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عدم التشاكل الجنسى ،نظرئ األفراد

والعالقئ بين الفتيات والفتيان فى الجامعئ
مجيد موحد٭   /محمد تقى عباسى شوازى٭٭   /زهراء هاشمى نيا

٭٭٭ 

مقتطف

شيوع االرتباطات بين الفتيات والفتيان قبل الزواج الي جانب تغيير بنيئ الجامعات الجنسيئ هما

ظاهرتان اجتماعيئ وثقافيئ حديثتان فى المجتمع االيرانى انبثقتا فى السنين األخيرئ ،حيث يقوم هذا
البحث بمناقشئ نقطئ االلتقاء بين هاتين الظاهرتين  .ويستدل الكتاب استناداً الي نظريئ (بيتربالو)بأنه
كلما كان عدم التشاكل الجنسى فى الحصص الدراسيئ أكبر ،تنخفض فرص اتصال أعضاء فريق األقليئ
مع بعضهم البعض ،وفى النتيجئ تتزايد الصداقات بين الفريقين ،و الي جانب عدم التشاكل الجنسى
تمت دراسئ دور نظرئ األفراد أيضاً  .وتفيد نتائج هذه الدراسئ التطبيقيئ التى شملت عينئ من ()425
شخصاً مسؤوال فى جامعئ شيراز بأن عدم التشاكل الجنسى فى الحصص الدراسيئ يؤدى الي توفير
فرص أكبر لالتصال والعالقئ ومن ثم الصداقئ بين الجنسين ،وتأسيساً علي ذلك فأن معدل الصداقئ
بين الجنسين ينطوى علي عالقئ عكسيئ من حيث حجم الفريق الجنسى فى الحصئ الدراسيئ  ،لكن
هذه النتيجئ بالنسبئ للفتيات ينبغى التعاطى معها بمزيد من االحتياط  .وتظهر النتائج المتعلقئ بنظرئ
األفراد ،هذا المتغير له أرتباط ألي بالمقارون مع المتغير غير المتجانس (غير المتشاكل) الجنسى من
خالل اختبار مثل هذه العالقات  ،وعلي هذا األساس يجب األخذ بعين االعتبار دور التركيبات والبني
الذاتيئ والذهنيئ الي جانب بعضهما فى عرض االتصاالت بين الجنسين .

المفردات األساسيئ

الجامعئ ،بيتربالو ،عدم التشاكل الجنسى ،الصداقئ واالتصال ،الفتيات والفتيان ،الجنس النقيض .

* استاذ مساعد فى علم االجتماع فى جامعئ شرياز
** استاذ مساعد فىعلم االجتماع فى جامعئ شرياز
*** ماجستير فى علم االجتماع ،جامعئ شيراز
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مقتطفات المقاالت

(التباين بين األجيال فى األفكار والنظرات الي الزواج فى مدينئ يزد)
عباس عسكرى ندوشن٭   /محمد جالل عباسى شوازي٭٭ /رسول صادقي

٭٭٭



مقتطف

هذا البحث يقوم بالمقارنئ فيما بين األجيال من حيث التباينات والتغييرات فى القيم ووجهات النظر

النتعلقئ بالزواج وتأسيس األسرئ وما بين جيلين من األمهات والبنات .حيث تم تحليل المعطيات التى
تضمنها البحث عن طريق المقايسئ التطبيقيئ فى مدينئ يزد (وسط ايران) وجمع المعلومات ذات
الصلئ من عينئ تضم ( )155من جيل األمهات و( )155من جيل البنات .وقد أظهرت النتائج إجماع
واتفاق آراء الجيلين بخصوص السن المناسب للزواج وكذلك معارضئ تعدد الزوجات بالنسبئ للرجال
بما يدلل علي ثبات كبير فى أبعاد هذه اآلراء .ومن جهئ اخري هناك أيضا اختالفات مضامينيئ بين
الجيلين فى األفكار والرؤي لدي البنات واألمهات فى أبعاد من قبيل موعد إنجاب االبن األول ،وزواج
األقارب ،وكيفيئ اختيار الزوج ،والعزوبيئ ،حيث تتمتع البنات بافكار و رؤي أكثر حداثئ فى هذه األبعاد.
ومثل هذه االختالفات بين الجيلين فى الرؤي حول الزواج يمنك أن تكون ناشئئ عن التغييرات
الفكريئ ،أو ناشئئ أيضاً عن التباينات فيما بين الجيلين فى المؤشرات االقتصاديئ – االجتماعيئ ومن
بينها التعليم والعمل والرغبئ باستيطان المدن ،وهو ما يستلزم المزيد من الدراسئ .وعلي الغم من أن
سطح التغييرات الجيليئ ليس واسعاً فى البيئئ موضع الدراسئ ،إال أن النتائج تشير الي تغييرات هادئئ
فى خصائص األسرئ فى ايران .

