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الخالفات الزوجية في المجتمع السـعودي مـن وجهـة نظـر            :  عنوان الرسالة   

 الـزوجات 

 المتصالت بوحدة اإلرشاد االجتماعي                

 عبد العزيز بن حمدي الجهني: إعداد الطالب

 عبداهللا بن عبدالعزيز اليوسف . د: إشـــراف 

 :مناقشة الرسالةلجنة 

 عبداهللا بن عبدالعزيز اليوسف       مشرفا ومقررا. د. ١             

 عبدالعاطي بن احمد الصياد       عضوا. د.أ. ٢             

 معن بن خليل العمر               عضوا.د.أ. ٣             

 .م ٩/٤/٢٠٠٥هـ الموافق ٣٠/٢/١٤٢٦: تاريخ المناقشة 

تكمن مشكلة البحث في معرفة نوع الخالفات الزوجية في المجتمع           : مشكلة البحث 

 السعودي من 

               وجهة نظر الزوجات المتصالت بوحدة االرشاد االجتماعي وذلـك         

 لندرة 

 .               الدراسات الميدانية في هذا المجال 
 ات الزوجية في المجتمع يوفر هذا البحث قاعدة معلومات عن نوع الخالف: أهمية البحث 

 .             السعودي ، والتي تخدم الباحثين والمختصين في هذا المجال 

 : أهداف البحث

تمـع السـعودي التـي تتعلـق        معرفة طبيعة الخالفات الزوجية فـي المج       .١

 :بالجوانب

ة،       االجتماعية، العاطفية، السلوكية، طريقة التعامل بين الزوجين، الجنسية، النفسي        

ما يتعلق باألطفال، الوظيفية، االقتصادية، التعليمية، الصحية، تعـدد الزوجـات،         

 .الشرعية، الشخصية

 .معرفة الخالفات الزوجية األكثر شيوعا في المجتمع السعودي .٢



 

 

 :أسئلة البحث

 ما طبيعة الخالفات الزوجية في المجتمـع السـعودي التـي تتعلـق              .١

 : بالجوانب 

اطفية، السلوكية، طريقة التعامل بين الـزوجين، الجنسـية،               االجتماعية، الع 

النفسية، ما يتعلق باألطفال، الوظيفية، االقتصادية، التعليمية، الصحية، تعـدد          

 .الزوجات، الشرعية، الشخصية؟ 

 ما الخالفات الزوجية األكثر شيوعا في المجتمع السعودي ؟ .٢

  

 : منهج البحث

صفي، باستخدام المسح االجتماعي، واسـتخدمت             استخدم الباحث المنهج الو   

 . االستمارة كأداة لجمع البيانات 

 :  نتائج البحث

فتور في عالقته العاطفية مـع      : أن الخالفات التي تحدث من الزوج هي       .١

زوجته، عدم إظهار الزوج لمشاعره االيجابية تجاه زوجتـه ، غيـاب            

أن الزوج يغضب   الزوج عن المنزل أو السهر خارج المنزل باستمرار،         

 بسرعة، عدم إنفاق الزوج على األسرة

عدم شعورها باألمـان مـع   : أن الخالفات التي تحدث من الزوجة هي   .٢

الزوج، تشك في سلوكه، فتور في عالقتها العاطفية مـع الزوج،عـدم            

 .تقبلها زواجه بأخرى،عالقتها بأهل الزوج سيئة 
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Research Problem: The present research seeks to explore the kinds of 

disputes arising between spouses in the Saudi society from the viewpoints of 

wives active in social counseling unit. The research is indeed unique and rare in 

its distinctive area. 

 
Research Importance: The present research is oriented to provide 

substantial information and database on the broad subject of matrimonial 

differences existent in Saudi community. Hopefully, it will serve the 

intellectual interests of pertinent researchers and specialists. 

 
Research Objectives: The present research seeks to pursue the following 

objectives: 

١. Identification of the nature of matrimonial disputes current in Saudi 

society in multiple spheres ___ social; emotional; behavioral; interaction 



approach between spouses: sexual; psychological; concerns towards 

children; job; budget; educational; health; polygamy; legal; and 

personality. 

٢. Cognizance of disputes between spouses most current in Saudi society. 

 

 

 
Research Questions: The present research seeks to address the following 

questions: 
١. What are the nature of matrimonial disputes current in Saudi society in 

multiple spheres ___ social; emotional; behavioral; interaction approach 

between spouses; sexual; psychological; concerns towards children; job; 

budget; educational; health; polygamy; legal; and personality? 

٢. What are the salient disputes between spouses most widely spread in 

Saudi society? 

 
Research Methodology: The present researcher has employed descriptive 

approach. Pursuant to this approach, he has used social survey technique and 

questionnaire as research tool to collect data. 

 
Important Results: The present research yields the following findings of 

significance: 

١. Disputes stemming from the side of the husband are ___ skepticism in his 

emotional attitudes towards his wife; lack of projection of positive 

feelings towards wife; absence of husband from home on constant basis; 

losing short temper; and negligence in spending on family affairs. 

٢. Disputes arising on behalf of wife are ___ lack of feelings assuring 

security with husband; doubts in his behaviors; skepticism in her 

emotional attitudes towards husband; non-acceptance of other co-wives; 

and adverse relationship with the kindred of the husband.  
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رقم 
 الموضــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع الجدول

رقم     
 الصفحة
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 ٢٨ ١٤٢٣نوع المشكالت التي تلقتها وحدة اإلرشاد االجتماعي عام  ٤
 ٢٩ ١٤٢٤نوع المشكالت التي تلقتها وحدة اإلرشاد االجتماعي عام  ٥
 ٤٤ الفئات العمرية للزوجات ٦
 ٤٥ ليمي للزوجاتالمستوى التع ٧
 ٤٦ لزوجاتلالحالة المهنية  ٨
 ٤٧ مدة الزواج بين الزوجين ٩
 ٤٨ صلة القرابة بين الزوجين ١٠
 ٤٩ عدد أطفال الزوجات ١١
 ٥٠ المناطق التي تقيم فيها اسر الزوجات ١٢
 ٥١ الفئات العمرية لألزواج ١٣
 ٥٢ المستوى التعليمي لألزواج ١٤
 ٥٣ زواجالحالة المهنية لأل ١٥
 ٥٤ الخالفات المتعلقة الجوانب االجتماعية ١٦
 ٥٦ الخالفات المتعلقة الجوانب العاطفية ١٧
 ٥٧ الخالفات المتعلقة الجوانب السلوآية ١٨
 ٥٩ الخالفات المتعلقة بطريقة التعامل بين الزوجين ١٩
 ٦١ الخالفات المتعلقة الجوانب الجنسية ٢٠
 ٦٣ نب النفسيةالخالفات المتعلقة الجوا ٢١
 ٦٥ الخالفات المتعلقة باألطفال ٢٢
 ٦٧ الخالفات المتعلقة الجوانب الوظيفية ٢٣
 ٦٨ الخالفات المتعلقة الجوانب االقتصادية ٢٤
 ٦٩ الخالفات المتعلقة الجوانب التعليمية ٢٥
 ٧٠ الخالفات المتعلقة الجوانب الصحية ٢٦
 ٧١ الخالفات المتعلقة بتعدد الزوجات ٢٧
 ٧٢ الخالفات المتعلقة الجوانب الشرعية ٢٨
 ٧٣ الخالفات المتعلقة الجوانب الشخصية ٢٩
 ٧٤ الخالفات الزوجية األآثر شيوعا ٣٠

 



 شكـــــر وتقـديــر
 

   الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه            

اصلة تعليمي للحصـول علـى      وسلم ، وأحمد اهللا سبحانه وتعالى أن يسر لي مو         

 .درجة الماجستير 

عوض بن بنيه الـردادي     /    يسرني أن أتقدم بالشكر والتقدير لسعادة األستاذ        

مطلق بن مطلق الحنتوش    / وكيل الوزارة للشؤون االجتماعية ، وسعادة األستاذ      

عبداهللا بن ناصر   / وكيل الوزارة المساعد للرعاية االجتماعية ، وسعادة  الدكتور        

السدحان وكيل الوزارة المساعد للتنمية االجتماعية ، الذين كان لهم الفضل بعـد             

 .اهللا  في التحاقي بجامعة نايف العربية للعلوم األمنية 

 اليوسف المشرف علـى هـذا       ز بن عبد العزي      واشكر سعادة الدكتور عبد اهللا    

 .ذا البحثالبحث على جهوده وتوجيهاته التي كان لها دورا كبيرا في إنجاز ه

 كما أشكر جميع الزمالء من المستشارين والمرشدين بوحدة اإلرشاد االجتماعي          

صالح بـن محمـد     / على تعاونهم معي ، وأخص بالشكر سعادة األستاذ الدكتور          

 . حميد بن خليل الشايجي على توجيهاتهما لي  / الصغير وسعادة الدكتور 

لوم األمنية وعلى رأسهم رئـيس       وأشكر جميع منسوبي جامعة نايف العربية للع      

 .  الجامعة، ورئيس قسم العلوم االجتماعية على ما بذلوه من جهود 

  وأسأل اهللا أن يجزيهم عني خير الجزاء وأن يكون ذلك في ميزان حسـناتهم ،               

كما ارجوه سبحانه وتعالى أن ينفع بهذا البحث، ويخدم الباحثين والمختصين في            

 . مجال الحياة الزوجية 

 واهلل املوفــــق،،،                              
 

                                                                            البــاحــــث
                                                          عبـد العزيز بن حمدي الجهني           
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  : 
يقة الشرعية لقيام األسرة ، وقد  الطرنهحيث إ، مةهمإن الزواج من النظم االجتماعية ال   

، له قواعده   بين الرجل والمرأةشرعيرباط  هوف عرف الزواج منذ أقدم العصور،

 ، حيث األزواجالمودة والرحمة والترابط والتآلف بين الحياة الزوجية تقوم على  و،وأحكامه

⎯ô ® :قال اهللا تعالى  ÏΒ uρ ÿ⎯ Ïµ ÏG≈ tƒ# u™ ÷β r& t, n= yz / ä3 s9 ô⎯ ÏiΒ öΝ ä3 Å¡àΡr& % [`¨uρø— r& (# ûθ ãΖ ä3 ó¡ tF Ïj9 $ yγ øŠ s9Î) Ÿ≅ yè y_ uρ 

Ν à6 uΖ ÷ t/ Zο ¨Š uθ ¨Β ºπ yϑ ôm u‘ uρ 4 ¨β Î) ’ Îû y7 Ï9¨sŒ ;M≈ tƒ Uψ 5Θ öθ s) Ïj9 tβρ ã ©3 x tF tƒ ∩⊄⊇∪ 〈  ٢١الروم.   

 سـتقرار اال لكال الزوجين، فمن خاللها يتحقـق لهمـا          أساسي والسعادة الزوجية مطلب     

ـ   ومع ذلك   ، جتماعياالنفسي و لا التـي  ، طةيال تخلو أي عالقة زوجية من الخالفـات البس

نهـا  بـل إ   ة الزوجية  طبيعي في الحيا   أمرالبسيطة   الن الخالفات  .تزول بزوال المسبب لها   

وقـد تكـون     .هم للحياة الزوجية  فت من الخبرة وال   اا مزيد مكسبهللزوجين حيث ت  أحيانا  مفيدة  

 إلـى  تؤدى ألنهاى بعدها العالقة الزوجية   ومجاال لتنفيس شحنات انفعالية ضارة تتحسن وتق      

 لخليفـي او لرشـيدي ا(  الطرفين   ن بي تكالم أو الشكوك وحسم العديد من المش       الفه وءإزالة س 

 . )١٧١،م١٩٩٧،

على سلوك وتصرفات الزوجين    عكس  نت،  وعندما تستمر الخالفات الزوجية فترات طويلة        

ـ التوافق بين الـزوجين وتهد     عدم   إلىؤدي  ي  مما قد  وتتفاقم مع الزمن   سلبياً االسـتقرار  د  ي

إلـى   األمراً وقد يصل    ض أي األطفال إلى آثارها وتنتقل   ،  ككل لألسرةاالجتماعي والنفسي   

  .الصراع والعناد بين الزوجين ثم إلى الطالق

 ، واجتماعيـة  ، بتحوالت اقتصادية  األخيرة في العقود الثالثة     يالمجتمع السعود لقد مر   و   

ه  هـذ  تأحـدث قـد   و .العائد من تصدير البترول    و وثقافية كبيرة بسبب تحسن دخله المادي     

ـ ،  حه على العالم الخـارجي     انفتا إلى أدت تنمية شاملة في جميع الجوانب،       اتالتغير ل كبش

  المجتمع يعيش حياة الرفاهية    وأصبح ، نمط الحياة االجتماعية والثقافية      ر من  مما غي  ،  كبير

 . واالنفتاح

 وخصوصاً تعليم   ،انتشار التعليم ،  برز التغيرات التي حدثت في المجتمع السعودي      أومن     

 بينمـا   الجامعية والدراسات العليا ،    والتي أتاحت الفرصة لهن لمواصلة دراستهن        ، الفتيات

           خـروج المـرأة    أيضـاً   مـن التغيـرات      و .أميـات غلـب النسـاء     في السـابق كـان أ     



 ٢

اللية  اسـتق  المـرأة أعطـى    وهذا   المختلفة،  بالوظائف منهن كبير   دعد التحق   حيث للعمل،

 .لهالوجود مصدر دخل مادي  اقتصادية،

 ، السـعودي     المرأة في المجتمـع    وأدوارغيراً كبيراً في مراكز      ت أحدثتوهذه التحوالت      

 اإلنفـاق مثـل   ،   األسريداخل النسق   ،  دوار مساوية تقريباً لدور الرجل       تقوم بأ  وأصبحت

 في السابق حيـث      وهذا لم يكن موجوداً     ، اذ القرارات واتخ،   األبناءوتربية  ،   األسرةعلى  

  ) .٣٨هـ ،١٤٢٤السيف ،  ( األسرةكانت تقوم المرأة بدور هامشي وثانوي في 

 بعد زواجهم بخالف ذلك ، في مساكن خاصة   األبناء استقالل   ،كذلك من التغير الذي حدث       

 للـزواج مـن غيـر       األفراد كما اتجه  .في السابق وهو سكن االبن المتزوج في بيت والده        

 المجتمـع   حانفتا ليإ باإلضافة .خاله أوغالبا ما يتزوج ابنة عمه      الشاب  ، فقد كان    القريبات

 خاصـة القنـوات     المختلفـة،  اإلعـالم  عبر وسائل    الخارجي، على ثقافة العالم     السعودي

  .  التي كان لها دور كبير في تغيير ثقافته"االنترنت "   العالميةوشبكة المعلومات الفضائية،

بعض  ظهور   إلىفي اآلونة األخيرة      وأدت األسرة بظاللها على    ألقتكل هذه التغيرات      

 وكثـر عـدد حـاالت       ،األسريونتج عنها التفكك    ،    ملفت للنظر  بشكلالزوجية  الخالفات  

 .الطالق

التـدابير الالزمـة    اتخـاذ   يساهم في إمكانيـة     قد   الخالفات الزوجية  معرفة   أنشك   وال   

 .األسرة أفراد علىنتج عنها ت التي اآلثارل يتقلمن قبل الجهات ذات العالقة للمعالجتها 

مـن  مجتمعنـا   طلق فإن هذا البحث يطمح لمعرفة الخالفات الزوجية فـي           نهذا الم    ومن  

 .االجتماعي اإلرشادوجهة نظر الزوجات المتصالت بوحدة 

  :  
وتضـعف   ،األسرةتهدد كيان    ،التي تحدث بين الزوجين    المستمرة، الخالفات   أنالريب     

ـ   على حالتهما    رتؤثفلديهما،   رالقلق، والتوت  وتسبب ،امة بينه الروابط الحميم   دالصحية، وق

 تصل إلـى   ثم الهجر وقد     البدني، اإليذاء أو البذيئة،األلفاظ   إلى استخدام  بينهما   األمريصل  

  .الطالق

واضح بشكل   ، السعودية تعاني من تفشي الخالفات الزوجية مؤخراً       األسربعض  أخذت  و   

 وسـائل   وأخـذت  .سعة االنتشـار   ظاهرة الخالفات الزوجية وا    أصبحتحيث  ،  وملحوظ  

 . وخطورتها أضرارهاخاصة في الصحف والمجالت وتبين      مستمرة، تتحدث بصفة    اإلعالم

 إجماليمن   % ٦٠ أن)  ٣٠/٣/١٤٢٥ بتاريخ   ١٣٢٨في عددها   (وقد نشرت جريدة الوطن     



 ٣

ن قضايا الطالق والخلع     وا القضايا المنظورة في المحكمة الكبرى بجدة هي قضايا زوجية ،         

 قضـية   ٣٠٠ إلـى  ٢٠٠ ما بين    إلى عن السابق حتى وصلت      األخيرةت في السنوات    زاد

   . السابقةباألعوام هـ قياسا ١٤٢٢ تنتشر وتتزايد منذ عام بدأتن قضايا الخلع  وأ، شهرياً

  في المجتمع السعودي   األسري اإلرشادونتيجة لكثرة الخالفات الزوجية تزايد عدد مراكز        

ومشروع ابن باز الخيري لمسـاعدة       األسرية، واالستشارات   رشادلإل المركز الخيري    :مثل

 والتوجيـه   لإلصالحمودة االجتماعي   ال ومركز   ،الرياضهما في   وكال. اب على الزواج  الشب

 هـذا باإلضـافة    بالدمام،بمشروع تيسير الزواج      ومكتب الهاتف االستشاري   بجدة، األسري

  .الخاصةللعيادات 

 بمدينـة    االجتماعي اإلرشاد بافتتاح وحدة    ،والشؤون االجتماعية كما قامت وزارة العمل         

من قبـل مرشـدين     ( اجتماعية ونفسية   ،لتقدم خدمات استشارية     ، هـ١٤٢١عامالرياض  

ـ للمـواطنين والمقيمـين ع     ) في تخصصات مختلفـة   ومستشارين   ر الهـاتف المجـاني     ب

طبيعـة المجتمـع     مع خصوصية و    السرية  وذلك لتناسب الخدمة الهاتفية    ٨٠٠١٢٤٥٠٠٥

 . األسباب عن مشكالته االجتماعية والنفسية مهما كانت اإلفصاحالذي ال يتقبل ،السعودي 

 أربع منذ   اً اجتماعي اًمرشد عمله بوحدة اإلرشاد االجتماعي،      من خالل الباحث،وقد الحظ       

م  المكالمات تزداد عامـاً بعـد عـا        وأصبحت، على خدمات الوحدة     اإلقبالاد  ي ازد ،سنوات

 االجتماعية والنفسية لطرح مشكالتهن    اإليهخصوصاً من النساء الالتي وجدن مالذاً يلجأن        ،

،كما أن نسبة المكالمات التي ترد للوحدة عن الخالفات الزوجية أكثر مـن غيرهـا مـن                 

 التقارير السنوية   ويعكس كل ذلك    المشكالت األخرى ، باإلضافة إلى تزايدها عاماً بعد عام          

 -:وهي كما يلي  ) ١٤٢٤ – ١٤٢٣ – ١٤٢٢(اد االجتماعي لعام لوحدة اإلرش
  بوحدة اإلرشاد االجتماعي  يوضح عدد مكالمات الخالفات الزوجية)١(جدول رقم 

  ،  الزوجية عاما بعد عام     الخالفات  عدد مكالمات   زيادة نسبة  إلى) ١(رقم   الجدول   يوضح   

 مجمـوع جميـع المكالمـات عـام         إلىالخالفات الزوجية بالنسبة    مكالمات  فقد كانت نسبة    

ـ ١٤٢٣العام الذي يليـه      في  هذه النسبة  ثم زادت  ،    %  ١٦,٣  هـ١٤٢٢            لتصـبح ـ  ه

 .  %٢٩,٦ووصلت إلىهـ ١٤٢٤عام واستمرت الزيادة في   %٢٧,٣

 هـ١٤٢٤  هـ١٤٢٣  هـ١٤٢٢ الســـنة
 ٧٥٧٧ ٥٧٧٤ ٣٢٣٣ عدد جميع المكالمات

 ٢٢٤٥ ١٥٧٩ ٥٢٧ عدد مكالمات الخالفات الزوجية

  %٢٩,٦  %٢٧,٣  %١٦,٣ كلي للمكالماتالنسبة للمجموع ال



 ٤

 فترات طويلة وعـدم قـدرتهم علـى          واستمرارها األزواجالخالفات بين   لتفاقم  ونتيجة     

 طريق مسدود حتـى     إلى لبعض تلك الخالفات     األمر وصل   ،آثارها التقليل من    أومعالجتها  

 يؤكـد ذلـك  و،  كـل سـنة   معدالت الطالق تزدادأصبحتو ،األسروقع الطالق لكثير من   

 : عدد حاالت الطالق كما يلي أن حيث   )٢٤٣ ، هـ١٤٢٢ (ل وزارة العدإحصاءات
  يوضح عدد حاالت الطالق في المجتمع السعودي )٢( جدول رقم 

١٤٢٢ ١٤٢١ ١٤٢٠ ١٤١٩ ١٤١٨ ١٤١٧ ١٤١٦ ١٤١٥ ١٤١٤ ١٤١٣ 

١٣٢٢٧١٢٤٧٨١٢١٩٢١٤٠٥٤١٥٦٩٧١٥١٦٩١٧٥٢٨١٨٥٨٣١٦٧٢٥١٨٧٦٥

، حيت كان عـدد     مجتمعنا  تزايد عدد حاالت الطالق في       إلى  )٢(  رقم    الجدول يوضح  

 ت حتى وصل   وازدادت عدد حاالت الطالق      ، حالة ١٣٢٢٧ هـ   ١٤١٣حاالت الطالق عام    

   .%٤٢، أي بنسبة تزيد مقدارها  حالة ١٨٧٦٥ إلى هـ ١٤٢٢عام 

التـي   ،نه يالحظ ندرة الدراسات الميدانية     أ إال ، خالفات الزوجية ورغم انتشار ظاهرة ال      

رفض  غالباً ما ي   يالسعودي، الذ  ذلك لطبيعة ثقافة المجتمع      د، ويعو هذه الخالفات    تحدد نوع 

ـ   من   انهعتبروالزوجية، وي  خالفاتهم  التحدث عن     ، والزوجات األزواج  يالخصوصيات، الت

 صعوبة تحديد عينـة الدراسـة لهـذا         باب األخرى األس كذلك من    ،حد يعرفها أ  أنال يجب   

  .الزوجية التي تعاني من الخالفات األسرالموضوع لعدم معرفة 

 هــ، ١٤١٧ ،التميمـي (وكذلك دراسـة     ) ١٨٤،هـ  ١٤١٩ ،الحنطي( دراسة   أوصتوقد     

عن الخالفات الزوجية في المجتمع السـعودي لنـدرة         ميدانية   دراسات   إجراء بأهمية) ٢٤٢

 . الميدانية في هذا المجال الدراسات

 الخالفات الزوجية في المجتمع السعودي من وجهـة نظـر   رأى الباحث أهمية دراسة  لذا    

، الالتي يطرحن خالفاتهن الزوجية بحثـا         اإلرشاد االجتماعي  الزوجات المتصالت بوحدة  

 .عن حل لها

            عبـارة    بـدال مـن    هبحثلعنوان  " الخالفات الزوجية   " مناسبة عبارة    الباحث   رأىوقد      

 تباينت  إذا أكثر أوالنزاع القائم بين اثنين      ن الخالف في اللغة هو    ، أل "المشكالت الزوجية    "

 الجـر، (  الصعب المعقد    األمرهي   بينما المشكلة    معين، مصالحهم في موضوع     أو آراؤهم

 حيـال مـا     بينهما اًغالبا ما يكون خالف    وما يحدث بين الزوجين هو     ) ٥٤٣ ، ٥٠٣م ،   ١٩٧٣

 .  وليس مشكالت زوجيةيخص حياتهما الزوجية
  : 



 ٥

  :إلىبحث  الاهدف هذي    

 :التاليةلتي تتعلق بالجوانب ا الخالفات الزوجية في المجتمع السعوديمعرفة  .١

ـ و ،ة النفسـي  ،ة، الجنسي  بين الزوجين  عاملت ال ة، طريق ة، السلوكي       االجتماعية، العاطفية   ام

، ة الشـرعي  ،تعدد الزوجـات   ،ة، الصحي ة، التعليمي ة، االقتصادي  الوظيفية األطفال،ب قيتعل

 .الشخصية

 .السعودي في المجتمع  األكثر شيوعا الخالفات الزوجيةمعرفة .٢

 : 
 : التي تتعلق بالجوانب التاليةفات الزوجية في المجتمع السعودي  ما الخال .١

ـ  ،ة النفسي ،ة، الجنسي  بين الزوجين  عاملت ال ة، طريق ةوكي، السل   االجتماعية، العاطفية       ا م

 ،ة الشـرعي  ،تعدد الزوجات  ،ة، الصحي ة، التعليمي ة، االقتصادي  الوظيفية األطفال،ب يتعلق

  .؟ةالشخصي

  في المجتمع السعودي ؟ األكثر شيوعاما الخالفات الزوجية .٢

 :  
 :يليملية وذلك كما  أهمية نظرية وأهمية عالبحث             لهذا

 :النظرية األهمية) ١
   ، في المجتمع السعوديوأكثرها شيوعا  معرفة الخالفات الزوجية  - أ

 الخالفات الزوجية الشائعة    بوجه عام والسعودية بوجه خاص،      العربية ةب المكت إثراء - ب

الخالفات الزوجية   قاعدة معلومات عن  بحث   ال اوفر هذ يفي المجتمع السعودي حيث     

 .ندرة الدراسات الميدانية في هذا المجالل وذلك السعودية راألسلدي 

 

 

 

 
 
  :العمليةمية األه) ٢
 لمعرفة الخالفات األكثر    ن والمهتمين في هذا المجال     الباحثي بحثالا  خدم نتائج هذ   ي قد - أ

 .انتشارا في المجتمع السعودي



 ٦

 موضـوع ذات العالقة في هذا ال    واألهلية  خدم المختصين في الجهات الحكومية      يقد   - ب

 .الظاهرةالتخاذ ما يلزم حيال هذه 

والعمـل علـى      تخدم كذلك األزواج والزوجات في معرفة الخالفات الزوجيـة         قد -ج  

  .تجنبها

  : 
 :الزوجيةـ الخالفات  ١

 أو منهما، التي تخص أياً     األمورهي تضارب وجهات نظر الزوجين حيال بعض          

  . التفكير فيهأو السلوك االنتقامي أوالغضب  بحيث تستثير انفعال  كليهماتخص

  ) . ١٧١ ،م١٩٧٧  والخليفي ،لرشيديا( 
  :اإلجرائيالتعريف  

 فـي    الذي يتعلق  يقصد بالخالفات الزوجية في هذا البحث النزاع الدائم بين الزوجين             

ـ  والشخصية  و الشرعية    والسلوكية العاطفية االجتماعية و  :التالية الجوانب  اديةو االقتص

 ومـا   بين الـزوجين  عامل  تالطريقة  والجنسية والتعليمية والوظيفية و    والصحية والنفسية 

لزواجـي  االتوافـق   عدم تحقيق إلىهذا النزاع  يؤدي   و وبتعدد الزوجات    األطفالبيتعلق  

            االجتماعي لطـرح مشـكالتهن بحثـا عـن          اإلرشادبوحدة  جعل الزوجات يتصلن    يمما  

 . حل لها
 :ة اإلرشاد االجتماعيـ وحد٢

      هي وحدة اجتماعية تعني بتقديم المساعدة والخدمة اإلرشادية لمن هم بحاجة إليها من             

هم ويتعرفوا على البدائل والحلول     تكاليتمكنوا بأنفسهم من فهم أبعاد مش     أفراد المجتمع، حتى    

لحل المناسـب الـذي     المناسبة لها، ومن ثم مساعدتهم والوقوف بجانبهم الختيار البديل أو ا          

يمكن تنفيذه للتغلب على المشكلة، وذلك من خالل إرشادهم هاتفياً إلى أفضل الحلول الممكنة              

  ) ٤،هـ  ١٤٢٢االجتماعية،وزارة العمل والشؤون ( بمعرفة مرشدين مؤهلين 
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والقسم   ، النظري للدراسة لإلطارخصص   األول ، القسم    قسمين إلىتم تقسيم هذا الفصل        

  للدراسات السابقة خصصالثاني

   

  :  : 
جزء نظريات الزواج ، وال   عن   األولجزء   ، ال  أجزاء   تم تقسيم اإلطار النظري إلى ثالثة       

ن الزواج في المجتمع السعودي ارتبطـت إجراءاتـه    ألاإلسالمنظام الزواج في عن  الثاني  

،  االجتمـاعي بالريـاض    اإلرشاد عن وحدة     نبذة فهوالثالث  جزء   ال أمامية باإلسالم ،    الرس

 .  األجزاء هذه وسوف يقوم الباحث بمناقشة كل جزء من 
 أ ـ نظريات الزواج 

 وفي تحديـد    بحثه نظرية توجهه في جمعه للبيانات المتعلقة بموضوع         إلىيحتاج الباحث      

 فالنظرية تساعد على تحديد مساره واتجاه بحثـه نحـو           ا،عليه لإلجابة التي يسعى    األسئلة

وقد رأى الباحث أن أنسب نظرية يمكن       . غيرها من   أهمية أكثر قد تكون    التيالموضوعات  

