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 رسالت فراموشی باعث خانواده و زن دربارة تفریط و افراط رویکرد و نگاه دو اما
 عصر در هم و کهن دوران در هم نگاه دو این .تاس شده آن واقعی گاه جاي و اصلی
 ها نگاه همۀ در که آن با زیرا ؛است آورده فرود آن پیکرة بر را ضربات ترین سخت ،مدرن

 عصر در اما ندارد، مفهومی چندان آن دونب خانواده و است خانواده اصلی ارکان از »زن«
 و بیماري جز اي نتیجه اش اصلی نقش از او کردن دور و گاه جاي زدودن بر تالش حاضر

 ها خانواده فروپاشی زیان و خطر امروزه که طوري به ؛است نداشته خانواده فروپاشی
  .است بشریت براي اصلی يتهدید

 امروز ند،ا هبود محروم شان الهی و طبیعی حقوق و انسانی کرامت از زنان دیروز اگر
 اقتصادي يهاکاال و ابزار نقش در گوناگون يها شیوه به آنان از جهان کنار و گوشه در نیز

 و معاصر حقوقی هاي نظام متأسفانه و شود می استفاده تجارت و مصرف بازار رونق براي
 و کرامت سوي به اي دریچه اي شایسته طور به اند نتوانسته زن حقوق مدافع هاي مکتب
 در خانواده و زن اصلی نقش به اهمیتی بی عکس، رب بلکه ؛بگشایند خانواده و زن عزت
 و جوامع در ها کاري بزه انواع آن، گیري شکل شیوة در جا هناب نگاه و تربیت ۀعرص
  .است داشته پی در را جهان در یافته سازمان هاي جرم

 کارشناسی ۀجامع ذهن در خانواده، و زن ةحوز به شناسانه مسئله نگاه ،میان این در
 )فمینیستی و لیبرالیستی( دیگران نگاه ۀدریچ از را مسائل که گذاشته ثیرأت شکل این به

 تنظیم اساس همان بر نیز را اي برنامه و کارشناسی پژوهشی، هاي الویت و کرده مالحظه
 بنیادینی هاي آموزه و مفاهیم حاکمیت در را فرهنگی و نفوذ چنین نمود .اند کرده
 ایجاد را علمی گفتمان و کارشناسی ادبیات انسانی، علوم کلی گیري جهت که دانیم می

 دیگران که است تحلیلی ارچوبهچ پذیرش معناي به حاکمیت این پذیرش .اند کرده
 تقلیل کلیات، همان پذیرش ضمن در جزئی، امور به را علمی منازعات و اند کرده تنظیم
 دینی و اجتماعی عینیت بازتولید و نو مسائل طرح به را خود استعداد بنابراین، .اند داده

  .گیرند نمی کار  به
 و کیفی ابعاد در خانواده و زن حوزة مسائل دامنۀ بر گذرد می که روز هر رو،  این از
 میان، این در. یابد می فراوانی گسترة آن از ناشی هاي آسیب آن تبع به و شود می افزوده کمی

 شود می انجام خانواده و زن مشکالت و مسائل بررسی حوزة در که مطالعاتی و تحقیقات
 وضعیت از علمی بیانی صرفاً مطالعات این آیا داشت؟ خواهد ها آسیب این در نقشی چه

 و اسنادي تحقیقات و مطالعات گونه این نتایج که رسد می نظر به است؟ خانواده و زن کنونی
 این نتایج که این یا شود می داده دخالت تر کم خانواده و زن امور هاي ریزي برنامه در میدانی،
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 آن اساس بر بتوان که نیست استفاده قابل و منسجم کاربردي، چندان عمل در تحقیقات
 مسائل از اي گسترده نسبتاً دامنۀ با حاضر حال در که مسئله این حال، هر به. کرد ریزي برنامه
 است چنان حوزه این معضالت و است باقی خود قوت به روییم روبه خانواده و زن حوزة

 در پژوهشی هاي الویت تعیین بنابراین،. شد قائل ها  آن براي تأخري و تقدم است الزم که
  .است ضروري و الزم حوزه این

 هاي توانایی درآوردن فعلیت به راه زیربنایی و سریع توسعۀ هر در است الزم چنین هم
 امکان عدیده، قیود از زنان هاي قابلیت آزادسازي این راستاي در تا کرد هموار را زنان

 توسعۀ در شانمؤثر مشارکت زمینۀ و شود میسر ها زمینه همۀ در شانفعالیت حیات
  .آید فراهم جانبه همه

 سـوي  به خانواده و زن تحقیقات کنونی وضعیت دهی سامان و توسعه منظور به ،بنابراین
 کمـی  لحـاظ  بـه  زمینه این در پژوهشی کمبودهاي و معضالت است الزم ،مطلوب وضعیت
  .دشو ارزیابی و بررسی
  

  مسئله بیان .2
 و رشـد  زمینـۀ  علمـی  تـالش  بـا  خـانواده  و زن حوزة اندیشمندان و محققان ،اخیر دهۀ در

 حـوزه  ایـن  علمـی  بررسـی  .انـد  کرده فراهم را پژوهشی و نظري بعد دو در آن گیري شکل
 گونـاگون  زوایـاي  و ابعـاد  از کـه  شـود  مـی  تلقـی  انسـانی  علوم در اي رشته میان موضوعی
 و خـانواده  و زن حـوزة  محوري موضوع اگرچه .است شده خاص توجهی آن به تخصصی

 ،است شده اصخ توجه آن به تخصصی صورت به و است انسانی علوم منظر از آن بررسی
  .نیست علوم سایر از مستقل تحلیل این اما

 در تحقیقات این .است گرفته صورت متعددي تحقیقات زمینه این در اخیر هاي سال در
 خـانواده  و زن حـوزة  در مـؤثر  عوامـل  بررسی به غیرمستقیم و مستقیم و مختلف هاي حوزه