المفردات األساسيئ

التباين بين األجيال ،التغييرات الفكريئ  ،نماذج الزواج  ،مؤسسئ األسرئ  ،مدينئ يزد .

* استاذ مساعد فى علم االجتماع  ،و عضو اهليئئ العلميئ (التدريسيئ) فى جامعئ يزد
** مدرس مساعد فى علم االجتماع  ،و عضو اهليئئ العلميئ (التدريسيئ) فى جامعئ طهران
** *طالب دكتوراه فى علم االجتماع  ،و زمالئ فى اهليئئ العلميئ جبامعئ طهران
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األمهات والبنات والزواج

فصلیئ المجلس الثقافى ـ االجتماعى للمرأہ
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تقييم آثار برامج ملء أوقات الفراغ لدي
التلميذات

( دراسئ انتقائيئ من محافظئ خراسان الشماليئ )
حامد عطائى سعيدى ٭ /محسن ناصرى راد٭٭ /السيدئ فاطمئ محبى٭٭ ٭

مقتطف

البحث الذى بين أيدينا ،تم اعداده بهدف تقييم اآلثار المترتبئ علي وضع برامج لملء أوقات

فراغ التلميذات  ،و األسلوب الئيسى للتقييم تم اجراؤه عبر االستفادئ من مشروع المقاييس شبه
األطارى .الوسط االحصائى غطي كافئ التلميذات للسنوات الدراسيئ االبتدائيئ (الثالثئ وحتي الخامسئ)
والمرحلتين المتوسطئ واالعداديئ ،من المشاركات فى برامج ملء اوقات الفراغ لصيف )2008( 1387
فى محافظئ خراسان الشماليئ ،حيث بلغ حجم العينئ ( )583شخصان و قد تم اخضاع المعطيات
المستحصلئ من اجراء االستفتاء بطريقئ البرنامج االحصائى  spssللتحليل باختبار ويلكاكسون
المضمونى ،و أظهرت النتائج أن معدل األلتزام الدينى ،و المشاركئ االجتماعيئ  ،و الحيويئ و النشاط ،و
االلمام بافكار االمام الخمينى (قدس سره) و الثورئ االسالميئ فى أوساط التلميذات أن هناك اختالفاً و
تبايناً فيها بالمقارنئ بين فترئ ما قبل و ما بعد تطبيق البرنامج (برنامج ملء اوقات الفراغ) ،بحيث يمكن
القبول أن برنامج ملء اوقات الفراغ كان مجدياً  ،وأن تأثيره كان ايجابياً أيضاً.

المفردات األساسيئ

التقييم ،اوقات الفراغ ،اختبار ويلكاكسون ،البرنامج ،الفتيات .

*عضو اهليئئ العلميئ (التدريسيئ) لقسم العلوم االجتماعيئ فى جامعئ تربيز
** ماجستري أحباث فى العلوم االجتماعيئ فى جامعئ طهران
*** ماجستري أحباث فى العلوم االجتماعيئ فى جامعئ الزهراء 3
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مقتطفات المقاالت

(علي مستوي المرحلئ المتوسطئ فى المناطق الحضريئ والريفيئ بمحافظات البالد)
مقتطف

محمد آتشك

٭

إن الغايئ من البحث الوصفى الذى بين أيدينا هو دراسئ التعادل بين الجنسين فى تلقى التعليم للمرحلئ