 . لها تفسير الخالفات الزوجية هي النظرية البنائية الوظيفية 

 النظرية البنائية الوظيفية  .١

 وقد استمدت   المعاصر،ة في علم االجتماع     حد االتجاهات الرئيس  تُعد النظرية الوظيفية أ   

لتية التي تركز   اجذورها الفكرية من االتجاه الوظيفي في علم النفس وخاصة النظرية الجشط          

على العالقة بين الكل وأجزائه وكذلك من الوظيفية االنثروبولوجية كما تبدو فـي أعمـال               

 ). ٦٧، م١٩٩٩ والزيات،لطفي ( بعض االنثروبولوجيين مثل مالينوفسكي 

األنساق مترابطة مع بعضـها     نه مجموعة من    النظرية الوظيفية المجتمع على أ       وتصور  

 وأن أي تغير    األجزاء، النظام االجتماعي يقوم على مبدأ االعتماد المتبادل بين          وأنالبعض  

يحدث في أي جزء من أجزاء النظام االجتماعي يصاحبه بالضرورة تغيـر مماثـل فـي                

  .النظممن األجزاء األخرى 

 ويقصد بالبناء الطريقـة التـي       والوظيفة،   ومن أهم مفاهيم هذه النظرية هو مفهوم البناء         

 فالعالقة بين أفـراد األسـرة تتخـذ         معينة،تنتظم بها الوحدات في عالقات ذات خصائص        

 وكل من األسرة وجماعات أخرى، والعالقة بين جماعات العمل تتخذ أساليب        معينة،أساليب  



 ٨

أما الوظيفية فإنها تتمثل في الدور الذي        .المجتمعذات عالقة بالتنظيمات األخرى في      العمل  

 فإذا كان هذا الدور متوافقا ومتكيفا مع        الشامل،يقوم به البناء الفرعي في البناء االجتماعي        

 أما إذا كان غير متوافق أو متكيف فإنه         وظيفيا،النسق ويؤدي إلى نتائج مرغوبة فإنه يكون        

 وعلى هذا األساس يكـون      .وظيفيبالتالي إلى نتائج غير مرغوب فيها ويكون غير         يؤدي  

الرشـيدي  ( ويمثل كل منهما مفهوما مستقال       خر،باآلمفهوم البناء والوظيفة مرتبط كل منهما       

 ) ٣٠،م١٩٩٧والخليفي، 

 )  ١٠٦م،  ١٩٩١العرابي،( ضاتارتف    وتقوم النظرية البنائية الوظيفية على مجموعة من اال       

 : هي

ينبغي النظر إلي المجتمع نظرة كلية باعتباره نسقا يحوي مجموعة مـن األجـزاء               .١

 المترابطة 

يترتب على هذه الرؤية التصورية أن تستند العملية االجتماعية إلى تعـدد العوامـل               .٢

 .ببعضاالجتماعية، وتبادل تأثير هذه العوامل بعضها 

جتمع ال يكـون تكـامال تامـا علـى          تقرر هذه النظرية أنه رغم أن التكامل في الم         .٣

 يعني  الدينامي، إال أن األنساق االجتماعية تخضع دائما لحالة من التوازن           اإلطالق،

قيام االستجابات التالؤمية للتغير الخارجي بحيث تسعى هذه االستجابات إلى اإلقالل           

ار  ولهذا يتجه النسق نحو االسـتقر      النسق،إلى أقصى حد من مقدار التغير في نطاق         

  .االجتماعياالستمرار التي تعززها آليات التالؤم والضبط لى والقدرة ع

والنتيجة المنطقية للفرضية الثالثة أن الخلل الوظيفي والتوترات واالنحرافات يمكـن            .٤

 تحل نفسها   ا ولكنه ،طويلةوجودها فترة    أن تقوم داخل النسق االجتماعي وأن يستمر      

  .بنفسها

 أكثر مما يحدث بصورة ثوريـة   ،ِالئمه  تُورة تدريجية   يحدث التغير بصفة عامة بص     .٥

 مفاجئة 

                                                                    :أساسيةللتغير ثالثة مصادر  .٦

 .جيالخارتالؤم النسق مع التغير  •

 .الوظيفيبنائي والتباين ن التفاوت الالنمو الناشئ ع •

 .المجتمعالتجديد واإلبداع من جانب األفراد أو الجماعات في  •



 ٩

 تـؤثر وتتـأثر     المجتمـع،    وبناء على مفهوم هذه النظرية فإن األسرة نسق من أنسـاق            

الجتماعيـة   فاألسرة تؤدي وظائف عديدة للمجتمع فهي تقوم بالتنشـئة ا          األخرى،باألنساق  

 كما أن األسرة تعتمد على غيرها من األنساق         األسرة،ورعاية األبناء وإشباع حاجات أفراد      

 وعلى الدولة فـي تحقيـق       أبنائها،األخرى في المجتمع فهي تعتمد علي المدرسة في تعليم          

نه عندما تحدث تغيرات في األنساق األخرى في المجتمـع فإنهـا تـؤثر فـي                 أي أ  األمن،

  . األسرة

 أساس رؤية األسرة    ىويمكن تفسير الخالفات الزوجية من واقع هذه النظرية الوظيفية، عل           

 األسري كنسق من أنساق المجتمع، الذي يتأثر بحجم ونمط التغير الذي يمر بـه               قأو النس 

 على النسق المجتمع واألنساق االجتماعية األخرى، فالتغير في أنساق المجتمع األخرى يؤثر       

كما يمكن اإلشارة إلى أن التغير في أنمـاط         .  األسرية داخله  تكاليحدث المش األسري مما   

التفاعالت الداخلية في النسق األسري، يؤدي إلى حدوث الخالفات الزوجية التي تتطلب من             

النسق األسري إعادة التوازن داخله إلحداث منظومة متكاملة من التفاعالت التي تؤدي في             

ق األسري، داخل منظومة النسق األكبر الممثل ألنساق المجتمـع           النس هالنهاية إلى استقرار  

وسوف نفصل في دور النظرية الوظيفية في فهم الخالفات الزوجية مـن خـالل              . المختلفة

 :استعراض الدور االجتماعي لكال الزوجين في مؤسسة الزواج على النحو التالي

دوار ن يقوم الممثل بعمل عدة أ     رح وهي أ  إن كلمة الدور مستعارة من المس     :   يقول براون   

تمثيلية على المسرح ، والدور االجتماعي هو عبارة عن نمط منظم مـن المعـايير فيمـا                 

ويعرف لنتون الدور بأنـه الجانـب       . يختص بسلوك فرد يقوم بوظيفة معينة في الجماعة         

 ) .١٨٥، م١٩٨٢حمزه ،(الدينامي لمركز الفرد أو وضعه أو مكانته في الجماعة 

 :هي كما يلي  للدورعدة مفاهيم  ناك هأن) ٥٩، ٥٨م، ١٩٩٨( أبو جادو ذكرو

 نظام الدور  .١

 عالقاته مع اآلخرين ضـمن النظـام        ثناءأ     يرى بارسونز أن الدور هو أفعال الشخص        

 وتكـون  وتباينها، وأن تقسيم العمل في النظام االجتماعي أدى إلى تعدد األدوار         االجتماعي،

 االجتمـاعي، خصصة المترابطة نظاما معينا في البنـاء        ت الم دوار األ كل مجموعة من هذه   

 .مشتركةوتكون هذه األدوار مرتبطة وظيفيا وذات أهداف 

 

 



 ١٠

 لعب الدور  .٢

   وهو مجموعة السلوكيات أو النشاطات المحددة التي ينتظر من الفرد القيام بها في موقف              

 فمنهم من يرى أن لعب الدور هو        ولعبه، العلماء حول طبيعة أداء الدور       فوقد اختل . معين

 وعلى هذا األساس يختلف األفراد في أدائهم ألدوارهم المتشـابهة نظـرا             ،من طبيعة نفسية  

في حين يرى آخـرون أن أداء الـدور ذو طبيعـة    .  وقدراتهم الشخصية سماتهم،الختالف  

عيـة التـي     وهذا يعني أن أداء الدور ظاهرة اجتماعية مرتبطة بالمكانة االجتما          اجتماعية،

 بارسونز أن أداء الدور في إطـار        هم ويرى آخرون ومن   .االجتماعييشغلها الفرد في البناء     

      .االجتماعيةالموقف االجتماعي ما هو إال استجابة الفرد لتوقعات اآلخرين وتحقيقا للمعايير 

لنفسـية  وبذلك يتضح أن أداء الدور هو محصلة التفاعل بين العوامل االجتماعية والعوامل ا            

ن االستمرار الوظيفي ألي نظام اجتماعي يعتمـد علـى األداء            أل االجتماعية،في المواقف   

 .االجتماعيةالمناسب والمنظم لألدوار 

 توقعات الدور  .٣

 وكـذلك تحـدده    شخصـيته، تحدد أداء الفرد لدوره قيم ومعايير المجتمع المتوحدة مع          ي    

جتماعية والتعلم ، حيث تـؤدي       لعملية التنشئة اال   القدرات الفردية ، ويكون أداء الفرد نتاجا      

  تعريف الفرد بالتوقعات المنتظرة منه لكـل دور سـيقوم بـه            إلى العملية االجتماعية    هذه

 ، كما يـتعلم القواعـد       لآلخرينعليها ، فيتعلم الفرد السلوك المنتظر منه بالنسبة          بوالتدري

 التوقعات التـي    وتشكل هذه . أرائهم  يب ويتفاعل مع    التي تحدد هذا السلوك ، وكيف يستج      

 المواقـف، ينشأ عليها الشخص سلوكه في المواقف االجتماعية المختلفة، فيتعلم كيف يقدر            

 ويؤدي استقرار نظام التفاعل     .يشغلها التي   المكانة المتوقعة منه حسب     األدواروكيف يؤدي   

 في حين يؤدي    .ألدواربا تكوين توقعات واضحة للسلوك المرتبطة       إلىبين الفرد واآلخرين    

 .التوقعات تناقض هذه إلى أو وتعارض، غموض إلىعدم االستقرار 

 محددات الدور  .٤

 محددة، أدوارا تتطلب التي    يتألف البناء االجتماعي من مجموعة من المراكز االجتماعية       

ه ن كل بناء اجتماعي البد ل      وأ االجتماعي،وهذه المراكز تحتل مواقع خاصة في سلم البناء         

 وتقوم في   الفرد، حيث تعمل على توجيه سلوك       الواسع،من مضمون عام هو الثقافة بمعناها       

 :وأهمها وهناك عدة محددات لسلوك الفرد .دورهالوقت نفسه بتحديد 

 .االجتماعي المشترك للمكانة التي يشغلها الفرد في البناء اإلدراك •



 ١١

 الذين يشـغلون مراكـز      شخاصاأل الجماعة من توقعات بالنسبة لسلوك       أفرادما يحمله    •

 .االجتماعي النظام أومعينة في البناء االجتماعي 

مـع   المجت أفـراد  وهي عبارة عن توقعات مشتركة يتقاسمها        االجتماعية،المعايير والقيم    •

  .الواحدوالنظام 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ١٢

 نظام الزواج في اإلسالم  ب ـ
 التي تحفظ   واألسس ئ كل المباد   ووضع له  كبيرا،  وأواله اهتماما  الزواج،لقد شرع اهللا        

والـزواج   . الغريزة الجنسية  إلشباع في الحياة البشرية ليكون السبيل المستقيم        وأثرهمنزلته  

 لكل من الرجل والمرأة     يباح بمقتضاه  من يمثلهما،    أوين  ارتباط يتم بعقد يبرم بين الزوج      هو

 ويترتب عليـه    السليمة، تقضي به الفطرة      وهو ما  المشروع، على الوجه    خرباآلاالستمتاع  

ن الزوجين من نسـل ومـا        وتنشأ عنه تبعات لما يكون بي      .طرفيهحقوق وواجبات لكل من     

  ) ٢٤ ، ص  هـ١٣٩٩ يمرالصي ( .مصاهرة أوقرابة يتصل بهما من 

θßsÅ3Ρ#) ®  فقد قال اهللا تبارك وتعالىالزواج، علي اإلسالموقد حث   r& uρ 4‘yϑ≈ tƒF{ $# óΟä3Ζ ÏΒ 

t⎦⎫ÅsÏ=≈ ¢Á9 $# uρ ô⎯ ÏΒ ö/ä. ÏŠ$t6Ïã öΝ à6Í← !$tΒÎ) uρ 4 βÎ) (#θçΡθ ä3tƒ u™ !# us) èù ãΝ ÎγÏΨ øóãƒ ª!$# ⎯ ÏΒ ⎯Ï&Í# ôÒsù 3 ª!$# uρ ììÅ™¨uρ ÒΟŠ Ï=tæ 〈 
θßsÅ3Ρ#) ® وقال تعالى، ٣٢النور $$sù $tΒ z>$ sÛ Ν ä3 s9 z⎯ ÏiΒ Ï™!$|¡ÏiΨ9 $# 4© o_ ÷W tΒ y]≈ n=èO uρ yì≈ t/ â‘ uρ ( 〈 ٣النساء  . 

 أحصن ة فليتزوج فإنهء الشباب من استطاع منكم الباريا معش( : وسلم  لى اهللا عليهص وقال

 .)١()للبصر ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء  للفرج وأغض

 وإنما وضـع    ضوابط،األمر بدون   نه لم يترك     إال أ  الزواج،  ورغم أن اإلسالم حث على      

 .متماسكةوين أسرة قوية تضمن تك سليمة، وأسس ومعايير دقيقة،ضوابط 

   :التالية الموضوعات إلى هذا القسم سيتم التطرق وفي

 .الزواج التي يعتمد عليها األسس .١

 .الزوجينحقوق  .٢

 . الخالفات الزوجيةاإلسالمكيف عالج  .٣

  عليها الزواج يقوماألسس التي: أوال
 :يليما ثالثة أسس هي ى علالزواج يقوم 

 .اختيار الزوجين ضوابط  .١

 .الخطبة  .٢

 . النكاحشروط .٣
 

 

                                     
 ٥٠٦٥أخرجه البخاري ، رقم  )١(



 ١٣

 

1.    : 
 اختيار الزوجةفيما يتعلق ب •

 في الزواج من المرأة وتختلف هذه العوامل من         ةرغب  هناك عوامل كثيرة تدعو الرجل لل      

لمالهـا ولحسـبها    : ألربـع تنكح المـرأة     [ : النبي صلى اهللا عليه وسلم     قال خر،آلشخص  

  .)١(]ن تربت يداك ظفر بذات الدي فاولدينها،ولجمالها 

 اختيار  د العوامل التي يجب مراعاتها عن     أهم من   أن ) ٤٧ هـ، ١٤١٣(   وقد بين الصعيدي    

 :يليالزوجة ما 
 :فيه الوسط الذي نشأت أوالبيئة   - أ

 متدينـة ومترابطـة     أسـرة  عاشت في    أنهاالتأكد  و،  المرأة نشأت فيها    التي البيئة   معرفة  

  .ومتماسكة
 :متدينة تكون أن -ب

 وأم سوف تصبح شريكة حياته ألنها؛  متدينة وصالحة امرأةالحرص على أن تكون     

Ÿωuρ (#θßsÅ3Ζ ®قال تعالى أوالده، s? ÏM≈ x. Î ô³ ßϑø9 $# 4© ®L xm £⎯ ÏΒ÷σ ãƒ 4 ×π tΒ{ uρ îπ sΨ ÏΒ÷σ –Β Ö ö yz ⎯ ÏiΒ 7π x. Î ô³ –Β öθs9 uρ           

öΝ ä3 ÷Gt6 yfôã r& 3 〈  ٢٢١البقرة. 

  :بةمخطوال إلىالنظر 
 ويكون لديها اقتناع بـه      ليكون لديه اقتناع ورضا بها    المخطوبة   يرى الخاطب    أنوهو      

             : صلى اهللا عليه وسلم للمغيرة بن شعبة عندما خطـب امـرأة            الرسول قال    حيث   .ورضا

 .)٢(] بينكما   يؤدمأنانظر إليها ، فإنه حري [ 
 :بتهالخطاستطالع رأي المرأة فيمن يتقدم  - د

ويراعـى    ثيبا، أم ء كانت بكراً  اخذ رأي المرأة في الشخص الذي يتقدم لخطبتها سو          وهو أ 

 بل يجب احترام رأيها تقديرا لمشاعرها       الصور، على الموافقة بأي صورة من       هاعدم إجبار 

 لتوضـيح   ، خالف رأيه  إذاها  ي ويحق لوليها مناقشة رأ    الشأن، هي صاحبة    ألنها وعواطفها،

 .لهاالتي قد ال تتضح  وتزويدها بالمعلومات الصحيحة .ر التي قد ال تلحظهاجوانب الخي

 

 

                                     
 ٥٠٩٠أخرجه البخاري ، رقم  )١(
 ١٠٨٧أخرجه الترمذي ، رقم  )٢(



 ١٤

     : 
 والمعنـوي،  عند اختيار خطيبها، ليحدث التوافق النفسي        لمرأةل ضوابط    اإلسالم  وضع  

ـ  ١٤١٣الصعيدي(ختيار الزوج عند ا  مراعاتهاينبغي  التي   الضوابطهذه  ومن أهم     ) ٦٤،  هـ

  :يليا م
 :متدينًاكون الخاطب ي  أن–أ 
 وإنما البد من توفره ، كما سبق اإلشارة إليهفقط هذا الشرط ال ينبغي توفره في المرأة إن   

 لم يكن متدينا فإنـه سـوف        وإذا األسرة،وهو المتولي مقاليد    ألن العصمة بيده    الرجل  في  

  )١(]هفانكحو رضون دينه وخلقه جاءكم من تإذا[  وقال صلى اهللا عليه وسلم .باألسرةيضر 
 : الكفاءة–ب 
 أسـرة الزواج يقصد به تكوين     ف الكفاءة بين الزوجين من أهم أسس استدامة العشرة،          تعد  

 . يتوافقا في النسب والدين والمال أن :ويقصد بالكفاءة ومتعاونة،مستقرة ومنسجمة 

/βÎ) ö¨ 4 ® :ىلقوله تبارك وتعال ،اإلسالم على الكفاءة في الدينقد ركز  و  ä3 tΒu ò2r& y‰Ψ Ïã «!$# 

öΝ ä39 s) ø?r& 4 〈 والمادية ، ولكن ال يمنع من توفر الكفاءة المعنوية١٣الحجرات. 

 المال، الحرية، اإلسالم، النسب، :هيويرى اإلمام أبو حنيفة أن الكفاءة في أمور سبعة              

  )٨٢البري ، (  الحرفة التقوى، ، التدينالغنى،

2.  
 وإفصـاح  الزواج من مكاشفة بقصد      عتزامها كل ما يصدر من الخاطب عند        هيالخطبة     

 كاخيـا (إخوانـه    أو أهلـه طة من يثق بهم مـن       أم بواس  ذلك بنفسه    أكانعن رغبته سواء    

 )  ٩٠ ،هـ١٣٩٧

$Ÿωuρ yy ®: في قوله تعالى الكريم،وقد وردت الخطبة في القرآن    sΨ ã_ öΝ ä3ø‹n=tæ $yϑŠÏù ΟçGôÊ§tã 

⎯Ïµ Î/ ô⎯ ÏΒ Ïπ t7ôÜ½z Ï™ !$|¡ ÏiΨ9$# ÷ρ r& óΟçF⊥ sΨ ò2r& þ’Îû öΝ ä3Å¡àΡ r& 4 〈  ٢٣٥البقرة.  

 فإن وافقت المخطوبة أو أهلها تم االنتقال إلى مرحلة إجراء           الزواج،والخطبة من مقدمات      

مـا حـدده    وأن ينظر منهـا  ، بحضور محرم لها يرى مخطوبتهأنويحق للخاطب  ،   العقد

 بمـا ال يقبلـه مـن        أحدهمحتى ال يفاجأ     خاطبها   إلى للمرأة أن تنظر     اأيض، ويحق   الشرع

انظر إليها فإنه   [   فقد قال صلى اهللا عليه وسلم للمغيرة بن شعبة عندما خطب امرأة            ،األخر

                                     
 ١٠٨٥أخرجه الترمذي ، رقم  )١(



 ١٥

 محرمة على الخاطب حتى يعقد      ألنهاويحرم الخلوة بالمخطوبة،     .)١(]أحرى أن يؤدم بينكما     

  .عليها

   
 : )١٧ ،هـ ١٤٢٢الخشت ( توفرت فيها الشروط التالية المرأة إذا   يباح خطبة     

 .مؤقتامؤبدا أو  تكون خالية من الموانع الشرعية التي تمنع الزواج منها منعا أن .١

 أن يخطب   نهى[م  وسلخر لقول الرسول صلى اهللا عليه       أن ال تكون مخطوبة لخاطب آ      .٢

   .)٢(] قبله أو يأذن له الخاطب باطالرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخ

 . أو خلع أو فسخ طالق عدة أوأن ال تكون في عدة وفاة  .٣
                  

3 .   

  وهي كما يلي األركان وال يصح إال بتوفر هذه للزواج، شروط أربعة    شرع اإلسالم 

  ): ٥٤٨، هـ١٤٠٥ الجزائري،( 

 :الولي •

 بـولي   إالال نكـاح    [ : وجة لقول الرسول صلى اهللا عليه وسـلم            وهو موافقة ولي الز   

 أبـو والـولي هـو     .رشيدا عاقال، بالغا،  ذكرا، وال بد أن يكون الولي       ،)٣( ]وشاهدي عدل 

   . أو األقرب فاألقرب من عصبتهاالوصي،أو الزوجة 

  :الشاهدان •

صلى   الرسول لقول وهو أن يشهد على عقد الزواج اثنان من الرجال العدول المسلمين              

 .)٤(]ال نكاح إال بولي وشاهدي عدل [ اهللا عليه وسلم 

 :العقدصيغة  •

 أي إجراء ايجابي من الولي وقبول من الخاطب بأي صيغة معتبرة وعلى سـبيل                    هي

لقد :  وقول الولي  .فالنة وصيتك   أو زوجني ابنتك    :العقد وكيله في    أوقول الزوج   المثال أن ي  

وتصح الوكالة في العقد، وللزوج أن يوكل        .زواجها وقول الزوج قبلت     ،فالنةزوجتك ابنتي   

 . أما الزوجة فوليها هو الذي يتولى عقد نكاحها يشاء،من 
 

                                     
  .١٠٨٧أخرجه الترمذي ، رقم  )١(
  .١٥٤٢أخرجه البخاري ، رقم  )٢(
  .٣٤٩١أخرجه الدار قطني ، رقم  )٣(
 . المرجع السابق  )٤(



 ١٦

 :المهر •

θ#) ®وهو ما يعطى للمرأة لحلية االستمتاع بها، وهو واجب لقوله تعالى     è?# u™uρ u™!$ |¡ÏiΨ9$# 

£⎯ÎκÉJ≈ s% ß‰|¹ Z' s#øt ÏΥ 4 〈  ٤النساء.  
 

:  :    

 كل من الزوجين منهجا شامال، يوضح الحقـوق الزوجيـة           أمام اإلسالم   لقد وضع         

  : وذلك كما يليأقسام ثالثة إلىومنقسمه 

 .زوجهاحق الزوجة على  .١

 .زوجتهحق الزوج على  .٢

 .بينهماحقوق مشتركة  .٣
 : حق الزوجة علي زوجها :أ

  : )١١٨، هـ ١٤٠٥علوان، (قوقا تجاه زوجته وهي ح على الزوجاإلسالم أوجب        

  : مهرها كامالتوفية .١
θ#) ®لقوله تعالى  è?# u™uρ u™!$ |¡ÏiΨ9$# £⎯ÎκÉJ≈ s% ß‰|¹ Z' s#øt ÏΥ 4 〈 فال يجور للزوج أن يأخذ من مهرها شيئا  ٤النساء. 

 :عليها اإلنفاق .٢
 سول      لقول الروالسكن، في الطعام والشراب والكسوة اإلنفاق         ويشمل 

  بأمانة اهللا واستحللتم            ناخذتوه فإنكم النساء،اتقوا اهللا في  [ :   صلى اهللا عليه وسلم

 )١(]   فروجهن بكلمة اهللا ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف 

 :بالمعروف معاشرتها  .٣
ال لقول ذلك امتثا ووحنونا،   وهو أن يحسن الزوج معاملة زوجته ويكون معها خلوقا    

èδρ⎯£ ®:اهللا تعالى ãÅ°$ tã uρ Å∃ρ ã÷è yϑ ø9$$ Î/ 4 〈  ١٩النساء  . 

 :منها كثيرة وجوهالواجبة أو المندوبة بالمعروف وللمعاشرة 

 نفقـة   أهلـه نفق الرجل على     أ إذا [ : في النفقة عليها لقوله صلى اهللا عليه وسلم         التوسع -  

 .)٢(]يحتسبها فهي صدقة 

 .بيتالالتشاور معها في قوامة  -

                                     
  .١٢١٨أخرجه مسلم ، رقم  )١(
   .٥٥ أخرجه البخاري ، رقم )٢(



 ١٧

 .ويالطفها يمازحها أن -

  .محاسن كان لها إذا وخاصة نقائصها،غض الطرف عن بعض  -

 .منها يعجبه منه ما يعجبها ألنه أمامها، بمظهره العناية -

 .مرضها وقت خاصة المنزل أعمالمساعدة الزوجة في  -

 .حديثها سرها ونشر إفشاءعدم  -

 :الناروقايتها من  .٤

 تعالىامتثاال لقوله   من المعصية أو اإلقدام على الشر ،        وذلك بدعوتها للخير ونهيها ومنعها      

® $ pκš‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u™ (#ûθ è% ö/ä3|¡àΡr& ö/ä3‹ Ï= ÷δ r&uρ #Y‘$ tΡ $ yδ ßŠθ è% uρ â¨$ ¨Ζ9$# äο u‘$ yf Ït ù: $#uρ $ pκö n= tæ îπ s3Í×¯≈ n= tΒ Ôâ Ÿξ Ïî ×Š# y‰Ï© ω 
tβθ ÝÁ ÷è tƒ ©!$# !$ tΒ öΝèδ utΒ r& tβθ è= yè øtƒ uρ $ tΒ tβρ Þs∆ ÷σãƒ  〈  ٦التحريم   . 

 :وعرضها يغار عليها في دينها أن .٥

مس ،  وذلـك      أو كلمة   أو في نظرة    أذىأي يحفظ الرجل امرأته من كل ما يلحقها من             

أو زينتها عند غيـر المحـارم        تغض بصرها ، ويمنعها أن تبدي        نبأن يأمرها بالحجاب وأ   

  .تخالط الرجال األجانب
  حق الزوج على زوجته: ب
وهي بأدائهـا،  وينبغي عليهـا أن تقـوم        زوجها، حقوقا تجاه    الزوجة على   اإلسالم أوجب  

 ) : ٥٥٨،هـ١٤٠٥الجزائري (هذه الحقوق هي من عنها أمام اهللا عز وجل و  ولةمسؤ

 فتطيعه في غير معصية اهللا تعالى لقول الرسول صلى اهللا عليه المعروف،الطاعة في 

أنها  كما .)١(] المرأة أن تسجد لزوجها ألمرت ألحدن يسجد  أ أحداًمراًآلو كنت  [ :وسلم

 .عليهايشق ال تقدر عليه و  فيماتطيعه

            :ذنـه وذلـك لقولـه تعـالى        بإ  وأن ال تخرج مـن بيتـه إال        عرضه،وحفظ ماله    .١

®  àM≈ ys Ï=≈ ¢Á9$$ sù ìM≈ tG ÏΖ≈ s% ×M≈ sàÏ≈ xm É=ø‹tó ù= Ïj9 $ yϑ Î/ xáÏxm ª!$# 〈   ٣٤أيةمن النساء. 

