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 وآثاره وتداعياته الطالق 
 على األسرة القطرية

 مركز االستشارات العائلٌة

 إعداد

 محروسشحاتة . د
 ظبٌة البوعٌنٌن. أ الهاجريموزة . أ

 



 :التالٌة العشرة التساإالت فً الدراسة مشكلة تتبلور 
ما سلوك المطلقٌن القطرٌٌن إزاء كل إجراء من إجراءات الطالق فً مراحل الطالق 1.

 المختلفة؟
ما الفروق ـ التً تعود إلى سلوك المطلقٌن إزاء إجراءات الطالق ـ فً المشكالت المترتبة 2.

 على الطالق لدى المطلقٌن القطرٌٌن ؟
 ما المشكالت الصحٌة التً تترتب على الطالق لدى المطلقٌن القطرٌٌن ؟3.
 ما المشكالت النفسٌة التً تترتب على الطالق لدى المطلقٌن القطرٌٌن ؟4.
 ما المشكالت االقتصادٌة التً تترتب على الطالق لدى المطلقٌن القطرٌٌن ؟5.
 ما المشكالت االجتماعٌة التً تترتب على الطالق لدى المطلقٌن القطرٌٌن ؟6.
 ما المشكالت الصحٌة التً تترتب على طالق الوالدٌن لدى أبناء المطلقٌن القطرٌٌن ؟7.
 ما المشكالت النفسٌة التً تترتب على طالق الوالدٌن لدى أبناء المطلقٌن القطرٌٌن ؟8.
 ما المشكالت االجتماعٌة التً تترتب على طالق الوالدٌن لدى أبناء المطلقٌن القطرٌٌن ؟9.

 ؟ ما المشكالت الدراسٌة التً تترتب على طالق الوالدٌن لدى أبناء المطلقٌن القطرٌٌن 10.

   : الدراسة مشكلة :أوال



 :هذه الدراسة إلى وتهدف  
ف سلوك المطلقٌن القطرٌٌن إزاء كل إجراء من إجراءات الطالق فً مراحل الطالق 1. تعرُّ

 المختلفة؟
ف الفروق ـ التً تعود إلى سلوك المطلقٌن إزاء إجراءات الطالق ـ فً المشكالت 2. تعرُّ

 المترتبة على الطالق لدى المطلقٌن القطرٌٌن ؟
 .تحدٌد المشكالت الصحٌة التً تترتب على الطالق لدى المطلقٌن القطرٌٌن3.
 . تحدٌد المشكالت النفسٌة التً تترتب على الطالق لدى المطلقٌن القطرٌٌن4.
 . تحدٌد المشكالت االقتصادٌة التً تترتب على الطالق لدى المطلقٌن القطرٌٌن5.
 .تحدٌد المشكالت االجتماعٌة التً تترتب على الطالق لدى المطلقٌن القطرٌٌن6.
 .تحدٌد المشكالت الصحٌة التً تترتب على طالق الوالدٌن لدى أبناء المطلقٌن القطرٌٌن7.
 .تحدٌد المشكالت النفسٌة التً تترتب على طالق الوالدٌن لدى أبناء المطلقٌن القطرٌٌن8.
تحدٌد المشكالت االجتماعٌة التً تترتب على طالق الوالدٌن لدى أبناء المطلقٌن 9.

 .القطرٌٌن
 .تحدٌد المشكالت الدراسٌة التً تترتب على طالق الوالدٌن لدى أبناء المطلقٌن القطرٌٌن10.

  :أهداف الدراسة: ثانٌا



 أهمٌة الدراسة: ثالثا

 :ٌلً ما خالل من الدراسة هذه إجراء أهمٌة تتضح
 والنفسٌة الصحٌة الطالق آثار موضوع حول القائمة العلمٌة الفجوة تغطٌة•

 الصحٌة الطالق تداعٌات وحول القطرٌٌن، المطلقٌن لدى واالجتماعٌة واالقتصادٌة

   .القطرٌٌن المطلقٌن أبناء على والدراسٌة واالجتماعٌة والنفسٌة
 

 المشكالت ببعض الطالق عالقة عن موثقة علمٌة بدراسة وموثقة دقٌقة بٌانات توفٌر•

 وبرامج خطط وضع فً باألسرة المعنٌة المؤسسات ٌفٌد بما وأبنائهم المطلقٌن لدى

 .وقائٌة وسٌاسات وخطط برامج إعداد على تساعدها كما ، عالجٌة
 

 بوضع القطري المجتمع فً الطالق حاالت مواجهة فً الدراسة هذه نتائج تساعد قد•

 القطرٌٌن، األزواج بٌن الطالق نسب خفض إلى ٌؤدي مما ومدروسة مقننة إجراءات

 .حدٌثا المتزوجٌن خاصة



 اإلطار النظري للدراسة: رابعا

 إنهاء :بؤنه الدراسة هذه فً الطالق ٌعرف :للطالق اإلجرائً التعرٌف ـ1

 اعتمدها محددة إجراءات أو الشرع، أقرها مخصوصة بؤلفاظ الزوجٌة العالقة

 .كلٌهما أو القانون،

 

