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الدراسه عالقه التزام و نوع استخدام من قنوات الفضائیه
الفارسیه مع التزام الدینی فی بین االمهات و بنات اقلیم
جلبایجان
فرهاد نصرتی نژاد ،ایوب سخایی ،حجت شریفی

المقتطف
یعالج بحث الموجود ،عالقه التزام و نوع استخدام من قنوات الفضائیه الفارسیه مع
التزام الدینی فی بین االمهات و بنات اقلیم جلبایجان مع استخدام من مفروضات نظریه
زرع و نموذج المذهبیه جالج -استارک ،حصول منهج إستقصاء مع نمذوج  380شخص ًا
من االمهات ( 190شخص) و بنات ( 190شخص) الی منهج/اسلوب اَخذ عینته بسیط.
اَن یظهر نتائج استقصاء فیما یرجع المیزان التزام الدینی وابعاده (المناسکی ،االعتقادی،
التوصیته) بین االمهات و البنات اختالفات المعنوی ،اَن یکون االمهات ملتزم بالدین
و ایض ًا المعنا و تأثر العکسی بین المیزان استخدام من قنوات الفضائیه و التزام الدینی
و ابعاد نتائجه ( %44بالمئه)المناسکی %376( ،بالمئه) و األعتقادی ( %31بالمئه) و اَن
یکون السدت عالقه عکسی بین البنات کثیراً .ایض ًا اَورنی عالقه بین النوع استخدام
من قنوات الفضائیه مع میزان التزام الدینی اَن یکون اشخاص الذی ملتزم ًا کثیراً الی
الدین ،اَن یشاهدون برامج العلمی و المعلومات العلمی و فی النهایه اَوری نتائج االستفقاء
ریجسون ،بین میزان و نوع االستخدام من قنوات الفضائیه فی المجموع  25بالمئه من
تغییرات التزام الدینی فی بین االمهات و البنات .اَن یقول ،احد من میزات مبینه فی
التغییر االسلوب الدینی ،المیزان استخدام من قنوات الفضائیه.
المفردات االساسیه
میزان التزام الدینی ،قنوات الفضائیه الفاوسیه ،بُعد النتیجه بُعد المناسکی ،بُعد
العتقادی.
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حجیه بیبی رازقی نصرآباد ،محمدجالل عباسی شوازی ،میمنت حسینی چاوشی

المقتطف
والهدف من هذه الورقة تحديد وقت والدة الطفل األول بمثابة من المراحل الرئيسية
في دورة حياة األفراد .وقد تم جمع البيانات لهذا الدراسة باستخدام المقابالت النوعية
ومتعمقة مع  30امرأة متزوجة  20-49عاما يعيشون في طهران عام  .1391ووفقا
لهذه الدراسة ان النساء ولد طفلهما األول لمسافة ما يقرب من أربع سنوات من الزواج
لديها .وأظهرت النتائج أن التأخير في والدة الطفل األول آلية لخلق توازن بين األهداف
الشخصية ،وأهداف األسرة في جوانب أخرى من الحياة .وتشير النتائج إلى كان التأخير
فی الطفل األول أكثر شيوعا بين الشابات وتأخر اإلنجاب كقاعدة جديدة بين النساء
المتزوجات وكان في األفواج األخيرة .بسبب التكاليف المالية و الفرصة  ،يتم إنشاء
التغييرات في السلوك اإلنجابي للمرأة .عوامل مثل المشاكل االقتصادية ،وبخاصة عدم
السكن و العمل ،وخاصة بالنسبة للرجال  ،القواعد االجتماعية المتعلقة لسن الزواج ،فرصة
لزيادة مستوى التعليم ،الخوف مع عدم اليقين بشأن استقرار الزواج بسبب زيادة الطالق
في المجتمع الشكوك والمخاوف بشأن استقرار الزواج بسبب زيادة الطالق في المجتمع،
االسباب االتساع الفجوة بين الزواج والوالدة األولى هي.
المفردات االساسیه
الزواج ،الطفل األول ،التأخیر ،انخفاض الخصوبة ،النساء ،طهران

