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تفاعالت النساء والفتيات االجتماعية تجاه الحجاب
وعالقته باستخدام اإلنترنت واألقمار الصناعية
امير رستكار خالد ،ميثم محمدي ،سحر نقيپور ايوكي

المقطف
يهدف هذا المقال الستعراض الحجاب كتفاعل وفقا لنظرية ويبر يوفر ،فی اطار4
أنواع من أساليب التفاعل .وقد حدثت اليوم ،وخاصة في ظل تأثير اإلنترنت والمحطات
التلفزيونية الفضائية ،بعض التغييرات فی الموقف التقليدي تجاه الحجاب .وفقا لذلك ،فإن
السؤال الرئيسي الذی یطرح نفسه فی هذاالبحث هو :إذا کانت النساء والفتيات قد تأثّرت
أی نوع من أسالیب التفاعل االجتماعي يستند دافعهن الرئيسي في
بهذه التغيرات ،فعلی ّ
رفض الحجاب أو قبوله وفقا لنظرية ويبر؟ تم اختيار دراسة السكان من النساء والفتيات
الالتي يعشن في طهران ( ،)18 ،10 ،2الذي يضم  358الموضوعات البحثية باستخدام
العينة الطبقية .تبين النتائج أن الحجاب اسلوب التفاعل االجتماعي األهم التي تؤثر على
اعتبار الحجاب ،هو التفاعل القیمی الدینی واألسلوب المؤثر فی الرفض هو االتفاعل لقيمی
العلمانی .أظهرت النتائج أيضا أن الستخدام األقمار الصناعية واإلنترنت تأثیر علی اسلوب
التفاعل القيمی( دینیا کان أو علمانیا)؛ حیث أن الزیادة فی ساعات الترفيه ،واألنشطة فی
الفضائیات تؤ ّدی إلی انخفاض التفاعل الديني وارتفاع التفاعل العلمانية تجاه الحجاب.
المفردات االساسيه
الحجاب الجائز ،اسلوب الحیاة ،التفاعالت االجتماعیة ،األقمار الصناعية ،اإلنترنت
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مسعود كلچين ،ايوب سخايي ،عليرضا افشاني

المقطف
فی هذه الدراسة ،دارس العالغة للکمیّت و کیفیّت استخدام من الفضائیات الناطقة
بالفارسیة والعالقات االسریة فی بین أهالی المدینة بالطهران مع استخدام آراء الذرع و
الممرمقة والتعلم االجتماعیة ،و االمبریاليه الثقافیة .و هذه الدراسة تکون من الدراسات
التضامن و المقارنة الذی تتحقق بطریقة اع ّدادی مع المنحنی متکون  384من النساء
المحصنات ،خمس المنطقات بمدینة الطهران ( )،17،13،9،5،1بطریقة المنحنی العنقودیة
فی ع ّدة المراحل .یکشف نتائج ال ّدراسة الحالیة للعالقات االسریة و زوایائه (العالقات
للحیاة الزوجیة ،العالقة بین الوالدین و الثقة الحیاة الزوجیه) فی مؤشرة العالقات بین
الوالدین واألوالد و العالقات للحیاة الزوجیة ،یوجد الموقف الوسیط .ولکن یوجد الظروف
غیر جیّد فی مؤشرة الثقة للحیاة الزوجیة .بیّن العالقة بین استخدام من الفضائیات مع
العالقات االسریة و زوایاها ّان األسرة التی لم یستخدم هذه الفضائیات فی القیاس مع
األسرة التی استخدم هذه فضائیات .لدیهم أحسن العالقات االسریة طبعا .و فی الختام
کال متغیران «کمیت االستخدام» و «کیفیت االستخدام» من فضائیات القمر الصناعیة
تدلاّ ن  %26من التق ّلبات العقاالت االسریة بنا علی ذلک ان قال :مهما یکون استخدام من
الفضائیات أکثر فأکثر وک ّلما استخدم االسرة البرمجة للفضائیات متواصال ،غایة الصالت
االسریة عاما و ایضا غایة العالقات بین الوالدین واالوالد و العالقات للحیاة الزوجیة و
الثقة الحیاة الزوجیة ،سیکون اقال لهم.
المفرات االساسيه

