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  "دراسة ميدانية في مدينة الرياض " 
  

  إعــداد
  يوسف بن نهيـر الحربي

  

  راف ــإش
  عبداهللا بن محمد حسنين شلبي/د

  

  متطلبات الحصول على درجة الماجستير استكماالً لمقدمة رسالة 
   تأهيل ورعاية اجتماعية–في العلوم االجتماعية 

  
  
  
  
  
  
  
  

  الرياض 
  م ٢٠١٣ - هـ١٤٣٤ 
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  الدراسات العليا: كليـــة 
 العلوم االجتماعية والنفسية: م ـــقس

  تأهيل ورعاية اجتماعية: التخصص 

  مستخلص الدراسة 

  ." الطالق بين المتزوجين حديثاً العوامل االجتماعية المرتبطة بظاهرة " :ان الدراسة عنو

  يوسف نهير الحربي: إعداد الطالب 

   شلبي حسنينعبداهللا محمد. د : المشرف العلمي 

لمرتبطة بظاهرة العوامل االجتماعية اا م: في التساؤل الرئيسي من خالل عنوان الدراسة تم صياغة المشكلة : مشكلة الدراسة 
  .الطالق بين المتزوجين حديثاً

يتكون مجتمع الدراسة من المطلقين والمطلقات السعوديين والذين لم يمر على زواجهم أكثر من خمس :  الدراسة  وعينةمجتمع
  .مفردة) ٢٢٠(وتكونت عينة الدراسة من سنوات بمدينة الرياض 

  :أهم النتائج  

   . من أهم العوامل الدافعة للطالقوجهل الشريك بمعنى الحياة الزوجية والمنازعات المستمرة التفاهم وغياب عدم التوافق يعد .١

التي شهدها المجتمع السعودي خالل       بين التحوالت االجتماعية واالقتصادية والثقافية     ارتباطيةكشفت الدراسة أن هناك عالقة       .٢
  .األخيرة ، وبين نمو ظاهرة الطالقالعقود األربعة 

 الصغيرة وبين الفئات المتعلمة وأصحاب المـؤهالت        العمريةاسة أن ظاهرة الطالق تحدث بصورة أكبر بين الفئات           الدر بينت .٣
  .منها بين األميين 

كشفت الدراسة أن اإلقامة المشتركة للزوجين حديثي الزواج مع أهل الزوج أو الزوجة غالباً ما تؤدي إلى سوء العالقة بينهم                .٤
  .طالقمما قد ينتج عنه وقوع ال

  .كشفت الدراسة عن عدد من اآلثار االجتماعية المترتبة على الطالق كالقطيعة بين أهل الزوجين ونظرة المجتمع غير اإليجابية .٥

  .اآلثار النفسية المترتبة على الطالق كالشعور بالندم وزيادة القلق عدد من كشفت الدراسة عن  .٦

  :التوصيات
الجمعيات التطوعية كجمعيـة    والتي تقدمها   يلية وتثقيفية وفن حل المشكالت الزوجية       إلزام المقبلين على الزواج بدورات تـأه      .١

  .واعي وجمعية مودة 

بمرحلة التعليم األساسي مـن     خاصة   عن أهمية الزواج ودوره في المجتمع في المراحل الدراسية المتقدمة         إدخال مادة أساسية     .٢
   .بير في تحديد اتجاهات النشء وتقويم أخالقياتهمقبل وزارة التربية والتعليم ، وذلك لما لها من دور ك

نشر التوعية األسرية المتعلقة بفن العالقات الزوجية ، وأساليب حل الخالفات ، وأساليب التعامل األكثر إيجابية بين الـزوجين                    .٣
  .حديثي الزواج وأسلوب تنشئة األبناء ، وتشجيع البرامج التربوية المحققة لهذه األهداف 

 مكاتب االستشارات الزوجية أو األسرية وغيرها من اآلليات المعاصرة التي تعنى بالتوفيق واإلصـالح بـين                 ديد من إنشاء الع  .٤
  .الزوجين حديثي الزواج كمرحلة ضرورية سابقة للطالق 

  .المعنى بقضايا األسرة ومشكالتها، وتكثيف البرامج األسرية في وسائل اإلعمؤتمرات دورية ، تُوالعمل على عقد ندوات  .٥

  .إنشاء دور للحضانة وروضات األطفال، خاصة بأطفال األسر المفككة والمطلقات، وتزويدهم ببرامج اجتماعية ونفسية .٦
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  داءـاإله

   عمره يف اهللا أمد ، احلبيب والدي إىل

   ..بذايت واعتزازي قويت منها واستمديت ...حيايت طريق ا أبصرت من إىل

 ء الشي وأن اإلصرار معىن علمتين اليت الشاخمة إىل ، اليتوقف الذي الكفاح إىل

   ..السليم والتخطيط اإلميان قوة مع احلياة يف يلمستح

  .احلبيبة والديت إىل .. عمري طوال املتفاين العطاء ينبوع إىل

 .. بالعزمية أمدتين اليت ...الرحيم القلب صاحبة  دريب رفيقة .. العزيزة زوجيت إىل

 يف يل عون خري كانت اليت و ...حب بكل وساندتين البحث مشاق معي وحتملت

 وحتملها لصربها كان واليت ...احلياة يل يضيء نرباسا ومازالت كانت واليت ..يتمسري

   .. والتشجيع املؤازرة أفضل املشاق

   . منها اهللا الحرمين

   اهللا، حفظهم الكرام إخواين إىل

 ولطاملا الكثري، وقتهم من اقتطعت الذين ... أبنائي قليب ومثرة حيايت يف ما أمجل وإىل

  .دراسيت إمتام جلأل جتاههم قصرت

  .علي اهللا بعد الفضل أصحاب أساتذيت وإىل

  ..وطالبه...ورواده ...العلم إىل

  جهدي مثرة أهدي هؤالء كل إىل

  .الكرمي لوجهه خالصا عملي جيعل أن اهللا وأسأل

        الباحثالباحثالباحثالباحث
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  شكر وتقدير

ه احلمد والشكر، أوالً    ، فلل )٧اآلية  : سورة إبراهيم () لَِئن شكَرتم َألِزيدنكُم    : (قال جل جالله  

فاللهم لك احلمـد كمـا      . وآخراً ظاهراً و باطناً، على ما أفضل علي به من إمتام الرسالة، وتيسري إجنازها             

مـن ال يـشكر     : " ينبغي جلالل وجهك و عظيم سلطانك، وعمالً بقول رسول اهللا عليه الصالة والسالم            

  ).سنن الترمذي، حديث صحيح(" الناس ال يشكر اهللا 

هللا الذي تدوم بشكره النعم ،فالشكر هللا أوال على توفيقه إلجناز هذا العمـل، واسـأله أن              حلمدفا

  .جيعله عمال خالصا لوجهه الكرمي 

يشرفين أن أقدم هذه الرسالة وأتقدم جبزيل الشكر والعرفان لسيدي صاحب السموامللكي األمري             

 يـة،  نايف العربية للعلوم األمن    لس جامعة على  س األ ي وزير الداخلية والرئ   حممد بن نايف بن عبدالعزيز    /

  . يف سبيل رفع كفاءة رجل األمن العلميةما قدمهعلى 

/  دكتـور  يهد مدير عـام اجلـوازات، والعميـد       سامل بن حممد البل   /موصول إىل الفريق     والشكر

صاحل / دكتور   يدوالعق ،   إدارة األفراد  مدير   إبراهيم شالش الضبيب  /والعقيد  ، عبدالكرمي ضيف اهللا احلريب   

على ماقدموه من دعم وتشجيع على      .بن سعد املربع مدير إدارة التطوير اإلداري باملدرية العامة للجوازات           

  .التحصيل العلمي ملنسويب قطاع اجلوازات

لقسم التوجيه واإلصالح مبحكمة األحوال الشخصية بالريـاض، وإىل مكتـب           موصول   والشكر

  . على جهودهم ومساعديت يف مجع املعلومات من جمتمعي الدراسةاضالضمان االجتماعي النسوي بالري

 والـذي مل    مجعان بن رشيد بن رقوش    / رئيس اجلامعة الدكتور     سعادة بعظيم الشكر إىل     أتقدمكما  

 أتقدم بالشكر لعميد كلية الدراسات العليا األسـتاذ        يبخل بوقته وجهده يف سبيل الرقي ذه اجلامعة ،كما        

 احلفيظ مقدم رئيس قسم العلوم االجتماعيـة       عبد/الدكتور   ن خضر الكبيسي ،واألستاذ   عامر ب /الدكتور  
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 عبداهللا حممد حسنني شليب على تفضله       / بالكلية،كما أتقدم بالشكر إىل أستاذي الفاضل الدكتور       والنفسية

بالشكر وأيضاً أتقدم   .وتوجيه حىت خرجت ذه الصورة        من إرشاد  هقدم باألشراف على هذه الرسالة وما    

 كما أتوجه بالشكر والتقدير إىل كـالً مـن األسـتاذ            حممد بن حسن الصغري أمني الكلية ،      /إىل الدكتور   

 جلنة املناقشة واحلكم علـى الرسـالة        يخالد الكردي عضو  / أحسن طالب واألستاذ الدكتور     / الدكتور

يع العاملني جبامعـة نـايف      إىل مج  موصول أيضاً    والشكرلتفضلهما بقبول قراءة هذا العمل واحلكم عليه ،         

  .العربية للعلوم األمنية من أعضاء هيئة التدريس وموظفني 

 صادقا لكل من نسيت أن أذكره فأشكره داعياً املوىل جلت قدرته أال يـضيع               اعتذاراًكما أسجل   

اطلع أجر من أحسن عمال ، وختاما اسأل اهللا العظيم أن يتقبل هذا العمل ،وأن ينفع ذه الدراسة كل من                    

  .عليها ،أو احتاج إليها ،وصلى اهللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم 

  .سائالً املوىل عز وجلَّ أَنْ يباِرك جهودهم وجيعلَها يف ميزاِن حسناِتِهم يوم القيامة

  واهللا ويل التوفيق
  الباحث                                                                                                               
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 قائمــة احملتــويـــــات
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@Þëþa@Ý—ÐÛa@@@Zbç†bÈicë@ò�aŠ‡Ûa@òÜØ“ß  ١  

  ٢  .مقدمة الدراسة •

  ٥  . اسةمشكلة الدر •

  ٦  .تساؤالت الدراسة •

  ٧  . أهداف الدراسة •

  ٨  . أهمية الدراسة •

  ١٠  . حدود الدراسة •

  ١٠  .مفاهيم ومصطلحات الدراسة •
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@ïãbrÛa@Ý—ÐÛa@ïãbrÛa@Ý—ÐÛa@ïãbrÛa@Ý—ÐÛa@ïãbrÛa@Ý—ÐÛa@@Z@@Z@@Z@@Z@ò�aŠ‡ÜÛ@òí‹ÄäÛa@òîÐÜ©a@ò�aŠ‡ÜÛ@òí‹ÄäÛa@òîÐÜ©a@ò�aŠ‡ÜÛ@òí‹ÄäÛa@òîÐÜ©a@ò�aŠ‡ÜÛ@òí‹ÄäÛa@òîÐÜ©a@ @@ @@ @@ @١٧  

  ١٨  . اإلطار النظري : أوالً 

  ١٨  . المستخدمة في الدراسةالمفسرة للطالق االتجاهات النظرية -أ

  ٢٣  .العوامل الفاعلة والمالمح األساسية: حوالت المجتمع السعودي ت-ب

  ٢٨  . الدراسات السابقة: ثانياً 

  ٢٨  . عرض الدراسات السابقة-أ

  ٤٩  .  التعقيب على الدراسات السابقة-ب

@sÛbrÛa@Ý—ÐÛa@sÛbrÛa@Ý—ÐÛa@sÛbrÛa@Ý—ÐÛa@sÛbrÛa@Ý—ÐÛa@@Z@@Z@@Z@@Zò�aŠ‡ÜÛ@òîvèä¾a@paõa‹u⁄aò�aŠ‡ÜÛ@òîvèä¾a@paõa‹u⁄aò�aŠ‡ÜÛ@òîvèä¾a@paõa‹u⁄aò�aŠ‡ÜÛ@òîvèä¾a@paõa‹u⁄a@ @@ @@ @@ @٥٢  

  ٥٣   .تمهيد  •

  ٥٣  .منهج الدراسة •

  ٥٣  .مجتمع الدراسة •

  ٥٤  .عينة الدراسة •

  ٥٥  .أداة الدراسة •

  ٥٥  .بناء أداة الدراسة -

  ٥٦  .محتوى أداة الدراسة -

  ٥٨  .صدق أداة الدراسة -

  ٦٦  .ثبات أداة الدراسة -

  ٦٧  .إجراءات تطبيق أداة الدراسة -

  ٦٨  .أساليب المعالجة اإلحصائية •
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@Éia‹Ûa@Ý—ÐÛa@Zbèvöbnã@ò“Óbäßë@ò�aŠ‡Ûa@pbãbîi@ÝîÜ¥ë@�‹Ç@ @٧٠  

  ٧٢  .توزيع أفراد العينة حسب النوع: والًأ •

  ٧٢  . توزيع أفراد العينة حسب الفئات العمرية: ثانياً •

  ٧٥  .توزيع أفراد العينة حسب الحالة التعليمية: ثالثاً •

  ٧٧  .توزيع أفراد العينة حسب الحالة العملية: رابعاً •

  ٧٩  .توزيع أفراد العينة حسب الدخل الشهري : خامساً •

  ٨٢  .زيع أفراد العينة حسب نوع السكنتو: سادساً •

  ٨٣  .توزيع أفراد العينة حسب البيانات الخاصة باألبناء: سابعاً •

  ٨٥  .توزيع أفراد العينة حسب السن عند الزواج الذي انتهى بالطالق: ثامناً •

  ٨٦  .توزيع أفراد العينة حسب عدد مرات الزواج : تاسعاً •

تبار في الـزواج الـذي انتهـى        توزيع أفراد العينة حسب االخ    : عاشراً •
  .بالطالق

٨٧  

  ٨٩  .توزيع أفراد العينة حسب درجة القرابة بين الزوجين: حادي عشر •

توزيع أفراد العينة حسب طبيعة المشكالت التـي واجهـت          : ثاني عشر  •
  .أفراد العينة أثناء الزواج

٩٥  

  ٩٧  .توزيع أفراد العينة حسب وقت وقوع الطالق : ثالث عشر •

  ٩٩  . توزيع أفراد العينة حسب مكان اإلقامة بعد الزواج:رابع عشر •

  ١٠٥  .توزيع أفراد العينة حسب الطالق وتعدد الزوجات: خامس عشر •

  ١٠٨  .توزيع أفراد العينة حسب الكيفية التي تم بها الطالق: السادس عشر •
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توزيع أفراد العينة حسب مـدة الـزواج الـذي انتهـى            : السابع عشر  •
  .بالطالق

١١٠  

توزيع أفراد العينة حسب فتـرة بدايـة الخالفـات مـع            : من عشر الثا •
  .الشريك

١١٢  

  ١١٤  .توزيع أفراد العينة حسب إعادة الزواج بعد الطالق: التاسع عشر •

  ١١٧  .توزيع أفراد العينة حسب العوامل الدافعة للطالق: العشرون •

 توزيع أفراد العينة حسب اآلثار النفـسية المترتبـة        : الحادي والعشرون  •
  . على الطالق

١٢٣  

النتـائج المرتبـة علـى      توزيع أفراد العينة حـسب      : الثاني والعشرون  •
  .المسئولية تجاه أفراد األسرة بعد الطالق

١٢٧  

توزيع أفراد العينة حسب اآلثار االجتماعية والطالق       : الثالث والعشرون  •
  .عند أفراد العينة

١٣٢  

 عن الطالق على أطفال     التوزيع حسب اآلثار المرتبة   : الرابع والعشرون  •
  .أفراد العينة

١٣٥  
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واج وصكوك الطالق فـي المملكـة العربيـة         عقود الز ) ١(جدول رقم     .١
 .السعودية
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 ٦٠ .االتساق الداخلي ألداة الدراسة ومحاورها) ٢(جدول رقم   .٢

قيمة الثبات إذا حذفت العبارة ومعامل االرتباط المصحح        ) ٣(جدول رقم     .٣
 .والكلي مع محور العوامل الدافعة للطالق
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٤.  
رة ومعامل االرتباط المصحح    قيمة الثبات إذا حذفت العبا    ) ٤(جدول رقم   

والكلي مع محور النتائج التي ترتبت علـى االنفـصال مـن الناحيـة              
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٥.  
قيمة الثبات إذا حذفت العبارة ومعامل االرتباط المصحح        ) ٥(جدول رقم   
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 .الطالق

٦٤ 
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مة الثبات إذا حذفت العبارة ومعامل االرتباط المصحح        قي) ٦(جدول رقم   

والكلي مع محور النتائج التي عـادت علـى الطـالق مـن الناحيـة               
 .االجتماعية

٦٥ 

قيمة الثبات إذا حذفت العبارة ومعامل االرتباط المصحح        ) ٧(جدول رقم     .٧
 .والكلي مع محور الحلول التي يراها أفراد العينة لتفادي حدوث الطالق

٦٦ 

 ٦٧ .معامالت الثبات لمحاور أداة الدراسة) ٨(جدول رقم   .٨

 ٧٢ .توزيع أفراد العينة حسب النوع) ٩(جدول رقم   .٩

 ٧٣ .توزيع أفراد العينة حسب الفئات العمرية) ١٠(جدول رقم   .١٠

 ٧٤ .توزيع أفراد العينة حسب الفئات العمرية للشريك) ١١(جدول رقم   .١١

 ٧٥ .ينة حسب الحالة التعليميةتوزيع أفراد الع) ١٢(جدول رقم   .١٢

 ٧٦ .توزيع أفراد العينة حسب الفئات التعليمية للشريك) ١٣(جدول رقم   .١٣
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توزيع أفراد العينة حسب مـصادر الـدخل الـشهري          ) ١٧(جدول رقم     .١٧
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 ٨٣ .توزيع أفراد العينة حسب وجود األبناء) ١٩(جدول رقم   .١٩

 ٨٤ .توزيع أفراد العينة حسب عدد األبناء) ٢٠(جدول رقم   .٢٠

توزيع أفراد العينة حسب العمر عند الـزواج الـذي          ) ٢١( رقم   جدول  .٢١
 .انتهى بالطالق

٨٥ 

 ٨٧ .توزيع أفراد العينة حسب عدد مرات الزواج) ٢٢(جدول رقم   .٢٢

توزيع أفراد العينة حسب الطريقة التي اعتمد عليهـا         ) ٢٣(جدول رقم     .٢٣
 .في اختيار الشريك

٨٨ 

عينة حسب ما إذا كان الزواج      توزيع استجابات أفراد ال   ) ٢٤(جدول رقم     .٢٤
 .تم برضاهم
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توزيع استجابات أفراد العينة حسب درجة القرابة بين        ) ٢٥(جدول رقم     .٢٥
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٩٣ 
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 .مناسباً
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سب وقوع الطالق قبل    توزيع استجابات أفراد العينة ح    ) ٣٤(جدول رقم     .٣٤
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 ٩٩ .توزيع أفراد العينة حسب اإلقامة بعد الزواج) ٣٥(جدول رقم   .٣٥
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 .زوجية في اإلقامة مع آخرين
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توزيع أفراد العينة حسب النوع عن العالقة القائمـة         ) ٣٨(جدول رقم     .٣٨
 .بينك أي الزوج وأهل الزوجة وبينك أي الزوجة وأهل الزوج
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 .أهلها/ الزوجة وبين أهلك 
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توزيع أفراد العينة حسب النوع عـن أسـباب سـوء         ) ٤١(جدول رقم     .٤١
 .أهلها/ العالقة بين الزوج أو الزوجة وبين أهلك
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 ١٠٤ .استجابات األفراد عن تأثير الخالفات في طلب الطالق) ٤٢(جدول رقم   .٤٢

 ١٠٥ .توزيع أفراد العينة حسب وجود زوجة أخرى) ٤٣(جدول رقم   .٤٣
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ائج التي ترتبـت علـى      توزيع أفراد العينة حسب النت    ) ٤٦(جدول رقم     .٤٦
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 .الخالفات

١١٣ 
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١١٦ 
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التكرارات والنسب المئوية والمتوسـطات الحـسابية       ) ٥٧(جدول رقم   

واالنحراف المعياري ومربع كاي والتقدير إلجابات مجتمع الدراسة على         
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فقرات محور النتائج المترتبة عن المسؤولية تجاه أفراد األسـرة بعـد            
 . الطالق

توزيع استجابات أفراد العينة حول تحمـل مـسؤولية         ) ٥٩( رقم   جدول  .٥٩
 . األطفال وحسب النوع 
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توزيع استجابات أفراد العينة حـول زيـادة األعبـاء          ) ٦٠(جدول رقم     .٦٠
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فقرات محور الحلول التي يمكن أن تساهم إلى حد كبيـر فـي تفـادي               
 . حدوث الطالق

١٣٨ 

� �
� �
� �
� �
� �
� �



 -س  - 

 فهرس املالحقفهرس املالحقفهرس املالحقفهرس املالحق
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
 


	
�ق��وאن
 א��
	א��
	א��
	א��� א����א����א����א���� א

١١١١� �� �� ��  ١٥٦ . جداول عقود الزواج والطالق على مستوى المملكة�

 ١٦٧ .أسماء المحكمين ألداة الدراسة  ٢٢٢٢

 ١٦٩ .الصورة النهائية ألداة الدراسة  ٣٣٣٣

� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �

  

  



 - ١- 

  

  

  ل األول ـالفص

  مشكلة الدراسة وأبعادها

  . مقدمة الدراسة •

  . مشكلة الدراسة •

  . تساؤالت الدراسة •

  . اف الدراسةأهد •

 . أهمية الدراسة •

  . حدود الدراسة •

  . مفاهيم ومصطلحات الدراسة •

  

  

  

  

  



 - ٢- 

  ل األول ـالفص
  مشكلة الدراسة وأبعادها

  :مقدمة الدراسـة .١

إن االهتمام الشديد الذي نالحظه عند علماء االجتماع في الغـرب والـشرق علـى               

 ، ربمـا يكـون      السواء بدراسة موضوعات األسرة المختلفة ، وخاصة موضوع الطالق        

 المشكالتمرجعه إلى التغيرات الواضحة التي طرأت على طبيعة الزواج وأهدافه ، وإلى             

واألزمات والتحديات التـي يواجههـا ، نتيجـة للتحـوالت االقتـصادية واالجتماعيـة               

 من  اًماً بعد آخر ، وربما يعود هذا االهتمام كذلك إلى أن كثير           اوالتكنولوجية التي تتعاظم ع   

شارك فيها جميعاً بشكل    نا وعواطفنا ومشاكلنا تمتد جذورها في الحياة األسرية التي          خبراتن

وقد أدرك الكثيرون ممن يعملون في حقل العلم أو السياسة أو التخطيط ، أو من               . أو بآخر 

ن االنطالق مـن    ؛ أ  المجتمع وبناء برامج التغيير أو اإلصالح      مشكالتيتصدون لتشخيص   

طالق المعاصرة وأزمة األسرة ومعاناتها في هذا العصر أمـراً ال           تفهم قضايا الزواج وال   

مفر منه ، وخاصة إذا كانت األسرة ستظل صاحبة الدور الحيوي في تـشكيل الشخـصية      

  .وفي بناء قيم واتجاهات اإلنسان المعاصر

 كبرى في هذا العصر نتيجة لما يتميز به من          كمشكالت األسرة   تبرزت مشكال وقد  

الحقه، وسرعة تدفق المعلومات، وسرعة تحول الصيغ الحديثة إلي صيغ          سرعة التغير وت  

فرضت ذاتها على كل المجتمعات اإلنسانية وعلى اختالف مـستويات تطورهـا،            عالمية  

 األسرة أكثر   ففي ظرف العولمة تصبح   . وبالرغم مما تتمتع هذه المجتمعات من خصوصية      

 وأفراد  فرياح العولمة تأخذ األطفال   المؤسسات االجتماعية عرضة للتخلخل واالضطراب ،       

 من عالم األسرة إلـى  األسرة جميعهم وعبر وسائل االتصال وشبكات التواصل االجتماعي  

 االستهالك والتـرف    أنماط حياتية مغايرة وإلى   عوالم أخرى وتنزعهم من حياة العائلة إلى        

 التي تـضفي التماسـك      يةكما أنها تخلخل الثقافات المحلية التقليد     .  تتحقق   قدوالمتع التي   

  .واالستقرار علي حياة األسرة والجيرة والمجتمع المحلي 
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ـ          مجتمعـات العـالم عبـر    ىومن ناحية أخرى فإن العولمة تفرض أجندة جديدة عل

وتمس هذه األجندة األسرة بشكل واضح عنـدما تطـرح          . المنظمات والمؤتمرات الدولية    

  ).٨-٧ص،٢٠٠٣ وحجازي،زايد(.وللتنشئة االجتماعيةوللعالقة بين الجنسين،مفهومات جديدة لألسرة 

 العالمية الجارية ، بل أنه قد تأثر        والمجتمع السعودي ال يعيش بمعزل عن التطورات      

بكل المتغيرات والمستحدثات الجديدة على النطاق العالمي ،خاصة مع سـهولة االنتقـال             

، واالطالع والتعـرض    وتكنولوجيا المعلومات   "واالتصال في ظل تقدم وسائل االتصال ،      

فإن األسرة السعودية   وبناء على ذلك    . لكل جديد يظهر في أي مجتمع من مجتمعات العالم          

، نتيجة  والوظيفية السنوات القليلة الماضية تعرضت لمجموعة من المتغيرات البنائية          لخال

 ضيمن المشكالت والصراعات ، والتي تف     التحوالت المجتمعية ،أفضت إلى بروز العديد       

ولعل مـا   . بدورها إلى احتمال وقوع الطالق ،كأخطر مظهر من مظاهر التفكك األسري            

رح عبر  محاكم الضمان وعقود االنكحة وما يط      التقارير الرسمية الصادرة عن       به تطالعنا

وسائل اإلعالم من قضايا ومشكالت ترتبط بالنظام األسري ، وما تعرضه الصحافة مـن              

 يعبر بـصورة    ؛ نسب قضايا الطالق في المحاكم السعودية      حاالت طالق ، وما تشير إليه     

 من  آليةواضحة عن استمرار تفاقم مشكالت األسرة السعودية واستمرار الطالق باعتباره           

  .آليات تفكك األسرة السعودية

  ) ١(جدول رقم 

  عقود الزواج وصكوك الطالق في المملكة العربية السعودية

  (*)) هـ١٤٣٢-١٤٢٨(
  ق  الزواج والطال  صكوك الطالق  عقود الزواج

  

  %النسبة   العدد  %النسبة   العدد    العـام

  نسبة الطالق
  % إلى الزواج 

  ١٨,٩٣  ١٨,٢٨  ٢١٦٩٠  ٥,٧٩  ١١٤٥٩٨  هـ١٤٢٨
  ١٧,٢١  ١٨,٦٦  ٢٢١٤٢  ٧,٦٦  ١٢٨٦٣٥  هـ١٤٢٩
  ١٨  ٢٠  ٢٣٧٤٧  ٧,٨٤  ١٣١٦٢٨  هـ١٤٣٠
  ١٩,١٤  ٢٠,٤٤  ٢٤٢٥٦  ٧,٥٥  ١٢٦٧١٢  هـ١٤٣١
  ١٨,٥  ٢٢,٦٢  ٢٦٨٤٠  ٨,٦٤  ١٤٥٠٧٩  هـ١٤٣٢

  ١٠٠  ١٠٠  ١١٨,٦٧٥  ١٠٠  ١,٩٧٧,٦٥٢  المجموع

  . )١٥٧ ، ص م٢٠١٢إحصاءات وزارة العدل السعودية لعام (*) ( 
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إلـى أن  هـ ١٤٣٢وتشير اإلحصاءات الصادرة عن وزارة العدل السعودية في عام       

ق المملكـة   منطقة الرياض تحتل المرتبة األولى من حيث ارتفاع نسبة الطالق بين منـاط            

 ٧٨٤٠ووفق إحصائية صادرة عن وزارة العدل السعودية حيث سجلت في عام واحد فقط              

ـ ١٤٣٢خـالل عـام     % ٢٢,٨٧وبنسبة   حالة زواج    ٣٠٧٢٦حالة طالق في مقابل      . هـ

 بالرياض سجلت أعلى نسبة     األحوال الشخصية أن محكمة   عن   وتكشف اإلحصاءات أيضاً  

 حالـة   ١٨٩٩٥ حالة طالق مقابل     ٥١٠٦ بلغت   طالق بين المحاكم بمنطقة الرياض حيث     

ووفق وسائل اإلعالم التي نقلت عـن مـصادر     خالل العام ذاته،     %٢٦,٨٨ وبنسبة   زواج

من حجـم   % ٤٠قضائية سعودية أن قضايا طلب الطالق في المحاكم السعودية تصل إلى            

إدارة  –وزارة العـدل الـسعودية      .( المرفوعة أمام المحـاكم الـسعودية      القضايا الزوجية 

  .)١٥٧ص٢٠١٢اإلحصاء، 

وقد رصدت دراسات حديثة ارتفاعاً كبيراً في معدالت الطـالق بالمملكـة العربيـة              

م بما معدله حالة طالق واحدة كل نصف ساعة، وأغلبها يقـع            ٢٠١١السعودية خالل عام    

وتشير آخر التقارير الرسمية إلى أن نسبة الطالق بالمملكـة          . خالل السنة األولى للزواج   

من حاالت الزواج بزيادة عن المعدل العالمي الذي يتـراوح          % ٣٥لت إلى أكثر من     وص

ويعني هذا، وكما توضح اإلحصاءات أن المملكة تحتـل المرتبـة           % . ٢٢، و % ١٨بين  

الثالثة على صعيد العالم العربي، واألولى على مستوى مجتمعات الخليج العربي بالنـسبة             

 زواج  ١٢٦٧١٢ حالة طـالق مقابـل       ٢٤٢٥٦إلى  لمعدالت الطالق التي ارتفعت لتصل      

هـ وهو معدل يصل، وكما ذكرت سلفاً، إلى حالة طالق كـل نـصف              ١٤٣١خالل عام   

وأشار الكثير من المختصين والمهتمين إلى أن غالبية حاالت الطالق تقع في السنة             . ساعة

  ).هـ٢٩/١١/١٤٣٣مفكرة اإلسالم ( .% ٦٠األولى من الزواج وبنسبة تصل إلى 
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  :مشكلة الدراسة .٢

إلى الصراعات والمشاجرات   يعتبر الطالق أحد أهم مظاهر التفكك األسري، إضافة         

، فالطالق مظهر من مظاهر تحلل الحياة الزوجية التي ينعدم فيها التكيـف بـين               الزوجية

الزوجين، كما أنه محصلة لتفاقم الخالف بين الزوجين إلى الحد الذي يمتنـع معـه كـل                 

 سبيل إلى التراضي، وال يكون هناك مجال للعودة إلـى حيـاة             هناك من ون  توافق، فال يك  

  .التكيف، فالطالق عادة هو الحلقة األخيرة من مراحل الشجار والنزاع العائلي

المتنوعة التي عرفتها جميع المجتمعـات القديمـة        الطالق من الظواهر االجتماعية     و

 حقبـة   ومـن من مجتمع آلخـر ،      والحديثة علي حد سواء مع االختالف في درجة حدته          

كما تختلف نظرة المجتمعات في تعريفها للمستوى أو للحـد الـذي            .تاريخية لحقبة أخرى    

 أسـباب انحـالل الـزواج غيـر        يصبح معه الخالف بين الزوجين أمراً ال يطاق، أو في         

قد شهدت تحوالت جذرية في نـسق األسـرة         ، ومن المالحظ أن السنوات األخيرة       الموفق

 الطالق بصفة خاصة، كما حـدثت مجموعـة مـن           معدالتة عامة ، وتحوالً في      السعودي

المتغيرات في االتجاه نحو الزواج وأنماطه، إضافة إلى ظهور أنماط جديدة من العالقـات              

وث تغيرات في   األسرية، وتغيرات في األدوار المرتبطة بالرجال والنساء ترتب عليها حد         

لطالق ال يشكل عائقاً أمام الكثيرات فـي المجتمـع          ، وأصبح مفهوم ا   االتجاه نحو الطالق  

  .السعودي

خطيرة على األسرة السعودية ، حيث نـتج عنهـا          ال هاوكان لتلك التحوالت انعكاسات   

 تاهتزاز في طبيعة القيم واألدوار االجتماعية داخل األسرة ، باإلضافة إلى فساد العالقـا             

، ممـا   داخل الكثير من األسر السعودية    ات  األسرية بين اآلباء واألبناء ، واألزواج والزوج      

أدى إلى ظهور العديد من المشكالت والظواهر االجتماعية كالزيادة في معدالت الطـالق             

األسـري   مظاهر التفكـك  بصفة عامة ، وبين حديثي الزواج بصفة خاصة وغير ذلك من     

عـد   ، لكونهـا ذات ب     المهمـة هذا وتعد دراسة الطالق من الموضـوعات        . واالجتماعي

 بنسق القيم   ، حيث أن عمليتي الزواج والطالق ترتبطان ارتباطاً وثيقاً        مهم وثقافي   اجتماعي

  .)٧٣ص،١٩٨٨الجوهري،.(والمعايير الثقافية
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  االجتماعيـة   في دراسة العوامل    الراهنة  الدراسة  مشكلة ما سبق تتحدد  وتأسيساً على   

ي الـزواج داخـل األسـر    انتشار ظاهرة الطالق بين حـديث   وؤثرة في نمو    المرتبطة والم 

االجتماعية السلبية التي طـرأت علـى األسـرة          السعودية، وذلك بوصفها إحدى الظواهر    

 كيانها في اآلونة األخيرة ، وذلك بهدف استقـصائها ومعرفـة أسـبابها            السعودية وهددت 

والظروف المجتمعية التي أفرزتها في محاولة إللقاء الضوء على أبعـاد هـذه الظـاهرة               

  .وهي األسرةالسعودي ية التي تهدد أهم وحدة بنائية في المجتمع االجتماع

يعتمد الباحث في تحليله لظاهرة الطالق بين حديثي الزواج على مسلمة أساسية            هذا و 

والثقافيـة  أن أي ظاهرة سليبة تعد انعكاساً للظروف االقتصادية واالجتماعيـة    :مهمة وهي 

طاق األسرة البد وأن تكون مرتبطة بما يسود        السائدة في المجتمع ، وأن أي مشكلة داخل ن        

المجتمع من تحوالت اجتماعية ، واقتصادية ، وثقافية خالل المرحلـة التاريخيـة التـي               

ظهرت فيها وأن تكون لها عالقة مباشرة أو غيـر مباشـرة بغيرهـا مـن المـشكالت                  

االقتـصادية  االجتماعية ، أو بمعنى آخر أن هناك تأثيراً قويـاً للتحـوالت االجتماعيـة و              

 على امتداد العقود الثالثة الماضـية وانعكـست         المجتمع السعودي والثقافية التي يمر بها     

بدورها على األسرة السعودية وهي تعمل على إبراز قيم وسلوكيات بعينهـا وممارسـات              

  .حياتية اجتماعية وعلى إخفاء قيم وسلوكيات وممارسات حياتية اجتماعية أخرى

  

   :تساؤالت الدراسـة .٣

  :وتأسيساً على هذا الطرح يمكن وضع التساؤل الرئيسي للدراسة على النحو التالي

ما العوامل االجتماعية المرتبطة بظاهرة الطـالق بـين المتـزوجين حـديثاً مـن               

  .السعوديين؟

  :وينبثق عن هذا التساؤل الرئيس التساؤالت اآلتية

زواج والزوجـات   ما التغيرات التي طرأت على العالقـات االجتماعيـة بـين األ            . ١

 السعوديين حديثي الزواج خالل العقود الثالثة األخيرة؟
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ما مظاهر سوء التوافق الزواجي بـين األزواج والزوجـات الـسعوديين حـديثي              . ٢

 الزواج؟

 ما دور سوء التوافق الزواجي في حدوث الطالق بين المتزوجين حديثاً؟ . ٣

سعودية حال وقوع الطـالق     ما طبيعة المشكالت االجتماعية التي تواجهها المرأة ال        . ٤

 المبكر؟ 

ما اآلليات المجتمعية التي يمكن من خاللها مواجهـة ظـاهرة الطـالق المبكـر                . ٥

  والمشكالت االجتماعية الناتجة عنه في المجتمع السعودي؟

  

  :أهداف الدراسـة .٤

  :يلي تهدف الدراسة الراهنة إلى الوقوف على ما

 االجتماعيـة بـين األزواج      التعرف على التغيرات التي طرأت علـى العالقـات         . ١

 .والزوجات السعوديين حديثي الزواج خالل العقود الثالثة األخيرة

الكشف عن مظاهر سوء التوافق الزواجي بـين األزواج والزوجـات الـسعوديين              . ٢

 .حديثي الزواج

 .بيان دور سوء التوافق الزواجي في حدوث الطالق بين المتزوجين حديثاً . ٣

 االجتماعية التي تواجهها المـرأة الـسعودية حـال          التعرف على طبيعة المشكالت    . ٤

 . وقوع الطالق المبكر

الوقوف على اآلليات المجتمعية التي يمكن من خاللها مواجهـة ظـاهرة الطـالق               . ٥

  .المبكر والمشكالت االجتماعية الناتجة عنه في المجتمع السعودي
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  :الدراسـةأهمية  .٥

 الطالق بين حديثي الـزواج داخـل        عالج ظاهرة ت ا من كونه  هذه الدراسة تأتي أهمية   

نطاق المجتمع السعودي ، وذلك ألن مشكلة الطالق المبكر تمثل تهديـداً قويـاً لمـستقبل                

األسرة ودوامها ، كما تنبئ بحدوث تغيرات جوهرية في األجل القصير ألدوارها وبنائهـا              

  .المجتمع السعودي عامة عامة، مما يؤثر على كيان 

 ارتفـاع معـدالت الطـالق       ة في المملكة العربية السعودية    وتوضح البيانات الرسمي  

هـ بما معدله حالة طالق واحدة كل نصف ساعة وأغلبها يقـع            ١٤٣١بالمملكة خالل عام    

خالل السنة األولى للزواج، وأن غالبية حاالت الطالق تقع في السنة األولى من الـزواج               

لتقارير أيـضاً إلـى أن نـسبة        من المتزوجين حديثاً، كما تشير ا     % ٦٠وبنسبة تصل إلى    

 مع الوضع في االعتبـار       ، من حاالت الزواج  % ٣٥الطالق عامة في المملكة تصل إلى       

، الرسميةأن هذا الحجم في إشهادات الطالق هو العدد الرسمي المعلن من واقع السجالت              

وال يقتصر األمر على ذلك وإنما تشهد المحاكم السعودية آالف القـضايا محـل النـزاع                

من مجمـوع قـضايا     % ٦٠، حيث تمثل قضايا طلب الطالق فيها ما يقترب من           ألسريا

يجسم بالفعل حجم هذه المشكلة وخطورتها على األسـرة والمجتمـع           ، األمر الذي    األسرة

  ).٢٠١٢ إدارة اإلحصاء، –إحصاءات وزارة العدل السعودية  ( .معاً

  :وتتمثل في :األهمية العلمية-١

احدة من الدراسات التي يمكـن أن تـضاف إلـى التـراث          ن هذه الدراسة تعد و    أ  -أ 

السوسيولوجي المهتم بدراسة األسرة السعودية ومشكالتها ، حيث تأتي هذه الدراسة           

الراهنة شاملة ألبعاد التغير الذي أصاب األسرة في مجتمعنا السعودي ، وعالقتـه             

 .بظواهر الطالق والتفكك األسري

على مختلف األصعدة قد حظيت باهتمام كبيـر        إذا كانت قضية الطالق وتأثيراته        -ب 

 تنـاول موضـوع الدراسـة       أغفلتمن قبل الدراسات السابقة ،إال أن معظمها قد         

 . وهو الطالق المبكرالراهنة
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زيادة معدالت الطالق داخل المجتمع السعودي وعلى نحو ما تكشفه اإلحصاءات             -ج 

ي السنوات األخيرة   والتقارير الرسمية خاصة بين حديثي الزواج بصورة واضحة ف        

كما تدلنا على ذلك اإلحصاءات الخاصة بالزواج والطالق والتـي تـشير إلـى أن               

من حاالت الطالق تقع خالل السنة األولى من الزواج وهو ما يعكس مـدى              % ٦٠

 .خطورة وانتشار تلك الظاهرة على األسرة والمجتمع كله

ه، باإلضـافة إلـى كونهـا       أهمية األسرة كنواة أولى للمجتمع واهم وحدة بنائية ب          -د 

مؤسسة من أهم المؤسسات االجتماعية القادرة على إكساب األبناء القيم المختلفـة،            

 .فهي التي تحدد ما ينبغي وما ال ينبغي أن يكون في ظل المعايير الثقافية السائدة

تزايد كم ونوع التغيرات االجتماعية التي شهدها المجتمع السعودي فـي أواخـر             -هـ

شرين والعقد األول من القرن الحالي وما نتج عنها من تأثيرات سلبية في             القرن الع 

  .نسق القيم االجتماعية عامة ونسق القيم األسرية خاصة

  :وتتمثل في:  العمليةاألهمية  -٢

 والثقافية المحيطة بموضوع الطـالق مـن        االجتماعيةمحاولة التعرف على األبعاد      -أ

  .رة أجل رسم مقترح لمواجهة هذه الظاه

أن نتائج الدراسة الراهنة يمكن أن تمد القائمين على أمر األسرة ببعض الحقـائق               -ب

المهمة التي يمكن االستفادة منها في رسم سياسة اجتماعيـة واضـحة تـضع فـي                

حساباتها االهتمام برصد التغير في األسرة من وقت آلخر ،لتحديد مالمح هذا التغير             

أيضاً من شأنها رعاية األسرة واالهتمام بها ، وذلك        وأبعاده ، ورسم سياسة اجتماعية      

  .للحد من تلك الظاهرة وتالفي خطورتها على األسرة والمجتمع 

محاولة التعرف على العوامل واألسباب المؤدية إلى بروز ظاهرة الطالق خـالل             -ج

السنوات الخمس األولى من الزواج ، وحصر مختلف أنماطـه لمعرفـة مبرراتـه              

الفهم لواقع األسرة   من  وإلعطاء صورة أكثر موضوعية من أجل مزيد        ومصاحباته ، 

 منها في مجال التخطـيط االجتمـاعي فـي    اإلفادةالسعودية ، وطرح توقعات يمكن    
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وضع بعض البرامج الوقائية الموجهة لكل من األزواج والزوجات بهدف حمـايتهم            

هيارها وبالتالي تفكك   من التعرض لمثل هذه الظاهرة التي تؤدي إلى تفكك األسرة وان          

  .المجتمع ككل

  

  :دود الدراسة ـح .٦

  : الحدود الموضوعية  -

تحاول هذه الدراسة أن تقدم فهماً تحليلياً لظاهرة الطالق بين حـديثي الـزواج مـن                

عـن الطـالق    خالل رسم صورة مفصلة مؤيدة باألدلة اإلحصائية و الشواهد الموضوعية           

  .لتي تؤدي إلى الطالق بين حديثي الزواجلعوامل الللوصول إلى تفسير اجتماعي 

تتمثل في مجتمع المطلقين والمطلقات من بين حديثي الزواج الذين          : الحدود البشرية  -

  . لم يمر على زواجهم أكثر من خمس سنوات في مدينة الرياض

  . مكان الدراسة هو مدينة الرياض :   الحدود المكانية -

  ـ ه١٤٣٤-هـ ١٤٣٣  : الحدود الزمنية -

    : مفاهيم ومصطلحات الدراسة .٧

  : العوامل االجتماعية-١

هي مجموعة من الظروف التي تتعلق بتكوين الجماعة وأنظمتها، والتي تساهم فـي             

تكوين الفرد وتربيته ويكون لها األثر الواضح في سلوك الفرد ومجتمعه، ولقد تم تقـسيم               

  : العوامل االجتماعية على النحو التالي 

 تعتبر األسرة وحدة اجتماعية مهمة لها أثرها على حيـاة الفـرد             :العامل األسري  . ١

وفي تقويم سلوكه، ويتفق العلماء على أن األسرة لها تأثير مباشـر وقويـاً علـى                

تكوين شخصية الفرد، وبدون شك أن وجود الحدث في بيئة أسرية غيـر مالئمـة             

 .يساعد على إيجاد بيئة مالئمة على االنحراف
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 يعتبر العامل االقتصادي عنصراً أساسياً له أثره فـي الـنظم            :العامل االقتصادي  . ٢

 .االجتماعية

غالباً ما يختار الفرد شخصاً يوافقه في نفس الـصفات ونفـس األهـواء              : الرفاق . ٣

 ).٢٢١ص،١٩٩٤الطخيس، .( والرغبات والنزعات

أنه مصطلح يشير إلى أي     : " العوامل االجتماعية   ) ١٠٥ص.١٩٧٩غيث،  (ويعرف  

جاه يتأثر بالخبرة الحاضرة أو الماضية لسلوك أشخاص آخرين، والسلوك الذي           سلوك أو ات  

