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ملخص: 
هدفت هذه �لدر��سة �إىل �لتعرف �إىل �أ�سباب ظاهرة �لطالق يف �لأردن من وجهة نظر 
�أفر�د  �لظاهرة على  �ل�رسعيني، و�لنعكا�سات �لرتبوية لهذه  �ملطلقني و�ملطلقات و�لق�ساة 
و�ملطلقات  �ملطلقني  نظر  وجهة  من  �لطالق  ظاهرة  من  للحد  مقرتحات  ثم  ومن  �لأ�رسة، 

و�لق�ساة �ل�رسعيني. 
وتكون جمتمع �لدر��سة من )5041( فرد�ً، منهم )4884( مطلقًا ومطلقًة، و )157( 
�ملتاحة،  �لطبقية  بالطريقة  �لدر��سة  ملجتمع  ممثلة  عينة  �ختريت  حيث  �رسعيًا،  قا�سيًا 

مكونة من )74( مطلقًا، و )98( قا�سيًا. 
ظاهرة  يف  �سيوعًا  �لأكرث  كانت  �ل�سخ�سية  �لأ�سباب  �أن  �لدر��سة  نتائج  �أظهرت  وقد 
�لطالق من وجهة نظر �ملطلقني، وكانت �لأ�سباب �لجتماعية و�لأ�رسية هي �لأكرث �سيوعًا 

يف ظاهرة �لطالق من وجهة نظر �لق�ساة �ل�رسعيني. 
وخل�صت الدرا�صة اإىل العديد من التو�صيات من اأبرزها:ِ 

مبا  ور�سالتها،  وو�جباتها،  �لأ�رسة،  بتكوين  تتعلق  مو�د  �لدر��سية  �ملناهج  ت�سمني 
�لندو�ت  وعقد  �جلامعيني،  للطلبة  وبخا�سة  عمرية،  �أو  در��سية  مرحلة  كل  مع  يتنا�سب 

و�حلو�ر�ت و�للقاء�ت للمقبلني على �لزو�ج. 
الكلمات املفتاحية: ظاهرة �لطالق، �لأ�رسة، �لنعكا�سات �لرتبوية. 
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The Rreasons of Divorce 
in Jordan and Its Educational Reflections

Abstract: 

The purpose of this study was to identify the causes of the phenomenon 
of divorce in Jordan from the point of view of divorcing and divorced and 
Shari’a judges and the educational implications of this phenomenon on family 
members, and then proposals to reduce the phenomenon of divorce from the 
point of view of divorcing and divorced and Shari’a judges. 

The study population consisted of (5041) members of them (4884) never 
absolute, and (157) legitimately judge, was chosen as a representative sample 
of the study population stratified available consisting of (74) at all, and (98) 
a judge. 

The results of the study showed that the personal reasons were the most 
cause of the phenomenon of divorce from the perspective of divorced. Reasons 
were social and family is the most cause of the phenomenon of divorce from 
the perspective of Shari’a judges. 

The study concluded that many of the recommendations, notably:  
- Include curriculum materials related to the composition and duties of 
family and mission commensurate with each grade level or age, especially 
for university students. Hold seminars and dialogues and meetings on the 
verge of marriage. 

Key words: Divorce, family, educational implications. 
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خلفية الدراسة وأهميتها: 

مقدمة: 
�إن من نعم �هلل عز وجل على �لإن�سان كثرية، ل تعد ول حت�سى ول تخفى، ومن �أعظمها 
بعد نعمة �لإ�سالم نعمة �لزو�ج و�ل�ستقر�ر. ف�سبحان من قال يف حمكم �لتنزيل: {َوِمْن اآََياِتِه 
َنرّ يِف َذِلَك  ًة َوَرْحَمًة اإِ اأَْن َخَلَق َلُكْم ِمْن اأَْنُف�ِصُكْم اأَْزَواًجا ِلَت�ْصُكُنوا اإَِلْيَها َوَجَعَل َبْيَنُكْم َمَوَدرّ
. ولأن ر�بطة �لزو�ج يف �لإ�سالم مقد�سة، فقد �رسع   )21 رُوَن} )�لروم،  َيَتَفَكرّ ِلَقْوٍم  َلآََياٍت 
�هلل يف كتابه �حلكيم و�ل�سنة �لنبوية �ل�رسيفة كثري�ً من �لأحكام �لتي توؤدي �إىل متا�سك هذه 
�ملوؤ�س�سة و��ستقر�رها، فقد و�سع معايري لختيار �لزوج �ل�سالح، ومعايري لختيار �لزوجة 
�ل�ساحلة، وو�سع �أحكامًا للخطبة و�آد�بها، وكذلك بالن�سبة للمهر، و�لزو�ج، وتربية �لأولد، 
وحقوق  زوجته،  على  �لزوج  حق  وبنّي  �لإ�سالم،  يف  �لزوجية  �حلقوق  �حرت�م  �أهمية  وبنّي 
�لزوجة على زوجها، وكذلك �حلقوق �مل�سرتكة بني �لزوجني، حتى يف �أدق تفا�سيل �حلياة 

�لزوجية �خلا�سة، كاأحكام �جلماع و�آد�به. 
وكيفية  �لزوجية،  �حلياة  يف  و�ل�سالم-  �ل�سالة  عليه  �لنبي-  �سرية  يف  و�ملتاأمل 
معاملته- �سلى �هلل عليه و�سلم- لن�سائه، و�آثارها على �حلياة �لزوجية، يجد حياته- �سلى 
�هلل عليه و�سلم- قر�آنًا مي�سي بني �لنا�س، ونور�ً يهتدي به يف كل مناحي �حلياة، قال تعاىل: 
{َلَقْد َكاَن َلُكْم يف َر�ُصوِل الِل اأُ�ْصَوٌة َح�َصَنٌة مِلَن َكاَن َيْرُجوا اللَ َواْلَيْوَم الآِخر} )�لأحز�ب، 
فلو �سار �لنا�س على كتاب �هلل و�سنة ر�سوله- �سلى �هلل عليه و�سلم- لأ�سبح �لزو�ج   ،  )21
�أ�سبح  �لنبوية  �لرباين، و�ل�سنة  �لت�رسيع  �لذكر و�لأنثى نعمة ل نقمة، ومن خالف  لكٍل من 

�لزو�ج له نقمة ومتاعب ل ح�رس لها. 
�لأ�رسة وعلى �ملجتمع ب�سكل  �لزوجية �مل�ستمرة، و�نعكا�ساتها على  �أن �خلالفات  �إل 
عام، وتز�يد حالت �لطالق، - �إذ� مل تعالج من كافة موؤ�س�سات �ملجتمع- �ست�سبح ظاهرًة 
�أم  �جتماعية،  �أم  �قت�سادية،  كانت  �سو�ء  �ملجتمع،  على  �سلبية  �نعكا�سات  من  لها  ما  لها 
تنموية. و�رُسع �لطالق يف �لإ�سالم لإنهاء �لعالقة �لزوجية �لتي ي�ستحيل فيها �إقامة حدود 
�لإ�سالم لإنهاء عالقة  �لذي �رسعه  “ بالوقت  1986 �س6(  )�ل�سعدي  �هلل. ويف ذلك يقول 
�لزوجني �إذ� �آلت �إىل حال �سيئة ل عالج له �إل بالفر�ق �إذ� بهم يتجاوزون �حلد فيه، وي�سيئون 

��ستعماله ويحولونه �إىل �أميان يق�سم بها من دون �هلل”. 
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“فالرتبية �لأ�رسية �ل�سحيحة �لنابعة من �رسع �هلل تقي �لأفر�د من �لتغري �لجتماعي 
و�لثقايف �ل�سلبي، و�لذي يوؤثر على �لهوية �لإ�سالمية، وعلى مقومات �حل�سارة، بحيث ي�سبح 
�أجل هذ�، فهي تعمل مرتددة  �لأ�رسة �مل�سلمة”. ومن  �لأفر�د �سد�ً منيعًا لأي حماولة لهدم 
�لثبات و�لتطور  �ل�سمولية و�جلزئية، ومر�عاة عو�مل  �لنظرة  بني �ملثالية و�لو�قعية، وبني 

)�لزحيلي، 2008 �س23( . 
و��ستمر�رها،  �لأ�رسة  و��ستقر�ر  �سعادة  حتقيق  �إىل  �لأ�رسي  �لإر�ساد  يهدف  وكذلك 
�ل�سليمة،  �لأ�رسية  �حلياة  �أ�سول  بتعليم  وذلك  و��ستقر�ره،  �ملجتمع  �سعادة  وبالتايل 
و�أ�سول �لتن�سئة �لجتماعية لالأبناء، وو�سائل تربيتهم ورعاية منوهم، و�مل�ساعدة يف حل 
�مل�سكالت و�ل�سطر�بات �لأ�رسية وعالجها، وهي تقوية لالأ�رسة وحت�سينها �سد �حتمالت 

�ل�سطر�بات و�لنهيار. )�لد�هري، 2008 �س100( . 
ونظر�ً ملا يرتتب على �لطالق من �نعكا�سات �سلبية قد تكون نف�سية، �أو �جتماعية، �أو 
فاإنه لبد من  ب�سكل عام؛  و�أ�رسهم، وعلى �ملجتمع  �ملطلقني، و�ملطلقات،  �قت�سادية على 
للحد من  �ساملة  �إر�سادية  ن�ستطيع و�سع خطط  �ساملة، وحتى  در��سة  �مل�سكلة  در��سة هذه 

�لطالق، فاإن ممن �ل�رسوري �لتعرف �إىل �أ�سبابه و�نعكا�ساته، وبالتايل �حلد منه. 

الوصف الشرعي للطالق: 
من �ملعلوم �أن �رتباط �لطالق باأحكام �لقر�آن و�ل�سنة �لنبوية ي�سفي عليها �سفة �لثبات 
1997 �س32( ما  )�إمام  ب�سكل خا�س، ويو�سح  ب�سكل عام و�لطالق  و�للتز�م بالأحكام 
يق�سد بالو�سف �ل�رسعي للطالق، ما يثبت له �رسعًا من جهة كونه مطلوبًا فعاًل �أو مطلوبًا 
�لفعل طلبًا غري  و�إن كان مطلوب  �لفعل طلبًا جازمًا فهو و�جب،  فاإن كان مطلوب  تركه، 
جازم فهو �ملندوب، و�إن كان مطلوب �لرتك طلبًا جازمًا، فهو �حلر�م، و�إن كان مطلوب �لرتك 

طلبًا غري جازم فهو �ملكروه. 
ويو�صح )اإمام 1997 �س 33( والفقهاء متفقون على اأن الطالق تعرتيه الأحكام 

التكليفية. 
الطالق الواجب: . 1

يكون �لطالق و�جبًا �أي ياأثم �لزوج بعدم �إيقاعه يف حالت كثرية منها: 
يف حالة �لإيالء: وهو عدم مو�فقة �لزوج �لعودة �ىل زوجته بعد مدة �لإيالء فيجب  -

�لطالق يف هذه �حلالة. �أو �إذ� عجز �حلكمان عن �لإ�سالح بني �لزوجني بكل �ل�سبل. ويكون 
دفعًا لل�رسر، فمثاًل �إذ� كان �لزوج ذ� �أخالق �سيئة ل تطاق. 
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�لطالق �ملندوب: وهو �لذي يرتجح فعله على تركه، ول �إثم يف تركه.  -
�لطالق �حلر�م: وهو طالق يعاقب فاعله ويثاب تاركه، �لطالق �حلر�م هو �لطالق  -

�أمرها بني  �لطالق يف �حلي�س، و�لطالق يف طهر جامعها فيه لالإ�سكال يف  �لبدعي ومنه 
�حلمل وعدمه. 