 .معه عليه في عقدها عدم السفر اشترطت إذا شاء ذلك ولم يكن قد السفر معه .٢

إذا دعا [ تسليم نفسها له متى طلبها لالستمتاع بها لقول الرسول صلى اهللا عليه وسلم      .٣

المالئكـة حتـى     فراشه فأبت أن تجي فبات غضبان عليها لعنتها          إلى امرأتهالرجل  

 .)٢(]تصبح 

                                     
  .١١٥٩أخرجه الترمذي رقم  )١(
  .١٤٣٦أخرجه البخاري ، رقم  )٢(



 ١٨

  ة بين الزوجينالحقوق المشترآ: ج
 :هي) ٢٨٨،م١٩٩٧حسين، (هناك حقوق مشتركة بين الزوجين       

 :حل االستمتاع .١

 ال يمكن أن ينفرد     ألنهحق استمتاع كل منهما بصاحبه واتصاله به اتصاال جنسيا ،           :  أي  

 . وال يمتنع عن صاحبه إال لعذرخراآل وعلى كل منهما أن يلبي رغبة اهمأحدبه 

 :ا صاحبهمهحسن معاشرة كل من .٢

  العون     منهما يد وان يمد كل بالمعروف، خراآليجب على الزوجين أن يعاشر   

 .حياتهماخر حتى يسودهما الوئام ويظلهما السالم وتطيب والمساعدة لآل

 

 

:     ? 
 ولم يترك جانبـا مـن       واهتمام، عناية    بكل وأحاطه للزواج، قواعد ثابتة    اإلسالم   وضع  

 بهدف الحد من حـدوث      ،جوانب الحياة الزوجية إال وتعرض له ووضع له القواعد السليمة         

  .المستطاع والعمل على تجنب حدوث الطالق بقدر حياتهما،أي خالف بين الزوجين يهدد 

 هاة دون وقوع  قبل الزواج للحيلول   للزوجين   الالزمة بعض االحتياطات    وضع اإلسالم  كما  

 الـدين وحسـن     أساسياته على   أن يختار كل من الزوجين شريك ح      االحتياطات،ومن تلك   

 .أن توافق الزوجة على الزواج و ،خرأن يشاهد كل منهما اآلالخلق و

  حدد حقوق وواجبات الزوجين ووضحها اإلسالم،من االحتياطات التي وضعها  و  

  . )سابقا إليها شارةاإلوقد تم (وأكد على الزوجين العمل بها 

   :يلي    ومن اإلجراءات التي وضعها اإلسالم لمعالجة الخالفات الزوجية ما 
 النشوز في الحياة الزوجية : أوال

 على طبيعة وظيفته وعدم قيامـه بهـا مـدفوعا           اهم خروج الزوجين أو أحد    :  النشوز هو 

لنشوز في الحياة الزوجية نوعين     وا) . ٥٦المكتب العالمي للبحـوث،     ( بالكراهية وعدم الطاعة    

 : ما ه

 نشوز الزوجة  .١

 نشوز الزوج  .٢

  وتمردت عليه وساءتأمره    تكون الزوجة ناشزا ، إن عصت زوجها ولم تطع 

 قال تعالى). ٥٦ ،م١٩٩٩ ،عبدا هللا( أخالقها 



 ١٩
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 :معالجة نشوز الزوجة 

 :يلي الكريمة الطريقة المثلى لمعالجة نشوز الزوجة بشكل تدريجي كما اآلية   بينت 

 الوعظ  .١

  وتوجيههانصحها الناشز بالموعظة الحسنة من خالل  مع زوجته الزوجيبدأأن      وهو

 يختار الوقت المناسب والمكان المناسـب       أن، ويراعي   اآلخرة بحكمة ويذكرها باهللا والدار     

  .القويم الطريق إلى النتيجة المطلوبة وتعود الزوجة للوعظ حتى يحقق 

 الهجر  .٢

ـ ع وهو أن     هجرها في المضج   إلى يلجأ الزوج    معها، لم يجد الوعظ     إذا   دير الـزوج   ي

، وهي عقوبة نفسـية للمـرأة لعلهـا تعـود           إليهاظهره لزوجته في الفراش وال يلتفت       

  .صوابهال

 الضرب غير المبرح  .٣

 أو البطن أو يضربها ضربا غير مبرحا في مكان غير الوجه معها، لم يجد الهجر   وإذا  

 . الصدر
 :  نشوز الزوج :ب

 ويمـل   ، وينفـر منهـا    ، وال يحقـق رغباتهـا     ،جته   يحدث نشوز الزوج عندما يكره زو     

). ٣٩ للبحوث،المكتب العالمي   ( وال يجد الرغبة في نفسه على مجاملتها واحترامها          ،مجالستها

 قال تعالى
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 :الزوجمعالجة نشوز 
، وهي  وليتها كزوجة   حق معالجة نشوز زوجها في حدود مسؤ       الزوجة   اإلسالم أعطى لقد   

سباب  التي أدت إلى نشوز الزوج ، ثم العمل على معالجتها وتفاديها ، وإذا لـم                 معرفة األ 

 . ا ، تقوم بوعظه ونصحه متتحسن العالقة بينه



 ٢٠

 :     
  ، والزوجة بمعالجة نشوز زوجها    ،  حرص اإلسالم أن يقوم الزوج بمعالجة نشوز زوجته        

 دون تدخل أشخاص آخرين لحل   ، الوصول إلى حل مناسب    ويحاول كل منهما بذل جهده في     

 .أسرارها على سرية األسرة وعدم نشر ا، حفاظالمشكلة

نهما، واستنفدا كل الطرق ي ولم يتمكنا من حلها بالزوجين،عندما تتفاهم المشكلة بين و  

 ،نأشخاص آخرو أن يتدخل أمر فإن الشرع الطرفين، حل يرضي إلىولم يصال  ،والسبل

 ، من التمزق واالنهياراألسرة لحل المشكلة حفاظا على كيان ، الزوجةوأهل الزوج هلأمن 

(βÎ÷ ® :وذلك استجابة لقوله تعالى uρ óΟ çFø ½z s−$s) Ï© $uΚÎκ È] ÷ t/ (#θèW yèö/ $$sù $Vϑs3 xm ô⎯ ÏiΒ ⎯ Ï&Í#÷δr& $Vϑs3 xmuρ 

ô⎯ ÏiΒ !$yγ Ï=÷δr& βÎ) !# y‰ƒ Í ãƒ $[s≈ n=ô¹ Î) È, Ïjùuθãƒ ª!$# !$yϑåκ s] øŠ t/ 3 ¨βÎ) ©!$# tβ% x. $̧ϑŠ Ï=tã # [ Î7 yz  〈  ٣٥النساء. 

 :التحكيممعنى 
 صالحاً  والزوجة ترضي حكماً   ،أهلهأن يرتضي الزوج حكما صالحا من        يقصد بالتحكيم     

 ويحـاول   ،ه لصاحبه الذي ارتضـاة حكمـا       ويحكي الزوج وتحكي الزوجة كالً     ،أهلهامن  

هات النظر ويعالجا القصـور ويقومـا الخلـل         الحكمان أن يصلحا بين الزوجين ويقربا وج      
  ).٥٩،م١٩٩٩عبداهللا،(

ح عما في   افصاإلتاحه الفرصة للزوجين    الزوجين هي إ   أهلأن يكون الحكم من     لحكمة  ا  و

وهذا ال يحدث لـو كـان الحكـم          ، الحكم أمامسرارهما  الكشف عن أ  و ،نفسيهما دون حرج  

 والمعلومات التي   األسرارفظ على كتم     سوف يحا  األهل كذلك عندما يكون الحكم من       غريبا،

 .الزوجينسمعها عن 
 حكمة من التحكيم ال
 إلى فرصة للزوجين كي يعود كل واحد منهما         إعطاء و ، ذات البين  إصالح هوإن الحكمة     

 .الطالق إلى األمر للحيلولة دون وصول ،صوابه

 
      : 

هــ  ١٤٢١ االجتماعي عام    اإلرشادرة العمل والشؤون االجتماعية وحدة       وزا أنشأت      

فـي   افتتاحها رسميا تحت رعاية معالي زيـر العمـل والشـؤون االجتماعيـة                تم قدو

  ). ٤هـ،  ١٤٢٢ االجتماعية،الشؤون وزارة العمل و(ـ  ه١٥/٢/١٤٢٢



 ٢١

 العمـل والشـؤون     وزارة(       وقد ورد في التقرير السنوي لوحدة اإلرشاد االجتماعي         

 االجتماعي وهي كمـا     اإلرشادمعلومات عن وحدة     ) ١٧ ،١٢ هـ، ١٤٢٣ االجتماعية

 : يلي 
 :            هدفها العام  .١

عيل إسهامات وزارة العمل والشـؤون االجتماعيـة الوقائيـة                 تهدف الوحدة إلى تف       

، وتقـديم   )ية والفرديـة  األسر(واإلرشادية وذلك من خالل دراسة المشكالت االجتماعية        

الحلول المالئمة لها، وفق منظور شرعي يتوافق مع الثوابت واألطر المرجعية للمجتمـع             

 .السعودي بما يحقق التكافل االجتماعي ومبدأ التآخي، والتعاون على البر والتقوى
 :الخدمات التي تقدمها وحدة اإلرشاد .٢

توفير حلول وبـدائل مناسـبة وقابلـة         تقديم استشارات مجانية عبر الهاتف المجاني، و       –أ  

للتطبيق العملي ألنواع المشكالت التي قد تعترض األفراد سـواء كانـت المشـكالت           

 .أسرية أو شخصية أو نفسية أو صحية أو دراسية أو شرعية أو مهنية أو اقتصادية

فـة   فتح سبيل آمن للتعامل مع المشكالت االجتماعية في مهدها وبما يمنع أو يقلل التكل              -ب

 والجزاء، ويتيح الفرصـة     المترتبة عليها أياً كان نوعها، ويضمن السالمة من العقاب        

إلفصاح عما في أنفسهم والتخلص من الضغط النفسي الـذي ربمـا ال يجـد          لألفراد ا 

 . بعضهم متنفساً إلظهاره سوى الوحدة أو ما يماثلها

كـز البحـث العلمـي       خدمة العمل االجتماعي الرسمي والتطوعي والتعاون مـع مرا         –ج  

 . والجامعات بإجراء األبحاث الهامة للمجتمع

  اإلسهام بتنمية الوعي االجتماعي في المجتمع من خالل تأدية الوحدة للرسالة المنوطة              -د  

بها، ومحاولة وقاية المجتمع من اآلثار المترتبة على زيادة المشـكالت االجتماعيـة             

 .وتطورها

 

 

 
 :معها وحدة اإلرشاد االجتماعيأبرز المشكالت التي تتعامل  .٣

اء أحد أفـراد األسـرة      ألسري، إيذاء ضد أحد الزوجين، إبذ     العنف ا ( مشكالت أسرية    –أ  

 ).اآلخرين، التصدع األسري، مشكالت األبناء، الخالفات الزوجية



 ٢٢

، إلحـاق ضـرر بـاآلخرين،       )محاولة االنتحار (إيذاء ضد النفس    :  مشكالت شخصية  -ب

، انحـراف   )الخمـور (منشطات تعاطي أو إدمان الكحوليـات       تعاطي المخدرات أو ال   

رهاب االجتمـاعي، الخـرف     االكتئاب، ال (فية، مشكالت نفسية    جنسي، مشكالت عاط  

 .، انحراف وجريمة، مشكالت طفولة، مشكالت مراهقة)والقلق، الوسواس

اإلصابة في حادث، اإلصابة بمرض، اإلصابة بعجـز جسـمي أو           :  مشكالت صحية  –ج  

 . عقلي، إعاقة جسمية أو عصبية أو عقليةعصبي أو

نوعية التعلم المناسب، االنتقال من مؤسسة تعليمية إلـى أخـرى،           :  مشكالت دراسية  – د  

مشكالت سوء تكيف دراسي، مشكالت ضعف أو سوء التحصيل الدراسي، هروب من  

 .المدرسة، فشل دراسي

يم الشرعية اإلسـالمية،  مثل ارتكاب فعل منحرف وفق أحكام وتعال     :  مشكالت شرعية  -هـ

 .استشارات قانونية

 :الفئات المستهدفة من الوحدة .٤

 . األسر المعرضة للتفكك بأشكاله المختلفة–أ 

 .  األرامل والمطلقات الالتي ال يستطعن السيطرة على أبنائهن-ب

 .تقدون اآللية المناسبة لتوجيه أبنائهم اآلباء الذين يف–ج 

حتاجون إلى ما يعنيهم على تجنب الوقوع في المشكالت التي           المتزوجون الجدد الذين ي    – د  

 .تهدد حياتهم األسرية

 . األطفال والفتيات والفتيان المعرضون لإليذاء-هـ

 . أسر السجناء ومساعدتهم لتجاوز المصاعب التي تواجههم إثر غياب عائل األسرة- و 

اعدتهم في التعرف على     أسرة متعاطي المخدرات أو مدمني المسكرات وأقاربهم لمس        - ز  

 .األسلوب األمثل للتعامل مع هذه الحاالت

 . المحتاجون للخدمات االجتماعية وتبصيرهم بطرق الحصول عليها واإلفادة عنها-ح 

 . الطالب المتسربون دراسياً نتيجة لظروف اجتماعية–ظ 

ين وقد تم اختيار العدد الالزم لتشغيل الوحدة مـن بـين األخصـائيين االجتمـاعي                

وقد روعي في اختيار    .  ون االجتماعية وفروعها  ن العاملين في وكالة الوزارة للشؤ     والنفسيي

و . المرشد الخبرة والتخصص، وتم تدريبهم تدريباً متخصصاً بما يضمن حسن أدائهم للعمل           

تضمن البرنامج التدريبي شرحاً مفصالً لطبيعة السلوك اإلنساني، واالضطرابات النفسـية           



 ٢٣

 والمرأة واألطفال وكيفية التعامل معها، وتعريف المشكالت االجتماعية وبخاصة      لدى الرجل 

كما تضمن محاضرات عن الحقوق األسرية ومشكالت األطفال        . الزوجية وطرق مواجهتها  

وتم عقد عـدداً مـن      . والمراهقين وكبار السن واالنحراف والجريمة والكحول والمخدرات      

 مع المستفيدين والمهـارات السـلوكية وآداب الحـوار          الحلقات التدريبية حول فن التعامل    

 .وإصالح ذات البين

 ويمكن القول أن فريق العمل تلقى برنامجاً تدريبياً تضمن دروسـاً ومحاضـرات               

/ الطبـي / النفسـي / االجتمـاعي / األمني/ الشرعي(نظرية وعملية في عدة مجاالت وهي       

كما تم تزويـد الوحـدة بمكتبـة        ). يدانيةالزيارات الم / النظامي/ الحاسب اآللي / االتصال

متخصصة تحتوي على مجموعة من الكتب والمراجع ذات العالقة بمجال عمـل الوحـدة              

ليستعين بها المرشدون في رفع كفاءتهم ومساعدتهم على حل المشـكالت التـي تعـرض               

 .عليهم
 :الخطوات المتبعة في تقديم المساعدة .٥

شارة حول مشكلته عن طريق هاتف وحدة اإلرشـاد         االست) ذكر أو أنثى  ( يطلب العميل    –أ  

 .االجتماعي المجاني

ه معلومات عن المرشد ورقمه وأيـام       وإعطاؤ) المسترشد(المة من العميل     استقبال المك  -ب

 .تواجده لضمان استمرارية المتابعة عند االحتياج إليه

 . يعرض المسترشد ما لديه مباشرة من معلومات وبيانات تتعلق بمشكالته-ج

 ويقوم األخصائيون بدراسة موضوع المسترشد وتقديم االستشارة بشـكل مباشـر أو             – د  

 .إحالة الموضوع للدراسة

 وفي كل الحاالت يقوم المرشد بتدوين المعلومات الالزمة في استمارة معدة لدراسـة              -هـ

 .الحالة

حتى يـتمكن    وأحياناً قد يطلب من المسترشد إعادة االتصال بالمرشد في وقت الحق،             – و  

 . المرشد من دراسة الحالة بشكل علمي ودقيق
 :أساليب التدخل المهني المتبعة في وحدة اإلرشاد االجتماعي .٦

 : وتنقسم هذه األساليب إلى نوعين وهما-

التي تتعامل معهـا الوحـدة      ) لجميع أنواع المشكالت  ( أساليب مشتركة للتدخل المهني      –أ  

 :ومنها



 ٢٤

 – العالقـة المهنيـة      – التقبـل    –ء النفسي والطمأنينة     غرس وتنمية الشعور بالهدو   

 – التوضيح   – التفسير -) الدعم المعنوي ( المعونة النفسية    – اإلفراغ العاطفي  -التنفيس

 التـأقلم   – تذكر بيانات ومعلومات     – استدعاء خبرات سابقة     - التكيف الشخصي    -التبصير

ى المؤسسات والهيئات المعنيـة      التحويل إل  - تدعيم االرتباط بمعطيات الواقع      -البيئي

 .الحكومية وغير الحكومية
 ):نوعية خاصة من المشكالت(أساليب نوعية للتدخل المهني  . ٧

 . غرس الشعور بالمسؤولية إزاء اآلخرين-
 . تنمية الشعور بالمسؤولية إزاء اآلخرين-

 . تنمية النصح االنفعالي والعاطفي-

 .اقعي تنمية القدرة على التفكير الموضوعي الو-

 . تنمية القدرة على إجراء الحوار البناء الهادف والهادئ-

 . تنمية القدرة على الصبر واالحتمال-
 . بناء الثقة بالنفس-
 . دعم الثقة بالنفس وتنميتها-

 . غرس الشعور بالمسئولية إزاء النفس-

 . تنمية الشعور بالمسئولية إزاء النفس-

 . تحقيق التوازن بين مكونات الشخصية-

 . تحقيق التكامل بين مكونات الشخصية-
 .التأقلم. التوافق.  إعادة التكيف-
  اجتماعي. تأهيل نفسي-
 .  بناء عناصر ومقومات الضبط الذاتي-
 . تدعيم عناصر ومقومات الضبط الذاتي للشخصية وتنميتها-

 . بناء عناصر االلتزام الشرعي ومقوماته-

 .لشرعي وتنميتها تدعيم عناصر ومقومات االلتزام ا-

 ).تحويله إلى أفعال وسلوك يومي( تفعيل مفهوم التقوى -

  بناء القدرة على التقويم الذاتي للسلوك وأسس ومعايير شرعية-
 



 ٢٥

 .  استخدام وتوظيف السلطة الوالدية-
 .  التركيز على المهام المحددة-

 .  التنسيق بين األدوار-

 .  تنمية القدرة على التعلم الذاتي-

 .اكتساب معارف ومعلومات قائمة -

 . إثراء معارف ومعلومات قائمة وتنميتها-

 .  اكتساب خبرات وقدرات جديدة-

 . تنمية خبرات وقدرات موجودة-
 

  التي تلقتها وحدة اإلرشاد االجتماعينوع المشكالت .٨
هــ  ١٤٢٢عام   خالل المدة من     مشكالت من ال  أنواععدة    االجتماعي اإلرشاد  تلقت وحدة  

 : النحو التاليير الوحدة وذلك على ما ورد في تقارهـ حسب١٤٢٤ى عام حت

 -    1422: 
وزارة العمل والشؤون االجتماعية ،     ( االجتماعي   اإلرشاد التقرير السنوي لوحدة     أوضح   

 :التالي هي كما في الجدول أن المشكالت التي تلقتها الوحدة  )٢١ هـ،١٤٢٢
 )٣(ول رقم جد

 هـ١٤٢٢ عام نوع المشكالت التي تلقتها وحدة اإلرشاد االجتماعي
 النسبة هـ١٤٢٢عام نوع المشكلة
 ١٦,٣٠ ٥٢٧ زوجية

 ١٨,١٣ ٥٨٥ أسرية

 ٤,٨٦ ١٥٧ دراسية

 ٠,٢٨ ٩ جريمة

 ١,٣٩ ٤٥ جنوح

 ٤,٢٤ ١٣٧ صحية

 ٢,٤٧ ٨٠ اقتصادية

 ١,٣٦ ٤٤ وظيفية

 ٢,٢٦ ٧٣ إدمان

 ٢٥,٦٤ ٨٢٩ نفسية



 ٢٦

 ٩,٤٦ ٣٠٦ شرعية

 ١٣,٦٤ ٤٤١ أخرى

 %١٠٠ ٣٢٣٣ المجموع

 
 

كالت التي تلقتها وحدة اإلرشاد االجتمـاعي عـام          نوع المش  إلى) ٣(يشير الجدول رقم        

، %٢٥,٤٦أن أكثر المشكالت هي المشكالت النفسية بنسـبة مقـدارها           يبين  هـ ، و  ١٤٢٢

 ثم المشكالت الزوجية بنسبة مقـدارها       ،% ١٨,١٣يليها المشكالت األسرية بنسبة مقدارها      

 . هـ١٤٢٢عام  المرتبة الثالثة أن المشكالت الزوجية جاءت فيوبذلك يتضح %.١٦,٣٠

 
 
 

 -   1423 
وزارة العمل والشئون االجتماعية ،     ( التقرير السنوي لوحدة اإلرشاد االجتماعي       بين كما   

 :التاليهي كما في الجدول قتها الوحدة أن المشكالت التي تل  )١٩هـ،١٤٢٣
 )٤(جدول رقم 

 هـ١٤٢٣نوع المشكالت التي تلقتها وحدة اإلرشاد االجتماعي عام 
 

 النسبة هـ١٤٢٣عام  نوع المشكلة

 ٢٧,٣٥ ١٥٧٩ زوجية

 ٢٥,١٨ ١٤٥٤ أسرية

 ٤,٠٥ ٢٣٤ دراسية

 ٠,٢٣ ١٣ جريمة

 ٢,٢٣ ١٢٩ جنوح

 ١,٥٦ ٩٠ صحية

 ٢,٨٢ ١٦٣ اقتصادية

 ١٠,٤ ٦٠ وظيفية

 ٢,١٥ ١٢٤ إدمان

 ٢٠,٨٣ ١٢٠٣ نفسية



 ٢٧

 ٥,٥١ ٣١٨ شرعية

 ٧,٠٥ ٤٠٧ أخرى

 %١٠٠ ٥٧٧٤ المجموع
 

إلى نوع المشكالت التي تلقتهـا وحـدة اإلرشـاد االجتمـاعي            ) ٤(    يشير الجدول رقم    

، %٢٧,٣٥رها  لزوجية بنسبة مقدا  اهـ، ويبين أن أكثر المشكالت هي المشكالت        ١٤٢٣عام

بنسـبة مقـدارها    النفسـية   ، ثم المشكالت    %٢٥,١٨ية بنسبة مقدارها    يها المشكالت النفس  يل

 . هـ١٤٢٣وبذلك يتضح أن المشكالت الزوجية جاءت في المرتبة األولى عام % .٢٠,٨٣
 
 

 -   1424 
تماعية وزارة العمل والشؤون االج   ( التقرير السنوي لوحدة اإلرشاد االجتماعي       أوضح  كما  

 :أن المشكالت التي تلقتها الوحدة هي كما في الجدول التالي  )٧هـ،١٤٢٤، 

 
 )٥(جدول رقم 

 هـ١٤٢٤نوع المشكالت التي تلقتها وحدة اإلرشاد االجتماعي عام 
 

 النسبة  هـ١٤٢٤عام  نوع المشكلة

 ٣٠ ٢٢٤٥ زوجية

 ٢٠ ١٥٠١ أسرية

 ٤ ٢٩٣ دراسية

 ٦ ٤٧٠ جنوح

 ٢ ١٣٤ صحية

 ٣ ٢٠٢ يةاقتصاد

 ٢ ١١٦ وظيفية

 ٢ ١٤٤ إدمان

 ١٩ ١٤١٠ نفسية

 ٥ ٣٩٧ شرعية

 ٤ ٣٤٠ عاطفية



 ٢٨

 ٤ ٣٢٥ أخرى

 %١٠٠ ٧٥٧٧ المجموع 

 

إلى نوع المشـكالت التـي تلقتهـا وحـدة اإلرشـاد االجتمـاعي              ) ٥(يشير الجدول رقم    

 ،%٣٠هـ، ويبين أن أكثر المشكالت هي المشكالت الزوجية بنسـبة مقـدارها             ١٤٢٤عام

 %.٢٠، ثم المشكالت النفسية بنسبة مقدارها %٢٠يليها المشكالت األسرية بنسبة مقدارها 

 . هـ١٤٢٤وبذلك يتضح أن المشكالت الزوجية جاءت في المرتبة األولى عام 

 
 : :  

   نستعرض في هذا الجزء مجموعة من الدراسات التي لها عالقة بموضوع البحث وهـي              

  :يليما  كاسات المحلية ثم الدراسات العربية وهيالدر

 
   : الدراسات المحلية:أوًال
 ).هـ١٤١٩( نوال بنت عبد اهللا الحنطي ـ دراسة١

لزواجي لدى األسرة السعودية خالل السـنوات الخمـس         ا التوافق   بعنوان مشكالت وهي    

 التوافـق   كالتمعرفة مش  وهدفت الدراسة إلى     .المتغيراتاألولى للزواج في ضوء بعض      

 واقتصـرت  للـزواج، لزواجي الشائعة لدى األسرة السعودية خالل الخمس سنوات األولى  ا

 في سكن مسـتقل، ال تزيـد سـنوات          نسعوديين، ويسكنو الدراسة على أزواج وزوجات     

 عاماً، وال يقل تعليمهم عن المستوى       ٣٥ ال تزيد عن     رسنوات، وبأعما زواجهم عن خمس    

 مستويات اجتماعية مختلفـة، وتـم       نالمتوسط، وم ادي ال يقل عن      اقتص ىالثانوي، ومستو 

ـ   ٥٠٦ عدد العينة نواحدة، وكااستبعاد المتزوجين بأكثر من      زوجـة،  ٢٨٤ عفـرداً، بواق

 لمسـحي، ا  وهي دراسة سببية مقارنة باستخدام المـنهج          .الرياض زوجاً من مدينة     ٢٢٢و

األزواج والزوجات السعوديين علـى      المشكالت شيوعاً لدى     أن أكثر وتوصلت الباحثة إلى    

 :هيالترتيب 

 االتصـال،  مشـكالت    الدور، مشكالت أداء    معاً،مشكالت الزمن الذي يقضيه الزوجان        

 مشـكالت وجـود سـمات       األطفال، مشكالت رعاية    الغيرة، مشكالت   المالية،المشكالت  



 ٢٩

الجتمـاعي   مشكالت اختالف المسـتوى الثقـافي وا       كليهما،حد الزوجين أو    عصابية لدى أ  

 . والديني بين الزوجين ، مشكالت تدخل أهل الزوجين ، مشكالت العالقة الجنسية 
 

 ): هـ١٤٠٧( ـ دراسة نورة عبد اهللا الهزاني ٢ 

 حاالت   دراسة في  المعاصرة،  وهي بعنوان العوامل المؤدية للطالق في األسرة السعودية         

 وهـدفت   .هـ١٤٠٥ – ١٤٠٠من  نكحة بالرياض في الفترة     الطالق بمحكمة الضمان واأل   

ــتخدمت   المؤدية للطالق في األسرة السعودية المعاصرة ومعرفة العواملالدراسة إلى  اس

 حالـة وكـذلك     ٦٩٩الباحثة منهج تحليل المضمون للوثائق المعبئة من المحكمة وعـددها           

ن حالة للحصـول علـى معلومـات لـم تتـوفر فـي           تخدام طريقة المسح بالعينة لثالثي    اس

 : وتوصلت الباحثة إلى أن أسباب الطالق هي .قةالوثي

 سوء سلوك الزوجة وسوء عشرتها      الطباع، عدم التوافق الطبيعي والنفور وعدم تالؤم       

ـ       مشاكل خاصة لم يف    الزوج،وعدم طاعة     تكالصح عنها المبحوث مثل المرض والمش

 .اإلنجاب عدم األهل،الشخصية والمعاشرة الزوجية، تدخل 
 )هـ ١٤١٠(محمد شلبي  ـ دراسة ثروت ٣

 وهدفت هذه الدراسة إلي     السعودي،بعنوان الطالق والتغير االجتماعي في المجتمع          وهي

لوصـفي  ا الباحثـة المـنهج      تالطالق، واستخدم معرفة عالقة التغير االجتماعي بظاهرة      

 المطلقين والمطلقات من    ذكور من  ٣١ إناث و  ١٠٧ فردا منهم    ١٣٨التحليلي وكانت العينة    

 :هيينة جدة وتوصلت الباحثة إلى أن أسباب الطالق مد

 التوافـق الجنسـي،   م عـد  ،معاملتهـا  ة إساء ،الزوجة اهتمام   م عد ،بأخرىارتباط الزوج     

 مالمشكالت، عق حد الطرفين، تدخل األقارب وتصعيد      الغيرة المرضية من جانب أ     اإلدمان،

 تغير ألحـد الطـرفين فـي        ،طويلةطراف خارج البلدة لفترة      سفر أحد األ    الطرفين،حد  أ

   .المركز االجتماعي أو المادي بعد الزواج

 )هـ ١٤٢٥( العقيل  ـ دراسة سليمان عبد اهللا٤ 

        وهي بعنوان ظاهرة الطالق في المجتمع السعودي، وهدفت الدراسة إلى التعـرف            

من كال  على حجم ظاهرة الطالق في المجتمع السعودي، واألسباب التي تؤدي إلي الطالق             

 وكانت عينة البحث من ثالث قطاعات       التحليلي،لوصفي   واستخدم الباحث المنهج ا    الطرفين،

والمترددات علـي محـاكم العقـود       القضاة الذين يجرون وقائع الطالق ،المترددون       : هي  



 ٣٠

نكحة بقصد الطالق ، مجموعة من الموجهين والموجهات العاملين بإدارات اإلشـراف            واأل

 : ناطق ، وتوصل الباحث إلي أن  أسباب الطـالق هي التربوي في خمس م

يرون عدم االلتزام الديني     % ٥٥,٨ و   األهل، يرون تدخل من المطلقين والمطلقات    % ٦١  

يرون عـدم التكـافؤ     % ٤٨,٩ و   االجتماعي،يرون عدم التكافؤ     % ٥١,١ و   واألخالقي،

  .الزوجات يرون تعدد  %٤٦,٦ و الزوجين،التفاوت العمري بين  % ٤٧,٣ و الثقافي،

    
 
 
  الدراسات العربية :ثانيا  
 )م ٢٠٠١( فريد المالكي ق عبدا لرزاـ دراسة١

 أسـبابه واتجاهاتـه ـ    المتحدة،  وهي بعنوان ظاهرة الطالق في دولة اإلمارات العربية  

 المطلقـات،  معرفة أسباب الطالق من وجهـة نظـر         الدراسة إلى  وحلوله وهدفت مخاطره  

 الباحث أسلوب المعاينة العشوائية في تحديد مفردات عينة البحث مـن المطلقـات              واستخدم

 : وتوصل الباحث إلى أن أسباب الطالق هي مطلقات، ٣١٠وعددهن 

ذكرن أن السبب    % ٢٢من العينة ذكرن أن السبب هو سوء معاملة الزوج ، و             % ٥٠   

