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کری هامانه2 کریمی1، راضیه ذا شهناز 

که از نوع نیازس���نجی اس���ت و با ه���دف نیازس���نجی و اولویت  بندی  پژوه���ش حاض���ر 

که  گرفت  محوره���ا و موضوعات پژوهش���ی در ح���وزه  مطالعات زنان و خان���واده انجام 

گردآوری داده های موردنیاز طی دو مرحله اس���تفاده ش���د. این  از تکنیک دلفی برای 

پژوهش ش���امل دو بخش اصلی است: محورهای پژوهش���ی در حوزه زنان و خانواده 

و موضوع���ات پژوهش���ی مرتبط ب���ا آن؛ اولویت بن���دی محورها و موضوع���ات از دیدگاه 

صاحب نظران برای انجام فعالیت تحقیقی. نتایج این پژوهش نشان داد که امنیت و 

سالمت اجتماعی، باالترین اولویت  را در بین محورهای پژوهشی دارد. در ردیف های 

بعدی، موضوعاتی مثل آسیب های اجتماعی حوزه زنان و خانواده، مباحث حقوقی 

زنان، تغییرات خانواده و آینده پژوهش���ی خانواده ایران���ی قرار دارند. موضوعاتی مثل 

بررسی الگوهای شادی در بین جامعه زنان، بررسی نقش مادری و سالمت اجتماعی 

زنان، بررسی پدیده مهاجرت و زندگی مجردی در بین زنان و پیامدهای آن و بررسی 

مواجهه زنان با ناامنی های اجتماعی نیز از اولویت باالی پژوهشی برخوردار است.

گروه متمرکز، سالمت  کلیدی: زنان، خانواده، نیازسنجی، دلفی، تکنیک  واژگان 

اجتماعی.
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1. مقدمه

که هی���چ گاه از هم جدا نبوده اند. بنابراین، مطالعه  زن و خانواده دو رکن مهم جامعه اس���ت 

یکی بدون توجه به دیگری، ناقص خواهد بود. خانواده، بنیان اصلی جامعه بش���ری اس���ت 

و نهاده���ا و س���اختارهای دیگر جامعه در س���طوح مختل���ف حول محور آن ش���کل می گیرند، 

رش���د می کنند و نهادینه می ش���وند. زن یکی از پایه های اصلی در تش���کیل خانواده اس���ت و 

کودکان و اعض���ای خانواده، بدون وج���ود او امری  مس���ئله تربی���ت، پ���رورش و جامعه پذیری 

که نقش مهم و عمیقی  غیرممکن اس���ت. زن و خانواده دوگانه به هم پیوس���ته ای هس���تند 

در جامع���ه ب���ر عه���ده دارند و هر تغیی���ری در جایگاه و نق���ش این دوگانه، در س���اختار جامعه 

گس���ترده ای را به دنبال خواهد داش���ت. امروزه خانواده به واس���طه تحوالت بزرگی  تغییرات 

گذرانده و در حال انتقال  که در جوامع جدید به وقوع پیوسته است، تغییرات بزرگی را از سر 

به ش���کل جدیدی از حیات خویش اس���ت. اش���تغال زنان در بیرون از خانه، س���پرده ش���دن 

گسترش نهادهای متولی  کارکردهای خانواده به نهادهای آموزشی بیرون از خانواده،  برخی 

گسترش اقتصاد صنعتی به  جامعه پذیری افراد جامعه، فردگرایی، ماش���ینی ش���دن زندگی، 

کش���اورزی، رشد جهانی شدن، رس���انه های جدید، تغییر در نگرش زنان و باال  جای اقتصاد 

گاهی و توقعات آنان در جامعه از تغییراتی است که خانواده و جامعه زنان با آنها  رفتن سطح آ

کرده است.  که جامعه  ایرانی نیز این تغییرات را در سطوح مختلف تجربه  مواجه شده است 

که از توان برنامه ریزی و تعریف اس���تراتژی  در دنیای امروز، س���رعت تغییرات به حدی اس���ت 

که مس���ائل را ب���ا دقت دنبال و به  ج اس���ت. ازاین رو، ضروری اس���ت  و مدیریت تغییرات خار

سرعت شناسایی و پیش بینی کرد تا بتوان به موقع درباره آن تأمل نمود و چاره ای اندیشید.

که خانواده در دوره های مختلف تاریخی به اش���کال متفاوت وظیفه بازس���ازی  ای���ن باور 

گود، به نقل از لبیبی.، و حیدری، 1391( بسیار مورد  و قوام بخش���ی جامعه را بر عهده داشته اس���ت )ویلیام 

توجه اس���ت.  به تعبیر آندره میش���ل )1354(: »هیچ نهادی نیز همانند آن تحت تأثیر دگرگونی های 

کند، در واقع جامعه را هم  که خانواده را تهدید  اجتماعی قرار نمی گیرد« و هر مس���ئله و آسیبی 

کرد.  تهدید خواهد 

در جامع���ه ای���ران، نگاه ویژه ای ب���ه زن و خانواده وجود دارد؛ مبان���ی دینی و جایگاه زن و 
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خانواده در اندیشه اسالمی از مهم ترین رویکردهای نگرش به مسائل زنان و خانواده در ایران 

کریم، خانواده آیه ای از آیات الهی و مایه آرامش انسان معرفی شده است:  است؛ در قرآن 
ًة َو 

َ
ْن َخَلَق َلُکْم ِمْن َاْنُفِســـُکْم َاْزواجًا ِلَتْســـُکُنوا ِاَلْیها َو َجَعَل َبْیَنُکم َمَوّد

َ
َو ِمْن آیاِتِه أ

ُروَن. 
َ

َرْحَمًة ِاّنَ ِفی ذِلَک اَلیاٍت ِلَقوٍم َیَتَفّک

یدتادرکنارآنان وازنشـــانههاىاواینکهمهســـرانازجنسخودتانبراىمشاآفر

آرامشیابیدودرمیانتانموّدتورحتقرارداد،درایننشانههاىیاستبراىگروهی

کهتفّکرمیکنند. )روم: 21(

که در اسالم هیچ بنایی محبوب تر از آن   نظام خانواده، نظام ارزش���مند و محبوبی است 

حّبایلاهّللتعایل
َ
پایه ریزی نش���ده است. پیامبر اس���الم؟ص؟ می فرماید: »مابنفاالسالمبناءا

یج؛ در اسالم هیچ نهادى محبوب تر و عزیزتر از تشکیل خانواده در نزد خداوند بنا نشده  واعّزمنالتزو

کوچک و مبدأ نهادهای  اســـت« )نوری، 1382(. در واقع از منظر دینی، خانواده مثل یک جامعه 

دیگر جامعه و ضامن رش���د آن اس���ت. اس���الم برای خانواده برنامه جامعی دارد؛ هدف اصلی 

توجه و توصیه های دین اسالم در مورد خانواده، تحکیم و تعالی این رکن مهم جامعه است، 

کارکردها، آسیب ها و مسائل این نهاد توجه ویژه ای  از این رو اسالم به همه جوانب، حقوق، 

دارد. از سوی دیگر نکته مهم در مباحث مربوط به خانواده، مسئولیت نهادهای اجتماعی 

که باید برای تحکی���م و تعالی خانواده  دیگ���ر در قبال خانواده اس���ت؛ به ویژه نه���اد حکومت 

کند و از آن در برابر آسیب ها و مشکالت حمایت نماید. تالش 

که ارکان اصلی تش���کیل خانواده هس���تند، به لباس  کریم در بیانی زیبا زن و مرد را  ق���رآن 

که هم وجه پوش���انندگی و حفاظت دارد، ه���م وجه زیبایی و جایگاه  تش���بیه می کند؛ لباس 

اجتماعی: »هنلباسلکموانتلباسهلن« )بقره: 187(.