  ". يتجه نحو اآلخرين والسلوك المتأثر بهذا الوعي

أن العامل االجتماعي يوجد إذا تأثر سـلوك        ) : " ١٨٥ص،١٩٨٦بدوي،  (بينما يرى   

ن الفرد بشخص آخر أو بجماعة سواء كان هذا الشخص من هؤالء األشخاص الموجـودي             

  ".من الناحية المادية أو غير موجودين

بأنهـا كـل الظـروف      : " العوامل االجتماعيـة    ) ٢٦٨ص،١٩٧٧خلف،  (ويعرف  

  ". والمؤسسات التي تحيط بحياة الفرد االجتماعية اليومية وبيئته التي ينشأ فيها

سـابقة فـي    : " إلى أن هذه العوامل االجتماعيـة     ) ٧٩ ص ،٢٠٠١طالب،  ( ويذهب  

فراد وهي تمارس تأثيرها عليهم منذ والدتهم، وهي تتمثـل فـي جملـة              وجودها على األ  

. الظروف التي تحيط بهم وتأثر في تكوين شخصياتهم، وفي توجيه سلوكهم باتجاه معـين             

  ". وقد يستمر هذا التأثير على شخصياتهم طوال حياتهم 

سط الو:" العوامل االجتماعية بأنها  ) ٢١١ص،هـ  ١٤٢٨القاموس األمني،   ( ويعرف  

االجتماعي والبيئة االجتماعية التي يعيش فيها الفرد، وتؤثر فيه وتشكل قيمـه ومعـاييره              

ويخضع في سياقاتها لمعايير المحيطين به وتوقعاتهم، مثل األسرة، الحي السكني، الجيرة،            

  .... " . وجماعات األصدقاء 

  : التعريف اإلجرائي للعوامل االجتماعية-

سابقة يتحدد التعريف اإلجرائي للعوامل االجتماعيـة علـى         وبالنظر إلى التعريفات ال   

  : النحو التالي
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  .نوعية البيئة والعالقات األسرية  •

 .كيفية الزواج  •

 .المستوى االقتصادي االجتماعي •

 .الحالة التعليمية والمهنية •

 .جماعات األقران •

  .كيفية الزواج ونوعية العالقات الزواجية ومدى التوافق الزواجي •

  :ق الزواجي التواف-٢

يتضمن التوافق الزواجي التوفيق في االختيار المناسب للزواج واالسـتعداد للحيـاة            

الزوجية والدخول فيها، والحب المتبادل بـين الـزوجين، واإلشـباع الجنـسي وتحمـل               

مسؤوليات الحياة والقدرة على حل مشكالتها، واالستقرار الزواجي والرضـا والـسعادة            

المشاكل المادية واالجتماعية والصحية، والعمل علـى تحقيـق         الزوجية على مواجهة كل     

بأنه حالة وجدانية، تـشير     : " الزواجي أيضاً   االنسجام والمحبة المتبادلة، ويعرف التوافق      

إلى مدى تقبل العالقة الزوجية، وتعد محصلة لطبيعة التفاعالت المتبادلة بين الزوجين في             

حرص على استمرار العالقة معه، فضالً عن مقـدار         جوانب متنوعة، والثقة فيه، وإبداء ال     

التشابه بينهما في القيم واألفكار والعادات، ومدى االتفاق حول أساليب تنـشئة األطفـال،              

سليمان، ".(وأوجه إنفاق ميزانية األسرة، باإلضافة إلى الشعور باإلشباع الجنسي في العالقة          

  ). ٢٩ ص،٢٠٠٥

توافق الزواجي يتـصل بـالتوافق فـي الناحيـة          من التعريفين السابقين يتضح أن ال     

العاطفية والتوافق االقتصادي والتوافق الثقافي، كما يتصل بتقبـل كـل مـن الـزوجين               

لالختالفات الفردية بينهما، األمر الذي يؤكد على العالقة الوثيقة واالرتباطية بين التوافـق             

ى سبيل المثال بعملية اختيار     الزواجي والحياة األسرية بمختلف جوانبها، فنجده ذا صلة عل        

الزواج أو الزوجة، وبالعوامل الشخصية واألسـرية، وحاجـات واتجاهـات الـزوجين،             
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والصحة النفسية لهما، ومدى توفر العاطفة بينهما، ودرجة كفاءة الـدور األسـري الـذي        

يقومان به ومسايرتهما لتوقعات الحياة الزوجية بينهما، وبناء على ذلك قد تكـون هنـاك               

ـ القة موجبة أو سالبة بين الزوجين تتحدد من خالل درجة التوافـق الزواجـي بينه              ع ا، م

وبقدر ارتفاع هذه الدرجة بقدر توفر النجاح األسري بين الزوجين بما يوفر مزيـداً مـن                

  .االستقرار في األسرة

   :Divorceمفهوم الطالق  -٣

    : المفهوم اللغوي للطالق -أ 

 القيد بطلقة، ومنها قول العرب طلقت األسـير          لغة بأنه حل   divorceيعرف الطالق   

وهو يفيد معنى فك القيد، سواء كان هذا القيد حسياً كقيد الفرس، أو معنوياً كقيد               . أو أطلقته 

  . وطالق المرأة من زوجها يعني أنها تحللت من قيـد الـزواج وخرجـت منـه               . النكاح

فع قيد النكاح في الحال أو      ر" ويعرف الفقهاء الطالق بأنه     ). ٥٦٣ ص ،١٩٨٥إبراهيم،  ( 

). ٣٣٧ ص ،١٩٨٣محجـوب،   " . ( المآل بلفظ مشتق من مادة الطالق أو ما في معنـاه            

انفصال الزوجين عند اسـتحالة اسـتمرار       " بأنه) ١٩٨٣(ويعرفه عبد الرحمن الصابوني     

الحياة المشتركة بينهما، وتختلف مدة االنفصال حسب درجة الطالق الذي يبدأ بطلقة واحدة             

  ". هو البينونة الصغرى ويصل إلى ثالث طلقات وهو البينونة الكبرىو

  : المفهوم العلمي للطالق -ب  

 ،فالطالق ال يتم إال في ظل زواج      . هو إنهاء العالقات الزوجية بحكم الشرع والقانون      

حتى يمكن الحصول على الطالق فإنه يجب أوالً إثبات الزواج ، فإذا لـم              ووقانوناً  شرعاً  

  . وشرعيقانوني فلن يوجد طالق قانونيرعي شيوجد زواج 

في تعريف الزواج في مختلف الثقافات هي التي        والصعوبة التي تواجه علم االجتماع      

تجعل من العسير تكوين فكرة واضحة عن الطالق ، ومع ذلك فقد أمكن صـياغة بعـض               

مثالً " نزبار"الفروض المبدئية من أجل دراسة الفروق في معدالت الطالق ، فحينما حاول             

أن يقدم منهجاً لتقنين إحصائيات الطالق ، ترك جانباً مهمة التعريف ، ووصف الطـالق               



 - ١٤- 

في المجتمعات البسيطة بأنه فترة انتقالية من زواج آلخر وذهب إلـى أننـا لكـي نقـيس        

 .معدالت الطالق فإنه من المهم أن نعرف بالضبط ماذا نعني بمصطلحي زواج وطـالق              

نيه هو تعاقد منظم بين الرجل والمرأة ، يتحمالن تبعـاً لـه مهـام               والزواج في أبسط معا   

مؤكدة ، فهو بصفة عامة عقد مشاركة بين الرجل والمرأة يبدو في األصـل مـن أجـل                  

اإلشباع العاطفي ، أو بمعني آخر هو نظام اجتماعي يتصف بقدر من االستمرار واالمتثال              

إليها المجتمع لتنظيم المسائل الجنسية وتحديد       للمعايير االجتماعية ، وهو الوسيلة التي يعمد      

  ).٤٣ص،١٩٩٧الخولي،(.صور التزاوج الجنسي بين البالغين

وسـيلة إلشـباع   " إلى أن الزواج هـو Kengazly Davis)كنجزلي ديفيز(ويذهب 

ـ   فالرغبات الجنسية والحاجة للرفقة ، وخارج هذا اإلطار ليس له أهمية تض            ة في عليه ص

تفسير هذا الرأي المتشائم الذي طرحه ديفيز والذي يجرد الزواج من           ، ويمكن   " االستقرار

قوم بها األسرة فيما عـدا      تمعاني كثيرة ، بذلك االنحسار المتزايد للوظائف النظامية التي          

ن محـورين كبيـرين للحيـاة       وظيفتي اإلنجاب والتنشئة االجتماعية اللتين كانتا وسـتظال       

وظائف األسرة يفقدها قدرتها على مقاومـة تيـارات         األسرية، وهذا التقلص المتزايد في      

  ). ٢٤٣، ص١٩٩٨عبد العاطي وآخرون، ( .الصراع التي تهدد استقرارها

أما الطالق فقد عرفه بعض الباحثين بأنه ترتيب نظامي إلنهـاء عالقـة الـزواج،               

والسماح لكل طرف بحق الزواج مرة أخرى، ويشير المصطلح أيـضاً إلـى االنفـصال               

.  عن الـزواج     نتجتبين األزواج بحيث ال يغير هذا من العالقات القانونية التي           الطبيعي  

 أيضاً بأنه طريقـة منظمـة لوضـع نهايـة     William Good) وليام جود ( وقد عرفه 

اختيارية للزواج، وهو شكل من أشكال االنحـالل الزواجـي االختيـاري مثـل الهجـر                

 عن ذلك على أسـاس أنـه قـرار    الطالقواالنفصال الناجم عن اتفاق الطرفين، ويختلف     

 لكل من الـزوجين     رسمي سواء من جانب طرفيه أو من جهة رسمية وكما يسمح الطالق           

والطالق في الشريعة اإلسالمية هو حق للزوج بموجب عقد الـزواج   . بالزواج مرة أخرى  

  .  )٣٩، ص١٩٥٥تاج، . ( صحيحنكاح وهو من األحكام التي ال تكون إال بناء على عقد 
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رفع قيد النكاح بلفظ مخصوص قصداً يقع من        " ومن الباحثين من عرف الطالق بأنه       

أركان الطالق، حيث أنه البـد حـين        " أهله ومحله " ، والمقصود من لفظي     "أهله في محله  

 .)١٠ ، ص  ١٩٨٠عيـسوي،   . (  والمطلقة يعرف الطالق أن يذكر أركانه ومنهم المطلق      

قهاء هو رفع قيد النكاح في الملك أو الحل، بلفظ          كذلك فإن الطالق في اصطالح بعض الف      

مشتق من مادة الطالق، ففي الملك وهو الطالق الرجعي ، ال ينتهي الزواج بمجرد صدور               

مطلق أن يراجعها، رضيت    ما يدل عليه، بل ينتهي بانتهاء عدة المطلقة، وفي أثناء العدة لل           

ملكها الرجل على زوجته، وهـي  ، ومع ذلك تحتسب الطلقة من الطلقات التي ي   أم لم ترض  

ين، ثالث، أما في الحل في الطالق البائن، ال تحل المطلقة لمطلقها إال بعقد ومهـر جديـد                

  ). ٢٧٩، ص١٩٥٧أبو زهرة،  ( .سواء انتهت العدة أم لم تنته

النفصال والطالق، بتحديد معيـار  هذا وقد حاول بعض الباحثين أيضاً أن يفرق بين ا     

 في أن الطالق يمنح كل الطرفين حريـة إقامـة زواج جديـد، أو أن                لهذه التفرقة يتمثل  

  ). ١٨٠، ص١٩٦٧سركيس،  ( .الطالق هو الحرمان المؤقت من المخدع والمعيشة

ومن الباحثين أيضاً من فرق بين لفظ الطالق وتطليق، فذكر أن الطالق يطلق علـى               

أمـا  . حل رابطة الزوجيـة   الحالة التي يقوم فيها أحد الطرفين بإرادته ورغبته وحده في           

التطليق فيطلق على الحالة التي يتوقف فيها حل رابطة الزوجية على إجراء تتخذه إحـدى               

  ). ١٨٤-١٨١، ص١٩٦٧سركيس، . ( الهيئات الشرعية أو القضائية

ومما سبق نرى أن كل هذه التعريفات التي عرضناها لمفهوم الطالق قد دارت كلها              

 إنهاء للعالقة الزوجية، أو بوجود الطالق تنتهـي العالقـة    في إطار واحد وهو أن الطالق     

الزوجية سواء تم ذلك بناء على رغبة الزوجين معاً أو رغبة أحدهما، وبه يترتـب علـى                 

الزوجين تجاه بعضهما البعض إجراءات شرعية وقانونية، ويتحلـل كـل طـرف مـن               

امة أو المعيشة، ومـن هنـا       االلتزامات والحقوق والواجبات، ويتم االنفصال تماماً في اإلق       

  الشريعة يأتي تفريق الباحثين بين الطالق واالنفصال، فالطالق عملية قضائية تتم بواسطة          

القانون إلنهاء العالقة بين الزوجين، بحيث يسمح للطرفين بإقامة حياة زوجية جديدة، في             و

تـصال  حين أن االنفصال عملية يتم من خاللها جعل كل طـرف منفـرداً ، وانعـدام اال                
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الجسماني واستقالل كل طرف عن اآلخر في المخدع والمأكل رغم أنهما متزوجان قانوناً،             

وعلى ذلك فإن الطالق أسلوب اختياري إلنهاء الزواج ويختلف عـن أشـكال االنحـالل               

الزواجي األخرى مثل الهجر واالنفصال المتبادل، والطالق بهذا الـشكل هـو انفـصال              

لتفرقة بين الطالق واالنفصال هو في كون الطالق يمنح كـال  مصدق عليه، أي أن معيار ا   

الطرفين حرية إقامة عالقة زواجية جديدة، على عكس أشكال االنفصال األخرى كـالهجر             

مثالً، كما أنه شكل من أشكال التفكك األسري الكلي وليس الجزئي وآلية من آليات انهيـار        

  . األسرة نتيجة النتهاء العالقة الزوجية نهائياً

  : المفهوم اإلجرائي للطالق  -ج 

تتبنى الدراسة الحالية الطالق بمفهومه االجتماعي الذي يرى أن الطالق ليس فقـط             

ن سوء حظ شخصي يصيب أحد طرفي العالقة الزواجية أو كليهما، بل هو فـي               عتعبيراً  

ة، المقام األول ظاهرة اجتماعية تستمد أسباب نشأتها من واقع المجتمع وأحوالـه المتغيـر             

وكذلك ابتكاراً اجتماعياً يستخدم كوسيلة للتهرب من التوترات التي قد تنجم عـن الـزواج             

 ويصعب تفاديها بأي وسيلة أخرى، ولذلك يجب أن يتجاوز التحليل العلمي له حدود الشكل             

القانوني إلى المضمون االجتماعي الذي يتعين ضبط عناصره في ضوء ظروف           و الشرعي

  .المجتمع وتحوالته

ا ويقصد بالطالق في هذه الدراسة ، انفصال الزوج عن زوجته بعد الدخول بهـا               هذ

خالل السنوات الخمس األولى فقط من الزواج، أي بعد أن جمعهما عقد الـزواج، بحيـث                

يحق لكل طرف إقامة زواج آخر جديد، على أن مفهوم الطـالق يختلـف عـن مفهـوم                  

 العقد، ومن ثم ال يحق ألي طـرف مـن           االنفصال ذلك أن االنفصال ال يشترط فيه إنهاء       

بناء على ذلك فإن تعريف الطالق إجرائياً في هـذه الدراسـة            . الطرفين إقامة زواج آخر   

ينطبق على كل فرد رجالً أو امرأة تم إنهاء عالقته باآلخر بموجب شهادة طالق رسـمي،        

  . عاطفياً وتم االنفصال عن بعضهما، وأصبحا مستقلين تماماً اقتصادياً وسكنياً ، و
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   الثانيل ـالفص

  الخلفية النظرية للدراسة 

  

 :  اإلطار النظري–أوالً  •

 : الدراسات السابقة–ثانياً  •
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   الثانيل ـالفص

  الخلفية النظرية للدراسة

  : اإلطار النظري للدراسـة -أوالً 

  :المستخدمة في الدراسةالمفسرة للطالق  االتجاهات النظرية-أ

مع السعودي في اآلونة األخيرة تحوالت اجتماعيـة واقتـصادية وثقافيـة           شهد المجت 

كانت لها انعكاساتها الشديدة على األسرة، سواء كان ذلـك مـن حيـث حجـم األسـرة                  

الـخ،  .. ووظيفتها، أم من حيث القيم والعالقات واألدوار االجتماعية ونمط الحياة داخلهـا           

ة للبناء االجتماعي كما أنها تعد مـن أكثـر          وذلك باعتبار أن األسرة هي الوحدة األساسي      

  . النظم االجتماعية التي تعكس ما يدور داخل المجتمع من عمليات وتفاعالت مختلفة

لذلك كان البد وأن نضع في االعتبار عند اختيار اإلطار النظري للدراسـة التـأثير               

مـن خـالل    المتبادل بين األسرة من جهة والمجتمع المحيط بها من جهة أخرى، وذلـك              

السياق العام لعملية التغير االجتماعي، وبالتالي فالبد من دراسة األسرة في ضوء عالقتها             

باألنساق األخرى الموجودة داخل المجتمع الذي توجد فيه، وباعتبـار أنهـا عنـصر أو               

أي أنها جزء من الكل الذي تترابط أجزاؤه بعـضها مـع            . مؤسسة داخل المجتمع الكبير   

يمكن دراستها  ككيان مستقل بذاته، حيث أنها عرضة دائماً للتأثر بالبيئة            بعض، ولذلك ال    

  . الخارجية

ويعني هذا أن دراسة األسرة السعودية عبر فترة تاريخية معينة من خالل ارتباطهـا              

بالنظم والظواهر األخرى الموجودة داخل المجتمع سوف تؤدي إلى تحليل ما طرأ عليهـا              

، وذلك ألن كل ما يصيب المجتمع مـن تغيـرات أو تعـديالت              من تغيرات تحليالً واقعياً   

ولذلك تـرى الدراسـة االسـتعانة       . ينعكس بالضرورة على وضع األسرة التي توجد فيه       

بمداخل نظرية متعددة يمكنها اإلسهام في تحقيق مسعاها من دراسة موضـوعها، وهـذه              
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اءة في تحليل الظـاهرة     المداخل النظرية تحددت باألساس في ثالثة مداخل مهمة وذات كف         

  .البنائية الوظيفية، والتفاعلية الرمزية، والنسوية: وهي

ويـشار  . يرى الوظيفيون أن المجتمع يعمل بطريقة مماثلة لقيام الكائن الحي بوظائفه          

، وبالتالي فإن النظم االجتماعية تقوم بأداء وظائفها        "بالمماثلة العضوية   " إلى هذه المقارنة    

حة المجتمع ككل، مثلما تقوم أجزاء الجسم البشري بوظائفها معـاً مـن             معاً من أجل مصل   

  . أجل مصلحة الجسم

إال أن هذا المجتمع أو الكل االجتماعي هو أكبر من  مجموع أجزائه التـي يتكـون                 

وبالتالي . كما أنه ال يمكن فصل بناء المجتمع عن وظائفه ألغراض البحث النظري           . منها

  ).٥١ ص،٢٠٠٢، عبدالوهاب. ( صالنفالبناء والوظيفة ال ينف

ويميل علماء االجتماع الذين أسهموا في تطوير البنائية الوظيفية إلـى النظـر إلـى               

المجتمعات اإلنسانية بوصفها أبنية تتألف من عناصر ووحدات متداخلة ومترابطـة بنائيـاً         

ند ويوجد بين هذه العناصر والوحدات تـرابط بنـائي، وتـسا          . ومحكومة بقواعد ضابطة  

وظيفي، واعتماد متبادل يحقق التوازن واالستقرار الضروريين ألداء المجتمعات لوظائفها          

وتشكل هذه المسلمة إطاراً تصورياً وطريقة محددة في التحليـل   . والستمرارها في الوجود  

الوظيفي تعرف بالبنائية الوظيفية، وهي تؤكد على الدور المحوري الذي يقوم به اإلجماع             

قيم محددة عامة ومشتركة بين غالبية أعضاء المجتمع وتستهدف الحفاظ على           القيمي على   

. التوازن االجتماعي للبناء االجتماعي بما يحقق للمجتمع أداء وظائفه وبقائـه واسـتمراره       

  ).٧٠-٦٩ ص،٢٠١٢شلبي،(

أما التفاعلية الرمزية فهي كنظرية تستند إلى مجموعة من المفاهيم األساسية وهـي             

معاني والتوقعات والسلوك واألدوار والتفاعالت االجتماعية التي تجري بـين          الرموز  وال  

والمجتمع في ضوء التفاعلية الرمزية هو شبكة معقـدة مـن األفعـال             . أعضاء المجتمع 

الفردية والتفاعالت بين األفراد، وأن جميع هذه األفعال والتفـاعالت منظمـة ومراقبـة              

ويستمر المجتمع فـي    .  عليها من أدوار وتوقعات    ومدفوعة بالعضوية الجماعية بما يترتب    

أداء مهامه وفي البقاء بسبب التنشئة االجتماعية للناس حتى يصبحوا قادرين على مواجهة             
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وهذه العملية تبدأ منذ لحظة الميالد، وذلك ألن األفـراد يعتمـدون علـى              . هذه التوقعات 

لتالي فاألفراد يستدمجون كل    وبا. بعضهم البعض في المنافع والخدمات الضرورية لبقائهم      

متطلبات أداء األدوار، ويتطلع كل منهم إلى إنجاز األدوار المتوقعة منه، وعليـه يعمـل               

المجتمع في تناسق وتعاون من أجل إنجاز التوقعات ويتخذ التدابير المتمثلة فـي الثـواب               

). ١٠٢-١٠٠ص،١٩٩٨عـوده،    ( .والعقاب ما يراه كافياً ومالئماً إلنجاز هذه التوقعات       

وفي إطار التفاعلية يتعين على الباحث االجتماعي أن يضع نفسه مكان الناس الذين يقـوم               

وعليـه أن   . بدراستهم وينظر إلى العالم االجتماعي بنفس الكيفية التي يرونه من خاللهـا           

يسعى إلى إدراك وفهم هذا العالم كما يبدو لهؤالء النـاس؛ وأن يـدرك ويفهـم األفكـار                  

وأن يعـرف   . والدوافع واألهداف التي تحركهم وتدفعهم إلى الفعل والـسلوك        والمعتقدات  

. كيف تبدو األشياء لهم ، وما هي األفكار والدوافع وما الذي يرغبونه وما يحتاجون إليـه        

  ). ١٢٧-١٢٣ ص،١٩٩٣الخشاب، ( 

 وهو  Feminismأما االتجاه النظري الثالث الذي استندت إليه الدراسة فهو النسوية           

اه نظري في علم االجتماع يهتم بدرجة أساسية بقضايا المرأة والحركات النسائية التـي     اتج

تدعو إلى تغيير محتوى علم االجتماع واالهتمام بالنوع االجتماعي أو الجندر والتأكيد على             

أحداث تغييرات جذرية في النظام األبوي القائم على هيمنـة الرجـال والحـرص علـى                

  ). ٦٤ ص،٢٠٠٢، الوهابعبد . (  وقضاياهاالتصدي لمشكالت المرأة

وبالنظر إلى هذا التناول الموجز لالتجاهات النظرية الثالثة فإن الدراسة سوف تتبنى            

إطاراً نظرياً بنائياً ووظيفياً يمكن من خالله فهم ظاهرة الطالق المبكر بين حديثي الزواج              

والوظيفي للتعـرف علـى جوانبهـا       فهماً حقيقياً، وذلك بالرجوع إلى سياقها العام البنائي         

المختلفة، وكذلك عالقات التأثير والتأثر المتبادلة بين تلك الظاهرة وغيرها من الظـواهر             

األخرى الموجودة داخل المجتمع، حيث أن المجتمع ككل يتألف من زاوية هذا اإلطار من              

الداخلي المتبادل الذي   أنساق مترابطة بنائياً ومتساندة وظيفياً وبينها قدر كبير من االعتماد           

يحقق لها حالة من االستقرار والتوازن النسقي، حيث تبرز أهمية كل منها بالنـسبة لبنـاء            

  . اآلخر في حالة استقرار هذا التوازن أو تغيره أيضاً 
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غير أن تبني وجهة النظر البنائية الوظيفية السابقة في هذه الدراسة ال يعني االعتماد              

ك النظرية وحدها دون اللجوء إلى نظريات أخـرى تـساعد فـي             المطلق على مقوالت تل   

تحليل الظاهرة موضوع الدراسة، كاللجوء إلى االتجاه التفـاعلي الرمـزي فـي تحليـل               

العالقات األسرية، وعمليات التفاعل المختلفة بين الزوج والزوجة، وارتباط ذلك بأنمـاط            

أن التفاعلية الرمزية هنا قد فرضت      التفكك األسري المختلفة داخل األسرة السعودية، حيث        

ذاتها باعتبارها من أنسب المداخل النظرية التي يمكن من خاللها الوقوف علـى مـسألة               

كذلك في فهـم    . السلوك والتصرفات والتفاعالت االجتماعية على صعيد األسرة السعودية       

جزءاً منه ووفقاً   وتحليل عالقة التفاعل االجتماعي بين األسرة والمجتمع األكبر الذي تعتبر           

لهذا الفهم النظري، فإننا نركز من خالل التفاعلية الرمزية على التـصرفات الشخـصية              

والسلوكية التي تصدر عن األفراد في حياتهم اليومية، فقد قدمت التفاعلية الرمزية نموذجاً             

عيون يمكن أن نركز من خالله على السلوكيات واألفعال التي يقدم عليها الفاعلون االجتما            

في حياتهم اليومية، لذا نجدها قدمت مجموعة من المفاهيم التي استندت إليها فـي دراسـة     

الواقع مثل مفاهيم الدور، والمكانة والموقف والذي استطاعت من خالله أن تقدم تفسيرات             

  ).١٢٧-١٢٣ ص،١٩٩٣الخشاب، . (سببية لما يحدث في إطار الواقع الحياتي اليومي

إن فهم الدراسة هنا لرؤى التفاعلية الرمزيـة يـأتي بهـدف            ومن خالل ما سبق، ف    

التركيز على التصرفات التي يصدرها الفرد ويشكلها الـسلوك مـن خـالل التفـاعالت               

االجتماعية بينه وبين الفاعلين االجتماعيين اآلخرين، أي أن الفعل ورد الفعل الذي يـأتي              

جات داخل األسر حديثـة الـزواج   من خالل عملية التفاعل االجتماعي بين األزواج والزو      

هما األساس الذي تنطلق منه الدراسة الراهنة على اعتبار أن هـذه التـصرفات يحكمهـا      

أمران، األول هو الذات واآلخر هو المحيط االجتماعي الثقافي الذي يتم في إطاره التفاعل              

لوك، فهمـا   االجتماعي، حيث أن المحيط االجتماعي والنفسي هما المحددان الرئيسيان للس         

يعمالن على إفراز المعاني الرمزية التي يمكن أن تفرز في إطار التفاعل اليـومي بـين                

  ).٢٠٧-٢٠٥ ص،٢٠١٢شلبي، . ( الفاعلين االجتماعيين
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هذا وسوف يتم االستعانة أيضاً ببعض مقوالت النظرية النسوية في تفـسير انتـشار              

 التي قـد تتعـرض لهـا الزوجـة          الطالق المبكر، وذلك من خالل أشكال القهر المختلفة       

السعودية من جانب الزوج وتدفعها إلى اللجوء لطلب الطالق وإنهـاء الحيـاة الزوجيـة               

لرغبتها في التخلص من الزوج الذي غالباً ما يمارس قوته عليها، سواء كان ذلـك مـن                 

عد خالل االستغالل االقتصادي أو التحكم الجنسي أو أشكال العنف المستخدم ضدها والتي ت            

دليالً على رغبة الزوج في فرض سيطرته، خاصة وأن تعليم الزوجة وخروجهـا للعمـل            

واستقاللها اقتصادياً عن الزوج، بل ومشاركتها له أحياناً في إعالة األسرة قد أدى بها إلى               

الشعور بالتحرر والمساواة مع الزوج، وبالتالي رفض الخضوع واالستـسالم ومعارضـة     

ف صورها، مما يؤدي إلى زيادة معدالت الطالق بصفة عامـة           سيطرة الزوج على اختال   

وذلك ألنه ال يمكن تفسير     ). ٦٤ ص ،٢٠٠٢،  عبدالوهاب. ( والطالق المبكر بصفة خاصة   

ظاهرة الطالق المبكر بالرجوع إلى عوامل فردية أو نفسية فقـط، فـالتغير االجتمـاعي،           

مليات التمييـز بـين الرجـل     والتفكك االجتماعي، والتصدع األسري، وصراع القيم ، وع       

والمرأة في الحياة اليومية داخل األسرة، والبطالة، واإلدمان، وغير ذلـك مـن العوامـل               

  . االجتماعية االقتصادية هي القادرة على وضع تلك الظاهرة في منظورها الصحيح

لقد استفادت الدراسة من بعض المنطلقات النظرية التي تعرضـت لألسـرة سـواء              

ظيفية أو التفاعلية الرمزية أو النظرية النسوية، حيث شكلت مسلماتها ما يعرف            البنائية الو 

بسلة االتجاهات النظرية التي أفادت الدراسة في تحليل وتفسير العالقـة الديناميـة بـين               

التغيرات االجتماعية واالقتصادية والثقافية وظاهرة الطالق المبكر مع مراعاة الخصوصية          

  .ة والثقافية للمجتمع السعودياالجتماعية واالقتصادي

ويرجع ذلك كله إلى أن دراسة التغيرات األساسية التي شهدها المجتمع الـسعودي،              

وال يزال يشهدها، من حيث آثارها على األسرة ودورها في خلق تحوالت مهمة في بنـاء                

م وأدوار وعالقات األسرة السعودية وارتباط ذلك بظاهرة الطالق المبكر ال يمكـن أن تـت           

بصورة سليمة وبدون أوجه قصور إال باالعتماد على أكثر من نظريـة اجتماعيـة، مـع                

االهتمام بأثر الظروف العالمية والقومية التي ساهمت فـي تفعيـل الظـاهرة موضـوع               
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الدراسة، وذلك حتى يمكن تحقيق رؤية واقعية متكاملة تساعدنا على فهم تلـك الظـاهرة               

ا تمهيداً إلحداث التغير المطلوب وهو التقليل من معـدل          وتفسيرها، وكذلك التنبؤ بمستقبله   

  . انتشارها، وبالتالي تحقيق معدل أعلى من التماسك األسري داخل المجتمع السعودي

  :  العوامل الفاعلة والمالمح األساسية:  تحوالت المجتمع السعودي -ب

  :اكتشاف البترول .١

رة المجتمع السعودي، وظل     تحول في مسي   م نقطة ١٩٣٨يعتبر اكتشاف البترول عام     

النفط ومنذ اكتشافه في ذلك التاريخ يمارس تأثيرات متعاظمة ومثيـرة داخـل المجتمـع               

السعودي وبصفة خاصة خالل العقود األخيرة من القرن الماضي والعقد األول من القـرن             

وهذا التأثير ليس مرده كون النفط مجرد مادة خام، وإنمـا يعـود إلـى الوجـوه                 . الحالي

متعددة لهذه المادة الخام، فهو مصدر للطاقة وللتكنولوجيا، وللمال، وميدان لنشاط القـوى        ال

العاملة المحلية والوافدة، كما أن التفاعل بين كل هذه الوجوه المتعددة من ناحيـة، وبـين                

األبنية االجتماعية والثقافية للمجتمع السعودي من ناحية أخرى، قد نتج عنه طائفـة مـن               

الجتماعية والثقافية أوجدت نظاماً اجتماعياً جديداً يشتمل على تكوينات اجتماعية          التغيرات ا 

جديدة أيضاً، وأنماطاً من توزيع الكيانات السكانية، وقيماً جديدة ونظماً معياريـة جديـدة              

 ،١٩٨٥إبـراهيم،   . ( وأنماطاً جديدة من السلوك االجتماعي ألعضاء المجتمع الـسعودي        

  ).١٦/١٨ص

 النفطية ساعدت حكومة المملكة في إنشاء الـوزارات المختلفـة           الثروةلقد ساعدت   

والقيام بالعديد من المشروعات التنموية التي تسعى إلى رفـع          .والمؤسسات المرتبطة بها    

لتحقيق التنمية الشاملة فقد قامت الحكومة بتبني العديد من الخطط          .مستوى معيشة المواطن    

ة التحتية للمجتمع مثل شق الطرق والجـسور لـربط          الخمسية التي تهدف إلى وضع البني     

المدن ببعضها اآلخر ،وإنشاء المطارات ، وتمديد الكهرباء ، ومـد خطـوط االتـصاالت        

السلكية والالسلكية ، وبناء المـصانع والمؤسـسات المختلفـة ، وتـشييد المستـشفيات               

  . وغيرهـا والمستوطنات ، وبناء المـدارس والجامعـات والكليـات للبنـين والبنـات ،             

  ).١٨٣ ص،٢٠٠٩الخطيب،( 
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  :تغير تركيبة البناء االجتماعي .٢

أحدثت التغيرات االقتصادية التي عمت المجتمع السعودي نتيجـة للثـروة النفطيـة             

تغيرات كبيرة في تركيبة البناء االجتماعي وازدياد الفروق الطبقية فيه، فالمجتمع السعودي            

كان الصدارة فيه ، يليه بقية أفراد القبيلـة ، ثـم            التقليدي مجتمع قبلي يحتل شيخ القبيلة م      

  .طبقة األرقاء ، وكان المجتمع متجانساً إلى حد كبير 

ومع اكتشاف البترول والتغيرات االقتصادية و السياسية واالجتماعية التي صاحبته فقـدت            

ر الكثير من األسر العريقة اجتماعياً مكانتها االقتصادية بسبب تفتيـت الملكيـة ، وظهـو              

الملكية الفردية ، وظهور طبقة غنية جديدة في المجتمع تتكون من األمراء والتجار وكبار              

موظفي الدولة وأصحاب رؤوس األموال، فتغيرت تركيبة المجتمع السعودي ، وأصـبحت            

الفروق الطبقية واضحة فيه ، وأصبح التعليم والعمل والثروة متغيرات جديدة فـي البنـاء               

متغير الهيبة الذي كان سائداً لسنوات طوال في المجتمع الـسعودي           االجتماعي إلى جانب    

  ).٢٧-٢٦ ص،٢٠٠٤الرومي والصائغ، . ( التقليدي

  :تغير شكل األسرة ووظائفها  .٣

كان الشكل السائد لألسرة في المجتمع السعودي التقليدي هو األسرة الممتدة المكونـة         

لتغير الذي أصاب األسرة في شـكلها       ولم يكن ا  . من األب واألم واألبناء غير المتزوجين       

فقط ، ولكن في وظائفها كذلك ؛ فاألسرة في المجتمع السعودي التقليدي كانت تقوم بجميع               

أما اآلن فقـد    . الوظائف االجتماعية واالقتصادية والسياسية والتعليمية والدينية والترفيهية      

كالمدرسـة والجامعـة    فقدت األسرة الكثير من وظائفها، إذا أصبح هناك مؤسسات أخرى           

، العمـري . ( ووسائل اإلعالم وغيرهـا مـن مؤسـسات تـساهم فـي تربيـة األبنـاء            

   ).١٥٥ص،٢٠٠٩
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  :طغيان السلوك االستهالكي على حياة األفراد  .٤

أصبح السلوك االستهالكي هو السلوك السائد في المجتمـع الـسعودي المعاصـر ،              

 كـالجوال والـسيارة والمكيفـات       وظهرت الكثير من الكماليات في األسـرة الـسعودية        

، واألطباق الفضائية ، وغيرها من كماليات لم تكـن  "الفيديو"، و" والمذياع"، " التلفزيون  "و

متوفرة منذ أربعين عاماً مضت ، هذا السلوك االستهالكي تسبب في تأخير سن الزواج في               

إلى ظهور العنوسة   المملكة لعجز الكثير من الشباب على توفير متطلبات الزواج مما أدى            

   ).١٨٤ ص،٢٠٠٩الخطيب، . ( بين النساء والرجال في المملكة

  :انتشار التعليم بين الجنسين .٥

م ، وتال ذلك تشييد الكثير      ١٩٦٠تم افتتاح أول مدرسة أهلية للبنات في المملكة عام          

م وفي  ١٩٦٠مدرسة عام   ) ٥٢(من المدارس في شتي أنحاء المملكة ، وبلغ عدد المدارس           

م ارتفـع عـدد     ١٩٩٠مدرسة ، وفي عام     ) ٥١١(م ارتفع عدد المدارس إلى      ١٩٧٠م  عا

. مدرسـة   ) ١٣,٤٨٠(م بلغ عـدد المـدارس       ٢٠٠٥، وفي عام    ) ٧,٥٤٠(المدارس إلى   

في الوقت الراهن  ، تشغل      . وينبغي أن نشير هنا إلى أن جميع المدارس الحكومية للبنات           

. تقريبـاً %) ١٠٠(سعودة بها قد تـصل إلـى      بمعلمات وإداريات سعوديات أي أن نسبة ال      

والشك في أن انتشار تعليم البنات واتساع قاعدته وازدياد طالبيه في مختلف مراحله قـد               

الرومـي  (  .أدى إلى توعية الفتاة بحقوقها وغير من نظرتها لنفسها ولدورها في المجتمع           

  ).٢٥ص ،٢٠٠٤، والصائغ

  : عمل المرأة واستقاللها االقتصادي .٦

ظواهر الحديثة في المجتمع السعودي ظاهرة العمل بأجر كوسيلة لكسب لقمـة            من ال 

فبعد أن كان العمل جماعي يتم بشكل جماعي تحت مظلة          . العيش ، وانفصاله عن األسرة      

العائلة ، أصبح العمل بأجر الغير وفي القطاعين الحكومي واألهلي وخارج نطاق العائلـة              

  .هو السائد
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المجال أمامها للعمل واالستقالل المادي، وتعد ظـاهرة عمـل          كما فتح تعليم المرأة     

المرأة ظاهرة حديثة في المجتمع السعودي، وتشير اإلحصاءات الرسمية إلى أن الغالبيـة             

مـن وظـائف    %) ٣٠,١(العظمى من النساء العامالت يعملن في الدولة إذا تبلغ نسبتهن           

 متعددة كالتعليم والصحة والـشئون      تعمل المرأة في المجتمع السعودي في مجاالت      . الدولة

االجتماعية والبنوك واألعمال الخاصة ، وتبلغ نسبة العـامالت فـي القطـاع التعليمـي               

وأخيراً ) ٥,٣٦(، ثم الوظائف الصحية     %) ٥,٥٣(يليه الموظفات وتبلغ نسبتهن   %) ٨٣,٤(

  .لـة من العاملين فـي الدو    %) ١,٩٠(أعضاء هيئة التدريس في الجامعات وتبلغ نسبتهن        

 االقتصادي للمرأة على مـشاركتها      لتؤكد الكثير من الدراسات االجتماعية أثر  االستقال       و

  ).١٤٠-١٣٩ص،١٩٩٠، شلبي. ( والمجتمعير أدوارها داخل األسرة في اتخاذ القرار وتغ

  : انتشار وسائل االتصال الحديثة والفضائيات .٧

تصال الحديثة كاالنترنت   من الظواهر الحديثة في المجتمع السعودي انتشار وسائل اال        

والجواالت والفضائيات المتعددة ، وال شك في أن هذه الوسائل سهلت عمليـة التعـارف               

واالتصال بين المجتمع السعودي  والعالم الخارجي ، كما سهلت عملية نقل المعلومة مـن               

والشك في أن هذه الوسائل والفضائيات أثرت علـى اتجاهـات          . وإلى المجتمع السعودي    

 أنفسهم وإلى العـالم     شباب ونظرتهم لشريك الحياة وللعالقة بين الجنسين ، ونظرتهم إلى         ال

فالشباب السعودي أصبح يتطلع إلى إختيار شريكة حياة تـشبه مـايراه فـي              . المحيط بهم 

الفضائيات من بنات حسناوات ، والفتاة أصبحت تتطلع إلى أسلوب أفضل في التعامل مع              

  . وهذه المقارنات قد تؤدي إلى حدوث مشكالت داخـل األسـرة           المرأة عما تلمسه حولها،   

  ). ١٨٦ ص،٢٠٠٩الخطيب، ( 

  :تغير النسق القيمي .٨

يتميز المجتمع السعودي التقليدي قبل اكتشاف النفط بسيطرة الكثير من القيم الـشائعة   

في المجتمع البدوي مثل التضامن والتكافل والكرم والتحمل والصبر واالعتماد على النفس            

لكن مع الطفرة االقتـصادية حـدث   . وإنكار الذات والتضحية من أجل الجماعة والشجاعة   

 انتشار السلبية واالتكاليـة وسـيطرة النزعـة         لالعديد من التغيرات في النسق القيمي مث      
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الفردية والنزعة المادية في تقييم األمور ، وأصبح مبدأ الربح والمكسب  هو الذي يسيطر               

عالقاتهم ، كما أثر على قرار الزواج فالشاب أصبح يفكـر بـالزواج      على تفكير األفراد و   

بطريقة اقتصادية ماذا سيربح وماذا سيخسر ومن هنا الحظنا عزوف الكثير من الـشباب              

  ).١٢٤-١٢٣ص ،٢٠٠٣، الجابري. ( عن الزواج

  :ظهور ظاهرة العنوسة في المجتمع السعودي .٩

اع متوسط عمر اإلناث عند الـزواج       تشير اإلحصاءات الرسمية في المملكة إلى ارتف      

عامـاً  ) ٢٥,١(عاماً ، بعد أن كان      )٢٨,٥(م ، وعند الذكور     ٢٠٠٠عاماً عام   ) ٢٤,٩(إلى  

الخطـة الخمـسية الثامنـة وزارة       (م  ١٩٩٦عاماً عند الذكور عام     ) ٢١,٧(عند اإلناث و  

عية وتشير اإلحصاءات الرسمية الصادرة من وزارة الشئون االجتما       ). ٣٣٩التخطيط، ص 

  ).١٦م ، ص٢٠٠٨حضاض، ( مليون عانس١,٥في المملكة أن نسبة العنوسة تبلغ 
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  : الدراسـات السابقـة -ثانياً 

ة لظاهرة الطالق في    المتغيرات االجتماعية  والثقافي    بعنوان   )م١٩٨٣( سالم    دراسة -١

ة إلـى مناقـشة     الدراسوهدفت   ، العراق –أجريت الدراسة في مدينة بغداد      و ،مدينة بغداد 

ظاهرة الطالق من خالل المتغيرات االجتماعية والثقافية، إلى جانب مدى تـأثر الطـالق              

 ،بالتغيرات االجتماعية في المجتمع العراقي، وعلـى وجـه الخـصوص مدينـة بغـداد              

عـشوائية مـن    واستخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي وطبقت الدراسة على عينـة           

 الموجودة في مدينة بغداد والتـي تـضم مـستويات اجتماعيـة      سجالت المحاكم الشرعية  

واقتصادية وفكرية مختلفة، وقد اعتمدت الباحثة على االستبيان كأداة لجمع البيانات، وقـد             

شملت استمارة البحث ثالث بنود، يتعلق البند األول بالبيانات األولية عن الزوجين، بينمـا              

 . ثالث بمرحلة المعاشرة الزوجية حتى الطالقيتعلق البند الثاني بفترة الخطوبة، وال

  : وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج منها

أن المجتمع العراقي قد مر بمراحل من التغيرات واسعة النطاق عبر الزمن، بدأت              . ١

بتقلص شكل األسرة من األسرة األبوية الممتدة التي تخـضع لـسلطة األب إلـى               

 ومن هنا بدأت المرأة في المطالبـة بحقوقهـا          األسرة الزواجية النووية الصغيرة،   

ومساواتها، ومن ثم نشب الصراع بين الرجل والمرأة، وقد ارتـبط هـذا بتطـور               

المركز االجتماعي والثقافي للمرأة نتيجة لإلقبال المتزايـد علـى تعلـيم المـرأة،              

ودخولها في مجال العمل وحصولها على الدخل المستقل الذي أصـبح يزيـد مـن     

 . يجعلها تسارع أحياناً في إنهاء الزواج وطلب الطالققوتها و

من أسباب الطالق في المجتمع العراقي، تدخل األهل في شئون الـزوجين، حيـث               . ٢

أدت أزمة السكن إلى نمط اإلقامة مع األهل مما أدى إلى خلق العديد من الخالفات               

 . التي ينتج عنها الطالق

وجات أو طالق الزوجة األولى التي لـم        إن عقم الزوجة قد يؤدي إما إلى تعدد الز         . ٣

 . تنجب، حيث أن وجود أطفال يعتبر من دعائم الزواج
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أن عدم اإلشباع الزواجي الذي يؤدي إلى سوء التوافق بين الزوجين يعتبـر مـن                . ٤

العوامل المهمة المؤدية إلى وقوع الطالق، حيث أن العامل الجنـسي يعـد سـبباً               

لكنه غالباً ما يختفي كسبب للطالق، وتظهـر        جوهرياً لنشوب المشاكل الزوجية، و    

 .أسباب أخرى نظراً لصعوبة اإلعالن عنه

أن الزواج باإلكراه يعد من العوامل التي تؤدي إلى وقوع الطالق فـي المجتمـع                . ٥