العالقات االسریة ،العالقات للحیاة الزوجیة ،العالقات بین الوالدین واالوالد والث ّقة الحیاة الزوجیة.
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مطالعة مقیاس و کیفیت االستخدام من شبکات القمر
الصناعیة الناطق باالغة الفارسیة و العالقات االسریة فی
بین أهالي المدینة بالطهران
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العناصر االجتماعیة المؤثرة للطالق العاطفی بین العوائل
فی طهران
ستار بروین ،مریم داودی ،فریبرز محمدی

المقتطف
الورقه هذه محاولة لدراسة قضیة الطالق العاطفی و عناصر االجتماعیة التی تؤثر فیها
فی مدینة الطهران .المجموعة االحصائیة لهذه الدراسة هی جمیع العائالت الساکنه فی
یتم فی المرحلتین،
مدینة الطهران و تساوی حجم العینة خمسمئة شخص ًا .اسلوب الدراسة ّ
االولی العنقوية و الثانی عشوائیة .و االطار النظری لهذه الدراسة هی نظریة الوظیفی/البنائی
 .و الفرض النظری الذی تبتنی علیها الدراسة هو أ َّن اضطراب توازن فی بناء العائلة و تغییر
قی وظائفها المرتکز علیها یعتبر االساس الرئیسی للطالق العاطفی.
اسلوب الدارسة هو التقییم و تحصی المعلومات من خالل االستمارات التی حصلنا
عیها فی اثناء الدراسة .نتائج الدراسة تشیر الی أ َّن المتغیرات فی العائله نفسها ،و بناء
السلطة فیها و رأسمال االجتماعی لها ،تحظی من اکثر داللة احصائیة و مدی الطالق
العاطفی .و کذلک نتائج  ..تدل علی أ َّن المتغیرات المستقلة الدراسة تبین تقریبا  0/665من
الفوارق و تغییرات فی مجال الطالق العاطفی .نتائج الدراسة تدل علی ُّأن کلما اضطرب
التوازن فی نظام العائلة بسبب شرائط الداخلیة و الخارجیة؛ المؤثرات الوظیفیة کالراسمال
مضالق
االجتماعی فی داخل العائله ،و النظم الموجود فیها  ،و بنیة السلطة و  ،....تواجه
َ
من شأنها أن یفضی الی الطالق العاطفی.
المفردات األساسيه
الطالق العاطفی ،الوظیفیة ،الرأسمال االجتماعی ،التدین.
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محمد اسماعيل رياحي ،الهام زارعزاده

المقطف
العقم كظاهرة ذات الطبيعة البيولوجية لها أبعاد نفسية و اجتماعية في نفس الوقت .لهذا
يتوقع منها ظهور نتائج نفسية و اجتماعية بعد تمييز مرض العقم .تهدف هذه الدراسة إلي
أن تدرس بعض النتائج النفسية و االجتماعية السلبية بين فئة عقيمة من الرجال و النساء
في مدينة يزد كما تهدف أن تعيّن االختالفات بين الجنسيين في هذا المجال .هذه الدراسة
و ّظفت االستطالع والمقابلة لجمع المعلومات كما استعانت بأسلوب المسح .هذه الفئة
تشمل  360زوجا عقيما الذين أحيلوا إلي مركز العقم في مدينة يزد و انتخبوا بأسلوب
عشوائي .نتائج الدراسة تشير إلي أن هناك ليس اختالفات عميقة بين الجنسين في ابالغ
النتائج السلبية للعقم بين الرجال و النساء .مع هذا هناك اختالفات عميقة بين الرجال و
النساء في المواحهة مع عار العقم و مقدار العزلة الناتجة عن العقم و نوع تصور كل شخص
عن نفسه بسبب العقم و التصور عن نوع حكم الشخصيات الكبار علي نفسه.
الكلمات األساسية
االختالف بين الجنسين ،العقم ،نتايج نفسية -اجتماعية للعقم ،تمييز ،العار.
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دراسة االختالفات بين الجنسين في عواقب النفسية-
االجتماعية للعقم بين المراجعين إلی معهد العقم في
مدينة يزد
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دراسة سوسيولوجية حول الشعور بالسعادةبين الطالبات
اإليرانيات المتزوجات
فاطمة جميلي كهنه شهري ،مهناز رنجبر