از ن���کات قاب���ل توجه در رویک���رد دینی به خان���واده، توجه به حمای���ت، حفاظت و تعالی 

این نهاد در ابعاد و زمینه های مختلف اس���ت. جامعه ایرانی، جامعه ای دینی است؛ اساس 

که  خان���واده در ای���ران در ط���ول تاری���خ از اهمیت و جایگاه واالی���ی برخوردار بوده اس���ت؛ چرا

کانونی برای پیوند همس���ران، تولد فرزندان صالح، تربیت، آموزش و... می باش���د.  خان���واده 

که طی قرون اخیر در س���طح جهانی به وقوع پیوس���ت و پیامدهای آن  ب���ا توجه به تغییراتی 
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در جامعه ایرانی نیز خود را نش���ان داد، خانواده، س���اختار و جایگاه آن، دستخوش تغییرات 

گذش���ته دگرگون ه���ای چش���مگیری را از نظر  وس���یعی ش���ده اس���ت. خانواده در هف���ت دهه  

کرده است. دالیل اصلی این تحوالت در ایران  کارکرد و ارزش های فرهنگی تجربه  س���اخت، 

عبارتند از: تحوالت ناشی از مدرنیته و لوازم و پیامدهای آن از جمله تغییر ساخت اقتصادی 

و رواج شهرنشینی، دخالت دولت در امر خانواده از طریق وضع قوانین ازدواج و طالق، پدید 

آمدن طبقات متوس���ط در ش���هرها از طریق رش���د عمومی و تخصصی برای تصدی مش���اغل 

گروه های  صنعتی و خدماتی )که سبب از بین رفتن ساختار قدیمی جامعه شد(، پدید آمدن 

که نهادهای موجود در  گروه ه���ا. از آنجا  کارکرد و روابط میان این  گون���ی از نظر س���اخت و  گونا

یک سیس���تم اجتماعی برای تداوم حیات، نیازمند ارتباط متقابل با یکدیگر است، خانواده 

همواره منطبق با الگوهای اقتصادی، سیاس���ی، آموزش���ی، فرهنگ���ی و تکنولوژیکی بازتولید 

شده است )لبیبی.، و حیدری، 1391(.

در قانون اساس���ی جمهوری اس���المی ایران در اصول متعددی بر اهمیت جایگاه زنان و 

که  کید ش���ده اس���ت؛ چنانچه در اصل دهم چنین آمده است:» از آنجا  خانواده در جامعه تأ

خانواده واحد بنیادی جامعه اس���المی است، همه قوانین و مقررات و برنامه ریزی های باید 

کردن تش���کیل خانواده، پاسداری از قداست آن و اس���تواری روابط خانوادگی بر  برای آس���ان 

پایه حقوق و اخالق اسالمی باشد«.)قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران(.  همچنین در چشم انداز 20 

کشوری است... »برخورداری از سالمت، رفاه، امنیت غذایی، تأمین اجتماعی،  ساله، ایران 

فرصت های برابر، توزیع مناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده، به دوراز فقر، فساد، تبعیض 

و بهره  مندی از محیط زیست مطلوب«. )سند چشم انداز 20 ساله(.

 مباح���ث مطرح ش���ده حکای���ت از اهمیت نقش و جای���گاه زنان در جامع���ه و تالش برای 

کز  که مس���ائل این حوزه از س���وی مرا تحکی���م و تعالی این جایگاه دارد. ازاین رو، الزم اس���ت 

گیرد تا به چش���م اندازی درمورد مس���ائل زنان و  متع���دد علم���ی و تحقیقاتی مورد رص���د قرار 

خانواده رس���ید و بتوان نقش���ه راه و مس���یر آینده را پیش بینی نمود و البته بتوان در راستای 

کرد. مسائل و آسیب های موجود، راهکار مناسب ارائه 

که مسئله به صورت دقیق شناسایی  نقطه آغاز هر پژوهشی مسئله یابی است و تا زمانی 



179

ده
نوا

خا
ن و 

زنا
ت 

لعا
طا

ه  م
حوز

در 
ی 

هش
پژو

ت 
وعا

وض
و م

ها 
حور

ی م
ند

ت ب
لوی

 او
ی و

نج
زس

نیا

نش���ود، ص���رف زم���ان و هزین���ه برای انج���ام پژوهش، ات���الف منابع انس���انی و م���ادی خواهد 

بود. الزمه شناس���ایی مس���ائل اساس���ی و انجام پژوهش ه���ای اثربخش درباره این مس���ائل، 

کمک نیازسنجی پژوهشی، دغدغه س���ازمان ها و نهادهای  نیازس���نجی پژوهشی اس���ت. به 

مختلف، جامعه شناس���ایی می ش���وند. نیازس���نجی پژوهش���ی را فرایند شناس���ایی نیازهای 

پژوهشی بالقوه، تعیین اولویت در بین پروژه های تحقیقاتی مختلف و تصمیم گیری مناسب 

در زمینه تخصیص منابع به بهترین و مهم ترین پژوهش تعریف می کنند. )فتحی.، و اجارگاه، 1385(

کز اجرایی و تحقیقاتی، نیازسنجی اولویتی مهم و نیازمند توجه ویژه  ای  در سازمان ها و مرا

اس���ت تا بر اس���اس آن بتوان، منابع انسانی و مالی سازمان را در راس���تای ترسیم چشم  انداز 

آینده س���ازمان ترسیم نمود. مس���ائل زنان و خانواده ازجمله مس���ائل مهم و زیربنایی در هر 

که نیازمند توجه، تتبع و پژوهش به منظور شناس���ایی مس���ائل و ارائه راهکار  جامعه اس���ت 

گرفته در حوزه نیازسنجی  برای حل آنان است. در این قسمت، برخی از پژوهش های انجام 

زنان و خانواده مورد اشاره قرار می گیرد:

- ط���رح تحقیقی نیازس���نجی اقتصادی، اجتماع���ی و فرهنگی زنان ب���ا توجه به تفکیک 

مناطق جغرافیایی، فرهنگی، تحصیلی، زناشویی و نوع فعالیت ها )1381(. انجام شده در مرکز 

امور مشارکت زنان ریاست جمهوری؛

- نیازس���نجی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خانواده های ش���اهد )1383(. انجام شده در 

بنیاد شهید و امور ایثارگران، حسین دهستانی؛ 

کن منطقه 19 برای شناسایی نیازها و معضالت بانوان منطقه  - بررسی نظرات بانوان سا

19 ش���هرداری تهران )1389(. انجام ش���ده توس���ط اداره مطالعات معاونت اجتماعی و فرهنگی 

منطقه 19؛

- بررس���ی وضعیت تحقیقات در مسائل زنان در بیست س���ال اخیر در ایران )1390(. انجام 

شده در  پژوهشگاه علوم انسانی، ثریا مکنون.

کشف  که بر  آنچه پژوهش حاضر را از تحقیقات پیشین متمایز می سازد، رویکردی است 

زمینه های پژوهش���ی و اولویت بندی آنها بر اس���اس توان، امکانات و شرایط موجود موضوع 

موردمطالعه، مبتنی اس���ت.  این پژوهش به دنبال شناسایی موضوعات پژوهشی مرتبط با 
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که دریچه ای از  مس���ائل حوزه زنان و خانواده و نقطه آغازی اس���ت برای پژوهش های جدید 

موضوعات مختلف را برای پژوهش در حوزه زنان و خانواده به روی محققین می  گش���اید. از 

گرفت:  این رو، سؤاالت زیر در مطالعه حاضر مورد بررسی قرار 

کدامند؟ - خألهای مطالعاتی در حوزه زنان و خانواده در ایران 

- اولویت های اصلی و مهم پژوهش برای گروه پژوهشی مطالعات زنان و خانواده کدامند؟

کدامند؟ - مهم ترین محورها و موضوعات پژوهشی در حوزه زنان و خانواده 

2. شیوه انجام پژوهش

2-1. روش پژوهش

کمی ب���رای جمع آوری  کیفی و  نیازس���نجی1 مناس���ب مس���تلزم ترکیبی از روش های پژوهش 

داده ها و اس���تفاده از اطالعات موجود اس���ت. رویکرد نیازس���نجی توافق محور مبنای روشی 

کارشناسان و صاحب نظران  که متکی بر ایجاد توافق بین مجموعه ای از  این پژوهش است 

در موضوعات مشخصی است. تحقیق حاضر با استفاده از روش ترکیبی انجام پذیرفته است؛ 

که در ابتدا و به منظور اس���تخراج محورهای اصلی اثرگ���ذار در حوزه مطالعات  بدین ص���ورت 

