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  الملخص 
 جنـسه  بنـي  من له خلق بأن المخلوقات سائر على وفضله ناإلنسا وتعالى سبحانه اهللا كرم

، الـزواج  بعقد تمثل ومقدس غليظ ميثاق خالل من بينهما الرحمة و المودة وجعل إليه يسكن زوجا
 التحوالت اإلقتصادية واإلجتماعية والتكنولوجية التى تتعاظم عاماً بعد أخر أثـرت            ولكن نتيجة   

ادى الى انفصال الزوجين وطالقهما ، وفى اآلونـة االخيـرة           مما  ألسرية  ات ا العالق على   سلباً  
 ظاهرة تثير القلق وهو الطالق الذى يتم خالل الخمس سنوات االولى مـن              الطالق المبكر أصبح  
 من هنا جاء االهتمام بدراسة هذه المشكلة فى ريـف           بشكل كبير فى المجتمع   ينتشر فبدأ الزواج  

ثارها على المرأة واالبناء وكذلك الطرق التى من شأنها         محافظة اسيوط  للتعرف على أسبابها وأ      
 فى عدد قضايا الطالق خالل الخمس سـنوات         األعلىالحد من هذه المشكلة ، فتم تحديد المركز         

االولى من الزواج  المقدمة لمحكمة األسرة بالمحافظة وهذه القضايا تم الحكم فيهـا بـالطالق ،                 
 ديروط ، مركز أبوتيج ، مركز الفتح ، ثم تـم إختيـار           مركز أسيوط ، مركز      فكانت المراكزهى 

القرية االعلى فى عدد القضايا من كل مركزعلى الترتيب فكانت منقبـاد ، ديـروط الـشريف ،              
الالتى لهن قضايا فى محمكة األسرة فى        تم عمل حصر بأسماء السيدات    الباليزة ، الواسطى ،ثم     

 وتم اخذ عينة حجمها     ١١٠٠حكمة االسرة   فكان عددهن من واقع كشوف قضايا م       م   ٢٠١٥عام  
عن طريق المقابلة الشخصية باسـتخدام       وتم جمع البيانات   سيدة مطلقة  بطريقة عشوائية ،        ٢٧٨

أن معظم المطلقات حاصـالت     ، فكانت من اهم النتائج      استمارة استبيان التى  أعدت لهذا الغرض      
ر ، كما انهن يقـيمن مـع اهـل    على مؤهل اقل من جامعى ، وأن غالبيتهن تزوجن فى سن مبك   

األسباب التى أدت إلى حدوث الطالق بعد فترة وجيـزة مـن    تعددالزوج ، أما بالنسبة لالسباب ف    
بالنسبة آلثار الطـالق علـى       و فسيولوجى، ماهوو  ، إقتصادىماهو  ، و  الزواج منها ماهو نفسى   

 رأة بسبب االلتزامات الماديـة،    المرأة وجد ان من أهم تلك اآلثارالمتاعب المادية التى تتحملها الم          
حدوث مضايقات لها من الناس بسبب الطالق ، اما آثاره على األبناء تمثلت فى تعرض االبنـاء                 

 ، كرههم لالب عند الكبر، وبالنسبة للحلـول         إصابتهم بعقد نفسية عند الكبر     للتشتت بين االبوين،  
 لمسئولية ، حسن معاملة الزوجـة،     فوجد ان من أهم الحلول للحد من تلك المشكلة تحمل الزوج ا           

   .عدم تدخل االهل ، وقدرة الزوج على تلبية طلبات المنزل
  مقدمة 

 جنـسه  بنـي  من له خلق بأن المخلوقات سائر على وفضله اإلنسان وتعالى سبحانه اهللا كرم
 الـزواج  بعقد تمثل ومقدس غليظ ميثاق خالل من بينهما الرحمة و المودة وجعل إليه يسكن زوجا

 مودة بينكم وجعل إليها لتسكنوا أزواجا أنفسكم من لكم خلق أن آياته ومن"يث قال سبحانه وتعالى ح
 ومتكـامال  اًرصـين  اًاجتماعي اًنظام لألسرة اإلسالم ، فقد شرع) ٣ اآلية: سورة الروم" .(ورحمة

 الـضوابط  من لعدد وفقا الزوجية حياتهم في واإلستقرار اإلجتماعى المشاركة الزوجين لكال يكفل
 مـا  كل عن اًبعيد اًجتماعيإو اًنفسي األبناء وتنشئة سعادة األسرة تكفل التي العامة واآلداب اإلنسانية

 مـن  منـاص  ال التي والمصاعب للمشكالت عند التعرض األسري ستقرارإلا هذا يهدد أن يمكن
  .)٢٠١٣:١السبعاوى، (الحياة في مواجهتها

تماعية والتكنولوجية التى تتعاظم عاماً بعد أخر أثرت        ن التحوالت اإلقتصادية واإلج   أونجد  
 للعيـان  نتاجها يظهر بدأ جتماعى الذيإلجتماعية المكونة للبناء انساق اإلألسلباً  على منظومة ا

 هـذه  لمجمـوع  منها ضـحية  جعل مما إليه، تنتمي الذي والمجتمع أسرتها ومن المرأة من وينال
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 زوجها عن نفصالهاإو طالقها عنه األسرية نتج العالقة في خلل إحداث على عملت التي المتغيرات
   .وأسرتها

سرة فبالرغم إنها مشكلة تمتـاز  ألفتعتبر مشكلة الطالق من المشكالت الكبرى التى تواجه ا   
 مـشكلة  الظـاهرة  هذه أصبحت بطابع الخصوصية لكن تأثيرها يتعدى ليشمل المجتمع ككل فلقد

  .)٦٤٩:  ٢٠١٠الشبول،(بيننا الشقاق وتغذي اتؤرق حياتن مجتمعاتنا، في واضحة
 هذه المشكلة فى المجتمع المصرى بصورة كبيرة فقد أصبح الطالق ظاهرة مخيفة             وتنتشر

ن تزايدات معدالته بصورة ملحوظة فكشف إحصاء صادر عن الجهاز المركـزي للتعبئـة              أبعد  
. حـدث كـل عـام      ألف حالة طـالق ت     ٨٨ن هناك   أ ،   ٢٠١٣العامة واإلحصاء في مصر عام      

  حكماً بالطالق، تصدر كل يوم فـي محـاكم األحـوال الشخـصية    ٢٤٠اإلحصاءات  ورصدت
   .)٢٠١٣الجهاز المركزى للتعبئة العامة واالحصاء ، (

ارتفاع لمجلس الوزراء،  وأكدت ايضاً أحصائيات مركز معلومات دعم واتخاذ القرار التابع
ل المرتبة األولى عالميا، ، حيث  بلغ إجمـالى          اإلحصائيات أن مصر تحت    معدالت الطالق فتؤكد  

وخلع بمصر، بزيادة عـن عـام     ألف حالة طالق٢٥٠، ٢٠١٥عدد حاالت الخلع والطالق عام 
 .٢٠١٤مليون حالة على محاكم األسـرة خـالل   ترددت  ألف حالة، وفى المقابل ٨٩ بـ٢٠١٤

بمحـاكم األسـرة،     والخلعوتصدرت القاهرة المشهد، وتقدر بأعلى نسبة فى الجمهورية للطالق
 كفـر الـشيخ   - المنيـا  –اإلسكندرية –  القليوبية– أسيوط - الفيوم–الجيزة "ويليها فى الترتيب 

 هذا يدل على انها ظاهرة خطيرة تهدد مجتمعنا وانها جديرة           ).٢٠١٥مركز دعم واتخاذ القرار،   (
  .باالهتمام والدراسة

   مشكلة البحث
 والتي تؤدي وضياعها األسرة كيان تهدد التي جتماعيةإلا تالمشكال خطرأ من الطالق يعتبر

فإمـساك   مرتـان،  الطـالق " اهللا تعالى فقال شرعا، جوازه من الرغم فعلى ، المجتمع نهيارإ إلى
"  فقال الرسول صلى اهللا عليه وسلم  عند اهللا إنه ابغض الحالل اال"  بإحسان تسريح آو بمعروف

فالطالق هو الحلقة االخيرة من مراحـل الـشجار والنـزاع           " قان أبغض الحالل عند اهللا الطال     
  .العائلى

معدالت الطالق فيها التختلـف     ن  إ نجدمحافظة أسيوط وهى المحافظة محل الدراسة       فى  و
حصائيات محكمة األسرة فى المحافظة عن عدد قـضايا         إعن المجتمع المصرى ككل فمن خالل       

  -:خر كما هو مبين بالشكل اآلتى ألمن عام نها تتزايد إالطالق المقدمة للمحكمة فوجد 
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   م٢٠١٥  م الى ٢٠٠٨من عام  عدد قضايا الطالق المقدمة لمحكمة األسرة بمحافظة أسيوط ) ١( شكل رقم 

  

أن ) ٢(وعند حساب معدل التغير لقضايا الطالق المقدمة لمحكمة االسرة يوضـح الـشكل    
   .هناك تذبذب فى معدل التغير للسنوات المختلفة
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   يوضح معدل التغيرفى قضايا الطالق للسنوات المختلفة )٢(شكل 

