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زنان، خانواده در جنسيت، تطبيقي مفاهيم خشونت در تحقيقات  ةمقايس
  رخدادي واژگان اساس تحليل هم بر يافته توسعهايران و كشورهاي 

  4، محمدرضا نصيري3السادات طباطبايي اميري فائزه، 2سميه عرب خراساني ،*1رضا كريمي

  چكيده
 ميـان  خـانواده و  زنـان جنسـيت،  در تحقيقـات  پژوهش حاضر با هدف شناسايي و مقايسة روند موضوعي مفاهيم خشونت 

ه از سنجي و با اسـتفاد  اين پژوهش از نوع مطالعات علم. يافته و ايران در سه بازة زماني صورت گرفته است كشورهاي توسعه
توليدات علمي كشورهاي  3246جامعة پژوهش تعداد . رخدادي واژگان و نمودار راهبردي انجام شده است روش تحليل هم

اسـاس   بـر . مقالة فارسي منتشر در ايران از پايگاه تحقيقات پژوهشكدة زن و خانواده اسـت  1295يافته وب او نولج و  توسعه
هاي داخلي و در بازة زمـاني سـال    كليدواژه در پژوهش 4شامل  1380قبل از سال ، واژگان هسته در ها داده ليوتحل هيتجز

كليدواژه و  30ميالدي  2010ـ2000و در فاصلة ميان  14، 1980، دهة 12يافته  هاي كشورهاي توسعه در پژوهش 2000
اصـلي پـيش از دهـة    چهار كليـدواژة  . كليدواژه مرتبط بوده است 56شامل  2020ـ2011هاي  و در سال 26، 1990دهة 

شامل خشونت خانگي، خشونت، خشونت خانگي عليه زنان و خشونت عليـه زنـان معـادل چهـار كليـدواژة اصـلي        1980
دو كليدواژة اول شامل خشونت . آزاري و زنان است يافته شامل خشونت خانگي، خشونت، همسر مطالعات كشورهاي توسعه

هـاي   چهار كليـدواژة نخسـت پـژوهش    1980در دهة . الً مشابه هستندخانگي و خشونت در دو حوزة فارسي و التين كام
يافتـة آن در   داخلي شامل خشونت خانگي، خشونت، خشونت عليه زنان و همسرآزاري است كه معادل كشـورهاي توسـعه  

 1990در دهة . است Gendered-based violence, Aggression, Battered women & Dating violenceبندي  رتبه
هاي داخلي شامل خشونت خانگي، خشونت خانگي عليه زنان، خشونت عليه زنان و خشونت  ركليدواژة نخست پژوهشچها

 ,Intimate violenceيافتـه چهاركليـدواژة نخسـت در مطالعـات التـين شـامل        معـادل كشـورهاي توسـعه   . شوهر است
Domestic violence, violence & Gender هاي دهة پيشـين مـيالدي بـا     ار كليدواژهاشاره شده است كه به نوعي تكر

، 1380نسـبت بـه قبـل از    ) دورة دوم( 1980ي دهـة  هـا  دواژهيـ كل. هاسـت  بندي و پرداخت پژوهشي به آن تغيير در رتبه
درصـد تغييـر    62، )دورة دوم( 1980نسبت به دهـة  ) دورة سوم( 1990ي دهة ها دواژهيكلدرصد متفاوت بوده است و  42

ي حوزة خشونت در حوزة جنسيت، زنان و خانواده با ها پژوهشاين مسئله است كه  ديمؤكلي سه دهه  برآيند. داشته است
  .اند هواكاوي شد تر يتخصصبه صورت  1990و  1980ي ها دههشروع شده و در  1980موضوعات كلي قبل از 

  كليدواژگان
  . رخدادي واژگان ترسيم ساختار علم، خشونت، خشونت خانگي، خشونت عليه زنان، زنان، هم
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  و بيان مسئله مقدمه
پژوهشـي اسـت كـه     مؤسسـات هاي دانشگاهي و  يتفعالترين  يتبااهمدستاوردهاي پژوهشي از 

رو،  ازايـن . يافته و سالم براي مردم كشور باشد توسعهي ا جامعهاي براي رسيدن به  تواند زمينه يم
گران امـري   گذاران و نيز پژوهش ريزان و سياست شناخت و ارزيابي توليدات پژوهشي براي برنامه

توليـد   جهـان ، خانواده در ايـران و  جنسيت، زنانمشابه موضوعات ديگر، در حوزة . ضروري است
يكي از مباحث مهـم ايـن حـوزه خشـونت     . دستاوردهاي پژوهشي رشد چشمگيري داشته است

گرهايي همچون خشونت خانوادگي، خشونت خانگي، خشـونت   ها با توصيف كه در پژوهش است
 خشــونت، غيررســمي خشــونت، اجتمــاعي خشــونت، شــناختي روان خشــونت شــريك زنــدگي،

خشونت عليه زنان از مسائل مهـم در  . و غيرجنسي نمود يافته است جنسي خشونت خانوادگي و
 خشـونت . خشونت در خانواده يا خشـونت خـانگي اسـت   جهان است كه از انواع رايج آن،  سراسر
 روانـي  اجتماعي، عوارض بيشترين و پليس به گزارش كمترين و تكرار بيشترين با همراه خانگي

 از سـوي  اغلـب  و دارد زنـان  سـالمت  و بـاروري  بهداشت بر اساسي تأثيرات كه بوده اقتصادي و
معتقدنـد   1فوال و ميدما .پيوندد مي وقوع به شريك زندگي/ شوهر مانند خانواده فرد ترين نزديك

هاي روابط خانوادگي با ماهيت خشونت در كشورهاي با اكثريت جمعيت مسـلمان   روند پژوهش
ها ماهيت پويا دارد و ايستا نيسـت   اما الگوها و روندهاي اين پژوهش. در آسيا افزايش يافته است

داننـد   و اجتماعي در سطح جهـاني مـي   و داليل آن را متأثر از عوامل مذهبي، سياسي، اقتصادي
  .]19[فردي ايجاد شده است  به هاي منحصر كه البته در بسترهاي جوامع مختلف به شيوه

 هـاي  فرهنـگ  در ريشـه دارد و  فرهنگـي  و اجتمـاعي  عقايد ها، خشونت عليه زنان در ارزش
مصـاديقي كـه جامعـة    است؛ مثالً  آن ابعاد و اشكال در مختلف تفسيرهاي و تنوع داراي مختلف
كنـد، در اسـالم،    هـا يـاد مـي    منزلة خشونت خانگي و خشونت شوهر عليـه همسـر از آن   غرب به

گيرنـد و از مصـاديق    فرهنگ اسالمي و كشورهاي اسالمي در چارچوب مباحث تمكين قرار مـي 
زاهد زاهداني و اسفندياري بر اين باورند كـه اسـالم همـة اشـكال خشـونت را      . خشونت نيستند

كـه ديـن و    طـوري  منوع دانسته و در اين مورد نسبت به زنان تأكيد بيشتري داشته اسـت؛ بـه  م
  .]10[ هاي مبارزه با خشونت است باورهاي ديني يكي از بهترين شيوه

توانـد ناشـي از عوامـل ذيـل      هاي مرتبط با خشونت عليه زنـان مـي   در داخل كشور، پژوهش
) هـاي پژوهشـي؛ ب   ائل اجتمـاعي در قالـب اولويـت   داده در جامعه و مسـ  مباحث رخ) الف: باشد

هاي همگام با تغييرات و تحوالت رويكرد جهاني مسائل مربوط به جنسـيت و زنـان زيـر     پژوهش
شدن مرزهاي خشونت و تعـاريف و انـواع و    چتر بهداشت، سالمت و حقوق بشر در نتيجة پررنگ

هـاي   هـايي مبتنـي بـر آمـوزه     پـژوهش ) هاي داخل كشور؛ ج مصاديق آن و ظهور آن در پژوهش
  .اسالمي در نفي خشونت عليه زنان

                                                        
1. Fula, Miedema 



  195   ...جنسيتتطبيقي مفاهيم خشونت در تحقيقات  ةمقايس

 

ها و دستاوردهاي پژوهشي زيادي عليه خشونت زنان طي پنجاه  در سطح جهاني نيز، فعاليت
هاي سازمان ملـل متحـد در سـال     كه موضوع كنفرانس اي  گونه  به. سال اخير صورت گرفته است

خورده و خشونت در خانواده بود همچنين  كتكزنان  1980 اختالف خانوادگي و در سال 1972
. را تصـويب كـرد   1993مجمع عمـومي سـازمان ملـل متحـد اعالميـة رفـع خشـونت در سـال         

هـزار مقالـه بـا موضـوع      8بـيش از   .]2[. هاي متعددي در اين زمينه نيـز برگـزار شـد    كنفرانس
 1000سه مقالة اين حوزه هريك بـيش از  . وجود دارد 1خشونت عليه زنان در پايگاه وب آو نالج

موضـوع  و  ]20؛ 18[استناد دارند كه از اين سه مقاله، موضوع دو مقاله خشونت شريك زنـدگي  
  .بوده است ]23[ خشونت مشترك زوجينمقالة سوم، 

اده و كاربردي ارزيابي اين دستاوردهاي پژوهشي، اسـتف   هاي مهم ها و شيوه امروزه يكي از شاخص
 شـناخت ، موضـوعات  يابيـ رد :توان مواردي همچـون  است كه به كمك آن مي سنجي از مطالعات علم

  .]21[را مشخص كرد  ميمفاه نيا يساختار ارتباط يچگونگ و ميمفاه و واژگان
بـراي شناسـايي سـاختار      است كـه از آن  رخدادي واژگاني همسنجي  هاي مهم علم از تكنيك

اساس كـار تحليـل هـم واژگـاني بـر فراوانـي تعـداد        . شود علم و ترسيم نقشة علمي استفاده مي
هـاي مختلـف    كاررفتـه در قسـمت   ها و عبارات، و ارتباط ميان واژگان بـه  رخدادي جفت واژه هم

موضـوعات در يـك حيطـة     و روابـط ميـان  ) هـا و مـتن   ازجمله عنوان، چكيده، كليدواژه(مدرك 
رخـدادي واژگـان ايـن     ، منظور از هم)2006( 2به اعتقاد وگان و ليدسدورف .]1[پژوهشي است 

كار برده شوند و هرچقـدر هـم بيشـتر بـا همـديگر        هم در يك مدرك به است كه دو اصطالح با
آنجاكـه  از .]32، ص16: نقـل از [تكرار شده باشـند، ايـن دو واژه ارتبـاط بيشـتري بـاهم دارنـد       

رخدادي دو اصطالح يا دو واژه براي كشف رابطة دو موضوع در يك حوزة پژوهشـي اسـتفاده    هم
هـاي   اسـاس كليـدواژه   ايـن روش بـر  . توان پيشرفت آن حوزه از علم را دنبـال كـرد   شود، مي مي

كنـد؛ يعنـي    هاي موضوعي پژوهشي در هر حوزة علمي را مشخص مي ترين گرايش پرتكرار، مهم
از بعـد  . ]6[دهندة ميزان اهميت آن در حوزة علمي موردنظر اسـت   داد يك واژه نشانميزان رخ