گردآوری  گروه های متمرکز اس���تفاده ش���ده است. س���پس داده های  زنان و خانواده از روش 

گرفت و درنهایت محور اصلی  کدگذاری و دس���ته بندی شد و در طبقات مناس���ب قرار  ش���ده 

گردید. در واقع برای دستیابی به محورهای پژوهشی از رویکرد استقرایی استفاده  شناسایی 

ک در متغیر اصلی، ذیل  گروه های متمرکز، موضوعات بر اساس اشترا ش���د، یعنی با تش���کیل 

گردآوری موضوعات برای تعیین معیارهای  گرفتند. پس از  محورهای پژوهش���ی خاصی قرار 

اولویت بندی موضوعی، جلسه ای با حضور کارشناسان و صاحب نظران برگزار شد که طی آن 

چند معیار برای اولویت بندی محورها و عناوین پژوهشی انتخاب و در نهایت برای استخراج 

عناوین پژوهشی از تکنیک دلفی2 استفاده شد. در تحقیقاتی که به صورت نیازسنجی انجام 

می گی���رد، چارچوب نظ���ری مورد بررس���ی قرار نمی گی���رد، بلکه اولویت موضوعات پژوهش���ی 

مش���خص می ش���ود. بنابراین، روش پژوهش در تحقیقات نیازس���نجی اهمیت زیادی دارد. 
1. Needs Assessment
2. Delphi
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پژوه���ش حاض���ر، یک مطالعه نیازس���نجی با اس���تفاده از تکنی���ک دلفی ب���رای اولویت بندی 

که  محوره���ا و موضوعات پژوهش���ی در حوزه زنان و خانواده اس���ت. ازاین رو، ضروری اس���ت 

مفهوم نیازسنجی و شیوه ها و تکنیک های آن توضیح داده شود.

یکی از راه های تأمین اطالعات موردنیاز برای تحلیل وضعیت موجود، نیازسنجی است؛ نیاز 

که باید باشد یا همان شرایط  که هس���ت یا همان ش���رایط جاری با چیزی  تفاوت بین چیزی 

که باید توسط مداخله  مطلوب. شکاف بین این دو منعکس کننده وجود یک مسئله است 

کند و علل مسئله را با در  مناسب برطرف شود. نیازسنجی تالش می کند شکاف ها را تعریف 

گرفتن اولویت ها برای فعالیت های آینده تحلیل نماید. )عامریون.، و همکاران، 1393( نظر 

در نیازس���نجی پژوهشی، پس از شناسایی نیازهای پژوهش���ی و تعیین اولویت ها باید بر 

ک و معیار مشخصی، بودجه معینی را به طرح ها و اولویت های پژوهشی اختصاص  اساس مال

که مهمترین معیار موردقبول در اختصاص بودجه، اهمیت و نقش اولویت پژوهشی در  داد 

گروه ها و سازمان های ذینفع و تحلیل هزینه -فایده آنهاست.  رفع مش���کالت و دغدغه های 

فرایند نیازس���نجی از طری���ق جمع آوری اطالعات از افراد مربوطه و تحلیل آنها به شناس���ایی 

که نتیجه آن از سویی رضایتمندی  گروه ها و سازمان ها کمک فراوانی می کند  نیازهای افراد، 

گروه ها و س���ازمان ها از وضعیت موجود و از سوی دیگر صرفه جویی و تخصیص هرچه  افراد، 

گاپتا، »نیازســـنجی  بهت���ر منابع و امکانات به مهمترین نیازها و اولویت هاس���ت. طبق تعریف 

فرایند اظهار دالیل برای شکاف در عملکرد و یک روش برای تعریف نیازهای عملکردی جدید و آینده 

است« )عامریون.، و همکاران، 1393(.

در پژوهش حاضر مهمترین مس���ئله، دس���تیابی به نوعی توافق در خصوص اولویت های 

که هدف  که از طریق روش توافق محور نیازس���نجی قابل تحقق است؛ چرا پژوهش���ی اس���ت 

کس���ب توافق درباره موضوعات مورد پرس���ش از سوی صاحب نظران است.  اصلی پژوهش، 

کید اصلی بر استفاده از روش نیازسنجی توافق محور است. در بین تکنیک های  ازاین رو، تأ

گردآوری آرای متخصصان در مورد یک  که برای  این روش از تکنیک دلفی استفاده می شود 

مسئله و موضوع برای تصمیم گیری طراحی شده است.
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2-1-1. تکنیک دلفی

که مرحله اصلی نیازس���نجی پژوهشی است، تکنیک ها  گردآوری آرای متخصصان  در بخش 

که در ای���ن بین تکنیک دلف���ی رایج  ترین و  و فنون نیازس���نجی مورد اس���تفاده ق���رار می  گیرد 

پرکاربردترین تکنیک هاست و در این پژوهش از این تکنیک استفاده می شود.

گروهی از متخصصان  تکنیک دلفی، رویکرد یا روشی سیستماتیک برای استخراج نظرات 

گروهی با مراحل  در مورد یک موضوع یا یک س���ؤال اس���ت )هس���و، 2008( و یا رس���یدن به اجماع 

گمنامی پاسخ دهندگان و بازپاسخ به اعضای پانل است )کینی، 2001(. پرسش نامه ای و با حفظ 

که می توان با آن نگرش ها و قضاوت های افراد و  این تکنیک به نحوی طراحی ش���ده اس���ت 

گروه  های مختلف را به طور منسجم و هماهنگ و بدون حضور افراد در محل معینی و از راه 

کرد. این تکنیک قضاوت های افراد در مورد نیازهای یک مؤسس���ه، صنایع،  گ���ردآوری  دور، 

سازمان و... را مشخص می کند. 

گاه  که ضرورت دارد نظرات و پیش���نهادهای اف���راد مطلع و آ در آن دس���ته از پروژه های���ی 

گردآوری ش���ود و میان نظرات حاصله، توافق و همخوانی ایجاد شود، آنچه مورد توافق همه 

ق���رار می گیرد، نیاز را تش���کیل می دهد. )فضل الله���ی.، و ملکی توانا، 1390( مهم ترین ش���رایط موردنیاز 

گروهی  گروه وسیع، توافق  کاربرد دلفی عبارتند از: نیاز به قضاوت متخصصان و نظرات  برای 

کامل  در دس���تیابی به نتایج، وجود مش���کل پیچیده، بزرگ و بین رشته ای و عدم توافق یا نا

گمنامی  کندگی جغرافیایی، لزوم  بودن دانش، در دسترس بودن متخصصین با تجربه با پرا

در جم���ع آوری داده ها، ع���دم محدودیت زمانی و عدم وج���ود روش دیگر هزینه - اثربخش. 

کنترل شده،  اجزای اصلی دلفی ش���امل تکرار یا بازگویی پرسش نامه، متخصصین، بازخورد 

گمنامی، آنالیز نتایج، اجماع، زمان و تیم هماهنگ کننده است.

گروه متخصصان را  که  گرو ترکیبی افرادی اس���ت  اعتب���ار ی���ک پژوهش با تکنیک دلفی در 

تش���کیل می دهند؛ در اندازه و تعداد شرکت کنندگان تفاوت های زیادی وجود دارد. طبیعی 

گس���تره موض���وع و منابع قابل  گروه، برحس���ب دامنه و  ک���ه تعداد ش���رکت کنندگان در  اس���ت 

دس���ترس، متفاوت خواهد بود. هر چند منابع از نظر زمان و پول مهم و تأثیرگذارند، ارزیابی 

بزرگی مسئله و امکان دسترسی به پاسخ ها به تفسیر پژوهشگر و مفسر بستگی دارد.
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مراحل اجرای تکنیک دلفی عبارتند از: )فضل اللهی.، و ملکی توانا،1390( 

که باید به آن پاسخ داده شود؛ کردن اولین سؤالی  - مشخص 

کارشناسان و صاحب نظران به منظور شرکت در طرح نیازسنجی؛ - شناسایی 

کارشناسان و دریافت پاسخ برای آنها؛ - ارائه سؤاالت اولیه به 

- تجزیه و تحلیل محور پاسخ های کارشناسان و گنجاندن اطالعات حاصله در سؤال دیگر؛

کارشناسان و تجزیه و تحلیل آنها؛ - دریافت پاسخ 

کامل در مورد نیازها و اولویت بندی آنها حاصل شود.  که توافق  - ادامه مراحل تا زمانی 

کاملی در مورد اولویت و رتبه بن���دی نیازها و اهداف به  که تواف���ق  - مرحل���ه آخر تا زمانی 

دست نیامده است، ادامه دارد.

