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  دهيچك
 شــمار بــه يكــاربرد و يكمــ يهــا پــژوهش نــوع از كــه حاضــر پــژوهش هــدف

 سـاختار  دهـد  نشـان  واژگـان  يرخـداد  هـم  ليـ تحل روش بـا  تـا  است آن رود، يم

 اسـت؛  اسـتوار  يواژگـان  چـه  ةيـ پا بـر  خـانواده  و زنـان  ت،يجنسـ  حوزة قاتيتحق

 يهـا  خوشـه  و حوزه نيا در داغ و ياصل مطرح، يموضوع يها دسته و ها شيگرا

 حـوزه  نيا واژگان انيم گرفته شكل ارتباط ست؛يچ آن در گرفته شكل يموضوع

 رونــد زيــن و اســت چگونــه دهــد، يمــ شــكل را حــوزه نيــا يمفهــوم نقشــة كــه

 پـژوهش  نيـ ا جامعـة  اسـت؟  صورت چه به حوزه نيا در شده انجام يها پژوهش

 ت،يجنسـ  حـوزة  پژوهشـگران  يعلم داتيتول و بروندادها از نهيشيپ ١٧٥٦٦ شامل

 از زبـان  يفارسـ  يعلمـ  يهـا  مجلـه  در منـدرج  يهـا  مقاله قالب در خانواده و زنان

 شـده  رهيذخ يها داده پژوهش ني درا. است »خانواده و زن مركز تحقيقات« پرتال

 يخروجـ  منظـور  بـه  شـد،  عيـ تجم و منتقل اكسل افزار نرم به يمتن ليفا صورت به

                                                                         
 از اسـتفاده  بـا  خـانواده  و زنـان  قـات يتحق حـوزه  يا رشـته  نيبـ  روابط ليتحل« عنوان با يپژوهش يمل طرح از مستخرج مقاله نيا. ١

 .ديرس اتمام به خانواده و زن قاتيتحق مركز سفارش به كه باشد يم »يسنج علم مطالعه كي:واژگان يرخداد هم نقشه ميترس



    

  

٣٢ 

 

 »وريـ و ووس« افـزار  نـرم  از يكلـ  نقشـة  ميترسـ  و گونـاگون  يموضـوع  يهـا  نقشه

)VosViewer ( از دوره، ســه انيـ م شــباهت زانيـ م صيتشـخ  يبــرا و شـد  اسـتفاده 

 آن انگريـ ب پـژوهش  يهـا  افتـه ي. شد گرفته بهره) شمول( »يدربردارندگ« شاخص

 »طـالق « و »تيجنس« ،»خانواده« ،»ييزناشو تيرضا« ،»زن« دواژگانيكل كه است

 هشـتاد  دهـة  دواژگانيـ كل نيهمچن اند؛ داده اختصاص خود به را يفراوان نيباالتر

 يمـ ين حـدود  و انـد  شـده  استفاده زين ١٣٨٠ سال از شيپ يها سال يها پژوهش در

. انـد  رفتـه  كـار  بـه  زين ١٣٨٠ سال از شيپ  يها پژوهش در نود دهة دواژگانيكل از

 بـر  خـانواده  و زنـان  ت،يجنسـ  حـوزة  يعلمـ  داتيتول دواژگانيكل يفراوان عيتوز

 بــه مربــوط واژگــان تكــرار نيشــتريب دهــد يمــ نشــان يواژگــان هــم زانيــم اســاس

 بــا زن« و »يخــانگ خشــونت بــا زنــان هيــعل خشــونت« ،»يافســردگ بــا اضــطراب«

 حـوزة  در رانيـ ا پژوهشگران توسط يعلم داتيتول شمار نيشتريب. است »خانواده

 حـوزة  واژگـان  نيهمچنـ . اسـت  ١٣٩٦ تـا  ١٣٨٩ سـال  از خانواده و زنان ت،يجنس

 ،»سـم ينيفم« ،»ييزناشـو « ،»يفرزنـدپرور « خوشـة  ده بـه  خـانواده  و زنـان  ت،يجنس

 ميتقسـ  »زن« و »خـانواده « ،»خشـونت « ،»ازدواج« ،»طـالق « ،»سـالمت « ،»تيجنس«

 در »ينينـاب يب تيـ مركز« و »درجـه  تيـ مركز« سـنجة  دو در »زن« واژة. اسـت  شده

 واژة آن از اول رتبــة ،»يكــينزد تيــمركز« ســنجة در و دارد قــرار نخســت رتبــة

  .است »خانواده«

  واژگان كليدي: 
      .واژگان يرخداد هم نقشه، ميترس خانواده، زنان، ت،يجنس ،يسنج علم

  مقدمه
 يبـرا  كـه  اسـت  يسنج علم در مورداستفاده يكم يها كيتكن ازجمله يواژگان هم ليوتحل هيتجز

 يعلمـ  يهـا  نقشه به يابيدست منظور به دانش ساختار ليتحل و علوم انيم دةيچيپ ارتباطات ييشناسا

 ارتبـاط  و هـا  عبـارت  و هـا  واژه جفـت  يرخداد هم شمار يفراوان اساس بر آن در و رود يم كار به

 و دواژگانيـ كل ده،يـ چك عنـوان،  ازجمله( مدرك گوناگون يها بخش در كاررفته به واژگان انيم

 شـود  يمـ  داده شينمـا  علـوم  توسـعة  ريسـ  و يپژوهش طةيح كي در موضوعات انيم روابط ،)متن

)He, 1999, p.134 /ــه ــوكب و ياحمــد/ ٢٥ص ،١٣٩٥ خاصــه، و يشــعبان ،يليس  ،١٣٩٤ ،يك

 كيـ  در موضـوع  دو رابطـة  كشف يبرا واژه دو اي اصطالح دو يرخدادهم ازآنجاكه). ٦٥٠ص
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 نيـ ا. كـرد  دنبال را علم از حوزه آن شرفتيپ توان يم لهيوس نيبد شود، يم استفاده يپژوهش حوزة

 يعلمـ  حـوزة  هـر  در يپژوهشـ  موضوعات نيتر مهم تواند يم پربسامد يها واژه بر هيتك با كيتكن

 يعلمـ  حـوزة  در آن تيـ اهم زانيـ م دهنـدة  نشـان  واژه، كيـ  رخداد زانيم يعني كند؛ مشخص را

 و فرانسـه  در بار نينخست واژگان يرخدادهم روش). ٤ص ،١٣٩٥ فراش، يتوكل( است موردنظر

 نيـ ا اسـاس  بـر  شـده  يطراحـ  سـتم يس. شد استفاده يطورجد به اكول تيخالق يشناس جامعه مركز

 يهـا  پـژوهش  در مورداسـتفاده  افـزار  نـرم  نينخسـت  كـه  دنـد ينام) Leximappe( مـپ يلگز را روش

 روش نيـ ا ١٩٨٣ سـال  در) Callon( كـالون . بود دهه نيا در واژگان يرخدادهم ليتحل با مرتبط

 نيـ ا حاضـر  حـال  در). He, 1999, p.134( برد بهره خود يها پژوهش در آن از و كرد فيتوص را

 و رود يمـ  كـار  بـه  جهـان  سـطح  در گوناگون يموضوع يها رشته و ها شيگرا يتمام در كيتكن

 رو نيـ ازا ؛شـوند  يمـ  دهيكشـ  ريتصو به يعلم يها نقشه صورت به معموالً بهتر ارائة يبرا آن جينتا

 از كـالن  يريتصـو  ارائـة  ها، شيگرا و الگوها ييشناسا ،يعلم يهانقشه ديتول اهداف نيتر مهم از

 يآگـاه  تيـ درنها و گريكـد ي بـا  ها حوزه روابط يچگونگ و گرفتهصورت يهاپژوهش تيوضع

 و گــذاران اســتيس). ٣٨٠ص ،١٣٩٣ ،يقيصــد( هاســت حــوزه نيــا توســعة و رشــد يچگــونگ از

 يالمللـ  نيبـ  ينهادهـا  و هـا  سـازمان  و گونـاگون  يكشـورها  يفنـاور  و علم يها حوزه زانير برنامه

 يا شـده  پـردازش  اطالعات ازمندين جهان سطح در يفناور و علوم كالن يگذار استيس در يمتول

 ياجـرا  و هسـتند  يجهـان  و يا منطقـه  ،يمل كالن و خرد سطح در علوم ميترس و نييتع با رابطه در

 يبـرا  را يضـرور  يفكر يبانيپشت و اطالعات طورقطع به آنها جينتا گزارش و مرتبط يها پژوهش

 تيهــدا و قيتشــو ليــدل نيهمــ بــه. كنــد يمــ فــراهم ييهــا ســازمان و افــراد نيچنــ يريــگ ميتصــم

 ميترسـ  مهـم  حـوزة  در ييهـا  پژوهش ياجرا سمت به يدانشگاه پژوهشگران ژهيو به پژوهشگران

 در موجـود  كـالن  و خـرد  مسـائل  يگشـا  گـره  توانـد  يم يسنج علم رمجموعةيز از يعلم ساختار

  ).٤ص ،١٣٩٤ ،يجعفر( باشد كشور سطح

شاهد توجه و اقبال بوده اسـت. از سـال    تاكنون ٧٠ دهةاز  ران،يزنان در ا مطالعات حوزة

 دانشــجو يو دكتــر ارشــديدر مقطــع كارشناســ »زنــان مطالعــات« رشــتةتــا بــه امــروز  ١٣٧٩

 حوزةدر  »زنان ياسالم مطالعات« رشتة دانشگاه،زنان در  مطالعات رشتةدر كنار  و رديپذ يم

بـه   هيـ علم يهـا  حـوزه  و هـا  دانشـگاه  در يپژوهشـ  مراكـز  نيهمچنـ . است شده ريدا زين هيعلم

زنان، توجـه   مطالعات رشتة يرسم ي. در كنار فضاپردازند يم نهيزم نيدر ا يقاتيتحق تيفعال

توجـه قـرار    مـورد  زين يعلوم انسان يآموزش يها ها و گروه در رشته »زن و تيجنس« مقولةبه 



    

  

٣٤ 

 

 سيتأسـ در مطالعات زنـان، در كنـار    يو حوزو يدانشگاه تيحجم از فعال نيگرفته است. ا

 در دانـش  و يعلمـ  اتيـ ادب ديـ تول ر،يـ اخ دهـة در سـه   زنان حوزة يژوهشپ - يعلم يها لهمج

 يتخصصـ  حوزةهم در  آن -  يسنج علم قاتيتحق حال ني. باااست زده رقم را زنان مطالعات

كمتـر مـورد اهتمـام     گريد موضوعاتدر  يسنج علم قاتيبا تحق سهيدر مقا -  خانواده و زنان

 واسـت   يا رشـته  انيـ م يهـا  حـوزه  اززنـان كـه    مطالعات حوزة كه يقرار گرفته است. درحال

 يواژگـان  هـم  ليتحل كي انجامو  ستيمنحصر ن يخاص رشتةدر  يعلم ةنيزم نيپژوهش در ا

 بـه  توانـد  يمـ  حـوزه  نيـ ا بـا  مربـوط  يهـا  پـژوهش  در دانش ساختار و ياصل بدنة ييشناسا و

 نيـ ا دانـش  ديـ تول و پـژوهش  تيوضـع  از يكالن ريتصو و شود منتج آنها يعلم يده سازمان

 يرخـداد هـم  قيـ طر از حـوزه  نيـ ا يعلمـ  نقشـة  ميترسـ  جينتـا  از. كند ارائه يموضوع حوزة

 بـا .كـرد  اشـاره  يزمـان  يهـا  دوره يطـ  در موردنظر حوزة ييايپو شناخت به توان يم واژگان

 و زنــان ت،يجنسـ  حـوزة  در موضـوعات  گـر يد از شيبـ  كـه  يموضـوعات  يبررسـ  و شـناخت 

 حوزه نيا در يعلم اتيادب ديتول ريمس از يجامع شناخت اند، گرفته قرار توجه مورد خانواده

 ديـ تول نقشـة  يبررسـ . شـود  مي مشخص نهيزم نيا در يپژوهش يها كاستي و آيد به دست مي

