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 ويتم توفيرها في هذا الموقع كخدمة، الشرائح التقديمية التالية هي ملكية خاصة بالمؤلفين
 يرجى عدم نسخ أو توزيع و إعادة نشر هذه الشرائح دون الحصول على إذن. عامة
. كتابي من المؤلفين المدرجين
familyresearch@qf.org.qa : لمزيد من المعلومات الرجاء اإلتصال بـ

"الطالق فً العالم العربً األسباب والحلول  /األردن نموذجا"

المؤتمر الدولً " األسرة العربٌة فً مرحلة التحول :التحدٌات والقدرة على البقاء .
من األحد  /2ماٌوـــ /4ماٌو2015 /م .والذي ٌنظمه معهد الدوحة الدولً لألسرة .

الدكتور عمر عبد الرحٌم ربابعه
األردن  /جامعة البلقاء التطبٌقٌة
كلٌة عجلون الجامعٌة

المقدمة
تواجه األسرة فً واقعنا المعاصر مشكالت وتحدٌات عدٌدة
أفرزتها التغٌرات االجتماعٌة واالقتصادٌة والتحول
التكنولوجً الهائل وتهدد هذه المشكالت اآلن مكانة األسرة
التً ظلت راسخة عبر قرون طوٌلة من الزمان وقد نتج عن
ذلك اآلن على نطاق واسع من انحراف وجرائم الكبار والصغار
وعزلة المسنٌن وتشرد المعاقٌن وانتشار ما ٌعرف باألسرة
الفردٌة التً ٌمثلها فرد واحد (أرملة ،مطلقة ،مسن ،عاجز)
وقد أدى هذا بالطبع وغٌره إلى تغٌٌر النظرة إلى األسرة من
حٌث الوظائف التً تمارسها أو من حٌث العالقات بٌن
أفرادها.

مشكلة البحث :
تكشف اإلحصاءات الرسمٌة فً كثٌر من الدول عن معدالت متزاٌدة لحاالت
الطالق سنوٌا ،وتنال الدول العربٌة على وجه الخصوص نصٌبا كبٌرا من هذه
المعدالت المرتفعة ،حٌث تتراوح بٌن ( %38 -30وكالة األنباء الكوٌتٌة).
وتشٌر بعض التحلٌالت إلى أن بٌن كل ثالث حاالت زواج تجد حالة طالق
واحدة .ومن خالل آخر دراسة أجرتها وزارة التخطٌط فً السعودٌة تبٌن أن
نسبة الطالق ارتفعت فً العام 2003م عن األعوام السابقة بنسبة %20
(وكالة األنباء السعودٌة) .وهذا حتما ٌتعارض مع استقرار األسرة.
وإن استقرار األسرة العربٌة ٌعنً استقرار المجتمعات العربٌة وبالتالً
مزٌدا من االنتاج و االبداع ومن التحدٌات التً تواجه استقرار األسرة العربٌة
الطالق وتزٌد حاالت الطالق فً المجتمعات العربٌة لتشكل االردن ثانً بلد
عربً حسب االحصائٌات فً عدد حاالت الطالق وكون الباحث عمل رئٌسا
لجمعٌة خٌرٌة وباحثا فً عدد من القضاٌا التً تهم االسرة  ،وكذلك تسعى دائرة
قاضً القضاة وكافة الجهات المعنٌة للوقف على حجم هذا التحدي والبحث عن
األسباب والحلول وذك للسٌر باألسرة العربٌة نحو اإلستقرار وتكمن مشكلة
البحث بــ الطالق فً العالم العربً األسباب والحلول األردن نموذجا .

أسئلته الدراسة
.1

.2
.3
.4

ما هً أسباب ظاهرة الطالق من وجهة نظر القضاة
الشرعٌٌن ؟
ما هً أسباب ظاهرة الطالق من وجهة نظر المطلقٌن
والمطلقات؟
ما هً الحلول لمعالجة ظاهرة الطالق من وجهة نظر
القضاة الشرعٌٌن ؟
ما هً الحلول لمعالجة ظاهرة الطالق من وجهة نظر
المطلقٌن والمطلقات؟