�لطالق �ملكروه: ميكن �أن يرتجح فعله على تركه �إذ� كان �لطالق دون مربر يقت�سيه،  -
ول �سبب يدفع �إليه. 

دليل مشروعية الطالق: 

الطالق م�رشوع بالكتاب وال�صنة والإجماع واملعقول: 
�أدلة م�رسوعية �لطالق من �لكتاب:  -

فقد وردت �لعديد من �لآيات �لتي تدل دللة قطعية على م�رسوعية �لطالق منها: 
Ú  َتاِن َفاإِْم�َصاٌك مِبَْعرُوٍف اأَْو َت�رْشِيٌح ِباإِْح�َصاٍن َوَل َيِحلُّ َلُكْم اَلُق َمرَّ قوله تعاىل: )الطَّ

َفاإِْن ِخْفُتْم اأَلَّ ُيِقيَم  ِ اأَْن َيَخاَفا اأَلَّ ُيِقيَما ُحُدوَد اللَّ ا اآَتْيُتُموُهنَّ �َصْيًئا اإِلَّ  ُخُذوا مِمَّ اأَْن َتاأْ
ِ َفاَل َتْعَتُدوَها َوَمْن َيَتَعدَّ   ِ َفاَل ُجَناَح َعَلْيِهَما ِفيَما اْفَتَدْت ِبِه ِتْلَك ُحُدوُد اللَّ ا ُحُدوَد اللَّ

امِلُوَن( )�لبقرة، 229( .  ِ َفاأُوَلِئَك ُهُم الظَّ ُحُدوَد اللَّ
Ú    ْقُتُم النِّ�َصاَء َفَطلُِّقوُهنَّ ِلِعدَِّتِهنَّ َواأَْح�ُصوا ِبيُّ اإَِذا َطلَّ َها النَّ قوله تبارك وتعاىل: {َيا اأَيُّ

اأَْن َياأِْتنَي ِبَفاِح�َصٍة   ُبُيوِتِهنَّ َوَل َيْخرُْجَن اإِلَّ  َل ُتْخِرُجوُهنَّ ِمْن  ُكْم  َ َربَّ اللَّ ُقوا  َة َواتَّ اْلِعدَّ
َ ُيْحِدُث   َل َتْدِري َلَعلَّ اللَّ ِ َفَقْد َظَلَم َنْف�َصُه  َوَمْن َيَتَعدَّ ُحُدوَد اللَّ  ِ َوِتْلَك ُحُدوُد اللَّ َنٍة  ُمَبيِّ

َبْعَد َذِلَك اأَْمًرا} )�لطالق، 1( . 
�إن �لآية �لأوىل فيهما ت�رسيح بجو�ز �إيقاع �لطالق، �أما �لآية �لثانية- و�إن ورد �خلطاب 

فيها للنبي عليه �ل�سالم- فاإن خطابه خطاب لأمته لأنه هو �مل�رسع لها. 
�أدلة م�رسوعية �لطالق من �ل�سنة:  -
Ú  ما روته �ل�سيدة عائ�سة ر�سي �هلل عنها: “�أن �بنة �جلون ملا �أدخلت على ر�سول �هلل

بعظيم، �حلقي  لقد عذت  لها  فقال  باهلل منك،  �أعوذ  قالت  ودنا منها  و�سلم  �هلل عليه  �سلى 
باأهلك” )�سحيح �لبخاري، 1987 ،5254( . 

Ú  ما رو�ه عمر بن �خلطاب ر�سي �هلل عنه: “�أن ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم طلق
حف�سة ثم ر�جعها” )�لن�سائي، ،1986، 3562( . 
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دليل م�رسوعية �لطالق بالإجماع:  -
عليه  �هلل  �سلى  �هلل-  ر�سول  عهد  منذ  وفقهاوؤها  �لإ�سالمية  �لأمة  علماء  �أجمع  فقد 

و�سلم- �إىل ع�رسنا هذ� على م�رسوعية �لطالق ومل ينكر ذلك �أحد منه. 

حكمة مشروعية الطالق: 
�لد�ئم  �ل�سقاء  من  �لأ�رسة  تخلي�س  منها:  متعددة  حلكم  �لطالق  �لإ�سالم  �رسع  لقد 
حياة  و��ستئناف  بينهما،  �لعالقة  لإ�سالح  �لفر�سة  �لزوجني  و�إعطاء  �مل�ستمر،  و�لعذ�ب 
زوجية خالية من �ملنغ�سات، وكذلك حماية �لأطفال من �لعي�س يف �أ�رسة ي�سود بني �أفر�دها 

�لنز�ع و�ل�سحناء، وتبني ذلك بالتف�سيل )معتوق 1990 �س40( . 

خطوات الطالق يف اإلسالم: 
من نعم �هلل �سبحانه وتعاىل على �لإن�سان �أن جعل له �لزو�ج حتى يتمكن- رجال كان 
�أ�رسية مع �ل�رسيك �ملو�فق  �أو �مر�أة- من �لتمتع بق�سط و�فر من �ل�ستقر�ر وتاأ�سي�س حياة 
و�ملنا�سب، فالإن�سان ل يجد �لر�حة و�ل�ستقر�ر و�ل�ستقالل �إل يف حميط �أ�رسته، و�هلل �سبحانه 
ُ َجَعَل َلُكْم ِمْن ُبُيوِتُكْم �َصَكًنا َوَجَعَل َلُكْم ِمْن ُجلُوِد اْلأَْنَعاِم ُبُيوًتا  وتعاىل يقول: {َواللَّ
َواِفَها َواأَْوَباِرَها َواأَ�ْصَعاِرَها اأََثاًثا َوَمَتاًعا  وَنَها َيْوَم َظْعِنُكْم َوَيْوَم اإَِقاَمِتُكْم َوِمْن اأَ�صْ َت�ْصَتِخفُّ
اإِىَل ِحنٍي} )�لنحل: 80( ويقول: {َوِمْن اآَياِتِه اأَْن َخَلَق َلُكْم ِمْن اأَْنُف�ِصُكْم اأَْزَواًجا ِلَت�ْصُكُنوا 

رُوَن} )�لروم: 21( .  ًة َوَرْحَمًة اإِنَّ يِف َذِلَك َلآَياٍت ِلَقْوٍم َيَتَفكَّ اإَِلْيَها َوَجَعَل َبْيَنُكْم َمَودَّ
فالزو�ج مطلب طبيعي ل بد منه ملا يتبعه من �آثار طيبة يف �لنفو�س �لب�رسية �مليالة 
فطريًا �إىل هذ� �لرباط �ملقد�س، ولذلك حث �هلل عليه عباده وجعله �سنة لنبيه �سلى �هلل عليه 
و�سلم، فكل نعمة يح�سبها �لإن�سان مغنية عن �لزو�ج يكون خمطئًا يف ح�سابه، لأن �لزو�ج 
�لنا�س  بني  �لتقارب  على  وي�ساعد  �لأباعد،  بني  ويقرب  �لقلوب،  بني  يربط  �سماوي  حبل 

بامل�ساهرة. 
ولكن لالأ�سف �ل�سديد هناك من ل يقدر هذه �لنعمة �لعظيمة حق قدرها، فيحول هذه 
اأَْن  اآَياِتِه  {َوِمْن  �ملبنية على �حلب و�ملودة يف قوله تعاىل:  �ملقد�سة و�مل�سرتكة  �لر�بطة 
َذِلَك  نَّ يِف  اإِ َوَرْحَمًة  ًة  َمَودَّ َبْيَنُكْم  اإَِلْيَها َوَجَعَل  ِلَت�ْصُكُنوا  ْزَواًجا  اأَ اأَْنُف�ِصُكْم  َلُكْم ِمْن  َخَلَق 
رُوَن} )�لروم: 21( �إىل بغ�س ومقت و�رس�عات ونز�عات ل نهاية لها،  َيَتَفكَّ ِلَقْوٍم  َلآَياٍت 
فيتحول �لبيت �إىل جحيم ل يطاق، وبدًل من �أن يكون ماأوًى �أمينًا ومكانًا للر�حة و�لأن�س، 
يتحول �إىل �سجن مليء بالظلمات و�مل�ساحنات و�لكره، مما �سيقود �أخري�ً �إىل فك هذ� �لرباط 
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�مل�سرتك بالإقد�م على �لطالق، فاإذ� و�سلت �لعالقة �إىل هذه �لطريق، يجب على �لطرفني �أن 
يكونا حليمني عادلني ملتزمني باآد�ب �لطالق �لتي �أمر بها �لإ�سالم. 

ويو�صح )ال�صمري 2011 �س20( بع�س اآداب الزواج: 
تفيد  ♦ �لعدة  بعد  �لو�حدة  �لطلقة  لأن  و�حدة،  طلقة  �أي  رجعيًا  �لطالق  يكون  �أن 

�ملق�سود، وي�ستفيد بها �لرجعة �إن ندم يف �لعدة، وجتديد �لنكاح �إن �أر�د بعد �لعدة. 
�أن يقع �لطالق يف حالة هدوء ل غ�سب فيه ول �سقاق.  ♦
�أن يقع يف طهر ل ي�سبقه جماع، فاإن مل تكن �لزوجة كذلك فا�سرب حتى تطهر، ثم  ♦

�إن �سئت طلقتها و�إن �سئت �أم�سكتها. 
ل تغلظ لها �لقول، بل تلطف يف �لنطق بالطالق، و�لتم�س �لأعذ�ر �مل�سببة له، و�طلب  ♦

به �سعادة �لطرفني. 
�سدق  ♦ بانق�سائها  نف�سك  من  لك  وتبني  �لعدة،  �أمتت  �إذ�  �إل  بيتك  من  تخرجها  ل 

رغبتك يف طالقها و�لإ�رس�ر على فر�قها. 
�أن يتلطف يف �لتعليل بتطليقها، من غري تعنيف �أو ��ستخفاف، و�لإبقاء على ودها،  ♦

وتطييب قلبها بهدية على �سبيل �لإمتاع و�جلرب خلاطرها ملا فجعها به من �إذى �لطالق. 
�أن ل يبخ�سها �أي حق من حقوقها.  ♦
�أن يكون رجاًل يف موقفه منها، و�ن يكون �سهمًا يف معاملته لها بعد �لطالق، فال  ♦

يلوكها بل�سانه مبا ي�سيء �إليها بحق �أو بباطل ول يلجئها �إىل �ملحاكم يف �سبيل �حل�سول 
على حقوقها من نفقة �أو ح�سانة. 