 تـوان  يمـ  هـم  و دهد نشان را يعلم حوزة كي در يموضوع يها كاستي تواند يم هم دانش،

 ينيگزيجـا  و دانـش  يهـا  خوشـه  از يبرخ در يمفهوم تحوالت ريس دانش، ديتول يها خوشه

 دانـش  بـه  يابيدسـت  روش در تحـول  ريس نيهمچن و گريد دواژگانيكل با دواژگانيكل يبرخ

 تحـوالت  ريسـ  بـه  هـم  منظر، نيا از و افتي دست آن به و كرد يواكاو را مربوطه حوزة در

 هــم و ديرســ يشــناخت روان و يحقــوق ،ياجتمــاع ،يفلســف مطالعــة و فهــم در گرفتــهصــورت

 راآثـار منتشرشـده    در يعلمـ  نةيزمدر  يبررس و توجه از برخوردار شتريب و كمتر موضوعات

 نقشـة  ةنـد يآ در تـا  افـت ي دسـت  يتـوجه  بـي  ايـ و عوامـل بـذل توجـه     ها زهيشناخت و به انگ

بـه پژوهشـگران را فـراهم     رساندن ياري امكان و باشد سودمندزنان  مطالعات حوزة پژوهش

 هرچـه  ييشـكوفا  و رشـد  نـة يزم موجـود،  يپژوهشـ  يهـا  كاستي در قيآورد تا بتوانند با تحق 

 بـا مـوردنظر در پـژوهش حاضـر كـه      ياساس مسئلة رو نيازا آورند؛ فراهم را حوزه نيا شتريب

 صـورت  علـم  نقشـة  ميترسـ  كـرد يرو زيـ ن و واژگـان  يرخـداد  هم ليتحل روش از يريگ بهره

 ميترسـ  و حـوزه  نيـ ا واژگان يرخدادهم ليتحل قيطر ازاست كه مشخص شود  آن گرفته،

 اسـتوار  يواژگـان  چـه  ةيـ پا بـر  خـانواده  و زنـان  ت،يجنسـ  قاتيتحق ساختار ،يمفهوم ساختار

 يهـا  خوشـه  و حـوزه  نيـ ا در داغ و ياصـل  مطـرح،  يموضـوع  يهـا  دسته و ها شيگرا است؛
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 نقشـة  كـه  حـوزه  نيـ ا واژگان انيم گرفته شكل ارتباط ست؛يچ آن در گرفته شكل يموضوع

 نيـ ا در شده انجام يها پژوهش روند زين و است چگونه دهد، يم شكل را حوزه نيا يمفهوم

  .است صورت چه به حوزه

 پژوهش يها پرسش

 حــوزة پژوهشــگران يعلمـ  يبرونــدادها يموضـوع  يهــا طــهيح يفراوانـ  عيــتوز تيوضـع  .١

 از شيپـ  يزمـان  يهـا  بـازه  در هسـته  يفگرهايتوصـ  و رانيـ ا در خانواده و زنان ت،يجنس

 است؟ چگونه ١٣٩٧ تا ١٣٩٠ و ١٣٨٩ تا ١٣٨٠ دهة ،١٣٨٠

 مقـاطع  در خـانواده  و زنـان  ت،يجنسـ  ةحـوز  يموضـوع  يهـا  رحـوزه يز در راتييتغ زانيم .٢

  است؟ صورت چه به يدربردارندگ شاخص اساس بر يزمان گوناگون

 ت،يجنسـ ة حـوز  در رانيـ ا پژوهشـگران  يعلمـ  يبروندادها گاندواژيكل يفراوان تيوضع .٣

  است؟ چگونه يواژگان هم زانيم اساس بر خانواده و زنان

 چـه  در خـانواده  و زنان ت،يجنس ةحوز در رانيا پژوهشگران يعلم يبروندادها رشد نرخ .٤

 دارد؟ قرار يتيوضع

 است؟ صورت چه به واژگان نيا انيم ارتباط و خوشه هر واژگان نيتر مهم .٥

 يهــا سـنجه  اسـاس  بـر  رانيـ ا در خـانواده  و زنــان ت،يجنسـ  ةحـوز  واژگـان  يرخـداد هـم  .٦

 نيـ ا در تيـ مركز نقـش  يدارا واژگـان  و ينينـاب يب ،يكـ ينزد ةدرجـ  لحـاظ  به تيمركز

  است؟ يتيوضع چه يدارا حوزه

  پژوهش نةيشيپ
 ليـ تحل روش از گيـري  بهـره  زيـ ن و كشـورها  يعلم داتيتول ةحوز در پژوهش ةنيشيپ يبررس

 رواج يسنج علم و يسنج كتاب يها حوزه كه ١٩٦٠ ةده از كه است آن بيانگر ،يواژگان هم

 كـه  يطـور  بـه  ؛انـد  هشد يابيارز و يبررس كردهايرو نيا با يعلم گوناگون يها حوزه ند،يافت

 علــوم همچــون يموضــوع گونــاگون يهــا حــوزه در ياريبســ يهــا پــژوهش در روش ايــن

 در. اسـت بـه كـار رفتـه     يپزشـك  علوم و هيپا علوم ،يمهندس - ي فن ،يانسان علوم و ياجتماع

 و يراور زاده يتـوكل  توسـط  پژوهش تنها ،يسنج علم روش با زنان مطالعات ةحوز در رانيا

. كنـد  برقـرار  ينسـبت   حاضـر  پـژوهش  بـا  تواند مي كه است گرفته صورت) ١٣٩٤( همكاران

 در رانيـ ا يعلم هاي يهنشر يفارس هاي همقال يمحتوا ليتحل به همكاران و يراور زاده يتوكل

 مـوردپژوهش،  ةجامعـ . انـد  پرداختـه  يمراتبـ  سلسله يبند خوشه روش با طالق و ازدواج ةنيزم



    

  

٣٦ 

 

هيـ نما رانيـ ا علـوم  ياسـتناد  يـة نما در كـه  است طالق و ازدواج ةحوز يفارس هاي همقال تمام

 هـا  همقال سندگانينو گاندواژيكل يرو بر محتوا ليتحل يادشده پژوهش در. است  شده يساز

 متقـارن  سيمـاتر  دو) RavarMatrix( »سيماتر راور« افزار نرم با سپس و است گرفته صورت

 نيــا »اس اس يپــ اس« افــزار نــرم قيــطر از و شــده جــاديا اصــطالحات يبــرا يرخــدادهــم

 و ازدواج ةحـوز  در هـا  همقالـ  يمحتـوا  ليـ تحل. انـد  شـده  يبنـد  خوشه يموضوع اصطالحات

 جينتـا . است بسامد نيشتريب يدارا حوزه هردو در خانواده و زن موضوعات داده نشان طالق

روان و ياجتمـاع  موضـوعات  با ازدواج يهاخوشه غالب كه است آن انگربي زين يبند  خوشه

 يحقـوق  و يشـناخت روان موضـوعات  طالق، يهاخوشه در كه يدرحال ؛است مرتبط يشناخت

 يموضـوع  يهـا خوشـه  ياصـل  محـور  دهـد  يمـ  نشـان  هايبند خوشه نيا. دارد يا عمده نقش

 يمحـور  موضـوع  زن و اسـت  خـانواده  موضـوع  طـالق،  ةحـوز  يبرا و زن موضوع ازدواج،

 موضـوعات  از درصـد ٦٧ شـده  داده نشـان  نيهمچنـ . روديمـ  شمار به طالق يحقوق مباحث

 طـالق  موضـوعات  به هيشب ازدواج موضوعات از درصد٣٨ و ازدواج موضوعات هيشب طالق

. اسـت  يجنسـ  مسـائل  نيـز  شده توجه آن به كمتر موردمطالعه هاي لهمقا در كه يانكته. است

 ييزناشـو  تعارضـات  بـه  كمتـر  ازدواج ةحـوز  موضـوعات  گرفـت  جهينت توانيم يطوركل به

  .دارد شيگرا

 در خــانواده و زنــان ت،يجنســ ةحــوز يبرونــدادها ينگاشــتعلــم ةنقشــ ليــتحل و ميترســ

 »نسيســا آو وب« ياســتناد گــاهيپا در واژگــان يرخــدادهــم قيــطر از ياســالم يكشــورها

 نـوع،  نظـر  از پـژوهش  نيـ ا. انـد  داده انجـام ) ١٣٩٨( يمـ يكر و ييطباطبـا  كـه  است يپژوهش

. اسـت  يسـنج  علـم  يهـا  روش از واژگـان  يرخـداد  هـم  ليـ تحل ،پژوهش روش و يكاربرد

 سـهم  نيشتريب »كتاب يبررس و نقد« و »ها نشست ةديچك« ،»مقاله« يهاقالب داد نشان ها افتهي

 بـا  يخـانگ  خشـونت  بـه  مربـوط  گاندواژيـ كل تكـرار  نيشـتر يب. انـد  داده اختصاص خود به را

 نيهمچنـ . است »سالمت و بهداشت« و »تجاوز« ،»زنان« ،»وعيش« ،»همسر خشونت« يها واژه

 ،»سـالمت  و بهداشـت « ،»وعيشـ « ،»تيجنسـ « ،»زنان« موضوعات به برتر يموضوع يها طهيح

 واژگـان . اسـت  افتـه ي اختصـاص  »يميصـم  يجنسـ  كيشـر  خشـونت « و »يخـانگ  خشونت«

 ،»درجـه  تيـ مركز« ةسـنج  سه در »زنان« ةواژ. اند گرفته قرار خوشه هفت در يعلم داتيتول

 قـرار  ة نخسـت رتبـ  در نسيسـا  آو وب گـاه يپا در »ينينـاب يب تيمركز« و »يكينزد تيمركز«

  .است اديز يوستگيپ يدارا واژگان يرخدادهم ةشبك و دارد
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 پـژوهش  كـه  اسـت  نيـ ا در همكـاران  و زاده يتـوكل  پـژوهش  بـا  حاضر پژوهش تفاوت

 هـاي  همقالـ  شـمار  و يآمـار  ةجامعـ  لحـاظ  از چـه  و يموضـوع  ةدامنـ  لحـاظ  از چـه  -  حاضر

 چيهـ  در نيـ ا پـيش از  نكـه يا بـر  افـزون . اسـت  برخـوردار  يشتريب تيجامع از - ي موردبررس

 بـا  خـانواده  و زنـان  ت،يجنسـ  ةحـوز  در يفارسـ  هـاي  همقالـ  يرو يسنج علم ةمطالع يپژوهش

 تيـ اهم بـه  توجـه  بـا  رو نيـ ازا ؛اسـت  نشده انجام واژگان يرخداد هم ةنقش ميترس از استفاده

 حاضر پژوهش انجام خانواده، و زنان ت،يجنس ةحوز يموضوع يها حوزه ميترس و ييشناسا

  .رسد يم نظر به يضرور

 پژوهش روش

 يرخـداد  هـم  ليـ تحل ،پژوهش روش. است يكاربرد و يكم يها پژوهش نوع از حاضر پژوهش

 يرخـداد  هـم  زانيـ م يريـ گ انـدازه  قيـ طر از روش نيـ ا در. است يسنج علم يها روش از واژگان

 اصـطالح  هـر  تكـرار  شـمارش  بـا . ديكشـ  ريتصـو  بـه  را يعلمـ  ةحـوز  كي ميمفاه ةشبك توان يم

 دو اگـر . شود يم ميترس يمفهوم ةشبك نيا گر،يد يموضوع اصطالحات با آن آمدن و يموضوع

 ارتبـاط  ،اصـطالح  دو نيـ ا نيبـ  يعنـ ي شـوند،  تكـرار  مـدرك  كي در هم با شتريب هرچه اصطالح

 در موضـوع  دو نيبـ  ةرابطـ  كشـف  يبـرا  اصطالح دو يرخداد هم از. دارد وجود يشتريب ييمعنا

 ةحـوز  كيـ  شـرفت يپ و توسعه توان يم قيطر نيا از طور نيهم. شود يم استفاده يعلم ةحوز كي

 ةحـوز  واژگـان  يرخـداد  هـم  ليـ تحل يبـرا  حاضـر  پـژوهش  در نيبنـابرا . كرد مشخص را يعلم

