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الوالدة القيصرية الطوعية
دراسة ميدانية لنماذج من نساء طهران
فاطمه جواهری  ،زینب هاشمی خواه
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المقتطف
لقد شهدت األعوام األخيرة ارتفاعا ملحوظا لرغبة النساء اإليرانيات في الوالدة القيصرية ،حيث فاقت
حد السلوك الفردي لتلفت انتباه الباحثين في العلوم االجتماعية .يحاول هذا المقال أن يدرس
هذه الظاهرة ّ
بعض العوامل المم ّهدة التجاه النساء الحوامل نحو العمليات القيصرية الطوعية والالعالجية .ومن هذا
لهن عمليات
المنطلق التحليلي قامت الدراسة وفق األساليب النوعية باستبيان ومقابلة  15امرأة أجريت ّ
قيصرية في مستشفى الله بطهران إبان القيام بهذه الدراسة.
أن الخوف من آالم وأعراض الوالدة الطبيعية والناتج من إرجاف األقارب واألصدقاء
وتشير النتائج إلى ّ
ولجوئهن
وكذلك من قبل األطباء المعالجين كان له األثر المباشر في إعراض الحوامل عن الوالدة الطبيعية
ّ
إلى الوالدات القيصرية الالعالجيةّ .
تتلق في فترة
أهم ما في األمر ّ
عينات الدراسة لم ّ
ولعل ّ
أن أ ّي ًا من ّ
أي تعليمات إرشادية من الطبيب المعالج بشأن االستعداد الجسماني والنفساني للوالدة الطبيعية.
الحمل ّ
تحد من الوتيرة المفرطة إلجراء
أن المعطيات اآلتية من شأنها أن ّ
توصلت الدراسة بشكل عا ّم إلى ّ
وقد ّ
ٍّ
العمليات القيصرية الطوعية :ازدياد معرفة النساء الحوامل بمضا ّر كل من الوالدات الطبيعية و القيصرية
ومنافع ٍّ
والتعرف على األساليب الحديثة في الوالدات الطبيعية كالوالدة في الماء وخضوع مثل هذه
كل منها،
ّ
والطب التكميلي ،وفرض قواعد وتعليمات رقابية
الطب التقليدي
العمليات لقانون التأمين ّ
ّ
الصحي ،تنمية ّ
ً
على العمليات القيصرية الالعالجية ،وأخيرا تعزيز القدرات المعرفية والخلقية و الجسمية لدى النساء.

المفردات االساسیه :عمليات الوالدة ،العمليات القيصرية ،الخوف ،األلم ،التطبيب ،الهواجس االجتماعية.

مقتطفات المقاالت

تحليل للطفل واحد مع نية الكامنة والسلوك في طهران
فریده خلج آبادی فراهانی ،حسن سرایی

المقتطف
الخصوبة دون مستوى اإلحالل (أقل من  2.1طفل) من  1385في إيران خلقت حتى اآلن المخاوف.
الخصوبة دون مستوى اإلحالل ،يمثل زيادة في سلوك طفل واحد .وعليه ،فإن السؤال البحثي الحالي ،وهذا
هو تفسير األسباب والدوافع من النساء والرجال في طهران ما هو طفل واحد .وما هي الظروف والعوامل
الكامنة وراء هذا القرار .تحقيقا لهذه الغاية ،أجريت  14مقابلة معمقة مع أخذ العينات هادفة .وشملت عينة
من الرجال والنساء من مختلف األعمار عند الزواج ،متزوج بدون أوالد ،متزوج ولديه طفل واحد تحت سن
 5سنوات ،وفي نهاية سنوات اإلنجاب ولديها طفل واحد ،وكان في طهران . .أسس النظرية من األسئلة
والتعليقات والسلوك المخطط لها ،التحول الديمغرافي الثاني والنظرية االجتماعية المعرفية .مقابالت مع
الطريقة االستقرائية من الترميز المفتوح و ورموز فتح على أساس من المعاني المشتركة ومقارنة واضحة
مستمرة تحت الطوابق وفي الطبقات الرئيسية والفئات الفرعية كانت .وأظهرت النتائج أن القرار طفل واحد
هو في الواقع حل أو استراتيجية لخلق توازن بين متطلبات كل موضوع على حدة ،الزوجية والعائلية والبيئية.
عائلة هذا القرار هو نتيجة للتفاعل بين المواقف الناتجة والمشاعر والمهارات الشخصية لصالح طفل واحد،
والتفاعل الزوجي يهدد جو الإلنجاب ،الحمل الفضاء والترهيب التي تهدد تمديد للمجتمع هي الإلنجاب.
لذلك ،من أجل تشجيع الخصوبة والسلوك أمر ضروري للنظر في تعقيد القرار.