العراقي ، حيث يتم الزواج وفق االختيار الوالدي دون مراعـاة رغبـة أطـراف               

 .لزوجين بسبب عدم التوافق بينهمالزواج ، وبعد الزواج تبدأ الخالفات بين ا

أن تعدد الزوجات، وإدمان المخدرات ،والخيانة الزوجية خاصة من جانب األزواج            . ٦

 .من العوامل المهمة المؤدية إلى الطالق نتيجة الخالف المستمر بين طرفي الزواج

أن مرور مدة طويلة على الحياة الزوجية ، قد يؤدي إلى شعور الزوج بالملل مـن                 . ٧

 القديمة ، حيث قد يقدم على الزواج من أخرى بعد انتهاء مسئولية تربيـة               الزوجة

األوالد ، حتى يمكن أن تتالءم مع ظروف الحياة الجديدة ، خاصـة مـع تطـور                 

 .المركز االجتماعي والمادي للرجل

 

ـة       بعنوان ظاهرة الطالق، تصور مقترح،       )م١٩٨٤(حجازي   دراسة   -٢ وأجريت الدراسة فـي مدين

دراسة الطالق كظاهرة اجتماعية، نظراً ألن الطالق ليس مجرد          وهدفت الدراسة إلى   ،القاهرة  

قرار يتخذه الزوجان أو أحدهما استجابة لظروف شخصية معينة، وإنما هو باإلضافة إلـى   

ذلك ظاهرة اجتماعية تتفاعل فيها كثير من الظروف والمتغيرات التي تتجاوز الـزوجين،             

   .م مشكلة الطالق، واستخدم الباحث المنهج التحليلي اإلحصائيالمدخل السليم لفهوهذا هو 

  :وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج منها

أن االستقرار في العالقات الزوجية أو تصدعها هو محصلة لتفاعل قوى وظروف             . ١

ومتغيرات عديدة نفسية، واجتماعية، واقتصادية، وحضارية، وقد أكد الباحث مـن           
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ى ضرورة تحليل ظاهرة الطالق من منظور متعدد األبعـاد،          خالل هذه القضية عل   

 . على أساس أنها ظاهرة مجتمعية يتفاعل بداخلها العديد من المتغيرات 

تختلف مجموعة الظروف المؤدية إلى الطالق، والعوامل المثيـرة لقراراتـه مـن              . ٢

مجتمع آلخر ومن طبقة ألخرى، ومن فئة من السكان إلى أخرى، ومع ذلك فهناك              

 .وامل أساسية تؤدي إلى الطالق ع

أنه على الرغم من تأثير كل من التصنيع والتحضر والهجرة الواسعة من الريـف               . ٣

إلى الحضر، وتحرر المرأة في زيادة معدالت الطالق، إال أن هذه العوامل ليـست              

وحدها أسباب الطالق، فقد كانت معدالت الطالق في مصر مرتفعة قبـل أن يبـدأ               

 . يعاني من آثار تلك المتغيرات بشكل واضحالمجتمع المصري 

أن التغيرات التي تطرأ على المجتمعات قد تؤدي عكس ما هو شائع إلى اسـتقرار                . ٤

الحياة الزوجية، فقد تؤثر هذه التغيرات على عمليـة االختيـار للـزواج ويكـون               

االختيار أكثر حرية ونضجاً، ومن ثم تساهم في استقرر الحياة الزوجيـة وجعلهـا              

 .ر إشباعاً لطرفيهاأكث

أن الطالق في المجتمعات التقليدية يرتبط بإشكاليات تعـارض مـصالح الجماعـة         . ٥

 . القرابية، بينما يرتبط في المجتمعات المتطورة بمصالح الزوجين فقط

ومن القضايا األخرى التي أهتم بها الباحث في هذه الدراسة أن األمراض النفـسية               . ٦

بين النساء والزوجات بصفة خاصة فـي الريـف         والعصبية والجسمية التي تنتشر     

المصري، لها عالقة بطبيعة الحياة الزوجية، حيث تزداد عوامل اإلحباط في نطاق            

العالقة الزوجية، كما تمارس العالقات القرابية ضغطاً على الـزوجين، وخاصـة            

الزوجة الستمرار الزواج ورفض فكرة إنهائه حتى ولـو كانـت غيـر مـشبعة               

ا تظهر ميكانيزمات هروب متاحة وهي المرض، إلى جانـب حفـالت     للطرفين، لذ 

 . الزار، وبذلك فإن استمرار الحياة الزوجية ال يعني استقرارها
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وأجريت الدراسة فـي    الق في المجتمع الحضري الجزائري،       الط  بعنوان )م١٩٨٤ ( دراسة كسال  -٣

، وطنها المجتمع الحـضري   إلى معالجة الطالق كظاهرة اجتماعية م     وهدفت   مدينة الجزائر، 

واستخدمت الباحثة المنهج التاريخي والمنهج االستطالعي والمـنهج الوصـفي، وطبقـت            

 امرأة عاملة   ٤٠الدراسة على مجتمع المطلقات في مدينة الجزائر وعينة منهن تكونت من            

  .  امرأة مطلقة وال تعمل٢٠ومطلقة و

  :وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج منها 

نين األحوال الشخصية في المجتمع الجزائري لها طابع خاص تنفرد به عن            أن قوا  . ١

بقية الدول العربية واإلسالمية، فالشائع عنها تحررها وصبغتها بالطـابع المـدني            

األوروبي نتيجة لطول فترة االستعمار الفرنسي، وبعدها عن الحدود الشرعية، ومع           

انون خاص باألسرة، ممـا أدى      ذلك فإن القانون الجزائري لم يتوصل إلى وضع ق        

إلى أن قضايا األحوال الشخصية ومن بينها الطالق يتحكم فيها إلى حد بعيد كل من               

 . القضاة والمحامين

أن التشريع الجزائري ال يعترف بالطالق، ولكن يعترف بالتطليق، كما أن الـزوج              . ٢

من جانب الزوج   يدفع تعويضات للمطلقة إذا أراد تطليقها مما أدى إلى التفكير جيداً            

قبل الطالق، حيث تقف هذه التعويضات عقبة أمام الطالق لعودته بخسارة ماديـة             

 .على الرجل، بينما تحتفظ المطلقة بكل هبات وهدايا الزوج

أن التجديدات القانونية في أمور الزواج والطالق ترجع غالباً إلى استقرار المجتمع             . ٣

ت المادية والبشرية، وقد أدى ذلـك إلـى    وغلبة الطابع االجتماعي وتوفير اإلمكانيا    

عدم العبث بأمور الطالق كتهرب الزوج من دفع التكاليف القضائية أو نفقة الزوجة             

 . واألطفال خوفاً من التعرض للعقاب القضائي ودخول السجن 

أنه على الرغم من التجديدات التشريعية التي شهدتها ساحة القضاء الجزائري، إال             . ٤

 التي تمت تحت مراقبة القاضي تقل كثيراً عن تلـك التـي تـتم        أن حاالت الطالق  

 . باتفاق الزوجين خارج ساحة القضاء
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أن حاالت الطالق التي تتم بإرادة الرجل هي النمط الشائع في ممارسات الطـالق،               . ٥

على الرغم من تزايد التشريعات لمواجهتها، وقد أدى ذلك إلـى اعتـراف رجـال        

ئري بوضعه الراهن عن اإلصالح والحد من معدالت        القانون بعجز التشريع الجزا   

 . الطالق، وقد يرجع ذلك إلى انتشار األمية وخاصة بالنسبة للمرأة الريفية

أن هناك عالقة إيجابية بين الزواج المبكر وزيادة معدالت الطالق، حيـث يـزداد               . ٦

جـة  االتجاه إلى الطالق لدى الزوجات صغار السن، بينما يقل كلما ارتفع سن الزو            

 . مما يعد مؤشراً هاماً الستقرار الزواج

أن حوالي ثلثي عينة الزوجات تم زواجهن عن طريق األهل مع موافقتهن، وأنـه               . ٧

كلما كان الزواج مبكر والمستوى التعليمي منخفض كان االختيار للزواج من قبـل             

 األهل بما يسلب الفتاة حرية اختيار شريك الحياة، وهذا بطبيعة الحال يـؤثر علـى    

 .استقرار الزواج

أن ثلثي العيينة كانت إقامتهن مع أهل الزوج، وذلك بسبب أزمـة اإلسـكان فـي                 . ٨

الوسط الحضري الجزائري، وقد ساهم ذلك إلى حد كبير في وقوع الطالق، حيـث      

في حياة الـزوجين العامـة      ) الحماة( يسمح هذا النمط من اإلقامة بتدخل أم الزوج       

 . التدخل مما يترتب عليه العديد من المشاكل والخاصة، وقد ترفض الزوجة هذا 

أن هناك عالقة بين زيادة مستوى تعليم المرأة وزيادة تقديرها للمسئولية األسـرية،              . ٩

 . وأن الطالق ذو تأثير سلبي على المطلقات وأطفالهن

 

الق في األسرة السعودية     العوامل المؤدية إلى الط    بعنوان) ١٩٨٧( دراسة الهزاني    -٤

 الدراسـة إلـى الكـشف عـن         وهدفت وأجريت الدراسة في مدينة الرياض،       ،المعاصرة

األسباب الحقيقية والجوهرية للطالق من خالل إجراء نوع من المقارنة بين مـا احتوتـه               

الوثائق والسجالت الرسمية الخاصة بقضايا  الطالق من جهة وبين ما يدلي به المطلقون              

اإلفصاح ا منها بوجود أسباب للطالق ال يتم        في صحائف االستبيان  من جهة ثانية اعتقاد       
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استخدمت الباحثة منهج تحليل المضمون للوثائق المعبئة مـن         عنها في الوثائق الرسمية، و    

 حالة وكذلك استخدام طريقة المسح بالعينة لثالثين حالة للحـصول           ٦٩٩المحكمة وعددها   

ق الرسمية وعينـة مـن      ، وطبقت الدراسة على الوثائ    على معلومات لم تتوفر في الوثيقة     

  .المطلقات والمطلقون داخل مدينة الرياض

  : وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج المرتبطة بأسباب الطالق منها

  ).استبيان % (٣٢)محكمة% (٣٦،٦. عدم التوافق والنفور -١

  ).استبيان%(١٣) محكمة% (١٠،٣.سؤ سلوك الزوجة وعدم طاعة الزوج-٢

  ).استبيان%(١٧)محكمة%(٣،٦) خاصة المعاشرة( مشاكل لم يفصح عنها-٣

  ) .استبيان%(١) محكمة % (٤. تدخالت من األقارب-٤

  ).استبيان%(٢٦) محكمة%( ١٦.  أكثر من سبب مما ورد أعاله -٥

  ).استبيان %( ٢) محكمة% (١٩،٦. أسباب أخرى مما لم يرد أعاله -٦

  ).استبيان%(٧) محكمة% (٧،٣. غير مبين-٧

 من الدراسة أشارت الباحثة إلى اتجاهات المبحوثين وتقويمهم ألكثر          وفي موقع أخر  

أشاروا إلـى عـدم تالئـم       % ٨٠حيث تبين إن نحو     ،األسباب شيوعا في حدوث الطالق      

إلى % ٤٨بينما أشار نحو    ،،وأشاروا إلى عامل عدم اإلنجاب      ) وعدم االنسجام ( األخالق  

% ٤٥ثم أشار زهـاء     ) شبه متطابقة بنسب  (عوامل مثل عيب خفي في الزوجة أو الزوج         

أشـاروا إلـى   % ٤٤يليه نحو ’ إلى عيب أو مرض يحد من قدرة الزوجة على المعاشرة   

  .عدم رؤية الطرف اآلخر قبل الزواج والنسبة األخيرة تظل مرتفعة 

  

  

  

  



 - ٣٤- 

وأجريت ،  الزواج والطالق أو االنفصال   بعنوان  ) م١٩٨٨(دراسة شكري وآخرون    :  -٥

 إلى معالجة عدد من الموضوعات المتعلقة بالزواج        وهدفت  مصر، –هرة  الدراسة في القا  

محاولة كشف الستار عن طبيعة الحياة الخاصة للمـرأة المـصرية خاصـة             ووالطالق،  

الزواج والطالق، لذلك اهتمت بدراسة عدد من الموضوعات الحيوية، كمتوسط السن عند            

زواج في نظر الرجال والنساء، ومـدى       الزواج بالنسبة للذكور واإلناث، والسن المثالي لل      

معرفة المجتمع بالسن القانوني للزواج، وما إذا كان هناك تغير قد طرأ على سن الزواج               

من وجهة نظر أفراد المجتمع، هذا باإلضافة إلى العوامل المؤثرة في تحديد سن الزواج،              

الزوج والزوجة فـي    كالتعليم، والمعايير االجتماعية، والمكانة االقتصادية، وحق كل من         

الطالق، واألسباب التي تؤدي إلى وقوعه، ومصير األطفال عنـد انفـصال الـزوجين،              

واإلجراءات التي يتبعها كل منهما للحصول على حقوقه قبل الطرف اآلخر عنـد وقـوع               

منفصالت بعد الطالق أو االنفـصال،      الطالق، هذا إلى جانب أحوال كل من المطلقات وال        

المنهج األنثروبولوجي الذي يجمع بين ما هو كمـي وكيفـي ويحقـق     واستخدمت الباحثة 

درجة عالية من الدقة والصدق، وذلك عن طريق جمع بيانات كيفيـة تـصلح السـتخدام            

ة التي ال تترك شـيئاً بـدون        الصيغ الكمية من خالل وسيلتي المعايشة والمالحظة الدقيق       

مرونة والديناميكية عبر مـستويات      هذه الدراسة بمنهج تحليلي يتسم بال      إحصاء، وتميزت 

تحليل مختلفة تبدأ من الوحدات الصغرى إلى الوحدات الكبرى، حيث تـم جمـع المـادة                

وتحليلها عبر مستويات ثالثة وهي المرأة في إطار الوحدة المعيشية، ووحـدة المعيـشة              

نصهر فيـه   بكامل أفرادها ذكوراً وإناثاً ثم وحدة المعيشة في إطار المجتمع المحلي الذي ت            

 . التفاعالت االجتماعية واالقتصادية والثقافية

  : وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج منها

أن ظاهرة الزواج المبكر ظاهرة ريفية تحكمها اعتبارات اجتماعية وفي ظل هـذه              . ١

الظاهرة ال تتمكن نسبة كبيرة من اإلناث من الحصول على حقوقهن فـي التعلـيم،     

كير في الزواج إلى أن الزواج في الريف أيـسر منـاالً مـن              وقد ترجع عملية التب   

 . الحضر
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أن هناك عالقة بين الزواج من حيث أسلوبه واالختيار فيه، ومدى مشاركة كل من               . ٢

الشباب والفتيات في اختيار شريك الحياة، وبين وقوع الطالق، فأغلب الحاالت التي           

 وال إرادة فيه بالنسبة ألحـد       انتهى فيها الزواج بالطالق كان الزواج فيها مفروضاً       

الزوجين أو كليهما، بل كانت إرادة الوالدين هي الغالبة مما نتج عنه عـدم توافـق               

 . الزوجين وانتهاء حياتهما بالفشل

أن ظاهرة االنفتاح االقتصادي التي شهدها المجتمع المصري منذ بداية الـسبعينات             . ٣

كما أدى هذا االنفتـاح     " ج البيع بزوا" قد امتدت إلى نظام الزواج، وظهر ما يسمى         

إلى تدعيم ظاهرة تعدد الزوجات أو زيادة الطالق بالنسبة للزوجة األولى والزواج            

 .من أخرى مما يدعم بدوره ظاهرة الطالق

أن النساء الحضريات لديهن إلمام واضح بقانون األحوال الشخصية الـذي يـنظم              . ٤

سكن، أما النـساء القرويـات فـإن    األمور المتعلقة بالطالق والحضانة والنفقة والم    

منهن فقط لديهن إلمام واضح وهي فئة المتعلمات، والالتي يشغلن وظـائف            % ٣٥

 . رسمية

أما بالنسبة ألحوال النساء المطلقات والمنفصالت، ففي الغالب تعود المـرأة بعـد              . ٥

وقوع الطالق إلى بيت األسرة ومغادرة منزل الزوجية، علماً بـأن هـذا مخـالف               

 والقانون، خاصة خالل فترة العدة، كما يتضح عـدم االلتـزام بالحـدود              للشريعة

الشرعية في القرى، نظراً لسيادة اعتبارات أخرى ثقافية تبغض بقاء المطلقة فـي             

 . بيت زوجها بعد الطالق

يتصف سلوك أفراد األسرة خاصة األخوة في القرية تجاه المطلقة بالقسوة الـشديدة            . ٦

 إلى حد الضرب المبرح، وتقييد حرية االنتقال خارج         التي تصل في بعض الحاالت    

المنزل ومراقبة سلوكها، وذلك من أجل إجبارها على العودة للزوج مرة أخرى إذا             

 . أراد ذلك، أو قبول الزواج بأي شخص آخر يتقدم للزواج بها
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أما أسلوب أفراد المجتمع المحيطين بالمطلقة فيتميز بألوان عديدة منهـا الخـوف              . ٧

 والريبة خاصة من جانب الزوجات، إلى جانب اإلحاطة بالشفقة والرثـاء،            والحذر

 . والسلوك المغرض الذي يشوبه الطمع من جانب بعض الرجال

 

ـ      بعنوان) ١٩٩٠(دراسة شلبي    -٦ ع الـسعودي    الطالق والتغير االجتماعي في المجتم

ـ   وه وأجريت الدراسة في مدينة جدة،    دراسة ميدانية في جده،     . شف عـن   دفت إلى الك

العالقة القائمة بين التغير االجتماعي في المجتمع السعودي وحـدوث الطـالق وعلـى              

وقـد  . اعتبار أن تسارع وتيرة التغير االجتماعي كانت يواكبها ازدياد حاالت الطـالق             

نظرت الدراسة إلى التغير االجتماعي الذي حددته في ثالث مجاالت هي انتشار التعليم ،              

دية للعمل ، والتحول في انساق القيم باعتبارها متغيـرات مـستقلة      وخروج المرأة السعو  

 المنهج الوصفي التحليلـي وأجريـت       الباحث، واستخدم   واكبها ارتفاع معدالت الطالق   

  . رجالً مطلقا ٣١ امرأة مطلقة و١٠٧الدراسة على عينة صغيرة تتكون 

  :وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج منها

من الرجال المطلقين ذهبوا إلى أن عمل الزوجة لـم  % ٢٤ أسفرت الدراسة عن أن  . ١

  .يكن برضاهم 

  .من النساء المطلقات أن عملهن كان دون رضا أزواجهن % ١١ذكرت  . ٢

  .من الرجال المطلقين أن عمل الزوجة أدى إلى الطالق% ٣٤كما ذكر نحو  . ٣

 الطالق  كما أدى انشغال المرأة بالعمل ، وعدم االهتمام بزوجها كان في قمة أسباب             . ٤

  .من المطلقات % ٣٨من الرجال المطلقين و% ٢٩، وأجاب على ذلك 

من المطلقات الالئي ال يعملـن رأت أن انـشغال          % ٧٨كما أوضحت الدراسة أن      . ٥

مـنهن  % ٦٨الزوجة بعملها يؤدي إلى الطالق ، أما الموظفات المطلقات فقد أيدت            

  .هذا االتجاه
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ئص المطلقين االجتماعية في إحـدى      بعض خصا بعنوان  ) م١٩٩١(دراسة الفيصل    -٧

وهـدفت   ، أجريت الدراسة في مدينة الرياض،لطالق بالمملكة العربية السعودية محاكم ا 

 اسـتخدم افية واالجتماعية واالقتصادية، و   تحليل خصائص المطلقين الديموجر    إلى تقديم 

ـ ١٤٢أداة االستبيان التي طبقت على عينة قوامها       الباحث المنهج الوصفي و    ا فـي   مطلق

  .محكمة الرياض

  :وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج المتعلقة باألسباب المسؤولة عن الطالق منها

  ).عدم االنسجام( عدم توافق الزوجين  . ١

  .سوء معاملة الزوجة وعدم طاعة الزوج . ٢

  .تدخل األهل . ٣

  .إهمال الزوجة أمور المنزل . ٤

  .كثرة متطلبات الزوجة . ٥

  .زوجعدم رغبة الزوجة العيش مع أهل ال . ٦

ترى الدراسة أنه  من الخطأ االعتقاد إن الطالق يقع بسبب عامل واحد ؛ وتـرى أن          

جملة من األسباب المتشابكة تظل مسئولة عن الطالق، إما فيما يتعلق بخصائص المطلقين             

فقد أشارت الدراسة إلى أن المطلقات أصغر عمرا من المطلقين ، وأن ثلثـي المطلقـين                

ليم ابتدائي في أحسن األحوال ويعني هـذا أن هنـاك عالقـة             والمطلقات حصلوا على تع   

طردية بين الطالق ومستوى التعليم إذ كلما ارتفع المستوى التعليمي لألفراد هبطت نـسبة              

الطالق في أوساطهم ، أما عن خبرات المطلقين والمطلقات بالطالق فقد أشارت الدراسـة              

 سنوات أو أقـل ، وإن مـا نـسبته           ٣من الذين شملتهم الدراسة طلقوا بعد       % ٧٧إلى إن   

  .طلقوا خالل السنة األولى من الزواج % ٢٨
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 الطالق في المجتمع المـصري بـين الـنمط           بعنوان )م١٩٩١( دراسة عبد الفتاح     -٨

 محافظـة   –وأجريت الدراسة في قرية شنباري مركز أوسـيم         ،  المثالي والنمط الواقعي  

ن تساؤل مهم يتعلق بقضية الطالق فـي        الدراسة إلى اإلجابة ع    وهدفت  مصر، –الجيزة  

المجتمع المصري وهو عن ماهية االتساق واالختالف بين الممارسة الفعلية فيما يتعلـق             

بالزواج والطالق، واإلطار المثالي لها كما تعكسه الشريعة اإلسالمية وقـانون األحـوال             

 الدراسة أيـضاً  عت، وسالشخصية والثقافة المثالية على مستوى المجتمع والطبقة واألفراد      

الق والمرتبطة بالتغير والتحضر، واستخدمت     إلى اختبار المقولة األساسية في بحوث الط      

المنهج األنثروبولوجي الذي يجمع بين األسلوبين الكمي والكيفي معـاً، وطريقـة            الباحثة  

دراسة الحالة وذلك على مستويين، مستوى الوحدات الكبرى لدراسة مجتمع البحث، إلـى             

 دراسة حاالت فردية متعمقة في إطار المجتمع المحلي وذلك من خالل المقابلة التي              جانب

  .قامت فيها الباحثة باستخدام دليل العمل الميداني

  : منهاتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج و

أن هناك فجوة يعيشها المجتمع القروي بين النسق التشريعي وبين الممارس بالفعل             . ١

ا يتعلق بعمليتي الزواج والطالق، فقـد عكـست الممارسـات          في أرض الواقع فيم   

 . الفعلية اتساقاً إلى حد ما مع طبيعة ثقافة المجتمع كما يرسم حدودها العرف السائد

أن هناك ارتباطاً بين انتشار الطالق وطبيعة البنية الثقافية واالجتماعية للمجتمـع،             . ٢

عكسها بعض التفسيرات الغيبية التي     فالمجتمع الريفي التقليدي يتميز بنظرة تقليدية ت      

 . تسمح بانتشار الطالق طالما تبدو خارج نطاق اإلرادة الفردية

إن هناك زيادة في معدل الطالق خالل السنوات األولى من الزواج، حيـث بلغـت         . ٣

 سـنة، كمـا ينتـشر       ١٨ إلى   ١٣من حاالت الطالق في الفئة العمرية من        % ٩٠

 . ل هذه الطبقة بأمور الدين والعرفوذلك لجه% ٨٠الطالق في الطبقة الدنيا بنسبة 

أن هناك ارتباطاً واضحاً بين الطالق واألمية، حيث أن نسبة األمية بين المطلقـات               . ٤

 % .٥٠وبين الرجال % ٦٤قد بلغت 
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أن االمتثال للمعايير كالدين والعرف يعد ذا تأثير واضح فـي عمليـات الـزواج                . ٥

حيث يؤثر بـشكل خـاص علـى عمليـة          وخاصة في المجتمع الريفي التقليدي،      

 . االستقرار الزواجي

أن نسق القيم والمعايير الثقافية يدعم إقامة الزوجين في كنف األسرة الممتدة، وهذا              . ٦

النمط من اإلقامة تزداد بداخله شبكة العالقات وبالتالي التوترات والخالفات بين كل            

 . من الزوجة والحماة أو أم الزوج

اجي مرتبط إلى حد كبير باالمتثال للمعاير الخاصة باالختيـار           أن االستقرار الزو   . ٧

في نطاق الدائرة المفضلة، لذلك فإن حاالت عدم االستقرار في الزواج والتي أدت             

إلى حدوث الطالق ناتجة عن االنحراف عن معايير االختيار الخاصـة بالتجـانس             

 .خالفة للشرعاالجتماعي لطرفي الزواج في نطاق العرف على الرغم من أنها م

أن فترة الخطوبة في ظل العرف السائد سواء من حيث مدتها أو نمط العالقـات ال                 . ٨

تعد مؤشراً على التوافق الزواجي بين الطرفين، حيث تواجه الفتاة التي تبدي نفوراً             

تجاه خطيبها بكافة وسائل القسوة من جانب األسرة إلى حد التهديد بالقتل، حيث ال              

فسخ للخطبة في حالة عدم التوافق بين الطرفين على الـرغم    يسمح العرف بحدوث    

 .من أن الشرع يبيح ذلك

أن لإلنجاب دوراً مهماً في تدعيم مركز الزوجة ومن ثم في استقرار الـزواج، إال                . ٩

أن عدم اإلنجاب وما ينتج عنه من مظاهر سلبية تعاني منها الزوجة في الغالـب ال      

لدين والقانون والعرف تعدد الزوجات كوسـيلة       يعد سبباً في االنفصال، حيث يبيح ا      

 .لحل هذه المشكلة

أن العوامل االقتصادية المتمثلة في عدم مساهمة الزوج في اإلنفـاق تعـد مـن                . ١٠

 . األسباب المهمة التي يتولد منها الصراع وتؤدي إلى انحالل رابطة الزواج

 اإليجابي والـسلبي    أن عمالة المرأة في الطبقة العليا والوسطى يتباين تأثيرها بين          . ١١

 . مع االستقرار الزواجي، بينما في الطبقة الدنيا تبدو ذات تأثير إيجابي في الغالب
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أن لنسق المعتقدات دوراً مهماً في تبرير سوء التوافق الزواجي ووقوع الطالق،             . ١٢

وحيث يتم اللجوء إلى األعمال السحرية في حالة عدم االسـتقرار فـي الـزواج،               

 .  في انفصال الزوجينواإلعالن عن السبب

أن معدل الرضا الزواجي بين الزوجين يضعف ويكـاد يـضمحل فـي نطـاق                . ١٣

الزيجات التي يتباين االنتماء الطبقي لطرفيها، وخاصة تلك التـي يـنخفض فيهـا              

 .المستوى الطبقي للزوجة

أن فقدان اإلشباع العاطفي يؤدي إلى عدم استقرار الزواج، وخاصة في حـاالت              . ١٤

 حيث يعد العجز عامالً حاسماً في التفريق بين الـزوجين شـرعاً             العجز الجنسي، 

 . وعرفاً وفي الواقع أيضاً

أن خيانة الزوجة تعد سبباً قوياً في إنهاء الزواج وحدوث الطالق على مـستوى               . ١٥

الواقع ويدعمه العرف والشرع، ولكن هناك تبايناً في اإلعالن عنـه تبعـاً للبعـد               

يا تحاط بسرية نظراً للحفاظ على هيبة األسرتين، أما         الطبقي، ففي نطاق الطبقة العل    

 . في نطاق الطبقة الدنيا فهي سريعة االنتشار

أن الطالق كنظام اجتماعي يتأثر بثقافة المجتمع، وذلك من خالل طبيعته وقراره             . ١٦

واألسباب المرتبطة به ومراسيمه الخاصة، حيث يعد الطالق فـي ثقافـة مجتمـع              

ة وثقافية فهـو يتعلـق باألسـرتين ولـيس بالـضرورة            البحث ذو طبيعة اجتماعي   

بالزوجين، كما أن قرار الطالق مغلف بطبيعة خاصة تضفي عليه قيوداً تجعل من             

 . الصعوبة اتخاذه

أن ثقافة مجتمع البحث تحمل المرأة العبء األكبر في فـشل الـزواج، كمـا أن                 . ١٧

 . المطلقة من الجيل الثاني تحظى باهتمام خاص بعد الطالق

 أسرة الزوجة هي المالذ الوحيد للمرأة بعد الطالق، وأن إعالة األطفـال هـو           أن . ١٨

أمر مفروض على األب شرعاً وقانوناً، كما أن الزواج الثاني يعد أحد ميكانيزمات             

 .خروج المرأة عن دائرة الطالق
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أن ظاهرة الطالق سوف تتعرض مستقبالً للتغيير نتيجة لبعض مالمح التغير التي             . ١٩

 قرية الدراسة كانتشار التعليم، وخاصة تعليم اإلناث، مما يؤدي بدوره           بدأت تجتاح 

إلى ارتفاع سن الزواج وبالتالي انحسار ظاهرة الزواج المبكر، إلى جانب اآلثـار             

 .األخرى للتعليم

أن هناك بذور النتشار الوعي بالشريعة اإلسالمية نتيجة لمحاوالت إحياء التراث            . ٢٠

 والطالق واألسس التشريعية لهان مما سوف يساهم        الديني، وخاصة أحكام الزواج   

 . بدوره في استقرار الحياة الزوجية والبعد عن الطالق

 

بعض العوامل االجتماعية والثقافية التـي تـؤدي        بعنوان  ) هـ١٤١٦( دراسة عالم    -٩

إلى معرفة األسباب االجتماعيـة والثقافيـة        وهدفت وأجريت في مدينة جدة،   ،  إلى الطالق 

، واستخدمت الباحثة المنهج الوصفي عن طريق       إلى الطالق في المجتمع السعودي    المؤدية  

من النساء المطلقات والمستفيدات من بعض الجمعيات الخيريـة         المسح االجتماعي لعينة    

  .امرأة) ٢٤١(في مدينة جدة ،وبلغ حجم العينة 

ثقافية المؤديـة   األسباب االجتماعية وال  ب عدد من النتائج المتعلقة   وصلت الدراسة إلى    وت

  : ومنهاإلى الطالق 

  .تدني المستوى التعليمي للزوجين إضافة إلى الدخل المنخفض  . ١

  .عدم التوافق في االتجاه والميول بين الزوجين  . ٢

 وسوء المعاملة باإلضافة إلى تدخل أهل الزوجين فـي          هعدم قيام الزوج بمسؤوليت    . ٣

  .األمور الخاصة 

 ووجود أوالد الـزوج أو الزوجـة مـن          عقم أحد الزوجين بصفة خاصة الزوجة،      . ٤

  .زيجات سابقة، باإلضافة إلى إنجاب الزوجة للبنات بصفة مستمرة 
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انشغال الزوجة بالمشاكل اليومية والحياتية ، وعدم إعطاء أهمية للقضاء وقت ممتع             . ٥

  .في نزهات جميلة

حدود سوء معاملة الزوج للزوجة باإلهانة أو الشتم إضافة إلى الغيرة الزائدة عن ال             . ٦

  .الطبيعية

ظهور إمراض خطيرة ومستعصية مثل األمراض العقليـة والنفـسية واألمـراض      . ٧

  .الجنسية

ارتكاب الزوج للمخالفات القانونية بصورة متكررة باإلضافة إلى غيـاب العدالـة             . ٨

 .الشرعية في حالة تعدد الزوجات

  

ي المجتمـع    األسباب المؤدية إلى حدوث الطالق ف       بعنوان )م١٩٩٨(دراسة الغانم    -١٠

إلى معرفة أهم أسباب المؤدية إلى حـدوث         وهدفت   وأجريت الدراسة في قطر،   ،  القطري

الطالق في المجتمع القطري الذي يتشابه في خصائصه مع المجتمع السعودي ، وال سيما              

إن الباحثة نظرت إلى التغير االجتماعي الذي تال إنتاج النفط كأحد العوامل المسئولة عن              

 شخصت الباحثة التغير االجتماعي من خالل عدة زوايا كتأثيرات الـوفرة            الطالق ، وقد  

االقتصادية ، وانتقال المجتمع القطري من مجتمع بسيط إلى مجتمع معقد مما أثـر علـى              

البناء االجتماعي سلباً ، إضافة إلى انتشار التعليم الذي أسهم وإلى حد كبير فـي تغييـر                 

ومن العوامـل األخـرى أيـضاً       . لترابط االجتماعي   بعض القيم بما فيها تلك الخاصة با      

انتشار وسائل االتصال الحديثة  وازدياد معدل الحضرية اللذين حمال معهمـا مـؤثرات              

ة بالرغم من االيجابيات الكثيرة، واستخدمت الباحثة المـنهج الوصـفي           سلبية على األسر  

 الطالق في الفترة مـا      على عينة من الذكور واإلناث الذين مروا بتجربة       وطبقت الدراسة   

م ، أرادت الباحثة فحص أثر بعض المتغيرات في قرار الطالق مثل            ١٩٩٤ و   ١٩٨٩بين  

أوضاع السكن ، ودرجة القرابة بين الزوجين ، وعدد األبناء والزوجات واعتمدت أيـضا           

  .على تحليل إحصاءات المحاكم باإلضافة إلى االستبيان الذي وظفته  لهذا الغرض 
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  :راسة إلى عدد من النتائج منهاوتوصلت الد

  :فيما يتعلق بأسباب الطالق في سجالت المحاكم فأنها جاءت على النحو التالي  . ١

  % .٦٦،٣ الخالفات بين الشريكين وعدم التفاهم بنسبة -

  %.٨،٢ إهمال شؤون األسرة وسؤ خلق والمعشر  -

  %.٦ عدم التوافق واالنسجام -

  %.٢،٩الرغبة بالطالق -

  % .١،٣اب عدم اإلنج-

  % .١،٣ مرض أحد الشريكين -

 سـببا   ١٦إما األسباب التي توصلت إليها الباحثة ومن خالل االستبيان فقد بلغـت              . ٢

  :رئيسيا ترد أدناه مع النسبة بكل سبب حسب أهميته 

  %.٥٦عدم التوافق أو التفاهم -

  % .٣٨،٩ المشاحنات المستمرة -

  % .٣٤،٣ جهل الشريك بمعنى الحياة الزوجية -

  % .٣٤،٣ تدخل االقارب -

  % .٢٨ سوء اختيار الشريك -

  %.٢٦،٣ المعاملة السيئة من الشريك -

  % .٢٠ العجز عن الوفاء بنفقات األسرة -

  % .١٩،٤ غياب المسؤولية تجاه الشريك -

  % .١٨،٣ رغبة الزوجة في الحصول على مسكن مستقل -

  .% ١٧،١ ضعف الوازع الديني عند الشريكين أو أحدهما -

  % .١٦ خيانة الشريك -
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  % .١٥،٤) الزيجات المرتبة (  اإلجبار على الشريك -

  % .١٢،٦ انشغال الزوج المستمر -

  % .١٠،٣ عدم التوافق الجنسي -

  % .٩،٧ عدم اإلنجاب -

  % .٩،٧ وجود فارق عمري كبير بين الشريكين -

لتها فـي   خلصت الباحثة إلى وجود ستة أسباب ترى أنها مسؤولة عن الطالق أجم            . ٣

  :العوامل التالية 

  عجز الزوجين عن التفاهم أو التوافق واستمرار الخالفات بينهما . ١

  .نقص في فهم وأدراك الزوجين لمعنى ومتطلبات الحياة الزوجية . ٢

تدخل أسرتي الطرفين أو أحدهما في الخالفات الزوجية مما يزيـد مـن تفـاقم                . ٣

  .المشكالت 

  عدم التكافؤ بين الطرفين  . ٤

  .ت عند أحد الطرفين غير مقبولة من الطرف اآلخروجود سلوكيا . ٥

 .تأثير العوامل المادية على العالقة الزوجية  . ٦

  

، أسباب الطالق في محافظة الكـرك بـاألردن       بعنوان  ) م٢٠٠٠ ( دراسة المجالي  -١١

 .معرفة بعض المتغيرات ذات العالقة بحدوث الطالق في محافظة الكـرك            وهدفت إلى   

العمر عند الزواج ، والدخل ، ومكان اإلقامة ، وعدد سنوات           وشملت الدراسة متغيرات    

الزواج ، وطريقة االختيار للزواج ، وفترة الخطوبة والتجـانس ، وتكـرار التـوتر ،                

، واألسباب الدافعة لحدوث الطالق التي ظهر وجود عالقة بينها وبين ظـاهرة الطـالق             
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 مطلقا ومطلقة في محافظـة  )٢٢٤( عينة مؤلفة من  و المنهج الوصفي،    واستخدم الباحث 

  .الكرك 

  : منهاأسباب الطالق في محافظة الكرك عدد من النتائج المتعلقة بتوصلت الدراسة إلى و

  .سيطرة االتجاه التقليدي في االختيار للزواج  . ١

  .أن وجود األبناء يعد عامالً مهما في بقاء األسرة  . ٢

عات الزوجيـة المؤديـة   يعتبر تدخل األسرة من األسباب األساسية في حدوث النزا   . ٣

  .إلى الطالق 

  .يعتبر حدوث التوتر اليومي من السمات الغالبة على حياة األسر المطلقة  . ٤

  .كما وجد أن السب والشتم من أكثر الوسائل المتبعة عند حدوث النزاعات  . ٥

  .يعد الطالق محنة فردية واجتماعية  . ٦

  .وجد أن معاناة المطلقين تستمر حتى بعد حصول الطالق  . ٧

 .اآلثار النفسية هي األكثر وضوحا في التأثير سلبا في مفهوم الذات أن  . ٨

  

دور العوامل االجتماعية واالقتصادية في حـدوث       بعنوان   )٢٠٠٤(دراسة غزوي   -١٢

 الكـشف   إلىوهدفت  ،   األردن –الطالق دراسة ميدانية على المطلقين في محافظة اربد         

دي إلى وقوع الطالق من وجهة نظـر        عن أهم العوامل االجتماعية واالقتصادية التي تؤ      

حالة ) ٢٠٠(عينة مكونة من    وطبقت على   المنهج الوصفي ،    ، واستخدم الباحث    المطلقين

  .ربدإمن المطلقين والمطلقات من مجتمع الدراسة من محافظة 

  :إلى عدد من النتائج منهاأسباب حدوث الطالق  فيما يتعلق بالدراسةتوصلت و

  .هل وبين وقوع الطالقوجود العالقة بين تدخل األ . ١

  .)الزوج ، الزوجة( جهل الحياة الزوجية بين كال الطرفين  . ٢
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قة بين عمل   هناك عالقة بين قصر فترة الخطوبة ووقوع الطالق ،وأيضا وجود عال           . ٣

  . المرأة وحدوث الطالق

  . األسباب المؤدية إلى الطالق أهميعتبر ضعف الوازع الديني من . ٤

ق والتفكير في المشاحنات والصراع وعدم الشعور       وأيضاً وجود العالقة بين الطال     . ٥

 .باألمن

  

اهرة الطـالق فـي المجتمـع الـسعودي،          ظ  بعنوان )هـ١٤٢٥(دراسة العقيل    -١٣

إلى التعرف على حجم ظاهرة الطالق في المجتمـع          وهدفت وأجريت في مدينة الرياض،   

المـنهج  لباحـث    تؤدي إلى الطالق من كال الطرفين، واستخدم ا        السعودي واألسباب التي  

القضاة الـذين يجـرون     " الوصفي التحليلي، وكانت عينة البحث من ثالث قطاعات هي          

وقائع الطالق، والمترددون والمترددات على محاكم العقود واألنكحـة بقـصد الطـالق،             

ومجموعة من الموجهين والموجهات العاملين بإدارات اإلشراف التربـوي فـي خمـس             

  . مناطق

  :  منها النتائج فيما يتعلق بأسباب الطالق عدد منتوصلت إلىو

 .أن تدخل األهل في حياة الزوجين يأتي في مقدمة العوامل المسببة للطالق . ١

 .ويأتي عدم االلتزام الديني واألخالقي في المرتبة الثانية من حيث أسباب الطالق . ٢

ديـة  يعتبر عدم التكافؤ الثقافي واالجتماعي بين الزوجين من األسباب المهمـة المؤ       . ٣

 .إلى الطالق

ويأتي التفاوت العمري بين عمر الزوج وعمر الزوجة في المرتبة الخامسة من بين              . ٤

 .العوامل المسببة للطالق، أما تعدد الزوجات فيأتي في آخر ترتيب هذه األسباب
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 الزفـاف أسـبابه وسـمات       طالق مـا قبـل    بعنوان  ) م٢٠٠٨ ( دراسة الرديعان  -١٤

إلى دراسة الطالق الـذي يلـي عقـد          الرياض ، وهدفت  وأجريت في مدينة    المطلقين،  

معرفة أسباب هذا النوع من الطالق السريع جـداً  والقران ويسبق دخول الزوج بالزوجة      

وظروف وقوعه ، إضافة إلى الرغبة في معرفة سمات        . ولماذا يلجئ إليه بعض الشباب      

األسـباب التـي تـدفع      المطلقين  وطريقة اختيار الشريك ودوافع التعجيل بعقد القران و         

، واستخدم الباحث المنهج الوصفي     ببعض األسر إلى تأخير عقد القران حتى يوم الزفاف        

الضوء على عدد محدود من الحاالت ودراستها عن كثب بشكل مركـز            بحيث تم تركيز    

وتكونت عينة   سنة ومروا بتجربة الطالق،      ٣٢-٢٤م  وهم من الذكور وتراوحت أعماره    

 حالـة خـضعت     ٢٣ن المطلقين في مدينة الرياض تم انتقاؤهم مـن        الدراسة من حالة م   

ر الوقـت   للدراسة وسحبت العينة باستخدام كرة الثلج التي يرتفع عدد مفرداتها مع مرو           

  .خالل مرحلة جمع البيانات

  : وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج منها

أعمـارهم بـين    أن جميع المطلقين في هذه الدراسة كانوا من الشباب الذين تقـع              . ١

الرابعة والعشرين والثانية والثالثين ولإليضاح فالعينة لم تشمل فئة عمرية آخـري            

 سنة حتى يمكن عقد مقارنات وذلك بسبب بسيط وهو عدم عثـور             ٣٢أي ما فوق    

ولذلك داللـة سوسـيولوجية، فـالطالق       . الباحث على مطلقين من أعمار متقدمة       

 .ا يعكس بعض خصائصهم النفسية وهو م.المبكر يرتبط غالباً بالشباب 

أن جميع المبحوثين تقريباً لم ينظروا إلى تجاربهم في الطالق المبكر كفشل ذريـع               . ٢

بقدر ما يلقون بالالئمة على الظروف المحيطة بهم فهم دائماً يعيدون القضية إلـى              

سوء االختيار بسبب مواقف ال يستطيعون التحكم بها كالعـادات والتقاليـد وعـدم              

 .ق بين أسرتي الشاب وطليقتهالتواف

غالبياً المطلقين الذين تم دراسة حالتهم كانوا غير راضين عـن طريقـة الخطبـة                . ٣

 .والزواج السائدين
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جميع من تم مقابلتهم يعملون بوظائف ثابتة ويحصلون على دخول ويـساهم كـل               . ٤

 .منهم بجزء من دخله في اإلنفاق على أسرته

غير مقيمين مع أسرة الوالدين بشكل مـستمر        لوحظ عدد قليل من المبحوثين كانوا        . ٥

 .وغالباً ألسباب تتعلق بعملهم في أماكن بعيدة عن مواطن األسرة األصلي

أي من خـارج    " بعيدات"اتضح أن معظم المطلقين في هذه الدراسة كانت طليقاتهم           . ٦

 .الدائرة القرابية

  

ى ارتفاع معدالت    التغيرات االجتماعية وأثرها عل     بعنوان )٢٠٠٩( لخطيبا دراسة -١٥

 وأجريت فـي مدينـة الريـاض،      ،  الطالق في المملكة من وجهة نظر المرأة السعودية       

 الكشف عن أثر التغيرات االجتماعية التي اجتاحت المجتمع الـسعودي وأدت            إلى وهدفت

إلى ارتفاع معدالت الطالق، ومعرفة أهم عوامل الطالق من وجهة نظر مجموعـة مـن               

لقات، وإلقاء الضوء على أهم العوامل االجتماعية التي أدت إلـى           النساء السعوديات المط  

 منهج دراسـة الحالـة      ، واستخدمت الباحثة  ارتفاع معدالت الطالق في المجتمع السعودي     

كمنهج رئيسي لجمع البيانات، فقامت الباحثة بدراسة ثالثين حالـة لـسيدات سـعوديات              

وأهم األدوات المـستخدمة  . االقتصاديةمطلقات من مختلف الفئات التعليمية واالجتماعية و  