 قـرار اتخاذ على المإثرة والعوامل األسباب األبحاث تناولت :الطالق أسباب ـ2

  :وهما .اثنٌن منظورٌن من الطالق
 العالقة اضطراب أسباب أن المنظور هذا وٌفترض .الشخصٌة العوامل منظور ـ أ 

  (Intrapersonal) الشخصٌة داخل كامنة عوامل الزوجٌة

 العالقة اضطراب أسباب أن المنظور هذا ٌفترضو :الشخصٌة بٌن العوامل منظور ـ ب 

 (interpersonal) األفراد بٌن التفاعالت إلى ُتعَزى عوامل الزوجٌة



 النظرياإلطار : تكملة

 أثناء - هما بل متناقضٌن، لٌسا أنهما وٌبدو :المنظورٌن بٌن التفاعل ـ ج 

 ، اضطرابها أو الزوجٌة، العالقة استقرار أسباب إٌجاد فً مًعا متفاعالن - عملهما

 فً الكامنة العوامل عن األزواج بٌن التفاعالت فً الوظٌفً الخلل ٌنتج فقد

  التفاعل، لعملٌات وصفاً  الزوجٌة العالقة اضطراب - حٌنئذ - وٌصبح شخصٌاتهم،

 .الزوجٌن كال شخصٌة فً الكامنة العوامل تترجم التً

 

  : الزوجٌة االضطرابات أسباب جمٌع استٌعاب عن المنظورٌن قصور ـ د 

 فهناك الزوجٌة، االضطربات أسباب جمٌع ٌحصران ال المنظورٌن هذٌن أن ٌبدو

 الحمٌمة، والعالقات األهل، وتدخل االقتصادٌة، النواحً) :مثل موقفٌة أخرى عوامل

 هذٌن عن بمعزل تعمل ال األسباب هذه أن إال ،(األدوار وصراع األوالد، وتربٌة

 االثنٌن تنشٌط أو المنظورٌن، أحد بتنشٌط تقوم الموقفٌة األسباب فهذه المنظورٌن؛
  .معا



  وأثناءها ،قبلها ٌتم وما ،الطالق عملٌة والنظرٌات النظرٌة النماذج بعض تناولت 

   متباٌنة، منظورات من لها ونظرت وبعدها،،

  .االتجاهات هذه من واحد كل عن سرٌعة نبذة ٌلى وفٌما
  
  :(التكٌف ـ النفسً الضغط ـ الطالق) منظور ـ 1

Perspective  ( Divorce-Stress-Adjustment )  

   :هًو مراحل، ثالث إلى الطالق على ٌترتب ما ٌقّسمو 

   إلى تإدي التً "الطالق" مرحلة•

   بعده ٌحدث أن البد الذي "النفسً الضغط"•

   .الجدٌد الواقع مع "التكٌف"•

 النظرٌة التً تناولت الطالق وأثاره االتجاهات 



 تكملة االتجاهات النظرٌة 

   (Crisis Model) :األزمة نموذج ـ 2

 

   :وهً األزمة، مع للتؤقلم مراحل، أربع من مكوناً  تصوراً  وٌقدم

   ،تلٌها الصدمة مرحلة•

   إلى تقود التً تلك ،الفعل رد مرحلة•

  بمرحلة تنتهً التً ،الخبرات معالجة مرحلة•
   .(re-orientation) التكٌٌف إعادة•

 بؤن ٌعترف وال ، مإقتة الطالق عواقب أن األزمة، نموذج وٌفترض 
 ;Booth & Amato, 1991) األمد؛ طوٌلة مشكالت إلى ٌإدي قد بعضها

Johnson & Wu, 2002)   



 تكملة االتجاهات النظرٌة 

   (Chronic Strain Model) :المزمن النفسً اإلجهاد نموذج ـ 3

  

   :ٌلى ما وٌفترض

 .الطالق بداٌة منذ المطلق، ٌالزمان واإلجهاد التوتر أن•

 غٌر فترة إلى ٌستمر قد بالطالق؛ ٌرتبط الذي السالمة مستوى فً التراجع أن•

  .محددة

 على المترتبة والتداعٌات اآلثار فإن - األزمة نموذج عكس وعلى - ووفقه•
   .ومزمنة األمد، طوٌلة كلها الطالق



 تكملة االتجاهات النظرٌة 
   

   (Family Stress Model) :األسري النفسً الضغط نموذج ـ 4

  

 خصوصا الطالق، على تترتب التً األبناء، مشكالت على وٌركز 

ٌُنَظر منها، النمائٌة  الطالق عملٌة وإلى الوالدٌن، بٌن الزوجٌة النزاعات إلى ف

  األطفال عند النمو عملٌة ٌعوق الذي النفسً بالضغط حافلة أحداث أنها على
(Yu, Pettit, Lansford, & Dodge, 2010). تراكم أن النموذج هذا وٌإكد 

 ٌإدي أن ٌمكن - النفسً للضغط واحد مصدر فقط ولٌس - السلبٌة األحداث
 & ,Yu, Pettit, Lansford) األطفال عند مستمرة مشاكل ظهور إلى

Dodge, 2010).   



