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 چکیده
پژوهش حاضر با هدف کشــف نقشه ی مفهومی خانواده در ایران به مطالعه ی متون منتشر شده 
در موضــوع مطالعــات زنان طی ســال های 1374 تا 1397 با روش کمی و کیفی پرداخته اســت. 
جامعه ی آماری پژوهش در بخش کمی شامل 792 کتاب و 1142 مقاله و در بخش کیفی 11 نفر از 
متخصصین حوزه مرتبط با موضوع پژوهش است. یافته ها ی پژوهش حاکی از آن است که مفهوم 
خانواده با بیشــترین اولویت موضوعی با 33/61 درصد از مجموع مفاهیم عینی و ضمنی، مفهوم 
هسته در موضوع مطالعات زنان را تشکیل می دهد. مفاهیم به دست آمده از روش دلفی شامل دو 
دسته بندی موضوعی تحکیم خانواده و آسیب شناسی  خانواده، با داشتن باالترین میزان پژوهش در 
منابع اطالعاتی زنان، برای دستیابی به نقشه ی مفهومی برگزیده شدند. در دسته بندی تحکیم خانواده، 
مقوله ی اخالق، روحیه ی حمایت و اشتغال و در دسته بندی آسیب شناسی  خانواده، مقوله ی اخالق 

 ناپسند، تعارضات و رسانه ها پربحث ترین مقوالت شناخته شدند. 
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1. مقدمه و بیان مسئله
روش های سازماندهی مبتنی بر معنا، با استفاده از ابزارهای معنایی نظیر هستی شناسی ها1، 
امکان تبادل و بازیابی اطالعات گسترده ای را به طور کارآمد و کاربرمدار امکان پذیر می کنند. این 
کار به شناسایی منابع دانش تخصصی، درک ترمینولوژی، مفهوم سازی2، رسمی سازی مفاهیم3 و 
ارائه ی نقشه ی مفهومی4 با کمک ابزارهای استاندارد نیاز دارد) Roth, 1990 :227& Nosek(. هس و 
اشلیدر طراحی نقشه ی  مفهومی را شکل گیری هستی شناسی می دانند و می گویند: »هستی شناسی ها 
ابزار معنایی با مجموعه ای از مفاهیم، خصیصه ها و روابط میان آنانند که هدفشان ایجاد تصویری از 
 Hess & Schlieder, 2006( »حوزه ی موضوعی با شمای شبکه ی مفاهیم و روابط میان آنان است
545:(. با رشد فناوری، چنانچه تولید دانش5 با ابزارهای سازماندهی6 و بازیابی اطالعات7 متناسب 

نباشد، بسیاری از اطالعات پنهان خواهند ماند. بیشتر موتورهای جست وجو در متن، بدون توجه 
به معانی، فقط براساس کلمات کلیدی بازیابی می شوند، حال آنکه جست وجوی مفهومی، با تفاوت 

 .)Jakus, 2013 :20( خاصش، مهم تر از جست وجوی کلمات کلیدی است
در این میان رشته ی مطالعات زنان و ارتباط آن با حوزه های متعدد دانش، ازجمله علوم اجتماعی 
و علوم انسانی، به شکل گیری تولیدات علمی و منابع اطالعاتی وسیعی منجر شده است، به نحوی که 
هر گرایش از این رشته ادبیاتی جدا و پشتوانه ی انتشاراتی8 مفصلی دارد. این رشته  در ایران در 
سال 1378 در مقطع کارشناسی ارشد به تصویب شورای عالی برنامه ریزی وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی رسید و به فضای دانشگاهی ایران راه یافت)پاتای و دیگران ، 1390: ج 10،ص 19(. تأثیرات این 
اقدام، نخستین فرصت های شکل گیری فضای تولید علم و پژوهش را رقم زد. ارتباط این رشته با 
موضوعات دیگر مانند مذهب، بهداشت، پزشکی، هنر پژوهش در این حوزه را وسعت داد. ازسوی دیگر، 
دیدگاه های چالش برانگیر و متحول کننده ی تاریخی، اجتماعی و سیاسی این رشته را قوام داد و آن 
را به یکی از پربحث ترین موضوع های حوزه ی علوم اجتماعی تبدیل  کرد تاجایی که حاصل تفکرات و 
جهان بینی اسالمی، مباحث فمینیستی، مطالعات جنسیتی، نظرات درباره ی نابرابری های حقوقی، 

1. Ontology
2. Conceptualization
3. Formalization of Concepts
4. Concept map
5. Knowledge production
6. Organization of Information
7. Storage & Retrieve of Information
8.Literary warrant
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گفتمان های مدرنیته و رواج گرفتن آنها در جامعه و مجالس بین المللی به شکل گیری روند تولید 
دانش با قلمرو معنائی چشمگیری منجر شد. این حجم اطالعات پربارترشدن منابع مطالعات زنان 
را در آینده ای نه چندان دور، نشان می دهد که باید با مدیریتی اصولی و قاعده مند اطالعات آن 
را سازماندهی کرد و از منابع دانش آن بازیابی سودمندی را انتظار داشت. با مطالعه ی الیه های 
معنائی و با روش تحلیل در منابع اطالعاتی مطالعات زنان می شود، بیشترین محورهای بحث و 
مهم ترین اولویت های موضوعی و نقشه ی مفهومی آن را شناسائی و کشف کرد. بر این اساس 
پرسش اساسی پژوهش حاضر این است که نقشه ی مفهومی حاصل از مهم ترین محور بحث در 

پشتوانه ی انتشارات موضوع مطالعات زنان در ایران چیست؟

2. پیشینه ی پژوهش
طی دو دهه ی اخیر، ادبیات غنی ای در حوزه  ی زن و خانواده شکل گرفته است که  برخی از 

آنها، در روش و نحوه ی ارزیابی، با این پژوهش مشابه اند. 
بختیاری، بدوی و هاشمی فشارکی برای توسعه ی تحقیقات در موضوع زن و خانواده از وضعیت 
موجود به مطلوب، متغیرهای موضوع، مبانی نظری و روند رشد را در مقاالت 133 نشریه ی علمی- 
پژوهشي بررسی کردند )بختیاری، بدوی و هاشمی فشارکی، 1393(. توکلی زاده راوری و دیگران، به روش 
خوشه بندي سلسله مراتبی، محور اصلی خوشه های موضوعی در حوزه  ازدواج را زن و در حوزه 
طالق را خانواده یافتند )توکلی زاده راوری و دیگران، 1394(. شفیعی، با کاوش در اولویت یابی پژوهشی 
علوم اجتماعی زنان در ایران، چالش های آن را معرفی کرد و نتیجه گرفت که تحقیقات جنسیتی در 
ایران بر موضوعاتی نظیر سیاست گذاری ها، اشتغال، تفکیک جنسیتی، خانواده، آسیب ها و مشکالت 
 اجتماعی، سبک زندگی، مهاجرت و مطالعات فرهنگی زنان تمرکز دارد )شفیعی، 1394(. کریمی 
و ذاکری هامانه با هدف نیازسنجی و اولویت بندی محورهای پژوهشی رشته ی مطالعات زنان و 
خانواده، به روش دلفی، باالترین اولویت پژوهشی را امنیت و سالمت اجتماع، آسیب اجتماعی، 
مباحث حقوقی زنان، تغییرات خانواده و آینده پژوهشی خانواده ی ایرانی معرفی کردند )کریمی و 
ذاکری هامانه، 1396(. حسومی، با روش تحلیل محتوا، مفاهیم اجتماعی قرآن کریم را با موضوع زن، 

خانواده و ازدواج شناسایی کرد و با کشف بیشترین یافته های مفهومی در بخش خانواده، مدل 
مفهومی خانواده ی موفق قرآنی را ترسیم کرد )حسومی و دیگران، 1397(.

