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دراسه منهجيه ألسباب ( الوالده القيصرية )واستراتيجية
أدارة صحة المجتمع
خلیل علی محمدزاده، ،سیده فاطمه محبی ،طاهره لباف

المقتطف
الزياده المطرده للوالده القيصريه المنتخبه من قبل االمهات ،على رغم العوارض
الصحيه التي تصيب االم و الجنين و انخفاض عدد الوالدات الطبيعيه في السنوات االخيرة
،وتحول موضوع الوالده القيصريه الى مشكله في البلد وبعنوانه سلوكا مكمال لبرنامج
تنظيم االسره  ،وكان هوالسبب في قله عدد االوالد و المانع من انجاب الطفل الثالث
واكثر منه  .هذه الدراسة تبين مع االذعان بتأثير الوالده القيصرية في تحديد نفوس
البلد  ،و االستفادة من طريقة الدراسه المنهجية للمقاالت التحقيقية للسنوات الثالثين
االخيرة  ،فهي بصدد تحديد و دراسة اسباب الوالدة القيصرية و منافستها مع الوالدة
الطبيعية الجل وضع استراتيجه الدارة صحة المجتمع .ان هذه الدراسه اجريت على اساس
طريقة منظومه مكونه من  78مقال علمي – تحقيقي بعد انتخاب االصلح منه.وكانت
نتائج الدراسه تبين اسباب الوالده القيصريه وهي مجملة في  :الوالدة القيصرية السابقه ،
الخوف من آالم الوالده الطبيعية  ،النظره السلبيه للوالده الطبيعية والنظره االيجابيه للوالده
القيصرية واسباب طبية اخرى  .الملفت للنظر في المسأله ان االسباب المطروحه في زيادة
الوالده القيصريه قابلة للتفكيك والدراسه اكثر في المحور االقتصادي واالجتماعي ،
الثقافي  ،الطبي  ،المعرفي  ،علم النفس  ،الحقوقي –القانوني الدوائي -والصحي .نتيجة
هذه الدراسة تؤكد على ضرورة دراسة مسألة الوالده القيصريه من الناحية العلميه وفي
دراسات بين العلوم  ،وكذلك أدخالها في مجال العلوم االنسانية لتوضيح االسباب
االجتماعية الثقافية للمسأله ،وتؤكد ايضا على التنوع في طريقة التحقيق مع االستفاده من
الدراسات النوعية لمعرفة اسباب ازدياد الوالده القيصريه.
المفردات االساسية
طريقة الوالده  ،الوالده الطبيعية  ،الوالده القيصريه المنتخبه  ،سالمة االم  ،التدخل
الطبي  ،الدراسه المنتظمه  ،ادارة صحة المجتمع .
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امیر رستگارخالد ،میثم مح ّمدی

المقتطف
تحاول هذه الدراسة إلقاء الضوء علی الصراع بين العمل واألسرة لدی الممرضین
إناثا وذكورا ،في مدينة سبزوار ،وعالقته بالرضا الوظيفي .تتألف مجتمع الدراسة من
 200الممرضین المتزوجين ،في ثالثة مستشفيات فی مدينة سبزوار ،من بینهم  86من
اإلحصائیة .تم استخدام مجموعتين
الذكور و  114من اإلناث تم اختیارهم من خالل
ّ
من االستبيانات في هذه الدراسة  ،والتي تم تضمينها استبيان الرضا الوظيفي ()GDI
و استبيان الصراع بين العمل واألسرة .تمت دراسة فرضيات البحث من خالل اختبار t
واختبارات بيرسون لل ّتضامن .أظهرت البيانات أن الصراع بين العمل واألسرة في اإلناث
أكثر من الذكور ،وبشكل ملحوظ .يمكن أن يكون راجعا إلى قیام المرأة بأدوار مهمة
في المجتمع واألسرة معا و التي يتوقع منها على أساس التقاليد الثقافية والذی أدى إلى
الحد من الرضا الوظيفي بين النساء الممرضات .ومع ذلك ،فإن مستوى رضا الممرضين
الذكور من العمل أقل من الممرضات .ربما يرجع هذا إلى الصور النمطية الثقافية التي
يعتقد بان أدوار التمريض هي المناسبة للمرأة ،وليس للرجال.
المفردات االساسية
الصراع بين العمل و األسرة ،الجنسية ،الممرضون ،الرضا الوظيفي.
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دراسة الصراع بين العمل واألسرة لدی الممرضین إناثا
وذكورا في مدينة سبزوار ،وعالقتها بالرضا الوظيفي
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شرح تأثير عملية التجديد علي البناء االسري في المجتمع
(مقارنة بين مدن وقرى في محافظة مازندران )
محمدجواد زاهدی ،هوشنگ نایبی ،بروانه دانش ،حسین نازکتبار

