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  مقدمة
إن الزواج في الشریعة اإلسالمیة هو عالقة شرعیة أساسها المودة و الرحمة بین 

و یهدف اإلسالم من الزواج إلى تحقیق عدة أهداف عاطفیة و اجتماعیة  الطرفین ،
مثل توفیر الدفء العاطفي و الوجداني للطرفین ، حفظ الجنس البشري من 
االنقراض ، الحفاظ على تماسك األسرة ، و المحافظة على استمرار المجتمع و 

ا قد ال تتحقق ، فقد و لكن   هذه األهداف التي أقیم الزواج من أجله.   استقراره 
یكون بین الزوجین نفور طبیعي ، أو اختالف جوهري في الطباع مما یجعل الحیاة 
الزوجیة مستحیلة االستمرار ، لذا أحلت الشریعة اإلسالمیة الطالق كحل نهائي 
لعالقة زوجیة فاشلة و لكن لم یحبذه و لم یشجعه بل هو أبغض الحالل عند اهللا و 

  .ط تنظمه قد وضع له عدة ضواب
فإن ظاهرة الطالق تعد ظاهرة عالمیة خبرتها معظم المجتمعات حتى البدائیة منها ، 
و یتضح لنا من خالل أبحاث عدیدة أنه الزوج أو الزوجة ال یقرران طلب الطالق 
ما بین عشیة و ضحاها و إنما یسبق هذا الحدث مشكالت كثیرة تتضخم و تتراكم و 

  .ال ال تجد لها حًال إال االنفص
لذلك تعد مشكالت التفكك األسري أحد أكثر المشكالت االجتماعیة تداوًال بین 
المشتغلین بالعلوم االجتماعیة حیث تهدف دراسات الزواج و األسرة إلى الكشف عن 

  .العوامل التي یمكن أن تتسبب في الصراع الزوجي و الطالق 
لنواة المشروعة التي تعمر فبما أن األسرة سمة عامة في المجتمع اإلنساني ، فهي ا

بها األرض ، و علیها یرتكز المجتمع ، إال أن اهللا عز و جل أباح الطالق و هذا 
نابع من إدراك واقعي لعدم ثبات و أزلیة العالقات االجتماعیة حیث أنها تتأثر 

أما كراهیة الطالق فیتضح من .    نفسیة و اقتصادیة و اجتماعیة : بعوامل شتى 
  .و المستقبلي الذي یلحق بالعالقات القائمة و النشء والمجتمع  الضرر اآلني

و في ضوء االعتبارات السابقة یمكن أن تعتبر مشكلة الطالق في المجتمع 
بلغت اذ  السعودیةالسعودي من المشكالت التي أصبحت تعاني منها األسرة 
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یة بشكل معدالت الطالق نسبًا مرتفعة في المملكة خالل األعوام القلیلة الماض
أصبح یهدد التركیبة االجتماعیة ویهددها بخلل نمو سكاني بعد أن وصلت نسبة 

من حاالت الزواج حیث بلغت حاالت الطالق في عام واحد % ٢٠الطالق 
و قد استحوذ  . ١حالة زواج في المملكة ٩٠,٩٨٢ حالة طالق من أصل ١٨,٧٦٥ 

جتماع لما له من آثار موضوع الطالق على اهتمام الكثیر من علماء النفس واال
سلبیة على الفرد و األسرة و المجتمع ، و قد اتجه فریق من الباحثین للكشف عن 
أسباب الطالق إلیمانهم بأن التشخیص نصف العالج ألن المعرفة العلمیة المنظمة 
هي الخطوة األولى في طریق العالج ، في حین أتجه فریق آخر إلى دراسة اآلثار 

على الطالق ، و أهم المشكالت النفسیة و االجتماعیة التي یعاني  السلبیة المترتبة
  .  ٢منها األفراد نتیجة الطالق 

و لذلك أنصب اهتمام هذه الدراسة على دراسة ظاهرة الطالق المبكر ، لمعرفة أهم 
العوامل المؤدیة إلیه ، ومقارنتها بالعوامل المسببة للطالق عند من تم طالقهم بعد 

  .خمس سنوات من الزواج مرور أكثر من
  :وتنقسم فصول الدراسة الحالیة إلى ثمانیة فصول وهي كاألتي

تستعرض الباحثة في هذا الفصل موضوع الدراسة ، وأهمیتها، : الفصل األول 
وأهدافها ، وتساؤوالتها و مفهوماتها ، ومنهج الدراسة المتبع وعینة الدراسة والمجال 