هي المقابلة المتعمقة لمجموعة من السيدات لمطلقات في مدينة الرياض، واالسـتبيان ذو             

األسئلة المفتوحة، والعينة التي استخدمت عينة الكرة الثلجية؛ حيث كانت كل مطلقة ترشح             

  . مجموعة من المطلقات بعد استئذانهن إلجراء المقابلة معهن

  :لت إلى عدد من النتائج منهاوتوص

: تشير نتائج الدراسة إلى أن أهم أسباب الطالق من وجهة نظر المـرأة الـسعودية               . ١

عدم تحمل المسئولية، الجفاف العاطفي، سوء الطباع، المـشاكل الجنـسية، عـدم             

 . اإلنجاب، زواج المسيار
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ق أوضحت الدراسة أن ظاهرة الطالق تأثرت بظروف العصر وأصبح هناك الطال           . ٢

 . السريع مثل الوجبات السريعة

 . بينت الدراسة أن الطالق ال يتم نتيجة لعامل واحد فقط، بل لعدة عوامل مترابطة . ٣

اختالف مفهوم المرأة للعالقة    : أهم أسباب ارتفاع معدالت الطالق بصفة عامة هي        . ٤

الزوجية عن الرجل ، ووجود بدائل أخرى أمام المرأة ساعدها على اتخـاذ قـرار               

  . قالطال

  : تعقيب على الدراسات السابقة ال -

يتضح من استعراض الدراسات السابقة أن هناك تنوعاً واضحاً بينهـا مـن حيـث               

توزيعها الجغرافي وشمولها لعدد من المجتمعات العربية ومن حيث الموضـوعات التـي             

 يرجـع   تناولتها، واألطر النظرية والمنهجية الموجهة لها ، ولعل التنوع في هذه الدراسات           

إلى االختالف في الثقافة السائدة والظروف االجتماعية واالقتصادية وطبيعة التـشريعات           

المنظمة لعملية الطالق في كل مجتمع عربي على حده، رغم أنها شريعة واحـدة تحكـم                

وتنظم أمور الزواج والطالق في المجتمع العربي ، ولكن بنود القضية  تختلف من مجتمع               

فة السائدة فيه، وفيما يلي نقدم تحليالً نقدياً لهذه الدراسات وموقف الدراسة            لآلخر وفقاً للثقا  

  :الحالية منها

بالنسبة للدراسات التي تناولت ظاهرة الطالق بوجه عام فقد ركزت علـى أسـبابه              . ١

الخاصة ، واآلثار  المباشرة وغير المباشرة المترتبة عليه خاصة بالنسبة لألطفـال             

وضوع الزواج للمرة الثانية ونظرة المجتمع للمطلقـة ،         والنساء ، كما عرضت لم    

هذا باإلضافة إلى االهتمام باإلجراءات القانونية المتبعة في سبيل الحـصول علـى          

الطالق ، خاصة في المجتمعات التي يستغرق فيها الحصول على الطـالق وقتـاً              

 تغيـرات   طويالً ، لكن دون االهتمام بالربط بين ما يحدث في مجتمع الدراسة من            

وظاهرة الطالق والذي يمثل موضوع الدراسة الحالية ، حيث أنه ال يمكن دراسـة              

هذه الظاهرة بوصفها ظاهرة مستقلة عن المجتمع ، وذلك ألن اسـتقرار العالقـة              
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الزوجية أو تصدعها بالطالق هو موضوع ينـتج عـن العديـد مـن التغيـرات                

 .يعية ، والشخصية أيضاً االجتماعية ، واالقتصادية ، والثقافية ، والتشر

قد يفسر انتشار الطالق على أنه نتاج للخلل الشخـصي أو الخلـل االجتمـاعي ،                 . ٢

، ولعدم استقرار النظام األسري ، وقد يفـسر         ةومؤشر لضعف العالقات االجتماعي   

من منظور آخر على أنه نتاج أو انعكاس لطبيعة تشريعات الزواج والطالق داخل             

يها من تغيرات ، مما يؤدي إلى اختالف مجموعة الظروف          المجتمع ، وما يطرأ عل    

المؤدية إلى الطالق والعوامل المثيرة لقراراته من مجتمع آلخر ، لذا فإن ظـاهرة              

 .الطالق هي ظاهرة ذات خصوصية تفرضها بيئة اجتماعية معينة

كشف استعراض دراسات الطالق على المستويين العربي والسعودي أن معظم هذه            . ٣

 يغلب عليها الطابع الكمي الذي يعتمد على االستبيان كأداة أساسية لجمع            الدراسات

ـ          اسـتخدام المقـاييس     ىالبيانات، وبالتالي على التحليالت اإلحصائية التي تلجأ إل

اإلحصائية ومعامالت االرتباط والتباين والتحليل العاملي ، وهو ما ال يكشف عـن             

ة الزوجية التي تنتهي بالطالق ، حيـث        األسباب الحقيقية للطالق وديناميات العالق    

تحتاج هذه النوعية من النتائج إلى تحقيق مزيد من العمق ال يمكن أن تكشف عنـه                

 .هذه المناهج واألدوات الكمية

الدراسات التي تناولت العالقة بين التغير االجتماعي وظـاهرة الطـالق ركـزت              . ٤

نفصال ، خاصة تلك التـي      بصفة أساسية على األسباب المؤدية إلى  الطالق أو اال         

تتصل بطبيعة المجتمع والثقافة السائدة فيه وما يتعرض له من تغيرات يكون لهـا              

آثارها على االستقرار الزواجي والعالقة بين الزوجين داخـل نطـاق األسـرة ،              

كالدراسات الخاصة بتعدد أدوار المرأة وصراع األدوار الناتجة عن ذلك وأيـضاً             

 التغيرات الحديثة التي لحقت بقوانين الطـالق ، وخاصـة           الدراسات التي تناولت  

قوانين النفقة وحضانة األطفال ، وعالقة القيم الثقافية بتلك القوانين ، وكيف تتغيـر        

هذه القوانين كنتاج لتغير القيم الثقافية ، إال أن أغلب هذه الدراسات قد أجريت علي               

ع الريفي في نطاق مقارنة اتجاه      بيئات حضرية متباينة ، وانحصر االهتمام بالمجتم      
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معدالت الطالق دون التطرق لطبيعة الحياة الريفية كنمط ثقـافي وأثرهـا علـى              

الطالق ، حيث النظرة إلى الطالق كظاهرة حضرية موطنها الوسط الحـضري ،             

 .نظراً الرتفاع معدالت الطالق في الحضر بالمقارنة إلى الريف

ناولت العالقة بين التغير االجتماعي والطالق      على الرغم من تنوع الدراسات التي ت       . ٥

من حيث مجالها الجغرافي والزمني ومن حيث المنهج والموضوع، إال أنهـا لـم              

تتناول بالدراسة نمط الطالق الذي يقع داخل األسرة حديثة الزواج بوصـفه مـن              

الظواهر التي زادت معدالتها بصور ة واضحة، وكذلك بوصفه من أخطر أنـواع             

االجتماعية من حيث التأثير على الفرد واألسرة ، مما يعني أن دراسـات             الظواهر  

الطالق في المجتمعات العربية بصفة عامة والمجتمع السعودي بصفة خاصـة لـم             

تتناول دراسة العالقة بين التحوالت البنائية التي يشهدها المجتمع منـذ منتـصف              

كر ، والتي تمثل موضوع     السبعينيات وحتى الفترة المعاصرة وظاهرة الطالق المب      

 .الدراسة التي نحن بصددها

استفادت الدراسة الحالية من الدراسات السابقة أيضاً صياغة تـساؤالتها وأدواتهـا             . ٦

البحثية وفي توجيه االهتمام تجاه بعض القضايا المهمة التي ترتبط بمعالجـة عـدم         

حـدوث الطـالق   االستقرار الزواجي باعتبارها أبعاداً مؤثرة في انهيار الـزواج و       

ومنها سن الزواج ، واالختيار للزواج ، وسوء التوافـق الزواجـي ، والعوامـل               

واستناداً إلى ذلك ، تحـاول الدراسـة الراهنـة          . االقتصادية واالجتماعية والثقافية  

الكشف  عن العالقة بين التغيرات العنيفة التي تعرض لها المجتمع السعودي علـى          

 وحتى الفترة المعاصـرة ، ومـا أصـاب األسـرة            مدى العقود األربعة الماضية   

 واألدوار االجتماعية، وكذلك التحول في نمط       تالسعودية من تغير في القيم والعالقا     

 على ذلك من انتشار لظاهرة الطالق بـين         بالمعيشة واالستهالك واإلنفاق وما ترت    

ف حديثي الزواج خالل السنوات الخمس األولى من الزواج ، وذلك بهـدف التعـر         

على طبيعة تلك الظاهرة الجديدة وآثارها ومدى انتشارها ، باإلضافة إلى احتماالت            

  . المستقبليةاتطورها أو تداعياته
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  منهجية الدراسة وإجراءاتها

  
 .تمهيد  •

 .منهج الدراسة •

 .مجتمع الدراسة •

 .عينة الدراسة •

 .أداة الدراسة •

 .إجراءات تطبيق أداة الدراسة •

 .معالجة اإلحصائيةأساليب ال •
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  منهجية الدراسة وإجراءاتها

  :تمهيد : أوالً 

يتناول هذا الفصل منهجية الدراسة ويبين مجتمع وعينة الدراسة ، كما يوضح كيفية             

بناء أداة الدراسة لجمع البيانات الالزمة ، واإلجراءات العلمية المستخدمة في التأكد مـن              

ة ، والكيفية التي طبقت بها الدراسة ميدانياً ، وأساليب المعالجـة            صدق وثبات أداة الدراس   

  .اإلحصائية التي تم استخدامها في بيانات الدراسة 

  :منهج الدراسة : ثانياً 

في ضوء طبيعة الدراسة واألهداف التي سعت إلى تحقيقها، وبناء علـى تـساؤالت              

ي يعتمد على دراسة الظـاهرة كمـا       الدراسة ، استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي الذ       

عبيـدات  .( توجد في الواقع ، ويهتم بوصفها وصفاً دقيقاً ، ويعبر عنها تعبيراً كيفياً وكمياً               

  ).٢٤٧م ، ص ٢٠٠٣وآخرون 

فبواسطة استخدام المنهج الوصفي قام الباحث بدراسة ظاهرة الطالق في تـشابكاتها            

  .لتي أدت إلى الطالق بين المتزوجين حديثاً وعالقتها البنائية ببعض متغيرات والعوامل ا

  :مجتمع الدراسة : ثالثاً 

يتكون مجتمع الدراسة من المطلقين والمطلقات السعوديين والذين لـم يمـر علـى              

زواجهم أكثر من خمس سنوات وتم تحديدهم والتعـرف علـيهم مـن خـالل المتـرددين                 
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االجتماعي النـسوي بمدينـة     والمترددات على محكمة األحوال الشخصية ومكتب الضمان        

الرياض ، وأيضاً من خالل المعارف واألقارب واألصدقاء خالل فتـرة إجـراء الدراسـة               

هــ إلـى يـوم      ٢٠/٣/١٤٣٤الميدانية والتي استغرقت شهراً بكاملـه امتـد مـن يـوم             

هـ بمدينة الرياض ، وقد بلغ العدد اإلجمالي لعينة الدراسـة والـذي تمكـن               ٢٠/٤/١٤٣٤

مفردة موزعين إلـى  ) ٢٢٠(راء المقابالت معهم وتطبيق االستبانة عليهم بلغ   الباحث من إج  

  .مطلقة ) ٩٩(مطلق و) ١٢١(

  :عينة الدراسة : رابعاً 

تم تحديد مجتمع الدارسة بناء على آخر إحصائية حصل عليها الباحـث مـن وزارة             

شهر األخير مـن    العدل السعودية والمتعلقة بحاالت الطالق بين المتزوجين من السعوديين لل         

هـ والتي تشير إلى أن عدد حاالت الطالق بين المتزوجين السعوديين بلغ فـي              ١٤٣٢عام  

حالة طالق وباستشارة المتخصصين في اإلحصاء قـرروا أن الحجـم           ) ٦٥٣(هذا الشهر   

مـن  % ٣٣,٦٩ ويمثل هذا العدد نسبة تصل إلى        مفردة) ٢٢٠(المناسب لعينة الدراسة هو     

 ، وقد لجـاء الباحـث إلـى    هـ١٤٣٢لمطلقات خالل شهر ذي الحجة      مجموع المطلقين وا  

أسلوب العينة الغرضية أو العمدية وأسلوب عينة كرة الجليد للحصول على هذا العدد مـن               

حيث اعتمد أسلوب العينة الغرضية أوالعمديـة       . المطلقين والمطلقات داخل مدينة الرياض      

ى محكمة األحوال الشخصية ومكتب الضمان      في اختيار حالته من المترددين والمترددات عل      

االجتماعي النسوي بالرياض ، ومن خالل هذا المصدر تمكن الباحث من تطبيق اسـتمارة              
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مفردة من المطلقين والمطلقات المترددين والمترددات ، ثم عمد الباحث          ) ٢٠٠(البحث على   

ن المعارف واألقارب   إلى استخدام أسلوب عينة كرة الجليد من خالل المطلقين والمطلقات م          

حالـة مـن    ) ٢٠(واألصدقاء وبلغ عدد المفردات التي تم الحصول عليه من هذا المصدر            

  المطلقين والمطلقات 

  :أداة الدراسة : خامساً 

  : بناء أداة الدراسة -

تكونت االستبانة من مجموعة من البنود التي تندرج تحتها مجموعة من األسئلة حول             

أي الشريك يمألها الباحث بناء على ما يدلي به المبحوثون مـن            المبحوث والطرف اآلخر    

بيانات ، أو يجيب عليها المبحوث بنفسه إذا كان في مستوى تعليمي يتيح له فهـم األسـئلة                  

  .التي تضمها االستمارة 

ومن أجل توفير أكبر قدر من الدقة والموضوعية في صياغة أداة الدراسـة بحيـث               

اهرة الطالق بين المتزوجين حديثاً فعلياً تم إجراء مـسح ألهـم            تقيس العوامل المرتبطة بظ   

الدراسات المتوفرة عن أهم أسباب الطالق في المجتمع السعودي وأيضاً بقية دول المنطقة ،              

وأيضاً االطالع على أهم األسباب الطالق الواردة في كشوف وزارة العدل متمثلة بمحكمـة              

 من خالل الجمعيات المهتمـة بـأمور المجتمـع          األحوال الشخصية بمدينة الرياض وأيضاً    

كجمعية ابن باز وجمعية واعي وجمعية مودة وغيرها من المؤسسات المجتمعية التي تهـتم              

  . بأمور المجتمع 
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 الباحث في إعداد بنود االستمارة على األسئلة المقننة أو مقفلة اإلجابة بما             اعتمدوقد  

هم في تحديد العوامل المرتبطة بـالطالق بـين         يتيح الخروج بمجموعة من النتائج التي تس      

  .المتزوجين حديثاً في المجتمع السعودي 

  : أداة الدراسة محتوى -

  :تم إعداد أداة الدراسة وفق البنود التالية

النوع ، السن ، الحالة التعليمية      : ( ويتضمن أبرز البيانات األساسية وهي      : البند األول    .١

ة ، جهة العمل ، الدخل الشهري ، مصادر الـدخل ، نـوع              ، الحالة العملية ، نوع المهن     

  ).السكن ، وجود األبناء ، عدد األبناء 

العمر عنـد الـزواج ،      : ( ويتضمن أبرز األسئلة الخاصة بالزواج وهي       : البند الثاني    .٢

عدد مرات الزواج ، الزواج الذي انتهى بالطالق ، الزواج برضاك ، القرابة مع الشريك               

ة ، رؤية الشريك ، سبب عدم الرؤية الشريك ، االختيار مناسباً  للشريك ،               ، درجة القراب  

المـشكلة التـي واجهتهـا بعـد        سبب مناسبة االختيارً  ، سبب عدم مناسبة االختيار ،           

  ).الزواج

اإلقامـة  (ويتضمن أبرز األسئلة الخاصة باإلقامة وشبكة العالقات وهـي         : البند الثالث    .٣

 مع آخرين، الخالفات التي أدت في اإلقامـة مـع آخـرين ،              بعد الزواج ، سبب اإلقامة    

عالقتك مع أهل زوجك ، سبب سوء العالقة مع أهل زوجك  ، نوع العالقة القائمة بـين               

زوجك أو زوجتك وأهلك ، سبب سوء العالقة بين زوجك أو زوجتك وأهلـك ، تـأثير                 

  ).الخالفات في طلب الطالق 
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الزوج متـزوج   (ة الخاصة عن تعدد الزوجات وهي       ويتضمن أبرز األسئل  : البند الرابع    .٤

بأخرى ، عدد الزوجات التي في العصمة ، األسباب الدافعة للزواج بأكثر من واحـدة ،                

  ).النتائج التي ترتبت على وجود أكثر من زوجة 

حدوث الطالق ، الفترة    ( ويتضمن أبرز األسئلة الخاصة بالطالق وهي       : البند الخامس    .٥

طالق ، وقوع الطالق قبل أو بعد الدخول ، اإلقامة بعد الطالق ، بديات              الزمنية لوقوع ال  

الخالفات مع الشريك ، الزواج بعد الطالق األخير ، الحصول على مساعدة اجتماعية ،              

  ).كافية المساعدات االجتماعية 

) ٣٣(ويتضمن المحور الخاص بالعوامل الدافعة الطالق ويتمثـل فـي           : البند السادس    .٦

عامل مهم بدرجة كبيرة ، عامل مهم ، عامل         ( جاب عليها وفق التدرج الثالثي      فقرة ويست 

  ).محدود األهمية 

ويتضمن المحور الخاص بالنتائج المترتبة على االنفصال مـن الناحيـة           : البند السابع    .٧

حدث بدرجة كبيرة   ( فقرة ويستجاب عليها وفق التدرج الثالثي       ) ١٢(النفسية ويتمثل في    

  ).توسطة ، لم يحدث مطلقا ، حدث بدرجة م

ويتضمن المحور الخاص بالنتائج المترتبة على المسئوليات تجاه األسـرة          : البند الثامن    .٨

حدث بدرجـة   ( فقرات ويستجاب عليها وفق التدرج الثالثي       ) ٨(بعد الطالق وتتمثل في     

  ).كبيرة ، حدث بدرجة متوسطة ، لم يحدث مطلقا 
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خاص بالنتائج العائدة علـى الطـالق مـن الناحيـة           ويتضمن المحور ال  : البند التاسع    .٩

حدث بدرجـة   ( فقرات ويستجاب عليها وفق التدرج الثالثي       ) ٩(االجتماعية ويتمثل في    

  ).كبيرة ، حدث بدرجة متوسطة ، لم يحدث مطلقا 

ويتضمن أبرز األسئلة المتعلقة بالمشكالت التي ترتبت على األطفـال           : البند العاشر    .١٠

 :ينتيجة الطالق وه

تشتت األطفال ، غياب حنـان أحـد الوالـدين ، عـدم             (  وتتضمن    مشكالت أسرية  -أ

اإلحساس بسلطة األب ، فقدان األطفال للروح األسرية ، قلة الرقابة ، انحياز األطفـال               

  ) .للطرف اآلخر ، السلوك العنيف لدى األطفال ، التمرد والعصيان وسوء الخلق 

ة نـسبة القلـق ، التبـول الـالإرادي ، االنطـواء             زياد(   وتتضمن    مشكالت نفسية  -ب  

واالكتئاب ، الشرود الذهني ، عدم النطق ، التأتأة ، تأثر األطفال صحياً ، فقدان األمـان ،                  

  ) .اإلحساس بالوحدة ، التأخر الدراسي ، صعوبة التعلم 

ق ويتضمن المحور الخاص بالحلول المناسبة لتفادي حدوث الطال       : البند الحادي عشر  . ١١

يسهم إلى حد كبير ، يـسهم       ( فقرة ويستجاب عليها وفق التدرج الرباعي       ) ١٢(ويتمثل في   

  ).إلى حد متوسط ، يسهم إلى حد قليل ، ال يسهم مطلقاً

  : صدق أداة الدراسة -

العـساف ،   ( صدق األستبانة يعنى التأكد من أنها سوف تقيس ما أعـدت لقياسـه              

شمول االستمارة لكل العناصر التـي يجـب أن      " ، كما يقصد بالصدق     ) ٤٣٩، ص   ١٤١٦
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تدخل في التحليل من ناحية ، ووضوح فقراتها ومفرداتها من ناحية ثانية ، بحيـث تكـون                 

وقد قام الباحـث     ) . ١٧٩م ، ص    ٢٠٠٧عبيدات وآخرون   " ( مفهومة لكل من يستخدمها     

  بالتأكد من صدق أداة الدراسة من خالل

  : الصدق الظاهري لألداة -أ 

تحقق من صدق محتوى أداة الدراسة ، والتأكد من أنها تخدم أهداف البحث ، تـم                لل

عرضها على مجموعة من المحكمين من أساتذة جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ، وطلب              

مدى مناسبة الفقرة للمحتوى ، وطلب إليهم       : إليهم دراسة األداة، وإبداء رأيهم فيها من حيث         

 أداة الدراسة من حيث عدد الفقرات ، وشموليتها ، وتنوع محتواها ،             النظر في  مدى كفاية    

أو أية مالحظات يرونها مناسبة فيما يتعلق بالتعديل ، أو التغيير ، أو الحذف وفق ما يـراه                  

وقام الباحث بدارسة مالحظات المحكمين ، واقتراحاتهم ، وأجرى التعديالت          . المحكم الزماً 

  .التحكيم في ضوء توصيات وآراء هيئة 

وقد اعتبر الباحث األخذ بمالحظات المحكمين ، وإجراء التعديالت المـشار إليهـا             

أعاله بمثابة الصدق الظاهري ، وصدق المحتوى لألداة ، واعتبر الباحث أن األداة صالحة              

  .لقياس ما وضعت له 

  : صدق االتساق الداخلي لفقرات األداة -ب 

في كل محور من محاور أداة الدراسة ، مـن          تم التحقق من صدق االتساق الداخلي       

خالل إيجاد مدى ارتباط كل محور والدرجة الكلية لجميع محاور ، والتأكد من عدم التداخل               
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،  باستخدام معامل االرتباط بيرسون    بينها ، وتحقق الباحث من ذلك بإيجاد معامالت االرتباط        

  .يوضح ذلك ) ٢(والجدول 

  )٢(جدول رقم 
  ألداة الدراسة ومحاورها االتساق الداخلي 

 معامل االرتباط محاور أداة الدراسة
 .**٨٦٦ العوامل الدافعة للطالق

 .**٨١٣ النتائج التي ترتبت على االنفصال من الناحية النفسية
 .**٧٠٣النتائج التي ترتبت على المسئوليات تجاه األسرة بعد الطالق

 .**٧٠٠ جتماعيةالنتائج التي عادت بعد الطالق من الناحية اال
 .**٩٤١ الحلول المناسبة لتفادي حدوث الطالق

  
.) ٨٦٦(يتضح من الجدول أن معامل ارتباط لمحور العوامل الدافعة للطـالق بلـغ              

وهو معامل ارتباط مرتفع ، وبلغ معامل ارتباط محور النتائج التي ترتبت على االنفـصال               

رتفع ، وبلغ معامل ارتباط محور النتـائج        وهو معامل ارتباط م   .) ٨١٣(من الناحية النفسية    

وهو معامل ارتباط مرتفع ،     .) ٧٠٣(التي ترتبت على المسئوليات تجاه األسرة بعد الطالق         

كذلك بلغ معامل ارتباط محور النتائج التي عادت بعد الطالق مـن الناحيـة االجتماعيـة                

ر الحلـول المناسـبة     وهو معامل ارتباط مرتفع ، وأيضاً بلغ معامل ارتباط محـو          .) ٦٩٧(

وهو معامل ارتباط مرتفع ، ويدٌل ذلك على قـوة التماسـك           .) ٩٤١(لتفادي حدوث الطالق    

  .الداخلي لفقرات كل محور من محاور أداة الدراسة 

كما قام الباحث باستخراج االتساق الداخلي لكل فقرة من فقرات أداة الدراسة من خالل              

لدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي إليه ، للتأكد من عـدم           إيجاد معامل االرتباط بين كل فقرة وا      
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التداخل بينها ، وتحقق الباحث من ذلك بإيجاد معامالت االرتباط باستخدام معامـل االرتبـاط               

  . توضح ذلك ) ٦،٥،٤(بيرسون ، والجداول 

  )٣(جدول رقم 
  )البنائيالصدق ( عالقة درجة الفقرة بالدرجة الكلية لبعد العوامل الدافعة للطالق 

                                             
رقم 
 الفقرة

 معامل االرتباط بالمحور معامل االرتباط المصحح قيمة ألفا إذا حذف العنصر

٨٦٦ ١.  ١٧٥.  ٠,٣٩٥** 
٨٦٦ ٢.  ١٩٦.  ٠,٥١٧** 
٨٦١ ٣.  ٤٤٠.  ٠,٣٦٤** 

٨٦٦ ٤.  ١٤١.  ٠,٣٤٧** 
٨٦٨ ٥.  ٠٨٢.  ٠,٤٧٨** 

٨٦٥ ٦.  ٢٥٨.  ٠,٥٤٦** 
٨٥٨ ٧.  ٥١٩.  ٠,٦٧٤** 

٨٥٧ ٨.  ٥٨٣.  ٠,٦٥٢** 
٨٦٢ ٩.  ٣٨٣.  ٠,٦٢٣** 
٨٥٩ ١٠.  ٤٨٩.  ٠,٦٣٠** 

٨٥٧ ١١.  ٦١٤.  ٠,٦٧٩** 
٨٦٢ ١٢.  ٣٩٨.  ٠,٥٨٤** 

٨٧٠ ١٣.  -.٠,٥٨٦ -٠١٧** 
٨٥٨ ١٤.  ٥٣٤.  ٠,٦٤٨** 

٨٦١ ١٥.  ٤٣٥.  ٠,٦٢٦** 
٨٥٧ ١٦.  ٦٣٨.  ٠,٦٢١** 
٨٥٨ ١٧.  ٥٣١.  ٠,٦٦٧** 

٨٥٤ ١٨.  ٦٨٣.  ٠,٧٢٨** 
٨٥٥ ١٩.  ٦٣٦.  ٠,٧٠٠** 

٨٦٢ ٢٠.  ٣٨١.  ٠,٦٨٤** 
٨٦٣ ٢١.  ٣٤٤.  ٠,٥٨٣** 

٨٦٠ ٢٢.  ٤٨٥.  ٠,٦٠٦** 
٨٧٣ ٢٣.  - ٠٥٧. - ٠,٤٨٨** 
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رقم 
 الفقرة

 معامل االرتباط بالمحور معامل االرتباط المصحح قيمة ألفا إذا حذف العنصر

٨٦٣ ٢٤.  ٣٢٨.  ٠,٥٤٩** 
٨٦٥ ٢٥.  ٢٨٥.  ٠,٥٧٨** 
٨٦٠ ٢٦.  ٤٤٥.  ٠,٦٧٩** 

٨٦٠ ٢٧.  ٤٧١.  ٠,٦٨٤** 
٨٥٧ ٢٨.  ٥٥٥.  ٠,٦٦٤** 

٨٥٨ ٢٩.  ٥٣٣.  ٠,٥٧٩** 
٨٧٣ ٣٠.  - ٠٢٦. - ٠,٤٠٩** 

٨٦٤ ٣١.  ٢٩٨.  ٠,٤٨٩** 
٨٦٤ ٣٢.  ٢٧٢.  ٠,٣٧١** 
٨٦١ ٣٣.  ٤٣١.  ٠,٤٤٤** 

  
ويتضح من الجدول السابق أن معامالت ارتباط فقرات العوامـل الدافعـة للطـالق              

وجميعها تعد معامالت ارتباط مرتفعة ويدل ذلك على قوة         ) ٠,٧٢٨-٠,٣٤٧(تراوحت بين   

   .التماسك الداخلي لفقرات العوامل الدافعة للطالق 
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  )٤(لجدول رقم ا
  عالقة درجة الفقرة بالدرجة الكلية لبعد 

  )الصدق البنائي(ة النتائج التي ترتبت على االنفصال من الناحية النفسي 
  

رقم 
 الفقرة

 معامل االرتباط بالمحور معامل االرتباط المصحح قيمة ألفا إذا حذف العنصر

٧٨٢ ١.  ٦٣٠.  ٠,٧١٧** 
٨٥٠ ٢.  -٠٥٩.-  ٠,٤٥٤** 

٧٩٠ ٣.  ٥٦٨.  ٠,٦٩١** 
٧٨٨ ٤.  ٥٩١.  ٠,٧٦٥** 

٧٨٢ ٥.  ٧٤٨.  ٠,٨١٣** 
٨٠٣ ٦.  ٤١٧.  ٠,٥٥٨** 
٧٨٧ ٧.  ٦٣١.  ٠,٧٥٤** 

٧٩٣ ٨.  ٥٢٨.  ٠,٦٩٣** 
٨٠٢ ٩.  ٤٢٩.  ٠,٥٨٢** 

٨١٩ ١٠.  ٢٥٢.  ٠,٥١٢** 
٨٠٣ ١١.  ٤١٩.  ٠,٦٠٢** 

٧٧٨ ١٢.  ٦٨٢.  ٠,٧٦٣** 

  
فقرات للنتائج التي ترتبـت علـى            ويتضح من الجدول السابق أن معامالت ارتباط      

وجميعهـا تعـد معـامالت      ) ٠,٨١٣-٠,٤٥٤(االنفصال من الناحية النفسية تراوحت بين       

  .ارتباط مرتفعة ويدل ذلك على قوة التماسك الداخلي لفقرات المحور وصدقه
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  )٥(الجدول رقم 
  عالقة درجة الفقرة بالدرجة الكلية لبعد 

  )الصدق البنائي (سؤوليات تجاه األسرة بعد الطالقالنتائج التي ترتبت على الم
  

رقم 
 الفقرة

 معامل االرتباط بالمحور معامل االرتباط المصحح قيمة ألفا إذا حذف العنصر

٦٢٤ ١.  ٥٩٦.  ٠,٧٤٧** 
٦٣٧ ٢.  ٥٤٠.  ٠,٦٩١** 

٦٦٤ ٣.  ٤٣٤.  ٠,٦٧٦** 
٧١١ ٤.  ٢١٠.  ٠,٥٦٩** 

٦٦٣ ٥.  ٤٣٩.  ٠,٧١١** 
٦٦٧ ٦.  ٥٣٢.  ٠,٦٦٥** 
٦٦١ ٧.  ٥٥٨.  ٠,٦٦٩** 

٧٤٤ ٨.  ١١٤.  ٠,٥٤٩** 

  
ويتضح من الجدول السابق أن معامالت ارتباط فقرات للنتائج التـي ترتبـت علـى               

وجميعهـا تعـد    ) ٠,٧٤٧-٠,٥٤٩(المسئوليات اتجاه األسرة بعد الطالق تراوحـت بـين          

  .دقهمعامالت ارتباط مرتفعة ويدل ذلك على قوة التماسك الداخلي لفقرات المحور وص
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  )٦(جدول رقم 
  عالقة درجة الفقرة بالدرجة الكلية لبعد 

  )الصدق البنائي( ة النتائج التي عادت على الطالق من الناحية االجتماعي
  

رقم 
 الفقرة

 معامل االرتباط بالمحور معامل االرتباط المصحح قيمة ألفا إذا حذف العنصر

٦٩٣ ١.  ٣٠٧.  ٠,٥٩١** 

٦٢٩ ٢.  ٦٣٠.  ٠,٧٠٨** 
٦٤٦ ٣.  ٥١٢.  ٠,٧٥٢** 

٦٦٥ ٤.  ٤٠٠.  ٠,٥٨٠** 
٧٢١ ٥.  ١٦١.  ٠,٥٦٧** 
٦٤٣ ٦.  ٥٣٢.  ٠,٧٦٢** 

٦٥٩ ٧.  ٤٣٣.  ٠,٥٩٥** 
٦٨٥ ٨.  ٣٢٢.  ٠,٤١٣** 

٦٩٢ ٩.  ٢٧٧.  ٠,٥٩٣** 

  
ويتضح من الجدول السابق أن معامالت ارتباط فقرات للنتائج التـي عـادت علـى               

وجميعها تعـد معـامالت     ) ٠,٧٦٢-٠,٤١٣(بين  الطالق من الناحية االجتماعية تراوحت      

   .ارتباط مرتفعة ويدل ذلك على قوة التماسك الداخلي لفقرات المحور وصدقه
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  )٧(جدول رقم 
  عالقة درجة الفقرة بالدرجة الكلية لبعد 

  )الصدق البنائي(الطالق الحلول التي يراها أفراد العينة لتفادي حدوث              
  

رقم 
 ةالفقر

 معامل االرتباط بالمحور معامل االرتباط المصحح قيمة ألفا إذا حذف العنصر

٩٤٦ ١.  ٠٠٠.  ٠,٥٥٧** 

٩٤٦ ٢.  ٠٠٠.  ٠,٧١١** 
٩٤٦ ٣.  ٠,٦٦٢ ١,٠٠٠** 

٩٢٦ ٤.  ٠,٧٢٣ ١,٠٠٠** 
٩٢٩ ٥.  ٠,٧٤٤ ١,٠٠٠** 
٩٢٦ ٦.  ٠,٦٢٢ ١,٠٠٠** 

٩٢٦ ٧.  ٠,٧٣٥ ١,٠٠٠** 
٩٢٦ ٨.  ٠,٦٦٧ ١,٠٠٠** 

٩٢٦ ٩.  ٠,٨٠٣ ١,٠٠٠** 
٩٤٦ ١٠.  ٠٠٠.  ٠,٨٢٦** 

٩٤٦ ١١.  ٠٠٠.  ٠,٨٠٦** 
٩٤٦ ١٢.  ٠٠٠.  ٠,٥٢٢** 

  
 الحلول التـي يراهـا أفـراد      ويتضح من الجدول السابق أن معامالت ارتباط فقرات       

وجميعهـا تعـد معـامالت      ) ٠,٨٢٦-٠,٥٢٢( تراوحت بين    العينة لتفادي حدوث  الطالق    

    .تماسك الداخلي لفقرات المحور وصدقهارتباط مرتفعة ويدل ذلك على قوة ال

  : ثبات أداة الدراسة -

تم استخراج معامل ثبات أداة الدراسة بطريقة الفا كرونباخ ، وقد تم حساب معامالت              

  :الثبات لكل محور من محاور أداة الدراسة ، حسبما هو موضح في الجدول التالي 
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  )٨( جدول رقم 
  سةمعامالت الثبات لمحاور أداة الدرا

  
 معامل االرتباط محاور أداة الدراسة

 .**٨٦٦ العوامل الدافعة للطالق
 .**٨١٣ النتائج التي ترتبت على االنفصال من الناحية النفسية

 .**٧٠٣ النتائج التي ترتبت على المسئوليات تجاه األسرة بعد الطالق
 .**٧٠٠ النتائج التي عادت بعد الطالق من الناحية االجتماعية

 .**٩٤١ لول المناسبة لتفادي حدوث الطالقالح

  
يتبين من الجدول السابق أن معامل الثبات لمحور العوامـل الدافعـة للطـالق بلـغ                

وهو معامل ثبات مرتفع ، وبلغ معامل ثبات محور النتائج التـي ترتبـت علـى                .) ٨٦٦(

ثبات محـور   وهو معامل ثبات مرتفع ، وبلغ معامل        .) ٨١٣(االنفصال من الناحية النفسية     

وهو معامـل ثبـات     .) ٧٠٣(النتائج التي ترتبت على المسئوليات تجاه األسرة بعد الطالق          

مرتفع ، كذلك بلغ معامل ثبات محور النتائج التي عادت بعد الطالق من الناحية االجتماعية               

وهو معامل ثبات مرتفع ، وأيضاً بلغ معامل ثبات محور الحلول المناسبة لتفـادي              .) ٦٩٧(

وهو معامل ثبات مرتفع ، وتعد جميع معامالت ثبات محـاور أداة            .) ٩٤١(ث الطالق   حدو

الدراسة مرتفعة ومناسبة ألغراض الدراسة ، وتجدر اإلشارة أن معامالت ثبات المقـاييس             

  ) .٣٦٧م ، ص ٢٠٠٢عودة ،.) (،٧٠(المقننة يجب أن ال تقل عن 

  : إجراءات تطبيق أداة الدراسة -

اب تعريف من المشرف يفيد بارتباط الباحث بالدراسات العليا         بعد الحصول على خط   

) ٢٢٠(، تم توزيع االستبانات على أفراد الدراسة من خالل التقاء بالمبحوثين ، وتم جمـع                



 - ٦٨- 

يوماً وتـم ذلـك خـالل    ) ٣٠(استبانة صالحة للتحليل واستغرق توزيع االستبانات وجمعها   

  . هــ ١٤٣٣/١٤٣٤الفصل الدراسي الثاني للعام 

وبعد ذلك تم إدخال البيانات ، ومعالجتها إحصائياً بالحاسب مـن خـالل برنـامج الحـزم                 

 الموجود بمركز المعلومات بالجامعة ، ومن ثم قـام الباحـث   spssاإلحصائية االجتماعية  

  .بتحليل البيانات واستخراج النتائج 

  : أساليب المعالجة اإلحصائية -

انات التي تم تجميعها ، فقد تم اسـتخدام أسـاليب          لتحقيق أهداف الدارسة وتحليل البي    

، وبعد أن   )  SPSS(الحزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية والتي يرمز لها اختصاراً بالرمز          

تم الترميز ، وإدخال البيانات إلى الحاسب اآللي ، كما قام الباحث باسـتخدام العديـد مـن                  

وفيما يلي األساليب اإلحصائية التـي قـام        األساليب اإلحصائية المناسبة في هذا البرنامج ،        

  :الباحث باستخدامها 

( للتعرف علـى مفـردات الدراسـة ، ولتحديـد آراء            :  التكرارات والنسب المئوية     - ١

  .أفرادها تجاه كل الفقرات التي تتضمنها أداة الدراسة ) استجابات 

خفـاض آراء   وذلك لمعرفة مدى ارتفـاع أو ان      ) : MEAN( حساب المتوسط الحسابي     -٢

  .أفراد الدراسة نحو كل فقرة من فقرات محاور الدراسة األساسية 



 - ٦٩- 

للتعرف على مدى انحـراف  ) : STANDARD DEVIATION( االنحراف المعياري -٣

عينة الدراسة نحو كل فقرة من فقرات محاور الدراسة عن متوسطها           ) استجابات(آراء  

  الحسابي 

لحسن المطابقة للتحقق من وجـود  ) : SQUARE TEST-CHI (٢ اختبار مربع كاي-٤

أو عدم وجود اختالفات ذات داللة في استجابات أفراد مجتمع الدراسة علـى درجـة               

  .االستجابة لكل فقرة 

  . اختبار بيرسون للعالقات-٥
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@Ý—ÐÛa@Ý—ÐÛa@Ý—ÐÛa@Ý—ÐÛaÉia‹ÛaÉia‹ÛaÉia‹ÛaÉia‹Ûa 

  عرض وتحليل بيانات الدراسة ومناقشة نتائجها

  
@ @@ @@ @@ @

@ @@ @@ @@ @

@ @@ @@ @@ @

@ @@ @@ @@ @

@ @@ @@ @@ @
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@Ý—ÐÛa@Ý—ÐÛa@Ý—ÐÛa@Ý—ÐÛaÉia‹ÛaÉia‹ÛaÉia‹ÛaÉia‹Ûa 

  يانات الدراسة ومناقشة نتائجهاعرض وتحليل ب

في هذا الفصل سيتم عرض أبرز المتغيرات الديموغرافية واالجتماعيـة للمطلقـين       

والمطلقات ثم استعراض نتائج البحث التي توصل إليها الباحث من عينة البحث وعـددها              

حالة طالق في منطقة الرياض ، وذلك من خالل اإلجابة على تـساؤالت البحـث        ) ٢٢٠(

 :ما يلي وهي ك

  لعوامل االجتماعية المرتبطة بظاهرة الطالق بين المتزوجين حديثاً ؟ اما . ١

لتغيرات التي طرأت على العالقـات االجتماعيـة بـين األزواج والزوجـات              ا ما . ٢

 السعوديين حديثي الزواج خالل العقود الثالثة األخيرة؟

حـديثي  والزوجـات الـسعوديين     مظاهر سوء التوافق الزواجي بـين األزواج         ما . ٣

 ؟الزواج

  دور سوء التوافق الزواجي في حدوث الطالق بين المتزوجين حديثا ؟ ما . ٤

ما طبيعة المشكالت االجتماعية التي تواجهها المرأة السعودية حال وقوع الطـالق             . ٥

  المبكر؟

ما اآلليات المجتمعية التي يمكن من خاللها مواجهـة ظـاهرة الطـالق المبكـر                . ٦

  عنه في المجتمع السعودي ؟والمشكالت االجتماعية الناتجة
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      : توزيع أفراد العينة حسب النوع : أوالً  

 )٩(جدول رقم 
  توزيع أفراد العينة حسب النوع

 النوع التكرار النسبة المئوية

 )مطلق (ذكر 121 55.0
 )مطلقة (أنثى 99 45.0
 المجموع 220 100.0

 

 تمثيل الذكور في العينة قـد      ويالحظ من التوزيع الوارد في الجدول السابق أن نسبة        

بالنسبة لإلناث ، أي أن نسبة الذكور تزيد عن اإلنـاث           % ٤٥,٠في مقابل   % ٥٥,٠بلغت  

ومع ذلك فأن الفارق ليس كبيراً وليس له  تأثير كبير علـى نتـائج العينـة                 % ١٠بمقدار  

 . خصوصا وانه بمثابة دراسة للظروف المرتبطة بالطالق والنتائج المترتبة عليه 

 :توزيع أفراد العينة حسب الفئات العمرية : انيا ث

يعد متغير السن احد المتغيرات األساسية في الدراسة علـى اعتبـار أن قـرارات               

اإلنسان تتأثر إلى حد كبير بمستوى نضجه وقدرته على التحكم فـي انفعاالتـه ، وهـي                 

 ولقـد اظهـر     .الخاصية التي ترتبط في اغلب األحوال بالمراحل العمرية كبيرة الـسن            

التحليل توزيعاً ألعمار أفراد العينة يشير إلى أن اتخاذ قرار الطالق يرتبط بصورة أكبـر               

 : و ما توضحه معطيات الجدول التاليبفئات العمر األصغر ، وه

  
  
  
  
  
  
  



 - ٧٣- 

 )١٠(��ول ر�� 

 توزيع أفراد العينة حسب الفئات العمرية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

فبالنظر إلى معطيات الجدول السابق يمكن أن نالحظ أن معظم أفراد العينة يقعـون              

، ويمثل هؤالء نـسبة تـصل إلـى     ٣٤-٣٠ و٢٩-٢٥ و ٢٤ – ٢٠ئة العمرية   ضمن الف 

من مجموع عينة الدراسة، أي أن ثالثة أربـاع عينـة الدراسـة مـن المطلقـين                 % ٧٥

 عاماً وهم   ٣٤ عاماً إلى أقل من      ٢٠والمطلقات في عينة الدراسة تتراوح أعمارهم ما بين         

نه كلما ارتفع السن انخفـض عـدد تمثيـل         كما يالحظ أ  . جميعاً من الفئات العمرية الشابة    

األمر الذي يؤكد على أن الطالق يحدث بصورة أكبـر بـين الفئـات              . األفراد في العينة  

العمرية الشابة أي في السنوات األولى للزواج بين أفراد العينة ، كذلك يشير إلى أن فئـة                 

قات االجتماعية بسبب   الشباب هم أكثر تعرضاً للتغيرات التي تطرأ على النسق القيم والعال          

عدم تكيفهم مع مستجدات الحيـاة العـصرية المتغيـرة باسـتمرار ومتطلبـات األدوار               

 العمرية الفئة التكرار النسبة المئوية

 سنة20 ل من أق 5 2.3
19.1 42 24-20  
33.2 73 29-25 
22.7 50 34-30 
9.5 21 39-35 
5.0 11 44-40 
3.6 8 49-45 
1.4 3 54-50 
1.8 4 59-55 
 فأكثر 60  3 1.4

 المجموع 220 100.0
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االجتماعية واألسرية التي عليهم االندماج بها ، خصوصاً دور الزوج أو الزوجـة ومـا               

 .يترتب عليه من مسئوليات وتوقعات من قبل اآلخر أو الشريك 

ميدانية الكشف عن الفئات العمرية التي يتركز فيها        ولقد حاولنا من خالل الدراسة ال     

الطرف اآلخر أي الزوج أو الزوجة الذي تم الطالق منه ، وعن ما إذا كان هناك تفـاوت                  

 . هذا ما يوضحه الجدول التالي.في األعمار قد يكون له تأثير على الحياة العائلية  

  )١١(جدول رقم 
   للشريكتوزيع أفراد العينة حسب الفئات العمرية

 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ج أو زوجات أفراد العينة يقعـون أيـضا         فتبين من الجدول السابق أن معظم أزوا      

 سنة ، وتقل النسبة كلما ارتفعت الفئات العمرية         ٢٩-٢٠ضمن الفئات العمري الشابة من      

ألفراد العينة، ويشير ذلك إلى عدم وجود تفاوت في السن بين أفراد العينة والشريك الذي               

 مـن ذلـك أن زواج       تم الطالق منه، أي وجود تقارب في األعمار ، كما يمكن االستنتاج           

 العمرية الفئة التكرار النسبة المئوية

 سنة20 أقل من  11 5
22.8 45 24-20  
33.5 66 29-25 
12.1 24 34-30 
11.6 23 39-35 
6.5 13 44-40 
2 4 49-45 
3 6 54-50 
1 2 59-55 

 فأكثر 60  3 1.5
 المجموع 197 100.0
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الفتاة من رجل أكبر منها قد اختفى من المجتمع ، ويعني هذا أيضاً أن هناك عوامل أخرى                 

  .بخالف التفاوت في العمر قد يكون لها تأثيرات على الحياة الزوجية ألفراد العينة 

 :توزيع أفراد العينة حسب الحالة التعليمية : ثالثاً 

ت األساسية التي البد أن يكون لها تأثير على طبيعـة    يعد متغير التعليم أحد المتغيرا    

القرارات التي يتخذها اإلنسان ، وعلى هذا األساس سوف نعرض بناء العينة بالنظر إلـى               

متغير التعليم من أجل الكشف عن المستويات التعليمية ألفراد العينة حيث نتوقع أن يكـون          

من فرص اتخاذ القرار بالطالق الرتباطه      الرتفاع المستوى التعليمي للفرد دور في التقليل        

ولقد كان  . بدرجة وعي الفرد بإسباب المشكالت التي تواجهه ويزيد من قدرته على حلها             

:                                              توزيع أفراد العينة حسب الحالة التعليمية كما هو مبين في الجدول التالي 

 )١٢(جدول رقم 
  اد العينة حسب الحالة التعليميةتوزيع أفر

���� א����א� א������א������� ������א������א��

 أمي 3 1.4
 يقرأ ويكتب 6 2.7
 حاصل على الشهادة االبتدائية 20 9.1

        حاصل على الشهادة المتوسطة 33 15.0
     حاصل على شهادة الثانوية العامة أو مايعادله 96 43.6
 حاصل على الشهادة الجامعية 59 26.8
 أعلى من جامعي 3 1.4

 المجموع 220 100.0

  

وبتأمل معطيات الجدول السابق يمكن أن نالحظ أن أفراد العينة يتوزعـون علـى              

�المستويات التعليمية المختلفة ، وترتفع نسبة تمثيل أصحاب التعليم الثانوي وذلـك بنـسبة              
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األمـر الـذي    %) ٢,٧،  % ١,٤(فئة يقرأ ويكتب    ، واألميون وأشباه األميين من      % ٦}٤٣

ومع ذلك فإن المعطيـات   . يشير إلى ارتفاع نسبة الطالق بين فئة أصحاب التعليم الثانوي           

من أفراد العينـة    %  ٢٦,٨الواردة في الجدول السابق تشير أيضاً إلى أن هناك ما نسبته            

ى أن المتعلمـين يواجهـون      هم من الحاصلين على التعليم الجامعي ، األمر الذي يشير إل          

أيضاً مشكالت في التكيف مع متطلبات الحياة العائلية ، وبالتالي يمكن أن نستنتج وجـود               

وفي هذا اإلطار   . عوامل أو متغيرات ثقافية واجتماعية لها دور في حدوث مشكلة الطالق            

ـ                 فإن من  ي المفيد رصد حالة الشريك التعليمية للكشف عن ما إذا كـان هنـاك تبـاين ف

تم سؤال أفراد العينة عن حالة الـشريك التعليميـة فكانـت             المستويات التعليمية ، وكذلك   

  :                                                        حسبما توضحه معطيات الجدول التالي 

  )١٣(جدول رقم 
  توزيع أفراد العينة حسب الحالة التعليمية للشريك

 المستوى التعليمي التكرار النسبة المئوية

 أمي 4 1.8
 يقرأ ويكتب 5 2.3
 حاصل على الشهادة االبتدائية 8 3.6
 حاصل على الشهادة المتوسطة 26 11.8
 حاصل على شهادة الثانوية العامة أو مايعادله 78 35.5
 حاصل على الشهادة الجامعية 58 26.4
 أعلى من جامعي 2 9.