أهمٌة البحث:
تأتً أهمٌة البحث من خالل بحثه فً موضوع الطالق لما له من دور فً مدى
استقرار األسرة العربٌة.
وتتجلى هذه األهمٌة من خالل النقاط اآلتٌة:
 .1بٌان أهمٌة الطالق كتحدي أمام األسرة العربٌة فً ظل الظروف االقتصادٌة
واالجتماعٌة
 .2تذكٌر الناس بااللتزام بأخالقٌات اإلسالم وأحكامه فً التعامل مع الطالق .
 .3تقدٌم الصورة اإلسالمٌة والتأصٌل الشرعً للتعامل مع الطالق.
ٌ .4أمل الباحث أن ٌسهم البحث فً إثراء المعرفة فً هذا المضمار.
 .5استخدام األسلوب العلمً فً التعامل مع القضاٌا ذات الصفة اإلسالمٌة .
 .6أن تكون نتائج هذا البحث أمام صانعً القرار والجهات المعنٌة بهذا األمر.
 .7بٌان كٌف تكون معالجة موضوع الطالق كعامل مهم فً استقرار األسرة
العربٌة.

هدف البحث:
ٌهدف هذا البحث إلى التعرف على أسباب الطالق وكٌفٌة معالجة موضووع الطوالق
وتخفٌض نسبته لتحقٌق استقرار األسرة العربٌة .

محددات البحث :
ٌتحدد موضوع البحث ما ٌلً :
اقتصور البحوث علوى البحووث عون أسوباب الطووالق ومحاولوة معالجتهوا  .موون
خالل مقابالت المطلقٌن والمطلقات والقضاة الشرعٌٌن فً األردن.

التعرٌفات اإلجرائٌة :
الطالق  :لغة حل القٌد
شرعا :حل عقد النكاح بلفوظ مخصووص كقوول الرجول لزوجتوه أنتوً طوالق ،أو قوال فوً غٌبتهوا
هً طالق.

منهج الدراسة:
سعت الدراسة الحالية إلى معرفة أسباب انتشار ظاهرة الطالق في
المجتمعات العربية من وجهة نظر المطلقين والمطلقات والقضاة
الشرعيين من أجل ذلك تم االعتماد على المنهج الوصفي التحليلي
وذلك لقدرته على تزويدنا بالمعلومات الضرورية ومن ثم تحليل هذه
المعلومات وتفسيرها للوصول إلى النتائج التي يمكن إن تسهم في
تحقيق أهداف الدراسة وذلك بالرجوع إلى المصادر والمراجع وإجراء
مسح للدراسات السابقة وتم استخدام المقابلة كوسيلة لجمع المعلومات
بعد إعداد أسئلة المقابلة وتحكيمها وطرحها على عينة من المطلقين
والمطلقات والقضاة الشرعيين في األردن .ومن ثم التحليل
واستخالص النتائج ومناقشتها وذلك بعرض ما تم التوصل إليه لإلجابة
عن أسئلة البحث وكتابة التوصيات وقائمة المراجع والملخص باللغة
العربية واإلنجليزية .

عٌنة الدراسة:
تم اختٌار عٌنة طبقٌة عشوائٌة ممثلة لمجتمع الدراسة تكونت من ( )60مطلق و
مطلقة و من (  ) 30قاضٌا موزعٌن على مناطق المملكة كما فً الجدول :

عٌنة الدراسة

المطلقون

القضاة

إقليم الشمال
إقليم الوسط
إقليم الجنوب
المجموع

20
25
15
60

10
15
5
30

أداة الدراسة :
من أجل تحقٌق أغراض الدراسة تم تطوٌر أداة الدراسة بعد الرجوع إلى األدب
والدراسات السابقة وتكونت األداة بصورتها النهائٌة من سؤالٌن مفتوحٌن وجها
إلى عٌنة الدراسة من خالل المقابلة.

صدق األداة:
للتأكد من صدق األداة تم عرضها إلى مجموعة من المحكمٌن المختصٌن
بهذا المجال وأجرٌت علٌها التعدٌالت لتصبح بصورتها النهائٌة.

مجتمع الدراسة
ٌتكون مجتمع الدراسة من جمٌع المطلقٌن والمطلقات ومن جمٌع القضاة
الشرعٌٌن العاملٌن فً المحاكم الشرعٌة

مناقشة النتائج :
أسباب ظاهرة الطالق فً األردن من وجهة نظر القضاة الشرعٌٌن مرتبة تنازلٌا.
الرقم

األسباب

التكرار

النسبة

1

سوء اختٌار شرٌك الحٌاة.

25

%83

2

تدخل أهل الزوجة الدائم بحٌاتهم الخاصة.