  .ا الصعوبات التي واجهت الباحثة الزمني و المكاني للدراسة وأخیر 
تتناول الباحثة لمحة تاریخیة عن الطالق ، اذ تستعرض الطالق : الفصل الثاني 

في األدیان السماویة ، والطالق في اإلسالم ، ومشروعیة الطالق ، وحق الزوج 
  .والزوجة في الطالق ، ومعناه وأنواعه

                                         
المملكة العربیة السعودیة ، وزارة العمل والشؤون االجتماعیة ، شعبة االحصاء ، الكتاب االحصائي السنوي ،   1

  ٨٨، ص  ٢٠٠٣
دراسة تحلیلیة ألحد ملفات  – ل السعوديالطالق و أسبابه من وجهة نظر الرجسلوى عبد الحمید الخطیب ،   2

  .٥٤ص . هـ ١٤١٢محكمة الضمان و األنكحة في الریاض ، مجلة جامعة الملك سعود ، 



 
4

نظریا ألهم النظریات المرتبطة  تقدم الباحثة في هذا الفصل عرضا: الفصل الثالث 
بموضوع الدراسة متناولة في ذلك النظریة البنائیة الوظیفیة و االتجاه البنائي واالتجاه 

  .النفسي االجتماعي و نظریات االختیار الزواجي 
تستعرض الباحثة في هذا الفصل الدراسات السابقة ذات الصلة : الفصل الرابع 

  .لمحلي و الخلیجي والعربي بموضوع الدراسة على المستوى ا
یعنى هذا الفصل بعرض مشكلة الطالق في المجتمع السعودي ، : الفصل الخامس 

حجمها ، والمتغیرات المؤدیة إلیها ، باإلضافة إلى عرض خصائص عینة الدراسة ، 
  .وتقدیم نبذة عن المبحوثات 

ة المیدانیة ، تقدم الباحثة في هذا الفصل تحلیل لبیانات الدراس: الفصل السادس 
  .توضیح أهم األسباب المؤدیة إلى الطالق 

  .تعرض الباحثة أهم نتائج الدراسة المیدانیة ، والتوصیات والخاتمة: الفصل السابع 
یحوي هذا الفصل دلیل المقابلة ، واالستبانة ، احصائیات الطالق : الفصل الثامن 

  .في المملكة العربیة السعودیة
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  tement of The StudyStaموضوع الدراسة 
تهتم هذه الدراسة بالعوامل االجتماعیة و الثقافیة التي أدت إلى الطالق المبكر  

وخلفیات المطلقین والمطلقات ،و ذلك بتحلیل بعض الخصائص الخاصة بالمطلقین 
و محاولة التعرف على ) المستوى االقتصادي  –المهنة  –العمر ، مدة الزواج (

و بما ان . ابع عند الزوجین المتمثل في الطالق المبكر عالقتها بالعامل الت
المجتمع السعودي تعرض لنقلة كبیرة من حیث االنفتاح على ثقافات متعددة ، 

و علیه فإن ، إضافة إلى ارتفاع المستوى االقتصادي و االجتماعي بشكل عام 
نظام التغیر في المجتمع السعودي قد یكون له أثر مباشر أو غیر مباشر على ال

لذا فان موضوع هذه الدراسة یدور حول دراسة و بحث  العوامل التي . األسري 
أدت إلى الطالق بین من طلقوا مبكرًا أي خالل سنة إلى خمس سنوات من تاریخ 
الزواج و بین الذین أنهوا عالقاتهم الزوجیة بعد أكثر من خمس سنوات ، من حیث 

 .إلى الطالق في كلتا الحالتین  العوامل االجتماعیة و الثقافیة التي أدت

و قد رأت الباحثة أن مشكلة الطالق تحتاج إلى مزید من الدراسة و البحث وذلك 
من خالل الكشف عن األسباب الحقیقیة التي تكمن وراء تزاید هذه الظاهرة في 
المجتمع ، و قد ركزت الباحثة في دراستها على العوامل االجتماعیة و الثقافیة 

  .ى حدوث الطالق المبكر المؤدیة إل
 Significance of The Studyأهمیة  الدراسة 

تحاول هذه الدراسة أن تقدم فهمًا تحلیلیًا لظاهرة الطالق المبكر من خالل رسم  .١
صورة مفصلة مؤیدة باألدلة اإلحصائیة و الشواهد الموضوعیة للوصول إلى تفسیر 

