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برنامج ِفكر لبحوث وتطوير األسرة

املعريف  أبحاث ودراسات األرسة واإلثراء  لتطوير  مبادرة ُصممت  )فِكر( هو  برنامج 
أبحاث  إعداد  املبادرة  مشاريع  ومن  املمكنة،  الوسائل  بكافة  األرسة  بشؤون  املتعلق 
سنوية مرتبطة باألرسة تسهم يف تطوير براجمنا وخدماتنا التنموية، كذلك قياس املؤرش 
األبحاث  دعم  إىل  باإلضافة  ونرشها،  باألرسة  املحيطة  باملتغريات  املتعلق  الشهري 
تطوير  وإعادة  األرسي  اإلرشاد  ملخرجات  املستمرة  والدراسة  األرسية،  والدراسات 
مناهج اجلمعية بناًء عىل احتياجات املجتمع الفعلية، ومن مهام املبادرة تشجيع املكتبات 
ودور النرش بتكثيف كتب األرسة وإبرازها، باإلضافة إىل تشجيع الوسائل اإلعالمية 

املختلفة هبذا الشأن. 
هيدف برنامج )فِْكر( إىل إعداد بحوث علمية دورية يف القضايا األرسية، رصد نشاط 
التنمية األرسية وبراجمها ومشاريعها، إعداد قاعدة معلومات إحصائية )مدونة شهرية(، 
يف  متخصصة  ودراسات  بأبحاث  البحثية  واملراكز  األرسية  املكتبة  إثراء  يف  اإلسهام 

القضايا األرسية املعارصة، تطوير عمليات القياس واالبتكار والبحث.
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المقدمة

احلمد هلل، والصالة والسالم عىل رسول اهلل، وعىل آله وصحبه وسلم أمجعني، وبعد:
إّن وحدة املجتمع ومتاسكه مؤرش إجيايب، يدل عىل رسوخ قيم العدالة والتسامح بني 
أفراده. وأهم جهات املجتمع التي تؤثر يف استقراره األرسة؛ تلك الوحدة االجتامعية 
التي هي آخر حصن ومعقل الستقرار املجتمع وارتفاع مستوى الرتابط االجتامعي 

بني أفراده.
إن هذه القلعة، التي يدل متاسكها داللة واضحة عىل تعايف املجتمع، تتعرض يف هذا 
العرص ألزمات ومشكالت هتز كياهنا وهتدد استقرارها يومًا بعد آخر؛ نظرًا للتغريات 
التواصل  وقنوات  اجلديد،  اإلعالم  مثل:  كثرية،  مؤثرات  حتدثها  التي  املتسارعة 
االجتامعي؛ حتى اضطربت األرسة، وأصيبت يف مقتل، نتج عنها حاالت طالق، ويف 

وقت مبكر من عمر االرتباط الزواجي، الذي هو أول حلظات بناء األرسة. 
إن حصول الطالق يف مرحلة يسترشف فيها الزوجان ويتطلعان إىل الدخول يف بيت 
الزوجية وحياة جديدة أمر يستدعي االنتباه، وحيمل الغيورين واملختصني عىل دراسته 
والعناية به؛ ومن هنا رأت إدارة »مجعية املودة« أن تتصدى هلذه القضية، وتدرسها؛ 

خدمة ملجتمعها ولألرسة يف هذه البالد الطيبة املباركة من خالل هذه الدراسة.
مشكلة  تشخيص  عىل  تعمل  كوهنا  يف  الدراسة  هذه  أمهية  درجة  يوضح  كله  وهذا 
الطالق بني العقد والدخلة، ومعرفة األسباب، وحماولة املسامهة يف العالج للحد من 
هذه الظاهرة، وتكثيف اجلهود للتوفيق بني طريف النزاع قبل وقوعهم يف هذه املشكلة؛ 
حفاًظا عىل كيان األرسة؛ حتى ال يقع الطالق، بل والعمل عىل احليلولة دون تفاقم 
دام اإلصالح  ما  القضاء؛  إىل  الرتافع  قبل  السعي حللها  الزوجني، مع  النزاعات بني 
الشحناء،  وزوال  اخلواطر،  وتطييب  والتحاور،  الرتاحم،  من  جو  إلضفاء  متاًحا؛ 

وحفظ األرسار.
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مشكلة الدراسة

إدارة  إىل  ترد  التي  األرسية  للمكشالت  الشهرية  اإلحصاءات  أرقام  خالل  من 
مكتب  من   - مرتاكمة  إحصاءات  وهي   - املودة«  »مجعية  يف  والتطوير  الدراسات 
اإلصالح األرسي بمحكمة األحوال الشخصية بجدة، عن حاالت الطالق والصلح 
لكشف  علمّية؛  بدراسة  املشكلة  هذه  واقع  تشخيص  رضورة  عىل  تؤكد  واخللع، 
أسباب الطالق ونسبه العالية بني العقد والدخلة، وتلمس أسباب هذه املشكلة؛ حتى 
تعالج من خالل توجيه برامج اجلمعية وأنشطتها ملعاجلة املشكالت وبناء احللول وفق 

أسس علمية.

تساؤالت الدراسة:

تسعى الدراسة لإلجابة عن التساؤالت اآلتية:
1- ما خصائص املطلقني واملطلقات بني العقد والدخلة؟

2- ما أسباب الطالق بني العقد والدخلة؟
منعها  وسبل  الظاهرة،  هذه  تعالج  أن  يمكن  التي  واملشاريع  الربامج  أهم  ما   -3

والتخفيف منها؟

أهداف الدراسة: 

تسعى الدراسة لتحقيق األهداف اآلتية: 
1- معرفة خصائص املطلقني وامللطلقات.

2- حتديد أسباب ظاهرة الطالق بني العقد والدخلة.
إىل  للوصول  منعها؛  وسبل  الظاهرة  هذه  ملعاجلة  واملشاريع  الربامج  اقرتاح   -3

االستقرار األرسي.
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أهمية الدراسة: 

يف  كبري  أثر  ذات  مشكلة  ومعاجلة  بتشخيص  عنايتها  من  أمهيتها  الدراسة  تكتسب 
واقع األرسة السعودية، وخاصة يف حمافظة جدة؛ وذلك لكثرة املشكالت التي تقع يف 
فرتة ما بني العقد والدخلة، والذي يشكل خطورة ملساسها بالكيان الذي يعد املعقل 

األخري لبناء األرسة والسكن النفيس للزوجني من بداية حياهتم الزوجية.

مصطلحات الدراسة:

البعري من عقاله وطلقته،  الوثاق، يقال: أطلقت  التخلية من  الطالق: أصل الطالق 
أي  طالق؛  فهي  خليتها  نحو  املرأة  طلقت  استعري  ومنه  قيد،  بال  وطلق:  طالق  وهو 
 - } مرتان  } الطالق   - } لعدهتن  } فطلقوهن  تعاىل:  قال  النكاح،  خمالة عن حبالة 

.)1(} }واملطلقات يرتبصن بأنفسهن .. 
قال يف التعريفات: »ويف الرشع: إزالة ملك النكاح«)2(.

العقد: )عقد(: العقد اجلمع بني أطراف اليشء، ويستعمل ذلك يف األجسام الصلبة 
النكاح، و«العقدة«  البناء، ثم يستعار ذلك للمعاين... ومنه عقد  كعقد احلبل وعقد 
اسم ملا يعقد من نكاح أو يمني أو غريمها، قال تعاىل: }وال تعزموا عقدة النكاح {)3 (.
الدخلة: الدخلة من الدخول، »ودخل بامرأته كناية عن اإلفضاء إليها«، قال تعاىل: 
}.. من نسائكم الاليت دخلتم هبن فإن مل تكونوا دخلتم هبن فال جناح عليكم {)4(. 

حدود الدراسة:

تتلخص احلدود يف اجلوانب اآلتية:
 احلد املكاين: حمافظة جدة – مكتب الصلح – يف حمكمة األحوال الشخصية.

يف  والدخلة  العقد  بني  الطالق  حلاالت  ميدانية  بدراسة  يتحدد  املوضوعي:  احلد   
حمافظة جدة.