 االتجاهات النظرٌة تكملة 

   (Functionalism Theory) :الوظٌفٌة النظرٌة ـ 5

  

 وأن متكامل، اجتماعً نسق كله المجتمع أن فكرة على وتقوم 

 أعضائه، حاجات إشباع إلى تهدف داخله تتم التً االجتماعٌة العملٌات

 وتتؤثر األخرى االجتماعٌة النظم فً تإثر - المفهوم هذا وفق - واألسرة

 أو االجتماعٌة سواء - بالمجتمع النظم أحد على ٌطرأ تغٌر وأي بها،
   .األسرة على ٌإثر فإنه - السٌاسٌة أو االجتماعٌة أو االقتصادٌة



 تكملة االتجاهات النظرٌة 

   (Role Theory) :الدور نظرٌة ـ 6

 وتلك مترابطة، اجتماعٌة مراكز مجموعة ٌضم المجتمع أن وترى 

 وتعتمد .ٌشغلونها الذٌن األفراد ٌمارسها أن البد اجتماعٌة أدواراً  تتضمن المراكز

 المراكز بتلك ترتبط والتً األفراد، تصرفات تحدد التً التوقعات مفهوم

 .االجتماعٌة

 سلوك ٌكون أن ٌُتوقع التً االجتماعٌة القواعد فً وتتمثل :السلوكٌة القواعد
  لها، موافقا الفرد

 تصرفات من الفرد من اآلخرون ٌنتظره ما فً وتتمثل :اآلخرٌن توقعات
 التً األفعال أو التصرفات أو السلوكٌات مجموعة فً وتتمثل :المجتمع توقعات

 وأوقات محددة، ظروف فً محددة، بطرٌقة تتم والتً الفرد من المجتمع ٌتوقعها
  محددة،

 



 تكملة االتجاهات النظرٌة 

   (Social Exchange Theory) االجتماعً التبادل نظرٌة ـ 7

 

  االجتماعٌة، الطبٌعة ذات النفعٌة فكرة على وتقوم•

 موجود إنه بل فقط، المرغوبة المواقف فً االجتماعٌة المنافع تبادل ٌتم وال•

   .الطالق عملٌة فً حتى

 المنافع لهم تحقق مادامت الزوجٌة عالقتهم فً ٌستمرون والزوجات فاألزواج•

 األسباب هذه مثل ظهرت فإذا الطالق، إلى تدعوهم حقٌقٌة أسباب   تظهر ولم

   بمشكالتها، الزوجٌة الحٌاة تقٌٌم فً طرف كل ٌبدأ

 لٌحقق إال شًء، عن ٌتخلى ال فاإلنسان المصلحة، ضوء فً القرار ٌتخذ ثم•
 .نظره وجهة من منه أفضل ماهو



 للدراسةاإلطار المنهجً : خامسا

   :الدراسة فً المستخدم المنهج ـ1 

 الذي العلمً المنهج ذلك ،االرتباطً الوصفً المنهج الدراسة هذه فً ٌُستخدم•

 .الواقع فً توجد كما ووصفها الظاهرة دراسة على ٌعتمد

 
  :ٌلى بما الدراسة هذه نتائج تعمٌم ٌتحدد  :الدراسة حدود ـ2

 .فقط القطرٌٌن بالمطلقٌن الدراسة هذه نتائج تتحدد : الجنسٌة حدود•
 .أبناء لدٌهم لٌس الذٌن المطلقٌن الدراسة تشمل فلم :األبناء ذوي المطلقٌن•
 .سنة18 – سنوات 6 من :األبناء عمر•
 أو فقط، الطالق وقوع بعد نشؤت التً بالمشكالت تتحدد :الطالق بعد ما مشكالت•

 .وقوعه بعد حدتها زادت



 للدراسة اإلطار المنهجً تكملة 
   

   :نوعٌن إلى وتنقسم : الدراسة عٌنة ـ3
 

   :الدراسة أدوات تقنٌن عٌنة

 و .القطرٌة الجنسٌة ذوي من ومطلقة مطلقاً  (30) :من وتتكون 

 .القطرٌٌن المطلقٌن أبناء من وأنثى ذكراً  (34)
 

   :األساسٌة العٌنة

 ممن القطرٌة، الجنسٌة ذوي من ومطلقة مطلقاً  (455) من وتتكون 

 أبناء من وأنثى ذكراً  ( 633 ) و .سنوات ست على أعمارهم تزٌد أبناء لدٌهم
 .سنوات ست على أعمارهم تزٌد الذٌن القطرٌٌن، المطلقٌن



 هذه فً المعلومات لجمع أداتٌن استخدام تم قدو : الدراسة أدوات ـ4

   :عن عبارة ماهو ، الدراسة
 
  :القطرٌٌن المطلقٌن على وآثاره الطالق إجراءات استبانة•

   .الباحثٌن إعداد 
 

  :المطلقٌن أبناء على الطالق آثار استبانة•
 أٌضا الباحثٌن إعداد 

 تكملة اإلطار المنهجً للدراسة 



 تكملة اإلطار المنهجً للدراسة 

   :االستبانتٌن صدق

 