قافیة التي تؤدي إلى الطالق اجتماعي للعالقة بین المتغیرات االجتماعیة و الث
 .المبكر

الحاجة الملحة لمزید من الدراسات االجتماعیة الخاصة باألسر السعودیة التي  .٢
 .یقوم بها باحثون محلیون لرصد أهم المشكالت التي تواجه األسرة السعودیة 
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قد تساعد هذه الدراسة المهتمین بإیجاد تدابیر وقائیة لحمایة البناء األسري في  .٣
 .تائجها ضوء ن

 Objectives of The Studyأهداف  الدراسة 

الكشف عن عالقة اسلوب االختیار للزواج و نمط العالقة بین الزوجین أثناء  .١
 .فترة الخطوبة بالطالق المبكر

التعرف على دور العالقات األسریة للزوجین و عالقتها بمشكلة الطالق المبكر  .٢
. 

زوجین و عالقته بمشكلة الطالق الكشف عن طبیعة السلوك المتبادل بین ال .٣
 .المبكر 

الكشف عن العالقة بین عوامل مستقلة مثل العمر ، المهنة ، المستوى التعلیمي  .٤
، المستوى االقتصادي ، و الحالة االجتماعیة ، و العامل التابع عند الزوجین 

  .المتمثل في الطالق المبكر 
 Questions of The Studyتساؤالت  الدراسة 

اغة بعض التساؤالت التي یمكن من خالل البحث عن إجابات لها یمكن صی
  :و الوصول إلى نتائج مفیدة في هذه الدراسة و ذلك على النحو التالي 

 :هل ألسلوب اختیار الزوجة عالقة بمشكلة الطالق المبكر  .  ١

  اختیار مرتب. 

  اختیار فردي. 

  الزواج من القرابة. 

في  مشكلة الطالق المبكر خاصة فیما هل لنمط العالقة أثناء الخطوبة دور  .  ٢
 یتعلق بلقاء الخطیبة أو عدم اللقاء ؟
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ما العوامل األسریة المؤدیة إلى الطالق المبكر ، خاصة ما یتعلق بتدخل  .  ٣
 أهل الزوج و أهل الزوجة في الحیاة األسریة ؟

ما أهم السلوكیات المتبادلة بین الزوجین و المؤدیة للطالق المبكر ، خاصة  .  ٤
 :تعلق بــفیما ی

  اتخاذ القرار األسري. 

  أسلوب المعاملة. 

  المستوى الثقافي. 

  المستوى االجتماعي. 

ما أهم الظروف المرتبطة بالزوجین و المؤدیة إلى الطالق المبكر ، خاصة  .  ٥
 :ما یتعلق بــ 

  عمل الزوج. 

  عمل الزوجة. 

  المستوى االقتصادي و المعیشي لألسرة. 

زوجات و ظاهرة الطالق المبكر ؟ و هل یتم هل هناك عالقة بین تعدد ال .  ٦
 .الطالق باتفاق الزوجین أم ینفرد الزوج بقرار الطالق ؟
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 Concepts of The Studyمفهومات  الدراسة 

  :  , Social Factorsالعوامل االجتماعیة و الثقافیة 
هي ما یصل  إلیه الباحث نتیجة التحلیل العاملي لعالقات الترابط بین عدد من 

  .١متغیرات المتعلقة بإحدى الظواهر ال
و تقصد الباحثة بالعوامل االجتماعیة في هذه الدراسة أسلوب االختیار للزواج ، و 
نمط العالقة االجتماعیة بین الزوجین أثناء فترة الخطوبة ، و العالقات األسریة ، و 

مي ،و السلوك المتبادل بین الزوجین ، و العمر ، و المهنة ، و المستوى التعلی
  .المستوى االقتصادي

  :  Divorceالطالق 
الطالق في األصل اسم مصدر لطلق بالتشدید ، و یعني رفع القید الحسي أو 
المعنوي ، فالطالق و اإلطالق في اللغة یستعمالن لحل القید حسیًا كان أو 

  .٢معنویا
  :و الطالق في اإلسالم إما أن یكون 

في الحال حیث یملك الزوج إعادة طالق رجعي و ال تحل به عقدة الزواج  .  ١
مطلقته إلى حیاته الزوجیة دون عقد جدید ما دامت في العدة سواء رضیت أم لم 

 .ترضى 

 .طالق بائن و یقصد به حل رابط الزوجیة في الحال  .  ٢

المبارئة أو الخلع و هو الطالق على مال ، و شرع لتفتدي المرأة نفسها من  .  ٣
 . ٣زوج ال ترید البقاء معه 