 احلد الزماين: يتحدد بالعام اهلجري 1435هـ.
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اإلطار النظري للدراسات والدراسات السابقة:

م واخرتق  ليس رًسا أن كثرًيا من الُكتاب يعد األرسة اليوم احلصن األخري الذي لو هتدَّ
وإعداده  بنائه  يف  اإلنسان  حياة  يف  العظمى  وأدواره  ممارساته  إىل  اخللل  دبَّ  بنيانه؛ 

النفيس واالجتامعي للحياة)5(.
استقرار  »املحافظة عىل  مهاًم؛ ألن  لبنيان األرسة  تأثر  أي  احلديث عن  كان  هنا  ومن 
األرسة وتوفري سعادهتا ليس شأًنا اجتامعًيا تطوعًيا فحسب، بل هو شأن قومي، بل 

قبل ذلك واجٌب رشعي؛ ألن األرسة وبناءها ترشيٌع من اهلل ـ عز وجل -«)6(.

الزواج قضية شرعية بالدرجة األولى:

نحو  تفكرينا  جيمع  الذي  األصل  لكن  والطالق،  الزواج  حول  الدراسات  تنوعت 
الوجهة الصحيحة هو أن نعترب الزواج والطالق من القضايا الرشعية الدينية بالدرجة 
األوىل؛ ألن كل تفاصيل عالقات الزواج والطالق بيَّنها الرشع بدقة عجيبة، ومن هنا 
كان السياج الذي سيقي هذه العالقة من التضعضع هو املنظور الرشعي وتوجيهاته 
وبعد  الدخول  قبل  الزوجني  بني  العالقة  مسار  لضبط  قوانني  متثل  التي  وأحكامه، 

الدخول.

وأول ذلك إشارة النصوص الرشعية للسبب الرئيس يف موضوع الطالق، أال وهو 
كيد الشيطان ووساوسه وخطراته، قال رسول اهلل ـ صىل اهلل عليه وسلم ـ: )إن إبليس 
يضع عرشه عىل املاء، ثم يبعث رساياه، فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة، جييء أحدهم 
فيقول: فعلت كذا و كذا، فيقول: ما صنعت شيئا. و جييء أحدهم فيقول: ما تركته 

حتى فرقت بينه و بني أهله؛ فيدنيه منه و يقول: نعم أنت«! )7(.
وعىل سبيل املثال دعنا نستعرض كيف نظمت الرشيعة أمر الطالق؟ وحني تستعرض 
تلك األحكام واألدبيات الرشعية سيظهر لك كيف حتاول الرشيعة أن تستبقي العالقة 

الزوجية ما أمكن، وتلتمس األسباب والفرص، ومن ذلك: 



- 11 - 

من وجهة نظر المطلقين والمطلقات في محافظة  جدة

خطوات شرعية استباقية قبل الطالق:

من اخلطوات التي ال بد من اتباعها قبل وقوع الطالق ما يمكن إجيازها باآليت:
1- املوعظة احلسنة )نصح الزوجة وجمادلتها باحلسنى(.

2- اهلجر يف املضجع )امتناع الزوج عن النوم مع زوجته يف فراش واحد(.
3- الرضب غري املربح )حدده بعض الفقهاء بأن ال يكون مدميا، وال مربحا، وال عىل 

الوجه، وإن كان بعصا فبحجم السواك؛ ملنع األذى البدين( )8(.
4- التحكيم )توسيط األهل وأقرباء الطرفني(.

وحتى حني يصل األمر إىل حتمية الطالق تظهر تدابري أخرى قد تؤثر يف أمر الطالق 
لتعود احلياة إىل جمارهيا بني الزوجني، ومن ذلك:

 } هِتِنَّ لِِعدَّ }َفَطلُِّقوُهنَّ  طاهرة  املرأة  تكون  حني  املناسب  الوقت  اختيار  أوالً: 
]الطالق:1[؛ واحلكمة من ذلك قصد هبا استبقاء العالقة.

ثانًيا: أن ال يطلقها يف طهر اتصل هبا فيه؛ فربام محلت منه وهو ال يدري؛ فلعله لو علم 
بذلك لتغري رأيه، فهنا يتيح اإلسالم هبذين األمرين فرصة لتأجيل وقوع الطالق لعله 

حيصل من أسباب الوفاق ما ليس يف حسبان أحد.
 بل نجد يف ترشيع الطالق آدابا أخرى ال يسع الزوجان جهلها، ومنها:

الزوجية  فالصلة  انتقال،  مرحلة  وهي  انتظار،  فرتة  اإلسالم  رشع  فقد  العدة؛  ثالًثا: 
موقوفة ولكن ليست مقطوعة، وهي ال خترج من بيت الزوجية، وعىل الرجل النفقة 
وحسن املعارشة }ال خُتِْرُجوُهنَّ ِمْن ُبُيوهِتِنَّ َوال َيُْرْجَن{ ]الطالق: 1[. واحلكمة هنا 
إعطاء الفرصة للطرفني للمراجعة والتدبر؛ ففي وجود الزوجة يف البيت ما قد حيرك 
الكوامن النفسية من حمبتها واستبقائها، وقد يمهد السبيل لتصفية املنازعة وإصالح 

العالقة، فإذا مل حتصل املراجعة كان الفراق.
للمطلقة  باإلحسان  اإلسالم  أمر  باإلحسان:  والترسيح  باملعروف  الفراق  رابًعا: 
فحرم  االنتقام؛  رغبة  عىل  يقيض  أن  بذلك  اإلسالم  أراد  وقد  باملعروف،  ومعاملتها 
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يٌح  َتاِن َفإِْمَساٌك بَِمْعُروٍف َأْو َترْسِ الرضر واإليذاء وإضاعة حقوق الزوجة: }الطَّالُق َمرَّ
بِإِْحَساٍن{ ]البقرة: 229[. )9(

والرساح اجلميل بأن يدفع هلا كل حقوقها، ويدفع هلا املتعة الواجبة؛ وهي مكافأة مالية 
إِْن  َعَلْيُكْم  }ال ُجنَاَح  ترمز إىل التقدير والشكر، وتوايس اجلراح واآلالم، قال تعاىل: 
وُهنَّ َأْو َتْفِرُضوا هَلُنَّ َفِريَضًة َوَمتُِّعوُهنَّ َعىَل امْلُوِسِع َقَدُرُه َوَعىَل  ْقُتُم النَِّساَء َما مَلْ مَتَسُّ َطلَّ

ا َعىَل امْلُْحِسننَِي{ ]البقرة: 236[)10(. امْلُْقرِتِ َقَدُرُه َمَتاًعا بِامْلَْعُروِف َحقًّ
سواء  الزوجني،  بني  العالقات  تنظم  التي  األحكام  تلك  بتفصيل  الفقهاء  عني  وقد 
تلك التي حتكم أدبيات بناء عقد الزوجية، أو تفصل يف اخلصومات، أو تقنن لعملية 
الطالق قبل الدخول أو بعد الدخول، يرجع هلا يف مدونات الفقه اإلسالمي الكثرية 

ـ وهلل احلمد.
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الدراسات السابقة

1. خالد بن عمر الرديعان، )2008(: 
دراسة بعنوان »طالق ما قبل الزفاف: أسبابه وسامت املطلقني«:   

تناولت الدراسة الطالق الذي ييل عقد القران ويسبق دخول الزوج بالزوجة. أرادت 
بعض  إليه  يلجأ  وملاذا  جدا،  الرسيع  الطالق  من  النوع  هذا  أسباب  معرفة  الدراسة 
املطلقني. تكونت عينة  الرغبة يف معرفة سامت  الشبان، وظروف وقوعه، إضافة إىل 
الدراسة من )11( حالة من املطلقني يف مدينة الرياض، تم انتقاؤهم من )23( حالة 

خضعت للدراسة.
متباينة.  خلفيات  من  جاؤوا  سنة،   )32( و   )24( بني  املبحوثني  أعامر  تراوحت 
ولغرض مجع البيانات؛ فقد استخدمت املقابلة املعمقة هبدف احلصول عىل معلومات 

تفصيلية، إضافة إىل أداة »تاريخ احلياة«. 

وكان أهم أسباب طالقهم البكر هي: 
1- عدم الرضا عن طريقة اختيار الرشيكة. 

2- وعدم التجانس الفكري بني الطرفني.
والكيفية  تفكريهم،  نمط  تعكس  املبحوثون  التي ساقها  املربرات  أن  الباحث  ويرى 

التي ينظرون هبا إىل مسائل يعتقدون بأمهيتها القصوى، كالزواج واختيار الرشيك.