 پـژوهش  نيـ ا ةجامعـ . شـدند  نيـي تع رخداد هم بسامد نيباالتر با واژگان خانواده، و زنان ت،يجنس

 خـانواده  و زنـان  ت،يجنسـ  ةحـوز  پژوهشگران يعلم داتيتول و بروندادها از نهيشيپ ١٧٥٦٦ شامل

 خـانواده  و زن مركز تحقيقـات  پرتال از زبان يفارس يعلم هاي همجل در مندرج هاي همقال قالب در

 و زنـان  ةحـوز  انپژوهشـگر  آسان و عيسر يدسترس منظور به خانواده و زن مركز تحقيقات. است

 ةحـوز  در ياطالعـات  منـابع  از كامـل  و گسترده يمرجع جاديا هدف با و يپژوهش منابع به خانواده

 سـال  در را خانواده و زنان ةحوز در يعلم يمحتوا بانك جاديا ةپروژ نترنت،يا در خانواده و زنان

 صـورت  بـه  ١٣٩١ سال در را اطالعاتي بانك اين و كرده فيتعر خود يعلم يها برنامه در ١٣٨٩

 ١بانـك  نيـ ا هـاي  همجلـ  هـاي  همقال انيم از پژوهش نيا يها داده. است نموده يانداز راه يشيآزما

  است. شده استخراج

                                                                         
1. www.wrc.ir. 
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 نيـ ا در. شـد  عيتجم و منتقل اكسل افزار نرم به يمتن ليفا صورت به شده رهيذخ يها داده

 يهـا  داده يآور جمـع  از پـس  و شـد  اسـتخراج  »دواژهيكل« لديف به مربوط يها داده ،افزار نرم

 و كنتــرل نشــده، كنتــرل زبــان مشــكالت و هــا دواژهيــكل اديــز حجــم بــه توجــه بــا از،يــموردن

 گونـاگون  يموضـوع  يها نقشه يخروج منظور به. گرفت صورت دواژهايكل يساز كدستي

 انيـ م شـباهت  زانيـ م صيتشخ يبرا. شد استفاده »وريو ووس« افزارنرم ي ازكل ةنقش ميترس و

 ابتـدا  شـاخص،  نيـ ا محاسـبه  يبـرا . شد استفاده) شمول( يدربردارندگ شاخص از دوره، سه

. شـد  محاسـبه  دو دوبـه  صـورت  بـه  اكسـل  افـزار  نـرم  از اسـتفاده  بـا  گـروه  سه اشتراك زانيم

 منظـور،  نيا يبرا. شد داده شينما جداگانه يها رنگ با گروه سه يها دواژهيكل بيترت نيبد

 شـدن  مرتـب  از پـس  و نـد يآ يمـ  هـم  دنبـال  به ها دواژهيكل اكسل، افزار نرم از ستون كي در

 نيـي تع از پـس . شـوند  يمـ  اسـتخراج  موضـوعات  نيـ ا ،ييالفبـا  نظـم  با مشترك گاندواژيكل

 يدربردارنـدگ  شاخص. شود يم محاسبه آنها انيم يدربردارندگ شاخص گروه، دو اشتراك

 .اسـت  رفتـه  كـار  بـه  گـر يد گـروه  در گـروه  كيـ  گاندواژيـ كل از زانيـ م چـه  دهـد  يم نشان

 ؛٢٠٠٠ ن،يچـ ر.ك: ( شـود  يم نييتع گريد گروه به نسبت گروه هر شباهت زانيم درمجموع

  ).١٣٩٧ ان،يكران و خاصه ،يليسه از نقل

  :يدربردارندگ شاخص فرمول

  
BInc ةدور  𝐴 =

926

2137
= 0.433 

 موضـوعات  تعـداد  فـوق،  روش خـالف  بـر  زين نوظهور موضوعات كردن مشخص يبرا

 دوره دو هسـته،  موضـوعات  نيـي تع براي بيترت نيبد. است شده يبررس دوره دو در متفاوت

 نيـي تع دوره هـر  رمشـابه يغ موضـوعات  تعـداد  و ييالفبـا  اكسل ليفا در متفاوت يها رنگ با

 هـر  ةنقش ميترس جهت )NetDraw» (دراو نت« افزارنرم پژوهش، نيا در نيهمچن. است شده

 پرداختـه  پـژوهش  هاي پرسش اساس بر ها داده ليوتحل هيتجز به ادامه در. به كار رفت خوشه

 پـژوهش  در كاررفتـه  بـه  ميمفاه ١ ةشمار جدول در ها داده ليوتحل هيتجز از پيش. است شده

  .شود يم ارائه
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  پژوهش در كاررفته به ميمفاه. ١ جدول

  فيتعر  ميمفاه

 يرخداد هم

  واژگان

مدرك به كار  كياست كه دو اصطالح با هم در  نيواژگان ا يرخداد هم از منظور

دو واژه ارتباط  نيتكرار شده باشند، ا گريديكبا  شتريبرده شوند و هرچقدر هم ب

  .با هم دارند يشتريب

 درجه مركزيت

)Degree 

Centrality(   

 ارزش. شود يم ليتشك ييهاگره از كه است تيمركز نوع نيترساده درجه تيمركز

 به كه ييهاارتباط از گانيهمسا تعداد. ديآ يم دست به گانشيهمسا تعداد از گره هر

 آن ،باشد شتريب گره كي تيمركز ةدرج هرچه. ديآ يم دست به ،است متصل گره هر

) گره(رتبة  گره كية درج مركزيت گريد بيان به ي دارد؛شتريب ةشبك و ارتباطات گره
  .است شبكه در موجود هايگره ديگر با گره آن پيوندهاي كل تعداد دهندةنشان

 بينيت مركزيت

)Betweenness 

Centrality(  

 يدارا يگره. است نقشه در گره ارزش و تيموقع ةدهندنشان ينينابيب تيمركز

 يهاراه و رديبگ قرار هاگره از فراواني شمار نيماب كه است ينينابيب تيمركز نيشتريب
 گريد عبارت به ؛)١٣٩٢ ،يريحر و شكفتهر.ك: ( كنند عبور آن از گريد يارتباط

 حسب بر شبكه كي درون را تيموجود كي تيموقع ،ينينابيب تيمركز ةسنج

. كند يم ييشناسا شبكه در ي ديگرها گروه اي ها زوج با ارتباط جاديا يبرا اش ييتوانا

 تيموقع همچون يها يژگيو يدارا ينينابيب تيمركز نيباالتر با يتيموجود يطوركل به

 عصاره، ي وليسهر.ك: ( دارد شبكه بر اديز يليخ ريتأث شبكه، در محكم و مطلوب
١٣٩٢.(  

 نزديكي مركزيت

)Closeness 

Centrality(  

 را شبكه در گريد يها دواژهيكل يةكل با دواژهيكل كي ةفاصل يكينزد تيمركز ةسنج

 دواژهيكل آن باشد، تر كينزد ها دواژهيكل گريد به دواژهيكل كي هرچه ؛سنجد يم

 را هاعامل سالمت و تيامن ،يريپذدسترس هافاصله نيا. است مشهورتر و تر دهيبرگز

 شبكه در  گريد املوع با عامل هر ةفاصل نيتركوتاه ،يكينزد ةسنج. دهد يم نشان

 كه است يا نقطه ،يكينزد تيمركز گريد عبارت به ؛)١٣٩١ جعفرزاده،ر.ك: ( است

 از باشد، تر كينزد مركز به يا نقطه هرچه. باشد كينزد ها نقطه يةكل به طورمتوسط به
  .است برخوردار يشتريب استحكام

 كل به شبكه در موجود پيوندهاي نسبت از است عبارت پيوستگي يا تراكم چگالي،  )Density( چگالي

 .ممكن پيوندهاي

 يبند خوشه ضريب

)Clustering 

Coefficient(  

 هايخوشه تشكيل به شبكه در موجود افراد گرايش و تمايل بر بنديخوشه ضريب

  .دارد داللت نويسيهم طريق از گوناگون

 و يوستگيپ

  ةشبك يگسستگ

 تعداد اگر. است پراكنده اي گسسته شبكه آن ،باشد كم شبكه در وندهايپ تعداد اگر

  .است وستهيپ شبكه آن ،باشد رئوس تعداد از شتريب گراف كي در خطوط و وندهايپ



    

  

٤٠ 

 

گروه در گروه  كي يها دواژهيكلاز  زانيچه م دهد يمنشان  يدربردارندگ شاخص  يدربردارندگ

 نييتع گريشباهت هر گروه نسبت به گروه د زانيدرمجموع م ؛به كار رفته است گريد

  .شود يم

 يفگرهايتوص

  هسته

 كل از هفتاددرصد از شتريب ها، دواژهيكل از يكم نسبتاً شمار برادفرد، قانون اساس بر

  .دهند يم ليتشك را موضوع آن يها دواژهيكل

  پژوهش يها افتهي
زن و خـانواده،   مركـز تحقيقـات  منتشرشـده در بانـك اطالعـات     ةمقال ١٧٥٦٦درمجموع از 

و  يعلم ةمقاله بدون درج ٢١٨ ،يجيترو - ي مقاله علم ٩٥٤ ،يپژوهش - ي مقاله علم ١١٥٤٤

  مشخص نبود. يعلم ةمقاله از نظر درج ٤٨٤٩ تيوضع
  ها همجل يعلم درجة. ٢ جدول

  درصد  مقاله تعداد  مجله نوع

  ٦٦  ١١٥٤٤  يپژوهش - ي علم ةمجل

  ٥  ٩٥٤  يجيترو - ي علم ةمجل

  ١  ٢١٨  يعلم ةدرج بدون

  ٢٨  ٤٨٤٩  نامشخص

  ١٠٠  ١٧٥٦٥  مجموع

  :است ليذ جدول شرح به شده يبررس هاي همقال ١زبان
  ها همجل هاي همقال زبان. ٣ جدول

  درصد  مقاله تعداد  مجله نوع

  ٥/٩٦  ١٦٦٨٢  يفارس

  ٣  ٥١٦  يعرب

  /٣  ٥٠  يسيانگل

  ٤/١  ٢٤٥  نامشخص

  ١٠٠  ١٧٥٦٥  مجموع

  :است ليذ شرح به يسازمان يوابستگ حسب بر ها همقال تيوضع

                                                                         
مركـز كـه    پرتال جادكنندةيزن و خانواده به عنوان سازمان ا قاتيمركز تحق يها استيس گفت ديبا نهيزم نيا در. ١

كننـد و   يآور گـرد را  يبه زبـان فارسـ   ها هاصل است كه مقال نيبر ا شده، استخراج آن از پژوهش نيا يها داده

ـ   استخراج شده ييها هاز مجل يسيو انگل يبه زبان عرب يها مقاله ـ غ ييهـا  هاند كـه مقال را در  ياز زبـان فارسـ   ري

 اند. خود منتشر كرده يها شماره يبعض



 

  

٤١ 

 

  ها همجل يسازمان يوابستگ. ٤ جدول

  درصد  مقاله تعداد  سازمان

  ١٦٩٣٧١/٥  ٩٠٨  يعلوم پزشك يها دانشگاه

  ٣٢٩٣٥/٥١  ٩٠١٦  وزارت علوم يها دانشگاه

  ٩٢٨٢٦٦/٣  ٦٩٠  يحوزو

  ٥٧٣٠١/٣٩  ٦٩٥١  ديگر موارد

  ١٠٠  ١٧٥٦٥  مجموع

ــش ــژوهش اول پرس ــع :پ ــتوز تيوض ــهيح عي ــا ط ــوع يه ــدادها يموض ــ يبرون  يعلم

 يهـا  بـازه  در هسـته  يفگرهايتوصـ  و رانيـ ا در خـانواده  و زنـان  ت،يجنس ةحوز پژوهشگران

  است؟ چگونه ١٣٩٧ تا ١٣٩٠ و ١٣٨٩ تا ١٣٨٠ ةده ،١٣٨٠ از پيش يزمان

 و زنـان  ت،يجنسـ  ةحـوز  در دشـده يتول آثـار  يها دواژهيكل نيپرتكرارتر ٥ ةشمار جدول

