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 :المستخلص

هدفت هذه الدراسة إلى إبراز عدد من األهداف المتمثلة في التعريف على العوامل االجتماعية واالقتصاادية المددياة للقاالن مان 

وجهة النظر االجتماعية كماا تهادف للك اف عان دور ائيصااسي االساري فاي مواجهاة العوامال التاي تادد  إلاى القاالن وعلاى 

 األيصاسي االسري في الحد من القالن.  االستراتيجيات والمهارات التي يستخدمها

ا كمي اا وكيفي اا، ييان يمكنناا وصاف  تم في هذه الدراسة استخدام المنهج الوصفي التحليلي، الذي يعبّر عن الحالة المدروساة تعبيار 

 (، بأناه عباارع عان أسالوت يعتماد دراساة4002وت خيص موضوع البحن وتحليل بعض جوانبه، كماا أااار عبيادات وزمالساه  

الواقع أو الظاهرع كما توجد في الواقاع، وتساهم بوصافها وصافا  دقي اا ، ويعبار عنهاا تعبيارا  كيفياا  أو كمياا . تام اياذ عيناة ع اواسية 

ها  1224-1221الدراسة مان مجموعاة مان االيصااسيين األساريين بلجناة اصاالح الباين بمحافظاة الكامال ياالر العاام الدراساي 

. تم استخدام االستبيان كأداع لهذه الدراساة والاذي تام تصاميمه مان قبال البايان بعاد اال االع ( ايصاسي أسري33والبلغ عددهم  

وجاءت أهم نتااسج أن  أفاراد العيناة ماواف ين بدرجاة كبيارع علاى  ،على العديد من الرساسل والكتب ذات الصلة بموضوع الدراسة

عواماال التاليااةص ت صااير الزوجااة فااي واجباتهااا تجاااه زوجهااا مااد  تااوفر العواماال االقتصااادية المدديااة للقااالن، وتمثلاات فااي أهاام ال

أظهارت النتااسج أن أفاراد العيناة  ،الخالفات يور توظيف االماور المالياة  -ضعف الراتب م ارنة بالصرف المعي ي  -وأ فالها 

تمثلات فاي العوامال مواف ين بدرجة كبيرع جدا  على مد  توفر دور االيصاسي األسري فاي مواجهاة العوامال المددياة للقاالن، و

التوفيااب بااين  تكاااليف الاازوا . التوعيااة بالحااد ماان كثاارع اصااالح ذات البااين فااي التوساام لحاال الم ااكالت بااين الاازوجين. التاليااةص

بينت النتاسج أن أفراد العينة مواف ين بدرجة كبيارع علاى ماد  تاوفر المهاارات التاي يساتخدمها االيصااسي األساري فاي  األزوا .

تعليم الازوجين  - ت ديم الدعم المادي من الجهات الخيرية لتحسين يياع الزوجين والتي تمثلت في أهم العناصرصالحد من القالن، 

 . راسات ميدانية عن الظاهرع- فنون تعامل األهل



 
 
 
 

 
 

 

ات علاى النتاااسج السااب ة تام وضااع بعاض التوصايات واالقترايااات المتمثلاة فاي ن اار التوعياة األسارية المتعل ااة بفان العالقاا وبنااء  

وت اجيع  ،وأساليب التعامل األكثر إيجابية بين الزوجين يد يثي الزوا  وأسلوت تن ئة األبنااء ،وأساليب يل الخالفات ،الزوجية

 البرامج التربوية المح  ة لهذه األهداف عبر وساسل ائعالم والمدسسات التعليمية والتربوية. 

األسرع وم كالتها مع ضرورع التنسيب بينها ليكاون لهاا األ ار الفعاار  العمل على ع د ندوات ومدتمرات دورية، ُت عنى ب ضايا

فااي تأهياال وتاادريب ال اابات ماان الجنسااين علااى تحماال مساائولية الحياااع الزوجيااة وإدارع يياااع أساارية. إن اااء العديااد ماان مكاتااب 

ن الازوجين يااديثي الاازوا  االست اارات الزوجيااة واألسارية وايرهااا مان الليااات المعاصارع التااي تعناى بااالتوفيب وائصاالح بااي

 كمريلة ضرورية ساب ة يمكن أن تحور دون يدوث القالن.

 محافظااة البااين، ذات االجتماااعيين، اصااالح األيصاااسيين االسااري، االيصاااسي للقااالن، المدديااة العواماال الكلماااا الماتاح:اا :

 الكامل

 

Some Factors Leading to Divorce and the Role of the Family Specialist in reducing it 

)Applied Study on a Random Sample of Social Workers in the Reconciliation Committee in 

Al-Kamil Governorate( 

 

Abstract: 

This study aimed to highlight a number of objectives represented in introducing the social and 

economic factors that lead to divorce from a social point of view. It also aims to reveal the role 

of the family specialist in facing the factors that lead to divorce and the strategies and skills that 

the family specialist uses in reducing divorce. 

In this study, the descriptive and analytical method was used, which expresses the case studied 

quantitatively and qualitatively, as we can describe and diagnose the subject of the research and 

analyze some of its aspects, as Obeidat and his colleagues (2004) pointed out, that it is a method 

that relies on studying the reality or phenomenon as it is in reality. It contributes as an accurate 

description, and expresses it qualitatively or quantitatively. A random sample of the study was 

taken from a group of family specialists in the Albin Reform Committee in Al-Kamil 

Governorate during the academic year 1441-1442 AH, and their number reached (33) family 

specialists.  



 
 
 
 

 
 

 

The questionnaire was used as a tool for this study, which was designed by the researcher after 

reviewing many letters and books related to the subject of the study, and the most important 

results came that the sample members agree to a large degree on the availability of economic 

factors leading to divorce, and were the most important of the following factors: Her duties 

towards her husband and children - the weakness of the salary compared to the living expenses - 

disagreements about the employment of financial matters, the results showed that the sample 

members agree to a very large extent on the availability of the role of the family specialist in 

facing the factors leading to divorce, and were represented in the following factors: Reforming 

the same evidence in mediating the problems Between spouses. Awareness to reduce the large 

number of marriage costs. Reconciliation of spouses. The results showed that the sample 

members agree to a large extent on the availability of skills used by the family specialist to 

reduce divorce, which are represented in the most important elements: providing financial 

support from charitable organizations to improve the lives of spouses - teaching spouses the arts 

of dealing with parents - field studies on the phenomenon. 

Based on the previous results, some recommendations and suggestions were made, including 

spreading family awareness related to the art of marital relations, methods of resolving disputes, 

methods of more positive interaction between spouses, the boundaries of marriage and the 

method of raising children, and encouraging educational programs that achieve these goals 

through the media and educational and educational institutions. Working on holding periodic 

seminars and conferences concerned with family issues and problems, with the need for 

coordination between them to have an effective impact on qualifying and training young men of 

both sexes to take responsibility for married life and manage family life. Establishing many 

marital and family counseling offices and other contemporary mechanisms concerned with 

reconciliation and reform between newlyweds as a necessary previous stage that can prevent the 

occurrence of divorce. 

Keywords: Factors leading to divorce, Family specialist, Social workers, Reconciliation of 

differences, Al-Kamil Governorate 

 

 



 
 
 
 

 
 

 

 للدراس  اإلطار العام .1

  المقدم :. 1.1

 في مجتمعاتنا في انت ارا   يزدادأنه  ويبدو المجتمعات جميع في عامة وهو ظاهرع نفسية اجتماعية م كلة القالن يعتبر

 وال ار والبغضاء العداوع وازدياد األسرع تفكك في سلبية آ ار عليه من يترتب لما ﴾الحالر أبغض ﴿هو والقالن الحديثة األزمنة

والجريماة  المنحارف السالو  إلاى النفساية االضقرابات من بدءا   العديدع والنفسية االجتماعية  م ال ار ومن األ فار على السلبية

المفكرين منذ زمان بعياد ونجاد فاي  اهتمامواير ذلك ومما ال اك فيه أن تنظيم العالقة بين الرجل والمرأع وتكوين األسرع قد نار 

كل ال اراسع وال اوانين واألياالن فصاوال  واساعه لتنظايم هاذه العالقاة وضامان وجودهاا واساتمرارها ويهاتم الادين ورجاار الفكار 

ساها وعلماء االجتماع وعلماء النفس بهذه العالقة كل يحاور من جانبه أن ي دم ما يخدم هذه العالقة لن في ذلك اساتمرار الحيااع نف

 (٠٠ص  ،٩١٠٢.  المخزومي، وسعادتها وتقورها

فظاهرع القالن ظاهرع يقيرع تتفاقم في مجتمعاتنا يوما بعد يوم، والتي تدفع بااألزوا  ممان لام يتجااوزوا الثال اين مان 

ع فاي العمر إلى االنفصار عن بعضهم، لتتولاد عان ذلاك م ااكل اجتماعياة يقيارع تصايب البااء واألبنااء علاى الساواء، ومان ي ا

محيقهم ال ريب أو البعيد، وقوع األسرع تتوقف على درجة التواف ين أعضاسها، والعكاس يعناى اضاقرات وظيفاي فاي بنااء نسايج 

العالقة بين الزوجين والذ  قد يرجع ألسبات متعددع منها تعاار  التوقعاات، او الفهام الخاا ض لمضامون الرسااسل المتبادلاة، أو 

ب عليه التوتر والصراع بينهماا وف ادان الحاب واالنتمااء وتتسام العالقاة بالالمبااالع أو العادوان  ام عدم التوافب الجنسي، مما يترت

النوم في يجرات منفصلة مع التلميح بالقالن وتختفى المودع والريمة والسكن النفس وير  أيد الزوجين أو كالهما أن القاالن 

 كالت بين الزوجين لتفضيل الزوجة اساتمرار الحيااع الزوجياة بسابب هو الحل الوييد، وقد تستمر االسرع قاسمة مع عدم يل الم

اعتمادها المادي على الزو ، أو العتبارها أن عدم القالن افضل لألبناء، بالرام من توقف العالقات العا فية ولكن عناد توقاف 

الن. وبالرام من ان هللا اارع القاالن الزو  عن ائنفان على األسرع مع ائساءع المادية والنفسية إليها تفضل الزوجة  لب الق

وابايه عند الضرورع ال صو  التي ال يكون هنا  مفر منه إال انه اعتبره مكروه وأبغض الحالر، لما يترتب عليه مان م اكالت 

ه اا َ َواَل  ﴿يَاا أَيههَاا الِاَذيَن آَمنُاوا اَل يََحاله لَُكام  اجتماعية ويرتبم به من تادمير وتحقايم لكياان األسارع قاار تعاالىص  أَن تََر ُاوا النسَسااَء َكر 

بَيسنَاةب َ َوَعاَااُروهُِن بَاال   تَيَن بَفَاَيَ اةب مه
َض َماا آتَي تُُماوهُِن إاَِل أَن يَاأ  هَبُوا بَبَع  ُضلُوهُِن لَتَذ  َرهُاوا تَع  ُروَف َ فَانَن َكَره تُُماوهُِن فََعَساىن أَن تَك  َمع 

َعَل هللِاُ فَي ا َاي ئ ا َويَج  ا َكثَير  وي ور الرسور الكاريم  تزوجاوا وال تقل اوا فانن القاالن يهتاز لاه عار   11سورع النساء آيةص  ﴾َه َيي ر 

  (112ص ،4002 ، عفاف 313/ الريمن كما ي ور "أبغض الحالر إلى هللا القالن". ابن ماجه

ر البغضااء والكراهياة، مار  أياد ويحدث القالن ألسبات نفسية واجتماعية متعددع أهمها زوار تواصل المحبة ويلو

الزوجين بمر  عضار، الع م، ايات الزو  مدع  ويلة بال عذر ألكثر من عام، يبس  الث سنوات أو أكثر. فانذا كاان القاالن 

 (٢٩ص  ،٩١٠٢بال سبب يصبح يماقة وإيذاء للزوجة واألوالد.  عو ، 

هنا  أيضا  أسبات اير  قد تدفع للقالن بعضاها اقتصاادي مثال توقاف الازو  عان ائنفاان علاى الزوجاة واألبنااء، أو 

مثل ال ك والغيرع ال ديدع من أيد الزوجين، أو كالهما على اليار، عناف أياد الازوجين أو العناف  نفسيبخله ال ديد، وبعضها 

 (٧٤، ص٩١٠١،  زرادالمتبادر بينهما. 



 
 
 
 

 
 

 

 المتغيارات تاأ ر بكال قاد أناه بال الجارياة، العالمياة التقاورات عان بمعازر يعاي  ال الساعودي لمجتماعاكماا أن 

 وتكنولوجياا االتصاار، وسااسل ت ادم ظال فاي االنت اار واالتصاار ساهولة ماع ياصاة العاالمي، النقان على الجديدع والمستحد ات

الساعودية  األسارع فانن ذلاك علاى وبنااء .العاالم مجتمعاات مان مجتماع أي فاي يظهار جدياد والتعر  لكال واال الع المعلومات،

 إلاى أفضات المجتمعياة، نتيجاة التحاوالت والوظيفياة، البناسياة المتغيارات مان لمجموعة تعرضت الماضية ال ليلة السنوات يالر

 التفكاك مظااهر مان مظهار كاأيقر القاالن، وقاوع ايتماار إلى تفضي بدورها والتي والصراعات، الم كالت من العديد بروز

 مان ائعاالم وساسل عبر يقرح وما االنكحة وع ود الضمان محاكم عن الصادرع الرسمية الت ارير به تقالعنا ما ولعل .األسري

 فاي القاالن قضاايا نساب إلياه ت اير وماا ، االن يااالت مان الصاحافة تعرضاه وماا ،األساري بالنظاام تارتبم وم كالت قضايا

 آليات من آلية باعتباره القالن واستمرار السعودية األسرع م كالت تفاقم استمرار عن واضحة بصورع يعبر ؛السعودية المحاكم

 (3ص ،4013 ،.  الحربيالسعودية األسرع تفكك

وفي هذا البحن سوف ستعر  الباين موضوع دراسته الذي يتناور دراسة العوامل المددية للقالن ودور االيصاسي االسري 

  ية على لجنة اصالح ذات البين بمحافظة الكامل. في الحد منها وذلك بتقبي

 مشكل  الدراس :. 1.1

إن االهتمام ال ديد الذي ناليظاه عناد علمااء االجتمااع فاي الغارت وال ارن علاى الساواء بدراساة موضاوعات األسارع 

وإلاى  ،ربما يكون مرجعه إلى التغيرات الواضحة التي  رأت على  بيعة الازوا  وأهدافاه ،وياصة موضوع القالن ،المختلفة

نتيجاة للتحاوالت االقتصاادية واالجتماعياة والتكنولوجياة التاي تتعااظم عاماا  بعاد  ،الم كالت واألزمات والتحديات التاي يواجههاا

وا فنا وم اكلنا تمتد جذورها في الحياع األسرية التاي ن اار  وربما يعود هذا االهتمام كذلك إلى أن كثير ا  من يبراتنا وع ،آير

وقد أدر  الكثيرون ممن يعملون فاي ي ال العلام أو السياساة أو التخقايم، أو مان يتصادون لت اخيص  بآير.فيها جميعا  ب كل أو 

المعاصارع وأزماة األسارع  أن االنقالن مان تفهام قضاايا الازوا  وار  االن ائصالح؛م كالت المجتمع وبناء برامج التغيير أو 

وياصة إذا كانات األسارع ساتظل صاايبة الادور الحياوي فاي ت اكيل ال خصاية وفاي  ،ومعاناتها في هذا العصر أمرا  ال مفر منه

 بناء قيم واتجاهات ائنسان المعاصر. 

وقد برزت م كال ت األسرع كم كالت كبر  في هذا العصر نتيجة لما يتميز باه مان سارعة التغيار وتالي اه، وسارعة 

تدفب المعلومات، وسرعة تحور الصيغ الحديثة إلاي صايغ عالمياة فرضات ذاتهاا علاى كال المجتمعاات ائنساانية وعلاى اياتالف 

ففااي ظاارف العولمااة تصاابح األساارع أكثاار المدسسااات  يصوصااية.مسااتويات تقورهااا، وبااالرام ممااا تتمتااع هااذه المجتمعااات ماان 

االجتماعية عرضة للتخلخل واالضقرات فرياح العولمة تأيذ األ فار وأفراد األسارع جمايعهم وعبار وسااسل االتصاار واابكات 

لاى االساتهال  التواصل االجتماعي مان عاالم األسارع إلاى عاوالم أيار  وتنازعهم مان ييااع العاسلاة إلاى أنماا  يياتياة مغاايرع وإ

كماا أنهاا تخلخال الث افاات المحلياة الت ليدياة التاي تضافي التماساك واالسات رار علاي ييااع األسارع  تتح اب.والترف والمتع التي قد 

 والجيرع والمجتمع المحلي. 



 
 
 
 

 
 

 

ن التغياارات الضااغو  االجتماعيااة، والنفسااية، واالقتصاادية الناجمااة عاا تلاكمان العواماال التااي ياازداد تأ يرهاا فااي وظيفااة األساارع  

   (٠٧ص ،٩١٠٢ ،عبد هللا ّار  .االجتماعية والنفسية والتي تحد من أداء األسرع لوظاسفها بكفاءع وفعالية

وماان هااذه المتغياارات التااي قااد تتعاار  لهااا األساارع؛ أنهااا قااد تتعاار  للقااالن، ألن القااالن هااو أيااد مظاااهر التفكااك 

تتمثل مظاهرها في  ،وتسب ه عادع مريلة زمنية من ال  ان والنزاع ،وجيةوهو إعالن لف ل التوافب، وانهيار الحياع الز ،األسري

ايتفاء األهداف الم تركة بين الزوجين، وظهاور االتجاهاات الفردياة، وتالااى أنماا  التعااون والجهاود الم اتركة للحفااظ علاى 

 األسرع، ظهور عمليات انسحات بين الزوجين دايل ويار  الويدع األسرية.

تجاهات العدوانية والالمباالع في العالقات وعلى الارام مان أن القاالن يعاد فاي لحظاة ماا ياال  وعالجاا  وأيضا  ظهور ا

لوضع أسري، الزوجية يصعب معه استمرارية األسرع فننه يعد أبغض الحالر نظرا  ل ما يخلفه. القالن من آ ار سلبية علاى ييااع 

وعاة مان الضاغو  ذات األبعااد االجتماعياة، والنفساية، واالقتصاادية المرأع واأل فاار ب اكل يااص ف اد تعااني المقل اة مان مجم

 يصال وقاد الصاعبة، والظاروف وال اسعات وتحديدا  في المجتمعات العربية، أسيرع لل ك، ،نتيجة لوقوع القالن، إذ تب ى المرأع

 واألصادقاء، الجياران، محايم إلاى تتعاداها بال األساري، المحايم علاى ت تصار ال الدونياة التاي والنظارع االزدراء ياد إلى األمر

 العالقاات فاي اضاقرات والمتمثلاة للمارأع القاالن يادوث علاى المترتباة االجتماعياة الضاغو  يقاورع إن وساكان الحاي،

  بيعياة بصاورع ياتم ال الجدياد وضاعها ماع تكيفهاا االجتمااعي يجعال يياتهاا فاي بالف ال المقل اة المارأع وإيساا  االجتماعياة،

ت اتت  مسائولية المارأع تحمال نتيجاة النفساية والمتاعب والكآبة بالحزن المقل ات ت عر النفسية التي الضغو  عن فضال وسلسة،

 علاى اقتصاادية ضاغو ا   يتار  القاالن كماا الجدياد، وضاعها ماع وساهولة بيسار التكياف على قادرع اير يجعلها األسرع وتمزن

 أ فاار، ولديها عاملة، اير المقل ة كانت إذا سيما وال القالن، بعد لهاتتعر   التي المالية والم كالت لألزمات نتيجة المقل ة

والمتزاياد. وفاي هاذا البحان ساوف يتنااور  الملحاة ايتياجااتهم جمياع علاى ائنفاان تحمال عان المسائولة هاي فتصابح، اابات، أو

 الباين موضوع العوامل المددية للقالن ودور االيصاسي االسري في الحد منها.

 الدراس  العلم:  والتطب:ق: :أهم:  . 1.1

 األهم:  العلم: :. 1.1.1

  تكمن أهمية الدراسة العلمية في دراسة العوامل اال االجتماعية واالقتصادية المددية للقالن من وجهة نظار االيصااسي

أهميتها في التعرف على دور االيصاسي االسري في الحاد مان انت اار ظااهرع القاالن وذلاك عبار  كما تكمن األسري،

 استخدام استراتيجيات ومهارات تمكنه من الحد من تلك الظاهرع.