دوجان، درحوزه ی علوم تربیتی با کمک جامعه شناسی، مطالعات در موضوع حقوق برابر زنان و 
رهبری زنان را بررسی کرد و با مطالعه ی شیوه ی آموزش در مدارس تورنتو، چارچوب های جنسیتی، 
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نژادی و طبقه ی اجتماعی را در شکل گیری نقش رهبری در جامعه ی آموزشی تحلیل کرد. وی 
 .)Dujon, 2010( نتیجه گرفت بهترین شیوه، در تغییر وضعیت، نوبتی کردن رهبری آموزشی است
کو روهانا، در پژوهشی با عنوان »نمایش شبکه ی معنائی موضوعات مربوط به زنان از قرآن 
کریم«، 16 اصطالح مرتبط با زن را در سوره ها و آیه های مرتبط با آن شناسایی کرد و شبکه ی 
معنایی آن را ترسیم کرد )Ku Ruhana, 2012(. مک کلندان، در پژوهشی، موانع و فرصت های تنظیم 
خانواده را در میان زنان و دختران و تصمیم گیری های همسرانشان را پس از دریافت برنامه های 
پیشگیری از ازدواج، در خانواده های هند و اتیوپی، با روش تحلیل  محتوا بررسی کرد. یافته ها 
.)McClendon, 2017( آسیب پذیری همسران جوان در رابطه با کنترل تولید و باروری را نشان داد
پاریک و باگرچا در تحقیقی چالش ها و تعادل کارایی زنان کارآفرین در صنایع کوچک را، 
با روش تحلیل  محتوا، بررسی کردند و مهم ترین دغدغه های ایشان را مسائل شخصی، مدیریت 
.)Pareek & Bagracha, 2017( روابط اجتماعی، اضطراب و ترس ناشی از جامعه معرفی کردند

پژوهش های علمی این حوزه، به رغم طرح انواع رویکردهای کیفی، معرفی درون  مایه  ها و مسائل 
مطالعات زنان و سهم ارزشمندشان در دستیابی به نتایج کاربردی، گویای این واقعیت اند که این 
حوزه بیش از پیش علم محور شده است و بازیابی اطالعات در این حیطه ی علمی باید جدی 
تلقی شود. اما تاکنون هیچ پژوهشی در حوزه مطالعات زنان، ، هستی شناسی در قالب یک مدل 
مفهومی را بررسی نکرده است. هدف این پژوهش استخراج مفاهیم پرکاربرد و طرح الگویی برای 

کشف نقشه ی مفهومی است که آن را از سایر پژوهش ها متمایزکرده است. 

3. مالحظات نظری 
فرایند ساخت یک سیستم خبره »مهندسی دانش«1 نامیده می شود که شامل استخراج، تحلیل 
و مدل سازی دانش به منظور سازماندهی اطالعات علمی در موضوعی خاص است. مفهوم واحد دانش 
فنی است که ویژگی های معنایی2 دارد )حسینی بهشتی، 1392: 16( و شامل بازنمایی های ذهنی3، 
اشیاء انتزاعی4 یا توانایی هایی است که بلوک های اساسی ساختار اندیشه  و اعتقاد را تشکیل می دهد 
)Carey, 1991 :227(. ساده ترین دریافت های حسی در قالب مفاهیم تحقق می یابند. دریافت ها با 

مفاهیم سامان دهی، دسته بندی و بازنمایی ذهنی می شوند )مکاال، 1387 : 22-20(. فرایند بازنمایی 

1. Knowledge Engineering
2. Semantic features
3. Mental Representations
4. Abstract Objects
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ذهنی -عالوه بر ساختن مفاهیم منفرد- به هستی های »موجود« در عالم واقع، شیوه های متفاوت 
سازماندهی، دسته بندی، تنظیم و طبقه بندی و برقراری روابط پیچیده ی بین آنها نیز معطوف 
است. یکی از اصولی که برای برقراری ارتباط میان مفاهیم و سازماندهی آنها وجود دارد، اصل 
طبقه بندی بر پایه توالی است و اینکه کدام مفهوم درپی مفهوم دیگر می آید. این اصل حاکی 
 است که بازنمایی ذهنی فقط ساخت توده ای از مفاهیم را در برنمی گیرد، بلکه سازماندهی، تنظیم 
و طبقه بندی این مفاهیم با روابط پیچیده با یکدیگر را هم دربر می گیرد )گل محمدی، 1389: 242، 

.)Hall ,1997: 17 - 18 نقل در

مفهوم سازی1 - نخستین گام شناخت- فرایندی است که به استخراج و تعمیم اطالعات مرتبط 
با تجارب اشخاص منجر می شود )حسینی بهشتی، 1392: 188(. در مفهوم سازی، مفاهیم با تجزیه و 
تحلیل متن به دست می آید تا اطمینان شود که معنی دار و واضح است. این کار به روش استانداردی 
نیاز دارد که از توصیف گرهای متن و کلمات کلیدی، به دست آمده از بسامد کلمات، استفاده می کند 
)Robertson & Jones, 1994(. مفهوم سازی دانش2 با خوشه بندی مفهومی و رتبه بندی مفاهیم 

انجام می شود. یکی از وظایف در مفهوم سازی دسته بندی  مفهومی است )آسوشه، مهرآسا، خطیبی 
یا هسته ی مفهومی3  و خاکشور سعادت، 1390: 124(. دسته بندی مفهومی برای تشخیص محور 

انجام می شود. هسته به معنای مفهومی قاعده مند است که توانایی پذیرش نقشی حیاتی برای 
سایر مفاهیم وابسته را داشته و نقطه ی شروع واضحی برای شکل گیری خوشه ی مفهومی4 باشد، 
به نحوی که با اصول قانونمند و معین ساخته شده و سطح باالی پایداری مفهومی را داشته باشد تا 
.)Hoekstra & et al, 2007: 47( مفاهیم وابسته در سطح باال یا پایین خوشه، دسته بندی شوند

با روابط  معنایی5 هر مفهوم یا عبارت به دیگری متصل می شود و به ایده یا مفهوم اصلی پیوند 
می یابد و نقشه ی مفهومی شکل  می گیرد. نقشه ی مفهومی، ابزاری گرافیکی، برای نشان دادن 
 Novak, &( مفهوم یا مجموعه ای از مفاهیم و روابط میان آنها در چارچوب دانشی خاص است
Gowin, 1984: 15(. ایجاد نقشه ی مفهومی، در محتوای یک متن علمی یا پایگاه اطالعات علمی، 

شروعی برای شکل گیری هستی شناسی هاست. هستی شناسی در علوم کامپیوتر و نظام های هوش 
 مصنوعی یک مدل  مفهومی است که موجودیت های واقعی در یک دامنه ی خاص و روابط بین آنها 

1. Conceptualization
2. Knowledge conceptualization
3. Core Concept
4. Conceptual cluster
5. Semantic relationships
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را صریح و رسمی مدل سازی می کند )Guarino, 1998: 7(. هستی شناسی، در فناوری اطالعات، 
ابزار سازمان دهی  دانش است که برای استخراج مدارک، در رشته هایی که با هم تداخل موضوعی 

