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يَــــا أَيـَُّهــــا النَّــــِيبُّ ِإَذا طَلَّْقــــُتُم النَِّســــاء َفطَلُِّقــــوُهنَّ " 

َة َواتـَُّقــوا اللَّــهَ  َربَُّكــْم َال ُختْرُِجــوُهنَّ  ِلِعــدَِّ�ِنَّ َوَأْحُصــوا اْلِعــدَّ

ـــٍة  ـــْأِتَني ِبَفاِحَشـــٍة مُّبَـيـَِّن ـــوِ�ِنَّ َوَال َخيْـــُرْجَن ِإالَّ َأن َي ـــن بـُُي ِم

َوتِْلـــَك ُحـــُدوُد اللَّـــِه َوَمـــن يـَتَـَعـــدَّ ُحـــُدوَد اللَّـــِه فَـَقـــْد ظََلـــَم 

  "  نـَْفَسُه َال َتْدرِي َلَعلَّ اللََّه ُحيِْدُث بـَْعَد َذِلَك أَْمراً 
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  شكر وتقدیر



 

  

فــي إتمــام هــذا العمــل  االحمــد هللا الــذي بحمــده تــتم الــنعم، والشــكر لــه إذ هــدانا ووفقنــ

  .فلواله لما كنا لنهتدي

مــــع نهایــــة هــــذا العمــــل العلمــــي المتواضــــع، إنــــه ال یســــعني إال أن أتوجــــه بالشــــكر 

إلــى أســتاذي الفاضــل الــدكتور جبــالي نورالــدین أســتاذ علــم الــنفس بجامعــة باتنــة والعرفــان 

المشرف على هذه المذكرة، هذا األستاذ الذي لم یبخل علي بعلمه ونصـائحه، لـه الشـكر 

على ما منحني إیاه من دعم نفسي ومادي إلخراج هذا العمل فـي أفضـل صـورة، فـأرجو 

یلیـــق باســـمه ومكانتـــه التـــي تنیـــر الجامعـــة أن أكـــون قـــد وفیـــت لـــه حقـــه فـــي تقـــدیم عمـــل 

  .الجزائریة

كمــا أتوجــه بالشــكر والتقــدیر إلــى أســاتذتي بقســم علــم الــنفس جامعــة باتنــة، وأخــص 

بالذكر الدكتورة حنیفة صالحي التي ساعدتني في الضبط المنهجـي للموضـوع، والـدكتور 

، والــدكتورة راجیــة بشــیر معمریــة الــذي أعــانني بــاألدوات الســیكومتریة إلخــراج هــذا البحــث

بن علي على نصائحها وتوجیهاتها المنهجیة، دون أن أنسى توجیهات الـدكتور غضـبان 

  .أحمد وما نهلت من فیض علمه أثناء دراسات التدرج

وكــذلك أقــدم شــكري إلــى كــل أعضــاء لجنــة المناقشــة الــذین قبلــوا قــراءة هــذه المــذكرة 

  . قصد انارتي بما یفیدني في أبحاثي المستقبلیة

وٕالى كل من مد لي ید العون أثنـاء إجـراء الدراسـة المیدانیـة خاصـة طلبـة قسـم علـم 

  .النفس باتنة، وٕالى كل شخص سمح بتطبیق الدراسة علیه

  وباهللا التوفیق

  ثـالباح
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  :مقدمة

الحمد هللا الذي خلق اإلنسـان وكرمـه، وهـداه وفضـله، وخلـق مـن بنـي جنسـه زوجـة 

وجعــل بینهمــا مــودة ورحمــة، وبــث منهمــا بنــین وحفــدة، ورزقهــم مــن الطیبــات  یســكن إلیهــا

علـى نحـو یحقـق لهـم السـعادة، فسـن مـن التشـریعات مـا یبصـر  ونظم الحیاة بین اإلنسـان

ي األســـرة لواجبـــه ویعلمـــه بمالـــه ومـــا علیـــه لیعـــیش الجمیـــع فـــي هنـــاء ووئـــام، كـــل فـــرد فـــ

والصــالة والســالم علــى مــن هــدى بــه اهللا البشــریة مــن ظلمــات الجهــل إلــى نــور اإلیمــان 

  :وبعد

إن الزوجیــة ســنة مــن ســنن اهللا فــي خلقــه، وهــي عبــادة یســتكمل بهــا المــرء نصــف 

لنقـاء، فكانـت رابطـة مقدسـة لهـا وزنهـا دینه ویلقى بها ربه على أحسن حال من الطهر وا

ودورهـا األساسـي الـذي ال یخفــى فـي المجتمـع وجعـل اهللا الصــلة بـین الـزوج والزوجـة مــن 

القدسیة والتآلف والتواد والتراحم، حتى كانت بحق میثاق غلـیظ، غیـر أن الغایـة مـن هـذا 

حیل معهـا اسـتمرار المیثاق المقدس قد ینتابها نوع من الفتور، فتتنافر القلـوب لدرجـة یسـت

حبل المودة بین الزوجین وفـي هـذه الحالـة یصـبح سـریان هـذا المیثـاق نقمـة علـى األسـرة 

بأجمعها، مما یفسح المجال أمام خیار حل عقدة النكـاح كضـرورة ال غنـى عنهـا، إال أن 

هـــذه الضـــرورة ال تمنـــع الضـــرر، إذ یبقـــى الطـــالق ســـببا لكثیـــر مـــن المشـــكالت النفســـیة 