 ،دیگـر  سـوي  از و حـوزه  ایـن  در تحقیقات پراکندگی و گستردگی ،سو  یک از .اند پرداخته
 ها داده از منسجمی تصویر و انداز چشم که است شده سبب مذکور متعدد رویکردهاي رواج

 نـد م نظام مروري منظور،  بدین .باشد نداشته وجود خانواده و زن حوزة در علمی هاي یافته و
 ترسـیم  بـه  تحقیقـات  ایـن  هاي یافته و شناسی روش ارزیابی و شده انجام علمی تحقیقات بر

 ها پژوهش این دوبارة مرور این، بر افزون .کند می مؤثري کمک باره این در نگر کل تصویري
  .کند می باز آینده هاي پژوهش حوزة روي به جدید اي دریچه ها آن تحلیل و
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 از پژوهشی ـ علمی مقالۀ 1990 ،حاضر پژوهشی مقالۀ در امر این تحقق راستاي در
 شیوة تحقیق، جامعۀ تحقیق، نوع تحقیق، روش( شناسی روش هدف با نامه، فصل 133

 در تا است هشد بررسی )مقاالت پژوهشی و اجرایی پیشنهادهاي تحقیق، ابزار و گیري نمونه
 رو پیش هاي پژوهش ارتقاي زمینۀ و شناسایی هاخأل ،حوزه این در تحقیق راستاي
 عوامل این ه،نتیج در .شود میسر آینده تحقیقات در کاري موازي از ممانعت و شناسی آسیب

  .شود می منجر خانواده و زن حوزة در مؤثر بردهاي راه ارائۀ به
  

  موضوع اهمیت و ضرورت .3
 خالقیـت  به رسیدن براي که است يا مقوله ترین کلیدي و ترین یاساس یقتحق روش ،امروزه

 و بنیـادین  تحقیقـات  گسـترة  در و شـود  مـی  توجـه  آن بـه  پـژوهش  هر در پردازي نظریه و
 عرصـۀ  در موجـود  هـاي خأل از دقیق و عمیق معیاري به را محققان که آن یلدل به کاربردي،

 بحـث  دیفوا از یکی .است برخوردار اي ویژه اهمیت از کند، می آگاه انسانی ـ اسالمی علوم
 بـه  زودتـر  را ما ،شود یینتع یتواقع شناخت با متناسب یقتحق روش چه چنان که است ینا

 تنهـا  نـه  است ممکن نشود، الزم توجه امر ینا به اگر برعکس و رساند یم مقصود منزل سر
 تالش .وادارد یاتواقع انکار به را ما ریزناگ و یفزایدب ما یرتح بر بلکه ،نکند یتواقع کشف

 شـناخت  هنـوز  و اسـت  و بوده مطلب ینا صرف کنون تا گذشته از جهان یشمنداناند ۀهم
 .هاست آن ینتر مشکل جزو امور نتری یهیبد

 ،آن در پیشرفت و رشد و علم تولید اصلی  شاخص قالب در پژوهش که جایی آن از
 زنان مسائل ةحـوز در پـژوهش امـر بـه توجه ،دارد مهمی نقش زنان وضعیت بهبود در

 و اقتصادي اجتماعی، فرهنگی، اخالقی، هاي زمینه در زنان هاي فعالیت ۀتوسع مـوجـب
 ۀده دو در ویژه به ،اسالمی انقالب مند شکوه پیروزي از بعد اگرچه .شود می سیاسی
 گیري چشم رشد حوزه این در پژوهش ،زنان مسائل به خاص توجه دلیل به ،گذشته
 مـطالعات این کیـفیت بر زنان علمی تحقیقات کمیت رسد می نظر به اما ،است داشته
 طوري  به ؛است افکنده سایه زنان هاي پژوهـش بر چنان هـم گرایی کمیـت و دارد غـلبه

 در زنان علمی تحقیقات کیفی پارامترهاي و ها مؤلفه سایر از غفلت و کمیت به توجه که
 کیفیت يارتقا ،کلی طور  به .است شده مطالعات این شدن منفعل موجب حاضر حال

 در بنابراین، .است مقاالت و ها پژوهش هاي مؤلفه همۀ شناسایینیازمند  زنان تحقیقات
 و آماري هاي نمونه و جامعه تحقیق، انواع تحقیق، هاي روش بررسی به محققان مقاله این

  .اند پرداخته گیري نمونه هاي شیوه
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  مفاهیم تعریف .6
 خانواده 1.6

 پیونـد  مستقیماً خویشاوندي ارتباطات با که داند می افراد از گروهی را خانواده گیدنز آنتونی
 پیونـدهاي  .دارنـد  عهـده  بر را کودکان از مراقبت مسئولیت آن سال بزرگ اعضاي و اند یافته

 تبـار  طریـق  از یـا  شده برقرار ازدواج طریق از یا که است افراد میان ارتباطات خویشاوندي
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 بـا  را )غیـره  و هـا  پـدربزرگ  دیگـر،  فرزنـدان  پدران، مادران،( ونیخ خویشاوندان که است
  ).424 :1383 گیدنز،( دکن  می مرتبط دیگر یک

 تر کم قول یک در ظاهراً خانواده، مفهوم و معنا در تفاوت و تعاریف در تفرق رغم به
 که ،اجتماعی رفتارهاي و هنجارها و اخالق که است این آن و دارد وجود اختالف
 به .دارند متقابل پیوندي خانوادگی تربیت و خانواده با شوند، می )تهدید یا( برساخته

  :کاردینر باور
 بـه  افراد اساسی شخصیت آمیخته، مالطفت و مدارا و بازي با کودك تربیت که اي جامعه در
 بـود،  خواهد مدارا و شفقت و رحمت از پر جامعه و شود می مقرون گیري آسان و ییخو نرم
   ).45 :1347 بهنام، و راسخ( آورد خواهد بار تندخو را جامعه افراد گیرانه سخت تربیت اما

