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 حمافظة املنوفية ية وعالقهتا ابلطالق املبكر بقرى مركز أ مشون  ل س أ ساليب التنش ئة ا 

   محمود ادلهموج   ، هان *   ي سلامين حسن الرفاع 

   ، مرصجامعة ال زهر ،الزراعة ابلقاهرة لكية، الريفيواجملمتع  يقسم الإرشاد الزراع

 soliman-elrefaey@azhar.edu.eg :الربيد الإليكرتون للباحث الرئييس* 

 امللخص العرب 

أ مهية ال س باب    ، والقسوة، والإهامل، ورأ ى املبحوثني يفةاملسؤوليم عىل ال ساليب التالية: حتمل  ئهتاس هتدف البحث التعرف عىل درجة قيام أ س املبحوثني بتنش

ة ال سية وأ س باب الطالق املدروسة، وعالقة رأ ى املبحوثني يف درجة أ مهية ئحدوث الطالق، والعالقة بني أ ساليب التنش   والصحية والنفس ية يف  والإجامتعية الإقتصادية

س تخدام  من املطلقني واملط ثً مبحو  122البحث عىل عينة قواهما  يتكل ال س باب خبصائصهم الشخصية. وقد أ جر  لقات بعرش قرى اتبعة ملركز أ مشون حمافظة املنوفية ابإ

، والنسب يم، واس تخدم يف حتليلها وعرضها جُداول احلرص العدد2019فرباير ومارس    يبحوثني، ومت مجع البياانت خالل شهر اس امترة اس تبيان ابملقابةل الشخصية مع امل

ىل  : أ ن أ كرث من نصف املبحوثني مس توى قيام أ سمه بتنشئهتم عاط البس يط لبريسون، واكنت أ مه النتاجئ ما ييلرتب، ومعامل الإ ياملئوية، واملتوسط املرحج، ومربع اك

( مس توى قيام أ سمه بتنشئهتم عىل أ سلوب %69.7املبحوثني )  . أ ن أ كرث من ثليثعىل التوايل  %57.4  و  %54.9بنس بة    ًطا، والإهامل اكن متوسةاملسؤوليحتمل    أ سلوب

،  2.38، و2.71دية، والصحية يف حدوث الطالق  . املتوسط املرحج الإجاميل لرأ ى املبحوثني يف أ مهية ال س باب النفس ية، والإجامتعية، والإقتصاًطان متوس القسوة اك

 بتنشئهتم عىل أ سلوب  بني درجة قيام أ س املبحوثني  0.01. وجود عالقة ارتباطية طردية معنوية عند مس توى درجة من أ ربع درجات عىل التوايل  1.83، و2.19و

بني درجة قيام أ س املبحوثني بتنشئهتم عىل    0.01نوية عند مس توىطردية معرتباطية  ا الإهامل وبني درجة أ مهية ال س باب النفس ية يف حدوث الطالق. وجود عالقة  

 ق. أ سلوب القسوة وبني رأ هيم يف درجة أ مهية ال س باب الإقتصادية، والإجامتعية، والصحية يف حدوث الطال

 . ةالإجامتعيال س باب   ،التنش ئة الإجامتعية، الإهامل، ال س باب الإقتصاديةالقسوة، الطالق،  اللكامت املفتاحية:  

 املقدمة  

فهو    اجملمتعس تقرار  اهتدد بناء و   اليت  يعترب الطالق من أ خطر املشالك

وطريق للهروب من توترات الزواج    ينسق ال س ال فشل  عىل  مؤرش  

ليه عىل أ نه اكرثة أ و ما ساةومتاعبه  ، وعندما ترتفع معدلته، وقد ينظر اإ

صورة  سة ل يعمل بعىل أ ن نسق ال    اًل جممتع ما فاإن هذا يكون دلي  يف

ية تلحق ابملطلقني وال بناء وأ س سلب  اأ ثرً ينتج عنه    يال مر اذلمرضية  

 . (261-260 ، ص1979، اخلويل) ال صل واجملمتع با مكهل

عن  شري  تو  الصادرة  العامة   ياملركز "اجلهاز  البياانت  للتعبئة 

اإىل100:2017)  "والإحصاء )أ ن    (  املطلقني  الساكن  س نة  18أ عداد 

ومطلق    432773بلغت    فا كرث( ابلريف  مطلق    278574ابحلرض 

جاميل كذا تشري البياانت  و   .مطلق عىل مس توى امجلهورية  711347  وابإ

)للك أ لف من الساكن( خالل عام   1.9اإىل ارتفاع معدل الطالق من  

  يف  كام تبني أ ن أ عىل نس بة طالق، 2017خالل عام  2.1اإىل   2013

)النرشة    هادة متوسطةاصلني عىل شس نة( وبني احل  30-25)  الفئة العمرية

، ص  2018 يونيو ،2017 الس نوية لإحصاءات الزواج والطالق لعام

نتيجة   (79، ص  1998)  ويذكر موىس  (.1-23 الطالق حيدث  أ ن 

والاو   أ س باب   لعدة النفيس  مهنا  متداخةل   يقتصادوالا  يجامتععوامل 

للرصاع بني    ًل جماشلك  ي  يال مر اذل  وغريها،  الإجنابملشالك    ابلإضافة

  . نسجام بيهنام ومن مث حدوث الطالقويؤدى لعدم التوافق والا الزوجني

التكيف مع طبيعة احلياة   يف  وقد يرجع عدم التوافق بني الزوجني وفشلهام

من   للك  الطفوةل  خربات  اإىل  ال وىل  الزواج  س نوات  خالل  اجلديدة 

يه، ومدى  طفولته من وادل  يف  ومل هبا الكهامعُ   اليت  لطريقةالزوجني وا

ومدى اإش باع    ،خضع سلوكه لهاأ    اليت  للثواب والعقاب، واملعايريتعرضه  

  ال ولية اكحلاجة اإىل التقبل وال مان النفيس   أ و اإحباط حاجاته ال ساس ية

)   (.21  ، ص2018)جعيةل،   املهدى  أ ن    (8  ، ص2016وتضيف 

خضن جتربة الطالق    تعلهنا النساء الاليت  اليت  هناك عرشات ال س باب

بعد أ سابيع أ و أ ايم، وهذا   انً وأ حياالزواج  كر بعد س نوات قصرية من  املب

والوقوف عىل أ س باهبا  ييس تدعى حماوةل تفسري تكل الظاهرة بشلك علم

حنو   ال ابءميارسها    اليت  الرتبية غري الصحيحةعىل رأ سها    يا يت  احلقيقية واليت

ة التعامل بني تقوم عىل تعزيز ومعرفة قدس ية الزواج وكيفي  ل  أ بناهئم واليت

اإش ب ليس  الزواج  وأ ن  يتقامسها  اع جسدالزوجني  حياة  ولكنه  فقط  ي 

)  يؤكدو   .نالزوجا تقاعس    عىل  (106-105  ،ص2013اخلويل  أ ن 

التنش ئة الا بوظيفة  القيام  ينبغجامتعية  ال سة عن    يف   يًايؤثر سلب  يكام 

ال بناء   خشصية  ذكل  و تكوين  الزواج    ارتفاعيؤكد  فشل  معدلت 

اذلكور والإانث  ثًا حدي  للمزتوجني اإىل    يف  ويرجع ذكل  ،من  ال ول  املقام 

أ بناهئا عىل تقديس احلياة الزوجية   يف  عدم قيام ال سة بوظيفهتا  تنش ئة 

ترىب وتعملواحلفاظ علهيا، فال الا أ سته كيف يكون زوج انحج    يف  بن 

ويوفر هلم لك مطالهبم، ول  وأ ب ل طفال مطلوب منه أ ن حيافظ علهيم  

ولكن غالبية زوجات    ترعامهعلمت كيف حتافظ عىل بيهتا وزوهجا و البنت ت

عن كيف تدير ش ئون مزنلها، ول تس تطيع أ ن تدخل   اشيئاليوم ل تعرف  

املطبخ لإعداد طعام أ سهتا وعند أ ول تصادم مع زوهجا تطلب الطالق  

وهذا   هذا    اخطريً   مؤرًشاوترص عليه،  اس متر  لو  املرصية  ال س  يواجه 

   الوضع.

أ ول    يهال سة  ( اإىل أ ن  13-11  ، ص 1998)  رمضان  شريتو  

هويته   حتدد  الطفل  فا سة  الاجامتعية،  التنش ئة  لعملية  وس يط  وأ مه 

جامتعي عىل أ ساس وضعها يف اجملمتع، كام يؤثر مركز  جامتعية ومركزه الا الا

  يًا وعقل  يًا جسمعىل الفرص املتاحة لمنو الطفل    اجامتعيًاو   ايً قتصاداال سة  

 أ نواع وأ ساليب التنش ئة الاجامتعية اليت تنتقهيا ، وعىليًاوانفعال  يًاواجامتع

 . ال سة وتس تخدهما مع أ بناهئا



ال  وتعرف    با هنا  تكل  يف  ساليب  الوادلين  يتبعها  اليت  "الإجراءات 

، أ ي حتويلهم من جمرد اكئنات بيولوجية اجامتعيًاتطبيع أ و تنش ئة أ بناهئام  

اكئنات   يعتنااإىل  وما  تو جامتعية،  اجتاهات  من  هذا  قاه  يف  سلوكهم  جه 

الرتبوية اليت يتبعها الوادلين مع أ بناهئم عرب    الطرق"  كام تعرف با هنا.  اجملال"

من خالل   ابً اإجياأ و    بًاسلمراحل منومه اخملتلفة واليت تؤثر يف خشصياهتم  

امل  اليومية"التفاعل  املواقف  يف  والوادلين  ال بناء  بني  ،  جادهللا)  تبادل 

فاإن ال سة حتدد اإىل درجة كبرية اإن اكن   وعليه(. 71-70 ص ،2011

ةل اإىل  ئو أ و غري سلمي، فهيي مس   اسليً   يًاجامتعا و   يًانفس   ًواالطفل سيمنو من

)محزة،  املس تقبل  يف  وسلوكه  خشصيته  سامت  حتديد  عن  كبري  حد 

أ و أ ساليب املعامةل اليت 215  ص  ،1982 أ مناط  (. وذكل من خالل 

بية أ بناهئام يف مراحل العمر اخملتلفة لل بناء من الطفوةل يتبعها الوادلان يف تر 

ملرحةل الش باب، وهذه ال مناط أ و ال ساليب تتفاوت ما    ًل للمراهقة وصو

ئدة  بني أ ساليب سلبية يف املعامةل اكلإساف يف التدليل أ و القسوة الزا

خضاعهم  واإ ال بناء  الزائدة عىل  امحلاية  أ و فرض  املعامةل  التذبذب يف  أ و 

  للكثري من القيود أ و عدم املساواة والعداةل يف التعامل مع ال بناء والمتيي 

جيابية تمتثل يف  ءً فامي بيهنم  بنا عىل اجلنس أ و الرتتيب، وأ مناط وأ ساليب اإ

واكساهبم القدرة عىل    يًامثال  االتعرف عىل قدرات ال بناء وتوجهيهم توجهيً 

نفعالية م العقلية واجلسدية والا عىل اإماكانهتم وقدراهت  ءً حتمل املسؤلية بنا

اتحة الفرص أ ماهمم للمنو والتفاعل الا جامتعي والتوافق مع البيئة اخلارجية  واإ

يسوي،  ع عتدال وحتايش القسوة الزائدة أ و التدليل الزائد )والتوسط والا

 (. 288-284 , ص1993

أ ن ال سة متارس    اإىل   (105-104  ، ص2013اخلويل )  شرييو 

 الإساف :تنش ئة أ بناهئا لعل مهنا ما ييل  يف وال مناط من ال ساليب ًداعد

الطفل  يف الطفل عىل والا  :تدليل  س تجابة ملطالبه همام اكنت، واإرصار 

تعيشها ال سة،   اليت  تلبية مطالبه كيفام يشاء دون مراعاة للظروف الواقعية

املسؤلية،   حتمل  عىل  القدرة  بعدم  تتصف  خشصية  المنط  هذا  ويودل 

الغري،عامتد عىلوالا والإحباط    الفشل  مواقف  احلياة   يف  وعدم حتمل 

ويمن ال سة  ال   يخارج  ال اننية وحب  القسوة    يف  الإسافمتكل.  نزعات 

نزال العقاب بصورة مس مترة وينتج عن هذا المنط    :والرصامة والشدة واإ

جامتعية، والشعور  نسحاب من احلياة الانطواء والاخشصية تتصف ابل

قد ينهتج هو  لنفس وكره التسلط والسلطة ال بوية، و ابلنقص وعدم الثقة اب

التذبذب بني الشدة واللني: حيث   .املس تقبلية   حياته  يف  هذا المنط   ًضاأ ي

نفس املوقف، وينتج    يف   موقف ويثاب مرة أ خرى  يف  يعاقب الطفل مرة 

ال مور أ و الإفصاح    يف  عن هذا المنط خشصية مرتددة غري قادرة عىل احلسم

 اخملتلفة. واقفامل يف عن رأ يه

بعض ال ساليب غري    (65  ص  ،2005)  توفيق وأ خرون  وتضيف

احلرمان:  :ويه يجامتعين الطفل النفيس والاتؤثر عىل تكو  اليت السوية

كبري عىل الطفل ل نه يعمل عىل منع الطفل من وهذا ال سلوب هل تا ثري  

ر احلصول عىل حاجاته ال ساس ية املادية واملعنوية، مما يسبب هل الشعو 

   .ابلعجز

ضطراب  النبذ والإهامل: اذلي بدوره يؤدي اإىل الشعور ابلقلق والا

الإفراط يف الرعاية   واخلوف ادلامئ مما يؤثر عىل منوه النفيس وعدم تكيفه.