 األهم:  التطب:ق: :. 1.1.1

 كماا  القاالن،اهرع تكمن أهمية الدراسة التقبي ية في التعرف على أهم العوامل االجتماعية التي يمكان أن تاددي إلاى ظا

يمكن أن ترتكز أهمياة الدراساة فاي معرفاة االلياات واالساتراتيجيات التاي يمكان لأليصااسي االساري إتباعهاا للحاد مان 

ومن  م تحديد الفئات العمرية  الكامل،انت ار ظاهرع القالن وذلك جراء دراسة يالة للجنة اصالح ذات البين بمحافظة 

 قالن.     التي يمكن أن تكون أكثر عرضة لل



 
 
 
 

 
 

 

 أهداف الدراس : .1.1

 يليص  فيماتهدف هذه الدراسة إلى إبراز عدد من األهداف التي يمكن تلخيصها 

 التعريف على العوامل االجتماعية واالقتصادية المددية للقالن من وجهة النظر االجتماعية. .1

 ظاهرع القالن وما هي اال ار المترتبة عليه.  المددية النت ارال اء الضوء على العوامل االجتماعية واالقتصادية  .4

 الك ف عن دور ائيصاسي االسري في مواجهة العوامل التي تدد  إلى القالن. .3

 التعرف على االستراتيجيات والمهارات التي يستخدمها األيصاسي االسري في الحد من القالن. .2

 تساؤالا الدراس :. 1.1

 المددية للقالن من وجهة النظر االجتماعية؟ما هي العوامل االجتماعية واالقتصادية  .1

 ما هو دور ائيصاسي االسري في مواجهة العوامل التي تدد  إلى القالن؟ .4

 ماهي المهارات التي يستخدمها األيصاسي األسري في الحد من القالن؟ .3

 مااه:م الدراس  والتعاريف اإلجرائ: :. 1.1

 الطالق: -

فحال رابقاة  ،أو رفاع قياد النكااح فاي الحاار أو الماار بلفا  مخصاوص ،القاالن ونحاوهيعرف القالن بأنه يال قياد النكااح بلفا  

وفي المار أي بعد العدع يكون بالقالن الرجعاي و"اللفا  المخصاوص" وهاو الصاريح  ،الزوا  في الحار " يكون بالقالن الباسن

ويلحاب بلفا  القاالن  ،ص الكتابة وائااارع المفهماةوي وم م ام اللف  ،كلف  القالن والكتابة كلف  الباسن والحرام وائ الن ونحوها

وقااد أياار  باااللف   ،أو لعاادم ائنفااان أو لسااوء الع اارع ،" لفاا  الخلااع" وقااور ال اضااي " فرقاات" وفااي التفريااب للغيبااة أو الحاابس

 ،كفااءع وعادم ال ،المخصوصص الفسخ فنناه يحال رابقاة الازوا  فاي الحاار لكان بغيار لفا  القاالن ونحاوه والفساخ كخياار البلاو 

 (24ص،4012،والردع.  نعيم ،ن صان المهر

ويمكاان للباياان تعريااف القااالن إجراسيااا  بأنااه إلغاااء الاارابم ال اارعي بااين الرجاال والماارأع نتيجااة لاابعض الم ااكالت االجتماعيااة 

 واالقتصادية وإلى ايرها من العوامل التي قد تددي إلى القالن.

 االخصائي االسري: -

هو ال خص الذي ي وم بتوجيه سلوكيات أفراد األسرع عبر مهاراته لتنظايم جهودهاا كماا يسااعد أفاراد األسارع لتعاديل سالوكياتهم 

 من يالر اتباعه ألساليبه المناسبة لحل تلك الم كالت األسرية. 

لجناة اصاالح  أسارع مراجعايويمكن للباين تعريف االيصاسي األسري إجراسيا  على أنه هو ال خص الذي يهاتم بكال سالوكيات 

ذات البيت بمحافظة الكامل ومعرفة ايتياجااتهم ورابااتهم وت يمهاا وت اديم االست اارع المناسابة لهام وتقبياب االساتراتيجية يساب 

 المهارع التي يراها األيصاسي نفسه.   

 



 
 
 
 

 
 

 

 :المؤدي  للطالقالعوامل  -

ية أو تكون ممهدع لن وء ظاهرع اجتماعية أو نفسية أو اقتصاادية أو هي المتغيرات المجتمعية التي تددي إلى نتاسج سلبية أو ايجاب

 (42ص  ،م1131 ، الخ اتايرها أو إنهاسها أو تقورها أو استمرارها. 

ويمكن للباين تعريف العوامل المددية للقالن بأنها هي المسببات التي يمكان أن تاددي إلاى انفصاار الازوجين وذلاك لتعرضاهم 

 عية واالقتصادية بالجنة إصالح ذات البين بمحافظة الكامل. لبعض الم كالت االجتما

 :االجتماع:  العوامل -

 الواضاح األ ار لها ويكون وتربيته الفرد في تكوين تساهم والتي وأنظمتها، الجماعة بتكوين تتعلب التي الظروف من مجموعة هي

 :التالي النحو على االجتماعية ت سيم العوامل تم ول د ومجتمعه، الفرد سلو  في

 أن علاى العلمااء ويتفاب سالوكه، ت اويم الفارد وفاي ييااع علاى أ رهاا لهاا مهماة اجتماعياة ويدع األسرع تعتبر :األسري العامل 

 مالسماة يسااعد ايار أسارية بيئاة فاي الحادث وجاود أن ااك وبادون الفرد، اخصية على تكوين وقويا   مباار تأ ير لها األسرع

 .االنحراف على مالسمة بيئة إيجاد على

 النظم االجتماعية في أ ره له أساسيا   عنصرا   االقتصادي العامل يعتبر :االقتصادي العامل. 

 والنزعات والرابات األهواء ونفس الصفات نفس في يواف ه اخصا   الفرد يختار ما االبا   :الرفان. 

 بحياع األزوا  الجتماعية الذين يرتاادون اليومياة تحيم الظروف التي كل إجراسيا  بأنهاويمكن للباين تعريف العوامل االجتماعية 

 فيها لجنة اصالح ذات البين بمحافظة الكامل.  ين أ التي وبيئته

 محافظ  الكامل:

هي محافظة سعودية ي ع موقعها امار ارقي مكة المكرمة كما تمتاد يادود المحافظاة إلاى ماا ي اارت يادود المديناة المناورع وهاي 

ألاف نسامة  30234ائيصااسيات محافظة ذات  بيعة جبلية كما ااتهرت بكثير من الوديان ويبلغ عدد سكان المحافظة يسب أير 

 ة بني سليم. ت ريبا  وأالب سكانها ينتمون إلى قبيل

  

 النظري والدراساا السابق   اإلطار .1

 اإلطار النظري .1.1

 ماهوم الطالق في اللغ  واالصطالح: 

 تعريف الطالق لغ :   

فالمراءع المقل ة هي الخالع عن يبالة النكااح. يعارف القاالن فاي اللغاة بأناه"  الو ان،يعرف القالن في اللغة بأنه " التخلية من 

أي يليتاه والقلياب هاو األساير الاذي  األساير،إيالء السبيل" يين يذكر في الصحاح أن القالن جااء بهاذا المعناى في اار أ ل ات 

أمرأتاه تقلي اا  و ل ات هاي  القاا  فهاي " و لاب الرجال  قياد،أي بغيار   ل اا ،ويبس فاالن فاي الساجن  ويلي سبيله،إساره  أ لب

 (11ص 4003 ، الب و ال ة".  الدافع



 
 
 
 

 
 

 

كما يأتي أيضاا   تركتهم،ي ارص  ل ت ال وم أي  التر ،ويأتي أيضا  بمعنى  وائرسار،يعرف القالن في اللغة ايضا  بمعنى التخلية 

 (2ص ص4001 ،أي اير م يد.  زاهر اليدين،ي ارص  لب  الت ييد،بمعنى عدم 

فعلاى سابيل المثاار  ،ومن النايية ال رعية يبين الف هاء في تعريف القالن على ال واعد العامة وأن ايتلفاوا فاي بعاض الجزسياات

ويعرفه الحنابلة على أنه يال قياد النكااح أو  ،يناف القالن على أنه رفع قيد النكاح في الحار أو المار بلف  مخصوصيعرف اال

اما علماء المالكية يعرفونه بانه رفع ال ياد الثابات اارعا   ،على أنه يل النكاح بلف  القالن ونحوهويعرفه علماء ال افعية  ،بعضه

 (1ص ،4004 ،بالنكاح.  تونسي

 ،جاء في لسان العرت في ماادع "   ر ن" "  االن النسااء لمعناينص أيادهما يال ع ادع النكااح وااليار بمعناى التخلياة وائرساار

 يب" أي صار يرا .وي تار لإلنسان إذا عتب "  ل

الازوجين فلماا جااء ال ارع أقار اساتعماله  الفرقة بينفالقالن كانوا يستعملونه في الجاهلية في  ،كما تستعمله في يل ال يد الحسي

 في هذا المعنى بخصوصه مع تفاوت يسير في بعض عبارات الف هاء لما يترتب على ذلك من تفاوت في بعض األيكام.

 االصطالح:تعريف الطالق في 

فعرفه ابن الهمام من الحنفية ب ولاهص رفاع قياد  ،وإن تفاوتت ألفاظهم ،لم تختلف تعاريف الف هاء لمصقلح القالن من يين المعنى

وعرفاه الرملاي مان  ،وعرفه الخقات من المالكية ب ولهص صافة يكيماة ترفاع يلياة تمتاع الازو  بزوجتاه ،النكاح بلف  مخصوص

 ،وعرفاه ابان قداماة مان الحنابلاة ب ولاهص القاالن هاو يال قياد النكااح.  زاهار ،ال افعية ب ولهص يل قيد النكاح بلف  القالن ونحوه

 (2ص ص4001

أو رفااع قيااد النكاااح فااي الحااار أو المااار بلفاا   ،يعاارف القااالن فااي االصااقالح أيضااا  بأنااه ياال قيااد النكاااح بلفاا  القااالن ونحااوه

وفاي الماار أي بعاد العادع يكاون باالقالن الرجعاي و"اللفا   ،فحل رابقة الازوا  فاي الحاار " يكاون باالقالن البااسن ،صمخصو

وي اوم م اام اللفا ص الكتاباة وائااارع  ،المخصوص" وهو الصريح كلف  القالن والكتابة كلف  الباسن والحرام وائ االن ونحوهاا

أو لعادم ائنفاان أو لساوء  ،وقاور ال اضاي " فرقات" وفاي التفرياب للغيباة أو الحابسويلحب بلف  القاالن " لفا  الخلاع"  ،المفهمة

وقد أير  باللف  المخصوصص الفسخ فننه يحل رابقة الزوا  فاي الحاار لكان بغيار لفا  القاالن ونحاوه والفساخ كخياار  ،الع رع

 (24ص،4012،والردع. نعيم ،ن صان المهر ،وعدم الكفاءع  ،البلو 

 :للطالق العلمي الماهوم

 علاى الحصاور يمكان ويتى وقانونا   ارعا   ،زوا  ظل في إال يتم ال فالقالن .وال انون ال رع بحكم الزوجية العالقات إنهاء هو

 .وارعي قانوني  الن يوجد فلن قانوني ارعي زوا  لم يوجد فنذا ،الزوا  إ بات أوال   يجب فننه القالن

 عن واضحة فكرع تكوين العسير من التي تجعل هي الث افات مختلف في الزوا  تعريف في االجتماع علم تواجه التي والصعوبة

 "بارنز" ياور فحينما ،القالن معدالت في الفرون دراسة أجل من المبدسية بعض الفرو  صيااة أمكن ف د ذلك ومع ،القالن

 ،التعريف مهمة جانبا   تر  ،القالن إيصاسيات لت نين منهجا   ي دم مثال  أن



 
 
 
 

 
 

 

 مان فنناه القاالن ن ايس معادالت لكاي أننا إلى وذهب لير زوا  من انت الية فترع بأنه البسيقة المجتمعات القالن في ووصف 

 .و الن زوا  بمصقلحي نعني ماذا بالضبم نعرف أن المهم

 باين م ااركة ع اد عاماة بصافة فهاو ،مهام مدكادع له تبعا   يتحمالن ،والمرأع الرجل بين منظم تعاقد هو معانيه أبسم في والزوا 

 االساتمرار مان ب ادر يتصاف اجتمااعي نظاام هاو آيار بمعناي أو ،العاا في أجال ائااباع مان األصال فاي يبادو والمارأع الرجال

 الجنساي التازاو  صاور (وتحدياد الجنساية المسااسل لتنظايم المجتمع إليها يعمد التي الوسيلة وهو ،االجتماعية واالمتثار للمعايير

 (23،ص٠٢٢٤ الخولي،  .البالغين بين

 الازوا  بحاب  ارف لكال الزوا ، والساماح عالقة ئنهاء نظامي ترتيب بأنه (31ص ،1122 ،تا  الدين عرفه ف د  القالن أما

 عن نتجت التي ال انونية العالقات من هذا يغير ال بحين األزوا  بين االنفصار القبيعي إلى أيضا   المصقلح وي ير أير ، مرع

  .الزوا 

 " ومحلاه أهلاه " لفظاي مان والم صاود ،" محلاه فاي مان أهلاه ي اع قصادا   مخصاوص بلفا  النكااح قيد رفع " بأنه القالن عرف

 (٠١ ص ،٠٢٢١  عيسوي، .والمقل ة المقلب ومنهم أركانه يذكر أن القالن يين يعرف البد أنه يين القالن، أركان

 حكم الطالق في الشريع  اإلسالم: : 

 ائسالمية إلى يكم القالن من وجهتين هماصنظرت ال ريعة 

 األولىص من يين األصل مجردا  من الدوافع والموانع. -

 الثانيةص من يين األيكام التكليفية التي تعتريه. -

 (142ص ،4001 ،وتبعا  لذلك قسمنا هذا المقلب على فرعين على النحو االتيص  جبر

 ؟والموانع فهل األصل فيه الحظر أم ائبايةالفرع األورص من يين األصل مجردا  عن الدوافع 

 للف هاء في هذه المسألة رأيانص

 الرأي األورص األصل في القالن االباية  -

 وهو ما ذهب إليه بعض الحنفية وبه قار االمامان ال ر بي وال وكاني.

 الرأي الثانيص االصل في القالن الحظر  -

 الحنابلة وال افعية وهو رأي  ،وهو ما قار به البعض االير من الحنفية

 أدل  اصحاب الرأي األول ومناقشتها:

 استدر ال اسلون بأن األصل في القالن االباية بما يليص



 
 
 
 

 
 

 

ُصاوا ال َعاِدعَ َواتِ ُاوا  أَيههَاا النِبَايه إََذا  َلِ  اتُُم النسَسااَء فَقَلس ُاوهُنِ  مان الكتاات العزيازص ب ولاه تعاالى  يَاا .1 ال  هللِاَ َربُِكام  لََعاِدتََهِن َوأَي 

َن إاَل أَن ُرج  َرُجوهُِن َمن بُيُوتََهِن َوال يَخ  بَيسنَةب َوتَل َك ُيُدوُد هللِاَ َوَمن تُخ   يَتََعِد ُيُدوَد هللِاَ فَ َد  ظَلَاَم نَف َسهُ( ساورع يَأ تَيَن بَفَاَيَ ةب مه

ااَريحب وقااار تعااالىص  القِاااَلُن َمِرتَاااَن َ فَنَ  ،(1القااالنص آيااة  ااُروفب أَو  تَس  َسااا ب بََمع  َسااانب و َواَل يََحااله لَُكاام  أَن تَأ ُيااُذوا َمِمااا  م  بَنَي 

فَيَماا اف تَاَدت  بَاَه و تَل اَك ُياُدوُد  َيف تُم  أاَِل يُ َيَما ُيُدوَد هللِاَ فَااَل ُجنَااَح َعلَي َهَماا آتَي تُُموهُِن َاي ئ ا إاَِل أَن يََخافَا أاَِل يُ َيَما ُيُدوَد هللِاَ َ فَنَن  

ئَاَك هُاُم الظِاالَُموَن(. ساورع الب ارع 
تَُدوهَا َوَمان يَتََعاِد ُياُدوَد هللِاَ فَأُولَن ال ر باي القاالن مبااح بهاذه  قاار 441الياة هللِاَ فاََل تَع 

 الية.  

ن عاوف تماضار والمغيارع بان ااعبة وعباد الاريمن با ،كقالن عمار بان الخقاات أم عاصام ، الن الصحابة زوجاتهم .1

وروي عاان الحساان باان علااي    اا  رضااي هللا عنهمااا    اا  كااان قياال لااه فااي كثاارع تزوجااه  ،الزوجااات األربااع دفعااة واياادع

النسااء الياة  (. ساورعقار تعالىص وإن يتفرقا يغان هللّا كاال  مان ساعته وكاان هللّا واساعا  يكيماا ،ف ار أيب الغني ،و القه

 (141ص ،4001 ،جبر)130

 الفرع الثانيص من يين االيكام التكليفية التي تعتريهص

ير  الف هاء ان القالن من يين األيكام التكليفية التي تعتريه من الوجوت والحرماة والكراهاة والنادت وائباياة كماا هاو م ارر 

 من التفصيل يور الموضوعص وهنا  ايء ،عند الحنابلة وال افعية وعند المالكية تعتريه الوجوت والحرمة والندت وائباية

 أو في  هر مسها فيه. ،أو النفا  ،وقع في الحيض إذاالتحريمص  .1

 كقالن زوجة مست يمة الحار. ،الكراهةص ويكره القالن لغير سبب .1

 ،وال يمكن إجبارها عليه مع مخالفتها للزو  بغير وجاه ياب ،كالصالع ،االستحباتص لتفريقها ي ون هللا تعالى الواجبة .1

 أو التضرر بب اء النكاح لبعضه أو لسبب ايره.

أو  االن الحكماين  ،الواجبص كقالن المولى بعد التربص أربعة أاهر من يلفه إذا لم يفء    ا  أي إذا لام يقاأ زوجتاه .1

 في ال  ان بين الزوجين إذا رأياه. 

 .ا مان ايار يصاور الغار  بهااائبايةص عند الحاجة إليه لسوء يلب المرأع أو ساوء ع ارتها وكاذا يبااح للتضارر بها .2

 (141ص ،4001 ، جبر

 أنواع الطالق واثاره:

 أنواع الطالق:  

يتنوع القالن إلى أنواع مختلفة باعتبارات مختلفة، فتارع ي سم باعتبار وقت إي اعه، وتارع باعتبار صايغته ولفظاه، والاذي يعنيناا 

 (402ص  ،1113الخقيب،  (ت سيمه باعتبار وقته وعدده إلى نوعين.

 

 



 
 
 
 

 
 

 

  النوع األول: الطالق السني

والم صود به، ما جاءت السنة بنبايته لمن ايتا  إليه، وليس الم صود بالسني أنه من األفعار المسنونة أو المستحبة والتي يدجر 

إذا  هاو لقاالن  .عليها ائنسان كل، بل سمي بهذا االسام م ابال القاالن البادعي، إذ السانة م ابال البدعاة، واالتبااع م ابال االبتاداع

 الذي يوافب أمر هللا، وأمر رسوله صلى هللا عليه وسلم. 

وفاي ذلاك ي اور  أما صفته أن يقلب الزو  زوجته  ل ة وايدع، وهي  اهر من الحيض والنفا ، ولام يجامعهاا فاي ذلاك القهار.

ن ل عن ابان مساعود وابان عباا  رضاي  أي  اهرا  من اير جماع كما ."تعالىص" يا أيها النبي إذا  ل تم النساء فقل وهن لعدتهن

  .ومنه أيضا  يدين ابن عمر رضي هللا عنهما، وسيأتي مفصال بنذن هللا في  نايا البحن .هللا عنهم

 النوع الثاني: الطالق البدعي

ف اد أمار هللا  ،ويالف فيه المقلب أمر هللا تعالى، وأمر رسوله صلى هللا عليه وسلم في إي اعاه ،هو القالن الذي نهى ال ارع عنه

 .وما عداه يكون بدعيّ ا تعالى أن تقلب النساء بصفة مخصوصة هي القالن السني

والقالن البدعي، إما بدعي باعتبار الوقت، وإما بادعي باعتباار العادد، والقاالن البادعي باعتباار الوقات إماا أن يكاون فاي زمان 

 (33ص  ،1203 ،فيه.  الفيصلالحيض ومثله النفا ، وإما أن يكون في زمن القهر الذي جامعها 

" فقالن البدعة نوعانص نوع يرجع إلى الوقت، ونوع يرجع إلى العدد، أما الذي يرجاع إلاى الوقات فنوعاان أيضاا، صقار الكاساني

 أيدهما القل ة الوايدع الرجعية في يالة الحيض إذا كانت مديوال بها، سواء كانت يرع أو أمة.