                                         
  . ١١٥م ، ص  ١٩٧٧، اإلسكندریة ، مكتبة لبنان ،  معجم مصطلحات اجتماعیةأحمد زكي بدوي ،   ١

م ،  ١٩٨٢، بیــروت ، دار الكتــاب العربــي ،  بــدائع الصــنائع فــي ترتیــب الشــرائععــالء الــدین الكاســاني ،     ٢
  . ٣، جـ  ١٠١ص

  . ٢١م ، ص١٨٩٦، القاهرة ، المطبعة الكبرى ،  ، شرح فتح القدیركمال الدین ابن االیهم    ٣
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إنهاء عقد الزواج بحیث یصبح كًال : بر الطالق عند علماء االجتماع و یعت .  ٤
و إن حاالت االنفصال و .  منهما منفصال رسمیًا و یحق له الزواج مرة أخرى 

الطالق توجد تقریبًا في جمیع المجتمعات اإلنسانیة ، غیر أن الظروف التي 
و من فترة تستوجب منح الطالق لألطراف المعنیة تختلف من مجتمع آلخر 

 . ١زمنیة لفترة أخرى 

و تهدف الباحثة إلى دراسة الطالق المبكر و هو الزواج الذي ینتهي بالطالق في 
  .مدة سنة الى خمس سنوات و مقارنتها بالسنوات الالحقة  

  : Mate Selectionاختیار الشریك 
به هنا عملیة تختلف من مجتمع آلخر وفقًا للنموذج المثالي في المجتمع ، و یقصد 

  .الكیفیة و الطریقة التي یتم بها الزواج 
  :واختیار الشریك یكون بأحد طریقتین 

و هنا یكون االختیار عادة من اختصاص الوالدین و :  الزواج المرتب .  ١
األقرباء ، وفي بعض العائالت ال یسمح للفتاة أو الشاب التدخل في أمر من 

االختیار المرتب ( اك ما یسمى أمور الزواج و لكن في اآلونة األخیرة أصبح هن
، حیث أنه من الممكن أن یمنح اآلباء الفتاة أو الشاب حق ) بالمشاركة 
 .االعتراض 

و هو الذي یتم بطریقة فردیة أي أن الفتاة أو : ي الزواج الحر االختیار .  ٢
الشاب یقدمون على االرتباط دون تدخل الوالدین أو األقرباء ، و قد ظهر هذا 

عض المجتمعات العربیة نتیجة للتغیرات االجتماعیة و الثقافیة التي االتجاه في ب
ظهرت في هذه المجتمعات مثل التعلیم و العمل المختلط الذي قد یخلق ظروف 

 .  ٢متعددة للتفاهم و الحب قبل الــزواج 

                                         
1 Gordon Marshall , Oxford Concise Dictionary of Sociology , NEW YORK , OXFORD University 
Press , 1996 , p729 . 

  . ١٤٧م ، ص ١٩٩٣، بیروت ، دار النهضة العربیة ،  الزواج و العالقات األسریةاء الخولي ، سن  ٢
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  :  Courtship Periodفترة الخطوبة  
ول الفعلي بالزوجة، و تستخدم یقصد بها الفترة الزمنیة التي تسبق عقد الزواج و الدخ

هذه الفترة لتعرف الزوجین على بعضهما ضمن اإلطار الشرعي مع السماح 
  .إلمكانیة فسخ الخطوبة إن وجد أن أحد الطرفین غیر مناسب لآلخر 

یعتبر اختیار المنهج   Study Methodologyالمنهج المستخدم في الدراسة  
الهدف منها من أهم الخطوات التي یترتب  المالئم لبحث مشكلة الدراسة أو لتحقیق

علیها نجاح البحث أو إخفاقه في تحقیق ذلك الهدف، و نظرًا لتعدد المناهج التي 
. یستطیع الباحث أن یستعین بها في إجراء بحوثه و خاصة في العلوم االجتماعیة 

ن حل فالمنهج یعتبر بمثابة االستراتیجیة العامة التي یرسمها الباحث لكي یتمكن م
مشكلة بحثه أو تحقیق هدفه فإن طبیعة الهدف من الدراسة هي التي تحدد المنهج 

و قد اقتضت طبیعة الدراسة الراهنة و الهدف منها جمع أكبر . ١الذي ینبغي إتباعه
قدر ممكن من البیانات حول األسر المنفصلة في السنوات األولى من الزواج و 