هاي علمـي را شناسـايي الگوهـا و     ترين اهداف توليد نقشه مهم 1393مفهومي، صديقي در سال 
ها بـا   گرفته و چگونگي روابط حوزه هاي صورت ها، ارائة تصويري كالن از وضعيت پژوهش گرايش

  ].13[كند  ها بيان مي ز چگونگي رشد و توسعة اين حوزهيكديگر و آگاهي ا
نمـودار   م،يمفاه يروند موضوع ييشناسا يبرا سنجي علم و مهم جيرا هاي ديگر از روش يكي

و  هـا  خوشـه  گـاه يجا ليـ و تحل نيـي است كه در تع يروش نمودار نياستفاده از ا. است يراهبرد
نمـودار  . ]12[ كنـد  مـي  يانيگران كمك شا به پژوهش يموضوع ةهر رشت ليذ يموضوع ميمفاه

 نيـ در ا. متفـاوت اسـت   يموضـوع  هاي خوشه نيب يو همبستگ يارتباط درون فيتوص ،يراهبرد

                                                        
1. Web of Knowledge (ISI) 
2. Wegan & Leydesdorff 
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 يو از محـور عمـود  ) هـا  خوشه يهمبستگ زانيم( تيمركز ةارائ يبرا ينمودار، اغلب از محور افق
 1ملسـر ). 1 شكل( ]24[ شود مياستفاده ) هر خوشه يتوان ارتباط درون زانيم(تراكم  ةارائ يبرا

و انسـجام   بلـوغ  شيبهتـر، نمـا   يمصورسـاز  يبـرا  يرا كوشش ينمودار راهبرد ]25[ نو همكارا
  .كنند مي يمعرف يپژوهش ةحوز كيدر  يموضوع هاي خوشه

  
  هاي نمودار راهبردي بخش. 1 شكل

  
 در ربـع اول  هـا  خوشـه : شـود  مـي  ميبه چهار قسـمت تقسـ   ي، نمودار راهبرد1مطابق شكل 

از  يبر بخش بزرگـ  ياصل هاي خوشه نيا. دارند تيشده مركز پژوهش ةمنسجم هستند و در حوز
و  انـد  درآمده تياما از حالت مركزاند،  همچنان منسجم در ربع دوم ها خوشه. شبكه تمركز دارند

در ربـع سـوم،   . دهنـد  مي شيشده را نما پژوهش ةاز حوز تري كوچك يتخصص هاي هريك بخش
 ،درنهايـت . ندا شبكه پذير زوال اي نوظهور هاي بخشربع،  نيا هاي خوشه. كنند مي زشير ها خوشه

 هاي بخشبه  ليتبد لي؛ اما پتانساند نرسيدهاست كه هنوز به بلوغ  هايي خوشه يحاو ربع چهارم
در  يگونـاگون  هـاي  شـيوه بـه   هـا  خوشـه  ،يموضـوع  هاي حوزهاز  كي در هر ].25[ را دارند ياصل

حضـور   يچگـونگ  ،يپراكنـدگ  نيـ كـه ا  شـوند  مـي  عيتوز ينمودار راهبرد ةچهارگان هاي قسمت
كـرد و   كـار  كـم  ،يموضـوعات اصـل   توانـد  مـي و  دهد ميرا نشان  شده بررسي ةموضوعات در حوز

تـوان موضـوعات اصـلي حـوزة      دادن اين نوع تحليـل مـي   با انجام. كند ييشناسا رانوظهور حوزه 
واژگـاني   تحليـل هـم  . شده، ساختار معنايي و تكامل آن آثار را در گذر زمان مشخص كرد بررسي

هاي  هاي موضوعي در حال ظهور و همچنين خوشه دهد تا خوشه اين امكان را در اختيار قرار مي
  .]22[هاي آتي آشكار كنيم  بينيِ مسير پژوهش يافته را در راستاي پيش توسعه
ميـان  تطبيقـي  اي  كنـد مقايسـه   ه، پژوهش حاضـر تـالش مـي   شد توجه به مباحث مطرح با

اسـاس   بر يافته توسعهزنان، خانواده در ايران و كشورهاي جنسيت، مفاهيم خشونت در تحقيقات 

                                                        
1. Melcer 
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وسيله ساختار حوزة موضوعي خشـونت و زنـان در    انجام دهد تا بدين رخدادي واژگان تحليل هم
يافته از قبيل كشورهاي امريكاي شـمالي، اروپـاي غربـي،     ميان توليدات علمي كشورهاي توسعه

افريقاي جنوبي و استراليا در پايگاه وب آو نالج و توليدات علمي كشـور ايـران را در ايـن زمينـه     
ي و در مجـالت معتبـر داخلـ    منتشرشـده مقـاالت   يبا بررس كند ميالش رو، ت ازاين. ترسيم كند

 ي در ايـران زمان ةباز سهرا در  »زنان خشونت و«ة مندرج در حوز ميمفاهيافته،  كشورهاي توسعه
قبـل از سـال   (يافتـه   توسـعه   و كشـورهاي  )1397ــ 1390و  1389ـ1381، 1380قبل از سال (

يي و رونـد  واژگـان شناسـا   يرخـداد  هـم  ليلاساس تح بر )2020ـ2010و  2010ـ2001، 2000
از اهـداف ديگـر پـژوهش،     .مفاهيم موضوعي در اين سه دورة زماني را با همديگر مقايسـه كنـد  

اسـاس نمـودار    يافتـه بـر   هاي علمي حوزة خشونت در ايـران و كشـورهاي توسـعه    مقايسة خوشه
 و حـوزه  نيـ ا انگريـ ب ياصـل  ميمفاه ،ديجد يروش ةارائ بابه عبارتي، اين پژوهش . راهبردي است

 سـند  كيـ  عنـوان  بـه  حـوزه  ليـ تحل ضمن بتوان تا كند مي مشخص راها  آن نيب ييمعنا ارتباط
رو، ممكـن   ازايـن . ديـ آ كـار  به پژوهي آينده و نگري آينده يگذار استيس يزير برنامه در يراهبرد

چـه مقـوالتي    يافته كه در حوزة خشونت، در ايران و كشورهاي توسعه است اين سؤال پيش آيد
آيند؟ روند موضوعي مفاهيم حوزة خشونت در  جزء موضوعات داغ و هستة پژوهشي به شمار مي

چگونـه   واژگـان  يرخـداد  هـم  ليـ اساس تحل بر يزمان ةباز سهيافته در   ايران و كشورهاي توسعه
اساس  يافته بر توسعه هاي خشونت در ايران در مقايسه با كشورهاي است؟ و اينكه وضعيت خوشه
  نمودار راهبردي چگونه است؟

  :هاي ذيل پاسخ دهد است به پرسش درصددبراي وصول به اين اهداف، پژوهش حاضر 
حـوزة   گـران  پـژوهش  علمـي  يدادها برون موضوعي يها طهيح فراواني توزيع وضعيت .1

تـا   1380هـاي   ، سـال 1380گرهاي هسته در ايـران قبـل از    و توصيف خشونت، زنان
، 2000ي زمـاني قبـل از   هـا  بازهيافته در  و كشورهاي توسعه 1399تا  1390و  1389
 چگونه است؟ 2020تا  2010و  2010تا  2001هاي  سال

در مقـاطع مختلـف    خشـونت، زنـان  ي موضوعي حـوزة  ها حوزهميزان تغييرات در زير  .2
  اساس شاخص دربردارندگي به چه صورت است؟ زماني بر

  اساس نمودار راهبردي چگونه است؟ پيشگيري از جرم برهاي  وضعيت خوشه .3

  پيشينة تجربي
بررسـي پيشــينة پـژوهش در حــوزة توليـدات علمــي كشـورها و نيــز اسـتفاده از روش تحليــل      

سنجي رواج  سنجي و علم هاي كتاب كه حوزه 1960هاي  واژگاني حاكي از آن است كه از دهه هم
امـا طـي    انـد؛  ايـن رويكردهـا بررسـي و ارزيـابي شـده     هاي مختلف علمـي بـا    پيدا كردند، حوزه

هاي مرتبط بـا حـوزة    هايي از پژوهش هاي مختلف انجام شد، به نمونه وجويي كه در پايگاه جست
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تحليـل محتـواي موضـوعي    . شود شده است اشاره مي سنجي انجام  حقوق و زنان كه با روش علم
بـا  ] 4[شي است كه بختياري و ديگـران  مقاالت علمي پژوهشي حوزة زن و خانواده عنوان پژوه

پژوهش با هدف بررسي كلية متغيرهاي موجـود در  . اند داده استفاده از روش تحليل محتوا انجام 
اسـاس سـال انتشـار،     متن مقاالت اعم از گرايش و روند موضوعي مقاالت، روند رشد مقـاالت بـر  

هـا، مبـاني نظـري     سطح تحصيالت آنها، تعداد نويسندگان و جنس و  نامه ها در فصل فراواني آن
ها  هاي پژوهش آن يافته. صورت گرفته است 1390تا  1379ها در بازة زماني  مقاالت و كليدواژه

شناسي و علوم تربيتي بيشترين تعداد مقالـه در حـوزة زن و خـانواده را     كه گروه روان نشان داد
سـال  . به خـود اختصـاص داده اسـت   از آن، گروه علوم اجتماعي بيشترين ميزان را  داشته و پس 

نامة  فصل شده بوده و دو هاي بررسي ميزان انتشار و چاپ مقاله بيش از ساير سال 1388و  1389
درصـد   58حـدود  . اند از باالترين فراواني تعداد مقاله برخوردار بوده مطالعات زنانو  پژوهش زنان

ويان دكتـري و كارشناسـي ارشـد    نويسندگان مقاالت را مرد تشكيل داده كه به ترتيـب دانشـج  
شناسي  هاي جامعه هاي مباني نظري ذكرشده در مقاالت، حوزه خصوص فراواني حوزه در. اند بوده

ــ خـانوار و    ـ جنسيت، خانواده هاي زن، جنس كليدواژه. اند شناسي فراواني بيشتري داشته و روان
، آسيب و عدالت كمتـرين ميـزان   هاي حقوق، اسالم زناشويي بيشترين ميزان فراواني و كليدواژه

 بـه ] 5[زاده راوري و همكـاران   در پژوهشـي ديگـر، تـوكلي   . اند فراواني را به خود اختصاص داده
ــ  ــران در زمين ــا روش  ةتحليــل محتــواي مقــاالت فارســي نشــريات علمــي اي ازدواج و طــالق ب

ازدواج و  ةحـوز مورد پژوهش، تمام مقاالت فارسـي   ةجامع. پرداختندمراتبي  بندي سلسله خوشه
روي  تحليـل محتـوا  . اسـت  شـده  سـازي  نمايـه  اسـتنادي علـوم ايـران    ةكه در نمايـ  بودهطالق 

، دو »راور مـاتريس « افـزار  نرمبا استفاده از . ه استهاي نويسندگان مقاالت صورت گرفت كليدواژه
ايـن اصـطالحات    SPSS افـزار  نرمو از طريق  رخدادي براي اصطالحات ايجاد ماتريس متقارن هم

ازدواج و طـالق نشـان داد كـه     ةتحليل محتواي مقـاالت در حـوز  . اند شده  بندي خوشهموضوعي 
نشان داد كـه   بندي خوشهنتايج . را داردبيشترين بسامد  موضوعات زن و خانواده در هر دو حوزه