المفردات االساسیه :مفتاج سلوك طفل واحد ،دراسة نوعية ،قرر طفل واحد ،العوامل المؤهبة ،طهران
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النسائية
إجتماعية  -ثقافية المؤثّرة في إدارة الهيئة
دراسة أسباب
ّ
ّ
نساء مدينة کاشان نموذج ًا
اسداله بابایی فرد  ،فاطمه منصوریان راوندی،نفیسه ذوالفقاری
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المقتطف
االجتماعية والثقافية المؤثرة في إدارة الهيئات النسائية
المتغيرات
ّ
تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على ّ
و ذلك باستخدام آراء الخبراء کـبورديو ،جوفمان وفيذرستون و تطرقنا الی صياغة الفرضيات علی أساس
منهج المسح واستخدام االستبيانات فيما تشتمل  320مرأة .وتشير نتائج دراسة الفرضيات حول العالقة
بين المتغيرات أن الزيادة في استخدام وسائل اإلعالم ورأس المال االجتماعي و الثقافي والمعتقدات
الدينية والقبول االجتماعي ،تؤ ّدي إلی زيادة عناية النساء إلی إدارة هيئتها .وأظهر التحليل االنحداري أن
تفسر نحو  49في المئة من تغييرات الهيئة
المتغيرات المعتقدات الدينية و وسائل اإلعالم والقبول االجتماعي ّ
أن متغيرات المعتقدات الدينية ،واستخدام وسائل اإلعالم لها
النسائية .وأظهرت أيضا نتائج تحليل المسار ّ
أن النساء الکاشانيات قد
تبين الدراسة ّ
األثر اإليجابي األکبر بين النساء إلدارة الهيئة .فبناء علي ما ذکر ّ
أن تزايد
انجذبت إلى إدارة هيئتها بغض النظر عن نزوعاتهن الفكرية
وإتجاهاتهن الدينية .و الجدير بالذکر ّ
ّ
االتصاالت العالمية والوصول إلى قنوات االتصال والمعلومات الحديثة أ ّدت إلی التغيرات الثقافية الواسعة
السيما بين النساء.
في مناحي مختلفة من المجتمع ّ

الدينية ،القبول االجتماعي ،رأس المال االجتماعي،
المفردات االساسیه :استخدام وسائل اإلعالم ،المعتقدات ّ
قافي ،إدارة الهيئة النسائية.
رأس المال ال ّث ّ

مقتطفات المقاالت

دراسة العوامل االجتماعية المرتبطة بالطالق العاطفي
(المتزوجون بمدينة شيراز نموذج ًا)
مسعود حاجی زاده میمندی ،جواد مداحی ،یزدان کریمی ،الهه حدت ،ملینا غروری

المقتطف
عملية الطالق
الطالق هو أحد األضرار االجتماعية الها ّمة .يعتبر الطالق العاطفي هو المرحلة األولی من ّ
المر بالغربة ّ
يبين العالقة المتدهورة بين الزوجين؛ العالقة التي ّ
والمحبة
محل األلفة
ّ
الذي ّ
يحل فيها الشعور ّ
واال ّتحاد .يعالج هذا المقال األسباب االجتماعية المرتبطة بالطالق العاطفي بين متز ّوجي مدينة شيراز معتمداً
کمي ومسحي .وقد تم تجميع البيانات والمعلومات الالزمة عبر استمارة االستبيان (االستبانة).
علی منهج ّ
العينة المدروسة في هذا البحث تشمل علی  384نسمة التي ارتفعت إلی  392نسمة للحد من نسبة الخطأ و
تقليلها .قد اعتمد في عملية اختيار العينات هذه علی األسلوب العنقودي متعدد المراحل ألخذ العينات .الجدير
بأن متغير الطالق العاطفي کالمتغير الرئيسي تشمل علی األلفة ،وااللتزام والشوق؛ بينما يقاس المتغير
بالذکر ّ
المبين بمتغيرات أسلوب الحياة والتقنيات المخابراتية واالرتباطية الحديثةّ .
تدل نتائج هذه الدراسة بأنّه
ّ
خاصة و ايجابية بين الطالق
یکون معدل الطالق العاطفي مرتفع ًا بالنسبة علی  53/8بالمئة ،و هناک عالقة ّ
العاطفي و متغيرات اسلوب الحياة التقليدية والتمتع واالستفادة من الحاسوب ،بينما عالقة بين أسلوب الحياة
تبين النتائج المکتسبة من منهج تحليل
الحديثة واستخدام المواقع االجتماعية تکون عالق ًة سلبي ًة ّ
خاص ًة .کما ّ
االنحدار (االرتباط) بأن المتغيرات األربعة أي أسلوب الحياة التقليدية ،و أسلوب الحياة الحديثة ،والحاسوب
التصنعية قد ّ
تمکنت علی تبيين المتغير الرئيسي (الطالق العاطفي).
وأسلوب الحياة
ّ