گروهی متمرکز 2-1-2. بحث 

کاربردی در این پژوهش، تکنیک دلفی اس���ت؛ اما برای رس���یدن  هر چند مهم ترین تکنیک 

به پرسش نامه ای دقیق و متقن برای ارائه به صاحب نظران حوزه  زنان و خانواده، از تکنیک 

که برای  گروهی متمرکز، جلسه  بحثی است  گروهی متمرکز«1 نیز استفاده شد. بحث  »بحث 

ب���ه دس���ت آوردن عقاید و احساس���ات از یک موضوع مش���خص، به دقت برنامه ریزی ش���ده 

است. این جلسه باید در محیطی آزاد و بدون ترس و تهدید برگزار شود. در این بحث معمواًل 

بین 6 تا 10 نفر شرکت می کنند و باید در مورد موضوع موردبحث ویژگی های مشترکی داشته 

باشند. بحث توسط یک مصاحبه گر  یا هماهنگ کننده آموزش دیده هدایت می شود. برای 

گروهی متمرکز نیاز خواهد بود. یک مطالعه با موضوع واحد، به حداقل 3 جلسه بحث 

2-2. ابزار پژوهش

گردآوری داده ها در این پژوهش، پرس���ش نامه اس���ت. داده های پرسش نامه از عناوین  ابزار 

به دست آمده در گروه های متمرکز و طبقه بندی آنها تشکیل شد. این پرسش نامه در اختیار 

گرفت. این پرس���ش نامه متش���کل از س���ه  اس���اتید و صاحب نظران حوزه زنان و خانواده قرار 

بخش بود:

بخش اول: پرسش های زمینه ای )جنس، سن، مرتبه علمی و ...(؛

1. Focus group discussion
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بخ���ش دوم: دی���دگاه صاحب نظران در خصوص بیس���ت محور اس���تخراجی از داده های 

گردآوری شده؛

گردآوری شده در حوزه زنان و خانواده. در این مورد  بخش س���وم: 160 موضوع پژوهشی 

که اولویت های پژوهش���ی خود در موضوع مطالعات زنان و  از صاحب نظران خواس���ته ش���د 

خانواده را بر اساس طیف لیکرت مشخص نمایند.

پرس���ش نامه طی دو مرحله به صاحب نظران ارائه شد؛ در مرحله اول پرسش نامه ای 10 

صفحه ای ش���امل، پرس���ش های زمینه ای )جنس، شغل، سابقه پژوهش���ی، مرتبه علمی(، 

محورهای پژوهش���ی )16 عنوان محور پژوهش���ی( و موضوعات پژوهشی )160 عنوان موضوع 

پژوهش���ی مرتبط با محورهای پژوهش���ی( به متخصصان داده شد. س���پس پرسش نامه ای 

که بیشترین فراوانی را داشتند، برای صاحب نظران ارسال شد  ش���امل محورها و موضوعاتی 

که شامل پرسش های زمینه ای، 7 عنوان محور پژوهشی و 62 عنوان موضوع پژوهشی بود.

2-2-1. روایی و پایایی ابزار پژوهش

کرونباخ جدول شماره1: ضریب آلفای 

کرونباخ ضریب آلفای  Cronbach’s Alpha Based on Standardized Items گویه ها تعداد 

0.893 0.876 16

کنترل روایی و پایایی دلف�ی آس�ان نیس�ت. چنانکه دلفی به دلیل نداشتن مستندانی در 

گ�ر اطالع�ات یا س���ؤاالت مشابه به پان لیس�ت ه�ا  مورد پایایی مورد انتقاد اس����ت. ب�ه عب�ارتی، ا

داده ش����ود، دس����تیابی ب�ه نت�ایج یکسان حتم�ی نیس����ت. با این  وجود، به منظور سنجش 

اعتبار )روایی(، پرسش نامه دلفی در اختیار پنج نفر از صاحب نظران و متخصصان قرار گرفت. 

به منظور محاس���به پایایی پرس���ش نامه، ابتدا پرس���ش نامه از س���وی پنج نفر از پاسخگویان 

کرون باخ ضریب پایایی  تکمی���ل و با اس���تفاده از نرم افزار SPSS و با اس���تفاده از روش آلف���ای 

که عدد به دست آمده باالتر  پرسش نامه 89% به دست آمد )جدول »شماره 1«(. از آنجایی 

از 0/70 است، ضریب اطمینان پرسش نامه بسیار مطلوب می باشد.
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2-3. جامعه و نمونه آماری 

ک���ه دارای اثر و فعالیت  جامع���ه آم���اری این پژوهش صاحب نظران، اس���اتید و پژوهش���گرانی 

پژوهش���ی )کتاب تألیفی، طرح پژوهش���ی، مقاله( در حوزه زنان و خانواده می باشند، بود. در 

پژوهش حاضر از نمونه گیری مبتنی بر هدف اس���تفاده ش���د. در نمونه گیری مبتنی بر هدف 

که درباره موض���وع موردمطالعه دارند، انتخاب  اف���راد به دلیل اطالعات، تجرب���ه یا دیدگاهی 

می ش���وند و در جریان پژوهش مش���ارکت می کنند )ازکیا.، و ایمان���ی جاجرم���ی، 1390(. در این پژوهش 

که برای آش���نایی با فضای پژوهش���ی حوزه زنان و خان���واده، با 14 نفر  در مصاحب���ه مقدماتی 

که افراد صاحب نظر در باب زنان و  از اس���اتید و پژوهش���گران انجام شد، از آنان خواسته ش���د 

که در مجموع  کثر موارد مشترک بود  که اس���امی به دست آمده در ا خانواده را معرفی نمایند 

ده نفر معرفی ش���دند. چ���ون در تکنیک دلفی جامعه هدف، صاح���ب نظران و متخصصین 

هس���تند، معم���واًل تعداد نف���رات مورد مصاحبه محدود اس���ت. در این مصاحب���ه با توجه به 

صاحب نظران موجود، تعداد نمونه شامل بیست نفر بود.

3. شیوه اجرای پژوهش

که به  کز تحقیقات���ی  گاهی از وضعیت پژوهش���ی ح���وزه زن���ان و خانواده، ب���ه مرا ب���ه منظ���ور آ

طور مس���تقیم رویکرد پژوهش���ی به مس���ائل زنان و خانواده داش���تند، رجوع شد. با توجه به 

گرفته در حوزه زنان و خان���واده و محدودیت زمانی، فقط  حج���م انبوه پژوهش ه���ای صورت 

کز و پژوهشکده های اختصاصی فعال در حوزه زنان و خانواده بررسی  طرح های پژوهشی مرا

که شامل ُنه مرکز مطالعاتی و پژوهشکده و 499 مورد طرح پژوهشی مرتبط با حوزه زنان  شد 

و خانواده بود.
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کلی استخراج شده از طرح های پژوهشی مورد مطالعه جدول شماره 2: محورهای 

موضوعات کلی محور  ردیف

160 مسائل حقوقی مرتبط با زنان و خانواده 1

85 آسیب های اجتماعی مرتبط با حوزه زنان و خانواده 2

74 بهداشت و مسائل پزشکی زنان و خانواده 3

55 جنسیت و هویت 4

50 اشتغال و توسعه 5

50 مشارکت اجتماعی و سیاسی زنان 6

25 تحلیل موضوعی تحقیقات زنان و خانواده 7

برای دستیابی به عناوین موضوعی پژوهش حاضر، از رویکرد استقرایی استفاده شد. در 

قدم اول، با چند پرسش باز، دیدگاه صاحب نظران و پژوهشگران در مورد مهمترین محورها 

و موضوعات پژوهش���ی حوزه زنان و خانواده پرس���یده ش���د )جدول »ش���ماره 2«(. س���پس با 

گردید.  گروه های متمرکز، این موضوعات بررسی شد و عناوین دیگری به آن اضافه  تشکیل 

گردآوری محورها و موضوعات پژوهش���ی، موضوعات مرتبط با هر محور پژوهش���ی در  پس از 

ذیل محورهای مربوطه دسته بندی شد )جدول »شماره 3«(.