  :لى الطالق و لهذا استخدمت المنهج التاليمعرفة األسباب و العوامل التي أدت إ
   
  المنهج الوصفيDescriptive Method 

عندما یرید الباحث أن یدرس ظاهرة ما فإن أول خطوة یقوم بها هي وصف الظاهرة 
التي یرید دراستها و جمع أوصاف و معلومات دقیقة عنها و األسلوب الوصفي 

د في الواقع و یهتم بوصفها وصفًا دقیقًا یعتمد على دراسة الواقع أو الظاهرة كما توج
و یعبر عنها تعبیرًا كیفیًا أو تعبیرًا كمیًا ، فالتعبیر الكیفي یصف لنا الظاهرة و 

                                         
 ٢٤، ص  ١٩٨٦علي عبدالرازق جلبي ، تصمیم البحث االجتماعي ، اإلسكندریة ، دار المعرفة الجامعیة ،   1
.  
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یوضح خصائصها أما التعبیر الكمي فیعطینا وصفًا رقمیًا یوضح مقدار هذه 
   ١.الظاهرة أو حجمها و درجات ارتباطها مع الظواهر المختلفة األخرى

و یعتبر المنهج الوصفي مناسب لدراسة ظاهرة الطالق في تشابكاتها وعالقاتها 
البنائیة ببعض المتغیرات االجتماعیة و الثقافیة ، فبواسطة استخدام المنهج الوصفي 

و یعول على . سوف أقوم بتحلیل و تفسیر العوامل التي تركز الدراسة الحالیة علیها
نه یهدف إلى جمع الحقائق و البیانات عن المنهج الوصفي في هذه الدراسة أل

الظاهرة الحالیة إذ أن البحوث الوصفیة ال تنحصر أهدافها في مجرد جمع الحقائق 
، بل تتجه إلى تصنیف البیانات و الحقائق و تحلیها تحلیًال دقیقًا كافیًا ثم الوصول 

  .   ٢إلى تعمیمات بشأن الموقف أو الظاهرة موضوع الدراسة
 قارن المنهج الم: comparative method   

تعتمد الدراسة الحالیة ایضا على المنهج المقارن الذي یقوم بمقارنة ظاهرة 
بظاهرة أخرى أو متغیر بمتغیر ، أو مقارنة دراسة اجتماعیة بدراسة أخرى ، 
و یستخدم المنهج المقارن في الدراسة الحالیة لمقارنة المتغیرات المؤدیة إلى 

متغیرات المؤدیة إلى الطالق في سنوات الحقة أي بعد الطالق المبكر بال
  .سنوات  ٥اكثر من 

 Instrument of Data Collection   أدوات جمع البیانات

  االستبانة و المقابلةQuestionnaire and Interview  

لیس باإلمكان  الفصل بین منهج البحث و الوسائل التي تستخدم في جمع " 
أدواته عبارة عن مراحل مترابطة متكاملة و تشكل وحدة  البیانات فمنهج البحث و

                                         
ن ، دار الفكر للنشر و ، عما أسالیبه  –أدواته  –مفهومه : البحث العلمي ذوقان عبیدات و آخرون،    ١

  .١٨٨-١٨٧التوزیع، ص
  . ٢١٣م ، ص١٩٩٠، القاهرة ، مكتبة وهبة ،  أصول البحث االجتماعيعبد الباسط محمد حسن ،  ٢
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متكاملة تتأثر بطبیعة الدراسة و نوع العینة ، فموضوع الدراسة و الهدف منها هو 
  . ١الذي یحدد نوع البیانات المراد جمعها 

واالستبیان و المقابلة وسیلتان هامتان من وسائل جمع البیانات ، و یشیع 
جتماعي حینما تكون البیانات المطلوبة لها صلة وثیقة استخدامهما في البحث اال

بمشاعر األفراد و دوافعهم و عقائدهم نحو موضوع معین و كذلك بالنسبة للمواقف 
التي یصعب الحصول على بیانات عنها بطریقة المالحظة كالمواقف الماضیة و 

  .٢المستقبلیة  
من أفراد العینة ألن  ١٥و قد استلزم األمر قیام الباحثة بإجراء مقابالت مع 

المقابلة تمكن الباحث من أن یتغلغل إلى أغوار المشاعر و هناك میزة أساسیة 
للمقابلة تؤكد أن ثراء و تلقائیة المعلومات التي تجمع بواسطة الباحثین تفوق تلك 