در  كـه  درحـالي  ؛مـرتبط اسـت   شـناختي  روانازدواج با موضـوعات اجتمـاعي و    هاي خوشهغالب 
 هـا  بنـدي  خوشـه ايـن  . دارد اي عمـده و حقوقي نقش  شناختي روانطالق، موضوعات  هاي خوشه

طـالق، موضـوع    ةموضوعي ازدواج، موضوع زن و براي حـوز  هاي خوشهنشان داد كه محور اصلي 
نشـان داده   همچنـين . رود ميخانواده است و زن موضوع محوري مباحث حقوقي طالق به شمار 

شـبيه بـه    از موضـوعات ازدواج  38/0وعات طالق شبيه موضوعات ازدواج و از موض 67/0شد كه 
كمتر به آن توجه شده، مسائل جنسي  موردمطالعهكه در مقاالت  اي نكته. موضوعات طالق است

زناشويي  هاي ازدواج كمتر به تعارض ةنتيجه گرفت كه موضوعات حوز توان مي طوركلي، به. است
اي  رشـته  در پژوهشـي تحليـل روابـط بـين     ]14[پـور   و قاسـم  طباطبايي، كريمـي  .گرايش دارد

. انـد  واژگـان را بررسـي كـرده    مطالعات جنسيت، زنان و خانواده با استفاده از ترسـيم نقشـة هـم   
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مقالة منتشرشده در بانك مقاالت پايگاه مركـز تحقيقـات زن و خـانواده     656هزار و  17بررسي 
كليـدواژة   5زناشـويي، خـانواده، جنسـيت و طـالق،     هاي زن، رضايت  دهد كه كليدواژه نشان مي

دادهـاي علمـي در    بررسي برون. آيند پرتكرار در توليد دانش در حوزة مطالعات زنان به شمار مي
هـاي   از تغييـر اولويـت   1390و 1380هـاي   و دهـه  1380حوزة مطالعات زنان در قبـل از دهـة   

ليدات علمي حوزة جنسيت، زنان و خانواده توهاي  توزيع فراواني كليدواژه. پژوهشي حكايت دارد
ها به ترتيب مربوط به اضـطراب   دهد كه بيشترين تكرار واژه نشان مي واژگاني هماساس ميزان  بر

با افسردگي، خشونت عليه زنان با خشونت خانگي، زن با خـانواده، خـانواده بـا ازدواج، خشـونت     
يـد دانـش در حـدود سـه دهـة گذشـته       رشـد تول  .عليه زنان با خشونت خانگي عليه زنان است
شـده از   هـاي اسـتخراج   خصـوص واژگـان خوشـه    در. منطبق بر توليد دانـش خطـي بـوده اسـت    

. خوشـه قـرار گرفتنـد    10ها مشاهده شـد كـه واژگـان در     دادهاي علمي و ارتباط ميان آن برون
المت ده پروري، زناشويي، فمنيسم، جنسيت، زن، خـانواده، طـالق، ازدواج، خشـونت و سـ     فرزند

اي  درنهايت اينكه، شـبكة توليـد دانـش در حـوزة زنـان شـبكه      . آيند حساب مي خوشة اصلي به 
بودن توانسـته اسـت اهميـت     رغم جوان دهد حوزة مطالعات زنان به پيوسته است و اين نشان مي

هـاي توليدشـده در ايـن شـبكه و همچنـين       دست آورد، ولي وضعيت خوشـه  پژوهشي الزم را به
شده بيانگر خألهاي پژوهشي جدي و همچنين فقر نظري و فقدان ارتبـاط   هاي استفاده كليدواژه

بـا هـدف كشـف    ] 3[باب الحوائجي و ديگران درنهايت، . با تطور و تحول مفاهيم اين حوزه است
نقشة مفهومي خانواده در ايران به مطالعـة متـون منتشرشـده در موضـوع مطالعـات زنـان طـي        

ها حـاكي از آن   هاي پژوهش آن يافته. ا روش كمي و كيفي پرداختندب 1397تا  1374هاي  سال
درصد از مجموع مفـاهيم عينـي و    61/33است كه مفهوم خانواده با بيشترين اولويت موضوعي با 

آمـده از روش   دست مفاهيم به. دهد ضمني، مفهوم هسته در موضوع مطالعات زنان را تشكيل مي
شناسي خانواده، با داشتن بـاالترين   حكيم خانواده و آسيببندي موضوعي ت دلفي شامل دو دسته

در . ميزان پژوهش در منابع اطالعاتي زنان، براي دسـتيابي بـه نقشـة مفهـومي برگزيـده شـدند      
بنــدي  بنــدي تحكــيم خــانواده، مقولــة قوميــت، روحيــة حمايــت و اشــتغال و در دســته  دســته
ترين مقـوالت شـناخته    ها، پربحث و رسانه ها شناسي خانواده، مقولة اخالق ناپسند، تعارض آسيب
شـده در   رخداد واژگاني رونـد پـژوهش آثـار منتشـر     با تكنيك هم ]15[كريمي و ديگران . شدند

هـا   نتايج آن. خانواده بررسي كردند و زنان، جنسيت موضوعات را در) ع( بيت اهل وموضوع قرآن 
اي در موضـوعات الگـوي زن    انـه هاي ايـن حـوزه بـا رويكـرد نظـري و كتابخ      نشان دارد پژوهش

اسالمي، حقوق زن از ديدگاه قرآن و روايات و پاسخ به شبهات در مورد همسـران پيـامبر موفـق    
خصوص ازدواج و معيارهاي همسر مناسب از ديدگاه قـرآن و اهـل بيـت     اما در. عمل كرده است

ختانه در دهـة  خوشـب . اي بـه جايگـاه مناسـبي نرسـيده اسـت      حتي با رويكرد نظري و كتابخانه
، مسائل و مشكالت زنان و خانواده با توجه به قرآن و روايـات بـا رويكـرد مطالعـة كيفـي      1390
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به صورت عمليـاتي مسـائل زنـان را مـورد كنكـاش قـرار       ) عمدتاً ابزار اين روش مصاحبه است(
  .اند كه البته هنوز در آغاز راه است داده

هاي زنان،  ي به پژوهشسنج علمي ها پژوهشثر توان گفت رويكرد اك ها مي با بررسي پيشينه
هـا در ايـن حـوزه،     اساس اين پژوهش بر. كلي است صورت بهجنسيت و خانواده در ايران و جهان 

گـرايش  . 3روند موضـوعي مفـاهيم،   . 2شناسايي واژگان هسته، . 1: نتايج ذيل حاصل شده است
خصوص مسئلة خشـونت در ايـن حـوزه     سنجي در طور ويژه، مطالعة علم اما، به .موضوعي مقاالت
توانـد بـا ارائـة گزارشـي از وضـعيت علمـي حـوزة         مي بنابراين، پژوهش حاضر. انجام نشده است
ضمن شناسايي كشف پتانسيل الزم در كارهاي پژوهشي به منظور الگـوبرداري   خشونت و زنان،

مسير دفاع از حقـوق   و استفاده از آن در حمايت هرچه بيشتر از اين مقوله و درنهايت حركت در
برداشـتن   دادهاي علمي اين حوزة پژوهشي با گام همچنين ارزشيابي كمي برون. زنان انجام گيرد
شـده در مقدمـة ايـن مقالـه، مسـئوالن       گـويي بـه بخشـي از فرضـيات مطـرح      در راستاي پاسخ

منـابع مـالي و   كند تا بتوانند با كمترين هزينـه، بيشـترين اسـتفاده را از     ريزي را ياري مي برنامه
سازي ساختار حقوقي و اجتماعي كشـور در ايـن حـوزة پژوهشـي مـؤثر       انساني ببرند و در بهينه

گـران حـوزة جنسـيت، زنـان و      توانـد پـژوهش   دادن اين پژوهش مـي  درنهايت، انجام. واقع شوند
ه و چه بيشتر شـرايط زنـان در خـانواد    خانواده را به تالش هرچه بيشتر در اين حوزه و بهبود هر

  .جامعه ياري رساند

  چارچوب مفهومي
از آنجا كـه خانـه و خـانواده    . تاريخ جنبش زنان با مسئلة خانواده و خشونت درهم آميخته است

ترين عرصة حضور زنان بوده است، مسائل و نيازهاي زنان نيز در ارتباط بـا خانـه و خـانواده     مهم
كننـدة آن در   ليد جنسيت و مناسبات تعيـين ترين مكان بازتو خانه و خانواده مهم. اند متولد شده

بـر ايـن اسـاس، خانـه و خـانواده حـوزة       . هاسـت  يـابي ارزشـي آن   روابط ميان زن و مرد و مكان
اي است كه چنانچه تنظيمات آن تغيير كند، روابط زنان و مـردان بـه نحـو اساسـي      كننده تعيين

  .تغيير خواهد كرد
كه در زمان دورتر از زمان حاضر به دليل كمرنگ  از مسائل و مشكالت آشكار زنان با مردان،

مـردان بـه   . بودن حضور زنان در عرصة عمومي به عرصة خصوصي محدود بـود، خشـونت اسـت   
كـه  ) جنسـيت (مراتـب جنسـي و تجـويزات مربـوط بـه آن       داشـتن در رأس سلسـله   دليل قـرار 

ترسي بـه منـابع   بخشيد و همچنين به جهت دس ارزشمندي فردي و اجتماعي خاصي به آنان مي
شد، اجازه و امكان اعمال خشـونت بـر زنـان را فـراهم      شدن آنان مي اقتصادي كه سبب قدرتمند

تمرد از خواست و فرمان مرد و همچنين مجوزهـاي فرهنگـي در غيرارزشـمند بـودن     . ديدند مي
سـت،  دان زنان يا نقصان انديشه و قدرت تعقل، كه تأديب و هدايت زنان را براي مردان مجاز مـي 
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كرد كه در شمول جهاني زنان را تحـت   اي از روابط را ايجاد مي در كنار يكديگر مجموعه پيچيده
  .]11[ داد سلطه و خشونت مردان قرار مي

هايي كه تغيير آن زنان را بـه   عنوان يكي از اولين درخواست تغيير و تحول وضعيت زنان و به
مرداني بود كـه از نزديكـان عـاطفي آنـان     رساند، رهايي از خشونت  وضعيت زندگي ارزشمند مي

هـاي بررسـي    به اين دليل بـود كـه اولـين حـوزه    . شدند؛ پدران، برادران و همسران محسوب مي
. ويـژه همسـران، شـناخته شـدند     ورزان مـردان، بـه   خشونت به خشونت خانگي و اولين خشونت

ن را آشـكار كـرد و بـه    تدريج ابعاد پنهان و گستردة خشونت عليه زنـا  مطالعة خشونت خانگي به
قـدرتي و وابسـتگي آنـان بـه مـردان،       تري چون محروميت اقتصـادي زنـان، كـم    مباحث بنيادي

  .هاي ديني و آييني خشونت خانگي انجاميد تجويزات فرهنگي و در برخي موارد ريشه
هاي پژوهشي  تدريج و در پي بررسي كرد، به دار مي بررسي ابعادي كه خشونت را ممكن و ادامه

هـاي   بيشتر دامنة بروز خشونت را از صرف خشونت فيزيكي و آسيب جسمي به سـمت خشـونت  
هـاي كالمـي، خشـونت     هاي اقتصادي، خشونت كمتر عيني و داراي شواهد آشكار چون خشونت

