مناسب می باشند؟ بله

ح( تقدیر و تشكر
- آیا در گزارش از شخصيت های حقيقی و حقوقی موثر در 

كار سپاسگزاری شده است؟ خير
خ( پيوست ها

- آیا پيوس��ت های گ��زارش حاوی اطالعات مفيد اس��ت؟ 
گزارش فاقد پيوست است.

- آیا پيوست ها به كسب آگاهی بيشتر در مخاطبان كمك 
می كند؟ گزارش فاقد پيوست است.

- آیا پيوس��ت ها حاوی فرم ها و اس��ناد مرتبط با گزارش 
است؟ گزارش فاقد پيوست است.

د( منابع
- آی��ا منابع كافی برای اهداف این مطالعه در جامعه وجود 

دارد؟ بله
- آیا سبك نوشتن منابع منطبق با دستوالعمل های علمی 

است؟ بله
- آی��ا منابع مهم و كليدی به روز بوده اند و با دقت گزارش 

شده اند؟ خير
- ش��يوه ارائه مس��تندات و ارجاعات در گ��زارش را چگونه 

ارزیابی می كنيد؟ مطلوب

ارزیابی محتوایی گزارش 
الف( سامان مندی

- آی��ا گزارش یك كل س��امان مند را تش��كيل می دهد؟ 
خير. گزارش به ضعف مشترك در پنج برنامه توسعه كشور 
در حوزه زنان و خانواده اش��اره ندارد و برنامه توس��عه را در 
قالب نظامی فراگير در همه حوزه های سياسی، فرهنگی و 
اقتصادی مورد مالحظه قرار نمی دهد. گزاترش از جزءنگری 

مفرط در موضوع زن و خانواده در رنج است. 
- انس��جام و هماهنگی عناوین موج��ود در گزارش چگونه 

است؟ مطلوب است.
- نحوه بسط و توضيح مطالب در هر پاراگراف، بخش، فصل 

و ... در گزارش چگونه است؟ مطلوب است.
- آی��ا در پایان هر فصل، بخ��ش و ... مؤلف به جمع بندی 

مطالب پرداخته است؟ خير
ب( نوآوری

- آیا محتوای گزارش دارای سطح خاصی از نوآوری است؟ 
خير

- خواندن این گزارش تا چ��ه اندازه تفكر نقادانه را ترغيب 
می كند؟ خواندن گ��زارش به پيچيده تر كردن موضوع در 

سطح جزءنگر كمك می كند.
پ( اهميت

- این گزارش چه نيازی )بنيادی، تخصصی، درس��ی، كمك 
درس��ی و عمومی( را تأمين خواهد كرد؟ در سطح نيازهای 

عمومی قابل استفاده است.
- آیا نس��بت حج��م مطالب به اهميت موض��وع در گزارش 

كافی است؟ بله
ت( شيوایی، روشنی و قابل فهم بودن

- آیا متن گزارش روان و سليس است؟ بله
- آیا گزارش سادگی و قابل فهم است؟ در بخش ارائه ماده 

و تبصره های برنامه های توسعه دارای ابهام است.
ث( جامعيت

- آیا گ��زارش به لح��اظ موضوعی جامعي��ت دارد و وجوه 
مختلف موضوع را پوشش می دهد؟ خير

- آیا اس��تفاده از تصاویر، نمودارها، چارت ها و ... توانس��ته 
است به فهم گزارش كمك كند؟ بله

- آیا مؤلف از ساختارها و كلمات رایج در متون علمی و نيز 
سبك نویسنده استفاده كرده است؟ بله

ج( اعتبار 
- آی��ا گزارش دارای اعتبار علمی الزم اس��ت؟ جای تعجب 
اینك��ه در زمان تصویب برنامه های توس��عه، مركز پژوهش 
های مجلس ش��ورای اس��المی حضور داشته و می توانسته 
از تصوی��ب بخش های ناقص در برنامه جلوگيری كند. این 
گ��زارش در واقع نق��د عملكرد قبلی این مركز در بررس��ی 

برنامه های توسعه گذشته است.
- ای��ن گ��زارش مبتنی ب��ر پژوهش های ح��وزه تخصصی 

مربوطه است؟ خير

ارزیابی اجتماعی گزارش 
الف( مخاطبان و ذینفعان

- مخاطب��ان و ذینفع��ان این گزارش چه كس��انی خواهند 
بود؟ ظاهرا این دس��ت گزارش ها برای استفاده نمایندگان 

مجلس شورای اسالمی تهيه می شود و سپس جامعه.
- انتشار این گزارش تا چه اندازه مورد استقبال مخاطبان و 

ذینفعان قرار گرفته است؟ نامشخص
- این گزارش تا چه اندازه مخاطبان را به پژوهش بيشتر در 
رابط��ه با موضوع تخصصی ترغيب می كند؟ گزارش و نحوه 
ناقص پردازش آن بطور غيرمس��تقيم بر اهميت ساماندهی 

امور مربوط به زنان و خانواده تاكيد دارد.
- آیا گزارش حاضر توانایی برطرف كردن نيازهای مخاطبان 