الدراسيئ المتوسطئ فى المناطق الحضريئ والقرويئ بمحافظات البالد  ،ولهذا الغرض تم استحصال عدد
األفراد الواجب تعليمهم (من االحصاء السكاني) وعدد التالميذ (من بيانات وزارئ التربيئ والتعليم) لعام
 )2006( 1385لسنوات المرحلئ الدراسيئ المتوسطئ ،واحتساب إجمالى معدل التسجيل للفتيات والفتيان
لكل سنئ من سنوات المرحلئ المذكورئ ،واستخراج معدل التعادل (المساوائ) الجنسى فى تلقى التعليم لكل
سنئ دراسيئ علي أساس تقسيم إجمالى معدل التسجيل للفتيات علي الفتيان  ،حيث تفيد النتائج الرئيسيئ
بأن السنئ الدراسيئ األولي بالمدن سجلت نسبئ  %74لغير صالح الفتيات و %7لغير صالح الفتيان ونسبئ
تساوى فى  %19منها ،بينما سجلت فى القري ما نسبته  %100لغير صالح الفتيات  ،فكانت فى مجموع
المدن والقري ما نسبته  %97لغير صالح الفتيات ،والتساوى للجنسين بنسبئ  . %3وفى السنئ الدراسيئ
الثانيئ جاءت النسبئ فى المدن  %17لغير صالح الفتيات ،و %14لغير صالح الفتيان ،والتساوى بنسبئ
 %69لكل الجنسين  ،فيما كانت هذه النسبئ فى األرياف  %90لغير صالح الفتيات  ،و %10بالتساوى بين
الجنسين ،و فى مجموع المدن و القري  %77لغير صالح الفتيات و %23بالتساوى بين الجنسين .وفى السنئ
الدراسيئ الثالثئ سجلت نسبئ  %30فى المدن لغير صالح الفتيات ،و %7لغير صالح الفتيان و %63بالتساوى
بينهما ،بينما فى القري كانت  %90لغير صالح الفتيات و %7لغير صالح الفتيان و %3بالتساوى بين الجنسين،
بحيث كام مجموع ما فى المدن والقري يظهر نسبئ  %78لغير صالح الفتيات و %3لغير صالح الفتيان و%19
بالتساوى بينهما .وفى اجمالى المرحلئ المتوسطئ سجلت المدن نسبئ  %39فى غير صالح الفتيات و %3فى
غير صالح الفتيان و %58بالتساوى بين الجنسين ،وفى القري  %93فى غير صالح الفتيات و %7بالتساوى
وجاءت النسبئ بتلفيق نتائج المدن والقري  %84فى غير صالح الفتيات و %16بالتساوى بين الجنسين .

المفردات األساسيئ

تلقى التعليم ،الجنس،المدينئ ،القريئ ،المرحلئ المتوسطئ ،محافظات البالد ،التعادل الجنسي.

* عضو نادى الباحثني الشباب فى اجلامعئ االسالميئ احلرئـ فرع جنوب طهران ،وطالب دكتوراه فى ادارئ التعليم
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تصنيف القضايا االجتماعيئ للشباب

فى ايران مع التأكيد علي وضع الفتيات
جواد أفشار كهن

٭

مقتطف

التحوالت والتغييرات االجتماعيئ ،تترك أثرها علي الشرائح االجتماعيئ تبعاً للمصادر ،والقدرات،

واالمكانات المتوفرئ فيها .وتتمتع كل شريحئ اجتماعيئ فى ظل الظروف التى يعيشها أى مجتمع،
بمنزلئ ومكانئ وقدرئ محددئ للرد العكسى علي التغيرات وتكييف نفسها مع الموضع الجديد  .ويقوم هذا
البحث علي أساس استقراء أرضيات استيعاب وضع ما كقضيئ اجتماعيئ ،بدراسئ تلك الظروف ،وتقديم
الشباب و ما يحملونه من السلوكيات و ردود األفعال واالعتقادات والمتبينات واألحكام والنزاعات علي
أنهم وعاء القضايا االجتماعيئ .ويهدف هذا البحث الي ايالء االهتمام بموضوع كيفيئ النظر فى ظل
الظروف الخاصئ بالمجتمع االيرانى  ،الي الفتيات ذوات المواهب علي أنهن شريحئ مبدعئ  .ويقوم
البحث عبر التركيز علي المكونات واالجزاء المختلفئ التى تمنح الفتيات من الشباب مسحئ عامئ للدور
المنوط بهن من الناحيئ الذهنيئ ،اضافئ الي العوامل المؤشرئ فى ابتعاد الدورالمسلٌ ِم به للفتيات عن
ذلك ،بعرض تصنيفات للقضايا االجتماعيئ للفتيات .أسلوب هذا المقال مكتبي.

المفردات األساسيئ

الشباب ،الفتيات ،القضيئ االجتماعيئ ،الظروف االجتماعيئ ،الشريحئ االجتماعيئ ،الثقافئ الوافدئ .

*استاذ مساعد لقسم العلوم االجتماعيئ جبامعئ بوعلى سينا
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مقتطفات المقاالت

للفتيان تجاه الفتيات
(عرض نظريئ تنهيديئ )

مقتطف

داريوش بوستاني٭  /احمد محمدبور٭٭ 

هذا البحث يتناول دراسئ بعض ممارسات أوقات الفراغ ،أى النزوع الجنسى للفتيان تجاه الفتيات من