مقاصد األسرة: 
جعل �لإ�سالم لالأ�رسة مقا�سد، فاإذ� حتققت هذه �ملقا�سد طبق �رسع �هلل يف �لأر�س، 

ومن مقا�صد الأ�رشة كما يبينها )ميثاق الأ�رشة 2008 �س31( . 
حفظ الن�صل )النوع الإن�صاين( :  ♦

�لإن�ساين،  �لنوع  �أو  �لن�سل  حفظ  هو  �لإ�سالمية  �ل�رسيعة  يف  لالأ�رسة  �لأول  �ملق�سد 
تعمري�ً لالأر�س وتو��ساًل لالأجيال، وقد فطر �هلل �لرغبة �جلن�سية يف �لأبد�ن، لكونها �لو�سيلة 

�لطبيعية لالإجناب �مل�رسوع. 
حتقيق ال�صكن واملودة والرحمة:  ♦

حتى ل تنح�رس �لعالقة بني �لزوجني يف �سورة ج�سدية بحتة، فقد نبهت �ل�رسيعة �إىل 
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�أن من مقا�سد هذه �لعالقة �أن ي�سكن كل من �لزوجني �إىل �لآخر، و�أن تتحقق بينهما �ملودة 
و�لرحمة. 
حفظ الن�صب:  ♦

لل�رسيعة  �لأن�ساب و�سيانتها من �لختالط مق�سد  �أ�سله ونقاء  �إىل  �لإن�سان  �نت�ساب 
م�ستقل عن مق�سد حفظ �لن�سل. ولأجل حتقيق هذ� �ملق�سد حرم �لإ�سالم �لزنا و�لتبني. 

الإح�صان:  ♦
يوفر �لزو�ج �ل�رسعي �سون �لعفاف ويحقق �لإح�سان ويحفظ �لأعر��س، وي�سد ذر�ئع 

�لف�ساد �جلن�سي بالق�ساء على فو�سى �لإباحية و�لنحالل. 
حفظ التدين يف الأ�رشة:  ♦

�لأ�رسة هي حم�سن �لأفر�د، ل برعاية �أج�سادهم فقط، بل �لأهم هو غر�س �لقيم �لدينية 
و�خللقية يف نفو�سهم، وتبد�أ م�سوؤولية �لأ�رسة يف هذ� �ملجال- قبل تكوين �جلنني- بح�سن 
�ختيار كل من �لزوجني لالآخر، و�أولوية �ملعيار �لديني و�خللقي يف هذ� �لختيار، وت�ستمر 
هذه �مل�سوؤولية بتعليم �لعقيدة و�لعبادة و�لأخالق لأفر�د �لأ�رسة، وتدريبهم على ممار�ستها. 

مشكلة الدراسة وأسئلتها: 
�لأردن،  يف  �لطالق  ظاهرة  �نت�سار  �أ�سباب  �إىل  �لتعرف  يف  �لدر��سة  م�سكلة  تتمثل 
و�نعكا�ساتها �لرتبوية على �لأ�رسة، وتقدمي مقرتحات للحد من �نت�سار هذه �لظاهرة، وتكمن 

م�صكلة الدرا�صة يف طرح الأ�صئلة الآتية: 
و�لق�ساة  ● �ملطلقني  نظر  وجهة  من  �لأردن  يف  �لطالق  ظاهرة  �نت�سار  �أ�سباب  ما 

�ل�رسعيني؟ 
ما �لنعكا�سات �لرتبوية لنت�سار ظاهرة �لطالق على �أفر�د �لأ�رسة؟  ●
ما مقرتحات �حلد من ظاهرة �لطالق يف �ملجتمع �لأردين من وجهة نظر �ملطلقني  ●

و�لق�ساة �ل�رسعيني؟ 

أهمية الدراسة: 
بيان �حلقوق و�لو�جبات لكال �لزوجني ليتمكنا من بناء �لأ�رسة �ل�ساحلة �لتي تقوم  ●

على �ملحبة و�حلنان وتعمها �ل�سعادة. 
ي�سرت�سد بها �لقائمون على �لق�سايا �لأ�رسية و�لجتماعية.  ●
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�لتي تناولت مو�سوع �لطالق  ● �لدر��سات  �لدر��سة يف �سوء ندرة  �أهمية هذه  تاأتي 
بكاملها  �لها�سمية  �لأردنية  �ململكة  حدود  ت�سمل  در��سة  �إنها  حيث  �لأردين،  �ملجتمع  يف 
)مبحافظاتها كافة( ، مما ي�سفي على هذه �لدر��سة �أهمية خا�سة، ويجعلها نو�ة لدر��سات 

�أخرى يف �ملجال نف�سه. 

أهداف الدراسة: 

تهدف هذه الدرا�صة اإىل: 
�لتعرف �إىل �أ�سباب �نت�سار ظاهرة �لطالق يف �لأردن.  -
�لك�سف عن �أهم �لنعكا�سات �لرتبوية لظاهرة �لطالق على �أفر�د �لأ�رسة.  -
�لتعرف �إىل �أهم �ملقرتحات للحد من �نت�سار ظاهرة �لطالق.  -

مصطلحات الدراسة: 

ا�صتملت الدرا�صة على امل�صطلحات الآتية: 
�لطالق: حل ر�بطة �لزو�ج بلفظ �رسيح، �أو كناية )�جلز�ئري 2002 �س351( .  -
و�إنهاء  - �لزو�ج  عقد  ف�سخ  ور�ء  تقف  �لتي  �لأ�سباب  من  جمموعة  �لطالق:  �أ�سباب 

�حلياة �لزوجية. 
وتاأثريها  - �لطالق،  عن  �ملرتتبة  و�لنتائج  �لآثار  من  جمموعة  �لجتماعية:  �لآثار 

على �ملطلقني و�أطفالهم. 
�لفرع  - على  �ملحافظة  �إىل  تهدف  �لتي  �لأوىل  �ملجتمعية  �لوحدة  هي  �لأ�رسة: 

زوج  من  وتتكون  �ملجتمعات،  وتقّرها  ترت�سيها  �لتي  �ملقت�سيات  على  وتقوم  �لإن�ساين، 
وزوجة و�أطفالهما، �أو زوج مبفرده و�أطفاله، �أو زوجة مبفردها و�أطفالها. 

حدود الدراسة: 

هناك عدد من املحددات لهذه الدرا�صة وهي: 
�ل�رسعيون يف جميع  - �لق�ساة  �لدر��سة وفق �لآتي:  �حلدود �ملكانية: �ختريت عينة 

حمافظات �ململكة �لأردنية �لها�سمية، و�ملطلقون و�ملطلقات ب�سكل ع�سو�ئي. 
�حلدود �لزمانية: بد�أ �لباحث يف تطبيق هذه �لدر��سة من 2012/2-2011/10.  -
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الدراسات السابقة: 

تناول الباحث الدرا�صات ال�صابقة املتعلقة مبو�صوع الدرا�صة �صواًء كانت مبا�رشة 
اأم غري مبا�رشة. 

قامت عبد الرحيم (1993) بدر��سة هدفت �إىل در��سة متكاملة عن �أ�سباب �لطالق، وعن 
�لعو�مل �لتي ت�سهم يف �رتفاع ن�سبته، وما مدى �ختالف هذه �لظاهرة وحجمها بني �ملدينة 
و�لريف، �لك�سف عن �لرت�بط بني �مل�ستوى �لتعليمي لكل من �لزوج و�لزوجة، وتاأثري ذلك يف 
�لطالق، �لك�سف عن �لرت�بط بني �لطالق و�لزو�ج �ملبكر لكال �لزوجني، مبا ميثله هذ� �ملتغري 
من �أهمية كبرية على �لظاهرة �ملدرو�سة بارتباطه بعدد من �ملتغري�ت، كالإقامة �مل�سرتكة 
مع �لأهل، و�ختيار �لأهل للطرف �لآخر، �لتدخل و�لتبعية �ملادية لالأهل يف حياة �لزوجني، 

وما يرتتب عنها، و�لك�سف عن مدى �لرت�بط بني �لطالق و�سوء �لختيار. 
كما قامت احلرا�صي�س (1996) بدر��سة بعنو�ن: م�سكلة �لطالق يف �لأردن، ودور �ملر�أة 
فيها، حالة در��سية على مدينة عمان. وتبني من حتليل نتائج �لدر��سة �مليد�نية باأن �ملر�أة 
و�إذ� مل  �لناجت عنها،  �لتعليم و�لعمل، و�لدخل  لديها م�ستوى  �رتفع  �إذ�  �لطالق  تبادر لطلب 
يتحقق لها �لتو�فق �لنف�سي و�ملادي مع زوجها، كما تبني �أن �سوء �ختيار �ل�رسيك وتدخل 

�أهل �ملطلقني يف �سوؤون �لزوجني، برزت كاأ�سباب رئي�سة للطالق. 
و�أثرها  �لطالق  �نت�سار ظاهرة  �إىل معرفة  بدر��سة هدفت   (2000) ال�صم�صي  قام  كما 
�لأ�سا�سية  و�لدو�فع  �لأ�سباب  عن  و�لك�سف  عدن،  مدينة  يف  و�ملجتمع  �لأ�رسة  على  �لبالغ 
�ملطلقني  من  كل  مو�جهة  وكيفية  �ملعي�سة  م�ستوى  على  �لطالق  �أثر  ومعرفة  للظاهرة، 
ح�سولها  وكيفية  �ملطلقة  �ملر�أة  و�سع  �إىل  و�لتعرف  تو�جههم،  �لتي  �جلديدة  للم�سكالت 
�لطالق، و�جتاهات كل من �ملطلقني و�ملطلقات  على حقوقها وكيفية تنظيم حياتها بعد 
�لأقارب يف �لختيار للزو�ج، و�أثر ذلك يف حدوث �لطالق.  �إىل دور  �لزو�ج. و�لتعرف  نحو 

