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aaltaii@sharjah.ac.ae
الممخص
ىدؼ البحث الحالي التعرؼ عمى اسباب الطالؽ المبكر مف وجية نظر كؿ مف
المطمقيف والمطمقات ،ولتحقيؽ اىداؼ البحث الحالي تـ اعداد استبانة تكونت ( )29فقرة،

اعتمادا عمى نظرية التبادؿ االجتماعي تمتعت بالصدؽ والثبات وتحتوي عمى صورتيف
صورة المرأة وصورة الرجؿ .واختيرت عينة متيسرة تكونت مف ( )66فرداً ( )36مطمؽ

و( )36مطمقة .وقد توصؿ البحث الى اف مف اىـ اسباب الطالؽ المبكر مف وجية نظر

الرجاؿ ىو سيطرة الكماليات واسباب الطالؽ مف وجية نظر المطمقات ىو العالقات

المشبوىة لمرجاؿ في مواقع التواصؿ االجتماعي والتي تؤدي الى عدـ التفاىـ وزيادة المشاكؿ

بيف الزوجيف وتؤدي الى سرعة االنفصاؿ بيف الزوجيف وأوصى البحث الى ضرورة توعية

وارشاد المتزوجيف قبؿ الزواج ليتسنى ليـ فيـ طبيعة العالقة الزوجية ،فضال عف اقتراح

القياـ بدراسة لمتعرؼ عمى اىـ العوامؿ الديمغرافية التي تؤثر عمى الطالؽ المبكر.

الكممات المفتاحية  :الطالؽ المبكر ،وجية نظر المطمقات ،وجية نظر المطمقيف.
المقدمة :

تنذر احصائيات الطالؽ في دولة االمارات1بخطر كبير سواء بيف المواطنيف او

المقيميف وخصوصا لدى المتزوجيف الجدد ،وبرز سبب الخيانة الزوجية كسبب رئيس مف

أسباب الطالؽ بعد أف كاف مف األسباب الثانوية في أدبيات ودراسات العقود الماضية ،لعؿ

ذلؾ يعود إلى عصر التكنولوجيا وشبكات التواصؿ االجتماعي (الفيسبوؾ والتويتر وغرؼ

الدردشة) ودورىا في عقد عالقات محرمة بيف الرجاؿ النساء .إف ظاىرة الطالؽ المبكر

اصبحت ظاىرة واسعة النطاؽ في المجتمع االماراتي في الحقبة االخيرة ،وتؤثر بصورة سمبية
عمى المرأة والمجتمع ،فيناؾ العديد مف الحاالت تأتي الى المحاكـ ويطمبوف الطالؽ بعد فترة

وجيزة مف الزواج ،وىذه ظاىرة سمبية جدا ،تحت تأثير الضغوط العائمية والمشاكؿ األسرية،

فيجب اف يكوف ىناؾ توعية وارشاد الى كيفية التعامؿ مع المشاكؿ خصوصا لممتزوجيف
الجدد .في المجتمع االنساني يعد الزواج الوسيمة الصحيحة لبناء االسرة وانجاب االطفاؿ

واستمرار الحياة االنسانية ،ويعتبر تحقيؽ االنسجاـ والتوافؽ في العالقة بيف جميع اطراؼ
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االسرة ام اًر بالغ االىمية ،ألنو يحدد الى درجة كبيرة نوعية حياة االنساف ودرجة شعوره
بالسعادة والرضا عف ذاتو وعف حياتو .والنجاح في الحياة الزوجية يعتمد عمى الميارات التي

يمتمكيا الزوجاف في تعامميما مع بعضيما وفي تعامميما مع االبناء ،وىي ميارات قابمة
لمتعمـ والتعديؿ مثؿ القراءة والكتابة ،ونجاح الحياة الزوجية مسؤولية الطرفيف لبناء اسرة

ناجحة ،2وىذا امر اساسي لبناء المجتمع اال اف اليدؼ المنشود ىو اف تكوف االسرة ذات
بناء قوي وسميـ.

مشكمة البحث

يعد الطالؽ ( )Divorceالمبكر ظاىرة اجتماعية ليا تأثيرات نفسية كبيرة اكثر مما

نعتقد ،إذ تترؾ آثارىا النفسية عمى أىـ العناصر المكونة لممجتمع :األب واألـ واألبناء.
المتغيرات التي أصابت المجتمع اإلماراتي نتيجة الحركة االقتصادية
وبالنظر إلى التحوالت و ّ
أيضا ىاجس
التي عجت بيا البالد ،فإف مشكمة الطالؽ المبكر ليست فقط اجتماعية بؿ ىي ً
وطني ،مما يزيد مف أعباء المشكمة عمى كافة مناحي الحياة في الدولة ،فالتزايد في نسبة

الطالؽ المبكر خاصة بيف الشباب اإلماراتي يؤدي إلى تراجع في معدالت الخصوبة ،وىذه
أخطر المشكالت كوف التركيبة السكانية في المجتمع اإلماراتي الحديث معقدة وتعاني مف

خمؿ كبير .ىذا وقد أظيرت إحصائيات "مركز دبي لإلحصاء" ارتفاع نسبة الطالؽ في إمارة

دبي خالؿ لعاـ  ، 2611فقد بمغت نسبة الزيادة بيف اإلماراتييف إلى  .%6.6إذ ارتفع عدد

حاالت الطالؽ بيف األزواج مف  288حالة العاـ  2669إلى  367حاالت عاـ ،2611
بعد أف كاف قد انخفض إلى  286حالة خالؿ العاـ  .2616كما ارتفعت أيضا حاالت

الطالؽ المسجمة بيف غير اإلماراتييف مف  317حالة في العاـ  2669إلى  393في العاـ
 2616حتى وصمت الى  445حالة في عاـ  .2611وىو األمر الذي يبيف أف الطالؽ في
دبي ارتفع بيف العاميف  2669و 2611بنسبة  ،:24.4إذ تبيف األرقاـ ارتفاع نسبة

الطالؽ مف  726حالة العاـ  2669إلى  896حالة في العاـ  2611مقارنة بػ 794حالة
في العاـ  2616وكانت اغمب الحاالت بعد فترة قصيرة مف الزواج.3

وازدياد حاالت الطالؽ بيذا الشكؿ يبعث عمى القمؽ خصوصا واف الفترة الزمنية

لمزواج كانت فترة قصيرة ،وال سيما إف لمطالؽ عواقب غير محمودة عمى المستوييف الفردي

واالجتماعي ،إف مبعث القمؽ نابع مف حقيقة إف تماسؾ المجتمع وسالمتو وامداده بأعضاء

جدد يبدأ مف عتبة األسرة فيي حجر الزاوية في البنية االجتماعية ،وىي األساس الذي يقوـ
عميو المجتمع الكبير ،وأف الطالؽ ومشكالت أخرى تعصؼ بأسرة اليوـ تشكؿ مع اوؿ ىدـ

في جدار المجتمع ،خاصة عندما يتعمؽ األمر بضحايا الطالؽ كاألطفاؿ الذيف يحصدوف
نتائج ما يفعمو الكبار ،وانيا حقا لمفارقة غريبة أف يعتدي الكبار عمى حقوؽ الصغار دوف أف
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يكوف لألخيريف كممة ورأي في الموضوع  .وتتمثؿ االثار السمبية لممجتمع في عدـ االستقرار

االجتماعي ،وارتفاع معدؿ الفشؿ الدراسي ما يترتب عميو ضياع االستثمار المجتمعي في
التعميـ .الفشؿ الدراسي لألبناء ما يضعؼ تحقيؽ التنمية المرجوة ،ارتفاع نسب االنحراؼ
األخالقي في المجتمع .تيديد استقرار األسر القائمة في المجتمع بسبب انتشار الطالؽ ،فمف

ناحية يساعد ذلؾ عمى قبوؿ أفراد المجتمع لمطالؽ ما يجعمو خيا اًر سيال عند مواجية أي
مشكمة ،ارتفاع معدؿ الجريمة ،بسبب الخمؿ في التنشئة االجتماعية والدينية وقصور تكويف
الضمير الفردي ،وضعؼ الوازع الديني .االضطراب النفسي والسموكي ألفراد المجتمع بسبب

التنشئة في بيئة غير سوية ،وبالتالي عجز ىؤالء األفراد عف أف يكونوا أشخاص نافعيف
لمجتمعيـ .انتشار الفرقة والضغينة بيف أفراد المجتمع وعائالتو ،فالطالؽ يؤدي إلى الشقاؽ

ما يضر بالترابط والتماسؾ داخؿ المجتمع .إىدار الوقت والجيد والماؿ في إتماـ عممية

الطالؽ وتفرغ الطرفيف إلجراءات الطالؽ .انخفاض العمؿ واإلنتاج بسبب سوء الحالة

النفسية لمرجؿ والمرأة المطمقيف ،فاالستقرار النفسي عامؿ ىاـ في دافعية الشخص لإلنجاز

