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 ملخصال
حافظة اعية التي تؤدي إلى وقوع حالة الطالق في مهدفت هذه الدراسة إلى معرفة أهم األسباب االجتم

غرض لاستبانة الكرك من وجهة نظر المطلقين والمطلقات في محافظة الكرك، ولتحقيق أهداف الدراسة تم بناء 
صدية، العينة الق ختيارهم بطريقة( مطلقًا ومطلقًة، وقد تم ا48جمع البيانات، وتكونت عينة الدراسة من )

 لى نتائج كان من أهمها:وتوصلت الدراسة إ
 الجهل بالحياة الزوجية يؤدي إلى وقوع حالة الطالق من وجهة نظر المطلقين والمطلقات فين إ .1

 .محافظة الكرك
ن طلقيالم تدخل األهل في شؤون الحياة الزوجية يؤدي إلى  وقوع حالة الطالق من وجهة نظرن إ .2

 والمطلقات في محافظة الكرك.
بين الزوجين يؤدي إلى وقوع حالة الطالق من وجهة نظر المطلقين  وجود الشك أو الغيرةن إ .3

 والمطلقات في محافظة الكرك.
هم وتوصي الدراسة بضرورة العمل مع الزوجين حديثي العهد في الحياة الزوجية كل على حدة وتبصير 

 تلفة. بدوافعهم، وكوامن عللهم ليتفهموا طبيعة مشكلتهم واكتساب القدرة على حل صراعاتهم المخ

Abstract 
 

This study aimed at finding out the most important social causes that lead 
to the occurrence of the event of divorce in Karak governorate. To achieve the 
objectives of the study, a questionnaire was built for the purpose of data 
collection, and the study sample consisted of (48) divorced males and females, it 
has been selected purposefully. The study showed the following results:  
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* 
 

 أستاذ مساعد، جامعة البلقاء التطبيقية.
 

1. There is a positive relationship between ignorance in married life and the 

occurrence of the event of divorce. 
2. There is a statistically significant effect between parents' intervention in 

the affairs of the marital life with divorce cases. 
3. There was a statistically significant impact between the presence of 

suspicion or jealousy between the spouses and divorce. 
The study recommends the need to work with the newly married couples in 

the marital life individually, and to understand their illness after self-contained 

manner of the problem and gain the ability to solve their different conflicts. 
 
 

 المقدمة
 وتأسيسيعد الزواج من أهم المؤسسات والنظم االجتماعية، وهو الطريق الشرعي إلقامة 

  .األساس الذي تقوم عليه المجتمعات تماعية أال وهي األسرة التي تعدمؤسسة اج
اء ضمان بقالتي تعمل على  المتينة الطيبةوالزواج القائم على المحبة والمودة والعالقات 

تي تؤدي مل الاألسرة واستمرارها وتجعلها قادرة على تحقيق آمالها وأهدافها الخاصة بها بعيدًا عن العوا
 .إلى التفكك واالنحراف

ها من ائأما الطالق فهو مشكلة وآفة اجتماعية تعمل على تفكك األسرة مما يؤدي إلى إلغ
 .وبذلك يؤدي إلى انهيارها ،القاموس االجتماعي

باحه أد أدرك اإلسالم الخطورة الناتجة للطالق على األسرة والمجتمع وعلى الرغم من أنه ولق
اق م اتفعند الضرورة وعند استحالة الحياة بين الزوجين ألسباب قاهرة مثل عدم إمكانية التفاهم وعد

 .أو إصابة أحد الزوجية بمرض مزمن أو عقم أحد الزوجين ،الزوجين
ق واسعة االنتشار ذات معدالت إحصائية متصاعدة سواء أكان ولقد أصبحت ظاهرة الطال

 .ذلك في المجتمعات الغربية أو العربية بما في ذلك المجتمع األردني
ولقد ظهر ذلك في ارتفاع معدل  ،هان تعرضت لتغيرات في وظائفها وبنائاألسرة في األرد

 ألفراداالمطلقة، كلما ارتفع معدل وبالتالي كلما ارتفعت معدالت األسر  ،التفكك األسري أو الطالق
 .الذين يتعرضون آلثار الطالق السلبية
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من د المحاكم وقصر العدل العدي دفعت األعداد المتزايدة لقضايا الطالق والخلع المسجلة في
ن المعدل م هي الزالت ضمأاألردني  في المجتمع بارتفاعللتفكير بما إذا كانت هذه الظاهرة الباحثين 
ير تتضارب بين أكثر من جهة رسمية وغ التي الرسمية لحاالت الطالق في األردن رقاملألالمعقول 

ام اإلحصاءات العامة تخرج دراسة أخرى بأرق رسمية ففي الوقت الذي تصدر دراسة رسمية عن دائرة
 ةأرقام دائر ، و تحاد المرأة و جمعية العفاف الخيريةاك مختلفة من جمعيات ومؤسسات غير حكومية

 األرقام اءات العامة تشير إلى ارتفاع هذه الظاهرة مع انخفاض معدالت الزواج حيث تشيراإلحص
إلى  2000عام  )الصواب ارتفعت( انخفضت 16049حوالي  1999إلى أن عقود الزواج عام 

ثم تعود لتنخفض  19266إلى  2002ضت عام ثم انخف 20460إلى  2001عام  لترتفع 19025
 ي عامتاآل مقابل عقود الزواج هذه كانت حاالت الطالق على النحووفي  19041 إلى 2003عام 

إلى  2001حالة ثم عام  3437إلى  2000لترتفع في عام  3205بلغ إجمالي عقود الطالق  1999
 ( ما يقارب2006) ، وسجل عام2003عام  3934و 2002عام  3928ثم إلى  3630

 3105ألف حالة زواج تم تسجيل  65ومن بين  2007 عامأنه خالل ( حالة طالق، و 12176)
بلغ عدد  (2009وفي عام )  .حاالت طالق معظمها وقع في المدن الكبري وتحديدًا العاصمة عمان

ن عدد حاالت الزواج التي سجلت خالل العام ، و ( حالة12815حاالت الطالق ) بلغت  2011ا 
منها للفئة  4467لة ( حا15707( حالة، بينما بلغ عدد حاالت الطالق لنفس العام )61770)

ى ( حالة "الفتة إل6462( في حين بلغ عدد حاالت الطالق قبل الدخول )25 -21العمرية ما بين )
اءات )دائرة اإلحص ."أن "نسبة الزواج والطالق كانت أكثر بين المتعلمين منها من غير المتعلمين