 زنان ت،يجنس ةحوز به مربوط دييكل واژگان سازي كساني از پس .دهد يم نشان را خانواده

 كـه  دارد بـر  در را اصطالح ٢٦١١٤ از متشكل يواژگان ،ها همقال نيا شد مشخص خانواده و

 از كيـ هر يريكارگ به يفراوان عيتوز يبررس. است شده گرفته كار به بار ٩٩٤٥٤ مجموعدر

 منطبـق  پرتـو  ةقاعـد  بـر  ٧٠/٣٠ صـورت  بـه  آنهـا  عيتوز داد نشان ها همقال در اصطالحات نيا

 مجمـوع  از درصـد ٧٠ حـوزه،  نيـ ا دييـ كل واژگـان  از درصـد ٣٠ كـه  صـورت  نيا به ؛است

 مجمـوع  از درصـد ٣٠ تنهـا  واژگان، درصد٧٠ يةبق و است داده اختصاص خود به را يفراوان

 ٢٧٥ كـل  از درصـد ٣٠ كـه  اسـت  جـاري  يصـورت  در قاعـده  نيا. دارد بر در را يفراوان كل

 خـود  بـه  را) درصـد ٧٠( تكـرار  ٩٩٤٥٤ از بـار  ٧٩١٣١ ،)اصـطالح  ٨٠٩٥( دييـ كل اصطالح

 ،»ييزناشـو  تيرضـا « ،»زن« يهـا  دواژهيكل ،شود يم مشاهده كه گونه همان. بدهد اختصاص

  .اند داده اختصاص خود به را يفراوان نيباالتر »طالق« و» تيجنس« ،»خانواده«
  خانواده و زنان ت،يجنس ةحوز در پرتكرار ةدواژيكل ٣٠ يفراوان عيتوز: ٥ جدول

  تكرار  دواژهيكل  فيرد

  ٩٧٣  زن  ١

  ٦٨٠  ييزناشو تيرضا  ٢

  ٥٩٨  خانواده  ٣

  ٥٨٤  تيجنس  ٤

  ٣٩٨  طالق  ٥

  ٣٦٩  يروان سالمت  ٦



    

  

٤٢ 

 

  ٣٥٩  تهران  ٧

  ٢٩٥  يزندگ تيفيك  ٨

  ٢٧٦  ازدواج  ٩

  ٢٧٢  يفيك ةمطالع  ١٠

  ٢٦٨  يفرزندپرور سبك  ١١

  ٢٥٨  يافسردگ  ١٢

  ٢٥١  يخانگ خشونت  ١٣

  ٢٤٣  سمينيفم  ١٤

  ٢٢٦  متأهل زنان  ١٥

  ٢٢٠  ياجتماع عوامل  ١٦

  ٢١٥  ييزناشو تعارض  ١٧

  ٢١٢  زنان اشتغال  ١٨

  ٢١٢  دختر انيدانشجو  ١٩

  ٢٠٩  نوجوانان  ٢٠

  ٢٠٧  ييروستا زنان  ٢١

  ١٩٨  تيشخص عامل پنج  ٢٢

  ١٩٦  ييزناشو يسازگار  ٢٣

  ١٨٥  شاغل زنان  ٢٤

  ١٨٣  رانيا  ٢٥

  ١٨٣  يبستگ دل يها سبك  ٢٦

  ١٧٨  ينابارور  ٢٧

  ١٧٦  اصفهان  ٢٨

  ١٧٦  يزندگ سبك  ٢٩

  ١٧٢  حجاب  ٣٠

 هسـته  يفگرهايتوصـ  و مطـرح  يموضوع يها نهيزم ييشناسا :پژوهش اول پرسش ةادام

 و ١٣٨٩ تـا  ١٣٨٠ ةدهـ  ،١٣٨٠ از پـيش  يزمان يها بازه در خانواده و زنان ت،يجنس ةحوز در

 .١٣٩٧ تا ١٣٩٠

 قـات يتحق ةپركـاربرد در حـوز   يفگرهايتوصـ مطـرح و   يموضوع يها نهيزم نييتع يبرا

ــ ــانون توز  ت،يجنس ــانواده، از ق ــان و خ ــزن ــدگ عي ــت   يپراكن ــده اس ــتفاده ش ــورد اس  ؛برادف

)، ١٣٨٠از سـال   پيشاول ( ةدر مدارك مربوطه، در دور ها دواژهيكل يفراوانكه  بيترت نيبد



 

  

٤٣ 

 

ــانون اعمــال. اســت شــده محاســبه) ١٣٩٧- ١٣٩٠ســوم ( ة) و دور١٣٨٩- ١٣٨٠دوم ( ةدور  ق

 كيـ نزد ،٢٤٣ هسته موضوعات تعداد)، ١٣٨٠ سال از پيش( اول ةدور در داد نشان برادفورد

  .بود ١٠٣٥ هسته از ةدور و ٨٥٩ هسته به
 خانواده و زن مركز تحقيقات گاهيپا در خانواده و تيجنس زنان، ةحوز برتر ةدواژيكل ٣٠ يفراوان. ٦ جدول

  )١٣٨٠ سال از پيش( برادفورد عيتوز از استفاده با

رت  رخداد  دواژهيكل  رتبه  رخداد  دواژهيكل  رتبه

  به

  رخداد  دواژهيكل

  ٨  ييروستا زنان   ٢١  ١٢  فقه    ١١  ٣٠  طالق  ١

  ٧  تيجمع شيافزا   ٢٢  ١١  اشتغال   ١٢  ٢١  خانواده  ٢

  ٧  بلوغ   ٢٣  ١١  يمدن قانون   ١٣  ٢١  زن  ٣

  ٧  يتساو   ٢٤  ١٠  يرانيا زن   ١٤  ١٩  زنان حقوق  ٤

  ٧  توسعه   ٢٥  ١٠  مشاركت ١٥  ١٧  ازدواج  ٥

 سلوك در زن   ١٦  ١٧  اتيروا  ٦

  يانسان

  ٧  نيجن   ٢٦  ٨

  ٧  فاطمه حضرت    ٢٧  ٨ آموزش   ١٧  ١٥ زنان اشتغال  ٧

 مناسبات در زن   ٢٨  ٨  يپدرساالر   ١٨  ١٥  سمينيفم  ٨

  ياجتماع

٧  

  ٧  زنا   ٢٩  ٨  ضيتبع   ١٩  ١٣  زنان ةمسئل  ٩

  ٧  قرآن   ٣٠  ٨  زنان جنبش  ٢٠  ١٢  تيجنس  ١٠

 ١٣٨٩- ١٣٨٠ يزمـان  ةبـاز  در داد نشان دوم ةدور يها دواژهيكل بر برادفورد ةقاعد اعمال

  .بود ٨٦٤٤ هسته از دور و ٢٦٠٣ هسته به كينزد ،٣١٧ هسته ميمفاه تعداد
 خانواده و زن مركز تحقيقات گاهيپا در خانواده و تيجنس زنان، ةحوز برتر ةدواژيكل ٣٠ يفراوان. ٧ جدول

  )١٣٨٩-١٣٨٠( برادفورد عيتوز از استفاده با

  رخداد  دواژهيكل  رتبه  رخداد  دواژهيكل  رتبه  رخداد  دواژهيكل  رتبه

  ٦٣  آموزش   ٢١  ٩٢  نوجوانان   ١١  ٥٢٨  زن  ١

  ٦٣  زنان اشتغال   ٢٢  ٩١  يآگاه   ١٢  ٣١٤  خانواده  ٢

  ٦٣  خانواده ميتنظ   ٢٣  ٨٥  زنان حقوق   ١٣  ٢١٦  تيجنس  ٣

 تيرضا  ٤

  ييزناشو

 خشونت   ١٤  ١٤٥

  يخانگ

  ٦٢  دختران   ٢٤  ٨٠

  ٦٠  اضطراب   ٢٥  ٧٨  رانيا   ١٥  ١٣٤  سمينيفم  ٥



    

  

٤٤ 

 

  ٥٧  زنان مشاركت   ٢٦  ٧٥  اشتغال   ١٦  ١٢٦  طالق  ٦

  ٥٤  تهران   ٢٧  ٧٥  حجاب   ١٧  ١١٩  ازدواج  ٧

  ٥٤  يزندگ تيفيك   ٢٨  ٧١  ينابارور   ١٨  ١١٦  يافسردگ  ٨

 سالمت  ٩
  يروان

  ٥٣  آموزان دانش   ٢٩  ٦٩  اسالم   ١٩  ١١٠

  ٥١  خشونت   ٣٠  ٦٩  دزيا   ٢٠  ٩٨  نگرش  ١٠

 ١٣٩٧- ١٣٩٠ يزمـان  ةبـاز  در داد نشان سوم ةدور يها دواژهيكل بر برادفورد ةقاعد اعمال

  .بود ١٦٠٩٨ هسته از دور و ٢٦٣٦ هسته به كينزد ،٣٧٢ هسته ميمفاه تعداد
 خانواده و زن مركز تحقيقات گاهيپا در خانواده و تيجنس زنان، ةحوز برتر ةدواژيكل ٣٠ يفراوان. ٨ جدول

 )١٣٩٧-١٣٩٠( برادفورد عيتوز از استفاده با

  رخداد  دواژهيكل  رتبه  رخداد  دواژهيكل  رتبه  رخداد  دواژهيكل  رتبه

 تيرضا  ١

  ييزناشو

 يها سبك   ٢١  ٢١٠  متأهل زنان   ١١  ٥٣٤

  يبستگ دل

١٤٧  

 عوامل   ١٢  ٤١٧  زن  ٢

  ياجتماع

 يةسرما   ٢٢  ١٧٩

  ياجتماع

١٤٤  

 تعارض   ١٣  ٣٥٣  تيجنس  ٣

  ييزناشو

  ١٤٠  يافسردگ   ٢٣  ١٧٢

 انيدانشجو   ١٤  ٣٠٤  تهران  ٤
  دختر

  ١٣٩  ازدواج   ٢٤  ١٧١

 خشونت   ١٥  ٢٦١  خانواده  ٥

  يخانگ

 تيحما   ٢٥  ١٦٥

  ياجتماع

١٣٥  

  ١٣٥  شاغل زنان   ٢٦  ١٦٠  ييروستا زنان   ١٦  ٢٥٦  يروان سالمت  ٦

 يسازگار   ١٧  ٢٤٧  يفيك ةمطالع  ٧

  ييزناشو

  ١٣٤  زنان اشتغال   ٢٧  ١٦٠

 عامل پنج   ١٨  ٢٤٠  طالق  ٨

  تيشخص

  ١٢٩  يقيتطب يبررس   ٢٨  ١٥١

 تيفيك  ٩

  يزندگ

  ١٢٧  نوجوان دختران   ٢٩  ١٤٨  اصفهان   ١٩  ٢٤٠

 سبك  ١٠

  يفرزندپرور

 سبك   ٢٠  ٢٢٣

  يزندگ

 آموزان دانش   ٣٠  ١٤٧

  دختر

١٢٣  

  



 

  

٤٥ 

 

 و زنــان ت،يجنسـ  يموضــوع يهـا  رحــوزهيز در راتييـ تغ زانيـ م :پــژوهش دوم پرسـش 

  است؟ صورت چه به يدربردارندگ شاخص اساس بر ي گوناگونزمان مقاطع در خانواده

 را دوره سـه  متفاوت و مشترك يها دواژهيكل ي،دربردارندگ شاخص اساس بر ٩ جدول

  .دهد يم نشان
   خانواده و زنان ت،يجنس ةحوز قاتيتحق متفاوت و مشترك يها دواژهيكل: ٩ جدول