235

السنة السادس عشر /العدد /63الربیع عام 1435

علم الظواهر فی التوقیت والدة الطفل األول بين النساء
في طهران
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دراسة مقارنة لرؤية الرجال والنساء في العدد من
األطفال المرغوبة

(دراسة نموذجية في أشخاص علی وشک الزواج المراجعين إلی
المراکز الصحية المنتخبة في مدينة کرمانشاه)
حسین محمودیان ،سراج ال ّدین محمودیانی

المقتطف
الخصوبة في علم السکاني هي المؤشر األكثر أهمية للنمو السکاني .وكان الهدف من
هذه الدراسة التحقيق في العوامل التي تؤثر على العدد من األطفال المرغوبة لدی النساء
والرجال الذين یذهبون إلی الفحوص الطبية قبل الزواج للمراكز الصحية في المناطق
المنتخبة في مدينة كرمانشاه .إن منهجية البحث في هذه الدراسة هي القیاس ،ویبلغ عدد
النماذج إلی 400شخص ًا .وأظهرت النتائج أن نمط الطفلين ،سيکون النمط السائد بين
الرجال والنساء المدروسة هذه ،وهناک الرغبة في جنس المذکر بين الرجال والنساء أيض ًا.
وأظهرت نتائج اختبار الفروض أن عمر الزواج لدی النساء ،ومستوی التعليم لدی الرجال،
والتفضيل الجنسي بين الرجال له تأثير كبير على المتغير التابع ،وقد ّبين في التحليل
متعدد المتغيرات أن عمر الزواج لدی النساء له تأثير كبير على عدد األطفال المرغوب.
وقد خلصت الدراسة إلى أن لیس هناک فرق کبیر بین رؤية األشخاص في الخصوبة مع
خصائصهم االجتماعية واالقتصادية المختلفة .وقد انتشر في هذا المجتمع وجود اإلثنين
من األطفال ،بحيث صار قاعداً.
المفردات االساسیه
الخصوبة ،ورؤية في الخصوبة ،الطلب في الطفل ،كرمانشاه.
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علی قاسمی اردهایی ،فیروز راد ،حمیده ثوابی

						
المقتطف
قد احدث إنخفاض الخصوبه مباحث مختلفه حول وضع عدد السکان .فی هذه
الدراسه ،بحث عن تحوالت سلوک الخصوبه للنساء علی وفق األوضاع االجتماعیه و
االقتصادیه للزوجین .ان المعلومات قد اکتسب بواسطه منهجیه المسح من  410إمرأه
متزوجه من خمسه عشر عاما إلی خمسین عاما فی مدینه تبریز بطریق اخذ العینات
العنقودیه .ان البحوث تبرز لنا ان مستوی التعالیم فی النساء هو اهم العوامل فی عدد
االطفال و سن الزواج و استخدام وسائل منع الحمل و التفضیل الجنس لالطفال .ان
االمیه بین النساء او کون التعالیم االبتدائیه التی تجعلهن فی الطبقات الدنیا فی المجتمع،
یوفران انخفاض سن الزواج و معظم الخصوبه .بالضافه الی تعالیم النساء ،ان المهنه
للزوج و زوجته  ،مقدار الدخل و النفقه لالسره و ایضا الجانب االجتماعی و االقتصادی
للزوجین یودی الی تغییر المالحظه و تشکیل الحداثه و اخیرا الی التغییرفی سلوک النساء
وقت سن الزواج .ان النساء المذکوره مع الجانب االقتصادی و االجتماعی المختلف ال
یحبون اصعاد الخصوبه بواسطه سیاسات الحوافز .هن یعتقدن ان حزم الحوافز لیس للمدی
الطویل و هذه ال تستطیع ان تکون ضمانا انتعاش وضع المعیشه لالطفال فی المستقبل.
المفردات االساسیه
سلوک الخصوبه،الجانب االقتصادی و االجتماعی ،فکره الحداثه،النفقه ،میزه الخصوبه.
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نظره لتحوالت الخصوبه فی النساء
علی وفق االوضاع االجتماعیه و االقتصادیه للزوجین
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التحقیق فی اثر العوامل االجتماعیه فی جرم النساء
(مقارنة بین النساء المجرمات و غیرالمجرمات التابعات
للصحة فی رباط کریم)
فریبا شایکان ،صدیقه معتمدی