 بدون أجابة 39 17.7
 لمجموعا 220 100.0
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وبتأمل مع معطيات الجدول السابق نالحظ عدم وجود اختالفات متباينة في توزيـع         

المستويات التعليمية بين أفراد العينة والطرف اآلخر أو الشريك ، فنسبة الحاصلين علـى              

بالنسبة ألفراد العينة حيـث     % ٤٣,٦في مقابل   % ٣٥,٥الثانوية العامة أو ما يعادله كانت       

، كذلك بالنسبة لألميين وأشباه األميين نجد أن النسبة متقاربـة           %٨,١هما هو أن الفارق بين  

ألفراد العينة ، كذلك    % ٢,٧و% ١,٤بالنسبة للشريك ،    % ٢,٣و% ١,٨بينهما حيث كانت    

بينمـا الـشريك    % ٢٦,٨الحاصلين على الشهادة الجامعية نجد أن أفراد العينـة كانـت            

ه أن تباين المستويات التعليمية لم يكن له تـأثير       ، األمر الذي يمكن أن نستنتج من      % ٢٦,٤

  .في حدوث مشكلة الطالق

 :توزيع أفراد العينة حسب الحالة العملية : رابعاً 

من العوامـل المـؤثرة علـى    ) سواء الزوج أو الزوجة ( تعد الحالة العملية للفرد   

ألسرة بشكل عـام ،      ل االقتصاديةاألدوار األسرية  التي يمارسها كل منهما ، وعلى الحالة           

ولذلك حاولنا التعرف على مالمح الحالة العملية ألفراد العينة وللشريك ، وقد كانت النتائج              

 :سبما توضحه معطيات الجدول التاليح

  )١٤(جدول رقم 
 توزيع الحالة العملية ألفراد العينة والشريك

 أفراد العينة الشريك
 التكرار سبة المئويةالن التكرار النسبة المئوية

 الحالة العملية

 طالب 15 6.8 15 6.8
 طالب ويعمل في نفس الوقت 3 1.4 1 5.

 يعمل 125 56.8 81 36.8
 اليعمل 77 35.0 88 40.0
 بدون إجابة 0 0 35 15.9
 المجموع 220 100.0 220 100.0
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من أفراد العينة يعملون فـي      % ٥٦,٨تشير معطيات الجدول السابق عن حقيقة أن        

هم من الطالب ، وأيضاً نجد أن هناك        % ٦,٨بدون عمل ،  كما أن هناك        % ٣٥,٠مقابل  

  .الذين هم طالب ويعملون في نفس الوقت % ١,٤نسبة 

ويشير توزيع حالة الشريك إلى نتائج عكسية عن أفـراد العينـة حيـث نجـد أن                 

من الطالب ويعملون   .%٥بدون عمل ، وهناك أيضاً      % ٤٠,٠يعملون في مقابل    % ٣٦,٨

نفس الوقت ، األمر الذي يؤكد أن ارتفاع نسبة الذين اليعملون في األسر المطلقة التي               في  

تم تطبيق الدراسة الميدانية عليها  يشير إلى احتمالية تـأثر األدوار األسـرية ومـستوى                

 . األسرة االقتصادي 

       وسوف نعرض بناء العينة حسب نوع المهنة بالنسبة للعاملين منهم ، وكـذلك نـوع              

مهنة الشريك ، من أجل الكشف عن أنواع المهن التي يمارسها المطلقون من أفراد العينة               

 حسبما هو موضـح فـي الجـدول         وشركاؤهم في الحياة الزوجية التي انتهت بالطالق ،       

 :التالي

  )١٥(جدول رقم 
  توزيع أفراد العينة حسب المهنة

 أفراد العينة
 التكرار النسبة المئوية

 نوع المهنة

 عسكري 42 19.1
 مدني 79 35.9
 أعمال حرة 7 3.2

 بدون إجابة 92 41.8
 المجموع 220 100.0
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من أفراد العينـة لـم يحـددوا        % ٤١,١وتكشف معطيات الجدول السابق على أن          

المهنة التي يعملون بها ، وذلك يرتبط بحقيقة أن هناك نسبة من الذين اليعملون بين أفراد                

ث ، أما بالنسبة للذين حددوا المهنة التي يعملون بها فقـد تبـين أن               العينة وخصوصاً اإلنا  

من أفراد العينة يعملون كمدنيين وهي المهن اإلدارية ، وفي المهن العـسكرية             %  ٣٥,٩

، %٣,٢عمال الحرة فقد كانت النسبة      ، ونجد النسبة األقل في األ     % ١٩,١في بلغت النسبة    

 بين أصحاب المهن المدنية أكثـر ويليـه المهـن        لذلك نتوصل إلى أن ارتفاع الطالق يقع      

  .العسكرية ، ويقل بين أصحاب األعمال الحرة 

 ) :الوضع االقتصادي( توزيع أفراد العينة حسب الدخل الشهري : خامساً 

    يعتبر الدخل الشهري احد المؤشرات األساسية في قياس الوضع االقتصادي  لألسرة ،             

نة تحديد مستوى دخلهم الشهري و استجاب جميع أفراد العينة          ولقد تم الطلب من أفراد العي     

 :وحددوا مستوى دخلهم الشهري وذلك حسبما هو موضحه في الجدول التالي 
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  )١٦(جدول رقم
  توزيع أفراد العينة حسب الدخل الشهري والنوع

 الدخل الشهري الذكور اإلناث
  ارالتكر النسبة المئوية التكرار النسبة المئوية

  1000أقل من  3 2.5 65 65.7
12.1 12 - - 1000 - 2000  
6.1 6 3.3 4 3000-2000 

4 4 7.4 9 4000-3000 

- - 7.4 9 5000-4000 

3 3 14.9 18 6000-5000 
6.1 6 10.7 13 7000-6000 
- - 18.2 22 8000-7000 
2 2 9.1 11 9000-8000 
- - 9.9 12 10000-9000 
- - 9.9 12 11000-10000 
- - 2.5 3 12000-11000 
1 1 - - 13000-12000 
- - .8 1 14000-13000 
- - .8 1 15000-14000 
 فأكثر 15000  3 2.5 - -

 المجموع 121 100.0 99 100.0
 

 وتشير النتائج في الجدول السابق إلى أن معظم أفراد العينة من الـذكور يقعـون               

 ريـال   ٨٠٠٠-٧٠٠٠ريال شهرياً ، وفئة     ٨٠٠٠-٥٠٠٠ضمن فئة الدخل فوق المتوسط      

وهي أعلى النسب في التوزيع بالنسبة للذكور و يالحظ أن فئـة أصـحاب              % ١٨,٢نسبة  

، وإذا أمعـن    % ٢,٥ريال هي أقل النسب حيـث بلغـت         ١٠٠٠الدخل المنخفض أقل من     

النظر إلى الدخل الشهري ألفراد العينة من األناث نجد أن معظمهن يقعون ضـمن فئـة                 

ريـال  ١٠٠٠ ريال ، وحيث تشكل فئة أقل مـن          ٢٠٠٠-١٠٠٠ المنخفض اقل من     الدخل
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، % ٦,١ريـال بنـسبة   ٧٠٠٠-٦٠٠٠ريال وفئة   ٣٠٠٠-٢٠٠٠وتقع فئة   % ٦٥,٧بنسبة  

ونستنتج من ذلك أن نسبة كبيرة من األسر المطلقة التي تم تطبيق الدراسة الميدانية عليها               

 يشير إلى احتمال تعرضـها لـبعض        تتميز بوضع اقتصادي دون المتوسط ، األمر الذي       

  . الضغوط االقتصادية 

ولقد حاولنا تحديد المصادر التي يعتمد عليها أفراد العينة في توفير الدخل الشهري              

  :وكانت النتائج حسبما هو موضحه في الجدول التالي 

  )١٧(جدول رقم 
 توزيع أفراد العينة حسب مصادر الدخل الشهري والنوع

 الذكور اإلناث
 التكرار النسبة المئوية التكرار النسبة المئوية

 صادر الدخلم

  الراتب 101 83.5 27 27.3
 تجارة 19 15.7 2 2
 أسهم وسندات 1 8. - -

 االجتماعي معاش الضمان - - 33 33.3
 مساعدات األهل واألقارب - - 37 37.4
 المجموع 121 100.0 99 100.0

  

يعتمـدون  % ٨٣,٥راد العينة من الذكور أن نسبة      ونستنتج من الجدول السابق أن أف     

 اعتمـادهم علـى     أن% ١٥,٧على الراتب الشهري كمصدر أساسي للدخل ، وأفاد نسبة          

 ، فتبـين أن     اإلنـاث التجارة  ، وبصورة أقل على أسهم وسندات ، أما أفراد العينة مـن               

% ٣٣,٣ة  يعتمدون على مساعدات األهل واألقارب كمصدر أساسي للدخل، ونسب        % ٣٧,٤

علـى الراتـب    % ٢٧,٣ يحصلون على معاش الضمان االجتمـاعي ونـسبة          بأنهمأفادوا  
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على التجارة ، وهذا يشير إلى أن معظـم         % ٢,٠الحكومي كمصدر أساسي للدخل وأقلهم      

أفراد العينة من الذكور يعتمدون على مصدر وحيد للدخل وهو الراتـب الحكـومي فـي                

ر المطلقة التي تم تطبيق الدراسة الميدانية عليها كان         الغالب ، ونتوصل إلى أن معظم األس      

وأيضا معاش الضمان االجتمـاعي ،      ، األساسي على مساعدات األهل واألقارب       اعتمادهم

وقليُل منهم على الراتب الحكومي ، لذلك يمكن تصنيفهم ضمن فئات الدخل المحـدود أو               

  .  المتوسط 

 :ن توزيع أفراد العينة حسب نوع السك: سادساً 

يعد نوع السكن من األمور التي تساعد في التعـرف علـى الظـروف الـسكنية                

والمعيشية للمبحوثين ، ولقد أظهر تحليل النتائج حسبما هو موضح في معطيات الجـدول              

 : التالي 

 )١٨(جدول رقم 
  توزيع أفراد العينة حسب نوع السكن

 نوع السكن التكرار النسبة المئوية
 ملك خاص 107 48.6
 إيجار 109 49.5
 سكن حكومي 4 1.8

 المجموع 220 100.0

  

من أفراد العينـة يقطنـون فـي        % ٤٩,٥وبتأمل معطيات الجدول السابق تبين أن       

. في سـكن حكـومي   % ١,٨يسكنون في ملك خاص ، وأن  % ٤٨,٦مساكن إيجار ، وأن   

 مـساكن   ويمكن أن نالحظ من التوزيع السابق أن أعلى نسبة كبيرة من الحاالت تسكن في             
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إيجار ، ويليه يسكنون في ملك خاص ، وأقل نسبة منهم في سكن حكومي ، األمر الـذي                  

يشير إلى أن معظم أفراد العينة يعايشون أوضاعاً سكنية منخفضة فـي ضـوء معـايير                

مستويات المعيشة في المجتمع خصوصاً وأن البيانات  التي تم الحـصول عليهـا حـول                

هرت تركز أفراد العينة ضمن فئة أصحاب الدخل المتوسط         مستوى الدخل ألفراد العينة أظ    

األمر الذي يمكن أن نستنتج منه وجود عالقة بين انخفاض مستوى المعيـشة             . والمحدود  

  .والتفكك األسري أو الطالق عند أفراد العينة 

 :توزيع أفراد العينة حسب البيانات الخاصة باألبناء : سابعاً  

 التي انتهت بالطالق مشكلة أكبر في حالـة وجـود           تعد األسر المفككة وخصوصاً   

أطفال ، بسبب تأثر هؤالء  بعملية انفصال والديهما ، وانعكاس ذلـك علـى أوضـاعهم                 

ولذلك كان من المهم بالنسبة للدراسة      . الخ  ..... الصحية والنفسية واالقتصادية والتربوية     

لطالق ، وتبين أن نسبة  مـن        الراهنة الكشف عن وجود أبناء نتيجة الزواج الذي انتهى ا         

الحاالت المطلقة يوجد لديها أطفال من هذا الزواج ، وهو ما توضحه معطيـات الجـدول                

 :التالي 

 )١٩(جدول رقم 
  توزيع أفراد العينة حسب وجود األبناء

 االستجابة التكرارات النسبة المئوية
 نعم 87 39.5
 ال 133 60.5
 المجموع 220 100.0
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من الحاالت لـديهم أبنـاء مـن        % ٣٩,٥ات الجدول السابق أن     ويتضح من معطي  

أفادوا بالنفي أي أن الحياة الزوجية قـد        % ٦٠,٥الزواج الذي انتهى بالطالق ، في مقابل        

انتهت قبل إنجاب أطفال ، ومن ذلك نجد أن حاالت الطالق التي طبقت الدراسة عليها قـد       

لي فإن وجود األطفال ال يقلل من فـرص         أثمرت العالقة الزوجية عن وجود أبناء ، وبالتا       

االنفصال أو الطالق بين الزوجين ، وهذا يعطينا مؤشر أن هناك وجود حاالت عبارة عن               

أسر قد تفككت في ظل وجود أطفال ، وذلك يعني أن اآلثار المترتبة على الطالق ستكون                

                                       .   أكبر على الزوجين المطلقين وأطفالهم والمجتمع ككل

ولما كان موضوع وجود األطفال ذا أهمية قصوى ، فلقد حاولنا التعرف على عدد              

لتي كشفت عن عـدد األبنـاء   األبناء عند األسرة التي تم فيها الطالق وكان عدد الحاالت ا   

  :، وهو ما توضحه معطيات الجدول التالي  حالة٨٧

  )٢٠(جدول رقم 
 ب عدد األبناءتوزيع أفراد العينة حس

 عدد األبناء التكرار النسبة المئوية
81.6 71 2-1 
18.4 16 4-3 
 المجموع 87 100.0

  

من الحاالت التي لديها أطفال مـن       % ٨١,٦ويظهر من المعطيات السابقة أن نسبة       

 طفل ، األمر الذي نستنتج أنه كلما كبـر          ٤-٣من لديهم   % ١٨,٤ طفل ، وأن نسبة      ٢-١

. األبناء كلما أصبح الطالق أقل من الذين أثمرت عنهم العالقة الزوجيـة             عدد األطفال أو    

أي أن قرار الطالق يصبح أكثر صعوبة مع زيادة عدد األطفال وطـول مـدة الـزواج ،        
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ويعكس ذلك حرص الوالدين على عدم تفكيك األسرة وتشريد األبناء ، ومـع ذلـك فـإن                 

يمنع الطرفين أو أحدهما من اتخـاذ قـرار   الحقيقة التي نواجهها هي أن وجود األطفال ال    

الطالق ، وبالتالي فإن هناك عدد كبير من األطفال يتأثر بظاهرة الطالق فـي المجتمـع                

 .                                         السعودي 

 :توزيع أفراد العينة حسب السن عند الزواج الذي انتهى بالطالق : ثامناً 

 السن عند الزواج من العوامل التي يمكن أن تكون أحـد            تفترض الدراسة أن عامل   

األسباب التي تفضي أو تؤدي إلى الطالق على اعتبار أن األزواج األصـغر سـناً أقـل                 

تجربة ونضجاً وتسرعاً في اتخاذ القرارات ، األمر الذي قد يكون له تأثيره علـى اتخـاذ                 

عن سنهم عند الزواج الـذي أفـضى     قرار الطالق ، وبالنسبة ألفراد العينة فقد تم سؤالهم          

  :بالطالق ، فكان التوزيع حسبما يوضحه الجدول التالي 

  )٢١(جدول رقم 
  توزيع أفراد العينة حسب العمر عند الزواج الذي انتهى بالطالق

 الفئة العمرية التكرار النسبة المئوية
  سنة15 أقل من 1 5.

4.5 10 19-15 
27.3 60 24-20 
33.6 74 29-25 
24.1 53 39-30 
5.5 12 49-40 
3.6 8 59-50 
 60فأكثر 2 9.

 المجموع 220 100.0
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ومن معطيات الجدول السابق نجد أن معظم أفراد العينة كانوا قد تجاوزا العـشرين              

 ،  ٢٩-٢٥عاماً عند زواجهم الذي انتهى الطالق ، حيث كانت نسبة تمثيل الفئة العمريـة               

 ناضجاً إلى حد كبير ، تليها       اإلنسان السن الذي يعتبر فيه      من حجم العينة ، وهو    % ٣٣,٦

رة الـسن   ي وهي فئة تعتبر صـغ     ٢٤-٢٠في المرتبة من حيث نسبة التمثيل الفئة العمرية         

من أفـراد العينـة     % ٤,٥، هذا باإلضافة إلى وجود ما نسبته        % ٢٧,٣نسبياً ، وقد بلغت     

 يشير إلى أن هناك نسبة ال بـأس         ممن تزوجوا وهم تحت سن العشرين سنة ، األمر الذي         

بها من أفراد العينة قد تزوجوا وهم صغار في السن األمر الذي قد يكون له أثـراً علـى                   

 .          طبيعة قراراتهم في العالقة الزوجية 

 :توزيع أفراد العينة حسب عدد مرات الزواج : تاسعاً 

ق عما إذا كان هنـاك  حاولت الدراسة الكشف عن عدد مرات الزواج من أجل التحق 

تكرار للزواج بين أفراد العينة األمر الذي له داللته في أن المبحوث قد تكرار زواجـه ،                 

األمر الذي يعني أن المبحوث قد مارس الطالق أكثر من مرة ، وبالتالي فإن ذلك يكـشف                 

عن وجود حاالت تفشل في عالج مشكالتها وتلجأ إلى الطالق كحـل لتلـك المـشكالت                

 الزواج مرة أخرى ، وبالفعل أظهر التحليل أن هناك حاالت تكرر زواجها وهـو               وتكرار

  : ما توضحه معطيات الجدول التالي 
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  )٢٢(جدول رقم 
  توزيع أفراد العينة حسب عدد مرات الزواج

  

 عدد مرات الزواج التكرار النسبة المئوية
78.2 172 1 

16.8 37 2 
3.2 7 3 
1.8 4 4 

  وعالمجم 220 100.0
  

% ٧٨,٢وعلى الرغم من أن المعطيات الواردة في الجدول السابق تشير إلـى أن              

منهم قد تزجـوا مـرتين و       % ١٦,٨من أفراد العينة قد تزوجوا مرة واحدة ، إال أن هناك            

حاالت تزوجت أربع مرات ، وهذا داللته في        ٤تزوجوا ثالث مرات ، بل أن هناك        % ٣,٢

 راد العينة قد تكرر أن هناك نسبة ال بأس بها من أف

زواجها أكثر من مرة ، ويمكن أن نستنتج من ذلك أن هناك عدداً مـنهم يمـارس                 

الزواج مرة أخرى خصوصاً الذكور منهم الذين تتاح لهم فرصة الزواج وإعـادة الـزواج            

  .أكثر من اإلناث

  :توزيع أفراد العينة حسب االختيار في الزواج الذي انتهى بالطالق : عاشراً 

بر اختيار الشريك وطريقة االختيار والمواصفات أو الخصائص التي تتوفر فـي            يعت

الشريك وتتناسب مع خصائص الطرف اآلخر ، ودرجة الرضا عن ذلك االختيار خطوات             

هامة عند تأسيس عالقة زوجية ، وقد تسهم أما في استقرار الحياة الزوجية فيمـا بعـد أو                  

ولقد حاولت الدراسة الكشف عن الظـروف       . ها  تكون أحد العوامل التي تؤدي إلى تحطم      
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التي ارتبطت باختيار الشريك في الحياة الزوجية التي انتهت بالطالق عن أفراد العينـة ،               

وذلك من أجل تحديد أهم العوامل المؤثرة على عملية االختيـار ، ومـدى مناسـبة هـذا                  

نا بعض األسباب أو    االختيار لهم ودرجة رضاهم عنه وأسباب ذلك، وهي أمور قد تكشف ل           

وتبين . العوامل التي يمكن أن يكون لها تأثير فيما بعد على العالقة التوافقية بين الزوجين               

من تحليل البيانات أن أحد أسباب المؤثرة في عملية التوافق بين الزوجين هـو أن معظـم                 

  :التاليأفراد العينة لم يختاروا بأنفسهم شريك حياتهم، وهو ما توضحه معطيات الجدول 

 )٢٣(جدول رقم 
  توزيع أفراد العينة حسب الطريقة الذي اعتمد عليها في اختيار الشريك

 طريقة االختيار التكرار النسبة المئوية
 عن طريق األهل 142 64.5
 اختياري 54 24.5
 المعارف 24 10.9
 المجموع 220 100.0

 

لعينة قد قام األهل    من أفراد ا  % ٦٤,٥حيث تكشف معطيات الجدول السابق عن أن        

من خالل  % ١٠,٩منهم كان اختيارهم بأنفسهم و    % ٢٤,٥باختيار شريك حياتهم في مقابل      

المعارف ، األمر الذي يعني أن عملية االختيار تتأثر في أغلب الحاالت برأي اآلخـرين ،                

ي وبالطبع ، فإن ذلك ناتج عن سيطرة شبكة العادات والتقاليد التي تؤكد على دور األهل ف               

ويكشف ذلك أيضاً تأثير نظام األسرة الممتدة فـي تحديـد   . اختيار الشريك ألبنهم أو ابنتهم   

توزيع األدوار والعالقات داخلها، وقناعة معظم األفراد بذلك التوزيع ، ولقد اتـضح ذلـك               

عندما سئل أفراد العينة عن ما إذا كان الزواج قد تم برضاهم أم ال وذلك حسب معطيـات                  

  :لي الجدول التا
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  )٢٤(جدول رقم
  توزيع استجابات أفراد العينة حسب ما إذا كان الزوج تم برضاهم

 االستجابة  التكرار النسبة المئوية
 نعم 209 95.0
 ال 11 5.0

 المجموع 220 100.0
  

بأنه قد تـم    % ٩٥,٠ونستنتج من الجدول السابق أن معظم أفراد العينة قد أفاد  منهم             

 .أفادوا بأنهم غير راضين% ٥,٠ابل قبرضاهم بالفعل وذلك في م

  :توزيع أفراد العينة حسب درجة القرابة بين الزوجين : الحادي عشر 

ولقد تم سؤال أفراد العينة عما إذا كانت هناك درجة قرابية مع الشريك فكانت النتائج               

  :حسبما توضحه معطيات الجدول التالي 

  )٢٥(جدول رقم 
  سب  درجة القرابة بين الزوجينتوزيع استجابات أفراد العينة ح

 االستجابة التكرار النسبة المئوية
 نعم 95 43.2
 ال 125 56.8

 المجموع 220 100.0

  

من أفراد العينة كانت بينهم وبين      % ٤٣,٢ويمكن أن نستنتج من الجدول السابق  أن       

عـدم  أفـادوا ب % ٥٦,٨الشريك الذي انتهى الزواج منه بالطالق عالقة قرابية في مقابـل            

  .وجود قرابة

 وهذا التوزيع يشير إلى أن النسبة األكبر من أفراد العينة قد تزوجت مـن خـارج                

وذلك مؤشر عن وجود تغير في قيم الزواج في المجتمع الـذي            . إطار العالقات القرابية    
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ومع ذلك فإننا ال يمكن أن نتجاهل أن        . يعتبر نمط الزواج الداخلي هو النمط األكثر شيوعاً       

نسبة ال بأس بها قد كان بينهم وبين الشريك عالقة قرابية وأظهرت الدراسة أن تلك               هناك  

                                            :العالقة من األقرباء المباشرون حسبما توضحه معطيات الجدول التالي 

  )٢٦(جدول رقم 
  توزيع أفراد العينة حسب القرابة مع الشريك

 االستجابة لتكرارا النسبة المئوية
 العمة/أوالد العم 48 50.5
 الخالة /أوالد الخال 19 20
 قرابة بعيدة 9 9.4
 من نفس القبيلة 19 20

 المجموع 95 100.0

  

ممن بينهم وبين الشريك عالقـة      % ٥٠,٥ويالحظ من معطيات الجدول السابق أن       

الخؤولة ، األمـر الـذي      من أبناء   % ٢٠في مقابل   . قرابية قد تزجوا من أبناء عمومتهم       

يزال هو النمط المفضل ، وذلك بفعل المفاهيم القبلية التي           يشير أن زواج أبناء العمومة ال     

وذلك على الرغم من الـسلبيات الكثيـرة   . تستند على حفظ خطوط النسب واألصل القبلي        

ة إلـى    انتقال األمراض الوراثية ، هـذا باإلضـاف        أهمهاالتي ترتبط بمثل هذا الزواج لعل       

ضآلة فرص االختيار أمام المقبلين على الزواج ، كذلك يمكن أن نستنتج أن وجود مثل هذا                

من بين الحاالت المطلقة التي قمنا بدراستها أن الزواج الداخلي أو وجود عالقـة قرابيـة                

 .       مباشرة ال يقلل من فرص االنفصال أو الطالق في المجتمع
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اسة التعمق أكثر في الكشف عـن الظـروف التـي           ولقد حاولنا من خالل هذه الدر     

تتحكم في الزواج وتأسيس األسرة عند أفراد العينة ، على اعتبار أن هناك عوامل قد تؤثر                

على العالقة الزوجية فيما بعد ، ومن بينها تدخل األسرة والمجتمع بمفاهيمه فـي عمليـة                

اعتماده علـى المواصـفات     اختيار الشريك ، وكذلك عدم قدرة الفرد على رؤية الشريك و          

ولقد تم سؤال أفراد العينة     . التي يذكرها ويحددها اآلخرون من أفراد األسرة أو المعارف          

 :عن أمكانية رؤية الشريك فكانت النتائج حسبما توضحه معطيات الجدول التالي 

  )٢٧(جدول رقم 
  توزيع  استجابات أفراد العينة حسب رؤية الشريك

 االستجابة ارالتكر النسبة المئوية
 نعم 153 69.5
 ال 67 30.5 
 المجموع 220 100.0

  

 ولقد أظهرت نتائج الدراسة  في الجدول السابق أن هناك من بين أفراد العينة مـن                 

، ولقد بحثنـا عـن      %  ٣٠,٥لم يتمكن من رؤية الشريك قبل عقد الزواج ، وكانت نسبة            

  :لي أسباب ذلك فكانت كما توضحه معطيات الجدول التا

 )٢٨(جدول رقم 
  توزيع أفراد العينة حسب نوع السبب الذي منعهم من رؤية الشريك قبل الزواج

 االستجابة التكرار النسبة المئوية
 ألنني ال أؤيد ذلك 7 10.4
 بسبب العادات والتقاليد 50 74.6
 لعدم إتاحة الفرصة 10 14.9
 المجموع 67 100.0
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من أفراد العينة الذين لم     % ٧٤،٦في الجدول السابق أن     ويظهر من التوزيع الوارد     

يتمكنوا من رؤية الشريك قبل الزواج أفادوا بأن السبب الذي منعهم كان يتمثل في سيطرة                

العادات والتقاليد التي تعارض رؤية الشريكين قبل الزواج وبالتالي تنتفي قدرة الفرد علـى             

ومع ذلك فإننا اليمكـن     . سرة هو المسيطر  اختيار شريك حياته حسب رغباته هو ويبقى األ       

أن نؤكد على دور هذا العامل في التأثير على العالقة الزوجية فيما بعد ، حيث أن الدراسة                 

. قد تمكنوا من رؤية شريك الحيـاة  ) حاالت مطلقة (من أفراد العينة   % ٦٩,٥أظهرت أن   

وث عن ذلـك االختيـار      لذلك فإن من المهم أيضاً الكشف عن مدى رضا الحالة أو المبح           

وذلك ألن الفرد قد يرضى عن الشريك       . سواء كان قد تمكن من رؤية الشريك أم لم يتمكن         

ألول وهلة أو عند الرؤية التي قد تكون في الغالب لمرة واحدة أو مرات قليلـة ، ولكـن                   

وعلى هذا األساس تم سؤال أفـراد العينـة         . المعاشرة الزوجية قد تؤدي إلى عدم الرضا        

  :ل مدى مناسبة ذلك االختيار و كانت النتائج حسبما هو موضح في الجدول التالي حو

 )٢٩(جدول رقم 
  توزيع  استجابات أفراد العينة حسب مناسبة االختيار
 االستجابة التكرار النسبة المئوية

 نعم 162 73.6
 ال 58 26.4

 المجموع 220 100.0

  

منهم بأنـه   % ٧٣,٦ أفراد العينة أفاد   ويمكن أن نالحظ في الجدول السابق أن معظم       

أفادوا بأنه لم يكن مناسبا، ومع ذلك نـرى أن          % ٢٦,٤كان االختيار مناسبا لهم في مقابل       
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األمر الذي  . النسبة األكبر كانت راضية عن ذلك االختيار رغم أن العالقة انتهت بالطالق             

حين أنهم قـد انفـصلوا   قد يوحي بوجود تناقض حيث أفادوا بالرضا ومناسبة االختيار في       

ويمكن أن نستنتج من ذلك الخالفات الزوجية واتخاذ القرار بالطالق قد           . عن الطرف اآلخر  

:                              وأظهر التحليل في الجدول التالي . نابعاً أصالً من رفض كامل للشريكال يكون 

 )٣٠(جدول رقم 
  سبة االختيارتوزيع استجابات الذكور واإلناث حسب منا

 الذكور اإلناث
 التكرار النسبة المئوية التكرار النسبة المئوية

 االستجابة

 نعم 106 87.6 56 56.6
 ال 15 12.4 43 43.4
 المجموع 121 100.0 99 100.0

 

أكثر تأكيداً على مناسبة االختيار     ) الذكور(ويمكن أن نالحظ في الجدول السابق أن        

من العينة الذين تـم تطبيـق       % ٨٧,٦ت نسبة تمثيلهم أي الذكور      حيث كان ) . اإلناث  (من  

ويظهر من ذلـك أن المـرأة فـي         . من عينة اإلناث      % ٥٦,٦الدراسة عليهم في مقابل     

ولقـد بحثنـا عـن      .  المجتمع تعاني أكثر من عدم توفر فرص االختيار أكثر من الرجل            

 موضـح فـي     نت النتائج حسبما هـو    األسباب التي جعلت االختيار مناسباً ألفراد العينة فكا       

  :           الجدول التالي 
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  )٣١(جدول رقم 
  توزيع أفراد العينة حسب األسباب التي جعلت االختيار مناسباً
 األسباب التكرار النسبة المئوية

 األخالق والصفات الشخصية 93 42.3
 تكافؤ الشريك من الناحية التعليمية 12 5.5

 وسامةالمظهر وال 47 21.4
 الناحية المادية 17 7.7
 التماسك بالدين 22 10
 التقارب في العمر 22 10
 توافق الميول والهوايات 15 6.8

 ألن الشريك كان من األقارب 31 14.1

  

ويمكن أن نالحظ من الجدول السابق أن أفراد العينة قد أفادوا بأن االختيـار كـان                

شريك هي أكثر العوامل التي جعلت مـن ذلـك          مناسباً في األخالق والصفات الشخصية لل     

من أفراد العينة ثم يلي ذلـك فـي المرتبـة           % ٤٢,٣االختيار اختياراً مناسباً وذلك بنسبة      

، ثم وجود عالقة قرابية فـي المرتبـة الثالثـة بنـسبة             % ٢١,٤المظهر والوسامة بنسبة    

عـة وذلـك بنـسبة      ولقد حصل التمسك بالدين والتقارب في العمر المرتبة الراب        %  ١٤,١

ومن الواضح أن أفراد العينة يركزون على الصفات الشخصية للشريك وأخالقياته           ، %١٠

والمظهر والوسامة وقللوا من أهمية عوامل أخرى مثل التمسك بالـدين وتقـارب العمـر               

 .وتكافؤ الشريك من الناحية التعليمية وتوافق الميول والهوايات والمستوى المادي 

اد العينة الذين أفادوا بأن اختيار الشريك لم يكن مناسباً لهم أي عدم             وعندما سئل أفر  

  :رضاهم عن ذلك االختيار فكانت النتائج حسبما هو موضح في الجدول التالي 
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   )٣٢(جدول رقم 
 توزيع أفراد العينة حسب األسباب التي جعلت االختيار لم يكن مناسباً   

 األسباب التكرار النسبة المئوية
 عدم رضاي عن المظهر 26 11.8
 فارق السن كبير 16 7.3
 عدم التقارب االجتماعي 14 6.4
 عدم التقارب االقتصادي 6 2.7
 عدم التقارب التعليمي 7 3.2
 عدم التمسك بالدين 8 3.6
 ألن الشريك من األقارب 11 5

  

 يليه  ثم% ١١,٨ تبين أن عدم الرضا عن المظهر يأتي المرتبة األولى وذلك بنسبة            

و يأتي عدم التقارب االجتمـاعي فـي        % ٧,٣فارق السن الكبير في المرتبة الثانية بنسبة        

ثم بعد ذلك   % ٥وفي المرتبة الرابعة يأتي قرابة الشريك بنسبة        % ٦,٤المرتبة الثالثة بنسبة    

ثـم عـدم التقـارب التعليمـي        % ٣,٦تقل النسبة حيث يحصل التمسك بالدين على نسبة         

  % .٢,٧و% ٣,٢بة واالقتصادي بنس

 :طبيعة المشكالت التي واجهت أفراد العينة أثناء الزواج: الثاني عشر

حاولنا في هذه الدراسة الكشف عن طبيعة المشكالت التي واجهت أفراد العينة بعد             

الزواج، وذلك من أجل تحديد نوعية المشكالت التي تظهر أثناء الزواج ، األمر الذي قـد                

. لى األبعاد والظروف المؤدية إلى الطالق في المجتمع السعودي          يسهم في إلقاء الضوء ع    

ولقد أظهرت التحليل أن أفراد العينة قد واجهوا مجموعة من المـشكالت أثنـاء عالقـتهم           

 :وهو ما توضحه معطيات الجدول التالي . الزوجية التي انتهت بالطالق 
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  )٣٣(جدول رقم 
 كالت التي واجهتهم بعد الزواجتوزيع استجابات أفراد العينة حول أهم المش

 نوع المشكلة التكرار النسبة المئوية
 مشكالت مرتبطة بالعالقات والمعاملة 155 70.5
 مشكالت مادية 54 24.5
 انحراف السلوك 29 13.2
 مشكالت مرتبطة بالسكن 25 11.4
 مشكالت مرتبطة بعدم التوافق الجنسي 24 10.9
 الصحية للشريكمشكالت مرتبطة بالحالة   18 8.2
 مشكالت مرتبطة بعدم توافق السن 13 5.9
 مشكالت مرتبطة باإلدمان على المسكرات 9 4.1
 مشكالت مرتبطة بالمستوى التعليمي 9 4.1
 مشكالت مرتبطة بطبيعة العمل 9 4.1
  مشكالت مرتبطة بتربية األبناء 7 3.2
 مشكالت مرتبطة بكثرة السفر وعدم االستقرار 7 3.2
 مشكالت مرتبطة بوجود أبناء من زواج سابق 6 2.7
 مشكالت مرتبطة بالجريمة والسلوك االنحرافي 2 9.