  محكما عشر أحد بٌن االتفاق نسبة تراوحت وقد :المحكمٌن صدق حساب تم وقد•

   .االستبانتٌن مفردات جمٌع على (100% - 80%)

 بعد كل بٌن بٌرسون ارتباط معامالت فتراوحت :الداخلً االتساق حساب تم كما•
   ،(**808.) ، (**541.) األولى لالستبانة بٌن الكلٌة والدرجة األربعة األبعاد من

 عند دالة جمٌعها وكانت ،(**863.) ،(*354.) :بٌن لثانٌةا الستبانةل تراوحتو•

 معامالتهما فكانت الثانٌة، االستبانة فً فقط مفردتٌن عدا فٌما ،(0.01) مستوى
 .(0.05) مستوى عند دالة



 تكملة اإلطار المنهجً للدراسة 

  :االستبانتٌن ثبات

 ومطلقة مطلقاً  (30) وعددها التجرٌبٌة، العٌنة على االستبانتٌن تطبٌق تم•

 التجزئة بطرٌقة ثباتهما حساب وتم القطرٌة، الجنسٌة أصحاب من

  األولى لالستبانة النصفٌن بٌن االرتباط معامل فوصل ،النصفٌة
   .(9090.**) وللثانٌة ،(8620.**)

 Spearman-Brown) براون سبٌرمان ثبات معامل وصلو•
Coefficient) (9520.) وللثانٌة ،(9260. ) لألولى   

  لألولى (Guttman Split-Half Coefficient) جتمان معامل وصلو•

 أٌضا (9520.) وللثانٌة (9210.)

 ثمّ  من و .وثباتهما االستبانتٌن، نصفً ارتباط على دلت المعامالت وهذه•
 .الدراسة بٌانات لجمع صالحٌتهما



 نتائج الدراسة : سادسا

 :بمشكالتهم اقترانه ومدى الطالق إجراءات إزاء القطرٌٌن المطلقٌن سلوك : أ

 

 وتوقٌت ، الطالق فً التفكٌر توقٌت بشؤن تختلف القطرٌٌن المطلقٌن نسب أن•

 الزواج عمر بحسب الفعلً، وقوعه

 كانت (الزواج من األولى والسنة الدخول قبل ما) األولى الزواج مراحل ففً•

  اإلقدام دون الطالق فً فكروا الذٌن نسبة من أقل بالفعل طالقهم تم الذٌن نسبة

   علٌه

   . المتوسطة الزواج مراحل فً أكبر نسبتهم كانت بٌنما•

 . فؤكثر سنة (30) المتؤخرة الزواج مراحل فً متساوٌتٌن النسبتان وكانت•
 
 



  

 حٌاة فً حرجة نوعٌة مرحلة تمثل (سنوات 10 ـ 6 من) مرحلة أن•

 الطالق فً التفكٌر من كل فً مرحلة أعلى تمثل وهً المتزوجٌن،

ٌُالحظ ، علٌه بجرأة واإلقبال  التً المالحظات من عدد المرحلة هذه فً و
   :وهً السابقة، بالمراحل توجد لم
  تقرٌبا المطلقٌن ثلث إلى تصل الطالق فً فكروا من نسبة أن•

 ثلث من أكثر بالفعل الطالق على أقبلوا من نسبة وأن .(32.5%)

   .(%36.0) فهً المطلقٌن،
 ـ الالحقة المراحل وفً ـ فٌها بالفعل الطالق على أقبلوا الذٌن نسبة أن•

 علٌها، السابقة كالمراحل لٌست فهً ، فٌه فكروا الذٌن نسبة من أعلى
 .النسبتان فٌها تنعكس والتً

 هذه بعد ٌعود عامة، بصفة علٌه واإلقبال الطالق فً التفكٌر منحنى أن•
 .أخرى مرة الهبوط إلى المرحلة



 سلوك إلى تعود الطالق بعد المطلقٌن مشكالت فً دالة فروق توجد أنه•

   : من كل إزاء المطلقٌن

 الطالق، بعد المطلقٌن بٌن التواصل وطرٌقة الطالق، وقوع طرٌقة•

 بوقوع األبناء علم وكٌفٌة الطالق، مشكالت فً األبناء إشراك ومدى

 إقامة ومكان الطالق، بعد أبنائهم مع األبوٌن تعامل وكٌفٌة الطالق،

 .األبناء وحضانة الطالق، بعد األبناء

 فً المطلقٌن سلوك إلى تعود المطلقٌن مشكالت فً فروق توجد ال بٌنما•

   : من كل

 األبناء علم ومدى الطالق، إجراءات ومناقشة ، الطالق وقوع توقٌت•
 .الطالق بعد األبناء ورإٌة الطالق، على الوالدٌن بعزم



 فلم ، الطالق بعد معهم سٌعٌشون بمن ٌستعٌنوا لم القطرٌٌن المطلقٌن أن•

 تقرٌبا (%16) بنسبة إال الطالق مراحل خالل واألم باألب المطلقون ٌستعن

 بعد األم أو األب مع ٌعٌشون منهم (%25) من تقترب نسبة أن  برغم منهم،

 طالق إجراءات فً االشتراك من مستبعدٌن شبه المطلقٌن أبناء وأن الطالق،

 ٌعٌشون تقرٌبا المطلقٌن نصف أن رغم (%6) على تزٌد ال بنسبة إال والدٌهم

 .الطالق بعد أبنائهم مع

 