المقتطف
لدي مراجعتنا اآلراء وتقارير البحوث حول الشعور بالسعادة و الزواج داخل البالد
و خارجها ،نواجه بعض تناقضات تبين وجود تعقيدات في الموضوع ونزعات قومية
لبعض النسويين الليبراليين و نزعات الوضعيين البحت في اختبار و فرض النظريات غير
المحلية علي الواقع اإلجتماعي؛ مع أن أكثر الدراسات تختص بالمجال السيكولوجي .فمن
أجل توطين الموضوع و بعبارة أخري لغرض استكشاف حدود المفاهيم وتحديد تالؤم
تلك المقوالت مع الواقع االجتماعي لمجتمعنا والذي يستلزم اجتياز مسار استكشاف
يهتم هذا البحث بدراسة أدق و أعمق حول الشعور بالسعادة برأي نفس
الفرضياتّ ،
اتـخذ المنهج النموذجي لهذا البحث
المجيبات المتزوجات وذلك عبر نزعة سوسيولوجيةُ .
من نظرية الشعور بالسعادة متجه ًا إلي منهج إستراوس و كوربين تحت عنوان نظرية إعادة
البحث .فعلي ذلك؛ تم اختيار نموذج التحليل المقارن باستخدام أخذ العينات النظرية و
تحديد اإلطار وفق ًا للتشبع النظري لوجهة نظر  22طالبة متزوجة عبر المقابلة االستقصائية و
المقابلة شبه القياسية .ونتائج البحث ّ
تدل علي أن الحكم العام الذي أعلنته «جسي برنارد»
بأن الزواج يؤدي إلي عدم الشعور بالسعادة في النساء أكثر من العزوبة ،يواجه هذا الحكم
في تحديات وتناقضات بالنظر إلي دراستنا هذه .كذلك في عملية استكشاف الفرضيات
في النماذج ،تم الحصول علي أن ازدواجية رأي الزوج و تصرفاتهتؤثر كعامل مستقل سلبي
و بشكل قوي علي شعور النساء بالسعادة و لها تأثيرها المباشر علي تظاهرهن بالسعادةّ .ثم
استكشفنا عالقة إيجابية بين الشعور بالسعادة و بين الزواج التركيبي و المتجانس و عالقة
سلبية بينهذا الشعور و بين الزواج باألشكال الحديثة.
المفردات االساسيه
الشعور بالسعادة ،نظرية إعادة البحث ،التحليل المقارن المستمر ،ازدواجية الرأي والتصرف،
التظاهر بالسعادة.
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ابوتراب طالبی ،سیمین ویسی

المقطف
یهدف هذا المقال الی دراسة العالقة بین الحب الرومانسي (العاطفی) و تحقق القیم
الزوجیة .و قد اعتمادنا فی تناول ظاهرة الحب الرومانسي نظریة لغة الحب العالمیة
لهندریکس و نظریة سترنبرج و تم جمع البیانات بطریقة البحث االستقصائي في مجتمع
إحصائي في طهران شمل 180فردآ ممن یعیشون حیاة زوجیة طبیعیة و120فردآ من
مراجعي محاکم اآلسرة في طهران ممن کانت قد آغلقت ملفات طالقهم في عام  2010م.
و تشیر المعطیات إلی آن اآلزواج الذین آوشکت حیاتهم الزوجیة علی الطالق کانت لهم
تجربة حب الرومانسی دفعهم لإلقدام علی الزواج لکن حیاتهم و اجهت مشاکل الحقآٰ و
بالتالي یمکن القول ان الحب الرومانسي الیضمن حیاة ناجحة .و في الحصیلة و علی ضوء
معطیات البحث یمکننا القول انه کان هناک آشد الترابط بین الحب الرومانسي و الدوافع
الجنسیة لدي اآلزواج المنفصلین بینما الحب الرومانسي لدی اصحاب الحیاة الزوجیة
المرضیة یسیر علی أرضیة من القیم اآلخالقیة الزوجیة مثل طیبة الخلق و الصدق و الشعور
بالمسؤولیةو تحمل المشاکل و النبل و القبول و اللذة و الجاذبیات الجنسیة و الطاعة و
الوفاء .و علی اساس معطیات هذا البحث یبدو آن توفیقآ مناسبآ بین المشاعر و العواطف و
الوعی تجاه الذات و إتباعهما بالمبادی اآلخالقیة یمکننا من ٰإیجاد مزیج متوازن و متناسق
من العقل و المشاعر و العاطفة و تحقیق زیجات ناجحة في المجتمع.
المفرادت االساسیه
القیم الزوجیة ،الحب الرومانسي ،اختیار الزوج ،األسرة ،الطالق.
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العالقة بین الحب الرومانسی و تحقق القیم الزوجیة