  يزمان ةدور سه كيتفك به

 يدواژهايكل

 ةدور مشترك

 دوم و اول

 متفاوت يها دواژهيكل

  اول به دوم ةدور

 يها دواژهيكل

 اول ةدور متفاوت

  دوم به

 يدواژهايكل

 ةدور مشترك

  سوم و دوم

 يها دواژهيكل

 ةدور متفاوت

  دوم به سوم

 يها دواژهيكل

 دوم ةدور متفاوت

  سوم به

 سلوك در زن  ييزناشو تيرضا  زن

  يانسان

 يباردار  يقيتطب يبررس  ييزناشو تيرضا

  ناخواسته

 يزندگ تيفيك  زن  ضيتبع  يروان سالمت  خانواده

  زنان

 يها روش

 از يريشگيپ

  يباردار

 يها شبكه  تيجنس  تيجمع شيافزا  نگرش  تيجنس

  ياجتماع

  يريشگيپ

 ييزناشو تيرضا  تهران  يتساو  يآگاه  سمينيفم

  نيزوج

  روان بهداشت

 مناسبات در زن  تهران  طالق
  ياجتماع

 آموزان دانش  خانواده
  يرستانيدب دختر

  سالمندان

  تيقوام  يآور تاب  يروان سالمت  ينيد يشينواند  يزندگ تيفيك  ازدواج

 ازدواج  يجنس عملكرد  يفيك ةمطالع  الگو زنان  آموزان دانش  يافسردگ
  يشاونديخو

  يحاملگ  يدارشناسيپد  طالق  بلوغ سن  يهمسرآزار  نوجوانان

  وعيش  زنان يافسردگ  يزندگ تيفيك  نگاه  تيشخص عامل پنج  زنان حقوق

 خشونت

  يخانگ

 سبك  خانواده اختالف  نفس عزت

  يفرزندپرور

  عدالت  يا نهيزم يةنظر

 يها بيآس  يفرزندپرور  متأهل زنان  فرزندان تعداد  انيدانشجو  رانيا

  ياجتماع

 يجنس عملكرد  ياجتماع عوامل  ياقتصاد ةتوسع  يفرزندپرور سبك  اشتغال

  زنان

  يروان اختالالت



    

  

٤٦ 

 

 ياجتماع جنبش  دختران فرار  حجاب

  زنان

  تيوال  زنان تيامن  ييزناشو تعارض

  يتيجنس ضيتبع  يفرزندآور  دختر انيدانشجو  زن يداور  ييزناشو تعارض  ينابارور

 امام دگاهيد از زن  مادران  اسالم

  ينيخم

 يها واره طرح  يخانگ خشونت

  هياول ناسازگار

  يگر يروسپ

 ةشياند در زن  نيوالد  دزيا

 امام ياجتماع

  ينيخم

  ييزناشو  مطلقه زنان  ييروستا زنان

 يسازگار  دختران بلوغ سن  يتيجنس تفاوت  آموزش

  ييزناشو

 يتمنديرضا

  زنان ييزناشو

  عملكرد

 عامل پنج  شعر  كودك  زنان اشتغال

  تيشخص

  تيقوم  زدي

 يها مهارت  رانيا يحقوق نظام  اصفهان  تيجمع كنترل  ياجتماع عوامل  خانواده ميتنظ
  ياجتماع

  شدن يجهان  نابارور زنان  يزندگ سبك  زنان يگواه  فرهنگ  دختران

 يها سبك  زنان آموزش  دختر انيدانشجو  اضطراب

  يبستگ دل

 تيميصم

  ييزناشو

  يجنس خشونت

 در زنان آموزش  يجانيه هوش  زنان مشاركت

  خيتار

  هيد  كرمانشاه  ياجتماع يةسرما

  مرد  اهواز  يافسردگ   ينيخم امام  ييزناشو يسازگار  خشونت

 حضرت  يبستگ دل يها سبك  نيجن سقط

   محمد

 يستيبهز  ازدواج
  يشناخت روان

  مشاوره

  ينوجوان  الميا  ياجتماع تيحما  طالق حق  ناخواسته يباردار  قرآن

 از زن خروج  دانشجو  شاغل زنان

  منزل

  يعال آموزش  يرانيا خانواده  شاغل زنان

  اقتصاد  تهران شهر زنان  زنان اشتغال  قرآن در زن  يتيجنس يها ينابرابر  يبارور

 انحرافات  يشناخت جامعه  نوجوان دختران  كشاورز زنان  تيهو  هيمهر

  ياجتماع

 يها نقش

  يتيجنس

 آموزان دانش  هند زنان  جوانان

  دختر

 يروان سالمت

  زنان

  نيجن ياهدا

 آموزان دانش  النسا بيز  نيسزار  يباردار
  يرستانيدب

 يارتباط يالگو
  خانواده

 ياجتماع گاهيپا
  ياقتصاد



 

  

٤٧ 

 

  

سـه دوره بـر اسـاس شـاخص      مشـابه  يهـا  دواژهيـ كل ابتدا دوره، سه راتييتغ زانيم نييتع يبرا

 ةسـ يمقا يبـرا . شـود  يم مشخص راتييتغ زانيم سپس و اسبهدو مح به صورت دوبه يدربردارندگ

كـه   گونـه  همـان . اسـت  شده استفاده يدربردارندگ شاخص از گريكدي به نسبت ها مجموعه تشابه

 ةدهـ  گاندواژيـ كلو تعداد  ٢١٣٧، ١٣٨٠از سال  پيشاول  ةدور گاندواژيكلتعداد  ،قبالً گفته شد

 نيبـ  دواژهيـ كل ٩٢٦ نيبود. همچن ١٨١٨١سوم  ةدور گاندواژيكلتعداد  و دواژهيكل ١١٥٦٤هشتاد 

 يهـا  شد. فرمـول  يينود شناسا ةو ده تادهش ةده نيب دواژهيكل ٥٥٤٠و  ٨٠ ةو ده ٨٠از  پيش ةدور

نـود بـه    ةدهـ  هشـتاد،  از پـيش  يهـا  هشـتاد بـه سـال    ةدهـ  يهـا  دواژهيـ كل تشابه زانيم بيبه ترت ريز

  :دهد يم نشان را هشتاد ةده به نود ةدهاز هشتاد و  پيش يها سال

2 to 1 =
926

2137
= 0.433 

3 𝑡𝑜 1 =
1066

2137
= 0.498 

3 𝑡𝑜 2 =
5540

11564
= 0.479 

 يهـا  دواژهيـ كل درصـد  ٣/٤٣ ،داسـت يپ يدربردارنـدگ  شاخص ةمحاسب از كه گونه همان

 ٧/٥٦ گـر يد بيـان  بـه  ؛انـد  شـده  اسـتفاده  زيـ ن ١٣٨٠ سـال  از پـيش  يها پژوهش در هشتاد ةده

 از درصـد  ٥٠ حـدود . هسـتند  يمتفـاوت  يهـا  دواژهيـ كل هشـتاد،  ةدهـ  يها دواژهيكل از درصد

 انـد؛  گرفتـه  قـرار  استفاده مورد زين ١٣٨٠ سال از پيش يها پژوهش در نود ةده يها دواژهيكل

 و انـد  شده متولد نود ةده يها پژوهش در كاررفته  به يها دواژهيكل از درصد ٥٠ گريد بيان به

 ٥٠ و مشـابه  درصـد  ٥٠ يبـ يتقر صـورت  به هشتاد ةده و نود ةده يها پژوهش يها دواژهيكل

  .هستند متفاوت درصد

 پژوهشـگران  يعلم يبروندادها يها دواژهيكل يفراوان تيوضع :پژوهش سوم پرسش

  است؟ چگونه يواژگانهم زانيم اساس بر خانواده و زنان ت،يجنس ةحوز در رانيا
 و زنان ت،يجنس ةحوز در رانيا پژوهشگران يعلم يبروندادها يها دواژهيكل يفراوان عيتوز: ١٠ جدول

  يواژگان هم زانيم اساس بر خانواده

 فيرد واژه واژه تعداد

 ١ اضطراب يافسردگ ٨١

 ٢ زنان هيعل خشونت يخانگ خشونت ٦٦

 ٣ زن خانواده ٦٢



    

  

٤٨ 

 

 ٤ خانواده ازدواج ٦٠

 ٥ ازدواج خانواده ٦٠

 ٦ زنان هيعل خشونت زنان هيعل يخانگ خشونت ٦٠

 ٧ يرستانيدب دختر آموزان دانش دختر آموزان دانش ٥٥

 ٨ دزيا يآگاه ٤٩

 ٩ يآگاه دزيا ٤٩

 ١٠ زن اشتغال ٤٦

 ١١ طالق ازدواج ٤٣

 ١٢ طالق خانواده ٤٠

 ١٣ متأهل زنان ييزناشو تيرضا ٤٠

 ١٤ خانواده طالق ٤٠

 ١٥ سمينيفم تيجنس ٣٩

 ١٦ نگرش دزيا ٣٨

 ١٧ دزيا نگرش ٣٨

 ١٨ يبستگ دل يها سبك ييزناشو تيرضا ٣٥

 ١٩ سمينيفم زن ٣٥

 ٢٠ ييزناشو تيرضا يبستگ دل يها سبك ٣٥

 ٢١ تيجنس يتيجنس تفاوت ٣٤

  ٢٢ شاغل زنان زنان اشتغال ٣٣

 ٢٣ قرآن زن ٣٣

 ٢٤ باردار زنان يباردار ٣٢

 ٢٥ يخانگ خشونت خشونت ٣٠

 ٢٦ يرستانيدب دختر آموزان دانش يرستانيدب آموزان دانش ٣٠

 ٢٧ يروان سالمت ييزناشو تيرضا ٣٠

 ٢٨ زن خشونت ٢٩

 ٢٩ يجانيه هوش ييزناشو تيرضا ٢٩

 ٣٠  زنان هيعل خشونت  خشونت ٢٨

 و زنـان  ت،يجنسـ  ةحـوز  يعلمـ  داتيـ تول يهـا  دواژهيـ كل يفراوانـ  عيتوز ١٠ جدول طبق

 اضـطراب  بـه  مربوط ها واژه تكرار نيشتريب دهد يم نشان يواژگان هم زانيم اساس بر خانواده

  .است خانواده با زن ي وخانگ خشونت با زنان هيعل خشونت ،يافسردگ با

 ةحـوز  در رانيـ ا پژوهشـگران  يعلمـ  يبرونـدادها  رشـد  ميـزان  :پژوهش چهارم پرسش



 

  

٤٩ 

 

 دارد؟ قرار يتيوضع چه در خانواده و زنان ت،يجنس

 خانواده، و زنان تيجنس ةحوز در رانيا پژوهشگران يبروندادها رشد نرخ ةمحاسب يبرا

 رشـد  ميـزان  ،آمـده  دسـت  بـه  جينتـا  بـه  توجه با. است شده استفاده يهندس نيانگيم فرمول از

 نيـ ا نوسانات ١ نمودار در. است درصد ٤/١٣ ،١٣٧٠ سال از خانواده و زنان ت،يجنس ةحوز

 توســط يعلمــ داتيــتول نيشــتريب ،شــود يمــ مشــاهده كــه گونــه همــان. اســت انيــنما رشــد

  .است ١٣٩٦ تا ١٣٨٩ سال از خانواده و زنان ت،يجنس ةحوز در رانيا پژوهشگران
  خانواده و زنان ت،يجنس ةحوز يعلم يبروندادها رشد نرخ: ١ نمودار 

  
 صورت چه به واژگان نيا انيم ارتباط و خوشه هر واژگان نيترمهم :پژوهش پنجم پرسش

  است؟

 و شـد  مشـخص  ديـ تول يهـا نقشـه  و واژگان نيب ارتباط »نت يوسي« افزار نرم از استفاده با

 ينينـاب يب و تيـ مركز يهـا سـنجه  طـور  نيهم و هاخوشه يبررس به »دراو نت« افزار نرم با سپس

بـا   خـانواده  و زنـان  ت،يجنسـ  ةحـوز  واژگان يرخدادهم از شده ميترس يكل ةنقش. ميپرداخت

  .است مشاهده قابل ريز شكل در »دراو نت« استفاده از
  »دراو نت« افزار نرم از استفاده با خانواده و زنان ت،يجنس ةحوز واژگان يرخدادهم ةنقش .١ شكل
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٥٠ 

 

 و زنـان  ت،يجنسـ  ةحـوز  واژگـان  اسـت،  آمـده  دسـت  بـه  افزار نرم يخروج از آنچه طبق

  .شوند يم ارائه اختصار به ادامه در كه شده ميتقس خوشه ١٠ به خانواده
  خوشه هر پركاربرد واژگان و خانواده و زنان ت،يجنس ةحوز يها خوشه. ١١ جدول