جدول شماره 3: محورها و موضوعات پژوهشی استخراج شده

موضوع پژوهشیمحور پژوهشیردیف

1
حقوق زنان، 

قوانین جامعه و 
سیاست  گزاری ها

مطالعه و بررسی سیاست های موجود درباره حضور زن در جامعه و تحکیم بنیان خانواده

کشورهای دیگر مطالعه مقایسه ای حقوق زنان و خانواده در ایران و 

بررسی مسائل حقوقی مشارکت اقتصادی زنان در امور منزل

بررسی میزان همگرایی بین حقوق قانونی و عرفی زنان در جامعه

مطالعه مسائل حقوقی طالق برای زنان

کشور شناسایی خألهای حقوقی درباره زنان در قوانین 

بررسی و مطالعه مبانی سیاست گزاری حوزه زنان و خانواده در ایران

2
تعارضات نسلی در 

خانواده

بررسی ارتباط بین تحصیالت والدین و تعارضات نسلی با فرزندان

ارتباط بین پایگاه اقتصادی- اجتماعی خانواده و بروز تعارضات بین نسلی

بررسی عوامل مؤثر بر همگرایی بین اعضای خانواده

بررسی ارتباط بین شیوه های تربیتی و میزان شکاف نسلی در خانواده

بررسی رابطه بین تغییر ساختار خانواده و تعامالت نسلی در بین اعضای خانواده
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طالق عاطفی3

بررسی الگوهای ارتباط عاطفی در بین اعضای خانواده در ایران

کودکان از خانواده به نهادهای دیگر و پیوند  بررسی ارتباط بین برون سپاری جامعه پذیری 
کودکان به خانواده عاطفی 

تأثیر پیوند عاطفی والدین بر موفقیت تحصیلی فرزندان

مطالعه بحران های عاطفی در بین دختران نوجوان

گسست عاطفی بین اعضای خانواده بررسی بین اعتیاد در خانواده و 

بررسی رابطه بین پیوندهای عاطفی در خانواده و مدارای اجتماعی

تکریم سالمندان و تأثیر آن در پیوندهای عاطفی خانواده

نوجوانان و مطالعه آنومی های عاطفی در بین آنان

اخالق جنسی و تأثیر آن بر پایداری روابط همسران

نیازسنجی عاطفی در بین زنان

بررسی مدل های تنش عاطفی در خانواده

بررسی وضعیت پیوندهای عاطفی در بین اعضای خانواده های ایرانی

4
سالمت اجتماعی 

زنان و خانواده

بررسی رابطه بین باورهای مذهبی و سالمت اجتماعی زنان

بررسی الگوهای شادی زنان در جامعه

کیفیت زندگی زنان نگاه ابزاری به مهریه و تأثیر آن بر 

بررسی رابطه بین عدالت اجتماعی و سالمت اجتماعی زنان

طالق و تأثیر آن بر سالمت اجتماعی زنان

مطالعه و بررسی الگوهای توانمندسازی زنان و تأثیر آن بر روابط خانوادگی

مطالعه و بررسی شاخص های سالمت اجتماعی در بین زنان ایرانی

بررسی رابطه نقش مادری و سالمت اجتماعی زنان

بررسی الگوهای ازدواج و ارتباط آن با سالمت اجتماعی زنان

بررسی و مطالعه وضعیت عزت نفس در بین زنان ایرانی

بررسی علل اضطراب و افسردگی در بین زنان

شناسایی و مطالعه خألهای شناختی و مهارتی زنان در زندگی خانوادگی

بررسی عوامل اثرگذار بر امید به زندگی در بین زنان

بررسی آستانه تحمل زنان در مسائل خانوادگی

گذراندن اوقات فراغت در بین زنان ایرانی بررسی چگونگی 

کارآفرینی و سرمایه فرهنگی و اجتماعی زنان بررسی ارتباط بین 

بررس���ی عالقه مندی زنان به فعالیت های ورزش���ی

بررسی وضعیت امکانات و رفاهیات بانوان شاغل و میزان رضایت مندی زنان از آن

کیفیت  بررسی میزان وابستگی و یا استقالل اقتصادی زنان متأهل به همسران و تأثیر آن بر 
زندگی زنان

کیفیت زندگی زنان شاغل و غیر شاغل مطالعه مقایسه ای 
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موضوع پژوهشیمحور پژوهشیردیف

5
زنان، توسعه و 

نابرابری های اجتماعی

مطالعه و بررسی نابرابری های اجتماعی مرتبط با زنان

سیاست گزاری های جنسیتی و تأثیر آن بر توسعه

کار و خالقیت در خانواده و ارتباط آن با توسعه بررسی الگوهای تربیتی متناسب با 

مطالعه و شناسایی ارزش های جامعه پذیر شده در افراد جامعه و ارتباط آن با میزان توسعه 
یافتگی

بررسی موانع نقش آفرینی زنان در برنامه های توسعه

کار بررسی و مطالعه نابرابری اجتماعی مرتبط با زنان در محیط 

زنان و نابرابری های درآمدی در شغل های مشابه با مردان

بررسی نگرش زنان در مورد نابرابری های اجتماعی مرتبط با آنان

مطالعه نقش و جایگاه زنان در برنامه های توسعه در ایران

مطالعه چگونگی استفاده از توانمندی زنان در برنامه های توسعه ایران

کد بررسی نقش زنان در توسعه از منظر سرمایه گذاری اقتصادی و استفاده از سرمایه های را

بررسی و مطالعه حضور زنان در تبلیغات رسانه ای و نقش آنان در سودآوری اقتصادی

بررسی پدیده تبعیض جنسی در سطوح مختلف جامعه ایرانی

بررسی رابطه بین اشتغال زنان و میزان توسعه یافتگی

تغییرات هویتی زنان6

آنومی و آشفتگی های هنجاری در بین زنان و دختران

گروه های مرجع زنان بررسی و مطالعه 

پوشش، آرایش و هویت زنان

کیفیت زندگی آنان بررسی تغییرات نقشی زنان و دختران و تأثیر آن بر 

بررسی مسائل مربوط به بلوغ دختران

بررسی شاخص های انتخاب الگوی زندگی در بین زنان

مطالعه تعامل نقش مادری زنان و نقش های دیگر اجتماعی و تأثیر آن بر رضایت از زندگی 
زنان

بررسی تغییرات الگوی رفتاری در بین دختران جوان

مطالعه مبانی هویتی زنان ایران

مطالعه و بررسی تغییرات هویتی زنان ایران

مطالعه »شکل گیری خود جدید« و تفاوت آن با نگاه سنتی نسبت به خود در بین زنان

بررسی مقایسه ای درک از خود در بین زنان جامعه

تغییرات نگرشی در زنان و ارتباط آن با باال رفتن میزان تحصیالت
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اشتغال زنان7

بررسی چگونگی برقراری همسویی بین اشتغال بیرون از خانه و نقش مادری در خانواده از 
سوی زنان