جانب النمط التفسيرى االجتماعى ،كأرضيئ النبثاق هويئ التالميذ فى المرحلئ االعداديئ فى مدينئ
شيراز  .ويتمثل أسلوب البحث بالمنهج الكيفى (النوعي) حيث تتم االستفادئ من النمط األثنى (العرقي)
فى اجراء عمليات التحقيق  .وجري استخالص المعطيات النوعيئ فى هذه الدراسئ عبر األستفادئ من
أساليب المعاينئ الحضوريئ وتكنيك المقابلئ المركزئ  .وبغيئ فرز وتحليل المعلومات وتقديم الرأى النهائى
تمت األستفادئ من النظريئ التمهيديئ  .و علي أساس أخذ العينئ النوعيئ الهادفئ  ،وكذلك معيار االشباع
النظرى ،خاض المشاركئ فى هذا البحث عشرون شخصا من التالميذ الذكور من طلبئ السنئ الثالثئ
االعداديئ من مختلف مدارس مدينئ شيراز حيث جري دراسئ نزوعهم الجنسى تجاه الفتيات وتصنيفه
وتحليله ،فكانت النتائج المستحصلئ من خالل أسلوب (النظريئ التمهيديئ) تشمل خمسئ مضامين
رئيسيئ هى ( االنفتاح الفكرى ،وصراع األجواء الذهنيئ ،والضغوط الرتيبئ لمجموعئ الصداقئ ،والصلئ اآلليئ،
والعالقات الهشئ ) .ويشمل " مفهوم النوائ " فى هذا البحث " النزوع الجنسى المنفتح فكريا " حيث يضم
كافئ المفاهيم والمضاميئ الرئيسيئ .وقد جري عرض النظريئ التمهيديئ المستحصلئ فى اطار انموذج شبه
ثابت ينطوى علي ثالثئ أبعاد هى الظروف ،وحاالت التعاطى ،و التداعيات .

المفردات األساسيئ

الفتيان ،النزوع الجنسى ،الفتيات ،النمط التفسيرى االجتماعى ،النظريئ التمهيديئ  ،األنموذج شبه الثابت

* دكتوراه فى علم االجتماع وعضو اهليئئ التدريسيئ (التعليميئ) فى جامعئ الشهيد باهنر فى كرمان
** دكتوراه فى علم االجتماع وعضو اهليئئ التدريسيئ (التعليميئ) فى جامعئ مهدان
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اسباب الزيادئ النسبيئ فى دخول
الفتيات فى الجامعات
( دراسئ انتقائيئ من جامعئ اهواز )
ابو القاسم فاتحى٭ /مهدى اديبى٭٭ /بهجت يزد خواستى٭٭٭ /حسن سعيدى

٭٭٭٭ 

مقتطف

منذ عقدين يشهد مسار زيادئ دخول الفتيات للجامعات منحى تصاعدياًُ  .وقد ذكر الباحثون والمعنيون آرا ًء

متباينئ وأحياناً متناقضئ فى أسباب هذه الزيادئ ،وكذلك فى تداعياتها ونتائجها االيجابيئ أو السلبيئ .وفى هذا
البحث الذى حمل عنوان اسباب الزيادئ النسبيئ فى دخول الفتيات فى الجامعات ،تمت أسباب هذه الزيادئ
ضمن دراسئ انتقائيئ .وفى هذا الشأن يثار السؤال الرئيسى التالى :ازاء علل زيادئ دخول الفتيات للجامعات
وبااللتفات الي اطروحئ التنميئ العلميئ المحوريئ ،ماذا يعنى خيار االنتخاب التطبيقى الناقد ؟ وكيف يمكن
تحليل هذه الزيادئ ؟ .وفى مناقشئ هذه السؤال تم طرح ( )7فرضيات ،وتم التوصل الي االستنتاجات الميدانيئ
للبحث عبر تطبيق مقياس ليكرت فى عينئ من ( )364شخصا من الطالبات فى جامعئ اهواز للسنئ الدراسيئ
 1386ـ  2008( 1385ـ  )2007باالسلوب التطبيقى ،وقد أقر جميع الفرضيات السبع فى هذا السؤال ،
مظهراًأن عوامل زيادئ دخول الفتيات للجامعات ينبغى البحث عنها عبر النهجيئ التلفيقيئ لمجموعئ األسباب
متعددئ األبعاد .وهذه العوامل متعددئ األبعاد هب فى واقع الحال تشكل عدد فرضيات البحث وهي :تغيير
نظرئ المجتمع اتجاه المشاركئ النسويئ ،و زيادئ وعى النساء تجاه حقوقهن ،و العثور علي عمل  ،و الحصول
علي المكانئ االجتماعيئ ،و توشيع آفاق اختيار الزوج ،و موارد االستقطاب الجامعى ،و زيادئ طموحات المرأئ .

المفردات األساسيئ

الفتيات ،التعليم العالى ،التمنيئ العلميئ المحوريئ  ،الجامعئ  ،النساء .

*استاذ مساعد فى قسم العلوم االجتماعيئ فى جامعئ اصفهان
** استاذ مساعد فى قسم العلوم االجتماعيئ فى جامعئ اصفهان
*** استاذ مساعد فى قسم العلوم االجتماعيئ فى جامعئ اصفهان
**** ماجستر فى علم االجتماع
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