 مرت وقد الطالق، مراحل خالل بأحد ٌستعٌنوا لم المطلقٌن ثلث من أكثر وأن•

 خمس من أقل وأن أحد، من نصح أن دعم دون كلها الطالق مراحل علٌهم

 منهم (%10) من أقل وأن الطالق، بعد أحد مع ٌعٌشون ال ، بقلٌل المطلقٌن

 األلكترونٌة بالمواقع ٌستعن لم منهم أحدا وأن أسرٌٌن، بمرشدٌن استعانوا
 .توضٌحه سبق ـ إٌجابً شئ وهذا تماما،

 
 



 :مشكالت المطلقٌن القطرٌٌن بعد الطالق: ب 

 نسبة لدى دائم شبه بشكل تظهر نفسٌة طبٌعة ذات جسمٌة مشكالت أربع أن•

 وهذه منهم، (%40) نسبة حول تدور الطالق بعد القطرٌٌن المطلقٌن من

 مجهولة الجسمٌة واألمراض الدم، ضغط اضطرابات" : هً المشكالت

   .الهضمً الجهاز واضطرابات ،"السكر مرض وأعراض السبب،

 ذات الجسمٌة المشكالت من القطرٌٌن المطلقٌن من ٌعانون من نسبة وأن•

 . (%75) إلى (%60) نسب بٌن تتراوح الطالق بعد النفسٌة الطبٌعة

 المطلقٌن من نسب لدى توجد ال النفسٌة الطبٌعة ذات الجسمٌة المشكالت وأن•

   (%31.22) بمتوسط (%24.3) وأدناها (%37.8) أعالها

 من ٌعانون ال الذٌن هم ، فقط ثلثهم من أكثر إلى المطلقٌن ربع أن هذا وٌعنً•
  .الطالق على تترتب التً الجسمٌة المشكالت بعض



 المطلقون منه ٌعانً ما أكثر هً الطالق على تترتب التً النفسٌة المشكالت أن•

 بالنقص والشعور واالنطواء، بالعزلة الشعور" مشكالت خصوصا القطرٌون،

  "المجتمع ضد العدوانٌة والمشاعر والدونٌة،

 

  ،%41.1 ، %42.3) قدرها المطلقٌن من نسب لدى دائم شبه بشكل تظهر وهً•

 من بالخوف والشعور اكتئابٌة، بمشاعر الشعور" مشكالت و الترتٌب، على (41%

 لدى دائم شبه بشكل تظهر التً ؛ " واإلحباط بالفشل والشعور  أخرى، مرة الزواج

 الترتٌب على (%38 ،%38.1 ، %39.7) قدرها المطلقٌن من نسب

 

 النفسٌة المشكالت من ٌعانون ال الذٌن فقط هم القطرٌٌن المطلقٌن ثلث من أقل وأن•

 ٌنتابهم القطرٌٌن المطلقٌن ثلثً من أكثر أن هذا وٌعنً الطالق، على تترتب التً
   .الطالق بعد نفسٌة بمشكالت الشعور

 



 والسفرٌات، الرحالت تقلٌل" :وهً االقتصادٌة للمشكالت مظاهر ثالثة ثمة أن •

 بعد دائم شبه بشكل تظهر ، "المادٌة المجامالت وتجنب الشهري، االستهالك وتقلٌل

 (%45.2 ،%45.0 ، %45.4) قدرها القطرٌٌن المطلقٌن من نسب لدى الطالق

 .الترتٌب على

ٌُّر" :وهما للطالق اقتصادٌتٌن نتٌجتٌن وأن•  فٌه ٌعٌش كان الذي المادي المستوى تغ

 العجز لٌغطً "اإلضافً العمل أو للعمل المطلق واضطرار أسرته، مع المطلق

 بعد دائم شبه بشكل منهما كل ظهرت قد منه، جزءا ٌغطً أو الطالق بعد الحادث

 .(%39.0 ، %40.8) قدرها المطلقٌن، من نسب لدى الطالق،

 الشهري الدخل بتؤثر أقروا قد (%37.1) قدرها القطرٌٌن المطلقٌن من نسبة وأن•

 دائم شبه بشكل باحتٌاجهم أقروا قد منهم (%36.7) قدرها نسبة أن كما لهم،
 .المادٌة للمساعدة



  قدرها القطرٌٌن المطلقٌن من نسبة بشؤنها أقرت قد االجتماعٌة العالقات أن•

  قدرها منهم نسبة وأقرت ،"توترت قد منهم المقربٌن مع عالقاتهم" بؤن (44.9%)

 "توترت قد أهلٌهم مع عالقاتهم" بؤن (42.0%)

