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دراسة سياسة اشتغال النساء في
جمهورية إيران اإلسالمية
علياكبر تاج مزيناني ،زينب ياسری

المقتطف
احد الموضوعات الهامة فی مجال قضیة المرأة و االسرة هو وضع و مکانة اشتغال
النساء و التمهیدات السیاسیة و التشریعیة و المبرمجة لتحقیق وضع السیاسة المطلوب.
دون شک یعتبر محتوی و کیفیة مباراة السیاسة بهذه القضیة احد عوامل الموثرة فی
تحدید الوضع و المکانة المطلوب له.وفقا لذلک ،هذا البحث تصمم علی دراسة سیاسة
الجمهوریة ایران االسالمیة فی مجال اشتغال النساء و تبیین وضع السیاسة المتوفرة
لهذا المجال.فی هذا الصدد ،قد تم دراسة نص جمیع السیاسات والقوانین المقررة
لمنظمات السیاسة و التشریعیة الرئیسیة فی الجمهوریة ایران االسالمیة(مجلس الشوری
االسالمی ،مجلس الوزراء ،مجلس العالی اللثورة الثقافیة) عن طریق احصاء و تبیین
موضوعات و قضایا خاصة باشتغال النساء .اهتممنا بالبحث عن السیاسة االجتماعیة
بالترکیز علی السیاسات التشوقیة – التبلیغیة و السیاسات المدعمة .تشمل السیاسات
التشوقیة – التبلیغیة موضوعات اشتغال النساء المتناسب و اشتغال بدون شرط النساء،
و السیاسة المدعمة یتحدث عن قضیتین ،دعم النساء الموظفات و غیر الموظفات منهن.
مع ذلک ،التدعم القوانين الحالية معظم السياسات العامة للعملیة و بالتالي بقي في حد
الشعار.
المفردات االساسیه
سیاسة االشتغال ،اشتغال النساء ،سوق عمل السیاسة االجتماعیة ،رفاهیة النساء.
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سينا كلهر ،آسية ارحامي

المقتطف
اليوم هناك قراءتين لوضع االسرة نتيجة لعملية العولمة .في القراءة االولى تعتبر
التغيرات في بنية االسرة ووظائفها مؤشرا النهيار االسرة المعاصرة في اطار ازمة
اجتماعية بينما في القراءة الثانية التغيرات في مجال االسرة التقليدية امر مرغوب ولصالح
تعدد اشكال االسرة .في كثير من دول العالم قد شرعت قوانين واتخذت سياسات مختلفة
لتبني االتجاه الثاني التي ادت الى تاجيج االزمة في االسر .نحن نسعى في هذه الرسالة
الى دراسة السياسات العالمية التي تعزز التغيرات المفهومية والوظائفية لمؤسسة االسرة
في الغرب ومقارنتها مع السياسات العامة والجزئية في مجال االسرة في الجمهورية
االسالمية االيرانية  .فنتطرق الى هذا الموضوع من خالل استعراض الوثائق وعلى
اساس اتجاه بحوث السياسات وتقييم السياسات الجارية .تبرهن الدراسة لعملية جعل
السياسة في الجمهورية االسالمية االيرانية ان السياسات العامة االيرانية في المقارنة مع
السياسات العالمية تؤكد على صيانة االسرة وتعارض السياسات التعددية تجاه االسرة.
ولكن الى جانب القوانين التي تعزز بنية االسرة في الجمهورية االسالمية االيرانية هناك
قوانين وسياسات متقاربة مع االتجاهات العالمية .على الرغم من ان هذه السياسات ال
تؤدي الى انهيار االسرة االيرانية مباشرة اال وانها من خالل ايجاد االخالل في نموذج
االسرة المرغوب تلحق اضرار اجتماعية بالمجتمع ومنها الطالق و انخفاض نسبة الزواج
ومعدل االنجاب و ....
المفردات االساسيه
العولمة  ،اضعف مؤسسة االسرة  ،السياسات و القوانيني العالمية  ،السياسات و
القوانيني للجمهورية االسالمية االيرانية.
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التقييم المقارن للسياسات االيرانية مع االتجاهات
العالمية في مجال االسرة
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التصدی للمسؤولية بين األرامل
دراسة المؤثّرات اإلجتماعية في
ّ
(أرامل مدينتي «کاشان» و «آران و بيدگل» نموذج ًا)
اسداله بابايی فرد

