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دراسه و تحليل التنظير االجتماعي من انموذج العائله
المطلوبه في ايران
سهیال صادقی فسائی ،ایمان عرفان منش

المقتطف
دائما كان احد اهداف و منجزات التنظير في مجال الدراسات االجتماعيه للعائله
؛ وضع انموذج من هذه المؤسسه المحوريه في المجتمع  .معظم هذه النظريات نتيجه
مايفرزه خطاب خاص ؛ لذا هناك عالقه مضاده و ارتباط معرفي متقابل بين انموذج
العائله و خطاب محدد  .المقال هذا يسعي العاده قرائه النصوص و تصنيفها ؛ و من خالل
تحليل الخطاب يحاول استعراض انموذجي العائله المدنيه العصريه و اخري االيرانيه
االسالميه ؛ و كالهما نتيجه وجود طيفين بارزين من نظريات الدراسات االجتماعيه
للعائله في ايران  .و بالرغم من وجود بعض الخصائص االيجابيه للنموذج المدني العصري
؛ اال ان نموذج العائله االيرانيه االسالميه يبدو انها تتمتع بقدر اكبر من الميزات .
المفردات االساسيه
هيكليه العائله ،التنظير ،وضع انموذج ،الخطاب ،انموذج العائله المدنيه العصريه،
انموذج العائله االيرانيه االسالميه.
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فریده خلج آبادی فراهانی

المقتطف
الطالق هو واحد من العاهات االجتماعية التي تؤثر سلبا على سالمة األسرة وانعدام
األمن االجتماعي هي .األدلة العلمية تشير إلى زيادة في كل من الظاهرة االجتماعية
من الطالق والعالقة مع الجنس اآلخر قبل الزواج بين الشباب .ويستند هذا المقال على
النتائج المجمعة لدراسة تهدف للتحقيق في العالقة بين تجربة التفاعل مع الجنس اآلخر
قبل أعدت الزواج والطالق في العام .في المرحلة األولى ،كان  2،031طالبا من الذكور
واإلناث الذين تتراوح أعمارهم بين  18-40الذين تزوجا من خالل مجموعة من سبعة
طالب الجامعات في طهران الذين تم اختيارهم  .1390تتألف المرحلة الثانية من 92
مريضا  18-40سنة مع التعليم الجامعي هو على وشك الطالق في طهران تم اختيار عينة
عشوائية من قبل .البيانات مع البيانات من المرحلة األولى ،اندمجت المرحلة الثانية من
المتزوجين على وشك الطالق في مرحلة التحليل .وفقا لألسئلة الشائعة بين المرحلتين،
تكامل البيانات في االستعالمات شيوعا يؤديها وتحليلها وفقا لألهداف .استنادا إلى
النتائج التي تم التوصل تجربة مغازلة قبل الزواج بين الناس المتعلمين على وشك
الطالق الناس بشكل كبير أكثر تعليما متزوجات .وأظهر تحليل االنحدار اللوجستي أن
احتمال الطالق الخام في العالقات المتقدمة مع الشركاء الذين قد تزوج من قبل ،أعلى
 3/18أضعاف أولئك الذين لم تواجه .احتمال الطالق الخام في العالقات المتقدمة مع
الزوجين اآلخرين الذين لديهم  3/63مرات أكثر من أولئك الذين لم تكن لديهم مثل
هذه التجربة .بعد ضبط العوامل األخرى المرتبطة الطالق (على سبيل المثال ،والتعليم،
والتعامل مع الزوج قبل الزواج االعتراف ،والتي أكدتها عائلة زوجته الطالق واألسرة
الزوج) ،وكان احتمال الطالق مع خبرة متقدمة العالقة قبل الزواج عالقة كبيرة.
المفردات االساسيه
األسرة والتنشئة االجتماعية مع الجنس اآلخر قبل الزواج ،والعالقات قبل الزواج،
والطالق.
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تأثير على احتمال تفاعل مع الجنس اآلخر قبل الزواج
والطالق بين خريجي الجامعات الناس
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ٌ
ٌ
تحليلية للعالقة بين منزلة األوالد والحمل لدى
دراسة
نساء مدينة طهران
محمود مشفق ،سارا غريب عشقی

