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  ـ روند پيدايش و شكل گيري گروه بررسي مسائل زنان1
  

ز فعاليـت و تشـكيل   مركـ . آغاز نمود 1364گروه بررسي مسائل زنان فعاليتهاي پژوهشي خود را از سال 
بـوده ودر  ) يونسـكو (المللي سوادآموزي بزرگساالن  جلسات گروه ابتدا در دانشگاه الزهراء و در مركز بين

ايـن گـروه در سـال    . منتقـل گرديـد  ) پژوهشـگاه (به مؤسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگي  1367سال 
و آموزش عالي بـه رسـميت    هنگ فر  نظر به ويژگي خاص در اهداف و فعاليتها، با تصويب وزارت 1372

  .كند مي انساني فعاليت علوم  در آمد و بصورت گروهي مستقل در پژوهشگاه
ترين فعاليت گروه بررسي مسائل زنان اجراي تحقيقـات مبنـايي در راسـتاي نيازمنـديهاي جديـد       اصلي

يج آن ارائـه روش تحقيـق   زنان مسلمان ايراني متناسب با جهت تكاملي اسالم اسـت كـه نتـا    اجتماعي
  .باشد متناسب با اهداف نظام اسالمي مي

 

  ـ ضرورت تأسيس گروه بررسي مسائل زنان2
  
 منزلت تعيين در برجهان حاكم گرايانة مادي نتايج علوم و تأثير آن برفرهنگ در ناهماهنگي تشتت و ـ1

   زن
از حضور زنان در امور سياسي، فرهنگي، اقتصادي به عنوان اهرمي مؤثر در  اي جهانياستفادة قدرتهـ 2

 .گرايانه جهت توسعه هدفهاي فرهنگ مادي
 اي و در سـطوح ملـي، منطقـه    "زن " ناهماهنگي در نتايج پژوهشها و مطالعات علمـي در موضـوع   ـ3

  المللي بين
 كاربردي و مناسـب  الگوهاي هاي علميه به ضرورت تهيه و ارائه عدم توجه مراكز دانشگاهي و حوزه ـ4

 خانوادگي ـ اجتماعي ـ جهاني سطح سه در مانمسل زن براي
ارائه الگـوي اخالقـي ورفتـاري بـراي      لحاظ نكردن شرايط اجتماع عصر حاضر و ميزان تأثير آن در ـ5

 .زنان
 متنوع، غالبـاً بـدون   تحقيق روشهاي و متفاوت اهداف و موضوعات يا اجرائي با كز پژوهشيامر تعدد ـ6

 .و امكانات تهماهنگ براتالف مقدور و منسجم مدل و برنامه
 رسيدن كارآمدي حداقل ، و در نتيجه بهاجتماعي نيازمنديهاي به نسبت موضوعات بندي اولويت عدم ـ7

  .در علوم انساني بويژه موضوع زنان كشور پژوهشي نظام



 

ريـزي فعاليـت    بخـش اسـالم وبرنامـه   نهايتاً تحقّق و تبيين منزلت واقعي زن با عنايت به مكتب حيات 
  .نمايد را ايجاب ميضرورت تأسيس گروه بررسي مسائل زنان زنان متناسب با آن،  اجتماعي

  
  در سه محور اصلي، فرعي و تبعيـ اهداف گروه 3
  
  ـ اهداف اصلي1/3

ايجاد زمينه براي فعاليتهاي پژوهشي در كنار فعاليتهاي آموزشي بمنظـور بهبـود و رشـد      
  .قاتي، آموزشي در جهت نيل به استقالل فرهنگيكيفيت روشهاي علمي، تحقي

آسيب شناسي و ارائه راه حل براي مسائل زنان بوسيله مدلي جامع و هماهنـگ بـا جهـت     
  .تكاملي اسالم

ايجاد هماهنگي و انسجام طرحهاي تحقيقاتي درزمينه هاي مختلف مسائل زنان از طريق  
  .   طراحي شبكه ارتباطي زنان پژوهشگر

  ـ اهداف فرعي2/3
  .هاي ارزيابي و تصميم گيري در حلّ معضالت زنان در سطح توسعه دستيابي به شاخصه 

دستيابي به معادالت كاربردي در تنظيم نظام مطلوب، شناخت وضـع موجـود، و برنامـه      
  زمان بندي شدة مرحله انتقال

  .پژوهش در موضوعات اساسي زنان به شكل سازماني  
  ـ اهداف تبعي3/3

) حـوزه و دانشـگاه  (تحليل توانمندي تحقيقات وانتشارات علمي در مـورد زنـان در كشـور     
  .سازي وضعيت زنان در انقالب اسالمي رسنجش ميزان تأثير آن براي بهينهبمنظو
  .ريزي كشور زنان متناسب با برنامه برنامه عيني براي فعاليتهاي اجتماعي ارائه  
  .شناسايي نيازمنديهاي زنان در جريان توسعه نظام اسالمي 

  
  
 
 
  
  



 

 ـ فهرست توليدات فرهنگي گروه بررسي مسائل زنان4      
اعضاي هيات علمـي   توسط اتيتحقيق هاي طرح، 1369ـ 1383طي سالهاي : طرحها -الف

   .گروه تهية شده استو كارشناسان 

ماره
ش

 

 وضعيت تاريخ موضوع طرح

1 
بــانوان هيئــت علمــي دانشــگاهها وشناســايي

 )علوم انساني(مؤسسات پژوهشي كشور 
 پايان يافته 1374

2 
ــ سياسـيــ اجتمـاعياخيرتحوالتمطالعه

 اسالمي كشور 5 در زنان اقتصادي
 پايان يافته 1369

 پايان يافته 1381 طرح بررسي وضعيت تحقيقات در مسائل زنان 3
 پايان يافته 1374 ينيازسنجي اجتماعي زنان ايران 4
 پايان يافته 1374 ).عنوان14(اسالمدرزنحقوقبحثهايسلسله 5