2. دراسة عبد الرؤوف اجلرداوي، وعبد اهلل صالح )1996(:
بعنوان »مطلقات صغريات يف املجتمع الكويتي«:

املفضية  العوامل  أهم  بصفته  للزوج  االختيار  إحسان  ألمهية  الدراسة  وهدفت 
واالجتامعية  النفسية  اخلسائر  من  ذلك  وغري  األرسي،  التفكك  ثم  ومن  للطالق، 
سنة   25( بني  أعامرهن  ترتواح  مطلقة   )196( من  الدراسة  عينة  تكونت  واملادية. 
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فأقل(. وتوصلت الدراسة لنتائج، من أمهها:
1- فارق السن بني الزوجني ذو أثر كبري يف نسبة حصول الطالق.

2- كلام زادت فرتة الزواج انخفضت نسبة الطالق، والعكس صحيح.
3- ترتفع نسبة الطالق كلام انخفض مستوى التعليم، والعكس صحيح.

4- السكن غري املستقل ترتفع معه نسب الطالق لدرجة 40%، خصوًصا مع عائلة 
الزوج، وتنخفض النسبة إىل 15% يف السكن مع عائلة الزوجة.

وتدخل  باألبناء،  االهتامم  عدم  الزوج،  أهل  تدخل  هو  الطالق  أسباب  وأهم 
رضب  الزوجة،  طلبات  وزيادة  النفقة،  يف  والتقصري  الزوجات،  وتعدد  األصدقاء، 
واملخدرات،  اخلمور  تعاطي  أخريات،  نساء  مع  عالقات  وجود  سبها،  أو  الزوجة 

ورسعة االنفعال، ومرض الزوج، وعقم أحد الزوجني. 

3.  دراسة نورة اهلزاين )1987(:
بعنوان » العوامل املؤدية للطالق يف األرسة السعودية املعارصة« )1987(: 

أفادت من سجالت حمكمة الضامن واألنكحة يف الرياض يف الفرتة ما بني 1400هـ 
و1405هـ، وسجالت وزارة العدل، باإلضافة إىل استخدام الباحثة لالستبيان الذي 
هبدف   )201( العينة  عدد  بلغ  مطلقات!!  يشمل  ومل  فقط،  للمطلقني  به  توجهت 

مقارنة ما يرد يف الوثائق مع ما يديل به املطلقون.

وقد افرتضت الباحثة أن هناك أسبابا ال يتم اإلفصاح عنها أو تدوينها يف وثائق الطالق، 
وتوصلت إىل أن أهم األسباب شيوعا يف حدوث الطالق ما يأيت:

1- 80% أشاروا إىل عدم تالؤم األخالق )عدم االنسجام(.
2- 76% إىل تدخل أهل الزوجة.

3- 56% أشاروا إىل عامل عدم اإلنجاب. 
4- 48% إىل عوامل مثل: عيب خفي يف الزوجة أو الزوج )بنسب شبه متطابقة(. 
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5- 45% إىل عيب أو مرض حيد من قدرة الزوجة عىل املعارشة.
6- 44% أشاروا إىل عدم رؤية الطرف اآلخر قبل الزواج. 

4. دراسة: عبد اهلل عبد الرمحن الفيصل: 
بعنوان »بعض خصائص املطلقني االجتامعية يف إحدى حماكم الطالق باململكة العربية 

السعودية«:
والديموغرافية  واالقتصادية  االجتامعية  اخلصائص  بعض  حتليل  الدراسة  حاولت 
وهذه  الرياض.  حماكم  إحدى  يف  طالق  حالة  لـ )142(  السجالت  من  املستخرجة 
أما  الرياض.  يف  الطالق  ديناميكية  عىل  التعرف  إىل  هتدف  استطالعية،  الدراسة 
الطالق  خربة  الزواج،  مدة  التعليم،  العمر،  فتتضمن:  للدراسة،  املنتقاة  العوامل 

املاضية، وأسباب الطالق.

لقد بينت الدراسة أن املطلقات ـ بصفة عامة ـ أصغر عمرًا من املطلقني؛ أي أن أعامر 
إن أعامر 52.3% منهم  باملطلقني؛ حيث  تزد عن )25( سنة، مقارنة  55% منهن مل 
واملطلقات حصلوا عىل  املطلقني  ثلثي  أن  إىل  إضافة  – 40( سنة.  بني )25  ترتاوح 
تعليم ابتدائي يف أحسن األحوال، أو أميون. أما عن خرباهتم بالطالق، فقد أوضحت 
الدراسة أن 77% من املطلقات و61% من املطلقني مل يسبق هلم الطالق من قبل. أما 
بالنسبة ملن طلقوا يف السابق، فإن 75% منهم طلقوا بعد )3( سنوات أو أقل من احلياة 
الزوجية، إال أن 28% منهم طلق خالل السنة األوىل للزواج. أما عن أسباب الطالق، 

فقد بينت السجالت )24( سببًا للطالق، وأمهها:

1-  ))عدم التوافق(( بني الزوجني أكثر األسباب ذكرًا كسبب للطالق، 
2- يليه تدخل األهل يف شؤون الزوجني كسبب حيتل املقام الثاين للطالق.

أوضحت الدراسة أن 70% من املطلقني واملطلقات مل تربطهم صلة قرابة قبل الزواج .
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تعليق على الدراسات السابقة:

أهم دراسة فيام سبق دراسة الرديعان؛ التفاقها يف اهلدف الرئيس مع هذه الدراسة؛ 
أعني عنايتها بالطالق قبل الدخول، وانسجامها مع نتائج دراستنا يف جانب االنسجام 
تواطأت  مما  الرشعية. وهو  الرؤية  يبدأ حتقيقه من خالل  الذي  األمر  الزوجني؛  بني 

عليه نتائج الدراسات األخرى أيًضا.
ويظهر اتفاق الدراسات – أيًضا - عىل حصول الطالق بسبب تدخل األهل، سواء 

من طرف الزوج أو من طرف الزوجة.
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منهج الدراسة وإجراءاتها: 

العقد والدخلة، وكذلك  الدراسة إىل حتديد أسباب ظاهرة الطالق بني  هدفت هذه 
القرابة  اجلنسية،  اجلنس،  )العمر،  الشخصية  املتغريات  بني  العالقة  عن  الكشف 
الزوجية، التأهيل الدرايس، الوظيفة، السكن( لدى أفراد عينة الدراسة من املطلقني 
واملطلقات يف الفرتة بني العقد والدخلة، ووجهة نظرهم ألهم األسباب التي أدت إىل 

الطالق يف تلك الفرتة.
لتحقيق  الباحثان  هبا  قام  التي  امليدانية  الدراسة  إلجراءات  وصًفا  املبحث  هذا  ويتناول 
أهداف الدراسة، وتتضمن حتديد املنهج املتبع يف الدراسة، وجمتمع الدراسة وعينتها، وأداة 

الدراسة والتحقق من صدقها وثباهتا، واملعاجلة اإلحصائية املستخدمة يف حتليل النتائج. 

أوال: منهج الدراسة: 

الوصفي املسحي؛ وذلك ألن »املنهج  املنهج  الدراسة؛ تم استخدام  حتقيًقا ألهداف 
الدراسة، ويقوم بوصفها وصفًا  الظاهرة حمل  أو  الواقع  يعتمد عىل دراسة  الوصفي 
دقيقًا ومعربًا عنها تعبريًا كافيًا، حيث يصف ويوضح خصائصها الكمية والنوعية«. 

)اجلوهري، اخلرجيي،1990م(.