وامحلاية: ويعىن املغالة يف احملافظة عىل الطفل واخلوف عليه دلرجة مفرطة  

ي اإىل حرمانه من الفرص وممارسة املهام اليت يلكف هبا، وهذا بدوره يؤد

اليت تساعده عىل التعمل وعدم حتمل املس ئولية ولهذا قد يتعرض اإىل فشل  

 امتعي.ج كبري يف نوايح التكيف والتوافق الا

( اإىل 259  ، ص2015) الس يف  وقد أ شارت نتاجئ دراسة

  اليت  قتصاديةجامتعية والاأ ن ال ابء وال همات قد غفلوا عن الظروف الا

ابملراكز   عًاقد أ حدث رصا يجامتعوالا يفوأ ن التغري الثقاحدثت ابجملمتع، 

زايدة   يف  اجملمتع وهذا أ سهم  يف  واملاكانت وال دوار بني اذلكور والإانث

جيب عىل أ ولياء ال مور تعديل التنش ئة الزواجية    معدل الطالق، وابلتايل

 ومشاركة بني الزوجني.  ًداوتسان انً لل ولد لتكون احلياة الزواجية تعاو

من أ مه  ( أ ن  271  ، ص2017)  سلطان  نتاجئ دراسة   كام تبني من 

هو  أ دت اإىل حدوث الطالق بعد فرتة وجية من الزواج  اليت ل س بابا

كثري من ال مور،    يف  وتدخل أ هل الزوج،  تهوأ انني  نفعاهلاخبل الزوج، و 

كام تبني أ ن من أ مه    سكن مس تقل،ماحلصول عىل    يف  رغبة الزوجةو 

هو حتملابمل  حلقت  اليت  ال ثر املادية،  ل عباء والال  هنطلقات  لزتامات 

ال بناء  الطالق، وتعرض  بسبب  ال خرين  لهن من  وحدوث مضايقات 

 للتشتت بني ال بوين.  

التنش ئة الاجامتعية   أ ساليب  أ ن  مما س بق  يف    ًماها  ًرا دو لها  يتضح 

املس تقبل سواء من الناحية النفس ية   يف عىل تكوين خشصية الفرد  التا ثري

الاأ   سويةو  اإما  ال ساليب  وهذه  سوية  جامتعية،  غري  أ و   )اإجيابية( 

اذلى   ال مر  ادلراسات)سلبية(،  لإجراء  حاجة  هناك  أ ن    العلمية   يعين 

داخل  ال بناء  مع  والتعامل  التنش ئة  أ ساليب  وتا ثري  للتعرف عىل عالقة 

بكر، ومن مث التدخل للحد من  دوث ظاهرة الطالق املحب الريفية ال سة

حماوةل للتغلب   يف  الزوجية  ات السلبية لهذه ال ساليب عىل احلياةالتا ثري 

و لتكل   يفعلهيا،  الإجيابية  التا ثريات  تدعمي  عىل  العمل  نفسه  الوقت 

 تدعمي وجناح العالقة بني الزوجني. يف تسامه ال ساليب واليت

 مشلكة البحث 

رشع ملصلحة ال سة عند اس تحاةل احلياة عىل الرمغ من أ ن الطالق  

  ييث الزواج نتيجة ل س باب وجية اإل أ ن ارتفاع معدلته بني الش باب حدالز 

يشلك    متنوعة أ سمه،  أ و  الش باب  هؤلء  قبل  من  خاطئة  وممارسات 

لتفكك أ وارص العالقات بني    يخييف املقبلني عىل الزواج ويؤد  ًحاش ب

جامتعية اليت  ن أ ساليب التنش ئة الاالريف، وقد تكو  يف  ال س والعائالت

التلقاها   ال سة  أ و  ريفية  ال بناء يف  املس ئولية  التدليل وعدم حتمل  مثل 

ال بناء تربية  والقسوة عند  للطالق    الإهامل  الرئيس ية  ال س باب  أ مه  من 

، ال مر اذلى يتطلب الوصول للمعرفة العلمية فيياملبكر بني الش باب الر 

ال يف  تسامه  اليت  عىل ادلقيقة  ال ساليب  هذه  وتا ثري  عالقة  عن  كشف 

الش بابانت بني  املبكر  الطالق  ظاهرة  الريف  يف  شار  مث  ياجملمتع  ومن   ،

  ًرا مبنية عىل أ ساس علمي سلمي، وذكل نظبربامج  مواهجة هذه الظاهرة  

هتدي متثل  الطالق  ظاهرة  والا  اواضً   ًدا ل ن  البناء  س تقرار  لسالمة 

لهيا هؤلء الش باب، هذا ابلإضافة  الا جامتعي لل س الريفية اليت ينمتي اإ

والإصابة  نتشار ظواهر اجامتعية أ خرى كتا خر سن الزواج والعنوسة  انع  مل

 وحرماهنم من المتتع مبرحةل الطفوةل  وكرثة أ بناء الطالقابل مراض النفس ية،  

 . وغريها
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لالإجابة عىل البحث  هذا  درجة : مايه  التاليةاؤلت  تسال   ذلا اكن 

أ س املس   قيام  حتمل  أ سلوب  من:  لك  عىل  بتنشئهتم  ؤلية،  املبحوثني 

والإهامل  يهوالقسوة،  وما  الادرجه    ؟  ال س باب  قتصادية أ مهية 

املدروسةوالا والنفس ية  الطالق  يف  جامتعية والصحية  هل ؟ و حدوث 

وبني درجة أ مهية    للمبحوثني  جامتعيةأ ساليب التنش ئة الاعالقة بني  توجد  

الطالق حدوث  وهل  أ س باب  ال س باب درجة  تلف  خت؟  تكل    أ مهية 

 لشخصية املدروسة؟ ابختالف خصائصهم ا

 أ هداف البحث

فقد حتددت أ هدافه فامي    ضوووء مشوولكة البحث السووابق عرضووهايف

ال سوووواليب املبحوثني بتنشووووئهتم عىل  قيام أ س درجة التعرف عىلييل:  

  التعرف عىل رأ ى املبحوثني   والإهامل.  ،املسووؤلية، والقسوووة: حتمل التالية

لنفسوووو ية  صووووحية واجامتعية والقتصووووادية والاال سوووو باب الا ةيأ مه يف

درجوة تنشووووو ئوة  حتوديود العالقوة بني    حودوث الطالق.    يف  املودروسووووووة

 يف رأ هيم وبني  املدروسةأ ساليب التنش ئة  املبحوثني عىل لك أ سلوب من 

 يف جامتعية والصووحية والنفسوو يةقتصووادية والاباب الاسوو أ مهية ال  درجة 

حتوديود العالقوة بني املتغريات املسووووو تقةل املودروسووووووة  .حودوث الطالق

وعدد    ،ومدة الزواج، سوووو نوات التعلميالسوووون، وعدد    :مبحوثني ويهلل

وجود  ، و الزواجية بعد الطالقاحلاةل  ، و النوعو ،  نفصووالعند الاال طفال  

  ال بوين، ووجود قرابوة بني الزوجني، ووجود    ،نفصووووووالعنود الاأ طفوال  

الزوجني، أ مهيووة  يف  رأ هيم  وبني  وموطن  ال سووووو بوواب    لك من:  درجووة 

 حدوث الطالق. يف  والصحية والنفس يةعية  جامتقتصادية والاالا

 فروض البحث

مت وضوووووع الفروض    من أ هوداف البحوث  عرابالو   ثوالوثاللتحقيق الهودف  

أ سووولوب  توجد عالقة معنوية بني تنشووو ئة املبحوثني عىل البحثية التالية:  

قتصوووووادية، درجة أ مهية ال سووووو باب الا يف رأ هيمحتمل املسوووووؤلية وبني 

توجد عالقة   حدوث الطالق. يف  سوووو يةجامتعية، والصووووحية، والنف والا

رجة  د  يف رأ هيم  وبني  القسوووةأ سوولوب معنوية بني تنشوو ئة املبحوثني عىل 

 يف  جامتعية، والصوووحية، والنفسووو يةقتصوووادية، والاأ مهية ال سووو باب الا

أ سولوب  توجد عالقة معنوية بني تنشو ئة املبحوثني عىل  حدوث الطالق.

جامتعية،  قتصووادية، والاالادرجة أ مهية ال سوو باب  يف رأ هيموبني   الإهامل

 حدوث الطالق. يف والصحية، والنفس ية

: ويه  لمبحوثنيالتواليوة ل  املتغريات املسووووو تقةلتوجود عالقوة معنويوة بني   

السووووون، وعودد سووووو نوات التعلمي، ومودة الزواج، وعودد ال طفوال عنود 

، ووجود أ طفال عند بعد الطالق  نفصووووال، والنوع، واحلاةل الزواجيةالا

ووجالا ال بويننفصوووووووال،  وموطن  ود  الزوجني،  بني  قرابووة  ووجود   ،

حدوث    يف قتصووواديةدرجة أ مهية ال سووو باب الا يف رأ هيم  وبني  الزوجني،

التالية للمبحوثني    توجد عالقة معنوية بني املتغريات املسووووو تقةل .الطالق

: السوون، وعدد سوو نوات التعلمي، ومدة الزواج، وعدد ال طفال عند ويه

نفصووووال،  ال عند الا الزواجية، ووجود أ طفنفصووووال، والنوع، واحلاةلالا

وبني  ووجود   الزوجني،  وموطن  الزوجني،  بني  قرابووة  ال بوين، ووجود 

توجود   حودوث الطالق. يف  يوةجامتعدرجوة أ مهيوة ال سووووو بواب الا  يف رأ هيم

التالية للمبحوثني: السوووون، وعدد    عالقة معنوية بني املتغريات املسوووو تقةل

نفصووال، والنوع،  ال طفال عند الا  سوو نوات التعلمي، ومدة الزواج، وعدد

نفصووووووال، ووجود ال بوين،  جيوة، ووجود أ طفوال عنود الاواحلواةل الزوا

درجة أ مهية  يف  ووجود قرابة بني الزوجني، وموطن الزوجني، وبني رأ هيم

توجود عالقوة معنويوة بني   حودوث الطالق.  يف  الصوووووحيوةال سووووو بواب  

سووو نوات التعلمي،  املتغريات املسووو تقةل التالية للمبحوثني: السووون، وعدد

نفصووال، والنوع، واحلاةل الزواجية،  د الاومدة الزواج، وعدد ال طفال عن

نفصووووووال، ووجود ال بوين، ووجود قرابوة بني ووجود أ طفوال عنود الا

وبني رأ هيم وموطن الزوجني،  درجووة أ مهيووة ال سووووو بوواب   يف  الزوجني، 

ختبار الفروض البحثية مت وضووووعها يف لو  حدوث الطالق.  يف النفسوووو ية

 الصفرية. صورهتا

 الطريقة البحثية

حتوديود ريف مركز أ مشون مبحوافظوة املنوفيوة مكجوال جغرايف لإجراء مت 

من قرى مركز أ مشون   اختيار عرشوو قرى عشوووائيً اوقد مت  ،هذا البحث

أ عداد   قرية( لإجراء ادلراسووووة هبا، هذا وقد بلغ اإجاميل 54)البالغ عددها

امت توثيقهووا رمس  اليت  حووالت الطالق بتكل القرى 2018خالل عووام    يووً

( )السوووجل 1حاةل طالق. جدول رمق ) 194العرشووو اخملتارة لسراسوووة 

(، هوذا وقود أ مكن 2019  ،ملركز ومودينوة أ مشون مبحوافظوة املنوفيوة املودن

حواةل فقط من اذلكور والإانث )ميثلون مم عينوة   122التوصوووووول اإىل  

  اريني وما ذون بخسووتيفاء بياانت ادلراسووة مهنم )مبسوواعدة الإ ادلراسووة( ل

 حالت الطالق من اإجاميل  %15.06وحماىم قرى ادلراسوة( ومه ميثلون 

امت توثيقهووا رمس  اليت حوواةل طالق( خالل عووام   810)والبووالغ عووددمه    يووً

عىل مسووووو توى ريف مركز أ مشون مبحوافظوة املنوفيوة، ويو     2018

لهيم بلك قريوة من 2جودول ) اإ ( أ عوداد املبحوثني اذلين أ مكن الوصوووووول 

 ي العرش اخملتارة لسراسة.ر قال

مجع بياانت البحث اسو امترة اسو تبيان اشو متلت عىل  يف وقد اسو تخدم

 :ثالثة أ قسام يه

القسووم ال ول: واشوو متل عىل قياس البياانت الشووخصووية للمبحوثني  

  )عدد سووووو نوات التعلمي(، ومدة الزواج   : السووووون، واحلاةل التعلييةويه

صووووووال، والنوع، واحلواةل  فننفصووووووال(، وعودد ال طفوال عنود الا)عنود الا

نفصووال، ووجود ال بوين،  الزواجية بعد الطالق، ووجود أ طفال عند الا

 ووجود قرابة بني الزوجني، وموطن الزوجني.
املبحوثني بتنشوووئهتم   : واختص بقياس درجة قيام أ سالقسوووم الثان

(، ًدابن  12(، والقسووة )ًدابن  14عىل ال سواليب التالية: حتمل املسوؤلية )

املبحوثني عن مودى قيوام   ي(، ومت اسووووو تقصووووواء رأ  ًدابنو 11امل )والإه 

أ سمه بتنشوووئهتم عىل هذه ال سووواليب قبل زواهجم، وذكل عىل مقياس 

، ول تقوم،  ًرا، واندانً ، وأ حيواامكون من أ ربعوة مسووووو توايت يه: كثريً 

حواةل البنود الإجيوابيوة   يف  عىل التوايل  1و  2و 3و    4وأ عطيوت ادلرجوات

السووووولبيوة، ومجعوت ادلرجوات اللكيوة للك بنود  بنود ةل ال حوا  يف  والعكس

املبحوثني بتنشوئهتم عىل أ سواليب التنشو ئة    لتعرب عن مسو توى قيام أ س

 جامتعية الثالث املدروسة. الا

القسوم الثالث: اختص مبعرفة أ سو باب حدوث الطالق وأ مهيهتا دلى 

املبحوثني، وقد تضووووومنت هذه ال سووووو باب أ ربعة أ نواع يه: أ سووووو باب 



(، وأ سو باب يية  بًاسوب 16)  (، وأ سو باب اجامتعيةبًاسوب 11) ديةاقتصوا

أ سوو باب(، وقد مت اسوو تقصوواء رأ ى  4أ سوو باب(، وأ سوو باب نفسوو ية ) 7)

حودوث الطالق، وذكل   يف املبحوثني عن مودى أ مهيوة هوذه ال سووووو بواب

، وهام، وهام حلد ما، ًداعىل مقياس من أ ربعة مسووووو توايت يه: هام ج

هوام، وأ عطيووت ادلرجوات   ، ومجعووت التوايلعىل    1و  2و  3و  4وغري 

 ادلرجات اللكية لتعرب عن مس توى أ مهية لك نوع من ال س باب. 

