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دراسة ظاهرة اسباب الرضا عن الزواج
(حسب رأي النساء الراضيات عن الزواج)
فرشاد محسن زاده ،سميرا مرادي كوجي،جواد خدادادي سنكده

المقتطف
ان تحديد عوامل الرضا في الحياة الزوجية كان من اهم اهداف المحققين في حقل
الزواج منذ البداية .وهدف هذا التحقيق ايضا هو دراسة كيفية لدالئل رضا النساء عن
العالقة الزوجية .ولهذا السبب انتخبنا عينة تتكون من  21شخص من النساء المتوفره
فيهن الشروط وتم اخذ العينة بالكرة الثلجية و مقابالت شبه منظمة .أدى التحليل
الكيفي للمقابالت إلنشاء خمسة مضامين عن الرضا )1( .الخصائص الفردية للزوج (مثل
الوالء والصدق) )2( ،خصوصيات العالقة الزوجية (مثل فضائل العالقة واتخاذ القرارات
الجماعية) )3( ،األبوة واألمومة )4( ،اإلدارة المالية ،و ( )5عالقة جيدة مع األقارب
والمعارف  .على الرغم من أن معظم نتائج هي التي وصلت لها البحوث السابقة ولكن
يختص هذا البحث في تأكيده على الفضائل الفردية والعالئقية في خلق الرضا الزوجي
والذي لم يتم التأكيد و االنتباه عليه في البحوث السابقة بسبب غلبة مفاهيم المهارة و
النظرة المرضية للعالقات الزوجية.
المفردات االساسیه
الرضا الزوجي ،تجارب النساء ،دراسة معرفیة
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مقتطفات المقاالت

دراسة عن منطقة  5في مدينة طهران
كرم حبيب بوركتابي،زرنوش بابايي همتي

المقطف
بالنظر الى ازدياد االستهالك االستعراضي في المجتمع وعواقب هذا النوع من
االستهالك على المجتمع واالسرة ،فأن التحقيق الذي بين ايدينا يدرس العالقة بين
التدين واالستهالك االستعراضي للنساء الساكنات في منطقة  5بطهران وعدد العينة
 .383اشارت النتائج الى انه وعلى الرغم من ان االستهالك االستعراضي الكثر افراد
العينة قليل واقل من المتوسط ولكنه على مستوى عالي عند ما يقارب ربع افراد العينة،
مع العلم ان نسبة تدين النساء متوسطة .باالضافة الى انه توجد رابطة ضعيفه و سلبية بين
التدين وابعاده مع االستهالك االستعراضي للنساء في مدينة طهران وابعاد النتائج ،االبعاد
االخالقيه ،االبعاد التجربيه والمناسكيه كان لها اكثر االثر حسب ترتيبها في التوقعات
المستقبليه لتغيير االستهالك االستعراضي لنساء طهران .وكان لالبعاد العقائديه والشرعيه
والتي اخرجت من التحليل النهائي الاثر في توقعات االستهالك االستعراضي للنساء .
المفردات االساسیه
االستهالك  ،االستهالك االستعراضي  ،االستهالك الحقيقي،االستهالك النموذجي
،التدين
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العالقة بين التدين واالستهالك االستعراضي لنساء مدينة طهران
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تحليل اقتصادي لصنع القرار لسن الزواج
وحيد مهرباني

المقتطف
يقدم هذا المقال نموذج على اساس نظرية المرغوبية والتي على اساسها تبين كيفية
تأثير هذه العوامل مثل التعليم ،الجنس ،والوارد االقتصادي .والجل تحقيق هذا الغرض
تمت االستفادة من طريقة التحليل الركرسيوني الجل اختبار هذه الفرضية .تم انتخاب عينة
االحصاء من االفراد المتزوجين الساكنين في مدينة طهران ويشكل الرجال فيهم 415
والنساء  .409النتائج التي حصلنا عليها لمدينة طهران تؤيد توقعات النماذج وتشير الى
ان التعليم من العوامل المؤثرة في زيادة سن الزواج والعمر المطلوب لزواج الرجال اكثر
منه للنساء .هذا التحقيق يشير الى وجود اثر سلبي للحالة االقتصادية عند الزواج والذي
يشير الى الحالة االقتصادية غير االجور عند الزواج  .وعلى هذا الوصف فأن تقليل سن
الزواج ممكن ان يكون احد عوامل تخفيف الفوارق الطبقية ( مع ثبات بقية الشروط)
في المجتمع .
المفردات االساسیه
سن الزواج ،التعليم ،الوارد االقتصادي ،الجنس
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محمد باقر تاج الدین ،لیلی رحمتی واال