شمارة 

  خوشه

  پركاربرد ةواژ ٥  ها دواژهيكل تعداد  خوشه نام

 مقتدرانه، يفرزندپرور ،يفرزندپرور ،يفرزندپرور سبك  ٩٥٣  يفرزندپرور  ١

  رانهيگ سهل يفرزندپرور مستبدانه، يفرزندپرور

 ،ييزناشو يسازگار ،ييزناشو تعارض ،ييزناشو تيرضا  ٢٨٩٤  ييزناشو  ٢

  نيزوج ييزناشو تيرضا ،ييزناشو روابط

  زنان حقوق برال،يل سمينيفم زن، ت،يجنس سم،ينيفم  ١٠٤٠  سمينيفم  ٣

 يها ينابرابر ،يتيجنس يها نقش ،يتيجنس تفاوت ت،يجنس  ٤٥٢٩  تيجنس  ٤

  يتيجنس يها شهيكل ،يتيجنس

 سالمت زنان، سالمت ،يعموم سالمت ،يروان سالمت  ٢٠٢٩  سالمت  ٥

  ييزناشو تيرضا زنان، يروان



 

  

٥١ 

 

  مطلقه زنان ،يعاطف طالق خانواده، ازدواج، طالق،  ١٩٣٩  طالق  ٦

  ييزناشو تيرضا طالق، ازدواج، سن خانواده، ازدواج،  ٢٨٦٧  ازدواج  ٧

 هيعل يخانگ خشونت زنان، هيعل خشونت ،يخانگ خشونت  ١٢٩٥  خشونت  ٨

  يهمسرآزار خشونت، زنان،

 طالق، خانواده، كاركرد خانواده، عملكرد خانواده،  ٦٦٩٩  خانواده  ٩

  خانواده كار تعارض

 سبك ،يزندگ تيفيك ،ييزناشو تيرضا زن،  ١٦٩٩١  زن  ١٠
  تهران ،يفرزندپرور

 بـر  رانيـ ا در خانواده و زنان ت،يجنس ةحوز واژگان يرخداد هم :پژوهش ششم پرسش

 تيـ مركز نقـش  يدارا واژگان و ينينابيب ،يكينزد ةدرج لحاظ به تيمركز يها سنجه اساس

 ؟دارد يتيوضع چه حوزه نيا در

 گــاهيپا در شــده نمايــه يهــا پــژوهش در »زن« ةواژ ،آمــده دســت بــه يهــاداده اســاس بــر

 آن از پـس . اسـت  ٧٤٧ زانيـ م بـا  درجـه  تيـ مركز نيشـتر يب يدارا خـانواده،  و زن قاتيتحق

رتبه در بيترت به ٥٥٢ تيمركز با »خانواده« و ٦٦٩ تيمركز با »ييزناشو تيرضا« يهاواژه

  .دارند قرار سوم و دوم يها

 زنـان  ت،يجنس قاتيتحق ةحوز يكينزد تيمركز ليتحل از آمده دست به جينتا به توجه با

 يهـا واژه. اسـت  ٣/٩٤ زانيـ م بـا  يكينزد تيمركز نيشتريب يدارا »خانواده« ةواژ خانواده، و

 يهـا رتبـه  در بيـ ترت به ٢/٩١ يكينزد تيمركز با »تهران« و ٢/٩٣ يكينزد تيمركز با »زن«

  .دارند قرار سوم و دوم

 »زن« ةواژ خـانواده،  و زنـان  ت،يجنس ةحوز يها پژوهش از آمده دست به جينتا به توجه با

 ينينـاب يب تيمركز با »خانواده« يهاواژه. است ٦٦/٢ زانيم با ينينابيب تيمركز نيرتشيب يدارا

  .دارند قرار سوم و دوم هاي هرتب در ٢/٢ ينينابيب تيمركز با »تهران« و ٦٤/٢

 درجـه،  تيـ مركز ةسـنج  اسـاس  بـر  واژگان يرخدادهم ةشبك برتر يهاواژه: ١٢ جدول

  خانواده و زن مركز تحقيقات گاهيپا از يكينزد و ينينابيب
 تيمركز  واژه

  درجه

  يكينزد  واژه  ينينابيب  واژه

  ٣١٨/٩٤  خانواده  ٦٦/٢  زن  ٧٤٧  زن

 تيرضا

  ييزناشو

  ٢٥٨/٩٣  زن  ٦٤٦/٢  خانواده  ٦٦٩



    

  

٥٢ 

 

  ٢٠٩/٩١  تهران  ٢٣/٢  تهران  ٥٥٢  خانواده

  ٥٦٧/٨٥  يروان سالمت  ٤٧٢/١  تيجنس  ٤٤٨  يروان سالمت

  ١٧٨/٨٢  اصفهان  ٤٤٤/١  طالق  ٤٢٩  تهران

  ٣٧٣/٨١  تيجنس  ٣٦٤/١  يروان سالمت  ٣٩٣  يزندگ تيفيك

  ٣٧٣/٨١  يزندگ تيفيك  ٢٣٩/١  اصفهان  ٢٨٤  يخانگ خشونت

 تيرضا  ١٩٣/١  يزندگ تيفيك  ٣٧٣  تيجنس
  ييزناشو

٥٨٣/٨٠  

 تيرضا  ٣٣٠  طالق

  ييزناشو

  ٥٧/٧٧  طالق  ١٦٧/١

  ٨٥٢/٧٦  يافسردگ  ٠٥٨/١  ياجتماع عوامل  ٣٢٦  يافسردگ

  ١٤٧/٧٦  يخودكارآمد  ٩٩٥/٠  رانيا  ٣١٥  متأهل زنان

 يخانگ خشونت

  زنان هيعل

  ٤٥٥/٧٥  نفس عزت  ٨٩١/٠  يزندگ سبك  ٢٩٢

  ٧٧٥/٧٤  ياجتماع عوامل  ٨٨٢/٠  متأهل زنان  ١٧٧  نگرش

 عامل پنج  ٨٧٨/٠  آموزش  ٢٧٦  ازدواج

  تيشخص

١٠٧/٧٤  

 تيحما  ٨٥٣/٠  يخانگ خشونت  ٢٧٤  ياجتماع عوامل

  ياجتماع

١٠٧/٧٤  

  ١٠٧/٧٤  يخانگ خشونت  ٨٠٥/٠  يافسردگ  ٢٦٠  يآگاه

 هيعل خشونت

  زنان

  ١٠٧/٧٤  متأهل زنان  ٨٠٢/٠  زنان اشتغال  ٢٥٢

 سبك

  يفرزندپرور

  ٨٠٧/٧٢  رانيا  ٧٩٢/٠  يخودكارآمد  ٢٤٧

 عامل پنج  ٢٤٦  اضطراب
  تيشخص

  ١٧٤/٧٢  آموزش  ٧٨٦/٠

 آموزان دانش

  دختر

 تيحما  ٢٤٦

  ياجتماع

  ٥٥٢/٧١  اضطراب  ٧٦٦/٠

  ٥٥٢/٧١  يزندگ سبك  ٧٥٧/٠  مؤثر عوامل  ٢٣١  يفيك ةمطالع

 يها سبك  ٧٤٣/٠  يفيك ةمطالع  ٢٢٤  نوجوانان

  يبستگ دل

٥٥٢/٧١  

 يزندگ تيفيك

  زنان

  ٥٥٢/٧١  ياجتماع يةسرما  ٧١٩/٠  نفس عزت  ٢٢٠



 

  

٥٣ 

 

 تيحما

  ياجتماع
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مركـز   گـاه يپا از خـانواده  و زنـان  ت،يجنسـ  ةحـوز  يهـا سنجه از آمده دست به جينتا طبق

 و درجـه  تيـ مركز ةسـنج  دو در »زن« ةواژ دهـد  يمـ  نشـان  هـا افتهي خانواده، و زن تحقيقات

 ةواژ بـه  اول ةرتبـ  ،يكـ ينزد تيمركز ةسنج در و دارد قرار نخست ةرتب در ينينابيب تيمركز

 »ييزناشـو  تيرضا« ةواژ ،ينينابيب تيمركز ةسنج در »خانواده« ةواژ. دارد خانواده اختصاص

 خـود  بـه  را دوم ةرتبـ  ،يكـ ينزد تيـ مركز ةسـنج  در »زن« ةواژ و درجـه  تيـ مركز ةسنج در

 ةواژ و دارد تعلـق  »خـانواده « ةواژ بـه  درجـه  تيـ مركز ةسنج در سوم ةرتب. اند داده اختصاص

 نيبرتـر . اسـت  شـده  سوم ةرتب حائز ،يكينزد تيمركز و ينينابيب تيمركز ةسنج در »تهران«

  .اندشده ارائه ١٢ جدول در تيمركز يهاسنجه اساس بر حوزه نيا واژگان

 يرخـداد  هـم  ةشـبك  يوسـتگ يپ حـوزه،  كيـ  در گرفتـه  صـورت  يهـا  پژوهش ةمطالع در

 ةشـبك  يگسسـتگ  و يوسـتگ يپ آوردن دسـت  بـه  يبـرا . شـود  يمـ  قلمـداد  مهـم  يامـر  واژگان

 و يچگـال  ونـدها، يپ هـا، گـره  تعـداد  ديبا خانواده و زنان ت،يجنس ةحوز واژگان يرخداد هم

 آن ،باشـد  كـم  شـبكه  در ونـدها يپ تعـداد  اگـر . مياوريب دست به را شبكه يبندخوشه بيضر

 تعـداد  از شـتر يب گـراف  كيـ  در خطوط و وندهايپ تعداد اگر. است پراكنده اي گسسته شبكه

 يرخـداد هـم  ةشـبك  ١٣ جـدول  يهـا افتـه ي بـه  توجـه  با. است وستهيپ شبكه آن ،باشد رئوس

 شـده  ليتشـك  ونـد يپ ٣٠٦٥٢ و گـره  ٣٤٩ از رانيا در خانواده و زنان ت،يجنس ةحوز واژگان

 گـاه يپا در هـا گـره  تعـداد  از ونـدها يپ تعـداد  ميكنـ  يمـ  مشاهده آمده دست به جينتا طبق. است

 ٠٨/٨٨ واژگـان  يرخـداد هـم  يچگـال . است شبكه يوستگيپ ةدهندنشان نيا كه است شتريب

 آمـده  دسـت  بـه  يچگال به توجه با. است شده محاسبه ٤١/١ يبندخوشه بيضر. است درصد
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 اديـ ز يوسـتگ يپ كـه  انـد شـده  متراكم عامل هر اطراف در واژه ٤١/١ حدود شود يم مشاهده

  .دهد يم نشان را خانواده و زنان ت،يجنس ةحوز واژگان يرخدادهم ةشبك
  رانيا در خانواده و زنان ت،يجنس ةحوز واژگان يرخدادهم ةشبك ساختار. ١٣ جدول

  يبندخوشه بيضر  يچگال  وندهايپ تعداد  ها گره تعداد

٤١/١  ٠٨/٨٨  ٣٠٦٥٢  ٣٤٩  

  يريگ جهينت و بحث
 از اسـتفاده  بـا  خـانواده  و زنـان  ت،يجنسـ  مطالعـات  يا رشته نيب روابط ليتحل حاضر پژوهش

 بانـك  در منتشرشـده  ةمقالـ  ١٧٦٥٦ يبررسـ . كـرده اسـت   يبررسـ  را واژگان هم ةنقش ميترس

 تيرضـا « ،»زن« يهـا  دواژهيـ كل دهـد  يمـ  نشان خانواده و زن تحقيقاتمركز  گاهيپا مقاالت

 ةحـوز  در دانـش  ديـ تول در پرتكـرار  ةدواژيـ كل ٥ ،»طـالق  و تيجنسـ « ،»خانواده« ،»ييزناشو

 پـيش  در زنـان  مطالعات ةحوز در يعلم يبروندادها يبررس. نديآ يم شمار به زنان مطالعات

 يهـا  پـژوهش  در. اسـت  يپژوهشـ  يهـا  تيـ اولو رييـ تغ بيانگر ٩٠ و ٨٠ يها دهه و ٨٠ ةده از