 " .في  هر جامعها فيه أو ياسضا أو نفساء فهو  الن بدعةقار ابن عبد البرص " فنن  ل ها 

جاء في ك اف ال ناعص " وإن  لب المديور بها في ييض أو نفا ، أو  هر أصابها فيه، ولاو فاي آياره ولام يساتبين يملهاا فهاو 

 ." الن بدعة محرم

 :الدراس  في المستخدم  للطالق الماسرة النظري  االتجاهاا- أ

 سواء األسرع، على ال ديدع انعكاساتها لها و  افية كانت واقتصادية اجتماعية تحوالت األييرع الونة في السعودي المجتمع اهد

 الاخ، وذلاك .دايلهاا الحيااع ونمام االجتماعياة واألدوار والعالقاات ال ايم ييان مان أم األسرع ووظيفتهاا، يجم يين من ذلك كان

 دايال يادور ماا تعكاس التاي االجتماعياة أكثار الانظم من تعد أنها كما االجتماعي للبناء ع األساسي الويدع هي األسرع أن باعتبار

التاأ ير  للدراساة النظاري ائ اار ايتياار عناد االعتباار فاي نضاع وأن الباد كاان لاذلك .مختلفاة وتفااعالت عملياات مان المجتماع

 االجتمااعي، التغيار لعملياة العاام ياالر السايان مان وذلاك أيار ، جهاة مان بهاا المحيم والمجتمع جهة من األسرع بين المتبادر

 أنهاا وباعتباار فياه، توجاد الاذي المجتماع دايال الموجاودع األيار  عالقتها باألنساان ضوء في األسرع دراسة من فالبد وبالتالي

 دراساتها يمكن ال ولذلك مع بعض، بعضها أجزاؤه تترابم الذي الكل من جزء أنها أي .الكبير المجتمع دايل أو مدسسة عنصر

 .الخارجية بالبيئة للتأ ر داسما   عرضة أنها يين بذاته، مست ل ككيان



 
 
 
 

 
 

 

 دايال الموجاودع األيار  والظاواهر ارتبا هاا باالنظم يالر من معينة تاريخية فترع عبر السعودية األسرع دراسة أن هذا ويعني

 أو تغيارات مان المجتماع يصايب ماا كال ألن وذلاك ،واقعياا   تحلايال   تغيارات عليهاا مان  ارأ ماا تحليال إلاى تددي سوف المجتمع

 يمكنهاا متعاددع نظرياة االساتعانة بمادايل الدراساة تار  ولاذلك .فياه توجاد التاي األسارع وضع على بالضرورع تعديالت ينعكس

 كفااءع وذات مهماة مادايل  ال اة فاي باألساا  تحددت النظرية وهذه المدايل موضوعها، دراسة من مسعاها تح يب في ائسهام

 .والنسوية الرمزية، والتفاعلية الوظيفية، البناسية :الظاهرع وهي تحليل في

 ،" العضاوية بالمما لاة " الم ارناة هاذه وي اار إلاى .بوظاسفاه الحاي الكاسن ل يام مما لة بقري ة يعمل المجتمع أن الوظيفيون ير 

 بوظاسفها الب ري الجسم أجزاء ت وم مثلما ككل، المجتمع مصلحة أجل من وظاسفها معا   بأداء ت وم االجتماعية النظم فنن وبالتالي

 .الجسم مصلحة من أجل معا  

 عان المجتماع بنااء فصال يمكان ال أناه كما .منها يتكون التي أجزاسه مجموع من أكبر هو االجتماعي الكل أو المجتمع هذا أن إال

 ( ٢٠ ص ،٩١١٩ ،عبد الوهات.  ينفصالن ال والوظيفة فالبناء وبالتالي .النظري البحن ألارا  وظاسفه

 مان تتاألف أبنياة بوصافها ائنساانية المجتمعاات إلاى النظار إلاى الوظيفية البناسية تقوير في أسهموا الذين االجتماع علماء ويميل

وتسااند  بنااسي، تارابم والويادات العناصار هاذه بين ويوجد .ضابقة ب واعد بناسيا  ومحكومة ومترابقة متدايلة وويدات عناصر

 وت اكل .الوجاود فاي والساتمرارها لوظاسفهاا المجتمعاات ألداء الضاروريين واالست رار التوازن يح ب متبادر واعتماد وظيفي،

 الذي المحوري الدور على تدكد وهي الوظيفية، بالبناسية تعرف الوظيفي التحليل في محددع و ري ة تصوريا   إ ارا   المسلمة هذه

 االجتمااعي التاوازن علاى الحفاظ وتستهدف المجتمع أعضاء االبية بين وم تركة عامة محددع قيم على ال يمي ائجماع به ي وم

 (٩٢ ص ،٩١٠٩  البي، .واستمراره وب اسه وظاسفه أداء للمجتمع يح ب بما االجتماعي للبناء

 والسالو  والتوقعاات والمعااني الرماوز وهاي األساساية المفااهيم مان مجموعاة إلاى تساتند كنظرياة فهاي الرمزياة التفاعلياة أماا

 مان مع ادع اابكة هاو الرمزياة التفاعلياة ضاوء في والمجتمع .المجتمع أعضاءبين  تجري التي االجتماعية والتفاعالت واألدوار

 بماا الجماعياة بالعضاوية ومدفوعاة ومراقباة منظماة والتفاعالت األفعار هذه جميع وأن األفراد، بين والتفاعالت الفردية األفعار

 يصابحوا يتاى للناا  االجتماعياة التن ائة بسابب الب ااء وفاي مهاماه أداء فاي المجتماع ويستمر .وتوقعات أدوار من عليها يترتب

 فاي الابعض بعضاهم علاى يعتمادون األفاراد ألن وذلاك المايالد، لحظاة منذ تبدأ العملية وهذه .التوقعات هذهمواجهة  على قادرين

 إنجااز إلاى مانهم كال ويتقلاع األدوار، أداء متقلباات كالتخدمون يسا فااألفراد وبالتاالي .لب ااسهم الضارورية والخادمات المناافع

 الثاوات فاي المتمثلاة التادابير ويتخاذ التوقعاات إنجااز أجال مان وتعااون تناساب فاي المجتماع يعمال وعلياه مناه، المتوقعاة األدوار

 (٠00 ،ص٠٢٢٢ عوده،. (التوقعات هذه ئنجاز ومالسما   كافيا   يراه ما والع ات

 االجتمااعي العالم إلى وينظر بدراستهم ي وم الذين النا  مكان نفسه يضع أن االجتماعي الباين على يتعين التفاعلية إ ار وفي

األفكار  ويفهم يدر  وأن النا ؛ لهدالء يبدو كما العالم هذا وفهم إدرا  إلى أن يسعى وعليه .ياللها من يرونه التي الكيفية بنفس

 األفكاار هاي وماا ،لهام األااياء تبدو يعرف كيف وأن .والسلو  الفعل إلى وتدفعهم تحركهم التي واألهداف والدوافع والمعت دات

 (٠٩١ ص ،٠٢٢١ ، الخ ات .إليه يحتاجون وما يرابونه الذي وما والدوافع



 
 
 
 

 
 

 

 بدرجاة يهاتم االجتماع علم في نظري اتجاه النسوية فهو الدراسة إليه استندت الذي الثالن النظري االتجاه أما Feminism وهو

 الجنادر أو االجتمااعي باالنوع واالهتماام االجتمااع علام محتاو  تغييار إلاى التي تدعو النساسية والحركات المرأع ب ضايا أساسية

 المارأع لم اكالت التصاديعلاى  والحارص الرجاار هيمناة علاى ال ااسم األباوي النظاام فاي جذرياة تغييارات على أيداث والتأكيد

 (٩٧ ص ،٩١١٩ الوهات، عبد  .وقضاياها

 يالله من يمكن ووظيفيا   بناسيا   نظريا   إ ارا   تتبنى سوف الدراسة فنن الثال ة النظرية لالتجاهات الموجز التناور هذا إلى وبالنظر

 علاى للتعارف والاوظيفي البنااسي العاام ساياقها إلاى باالرجوع وذلاك ي ي ياا ، الازوا  فهماا   ياديثي باين المبكر القالن ظاهرع فهم

 دايال الموجاودع األيار الظاواهر  مان وايرهاا الظااهرع تلاك باين المتبادلاة والتاأ ر التاأ ير عالقاات وكاذلك جوانبهاا المختلفاة،

 مان كبيار قادر وبينهاا وظيفياا   ومتسااندع بناسياا   مترابقاة أنساان مان ائ اار هذا زاوية من يتألف ككل المجتمع أن يين المجتمع،

 في الير لبناء بالنسبة منها كل أهمية تبرز يين النس ي، والتوازن االست رار من يالة لها يح ب الذي المتبادر الدايلي االعتماد

 .أيضا   تغيره أو التوازن هذا است رار يالة

 ويدها النظرية   تل م والت على المقلب االعتماد يعني ال الدراسة هذه في الساب ة الوظيفية البناسية النظر وجهة تبني أن اير

 تحليال فاي الرمازي التفااعلي االتجااه إلاى كااللجوء الدراسة، موضوع الظاهرع تحليل في تساعد أير  نظريات إلى اللجوء دون

 األسارع دايال المختلفاة األساري التفكك بأنما  ذلك وارتبا  والزوجة، الزو  بين المختلفة التفاعل وعمليات األسرية، العالقات

 الوقاوف ياللهاا مان يمكان التي النظرية المدايل أنسب من باعتبارها ذاتها فرضت قد هنا الرمزية التفاعلية أن يين السعودية،

 التفاعال عالقاة وتحليال فهام فاي كاذلك .الساعودية األسارع صاعيد علاى االجتماعياة والتفااعالت والتصارفات السلو  مسألة على

 الرمزياة التفاعلياة يالر من نركز فنننا النظري، الفهم لهذا ووف ا   منه جزءا   تعتبر الذي األكبر والمجتمع األسرع بين االجتماعي

 أن يمكان نموذجاا   الرمزياة التفاعلياة قدمت ف د اليومية، يياتهم في األفراد عن تصدر التي والسلوكية ال خصية التصرفات على

 مجموعاة قادمت نجادها لاذا اليومية، يياتهم في االجتماعيون الفاعلون عليها ي دم التي واألفعار السلوكيات على يالله من نركز

 ت ادم أن ياللاه مان اساتقاعت والاذي والموقاف والمكاناة الادور، مفااهيم مثال الواقاع دراساة فاي إليهاا اساتندت التي المفاهيم من

 (٠٩ص ،٠٢٢١ الخ ات، .اليومي الحياتي الواقع إ ار في يحدث لما سببية تفسيرات

 الفارد يصادرها التاي التصارفات علاى التركياز بهادف ياأتي الرمزية التفاعلية لرؤ  هنا الدراسة فهم إن ف سبب، ما يالر ومن

ياأتي  الاذي الفعال ورد الفعال أن أي اليارين، االجتمااعيين الفااعلين وباين بينه التفاعالت االجتماعية يالر من السلو  وي كلها

 الدراساة مناه تنقلاب الاذي األساا  هماا الزوا  يديثة األسر دايل والزوجات األزوا  بين االجتماعي التفاعل عملية يالر من

 فاي ياتم الاذي الث اافي االجتمااعي المحايم هاو واليار الاذات هاو األور أماران، يحكمهاا التصرفات هذه أن اعتبار على الراهنة

 إفاراز علاى يعماالن فهماا للسالو ، الرسيسايان المحاددان هماا والنفساي االجتمااعي المحايم أن ييان االجتمااعي، التفاعل إ اره

 (٩١٢ ص ،٩١٠٩ البي،االجتماعيين.   الفاعلين بين اليومي التفاعل إ ار في تفرز أن يمكن التي الرمزية المعاني

 ال هار أااكار ياالر مان وذلك المبكر، القالن انت ار تفسير في النسوية النظرية م والت ببعض أيضا   االستعانة يتم وسوف هذا

 الزوجياة الحيااع وإنهااء القاالن لقلاب اللجاوء إلاى وتادفعها الازو  جاناب مان الساعودية الزوجاة لهاا تتعار  قاد التاي المختلفاة

  عليها، قوته يمار  ما االبا   الذي الزو  من التخلص في لرابتها



 
 
 
 

 
 

 

 راباة علاى دليال   تعد والتي ضدها المستخدم العنف أاكار أو الجنسي التحكم أو االقتصادي االستغالر يالر من ذلك كان سواء

 أيياناا   له وم اركتها بل الزو ، عن اقتصاديا   واست اللها للعمل ويروجها الزوجة تعليم وأن ياصة سيقرته، فر  في الزو 

 سيقرع ومعارضة واالستسالم الخضوع رفض وبالتالي الزو ، مع والمساواع بالتحرر ال عور إلى بها أد  قد األسرع إعالة في

 ،عباد الوهاات .(ياصاة بصافة المبكر والقالن عامة بصفة القالن معدالت زيادع إلى يددي مما صورها، ايتالف على الزو 

 ) ٩٧ ص ،٩١١٩

 والتفكاك االجتمااعي، فاالتغير ف ام، نفساية أو فردياة عوامال إلاى باالرجوع المبكار القاالن ظااهرع تفساير يمكان ال ألناه وذلاك

 والبقالة، األسرع، دايل اليومية الحياع في والمرأع الرجل بين التمييز مليات وع ،ال يم وصراع األسري، والتصدع االجتماعي،

 .الصحيح منظورها في الظاهرع تلك وضع على ال ادرع هي االقتصادية االجتماعية العوامل من ذلك واير وائدمان،

 النظرية أو الرمزية التفاعلية أو الوظيفية البناسية سواء لألسرع تعرضت التي النظرية المنقل ات بعض من الدراسة استفادت ل د

 باين الدينامياة العالقاة وتفساير تحليال فاي الدراساة أفاادت التاي النظرية االتجاهات بسلة يعرف ما مسلماتها اكلت يين النسوية،

 والث افياة واالقتصاادية االجتماعياة الخصوصاية مراعااع ماع المبكر القالن وظاهرع والث افية واالقتصادية االجتماعية التغيرات

 .السعودي للمجتمع

 علاى آ ارهاا ييان مان ي اهدها، يازار وال الساعودي، المجتماع ااهدها التاي األساساية التغيارات دراساة أن إلى كله ذلك ويرجع

 يمكن ال المبكر القالن بظاهرع ذلك وارتبا  السعودية األسرع وعالقات وأدوار بناء في مهمة تحوالت يلب في ودورها األسرع

 العالمياة الظاروف باأ ر االهتماام ماع اجتماعياة، نظرياة مان أكثار علاى باالعتمااد إال قصاور أوجه وبدون سليمة بصورع تتم أن

 تلك فهم على تساعدنا متكاملة واقعية رؤية تح يب يمكن يتى وذلك الدراسة، موضوع الظاهرع تفعيل في ساهمت التي وال ومية

 تح ياب وبالتاالي انت اارها، معادر مان الت ليال وهاو المقلاوت التغيار ئياداث تمهيدا   ا بمست بله التنبد وكذلك وتفسيرها، الظاهرع

 .السعودي المجتمع دايل األسري التماسك من أعلى معدر

 تأث:ر الطالق:   

الزو  المقلب، األبناء(،  م ال اار المجتمعياة  وفيما يلي سوف نتناور أ ار القالن على جميع أ راف الم كلة  الزوجة المقل ة،

 المترتبةص

 :اآلثار السلب:  للطالق على المرأة .1

م التكياف مان النسااء المقل اات يعاانين مان م اكالت عاد %24إن أكبر م كلة تواجه المرأع المقل ة هي م كلة التكيف يين أن 

يعانين مان م اكالت التكياف االقتصاادي  %24.2 ماعي،االجتيعانين من م كالت التكيف  % 34، ال خصي مع الوضع الجديد

ومصاريف دراسة  ،الناتج عن عجز المرأع في توفير االيتياجات المادية لها وألبناسها مثل العجز عن دفع إيجار السكن والفواتير

 (11ص  ،4000 ،األبناء.  ل يسي

 ،عادم التكياف ماع الوضاع الجادد بعاد القاالن واالجتماعياة مثالوتعاني المارأع المقل اة كاذلك مان العدياد مان الم اكالت المادياة 

   ،وتكوين عالقات جديدع بعد أن كانت عالقاتها مرتبقة بنساء متزوجات



 
 
 
 

 
 

 

أصبح عليها تكوين عالقات صداقة مع نساء في نفاس ظروفهاا. تعااني م اكالت اجتماعياة مثال مسائولية تربياة األبنااء بمفردهاا. 

المقل ة. م كالت مادية مثل األنفاان علاى نفساها وأوالدهاا، فكلماا كانات المارأع تنتماي إلاى مساتو  نظرع المجتمع ال اسية للمرأع 

اقتصادي منخفض كانت أكثر عرضة للمعانااع المادياة مان المارأع فاي القب اات األيار ، ياصاة ماع رفاض الكثيار مان األزوا  

   المقل ين دفع النف ة لزوجاتهم المقل ات.

فاالمرأع العاملاة أكثار تكيفاا  ماع  عمال للمارأعتبقة بنمكانية تكيف المرأع مع م كلة القالن مثال وجاود وتوجد بعض العوامل المر

القااالن ماان اياار العاملااة. وارتفاااع ديلهااا. وارتفاااع المسااتو  التعليمااي يياان أن التعلاايم يساااعد الماارأع علااى التفكياار الجيااد فااي 

لم اكالت التاي تساتجد ووضاع الحلاور المناسابة لهاا. وزياادع فرصاة ، وإيجااد يلاور لوالخساارعقراراتها ويسات نتاسج المكسب 

وماا يترتاب عليهاا مان م اكالت أيار . عنادما يكاون  ،المرأع المتعلمة في العمل ماا يسااعد علاى الحاد مان األزماات االقتصاادية

 (12ص  ،4000 ،القالن بناء  على رابتها.  ل يسي

تكياف أفضال مماا لاو كانات مت دماة فاي العمار، ألنهاا تعلام أنهاا فاي مريلاة وكلما كان عمر المقل ة صاغير كانات قادرتها علاى ال

ال بات ويمكنها أن تتزو  مرع أيري. وارتفاع قبور أسرع المقل ة لمبرراتها في القالن وقد أدركت بعاض الث افاات هاذه ال يماة 

وهاذا لايس فرياا  بقالقهاا وإنماا لت اعر بأنهاا مثل بعض قباسل الصحراء المغربية التي ي ابل فيها األهل ابنتهم المقل ة بالزااريد 

مريب بعودتها ألسرتها وبيتها مرع أياري. عادم وجاود أبنااء، ال باور المجتمعاي للقاالن كحال لم اكالت الازوا  الفااال وعادم 

 .تحميل المرأع تبعات ذلك

 :اآلثار السلب:  للطالق على الرجل .1

رأع لزيادع فرصته في بدء يياع جديدع في أي وقات، إال أن ذلاك ال يمناع يعاني الرجل من القالن لكن ليس بنفس درجة معاناع الم

وجود أ ار سلبية ت ع على الرجل بسبب القالن مثل سوء الحالة النفسية والجسمية للرجل، وياصاة فاي يالاة وجاود أبنااء وعادم 

ونف ااة ويضااانة األوالد ممااا يضاار رابتااه فااي القااالن، تحماال األعباااء الماديااة الناتجااة عاان القااالن ماادير الصاادان ونف ااة العاادع 

ب دراته المادية لسنوات  ويلة، وياصة مع ارتفاع المهور وتكلفة الزوا . تأ ر مكانتاه االجتماعياة سالبا ، تحمال الن اد واللاوم مان 

ء الم اكالت االجتماعياة التاي تن اأ بسابب القاالن وتتعلاب باألبناا ،المحيقين وياصة في يالة وجود أ فار وكونه سبب القاالن

مثل ضعف تاوفير الرعاياة الكافياة لهام، أو زواجاه مان أيار  قاد تعااملهم ب اكل سايض، ويرماانهم مان األم ورعايتهاا وإيساا  

 .األبناء باأللم لف د أمهم، وعدم قدرته على تر  األبناء لألم

 :اآلثار السلب:  للطالق على األبناء .1

القفاال الااذي ين ااأ فااي بيئااة مفككااة اجتماعيااا  بالعديااد ماان  يعتباار األ فااار هاام األكثاار تضااررا  ماان ياادوث القااالن يياان يصااات

االضقرابات النفسية مثل التبور الالإرادي، زيادع معدر ال لب، الحرمان العا في، عادم ال ادرع علاى إقاماة عالقاة عا فياة ساوية 

ة مسات رع، ياب السايقرع واالستمرار فيها، الخوف المستمر مان الف اد، ال اعور بالحساد والح اد تجااه مان يعي اون ييااع اجتماعيا

 والتملك، الرابة في االنت ام من اليرين، الف ل الدراسي.



