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دراسة العوامل الكيفية لعدم الرضا في الحياة الزوجية
والمبادرة للطالق
(دراسه خاصة لمدينة كرمانشاه )

فرشاد محسنزاده علي محمد نظري مختار عارفي

المقتطف

ازدياد الطالق في العصر الحاضر احد المعضالت االساسية لالسرة .وفي ايران
ايضا فان احصاءات الطالق في ارتفاع للسنوات االخيرة ،وبمالحظة النتائج المؤسفة
للطالق والتي تترتب على االوالد واالفراد المطلقين .حيث كان الهدف االصلي من
هذه الدراسة والتحقيق هو عن العوامل الكيفية والمؤثرة في عدم الرضا في الحياة
الزوجية ،وكانت عينة التحقيق  28زوج ممن قدموا طلبات للطالق في مدينة كرمانشاه
واعتبارهم عينة لغرض التحقيق والمقابلة المفصلة والمعمقة معهم ،وتم تحليل ودراسة
النتائج وفقا للنظريات العلمية واوضحت المعطيات بأن العوامل الرئيسية لعدم الرضا
في الحياة الزوجية تنقسم الى قسمين - :عوامل قبل الزواج تشمل الزواج االجباري
والزواج الغير هادف (الهروب من الضغط االجتماعي ،البقاء عزبا ،الجو الغير مالئم في
بيت االب) والقسم االخر عوامل بعد الزواج وتشمل عدم االنسجام مع اهل الزوج،
التواجد القليل للزوج في البيت واستمراره في عالقات العزوبية ،تعارض نظر الزوجين
حول دورهما ،العنف الزوجي ،الخيانة ،المشاكل المالية ،وسوء الظن .باالضافة الى ذلك
وجدنا انه هناك اربع عوامل فقط تنهي الحياة الزوجية بالطالق وهي- :االعتياد ،الخيانة،
العنف واالختالف الشديد مع اهل الزوج (العراك بااليدي) .ووجدنا ايضا ان بعض
عوامل عدم الرضا في الحياة الزوجية يعود الى االرضية الثقافية-االجتماعية ،وهذه
االختالفات عندنا تختلف عما عليه في الثقافة الغربية مما يتطلب االمر من المختصين
في االمور االسرية أيجاد وسائل نظرية وعملية تنسجم مع مجتمعنا.

المفردات األساسية:

الطالق ،عدم الرضا في الحياة الزوجية ،االختالفات الزوجية ،االسرة ،أرضية
ثقافية -اجتماعية ،الزواج.
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مقتطفات المقاالت

علي محمد قدسي اسماعيل باللي سعيد عيسي زاده

المقتطف

في هذالمقال علي اساس الرؤيات النظرية،دورس بعض الموانع والتسهيالت اال
قتصادية واالجتماعية المؤثرة علي تقليل اوتکثيروقوع الطالق .في هذا البحث اُشير الي
دور بعض االسباب المجالية ،کالمدنية،سن الزوجين في حين الزواج والمجال القومي
تحت عنوان االسباب االجتماعية في بين االسباب االقتصادية المؤثرة علي طالق
ايض ًا بدور حماية الوالدين االقتصاية ،االستقالل المالية للمرائة ،اثرمزاولةالعمل النساء
و وجهة النظر االقتصادية الحديثه ومن بيني االسباب االجنماعية قيم بالدور النموذجية
من االغيار وفي بحث موانع طالق بالعالقات الدينية واالعالقات العائليه (عدد االوالد)
والتزام بالدور التقليدية.

