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إطار نظري بشأن اإلستهالک الثقافي بین النساء في
محافظة قم
کرم حبيبپور گتابي

المقتطف
بنية مذاق النساء في محافظة قم ،یعالج أیض ًا
في
التدقیق
إلی
باإلضافة
المقال،
هذا
ّ
العالقة بین العوامل ذات الصلة مع إطار نظري بشأن اإلستهالک الثقافي بین  532شخص ًا
بینهن وفق ًا لإل ّتجاه الجاشع لدی کاتز -کرو و سولیفان .فالنتائج دلّت علی أنّه یمکن
من ّ
ً
لمکونات إطار نظري بشأن اإلستهالک
أن یوضع النساء في محافظة قم في الفئتین وفقا ّ
التنوع و الوفرة)؛ فإستهالک النساء في هذه المحافظة من جهة التنوع في القیام
(أي ّ
مشارکتهن في أمر الثقافة تکون في مستوی منخفض
یکن منخفض ًا و
ّ
باألنشطة الثقافية ّ
أي ما تتراوح بین  1إلی  3أنشطة ثقافية .النساء في محافظة قم من جهة وفرة األنشطة
لدیهن تکون
لدیهن أي نوعٍ من اإلستهالک الثقافي و وفرة النشاط الثقافي
الثقافية ،لیس
ّ
ّ
قریبة من الصفر تقریب ًا .کذلک الرأسمال اإلقتصادي ،الرأسمال اإلنساني ،العمر ،وضع
محددات التنوع و الوفرة المشترکة لإلستهالک
أهم ّ
الزواج و الوضع الوظیفي تکون من ّ
ّ
الثقافي لدی النساء في هذه المحافظة .فالنتائج تدل علی أن الکثیر من النساء في محافظة
قم ،رغم ذلک ال تصلن إلی درجة مستهلک الثقافة في المستوی المتوسط (الشعبي) و
ٍ
مرحلة أعلی ال تصلن إلی المستهلک الجاشع و إطار نظري بشأن اإلستهالک الثقافي
في
ٍ
لدیهن یقتصر علی اإلستهالک الصفر و اإلستهالک الوحید و بعبارة أخری یقتصر علی
ّ
الثقافة في مستویاتها المنخفضة.
المفردات االساسیه:
اإلستهالک الصفر ،اإلستهالک المنخفض ،اإلستهالک المتوسط ،اإلستهالک العالي،
الجشع الثقافي
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مقتطفات المقاالت

امیر ملکی /علی ربیعی /عالیه شکر بیگی /قادر باالخانی

المقتطف
التفرید أی أن الناس یعدون التدویر عالم حیاتهم فی أثناء تیارأفول المراکز و
المنتدیات اإلجتماعیة  ،وتتركز هذه الدراسة على منتدیات األسرة ،و تعالج التغيرات
الديموغرافية في إیران؛ التغییرات کمثل إرتفاع نسبة الطالق وإنخفاض حاد (تقلیل)
تغیرن کثیراً.قد عولجت هذه اإلنقالب
تجسد بأن العائالت اإلیرانیة قد َ
سعر اإلنجاب التي ّ
و التغییر مع التمتع من مؤشرات تفرید األسرة في هذه الدراسة .ونظرا ألهمية و منزلة
األسرة في إيران ،والغرض فیها هو العثور على اإلجابة على هذا السؤال :هل نستطیع أن
نتحدث عن تفرید األسرة أم ال؟ لهذا عولجت مسار التغيرات الديموغرافية بشکل دراسة
ّ
منهجیة مع التركيز على مؤشرات الطالق واإلنجاب و الزواج خالل األزمن 1957
ح ّتی  .2014واستندت الدراسة على المعلومات من مركز اإلحصاء إيران و سلسلة
من التقارير الوطنیة المعتبرة على المستوینِ الوطنية والمحافظیة و قد قورنت و عولجت
خاللها العالقة بين المؤشرات الديموغرافية لتفرید األسرة مع سلسلة من مؤشرات التنمیة
إحصائی .وتشير نتائج البحوث إلی أن التغيرات الديموغرافية فی
اإلجتماعیة بشکل
ّ
محدد و واضح.
إتجاه
وذات
الفردیة
و
التفرید
إلی
بأکثر
أکثر
تمیل
األسرة اإلیرانیة
ّ
وقد شوهدت هذه التغييرات في جميع محافظات البلد (واحد و ثالثین) ،ولكن ترتبط
شدة ومقدار التغييرات في المحافظات إلی مستوی التنمیة اإلجتماعیة و اإلقتصادیة بد ًال
أن ترتبط إلی اإلختالفات الثقافية واإلقلیمیة أکثر بأکثر.
المفردات االساسیه:
الزواج واإلنجاب ،والتنمية اإلجتماعية ،والفردية ،والطالق ،ورضا الرغبة الجنسية،
ورعاية المسنين (کبارالسن).
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دراسة تفرید األسرة في إيران مع التركيز علی التغييرات
الهيكليةوالوظيفيةلعائالتإیرانیةمنعام 1957ح ّتی2014
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العوامل المؤثرة في الشعور باألمن االجتماعي لدى
المرأة في المساحات العامة في المدينة
"دارسة حالة :حديقة آئل غولي تبريز"
علی گلی /بهنام قاسم زاده/عاطفه فتح بقالی/یاسمن رمضان مقدم واجاری