ون (%37.9) قدرها منهم نسبة وأن•  شبه بشكل تجنبهم أصدقائهم بعض بؤن ٌقرَّ

 . الطالق بعد دائم

 بعد االجتماعٌة التغٌرات بعض انتابتهم القطرٌٌن المطلقٌن ثلثً من أقل وأن•

 ظهر المطلقٌن لبعض االجتماعٌة العالقات تحسن فإن الوقت نفس وفً الطالق،

 االجتماعٌة المكانة تعزٌز ٌلٌه ،(%48.2) قدرها منهم نسبة لدى دائم شبه بشكل

   (%46.4) قدرها نسبة لدى دائم شبه بشكل ظهر الذٌن به، المحٌطٌن بٌن
 .القطرٌٌن المطلقٌن لدى االجتماعٌة العالقات ارتباك على ٌدل ـ ذاته حد فً ـ وهذا•



 الوالدٌنمشكالت أبناء المطلقٌن القطرٌٌن بعد طالق : ج 

 والدٌهم؛ طالق مراحل خالل بآخرٌن القطرٌٌن المطلقٌن أبناء استعان حٌنما•

 إحداهما تمثل كبٌرتان قمتان باآلخرٌن استعانتهم ٌمثل الذي بالمنحنى ظهر

   ."أحد ال " بـ االستعانة األخرى وتمثل باألم، االستعانة

 ترعى الطالق مراحل خالل األبناء بجوار األم تتواجد أن إما أنه هذا وٌعنً•

 حٌنما أما .األبناء على خطٌرة جد نتٌجة وهذه أحد، ال وإما وتنصح؛ وتساعد

 بهم استعانتهم فكانت أقاربهم؛ من والكبار ، بآبائهم المطلقٌن أبناء استعان

   .ضعٌفة بنسبة

 علٌها، السٌطرة تتم لم أهلٌهم من الكبار وبٌن بٌنهم فجوة وجود هذا وٌعنً•

 هذه فً الشدٌد األبناء احتٌاج  برغم الوالدٌن، طالق ظروف فً حتى

 مع وحواره النفسً ودعمه األب خصوصا الكبار، قِبل من للرعاٌة المرحلة
  .حٌنئذ أبنائه



 مراحل خالل بؤحد ٌستعٌنوا لم ونصفهم، القطرٌٌن المطلقٌن أبناء ربع بٌن ما أن •

 .والدٌهم طالق

 

 وٌرعاهم ؛فٌنصحهم، به ٌستعٌنوا من ٌجدوا لم األبناء هإالء أن إما أنه هذا وٌعنً•

 لم أنهم وإما بؤحد، ٌستعٌنوا أن ٌرٌدوا لم أنهم وإما الوالدٌن، طالق أزمة خالل ،

 من لهم البد أنه ٌعرفوا ولم الطالق، إجراءات فً ٌسٌرون والدٌهم أن أصال ٌعرفوا

 .المراحل هذه خالل الصواب إلى ٌرشدهم بمن االستعانة

 

 أبناء نصف من ٌقرب ما لها ٌتعرض أزمة أمام نحن األحوال هذه كل وفً•
   .مرشدا وال معٌنا فٌها ألنفسهم ٌجدون وال القطرٌٌن، المطلقٌن

 



 بعد أحد مع ٌعٌشون ال القطرٌٌن المطلقٌن أبناء من (%3.46) نسبة أن•

 خالل ٌرشدهم أحد وجود عدم عن فضال أنهم ذلك وٌعنً والدٌهم، طالق

 وقوع بعد معه، ٌعٌشون أٌضا أحدا ٌجدوا فلم ، والدٌهم طالق مراحل

 . حقا للنظر الفتة النتٌجة وهذه والدٌهم، طالق

 

   :وهً أسئلة ثالثة علٌها وٌترتب•

   القطري؟ المجتمع مثل ومتماسك محافظ مجتمع فً ذلك ٌحدث لماذا•

 صغٌرة القطرٌٌن المطلقٌن أبناء من النسبة هذه أن أحد ٌظن وهل•

ًَ  أن ٌجوز فال   باال؟ لها ٌُلق

 ٌعٌشون الذٌن القطرٌٌن المطلقٌن أبناء من النسبة هذه مستقبل وما•
   أحد؟ من رعاٌة دون وحدهم



 دائم شبه بشكل النفسٌة الطبٌعة ذات الجسمٌة المشكالت بعض ظهرت•

 من المعاناة" :مشكلة مثل والدٌهم طالق بعد القطرٌٌن المطلقٌن أبناء لدى

 من المعاناة" ومشكلة (%20.5) نسبة لدى "المتكررة الصداع نوبات

    (%19.6) نسبة لدى "النوم اضطرابات

 

 شبه بشكل نفسٌة طبٌعة ذات أخرى جسمٌة مشكالت أربع ظهرت كما•

  :وهً (%16.0) حول تدور القطرٌٌن المطلقٌن أبناء من نسبة لدى دائم

 التنفس، صعوبة من والمعاناة الحٌوٌة، وضعف الخمول من المعاناة"

   "نقصه أو الوزن زٌادة من والمعاناة للطعام، الشهٌة ضعف من والمعاناة

 

 أبناء لدى الصحٌة الحالة فً المباشر الوالدٌن طالق تؤثٌر ٌعنً قد وهذا•
  .القطرٌٌن المطلقٌن