المفردات األساسية:

طالق ،االستقالل المالية ،العلمانية ،العالقات العائلية ،التعليم االجتماعية ،وجهة
النظرالحديثة.
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الموانع والتسهيالت اال قتصادية واالجتماعية المؤثرة
علي الطالق
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عوامل الطالق في محافظة مازندران االيرانية
كرم حبيب بور كتابي حسين نازك تبار

المقتطف

يعتبر الطالق من القضايا االجتماعية المتأثره باالنفصال االسري وعاملية الزوجين.
المقالة تؤلف بين النظريات الكلية (ازمة القيم) والجزئية (التبادل االجتماعي ،االزواج
المتكافئين ،الحاجة -التوقع) وتحلل اسباب الطالق في محافظة مازندران ،وكانت
طريقة التحقيق بصورة تحليل للمحتوى الكمي للعينة وبأستعمال االستبيان المعكوس،
عينة التحقيق شملت  12101مسألة طالق في عدلية محافظة مازندران االيرانية  ،وكان
بينها  980ملف بعنوان عينة وفق صيغة كوكران .واوضحت النتائج ان نسبة الطالق
في محافظة مازندران ،يعكس لنا اربع عوامل ثقافية ،اقتصادية ،اجتماعية ،وشخصية
استطاعت معا ان توضح لنا  %11.4من تفاوت (واريانس) الطالق في المحافظة .نتائج
التحقيق تدل على ان عبور المجتمع من النظام التقليدي الى النظام الحديث اضافة الى
تجربة الحياة المختلفة عن االسابق ،العوامل البنائية والعاملية ستزيد من احتمال الطالق.

المفردات األساسية:

الطالق ،ازمة القيم ،التبادل االجتماعي ،االزواج المتكافئين ،الحاجة ،االنتظار،
االسرة.
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مقتطفات المقاالت

عبدالحسین کالنتری

پیام روشنفکر جلوه جواهری

المقتطف

هذه المقاله تحليل لالنجازات األبحاث ألسباب الطالق في إيران على مدى
العقودالثالثة الماضية.استعراض البحوث فی التفتیش األولي  140وثيقة(یشمل المقاالت
والرسائل العلمیة)،والفرز من ثالث مراحل،قد اخترن وواستعرضن28حالة.أظهرت
النتائج أنعلی مستوی بروبلماتیک"لماذاالطالق" ،حوالى  %55من األسئلة تتضمن
جوانب االجتماعية –الديموغرافية %24 ،من الجوانب النفسية ويتناول حوالي %21فقط
من العوامل النفسية واالقتصادية .إنسن الزواج وفارق السن بين الزوجين""،العوامل
االقتصادية""،حالةالتعليم" ،و" األطفال " ،وكانت معظم المتغيرات المستقلةالتي
خضعت للدراسةوالعوامل التي تؤثر على الطالق .نتائج االسباب المعترف بها فی
هذه البحوث تشیر الی لزوم االهتمام علىمكافحةاألمراض االجتماعية ،االهتمام الی
مستوىالرعاية االجتماعية وإدارة التغيير االجتماعي .أيضالتعمیق الفهم للموضوع البد
من أنتتخذخطوات أكثر جدية فی االتجاه و المسائده الی البحوث .من الناحية الفنية
تحتاج البحوث الی توجیهات التخصصات وتنويع األساليب والنماذج  ،خصوصا التوازن
التغلب علىنماذج نظريةالوضعية.

المفردات األساسية:

الطالق،العوامل االقتصادیة،االضرار االجتماعیة،دراسة التحقیقات.
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أسباب الطالق في إيران على مدى العقود الثالثة الماضية

فصلیة المجلس الثقافى ـ االجتماعى للمرأة و االسرة

السنة الرابع عشر /العدد /53الخریف عام1433

إطروحة لوضع إنموذج إسالمي إجتماعي لألسرة
و النوعية الجنسية
حسين بستان (نجفي)