.)Alani, 2003: 1( دارند، به کار می رود
مطالعات هستی شناسی  و کاربردهای آن شامل سه دسته: پژوهش برای تبدیل اصطالح نامه 
به هستی شناسی و غنی سازی روابط موجود در هستی شناسی ها )Ejei & et al, 2017؛ شریف، 
اصطالح نامه ها  کارآمدی  تعیین  برای  پژوهش   (؛    Khosravi & Vazifedoost, 20071385؛
نهایت  نوروزی، 1394( و در  بازیابی اطالعات )صنعت جو و فتحیان، 1390؛  و هستی شناسی ها در 
پژوهش  برای ایجاد هستی شناسی برمبنای مجموعه ای از منابع اطالعاتی و متون )زرداری، 1395؛ 
 Namvar & احمدی، عصاره و حسینی بهشتی، 1396؛ محمدی آستانی، آذرگون و چشمه سهرابی، 1397؛

et al, 2019( می شود. پژوهش حاضر در دسته ی سوم است که با تحلیل شرایط معنی دار مفاهیم 

مندرج در پشتوانه ی انتشارات موضوع مطالعات زنان و پیوند آنها با مفهوم اصلی، نقشه ی مفهومی 
)هستی شناسی( آن را به دست می آورد. 

4. روش شناسی  پژوهش
این پژوهش همزمان با دو روش کمی   و کیفی و با رویکرد اکتشافی انجام شد. در بخش 
کیفی از روش دلفی1 برای رسیدن به غنی ترین مفاهیم استفاده شد. پانل   دلفی، یک فرایند مؤثر 
مبتنی بر ساختار ارتباط گروهی است و از طریق اجماع بین خبرگان انجام می شود و منظور از 

 .)Keeney, 2001: 196( آن دسترسی به دانش کامل و مطمئن است
مفاهیم، مقوالت و زیرمقوالت، در مواقع نیاز، باتوجه به استانداردها و مستندات، با کمک 
»فهرست سر عنوان های  موضوعی«، »اصطالح نامه اصفا« و »تزاروس زنان اروپایی« همسان سازی 
شدند و پس از کدبندی و دسته بندی اولیه ی داده ها، مفاهیم اصلی و مقوالت و مفهوم هسته 

شناسایی شد.
در بخش دلفی، پس از مصاحبه با 11 نفر از  صاحب نظران و متخصصین در سه رشته ی 
مطالعات زنان، علم اطالعات و دانش شناسی و علوم اجتماعی، یافته ها به اشباع نظری رسید. در 
انتها، با مرور منابع و تجمیع آراء، 6 مفهوم کلی، 18 مقوله، 46 زیرمقوله درباره ی تحکیم خانواده 

و آسیب شناسی خانواده استخراج شد.

1. Delphi



59

نقشه ی مفهومی خانواده  در ایران

به نظر ویندهام هولم1 پشتوانه ی انتشاراتي یکي از انواع شناخته شده ی پشتوانه هاي معناشناختي 
است و نظام رده بندي باید متکي بر پشتوانه ی انتشاراتي باشد، یعني آثاري که در آن موضوع 
منتشرشده  باشند )Rodriguez, 2008: 18(. لذا در بخش کمی جامعه ی آماری این پژوهش منابع 
موجود در سوابق پشتوانه ی انتشاراتی موضوع مطالعات زنان در ایران شامل: 1. کتاب های منتشرشده 
در ایران به زبان فارسی بین سال های 1374 تا 1397 در موضوع مطالعات زنان در ایران گرایش 
علوم اجتماعی، موجود در پایگاه اطالعات خانه ی کتاب2 شامل 792 عنوان و پایگاه اطالعات 
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران3 و 2. مقاالت علمی- پژوهشی فارسی مصوب وزارت علوم در 
حوزه ی مطالعات زنان در ایران گرایش علوم اجتماعی، موجود در بانک اطالعات نشریات کشور 
)مگ ایران(4 و پایگاه مجالت تخصصی نور )نورمگز(5، شامل  2144 مقاله در 11 نشریه بوده است.

5. یافته های پژوهش
در این بخش یافته های پژوهش در سه مرحله آمده است. مرحله ی اول نتایج حاصل از روش 
کمی شامل شناسائی، استخراج، و استانداردسازی مفاهیم ، مرحله ی دوم نتایج حاصل از روش کیفی 
و در نهایت در مرحله ی سوم، نتایج دو مرحله ی قبل به صورت نقشه ی مفهومی ارائه شده است.

5-1. یافته های حاصل از روش کمی
فرایند توصیف و تحلیل کمی و یافتن اولویت ها، برای شناسایی ادبیات حوزه تا کشف نقشه ی 
مفهومی امری گریزناپذیر است. در جدول شماره ی  1 و 2 تعداد کتاب ها و نشریات استفاده شده 

در پژوهش آمده است.
جدول 1. تعداد کتاب های چاپ شده و فراوانی آنها به تفکیک سال

تعداد کتاب هاسال نشرتعداد کتاب هاسال نشر

137410138625

13756138724

13768138818

13778138920

1. E. Wyndham  Hulme
2. http://www.ketab.ir
3. http://www.nlai.ir
4. http://www.magiran.com
5. http://www.noormags.ir



60

                                                  مطالعات راهبردی زنان / دوره بیست و یکم/ شماره 83 / بهار 1398

تعداد کتاب هاسال نشرتعداد کتاب هاسال نشر

137811139029

137914139122

138024139235

138123139346

138227139452

138343139579

138428139693

1385241397123

792جمع

بر اساس جدول شماره ی 1، 792 عنوان کتاب بین سال های 1374 تا 1397 در موضوع 
مطالعات زنان گرایش علوم اجتماعی منتشر شده است.

جدول 2. فهرست نشریات همراه با سال اخذ رتبه و تعداد مقاالت

درصدتعداد مقاالتسال اخذ رتبهنام نشریهردیف

532/48 03/18/ 1394پژوهش نامه اسالمی زنان و خانواده1

1390/02/011738/06پژوهش نامه زنان2

1392/08/05653/03پژوهش های انتظامی- اجتماعی زنان و خانواده3

90432/02-1380تحقيقات زنان)مجله مطالعات زنان(4

1382/11/0140318/79زن در توسعه و سياست )پژوهش زنان(5

1382/11/0126512/36زن در فرهنگ و هنر)پژوهش زنان(6

1390/03/0129013/53زن و جامعه7

05/011667/75/ 1391فرهنگی تربيتی زنان و خانواده8

01/0135316/46 /1383مطالعات اجتماعی - روان شناختی زنان9

06/0526112/17/ 1387مطالعات راهبردی زنان10

1391/07/01723/35مطالعات زن و خانواده11

2144100 جمع
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جدول شماره ی 2 نشان می دهد، مجموع 2144 مقاله در 11 نشریه ی تخصصی دراین موضوع 
منتشر شد. بین سال های 94-1390، شش نشریه ی تخصصی به شمار مجالت اضافه شد. 