سوو تبيان عىل سوو امترة الال Pre-Testوقد مت اإجراء اختبار مبديئ 

من قرى طليا وجريس وشوطانوف ومت اسوتبعادمه من عينة   ثً مبحو  15

البحث، وقد أ جريت بعض التعديالت عىل صوياغة بعض ال سو ئةل ح  

وسهةل الفهم من جانب املبحوثني وصاحلة لتحقيق أ هداف اضة  كون و ت 

فرباير وموارس   يالبحوث، وقود مت مجع البيواانت امليودانيوة خالل شوووووهر 

م، وذكل ابملقابةل الشووووخصووووية مع املبحوثني بقرى ادلراسووووة، 2019

واسوو تخدم يف عرض وحتليل البياانت لك من: جداول احلرصوو العددي  

, ومعامل (2)اكيواختبار مربع اك  ،رحجوالنسوووب املئوية، واملتوسوووط امل

 رتباط البس يط لبريسون.الا

 النتــاجئ واملناقشة  

   : وصف عينة البحث أ وًل 

رمق   )جووودول  النتووواجئ  حوايل3أ ظهرت  أ ن  املبحوثني   (    نصوووووف 

نفصوال( ا، وتقل مدة زواهجم )عند الاعامً 27( يقل سو هنم عن 50.8%)

%،   49.2نفصووووال سوووو نوات، ومن دلهيم طفل وطفلني بعد الا 3عن

مؤهل متوسوط  ( حاصولون عىل  %64) وأ ن ما يزيد عىل ثالثة أ خامسوهم

(، وموازال وادلهيام %62.3)  وموطن الزوجني هو نفس القريوة  ي،وجوامع

%، وأ ن ما يزيد بقليل عىل ثالثة أ رابع املبحوثني    66.4عىل قيد احلياة  

م ثالثوة أ خامسوووووه  ذكور، وأ ن حوايل  %23.8%( و 76.2من الإانث )

 يزتوجوا بعد حدوث الطالق.( مل 59.8%)

يقل سوو هنم عن   ابً نصووف املبحوثني شوو باوتشووري هذه النتاجئ اإىل أ ن 

وتقل مدة زواهجم عن ثالث س نوات مث حدث الطالق، وهذا    ًماعا  27

مؤرش خطري يدل عىل انتشوووووار ظاهرة الطالق املبكر بني الشووووو باب  

 اليت  اليب التنشووو ئة، ال مر اذلى يُتوقع معه أ ن يكون لبعض أ سوووالريفي

املوودة حوودوث الطالق    يف  أ سمه عالقووة وتووا ثري  يف  تلقوهنووا خالل تكل 

القصووووورية من الزواج، كام تبني من النتواجئ أ ن ثالثوة أ خامس املبحوثني مل 

علهيم وعىل أ سمه     اكبريً    ًرايزتوجوا بعود الطالق وهو موا يشووووولك خط

قد يعيشووووها املبحوثني   اليت حلجم املعاانة النفسوووو ية  ًرانظ الريفيوجممتعهم 

الزواج هذا ابلإضوافة   يف بعد انفصواهلم والتخوف من تكرار جتربة الفشول

للجمع بني حدوث ظاهرتني هام الطالق والعنوسووة، ال مر اذلى يتطلب 

الطرق للحفاظ عىل أ سته  بش  املقبل عىل الزواج    الريفيدمع الش باب  

 ن. اإىل بر ال ما الريفيابجملمتع اجلديدة والوصول  

 ً  للمبحوثني     الاجامتعية ا: أ ساليب التنش ئة  ثني
( أ ن 4)جوودول رمق  أ ظهرت النتوواجئسوووووؤليووة:  أ سووووولوب حتموول امل

اسوو تجاابت املبحوثني عىل بنود قياس أ سوولوب حتمل املسووؤلية تراوحت  
درجة من أ ربع درجات كحد  3.22للمتوسوط املرحج ما بني  قًادرجاهتا وف

أ قوم    يالعمول اذل  يف الاجهتواد  أ هيلأ عىل، وذكل عىل بنود "تعلموت من  

 ياذل هجازيمه من اشووووورتوا   أ هيلدرجة كحد أ دىن لبند "  1.54به" و
 تزوجت به". 

لقيام أ س املبحوثني بتنشووئهتم   جاميلهذا وقد بلغ املتوسووط العام الا

  درجة، وهو أ عىل من املتوسووووط. 2.59عىل أ سوووولوب حتمل املسووووؤلية  

قيام أ سمه بتنشئهتم عىل أ سلوب  جة در   يف لرأ هيم قًاوبتوزيع املبحوثني وف

( أ ن ما يزيد  5الث فئات تبني من جدول )اإىل ث ًل حتمل املسوووؤلية اإجام

( يرون أ ن مس توى قيام أ سمه بتنشئهتم  %54.9عىل نصف املبحوثني )

 من الثلث  ما يقرب، وأ ن  ًطاعىل أ سووولوب حتمل املسوووؤلية اكن متوسووو

 يف (%13.1) وأ قل نسو بةفئة مسو توى القيام املرتفع،   يف ( جاءوا32%)

  تاجئ اإىل أ ن غالبية املبحوثني وتشوري هذه الن  فئة مسو توى القيام املنخفض.

( مسو توى قيام أ سمه بتنشوئهتم عىل أ سولوب حتمل املسوؤلية اكن 87%)

، وهو ما يعىن ارتفاع قيام ال س الريفية بتنشوو ئة ال بناء  ًعاومرتف ًطامتوسوو

 .عىل أ سلوب حتمل املس ئولية

( أ ن اسوووو تجاابت 6)جدول رمق أ ظهرت النتاجئ وة:أ سوووولوب القسوووو

 قًوابنود قيواس أ سووووولوب القسووووووة تراوحوت درجواهتوا وفاملبحوثني عىل  

درجوات من أ ربعوة كحود أ عىل، وذكل عىل  3للمتوسوووووط املرحج موا بني  

  2.04و "  أ بسووووط ال مور يف ء ابلشووووتية واللوم عند اخلطا  يالهتز   بند"

يقول اكرسوو للبنت اذلي ثل  ملا  تعلمت من أ سيت  درجة كحد أ دىن لبند"

لقيوام أ س    توسوووووط العوام الإجاميل"هوذا وقود بلغ امل24ضووووولع يطلع لهوا  

درجة، وهو يزيد عن 2.52املبحوثني بتنشوووئهتم عىل أ سووولوب القسووووة  

  املتوسط بقليل.

درجوة قيوام أ سمه بتنشوووووئهتم عىل   يف  لرأ هيم قًواوبتوزيع املبحوثني وف

( أ ن أ كرث  7دول )ات تبني من جاإىل ثالث فئ ًل أ سووولوب القسووووة اإجام

( يرون أ ن مسووو توى قيام أ سمه بتنشوووئهتم  %69.7املبحوثني ) من ثليث

فئة مسو توى   يف  جاءوا %16.4، وأ ن ًطاعىل أ سولوب القسووة اكن متوسو

فئة مسووو توى القيام املنخفض.   يف  (%13.9)  القيام املرتفع، وأ قل نسووو بة

م ( مسوووو توى قيا%86.1بحوثني )ويتضووووح من هذه النتاجئ أ ن غالبية امل

، وهذا يشوري  ًعاومرتف ًطاأ سمه بتنشوئهتم عىل أ سولوب القسووة اكن متوسو

درجة قيام أ س املبحوثني بتنشوووووئهتم عىل  يف  اإىل وجود ارتفاع نسووووو ي

سووسووات التمنية اخملتصووة اكمجلعيات ؤ أ سوولوب القسوووة مما يتطلب قيام م

م الطرق يفيوة لإكسوووووواهبال هليوة بتنظمي نودوات ولقواءات توعيوة لل س الر 

الشوودة والعقاب،  يف هارات الصووحيحة لتنشوو ئة ال بناء وعدم الإفراطوامل

احلفواظ عىل   ح  ل يؤثر ذكل عىل سووووولوكيواهتم عنود الزواج وابلتوايل

 الريف. يف يسالمة البناء ال س 

( أ ن اسووووو تجاابت  8ت النتاجئ )جدول رمقظهر أ   :أ سووووولوب الإهامل

درجوواهتووا  اوحووتر   الإهاملأ سووووولوب    قيوواسبنود  عىل  املبحوثني   اوفت   قووً

عىل كحد أ عىل  من أ ربع درجات  درجة   3.28بني للمتوسوووووط املرحج ما 

كحود أ دىن درجوة   1.42وأ وقواهتوا"  يف  أ داء الصووووولواتتعلمي ال ب بنود "

 .مشاهدة برامج التليفزيون" يف اإعطاء ال هل احلريةلبند "

 قيام أ س املبحوثني بتنشئهتم ل هذا وقد بلغ املتوسط العام الإجاميل

 درجة. 2.33  الإهاملأ سلوب  عىل
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درجوة قيوام أ سمه بتنشوووووئهتم عىل   يف  لرأ هيم قًواوبتوزيع املبحوثني وف

( أ ن أ كرث  9) اإىل ثالث فئات تبني من جدول رمق ًل أ سلوب الإهامل اإجام

( يرون أ ن مسو توى قيام أ سمه بتنشوئهتم  %57.4من نصوف املبحوثني )

(  %27عهم )زيد عىل رب، وأ ن ما يًطاعىل أ سووووولوب الإهامل اكن متوسووووو

فئة  يف (%15.6) فئة مسوو توى القيام املنخفض، وأ قل نسوو بة  يف جاءوا

 مس توى القيام املرتفع.

هذه   ( مس توى قيام  %73)  النتاجئ اإىل أ ن غالبية املبحوثنيوتشري 

الإهامل اكن متوس أ سلوب  بتنشئهتم عىل  هذا   .ًعاومرتف  ًطاأ سمه  وعىل 

تنش ئة ال بناء حيث    يف  ىل أ سلوب واحدعامتد ال س الريفية عايتضح عدم  

وف هامل  واإ وقسوة  املس ئولية  حتمل  من  الثالث  ال ساليب   قًاتس تخدم 

   وهو ما تبني من اس تجاابت املبحوثني. للمواقف اخملتلفة،

وفقً ا املبحوثني  بتوزيع  فامي خيتص  السابق  العرض  من  ا س تخالص 

ال سية املدروسة  لرأ هيم يف درجة قيام أ س املبحوثني با ساليب التنش ئة  

ما )  ييل  يتضح  رمق  املنخفض  10جدول  القيام  مس توي  فئة  يف  أ نه   )

وتقاربت    %27وبلغت نسبهتم  ارتفعت نس بة املبحوثني ل سلوب الإهامل  

وبلغت   والقسوة  املس ئولية  حتمل  ل سلوب  املبحوثني   ،%13.1نس بة 

الرتتيب. ويف فئة مس توي القيام املتوسط ارتفعت نس بة   عىل  13.9%

واك ا املدروسة  الثالث  ال سية  التنش ئة  ل ساليب  أ عالها  ملبحوثني  نت 

القسوة   الإهامل  %69.7ل سلوب  مث  املس ئولية 57.4%،  وحتمل   ،

. ويف فئة مس توي القيام املرتفع جاء أ سلوب حتمل املس ئولية يف 54.9%

نس  ال ويل وبلغت  املبحوثني  املرتبة  املبحوثني  %32بة  نس بة  وتقاربت   ،

 . %15.6، %16.4الرتتيب عىل وة والإهامل وبلغت ل سلوب القس

أ سولوب حتمل  وعليه يتضوح ارتفاع قيام ال سة بتنشو ئة أ بناهئا عىل

اإسووووو ناد بعض ال عامل   املسووووو ئولية، حيث حترص ال س الريفية عىل

امل الزراعيوة واملزنليوة  ل بنواهئوا البنني والبنوات واشووووواركهم يف بعض ال ع

حتمول املسووووو ئوليوة، مقوابول ذكل  عىلاء  وغريهوا، ال مر اذلي يرب ال بنو

ارتفعت نسووو بة املبحوثني يف فئة مسووو توي القيام املنخفض ل سووولوب  

هامل ال س الريفية يف تنشووووو ئة أ بناهئا لكن  الإهامل وهو ما يعين عدم اإ

 .تس تخدم القسوة بدرجة متوسطة معهم

 :وث الطالق وأ مهيهتا دلى املبحوثني وتتضمن ما ييل: أ س باب حدثًاثل

ابسوووو تقصوووواء رأ ى املبحوثني عن أ مهية   :قتصوووواديةالاباب ال سوووو 

حدوث الطالق جاءت اسو تجاابهتم  يف قتصوادية املدروسوةال سو باب الا

(: 11للمتوسوووووط املرحج جودول )  قًواوف التوايل  عىل النحو يًوامرتبوة تنوازل

للزوج" مبتوسوط مرحج   يمقدمهتا "اخنفاض ادلخل الشوهر  يف  حيث جاء

 "غالء املعيشوة وعدم الصورب عىل كرثة  درجة من أ ربع درجات، مث  2.77

الإساف والتبذير عىل حاجات  درجة، وتىل ذكل"  2.59املصووواريف"  