مكانات الماديـة وعـدم     إلذكرن  أن السبب هو ضعف ا       % ٩، و هو الزواج بامرأة أخرى     

ذكرن أن السبب هو عدم      % ٦ذكرن أن السبب هو هجر الزوج لهن ،و          % ٧اإلنفاق ، و    

ذكرن أن السبب هو رفضهن العودة إلى منزل الزوجيـة بعـد نشـوب              % ٥اإلنجاب ، و    

 .خالفات أدت إلى خروجهن منه 

 )م ١٩٩٩( ـ دراسة فهد ثاقب الثاقب ٢ 

 النفسـية واالجتماعيـة     دالكـويتي، األبعـا   طالق في المجتمـع      وهي بعنوان المرأة وال     

وهدفت الدراسة إلى التعرف بالدوافع والعوامل التي تسبب في الطالق وكانت           .واالقتصادية

 مطلقة وتوصل الباحث إلى أن األسباب الرئيسية للطالق حسب إفـادة            ٢٥٨عينة الدراسة   

 :يليالمطلقات هي كما 

ـ سوء المعاملة والفساد      توفر السكن المستقل والخالفات مـع أهـل الـزوج ـ      عدم 

المشكالت الجنسية ـ التفاعل بين الزوجين ـ مشكالت تعدد الزوجات ـ المشكالت المالية    



 ٣١

وعدم االقتناع بالزوج أو الزوجـة ـ مشـكالت المـرض النفسـي       مشكالت النفور ـ

  .والجسدي والغيرة والشك والسحر

 )م ١٩٨٦( ـ دراسة مسعودة كسال ٣

لـى معرفـة     وهدفت الدراسـة إ    الجزائري،      وهي بعنوان مشكلة الطالق في المجتمع       

 استخدمت الباحثـة أربعـة      تفسيرها،ثار الطالق في المجتمع الحضري ومحاولة       أسباب وآ 

 ومنهج تحليل المضمون ، والمنهج      المقارن، المنهج التاريخي والمنهج التحليلي      هي،مناهج  

 وتوصلت الباحثة إلـى أن أسـباب        مطلقة، ٦٠وكانت عينة الدراسة     . اإلحصائي التحليلي 

 السكن مع أهل الزوج ، الزواج المرغم للزوجة ، فارق السن ، عدم تحقيـق                :هيالطالق  

        .الزواج للسعادة المرجوة ، سوء التفاهم مع الزوج

  : 
الدراسات الميدانيـة التـي     في  ندرة  قول أن هناك    استعراض الدراسات السابقة يمكن ال       ب

ـ   وتحديدها بشيء من التفصـيل      التي تحدث بين الزوجين    ،تطرقت للخالفات الزوجية    ا، كم

  :يلي ما على الدراسات السابقة لوحظ

 ).ـ ه١٤١٩( دراسة الحنطي الطالق عدا أسباب جميع الدراسات ركزت على. ١

 التي حدثت بين الزوجين     الفعلية المشكالت   د طبيعة  تحدي إلىتوصل  لم ت جميع الدراسات   . ٢

وجـود مشـكالت    :  مثل    وغير دقيقة   مشكالت عامة  إلى وإنما توصلت    الطالق،أدت إلى   و

  ما طبيعة تلك المشـكالت     تحدد مشكالت جنسية ،ولم     أوعدم أداء الدور     مشكالت أومالية  

   .بالتحديد

 كانت عينة الدراسة من مدينة واحـدة         في المجتمع السعودي   أجريت الدراسات التي    إن. ٣

 وهذه العينة غير ممثلة للمجتمع السعودي  ) ١٤٢٥عدا دراسة العقيل (

 الجهـات   أو بعض الدراسات اعتمدت علي الوثائق الرسمية التـي لـدى المحـاكم              إن. ٤

 اعتمـدت   أو ) ١٤٠٥( لمعرفة أسباب الطالق مثل دراسة الهزاني         كعينة للدراسة  الرسمية

  ) ١٤٢٥(  المطلقات مثل دراسة العقيل أواد غير المطلقين علي أفر

 : بما يلي تميز البحث ي  هذافإن           لذا 

 تحديـد  و  جميع أنواع الخالفات الزوجية التي تحدث في المجتمع السـعودي          حصر .١

 .الزوجات من وجهة نظر نوعها



 ٣٢

 تسـتقبل   مـاعي  االجت اإلرشادجميع مناطق المملكة ألن وحدة        تمثل بحثعينة ال ن  أ .٢

 .المجانيمن جميع مناطق المملكة عبر الهاتف المكالمات الهاتفية 

 هن الزوجات الالتي يعانين من خالفات زوجية فعال ممـا دعـاهن             بحثن عينة ال  أ .٣

 .مشكالتهناالتصال بالوحدة لعرض 

 التحـدث   لهـن  الفرصة   تاحأعبر الهاتف فإن ذلك      تتم   بما أن المقابلة مع الزوجات     .٤

 الفرصة  تاحت أ وهذه الميزة .  وجهاً لوجه   معهن ثر مما لو كانت المقابلة    بصراحة أك 

مثل الخيانات الزوجية أو المشكالت الجنسـية        ، بحصر الخالفات السرية   البحث الهذ

  . والتي نادرا ما يفصح عنها الزوجات،التي تحدث بين الزوجين

 
 

  
 :البحث منهج ـ١
 وقد استخدم الباحث    االجتماعي، خالل المسح  من   المنهج الوصفي حث  استخدم في هذا الب     

ن الباحث يريد وصف الظاهرة كما توجد       ألهذا المنهج بسبب عدم وجود دراسات مشابهة و       

 وقـد ذكـر عبيـدات       السعودي، في المجتمع    وأنماطهاالستطالع حجم الظاهرة    في الواقع   

 الظـاهرة كمـا     أوعلى دراسة الواقع      يعتمد الوصفيأن المنهج     )١٨٧،  م١٩٩٢(وآخرون  

 بأنه وصف دقيق وتفصـيلي       المنهج الوصفي  ف، ويعر دقيقاوصفا  توجد في الواقع ويصفها     

كيفـي يصـف     فـالتعبير ال   رقمية،لظاهرة أو موضوع محدد على صورة نوعية أو كمية          

 أما التعبير الكمي فيعطينا وصفا رقميا يوضـح مقـدار هـذه             خصائصها،الظاهرة ويحدد   

 .األخرىلظاهرة ودرجة ارتباطها مع الظواهر ا

 البحث العلمي ومنهجه من أهم المناهج المتبعـة         أركان من   أساسياويعتبر الوصف ركنا       

 ، ومـازال    اإلنسـانية بدراسة المشكالت المتعلقة بالمجاالت     فيه ، وكان مرتبطا منذ نشأته       

الممكـن لدراسـة   منهج الوحيـد   الألنهالكثير من بحوث هذه المجاالت تستخدم هذا المنهج  

      ) .١٨٣م ،٢٠٠٠دويدري ،( كالبحوث السلوكية اإلنسانيةبعض الموضوعات 
  :بحثـ مجتمع ال٢
ي يعانين من الخالفات الزوجية المتصـالت بوحـدة اإلرشـاد         ئالزوجات السعوديات الال    

 . هـ ٢٩/١٢/١٤٢٥ إلى هـ ١٤/١٠/١٤٢٥من الفترة  خالل االجتماعي



 ٣٣

 :البحثـ عينة ٣
 العمـل   أيام االجتماعي طوال    اإلرشاداختيار عينة من االتصاالت التي وردت لوحدة        تم    

 هــ   ٢٩/١٢/١٤٢٥ إلـى  هــ    ١٤/١٠/١٤٢٥ من    الفترة الخميس خالل  إليمن السبت   

 أسـلوب وذلك باستخدام   شروط مجتمع البحث     لتشمل جميع المتصالت الالئي تنطبق عليهن     

 .زوجة ٢٨٤العينة حجم  وقد بلغ رة،الفتالحصر الشامل خالل تلك 

 :التالية لالعتبارات األزواج وقد اقتصرت هذه الدراسة على الزوجات دون  

 هن الزوجات ونـادرا مـا يتصـل          االجتماعي ن على وحدة اإلرشاد   معظم المتصلي  .١

 اإلرشـاد  وهذا ليس على مستوى الوحدة وإنما على مستوى كل مراكـز             األزواج،

 المتصالت على خدمة    اإلناث نسبة   أن)٢٤٨ هـ،   ١٤٢٥(دحان   فقد ذكر الس   األسري،

بينما نسـبة   % ٨٦,١الهاتف االستشاري بمشروع ابن باز الخيري لمساعدة الشباب         

هذا . هـ   ١٤٢٢ من عام    خراآلخالل سنتين اعتبار من شهر ربيع       % ١٣,٩الذكور  

التلفـوني   فقد ورد في دليل الخط       العربي، على المستوى    أماعلى المستوى المحلي    

أن نسـبة    ) ٢١،م٢٠٠٣(بعـدن بالجمهوريـة اليمنيـة     الساخن للمساعدة النفسـية     

كما ورد في تقرير مركز االستماع      .من الذكور % ٣٠و% ٧٠اإلناث    من المتصالت

 اإلناث أن نسبة    ) م  ٢٠٠٣األمانة العامة لألوقاف ،      ( م ، ٢٠٠٣بدول الكويت لعام    

 % .١٠ذكور تمثل  نسبة ال، بينما%٩٠المتصالت على المركز تمثل 

وزارة العمـل والشـؤون     (  اإلرشاد االجتمـاعي      ورد في التقرير السنوي لوحدة     .٢

 عدد الزوجات المتصالت بشأن الخالفات الزوجيـة        أن ،) هـ  ١٤٢٤االجتماعية ،   

، بينما بلغ عدد األزواج المتصلين بشأن الخالفـات         %٩٢ بنسبة   ، زوجة ٢٠٨٥بلغ  

 %.٨ زوجا بنسبة ١٨٧ الزوجية لنفس العام بلغ

 عليهـا،  الدراسة   إلجراء قليلة جدا وتحتاج وقتا طويال       لألزواجأي أن عينة الدراسة      .٣

  .ان مدة دراسته الميدانية محدودة وال يسمح له بتجاوزهوهذا يتعذر على الباحث ،أل

 وحدة التحليل  ـ٤ 
 .ةالمساعدبطلب          هي الزوجة المتصلة بوحدة اإلرشاد االجتماعي 

 :البياناتـ أداة جمع ٥
 تعرف أداة جمع البيانات بأنها الوسيلة المستخدمة في جمع البيانات أو تصنيفها وجدولتها               

 التـي  االستبانة أو االستمارة إحدى وسائل البحـث العلمـي           ، وتعد ) ١١٩م،    ٢٠٠١زلطة ، (



 ٣٤

أحوال الناس   تتعلق ب  ،جل الحصول على بيانات أو معلومات      من أ  ،تستعمل على نطاق واسع   

 .وميولهم واتجاهاتهم

 تبـاع ا على   االستمارة بناء  بتصميم    كأداة لجمع البيانات وقام    االستمارةالباحث  استخدم  و  

 :التاليةالخطوات 

استعان الباحث باالستمارات الموجودة بوحدة اإلرشاد االجتماعي، في رصد الخالفـات            .١

 استمارة تقريبا، والتي قـام      ٤٠٠٠ويبلغ عددها    الزوجية المدونة في تلك االستمارات،    

 خالل عملهم، من واقع المكالمات التـي تلقوهـا مـن الزوجـات              بتدوينهاالمرشدون  

 .المتصالت بالوحدة خالل السنوات الماضية،

 من واقع االستمارات ، وتم       بين الزوجين  تحصر وتدوين جميع الخالفات التي حدث      تم .٢

 :التالية المجاالت إلي تصنيفها

الخالفـات   العاطفية،الخالفات المتعلقة بالجوانب   االجتماعية،المتعلقة بالجوانب الخالفات  

الخالفـات المتعلقـة    الشـرعية،   الخالفات المتعلقة بالجوانب     السلوكية،المتعلقة بالجوانب   

الخالفـات المتعلقـة بالجوانـب       النفسية،الخالفات المتعلقة بالجوانب     الصحية،بالجوانب  

 الوظيفيـة،  الخالفات المتعلقة بالجوانب   االقتصادية، المتعلقة بالجوانب    الخالفات الجنسية،

الخالفـات   الشخصـية،  الخالفات المتعلقة بالجوانب   التعليمية،الخالفات المتعلقة بالجوانب    

الخالفـات   ،تربيـة األطفـال   الخالفات المتعلقـة ب   ،   بين الزوجين  طريقة التعامل المتعلقة ب 

 .زوجات تعدد الالمتعلقة بالجوانب

االجتمـاعيين  على المرشدين   ت  وزعتم تصميم استمارة لحصر الخالفات الزوجية، ثم         .٣

 والتأكد بأنها تحتـوي علـى معظـم الخالفـات           لمراجعتها اإلرشاد االجتماعي    بوحدة

  .الزوجية

الـذين  مستشـارين  ال ومن  الجامعاتأساتذةتم تحكيم االستمارة من قبل مجموعة من        ثم   .٤

 .االجتماعياد بوحدة اإلرشيعملون 

 على الزوجات المتصالت على وحـدة       أسبوعتم تطبيق مجموعة من االستمارات لمدة        .٥

 .االستمارة وتبين من خالل التطبيق العملي مناسبة االستمارة،لتجربة  اإلرشاد

عـن طريـق    لجمع بيانات االستمارة    مع أفراد العينة    المقابلة الهاتفية   طريقة  استخدمت   .٦

 .استجواب الزوجة

 :التالية مقسمة حسب المحاور األسئلة مجموعة من نت االستمارةتضم  .٧



 ٣٥

  .  المهنةالتعليمي، المستوى العمر، :وتشمل الزوجة عن األوليةمعلومات ال .١

 .المهنة التعليمي، المستوى العمر،  :وتشمل الزوج عن األوليةمات ومعلال .٢

 متـى وهمـا     منـذ :  التاليـة  األسئلةالحياة الزوجية للزوجين وتشمل      عن معلومات .٣

 اسم المدينة التي تقيم فيهـا        ؟ األطفال كم عدد     ؟ قرابة هل يوجد بينهما      ؟ متزوجان

 .األسرة

 : التي تعاني منها الزوجة الخالفات الزوجيةمعلومات عن .٤

 ، تحدث بين أي زوجـين     أن جميع الخالفات التي يمكن      بتدوينفي هذا القسم قام الباحث         

 قسمين ، قسم للخالفات التي تصدر       إلى ينقسم وكل بند    ،ا عشر بند  أربعةوتم توزيعها على    

 :من الزوج وقسم للخالفات التي تصدر من الزوجة وذلك كما يلي 

 
   :الخالفات المتعلقة بالجوانب االجتماعية:     أوال 

                  :يلي وتشمل ما :بالزوج             خالفات متعلقة 
 تدخل أهله   ،ها سيئة بأهل عالقته   باستمرار،رج المنزل    السهر خا  أو عن المنزل    غيابه

 اختالف بيئته عن بيئة     لوحده،سفره   كرار، ت كبر منها بسنوات عديدة   أ الزوجية، همفي حيات 

ثـرة مبيتـه خـارج       ك النوم،يرفض النوم معها في غرفة       ،أهلها يمنعها من زيارة     أسرتها،

       .لصديقاتها يرفض زيارتها ،المنزل

 :وتشمل ما يلي  :بالزوجةخالفات متعلقة          

ها   تدخل أهل،سيئة  بأهلهعالقتها متأخرة، تعود من المناسبات المنزل، كثرة خروجها من     

عدم رغبتها في السـكن مـع       ،   تكرار سفرها ألسرتها   سنا،كبر منه     أ  الزوجية، في حياتهم 

 تتضـايق    ،منهعلى الزواج   جبرها والدها   أ المنزل،تتضايق من زيارة أصدقائه في       أهله،

 .النومترفض النوم معه في غرفة  ألهله،من زيارته 
 :الخالفات المتعلقة بالجوانب العاطفية : ثانيا 

   :يليوتشمل ما  :بالزوج           خالفات متعلقة 
ال يحـب   زوجتـه، يجابية تجاه ال يظهر مشاعره اإل  زوجته،فتور في عالقته العاطفية مع  

                           .مشاعرهاتهزاء بها عند إبداء  االسزوجته،

       :يليوتشمل ما  :بالزوجةخالفات متعلقة       



 ٣٦

 ، يجابية تجاه زوجهـا       ال تظهر مشاعرها اإل     زوجها، فتور في عالقتها العاطفية مع           

                                                   .االستهزاء به عند إبداء مشاعره ، ال تحب زوجها 
  :السلوآية الخالفات المتعلقة بالجوانب :ثالثا 

                  :وتشمل ما يلي :    خالفات متعلقة بالزوج        
شاهد ي  المخدرات،الخمور أو     يتعاطى    النساء،له عالقات جنسية مع       النساء،يعاكس      

مام االنترنت ،  يقضي وقتـا طـويال أمـام القنـوات              خليعة ،  يقضي وقتا طويال أ       مواقع

 ، ال يغض البصر، له رفقـاء         كثرة الكذب على الزوجة      يتحرش  بالخادمة ،     ،   الفضائية

  .سوء ، لدية انحرافات جنسية شاذة

 

 
 
  وتشمل ما يلي :بالزوجةخالفات متعلقة            

تتعـاطى    ،   تعـاطى المسـكر    ت  ،  لها عالقات جنسية مـع الرجـال       ، تعاكس الرجال      

 .تقضي وقتا طـويال أمـام االنترنـت      ،     تشاهد أفالم خليعة أو قنوات خليعة       المخدرات ، 

ال ،   كثرة الكذب علي الزوج      ، تتحرش بالسائق     ،   تقضي وقتا طويال أمام القنوات الفضائية     

 . لديها انحرافات جنسية شاذة ،  لها رفيقات سوء ،تغض البصر 
   :  التعامل بين الزوجينفات المتعلقة بطريقةالخال: رابعا 

                      وتشمل ما يلي :بالزوج           خالفات متعلقة 
 ال يهتم والنقاش،  يرفض الحوار والنقد، كثير اللوم سلوكها،يشك في  معاملتها، يسيء      

ات النفسية لزوجتـه أثنـاء       ال يراعي التغير   ها،تكاللمش ال يستمع    دائما،  يعاندها    بشؤونها،

                                 .يضربها الحمل،الدورة أو 

                                   وتشمل ما يلي   :بالزوجةخالفات متعلقة        
 ال تهـتم    والنقاش،ترفض الحوار     والنقد، كثيرة اللوم    سلوكه، تشك في    معاملته،تسيء      

  .  ال تراعي ضغوط الحياة اليومية عليه، ال تستمع لمشاكله ،ده دائما  تعان ،بشؤونه 

 :الجنسية الخالفات المتعلقة بالجوانب :خامسا
                    :وتشمل ما يلي  :بالزوج              خالفات متعلقة 



 ٣٧

ك يعاني من الضعف الجنسي ،  يمارس العادة السرية ، ال يـدر              الجماع،عدم قدرته على    

أهمية المداعبة ، ال يهيئ نفسه للجماع ، ال يلبي رغبتها الجنسية ، يعاني من سرعة القذف                 

                          ، لديه شبق جنسي                                                           

 :وتشمل ما يلي :      خالفات متعلقة بالزوجة   

الم نتيجة الجماع ، تمارس العـادة السـرية ،          آماع ،  تعاني من          عدم رغبتها في الج   

  ،تجهل أمور المعاشرة الزوجية ،  ال تهيئ نفسها للجماع ،  ال تلبـي رغبتـه الجنسـية         

     .لديها شبق جنسي  ، تعاني من تأخر حدوث النشوة الجنسية
 :  الخالفات المتعلقة بالجوانب النفسية : سادسا 

                                      وتشمل ما يلي: الفات متعلقة بالزوج                خ
 يـرى أن    ،  يغضب بسـرعة     ،   لديه غيرة شديدة   ،   متقلب المزاج  ،   شخصيته ضعيفة     

عـدم شـعوره    ،   ال يثق بأحد     ،يحب الوحدة واالنعزال    ،  الحوار معها  يضعف شخصيته      

  ، جاد أكثر مـن الـالزم     ،   دائما متضايق أو حزين      ، دائما متوتر و قلق      ،ئنان معها باالطم

 . كثير الشك ،كثير الوسوسة  ، غير واثق من نفسه،يتحدث قليال 

                                           وتشمل ما يلي:بالزوجة           خالفات متعلقة 
تـرى أن    بسـرعة، تغضـب    شديدة،لديها غيرة    ،المزاج  متقلبة    ضعيفة،صيتها       شخ

 عـدم شـعورها     بأحـد،  ال تثق    ،واالنعزال تحب الوحدة     ،شخصيتهاالحوار معه يضعف    

 جادة أكثر مـن     ، دائما متضايقة أو حزينة      ، دائما متوترة و قلقة       ، باالطمئنان واألمان معه  

  . كثيرة الشك، كثيرة الوسوسة  ،من نفسها غير واثقة ، تتحدث قليال ،الالزم 
 :باألطفالالخالفات المتعلقة بالجوانب التي تتعلق :  سابعا

                وتشمل ما يلي  :بالزوج         خالفات متعلقة 
مقصر في متابعة   ،   يتعامل مع األطفال بقسوة      ،األطفال     عدم االتفاق على طريقة تربية      

 ال يحب كثرة األطفال      ، يحب كثرة األطفال      ، قدوة سيئة لألطفال  ،  اسيا  أطفاله سلوكيا ودر  

 يفضل بعض األبناء    ، يتضايق من إزعاج األطفال       ، يرفض بقاء أطفال زوجها السابق عنده     

     .على بعض 

                وتشمل ما يلي  :بالزوجةخالفات متعلقة           
مقصرة في متابعة أطفالها سلوكيا     ،  ل مع األطفال بقسوة      تتعام  ،   ال تهتم بنظافة أطفالها      

 تـرفض   ال تحب كثرة  األطفـال ،       ، تحب كثرة  األطفال      ،قدوة سيئة لألطفال     ،   ودراسيا



 ٣٨

تفضل بعـض األطفـال     ، تتضايق من إزعاج األطفال      ،عندها أخرى بقاء أطفاله من زوجة   

 على بعض
  :الوظيفيةالخالفات المتعلقة بالجوانب :  ثامنا

                                 وتشمل ما يلي :بالزوج           خالفات متعلقة 
      يهتم بوظيفته على حساب أسرته ، ينقل هموم العمل للمنزل ،  يقضي ساعات طويلة               

في عمله ،غالبا ما تصل لوظيفتها متأخرة بسببه ،  يرفض عملها لوجود اختالط ،  يطلـب   

 يطلب منها أن تتوظف ،  يرفض         يرفض أن يأخذ إجازة من العمل ،         منها ترك الوظيفة ،   

 . أن تتوظف زوجته ، هو عاطل عن العمل 

 

  

                             وتشمل ما يلي :بالزوجةخالفات متعلقة                  
   تقضي ساعات طويلـة     للمنزل، تنقل هموم العمل     أسرتها،    تهتم بوظيفتها على حساب     

 ترفض عملة لوجود اختالط     ،ومتطلبات أسرتها     عدم قدرتها التوفيق بين عملها     ،في عملها   

 .     ترفض أن تأخذ إجازة من العمل،تطلب منه تغيير وظيفته ، 
    :االقتصاديةالخالفات المتعلقة بالجوانب :  عاتاس

                  :يليوتشمل ما  :بالزوج             خالفات متعلقة 
، عـدم إعطـاء     ) مبذر  (  مسرف    راتبها، استحواذه على    األسرة،       عدم اإلنفاق على    

قل بكثير من مستوى أسرة الزوجـة ،         اً ،المستوى المادي للزوج أ     شخصي اًالزوجة مصروف 

 .دخله محدود ، عليه ديون متراكمة 

                  :وتشمل ما يلي   :بالزوجة          خالفات متعلقة 

،  استحواذها على مصروف األسرة ، مسرفة        من راتبها      عدم المساهمة في مصروف األسرة    

 ) .مبذرة ( 
 :الخالفات المتعلقة بالجوانب التعليمية : اشراع

                                       وتشمل ما يلي:           خالفات متعلقة بالزوج 
 يرفض أن تدرس     ، تواه التعليمي أدنى من مستوى زوجته     مس،      يرفض مواصلة تعليمها    

 يـرفض ابتعاثهـا للخـارج     ،يرفض مواصلة تعليمه لالرتقاء بنفسـه ،  تخصصات معينة   

       .للدراسة



 ٣٩

                                              وتشمل ما يلي :بالزوجة   خالفات متعلقة 

يمي أدنى بكثير من مستوى زوجها،  تـرفض أن            ترفض مواصلة تعليمه ، مستواها التعل     

يدرس تخصصات معينة ،  ترفض مواصلة تعليمها لالرتقاء بنفسـها ، تـرفض ابتعاثـه                

 .للخارج للدراسة 
 : الخالفات المتعلقة بالحالة الصحية : حد عشرأ

                     : وتشمل ما يلي  :بالزوج            خالفات متعلقة 
يعاني من مـرض    ،    عدم قدرته على اإلنجاب    إعاقة،يعاني من    مزمن،ض  يعاني من مر   

   .باستمرار صحية تكاللديه مش ،نفسي

                    
        

          :يليوتشمل على ما  :بالزوجةخالفات متعلقة                     
تعـاني مـن     اإلنجـاب،  عدم قدرتها على     إعاقة، تعاني من    عضوي،تعاني من مرض       

  . صحية باستمرارتكال لديها مش، مرض نفسي 
 :الزوجات  الخالفات التي تتعلق بتعدد :عشر يثان

                                      وتشمل ما يلي :بالزوج           خالفات متعلقة 
 إهماله زوجته األولى بعـد      مزواج، ،زوجاتهال يعدل بين     بأخرى،يهدد دائما بالزواج    

                                                  .بأخرى زواجه

                                      وتشمل ما يلي :بالزوجةخالفات متعلقة            

 بعـد   إهمالهـا لزوجهـا     الثانية،  لديها غيرة من الزوجة       بأخرى،عدم تقبلها زواجه        

  .عدم اهتمامها بنفسها بعد زواجه بأخرى ، تهجره في الفراش بأخرى،زواجه 
  :الشرعيةالخالفات المتعلقة بالجوانب :  شرعثالث 

                وتشمل ما يلي:              خالفات متعلقة بالزوج 
 األحكـام    بعـض   متشدد جـدا ،  يجهـل        الشرعية، الواجبات    بعض أداءيتهاون في   

 .                          الشرعية  

                وتشمل ما يلي :   خالفات متعلقة بالزوجة            
  األحكام الشرعية بعض تجهل، الواجبات الشرعية متشددة جدا  بعضأداءتتهاون في 

  :الشخصيةالخالفات المتعلقة بالجوانب :  عشررابع 
                                          وتشمل ما يلي :بالزوج        خالفات متعلقة 



 ٤٠

                  .كريهة رائحة فمه الشكل، دميم بمظهره،ال يهتم  ومالبسه، عدم االهتمام بنظافة جسمه

                                   وتشمل ما يلي :بالزوجةخالفات متعلقة                
  .كريهة رائحة فمها جميلة،غير  بمظهرها، ال تهتم ،ومالبسهاة جسمها عدم االهتمام بنظاف

     . أزواجهن منها مع نعاني بجميع الخالفات التي يندلييأن  يمكن للمبحوثات علما بأنه  

6  :  
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 البيانات  إدخالفي   ) spss(  للعلوم االجتماعية    اإلحصائيةاستخدم الباحث برنامج الحزم        

 كما استخدم التكرار والنسب في تحديـد الخالفـات الزوجيـة وفـي وصـف                ومعالجتها،

    .والزوجاتلألزواج الخصائص االجتماعية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ٤١

  
  :مقدمة
 الديموغرافية للزوجـات واألزواج ثـم       المتغيراتأبرز  في هذا الفصل سيتم عرض            

 من   زوجة ٢٨٤ من عينة البحث وعددها       الباحث إليهانتائج البحث التي توصل     استعراض  

 : وهي كما يلي  البحث أسئلة على اإلجابة  خالل وذلك منالسعودية،مناطق المملكة العربية 

 المتعلقة   الخالفات الزوجية في المجتمع السعودي من خالل وجهة نظر الزوجات          ما .١

 :التاليةبالجوانب 

ـ  ،ة النفسي ،ة، الجنسي  بين الزوجين  عاملت ال ة، طريق ة، السلوكي  االجتماعية، العاطفية       ا م

، ة الشـرعي  ،وجاتتعدد الز  ،ة، الصحي ة، التعليمي ة، االقتصادي  الوظيفية األطفال،ب يتعلق

 .الشخصية

 ؟السعوديفي المجتمع  شيوعااألكثر   الزوجيةالخالفات ما .٢

  :التالي  وكانت نتائج البحث على النحو    
  الديموغرافية للزوجات واألزواجالمتغيرات: أوال
 ،)العينـة  أفـراد (تم تقسيم هذا القسم إلى جزأين، خصص الجـزء األول للزوجـات                 

الديموغرافيـة  تعكس بيانـات    و. لألزواجللمتغيرات الديموغرافية   لثاني  وخصص الجزء ا  

 :ما يلي واألزواج لزوجات ل

، عـدد    بين الزوجين     صلة القرابة  الزواج،ة، مدة   يالمهنالحالة   التعليمي، العمر، المستوى   

 : على النحو التالي وقد كانت نتائج البحث   .األسرة المنطقة التي تقيم فيها األطفال،