و قد كان الحوار و المناقشة مع بعض .  ٣التي تأمل االستبانة في التوصـل إلیها 
تیح فرصة تداعي بعض المواقف و الخبرات الشخصیة الدقیقة التي كان المطلقات ی

  .من الصعب وضع أسئلة لقیاسها ، و لذا ال تكون هناك ثغرات في االستبانة 
 حیث تم الحصول على احدث :  سجالت المحاكم و المأذونین الشرعیین

االحصاءت المتعلقة بموضوع الدراسة إذ تكمن أهمیتها في تحدیدها لحجم 
   .مشكلة الدراسة و سیتم استعراضها في الفصل الخامس 

  ) :و أسلوب اختیارها ( عینة الدراسة 
عندما یرید الباحث اختیار عینة لبحثه الذي یقوم به ، علیه أن یعرف نوع 
المعلومات التي یریدها و مدى أهمیتها و قدرته على استثمارها ، و مقدرة ندرة هذه 

                                         
،  جـــدة ، دار  طـــرق البحـــث االجتمـــاعي –منـــاهج البحـــث العلمـــي : الخریجـــي  محمـــد الجـــوهري و عبـــد اهللا   ١

  .١٥٧م ، ص١٩٨٠الشروق،  
  . ٣٢٨-٣٢٥، ص  مرجع سابقمحمد حسن ،  عبد الباسط    ٢

، دار المعرفــة الجامعیــة، األســس و االســتراتیجیات  –تصــمیم البحــث االجتمــاعي : علــي عبــد الــرازق جلبــي    ٣
  . ٢٥٦-٢٥٤م ، ص١٩٨٦اإلسكندریة ،
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من عدم توافر هذه المعلومات ، فإن علیه أن یسعى  المعلومات ، و عندما یتأكد
للحصول على عینة تعطي النتائج الدقیقة بأقل جـــهد و أقل زمن و أقل تكالیف 

لمجتمع البحث أو لإلطار   (Representative)والتي تكون في نفس الوقت متمثلة  
  .١البشري للبحث 

یعتمد علیه  يوع اإلطار الذو إلجراء البحث بطریق العینة على الباحث أن یحدد ن
في اختیار الوحدات، و قد یكون اإلطار قوائم أسماء أو خرائط أو إحصائیات من 

  ٢. أي نوع
و هناك أنواع متعددة من العینات ، و قد حددت الباحثة نوعًا واحدًا من العینة ترى 

و في  Purposive sampleأنها مالئمة لدراستها و هي العینة العمدیة أو الفرضیة   
هذا النوع من العینات یختار الباحث بعض الحاالت التي یعتقد أنها تمثل المجتمع 

إذ   Snow Ballفي الجانب الذي یتناوله البحث معتمدة على أسلوب كرة الجلید 
تستخدم غالبًا للحصول على عینة عندما ال تكون هناك قائمة معلومة یمكن 

للحصول على عینة من جماعات صغیرة و هي طریقة .  استخدامها كإطار للعینة 
الحجم مثل الجماعات العرقیة أو الجماعات التي تمارس سلوكًا غیر سوي ، أو 
تمثل ظاهرة معینة و تتمثل طریقة الحصول على العینة  من مثل هذه الجماعات 
بالتعرف على عضو منهم و بعد إجراء الدراسة معه و اطمئنانه باألمر یطلب منه 

 . ٣ته في توصیله بأفراد من جماعته یحملون نفس الخواصالباحث مساعد

في تحلیلنا للبیانات الكمیة و الكیفیة كما  وسیتم استخدام منهجیة الوصف الكثیف
  .سیتضح ذلك في الفصول المیدانیة الالحقة

                                         
  .١٧٧-١٦٤م ، ص ١٩٨٠، مطبعة السعادة ، القاهرة ،  قواعد البحث االجتماعيزیدان عبد الباقي ،    ١
  . ٤٤٦-٤٤٥، ص  مرجع سابقعبد الباسط محمد حسن ،    ٢
، جدة ، مكتبة خدمات  تصمیم البحوث العلمیة في العلوم االجتماعیة و السلوكیةمحمد عثمان نوري ،   ٣

  .م  ٢٠٠٠،    ٢١٩- ٢١٨الطالب ،  ص 
    اذ یقصد به تقدیم نقصد بالوصف الكثیف المصطلح الذى قال به في االساس رایل و تبناه كلیفورد غیرتس ،