 الإنفواق" يف خبول الزوج وعودم الرغبوة  درجوة، مث "  2.45"  غري رضوريوة

"اخلالف عىل رصف دخل  ، وىف هناية هذه ال سو باب جاءدرجة  2.44

الزوجووة" وأ خريً   1.45أ و مرتووب  مرتووب  ادرجووة،   الزوج عىل  "رصف 

خوته" ال س باب  درجة. وقد بلغ املتوسط املرحج لإجاميل  1.02  وادليه واإ

درجوة من أ ربع درجوات، وهو موا يعىن أ ن موافقوة   2.19قتصوووووواديوة  الا

حدوث الطالق تزيد   يف قتصووووواديةاملبحوثني عىل أ مهية ال سووووو باب الا

 املتوسط. عن اًل قلي

قتصووادية ال سوو باب الا درجة أ مهية يف لرأ هيم قًاوبتوزيع املبحوثني وف

اإىل ثالث مسووووو توايت أ وضت   ًل حدوث الطالق اإجام يف املدروسوووووة

( يرون  %54.9( أ ن ما يزيد عىل نصوووف املبحوثني )12اجئ جدول )النت

 اًل حدوث الطالق منخفضوووة، وما يزيد قلي يف  أ ن أ مهية هذه ال سووو باب

%( يرون أ هنوا متوسوووووطوة، بي  ترى أ قول نسووووو بوة   26.2عىل الربع )

حدوث الطالق. وتشووري   يف ( أ ن أ مهية هذه ال سوو باب مرتفعة18.9%)

( يرون أ ن مسوو توى أ مهية %81.1)  املبحوثنيهذه النتاجئ اإىل أ ن غالبية 

احدوث الطالق اكن منخف يف  قتصووووادية املدروسووووةال سوووو باب الا   ضوووً

 .ًطاومتوس

جامتعيوة: ابسووووو تقصووووواء رأ ى املبحوثني عن أ مهيوة ال سووووو بواب الا 

حدوث الطالق جاءت اسوو تجاابهتم   يف  دروسووةجامتعية املال سوو باب الا

(: 13ا للمتوسوووووط املرحج جودول )وفقوً   التوايل  عىل النحو  يًوامرتبوة تنوازل

ختص    اليت  ال مور  يف  "تودخول ال هول وال قوارب  مقودمهتوا  يف حيوث جواء

"غيواب   درجوة من أ ربع درجوات، مث 3.25الزوجني" مبتوسوووووط مرحج  

"الإهوانوة وتبوادل   ذكل  يلوت،  درجوة  3.17  احلوار والتفوامه بني الزوجني"

 هناية هذه ال سووووو باب جاء درجة، ويف  3.08  الشووووو تامئ بني الزوجني"

درجوة. وقود بلغ  1.54"اخلالف عىل أ سووووولوب معوامةل وتربيوة ال بنواء" 

درجة من أ ربع    2.38جامتعية  ال سووووو باب الا املتوسوووووط املرحج لإجاميل

املبحوثني عىل أ مهيووة ال سووووو  مووا يعىن أ ن موافقووة  بوواب درجووات، وهو 

وبتوزيع املبحوثني    املتوسوط. حدوث الطالق جاءت فوق يف  عيةجامتالا

حدوث    يف  جامتعية املدروسوووةدرجة أ مهية ال سووو باب الا يف لرأ هيم قًاوف

( أ ن 14اإىل ثالث مسووووو توايت أ وضت النتاجئ جدول ) ًل الطالق اإجام

قلي )  اًل مووا يزيوود  هووذه %41.8عىل مخس املبحوثني  أ ن أ مهيووة  ( يرون 

عىل الثلث  اًل حدوث الطالق متوسووطة، وأ ن ما يزيد قلي يف  ال سوو باب

  23.8)  بي  يرى ما يزيد عىل امخلس ،%( يرون أ هنا منخفضووة  34.4)

حدوث الطالق. وتشوووري هذه  يف %( أ ن أ مهية هذه ال سووو باب مرتفعة

( يرون أ ن مسو توى  %65.6بحوثني )امل النتاجئ اإىل أ ن ما يقرب من ثليث

 ًطاحدوث الطالق اكن متوسوو يف سووةاملدرو  جامتعيةأ مهية ال سوو باب الا

  .ًعاومرتف

من املبحوثني بعض ال سوو باب  ًداوابلإضووافة ملا سوو بق فقد ذكر عد

: حودوث الطالق ويه  يف اكنوت لهوا أ مهيوة دلهيم  اليت جامتعيوة ال خرىالا

"عودم    (، وًدامبحوثن بودرجوة هوام جومرأ ة أ خرى" )وذكره  "الزواج اب

"ليس هل توا ثري أ و لكموه أ موام    ("، واخلروج من املزنل )مش بيفسوووووحين

)وذكرهام مبحوث واحود بودرجوة هوام حلود موا( و   معوه"  وزوجوةخواتوه  ا

"اسو تقطاب الزوج ل صودقائه والسوهر لنصوف الليل ابملزنل"، و "سقة  

"عودم املوافقوة   و  )وذكرهام مبحوث واحود بودرجوة هوام"  الفلوس واذلهوب"

متوام الزوجوة للتعلمي اجلوامع د بودرجوة هوام  بحوث واحو)وذكره م  "يعىل اإ

 .(ًداج

ابسو تقصواء رأ ى املبحوثني عن أ مهية ال سو باب  ال سو باب الصوحية:

  يًاحدوث الطالق جاءت اسوو تجاابهتم مرتبة تنازل  يف  الصووحية املدروسووة



 يف  (: حيوث جواء15للمتوسوووووط املرحج جودول ) قًواوف التوايل عىل النحو

رجة من أ ربع  د  2.31نظافة اجلسوم" مبتوسوط مرحج  يف  مقدمهتا "الإهامل

درجة، وىف   2.16بوب واملنشوطات اجلنسو ية"  درجات، مث "تعاطى احل

  1.31  اجلسووووم" يف  هناية هذه ال سوووو باب جاء "وجود عاهة أ و تشوووووه

درجة  1.83باب الصوحية  ال سو  درجة. وقد بلغ املتوسوط املرحج لإجاميل

من أ ربع درجات، وهو ما يعىن أ ن موافقة املبحوثني عىل أ مهية ال سو باب  

 حدوث الطالق جاءت أ قل من املتوسط. يف حيةالص

درجة أ مهية ال سووووو باب الصوووووحية   يف لرأ هيم قًاوبتوزيع املبحوثني وف

مسووووو توايت أ وضت   اإىل ثالث ًل حدوث الطالق اإجام يف املدروسوووووة

( يرون أ ن %59.8( أ ن ثالثة أ خامس املبحوثني )16)  رمق النتاجئ جدول

 ة، وأ ن ما يزيد عىلحدوث الطالق منخفضوووو يف أ مهية هذه ال سوووو باب

( %4.1بي  ترى أ قل نسوو بة ) ،%( يرون أ هنا متوسووطة  36.1الثلث )

حدوث الطالق. وتشووري هذه النتاجئ  يف أ ن أ مهية هذه ال سوو باب مرتفعة

( يرون أ ن مسووووو توى %95.9)  ملبحوثنياإىل أ ن الغوالبيوة العظمى من ا

  احدوث الطالق اكن منخفضوووً  يف  أ مهية ال سووو باب الصوووحية املدروسوووة

  .ًطاوسمتو 

ابسو تقصواء رأ ى املبحوثني عن أ مهية ال سو باب   ال سو باب النفسو ية:

  يًاحدوث الطالق جاءت اسوو تجاابهتم مرتبة تنازل يف النفسوو ية املدروسووة

 يف  (: حيوث جواء17للمتوسوووووط املرحج جودول ) قًواوف التوايل عىل النحو

درجة من أ ربع    3.27مقدمهتا "العصوووبية والتوتر ادلامئ" مبتوسوووط مرحج 

  2.32هناية هذه ال س باب "الغرية الشديدة والشك"    يف ات، وجاءدرج

درجة 2.71ال سو باب النفسو ية  درجة. وقد بلغ املتوسوط املرحج لإجاميل

افقة املبحوثني عىل أ مهية ال سو باب  من أ ربع درجات، وهو ما يعىن أ ن مو 

  حدوث الطالق جاءت أ عىل من املتوسط. يف النفس ية

درجة أ مهية ال سوووو باب النفسوووو ية   يف هيمرأ  ل قًاوبتوزيع املبحوثني وف

اإىل ثالث مسووووو توايت أ وضت   ًل حدوث الطالق اإجام يف املدروسوووووة

( %58.2( أ ن ما يقرب من ثالثة أ خامس املبحوثني )18النتاجئ جدول )

حدوث الطالق متوسووووطة، وأ ن ما  يف يرون أ ن أ مهية هذه ال سوووو باب

، بي  ترى أ قول %( يرون أ هنوا مرتفعوة  34.4عىل الثلوث )  اًل يزيود قلي

الق. حدوث الط يف ( أ ن أ مهية هذه ال سوو باب منخفضووة%7.4) نسوو بة

( %92.6)  وتشوووووري هوذه النتواجئ اإىل أ ن الغوالبيوة العظمى من املبحوثني

حدوث    يف  يرون أ ن مسوووو توى أ مهية ال سوووو باب النفسوووو ية املدروسووووة

 .ًعاومرتف ًطاالطالق اكن متوس

لرأ هيم  قًااملبحوثني وف  من العرض السوابق فامي خيتص بتوزيع  سو تخالصا

يف أ مهية ال سووو باب الاقتصوووادية والاجامتعية والصوووحية والنفسووو ية يف 

( اخنفاض تا ثري لك من 19حدوث الطالق يتضوح ما ييل: جدول رمق )

ال سوووو باب الصووووحية والاقتصووووادية يف حدوث الطالق وهو ما ميكن  

تفسوووووريه بوا ن اإجراء الفحوص الطبيوة قبول الزواج خيفض من احامتلت  

ل سوو باب الصووحية  كام أ ن حتمل ال سة أ عباء  شوول الزواج بسووبب اف

زواج ال بناء والإنفاق علهيم حيت بعد الزواج يقل من دور ال سووووو باب 

الاقتصوووادية يف فشووول الزواج، يف حني ارتفع تا ثري العوامل النفسووو ية 

حلدوث الطالق وهو ما ميكن تفسوريه با ن العصوبية الزائدة وعدم القدرة  

ال خر وال اننيوة تزيود من مسوووووواحوة  الطرف  لتوافق مع  التكيف وا  عىل

التنواقض وعودم القبول وهو موا قود يعجول ابلفشوووووول الزواج وحودوث  

 الطالق.

جامتعية للمبحوثني وبني درجة  : العالقة بني أ سوواليب التنشوو ئة الاًعا راب

 أ مهية أ س باب الطالق

  جامتعية للمبحوثني ويه ابختبار العالقة بني أ سووواليب التنشووو ئة الا

درجة    يف ، والقسووووة، والإهامل( وبني رأ هيمةاملسوووؤوليأ سووولوب حتمل  )

حدوث    يف جامتعية والصوحية والنفسو يةقتصوادية والاأ مهية ال سو باب الا

 :( عىل النحو التايل20الطالق، فقد جاءت النتاجئ )جدول رمق 

ال ول عىل أ نه   ينص الفرض الاحصووايئ:  أ سوولوب حتمل املسووؤلية

ني تنشووووو ئوة املبحوثني عىل أ سووووولوب حتمول "ل توجود عالقوة معنويوة ب

جامتعية،  قتصادية، والادرجة أ مهية ال س باب الا  يف ؤلية وبني رأ هيماملس

 حدوث الطالق".  يف والصحية، والنفس ية

رتباط البسووو يط  ولختبار ية هذا الفرض مت حسووواب معامل الا

  رتباطية عكسووو ية معنوية عند مسووو توى اوجود عالقة    وقد تبني ما يىل:

ة قيوام أ س املبحوثني بتنشوووووئهتم عىل أ سووووولوب حتمول ني درجوب  0.01

حدوث    يف درجة أ مهية ال سووووو باب النفسووووو ية يف املسوووووؤلية وبني رأ هيم

  0.224رتباط البسو يط احملسووبة  الطالق، حيث بلغت قية معامل الا

يوة بني درجوة قيوام عودم وجود عالقوة معنو   وىه أ كرب من نظريهتوا اجلودوليوة.