 قـوي  برابـر  در را او و کـش  ضـعیف  را کودك پدر خشونت« :است قائل نیز فرم اریک
 خواهد چرا و چون بی تسلط دنبال و خواه قدرت ،ضعفا برابر در و آورد می بار محض تسلیم

  ).13 :1370 ساروخانی،( »بود
  
 پژوهشی ـ علمی مقالۀ 2.6

 يبرا و قیحقا يوجو جست در که يدیتول هر از است عبارت یهشوپژ ـ یعلم مقالۀ
 يا شهیاند انیب ای مشکل حل هدفش باشد؛ مردم انیم در آن نشر و معارف از یبخش کشف

 روابط افتنی يبرا مند نظام يا مطالعه قیطر از باشد؛ یعلم يها موضوع از یموضوع در
 و باشد ابداع و اصالت خصلت دو شامل ؛دیآ دست به یعیطب يها دهیپد انیم یاجتماع

 برد شیپ هدف با یعلم نۀیزم در دیجد مشاهدات و میمفاه و ها روش کاربردها، به شجینتا
 اساتید ،یپژوهش مجالت گونه نیا یاصل مخاطبان .شود منجر يفناور و علم يمرزها

 مراکز در شاغل گران پژوهش ،ارشد کارشناسی و يدکتر يها دوره انیجو دانش ها، دانشگاه
  .)فناوري و تحقیقات علوم، وزارت اتینشر ونیسیکم( اند يدیتول و یقاتیتحق ،یعلم

  
 پژوهش هاي روش 3.6

 ةشیو و اطالعات منظم آوري جمع مراحل و لیوسا همۀ از است عبارت پژوهش هاي روش
 از و اسـت  حقایق کشف کلی طور هب هدف این .هدف یک به نیل براي ها آن منطقی تحلیل
  ).1378 پاریزي،( است سان یک علوم همۀ در آن کلی اصول روي،  همین
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  تحقیق نوع .7
 سـت، محتوا تحلیـل  روش ...) و مقـاالت  نشـریات، ( متون بررسی رایج شیوة که آن علت هب

 طـرح  اهداف به توجه با چنین هم .شد خواهد استفاده روش این نیز حاضر طرح در بنابراین
 تحقیـق،  نـوع  تحقیق، روش( آماري ۀجامع هاي شاخص همۀ توصیفی شناسایی راستاي در

 در منـدرج  پژوهشـی  ــ  علمـی  مقالـۀ  1900 در )پژوهش ابزار تحقیق، شیوة آماري، جامعۀ
 در انسـانی  علـوم  گـروه  قـات یتحق و علوم وزارت مصوب پژوهشی ـ علمی هاي نامه فصل
 طـرح  در محتـوا  تحلیـل  روش از استفاده ،1390- 1379 هاي سال طی خانواده و زنان حوزة

  .است ضروري حاضر پژوهشی
  

 تحقیق شیوة .8

 هـا  شـیوه  ایـن  .اسـت  شـده  انجـام  تحقیـق  گوناگون هاي شیوه از استفاده با حاضر پژوهش
 ۀنامـ  شـیوه  تهیۀ مقاالت، تعریف موضوع، تعریف ،)مقاالت( منابع و متون مرور از اند عبارت

 طریـق  از هـا  یافتـه  و هـا  داده آوري جمـع  مقـاالت،  کدگـذاري  ،)access برنامـۀ ( کدگذاري
  .پیشنهادها ارائۀ و )spss( ابزار کمک با ها داده تفسیر ،...) و x2 ، t( آماري هاي آزمون
  

 محتوا تحلیل تکنیک .9

 و مند روش طور به پیام خاص مشخصات آن طریق از که فنی از است عبارت محتوا تحلیل
 تحلیـل  کـه  اسـت  آن متضـمن  امـر  عینیت و دقت .شود  شناسایی  علمی استنباط براي دقیق
 بـه  گونـاگون  هـاي  پژوهش از دهد امکان پژوهان دانش به تا باشد مشخصی قواعد بر مبتنی
  .)469 :1382 ،نچمیاس و فرانکفورد( یابند دست نظر مد سان یک نتایج
  
  پژوهش در شده استفاده ابزار .10
 فـرم  .اسـت  هبـود  سـاخته  محقـق  اطالعاتی فرم پژوهش، این در اجرا براي شده ساخته ابزار

 دسـت   بـه  و تهیـه  1هـا  مقولـه  و واحدها هب ها آن تبدیل و طرح اهداف به توجه با اطالعاتی
  .است هشد تأیید نهایی اصالحات از پس و شده بررسی اساتید و مشاوران
 هـا،  داده شناسـایی  اسـتخراج،  هـدف  بـا  و بوده واحدها و مقوالت حاوي اطالعاتی فرم
  .است هشد اجرا و تهیه سکو سازمانی افزار نرم در »مقاالت ثبت« ۀبرنام در نصب و تحلیل
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  شده مطالعه هاي نمونه و جامعه .11
 پژوهشی ـ علمی فارسی مقالۀ 1990 شامل حاضر طرح آماري ۀمعجا شد، بیان که طور همان

 تحقیقات علوم، وزارت مصوب پژوهشی ـ  علمی نامۀ فصل 133 از خانواده و زن موضوع با
  .است 1390 بهار تا 1379 هاي سال طی انسانی علوم گروه فناوري و

 بـه  نیـازي  و شـده  مطالعـه  )شـماري  تمام صورت به( آماري جامعۀ کل پژوهش این در
  .است نبوده گیري نمونه
 
  پژوهش در ها مقوله تدوین .12

 تشـخیص  طریـق  از مجموعـه  یـک  اساسـی  عناصـر  بندي طبقه از است عبارت بندي مقوله
 .عناصر نوع و پیشین شدة تعیین معیارهاي اساس بر شانمجدد بندي گروه و ها آن هاي تفاوت