المقتطف
تعرض البناء االسري في العقود االخيره وبسبب عوامل البناء الجديد الى تغييرات في
بنيته في ايران .وهذه الدراسة هي دراسة تغيرات البناء االسري على ضوء عملية التجديد
في محافظة مازندران .وطريقة التحقيق بالمسح الكمي والعينة تشمل جميع معيلي العوائل
في المدن والقرى الساكنين في محافظة مازندران والبالغ عددهم  931002عائله .
وحجم العينة  400فرد .طريقة اخذ العينة هي عنقودية وبمراحل متعدده .النتائج بينت
وجود اختالف هام بين متوسط متغيري نوع االسرة و تقسيم السلطة و النظرة الى
االنجاب في المدن والقرى على مستوي  .0/000وعلى هذا االساس يتضح ان اهل
القرى اكثر تجربة فيما يتعلق بالخصوصيات المذكوره اعاله .وكذلك فان متوسط رغبة
النساء في االستقالل وسلوك االنجاب بين اهل المدن اكثر من القرويات ،وهذا االختالف
نسبة الخطأ فيه من الناحية االحصائيه اقل من  0/01وصحته تصل الى  0/99وكذلك
متوسط المتغيرات في عالقات القرابة ،وكذلك النظرة الى الزواج وسن المتزوجين فان
الخطا فيه من الناحية االحصائية اقل من  0/01وصحته تصل الى  .0/99ففي العقود
االخيره ،تعرض البناء االسري وعالقات االقارب الى تغيرات وتحوالت عينية عميقة في
البناء االسري متأثرا بعملية التجديد ونتائجها.
المفردات االساسية
عملية التجديد  ،البناء االسري  ،تقسيم السلطات  ،عالقات االقارب  ،النظرة الى
الزواج .
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فریده خلج آبادی فراهانی ،جواد شجاعی

المقتطف
بعض األدلة الحديثة لزيادة التفاعل مع الجنس اآلخر قبل الزواج بين الشباب في إيران
وتعزيز االعتقاد في تأثير إيجابي على نوعية الزواج وينظر أيضا التنشئة االجتماعية.
الغرض من هذه الورقة هو دراسة تأثير التنشئة االجتماعية وجهات نظر الطالب على
رضا الزوجية باستخدام النهج النظري من التحول الديمغرافي الثاني .ويستند هذا المقال
على بيانات من مسح شمل  2031طالب تتراوح أعمارهم بين  18و  40عاما من
سبع جامعات الدولة في طهران تم إعداد وإطالق سراح .وأخذت عينات من طالب
المرحلتين الحصة العينة العنقودية خالل يناير  1389إلى يونيو  .1390وأظهرت النتائج
أن حوالي  ٪43من الطالب يعتقدون أن الرابطة مع انخفاض الرضا الزوجي بين الزوجين
قبل الزواج ستكون وثلث من شملهم االستطالع (.)٪33ارتبطت نسبة أعلى ( )٪58من
الطالب ،والتفاعل المتقدم (الجنس) قبل الزواج من الجنس اآلخر الرضا الزوجي مع
انخفاض .وكانت الشكوك في المئة أقل (.)٪28والباقي ( )٪14يعارضون فكرة .أظهر
االنحدار الخطي أن األسرة الحديثة الشابة ،وقد ليبرالي وعلماني ،واتفق الشباب أن
أصدقائهم تم التنشئة االجتماعية ،والشعب مع االلتزام منخفض الديني ،والناس الذين
لديهم خبرة من التدخين والكحول ،وذوي دخل األسرة أعلى من تلك  ،آثار أكثر إيجابية
أخرى على الزواج وجودة الزوجية أن هذه الجمعيا .وأظهرت هذه الدراسة أن نسبة كبيرة
من الطالب ،وخاصة العزاب ،واجتماعيا تأثير على نوعية شك الزواج .ونسبة كبيرة من
االختالط مع الفتيات بقصد الزواج من هذه التجربة .ونعتقد أن هذا التفاعل يؤدي إلى
الزواج أفضل ونوعية أفضل من الزواج،في حين تشير الدراسات الوطنية والدولية على
تفاعالت عدة بيانات متقدمة العكس .قد يكون لهذه النتائج آثار هامة في دراسة تطور
األسرة والزواج.
المفردات االساسية
رضا الزوجة ،والطالب ،طهران ،التنشئة االجتماعية مع الجنس اآلخر قبل الزواج.
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واقف طالب جامعة طهران نحو تأثير التفاعل مع الجنس
اآلخر قبل الزواج والرضا الزواجي
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دراسة من خالل االجيال لنمط استهالك منتجات الثقافية
بين الصبايا وا ّمهات مدينة يزد
اکبر زارع شاه آبادی ،مریم طاهر