 
 
 
 

 
 

 

ارتفاع نسب االنحراف األيالقي لألبناء بسبب ايات الرعاية الوالدية. ارتفاع امكانية ف ل األبنااء مسات بال  فاي ييااتهم الزوجياة  

 (12ص  ،4001 ،في الحياع الزوجية المست بلية.  يليفة لكون الوالدين نموذجان سلوكيان م وهان تت وه معها يبرع األبناء

كما يعاني األ فار الذين مروا بخبرع  الن الوالدين من م اعر مختلفة بين الحزن وال لب مان جهاة واالرتيااح لتوقاف الخالفاات 

لعااسلي الاذي كاانوا ينعماون باه اليومية بين الوالدين من جهة أير ، وعدم االست رار النفسي، ف دان الحيااع األبوياة، واالسات رار ا

 في ظل األسرع، ف دان العاسل المادي والمتمثل في األت في يالة التحان األبن باألم. 

 اآلثار السلب:  للطالق على المجتمع: .1

ر ارتفاع معدر الف ل الدراسي ما يترتب علياه ضاياع االساتثما ،للقالن أ ار مجتمعية سلبية تتمثل في عدم االست رار االجتماعي

ارتفااع نساب  ،الف ل الدراسي لألبناء ما يضعف تح يب التنمية المرجاوع، فاال تنمياة وت ادم ماع جهال وأمياة ،المجتمعي في التعليم

االنحراف األيالقي في المجتمع. ظهور أنما  جديدع في العالقات ائنسانية لم تكن موجاودع مان قبال مثال زوا  المسايار والاذي 

لعاادم ال اادرع علااى الاازوا  القبيعااي. تهديااد اساات رار األساار ال اسمااة فااي المجتمااع بساابب انت ااار  تلجااأ إليااه بعااض المقل ااات كحاال

القالن، فمن نايية يساعد ذلك على قبور أفراد المجتمع للقالن ما يجعلاه يياارا  ساهال عناد مواجهاة أي م اكلة، كماا أن انت اار 

ر لرجار متزوجون لنساء مقل ات ماا يمثال تهدياد للازوا  ال ااسم. القالن وكثرع المقل ات قد يترتب عليه كما أسلفنا زوا  المسيا

 ،ارتفاع معدر الجريمة، بسبب الخلل في التن ئة االجتماعياة والدينياة وقصاور تكاوين الضامير الفاردي، وضاعف الاوازع الاديني

ء األفاراد عان أن يكوناوا االضقرات النفسي والسلوكي ألفراد المجتمع بسبب التن ائة فاي بيئاة ايار ساوية، وبالتاالي عجاز هادال

أاخاص نافعين لمجتمعهم. انت ار الفرقة والضغينة بين أفراد المجتمع وعاسالته، فاالقالن ياددي إلاى ال ا ان ماا يضار باالترابم 

انخفاا   ،إهدار الوقات والجهاد والماار فاي إتماام عملياة القاالن وتفار  القارفين ئجاراءات القاالن ،والتماسك دايل المجتمع

نتا  بسبب سوء الحالة النفسية للرجل والمرأع المقل اين، فاالسات رار النفساي عامال هاام فاي دافعياة ال اخص لإلنجااز العمل وائ

 (11ص ،م1133 ،البي  .العملوائنتا  بل وفي مستوي جودع 

 اسباب الطالق 

الرابقة لعدد مان األسابات المبااارع تتعدد األسبات التي تددي إلى انهيار الرابقة الزواجية ويكون القالن كأير يل ئنهاء تلك 

 أو اير المباارع وهي كما يليص

ويسابب  سانة 13كاون أن الازوا  فاي عمار اقال مان  ،الزوا  المبكرص يعد وايادا  مان األسابات الرسيساية النت اار ظااهرع القاالن

نفسايا  أو اجتماعياا  فياتم االنت اار مان عملية النمو الجسدي والنفسي واالجتماعي والث افي للفتى والفتاع فكال القرفين اير مادهلين 

مريلة المراه ة إلى الحياع الزوجية وفي هذه الحالة االباا  ماا يعاي  الزوجاان ال اصاران فاي كناف العاسلاة ويتباع الانمم الت ليادي 

لاك ل لاة فالزو  يصبح مسلوت ائرادع وال ي در علاى اتخااذ ال ارارات والزوجاة ال تساتقيع تحمال المسادوليات وذ ،واالجتماعي

 يبرتها بمسألة التعاي  والتكيف إلى جانب زيادع تفكيرها الخيالي وعدم نضجها.

الع اامص ممااا الاااك فيااه إن وجااود األ فااار يعتباار عااامال  هامااا  فااي المحافظااة علااى الحياااع الزوجيااة واساات راراها والحيلولااة دون  

  ،رهما بمسدوليتهما تجاه األ فار من نايية أير الن وجودهم يزيد من الترابم بين الزوجين من نايية وي ع ،انهيارها



 
 
 
 

 
 

 

وعلاى العكاس مان  ،كما يجعل كال القرفين أكثر مرونة في معالجة الم اكل الزواجية التي تعترضاهما دون اللجاوء إلاى القاالن

ول اد  بتات  ،جابذلك إن عدم إنجات األ فار يعر  يياع األسرع للزوا  من زوجة  انية وسببا  لقالن الزوجة األولى التي لام تن

 (1ص  ،1232 ،من الدراسات االجتماعية إن هنا  عالقة عكسية بين عدم وجود األ فار وارتفاع معدالت القالن.  السبعاوي

الخيانة الزوجيةص يحدث القالن بسبب الخيانة الزوجية من  رف الزو  لعدم التجارت من قبل زوجته وئهمالها مظهرها وعدم 

فهاذه العالقاة فاي كثيار مان  ،ره وهذا ما يدعو إلى تعلب بامرأع أير  يجد عندها ما ن اص فاي زوجتاهم اركتها أياسيسه وم اع

ومان جاناب ايار فانن لل اك والريباة والغيارع المرضاية  ،األييان تددي إلى االنفصار داسم أو مدقت أو إلى القالن باين األزوا 

فكثيار مان الراء تتفاب  ،د العالقاة الزوجياة وتوترهاا واضاقرابهاواتهام ايد الزوجين االير دون دليل م نع يكاون ساببا  فاي فساا

 يور استحالة استمرار العالقة الزوجية بعد يدوث الخيانة الزوجية. 

تديل األهلص يعاد تاديل األهال فاي يصوصاية الحيااع الزوجياة دورهاا السالبي الماد ر فاي ماد  اساتمراريتها بال تعاد وايادا  مان 

ى الكثير من ياالت القالن في مجتمعاتنا يين ما زار الخضوع لل يم والعادات والت اليد التي تحدد األسبات المهمة التي تددي إل

فتاديل األهال فاي اادونهم الخاصاة منهاا ماا  ،التصرفات العاسلية وتدكد أهمياة يضاوع االبان أو البنات لألهال يتاى بعاد بلاواهم

ن المنزر والتديل في ال دون المالية إلى جانب تنظايم العالقاات يتعلب بننجات األ فار وتربيتهم وهنا  أمور تتصل بتدبير ادو

 (42ص ص 4001 ،بب ية ادون األسرع.  يلمي

األزمات االقتصاديةص يلعب العامل االقتصادي دورا  مباارا  في است رار الحياع الزوجية يين إن انتظام العمل وتوفير المديرات 

 وعلى العكس فنن انخفا  الديل هي الحالة التي تعني عجز الزو  عن تلبية ياجاتها.  ،وسد ايتياجات األسرع يعني االست رار

سوء ايتيار ال ريكص فسوء ايتيار ال ريك سواء كان من الزو  أم من الزوجة ال سيما في الحاالت التي ال تاربم باين الازوجين 

 اب مان األم أو األيات أو ممان كاان سابب ذكرهاا صلة قرابة ففاي فتارع الخقوباة ال يساأر الخا اب عان يقيبتاه ب اكل جياد ليتح

أي السرعة في االيتيار وعدم دراسة اخصية ال ريك فضال  عان إن بعاض ال ابات يضاعون اعتباارات ال تمات للحيااع  ،للزوا 

أي ال يلتزماون بالضاوابم  ،الزوجية بصلة كالبحن عن الغنى والحساب والتغاضاي عان الصافات التاي يمكان ان تساعد الازوجين

تلك المعايير التي يثنا عليها رسور هللا صلى هللا عليه  ،عية المبنية على المعايير الدينية واأليالقية عند ايتيار اريك يياتهال ر

وقار صلى هللا عليه وسلم" إذا  ،فأظفر بذات الدين تربت يدا " ،ولدينها ،ولجمالها ،ولحسبها ،وسلمص " تنكح المرأع ألربعص لمالها

 (13ص  ،4010 ،أال تفعلوا تكن فتنة في األر  وفساد كبير. بنعباد ،دينه وأمانته فزوجوهجاءكم من ترضون 

لكان  ،أن ياأتي بعاد ذلاك الجماار والماار والحساب وال باأ  ،فااليتيار الصحيح هو الذي ي وم على أسا  الدين واألمانة والخلاب

 الحسب على يسات الدين. المرفو  أن يكون المعيار في الزو  والزوجة هو المار أو الجمار أو

السكن الم تر ص يمكن اعتبار معدم توفر دارا  مست لة لسكن العاسلة هو أيد األسبات الرسيساية فاي وصاور الازوجين إلاى مريلاة 

وهاذا يتماا  سايددي إلاى  ،يين إن الزوجة تكون م يدع في بيت اهل زوجها إضافة إلى تديل األهال فاي الحيااع الزوجياة ،القالن

فات والنزاع بينهما بسبب التديل الذي يمارسه أهال الازو  أو الزوجاة فاي اادونهما بصاورع مبااارع أو ايار مبااارع قيام الخال

وهكذا تبدأ الم اكل تتع د نتيجة الموافب التي يتخذها  اهل الزو  من الزوجة وتخلهم في ادونهم الخاصة في الوقت الذي تقماح 



 
 
 
 

 
 

 

ك الخالف وي تد الصراع بين الازوجين نتيجاة اياتالف وجهاات النظار بالنسابة لكثيار الزوجة أن تكون سيدع بيتها فين أ بسبب ذل

االمر الذي  ياددي إلاى تضاخيم الم ااكل اليومياة  ،يين أن الزوجين ينتميان إلى جيل اليب يختلف عن جيل اباسهما ،من األمور

 إلى كان من الممكن أن تكون مجرد مواقف عابرع في يياع الزوجين. 

 :الطالق إلى المؤدي  العوامل

 نسالم ان ويجاب ب اسها، في يير ال الزوجية التي والحياع الداسمة األسرية للم كالت النهاسية النتيجة هو القالن ان المعروف من

 تختلاف العوامال أن إال المساتويات مختلاف وفاى األسر من عديد وبين من المجتمعات عديد في يوم كل في ي ع ربما القالن بأن

هذه المجتمعات وبين عديد من األسر مماا قاد يعتبار ساببا  جوهرياا  ئنهااء الازوا  فاي المجتماع قاد ال يعتبار كاذلك فاي  من كل في

مجتمعاات أياار  وماا قااد تاراه بعااض المساتويات سااببا  للتفرياب قااد ال ت ا ره مساتويات أياار  كاذلك. وقااد ايتلاف البااايثون فااي 

ضاع عوامال للقااالن بصافة عاماة. وهناا  يار  عواماال للقاالن مان وجهاة نظاار تنااولهم للعوامال المددياة للقاالن فهنااا  مان و

الزوجة وعوامل أير  من وجهة نظر الزو  كما أن هنا  من وجد عوامل لقالن المرأع في الريف تختلاف عان عوامال  االن 

لعوامل وسوف نعر  المرأع في الحضر. كما تناور كل تخصص على القالن وفسر العوامل المددية له من يالر رؤيته لتلك ا

 .بعض وجهات النظر المختلفة يتى تتضح الرؤ  أمامنا

 العوامل المؤدي  للطالق من وجه  النظر االجتماع: : أوال:

ينظر علم االجتماع للقالن على أنه مدار لف ل األسرع وتع د اابكة العالقاات الزوجياة واياات الادور الح ي اي لقرفاي العالقاة 

 لمددية للقالن من وجهة نظر علم االجتماع في التيصالزوجية وتتمثل العوامل ا

  .أيدهما مر  أو عجز أو بآير الزوا  في أيدهما رابة أو لألير الزوجين من كل كراهية -

 الزوجين بين والث افي الجنسي التكافد عدم -

 .عليه يحصالن الذي لإلاباع النسبية وال يمة الزوجية واستعدادات قيم -

 ائنفان لعدم بالضعف الزو  واعور االقتصادية األيوار سوء -

 .أيالقيا   منحرفة أو ولديه ااك ايورع أو صادقة اير أو لواجباتها إداسها في م صرع الزوجة تكون قد -

أو يساتغل زوجتاه  عالقاات محرماةقد يكون الازو  الاي  ال لاب أو اياور وعنياف ماع زوجتاه أو ذو سالو  سايء ولاه  -

 استغالال  ماديا .

االجتماعية ان القالن كم كلة أسرية هو الدليل على انتهاء البناء األسار  وتفككاه وياتحكم فاي إياداث العدياد مان وتر  الخدمة 

 األسبات الذاتية البيئية مثلص

 



 
 
 
 

 
 

 

 أسباب ذات:  مثل: 

  .إصابة أيد الزوجين جنسيا  أو نفسيا  أو ع ليا  أو النوايي الورا ية لد  الزوجي 

  .قسوع أيد الزوجين على الير 

 .هجر الزوجين لآلير 

 أسباب ب:ئ: : 

 .ضعف الموارد المادية وسوء توزيعها 

  .عدم توافر ائاباع العا في والجنسي 

  . م كلة البقالة ياصة للزو 

  عاادم التكااافد فااي المسااتو  التعليمااي بااين الاازوجين وكااذلك الفاارن فااي الااديل بااين الاازوجين سااواء ماان ناييااة الاازو  أو

 الزوجة.

  انت ار مخا ر القالن بين األجيار وذلك ألن األبناء من األسر التي وقع بها  االن قاد تضاقرهم الظاروف االقتصاادية

 السيئة الى االرتبا  لم يحسنوا فيه ايتيارهم وبالتالي ي ع القالن. 

 كما أن بعض العوامل االجتماع:  المؤثرة في لطالق وهي كما يلي" 

 االجتماعي البناء ترك:ب  تغ:ر: 

 االجتمااعي البنااء تركيباة فاي كبيارع النفقياة تغيارات للثاروع نتيجاة الساعودي المجتماع عمات التاي االقتصادية التغيرات أيد ت

 أفاراد ب ياة يلياه ،فياه الصادارع كاان م ال بيلاة اايخ يحتال قبلاي مجتماع الساعودي الت ليادي فاالمجتمع فيه، القب ية الفرون وازدياد

 .كبير يد إلى متجانسا   المجتمع وكان ،األرقاء  م  ب ة ،ال بيلة

 اجتماعياا   العري اة األسار مان ف ادت الكثيار صاايبته التاي واالجتماعياة والسياساية االقتصاادية والتغيارات البترور اكت اف ومع

 األماراء مان تتكاون المجتماع فاي جديادع انياة  ب اة وظهاور ،الفردياة وظهاور الملكياة ،الملكية تفتيت بسبب االقتصادية مكانتها

 واضحة القب ية وأصبحت الفرون ،السعودي المجتمع تركيبة فتغيرت األموار، رؤو  وأصحات الدولة وكبار موظفي والتجار

  اوار لسنوات ساسدا   كان الذي الهيبة متغير جانب إلى البناء االجتماعي في جديدع متغيرات والثروع والعمل التعليم فيه، وأصبح

 (٩٩ ص ،٩١١٧ والصاسغ، السعودي الت ليدي.  الرومي المجتمع في

 ووظائاها األسرة شكل تغ:ر: 

 ولم .المتزوجين اير واألبناء واألم األت المكونة من الممتدع األسرع هو الت ليدي السعودي المجتمع في لألسرع الساسد ال كل كان

 ت اوم كانات الت ليادي الساعودي المجتماع فاي فاألسارع ؛كاذلك وظاسفهاا فاي ولكن ،اكلها ف م في األسرع أصات الذي لتغير ا يكن

 وظاسفها، من الكثير األسرع ف د ف دت الن أما .والترفيهية والدينية والتعليمية والسياسية واالقتصادية االجتماعية بجميع الوظاسف

 .األبنااء تربياة فاي تسااهم مدسساات مان وايرهاا ائعاالم والجامعاة ووسااسل كالمدرساة أيار  مدسساات هناا  أصابح إذا

 (٠٢٢ص ،٩١١٢، العمري



 
 
 
 

 
 

 

 األفراد ح:اة على االستهالكي السلوك طغ:ان: 

 األسارع فاي الكمالياات مان الكثيار وظهارت ،المعاصار الساعودي المجتماع فاي السااسد السالو  هاو االساتهالكي السالو  أصابح

 لام كمالياات مان وايرهاا ،الفضااسية واأل باان ،"الفياديو"و ،"والمذياع" ،" التلفزيون"والمكيفات و والسيارع كالجوار السعودية

 ال ابات مان الكثير لعجز في المملكة الزوا  سن تأيير في تسبب االستهالكي السلو  هذا ،مضت عاما   أربعين منذ تكن متوفرع

 (٠ ص ،٩١١٢ الخقيب، (.المملكة في والرجار النساء العنوسة بين ظهور إلى أد  مما الزوا  متقلبات توفير على

 الجنس:ن ب:ن التعل:م انتشار: 

 وبلاغ ،المملكاة أنحااء ااتي فاي المادار  الكثير من ت ييد ذلك وتال ،م٠٢٩١ عام المملكة في للبنات أهلية مدرسة أور افتتاح تم

 ارتفاع م٠٢٢١ عاام وفي ،مدرسة  ( (511إلى المدار  عدد ارتفع م٠٢٤١ وفي عام م٠٢٩١ عام مدرسة) ٢٩ (المدار  عدد

 جمياع أن إلاى هناا ن اير أن وينبغاي .مدرساة (٧٢١،٠١  المادار  عادد مبلاغ ٩١١٢ عاام وفاي ، )٢٧١،٤إلاى  المادار عدد 

 (إلاى تصال قاد بهاا الساعودع نسابة أن أي ساعوديات وإدارياات ت اغل بمعلماات ،الاراهن الوقات فاي .للبناات الحكومياة المادار 

 .ت ريبا   ( %٠١١

 من واير بح وقها الفتاع توعية إلى قد أد  مرايله مختلف في  البيه وازدياد قاعدته واتساع البنات تعليم انت ار أن في وال اك

 (42ص ،٩١١٧ الرومي والصاسغ، .(المجتمع في ولدورها لنفسها نظرتها

 االقتصادي واستقاللها المرأة عمل: 

 كاان أن فبعاد .األسارع عان وانفصاله العي ،ل مة  لكسب كوسيلة بأجر العمل ظاهرع السعودي المجتمع في الحديثة الظواهر من

 نقاان وياار  واألهلاي الحكاومي ال قااعين وفاي الغير بأجر العمل أصبح مظلة العاسلة، تحت جماعي ب كل يتم جماعي العمل

 .الساسد العاسلة هو

 الساعودي، المجتماع فاي يديثاة ظااهرع عمال المارأع ظااهرع وتعاد المادي، واالست الر للعمل أمامها المجار المرأع تعليم فتح كما

 مان %)٠،١١ (نسابتهن تبلاغ إذا الدولاة فاي يعملان العاامالت النسااء مان الغالبياة لعظماى أن إلاى الرسامية ائيصااءات وت اير

 واألعماار والبنو  وال ئون االجتماعية والصحة كالتعليم متعددع مجاالت في السعودي المجتمع في المرأع تعمل ة.وظاسف الدول

 (الصحية الوظاسف  م ،%)٢١،٢  نسبتهن وتبلغ الموظفات يليه% )٧، ٢١ التعليمي  ال قاع في العامالت نسبة وتبلغ ،الخاصة

  .الدولة في العاملين من  %)٢١،٠ (نسبتهن وتبلغ الجامعات في التدريس هيئة أعضاء وأييرا   (%١٩،٢ 

م ااركتها فاي اتخااذ ال ارار وتغيار أدوارهاا دايال  علاى للمرأع االقتصادي االست الر أ ر االجتماعية الدراسات من الكثير وتدكد

 (٠١٢ص ،٠٢٢١،  البياألسرع والمجتمع. 