 نظـر  دمـ  مانعیـت  و جامعیـت  عینیت، همگنی، تناسب، نظیر معیارهایی ها، مقوله انتخاب در
  .)100 :1376 ،فاضلی( گیرد می قرار

  .مقاالت در هذکرشد پژوهش ابزار درصد و فراوانی :1–1 ۀمقول
  .مقاالت در ذکرنشده پژوهش ابزار درصد و فراوانی :2- 1 ۀمقول
 .مقاالت در ذکرشده ةشد مطالعه ۀجامع درصد و فراوانی :1- 2 ۀمقول
  .مقاالت در ذکرنشده شدة همطالع ۀجامع درصد و فراوانی :2- 2 ۀمقول

 .مقاالت در ذکرشده ةشد  گرفته کار هب روش درصد و فراوانی :1- 3 مقولۀ
  .مقاالت در ذکرنشده ةشد  گرفته کار  هب روش درصد و فراوانی :2- 3 مقولۀ
  .مقاالت در ذکرشده تحقیق نوع درصد و فراوانی :1- 4 ۀمقول

  .مقاالت در ذکرنشده تحقیق نوع درصد و فراوانی :2- 4 مقولۀ
  .مقاالت در ذکرشده گیري نمونه ةشیو درصد و فراوانی :1- 5 ۀمقول

  .مقاالت در ذکرنشده گیري نمونه ةشیو درصد و فراوانی :2- 5 مقولۀ
  .مقاالت همۀ هايپیشنهاد مجموع درصد و فراوانی :6 ۀمقول

 پیشنهاد که مقاالتی فراوانی و اند کرده ارائه پیشنهاد که مقاالتی درصد و فراوانی :7 مقولۀ
   .اند نکرده ارائه

  .اند کرده ارائه پژوهشی پیشنهادهاي که مقاالتی مجموع درصد و فراوانی :8 ۀمقول
  .اند کرده ارائه اجرایی هايپیشنهاد که مقاالتی درصد و فراوانی :9 ۀمقول
  .عام موضوعی گروه اساس بر مقاالت در شده ارائه دهايپیشنها فراوانی :10 ۀمقول
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  تحقیق هاي یافته .13
 ،تحقیق اهداف و فرضیات با ارتباط در پژوهش هاي یافته ارائۀ به تحقیق هاي یافته بخش در
  .)199 :1364 ،نراقی سیف و نادري( پردازیم می است، تحقیق مرکزي هستۀ واقع در که

عالوه  .است شده استفاده متغیرها میان روابط شدن تر روشن براي نمودارها و جداول از
 به مربوط جداول نخست بنابراین،. بر آن به تجزیه و تحلیل اطالعات پرداخته شده است

  .است شده ارائه پژوهشی فرضیات آزمون نتایج و ها یافته سپس و مقاالت ویژگی
  

  )ذکرشده( پژوهش ابزار فراوانی 1- 1
  2)هذکرشد( پژوهش ابزار درصد و فراوانی .1–1 جدول

 درصد فراوانی پژوهش ابزار

 7/51  1123 نامه پرسش

 4/20  444 سایر

 2/10 221 ندارد

 5/9 206 مصاحبه

 1/3 68 احادیث و روایات و آیات شعر، کتب، اسناد، متون،

 0/3 66 آزمون

 7/1  36 مشاهده

 5/0 10 مقیاس

 0/100 2174 کل جمع

  
  )ذکرشده( پژوهش ابزار فراوانی .1–1 نمودار
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 :1- 1تحلیل جدول و نمودار 
 پـژوهش  ابزار 2174 مجموع از که شد مشخص ،آن هاي یافته و فوق جدول به توجه با

 در فراوانـی  بـاالترین  مقالـه،  1990 در )انـد  کـرده  ذکر را وهشژپ ابزار که مقاالتی( ذکرشده
   .است )درصد 7/51( 1123 فراوانی تعداد با نامه پرسش پژوهش، ابزار از استفاده
 

 )ذکرنشده( پژوهش ابزار فراوانی 2- 1

 3)ذکرنشده( پژوهش ابزار درصد و فراوانی .2- 1 جدول

 درصد فراوانی  ذکرنشده پژوهش ابزار

 81/4 307  سایر

  13/5 51 احادیث و روایات و آیات ،قرآن شعر، اسناد، کتب، متون،
 2/4 16 نامه پرسش

 5/0 2 آزمون

 3/0 1 مصاحبه

 0/100 377 کل جمع

  
  )ذکرنشده( پژوهش ابزار فراوانی .2-1 نمودار

 :2- 1 نمودار و جدول تحلیل
 پـژوهش  ابـزار  377 از کـه  شـود  می گیري نتیجه چنین ،فوق نمودار و جدول به توجه با

 بـه  توجه با نامحقق بنابراین است، نشده ذکر پژوهش ابزار مقاالت از تعدادي در( ذکرنشده
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 ابـزار  بـه  مربـوط  فراوانـی  بـاالترین  ،مقالـه  1990 از )اند کرده تعیین را آن ابزار مقاالت متن
  .است )%5/13( 51 فراوانی با شعر و اسناد روایات، احادیث، کتب، متون، پژوهش

  
  )شدهذکر( شده مطالعه ۀجامع فراوانی 1- 2

 )ذکرشده( شده مطالعه ۀجامع درصد و فراوانی. 1- 2 جدول
 درصد فراوانی شده مطالعه ۀجامع

 1/25 517  زن

 7/21 447 جویان دانش و موزانآ دانش

 8/15 325 سایر

 0/12 247 ندارد

 9/7 162 دختران

 5/5 114 زوجین و زوج

 1/4 84 مادران

 3/2 47 خانوار و خانواده

  2/2 45 والدین
 3/1 27 همسران و همسر

 1/1 23 جوانان

 9/0 19 کودکان

 0/100 2057 کل جمع

 جامعه یک از بیش که ندا شده مشاهده مقاالتی شده تحلیل مقاالت میان در که آن دلیل به
   .اند گرفته خود آماري ۀجامع را متون هم و شعر هم مثالً ؛اند داشته آماري