و ذینفعان خود را دارد؟ نامشخص
ب( تاثيرگذاری اجتماعی

- آی��ا گزارش در بح��ث پيرامون پدیده م��ورد نظر خود از 
جامعه نگری قابل قبول برخوردار اس��ت؟ گزارش نسبت به 
وضع موجود آس��يب های اجتماعی ح��وزه زنان و خانواده 

اشاره ای ندارد.
- آی��ا گزارش پيش نيازها و پيش فهم های ضروری و مورد 

نياز برای فهم خود را به مخاطبان ارائه كرده است؟ خير
- آی��ا گزارش برای علل و آثار مش��كالت متعدد موجود در 
زندگی م��ردم مدل مفهومی و تحليل مناس��بی ارائه كرده 

است؟ خير
- آیا گزارش برای حل مش��كالت زندگی مردم دارای طرح 

اجرایی با پيشنهادهای مشخص و مستدل است؟ خير
- چگونه می توان كارآمدی راهكارهای پيشنهادی طرح را 
برای حل مش��كالت زندگی مردم راس��تی آزمایی كرد؟ در 

گزارش راهكار راستی آزمایی نيامده است.
- آیا گزارش توانسته است اهداف از پيش تعيين شده خود 

را محقق سازد؟ خير

ارزیابی های شکلی گزارش 
الف( ویراستاری فنی 

- آی��ا تعداد كلم��ات و صفحات گزارش ب��رای بيان كامل 
موضوع گزارش كافی است؟ بله

- آیا عن��وان گذاری اصلی و فرعی در گزارش به درس��تی 
انجام شده است؟ بله

- آی��ا نوع صفحه آرایی )نوع و ان��دازه خط، فاصله خطوط، 
حاش��يه ها، سرصفحه و پاورقی و ...( گزارش مناسب است؟ 

بله
- آیا نش��انه گذاری در گزارش )مانند ویرگول، نقطه، خط 
تي��ره، ویرگول نقطه و پرانتز و ...( به درس��تی انجام ش��ده 

است؟ در برخی موارد دارای اشكال است.
ب( ویراستاری علمی 

- آیا گزارش دارای ناظر یا ویراستار تخصصی است؟ بله 
- آیا محتوای گزارش نياز به حذف مطالب دارد؟ بله

- آیا محت��وای گزارش نياز به اضافه ك��ردن مطالب دارد؟ 
بله

- آیا گزارش حاضر نياز به ویراستاری ادبی دارد؟ بله
ج( ویژگی های خاص

- آی��ا گ��زارش دارای ویژگی های خ��اص مانند كادر های 
خالصه پيام، سخنان بزرگان، تاریخچه و... است؟ خير

- آیا گزارش دارای صفحه شناسنامه است؟ بله

گزارش
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اشاره:
اش��اره: مجموعه گزارش های مركز پژوهش های مجلس شورای 
اس��المی، بر اساس ماده 1 و 2 قانون شرح وظایف مركز پژوهش 
های مجلس ش��ورای اسالمی و به عنوان بازوی پژوهشی مجلس 
ش��ورای اسالمی تهيه و منتشر می شود. گو اینكه بر اساس یكی 
از مطالعات انجام ش��ده توسط همين مركز )ميزان بهره مندي از 
اطالع��ات و تأثير آن بر فرایند قانونگذاري(، توليدات پژوهش��ی 
تاكنون مورد اس��تقبال و اس��تفاده نمایندگان مجلس ش��ورای 
اس��المی قرار نگرفته اس��ت و بخش مح��دودی از مصوبات )22 
درصد( با نظر دستاوردهای مطالعاتی مركز پژوهش ها همخوانی 
دارد. بدون تردید مركز پژوهش های مجلس شورای اسالمی در 
روند تحول قانونگذاری س��نتی كشور نقش مهمی دارد. »چالش 
قان��ون« ضمن اعالم آمادگ��ی برای انعكاس مت��ن جوابيه مركز 
پژوهش های مجلس ش��ورای اسالمی پيشاپيش از حسن توجه 
و پيش��نهادات عموم نخبگان و اندیشمندان سپاسگزار است. این 
نوش��تار به معرفی، نقد و بررس��ی گزارش بررسي تجلي گفتمان 
هاي زن و خانواده در برنامه هاي پنجگانه توسعه منتشر شده از 
س��وی مركز پژوهش های مجلس شورای اسالمی می پردازد كه 

هم اكنون از نظر خوانندگان می گذرد:

مظلومیت زن و خانواده در برنامه های 
توسعه ایران!؟

»چالش قانون« گزارشهای مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی را معرفی، 
نقد و بررسی )20( میکند: 

گفتم���ان  ذي���ل  م���واد  ه���اي  بررس���ي 
قداس���ت و تحكيم خانواده نشان مي 
ده���د اگرچ���ه در تمام���ي برنام���ه هاي 
توسعه به اين موضوع پرداخته شده، 
اما فق���دان ارائه تعريف���ي عملياتي از 
اين گفتمان سبب شده در اين برنامه 
ه���ا عمدتاً به موضوع تس���هيل ازدواج 
جوان���ان پرداخت���ه ش���ده و اقدامات���ي 
منوط  به حفظ، تدوام نهاد خانواده، 
و  والدي���ن  و  زوجي���ن  رواب���ط  بهب���ود 
فرزندان و به ويژه پيش���گيري از طالق 

لحاظ نشده است.

دكتر محمدرضا ناری ابيانه