  

 ظاهرة تثير القلق وهو الطالق الذى يتم خـالل          الطالق المبكر وفى اآلونة االخيرة أصبح     
 كبير فى المجتمع فأوضحت أحـصائيات       تنتشر بشكل  فبدأت   الخمس سنوات االولى من الزواج      

 الزواج تتـراوح  ومدة دقائق ٦صاء حدوث حالة طالق كل    الجهاز المركزى للتعبئة العامة واالح    
ما بين ساعات من بعد عقد القران الى ثالث سنوات وهذا يـدل علـى انتـشار الطـالق بـين                    

، وفى محافظة أسيوط وجد من خالل سجالت محكمة االسـرة بالمحافظـة ان          المتزوجين حديثاً   
 م على مستوى مراكـز      ٢٠١٥ – ٢٠١٤عدد قضايا الطالق المبكر المقدمة للمحكمة فى عامى         
  :وقرى المحافظة  تزداد من عام ألخر كما بالشكل االتى
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نوات عدد حاالت الطالق بعد الخمس س
زواج  ن ال االولى م
عدد حاالت الطالق المبكر 

  
  سجالت محكمة االسرة بالمحافظة : المصدر*

  
هتمـام بدراسـة   إلومن هنـا جـاء ا  ن المشكلة إنتشرت فى اآلونة االخيرة أهذا يدل على  

شكلة فى الصعيد وأسـبابها      فى محافظة أسيوط للتعرف على مدى انتشار هذه الم         الطالق المبكر 
 مترابطة قوية يكون المجتمع مترابط قوي       األسر جزء من المجتمع وعندما تكون       هى االسرةالن  

  .والعكس صحيح
  اهداف البحث  

يهدف البحث الى التعرف على ظاهرة الطالق بصفة عامة والطالق المبكر بصفة خاصـة        
  -:بمحافظة اسيوط من خالل االهداف الفرعية اآلتية

 حدوث ظاهرة الطالق المبكر فى اآلونـة األخيـرة    إلىالتعرف على اهم االسباب التى ادت        -١
  بريف محافظة اسيوط

بريـف   التعرف على أهم اآلثار المترتبة على تلك الظاهرة على كل مـن المـرأة واألبنـاء     -٢
 اسيوط محافظة

  تمعأهم المقترحات لتقليل من حدوث تلك الظاهرة فى المجالتعرف على  -٣
  االستعراض المرجعى 

  ةوالشرعي اللغوية الناحية من الطالق مفهوم: أوالً
وذلك بعد إستنفاذ جميع وسائل اإلصالح وإستحالة إستمرارية الحياة         شرع االسالم الطالق    

المودة الى بغضاء فال يعد من الحكمة ان نرغم اثنين علـى ان يعيـشا معـا                 الزوجية وتحولت   
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 يتفق الشرعية الناحية  ، ومن"السبيل إخالء" بأنه اللغة في الطالق فيعرو ).٥٥: ١٩٩٨رشوان،(
 الحنابلـة  يعرففالجزئيات  بعض في وإن اختلفوا العامة القواعد على الطالق تعريف في الفقهاء

 الطالق الشافعية ، وقال" ه اذا طلقها طلقة رجعيةبعض أو النكاح قيد حل"أنه  علىالطالق شرعاً 
وقال الحنفية الطالق شرعا رفع قيد النكاح " ونحوه الطالق النكاح بلفظ ل عقدةح " أنه على شرعاً
 القيـد  رفع" بأنه يعرفونه المالكية علماء أما، "مخصوص بلفظ بالرجعى المآل أو بالبائن الحالفى 

" ، وقال المالكية أن الطالق صفة حكمية ترفع حل منفعة الـزوج بزوجتـه    "الثابت شرعاً بالنكاح  
  .)١٨٥-١٨٤ : ٢٠٠٩خ،الطبا(

  قالطال تاريخ: ثانياً
 .لتنظيمـه  شـرائع  ووضعت الطالق عرفت السابقة األمم فجميع الزواج، قدم  قديملطالق 
 أقـدم  كـان  التـاريخ  فـي  القوانين أشهر البابلي صاحب حامورابي ان الباحثين من كثيرا ويعتبر

 فـي  زوجته تطليق في الزوج حق على شريعته نصت حيث لوائح للطالق سنوا الذين المشرعين
 في القضاء يفصل إن بعد الكراهية في حالة الزوج عن الدائم االنفصال حق للمرأة وان حالة العقر،

 اليونـان ( اإلغريـق  حاجاتها ، إما أخذ بعد أبيها بيت إلى تعود فأن المرأة الزوج خطأ وعند ذلك،
 أي وفي يراه سبب ألي يوقعه ان رجلال سلطات يعد من حيث الطالق مارسوا أيضا فأنهم )القدماء

 وفـي  إيقاعـه،  فـي  للرجـل  السلطة بإعطاء الطالق تشريع بدأ وعند الرومان فقد .يشاء، وقت
 خالف وقد .سبب وبال قيود بدون الزوج تطليق في الحق للمرأة أصبح الكالسيكي العصرالروماني

 والعـادات  التقاليد مع تماشيا للطرفين الطالق بأعطاءها حرية بتحديد قسطنطين الملك جوليانوس
 ،الثالث الطلقات نظاموكان له عدة أشكال منها  الطالق عرفوا فأنهم الجاهلية عرب  إماة،الروماني
  ).١٨ :٢٠٠٨الرديعان،(الظهار ظامن ،المخالعة نظام ،الرجعي والنظام
 زوجتـه  قطال في الحق الرجل أعطت القديمة اليهودية فان السماوية باألديان يتعلق وفيما 
 المطلقة عودة اليهودية وتحرم .أخرى بامرأة االقتران رغبته عند أو السلوك سيئة أنها يعلم عندما

 مـن  الطالق طلب في الحق للمرأة وليس عنها، مات أو الثاني الزوج طلقها وأن حتى زوجها إلى
 إن بعد ولكن الطالق طلب لها يحق أصبح حيث الحديثة العصور في تغير الذي األمر وهو زوجها،

 حرم السالم عليه فالمسيح الطالق حول اختالف فهناك المسيحية في إما .األمر في المحكمة تنظر
 فأنهم الطالق مسألة في تشددا اقل وهم البروتستانت أما، محرم الطالق فأن الكاثوليكية وفي الطالق
 مسيحية طائفة وهم ثوذكساألر ويبدي ،.الدين وتغيير الزنا فقط حالتين في ولكن الطالق يجيزون

 إلـى  إضافة الطالق، تستوجب  أخرى أسباب يضيفون حيث الطالق قضية في مرونةأكثر كبيرة
 ولكـن  .الـسليمة  الزوجيـة  العالقة تتعذر عندما الطالق  ، أما االسالم فقد أباحالدين وتغيير الزنا

 الزوجـة  نـصح  ،نةالحـس  الموعظةتوجد مجموعة من الخطوات قبل اللجواء الى الطالق منها 
 وأقرباء األهلوسيط من  تحكيم ، المبرح غير الضرب، المضجع في الهجربالحسنة ،  ومجادلتها
 الرجل يتلفظ أن قبل والمراجعة التروي أهمية إلى الخطوات تلك تشير ،الرجعي الطالق الطرفين ،

  ).١٧ :٢٠٠٨الرديعان،(بالطالق
  اإلسالم في وقيوده الطالق أحكام :ثالثاً

 النساء إذا طلقتم النبي أيها يا " وجل عز يقول حيث واإلجماع، والسنة بالكتاب مباح طالقال
لطـالق فيـه   وا، ) ١١: ٢٠٠٢تونسى، ) (١آية ، الطالق سورة" (العدة وأحصوا لعدتهم فطلقوهن

 للمرة زوجته الزوج طلق فإذا الرجعي فنجد الطالق أهل السنة والجماعة أحكام متعددة، في عقيدة
 الزوجـة  رضا إلى يحتاج وال جديد، عقد دون من الزوجية رابطة إعادة فبإمكانه الثانية أو األولى
ـ وطالق البينونة ، حيضفترات  بثالثة القرآن في المحددة العدة فترة في مادامت  فـإذا   صغرىال
 بائنا الطالق يصبح زوجته، الزوج يسترجع أن قبل الثاني، أو األول الطالق بعد العدة، فترة انقضت

 ومهـر  وبعقـد  الزوجـة  برضاولكن  الزوجية، رابطة إعادة هنا الزوج وبإمكانبينونة صغرى 
 إعـادة  الرجـل  على يحرم حيث الثالثة للمرة الطالق وهو كبرى بينونة البائن ، والطالقديدينج
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 األول بطليقهـا  الزواج لها يحق فعندئذ عنها يموت أو ويطلقها غيره رجل تنكح أن بعد إال مطلقته
  .)٢٢ :٢٠٠٨الرديعان ، (.العدة فترة إكمال بعد