واإلنتاج بؿ وفي مستوي جودة العمؿ .وتتمخص مشكمة البحث الحالي بما يأتي:
 -1ماىي اىـ اسباب الطالؽ المبكر مف وجية نظر المطمقات؟
 -2ماىي اىـ اسباب الطالؽ مف وجية نظر المطمقيف؟

أىمية الدراسة

تتجمى اىمية الدراسة في ابراز اىمية العوامؿ الرئيسية المؤثرة في الطالؽ المبكر ،في

الجانبيف -النظري والتطبيقي -فمجتمع االمارات يعد مجتمع ذا خصوصية ،وىذه الدراسة تعد

رائدة في محيط تخصصيا وحائزة عمى اىمية بالغة كونيا معنية بدراسة شريحة ميمة ومورد

ميـ مف الموارد البشرية التي يتوقؼ عمييا مستقبؿ االجياؿ الالحقة .ويرى البعض إف الزواج

بدوف فترة خطوبة كافية وبسرعة يجنب الطرفيف الشاب والفتاة المحظورات الدينية " كالخموة

غير الشرعية " التي ربما تقع في فترة الخطوبة ،وأف بعض االسر ال يرغبوف بإطالة فترة

الخطوبة وبيذا ال تستطيع األسرتيف أسرة الشاب وأسرة الفتاة وليس الشريكيف– فقط مف معرفة
بعضيما جيدا وذلؾ في إطار مقبوؿ شرعا وعرفا وذلؾ – عندما يكوف الشاب والفتاة مف

اسرتيف متباعدتيف لحميا ،عمما إف الزواج القرابى أو المحمي ( )Endogamyشائع جدا في
المجتمع االماراتي وبالرغـ مف تزايد حاالت الزواج االغترابي في السنوات األخيرة

) (Exogamyألسباب صحية كزيادة الوعي باألمراض الوراثية الناجمة عف الزواج المحمي.

وتصبح المشكمة أكثر حرجا لألسرتيف عندما ال يحدث توافؽ بيف الشاب والفتاة وينتيي

أمرىما بالطالؽ وىذه مسألة واردة جدا .فاألسرة ىي اكثر الظواىر األجتماعية عمومية
وانتشا ار فال نجد مجتمعا يخمو مف النظاـ األسري ،وىذا ما يحقؽ األستقرار لمحياة
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األجتماعية لممجتمع ،تشكؿ حياتيـ وتضفي عمييـ خصائصيا وطبيعتيا فيي مصدر

العادات والتقاليد وقواعد السموؾ واآلداب العامة وىي دعامة الديف والوصية عمى طقوسو
ووصاياه وىي بصورة عامة يرجع ليا الفضؿ في القياـ بعممية التنشئة األجتماعية .ويؤثر

نظاـ األسرة في النظـ األجتماعية األخرى ويتأثر بيا .مف الناحية النظرية في انيا:
 -1اثراء لألدب الخاص والمتعمؽ في اسباب الطالؽ المبكر.

 -2توفر معمومات عف نسب الطالؽ في المجتمع االماراتي حسب فترة الزواج.
 -3تقدـ اطا ار نظريا عف اىمية دراسة الطالؽ والعوامؿ المؤثرة فيو.

 -4اف البحث الحالي يقدـ اسباب الطالؽ مف وجية نظر النساء ووجية نظر الرجاؿ.

االىمية التطبيقية

 -1التعرؼ عمى اىـ العوامؿ التي تؤثر عمى الطالؽ لمساعدة مراكز االرشاد االسري
والمتخصصيف في عمـ النفس لحؿ ىذه المشاكؿ.

 -2تطوير ادوات تساعد المؤسسات االرشادية في معالجة مشكمة الطالؽ المبكر.
 -3تؤثر المشاكؿ ومسببات الطالؽ عمى نشاط كؿ مف الرجؿ والمرأة كمياً وكيفياً لذلؾ
عممية التعرؼ عميو تساعد في توجييما.

 -4توفر نتائج الدراسة الحالية المجاؿ الجراء دراسات وبحوث الحقة مشتقة مف
متغيرات ىذا البحث.

اىداف البحث  :ييدؼ البحث الحالي الى تعرؼ:
 -1اسباب الطالؽ المبكر مف وجية نظر النساء.
 -2اسباب الطالؽ مف وجية نظر الرجاؿ.

 -3عمؿ موازنة بيف اسباب الطالؽ مف وجية نظر المطمقات والمطمقيف.

مفاىيم الدراسة

 الزواج )(Marriedالعالقة الجنسية التي تقع بيف شخصيف مختمفيف في الجنس يشرعيا ويبرر وجودىا

المجتمع ،وتستمر فترة طويمة مف الزمف يستطيع خالليا الشخصاف البالغاف انجاب االطفاؿ
وتربيتيـ تربية اجتماعية واخالقية ودينية يقرىا المجتمع ويعترؼ بوجودىا واىميتيا .وقوانيف
()4

الزواج تستمزـ استمرار وثبات العالقات االجتماعية والجنسية بيف الشخصيف المتزوجيف.
 -الطالق ()Divorce

ىو رفع القيد وفؾ وثاؽ الزوجية وىو إزالة قيد النكاح بغير عوض بصيغة طالؽ،
وطالؽ المرأة يكوف لمعنييف احدىـ :حؿ عقدة النكاح واآلخر بمعنى الترؾ واإلرساؿ ومف

الفقياء مف قاؿ باف الطالؽ (ىو رفع قيد النكاح بمفظ مخصوص صريحاً أو كفاية أو إشارة)
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كما ذكر في مورد آخر باف الطالؽ ((شرعا حؿ عقد النكاح بمفظ الطالؽ ونحوه .واألصؿ
فيو قبؿ اإلجماع الكتاب كقولو تعالى (الطالؽ مرتاف فإمساؾ بمعروؼ أو تسريح بإحساف .5

التعريف االجرائي لمطالق :الطالؽ ىو عممية فسخ عقد الزواج الذي وقعو كؿ مف الرجؿ
المرة قبؿ دخوليما في العالقات الزوجية ،وىذه العممية تساعد كؿ مف الطرفيف عمى اشغاؿ
و أ
منزلة فردية تعطيو حؽ الزواج ثانية.

االطار النظري

ىناؾ نظريات اجتماعية عديدة فسرت الطالؽ ومنيا نظرية التبادل االجتماعي

) (Social Exchange Theoryوالتي ىي مف احدث النظريات االجتماعية المعروفة

ومف ابرز روادىا كيمي  Kelleyوثيبموت  Thimboutالمذاف اوضحا باف العالقات
االجتماعية والسموؾ االجتماعي يمكف تفسريو عف طريؽ مبادئ التبادؿ االجتماعي،

فأساس السموؾ االجتماعي عند الفرد يعتمد عمى اسس التبادؿ االجتماعي (.)6

وىكذا فاف مفاىيـ التبادؿ االجتماعي بإمكانيا اف تفسر جميع انواع العالقات

االجتماعية والسموؾ االجتماعي بالنسبة لمجماعات واالفراد والمجتمعات( .)7ويؤكد كيمي عمى

اف العالقات االجتماعية والسموؾ االجتماعي ييدؼ الى سد الحاجات االنسانية ،والزواج مف
العالقات التي استطاعت نظرية التبادؿ االجتماعي تفسيرىا تفسي اًر عممياً عقالنياً بالرجوع الى
مفاىيـ ىذه النظرية فيما يتعمؽ بالواجبات وااللتزامات ألطراؼ العالقة االجتماعية .ومف

خالؿ النظر الى ىيكؿ الواجبات والخدمات التي تقوـ بيا الزوجة تجاه الزوج ،ودور الزوج

في تنمية وتطوير اسرتو مف خالؿ ما يقدمو مف خدمات ألعضاء اسرتو وتأكيد حقوؽ
زوجتو .واف المحافظة عمى كياف االسرة واستمرار وجودىا رىف بوجود نظاـ اجتماعي يحدد
الصمة بيف اعضائيا ،وىي صمة قانونية واخالقية وفي نفس الوقت تقع تحت رقابة المجتمع

والرأي العاـ .اف الصمة القانونية تجعؿ مف االسرة نظاماً اجتماعياً وتحدد لكؿ فرد مف افرادىا

حقوقاً وواجبات معينة تتحقؽ عف طريؽ الزواج ،فالزواج ىو الوسيمة االجتماعية التي تكسب
االسرة طابعيا الشرعي ،بؿ طابعيا االنساني( .)8فاألسرة اذف ىي االصؿ الحقيقي لمزواج

وليس الزواج ىو اصؿ االسرة( .)9اما الطالؽ بمفيومو العممي فيو فسخ والغاء عقد الزواج
الذي وقع بيف المرأة والرجؿ عند زواجيما وتكوينيما لألسرة وشروعيما باإلنجاب .تعطي