شدن جامعة علمي به سـمت   گذاري ابعاد خشونت سبب حساس نام. رواني و خشونت جنسي برد
  .]9[ وزة تخصصي جهت بررسي و ارائة راهكار شدمطالعة انواع خشونت و ايجاد ح

عنـوان   عنوان قربـاني و مـرد بـه    در اين ميان، آنچه باقي ماند دو عنصر اصلي خشونت، زن به
ترين و اولين مكان تجربـه يـك يـا چنـد نـوع       منزلة اصلي ورز و خانه و خانواده به عامل خشونت
 1)قتـل خـانگي  (خشونت خانگي عليه زنـان  ترين  اين امر در كنار ارائة آمار جدي. خشونت است

عنـوان حـوزة    ترين تهديد حقوق زنان و خانـه و خـانواده را بـه    عنوان مهم همچنان خشونت را به
) نسـبي (اي كـه در زمـان حاضـر و در قـدرت يـافتن و اسـتقالل        كنـد؛ مسـئله   خطر معرفي مي

ان، محل پرسش و پـژوهش  بودن خشونت عليه زنان از جانب مرد اقتصادي زنان و اعالم مجرمانه
  .جدي در چرايي آن است

                                                        
 به غيرعمد و عمد به 2017 سال در كه زني هزار 87 تقريباً مطابق گزارش دويچه وله از گزارش سازمان ملل، از. 1

 آمده گزارش، اين در. اند شده كشته خانواده اعضاي از يكي يا زندگي شريك دست به درصد 50 اند، رسيده قتل
 اعضـاي  ديگـر  يا خواهر مادر، برادر، پدر، يا زندگي پيشين يا كنوني شريك توسط مقتوالن از بسياري«: است

  ».اند رسيده قتل مقتول به با نسبتشان و خانواده در جايگاهشان پاية بر خانواده
https://www.dw.com/fa-ir/global-study-on-homicide-2019/a-49510593 

 پزشـكي  سـازمان  اعـالم  اسـاس  بر همچنين. ندارد وجود خانه در قتل و همسر قتل زمينة در آماري هيچ ايران در
 .نيسـت  دسـت  در خـانوادگي  هـاي  نزاع دليل به همسرانشان دست به زنان مرگ از تفكيكي آمار هيچ قانوني،

 دسـت  از را خـود  جـان  خـانگي  هـاي  خشـونت  يـا  نـزاع  اثر بر همسرانشان دست به كه زناني از آماري چه اگر
 درصدي8/5 افزايش اعالم با تر پيش كشور، قانوني پزشكي سازمان رئيس شجاعي، احمد ندارد، وجود دهند مي

 را همسرآزاري مدعيان درصد 90 كه بود گفته 1395 سال به نسبت 1396 سال در همسرآزاري نزاع مراجعات
  .دهند مي تشكيل مردان را مانده باقي درصد10 و زنان

https://etemadonline.com/content/250654 
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  شناسي روش
جامعـة  . هـاي اجتمـاعي و از نـوع كـاربردي اسـت      رخدادي واژگان و شـبكه  روش پژوهش، تحليل هم

توليـدات علمـي كشـورهاي پيشـرفته از قبيـل كشـورهاي امريكـاي         246هـزار و   3پژوهش، تعـداد  
در حـوزة خشـونت و زنـان در پايگـاه وب او نـولج و       شمالي، اروپاي غربي، افريقاي جنوبي و اسـتراليا 

مقاالت فارسي منتشرشده در كشور ايران در اين زمينه موضوعي در پايگـاه ايرانـي    295تعداد هزار و 
بـه حـوزة خشـونت و زنـان در      مربوط مدارك وجو و بازيابي جست. مركز تحقيقات زن و خانواده است

  :صورت گرفته و از فرمول زير استفاده شده است 18/5/139پايگاه وب آو ساينس در تاريخ 
SU=(wom* AND Violence) AND CU=0 

فرمول يادشده همراه با اسامي كشورهاي امريكاي شمالي، اروپاي غربي، افريقـاي جنـوبي و   
هـاي   يافتـه . وجـو قـرار گرفـت    مـورد جسـت   تركيب و (AND)طور جداگانه با عملگر  استراليا به

هـاي متنـي ذخيـره شـد كـه ايـن        ديليميتد و پلين تكس در قالب فايـل ـ  خروجي با فرمت تب
. بـوده اسـت  ... هـا، نقـد و بررسـي كتـاب و     ها مانند مقاله، چكيدة نشست ركوردها در انواع قالب

در ايـن  . افـزار اكسـل منتقـل و تجميـع شـد      صورت فايل متني بـه نـرم    شده به هاي ذخيره داده
آمـده، اسـتخراج    DEهاي نويسندگان، كه در سـتون   د كليدواژههاي مربوط به فيل افزار، داده نرم
هـا و مشـكالت زبـان     هاي موردنياز، با توجه به حجم زيـاد كليـدواژه   آوري داده پس از جمع. شد

  .ها انجام گرفت سازي كليدواژه نشده، كنترل و يكدست كنترل
افزارهـاي   وشه، از نرمها و همچنين ترسيم نقشة هر خ سازي داده وتحليل و آماده براي تجزيه

مراتبـي، نمـودار دوبعـدي و نقشـة      اي سلسـله  نت دراو و يوسي نت و همچنـين تحليـل خوشـه   
شـده   افزار بايب اكسـل اسـتفاده    براي تهية ماتريس متقارن از نرم. چندبعدي استفاده شده است

سـي اسـت   مقالة فار 295تعداد هزار و  ،جامعة پژوهش مقاالت منتشرشده در كشور ايران. است
انـد كـه در    كه در اين زمينة موضوعي در پايگاه ايراني مركز تحقيقات زن و خانواده نمايـه شـده  

 حاصل كـار،  .و همسرآزاري آمده باشد ها، واژگان خشونت، زن يا زنان ها يا در عنوان آن كليدواژه
كليـدواژه بـه دورة    470، 1380دورة قبل از سـال  به  دواژهيكل 34بود كه  دواژهيكل 490هزار و 
مربـوط بـا    سيسـپس، مـاتر  . مربوط بودند 1397ـ1390دورة به  دواژهيكل 987و  1389ـ1381

كـه   ندنتخـاب شـد  ا ييهـا  دواژهيـ كل سيماتر يةته يبرا. استخراج شد پريمپ افزار نرماستفاده از 
 نيـ ا هـاي  سـتون و  فيـ رد. شـد  ليتشـك  يربعم سيماتردرنهايت داشتند و  7 يفراوان كم دست

صفر در نظـر   ها ماتريسمورب  هاي سلول. پرتكرار بودند هاي كليدواژهشامل  يمربع هاي ماتريس
 افـزار  نـرم  از. شـدند  ليتبـد  يهمبسـتگ  سيبه ماتر يمعمول هاي ماتريس نيسپس، ا. شد فتهگر

ابتـدا بـر    ،ينمـودار راهبـرد   ميترسجهت  .است استفاده شده كلي نقشة ترسيم براي ويور ووس
 هـاي  كليـدواژه اسـاس   سپس، بـر . شد ييشناسا كيهر دوره به تفك يها خوشه ،بندي خوشه يةپا

. شـد  يطراحـ  يرخـداد  هـم  سيمجزا مـاتر  طور به ها خوشهاز  كي هر يموجود در هر خوشه، برا
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و تـراكم   تيمركز ةنت، نمر يوسي افزار نرم رد ها ماتريس نيا يكيِ يكي يپس از فراخوان ،درنهايت
 ةدور سـه  انيـ شـباهت م  زانيـ م صيتشـخ  يبـرا . شـد  ميترس يها محاسبه و نمودار راهبرد آن

 زانيـ شـاخص، ابتـدا م   نيا ةمحاسب يبرا. استفاده شد) شمول( دربردارندگيپژوهش از شاخص 
 .داكسل محاسبه ش افزار نرمدو گروه با استفاده از  انياشتراك م

سـتون از   كيـ در  انـد  شـده   داده شيمجـزا نمـا   دورنـگ دو گروه كه با  ياعضا ب،يترت نيبد
 نيـ ا ،ييالفبا با نظمشدن موضوعات مشترك  و بعد از مرتب آيند مياكسل به دنبال هم  افزار نرم

 انيـ م دربردارندگياشتراك دو گروه، شاخص  زانيم نييبعد از تع. شوند ميموضوعات استخراج 
كه  دهد مينشان  دربردارندگيشاخص ، 2000بنا به گفتة چين در سال . شود مي بهها محاس آن

شـباهت   زانيم ،طوركلي بهاست و  كار رفته به گريگروه در گروه د كي هاي كليدواژهاز  زانيچه م
ها با  براي محاسبة اين شاخص، ميزان اشتراك ميان گروه .شود مي نييتع گريبه گروه د هر گروه

  .كسل محاسبه شدافزار ا استفاده از نرم
 :دربردارندگيشاخص  فرمول

   
، تعداد موضوعات متفـاوت  يادشده برخالف روش، زيكردن موضوعات نوظهور ن مشخص يبرا

هماننـد   ب،يـ ترت نيبد. شد يبررس) 1397ـ1390و  1389ـ1381، 1380قبل از سال (دوره  سه
و  ييالفبا ياكسل ليدر فا دو صورت دوبه به متفاوت هاي با رنگدوره  سهموضوعات هسته،  نييتع

  .شد نييهر دوره تع غيرمشابهتعداد موضوعات 

  ها يافته
گـران در   پـژوهش  علمـي  دادهاي برون موضوعي هاي حيطه فراواني توزيع وضعيت در اين بخش،

، دهـة  )2000قبـل از  ( 1380هاي زمـاني قبـل از    گرهاي هسته در بازه حوزة خشونت و توصيف
  .مشخص شده است) 2020ـ2011( 1399تا  1390و ) 2010ـ2001( 1389تا  1380
 ،خشونت و زنـان  ةپركاربرد در حوز يگرها فيمطرح و توص يموضوع هاي زمينه نييتع يبرا

در مـدارك   ها كليدواژه يصورت كه فراوان نيبه ا. برادفورد استفاده شد يپراكندگ عياز قانون توز
هـا قبـل از سـال     خصوص فراواني كليدواژه دربرادفورد  اعمال قانون. محاسبه شد دورههر سه در 

بـه   كيـ ، نزد4 ه، تعداد موضوعات هسـت 1380، يعني قبل از سال اول ةنشان داد در دور 1380
قبـل از سـال   (يافته در ايـن دورة زمـاني    در كشورهاي توسعه .بود 34 هو دور از هست 17 ههست

  .بود 157 هو دور از هست 80 ةبه هست كي، نزد14 هتعداد موضوعات هست) 2000
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كشورهاي  2000ايران و  1380هاي هستة حوزة خشونت و زنان قبل از سال  فراواني كليدواژه. 1جدول 
 يافته توسعه