، وقد للزوج  الزواج، بمقابل تدفعة الزوجةنهاءا بين الزوج والزوجة على  هو إتفاقلخلعوا
المهر أو كل المهر الذي اتفقا عليه في بدء عقـد   تنازل المرأة عن جزء منالمقابل ان يكون هذا 

اإلسالم جعلت الطالق بيد الرجل وحده، لكنها فتحت سبالً عديـدة أمـام    ومع أن شريعة . الزواج
حياة أخرى  ع زوجها لتتحرر من ميثاق الزواج، ولتبدأالمظلومة أو التي ال تطيق العيش م المرأة

اإلسالمية وجعلته وسيلة للتفريج  الذي أقرته الشريعة) الخُلع(مع زوج آخر، ومن هذه السبل حكم 
مع زوجها، بأن تتنازل له عن شيٍء من حقوقهـا   عن الزوجة التي تريد الخالص من حياة الشقاء

حين جاءته تشتكي  ثابت بن شماس  النبي مع امرأة الصحابيفعله المادية مقابل الطالق، وهذا ما
 فأمرها أن ترد عليه بستانه الـذي  ، لذي ال تحبه وأنها تعيش معه مكرهةله تعاستها مع زوجها ا

أن يطلق القاضي الزوجـة      القاضى وهو    وطالق ،   واحدة تطليقة كان مهراً لها، وأمره أن يطلقه     
غائبأ ال يعرف مصيره، كأن يكون أسيرا أو  من زوجها في حاالت متعددة، مثل أن يكون الزوج

 الزوج قد هجـر زوجتـه مـدة طويلـة دون اإلنفـاق عليهـا       ن يكونمختطفا أو مسافرا، أو أ
  ).٢٠١٦ويكبيديا،(
  أسباب الطالق  :ابعاًر

الطالق ال يحدث نتيجة عامل واحد وانما هناك عدة عوامل متداخلة تؤدى الـى حـدوث                
 الطالق فمنها النفسية واالجتماعية واإلقتصادية فمنها فتور الحياة العاطفية مما يؤدى الى صراع             
فى االسرة ، عدم توفر الموارد االقتصادية الكافية لالسرة ، عدم وجود تعاون بين الزوجين فـى          
النواحى االقتصادية ، عدم وجود مسئولية التنشئة االجتماعية مسئولية مشتركة بين الـزوجين ،              
 كما ان موضوع االنجاب سواء العدد او التوقيـت يـشكل مجـاال للـصراع بـين الـزوجين                  

ايضا صراع االدوار الذى يتسلل الى الحياة الزوجية ، ويبدو ذلـك فـى        ). ٧٩ : ١٩٩٨موسى،(
تذمر احد الزوجين من حياته الجديدة ويبدأ فى التحسر على ايام الماضى ، كذلك رفض الـزوج                 

  .)٥٩: ١٩٩٨عبدالعاطى وآخرون،.(او الزوجة عن نمط المعيشة قبل الزواج 
، )٢٠٠٦(الجالبنـة ،  ) ١٩٩٥(،عـالم ) ٢٠١٠(كما ذكرت دراسـة كـل مـن الـشبول           

، عدة أسباب منهـا     Harkonen(2013 ،)Olaniyi(2015( ، Abebe(2015) ،)٢٠٠٤(البكار
، سوء معاملة الزوج لزوجته ،عدم الخبـرة  لزوجها الزوجة طاعة وعدم الزوجين بين التفاهم عدم

 التفـاهم  وعـدم  التعليمي ىالمستو في تبايناالختيار من البداية ،ال سوء الكافية بالحياة الزوجية ،
 ، وعدم تحمل الزوج المسئولية ، ضعف شخصية الزوج ،أيضاً التقصير فـى  الثقافي واالنسجام

 قبل الزوجة ألسرة االقتصادي المستوى واقع بين الفرقتلبية احتياجات االسرة ، غالء المعيشة ،
تـدخل االهـل فـى حيـاة     ، أيضاُ الزواج المبكر ، .لزوجها االقتصادي المستوى وواقع الزواج

 ، عدم التوافق الجنسى بـين الـزوجين ،   الزوج أهل مع اإلقامة حالة في خاصةالزوجين خاصة 
وجود اضطرابات نفسية لدى احد الزوجين ، الغيرة المفرطة ، نوبـات الغـضب ، والتـسلط ،                  

خـر  فقدان الثقة بين الزوجين ، انانية الزوج ، أيضاً عقم احـد الـزوجين، جهـل الطـرف اال                 
  .  ايضا مشاركة االخرين فى السكن مع الزوجةبالحاجات الجنسية ، 

، ) ٢٠٠٧(وللطالق المبكر أيضا عدة اسـباب كمـا ذكـرت دراسـة كـل مـن راشـد               
 سوء اختيـار احـد   اآلتىانها تتمثل فى ) ٢٠١٣(، بكيس   ) ٢٠٠٨(، الرديعان   ) ٢٠١٥(الرقيعى

تباط ، عدم التكافؤ االجتمـاعى والتعليمـى        الزوجين للطرف االخر، التسرع فى اتخاذ قرار االر       
 ،  اآلخـر بين الزوجين ، الندية فى التعامل ، تدخل االهل ، فرضية شخصية احد الزوجين على                

 ، الـضغوط  األخالقىعلى تنفيذ الطلبات ،الجهل بأحكام الدين ، التبلد اإلصرارغياب الصراحة ،   
لبعضهما بشكل دقيـق ، فقـدان الـزوجين    الحياتية ، قصر فترة الخطوبة وعدم معرفة الطرفين   

 يرغبـون فـى   األهل اذ ان  أهلهم المتبادل بينهما ، تضارب رغبات الشباب مع رغبات          اإلحترام
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يرغب فى ذلك ، الزواج لمجرد تلبية رغبات المحيطين وانها مـسئلة       الوهو  زواج االبن واالبن    
يرغب فيها ، أختالف توقعات كل      اليجوز التأخير عنها ، اجبار الرجل على الزواج من زوجة ال          

طرف لما يمكن ان يحصل عليه من الطرف االخر، العنف اللفظى والجـسدى الممـارس مـن                 
   .الزوج
  نتائج الطالق  :خامساً

يظن كثيرون من السيدات ان الطالق يمكن ان يكون حال للمشكالت او نهايـة المتاعـب                
طالق او الخلع تنشأ عنه مشكالت اكبر مـن         التى تصادفهم فى حياتهم الزوجية وال يعلمون ان ال        

طاقاتهم فهناك العديد من المشكالت التى تواجه المرأة واالطفال بعد الطالق فاالطفال فى حاجـة               
الى رعاية نفسية وتربوية ومالية بين االبوين معا فالطالق يشرد االوالد ، ويجعل الطفـل تائهـا             

جتمع لها بانها هى السبب ، كمـا تفقـد كثيـرا مـن     بينهما ، كما تواجه المرأة المطلقة نظرة الم       
احترام المجتمع فتشعر باالحباط ، كما تعانى من االما نفسية نتيجة احساسها بالوحـدة والفـشل                

  ).٧٧: ٢٠٠٠عزب،(وتشعر بالشقاء
الـشرارى  ) ٢٠٠٤(، البكار   ) ٢٠٠٢(، تونسى ) ٢٠٠٧(كما ذكرت دراسة كل من أسعد       

)٢٠٠٦ (  ،Donofrio(2011)،Sharma(2011)   ،Fagan(2012)   ، Mohi(2015)  ان ،  
 السلبية لهـا حيـث   اآلخرين نظرة هو طالقها بعد المرأة تواجه التي االجتماعية المشكالت أبرز

، كمـا يحملهـا   )والتقـدير  االحترام ،وقلة ،والشفقة الجنسية والرغبة بالشهوة( النظرة هذه اتسمت
 االجتمـاعي  تفاعلهـا  يحد مـن  ، كما ان الطالق  فى الطالقالمجتمع مسئولية أكثر من الرجل

والوحدة، الخوف من تكرار تجربة الزواج مرة اخرى ، تقييد حريتهـا ،   العزلة الى تميل ويجعلها
 لالشاعات، كما انها تعـانى مـن        ا ، تعرضه  غير المتزوجين  األبناءخوف االهل عليها أكثر من      

 وبحثهـا عـن معونـة       متدنى، إقتصادىضع  وكما تعانى من    مكانة اجتماعية اقل من غيرها ،       
اجتماعية او رسمية حتى تتمكن من اعالة نفسها واطفالها ،أصابتها باالكتئاب والحـزن والقلـق               
وضعف الثقافة بنفسها وباالخرين ، كما ان من اثار الطالق على االطفال احساسهم بعـدم الثقـة           

  .،تعزير لديهم سلوك االنحراف
  االجراءات البحثية 

  -:ء هذا البحث تم إتباع الخطوات االتيةألجرا
  تحديد المجال الجغرافى -١

قضايا الطـالق    فى عدد    أعلى المراكز وتم تحديد    اجرى هذا البحث فى محافظة أسيوط ،      
 وهـذه القـضايا تـم    المقدمة لمحكمة األسرة بالمحافظةخالل الخمس سنوات االولى من الزواج    