نظرية التبادؿ االجتماعي تفسي ار عقالنيا لفسخ عالقة الزواج وترجعو الى اختالؿ التوازف
الذي يقع في الواجبات والحقوؽ لكؿ مف الزوج والزوجة ،وتختزؿ النظرية ىذه الواجبات
والحقوؽ بالتكاليؼ او النفقات واالرباح .وقد اكد رواد نظرية التبادؿ االجتماعي (ثيبوت
وكيمي وىومانز) اف العالقة االجتماعية بيف الزوج والزوجة ال تتعدى الواجبات والحقوؽ

والتكاليؼ واالرباح المتعمقة بأطراؼ العالقة االجتماعية ،فالواجبات التي تقوـ بيا الزوجة
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بصورة عامة ىي بالحقيقة نفقات او تكاليؼ اجتماعية تتحمميا الزوجة في االسرة والمجتمع
بينما االحتراـ الذي تحصؿ عميو الزوجة مف زوجيا واالمتيازات المادية والمعنوية التي تقدـ

إلييا مف قبؿ زوجيا تعتبر تكاليؼ تقع عمى عاتؽ الزوج ،وىي في نفس الوقت ارباح تعطى
لمزوجة ،فإذا تساوت كفة االرباح مع كفة التكاليؼ التي يتحمميا كؿ فرد مف افراد العائمة فإف

العالقات االجتماعية سوؼ تتماسؾ اجتماعياً وتتميز بدرجة مف التعاوف والتكاتؼ والوحدة،
وىنا تستطيع العائمة كمؤسسة اجتماعية مف تحقيؽ اىدافيا االساسية ،اما اذا اختمت كفة
التوازف بيف الحقوؽ والواجبات او كفة االرباح والتكاليؼ او كفة االخذ والعطاء ألفراد العائمة

لسبب مف االسباب فإف ذلؾ سوؼ يؤثر عمى عالقات العائمة ويخؿ بالتالي في وظائفيا
وتحقيؽ اىدافيا .وعندما تختؿ العالقات االجتماعية الداخمية يتصدع كياف االسرة ،فقد تمجأ

الزوجة الى ىجر زوجيا او تذىب الى المحكمة لمحصوؿ عمى النفقة او طمب االنفصاؿ او
الطالؽ .وفي حالة اعطاء المحكمة لمزوجة االنفصاؿ او الطالؽ فإف االسرة تتعرض

لالنييار والتفكؾ وتصبح مؤسسة ىزيمة وضعيفة ،غير قادرة عمى القياـ بمسؤولياتيا النفسية

واالجتماعية والتربوية الممقاة عمى عاتقيا مف قبؿ المجتمع.

واستنادا الى نظرية التبادؿ االجتماعي اف التفكؾ وظيور الخالفات الزوجية داخؿ

االسرة ،ىي اسباب تكمف في اختالؿ التوازف في االخذ والعطاء واختالؿ التوازف بيف الحقوؽ
والواجبات المعطاة لمدور االجتماعي الواحد كدور الزوج او الزوجة .وقد حدث تغيي اًر جوىرياً
في مفيوـ بنية العالقات الزوجية ،فالمرأة مف الناحية االقتصادية لـ تعد كما كانت مف قبؿ

تعتمد اعتماداً كمياً عمى الرجؿ ،وبذلؾ اصبح الزواج وسيمة لمحصوؿ عمى االشباع الجنسي

والنفسي واالجتماعي ،وتحقيؽ مرك اًز اجتماعياً مرموقاً مف خالؿ الزواج ،خصوصاً بعد اف

نالت المرأة قسطاً مالئماً مف التعميـ ،وتحررت مف القيود التي فرضتيا ثقافة الرجؿ ووضعتيا

في مرتبة ثانوية( .)16وفي ضوء خبرتيا االجتماعية الجديدة ،فإف المرأة ال تميؿ الى تقدير

مركز الزوج بنفس الدرجة السابقة ،فالميارات العممية واالجتماعية لـ تعد وقفاً عميو بؿ
شاركتو فييا ،واصبح ليا القدرة عمى الخوض في كثير مف الموضوعات السياسية والعممية
ومناقشتيا ،وابداء رأييا فييا عمى قدر المساواة مع زوجيا ،كما اف الفتاة الجامعية تضع

مقاييس عالية لشريؾ المستقبؿ ،وىي اقؿ قابمية ألف تتزوج رجالً دونيا ثقافة او حتى بنفس
مستواىا العممي ،ونتيجة التعميـ وخبرات العمؿ اتجيت المرأة نحو ممارسة دور ايجابي

لشؤوف الزواج واالسرة واصبحت ال تتخمى وال تميؿ عف جميع الق اررات لزوجيا ،بؿ تطالب

بالمساواة في نشاط الزوج .وعميو فإف أي موقؼ سمبي يتخذه الرجؿ نحو زوجتو مف شأنو

خمؽ المشكالت وتوتير العالقات االسرية التي غالباً ما تؤدي الى تفكؾ االسرة وانييارىا

(العيسوي.)11()2664 ،
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وفي بعض االسر يقوـ الزوجاف بأدوارىـ بطريقة تختمؼ بصورة ممحوظة عف االدوار

المقررة ،كأف يتصرؼ الزوج او الزوجة بطريقة طفمية كاالتجاه نحو الغضب او العناد او
التواكؿ ،ونتيجة لذلؾ يصبح أي تنظيـ لألدوار بمثابة مشكمة تؤدي الى اإلخالؿ في العدالة

التوزيعية لألدوار التي يجب اف يؤدييا كؿ مف الزوج والزوجة ،وفي بعض المواقؼ يكوف
االنحراؼ عف القياـ باألدوار الزواجية .كما تبدو في تصرفات كثير مف االزواج الم ارىقيف

(العيسوي.)2664 ،

وفي الوقت الحاضر نجد اف كثير مف الزوجات استناداً الى حقوؽ المرأة في

االحتفاظ بشخصيتيا الفردية وبمينتيا الخاصة لسف عمى استعداد الف يتالئـ مع زواجيف بعد
حد معيف .ويرى برجس  Burgessاف اسرة اليوـ يجب اف يكوف شعارىا "خذ واعطي" أي
يجب عمى كؿ مف الزوج والزوجة اف يقوـ بواجباتو والتزاماتو ويتحمؿ المسؤولية الممقاة عمى

عاتقو حتى يناؿ حقوقو ،فمثالً مف اىـ واجبات الزوجة نحو زوجيا :اف تنجب لو اطفاالً
يحمموف اسمو ويرثوف اموالو وثروتو ،واف تبدي لو الحب واالخالص والوفاء ،واف تقوـ

بواجباتيا المنزلية وا ف تيتـ بأطفاليا اذا كاف ثمة اطفاؿ يجب عمييا اف تحترـ آرائو وافكاره

وق ارراتو واف ال تتدخؿ في شؤونو الخاصة ( .)12()Locke, & Burgess, 1945وكما اف

عمى الزوجة واجبات والتزامات نحو زوجيا ،فعمى االخير ايضاً تترتب واجبات والتزامات
تجاه زوجتو ،ومف اىـ واجباتو االعتراؼ بحقوقيا كاممو واحتراميا والحرص عمى التعبير عف
حبو ليا في كؿ مناسبة ،كما اف مف حؽ الزوجة عمى الزوج االخالص ليا وعدـ التفكير

بخيانتيا او التطمع لمزواج مف امرأة اخرى ،واف ال يقسوا عمييا قوالً او فعالً ،فيذه االمور في
غاية االىمية بنظر الزوجة ،وىي ذات تأثير بالغ عمى كياف االسر واستمرار مسيرتيا
واستقرارىا ،وىكذا فاألسرة تكتسب اىميتيا مف العالقات المتبادلة بيف افرادىا .فالنقطة اليامو
ىي العالقات االجتماعية المتبادلة ،وليس عدد االفراد الذيف يكونوف االسرة والعالقات

المتبادلة ىي اف يأخذ كؿ فرد مف سموكو بعيف االعتبار وجود افراد اخريف معو ،واف أي فرد
فييا ال يمكف استبدالو بأخر بدوف ىدـ بالعالقات ،فكؿ زوج وطفؿ ىو وحدة ،وكؿ يؤدي

دوره في العالقات االجتماعية المتبادلة في محيط االسرة .وقد اكد برجس وواليف Wallin
الحاجة الى التفاىـ المتبادؿ او االتفاؽ العاـ والميوؿ المشتركة والنشاط المشترؾ ،وتبادؿ

الحب ،وتحقيؽ اشباعات الزواج وانعداـ الشعور بالتعاسة والوحدة(.)13

اال اف بيتربالو  P.،Blouال يتفؽ مع ىذه اآلراء التي ترى اف اختالؿ كفة التوازف

بيف االرباح والتكاليؼ الممقاة عمى عاتؽ الدور االجتماعي الواحد بسبب اختالؿ توازف
العالقات االسرية وتصدع كياف ووحدة االسرة .فيو يعتقد بأف اختالؿ كفة التوازف بيف