5-1-1. موضوعات عینی و ضمنی 

از مجموع اطالعات در کتاب ها، 1585 موضوع مرتبط و در مقاله ها، 7710 کلیدواژه مرتبط 
یافت شد. جدول شماره ی 3 اولویت های موضوعی در منابع دانش مطالعات زنان در ایران را نشان 
با 680 فراوانی  با 357 فراوانی )22/52%( و در مقاله ها  می دهد. موضوع خانواده، در کتاب ها 
)8/81%( ، به طور آشکار و عینی، اولویت اول است و موضوعات مشترک دیگر، با بیشترین فراوانی، 

اخالق، زناشوئی و اشتغال است.
جدول 3. اولویت های موضوعی در کتاب ها و مقاالت

اولویت موضوعی مقاالتاولویت موضوعی کتابها

درصدفراوانیکليدواژه هادرصدتعدادموضوعاتردیف

8/81 680خانواده22/52 357خانواده1

2/56 198زناشویی10/28 163وضع اجتماعی2

2/35 181دختران8/08 128زن و تاریخ3

2/17 167اشتغال6/78 109زن و جنبه های سياسی4

2/14 165جنسيت6/57 107زن و اشتغال5

1/67 128ازدواج4/37 75وضعيت حقوقی6

1/59 123آموزش4/66 74جنبه های اخالقی7

1/54 119رضایت3/02 48زناشویی8

1/25 96طالق2/52 40خشونت9

مطالعه ی فهرست مندرجات کتاب ها و چکیده های مقاالت در منابع دانش موضوع مشخص 
کرد که شمار زیادی از موضوع ها، به طور ضمنی نیز به خانواده اشاره  دارند، مانند: ازدواج، زناشویی، 
خشونت و طالق. بنابراین گزارش موضوعات عینی و ضمنی جداگانه در جدول شماره ی 4 آمده است.
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جدول 4. موضوع های عینی و ضمنی خانواده در پشتوانه ی انتشاراتی

عناویننوع
مجموع 
موضوع ها

موضوع 
عینی

»خانواده«
درصد

موضوع ضمنی
»خانواده«

درصد
جمع

)عینی و ضمنی
»خانواده«(

درصد

761158535722/5243027/1278749/65کتاب

214477106808/81165721/49233730/31مقاله

29059295103711/15208722/45312433/61جمع

جدول شماره ی 4 نشان می دهد، از مجموع 9295 موضوع، 3124 )33/61%( موضوع خانواده 
دارند که از این تعداد 1037 )11/15%( مفهوم عینی و 2087 )22/45%( مفهوم ضمنی است. 
درمجموع، مفاهیم عینی و ضمنی خانواده در کتاب ها 787 )49/65 %( و در مقاله  ها 2337 
)30/31%( است؛ لذا مفهوم خانواده بیشترین موضوع پژوهشی در منابع علمی ست. بنابراین مفهوم 
خانواده هسته ی شبکه ی معنایی مطالعات زنان انتخاب و دسته بندی شد و در چارچوب مفاهیم 

باال به پایین1، پایین به باال2، حد وسط3 و ترکیبی خوشه بندی شد.

 5-1-2. دسته بندی مفهومی خانواده 

اغلب مفاهیم خانواده در  عین پراکندگی با یکدیگر ارتباط سیستماتیک و منطقی دارند و می توان 
باتوجه به پیام متن، جهت گیری و دسته بندی موضوعی هریک را مشخص کرد. چهار دسته بندی 
مفهومی خانواده شامل تحکیم  خانواده، آسیب شناسی  خانواده، کارکرد  خانواده و تشکیل  خانواده 
است. تحکیم خانواده با 1054 )33/74 %( مفهوم، باالترین محور بحث است. مرتبه ی بعد از آن، 

آسیب شناسی خانواده با 786 )25/16%( مفهوم است. 

5-2. یافته های روش کیفی
در این قسمت یافته های حاصل از بخش کیفی و روش دلفی در سه مرحله به ترتیب آمده است.

5-2-1- نتایج مرحله اول روش دلفی

مقوله های به دست آمده در منابع دانش با توافق صاحب نظران و متخصصان اولویت بندی شدند. 
جدول شماره ی 5 نشان می دهد، در بیشتر موارد، اولویت های به دست آمده ازنظر صاحب نظران با 

اولویت های  به دست آمده از مرور منابع همسوست. 

1. Top-down
2. Down-up
3. Middle-out
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جدول 5. پاالیش دسته بندی و مفاهیم کلی به دست آمده از مرور منابع و مصاحبه با 5 نفر صاحب نظر و 
استخراج نهائی

نتایج  نهائینتایج برخاسته از روش دلفینتایج برخاسته از مرور منابع

تحکیم خانوادهتحکیم خانوادهتحکیم خانواده

عوامل فردیعوامل فردیعوامل فردی

ارزشهای اخالقیاخالق زیستی ، بينشاخالق، سلوک، آگاهی فرهنگی

بينش و بصيرت ، روحيه حمایتروحيه حمایت، آینده نگریحمایت از نيازها، آینده نگری

عوامل اجتماعیعوامل اجتماعیعوامل اجتماعی

حمایت دولت، رسانه ها، روابط اجتماعیحمایت دولت، شبکه های اجتماعیمدیریت مالی ، حمایت دولت

عوامل اقتصادیروابط اجتماعی، اشتغال، انضباط مالیرسانه ها

اشتغال و درآمد، مدیریت مالی،  مدیریت مصرفتدبير در مصرف، حمایت دولتمدیریت روابط

آسیب شناسی خانوادهآسیب شناسی خانوادهآسیب شناسی خانواده

عوامل فردیعوامل فردیعوامل فردی

عادتهای ناپسندعادتهای ناپسنداخالق ناپسند

ناکارآمدیناکارآمدیتعارضات

تعارضاتاختالفاتناکارآمدی

عوامل اجتماعیعوامل اجتماعیعوامل اجتماعی

تاثيرات منفی رسانه هاتاثير منفی روابطتاثير منفی رسانه ها

تاثير منفی روابطتاثير منفی شبکه های اجتماعیارتباط ناسالم ، مسائل اشتغال

تاثير منفی جهانی شدنتاثير منفی جهانی شدنتاثير منفی جهانی شدن

عوامل اقتصادیعوامل اقتصادیکارکرد خانواده

مسائل اشتغالمسائل اشتغالزیستی - روانشناسی

ضعف مدیریت مالیضعف مدیریت مالیتربيتی - اجتماعی

ضعف مدیریت مصرفضعف مدیریت مصرفمراقبتی - حمایتی
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نتایج نهائی در دو دسته ی مفاهیم کلی تحکیم خانواده و آسیب  شناسی خانواده به شرح زیر 
دسته بندی می شوند:  

الف. تحکیم خانواده: شامل عوامل فردی، عوامل اجتماعی و عوامل اقتصادی می شود:

عوامل فردی: شامل 3 مقوله ی 1. ارزش های اخالقی )شامل مفاهیمی مانند: سلوک، پایبندی، 

وفاداری، اعتماد، عیب پوشی(، 2. بینش و بصیرت )شامل مفاهیمی مانند: تأثیر دانش کافی، شفاف بودن 
صفات فرهنگی، درک و خودآگاهی، و آینده نگری( و 3. روحیه ی حمایت )شامل مفاهیمی مانند: 
حمایت و پشتیبانی ها، رفاه مرتبط با پیوندهای خانوادگی، توجه به کیفیت و پیچیدگی  روابط خانوادگی، 

مراقبت های عاطفی، تمرکز بر نیازهای زوجین و تأثیر آن بر بهزیستی خانواده( می شود؛
عوامل اجتماعی: شامل 3 مقوله ی 1. حمایت دولت )شامل مفاهیمی مانند: حمایت دولت از 

خانواده در شرایط و تحوالت اجتماعی و اقتصادی، تغییر در سیاست های دولتی باتوجه به تغییرات 
خانواده های امروزی، حقوق خانواده و حمایت های قانونی(، 2. رسانه ها )شامل مفاهیمی مانند: 
تأثیر رسانه ها در ثبات و جلوگیری از فروپاشی خانواده، نقش  رسانه ها در الگوسازی برای والدین 
و فرزندان، بهره برداری های فرهنگی از تکنولوژی  ارتباطی( و 3. روابط اجتماعی )شامل مفاهیمی 
مانند: تأثیر سالمت عاطفی اجتماعی بر روابط خانوادگی و بر کیفیت کلی زندگی، آموزه های مثبت 
در معاشرت، بروز عواطف و هیجانات در حلقه های دوستی و فردگرایی  و آسیب های آن( می شود؛

عوامل  اقتصادی: شامل 3 مقوله ی 1. اشتغال و درآمد، 2. مدیریت مالی و 3. مدیریت مصرف 

می شود. هر سه مقوله، در پژوهش های علمی و به نظر صاحب نظران، از مفاهیم تأثیرگذار و مهم 
بود تاحدی که با تأکید مشاوران هم عرض با عوامل فردی و اجتماعی قرار  گرفتند. 