المفردات االساسیه :الطالق العاطفي ،أسلوب الحياة التقليدية ،أسلوب الحياة الحديثة ،التقنيات االرتباطية
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مالحظات قدر المرأة اإلحساس باألمن والعوامل الفعالة على ذلك
(دراسة حالة المرأة في األسرة المعيشية تحت غطاء الرعاية مجموع
مقاطعة رامهرمز)
جعفر کردزنگنه ،هاشم محمدیان پستکان ،شهال سهرابی صمیره
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المقتطف
شرط أساسي ألي تنمية االقتصادي واالجتماعية ،والسياسية والثقافية الشعور باألمن .من الشعور
باألمن لسكان بدور المجتمع في فهم التحديات واالستراتيجيات التي عرضت في الجماعة اإلنمائية للوعي.
واحدة من أهم القضايا التي تؤثر على وضع مجموعات من الناس ،الوصول إلى النساء مثل الرجال الشعور
باألمان .وهذا للنساء ربات األسر في المجتمع أكثر بديهية .هذه الدراسة تهدف إلى بحث العالقة بين
العوامل االجتماعية-االقتصادية مع شعور باألمن (األمن في ثمانية :الثقافية والقانونية ،والمالية ،والعاطفية،
األخالقية والعاطفية) بين النساء في األسر المعيشية تحت ستار رعاية مقاطعة رامهرمز القيام .المجتمع
اإلحصائي للبحث تغطي جميع النساء في رعاية مقاطعة رامهرمز كانت المرأة المنزلية  224كوكران الصيغة
حجم العينة ومع أسلوب أخذ عينات عشوائية بسيطة المختار .النتائج التي توصلت إليها الدراسة بين
مستوى التعليم ،والموقف من التغطية ،والدخل ،الدعم االجتماعي ،والشعور باألمن واإلشراف عليها بسبب
العالقة .ثالثة متغير مستوى التعليم والدخل واالجتماعي دعم الفرق  %14من المتغير التابع في شرح للمرأة
الشعور باألمان .بقبول دور هذه المتغيرات الثالثة في تمكين المرأة المنزلية ،التي تأتي تمكين بالمرأة ،مما
تسبب زيادة ثقة ،وتحقيق هوية مستقلة ،تحسين وضعهم االجتماعي وأخيراً يشعر أكثر أمنا في نفوسهم ،مما
سيعود بالنفع المجتمع بأسره.

المفردات االساسیه :الشعور باألمن ،المرأة في األسرة المعيشية ،الدعم االجتماعي ،تمكين المرأة

مقتطفات المقاالت

دراسة الفروق بين الجنسين في الرأس مالية االجتماعية (دراسة
حالة :من جامعة الطالب یاسوج)
اصغر میرفردی ،عبداهلل ولینزاد

المقتطف
هذه الدراسة تهدف إلى تقييم الفروق بين الجنسين في الرصيد الرأسمالية االجتماعية من جامعة الطالب
یاسوج .ملخص لنظرية الرأس مالية االجتماعية بورديو ،تم استخدام النظريات النفسية على الفروق بين
الجنسين من دینرشتاین و چودرو عن اإلطار النظري .باستخدام منهج المسح ،والمجتمع االحصائيات كان
یاسوج طالب الجامعات .من والتي تم تحديدها على أساس  400شخص على لين أخذ العينات جدول
رقم ( ،)1976وحجم العينة وتم اختيارهم من قبل المصنفة متعدد المراحل طريقة أخذ العينات العشوائية .تم
استخدام االستبيان من صنع الباحث كأداة بحثية لجمع البيانات ،والذي وجه صحة واستخدمت ألفا كرونباخ
(الرأس مالية االجتماعية =  )0.95للتأكد من صحتها وموثوقيتها ،على التوالي .اشارت نتائج التحقیق الی ان
ال يوجد اختالف كبير في العاصمة الرأس مالية االجتماعية (عام) ،وكذلك األبعاد العالئقية والهيكلية في
أوساط الرجال والنساء الطالب ،ولكن هناك اختالف كبير في البعد المعرفي من هويتهم الوطنية .وأظهرت
هذه الدراسة عدم وجود تمايز بين الجنسين في الرأس مالية االجتماعية ،تماما ،والتمايز بين الجنسين
في البعد المعرفي الرأس مالية االجتماعية يدل على موقف مختلف ومعتقدات المجتمع نحو التفاعالت
االجتماعية بين الرجل والمرأة.

المفردات االساسیه :الرأس مالية االجتماعية ،الفروق بين الجنسين ،طالبة ،االفتراضات الجنس ،مؤانسه االجنس.
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