و�لتعرف �إىل عالقة �لطالق بامل�ستوى �لجتماعي و�لقت�سادي. 
من  عمان  مدينة  يف  �لطالق  م�سكلة  تناول  �إىل  هدفت  بدر��سة   (2004) البكار  وقام 
ترتبط  �لتي  و�لنف�سية  و�ل�سحية  و�لقت�سادية  �لجتماعية  �ملتغري�ت  �إىل  �لتعرف  خالل 
�إىل معدلت  �لتعرف  ذلك، وكذلك  �لزوجة على طلب  باإقد�م  �أو  �لطالق،  �لزوج على  باإقد�م 
�لطالق، ومعرفة �أثر قانون �خللع على �رتفاع معدلت �لطالق، و�أظهرت نتائج �لدر��سة باأن 
�سوء �ختيار �ل�رسيك وم�ساركة �لآخرين يف �ل�سكن كانت من �لأ�سباب �لتي �أدت �إىل �رتفاع 
معدلت �لطالق، وبينت �لدر��سة باأن �لزوجة هي �لتي كانت مبادرة �إىل طلب �لطالق، و�أن 
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ى دور�ً يف �رتفاع معدلت �لطالق وخا�سة لعام 2002.  قانون �خللع �أدَّ
�لأ�سباب  �لطالق يف حمافظة عجلون  (2006) بدر��سة بعنو�ن: ظاهرة  اجلالبنة  قام 
و�لآثار، وبينت �لنتائج �أن هناك جمموعة من �لأ�سباب توؤدي �إىل �لطالق، ول ميكن �أن نعزي 
�خلالفات،  يف  �لأهل  ��ست�سارة  وكرثة  �لو�لد،  �أو  �لو�لدة  تدخل  ومنها  و�حد،  ل�سبب  �لطالق 
و�جلهل يف �حلياة �لزوجية، وق�رس فرتة �خلطوبة، وقد �أ�سارت �لنتائج �إىل �أن �لطالق يوؤدي 
�إىل �سعوبة تكيف �لأطفال �جتماعيًا، ول يوؤدي �إىل تدين �مل�ستوى �ل�سحي، �أو �إىل �سلوكيات 
�أن �لطالق يوؤدي �إىل عزلة �ملطلقات �جتماعيًا  غري تربوية لالأطفال. و�أ�سارت �لنتائج �إىل 
�أكرث من �ملطلقني. كما �أن �لإجر�ء�ت �لقانونية �ملتبعة غري م�سجعة على �لطالق، و�جلانب 

�لإ�سالحي و�لإر�سادي و�لتوجيهي �سعيف وبحاجة لتفعيل وماأ�س�سة. 
وقام ال�رشاري (2007) بدر��سة هدفت �إىل �لتعرف �إىل و�قع �لطالق يف حمافظة �لقريات 
وظروفه و�إجر�ء�ته ومتطلباته وتكلفته، و�لتعرف �إىل م�ستويات و�أ�سباب �لطالق، و�لعو�مل 
�لقت�سادية و�لجتماعية و�لثقافية �مل�سوؤولة عن هذه �مل�ستويات. وخل�ست �لدر��سة �إىل �أنه 
كلما ز�د �ل�سن وز�دت فرتة �حلياة �لزوجية قل �لطالق، وخل�ست �لدر��سة �إىل �رتفاع �لن�سب 
�ملئوية للطالق لدى حملة �ل�سهادة �جلامعية، وعند �لعاطلني عن �لعمل، كما �لذين يعملون، 

وقد يعود ذلك �إىل عدم كفاية �لدخل. 
�لنف�سية  و�لآثار  �لأ�سباب  �لك�سف عن  �إىل  بدر��سة هدفت   (2008) عابدين  كما قامت 
�إىل  �لنتائج  و�أ�سارت  للزو�ج.  �لأوىل  �ل�سنة  �لدخول ويف  �لطالق قبل  و�لجتماعية حلالت 
�أ�سباب �لطالق لدى �ملطلقات هي �سوء �لختيار، يليه تدخل �لأهل، ثم عدم حتمل  �أهم  �أن 
يف  �لأ�سباب  بع�س  و�ختلفت  �أ�رسته.  �أفر�د  �أحد  �أو  لو�لدته  �لزوج  تبعية  ويليه  �مل�سوؤولية، 
مدى �إ�سهامها بالطالق لدى �ملطلقات قبل �لدخول ويف �ل�سنة �لأوىل للزو�ج، فقد كان �سوء 
�أهم �لأ�سباب لدى �ملطلقات  �لختيار، ثم يليه تدخل �لأهل، ثم عدم حتمل �مل�سوؤولية، من 
�أو �أحد  قبل �لدخول. بينما �حتل تدخل �لأهل، يليه �سوء �لختيار، ثم تبعية �لزوج لو�لدته 
�لنف�سية  �لآثار  �أهم  �أما  للزو�ج.  �لأوىل  �ل�سنة  للمطلقات يف  �لأ�سباب  �أهم  �أ�رسته، من  �أفر�د 
�ل�سعور بالإحباط و�لتعا�سة و�حلزن،  �لطالق على �ملطلقات ب�سكل عام، فهو  �لتي يرتكها 
ثم �ل�سعور بالظلم، �أما �لآثار �لجتماعية على �ملطلقة فاأهمها �سعور �لأهل بال�سدمة و�لذم 

�مل�ستمر. 
التعقيب على الدراسات السابقة: 

تبني  الطالق  مو�صوع  حول  ال�صابقة  الدرا�صات  بع�س  من  عر�صه  �صبق  مما 
للباحثني ما ياأتي: 

بع�س �لدر��سات �ل�سابقة �قت�رس جمتمع در��ستها على منطقة جغر�فية حمددة مثل:  -
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، ودر��سة �جلالبنة  )2004( يف عمان  �لبكار  ،ودر��سة  )2000( يف عدن  �ل�سم�سي  در��سة 
)2006( يف عجلون ، ودر��سة �ل�رس�ري )2007( يف منطقة �لقريات. 

�لطالق  - �أ�سباب  بيان  فيها  �لرئي�س  �ملو�سوع  كان  �ل�سابقة  �لدر��سات  من  كثري 
 ،  )1993( �لرحيم  عبد  كدر��سة  �لظاهرة  هذه  �نت�سار  �إىل  توؤدي  �لتي  �ملختلفة  و�لعو�مل 

ودر��سة �جلالبنة )2006( . 
مت �ل�ستفادة من �لدر��سات �ل�سابقة يف ت�سميم �أد�ة �لدر��سة �حلالية. بالإ�سافة �إىل  -

�لعتماد ب�سكل ب�سيط على �لأدب �لنظري �لو�رد يف هذه �لدر��سات. 
متيزت �لدر��سة �حلالية عن �لدر��سات �ل�سابقة مبجتمع �لدر��سة، حيث جاءت هذه  -

�لأردين ب�سكل عام، ومل تقت�رس على منطقة  �لطالق يف �ملجتمع  �لدر��سة ملعاجلة ظاهرة 
وو�سعت  �لرتبوية،  �لنعكا�سات  على  بالرتكيز  �أي�سًا  �لدر��سة  ومتيزت   ، حمددة  جغر�فية 
�لدر��سة  به  ، ومما متيزت  �لأردين  �ملجتمع  �لطالق يف  م�سكلة  مقرتحات وحلول ملعاجلة 
در��سة حول ظاهرة  �ل�رسعيني كعينة  �لق�ساة  �أر�ء  �أخذ  �ل�سابقة هو  �لدر��سات  �حلالية عن 

�لطالق )�ملو�سوع �لرئي�سي يف �لبحث( . 

الطريقة واإلجراءات: 

جمتمع الدراسة وعينتها: 

تكون جمتمع �لدر��سة من �لق�ساة �ل�رسعيني �لعاملني يف �ملحاكم �ل�رسعية يف �ململكة 
�لأردنية �لها�سمية جميعهم، وقد بلغ عددهم )157( قا�سيًا، بالإ�سافة �إىل فئة �ملطلقني 
و�ملطلقات، وقد بلغ عددهم )4883( . و�ختريت عينة ممثلة ملجتمع �لدر��سة، تكونت من 
)98( قا�سيًا موزعني على �أقاليم �ململكة �لثالثة. و )74( مطلقًا ومطلقة من مناطق �ململكة 

�لأردنية �لها�سمية كافة. 

أداة الدراسة: 

مت  و�سمِّ �لبيانات،  جلمع  �أد�ًة  �ل�ستبانة  �لباحث  ��ستخدم  �لدر��سة  �أهد�ف  لتحقيق 
مبو�سوع  �ملرتبطة  �ل�سابقة  و�لدر��سات  �لنظري،  �لأدب  �إىل  �لرجوع  بعد  �لدر��سة  ��ستبانة 

�لدر��سة. 

صدق األداة: 

للتحقق من �سدق �أد�ة �لدر��سة عر�س �لباحث �ل�ستبانة على جمموعة من �ملحكمني 
من ذوي �لخت�سا�س و�خلربة من �أع�ساء هيئة �لتدري�س يف �جلامعات �لأردنية �حلكومية، 
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وجمموعة من �لق�ساة يف �ملحاكم �ل�رسعية يف �ململكة �لأردنية �لها�سمية. 

ثبات األداة: 

عينة  خارج  من  ��ستطالعية  عينة  على  �لد�خلي  �لت�ساق  ُح�سب  �لثبات  من  للتاأكد 
�لدر��سة عددها )24( موزعة على )4( ق�ساة، و )20( مطلقًا ومطلقًة ح�سب معادلة كرونباخ 
�ألفا، و�جلدول )1( يبني هذه �ملعامالت، و�عتربت هذه �لن�سب منا�سبة لغايات هذه �لدر��سة.

الجدول (1) 
معامل االتساق الداخلي كرونباخ ألفا، واإلعادة (بيرسون) لكل مجال من مجاالت األداء

معامل ثبات الإرتباطمعامل ثبات الت�صاق الداخلي )كرونباخ األفا( املجال

0.850.87�لأ�سباب �ل�سخ�سية

0.890.83�لأ�سباب �لأ�رسية و�لجتماعية

0.700.75�لأ�سباب �لقت�سادية

0.930.92الأ�صباب ككل

متغريات الدراسة: 
Ú  :اأولً- املتغريات امل�صتقلة
�أ�سباب �نت�سار ظاهرة �لطالق. -
�لنعكا�سات �لرتبوية. -
طبيعة �مل�ستجيب، وله فئتان: )1- �لقا�سي �ل�رسعي.2- �ملطلقون و�ملطلقات( . -
Ú  :ثانياً- املتغري التابع
�ملقرتحات للحد من ظاهرة �لطالق. -

املعاجلة اإلحصائية: 
لالإجابة عن �أ�سئلة �لدر��سة �ُ�ستخرجت �ملتو�سطات �حل�سابية، و�لنحر�فات �ملعيارية 
ل�ستجابات عينة �لدر��سة على كل جمال من جمالتها، وعلى كل فقرة من فقر�ت �ل�ستبانة.