ثانيًا: مجتمع الدراسة وعينتها:

تكون جمتمع الدراسة من املطلقني واملطلقات يف الفرتة بني العقد والدخلة، وتم اختيار 
 )200( توزيع  تم  حيث  الدراسة،  جمتمع  أفراد  من  عشوائية  بطريقة  الدراسة  عينة 
استبانة عىل املطلقني واملطلقات املراجعني ملحكمة الضامن و األنكحة بجدة، وكانت 
اكتامهلا،  استبانة منها؛ لعدم  استبعاد )16(  تم  استبانة،  املسرتدة )180(  االستبانات 
وبذلك أصبح عدد االستبانات املكتملة واجلاهزة للتحليل )164( استبانة متثل عينة 
واملراجعني  والدخلة،  العقد  بني  الفرتة  يف  واملطلقات،  املطلقني  من  احلالية  الدراسة 

ملحكمة الضامن واألنكحة بجدة 1435هـ.
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ثالثًا: أداة الدراسة )االستبانة(:

بموضوع  املتعلقة  السابقة  والدراسات  الرتبوي،  األدب  عىل  االطالع  تم  أن  بعد 
الدراسة، قام الباحثان ببناء وتطوير استبانة هبدف حتديد أسباب ظاهرة الطالق بني 
والدخلة،  العقد  بني  الفرتة  يف  واملطلقات،  املطلقني  نظر  وجهة  من  والدخلة  العقد 
بناء االستبانة  الباحثان يف  اعتمد  الضامن واألنكحة بجدة. وقد  واملراجعني ملحكمة 
الفرتة  عىل دراسة استطالعية قاما هبا هبدف حتديد أهم األسباب املؤدية للطالق يف 
بني العقد والدخلة، وحرص تلك األسباب وتصنيفها، ومن ثم إعادة صياغة عباراهتا 

لتتناسب مع أهداف الدراسة احلالية.

ولقد احتوت االستبانة في صورتها النهائية على جزأين 
رئيسيين، هما:

اجلزء األول: عبارة عن البيانات الشخصية ألفراد عينة الدراسة:
التأهيل  الزوجية،  القرابة  الزواج،  العمر عند  اجلنسية،  )العمر، اجلنس،  ومتثلت يف: 
الدرايس، الوظيفة، السكن، مدى االنفصال بالطالق سابًقا، مدى وجود أوالد من 
زواج سابق، الفرتة من تاريخ كتابة عقد النكاح إىل الطالق، اجلهة التي سببت ضغطا 

يف طلب االنفصال(.

اجلزء الثاين: األسباب املؤدية للطالق بني العقد والدخلة:
ليكارت  مقياس  استخدام  تم  وقد  األسباب.  تلك  متثل  عبارة   )32( من  ويتكون 
املستجيب أحدها  ليختار  اخلاميس )عالية جدًا، عالية، متوسطة، ضعيفة، ال توجد( 

حسب مدى موافقته عىل هذا السبب.
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صدق أداة الدراسة:

من أجل التأكد من صدق االستبانة قام الباحثان باستخدام الطرق اآلتية:
1( صدق املحتوى:

اعتمد الباحثان عىل صدق املحتوى واملضمون يف االستبانة، حيث تم اختيار أسباب 
الطالق املحددة باالستبانة من خالل عينة استطالعية من املطلقني واملطلقات، والذين 

حددوا تلك األسباب.

2( صدق االتساق الداخيل:
تم حساب صدق االتساق الداخيل بحساب معامل ارتباط بريسون بني درجات كل 

عبارة والدرجة الكلية لالستبانة، وذلك كام يوضح نتائجها اجلدول )3-1( اآليت:

جدول )1-3(

معامالت ارتباط بريسون بني درجات كل عبارة والدرجة الكلية لالستبانة

معامل االرتباطممعامل االرتباطممعامل االرتباطم
1**0.54412**0.41923**0.371
2**0.46013**0.59024**0.501
3**0.455140.18225**0.522
4**0.29915**0.54826**0.484
5**0.42216**0.53927**0.489
6**0.45517**0.44728**0.534
7**0.46618**0.53829**0.506
8**0.44519**0.55030**0.404
9**0.43420**0.48931**0.436

10**0.42421**0.42832**0.371
11**0.44422**0.283

** دال إحصائيا عند مستوى داللة )0.01(
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يبني جدول )3-1( السابق أّن قيم معامالت االرتباط بني العبارات واملجموع الكيل 
قيم عالية، حيث تراوحت بني )0.283 – 0.548(، وكانت مجيعها دالة إحصائًيا 
عند مستوى داللة )0.01(، فيام عدا العبارة رقم )14(، والتي جاء معامل ارتباطها 
باملجموع الكيل )0.182(، وهو غري دال إحصائًيا؛ مما استوجب حذف هذه العبارة.

ثبات أداة الدراسة:

للعبارات  الداخيل  االتساق  ثبات  حساب  خالل  من  االستبانة  ثبات  من  التأكد  تم 
لالستبانة  الكيل  الثبات  معامل  قيمة  وبلغت  كرونباخ،  ألفا  معادلة  باستخدام 
)0.87(، وتشري هذه القيمة العالية إىل صالحية االستبانة للتطبيق، وإمكانية االعتامد 

عىل نتائجها، والوثوق هبا.

رابعًا: األساليب اإلحصائية المستخدمة:

البيانات  حتليل  تم  حتقيقها،  إىل  سعت  التي  واألهداف  الدراسة  طبيعة  عىل  بناء 
باستخدام برنامج احلزمة اإلحصائية للعلوم االجتامعية )SPSS(، واستخراج النتائج 

وفًقا لألساليب األحصائية اآلتية:
وفقا  الدراسة  عينة  أفراد  خصائص  عىل  للتعرف  املئوية:  والنسب  التكرارات   -1

للبيانات الشخصية.
عبارات  متوسطات  حلساب  املعيارية:  واالنحرافات  احلسابية  املتوسطات   -2
أفراد  استجابات  تشتت  ومدى  الدراسة،  عينة  أفراد  استجابات  عىل  بناًء  االستبيان 

عينة الدراسة عن متوسطاهتا.
3- معامل ارتباط بريسون:  حلساب االتساق الداخيل.

4-  معامل ألفا كرونباخ: حلساب الثبات لعبارات االستبانة.
5- معادلة املدى: وذلك لوصف املتوسط احلسايب لالستجابات عىل كل عبارة عىل 
النحو اآليت: تم حتديد درجة االستجابة بحيث تعطى الدرجة )5( لالستجابة عالية 
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جًدا، والدرجة )4( لالستجابة عالية، والدرجة )3( لالستجابة متوسطة، والدرجة 
)2( لالستجابة ضعيفة، والدرجة )1( لالستجابة ال توجد، وذلك بناًء عىل الفئات 

اآلتية:
 من 1 إىل أقل من 1.8 متثل درجة املوافقة )ال توجد(.

 من 1.8 إىل أقل من 2.6 متثل درجة املوافقة )ضعيفة(.
 من 2.6 إىل أقل من 3.4 متثل درجة املوافقة )متوسطة(.

 من 3.4 إىل أقل من 4.2 متثل درجة املوافقة )عالية(.
 من 4.2 إىل 5 متثل درجة املوافقة )عالية جدًا(.
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نتائج الدراسة ومناقشتها:

جاءت نتائج الدراسة جميبة عن تساؤالت الدراسة الرئيسة، وذلك وفًقا ملا يأيت:

إجابة السؤال األول: 

- ما الخصائص الديموجرافية للمطلقين والمطلقات بين العقد والدخلة؟

عينة  ألفراد  املئوية  والنسب  التكرارات  حساب  تم  فقد  السؤال،  هذا  عىل  ولإلجابة 
الدراسة وفًقا ملتغريات: )العمر، اجلنس، اجلنسية، العمر عند الزواج، القرابة الزوجية، 
وجود  مدى  سابًقا،  بالطالق  االنفصال  مدى  السكن،  الوظيفة،  الدرايس،  التأهيل 
أوالد من زواج سابق، اجلهة التي سببت ضغطا يف طلب االنفصال(، وذلك كام يأيت:

1( توزيع أفراد عينة الدراسة وفًقا للعمر:

تم حساب التكرارات والنسب املئوية ألفراد عينة الدراسة وفًقا ملتغري العمر كام تبينه 
النتائج بجدول )4-1( اآليت:

جدول )1-4(
التكرارات والنسب املئوية ألفراد عينة الدراسة وفًقا ملتغري العمر

النسبةالتكرارالعمرم
3%5من 15 إىل 20 سنة1
24.4%40من 21 إىل 25 سنة2
45.1%74من 26 إىل 30 سنة3
12.2%20من 31 إىل 35 سنة4
7.3%12من 36 إىل 40 سنة5
7.9%13من 41 إىل 50 سنة6

100%164املجموع الكيل
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من وجهة نظر المطلقين والمطلقات في محافظة  جدة