المقتطف
تواجه النساء المعيالت مشاكل عديده باعتبارهم يمثلون  %12من مجموع النساء.
واهم مسئلة تواجه المحققين ،والخبراء المبرمجين هي كيفية تمكين هذه المجموعه من
النساء .والهدف الرئيسي لهذه المقالة هو دراسة تأثير برامج االعالم الوطني في تمكين
النساء المعيالت لمنطقة  18طهران .ولبيان الموضوع في هذا التحقيق تمت االستفادة
من النظريات المتعلقه بتمكين المراة من وجهة نظر الفمنيسم وفي االعالم من نظريات
التضخم ،و االستخدام والرضا .وكانت طريقة التحقيق وصفية وعن طريق ملئ االستمارات.
وبسبب قلة عدد العينة والمراة المعيله في هذه المنطقه ( )18فرضنا تساويهن وعددهن
 300شخص .وكانت طريقة اخذ العينة التعداد الكامل ايضا .اظهرت نتائج التحقيق ان
المتغيرات المستقلة في التحقيق والتي شملت البرامج التعليمية ،الدعايات ،برامج اوقات
الفراغ ،برامج زيادة المعلومات وبرامج صناعة القدوة لها تأثير في زيادة قوة وقدرة المراة
وكان تأثيرها بمقدار .R2= 0/42
المفردات االساسیه
تمكين ،النساء المعيالت ،االعالم الوطني ،البرامج التعليمية ،الدعايات ،برامج اوقات
الفراغ ،زيادة المعلومات ،صناعة القدوة ،منطقه  18طهران
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تمكين المراة المعيلة واالعالم الوطني (االذاعه والتلفزيون )
مورد البحث النساء المعيالت في منطقة  18طهران
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دراسة العوامل المؤثرة في نظرة النساء بالنسبة الى
السكن في الشقق في مدينة يزد
( مقارنه بين النساء الساكنات الفلل والشقق )
اكبر زارع شاه ابادي ،رحمةاله تركان

المقتطف
تمت دراسة العوامل المؤثره في نظرة النساء فيما يخص السكن بالشقق في مدينة
يزد .وطريقة التحقيق عن طريق ملئ استمارة المعلومات ،تمت االستفاده من العينة على
مرحلتين المرحلة االولى عنقوديه والمرحله الثانيه داخل العنقود وبطريقة سيستماتيك،
جمعنا  384امراة وتمت مقابلتهم .أظهر التحقيق ان متوسط نظرة النساء للسكن في الشقق
اقل من الحد المتوسط  .وعند مقارنة النساء الساكنات في الشقق مع النساء الساكنات
في الفلل فأن نظرالفريق االول افضل واكثر ايجابية من الفريق الثاني بالنسبة للسكن في
الشقق ،ونظرتهم متغيره تبعا للسن ،الثقافه االسرية ،االستفاده من وسائل االتصاالت ،ثقافة
السكن في الشقق ،والمشاركه االجتماعية  .بينت النتائج الحاصله من تحليل الركرسيون،
وبين تحليل المتغيرات وتحليل المسير وضحت أن متغيرات نوع السكن( ،)0/384ثقافة
السكن في الشقق( ،)0/232الرضا من العيش في الشقه( ،)0/155االستفاده من وسائل
االتصاالت ( ،)0/048العمر( ،)0/020بعنوانها العوامل المؤثرة في مقدار نظرتهن
للسكن في الشقق وفي المجموع فأن  %33من المتغيرات بينت مالك المتغير .
المفردات االساسیه
السكن في الشقق ،سكان المدن  ،ثقافة السكن في الشقق،النساء،النظرة ،السكن في
الفلل
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محسن كل برور ،ساناز ستايش منش

المقتطف
الهدف من هذا التحقيق هو دراسة العالقة بين مكونات الكمالية (المعايير الشخصيه،
النظم والترتيب ،القلق من االخطاء ،التردد في انجاز العمل ،توقعات الوالدين وانتقادهم)
ومكونات الرضا في الحياة الزوجيه (من احدي عشر اشكاليات مقليس الموسومه
بالرضا الزوجي حتى االتجاه نحو التدين) عند طالبات الجامعه المتزوجات .تشكل كل
عينة التحقيق الطالبات الجامعيات المتزوجات في جامعة ازاد االسالمية في اصفهان
(خوراسكان) .انتخب من بينهن  351شخص بشكل طبقي وعن طريق الصدفه .ادوات
التحقيق كانت تشمل استمارات فيها  35سؤال عن التوجه الكمالي واستماره 47سؤال
عن الرضا في الحياة الزوجية .ثم تم تحليل النتائج باالستفادة من (ضريب عالقة بيرسيون)
و تحليل االنحدار (ركرسيون) .وأظهر تحليل االنحدار أن خمسة من اصل ستة من عناصر
الكمالية (وهي المعايير الشخصيه ،التردد في انجاز العمل ،النظم والترتيب ،وتوقعات
الوالدين وانتقادهم) ،قادرة على التنبؤ بالرضا الزوجي ،الرضا عن المسائل الشخصيةإل
الرضا عن العالقة الزوجية ،الرضا عن حل التعارض ،الرضا عن المسؤولية المالية ،الرضا
عن فعاليات الفراغ ،الرضا عن العالقة الجنسية ،الرضا عن العائلة و االصدقاء والرضا
عن األدوار المساوية .بشكل عام ،أظهرت نتائج هذه الدراسة أنه يمكن للكمال في بعض
الحاالت ان يخفض الرضا الزوجي عند الطالبات المتزوجات .ولذلك فمن الضروري
توفير اساليب تدريب النساء المتزوجات للحد من دور الكمالية في الرضا الزوجي.
المفردات االساسیه
الكمالية ،الرضا الزوجي ،الطالبات الجامعيات المتزوجات
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امكانية تنبوء الرضا في الحياة الزوجية
على اساس مكونات الكمالية عند الطالبات الجامعيات
المتزوجات

