مقتطفات المقاالت

و الطالق فى ایران (من سنة  1345الی )1385
سعید عیسیزاده اسماعیل باللى علیمحمد قدسى
مقتطف

هذة المقالة مع االشارة باربعة مناظر ،ضغط المعرفة النفسیة ،نفقة الطالق ،اللیاقة

الفردیة و منظر الحاقی ،تبحث ربط بین الطالق و البطالة .مع استفادة من معطیات

مربوط بالطالق و البطالة فى اجل اربعین سنة (من سنة  1345ـ الی  ،)1385فى

ایران و مع استفادة من برنامجة  Eviewsامتحن ربط هاتان فى هذا اجل فى

طریق تحلیل التسلسالت الزمانی .نتایج تُری ربط بین الطالق و البطالة فى ُمدة

قصیرة ال معنی لة لکن فى ُمدة طویلة لة معنی و هذا موافق مع منظر ضغط معرفة

النفسیة التى تُاکد علی اثر تاخیری البطالة علی الطالق.
المفردات االساسيه

طالق ،بطالة ،ضغط ،نفقة الطالق ،صعوبة اقتصادیة ،مسوولیة فردیة ،انکماش

اقتصادى
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تحلیل االقتصادی الطالق :امتحان االرتباط بین البطالة
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شرح بعد االجتماعی للنشاطات الفتیات شابات
فى اوقات الفراغ
مریم رفعتجاة

مرجان رشوند

مریم شهیدى زندى

مقتطف

تم خالل بحث الحاضر مطالعة العوامل المؤثرة سلبیا علی اوقات الفراغ التى مر

بها الفتیات الطالبات .و بناء علی التحقیقات ،فأن القیم و وجهات النظر ،اسلوب

الحیات و نماذج اإلستخدام وسائل اإلعالم و مقدار اإلطالع األسرة علی اوقات
الفراغ هى من العوامل ذات تأثیر واسع علی االوقات الفراغ أکثر من عوامل
أسریه .و ما یؤید هذة النتائج هو أن تأثیر انظمة اجتماعیة و من ضمنها وسائل

االعالم علی اوقات الفراغ فى عملیة تهیئة للمجتمع فى هذا العصر حلت محل

عوامل أسریة مؤثرة علی األفراد.
المفردات االساسيه

اوقات الفراغ ،القیم و وجهات النظر ،مقدار اإلطالع األسرة علی اوقات الفراغ،

اسلوب الحیات ،مقدار النظارة االسرة
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مقتطفات المقاالت

ایکادیمیین
الدافع و التقدم
ّ
امیر رستکارخالد

مقتطف

فى السنوات األخيرة حدثت تطورات واسعة فىمجال الجنس علی مستوى

التعليم العالى والتعليم الجامعى؛ حيث ال يمكن حصرها علی التطورات الكميّة
کما ال یمکن حصرها علی زيادة ملحوظة فى الطالبات .و استنادا الي ذلك ،تم

تم متابعتها
ثمّ ،
تشديد وجهات النظر الحدیثة بشأن أبعاد التطورات النوعیة ومن ّ
فى مجال نتائج الدراسة و فى نطاق أوسع .وال شک فى أن جزءا كبيرا من

هذة االستعراضات کانت متركزة علی توضیح أسباب الزيادة فى دوافع الطالبات

األکادیمی علی الطالب .و
تقدمهن
ورغبتهن فى الدراسة و کذلک توضیح ّ
ّ
الدراسة هذة تقوم بتناول المهمة ،و ذلک من خالل نظرة تجریدیة عابرة فى
الجوانب الرئيسية للفروق بين الجنسين فى القدرات االدراكية ،واألداء األكاديمي

وتبیین ذلك استناداً إلى بعض وجهات نظراألخصائیین.
المفردات االساسيه

األکادیمی ،التعلیم العالی
األکادیمی ،التقدم
الجنسیة ،الدافع
ّ
ّ
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الفروق الجنسیة بین الطالب و الطالبات فى مجال
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فروق المعرفية فى تصديق الي حياة العادلة
فى النساء و الرجال
مقتطف

محسن کلپرور

زهرا جواديان

قد نفذت هذة الدراسة بهدف التحقيق لفروق المعرفية فى تصديق الي حياة

العادلة بين النساء و الرجال .انتخب الرجال و النساء فى مدينة اصفهان اللذين

كانوا يبلغون عمرهم اكثر من  17سنة و كان عددهم  1577نسمة علي طريق
اخذ النموذج فى مراحل المختلفه .كانت االسئلة المستفادة فى الدراسة فى قائمين

