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الممخص :
ان المشكالت االجتماعية اصبحت من الميددات التي تؤثر عمى العالقات الزوجية حيث تتنواع المشكالت بناءا عمى
اسبابيا ان كانت اقتصادية او نفسية او غيرىا ،ومن ىذه المشكالت ىي المشكالت التي تؤدي الى الطالق بين األزواج.
ىدف البحث الى ايجاد طرق وحمول تقمل من المشكالت التي تؤدي الى الطالق وسبب ارتفاع في نسبة المجتمع ،حيث
أثرت عمى األفراد والمجتمعات التي تعيش بيا المرأة المطمقة،

كممات مفتاحية  :المشكالت االجتماعية  ،المرأة  ،الطالق .

مقدمة البحث:
نالحظ ازدياد معدالت الطالق بشكل كبير جدا في عموم أنحاء العراق بسب وجود مشاكل اجتماعيو أو ربما تكون
اقتصاديو أو نفسيو أو أسريو عانا منيا فأدت إلى الطالق وىذه الظاىرة شاعت بصوره كبيره في العصر الحديث ىذا ال
يعني عدم وجدىا في السابق فيي موجودة أي ظاىره الطالق ومشاكميا بالنسبة لممرأة منذ القدم وال كن ليس بيذا القدر
الكبير فقد نالحظ وجود حاالت طالق يوميا وكما ذكرت لوجود أسباب تمنع من استمرار ىذا الزواج واذا تحدثنا عن
األسباب فأننا نورد وجود أسباب اقتصادية واجتماعية عانت منيا المرأة ولم تالءم حياتيا مما أدى إلى اتخاذ القرار الطالق
ولمشاكل ىي قمو المورد المادي وعدم تمبية متطمبات المنزل وألوالد وربما تكون مشاكل من طرف الزوج مثل عدم االحترام
ولتفاىم والختالفات الطبقية ولثقافيو ولغيره المفرطة كميا أسباب ومشاكل تؤدي إلى الطالق إذا ما حاوال حميا
أما من جانب المشاكل التي تعاني منيا المرأة المطمقة فيي كثيرة في حياتيا وعمى مستوى االسره وطريقو معاممتيم ليا
واختالف نظره المجتمع المحيط بيا وتعرضيا لكالم ميين وقاسي والمشاكل النفسية التي قد تعاني منيا بعد الطالق وتقيد

حريتيا ونالحظ ازدياد ىذه الظاىرة في المجتمع العراقي بنسب عاليو وىذه الظاىرة تؤثر عمى المجتمع بصوره سمبيو .
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 -1مشكمة البحث:
يعتبر الطالق من الظواىر االجتماعية التي ال يخمو منيا أي مجتمع من المجتمعات اإلنسانية  .الرتباطيا الوثيقة بحكمة
العالقات االجتماعية السائدة بين اإلفراد و الجماعات والتي تتحكم فييا مجموعة العوامل و المؤثرات الداخمية و الخارجية .
وقد يتقبل المجتمع الطالق عندما تفشل كافة المساعي والجيود لتجاوز العوامل المسببة ليا  .كما ارتفاع معدالت الطالق
إل ي نسب عالية حولت الطالق من مجرد ظاىرة اجتماعية إلي مشكمة اجتماعية ،تمقى بظالل السود عمى الواقع
االجتماعي ،بل تؤثر عمى تماسك األفراد و الجماعات التي تعيش فيو كما تمقي بظالليا عمي النظام االقتصادي السياسي
بقدر تأثيرىا عمى النظام االجتماعي.
 -2تساؤالت البحث:
 ما عالقة المتغيرات االجتماعية والثقافية واالقتصادية والنفسية بحدوث الطالق . ما طبيعة المشاكل والنتائج المترتبة عمى الطالق بالنسبة إلي الطمقين واألطفال . ما دور المجتمع في الحد من ظاىرة الطالق في ضوء المتغيرات التي تفرض حضورىا بقوة عمى الواقع المعاش . -3أهداف البحث :
 ييدف البحث الي الكشف عن المتغيرات االجتماعية والثقافية وكذلك االقتصادية والنفسية . بيان طبيعة المشاكل والنتائج المترتبة عمى الطالق وأثرىما في المطمقين واألطفال. إبراز أىمية الدور الذي يؤديو المجتمع لمحد من ظاىرة الطالق في ضوء المتغيرات التي تفرض حضورىا بقوة عمىالواقع المعاش .
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الفصل األول :
تحديد المفاهيم والمصطمحات :
أوال :المشكالت االجتماعية -:
 -1ىي أي صعوبة أو سوء تصرف لعدد كبير من الناس نسبياً مما ترغب في إزالة أو إصالح وان حل المشكمة
االجتماعية يعتمد بشكل واضح عمي اكتشاف وسيمة اإلزالة أو إصالح .