بررسی نگرش مردان نسبت به اشتغال همسرانشان

بررسی و مطالعه تعارضات نقشی زنان شاغل

اشتغال زنان؛ قوانین و سیاست گزاری ها

تأثیر اشتغال زنان بر رشد سرمایه های اجتماعی خانواده

تأثیر اشتغال زنان بر روابط زوجین

استقالل مالی زنان و تغییرات نقشی در خانواده

زنان شاغل و مسئله نفقه

کار بررسی امنیت شغلی زنان در محیط 

کار بیرون از خانه گرایش زنان به  مطالعه علل 

اشتغال زنان و پیامدهای آن برای ابعاد خانواده

تأثیر اشتغال زنان بر تنوع فرصت های شغلی مردان در جامعه

بررسی رابطه بین اشتغال زنان و میزان توسعه یافتگی

کار زنان کیفیت  کار و تأثیر آن بر  مطالعه و بررسی مسئله تفکیک جنسیتی در محیط 

کشورها بررسی قوانین اشتغال زنان در ایران و مقایسه با سایر 

بررسی الگوهای تربیتی فرزندان در بین زنان شاغل و غیر شاغل

8
تغییرات خانواده و 

آینده پژوهی خانواده 
ایرانی

بررسی سیر الگوهای تربیتی در خانواده ایرانی و پیش بینی وضعیت آینده

آینده پژوهی ابعاد خانواده در ایران

بررسی ارکان خانواده ایرانی و مقایسه آن با سایر جوامع

مطالعه شاخص های خانواده ایرانی

9
سبک زندگی در 

خانواده ایرانی

بررسی پدیده مهاجرت و زندگی مجردی در بین زنان و پیامدهای آن

مطالعه الگوی تغذیه ای در خانواده های با مادر شاغل و مادر خانه دار

بررسی شاخص های انتخاب الگوی زندگی در بین زنان

چرایی رواج جراحی های زیبایی در بین زنان ایرانی

بررسی انواع سبک های زندگی در بین زنان

مطالعه سبک های ازدواج در بین دختران و پیش بینی الگوهای آینده ازدواج

بررسی و مطالعه شاخصه های سبک زندگی در ایران

مطالعه مقایسه ای سبک زندگی زنان شاغل و زنان خانه دار

بررسی ارتباط بین مدل توسعه در جامعه و تغییرات سبک زندگی

مطالعه ارتباط بین معماری خانه و الگوی تعامل در خانواده ها

کشورها مقایسه سبک زندگی دختران ایرانی و سایر 

بررسی رابطه بین حضور در شبکه های اجتماعی و تغییرات سبک زندگی

مطالعه تغییر ذائقه غذایی ایرانیان
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موضوع پژوهشیمحور پژوهشیردیف

10
زنان و

 تغییرات جمعیت

تعداد فرزندان و الگوی آینده خانواده ایرانی

کم بر خانواده معاصر و ارتباط آن با تعداد فرزندان مطالعه ارزش های حا

بررسی و شناسایی عوامل مؤثر بر تعداد فرزندان در خانواده

بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی زنان و تعداد فرزندان

کیفیت زندگی زنان و تأثیر آن بر نگرش زنان بر فرزندآوری

گرایش زوجین به فرزندآوری بررسی تأثیر سیاست های تشویقی فرزندآوری بر 

اشتغال زنان و پیامدهای آن برای ابعاد خانواده

11
زنان، فضای مجازی و 

شبکه های اجتماعی

کیفیت اثرپذیری زنان از آن بررسی حضور زنان در فضای مجازی؛ بازنمایی هویتی و نوع و 

مطالعه میزان حضور زنان در شبکه های اجتماعی و تأثیر آن بر تعامالت خانوادگی

مطالعه چگونگی پیگیری مطالبات زنان در شبکه های اجتماعی

بررسی تجربه زیسته زنان فعال در شبکه های اجتماعی

مطالعه میزان مشارکت زنان ایرانی در شبکه های مجازی

بازنمایی هویت زنان در شبکه های اجتماعی

ارتباط بین حضور در شبکه های اجتماعی و فعالیت های حزبی و سیاسی

زنان و نحوه استفاده از فناوری های نوین در انجام امور روزمره

12
مشارکت اجتماعی و 

سیاسی زنان

بررسی ارتباط بین سالمت اجتماعی زنان و مشارکت سیاسی آنان

بررسی راهکارهای مشارکت اجتماعی و سیاسی زنان

سازمان های مردم نهاد و مشارکت زنان در آن

مطالعه مدل های مشارکت سیاسی زنان در ایران

بررسی نگرش جامعه به فعالیت های سیاسی زنان

تأثیر مشارکت سیاسی زنان بر سبک مادری در خانواده

بررسی ارتباط بین سرمایه اجتماعی زنان و مشارکت سیاسی آنان

بررسی و مطالعه چگونگی ورود زنان به عرصه قدرت در ایران

کمک به ارتقای وضعیت زنان بررسی تأثیر حضور زنان در پست های اجرایی باال و 

بررسی تطبیقی جایگاه زنان در برنامه ریزی های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و مشارکت 
دادن زنان در برنامه ریزی ها

امنیت اجتماعی زنان13

برداشت زنان از امنیت اجتماعی

مطالعه چگونگی مواجهه زنان با ناامنی های اجتماعی

مطالعه قوانین و سیاست های مرتبط با امنیت اجتماعی زنان

بررسی چرایی عدم پیگیری زنان در مورد ناامنی های اجتماعی

مطالعه مصداق های امنیت اجتماعی زنان در جامعه

رفتارهای پرخطر و تأثیر آن با بر امنیت اجتماعی زنان

تفاوت امنیت اجتماعی در بین زنان و مردان

امنیت اجتماعی زنان سرپرست خانوار
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زنان سرپرست خانوار14

تجرد قطعی؛ الگویی جدید از زنان سرپرست خانوار

امنیت اجتماعی زنان سرپرست خانوار

بررسی مطالبات اجتماعی زنان سرپرست خانوار

15
الگوی خانواده ایرانی- 

اسالمی
مطالعه و شناسایی الگوی خانواده ایرانی- اسالمی

بررسی و مطالعه تغییرات به وجود آمده در ساختار خانواده ایرانی- اسالمی

16
آسیب های اجتماعی 

زنان و خانواده

بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر تن فروشی

روابط فرا زناشویی و پیامدهای آن برای زنان و خانواده

بررسی پدیده خشونت در خانواده

مطالعه پیامدهای اجتماعی اعتیاد زنان

مطالعه شیوه های فرزندپروری در خانواده ها و تأثیر آن بر انسجام خانواده

مطالعه و بررسی تأثیر آموزش مهارت های زندگی بر موفقیت ازدواج و پایداری آن

کارکردهای خانواده و تأثیرات آن بر ساختار خانواده بررسی برون سپاری 

تبیین علی افزایش پدیده طالق در جامعه

کیفیت زندگی و اقدام به خودکشی بررسی رابطه بین 

گرایش به اعتیاد در بین زنان بررسی علل 

بررسی تجربه زیسته زنان معتاد

بررسی الگوی معاشرت زنان و مردان در ایران و مطالعه تغییرات آن

بررسی عدم تناسب تحصیلی همسران و تأثیر آن بر رضایت از زندگی

مطالعه چرایی فرزند محوری در برخی از خانواده ها

کاربرد آنها در زندگی گرایش زنان به یادگیری مهارت های اجتماعی و  بررسی میزان 

بررسی و مطالعه رابطه فقر و آسیب های اجتماعی در بین زنان

مطالعه وضعیت بیمه زنان خانه دار در ایران

کارکردی خانواده مهاجرت و تغییرات الگویی و 

مطالعه و بررسی فردگرایی و تأثیرات آن بر روابط خانوادگی

مطالعه جامعه شناختی تغییرات در نقش زنان و تأثیر آن بر ساختار خانواده

بررسی وضعیت موجود الگوی تعامل پسران و دختران در جامعه

مطالعه چگونگی بازتانی زنان بزه دیده در جامعه

4. یافته های پژوهش

پژوهش حاضر تالش���ی است برای شناسایی مسائل، آس���یب ها و اولویت های قابل تأمل در 

حوزه زنان و خانواده. خانواده جایگاهی مهم دارد و هس���ته اصلی و مرکزی جامعه است؛ هر 

گونه تغییر در این نهاد، موج های سلسله واری را در بخش های مختلف جامعه به جا خواهد 
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گریزی از تغییرات و چالش های زندگی جدید نیست، اما نحوه مواجهه و مدیریت  گذاشت. 