 والاضائ:اا الحديث  االتصال وسائل انتشار: 

 اك وال المتعددع، والفضاسيات كائنترنت والجواالت الحديثة االتصار وساسل انت ار السعودي المجتمع في الحديثة الظواهر من

 المعلوماة ن ال عملياة ساهلت كماا الخاارجي، والعالم السعودي المجتمع بين التعارف واالتصار عملية سهلت الوساسل هذه أن في

 الحيااع ل اريك ونظارتهم اتجاهاات ال ابات علاى أ ارت والفضااسيات الوسااسل هاذه أن فاي وال ااك .الساعودي المجتماع من وإلى

 .بهم العالم المحيم وإلى أنفسهم إلى ونظرتهم الجنسين، بين وللعالقة



 
 
 
 

 
 

 

 تتقلع أصبحت يسناوات، والفتاع بنات من الفضاسيات في ما يراه ت به يياع اريكة ايتيار إلى يتقلع أصبح السعودي فال بات 

 (األسارع دايال م اكالت يادوث إلاى تاددي قاد الم ارناات وهاذه يولهاا، تلمساه عماا ماع المارأع التعامال فاي أفضال أسالوت إلى

 (٠٢ ص ،٩١١٢ ،الخقيب.

 الق:مي النسق تغ:ر: 

 والتكافال التضاامن مثل البدوي المجتمع ال اسعة في ال يم من الكثير بسيقرع النفم اكت اف قبل الت ليدي السعودي المجتمع يتميز

 االقتصادية القفرع مع لكن .وال جاعة الجماعة أجل من والتضحية الذات النفس وإنكار على واالعتماد والصبر والتحمل والكرم

 ت يايم فاي المادياة والنزعاة النزعاة الفردياة وسايقرع واالتكالياة السالبية انت اار مثال ال يماي النساب في التغيرات من العديد يدث

 أصابح فال اات الزوا  قرار على أ ر كما ،وعالقاتهم األفراد تفكير يسيقر على الذي هو والمكسب الربح مبدأ وأصبح ،األمور

 ،الجاابري ( .الازوا  ال بات عن من الكثير عزوف هنا اليظنا ومن سيخسر وماذا سيربح ماذا اقتصادية بالزوا  بقري ة يفكر

 (٠٩ ص ،٩١١١

 السعودي المجتمع في العنوس  ظاهرة ظهور: 

 وعناد ،م٩١١١ عاام عاماا   )٢،٩٧  الازوا  إلاى عناد ائنااث عمار متوسام ارتفااع إلاى المملكاة فاي الرسمية ائيصاءات ت ير

 الثامناة الخمساية الخقاة )م٠٢٢٩( عاام الاذكور عناد ( عاما  ٤،٩٠ و ائناث عاما  عند( ٩٢( كان أن بعد ،عاما  ( ٢،٩٢( الذكور

 ٢،٠ تبلاغ العنوساة نسبة أن المملكة في .)االجتماعية ال ئون وزارع من الصادرع الرسمية ائيصاءات وت ير التخقيم،وزارع 

 ( 11ص ،م ٩١١٢ يضا ،(.عانس مليون

 طرق العالج:

وفيما يلي بعض الن اا  المهماة الداعماة علاى الحاد  القالن يمكن أن تساعد في الحد من ومن وساسل ائصالح بين الزوجين التي

 .م كلة القالنمن 

معرفة كل منهما لح ون الير عليه فمن ي اون الزوجاة علاى زوجهاا النف اة والكساوع والمساكن المناساب، وأال يدذيهاا  -

تقعمهاا  :ف د سأر رجل رسور هللا صلى هللا عليه وسلم قاسال ص ما يب زوجة أيدنا علياه؟ قااروال يهجرها إال في البيت، 

والنسااسي. رواه ائماام أيماد . إذا  عمت، وتكسوها إذا اكتسيت، وال تضارت الوجاه، وال ت ابح وال تهجار إال فاي البيات

 (34ص،1241 ، العمري

فرح ب ايء كفرياه بهادم الحيااع الزوجياة، قاار النباي صالى هللا علياه معا لحدود هللا وع ابه وأن ال يقان ال ي معرفتهما  -

إن إبليس يضع عراه على الماء  م يبعن سراياه، فأدناهم مناه منزلاة أعظمهام فتناة يجايء أيادهم في اورص فعلات  :وسلم

فيدنياه مناه كذا وكذا في اورص ماا صانعت اايئا ، قاارص  ام يجايء أيادهم في اورص ماا تركتاه يتاى فرقات بيناه وباين امرأتاه، 

 .رواه مسلم. وي ورص نعم أنت

 .تفكير كل منهما في مست بل األوالد، وأن مصلحتهم ت ضي ب اء العالقة الزوجية -

 .مراعاع كل منهما لظروف الير -



 
 
 
 

 
 

 

   .تنازر كل منهما عن بعض ي وقه تأليفا وإب اء على ربا  األسرع -

 التيصومن سبل الوقاية من انت ار ظاهرع القالن ينبغي اتباع 

 يغفل الزو  عن الصافات الحسانة فاي زوجتاه، وال يحملاه بغاض اايء مان صافاتها أن يتعاامى عان صافاتها الحسانة  أال

األير ، ف د ورد عن النبي صلى هللا عليه وسلم أنه قارص "ال يفر  مدمن مدمنة إن كره منهاا يل اا  رضاي منهاا آيار" 

زوجته من أجل ما يعجبه من صفات أير . أن يتفاب الزوجاان رواه مسلم. ويمكن لإلنسان أن يحتمل بعض الن ص في 

فيما بينهما على يسن الع رع، وقيام كل منهما بح ون صايبة، فنن إيسان الع رع يوجاب االيتارام المتباادر، ويفضاي 

 مع الوقت إلى يلور المودع واالنسجام بين الزوجين.

 و  من زوجته في أور أيام الزوا ، ولكن ماع الصابر والتاأني الحذر من االستعجار في اتخاذ قرار القالن، ف د ينفر الز

قد يزور هذا النفور، لكونه اكت ف مع مضي الوقت صفات يسنة في زوجته لم يادركها فاي أور األمار، وأيياناا  يكاون 

ه، الزو  ال ات يحمل في ذهنه أور األمر صورع مثالية يصعب تح  هاا فاي الواقاع، فانذا تاأنى وتمهال ف اد تعتادر نظرتا

 ويرضى بما قسمه هللا له. 

  التأمل في آ ار القالن، وما قد يترتب عليه من ت اتت لألسارع، وافتاران األوالد عان والاديهم، كماا أناه قاد يصاعب علاى

 الزو  أن يتزو  مرع أير ، وقد ال يتيسر له الظفر بامرأع مناسبة.

 للساان، وهاذا أمار يتسااهل فياه كثيار مان األزوا ، تجنب التهديد بألفاظ القالن، والحرص على إبعااد هاذه األلفااظ عان ا

فتجد هنا  من يهّدد بالقالن كل يوم، وتجد من يحلف بالقالن، ونحو ذلك مما يسهل يصور القالن، وقد يندم الازو  

 عليه بعد ذلك.

  كان ااعارهم قاور التأسي برسور هللا صلى هللا عليه وسلم في معاارته ألهله وكيفية تعامل سلفنا الصالح فيما بينهم ف د

قار الحبياب صالى هللا علياه وسالمص" يياركم ألهلاه وأناا  وقد ،{بمعروف أو تسريح بنيسان وجلص }فنمسا المولى عز 

 (12ص  ،4001 ،الصالح ". ييركم ألهلي

 :الطالق والحد منها إلى تؤدى التي العوامل مواجه  في األخصائي األسري دور

 الفارد يدماة لقري اة تستخدم كانت المجاالت التي وياصة المختلفة المجاالت جميع في وانت ارها االجتماعية الخدمة تقور مع

 اساتعانت لاذلك ونتيجاة األسار  المجار فيها بما المجاالت تلك للمساعدع في كأداع األيصاسي األسري استخدام نحو اتجاه وظهر

 االجتماعية يين للخدمة القرن إيد  هي الجماعة يدمة و ري ة األيصاسي األسري األسرع بجهود رعاية مدسسات من كثير

ومع الت ادم العلماي فاي مجاار الخدماة االجتماعياة ظهار  .والمجتمعية والجماعية ال خصية الم كالت مواجهة في النجاح يتمكنوا

االتجاه نحو استخدام الجماعة كأداع للمساعدع في كل مجاالت الخدمة االجتماعية ويستقيع أيصاسي الجماعة في مدسسة األسارع 

 أن يعمل مع أنواع متعددع من الجماعات ومن تلك األنواعص



 
 
 
 

 
 

 

لتي ير  األيصاسي األسري أن يلها على أساا  جماعاة أفضال مان العمل مع األسرع كجماعة لحل بعض الم كالت ا .1

 يلها مع بعض أف ا رد األسرع ب كل فرد .

العمل مع الجماعات األاخاص الذين على واك الزوا  لتزويدهم بالمعلومات التي تتعلاب بالحيااع األسارية وم اكالتهم  .4

 التي تساعدهم على بناء يياع أسرية.

الالتاي يجادن صاعوبات فاي تربياة أ فاالهن وياصاة صاعوبات التكياف كماا يمكان تزوياد العمل مع جماعات األمهات   .3

 مجموعة من المها ا رت المختلفة قد تتقور لتصبح م روعات تزيد من ديل األسرع.

 العمل مع جماعات األ فار أو المراه ين الذين يواجهون بعض الم كالت في منازلهم أو في مدارسهم. .2

ستراتيجيات واليات االيصاسي األسري وت نياتها في التعامل مع تلك الم كالت والعوامال يعتبار مقلباا ونظرا لتقوير أساليب وا

أفرزتااه العديااد ماان التحااديات والصااعوبات التااي توجااه األساارع واألبناااء الساايما فيمااا يتعلااب  الااذيملحااا فااي ظاال الواقااع الااراهن 

لتي ت كل عبئا على النسب األسر  ككل هذا بائضافة إلى الم اكالت بناباعات االيتياجات األساسية وكذلك المتقلبات الزاسدع ا

 الناتجة عن النزاع األسر  وما أيد ة من تفكك في النسيج االجتماعي لألسرع ويدد  في النهاية إلى القالن.

مان الموجهاات  وينقلب الباين في دور األيصاسي األسري في مواجهة العوامل المددية للقالن من منظور الخدماة االجتماعياة

 التيةص

 .البعض من الدراسات الساب ة التي ا لع عليها الباين والتي تناولت القالن وال ار المترتبة عليه 

 .البعض من الدراسات الساب ة المرتبقة بال ار المددية إلى القالن 

 االجتماعية الخدمة منظور من النإلى الق المددية العوامل مواجهة في األيصاسي األسري دور محاور يحدد أن للباين ويمكن

 :التي في

 الجماع :أهداف خدم   .1

 الهدف العامص وقاية األسرع من العوامل المددية للقالن.

 األهداف الارع: :

 صوهييمكن تجزسة الهدف العام إلى أهداف فرعية 

 وقاية األسرع من العوامل الذاتية أو الفردية المددية للقالن المبك. -

 العوامل االجتماعية المددية للقالن.وقاية األسرع من  -

 وقاية األسرع من العوامل البيئية المددية للقالن. -



 
 
 
 

 
 

 

 الجماع :النظرياا الالزم  لتحق:ق أهداف خدم  

 النظري  البنائ:  الوظ:ا: : -

حيان بادأت وتفسر الخالفات الزوجية التي تدد  إلى القالن بأنها نتاا  لحادوث يلال فاي نسايج العالقاات دايال البنااء األسار  ب

 منافسة المرأع للرجل في أدواره بم يهدد النسب االجتماعي بف د األسرع لوظاسفها.

 نظري  الدور: -

 تر  أن عوامل القالن تأتى من تعار  توقعات الدور أليد الزوجين أو كالهما.

 نظري  التبادل: -

لتكلفاة ييان المكساب النااتج عان العا فاة ياد ر علاى يعي ه الفرد دايل الجماعة باين المكافاأع وا الذيوت وم على التأ ير المتبادر 

اكل التفاعل باين الازوجين وبالتاالي تكاون المكافاأع إيجابياه لعادم وجاود التوافاب باين الازوجين والعكاس صاحيح ماع عادم وجاود 

كز على التفاعل التفاعل بالود والريمة سيكون الناتج هو عدم انسجام الزوجين مما يدد  إلى القالن. وبالتالي هذه النظريات تر

والعالقات المتبادلة بين الزوجين وتوقعات كال  منهما لآلير وللعالقة الزوجية، وتنظر إلى أن أسبات القاالن تكاون نتيجاة لساوء 

 التفاعل بينهما.

 ق:االسترات:ج:اا الالزم  لتحق:ق أهداف األخصائي األسري للحد من العوامل االجتماع:  واالقتصادي  للحد من ظاهرة الطال

 استرات:ج:  التوج:ه واإلرشاد: -

وتهاادف هااذه االسااتراتيجية إلااى توجيااه الاازوجين نحااو األساابات التااي تاادد  إلااى وجااود يالفااات أساارية وتعااريفهم بح ااوقهم تجاااه 

 بعضهم لحدوث توافب بينهم.

 استرات:ج:  البناء المعرفي:  -

 الزواجي التوافب وأساسيات الزوجية الحياع أهمية يور للزوجين معرفة تكوين أهمية إلى وتهدف

 .القالن يدوث عدم إلى يدد  الذي

 :المااه:م تصح:ح استرات:ج:   -

 نتيجة يكون للقالن المددية وأن العوامل القرفين بين اجتماعية م اركة بأنه الزوا  يور الزوجين مفاهيم تصحيح إلى وتهدف

 .منهم بواجباتهم المقلوبة القرفين قيام عدم

 



 
 
 
 

 
 

 

 :التعاوناسترات:ج:    -

 أجل من بينهم الم اركة من نوع إيجاد وضرورع الزوجين بين المتبادر الدعم أهمية الى وتهدف

 .القالن إلى وتدد  لها يتعرضون التي الم كالت مواجهة

 :إلى وتهدف للطالق المؤدي  العوامل من والوقاي  استرات:ج:  الحماي  -

 .للقالن نتيجة األسرع على تترتب التي بالسلبيات ائدرا  وزيادع الوعي عمليات تكثيف

 

 األخصائي األسري للحد من العوامل االجتماع:  واالقتصادي  للحد من ظاهرة الطالق: أهداف لتحق:ق الالزم  األسال:ب

 :الجماع:  المناقش  -

 موضوعات لمناق ة وال بات بين الفتيات للوجه الوجه عالقات لزيادع الحجم صغيرع جماعات مع االسري األيصاسي يستخدمها

 إليه المددية بالعوامل وعيهم وزيادع القالن بم كلة ترتبم

 .عليه المترتبة السلبية ال ار وكذلك

 :الندوة -

 وكيفياة القالن إلى تدد  التي الم كالت األسرية يور الزوا  على الم بلين لتوعية األسلوت األيصاسي االسري هذا ويستخدم

 .الزوجية للقرفين للح ون الديني التث يف إلى بائضافة تالفيها

 .والنفس االجتماع علماء إلى بائضافة الدين رجار يالر من ذلك ويتم

 :الدور لعب -

 األيصااسي وي اوم. القاالن المددية إلاى بالعوامل يرتبم فيما الزوجين يبرات لتنمية األسلوت ويستخدم األيصاسي االسري هذا

  :الموضوع، مثل بذلك المرتبم الدور لعب مواقف بتحديد االجتماعي

 المنزر ب ئون باهتمام مسئور يكون من على مختلفان زوجان -

 .متبادر ايترام دون سيء بأسلوت ما موضوع في يتناق ان زوجان -

 هنا  ليصبح جماعي إ ار في يمار  الذي األدوار لعب إ ار في تستخدم أير  مواقف وهنا 

 .ذلك يور مناق ة وتدور الدور لعب ت اهد أير  ومجموعة الدراما تلعب صغيرع مجموعة

 للطالق:المهاراا الالزم  لتحق:ق أهداف األخصائي األسري للحد من العوامل المؤدي  

 المهارة في حل المشكل : -

 وي وم األيصاسي االجتماعي بت ديم المساعدات والحلور والم تريات في مواجهة العوامل المددية للقالن.

 



 
 
 
 

 
 

 

 مهارة التوج:ه:  -

 الر قيام األيصاسي االجتماعي بنعقاء الزوجين التوجيهات والم تريات التي تساعدهم على كيفية مواجهة م كالتهم.من ي

 مهارة المواجه : -

 ي وم األيصاسي االجتماعي بلفت انتباه الزوجين إلى سلوكياتهم وتصرفاتهم اير المراوبة. 

 مهاراا تقديم النصائح واالقتراحاا: -

 وتهدف إلى مساعدع األسر على فهم الم كلة والبحن عن يلور مناسبه لها وذلك من يالر األيصاسي االجتماعي. 

 البرامج واألدواا لتحق:ق أهداف األخصائي األسري التي يمكن استخدامها في مواجه  العوامل المؤدي  للطالق:

سري في الحد من العوامل المددية النت ار ظاهرع القالن ومنهاا توجد العديد من البرامج التي يمكن أن يستخدمها األيصاسي األ

 صيليعلى سبيل المثار ما 

 البرامج التوج:ه:  واإلرشادي : .1

 ااترا  الزوجين في أن قة تساعدهم على التغلب على م اكلهم. -

 اراادهم بالمعلومات التي تساعدهم على مواجهة العوامل المددية للقالن. -

 مساهمتهم في يلب نوع من التفاعل المسار بينهما ياصة في الزوا .الزوجين و إدرا زيادع  -

 البرامج الدين:  والثقاف:  واالجتماع: : .1

وتهدف إلى الوقاية من الم كالت االجتماعية التي تهدد االست رار االجتمااعي مثال التفكاك األسار  والنزاعاات التاي   -

 تدد  إلى القالن.

 الزوجين.الت ليل من التفاعالت السلبية بين   -
 

 الدراساا السابق   .1.1

دراس  بعنوان "بعض العوامل االجتماع:  والثقاف:  التي تؤدي إلى الطالق )بحث م:داني على ع:ن  مان المساتا:داا مان  .1

  )بجدةالجمع:اا الخ:ري  

الدراسااة ماان يااالر المسااح تسااعى البايثااة إلااى معرفااة األساابات االجتماعيااة والث افيااة المدديااة إلااى القااالن، وقااد تاام جمااع بيانااات 

( 421االجتماعي لعينة من النسااء المقل اات والمساتفيدات مان بعاض الجمعياات الخيرياة فاي مديناة جادع، وقاد بلاغ يجام العيناة  

وتوصالت الدراساة إلاى أن مان أهام أسابات يصاور القاالنص تادني المساتو  التعليماي للازوجين، الاديل المانخفض، عادم  امارأع

التوافب في االتجاه والميور بين الزوجين، عدم قيام الزو  بمسدولياته وسوء المعاملة، تديل أهل الزوجين في األمور الخاصاة، 

الد للاازو  أو الزوجااة ماان زيجااات ساااب ة، إنجااات الزوجااة للبنااات بصاافة ع اام أيااد الاازوجين وبضاافة ياصااة الزوجااة، وجااود أو

 مستمرع، تديل األقارت واألهل في ال دون الخاصة بالزوجين، 



 
 
 
 

 
 

 

لجو الزوجة لتنظيم عملية النسل بسابب الظاروف الصاحية والنفساية أو لكبار السان، يارو  المارأع للعمال وتأ يرهاا السالبي علاى 

سرع، ان غار الزوجة بالم اكل اليومية والحياتية وعدم إعقاء أهمية ل ضاء وقت ممتع في نزهاات االهتمام بالوظاسف األولية لأل

جميلة، سوء معاملة الزو  لزوجته بائهاناة أو ال اتم، الغيارع الزاسادع عان الحادود القبيعياة، ظهاور أمارا  يقيارع مستعصاية 

رات، ارتكات الزو  للمخالفات ال انونية بصورع متكاررع، اياات  الع لية، النفسية، الجنسية(، ائدمان على الخمور والمخد مثلص

العدالة ال رعية في يالة تعدد الزوجات. كما وجدت البايثة وجود عالقة عكساية باين عمار الازوجين والقاالن كلماا ت ادم العمار 

القالن من يالر ال ضاء  وتهدف البايثة من دراستها الحد من ظاهرع قلت نسبة القالن، وكلما انخفضت أعمار الزوجين زادت

على أسبابها، ومساعدع المقل ات في يل م اكلهن الحياتية وك فت الدراسة باأن القاالن مداار لضاعف الاروابم باين الازوجين 

وتفكك األسرع، وأن ذلك يددي إلى م اكل أير  مثلص االنحاالر والجريماة والت ارد وجناوح األياداث. لاذا توصاي البايثاة باذر 

ام والعناية من قبل المختصين في العلوم ال ارعية واالجتماعياة فاي المجتماع الساعودي لمعرفاة أسابات القاالن المزيد من االهتم

 والتعمب بدراستها للوصور العال  الذي ي ضي على الم كلة أو على أقل ت دير ي لل من نسبة يصولها ب كل كبير.