 ، مركـز أبـوتيج ،       ديروطمركز أسيوط ، مركز     راكزهى  وكانت هذه الم   الحكم فيها بالطالق ،   
 أعلى قرية فى تلك المراكزالتى سبق تحديدها فكانت قريـة منقبـاد ،              ثم تم إختيار   ،مركز الفتح   

    .وقرية ديروط الشريف ، قرية الباليزة ، قرية الواسطى من كل مركز على الترتيب
    تحديد المجال البشرى -٢

فى  م   ٢٠١٥الالتى لهن قضايا فى محمكة األسرة فى عام          يداتتم عمل حصر بأسماء الس    
 سيدة ، وتـم اخـذ       ١١٠٠ فكان عددهن من واقع كشوف قضايا محكمة االسرة          القرى المختارة 
   : سيدة تم إختيارهن بطريقة عشوائية كما موضح بالجدول االتى٢٧٨عينة حجمها 

  العينة  الشاملة  القرية  المركز
  ٧٦  ٣٠٠  منقباد  أسيوط
  ٧١  ٣٣٠  ديروط الشريف  ديروط
  ٧٣  ١٩٠  الباليزة  ابوتيج
  ٥٨  ٢٣٠  الواسطى  الفتح

  ٢٧٨  ١١٠٠    االجمالى
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   أداة جمع البيانات-٣
تم جمع البيانات عن طريق المقابلة الشخصية باستخدام استمارة استبيان التى أعدت لهـذا              

لـى تلـك الظـاهرة     والتى تضمنت مجموعة من االسئلة من خاللها يمكن التعـرف ع        الغرض  
وتم تعديل بعض االسئلة ثم تـم جمـع         ،  لالستمارة  ) pre-test(وتم عمل   واثارها وكيفية حلها ،     

  .)SPSS(وتم تحليل البيانات باستخدام مجموعة البرامج االحصائية  ،البيانات
  مناقشة النتائج

  الخصائص الشخصية واإلجتماعية واإلقتصادية للمبحوثات  :أوالً
التوزيـع العـددى والنـسبى للخـصائص الشخـصية واإلجتماعيـة            ) ١( جدول   يوضح
 ، ومـن تتـراوح   %)٢٠,١( سنة   ٢٠للمبحوثات حيث بلغت نسبة السيدات اقل من        واإلقتصادية  

 سـنة بلغـت   ٢٩ – ٢٥، ومن تراوحت اعمارهن مـن  %) ٤٢,٤( سنة  ٢٤-٢٠اعمارهن من   
 ، أمـا    %)٧,٦(ة فـأكثر     سـن  ٣٠، وبلغت نسبة من تتراوح اعمارهن من        %) ٢٩,٩(نسبتهن  

المطلقات حاصالت على مؤهل اقل من جامعى       بالنسبة للحالة التعليمية فوجد أن أكثر من نصف         
، أمـا   وهذا يدل على ان تعليم الفتيات له دور فى استمرار واستقرار الحياة العائليـة              %)٥٧,٧(

 نـسبتهن    سـنة بلغـت    ٢٠بالنسبة للسن عند الزواج فوجد ان من تزوجن فى سن اقـل مـن               
سـنة  ٢١وبلغت نـسبة مـن تـزوجن         ،%)٢١,٧( سنة   ٢٠، ومن تزوجن عند سن      %)٢١,٩(
وبلغت نسبة من  تزوجن فـى        ،%)١٥,١( سنة بلغت نسبتهن     ٢٢ومن تزوجن فى     ،%)١٦,٢(

ومن ذلك يتـضح ان     %) ١٠,٨( سنة فأكثر    ٢٤، ومن تزوجن فى سن      %)١٣,٣(  سنة ٢٣سن  
وهذا يدل على عدم تحمل السيدات المسئولية ممـا ادى          السيدات المطلقات تزوجن فى سن مبكر       

  .الى تدهور العالقة الزوجية ثم الطالق
حيـث بلغـت نـسبتهن     وجد أن غالبيـة المطلقـات ال تعملـن   أما بالنسبة للحالة العملية    

 جنيه  ٥٠٠أقل من   ألسر المطلقات   ، وبالنسبة للدخل الشهرى وجد أن الدخل الشهرى         %)٩٠,٦(
 وهذا يدل على ان الطالق يزداد فـى االسـر ذات الـدخل    %)٥٣,٢(نسبتهم حيث بلغت شهريا  

  المنخفض بسبب صعوبة المعيشة
من السيدات المطلقات ليس لديهن أوالد ، فـى         %) ٣٤,٩(أتضح أن    األبناءوبالنسبة لعدد   

منهن لديهن طفلين ، أما صـلة القرابـة         %) ٣١,٠(حد ، و  منهن لديهن طفل وا   %) ٣٤,١(حين  
 %)٥٤,٠(الى نصف المبحوثات توجد بين أزواجهن صلة قرابة حيث بلغت النـسبة             وجد أن حو  

وهذا يدل على انه قد تؤثر صلة القرابة على استقرار الحياة الزوجية بسبب االهل وخالفتهم التى                
وجد ان أكثر من ثالث أرباع المطلقـات        ع اإلقامة قبل الطالق     نو، أما   قد تنعكس على الزوجين     

 ويتضح من هذا ان االقامة مع اهل الزوج تتسبب فى كثير مـن   %)٨٢,٠(الزوج  يقيمن مع أهل    
وجـد ان    لتعرف على الزوج  ا اهله فى حياتهم الزوجية ، وبالنسبة لطريقة         المشاكل بسبب تدخل  

لحيـاة  ا، وبالنسبة لمدة    %) ٤٧,٨(االهل  أكثر من ثلث السيدات المطلقات تم الزواج عن طريق          
 %)٥١,٨(نصف المبحوثات كانت مدة حياتهن الزوجية اقل مـن سـنة     وجد أن حوالى     الزوجية

هذه المرحلة فتكون الـسنوات االولـى معرضـة         قلة خبرة الزوجين بطبيعة     وهذا قد يرجع الى     
، خاصة ان الزوج يصعب عليه التأقلم مع الحياة الجديدة وفراق االصدقاء            للفشل والتفه االسباب    

  .مل هذا فيحدث الخالف بينهمفى نفس الوقت التستطيع المرأة تح
 من ثالث ارباع المطلقات هن الالتـى        أكثراتضح ان    طرف الذى طلب الطالق   وبالنسبة لل 

 م تستطيع االسـتمرار    ويتضح من هذا ان الزوجة ل      %)٨٠,٦(طلبن الطالق حيث بلغت نسبتهن      
انتها بدنيا ولفظيا    الذى اليعرف قيمة المراة فيقوم بإه      فى الحياة الزوجية بسبب خالفتها مع الزوج      

 أكثـر  لذى وصل األمر للمحكمةان االفضل ان تنفصل عنه على الفور، وبالنسبة للسبب       فيكون م 
من نصف السيدات المطلقات ذهبن الى المحكمة بسبب رفض الزوج اعطاء حقوقهن بشكل ودى              

د  وهذا يوضح ان االزواج يرفضوا اعطاء الزوجة حقوقها من نفقـات ونفقـة االوال              %)٥٩,٧(
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 بشكل ودى بل يتحول الى صراع بين الزوجين مما يـدفع            يتمبشكل محترم اى ان االنفصال ال       
  .بالزوجة للجوء الى المحكمة للحصول على كافة حقوقها التى كفلها الشرع والقانون

  
   يوضح التوزيع العددى والنسبى للخصائص الشخصية واإلجتماعية واالقتصادية للمبحوثات.١جدول

  