 ةدهـ  در امـا  ؛بـود  دواژهيكل نيپربسامدتر »طالق« ةدواژيكل ٨٠ ةده از پيش در گرفته صورت

 يهـا  دواژهيكل ،»زنان مطالعات« ةرشت تولد و زنان مطالعات ةحوز در دانش ديتول تورم با ٨٠

 زيــن ٩٠ ةدهــ در. شــدند رو روبــه يشــتريب بــا اقبــال» ســمينيفم« و »تيجنســ« ،»خــانواده« ،»زن«

 ،دهـه  نيا در. است گرفته قرار پرتكرار يها دواژهيكل صدر در »ييزناشو تيرضا« ةدواژيكل

 از پـيش  كـه  »خانواده« ةدواژيكل و است آمده برتر ةدواژيكل ٥ ةمجموع به »تهران« ةدواژيكل

  .است پرتكرار ةدواژيكل نيپنجم آمد، يم شمار به اول ةدواژيكل ٣ وجز نيا

 قـات يتحق در هشتاد ةده موضوعات درصد ٤٣ ي،دربردارندگ شاخص ةمحاسب بر اساس

 مـورد  دوره نيـ ا در ديـ جد هـاي  هدواژيكل درصد ٥٦ از شيب يول ؛داشتند حضور پيش ةدور

 ،»نگـرش « ،»يروانـ  سـالمت « ،»ييزناشـو  تيرضا« همچون يميمفاه. است گرفته قرار توجه

ــاه« ــران« ،»يآگ ــفيك« ،»ته ــدگ تي ــش« ،»يزن ــوزان دان ــرآزار« ،»آم ــنج« ،»يهمس ــل پ  عام

 تعـارض « ،»دختـران  فـرار « ،»يفرزنـدپرور  سـبك « ،»انيدانشـجو « ،»نفـس  عزت« ،»تيشخص

 ،»فرهنـگ « ،»ياجتماع عوامل« ،»كودك« ،»يتيجنس تفاوت« ،»نيوالد« ،»مادران« ،»ييزناشو

و » يبســتگ دل يهــا ســبك« ،»ييزناشــو يســازگار« ،»يجــانيه هــوش« ،»دختــر انيدانشــجو«

  .هستند ديجد يها دواژهيكل نيا وجز »ناخواسته يباردار«

 تيــفيك« ،»يقــيتطب يبررســ« همچــون ديــجد يموضــوع يهــا دواژهيــكل زيــن ٩٠ ةدهـ  در



 

  

٥٥ 

 

 دختـر  آمـوزان  دانـش « ،»نيزوجـ  ييزناشـو  تيرضـا « ،»ياجتمـاع  يهـا شبكه« ،»زنان يزندگ

نهيزم يةنظر« ،»زنان يافسردگ« ،»يدارشناسيپد« ،»يجنس عملكرد« ،»يآورتاب« ،»يرستانيدب

 يهـا  واره طـرح « ،»يفرزنـدآور « ،»زنـان  تيامن« ،»زنان يجنس عملكرد« ،»يفرزندپرور« ،»يا

  .اند گرفته قرار توجه مورد »ييزناشو يتمنديرضا« و» مطلقه زنان« ،»هياول ناسازگار

پـيش  هشتاد نسبت بـه   ةپرتكرار ده يها دواژهيگرفته در كل صورت راتييدر خصوص تغ

 ،رشـته ايـن   جـاد يدر كشور اشاره كرد. ا »مطالعات زنان« ةبه تولد رشت توان يهشتاد م ةده از

 يهـا  مطالعات زنـان كـه در دپارتمـان    ةكرد. رشت جاديا حوزه نيدر ا يا ژهيو يپژوهش ةنيزم

 ةر دهـ دامـن زد. آنچـه د   يدانيـ م يها پژوهش شيشد، به افزا جاديو حقوق ا يعلوم اجتماع

 ميـزان و  ينـ يو د ياتيـ اله كـرد يزنـان بـا رو   ةشد، كـاهش پـژوهش در حـوز    قلمدادمهم  ٨٠

 يظهـور و بـروز مسـائل اجتمـاع     البته. بودشناسانه  شناسانه و روان جامعه يها پژوهش شيافزا

ــ  ــ يدر انتخــاب موضــوعات پژوهش ــأث يب ــ ريت ــوده و غلب ــتول ياجتمــاع گفتمــان ةنب ــار دي  آث

 توجـه  مـورد  شـتر يب يفـ يك قـات يتحق زيـ ن نود ةده درداشته است.  بر در زين را يشناخت جامعه

 »فقـه « يدواژهايـ كل كه يطور به اند؛ واقع شدهكمتر مورد اقبال  ينظر قاتيتحقو  گرفته قرار

كمتـر   يبعـد  يهـا  در دوره يولـ  ؛هشتاد در صـدر توجـه بودنـد    ةاز ده پيشدر  »اتيروا«و 

 ريـ اخ يهـا  دارد كـه هرچنـد در سـال    تيـ واقع نيـ امر نشـان از ا  نيمورد توجه قرار گرفتند. ا

در  يكـاف  يپژوهشـ  - ي علمـ  يخروج يول ؛شده است سيتأس »زنان يمطالعات اسالم« ةرشت

 ةگرفتـه در حـوز   صـورت  يعلمـ  داتيتول نياست. همچن نيافتهرشته تحقق  نيدر ا نهيزم نيا

بـه   ،مطالعات زنان در دانشـگاه و حـوزه متعلـق باشـد     نيسپليبه د نكهياز ا شيمطالعات زنان ب

مطالعـات زنـان و    ةچراكـه بـا تحـول رشـت     دارد؛ ي تعلـق شناس و روان يشناس جامعه يها رشته

 شـتر يو... ب »اسـالم «، »فقـه « يهـا  دواژهيـ كل سـت يبا يحقوق زن در اسـالم مـ   شيتوجه به گرا

و  يعلمـ  هـاي  همقالـ  ديـ در تول بايده رشت نيا هاي بهو طل انيدانشجو طور هميناستفاده شوند. 

 گـر يد بيـان  بـه  نقشـي پررنـگ داشـته باشـند؛     ي در ايـن حـوزه،  علم يها و رساله ها نامه انيپا

ي علمـ  ةبه مقالـ  نامه انيمطالعات زنان در حوزه و دانشگاه از سطح پا ةرشت يعلم يبروندادها

نسـبت بـه توجـه بـه      نـه يزم نيدر ا داتيتول زانيم نكهيا گرينشده است و د ليتبد يپژوهش - 

 يشناسـ  و روان يشناسـ  جامعه همچون ييها در رشته يپژوهش - ي دانش و برونداد علم ديتول

  .استكمتر 

توجـه   يشناسـ  در جامعـه  يفـ يك قـات يتحقبه  دهد ينشان م ها دواژهيتحول و تولد كل ريس
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وده اسـت.  مورد اقبال ب زين يو روان يموضوعات مربوط به سالمت جنس نيشده است. همچن

دارد  تيـ واقع نيـ پرتكرار نشان از ا ةدواژيكل نيبه عنوان هفتم »تهران« ةدواژيقرار گرفتن كل

را در  ييو زناشـو  ياجتمـاع  راتييمطالعات زنان، تغ ةگرفته در حوز صورت يها كه پژوهش

اگرچـه   -  تخـت يتمركـز بـر پـژوهش در پا    نيند و هما هتهران مورد توجه قرار داد يايجغراف

 يو ذهنــ ينــيع راتييــاســتدالل صــورت گرفتــه باشــد كــه شــناخت تغ نيــممكــن اســت بــا ا

اوالً موجب  -  دكن يم فراهمامكان شناخت تحوالت در كل كشور را  تختيكنشگران در پا

 گـر يو د رديـ كشور مورد توجه قـرار نگ  گوناگونمختص به مناطق  يمسائل اجتماع شود يم

 ييايــو جغراف ييمعنــا يكــه در فضــا يكنشــگران ةســتيز ةفهــم كــنش، درك و تجربــ نكــهيا

كنشـگران در منـاطق    ةسـت يز ةفهم كنش و درك و تجرب يبه معنا ،كنند يم يزندگ تختيپا

باشـد كـه چـون     تيـ واقع نيـ ا گويـاي  توانـد  يمـ  نيمسئله همچنـ  نيداده شود. ا ميتعم گريد

 رد،يـ گ يتهـران صـورت مـ    يهـا  در دانشـگاه  يدانـش و برونـداد علمـ    دياز تول ييدرصد باال

 ةجامعـ  ايـن  را در شـان يها تهـران، پـژوهش   يآمـار ة بـه جامعـ   يبه سبب دسترسـ  انيدانشجو

راهنمـا و   اسـتادان نه  وقرار گرفته  انيامر نه مورد توجه دانشجو نيا .نندك يم يريگيپ يآمار

 ديـ مشـوق تول  نيـز كشـور   يعلم يها استيساز سوي ديگر  اند. به آن توجه نشان داده مشاور

  اند. كشور نبوده گوناگوناز مناطق  يمحتوا و دانش بوم

مطالعـات  « ةرشـت  سيتأسـ زمـان بـا    هشتاد به بعد، هم ةدر ده »تيجنس« ةدواژيبه كل توجه

بـا   تيجنسـ  يواژگـان  هـم . اسـت  رانيـ ا در زنان مطالعات اتيها و ورود ادب در دانشگاه »زنان

توجه به مردان بـه عنـوان    يواژه به معنا نيستفاده از اا دهد يبا زن نشان م تيو جنس سمينيفم

 ةدواژيـ بـه كل  يتـوجه  بـي و  سـت ين يو برونداد علم ديخانواده در تول ةحوز يكنشگران اصل

  مطالعات زنان است. ةدر حوز يعلم يبروندادها يجد يها كاستياز  »مردان«

 اسـاس  بـر  خـانواده  و زنـان  ت،يجنسـ  ةحوز يعلم داتيتول يها دواژهيكل يفراوان عيتوز

اضـطراب بـا   «مربـوط بـه    بيـ بـه ترت  هـا  واژه تكـرار  نيشتريب دهد يم نشان يواژگانهم زانيم

 و» خـانواده بـا ازدواج  «، »زن با خانواده« ،»يزنان با خشونت خانگ هيخشونت عل« ،»يافسردگ

 يهـا  كاسـتي  ةدهنـد  نشـان  امـر  نيـ ااسـت.   »زنان هيعل يزنان با خشونت خانگ هيخشونت عل«

 هيـ عل خشـونت  دهـد  يم نشان ها يواژگان هم نيا چون. است حوزه نيا در گريد يها پژوهش

 در ايـ . است گرفته قرار توجه مورد يخانگ خشونت ةحوز در شتريب يپژوهش يفضا در زنان

 حـوزه  نيـ ا به مربوط مسائل نظام ميا نتوانسته »يافسردگ با اضطراب« همچون واژگان يبرخ
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 و شــده واقــع پــژوهش حــورم دوره ســه در يواژگــان هــم نيــو ا كنــيم پــژوهش تــر قيــدق را

  .است نكرده رهنمون تر قيدق ةمسئل اي مربوط مسائل نظام به را ما ها پژوهش

 دانـش  ديـ تول ك،يـ  ةشـمار  نمـودار  اساس بر گذشته ةده سه حدود در دانش ديتول رشد

 يآمارهـا  بـا  نيـ ا كـه  ميمـواجه  يعلمـ  يبرونـدادها  ديـ تول شيافـزا  بـا  ما و است بوده يخط

  .دارد يهمبستگ و يهمراه نهيزم نيا در موجود

 آنهـا  انيـ م ارتبـاط  و يعلم يبروندادها از شده استخراج يها خوشه واژگان خصوص در

 ،»سـم ينيفم« ،»ييزناشـو « ،»يفرزنـدپرور «. نـد ا هگرفتـ  قـرار  خوشه ده در واژگان شد مشاهده

 بـه  ياصـل  ةخوشـ  ده »سـالمت « و »خشونت« ،»ازدواج« ،»طالق« ،»خانواده« ،»زن« ،»تيجنس«

 يتـ يترب بعـد  از ،يفرزنـدآور  ةمسـئل  شـود  يمـ  مالحظـه  يفرزندآور ةخوش در. نديآ يم شمار