  .معلومات تفصیلیة و متعددة االبعاد للظاهرة المدروسة كوسیلة للتعمق في فهمها 
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، إضافة )إناث  –ذكور ( وعینة الدراسة الحالیة تشمل على المطلقین من النوعین 
  )حالة  ٢٧٩بواقع( وف تضم فترتین زمنیتین إلى أن الدراسة س

  .من أنهوا حیاتهم الزوجیة بالطالق بعد سنة واحدة إلى خمس سنوات: األولى 
  .من أنهوا حیاتهم الزوجیة بالطالق بعد أكثر من خمس سنوات : الثانیة 

و ذلك لمعرفة إذا ما كان هناك اختالف بین العوامل المؤدیة للطالق في الفترة 
  .والثانیة األولى 

  :و قد راعیت بعض الشروط التي تتوافر في مجتمع البحث و هي 
لم یشترط أن یكون أفراد العینة غیر متزوجین في اللحظة الزمنیة التي تمت  .١

 .فیها الدراسة المیدانیة و ذلك لفتح مجال أكبر من التطبیق 

 حاولت أن یجیب على إستبانة البحث ذكور و إناث ، لكي یتضح الصراع و .٢
االختالف في بعض القیم و المواقف و التصور لألدوار لكل من الذكور  

 .المطلقین و اإلناث المطلقات 

حاولت أن تكون العینة ممثلة لمستویات مختلفة اقتصادیًا ، فقد ترواحت  .٣
لایر  ٣٠٠٠( الرواتب لإلناث المطلقات و للذكور المطلقین من أقل من 

وبالنسبة  لإلناث فلقد ).  شهریًا لایر ٧٠٠٠( و حتى أكثر من ) شهریًا 
) أي ال یعملن و لیس لدیهن مؤهل علمي( ضمت العینة من لیس لهن دخل 

اعتقادا مني في أن اختالف المستوى االقتصادي ربما یكون له داللة كبیرة 
أما تحدید نوع و خصائص العینة .    في التعامل مع ظاهرة الطالق 

راسة المیدانیة ، ألنني وجدته فصًال مؤثرًا في فسأفرد له فصًال كامًال في الد
 .الدراسة المیدانیة و یعطي داللة كبیرة في عالقته ببقیة المتغیرات األخرى 

  :أسلوب التحلیل اإلحصائي 
) SPSS( تمت معالجة بیانات الدراسة المیدانیة باستخدام البرنامج اإلحصائي 

رقمیا من أجل تفریغه في الحاسب  بعد أن قامت الباحثة بترمیز االستبیان ترمیزا
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و بعد اكتمال عملیة . أسابیع  ٣اآللي ، وقد استغرقت عملیة التفریغ حوالي 
إدخال البیانات تم تصنیفها في جداول إحصائیة بسیطة تبین النسب المئویة و 

  .التكرارات ، و في جداول مزدوجة توضح العالقة بین متغیرات الدراسة 
  :مجــاالت الــدراسة 

  :المجال الزمني 
لقد استغرقت الدراسة عامًا كامًال بین إیجاد مطلقات یمكنني تطبیق اإلستبانة 
علیهن وعمل مقابالت مع حاالت المطلقات التي اشعر فیها أنه من الممكن أن 
أحصل منهن على معلومات دقیقة تفید الدراسة الراهنة ، حیث كان الموضوع 

هذا فضًال عن أن تصمیم اإلستبانة . حد ما  یشكل نوعًا من الحساسیة لهن إلى
و تطبیقها و تفریغها وجدولتها ثم انتقاء الجداول التي لها داللة و تخدم الدراسة 

  .هذا بخالف الخلفیة النظریة التي تؤثر بالدراسة المیدانیة . و التعلیق علیها 
  : المجال المكاني

جدة على السهل الساحلي الشرقي  مكان الدراسة الراهنة هو مدینة جدة ، وتقع مدینة
الذي یمثل إمتدادًا طبیعًا للسهل الساحلي المعروف بتهامة، ونظرًا . للبحر األحمر 

لكونها أقرب نقطة بحریة إلى مكة المكرمة فقد أصبحت البوابة التقلیدیة للدخول إلى 
فیها  هذا فضًال عن أن مدینة جدة یكثر ١.مكة المكرمة ، والمدینة بالنسبة للحجاج

إختالط الثقافات المختلفة والمتنوعة ، كما تحتوي على نمط ثقافي متحضر یوجد مع 
النمط األصلي القبلي المحافظ وبهذا یكون تأثیر التغیر اإلجتماعي أكثر وضوحًا 