نتائج الدراسة ومناقشتها: 
�أوًل- نتائج �لإجابة عن �ل�سوؤ�ل �لأول و�لذي ين�س على: » ما اأ�صباب انت�صار  ◄

ظاهرة الطالق يف الأردن من وجهة نظر املطلقني والق�صاة ال�رشعيني؟ «
Ú  :اأولً- اأ�صباب الطالق من وجهة نظر املطلقني واملطلقات
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�ملعيارية  و�لنحر�فات  �حل�سابية  �ملتو�سطات  �ُ�ستخرجت  �ل�سوؤ�ل  هذ�  عن  لالإجابة 
لأ�سباب �نت�سار ظاهرة �لطالق يف �لأردن من وجهة نظر �ملطلقني، و�جلدول �أدناه يو�سح 

ذلك.
الجدول (2) 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألسباب انتشار ظاهرة الطاق في األردن من وجهة نظر 
المطلقين للمجاالت مرتبة تنازليًا حسب المتوسطات الحسابية من وجهة نظر المطلقين والمطلقات

املتو�صط املجالالرقمالرتبة
احل�صابي

النحراف 
امل�صتوىاملعياري

متو�سطة2.950.72�لأ�سباب �ل�سخ�سية11
متو�سطة2.821.07�لأ�سباب �لقت�سادية23
متو�سطة2.811.02�لأ�سباب �لأ�رسية و�لجتماعية32

متو�سطة2.880.81الأ�صباب ككل

يبني �جلدول )2( �أّن �ملتو�سطات �حل�سابية تر�وحت بني )2.81-2.95( ، حيث جاءت 
�لأ�سباب �ل�سخ�سية يف �ملرتبة �لأوىل باأعلى متو�سط ح�سابي بلغ )2.95( ، تالها يف �ملرتبة 
�لثانية �لأ�سباب �لقت�سادية مبتو�سط ح�سابي بلغ )2.82( ، بينما جاءت �لأ�سباب �لأ�رسية 
و�لجتماعية يف �ملرتبة �لأخرية، ومبتو�سط ح�سابي بلغ )2.81( ، وبلغ �ملتو�سط �حل�سابي 

لالأ�سباب ككل )2.88( .
وقد ُح�صبت املتو�صطات احل�صابية والنحرافات املعيارية لتقديرات اأفراد عينة 

الدرا�صة على فقرات كل من الأ�صباب كل على حدى، حيث كانت على النحو الآتي: 
الأ�صباب ال�صخ�صية: . 1

الجدول (3) 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات األسباب الشخصية مرتبة تنازليًا 

حسب المتوسطات الحسابية من وجهة نظر المطلقين والمطلقات

املتو�صط الفقراتالرقمالرتبة
احل�صابي

النحراف 
امل�صتوىاملعياري

كبرية3.641.27عدم �لتو�فق بني �لزوجني يف جمال �أو �أكرث.16
كبرية3.641.24�لغ�سب وحّدة �ملز�ج.111
كبرية3.621.30وجود �سلوكات �سيئة عند �أحد �لطرفني.37
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املتو�صط الفقراتالرقمالرتبة
احل�صابي

النحراف 
امل�صتوىاملعياري

كبرية3.471.37�لغ�س و�خلد�ع بني �خلاطبني �أثناء فرتة �خلطوبة.44
كبرية3.411.36عدم �لتو�فق �لعقلي بني �لزوجني.517
كبرية3.391.42�سعف �سخ�سية �أحد �لطرفني.62
متو�سطة3.361.57�سك �أحد �لطرفني يف �لآخر.73
متو�سطة3.361.44عدم �لتو�فق �لعاطفي بني �لزوجني.718
متو�سطة3.161.45عدم تفرغ �أحد �لزوجني �أو كليهما للحياة �لزوجية.95
متو�سطة3.051.66�لغرية �لز�ئدة عند �أحد �لطرفني جتاه �لآخر.1010
متو�سطة3.051.41عدم �لت�سامح يف �لأخطاء بني �لزوجني.1012
قليلة2.931.48ق�رس فرتة �خلطوبة بني �لزوجني.1219
قليلة2.571.59وجود عيوب خلقية مت �إخفاوؤها قبل �لزو�ج.1313
قليلة2.531.43عدم �ملمار�سة �جلن�سية �ل�سليمة.1420
قليلة2.411.30�سغر �سن �أحد �لزوجني �أو كليهما.1516
قليلة2.351.59�ل�سعف �جلن�سي عند �أحد �لطرفني.1614
قليلة2.301.40�عتالل �سحة �أحد �لزوجني.179
قليلة2.271.37م�ساهدة �لقنو�ت �لف�سائية غري �مللتزمة �أخالقيًا.181
قليلة2.271.41وجود �لتباين يف �لدرجات �لعلمية بني �لزوجني.1815
قليلة2.161.26�لفارق �لعمري بني �لزوجني.208

متو�سطة2.950.72�لأ�سباب �ل�سخ�سية

، حيث   )3.64-2.16( �أن �ملتو�سطات �حل�سابية قد تر�وحت بني   )3( يبني �جلدول 
جاءت �لفقرتان )6 و11( يف �ملرتبة �لأوىل، ومبتو�سط ح�سابي بلغ )3.64( ، وتعزى هذه 
بالن�سبة  و�جلمال  و�لوظيفة  بالر�تب  تتعلق  �سكلية  �أمور  على  �ملجتمع  تركيز  �إىل  �لنتيجة 
بع�سهما  على  للتعرف  للخاطبني  كاٍف  جمال  ترك  عدم  �لنظرة  هذه  على  ويرتتب  للفتاة، 
بع�سًا ب�سكل كاٍف، �إذ ل تكفي �لنظرة �ل�رسعية �ملتعارف عليها بني �أفر�د �ملجتمع، ويعرتي 
كال �خلاطبني �خلجل لوجود و�لدة �لفتاة وو�لدة �ل�ساب، فال يعرفان عن بع�سهما �سيئًا، مما 
قد يوؤدي �إىل ظهور �لعيوب بعد �لزو�ج و�لتي تتعلق ب�سخ�سية كال �لزوجني؛ فيقع �لطالق، 
وتعزى هذه �لنتيجة �أي�سًا �إىل عدم �لرتكيز على �لطباع لكال �لزوجني يف بد�ية �لتعارف؛ 
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جاءت  �لطالق.بينما  �إىل  �لطباع  �سوء  ويوؤدي  �لزمن،  مرور  مع  �لطباع  �كت�ساف  في�ستمر 
�أّن  �لفقرة )8( باملرتبة �لأخرية ومبتو�سط ح�سابي بلغ )2.16( ، وتعزى هذه �لنتيجة �إىل 
�لفارق �لعمري لي�س بال�سبب �لرئي�س للطالق، لأنه من �ملفرو�س �أن يكون هناك مو�فقة من 
�لطرفني على �لزو�ج، ويقدم �لزوج و�لزوجة �إىل �لعقد وهما غري جمربين، ويعلم كٌل منهما 
عمر �لآخر، لذلك فالفارق �لعمري يكون معلومًا لهما قبل �لزو�ج، وبالتايل ل يكون �سببًا 

رئي�سًا للطالق.وبلغ �ملتو�سط �حل�سابي لالأ�سباب �ل�سخ�سية ككل )2.95( .
الأ�صباب الأ�رشية والجتماعية: . 2

الجدول (4) 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات األسباب األسرية واالجتماعية مرتبة تنازليًا 

حسب المتوسطات الحسابية من وجهة نظر المطلقين والمطلقات

املتو�صط الفقراتالرقمالرتبة
احل�صابي

النحراف 
امل�صتوىاملعياري

كبرية3.911.36�لتدخل �ل�سلبي لأهل �لزوجني يف حياتهما.128
كبرية3.501.43�لتق�سري يف تاأدية �لرجل حلقوق �لزوجة و�حتياجاتها.221
متو�سطة3.191.74�خليانة �لزوجية من �أحد �لطرفني.325
متو�سطة3.191.49قلة �للتز�م �لديني من قبل �أحد �لطرفني.333
متو�سطة3.071.41�لختالف حول حدود �حلرية �ملتاحة لكل منهما.527
متو�سطة3.041.66زو�ج �ملر�أة من غري ر�ساها.635
متو�سطة2.861.47�لتق�سري يف تاأدية �لزوجة حلقوق �لزوج.722
متو�سطة2.851.68�لزو�ج من �أخرى.830
متو�سطة2.621.68عدم �لقدرة على �لإجناب من �أحد �لطرفني.931
قليلة2.581.47�لختالف حول �أ�سلوب تربية �لأطفال.1026
قليلة2.421.42تق�سري �لزوجة يف تربية �لأبناء.1123
قليلة2.361.40عدم تفرغ �ملر�أة لو�جباتها �لبيتية ب�سبب �لعمل.1234
قليلة2.351.48عدم �إجناب �ملر�أة لالأولد �لذكور.1329
قليلة2.241.40قلة �هتمام �لزوجة مبظهرها.1424
قليلة1.961.29عدم �هتمام �لزوجة ب�سيوف �لزوج.1532

متو�سطة2.811.02�لأ�سباب �لأ�رسية و�لجتماعية
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املتو�صط الفقراتالرقمالرتبة
احل�صابي

النحراف 
امل�صتوىاملعياري

متو�سطة2.880.81الدرجة الكلية

حيث   ،  )3.91-1.96( بني  تر�وحت  �حل�سابية  �ملتو�سطات  �إن   )4( �جلدول  يبني 
جاءت �لفقرة رقم )28( » يف �ملرتبة �لأوىل ومبتو�سط ح�سابي بلغ )3.91( ، وتعزى هذه 
�لنتيجة �إىل �أن �لفرد مييل �إىل حب �ل�ستقاللية، وتقدير �لأمور بنف�سه دون تدخل �لآخرين، 
كما تعزى هذه �لنتيجة �إىل �أن تدخل �لأهل غالبًا ما يكون يف �سالح �أحد �لزوجني على 
�لأخر، ويغيب عن هذ� �لتدخل �لعدل و�مل�ساو�ة، وبالتايل قد يوؤدي هذ� �لتدخل �ل�سلبي �إىل 
�لطالق، وجاءت �لفقرة )32( باملرتبة �لأخرية، ومبتو�سط ح�سابي بلغ )1.96( ، وتعزى 
هذه �لنتيجة �إىل �أن �لهتمام بال�سيوف لي�س بالأمر �ملهم حتى ي�سل �إىل �لطالق، و�أي�سًا 
هو لي�س من �سلب �هتمام �لزوجة وو�جباتها.وبلغ �ملتو�سط �حل�سابي لالأ�سباب �لأ�رسية 

و�لجتماعية ككل )2.81( .
الأ�صباب القت�صادية. 3

الجدول (5) 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات األسباب االقتصادية مرتبة تنازليًا 

حسب المتوسطات الحسابية من وجهة نظر المطلقين والمطلقات

املتو�صط الفقراتالرقمالرتبة
احل�صابي

النحراف 
امل�صتوىاملعياري

متو�سطة3.321.40تق�سري �لرجل يف �لنفقة على �لزوجة و�لبيت.137
متو�سطة3.011.39�لختالف حول �أ�سلوب �إد�رة نفقات �لبيت.236
متو�سطة2.681.51��ستغناء �لزوجة ماليًا عن نفقة زوجها.339
قليلة2.271.47�إهد�ر �ملر�أة ملال زوجها.438

متو�سطة2.821.07�لأ�سباب �لقت�سادية

متو�سطة2.880.81الدرجة الكلية

يبني �جلدول )5( �إن �ملتو�سطات �حل�سابية تر�وحت بني )2.27-3.32( ، حيث جاءت 
�لفقرة )37( يف �ملرتبة �لأوىل ومبتو�سط ح�سابي بلغ )3.32( ، وتعزى هذه �لنتيجة �إىل �أن 
�أهم و�جب من و�جبات �لزوج و�أهم حق للزوجة هو �لنفقة عليها من م�سكن وملب�س وغريه، 
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لذلك �إذ� ق�رس �لرجل يف هذ� �حلق، فمن �سيكون �ملعيل لهذه �لأ�رسة؟ وبالتايل يكون د�فعًا 
لأن تطلب �ملر�أة �لطالق، بينما جاءت �لفقرة )38( باملرتبة �لأخرية ومبتو�سط ح�سابي بلغ 
زوجها،  باأذن  �إل  �ملال  تنفق  ل  �لغالب  يف  �ملر�أة  �أن  �إىل  �لنتيجة  هذه  وتعزى   ،  )2.27(
وبالتايل ن�سبة هدر �ملال من قبل �لزوجة يكون قلياًل، مما �ساهم يف تدنى د�فعية �لطالق.