 
 :  الديموغرافية للزوجاتالمتغيرات: أوال

 العمر .١
 يوضح الفئات العمرية للزوجات) ٦(جدول رقم 

   
 النسبة التكرار ةـــريــــة العمـــــــــالفئ

 ٤٫٦ ١٣  سنة٢٠ ـ ١٥من  ١
 ٢٣٫٩ ٦٨  سنة٢٥ ـ ٢١من  ٢
 ٣٩٫٤ ١١٢  سنة٣٠ ـ ٢٦من  ٣
 ١٨٫٧ ٥٣  سنة٣٥ ـ ٣١من  ٤
 ٩٫٥ ٢٧  سنة٤٠ ـ ٣٦من  ٥
 ٣٫٢ ٩  سنة٤٥ ـ ٤١من  ٦
 ٠٫٧ ٢  سنة٥٠ ـ ٤٦من  ٧



 ٤٢

 - -  سنة٥٥ ـ ٥١من  ٨
 - -  سنة٦٠ ـ ٥٦من  ٩

 %١٠٠ ٢٨٤ وعـــــــــــــــــــالمجم
     

ن غالبية الزوجـات تقـع      بين أ ي، و  الفئات العمرية للزوجات    إلى )٦(يشير الجدول رقم       

 ، يليها الفئة العمرية %٣٩,٤ مقدارها بنسبة،سنة ٣٠-٢٦أعمارهن في الفئة العمرية من 

  بنسـبة  ، سـنة  ٣٥-٣١، ثم الفئة العمرية من      % ٢٣,٩  مقدارها  بنسبة ، سنة ٢٥-٢١من  

، ثـم الفئـة     %٩,٥  مقـدارها   بنسبة ، سنة ٤٠-٣٦، ثم الفئة العمرية من      %١٨,٧ مقدارها

 سنة، بنسبة   ٤٥-٤١ثم الفئة العمرية من      ،%٤,٦مقدارها   بنسبة   ، سنة ٢٠-١٥ العمرية من 

 % .٠,٧  مقدارها بنسبة، سنة٥٠-٤٦ ثم الفئة العمرية من  ،%٣,٢مقدارها 

 

 : المستوى التعليمي .٢
 

 يوضح المستوى التعليمي للزوجات) ٧(                  جدول رقم 
 

 النسبة التكرار المستوى التعليمي
 ١,٤ ٤ ةأمي ١
 ٠,٣ ١ كتبتقرأ وت ٢
 ١,٤ ٤ ابتدائي ٣
 ١٥,٨ ٤٥ سطمتو ٤
 ٢٨,٢ ٨٠ ثانوي ٥
 ٥١,٨ ١٤٧ جامعي ٦
 ١,١ ٣ ماجستير وأعلى ٧

 %١٠٠ ٢٨٤ وعـــــــــــــــــــالمجم

 
إلى المستوى التعليمي للزوجات، ويبين أن غالبية الزوجـات          ) ٧(يشير الجدول رقم      

، يليها الالتـي حصـلن علـى        % ٥١,٨حصلن على الشهادة الجامعية بنسبة مقدارها       

، ثم الالتي حصلن على الشـهادة المتوسـطة         % ٢٨,٢لشهادة الثانوية بنسبة مقدارها     ا

% ١,٤، ثم الالتي حصلن على الشهادة االبتدائية بنسبة مقدارها          % ١٥,٨بنسبة مقدارها   



 ٤٣

، ثم الالتي حصلن على شهادة الماجستير       % ١,٤، ثم الالتي هن  أميات بنسبة مقدارها         

 % .   ٠,٣، ثم الالتي يقرأن ويكتبن بنسبة مقدارها % ١,١وأعلى بنسبة مقدارها 

 

 :ةيالمهنالحالة  .٣
 

 لزوجاتل يةمهنالحالة ال يوضح )٨(جدول رقم 
 

 النسبة التكرار ةــــــــــــــــــالمهن

 ٨٫١ ٢٣ ةطالب١
 ٣٢٫٤ ٩٢ ة حكوميةموظف٢
 ٢٫٨ ٨  في قطاع خاصةموظف٣
 ٥٦٫٧ ١٦١ ربة منزل٤

 %١٠٠ ٢٨٤ وعـــــــــــــــــــالمجم

 
غالبية مهن الزوجات   ن  بين أ يلزوجات، و  ل يةمهنلة ال االحإلى  ) ٨(يشير الجدول رقم       

، ثم الموظفات في القطـاع الحكـومي بنسـبة          % ٥٦,٧  مقدارها هي ربة منزل بنسبة   

ثم الموظفات في القطاع الخاص      ،%٨,١مقدارها  ، ثم الطالبات بنسبة     %٣٢,٤مقدارها  

 % .٢,٨ قدارها مبنسبة
  :الزواجمدة . ٤

 

 يوضح مدة زواج الزوجات) ٩(جدول رقم 
 النسبة التكرار المدة الزمنية
 ١٦٫٩ ٤٨ سنة واقل
 ٩٫٥ ٢٧ سنتين

 ٨٫١ ٢٣  سنوات٣
 ٩٫٥ ٢٧  سنوات٤
 ٨٫١ ٢٣  سنوات٥
 ٥٫٦ ١٦  سنوات٦
 ٦ ١٧  سنوات٧
 ٢٫٨ ٨  سنوات٨
 ٢٫١ ٦  سنوات٩
 ٣٫٢ ٩  سنوات١٠
 ١٫٨ ٥  سنة١١



 ٤٤

 ٣٫٢ ٩   سنة١٢
 ٣٫٥ ١٠  سنة١٣
 ٥٫٣ ١٥  سنة١٤
 ٤٫٦ ١٣  سنة١٥
 ٢٫١ ٦  سنة١٦
 ٧٫٧ ٢٢ سنة١٦ من أآثر
 %١٠٠ ٢٨٤ وعـــــــــــــــــــالمجم

 

 كانت مـدة     غالبية الزوجات  بين أن  وي الزوجات،مدة زواج   ) ٩(      يوضح الجدول رقم    

 ،%٩,٥  مقـدارها   يليها مدة سـنتين بنسـبة      ،%١٦,٩قدارها  نسبة م ب) قلوأسنة  ( زواجهن

مقـدارها   سـنوات بنسـبة      ٣، ثم مدة    %٩,٥  ومقدارها  سنوات بنفس النسبة   ٤وكذلك مدة   

 أكثر  ن، ثم من كانت مدة زواجه     %٨,١ ومقدارها  سنوات بنفس النسبة   ٥ كذلك مدة    ،%٨,١

 سـنوات  ٦، ثـم    %٦ها  مقدار سنوات بنسبة    ٧، ثم مدة    %٧,٧  مقدارها  سنة بنسبة  ١٦من  

  سـنة بنسـبة    ١٥، ثم مـدة     %٥,٣مقدارها   سنة بنسبة    ١٤، ثم مدة    %٥,٦  مقدارها بنسبة

 مقدارها   سنوات بنسبة  ١٠، ثم مدة    %٣,٥مقدارها   سنة بنسبة    ١٣، ثم مدة    %٤,٦ مقدارها

  مقدارها  سنوات بنسبة  ٨، ثم مدة    %٣,٢  ومقدارها  سنة بنفس النسبة   ١٣، كذلك مدة    %٣,٢

  سنة بنفس النسبة ١٦، كذلك مدة %٢,١مقدارها سنوات بنسبة ٩ مدة ، ثم%٢,٨

       .%١,٨٥مقدارها بنسبة  سنة ١١،  ثم %٢,١ومقدارها 

 
 :القرابةصلة . ٥
 

  يوضح صلة القرابة بين الزوجين)١٠(جدول رقم 
      

 النسبة التكرار صلة القرابة
 ٥٧٫٤ ١٦٣ ال توجد قرابة بينهما ١
 ١٠٫٢ ٢٩ ابن عمها ٢
 ٢٫١ ٦  عمتهاأن ٣
 ٤٫٩ ١٤ ابن خالها ٤
 ٢٫٨ ٨ ابن خالتها ٥
 ٢٢٫٥ ٦٤ يوجد قرابة من بعيد ٦

 %١٠٠ ٢٨٤ وعـــــــــــــــــــالمجم
 



 ٤٥

 ال الزوجـات     غالبيـة  بين أن ي، و ينصلة القرابة بين الزوج   ) ١٠(يوضح الجدول رقم         

، يليها الالتي توجد قرابـة مـن        % ٥٧,٤  بنسبة مقدارها  توجد قرابة بينهن وبين أزواجهن    

  مقـدارها  بنسـبة ) عمها ابن(، ثم الالتي تكون صلة القرابة       % ٢٢,٥  مقدارها بعيد بنسبة 

، ثم الالتـي    % ٤,٩  مقدارها بنسبة) ابن خالها   ( ، ثم الالتي تكون صلة القرابة       % ١٠,٢

           كون صـلة القرابـة     ، ثم الالتي ت   % ٢,٨مقدارها  بنسبة  ) ابن خالتها   ( تكون صلة القرابة    

 % .     ٢,١  مقدارهابنسبة) ابن عمتها ( 

 
 : عدد األطفال . ٦
 

 عدد أطفال الزوجات) ١١(دول رقم ـج
      

 النسبة التكرار عدد األطفال
 ٢٣٫٩ ٦٨  أطفالال يوجد
٢٣٫٢ ٦٦ ١ 
١٥٫١ ٤٣ ٢ 
١٢٫٧ ٣٦ ٣ 
٩٫٩ ٢٨ ٤ 
٧٫٤ ٢١ ٥ 
١٫٤ ٤ ٦ 
٢٫٥ ٧ ٧ 
٢٫٥ ٧ ٨ 
١٫٤ ٤ ٩ 

 %١٠٠ ٢٨٤وعـــــــــــــــــــالمجم
 
 

 لـيس   غالبية الزوجات بين أن   ي و الزوجات،عدد أطفال   ) ١١(         يوضح الجدول رقم    

، ثم  % ٢٣,٢مقدارها  ، يليها الالتي لديهن طفل بنسبة       % ٢٩,٩  مقدارها نسبةبلديهن أطفال   

مقـدارها   أطفال بنسـبة     ٣ ثم الالتي لديهن     ،% ١٥,١مقدارها  الالتي لديهن طفلين بنسبة     

 أطفـال   ٥، ثم الالتي لـديهن      % ٩,٩مقدارها   أطفال بنسبة    ٤، ثم الالتي لديهن     % ١٢,٧

، وكذلك الالتـي    % ٢,٥مقدارها   أطفال بنسبة    ٧، ثم الالتي لديهن     % ٧,٤مقدارها  بنسبة  

  مقـدارها  طفال بنسبة  أ ٦، ثم الالتي لديهن     % ٢,٥ومقدارها   أطفال بنفس النسبة     ٨لديهن  

 % .١,٤  ومقدارها أطفال بنفس النسبة٩، وكذلك الالتي لديهن % ١,٤



 ٤٦

 

 

 

 
  : الزوجاتسرطق التي تقيم فيها أناالم. ٧
 

  الزوجاتسرطق التي تقيم فيها أا يوضح المن)١٢(م ـول رقـدج
 

 النسبة التكرار اسم المنطقة
 ٥٩٫٩ ١٧٠ الرياض ١
 ١٤٫١ ٤٠ مكة المكرمة ٢
 ٧٫٤ ٢١ لشرقيةا ٣
 ٥٫٣ ١٥ القصيم ٤
 ٤٫٩ ١٤ عسير ٥
 ٤٫٩ ١٤ المدينة المنورة ٦
 ١٫٨ ٥ جازان ٧
 ١٫٤ ٤ تبوك ٨
 ٠٫٣ ١ حائل ٩

 %١٠٠ ٢٨٤ وعـــــــــــــــــــالمجم
 

غلـب  بين أن أ  ي التي تقيم فيها أسر الزوجات ، و       اطقالمن)  ١٢(يوضح الجدول رقم    

 في منطقة مكـة     نقمي ، يليها الالتي  % ٥٩,٩مقدارها  سبة  األسر تقيم في منطقة الرياض بن     

  مقـدارها  بنسـبة ن في المنطقة الشـرقية      قميتي  ال، ثم ال  % ١٤,٩مقدارها  المكرمة بنسبة   

 في منطقة   نقميتي  ال، ثم ال  % ٥,٣مقدارها   في منطقة القصيم بنسبة      نقميتي  الثم ال % ٧,٤

 منطقة المدينة المنورة  بنفس النسبة في نتي قمال، وكذلك ال% ٤,٩  مقدارهاعسير بنسبة

تـي  ال، ثـم ال   % ١,٨مقدارها   في منطقة جازان بنسبة      نقميتي  ال، ثم ال  % ٤,٩  ومقدارها

بنسـبة  حائـل    في منطقـة     نقميتي  ال، ثم ال  % ١,٤مقدارها   في منطقة تبوك بنسبة      نقمي

 % .٠,٣مقدارها 

 



 ٤٧

 
 :ألزواجلالمتغيرات الديموغرافية : ثانيا 
  

  :العمر .١
 يوضح الفئات العمرية لألزواج) ١٣(جدول رقم 

           
 

 النسبة التكرار ةـــريــــة العمـــــــــالفئ
 ٠٫٤ ١  سنة٢٠ ـ ١٥من  ١
 ٤٫٢ ١٢  سنة٢٥ ـ ٢١من  ٢
 ٢٦٫٤ ٧٥  سنة٣٠ ـ ٢٦من  ٣
 ٢٤٫٦ ٧٠  سنة٣٥ ـ ٣١من  ٤
 ٢١٫٨ ٦٢  سنة٤٠ ـ ٣٦من  ٥
 ١٠٫٩ ٣١  سنة٤٥ ـ ٤١من  ٦
 ٧٫٤ ٢١  سنة٥٠ ـ ٤٦من  ٧
 ٢٫١ ٦  سنة٥٥ ـ ٥١من  ٨
 ٢٫١ ٦  سنة٦٠ ـ ٥٦من  ٩

 %١٠٠ ٢٨٤ وعـــــــــــــــــــالمجم

 
ن غالبية أعمار األزواج تقع      أ بينيو العمرية لألزواج    اتالفئ) ١٣(يوضح الجدول رقم       

 لعمرية من ، يليها الفئة ا% ٢٦,٤مقدارها بنسبة   سنة٣٠-٢٦في الفئة العمرية من 

مقـدارها   سنة بنسبة    ٤٠-٣٦، ثم الفئة العمرية من      % ٢٤,٦ مقدارها    سنة بنسبة  ٣٥-٣١

، ثم الفئة العمرية من     % ١٠,٩مقدارها   سنة بنسبة    ٤٥-٤١، ثم الفئة العمرية من      % ٢١,٨

مقـدارها   سنة بنسـبة     ٢٥-٢١، ثم الفئة العمرية من      % ٧,٤مقدارها   سنة بنسبة    ٥٠-٤٦

، وكذلك الفئة العمريـة     % ٢,١مقدارها   سنة بنسبة    ٥٥-٥١ة العمرية من    ، ثم الفئ  % ٤,٢

 سنة بنسـبة  ٢٠-١٥، ثم الفئة العمرية من      % ٢,١ومقدارها  سنة بنفس النسبة    ٦٠-٥٦من  

 % .٠,٤ مقدارها

 

 

 



 ٤٨

 
 :المستوى التعليمي .٢

 
 يوضح المستوى التعليمي لألزواج) ١٤(جدول رقم 

 

 
 النسبة التكرار المستوى التعليمي

 ٢٫١ ٦ أمي١
 ٢٫١ ٦ يقرأ ويكتب٢
 ٧ ٢٠ ابتدائي٣
 ١٩ ٥٤ متوسط٤
 ٢٨٫٩ ٨٢ ثانوي٥
 ٣٧ ١٠٥ جامعي٦
 ٣٫٩ ١١ ماجستير وأعلى 

 %١٠٠ ٢٨٤ وعـــــــــــــــــــالمجم

 
 

ن غالبيـة األزواج     ويبـين أ  المستوى التعليمي لـألزواج     ) ١٤(  يوضح الجدول رقم    

، يليهم الذين حصلوا على الشـهادة       % ٣٧  مقدارها ية بنسبة  على الشهادة الجامع   واحصل

الذين حصلوا علـى الشـهادة المتوسـطة بنسـبة          ثم  ،  % ٢٨,٩مقدارها  الثانوية بنسبة   

، ثم الذين   % ٧مقدارها  ، ثم الذين حصلوا على الشهادة االبتدائية بنسبة         % ١٩مقدارها  

، ثـم الـذين يقـرأون       % ٣,٩مقـدارها   بنسبة  ،  حصلوا على شهادة الماجستير وأعلى    

            ن بــنفس النســبة، وكــذلك الــذين هــم أميــو% ٢,١  مقــدارهاويكتبــون بنســبة

 % .  ٢,١ ومقدارها

 

 

 

 

 



 ٤٩

 ة ي المهنالحالة .٣
 

  لألزواجيةمهنالحالة اليوضح ) ١٥(جدول رقم 
 

 
 النسبة التكرار ةــــــــــــــــــالمهن

 ٠٫٧ ٢ طالب١
 ٥٦ ١٥٩ موظف حكومي٢
 ١٢ ٣٤ موظف في قطاع خاص٣
 ١٨٫٣ ٥٢ عسكري٤
 ٩٫١ ٢٦ ةأعمال حر٥
 ١٫٨ ٥ متقاعد٦
 ٢٫١ ٦ عاطل٧

 %١٠٠ ٢٨٤ وعـــــــــــــــــــالمجم

 
 

غالبية مهـن األزواج هـي       نأ يبينألزواج و  ل يةمهنالحالة ال ) ١٥(يوضح الجدول رقم    

الذين يعملون فـي القطـاع       ، يليهم    %٥٦مقدارها  موظفين في القطاع الحكومي بنسبة      

 مقـدارها   موظفين في القطاع الخاص بنسـبة     ال، ثم   %١٨,٣ مقدارها   بنسبةالعسكري  

، ثم الذين ليس لـديهم      %٩,١ مقدارها   ، ثم الذين يمارسون األعمال الحرة بنسبة      % ١٢

، ثـم   % ١,٨مقـدارها   ، ثم المتقاعدين بنسبة     % ٢,١مقدارها  بنسبة  ) عاطلين(وظائف  

 % .٠,٧مقدارها طالب بنسبة ال

 
 الخالفات الزوجية في المجتمع السعودي : ثانيا

الجوانـب  ب  التي أظهرتها نتائج البحث والمتعلقة      الخالفات الزوجية  رصد  في هذا القسم تم     

         ،ة النفسـي  ،ة، الجنسـي   بين الزوجين  عاملت ال ة، طريق ة، السلوكي  االجتماعية، العاطفية  :التالية

 ، الوظيفية ، االقتصادية ، التعليميـة ، الصـحية ، تعـدد الزوجـات ،                 باألطفاللق  ما يتع 

 : الشريعة، وهي ما يلي 

 
  



 ٥٠

 :االجتماعيةالخالفات المتعلقة بالجوانب . ١

يخـص الخالفـات     ر، محو في هذه الفقرة تم تقسيم الخالفات االجتماعية إلى محورين             

  وكانت النتائج لخالفات التي تتعلق بالزوجة،خر يخص ا والمحور اآلبالزوج،التي تتعلق 

  :  كما هو مدون في الجدول التالي

 يوضح الخالفات المتعلقة بالجوانب االجتماعية) ١٦(جدول رقم 

 
 خالفات متعلقة بالزوجة خالفات متعلقة بالزوج

 النسبة التكرار نوع الخالف م النسبة التكرار نوع الخالف م
 السهر أو عن المنزل هغياب ١

 خارج المنزل باستمرار
 ٥٫١ ١١  سيئةبأهلهعالقتها  ١ ٢٨٫٢ ٦١

عدم رغبتها في السكن مع  ٢ ١٢ ٢٦  بأهلها سيئةهعالقت ٢
 أهله

٣٫٢ ٧ 

 هماحياتفي  أهلهتدخل  ٣
 الزوجية

 ا في حياتهمأهلهتدخل  ٣ ٩٫٢ ٢٠
 الزوجية

١٫٨ ٤ 

 ١٫٤ ٣ آبر منها سنًاأ ٤ ٨٫٨ ١٩ ه وحدهتكرار سفر ٤
 عن بيئة هبيئتاختالف  ٥

 أسرتها
ترفض النوم معه في غرفة  ٥ ٥٫٥ ١٢

 النوم
٠٫٩ ٢ 

 ٠٫٩ ٢ آثرة خروجه من المنزل ٦ ٥٫٥ ١٢ آبر منها بسنوات عديدةأ ٦
يرفض النوم معها في غرفة  ٧

 النوم
 أصدقائهتتضايق من زيارة  ٧ ٥٫٥ ١٢

 في المنزل
٠٫٩ ٢ 

 ٠٫٥ ١  من زيارته ألهلهتتضايق ٨ ٥٫١ ١١ أهلهايمنعها من زيارة  ٨
 ٠٫٥ ١ متأخرةتعود من المناسبات  ٩ ٣٫٢ ٧ يرفض زيارتها لصديقاتها ٩
     ١٫٤ ٣ رة مبيته خارج المنزلآث١٠

١٥٫٣ ٣٣ المجمـــــــــــــــــــوع ٨٤٫٧ ١٨٣ المجمـــــــــــــــــوع
 %١٠٠* ٢١٦ المجموع الكلي

في هذا الجانب، وقد تذكر المبحوثة أكثر مـن       بها المبحوثات   التي أدلت   عدد الخالفات   يمثل المجموع الكلي   *

 .خالف، وهذا ينطبق على جميع الجداول

 

الجتماعية ، وأن الخالفات المتعلقة بـالزوج       االخالفات المتعلقة بالجوانب    ) ١٦(الجدول     يبين  

 :وهي كما يلي % ٨٤,٧  مقدارهاتمثل نسبة

 سوء عالقتـه    ثم،  % ٢٨,٢مقدارها  رج المنزل باستمرار بنسبة      السهر خا  أوغيابه عن المنزل    

 ثـم   ،% ٩,٢مقـدارها   بنسبة   الزوجية   ياتهما في ح  أهله، ثم تدخل    % ١٢مقدارها  بأهلها بنسبة   

مقـدارها  ، ثم اختالف بيئته عن بيئة زوجته  بنسـبة           % ٨,٨مقدارها  وحدة بنسبة   تكرار سفره   

 ثم رفضه النوم مع زوجته في       ،% ٥,٥مقدارها  بنسبة   عديدةمنها بسنوات   أكبر    هو  ثم ،% ٥,٥



 ٥١

، ثـم   %٥,١ مقدارها بنسبة   أهلها، ثم يمنع زوجته من زيارة       % ٥,٥مقدارها  غرفة النوم بنسبة    

مقـدارها  ، ثم كثرة مبيته خارج المنزل بنسبة        %٣,٢مقدارها  يمنعها من زيارة صديقاتها بنسبة      

١,٤ . % 

مـن جملـة الخالفـات      % ١٥,٣ مقـدارها    نسبة فإنها تمثل    ةبالزوج أما الخالفات المتعلقة       

  : كما يلي  االجتماعية وهي

  الزوج بنسـبة   أهلعدم رغبتها في السكن مع       ثم ،  %٥,١مقدارها  نسبة  ب سيئة   ه عالقتها بأهل  

كبر منـه    ثم هي أ   ،% ١,٨مقدارها   الزوجية بنسبة    ا في حياتهم  أهلها، ثم تدخل    % ٣,٢ مقدارها

، ثـم   % ٠,٩مقـدارها   ، ثم رفضها النوم معه في غرفة النوم بنسبة          % ١,٤دارها  مقنسبة  بسنا  

  في المنزل بنسبة   أصدقائه، تتضايق من زيارة     % ٠,٩مقدارها  كثرة خروجها من المنزل بنسبة      

 ، ثم تعود من المناسـبات     % ٠,٥مقدارها   بنسبة   ألهله، ثم تتضايق من زيارته      % ٠,٩ مقدارها

       % ٠,٥  بنسبة مقدارهامتأخرة

 
 : الخالفات المتعقلة بالجوانب العاطفية . ٢

 إلـى محورين،محـور     المتعلقة بالجوانب العاطفيـة   في هذه الفقرة تم تقسيم الخالفات            

خر يخص الخالفات التي تتعلق بالزوجة،       التي تتعلق بالزوج ، والمحور اآل      يخص الخالفات 

  : ون في الجدول التاليمدكما هو  وكانت النتائج

         الخالفات المتعلقة بالجوانب العاطفية) ١٧(جدول رقم                   
 

 خالفات متعلقة بالزوجة خالفات متعلقة بالزوج
 النسبة التكرار نوع الخالف م النسبةالتكرار نوع الخالف م
ع   ١ ة م ه العاطفي ي عالقت ور ف فت

 زوجته
ور  ١ ٤١  ٨٢   ة  فت ا العاطفي ي عالقته ف

 مع زوجها
  ٦٫٥  ١٣ 

اعره اإل  ٢ ر مش ة ال يظه يجابي
 تجاه زوجته

ال تظهر مشاعرها االيجابية     ٢ ٢٤   ٤٨  
 تجاه زوجها

  ٥   ١٠ 

داء    ٣ د إب ا عن تهزاء به االس
 مشاعرها

  ٢٧   
١٣٫٥ 

داء   ٣ د إب ه عن تهزاء ب االس
 مشاعره

   ٢   ٤ 

١٫٥    ٣    حب زوجهاال ت ٤ ٦٫٥  ١٣   ال يحب زوجته ٤
%١٥ ٣٠ المجمـــــــــــــــــــوع %١٧٠٨٥ المجمـــــــــــــــــوع
 %٢٠٠١٠٠ المجموع الكلي

              

        



 ٥٢

الخالفات المتعلقة بالجوانب العاطفيـة، وأن الخالفـات المتعلقـة          ) ١٧(يوضح الجدول رقم    

  :هي كما يلي% ٨٥مقدارها نسبة تمثل بالزوج 

 أنـه ال يظهـر مشـاعره        ثم ،%٤١ مقدارها   بنسبة فتور في عالقته العاطفية مع زوجته            

بداء مشـاعرها تجاهـه     ، ثم االستهزاء بها عند إ     % ٢٤مقدارها  يجابية تجاه زوجته بنسبة     اإل

 % . ٦,٥مقدارها ، ثم إنه ال يحب زوجته بنسبة % ١٣,٥ مقدارها بنسبة

 :وهي كما يلي% ١٥مقدارها نسبة  فإنها تمثل بالزوجة       أما الخالفات المتعلقة

 مشـاعرها   ر أنها ال تظه   ثم،  % ٦,٥مقدارها   بنسبة    فتور في عالقتها العاطفية مع زوجها،       

 بداء مشاعره تجاههـا بنسـبة     ، ثم االستهزاء به عند إ     % ٥مقدارها  يجابية تجاه زوجها بنسبة     اإل

 % .١,٥مقدارها بة ، ثم إنها ال تحب زوجها بنس%٢ مقدارها

 : الخالفات المتعلقة بالجوانب السلوكية .٣

في هذه الفقرة تم تقسيم الخالفات المتعلقة بالجوانب السلوكية إلى محورين،محور يخص               

خر يخص الخالفات التـي تتعلـق بالزوجـة،          التي تتعلق بالزوج ، والمحور اآل      الخالفات

التالين في الجدول وكانت النتائج كما هو مدو :  

 الخالفات المتعلقة بالجوانب السلوكية ) ١٨(جدول رقم                 
 

 خالفات متعلقة بالزوجة خالفات متعلقة بالزوج
 النسبة التكرار الفـــــــــنوع الخ م النسبةالتكرار الفــــــــــنوع الخ م
 ١٫٩ ٤ تعاآس الرجال ١ ٢٢٫٢ ٤٦  المخدراتأو الخمور يتعاطى ١
 ١٫٤ ٣ ال تغض البصر ٢ ١٦٫٩ ٣٥ يعاآس النساء ٢
 ٠٫٥ ١ آثرة الكذب على الزوج ٣ ١١٫١ ٢٣ له عالقات جنسية مع النساء ٣
 ٠٫٥ ١ لها رفيقات سوء ٤ ٩٫٢ ١٩ يشاهد قنوات خليعة ٤
تقضي وقتًا طويًال أمام  ٥ ٨٫٢ ١٧ آثرة الكذب على الزوجة ٥

 االنترنت
٠٫٥ ١ 

 امأميقضي وقتًا طويًال  ٦
 االنترنت

٧٫٢ ١٥     

 القنوات أماميقضي وقتًا طويًال  ٧
 الفضائية

٦٫٣ ١٣     

     ٦٫٣ ١٣ له رفقاء سوء ٨
     ٣٫٩ ٨ ال يغض البصر ٩
     ٣٫٩ ٨ يتحرش بالخادمة١٠

 ٤٫٨ ١٠ وعـــــــــــــــــــالمجم ١٩٧٩٥٫٢ ـــــــــــــــــوعالمجم
 %٢٠٧١٠٠ المجموع الكلي

 



 ٥٣

الخالفات المتعلقـة بالجوانـب السـلوكية ، وأن الخالفـات           ) ١٨(يوضح الجدول رقم        

 :من جملة الخالفات السلوكية وهي كما يلي % ٩٥,٢ مقدارها  نسبة تمثلبالزوجالمتعلقة 

 مقـدارها   معاكسة النساء بنسـبة    ثم  ، %٢٢,٢  مقدارها بنسبة المخدرات، يتعاطى الخمور أو     

يشاهد مواقـع خليعـة     ، ثم   % ١١,١ مقدارها  بنسبة ت جنسية مع النساء   ، ثم له عالقا   % ١٦,٩

، ثم يقضـي وقتـا      % ٨,٢ مقدارها ، ثم كثرة الكذب على الزوجة بنسبة      % ٩,٢ مقدارها بنسبة