  %  العدد  تابع البيان  م  %  العدد  البيان  م
  ١٠٠  ٢٧٨  اجمالى عدد المبحوثين    ١٠٠  ٢٧٨  اجمالى عدد المبحوثين  
              بيانات شخصية متعلقة بالزوجة: أوالً  
      عدد االبناء  ٦     السن  ١
  ٣٤,٩  ٩٧  اليوجد    ٢٠,١  ٥٦ ٢٠اقل من   
 ٣٤,١  ٩٥  طفل واحد    ٤٢,٤  ١١٨ ٢٤ -٢٠  
  ٣١,٠  ٨٦  لينطف    ٢٩,٩  ٨٣      ٢٩-٢٥  
      صلة القرابة  ٧  ٧,٦  ٢١  +٣٠  
  ٥٤,٠  ١٥٠  توجد        الحالة التعليمية   ٢
  ٤٦,٠  ١٢٨  ال توجد    ٨,٣  ٢٣  امية  
      نوع االقامة قبل الطالق   ٨  ١٠,٨  ٣٠  تقرأ وتكتب  
 ١٨,٠ ٥٠  اقامة مستقلة    ٧,٦  ٢١ ابتدائى  
  ٨٢,٠  ٢٢٨  اقامة مع اهل الزوج    ٧,٦  ٢١ اعدادى  
  ٠  ٠  اقامة مع اهل الزوجة     ٤٣,٥  ١٢١  ثانوى  
      طريقة التعرف على الزوج  ٩ ٢٢,٣ ٦٢  جامعى فأكثر  
  ٤٧,٨  ١٣٣  االهل      السن عند الزواج  ٣
  ١٨,٠  ٥٠  عن طريق احد افراد االسرة    ٢١,٩  ٦١  ٢٠اقل من   
  ١٢,٩  ٣٦  الجيران    ٢٢,٧  ٦٣  -٢٠  
 ٢١,٢ ٥٩  االصقاء    ١٦,٢  ٤٥  -٢١  
      لحياة الزوجية مدة ا  ١٠  ١٥,١  ٤٢  -٢٢  
  ٥١,٨  ١٤٤  اقل من سنة     ١٣,٣  ٣٧  -٢٣  
 ٤٨,٢ ١٣٤   سنوات٥-١    ١٠,٨  ٣٠  +٢٤  
      الطرف الذى طلب الطالق   ١١     العمليةالحالة   ٤
  ٨٠,٦  ٢٢٤  انا    ٩,٤  ٢٦  تعمل  
  ١٧,٦  ٤٩  الطرف االخر   ٩٠,٦ ٢٥٢  التعمل  
 ١,٨ ٥  اهلى واقاربى      الدخل الشهرى لألسرة  ٥
      السبب الذى وصل االمر للمحكمة  ١٢  ٥٣,٢  ١٤٨  ٥٠٠ اقل من  
  ٤٠,٣  ١١٢  رفض الزوج الطالق    ٤٦,٨  ١٣٠   ١٠٠٠ – ٥٠٠  
  ٥٩,٧  ١٦٦  رفض الزوج اعطاء حقوق الزوجة بشكل ودى          

  استمارة استبيان :المصدر
  

   الخصائص الشخصية واإلجتماعية واإلقتصادية ألزواج المبحوثات:ثانياً
ى يوضح التوزيع العددى والنسبى للخصائص الشخصية واإلجتماعيـة         الذ) ٢(من جدول   

واإلقتصادية ألزواج المبحوثات فمن تلك الخصائص يمكن التوصل إلى بعض الخصائص التـى             
 – ٢٥، و%) ٣٣,١( سـنة  ٢٥جد ان اقل مـن  فبالنسبة لسن الزوج و  يتسم بها أزواج المطلقات     

  ، امـا الحالـة  %)٢٩,١( سـنة  ٣٠االكثر من ، فى حين بلغ %) ٣٧,٨( سنة بلغت نسبتهم   ٣٠
وجد أن اكثر من نصف أزواج المبحوثات حاصلين على مؤهـل أقـل مـن جـامعى                  التعليمية

منهم يعملـوا ،    %) ٩٠,٣(منهم اليعملوا و  %) ٩,٧(، وبالنسبة لعمل الزوج وجد ان        %)٥٥,٧(
جد أن من تزوجوا فـى  موظفين بالحكومة ، أما بالنسبة للسن عند الزواج و       %) ٤٢,٦(ووجد أن   

 ٣٠-٢٥، ومن تزوجوا فى اعمار تتـراوح بـين   %) ٤١,٤( سنة بلغت نسبتهم ٢٥سن اقل من  
، وبالنـسبة   %)١٧,٦( سنة   ٣٠، ومن تزوجوا فى سن اكثر ممن         %) ٤١,٠(سنة بلغت نسبتهم    

ث أخماس األزواج يمتلكـون أراضـى زراعيـة         وجد ان حوالى ثال    األراضى الزراعية لملكية  
)٦١,٩(%.  
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 يوضح التوزيع العددى والنسبى للخصائص الشخصية واإلجتماعيـة واالقتـصادية ألزواج            .٢ جدول
  المبحوثات

  %  العدد  تابع البيان  م  %  العدد  البيان  م
  ١٠٠  ٢٧٨  اجمالى عدد المبحوثين    ١٠٠  ٢٧٨    اجمالى عدد المبحوثين  
              ت شخصية متعلقة بالزوجبيانا: ثانياً  
     سن الزوج عند الزواج  ٥      سن الزوج  ١
  ٤١,٤  ١١٥  ٢٥اقل من     ٣٣,١  ٩٢  ٢٥اقل من   
  ٤١,٠  ١١٤  ٣٠-٢٥    ٣٧,٨  ١٠٥  ٣٠-٢٥  
 ١٧,٦ ٤٩  ٣٠اكثر من    ٢٩,١ ٨١   ٣٠أكثر من   
       ملكية الزوج الرض زراعية  ٦      الحالة التعليمية للزوج  ٢
  ٦١,٩  ١٧٢ نعم    ٩,٠  ٢٥ أمى  
 ٣٨,١ ١٠٦  ال    ١٢,٩  ٣٦ يقرا ويكتب   
          ٩,٧  ٢٧  ابتدائى  
          ٨,٦  ٢٤  اعدادى  
         ٣٧,٤  ١٠٤  ثانوى  
          ٢٢,٣ ٦٢  جامعى فأكثر  
            عمل الزوج  ٣
        ٧  ٩,٧  ٢٧  اليعمل  
          ٩٠,٣  ٢٥١  يعمل   
              )٢٥١(مهنة الزوج   ٤
          ٢٨,٣  ٧١ مزارع  
          ١٠,٠  ٢٥  عامل  
          ١٩,١  ٤٨  اعمال حرة   
         ٤٢,٦ ١٠٧  موظف  

  استمارة االستبيان  : المصدر

  
  اسباب الطالق المبكر : ثانيا

أوضح أفراد عينة البحث ان هناك العديد من األسباب التى أدت إلى حدوث الطالق بعـد                
  :تى كاألفترة وجيزة من الزواج منها ماهو نفسى ، وإجتماعى ، وإقتصادى ، وفسيولوجى 

  األسباب النفسية   - أ
سوء   تتمثل فى الضرب بشكل مستمر،عدم التوافق فى العالقة الحميمية ، سرعة اإلنفعال،           

ترك البيت والـسهر    معاملة الزوج ، كثرة المشاكل ألتفه األسباب، عدم التوافق وتالؤم األخالق،          
اجبـار    العاطفى، عدم التوافق  ضعف شخصية الزوج،   األنانية والهروب من المسئولية،    خارجه،

بسبب صلة القرابة ، اختالف المستوى التعليمى بينهم ، ملل الزوج من             الزوج على الزواج منها   
ضعف الثقة فى الزوجة ولكن من أهم تلك األسباب الضرب بشكل مستمر، عدم              الحياة الزوجية، 

التوافق فى العالقـة الحميميـة، وسـرعة اإلنفعـال حيـث كانـت النـسب علـى الترتيـب                    
  )٣(كما هو موضح بجدول .%)٧٣,٤(،%)٧٤,٨(،%)٧٧,٠(
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    يوضح التوزيع العددى والنسبى لألسباب النفسية للطالق المبكر.٣جدول 
  األسباب النفسية  م  عدم اختيار  اختيار

  %  العدد  %  العدد
  ١٠٠  ٢٧٨  ١٠٠  ٢٧٨  اجمالى عدد المبحوثات  
 ٢٣,٠ ٦٤ ٧٧,٠ ٢١٤  الضرب بشكل مستمر  ١
  ٢٥,٢  ٧٠  ٧٤,٨  ٢٠٨  افق فى العالقة الحميمية       عدم التو  ٢
  ٢٦,٦  ٧٤  ٧٣,٤  ٢٠٤  سرعة االنفعال   ٣
  ٣١,٣  ٨٧  ٦٨,٧  ١٩١  سوء معاملة الزوج  ٤
  ٣٢,٧  ٩١  ٦٧,٣  ١٨٧  كثرة المشاكل ألتفة األسباب      ٥
 ٣٥,٣ ٩٨ ٦٤,٧ ١٨٠ عدم التوافق وتالؤم االخالق     ٦
  ٣٦,٠  ١٠٠  ٦٤,٠  ١٧٨  ترك البيت والسهر خارجه        ٧
  ٣٧,١  ١٠٣  ٦٢,٩  ١٧٥            األنانية والهروب من المسئولية  ٨
  ٤١,٠  ١١٤  ٥٩,٠  ١٦٤  ضعف شخصيته  ٩
  ٤٤,٦  ١٢٤  ٥٥,٤  ١٥٤  عدم التوافق العاطفى                 ١٠
  ٤٦,٤  ١٢٩  ٥٣,٦  ١٤٩  اجباره على الزواج منك بسبب صلة القرابة  ١١
  ٥١,٨  ١٤٤  ٤٨,٢  ١٣٤  نكماختالف المستوى التعليمى بي  ١٢
  ٥٣,٢  ١٤٨  ٤٦,٨  ١٣٠  ملل الزوج من الحياة الزوجية    ١٣
  ٧١,٢  ١٩٨  ٢٨,٨  ٨٠  ضعف الثقة فيكى  ١٤

  

  استمارة االستبيان: المصدر
  
   االسباب اإلقتصادية-ب

بخل الزوج الشديد، ضعف امكانيات الزوج المادية ، إذالل الزوجـة           اشتملت هذه االسباب    
اجبار الزوجة على اقتراض المال من االخرين ، محاولة الـزوج اخـذ مـال        عند طلب المال ،     