درجة    يف م عىل أ سلوب حتمل املسؤلية وبني رأ هيمأ س املبحوثني بتنشئهت

حدوث  يف جامتعية، والصحيةقتصادية، والاأ مهية لك من: ال س باب الا

رتبواط البسووووو يط احملسووووووبوة   الطالق، حيوث بلغوت قمي معوامالت الا

التوايل  0.115، و  0.078، و0.108 أ قوول من نظرياهتووا   ويه  عىل 

 جلدولية. ا

نه   ءً وبنا السوابق   صوايئمل ميكن رفض الفرض الإحعىل هذه النتاجئ فاإ

درجة أ مهية ال سوو باب   يف  لكية بل ميكن رفضووه ابلنسوو بة لرأ ى املبحوثني

حدوث الطالق، بي  مل ميكن رفضوه ابلنسو بة لباا ال سو باب  يف النفسو ية

مل تثبوت معنويوة عالقهتوا بودرجوة قيوام أ س املبحوثني    املودروسووووووة واليت

 ة.بتنشئهتم عىل أ سلوب حتمل املسؤلي

وتشوري معنوية العالقة العكسو ية بني قيام أ س املبحوثني بتنشوئهتم 

أ مهية ال سوووو باب درجة    يف عىل أ سوووولوب حتمل املسووووؤلية وبني رأ هيم

لزام أ بناهئا بتحمل    يف  النفسووووو ية حدوث الطالق، اإىل أ ن قيام ال س ابإ

بعض املسوووو ئوليات يف الصووووغر وعدم تلبيه لك طلباهتم يزيد من ثقهتم 

جامتعية احمليطة هبم التوافق والتوازن النفيسووو مع البيئة الاوقدرهتم عىل 

 يف النفسوو ية عند الزواج، ومن مث قد تقل دلهيم حدة وأ مهية ال سوو باب

 حدوث الطالق.

عىل أ نه "ل توجد   الثان ينص الفرض الإحصوايئ:  أ سولوب القسووة

  يف  عالقة معنوية بني تنشوو ئة املبحوثني عىل أ سوولوب القسوووة وبني رأ هيم

 جامتعية، والصوحية، والنفسو ية قتصوادية، والاية ال سو باب الاة أ مهدرج

معوامول  ولختبوار يوة هوذا الفرض مت حسووووواب    ".الطالقحودوث  يف

رتبواطيوة طرديوة  اوجود عالقوة  :  رتبواط البسووووو يط وقود تبني موا يىلالا
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بني درجة قيام أ س املبحوثني بتنشووووئهتم   0.01  معنوية عند مسوووو توى

درجة أ مهية لك من: ال سوووو باب   يف معىل أ سوووولوب القسوووووة وبني رأ هي

حدوث الطالق، حيث بلغت    يف  جامتعية، والصوحيةقتصوادية، والاالا

،  0.266، و0.636  رتبواط البسووووو يط احملسووووووبوةقمي معوامالت الا

اجلوودوليووة  عىل التوايل  0.281و أ كرب من نظرياهتووا  عوودم وجود .  وىه 

سووووولوب عالقة معنوية بني درجة قيام أ س املبحوثني بتنشوووووئهتم عىل أ  

حدوث  يف درجة أ مهية ال سووووو باب النفسووووو ية يف القسووووووة وبني رأ هيم

  0.170رتباط البسو يط احملسووبة  ، حيث بلغت قية معامل الاالطالق

 وىه أ قل من نظريهتا اجلدولية. 

نه مل ميكن رفض الفرض الا  ءً وبنا السووابق  حصووايئعىل هذه النتاجئ فاإ

درجة أ مهية   يف  بحوثنيلكية بل ميكن رفضوووه ابلنسووو بة ملتغريات: رأ ى امل

وث الطالق، بي   حد يف  جامتعية، والصوحيةقتصوادية، والاال سو باب الا

 يف درجة أ مهية ال سو باب النفسو ية يف مل ميكن رفضوه ابلنسو بة ملتغري رأ هيم

مل تثبت معنوية عالقهتا بدرجة قيام أ س املبحوثني    حدوث الطالق واليت

 بتنشئهتم عىل أ سلوب القسوة.

ردية  بني قيام أ س املبحوثني بتنشووئهتم العالقة الط وتشووري معنوية

قتصوادية،  درجة أ مهية ال سو باب الا يف وبني رأ هيمعىل أ سولوب القسووة 

حوودوث الطالق، اإىل أ ن قيووام ال سة   يف  جامتعيووة، والصوووووحيووةوالا

أ و البدن،   ابلإفراط يف العقاب والشووووودة مع ال بناء والإيذاء النفيسووووو

شوووعارمه با هنم غري مرغوحرماهنم من الإحسووواس ابلر  وب  عاية الوادلية واإ

السوووخط والشوووعور ابلنقص وعدم الثقة  فهيم، قد يؤدي اإىل الكراهية و 

جامتعيوة، وعودم قودرهتم عىل حتمول  نسوووووحواب من احليواة الاابلنفس والا

قتصوادية والصوحية عند الزواج ابلإضوافة لسووء تكيفهم مع الضوغوط الا

تزيوود دلهي  يجامتعحميطهم الا  م حوودة وأ مهيووة ال سووووو بووابومن مث قوود 

 حدوث الطالق. يف  جامتعية، والصحيةقتصادية، والاالا

الثالث عىل أ نه "ل توجد   حصايئالاينص الفرض  : أ سلوب الإهامل

  يف  عالقة معنوية بني تنشوو ئة املبحوثني عىل أ سوولوب الإهامل وبني رأ هيم

 جامتعية، والصوحية، والنفسو ية قتصوادية، والادرجة أ مهية ال سو باب الا

معوامول  ولختبوار يوة هوذا الفرض مت حسووووواب    حودوث الطالق". يف

رتبواطيوة طرديوة  اوجود عالقوة  :  رتبواط البسووووو يط وقود تبني موا يىلالا

بني درجة قيام أ س املبحوثني بتنشووووئهتم   0.01  معنوية عند مسوووو توى

قتصوادية،  درجة أ مهية ال سو باب الا يف عىل أ سولوب الإهامل وبني رأ هيم

رتبواط قيتوا معوامول الا ق، حيوث بلغوتحودوث الطال يف  والنفسووووو يوة

وهام أ كرب من   عىل التوايل 0.285، و0.383ة  البسووووو يط احملسووووووبو

أ س .  نظريهتام اجلوودوليووة درجووة قيووام  عالقووة معنويووة بني  عوودم وجود 

درجة أ مهية لك  يف املبحوثني بتنشووئهتم عىل أ سوولوب الإهامل وبني رأ هيم

غت  حدوث الطالق، حيث بل  يف  جامتعية، والصوحيةمن: ال سو باب الا

عىل   0.049، و0.074  بوةرتبواط البسووووو يط احملسوووووو معوامول الا قيتوا

 وهام أ قل من نظريهتام اجلدولية. التوايل

نه مل ميكن رفض الفرض الإحصوايئ  ءً وبنا السوابق   عىل هذه النتاجئ فاإ

درجة أ مهية   يف  : رأ ى املبحوثنييلكية بل ميكن رفضووووه ابلنسوووو بة ملتغري 

حدوث الطالق، بي  مل ميكن رفضه    يف  ادية، والنفس يةقتصال س باب الا

جامتعية، والصووحية درجة أ مهية ال سوو باب الا يف رأ هيم يملتغري   ابلنسوو بة

مل تثبت معنوية عالقهتام بدرجة قيام أ س املبحوثني بتنشووووئهتم عىل  واليت

 أ سلوب الإهامل.

م عىل وتشري معنوية العالقة الطردية بني قيام أ س املبحوثني بتنشئهت

رأ هيم وبني  الإهامل  الا  يف  أ سلوب  ال س باب  أ مهية  قتصادية،  درجة 

دون    يف  والنفس ية أ بناهئا  برتك  ال سة  قيام  أ ن  اإىل  الطالق،  حدوث 

ما يقومون به من سلوك مرغوب فيه، أ و حماسبهتم عىل   تشجيع عىل 

لهيم أ و الا هامتم برأ هيم، قد يؤدي اإىل  السلوك اخلاطئ أ و عدم الإنصات اإ

ضطراب واخلوف ادلامئ من   بفقدان ال من النفيس والقلق والاشعورمه

مع    ءلك يش التكيف  عىل  قدرهتم  وتقل  النفيس  منومه  عىل  يؤثر  مما 

قد يتعرضون لها عند الزواج،   اليت  قتصاديةالضغوط النفس ية ورمبا الا

الا ال س باب  وأ مهية  حدة  من  دلهيم  يزيد  قد  بدوره  قتصادية  وهذا 

عية أ رابب  يتطلب حماوةل تو   يلطالق. ال مر اذلحدوث  ا  يف  والنفس ية

ال بناء   مع  للتعامل  املثىل  وال ساليب  ابلطرق  رشادمه  واإ الريفية  ال س 

 . هامتم هبم وعدم اإهامهلمالا يف والتوازن

أ مهية    يف   : عالقة املتغريات املس تقةل املدروسة للمبحوثني برأ هيم ًسا خام 

 أ س باب حدوث الطالق 

: للمبحوثني ويهتغريات املس تقةل املدروسة  ابختبار العالقة بني امل

التعليية واحلاةل  الزواج  السن،  ومدة  التعلمي(،  س نوات  )قبل    )عدد 

نفصال، والنوع، واحلاةل الزواجية بعد نفصال(، وعدد ال طفال عند الاالا

نفصال، ووجود ال بوين، ووجود قرابة الطالق، ووجود أ طفال عند الا

الزوجني وموطن  الزوجني،  ال س باب بني  أ مهية  درجة  وبني   ،  

والنفس يةقتصادية، والاالا والصحية،  الطالق،   يف  جامتعية،  حدوث 

 :( عىل النحو التايل21فقد جاءت النتاجئ )جدول رمق 

أ مهية ال س باب   يف عالقة املتغريات املس تقةل املدروسة للمبحوثني برأ هيم

 حدوث الطالق: يف قتصاديةالا

عىل أ نه "ل توجد عالقة معنوية بني  الرابع    حصايئينص الفرض الا

: السن، وعدد س نوات التعلمي،  املتغريات املس تقةل التالية للمبحوثني ويه

نفصال، والنوع، واحلاةل الزواجية  ومدة الزواج، وعدد ال طفال عند الا

نفصال، ووجود ال بوين، ووجود  بعد الطالق، ووجود أ طفال عند الا

درجة أ مهية ال س باب    يف  ني، وبني رأ هيمطن الزوج قرابة بني الزوجني، ومو 

حدوث الطالق. ولختبار ية هذا الفرض مت حساب    يف  قتصاديةالا

  ، وجاءت النتاجئ عىل النحو يرتباط البس يط، ومربع اكلك من: معامل الا

)  التايل العالقة الا  (:21جدول  يتبني معنوية  بني متغريات: مل  رتباطية 

س نوات   وعدد  ومدةالسن،  عند   التعلمي،  ال طفال  وعدد  الزواج، 

  يف   قتصاديةدرجة أ مهية ال س باب الا  يف  نفصال وبني رأ ى املبحوثنيالا

رتباط البس يط احملسوبة  حدوث الطالق، حيث بلغت قمي معامالت الا

ومجيعها أ قل من    عىل التوايل  0.042، و0.018، و0.171، و0.133

اجلدولية. العالق  نظرياهتا  معنوية  مس توىتبني  )عند  بني 0.01  ة   )

متغريات: النوع، واحلاةل الزواجية بعد الطالق، ووجود ال بوين، ووجود  

مس توى    يف  قرابة بني الزوجني، وموطن الزوجني، وبني رأ ى املبحوثني

ال س باب الا   ي الطالق، وبلغت قمي مربع اك  حدوث  يف  قتصادية أ مهية 



و9.40احملسوبة   و13.61،  و20.42،  و25.67،  عىل    27.08، 

مل يتضح معنوية العالقة بني    ومجيعها أ كرب من نظرياهتا اجلدولية.  ،التوايل

أ مهية ال س باب    يف  نفصال وبني رأ ى املبحوثني متغري وجود أ طفال عند الا

اك  يف  قتصاديةالا مربع  قية  بلغت  الطالق، حيث  احملسوبة   يحدوث 

 أ قل من نظريهتا اجلدولية. ويه 0.855

نه مل مي ءً وبنا السابق    حصايئكن رفض الفرض الا عىل هذه النتاجئ فاإ

بعد  الزواجية  واحلاةل  النوع،  ملتغريات:  ابلنس بة  رفضه  ميكن  بل  لكية 

،  الطالق، ووجود ال بوين، ووجود قرابة بني الزوجني، وموطن الزوجني

مل تثبت معنوية   ت املدروسة واليتمل ميكن رفضه ابلنس بة لباا املتغريا  بي 

 حلدوث الطالق.  قتصاديةعالقهتا ابل س باب الا

أ مهية ال س باب   يف عالقة املتغريات املس تقةل املدروسة للمبحوثني برأ هيم

 حدوث الطالق:  يف جامتعيةالا

عىل أ نه "ل توجد عالقة معنوية    اخلامس  ينص الفرض الإحصايئ

املس تقةل   املتغريات  للمبحوثني ويهبني  السن، وعدد س نوات التالية   :

نفصال، والنوع، واحلاةل  ال طفال عند الاالتعلمي، ومدة الزواج، وعدد  

نفصال، ووجود ال بوين،  الزواجية بعد الطالق، ووجود أ طفال عند الا

درجة أ مهية    يف  ووجود قرابة بني الزوجني، وموطن الزوجني، وبني رأ هيم

. ولختبار ية هذا الفرض  "وث الطالقحد  يف  جامتعيةال س باب الا

ال مت حساب لك من: معامل الا وجاءت يبس يط، ومربع اكرتباط   ،

 (: 21جدول ) التايل النتاجئ عىل النحو

بني  0.05تبني وجود عالقة ارتباطية عكس ية معنوية عند مس توى

درجة أ مهية ال س باب   يف  متغري عدد س نوات التعلمي وبني رأ ى املبحوثني

الا  يف  جامتعيةالا معامل  قية  بلغت  حيث  الطالق،  رتباط  حدوث 

مل يتبني معنوية    أ كرب من نظريهتا اجلدولية.  ويه    0.184البس يط احملسوبة  

ال طفال العالقة الا الزواج، وعدد  السن، ومدة  بني متغريات:  رتباطية 

  جامتعية ل س باب الادرجة أ مهية ا  يف  نفصال وبني رأ ى املبحوثنيعند الا

الا  يف معامالت  قمي  بلغت  حيث  الطالق،  البس يط  حدوث  رتباط 

أ قل من    عىل التوايل  0.137، و0.073، و0.121احملسوبة   ومجيعها 

اجلدولية. مس توى  نظرياهتا  )عند  العالقة  معنوية  بني 0.01  تبني   )

عند   أ طفال  ووجود  الطالق،  بعد  الزواجية  واحلاةل  النوع،  متغريات: 

وموطن  نفصالا الزوجني،  بني  قرابة  ووجود  ال بوين،  ووجود  ال، 

  يف   جامتعيةس باب الامس توى أ مهية ال    يف  الزوجني، وبني رأ ى املبحوثني

الطالق، وبلغت قمي مربع اك ،  18.06، و15.52احملسوبة    ي حدوث 

، ومجيعها أ كرب عىل التوايل  55.52، و  9.47، و28.94، و27.93و

 من نظرياهتا اجلدولية.