بثمان اسئلة فى كل واحد ٍه منهما ،حول التصديق الي حياة العادلة لنا و لالخرين.
قد علقت االسئلة باستفادة من اختبار  tالواحدة و اختبار  tالجمعيه .علم من

حاصل التحقيق ان النساء و الرجال ليسوا مختلفين باختالف بارزة فى تصديق

الي حياة العادلة لهم و لالخرين ( )P <0/05لكن ان االختالف الشاخصة كانت
فى تصديق الي حياة العادلة لالخرين بين الرجال و النساء ( .)P <0/05كان اهم

شيء يستفاد من هذا التحقيق بان النساء مختلفات فى حفظ العدالة باالنصاف و
النفسهن بالنسبة الي الرجال يعني ان النساء تردن العدالة
الصالحية لالخرين و ال
َّ
و االنصاف لالخرين اكثر من الرجال.

المفردات االساسيه

احیاة العادلة ،العدال مع االنصاف ،العدال مع الصالحیة ،جنسیة ،فروق المعرفیه.
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مقتطفات المقاالت

العمر بين الزوجين

دراسة موردية فى محافظة اردبيل

فيروز راهرو زركر

حسين محموديان
مقتطف

يؤثر فاصل العمر بين الزوجين علی اإلخصاب ،تنظيم األسرة ،الرضی من الحياة

الزوجية ،الطالق و األرملة .نظراً الي فاصل العمر الطويل الی ٍ
حد ما بين الزوجين
فى محافظة اردبيل ،إن هذة المقالة تناولت دراسة العناصر االجتماعية و النسمة

المؤثرة علی فاصل العمر بين الزوجين بين النساء  49ـ  15سنة من العمر فى

محافظة اردبيل باإلفادة من معطيات اإلحصاءات لعام  .2006معدل فاسل العمر

بين الزوجين كان ما يقارب  5سنوات و ما يقارب  80بالمائة من الزواجات
كانت الزوجات أشب من األزواج .كان للعمر ،المستوی الدراسي ،الموطن ،موقع

العمل ،الهجرة ،و الزواج الثاني ،رابطة ذات معنی مع هذا المتغير .يمكن تبيين هذة

العالقات نظراً الی التطورات االقتصادية و االجتماعية و النسمة.
المفردات االساسيه

فاصل العمر بين الزوجين ،الزواج ،العناصر االجتماعية و النسمة ،إحصاءات

 ،2006محافظة اردبیل
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العناصر االجتماعية و النسمة المؤثرة علی فاصل

فصلیئ المجلس الثقافى ـ االجتماعى للمرأه
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بدء من
ضرورة وضع النظریة فى مجال شؤون النسائیة ً
التحقیق و طرح ایفکار
سهیال صادقى فسائى
مقتطف

ان غالبیة فهمنا للمجتمع العالمى الذى نعیش فیه ،اوالمواضیع التى
الشک ّ

نواجهها مبنیة علی اساس المبادىء او العلوم التى اسسها الرجل و یمکن القول
ان سیطرة الرجل فى مجال طرح الروىء او العلوم هو العامل االساس فى ابعاد

المرأة من التأثیر فى مجال طرح النظریات و بالتالى عدم مشارکتها فى المواضیع
الهامة المرتبطة بها علی الصعید العملی .هذاالمقال ضمن التأکید علی وجوب

تأسیس المبانى النظرية فى قضایا المرأة ،یساعدنا فى تصحیح رؤیتنا للمواضیع
النسائیة وموضوعات الجنس و دراستها و نقدها.

المفردات االساسيه

مذهب مساواة المرأة ،الجنسیة ،االداة الجنس ،االقتدار ،طرح االفکار
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مقتطفات المقاالت

االجتماعیات» و «الجنسیة االجتماعیات»

مقتطف

شهال باقرى

تم فى هذة االثر تقدیم آراء علماء االجتماعی حول «نظریة» و «المسئلة» فى

الفکر االجتماعى واالجتماعیات و ینصب هذا البحث بمقدمتة افتتح بها الموضوع

علی هذا االمر ،ثم التطریق الی ذکر مصادیق وشواهد تتعلق بالخصوص فى فروع

«االسرة (العائلة) االجتماعیات» و«النوعیه (الجنسیة) االجتماعیات» .ثم الطریق
تقدیم«المباحث الجدلیه» فى القالب «مسئالت استراتجیک» لتاثیر المسئلة فى

خلق فکر و معرفة ونظرة جدیدة فى فروع "النساء واالسرة".
المفردات االساسيه

نظریة ،المسئلة ،المباحث الجدلیة ،خلق المعرفة ،االسرة (العائله) االجتماعیات،

النوعیة(الجنسیة) االجتماعیات.
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استراتجی للخلق نظریة فى فروع «االسرة