 -2بأنيا حالة اجتماعية ناجمة عن تفاعل اإلنساني غير المرغوب فييا لدي حشد كبير من الناس يعتقدون أن حميا ممكن
أن يتم من خالل عمل وقائي أو عالجي .
 -3ىي ظاىرة اجتماعية صاخبة تعكر حياه عدد كبير من أبناء المجتمع لما تسببو من أثار سمبية عمي نمط عالقاتيم
وتفاعميم وتستدعي الجيود ألزالو ىذه اآلثار السمبية  .لذي فيي ظاىرة اجتماعية سمبية تجمب االذي ألبناء المجتمع وفي
اغمب األحيان تعمل عمي تخمف المجتمع وعدم تقدمو إلي األمام .
ثانياً  :المرأة-:
 -1ىي األنثى وجمعيا النسوة والنساء بالكسر لجماعو إناث ولفض المرأة مشتق من فعل م أر ومصدرىا المروءة وتعني
كمال الرجولة واإلنسانية .
 -2يعتبر تقسيم الكائنات الحية بما فييا اإلنسان إلي طائفتين الذكر و األنثى واحده من الحقائق األساسية لمحياة وىذا
االختالف الجنسي واقع طبيعي حتمي ومن ثم البد أن يواجو كل إنسان ويستقبمو وينمو من خالل تكيفو ألداء دوره
االجتماعي .
 -3وتشكل النساء جماعو تتميز عن بقيو الجماعات االجتماعية األخرى بكونيا جماعة ذاتية وليست موضوعية  .فالمرأة
تشعر بكونيا تتمني إلي جماعة متميزة في المجتمع كما أن موقع المرأة يتحدد من خالل حضارة المجتمع  .أو يتطابق دور
المرأة من خالل القيم االجتماعية .
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ثالثا  :الطالق-:
في المغة  :وىو رفع القيد مطمقا سواء كان ىذا القيد حسيا أو معنويا فيقال طمق الرجل األثير إذا رفع القيد عنو كما يقال
طمق الرجل زوجتو )1(.
الطالق اصطالحا  :لرفع قيد الزواج الصحيح في الحال أو في الحال بمفظ يفيد ذلك صراحا أو كتابة أو بما يقوم مقام
المفظ من الكتابة واإلشارة .
الطالق شرعا  :حل عقد النكاح بمفظ الطالق ونحوه أو ىو تصرف مسموك لمزوج يحدثو بال سبب فيقطع النكاح واألصل
فيو االجتماع وقولو تعالي :
" الطالق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان" ومن السنة " ليس شئ من الحالل أبغط من الطالق " ()2
الطالق  :حل لرابطة الزواج وانياء العالقة الزوجية ويعني أيضا الفراق واالنفصال بين الزوجين وفقا لشروط وأحكام شرعية
)3( .
الطالق ظاىرة اجتماعية  :من المجتمع وتنجم ىذه الظاىرة عن عالقات غير سميمة ويترتب عمييا أمور أىميا تحطيم
تحطيم الزواج و األسرة والروابط األساسية لممجتمع وىو ضمن الزواج غير مرغوب فيو ويعتبر النقيض التعيس لمزواج ()4
التعريف اإلجرائي لمطالق -:
ىو عممية انفصال زوجين عن بعضيما سواء كان االنفصال برضي أو برغبة الطرفين أم بإرغام احدىما عمى ذلك مع حفظ
حقوق الطرفين بالطرف القانوني .

 -1رسمية عبد الفتاح الدوس ( :)2212دعوى التعويض عن الطالق التعسفي في الفقو اإلسالمي .األردن .دار قنديل.