المقتطف
و اِن اقتراف الجرائم لها تاثیر سیء فی حیاة جمیع االفراد  ،اما جریمة النساء المعلمات
التی لها ید لتربیة ابناء االسرة  ،لها اهمیة اکثر .و لهذا السبب االلتفات الی الجرائم الخاصة
النسائیة والسعی الی دفع البواعث العامله لها  ،ضروری جدا .هذا التحری بقصد التحقیق فی
البواعث االجتماعیة الموثرة فی جرائم النساء ا ّدی الی مطالعة النظریات المرتبطة بالجرم.
قد استخرج منها اربع نظریات للمقارنة بطریقة الطی  .االفراد المثالیون للتحقیق خمسون
امراة مجرمة القترافهن جرائم فی غضون شهر واحد و حیث القی القبض علیهن من قبل
کن یعشن عیشة مشابهة
شرطة االمن فی رباط کریم.و خمسون امراة غیر مجرمة حیث ّ
کن تحت اشراف الصحة العام لقضاء رباط کریم .اشارت نتائج
للنساء المجرمات،ا ّما ّ
التحقیق الی ّان بین الفئتین من جهت ادمان االزواج و تشتت االسرة لها المکانة الخاصة،اما
من جهت فقدان الحصول علی تعلیم العمل المناسب و محل السکنی و المناطق النائیة لم
یکن فی االحصائیات محل من ا ِالعراب .الفئتین کانت لهم حالة مشابهة تقریبا،حیث ّان
فئة اصبحت مجرمات و الفئة االخری لم تقترف جریمة.
المفردات االساسیه
جرائم النساء  ،ادمان االزواج  ،تشتت االسرة  ،المناطق النائیة  ،الجریمة.
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علی ربانی ،فهیمه طالب زاده

المقتطف
الهدف من البحث دراسة موقف رجال الدين في عملية عدم االستقرار األسرة في
مدينة اصفهان .لهذا الغرض ،باستخدام نظرية المعلومات األساس مع  24من رجال
الدين في هذه المدينة بوجه أخذ العينات الهادفة ،أجريت مقابالت شبه منظمة .نتائج
أن مدينة أصفهان والثقافة والتقاليد الخاطئة
الدراسة استنادا إلى نموذج بارادایمي يبين ّ
الحاكمة علیها من السمات الفريدة للمدينة الذي يؤدي إلى خسارات لألسرة .في عملية
عدم االستقرار العائلي ،یعتبر انعدام المبادئ الصحيحة عند اختيار الزوج ،والتأثير السلبي
لوسائل اإلعالم بخاصة األقمار الصناعية ،وانعدام األداء الرئيس لألسرة ،تالشى القيم
الدينية واألخالقية ،وانعدام المهارات الحياتية والمشاكل االقتصادية كشرط ع ّلی.
واألزواج في  5سنوات األولى من الحياة ،واألشخاص غير ُمدرب في مجال األسرة،
ستصيب بمشکلة في الغالب .رجال الدين في هذا البحث یعرضون استراتيجيات وخطط
في المؤسسات األخرى (الثقافية واالجتماعية واالقتصادية والتعليمية) للوقاية من عدم
االستقرار األسرة.
المفردات االساسیه
األسرة ،موقف ،رجال الدين ،عدم االستقرار األسرة ،نظرية المعلومات األساس
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موقف رجال الدين في عملية عدم االستقرار األسرة في
مدينة اصفهان نهج المعلومات األساس