الزوجة الخاصة بها ، تراكم الديون على الزوج ولكن من أهم األسباب البخل الشديد ، وضـعف                 
 كما هو موضح فـى      .%)٥٩,٧(،%)٧١,٦(االمكانيات المادية حيث بلغت النسب على الترتيب        

  )٤(جدول 
  

  العددى والنسبى لألسباب اإلقتصادية للطالق المبكر يوضح التوزيع .٤جدول 
  األسباب اإلقتصادية  عدم اختيار  اختيار

  %  العدد  %  العدد
  ١٠٠  ٢٧٨  ١٠٠  ٢٧٨  اجمالى عدد المبحوثين  م
  ٢٨,٤  ٧٩  ٧١,٦  ١٩٩  البخل الشديد  ١
  ٤٠,٣  ١١٢  ٥٩,٧  ١٦٦  ضعف االمكانيات المادية للزوج  ٢
  ٤٣,٢  ١٢٠  ٥٦,٨  ١٥٨  إذالل الزوجة عند طلب المال   ٣
  ٤٤,٢  ١٢٣  ٥٥,٨  ١٥٥  اجبار الزوجة على اقتراض المال من االخرين  ٤
  ٤٨,٦  ١٣٥  ٥١,٤  ١٤٣  محاولة اخذ مال الزوجة الخاصة   ٥
  ٥٦,٥  ١٥٧  ٤٣,٥  ١٢١  تراكم الديون على الزوج  ٦

  استمارة األستبيان : المصدر
  

   األسباب اإلجتماعية -ج
حكم الزوج ،اختالف الطباع بينهم ، ضعف الوازع الـدينى   تهنالك العديد من األسباب هى      

، تدخل اهل الزوج فى حياتهم، الزواج فى سن مبكر ، سوء خلق الزوج ،تعاطى الـزوج مـواد        
مخدرة ،اجبارها على الزواج من االهل ، قصر فترة الخطوبة ،مشاهدة الزوج االفالم االباحية ،               

االصدقاء ، سوء االختيار من البداية ، رغبة الزوجـة          قيام الزوج بافشاء اسرار المنزل لالهل و      
فى سكن مستقل ،وعدم تفكير الزوج فى مستقبل االبناء ولكن أهم األسباب كانت تحكم الـزوج،                
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تدخل اهل الزوج فكانت النسب علـى الترتيـب          وضعف الوازع الدينى،   اختالف الطباع بينهم،  
  .)٥(فى جدول كما %) ٦٠,١(،%)٦٠,٤(،)%٦٠,٨(،%)١٠٠,٠( كاألتى

  
   يوضح التوزيع العددى والنسبى لألسباب اإلجتماعية للطالق المبكر.٥جدول 

  األسباب اإلقتصادية  عدم اختيار  اختيار
  %  العدد  %  العدد

  ١٠٠  ٢٧٨  ١٠٠  ٢٧٨  اجمالى عدد المبحوثين  م
  -  - ١٠٠,٠ ٢٧٨  تحكم الزوج  ١
  ٣٩,٢  ١٠٩  ٦٠,٨  ١٦٩  اختالف فى الطباع  ٢
 ٣٩,٦  ١١٠ ٦٠,٤ ١٦٨  ع الدينىضعف الواز  ٣
  ٣٩,٩  ١١١  ٦٠,١  ١٦٧  تدخل اهل الزوج  ٤
  ٤٢,٤  ١١٨  ٥٧,٦  ١٦٠  الزواج فى سن مبكر  ٥
  ٤٢,١  ١١٧  ٥٧,٤  ١٦١  سوء خلق الزوج  ٦
  ٤٧,١  ١٣١  ٥٢,٩  ١٤٧   المخدرةالموادتعاطى   ٧
  ٤٨,٩  ١٣٦  ٥١,١  ١٤٢  اجبارك على الزواج من االهل  ٨
  ٥٠,٤  ١٤٠ ٤٩,٦  ١٣٨               قصر فترة الخطوبة            ٩

  ٥٠,٧  ١٤١  ٤٩,٣  ١٣٧  مشاهدة االفالم االباحية            ١٠
  ٥١,١  ١٤٢  ٤٨,٩  ١٣٦   افشائه السرار المنزل الهله واصدقائه  
  ٥٢,٥  ١٤٦  ٤٧,٥  ١٣٢  سوء اإلختيار من البداية               
  ٦٥,١  ١٨١  ٣٤,٩  ٩٧  رغبة الزوجة فى الحصول على مسكن مستقل   
  ٧٦,٦  ٢١٣  ٢٣,٤  ٦٥  عدم تفكيره فى مستقبل االبناء         
  ١٠٠  ٢٧٨ -  -  الخيانة الزوجية                  

  استمارة األستبيان : المصدر
  

   األسباب الفسيولوجية -د
منهن ان رغبة الزوج فى انجاب الذكور       %) ٤٨,٢(فذكر  بالنسبة لالسباب الفسيولوجية    أما  

 الجنسى عند الزوج والعيب الخلقى عنده كانت من ضمن االسباب حيـث       كان سبب، ايضا العجز   
  ).٦(كما هوموضح بجدول . هذا السبب %) ٢٩,٥(، %) ٤٨,٢(ذكر كل من على الترتيب

  

   يوضح التوزيع العددى والنسبى لألسباب الفسيولوجية  للطالق المبكر.٦جدول  

  استمارة االستبيان :المصدر
  

  راة الريفية اثار الطالق المبكر على الم :ثالثاً
ذكرت المبحوثات أن هناك العديد من األثار على المرأة الريفية منها تحمل المرأة متاعـب           
مادية بسبب إلتزامات األوالد، حدوث مضايقات لها من الناس بسبب انها مطلقة، تهديـد الـزوج        

 لنظـرة  بخطف األبناء ، تعرضهن لالكتئاب والحزن ، القاء اللوم عليهن من المجتمع ، تعرضهن 
اى رجل لهن بانهن ضعاف ،الفشل فى اقامة حياة زوجية جديدة ،وشعورهم بالعداء والكراهيـة               
نحو الجنس االخر ، واصابتهن بفقدان الشهية ، احساسهن بالنقص ، رغبـتهن فـى االنطـواء                 
والوحدة ، اصابتهن باالمراض ، وتفكيرهن باالنتحار، وكرهن لالوالد ، عدم تحمل االهل لهـن               

  األسباب الفسيولوجية  م  عدم اختيار  اختيار
  %  العدد  %  العدد

  ١٠٠  ٢٧٨  ١٠٠  ٢٧٨  اجمالى عدد المبحوثات  
  ٥١,٨  ١٤٤  ٤٨,٢  ١٣٤  الرغبة فى انجاب الذكور  ١
  ٥١,٨  ١٤٤  ٤٨,٢  ١٣٤  العجز الجنسى  ٢
  ٧٠,٥  ١٩٦  ٢٩,٥  ٨٢  عيب خلقى   ٣
  ١٠٠  ٢٧٨  -  -  مرض يستحبل معه العشرة  ٤
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الدهن ، مشكالت فى تربية االبناء بمفردهن ولكن من اهم تلك األسباب المتاعـب الماديـة                والو
حدوث مضايقات لهن من الناس بـسبب الطـالق          المرأة بسبب االلتزامات المادية،    التى تتحملها 

  ).٧( كما بجدول %)٩٥,٣(،%)١٠٠,٠(حيث كانت النسب على الترتيب 
  

  ثار الطالق المبكر على المرأة الريفية التوزيع العددى والنسبى أل.٧جدول 
  

 اختيار عدم اختيار
 أسباب الطالق العدد % العدد %

 اجمالى عدد المبحوثات  ٢٧٨  ١٠٠  ٢٧٨  ١٠٠

  
  م

 ١  متاعب مادية بسبب التزامات الطالق             ٢٧٨ ١٠٠ - -
 ٢ حدوث مضايقات من الناس بسبب انى مطلقة ٢٦٥ ٩٥,٣ ١٣ ١٣

 ٣   تهديد الزوج لها بخطف االبناء                  ١٦٧ ٦٠,١  ١١١  ٣٩,٩
  ٤  االكتئاب والحزن    ١٦٥ ٥٩,٤  ١١٣  ٤,٦
 ٥  القاء اللوم على من المجتمع ١٥٤ ٥٥,٤  ١٢٤ ٤٤,٦
 ٦  نظرة اى رجل لى بانى ضعيفة ١٥٠ ٥٤,٠  ١٢٨ ٤٦,٠
  ٧  الفشل فى اقامة حياة زوجية جديدة                 ١٤٣  ٥١,٤  ١٣٥  ٤٨,٦
الشعور بالعداء والكراهية نحو الجنس االخر         ١٤٠  ٥٠,٤  ١٣٨  ٤٩,٦ ٨  
  ٩  فقدان الشهية                  ١٣٥  ٤٨,٦  ١٤٣  ٥١,٤
  ١٠  احساسى بالنقص                ١٣١  ٤٧,١  ١٤٧  ٥٢,٩
  ١١  الرغبة فى االنطواء والوحدة      ١٢٨  ٤٦,٠  ١٥٠  ٥٤,٠
  ١٢  اض             االصابة باالمر  ١٢٥  ٤٥,٠  ١٥٣  ٥٥,٠
  ١٣  التفكير فى االنتحار    ١١٩  ٤٣,٠  ١٥٩  ٥٧,٠
  ١٤  كره االوالد                       ١١٥  ٤١,٤  ١٦٣  ٥٨,٦
  ١٥  عدم تحمل االهل لى والوالدى                  ١١٠  ٣٩,٦  ١٦٨  ٦٠,٤
  ١٦                    بمفردىمشكالت تربية االبناء   ٩٨  ٣٥,٣  ١٨٠  ٦٤,٧