وبلغ �ملتو�سط �حل�سابي لالأ�سباب �لقت�سادية ككل )2.82( .
Ú  :ثانياً- الق�صاة ال�رشعيون

�ملعيارية  و�لنحر�فات  �حل�سابية  �ملتو�سطات  �ُ�ستخرجت  �ل�سوؤ�ل  هذ�  عن  لالإجابة 
�أدناه يو�سح  �لق�ساة، و�جلدول  �لأردن من وجهة نظر  �لطالق يف  �نت�سار ظاهرة  لأ�سباب 

ذلك.
الجدول (6) 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألسباب انتشار ظاهرة الطاق في األردن 
من وجهة نظر القضاة مرتبة تنازليًا حسب المتوسطات الحسابية من وجهة نظر القضاة الشرعيين

املتو�صط املجالالرقمالرتبة
احل�صابي

النحراف 
امل�صتوىاملعياري

متو�سطة3.090.56�لأ�سباب �لأ�رسية و�لجتماعية12

متو�سطة3.000.60�لأ�سباب �ل�سخ�سية21

متو�سطة2.860.67�لأ�سباب �لقت�سادية33

متو�سطة3.020.52الأ�صباب ككل

، حيث   )3.09-2.86( �أن �ملتو�سطات �حل�سابية قد تر�وحت بني   )6( يبني �جلدول 
جاءت �لأ�سباب �لأ�رسية و�لجتماعية يف �ملرتبة �لأوىل باأعلى متو�سط ح�سابي بلغ )3.09( 
، تالها يف �ملرتبة �لثانية �لأ�سباب �ل�سخ�سية مبتو�سط ح�سابي بلغ )3.00( ، بينما جاءت 
، وبلغ �ملتو�سط   )2.86( �لأخرية ومبتو�سط ح�سابي بلغ  �لقت�سادية يف �ملرتبة  �لأ�سباب 

�حل�سابي لالأ�سباب ككل )3.02( .
وقد ُح�صبت املتو�صطات احل�صابية والنحرافات املعيارية لتقديرات اأفراد عينة 

الدرا�صة على فقرات كل من الأ�صباب على حدة، حيث كانت على النحو الآتي: 
الأ�صباب ال�صخ�صية: . 1
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الجدول (7) 
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية آلراء عينة القضاة لفقرات األسباب الشخصية مرتبة تنازليًا

حسب المتوسطات الحسابية

املتو�صط الفقراتالرقمالرتبة
احل�صابي

النحراف 
امل�صتوىاملعياري

متو�سطة3.600.97وجود �سلوكات �سيئة عند �أحد �لطرفني.17
متو�سطة3.550.96�لغ�سب وحدة �ملز�ج.211
متو�سطة3.431.05�سعف �سخ�سية �أحد �لطرفني.32
متو�سطة3.431.17�سك �أحد �لطرفني يف �لآخر.33
متو�سطة3.400.97عدم �لت�سامح يف �لأخطاء بني �لزوجني.512
متو�سطة3.310.94عدم �لتو�فق بني �لزوجني يف جمال �أو �أكرث.66
متو�سطة3.231.18�لغ�س و�خلد�ع بني �خلاطبني �أثناء فرتة �خلطوبة.74
متو�سطة3.171.20م�ساهدة �لقنو�ت �لف�سائية �لغري ملتزمة �أخالقيًا.81
متو�سطة3.110.97عدم �لتو�فق �لعقلي بني �لزوجني.917
متو�سطة3.081.11عدم �لتو�فق �لعاطفي بني �لزوجني.1018
متو�سطة2.981.13�لغرية �لز�ئدة عند �أحد �لطرفني جتاه �لآخر.1110
متو�سطة2.881.17�سغر �سن �أحد �لزوجني �أو كليهما.1216
متو�سطة2.841.27�ل�سعف �جلن�سي عند �أحد �لطرفني.1314
متو�سطة2.790.97عدم تفرغ �أحد �لزوجني �أو كليهما للحياة �لزوجية.145
متو�سطة2.791.06عدم �ملمار�سة �جلن�سية �ل�سليمة.1420
متو�سطة2.651.04�لفارق �لعمري بني �لزوجني.168
متو�سطة2.590.85وجود �لتباين يف �لدرجات �لعلمية بني �لزوجني.1715
متو�سطة2.581.25وجود عيوب خلقية مت �إخفاوؤها قبل �لزو�ج.1813
متو�سطة2.371.21ق�رس فرتة �خلطوبة بني �لزوجني.1919
متو�سطة2.171.07�عتالل �سحة �أحد �لزوجني.209

متو�سطة3.000.60�لأ�سباب �ل�سخ�سية

متو�سطة2.880.81الدرجة الكلية

يبني �جلدول )7( �أن �ملتو�سطات �حل�سابية تر�وحت بني )2.17-3.60( ، حيث جاءت 
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�إىل  �لنتيجة  هذه  وتعزى   ،  )3.60( بلغ  ح�سابي  ومبتو�سط  �لأوىل،  �ملرتبة  يف   )7( �لفقرة 
مرور  ومع  قليلة،  �لآخر  ب�سلوك  خربتهم  تكون  �لزو�ج  بد�ية  يف  فالزوجان  �لق�ساة  خربة 
�لزمن يكت�سف �ل�سلوك �ل�سّيئ عند �أحدهما، مما يوؤدي �إىل �لطالق، بينما جاءت �لفقرة رقم 
)9( باملرتبة �لأخرية ومبتو�سط ح�سابي بلغ )2.17( ، وتعزى هذه �لنتيجة �إىل �أن �لإ�سالم 
�رسع للرجل �لزو�ج باأخرى يف حال �عتالل �لزوجة، فال يكون هناك مربر للطالق، وبالن�سبة 
للمر�أة فيغلب على طابعها �ل�سرب بحكم خ�سائ�سها �لتي وهبها �إّياها �هلل تبارك وتعاىل، 

وبالتايل جاءت هذه �لنتيجة.وبلغ �ملتو�سط �حل�سابي لالأ�سباب �ل�سخ�سية ككل )3.00( .
الأ�صباب الأ�رشية الجتماعية: . 2

الجدول (8) 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية آلراء عينة القضاة لفقرات األسباب األسرية االجتماعية 

مرتبة تنازليًا حسب المتوسطات الحسابية

املتو�صط الفقراتالرقمالرتبة
احل�صابي

النحراف 
امل�صتوىاملعياري

كبرية جد�4.330.78ً�لتدخل �ل�سلبي لأهل �لزوجني يف حياتهما.128

221
�لتق�سري يف تاأدية �لرجل حلقوق �لزوجة 

كبرية3.780.77و�حتياجاتها.

كبرية3.690.69�لتق�سري يف تاأدية �لزوجة حلقوق �لزوج.322
كبرية3.501.06�لزو�ج من �أخرى.430
متو�سطة3.371.16قلة �للتز�م �لديني من قبل �أحد �لطرفني.533
متو�سطة3.121.41قلة �هتمام �لزوجة مبظهرها.625
متو�سطة3.030.95عدم �إجناب �ملر�أة لالأولد �لذكور.724
متو�سطة2.970.83تق�سري �لزوجة يف تربية �لأبناء.823
متو�سطة2.960.97عدم تفرغ �ملر�أة لو�جباتها �لبيتية ب�سبب �لعمل.934
متو�سطة2.931.09عدم �لقدرة على �لإجناب من �أحدى �لطرفني.1031
متو�سطة2.830.97�لختالف حول حدود �حلرية �ملتاحة لكل منهما.1127
متو�سطة2.831.25زو�ج �ملر�أة بغري ر�ساها.1135
قليلة2.350.91�لختالف حول �أ�سلوب تربية �لأطفال.1426
قليلة2.331.04عدم �هتمام �لزوجة ب�سيوف �لزوج.1532

متو�سطة3.090.56�لأ�سباب �لأ�رسية و�لجتماعية
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يبني �جلدول )8( �أن �ملتو�سطات �حل�سابية تر�وحت بني )2.33-4.33( ، حيث جاءت 
�لفقرة )28( يف �ملرتبة �لأوىل ومبتو�سط ح�سابي بلغ )4.33( ، وتعزى هذه �لنتيجة �إىل �أّن 
�إىل حب �ل�ستقاللية وتقدير �لأمور منه نف�سه دون تدخل �لآخرين، كما تعزى  �لفرد مييل 
هذه �لنتيجة �إىل �أّن تدخل �لأهل غالبًا ما يكون يف �سالح �أحد �لزوجني على �لأخر، ويغيب 
عن هذ� �لتدخل �لعدل و�مل�ساو�ة، وبالتايل قد يوؤدي هذ� �لتدخل �ل�سلبي �إىل �لطالق، و�تفق 
 )32( �لفقرة  جاءت  بينما  �ل�سبب،  هذ�  على  و�ملطلقات  �ملطلقني  مع  �ل�رسعيون  �لق�ساة 
�أن  �إىل  �لنتيجة  هذه  وتعزى   ،  )2.33( بلغ  ح�سابي  ومبتو�سط  �لأخرية  باملرتبة  ون�سها 
�إىل �لطالق، و�أي�سًا هو لي�س من �سلب  �لهتمام بال�سيوف لي�س بالأمر �ملهم حتى ي�سل 
هذ�  على  و�ملطلقات  �ملطلقني  مع  �ل�رسعيون  �لق�ساة  و�تفق  وو�جباتها،  �لزوجة  �هتمام 

�ل�سبب.وبلغ �ملتو�سط �حل�سابي لالأ�سباب �لأ�رسية و�لجتماعية ككل )3.09( .
الأ�صباب القت�صادية: . 3

الجدول (9) 

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية آلراء عينة القضاة لفقرات األسباب االقتصادية مرتبة تنازليًا
حسب المتوسطات الحسابية

املتو�صط الفقراتالرقمالرتبة
احل�صابي

النحراف 
امل�صتوىاملعياري

كبرية3.610.83تق�سري �لرجل يف �لنفقة على �لزوجة و�لبيت.137
متو�سطة2.791.02�لختالف حول �أ�سلوب �إد�رة نفقات �لبيت.236
متو�سطة2.720.87�إهد�ر �ملر�أة ملال زوجها.338
قليلة2.311.03��ستغناء �لزوجة ماليًا عن نفقة زوجها.439

متو�سطة2.860.67�لأ�سباب �لقت�سادية.