  
  )ذکرشده( شده مطالعه ۀجامع فراوانی .1-2 نمودار
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 :1- 2 نمودار و جدول تحلیل
 ذکرشـده  شـدة  مطالعه ۀجامع 2057 مجموع از که ستا آن گر بیان فوق جدول هاي یافته

 447 فراوانـی  بـا  جویـان  دانـش  و آمـوزان  دانـش  و )%1/25( 517 فراوانـی  با انزن ،ترتیب هب
  .برخوردارند زمینه این در باالتري فراوانی از )7/21%(

  
 )نشدهذکر( شده مطالعه ۀجامع فراوانی 2- 2

 )ذکرنشده( شده مطالعه ۀجامع درصد و فراوانی .2- 2 جدول

 درصد فراوانی شده مطالعه ۀجامع

 6/27 70 اشعار

 2/32 59 آماري هاي داده

 5/18 47 سایر

 2/14 36 فقهی نظریات احادیث، روایات، آیات،

 0/11 28 کتب نسخ، متون، اسناد،

 5/5 14 رمان داستان،

 0/100 254 کل جمع

  
 )ذکرنشده( شده مطالعه ۀجامع فراوانی .2-2 نمودار

 :2- 2 نمودار و جدول تحلیل
 شـدة  مطالعـه  ۀجامعـ  مـورد  254 مجمـوع  از کـه  ستا آن گر بیان فوق جدول هاي یافته
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 از )%9/23( مـورد  59 بـا  آمـاري  هـاي  داده و )%6/27( مورد 70 با اشعار ،ترتیب به ذکرنشده
  .ندبرخوردار باالتري فراوانی
  

  )ذکرشده( شده  گرفته کار  هب روش فراوانی 1- 3
 مقاالت در ذکرشده ةشد  گرفته کار  هب روش درصد و فراوانی .1- 3 جدول

 درصد فراوانی تحقیق روش

  9/41 561 پیمایشی
 3/17 232 بستگی هم

 3/14 191 آزمایشی

 8/7 105 توصیفی

 9/5 79 فراتحلیل ـ محتوا تحلیل

 5/5 74 اي خانه کتاب

 7/4 63 کیفی

 6/1 22 کمی

 8/0 11 کیفی ـ کمی

 0/100 1338 کل جمع

  
  در مقاالت شده ذکرشده کار گرفته  هفراوانی روش ب. 1-3نمودار 
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 :1- 3 نمودار و جدول تحلیل
 مقـاالت  در ذکرشـده  تحقیـق  روش 1338 مجموع از که ستا  آن مبین جدول هاي یافته
 )%3/17( 232 بـا  بسـتگی  هم تحقیق روش و )%9/41( 561 با پیمایشی تحقیق روش تحقیق

  .ندبرخوردار باالتري فراوانی از ترتیب هب
  

  )ذکرنشده( شده  گرفته کار  هب روش فراوانی 2- 3
 مقاالت در ذکرنشده شده  گرفته کار  هب روش درصد و فراوانی .2- 3 جدول

 تحقیق روش تعداد درصد

 4توصیفی 410 2/57

 5بستگی هم  163 7/22

 6اي خانه کتاب 70 8/9

 7پیمایشی 31 3/4

 8آزمایشی 24 3/3

 9تحلیلافر ـ محتوا تحلیل 16 2/2

 10کیفی 2 3/0

 11کمی 1 1/0

 12کیفی ـ کمی 0 0/0

 کل جمع 717 0/100

  
  در مقاالت شده ذکرنشده  کار گرفته ه فراوانی و درصد روش ب .2-3نمودار 
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 :2- 3تحلیل جدول و نمودار 
ـ  روش 717 مجمـوع  از کـه  شـود  می گیري نتیجه چنین فوق جدول هاي یافته از  کـار  هب
 163 بـا  توصـیفی  و )%2/57( مورد 410 با پیمایشی روش ،مقاالت در ذکرنشده ةشد  گرفته

  .دارندربرخو شده  گرفته کار  هب هاي روش در فراوانی باالترین از )%7/22( وردم
  

  )ذکرشده( مقاالت تحقیق نوع فراوانی 1- 4
  مقاالت در ذکرشده تحقیق نوع درصد و فراوانی .1- 4 جدول

 تحقیق نوع فراوانی درصد

 کاربردي 91 9/91

 بنیادي 8 1/8

 جمع 99 0/100

 

  فراوانی نوع تحقیق ذکرشده .1-4نمودار 

 :1- 4تحلیل جدول و نمودار 
 هـا  آن در تحقیـق  نـوع  که ،مقاله 99 مجموع از که ستا آن گر بیان فوق جدول هاي یافته

 زمینـه  ایـن  در فراوانـی  باالترین از )9/91( مقاله 91 تعداد با کاربردي تحقیق نوع شده، ذکر
  .است برخوردار
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  )ذکرنشده( مقاالت تحقیق نوع فراوانی 2- 4
  مقاالت در ذکرنشده تحقیق نوع درصد و فراوانی .2- 4 جدول

 تحقیق نوع  تعداد درصد

 کاربردي 1568 9/82

 بنیادي 323 1/17

 جمع 1891 0/100

  
  در مقاالت فراوانی نوع تحقیق ذکرنشده .2-4نمودار 

 :2- 4تحلیل جدول و نمودار 
 تحقیـق  ذکرنشـده،  تحقیـق  نوع 1891 مجموع از که دهد می نشان فوق جدول هاي یافته
  .است برخوردار زمینه این در ینفراوا باالترین از )%82/9( 1568 تعداد با کاربردي