 -2أماني عمي المتولي ( : )2222الضوابط القانونية والشرعية والمشكالت العممية لألنواع الحديثة لمزواج والطالق .القاىرة
 .دار الكتب الحديث.
 -3عبد المطيف عبد الحميد  .معن خميل عمر .المشكالت الشرعية ب ط  ،دار نييور الديوانية .ب ت  ،ص.282
 -4أحمد محمد شاكر .نظام الطالق في اإلسالم .ب ط  .ب ت  .ص 1
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الفصل الثاني

أوال :أسباب الطالق والعوامل المؤدية إليه:
 -1العوامل االقتصادية  :يعتبر العامل االقتصادي من العوامل األساسية التي تساىم بشكل مباشر في بناء األسرة السميمة
ويشكل ىذا العامل صمام أمان في استقرار الحياة الزوجية ،فإذا تعرضت األسرة إلي أي خمل من شأنو أن يؤدي بيا إلي

ضعف إمكانية تطمين حاجاتيا الضرورية وقدرتيا في التكيف السميم لألوضاع الطارئة التي تتعرض ليا كحاالت المرض،
أو البطالة ،وتطمين االحتياجات المتزايدة التي يفشل الزوج في تمبيتيا ،كل ذلك يؤدي إلى الطالق معتب ار ذلك وسيمة

لمتخمص من الضغوطات التي تشكل عبئا اقتصاديا واجتماعيا ونفسيا غير قادر عمى مواجيتيا ومعالجتيا الزوجة –
األطفال .
 -2اختالف القيم واالتجاىات والمعتقدات إن االختالف في ىذه الجوانب وغيرىا من الجوانب األخرى والتي لم يستطيع أحد
الطرفين التعرف عمييا بشكل سميم والتي تحتاج إلي فترة طويمة من التأمل والكشف الحقيقي ال محال ستؤدي إلى خمق
أجواء يسودىا التصادم و الصراع واالختالف بين الزوجين ،الذي يؤدي إلى اإلحباط والشعور بالقمق وعدم االستقرار خاصة
إذا كانت الزوجة صغيرة السن ال تمتمك القدرة واإلمكانية عمي التكيف ليذه العوامل بسبب ضعف الخبرات الذاتية لمواجية
األحوال .
 -3المشكالت الصحية  :من الحقائق التي أصبحت تتطمب االلتزام بيا من قبل الزوجين قبل الزواج إجراء الفحوصات
الطبية ،لمتأكد من خمو كل منيما من أي حالة مرضية قد تؤدي إلي الفشل في تحقيق األىداف السامية في بناء أسرة

سعيدة ،ولعل في مقدمة ىذه األىداف الرغبة الجادة في إنجاب األبناء ،إن اكتشاف احد الزوجين بعد الزواج إلي عدم
إمكانية تحقيق ىذا اليدف فانو سيكون من العوامل األساسية في فشل الزواج .
درجة نضوج شخصية الزوجين  :تتطمب الحياة الزوجية أن يتمتع الزوجين .
 -4بدرجة النضوج الفكري والعقمي والجسمي وحاجتيا إلى فمسفة موحدة ونظرة واقعية لمحياة بعيدة عن أحالم الشباب ،إن
ىذه الفمسفة ىي التي تمكن من الشعور بالتوازن واالستقرار ويبعدىم عن التوقعات التي تكون عادة بعيدة عن الواقع الحقيقي
الذي يواجيونو.
 -5فكرة الشريك المثالي  :من الخصائص العممية التي تؤكد عمييا معظم الدراسات االجتماعية والنفسية أن مرحمة الشباب
من اخطر المراحل العمرية التي يمر بيا اإلنسان ،حيث يعمل الشاب في ىذه المرحمة عمي تكوين صورة مثالية عن الشريك
الذي يرغب الزواج منو ،فتتكون لدييم صورة مثالية عن الشريك الذي يرغب الزواج منو فتتكون لدييم صورة متكاممة مسبقة
عن الصفات الشكمية والعقمية والخمقية والعاطفية واالجتماعية المرغوب توافرىا في شريك المستقبل  .فيركز الشباب الذكور

عمى الشكل والمظير الجميل في فتاة األحالم أكثر من تركيزىم عمى الصفات األخرى ،بينما وجد أن تركيز الفتاة يكون
عمى شخصية فتى األحالم وثقافتو ومركزه االجتماعي .إن فكرة الشريك المثالي ال تكون وليدة وقتيا بل تكون وليدة
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تفاعالت عديدة تبدأ عمميا منذ الطفولة متأثرة ببيئتو ومحيطو االجتماعي والعائمة واألقرباء واألقران والمدرسة ووسائل
األعالم ثم تتبمور وتظير في مرحمة المراىقة وما بعدىا.
ثانيا  :المشكالت االجتماعية الناجمة عن ظاهرة الطالق :
ال شك أن ىناك آثار خطيرة ومؤلمة تمقي بظالليا عمى المجتمع  ..فيي تشتت األسرة وضياع األبناء وانحرافيم وقد يحمل
المجتمع المرأة أسباب وقوع الطالق وينظرون إلييا نظرة ليا شك وريبة ،ومن ىنا يفترض أن ال ننظر إلي الطالق عمو انو