االرباح والتكاليؼ سيجعؿ الطرؼ الذي يأخذ اكثر مما يعطي تحت تأثير الطرؼ االخر أي
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الطرؼ الذي يعطي اكثر مما يأخذ .فالزوج الذي يأخذ اكثر مما يعطي يكوف ضعيؼ تجاه
زوجتو ألنيا اعطتو اكثر مما اخذت منو وىنا تستطيع الزوجة أف تؤثر عمى زوجيا وتفرض

عميو بعض المطاليب والشروط بحيث تجعمو يستسمـ إلرادتيا ،وعندما تتمركز ارادتيا في
تكويف الوحدة العائمية والوحدة االجتماعية ألفراد العائمة فإنيا تستطيع اف تدفع زوجيا الى

القياـ بالميمات والمسؤوليات المطموبة منو في العائمة والتي يعترؼ بيذا المجتمع وتعترؼ

بيذا التقاليد واالعراؼ االجتماعية(.)14

ويعتقد بيتربالو ايضاً بأف عمى عمماء نظرية التبادؿ االجتماعي االعتراؼ بأف الحياة

االجتماعية والعالقات االجتماعية ال يمكف اف تختزؿ بالتكاليؼ واالرباح فيناؾ بعض

العالقات والنشاطات االجتماعية ذات معاني اخالقية واجتماعية وسموكيو فاضمو وىذه تسمى

بالعالقات والنشاطات االجتماعية الجوىرية ،وىناؾ العالقات والنشاطات االجتماعية

الخارجية المادية والميكانيكية( .)15فالواجبات التي يقوـ بيا الزوج والزوجة ،تجاه العائمة ىي
واجبات جوىرية واخالقية ميما قدمت الزوجة مف تضحيات ووظائؼ جميمة تجاه افراد العائمة

والزوجة بصورة خاصة .فأف ىذه الواجبات ال يمكف اف تحوؿ الى ارقاـ وال يمكف تعويضيا
باالمتيازات او الحقوؽ او اليدايا التي تقدـ الييا مف قبؿ الطرؼ االخر لمعالقة.

باإلضافة الى نظرية التبادؿ االجتماعي عنيت النظرية الوظيفية Functional

 Theoryبمسألة حفظ النظاـ أو البناء االجتماعي وصيانتو مف الخمؿ فيي نظرية محافظة
مقارنة بنظريات الصراع االجتماعي .وتطمؽ النظرية الوظيفية عمى عممية صيانة البناء

االجتماعي وحفظو التوازف  Equilibriumوأشار عمماء النظرية الوظيفية (تالكوت
بارسونزور وبرتميرتوف)  1992عمى إف حدوث الخمؿ في نسؽ ما ال بد أف يتبعو خمؿ في

موقع آخر ،وعميو فأف ارتفاع معدالت الطالؽ ال بد أف يكوف مؤشر الخمؿ
وظيفي  Dysfunctionفي النسؽ العائمي والتنشئة االجتماعية ،أو بسبب خمؿ آخر في

النسؽ القيمي .وتعتقد نكييارت ()Hart, 1976

16

أف حدوث الطالؽ يمكف تفسيره وظيفيا،

فيو يشير إلى تحوالت عميقة في النسؽ القيمي في المجتمع ،واف أي تحميؿ سوسيولوجي
لظاىرة الطالؽ ال بد أف ينطمؽ بالدراسة مف ثالثة متغيرات تشير في المحصمة النيائية إلى

ما ط أر عمى نسؽ القيـ االجتماعية .والذي يتمثؿ في الزواج كقيمة اجتماعية والمشاحنات
بيف الزوجيف واخي ار سيولة اجراء الطالؽ.

17

ويعتقد كؿ مف (بارسونز وفمتشر) 1955

اف زيادة معدالت الطالؽ يعود إلى إف

الزواج يحظى بقيمة اجتماعية عالية ،ما يدفع بعض المتزوجيف إلى إنياء زيجاتيـ ،والعبارة
تنطوي عمى مفارقة واضحة .ويمكف تفسير ذلؾ إف معدالت الطالؽ المرتفعة ترجع لقيمة

الزواج العالية وليس لتدني قيمة الزواج كما يبدو لموىمة األولى ،فاألفراد يعقدوف آمال عريضة
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عمى الزواج ويتوقعوف إف يحقؽ ليـ الكثير واال لما أقدموا عميو ابتداء ،وعندما ال تتحقؽ تمؾ

التوقعات يصبح الطالؽ ىو الحؿ .وىذا ما اشارت اليو الدراسات التي قاـ بيا يونغو ويمموت

 1961ووغولدث روبولوكوود  1969وتدعـ وبشكؿ قوي الفرضية السابقة التي يبرىنوف عمى

صحتيا باستمرار القيمة العميا التي يعطييا األفراد لمزواج وتكويف األسرة حتى بيف أوساط

المطمقيف ،والدليؿ عمى ذلؾ إقداـ كثي ار مف المطمقيف

والمطمقات عمى الزواج وخوض
19

التجربة مرة أخرى وربما عدة مرات .18وتجادؿ ىارت 1976

بأف المشاحنات الزوجية وما

ينتج عنيا يشكالف المتغير الثاني الذي يجب أخذه في االعتبار لتفسير الطالؽ ،فمف منظور
وظيفي ترى ىارت إف عدـ القدرة عمى التكيؼ مع األوضاع االقتصادية الحديثة يشكؿ

ضغطا عمى العالقات األسرية ،فاألسرة تحولت مف ممتدة إلى نووية األمر الذي قمص
عالقات أفراد األسرة مع األقارب وحرميـ بالتالي مف اإلفادة مف شبكة واسعة مف العالقات

القرابية التي كانت تشكؿ ليـ السند العاطفي مما يخفؼ مف حدة المشاحنات  .وفي ىذا
الصدد يرى وليامغوود 1976

26

إف أسرة اليوـ أصبحت مثقمة بأعباء المشاكؿ التي برزت

نتيجة الفراغ العاطفي الذي خمفو التحوؿ مف أسرة ممتدة إلى أسرة نووية ،واف ذلؾ العبء

أصبح ييدد أسرة اليوـ بالتفكؾ .ويتفؽ ادموندليؾ  1995مع ولياـ غوود في إف األسرة النووية
تعجز عف توفير المالذ العاطفي ألفرادىا مما يقود في نياية المطاؼ إلى نشوء توترات بيف

أفراد األسرة الواحدة ،ففي المجتمعات الصناعية تقمصت وظائؼ األسرة بدرجة واضحة األمر

الذي جعؿ ترابط أعضاءىا ضعيؼ بعكس أسرة األمس" الممتدة "التي كانت تقوـ بمجموعة
مف الوظائؼ التي تستمزـ اعتماد أفرادىا عمى بعض ىموـ ثـ  :تماسكيـ بدرجة تمنعيـ مف

التخمي عف بعض في ىار المبوس  1995وكاندينس 1975

21

قد أشار إلى نفس الفكرة إذ

يعتقد إف محدودية وظائؼ أسرة اليوـ قد أزمة العالقة بيف أفرادىا إذ لـ يعد ىناؾ ما يشدىـ

إلى الرابطة األسرية ،واف عددا كبي ار مف المؤسسات االجتماعية كالمدرسة ودور الحضانة
ووسائؿ األعالـ سمبت األسرة كثي ار مف وظائفيا األساسية.

والعامؿ الثالث الذي يجب أخذه في االعتبار عند دراسة الطالؽ كما ترى نكييارت 1976

22

يتعمؽ بقضية الفرص التي يحصؿ عمييا الزوج أو الزوجة بعد فصؿ العالقة الزوجية  .فمف

منظور وظيفي يؤكد أصحاب ىذا االتجاه إف سموؾ األفراد محكوـ بمنظومة مف المعايير
والقيـ أو ما يطمؽ عميو الوظيفيوف " موجيات الفعؿ" ،وعميو فأف تغي ار في القيـ والمعايير

المرتبطة بالطالؽ ال بد أف يكوف متوقعا  .وتدلؿ ىارت عمى ذلؾ بالقوؿ إف الطالؽ كاف
يشكؿ في السابؽ وصمة اجتماعية

 stigmaلممطمقيف والمطمقات عمى حد سواء ،إال إف الوصمة قد خفت حدتيا الحقا ،بؿ لـ

تعد موجودة في المدف األمر الذي يشير إلى حدوث تحوؿ في القيـ الثقافية  .نتعف ذلؾ إف
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أصبح الطالؽ نياية متوقعة بؿ ومبررة لكؿ زوجيف فشال في عالج مشكالتيما عند استنفاذ