  

من أفراد العينة قـد اعتبـروا  أن         % ٧٠,٥وتكشف معطيات الجدول السابق عن      

مشكلة العالقات و المعامالت عند الشريك من أهم المشكالت التي واجهتهم أثنـاء الحيـاة               

 نالحظ من هذه النسبة األكبر إلى وجود فجوة يعانيه كالً من الطرفين             الزوجية ،و يمكن أن   

أو الزوجين في عملية التكيف ومعرفة خصائص وشخصية  اآلخر وأيضا وجود سوء فهم              

وأفكار غامضة عند الطرفين حول طبيعة العالقة الزوجية  ،وتأتي المشكالت المادية فـي              

ي يمكن أن نستنتج منـه بـأن األمـور الماديـة     ، األمر الذ% ٢٤,٥المرتبة الثانية بنسبة    

أصبحت أحد أهم جوانب التوافق الزواجي واألسري ، وأي خلل في هذا الجانـب سـوف                

يؤدي إلى التوتر و عدم الوصول لالستقرار األسري ، وسوف تكون الحياة صعبة وغيـر               
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 االنفـصال   مريحة وغير صحية لجميع أفراد األسرة ،والذي قد يؤدي بها  في النهاية إلى             

، % ١٣,٢والطالق ،ثم تأتي مشكلة انحراف سلوك الشريك في المرتبة الثالثة وذلك بنسبة             

، حيث تعد هـذه     % ١٠,٩كذلك احتلت مشكلة عدم التوافق الجنسي المرتبة الرابعة بنسبة          

المشكلة من العوامل المؤدية إلى التنافر في العالقة الزوجية ، ونالحظ أن المجتمع علـى               

من أنه يعتبر مجتمعاً محفظاً إال أنه صرح بهذه المشكلة التي تعتبر من المـشكالت               الرغم  

ذات طبيعة جنسية ، وهذا يدل على أن بوادر االنفتاح االجتماعية والثقافية قد أثرت علـى                

المجتمع خالل السنوات القليلة الماضية ، ثم يلي هذه المشكلة بقية  المشكالت اآلخر مثـل                

 ومشكالت مرتبطة بتربية األبناء وأخـرى مرتبطـة باإلدمـان علـى             عدم توفير السكن  

وهذا الترتيب للمشكالت يتوافق إلى حد كبير مع قيم االختيار للـزواج          . المسكرات وغيره   

الموجودة في المجتمع التي تركز على أهمية الصفات الشخـصية للـشريك وخـصوصاً              

لصفات التي أكدت عليها الدراسـة      األخالق والمظهر والوسامة والتماسك في الدين وهي ا       

 .الراهنة من خالل تحديد أفراد العينة لعوامل االختيار وصفات الشريك 

 : توزيع أفراد العينة حسب نوع الطالق : الثالثة عشر 

حاولت الدراسة الراهنة الكشف عن ما إذا كان الطالق قـد حـدث بعـد العـشرة                 

وذلك من أجل التأكد مـن وجـود عالقـة          الزوجية أي بعد الدخول أم كان قبل الدخول ،          

زوجية كاملة ، فمن المعروف أن هناك طالق يحدث قبل العشرة الزوجية نتيجة خالفـات               

معينة أو ظروف مختلفة حيث تشير بيانات الزواج والطالق في المجتمع أن هناك نسبة ال               
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الطبع هذه مشكلة   بأس بها من عقود القران يتم الطالق فيها قبل بدء المعاشرة الزوجية ، وب             

أيضاً تنم عن عدم التأكد من االختيار في األساس وترتبط بمشكلة أساسية بالنسبة بعمليـة               

الزواج في المجتمع التي تتدخل فيها معايير مختلفة لها تأثير سلبي على عمليـة االختيـار                

 .وتؤدي في النهاية إلى الطالق سواء قبل الدخول أو بعده 

هناك حاالت قد تم الطالق به قبل الدخول وحـاالت بعـد   ولقد أظهرت الدراسة أن     

 :الدخول وذلك حسبما هو موضح في الجدول التالي 

  )٣٤(جدول رقم 
 توزيع استجابات أفراد العينة حسب  وقوع الطالق قبل أو بعد الدخول

 االستجابة التكرار النسبة المئوية
 نعم 51 23.2
 ال 169 76.8

 المجموع 220 100.0
  

مـن مجمـوع    % ٧٦,٨ حالة تشكل ما نسبته      ١٦٩ من الجدول السابق أن      ويتضح

 حالة  ٥١الحاالت التي تم تطبيق الدراسة عليها قد تم الطالق فيها بعد الدخول ، في مقابل                

ومن ذلك نتوصـل    . من أفراد العينة تم الطالق فيها قبل الدخول         % ٢٣,٢تشكل ما نسبته    

مارسوا المعاشرة الزوجية بعد الدخول فـي إجـراءات         إلى أن الغالبية من أفراد العينة قد        

  .الطالق

ولذلك كان من المفيد الكشف عـن       .  أي أن الخالفات قد ظهرت بعد فترة الزواج         

عينة التي تم الطالق فيها  بعد الدخول في معرفة طبيعة اإلقامة بعـد الـزواج واآلثـار                  

  .ات وهو ما سنتطرق إليه الحقاُ المترتبة عليها والفترة أو الوقت التي ظهرت فيه الخالف
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 :توزيع أفراد العينة حسب مكان اإلقامة بعد الزواج : الرابعة عشر 

حاولت الدارسة في الكشف عن مكان إقامة الزوجين بعد الزوج وذلك مـن أجـل               

التحقق في العالقة التي تفترضه في أن اإلقامة في مسكن مستقل أو شقة مفروشة الذي قد                

حيث يالحظ أن معظم    .  الحياة الزوجية وبين اإلقامة والسكن مع آخرين         يسهم في استقرار  

حاالت الزواج التي تكون غالباً اإلقامة فيها بمسكن مستقل أو شقة مفروشة للزوجين بعيداً              

عن أهل الزوج أو الزوجة قد تكون الخالفات فيها محدودة على عكس عندما تكون اإلقامة               

الزوج ، فإن اإلقامة معهم قد تؤدي بدرجـة كبيـرة فـي             مع آخرين سوءاً أهل الزوج أو       

حدوث الطالق ، األمر الذي يعني عدم قدرة الزوجين علـى االسـتقالل بحياتهمـا عـن                 

 :وهذا ما ستوضحه معطيات الجدول التالي. تدخالت اآلخرين 

  )٣٥(جدول رقم 
 توزيع أفراد العينة حسب اإلقامة بعد الزواج

 ان اإلقامة بعد الزواجمك التكرار النسبة المئوية
 مسكن مستقل  83 47.7
 مع أهل الزوج 53 30.5
 مع أهل الزوجة 4 2.3
 في شقة مفروشة 34 19.5
 المجموع 174 100.0

  

من معظم أفراد العينـة قـد       % ٤٧,٧   وتكشف معطيات الجدول السابق عن أن       

ي شقة مفروشـة  ،      ف% ١٩,٥كانت إقامتهم في مسكن مستقل بعيداً عن تدخل اآلخرين ، و          

لذلك يمكن أن نشير أن ابتعاد الزوج أو الزوجة عن السكن مع آخرين لم يقلل من حـدوث           
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منهم كانت اإلقامة مع أهل الزوج  ، فيما         % ٣٠,٥االنفصال أو الطالق، في مقابل نجد أن        

كانت مع أهل الزوجة ، وقد تم سؤال أفراد العينة الذين يقيمون مع أهـل               % ٢,٣تبين أن   

لزوج أو الزوجة عن السبب في اإلقامة مع آخرين وذلك حسبما هو موضح في الجـدول                ا

  :التالي 

 )٣٦(جدول رقم 
  توزيع أفراد العينة عن سبب اإلقامة مع آخرين

 األسباب التكرار النسبة المئوية
 عدم توافر اإلمكانيات المادية 28 49.1
 رغبة الزوج في العيش مع أسرته 28 49.1
 ة الزوجة في العيش مع أسرتهارغب 1 1.8

 المجموع 57 100.0
  

 ويمكن أن نالحظ من الجدول السابق أن من أفراد العينة الذي أجـابوا علـى هـذا                 

أفاد عدم توافر اإلمكانيات المادية وأيضاً رغبة الزوج في العيش          % ٤٩,١السؤال ما نسبته    

  .ارغبة الزوجة في العيش مع أسرته% ١,٨مع أسرته بينما ذكر 

  ولقد حاولنا من خالل هذه الدراسة التعمق أكثر في  الكشف عن اآلثار التي تحيط               

بالزوجين من اإلقامة أو السكن مع آخرين ، حيث تم سؤال أفراد العينة بأن اإلقامـة مـع                  

فكانت االستجابات حـسبما توضـحه      . آخرين هل أدت إلى وجود خالفات بين الزوجين         

 : معطيات الجدول التالي 
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  )٣٧(جدول رقم 
 توزيع استجابات أفراد العينة حسب وجود خالفات زوجية في اإلقامة مع آخرين

 االستجابة التكرار النسبة المئوية
 نعم 33 57.9
 ال 24 42.1
 المجموع 57 100.0

  

من أفراد العينة يرون أن اإلقامـة        % ٥٧,٩  نالحظ من معطيات الجدول السابق أن     

أفادوا أن اإلقامـة    % ٤٢,١جود خالفات بين الزوجين ، في مقابل        مع آخرين تؤدي إلى و    

مع آخرين ال تسهم بوجود خالفات بين الزوجين ، ونظراً لوجود نسبة كبيرة مـن أفـراد                 

حاولت الدراسة الكشف عن العالقـة      . العينة ذكروا بوجود خالفات في اإلقامة مع آخرين       

بين أهل الزوج عند أفراد العينة كالهمـا        القائمة بين الزوج وأهل الزوجة وبين الزوجة و       

 :وذلك حسبما هو موضح في الجدول التالي 

  )٣٨(جدول رقم 
  توزيع أفراد العينة حسب النوع عن العالقة القائمة بينك أي الزوج وأهل الزوجة

  وبينك أي الزوجة وأهل الزوج
 الذكور اإلناث

 التكرار النسبة المئوية التكرار النسبة المئوية
 العالقة بين الزوج وأهل الزوجة

 جوبين الزوجة وأهل الزو

 حسنة 89 73.6 30 30.3
 سيئة 28 23.1 33 33.3
 عادية 4 3.3 36 36.4
 المجموع 121 100.0 99 100.0
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% ٧٣,٦فكانت نتائج العينة عند الذكور إن العالقة القائمة بين الزوج وأهل الزوجة              

بأنهـا عاديـة ، أمـا    % ٣,٣ أنها سيئة، بينما أفاد   %٢٣,١في مقابل ذلك أفاد      أنها حسنة، 

% ٣٣,٣أنها عاديـة و   %٣٦,٤اإلناث فذكرن أن العالقة بين الزوجة و أهل الزوج فأفدن           

ذكرن أنها حسنة وقد تم سؤال أفراد عينة الذكور واإلناث الذين           % ٣٠,٣ذكرن أنها سيئة و   

:                                ضحه في الجدول التالي أفادوا بأنه سيئة عن األسباب فكانت النتائج حسبما هو مو

  )٣٩(جدول رقم 
  توزيع أفراد العينة حسب النوع عن أسباب سوء العالقة بين الزوج وأهل الزوجة 

  بين الزوجة وأهل الزوج
 الذكور اإلناث

 التكرار النسبة المئوية التكرار النسبة المئوية
أسباب سوء العالقة بين الزوج وأهل 

 الزوجة وبين الزوجة وأهل الزوج

 التدخل في الحياة الزوجية 21 75 23 69.7
 اصطناع الخالفات اليومية 4 14.3 3 9.1
 الغيرة  - - 3 9.1
 الزوج/ عدم التوافق مع والدة الزوجة  3  10.7 4 12.1
 المجموع 28 100.0 33 100.0

  

لذكور ذكـر أن أسـباب سـوء    ويمكن أن نستنتج من الجدول السابق أن من عينة ا      

% ١٤,٣بسبب التدخل في الحياة الزوجيـة وآخـرون ذكـروا أن     % ٧٥العالقة ما نسبته    

عدم التوافق مع والدة الزوجة ،      %١٠,٧يرجع إلى اصطناع الخالفات اليومية ، بينما ذكر         

بسبب عدم  % ١٢,١بسبب التدخل في الحياة الزوجية و     %٦٩,٧أما اإلناث فذكرن أنها سيئة      

بسبب اصطناع الخالفات والغيرة ، ولقد تم سؤال أفـراد          % ٩,١توافق مع والدة الزوج و    ال

الزوجة مـع أهلـه أو أهلهـا        / العينة من الذكور واإلناث عن العالقة القائمة بين الزوج          

  :وكانت النتائج حسبما هو موضح في  الجدول التالي 
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 )٤٠(جدول رقم 
   القائمة بين الزوج أو الزوجةتوزيع أفراد العينة حسب النوع العالقة
  أهلها/  وبين أهلك 

 الذكور اإلناث
 أسباب سوء العالقة بين الزوج أو الزوجة

 أهلها/ وبين أهلك 
  التكرار النسبة المئوية التكرار النسبة المئوية

 حسنة 97 80.2 37 37.4
 سيئة 17 14 31 31.3
 عادية 7 5.8 31 31.3
 عالمجمو 121  100.0 99 100.0

  

أنهـا  % ٨٠,٢أفادوا مـا نـسبته      ويمكن أن نستنتج من الجدول السابق أن الذكور         

على أنها عاديـة ، أمـا       % ٥,٨أكد أنها سيئة ، ونسبة منهم أفاد        % ١٤، في المقابل    حسنة

على أنها سيئة وعادية وقد تـم       % ٣١,٣على أنها حسنة بينما أفاد      % ٣٧,٤اإلناث فأفدن     

  :             أنها سيئة فكانت النتائج حسبما هو موضح في  الجدول التاليسؤال أفراد العينة من ذكر

  )٤١(جدول رقم 
  توزيع أفراد العينة حسب النوع عن أسباب سوء العالقة بين الزوج أو الزوجة

  أهلها/  وبين أهلك 
 الذكور اإلناث

النسبة 
 ويةالمئ

 التكرار النسبة المئوية التكرار
 أسباب سوء العالقة بين الزوج أو الزوجة

 وبين أهلك أو أهلها

 التدخل في الحياة الزوجية الخاصة 8 47.1 12 38.7
 اصطناع الخالفات اليومية 3 17.6 5 16.1
 الزوجة ألهلك / عدم احترام الزوج  2 11.8 9 29

 اختالف وجهات النظر 4 23.5 5 16.1
 المجموع 17 100.0 31 100.0
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ل السابق أن من أفاد بأنها  سيئة من الـذكور فكانـت             ويمكن أن نستنتج من الجدو    

بـسبب اخـتالف وجهـات      % ٢٣,٥بسبب التدخل في الحياة الزوجية الخاصة و      % ٤٧,١

بسبب عدم احتـرام الزوجـة ألهـل        % ١١,٨بسبب اصطناع الخالفات و   %١٧,٦النظر و 

ة بـسبب التـدخل فـي الحيـا       % ٣٨,٧أما من ذكر بأنها سيئة من اإلناث فأفدن         ، الزوج  

أفـدن أنهـا    % ١٦,١عدم احترام الزوج ألهل الزوجة و     % ٢٩الزوجية الخاصة ، وأفدن     

ولذلك يمكن أن نستنتج على مـا       . سيئة بسبب اصطناع الخالفات واختالف وجهات النظر      

سبق بوجود عالقة نسبية بين اإلقامة مع آخرين والخالفات الزوجية ، حيث تشير معظـم               

 تدل على أن اإلقامة مع آخرين تعد سبباً مهماً يـؤدي إلـى             النتائج التي ذكرت  بأنها سيئة     

األمر الذي نـشير إليهـا أن       .الخالفات بين الزوجين ،بل قد يؤدي في النهاية إلى الطالق           

استقالل الزوجين في مسكن مستقل أو شقة مفروشة يسهم إلى حد كبير على قدرة الزوجين               

 تكشفه الدراسة عند سؤال أفراد العينـة       ويدل على ذلك ما   . في حل الخالفات الخاصة بهم      

عن الخالفات مع آخرين هل  كان لها تأثيرها في الطالق ،  فكانت االستجابة من أفـراد                  

  :العينة على ما يوضحه معطيات الجدول التالي 

  )٤٢(جدول رقم 
  استجابة األفراد عن تأثير الخالفات في طلب الطالق

 االستجابة التكرار النسبة المئوية
 نعم 44 88
 ال 6 12

 المجموع 50 100.0
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أفادوا بأن الخالفات   % ٨٨نالحظ من معطيات الجدول السابق أن نسبة كبيرة  تمثل           

أفادوا بأن اإلقامة مع آخـرين ال       % ١٢الزوجية تحدث بسبب اإلقامة مع آخرين ، بينما         

   .تؤدي إلى الخالفات الزوجية

 كبيرة من الخالفات الزوجية تحدث بسبب        األمر الذي نستنتج أن هناك عالقة نسبية      

 .  اإلقامة مع آخرين والتي قد تؤدي في النهاية إلى االنفصال أو الطالق بين الزوجين

 :الطالق وتعدد الزوجات : الخامسة عشر

كان تعدد الزوجات أو زواج الرجل بأكثر من واحدة من بـين المتغيـرات التـي                

اذ قرار الطالق عند أفراد العينـة وبالتحديـد         حاولت الدراسة الكشف عن دورها في اتخ      

انعكاسات ذلك على العالقة الزوجية بين الشريكين وأوضاع األسرة المادية ، وبناء علـى    

ذلك تم سؤال أفراد العينة عما إذا كان الزوج متزوج بأخرى ، فكانت االستجابات حسبما               

 :توضحه معطيات الجدول التالي 

  )٤٣(جدول رقم 
  العينة حسب وجود زوجة أخرىتوزيع أفراد

 االستجابة التكرار النسبة المئوية
 نعم 49 22.3
 ال 171 77.7
 المجموع 220 100.0

  

. د العينة أفادوا بوجود زوجة أخرى     من أفرا % ٢٢,٣ومن التوزيع السابق يتبين أن      

 بين  األمر الذي يشير إلى احتمال وجود عالقة ما       . وهي نسبة عالية في ضوء حجم العينة        

الزواج بأكثر من واحدة وظاهرة الطالق وهذا يتضح من خالل ما ذكره أفراد العينة عنـد       

سؤالهم عن عدد الزوجات التي في العصمة وكانت نتائج أفراد العينة حسبما هو موضـح               

 :في الجدول التالي 
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  )٤٤(جدول رقم 
 توزيع أفراد العينة حسب عدد الزوجات الالتي في العصمة

 عدد الزوجات التكرار ويةالنسبة المئ
 زوجة واحدة 37 74
 زوجتان 10 20
 ثالث زوجات 2 4
 أربع زوجات 1 2

 المجموع 50 100.0
  

 وتشير معطيات الجدول السابق أن  عدد الزوجات الالتي  في العصمة عند بعض              

 حـاالت  ١٠، بينما ذكر آخـرون  % ٧٤ حالة زوجة واحدة بنسبة ٣٧أفراد العينة هناك      

 حالـة   ١، وأخيراً   % ٤ حالة ثالثة زوجات بنسبة    ٢، وهناك عدد     % ٢٠ بنسبة   جتينبزو

ولقد حاولنا دراسـة    . من إجمالي الزوجات الالتي في العصمة       % ٢بأربع زوجات بنسبة    

األسباب التي تدفع إلى الزواج من أكثر من واحدة عند الذكور وتبين ذلـك مـن خـالل                  

  :الجدول التالي 

  )٤٥( جدول رقم 
 زيع أفراد العينة حول األسباب التي تدفع بالزواج بأكثر من واحدةتو

 األسباب التي تدفع بالزواج من أكثر من واحدة التكرار النسبة المئوية
 وقوع الزوج في تجربة عاطفية جديدة 30 60.0%
 مرض الزوجة 0 0.0%
 عدم اإلنجاب 1 2.0%
 المشاجرات المستمرة 15 30.0%
  إنجاب عدد أكبر من األطفالالرغبة في 1 2.0%
 عدم اهتمام الزوجة بإرضاء رغبات الزوج 1 2.0%

0.0% 0 
تقصير الزوجة نحو األسرة نتيجة خروجها 

 للعمل
 توفر القدرة المالية 3 6.0%
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ويتضح من الجدول السابق إلى أن وقوع الزوج في تجربة عاطفية جديـدة ، أكثـر                

ثم المشاجرات المستمرة بين    % ٦٠رى وذلك بنسبة    األسباب التي تدفع إلى الزواج من أخ      

ويمكـن  . في توفر القدرة المالية     % ٦، ثم تقل النسبة بعد ذلك إلى        % ٣٠الزوجين بنسبة 

أن نستنتج من الترتيب السابق لألسباب التي تدفع الرجل للزواج من أخرى يشير إلـى أن                

نفسي فيبحث عنه عنـد امـرأة       ذلك الزواج ال يوفر للرجل اإلشباع العاطفي واالستقرار ال        

ولقد حاولت الدراسة أيضاً الكشف عن النتائج التي ترتبت على وجود أكثـر مـن        . أخرى

 :زوجة بالنسبة للحالة التي تم دراستها وكانت النتائج على النحو التالي 

  )٤٦(جدول رقم
  توزيع أفراد العينة حسب النتائج التي ترتبت على وجود أكثر من زوجة

  للرجل بالنسبة 
 النتائج التي ترتبت على وجود أكثر من زوجة التكرار النسبة المئوية

 الطالق 28 57.1
 زيادة المسؤوليات بالنسبة للرجل 23 46.1

  

، ثم  % ٥٧,١وتبين من الجدول السابق أن الطالق احتل المرتبة األولى وذلك بنسبة            

ويمكن أن نتوصل إلـى     % . ٤٦,٩يليه بعد ذلك زيادة المسؤوليات بالنسبة للرجل وبنسبة         

أن التعدد على الرغم من أنه قد يمثل حالً لبعض المشكالت إال أنه يـؤدي إلـى ظهـور                   

  .مشكالت أكبر تؤدي في حاالت كثيرة إلى انهيار العالقة الزوجية واللجوء إلى الطالق 
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     :الكيفية التي تم بها الطالق : السادسة عشر

ر في كثير من الحاالت محنة شخصية يواجهها الفرد         على الرغم من أن الطالق يعتب     

نابعة من عجزه عن التكيف مع متطلبات الحياة الزوجية ، إال أنه أحيانـاً يكـون نتيجـة                  

ضغوط من أطراف أخرى قد تكون من الشريك أو الظروف المحيطة أو األهل أحيانـاً ،                

ا الطالق والكشف عن ما إذا      ولقد حاولنا من خالل الدراسة التعرف على الكيفية التي تم به          

األمر الذي سوف يلقي الـضوء      . كان القرار نابعاً من الحالة نفسها أو بتدخل من آخرين           

. على أهم األطراف التي تؤثر في اتخاذ القرار عند أفراد العينة وهو القرار باالنفـصال                

  : وهو ما توضحه معطيات الجدول التالي 

 )٤٧(جدول رقم 
 راد العينة حول الكيفية التي تم بها الطالقتوزيع استجابات أف

 االستجابة التكرار  النسبة المئوية
 بقرار مني 142 64.5
 بطلب من الشريك 60 27.3
 بدعوى قضائية بالمحكمة 12 5.5
 بطلب من األهل 6 2.7

 المجموع 220 100.0
 

طـالق تـم    من أفراد العينة أفادوا بـأن ال      % ٦٤,٥وتشير المعطيات السابقة إلى أن      

أفادوا بإن ذلـك    % ٢٧,٣بقرار منهم أي أنهم الذين طلبوا الطالق من الشريك ، في مقابل             

أمـا مـن    . منهم كان من خالل دعوى قضائية بالمحكمة        % ٥,٥كان بطلب من الشريك و    

 حاالت فقط تمثل    ٦أفادوا بإن ذلك بطلب األهل فكانت نسبة ضئيلة في العينة ال تزيد عن              

ويكشف التوزيع السابق عن أن نـصف الحـاالت التـي تمـت             . ينة  من حجم الع  % ٢,٧



 - ١٠٩- 

دراستها ترى بأن قرار الطالق نابع من رغبتهم ، أما النصف الباقي فإن اتخـاذهم قـرار               

الطالق قد حدث بتأثير من أطراف أخرى ، أي وجود عوامل خارجية لهـا التـأثير فـي                  

في اتخاذ هذا القرار ، ومع ذلك       أسباب التوافق الزوجي بين الزوجين ، حيث أثرت عليهم          

يالحظ أن هناك نسبة من أفراد العينة أفادوا بأن قرار الطالق بتأثير من أطـراف أخـرى               

مثل الشريك أو من خالل المحكمة ، وهو أمر يكشف عن وجود نسبة كبيرة مـن أفـراد                  

 حاولنا  ولقد.العينة غير مقتنعة بالطالق أو على األقل لم تكن هي الطرف الذي يرغب فيه               

الكشف عن ما إذا كان هناك اختالف ما بين الجنسين في عملية اتخاذ القـرار باالنفـصال    

  : فكان التوزيع حسبما ما توضحه معطيات الجدول التالي 

  )٤٨(جدول رقم 
 توزيع أفراد العينة حسب كيفية حدوث الطالق وحسب النوع

 ذكور  إناث
 التكرار سبة المئويةالن التكرار النسبة المئوية

 نوع االستجابة

 بقرار مني 94 77.7 48 48.5
 بطلب من الشريك 25 20.7 35 35.4
 بدعوى قضائية بالمحكمة 0 0 12 12.1

 بطلب من األهل 2 1.7 4 4
 المجموع 121 100.0 99 100.0

  

ويمكن أن نالحظ من معطيات الجدول السابق أن نسبة الذكور الـذين أفـادوا بـأن                

فـي مقابـل   % ٧٧,٧رار منهم أكبر من اإلناث ، حيث بلغت نسبة الذكور الطالق قد تم بق   

من اإلناث ، في حين كانت نسبة اإلناث الالتي تم طالقهن  بدعوى قضائية  أكبر                % ٤٨,٥

وهذا يشير إلـى حقيقـة أن المـرأة        . في مقابل صفر بالمائة للذكور      % ١٢,١من الذكور   
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 إلى القضاء في حين أن الرجل يـستطيع         ولكي تحصل على الطالق قد تضطر إلى اللجوء       

فقد تطلب المرأة الطالق ولكن     . أن يمارس حقه االنفصال والطالق بحرية أكبر من المرأة          

ومع ذلك فأن نـسبة الالتـي كـان قـرار        . ال يتم ذلك إال بموافقة الذكر في كل األحوال          

ر إلى أن المرأة قـد      االنفصال نابعاً منهن يقترب من نصف عينة اإلناث ، األمر الذي يشي           

ولكـن  . أصبح لها دور في اتخاذ قرار االنفصال والذي كان تقليدياً من نـصيب الرجـل               

المرأة في كل األحوال تواجه صعوبات قانونية عند اتخاذها قرار االنفصال ، كذلك يالحظ              

أن عدد اإلناث الالتي اتخذن قرار الطالق بناء على رغبة األهل كان أكبر من الـذكور ،                 

ولكن ألن عدد الحاالت التي ذكرت ذلك كان قليال ، فإن من المستبعد أن يكون لذلك داللة                 

معينة ، ولكن وبشكل عام فأن النسبة األكبر من الذكور واإلناث قد اتخذت قرار الطـالق                

 .بعيداً عن األطراف األخرى من وجهة نظرهم على األقل 

     :مدة الزواج الذي انتهى بالطالق : السابعة عشر

يالحظ أن معظم حاالت الزواج التي تتحطم أو تنهار يكون ذلك في السنة األولى من               

وفي هذه الدراسة وجهنا سؤاالً ألفراد العينة حول المدة         . الزواج أكثر من أي سنة أخرى       

وراعينا سؤالهم عـن الـزواج      . الزمنية التي استمر فيها الزواج قبل اللجوء إلى الطالق          

فكان التوزيع بالنسبة للزواج األول ما توضحه معطيـات         .  والثالث أن وجد     األول والثاني 

  : الجدول التالي 

  
  
  



 - ١١١- 

 )٤٩(جدول رقم 
 توزيع استجابات أفراد العينة حسب مدة الزواج األول الذي انتهى بالطالق

 السنة التكرار النسبة المئوية
 السنة األولى 74 33.6
 السنة الثانية 16 7.2
 ة الثالثةالسن 29 13.1
 السنة الرابعة 16 7.2
 السنة الخامسة 32 14.5
 قبل الدخول 51 23.1
 بدون إجابة 2 9.

 لمجموع 220 100.0
  

 حالة من بـين أفـراد       ٧٤ويمكن أن نالحظ من خالل معطيات الجدول السابق أن          

من مجموع العينة قد تم الطالق خـالل الـسنة األولـى            % ٣٣,٦العينة يمثلون ما نسبته     

وهي المدة األكثر تكرار ثم تبدأ النسبة بعد السنة األولى بالتفـاوت            . بالنسبة للزواج األول    

األمر الذي يؤيد نتائج الدراسات السابقة بإن       . في السنة الثالثة    % ١٣,١إلى  % ٧,٢ما بين   

وهذا يشير إلـى أهميـة قـضية        . معظم حاالت الطالق تتم في السنة األولى من الزواج          

رورية مع مسئوليات ومتطلبات الحياة الزوجية عموما وفي سـنواتها األولـى            التكيف الض 

على الخصوص ، حيث تشتد الحاجة إلى التفاهم واالتفاق على حلول مقبولة في وجهـات               

الخاقـاني  ( النظر المختلفة عند كل الزوجين في أمور الحياة التي يشتركان في مواجهتها             

 ).٣٢٤ص : ١٩٨٧محمد 

زواج الثاني الذي انتهى بالطالق فقد النتائج حسبما هو موضـح فـي             أما بالنسبة لل  

 :الجدول التالي 
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  )٥٠(جدول رقم 
 توزيع أفراد العينة حسب مدة الزواج الثاني والثالث

 مدة الزواج الزواج الثاني الزواج الثالث
 السنة األولى - 1
 السنة الثانية 3 -
 السنة الثالثة 2 2
 السنة الرابعة 2 1
 السنة الخامسة 2 2

 

 حاالت قد ذكرت مدة الزواج الثاني الـذي         ٩ ويتضح من الجدول السابق أن هناك       

 حاالت قد لجأت إلى الطالق في السنة الثانية وحالتين في السنة            ٣انتهى بالطالق وتبين أن     

 حاالت قد لجأت إلى الطـالق       ٦ولقد أظهرت العينة أن هناك      . الثالثة والرابعة والخامسة    

  .  الزواج الثالث ألفراد العينة في

 :فترة بداية الخالفات مع الشريك : الثامنة عشر

قد يساعد تحديد الزمن الذي تظهر في الخالفات في تحديد مدى قدرة الزوجين على              

مواجهة التوترات التي تقع في الحياة الزوجية أو النقطة التي يعجز فيهـا الطرفـان عـن                 

فكان التوزيع للفترات التي ظهـر فيهـا الخـالف          . لتصادم  مواجهة تلك التوترات ويبدأ ا    

  :حسبما توضحه معطيات الجدول التالي
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 )٥١(جدول رقم 
 توزيع أفراد العينة حسب الفترة التي بدأت فيها الخالفات

 االستجابة التكرار النسبة المئوية
 خالل فترة الخطوبة 63 28.6
 منذ الشهر األول للزواج 82 37.3
 خالل الستة شهور األولى من الزواج 42 19.1
 خالل السنة األولى من الزواج 15 6.8
 خالل السنة الثانية من الزواج 18 8.2

 المجموع 220 100.0

  

ويمكن أن نالحظ من معطيات الجدول السابق أن معظـم الحـاالت قـد ظهـرت                

هرت الخالفات من   منهم قد ظ  % ٣٧،٣فحوالي  . الخالفات في حياتهم الزوجية منذ البداية       

منهم قد ظهرت الخالفات أثناء فترة الخطوبة ، ونستنتج         % ٢٨,٦الشهر األولى للزواج ، و    

هنا إلى أن نسبة الشهر األولى للزواج أعلى منه للخطوبة وذلك راجع في أغلب الحـاالت                

 وإلى أن بعد الزواج يظهر جميع ما كان يخفيه اإلنسان         ، إلى المعاشرة واالحتكاك اليومي     

من صفات ورغبات وأنماط سلوك أثناء التعامل اليومي مع الشريك ، لذلك يبدأ التنافر بين               

الزوجين الحديثين بالظهور، فإذا لم يتمكن أحد الطرفين أو كالهما التكيف مـع متطلبـات               

الحياة الزوجية وسلوكيات الشريك فإن النهاية الحتمية تكون االنفصال والطالق ، ولـذلك             

 التحليالت السابقة فأنه كلما طالت مدة الزواج يكون دليل على قـدرة أحـد               وكما تبين من  

. الطرفين أو كالهما على التكيف مع متطلبات الحياة الزوجية وخصائص وسلوكيات اآلخر           

وبناء على ذلك فإنه يمكن القول بإن البدايات األولى هي التي تحدد مدى قـدرة الـزوجين            

 . األمان واالستقرار على السير بحياتهما معاً إلى بر
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 :إعادة الزواج بعد الطالق : التاسعة عشر

تعتبر إعادة الزواج مرة أخرى بالنسبة للشخص الذي تحطمت عالقتـه الزوجيـة             

بالطالق ، بديل أو سبيل إلنجاز األهداف والرغبات والقيم التي كان ينشدها عندما تـزوج               

إلى أن فرص إنجاز تلك األهـداف  في المرة األولى خصوصاً عندما يتوصل أحد الطرفين     

ستكون أكبر في الزواج المستقبلي أكثر من الزواج الحالي ، أو حين تكون العالقة الحالية               

تكلف أكثر مما تستحق ، ولذلك فقد حاولنا الكشف عن دراستنا الراهنة عن ما إذا قام أفراد                

 :لتالي العينة بالزواج مرة أخرى بعد الطالق على نحو ما يوضحه الجدول ا

 )٥٢(جدول رقم 
 توزيع أفراد العينة حسب إعادة الزواج بعد الطالق

 االستجابة التكرار النسبة المئوية
 نعم 10 4.5
 ال 209 95.4
 بدون إجابة 1 5.

 المجموع 220 100.0

  

من أفراد العينة قد تزوجـوا مـرة        % ٤,٥نالحظ من معطيات الجدول السابق أن       

لم يتزوجوا ولم يجيب على الـسؤال حالـة         % ٩٥,٤في مقابل   أخرى بعد طالقهم األخير     

 .ومعنى ذلك أن العدد األكبر منهم لم يعد التجربة مرة أخرى . واحدة منهم 

 ولقد حاولنا أيضاً الكشف عن بعض الظروف التي يتعرض لها من انتهت تجربته             

بعد الطـالق وكانـت   بالزواج إلى الطالق فتم سؤال أفراد العينة عن المكان الذي يقيم فيه        

 :النتائج حسب الجدول الموضح أدناه
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  )٥٣(جدول رقم 
  توزيع أفراد العينة حسب اإلقامة بعد الطالق

 مكان اإلقامة التكرار النسبة المئوية
 منزل مستقل 61 27.7
 مع األهل  158 71.8
 مع األقارب 1 5.

 المجموع 220 100.0
  

في منزل  % ٢٧,٧ن مع أهلهم و    يقيمو منهم% ٧١,٨ويتضح من الجدول السابق أن      

وعند توزيع استجابات أفراد العينة حسب متغير النـوع كانـت النتـائج حـسبما               . مستقل

  :توضحه معطيات الجدول التالي 

 )٥٤(جدول رقم 
 توزيع أفراد العينة حسب اإلقامة بعد الطالق وحسب النوع

النسبة  الذكور اإلناث
 المئوية

 المجموع
 التكرار النسبة المئوية التكرار سبة المئويةالن

 االستجابة

 منزل مستقل 52 43 9 9.1 61 27.7
 مع األهل  69 57 89 89.9 158 71.8
 مع األقارب - - 1 1.0 1 5.

 المجموع 121 100.0 99 100.0 220 100.0
  

من اإلناث يفقدن استقاللية     % ٨٩,٩وتكشف معطيات الجدول السابق أن ما نسبته        

من الذكور  % ٥٧بعد الطالق حيث يعدن مرة أخرى للعيش مع أهاليهن في مقابل            المسكن  

مـنهم  % ٤٣وهذه نسبة عالية أيضاً ، ومع ذلك فإن       . الذين يعيشون مع أهلهم بعد الطالق       

ي يعـشن فـي منـزل       فقط من اإلناث الالت   % ٩,١ال يزال يعيش في منزل مستقل مقابل        

أة أكثر تضرراً من الرجل من تجربـة الطـالق ،           وهذا يثبت أن المر   . مستقل بعد الطالق  
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حيث تتغير أوضاعها بالكامل لكي تعود مرة أخرى إلى حضانة األسرة وتفقـد مكتـسباتها    

 .من الزواج كالمسكن المستقل 

 ولذلك حاولنا الكشف عن األوضاع المعيشية ألفراد العينة بعد الطـالق وكانـت             
   : النتائج حسبما هو موضح في الجدول التالي

  )٥٥(جدول رقم 
  توزيع استجابات أفراد العينة حسب الحصول على مساعدة اجتماعية

 الذكور اإلناث
 التكرار النسبة المئوية التكرار النسبة المئوية

 االستجابة

 نعم 1 8. 42 42.4
 ال 119 98.3 57 57
 بدون 1 8. - -

 المجموع 121 100.0 99 100.0
  

ن حالة واحدة من الـذكور تحـصل علـى مـساعدة            ويتضح من الجدول السابق أ    

 حالة نفوا ذلك وتبين أن اإلناث هن األكثر حـصوالً علـى مـساعدة               ١١٩اجتماعية وأن   

 حالة من اإلناث حصلن على مساعدة اجتماعيـة مقابـل           ٤٢اجتماعية ، حيث كانت هناك      

لمجتمـع تهـتم    وبالطبع فإن السياسات االجتماعية التي يطبقها ا      .  حالة منهن نفن ذلك      ٥٧

بالمرأة المطلقة وخصوصاً التي ليس لها وظيفة أو مصدر دخل شهري ، وبالتـالي فـإن                

الطالق له آثاره االقتصادية السلبية على كال الطرفين الزوجة والزوج ، وخصوصاً إذا ما              

  علمنا بان الزوج يواجه أيضاً بأعباء النفقة للزوجة المطلقة وأبناءه منها
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 :ل الدافعة الطالق العوام: العشرون

تواجه الحياة الزوجية العديد من المشكالت والظروف التي قد يكون إحداها أو كلها             

سببا يدفع إلى اتخاذ قرار الطالق أما من طرف واحد أو من كال الطرفين ، وبما أنه قد تم                   

االتفاق على أن الطالق في المجتمع السعودي قد أصبح ظـاهرة ملحوظـة مـن واقـع                 

ت السابقة فأن من المهم وضع هذه الظاهرة في موقعها الصحيح من خالل تحديـد               التحليال

المتغيرات المؤثرة فيها ، والتي يمكن أن تسهم الدراسة الحالية في الكشف عـن العوامـل                

ولذلك فأننا سنقوم بتحديد مجموعة من العوامل التي لهـا          . الرئيسية المسببة لهذه الظاهرة     

 حدوث الطالق من أجل الكشف عن درجة أهمتها ودروها في اتخاذ            تأثير في زيادة إمكانية   

قرار االنفصال بالنسبة للحاالت المدروسة ، وطلب من المبحـوثين اإلجابـة علـى أهـم                

المتغيرات المؤثرة في الطالق، وذلك بحسب أهمية كل درجة من درجات األهمية  التـي               

رجات األهمية والبعض أجـاب     يراها المبحوث، وقد أجاب بعض المبحوثين على جميع د        

على بعضها واآلخر أجاب على واحدة من المتغيرات والبعض لم يجيب وذلك كـالً علـى    

 . حسب حالته

وسوف نقوم بعرض ألهم العوامل مرتبة كونها مهم إلى درجـة كبيـرة ، وكانـت      

 :النتائج حسبما ما هو موضح في الجدول التالي 
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 )٥٦(جدول رقم 
 المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري ومربع كاي التكرارات والنسب

 ات محور العوامل الدافعة للطالق مجتمع الدراسة على فقر والتقدير إلجابات
عامل محدود 

 األهمية
 عامل مهم

عامل مهم بدرجة 
 التقدير كبيرة

مستوى 
 الداللة

 ٢قيمة كا
االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

 ك % ك % ك %

إلى العامل المؤدي 
 الطالق

 151 68.6 20 9.1 7 3.2 2.80 0.484 213.854 0.00 درجة كبيرة
عدم التوافق أو 

 التفاهم

 84 38.2 26 11.8 12 5.5 2.59 0.664 71.672 0.00 درجة كبيرة
جهل الشريك بمعنى 

 الحياة الزوجية
 المنازعات المستمرة 80 36.4 20 9.1 14 6.4 2.57 0.702 70.105 0.00 درجة كبيرة

 73 33.2 15 6.8 25 11.4 2.42 0.832 51.044 0.00 درجة كبيرة
عدم التوافق في 
 الميول والهوايات

 69 31.4 15 6.8 19 8.6 2.48 0.790 52.738 0.00 درجة كبيرة
عدم اإلحساس 

بالمسؤولية تجاه 
 الشريك

 المعاملة السيئة 68 30.9 17 7.7 11 5 2.59 0.689 61.313 0.00 درجة كبيرة
 سوء اختيار الشريك 63 28.6 21 9.5 21 9.5 2.40 0.803 33.600 0.00 درجة كبيرة

 52 23.6 32 14.5 25 11.4 2.24 0.806 10.807 0.005 درجة كبيرة
العجز عن الوفاء 
بتكاليف ونفقات 

 األسرة
درجة 
 متوسطة

0.019 7.943 0.863 2.15 14.5 32 11.4 25 21.8 48 
األهل في تدخل 

 الخالفات
درجة 
 متوسطة

0.010 9.143 0.869 2.16 13.6 30 10 22 20.9 46 
عدم الطاعة ونشوز 

 الزوجة
درجة 
 متوسطة

0.018 8.073 0.885 2.13 12.3 27 7.7 17 17.3 38 
انشغال الزوج 

 المستمر
درجة 
 متوسطة

 يعدم التوافق الجنس 35 15.9 16 7.3 35 15.9 2.00 0.907 8.395 0.015

درجة 
 متوسطة

 هجر الشريك 35 15.9 28 12.7 28 12.7 207 0.833 1.077 0.584

درجة 
 متوسطة

0.002 12.028 0.932 2.04 13.2 29 4.5 10 14.5 32 
ضعف الوازع الديني 

 لدى الشريك
درجة 
 متوسطة

0.396 1.854 0.859 2.04 12.7 28 10 22 14.5 32 
الشك والغيرة على 

 الشريك
درجة 
 متوسطة

 وجود زوجات أخريات 31 14.1 9 4.1 33 15 1.97 0.942 14.575 0.001

درجة 
 متوسطة

 إهمال الزوجة لنفسها 30 13.6 17 7.7 31 14.1 1.98 0.889 4.692 0.096

درجة 
 متوسطة

 الزواج بأخرى 29 13.2 6 2.7 35 15.9 1.91 0.959 20.086 0.00

درجة 
 متوسطة

0.151 3.775 0.876 1.93 15 33 8.6 19 12.7 28 
رغبة الزوجة في 

 سكن مستقل
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عامل محدود 
 األهمية

 عامل مهم
عامل مهم بدرجة 

 التقدير كبيرة
مستوى 
 الداللة

 ٢قيمة كا
االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

 ك % ك % ك %

العامل المؤدي إلى 
 الطالق

درجة 
 متوسطة

 ثرة خروج الزوجةك 27 12.3 22 10 28 12.7 1.98 0.850 0.805 0.669

درجة 
 متوسطة

 بخل الزوج 27 12.3 13 5.9 23 10.5 2.06 0.895 4.952 0.084

درجة 
 متوسطة

0.00 19.132 0.929 1.82 18.2 40 4.1 9 12.3 27 
وجود فوارق في 

 العمر
درجة 
 متوسطة

 خيانة الشريك 24 10.9 9 4.1 31 14.1 1.89 0.927 11.844 0.003

درجة 
 متوسطة

 حب الزوجة للمظاهر 21 9.5 19 8.6 34 15.5 1.82 0.849 5.378 0.068

درجة 
 متوسطة

 إجباري على الزواج 21 9.5 10 4.5 34 15.5 1.80 0.904 13.323 0.001

درجة 
 متوسطة

0.048 6.080 0.826 1.78 15.9 35 9.5 21 8.6 19 
وجود فروق في 
 المستوى االجتماعي

درجة 
 متوسطة

 عدم اإلنجاب 18 8.2 14 6.4 31 14.1 1.79 0.864 7.524 0.023

درجة 
 متوسطة

 مرض الشريك 17 7.7 13 5.9 34 15.5 1.73 0.858 11.656 0.003

درجة 
 متوسطة

0.110 4.418 0.788 1.79 13.2 29 10.5 23 6.8 15 
اختالف العادات 

 والتقاليد
درجة 
 متوسطة

0.028 7.176 0.784 1.73 14.5 32 10 22 6.4 14 
وجة بعملها اهتمام الز

 على حساب الزوج
درجة 
 متوسطة

0.019 7.897 0.794 1.70 13.2 29 7.7 17 5.5 12 
تدخل أسرة الشريك 

 في تربية أطفالي
درجة 
 منخفضة

0.00 24.500 0.794 1.56 18.2 40 5.5 12 505 12 
وجود أبناء من زواج 

 سابق
  

المؤدية إلى الطالق عنـد     وإذا ما تأملنا الترتيب الوارد في الجدول السابق للعوامل          

أفراد العينة سوف نجد أن عدم التوافق أو التفاهم ما بين الزوجين قد اعتبرته النسبة األكبر                

من أفراد العينة عامالً مهماً بدرجة كبيرة بالنسبة لهم في دفعهم إلى طلب الطـالق وذلـك                 

 مهمـاً ،    عـامالً % ٩,١، كما اعتبره    )  ٢٨٠(وبمتوسط حسابي كبير بلغ     % ٦٨,٦بنسبة  

 .أفادوا بأنه عامالً محدود األهمية% ٣,٢وذلك في مقابل 
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ويظهر من التوزيع الوارد في الجدول السابق أن جهل الشريك بمعنى الحياة الزوجية             

قد احتلت المرتبة الثانية بعد عدم التوافق من حيث كونها عامالً مهماً إلى درجـة كبيـرة                 

ومـن  )  . ٢٥٩(ينة وبمتوسط حسابي كبير بلغ    من أفراد الع  % ٣٨,٢وذلك من جهة نظر     

الواضح أن جهل الشريك بمعنى الحياة الزوجية ينتج عنه عدم التوافـق أو التفـاهم فـي                 

وعدم التوافق أو التفاهم له أسبابه الكثيرة لعل أكثرها أهمية اختالف االتجاهـات  . األساس  

نشئة االجتماعية فكل طرف    الفكرية وأنماط السلوك بسبب أما اختالف أساليب ومضمون الت        

له أفكاره وسلوكياته التي استمدها من بيئته األسرية التي تختلف عن بيئة الشريك ، فكـل                

أسرة لها ظروفها وخصوصيتها والتي لها تأثيراتها المباشرة على اإلنـسان مـن نعومـة               

ن ذلك  أظفاره ، وأما نتيجة اختالف المستوى التعليمي واالجتماعي وحتى االقتصادي ، وم           

نجد أن النسبة األكبر من أفراد العينة والتي مرت بخبرة الطالق قد واجهت مشكلة أساسية               

وعلى الرغم من أفراد العينة ينتمـون       . في التكيف مع نمط تفكير وأساليب سلوك الشريك         

إلى مجتمع واحد يتميز بصغره وتماسكه ويتمثلون ثقافة واحدة ، إال أنهـم اكتـشفوا بعـد                 

األمر الذي قد يثير تساؤالت حـول نوعيـة         . بة التفاهم مع الطرف اآلخر      زواجهم صعو 

األفكار والقيم التي تنقل إلى الشخص من أسرته ومجتمعه حول الزواج والمسئوليات التـي          

ونظـرة  . ينبغي عليه ممارستها ، ومستويات اإلشباع التي يمكن أن يحققها مـن خاللـه               

 منهما داخل مؤسسة الزواج ، وهذا يطرح فكرة         الجنسين نحو بعضهما ، والدور المطلوب     

 .الخ ... تناقض قيم الزواج التي يغرسها المجتمع من خالل األسرة التي ينتمي إليها الفرد 
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ويؤكد ذلك ما أظهره التحليل من المنازعات المستمرة قد احتلت المرتبة الثالثة مـن              

من أفراد العينـة وبمتوسـط   % ٣٦,٤حيث كونه عامالً مهماً لدرجة كبيرة من وجهة نظر  

% ٦,٤منهم عامالً مهماً ، في مقابـل        % ٩,١، في حين اعتبره     ) ٢٥٧( حسابي كبير بلغ    

اعتبروه عامالً محدود األهمية ، ويليه عدم التوافق في الميول والهوايات حيـث احتلـت                

، فـي حـين اعتبـره       ) ٢٤٢(وبمتوسط حسابي كبير بلغ     % ٣٣,٢المرتبة الرابعة بنسبة    

اعتبروه عامالً محدود األهمية ، وهذا يؤكد أيضاً        % ١١,٤عامالً مهماً ، في مقابل      % ٦,٨

على أن أساسيات االختيار في الشريك قبل الزواج لم يكن يدركها كال الطرفين بـل كـان                 

وأيضاً يأتي عدم اإلحساس بالمسؤولية اتجاه الشريك       . معظم االختيار قائماً على العشوائية      

من وجهة نظر أفراد العينة وبمتوسط حسابي كبير بلغ         % ٣١,٤امسة بنسبة   في المرتبة الخ  

، وهنا يدل على نقص الوعي فـي إدراك وفهـم الـزوجين حـول المـسئوليات                 ) ٢٤٨(

والمتطلبات التي ينبغي أن يعرفها كال الزوجين قبل الدخول في الحياة الزوجية ، ويأتي في               

الشريك  حيث اعتبروه عامالً مهماً بدرجـة كبيـرة         المرتبة التي تليها المعاملة السيئة لدى       

، في حـين اعتبـروه      ) ٢٥٩(من أفراد العينة وبمتوسط حسابي كبير بلغ        %  ٣٠,٩بنسبة  

% ٥وفي المقابل اعتبروه عامالً محدود األهمية بنـسبة         % ٧,٧البعض عامالً مهماً بنسبة     

وه عامالً مهماً بدرجة كبيرة     من أفراد العينة ، ويليه عامل سوء اختيار الشريك حيث اعتبر          

، واعتبروه عامالً مهماً وأيضاً محـدود       )٢٤٠(وبمتوسط حسابي كبير بلغ     %  ٢٨,٦بنسبة  

، األمر الذي يمكن أن يالحظ من الترتيب السابق كان التركيز على            % ٩,٥األهمية بنسبة   
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لزوجية إلى  ذات الشخصية أو الشريك شيئاً مالحظ ابتداء  من جهل الشريك بمعنى الحياة ا             