  استمارة االستبيان : درالمص
  

  اثار الطالق المبكر على االبناء: رابعاً
منهن ان مـن اثـار       %)٧٥,٥(آثار الطالق المبكر على االبناء فذكر       ) ٨(يوضح جدول   

بعقـد  اصـابة االبنـاء   %) ٦٥,١(الطالق على االبناء شعورهم بالتشتت بين االب واالم ، وأفاد     
من االثار كره االوالد البائهم عندما يكبروا ، ايضا ذكر          ان  %) ٦٤,٤( ، واشار    نفسية عند الكبر  

  .بتشتت االبناء %)٦٣,٧(
  

   التوزيع العددى والنسبى ألثار الطالق المبكر على االبناء.٨جدول 

  استمارة االستبيان: المصدر
  

تعرضون هؤالء االطفـال    ويتضح مما سبق ان الطالق له العديد من االثار على االبناء في           
ويشعر الطفل بانه ليس كغيره من االطفال الذين ينعمون بحياة مستقرة فيها             للتشتت بين االبوين ،   

كما يصابون باضرابات النفسية ، ويكرهون ابـائهم ، ويـصابون            الحنان والرعاية من االبوين،   

 اختيار عدم اختيار
 أثار الطالق على االبناء العدد % العدد %

 اجمالى عدد المبحوثات  ٢٧٨  ١٠٠  ٢٧٨  ١٠٠

  
  م

 ١  شعورهم بالتشتت بين االب واالم ٢١٠ ٧٥,٥ ٦٨ ٢٤,٥
  ٢  اصابتهم بعقد نفسية عند الكبر       ١٨١ ٦٥,١  ٩٧  ٣٤,٩
 ٣  عند الكبركرههم البائهم ١٧٩ ٦٤,٤  ٩٩ ٣٥,٦
  ٤ تشرد االبناء  ١٧٧  ٦٣,٧  ١٠١  ٣٦,٣
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ن االحيان يكـون هـؤالء      اى ان االطفال هم ضحية للطالق وكثيرا م       . بعقد نفسية عندما يكبروا   
 .االطفال سالح يأخذه االب للضغط على االم لكى تتنازل عن حقوقها فى سبيل االحتفـاظ بـيهم                

  .واخيرا الطالق يجلب الشقاء والحزن لالبناء واالم والمجتمع ككل
  الحلول المقترحة التى من شأنها الحد من الطالق المبكر : خامساً

ن الحلول كما ذكر افراد العينة للحـد مـن حـدوث            وجود العديد م  ) ٩(يتضح من جدول    
الطالق بعد فترة وجيزة من الزواج فشملت الحلول تحمل الزوج المسئولية مع الزوجة ، حـسن                

قدرة الزوج على تلبية مطالب األسـرة،   معاملته لها ، عدم تدخل االهل فى الحياة الزوجية بينهم،       
ه ، عدم اكراه الزوج على الزواج مـن زوجـة            برجل ال تريد   الرتباطعدم اكراه الزوجة على ا    

مشاركة الزوجة فى همومها ، إشـراك الزوجـة      اليريدها ، فارق السن المناسب بين الزوجين ،       
التكافؤ فى المـستوى التعليمـى        بالدين ،  التمسكفى القرارات األسرية ،التعاون بين الزوجين ،        

قيـف  ث بالطلبات، عمل دورات تدريبية لت     التسامح بين الزوجين ،عدم إرهاق الزوج      واالجتماعى،
الشباب قبل الزواج ، توجيه الوالدين للزوجين فى حالة حدوث مشكلة ،وضـع بوليـصة تـأمين       

، من هذه الظاهرة تحمل الزوج المـسئولية   للمرأة ضد مخاطر الطالق ولكن من اهم الحلول للحد        
ة طلبات المنزل فكانت النـسب      عدم تدخل االهل ، وقدرة الزوج على تلبي        حسن معاملة الزوجة،  
  %).٧٠,٩(،%)٧٧,٧(،%)١٠٠(،%)١٠٠(كاألتى على الترتيب 

  
  الحلول المقترحة التى من شأنها الحد من الطالق  التوزيع العددى والنسبى  .٩ جدول 

  

 اختيار عدم اختيار
 أسباب الطالق العدد % العدد %

 اجمالى عدد المبحوثات  ٢٧٨  ١٠٠  ٢٧٨  ١٠٠
  م

 ١  تحمل الزوج المسئولية                                ٢٧٨ ١٠٠ - -
 ٢  حسن معاملة الزوج لزوجته   ٢٧٨ ١٠٠ - -

 ٣  عدم تدخل االهل              ٢١٦ ٧٧,٧ ٦٢ ٢٢,٣
 ٤  قدرة الزوج على تلبية مطالب االسرة ١٩٧ ٧٠,٩ ٨١ ٢٩,١
 ٥  يدهعدم اكراه الزوجة على ارتباط برجل التر ١٩٣ ٦٩,٤ ٨٥ ٣٠,٦
 ٦ عدم اكراه الزوج على الزواج بزوجة اليريدها  ١٩١ ٦٨,٧  ٨٧ ٣١,٣
 ٧ فارق السن مناسب          ١٩٠ ٦٨,٣ ٨٨ ٣١,٧
مشاركة الزوجة فى همومها واحزانها                     ١٨٩ ٦٨,٠  ٨٩ ٣٢,٠ ٨ 
 ٩  اشراك الزوجة فى القرارات االسرية ١٨٨ ٦٧,٦ ٩٠ ٣٢,٤
 ١٠  التعاون بين الزوجين                 ١٨٥ ٦٦,٥ ٩٣ ٣٣,٥
 ١١   التمسك بالدين                      ١٨٠ ٦٤,٧ ٩٨ ٣٥,٣
  ١٢  التكافؤ فى المستوى االجتماعى       ١٦٧ ٦٠,٠  ١١١  ٤٠,٠
 ١٣ التكافؤ فى المستوى التعليمى ١٦٥ ٥٩,٣  ١١٣ ٤٠,٧
  ١٤                التسامح بين الزوجين                   ١٦٠  ٥٧,٦  ١١٨  ٤٢,٤
  ١٥  عدم ارهاق الزوج بالطلبات     ١٥٩  ٥٧,٢  ١١٩ ٤٢,٨
  ١٦ عمل دورات تدريبية لتقيف الشباب قبل الزواج          ١٤٩ ٥٣,٦ ١٢٩ ٤٦,٤
  ١٧  على الوالدين توجيه الزوجين فى حالة حدوث مشكلة    ١٤٥ ٥٢,٢  ١٣٣  ٤٧,٨
  ١٨  د مخاطر الطالق      وضع بوليصة تأمين للمرأة ض  ١٤٠  ٥٠,٣  ١٣٨  ٤٩,٧
  ١٩  وجود مؤسسات تحاول حل المشاكل بين الزوجين       -  -  ٢٧٨  ١٠٠
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  التوصيات
  -:الدراسة تم التوصل لعديد من التوصيات هى  نتائج ضوء في

  االهتمام بتعليم المرأة وخاصة المرأة الريفية مما يؤدى الى خفض نسبة الزواج المبكر لهن -١
 ألفرادها مما يتعكس على سلوك سـوى لألبنـاء          والتنشئة بدورها فى التربية     اهتمام االسرة  -٢

  وخاصة بعد زواجهم
  االهتمام برفع المستوى المعيشى واالقتصادى لالسر وزيادة دخولهم -٣
   االهتمام برفع المستوى المعرفى للراغبين على الزواج فى النواحى الجنسية-٤
 والتلفزيونية للشباب باهمية الزواج والمعاملة الحسنة بين         التوعية من خالل البرامج االذاعية     -٥

  الطرفين
  على اساس التكافؤ بين الطرفيناالختيار الجيد من البداية يجب على الطرفين  -٦
  عدم تدخل االهل فى الحياة االسرية للزوجين يجب  -٧
هم مـن خـالل     على الزوجين عدم نقل المشاكل االسرية الى االهل ومحاولة حلها بين          يجب   -٨

  الحوار والمناقشة  
دخال برامج تعليمية عن االسرة فى مناهج التعليم للطالب من شأنها تهيئة الـشباب لحيـاة                ا -٩