  
  )ذکرشده( گیري نمونه شیوة فراوانی 1- 5

 مقاالت در ذکرشده گیري نمونه ةشیو درصد و فراوانی .1- 5 جدول

  گیري نمونه شیوة تعداد درصد
 13تصادفی 994 3/62

 14غیرتصادفی 321 1/20

 ندارد 219 7/13

 15شماري تمام و سرشماري 61 8/3

 جمع 1595 0/100
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  در مقاالت ذکرشده گیري نمونه ةفراوانی و درصد شیو .1-5نمودار 

 :1- 5تحلیل جدول و نمودار 
 گیري نمونه ةشیو 1595 مجموع از که شود می گیري نتیجه چنین فوق جدول هاي داده از

 زمینـه  ایـن  در فراوانی باالترین از )%3/62( مورد 994 با تصادفی گیري نمونه ةشیو کرشدهذ
  .است برخوردار

  
  )ذکرنشده( گیري نمونه شیوة فراوانی 2- 5

  مقاالت در ذکرنشده گیري نمونه ةشیو درصد و فراوانی .2- 5 جدول
 درصد  تعداد گیري نمونه شیوة

 3/96  419 16غیرتصادفی

 5/2 11 17تصادفی

 9/2 4 18شماري تمام و سرشماري

 2/0 1 ندارد

 0/100 435 جمع
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  در مقاالتگیري ذکرنشده  نمونه ةفراوانی و درصد شیو .2-5نمودار 

 :2- 5تحلیل جدول و نمودار 
 در ذکرنشـده  گیـري  نمونـه  ةشـیو  435 مجمـوع  از کـه  سـت ا آن مبین جدول هاي یافته

 فراوانــی بــاالترین از )%3/96( 419 فراوانــی بــا غیرتصــادفی گیــري نمونــه ةشــیو مقــاالت،
  .است برخوردار

  
  مقاالت تمامی پیشنهادهاي فراوانی .6

 مقاالت همۀ هايپیشنهاد مجموع درصد و فراوانی .6 جدول

 درصد جمع پیشنهادها  ردیف

1 0  944 4/47 

2 1 414 8/20 

3 2 213 6/11 

4 3 108 4/5 

5 4 87 4/4 

6 5 70 5/3 

7 6 38 9/1  
8 7  22 1/1 

9 8 18 9/0  
10 10 16 8/0 
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11 9 14  7/0 

12 11 11 6/0 

13 15 4 2/0 

14 13 4 2/0 

15 25 2 1/0 

16 14 2 1/0  
17 12 2 1/0 

18 32 1 1/0  
19 19 1 1/0  
20 17 1 1/0  

 100  1990  جمع کل

  
  مقاالت فراوانی مجموع پیشنهادهاي همۀ .6 نمودار

 :6 نمودار و جدول تحلیل
 مقاالت از نیمی به نزدیک ،است مشخص ها مقوله فراوانی از چه آن طبق ،جدول این در

 شـاهد  خـانواده  و زن حـوزة  در ترتیـب   بدین .ندپیشنهاد فاقد %)4/47 مقاله، 944 فراوانی(
 پیشـنهادي  انـد  کـرده  بررسـی  که اي همسئل و موضوع براي که ایم مقاله توجهی درخور تعداد
  .اند نکرده ارائه
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 .انـد  کـرده  ارائه پیشنهاد یک فقط %)8/20( مقاله 414 تعداد که شود می مالحظه ،ادامه در
 کـه  اي مقاله 1990 تعداد از .باالست به پیشنهاد 2 تعداد ،نظر مد پیشنهاد حداقل که حالی در

 سـوم  یـک  حدود یعنی ،مقاله 632 فقط که شود می مالحظه است، شده بررسی و آوري جمع
  .اند ورزیده مبادرت پیشنهاد 32 الی 2 ارائۀ به ،مقاالت کل از

  
  اند نداده ارائه پیشنهاد و اند داده ارائه پیشنهاد که مقاالتی فراوانی .7

  اند نکرده ارائه پیشنهاد که مقاالتی فراوانی و اند کرده ارائه پیشنهاد که مقاالتی درصد و فراوانی .7 جدول
 درصد جمع پیشنهادها مجموع

 6/52 1046 اند کرده ارائه پیشنهاد که مقاالتی

 4/47 944  اند نکرده ارائه پیشنهاد که مقاالتی

 100 1990 جمع

  
  اند نکردهاند و فراوانی مقاالتی که پیشنهاد ارائه  فراوانی مقاالتی که پیشنهاد ارائه کرده. 7نمودار 

 : 7 نمودار و جدول تحلیل
 مقـاالتی  و %4/47 ندپیشنهاد بدون که مقاالتی درصد که شود می مشاهده نمودار این در

 شـده  بررسـی  مقـاالت  مجمـوع  از نیمـی  تقریباً یعنی ؛است %6/52 اند کرده ارائه پیشنهاد که
  .اند کردهن ارائه پیشنهادي اند کرده بررسی که یموضوع براي )مقاله 1990(

مقاالتی که راهکار و پیشنهاد ارائه 
کرده اند

مقاالتی که راهکار و پیشنهاد ارائه 
نکرده اند

1046

944
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  اند کرده ارائه پژوهشی پیشنهادهاي که مقاالتی فراوانی .8
 اند کرده ارائه 20پژوهشی 19پیشنهادهاي که مقاالتی مجموع درصد و فراوانی .8 جدول

  درصد جمع پژوهشی ردیف
1 0 1474 1/74 

2 1 328 5/16 

3 2 98 9/4 

4 3 44 2/2 

5  4 20 0/1 

6 5 14 7/0 

7  6 6 3/0 

8 10 2 1/0  
9 7 2 1/0 

10 14 1 1/0  
11 8 1 1/0 

 100 1990 جمع

  
  اند فراوانی مجموع مقاالتی که پیشنهادهاي پژوهشی ارائه کرده .8 نمودار

  :8 نمودار و جدول تحلیل
 .اند نکرده ارائه پژوهشی پیشنهاد %)1/74( مقاله 1474 که شود می مشاهده نمودار این در