المقتطف
يعتبر األمن اليوم من الحاجات االجتماعية اإلنسانية األساسية ،وهناك اهتمام خاص
بمقولة أمن المرأة في المساحات العامة في المدينة في التخطيط العمراني .يهدف هذا
البحث إلى دراسة الشعور باألمن لدى المرأة والعوامل االجتماعية والمادية المتعلقة
بذلك في حديقة ائل غولي في تبريز ،حيث أجريت مقابالت مع  277امرأة فوق سن الـ
 .15دلت معطيات البحث على أن هناك عالقة بين عوامل شكل جو الحديقة ،المعلومات
المضللة ،الضوء ،التلوث البيئي ،حجم الحصول على خدمات النقل العام ،جودة األنشطة،
واستخدامات األرض حول الحديقة ،والعوامل االجتماعية لرواد الحديقة كالسن والعمل
والمستوى الدراسي ،مع حجم اإلحساس باألمن لدى النساء.كذلك فإن عامل الضوء هو
األكثر تأثيراً ،وعامل األنشطة واستعماالت األرض األقل تأثيراً في إحساس أمن النساء.
كذلك بين شكل جو الحديقة ،المعلومات المضللة ،الضوء ،التلوث البيئي ،حجم الحصول
على خدمات النقل العام ،جودة األنشطة ،واستخدامات األرض حول الحديقة ،والشعور
باألمن لدى المرأة ،هناك عالقة ذات معنى على مستوى مؤكد بنسبة  99بالمائة .التغيير
في تصاميم األماكن السكنية والتجارية واألماكن العامة وإيجاد مساحات تمنع فيها
الجرائم ،يحتاج إلى إدارة ،وتصميمات أو التعامل مع البيئة إليجاد منظومة ذكية .هذا
األمر يستلزم جهوداً حثيثة من قبل المخططين والمصممين في المدينة إليجاد أجواء
مناسبة ،تتمكن فيها جميع فئات المجتمع من المشاركة وإيجاد مدينة سليمة.
المفردات االساسیه:
األمن االجتماعي ،األماكن المدنية ،المساحات العامة ،مشاركة المواطنين
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محمدتقی کرمی /سحر جمالی

المقتطف
التغييرات االجتماعية والسياسية والثقافية التي حصلت في العالم مثل علم الدراسات
السكانية ،الحركة النسوية (فمينيسم) ،النمو االستهالكي ،والحركة نحو الحداثة ،تحول
البدن الى موضوع مهم في الدراسات االجتماعية ،وهذا التحقيق يسعى للوصول الى دوافع
وتجارب الفتيات قبل وبعد اجراء التغييرات في ابدانهن .والمقصود من التحكم بالبدن في
هذه الدراسة العمليات التجميلية مثل (األنف) ،الحمية الغذائية ،المكياج (الترتيبات) الغير
متعارفة .النظريات التي ساعدت في هذا التحقيق هي نظرية غيدنز ،النظريان النسوية
(فمينيسم)  ،ونظرية وبلن .تم هذا التحقيق بالطريقة الكيفية (أثنوغرافيا) وبمقابلة 21
بنت تتراوح اعمارهن مابين  29-18سنة في محافظة رضوانشهر ،تبين ووفقا للظروف
الحالية للمجتمع ان الجمال هو المعيار االصلي واألساسي في الحكم على البنات في
المجتمع وفيما يخص فرص الزواج ،وترى البنات ان تحقق اكثر مطالبهن التتم إال عن
طريق الجمال واالقتراب من االنماط التي تعرضها وسائل االعالم وحتي للحصول على
الثقة بالنفس ،وهن يتصورن ان اتخاذهن مثل هذه القرارات تعتبر انسب و افضل اختيار.
فهن قبل اجراء التغييرات كن مطرودات من المجاميع المختلفة وغير راضيات عن
انفسهن .واوضحت البنات انهن وبعد اجراء التغييرات وحصولهن على الجمال ازدادت
ثقتهن بأنفسهن واصبحن موفقات اكثر في االمور االجتماعية وعليه فهن يشعرن بالرضا
والطمأنينة.
المفردات االساسیه:
تغييرات ،الفتيات ،الجمال ،المجتمع ،مخاوف الزواج ،انماط الجمال
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دوافع وتجارب الفتيات في التحكم بأجسادهن في
محافظة (رضوانشهر)
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یتوقع المدرسة الثانویة فی مدینة بیرجند الطالبات الثقة
بین االفراد علی اساس الجو العاطفی والتوجه الدینی
محمد اکبری بورنگ ،زینب قوامی راد