 شبه بشكل القطرٌٌن المطلقٌن أبناء ٌنتاب النفسٌة لمشكالتا من عددا أن•

 لدى "المستقبل من بالقلق الشعور مشكلة" :وهً والدٌهم طالق بعد دائم

 "سبب دون والحزن بالضٌق الشعور" ومشكلة (%25.5) قدرها نسبة

 نحو العاطفً بالفتور الشعور" مشكلة و ، (%21.9) قدرها نسبة لدى

   ، (%20.2) قدرها نسبة لدى "الوالدٌن

 

 طالق بعد القطرٌٌن المطلقٌن أبناء من نفسٌا تضرروا الذٌن نسب وأن•

  قدرها متوسطة بنسبة (%27.8) و (%68.6) بٌن تتراوح والدٌهم

(52.58%) ،   

 

 تقرٌبا القطرٌٌن المطلقٌن أبناء عدد نصف من أكثر أن على ٌدل مما•
  .الوالدٌن طالق بعد متفاوتة بدرجات نفسٌا ٌتضررون



 فهً ؛ الوقت نفس فً وأخطرها نفسٌا تضررا المطلقٌن أبناء نسب أقل أما•

 مشكلة من ٌعانون القطرٌٌن المطلقٌن أبناء من (%9.7) قدرها نسبة أن

 ونسبة والدٌهم، طالق بعد دائم شبه بشكل "للمجتمع بالعدائٌة الشعور"

 الرغبة" مشكلة من ٌعانون القطرٌٌن المطلقٌن أبناء من (%8.4) قدرها

 "المنزل من الهروب فً

 الحالة لتغٌر نتائج بمثابة ُتعدُّ  التً النفسٌة المشكالت بعض أن هذا وٌعنً•

 ومن والدٌهم، طالق بعد المطلقٌن أبناء لدى الظهور فً بدأت النفسٌة

 طبٌعة ذات النفسً للتغٌر نتاجا باعتبارها المشكالت هذه أن الواضح

 وللمجتمع لألسرة معادٌة إجراءات اتخاذ إلى صاحبها تدفع فهً إجرائٌة،

 أسرهم وعلى المطلقٌن أبناء على الواضحة خطورته هذا وفً ككل،
   .ككل المجتمع وعلى



 المطلقٌن أبناء لدى ظهرت قد االجتماعٌة المشكالت مظاهر بعض أن•

  نسبة أن اتضح فقد والدٌهم، طالق بعد دائم شبه بشكل القطرٌٌن

 تدخل دائم شبه بشكل ٌرفضون القطرٌٌن المطلقٌن أبناء من (26.0%)

 (%22.5) نسبة وأن والدٌهم، طالق بعد الشخصٌة حٌاتهم فً الكبار

 والدٌهم، طالق بعد دائم شبه بشكل وٌفهمهم، ٌسمعهم، من ٌفتقدون منهم

 بعد واالنعزال الوحدة إلى دائم شبه بشكل تمٌل (%16.2) نسبة وأن

   الوالدٌن، طالق

 أبناء من بالفعل اجتماعٌا تضرروا الذٌن نسب فإن عامة؛ وبصفة•

 و (%69.6) بٌن تتراوح والدٌهم طالق بعد القطرٌٌن المطلقٌن

  ، (%49.95) قدرها متوسطة بنسبة (28.9%)

 أصبحوا تقرٌبا القطرٌٌن المطلقٌن أبناء عدد نصف أن على ٌدل مما•
  .ما بدرجة والدٌهم طالق بعد اجتماعٌا متضررٌن



 أربع وجود فهو أٌضا وأخطرها االجتماعً التضرر نسب أقل أما•

 والدٌهم طالق بعد دائم شبه بشكل المطلقٌن أبناء منها ٌعانً مشكالت

 مع التواصل فً صعوبات لدٌهم أن" :وهً ،(%8.0) نسبة حول تدور

 مرفوضٌن أصبحوا وأنهم اآلخرٌن، مع االختالط ٌتجنبون وأنهم األقران،

   ،"السوء أصدقاء مع انجرافهم ٌسهل وأنهم اآلخرٌن، من ومنبوذٌن

 

 شبه بشكل انجرافهم ٌسهل أنه منهم (%8.0) قدرها نسبة قررت فإذا•

 خطٌرا، بل باالهتمام، جدٌرا األمر ٌصبح ، السوء أصدقاء مع دائم

 هذا إلى االنحدار من التالٌة األجٌال ووقاٌة الفئة، هذه رعاٌة وٌتحتم

 حد فً - النتٌجة وهذه الوالدٌن، طالق بعد دائم شبه بشكل المستوى

 طالق على ٌترتب الذي االجتماعً الضرر عمق على تبرهن - ذاتها
 .المطلقٌن أبناء لدى الوالدٌن