نه مل ميكن رفض الفرض الا  ءً وبنا السابق    حصايئعىل هذه النتاجئ فاإ

عدد   ملتغريات:  ابلنس بة  رفضه  ميكن  بل  والنوع، لكية  التعلمي،  س نوات 

أ طفال عند الا الطالق، ووجود  بعد  الزواجية  نفصال، ووجود واحلاةل 

ال بوين، ووجود قرابة بني الزوجني، وموطن الزوجني، بي  مل ميكن رفضه  

مل تثبت معنوية عالقهتا ابل س باب    ة لباا املتغريات املدروسة واليتابلنس ب

 جامتعية حلدوث الطالق.الا

أ مهية ال س باب  يف تغريات املس تقةل املدروسة للمبحوثني برأ هيمعالقة امل

 حدوث الطالق: يف الصحية

أ نه "ل توجد عالقة معنوية    ينص الفرض الإحصايئ السادس عىل 

املس ت املتغريات  ويهبني  للمبحوثني  التالية  س نوات  قةل  وعدد  السن،   :

عند الا ال طفال  وعدد  الزواج،  ومدة  والنو التعلمي،  واحلاةل  نفصال،  ع، 

نفصال، ووجود ال بوين،  الزواجية بعد الطالق، ووجود أ طفال عند الا

درجة أ مهية  يف ووجود قرابة بني الزوجني، وموطن الزوجني، وبني رأ هيم

. ولختبار ية هذا الفرض مت  "وث الطالق حد  يف  ال س باب الصحية

، وجاءت النتاجئ يرتباط البس يط، ومربع اكحساب لك من: معامل الا

النحو )  التايل   عىل  عكس ية  (:  21جدول  ارتباطية  عالقة  وجود  تبني 

بني متغري عدد س نوات التعلمي وبني رأ ى    0.05  معنوية عند مس توى

حدوث الطالق، حيث    يف  درجة أ مهية ال س باب الصحية  يف  املبحوثني

قية معامل الا البس يط احملسوبة  بلغت  أ كرب من  ويه    0.184رتباط 

رتباطية بني متغريات: السن،  يتبني معنوية العالقة الا   مل  نظريهتا اجلدولية.

درجة    يف  نفصال وبني رأ ى املبحوثنيومدة الزواج، وعدد ال طفال عند الا

حدوث الطالق، حيث بلغت قمي معامالت    يف ب الصحيةأ مهية ال س با

 عىل التوايل 0.008، و0.071، و0.047رتباط البس يط احملسوبة الا

نظرياهت من  أ قل  اجلدولية.ومجيعها  متغريات:    ا  بني  العالقة  معنوية  تبني 

نفصال، ووجود ال بوين، ووجود قرابة بني  النوع، ووجود أ طفال عند الا

 يف  مس توى أ مهية ال س باب الصحية  يف  بحوثنيالزوجني، وبني رأ ى امل

، و  15.15، و19.89احملسوبة  يحدوث الطالق، وبلغت قمي مربع اك

مل يتبني   يعها أ كرب من نظرياهتا اجلدولية.، ومج عىل التوايل  8.0، و32.35

متغري  بني  العالقة  وموطن    يمعنوية  الطالق،  بعد  الزواجية  احلاةل 

املبحوثني رأ ى  الصحية  يف  الزوجني، وبني  ال س باب  حدوث    يف  أ مهية 

وهام أ قل    3.23، و7.59احملسوبة    يالطالق، حيث بلغت قيتا مربع اك

 من نظريهتام اجلدولية.

نه مل ميكن رفض الفرض الا عىل  ءً وبنا السوابق   حصوايئهذه النتاجئ فاإ

لكية بل ميكن رفضووه ابلنسوو بة ملتغريات: عدد سوو نوات التعلمي، والنوع،  

نفصووووووال، ووجود ال بوين، ووجود قرابوة بني ووجود أ طفوال عنود الا

مل  الزوجني، بي  مل ميكن رفضوه ابلنسو بة لباا املتغريات املدروسوة واليت

 ية حلدوث الطالق.قهتا ابل س باب الصحتثبت معنوية عال

أ مهية ال سو باب  يف  تغريات املسو تقةل املدروسوة للمبحوثني برأ هيمعالقة امل

 حدوث الطالق: يف النفس ية

السووووابع عىل أ نه "ل توجد عالقة معنوية    حصووووايئينص الفرض الا

: السوون، وعدد سوو نوات  بني املتغريات املسوو تقةل التالية للمبحوثني ويه

وع، واحلواةل  نفصوووووال، والنومودة الزواج، وعودد ال طفوال عنود الاالتعلمي، 

نفصووال، ووجود ال بوين،  الزواجية بعد الطالق، ووجود أ طفال عند الا

درجة أ مهية  يف  ووجود قرابة بني الزوجني، وموطن الزوجني، وبني رأ هيم

. ولختبار ية هذا الفرض مت "حدوث الطالق  يف  ال سوو باب النفسوو ية

النتاجئ ، وجاءت يرتباط البسو يط، ومربع اكامل الاحسواب لك من: مع

تبني وجود عالقوة ارتبواطيوة عكسووووو يوة   (:21جودول ) التوايل عىل النحو

 يف  بني متغري السوووون وبني رأ ى املبحوثني  0.05  معنوية عند مسوووو توى
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حدوث الطالق، حيث بلغت قية  يف درجة أ مهية ال سووو باب النفسووو ية

أ كرب من نظريهتوا ويه    0.185رتبواط البسووووو يط احملسووووووبوة  معوامول الا

تفسري معنوية العالقة العكس ية بني سن املبحوثني وبني  اجلدولية. وميكن  

درجة أ مهية ال سوو باب النفسوو ية أ نه بزايدة سوون املبحوثني يكمتل النضووج  

 يف  فتقول دلهيم أ مهيوة ال سووووو بواب النفسووووو يوة نفعوايلتزان الاوالا العقيل

يواة وضوووووعف حتملهم حودوث الطالق، وقود يرجع ذكل لقةل خربهتم ابحل

و أ سمه اجلوديودة ومن مث يضوووووعف حتملهم لزتاموات حنللمسوووووؤليوة والا

مل يتبني معنوية العالقة    قد يوهجوهنا عند الزواج. اليت  للضوغوط النفسو ية

رتبواطيوة بني متغريات: عودد سووووو نوات التعلمي، ومودة الزواج، وعودد الا

ال سووو باب  درجة أ مهية يف  نفصوووال وبني رأ ى املبحوثنيال طفال عند الا

رتبواط  لغوت قمي معوامالت الاحودوث الطالق، حيوث ب  يف  النفسووووو يوة

ومجيعها    عىل التوايل  0.124، و0.040، و0.123البسوو يط احملسوووبة  

 أ قل من نظرياهتا اجلدولية.

بعوود  الزواجيووة  العالقووة بني متغريات: النوع، واحلوواةل  تبني معنويووة 

وبني رأ ى   نفصووووووال، ووجود ال بوين،الطالق، ووجود أ طفوال عنود الا

حدوث الطالق،   يف  مسووو توى أ مهية ال سووو باب النفسووو ية يف  املبحوثني

اك مربع  قمي  و7.40احملسووووووبوووة    يوبلغوووت  ،  11.27، و  69.36، 

مل يتبني    ، ومجيعهووا أ كرب من نظرياهتووا اجلوودوليووة.عىل التوايل  50.92و

وجود قرابة بني الزوجني، وموطن الزوجني،   يمعنوية العالقة بني متغري 

حدوث الطالق،   يف سووو باب النفسووو يةأ مهية ال    يف  املبحوثنيوبني رأ ى 

وهام أ قول من   6.59، و2.99احملسووووووبوة    يحيوث بلغوت قيتوا مربع اك

نووه مل ميكن رفض الفرض   ءً وبنووانظريهتام اجلوودوليووة.   عىل هووذه النتوواجئ فوواإ

السوووابق لكية بل ميكن رفضوووه ابلنسووو بة ملتغريات: السووون،    الإحصوووايئ

نفصووووال،  ل عند الابعد الطالق، ووجود أ طفاوالنوع، واحلاةل الزواجية 

ووجود ال بوين، بي  مل ميكن رفضووه ابلنسوو بة لباا املتغريات املدروسووة  

 مل تثبوت معنوية عالقهتوا ابل سووووو بواب النفسووووو يوة حلدوث الطالق. واليت

وميكن اعتبار نتاجئ العالقات املعنوية السووووابقة بني املتغريات املسوووو تقةل  

سووووو بواب الطالق درجوة أ مهيوة أ    يف  رأ هيم  املودروسووووووة للمبحوثني وبني

ضوووووهئا أ ولوايت بناء الربامج التوعوية   يف  املدروسووووة مكؤرشات تتحدد

 للشووو باب املزتوجني أ و املقبلني عىل الزواج خبصووووص تالىف ال سووو باب

تؤدي اإىل حودوث الطالق، للحود من تفوامق ظواهرة الطالق املبكر   اليت

 حدييث يبني الشووووو بواب الريفقد ترتتب عىل حدوثه   اليت ومعواجلة ال ثر

 الزواج.

 أ ظهرها البحث ميكن التوصية مبا ييل: اليت عىل النتاجئ ءً بنا

بتضوومني املنا    الرتبية والتعلمي، والتعلمي العايل  رضورة قيام وزاريت

التعليية توعية وتعريف الطالب وخاصووووة الشوووو باب مبقاصوووود الزواج  

تصوون احلياة الزوجية    اليت  واحلقوق والواجبات وفنون التحاور ال سى

، ُماعا27واسو تقرارها، حيث تبني أ ن نصوف املبحوثني يقل سو هنم عن 

 س نوات. 3وتقل مدة زواهجم عن

عيات احلكومية وال هلية رضورة قيام ال هجزة واملؤسووووسووووات وامجل

تنشوو ئة    يف  الريفية ملسوواعدهتم املعنية بعقد ندوات توعوية ل رابب ال س

الرتبية ح  ميكهنم  يف  عد وال سووس العلميةللقوا قًاوالشوو باب وف ءالنش

  ، فقود ذكر غوالبيوة املبحوثني اًل الزواج مسووووو تقب  تمسوووووؤوليواحتمول  

أ سولوب القسووة اكن ( أ ن مسو توى قيام أ سمه بتنشوئهتم عىل 86.1%)

، كام تبني وجود عالقة معنوية بني أ سوواليب التنشوو ئة  ًعاومرتف ًطامتوسوو

جوة أ مهيوة بعض أ سووووو بواب جامتعيوة املودروسووووووة للمبحوثني، وبني در الا

 الطالق املدروسة.

 يف رضورة قيام وسوووائل الإعالم اخملتلفة بعمل برامج متخصوووصوووة

أ و    ثًااملزتوج حدياحلياة ال سية يكون هدفها تثقيف وتا هيل الشووو باب  

ة االزواج وجموار   تومسوووووؤوليوااملقبول عىل الزواج لتحمول ضوووووغوط  

هتدد اسوووو تقرار قد تعصووووف ابحلياة الزوجية و  اليت ال سوووو باب املتنوعة

العالقات بني أ فرادها. حيث بينت النتاجئ أ ن املتوسووووط العام الإجاميل  

املبحوثني النفسووووو يوووة، والا  يف  لرأ ى  ال سووووو بووواب  جامتعيوووة،  أ مهيوووة 

، 2.38، و2.71حدوث الطالق بلغت   يف  تصووادية، والصووحيةقوالا

 .درجة من أ ربع درجات عىل التوايل 1.83، و2.19و

بتخصووووويص بعض خطووب امجلعووة رضورة قيووام وزارة ال وقوواف  

للحديث حول احلياة الزوجية وفلسوووووفهتا وعدم اليا س من الزواج عند  

مبا حتتويه   فشووول التجربة ال وىل وأ نه ميكن اإعادة التجربة وجناأا أ سووووة

الزواج،   يف الرشوويعة الإسووالمية من تعالمي حتض عىل املثابرة والرتغيب

املبحو  أ خامس  البحووث أ ن ثالثووة  نتوواجئ  بينووت  )فقوود  ( مل %59.8ثني 

 يزتوجوا بعد حدوث الطالق. 