  .(2012العامة، 
اة أن عدد حاالت الطالق في الزرقاء السنوي لدائرة قاضي القض ويظهر التقرير اإلحصائي

حالة طالق وقعت في مختلف مناطق األردن مسجلة أعلى  9136 أصلحالة من  1783بلغت 
الزرقاء  احتلتو  حالة طالق. 4201الماضية، وسجلت العاصمة وقوع  نسبة خالل السنوات األربع

المملكة،  عت فيواقعة طالق وق 1861 أصلحالة من  373وسجلت  2000نفسها عام  المرتبة
 وفي دراسة ثالثة لجمعية العفاف .حالة طالق 833حظيت بنصيب األسد وسجلت  لكن عمان

 4565 حالة احتلت فيها العاصمة عمان المرتبة األولى 9719األردنية كان مجموع حاالت الطالق 
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 سات يجدوالمطلع على هذه الدرا( 2008)جمعية العفاف،  .1795ومن ثم الزرقاء  1390ربدإتالها 

وجود أرقام  ألمر الذي يترك انطباعا بعدمااختالفا وتفاوتا في أرقام حاالت الطالق من دراسة ألخرى 
المطلقة في األردن من نظرة استثنائية  وتعاني المرأة  .حقيقية ودقيقة عن حاالت الطالق في األردن
وترد مصادر قضائية شرعية ، ةألسباب اجتماعية وثقافي سلبية في بعض األحيان ال تخلو من االنتقاد

أهل الزوجين في حياة أوالدهم بدعوى الحرص على  أسباب الطالق إلى عدة أسباب من أهمها تدخل
المادية ولألوضاع و  الزوجين من الناحية االجتماعية ؤوعدم تكاف ،والزواج المبكر ،مصالحهم

 .الحاالت االقتصادية السيئة في كثير من

 مشكلة الدراسة وأهميتها

نتج ولما ي ،التي تؤدي إلى انهيار األسرة وتفككهاالق إحدى المشكالت االجتماعية يعد الط
ل عن الطالق من آثار سلبية تؤثر على البناء األسري وتعيقه عن القيام بأدواره الرئيسة داخ

ي األردني التباإلضافة إلى ما سبق هناك ارتفاع واضح في حاالت الطالق في المجتمع  ،المجتمع
في الدراسات  ( حالة، فلقد وجد الدافع لهذه الدراسة لسد جزء23347( )2013لغت في عام )ب

إلى  والتعرف إلى األسباب االجتماعية الحقيقية التي تؤدي بدورها ،المتخصصة في مجاالت األسرة
ي األمور فوتدخل األهل  ،وقوع حالة الطالق وتتمثل هذه األسباب في جهل في الحياة الزوجية

 .ووجود الشك أو الغيرة بين الزوجين ،اصة بين الزوجينالخ
ازدادت حاالت الطالق في السنوات األخيرة بشكل يبعث على القلق، والسيما إن للطالق 
عواقب غير محمودة على المستويين الفردي واالجتماعي، فزيجة من كل خمس زيجات مآلها 

بعث القلق نابع من حقيقة إن تماسك إن م .الفشل كما تشير اإلحصاءات الرسمية في المملكة
مداده بأعضاء جدد يبدأ من عتبة األسرة فهي حجر الزاوية في البنية  المجتمع وسالمته وا 

تعصف  االجتماعية، وهي األساس الذي يقوم عليه المجتمع الكبير، وأن الطالق ومشكالت أخرى
 ق األمر بضحايا الطالقبأسرة اليوم تشكل معاول هدم في جدار المجتمع، خاصة عندما يتعل

نها حقا لمفارقة غريبة أن يعتدي الكبار  على كاألطفال الذين يحصدون نتائج ما يفعله الكبار، وا 
  .حقوق الصغار دون أن يكون لألخيرين كلمة ورأي في الموضوع

العدل  نشير إلى حقيقة إن جميع حاالت الطالق يتم إدراجها في إحصاءات المحاكم ووزارة
معاشرة بين  ون تصنيف لنمط الطالق، ومتى وكيف وقع، وما إذا كان مبكرا، وهل حدثت"كطالق" د
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التي طلقها يتم في الغالب كتابة "بكر" في وثيقة الطالق )الصك( لوصف الفتاة  .الزوجين أم ال
 بعذريتها(.تحتفظ  تزال شريكها قبل الدخول بها )على افتراض انها لم تتزوج رجال قبله و انها ال

المعاشرة الجنسية قد  ن القاضي يتحقق من أمر البكارة بسؤال الطرفين حول ما إذا كانتدة فإوعا
 .وقعت بينهما أم ال إذ ليس هناك ما يمكن فعله أكثر من ذلك

 :يةع أهمية هذه الدراسة من النقاط اآلتوتنب
 .هاوحل اأهمية تحديد األسباب االجتماعية المؤدية لوقوع حالة الطالق للعمل على تفاديه .1
 خطورة وانتشار ظاهرة الطالق في األردن وارتفاع معدالتها فيه، مما ينجم عنها آثار .2

ه مما استدعى األمر إلى أهمية إجراء هذ ،ونتائج سلبية على األسرة والمجتمع بأكمله
 .الدراسة

 الدراسات الخاصة بالمشكالت األسرية في األردن قليلة وخاصة الدراسات في مجال .3
فهذه الدراسة جاءت لتسد جزء من هذه الدراسات التي  ،الق محدودة للغايةمشكلة الط

 .تختص بالمجاالت التي تهتم باألمور األسرية

 
 

 أهداف الدراسة

تهدف هذه الدراسة إلى الكشف عن أهم األسباب االجتماعية التي تؤدي إلى وقوع حالة 
وضع خطط الزمة لعالج هذه  مما يساعد أصحاب القرار في ،الطالق من وجهة نظر المطلقين
 :اآلتيةإلى تحقيق األهداف  تسعىالظاهرة والحد من زيادتها، كما 

تكوين إطار نظري للتعرف على مفاهيم كل من ظاهرة الطالق في األردن والخالفات  .1
 .الزوجية، وسبل حلها وما يرتبط بها من مفاهيم

هدف تتوصيات ومقترحات م ديتقلتها ة التوصل إلى نتائج والقيام بتحليلها ومناقشنياإمك .2
 .الزوجية، وسبل حلها اهرة الطالق في األردن والخالفاتإلى الوقوف على ظ