که بتوان هم از فرصت های آن استفاده نمود و هم  تغییرات و چالش ها مهم است به طوری 

تهدیدها را به حداقل رس���اند. ازاین رو، انجام پژوهش هایی برای رصد و شناس���ایی مسائل 

کانون مهم امری ضروری است.  این 

جدول شماره 4: اولویت های به دست آمده از محورهای پژوهش در موج اول تکنیک دلفی

درصدمحور پژوهشیاولویت

100.0سالمت اجتماعی زنان و خانواده1

95.0آسیب های اجتماعی حوزه زنان و خانواده2

95.0امنیت اجتماعی زنان3

95.0تغییرات خانواده و آینده پژوهی خانواده ایرانی4

85.0زنان، فضای مجازی و شبکه های اجتماعی5

85.0حقوق زنان، قوانین جامعه و سیاست گزاری ها6

85.0زنان و تغییرات جمعیت7

تحلی���ل داده های پژوهش حاضر، هف���ت اولویت مهم در حوزه مطالعات زنان و خانواده 

که در جدول »ش���ماره 4« آورده شده اس���ت. بررسی، تحلیل و رتبه بندی  را شناس���ایی نمود 

که محور س���المت  محوره���ای پژوهش���ی بر اس���اس دی���دگاه پاس���خگویان، نش���ان می ده���د 

گروه پژوهش���ی در ح���وزه زنان و  اجتماع���ی زن���ان و خان���واده، اولویت اول را ب���رای راه اندازی 

خانواده دارد و آسیب های اجتماعی مرتبط با حوزه زنان و خانواده، امنیت اجتماعی زنان و 

تغییرات خانواده و آینده پژوهشی خانواده ایرانی در اولویت های پژوهشی بعدی قرار دارند. 

که به  کانونی در جوامع درحال توس���عه از جمله ایران اس���ت  س���المت اجتماعی از مباح���ث 

بررس���ی سالمت اعضای جامعه از نظر انس���جام، همبستگی، مشارکت و شکوفایی اجتماعی 

کش���ور ایران اس���ت. در  که این امر از مهمترین مس���ائل و دغدغه های  می پ���ردازد، به طوری 

که مسائل و چالش های  کلی به محورهای اس���تخراج شده این نکته آشکار می گردد  نگاهی 

پی���ش روی زن���ان و خانواده از هم منفک نیس���تند، بلکه با هم در ارتباط و تعامل هس���تند. 

که وجه دیگر آن آسیب های  برای مثال اولویت اول به دست آمده »سالمت اجتماعی« است 

ک���ه آس���یب های اجتماعی متع���دد، تهدیدکننده س���المت  اجتماع���ی اس���ت؛ به ای���ن معنی 
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اجتماعی خانواده اس���ت. 7 اولویت اس���تخراج شده، نش���ان دهنده چالش های پیش روی 

خانواده اس���ت؛ رشد آسیب های اجتماعی، حضور شبکه های مجازی در خانواده، تغییرات 

کاهش تعداد فرزندان، امنیت اجتماعی زنان و... از مسائل عمده و اثرگذار بر  ابعاد خانواده و 

که از نظر صاحب نظران خانواده اهمیت ویژه ای دارد. ساختار خانواده است 

جدول شماره 5. اولویت های به دست آمده از موضوعات پژوهشی در موج اول تکنیک دلفی

درصدموضوعات پژوهشیاولویت

100.0بررسی الگوهای شادی زنان در جامعه1

100.0آنومی و آشفتگی های هنجاری در بین زنان و دختران2

100.0بررسی پدیده مهاجرت و زندگی مجردی در بین زنان و پیامدهای آن3

100.0تجرد قطعی؛ الگویی جدید از زنان سرپرست خانوار4

100.0طالق و تأثیر آن بر سالمت اجتماعی5

100.0بررسی چرایی عدم پیگیری زنان در مورد ناامنی های اجتماعی6

کشور7 100.0شناسایی خألهای حقوقی درباره زنان در قوانین 

100.0مطالعه میزان حضور زنان در شبکه های اجتماعی و تأثیر آن بر تعامالت خانوادگی8

95.0بررسی ارتباط بین سالمت اجتماعی زنان و مشارکت سیاسی آنان9

95.0بررسی رابطه بین باورهای مذهبی و سالمت اجتماعی زنان10

گرفت، بلکه به صورت جزئی تر  کلی موردتوجه قرار  در پژوه���ش حاضر نه تنها محورهای 

به موضوعات خاص پژوهشی نیز توجه شد. از بین موضوعات استخراج شده از مصاحبه ها 

گروه های متمرک���ز، موضوعات جدول »ش���ماره 5« از منظر پاس���خگویان اولویت  و جلس���ات 

پژوهشی باالیی دارد.

اولویت های استخراج شده در موضوعات، نشان می دهد که صاحب نظران، به نیازهای 

کنونی زنان بس���یار توجه داش���ته اند. نگاهی ب���ه اولویت بندی موضوعات پژوهش���ی از طرف 

پاسخگویان نشان می دهد که موضوعاتی که با تغییرات اجتماعی، ارزشی و هنجاری جامعه 

که  در ارتباط اند، اهمیت زیادی برای پژوهش دارد. این مسئله متضمن این نکته نیز هست 

پژوهش در مورد عناوین فوق، نیازمند بررس���ی س���اختارهای نظام اجتماعی، فرایند تاریخی 

آن، فرایند تغییرات و پیش بینی مسیر آینده نیز است.
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جدول شماره 6: اولویت های به دست آمده از محورهای پژوهشی در موج دوم تکنیک دلفی

درصدمحور پژوهشیاولویت

100امنیت اجتماعی زنان1

94.4حقوق زنان، قوانین جامعه و سیاست گزاری ها2

88.9سالمت اجتماعی زنان و خانواده3

کلیدی  ب���ه منظور تحقی���ق در محورها و موضوعات پژوهش���ی و شناس���ایی اولویت های 

پژوه���ش در حوزه زن���ان و خانواده، مرحله دوم طرح بر اس���اس داده های به دس���ت آمده از 

که شرح آن در  که در این مرحله 3 اولویت، مهم تش���خیص داده ش���د  مرحله اول، اجرا ش���د 

جدول »شماره 6« ذکر شده است.

که از بین محورهای پژوهشی هفت گانه ای  نتایج دور دوم تکنیک دلفی نشان می دهد 

کردند، سه محور پژوهشی »امنیت اجتماعی زنان«،  کس���ب  که در مرحله باالترین فراوانی را 

»حقوق زنان، قوانین جامعه و سیاس���ت گزاری ها« و »س���المت اجتماعی زن���ان و خانواده«، 

در دور دوم از نظر پاس���خگویان بیش���ترین فراوانی را به دس���ت آوردند. امنیت اجتماعی زنان 

که در اش���کال مختلف ظه���ور و بروز  کانون خان���واده نیز اثر دارد، چالش مهمی اس���ت  ک���ه ب���ر 

می کند. ازاین رو، از نظر صاحب نظران، توجه و شناس���ایی ابعاد مختلف، علل و پیامدهای 

کند. سالمت اجتماعی، افقی را ترسیم  آن می تواند در حل برخی چالش های خانواده کمک 

که  که چالش های پیش روی خانواده به حداقل رس���یده و تحکیم و تعالی خانواده  می کند 

گیرد. اصلی مهم است مورد توجه قرار 

جدول شماره 7: اولویت های به دست آمده از موضوعات پژوهشی در بخش دوم تکنیک دلفی

درصدمحور پژوهشیاولویت

100بررسی الگوهای شادی زنان در جامعه1

100بررسی مطالبات اجتماعی زنان سرپرست خانوار2

کشور3 94.4شناسایی خألهای حقوقی درباره زنان در قوانین 

94.4تجرد قطعی؛ الگویی جدید از زنان سرپرست خانوار4

88.8بررسی چرایی عدم پیگیری زنان در مورد ناامنی های اجتماعی5

گرفتند و صاحب نظران  در بخش دوم پژوهش نیز موضوعات پژوهش���ی مورد توجه قرار 

که در جدول »شماره 7« آورده شده است. کردند  پنج اولویت مهم موضوعی را شناسایی 
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کسب شده  که در پرس���ش نامه بخش دوم بر اساس بیشترین فراوانی  از بین موضوعاتی 

در پرسش نامه بخش اول، انتخاب شده بود، پنج موضوع »بررسی الگوهای شادی زنان در 

جامعه«، »بررس���ی مطالبات اجتماعی زنان سرپرست خانوار«، »شناسایی خألهای حقوقی 

کش���ور«، »تجرد قطع���ی؛ الگویی جدی���د از زنان سرپرس���ت خانوار«،  درب���اره زن���ان در قوانین 

»بررس���ی چرای���ی عدم پیگی���ری زنان در م���ورد ناامنی ه���ای اجتماعی« به ترتیب بیش���ترین 

کرد. مقایسه اولویت های باالی پژوهشی در بخش اول  کسب  فراوانی را از نظر پاس���خگویان 

ک���ه در بخش دوم دلفی، بیش���ترین فراوانی را به  که از پنج موضوعی  و دوم نش���ان می ده���د 

دس���ت آورد، چهار مورد از آنها در اولویت های باالی به دس���ت آمده از نتایج بخش اول طرح 

قرار داش���ت و این نشان دهنده همس���ویی بین پاسخ های به دست آمده در دو بخش طرح 

اس���ت. در اولویت های به دس���ت آمده از بخ���ش دوم، موضوع »بررس���ی مطالبات اجتماعی 

که در مرحله دوم از نظر  زنان سرپرس���ت خانوار«، در اولویت های مرحله اول وجود نداش���ت 

پاسخگویان اهمیت پژوهشی باالیی داشت.