تفعيول دور اللجوان العرفيوة وجلوان فض املنوازعوات مبنطقوة البحوث 

ملتنازعة واملقبةل عىل الطالق  لتتوىل تقدمي النصوا  والإرشوادات لل س ا

، وح  بعود وقوع  ياجملمتع الريف  يف  لتعزيز اسووووو تقرار احليواة الزواجيوة

سوووني صوووورة احلياة ال سية ابلريف من الطالق ميكن لتكل اللجان حت

خالل حتويول جتربوة الطالق من حواةل مؤملوة اإىل خربة مفيودة لعودم تكرار  

حل معضووةل  يف فة دلورمهأ دت اإىل الطالق، هذا ابلإضووا اليت  ال خطاء

الرعاية املثىل لل بناء مثرة هذا الزواج اذلى فشول وأ مهية تعاون الطرفني  

نتقام من بعضوووهم البعض، فقد سووو يةل لاللصوووال ال بناء وعدم اختاذمه و 

( دلهيم طفل وطفلني %49.2)  بينت النتاجئ أ ن حواىل نصف املبحوثني

 بعد فشل الزواج وحدوث الطالق. 
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 .2018افوظة املنوفـية خالل عام مبدينة وقرى مركز أ مشون مبح يًامت توثيقها رمس اليت بيان با عداد حالت الطالق  . 1جدول  
 أ عداد حالت الطالق  الـقرية  م أ عداد حالت الطالق  املدينة/   الـقرية  
 9 الغنامية 27 177 مدينة أ مشون  حرض
 16 كفر الفرعونية 28 ريوووووف 
 15 شعشاع 29 5 كوم عياد 1
 11 قورص 30 11 كفر منصور 2
 14 كفر قورص  31 33 طليا  3
 7 القناطرين 32 8  أ بو عوايل 4
 17 بوهة شطانوف 33 16 كفر امحلا 5
 6 براش مي  34 17 كفر الطرانية 6
 10 حمةل س بك  35 25 جريس  7
 19 شام 36 12 اخلور 8
 8 كفر أ بو رقبة  37 9 سهواج  9
 13 مسالى 38 9 ال جنب 10
 15 كفر جماهد         39 17 منشا ة جريس  11
 9 كفر الغريب 40 20 دهلمو  12
 11 منيل دويب   41 20 رصاوة  13
 10 احللواص  42 17 كفر رصاوة  14
 26 س بك ال حد   43 7 منيل جويدة  15
 15 لبيشة   44 30 شطانوف  16
 7 كفر عون 45 13 ساقية أ بو شعرة  17
 12 كفر عطا 46 28 طهواى  18
 13 الكوادى 47 8 النعناعية 19
 25 دروة  48 11 ساقية املنقدى  20
 7 كفر الس يد 49 6 و رقبة أ ب 21
 9 كفر أ بو محمود  50 24 مونسة   22
 14 منيل عروس 51 12 الفرعونية  23
 27 س نرتيس  52 15 الربانية  24
 23 شنشور  53 38 سامدون 25
 15 رمةل ال جنب 54                                                                                                                    16 كفر البدارنة 26

 حاةل طالق ابملركز  987ابلريف =  810ابحلرض +  177اجملموع = 

ركز أ مشون قرى م للباحثني مبساعدة الإخباريني وما ذون ( احلرص امليدان2) .2019منشورة، يناير ملركز ومدينة أ مشون مبحافظة املنوفية، بياانت غري  ( السجل املدن1املصدر: ) 
 وعدد من احملامني. 

 أ عداد املبحوثني من عينة ادلراسة ابلعرش قرى اخملتارة لسراسة. .2جدول 

 الطالق ابلقرية أ عداد حالت  القرية  م
ليه من أ فراد جممتع  مم العينة املا خوذ من القرية )وفقاً ملا أ مكن الوصول اإ

 البحث( 

 20 33 طليا  1

 17 25 جريس  2

 6 9 ال جنب 3

 13 20 دهلمو  4

 9 20 رصاوة  5

 21 30 شطانوف  6

 14 19 شام 7

 9 15 كفر جماهد      8

 5 9 كفر الغريب 9

 8 14 منيل عروس 10

 مبحوثً  122 194 الإجاميل 

 



 .ملتغرياهتم الشخصية املدروسة اتوزيع املبحوثني وفقً  . 3جدول  

 % عدد الشخصية للمبحوثني  اتبع املتغريات % عدد املتغريات الشخصية للمبحوثني 
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76.2 

 نفصال:عدد ال طفال عند الا -7

 طفل 

 طفلني

 أ طفال  3

 ل يوجد

 

25 

35 

14 

48 

 

20.5 

28.7 

11.5 

39.3 

 100 122 الإجاميل 100 122 الإجاميل

 احلاةل التعليية )عدد س نوات التعلمي( -3

 ويكتب يقرأ  

 بتدائيةا

 اعدادية

 مؤهل متوسط

 يمؤهل جامع

 

 

9 

12 

23 

44 

34 

 

 

7.4 

9.8 

18.9 

36.1 

27.9 

 وجود ال بوين: -8

 الوادلين  وجود

 وفاة ال ب

 وفاة ال م

 وفاة الوادلين

 

81 

22 

8 

11 

 

66.4 

18 

6.6 

9 

 100 122 الإجاميل

 وجود قرابة بني الزوجني:  -9 100 122 الإجاميل

 توجد 

 ل توجد 

 

 

 

22 

100 

 

18 

 نفصال(:الا مدة الزواج )عند -4 82

 س نوات 3أ قل من 

 س نوات 5 أ قل من

 س نوات فا كرث 5

 

 

61 

23 

38 

 

 

50 

18.9 

31.1 

 100 122 الإجاميل

 موطن الزوجني: -10

 نفس القرية

 قرية جماورة

 املدينة

 

 

76 

28 

18 

 

 

62.3 

23 

14.8 

 
 100 122 الإجاميل

  :)ال ن( احلاةل الزواجية بعد الطالق -5

 تزوج

 مل يزتوج

 خاطب

 

 

44 

73 

5 

 

 

36.1 

59.8 

4.1 

 100 122 الإجاميل

- - - 

 100 122 الإجاميل
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 .املسؤوليةتوزيع املبحوثني وفقاً دلرجة قيام أ سمه بتنشئهتم عىل أ سلوب حتمل  . 4جدول  

 

 م

 

 بنود أ سلوب حتمل املسؤلية املدروسة 

 درجة قيام أ س املبحوثني ابل سلوب 
ط  
وس
املت

حج
ملر
ا

ب  
رتتي
ال

 

 ل تقوم اندراً  أ حياانً  كثرياً 

 عدد عدد عدد عدد

 11 1.95 5 16 70 31 وأ خروها عىن. ما طلبت حاجة من أ سيت يمعر  1

 10 2.31 34 19 21 48 الغيب.  يف اجليب يا تيك ما يف بيقول اإرصف ما عىل املثل اليل عودون أ هيل 2

 4 2.82 39 46 14 23 .مهنا عىل طول ًل بد جييبوا يل أ و وادليت يحاجة وادل يلو ضاعت مىن أ   3

 12 1.54 12 4 22 84 . ما اش تغلت علشان أ جيب حاجه يومعر  يهجاز  اشرتوا يل مه اليل أ هيل 4

 8 2.58 36 23 39 24  .البيت جاهزة يف لك حاجة أ يى من النوم الضهر أ لا مهتين يطول معر  5

 7 2.64 51 19 10 42 .كنت بشوف التليفزيون أ و أ س تخدم النت ح  لو فضلت طول الليل أ و الهنار قداهمم 6

 م4 2.82 5 34 60 23 .يحل مشالك يف أ عمتد عىل نفيس علمون 7

 م4 2.82 0 34 75 13 .ما يتعملش الهنارده يتعمل بكره أ خد لك حاجه هبدوء واليل اإن  اتعلمت من أ هيل 8

 1 3.22 12 13 32 65 معل أ قوم به يأ   يف أ جهتد اإن اتعلمت من أ هيل 9

 2 2.93 6 42 28 46 م بشغل البيت أ و الغيط. وأ قو   أ رعى اإخوايت ت من صغرى اإنداتعو  10

 9 2.32 45 25 19 33 ا. أ ان عوزه  علشان أ جيب احلاجة اليل أ حوش من مرصويف اإن عودون أ هيل 11

 5 2.81 10 28 59 25 . حيايت يف تقابلين أ ن أ حتمل املتاعب وأ صرب عىل املشالك اليل اتعلمت من أ سيت 12

 6 2.72 17 30 45 30 .  ح  لو غلطوا  وضايقون / زوجيت وجأ ن أ حتمل أ هل ز  علمون أ هيل 13

 3 2.83 16 34 26  46 لك يوم  أ قوم برتتيب وتنظيف مريت اإن عودون أ هيل 14

 درجة 2.59=  املتوسط العام الإجاميل
 ثً مبحو122ن= 

 ؤلية. ملس توي قيام أ سمه بتنشئهتم عىل أ سلوب حتمل املس قًاتوزيع املبحوثني وف .5جدول  

 % عدد مس توي قيام ال سة با سلوب حتمل املسؤلية  

 13.1 16 درجة(  27 -14منخفض )

 54.9 67 درجة(  41 -28متوسط )

 32 39 درجة ( 56 -42مرتفع )

 100 122  الإجاميل

 .دلرجة قيام أ سمه بتنشئهتم عىل أ سلوب القسوة قًاتوزيع املبحوثني وف . 6جدول  

 
 م

 
 وة املدروسة بنود أ سلوب القس

 درجة قيام أ س املبحوثني ابل سلوب 

ط  
وس
املت

حج
ملر
ا

ب  
رتتي
ال

 

 ل تقوم ااندرً  أ حياانً  اكثريً 
 عدد عدد عدد عدد

 10 2.32 31 15 39 37 أ ن الرضب وس يةل هممة للرتبية  اتعلمت من أ سيت 1
 12 2.04 24 16 23 59 24بيقول اكرس للبنت ضلع يطلع لها  املثل اليل اتعلمت من أ يم 2
 8 2.50 13 36 73 0 أ و ختص ال سة   حاجة ختصين يف معرمه ما أ خذوا برأ يي أ هيل 3
 11 2.22 11 35 47 29 حاجة تطلب مىن دون اعرتاض    يأ ن أ نفذ أ   اتعودت من أ سيت 4
 2 2.88 34 50 28 10 خطا  ح  لو اكن بس يط يبقسوة عند حدوث أ   اكنت تعاقبين أ سيت 5
 6 2.54 26 42 26 28 ح  ولو غلط يدماغ يف أ نفذ اليل اإن مت من أ سيتاتعل 6
 1 3 50 33 29 10 حاجة بس يطة بهتزء ابلشتية واللوم   يف ملا كنت أ غلط  7
 4 2.64 6 40 67 9 أ سيت  يف أ سلوب التفامه واحلوار هو ال سلوب السائد 8
 5 2.57 15 40 49 18 ال سةقرار خيص  يأ انقشهم عند اختاذ أ   اإن اتعودت من أ هيل 9
 9 2.38 30 44 19 29 مثل أ يم أ عامل حاميت اإن اتعلمت من أ هيل 10
 7 2.51 19 39 46 18 أ ل أ قابل العدوان ابلعدوان اتعلمت من أ سيت 11
 3 2.72 14 35 43 30    ح  لو اكن وحش ومضايقين زوج /أ ن أ حافظ عىل زوجيت اتعلمت من أ هيل 12

 درجة 2.52=  م الإجاميلاملتوسط العا
 ثً مبحو122ن= 



 

 .ملس توي قيام أ سمه بتنشئهتم عىل أ سلوب القسوة قًاتوزيع املبحوثني وف . 7جدول  

 % عدد مس توي قيام ال سة با سلوب القسوة  

 13.9 17 درجة(  23 -12منخفض )

 69.7 85 درجة(  35 -24متوسط )

 16.4 20 درجة ( 48 -36مرتفع )

 100 122  الإجاميل

 

 دلرجة قيام أ سمه بتنشئهتم عىل أ سلوب الإهامل. قًاتوزيع املبحوثني وف . 8جدول  

 

 م

 

 بنود أ سلوب الإهامل املدروسة 

  

 درجة قيام أ س املبحوثني ابل سلوب 

ط  
وس
املت

حج 
ملر
ا

ب  
رتتي
ال

 

 ل تقوم ااندرً  أ حياانً  اكثريً 

 عدد عدد عدد عدد

 5 2.42 21 25 61 15 لو غبت عن املدرسة بدون عذر   ما اتعقبت من أ سيت يمعر  1

 11 1.42 8 5 18 91 عاوزها  مشاهدة برامج التلفزيون اليل يف احلرية اكنوا بيرتكوا يل أ هيل 2

 7 2.04 11 25 45 41 وقت دون اعرتاض  يأ   يف اخلروج من املزنل يف عىل حرييت اكنوا بيس بون أ هيل 3

ً  أ هيل 4  6 2.27 29 18 33 42 اختيار أ يابك يف حر أ نت بيقولوا يل ادامي

 9 1.86 7 23 38 54 ذاكر أ و ما تذكرش  قالوا يل معر ما أ هيل 5

 8 1.97 10 13 63 36 وبني أ ياب  حل مشلكة حدثت بيين يف معرمه ما تدخلوا أ هيل 6

 2 3.09 52 32 35 3 كنت با شعر اإىن غريب وسط أ سيت  7

 33 رت بره البيت مع أ ياب لو تا خ اكنوا بيعاقبون أ هيل 8
6غ4

 8ؤ
30 11 2.84 4 

 10 1.55 81 19 17 5  ايحيرض للمدرسة علشان يعرف مس توا ااكن دميً  يوادل 9

 1 3.28 7 17 32 66 أ وقاهتا يف أ صىل مجيع الصلوات اإن علمين يوادل 10

 3 2.90 12 21 55 34 حاجه كويسة أ و جنحت   يماكفا ة لو معلت أ   ويعطون  اكنوا بيشجعون أ هيل 11

 درجة  2.33=  املتوسط العام الإجاميل
 ثً مبحو122ن= 

 