المقتطف
الهدف من هذه الدراسة هو التنبؤالثقة الشخصیة لطالبات المرحلة الثانویة فی مدینة
الدینی فی العام الدراسی .94-93هذا
بیرجند من الجو العاطفی فی االسرة وتو ّجههم ّ
وتالزمیا .یشمل الطالبات المعدودة4654للمرحلة الثانویة فی مدینة
وصفی
البحث
ّ
ّ
بیرجند وفقا لصیغة کوکران علی اساس عددالسکان وحجم العینة وقدرت 355شخص
مع ألفا ( .)0/05العینة تدرس النهج العنقودی وقد تم تحلیل البیاناتباستخدام معامل
ارتباط بیرسون معادلةاالنحدارالمتعدد واظهرت النتائج أن االسرة قادرة علی التنبؤا
الجو العاطفی لثقة بین الطالب بشکل فردی ( )0/05وللوالد جو عاطفی قادرة علی
الجانبیة الفرد ّیة ( )0/01أیضا
التنبؤالثقة بین االفراد والموثوقیة والوالءالثقة بین الفروع
ّ
فرعیة من ال ّثقة بین االفراد هناک عالقة
مع التو ّجه ّ
الدینی الخارجی توقع بین مستویات ّ
إحصائیة ( .)0/05فقال نتائج البحوث والعالقة بین أداء األسرة العاطفی وال ّثقة
ذات داللة
ّ
الجانبیة وکذلک العالقة بین التوجه الدینی خارج
الشخصیة والفروع
العاطفیة للوالد مع
ّ
ّ
ّ
القدرة علی التنبؤ تجری ورش العمل والدورات التدریبیة المستشارین من قبل مسئولی
ضروری.
المدرسة لتحسین الثقة بین األفراد هو الطالبات
ّ
المفردات االساسیه:
الجوالعاطفی من االسرة – التوجه الدینی – الثقة بین االفراد – االسرة – الفتیات.
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مقتطفات المقاالت

دکتر محمد جواد محمودی /مهدي احراري/علی نیکونسبتی

المقتطف
سنسعى في هذه المقالة ان نبين وندرس النظريات االقتصادية المهمة في موضوع
التنمية من زمان آدام سميث وحتى عصرنا الحالي .وعلى اساس نتائج هذا التحقيق،
فأن تقسيم النظريات الى جزئية و كلية هو افضل تقسيم لهذا الموضوع ،والنظريات
الجزئية تتمتع بقوة نظرية اكثر.وعلى اي حال فأن النظريات الجزئية غير متكاملة وتوجد
فيها اختالفات كثيرة و من ناحية اخرى فأن النظريات االقتصادية و خصوصا النظريات
االقتصادية في موضوع التنمية يوجه لها انتقاد مهم وهو تجاهل دور المؤسسات .وفي
الحقيقة فأن الدراسات المختلفة لعلماء االجتماع تشير الى فرض العقالنية الكاملةوهي
حجر بناء النهج االقتصادي ،وهذه الفرضية غيرصحيحة ،وعليه فعند تحليل سلوك االفراد
يجب االنتباه الى عوامل مثل الثقافة ،العرف وااليديولوجية و غيرها وعلماء المدرسة
المؤسسية يعرفونها بعد عنوان المؤسسة وهذا االمر يجب االنتباه له في تحليل التنمية
ايضا .الدراسات المختلفة تشير الى ان للمؤسسات دور مهم في التنمية بالوقت الذي يتم
فيه نسيان هذا الموضوع في التحليل االقتصادي.
المفردات االساسیه:
انخفاض التنمية ،االقتصاد ،النهج الثقافي ،المؤسسين
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التنمية االقتصادية (النظريات ونقدها)