ب. آسیب  شناسی خانواده: شامل عوامل فردی، عوامل اجتماعی و عوامل اقتصادی می شود:

عوامل فردی: شامل 3 مقوله ی 1. عادت های ناپسند )شامل: ویژگی های اخالقی و رفتاری منجر 

به آسیب رسانی های جدی عاطفی، روانی و جسمی اعضای خانواده  و پیشنهادات مرتبط با بهبود 
آنها(، 2. ناکارآمدی )شامل: نشانه های تفاوت فرهنگی، ضعف های آموزشی و مهارتی، ناتوانی ها 
و رویکردها در حل مسئله براي دستیابی به سالمت( و 3. تعارضات )شامل: تعارضات عاطفی، 
الگوهای نامناسب تفکر یا رفتار برای تحقق رویاها، خیاالت و خواسته های افراد، تفاوت های فرهنگی، 
اختالف نظر در ارزش گذاری ها، انحراف از هنجارهای طبیعی و اجتماعی و طرح استراتژی های 

کنترل ضایعات اخالقی( می شود؛
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عوامل اجتماعی: شامل 3 مقوله ی 1. تأثیرات منفی رسانه ها )شامل: شبکه های اجتماعی 
و تأثیر عمیق آنها بر ارزش های خانوادگی و راه جویی های کنترلی آن در برابر صدمات اخالقی و 
اختالفات خانوادگی(، 2. تأثیرات منفی روابط )شامل روابط با دوستان، اعضای خانواده، همسایگان، 
همکاران در محیط کار و سایر افراد و اقدامات منفی مانند انتقاد، مزاحمت، بی احترامی، دخالت 
یا سوء استفاده جسمی و مالی منجر به تزلزل در فرد و خانواده( و 3. تأثیرات منفی جهانی شدن 
)شامل:  تأثیر روند جهانی شدن بر مشاغل، فرهنگ، روابط با یکدیگر، فرصت های متفاوت، استرس ها 
و چالش های جدید و تأثیر آن بر فروپاشی خانواده و عواقب حاصل از تغییر نقش های جنسیتی، 
تغییر در روش های کار و درآمدزایی، مهاجرت و افسردگی ها، دگراندیشی های حاصل از تفکرات 
فمینیستی( می شود. تأثیرات منفی روابط در موضوع آسیب شناسی خانواده در پژوهش های علمی 
باالترین فراوانی را داشته است؛ اما به پیشنهاد شورای صاحب نظران، پس از مقوله ی »تأثیرات 

منفی رسانه ها« و در ردیف دوم از عوامل اجتماعی، قرارگرفته شد؛
عوامل اقتصادی: شامل 3 مقوله ی 1. مسائل اشتغال، 2. ضعف مدیریت مالی و 3. ضعف 
مدیریت مصرف می شود. تعداد زیادی از پژوهش های مطالعات زنان به اثرات ناشی از اختالالت 
مالی در خانواده، عوارض بیکاری، ضعف مدیریت مصرف و آنچه که ممکن است، تأثیر مثبت در 
درمان این اختالالت داشته باشد، توجه کرده  اند. اهمیت این عوامل در مطالعات آسیب شناسی 

خانواده، آن را هم عرض با عوامل فردی و اجتماعی قرارداده است.

5-2-2. نتایج مرحله ی دوم دلفی 

در مرحله ی دوم دلفی، 20 زیرمقوله از مرور منابع و اعالم نظر و رتبه بندی اعضای متخصص 
به دست آمد )جدول 6 و 7(.
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جدول 6. زیرمقوالت به دست آمده از مرور منابع و اجماع اول در مقوله ی تحکیم خانواده

مقولهمفهوم کلی
درجه 
اهمیت

زیرمقوله
مرور 
منابع

روش 
دلفی

میانگین 
نظر

درصد 
نظر

عوامل 
فردی

1اخالق

9/1883/45*حسن خلق

9/4585/91*صبر

9/0081/81*تغافل

*نظم

2بینش

8/8180/09*آگاهی فرهنگی

8/5477/63*آموزش

8/5477/63*آینده نگری

*تفکر انتقادی

3روحیه حمایت

8/9181/00*نيازهای جنسی

8/1874/36*نيازهای عاطفی

7/0964/45*ظرفيت سازی

*اصالح الگوی سبک زندگی

عوامل 
اجتماعی

1حمایت دولت

6/9162/81*سياست اجتماعی

6/7961/72*سياست اقتصادی

6/7561/36*سياست  قانونی و حقوقی

2رسانه ها
6/6760/63*شبکه های اجتماعی

6/2556/81*تلفن همراه

3روابط اجتماعی

6/7561/36*ارتباط سالم با دوستان

5/3248/36*ارتباط در مشاغل

5/7552/27*ارتباط با خویشاوندان

5/6251/09*ارتباط با خانواده همسر

عوامل 
اقتصادی

8/8480/36*درآمدکافی1اشتغال

7/3566/81*مدیریت مالی2مدیریت مالی

*تقاضا براساس نياز3مدیریت مصرف
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بااهمیت ترین زیرمقوله در مقوله ی ارزش های اخالقی صبر با 85/91% فراوانی، حسن خلق با 
83/45% فراوانی و تغافل با 81/81% فراوانی بودند که با رتبه بندی اخذشده از مرور منابع و تأیید 
صاحب نظران در نشست همسوست. در مقوله ی روحیه ی حمایت، نیازهای جنسی با %81/00 
فراوانی عامل مؤثر بعدی بر تحکیم خانواده تشخیص داده شد. صاحب نظران 4 زیرمقوله ی نظم، 
تفکر انتقادی، اصالح الگوی سبک زندگی و تقاضا براساس نیاز را پیشنهاد دادند و در کل، 24 

زیرمقوله در مقوله ی تحکیم خانواده قرار گرفتند )جدول 5(.
جدول 7. زیرمقوالت به دست آمده از مرور منابع و اجماع اول در مقوله ی آسیب شناسی خانواده