متو�سطة2.880.81الدرجة الكلية

، حيث   )3.61-2.31( �أن �ملتو�سطات �حل�سابية قد تر�وحت بني   )9( يبني �جلدول 
جاءت �لفقرة )37( يف �ملرتبة �لأوىل ومبتو�سط ح�سابي بلغ )3.61( ، وتعزى هذه �لنتيجة 
�إىل �أن �أهم و�جب من و�جبات �لزوج، و�أهم حق للزوجة هو �لنفقة عليها من م�سكن وملب�س 
وغريه، لذلك �إذ� ق�رس �لرجل يف هذ� �حلق، فمن �سيكون �ملعيل لهذه �لأ�رسة وبالتايل يكون 
د�فعًا لأن تطلب �ملر�أة �لطالق، و�تفق �لق�ساة �ل�رسعيون مع �ملطلقني و�ملطلقات على هذ� 
�ل�سبب، وجاءت �لفقرة )39( باملرتبة �لأخرية ومبتو�سط ح�سابي بلغ )2.31( ، وتعزى هذه 
�لنتيجة �إىل �أن �لأمور �ملالية لكال �لزوجني تكون مك�سوفة للطرفني قبل �لزو�ج، وبالتايل 
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للطالق.وبلغ  رئي�سيًا  �سببًا  هذ�  يكون  فال  للزوجة  معروفًا  للزوج  �ملادي  �لو�سع  يكون 
�ملتو�سط �حل�سابي لالأ�سباب �لقت�سادية ككل )2.86( .

النعكا�صات  ◄ »ما  و�لذي ين�س على:  �لثاين  �ل�سوؤ�ل  �لإجابة عن  نتائج  ثانيًا- 
الرتبوية لنت�صار ظاهرة الطالق على اأفراد الأ�رشة؟ «.

�ملتعلقة  �ل�سلة  ذ�ت  و�لدر��سات  �لنظري  �لأدب  �إىل  �لرجوع  �ل�سوؤ�ل  لالإجابة عن هذ� 
و�أولد  �ملطلقة،  و�ملر�أة  �ملطلق  �لرجل  على  �نعكا�سات  للطالق  �أن  وتبني  باملو�سوع، 

�ملطلقني، وعلى �ملجتمع ب�سكل عام.
Ú  :اأولً- الآثار الرتبوية والجتماعية الواقعة على املراأة املطلقة
�إن �أبرز ما يفعله �لزلز�ل �لجتماعي �لأ�رسي )�لطالق( على �لزوجة هو �لعوز �ملايل  -

�مل�ستوى  يف  �نخفا�س  �إىل  يوؤدي  مما  �لزوجية،  قيام  �أثناء  يف  �لزوج  به  يقوم  كان  �لذي 
تعي�س منه حياة �رسيفة  �آخر  رزق  �أو مورد  �آخر  لها معيل  يكن  �إذ� مل  �ملعي�سي، وبخا�سة 

كرمية بعيدة عن �ملنزلقات �لأخالقية �لتي ل يع�سم منها �ساحب دين قوي.
�لهموم و�لأفكار �لتي تنتاب �ملر�أة، و�سعورها باخلوف و�لقلق من �مل�ستقبل، ونظرة  -

�ملجتمع �ل�سيئة لها كمطلقة، هذ� وقد وجدت حالت من �لن�ساء نتيجة هذ� �ل�سعور و�خلوف 
تعر�سن مل�سكالت نف�سية مثل: �لنطو�ء على �لنف�س و�لعزلة نتيجة لكالم �لنا�س مثاًل، ولكن 
��ستفهام  عالمة  ملو�سوع  �ملر�أة  تتعر�س  فقد  �لنف�سية،  من  و�أكرث  �أكرب  �لجتماعية  �لآثار 
حولها: ملاذ� طلقت؟ وما �ل�سبب؟ و�ل�سوؤ�ل �لد�ئم لها عند خروجها من �لبيت لأي �سبب كان، 

مما يقيد حريتها.
�جتماعية متو�رثة  - �أخرى لعتبار�ت  �لزو�ج مرة  لديها يف  �ملتو�فرة  �لفر�س  قلة 

من جيل �إىل �آخر، حيث تكون فر�ستها �لوحيدة يف �لزو�ج من رجل �أرمل �أو مطلق �أو م�سن.
نظرة �ملجتمع �إىل �ملطلقة هي نظرة فيها ريبة و�سك يف �سلوكها وت�رسفاتها، مما  -

�لأمل و�لإحباط، مما يزيدها تعقيد�ً،  �لعاطفي و�جلن�سي، وخيبة  ي�سعرها بالذنب، و�لف�سل 
ويوؤخر تكيفها مع و�قعها �حلايل.)�ل�سمري 2011( .

Ú  :ثانياً- الآثار الرتبوية والجتماعية الواقعة على الرجل املطلق
�ل�رسر �لو�قع عليه من كرثة تبعات �لطالق �ملالية، كموؤخر �ل�سد�ق ونفقة �لعدة  -

ونفقة �لأولد وح�سانتهم.
تفكريه  - على  وت�سيطر  و�لإحباط،  و�لياأ�س  و�لنعز�ل  بالكتئاب  �ملطلق  ي�ساب  قد 

�أوهام كثرية و�أفكار �سود�وية، وتهويل �لأمور وت�سابكها.
Ú  :ثالثاً- الآثار الرتبوية والجتماعية الواقعة على اأولد املطلقني

وتتمثل �لآثار �لناجتة عن �لطالق على �لأولد يف �أمور عدَّة منها: 
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�ل�رسر �لو�قع على �لأولد يف �لبعد عن �إ�رس�ف �لأب �إن كانو� مع �لأم، ويف �لبعد  -
عن حنان �لأم �إن كانو� مع �لأب.

�سن  - يف  كانو�  �إذ�  وبخا�سة  و�جل�سدية،  �لنف�سية  �لأولد  �سحة  على  �لطالق  يوؤثر 
�خلام�سة �أو �ل�ساد�سة فاأكرث، نتيجة لعدم �هتمام و�لديهم بهم يف خ�سم �مل�سكالت �لعائلية 

بينهما، وعدم �إ�رس�ف و�لدهم.
Ú  :رابعاً- الآثار الواقعة على املجتمع باأكمله نتيجة الطالق
�أفر�د �ملجتمع،  - �لكر�هية و�لنز�ع و�مل�ساجرة بني  �لزو�ج و�سيلة لزرع  يف �نحالل 

و�لذي يجر ور�ءه �أقارب كل طرف يف خ�سام وتقا�ٍس و�قتتال، مما ي�سبب م�ساحنات وعدم 
��ستقر�ر يف �ملجتمع.

�لأحد�ث �لناجتة عن �لطالق توؤثر يف �سخ�سية �لرجل، وما ينتابه من هموم و�أفكار  -
و�أعباء مالية قد جتره �إىل ت�رسفات ت�رس مب�سلحة �ملجتمع....

وتعزى هذه �لنتيجة وهذه �لآثار �إىل �أن �لطالق يعني تف�سخ �لأ�رسة و�لإخالل ببنائها 
�لأ�سا�سي، وهذ� �سينعك�س على دور �لأ�رسة ودور كل ع�سو فيها، كما �سينعك�س على متا�سك 
�أو  �لأبناء  ويعي�س  �لزوجان  يفرتق  بالطالق  �أنه  �ملعروف  فمن  �لأ�رسية؛  و�لبيئة  �لأ�رسة 
�أحد  من  حمرومني  �لأطفال  يعي�س  �أن  �سيعني  �لذي  �لأمر  �لو�لدين،  �أحد  كنف  يف  بع�سهم 
�لآثار  �أثار�ً �سارة جد�ً على �لأطفال و�ستكون هذه  �أحيانًا، وهذ� يرتك  �أو كليهما  �لو�لدين 
�لطرف  دور  كان  وكلما  مبكرة،  عمرية  مرحلة  يف  �لأطفال  كان  كلما  وتاأثري�ً  �رسر�ً  �أكرث 
�لذي فقدوه �أكرث �أهمية يف حياتهم، فف�ساًل عن حاجة �لأطفال للرعاية و�لعناية و�لرتبية 
و�ملر�قبة و�ملتابعة؛ فاإنهم بحاجة �أي�سًا �إىل �حلب و�حلنان و�ل�سعور بالدفء �لذي يجدونه 
يف كنف �لو�لدين، وعندما يتخلخل بناء �لأ�رسة، فاإن �لأطفال يتعر�سون للحرمان من كثري 
من متطلبات �حلياة �ل�سوية �سو�ًء من حيث �لعناية و�لرعاية، �أو من حيث �لدفء و�حلنان، 
�لأمر �لذي �سيوؤدي غالبًا �إىل �ختالل يف �لرتبية، و�ختالل يف نف�سيات �لأطفال �ملحرومني 

و�سخ�سياتهم، فكثري من �لأطفال �جلانحني هم نتاج �أ�رس ممزقة.
تلقي  قد  بالطالق  �نتهت  �لتي  �ملرة  �ل�سابقة  �لتجربة  فاإن  للزوجني،  بالن�سبة  �أما 
نف�سها  جتد  �إذ  عادًة،  �ملر�أة  وهي  ت�رسر�ً  �لأكرث  �لطرف  وبخا�سة  �لزوجني  على  بظاللها 
�أمام حتديات �سعبة و�أمام مفا�سلة بني خيار�ت ل تتفاوت �إل يف حجم �ملر�رة و�ل�سعوبة، 
�حلاجة  �سغط  وحتت  �أحيانًا،  و�ملجتمع  �لأهل  �سغط  حتت  �لزو�ج  �إىل  ت�سطر  قد  فاملر�أة 
�أنها �ستحرم  �ل�سن، وهذ� يعني �سمنًا  �أي�سًا وخا�سة عندما تكون �سغرية  للزوج و�لأ�رسة 
�أن  و�إما  �ملعاناة،  وي�ساعف  �مل�سكلة  �سيفاقم  �لذي  �لأمر  منها،  و�سيحرمون  �أولدها  من 
تتحدى كل �لظروف وتختار �لبقاء مع �أولدها لتجد نف�سها م�سطرة للقيام بدور �لأم و�لأب.