  رتبه  كليدواژه  تعداد  رتبه  كليدواژه  تعداد  رتبه  كليدواژه  تعداد
1 domestic 

violence 17 7 abuse 3 6  1  خشونت خانگي  
2 violence 13 8 assault 3 4 2 خشونت  

3 spouse abuse 7  9 battered 
women 3 3  خشونت خانگي

  3 عليه زنان

4 women 7 10 family 3 3 4 خشونت عليه زنان  
5 child abuse 6 11 rape 3     
6 family 

violence 6 12 sexual abuse 3      
  

خشـونت  يافتـه   در داخل و كشورهاي توسـعه  1380هاي قبل از  ، در پژوهش1طبق جدول 
  .اند هاي اول و دوم را به خود اختصاص داده خانگي و خشونت رتبه

 يزمـان  ةدر بـاز  خشـونت و زنـان   ةحـوز توليدات علمـي   هاي كليدواژه روي يمشابه تيفعال
 .انجام شد 1389ـ1380

 يزمـان  ةبـاز داخل ايران در دوم نشان داد كه در  ةدور هاي كليدواژهبرادفورد بر  ةاعمال قاعد
در  .بـود  470و دور از هسـته   176بـه هسـته    كيـ ، نزد14هسته  مي، تعداد مفاه1389ـ1380

 كيـ نزد ،30تعداد موضوعات هسـته  ) 2010ـ2001(يافته، در اين دورة زماني  كشورهاي توسعه
  .بودژه كليدوا 1652و دور از هسته  440به هسته 

  
 2010تا  2001ايران و  1389ـ1381هاي  سال هاي هستة حوزة خشونت و زنان فراواني كليدواژه. 2جدول 

  يافته كشورهاي توسعه

تعداد
كليدواژه  

رتبه  
تعداد  
كليدواژه  

رتبه  
تعداد  
كليدواژه  

 

رتبه
 

GENDER-BASED 
VIOLENCE  18  16  DOMESTIC 

VIOLENCE 209  1  80  1  خشونت خانگي  

AGGRESSION  17  17  
INTIMATE 
PARTNER 
VIOLENCE 

  2 خشونت  51  2  180
BATTERED 

WOMEN  17  18  VIOLENCE  142  3  38  3 خشونت عليه زنان  
DATING 

VIOLENCE  17  19  WOMEN  100  4  29  4 همسرآزاري  
GENDER 

VIOLENCE  17  20  GENDER  79  5  28  5 زن  
PREVALENCE  16  21  FAMILY 

VIOLENCE 54  6  17  6 خشونت جنسي  
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تعداد
كليدواژه  

رتبه  
تعداد  
كليدواژه  

رتبه  
تعداد  
كليدواژه  

 

رتبه
 

            

HEALTH  15  22  
VIOLENCE 
AGAINST 
WOMEN 

  7 خشونت خانگي عليه زنان  14  7  41

SCREENING 15 23 CHILD 
ABUSE

  8  يآزار كودك 9  8  27
SEXUAL 

ASSAULT 15 24 SPOUSE 
ABUSE

  9  خشونت زناشويي 7  9  26
INTIMATE 
PARTNER 14 25 DEPRESSION 25  10  6 10  بارداري  

HIV 13 26 ABUSE 23 11 6 11 پزشكي قانوني  
ALCOHOL 12 27 WOMEN'S 

HEALTH
  12  خانواده 6  12  23

POSTTRAUMATI
C STRESS 

DISORDER 
12 28 PARTNER 

VIOLENCE 22  13  6  13  يشناخت روانخشونت  

PREVENTION 12 29 PREGNANCY 22 14 6 14 خشونت فيزيكي  
SUBSTANCE USE 12 30 MENTAL 

HEALTH 20  15       
  

هاي خشونت خانگي، خشونت  در داخل كليدواژه 1380هاي دهة  ، در پژوهش2طبق جدول 
يافته خشونت خانگي و خشونت عليه شـريك زنـدگي و    و خشونت عليه زنان و كشورهاي توسعه

  .اند هاي اول تا سوم را به خود اختصاص داده خشونت رتبه
 يزمـان  ةدر بـاز  خشـونت و زنـان   ةحـوز  هاي توليدات علمـي  تحليل روي كليدواژههمچنين 

  .انجام شد 1399ـ1390
، 1397ــ 1390 يزمان ةنشان داد كه در باز سوم ةدور هاي كليدواژهبرادفورد بر  ةاعمال قاعد
در كشــورهاي  .بــود 987و دور از هســته  245بــه هســته  كيــ، نزد22هســته  ميتعــداد مفــاه

بـه هسـته    كيـ نزد ،56تعداد موضوعات هسـته  ) 2020ـ2010(يافته در اين دورة زماني  توسعه
  .بودكليدواژه  5609و دور از هسته  887
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  ايران  1399ـ1391هاي  سال هاي هستة حوزة خشونت و زنان فراواني كليدواژه. 3جدول 
كليدواژه تعداد رتبه كليدواژه  تعداد  رتبه  كليدواژه  تعداد  رتبه

عوامل خشونت  28 14 بارداري 14
  1  خشونت خانگي  165  8 زنانعليه

14 
خشونت 
 با زنان

خشونت  20 15
  2 خشونت خانگي عليه زنان  106  9  يشناختروان

14 
زنان 
 متأهل

خشونت  18 16
  3 خشونت عليه زنان  93  10 فيزيكي

14 
عوامل 
 اجتماعي

  4 خشونت شوهر  53  11  زن  18 17

13 
دوران 
 بارداري

خشونت  17 18
  5 خشونت  47  12 جنسي

12 
 ةتجرب

 خشونت
زنان قرباني  16 19

  6 همسرآزاري  47  13 خشونت

12 
خشونت 
 جنسي

  7 عوامل مؤثر بر خشونت خانگي  33  14  بارداري  14 20
  

ــين   هــاي هســتة كشــورهاي توســعه  كليــدواژه 4جــدول  ــان ب يافتــة حــوزة خشــونت و زن
  .دهد را نشان مي 2020ـ2011
  

هاي  يافتة حوزة خشونت و زنان بين سال توسعههاي هسته كشورهاي  فراواني كليدواژه. 4جدول 
  2020ـ2011

تعداد
كليدواژه  

  

رتبه
تعداد  
كليدواژه  

  

رتبه
تعداد  
كليدواژه  

  

رتبه
تعداد  
كليدواژه  

 

رتبه
 

32 RAPE 43 46 PTSD 29 65  
DATING 
VIOLEN

CE 
15  898  

INTIMATE 
PARTNER 
VIOLENCE 

1  

32 
SOUTH 
AFRIC

A 
44 44 INDIA 30 63  ABUSE  16  556  DOMESTIC 

VIOLENCE 2  

31 ATTIT
UDES 45 41 CHILD 

ABUSE 31 62  
INTIMAT

E 
PARTNE

R 
17  474  VIOLENCE 3  

31 
HELP-
SEEKI

NG 
46 39 

INTERSE
CTIONAL

ITY 
32 58  

GENDER 
VIOLEN

CE 
18  306  GENDER 4  

31 INTIM
ATE 47 39 SUBSTAN

CE USE 33 56  PREVEN
TION 19  286  WOMEN 5  
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تعداد
كليدواژه  

  

رتبه
تعداد  
كليدواژه  

  

رتبه
تعداد  
كليدواژه  

  

رتبه
تعداد  
كليدواژه  

 

رتبه
 

                

30 
CULTU

RAL 
CONTE

XTS 

48 38 SEXUAL 34 53  
SEXUAL 
ASSAUL

T  
20  201  

GENDER-
BASED 

VIOLENCE 
6  

30 PAREN
TING 49 37 QUALITA

TIVE 35 52  INTERVE
NTION  21  194  

VIOLENCE 
AGAINST 
WOMEN

7  

30 
PHYSI
CAL 

VIOLE
NCE 

50 36 
BATTERE

D 
WOMEN 

36 52  
WOMEN'

S 
HEALTH  

22  151  SEXUAL 
VIOLENCE 8  

30 
SOCIA

L 
SUPPO

RT 

51 36 PREVALE
NCE 37 51  FAMILY  23  140  FAMILY 

VIOLENCE 9  

29 ALCO
HOL 52 35 

CHILD 
MALTRE
ATMENT 

38 51  
INTERPE
RSONAL 
VIOLEN

CE 
24  98  HIV 10  

29 TREAT
MENT 53 35 RISK 

FACTORS 39 50  TRAUM
A 25  96  MENTAL 

HEALTH
11  

28 AFRIC
A 54 34 

QUALITA
TIVE 

RESEARC
H 

40 49 ADOLES
CENTS  26  88 DEPRESSIO

N  12  

28 CONFL
ICT 55 34 SCREENI

NG 41 49 HEALTH  27  74 PREGNANC
Y 13  

28 DOME
STIC 56 32 

GENDER 
DIFFERE

NCES 
42 49 VICTIMI

ZATION  28  71 PARTNER 
VIOLENCE  14  

  
هـاي خشـونت خـانگي،     در داخل، كليـدواژه  1390هاي دهة  ، در پژوهش4و  3طبق جدول 

يافته خشونت شريك زندگي، خشـونت   خشونت و خشونت خانگي عليه زنان و كشورهاي توسعه
  .اند هاي اول تا سوم را به خود اختصاص داده خانگي و خشونت رتبه

ميزان تغييرات در حوزة موضوعي خشونت و زنان در مقاطع مختلـف   پژوهش به بخش ديگر
 .اساس شاخص دربردارندگي پرداخته است زماني بر
خشونت و «ي موضوع هاي حوزه ذيلدر  هاي هسته كليدواژه راتييتغ زانيم نييتع يبرا
 هـاي  كليـدواژه تعـداد  . استفاده شد دربردارندگياز شاخص  يدر مقاطع مختلف زمان »زنان

و دهـة   دواژهيكل 14، 1380كليدواژه، دهة  4، )1380قبل از (داخل ايران دورة اول هستة 
يافته دورة اول قبل از  هستة كشورهاي توسعه هاي كليدواژهتعداد  .بود كليدواژه 22، 1390
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ــال  ــال 12) 2000(س ــدواژه، س ــاي  كلي ــ2001(ه ــال 30، )2010ـ ــدواژه و س ــاي  كلي ( ه
.كليدواژه بود 56) 2020ـ2011

:دهد مياول نشان  ةدوم را نسبت به دور ةتشابه موضوعات دور زانيم ذيلفرمول 

درصـد 5/28در داخـل ايـران    ،داسـت يپ يدربردارنـدگ شـاخص   ةكـه از محاسـب   گونه همان
درصـد از 5/72حـدود   گـر، يد و در طـرف  اند داشته حضور زين دوم ةدر دوراول  ةموضوعات دور
درصد موضـوعات 40 يافته، در كشورهاي توسعه .هستند يموضوعات متفاوت دوم ةموضوعات دور

ةدرصـد از موضـوعات دور   60حدود  گر،يد و در طرف اند داشته حضور زين دوم ةدر دوراول  ةدور
ايرانـي نسـبت بـه گـران  كـه پـژوهش   دهد يممطلب نشان  نيا .هستند يموضوعات متفاوت دوم

.اند كردهاستفاده بيشتري  دياز موضوعات جديافته  كشورهاي توسعه

:دهد مينشان  دوم ةدوررا نسبت به  سوم ةتشابه موضوعات دور زانيم ذيلفرمول 

درصـد 6/63در داخـل ايـران    ،داسـت يپ يدربردارنـدگ شـاخص   ةكـه از محاسـب   گونـه  همان
از موضوعات درصد 4/36 گر،يد و در طرف اند داشته حضور زين سوم ةدر دوردوم  ةموضوعات دور