املطلقني  من  الدراسة  عينة  أفراد  أغلب  أن  السابق   )1-4( اجلدول  من  يتضح 
أفراد عينة  بنسبة )45.1%( من إمجايل  أعامرهم )من 26 إىل 30 سنة(،  واملطلقات 
بنسبة  سنة(،   25 إىل   21 )من  أعامرهم  الذين  واملطلقات  املطلقون  يليهم  الدراسة، 
)24.4%(، ثم أصحاب الفئة العمرية )من 31 إىل 35 سنة( بنسبة )12.2%(، يليهم 
كل من أصحاب الفئات العمرية )من 41 إىل 50 سنة( و )من 36 إىل 40 سنة( بنسب 

)7.9% ، 7.3%( عىل الرتتيب.
وكانت أقل نسبة للمطلقني واملطلقات الذين تقع أعامرهم يف الفئة العمرية )أقل من 

20 سنة(، حيث بلغت نسبتهم )3%( من إمجايل أفراد عينة الدراسة.
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الطالق بين العقد والدخلة

2( توزيع أفراد عينة الدراسة وفًقا للجنس:

تم حساب التكرارات والنسب املئوية ألفراد عينة الدراسة وفًقا ملتغري اجلنس كام تبينه 
النتائج بجدول )4-2( اآليت:

جدول )2-4(
التكرارات والنسب املئوية ألفراد عينة الدراسة وفًقا ملتغري اجلنس

النسبةالتكراراجلنسم
91.5%150ذكر1
8.5%14أنثى2

100%164املجموع الكيل

يتضح من اجلدول )4-2( السابق أن أغلب أفراد عينة الدراسة من املطلقني الذكور 
فبلغت  )اإلناث(  املطلقات  أما  الدراسة،  عينة  أفراد  إمجايل  من   )%91.5( بنسبة 

نسبتهن )8.5%( من إمجايل أفراد عينة الدراسة.

ذكر
%150

أنثى
%14

التكرارات والنسب املئوية ألفراد عينة الدراسة وفًقا ملتغري اجلنس
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من وجهة نظر المطلقين والمطلقات في محافظة  جدة

3( توزيع أفراد عينة الدراسة وفًقا للجنسية:

تم حساب التكرارات والنسب املئوية ألفراد عينة الدراسة وفًقا ملتغري اجلنسية كام تبينه 
النتائج بجدول )4-3( اآليت:

جدول )3-4(
التكرارات والنسب املئوية ألفراد عينة الدراسة وفًقا ملتغري اجلنسية

النسبةالتكراراجلنسيةم

82.9%136سعودي1

17.1%28غري سعودي2

100%164املجموع الكيل

املطلقني  من  الدراسة  عينة  أفراد  أغلب  أن  السابق   )3-4( اجلدول  من  يتضح 
واملطلقات جنسيتهم )سعودي( بنسبة )82.9%( من إمجايل أفراد عينة الدراسة، أما 
أفراد  إمجايل  من   )%17.1( نسبتهم  فبلغت  السعوديني(  )غري  واملطلقات  املطلقون 

عينة الدراسة.

سعودي
% 83

غري سعودي
% 17

التكرارات والنسب املئوية ألفراد عينة الدراسة وفًقا ملتغري اجلنسية
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الطالق بين العقد والدخلة

التكرارات والنسب املئوية ألفراد عينة الدراسة وفًقا ملتغري العمر عند الزواج

4( توزيع أفراد عينة الدراسة وفًقا للعمر عند الزواج:

عند  العمر  ملتغري  وفًقا  الدراسة  عينة  ألفراد  املئوية  والنسب  التكرارات  حساب  تم 
الزواج كام تبينه النتائج بجدول )4-4( اآليت:

جدول )4-4(
التكرارات والنسب املئوية ألفراد عينة الدراسة وفًقا ملتغري العمر عند الزواج

النسبةالتكرارالعمر عند الزواجم
2.4%4من 15 إىل 20 سنة1
27.4%45من 21 إىل 25 سنة2
42.7%70من 26 إىل 30 سنة3
27.4%3045 سنة فأكثر4

100%164املجموع الكيل

يتضح من اجلدول )4-4( السابق أن أغلب أفراد عينة الدراسة من املطلقني واملطلقات 
أعامرهم عند الزواج كانت )من 26 إىل 30 سنة( بنسبة )42.7%( من إمجايل أفراد 
عينة الدراسة، يليهم املطلقون واملطلقات الذين أعامرهم عند الزواج )من 21 إىل 25 
سنة( و )30 سنة فأكثر(، بنسبة )27.4%( لكل منهام، وكانت أقل نسبة للمطلقني 
واملطلقات الذين كانت أعامرهم عند الزواج )أقل من 20 سنة(،  حيث بلغت نسبتهم 

)2.4%( من إمجايل أفراد عينة الدراسة.

من 21 إىل 25 سنة

من 26 إىل 30 سنة

30 سنة فأكثر
%28

%43

%27
%2

من 15 إىل 20 سنة
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من وجهة نظر المطلقين والمطلقات في محافظة  جدة

0
10
20
30
40
50
60
70
80

من جهة 
األب

من جهة 
األم

قرابة
أخرى

ال يوجد 
قرابة

التكرارات والنسب املئوية ألفراد عينة الدراسة وفًقا ملتغري القرابة الزوجية

5( توزيع أفراد عينة الدراسة وفًقا للقرابة الزوجية :

تم حساب التكرارات والنسب املئوية ألفراد عينة الدراسة وفًقا ملتغري القرابة الزوجية 
كام تبينه النتائج بجدول )4-5( اآليت:

جدول )5-4(
التكرارات والنسب املئوية ألفراد عينة الدراسة وفًقا ملتغري القرابة الزوجية

النسبةالتكرارالقرابة الزوجيةم
10.4%17من جهة األب1
9.1%15من جهة األم2
7.3%12قرابة أخرى3
73.2%120ال يوجد قرابة4

100%164املجموع الكيل

يتضح من اجلدول )4-5( السابق أن أغلب أفراد عينة الدراسة من املطلقني واملطلقات 
يليهم  الدراسة،  أفراد عينة  بنسبة )73.2%( من إمجايل  بينهام قرابة زوجية  ال يوجد 
ثم   ،)%10.4( بنسبة  األب  جهة  من  زوجية  قرابة  هلم  الذين  واملطلقات  املطلقون 
للمطلقني  نسبة  أقل  بنسبة )9.1%(، وكانت  األم  قرابة زوجية من جهة  لدهيم  من 
واملطلقات الذين هلم قرابة زوجية من جهات أخرى، حيث بلغت نسبتهم )%7.3( 

من إمجايل أفراد عينة الدراسة.
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الطالق بين العقد والدخلة

6( توزيع أفراد عينة الدراسة وفًقا للتأهيل الدراسي:

تم حساب التكرارات والنسب املئوية ألفراد عينة الدراسة وفًقا ملتغري التأهيل الدرايس 
كام تبينه النتائج بجدول )4-6( اآليت:

جدول )6-4(
التكرارات والنسب املئوية ألفراد عينة الدراسة وفًقا ملتغري التأهيل الدرايس

النسبةالتكرارالتأهيل الدرايسم
14.6%24متوسط1
41.5%68ثانوي2
39.6%65جامعي3
4.3%7دراسات عليا4

100%164املجموع الكيل

يتضح من اجلدول )4-6( السابق أن أغلب أفراد عينة الدراسة من املطلقني واملطلقات 
يليهم  الدراسة،  أفراد عينة  بنسبة )41.5%( من إمجايل  )ثانوي(،  الدرايس  مؤهلهم 
ثم   ،)%39.6( بنسبة  )جامعي(،  الدرايس  مؤهلهم  الذين  واملطلقات  املطلقون 
وكانت   ،)%14.6( بنسبة  )متوسط(  الدرايس  مؤهلهم  الذين  واملطلقات  املطلقون 
أقل نسبة للمطلقني واملطلقات الذين مؤهلهم الدرايس )دراسات عليا(، حيث بلغت 

نسبتهم )4.3%( من إمجايل أفراد عينة الدراسة.
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من وجهة نظر المطلقين والمطلقات في محافظة  جدة
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التكرارات والنسب املئوية ألفراد عينة الدراسة وفًقا ملتغري التأهيل الدرايس

7( توزيع أفراد عينة الدراسة وفًقا للوظيفة:

كام  الوظيفة  ملتغري  وفًقا  الدراسة  عينة  ألفراد  املئوية  والنسب  التكرارات  حساب  تم 
تبينه النتائج بجدول )4-7( اآليت:

جدول )7-4(
التكرارات والنسب املئوية ألفراد عينة الدراسة وفًقا ملتغري الوظيفة

النسبةالتكرارالوظيفةم
40.2%66موظف حكومي1
6.7%11متسبب2
40.2%66موظف أهيل3
12.8%21بدون عمل4

100%164املجموع الكيل
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الطالق بين العقد والدخلة

املطلقني  من  الدراسة  عينة  أفراد  أغلب  أن  السابق   )7-4( اجلدول  من  يتضح 
واملطلقات وظيفتهم )موظف حكومي(، و )موظف أهيل(، بنسبة )40.2%( لكل 
منهام من إمجايل أفراد عينة الدراسة، يليهم املطلقون واملطلقات الذين هم بدون عمل 
بلغت  حيث  املتسببني،  واملطلقات  للمطلقني  نسبة  أقل  وكانت   ،)%12.8( )بنسبة 

نسبتهم )6.7%( من إمجايل أفراد عينة الدراسة.
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التكرارات والنسب املئوية ألفراد عينة الدراسة وفًقا ملتغري الوظيفة

%12.80
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8( توزيع أفراد عينة الدراسة وفًقا للسكن:

تم حساب التكرارات والنسب املئوية ألفراد عينة الدراسة وفًقا ملتغري السكن كام تبينه 
النتائج بجدول )4-8( اآليت:
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من وجهة نظر المطلقين والمطلقات في محافظة  جدة
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التكرارات والنسب املئوية ألفراد عينة الدراسة وفًقا ملتغري السكن

جدول )8-4(
التكرارات والنسب املئوية ألفراد عينة الدراسة وفًقا ملتغري السكن

النسبةالتكرارالسكنم
28.7%47أسكن مع األهل واألقارب1
40.9%67أسكن باإلجيار2
26.8%44السكن ملك3
3.7%6السكن مؤمن من جهة العمل4

100%164املجموع الكيل

املطلقني  من  الدراسة  عينة  أفراد  أغلب  أن  السابق   )8-4( اجلدول  من  يتضح 
واملطلقات يسكنون باإلجيار بنسبة )40.9%( من إمجايل أفراد عينة الدراسة، يليهم 
ثم   ،)%28.7( بنسبة  واألقارب  األهل  مع  يسكنون  الذين  واملطلقات  املطلقون 
املطلقون واملطلقات الذين يسكنون بسكن ملك بنسبة )26.8%(، وكانت أقل نسبة 
نسبتهم  بلغت  حيث  العمل؛  جهة  من  مؤمن  سكنهم  الذين  واملطلقات  للمطلقني 

)3.7%( من إمجايل أفراد عينة الدراسة.
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9( توزيع أفراد عينة الدراسة وفًقا ألسبقية االنفصال بالطالق:

أسبقية  ملتغري  وفًقا  الدراسة  عينة  ألفراد  املئوية  والنسب  التكرارات  حساب  تم 
االنفصال بالطالق كام تبينه النتائج بجدول )4-9( اآليت:

جدول )9-4(
التكرارات والنسب املئوية ألفراد عينة الدراسة وفًقا ملتغري أسبقية االنفصال بالطالق

النسبةالتكرارأسبقية االنفصال بالطالقم
12.8%21نعم1
87.2%143ال2

100%164املجموع الكيل

املطلقني  من  الدراسة  عينة  أفراد  أغلب  أن  السابق   )9-4( اجلدول  من  يتضح 
واملطلقات مل يسبق هلم الزواج واالنفصال بالطالق بنسبة )87.2%( من إمجايل أفراد 
بالطالق،  وانفصلوا  تزوجوا  أن  الذين سبق  واملطلقات  املطلقون  أما  الدراسة،  عينة 

فبلغت نسبتهم )12.8%( من إمجايل أفراد عينة الدراسة.

التكرارات والنسب املئوية ألفراد عينة الدراسة وفًقا ملتغري أسبقية االنفصال بالطالق

نعم

ال

%13

%143
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من وجهة نظر المطلقين والمطلقات في محافظة  جدة

التكرارات والنسب املئوية ألفراد عينة الدراسة وفًقا ملتغري وجود أوالد من زواج سابق

نعم

ال

%13

%143

10( توزيع أفراد عينة الدراسة وفًقا لوجود أوالد من زواج سابق:

تم حساب التكرارات والنسب املئوية ألفراد عينة الدراسة وفًقا ملتغري وجود أوالد 
من زواج سابق كام تبينه النتائج بجدول )4-10( اآليت:

جدول )10-4(
التكرارات والنسب املئوية ألفراد عينة الدراسة وفًقا ملتغري وجود أوالد من زواج سابق

النسبةالتكراروجود أوالد من زواج سابقم
12.8%21نعم1
87.2%143ال2

100%164املجموع الكيل

املطلقني  من  الدراسة  عينة  أفراد  أغلب  أن  السابق   )10-4( اجلدول  من  يتضح 
واملطلقات مل يكن هلم أوالد من زواج سابق، بنسبة )87.2%( من إمجايل أفراد عينة 
الذين هلم أوالد من زواج سابق، فبلغت نسبتهم  الدراسة. أما املطلقون واملطلقات 

)12.8%( من إمجايل أفراد عينة الدراسة.
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11( توزيع أفراد عينة الدراسة وفًقا لسبب طلب االنفصال:

ملتغري سبب طلب  وفًقا  الدراسة  املئوية ألفراد عينة  والنسب  التكرارات  تم حساب 
االنفصال كام تبينه النتائج بجدول )4-11( اآليت:

جدول )11-4(
التكرارات والنسب املئوية ألفراد عينة الدراسة وفًقا ملتغري سبب طلب االنفصال

النسبةالتكرارسبب طلب االنفصالم

17.1%28ضغوط من قبل الزوج1

38.4%63ضغوط من قبل الزوجة2

22%36ضغوط من قبل أهل الزوجة3

5.5%9ضغوط من قبل أهل الزوج4

72%136املجموع الكيل

املطلقني  من  الدراسة  عينة  أفراد  أغلب  أن  السابق   )11-4( اجلدول  من  يتضح 
بنسبة  الزوجة  قبل  من  ضغوط  نتيجة  لدهيم  االنفصال  طلب  سبب  كان  واملطلقات 
سبب  الذين  واملطلقات  املطلقون  يليهم  الدراسة،  عينة  أفراد  إمجايل  من   )%38.4(
يليهم   ،)%22( بنسبة  الزوجة  أهل  قبل  من  ضغوط  نتيجة  لدهيم  االنفصال  طلب 
املطلقون واملطلقات الذين سبب طلب االنفصال لدهيم نتيجة ضغوط من قبل الزوج 
طلب  سبب  الذين  من  واملطلقات  للمطلقني  نسبة  أقل  وكانت   ،)%17.1( بنسبة 
االنفصال لدهيم نتيجة ضغوط من قبل أهل الزوج، حيث بلغت نسبتهم )%5.5( 

من إمجايل أفراد عينة الدراسة.
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الطالق بين العقد والدخلة

إجابة السؤال الثاني: 

ما أسباب الطالق بين العقد والدخلة؟

ولإلجابة عن هذا السؤال، فقد تم حساب التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات 
املطلقني  من  الدراسة  عينة  أفراد  الستجابات  املعيارية  واالنحرافات  احلسابية 
بأسباب  واخلاص  االستبانة،  من  الثاين  باجلزء  الواردة  العبارات  حول  واملطلقات 
الطالق بني العقد والدخلة، ثم ترتيب تلك األسباب تنازلًيا بناء عىل املتوسط احلسايب، 

كام تبني نتائج جدول )4-12( اآليت:

جدول )12-4(
التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية الستجابات أفراد عينة 

الدراسة من املطلقني واملطلقات حول أسباب الطالق بني العقد والدخلة، مرتبة تنازلًيا

العباراتم

االستجابات
املتوسط 
احلسايب

االنحراف 
املعياري

درجة
املوافقة

الرتتيب عالية 
جدًا

ضعيفةمتوسطةعالية
ال 

توجد

6
مستوى معرفة 

األحكام الرشعية 
املرتبطة بالزواج

5139411320ك
1عالية3.541.331

%31.123.8257.912.2

5
مستوى التمكن من  

الرؤية الرشعية

4648341422ك
2عالية3.501.341

%2829.320.78.513.4

11
مستوى التكافؤ 

االجتامعي

3631551329ك
3متوسطة3.201.352

%2218.933.57.917.7

10
مستوى السؤال عن 

رشيك / رشيكة 
احلياة قبل العقد

4124461538ك
4متوسطة3.091.473

%2514.6289.123.2
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من وجهة نظر المطلقين والمطلقات في محافظة  جدة