المقتطف
التصدی للمسؤولية
تهدف هذه المقالة إلی دراسة األسباب اإلجتماعية المؤثّرة في
ّ
بين األرامل في مدينتي «کاشان» و «آران و بيدگل» علی أساس المنهج القياسي
مستفيداً إستمارات إستطالع الرأي کأداة للبحث و تشمل الدراسة هذه  206أرملة و
شمسيا .من المستنبط أنّه هناک
د ّونت موا ّدها في شهر «خرداد» من عام  1392هـجر ّيا
ّ
التصدی للمسؤولية بين األرامل و بعض المؤثّرات اإلجتماعية،
تأثّرات ملحوظة بين
ّ
الديني و الرضی من العيش .بحيث
اإللتزام
األمومة،
عاطفة
ة،
کالضّ غوط اإلقتصاد ّي
ّ
فيهن
تزداد الضغوط اإلقتصاد ّية ،عاطفة األمومة ،اإللتزام ّ
الديني و الرضی من العيش ّ
المتغيرات
تبين هذه الدراسة أن أهم
مع إرتفاع
ّ
ّ
التصدی للمسؤولية و العکس کذلکّ .
تصديهن للمسؤولية هي علی الترتيب ال ّتالي.1 :عاطفة األمومة؛ .2الضغوط
المؤثّرة في ّ
الرضی من العيش
و
األمومة
عاطفة
إن
أخری،
بعبارة
العيش.
من
.3الرضی
اإلقتصادية؛
ّ
ّ
أن
بين األرامل يم ّثالن دوراً بارزاً في ّ
أن المنهج التراجعي أثبت ّ
تصديهن للمسؤوليةّ ،ثم ّ
تصديهن للمسؤولية بل تزيد فيه.
الضغوط اإلقتصاد ّية ال تحول دون ّ
المفردات االساسیه
اإلجتماعية ،الضّ غوط
الديني ،عاطفة األمومة ،الحماية
الرضی من العيش ،اإللتزام ّ
ّ
ّ
التصدی للمسؤولية.
اإلقتصادية،
ّ
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(دراسة حالة :اعزب الطالب الذكور واإلناث من جامعة آزاد اإلسالمية الجهرم)
اصغر ميرفردي ،محمدصادق رجايي

المقتطف
كان الهدف منهذه الدراسة لتقييم الخصائص المورفولوجية للزوجة و تشمل معيارين:
(جاذبية ،واللياقة البدنية ،واللياقة البدنية والعمر والزوج) زوجة المعتقدات الدينية ما يلي
(األخالق واإليمان) و عالقتها هي زوجة المرايا فياختيار الشريك .بين  3549مريضا
فيهذه الفئة منالسكان منالطالب غير المتزوجين منالذكور و اإلناث فيالجامعات
رتبت فيعام  178 ،1389طالبا منالذكور واإلناث  170طالبا و ما مجموعه 348
موضوعات تم اختيار عينة عشوائية من قبل .كانت أداة جمع البيانات استبيانا لتقييم صحة
صحة بناء و موثوقية التحليل العاملي ،و كان يستخدم ألفا كرونباخ.أظهرت النتائج أن
المعتقدات الدينية و الخصائص المورفولوجية لزوجة المرايا فياختيار الشريك ،و هناك
عالقة إيجابية كبيرة .و أظهرت النتائج أن التدابير الخصائص المورفولوجية للطالب
الذكور مقارنة مع اإلناث منالطالب للزوجة هو أكثر أهمية .المعتقدات الدينية للمعايير
الطالبات مقارنة بالطالب الذكور هو المهم .و أظهرت النتائج أن  %38أخرى من الطالب
يميلون إلى اختيار شركائهم بين انتمائهم العرقي ،فيحين أن  ٪26فقط منالطالب
يميلون إلى اختيار زوجته منبين األقارب.
المفردات االساسیه
الخصائص المورفولوجية ،و المعتقدات الدينية ،زوجة المرايا.
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دور الخصائص المورفولوجية والمعتقدات يعتقد نفس
االختيار في اختيار الشريك
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نجاح األسرة وتأثير األسرة الموج ّهة فيه
منصوره زارعان