سيف مسمط عمى رقبة المرأة المطمقة يسمبيا حقوقيا ويحد من حريتيا ،فالطالق شرع إلنياء عالقة زوجية لم تحقق المراد
الشرعي .كما أن من المشكالت االقتصادية الواقعة عمى المرأة المطمقة العجز المالي و الفقر الذي قد يصيبيا خاصة إذا لم
يكن ليا مورد رزق مستقل إضافة إلي الشعور بالخوف والقمق عمى المستقبل وتراكم اليموم واألمراض النفسية عمييا فضال
عن تضاؤل فرص الزواج مرة ثانية لالعتبارات االجتماعية والتقاليد المترسخة حول المرأة المطمقة .
كما أن المشكالت التي تنجم عن الطالق الحرمان العاطفي ونقص الحنان بالنسبة لألوالد مما يؤدي إلي انحرافيم ووقوعيم
في براثين التجريم والمخدرات حيث أن الطالق يحدث صدمة وانييار في الرباط الزوجي يؤدي إلي تشرد األبناء .
وتؤكد اغمب الدراسات أن أبناء المطمقين والمطمقات يعانون من مشاكل نفسية جسيمة أكثر من األبناء الذين مع والدييم في
بيت واحد  .أي أن أبناء المطمقات أكثر عرضة لإلصابة باألمراض النفسية .
أما عمى صعيد المجتمع فان انتشار الطالق وانحالل الزواج يكون مصد ار لمكراىية والخصام والتنافر والبغضاء بين أفراد
المجتمع ال سيما من أقارب طرفي النزاع فضال عن اتجاه بعض المطمقات إلي التسول وقد يقعن في المنزلقات األخالقية
التي ال يعصم منيا إال صاحب دين قوي.
وأخي ار وليس أخر قد تصاب المطمقة أو المطمق باالكتئاب واالنعزال واليأس واإلحباط وتسيطر عمى عقوليم أوىام وأفكار
وأشياء أخري قد تقودىم إلى ارتكاب جرائم االنتحار بسبب األمراض النفسية حمانا اهلل منيا .
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الفصل الثالث
دراسة سابقة :
التكيف االجتماعي لممرأة المطمقة في المجتمع المصري
دراسة ميدانية في محافظة الغربية
د .ىاني جرجس عياد .
د .أيمن أحمد فرج .
لقد توصمت الدراسة إلي أن المطمقة تتعرض لظروف اقتصادية واجتماعية ونفسية قاسية جدا ،تحاول جاىدة إلي محاولة
التكيف لكي تتمكن من إقامة عالقات توازن وانسجام مع حياتيا االجتماعية الجديد .
مشكمة الدراسة -:
نتيجة لما يوجد من مشكالت اجتماعية واقتصادية تعاني منيا المرأة المطمقة في المجتمع المصري من الخوف من

المستقبل ،وما يصاحبو من قمق واغتراب ،وانعزالية اجتماعية عن المجتمع المحيط بيا ،وما قد تتعرض لو من إىانات،
ونظرات دونية ليا من قبل المحيطين بيا ،ولتعدد حاجاتيا االجتماعية واالقتصادية والنفسية خاصة إن كانت المرأة حاضنة،
فإن األمر يستدعي منيا ضرورة إعادة التكيف مع مجمل ىذه الظروف واألوضاع الجديدة التي طرأت في حياتيا .
ومن ثم تنبع مشكمة الدراسة من معرفة ودراسة المحاوالت والطرق المتعددة التي تتبعاىا المطمقة إلعادة التكيف االجتماعي
واالقتصادي في مجتمعيا ومحاولة تغيير نظرة الناس المحيطين بيا إلييا ،وتقدير دورىا الجديد في المجتمع ،وتقديم يد
المساعدة من قبل المؤسسات الرسمية ،ومؤسسات المجتمع المدني لمساعدتيا عمى تحقيق ىذا التكيف .
أهمية الدراسة-:
األىمية العممية  :تتمثل في اىتمام الدراسة بشريحة مجتمعية يجب أن تقابل بالرعاية و العناية االجتماعية واالقتصادية من
الجانب الرسمي والغير رسمي ،وىي فئة المرأة المطمقة ،حيث تحاول الدراسة التوعية العممية بسبل إعادة تكيفيا في
المجتمع المصري في النواحي االقتصادية واالجتماعية ،وتغيير نظرة المجتمع المحيط بيا تجاىيا ،كما تحاول الدراسة