مفهوم 
کلی

مقوله
)آسیب شناسی(

درجه 
اهمیت

زیرمقوله
مرور 
منابع

روش 
دلفی

میانگین 
نظر

درصد نظر

عوامل
 فردی

1عادت های ناپسند

8/6378/45*خشونت

272/91./8*تعصب

8/2775/18*اعتياد

*ناسازگاری

2ناکارآمدی

6/4558/63*ضعف درمهارت

6/2256/54*ناکارایی

6/1155/53*دانش ناکافی

*تزلزل باوردینی

3تعارضات
6/1555/91*تفاوت نگرش

6/0555/00*تفاوت فرهنگ

عوامل 
اجتماعی

1تاثیر منفی رسانه ها

7/4567/72*گوشی تلفن همراه

7/1565/00*اینترنت

7/1565/00*شبکه های اجتماعی

تاثیر منفی جهانی 
شدن

2

6/7761/45*غرب گرایی

6/3157/36*تاثير بر هویت

*عقاید فمينيستی
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مفهوم 
کلی

مقوله
)آسیب شناسی(

درجه 
اهمیت

زیرمقوله
مرور 
منابع

روش 
دلفی

میانگین 
نظر

درصد نظر

عوامل 
اجتماعی

3روابط با اجتماع

5/4349/36*دخالت اطرافيان

5/8953/54*دوستی های ناسالم

عوامل 
اقتصادی

8/0373/00*درآمد ناکافی1مسائل اشتغال

8/1273/81*بحران مالی2ضعف مدیریت مالی

ضعف مدیریت 
مصرف

3

*مصرف گرایی

*نداشتن الگوی مصرف

جدول شماره ی 7 حاصل نظرسنجی مرحله ی اول درباره ی زیرمقوالت به دست آمده از مرور 
منابع در موضوع آسیب شناسی  خانواده است. امتیازبندی ها در مطابق با نظرات مقوله تحکیم خانواده 
است. پراهمیت ترین زیرمقوله های عادات های ناپسند شامل خشونت با 78/45% فراوانی و اعتیاد با 
75/18% فراوانی است. از نظر متخصصان بحران مالی با 73/81% فراوانی و درآمد ناکافی با %73 
فراوانی عامل مهم دیگر در تزلزل خانواده است. پس از آن در مقوله ی رسانه ها، بیشترین آسیب 
در خانواده از گوشی تلفن همراه با 67/72% فراوانی، اینترنت و شبکه های اجتماعی هرکدام با %65 
فراوانی است. اعضاء 5 زیرمقوله ی ناسازگاری، تزلزل باور  دینی، عقاید فمینیستی، مصرف گرائی 
و نداشتن الگوی مصرف را پیشنهاد دادند. درمجموع، 22 زیرمقوله در محدوده ی آسیب شناسی 

خانواده به دست  آمد. 

5-2-3. نتایج مرحله ی سوم دلفی

جدول شماره ی 8 و 9 گویای نتایج نظرسنجی درباره ی زیرمفاهیم مهم و کلیدی به دست آمده 
از مرور منابع، برای تعیین آخرین گره ی مفهومی، است.
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جدول 8. زیرمفاهیم به دست آمده از مرور منابع و اجماع دوم )تحکیم  خانواده(

مفهوم 
کلی

زیرمفهوم)اول(مقوله )تحکیم(
مرور 
منابع

روش 
دلفی

زیرمفهوم)دوم(
مرور 
منابع

رای 
متخصص

عوامل 
فردی

اخالق

*مهربانی*سازش پذیری

*صلح پذیری*صداقت

*احترام*سلوک

*وفاداری*عيب پوشانی

*ارزش گذاری*حفظ آبرو

*چشم پوشی*رازداری

*گذشت*اعتماد

*تعهد*پایندی

بینش

آلوده نشدن به عقاید 
انحرافی

*ارتقای سطح فهم*

*افزایش سطوح معلومات*ارتقای س طوح  ت ح ص ي ل ی 

*رشد و تغيير*اعتدال ورزی

*نقد پذیری*انعطاف پذیری

*شادکامی زناشویی*رابطه زناشویی

*رضایتمندی*تنظيم رفتار جنسی

*عاطفه ورزی*دید صحيح به غریزه

روحیه 
حمایت

رفتار مددکارانه

*توجه به سالمت خانواده*

*کنترل احساس  سرشکستگی*

*توجه به ظرایف روحيات*

عوامل 
فردی

روحیه 
حمایت

عشق ورزی

*عشق به همسر*

*عشق پدرانه*

*عشق مادرانه*

*تبادل افکار*فرصت سازی

*توازن فدرت*تقویت روحيه مشارکت
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مفهوم 
کلی

زیرمفهوم)اول(مقوله )تحکیم(
مرور 
منابع

روش 
دلفی

زیرمفهوم)دوم(
مرور 
منابع

رای 
متخصص

عوامل
اجتماعی

حمایت 
دولت

*ارتقای سطح شاخص ها*تامين عدالت اجتماعی

*رفع بيکاری*مهار تورم

فانون حمایت از 
خانواده

*حقوق زنان و کودکان*

رسانه ها
*اطالع رسانی*کمک آموزشی

*کنترل*صميمت در ارتباط

روابط 
اجتماعی

*پيشرفت*تعامل

*یادگيری*برخورداری از تجارب

*مشورت جویی*کاهش افسردگی

*حل مشکالت*حمایت عاطفی

عوامل 
اقتصادی

*رضایت شغل*توازن کاراشتغال

*آینده نگری مالی*تعادل دخل و خرجمدیریت مالی

مدیریت 
مصرف

*صرفه جوئی*رعایت الگوی مصرف

در پایان مرحله ی سوم نظرسنجی، همه ی زیرمفاهیم های تحکیم خانواده و آسیب شناسی 
خانواده حاصل از مرور منابع تأیید شد. عالوه بر آن، 22 زیرمفهوم پیشنهاد شد.

جدول 9. زیرمفاهیم به دست آمده از مرور منابع و اجماع دوم )آسیب شناسی خانواده(

مفهوم 
کلی

مقوله )آسیب 
شناسی(

زیرمفهوم
مرور 
منابع

رای 
متخصص

زیرمفهوم
مرور 
منابع

رای 
متخصص

عوامل
 فردی

عادت های 
ناپسند

خشونت جنسی
*

عدم توجه به 
نيازهای همسر

*

*عدم تمکين

*ناسزاگویی*خشونت کالمی

*ضرب و جرح*خشونت فيزیکی

*بی مهری*اعتياد به مواد مخدر

اعتياد به سرگرمی های 
غيرمجاز

*
ضعف در امرار 

معاش
*
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مفهوم 
کلی

مقوله )آسیب 
شناسی(

زیرمفهوم
مرور 
منابع

رای 
متخصص

زیرمفهوم
مرور 
منابع

رای 
متخصص

عوامل
 فردی

عادت های 
ناپسند

*بی غيرتی*غيرت نابجا

*نفرت*دلزدگی زناشوئی

ناکارآمدی

*خودپنداری*ناآگاهی

*نبود تعادل روانی*معلوليت جسمی

*بی اطالعی
نبود مطالعه و 

فراگيری
*

بی توجهی به اصول 
اخالقی

*
خالی بودن از 

معنویت
**

تعارضات

*تعارضات کار-خانواده
نگرش به اشتغال 

زنان
*

*قدرت زنان*تعارضات قدرت

*جنسيت فرزندان*تفاوت ارزش گذاری ها

*نقش های زوجين

عوامل 
اجتماعی

تاثیرات منفی 
رسانه ها

*ارائه الگوهای ناسالم*مصرف گرایی

*فردگرایی*بی اعتمادی

*تضعيف ارزشها*آموزش های نادرست

تاثیرات منفی 
جهانی شدن

*تجددگرایی*اشتياق به مهاجرت

*گسست خانواده*گسترش اختالف

*شکاف بين همسران
طالق عاطفی 

زوجين
*

*گرایش به طالق*تضعيف نقش همسری

تضعيف روابط 
خانوادگی

*
تضعيف نقش 

مادری
*

روابط 
اجتماعی

*سوء تفاهمات*جانبداری

*توقعات*دخالت

*بدآموزی
افت تحصيلی 

فرزندان
*
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مفهوم 
کلی

مقوله )آسیب 
شناسی(

زیرمفهوم
مرور 
منابع

رای 
متخصص

زیرمفهوم
مرور 
منابع

رای 
متخصص

عوامل 
اقتصادی

*نارضایتی شغلی*پرکاریمسائل اشتغال

ضعف مدیریت 
مالی

*ورشکستگی*درآمد کم

ضعف مدیریت 
مصرف

*مارک گرایی*تجمل گرایی

*رقابت*روحيۀ اشراف منشی

حاصل مرور منابع مطالعات زنان و تجمیع آرای متخصصین دلفی، تعداد 2 دسته بندی، 6 
مفهوم کلی، 18 مقوله، 46 زیرمقوله و 126 زیرمفهوم درباره ی تحکیم خانواده و آسیب شناسی 

خانواده کشف و تبیین شد.