ولتجد �أن م�سكالتها تتفاقم كلما كرب �أولدها، وبخا�سة حني يبلغون �سن �ملر�هقة؛ فتقل 
�سيطرتها وتاأثريها عليهم، ويقل مع ذلك �سربها نتيجة �ملعاناة و�ل�سعور باحلرمان، ف�ساًل 
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عن �ل�سعور بالنق�س و�لفقد �لذي تركه غياب �لزوج عن �لأ�رسة وغياب دوره فيها �أي�سًا.
�لعادة، ولكنه رغم ذلك يو�جه حتديات  �لأقل ت�رسر�ً يف  �لطرف  �لزوج  ورمبا يكون 
كبرية منها؛ �أنه �سي�سطر غالبًا للزو�ج ويو�جه م�سكلة يف �ختيار �ل�رسيك �ملنا�سب وعادة 
ما يجد �ل�سباب �ملطلقني رف�سًا و�إعر��سًا من قبل �لفتيات غري �ملتزوجات، و�سيجد نف�سه 
�أقل من �مل�ستوى �ملطلوب، وكثري�ً ما يعاين �لأزو�ج يف  للتنازل و�لقبول ب�سفات  م�سطر�ً 
هذه �حلالة من �ل�سعور باملقارنة بني �لزوجة �جلديدة و�لزوجة �ل�سابقة، ف�ساًل عن �حل�سا�سية 
�ل�سديدة من قبل �لزوجة �جلديدة جتاه �لزوجة �ل�سابقة، وجتاه �أولده �لذين �سي�سعر �أنه حرم 
�ل�سعور عمقًا كلما  �أمٍر ل يد لهم فيه، ويزد�د هذ�  و�أنهم كانو� �سحية  منهم وحرمو� منه، 
يبد�أ  �لرجل  فاإن  ناجحة وموفقة،  كانت  �إذ�  و�أما  بامل�سكالت،  مليئة  �جلديدة  كانت حياته 
بتنا�سي �ملا�سي غالبًا و�لبتعاد �لتدريجي عن كل ما يربطه بهذ� �ملا�سي، وهذ� ي�سبب يف 

�لغالب �سعور�ً د�خليًا بالذنب و�لتق�سري جتاه �لأولد �لذي ل ذنب لهم.
وتتفق نتائج هذه �لدر��سة مع نتائج در��سة عابدين )2008( يف بع�س �لآثار �ملرتتبة 

على �ملر�أة �ملطلقة.
ثالثًا- نتائج �لإجابة عن �ل�سوؤ�ل �لثالث �لذي ين�س على: »ما مقرتحات احلد  ◄

من ظاهرة الطالق يف املجتمع الأردين من وجهة نظر املطلقني واملطلقات 
والق�صاة ال�رشعيني؟ «.

Ú  :اأولً- املطلقني واملطلقات
لالإجابة عن هذ� �ل�سوؤ�ل �ُ�ستخرجت �لتكر�ر�ت و�لن�سب �ملئوية ملقرتحات �حلد من ظاهرة 

�لطالق يف �ملجتمع �لأردين من وجهة نظر �ملطلقني و�ملطلقات كما يف �جلدول �لآتي.
الجدول (10) 

التكرارات والنسب المئوية لمقترحات الحد من ظاهرة الطاق في المجتمع األردني 
من وجهة نظر المطلقين والمطلقات مرتبة ترتيبًا تنازليًا

الن�صبةالتكراراملقرتحات1

1216.4دور�ت �إلز�مية للمقبلني على �لزو�ج.1

1216.4�إيجاد مر�كز لال�ست�سار�ت �لأ�رسية.1

1115.1�إطالة فرتة �خلطوبة قبل عقد �لقر�ن.3

1013.7تعليم �لأب و�لأم حدود تدخلهما يف حياة �أبنائهما.4

1013.7عدم خروج �مل�ساكل بني �لزوجني خارج �لبيت.4

56.8�لتاأين �ل�سديد يف �ختيار �رسيك �حلياة.6
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الن�صبةالتكراراملقرتحات1

56.8�لكفاءة يف �لزو�ج.6

56.8�لت�سامح بني �لزوجني.6

34.1عدم �إجبار �لفتاة على �لزو�ج.9

73100.0املجموع

مر�كز  و�إيجاد  �لزو�ج  على  للمقبلني  �لإلز�مية  �لدور�ت  �أن  �أعاله  �جلدول  من  يتبني 
بلغت  مئوية  ون�سبة   ،  )12( بلغ  بتكر�ر  �ملقرتحات  �أكرث  من  كانت  �لأ�رسية  لال�ست�سار�ت 
)16.4( ، وتعزى هذه �لنتيجة جلهل �لكثريين مبقومات �حلياة �لزوجية و�لو�جبات و�حلقوق، 
فت�سهم هذه �لدور�ت يف �لتخفيف من حالت �لطالق، وبخا�سة �إذ� ما ت�سافرت �جلهود من 
�لنف�س، لو�سع  �لرتبية، وعلم  �ل�رسعية، وعلم �لجتماع، وعلم  �لعلوم  قبل متخ�س�سني يف 
منهاج يدر�س من خالله، ويوزع جمانًا على �لفئات �مل�ستهدفة ويكون �إلز�ميًا، بينما جاء 
�ملقرتح )عدم �إجبار �لفتاة على �لزو�ج( يف �ملرتبة �لأخرية بتكر�ر بلغ )3( وبن�سبة مئوية 
بلغت )4.1( .وتعزى هذه �لنتيجة �إىل �ندثار هذه �لعادة �لتي كانت �سائدة، وتفهم �لأهل �أن 

�لزو�ج و�ختيار �لزوج هو من �أهم حقوق �لزوجة و�أولها.
Ú  :ثانياً- الق�صاة ال�رشعيني

من  �حلد  ملقرتحات  �ملئوية  و�لن�سب  �لتكر�ر�ت  �ُ�ستخرجت  �ل�سوؤ�ل  هذ�  عن  لالإجابة 
ظاهرة �لطالق يف �ملجتمع �لأردين من وجهة نظر �لق�ساة �ل�رسعيني كما يف �جلدول �لآتي.

الجدول (11) 
التكرارات والنسب المئوية لمقترحات الحد من ظاهرة الطاق في المجتمع األردني 

من وجهة نظر القضاة الشرعيين مرتبة ترتيبًا تنازليًا

الن�صبةالتكراراملقرتحاتالرتبة

1314.0�للتز�م �لكامل باملنهج �لنبوي يف عملية �ختيار �لزوجني.1

1212.9�لرتكيز على �لتوعية و�لإر�ساد يف و�سائل �لإعالم.2

1010.8�نت�سار مكاتب لالإ�سالح �لأ�رسي.3

3
��سرت�ك موؤ�س�سات �لدولة و�ملجتمع )�لأوقاف، ود�ئرة �لإفتاء، ود�ئرة قا�سي 

�لق�ساة، ووز�رة �لرتبية، ووز�رة �لتنمية( يف تو�سيل �ملعلومات و�ملنهاج �ل�سليم 
يف �لتعامل بني �لأزو�ج من �ملنظور �لديني و�لجتماعي وو�سائله �ملختلفة.

1010.8

77.5�أهمية تفهم كل زوج ملا يحب �لآخر �أو يكرهه.5
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الن�صبةالتكراراملقرتحاتالرتبة

77.5دور�ت تثقيفية ملزمة للخاطبني قبل عقد �لقر�ن.5

55.4تطويق �خلالفات بني �لزوجني وعدم �إخبار �أحد بذلك.7

55.4�عتماد �لكفاءة يف �لزو�ج.7

55.4�لت�سامح بني �لأزو�ج يف �لأخطاء وعدم تر�كمها.7

55.4�ل�سرب من كال �لطرفني على م�ساق �حلياة.7

44.3�إعطاء عالوة جمزية لزوجة �ملوظف �جلال�سة يف بيتها و�ملتفرغة لرتبية �لأولد.11

33.2و�سع مادة �إلز�مية للتعليم �جلامعي جلميع �لتخ�س�سات حول �لثقافة �لزوجية.12

33.2�إطالة فرتة �خلطبة قبل عقد �لقر�ن.12

22.2�حلد من م�سادر �لف�ساد يف �ملجتمع قانونًا.14

22.2تربية �لأولد ليكونو� يف �مل�ستقبل �أزو�جًا �ساحلني.14

93100املجموع

يتبني من �جلدول �أعاله �أن �للتز�م �لكامل باملنهج �لنبوي يف عملية �ختيار �لزوجني 
وتعزى هذه   ،  )14.0( بلغت  ون�سبة مئوية   ،  )13( بلغ  بتكر�ر  �أكرث �ملقرتحات  كانت من 
وتعامله  و�سلم  عليه  �هلل  �سلى  �لنبي  ل�سرية  ودر��ستهم  �ل�رسعيني  �لق�ساة  خلربة  �لنتيجة 
هذ�  جاء  لذلك  زوجاته،  مع  و�سلم  عليه  �هلل  �سلى  �لنبي  �أخالق  كانت  وكيف  �أزو�جه،  مع 
�ملقرتح وحماولة تعميم �أخالق �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم مع زوجاته بني �إفر�د �مل�سلمني ، 
بينما جاء �حلد من م�سادر �لف�ساد يف �ملجتمع قانونًا، وتربية �لأولد ليكونو� يف �مل�ستقبل 

�أزو�جًا �ساحلني يف �ملرتبة �لأخرية بتكر�ر بلغ )2( ، وبن�سبة مئوية بلغت )2.2( .
يف �صوء ما تو�صلت اإليه الدرا�صة من نتائج، يو�صي الباحث مبا ياأتي: 

تاأكيد �ملوؤ�س�سات �لرتبوية و�لرتبويني على مر�عاة �ملبادئ �لإ�سالمية يف �ختيار  ♦
�لزوجني وبناء �لأ�رسة ب�سكل عام.

�لتم�سك  ♦ على  �لإعالم(  وو�سائل  و�ملدر�سة،  )�لأ�رسة،  �لرتبوية:  �ملوؤ�س�سات  تاأكيد 
بالأخالق و�ملبادئ �لإ�سالمية يف �لتعامل بني �لزوجني.

�لندو�ت و�حلو�ر�ت و�للقاء�ت للمقبلني على �لزو�ج لتعريفهم باأهمية �حلياة  ♦ عقد 
�لزوجية ودور �لأ�رسة يف تربية �لأولد.

�هتمام و�سائل �لإعالم �ملقروءة و�ملكتوبة و�ملرئية بتثقيف �ملقبلني على �لزو�ج  ♦
حول و�جبات �لزوجني وحقوقهما.

ت�سمني �ملناهج �لدر��سية مو�د تتعلق بالأ�رسة بتكوينها وو�جباتها ور�سالتها مبا  ♦
يتنا�سب مع كل مرحلة در��سية �أو عمرية، وبخا�سة للطلبة �جلامعيني.
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