عنوان الدراسة
األسباب المؤدية للطالق

(الجمعية الخيرية للزواج ورعاية االسرة ( أسرتي )

انبثق ــت فك ــرة ه ــذه الدراس ــة كنتيج ــة حتمي ــة الرتف ــاع ح ــاالت الط ــاق ف ــي المملك ــة بش ــكل ع ــام

وفــي منطقــة المدينــة المنــورة بشــكل خــاص ،حيــث هدفــت هــذه الدراســة إلــى معرفــة األســباب
االقتصاديـــة واالجتماعيـــة والثقافيـــة والنفســـية والصحيـــة المؤديـــة للطـــاق خـــال العـــام األول
مــن الــزواج بمنطقــة المدينــة المنــورة ،وقــد تــم اســتخدام المنهــج الوصفــي بأســلوبيه المســحي

والوثائقــي ،وتــم تطبيــق أداة الدراســة (االســتبانة) علــى عينــة عشــوائية بمنطقــة المدنيــة المنــورة
بل ــغ عدده ــا ( )307مطل ــق ومطلق ــة.

وكان أب ــرز النتائ ــج الت ــي توصل ــت له ــا الدراس ــة أن النواح ــي النفس ــية بي ــن الزوجي ــن تليه ــا العوام ــل

االجتماعيـــة هـــي العوامـــل الرئيســـية للطـــاق ،وأشـــارت الدراســـة إلـــى أن مـــن أســـباب الطـــاق

اختيــار الطــرف اآلخــر عنــد الــزواج لــم يكــن وفــق قناعــة ذاتيــة ،وإنمــا عــن طريــق العــادات والتقاليــد،

ضع ــف ال ــوازع الدين ــي ألح ــد الطرفي ــن أو كليهم ــا ،غي ــاب التثقي ــف الزوج ــي واألس ــري فيم ــا يتعل ــق

بإظهـــار المشـــاعر وفهـــم النفســـيات ،التبايـــن بيـــن مســـتويات تعليـــم الـــزوج والزوجـــة .وحـــذرت
الدراســـة مـــن ســـهر أحـــد الزوجيـــن خـــارج بيـــت الزوجيـــة مـــا قـــد يســـبب العديـــد مـــن المشـــكالت

األس ــرية ،كم ــا حث ــت الزوجي ــن عل ــى التع ــرف عل ــى ع ــادات وثقاف ــة اآلخ ــر ومراعاته ــا خصوص ــا خ ــال
الفت ــرة األول ــى م ــن ال ــزواج ،إضاف ــة إل ــى التوصي ــة بض ــرورة رف ــع الوع ــي بش ــأن إظه ــار المش ــاعر
للط ــرف اآلخ ــر وفه ــم نفس ــيته والتعام ــل معه ــا وفق ــا لذل ــك.

وطرح ــت الدراس ــة حل ــوال نظري ــة وميداني ــة ،م ــن أبرزه ــا رف ــع مس ــتوى الوع ــي ح ــول التعاي ــش م ــع
الواق ــع الم ــادي ،حي ــث تترك ــز أب ــرز المش ــكالت ف ــي االختالف ــات المالي ــة وتزاي ــد الكمالي ــات وتنوعه ــا

واندفـــاع الكثيـــر مـــن أفـــراد المجتمـــع نحوهـــا ،إضافـــة إلـــى تثقيـــف الزوجيـــن فـــي إدارة وتنظيـــم
مصاري ــف األس ــرة ،كم ــا اقترح ــت الدراس ــة تطوي ــر مس ــتوى البرنام ــج التأهيل ــي للمتزوجي ــن حديث ــا
الــذي تقدمــه جمعيــة «أســرتي» .وأوصــت الدراســة أيضـ ًـا بأهميــة اســتقاللية بيــت الزوجيــة وعــدم

إفش ــاء أس ــراره ألي ط ــرف مهم ــا يك ــن ،وتأكي ــد أهمي ــة تقدي ــم مجموع ــة م ــن الن ــدوات وال ــدورات

وورش العم ــل المتعلق ــة بالمج ــاالت النفس ــية واالقتصادي ــة.