 
 

 أسئلة الدراسة

 :اآلتيةتحاول الدراسة اإلجابة عن األسئلة 
الجهل بالحياة الزوجية إلى وقوع حالة الطالق من وجهة نظر المطلقين  هل يؤدي .1

 ؟قات في محافظة الكركوالمطل
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تدخل األهل في شؤون الحياة الزوجية إلى وقوع حالة الطالق من وجهة نظر  ديهل يؤ  .2
 ؟طلقين والمطلقات في محافظة الكركالم

الغيرة بين الزوجين إلى وقوع حالة الطالق من وجهة نظر وجود الشك أو  هل يؤدي .3
 ؟طلقين والمطلقات في محافظة الكركالم

 
 

 مصطلحات الدراسة 

 والتوترات يتم اللجوء إليها للتخلص من الخالفات والصراعاتالطالق: ظاهرة اجتماعية  .1
 .بشكل شرعي ورسمي ،التي تحدث في أثناء الحياة الزوجية

الة هي التي تتعلق بحياة األفراد والتي ساعدت بدورها في وقوع ح :األسباب االجتماعية .2
 .الزوجيةوكذلك تدخل األهل في الشؤون  ،ومثال ذلك الجهل بالحياة الزوجية ،الطالق

 

 الدراسات السابقة 

 ،األردن أسباب الطالق في( دراسة هدفت إلى التعرف على 2011 أجرت )النابلسي 
زوجًا وزوجة من المطلقين والذين يراجعون اتحاد  132وتكونت عينة الدراسة من 

 وكشفت الدراسة عن أن أسباب الطالق األخرى، المرأة األردني فرع جبل الحسين.
مرة المست واإلهانة لى التوالي: الضرب المبرح للزوجةة المطلقة، كانت عبالنسبة للزوج

(، %55(، وبخل الزوج )%75(، وعدم احترامها وا عطائها الحب الكافي )76%)
فيما كانت األسباب من وجهة نظر الزوج، هي  .(%48وضعف شخصية الزوج )

 ام الزوجة بمنزلهاعدم االهتم(، و %35التوالي: السكن المشترك مع أهل الزوج )على 
(، %23)(، وجهل الزوجة في إدارة شؤون البيت%28(، وعدم احترام الزوج )28%)

الزوج وخصوصًا أم الزوج "ُيعد السبب األول تدخل أهل وتوصلت الدراسة إلى أّن 
فيما كان السبب من وجهة نظر الزوج هو  (%82)وبنسبة للطالق بالنسبة للزوجة

 .(%88) ياتهم الخاصة وبنسبة"تدخل أم الزوجة الدائم بح
 المعاناة  ( دراسة هدفت إلى الكشف عن العالقة بين إدراك2010الرزاق،  وأجرى )عبد

االقتصادية كأحد أنواع الضغوط النفسية، والخالفات الزوجية، وكذلك الكشف عن دور 
المساندة االجتماعية كمتغير نفس اجتماعي يحتمل أن يخفف من وقع المعاناة 

من المتزوجين ( 180ية على الخالفات الزوجية، وتكونت عينة الدراسة من )االقتصاد
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عاما واستخدم ( 51-28( إناث ممن تراوحت أعمارهم ما بين )80( ذكور، )100)
ومقياس المساندة،  الباحث استبيان المعاناة االقتصادية، وآخر للخالفات الزوجية،

حصائيا بين األزواج والزوجات في كل وأظهرت نتائج الدراسة أنه ال توجد فروق دالة إ
من إدراك المعاناة االقتصادية والمساندة االجتماعية، بينما توجد فروق دالة بين 
األزواج والزوجات في إدراك الخالفات الزوجية، حيث أن الزوجات أكثر إدراكا 

وجود عالقة طردية موجبة للخالفات الزوجية من األزواج،كما أظهرت نتائج الدراسة 
 .األزواج والزوجات بين المعاناة االقتصادية والخالفات الزوجية لدى كل من

  ،واتخاذ ( هدفت إلى التعرف على المساندة االجتماعية 2008وفي دراسة لعلي )علي
( 50)األولى  قرار الزواج، واختيار القرين وعالقتهما بالتوافق الزواجي" بين مجموعتين

قبل  هم لهم في اتخاذ قرار الزواج، واختيار القرينعامال متزوجا يتسمون بمشاركة أسر 
م ( عامال متزوجا ولكنه50الزواج، ومدعمون بمساندة اجتماعية وعاطفية، والثانية )

غير مدعمين بمساندة اجتماعية عاطفية، لم يشارك أحد من األسرة في اتخاذ قرار 
عاما من مصر، ( 30)األزواج واختيار القرين قبل الزواج، وجميعهم بمتوسط عمر 

ة، وتعريب الشناوي وأبوبي واستخدام استبيان المساندة االجتماعية لساراسون وآخرون 
ان فحص العالقة الزواجية واستبيومقياس اتخاذ القرار لسيف الدين عبدون، واستبيان 

 ة وجودوباربرا بلوم، وأظهرت نتائج الدراس التوافق الزواجي، واالثنان من إعداد ماكوين
ما كاتخاذ القرار باتجاه المدعومين بالمساندة،  ن المجموعتين في القدرة علىفروق بي

اه المجموعتين في بعد العالقة الزوجية اإليجابية في اتج تبين وجود فروق دالة بين
 وجدت الدراسة فروق دالة بين المجموعتين في التوافقالمدعومين بالمساندة، كذلك 

 .بالمساندة الزواجي تجاه المدعومين
 ( وفي دراسة لوانغ وغرانWang & Crane, 2008 هدفت إلى التعرف )العالقة  على

بين التكيف الزواجي واالستقرار الزواجي عند األسرة النووية المكونة من أب وأم 
( عائلة لديهم 74وأبنائهم، وأثر ذلك في اكتئاب األبناء، وقد تكونت عينة الدراسة من )

بيق اختبار التكيف الزواجي، قائمة الوضع الزواجي، طفل في سن المدرسة وقد تم تط
استبانة النظام العائلي، وقائمة االكتئاب عند األطفال، وبينت نتائج الدراسة أن اآلباء 
الذين لديهم عدم تكيف أو استقرار زواجي كانوا أكثر احتمالية ألن يكونوا مكتئبين، 
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هم على اكتئاب األبناء، كما كما أظهرت النتائج أن األمهات لم يكن لهن تأثير م
أظهرت نتائج الدراسة أن اآلباء عندما يشعروا بعدم تكيف زواجي فإن أبنائهم يكونوا 