 حـالی  در ترتیب  بدین .اند کرده بسنده پژوهشی پیشنهاد یک ۀارائ به نیز %)5/16( مقاله 328
 از %)9/4( مقالـه  188 کنند، ارائه پیشنهاد دو از بیش یا دو کم دست مقاالت رود می انتظار که
  .اند کرده ارائه پیشنهاد 14 تا 2

0

500

1000

1500

0 1 2 3 4 5 6 10 7 14 8



 ... پژوهشی حوزة زن و خانوادهـ  شناسی مقاالت علمی بررسی روش   44

  

  اند کرده ارائه اجرایی هايهادنپیش که مقاالتی فراوانی .9
  اند کرده ارائه 21اجرایی پیشنهادهاي که مقاالتی درصد و فراوانی. 9 جدول

 درصد جمع اجرایی ردیف

1 0 1234 0/62  
2 2 327 16/4 

3 2 152 6/7  
4 3 74 7/3 

5 5 53 7/2 

6 4 50 5/2 

7 6 26 3/1 

8 7 16 8/0 

9 8 15 8/0  
10 10 12  6/0 

11 9 10 5/0 

12 11 7 4/0 

13 15 4 2/0 

14 14 3 2/0 

15 25 2 2/1 

16 14 2 1/0 

17 18 1 1/0 

18 17 1 1/0 

19 13 1 1/0 

 100 1990 جمع

  
  اند فراوانی مقاالتی که پیشنهادهاي اجرایی ارائه کرده .9 نمودار

0
500

1000
1500

0 1 2 3 5 4 6 7 8 10 9 11 15 12 25 14 18 17 13



 45   دیگران و بختیاري آمنه

  

 :9 نمودار و جدول تحلیل
 .انـد  نکـرده  ارائـه  اجرایی پیشنهاد %)62( مقاله 1234 که شود می مالحظه نمودار این در

 که حالی در ترتیب  بدین .اند کرده بسنده اجرایی پیشنهاد یک ۀارائ به نیز %)4/16( مقاله 327
 مقالـه  429 فقـط  کننـد،  ارائـه  اجرایـی  پیشنهاد تر بیش یا دو کم دست مقاالت رود می انتظار

  .اند کرده ارائه پیشنهاد 25 تا 2 از %)5/21(
  

  عام موضوعی گروه اساس بر مقاالت در شده ارائه پیشنهادهاي فراوانی .10
 عام موضوعی گروه اساس بر مقاالت در شده ارائه پیشنهادهاي فراوانی .10 جدول

 درصد شده ارائه يپیشنهادها عام موضوعی گروه ردیف

 6/37 748 تربیتی ـ شناسی  روان 1

 8/29 594 اجتماعی علوم 2

 1/9 181 بدنی تربیت 3

 9/6 137 ادبیات و زبان 4

 2/5 104 حقوق 5

 8/3 76 اسالمی علوم 6

 8/3 73 اقتصاد 7

 3/1 25 تاریخ 8

 1/1 21 سیاسی علوم 9

 9/0 17 مدیریت 10

 5/0 9 جغرافیا 11

 3/0 5 کتابداري 12

 0/100 1990 کل جمع

  
  شده در مقاالت بر اساس گروه موضوعی عام فراوانی پیشنهادهاي ارائه .10نمودار 
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 :10 نمودار وجدول  تحلیل
 در شـده  ارائـه  پیشنهادهاي مجموع که شود می گیري نتیجه چنین فوق جدول به توجه با
 گـروه  ،)%6/37( پیشـنهاد  487 فراوانـی  بـا  تربیتـی  علوم و شناسی روان عام موضوعی گروه

 تربیـت  عام موضوعی گروه و )%8/29( پیشنهاد 594 فراوانی با اجتماعی علوم عام موضوعی
  .برخوردارند فراوانی باالترین از )%1/9( پیشنهاد 181 فراوانی با بدنی
 

 گیري نتیجه .14

 و صـنعت  نـوین  عصـر  بـه  بشـر  ورود از قـرن  یک گذشت از پس خانواده و زن مطالعات
 فاقـد  و نیافتـه  را خـود  خـاص  سـازمانی  فضاي هنوز اطالعات، و وريافن طالیی هاي ههد

 پـارادایمی  شـبه  زمینـه،  ایـن  در مطالعـات  واقع، در .است مند قاعده و کاربردي هايپیشنهاد
 مفـاهیم  تولیـد  و مباحـث  کردن تخصصی بارةدر »نظر اتفاق« یا »معیار« ایجاد که کرده ایجاد
 دسـت  متقنـی  نتایج به هنوز زمینه این در و برده الؤس زیر خانواده و زن ةحوز در را جدید
  .است نیافته
 و زن حـوزة  انسـانی،  علـوم  رشتۀ پژوهشی ـ علمی مقالۀ 1990 تحلیل و بررسی با

 کـاربردي،  نتـایج  و تحقیـق  ادبیـات  بـر  اجمـالی  مروري با و نامه فصل 133 از خانواده
   :کهیابیم  درمی

 سـت ا آن از حـاکی  امر این و است برخوردار باالتري فراوانی از پیمایشی تحقیق روش
 اسـتفاده  توصـیفی  و کمـی  هاي شیوه از تر بیش خانواده و زن ةحوز تحقیقات در محققان که

  .است باقی چنان هم یابی زمینه و کیفی تحقیقات خأل و کرده
 مطالعـات  ۀجانب همه و علمی شناخت ضرورت گرفته صورت تحقیقات مرور ،عبارتی به
 گران پژوهش و محققان توجه نیازمند که اي وظیفه کند، می خاطرنشان را خانواده و زن حوزة
 و ریـزان  برنامـه  ،ارانذگـ  سیاست قیطر از ها پژوهش دهی جهت و حمایت و اجتماعی علوم