البدائؿ .ويرى وليامغوود 1976

23

واف تغير االتجاىات نحو الزواج والطالؽ ىو جزء مف

عممنة المجتمعات الغربية انحسار دور الديف وفي حتى القرف  19كانت الكنيسة تشجب

الطالؽ وتشدد عمى إف العالقة الزوجية ال يفصؿ معراىا إال الموت ،وىي العبارة التي كثي ار
ما كررىا ويكررىا القسسة عند إبراـ عقود الزواج  .وقد كاف لموقؼ الكنيسة األخالقي أث ار
بالغا في الحد مف حاالت الطالؽ في ما مضى ،إال إف أفوؿ دور الديف وانحسار أعداد

المتردديف عمى الكنائس منذ القرف الماضي دفع بالكنيسة إلى اتخاذ مواقؼ اقؿ تصمبا في

المسألة الزوجية والطالؽ ليس ألنيا تريد ذلؾ ولكف لتتكيؼ مع واقع جديد غمبت عميو
النزعات العممانية  secularismوالبراغماتية النفعية .وليست المشكمة في موقؼ الكنيسة كما

يرى ىارالمبوس

1995

24

ولكف في األفراد الذيف تخموا عف القيـ الدينية بسبب قيـ

المجتمعات الصناعية العممانية التي تكرس الفردية عمى حساب الجماعية ،فبدال مف السؤاؿ
ما إذا كاف الطالؽ عمال يجوز القياـ بو ،وما إذا كاف أخالقيا ،أصبح السؤاؿ حوؿ جدوى

الطالؽ وفوائده وما أذا كاف يمبي احتياجات مف يمجؤوف إليو عند فشؿ زيجاتيـ وىو موقؼ
براغماتي صرؼ ال عالقة لو بالقيـ أو التعاليـ الدينية غوود  ، 1976ىارالمبوس ، 1995

ويتضح مما سبؽ إف الوظيفية تنظر إلى الطالؽ كخمؿ وظيفي  dysfunctionواف زيادة
وتيرتو يخمب التوازف الذي يتأسس عميو البناء االجتماعي  .ويرى أصحاب ىذه النظرية إف

الخمؿ يكمف في منظومة القيـ االجتماعية ،التي تعرضت بدورىا لمتبدؿ منذ بداية القرف
العشريف  .وليس تجنيا القوؿ إف كثي ار مف المؤسسات التعميمية والتربوية والترفييية

ووسائؿ اإلعالـ اليوـ قد سمبت األسرة بعض مف وظائفيا األساسية .يضاؼ إلى ذلؾ عممنة

المجتمع الغربي وانحسار دور الديف في توفير المالذ الروحي لألفراد ،ففي الوقت الذي
تشدد فيو األدياف عمى أىمية الرباط الزوجي الذي ال يفصـ عراه إال الموت كما يرد في

اإلنجيؿ ،فإننا نمحظ ودوف عناء إف الواقع يشير إلى عكس ذلؾ فنسبة الطالؽ في ازدياد،
وعدد الزيجات في تناقص مع تنامي ما يطمؽ عميو بدائؿ األسرة كالمخادنة cohabitation

صديؽ وصديقة يعيشاف تحت سقؼ واحد دوف زواج والعالقات الجنسية العابرة خارج إطار

الزواج بما فييا العالقات المثمية  homosexualityالتي تكرس رذيمة الشذوذ الجنسي عند
الجنسيف عمى حد سواء  ، Scanzoni,1983فضال عف ذلؾ فأف الطالؽ لـ يعد "وصمة "

اجتماعية كما كاف الحاؿ عميو قبؿ بضعة عقود ،عمى األقؿ في المجتمعات الغربية .لقد نجـ
عف التصنيع واضمحالؿ دور الديف تحوؿ واضح في منظومة القيـ االجتماعية وتوجو صارخ
نحو الفردانية وأىمية االنجاز عمى المستوى الشخصي ،دوف ما اعتبار لممحيط االجتماعي

الذي يترعرع فيو األفراد والذي تتجمى أولى صوره في األسرة الصغيرة التي تتأسس عمى
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الرابطة الزوجية  .ويعد الوظيفيوف تحوال لقيـ في ىذا الجانب أم ار سمبيا لمغاية فكمما يرتبط
باألسرة ويحافظ عمى وظيفتيا مف قيـ ومعايير وأعراؼ ومتواضعات اجتماعية وثقافية أصبح
تعرضو لممناقشة ،وأصبحت األسئمة الجديدة تطرح بصيغة :ما جدوى األسرة؟ وىؿ الزواج

مفيد أـ ال؟ وما فوائد الطالؽ .وقد تـ اعتماد النظرية الوظيفية طواال في تفسير الواقع
االجتماعي حتى القرف العشريف ازاء العولمة وعصفيا المعموماتي بأنفتاحيا الحضاري،
والسؤاؿ الذي يطرح نفسو ىنا ىؿ تصمد تمؾ الطروحات النظرية اماـ تحديات القرف الحادي

والعشريف اذا ما اخذنا بنظر االعتبار طروحات انتوني جيدنز فقرار الزواج والطالؽ يتخذ

وسط صخب معموماتي في العالقات وااللتزاـ ،وىذه المعمومات تعد عنصر مف عناصر
تكويف االنساف بيئة العقؿ الذي تعصؼ بو ،والقرار الذي يتخذ فيو ،انيا بيئة اجتماعية

انعكاسية ذات فوائد جديدة ،واشكاؿ مف االستقالؿ متزايدة ولكف ذات مشكالت ومقمقات كثيرة
معقدة.

الدراسات السابقة

اسباب الطالق في المجتمع الكويتي من وجية نظر المطمقات ()2102

اج ار عبد الخضر ( )2612دراسة تناولت اىـ أسباب الطالؽ في المجتمع الكويتي مف وجية
نظر المطمقات ،مف خالؿ استبانة عدت ليذا الغرض تحتوي عمى سؤاؿ مفتوح عف اىـ

أسباب المجوء لمطالؽ مف وجية نظر المطمقات ،وسمات العالقة بيف الطرفيف قبؿ وبعد

الطالؽ ،وبعض المتغيرات الديموغرافية .تـ اختيار عينة عشوائية مف المطمقات في المجتمع

الكويتي بمغت  242مطمقة ،وقد أرجعت عينة الدراسة أسباب الطالؽ إلى  59سببا تـ إعادة
تصنيفيا إلى  35سببا ،وكاف مف اولى اسباب الطالؽ :تدخؿ األىؿ ،وسوء المعاممة الزوج،

وعدـ تحمؿ مسؤولية األسرة مف قبؿ الزوج واىماليا ،والمشكالت المادية ،والخيانة الزوجية،
وعدـ توفر السكف المستقؿ .كما تطرقت الدراسة إلى السبب الرئيس لمجوء لمطالؽ ،وتصدر

القائمة سوء المعاممة والفساد ،وعدـ توفر السكف المستقؿ ،والمشكالت المادية :وسعت
الدراسة إلى ربط عالقة السبب الرئيس لمطالؽ ببعض المتغيرات االجتماعية ،خمص منيا

إلى أف سبب الطالؽ الرئيس يختمؼ باختالؼ المستوى التعميمي لممطمقة ،كما يختمؼ بناء
عمى وجود أو عدـ وجود أبناء لدى الطرفيف ،واوصت الدراسة إلى ضرورة االىتماـ بالعالقة

بيف الطرفيف ليكوف أساسيا االحتراـ المتبادؿ والمودة وتوفير سكف مستقؿ لألسرة (عبد

الخضر.25)2612 ،

مشكمة الطالق في المجتمع الكويتي (العبيد والرامزي)2101 ،
قاـ كؿ مف العبيد والرامزي بدراسة اليدؼ منيا ىو التعرؼ اسباب الطالؽ وتطوره لمفترة

( )2667-1982وماىي متوسط حاالت الطالؽ لمفترة ( )2669-2665تبعا لمجنسية
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(كويتي-مقيـ) واعمار المطمقيف .وقد اعتمدت االحصائيات الرسمية لو ازرة العدؿ الكويتية
وتوصمت الدراسة الى استمرار الزيادة في عدد حاالت الطالؽ ()2667-1995وبمعدؿ

( )%35.4خالؿ ىذه الفترة ،واشارت الدراسة اف السنوات االولى لمزواج ىي الفترة الحرجة

في الحياة الزوجية واكثر الفترات التي مف الممكف حدوث الطالؽ فييا واكثر االعماري التي

تحدث فييا حاالت الطالؽ ىي ( )36-25سنة (العبيد والرامزي.26)2616 ،
طالق ما قبل الزفاف :اسبابو وسمات المطمقين (الرديمان)2118 ،

اج ار الرديماف دراسة اليدؼ منيا التعرؼ عمى اسباب الطالؽ ما قبؿ الزفاؼ وماىي اىـ

سمات المطمقيف .ولتحقيؽ اىداؼ الدراسة تـ اخذ عينة بمغت ( )11حالة مف المطمقيف في

مدينة الرياض مف ( )23حالة خضعت لمدراسة تراوحت اعمارىـ ( )32-24سنة مف
خمفيات متباينة .وسيمة جمع البيانات كانت المقابمة المعمقة بيدؼ الوصوؿ الى معمومات