23

%77

3

تدخل أهل الزوج وخصوصا أم الزوج.

21

%70

4

التقصٌر فً تأدٌة الزوجة لحقوق الزوج.أسباب ظاهرة

19

%63

5

التقصٌر فً تأدٌة الزوج لحقوق الزوجة.

19

%63

6

الزواج الثانً.

18

%60

7

قلة االلتزام الدٌنً.

18

%60

8

السكن المشترك مع األهل.

17

%57

9

عدم تحمل المسؤولٌة من قبل الزوج أو الزوجة.

17

%57

10

الفارق العمري بٌن الزوجٌن.

16

%53

مناقشة النتائج :
أسباب ظاهرة الطالق فً األردن من وجهة نظر المطلقٌن المطلقات مرتبة تنازلٌا.
الرقم

األسباب

التكرار

النسبة

1

تعاطً الكحول والمخدرات.

55

%91

2

الغش والخداع وعدم الوضوح بن الخاطبٌن.

53

%88

3

عدم تفرغ احد الزوجٌن أو كالهما للحٌاة الزوجٌة.

51

%85

4

عدم انجاب المرأة لألوالد الذكور.

48

%80

5

اعتالل صحة أحد الزوجٌن.

45

%75

6

إجبار المرأة أو الزوج أو بمعنى الزواج بغٌر رضاهما.

41

%68

7

إهدار المرأة لمال زوجها.

35

%58

8

وجود سلوكٌات سٌئة عند أحد الطرفٌن.

33

%55

9

مشاهدة القنوات الفضائٌة غٌر الملتزمة أخالقٌا.

31

%52

10

وجود تباٌن فً الدرجات العلمٌة بٌن الزوجٌن

28

%47

مناقشة النتائج :
مقترحات عالج ظاهرة الطالق فً المجتمع األردنً من وجهة نظر القضاة الشرعٌٌن مرتبة تنازلٌا
الرقم

األسباب

التكرار

النسبة

1

إتباع المنهج اإلسالمً فً عملٌة اختٌار شرٌك الحٌاة.

27

%90

2

وجود مكاتب لإلصالح األسري.

25

%83

3

التركٌز على التوعٌة واإلرشاد بشتى الوسائل للمقبلٌن على الزواج.

24

%80

4

أن ٌعرف كل زوج حقوق اآلخر.

20

%67

5

تطوٌق الخالفات بٌن الزوجٌن.

17

%57

6

التركٌز على الكفاءة فً الزواج.

15

%50

7

التسامح بٌن الزوجٌن.

14

%47

8

الصبر على مشاق الحٌاة من الزوجٌن.

14

%47

9

إعطاء عالوة مجزٌة لزوجة المواطن التً ال تعمل.

13

%43

10

تربٌة األبناء لٌكونوا أزواجا صالحٌن فً المستقبل.

11

%37

مناقشة النتائج :
مقترحات عالج ظاهرة الطالق فً المجتمع األردنً من وجهة نظر المطلقٌن والمطلقات مرتبة تنازلٌا
الرقم

األسباب

التكرار

النسبة

1

وجود دورة التأهٌل للحٌاة الزوجٌة.

53

%88

2

التدخل االٌجابً ألهل الزوجٌن.

51

%85

3

التأنً فً اختٌار شرٌك الحٌاة.

48

%80

4

وجود مراكز لالستشارات األسرٌة.

43

%72

5

طول فترة التعارف قبل عقد القران.

41

%68

6

عدم خروج المشاكل خارج البٌت.

35

%58

7

عدم إجبار الفتاة على الزواج.

25

%42

8

الحد من الفساد فً المجتمع.

19

%32

التوصٌات
 .1عقد الندوات و الحوارات واللقاءات للمقبلٌن على الزواج
لتعرٌفهم بأهمٌة الحٌاة الزوجٌة ودور األسرة فً تربٌة
األوالد.
 .2اهتمام وسائل اإلعالم المقروء المكتوبة والمرئٌة بتثقٌف
المقبلٌن على الزواج حول واجبات الزوجٌن وحقوقهما.
 .3تضمٌن المناهج الدراسٌة مواد تتعلق باألسرة بتكوٌنها
وواجباتها ورسالتها بما ٌتناسب مع كل مرحلة دراسٌة أو
عمرٌة وخصوصا للطلبة الجامعٌٌن.