 ةخوشـ  در. اسـت  نبوده توجه مورد خوشه نيا در تيجمع و خانوار بعد بحث و شده يبررس

 و ســتين سـم ينيفم متنــوع نيعنـاو  شـامل  يموردبررســ موضـوعات  و هــا دواژهيـ كل سـم، ينيفم

 نيـ ا ةدهند نشان نيهمچن. است براليل سمينيفم از ريغ ييها شيگرا به كمتر توجه ةدهند نشان

 يول ؛ميهست رو هروب سمينيفم ةحوز در ديجد مكاتب و ميمفاه ةترجم با هرچند كه است امر

 در را مسـئله  نيـ ا. اسـت  داشـته  دانشـگاهي  يفضـا  در يكمتـر  بازتـاب  ديـ جد يها نحله نيا

 با تيجنس به مربوط مباحث كه افتيدر  و كرد يابيرد توان مي زين تيجنس به مربوط ةخوش

ــادب ــ نظــام در دشــدهيتول اتي ــل نيب ــاط المل ــر ارتب ــتول شــتريب و دارد يكمت ــه داتي  بحــث ب

 در را يموضـوع  يجـد  يهـا  كاستي زين گريد يها خوشه. است مربوط يتيجنس يها ينابرابر

 يكردهـا يرو بـودن  رنگ كم ديمؤ خوشه نيعناو نيهمچن. دهند يم نشان يعلم يبروندادها

 -  ياجتمـاع  يكردهايرو با ييبروندادها با نسبت در زنان مطالعات ةحوز در يحقوق و يفقه

 بـا  قيـ تطب و سـه يمقا در و سـم ينيفم ةخوش در اسالم در زن حقوق مباحث. است يشناخت روان

 بــه زيــن طــالق و ازدواج يهــا خوشــه ليــذ. انــد گرفتــه قــرار توجــه مــورد يســتينيفم دگاهيــد

 بـا  يهـا  پـژوهش  بـه  نسـبت  هـا  پـژوهش  نيـ ا يولـ  شـده اسـت؛   توجـه  يحقـوق  يكردهايرو

  .هستند بسامدتر كم يشناخت جامعه يكردهايرو

 يهـا شـاخص  از حاصـل  جينتـا . شد استفاده زين تيمركز يها شاخص از پژوهش نيا در

 ند،شـو  يم استفاده شبكه نانيآفرنقش نيترمهم ييشناسا و هاشبكه ليتحل يبرا كه تيمركز

 بـا  درجـه  تيمركز نيشتريب يدارا خانواده و زن قاتيتحق گاهيپا در »زن« ةواژ دهد يم نشان

 ٥٥٢ تيـ مركز بـا  »خانواده« و ٦٦٩ تيمركز با ييزناشو تيرضا« يهاواژه. است ٧٤٧ زانيم



    

  

٥٨ 

 

 تيـ مركز ليتحل از آمده دست به جينتا نيهمچن. دارند قرار سوم و دوم يهارتبه در بيترت به

 بـا  يكـ ينزد تيـ مركز نيرتشيب يدارا »خانواده« ةواژ خانواده، و زن قاتيتحق ةحوز يكينزد

 يكـ ينزد تيـ مركز بـا  »تهران« و ٢/٩٣ يكينزد تيمركز با »زن« يهاواژه. است ٣/٩٤ زانيم

 ارتبـاط  واژه سـه  نيـ ا دهـد  يمـ  نشان نيا. دارند قرار سوم و دوم يهارتبه در بيترت به ٢/٩١

 گـر يد يهـا واژه بـا  فاصـله  نيكمتـر  يدارا و دارنـد  گريكـد ي بـا  يكمتـر  ةواسط با و كينزد

 »زن« ةواژ ،خـانواده  و زن قـات يتحق گـاه يپا از آمده دست به جينتا به توجه با نيهمچن. هستند

 ينينـاب يب تيمركز با »خانواده« يهاواژه. است ٦٦/٢ زانيم با ينينابيب تيمركز نيشتريب يدارا

  اند. را به خود اختصاص داده سوم و دوم يهارتبه ٢/٢ ينينابيب تيمركز با »تهران« و ٦٤/٢

 ديـ تول ةشـبك  در هـا  دواژهيـ كل قـدرت  ةارائـ  صدد در تيمركز يها شاخص كه ييازآنجا

 نيشـتر يب »ييزناشـو  تيرضـا « و »خانواده« ،»زن« يها دواژهيكل افتيدر توان يم است، دانش

 يبرونـدادها  درواقـع  و گـر يد يهـا  دواژهيـ كل و دارنـد  گريد يها دواژهيكل با را ارتباط حجم

 ،»زن« تيــمركز نيهمچنــ. اســت گرفتــه شــكل هــا دواژهيــكل نيــا بــا ارتبــاط در دشــدهيتول

 ةشـبك  در ي آنهـا بـاال  ريتأث و ها دواژهيكل نيا مستحكم تيموقع از نشان »تهران« و »خانواده«

 تيـ مركز در »خـانواده « و »زن« ةدواژيـ كل دو گـرفتن  قرار. دارند زنان مطالعات يبروندادها

 شـمار  بـه  حـوزه  نيـ ا يهـا  دواژهيـ ابركل درواقـع  هـا  دواژهيكل نيا رايز ؛است مطلوب ينينابيب

 و گرفتـه  قـرار  سـوم  ةرتبـ  در نكـه يا از تهـران  يشـهرها  كالن ينينابيب تيمركز يول ؛نديآ يم

 ةمرتبـ  در »طـالق « و »تيجنسـ « همچـون  ييهـا  دواژهيـ كل نسـبت بـه   و پنجم ةرتب در اصفهان

 گونـاگون  منـاطق  در پـژوهش  بـه  توجـه  لـزوم  و سـت ين مطلـوب  ،اسـت  گرفته قرار يباالتر

  .دهد يم نشان شيازپ شيب را رانيا ييايجغراف

 نشـان  نيـ ا و اسـت  وسـته يپ يا شـبكه  زنـان  ةحـوز  در دانـش  ديـ تول ةشبك نكهيا تيدرنها

 دسـت  بـه  را الزم يپژوهشـ  تياهم توانسته بودن جوان با وجود زنان مطالعات ةحوز دهد يم

ــ ؛آورد ــع يول ــه تيوض ــا خوش ــدهيتول يه ــا در دش ــبكه ني ــ و ش ــكل نيهمچن ــا دواژهي  يه

 بـا  نداشـتن  ارتبـاط  و ينظـر  فقر نيهمچن و يجد يپژوهش يها كاستي از نشان مورداستفاده

  .دارد حوزه نيا ميمفاه تحول و تطور

    



 

  

٥٩ 

 

  و مآخذمنابع 
 انيم مرز و ونديپ رامونيپ اي مطالعه: واژگان ندييهما« ؛يكوكب يمرتض و ديحم ،ياحمد .١

 ةپژوهشنام ؛»يرانيا سندگانينو يداخل انتشارات اساس بر دانش تيريمد و اطالعات تيريمد

  .٦٧٦-٦٤٧ص ،١٣٩٤ ،٣٠ ةشمار ،اطالعات تيريمد و پردازش

 يمحتوا ليتحل« ؛يليسه فرامرز و انينجابت ميمر ي ودهقان فاطمه و محمد ،يراور زاده يتوكل .٢

 زنان يتيترب - يفرهنگ فصلنامة ؛»طالق و ازدواج ةنيزم در رانيا يعلم اتينشر يفارس مقاالت

  .٢٨-٧ص ،١٣٩٤ ،٣٢ ةشمار ،١٠ ةدور ،خانواده و

 ةباز در ينيكارآفر ةحوز يبروندادها ينگاشت علم ةنقش ليتحل و ميترس« ال؛يل فراش، يتوكل .٣

 نييتع و نسيسا آو وب ياستناد گاهيپا در واژگان يرخداد هم قيطر از ٢٠١٥ تا ١٩٩٦ يزمان

 ي،شناس دانش و اطالعات علم ةرشت ارشد يكارشناس ةنام انيپا ؛»حوزه نيا در رانيا گاهيجا

 ديشه دانشگاه ،يشناسروان و يتيترب علوم ةدانشكد ،يدانشگاه يها كتابخانه تيريمد شيگرا

  .١٣٩٥ اهواز، چمران

 گاهيپا در چمران ديشه دانشگاه پژوهشگران يعلم يبروندادها سنجش« قه؛يصد جعفرزاده، .٤

 بر ديتأك با و يسنج علم يها شاخص اساس بر ٢٠١١ تا ١٩٩٠ يها سال نيب نسيسا آو وب

 اطالعات علم ةرشت ارشد يكارشناس ةنام انيپا ؛»آنها يسندگينو هم يها شبكه ليتحل و ميترس

 .١٣٩١ اهواز، چمران ديشه دانشگاه ،يشناسروان و يتيترب علوم ةدانشكد ،يشناس دانش و

هسته كيزيف ةحوز پژوهشگران يعلم داتيتول ةنقش ميترس و ياستناد ليتحل« حسن؛ ،يجعفر .٥

 علم ارشد يكارشناس ةنام انيپا ؛»٢٠١٣ سال تا ابتدا از علوم ياستناد گاهيپا در رانيا يا

 ،ييطباطبا عالمه دانشگاه ،يتيترب علوم و يشناسروان ةدانشكد ،يشناس دانش و اطالعات

١٣٩٤.  

 ؛»ياجتماع و يعلم يها شبكه در تراكم و تيمركز ميمفاه« عصاره؛ دهيفر و فرامرز ،يليسه .٦

 .١٠٨-٩٢ص ،١٣٩٢ ،٣ ةشمار ،اطالعات يده سازمان و يكتابدار يمل مطالعات

: ياطالعات رفتار ةحوز در دانش فكري ساختار« خاصه؛ اكبر يعل و يشعبان يعل فرامرز، ،يليسه .٧

  .٣٦-٢١ص ،١٣٩٥ ،٤ ةشمار ،٢ ةدور ،اطالعات و انسان تعامل ؛»يواژگان هم ةمطالع

 اطالعات علم ةحوز ميمفاه يموضوع روند« ان؛يكران وشيپر و خاصه اكبر يعل فرامرز، ،يليسه .٨

 و يكتابدار يمل مطالعات ؛»واژگان يرخداد هم ليتحل اساس بر رانيا يشناس دانش و

  .١٩٠-١٧١ص ،١٣٩٧ ،٢٩ ةشمار ،٢ ةدور ،اطالعات يده سازمان



    

  

٦٠ 

 

 روش از استفاده با رانيا يپزشك يعلم ةنقش ليتحل و ميترس« ؛يريحر نجال و ميمر شكفته، .٩

 ،١٦ ةدور ،سالمت تيريمد ةينشر ؛»ياجتماع ةشبك ليتحل يارهايمع و يموضوع ياستناد هم

  .٥٩-٤٣ص ،١٣٩٢ ،٥١ ةشمار

 ساختار ميترس در واژگان رخداديهم ليتحل روش كاربرد يبررس« مهري؛ ،يقيصد  .١٠

 تيريمد و پردازش ةپژوهشنام ؛)»يسنجاطالع ةحوز: موردي ةمطالع( يعلم هاي حوزه

  .٣٩٦-٣٧٣ص ،١٣٩٣ ،٣٠ ةشمار ،اطالعات

 يبروندادها ينگاشت علم ةنقش ليتحل و ميترس« ؛يميكر رضا و ساداتفائزه ،يريام ييطباطبا  .١١

 گاهيپا در واژگان يرخداد هم قيطر از ياسالم يكشورها در خانواده و زنان ت،يجنس ةحوز

  .)يداور دست در( ،خانواده و زنان ياسالم مطالعات يةنشر ؛»نسيسا آو وب ياستناد

 دسترسي در:؛ »يعلم يمحتوا بانك« ؛خانواده و زن مركز تحقيقات .١٢

 http://lib.wrc.ir/scholar/article . )١٣٩٩ خرداد ١٥(   

13.  He, Q; "Knowledge discovery through co-word analysis"; Library 
trends, 1999, v.48, n.1: pp.133- 159. 

 
 

 