 .أكثر احتمالية ألن يكون لديهم أعراض اكتئابية
 بدراسة هدفت إلى التعرف على العالقة بين الصراعات  (2005)الكركي،  وقامت

أشكال اإلساءة التي تعرض لها الطفل في الزوجية والعنف ضد األطفال وكذلك بيان 
منها حيث تكونت عينة الدراسة من جميع ربات األسر التي تكون  ،محافظة الكرك

العينة  ( أسرة أظهرت النتائج أن أكثرية46مجتمع الدراسة وقد تم التوصل إلى )
 ،بلألطفال األ تعرضوا للعنف في الصغر وشاهدوه في أسرهم، وأن أكثر العينة تعنيفاً 
للعنف من اإلناث وأن العنف األسري الجسدي أكثر انتشارا وأن الذكور أكثر عرضة 

 وأن اإلناث أكثر سواًء كان الجسدي أو النفسي أو اإلهمال،
 عرضة للعنف العاطفي والصحي واالقتصادي كما تبين وجود عالقة بين مشاهدة

أساليب  القة بينالعنف في األسر والتعرض للعنف ضد األطفال، وكذلك من وجود ع
  .حل الصراعات الزوجية والعنف ضد األطفال

 أساليب الزوجين في اتخاذ القرارات " بعنوان (2004)المطوع،  وفي دراسة قام بها
ت من ، وتناولت بالدراسة والتحليل عينة تكون"األسرية في ضوء التوافق )بين الزوجين(

 شغل مناصب قيادية،من الزوجات، بعضهم ي 65من األزواج، و65فردا،  130
فعلى وأوضح البحث ضرورة مراجعة القرار،  وبعضهم اآلخر يشغل وظائف عادية،

اك هن الرغم من أنه البد أن يتبع الطرفان منهجا علميا قبل أن يصدرا القرار، إال أن
قيمه الشعورية، و  عوامل تتعلق بمتخذ القرار نفسه مثل مهاراته وعاداته وانفعاالته غير

حصيلة كل ذلك له  وما لديه من معلومات ومعارف وثقافات، ال سيما وأنوأهدافه، 
  .تأثير على أسلوب الفرد في اتخاذ القرار

  واالجتماعية  ( دراسة بعنوان "أثر بعض المتغيرات الشخصية2003)وأجرت العمايره
هدفت الدراسة  ،"-مدينة السلط كحالة دراسية -واالقتصادية في صنع القرار األسري

واالقتصادية والمتمثلة التعرف على أثر بعض المتغيرات الشخصية واالجتماعية  إلى
 ،األسرة في صنع القرار اإلداري وحجم أفراد، والعمر، الدخل الشهري ،الخلفية التعليمية
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استبيان شمل كافة أبعاد الدراسة، الباحثة  ت( أسرة وطور 69) تكونت عينة الدراسة من
الشخصية في عملية صنع القرار في األسرة  ثر للمتغيراتوخلصت الدراسة أن هنالك أ

التعليمية للزوجين في عملية صنع القرار األسري، وأن  األردنية، وأن هنالك أثر للخلفية
عملية صنع القرار األسري، وأن هنالك أثر للدخل في  هنالك أثر لعمر الزوجين
 .صنع القرار األسري الشهري الزوجين في عملية

 

 لنظرياإلطار ا
اختلفت نتائج الدراسات حول تأثير الطالق على كل من الرجل والمرأة والمعاناة التي يشعر 

فالطالق صدمة بالنسبة للرجل والمرأة، يؤثر سلبًا على الصحة النفسية والجسدية  .بها االثنان معاً 
هذا يعني أن ، حيث تتغير نظرة المجتمع إلى فئة المطلقين والمطلقات و (Abela, 2001) للمطلقين

الطالق يقلل من المكانة االجتماعية للرجل والمرأة ويفقدان الكثير من أصدقائهم ويعانيان من 
الوحدة ويتحمالن الكثير من اللوم وقد يتعرضان للفشل في الحياة الزوجية إذا ما حاوال من جديد، 

 Karney) جتماعيةوكذلك الشك والريبة في سلوكهما مما يجعلهما يعيشان على هامش الحياة اال

& Bradbury, 2005).  إن آثار الطالق ال تخص الزوجين فقط بل تمتد لتشمل األبناء واألقارب
فالمرأة هي التي تحس بألم الطالق في المقام األول خصوصًا إذا لم  .والزمالء في العمل والمجتمع

رين من المستغلين يكن لها معيل غير الزوج أو مصدر رزق آخر، كما أنها تصبح مطمعًا لآلخ
أما الرجل فيتأثر هو اآلخر سلبًا نظرًا لكثرة تبعات الطالق من مؤخر صداق ونفقة   .لتلك الظروف

وحضانة وأمور مالية أخرى، إضافة إلى العبء النفسي إلحساسه بالفشل في مشروع الزواج الذي 
ان األم إن كانوا مع وكذلك األبناء يتأثرون بسبب البعد عن حن  .(2005)الرويلي،  لم يستمر

األب، وفي الرعاية واإلشراف من قبل األب إن كانوا مع األم وال شك أن األبناء هم أكثر ضحايا 
وبصفة عامة فإن إنهاء الزواج يكون وسيلة  .(Kalmijn, et.al, 2005) الطالق من حيث المعاناة

السيمًا إذا وصل ذلك إلى  للكراهية والخصام بين أفراد المجتمع خصوصًا من أقارب طرفي النزاع
ساحات المحاكم وتشرد األوالد وانعدمت الرعاية من قبل األبوين حينئٍذ تكثر جرائم األحداث 

  .ويتزعزع األمن واالستقرار في المجتمع

للطالق آثار ونتائج بعضها ينعكس على الزوجين والبعض اآلخر على األوالد واألقارب و 
الفصل سوف نتعرف على اآلثار المترتبة على مشكلة الطالق  وفي هذا .بل وعلى المجتمع بأسره
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( 2006)خضير، ويركز  .من الناحية االجتماعية والنفسية واالقتصادية لكل فئة من هذه الفئات
صياتها الزوجية وخصو  تدخل األهل في الحياةعلى األسباب االجتماعية للطالق في أنها تتمثل في 