5-3. نقشه ی مفهومی براساس نتایج تحقیق
در پاسخ به پرسش اساسی پژوهش مبنی بر ارائه ی نقشه ی مفهومی برای بیشترین موضوع بحث 
در موضوع مطالعات زنان در ایران، دو مدل مفهومی ارائه می شود. جدول 10 نمایشگرنخستین 

مدل مفهومی و متعلق به تحکیم خانواده است.
جدول 10. نقشه ی مفهومی تحکیم خانواده

زیرمفهومزیرمقوالتمقوالتمفاهیم کلی

عوامل
 فردی

ارزش های اخالقی

صلح پذیریصداقتخوش اخالقی

حترامسلوکصبر

تعهدپایندینظم

تغافل

وفاداریعيب پوشانی

ارزش گذاریحفظ آبرو

چشم پوشیرازداری

گذشتاعتماد

بینش و بصیرت

ارتقای سطح فهمآلوده نشدن به عقاید انحرافیآگاهی فرهنگی

افزایش سطوح معلوماتارتقای س طوح  ت ح ص ي ل ی آموزش

رشد و تغييراعتدال ورزیآینده نگری

نقدپذیریانعطاف پذیریتفکر انتقادی
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زیرمفهومزیرمقوالتمقوالتمفاهیم کلی

عوامل
 فردی

نيازهای جنسیروحیه ی حمایت

شادکامی زناشوییرابطه ی زناشویی

رضایتمندیتنظيم رفتار جنسی

عاطفه ورزیدید صحيح به غریزه

عوامل
 فردی

روحیه ی حمایت

نيازهای عاطفی

رفتار مددکارانه

توجه به سالمت خانواده

کنترل احساس سرشکستگی

توجه به ظرایف روحيات

عشق ورزی

عشق به همسر

عشق پدرانه

عشق مادرانه

ارتباط در خانوادهاحساس امنيت

تبادل افکارفرصت سازیظرفيت سازی

توازن فدرتتقویت روحيه مشارکتاصالح الگوی سبک زندگی

عوامل 
اجتماعی

حمایت دولت

ارتقای سطح شاخص هاتأمين عدالت اجتماعیسياست اجتماعی

رفع بيکاریمهار تورمسياست اقتصادی

حقوق زنان و کودکانفانون حمایت از خانوادهسياست  قانونی و حقوقی

رسانه ها
طالع رسانیکمک آموزشیشبکه های اجتماعی

کنترلصميمت در ارتباطتلفن همراه

روابط اجتماعی

پيشرفتتعاملارتباط سالم با دوستان

یادگيریبرخورداری از تجاربارتباط در مشاغل

مشورت جوییکاهش افسردگیارتباط با خویشاوندان

حل مشکالتحمایت عاطفیارتباط با خانواده ی همسر

عوامل 
اقتصادی

رضایت شغلیتوازن کاردرآمد کافیاشتغال و درآمد

آینده نگری مالیتعادل دخل و خرجتوازن قدرت مالیمدیریت مالی

صرفه جوییرعایت الگوی مصرفتقاضا براساس نيازمدیریت مصرف

جدول 10 نقشه ی مفهومی دسته بندی تحکیم خانواده را نشان میدهد. این مدل مفهومی  با 
کشف 3  مفهوم کلی، 9 مقوله، 24 زیرمقوله و 66 زیرمفهوم طراحی شد. 
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جدول 11. نقشه ی مفهومی »آسیب شناسی« خانواده

زیرمفهومزیرمقوالتمقوالتمفاهیم کلی

عوامل
 فردی

عادت های ناپسند

خشونت

عدم تمکينخشونت جنسی

ناسزاگوییخشونت کالمی

ضرب و جرحخشونت فيزیکی

بی غيرتیغيرت نابه جاغیرت و تعصب

نفرتدل زدگی زناشوییناسازگاری

اعتیاد
ضعف در امرار معاشموادمخدر

بی مهریسرگرمی های غير مجاز

ناکارآمدی

خودپنداریناآگاهیضعف در مهارت ها

نبود تعادل روانیمعلوليت جسمیناکارایی

نبود مطالعه و فراگيریبی اطالعیدانش ناکافی

سست بودن باورهای 
دینی

بی توجهی به اصول 
اخالقی

خالی بودن از معنویت

ئعارضات

تفاوت نگرش
نگرش به اشتغال زنانتعارضات کار - خانواده

قدرت زنانتعارضات قدرت

تفاوت ارزش گذاری هاتفاوت فرهنگ
جنسيت فرزندان

نقش های زوجين

عوامل
اجتماعی

تاثیرات  منفی 
رسانه  ها

الگوهای ناسالمبيگانگیاینترنت

فردگراییبی اعتمادیگوشی همراه

تضعيف ارزش هاظهور زندگی پنهانشبکه های اجتماعی

تأثیرات منفی روابط
دخالت اطرافیان

سوء تفاهماتبی حرمتی

توقعاتجانب داری

افت تحصيلی فرزندانبدآموزیارتباط ناسالم با دوستان
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زیرمفهومزیرمقوالتمقوالتمفاهیم کلی

عوامل
اجتماعی

تاثیرات منفی 
جهانی شدن

تجددگراییاشتياق به مهاجرتغرب گرایی

تأثیر بر هویت
گسست خانوادهگسترش اختالف

طالق عاطفی زوجينشکاف بين همسران

ظهور دیدگاه 
فمینیستی

گرایش به طالقتضعيف نقش همسری

تضعيف نقش مادریتضعيف روابط خانوادگی

عوامل 
اقتصادی

نارضایتی شغلیپرکاریبیکاریمسائل اشتغال

ورشکستگیدرآمد کمبحران مالیضعف مدیریت مالی

ضعف
مدیریت مصرف

مارک گراییتجمل گراییمصرف گرایی

رقابتروحيه ی اشراف منشینداشتن الگوی مصرف

جدول 11 نمایشگر دومین مدل مفهومی و متعلق به آسیب شناسی خانواده است. آسیب 
شناسی خانواده در مطالعات زنان در ایران، در رتبه ی دوم اهمیت قرار گرفته است. برای طراحی 

این مدل مفهومی 3 مفهوم کلی، 9 مقوله، 22 زیرمقوله، و 59 زیرمفهوم کشف شده است. 