  .وباإلمكان رصده في نواح كثیرة 
  )١(شكل رقم 

                                         
، جــدة ، دار المجتمــع للنشــر  مدینــة جــدة ، الموقــع البیئــة ، العمــران ، الســكانفاطمــة عبــد العزیــز الحمــدان ،   1

  . ٢٥، ص  ١٩٩٠والتوزیع ، 
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 رسم طبوجرافي لمدینة جدة

  
  :صعوبات الدراسة 

  :حیة النظریة من النا: أوًال 
لم تكن عملیة اختیار الموضوع مشكلة بقدر ما كانت المشكلة في اختیار الكتب و 
الدراسات التي تمت إلى موضوع الدراسة خصوصًا ما یختص باالتجاهات النظریة 
المفسرة للدراسة إذ أنها متوفرة في الكتب و المراجع العربیة مما أضطر الباحثة إلى 

بیة و ترجمتها ، و عرضها على المشرف لتنقیحها و اللجوء إلى مراجع أجن
  .تصحیحها مما یتطلب الكثیر من الوقت و الجهد 

  :في المرحلة المیدانیة : ثانیًا 
بما ان العینة المحددة للدراسة كبیرة ظهرت المشكلة في عملیة توزیع االستبیانات 

تم التغلب على  على عینة الدراسة خصوصًا على الذكور من أفراد العینة ، و لقد
هذه المشكلة إلى حد ما بواسطة مساعدة مشرف الدراسة و زمالئي و زمیالتي في 
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أما بالنسبة للمقابلة فلقد تمحورت المشكلة في أن الكثیر من . الدراسات العلیا 
  .السیدات اعتذرن بأسلوب أو بآخر عن االشتراك معي في المقابلة 

بلة معي بخصوص موضوع الدراسة علمًا و نساء أخریات اعتذرن عن إجراء المقا
بأنني على معرفة شخصیة و أسریة معهن ، اعتذرن بأسلوب دبلوماسي و وعدن 
بأن یكلمن زمیالتهن أو معارفهن ممن لهن المواصفات التي تنطبق على عینة 

 .الدراسة التي ابحث عنها و لكن مضت األیام و األسابیع دون أي فائدة 

مستشفى الملك خالد للحرس الوطني كأخصائیة اجتماعیة و ال أنكر أن عملي في 
قد ساعدني إلى حد ما ، حیث أنني تعرفت على سیدات مطلقات من المرضى كن 
یترددن على قسم الخدمة االجتماعیة للحصول على مساعدات مادیة أو دعم معنوي 
، و بما أنني كنت أقوم بعمل دراسة اجتماعیة لهن و بحث حالة استطعت أن 

عرف على ظروف طالقهن ، إضافة إلى وجود زمیالت لي مطلقات ما أن علمن أت
بموضوع بحثي حتى قمن بإخباري عن قصص طالقهن على طریقة التداعي الحر 

  ) .القسمة و النصیب ( ، إال أن أغلبهن أجبن بأن سبب طالقهن 
ن أما عن بعض العینات الالتي تفضلن علي بالقبول و إجراء المقابلة فكان له

اعتراض على بعض األسئلة التي طرحتها و خاصة ما یخص اتخاذ قرار الطالق 
فالبعض تجاوب معي و البعض استنكر السؤال و رفضه بحجة أن الطالق قرار 

  .یخص الرجل فقط 
و ا تضح لي من خالل ما واجهت أثناء عملیة المقابلة أن الكل یتحدث في الطالق 

خصیة أي ال تمس المتحدثة أو أحد من أفراد وعن أسبابه طالما كان مشكلة غیر ش
أسرتها ، و لكن ما أن تكون المتحدثة قد مرت بخبرة طالق شخصیة أو وجود 
مطلقات في أسرتها ، تكون متحفظة و حذرة في اإلجابة على األسئلة و ذلك في 
حال قبولها بالمقابلة ، و ال أنكر أن هناك سیدات تحدثن عن خبرتهن السابقة 

  .بشكل رائع و صریح بالطالق 
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و أود أن أوضح أنه لیس هناك عالقة بین المستوى التعلیمي و الخلفیة الثقافیة 
سیدة  ١٥للمبحوثة و بین مدى استجابتها ألسئلة المقابلة ، حیث كان هناك حوالي 

و هن یتفاوتن في المستوى التعلیمي و الثقافي إال أنني كنت أجد في بعض األحیان 
عال من التعلیم حذرات و متحفظات في إجابتهن أكثر من  من حصلن على قدر

  . أنصاف المتعلمات أو األمیات
 