المقتطف
تسعى هذه الدراسة إلى تقييم مدى نجاح األسرة  وتأثير األسرة الموج ّهة فیه .وفق ًا
ومكوناتها
للمباني النظرية المعروضة فی هذه الدراسةّ   تم تحديد معنی األسرة الناجحة
ّ
من األخالص والمشارکة ،استقالل أفراد األسرة ،توفير ما یحتاجه أفراد األسرة ،الترابط
األسري واعمال القیم األخالقیة – االسالمیة ،فقد ّتم تفییم هذه المكونات بتعريف
عملي(اجرائی)  ومن ثم تبیینها بمساعدة نجاح األسرة الموج ّهة کمتغیر مستقل مؤثر فيه.
الدراسة هم العوائل
قامت هذه الدراسة وفقا لالحصاءات  و المجموعة التي أجريت عليها ّ
الطهرانیة التي مضىى على  حیاتها األسریة خمس سنوات ولديها ولد واحد على األقل.
و مقدار هذه العينة  367أسرة .وأظهرت النتائج التوصفية أن نسبة النجاح منخفضة
لدى %6  من هذه العوائل ومتوسطة عند  %66منها في حین أن  %28منها تمتع بعالقات
صحية جيدة .كما أظهرت النتائج التطبيقية أيضا ان هناك عالقة قوية و ذات مغزى بين
ّ
نجاح العائلة ونجاح األسرة الموج ّهة .وكل فعل أو ر ّدة فعل يحصل في األسرة الموج ّهة
يقوم األبناء بتقليده مباشرة فينعكس على حياتهم المستقبلية.
المفردات االساسیه
األسرة الناجحة ،نجاح األسرة ،األسرة األم ،األسرة الموج ّهة.
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محمدتقي كرمي ،نسيم السادات محبوبي شريعت پناه

المقتطف
الموجة الثالثة للحرکة النسوية تطرح نماذج محلیة و تستخدم مظهر اسالمی للدفاع
عن الحرکة النسوية و تقدم تفاسیر جديدة للنصوص الدينية،الجل تسخیر المفاهیم الدينية
لدعم الحركة النسوية .في المقابل ،فإن معارضي الحرکة النسوية اإلسالمية ،یعتبرون
هذا المفهوم متناقضا و یركزون على مفهومي "اإلسالم" و "الحركة النسوية" لیتحدوا
امکانیة الجمع بین هذین المفهومین المتناقضین .هذا المقال سیدرس آراء المؤيدين
والمعارضين للحرکة النسوية اإلسالمية وسیصنف المقاربات المقترحة في هذا المجال.
من المؤيدين ،تم تحديد ثالثة استراتيجيات لتقیید مفهوم اإلسالم و محوریة االسالم و
محوریة المساواة الحدیثة .اما عن المعارضین فتم تحدید ثالثة اصناف مع التركيز على
مفهوم الحرکة النسوية ،والترکیز على فشل الحركة النسوية االسالمیه والترکیز علی
المنطق الکالمی للحركة النسوية اإلسالمية .بعد مراجعة آراء المؤيدين والمعارضين
تشیر نتائج الدراسة إلى أن بالنظر الی السعة المفهومیة للمفاهيم الرئيسية في الحرکة
النسوية اإلسالمية و هما "الحرکة النسوية" و "اإلسالم" ال يمكن أن ندعي إمكانيه أو
استحالة قطعیة لهذا المفهوم .و من الواضح عند البحث عن االمکانیة المفهومیة للحرکة
النسوية اإلسالمية،یجب االنتباه لخلفیة مفاهیم الحركة النسوية واإلسالم في السياق
اجتماعي .وبالتالي ،اعتمادا على السياق االجتماعي وسعة تعاریف هذین المفهومین
یمکن الحکم علی إمكانية أو استحالة الحرکة النسوية اإلسالمية.
المفردات االساسیه
اإلسالم ،الحرکة النسوية ،الحرکة النسوية اإلسالمية ،نوع الجنس ،حقوق المرأة.
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مفاهیم و امکانیه الحرکه النسویه االسالمیه