جمع بندی و نتیجه گیری 
این پژوهش وضعیت نشر در موضوع مطالعات زنان را طی سال های 1397-1374 نشان می دهد. 
برطبق جدول شماره ی 1 رسانه ی نشر، در این موضوع، پس از انقالب و در طی هشت سال جنگ، 
به دالیل متعدد وضعیت بالتکلیفی داشت و فرصت جدی برای وضعیت پژوهش درباره ی زن ایرانی 
رخ نداد )شادی طلب، 1380: 22(. در دهه ی هفتاد، کشور وضعیت عادي تری پیدا کرد و اقتصاد 
ایران وارد مرحله ای تازه   شد، به طوری که نگرش های فرهنگی پیوندخورده با آن نیز تغییر  کرد، 
اما رشته ی مطالعات خانواده در آغاز راه برنامه ی دوم توسعه )1378-1374( و درطی سال های 
اول بعد از به تصویب رسیدن، هنوز همسو با توسعه نبود. پژوهش های دانشگاهی در سکوت انجام 
می شد و برای پاگرفتن و بهبود وضعیت تولید دانش به اقدامات کافی دیگری نیاز داشت. به رغم 
شرایط ضعیف، جدول شماره ی 1 نشان می دهد که انتشارات در این موضوع تغییر تدریجی را 
آغاز کرد و اواخر دهه ی اول، یعنی بین سال های 1380 تا 1383 که مصادف با برنامه ی سوم 
توسعه )1383-1379( بود، عرضه ی نشر کتاب به 43 عنوان افزایش پیدا کرد )بیش از 4 برابر(. 
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عادت های ناپسند افزایش تعداد دانشگاه هایی که رشته ی مطالعات زنان در آن تدریس می شد، 
عامل مؤثری در تولید دانش، فضای پژوهش، مطالعه و پویائی بیشتر حوزه ی زنان شد. در بانک 
اطالعات تهیه شده از پشتوانه ی انتشاراتی این حوزه، 25 رکورد اطالعاتی روند انتشار مجموعه 
مقاالت همایش های گوناگون مطالعات زنان را، با عنوان های خالصه مقاالت یا مجموعه مقاالت، 
گزارش می دهد که نشان دهنده ی بحث و طرح مطالب جدی در موضوع زنان است. این بانک 
اطالعات تعداد کتاب شناسی ها و فهرست مقاالت چاپ شده در موضوع زنان در ایران را نشان می دهد. 
جدول شماره ی 2 نشان می دهد که بین سال های 1374 تا 1397، 11 نشریه ی تخصصی با 2144 
مقاله منتشر شد. بین سال های 1390 تا 1397، شش نشریه ی تخصصی مرتبط با موضوع زنان 
به فهرست مجالت علمی-پژوهشی وزارت علوم اضافه شدند. گزارش پژوهش بختیاری، بدوی و 
هاشمی فشارکی در روند چاپ مقاالت تخصصی حوزه مطالعات زنان با این پژوهش موافق است 
و نشان می دهد که در سال های اخیر، مقاالت بیشتر منتشر شده اند. جدول های شماره ی 1 و 
2 تغییرات نشر کم سابقه اما پرنوسان موضوع مطالعات زنان و پشتوانه ی انتشاراتی آن را نشان 
می دهد که در سیر تاریخ به بار نشستن خود با وجود حساسیت ها و واکنش های متعدد تغییر و 

رشد کرده است.
این پژوهش با تحلیل پشتوانه ی انتشاراتی و تعیین اولویت های مفهومی، مقوله هسته مفهوم 
قاعده مند خانواده در موضوع مطالعات زنان را به دست آورد. تجزیه و تحلیل گزاره های معنایی 
عینی و ضمنی خانواده )جدول 4( نشان داد که مفاهیم ضمنی خانواده همانند مفاهیم عینی آن 
مهم اند و در دسته بندی های تحکیم  خانواده، آسیب شناسی  خانواده، کارکرد  خانواده و تشکیل  
خانواده مطرح می شوند. انگیزه های پژوهشی در حوزه مطالعات زنان نیز بیشتر پیرامون مضامین 

خانواده، به ویژه  تحکیم و آسیب شناسی خانواده است. 
در این پژوهش، به کمک پانل دلفی، مفاهیم به دست آمده از مرور منابع ارزیابی شد. واضح 
است که نظرات و دیدگاه های صاحب نظرانی که در مورد سیاست های مطالعات زنان و تولید دانش 
تأثیرگذارند، در کاربردهای بالقوه ی آن نیز تأثیر خواهند گذاشت. نتایج تحلیل منابع با نظر 5 نفر 

متخصص ضابطه مند شد. 
دو دسته بندی تحکیم خانواده و آسیب شناسی خانواده برای کشف مفاهیم و رسیدن به نقشه ی 
مفهومی تأیید شد. در مفاهیم کلی عوامل فردی در تحکیم خانواده، مقوله ی ارزش های اخالقی، 
بینش و بصیرت و روحیه ی حمایت مهم ترین مقوالت شناخته شدند. در مفاهیم اجتماعی در 
تحکیم خانواده، مقوله ی حمایت  دولت، رسانه ها و روابط اجتماعی تأیید شدند. در آسیب شناسی 
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 خانواده، مقوله ی عادت های ناپسند، ناکارآمدی و تعارضات مهم ترین مقوالت شناخته شدند و در 
مفاهیم اجتماعی 3 مقوله ی تأثیرات منفی رسانه ها، تأثیرات منفی جهانی شدن و تأثیرات منفی 
روابط اساسی ترین علت فروپاشی خانواده شناخته شدند. مفاهیم اقتصادی در هردو دسته بندی 

تحکیم خانواده و آسیب شناسی خانواده اولویت برتر شناخته شدند.
در مرحله ی دوم دلفی، 37 زیر مقوله در تحکیم  خانواده و آسیب شناسی  خانواده از مرور منابع 
تأیید و رتبه بندی شدند. در تحکیم  خانواده زیرمقوالت نظم، تفکر انتقادی، اصالح الگوی مصرف 
و تقاضا بر اساس نیاز و در آسیب شناسی خانواده، نیز متخصصان زیرمقوالت ناسازگاری، تزلزل باور 
دینی، عقاید فمینیستی، مصرف گرائی و نداشتن الگوی مصرف را استخراج کردند. در مرحله ی 
سوم دلفی کلیه ی زیرمفاهیم به دست آمده از مرور منابع تأیید شدند و 22 زیرمفهوم برای دو 

دسته بندی پیشنهاد داده شد. 
این پژوهش نقشه ی مفهومی خانواده را در موضوع مطالعات زنان به دست آورد که شروعی برای 
هوشمندسازی، خودکارسازی و کارآیی بیشتر هستی شناسی تخصصی مطالعات زنان است. واقعیت 
این است که این حوزه ابزارهای سازماندهی اطالعات نظیر اصطالح نامه، تزاروس یا سرعنوان های  
موضوعی تخصصی فارسی را ندارد. یافته های این پژوهش نشان داد که دانش مفهومی ارزشمندی 
در منابع اطالعاتی مطالعات زنان در ایران نهفته است که استخراجشان آسان نیست. پیشنهاد 
می شود که با کمک مرور منابع و دانش و تجربیات متخصصان در نشست ها، مصاحبه ها و پاسخ های 
پرسش نامه ای، مهم ترین سرفصل مطالعاتی این پژوهش ازجمله اخالق، تجربیات زندگی، شرایط 
کار، مراقبت های بهداشتی، فرهنگ عامه، وضعیت شهروندی و پیکربندی های گسترده ی دیگر 

تحلیل و تبیین شوند تا کمبودهای ابزاری این موضوع تأمین شود.
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