 ملس توي قيام أ سمه بتنشئهتم عىل أ سلوب الإهامل.  قًاتوزيع املبحوثني وف . 9جدول  

 % عدد مس توي قيام ال سة با سلوب الإهامل 

 27 33 درجة(  21 -11منخفض )

 57.4 70 درجة(  32 -22متوسط )

 15.6 19 رجة (د 44 -33مرتفع )

 100 122  الإجاميل
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 أ ساليب التنش ئة ال سية املدروسة عىل ملس توي قيام أ سمه بتنشئهتم  قًاتوزيع املبحوثني وف  . 10جدول  

 مس توي القيام 

 الاساليب 

 الاجاميل مرتفع  متوسط منخفض

 % عدد % عدد % عدد % عدد

 100 122 32 39 54 67 13.1 16 حتمل املس ئولية  

 100 122 16.4 20 69.7 85 13.9 17 وة القس

 100 122 15.6 19 57.4 70 27.0 33 الإهامل  

 . حدوث الطالق يف قتصادية املدروسةدلرجة أ مهية ال س باب الا قًاتوزيع املبحوثني وف  . 11جدول  

 

 م

 

 قتصادية املدروسةال س باب الا

  

 حدوث الطالق   يف أ مهية السبب

حج  
ملر
ط ا
وس
املت

 

ب
رتتي
ال

 

داً 
 ج
هام

 

 هام

 ما 
حلد
م 
ها

 

هام
ري 
غ

 

 عدد  عدد  عدد  عدد 

نفاق(.  للزوج  ياخنفاض ادلخل الشهر  1  1 2.77 35 10 25 52 )العجز عن الإ

نفاق عىل ال سة.  يف خبل الزوج وعدم الرغبة 2  4 2.44 46 22 8 46 الإ

 9 2.08 59 13 31 19 بطاةل الزوج )مش لىق شغل(. 3

 6 2.36 39 24 34 25 معل. يأ   يف وجعدم اس تقرار الز  4

 3 2.45 40 16 37 29 الإساف والتبذير عىل حاجات غري رضورية. 5

 7 2.31 46 17 33 26 اخلالف عىل خروج الزوجة للعمل من عدمه.  6

 2 2.59 38 23 12 49 كرثة املصاريف. غالء املعيشة وعدم الصرب عىل  7

 8 2.27 46 26 20 30 الزوجة. طبيعة وظروف معل الزوج/  8

 10 1.45 86 16 20 - . اخلالف عىل رصف دخل أ و مرتب الزوجة  9

10 
قية مسامهة أ حد  -الاقرتاض -اخلالف عىل طريقة تسديد أ قساط وتاكليف الزواج )بيع ادلهب

 . الزوجني(
37 29 5 51 2.42 5 

خوته  11  11 1.02 121 - - 1 . رصف املرتب عىل وادليه واإ

 درجة 2.19=  جاميلاملتوسط العام الإ 

 ثً مبحو122ن= 

 حدوث الطالق.  يف قتصادية املدروسةملس توي أ مهية ال س باب الا قًا. توزيع املبحوثني وف12جدول  

 % عدد قتصاديةمس توي أ مهية ال س باب الا

 54.9 67 درجة(  21 -11منخفض )

 26.2 32 درجة(  32 -22متوسط )

 18.9 23 درجة ( 44 -33مرتفع )

 100 122  الإجاميل

 

  



 .حدوث الطالق يف جامتعية املدروسةدلرجة أ مهية ال س باب الا قًا. توزيع املبحوثني وف13جدول 

 

 م

 

 جامتعية املدروسة ال س باب الا

  

 حدوث الطالق   يف أ مهية السبب

املتوسط 

ب املرحج
رتتي
ال

 

داً 
 ج
هام

 

 ما هام
حلد
م 
ها

هام 
ري 
غ

 
 عدد  عدد  عدد  عدد 

 2 3.17 15 8 40 59 التعامل بني الزوجني.  يف والتفامه والنديةغياب احلوار  1

 1 3.25 15 10 26 71 ختص الزوجني.  اليت ال مور يف تدخل ال هل وال قارب 2

فشاء ال سار الزوجية. 3  8 2.43 54 9 11 48 اإ

 4 3 15 18 41 48 نفس املزنل. يف الإقامة أ و العيش املشرتك مع أ سة الزوج 4

 9 2.31 52 19 12 39 لزوج وتعاطيه للحبوب واخملدرات. تدخني ا  5

 7 2.59 14 50 29 29 .عن املزنل لزايرة ال هل أ و مع ال صدقاء )الزوج / الزوجة( كرثة اخلروج والغياب 6

 3 3.08 12 23 30 57 والإهانة وتبادل الش تامئ بني الزوجني.الرضب  7

 14 1.67 78 16 18 10 ملزنلية.  رعاية ال بناء وال عامل ا  يف عدم املساعدة 8

 16 1.54 77 28 12 5 . اخلالف عىل أ سلوب معامةل وتربية ال بناء 9

 6 2.60 34 23 22 43 . )صغر سن الزوجني( الزواج املبكر 10

 13 1.97 65 19 14 24 .سلوك وترصفات الطرف ال خر )اخليانة الزوجية( يف الشك 11

 15 1.60 74 29 12 7 . يل التواصل الاجامتعاحملادثت والغراميات عرب وسائ 12

 10 2.25 25 55 28 14 . عدم حتمل املسؤلية والصرب عىل مشالك احلياة مع الاخرين 13

 12 2.04 56 25 20 21 .ابل خرايت أ و الفناانت وفتيات الفيديو لكيب مقارنة الزوجة  14

 11 2.10 69 6 12 35 . بني الزوجني والثقايف ياختالف املس توى التعلي 15

 5 2.61 22 35 33 32 .)احنياز ال ابء( تعاطف ال هل مع بناهتن أ و ال ولد عند حدوث خالف 16

 درجة 2.38= املتوسط العام الإجاميل

 ثً مبحو122ن= 

 حدوث الطالق. يف جامتعية املدروسةملس توي أ مهية ال س باب الا قًا. توزيع املبحوثني وف14جدول  

 % عدد جامتعية الا مس توي أ مهية ال س باب

 34.4 42 درجة(  31 -16منخفض )

 41.8 51 درجة(  47 -32متوسط )

 23.8 29 درجة ( 64 -48مرتفع )

 100 122  الإجاميل

 .حدوث الطالق يف الصحية املدروسة دلرجة أ مهية ال س باب قًاتوزيع املبحوثني وف  . 15جدول  

 
 م

 
 ال س باب الصحية املدروسة 

  

 دوث الطالق  ح يف أ مهية السبب

حج  
ملر
ط ا
وس
املت

 

ب 
رتتي
ال

 

 ً دا
 ج
هام

 

 هام 

 ما
حلد
م 
ها

 

هام 
ري 
غ

 

 عدد عدد عدد عدد
 1 2.31 40 16 54 12 نظافة اجلسم.  يف الإهامل 1
 3 1.95 60 18 33 11 أ و نفيس(.  يالإصابة مبرض معني )عضو  2
 2 2.16 43 39 17 23 تعاطى احلبوب واملنشطات اجلنس ية.  3
 5 1.73 58 44 14 6 عف أ و الربود اجلنيس. الض 4
 7 1.31 83 39 - - اجلسم. يف وجود عاهة أ و تشوه 5
 6 1.64 68 40 3 11 الشخري أ ثناء النوم. 6
 4 1.76 72 17 23 10 الإجناب أ و عدم القدرة عليه )مشالك اخللفة(.  يف التا خر 7

 درجة  1.83=  املتوسط العام الإجاميل
 ثً مبحو122ن= 
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 حدوث الطالق. يف ملس توي أ مهية ال س باب الصحية املدروسة قًا. توزيع املبحوثني وف16دول  ج 

 % عدد مس توي أ مهية ال س باب الصحية
 59.8 73 درجة( 13 -7منخفض )
 36.1 44 درجة(  20 -14متوسط )
 4.1 5 درجة ( 28 -21مرتفع )

 100 122  الإجاميل

 

 .حدوث الطالق يف النفس ية املدروسةجة أ مهية ال س باب دلر  قًااملبحوثني وفتوزيع  .17جدول 

 
 م

 
 ال س باب النفس ية املدروسة 

  

 حدوث الطالق   يف أ مهية السبب

حج  
ملر
ط ا
وس
املت

 

ب 
رتتي
ال

  ً دا
 ج
هام

 

 هام 

 ما 
حلد
م 
ها

 

هام 
ري 
غ

 

 عدد عدد عدد عدد
 1 3.27 - 10 69 43 معامةل ال خرين.  يف العصبية والتوتر ادلامئ والهتور 1
 4 2.32 44 18 36 24 . الغرية الشديدة والشك 2
 2 2.64 18 24 63 17 ال اننية وحب النفس. 3
 3 2.63 34 11 43 34 حب الس يطرة واستبعاد وظمل ال خر.  4

 درجة 2.71=  املتوسط العام الإجاميل
 ثً مبحو122ن= 

 حدوث الطالق. يف املدروسة ملس توي أ مهية ال س باب النفس ية قًااملبحوثني وف. توزيع 18جدول  

 % عدد مس توي أ مهية ال س باب النفس ية
 7.4 9 درجة( 7 -4منخفض )
 58.2 71 درجة(  11 -8متوسط )
 34.4 42 درجة ( 16 -12مرتفع )

 100 122  الإجاميل

 حدوث الطالق   توزيع املبحوثني وفقا ملس توي أ مهية ال س باب الاقتصادية والاجامتعية والصحية والنفس ية يف . 19جدول  

 مس توى الامهية
 الاس باب

 الاجاميل مرتفع  متوسط منخفض
 % عدد % عدد % عدد % عدد

 100 122 18.9 23 26.2 32 54.9 67 الاقتصادية
 100 122 23.8 29 41.8 51 34.4 42 الاجامتعية 
 100 122 4.1 5 36.1 44 59.8 73 الصحية
 100 122 34.4 42 58.2 71 7.4 9 النفس ية

 

 . جامتعية للمبحوثني وبني درجة أ مهية أ س باب حدوث الطالق املدروسةرتباط البس يط للعالقة بني أ ساليب التنش ئة الاقمي معامالت الا  . 20دول  ج 

 
 درجة أ مهية أ س باب حدوث الطالق 

 جامتعيةأ ساليب التنش ئة الا

 الإهامل  القسوة  حتمل املسؤلية 

 ** 0.383 ** 0.636 0.108 قتصاديةدرجة أ مهية ال س باب الا -1

 0.074 ** 0.266 0.078 جامتعية درجة أ مهية ال س باب الا -2
 0.049 ** 0.281   0.115 درجة أ مهية ال س باب الصحية -3

 ** 0.285 0.170 * 0.224- درجة أ مهية ال س باب النفس ية -4

  0.01** مس توى املعنوية عند 
  



درجة أ مهية أ س باب حدوث   يف قة بني املتغريات املس تقةل املدروسة للمبحوثني وبني رأ هيمللعال يرتباط البس يط ومربع اك. قمي معامالت الا21جدول  

 الطالق املدروسة 

   0.05* مس توى املعنوية عند  0.01** مس توى املعنوية عند 

املتغريات  

املس تقةلاملتغريات 

 التابعة
أ س باب  )درجة أ مهية  

 حدوث الطالق(

 ي قمي مربع اك رتباط البس يطقمي معامل الا

سن
ال

 

لمي
لتع
ت ا
نوا
س 
د 
عد

 

اج 
زو
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درجة أ مهية  - أ  

 قتصادية  ال س باب الا
0.133 0.171 0.018 0.042  9.40 ** 

13.61 *

* 
0.855 20.42 ** 

25.67 *

* 
27.08 ** 

درجة أ مهية    - ب

جامتعية ال س باب الا

. 

0.121 -0.184 * 0.073 0.137 15.52 ** 
18.06 *

* 

27.93 *

* 
28.94 ** 9.47 ** 55.52 ** 

درجة أ مهية   - جو

 ال س باب الصحية . 
0.047 -0.184 * 0.071 0.008 19.89 ** 0.7.59 

15.15 *

* 
32.35 ** 8.0 * 3.23 

درجة أ مهية   - د

 ال س باب النفس ية
-0.185 * 0.123 0.040 0.124 7.40 * 

69.36 *

* 

11.27 *

* 
50.92 ** 2.99 6.59 
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ABSTRACT 

The herein research aims to recognize families respondents performance degree to raise them on some styles 

including responsibility assumption, cruelty, and negligence; The respondents considered the importance of 

economic, social, health and psychological reasons for the divorce; the relationship between methods of family 

formation and reasons for divorce studied; and the relation between respondents' opinion about important reasons 

degree and their personal characteristics. The research was conducted on sample of 122 respondents from divorced 

in ten villages of Ashmoun District, Menoufia Governorate, using a questionnaire and personal interview. Data 

were collected using a prepared personal questionnaire during February and March 2019. Data were tabulated and 

analysed using numerical tables, percentages, frequency tables, weighted average, Chi-square(x2), and Pearson 

simple correlation coefficient. The results of more than half of respondents reported that their families had raised 

them in a responsible assumption and negligence with average of 54.9% and 57.4%, respectively. More than two-

thirds of respondents (69.7%) had moderate average for their families performance of raising them to the cruelty. 

The total weighted averages of respondents' opinion of the importance of psychological, social, economic and 

health reasons for divorce was 2.71, 2.38, 2.19, and 1.83 degrees of four reasons, respectively . There was a positive 

significant correlation between families respondents performance degree to raise them on method of negligence 

and the importance of psychological reasons aggravated with divorce. There was a significant correlation between 

the degree of families of respondents to raise them on the method of cruelty and their opinion on the degree of 

importance of economic, social and health reasons in the occurrence of divorce . 

Keywords: Cruelty; Divorce; Economic reasons; Negligence; Socialization; Social reasons . 
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