 ، ثم يقضي وقتا طويال أمام القنوات الفضائية بنسبة        % ٧,٢ مقدارها بنسبة االنترنت   أمامطويال  

 مقـدارها  ، ثم ال يغض البصر بنسبة     % ٦,٣ مقدارها سوء بنسبة ، ثم له رفقاء     % ٦,٣ مقدارها

 % . ٣,٩ مقدارها ، ثم يتحرش بالخادمة بنسبة% ٣,٩

 :    كما يلي وهي% ٤,٨ مقدارها  فإنها تمثل نسبةبالزوجة      أما الخالفات المتعلقة 
 ثم كثـرة    ،% ١,٤ مقدارها  ال تغض البصر بنسبة    ثم،  % ١,٩ مقدارها  تعاكس الرجال بنسبة   

، ثـم   % ٠,٥مقـدارها   ، ثم لها رفيقات سوء بنسـبة        % ٠,٥ مقدارها الكذب على الزوج بنسبة   

 % .٠,٥مقدارها  االنترنت بنسبة أمامتقضي وقتا طويال 
 
 :قة التعامل بين الزوجين يالخالفات المتعلقة بطر .٤

 خالفات متعلقة بالزوجة خالفات متعلقة بالزوج
 النسبةالتكرار الفـــــــــــوع الخـــــن م النسبة التكرار الفـــــــــــوع الخـــــنم

 ٤٫٥ ١٣   تشك في سلوآه١٢ ١٦٫٥ ٤٨ يسيء معاملتها١

 ٣٫١ ٩   تعانده دائما٢٦ ١٥٫١ ٤٤ يرفض الحوار والنقاش٢
 ١٫٧ ٥ تسيء معاملته٣ ١٢٫٧ ٣٧ آثير اللوم والنقد٣
 ١٫٧ ٥ آثيرة اللوم والنقد٤ ٩٫٦ ٢٨ اهتكالال يستمع لمش٤
طلباته متال تهتم ب٥ ٧٫٩ ٢٣ يشك في سلوآها٥

 وشؤونه
١٫٧ ٥ 

ال يهتم بمتطلباتها ٦
 وشؤونها

ال تراعي ضغوط ٦ ٦٫٩ ٢٠
 الحياة اليومية عليه

١ ٣ 

ترفض الحوار ٧ ٦٫٩ ٢٠ يضربها٧
 والنقاش

٠٫٧ ٢ 

     ٦٫٩ ٢٠ يعاندها دائما٨
لتغيرات ال يراعي ا٩

النفسية لزوجته أثناء 
 الدورة أو الحمل

٢٫٧ ٨     

%١٤٫٥ ٤٢ وعـــــــــــــــــــالمجم%٨٥٫٥ ٢٤٨ وعـــــــــــــــــــالمجم
 %١٠٠ ٢٩٠ المجموع الكلي



 ٥٤

 إلـى   المتعلقـة بطريقـة التعامـل بـين الـزوجين         في هذه الفقرة تم تقسيم الخالفات          

خر يخص الخالفات التي     والمحور اآل  لتي تتعلق بالزوج ،   محورين،محور يخص الخالفات ا   

     : ن في الجدول التاليكما هو مدو تتعلق بالزوجة، وكانت النتائج

            ت المتعلقة بطريقة التعامل بين الزوجينيوضح الخالفا) ١٩(جدول رقم             
       

                             

الخالفات المتعلقة بطريقـة التعامـل بـين الـزوجين ، وأن     ) ١٩( رقم         يوضح الجدول 

 :وهي كما يلي % ٨٥,٥ مقدارها  نسبة تمثلالمتعلقة بالزوجالخالفات 

مقـدارها   يرفض الحـوار والنقـاش بنسـبة         ثم ،% ١٦,٥ مقدارها بنسبةيسيء معاملتها      

، %٩,٦ها بنسبة   تكالستمع لمش ، ثم ال ي   %١٢,٧ مقدارها بنسبة ، ثم كثير اللوم والنقد    %١٥,١

مقـدارها  ، ثم ال يهتم بمتطلباتها وشؤونها بنسـبة         % ٧,٩مقدارها  ثم يشك في سلوكها بنسبة      

ال  ، ثـم  % ٦,٩ مقدارها ، ثم يعاندها دائما بنسبة    % ٦,٩ مقدارها ، ثم يضرها بنسبة   % ٦,٩

  % . ٢,٧ مقدارها يراعي التغيرات النفسية لزوجته أثناء الدورة أو الحمل بنسبة

 

 :  وهي كما يلي% ١٤,٥  نسبة   أما الخالفات المتعلقة بالزوجة فإنها تمثل

، ثـم تسـيء     % ٣,١ مقدارها  تعانده دائما بنسبة   ثم،  % ٤,٥ مقدارها بنسبة   تشك في سلوكه    

، ثـم ال تهـتم      % ١,٧ مقـدارها  ، ثم كثيرة اللوم والنقد بنسـبة      % ١,٧ مقدارها معاملته بنسبة 

 ، ثم ال تراعي ضغوط الحياة اليوميـة عليـه بنسـبة           % ١,٧ مقدارها شؤونه بنسبة بمتطلباته و 

  % .٠,٧ مقدارها ترفض الحوار والنقاش بنسبة، ثم % ١ مقدارها

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 ٥٥

 :الخالفات المتعلقة بالجوانب الجنسية .٥

حورين،محور يخص   إلى م  المتعلقة بالجوانب الجنسية    في هذه الفقرة تم تقسيم الخالفات          

خر يخص الخالفات التـي تتعلـق بالزوجـة،          التي تتعلق بالزوج ، والمحور اآل      الخالفات

                          : وكانت النتائج كما هو مدون في الجدول التالي
                                 

  يوضح الخالفات المتعلقة بالجوانب الجنسية)٢٠(جدول رقم         

 
 الخالفات المتعلقة بالزوجة الخالفات المتعلقة بالزوج

 النسبة التكرار الفـــــــــــوع الخـــــن م النسبة التكرار الفـــــــــــوع الخـــــن م
ال يحقق لها اللذة الجنسية  ١

  الجماعأثناء
 ٦٫٧ ٧ ال تهيئ نفسها للجماع١ ٢٦٫٧ ٢٨

 ٤٫٧ ٥  تلبي رغبته الجنسيةال٢ ١٣٫٣ ١٤ يعاني من الضعف الجنسي ٢
تجهل أمور المعاشرة ٣ ١٠٫٥ ١١ عدم قدرته على الجماع ٣

 الزوجية
٢٫٨ ٣ 

 ١٫٩ ٢ عدم رغبتها في الجماع٤ ٩٫٥ ١٠ ال يدرك أهمية المداعبة ٤
م نتيجة  اآل  تعاني من٥٢ ٧٫٦ ٨ ال يهيئ نفسه للجماع ٥

 الجماع
١٫٩ ٢ 

     ٦٫٧ ٧ يعاني من سرعة القذف ٦
     ٥٫٧ ٦ يمارس العادة السرية ٧
     ١٫٩ ٢ لديه شبق جنسي ٨

 %١٨ ١٩ وعـــــــــــــــــــالمجم %٨٢ ٨٦ وعـــــــــــــــــــالمجم
 %١٠٠ ١٠٥ المجموع الكلي

     
الخالفات المتعلقة بالجوانب الجنسية ، وأن الخالفـات المتعلقـة          ) ٢٠(  يوضح الجدول رقم    

 :  وهي كما يلي  الجنسيةمن جملة الخالفات% ٨٢ بة نس تمثلبالزوج

يعاني من الضـعف     ثم،  % ٢٦,٧  مقدارها بنسبة  الجماع أثناءال يحقق لها اللذة الجنسية          

ال ، ثم   % ١٠,٥ مقدارها  بنسبة عدم قدرته على الجماع   ، ثم   % ١٣,٣ مقدارها  بنسبة الجنسي

 ،%٧,٦ مقدارها للجماع بنسبة  يهيئ نفسه    ال ثم   ،%٩,٥ مقدارها بنسبةيدرك أهمية المداعبة    

، ثم % ٥,٧ بنسبة يمارس العادة السرية، ثم % ٦,٧ مقدارها  بنسبة من سرعة القذفثم يعاني

  .   نسبة أدنىوهي % ١,٩ مقدارها  بنسبةلديه شبق جنسي

 :  وهي كما يلي% ١٨ مقدارها  فإنها تمثل نسبةالمتعلقة بالزوجة   أما الخالفات 



 ٥٦

 مقدارها  ال تلبي رغبته الجنسية بنسبة     ثم،  %٦,٧ مقدارها بنسبة  تهيئ نفسها للجماع   ال     

، ثم عدم رغبتهـا فـي       % ٢,٨ مقدارها  المعاشرة الجنسية بنسبة   أمور، ثم تجهل    % ٤,٧

  .%١,٩ مقدارها ، ثم تعاني من اآلم نتيجة الجماع بنسبة% ١,٩ مقدارها الجماع بنسبة

 

 :لخالفات المتعلقة بالجوانب النفسية ا .٦

إلى محورين،محور يخـص    المتعلقة الجوانب النفسية    في هذه الفقرة تم تقسيم الخالفات           

خر يخص الخالفات التـي تتعلـق بالزوجـة،         الزوج ، والمحور اآل   الخالفات التي تتعلق ب   

 :ن في الجدول التاليما هو مدوكوكانت النتائج 

  يوضح الخالفات المتعلقة بالجوانب النفسية)٢١(  جدول رقم       

 

، وأن الخالفات المتعلقـة     النفسيةالخالفات المتعلقة بالجوانب    ) ٢١(      يوضح الجدول رقم    

 : وهي كما يلي % ٧٧,٥ مقدارها  نسبة تمثلبالزوج

 الخالفات المتعلقة بالزوجة الخالفات المتعلقة بالزوج
التكرا الفـــــــــــوع الخـــــن م النسبة التكرار الفـــــــــــوع الخـــــن م

 ر
 النسبة

 ٥٫٥ ١٥ عدم شعورها باألمان معه ١ ١٧٫٧ ٤٨ يغضب بسرعة  ١
 ٣٫٣ ٩ لديها غيرة شديدة ٢ ١٢٫٥ ٣٤ متقلب المزاج ٢
 ٣٫٣ ٩ دائما متوترة و قلقة ٣ ٨٫١ ٢٢ شخصيته ضعيفة ٣
 ٢٫٢ ٦ تغضب بسرعة ٤ ٧٫٤ ٢٠ دائما متوتر وقلق ٤
يرى أن الحوار معها   ٥

 يضعف شخصيته
 ١٫٩ ٥ متقلبة المزاج ٥ ٥٫٥ ١٥

 ١٫٩ ٥ آثيرة الشك ٦ ٥٫١ ١٤ يتحدث قليال ٦
ترى أن الحوار معه  ٧ ٣٫٧ ١٠ غير واثق من نفسه ٧

 يضعف شخصيتها
١٫١ ٣ 

 ٠٫٨ ٢ تتحدث قليال ٨ ٣٫٣ ٩ آثير الشك ٨
 ٠٫٨ ٢ جادة أآثر من الالزم ٩ ٣٫٣ ٩يحب االنعزال والوحدة ٩
 ٠٫٨ ٢ دائما متضايقة أو حزينة ١٠ ٢٫٩ ٨ جاد أآثر من الالزم١٠
 ٠٫٣ ١ شخصيتها ضعيفة ١١ ٢٫٦ ٧ متضايقأودائما حزين ١١
 ٠٫٣ ١ تحب الوحدة واالنعزال ١٢ ٢٫٢ ٦ لديه غيرة شديدة١٢
 ٠٫٣ ١ غير واثقة من نفسها ١٣ ١٫٥ ٤ آثير الوسوسة١٣
     ٠٫٧ ٢ ال يثق بأحد١٤
 باألمانعدم شعوره ١٥

 معها
٠٫٧ ٢     

٧٧٫٥ ٢١٠ وعـــــــــــــــــــالمجم
% 

%٢٢٫٥ ٦١ وعـــــــــــــــــــالمجم

 %١٠٠ ٢٧١ كليالمجموع ال



 ٥٧

، ثـم   % ١٢,٥ مقدارها  متقلب المزاج بنسبة   ثم ،% ١٧,٧ مقدارها يغضب بسرعة بنسبة      

، ثـم   % ٧,٤ مقـدارها  ، ثم دائما متوتر وقلق بنسبة     % ٨,١ مقدارها شخصيته ضعيفة بنسبة  

 مقـدارها  ، ثم يتحدث قلـيال بنسـبة      %٥,٥ مقدارها يرى أن الحوار يضعف شخصيته بنسبة     

، % ٣,٣ مقدارها ، كثير الشك بنسبة   % ٣,٧ مقدارها ، ثم غير واثق من نفسه بنسبة      % ٥,١

 مقـدارها   من الالزم بنسـبة    أكثر، ثم جاد    % ٣,٣ مقدارها ثم يحب االنعزال والوحدة بنسبة    

 ثم لديـه غيـرة شـديدة بنسـبة         ،%٢,٦ مقدارها  متضايق بنسبة  أو، ثم دائما حزين     % ٢,٩

 مقـدارها  ، ثم ال يثق بأحد بنسـبة      % ١,٥ مقدارها ، ثم كثير الوسوسة بنسبة    % ٢,٢ مقدارها

 %  . ٠,٧ مقدارها  بنسبة، ثم عدم شعورها باألمان معها% ٠,٧

   

 : وهي كما يلي% ٢٢,٥ مقدارها  فإنها تمثل نسبةبالزوجةالمتعلقة  أما الخالفات 

 مقـدارها  لديها غيرة شـديدة بنسـبة     ثم  ،  %٥,٥ مقدارها عدم شعورها باألمان معه بنسبة    

مقـدارها  ، ثم تغضب بسرعة بنسـبة       % ٣,٣ مقدارها ، ثم دائما متوترة وقلقة بنسبة     % ٣,٣

، ثم ترى أن    % ١,٩، ثم كثيرة الشك بنسبة      % ١,٩بنسبة  مقدارها  ، ثم متقلبة المزاج     % ٢,٢

، ثـم   % ٠,٨، ثم تتحدث قليال وبنسبة      % ١,١ مقدارها الحوار معه يضعف شخصيتها بنسبة    

مقـدارها  ، ثم دائما متضايقة أو حزينـة بنسـبة          % ٠,٨ مقدارها  من الالزم بنسبة   أكثرجادة  

ـ    % ٠,٣مقدارها   بنسبة، ثم شخصيتها ضعيفة     % ٠,٨   بنسـبة  دة واالنعـزال  ، ثم تحب الوح

     %  .٠,٣ مقدارها ، ثم غير واثقة من نفسها بنسبة% ٠,٣ مقدارها

 

 

 

 

 

 

 

 



 ٥٨

 : الخالفات المتعلقة باألطفال  .٧

 محور يخص الخالفات   في هذه الفقرة تم تقسيم الخالفات المتعلقة باألطفال إلى محورين،            

تي تتعلق بالزوجة، وكانت النتـائج      خر يخص الخالفات ال   التي تتعلق بالزوج ، والمحور اآل     

 :كما هو مدون في الجدول التالي

 

  يوضح الخالفات المتعلقة باألطفال)٢٢ (جدول رقم            
                           

 الخالفات المتعلقة بالزوجة الخالفات المتعلقة بالزوج
 النسبة التكرار الفـــــــــــلخوع اـــــن م النسبة التكرار الفـــــــــــوع الخـــــن م
مقصر في متابعة أطفاله  ١

 سلوآيا ودراسيا
ترفض بقاء أطفاله من ١ ٢٠٫٤ ٢١

 زوجة أخرى عندها
٢ ٢ 

 ٢ ٢ ال تحب آثرة  األطفال٢ ١٩٫٤ ٢٠ يتعامل مع األطفال بقسوة ٢
 ١ ١ تحب آثرة  األطفال٣ ١٥٫٥ ١٦يتضايق من إزعاج األطفال ٣
ق على طريقة عدم االتفا ٤

 تربية األطفال
١٣٫٦ ١٤     

     ١٠٫٧ ١١ قدوة سيئة لألطفال ٥
 على طفالاأليفضل بعض  ٦

 بعض
٥٫٨ ٦     

     ٤٫٨ ٥ يحب آثرة األطفال ٧
     ٣٫٨ ٤ ال يحب آثرة األطفال ٨
يرفض  بقاء أطفال زوجها  ٩

 السابق عنده
١ ١     

 %٥ ٥ وعـــــــــــــــــــجمالم %٩٥ ٩٨ وعـــــــــــــــــــالمجم
 %١٠٠ ١٠٣ المجموع الكلي

 
أن الخالفـات المتعلقـة   يبـين   ، و باألطفالالمتعلقة  الخالفات  ) ٢٢(يوضح الجدول رقم         

 :وهي كما يلي  %٩٥  مقدارها نسبة تمثلبالزوج

 األطفال  يتعامل معثم، % ٢٠,٤ مقدارها  سلوكيا ودراسيا بنسبةأطفالهمقصر في متابعة         

، ثم  % ١٥,٥ مقدارها  بنسبة األطفال إزعاج، ثم يتضايق من     % ١٩,٤ مقدارها بقسوة بنسبة 

، ثـم قـدوة سـيئة       % ١٣,٦ مقدارها بنسبةمقدارها   األطفالعدم االتفاق على طريقة تربية      

، % ٥,٨ مقدارها  على بعض بنسبة   األطفال، ثم يفضل بعض     %١٠,٧ مقدارها  بنسبة لألطفال

، %٣,٨ مقدارها  بنسبة األطفالال يحب كثرة     ، ثم %٤,٨ مقدارها  بنسبة األطفالة  ثم يحب كثر  

    .%١مقدارها   زوجها السابق عنده بنسبةأطفالثم يرفض بقاء 



 ٥٩

 :وهي كما يلي% ٥ مقدارها فإنها تمثل نسبةبالزوجة    أما الخالفات المتعلقة 

ال تحـب كثـرة      ثـم ،  % ٢ مقدارها  عندها بنسبة  األخرى من زوجته    أطفالهترفض بقاء   

  % .١ مقدارها  بنسبةاألطفال، ثم تحب كثرة % ٢ مقدارها  بنسبةاألطفال

 
 
 :  الخالفات المتعلقة بالجوانب الوظيفية .٨

 يخص  في هذه الفقرة تم تقسيم الخالفات المتعلقة بالجوانب الوظيفية إلى محورين، محور             

خر يخص الخالفات التـي تتعلـق بالزوجـة،         ر اآل والمحو التي تتعلق بالزوج ،      الخالفات

 :وكانت النتائج كما هو مدون في الجدول التالي
 الخالفات المتعلقة بالجوانب الوظيفية يوضح )٢٣(جدول رقم     

 الخالفات المتعلقة بالزوجة الخالفات المتعلقة بالزوج 
 النسبة التكرار الفـــــــــــع الخوـــــن م النسبةالتكرار الفـــــــــــوع الخـــــن م
يهتم بوظيفته على حساب  ١

 أسرته
تهتم بوظيفتها على حساب ١ ٣٤ ١٦

 أسرتها
٢٫١ ١ 

 ٢٫١ ١ تطلب منه تغيير وظيفته٢ ٢٣٫٤ ١١ ينقل هموم العمل للمنزل ٢
يقضي ساعات طويلة في  ٣

 عمله
١٧ ٨     

     ٨٫٥ ٤ يرفض أن تتوظف زوجته ٤
     ٤٫٣ ٢  ترك الوظيفةيطلب منها ٥
 لمقر عملهاغالبا ما تصل  ٦

 متأخرة بسببه
٤٫٣ ٢     

يرفض عملها لوجود  ٧
 اختالط

٢٫١ ١     

     ٢٫١ ١ عاطل ٨
%٤٫٢ ٢ وعـــــــــــــــــــالمجم%٩٥٫٨ ٤٥ وعـــــــــــــــــــالمجم

  %١٠٠ ٤٧ المجموع الكلي
 

أن الخالفـات   يبـين   ، و ت المتعلقة بالجوانب الوظيفيـة    الخالفا )٢٣( يوضح الجدول رقم     

 :وهي كما يلي % ٩٥,٨  مقدارها نسبة تمثلالمتعلقة بالزوج

  ينقل هموم العمل للمنزل بنسـبة    ثم،  % ٣٤ مقدارها   يهتم بوظيفته علي حساب أسرته بنسبة     

أن ، ثم يـرفض     % ١٧ مقدارها ، ثم يقضي ساعات طويلة في عملة بنسبة       % ٢٣,٤ مقدارها

، % ٤,٣ مقـدارها  يطلب منها ترك الوظيفة بنسبة، ثم   % ٨,٥ مقدارها تتوظف زوجته بنسبة  

، ثم يرفض عملها لوجـود      % ٤,٣ مقدارها ثم غالبا ما تصل لمقر عملها متأخرة بسببه بنسبة        

 % .   ٢,١ مقدارها ، ثم الزوج عاطل عن العمل بنسبة% ٢,١ مقدارها اختالط بنسبة



 ٦٠

 :وهي كما يلي% ٤,٢ مقدارها فإنها تمثل نسبةبالزوجة متعلقة    أما الخالفات ال

 % .٢,١، ثم تطلب منه تغيير وظيفته بنسبة %٢,١ بنسبة أسرتهاتهتم بوظيفتها على حساب 

 

 

 :االقتصاديةالخالفات المتعلقة بالجوانب  .٩

ـ     االقتصاديةفي هذه الفقرة تم تقسيم الخالفات المتعلقة بالجوانب              ور إلى محـورين، مح

خر يخص الخالفات التي تتعلق بالزوجة،       التي تتعلق بالزوج ، والمحور اآل      يخص الخالفات 

 :وكانت النتائج كما هو مدون في الجدول التالي
 االقتصاديةالخالفات المتعلقة بالجوانب   يوضح)٢٤(     جدول رقم 

 

 الخالفات المتعلقة بالزوجة الخالفات المتعلقة بالزوج
 النسبة التكرار الفـــــــــــوع الخـــــن م النسبةالتكرار الفـــــــــــوع الخـــــن م
 ١٫٨ ٢ )مبذرة ( مسرفة ١ ٢٩٫١ ٣٤ عدم اإلنفاق على األسرة ١
 ًاعدم إعطاء الزوجة مصروف ٢

 ًاشخصي
عدم المساهمة في ٢ ٢١٫٤ ٢٥

مصروف األسرة من 
 راتبها

٠٫٨ ١ 

اذها على مصروف استحو٣ ١٦٫٢ ١٩ دخل الزوج محدود ٣
 األسرة

٠٫٨ ١ 

     ١٠٫٣ ١٢ استحواذه على راتبها ٤
     ٩٫٤ ١١ عليه ديون متراآمة ٥
المستوى المادي للزوج اقل  ٦

بكثير من مستوى أسرة 
 الزوجة

٥٫١ ٦     

     ٥٫١ ٦ )مبذر (مسرف  ٧
%٣٫٤ ٤ وعـــــــــــــــــــالمجم%١١٣٩٦٫٦ وعـــــــــــــــــــالمجم

 %١١٧١٠٠ المجموع الكلي
      

أن الخالفات  يبين  ، و طبيعة الخالفات المتعلقة بالجوانب االقتصادية    ) ٢٤(يوضح الجدول رقم    

 :وهي كما يلي % ٩٦,٦  مقدارها نسبة تمثلبالزوجالمتعلقة 

 اً عـدم إعطـاء الزوجـة مصـروف    ثم، % ٢٩,١ مقدارها  بنسبةاألسرة على اإلنفاقعدم     

، % ١٦,٢ مقـدارها  بنسبةمقدارها  ، ثم دخل الزوج محدود      % ٢١,٤ مقدارها نسبة ب اًشخصي

 مقـدارها   ، ثم عليه ديون متراكمـة بنسـبة        %١٠,٣ مقدارها  على راتبها بنسبة   استحواذهثم  

 مقـدارها  ، ثم المستوى المادي للزوج أقل بكثير من مستوى أسرة الزوجـة بنسـبة             % ٩,٤

  %  .٥,١مقدارها  بنسبة) مبذر ( ، ثم الزوج مسرف % ٥,١



 ٦١

 :وهي كما يلي% ٣,٤ مقدارها إنها تمثل نسبةبالزوجة ف   أما الخالفات المتعلقة 

 في مصروف األسرة من      عدم المساهمة  ثم،  % ١,٨ مقدارها  بنسبة )مبذرة(مسرفة  الزوجة  

 % .٠,٨ مقدارها  بنسبةاألسرة، ثم استحواذها على مصروف % ٠,٨ مقدارها نسبةبراتبها 
 : خالفات المتعلقة بالجوانب التعليمية ال .١٠

 يخص   إلى محورين، محور   التعليميةفي هذه الفقرة تم تقسيم الخالفات المتعلقة بالجوانب            

خر يخص الخالفات التـي تتعلـق بالزوجـة،          تتعلق بالزوج ، والمحور اآل      التي الخالفات

 :وكانت النتائج كما هو مدون في الجدول التالي

 

 التعليميةالخالفات المتعلقة بالجوانب   يوضح)٢٥( رقم جدول         

 
 الخالفات المتعلقة بالزوجة الخالفات المتعلقة بالزوج

 النسبة التكرار الفـــــــــــوع الخـــــن م النسبة التكرار الفـــــــــــوع الخـــــن م
مستواه التعليمي أدنى من  ١

 مستوى زوجته
 يمي أعلى مستواها  التعل١ ٧١٫٤ ٢٥

 من مستوى زوجها
٥٫٧ ٢ 

     ٢٠ ٧ يرفض مواصلة تعليمها ٢
يرفض مواصلة تعليمه  ٣

 لالرتقاء بنفسه
٢٫٩ ١     

%٥٫٧ ٢ وعـــــــــــــــــــالمجم%٩٤٫٣ ٣٣ وعـــــــــــــــــــالمجم
 %١٠٠ ٣٥ المجموع الكلي

 
 

أن الخالفات المتعلقة   يبين  ، و  التعليمية الخالفات المتعلقة بالجوانب  ) ٢٥(يوضح الجدول رقم     

 :وهي كما يلي% ٩٤,٣  مقدارها نسبةتمثلبالزوج 

 يـرفض مواصـلة     ثم،  %٧١,٤ مقدارها  بنسبة مستواه التعليمي أدنى من مستوى زوجته        

 مقـدارها  ، ثم يرفض مواصلة تعليمه لالرتقاء بنفسـه بنسـبة         % ٢٠ مقدارها تعليمها بنسبة 

٢,٩. % 

 :وهي كما يلي%٥,٧ مقدارها  فإنها تمثل نسبةبالزوجةات المتعلقة   أما الخالف

 % .٥,٧ مقدارها مستواها التعليمي أعلى من مستوى زوجها بنسبة

 

 



 ٦٢

 

 
 :الصحيةالخالفات المتعلقة بالجوانب  .١١

 يخص   إلى محورين، محور   الصحيةفي هذه الفقرة تم تقسيم الخالفات المتعلقة بالجوانب           

خر يخص الخالفات التـي تتعلـق بالزوجـة،         الزوج ، والمحور اآل   ق ب  التي تتعل  الخالفات

 :وكانت النتائج كما هو مدون في الجدول التالي

 الصحيةالخالفات المتعلقة بالجوانب   يوضح )٢٦(جدول رقم         
 
 

 الخالفات المتعلقة بالزوجة الخالفات المتعلقة بالزوج
 النسبة التكرار الفـــــــــــوع الخـــــنم لنسبةا التكرار الفـــــــــــوع الخـــــن م
 ٩٫٣ ٤ تعاني من مرض نفسي١ ٣٢٫٦ ١٤ يعاني من مرض نفسي ١
 ٩٫٣ ٤عدم قدرتها على اإلنجاب٢ ١٣٫٩ ٦ عدم قدرته على اإلنجاب ٢
صحية ت لديه مشكال ٣

 باستمرار
 ٤٫٧ ٢ مزمنتعاني من مرض ٣ ١٣٫٩ ٦

 ٢٫٣ ١ جسديةتعاني من إعاقة  ٤ ١١٫٦ ٥ يعاني من مرض مزمن ٤
     ٢٫٣ ١ جسديةيعاني من إعاقة  ٥

%٢٥٫٦ ١١ وعـــــــــــــــــــالمجم%٧٤٫٤ ٣٢ وعـــــــــــــــــــالمجم
 %١٠٠ ٤٣ المجموع الكلي

 
أن الخالفات المتعلقة   يبين   و الصحية، الخالفات المتعلقة بالجوانب     )٢٦(يوضح الجدول رقم    

 :وهي كما يلي % ٧٤,٤  مقدارها نسبةتمثل بالزوج

، %١٣,٩بنسبة عدم قدرته على اإلنجاب ، % ٣٢,٦ مقدارها  بنسبةيعاني من مرض نفسي   

 يعاني مـن مـرض مـزمن        ، ثم   % ١٣,٩ مقدارها بنسبة  صحية باستمرار  تكالمشلديه  ثم  

  % .٢,٣ مقدارها جسدية بنسبةيعاني من إعاقة ، ثم % ١١,٦ مقدارها بنسبة

 :وهي كما يلي% ٢٥,٦ مقدارها  فإنها تمثل نسبةبالزوجة أما الخالفات المتعلقة   

 مقدارها  بنسبة عدم قدرتها على اإلنجاب   ، ثم   %٩,٣ مقدارها  بنسبة تعاني من مرض نفسي    

 جسـدية إعاقـة   ، ثم تعاني من     % ٤,٧ مقدارها  مرض نفسي بنسبة    تعاني من  ، ثم % ٩,٣