سوء اختيار الشريك ، أي أن الصفات كله تتعلق في عملية االختيار في صفات الـشريك                

ولم يكن األمر يتعلق بعوامل خارجية أخرى أثرت على عملية االنفصال و الطـالق مثـل       

 . تدخل األهل أو األقارب أو أمور مادية 

جز عن الوفاء بتكـاليف     ويالحظ أيضاً من التوزيع الوارد في الجدول السابق أن الع         

من أفراد العينة عامالً مهماً في حدوث الطالق بدرجـة          % ٢٣,٦ونفقات األسرة قد اعتبره     

أفادوا بأنـه عـامالً     % ١٤,٥، وذلك في مقابل     ) ٢٢٤(كبيرة وبمتوسط حسابي كبير بلغ      

ة وباإلضـاف % . ١١,٤مهماً بالنسبة لهم ، وبلغت نسبة من اعتبروه عامالً محدود األهمية            

من أفراد العينة عـامالً مهمـاً       % ٢١,٨إلى ذلك فأن تدخل األهل في الخالفات قد اعتبره          

، ويمكن أن   ) ٢١٥(بدرجة كبيرة في حدوث الطالق وبمتوسط حسابي بدرجة متوسطة بلغ           

نالحظ هنا أن العوامل الدافعة للطالق قد انتقلت من عوامل ذاتية أي أنها تتصف بالشريك               

رجية مثل العجز عن الوفاء بتكاليف ونفقات األسرة وتدخل األهل فـي  نفسه إلى عوامل خا   

وأيضا فأن التحليل   . الخالفات أدت في النهاية إلى حدوث االنفصال والطالق بين الزوجين           

يشير إلى وجود أسباب أخرى احتلت مراتب ومتوسطات أقل بالنسبة ألفراد العينة ، وهذه              

ل عدم الطاعة ونشوز الزوجة وانشغال الزوج المستمر        العوامل ترتبط غالبه في التعامل مث     

و أيضاً عدم التوافق الجنسي وهجر الشريك وأخرى عوامل أخالقية مثل ضعف الـوازع              

 .الديني والشك والغيرة على الشريك 
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 ولقد أظهر المعالج اإلحصائي لقيم مربع كاي لجميع الفقرات كانت دالـة إحـصائياً        

بين تباين وجهات نظر أفراد مجتمع الدراسـة حـول هـذه             فأقل مما ي   ٠,٠٥عند مستوى   

 والشك  ٠,٥٨٤الفقرات عد بعض فقرات الدراسة  كهجر الشريك حيث بلغت نسبة الداللة             

 ٠,٠٩٦ وإهمال الزوجة لنفـسها بنـسبة داللـة          ٠,٣٩٦والغيرة على الشريك بنسبة داللة      

لزوجة بنـسبة داللـة      وكثرة خروج ا   ٠,١٥١ورغبة الزوجة في سكن مستقل بنسبة داللة        

 ٠,٠٦٨ وحب الزوجة للمظـاهر بنـسبة داللـة          ٠,٠٨٤ وبخل الزوج بنسبة داللة    ٠,٦٦٩

 ، وهذه كلها مستويات داللة ضعيفة ممـا         ٠,١١٠واختالف العادات والتقاليد بنسبة داللة        

 .يبين تجانس وجهات نظر أفراد مجتمع الدراسة حول هذه الفقرات 

 : المترتبة على الطالقاآلثار النفسية: أحدى وعشرون

تم تحديد مجموعة من الظواهر أو المشكالت النفسية من أجل تقييم اآلثـار النفـسية               

وطلب من المبحوثين تقيـيم درجـة حـدوثها         . التي ترتبت على الطالق عند أفراد العينة        

  .تحدث إطالقاًبالنسبة لهم وتراوحت ما بين حدوثها بدرجة كبيرة أو بدرجة متوسطة أو لم 

 :   وكانت النتائج حسبما توضحه معطيات الجدول التالي 
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  )٥٧(جدول رقم 
التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري ومربع كاي 

  والتقدير إلجابات مجتمع الدراسة على فقرات محور النتائج النفسية
  التي ترتبت على الطالق

 لم يحدث مطلقاً
حدث بدرجة 

 متوسطة
 حدث بدرجة كبيرة

 التقدير
مستوى 
 الداللة

 ٢مة كايقي
االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
النسبة  الحسابي

 المئوية
 التكرار

النسبة 
 المئوية

 التكرار
النسبة 
 المئوية

 التكرار

 اآلثار النفسية

 الشعور بالندم 85 38.6 30 13.6 50 22.7 2.12 0.881 28.182 0.00 درجة كبيرة

رجة د
 متوسطة

0.00 31.459 0.884 1.74 33.2 73 9.5 21 17.7 39 
زيادة نسبة 

 القلق

درجة 
 متوسطة

0.00 30.913 0.862 1.71 34.5 76 11.4 25 16.8 37 
الفشل في 

ممارسة الحياة 
 بصورة طبيعية

درجة 
 متوسطة

 اإلحباط 33 15 28 12.7 77 35 1.68 0.836 31.609 0.00

درجة 
 منخفضة

0.00 83.244 0.827 1.51 42.7 94 5.5 12 13.2 29 
عدم الثقة 
 باآلخرين

درجة 
 منخفضة

0.00 66.819 0.832 1.55 38.6 85 6.4 14 12.7 28 
عدم الرغبة في 
تكرار الزواج 

 مرة أخرى

درجة 
 منخفضة

 االكتئاب 28 12.7 20 9.1 85 38.6 1.57 0.819 56.677 0.00

درجة 
 منخفضة

0.00 88.896 0.761 1.44 43.6 96 7.3 16 10 22 
الشعور بالوحدة 

 بعد الطالق

درجة 
 منخفضة

0.00 116.734 0.730 1.36 45.5 100 4.1 9 8.6 19 
التسرع في 
الزواج مرة 

 أخرى

درجة 
 منخفضة

0.00 123.268 0.666 1.30 45 99 4.5 10 6.4 14 
قلة اإلنتاج في 

 العمل

درجة 
 منخفضة

0.00 133.613 0.629 1.27 46.4 102 4.5 10 5.5 12 
الحرمان من 

 األطفال

درجة 
 منخفضة

0.00 128.547 0.581 1.26 46.8 103 7.3 16 4.1 9 
عدم الثقة 

 بالنفس
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ويمكن أن نالحظ من معطيات الجدول السابق أن هناك نتائج مختلفـة قـد تركتهـا                

كثـر  وقد كان الشعور بالنـدم هـو أ       . تجربة الطالق على نفسية المطلقين أو أفراد العينة         

% ٣٨,٦اآلثار النفسية المترتبة على الطالق لديهم ، حيث حدثت بدرجة كبيرة عند نـسبة               

بأنها حدثت بدرجة متوسطة ، فـي حـين         % ١٣,٦، كما أفاد    )٢,١٢( وبمتوسط كبير بلغ    

من أفراد العينة ، ولقد احتل الـشعور        % ٢٢,٧كانت نسب من أفادوا بأنها لم تحدث مطلقاً         

انية بعد الشعور بالندم ، وكانت نسبة من أفاد بذلك قد حدث لـه بدرجـة                بالقلق المرتبة الث  

بأن ذلك قد حـدث     % ٩,٥كما أفاد   ) ١,٧٤(وبمتوسط حسابي متوسط بلغ     % ١٧,٧كبيرة  

وقد احتل الفشل فـي     . منهم لم يحدث مطلقاً بالنسبة لهم       % ٣٣,٢بدرجة متوسطة ، وأفاد     

% ١٦,٨الثة ، حيث حدث بدرجة كبيرة بنـسبة         الممارسة الحياة بصورة طبيعية المرتبة الث     

بأنه قد حدث بدرجـة متوسـطة       % ١١,٤و أفادوا   ) ١,٧١(وبمتوسط حسابي متوسط بلغ     

واحتل الشعور باإلحباط المرتبة الرابعة حيث أفـاد   . أفادوا بأنه لم يحدث مطلقاً      % ٣٤,٥و

 وأفـاد   )١,٦٨(منهم بأنه قد حدث بدرجة كبيرة وبمتوسط حـسابي متوسـط بلـغ              % ١٥

بأنه قد حدث بدرجة متوسطة ، وقد احتل عدم الثقة باآلخرين المرتبة الخامـسة              % ١٢,٧

) ١,٥١(منهم بأنه قد حدث بدرجة كبيرة وبمتوسط حسابي منخفض بلغ           % ١٣,٢حيث أفاد   

أفاد بأنه لم يحـدث مطلقـاً ،        % ٤٢,٧بأنه حدث بدرجة متوسطة و    % ٥,٥نسبته   وأفاد ما 

بدرجـة كبيـرة    % ١٢,٧في تكرار الزواج مرة أخرى ما نـسبته         ولقد شعر بعدم الرغبة     

، كذلك من مروا بحالة اكتئاب قد جاء بنفس النسبة          )١,٥٥( وبمتوسط حسابي منخفض بلغ     
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مـنهم  % ١٠، كمـا شـعر    ) ١,٥٧(بدرجة كبيرة وبمتوسط حسابي منخفض بلغ       % ١٢,٧

، ولقـد حـدث      )١,٤٤(بالوحدة بعد الطالق بدرجة كبيرة وبمتوسط حسابي منخفض بلغ          

ة وبمتوسـط حـسابي مـنخفض بلـغ         بدرجة كبير % ٨,٦التسرع في الزواج مرة أخرى      

، ولقد أثر الطالق على إنتاج من أفراد العينة في العمل بدرجـة كبيـرة بنـسبة                 ) ١,٣٦(

كما حدث الحرمان من األطفـال بدرجـة         ) ١,٣٠(وبمتوسط حسابي منخفض بلغ     % ٦,٤

مـنهم  % ٤,١، كما شـعر        ) ١,٢٧(ابي منخفض بلغ      وبمتوسط حس % ٥,٥كبيرة بنسبة   

  ) .١,٢٦(بعدم الثقة بالنفس بدرجة كبيرة وبمتوسط حسابي منخفض بلغ 

ولقد أظهر المعالج اإلحصائي لقيم مربع كاي لجميع الفقرات كانت دالة إحصائياً عند             

  .لفقرات فأقل مما يبين تباين وجهات نظر أفراد مجتمع الدراسة حول هذه ا٠,٠٥مستوى 

ومن التحليل السابق يمكن القول بأن الطالق قد ترك آثار نفسية على معظـم أفـراد                

من بينها الشعور بالندم والقلق وأيضاً الفشل في ممارسة الحياة بـصورة طبيعيـة              . العينة  

بل كانت له آثاراً سلبية على طريقة حياتهم واتخـاذ          . الخ  ..واإلحباط وعدم الثقة باآلخرين   

تسرعة باإلقدام على الزواج مرة أخرى ، في حين أن بعضهم قد فقد الرغبة في               قرارات م 

ومن ذلـك نجـد أن المطلـق أو         . الزواج مرة أخرى ، ولقد أثر على إنتاجية عدد منهم           

المطلقة يحتاج إلى إعادة تأهيل نفسي لمساعدته على التكيف مع ظروفه المستجدة وطريقة             

 .التي مر بها لكي يستعيد صحته النفسيةحياته بعد تجربة الطالق المريرة 
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 :اآلثار المترتبة عن المسؤولية تجاه أفراد األسرة بعد الطالق: اثنان وعشرون

. تعتبر مسئولية الفرد تجاه أسرته من األمور التي ال تنتهي أو تختفي بعد الطـالق                

ـ                 وع بل قد تظهر مشكالت يواجهها الرجل المطلق والمـرأة المطلقـة تـرتبط بحجـم ون

ولقـد  . مسئولياته تجاه باقي أفراد األسرة وخصوصاً تلك التي نتج عنها وجـود أطفـال               

حاولت الدراسة الكشف عن نوعية المشكالت التي تواجه المطلقين بعـد الطـالق والتـي               

ترتبط بمسئولياتهم تجاه باقي أفراد األسرة المفككة، وأظهر التحليـل أن تحمـل مـسئولية               

ء المادية هما أكثر النتائج المترتبة على الطالق عند أفراد العينـة ،             األطفال وزيادة األعبا  

  : وهو ما توضحه معطيات الجدول التالي 

 )٥٨(جدول رقم 
التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري ومربع كاي 

 المسئولية تجاه والتقدير إلجابات مجتمع الدراسة على فقرات محور النتائج المترتبة عن
  .أفراد األسرة بعد الطالق

 لم يحدث مطلقاً
حدث بدرجة 

 متوسطة
 حدث بدرجة كبيرة

 التقدير
مستوي 
 الداللة

 ٢قيمة كاي
االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
النسبة  الحسابي

 المئوية
 التكرار

النسبة 
 المئوية

 التكرار
النسبة 
 المئوية

 التكرار
 النتائج

درجة 
 متوسطة

0.00 31.801 0.932 2.10 26.4 58 8.6 19 33.6 74 
هدر األموال في 
 الزواج السابق

درجة 
 متوسطة

0.00 28.648 0.938 2.02 28.2 62 8.2 18 29.5 65 
انخفاض مستواي 
االقتصادي بعد 

 الطالق
درجة 
 متوسطة

0.00 44.979 0.964 1.92 32.3 71 4.5 10 27.3 60 
حاجتي للعمل بعد 

 الطالق

درجة 
 سطةمتو

0.00 22.354 0.904 1.83 29.5 65 9.5 21 20 44 
زيادة أعبائي 
المادية نتيجة 

 اإلنفاق
درجة 
 منخفضة

0.00 68.090 0.877 1.60 39.5 87 5 11 15.9 35 
تحمل مسؤولية 
 األطفال بمفردي

درجة 
 منخفضة

 تباعد أطفالي عني 30 13.6 11 5 89 40.5 1.54 0.845 76.354 0.00
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 لم يحدث مطلقاً
حدث بدرجة 

 متوسطة
 حدث بدرجة كبيرة

 التقدير
 مستوي
 الداللة

 ٢قيمة كاي
االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
النسبة  الحسابي

 المئوية
 التكرار

النسبة 
 المئوية

 التكرار
النسبة 
 المئوية

 التكرار
 النتائج

درجة 
 منخفضة

0.00 156.824 0.475 1.16 47.3 104 4.5 10 2.3 5 
الدور عدم القيام ب

الكامل في تنشئة 
 األطفال

درجة 
 منخفضة

0.00 166.504 0.462 1.15 48.2 106 3.6 8 2.3 5 
قسوة الزوج أو 
الزوجة الجديدة 

 على األبناء

  

ويشير الترتيب السابق للنتائج المترتبة على مسئولية أفراد العينة تجاه األسرة التـي             

حصل على أكبر نسبة من حيث تكـرار        تفككت إلى أن هدر األموال في الزواج السابق قد          

حدوثها عن أفراد العينة ، وكذلك من حيث درجة أهميتها بالنسبة لهم ، حيث حدث بدرجة                

، ويمكن أن نالحظ أيـضاً      ) ٢,١٠( وبمتوسط حسابي متوسط بلغ       % ٣٣,٦كبيرة بنسبة   

مترتبة عـن   بأن انخفاض المستوى االقتصادي ألفراد العينة بعد الطالق يعد أحد النتائج ال           

الطالق عند نسبة كبيرة من أفراد العينة حيث احتلت المرتبة الثانية من حيـث تكرارهـا                

منهم بأن انخفاض المستوى االقتصادي قد زادت بعد الطالق         % ٢٩,٥عندما أفاد ما نسبته     

ولقد أظهر التحليل أيـضاً أن مـن        ) .٢,٠٢( بدرجة كبيرة وبمتوسط حسابي متوسط بلغ       

تبة على الطالق زيادة الحاجة إلى العمل عند بعض أفراد العينة ، حيث احتلت              النتائج المتر 

منهم بأن ذلك قد حدث بالنسبة      % ٢٧,٣المرتبة الثالثة من حيث درجة التكرار عندما أفادا         

، ويظهر التوزيـع الـوارد فـي     )١,٩٢(لهم بدرجة كبيرة  وبمتوسط حسابي متوسط بلغ      

ج أخرى أقل أهمية في التكرارات والمتوسطات الحـسابية         الجدول السابق أيضاً وجود نتائ    
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مثل زيادة األعباء المالية نتيجة األنفاق وتحمل مسئولية األطفال وتباعد األطفال وعدم قيام             

 . ج أو الزوجة الجديدة على األبناءبالدور الكامل في تنشئة األطفال وقسوة الزو

يع الفقرات كانت دالـة إحـصائياً عنـد         ولقد أظهر المعالج اإلحصائي لقيم مربع كاي لجم       

 . فأقل مما يبين تباين وجهات نظر أفراد مجتمع الدراسة حول هذه الفقرات٠,٠٥مستوى 

ومن ذلك نتوصل إلى أن مسئوليات الفرد نحو نفسه ونحو اآلخرين من أفـراد عائلتـه ال                 

ملها طـرف دون    تنتهي بانتهاء الرابطة الشرعية بل تظل موجودة وقد تزداد أيضاً وقد يتح           

اآلخر ، وهذا ما أظهره توزيع النتائج حسب الجنس أو النوع ، حيث كشف التحليل عـن                 

وجود مشكالت ترتبت على الطالق خاصة باألزواج وأخرى خاصة بالزوجـات ، فمـثالً              

نجد أن المشكلة الرئيسية وهي تحمل أعباء أو مسئولية األطفال قد حـدثت عنـد اإلنـاث                 

 : ن الذكور وهو ما توضحه معطيات الجدول التالي بصورة أكبر بكثير م

  )٥٩(جدول رقم 
 توزيع استجابات أفراد العينة حول تحمل مسئولية األطفال وحسب النوع

 )المطلقين (الذكور )المطلقات ( اإلناث
 التكرار النسبة التكرار النسبة

 تحمل مسئولية األطفال بمفردي

 حدث بدرجة كبيرة 3 2.5 32 32.3
 حدث بدرجة متوسطة 2 1.7 9 9.1

 لم يحدث مطلقاً 65 53.7 22 22.2
 بدون استجابة 51 42.1 36 36.4
 المجموع 121 100.0 99 100.0

  

ويظهر من التوزيع السابق أن معظم من أفاد بأن تحمل مسئولية األطفال بمفرده هو              

ـ               د حـدث لهـن     أحد نتائج الطالق كان من اإلناث ،حيث بلغت نسبة من ذكرن بأن ذلك ق
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ومن األمور  . من عينة الذكور    % ٢,٥من عينة اإلناث ، في مقابل       % ٣٢,٣بدرجة كبيرة   

المتعارف عليها والتي يؤيدها الشرع والمجتمع أن تظل حضانة األطفال عنـد األم ولكـن               

يالحظ من استجابة اإلناث أن ذلك يمكن اعتباره دليالً على زيادة المسئوليات التي يتحملنها              

لطالق خصوصاً تحمل المسئولية تجاه األطفال ، وما يترتب على ذلك أعبـاء ماديـة          بعد ا 

وجسدية ونفسية ، والذي ظهر من خالل تحليل االستجابات عندما تبين أن اإلناث قد زادت               

 : أعبائهن المادية بعد الطالق أكثر من الذكور وهو ما توضحه معطيات  الجدول التالي 

  )٦٠(جدول رقم 
 جابات أفراد العينة حول زيادة األعباء المادية وحسب النوعتوزيع است

 )المطلقين (الذكور )المطلقات (اإلناث
 التكرار النسبة التكرار النسبة

 زيادة األعباء المالية

 حدث بدرجة كبيرة 12 9.9 32 32.3
 حدث بدرجة متوسطة 11 9.1 10 10.1
 لم يحدث مطلقاً 47 38.8 18 18.2
 بدون استجابة 51 42.1 39 39.4
 المجموع 121 100.0 99 100.0

  

من اإلناث المطلقات من أفراد العينة      % ٣٢,٣وتكشف معطيات الجدول السابق أن      

قد زادت أعباءهن المالية بعد الطالق ، وهذا وضع طبيعي بعـد أن أصـبحت حـضانة                 

 تكفـي ، وأن     األطفال عند األم ، ومن الواضح أن النفقة الشهرية التـي يـدفعها األب ال              

الوضع يختلف بعد الطالق خصوصاً وأن الزوجة اآلن تتحمل مـسئولية رعايـة نفـسها               

لذلك نجد أن نسبة مـن      . واألطفال والمنزل بعد أن كان الزوج يتحمل كل ذلك في السابق            

زادت أعبائه المالية بعد الطالق من المطلقين الذكور من أفراد العينة قليل جـداً مقارنـة                
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فقـط  % ٩,٩اث ،حيث بلغت نسبة من حدث له بدرجة كبيرة من عينة الـذكور              بنسبة اإلن 

وبالتالي فإن النساء يعانين مادياً بعد الطالق أكثـر مـن           . منهم بدرجة متوسطة    % ٩,١و

 .الرجال

ونتيجة لزيادة األعباء المادية فإن الحاجة إلى مصدر للدخل ملحة وضرورية لـذلك        

عباء المادية قد زادت حاجتهن للعمل بعد الطالق وهـو  نجد أن اإلناث وفي ضوء زيادة األ    

 : ما توضحه معطيات الجدول التالي 

 )٦١(جدول رقم 
  توزيع استجابات أفراد العينة نحو زيادة الحاجة للعمل

  بعد الطالق وحسب النوع
 )المطلقين(الذكور )المطلقات (اإلناث

 التكرار ةالنسب التكرار النسبة
 زيادة الحاجة للعمل بعد الطالق

 حدث بدرجة كبيرة 3 2.5 57 57.6
 حدث بدرجة متوسطة - - 10 10.1
 لم يحدث مطلقاً 64 52.9 7 7.1
 بدون استجابة 54 44.6 25 25.3
 المجموع 121 100.0 99 100.0

  

حن يعتمدن علـى أنفـسهن بعـد        ومن الواضح إن اإلناث من أفراد العينة قد أصب        

مـنهن  % ٥٧,٦هن للعمل وقد حدث ذلك بدرجة كبيرة عنـد       ، وبالتالي زادت حاجت   الطالق

لم يحدث ذلك بالنـسبة     % ٧,١منهن قد حدث لهن بدرجة متوسطة ، في مقابل          % ١٠,١و

ومن . هوا مثل هذه المشكلة بدرجة كبيرة     فقط من الذكور قد واج    % ٢,٥لهن ، في حين أن      

ورة أكبر بكثير من الذكور     ذلك نتوصل إلى أن نتائج الطالق المادية تعاني منها اإلناث بص          

 .خصوصاً ممن يتحملن مسئولية حضانة األطفال
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ومما سبق يمكن أن نلخص آثار الطالق تجاه مسئوليات الوالدين نحو األسرة بـأن              

الطالق قد أدى إلى تحمل مسئولية األطفال وزيادة األعباء المادية عند نسبة كبيرة من عينة               

ذا كانت ال تعمل من أجل اإلنفاق على أسرتها، وهذا          اإلناث، مما يدفعها للبحث عن عمل إ      

يعني أن جميع أطراف األسرة التي تفككت قد تضرروا من الطالق بطريقـة أو بـأخرى                

ومـن  . وخاصة اإلناث ، في حين أنه قد اعتبر حالً لمشكالت معينة قد واجهتها األسـرة                

زوجين المطلقين الـذين    الواضح أن األسر التي تفككت ولها أطفال قد تضررت أكثر من ال           

 .ال يوجد لديهم أطفال

 :اآلثار االجتماعية للطالق عند أفراد العينة : ثالثة وعشرون 

ال يخفي أن للطالق آثاراً سلبية ذات طابع اجتماعي ، فالطالق على الرغم من أنـه                

لزواج ،  مقبول اجتماعياً وقانونياً وشرعياً ، كأحد الحلول النهائية للمشكالت التي يواجهها ا           

إال أن المجتمع يكره هذا الحل ويقبله رغماً عنه ، وذلك لما يسفر عنه من آثار ، وباعتبار                  

الزواج أحد السنن االجتماعية المقدسة ، والتي يحتفل بها المجتمع كرباط بين اثنين يشكالن              

ذا الرباط  بهذا الرباط خلية جديدة من خاليا المجتمع األساسية التي تحتفظ له بقاءه ، وبما له              

وما يترتب على ذلـك     . الخ  ....من وظائف وأدوار متعددة بيولوجية واقتصادية وعاطفية        

من مكتسبات يكتسبها المتزوج وأوضاع اجتماعية ويمارس خاللهـا أدواراً ووظـائف ال             

يمارسها غير المتزوج لعل من أهمها تنشئة األطفال ، وعندما يحدث الطالق يخسر الفـرد              

به واألوضاع المترتبة عليه ، وعلى الرغم من أنه سيظل يمارس وظـائف   دوره الذي اكتس  
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هذا الدور خصوصاً إذا كان والداً أو والدة إال أن هناك مجموعة من األدوار والمكتـسبات                

المرتبطة بها يفقدها الشخص ، كذلك تحدث مشكالت ترتبط بإجراءات الطالق قد تسهم في              

ولقد أظهـر التحليـل أن      . والشائعات حول الشخص    القطيعة االجتماعية وتثير المخاوف     

هناك مشكالت اجتماعية متنوعة واجهها أفراد العينة بعد الطالق وهو ما توضحه معطيات             

 : الجدول التالي

  )٦٢(جدول رقم 
التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري ومربع كاي 

 . على فقرات محور النتائج االجتماعية للطالقوالتقدير إلجابات مجتمع الدراسة
 حدث بدرجة كبيرة حدث بدرجة متوسطة لم يحدث مطلقاً

مستوى  التقدير
االنحراف  ٢قيمة كاي الداللة

 المعياري
المتوسط 
النسبة  الحسابي

النسبة  التكرار المئوية
النسبة  التكرار المئوية

 رالتكرا المئوية

النتائج 
االجتماعية 

 للطالق
درجة 
القطيعة بين أهل  87 39.5 29 13.2 46 20.9 2.25 0.872 32.926 0.00 متوسطة

 الزوجين
درجة 
نظرة المجتمع  77 35 49 22.3 42 19.1 2.20 0.817 12.250 0.002 متوسطة

 غير االيجابية
درجة 
التعرض  31 14.1 27 12.3 78 35.5 1.65 0.828 35.485 0.00 منخفضة

 لإلشاعات

درجة 
 17 7.7 14 6.4 95 43.2 1.38 0.713 100.429 0.00 نخفضةم

حدوث الخالفات 
بين المطلقين 
 حول األطفال

درجة 
قلة فرص  16 7.3 32 14.5 85 38.6 1.48 0.702 58.842 0.00 منخفضة

 الزواج
درجة 
إثارة المشكالت  16 7.3 19 8.6 96 43.6 1.38 0.696 94.183 0.00 منخفضة

 في المحاكم
درجة 

تقيد الحرية بعد  14 6.4 17 7.7 98 44.5 1.34 0.669 105.628 0.00 نخفضةم
 الطالق

درجة 
قلة التوجيه  11 5 14 6.4 101 45.9 1.28 0.617 124.429 0.00 منخفضة

 األسري لألطفال
درجة 
الزواج من  3 1.4 4 1.8 118 53.6 1.08 0.350 209.776 0.00 منخفضة

 خارج المملكة

  

الجدول السابق عن وجود مشكالت اجتماعية قد واجههـا بعـض           وتكشف معطيات   

أفراد العينة أكثر من غيرها ، حيث احتلت القطيعة بين الزوجين المرتبة األولى من حيث               

تكرار حدوثها ، ولقد اعتبر أفراد من العينة بأنها حدثت بعد الطالق بدرجة كبيرة بنـسبة                
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ذا يعني أن التفكـك الـذي أصـاب         وه ). ٢,٢٥(وبمتوسط حسابي متوسط بلغ     % ٣٩,٥

ويالحظ أيضاً أن  من آثار      . األسرة قد طال أسرة الزوجين وانعكس على العالقات بينهما          

الطالق السلبية قد ظهرت في عالقة بعض المطلقين من أفراد العينة بالمجتمع ونظرته إلى              

غيـر إيجابيـة    الطالق ، حيث أفاد من أفراد العينة بأن نظرة المجتمع إليهم قد أصـبحت               

ويمكن أن نستنتج مـن     ) . ٢,٢٠(وبمتوسط حسابي متوسط بلغ     % ٣٥بدرجة كبيرة بنسبة    

ذلك أن الفرد قد يخسر مكتسباته االجتماعية من الزواج نتيجة الطالق باعتبـار الـزواج               

اإلطار الشرعي الذي يمارس الفرد من خالله مجموعة أدواره العاطفيـة واالجتماعيـة ،              

عض أفراد العينة قد تعرضت لإلشاعات بعد الطالق بدرجة كبيرة  وبلغت            ولذلك نجد أن ب   

  ).١,٦٥(وبمتوسط حسابي منخفض بلغ % ١٤,١نسبتهم

 وأيضاً من اآلثار السلبية للطالق حدوث الخالفات بين الوالدين حول األطفال حيـث       

ي وبمتوسـط حـساب   % ٧,٧بلغت من أفادوا من أفراد العينة بذلك بدرجة كبيـرة بنـسبة             

، ثم تقل النسبة بعد ذلك فنجد أن قلة فرص الزواج وإثارة المـشاكل              )١,٣٨( منخفض بلغ   

) ١,٤٨(وبمتوسط حسابي منخفض بلغ     %  ٧,٣في المحاكم قد بلغت بدرجة كبيرة و بنسبة         

، وهناك آثار أخرى منها تقييد الحرية بعد الطـالق وقلـة التوجيـه األسـري                 )١,٣٨(و

، ومن الواضح أنها كلها آثار تضعف من موقف الفرد وفرصة          والزواج من خارج المملكة     

 . االجتماعية 

ولقد أظهر المعالج اإلحصائي لقيم مربع كاي لجميع الفقرات كانت دالة إحصائياً عند             

 . فأقل مما يبين تباين وجهات نظر أفراد مجتمع الدراسة حول هذه الفقرات٠,٠٥مستوى 
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 : الطالق على أطفال أفراد العينة اآلثار المترتبة عن: أربعة وعشرون 

 :المشكالت األسرية: أوالً 

إن انفصال الوالدين يأتي في نهاية المطاف كحل لجملة من الصراعات والمـشكالت             

، م األطفال نتيجة عدم توافق العالقة الزوجية ، ويتأثر بذلك جميع أطراف األسرة ومن بينه            

لعالقة الزوجية المنهارة ، ولذلك فإن مـن        الذي يمرون بجميع التغيرات التي تترتب على ا       

ولقد . المتوقع أن يعاني األطفال من تلك الظروف وتتبدل أوضاعهم ومواقفهم نحو األسرة             

أظهرت الدراسة أن هناك آثار قد ظهرت عند أطفال أفراد العينة أكثر من غيرها وهو ما                

 :توضحه معطيات الجدول التالي 

 )٦٣(جدول رقم 
  سب المئوية إلجابات أفراد العينة حول المشكالتالتكرارات والن

  األسرية التي ظهرت عند أطفالهم 
 المشكالت األسرية التكرار النسبة المئوية

 غياب حنان أحد الوالدين    58585858    26.426.426.426.4

 تشتت األطفال بين الوالدين    37373737    16.816.816.816.8

 فقدان األطفال للروح األسرية    30303030    13.613.613.613.6

 عدم اإلحساس بسلطة األب    23232323    10.510.510.510.5

 انحياز األطفال للطرف اآلخر    21212121    5555....9999

 قلة الرقابة    18181818    8.28.28.28.2

 السلوك العنيف لدى األطفال    16161616    7.37.37.37.3

 التمرد والعصيان وسوء الخلق    13131313    5.95.95.95.9
  

ويمكن أن نالحظ أن أفراد العينة ممن لديهم أطفال قد تفـاوتوا فـي تحديـد نـوع                  

 أحد الوالـدين أهـم      المشكالت األسرية التي يعاني منها أطفالهم وأن اعتبروا غياب حنان         

من أطفال أفراد   % ٢٦,٤مشكلة تواجه األطفال ، حيث احتلت المرتبة األولى وذلك بنسبة           
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العينة وهي نسبة كبيرة ، ثم تقاربت نسب المشكالت األخرى التي يتعـرض لهـا أطفـال       

، ثـم  % ١٦,٨أفراد العينة مثل تشتت األطفال بين الوالدين وقد حصلت على مـا نـسبته       

% ١٣,٦دان األطفال للروح األسرية وعدم اإلحساس بسلطة األب على ما نسبته            مشكلة فق 

وهما أمرين هامين بالنسبة لعملية تكوين شخـصية الطفـل ونمـوه االنفعـالي              % ١٠,٥و

ولقد تبين أيضاً وجود مشكلتين هامتين عانى منهما أطفال أفراد العينـة نتيجـة              . والنفسي  

اآلخر ، األمر الذي يشير أن األطفال قـد بنـوا أو            الطالق وهي انحياز األطفال للطرف      

مـن أطفـال    % ٩,٥كونوا اتجاهات معينة نحو أحد الوالدين ، وقد عانى من هذه المشكلة             

من أطفال العينة   % ٨,٢أفراد العينة ، هذا باإلضافة إلى مشكلة قلة الرقابة التي يعاني منها             

لتي يعاني منها أطفال العينة كسلوك      ، وقد تضاءلت النسب بعد ذلك في المشاكل األخرى ا         

األمر الـذي يـشير إلـى أن        . العنيف والتمرد والعصيان وسوء الخلق لدى أطفال العينة         

 .الوالدين لم ينجحوا في أبعاد األطفال عن مشكالتهم الناتجة من  آثار االنفصال والطالق 

 :المشكالت النفسية : ثانياً 

آثار نفسية قد تركها الطالق على األطفال تم        ومن أجل الكشف عن ما إذا كان هناك         

سؤال أفراد العينة ممن لديهم أطفال عن مالحظتهم ظهور مشكالت نفسية عند األبناء بعـد               

الطالق ، وقد أظهر التحليل أن هناك مشكالت نفسية معينة قد ظهرت عند أطفال العينـة                

  :  أكثر من غيرها ، وهو ما توضحه معطيات الجدول التالي 
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 )٦٤(جدول رقم 
  التكرارات والنسب المئوية إلجابات أفراد العينة حول المشكالت النفسية

   التي ظهرت عند أطفالهم
 

 المشكالت النفسية التكرار النسبة المئوية
 اإلحساس بالوحدة    29292929    13.213.213.213.2

 فقدان األمان     24242424    10.910.910.910.9

 زيادة نسبة القلق    21212121    9.59.59.59.5

 التأخر الدراسي    14141414    6.46.46.46.4

 ذهنيالشرود ال    11111111    5555

 التأتأة     10101010    4.54.54.54.5

 تأثر األطفال صحياً    9999    4.14.14.14.1

 التبول الالإرادي     9999    4.14.14.14.1

 االنطواء واالكتئاب     9999    4.14.14.14.1

 عدم النطق    6666    2.72.72.72.7

 

وتكشف معطيات الجدول السابق أن أفراد العينة من اآلباء أو من لديهم أطفـال قـد                

ـ             ر مـا نـسبته     اعترفوا بوجود مشكالت نفسية عند أطفالهم بعد حدوث الطالق ، حيث ذك

بفقـدان  % ١٠,٩من أفراد العينة بأن أطفالهم قد عانوا من اإلحساس بالوحـدة و           % ١٣,٢

منهم عانى أطفالهم من زيادة القلق ، وهي كلها عوارض أو مظاهر تـشر              % ٩,٥األمان و 

ويتضح ذلك أكثر من خالل ظهور      . إلى اكتساب األطفال مالمح الشخصية القلقة والمكتئبة        

دل على هذه الظاهرة مثل التأخر الدراسي والشرود الذهني والتأتأة ، بل            مشكالت أخرى ت  

قد تأثرت صحتهم نتيجة حدوث الطالق ، وأيضاً        % ٤,١ حاالت ما نسبته     ٩نجد أن هناك    

تأثروا من ظاهرة التبول الالإرادي واالنطواء واالكتئاب وعدم النطق ، والتي تحتاج مثـل              

ص قد يستمر لفترات طويلة ، وبالتالي فأن الدراسـة          هذه المشكالت إلى رعاية وعالج خا     

 .قد كشفت عن وجود عالقة ما بين الطالق وظهور مشكالت نفسية عند األطفال 
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 :آراء أفراد العينة حول إمكانية تفادي حدوث الطالق: خمسة وعشرون  

ولقد تبين من خالل استشراف آراء أفراد العينة حول أهم الحلول التـي يمكـن أن                

ويمكـن اسـتعراض    .  إلى حد كبير في تفادي الطالق أنهم يدركون أسباب المشكلة            تسهم

  :آرائهم في هذا المجال ، من خالل معطيات الجدول التالي 

  )٦٥(جدول رقم 
التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري ومربع كاي 

ور الحلول التي يمكن أن تسهم إلى حد والتقدير إلجابات مجتمع الدراسة على فقرات مح
 .كبير في تفادي حدوث الطالق 

 التقدير
مستوى 
 الداللة

قيمة 
٢كاي  

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

النسبة 
 المئوية

 الحلول التكرار

 131 59.5 3.56 0.928 254.725 0.00 درجة كبيرة جداً
الدورات التثقيفية والتأهيلية 

جللمقبلين على الزوا  

 110 50 3.32 1.056 145.374 0.00 درجة كبيرة جداً
وجود أخصائيين أو لجنة 
 عليا لحل المشاكل الزوجية

 التكافؤ بين الطرفين 108 49.1 3.46 0.903 161.250 0.00 درجة كبيرة جداً

 101 45.9 3.33 1.066 140.263 0.00 درجة كبيرة جداً
التوعية حول أهمية الزواج 

 واألسرة
كبيرة جداًدرجة   الموافقة ورضى الطرفين 94 42.7 3.33 0.998 114.351 0.00 

 تقديم تنازالت بين الطرفين 88 40 3.19 1.062 82.312 0.00 درجة كبيرة

 80 36.4 3.13 1.147 76.957 0.00 درجة كبيرة
إنشاء مكاتب للتوجيه 
 واإلرشاد األسري

فير السكنتو 80 36.4 3.04 1.232 78.119 0.00 درجة كبيرة  
 رؤية الشريك قبل الزواج 64 29.1 2.81 1.232 31.333 0.00 درجة كبيرة

 59 26.8 2.80 1.214 24.817 0.00 درجة كبيرة
تقديم المساعدات لألسر 

 المحتاجة
 تحديد المهور 50 22.7 2.58 1.287 24.080 0.00 درجة كبيرة

زواج المبكر قانوناًمنع ال 50 22.7 2.47 1.308 29.099 0.00 درجة متوسطة  
  

يالحظ من معطيات الجدول السابق أن هناك مجموعة من الحلول الرئيـسية اتفقـت              

آراء أفراد العينة على أنها تسهم إلى حد كبير في تفادي حدوث الطالق ، وهـي كالتـالي                  
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مـن آراء   % ٥٩,٥الدورات التثقيفية والتأهيلية للمقبلين على الزواج وحصل على تأييـد           

، يليه في المرتبـة الثانيـة وجـود         ) ٣,٥٦( لعينة وبمتوسط حسابي كبير جداً بلغ       أفراد ا 

وبمتوسط حسابي كبير جداً بلغ     % ٥٠أخصائيين أو لجنة عليا لحل المشاكل الزوجية بنسبة         

  )٣,٤٦(وبمتوسط حسابي كبير جداً بلغ % ٤٩,١ثم التكافؤ بين الطرفين بنسبة ) ٣,٣٢( 

ور تسبق الحياة الزوجية واآلخر تمثل بعـد قيـام الحيـاة            والعناصر السابقة تمثل أم   

الزوجية ، أما أسس االختيار فقد جاءت في المرتبة الثالثة وهي التكافؤ بـين الطـرفين ،                 

سليمة ، أكثر مما هـو حـادث   وهذا يعني أن أفراد العينة يطالبون بتوفير أسس لالختيار ال        

منهم أيضاً يطالبون   ) ٣,٣٣(  جداً بلغ    وبمتوسط حسابي كبير  % ٤٥,٩، حيث نجد أن     حالياً

بأهمية التوعية حول أهمية الزواج واألسرة ، وذلك أستشعر من بعض أفراد العينة بضعف              

التوعية قبل الزواج من كافة المؤسسات المجتمعية ، وأيضاً نجد أفراد العينة يركزون على              

 ورضى الطـرفين وتقـدم      األساس التي تسبق أو تمهد لقيام العالقة الزوجية وهي موافقة         

وبمتوسط حسابي كبير جداً وكبيـر بلـغ        % ٤٠و% ٤٢,٧تنازلت بين الطرفين حيث أفاد      

بأهمية أدراك الزوجين لهذه األساس في العالقة الزوجيـة ، كـذلك            )  ٣,١٩(و ) ٣,٣٣(

يمكن أن نالحظ من المعطيات السابقة أن أفراد العينة أظهروا اهتمامهم في إنشاء مكاتـب               

وأيـضاً  ،  ) ٣,١٣(وبمتوسط حسابي كبير بلغ     % ٣٦,٤ه واإلرشاد األسري بنسبة     للتوجي

في توفير مسكن مستقل لألسرة ، وهذا ناتج عن معاناة بعضهم الشخصية من عدم تـوفر                

 .مسكن للزوجية ، وبالتالي زيادة فرصة تدخل أسرة الزوج في حياتهم 
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بياً ومتوسطاً حسابياً على مواضـيع      وأيضاً نجد أن أفراد العينة قد القوا أهمية أقل نس         

رؤية الشريك قبل الزواج وتقديم مساعدات لألسـرة المحتاجـة وتحديـد            : أخرى ، وهي    

 .المهور وأيضاً منع الزواج المبكر قانوناً

ولقد أظهر المعالج اإلحصائي أيضاً لقيم مربع كاي لجميـع الفقـرات كانـت دالـة               

 تباين وجهات نظر أفراد مجتمع الدراسة حـول          فأقل مما يبين   ٠,٠٥إحصائياً عند مستوى    

  .هذه الفقرات

 
 

  

 
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �



 - ١٤١- 

� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �

÷ßb©a@Ý—ÐÛa÷ßb©a@Ý—ÐÛa÷ßb©a@Ý—ÐÛa÷ßb©a@Ý—ÐÛa@ @@ @@ @@ @

  نتائج الدراسة وتوصياتها ومقترحاتهاخالصة 
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   نتائج الدراسة والتوصيات والمقترحاتخالصة

اسة الحاليـة ،ثـم     يتناول الباحث في هذا الفصل أبرز النتائج التي توصلت إليها الدر               

  .تقديم بعض التوصيات والمقترحات 

  :ملخص نتائج الدراسة : أوال 

 بين التحـوالت االجتماعيـة واالقتـصادية        ارتباطية عالقة   كشفت الدراسة أن هناك    . ١

 األخيـرة ، وبـين نمـو        العقود األربعة والثقافية التي شهدها المجتمع السعودي خالل       

  .ته خالل اآلونة األخيرة ظاهرة الطالق المبكر وازدياد معدال

  . الصغيرة العمرية الطالق المبكر بصورة أكبر بين الفئات يحدث . ٢

 الطالق المبكر أكثر انتشاراً بين الفئات المتعلمة وأصحاب المؤهالت منها بـين             ويعد . ٣

  .األميين أو أصحاب المستويات التعليمية المنخفضة 

  ).اإلدارية(المدنية  أصحاب المهن لدى الطالق المبكر بصورة أكبر يقع . ٤

حدث بصورة أكبر في األسر ذات الدخل االقتصادي المتوسط عند          الطالق المبكر ي  أن   . ٥

  .منخفض عند اإلناث الالذكور و

  .  في حالة عدم توفر مسكن لألسرة وبدرجة كبيرة الطالق المبكر يقع . ٦

  .كشفت الدراسة أن وجود األطفال في األسرة ليس له تأثير على قرار الطالق  . ٧
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اختيار الشريك  كشفت الدراسة أن الطالق يحدث بصورة أكبر في حالة انعدام فرص             . ٨

  .للزواج

كشفت الدراسة أن وجود صلة قرابة بين الزوجين حديثي الزواج ال تعد عامالً مؤثراً               . ٩

  .في إثناء الزوج عن التفكير في طلب الطالق واإلصرار عليه

ر الطالق الذي كان تقليدياً من      كشفت الدراسة عن وضوح دور المرأة في اتخاذ قرا         . ١٠

  .نصيب الرجل 

كشفت الدراسة ارتفاع عدد الحاالت التي يحدث فيها الطالق قبل الدخول أو قبـل               . ١١

وهذا يشير إلى السهولة التي يمكن بها التحلل من عقد الزواج           . بدء المعاشرة الزوجية    

  . استخدامها بصورة سلبية حيث يتمالتي أتاحها الشرع 

أن اإلقامة المشتركة للزوجين حديثي الزواج مع أهل الزوج أو          عن  ة  كشفت الدراس  . ١٢

 وحدوث الكثيـر   بأسرتي المنشأ لطرفي الزواجالزوجة غالباً ما تؤدي إلى سوء العالقة 

من المشكالت األسرية بين أحد الزوجين وأسرة الزوج اآلخر ، األمر الذي يؤثر بدوره              

ى حدوث النزاع أو الشجار المـستمر بينهمـا         سلباً على العالقة بين الزوجين ويؤدي إل      

  مما قد ينتج عنه وقوع الطالق المبكر 

تقـوم  كشفت الدراسة أن مدة الزواج أو الفترة الزمنية التي انقضت على الـزواج               . ١٣