ةدرصـد موضـوعات دور   5/53يافتـه،   توسعه  در كشورهاي. هستند ي، موضوعات متفاوتسوم ةدور
سـوم ةاز موضـوعات دور  درصـد  5/46 گـر، يد و در طـرف  اند داشته حضور زين سوم ةدر دوردوم 

يافته در كشورهاي توسعهگران  كه پژوهش دهد يممطلب نشان  نيا. هستند يموضوعات متفاوت
.اند ه كردههاي جديد استفاد ژه دورة سوم نسبت به ايران بيشتر از كليدوا

يافته با اسـتفاده ساختار حوزة خشونت و زنان در ايران و كشورهاي توسعه در اين بخش، به
.از نمودار راهبردي پرداخته شده و روند موضوعي مفاهيم در اين حوزه را مشخص كرده است

. شـد  ميترسـ  زيـ ن يبا استفاده از نمودار راهبـرد  »خشونت و زنان«پژوهش، ساختار  نيا در
ةنمـر  ،نـت  يوسـ ي افـزار  نـرم آن در  يو فراخـوان  ها خوشهاز  كيهر يبرا سيماتر ليپس از تشك

هـا  نمـره  نيـ بـا اسـتفاده از ا   هـا  دوره يمشخص شد و نمودار راهبـرد  ها خوشهو تراكم  تيمركز
.شد ميترس

هـةي خشونت در تحقيقات زنان و خانواده در برهة زماني قبل از دها خوشهنمودار راهبردي 
.آورده شده است 2و شكل  5در جدول  1380

بيشترين 18/0 مقدار با خشونت خانواده عليه زن در داخل ايران خوشة ،1380قبل از  دورة

2	to	1
4
14 28/5 

2	to	1
12
30 40 

3	to	2
14
22 63/6 

3	to	2
30
56 53/5 
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يافته، خشونت عليه زن با  در كشورهاي توسعه .دارد را تراكم باالترين 143/1 مقدار با و مركزيت
 خوشـة  كـه  معناسـت  بـدان  ايـن  .تراكم استداراي بيشترين مركزيت و  287/0و  233/0مقدار 

 نظر از، هاست دواژهيكل پرتكرارترين دربردارندة و خشونت عليه زن، كه زن عليه خانواده خشونت
 را مركزيـت  بيشـترين  هـا  دواژهيـ كل سـاير  ميان پيونددهي در و موضوعات ساير با ارتباط نفوذ و
 عمـودي  محور و) ها خوشه همبستگي ميزان( مركزيت ةدهند نشان افقي محور ،5 شكل در. دارد
  .است) خوشه هر دروني ارتباط توان ميزان( تراكم ةدهند نشان
  

 2000ايران و  1380واژگاني قبل از سال  آمده از تحليل هم دست هاي به تراكم و مركزيت خوشه. 5جدول 
 يافته كشورهاي توسعه

  افتهي توسعهكشورهاي   افتهي توسعهكشورهاي   داخل كشور
  تراكم  مركزيت  خوشه  تراكم  مركزيت  خوشه  تراكم  مركزيت خوشه

خشونت 
خانواده عليه 

 زن
18/0 143/1 center 163/0 333/0 serious 

violence 137/0 122/0 

خشونت 
 خانگي

138/0  571/0 violence 104/0 378/0 domestic 
violence 039/0 614/0 

 screening 857/0 159/0 ميانگين
protocols

211/0 240/0 assault 167/0 521/0 

    adolescence 017/0 122/0 violence, 
women 060/0 123/0 

    women's 276/0 333/0 family 
violence 080/0 430/0 

    rape victims 137/0 122/0 
violence 
against 
women 

233/0 287/0 

    family 253/0 473/0 sexual 
abuse 189/0 566/0 

 33/0 ميانگين تراكم 148/0 ميانگين مركزيت    
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 يافته كشورهاي توسعه 2000ايران و  1380سال  1نمودار راهبري حوزه خشونت و زنان قبل از. 2شكل 
  

 افتـه ي توسعهدر كشورهاي  اول، دورة راهبردي نمودار به توجه با ،2و شكل  5 جدول مطابق
هـاي داخـل ايـران در ايـن برهـة       است و در پژوهش گرفته  شكلخوشه  14، 1980قبل از دهة 

ة سوءاسـتفاد هاي خـانواده،   خوشه افتهي توسعهدر كشورهاي . است شده  ليتشكزماني دو خوشه 
 بـازة  ايـن  اصـلي  موضـوعات ) زن عليه خانواده خشونت(و در داخل ايران خوشه  جنسي و تجاوز

، خشـونت  افتـه ي توسـعه در كشـورهاي  . است گرفته قراراست كه در ناحية بالغ و مركزي  زماني
خشونت، خشـونت   وو مجزا قرار دارند  افتهي توسعهگري در ناحية  ي غربالها پروتكلعليه زنان و 

رتبـه و   نيتـر  نييپـا در  .اسـت  افتـه ين توسـعه خانگي و خشونت خـانوادگي خوشـة مركـزي امـا     
، خشـونت، زنـان و   2خشـونت جـدي   افتـه ي توسـعه در كشورهاي  ريپذ زوالي نوظهور يا ها خوشه

 .نوجواني قرار دارد و در ايران خوشة خشونت خانگي در اين مرحله قرار دارد
ي خشـونت در تحقيقـات زنـان و خـانواده در برهـة زمـاني       هـا  خوشـه نمودار راهبردي 

و شكل  6يافته در جدول  كشورهاي توسعه 2010تا  2001ايران و  1389ـ1381هاي  سال
  .آورده شده است 3

  
  
  
  

                                                        
هاي كشورهاي  هاي به زبان انگليسي مربوط به پژوهش هاي داخل ايران و خوشه هاي به زبان فارسي مربوط به پژوهش خوشه. 1

  .توسعه است
2. serious violence 

خشونت خانواده 
عليه زن

خشونت خانگی

0

0.2
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ايران و  1389ـ1381هاي  واژگاني سال آمده از تحليل هم دست هاي به تراكم و مركزيت خوشه. 6 جدول
 يافته كشورهاي توسعه 2010تا  2001

  افتهي توسعهكشورهاي   داخل ايران
  خوشه  مركزيت تراكم تراكم مركزيت خوشه

 center 163/0 333/0 537/0 2703/0 آزار جنسي  1

 abuse 127/0 373/0 574/0 3593/0 پرخاشگري 2

 violence 016/0 611/0 204/0 1319/0 يريپذجامعه 3

 intimate partner violence 092/0 452/0 463/0 3555/0 سوء رفتار 4

 ethnicity 276/0 053/0 333/0 304/0 بارداري 5

 gender-based violence 164/0 293/0 185/0 3599/0 عوامل اجتماعي 6

 gender violence 201/0 212/0 259/0 2708/0 اجتماعيخشونت 7

 domestic violence 055/0 532/0 167/0 2751/0 بهداشت 8

 ميانگين 137/0 357/0 278/0 2114/0 يشناختروانخشونت 9

    352/0 2747/0 فقر فرهنگي 10
    315/0 3625/0 نابرابري جنسيتي 11
    185/0 2457/0 مردساالري 12
    148/0 2154/0 همسرآزاري 13

    307/0 2797/0 ميانگين
  

 سـاير  بـا  ارتبـاط  نفـوذ و  هـا و  كليـدواژه  پرتكرارتـرين  لحاظ از ها خوشه نيتر مهم، 6طبق جدول 
  .يافته خوشة قومي است جنسيتي و در كشورهاي توسعه نابرابري خوشة در داخل ايران موضوعات

كشورهاي  2010تا  2001ايران و  1389ـ1381هاي  سالنمودار راهبري حوزة خشونت و زنان . 3شكل 
 يافته توسعه

آزار جنسی
پرخاشگری

جامعه پذيری

سوء رفتار

بارداری

عوامل اجتماعی  

خشونت اجتماعی

بهداشت

خشونت روانشناختی

فقر فرهنگی نابرابری جنسيتی  

مردساالری
همسرآزاری

0

0.1
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0.5
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اسـت و در   گرفتـه   شـكل خوشه  8، 1980در دهة  افتهي توسعهدر كشورهاي  ،3طبق شكل 
در ايـران، در ايـن   . است شده  ليتشكهاي داخل ايران در اين برهة زماني سيزده خوشه  پژوهش

، نابرابري جنسيتي و بـارداري در ناحيـة بـالغ و مركـزي     رفتار سوءهاي پرخاشگري،  هخوش دهه،
هاي اخـالق، سـالمت، خشـونت جنسـيتي و در      ، خوشهافتهي توسعهدر كشورهاي . اند گرفته قرار

در . و مجـزا قـرار دارنـد    افتـه ي توسـعه هاي آزار جنسـي و فقـر فرهنگـي در ناحيـة      ايران خوشه
، خشـونت شـريك زنـدگي، خشـونت خـانگي و      سوءاسـتفاده هاي  ، خوشهيافته كشورهاي توسعه

در ايـران   .اسـت  افتـه ين توسـعه خشونت و در ايران خوشة عوامل اجتماعي در ناحية مركزي امـا  
در  همسـرآزاري ي، بهداشت و ريپذ جامعهي، خشونت اجتماعي، مردساالري، شناخت روانخشونت 

  .ناحية در حال ظهور يا زوال هستند
 1390ي خشونت در تحقيقات زنان و خانواده در برهة زماني دهـة  ها خوشهنمودار راهبردي 

  .آورده شده است 4و شكل  7در جدول 
  

ايران و  1389ـ1381هاي  واژگاني سال آمده از تحليل هم دست هاي به تراكم و مركزيت خوشه. 7جدول 
  يافته كشورهاي توسعه 2010تا  2001

  افتهي توسعهكشورهاي  داخل كشور
 خوشه تراكم مركزيت تراكم مركزيت خوشه

 violence 166/0 757/0 967/0 1542/0 خشونت جنسي

 gender-based violence 287/0 290/0 052/2 2258/0 خشونت خانگي

 sexual violence 044/0 524/0 959/0 076/0 عوامل خشونت

 intimate partner violence 525/0 061/0 48/0 1377/0 يآزاركودك

 family violence 406/0 987/0 406/0 1896/0 سالمت روان

 ميانگين 286/0 534/0 428/0 0966/0 عوامل اجتماعي

    435/0 1015/0 همسرآزاري
    472/0 0411/0 رناننگرش
    081/0 0857/0 يررسميغخشونت

    697/0 1231/0 ميانگين
  

 سـاير  بـا  ارتباط ها و نفوذ و كليدواژه پرتكرارترين لحاظ از ها خوشه نيتر مهم، 7طبق جدول 
يافته،  خشونت خانگي و خشونت جنسي و در كشورهاي توسعه خوشة در داخل ايران، موضوعات

  .خشونت خانوادگي است
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كشورهاي  2010تا  2001ايران و  1389ـ1381هاي  سالنمودار راهبري حوزة خشونت و زنان . 4شكل 

  يافته توسعه
اسـت و در   گرفتـه   شـكل خوشه  5، 1390در دهة  افتهي توسعهدر كشورهاي  ،5طبق شكل 