بأسرتيهما من حيث السكن أو ارتباط الزوج أو الزوجة  ةالزوج سواء من طرف أهل الزوج أو
عدم التكافؤ بين الزوجين في ، و الزوجين القرارات التي تخص حياتهما مما يؤدي لتفاقم المشاكل بين

في حين يركز  ،العمري األخالقي أو الديني أو التعليمي أو الجتماعي أو الثقافي أوالمستوى ا
عدم االختيار السليم لشريك الجتماعية للطالق في أنها تتمثل ( على األسباب ا1991)الفيصل، 

الحياة واختيار كل منهما لآلخر لمصلحة مادية أو معنوية ويكون الزواج إما لمكانة األسرة أو 
رغام الشاب أو الفتاة على ، و لمكانة الوظيفة أو لمكانة علمية تدخل األهل في اختيار الزوجة وا 

ه، وكذلك هناك عادات اجتماعية لبعض األسر ال تتيح للزوج أن يرى الزواج من اآلخر بدون رضا
، ويتناول كل من )المجالي، الرؤية مشروعة دينياً مخطوبته والتعرف عليها قبل الزواج رغم أن 

والزوجة، فكل منهما يريد لعب الدور األساسي في األزواج  صراع األدوار بين( 2002والقيسي، 
تحمل المسؤولية األسرية سواء الزوج أو الزوجة لتكوين  القدرة على عدم، و األسرة وحب السيطرة

التغيرات التي قد تنقل األفراد واألسرة من حال إلى حال أقل ماديًا األسرة وتربية األبناء في ظل 
ا همال الواجبات والحقوق الزوجية من أحد الطرفين ، و التكنولوجيا والعولمة واقتصاديًا في عصر

  .الزوجةسواء الزوج أو 
 لهذا الق،طلبها للط وفي المرأة حياة في ومؤثراً  مهماً  دوراً  الثقافية والقيم الثقافة وتؤدي

 بين المساواة بقناع قضايا تستتر التي األخالقية القيم لمنظومة انعكاساً  الطالق يعد من فهناك
 خالل من تبين وقد (Coltrane & Adams, 2003األطفال ) ضحيتها يذهب التي والحرية الجنسين

 حدوث يف كبير أثر الثقافية أن للقيم أمريكا في المسلمات النساء من عدد مع أجريت التي المقابالت
 Hassouneh-Phillips, 2001).منه  ) قدمن البلد الذي وثقافة تتناسب حدوثه نسبة وأن الطالق، طلب

 القةالع في أثر األردنية للمرأة االستهالكي بالنمط العالقة ذات السلوكية القيم أن كما
 لالدخ أن عن ( فضالً Ubaydat, 1990االجتماعية والسلوكية واألخالقية ) الناحية من الزواجية
 لىع اإلبقاء في تساعد أخرى آليات توجد لم إذا الطالق إلى األحيان من كثير في يؤدي المحدود

 .(Karney, 2005العالقة الزوجية )
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 لذلك الزواجي، ومتطلبات االرتباط ضغوطات من لتخلصا لألفراد تسمح آلية والطالق
 ن؛بالمتزوجي المنوطة االلتزامات واالمتيازات طبيعة من يغير واجتماعي قانوني كحل إليه ينظر
 .(Rao, 2002وشخصية ) واقتصادية اجتماعية وقانونية آثار من عنه ينجم مما الرغم على

 لىع تنعكس سلباً  ما غالباً  حدين ذات تائجن البيت اقتصاد في ومساهمتها المرأة لدور إن

 أقل األسري في االقتصاد يسهمن اللواتي النساء أن تبين وقد الطالق، إلى ويؤدي الزوجية حياتها
 لكون  وذلك للبيت، االقتصادية في الموارد قليل بنزر يشاركن اللواتي النساء من الطالق إلى عرضة
 لنساءا من غيرها من أكثر وسلطة باستقاللية البيت تتمتع اقتصاديات في والمساهمة العاملة المرأة
 الزوجين ينب التفاهم انعدام شريطة الطالق إلى كافياً  سبباً  يكون  كفيل بأن وحده وهذا العامالت، غير

من  زاموااللت االقتصادية للتبعية ما بالحسبان أخذنا إذا اآلخر وواجبات حقوق  واحد على كل وتعدي
 .(Amato, 2003األسري ) اراالستقر  في تأثير

 تمارس التي الدول في تزداد الطالق نسبة أن تبين دولة (71) أخذت من عينة على وبناء
 اخلد هيبة أو سلطة أي يكسبها ال عملها فإن ذلك على وعالوة البيت، أعمااًل خارج المرأة فيها

 أي رأةفيها الم تمارس ال تيال الدول في تقل الطالق نسبة أن تبين فقد ذلك من العكس البيت، وعلى
 إلى البيت أمور في تصريف وسلطة بهيبة تتمتع فهي ذلك من الرغم وعلى البيت، خارج عمل
 حياتها يزعزع ال المرأة عمل أن (Astone, 2002)ويشير  .(Greenstein, 2006الزوج ) جانب

 لواجباتها أديتهات صعيد على االضطراب فرص يزيد من ولكن االقتصادية، الناحية من الزوجية
 أنو  ،واألسرية الزوجية لحياتها والثقافية االجتماعية في الجوانب النهاية في يؤثر مما األسرية

 يةالناح من حاالً  وأفضل المرأة المطلقة، من أكثر اقتصادية برفاهية ويعشن يتمتعن المتزوجات
 .(Smock, 1999السواء ) على المتزوجات والعوانس غير من واالقتصادية االجتماعية
 

 

 نظريات الدراسة 
 أوال: النظرية الوظيفية 

لكل فرد في المجتمع مجموعة من االحتياجات الغريزية   أنأنصار هذه النظرية  يرى
عن  واالجتماعية  والعاطفية  التي يسعى إلى إشباعها ويحاول كل مجتمع إشباعها هذه االحتياجات

ر أي نظام مرهون بالوظائف يؤدي إلشباع هذه الحاجات طريق النظم االجتماعية المختلفة واستمرا
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ذا فقد هذا الجزء وظيفته انتهى الزوال يسعى إليها فإذا لم يستطيع الزواج تحقيق األهداف التي  ،وا 
والحصول على  والوجداني واإلنجاب واإلشباع الجنسي فيالعاط االستقراراألفراد مثل: تحقيق 
 .الزواج نهاءا  قرران االنفصال و كليهما سي زوجين أون أحد الإف االستقرار االجتماعي.