کالن استخراج شده و موضوعات  که بین محورهای  نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد 

که موضوعات قابل توجه صاحب نظران  دارای اولویت، همبستگی وجود دارد، به این معنی 

با محورهای مورد نظر آنان مرتبط است. به طور خالصه، اهمیت جایگاه خانواده در سطوح 

که به مس���ائل این حوزه  کس���ی پوش���یده نیس���ت، ازاین  رو، ضروری است  مختلف جامعه بر 

توجه ویژه ای شود.

5. بحث و نتیجه گیری

که س���عی ش���د مس���ائل و چالش ه���ای حوزه  مقال���ه حاض���ر حاصل یک طرح پژوهش���ی بود 

خانواده و زنان در جامعه ایرانی شناس���ایی ش���ود تا بتوان بر مبنای آن برای تحکیم و تعالی 

گرد، اما آنچه از بررس���ی ها به  کرد. محورها و موضوعات مختلفی مطرح  نهاد خانواده اقدام 

که رویکردی دینی دارد، با چالش هایی مواجهه  که خانواده ایرانی  دست آمد نشان می دهد 

که این چالش ها از منظر دینی و مذهبی قابل توجه، بررس���ی و تحقیق است. تجمیع  اس���ت 

ک���ه توجه به الگوی  و تفس���یر اولویت های به دس���ت آمده در پژوهش حاضر نش���ان می دهد 
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خانواده اس���المی و طرح، بررسی و تبیین شاخص های آن و در آخر طراحی، تدوین و اجرای 

برنامه های متناسب برای تعالی نهاد خانواده، می تواند همه موارد مطرح شده در پژوهش 

را در برگیرد. از این رو، طرف دیگر س���که توجه به مس���ائل خانواده و زنان در جامعه، توجه به 

الگوی آرمانی آن و تالش برای تحکیم پایه های خانواده بر اساس رویکرد دینی است.

که هدف از تش���کیل آن در نگاه قرآن، تأمین س���المت  خانواده واحدی اجتماعی اس���ت 

زن و ش���وهر، پدر و مادر و فرزندان اس���ت. در خانواده فردیت و ف���رد محوری جایگاهی ندارد 

و اعضای خانواده همراه و همدل همدیگرند و در س���المت اجتماعی و روانی همدیگر بس���یار 

مؤثرند. خانواده زمینه ها و ش���یوه رویارویی ایجاد با پدیده های اجتماعی را در اعضای خود 

ّبناهبلنامنأزواجناقّرة پرورش می دهد. در آیه 74 س���وره فرقان آمده اس���ت: »والذینیقولونر

؛ و کســـانی که می گویند خداى ما؛ ما را از همســـرانمان نور چشـــمان ببخش  ً
إماما واجعلناللمتقین أعین

گردان«. این آیه بر اهمیت خانواده و پیش���تازی آن در تش���کیل جامعه  و مـــا را رهبر پرهیزکاران 

نمونه انسانی اشاره دارد. خانواده، مهمترین نظام برای تأمین نیازهای بشر اعم از نیازهای 

که زمینه مناسب برای تأمین امنیت و آرامش روانی  معنوی، عاطفی، جنسی و مادی است 

فرد، پرورش نس���ل جدید، جامعه پذیری فرزندان و برآورده س���اختن نیازهای عاطفی آنها را 

کانون خانواده به منزله محلی برای تسکین و آرامش اعضای  کریم، از  فراهم می آورد. در قرآن 

آن یاد شده است؛ خانواده فضای آرامی را برای همسران و فرزندان فراهم می آورد تا در سایه 

آن افراد جامعه به رشد معنوی و مادی و اجتماعی در سطوح مختلف جامعه دست یابند. 

در واقع، خانواده از منظر اس���الم یکی از اصلی ترین نیازهای بش���ر یعنی، نیاز به آرامش را 

کانون خانه و خانواده در نزد خداوند متعال بسیار باالست به حدی  تأمین می کند. حرمت 

کرده اس���ت؛  کریم، انس���ان ها را از ورود بدون اجازه به حریم خانواده منع  که خداوند در قرآن 

ک���ه حف���ظ حریم خانواده، آرامش و س���المت روان همس���ران، پدر و م���ادر و فرزندان را به  چرا

همراه دارد. آرامش، انس و الفت بین اعضای خانواده و سالمت روان آنان، رعایت این نکات 

که در رشد فردی و اجتماعی اعضای آن تأثیر باالیی  کانون خانواده ای پرمهر را به همراه دارد 

کمتری در جامعه  دارد. وقت���ی نیازهای فرد در خانواده تأمین ش���ود، آس���یب های اجتماعی 

که اس���الم به زن در خانواده داده اس���ت، این توان  وج���ود دارد، همچنین نقش و جایگاهی 
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و امتیاز خانواده را ارتقا می بخش���د. زنان در نقش همس���ری، مادری و دختری و خواهری در 

حفظ آرامش و امنیت روان اعضای خانواده جایگاه ویژه ای دارند.

که در پژوه���ش حاضر از س���وی صاحب نظ���ران اولویت بندی  موضوع���ات و محورهای���ی 

ش���د ب���ا تعریف و الگوی خان���واده و جای���گاه زن در جامعه ارتباط دارد. شناس���ایی و توجه به 

شاخص های خانواده در اسالم و جایگاه زنان، می تواند بسیاری از موضوعات مطرح شده را 

کاهش آسیب های اجتماعی اثرگذار باشد. پوشش دهد و بر 

کاهش آسیب ها و  توجه به الگوی اسالمی خانواده و شاخص های آن می تواند در حل و 

کارآمد باشد. نگاه متعالی دین اسالم به خانواده و جایگاه  مسائل این نهاد مهم بسیار مؤثر و 

که توجه به  زنان، در راستای تحکیم بنیان خانواده و تعالی آن است. ازاین رو، طبیعی است 

کاهش آسیب های اجتماعی و خانواده خواهد شد. مسئله  این الگو در سطح جامعه باعث 

که این الگو مطابق با فطرت انسان تعریف شده  مهم در الگوی اس���المی خانواده این اس���ت 

کارکردهای واالیی را برای آن  اس���ت، ازاین رو، این الگو نگاه جامع ومانعی به خانواده دارد و 

کیان خانواده، شکوفایی و سالمت همه جانبه  کامل، حفظ  قائل است؛ توجه به این الگوی 

اعضا و در مجموع، تعالی جامعه را به همراه خواهد داشت.

که خان���واده رکن مهم  آنچ���ه از تحلی���ل داده ها و نتایج این پژوهش برمی آید این اس���ت 

کانون  کانون خانواده نقش مهمی دارد؛ چالش ها و مس���ائل متعددی  جامعه اس���ت؛ زن در 

خان���واده را تهدید می کند؛ چالش ه���ای پیش روی خانواده باید شناس���ایی و اولویت بندی 

کیان خانواده در برابر  که نقش مهمی در حفظ  ش���وند؛ الگوی آرمانی خانواده از منظر دینی 

گیرد. همچنین رویکرد  چالش ها و مسائل مختلف اجتماعی دارد، باید موردتوجه ویژه قرار 

که ضامن بقا و حیات خانواده اس���ت.  اس���الم به خانواده، یک رویکرد جامع و متعالی اس���ت 

ازاین رو، باید در برنامه ریزی ها و سیاست گذاری ها به آموزه های اسالمی توجه شود.
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