 در ايران در ايـن دهـه،  . است شده  ليتشكخوشه  9هاي داخل ايران در اين برهة زماني  پژوهش
ي خـانوادگ يافته خوشة خشونت  خوشة خشونت خانگي و خشونت جنسي و در كشورهاي توسعه

خوشـة خشـونت و در ايـران     افتـه ي توسـعه در كشـورهاي  . اند گرفته قرارغ و مركزي در ناحية بال
هـاي   يافتـه، خوشـه   در كشورهاي توسعه. و مجزا قرار دارند افتهي توسعهدر ناحية  عوامل خشونت

ي يـك  آزار كودكي و اجتماعمدار و خشونت شريك زندگي و در ايران حمايت  خشونت جنسيت
، خوشـة خشـونت جنسـي و در    افتـه ي توسعهدر كشورهاي  .است افتهين توسعهخوشة مركزي اما 

ي، بهداشـت  ريپذ جامعهي، خشونت اجتماعي، مردساالري، شناخت روانخشونت  يها خوشهايران 
  .اند در حال ظهور يا زوال همسرآزاريو 

زنـان، خـانواده در ايـران و كشـورهاي     جنسيت، مفاهيم خشونت در تحقيقات اين بخش به 
  .شده است  بدين منظور تنظيم 9و  8هاي  ته پرداخته است كه شكلياف توسعه

خشونت جنسی

خشونت خانگی

عوامل خشونت

کودک آزاری حمايت اجتماعی
سالمت روان همسرآزاری

نگرش زنان
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در كشورهاي  زنان، خانوادهجنسيت، مفاهيم خشونت در تحقيقات هاي  نقشة كليدواژه. 5شكل 

  يافته توسعه
  

 intimate partner violenceبه ترتيب سه كليدواژة  يافته در كشورهاي توسعه 6طبق شكل 
را بــاالترين رتبـة مركزيــت   6/140بـا   violence و 18/159بــا  domestic violence، 7/253بـا  

  .داشتند
  

  
  در ايران زنان، خانوادهجنسيت، مفاهيم خشونت در تحقيقات هاي  نقشة كليدواژه. 6شكل 
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 ، خشـونت 770 خـانگي بـا   بـه ترتيـب خشـونت    هاي داخل ايـران  ، در پژوهش6طبق شكل 
، 309، خشـونت بـا   372شوهر با  ، خشونت493 زنان با عليه ، خشونت610 زنان با عليه خانگي
 210 ، همسـرآزاري بـا  240 زنان بـا  عليه خشونت ، عوامل257خانگي با  خشونت بر مؤثر عوامل

  .داشتندباالترين رتبة مركزيت را 

  يريگ جهينت
رخداد واژگـاني و نمـودار راهبـردي، مفـاهيم      در اين پژوهش، سعي شد با استفاده از تكنيك هم

ي و تحليل بررس افتهي توسعهخشونت در تحقيقات جنسيت، زنان و خانواده در ايران و كشورهاي 
كه واژگـان هسـته قبـل از     دهد يممرور اجمالي مفاهيم خشونت طي سه دهة اخير نشان . شود

ــال  ــ 1380س ــژوهش 4امل ش ــدواژه در پ ــاني  كلي ــازة زم ــي و در ب ــاي داخل ــال ه در  2000س
 30، 2010ــ 2000و در فاصـلة ميـان    14، 1980، دهة 12يافته  هاي كشورهاي توسعه پژوهش

كليدواژة مرتبط بـوده اسـت    56شامل  2020ـ2011هاي  و در سال 26، 1990كليدواژه و دهة 
ي خشونت در حوزة تحقيقات جنسـيت، زنـان و   ها دواژهيكلشدن واژگان هستة  كه نشان از غني

طباطبـايي، كريمـي و   هـاي   نتايج اين پژوهش با پـژوهش . خانواده در سطح داخل و خارج است
  .همسوست ]15[و كريمي و ديگران  ]14[پور  قاسم

شامل خشونت خانگي، خشونت، خشـونت خـانگي    1980چهار كليدواژة اصلي پيش از دهة 
يافتـه   يه زنان معادل چهار كليدواژة اصـلي مطالعـات كشـورهاي توسـعه    عليه زنان و خشونت عل

دو كليـدواژة اول شـامل خشـونت    . شامل خشونت خانگي، خشونت، همسـرآزاري و زنـان اسـت   
همچنين مقولة بـالغ داخلـي   . خانگي و خشونت در دو حوزة فارسي و التين كامالً مشابه هستند

 family, sexualكه مقولة بالغ مطالعات التين بر  اليح شامل خشونت خانواده عليه زنان است؛ در

abuse & assault    پرداخته است كه شمول و گسترة بيشتري را در مطالعة خشونت عليـه زنـان
هاي داخلي بر خشونت خـانگي، كـه بـه نـوعي      كه مقولة نوظهور پژوهش حالي در. دهد نشان مي

 Seriousهـاي آغـاز بـه مطالعـة      ت نشـانه تكرار همان مقولة بـالغ اسـت، اشـاره دارد در مقـوال    

violence, violence, women & adolescence تـر بـه    تـر و مفهـومي   شود كه تخصصي ديده مي
  .آيند نظر مي

هاي داخلي شامل خشونت خانگي، خشـونت،   ، چهار كليدواژة نخست پژوهش1380در دهة 
 gendered-basedبنـدي   هخشونت عليه زنان و همسرآزاري است كه معـادل التـين آن در رتبـ   

violence, aggression, battered women & dating violence  مقايسـة ايـن دو دسـته    . اسـت
يافتـه بـه بخـش     توانـد بيـانگر آن باشـد كـه حـوزة مطالعـات كشـورهاي توسـعه         كليدواژه مـي 

طـور مقولـة بـالغ     همين. تري از خشونت عليه زنان خارج از حوزة خانواده پرداخته است گسترده
اين دوره مطالعات داخلي پرخاشگري، سوء رفتار، نابرابري جنسيتي و بارداري است كـه معـادل   
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هسـتة بـالغ نـابرابري جنسـيتي را     . است ethnicity, health, gender violenceالتين آن شامل 
و  healthو بحـث بـارداري را معـادل هسـتة بـالغ       gendered-based violenceتوان معـادل   مي

هـاي   همچنـين، در حـوزة مقولـه   . هاي مطالعاتي ايران دانست رسيدن ادبيات نظري آن به حوزه
شـناختي، خشـونت اجتمـاعي، مردسـاالري،      نوظهور داخل در اين دهه به مفاهيم خشونت روان

 abuse, intimateپذيري، بهداشت و همسرآزاري اشاره داشت كه معادل التين آن شامل  جامعه

violence, domestic violence & violence در مقايسة اين دو دسته مقوالت نوظهور بـه  . است
رو كه در بحث خشونت التين به خشـونت در   آن توان نظر داشت از هاي فرهنگي مي بحث تفاوت

كـه مطالعـة خشـونت     حـالي  روابط صميمانه و در قرارهاي پيش از ازدواج اشاره شـده اسـت؛ در  
تـوان آن را ناشـي از    پذيري اشاره دارد كه مـي  ، مردساالري و جامعهداخلي بر خشونت اجتماعي

  .به حوزة مطالعات داخلي دانست gendered-based violenceورود ادبيات 
هاي داخلي شامل خشـونت خـانگي، خشـونت     ، چهاركليدواژة نخست پژوهش1390در دهة 

در دهـة   4ري از رتبـة  همسـرآزا . خانگي عليه زنان، خشونت عليه زنان و خشونت شـوهر اسـت  
در اين دهه و دو كليدواژة مهم عوامل مؤثر بر خشونت خـانگي و عوامـل مـؤثر     6به رتبة  1380

يافتـه چهـار    معـادل كشـورهاي توسـعه   . انـد  قرار گرفته 8و  7بر خشونت عليه زنان نيز در رتبة 
 Intimate violence, Domestic violence, violenceكليدواژة نخست در مطالعات التين شامل 

& Gender بنـدي و   هاي دهة پيشين ميالدي با تغيير در رتبـه  است كه به نوعي تكرار كليدواژه
در بخش مقوالت بالغ، مقوالت بـالغ مطالعـات داخلـي در حـالي     . هاست پرداخت پژوهشي به آن

اسـت كـه    family violenceشامل خشونت خانگي و خشونت جنسي است كه معادل التين آن 
خصـوص مقـوالت نوظهـور در     در. شود نوعي شامل خشونت خانگي و خشونت جنسي نيز ميبه 

جسـمي ديـده    حوزة مطالعات فارسي نگـرش زنـان، همسـرآزاري، سـالمت روان، خشـونت غيـر      
شود كه به نوعي مباحث جنسيتي و خشونت مبتني بر جنسيت را در ضمن خـود دارد و بـه    مي

 gender-based ژوهشي با مقـوالت نوظهـور التـين شـامل    راستايي پ نوعي ارتباط مفهومي و هم

violence, intimate violence & sexual violence دهد را نشان مي.  
بـه مـواردي همچـون تأسـيس      توان يمهاي داخلي  ي يادشده، در پژوهشها افتهدر تبيين ي

تكميلـي و  و مراكز حـوزوي، رشـد تحصـيالت     ها دانشگاهدر  1380رشتة مطالعات زنان در دهة 
ي مفـاهيم خشـونت   هـا  دواژهيـ كلبررسي تغييـرات  . اشاره كرد... و ها نامه انيپاآن افزايش  تبع به

درصـد   42، 1380نسـبت بـه قبـل از    ) دورة دوم( 1380ي دهـة  هـا  دواژهيـ كلكه  دهد يمنشان 
، )دورة دوم( 1380نسـبت بـه دهـة    ) دورة سـوم ( 1390ي دهة ها دواژهيكلمتفاوت بوده است و 

خشونت عليـه   ها پژوهشموضوع محوري بيشتر  1380قبل از دهة . درصد تغيير داشته است 62
نسبت به دهـة قبـل،    1380ي هسته در دهة ها دواژهيكلبرابري  رشد بيش از سه. زنان بوده است

ي خشــونت جنســي، هــا دواژهيــكل. ي جديــد در ايــن دوره اســتهــا دواژهيــكلنشــان از ظهــور 
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ايــن  ازجملــهي و خشــونت فيزيكــي شــناخت رواني، خشــونت ي، خشــونت زناشــويآزار كــودك
 توجـه  مـورد خشـونت   تـر  خـاص كه حاكي از آن است كه در اين دوره مفـاهيم   هاست دواژهيكل

 11، ظهور كليدواژة پزشكي قانوني بـا رتبـة   توجهاز نكات درخور . است گرفته قرارگران  پژوهش
ـ دهند نشاندر اين دوره است كه  ه حقـوق زنـان مـورد خشـونت فيزيكـي      ة اين است كه توجه ب

ي هسـتة دورة سـوم نسـبت بـه     هـا  دواژهيكل. است شده  ليتبدي اجتماعي ا مطالبهبه  قرارگرفته
روي  هـا  پـژوهش در ايـن دوره، ضـمن تـداوم    . دورة دوم رشد يك و نـيم برابـري داشـته اسـت    

ي هستة دو دورة قبل، بيشتر توجه به دنبـال شناسـايي علـل و عوامـل بـروز پديـدة       ها دواژهيكل
البته در اين ميان، واژگان جديدي چـون زنـان قربـاني خشـونت،     . خشونت عليه زنان بوده است