 ثانيا: النظرية البنائية الوظيفية 
بين  أنصار هذه النظرية أن البناء االجتماعي في حالة توازن وتماسك واعتماد متبادل يؤكد

ي لرئيساألجزاء وأن لكل جزء من أجزاء البناء دور ووظيفة تساعد على استمرار البناء وأن الهدف ا
اء ن أجز جميع النظم االجتماعية هو المحافظة على استمرار هذا البناء واستقراره كما أن كل جزء مل

تماعي االج واألسرة وفقا لهذه النظرية جزء من البناء ىالبناء يؤثر ويتأثر بالنظم االجتماعية األخر 
لديني وعدم الوازع االبطالة وضعف  :مثل ،لها عدة وظائف هامة تساعد على استمرار المجتمع

 .الطالق وغيرها ينعكس على األسرة ويؤثر على ظاهرة السياسياالستقرار 
 

 ثالثا: النظرية التفاعلية الرمزية 
كنموذج مثالي بل يجب أن تدرس  تدرسعلماء هذه النظرية أن األسرة يجب أن ال  يرى

تها أسرة لها عالق كما هي في الحياة اليومية فليس هناك أسرتين متشابهتين لدرجة التطابق فكل
 .الخاصة بها والتي تميزها عن األسر األخرى

عة من وكل أسرة لها مجمو  .في تلقين األفراد أدوارهم المستقبلية مهمااألسرة دورًا  وتلعب
سرة تختلف من أ عانيالرموز والمعايير التي تعلمها ألبنائها في مرحلة الصغر وهذه الرموز والم

ي مع اول من خالل تعامله اليومتوعب الدور المتوقع منه أواًل ثم يحفالفرد يحاول أن يس ،ألخرى
 خرين إدخال بعض التعديالت على دوره وفقا للرموز التي اكتسبها في مرحلة الصغر ووفقاً اآل

 للظروف المحيطة به لذلك نجد أن كل عالقة زوجية تختلف عن العالقات الزوجية األخرى وكلما
اهم اكتسبها الزوجين من أسرهما متقاربة ساعد ذلك على تحقيق التف كانت المعاني والرموز التي

 ك إلىبينهما والعكس صحيح وكلما كانت الرموز والمعاني متباعدة بل متنافرة بين الزوجين أدى ذل
 .خلق فجوة بينهما مما يؤدي إلى الطالق

 رابعا: النظرية التبادلية 
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بعضهم البعض في عالقات تبادلية فهم  أنصار هذه النظرية أن األفراد يدخلون مع يرى
ون م يسعهوالمصالح واألموال وغيرها في تبادلهم هذا  كاريتبادلون العواطف والمشاعر واآلراء واألف

 .بأقل خسائر ممكنةإلى تحقيق أكبر قدر من الربح 
إن فوالمشاحنات  مشكالتتتعذر الحياة الزوجية بين الطرفين وتصبح الحياة مليئة بال عندما

ن أالمرأة تحاول أن تحسب مقدار الخسائر المترتبة من هذا الطالق ومقدار المكاسب فإذا أحست 
الخسائر مكاسبها من الطالق تفوق خسائرها فأنها تتخذ قرار الطالق والعكس صحيح إذا كانت 
ليست هنا  أكثر من المكاسب فإنها ستستمر في حياتها الزوجية، وأن هذه المكاسب أو الخسائر

 .(2011 ،النابلسي)ية فقط و أنما هي مادية أو معنوية أو اجتماعية ماد
 

 

 
 الطريقة واإلجراءات

على  تّم إجراء المسح المكتبي واإلطالع ،منهج المسح االجتماعي طريقةلقد تبّنت الدراسة 
ار اإلط الدراسات والبحوث النظرية والميدانية، ألجل بلورة األسس والمنطلقات التي يقوم عليها

ن مضمنه تتالنظري، والوقوف عند أهم الدراسات السابقة، التي تشّكل رافدًا حيويًا في الدراسة وما 
االستطالعي  محاور معرفية. أما على صعيد البحث الميداني التحليلي، فقد تّم إجراء المسح

رق الطواستخدام  الشامل، وتحليل كافة البيانات المتجمعة من خالل اإلجابة عن االستبانات،
 .الباحث من قبل التي تم تطويرهااإلحصائية المناسبة، وكان اعتماد الدراسة على االستبانة 

 وعينتها مجتمع الدراسة
 المطلقين والمطلقات في محافظة الكرك والبالغمجتمع الدراسة من جميع  تكون 

قات في ( من المطلقين والمطل%15) قصدية بنسبةلقد تم اختيار عينة و  .( مبحوثاً 340عددهم)
وتم ( 55وبذلك سيكون )، محافظة الكرك وذلك لصعوبة الحصول على قوائم بأسماء المطلقين

لعدم صالحيتها للتحليل اإلحصائي، ليصبح عدد االستبانات الصالحة  ات( استبان7استبعاد )
 (%87.3) وما نسبته( من مجتمع الدراسة الكلي، %14.1) تهنسبما تشكل ل( استبانة 48للتحليل )

 .ن عينة الدراسة المختارة، وهي نسبة مقبولة ألغراض البحث العلميم
 

 أداة الدراسة
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ألهم األسباب تتمثل أداة الدراسة من خالل الوقوف واإلطالع على الجانب النظري 
ى لقد تم عرض االستبانة علو  .االجتماعية التي تؤدي إلى وقوع حالة الطالق في محافظة الكرك

ة قق من مدى صدق فقرات االستبانة، ولقد تم األخذ بمالحظاتهم، وا عادللتح ،محكمينال عدد من
جراء التعديالت المطلوبة ضافة صياغة بعض الفقرات، وا  ، بشكل دقيق يحقق من تعديل وحذف وا 

لفا لكرونباخ أجرى استخراج معامل الثبات، طبقًا و  .االستبانة في فقراتها التوازن بين مضامين
(Cronbach Alphaلالتس )ات ثب ةوهي نسب (0.856) وقد بلغالداخلي بصيغته النهائية الكلية،  اق