6 
بـه(بررسي وضعيت زنان در جمهـوري تركيـه

 )2010تا  2008روزرساني ازسال 
 پايان يافته 1390

 پايان يافته 1392 )فاز اول(درآمدي بر سواد رسانه اي  7
  
8  

  
  
  

شي حوزهپژوه-تحليل محتواي مقاالت علمي
-زن و خــانواده منــدج در نشــريات علمــي   

ــوم، تحقيقــات و   پژوهشــي مصــوب وزارت عل
فناوري، گروه علوم انسـاني طـي سـال هـاي     

  1390الي 1379

1392  
  
  
  
  

  پايان يافته
  
  
  
  

9  
  

بررسي جايگاه سـواد رسـانه اي در صـيانت از    
  كانون خانواده

1392  
  

  در دست اجرا
  

10  
  

ـ    ان از نگـاه  الويت يابي موضـوعي پـژوهش زن
  پژوهشگران متخصص حوزه علوم اجتماعي

1392  
  در دست اجرا  

    
  



 

  
   مقاالت ـ ب
 
در حـوزه زن و    گـروه كارشناسـان    توسـط  پژوهشي بيشـماري  -مقاالت علمي كنون تا 1369 سال از

 كـه بـه   است شده تهيهخانواده در ابعاد حقوقي، روان شناسي، ارتباطات و رسانه؛، جامعه شناسي و ديني 
  :شود ذكر چند نمونه اكتفا مي

  
  سال تمقاالنيواعن  شماره
  1379  فقر و آسيب هاي اجتماعي زنان  1
  1381  جهاني شدن و تاثير آن بر وضعيت زنان  2
  1384  نگرش روانشناختي به بلوغ دختران  3
  1390  بررسي روابط همسران در فيلم هاي سينمايي ايران  4
  1391  در عصر جديدبررسي روند تحوالت خانواده   5
  1391  وضعيت اقتصادي و اشتغال زنان درجمهوري تركيه  6

  1392  سيماي زن در رسانه هاي كشور تركيه  7
  

  ...و
  

 
  
 
 
 
 
  
 



 

 
  كارگاه ها -ج
  

  سال  كارگاه ها عناوين  شماره
  1390 نان،تعدد نقش ها و مديريت زمان  ز  1
  1390 زنان، اشتغال و سالمت روان    2
  1391 ق و امنيت در فضاي مجازيخانواده، اخال  3
  1391 )مهارت هاي ارتباطي(موانع تحكيم خانواده  4
  1390 شيوه هاي فرزند پروري كودك  5
  1391  تاثير شبكه هاي اجتماعي بر شكاف بين نسلي در خانواده  6
دوره مقـدماتي  (واكاوي آسيب شناسي رسـانه و خـانواده  7

  )سواد رسانه اي
1392  

هاي ارتقاي سالمت اجتماعي و ارتباطـات  مباني و روش  8
  سالم در خانواده

1392  

ــانواده      9 ــانون خ ــداري ك ــاي پاي ــاه ه ــله كارگ  -1(سلس
جنسـي   -روابـط عـاطفي   -2روانشناسي زنان و مـردان ،  

  )تكاليف و حقوق همسران در خانواده -3همسران،

1392- 1393  

  1393 فرزند آوري و فرزند روري در خانواده  10
  ...و

  
 
 
  

 
    
  



 

  
  سخنراني ها -د
  

 ...و
  
 
 ساير عملكردها - 8

 
  »زن وخانواده«در حوزه  پژوهشي -تهيه و اجراي بانك مقاالت علمي -
آسـيب شناسـي پـژوهش در حـوزه زن و     « تحـت عنـوان   تخصصيهاي  نشستسلسله  -

 پژوهش زن و خانواده با هدف اتصال حلقه هـاي متكفـل در  ماندهي طراحي سا« خانواده
  »ابعاد ملي

 رسانه و خانوادهنشست تخصصي   -
   »شماره 6« دانشنامه زناننبه موضوعات زنان و خانواده از  ابعاد همه جابررسي  -

در راستاي تحقق اهداف گروه همايش ها و دوره هاي آموزشي ملي و بين المللي توسط 
   .گروه بررسي مسائل زنان برگزار گرديده است

به گروه پژوهشي مطالعات زنان تغييـر   روه بررسي مسائل زنانگ اخيرا الزم به ذكر است،
  .نام داده است

 
  
  

  سال  عناوين سخنراني ها  شماره
  1391 نقش پارادايم ها در فرايند موفقيت زنان  1
  1391 بررسي وضعيت زنان در جمهوري تركيه  2
  1391 فمينيسم اسالمي  3
  1391  )س(آسيب شناسي پژوهش هايي درباره حضرت زهرا  4
  1392 نزاع قدرت در خانواده  5
  1392 و شيوه هاي برخورد با آن در قراننشوز،مصاديق  6



 

  
متعهـد ومتخصـص    از افـراد پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگـي،  در بررسي مسائل زنان  گروه

نمايـد و آمـاده    دعوت به همكاري مينظام اسالمي  توسعةبراي نيل به اهداف پژوهشي خود در راستاي 
  .باشد ونه پيشنهاد، انتقاد و نظرات جديد ميپذيرش هر گ

  
  فرهنگي مطالعات و انساني علوم پژوهشگاه

  غربي 64 خيابان نبش ـ كردستان بزرگراه ـ تهران
  88035457: تلفكس

    www.ihcs.ac.ir 
E-mail:womendep@ihcs.ac



  


