
عنوان الدراسة
األسباب المؤدية للطالق

)الجمعية الخيرية للزواج ورعاية االسرة ) أسرتي (

انبثقـــت فكـــرة هـــذه الدراســـة كنتيجـــة حتميـــة الرتفـــاع حـــاالت الطـــالق فـــي المملكـــة بشـــكل عـــام 
وفـــي منطقـــة المدينـــة المنـــورة بشـــكل خـــاص، حيـــث هدفـــت هـــذه الدراســـة إلـــى معرفـــة األســـباب 
ــام األول  ــة للطـــالق خـــالل العـ ــة المؤديـ ــية والصحيـ ــة والنفسـ ــة والثقافيـ ــة واالجتماعيـ االقتصاديـ
مـــن الـــزواج بمنطقـــة المدينـــة المنـــورة، وقـــد تـــم اســـتخدام المنهـــج الوصفـــي بأســـلوبيه المســـحي 
والوثائقـــي، وتـــم تطبيـــق أداة الدراســـة )االســـتبانة( علـــى عينـــة عشـــوائية بمنطقـــة المدنيـــة المنـــورة 

ـــغ عددهـــا )307( مطلـــق ومطلقـــة.   بل
ـــج التـــي توصلـــت لهـــا الدراســـة أن النواحـــي النفســـية بيـــن الزوجيـــن تليهـــا العوامـــل  ـــرز النتائ وكان أب
االجتماعيـــة هـــي العوامـــل الرئيســـية للطـــالق، وأشـــارت الدراســـة إلـــى أن مـــن أســـباب الطـــالق 
اختيـــار الطـــرف اآلخـــر عنـــد الـــزواج لـــم يكـــن وفـــق قناعـــة ذاتيـــة، وإنمـــا عـــن طريـــق العـــادات والتقاليـــد، 
ضعـــف الـــوازع الدينـــي ألحـــد الطرفيـــن أو كليهمـــا، غيـــاب التثقيـــف الزوجـــي واألســـري فيمـــا يتعلـــق 
ــذرت  ــة.  وحـ ــزوج والزوجـ ــم الـ ــتويات تعليـ ــن مسـ ــن بيـ ــيات، التبايـ ــم النفسـ ــاعر وفهـ ــار المشـ بإظهـ
ــد مـــن المشـــكالت  ــا قـــد يســـبب العديـ ــة مـ ــارج بيـــت الزوجيـ ــد الزوجيـــن خـ ــة مـــن ســـهر أحـ الدراسـ
األســـرية، كمـــا حثـــت الزوجيـــن علـــى التعـــرف علـــى عـــادات وثقافـــة اآلخـــر ومراعاتهـــا خصوصـــا خـــالل 
ـــار المشـــاعر  ـــي بشـــأن إظه ـــع الوع ـــة بضـــرورة رف ـــى التوصي ـــة إل ـــزواج، إضاف ـــن ال ـــى م ـــرة األول الفت

ـــك. ـــا لذل ـــا وفق ـــر وفهـــم نفســـيته والتعامـــل معه للطـــرف اآلخ

ـــش مـــع  ـــول التعاي ـــة، مـــن أبرزهـــا رفـــع مســـتوى الوعـــي ح ـــة وميداني ـــوال نظري وطرحـــت الدراســـة حل
ـــرز المشـــكالت فـــي االختالفـــات الماليـــة وتزايـــد الكماليـــات وتنوعهـــا  الواقـــع المـــادي، حيـــث تتركـــز أب
واندفـــاع الكثيـــر مـــن أفـــراد المجتمـــع نحوهـــا، إضافـــة إلـــى تثقيـــف الزوجيـــن فـــي إدارة وتنظيـــم 
مصاريـــف األســـرة، كمـــا اقترحـــت الدراســـة تطويـــر مســـتوى البرنامـــج التأهيلـــي للمتزوجيـــن حديثـــا 
الـــذي تقدمـــه جمعيـــة »أســـرتي«.  وأوصـــت الدراســـة أيضـــًا بأهميـــة اســـتقاللية بيـــت الزوجيـــة وعـــدم 
إفشـــاء أســـراره ألي طـــرف مهمـــا يكـــن، وتأكيـــد أهميـــة تقديـــم مجموعـــة مـــن النـــدوات والـــدورات 

وورش العمـــل المتعلقـــة بالمجـــاالت النفســـية واالقتصاديـــة.