 .ألغراض التحليل اإلحصائي والبحث العلمي عالية
 

 المعالجة اإلحصائية

ة على أسئلة الدراسة والختبار فرضياتها، فقد اعتمدت الدراسة على الرزم اإلجابةلغرض 
 :اآلتيةة ألساليب اإلحصائي( في التحليل، من خالل استخدام اSPSSاإلحصائية )

لوصف  ( وذلكDescriptiv Statistic Measuresمقاييس اإلحصاء الوصفي ) -1
خصائص عينة الدراسة، اعتمادًا على النسب المئوية، واإلجابة عن أسئلة 

 حسب أهميتها النسبية باالعتماد على متوسطاتها هاالدراسة وترتيب أبعاد
 .الحسابية

2- (Simple Regression Analysis)  صالحية النموذج واختبار أثرالختبار 
 .كٌل على حدة المتغير التابع على أبعاد المتغيرات المستقلة كل على حدة

 النتائج
 :على أسئلة الدراسة اإلجابة 
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 (1جدول رقم )
 قالطل  الجهل بالحياة الزوجية يؤدي إلى وقوع حالةالختبار  البسيطنتائج تحليل االنحدار 

 
 

مستوى 
 t داللة

 

 t قيمة
 المحسوبة

معامل 
 التحديد

R2 

معامل 
 Rاالرتباط 

الخطأ 
 المعياري 

 
B 

 

 
 المتغير

الجهل بالحياة  0.26 0.04 0.609 0.371 *5.85 0.000
 الزوجية

تدخل األهل في  0.23 0.05 0.469 0.249 *4.89 0.000
شؤون الحياة 
 الزوجية

0.000 5.33* 0.276 0.525 0.05 0.27 
وجود الشك 

 غيرةوال
 

 .(  0.01)* ذات داللة إحصائية على مستوى
 

 

 هل يؤدي الجهل بالحياة الزوجية إلى وقوع حالة الطالق من وجهة :السؤال األول إجابة
 نظر المطلقين والمطلقات في محافظة الكرك ؟

( أن t) (، ومن متابعة اختبار1) يتضح من النتائج اإلحصائية الواردة في الجدول رقم
 (5.85) غةة والبالـ( المحسوبtوبداللة قيم ) وقوع الطالقتأثير في  جهل بالحياة الزوجية لهالمتغير 

 أن المتغير المستقبل يفسر ماو  .(  0.01ة )ـدالل عند مستوىوهي دالة إحصائيا 
( R2 =0.371) (من التأثير في المتغير التابع وذلك اعتمادًا على معامل التحديد%37.1مقداره)

 .(0.609) بلغت قوية لى وجود عالقة ارتباطإ ط بيرسون والتي تشيرقيم معامل ارتبا ويعزز ذلك
ين الجهل بالحياة الزوجية يؤدي إلى وقوع حالة الطالق من وجهة نظر المطلق نفإوبناءًا عليه 

 .والمطلقات في محافظة الكرك
وقوع حالة  تدخل األهل في شؤون الحياة الزوجية إلى هل يؤدي :إجابة السؤال الثاني

 الطالق من وجهة نظر المطلقين والمطلقات في محافظة الكرك ؟
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غير مت ( أنt) (، ومن متابعة اختبار1يتضح من النتائج اإلحصائية الواردة في الجدول رقم)
سوبة المح( tوبداللة قيم ) ،وقوع حالة الطالقتأثير في  تدخل األهل في شؤون الحياة الزوجية له

ر ما المستقبل يفس أن المتغير. و ( 0.01داللة ) عند مستوىهي دالة إحصائيا و  (4.89) ةوالبالغ
معامل ويعزز ذلك قيم  .(R2=0.249) ( وذلك اعتمادًا على معامل التحديد%24.9) مقداره

دخل ت فإن وبناءًا عليه  .(0.469لى وجود عالقة ارتباط قوية بلغت )إارتباط بيرسون والتي تشير 
قات حياة الزوجية يؤدي إلى  وقوع حالة الطالق من وجهة نظر المطلقين والمطلاألهل في شؤون ال
 .في محافظة الكرك

الق وجود الشك أو الغيرة بين الزوجين إلى وقوع حالة الط هل يؤدي إجابة السؤال الثالث:
 من وجهة نظر المطلقين والمطلقات في محافظة الكرك ؟

غير مت ( أنt) (، ومن متابعة اختبار1الجدول رقم)يتضح من النتائج اإلحصائية الواردة في 
 (5.33) ةوالبالغ( المحسوبة tوبداللة قيم ) الطالق،تأثير في  وجود الشك أو الغيرة بين الزوجين له

%( 27.6) مقدارهما  أن المتغير المستقبل يفسر .(0.01 داللة ) عند مستوىوهي دالة إحصائيا 
 دك اعتمادًا على معامل التحديذلمن التأثير في المتغير التابع و 

(R2= 0.276).  ة لى وجود عالقة ارتباط قويإمعامل ارتباط بيرسون والتي تشير ويعزز ذلك قيم
طالق فإن وجود الشك أو الغيرة بين الزوجين يؤدي إلى وقوع حالة الوبناءًا عليه  (0.525بلغـت)

 .من وجهة نظر المطلقين والمطلقات في محافظة الكرك
 

 ناقشة والتوصياتالم
 

 
 

 عالقة إيجابية بين الجهل بالحياة الزوجية يؤدي إلى وقوع حالة الطالق فالحياةن هناك إ .1
 تفرضها ضرورات وثقافية بيولوجية باحتياجات أساسًا مرتبطة لإلنسان العائلية

 المبكر التطور لمراح ومنذ الزواج أتاح لذلك ،واجتماعي بيولوجي ككائن استمراريته
 العائلية وسوية الحياة ازنالتو لخلق األسرة وتكوين الجنسية الحاجة تنظيم للبشرية

 الذي المشترك لوالعم التعاون ضرورة على عالوة الكبير المجتمع إطار لداخ
 ونتيجة الزواج وأنماطه لأشكا وبتطور. وعناصره السائد اإلنتاجي النمط آليات تفرضه
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 األسرة مكانتهم في ازدادت الثروة على لالرجا وهيمنة األبوية والسيطرة للسلطة
 األوالد الوراثة لمصلحة نظام تغيير لألج ركزالم هذا من االستفادة حق لديهم وتولد
 الوحيد هو المالك غدا إذ( الزوج) لالرج إلى االجتماعية – االقتصادية الملكية لونق