العباراتم

االستجابات
املتوسط 
احلسايب

االنحراف 
املعياري

درجة
املوافقة

الرتتيب عالية 
جدًا

ضعيفةمتوسطةعالية
ال 

توجد

21
يوجد تكافؤ ثقايف 

وتعليمي

1940611034ك
5متوسطة3.001.268

%11.624.437.26.120.7

4
رشوط العقد

كانت متساهلة

3525481442ك
6متوسطة2.981.459

%21.315.229.38.525.6

28
إثارة األعصاب بني 
الرشيكني، وعدم 

احرتام اآلخر 

4724221358ك
7متوسطة2.931.673

%28.714.613.47.935.4

17
يوجد تكافؤ 
اقتصادي بني 

الطرفني

2527531544ك
8متوسطة2.841.388

%15.216.532.39.126.8

2
زيادة التزام

الطرف اآلخر 
باألخالق والدين

2619541649ك
9متوسطة2.741.409

%15.911.632.99.829.9

26
استقرار العالقات 
الزوجية ألولياء 

أمور الزوجني

3222361460ك
10متوسطة2.711.547

%19.513.4228.536.6

27
احلالة املزاجية

ألحد الزوجني 

4020211370ك
11متوسطة2.681.672

%24.412.212.87.942.7

1
ضعف التزام 
الطرف اآلخر 

باألخالق والدين

2421421364ك
12ضعيفة2.561.475

%14.612.825.67.939
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العباراتم

االستجابات
املتوسط 
احلسايب

االنحراف 
املعياري

درجة
املوافقة

الرتتيب عالية 
جدًا

ضعيفةمتوسطةعالية
ال 

توجد

15
التقصري يف بذل 
اجلهود الحتواء 
اخلالف يف بدايته 

2823291767ك
2.561.544

13ضعيفة
%17.114.117.710.440.9

29
حدث الطالق ألين 

مل أستطع
حل املشكلة

3914191577ك
2.531.674

14ضعيفة
%23.88.511.69.147

20

حتمل الزوج أعباء 
مالية فوق طاقته 

قبل ذهاب الزوجة 
إىل بيت الزوجية

212637971ك

2.491.488
15ضعيفة

%12.815.922.65.543.3

16

كثرة النصائح 
السلبية من

الزمالء والزميالت 
سبب الطالق
قبل الدخول

3112252175ك

2.411.566
16ضعيفة

%18.97.315.212.845.7

19
أسباب تأخر 
الزواج ترجع 
للظروف املادية

15273710752.371.428ك
17ضعيفة

%9.116.522.66.145.7

13

املبالغة يف
إعداد احلفلة التي 
كانت بني العقد 
والدخلة )ملكة(

1818441173ك

2.371.419
18ضعيفة

%111126.86.744.5
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من وجهة نظر المطلقين والمطلقات في محافظة  جدة

العباراتم

االستجابات
املتوسط 
احلسايب

االنحراف 
املعياري

درجة
املوافقة

الرتتيب عالية 
جدًا

ضعيفةمتوسطةعالية
ال 

توجد

32
مستوى الغرية
التي يامرسها
رشيك احلياة

2116361378ك
19ضعيفة2.321.465

%12.89.8227.947.6

7

أثر  الدورة
التدريبية عن

تأهيل األزواج
 قبل العقد

2421211583ك

20ضعيفة2.321.542
%14.612.812.89.150.6

31

التدخل يف 
اخلصوصيات بني 

الرشيكني
 من أسباب الطالق

349191488ك

21ضعيفة2.311.630
%20.75.511.68.553.7

8
توفر املراكز األرسية 

التي تقدم املشورة 
بسهولة

1918222580ك
22ضعيفة2.211.439

%11.61113.415.248.8

12
معرفة الزوجة بأن 

الزوج )معدد(
26927696ك

23ضعيفة2.161.544
%15.95.516.53.758.5

25
طول الفرتة
بني العقد

والدخلة طويلة

1711302086ك
24ضعيفة2.101.382

%10.46.718.312.252.4

22

كان اختيار 
الطرف الثاين عن 
طريق اخلطابني 

واخلطابات

2112175109ك

25ضعيفة1.971.492
%12.87.310.4366.5
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العباراتم

االستجابات
املتوسط 
احلسايب

االنحراف 
املعياري

درجة
املوافقة

الرتتيب عالية 
جدًا

ضعيفةمتوسطةعالية
ال 

توجد

18
صاالت األفراح 
املبالغ فيها كانت 

من أسباب املشاكل

1891616105ك

26ضعيفة1.901.395
%115.59.89.864

3
رشوط العقد 
كانت جمحفة

712321499ك
27ضعيفة1.871.211

%4.37.319.58.560.4

14
يوجد بني الطرفني 

قرابة أرسية

1911144116ك
28ضعيفة1.861.448

%11.66.78.52.470.7

30

وجود أسباب 
صحية لدى أحد 
األطراف كانت 

سبب الطالق

17968124ك

29ال توجد1.701.366
%10.45.53.74.975.6

23
ظروف عمل
املرأة كانت

سبب الطالق

154119125ك
30ال توجد1.631.273

%9.12.46.75.576.2

24
مواصلة تعليم
املرأة كانت 
سببا للطالق

961611122ك
31ال توجد1.591.150

%5.53.79.86.774.4

9

اخرتت الطرف 
الثاين من أحد 

مواقع الزواج عىل 
اإلنرتنت

7467140ك

32ال توجد1.360.984
%4.32.43.74.3885.4
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من وجهة نظر المطلقين والمطلقات في محافظة  جدة

تبني نتائج جدول )4-12( السابق تباين استجابات أفراد عينة الدراسة من املطلقني 
واملطلقات حول أسباب الطالق بني العقد والدخلة، حيث كانت أهم األسباب من 

وجهة نظرهم، والتي جاءت بدرجة موافقة عالية، كاآليت:
1- مستوى معرفة  األحكام الرشعية املرتبطة بالزواج، بمتوسط حسايب )3.54(.

2- مستوى التمكن من  الرؤية الرشعية، بمتوسط حسايب )3.50(.

كام جاءت بعض األسباب بدرجة موافقة )متوسطة(، وهي:
1- مستوى التكافؤ االجتامعي.

2- مستوى السؤال عن رشيك / رشيكة احلياة قبل العقد.
3- مستوى التكافؤ الثقايف والتعليمي.

4- رشوط العقد كانت متساهلة.
5- إثارة األعصاب بني الرشيكني، وعدم احرتام اآلخر. 

6- مستوى التكافؤ االقتصادي بني الطرفني.
7- زيادة التزام الطرف اآلخر باألخالق والدين.

8- استقرار العالقات الزوجية ألولياء أمور الزوجني.
9- احلالة املزاجية ألحد الزوجني. 

 ،)2.68  –  3.20( بني  ترتاوح  حسابية  بمتوسطات  األسباب  هذه  جاءت  حيث 
ومجيعها بدرجة موافقة )متوسطة(.

وجاءت باقي األسباب بمتوسطات حسابية ترتاوح بني )2.56 – 1.86( بدرجة 
موافقة ضعيفة. 

بينام جاءت أربعة أسباب بدرجة موافقة منعدمة )ال توجد (، وهي:
1- وجود أسباب صحية لدى أحد األطراف.
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الطالق بين العقد والدخلة

2- ظروف عمل املرأة.
3- مواصلة تعليم املرأة.