المقتطف
باعتراف كثير من المعنيين في مجال الثقافة ،نظراً للتغييرات االجتماعية و نمو
مستوى المعرفة في المجتمع يرجى ان يزداد طلاّ ب الكتاب ،الفلم  ،الصحف و المنتجات
الثقافية االخرى .لذلك استهالك المنتجات الثقافية يعتبر اآلن من احدى االمور المغرية
البالد.ان الدراسة اآلنفة تمت بعد دراسة مدونة
و الملفتة للنظر لمخططي الثقافة في
ّ
الختالف استهالك المنتجات الثقافية بين االم ٌهات والفتيات لمدينة يزد ودراسة المؤثرات
االجتماعية عليها طبق ًا آلراء بورديو و اينغلهارت.هذا البحث تم باسلوب القياس الخطي
و امالء االستمارات  ،عينة التي تمت دراستها كانت من نساء مدينة يزد الواتي تتراوح
اعمارهن من الواحدة والخمسين حتى السابعة والخمسين باستخدام صيغة كوكران بلغت
اربعمأة وثالثة و اربعين شخص ًا الذين ّتم اخذ العينة منهم خالل مرحلتين ،تم اختيار مأتي
و واحدة و تسعين ام ًا و مأتي و واحدة و تسعين فتاة عزباء إلستطالع الرأي عن طريق
مأل اإلستمارة .النتائج تظهر اختالف ًا في استهالك منتجات الثقافية بين الفتيات و األمهات
تبين نسبة ٤١
متغيري الجيل و رأس المال الثقافي ّ
ّ .ان نتائج تحليل ريجريشن تظهر ّان ّ
بالمأة من مستطلعي الرأي من تغييرات االستهالك الثقافي .يبدو بشكل عام ّان استهالك
الثقافي لال ّمهات تميل الى نمط الثقافي المتوسط النخب و استهالك الثقافي للفتيات تميل
الى نمط الثقافي متوسط الكتل.
المفردات االساسية
اختالف بين االجيال ،نمط الحياة،راس مال ثقافي،استهالك الثقافي،الجيل
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مسعودحاجی زاده میمندی،فریدون یوسفی

المقتطف
تهدف هذه المقالة البحث عن المیزان و العوامل المرتبطة بالثقافة-االستهالکیه بین
اانساء فی المدینة یزد .یکون هذه البحث من حیث الزمن مقطعی ًا و من حیث المنهج،
مساحی ًا.تحقق کل االسباب التي تحتاج هذه االستمارة یحاسب کل المحتوي من الطریق
ّ
األلفا کرونباخ.یبحث هذا المقال عن النساء بین  64-15سنة في المدینة یزد و یکون
منهجه عینة عنقودیة .کل المعلومات التي تکسب بین  400فرداً من نساء مدینة یزد
المصرفي
توزّع تصادف ًا  ،ج ّزأ و حلل من البرنامج  SPSSکل الکشوفات ،المیزان
ّ
بین نساء مدینة یزد  68/28و یکون أخفض من الحد الوسطی علی أساس البحوث
المصرفي مع میزان التدین ،منهج الحیاة ،التجمل لها العالقة ذو مغزی
المکتسبه .المیزان
ّ
و لکن مؤشرات السنة ،الزواج ،االشتغال ،الدخل ،التحصیل و النظرة الی الجنس لیست
بأن منهج الحیاة ،التدین ،األناقة یبین  48بالمئه
لهذه العالقة ،المعنی.یستنتج هذا التحلیل ّ
من التغییرات میزان المصرف.یبین منهج الحیاة یعادل مع  0/62و  t=10/06أرفع
المیزان تغییر المصرف.
المفردات االساسية
المصرف ،التدین ،التجمل ،االجتماعیة المصرفی ،منهج الحیاة ،منهج المصرف
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العالقة بین بعض العوامل االجتماعیة مع الثقافة
االستهالکیه بین النساء المسنات فی یزد