المقتطف
محور البحث في هذه المقالة هو دراسة الصلة بين المكانة التي يحظى بها األوالد
سيدة متز ّو ٍ
وبين الحمل لدى نساء مدينة طهران ،وقد ّتم اختيار ما يقارب ٍ 600
جة كعينة
ٍ
يقطن في المناطق البلدية التي
بحث تتراوح
أعمارهن بين  21إلى  50عام ًا من اللواتي ّ
ّ
هن ربّات ٍ
بيوت
يبلغ عددها  22منطق ًة في طهران .ما نسبته  57,2بالمائة من عينة البحث ّ
موظفات في مديرية التربية و  13,5بالمائة ّ
و  30,3بالمائة ّ
موظفات في وزارة الصحة.
منهن وضعن ولداً واحداً و 35بالمائة
وقد أثبتت نتائج الدراسة ّ
أن  35بالمائة ّ
األخريات وضعن ولدين و  15بالمائة وضعن ثالثة أوالد .وأ ّما من ناحية الرغبة في
منهن تقريب ًا ير ّجحن إنجاب ولد واحد وما
إنجاب العدد المناسب ،فنسبة  25بالمائة ّ
يقارب  66بالمائة ير ّجحن اثنين و ما يقارب  9بالمائة ير ّجحن إنجاب أكثر من ولدين.
ٌ
اختالف في مجال منزلة األوالد بين مختلف الفئات الوظيفية
وطبق ًا للدراسة فال يوجد
ّ
للنساء (سواء في مديرية التربية والتعليم أم في وزراة الصحة) وكذلك غير الموظفات،
متغير المستوى الدراسي لدى كال الفئتين
كما أثبتت الدراسة وجود عالقة مباشرة بين ّ
ّ
والتقيد والفرص
لألوالد
االقتصادية
الفوائد
(الموظفات وربّات البيوت) وبين عوامل
ّ
الضائعة.
مفردات االساسيه
القيم اإليجابية والسلبية لألوالد ،عدد األوالد الموجود والعدد المناسب ،مستوى
الحمل.
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حاتم حسيني ،بالل بگي

المقتطف
طرأت علی مدی عقود ماضية التغييرات الديموغرافية واسعة النطاق في المجتمع
االيراني و انخفضت نسبة االنجاب(الخصوبة) انخفاضا فريدا حيث حصيلة االنجاب في
أکثر انحاء البلد أقل من مستوی الالزم ألن تکون بديال لألجيال القادمة .المحالة أي
خطة عمل لمنع مزيد من االنخفاض في معدالت الخصوبة بين األسر يستوجب دراسة
االتجاهات ومحددات اإلنجاب النساء في مناطق مختلفة من إيران .استهدف المقال الی
دراسة رغبة اإلنجاب في النساء المتزوجات يعشن في مدينة مهاباد .البيانات (المعلومات)
تمت بإستخدام الدراسات االستقصائية التي أجريت على عينة من  700أسرة في مدينة
مهاباد تم جمعها في أبريل  .1391وتشير النتائج إلى أن  ٪61/4من النساء يسرن في
التوقف عن اإلنجاب .دراسة اإلنجاب النساء الراغبات من حيث عدد األطفال الذين
يعيشون حاليا أنها تشير إلى أن  ٪39/3من النساء دون أطفال أو مع طفل واحد ٪77/7
من النساء و  ٪86من النساء ذات أكثر من ثالثة أطفال قد ال ترغب في إنجاب طفل
آخر.أظهرت دراسات ذات المتغيرين اختالفات كبيرة من حيث االتجاهات بين النساء
بالنسبة الی اإلنجاب من حيث الميزات االجتماعية واالقتصادية ،والسكانية والثقافية
المختلفة.وتبرهنت الدراسات ذات عدة المتغيرات إلى أن الخصائص الثقافية وحدها ليس
لها دورا حاسما في توقع احتمال اإلنجاب للواتي ال يرغبن في اإلنجاب .في الواقع،
يحدد تعبيرأفضل إلنجاب النساء ،مزيج من الميزات الثقافية واالقتصادية واالجتماعية
والديموغرافية .بناء على هذه النتائج،يمکن القول إن سياسات السكاني وسياسات جديدة
لزيادة الحوافز معدل المواليد يجب التركيز بالدرجة األولى على المرأة المتزوجة و ما
عندها طفل أو عندها طفل واحد.
المفردات االساسيه
ثقافةالخصوبة ،الرغبات في االنجاب ،نساءاألکراد ،مهاباد.
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الثقافة و اإلنجاب
دراسة رغبات اإلنجاب لنساء األکراد في مدينة مهاباد
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مقارنة بين النساء العامالت وربات البيوت في مقدار
الفائدة من اوقات الفراغ لمدينة ساري
کرم حبيببور گتابي ،حسين نازکتبار،رضا فرجتبار