  زوجية مستقرة 
  بعد الطالقى الدولة توفير فرص عمل للمطلقات لتحمل االعباء المادية  عل-١٠
  ة االولى فى المجتمع التوعية الدينية بأهمية األسرة ودورها بإعتبارها اللبن-١١

  لمراجع ا
  المراجع بالغة العربية : اوالً
 دراسـة  : 2002 - 1997 الفترة خالل عمان مدينة في الطالق مشكلة .)٢٠٠٤(البكار،عاصم محمد  - ١

  ، رسالة ماجستير ،كلية الدراسات العليا ، الجامعة األردنيةجتماعيةإ
Website,htpp://www.0710genb1.1103.y.http.search.mandumah.com, 
Retrieved November 17,2016 10:03pm 

، اآلثـار  و األسـباب  : عجلون محافظة في الطالق ظاهرة .)٢٠٠٦(الجالبنة ، محمد نايف مصطفى -٢
  رسالة ماجستير، كلية األداب ، جامعة اليرموك

Website,http:/www./0710genb1.1103.y.http.search.mandumah.com.  
Retrieved November 17.2016, 12:50Pm 

   الكتاب االحصائى السنوى .)٢٠١٣(لجھاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء ا- ٣
Website,http://www.capmas.gov.eg/pdf  
Retrieved November 28.2016, 10:05pm      

بحـوث  المطلقين ، مركـز   وسمات أسبابه : الزفاف قبل ما  طالق.)٢٠٠٨(خالد بن عمر  الرديعان، -٤
  كلية اآلداب، جامعة الملك سعود

Website,htpp://www.repository.ksu.edu.sa/jspui/handle/123456789/16439?locale=ar  
Retrieved August 4.2016, 6:40Pm 

 :المبكـر  الطـالق  في المؤثرة االجتماعية العوامل .)٢٠١٥( الرقيعى ، أريج بنت محمد عبدالرحمن-٥
 كلية اللغة العربيـة  ، رسالة ماجستير، بريدة مدينة في الحالة دراسة منهج دامباستخ ميدانية دراسة

  والدراسات اإلجتماعية ، جامعة القصيم
Website,http:/www/0710genb1.1103.y.http.search.mandumah.com.  
Retrieved November 17.2016, 12:07Pm 

مجلـة   ،)دراسـة تحليليـة   ( مدينة الموصـل      الطالق وأسبابه فى   .)٢٠١٣(السبعاوى ، هناء جاسم      -٦
    ٧٤اضاءات موصلية،العدد

Website,http://www.mosulstudiescenter.uomosul.edu.iq/files/pages/page_6907433.pdf 
Retrieved August 4.2016, 5:35Pm  
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 بلـدة  في لوجيةدراسة انثروبو(الطالق لظاهرة والثقافية االجتماعية المتغيرات .)٢٠١٠ (أيمنالشبول ، -٧
  ٣ ، العدد ٢٦، مجلة جامعة دمشق،المجلد ) الطرة

Website, htpp://www..damascusuniversity.edu.sy/mag/human/images/.../647-705.pdf  
Retrieved August 4.2016, 6:35Pm  

 ميدانية سةدرا السعودية العربية المملكة القريات منطقة في الطالق ظاهرة .)٢٠٠٦( الشرارى، عبداهللا-٨
  رسالة ماجستير ، كلية الدراسات العليا ، الجامعة األردنية  ،المطلقات و المطلقين من عينة على

Website,htpp://www.http://0710genb1.1103.y.http.search.mandumah.coms  
Retrieved November 17.2016, 12:46Pm 

برى       -٩ بين المراة والرجل  فـى احكـام الـشريعة    اوجه االختالف  .)٢٠٠٩(الطباخ ، محمد ممدوح ص
االسالمية والقانون الوضعى دراسة فقهية مقارنة ، الطبعـة األولـى ، دار النهـضة العربيـة ،                  

  القاهرة  
یس -١٠  ،اجتمـاعي  تحليل نفـسي  للمرأة النفسية الصحة على أثرها و الطالق ظاهرة .)٢٠١٣( فريد، بك

   ١٤العدد  مجلة معارف ،
Website,htpp://ww.univ-bouira.dz/.../publications-nationales-fshs  
Retrieved September 9 2016, 1:46Pm  

سن طاھر   -١١ سى،عدیلة ح  مدينة في وغيرالمطلقات المطلقات من عينة لدى واإلكتئاب القلق .)٢٠٠٢(تون
  كلية التربية ، جامعة أم القرى  علم النفس، المكرمة ، رسالة ماجستير ،قسم مكة

Website,htpp://www.elibrary.mediu.edu.my/books/2014/MEDIU17679.pdf 
Retrieved August 4 2016, 6:38Pm 

دالرحمن  راشد ،-١٢ د عب  الفرديـة  المـشكالت  من للتخفيف الروحي المدخل ممارسة .)٢٠٠٧(عفاف راش
يـة ،جامعـة   ، بحث منشوربمؤتمر الخدمة االجتماعالمبكر الزوجات طالق إلى المؤدية االجتماعية

  .حلوان
Website,http://0710genb1.1103.y.http.search.mandumah.com  
Retrieved November 17 2016, 12:24Pm  

  علم اجتماع المرأة،الكتاب الجامعى الحديث ، االسكندرية.)١٩٩٨(رشوان، حسين عبدالحميد أحمد -١٣
 بحـث  الطـالق  إلـى  تؤدي التي ثقافيةال و االجتماعية العوامل بعض .)١٩٩٥( عالم ،هدى محمد -١٤

كليـة اآلداب    ، رسـالة ماجـستير،  بجدة الخيرية الجمعيات من المستفيدات من عينة على ميداني
  .والعلوم اإلنسانية ،جامعة الملك عبدالعزيز

http:/www./0710genb1.1103.y.http.search.mandumah.com.Website,   
Retrieved November 17 2016, 01:04Pm  

 .)١٩٩٨(غنـيم  رشـاد  ،نادية عمر،السيد  سامية محمد جابر   ،عبدالعاطى،السيد،محمد احمد بيومى   -١٥
   .علم اجتماع األسرة ، دار المعرفة الجامعية ، االسكندرية

 الخلع والزواج العرفى بين الشريعة والقانون ، دار التقـوى للنـشر          .)٢٠٠٠( عزب،شريف كمال    -١٦
   .والتوزيع ، القاهرة

 مصر األولى عالميـا فـى  : تقرير حكومى صادم . )٢٠١٦( مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار  -١٧
  الطالق

Website,http://www.idsc.gov.eg  
Retrieved November,29.2016,01:30Pm                         

  البناء االجتماعى لالسرة ، المكتب العلمى للنـشر والتوزيـع ،         .)١٩٩٨( موسى ،عبدالفتاح تركى     -١٨
   .االسكندرية

  الطالق فى االسالم .)٢٠١٦(ويكبيديا -١٩
Website, htpp://www..wikipedia.com 
Retrieved December,25.2016,10:30Am 
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Abstract 
God has been praised humans over all other creatures by creating a partner 

to him whom he could find comfort. God makes love and mercy between them 
all the time through this holy thick bound, which is represented at marriage. But 
because of the economical, social, technological changes which are getting big-
ger year after year that affects negatively on the family relations which causes the 
splitting up between the couples and causes the divorce, and lately the early di-
vorce becomes a phenomena that causes a great concern. The early divorce is the 
divorce which happens at the first five years of the marriage, It has been spread 
widely at the society. From this point the reason we choose this problem to study. 
We have studied this problem at rural area of Assiut the country side of Assiut, 
we identify the reasons and the effects of the divorce on women and children also 
the ways to stop this problem. So we identify the cities which have the  highest 
number of divorce cases through the first five years of marriage which has been 
introduced to the family court at Assiut, these cases has been adjudicated di-
vorce. The cities are Assiut, Dairout, Aboutiej, Fateh, then we have chosen the 
cities which have the largest number of these cases at all and they are Mankabad, 
Dairout el shrief, Balayza, and Wasta.    

Then we identify the names of the ladies who belong to these cases at the 
family court in 2015. The number of these ladies was 1100 and the sample has 
been taken randomly of 278 divorced lady.  

The data has been gathered by interviewing ach one of these ladies by using 
a questionnaire which has been used for this specific purpose. The results was  
most of these divorced ladies have educational degrees less the university degree, 
most of these ladies have been married at young ages, most of these ladies live 
with their husbands' families. About the reasons of the divorce there are many 
reasons lead to the divorce, some of these reasons are psychological, economical, 
physical. About the effects of the divorce to the women, there are many effects. 
One of the most important effects of the divorce on women was the financial ob-
stacles, which the women would face alone because of the financial commitment, 
and the troubles the women would face because of the people's harassment. 
About the effects of the divorce on children, usually the children has been dis-
tracted between the two divorced parents. Also when they are older they would 
have psychological problems and they usually hate their father. About the solu-
tions we suggest that the most important solution is taking the husband the whole 
responsibility of the family, also the gentle treating to the wife, also the separa-
tion between the husbands' parents and the couples, and finally the ability of the 
husbands to meet the family demands.     

  
  