تفصيمية .وتوصمت الدراسة الى اف احد اىـ اسباب طالؽ ماقبؿ الزفاؼ كاف يرجع الى

اختيار الشريؾ خصوصا واف االختيار لـ يكف فرديا ولذلؾ برزت مشكمة عدـ االنسجاـ
والتوافؽ بيف الطرفيف والذي ظير بالفترة الواقعة بيف عقد القراف وليمة الزفاؼ كمرحمة

تتروح بيف ( )32-24سنة وقد جاءو مف خمفيات
الخطوبة .واف اعمار المطمقيف كانت ا
ثقافية متباينة (حضر-ريؼ) اال اف يمكف تصنيفيـ بانيـ مف شرائح طبقية متوسطة.27

ظاىرة الطالق في دولة االمارات العربية المتحدة :اسبابو واتجاىاتو-مخاطرة وحمولو

(دراسة-ميدانية) (المالكي)2110 ،

اج ار المالكي دراسة لمتعرؼ عمى اسباب الطالؽ واتجاىاتيا واىـ الحموؿ لمحد مف ىذه

الظاىرة ولتحقيؽ اىداؼ الدراسة استخدـ الباحث اسموب المعاينة العشوائية وقد بمغ حجـ
عينة البحث ( )316امرأة مطمقة .وقد توصمت الدراسة الى اف  %76مف المطمقات ىف في

عمر  46عاماً ،واف  %56مف المطمقات عزيف اسباب الطالؽ الى سوء العشرة بيف

الزوجيف % 76 ،مف المطمقات مف ذوات التعميـ المنخفض .وقد اوصت الدراسة الى ضرورة

عدـ تدخؿ االىؿ في مشكالت االسرة وىناؾ ضرورة ممحة لتأىيؿ المطمقات وتدريبيف

وتوفير االعماؿ المناسبة ليف.28
االجراءات المنيجية لمبحث
 -0منيج الدراسة

تعػػد الد ارسػػة الحاليػػة مػػف الد ارسػػات الوصػػفية التػػي تسػػتيدؼ د ارسػػة الظػػاىرة ووصػػفيا

كما توجد في الواقع وتيتـ بوصفيا وصفاً دقيقاً مف خالؿ المنيجيف النوعي ()qualitative
والكمي ( )quantitativeوتوضيح خصائصيا ،واعطاء وصؼ رقمي يوضػح مقػدار وحجػـ

الظاىرة.
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 -2مجتمع الدراسة :Population Research

تمثؿ مجتمع الدراسة بالمطمقيف مف الرجاؿ والنساء في امارة الشارقة وكػاف مجمػوع المطمقػيف
الساكنيف امارة الشارقة حسب تعداد  2615الصادر عف دائرة االحصاء والتنمية المجتمعيػة،

وقػػػد بمػ ػػغ مجمػػػوع الػػػذكور ( )2478ومجمػػػوع االنػ ػػاث ( )3336م ػػوزعيف حس ػػب الم ػػؤىالت

العمميػػة وكمػػا مبػػيف فػػي الجػػدوؿ ( .)1وبمغػػت نسػػبة الطػػالؽ المبكػػر ( )% 66مػػف حػػاالت

الطالؽ تقع بيف المتزوجيف حديثاً في الشارقة.

جدول ( )1توزيع الموطنين المطمقين حسب المؤىل التعميمي

المؤىل العممي

اعداد الذكور

اعداد االناث

امي

52

284

يق أر ويكتب

35

139

االبتدائية

115

176

االعدادية

199

275

الثانوية

235

613

الدبموـ

39

167

الدبموـ العالي

36

143

الجامعية (البكموريوس)

169

614

الماجستير

14

56

الدكتوراه

5

15

غير مبيف

8

27

المجموع الكمي

858

2478

عينة الدراسة :Sampling Research
تتمثػػؿ عينػػة البحػػث الحػػالي بالرجػػاؿ والنسػػاء المطمقػػيف فػػي امػػارة الشػػارقة واسػػتخدمت

الباحثة طريقة (العينة المتيسرة) وذلؾ لصعوبة الحصوؿ عمى موافقة افراد العينة في االجابػة
عمى مثؿ ىػذه االسػتبانات فحصػمت عمػى بعػض افػراد العينػة مػف محػاكـ الشػارقة الشػرعية،اذ

تـ أخذ عينة بمغت ( )36رجؿ و ( )36امرأة مطمقة وكما مبيف في جدوؿ (.)2
جدوؿ ( )2افراد عينة البحث

النوع

العدد

مطمؽ

36

مطمقة

36

المجموع

66
541

جمةل الآداب  /العدد ( 121حزيران)

 2017م  1438 /هـ

 -3أدوات الدراسة Measurement of the study

لمحصوؿ عمى البيانات التي تتطمبيا الدراسة لمتعرؼ عمى الظاىرة مف جميػع اتجاىاتيػا جػرى
استخداـ أداة لغرض الحصوؿ عمى قدر مف الدقة لبيانات الدراسة وىي :

أستبانة اسباب الطالق المبكر Divorce Reasons Questioner

فػػي ضػػوء المعطيػػات النظريػػة لمد ارسػػة المتمثمػػة فػػي نظريػػة التبػػادؿ االجتمػػاعي ،والد ارسػػات
السػػابقة التػػي تناولػػت اسػػباب الطػػالؽ فػػي مختمػػؼ المجتمعػػات ،جػػرى اعػػداد األدات الخاصػػة
باسباب الطالؽ باتباع االجراءات اآلتية:

أ-الدراسة االستطالعية Pilot Study

مف أجؿ تسميط الضوء عمى واقع واسباب الطالؽ المبكر فػي مجتمػع دولػة االمػارات العربيػة،
جرى توجيو عدد مف األسئمة المفتوحة موجية إلى أفػراد عينػة صػغيرة قػدرىا ( )5رجػالمطمقيف

و( )5امػ ػرأة مطمق ػػة ج ػػرى اختي ػػارىـ بص ػػورة عشػ ػوائية م ػػف مجتم ػػع البح ػػث ،أعط ػػت الفرص ػػة
بموجبيػػا لممبحػػوثيف لإلجابػػة عػػف تمػػؾ االسػػئمة بصػػدؽ وص ػراحة أكبػػر ممػػا لػػو كانػػت مغمقػػة
وتتمثؿ االسئمة بما يأتي :ماىي اىـ اسباب الطالؽ المبكر حسب وجية نظركـ؟

ب -وصف األداة  :تكونت االستبانة مف ( )29فقرة واالجابة عمييا بمقياس خماسي (تنطبؽ
عمى كثي ار ،تنطبؽ عمي نوعا ما ،تنطبؽ عمي الى حد ما ،ال تنطبؽ عمي ،ال تنطبؽ عمي
ابدا) .ولقد أُستخدمت االستبانة في ىذه الدراسة لمتعرؼ عمى اسباب الطالؽ المبكر ،ومرت

الدراسة بمراحؿ عدة ىي:

ج -صالحية الفقررات  :لمتأكػد مػف صػالحية الفقػرات تػـ عرضػيا عمػى ()12خبػراء (مػف قسػـ
االجتمػػاع ) ،واكتسػػبت االسػػتبانو المصػػداقية بعػػد حصػػوليا عمػػى درجػػة اتفػػاؽ خب ػراء مقػػدارىا

( )%96وبيذا تعد االستبانة صالحة لالستخداـ.

د -صردق األداة  :Validityيقصػد بػػو التحقػؽ مػف مػدى صػػالحية فقػرات االسػتبانو وقػػدرتيا
عمى استيعاب المتغيرات الخاصة بموضوع الدراسة وقد تـ التأكد مف صدؽ االسػتبانة كمػا تػـ

ذكره في صالحية الفقرات وبيذا عدت االستبانة صادقة صدقأ ظاىرياً.

ه -طريقة االتساق الداخمي ( )Internal consistency Method (:الفاكرونباخ )
يػػدعى معامػػؿ الثبػػات المحسػػوب بيػػذه الطريقػػة بمعامػػؿ االتسػػاؽ الػػداخمي لممقيػػاس والثبػػات

الػذي يبػيف قػػوة االرتبػاط بػػيف فقػرات المقيػػاس (ثورنػدايؾ وىػػيجف  ،)78 :1989وتمثػؿ معادلػػة
الفػػا-كرونبػػاخ متوسػػط المعػػامالت الناتجػػة عػػف تجزئػػة المقيػػاس إلػػى أجػزاء مختمفػػة وىػػو بػػذلؾ
يمث ػػؿ ارتباطػ ػاً ب ػػيف أي جػ ػزئييف م ػػف أجػ ػزاء المقي ػػاس (أب ػػو ع ػػالـ ،)158 :1996 ،باس ػػتعماؿ

معادل ػػة (الفاكرونب ػػاخ) وق ػػد بمغ ػػت قيم ػػة معام ػػؿ االرتب ػػاط ( )6.82وىػ ػذا يعن ػػي أف االس ػػتبانة
تتمتع بالثبات العالي الذي يمكف الركوف اليو.
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مجاالت الدراسة:

المجاؿ البشري :يتحدد المجاؿ البشري في الدراسة الحالية بالمطمقيف والمطمقات في امارة

الشارقة.