كلما مرت الـسنوات قلـت       حيث تبين أنه      أساسي في التأثير على حدوث الطالق      بدور

  فرصة حدوث الطالق 
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د نسبة كبيرة تصل إلى ثلث الحاالت التي تمت دراسـتها           كشفت الدراسة عن وجو    . ١٤

تشهد تعدد زوجات ، وهو األمر الذي كان له انعكاساته على الحالة نفسها ، ومن بينها                

  . زواج الزوج من امرأة أخرىحدة الخالفات بين الزوجين نتيجة 

 وجهـل الـشريك بمعنـى الحيـاة الزوجيـة          الزواجي عدم التوافق أو التفاهم   يعد   . ١٥

   . من أهم العوامل الدافعة للطالق المنازعات المستمرةو

نقص في فهم وإدراك الـزوجين لمعنـى ومـسئوليات الحيـاة              الدراسة عن  بينت . ١٦

  .الزوجية 

  الخالفات الزوجية   كان سبباً في تفجر     تدخل أسرة الطرفين    أن كشفت الدراسة عن   . ١٧

   .التي تتفاقم وتدفع إلى الطالق

 تـدفع  يات غير مقبولة مرتبطة بالطرف اآلخـر وجود سلوكعن  الدراسة  أوضحت . ١٨

   . إلى الطالق

ء بعـد   العوامل المادية على العالقة الزوجيـة سـو       ل  قوي  الدراسة عن تأثير   بينت . ١٩

بالتزامـات ومتطلبـات المنـزل      الوفاء   العجز عن    تتمثل في والدخول أو قبل الدخول     

  .وحقوق الزوجة

الشعور بالنـدم   كبة على الطالق    اآلثار النفسية المترت  عدد من   كشفت الدراسة عن     . ٢٠

وزيادة القلق والفشل في ممارسة الحياة بصورة طبيعية واإلحباط وعدم الثقة باآلخرين            

  .وعدم الرغبة في تكرار الزواج مرة أخرى واالكتئاب وغيرها
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 الدراسة عن زيادة حجم المسئوليات تجاه األسرة بعد الطـالق ، وكانـت         أوضحت . ٢١

وحاجة  االقتصادي   ىمستوالل في الزواج السابق و انخفاض       تتراوح ما بين هدر األموا    

  .  وزيادة األعباء المادية وغيرها المرأة المطلقة إلى العمل بعد الطالق

 المترتبـة علـى الطـالق        الـسلبية   اآلثار االجتماعية   عدد من   الدراسة عن  كشفت . ٢٢

عات كالقطيعة بين أهل الزوجين ونظرة المجتمع غيـر اإليجابيـة والتعـرض لإلشـا             

  .وحدوث الخالفات بين المطلقين حول األبناء

 التي تظهر على األطفال بعد الطالق        السلبية  اآلثار  عدد من   الدراسة عن  أوضحت . ٢٣

 ، وتشتت األطفـال بـين الوالـدين       ،كالمشكالت األسرية مثل غياب حنان أحد الوالدين      

لنفـسية   والمـشكالت ا   ،وفقدان األطفال للروح األسرية وعدم اإلحساس بـسلطة األب        

 وشـرود   ، والتأخر الدراسـي   ، وزيادة نسبة القلق   ،األمان وفقدان   ،كاإلحساس بالوحدة 

  .الذهن

 أفراد عينة الدراسـة لتفـادي        قبل  الحلول المقترحة من    عدد من   الدراسة عن  بينت . ٢٤

  ووجود أخـصائيين   ،حدوث الطالق كالدورات التثقيفية والتأهيلية للمقبلين على الزواج       

 والتوعيـة   ، والتكافؤ بـين الطـرفين     ،األسرية ة عليا لحل المشاكل    أو لجن  اجتماعيين،

طـرفين   وتقديم تنـازالت بـين ال      ،أهمية الزواج واألسرة والموافقة ورضى الطرفين     ب

  .وغيرها من الحلول المقترحة

   
  



 - ١٤٦- 

   :الدراسةتوصيات : ثانياً

مـن  في ضوء ما استخلصته الدراسة الميدانية من نتائج كان ال بد من تقديم عـدد                

التوصيات والمقترحات التي قد يؤدي العمل بها إلى محاصرة أو مواجهة ظاهرة الطـالق              

المبكر بأشكاله المختلفة في محاولة للحد من انتشار تلك الظاهرة ، مما يساعد على حفـظ                

 وهو أمر   كيان األسرة واستقرارها وتحقيق التماسك والتوافق بين الزوجين حديثي الزواج         

وقـد ذهبـت هـذه      . رة في تحقيق األمن االجتماعي للمجتمع الـسعودي       يسهم بدرجة كبي  

  :التوصيات إلى ضرورة

نشر التوعية األسرية المتعلقة بفن العالقات الزوجية ، وأساليب حـل الخالفـات ،               . ١

، يثي الزواج وأسلوب تنشئة األبناء    وأساليب التعامل األكثر إيجابية بين الزوجين حد      

 عبر وسائل اإلعالم والمؤسـسات      محققة لهذه األهداف  وتشجيع البرامج التربوية ال   

  .التعليمية والتربوية

عنى بقضايا األسرة ومـشكالتها مـع       مؤتمرات دورية، تُ  والعمل على عقد ندوات      . ٢

 في تأهيـل وتـدريب الـشباب مـن      الفعالضرورة التنسيق بينها ليكون لها األثر   

  .ة أسرية الجنسين على تحمل مسئولية الحياة الزوجية وإدارة حيا

األسـرية وغيرهـا مـن اآلليـات        و مكاتب االستشارات الزوجية     إنشاء العديد من   . ٣

المعاصرة التي تعنى بالتوفيق واإلصالح بين الزوجين حديثي الـزواج كمرحلـة            

   . يمكن أن تحول دون حدوث الطالقضرورية سابقة
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ي من قبـل   بمرحلة التعليم األساس إدخال مادة أساسية تعنى بالزواج وأهميته خاصة       . ٤

وزارة التربية والتعليم، وذلك لما لها من دور كبير في تحديـد اتجاهـات الـنشء                

وتقويم أخالقياتهم وسلوكياتهم منذ الصغر ، مع التركيز على االهتمام بغرس قـيم             

 وضـرورة إدخـال بـرامج     الوالء واالنتماء والتماسك األسري في نفوس األطفال      

دمة في الثانوي والجامعة تساهم فـي إنـضاج         تعليمية في المراحل الدراسية المتق    

وعي الفئات الشابة والمتعلمة بأسس الزواج وتكوين األسـرة وأسـاليب مواجهـة             

   .وعالج المشكالت األسرية

وضع خطة إعالمية شاملة تستهدف تسليط الضوء على المشكالت التي يعاني منها             . ٥

والثقافية التي تعمل    الشباب بصفة عامة، وطرق حلها ، مع عرض البرامج الدينية           

  .عامل المثلى مع الزوجات واألطفالوبصفة خاصة على توعية األزواج بأساليب الت

تكثيف دور المؤسسات  اإلعالمية والتعليمية ودور العبادة في التوعيـة األسـرية              . ٦

  .ومخاطر الطالق 

ـ       . ٧ ة إلزام المقبلين على الزواج بدورات تـأهيلية وتثقيفية وفن حل المشكالت الزوجي

  .كالتالي تقدموه الجمعيات التطوعية كجمعية واعي وجمعية مودة 
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  المراجـعقائمة المصادر و

النظام االجتماعي العربي الجديد، دراسة عن اآلثـار        ) . ١٩٨٥(إبراهيم، سعد الدين       -

  . ٣دة العربية، طمركز دراسات الوح: االجتماعية للثروة النفطية، بيروت

  . ٣دار الفكر العربي، ط: األحوال الشخصية، القاهرة) . ١٩٥٧(أبو زهرة، محمد    -

  .إدارة اإلحصاء ) . ٢٠١٢(إحصاءات وزارة العدل السعودية   -

مكتبـة  : معجم مصطلحات العلوم االجتماعية، بيـروت     ). ١٩٨٦(بدوي، أحمد زكي       -

  .الثقفي

  . األحوال الشخصية، القاهرة، دار الكتاب العربيأحكام ). ١٩٥٥(تاج، عبدالرحمن    -

التحوالت االجتماعية واالقتصادية وتأثيراتها على بعض      ). ٢٠٠٣(الجابري، شريفي      -

دراسة تطبيقية على عينـة مـن األسـر         : القيم االجتماعية بالمجتمع السعودي، جدة    

  .السعودية

طبيقـات عمليـة،    األنثروبولوجيـا، أسـس نظريـة وت      ). ١٩٨٨(الجوهري، محمد      -

  . دار المعرفة الجامعية: اإلسكندرية

  . ظاهرة الطالق ، تصور مقترح، مقال غير منشور) . ١٩٨٤(حجازي، عزت    -

مكتبـة  : أصول البحث االجتمـاعي ، القـاهرة      ). ١٩٨٥( حسن، عبد الباسط محمد        -

   . ٩وهبة، ط

 العادات   مليون عانس يكسرن حصار    ١,٥( قضية اليوم   ). ٢٠٠٨(حضاض، محمد      -

هـ الموافق  ١٤٢٩ صفر   ٢ ، األحد    ١٥١٤٢جريدة عكاظ، العدد    " ) نصف رجل " ب

  .  فبراير١٠

علم االجتماع بين المتغير والثابت، بيروت، القـسم        ). ١٩٨٧(الخاقاني، محمد طاهر       -

  .١منشورات دار مكتبة الهالل ط: األول
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سة األسرة ، القاهرة    النظرية االجتماعية ودرا  ) . ١٩٩٣(الخشاب ، سامية مصطفى        -

  .٣دار المعارف ط: 

خطة التنمية الثامنة، وزارة االقتـصاد والتخطـيط، المملكـة العربيـة الـسعودية،                 -

  . ٣٣٩ص

التغيرات االجتماعيـة وأثرهـا     ) . هـ١٤٣٠/ م  ٢٠٠٩(الخطيب، سلوى عبد الحميد      -

: لريـاض على ارتفاع معدالت الطالق في المملكة من وجهة نظر المرأة السعودية، ا           

 ،  ١ ، العـدد   ٧اآلداب والعلوم إلنـسانية، المجلـد       : مجلة جامعة الملك عبد العزيز    

   . ١٥٩/٢٢٢ص

  ). ن . د: ( مبادئ علم اإلجرام، دمشق ). ١٩٩٧(خلف، محمد    -

دار المعرفـة   : األسـرة والحيـاة العائليـة، اإلسـكندرية       ) . ١٩٩٧(الخولي، سناء      -

  . الجامعية

، "أسبابه وسمات المطلقين  " طالق ما قبل الزفاف     ). ١٤٢٩(ر  الرديعان، خالد بن عم      -

  . الرياض، جامعة الملك سعود، مركز بحوث كلية اآلداب

الزواج في المملكة العربيـة الـسعودية،       ). ٢٠٠٤(الرومي، علي والصائغ، عبد اهللا         -

الرياض، دراسة شاملة لقضايا وشـؤون الـزواج، وزارة الـشؤون االجتماعيـة،             

  .امعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالميةج: الرياض

األسرة المصرية وتحديات العولمة،     ) . ٢٠٠٣( زايد، أحمد وحجازي، أحمد مجدي         -

أعمال الندوة السنوية التاسعة لقسم االجتماع، كلية اآلداب، جامعة القـاهرة،           : القاهرة

  .، مطبوعات مركز البحوث والدراسات االجتماعية٢٠٠٢ مايو ٨-٧

المتغيرات االجتماعية والثقافية لظاهرة الطالق، مع دراسـة        ) . ١٩٨٣(عائدة  سالم،     -

  .ميدانية لظاهرة الطالق في مدينة بغداد، دائرة الشئون الثقافية للنشر
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دار الكتـاب   : الزواج والطالق وتطور المجتمع، القـاهرة     ). ١٩٦٧(سركيس، عادل      -

  . العربي

عـالم  : لزواجي واستقرار األسرة، القـاهرة    التوافق ا ). ٢٠٠٥(سليمان، سناء محمد       -

   .١الكتب ط

المرأة في الريف والحضر، دراسة لحياتهـا فـي         ). ١٩٨٨(شكري، علياء وآخرون       -

  . دار المعرفة الجامعية: العمل واألسرة، اإلسكندرية

، الطالق والتغيير االجتماعي في المجتمع الـسعودي،        )١٩٩٠(شلبي، ثروت محمد       -

  .المكتب الجامعي الحديث:  العلمي، اإلسكندريةدار المجمع: جدة

جامعـة عـين    : البحث العلمي في علم االجتماع، القـاهرة      ). ٢٠٠٧(شلبي، عبداهللا      -

  .شمس

علـم االجتمـاع االتجاهـات النظريـة        ). تقديم وترجمـة  ) ( ٢٠١٢(شلبي، عبداهللا      -

  . مكتبة األنجلو المصرية: واالستراتيجيات البحثية، القاهرة

نظام األسرة وحل مشكالتها في ضوء اإلسـالم،        ). ١٩٨٣(بوني، عبد الرحمن    الصا   -

  . مكتبة وهبة: القاهرة

   المشاركة السياسية للمرأة وقوى التغير االجتمـاعي        .)٢٠٠٤(صالح، سامية خضر       -

مكتبة األنجلو المـصرية، الجـزء      : ،  القاهرة  )للتعليم، العمل، الوضع االجتماعي   ( 

  .٢األول، ط

سوسيولوجيا الجريمة والعقاب والمؤسـسات اإلصـالحية،       ). ٢٠٠١(أحسن  طالب،     -

  .دار الطليعة للطباعة والنشر: بيروت

دراسات في علم االجتمـاع الجنـائي،       ). هـ١٤١٤(الطخيس، إبراهيم عبد الرحمن        -

  .٢دار العلوم للطباعة والنشر ط: الرياض 
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 والثقافية التي تؤدي إلـى      بعض العوامل االجتماعية  ). هـ١٤١٦(عالم، هدى محمد       -

  . جامعة الملك عبد العزيز، كلية التربية، رسالة ماجستير: الطالق، جدة

دار : دراسات بيئة وأسـرية، اإلسـكندرية     ). ١٩٩٨(عبد العاطي ، السيد وآخرون         -

  . المعرفة الجامعية

لي الطالق في المجتمع المصري بين النمط المثـا       ). ١٩٩١(عبد الفتاح، عايدة فؤاد        -

: والنمط الواقعي، دراسة أنثروبولوجية اجتماعية في إحدى القرى المصرية، القاهرة         

  .كلية البنات، جامعة عين شمس، رسالة دكتوراه غير منشورة

الطالق كآلية من آليـات تفكـك األسـرة    ). ٢٠٠٢(عبد الوهاب، عبد الوهاب جودة     -

د، أحمد، حجازي، أحمد    زاي: المصرية، رصد للواقع واستكشاف مالمح المستقبل في      

األسرة المصرية وتحديات العولمة، أعمال الندوة السنوية التاسعة        ) نمحرري( مجدي  

كلية اآلداب ، جامعة القاهرة، مطبوعات مركـز البحـوث          : لقسم االجتماع، القاهرة  

  . والدراسات االجتماعية

ليبه، عمـان،   البحث العلمي مفهومه وأدواته وأسا    ). ٢٠٠٧(عبيدات، ذوقان وآخرون       -

  .دار الفكر للطباعة و النشر والتوزيع: األردن

: المدخل إلى البحث في العلوم السلوكية، الرياض      ). هـ١٤١٦(العساف، صالح حمد       -

  .٢مكتبة العبيكان ط

: ظاهرة الطالق في المجتمع الـسعودي، الريـاض   ). ١٤٢٥(العقيل، سليمان عبداهللا       -

  . وزارة الشؤون االجتماعية

ظاهرة الطـالق فـي المجتمـع الـسعودي،         ). ٢٠٠٩(ي، سليمان بن محمد     العمر   -

  . ١مكتبة الملك فهد الوطنية ط: الرياض

دار : القياس والتقويم في العملية التدريبيـة ، األردن       ). ٢٠٠٢(عودة، أحمد سليمان       -

  .٢األمل ط
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ن كلية اآلداب، جامعـة عـي     : أسس علم االجتماع، القاهرة   ) . ١٩٩٨(عوده، محمود      -

  . شمس

  . أركان الطالق في الشريعة اإلسالمية، القاهرة). ١٩٨٠(عيسوي، محمد إسماعيل    -

األسباب المؤدية إلى حدوث الطالق فـي المجتمـع         ) : م١٩٩٨" (الغانم ، كلثم على      -

  .جامعة قطر : القطري، دراسة ميدانية ، الدوحة

 في حدوث الطـالق     دور العوامل االجتماعية واالقتصادية   ) . ٢٠٠٤(غزوي فهمي      -

  .جامعة الشارقة، ورقة مقدمة للمؤتمر السنوي: في محافظة إربد، األردن

الهيئـة المـصرية    : قاموس علم االجتماع، القـاهرة    ). ١٩٧٩(غيث، محمد عاطف       -

  . العامة للكتب

بعض خصائص المطلقين االجتماعية في إحدى محاكم       ) . م١٩٩١" (الفيصل، عبداهللا      -

  .٣العربية السعودية، مجلة كلية اآلداب، جامعة الملك سعود، مالطالق بالمملكة 

  .أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية: الرياض). هـ١٤٢٨( القاموس األمني    -

الطالق في المجتمع الحضري الجزائري، عوامله وآثـاره،        ). ١٩٨٤(كسال، مسعود      -

: لجزائـري، الجزائـر  دراسة ميدانية حول عينة من المطلقات في الوسط الحضري ا 

معهد العلوم االجتماعية، جامعة الجزائر،  رسالة ماجستير غير منشورة لنيل دبلـوم             

  . الدراسات المتعمقة

: أسباب الطالق في محافظة الكـرك، األردن      ). ٢٠٠٠(المجالي، سليم القيسي قبالن        -

  . جامعة قطر، مجلة مركز البحوث التربوية، العدد الثامن عشر

: األسرة وأحكامها في الشريعة اإلسالمية، القـاهرة      ) . ١٩٨٣(حمد علي   محجوب، م    -

  . دار الحياة

  . ربيع األول٢١). ١٤٣٣(موقع مفكرة اإلسالم    -
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العوامل المؤدية إلى الطالق فـي األسـرة        ) . ١٩٨٧" (الهزاني ، نورة بنت عبداهللا       -

نكحـة بمدينـة    السعودية المعاصرة، دراسة في حاالت الطالق بمحكمة الضمان واأل        

  .جامعة الملك سعود،  رسالة ماجستير غير منشورة في علم االجتماع: الرياضالرياض،  
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� �
� �
� �
� �
� �
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אد�א���
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وמ
א���������
وא�������מ
א
 


�������0
א�����
 



�1%�ل
و�����
א������� 


 

���א��א�د��������א�������� ���������!0�1!/�.-م�+��*(!�אض�א��'!&�א�%$�!��#"! ��������������א��
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   :ت ا�0�J!�ا�2!0@0: أو5ً

  : ا�M#ع  )١

١.  �      (       )  ذآ

٢.  VI4أ  (       )      
 

٢(  (?�    أذآ� س$ ا"!�D3  : ا

    (       )  (       )   س+(٢٠أC^ م$  .١

٢٤-٢٠ .٢   (       )  (       )    

٢٩-٢٥ .٣   (       )  (       )    

٣٤-٣٠ .٤  (       )  (       )    

٣٩-٣٥ .٥  (       )  (       )    

٤٤-٤٠ .٦  (       )     )(        

٤٩-٤٥ .٧  (       )  (       )    

٥٤-٥٠ .٨  (       )  (       )    

٥٩-٥٥ .٩  (       )  (       )    

٦٠ .١٠�Iآ_K   (       )  (       )    
  

٣( �!�!N8'�0�� ا��    ا"N "( ا";0/*%*( "/!�D3  : ا

١. Mأم  (       )  (       )    

٢. q;S3أ و�]3  (       )  (       )    

    (       )  (       )  &  ^7�V/ ا"!P دة ا@ب;'ائ*( .٣

٤. )Yدة ا"%;.س P!"ا V/� ^7 &  (       )  (       )    

٥.  P"3.4( ا"0 م( أو م  03 د I"ا V/� ^7 &  (       )  (       )    

    (       )  (       )  &  ^7�V/ ا"!P دة ا"8 م0*( .٦

٧. M0م$ 5 م V/�أ  (       )  (       )    
  

٤( �!N�8�0�� ا��    ا"N "( ا"%0/*( "/!�D3  : ا

١. q" s  (       )  (       )    

٢. tC."964 ا MK ^%03و q" s  (       )  (       )    

٣.  ^%03  (       )  (       )    

٤.  ^%03 @  (       )  (       )    

              A`Cا"*$ رuB`"ا V`/� )`5 بeا V5�، وم`$ آ` ن @ %03`^ 3�V`5 ا@4;[` ل إ"`V             )٦(،) ٥(MK & "( م$ 3 ،^%03
 ACال رuB"٧(ا.(  
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٥( �MF��    +( ا"!�D3 مP  : @#ع ا

�ي  .١SB�  (       )  (       )    

٢.  M4'م  (       )  (       )    

    (       )  (       )  أ�% ل &�ة  .٣
  

٦( 6�8�      : �F� ا

١. Mم.S& ع YC  (       )      

      (       )  YC ع خ ص  .٢
  

�ي "/!�D3   :ا��6C ا�FP.ي )٧P!"ا"'خ^ ا    

١K  $م ^C١٠٠٠أ  (       )  (       )    

٢K ٢٠٠٠-١٠٠٠         )(  (       )    

٣K ٣٠٠٠-٢٠٠٠  (       )  (       )    

٤K ٤٠٠٠-٣٠٠٠  (       )  (       )    

٥K ٥٠٠٠-٤٠٠٠  (       )  (       )    

٦K ٦٠٠٠-٥٠٠٠  (       )  (       )    

٧K ٧٠٠٠-٦٠٠٠  (       )  (       )    

٨K ٨٠٠٠-٧٠٠٠  (       )  (       )    

٩K ٩٠٠٠-٨٠٠٠  (       )  (       )    

١٠K ١٠٠٠٠-٩٠٠٠        )(   (       )    

١١K ١١٠٠٠-١٠٠٠٠  (       )  (       )    

١٢K ١٢٠٠٠-١١٠٠٠  (       )  (       )    

١٣K ١٣٠٠٠-١٢٠٠٠  (       )  (       )    

١٤K ١٤٠٠٠-١٣٠٠٠  (       )  (       )    

١٥K ١٥٠٠٠-١٤٠٠٠  (       )  (       )    

١٦K ١٥٠٠٠ �Iآ_K   (       )  (       )    

٨( 6C��      : أذآ. م0Rدر ا

١K qات�       )(        ا"

٢K ت8 رة  (       )      

٣K  [ رات�إ83 ر   (       )      

٤K  ة�      (       )  س* رات أ5

٥K  وس+'ات APأس  (       )      
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٦K M� %;5@م0 ش ا"<% ن ا  (       )      

٧K رب C-ات ا-ه^ وا'� Bم  (       )      
  

٩( (�?�      : @#ع ا

١K خ ص D/م  (       )      

٢K  إ83 ر  (       )      

٣K Mم.S& $Sس  (       )      
  

      : ه6 ��یU أ(0Mء )١٠

١K  A04  (       )      

٢K  @  (       )      
  

      :  اذآ. �4د اJ(0Mء )١١

١K ٢-١  (       )      

٢K ٤-٣  (       )      

٣K ٥ �Iآ_K   (       )      

  
  : اNZ�J� ا�0Yص� (0�%واج : ث0@!0ً

0�,+ق؟  )١٢) \F'@ي ا]�      آ� آ0ن 4�.ك �M4 ا�%واج ا

١K  $م ^Cس+( ١٥أ   (       )      

٢K ١٩-١٥       )(        

٣K ٢٤-٢٠  (       )      

٤K ٢٩-٢٥  (       )      

٥K ٣٩-٣٠  (       )      

٦K ٤٩-٤٠  (       )      

٧K ٥٩-٥٠  (       )      

٨K ٦٠ �Iآ_K   (       )      

      :  اذآ. �4د م.ات ا�%واج )١٣

١K  ة وا&'ة�      (       )  م

٢K  ت ن�      (       )  م

٣K  ات�      (       )  ثTث م

٤K �Iآ_K ات�      (       )  أربi م



 - ١٧٤- 

١٤(  �3 G!ق؟ آ+,�0) \F'@ي ا]�      ا�%واج ا

١K ^3| ا-ه�s $�  (       )      

٢K  اخ;* ري  (       )      

٣K  ا"%0 رف  (       )      
  

      ه6 �3 ا�%واج (.`0ك ؟  )١٥

١K  A04  (       )      

٢K  @  (       )      
  

      ه6 3#�� �.ا(� مb ا�P.یU ا�[ي ا@'F\ ا�%واج مaM ؟  )١٦

١K  A04  (       )      

٢K  @  (       )      

١٨(3�V5 ا@4;[ ل إ"V ا"uBال رAC ) @( آ t4 ا5e ب( بـ  إذا- .(      
  

      م0 هE در�� ا�c.ا(� ؟ )١٧

١K A0"ا"0%(   / أو@د ا  (       )      

٢K  ل L"أو@د ا / )" L"ا  (       )      

٣K  اب( ب0*'ة�C  (       )      

٤K  )/*(]"م$ 964 ا  (       )      

٥K  )*B+8"م$ 964 ا  (       )      
  

١٨( � Uی.P�      62 ا�%واج ؟  ه6 رأیd ا

١K  A04  (       )      

٢K  @  (       )      

٢٠(3�V5 ا@4;[ ل إ"V ا"uBال رA04 ( AC( إذا آ t4 ا5e ب( بـ . (  

�0ذا �� 3. ا�P.یU �62 ا�%واج ؟ )١٩�      

١K  D"أؤ3' ذ @ M+4-  (       )      

٢K  '*" ];"ا"0 دات وا q(Bب  (       )      

٣K  وجc"أه^ ا aK�      (       )  ا"cو5(/ "

٤K  )7�      (       )  "0'م إت &( ا"6
  

�e U@[اك؟  )٢٠ �2?M�0) 0ً2�0M0ر م!'C5ه6 آ0ن ا      

١K  A04  (       )      

٢K  @  (       )      

٢٢(3�V5 ا@4;[ ل إ"V ا"uBال رAC ) @(إذا آ t4 ا5e ب( بـ . (  
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�0ذا آ0ن اC5'!0ر م0ً2�0M ؟  )٢١�      ). ی��) اC'!0ر أآ:. م) إ�0(�( 

١K  6 تW"ق واTا-خ)*WL!"ا  (       )      

٢K )*%*/0;"م$ ا"+ &*( ا D3�      (       )  تuK S ا"!

٣K  )وا".س م  �Pk%"ا  (       )      

٤K )3ا"+ &*( ا"% د  (       )      

٥K  $3'" ب DB%;"ا  (       )      

٦K  �      (       )  ا";[ رب MK ا"%0

٧K ا3 ت.P"ا"%*.ل وا |Kت.ا  (       )      

٨K رب C-آ ن م$ ا D3�       )(        -ن ا"!
  

  م&0 ه&E ا�J&02ب ا�'&E آd&M 3&.ى أ@h 0&F!&. م2&�0M� E&g اC5'!&0ر ؟            )٢٢
  ). ی��) اC'!0ر أآ:. م) إ�0(�   ( 

    

١K  �Pk%"$ ا�م رض ي '�  (       )      

٢K  �      (       )  K رق ا"B$ آ)*

٣K  M� %;5@م ا";[ رب ا'�  (       )      

٤K  دي W;C@م ا";[ رب ا'�  (       )      

٥K M%*/0;"م ا";[ رب ا'�  (       )      

٦K  $3'" ب DB%;"م ا'�  (       )      

٧K  رب C-م$ ا D3�      (       )  -ن ا"!
  

�&&N�P� ا�'&&E وا�F'F&&0 (8&&� ا�&&%واج م&&b ا�&&P.یU ؟  )٢٣�  م&&0 ه&&2k E!8&&� ا
  ). ی��) اC'!0ر أآ:. م) إ�0(�   ( 

    

١K  D3��اف س/.ك ا"!N4ا  (       )      

٢K )/ت وا"%0 م CT0" ب )Y(ت�      (       )  م!TSت م

٣K م D3�!/" )*NW"ا )" N" ب )Y(ت�      (       )  !TSت م

٤K )3ت م دTS!م  (       )      

٥K  $SB" ب )Y(ت�      (       )  م!TSت م

٦K  ب*( ا-ب+ ء�      (       )  م!TSت م�ت)Y( ب;

٧K  MB+8"ا |Kب0'م ا";.ا )Y(ت�      (       )  م!TSت م

٨K  |ب.5.د أب+ ء م$ زواج س ب )Y(ت�      (       )  م!TSت م

٩K !ات م�SB%"ا V/� دم نe ب )Y(ت�      (       )  TSت م

١٠K M%*/0;"ى ا.;B%" ب )Y(ت�      (       )  م!TSت م
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١١K  ^%0"0( ا*(Yب )Y(ت�      (       )  م!TSت م

١٢K ار�6� و�'م ا@س;[B"ة ا�ISب )Y(ت�      (       )  م!TSت م

١٣K  $B"ا |Kب0'م ت.ا )Y(ت�      (       )  م!TSت م

١٤K 3%( و��اMKم!TSت م�ت)Y( ب "8N4@ك ا./B"ا  (       )      
  

0ً:�  :ا0�lم� و�2B� ا�8+�0ت: ث0

      أی) 3�d ا0�lم� (�8 ا�%واج ؟  )٢٤

١K ^];Bم $SBم MK  (       )      

٢K  وجc"أه^ ا iم  (       )      

٣K  )5وc"أه^ ا iم  (       )      

٤K )وش�      (       )  MK ش[( م6
  

�0 ا�?Eg m2 ذ�U؟   )٢٥g (ی.Ce bم �0م�lا d@0إذا آ      

١K �)34* ت ا"% د Sمeا �Kم ت.ا'  (       )      

٢K Qت�      (       )  رj)( ا"cوج MK ا"0*� مi أس

٣K   Pت�      (       )  رj)( ا"cوMK )5 ا"0*� مi أس
  

      ه6 أدت إ�0م'��0 مCe b.ی) إ�\ و�#د 0g+Cت (!UM و(!) زو�U؟   )٢٦

١K  A04  (       )      

٢K  @  (       )      
  

٢٧( M!) ��      U و(!) أه6 زو�U؟  م0 هE @#ع ا�8+�� ا�0cئ

١K  )+B&  (       )      

٢K  )<*س  (       )      

٣K )3د �  (       )      
  

�0 هE ا02�Jب؟   )٢٨g وج%�      إذا آd@0 ا��+8� �Z!� مb أه6 ا

      (       )  ا";'خ^ MK ا"N* ة ا"cو5*( .١

      (       )  اY7+ ع ا"KTL ت ا"*.م*( .٢

�ة  .٣*E"ا  (       )      

٤. c"وا"'ة ا iم |K'م ا";.ا�وج   (       )      
� �
� �
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      م0 هE @#ع ا�8+�� ا�0cئ�� (!) زو�U و(!) أهUN؟  )٢٩

١.  )+B&  (       )      

      (       )  س*>(  .٢

      (       )  � د3( .٣

�0 هE ا02�Jب؟   )٣٠g �Z!� ��+8�      إذا آd@0 ا

١. )7 L"و5*( اc"ة ا *N"ا MK ^ا";'خ  (       )      

      (       )  اY7+ ع ا"KTL ت .٢

      (       )  "cوج -ه^ ا"cو5( �'م ا&;�ام ا .٣

٤.  �k+"ت ا P5ف وT;اخ  (       )      
  

�N,+ق؟  )٣١ U2Nk Eg 0ث!.هp3 0تg+Y�      ه6 آ0ن �q]F ا

١.  A04  (       )      

٢.  @  (       )      

  
  : �83د ا�%و�0ت : را(0ً8 

      ه6 ا�%وج م'%وج (Cp.ى؟  )٣٢

١.  A04  (       )      

٢.  @  (       )      

٣٦(3�V5 ا@4;[ ل إ"V ا"uBال رAC ) @ ( إذا آ t4 ا5e ب( بـ  . (  
  

��؟  )٣٣R8�      م0 ه# �4د ا�%و�0ت ا�+Eg E3 ا

      (       )  زو5( وا&'ة  .١

      (       )  زو5; ن  .٢

      (       )  ثTث زو5 ت  .٣

      (       )  أربi زو5 ت  .٤
  

2�#ث!) م) ا�.�0ل scg  ) ٣٤( ی#�a ا�?rال ر�� ��  . إ�\ ا

  :. م&&) واح&&�ة، م&&0 ه&&E ا�J&&02ب ا�'&&E دU&&'8g إ�&&\ ذ�&&U ؟  إذا آd&&M م'%و�&&0ً (&&pآ )٣٤
  ). ی��) اC'!0ر أآ:. م) إ�0(�   ( 

    

      (       )  وC.ع ا"cوج MK ت8�ب( � 6s*( 5'3'ة .١

      (       )  م�ض ا"cو5(  .٢

      (       )  �'م ا84e ب  .٣

�ة  .٤%;B%"ات ا�      (       )  ا"%! 5
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          )(     ا"�j)( MK إ84 ب �'د أآ)� م$ ا-6s ل  .٥

      (       )  �'م اه;% م ا"cو5( ب]رض ء رj) ت ا"cوج  .٦

٧.  ^%0/"  P5و�� ا"cوN4 )5. ا-س�ة 4;*8( خ*W]ت  (       )      

� ا"['رة ا"% "*(  .٨K.ت  (       )      
  

�U ؟    )٣٥ �2?M�  م0 هE ا�M'0ئt ا�'N4 d23.3 E\ و�#د أآ:. م) زو�� (0
 )   �2�0M3.اه0 م E'�  ). اC'. ا0�l(0ت ا

    

      (       )  3 دة &'ة ا"KTL ت مi ا"cو5( ا-خ�ىز .١

      (       )  ز3 دة ا-�) ء ا"% د )3�V/ ا"cوج  .٢

      (       )  ت[/*^ ا"+6[ ت ب "+S" )(B^ زوج  .٣

      (       )  ا"TYق  .٤

      (       )  ت_ث*�� س*� �/V ا-6s ل  .٥

٦.  ^5�/" )(B+" و"* ت بuB%"ز3 دة ا  (       )      
  

٣٦( �      ,+ق ؟آ!G �3 ح�وث ا

١.  M+ار م�      (       )  ب[

٢.  D3�      (       )  بq/Y م$ ا"!

٣.  )%SN%" ئ*( ب >C .ى�ب'  (       )      

٤.  M/م$ أه q/Yب  (       )      
  

    ) اذآ. ا� '.ة ا�%مM!�( آ� ا�'�. زوا�U �62 ا�,+ق؟  )٣٧

�(  )س+((  Pش(    

    (       )  (       )  ا-ول  .١

٢.  M4 I"ا  (       )  (       )    

    (       )  (       )  I "\ ا" .٣
  

      ه6 �3 ا�,+ق �62 ا��C#ل؟   )٣٨

١.  A04  (       )      

٢.  @  (       )      

      أی) c3!� (�8 ا�,+ق ؟ )٣٩

١.  ^];Bل مc+م  (       )      

      (       )  مi ا-ه^  .٢

      (       )  مi ا-C رب  .٣
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      م'\ (�أت ا�0g+Yت مb ا�P.یU ؟   )٤٠

�ة ا"YL.ب(  .١;K لTخ  (       )      

� ا-ول "/cواج  .٢P!"ا b+م  (       )      

      (       )  خTل ا"B;( شP.ر ا-و"V م$ ا"cواج  .٣

      (       )  خTل ا"B+( ا-و"V م$ ا"cواج  .٤

      (       )  خTل ا"B+( ا"I 4*( م$ ا"cواج  .٥
  

      ه6 3%و�d (U�+k �8 اCJ!.؟    )٤١

١.  A04  (       )      

٢.  @  (       )      
  

      �40ة ا�'�40!� (�8 ا�,+ق؟  ه6 حN4 dNR\ م? )٤٢

١.  A04  (       )      

٢.  @  (       )      

٤٤(3�V5 ا@4;[ ل إ"V ا"uBال رAC ) @ ( إذا آ t4 ا5e ب( بـ  (  
  

�P!8�؟    )٤٣�0�!G ا�'��?�40ات �      هUN3 E �3 6 ا

١.  A04  (       )      

٢.  @  (       )      
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�N,+ق )٤٤ �8gا��  ) .ب�5 ء اخ;* ر در5( وا&'ة l]K م$ در5 ت ا-ه%*( (    ؟ م0 هE ا�8#ام6 ا
  

�!�  در�ـــ� اJه
04م6 م�F   ا�8ـــ#ام6 

  (�ر�� آ2!.ة 
 �F04م6 م  

04م6 م��ود 
�!�  اJه

١. Aأو ا";6 ه |Kم ا";.ا'� .        
        .�'م ا84e ب  .٢
٣. )<*B"ا"%0 م/( ا.        
        .P5^ ا"!�D3 بV+0% ا"N* ة ا"cو5*( .٤
�D3س.ء اخ;* ر ا .٥!".        
٦. A*/0;"ى ا.;Bم MK ارق.K و5.د.        
٧.  D3�        .خ* 4( ا"!
٨. ^];Bم $Sس MK )5وc"ا )(jر.        
        .ا"c80 �$ ا".K ء ب;S "*2 و64[ ت ا-س�ة .٩

١٠. D3��ة �/V ا"!*E"وا D!"ا.        
١١.  D3�        .ه8� ا"!
١٢. M� %;5@ى ا.;B%"ا MK وق�K و5.د.        
        .ت'خ^ ا-ه^ MK ا"KTL ت .١٣
١٤. V/� واجإ5) ريc"ا .        
١٥. D3�        .م�ض ا"!
        .و5.د أب+ ء م$ زواج س ب| .١٦
١٧. MB+8"ا |Kم ا";.ا'�.        
        .و5.د زو5 ت أخ�3 ت .١٨
        .ا"cواج ب_خ�ى .١٩
        .�'م ا"Y �( و4!.ز ا"cو5( .٢٠
        .بL^ ا"cوج .٢١
        .اه;% م ا"cو5( ب  P/%0�B& V/ ب ا"cوج .٢٢
٢٣. �        .و5.د K.ارق MK ا"%0
٢٤. �        .&q ا"cوk%/" )5 ه
٢٥. D3�        .ض20 ا".ازع ا"'M+3 "'ى ا"!
٢٦. �%;B%"وج اc"ل ا E!4ا.        
�ة خ�وج ا"cو5( .٢٧Iآ.        
٢٨.  PB6+" )5وc"إه% ل ا.        
٢٩. D3�        .�'م اB&e س ب "%uBو"*( ت8 � ا"!
        .�'م ا";.اMK |K ا"%*.ل وا"P.ا3 ت .٣٠
�ة .٣١%;B%"ت ا �ا"%+ ز.        
        . اخ;Tف ا"0 دات وا";[ "*' .٣٢
٣٣.  D3�        . MK ت�ب*( أM" 6sت'خ^ أس�ة ا"!

� �
� �



 - ١٨١- 

�U م) ا�0Mح!� ا�M ?!� ؟  )٤٥ �2?M�    م0 ا�M'0ئt ا�'N4 d23.3 E\ ا0R @5ل (0
  

�ـ�وث�  در�ـــ� ا
ح�ث (�ر��   ا02�Jب

  آ2!.ة 
ح�ث (�ر�� 

  م'#�,�
�� ی��ث 
 0ًcN,م  

        .ز3 دة B4)( ا"[/| .١
        .ا"!0.ر ب "+'م .٢
        .ا@آ;> ب .٣
        .ا"!0.ر ب ".&'ة ب0' ا"TYق .٤
        .�'م ا"I[( ب "+96  .٥
�م ن م$ ا-6s ل .٦N"ا.        
        .C/( ا4e; ج MK ا"%0^ .٧
        .اe&) ط .٨
�ع MK ا"cواج م�ة أخ�ى .٩B;"ا.        

١٠. )*0*(s رة.Wة ب *N"ا )م% رس MK ^!6"ا.        
�ار ا"cواج م�ة أخ�ى .١١Sت MK )(j�        . �'م ا"
١٢. $3�        .�'م ا"I[( ب �خ

� �

٤٦( r?م \N4 d23.3 E'�    و�!q0>3 U30 ا�J.ة (�8 ا�,+ق ؟ م0 ا�M'0ئt ا
  

�ـ�وث�  در�ـــ� ا
ح�ث (�ر��   ا02�Jب

  آ2!.ة 
ح�ث (�ر�� 

  م'#�,�
�� ی��ث 
 0ًcN,م  

        .تM/%N مuBو"*( ا-6s ل ب6%�دي .١
        .ز3 دة أ�) ئM ا"% د3( 4;*8( ا64e ق .٢
        .& M;5 "/0%^ ب0' ا"TYق .٣
٤. M+� M" 6s' أ�ت) .        
٥. ;C@اي ا.;B6 ض مL4قاTY"دي ب0' ا W.        
        .BC.ة ا"cوج أو ا"cو5( ا"8'3'ة �/V ا-ب+ ء .٦
        .�'م ا"[* م ب "'ور ا"S م^ MK ت+!>( ا-6s ل .٧
        .ه'ر أم.ا"MK M ا"cواج ا"B ب| .٨
� �

    م0 هE ا�M'0ئt ا�'E 04دت U!N4 (�8 ا�,+ق م) ا�0Mح!� ا�5'�40!�؟   )٤٧
  

��وث�  در�ـــ� ا
ح�ث (�ر��   ا02�Jب

   آ2!.ة
ح�ث (�ر�� 

  م'#�,�
�� ی��ث 
 0ًcN,م  

        .ا"[Y*0( م$ أه^ ا"cو5*$ .١
�6s ل .٢" )(B+" ي ب�        .C/( ا";.Q*5 ا-س
�ص ا"cواج .٣K )/C.        
٤. Aآ N%"ا MK تTS!%"إث رة ا.        
� ا83e ب*( .٥*j i%;8%"ة ا�k4.        
        .&'وث ا"KTL ت ب*$ ا"%Y/[*$ &.ل ا-6s ل .٦
�3( ب0' ا"TYق .٧N"ت[*' ا.        
٨. )S/%%"واج م$ خ رج اc"ا V"ق إTY"أدى ا.        
        . ا";0�ض "�ش � ت .٩



 - ١٨٢- 

��P+ت ا�'N4 d23.3 E\ اkJ 0ل @'!<� ا�,+ق؟  )٤٨�    م0 ا
  

��Pـ+ت  م�  ����  ا

    : م�P+ت أ�.ی�: أو5ً  
    .ت!;t ا-6s ل ب*$ ا".ا"'$3  ١
    .j* ب &+ ن أ&' ا".ا"'$3  ٢
    .�'م اB&e س بY/B( ا-ب  ٣
    .ا-6s ل "/�وح ا-س�K)3['ان   ٤
    .C/( ا"�C ب(  ٥
٦  ��ف ا�خY/" 6 لs-ز ا *N4ا .    
    .ا"B/.ك ا"0+*2 "'ى ا-6s ل   ٧
٨  |/L"ن وس.ء ا *W0"د وا�    .ا";%
    : م�P+ت @ ?!�: ث0@!0ً  

    . ز3 دة B4)( ا"[/|  ١
    .يا";).ل ا"Tإراد  ٢
    .ا@Y4.اء وا@آ;> ب  ٣
٤  M+هb"ود ا�    .ا"!
٥  �|Y+"م ا'.    
    .ا";_ت_ة  ٦
٧   ً*N7 6 لs-ا �    .ت_ث
    . K['ان ا-م ن  ٨
    . اB&e س ب ".&'ة  ٩

١٠  Mا"'راس �    .ا";_خ
١١  A/0;"07.ب( ا .    

� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �



 - ١٨٣- 

� �
�' 0دي ح�وث ا�,+ق؟   )٤٩ �2�0M3.اه0 م E'��N#ل ا�    م0 هE ا

  
  ی?Eg �F 3 0دي ح�وث ا�,+ق 

�Nــــ#ل �ی?�F إ�\   ا
  ح� آ2!. 

 \�ی?�F إ
 s�#'ح� م  

 \�ی?�F إ
 6!N� ح�  

 �F?5 ی
 0ًcN,م  

١. $*K�Y"ب*$ ا uK S;"ا.          

٢. $*K�Y"ا Vورض )]Kا"%.ا.          

٣. $*K�Y"ت+ ز@ت ب*$ ا A3']ت.          

          .رؤ3( ا"!�C D3)^ ا"cواج .٤

٥.  ً4.4 C �S(%"واج اc"ا i+م.          

          .و5.د أخW ئ**$ أو " )+8�N"  */^ ا"%! آ^ ا"cو5*( .٦

          .! ء مS تQ*5.;/" q واeرش د ا-س�يإ4 .٧

          .ا";.�*( &.ل أه%*( ا"cواج وا-س�ة .٨

٩. $SB"ا �*K.ت.          

١٠. )5 ;N%"ا �          .ت['A3 ا"%B �'ات "�س

          .تN'3' ا"%P.ر .١١

          .ا"'ورات ا";I[*6*( وا";_ه*/*( "/%[)/*$ �/V ا"cواج .١٢

 

@ @