المقطف
المقال يبحث في تأثير عمل النساء في اطار اوقات الفراغ لهن مع االستفادة من
تعديل نظرية (فجوة الفراغ ) للسيدة ارلي هاجيلد مع مقارنة بين النساء العامالت وربات
البيوت في مقدار الفائدة من اوقات الفراغ في مدينة ساري .طريقة الدراسه اعتمدت على
التحقيق والمقارنة  ،العينة االحصائية للدراسة تكونت من مجموعتين من النساء العامالت
وربات البيوت وحجم العينة يتكون من  300نفر ( 150نفر من كل قسم منهن ) انتخبت
العينة بطريقة المعينة والصدفة  .واظهرت النتائج اختالف في معنى االستفادة من اوقات
الفراغ بين النساء العامالت وربات البيوت من ثالثة ابعاد مقداره  ،طريقته  ،ومقدار
رضاهم عنه  .وقد دلت النتائج على ازدواج في تأييد لنظرية هندرسون الذي يعتقد (قياس
واحد غير مناسب للجميع ) يعني حتى لو كان في طبقة النساء القدوة ايضا مختلفة في
االستفادة من الفراغ  ،واالختالف االصلي في القدرة بين النساء العامالت وربات البيوت
 ،واكثر االختالف في العمق والكيفية منه االختالف في المقدار والمستوى  ،والمكان
االصلي للشريحتين في االستفادة من اوقات فراغهم هو البيت .
المفرادات االساسيه
الفراغ ،الفائدة من الفراغ ،زمان الفراغ  ،الرضا عن الفراغ .
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مسعود حاجی زاده میمندی ،اکبر زارع شاه آبادی
نرگس مروی نام ،فاطمه ابوترابی زارچی

المقتطف
الشيخوخة وتأنيث الشيخوخة هي ظاهرة التي يواجهها المجتمع اإليراني ..خصوصا
االشياء القديمة من الرضا عن الحياة بين السياسة االجتماعية هو المهم .تناولت هذه
الدراسة العالقة بين التدين والرضا عن الحياة بين النساء المسنات مع مختلف جوانب
التصميم .أجريت هذه الدراسة باستخدام كان يعمل عينةتقنيةالمسح.265 ،تظهر النتائج
أن درجة الرضا بين النساء المسنات الذين يعيشون في مدينة يزد لديه مستوى معتدل
من التدين بينهم هو الحد األعلى .البعد النتيجة ،المعتقد ،التدين العاطفي والشعائرية بين
المسنات أعلى وزن في تشكيل مدينة يزد لديه الدينية وكذلك أظهرت الرضا عن
الحياة عموما وجود عالقة إيجابية ذات داللة إحصائية بين العاطفية وطقوس وكذلك
معظم ذات الصلة نتائج األبعاد االعتقاد من الرضا عن الحياة ولكن ال عالقة كبيرة مع
الحياة المتغير االرتياح.
المفردات االساسيه
الرضا عن الحياة ،التدين ،من حیث عواقب(نتیجه) ،عاطفي ،الطقوسیه (الشعيرة) ،
النساء المسنات  ،يزد.
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العالقة بين التدين والرضا عن الحياة بين النساء
المسنات في يزد