المقتطف

هذا المقال يهدف الى إيجاد ارضية لتطوير العلوم اإلنسانية اإلسالمية بشكل عام
و طرح نموذج او مثال لألسرة المسلمة في المجتمع و نوعية الجنس (ذكر او انثى)
بشكل خاص وذلك من خالل دراسة اهم أسس المثالية او جميع المسلٌمات المعرفية
و الوجودية و القيمية و المنهجية للمجتمع اإلسالمي مع التأكيد على بحوث األسرة و
النوعية الجنسية.اإلعتراف بالدين كأحد مصادرالمعرفة للعلم،اإللتفات الى توجيهات
األهداف اإللهية ،اإلصرار على أهمية العقالنية النظرية و العملية والفطرة و الفروقات
الطبيعية بين المرأة و الرجل تعتبر من اصول المعرفة اإلنسانية .كما ان السنن اإلجتماعية
و التاريخية بحسب المفاهيم القرآنية لها تندرج في القوانين اإلجتماعية ،علم ًا ان اإليمان
باهلل و الموجودات الغيبية و نفي النسبية في القيم هي من الخصائص المهمة التي تميز
اإلنموذج المطروح عن غيره من النماذج الموجودة في علم اإلجتماع وأما بالنسبة
الى األمثوالت الشائعة يجب التوضيح والتأكيد على الهوية المستقلة للفرد و المجتمع و
الدفاع عن القيم في العلوم وأن هناك تشابه بين هذا المثال المطروح و غيره من النماذج
الموجودة على الساحة.

المفردات األساسية:

استراتيجية ،علم اجتماع اسالمي ،علم اجتماع األسرة و النوعية الجنسية.
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مقتطفات المقاالت

اکرم حسيني مجرد

مونس سياح

المقتطف

األسرة هي النواة األساسية لبناء المجتمع و األمومة هي العلة المحورية إلستمراره
عرضت مكانة المرأة لخطر
و بقائه.التغييرات في المجتمعات الغربية في العصر الحديث ٌ
غيرا الكثير من
ج ٌدي بحيث تحولت الى أزمة ،إذ أن الفكر المادي و ظاهرة النسوية ٌ
المفاهيم وقلبوا الموازين والمعاني التي تتعلق بالمرأة و دورهاالمؤثٌروالخالق كما أن
تحويل اعمال األم و األسرة الى المؤسسات اإلجتماعية كان له األثر األكبر في تشديد
هذه األزمة .ونظرا ً للتغييرات األخيرة التي طرأت على المجتمع اإليراني من حيث
تصاعد سن الزواج ,زيادةالنفوس ،كثرة دور الحضانة و المقرات البديلة لدور الوالدين
فانه يسير على خطى التجربة الغربية .هذا المقال يهدف الى معرفة العلل و األسباب
اإلجتماعية عن طريق استعراض وضع األسرة في الغرب و تأثير ذلك على األسرة
اإليرانية و يطرح حلول عملية لحل أزمة األمومة في العالم و منع حدوثها في ايران
اإلسالمية وذلك بااإلستفادة من نموذج إسالمي إيراني.
المفردات األساسية:

األمومة ،األسرة ،األزمة ،الثورة الجنسية ،تناقضات األمومة ،حلول عملية.
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أزمة األمومة في الغرب و تأثيرات ذلك على
المجتمع اإليراني
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التأمل في جذور األزمة في الغرب على أساس تعاليم
الكتاب المقدس
سيده مجکان سخايي

المقتطف

هذا المقال يبحث عن تاثيرات کتاب المقدس في تشکيل ازمه النسائيه في الغرب
.اليوم نري األزمات و التحديات مختلفه في العالم  .هناك وجهه نظر دقيقه عن أصل
في أزمه إنسانيه ،فإن ما يحدث في العالم الخارج هو منتج مما حدث في رجل .عده من
عوامل يوجد في تشكيل األزمه االنسانيه  .وفي اتصال مع أصول متعدده لألزمه النسائه
في الغرب کان تعاليم كاذبه والمعتقدات الدينيه ماخوذ عن کتاب المقدس  ،االسره و
المجتمع والعولمه هي واحده من األدوات التي يستعمل للقوي المهيمنه حتي ينتقلوا ازمه
النسائيه الي مجتمعات اخري .

المفردات األساسية:

ازمة النسائيه،کتاب المقدس  ،فمنيسم ،ازاله ازمة،انتقال ازمة.

282