 % . ٢,٣ مقدارها بنسبة

 

 



 ٦٣

 
  :الزوجاتخالفات المتعلقة بتعدد ال .١٢

 يخـص    إلى محورين، محـور    بتعدد الزوجات في هذه الفقرة تم تقسيم الخالفات المتعلقة          

خر يخص الخالفات التـي تتعلـق بالزوجـة،         تعلق بالزوج ، والمحور اآل     التي ت  الخالفات

 :وكانت النتائج كما هو مدون في الجدول التالي

 
 بتعدد الزوجاتالخالفات المتعلقة  ضح يو)٢٧(جدول رقم          

 
 الخالفات المتعلقة بالزوجة الخالفات المتعلقة بالزوج

 النسبة التكرار الفـــــــــــوع الخـــــن م النسبة التكرار الفـــــــــــوع الخـــــن م
 ١٢٫٦ ١١ عدم تقبلها زواجه بأخرى١ ٣١ ٢٧ ال يعدل بين زوجاته ١
لديها غيرة من الزوجة ٢ ٢٨٫٧ ٢٥ اج بأخرىيهدد دائما بالزو ٢

 الثانية
٤٫٦ ٤ 

إهماله زوجته األولى بعد  ٣
 زواجه بأخرى

١٥ ١٣     

     ٨٫١ ٧ مزواج ٤
%١٧٫٢ ١٥ وعـــــــــــــــــــالمجم%٨٢٫٨ ٧٢ وعـــــــــــــــــــالمجم

 %١٠٠ ٨٧ المجموع الكلي

 
أن الخالفات المتعلقـة    يبين  ، و تعلقة بتعدد الزوجات  الخالفات الم ) ٢٧(ضح الجدول رقم    يو  

 : وهي كما يلي %٨٢,٨  مقدارها نسبةتمثلبالزوج 

 مقـدارها   بنسـبة  يهدد دائما بالزواج بأخرى    ثم،  %٣١ مقدارها  بنسبة ال يعدل بين زوجاته     

 ، ثـم الـزواج     % ١٥ مقدارها  بنسبة إهماله زوجته األولى بعد زواجه بأخرى      ، ثم    %٢٨,٧

 % .٨,١ مقدارها بنسبةج امزو

 :وهي كما يلي% ٥,٧ مقدارها فإنها تمثل نسبةبالزوجة أما الخالفات المتعلقة 

  لديها غيرة مـن الزوجـة الثانيـة        ، ثم %١٢,٦ مقدارها بنسبةعدم تقبلها زواجه بأخرى       

 % .٤,٦ مقدارها بنسبة
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 : الخالفات المتعلقة بالجوانب الشرعية .١٣

 يخص   إلى محورين، محور   الشرعيةسيم الخالفات المتعلقة بالجوانب     في هذه الفقرة تم تق      

خر يخص الخالفات التـي تتعلـق بالزوجـة،          التي تتعلق بالزوج ، والمحور اآل      الخالفات

 :وكانت النتائج كما هو مدون في الجدول التالي

 
 الشرعيةالخالفات المتعلقة بالجوانب يوضح  )٢٨(جدول رقم        

 
 الخالفات المتعلقة بالزوجة علقة بالزوجالخالفات المت

 النسبة التكرار الفـــــــــــوع الخـــــن م النسبة التكرار الفـــــــــــوع الخـــــن م
 يتهاون في أداء بعض  ١

 الواجبات الشرعية
 األحكام  بعضتجهل١ ٧٥ ٤٢

 الشرعية
٣٫٦ ٢ 

 األحكام  بعضيجهل ٢
 الشرعية

 ٣٫٦ ٢ متشددة جدا٢ ١٠٫٧ ٦

     ٧٫١ ٤ متشدد جدا ٣
%٧٫٢ ٤ وعـــــــــــــــــــالمجم%٩٢٫٨ ٥٢ وعـــــــــــــــــــالمجم

 %١٠٠ ٥٦ المجموع الكلي
 
 

، وأن الخالفات المتعلقـة     الخالفات المتعلقة بالجوانب الشرعية   ) ٢٨(يوضح الجدول رقم       

 : وهي كما يلي %٩٢,٨  مقدارها نسبةتمثلبالزوج 

 األحكـام    بعـض  يجهل م، ث %٧٥ مقدارها  بنسبة الواجبات الشرعية هاون في أداء بعض     يت  

 % .٧,١ مقدارها  بنسبةمتشدد جدا ، ثم% ١٠,٧ مقدارها  بنسبةالشرعية

المتعلقة  من جملة الخالفات  % ٧,٢ مقدارها  فإنها تمثل نسبة   بالزوجة أما الخالفات المتعلقة      

 : وهي كما يليبالجوانب الشرعية

  و نسـبة بـنفس ال   متشددة جدا  وكذلك،  % ٣,٦ مقدارها  بنسبة  األحكام الشرعية   بعض جهلت

  .%٣,٦ مقدارها

 

 

 

 

 :الشخصيةالخالفات المتعلقة بالجوانب  .١٤ 
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  إلـى محـورين، محـور   الشخصيةفي هذه الفقرة تم تقسيم الخالفات المتعلقة بالجوانب          

خر يخص الخالفات التي تتعلق بالزوجة،      آل التي تتعلق بالزوج ، والمحور ا      يخص الخالفات 

 :وكانت النتائج كما هو مدون في الجدول التالي

 
 الشخصيةالخالفات المتعلقة بالجوانب  يوضح )٢٩(جدول رقم      

 
 الخالفات المتعلقة بالزوجة الخالفات المتعلقة بالزوج

النسبة التكرار الفـــــــــــوع الخـــــن م النسبة التكرار الفـــــــــــوع الخـــــن م
عدم االهتمام بنظافة  ١

 جسمه ومالبسه
 ٥٫٩ ٢ ال تهتم بمظهرها ١ ٤١٫٢ ١٤

 ٢٫٩ ١ غير جميلة ٢ ٣٢٫٤ ١١ ال يهتم بمظهره ٢
 ٢٫٩ ١ رائحة فمها آريهة ٣ ١١٫٧ ٤ رائحة فمه آريهة ٣
     ٢٫٩ ١ دميم الشكل ٤

١١٫٧ ٤ وعـــــــــــــــــــالمجم  ٨٨٫٢ ٣٠ وعـــــــــــــــــــالمجم
   %١٠٠ ٣٤ المجموع الكلي

 
      

أن الخالفـات   ويبـين   ،  الخالفات المتعلقة بالجوانب الشخصية     ) ٢٩( يوضح الجدول رقم      

 :هي كما يلي و%٨٨,٢  مقدارها نسبةتمثلبالزوج المتعلقة 

 بنسـبة  يهتم بمظهـره     ال  ثم ،% ٤١,٢ مقدارها  بنسبة عدم االهتمام بنظافة جسمه ومالبسه      

  بنسـبة  دمـيم الشـكل   ، ثم   % ١١,٧ مقدارها  بنسبة رائحة فمه كريهة  ، ثم   % ٣٢,٤ مقدارها

 . %٢,٩ مقدارها

 :  وهي كما يلي%١١,٧ مقدارها  فإنها تمثل نسبةبالزوجة أما الخالفات المتعلقة  

  ، ثـم   % ٢,٩ مقـدارها   بنسبة غير جميلة  نها إ ثم،  %٥,٩ مقدارها  بنسبة ال تهتم بمظهرها  

 % .٢,٩ مقدارها  بنسبةرائحة فمها كريهة

  

 

 
 :شيوعا في المجتمع السعودي األآثر الخالفات الزوجية : ثالثا 
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األكثر شيوعا في المجتمع السـعودي       استعراض الخالفات الزوجية     سيتم   في هذه الفقرة   

 : في الجدول التالي وذلك كما  ظهرت في نتائج البحثالتي 

 

  يوضح الخالفات الزوجية األكثر شيوعا)٣٠(ول رقم دج            
 

 النسبة التكرار اتالفـــــــــــوع الخـــــن
 ١٦ ٢٩٠  بين الزوجينتعاملال ١
 ١٥ ٢٧١ الجوانب النفسية ٢
 ١٢ ٢١٦ االجتماعية ٣
 ١١٫٤ ٢٠٧ السلوآية ٤
 ١١ ٢٠٠ العاطفية ٥
 ٦٫٥ ١١٧ االقتصادية ٦
 ٥٫٨ ١٠٥ الجنسية ٧
 ٥٫٧ ١٠٣ ما يتعلق باألطفال ٨
 ٤٫٨ ٨٧ تعدد الزوجات ٩
 ٣٫١ ٥٦ الشرعية١٠
 ٢٫٦ ٤٧ الوظيفية١١
 ٢٫٤ ٤٣ الصحية١٢
 ١٫٩ ٣٥ التعليمية١٣
 ١٫٨ ٣٤ الشخصية١٤

 %١٠٠ ١٨١١ وعـــــــــــــــــــالمجم
 

   

 ،  لسـعودي  في المجتمـع ا    شيوعااألكثر  الخالفات الزوجية   ) ٣٠(يوضح الجدول رقم       

المتعلقـة بالتعامـل بـين الـزوجين بنسـبة          الخالفات   الخالفات شيوعا هي     أكثركانت  و

، ثم الخالفات   % ١٥ مقدارها  الخالفات المتعلقة بالجوانب النفسية بنسبة     ثم،  % ١٦مقدارها

، ثـم الخالفـات المتعلقـة بالجوانـب         % ١٢مقدارها  المتعلقة بالجوانب االجتماعية بنسبة     

 مقـدارها  ، ثم الخالفات المتعلقة بالجوانب العاطفية بنسبة      % ١١,٤ مقدارها سبةالسلوكية بن 

، ثـم الخالفـات     % ٦,٥ مقدارها ، ثم الخالفات المتعلقة بالجوانب االقتصادية بنسبة      % ١١

  بنسبة باألطفال، ثم الخالفات التي تتعلق      % ٥,٨ مقدارها المتعلقة بالجوانب الجنسية بنسبة   

، ثم الخالفات   % ٤,٨ مقدارها لمتعلقة بتعدد الزوجات بنسبة   الخالفات ا ، ثم   % ٥,٧ مقدارها

، ثـم الخالفـات المتعلقـة بالجوانـب         % ٣,١ مقدارها  الشرعية بنسبة   بالجوانب المتعلقة  
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 ، ثـم الخالفـات المتعلقـة بالجوانـب الصـحية بنسـبة            % ٢,٦ مقدارها الوظيفية بنسبة 

، ثم الخالفات   % ١,٩ مقدارها ب التعليمية بنسبة   بالجوان ، ثم الخالفات المتعلقة   ٢,٤مقدارها

 %  .      ١,٨ مقدارها المتعلقة بالجوانب الشخصية بنسبة
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 : مناقشة النتائج :  أوًال

 ٣٠-٢٦غلب الزوجات تقع أعمارهن في الفئة العمرية من         أأن  عكست نتائج هذا البحث        

لن الشهادة الجامعية، وهن ربات منزل، وليس لديهن أطفال، أو لديهن طفـل أو              سنة، ويحم 

 .قلفأطفلين، وال تربطهن صلة قرابة مع أزواجهن، وأنهن متزوجات منذ خمس سنوات 

، وتحديـداً    من الزواج  تحدث في الخمس سنوات األولى    ما  غالبا  ن الخالفات الزوجية    أي أ  

ن الخالفـات الزوجيـة تقـل بـين         أ دة الخالفات، كما  ولى حيث تزداد فيها ح    في السنة األ  

غلب الزوجـات يقمـن فـي منطقـة          إن أ  ، كما الزوجين كلما زادت المدة الزمنية للزواج     

 . يلها بمنطقة مكة المكرمة، ثم المنطقة الشرقية،الرياض

 سنة،  وممن يحملـون      ٣٠ -٢٦تقع أعمارهم في الفئة العمرية من       هم  غلب   أما األزواج فأ  

ن نسـبة الخالفـات المتعلقـة       تبين أ كما  ،   ويعملون في القطاع الحكومي    الجامعية،ادة  الشه

ن هذا البحث يـدرس      السبب أل  قد يعود بالزوج أكثر من نسبة الخالفات المتعلقة بالزوجة، و       

 .الزوجاتالخالفات الزوجية من وجهة نظر 

ي الخالفـات المتعلقـة   ن أكثر الخالفات الزوجية شيوعاً في المجتمع السعودي ه    وتبين أ 

بطريقة التعامل بين الزوجين، حيث كانت في المرتبة األولى، يليهـا الخالفـات المتعلقـة               

بالجوانب النفسية، ثم الخالفات المتعلقة بالجوانب االجتماعيـة، ثـم الخالفـات المتعلقـة              

علقة بالجوانب  بالجوانب السلوكية، ثم الخالفات المتعلقة بالجوانب العاطفية، ثم الخالفات المت         

 . الجنسية، ثم الخالفات المتعلقة بالجوانب االقتصادية
 
المتعلقـة  والخالفات المتعلقة بالجوانب االجتماعيـة        أبرز أظهرت نتائج البحث أن    وقد     

 وهذه النتيجة تتفق مع ما       عن المنزل أو السهر خارج المنزل باستمرار،       هغياب هي   بالزوج

ـ ١٤١٩الحنطي،  (لسابقة التي سبق استعراضها    الدراسات ا  ىتوصلت إليه أحد    حيـث    )ـه

بينت أن أكثر المشكالت شيوعا لدى األزواج والزوجات السعوديين هي مشـكالت الـزمن        

يلـي ذلـك أن     المشكلة أيضا في المرتبة األولى ،       الذي يقضيه الزوجان معا، وجاءت هذه       

 ةهل الزوجـة فـي حيـا       تدخل أ   ذلك هو   بسبب قد يعود وعالقة الزوج بأهل زوجته سيئة،      

، وقد بينت نتائج هذا البحث أن مجموعة من الزوجات اعترفن أن أهلهن يتدخلون              نالزوجي

مـع  ، وهذا يتفق    ن الزوجي ةتدخل أهل الزوج في حيا    ثم يأتي بعد ذلك     .  الزوجية نفي حياته 

 أن من أكثر المشكالت شـيوعا        التي بينت  )هـ  ١٤١٩الحنطي،  ( ما توصلت إليه دراسة     
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 بينت نتائج مجموعة من     األزواج والزوجات السعوديين هو تدخل أهل الزوجين ، كما        لدى  

العقيـل ،   (  أن من األسباب التي أدت إلى الطالق هـو تـدخل األهـل            الدراسات السابقة   

 تكـرار سـفر   ثم يأتي بعد ذلك     ) .هـ  ١٤٠٧ الهزاني ،    –م  ١٩٩٩هـ ، الثاقب ،     ١٤٢٥

  .وحده الزوج

ـ   أن هـي  هـا من أبرز  ، فقد كان   في هذا الجانب    بالزوجة لقة المتع أما الخالفات     ة عالق

 . الزوج في السكن مع أهلة الزوجةعدم رغبثم  بأهل الزوج سيئة، الزوجة

 الزوجية، ألنه عندما    ا ارتباطاً وثيقاً بتدخل أهل الزوج في حياته       ويرتبط هذان الخالفان  

تسوء عالقتها بأهـل زوجهـا وال       أن  الزوج في حياة الزوجة فإنه من الطبيعي        أهل  يتدخل  

أن من األسباب الرئيسية للطالق     ) م  ١٩٩٩الثاقب،  (ترغب السكن معهم، وقد بينت دراسة       

 . هو عدم توفر السكن وخالفات الزوجة مع أهل الزوج

 من حيث النوع ، نجد      وبمقارنة الخالفات المتعلقة بالزوج مع الخالفات المتعلقة بالزوجة       

الخالفات التي تصدر من قبل أزواج هي نفس الخالفات التي تصدر من أنها متشابهة أي أن  

قبل الزوجات ، أما بمقارنة تلك الخالفات من حيث النسبة فإنه لوحظ أن نسبة حدوثها مـن                 

قبل األزواج أكثر من نسبة حدوثها من قبل الزوجات ، وقد يعود السبب إلى أن هذا البحث                 

 .هة نظر الزوجات  يحدد طبيعة الخالفات الزوجية من وج

  العاطفية والمتعلقة بالزوج   الخالفات المتعلقة بالجوانب  أظهرت نتائج البحث أن أبرز          كما

يجابيـة  ال يظهر مشـاعره اإل    ثم   فتور في عالقته العاطفية مع زوجته،     أن لدى الزوج    هي  

 .االستهزاء بها عند إبداء مشاعرها   تجاه زوجته،

 التي تم استعرضها فـي الدراسـات        )م١٩٩٩،  الثاقب (  وهذه النتائج تتفق مع دراسة    

  .بينهما بينت أن من أسباب الطالق مشكالت التفاعل بين الزوجين والنفور ي، التالسابقة

لحرمان العاطفي علـى    اآلثار السلبية ل  ) ١٢٤١هـ،  ١٤٢٥السيف ،   ( وقد بينت دراسة    

يهن بالسـجن الرتكـابهن     الزوجة، حيث توصلت إلى أن الزوجات السعوديات المحكوم عل        

أفعال جنائية كاألفعال الجنسية وتناول المسكر،غالباً ال يسعين من الفعـل اإلجرامـي إلـى       

الكسب المادي أو لدافع إشباع الغريزة الجنسية، وإنما يبحثن عن مشاعر الحنان والعالقات             

 .الحميمة بسبب شعور الزوجة بالحرمان العاطفي في عالقتها مع زوجها 

فتور في عالقتهـا العاطفيـة مـع          هي ،خالفات المتعلقة بالزوجة في هذا الجانب     أما ال 

 . يجابية تجاه زوجهاشاعرها اإلال تظهر م، ثم زوجها
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 المتعلقة بـالزوج  أبرز الخالفات المتعلقة بالجوانب السلوكية و      نتائج البحث أن      كما بينت   

، عالقات جنسية مع النسـاء،      يتعاطى الخمور أو المخدرات، يعاكس النساء     الزوج   أن: هي

 .يشاهد مواقع خليعة، كثرة الكذب على الزوجة، يقضي وقتاً طويالً أمام االنترنت

 فسـاد    هي وهذه النتائج تتفق مع نتائج الدراسات السابقة التي بينت أن من أسباب الطالق             

ـ ١٤٢٥ العقيـل،    ـه١٤١٠،  شلبي (  والديني الزوج، اإلدمان، عدم االلتزام األخالقي     ، هـ

  ).م ١٩٩٩ الثاقب،

تعـاكس  أن أنهـا    هـي   أبرزها    في هذا الجانب فإن من     أما الخالفات المتعلقة بالزوجة      

 . ال تغض البصرثم الرجال، 

 الخالفات المتعلقة بطريقة التعامـل بـين الـزوجين         أظهرت نتائج البحث أن أبرز       وقد    

كثيـر اللـوم    نقاش مع الزوجة،    يسيء معاملتها، يرفض الحوار وال     :هيالمتعلقة بالزوج   و

 .يضربها ها، يشك في سلوكها،تكالوالنقد، ال يستمع لمش

وقد أكدت معظم الدراسات السابقة أن من األسباب الرئيسة للطالق هو سوء المعاملـة              

 الثاقـب،   –م  ٢٠٠١ المـالكي،    -هـ  ١٤١٠ شلبي،   -هـ  ١٤٠٧الهزاني،  ( بين الزوجين   

 ). م ١٩٨٦ كسال، –م ١٩٩٩

مـن النسـاء المتزوجـات      % ٢٤,٦أن  ) ١٢٣٣،  ـه١٤٢٥السيف،  ( نت دراسة كما بي 

المحكوم عليهن بالسجن الرتكاب أفعال جنائية محرمة كان الدافع الرئيسي لهن هـو كـرد               

 . فعل لسلوك وأسلوب األزواج معهن ويعبر عن انتقام وتشفي وكراهية للزوج

ية إلسـاءة الزوجـة، حيـث        فقد بينت اآلثار السلب    )٢٢٢،  م٢٠٠٣حسن،  (  دراسة   أما

 إلى أن إساءة الزوج لزوجته تؤدي إلى اضطراب شخصيتها ونظرتها السلبية لذاتها توصلت

وإحساسها بالعجز والفشل، وكذلك نظرتها السلبية للزوج، واتجاهها السلبي نحـو العالقـة             

 .الزوجية

تشك في  ن الزوجة   أهي  في هذا الجانب، فإن من أبرزها       أما الخالفات المتعلقة بالزوجة        

 تعانده دائماً ، و زوجهاسلوك

والمتعلقـة بـالزوج    الخالفات المتعلقة بالجوانب النفسية     أبرز     وأظهرت نتائج البحث أن     

 . دائماً متوتر وقلق متقلب المزاج، شخصيته ضعيفة، يغضب بسرعة، أن الزوج :هي
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تم اإلشارة إليهـا فـي      التي  ) هـ  ١٤١٩ الحنطي،( وهذه النتائج تتفق مع نتائج دراسة       

 المشكالت شـيوعاً لـدى األزواج والزوجـات         أكثرالدراسات السابقة، التي بينت إن من       

 .هماكليحد الزوجين أو السعوديين وجود سمات عصابية لدى أ

عدم شعورها باألمان    هيأبرزها    من فإن في هذا الجانب     أما الخالفات المتعلقة بالزوجة   

 . ماً متوترة وقلقةدائلديها غيرة شديدة،  معه،

والمتعلقـة   الخالفات المتعلقة بالجوانـب الجنسـية        أبرز كما أظهرت نتائج البحث أن        

يعـاني مـن الضـعف       ال يحقق للزوجة اللذة الجنسية أثناء الجماع،       أن الزوج    هي بالزوج

 .للجماعال يهيئ نفسه ، ال يدرك أهمية المداعبة الجنسي، عدم قدرته على الجماع،

التي تم اإلشارة إليهـا فـي       ) هـ  ١٤١٩ الحنطي،( لنتائج تتفق مع نتائج دراسة      وهذه ا 

 التي بينت أن أكثر المشكالت شيوعاً لدى األزواج والزوجات السعوديين           السابقة،الدراسات  

 كما أكدت مجموعة من الدراسات السابقة أن من أسباب الطـالق         الجنسية،مشكالت العالقة   

 ) .م١٩٩٩ الثاقب، -هـ١٤١٠ شلبي،-هـ١٤٠٧لهزاني، ا( هو المشكالت الجنسية 

عن هذا الموضوع، حيث نشرت مجلة الصـحة        والصحف  تطرقت بعض المجالت    وقد  

هـ عن موضوع سوء التوافـق الجنسـي بـين          ١٤٢٥ لشهر شوال    ٣٨العربية في عددها    

 .الزوجين ودوره في اضطراب العالقة الزوجية

هـ في صفحة   ٢٠/١٠/١٤٢٥ بتاريخ   ١٣٣١١ورد في جريدة الرياض في عددها       كما  

أنه أجريت دراسة على بعض الزوجات السعوديات وكان من نتائج تلـك            ) عيادة الرياض   (

الدراسة أن بعض الزوجات يشكين من عدم وجود مداعبة قبل الجماع تمهيداً للعملية ، وأن               

بي علـى   وهذا لـه اثـر سـل      ،  بعض الرجال ال يجيد هذا الفن وبعضهم يكتفي بقدر قليل           

 . الممارسة الجنسية 

ال تهيـئ    أن الزوجة    هي في هذا الجانب فإن من أبرزها        أما الخالفات المتعلقة بالزوجة   

 .، وال تلبى رغبة زوجها الجنسيةنفسها للجماع

 أن  : هـي  والمتعلقة بـالزوج   الخالفات المتعلقة باألطفال     أبرز وأظهرت نتائج البحث أن      

ه سلوكياً ودراسيا، يتعامل مع األطفال بقسوة، يتضايق مـن          مقصر في متابعة أطفال   الزوج  

 .التفاق على طريقة تربية األطفالإزعاج األطفال، عدم ا

التي توصلت إلى أن أكثـر      ) هـ١٤١٩الحنطي،  ( وهذه النتائج تتفق مع نتائج دراسة       

 . مشكالت رعاية األطفالى األزواج والزوجات السعوديين هيالمشكالت شيوعاً لد
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ترفض بقاء أطفـال    أنها   هي   أبرزهان  في هذا الجانب فإ   الخالفات المتعلقة بالزوجة    أما  

  .األطفالال تحب كثرة و أخرى عندها، زوجها من زوجة

 :هـي الزوجات والمتعلقة بالزوج،    الخالفات المتعلقة بتعدد    أبرز   كما أظهرت النتائج أن      

بأخرى، إهماله زوجتـه األولـى بعـد    يهدد دائماً بالزواج    أن الزوج ال يعدل بين زوجاته،     

 نتائج معظم الدراسات السابقة أن من أسباب الطالق هـو تعـدد             قد بينت و .بأخرىزواجه  

  ).م١٩٩٩ الثاقب، –م ٢٠٠١ المالكي، -هـ١٤١٠ شلبي، -هـ١٤٢٥العقيل، ( الزوجات

عـدم تقبلهـا زواجـه        هي أبرزهاإن   في هذا الجانب ف    أما الخالفات المتعلقة بالزوجة   

وهذه النتائج تتفق مع ما توصـلت إليـه دراسـة            . من الزوجة الثانية   لديها غيرة ،  بأخرى

 والزوجات السعوديين هـي     األزواج المشكالت شيوعا بين     أكثرأن  ) هـ١٤١٩الحنطي،  (

 أكدت بعض الدراسات السابقة أن من أسباب الطالق هـي مشـكالت             االغيرة، كم مشكالت  

 ).م ١٩٩٩ الثاقب، -هـ١٤١٠شلبي، ( الغيرة 

علقة بـالزوج   توالمالخالفات المتعلقة بالجوانب الشرعية    أبرز   وأظهرت نتائج البحث أن       

متشـدد  ،  يجهل بعض األحكام الشرعية    ال يؤدي بعض الواجبات الشرعية،      هي أن الزوج    

ـ ١٤٢٥ل، يالعق( وهذه النتائج تتفق مع ما توصلت إليه دراسة          .جدا التـي بينـت أن   ) هـ

 األخالقـي   لمطلقين والمطلقات يرون أن من أسباب الطالق عـدم االلتـزام          من ا % ٥٥,٨

 . الدينيو

تجهل بعض   أن الزوجة    هي أبرزها    فإن لزوجة في هذا الجانب   أما الخالفات المتعلقة با   

 .متشددة جداً، واألحكام

وج بالزات المتعلقة بالجوانب االقتصادية والمتعلقة      لخالفاأبرز   وأظهرت نتائج البحث أن      

، دخل الـزوج    اً شخصي اًعلى األسرة، عدم إعطاء الزوجة مصروف     الزوج   إنفاقعدم   :هي

 .متراكمةاستحواذه على راتب الزوجة، عليه ديون ، محدود

التي بينت أن من أكثر المشـكالت       ) هـ١٤١٩ الحنطي،(  مع دراسة    النتائج تتفق وهذه  

بينـت بعـض    مـا   ك .الماليـة  هي المشكالت    السعوديين،شيوعاً لدى األزواج والزوجات     

مكانات الماديـة   الق هي المشكالت المالية وضعف اإل     الدراسات السابقة أن من أسباب الط     

 ) .م ١٩٩٩ الثاقب ، –م ٢٠٠١المالكي ، ( وعدم اإلنفاق على األسرة 

 . هي أن الزوجة مسرفة أبرزها ، فإن هذا الجانبيبالزوجة فأما الخالفات المتعلقة 
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والمتعلقـة   المتعلقة بالجوانـب الصـحية       الخالفاتأبرز  نتائج البحث أن        كما أظهرت   

 .اإلنجابعدم قدرته على و نفسي،يعاني من مرض بالزوج هي أن الزوج 

وهذه النتائج تتفق مع ما توصلت إليه بعض الدراسات السابقة التي بينت أن من أسباب               

ـ  -هـ١٤١٠ شلبي، -١٤٠٧،  الهزاني(اإلنجاب  الطالق عدم     كمـا   ). -م٢٠٠١الكي،   الم

أن من أسباب الطالق مشـكالت المـرض النفسـي          ) م  ١٩٩٩ الثاقب،( أوضحت دراسة   

 .والجسدي

 يأن الزوجة تعـان   هي  أبرزها  من    فإن ، في هذا الجانب   بالزوجةأما الخالفات المتعلقة    

  .اإلنجابعدم قدرتها على ، ومن مرض نفسي

بالزوج  والمتعلقة   ت المتعلقة بالجوانب الوظيفية   الخالفا أبرز كما بينت نتائج البحث أن         

 ينقل هموم العمل إلى المنـزل، يقضـي        يهتم بوظيفته على حساب أسرته،     أن الزوج    :هي

وهذه النتائج تتفق مع نتائج الخالفات المتعلقة بالجوانب االجتماعية         . ساعات طويلة في عمله   

 .والتي كان من أبرزها كثرة غياب الزوج عن المنزل

تهـتم   أن الزوجـة     هـي  أبرزهامن  ، فإن    في هذا الجانب   أما الخالفات المتعلقة بالزوجة     

 . تغيير وظيفتهوتطلب من الزوج أسرتها،بوظيفتها على حساب 

بالزوج والمتعلقة    بالجوانب الشخصية   الخالفات المتعلقة  أبرز    وأظهرت نتائج البحث أن   

 . رائحة فمه كريهةال يهتم بمظهره، بنظافة جسمه ومالبسه،  الزوجعدم اهتمام :هي

ـ أن الزوجة ال    هي   من أبرزها     فإن  في هذا الجانب   أما الخالفات المتعلقة بالزوجة    تم ته