4- اختيار الطرف الثاين من أحد مواقع الزواج عىل اإلنرتنت.
 )1.36  –  1.70( بني  ترتاوح  حسابية  بمتوسطات  األسباب  هذه  جاءت  حيث 

بدرجة موافقة )ال توجد(.
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من وجهة نظر المطلقين والمطلقات في محافظة  جدة

إجابة السؤال الثالث:

البرامج والمشاريع للحد من الظاهرة:

1- تطوير جانب معرفة األحكام الرشعية املرتبطة بالزواج من خالل:
الرشعية  الثقافة  لتقريب  واملوالت؛  األسواق  يف  املتنقلة  املعارض  وإنشاء  تطوير  أ - 

الزواجية للجمهور.
الثقافة  عن  اجلامعات  ويف  الثانوية  البنات  مدراس  يف  تدريبية  دورات  تطوير  ب -  

الرشعية الزواجية.
الزواجية ضمن مناهج الرتبية اإلسالمية  الثقافة الرشعية  ج - إدراج وحدات حول 

لطالبات املرحلة الثانوية واجلامعية.
د - إنتاج مقاطع الفيديو القصرية يف الثقافة الرشعية الزواجية.

هـ - نرش مواقع عىل اإلنرتنت للثقافة الرشعية الزواجية.
و - نرش الكتيبات واملطويات يف الثقافة الرشعية الزواجية.

ز - نرش بوسرتات يف املوالت واملشاغل النسائية يف الثقافة الرشعية الزواجية.
ح - العناية بتمكني الزوجني من  الرؤية الرشعية، وذلك من خالل:

 دمج الرؤية الرشعية يف تضاعيف الثقافة الرشعية الزواجية يف اجلزء السابق.
 إدراج السؤال عن الرؤية الرشعية وتكرارها يف أسئلة القايض يف جلسة عقد النكاح، 

واحلث عىل تكرارها إن تطلب األمر ذلك.
 متكني طالبي عقد النكاح من الرؤية أو تكرارها يف صاالت خاصة يف املحاكم إن 

رأى القايض احلاجة لذلك.
ط - تطوير مشاريع قيم األرسة والثقافة الزواجية.

ك - تقديم برامج تدريبية يف القيم الرضورية للتواصل الزواجي.
ل - تكثيف املنتجات عرب وسائل التقنية لنرش »قيم التواصل األرسي«.

م - تطوير دراسة يف القيم واألخالق احلاكمة لبناء األرسة وللعالقات داخل األرسة 
يف القرآن والسنة.
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الطالق بين العقد والدخلة

الخاتمة والتوصيات:

عينة  من  والدخلة  العقد  بني  واملطلقات  املطلقني  وخصائص  سامت  أهم  لنا  تبينت 
الدراسة، وهي:

1- أن أغلب أفراد عينة الدراسة من املطلقني واملطلقات أعامرهم )من 26 إىل 30 
سنة(، بنسبة )%45.1(.

2- أن أغلب أفراد عينة الدراسة من املطلقني واملطلقات جنسيتهم )سعودي(، بنسبة 
.)%82.9(

3- أن أغلب أفراد عينة الدراسة من املطلقني واملطلقات أعامرهم عند الزواج كانت 
)من 26 إىل 30 سنة(، بنسبة )%42.7(.

4- أن أغلب أفراد عينة الدراسة من املطلقني واملطلقات ال يوجد بينهام قرابة زوجية، 
بنسبة )%73.2(.

5- أن أغلب أفراد عينة الدراسة من املطلقني واملطلقات مؤهلهم الدرايس )ثانوي( 
الذين  واملطلقات  املطلقون  يليهم  الدراسة،  عينة  أفراد  إمجايل  من   )%41.5( بنسبة 

مؤهلهم الدرايس )جامعي(، بنسبة )%39.6(.
6- أن أغلب أفراد عينة الدراسة من املطلقني واملطلقات وظيفتهم )موظف حكومي(، 

و )موظف أهيل(، بنسبة )40.2%( لكل منهام.
بنسبة  باإلجيار،  يسكنون  واملطلقات  املطلقني  من  الدراسة  عينة  أفراد  أغلب  أن   -7

.)%40.9(
الزواج  هلم  يسبق  مل  واملطلقات  املطلقني  من  الدراسة  عينة  أفراد  أغلب  أن   -8

واالنفصال بالطالق، بنسبة )%87.2(.
9- أن أغلب أفراد عينة الدراسة من املطلقني واملطلقات مل يكن هلم أوالد من زواج 

سابق، بنسبة )%87.2(.
10- أن أغلب أفراد عينة الدراسة من املطلقني واملطلقات كان سبب طلب االنفصال 

لدهيم نتيجة ضغوط من قبل الزوجة، بنسبة )%38.4(.
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وتبني لنا كذلك أهم أسباب الطالق بني العقد والدخلة بدرجة عالية من وجهة نظر 
املطلقني واملطلقات:

1- مستوى الثقافة الرشعية الزواجّية.
2- متكني الزوجني من الرؤية الرشعية قبل العقد.

وتبني أن هناك أمورا هلا أثر يف الطالق بني العقد والدخلة بدرجة متوسطة، وهي:
1- مستوى التكافؤ االجتامعي.

2- مستوى السؤال عن رشيك / رشيكة احلياة قبل العقد.
3- يوجد تكافؤ ثقايف وتعليمي.

4- رشوط العقد كانت متساهلة.
5- إثارة األعصاب بني الرشيكني، وعدم احرتام اآلخر. 

6- يوجد تكافؤ اقتصادي بني الطرفني.
7- زيادة التزام الطرف اآلخر باألخالق والدين.

8- استقرار العالقات الزوجية ألولياء أمور الزوجني.
9- احلالة املزاجية ألحد الزوجني.

بدرجة  وأثر  عالقة  لوجود  واالهتامم؛  األمهية  من  درجة  إيالؤها  ينبغي  أمور  وكلها 
متوسطة يف حصول الطالق بني العقد والدخلة من وجهة نظر املطلقني واملطلقات.

وتبني أن ثمة أمورا ليس أي هلا عالقة بتاًتا بحصول الطالق بني العقد والدخلة لدى 
عينة الدراسة، ومن أمهها:

1-  وجود أسباب صحية لدى أحد األطراف.
2-  ظروف عمل املرأة.

3-  مواصلة تعليم املرأة.
4-  اختيار الطرف الثاين من أحد مواقع الزواج عىل اإلنرتنت.
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وتبني أن هناك أمورا عالقتها ضعيفة:
1- ضعف التزام الطرف اآلخر باألخالق والدين.

2- التقصري يف بذل اجلهود الحتواء اخلالف يف بدايته. 
3- حدث الطالق ألين مل أستطع حل املشكلة.

4- حتمل الزوج أعباء مالية فوق طاقته قبل ذهاب الزوجة إىل بيت الزوجية.
5- كثرة النصائح السلبية من الزمالء والزميالت سبب الطالق قبل الدخول.

6- أسباب تأخر الزواج ترجع للظروف املادية.
7- املبالغة يف إعداد احلفلة التي كانت بني العقد والدخلة )ملكة(.

8- مستوى الغرية التي يامرسها رشيك احلياة.
9- أثر  الدورة التدريبية عن تأهيل األزواج قبل العقد.

10- التدخل يف اخلصوصيات بني الرشيكني من أسباب الطالق.
11- توفر املراكز األرسية التي تقدم املشورة بسهولة.

12- معرفة الزوجة بأن الزوج )معدد(.
13- طول الفرتة بني العقد والدخلة طويلة.

14- كان اختيار الطرف الثاين عن طريق اخلطابني واخلطابات.
15- صاالت األفراح املبالغ فيها كانت من أسباب املشاكل.

16- رشوط العقد كانت جمحفة.
17- يوجد بني الطرفني قرابة أرسية.

ومن خالل نتائج الدراسة توصلنا لإلجابة عن السؤال الثالث.
وهلذا؛ تويص الدراسة برعاية أهم نتائج هذه الدراسة، خصوصا ما توصلت إليه يف 
إجابة السؤال الثالث للدراسة، مثل: تطوير برامج وفعاليات ومنتجات لرفع مستوى 

الثقافة الرشعية الزواجية يف املجتمع.
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من وجهة نظر المطلقين والمطلقات في محافظة  جدة

وأهم توصية تجمع كافة ذلك:

الوعي  بتجديد  يعنى  األرسة،  ودراسات  بحوث  يف  متخصص  مركز  وإنشاء  تطوير 
اململكة  يف  األرسة  ألحوال  امليدانية  بالدراسة  ويعنى  الوحي،  منظور  من  باألرسة 
القرارت  اختاذ  من  واألرسة  الزواج  مجعيات  يمكن  الذي  األمر  السعودية؛  العربية 

السديدة حيال كافة الظواهر الزواجية يف األرسة يف اململكة العربية السعودية.
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