 "حديثا   المتزوج:ن ب:ن الطالق بظاهرة المرتبط  االجتماع:  العوامل ( بعنوان"1111) نه:ريوسف  الحربي،دراس   .1

تاام صاايااة الم ااكلة ماان يااالر عنااوان الدراسااة فااي التساااؤر الرسيسااي مااا العواماال االجتماعيااة المرتبقااة بظاااهرع القااالن بااين 

يماس سانوات المتزوجين يديثا . تكون مجتمع الدراسة من المقل ين والمقل ات السعوديين والذين لم يمر على زواجهم أكثر من 

 ( مفردع.٩٩١بمدينة الريا  وتكونت عينة الدراسة من  

 مان المساتمرع والمنازعاات الزوجياة الحيااع بمعناى ال ريك وجهل التفاهم وايات التوافب وجاءت أهم نتاسج الدراسة في أن عدم

 التاي والث افياة واالقتصاادية االجتماعياة التحاوالت باين ارتبا ياة عالقاة هناا  أن الدراساة ك افت .للقاالن الدافعاة العوامل أهم

 تحادث القاالن ظااهرع أن الدراساة بينات .القاالن نماو ظااهرع وباين ،األييارع األربعاة ياالر الع اود الساعودي المجتمع اهدها

 أن الدراساة ك افت .األمياين باين المادهالت منهاا وأصاحات المتعلماة الفئاات وباين الصاغيرع العمرياة الفئاات باين أكبار بصورع

 وقوع عنه ينتج قد بينهم مما العالقة سوء إلى تددي ما االبا   الزوجة أو الزو  أهل مع الزوا  يديثي للزوجين الم تركة ائقامة

 ايار المجتماع ونظارع الازوجين أهل بين كال قيعة القالن على المترتبة االجتماعية ال ار من عدد عن الدراسة ك فت .القالن

 ال لب.  وزيادع بالندم كال عور القالن على المترتبة النفسية ال ار من عدد عن الدراسة ك فت .ائيجابية

 ت ادمها والتاي الزوجياة الم اكالت يال وفان وتث يفياة تأهيلياة بادورات الازوا  علاى الم بلاين إلازاموجااءت أهام توصاياتها فاي 

 المرايال فاي المجتماع فاي ودوره الازوا  أهمياة عان أساساية ماادع إدياارو .ماودع وجمعياة كجمعياة واعاي التقوعية الجمعيات

 اتجاهات تحديد في كبير دور من لها لما وذلك ،والتعليم التربية وزارع من قبل األساسي التعليم بمريلة ياصة المت دمة الدراسية

 األكثر التعامل وأساليب الخالفات، يل وأساليب ،الزوجية العالقات بفن المتعل ة األسرية التوعية  رن .أيالقياتهم وت ويم الن ء

 مان العدياد إن ااء. األهاداف لهاذه المح  اة التربوياة البرامج وت جيع ،األبناء تن ئة وأسلوت الزوا  يديثي الزوجين بين إيجابية

 ياديثي الازوجين باين وائصاالح باالتوفيب تعناى التاي المعاصارع اللياات مان وايرهاا األسرية أو الزوجية االست ارات مكاتب

 وتكثياف وم اكالتها، األسارع ب ضاايا تُعنى دورية، ومدتمرات ندوات ع د على العمل .للقالن ساب ة ضرورية كمريلة الزوا 

 والمقل اات، المفككاة األسار بأ فاار ياصاة األ فاار، وروضاات للحضاانة دور إن ااء. ائعاالم وسااسل فاي األسارية البارامج

 .ونفسية اجتماعية ببرامج وتزويدهم



 
 
 
 

 
 

 

 فاي الدراسا  وأجريا  الساعودي  المعاصارة، األسارة فاي الق الا  إلاى المؤديا  العوامل بعنوان (٧٨٩١) الهزاني دراس  .1

 الرياض مدين 

 ايتوتاه الو ااسب ماا باين الم ارناة مان نوع إجراء يالر من للقالن والجوهرية الح ي ية عن األسبات الك ف إلى الدراسة هدفت

 اعت ااد  انياة جهاة مان االساتبيان صاحاسف المقل اون فاي باه يادلي ما وبين جهة من القالن ب ضايا الخاصة الرسمية والسجالت

 المعبئة للو اسب المضمون تحليل منهج البايثة استخدمت و الرسمية، الو اسب في ائفصاح عنها يتم ال للقالن أسبات بوجود منها

 ،الو ي ة في تتوفر لم معلومات للحصور على يالة لثال ين بالعينة المسح  ري ة استخدام وكذلك يالة ٩٢٢ وعددها من المحكمة

 .الريا  مدينة دايل والمقل ون من المقل ات وعينة الرسمية الو اسب على الدراسة و ب ت

 وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتاسج المرتبقة بأسبات القالن منهاص

 .استبيان(  % ١٩ محكمة(  % ٩،١٩ والنفور.عدم التوافب  -

  استبيان(. % ٠١ محكمة(  % ١،٠١وعدم  اعة الزو .  سرء سلو  الزوجة -

  استبيان(.% ٠٤ محكمة( % ٩،١ياصة المعاارع(  عنها م اكل لم يفصح  -

 (. استبيان %٠ محكمة(  %٧تديالت من األقارت.  -

  استبيان(. % ٩٩(  محكمة % ٠٩ أعاله.أكثر من سبب مما ورد  -

 .( استبيان %٩ محكمة(  % ٩،٠٢ أعاله.أسبات أير  مما لم يرد  -

  استبيان(.%٤ محكمة(  % ٤،١اير مبين.  -

ييان  ،وفي موقع أير من الدراسة أاارت البايثة إلى اتجاهات المبحو ين وت ويمهم ألكثار األسابات اايوعا فاي يادوث القاالن

 % ٧٢بينما أاار نحاو  ،إلى عامل عدم ائنجات االنسجام(، وأااروا  وعدمأااروا إلى عدم تالسم األيالن  % ٢١تبين إن نحو 

إلاى عياب أو مار  يحاد مان قادرع  ٧٢ ام أااار زهااء  متقاب اة(إلى عوامل مثل عيب يفي في الزوجة أو الازو   بنساب اابه 

 أااروا إلى عدم رؤية القرف الير قبل الزوا  والنسبة األييرع تظل مرتفعة % ٧٧يليه نحو ’ الزوجة على المعاارع 

 وأجريا  جاده، فاي م:دان:ا  دراسا .الساعودي المجتماع فاي االجتمااعي والتغ:ار الطاالق ( بعناوان٧٨٨١) شالبي دراسا  .1

 جدة، مدين  في الدراس 

 تساارع أن وعلاى اعتباار القاالن ويادوث الساعودي المجتماع فاي االجتمااعي التغير بين ال اسمة عن العالقة الك ف إلى هدفت 

 ة ال ا فاي يددتاه الاذي االجتمااعي التغيار إلى الدراسة وقد نظرت .القالن ياالت ازدياد يواكبها كانت االجتماعي التغير وتيرع

 ارتفاع مست لة واكبها متغيرات باعتبارها ال يم انسان في والتحور ،للعمل دية السعو المرأع ويرو  ،التعليم انت ار هي مجاالت

 ١٠و مقل اة امرأع ٠١٤ تتكون صغيرع عينة على وأجريت الدراسة التحليلي الوصفي المنهج الباين واستخدم ،القالن معدالت

 :منها النتاسج من عدد إلى الدراسة وتوصلت .مقل ا رجال  

 .برضاهم يكن لم الزوجة عمل أن إلى ذهبوا المقل ين الرجار من  %٩٧ أن عن الدراسة أسفرت -

 .أزواجهن رضا دون كان عملهن أن المقل ات النساء من  %٠٠ ذكرت -

 .القالن إلى أد  الزوجة عمل أن المقل ين الرجار من  %١٧ نحو ذكر كما -



 
 
 
 

 
 

 

 مان  %٩٢ ذلاك علاى وأجاات القاالن، أسابات قماة فاي كاان بزوجهاا االهتماام وعدم ،بالعمل المرأع ان غار أد  كما -

 .المقل ات من  %١٢ و المقل ين الرجار

 أما ،القالن إلى يددي بعملها الزوجة ان غار أن رأت يعملن ال الالسي المقل ات من  %٤٢ أن الدراسة أوضحت كما -

 .االتجاه هذا منهن %٩٢ أيدت ف د المقل ات الموظفات

 جدة مدين  في وأجري  ،الطالق تؤدي إلى التي والثقاف:  االجتماع:  العوامل بعض بعنوان )هـ٧١٧١ (عالم دراس  .1

 الوصافي المانهج البايثاة واستخدمت ،السعودي المجتمع في القالن إلى والث افية المددية االجتماعية األسبات معرفة إلى هدفت

 يجام وبلاغ ،جادع مديناة الخيرياة فاي الجمعياات بعاض مان والمستفيدات المقل ات النساء من لعينة االجتماعي  ريب المسح عن

 :ومنها القالن المددية إلى   افية وار االجتماعية باألسبات المتعل ة النتاسج من عدد إلى الدراسة وتوصلت .امرأع (٩٧٠  العينة

 .المنخفض الديل إلى إضافة للزوجين التعليمي المستو  تدني  -

 .الزوجين بين والميور االتجاه في التوافب عدم -

 .الخاصة في األمور الزوجين أهل تديل إلى بائضافة المعاملة وسوء بمسدوليته الزو  قيام عدم -

 إنجاات إلاى بائضاافة سااب ة، مان زيجاات الزوجاة أو الازو  أوالد ووجاود الزوجاة، ياصة بصفة الزوجين أيد ع م -

 .مستمرع بصفة للبنات الزوجة

 .جميلة نزهات ممتع في وقت لل ضاء أهمية إعقاء وعدم ،والحياتية اليومية بالم اكل الزوجة ان غار -

 سوء معاملة الزو  للزوجة بائهانة أو ال تم إضافة إلى الغيرع الزاسدع عن الحدود القبيعية. -

 إمرا  يقيرع ومستعصية مثل األمرا  الع لية والنفسية واألمرا  الجنسية.ظهور  -

 ارتكات الزو  للمخالفات ال انونية بصورع متكررع بائضافة إلى ايات العدالة ال رعية في يالة تعدد الزوجات. -

 م( بعنوان األسباب المؤدي  إلى حدوث الطالق في المجتمع القطري، وأجري  الدراس  في قطر ٧٨٨٩)دراس  الغانم  .1

 ،هدفت إلى معرفة أهم أسبات المددية إلى يدوث القالن في المجتمع ال قري الذي يت ابه في يصاسصه مع المجتماع الساعودي

وقد اخصت البايثاة  ،نفم كأيد العوامل المسئولة عن القالنوال سيما إن البايثة نظرت إلى التغير االجتماعي الذي تال إنتا  ال

وانت ار المجتمع ال قري من مجتمع بسيم إلى مجتماع مع اد  ،التغير االجتماعي من يالر عدع زوايا كتأ يرات الوفرع االقتصادية

تغييار بعاض ال ايم بماا فيهاا تلاك إضاافة إلاى انت اار التعلايم الاذي أساهم وإلاى ياد كبيار فاي  ،مما أ ر على البنااء االجتمااعي سالبا  

ومن العوامل األير  أيضا  انت ار وساسل االتصار الحديثة وازدياد معادر الحضارية اللاذين يماال  االجتماعي.الخاصة بالترابم 

معهما مد رات سلبية علاى األسارع باالرام مان االيجابياات الكثيارع، واساتخدمت البايثاة المانهج الوصافي و ب ات الدراساة علاى 

أرادت البايثااة فحااص أ اار بعااض  ،م٠٢٢٧و ٠٢٢٢ماان الااذكور وائناااث الااذين مااروا بتجربااة القااالن فااي الفتاارع مااا بااين  عينااة

وعادد األبنااء والزوجاات واعتمادت أيضاا علاى  ،المتغيرات في قرار القالن مثل أوضاع السكن، ودرجة ال راباة باين الازوجين

 فيماا منهاا النتااسج مان عادد إلاى الدراساة ي وظفته لهذا الغر . وتوصالتتحليل إيصاءات المحاكم بائضافة إلى االستبيان الذ

 :التالي النحو على جاءت فأنها المحاكم سجالت في القالن بأسبات يتعلب



 
 
 
 

 
 

 

  %.١،٩٩ بنسبة التفاهم وعدم ال ريكين بين الخالفات -

  %.٩،٢ والمع ر يلب وسوء األسرع ادون إهمار -

 % .٩ واالنسجام التوافب عدم -

 %.٢،٩ بالقالن الرابة -

 %.١،٠ ائنجات عدم -

 % .١،٠ ال ريكين أيد مر  -

 يساب سابب بكال النسابة ماع أدنااه تارد سابباص رسيسايا ٠٩ بلغات ف د االستبيان يالر ومن البايثة إليها توصلت التي األسبات إما

 :أهميته

  % .٢٩ التفاهم أو التوافب عدم -

 % .٢،١٢ المستمرع الم اينات -

 %.١،١٧ الزوجية الحياع بمعنى ال ريك جهل -

 %.١،١٧ االقارت تديل -

 %.٩٢ ال ريك ايتيار سوء -

 %.٩٩ ال ريك من السيئة المعاملة -

 %٩١ األسرع بنف ات الوفاء عن العجز -

 % ٧،٠٢ ال ريك تجاه المسدولية ايات -

 %١،٠٢ مست ل مسكن على الحصور في الزوجة رابة -

 %٠،٠٤ أيدهما أو ال ريكين عند الديني الوازع ضعف -

 %  ٠٩ ال ريك ييانة -

 ٧،٠٢ المرتبة الزيجات )ال ريك على ائجبار -

 % ٩،٠٩ المستمر الزو  ان غار -

  %١،٠١ الجنسي التوافب عدم -

 %٤،٢ ائنجات عدم -

  %٢ ال ريكين بين كبير عمري فارن وجود -

 :التالية في العوامل أجملتها القالن عن مسدولة أنها تر  أسبات ستة وجود إلى البايثة يلصت

 بينهما. الخالفات واستمرار التوافب أو التفاهم عن الزوجين عجز -

 .الزوجية الحياع ومتقلبات لمعنى الزوجين وأدرا  فهم في ن ص -



 
 
 
 

 
 

 

 تفاقم الم كالت. من يزيد مما الزوجية الخالفات في أيدهما أو القرفين أسرتي تديل -

 القرفين. بين التكافد عدم -

 .الير القرف من م بولة اير القرفين أيد عند سلوكيات وجود -

 .الزوجية العالقة على المادية العوامل تأ ير -

 المطلقا:ن علاى م:دان:ا  دراسا  حادوث الطاالق في واالقتصادي  االجتماع:  العوامل دور ( بعنوان٤١١١ (غزوي دراس  .7

  األردن – اربد محافظ  في

 واساتخدم نظار المقل اين، وجهة من القالن وقوع إلى تددي التي واالقتصادية االجتماعية العوامل أهم الك ف عن إلى وهدفت

 محافظاة مان الدراساة مجتماع مان والمقل اات المقل ين من يالة) ٩١١ (من مكونة عينة على و ب ت ،الوصفي المنهج الباين

 .إربد

 :منها النتاسج من عدد إلى القالن يدوث بأسبات يتعلب فيما الدراسة وتوصلت

 .القالن وقوع وبين األهل تديل بين العالقة وجود -

 الزوجة. ،الزو  القرفين كال بين الزوجية الحياع جهل -

 .القالن ويدوث عمل المرأع بين عالقة وجود وأيضا ،القالن ووقوع الخقوبة فترع قصر بين عالقة هنا  -

 .القالن إلى المددية األسبات أهم من الديني الوازع ضعف يعتبر -

 .ال عور باألمن وعدم والصراع الم اينات في والتفكير ن القال بين العالقة وجود وأيضا  -

 نظار وجها  مان المملكا  فاي معادالا الطاالق ارتاااع علاى وأثرها االجتماع:  التغ:راا بعنوان )٤١١٨( الخط:ب دراس  .8

 الرياض مدين  في وأجري  ،السعودي  المرأة

 ومعرفاة القاالن، معادالت ارتفااع وأدت إلاى السعودي المجتمع اجتايت التي االجتماعية التغيرات أ ر عن الك ف إلى وهدفت

 التاي االجتماعية العوامل أهم على الضوء وإل اء ل ات، المم السعوديات من النساء مجموعة نظر وجهة من القالن عوامل أهم

 البياناات، لجماع رسيساي الحالاة كمانهج دراسة منهج البايثة واستخدمت ،السعودي المجتمع في القالن معدالت إلى ارتفاع أدت

 وأهام .االقتصااديةو واالجتماعياة التعليمياة الفئاات مختلاف مان ساعوديات مقل اات لسايدات يالاة  ال اين بدراساة البايثاة ف امات

 المفتوياة، ذو األسائلة واالساتبيان الرياا ، مدينة في لمقل ات السيدات من لمجموعة المتعم ة الم ابلة المستخدمة هي األدوات

 الم ابلاة ئجاراء اساتئذانهن بعاد المقل اات من تراح مجموعة مقل ة كل كانت يين الثلجية؛ الكرع عينة استخدمت التي والعينة

 معهن.

 :منها النتاسج من عدد إلى وتوصلت

 :السعودية المرأع نظر وجهة من القالن أسبات أهم أن إلى الدراسة نتاسج ت ير 

 .المسيار زوا  عدم ائنجات، الجنسية، الم اكل القباع، سوء العا في، الجفاف المسئولية، تحمل عدم -

 .السريعة الوجبات مثل القالن السريع هنا  وأصبح العصر بظروف تأ رت القالن ظاهرع أن الدراسة أوضحت  -

 .مترابقة عوامل لعدع بل ف م، وايد لعامل نتيجة يتم ال القالن أن الدراسة بينت -



 
 
 
 

 
 

 

 بداسل ووجود ،الرجل عن للعالقة الزوجية المرأع مفهوم ايتالف صهي عامة بصفة القالن معدالت ارتفاع أسبات أهم -

 .قرار القالن اتخاذ على ساعدها المرأع أمام أير 
 

 راس  وإجراءاتها  الدمنهج: .1

 :منهج الدِّراس . 1.1

ا كمي ا وكيفي ا، يين يمكننا وصف تم في هذه الدراسة استخدام المنهج الوصفي التحليلي، الذي يعبّر عن الحالة المدروسة  تعبير 

(، بأنه عبارع عن أسلوت يعتمد دراسة 4002وت خيص موضوع البحن وتحليل بعض جوانبه، كما أاار عبيدات وزمالسه  

 .الواقع أو الظاهرع كما توجد في الواقع، وتسهم بوصفها وصفا  دقي ا ، ويعبر عنها تعبيرا  كيفيا  أو كميا  

  :راس مجتمع الدِّ . 1.1

ي صد بالمجتمع األاخاص الذين ي تركون في أمر محدد والذي يسعى الباين في التعرف على بياناتهم فيما يخص الدراسة 

فتكون مجتمع الدراسة من مجموعة من االيصاسيين األسريين بلجنة اصالح البين بمحافظة الكامل، يالر العام الدراسي 

 ه .1221-1224

 :حدود الدِّراس . 1.1

 الحد المكاني لهذه الدراسة يتمثل في لجنة اصالح البين بمحافظة الكامل.

 ه 1224-1221الحد الزماني يتمثل في العام الدراسي 

 :ع:ن  الدِّراس . 1.1

تم ايذ عينة ع واسية الدراسة من مجموعة من االيصاسيين األسريين بلجنة اصالح البين بمحافظة الكامل يالر العام الدراسي 

 ( ايصاسي أسري.33ه  والبلغ عددهم  1221-1224

 :أداة الدِّراس . 1.1

تم استخدام االستبيان كأداع لهذه الدراسة والذي تم تصميمه من قبل الباين بعد اال الع على العديد من الرساسل والكتب ذات 

 الصلة بموضوع الدراسة وف ا  للخقوات التاليةص

 ا: خطواا إعداد أداة الدِّراس  وجمع الب:انا

بعد تحديد هدف الدراسة وهو دراسة بعض العوامل المددية للقالن ودور االيصاسي في الحد منها، تم تصميم مجموعة أسئلة 

 تختص بموضوع الدراسة بعد اال الع على أدبيات الدراسة والدراسات الساب ة،



 
 
 
 

 
 

 

ومن  م تم عرضها على مجموعة من المختصين ذوي الخبرع في مجار الدراسة وتم االيذ بماليظاتهم والخرو  باألداع في  

 ( وتكونت من مجموعة من األسئلة كما يليص1صورتها النهاسية  ملحب 

 الب:اناا الديمغراف: :

 العمر، المستو  التعليمي، الخبرع في مجار العمل، التدريب في مجار لجنة اصالح ذات البين. 

 أسئلة الدراسة وتكونت من مجموعة من المحاور التاليةص

 المحور األورص العوامل االجتماعية المددي للقالن.