المجاؿ الزماني :يتحدد المجاؿ الزماني لمجانب النظري مف البحث مف  2616\4\1الى

 2616\7\1والجانب الميداني مف  2616\7\1الى 2616\16\1

المجاؿ المكاني :محاكـ امارة الشارقة.

استخراج النتائج ومعالجة البيانات Data Analyses & Results
جرى االعتماد في تفريغ النتائج ومعالجة البيانات عمى البرنامج االحصائي  ،SPSSوذلؾ
اليجاد التك اررات ،النسب المئوية ،معامؿ ارتباط بيرسوف.

عرض نتائج الدراسة ومناقشتيا

سوؼ يجري عرض النتائج وفقاً لفرضيات الدراسة بعد أف تُعرض خصائص عامة عف أفراد
العينة :اشاار تحميؿ البيانات االولية لعينة البحث مف المطمقيف في امارة الشارقة.
عند استعراض النتائج يتبيف اف اعمار افراد العينة مف الرجاؿ كاف مف فئتي ( )28-25و

( )32-29وبمغ عددىـ ( )16وبنسبة ( )%26.7وىـ مف اعمار الشباب .ويمكف تفسير
ازدياد نسبة الطالؽ لدى ىاتيف الفئتيف يعود الى اف كثرة الزواج خصوصا بعد تخرج افراد
العينة مف الجامعة واستقرارىـ الوظيفي ،لكنيا تتميز بعدـ الخبرة التي تجعؿ االزواج ال

يستطيعوف اف يوازف بيف الواجبات والحقوؽ الزوجية مما يؤدي الى ظيور المشكالت بيف

االزواج ،اما اقؿ اعمار افراد العينة طالؽ فيما مف فئة ( )24-21وفئة ( )36-33بنسبة

( .)%15ويمكف تفسير ىذه النسبة اف الفئة االولى ( )24-21يكوف عدد المتزوجيف مف
الذكور قميؿ اما الفئة ( )46-37فيكوف االفراد اكثر خبرة ليستطيعوا الموازنة بيف الحقوؽ

والواجبات .بينما كاف اكبر نسبة طالؽ مف ذوي تحصيؿ البكموريوس بعدد ( )29ونسبة

( )48.3%ويمكف تفسير اف معدالت الطالؽ تكثر كمما ارتفع التحصيؿ خصوصا عند
وجود فروؽ بالتحصيؿ ما بيف االزواج الذي يؤدي الى صعوبة التفاىـ وازدياد المشاكؿ.

واقؿ تحصيؿ ىو االبتدائي والثانوي بعدد ( )3لكؿ منيما ونسبة ( ،)%5اف قمة نسب
الطالؽ بيذه الفئة يمكف اف نعزوه الى قمة متطمبات ىذه الفئة.

امػػا فيمػػا يخػػص النسػػاء فقػػد بمغػػت فئػػة العمػػر االكثػػر عػػدد طػػالؽ ىػػي ( )24-21بعػػدد ()18
ونسػػبة ( )%36ويمكػػف تفسػػير ازديػػاد نسػػبة الطػػالؽ فػػي ىػػذه الفئػػة العمريػػة يعػػود الػػى اف ىػػذه

الفئة العمرية ال تتمتع بالنضج واالستقالؿ ،ويعانيف مف قمة الخبرة مما يخمؽ صعوبة بالتفاىـ
وعدـ القدرة عمى الموزانة بيف الحقوؽ والواجبات مما يخمؽ المشاكؿ بيف االزواج والذي يؤدي

الػػى الطػػالؽ .واقػػؿ فئػػة عمريػػة فػػي الطػػالؽ ىػػي ( )36-33بعػػدد ( )5ونسػػبة ( .)8.3وىػػي
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فترة االعمار التي تتمتع بالنضج واالستقاللية لذلؾ تكوف نسبة الطػالؽ فييػا قميمػة .واكثػر فئػة
يزداد فييا الطالؽ ىف حممة شيادة البكموريػوس بنسػبة ( )%36ويمكػف تفسػير ازديػاد الطػالؽ
لدى حممة البكموريوس اف الفتاة عندما تتمتع بتحصيؿ عاؿ تػزداد متطمباتيػا ويمكػف اف يكػوف

عمػى حسػػاب واجباتيػػا ممػػا يولػػد المشػػاكؿ التػػي تػؤدي الػػى الطػػالؽ .واقػػؿ تحصػػيؿ ىػػو الػدبموـ

بعدد ( )5ونسبة ( )8.3والسبب اف عدد الحاصالت عمى الدبموـ قميؿ مقارنة بالبكموريوس.
جدوؿ ()3

الخصائص العامة لعينة البحث (المطمقيف)
العمر (ذكور)

26-17

24-21

28-25

32-29

36-33

46-37

المجموع

العدد

ال يوجد

9

16

16

16

9

66

%15

%26.7

%26.7

%16.7

%15

%166

تحصيؿ (ذكور)

ابتدائي

ثانوي

اعدادية

دبموـ

بكموريوس

العدد

3

3

7

18

29

66

النسبة

%5

%5

%11.7

%36

%48.3

%166

النسبة

العمر (اناث)

26-17

24-21

28-25

32-29

36-33

46-37

المجموع

العدد

7

18

15

8

5

7

66

النسبة

%11.7

%36

%25

13.3

%8.3

%11.7

%166

التحصيؿ (اناث)

ابتدائي

ثانوي

اعدادية

دبموـ

بكموريوس

العدد

7

8

15

5

18

7

66

النسبة

11.7

13.3

25.6

8.3

36

11.7

166

اليدف االول :التعرف عمى اسباب الطالق من وجية نظر الرجل.
لمتحقؽ مف اليدؼ االوؿ تـ التعرؼ عمى اكثر اسباب الطالؽ مف وجية نظر الرجاؿ

مف خالؿ ترتيبيا حسب الوزف المرجح لكؿ سبب مف االسباب حيث بمغ السب " سيطرة ثقافة

الكماليات عمى الحياة الزوجية " .بوزف مرجح ( )4.1واقؿ سبب تمثؿ بالفقرة " شخصية

المرأة التسمطية " بوزف مرجح ( )3.11كما مبيف في الجدوؿ (.)4
جدوؿ ()4

تسمسؿ اسباب الطالؽ مف وجية نظر الرجؿ والمرأة
ت

فقرات صورة الرجل

0

التعارف السطحي لمخطيبين.

21

2

االستيزاء بالزوج وشخصيتو.

09

3.41

3

حدوث الخطوبة والزواج في سن

08

3.49

التسمسل

الوزن

الجديد

المرجح
3.4

التعارف السطحي لمخطيبين.
االستيزاء بالزوجة وشخصيتيا.

21

حدوث الخطوبة والزواج في سن

09

مبكرة

فقرات صورة المرأة

التسمسل

الوزن

الجديد

المرجح

20

3.54
3.54
3.59

مبكرة.

4

عدم النضج الفكري والثقافي.

07

3.55

عدم النضوج الفكري والثقافي.

08

3.62

5

عدم وجود رغبة حقيقية في بناء

07

3.57

عدم وجود رغبة حقيقية في بناء

07

3.64

544

جمةل الآداب  /العدد ( 121حزيران)

 2017م  1438 /هـ

اسرة بل الزواج من اجل اشباع

اسرة بل الزواج من اجل اشباع

الرغبة الجنسية.

الرغبة الجنسية.

6

اختيار شريك الحياة عمى اساس

23

3.25

اختيار شريك الحياة عمى اساس

06

3.65

7

انسياق الرجل وراء اختيار والدتو

05

3.58

انسياق المرأة وراء اختيار والدتيا

05

3.65

مادي.

او احد المقربين لو لشريكة حياتو.
8

قمة خبرة المرأة في التعامل مع

او احد المقربين ليا لشريك حياتيا.
02

3.60

الرجل.

قمة خبرة الرجل في التعامل مع

8

3.79

المرأة.

9

الغيرة المرضية لمزوجة

04

3.59

01

شخصية المرأة التسمطية.

29

3.00

00

قمة خبرة المرأة بكيفية االشباع

00

3.64

العاطفي لمرجل.
02

مادي.

الغيرة المرضية لمزوج.
شخصية الرجل التسمطية.
قمة خبرة الرجل بكيفية االشباع

28

3.20

21

3.54

7

3.8

العاطفي لممرأة.

اىتمام المرأة بالخروج والنزىات مع

4

3.80

والدتيا وصديقاتيا)2(.