 بمسوغات عنها لاالنفصا حق بعد فيما وامتلك بها االرتباط بداية هو اختار قد ألسرة
    .نفسه الزواج بمقومات تأثرت ثقافية ومبررات

 حياة الزوجية وقوع حالةتدخل األهل في شؤون الأن هناك أثر ذو داللة إحصائية بين  .2
 أفرزت إذ ،بالمطلقين وأبنائهم الضرر تلحق كالتمش عليه يترتب الطالقالطالق،إن 

 ومحيطهما فالهمابالزوجين وأط ألحقت التي السلبية النتائج من جملة الظاهرة هذه
 المطلقة فالمرأة. واالجتماعي واالقتصادي النفسي المستوى على األذى من اً كثير  القرابي

 االقتصادية استقالليتها أطفالها وتخسر لككذو ،أدنى اجتماعية مكانة في إحاللها يتم
 ءبءلع خسارته على عالوة اقتصادية أخرى اءأعب لالرج إلى تضيف حين في ،السابقة
 واإلحباط بالوحدة إحساس من تعاني المطلقة النفسي المستوى وعلى .السابق زواجه
 عليه ترتب الذي األمر أخرى مرة تكرار الزواج في الرغبة وعدم بالنفس الثقة وعدم
 يحملها الذي المجتمع مواجهة ومن منهم لوالخج والخشية لبالرجا الثقة بعدم شعور

 على بظاللها ترمي السلبية ائجالنت فإن االجتماعي المستوى وعلى .الطالق مسؤولية
 المجتمع في لإلشاعات وتعرضهما القطيعة تسودها التي المطلقين لبين أه العالقة

د وازديا لاألطفا من والحرمان االجتماعية الحرية تقيد التي السلبية ولنظرته االجتماعية
 .مشبوهة عالقات ءبنا في اتهامهما أيضًا وربما حولهما الخالفات

وجود الشك أو الغيرة بين الزوجين والطالق داللة إحصائية بين  ن هناك أثر هام ذوإ .3
 لهذه التصدي في التقليدية االجتماعية بمؤسساته ممثال دوره أن الشواهد الميدانية دلتو

 الممكنة الرؤى كانت لذلك .فاعلية ذي وغيرًا محدود يكون ويكاد الظاهرة ضعيف
 لالخل ومعالجة المسببة وافعالد على تنصب تلك السلبية ونتائجه لتفادي الطالق

 واقع عن الناتجة أو نفسها المحلية الثقافة عناصر تتضمنها التي تلك سواء ،بها المغمور
 من البد لذلك ،الحياتية أبعاده لبك المجتمع لطا الذي واالقتصادي التغير االجتماعي

عبر  جتماعيةواال القرابية باألبنية المتمثلة األولية التقليدية المؤسسات دور لإعادة تفعي
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واالجتماعي  االقتصادي القرار صانعي على والضغط محلية إصالح ولجان هيئات
زعزعة  في المعيشة مستوى ءوغال والبطالة الفقر تأثير بالحسبان لألخذ والسياسي
 االجتماعية الرعاية مؤسسات دور لتفعي وضرورة ،لألسر االجتماعية األسس

 التفكك من تعاني التي الفقيرة االجتماعية والفئات األسر نطاق لداخ واالقتصادية
ذلك  من أهمية كثرواأل .السجن أو المرض أو الوفاة بسبب الرئيسي لالمعي وفقدان
 والترفيه لاالتصا لوسائ مواجهة في واالجتماعية الدينية الثقافة دور لتفعي على لالعم

 لعم وهيئات مؤسسات عبر سلبية اجتماعية وآثار مادية كلفة من تحمله بما الحديثة
 الثقافة بقيم والرمزي واأليديولوجي الفكري الثقافي االلتزام تعزز ورسمية أهلية

واقع  تمس وأضرار سلبيات من العولمة ثقافة تلحقه ما مواجهة في ومبادئها اإلسالمية
وإعادة  أحضانها في نعيش التي للثقافة الرمزية المعاني فهم علينا يجب لهذا .حياتنا
 الطريقة اإلمكان وإيجاد قدر حدوثه تالفي أو منه لوالتقلي مسبباته فهم لأج من بنائها
 الرمزي للفهم من رؤانا انطالقا الطالق على يترتب ما معالجة خاللها من يتم التي

   .للثقافة
 
 

 
 التوصيات
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 تحمله وما العادات والتقاليد فطبيعة األسري واإلرشاد لتوجيهاو للتثقيف كزمرا إيجاد .1
 تسيء قد ءأشيا عن في االستفسار والحرج والعيب بالخوف تتجلى متوارثة قيم من

 في ومرشدين ل،المجا هذا متخصصة في حكومية كزمرا وجود تتطلب ،لسائلها
 الزواج بعد سيواجهونه لما الجنسين كال توعية على يعملون والجامعات المدارس

   .فقالتوا عدم سببها الطالق حاالت من أن بعضًا تبين إذ ؛المستقبلية األسرية وبأدوارهم

 على وسائل اإلعالم عرض مسلسالت تستقطب األسر ذات طابع ثقافي، بعيدا عن جو .2
تتعارض فيه القيم، وتتناقض فيه الممارسات، أو جو منفر يتسم باإلحباط والصراع 

 .والتعقيد
 بدوافعهم، العمل مع الزوجين الحديثي العهد في الحياة الزوجية كل على حدة وتبصيرهم .3

   .فهموا طبيعة مشكلتهم واكتساب القدرة على حل صراعاتهم المختلفةوكوامن عللهم ليت
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 ( .اإلنهاك النفسي وعال2008علي، حسام محمود زكي .) قته بالتوافق الزواجي
 وبعض المتغيرات الديمغرافية لدى عينة من معلمي الفئات الخاصة بمحافظة المنيا،

 رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة المنيا، مصر.
 ،( أثر بعض المتغيرات الشخصية واالجتماعية2003)وفاء عالن  العمايرة 

لة دراسية، رسالة ماجستير مدينة السلط كحا -واالقتصادية في صنع القرار األسري
 غير منشورة، الجامعة األردنية.

 (، بعض خصائص المطلقين االجتماعية في إحدى محاكم 1991هللا، ) الفيصل، عبد
 .3الطالق في المملكة العربية السعودية، جامعة الملك سعود، مجلة اآلداب، المجلد 

 ضد الزوجية والعنف العالقة بين أساليب حل الصراعات (. 2005)، الكركي، نسرين
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