 المحور الثانيص العوامل االقتصادية المددية للقالن

 يصاسي االسري في مواجهة العوامل المددية للقالن.المحور الثالنص دور اال

 المحور الرابعص المهارات التي يستخدمها االيصاسي األسري في الحد من القالن.

 صدق األداة:

الم صود بصدن األداعص إلى أي مد  ت يس الغر  الذي وضعت من أجله، أو مد  دور االيصاسي األسري في الحد من 

ى بعض العوامل، ولتح يب ذلك تم تصميم األداع بالرجوع إلى العديد من الدراسات والدوريات التي ظاهرع القالن اعتمادا  عل

 .تناولت موضوع الدراسة، يتى الوصور إلى الصورع النهاسية ألداع الدراسة

 التأكد من صالح:  أدواا الدراس :

 :Reliability Coefficient معامل الثباا -1

يعقي النتاسج نفسها إذا أعيد تقبيب االستبانة على نفس العينة في نفس الظروف، وتم قياسه بالقرن ي صد بثبات أداع ال يا ص أن 

 :التالية

 :معامل ثباا ألااكرونباخ-أ

 ، وكانت النتاسجصSPSSتم يسات معامل  بات ألفاكرونباخ باستخدام برنامج 

 ( معامالا الااكرونباخ1-1جدول )

 ألااكرونباخ عدد العباراا المحـــاور

 0.124 3 العوامل االجتماعية المددية للقالن.

 0.111 3 العوامل االقتصادية المددية للقالن

 0.113 3 دور االيصاسي االسري في مواجهة العوامل المددية للقالن.



 
 
 
 

 
 

 

 0.144 3 المهارات التي يستخدمها االيصاسي األسري في الحد من القالن.

 0.221 34 األداء ككل
 

( أعاله بيّن معامالت ألفاكرونباخ لكل محور من محاور أداع الدراسة، ولألداع ككل، فوجدنا أن ال يم لمعامالت 1-3الجدور  

(، وهي قيم مرتفعة. نالي  ارتفاع قيمة 0.221( للمحاور، وللدرجة الكلية بلغت  0.124-0.144ألفاكرونباخ تراويت ما بين  

سبة ألن قيمة ألفا كرونباخ تزيد بزيادع عدد العبارات المراد يسابها لها، ياصة وأن جميع قيم كرونباخ ألفا لألداع ككل وذلك ن

 كرونباخ ألفا للمحاور جاءت كبيرع وبالتالي عند يسابها للدرجة الكلية لالستبانة جاءت النتيجة أكبر من كل محور،

ذه األداع، مما يعني أنه يمكن االعتماد على هذه األداع من مما يعني أن هنا   بات في إجابات أفراد العينة في ائجابة على ه 

 .يين جمع البيانات، وكذلك إمكانية تعميم النتاسج التي سوف تخر  بها هذه الدراسة

 :صدق االتساق الداخلي لاقراا االستبان  -ب

/محاور(، ودرجات أسئلة االستبانة ي صد باالتسان الدايلي ألسئلة االستبانةص هي قوع االرتبا  بين درجات كل مجار  عبارات

الكلية، والصدن ببسا ة هو أن ت يس أسئلة االستبانة أو االيتبار ما وضعت ل ياسه، أي ي يس فعال الوظيفة التي يفتر  أن 

 ي يسها، الجدور التالي يبين هذه المعامالتص

 ( معامالا االتساق الداخلي لعباراا أداة الدراس .1-1جدول )

 معامل االرتباط رقم العبارة معامل االرتباط رقم العبارة

1 .476(**) 12 .439(*) 

1 .565(**) 13 .588(**) 

1 .626(**) 11 .708(**) 

1 .634(**) 40 .583(**) 

1 .473(**) 41 .745(**) 

1 .698(**) 44 .362(*) 

7 .381(*) 43 .611(**) 

8 .551(**) 42 .654(**) 

9 .372(*) 42 .453(**) 

11 .752(**) 41 .612(**) 

11 .574(**) 42 .550(**) 

11 .370(*) 43 .752(**) 

11 .651(**) 41 .536(**) 



 
 
 
 

 
 

 

11 .536(**) 30 .522(**) 

11 .491(**) 31 .612(**) 

11 .585(**) 34 .439(*) 

لألداع، فتبيّن أن معامالت االرتبا   ( بيّن معامالت االرتبا  بين كل عبارع من عبارات أداع الدراسة والدرجة الكلية4-3جدور  

 (، وهي قيم مرتفعة، مما يعني أن هنا  اتساقا  دايليا  بين كل عبارع والدرجة الكلية لألداع.0.224-0.314تراويت ما بين  

 مع:ار الحكم:

ع، أوافب، محايد، ال وّضح الجدور التالي معيار الحكم على ف رات االستبيان والذي اعتمد م يا  ليكرت الخماسي  أوافب ب د

 أوافب، ال أوافب ب دع(.

 ( المدى وأوزان اإلجاباا واآلراء السائدة لها.1-1جدول رقم )

 الرأي السائد الوزن ق:م  المتوس 

 ال أوافب ب دع 1 1.12إلى أقل من  1من 

 ال أوافب  4 4.1إلى أقل من  1.12من 

 محايد 3 3.2إلى أقل من  4.1من 

 أوافب  2 2.4 إلى أقل من 3.2من 

 أوافب ب دع 2 2إلى  2.4من 
 

وتم إيجاد المتوسقات الحسابية لكل ف رع من ف رات االستبانة، وم ارنتها مع المد  الذي وقع بدايله المتوسم وأعقى الرأي 

 الذي ي ابله.

 :إجراءاا تطب:ق الدراس 

 :بعد تصميم أداع الدراسة تم ال يام بائجراءات التالية

 الدراسة بتوزيعها إلكترونيا  على أفراد الدراسة.تقبيب أداع 

 .لتحليلها إيصاسيا   (SPSS) تفريغ البيانات في برنامج

 .إيجاد الصدن والثبات ألداع الدراسة

 تحليل األداع إيصاسيا .

 األسال:ب اإلحصائ:  المستخدم :. 1.1

 تمت معالجة بيانات الدراسة باستخدام األساليب ائيصاسية المناسبة لقبيعة هذه الدراسة، وذلك على النحو التاليص 



 
 
 
 

 
 

 

 المتوسقات الحسابية واالنحرافات المعيارية، لترتيب إجابات مفردات الدراسة لعبارات االستبانة يسب درجة المواف ة.

القة بين بعض المتغيرات، وكذلك إيجاد معامل االتسان الدايلي، وتحديد نوع (، ئيجاد الع(Pearsonمعامل ارتبا  بيرسون 

 العالقة بين المتغيرات والدرجة الكلية لألداع، وكذلك لإلجابة على الفرضيات.

 ( لحسات  بات محاور الدراسة، وأداع الدراسة.ALPHAمعامل ألفاكرونباخ  

 .Independent sample t-test( للعينتين المنفصلتين tايتبار  

 One Way ANOVAايتبار تحليل التباين األيادي 

 نتائج الدراس  ومناقشتها .1

 التحل:ل االحصائي للمتغ:راا الشخص: : :أوال  

 ( توزيع أفراد الع:ن  على حسب المتغ:راا الشخص: .1-1جدول )

 النسب  التكرار توزيعاا المتغ:ر  المتغ:راا

 العمر

 27.3 9 عام فأقل 42من 

 45.5 15 عام 31إلى  41من 

 18.2 6 معا 22إلى  32من 

 9.1 3 أكثر من ذلك

 المستوى التعل:مي

 63.6 21 بكالوريو 

 30.3 10 ماجستير

 6.1 2 دكتوراه

 الخبرة في مجال العمل

 24.2 8 سنوات 2أقل من 

 30.3 10 سنوات 10-1من 

 27.3 9 سنة 12- 11من 

 9.1 3 سنة 40- 11من 

 9.1 3 سنة 40- 41من 

 التدريب

 36.4 12 مدرت

 36.4 12 تحت التدريب

 27.3 9 اير مدرت
 



 
 
 
 

 
 

 

الجدور أعاله عبارع عن النسب والتكرارات لتوزيع أفراد العينة على يسب البيانات الديمغرافية فنجد أن الغالبية أعمارهم ت ع 

(، ومن  م الفئة %42.3فأقل( بنسبة   42(، ومن  م  أقل من %22.2عام( بنسبة   31إلى  41بدايل الفئة العمرية  من 

(، ال كل التالي يبين هذه %1.1(، وأييرا  الفئة العمرية  أكثر من ذلك( بنسبة  %13.4 ( بنسبة معا 22إلى  32العمرية  من 

 النسبص

 

(، %30.3(، ومن  م ماجستير بنسبة  %13.1ويبين الجدور كذلك أن أالب أفراد العينة مستواهم التعليمي بكالوريو  بنسبة  

 (، ال كل يبين هذه النسبص%1.1واييرا  الدكتوراه بنسبة  

 

(، %30.3سنوات( بنسبة   10-1ويوضح الجدور كذلك أن أالب أفراد العينة يبرتهم في مجار العمل تراويت ما بين  من 

، %1.1سنة( بنسبة   40- 41سنة( و من  40- 11( وأييرا  كل من  من %42.3سنة( بنسبة   12- 11ومن  م  من  ( لكلب

 ال كل التالي يبين هذه النسبص
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( لكل  منهما، بينما اير %31.2ر أيضا  ان أالب أفراد العينة ما بين مدربين وتحت التدريب بنسبة  وضحت نتاسج الجدو

 (، ال كل التالي يبين هذه النسبص%42.3المدربين بلغت نسبتهم  

 

 

 ثان:ا : التحل:ل اإلحصائي الستجاباا ع:ن  الدراس  على متغ:راا الدراس :

 اسي الستجابات عينة الدراسة لمتغيرات الدراسة، من يالر المحاور كما يليصفي هذا الجزء تم عر  التحليل ائيص

 المحور األول: العوامل االجتماع:  المؤدي  للطالق.

( المتوسطاا الحساب:  واالنحرافاا المع:اري  واالوزان النسب:  ودرجاا الموافق  إلجاباا أفراد الع:ن  على عباراا 1-1جدول )

 االجتماع:  المؤدي  للطالق.محور العوامل 

االنحراف  المتوس  العبارة

 المع:اري

الوزن 

 النسبي

 درج  الموافق 

 كبيرع جدا   92.8 0.55 4.64 ضعف الوازع الديني
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 كب:رة جدا   89.6 0.83 4.48 عمل المرأع

 كبيرع 81.8 0.80 4.09   تعدد الزوجات

 86 0.68 4.30  الزوجة( كل ألسرته تحيز الزو 
 كب:رة جدا  

 متوسقة 58.2 1.16 2.91 عدم االنجات

 كب:رة جدا   87.2 0.60 4.36 تديل األسرع من  الزوجين( في ادون الزوا  الخاصة

 كبيرع جدا   86 0.81 4.30 الفرون العمرية

 كب:رة 70.4 0.94 3.52  الفرون الث افية

 كبيرع 81.50 0.80 4.08 

الجدور أعاله عبارع عن المتوسقات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألوزان النسبية ودرجات المواف ة لعبارات الخاصة 

( ي ع بدايل الفئة الرابعة لمعيار ليكرت 2من  2.03بمحور العوامل االجتماعية المددية للقالن، فنجد أن المتوسم العام بلغ  

 ي أن أفراد العينة مواف ين بدرجة كبيرع على مد  توفر العوامل االجتماعية المددية للقالن.( مما يعن2.4إلى  3.2الخماسي  

وبناء على المتوسقات الحسابية واالنحرافات المعيارية تم ترتيب العبارات تنازليا  إبتداء  من العبارع ذات المتوسم األكبر 

(  2.12عف الوازع الديني( في بداية ترتيب بمتوسم بلغ  وانتهاء بالعبارع ذات المتوسم األصغر يين نجد أن عامل  ض

( ودرجة مواف ة كبيرع جدا ، تليها العامل  تديل 2.23وبدرجة مواف ة كبيرع جدا ، ومن  م عامل  عمل المرأع( بمتوسم بلغ  

 امل  تحيز الزو تليها الع ،( ودرجة مواف ة كبيرع جدا  2.31األسرع من  الزوجين( في ادون الزوا  الخاصة( بمتوسم  

( 2.30( ودرجة مواف ة كبيرع جدا ، ومن  م  العامل  الفرون العمرية( بمتوسم بلغ  2.30 الزوجة( كل ألسرته( بمتوسم بلغ  

( ودرجة مواف ة كبيرع، تليها عامل  الفرون 2.01ودرجة مواف ة كبيرع جدا ، ومن  م العامل تعدد الزوجات( بمتوسم بلغ  

 (ودرجة مواف ة متوسقة.4.11( ودرجة مواف ة كبيرع، واييرا  عامل  عدم االنجات( بمتوسم بلغ  3.24بلغ  الث افية( بمتوسم 

 المحور الثاني: العوامل االقتصادي  المؤدي  للطالق

عباراا ( المتوسطاا الحساب:  واالنحرافاا المع:اري  واالوزان النسب:  ودرجاا الموافق  إلجاباا أفراد الع:ن  على 1-1جدول )

 محور العوامل االقتصادي  المؤدي  للطالق.

 درج  الموافق  الوزن النسبي المع:اري االنحراف المتوس  العبارة

 متوسقة 60.6 1.10 3.03 االسراف واالستهالك الزائد

 كبيرع 81.8 0.95 4.09  بخل الزوج

 كبيرع 78.2 0.98 3.91 التطلعاا الزائدة في اقتناء االش:اء

 كبيرع جدا   94 0.53 4.70  الزوج  في واجباتها تجاه زوجها وأطاالهاتقص:ر 

 89 0.62 4.45 ضعف الراتب مقارن  بالصرف المع:شي
 كبيرع جدا  



 
 
 
 

 
 

 

 85.4 0.88 4.27 الخالفاا حول توظ:ف االمور المال: 
 كبيرع جدا  

 59.4 1.21 2.97 تدخل األهل في االمور المال:  للزوج:ن
 متوسقة

 متوسقة 64.2 0.89 3.21  ض:ق السكن

 كبيرع 76.58 0.90 3.83 

الجدور أعاله عبارع عن المتوسقات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألوزان النسبية ودرجات المواف ة لعبارات محور 

( ي ع بدايل الفئة الرابعة لمعيار ليكرت الخماسي 2من  3.33العوامل االقتصادية المددية للقالن، فنجد أن المتوسم العام بلغ  

 اد العينة مواف ين بدرجة كبيرع على مد  توفر العوامل االقتصادية المددية للقالن.( مما يعني أن أفر2.4إلى  3.2 

وبناء على المتوسقات الحسابية واالنحرافات المعيارية تم ترتيب العبارات تنازليا  ابتداء من العبارع ذات المتوسم األكبر 

 ت صير الزوجة في واجباتها تجاه زوجها وأ فالها( في ترتيب  وانتهاء بالعبارع ذات المتوسم األصغر يين نجد أن العبارع

 ( ودرجة مواف ة كبيرع جدا ، 2.20العوامل االجتماعية بمتوسم بلغ  

( ودرجة مواف ة كبيرع جدا ، ومن  م العامل 2.22ومن  م العامل  ضعف الراتب م ارنة بالصرف المعي ي( بمتوسم بلغ  

( ودرجة مواف ة كبيرع جدا ، تليها عامل  بخل الزو ( بمتوسم بلغ 2.42لية( بمتوسم بلغ   الخالفات يور توظيف االمور الما

( ودرجة مواف ة كبيرع، 3.11( ودرجة مواف ة كبيرع، ومن  م عامل  التقلعات الزاسدع في اقتناء االاياء( بمتوسم بلغ  2.01 

ومن  م عامل  االسراف واالستهال  الزاسد( بمتوسم  ( ودرجة مواف ة متوسقة،3.41يليه عامل  ضيب السكن( بمتوسم بلغ  

( ودرجة 4.12مور المالية للزوجين( بمتوسم بلغ  ( ودرجة مواف ة متوسقة، وأييرا  عامل  تديل األهل في األ3.03بلغ  

 متوسقة.

 المحور الثالث: دور االخصائي األسري في مواجه  العوامل المؤدي  للطالق.

حساب:  واالنحرافاا المع:اري  لتوزيع أفراد الع:ن  على عباراا محور دور االخصائي األسري في ( المتوسطاا ال1-1جدول )

 مواجه  العوامل المؤدي  للطالق.

 درج  الموافق  الوزن النسبي االنحراف المع:اري المتوس  العبارة

 كبيرع جدا   87.8 0.66 4.39  التوفيب بين األزوا 

 كبيرع جدا   87.8 0.70 4.39  دراسات ميدانية عن الظاهرع

اصالح ذات البين في التوسم لحل الم كالت بين 

 90.4 0.62 4.52 الزوجين

 كبيرع جدا  

ت ديم الدعم المادي من الجهات الخيرية لتحسين يياع 

 82.4 0.82 4.12 الزوجين

 كبيرع

 85.4 0.72 4.27 ن ر الث افة الدينية للعالقة الزوجية
 كبيرع جدا  

 كبيرع جدا   87.2 0.70 4.36 والت اليد الضارع العاداتمحاربة 



 
 
 
 

 
 

 

 89 0.75 4.45 تكاليف الزوا  التوعية بالحد من كثرع
 كبيرع جدا  

 86 0.81 4.30 فرص الزوا  الناجح تنظيم ندوات ومحاضرات عن
 كبيرع جدا  

 كبيرع جدا   87.00 0.72 4.35 

الجدور أعاله عبارع عن المتوسقات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألوزان النسبية ودرجات المواف ة لعبارات محور دور 

( ي ع بدايل الفئة الرابعة 2من  2.32االيصاسي األسري في مواجهة العوامل المددية للقالن، فنجد أن المتوسم العام بلغ  

( مما يعني أن أفراد العينة مواف ين بدرجة كبيرع جدا  على مد  توفر دور االيصاسي 2.4إلى  3.2لمعيار ليكرت الخماسي  

 األسري في مواجهة العوامل المددية للقالن.

وبناء على المتوسقات الحسابية واالنحرافات المعيارية تم ترتيب العبارات تنازليا  إبتداء  من العبارع ذات المتوسم األكبر 

ت المتوسم األصغر يين نجد أن الدور  اصالح ذات البين في التوسم لحل الم كالت بين الزوجين( في وانتهاء بالعبارع ذا

تكاليف الزوا (  ( ودرجة مواف ة كبيرع جدا ، ومن  م دور  التوعية بالحد من كثرع2.24بداية ترتيب العوامل بمتوسم بلغ  

( ودرجة مواف ة كبيرع جدا ، 2.31فيب بين األزوا ( بمتوسم بلغ  تليها  التو ،( ودرجة مواف ة كبيرع جدا  2.22بمتوسم بلغ  

 ( ودرجة مواف ة كبيرع جدا ، ومن  م دور  محاربة العادات2.31ومن  م دور  دراسات ميدانية عن الظاهرع( بمتوسم بلغ  

فرص الزوا   ضرات عن( ودرجة مواف ة كبيرع جدا ، يليه دور  تنظيم ندوات ومحا2.31والت اليد الضارع( بمتوسم بلغ  

( 2.42( ودرجة مواف ة كبيرع جدا ، يليه دور  ن ر الث افة الدينية للعالقة الزوجية( بمتوسم بلغ  2.30الناجح( بمتوسم بلغ  

( 2.14ودرجة مواف ة كبيرع جدا ، وأييرا  دور  ت ديم الدعم المادي من الجهات الخيرية لتحسين يياع الزوجين( بمتوسم بلغ  

 واف ة كبيرع.ودرجة م

 المحور الرابع: المهاراا التي يستخدمها االخصائي األسري في الحد من الطالق.

( المتوسطاا الحساب:  واالنحرافاا المع:اري  لتوزيع أفراد الع:ن  على عباراا محور المهاراا التي يستخدمها 1-1جدول )

 االخصائي األسري في الحد من الطالق.