اىتمام الرجل بالخروج والسير مع

6

3.83

اصدقائو.

03

الالمباالة وعدم الرغبة فى تحمل

04

3.6

الالمباالة وعدم الرغبة في تحمل

9

3.77

04

شخصية المرأة التي تساعد عمى

01

3.65

شخصية الرجل التي تساعد عمى

27

3.44

المسؤولية تجاه االسرة

تدخل االقارب في العالقة الزوجية.
05

سيولة اجراءات الطالق
االىتمام

العاطفي

تدخل االقارب في العالقة الزوجية.
5

3.75

سيولة اجراءات الطالق.

03

3.7

22

3.37

قمة االىتمام العاطفي بالمرأة وخاصة

04

3.68

3.6

أفشاء اسرار العالقة الزوجية.

25

3.5

تعامل الرجل بأسموب غير الئق مع

24

3.5

قمة الرغبة من قبل الرجل بتصحيح

26

3.45

06

قمة

07

أفشاء اسرار العالقة الزوجية.

03

08

تعامل المرأة باسموب غير الئق مع

20

3.39

09

قمة الرغبة من قبل المرأة بتصحيح

7

3.7

وخاصو بعد انجاب االطفال.

بالرجل

اىل الزوج.

عيوبيا و نقاط ضعفيا.
21

تعمق المرأة عاطفيا برجل اخر.

25

20

تأثير العالقات العاطفية لممرأة قبل

26

3.05

الزواج.
22

بعد انجاب االطفال.

اىل الزوجة.

عيوبو ونقاط ضعفو.
3.09

عدم التكافوء المالي واالجتماعي

المسؤولية تجاه االسرة.

تعمق الرجل عاطفياً بامرأة اخرى

تأثير العالقات العاطفية لمرجل قبل

3

3.9

4

3.89

الزواج.
24

3.23

بين الزوجين

عدم التكافوء المالي واالجتماعي

02

3.7

بين الزوجين

23

غياب الحوار وسرعة االنفعال بين

8

3.69

غياب الحوار وسرعة االنفعال بين

00

3.70

24

قمة االنسجام وفقدان الحب.

9

3.67

قمة االنسجام وفقدان الحب.

5

3.85

25

نظرة المجتمع السمبية لممتأخرين

27

3.0

نظرة المجتمع السمبية لممتأخرين

22

3.54

الزوجين.

بسن الزواج مما يدفع الشباب
لمتسرع في باتخاذ القرار

الزوجين.

بسن الزواج مما يدفع الشباب
لمتسرع في باتخاذ القرار.

26

انشغال المرأة بوسائل التواصل

3

3.95

انشغال الرجل بوسائل التواصل

0

3.95

27

العالقات المشبوىة في مواقع

6

3.7

مواقع

2

3.93

االجتماعي.

التواصل االجتماعي
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0

4.0

الزوجية.
29

دفع المرأة الرجل ألخذ قروض من
البنوك.

سيطرة ثقافة الكماليات عمى الحياة

01

3.74

الزوجية.
2

4.1

دفع الرجل لممرأة الخذ قروض من

البنوك.

23

3.52

اليدف الثاني التعرف عمى اسباب الطالق من وجية نظر المرأة.
لمتحقؽ مف اليدؼ الثاني تـ التعرؼ عمى اكثر اسباب الطالؽ مف وجية نظر المرأة
مف خالؿ ترتيبيا حسب الوزف المرجح لكؿ سبب مف االسباب حيث بمغ السبب االوؿ "

انشغاؿ الرجاؿ بوسائؿ التواصؿ االجتماعي" بوزف مرجح ( )3.95والفقرة الثانية "العالقات

المشبوىة في مواقع التواص االجتماعي" بوزف مرجح ( )3.93واقؿ سبب تمثؿ بالفقرة "

الغيرة المرضية لمرجؿ" بوزف مرجح ( )3.21كما مبيف في الجدوؿ (.)4
تفسير النتائج

اشارت النتائج التي تـ الحصوؿ عمييا اف مف اىـ اسباب الطالؽ مف وجية نظر
المطمقيف ،ىي سيطرة الكماليات وتراكـ الديوف .ويمكف تفسير ىذه النتيجة وفقا لمنظرية
المتبناة حدوث الطالؽ المبكر بعد اف تتوافر االسباب الموضوعية والذاتية التي تدفع

الزوجيف الى انياء عالقتيما الزوجية .ونظرية التبادؿ االجتماعي تعطي التفسيرات العقالنية
ليذه االسباب وترجعيا الى اف اختالؿ التوازف الذي يقع في الواجبات والحقوؽ لكؿ مف الزوج

والزوجة ،وتختزؿ النظرية ىذه الواجبات والحقوؽ بالتكاليؼ او النفقات واالرباح.

ويمكف اف نفسر انشغاؿ المرأة بالكماليات ودفعيا الرجؿ لالستالؼ مف البنوؾ

وتحممو القروض وخروجيا مع والدتيا وىذه ىي االسباب التي توصؿ الييا المطمقيف بانيا
ىي وراء فشؿ العالقة الزوجية بعد وقت قصير مف الزواج ،فالعالقة التي تربط بيف الزوج
والزوجة ىي عالقة اجتماعية تعتمد عمى توازف كفة الحقوؽ مع كفة الواجبات لألشخاص

الذيف يكونوىا او قد تعتمد عمى التوازف الذي يقع بيف التكاليؼ او النفقات واالرباح
لألشخاص الذيف يكونوىا .اما اىـ اسباب الطالؽ مف وجية نظر المطمقات ىي العالقات

المشبوىة لمرجؿ عبر مواقع التواصؿ االجتماعي ىذه االسباب التي تؤدي الى اختالؿ كفة

التوازف بيف الحقوؽ والواجبات وكفة االخذ والعطاء لمزوج مع الزوجة لذلؾ سوؼ يؤثر عمى
العالقات العائمة ويخؿ بالتالي في وظائفيا وتحقيؽ اىدافيا .واختالؿ العالقات االجتماعية

الداخمية يؤدي الى تصدع كياف االسرة ،وبالتالي تكوف النياية المحتومة الطالؽ المبكر او قد

تمجأ الزوجة الى ىجر زوجيا .وفي حالة اعطاء المحكمة لمزوجة االنفصاؿ او الطالؽ فإف
االسرة تتعرض لالنييار والتفكؾ وتصبح مؤسسة ىزيمة وضعيفة ،غير قادرة عمى القياـ
بمسؤولياتيا النفسية واالجتماعية والتربوية الممقاة عمى عاتقيا مف قبؿ المجتمع .ونستنتج مما

تقدـ اف نظرية التبادؿ االجتماعي تستطيع اف تفسر اسباب التفكؾ وظيور الخالفات الزوجية
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داخؿ االسرة ،وىي اسباب تكمف في اختالؿ التوازف في االخذ والعطاء واختالؿ التوازف بيف

الحقوؽ والواجبات المعطاة لمدور االجتماعي الواحد كدور الزوج او الزوجة .اال اف ىناؾ

تغيي اًر جوىرياً حدث في مفيوـ بنية العالقات الزوجية ،فمـ يعد الزواج نظاماً اجتماعياً غايتو
إنجاب االطفاؿ ،بؿ تغير الى عالقات اجتماعية متبادلة بيف الرجؿ والمرأة ،فالمرأة مف

الناحية االقتصادية لـ تعد كما كانت مف قبؿ تعتمد اعتماداً كمياً عمى الرجؿ ،فقد نزلت الى

ميداف العمؿ الخارجي وحققت ليا استقالالً اقتصادياً نسبياً ،وبذلؾ اصبح الزواج كوسيمة

لمحصوؿ عمى االشباع الجنسي والنفسي واالجتماعي ،وتحقيؽ مرك اًز اجتماعياً مرموقاً مف
خالؿ الزواج ،خصوصاً بعد اف نالت المرأة قسطاً مالئماً مف التعميـ ،وتحررت مف القيود
التي فرضتيا ثقافة الرجؿ ووضعتيا في مرتبة ثانوية( .)29اضؼ الى ذلؾ ما حدث في الوقت

الحاضر مف اختالؼ كبير بيف القسط والضئيؿ المحدود مف فرص التعميـ الذي كاف يتوفر
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Early Divorce Causes and Manifestations :
A Field – Study in Al – Sharjah
Abstract
The objectives of current study were identify the causes of early divorce
from women view and men view divorced, to achieve these objectives, divorce
questionnaire contained (29) items was structured women and men view point,
depending on the social exchange theory, reliability and validity were consisted.
The participants of current study were (60) individuals (30) men divorced and
(30) women divorced. The results of current study were, a major cause of early
divorce from men divorced view point was control of the luxuries. And for
women divorced view point was the suspicious ties for men in the social network.
the study ended with some recommendations and future studies.
Kay words : Divorce, men viewpoint divorced, women viewpoint divorced.
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