 انتقـادي  واکـاوي  و موضـوع  زمینۀ در شده تألیف مقاالت تحلیل و مرور .است امر مسئوالن
 جـامعی  و صـحیح  درك آن هاي قوت و ها کاستی و موجود شناسی روش از ،ها آن هاي یافته

 .دهد دست    به
 و هـا  شناسـی  روش ها، شرو در تغییر گیرد، قرار نظر مد باید زمینه این در چه آن بنابراین

 ةحـوز  تحقیقات و مطالعات اهداف ،ریزي برنامه آن، اساس بر باید که است شناسی شناخت
 هـاي  روش ،مهـم  این به توجه با که شود تبیین تر عمیق جدید مباحث تولید و خانواده و زن
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 لحاظ به بنابراین .شود عابدا حوزه این در ها شپژوه کاربرد و تولید پژوهش، براي جدیدي
  .یندها مدل و ها روش به بخشی تنوع و اي رشته بین هاي گیري جهت نیازمند ها پژوهش فنی،

 نامحقق ةاستفاد از حاکی نشده و ذکرشده ةشد پژوهش مقاالت در تحقیق نوع بررسی .1
 بـا  کـه  اسـت  تحقیقـی  کـاربردي  تحقیق که آن به توجه با .است کاربردي تحقیق از مقاالت
 هـا،  روش رفتارهـا،  رسـاندن  کمـال  بـه  و بهبـود  منظور به بنیادي تحقیقات نتایج از استفاده
 از استفاده بنابراین ،دشو می انجام شده استفاده الگوهاي و ساختارها تولیدات، وسایل، ابزارها،

  .است شده مشاهده تر بیش حاضر پژوهش مقاالت در تحقیق نوع این
 از نامـه  پرسـش  ابـزار  کـه  دهد می نشان مقاالت در شده استفاده پژوهش ابزار بررسی .2

 مسـائل  بررسـی  در محققـان  کمـی  رویکرد از نیز مسئله این .است برخوردار باالیی فراوانی
  .دارد نشان خانواده و زن حوزة به مربوط
 کـه  اسـت  داده نشـان  پژوهشـی  ـ علمی مقاالت در هشد بررسی جامعۀ نتایج بررسی .3
  .برخوردارند باالتري فراوانی از مقاالت در »زن« جامعۀ
 حاصـل  نتیجه این ،پژوهشی ـ علمی مقاالت در ذکرشده گیري نمونه ةشیو بررسی در .4

 بـه  کـه  اسـت  برخـوردار  زمینه این در فراوانی باالترین از تصادفی گیري نمونه ةشیو که شد
 گیـري  نمونـه  شـیوة  نامـه،  پرسش ابزار و کمی هاي روش از ،حوزه این محققان استفادة دلیل

  .است شده گرفته کار  به تر بیش دسترس در آماري جامعۀ و تصادفی
 
  پیشنهادها .15

 علوم، وزارت ،خانواده و زن حوزة پژوهشی ـ علمی مقاالت تنظیم ايراست در است الزم. 1
ـ  بـراي  پژوهشـی  و تحقیقاتی مراکز ها، دانشگاه به ،فناوري و تحقیقات  مقـاالت  علمـی  ۀتهی

 تحقیـق  روش نظـري،  مبانی بدون مقاالت از فراوانی حجم شاهد تا کند ارائه دستورالعملی
 .نباشیم ... و روشن آماري ۀنمون و جامعه دقیق، و واضح
 پژوهشـی،  امـور  در قـوي   مـدیریت  براي ،خانواده و زن ةحوز حساسیت به توجه با. 2
 .اسـت  ضروري پژوهشی هاي طرح ارزیابی و ها پروژه اجراي ةنحو بر دائم نظارت و کنترل

 شکل به شود توجه تحقیقات نتایج به که آن از بیش عموماً فعلی هاي نظام کنترل در سفانهأمت
  .شود می توجه کار انجام

 ةحوز یشناس بیآس در دیبا که اند یمسائل از یمقطع يها حل راه و ينظر صرفاً مباحثات
 هـاي  بارچوهـ چ یافتـه  انسـازم  و منسجم ریزي برنامه با و گیرند قرار نظر مد خانواده و زن
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 .شود ترسیم »)اسالمی ـ  ایرانی نگرش با( خانواده و زن ةحوز علمی مهندسی عملیات« کلی
 بتـوان  تا است نیازمند حوزه این هاي فعالیت هماهنگی براي ملی سازمانی ایجاد به مهم این

  .کرد »مداناکار مفاهیم« گزین جايرا  »مداکار مفاهیم« متناسب ابزار و ها هویش با
 ةحـوز  تحقیقـات  و ها پژوهش ارزیابی روند است الزم اساسی ریزي برنامه منظور به. 3

 تـا  شـود  مـدون  و اجـرا  ،گیـرد  دربر را تحقیق وجوه ۀهم که ،کامل نظارت با خانواده و زن
  .شود میسر اسالمی ـ ایرانی ۀجامع براي آن سازي بهینه

 
 ها نوشت پی

 

 هاي تفاوت تشخیص طریق از مجموعه یک اساسی عناصر بندي طبقه از است عبارت بندي مقوله. 1
 در. عناصر نوع حسب بر پیشین شدة تعیین معیارهاي اساس بر مجددشان بندي گروه و ها آن

 قرار نظر مد مانعیت و جامعیت، عینیت، همگنی، تناسب، نظیر معیارهایی ها مقوله انتخاب
 ).100: 1376، فاضلی( گیرد می

  .است شده ذکر ها آن در هشوپژ ابزار نوع که مقاالتی: ذکرشده. 2
  .است نشده ذکر ها آن در هشژوپ ابزار نوع که مقاالتی: ذکرنشده. 3
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