اين مسئله است كـه   ديمؤبرآيند كلي سه دهه . خورد يمزنان متأهل و تجربة خشونت به چشم 
 1380حوزة جنسيت، زنان و خانواده با موضـوعات كلـي قبـل از     ي حوزة خشونت درها پژوهش
  .اند هواكاوي شد تر يتخصص صورت  به 1390و  1380ي ها دههو در  شده  شروع

ي حوزة خشونت در مقايسه با سه دورة زمـاني بـا همـديگر    ها پژوهشطبق نمودار راهبردي 
بـدين معنـا كـه    . مشاهده و فهم كـرد  ها دورهبه  نسبت را ها خوشه پوشش و گستردگي توان يم

ي بعدي ها دورهو در  گرفته قرارها در يك دورة زماني در ناحية موضوعات نوظهور  بعضي از خوشه
 قراري باالتري ها هيناحهاي بعد در  ها طي دهه توجهي به آن نشده است و بالعكس بعضي از خوشه

در هر سه دورة زمـاني جـزء    ها خوشهكه بعضي از  حالي ؛ دراند شده  ليتبدو به خوشة بالغ  گرفته
ي داخل در ها پژوهش؛ مثالً، آزار جنسي در اند بودهگران  پژوهش توجه مورداند و  ي بالغها خوشه

 هـاي  اما مجزاست، ولي در دورة سـوم بـالغ شـده اسـت؛ خوشـه      افتهي توسعهدورة دوم در ناحية 
 موضـوعات  جـزء  هنوز دهه يك گذشت از پس همسرآزاريو ) يررسميغ(ي شناخت روانخشونت 
هسـتند و موضـوع    اصـلي  يهـا  خوشـه خشونت خانگي و خشونت جنسي  يها خوشه نوظهورند؛

. محوريت داشته است ها پژوهشخشونت خانگي در دورة اول و سوم بالغ بوده و مشخص است در 
است كه  افتهين توسعهدر ناحية خوشة مركزي اما  1380در ايران خوشة عوامل اجتماعي در دهة 

هاي خشونت  نيز، خوشه افتهي توسعهكشورهاي  در .توجه چنداني به آن نشده است 1390در دهة 
هاي نوظهورند كه به  در زمرة خوشه 1380جدي، خشونت، زنان و نوجواني در برهة قبل از سال 

  .دو دهه بعد توجه چنداني نشده است در ها خوشهاين 
متقدم و ديرپا در مباحث مطالعات اجتماعي و مطالعـات  بررسي خشونت عليه زنان مفهومي 

موجود در اين نوشتار نيز مشخص است، اين  هاي گونه كه در جدول همان. زنان و جنسيت است
مفهوم از خشونت به مبحث خشونت خانگي و از آن مبحث به خشونت خانگي عليه زنان تحـول  

خشـونت عليـه   ( به مفاهيم اختصاصـي ) تخشون(اين تحول كه بيانگر سير امر كلي . يافته است 
خشونت مبتني بر : است بر نوع خاصي از خشونت و در مكان خاصي از آن تمركز يافته است) زنان
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مسئلة اصلي در اين سير كه در روند مطالب ). خانواده( شده در خانه و خشونت واقع) زن( جنسيت
عنوان عامل  نابرابري حاصل از آن به شده است، حوزة جنسيت و و در جداول راهبردي به آن اشاره 

كه مباحث مطالعـات زنـان و    چنان. بر زنان است) از جانب مردان نزديك(مؤثر بر وقوع خشونت 
مباحث حـوزة خشـونت نيـز بـا     ]. 17[كند  جنسيت در فضاي آكادميك دانشگاهي پيشرفت مي

 جنين دختران، سقط  تري چون بهداشت، سالمت رواني، خشونت عليه كودكان و اي دقيق پيوسته
تطبيق اين سير در . شود همراه مي... و) ناشي از خشونت شوهر عليه زن يا به جهت تجاوز خانگي(

كنوانسـيون  : رديابي است  عليه زنان نيز قابل) خانگي( المللي در حوزة خشونت اسناد مصوب بين
) 1993( ني حقوق بشر؛ كنوانسيون جها)1979( 19و  12رفع هرگونه تبعيض عليه زنان در مادة 

) 1993( عنوان نقض حقوق بشر؛ اعالمية رفع خشونت عليه زنان و اشاره به خشونت عليه زنان به
المللي كه مستقيماً به خشونت و جنسيت پرداخته است؛ مجمع جهـاني   عنوان اولين سند بين به

مارد؛ مجمع ش كه خشونت و خشونت جنسي را در ارتباط با بهداشت عمومي مي) 1996(بهداشت 
 همـة ذف و منع و توافق بر ح) 2013( و كميسيون مقام زن ملل متحد) 2002( جهاني بهداشت

ارتباط به رسميت شـناختن خشـونت عليـه زنـان و مسـئلة      . انواع خشونت عليه زنان و دختران
ويژه فمنسيت راديكال، ماركسيسـم و   هاي فمنيستي به خشونت خانگي عليه زنان به تالش نحله

ترين مكان بازتوليد جنسيت و مناسبات نابرابر  عنوان مهم مرتبط است كه خانه را به ]9[ لسوسيا
تـرين مكـان    گـرا آن را مهـم   قدرت و منزلت ناشي از آن معرفي كردند و در جرياني ضد خانواده

گرا  هاي فمنيستي و ضد خانواده در اين مسير و پس از پااليش جريان. خشونت عليه زنان دانستند
هاي مولد خشونت آن مورد بررسي دوباره قرار گرفت و  هاي اوليه، خانواده و سويه وتفريط افراطاز 

به اين نكته انجاميد كه الزم است مسئلة خشونت و رفع آن در نگاهي فراتـر از تعيـين مجـرم و    
  .مطالعه شود قرباني و مكان وقوع آن باز

. در حوزة خشونت نيز محل تأمـل اسـت  ها در فضاي پژوهشي جامعة ايراني  بررسي كليدواژه
و  1389ــ 1380، 1380هـاي پـيش از دهـة     مطابق بررسي اين پژوهش در سه دوره ميان سـال 

هـاي مطالعـاتي خشـونت در جامعـة      المللـي و حـوزه   هاي بين ارتباط ميان جريان 1398ـ1390
ي جنـگ، فرصـتي   هـا  ايران پس از انقالب اسالمي و سال. كند ايراني را نيز تا حدودي آشكار مي

پس از پايـان جنـگ، فضـاي محـدودي     . براي پرداخت به مسائل بخش خاصي از جامعه را ندارد
المللي چون كنوانسيون رفع هرگونه خشونت عليـه زنـان و    شدة بين جهت ورود به مسائل مطرح

شـدن فضـا و مشـاركت سياسـي افـراد در       با تغيير دولت و بـاز . فراهم شد) 1995( اجالس پكن
ايـن  . ، درخواست زنان براي حضور جدي در جامعه و رسيدگي به وضعيت آنان مطرح شدجامعه

مصـداقي از نـابرابري    منزلـة  درخواست با كليدواژة برابري مطرح شد و مبحث خشـونت نيـز بـه   
هـاي   ايجاد رشتة مطالعـات زنـان و ارائـة مقـاالت و رسـاله     . حقوق و قدرت زن و مرد مطرح شد
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  .]7[ جم مطالعات در حوزة زنان و مبحث خشونت مؤثر بوده استدانشگاهي نيز در رشد ح
هاي مربوط به حوزة زنان و خانواده، تمركز بر مسائل زنان  با تغيير دولت و تحول در سياست

اقدام . تر ديده شدند هاي خانگي پررنگ يافته و زنان در خانواده و در نقش در حوزة عمومي پايان 
جموعه تحقيقات در حوزة خشونت عليه زنان در ايـران بـوده اسـت    مهم اين دوره از بين بردن م

شده در آن جامعـة ايـران را يـك     شده و رقم خشونت اعالم المللي انجام  كه ضمن يك پروژة بين
ويـژه بـر تعريـف خشـونت و توسـعة       اين نقـد بـه  . كرد زده عليه زنان توصيف مي جامعة خشونت

دلزدگـي كالمـي تـا خشـونت شـديد فيزيكـي را       تـرين   مفهومي آن تأكيد داشت كه از كوچـك 
در اين دورة زماني، مسائلي از قبيل خشـونت عليـه زنـان و خشـونت     . خشونت تعريف كرده بود

خانگي عليه زنان مورد تدقيق و توصيف مفهومي قرار گرفت و خشونت رواني، كالمـي، فيزيكـي   
ر اليحة تأمين امنيـت زنـان   تالش براي تعريف دقيق خشونت تا زمان حاضر و د. بررسي شد... و

  .هاي بعد نيز ادامه يافته است عليه خشونت در دولت
ــا   درمجمــوع، مطالعــة رويــة پــژوهش هــاي خشــونت خــانگي عليــه زنــان و مطابقــت آن ب

. آيـد  هاي خارجي نكات ذيل نيازمند توجه جدي بـه نظـر مـي    هاي مطالعات و پژوهش كليدواژه
تأثير جريانات سياسي دروني است؛ عطف  و البته تحت نخست آنكه موضوع اين مطالعات وارداتي

ضـمن بـه    پردازند و در به نكتة اول، موضوعات كمتر بومي و بيشتر به كليات مباحث خشونت مي
منجـر شـده   ... شناختي و صورت كلماتي مانند خشونت فيزيكي، روان توسعة واژگاني خشونت به 

ورز  در مطالعات مشابه التين به عنصر خشـونت  است؛ نكتة سوم آنكه نه در مطالعات داخلي و نه
اين مطالعات اغلب در ضـمن مفهـوم جنسـيت بـه     . كه اغلب مردان هستند پرداخته نشده است

هـا نپرداختـه    ورزانه از جانـب آن  وضعيت زنان پرداخته و كمتر به داليل مردان و كنش خشونت
اي نزديـك   در حال ظهور نيـز واژه  هاي نابالغ يا است؛ نشان اين ماجرا آنكه حتي در بخش هسته

  .به اين موضوع يافت نشده است
هاي پژوهش بيانگر آن اسـت كـه خشـونت در داخـل و خـارج از ايـران بـه         درمجموع، يافته

هاي اين پژوهش آن را جامع دانسـت و شـايد    ميزاني از بلوغ نرسيده است كه بتوان مطابق يافته
شـده در ايـن زمينـه     هاي انجـام  ابسندگي پژوهشهاي خانگي ن يكي از علل عدم كاهش خشونت

هـا   شـده از جانـب آن   است كه جوانب آن را به ميزان كافي نسنجيده و بنابراين راهكارهاي ارائـه 
هاي داخلي نيز، عدم شناخت ابعـاد بـومي خشـونت عليـه      در حوزة پژوهش. اند مانده  اثر باقي كم

ة خشـونت خـانگي را همچنـان مسـئلة     شـده و مسـئل   گفتة نخست اضـافه  زنان بر وضعيت پيش
ها بـه سـمتي اسـت كـه      اين امر نيازمند هدايت پژوهش. نيازمند توجه جامعة ايراني كرده است

ازآن  بتوان ابعاد پنهان خشونت خانگي را مطالعه و آن را در بستر جامعة ايراني فهم كـرد و پـس  
  .راهكارهاي مؤثر را از نتايج آن استخراج كرد
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