 . كريهةا  رائحة فمهير جميلة،غ هاأنبمظهرها، 

 :هـي والمتعلقة بالزوج    المتعلقة بالجوانب التعليمية      الخالفات أبرز     كما بينت النتائج أن   

يرفض مواصلة تعلـيم     أن الزوج    ثمأدنى من مستوى زوجته،     للزوج  تعليمي   ال ىمستوأن ال 

 .زوجته

 أعلى   للزوجة  التعليمي ىمستوي أن ال  ه في هذا الجانب،     أما الخالفات المتعلقة بالزوجة       

 . من مستوى زوجها

 

 
 

 



 ٧٤

 
 التوصيات:ثانيا

  

معظم الدراسات  بينت نتائج البحث ندرة الدراسات المتعلقة بالخالفات الزوجية، وأن           .١

  لذا يوصي الباحث بعمل مزيد من الدراسـات عـن          ،ركزت على موضوع الطالق   

 .ء من وجهة نظر الزوجات أو األزواج االخالفات الزوجية، سو

 . أهمية عمل دراسات ميدانية لمعرفة أسباب الخالفات الزوجية لتفادى حدوثها  .٢

، السنة األولى من الـزواج    بينت نتائج البحث أن أكثر الخالفات الزوجية تحدث في           .٣

الفتيـات قبـل    ولذا يوصي الباحث بعمل دورات تأهيلية عن الحياة الزوجية للشباب           

 .منتظمةقد الدورات بصورة ع، بحيث ت وبعده الزواج

عبـر الهـاتف مـن قبـل         االجتمـاعي    اإلرشادنظرا لإلقبال المتزايد على مراكز       .٤

 أخرى لتناسـبها مـع طبيعـة        الزوجات، يوصي الباحث بالتوسع في افتتاح مراكز      

 .المجتمع السعودي

 ، وتزايد عـدد حـاالت الطـالق    األخيرة، اآلونة   ينظرا لتزايد الخالفات الزوجية ف     .٥

 إلصـالح ذات البـين بـين األزواج         اجتماعيةيوصي الباحث بأهمية وجود مراكز      

 . والزوجات

زواج األتلفـة فـي توعيـة        المخ اإلعـالم وسائل  من قبل   التركيز  يوصي الباحث ب   .٦

  السلبية هاآثاروالزوجات بأهمية معالجة الخالفات الزوجية منذ بدايتها والتحذير من          

 . اعند استعماريته
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 .القرآن الكريم: أوال

 :األحاديث النبوية:ثانيا

دار السـالم للنشـر     :الريـاض (البخاري، أحمد بن إسماعيل، صـحيح البخـاري          -

 ).هـ١٤٢١، ٣والتوزيع،ط

الترمذي، أبو عيسى محمد، صحيح الترمذي، بشرح اإلمام أبـن العربـي المـالكي               -

 ).دار الكتاب العربي:بيروت(

المدينـة  ( ، علي بن عمر، سنن الترمذي، تحقيق السيد عبداهللا هاشم المدني          يالدارقطن -

 ).هـ١٣٨٦: المنورة

، ٣سالم للنشر والتوزيـع،ط   دار ال :الرياض(القشيري، مسلم بن حجاج، صحيح مسلم        -

 ).هـ١٤٢١

 :الكتب والبحوث العلمية :ثالثا

دار الميسـرة   : عمان( أبو جادو، صالح محمد علي ، سيكولوجية التنشئة االجتماعية           -

 ).م ١٩٩٨، ١للنشر والتوزيع والطباعة، ط

 ) . م٢٠٠٣الكويت،( األمانة العامة لألوقاف، إنجازات مركز االستماع ، -

: اإلسـكندرية ( ريا، األحكام األساسية لألسرة اإلسالمية في الفقه والقانون          البري، زك  -

 ).منشأة المعارف، بدون تاريخ نشر 

 التميمي، ناديا ، فعالية العالج العقالني االنفعالي في حل بعض المشكالت الزوجية ،              -

 ) .هـ١٤١٧كلية التربية ، جامعة الملك سعود ، : الرياض(رسالة ماجستير 

ثاقب، فهد ثاقب ، المرأة والطالق في المجتمع الكويتي، األبعاد النفسية واالجتماعية             ال -

 ) . م١٩٩٩، ١جامعه الكويت،ط : الكويت( واالقتصادية 

 ) .هـ١٤٠٥دار الشروق، : جدة(  الجزائري، أبو بكر جابر ، منهاج المسلم، -

 ).م١٩٧٣ة الروس،  مكتب: باريس(  الجر، خليل، الروس، المعجم العربي الحديث، -

دار : اإلسـكندرية   (  حسين، محمد فراج ، أحكام الزواج في الشـريعة اإلسـالمية             -

 المطبوعات
 ) م٢٠٠٣مكتبة األنجلو المصرية، : القاهرة( حسن، هبة محمد، اإلساءة إلى المرأة ، -
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 الحنطي، نوال عبد اهللا ، مشكالت التوافق الزواجي لدى األسـرة السـعودية خـالل                -

: الرياض( لسنوات الخمس األولى للزواج في ضوء بعض المتغيرات، رسالة ماجستير           ا

 ).هـ ١٤١٩كلية التربية، جامعة الملك سعود، 

 ) . م١٩٨٢ ، ٢دار البيان العربي، ط:جدة ( حمزة، مختار ، أسس علم النفس االجتماعي -

 عارف الحديثة الخشت، محمد ، فن العالقات الزوجية في ضوء القرآن والسنة والم-

 ) . هـ١٤٢٢ ،٢الدمام، دار صالح للنشر والتوزيع، ط ( 

: دمشق  ( دويدري، رجاء وحيد ،البحث العلمي، أساسياته النظرية وممارساته العملية           -

 ) .م ٢٠٠٠ ، ١دار الفكر، ط

 الرشيدي، بشير صالح ، الخليفي، إبراهيم محمد ، سيكولوجية األسرة والـو الديـة               -

 )م ١٩٩٧، ١ ذات السالسل، ط مكتبة:الكويت(

دار الفكـر   :القاهرة( زلطة، عبداهللا محمد ، حلقة البحث في الجامعات والمعاهد العليا            -

 ) م ٢٠٠١العربي ،

 السدحان، عبداهللا ناصر ،الخصائص االجتماعية للمسترشدين ، دراسة ميدانية ،دليـل            -

 ) .  هـ١٤٢٥ ، ١ ،طمكتبة العبيكان:الرياض (اإلرشاد األسري،اإلرشاد الهاتفي 

دار : الريـاض   (  السيف، محمد إبراهيم ، المدخل إلى دراسة المجتمع السـعودي،              -

 ) .هـ١٤٢٤الخريجي للنشر والتوزيع ، 

 السيف، محمد إبراهيم ، الحرمان العاطفي في األسرة السعودية، بحث منشـور فـي                        -

-٢١فهد المنية بالرياض في الفترة من       المنعقدة في كلية الملك     ) ندوة المجتمع واألمن  ( 

 .     هـ١٤٢٥ صفر ٢٤

 شلبي، ثروت محمد، الطالق والتغير االجتماعي في المجتمـع السـعودي، دراسـة              -

 ميدانية في

 ). هـ١٤١٠دار المجتمع العلمي، : جدة(  مدينة جدة 

ار الـد :  الصعيدي، عبد الحكم عبد اللطيف، األسرة المسلمة، أسس ومبادئ القـاهرة           -

 ) .  هـ١٤١٣ ،١المصرية اللبنانية، ،ط

الـدار  :بيـروت (  الصميري، مجيد ، الزواج في اإلسالم وانحراف المسـلم عنـه             -

 ) .هـ ١٣٩٩ ، ١اإلسالمية، ط



 ٧٧

 عبيدان، ذوقان ، عدس، عبد الرحمن، عبد الحق، كايد ، البحث العلمـي، مفهومـه،                -

  ).١٩٩٢، ٤، طدار الفكر للنشر والتوزيع: عمان(أدواته، أساليبه 
 

وزارة : الريـاض ( اهللا ، ظاهرة الطالق في المجتمع السعودي          العقيل، سليمان عبد   -

 ). هـ١٤٢٥الشؤون االجتماعية 

دار : القـاهرة   ( اهللا ناصح ، آداب الخطبة والزفاف وحقوق الـزوجين            علوان، عبد  -

 ).  هـ ١٤٠٥ ، ٣السالم للطباعة والنشر، ط

دار اإليمـان   : اإلسكندرية  ( ، كيف تعيش حياة زوجية سعيدة       اهللا، عادل فتحي      عبد -

 ) . م ١٩٩٩ ، ١للطباعة والنشر ، ط

مطابع الفرزدق  : الرياض( العرابي، حكمت ، النظريات المعاصرة في علم االجتماع          -

 ).  م١٩٩١، ١التجارية، ط

 ).م ١٣٩٧مكتبة الغزالي ، : دمشق( كاخيا، طارق إسماعيل ، الزواج اإلسالمي -

 كسال، مسعوده ، مشكلة الطالق في المجتمع الجزائري، دراسة ميدانية حول عينـة              -

ديوان المطبوعـات الجامعيـة،     :الجزائر(من المطلقات في الوسط الحضري الجزائري       

 ).م ١٩٨٦

 ) .م١٩٩٧الجامعية، 

الحميد ، النظرية المعاصـرة فـي علـم           لطفي، طلعت إبراهيم ، الزيات، كمال عبد       -

 ) . م١٩٩٩دار غريب للطباعة والنشر ، : القاهرة (اع  االجتم

 المالكي، عبد الرزاق فريد ،ظاهرة الطالق في دولة اإلمـارات العربيـة المتحـدة ،               -

مركـز اإلمـارات    : أبـو ظبـي   ( أسبابه واتجاهاته، مخاطره وحلوله ،دراسة ميدانية       

 ) . م ١،٢٠٠١للدراسات والبحوث االستراتيجية، ط 

عالمي للبحوث ، الخالفات الزوجية في نظر اإلسالم ، بحث تحليلـي فـي               المكتب ال  -

دار : بيروت  ( العالقات الزوجية وأسبابها وطرق عالجها في ضوء الشريعة اإلسالمية          

 ) .مكتبة الحياة، 

 الهزاني، نوره عبد اهللا ، العوامل المؤدية للطالق في األسرة السعودية المعاصرة،              -  

لطالق بمحكمة الضمان واألنكحة بمدينة الرياض، رسالة ماجسـتير                  دراسة في حاالت ا   

 ) .١٤٠٧كلية اآلداب ، جامعة الملك سعود ، : الرياض( 



 ٧٨

 وزارة العمل والشؤون االجتماعية، التقرير السنوي لوحدة اإلرشـاد االجتمـاعي ،            -

 )هـ١٤٢٢المملكة العربية السعودية ( 

عمل والشؤون االجتماعية، الرياض ، التقريـر السـنوي لوحـدة اإلرشـاد              وزارة ال  -

 ).هـ١٤٢٣المملكة العربية السعودية ( االجتماعي 

 وزارة الشؤون االجتماعية، الرياض، التقرير السنوي لوحدة اإلرشـاد االجتمـاعي            -

 ) .م ١٤٢٤المملكة العربية السعودية ،( 
 

 . هـ١٤٢٢ياض ، الكتاب اإلحصائي السادس والعشرون لعام  وزارة العدل، الر-

دار جامعـة   : عدن  (دليل الخط التلفوني الساخن للمساعدة النفسية        ...................-

 ) .  م٢٠٠٣عدن للطباعة والنشر ، 
 :الصحف والمجالت:رابعا

 .هـ ٣٠/٣/١٤٢٥، التاريخ ١٣٢٨جريدة الوطن ، العدد  -

 .هـ ٢٠/١٠/١٤٢٥، التاريخ ١٣٣١١جريدة الرياض، العدد  -

 . هـ ١٤٢٥، التاريخ شهر شوال ٣٨مجلة الصحة العربية، العدد  -
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 الخالفات الزوجية في المجتمع السعودي من وجهة
 نظر الزوجات المتصالت بوحدة اإلرشاد االجتماعي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ٨١

 
 :معلومات أولية عن الزوجة : أوال 

 
                  ةسن:  (       )  العمر  .١

  
 : المستوى التعليمي  .٢

                          ) (  أمية          .١

       ) (  تقرأ وتكتب  .٢

     ) (  ابتدائي       .٣

       )       (   متوسط  .٤

                  )    (  ثانوي     .٥

 )       (   ية جامع .٦

    ) ( ماجستير وأعلى  .٧
 

                                                                               

 :المهنة  .٣

    ) (           طالبة  .١

 ) (    موظفة حكومية   .٢

  ) (    في قطاع خاص موظفة  .٣

      ) (      أعمال حرة  .٤

        )  (      ربة منزل  .٥

    ) (       قاعدة    مت .٦

 .....................أخرى  تذكر  .٧

 

 



 ٨٢

 
 : معلومات أولية عن الزوج : ثانيا 

 
  سنة    (     )  :العمر  .١

                                                                                                   

  :المستوى التعليمي.٢        

 ) (    أمي     .١

 ) (   يقرأ ويكتب  .٢

 ) (       ابتدائي .٣

 ) (     متوسط  .٤

 ) (       ثانوي  .٥

 ) (       جامعي .٦

 ) (  ماجستير وأعلى  .٧
 

 :المهنة .٣

 ) (     طالب  .١

 ) (  موظف مدني  .٢

    ) (     عسكري  .٣

 ) (   أعمال حرة  .٤

 ) ( في قطاع خاص موظف .٥

    ) (    متقاعد .٦

  ) (   اطل  ع .٧

 ............................. أخرى تذكر .٨

 

 



 ٨٣

 :عن الحياة الزوجية :    ثالثا  
 

 سنة (      ) منذ متى وأنتما متزوجان ؟    .١
 

 ما صلة القرابة بينكما ؟            .٢

 )       (       ال توجد قرابة  .١

 )       (          ابن عمها   .٢

 )       (          ابن عمتها  .٣

 )       (          ابن خالها   .٤

 )       (          ابن خالتها  .٥

 )       (      قرابة من بعيد  .٦
  

 :كم عدد األطفال  .٣ 
                   

 طفال .  (     )  ١           

 (    )ال يوجد أطفال . ٢           

  
 

       )(                اسم المنطقة التي تقيم فيها األسرة . ٤

  

 

 
  

 

 
 



 ٨٤

                 ؟ 

 
 الخالفات المتعلقة بالجوانب االجتماعية :     أوال 

  : بالزوجةةتعلقم                   خالفات : بالزوجةتعلقم                  خالفات 
   (     )خروجها من المنزلكثرة ١  (  ) أو السهر خارج المنزل باستمرارعن المنزل غيابة  .١

 (    )تعود من المناسبات متأخرة   ٢  (    )                                 ها سيئة  بأهلته عالق .٢

 (     )  ه سيئة بأهلتها عالق  ٣                     )     (  حياتهم الزوجية يه فتدخل أهل .٣

 (    ) حياتهم الزوجيةفي ي  تدخل أهل ٤           (    )                كبر منها بسنوات عديدة أ .٤

(    )                            كبر منه سنا       أ٥                                 (    ) تكرار سفره لوحده .٥

 (    )  تكرار سفرها ألسرتها ٦(    )                    اختالف بيئته عن بيئة أسرتها  .٦

 (    ) منه   الزواججبرها والدها على   أ٧  )                         ( عها من زيارة أهلها يمن .٧

 (     )  تتضايق من زيارته ألهله ٨(   )               يرفض النوم معها في غرفة النوم  .٨

    )( ترفض النوم معه في غرفة النوم ٩               (    )كثرة مبيته خارج المنزل        .٩

  (    )عدم رغبتها في السكن مع أهله ١٠(     )                 يرفض زيارتها لصديقاتها  ١٠

 (   ) تتضايق من زيارة أصدقائه في المنزل ١١                                 .........أخرى ١١

  .....................                     .... أخرى ١٢                                                           

   
 الخالفات المتعلقة بالجوانب العاطفية : ثانيا 

 : بالزوجة ةتعلقمخالفات :                      بالزوج ةتعلقم      خالفات 
               )    (القتها العاطفية مع زوجها  فتور في ع  ١       )    ( في عالقته العاطفية مع زوجته هفتور .١

 (    )ال تظهر مشاعرها االيجابية تجاه زوجها   ٢   )     (ال يظهر مشاعره االيجابية تجاه زوجته .٢

 (    ) ال تحب زوجها   ٣                             )   (ال يحب زوجته  .٣

  (   ) عند إبداء مشاعرههاالستهزاء ب  ٤          )    ( عند إبداء مشاعرها اهاالستهزاء ب .٤

 .............................          أخرى ٥................................          أخرى  .٥

        

 

 

 

 
                                                           



 ٨٥

 المتعلقة بالجوانب السلوآية الخالفات :  ثالثا 
 : بالزوجة ةتعلقمخالفات :                   بالزوج ةتعلقم      خالفات 

 (   )  تعاكس الرجال ١                                    (    )يعاكس النساء   .١

 (   )جال لها عالقات جنسية مع الر  ٢                      (    )له عالقات جنسية مع النساء  .٢

 (   ) الخمور أو المخدرات تتعاطى   ٣                   (    )  الخمور أو المخدرات يتعاطى  .٣

 (   )خليعة  مواقع شاهد ت  ٤                              (    ) خليعة مواقع يشاهد  .٤

                      )  (االنترنت إمام تقضي وقتا طويال ٥                  )  (مام االنترنتأيقضي وقتا طويال  .٥

               )  (مام  القنوات الفضائيةقضي وقتا طويال إ  ت٦ )       (يقضي وقتا طويال أمام  القنوات الفضائية .٦

  (   )تتحرش بالسائق  ٧ (  )                                يتحرش  بالخادمة   .٧

 (   )  كثرة الكذب على الزوج ٨             كثرة الكذب على الزوجة                    .٨

                               (   )   ال تغض البصر ٩                                  )    (ال يغض البصر  .٩

    )(  ء سوتقاي  لها رف١٠(   )                                    له رفقاء سوء ١٠ 

                 (   )   لديها انحرافات جنسية شاذة  ١١(    )                       لدية انحرافات جنسية شاذة  ١١

 ....................  أخرى ١٢          ........................              أخرى ١٢ 
  

    بين الزوجينعاملة الخالفات المتعلقة بطريقة الم: رابعا 
 : بالزوجة ةتعلقمخالفات :                      بالزوج ةتعلقم      خالفات 

 (     )ته تسيء معامل   ١                                )     (   يسيء معاملتها  .١

  (     )ه  تشك في سلوك ٢                               )     ( ها يشك في سلوك  .٢

    (     ) اللوم والنقد ة  كثير٣                               )     (ير اللوم والنقد   كث .٣

   (     ) ترفض الحوار والنقاش  ٤                          )      (يرفض الحوار والنقاش .٤

 )(     ه  ال تهتم بشؤون ٥                                   )    (ها بشؤونال يهتم  .٥

   (     )دائما ه  تعاند ٦                                    )     ( دائما هايعاند  .٦

  (     )  ال تستمع لمشكالتها٧                                )     (ها تكالال يستمع لمش .٧

 (   )اة اليومية عليه   ال تراعي ضغوط الحي٨ (  )ال يراعي التغريات النفسية لزوجته أثناء الدورة أو احلمل   .٨

 ........................... أخرى ٩(   )                                     يضربها  .٩

  ...............................    أخرى ١٠

                     
   

 
 
 



 ٨٦

 الخالفات المتعلقة بالجوانب الجنسية : خامسا 
    : بالزوجةةتعلقم             خالفات :        بالزوج ةتعلقم        خالفات 

  (    )في الجماع تها  عدم رغب١             )     (على الجماع ته عدم قدر .١

 (    ) تعاني من أالم نتيجة الجماع  ٢          )     (يعاني من الضعف الجنسي  .٢

  )(    تمارس العادة السرية   ٣           )   (الزوج يمارس العادة السرية .٣

 (    )   تجهل أمور المعاشرة الزوجية ٤           )     (ال يدرك أهمية المداعبة    .٤

 (    )ال تهيئ نفسها للجماع   ٥              )     (ال يهيئ نفسه للجماع    .٥

 (     )الجنسية   ال تلبي رغبته ٦               )      (الجنسيةتها ال يلبي رغب .٦

 (   ) تعاني من تأخر حدوث النشوة الجنسية ٧(    )               يعاني من سرعة القذف  .٧

 (    )  لديها شبق جنسي     ٨(     )                  لديه شبق جنسي      .٨

 .............................. أخرى ٩.........................             أخرى  .٩
 ية الخالفات المتعلقة بالحالة الصح: سادسا   

  :          بالزوجة ةتعلقمخالفات :                      بالزوج ةتعلقم       خالفات 
  (    ) تعاني من مرض عضوي١                 )     (  مزمن  يعاني من مرض  .١

 (    )  تعاني من إعاقة  ٢                          )     (يعاني من إعاقة   .٢

   (    ) عدم قدرتها على اإلنجاب٣                   )     ( عدم قدرته على اإلنجاب .٣

  (    )  تعاني من مرض نفسي  ٤                  )     (يعاني من مرض نفسي   .٤

 (   ) صحية باستمرار تكال لديها مش٥(   )                 صحية باستمرار تكاللديه مش .٥

 ......................   أخرى٦         .................................. أخرى  .٦
 الخالفات المتعلقة بالجوانب االقتصادية   :  سابعا 

 :خالفات متعلقة بالزوجة :                         خالفات متعلقة بالزوج 
                  )(عدم المساهمة في مصروف األسرة من راتبها  ١   )                 ( عدم اإلنفاق على األسرة   .١
 (    )على مصروف األسرة ها استحواذ  ٢                   )  (  ها  على راتبه استحواذ .٢

  (    )) مبذرة (   مسرفة ٣                    )    ()       مبذر (مسرف  .٣

 ......................... أخرى ٤(     )   اً شخصياًعدم إعطاء الزوجة مصروف .٤

    (    )قل بكثير من مستوى أسرة الزوجةللزوج أي المستوى الماد .٥

 (    )دخل الزوج محدود  .٦

 (    )عليه ديون متراكمة  .٧

 .................................  أخرى  .٨

 
 

 



 ٨٧

 الخالفات المتعلقة بالجوانب التي تتعلق باألطفال :  ثامنا 
 : بالزوجة ةتعلقمخالفات :                  بالزوج ةتعلقم         خالفات 

 (    )  ال تهتم بنظافة أطفالها ١ (    )      عدم االتفاق على طريقة تربية األطفال .١

 (    ) بقسوة األطفال  تتعامل مع ٢                )    ( بقسوة   األطفاليتعامل مع  .٢

 (   )سيا مقصرة في متابعة أطفالها سلوكيا ودرا ٣   )   (مقصر في متابعة أطفاله سلوكيا ودراسيا  .٣

   (    ) قدوة سيئة لألطفال ٤                       )    (قدوة سيئة لألطفال   .٤

 (    )  تحب كثرة  األطفال ٥(     )                        األطفالكثرةيحب  .٥

 (    )  ال تحب كثرة  األطفال ٦ ال يحب كثرة األطفال                           .٦

 (   ) ترفض بقاء أطفاله من زوجة أخرى عندها٧(  ) وجها السابق عنده يرفض  بقاء أطفال ز .٧

 (    ) تتضايق من إزعاج األطفال ٨(    )              يتضايق من إزعاج األطفال  .٨

 (    ) تفضل بعض األطفال على بعض ٩(    )           يفضل بعض األبناء على بعض  .٩

 .............................     أخرى ١٠              ........................... أخرى ١٠   
 

 الخالفات التي تتعلق بتعدد الزوجات :  تاسعا 
 : بالزوجة ةتعلقمخالفات :                        بالزوج ةتعلقم      خالفات 

 (    ) عدم تقبلها زواجه بأخرى  ١                )     (الزواج بأخرى يهدد دائما ب .١

  (     )لديها غيرة من الزوجة الثانية  ٢                    )      ( ال يعدل بين زوجاته   .٢

 (  )مالها  لزوجها بعد زواجه بأخرى إه  ٣  )      ( األولى بعد زواجه بأخرىتهزوجه إهمال .٣

 (   ) تهجره في الفراش ٤                                    )    (مزواج  .٤

 ............................... أخرى ٥      ..................................  ى  أخر٥    

 
 
 الخالفات المتعلقة بالجوانب الشرعية :  عاشرا  

 : بالزوجة ةتعلقمخالفات :                   بالزوج ةتعلقم       خالفات 
 (   )                 الواجبات الشرعيةفي أداء بعض تتهاون ١   (   ) الواجبات الشرعيةيتهاون في أداء بعض ١

 (    )متشددة جدا   ٢                            )     (متشدد جدا    ٢  

  (    )األحكام الشرعيةبعض   تجهل ٣           )     ( األحكام الشرعية  بعضيجهل ٣  

 ..........................  أخرى ٤                   ......................رى خأ ٤  

 

 

 

 



 ٨٨

 الخالفات المتعلقة بالجوانب الوظيفية :  احد عشر 
 : بالزوجة ةتعلقمخالفات :                   بالزوج ةتعلقم       خالفات 

  (   ) تهتم بوظيفتها على حساب أسرتها١       )    (يهتم بوظيفته على حساب أسرته  .١

 (    )  تنقل هموم العمل للمنزل ٢               )    (لمنزل  ينقل هموم العمل ل .٢

 (    )عملها  تقضي ساعات طويلة في   ٣     )     (    يقضي ساعات طويلة في عمله .٣

    )( عدم قدرهتا التوفيق بني عملها ومتطلبات أسرهتا ٤  (    ) غالبا ما تصل لوظيفتها متأخرة بسببه  .٤

 (     )ترفض عملة لوجود اختالط   ٥         )    (ط يرفض عملها لوجود اختال .٥

  (    ) تطلب منه تغيير وظيفته   ٦          )     (يطلب منها ترك الوظيفة    .٦

 (   )  ترفض أن تأخذ إجازة من العمل ٧(    )      من العمل يرفض أن يأخذ إجازة  .٧

 (    )   أن تلتحق بأي عمل   تطلب منه٨(    )             يطلب منها أن تتوظف     .٨

 ....................................     أخرى ٩(    )             يرفض أن تتوظف زوجته  .٩

 (     ) عاطل عن العمل ١٠ 

 ......................................... أخرى ١١
 الخالفات المتعلقة بالجوانب التعليمية : ثان عشر 

 : بالزوجة ةتعلقمخالفات :               بالزوج ةتعلقم          خالفات 
 (    )  ترفض مواصلة تعليمه ١                )    (يرفض مواصلة تعليمها   .١

 (   )    مستواها التعليمي أعلى من مستوى زوجها٢  )   (مستواه  التعليمي أدىن من مستوى زوجته  .٢

 (    )ترفض أن يدرس تخصصات معينة    ٣(     )     يرفض أن تدرس تخصصات معينة  .٣

  (    )   ترفض مواصلة تعليمها لالرتقاء بنفسها ٤    (     )  لالرتقاء بنفسهيرفض مواصلة تعليمه .٤

  (    ) ترفض ابتعاثه للخارج للدراسة  ٥(     )          يرفض ابتعاثها للخارج للدراسة  .٥

                  ..................................... أخرى ٦    ..................................     أخرى  .٦
 

 الخالفات المتعلقة بالجوانب الشخصية  :  ثالث عشر 
 : بالزوجة ةتعلقمخالفات :          بالزوج ةتعلقم        خالفات 

 (    )ا ومالبسها  عدم االهتمام بنظافة جسمه١(    ) ام بنظافة جسمه ومالبسه عدم االهتم .١

 (    )  ال تهتم بمظهرها ٢(    )                          ال يهتم بمظهره   .٢

 (     ) غير جميلة  ٣(    )                         دميم الشكل       .٣

 (     ) رائحة فمها كريهة ٤(    )                        رائحة فمه كريهة  .٤

 ......................... أخرى ٥       ....            ...................أخرى .٥

  
  

 



 ٨٩

 الخالفات المتعلقة بالجوانب النفسية : رابع عشر
 : بالزوجة ةتعلقمخالفات :                 بالزوج ةتعلقم          خالفات 

  (    ) ضعيفةتهاشخصي  ١                          )     (  ة ضعيفتهشخصي .١

 (     )  متقلبة المزاج  ٢                           )     (مزاج     متقلب ال .٢

 (     ) لديها غيرة شديدة  ٣                          )     (لديه غيرة شديدة   .٣

 (     )  تغضب بسرعة ٤(     )                           يغضب بسرعة   .٤

 (    )  ترى أن احلوار معه يضعف شخصيتها  ٥        (    ) يرى أن احلوار معها  يضعف شخصيته  .٥
 (     )  تحب الوحدة واالنعزال ٦(    )                     يحب الوحدة واالنعزال  .٦

 (    )    ال تثق بأحد ٧(     )                             ال يثق بأحد   .٧

 (    )    ها باالطمئنان واألمان معه   عدم شعور٨(    )            عدم شعوره باالطمئنان معها  .٨

 (    )   دائما متوترة و قلقة  ٩(    )                     دائما متوتر و قلق    .٩

 (     )  دائما متضايقة أو حزينة ١٠(    )                  دائما متضايق أو حزين ١٠

(      )                             كثر من الالزم  جادة أ١١(    )                     جاد أكثر من الالزم ١١ 

  (     )  تتحدث قليال ١٢(    )                              يتحدث قليال ١٢  

  (    )  نفسهاة من واثقغير ١٣(    )                      غير واثق من نفسه ١٣

 (    ) كثيرة الوسوسة  ١٤(    )                           كثير الوسوسة  ١٤

 (    ) كثيرة الشك    ١٥(     )                          كثير الشك     ١٥    

 .................................... أخرى ١٦.......................                  أخرى ١٦   
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