 االنحراف المتوس  العبارة

 المع:اري

 درج  الموافق  الوزن النسبي

إجراء ايتبارات التوافب بين المت دمين للزوا  من 

  الجنسين
3.97 0.95 

79.4 

 كبيرع

 كبيرع جدا   86.6 0.69 4.33  دراسات ميدانية عن الظاهرع

اصالح ذات البين في التوسم لحل الم كالت بين 

  الزوجين
4.30 0.73 

86 

 كبيرع جدا  

الدعم المادي من الجهات الخيرية لتحسين ت ديم 

  يياع الزوجين
4.42 0.61 

88.4 

 كبيرع جدا  

تمليك الزوجين وساسل التكيف مع بعضهما رام 

  الخالفات
4.27 0.88 

85.4 

 كبيرع جدا  



 
 
 
 

 
 

 

ابتكار م روعات تزيد من ديل األسرع لحل 

  الم كالت االقتصادية
2.97 1.21 

59.4 

 متوسقة

تزيد من ديل األسرع لحل ابتكار م روعات 

  الم كالت االقتصادية
3.21 0.89 

64.2 

 متوسقة

  تعليم الزوجين فنون تعامل األهل
4.39 0.66 

87.8 
 كبيرع جدا  

 
3.98 0.83 79.65 

 كبيرع

محور الجدور أعاله عبارع عن المتوسقات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألوزان النسبية ودرجات المواف ة لعبارات 

( ي ع بدايل الفئة 2من 3.13المهارات التي يستخدمها االيصاسي األسري في الحد من القالن، فنجد أن المتوسم العام بلغ  

( مما يعني أن أفراد العينة مواف ين بدرجة كبيرع على مد  توفر المهارات التي 2.4إلى  3.2الرابعة لمعيار ليكرت الخماسي  

 في الحد من القالن.يستخدمها االيصاسي األسري 

من المهارع ذات المتوسم األكبر  وبناء على المتوسقات الحسابية واالنحرافات المعيارية تم ترتيب المهارات تنازليا  إبتداء  

وانتهاء بالمهارع ذات المتوسم األصغر يين نجد أن مهارع  ت ديم الدعم المادي من الجهات الخيرية لتحسين يياع الزوجين( في 

( ودرجة مواف ة كبيرع جدا ، ومن  م مهارع  تعليم الزوجين فنون تعامل األهل( 2.24بداية ترتيب المهارات بمتوسم بلغ  

( ودرجة مواف ة كبيرع 2.33( ودرجة مواف ة كبيرع جدا ، تليها  دراسات ميدانية عن الظاهرع( بمتوسم بلغ  2.31بمتوسم بلغ  

( ودرجة مواف ة كبيرع جدا ، ومن  م 2.30جدا ، تليها  اصالح ذات البين في التوسم لحل الم كالت بين الزوجين( بمتوسم بلغ  

( ودرجة مواف ة كبيرع جدا ، ومن  م 2.42التكيف مع بعضهما رام الخالفات( بمتوسم بلغ  مهارع  تمليك الزوجين وساسل 

( ودرجة مواف ة كبيرع، تليها مهارع 3.12مهارع  إجراء ايتبارات التوافب بين المت دمين للزوا  من الجنسين( بمتوسم بلغ  

( ودرجة مواف ة متوسقة، واييرا  3.41توسم بلغ   ابتكار م روعات تزيد من ديل األسرع لحل الم كالت االقتصادية( بم

( ودرجة مواف ة كبيرع 4.12مهارع  ابتكار م روعات تزيد من ديل األسرع لحل الم كالت االقتصادية( بمتوسم بلغ  

 متوسقة.

 الاروق ب:ن المتغ:راا الشخص:  في محاور أداة الدراس :

ال خصية في ائجابة عن أداع الدراسة وذلك ألن بعض المتغيرات الغر  من هذا االيتبار معرفة مد  تأ ير المتغيرات 

 ال خصية قد تحدث فرقا  ظاهريا  عند ائجابة عن كل متغير على يدع وهي كما يليص

 المتغيرات 
 العوامل االجتماعية

دور االيصاسي  العوامل االقتصادي

 األسري

المهارات المستخدمة من 

 االسري االجتماعي

F الداللة F الداللة F الداللة F الداللة 

 800. 335. 487. 833. 257. 1.419 173. 1.781 العمر

 F الداللة F الداللة F الداللة F الداللة 

 982. 018. 695. 368. 534. 640. 902. 104. المستو  التعليمي 



 
 
 
 

 
 

 

 F الداللة   F الداللة F الداللة 

 808. 398. 407. 1.035 209. 1.573 407. 1.034 الخبرع في مجار العمل 

 F الداللة F الداللة F الداللة F الداللة 

التدريب في مجار لجنة 

 اصالح ذات البين
2.201 .128 1.484 .243 .051 .950 1.071 .355 

قيم  بينت نتاسج الجدور أعاله أنه ال توجد فرون ذات داللة إيصاسية بين المتغيرات ال خصية في أداع الدراسة وذلك ألن جميع

( ما يعني أن الفرون اير دالة ايصاسيا  0.02( الم ابلة لكل محور على يدع أكبر من  Fمستويات الداللة االيصاسي اليتبار  

وأن مستويات االستجابة على المحاور بناء المتغيرات ال خصية مت اربة وال يوجد تأ ير لهذه المتغيرات في ائجابة على كل 

 (.0.02وذلك عند مستو  داللة ايصاسي   محور من المحاور المختلفة

 ترتيب المحاور بناء على المتوسقات الحسابيةص

 الجدور التالي يبين ترتيب المحاور وف ا  لمتوسم كل محور على يدعص

 ( ترت:ب المحاور وفقا  للمتوسطاا الحساب: .11-1جدول )

 الترت:ب االنحراف المع:اري المتوس  المحور

 2 0.80 4.08 المددية للقالنالعوامل االجتماعية 

 4 0.90 3.83 العوامل االقتصادية المددية للقالن

 1 0.72 4.35 دور االيصاسي األسري في مواجهة العوامل المددية للقالن

 3 0.83 3.98 المهارات التي يستخدمها االيصاسي األسري في الحد من القالن

  0.81 4.06 اجمالي المحاور

عن ترتيب المحاور وف ا  لمتوسم كل محور على يدا فنجد أن محور دور االيصاسي األسري في مواجهة  الجدور أعاله عبارع

(، يليها محور العوامل االجتماعية المددية للقالن بمتوسم 2.32العوامل المددية للقالن في بداية الترتيب بمتوسم بلغ  

( وأييرا  محور 3.13ي في الحد من القالن بمتوسم بلغ  ( يليها محور المهارات التي يستخدمها االيصاسي األسر2.03 

 (، ال كل التاليص3.33 العوامل االقتصادية المددية للقالن( بمتوسم بلغ  



 
 
 
 

 
 

 

 

 

 اهم النتائج والتوص:اا والمقترحاا .1

 النتائج .1.1

 نتائج المتغ:راا الشخص: :

(، ومستوياتهم التعليمية %22.2عام( بنسبة   31إلى  41بينت النتاسج أن أالب أفراد العينة أعمارهم بدايل الفئة  من 

(، واالبيتهم تل وا تدريب %30.3سنوات( بنسبة   10-1(، سنوات يبرتهم في مجار العمل  من %13.1بكالوريو  بنسبة  

 (. %31.2ومدربين بنسبة  

 نتائج المحاور:

حت النتاسج أن أفراد العينة مواف ين بدرجة كبيرع على مد  توفر العوامل االجتماعية المددية للقالن، في أهم العوامل أوض

 التاليةص

 ضعف الوازع الديني 

 عمل المرأع 

 تديل األسرع من  الزوجين( في ادون الزوا  الخاصة 

العوامل االقتصادية المددية للقالن، وتمثلت في أهم العوامل  بينت النتاسج أن أفراد العينة مواف ين بدرجة كبيرع على مد  توفر

 التاليةص

 ت صير الزوجة في واجباتها تجاه زوجها وأ فالها 

 ضعف الراتب م ارنة بالصرف المعي ي 

 الخالفات يور توظيف االمور المالية 

اسي األسري في مواجهة العوامل المددية أظهرت النتاسج أن أفراد العينة مواف ين بدرجة كبيرع جدا  على مد  توفر دور االيص

 للقالن، وتمثلت في العوامل التاليةص

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

4

4.1

4.2

4.3

4.4

دور االخصائي األسري في مواجهة قالعوامل االقتصادية المؤدية للطالالعوامل االجتماعية المؤدية للطالق
العوامل المؤدية للطالق

ي المهارات التي يستخدمها االخصائ
األسري في الحد من الطالق



 
 
 
 

 
 

 

 .اصالح ذات البين في التوسم لحل الم كالت بين الزوجين 

 تكاليف الزوا . التوعية بالحد من كثرع 

 . التوفيب بين األزوا 

ي يستخدمها االيصاسي األسري في الحد من بينت النتاسج أن أفراد العينة مواف ين بدرجة كبيرع على مد  توفر المهارات الت

 القالن، والتي تمثلت في أهم العناصرص

 ت ديم الدعم المادي من الجهات الخيرية لتحسين يياع الزوجين 

 تعليم الزوجين فنون تعامل األهل 

 راسات ميدانية عن الظاهرع 

 نتائج الاروق ب:ن المتغ:راا الشخص:  في محاور أداة الدراس :

النتاسج أنه ال توجد فرون ذات داللة إيصاسية بين المتغيرات ال خصية في أداع الدراسة وذلك عند مستو  داللة أظهرت 

 (.0.02ايصاسي  

 

 :واالقتراحاا التوص:اا. 1.1

وأسااليب التعامال األكثار إيجابياة باين  ،وأسااليب يال الخالفاات ،ن ر التوعية األسرية المتعل ة بفن العالقاات الزوجياة -

وت جيع البرامج التربوية المح  ة لهذه األهداف عبار وسااسل ائعاالم  ،الزوجين يد يثي الزوا  وأسلوت تن ئة األبناء

 والمدسسات التعليمية والتربوية.

 لهاا ليكاون بينهاا التنسايب ماع ضارورع وم اكالتها األسارع ب ضايا عنى تُ  دورية، ومدتمرات ندوات ع د على العمل -

 أسرية. يياع وإدارع الزوجية الحياع مسئولية تحمل على من الجنسين ال بات وتدريب هيلتأ في الفعار األ ر

إن اء العديد من مكاتب االست ارات الزوجية واألسرية وايرها من الليات المعاصرع التي تعنى باالتوفيب وائصاالح  -

 ن.بين الزوجين يديثي الزوا  كمريلة ضرورية ساب ة يمكن أن تحور دون يدوث القال

 لماا وذلاك والتعلايم، التربياة قبال وزارع من األساسي التعليم بمريلة ياصة وأهميته بالزوا  تعنى أساسية مادع إديار -

 االهتماام علاى التركياز ماع ،الصاغر مناذ وسالوكياتهم أيالقيااتهم الان ء وت اويم اتجاهاات تحديد في كبير دور من لها

 المرايال فاي بارامج تعليمياة إدياار وضارورع األ فاار نفاو  فاي األساري والتماساك واالنتمااء قايم الاوالء بغار 

 األسرع وتكوين الزوا  بأسس والمتعلمة ال ابة الفئات إنضا  وعي في تساهم والجامعة الثانوي في ت دمةالم الدراسية

 األسرية. الم كالت مواجهة وعال  وأساليب

 يلها، و رن عامة، بصفة منها ال بات يعاني التي الم كالت على الضوء تسليم تستهدف ااملة إعالمية يقة وضع -

 ماع المثلاى التعامال بأسااليب األزوا  توعياة علاى ياصاة تعمال وبصافة التاي والث افياة الدينياة البارامج عار  ماع

 .واأل فار الزوجات

 تكثيف دور المدسسات ائعالمية والتعليمية ودور العبادع في التوعية األسرية ومخا ر القالن. -



 
 
 
 

 
 

 

الم بلين على الزوا  بدورات تأهيلية وتث يفية وفن يال الم اكالت الزوجياة كالتاالي ت ادموه الجمعياات التقوعياة إلزام  -

 كجمعية إصالح ذات البين.

 

 قائم  المراجع والمصادر: .1

 :بيروت النفقية، للثروع ال ار االجتماعية عن دراسة الجديد، العربي االجتماعي م( النظا٠٢٢٢  الدين سعد إبراهيم، -

 .العربية الويدع دراسات مركز

 ١   العربي، الفكر دار :ال اهرع ال خصية، ( األيوار٠٢٢٤  محمد أبو زهرع، -

 .ائيصاء إدارع (،٩١٠٩  السعودية العدر إيصاءات وزارع -

 .مكتبة الث في :بيروت االجتماعية، العلوم مصقلحات (. معجم٠٢٢٩زكي   أيمد بدوي، -

 .العربي الكتات دار ال اهرع، ال خصية، األيوار أيكام (٠٢22  نعبد الريم تا ، -

 باالمجتمع االجتماعياة بعاض ال ايم علاى وتأ يراتهاا واالقتصاادية االجتماعياة تالتحاوال .(٩١١١  ااريفي الجاابري، -

 .األسر السعودية من عينة على تقبي ية دراسةص جدع السعودي،

 وتقبي ات عملية، ائسكندريةص دار المعرفة الجامعية.. األنثروبولوجيا، أسس نظرية (٠٢٢٢ الجوهري، محمد  -

 تصور م ترح، م ار اير من ور. ،ظاهرع القالن (.٠٢٢٧ يجازي، عزت  -

 .1مكتبة وهبة،   ال اهرعص ،. أصور البحن االجتماعي(٠٢٢٢ يسن، عبد الباسم محمد  -

نصف رجل"( جريدع عكااظ، "   مليون عانس يكسرن يصار العادات ٢،٠. قضية اليوم   (٩١١٢ يضا ، محمد  -

 فبراير. ٠١ ه الموافب ٠٧٩٢صفر  ٩األيد  ،٠٢٠٧٩العدد 

األورص من ااورات دار مكتبااة  . علاام االجتماااع بااين المتغياار والثاباات، بيااروت، ال ساام(٠٢٢٤ الخاقاااني، محمااد  اااهر  -

 ٠الهالر   

 3ار المعارف  ال اهرعص د ،النظرية االجتماعية ودراسة األسرع .(٠٢٢١ سامية مصقفى  ،الخ ات -

 ١١٢يقة التنمية الثامنة، وزارع االقتصاد والتخقيم، المملكة العربية السعودية، ص  -

التغيارات االجتماعياة وأ رهاا علاى ارتفااع معادالت القاالن فاي  .ه( ٠٧١١م /  ٩١١٢ الخقيب، سالو  عباد الحمياد  -

الدات والعلاوم ئنساانية، المجلاد  صمجلاة جامعاة الملاك عباد العزياز صلريا من وجهة نظر المرأع السعودية، ا المملكة

 ٠العدد  ،٤

 .ن(  د. ص. مبادئ علم ائجرام، دم ب(٠٢٢٤ يلف، محمد  -

 الجامعية. دار المعرفة ائسكندريةصاألسرع والحياع العاسلية،  .(٠٢٢٤ الخولي، سناء  -

الرياا ، جامعاة الملاك ساعود،  أسبابه وسمات المقل ين"،.  الن ما قبل الزفاف " (٠٧٩٢ ر الرديعان، يالد بن عم -

 مركز بحوث كلية الدات.



 
 
 
 

 
 

 

الريااا ، دراساة اااملة ل ضااايا  . الازوا  فاي المملكااة العربياة الساعودية،(٩١١٧ الروماي، علاي والصااسغ، عبااد هللا  -

 .وادون الزوا ، وزارع ال دون االجتماعية، الريا ص جامعة ائمام محمد بن سعود ائسالمية

األساارع المصارية وتحااديات العولماة، ال ااهرعص أعمااار النادوع الساانوية  .(٩١١١ زاياد، أيماد ويجااازي، أيماد مجادي  -

 مقبوعات مركز البحوث والدراسات االجتماعية ال اهرع،التاسعة ل سم االجتماع، كلية الدات، جامعة 

ميدانياة لظااهرع القاالن فاي مديناة  المتغيرات االجتماعية والث افية لظاهرع القالن، مع دراساة .(٠٢٢١ سالم، عاسدع  -

 بغداد، داسرع ال ئون الث افية للن ر.

 العربي. دار الكتات ال اهرعص. الزوا  والقالن وتقور المجتمع، (٠٢٩٤ سركيس، عادر  -

 ٠   عالم الكتب صسرع، ال اهرع. التوافب ا لزواجي واست رار األ(٩١١٢ سليمان، سناء محمد   -

. المرأع في الرياف والحضار، دراساة لحياتهاا فاي العمال واألسارع، ائساكندريةص دار (٠٢٢٢ اكري، علياء وآيرون  -

 المعرفة الجامعية.

، القااالن والتغيياار االجتماااعي فااي المجتمااع السااعودي، جاادعص دار المجمااع العلمااي، (٠٢٢١ ااالبي،  ااروت محمااد  -

 المكتب الجامعي الحدين.ائسكندريةص 

 جامعة عين امس. ص. البحن العلمي في علم االجتماع، ال اهرع(٩١١٤  عبد هللاالبي،  -

. علم االجتماع االتجاهات النظرياة واالساتراتيجيات البحثياة، ال ااهرعص مكتباة وترجمة(  ت ديم (٩١٠٩  عبد هللاالبي،  -

 األنجلو المصرية.

 ام األسرع ويل م كالتها في ضوء ائسالم، ال اهرعص مكتبة وهبة.. نظ(٠٢٢١ الصابوني، عبد الريمن  -

. الم ااااركة السياساااية للمااارأع وقاااو  التغيااار االجتمااااعي  للتعلااايم، العمااال، الوضاااع (٩١١٧ صاااالح، ساااامية يضااار  -

 ٩،   الجزء األورمكتبة األنجلو المصرية،  ص، ال اهرعاالجتماعي(

الجريمااة والع ااات والمدسسااات ائصاااليية، بيااروتص دار القليعااة للقباعااة  . سوساايولوجيا(٩١١٠  الااب، أيساان  -

 والن ر.

 دار العلوم للقباعة والن ر صه(. دراسات في علم االجتماع الجناسي، الريا  ٠٧٠٧ القخيس، إبراهيم عبد الريمن  -

. القالن كآلية من آلياات تفكاك األسارع المصارية، رصاد للواقاع واستك ااف (٩١١٩ عبد الوهات، عبد الوهات جودع  -

 زايد، أيمد، يجازي، أيمد فيصمالمح المست بل 

كلياة  صل سام االجتمااع، ال ااهرع ( األسرع المصرية وتحاديات العولماة، أعماار النادوع السانوية التاساعة محررينمجدي  -

 الدراسات االجتماعية.و جامعة ال اهرع، مقبوعات مركز البحوث ،الدات

األردنص دار الفكاار للقباعااة  . البحاان العلمااي مفهومااه وأدواتااه وأسااا ليبااه، عمااان،(٩١١٤ عبياادات، ذوقااان وآياارون  -

 .والن ر والتوزيع

 وزارع ال دون االجتماعية.، الن في المجتمع السعودي، الريا . ظاهرع الق(٠٧٩٢  عبد هللاالع يل، سليمان  -



 
 
 
 

 
 

 

 1 يا ص مكتبة الملك فهد الو نية  الر ،ظاهرع القالن في المجتمع السعودي. (٩١١٢ العمري، سليمان بن محمد   -

 ٩دار األمل    صاألردن ،. ال يا  والت ويم في العملية التدريبية(٩١١٩ عودع، أيمد سليمان  - -

 امس.عين كلية الدات، جامعة  صل اهرعأسس علم االجتماع، ا .(٠٢٢٢ عوده، محمود  -

 . أركان القالن في ال ريعة ائسالمية، ال اهرع.(٠٢٢١ عيسوي، محمد إسماعيل  -

الدوياةص  ،األسبات المددية إلى يادوث القاالن فاي المجتماع ال قاري، دراساة ميدانياة صم( ٠٢٢٢ كلثم على "  ،الغانم -

 جامعة ققر.

بعااض يصاااسص المقل ااين االجتماعيااة فااي إيااد  محاااكم القااالن بالمملكااة العربيااة  .م( ٠٢٢٠ "  عبااد هللاالفيصاال،  -

 ١السعودية، مجلة كلية الدات، جامعة الملك سعود، م 

 ه(. الريا ص أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية. ٠٧٩٢ ال امو  األمني  -

وآ ااره، دراساة ميدانياة ياور عيناة مان . القالن فاي المجتماع الحضاري الجزاساري، عواملاه (٠٢٢٧ كسار، مسعود  -

معهد العلوم االجتماعية، جامعة الجزاسار، رساالة ماجساتير ايار  صالمقل ات في الوسم الحضري ا لجزاسري، الجزاسر

 الدراسات المتعم ة. من ورع لنيل دبلوم

ر، مجلااة مركااز . أساابات القااالن فااي محافظااة الكاار ، األردنص جامعااة ققاا(٩١١١ المجااالي، سااليم ال يسااي قاابالن  - -

 البحوث التربوية، العدد الثامن ع ر.

العوامال المددياة إلاى القاالن فاي األسارع الساعودية المعاصارع، دراساة فاي  .(٠٢٢٤ "  عباد هللاناورع بنات  ،الهزاني -

ياااالت القااالن بمحكمااة الضاامان واألنكحااة بمدينااة الريااا ، الريااا ص جامعااة الملااك سااعود، رسااالة ماجسااتير اياار 

 لم االجتماع.من ورع في ع
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