مساعدة المطمقات عمى سرعة التكيف مع ذاتين ومجتمعين ،والتغمب عمى مشكمتين الحياتية ،إلعادة بناء جسور الثقة
بينين وبين البيئة التي يقطن فييا .
األىمية العممية  :تتمثل في التعريف ميدانيا عمى الطرق الصحيحة إلعادة التكيف االجتماعي واالقتصادي لممرأة المطمقة
في المجتمع المصري وكيف ينظر إلييا ،وىل حدث تغيير عن ذي قبل ،أم زادت ىذه النظرة نحو أوضاع المرأة المطمقة
وحياتيا الشخصية )1( .
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أهداف الدراسة :
اليدف الرئيسي  :رصد وتحميل طرق التكيف االقتصادي واالجتماعي والنفسي لممرأة المطمقة في المجتمع المصري.
األهداف الفرعية :
 -1التعرف عمى الخصائص االجتماعية واالقتصادية لممطمقات .
 -2التعرف عمى األسباب التي أدت إلي الطالق .
 -3التعرف عمى طبيعة ونوعية المشكالت التي واجيت المرأة المطمقة بعد الطالق )2(.
 -4محاولة وضع تصور لتالشي الجوانب السمبية في الظروف الجديدة التي فرضت عمى المرأة المطمقة ،واتاحة الفرصة
أمام الييئات االجتماعية في مصر لمساعدة وتدريب المطمقة عمى التكيف السميم تجاه ىذه األوضاع .

 -1فيد ثاقب الثاقب " ،التكيف المعيشي لممرأة الكويتية بعد الطالق"  ،مجمة دراسات الخميج والجزيرة العربية  ،جامعة
الكويت  ،المجمد  ،۲۲العدد .۷۸۸۱ ،۹۸

-2الحسين محمد عبد المنعم " ،اآلثار النفسية والجسمية ومشكالت التفاعل االجتماعي المترتبة عمى الطالق"  ،المجمة
العممية لمجمعية المصرية لمدراسات النفسية  ،الجمعية المصرية لمدراسات النفسية  ،القاىرة.۲۰۰۸ ،
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تساؤالت الدراسة -:

كيف تتكيف المرأة المطمقة اقتصاديا واجتماعيا ونفسيا مع المجتمع المصري ؟

ما الخصائص االجتماعية واالقتصادية لممطمقات ؟
ما طبيعة ونوعية المشكالت التي واجيت المرأة المطمقة بعد الطالق ؟
ما مدي تكيف المرأة المطمقة مع وضعيا االقتصادي الجديد وعالقتيا االجتماعية ؟
كيف يمكن تالشي الجوانب السمبية في الظروف الجديدة التي فرضت عمى المطمقة ،واتاحة الفرصة أمام الييئات
االجتماعية في مصر لمساعدة وتدريب المطمقة عمى التكيف السميم تجاه ىذه األوضاع .

التوصيات :
 -1إيجاد آليات تشريعية تضمن حق المرأة المطمقة بالنفقة واعتماد آليات جديدة لضمان تمتعيا وأطفاليا بيذه النفقة .
 -2إقامة ورش توعية خاصة بالمرأة المطمقة ال تقتصر عمييا فقط وانما تشمل األىل والفرد من المجتمع أصحاب القرار،
فضال عن أصحاب األعمال ( نساء ورجال ) لتعزيز الصورة االجتماعية وصورة الذات لممرأة المطمقة في مجتمعاتنا من
قبل منظمات المجتمع المدني .
 -3تأىيل النساء المطمقات نفسيا واعادة دمجين معا في مجتمعين ،لتمكينين اجتماعيا واقتصاديا.
 -4شمول جميع المطمقات بشبكة الحماية والضمان االجتماعي من قبل الحكومة والشئون االجتماعية .
 -5شمول المرأة المطمقة بالقروض المقدمة من الحكومة دائرة القروض والمشاريع.
 -6تسميط الضوء عمى المشكالت التي تواجو المرأة المطمقة وايجاد الحمول ليا عن طريق ندوات وبرامج إعالمية ،وشمول
رجال الدين والشباب من كال الجنسين فييا.
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"Social problems of divorced women"

Abstract:
The social problems have become threats that affect the marital relations where the problems
vary depending on the reasons, whether economic or psychological or other, and these
problems are the problems that lead to divorce between spouses
The goal of the research is to find ways and solutions that reduce the problems that lead to
divorce and the reason for the rise in the proportion of society, where it affected the
individuals and communities in which divorced women live
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