 أن اتضح فقد القطرٌٌن، المطلقٌن أبناء لدى الدراسٌة للمشكالت بالنسبة•

 انتباههم ٌتشتت بؤنه ٌُقّرون القطرٌٌن المطلقٌن أبناء من (%20.2) نسبة

  والدٌهم، طالق بعد دائم شبه بشكل الدراسة فً تركٌزهم وٌضعف

 دائم شبه بشكل بالضٌق ٌشعرون أنهم أقروا منهم (%20.7) نسبة وأن•

  والدٌهم، طالق بعد المدرسة إلى الذهاب حٌن

 ٌنجزون ال بؤنهم ٌقرون القطرٌٌن المطلقٌن أبناء من (%15.6) نسبة وأن•

  والدٌهم، طالق بعد دائم شبه بشكل المدرسٌة واجباتهم

 دائم شبه بشكل بالدراسة اهتمام لدٌهم لٌس منهم (%14.6) نسبة وأن•
 والدٌهم طالق بعد أٌضا



 المطلقٌن أبناء من دراسٌا تضرروا الذٌن نسبة فإن عامة وبصفة•

  قدرها متوسطة بنسبة (%36.3) و (%69.9) بٌن تتراوح

 المطلقٌن أبناء عدد نصف من أكثر أن ذلك وٌعنً ، (50.86%)

  والدٌهم، طالق بعد ما بدرجة دراسٌا متضررٌن أصبحوا القطرٌٌن

 

 المطلقٌن أبناء من (%12.6) نسبة الدراسً التضرر هذا وٌترجم•

 الدراسة ترك فً دائم شبه بشكل ٌفكرون بؤنهم ٌُقّرون الذٌن القطرٌٌن

  ،والدٌهم طالق بعد

 

 مع ال ، دراسٌا متكٌفٌن غٌر أصبحوا قد المطلقٌن أبناء أن هذا وٌعنً•

 ، دراسٌا بهم االهتمام ضرورة ٌعنً مما ، المعلمٌن مع وال ، الزمالء
 .والدٌهم طالق بعد لهم خاصة واجتماعٌة نفسٌة رعاٌة وتوجٌه



 التوصٌات: سابعا

 :التالٌة التوصٌات بعض نقترح الدراسة هذه نتائج على بناء 
 فً الطالق فً كثٌرا فكروا الذٌن - المطلقٌن على تتبعٌة دراسة إجراء•

ٌُعرف علٌه، اإلقدام دون األولى الزواج مراحل  استمر قد كان إن ل

   .الزواج فترات من أخرى فترة فً ُطلِّقوا أنهم أم ، زواجهم
 
 حقهم فً الطالق أن ٌتضح من بٌن الطالق، إجراءات مناقشة تشجٌع•

 ال الطالق إجراءات مناقشة أن الدراسة هذه فً اتضح طالما ضرورة،

 .شئ فً الطالق بعد ما مشكالت على ٌإثر
 
 الطالق مشكالت فً األبناء إشراك عدم لألسرة الموجهة البرامج تتبنى أن•

 بٌن المباشر التواصل ٌتم وأن ، خاصة حاالت فً إال ـ الوالدٌن بٌن
 .الطالق بعد المطلقٌن



 خصوصا المطلقٌن، ألبناء موجهة ـ وتربوٌة نفسٌة ـ برامج وتنفٌذ تصمٌم•

 معاناتهم من لتخفف والدٌهم؛ طالق إجراءات مع بالتوازي ، منهم الصغار

 .الطالق إجراءات أثناء
 

 فٌما ونصحهم األبناء، مع الحوار كٌفٌة على واألمهات اآلباء تدرٌب•

 فقد أذهانهم، فً ٌجول عما بالتعبٌر لهم والسماح المستقبلٌة، الحٌاة ٌخص

 حال ـ قلٌلة بنسبة إال ـ باآلباء ٌستعٌنوا لم األبناء أن الدراسة هذه أثبتت

 .الوالدٌن طالق أزمة
 

 بعد بالمطلقٌن تلحق التً السٌكوسوماتٌة باألضرار المجتمع تعرٌف•

 بمنؤى تجعلهم التً اإلجراءات اتخاذ فً المطلقون لٌشرع وذلك الطالق،

 على المترتبة النفسٌة الطبٌعة ذات الجسمٌة األمراض بتلك اإلصابة عن
 .الطالق



 الطالق إجراءات فً ٌسٌرون لمن خاصة نفسٌة رعاٌة برامج إعداد•

 مركز وٌكون تخصصً، نفسً إشراف تحت ذلك وٌتم بالفعل، والمطلقٌن

 .بذلك المعنً هو العائلٌة االستشارات

 

 وذلك الثالث، بمراحلها بالمدارس، المطلقٌن بؤبناء خاصة رعاٌة توجٌه•

 والتغٌرات ، النفسٌة المشكالت و الجسمٌة، األمراض من لوقاٌتهم

 .والدٌهم طالق بعد تصٌبهم التً الدراسٌة واألضرار االجتماعٌة،
 

 فرحت منهن كبٌرة نسبة فإن المطلقات، النساء عن خاصة دراسة إجراء•

 قمقم من خرجت أنها وظنت ، االجتماعٌة دائرتها توسع وانطلقت بطالقها،
  .الطالق بعد معها المجتمع تعامل صدمها ثم الزوجٌة، الحٌاة



 شكراً لحسن إصغائكم