  .التي تقف عائقا أمام توافق المطلق وعودته للحیاة الطبیعیةواإلجتماعیة 

وفي محاولة لمعرفة تأثیر الطالق على التوافق اإلجتماعي للمطلقین، جـاءت هـذه 

النفسیة اإلجتماعیة  العملیة هذه على تطرأ التي التغیرات على كشف النقاب الدراسة محاولة

ا لمتغیـرات الجــنس، المسـتوى التعلیمــي، تبعـ اإلجتمــاعي وذلـك بدراسـة الفــروق فـي التوافـق

والمدة الزمنیة للطالق وعلى هذا األساس نحاول الربط بین الطالق كتجربة سـلبیة وآثـاره 

أنجزنا هذا البحث في خمسـة فصـول علـى النحـو  وقد .على التوافق اإلجتماعي للمطلقین

  : التالي



 

 

ا إلـى الـدواعي التـي كانـت عرضنا في الفصل األول إشكالیة البحث وتساؤالته، ثم تطرقنـ

وراء اختیــاره، ثــم أهمیــة البحــث واألهــداف المرجــوة منــه، ثــم حــدود الدراســة، وانتقلنــا إلــى 

  .الدراسات السابقة، وطرحنا الفرضیات، وأخیرا التعریف بمفاهیم الدراسة

أمــا الفصــل الثــاني فقــد تــم فیــه عــرض نبــذة تاریخیــة مبســطة عــن الطــالق، كمــا تــم 

ق وأنواعـه، كمـا تعرضـنا إلـى أسـباب الطـالق، وفـي األخیـر إلـى آثـار تحدید معنى الطـال

  .الطالق، وباعتبار الدراسة جزائریة فقد تطرقنا إلى الطالق في الجزائر

وتضـــمن الفصـــل الثالـــث عرضـــا بســـیطا حـــول نشـــأة وطبیعـــة التوافـــق، ثـــم تعریـــف 

یـر الثـاني للدراسـة هـو التوافق، كمـا تعرضـنا إلـى األبعـاد الثنائیـة للتوافـق، وباعتبـار المتغ

حیث تعریفه فمجاالته وخصائصه ومؤشـراته،  من التوافق اإلجتماعي، فقد حاولنا تفصیله

  .ثم عرضنا أسالیب التوافق ومعاییره مرورا باألطر النظریة المفسرة للتوافق

واحتــوى الفصــل الرابــع إجــراءات الدراســة المیدانیــة مــن حیــث المــنهج المعتمــد فــي 

نا عینــات الدراســة اإلســتطالعیة واألساســیة، ثــم تطرقنــا إلــى إجــراءات الدراســة، ثــم عرضــ

  .الدراسة مرورا باألسالیب اإلحصائیة المستعملة لفحص فرضیات الدراسة

ختامـــا وفــــي الفصـــل الخــــامس عرضــــنا النتـــائج التــــي توصــــلت إلیهـــا الدراســــة، ثــــم 

لنصــل فـي األخیــر  تفسـیرها ومناقشـتها ومــدى اتفاقهـا أو اختالفهــا مـع الدراســات السـابقة،

  .إلى وضع التوصیات وبعض المقترحات الخاصة باألبحاث المستقبلیة
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  :إشكالیة البحث وتساؤالته -1

تعددت الدراسات السیكولوجیة في شتى مجاالت الحیاة النفسـیة واإلجتماعیـة للفـرد، 

ومجـــال الدراســـات هـــذا ال یقتصـــر علـــى موضـــوع معـــین ومحـــدد بـــل یتنـــاول بشـــيء مـــن 

الدراسـة فیهـا حـول الفـرد وتفاعالتـه  التحلیل مجموعة مـن المواضـیع والبحـوث التـي تـدور

  .المختلفة

بیولـوجي یسـعى إلشـباع حاجاتـه البیولوجیـة  كـائن العـالم وهـو هـذا فاإلنسان یـأتي إلـى

من نوم وتغذیة ونظافة، إال أن طبیعتـه اإلجتماعیـة تجعلـه یمیـل إلـى أن یكـون قریبـا مـن 

وأول موضــوع یــرتبط بــه  أفــراد بیئتــه، فالطفــل یولــد ولدیــه قــدرة علــى التفاعــل مــع اآلخــر،

الطفـــل هـــو أمـــه، فهـــي مصـــدر إشـــباع حاجاتـــه وباعتبـــار اإلنســـان كـــائن ینمـــو ویتطـــور 

وذلــك بــتقمص القــیم  اإلجتماعیــة عالقاتــه علــى اتســاع دائــرة الحركــي والنمــو فتســاعده اللغــة

والمعــاییر الخاصــة بجماعتــه المرجعیــة، ممــا یجعلــه فــردا منــدمجا فــي مجتمعــه، خاضــعا 

  .تعدا عن نواهیهألوامره، مب

واإلجتماعیـة والدینیـة،  النفسـیة العوامـل فـي ضـوء یحـدد اجتماعي كحدث الزواج ویعتبر

 الشـرعیة الجماعة، باعتباره العالقـة معاییر وتقمص مظهرا من مظاهر التوافق اإلجتماعي

ویضـــــع الضـــــوابط والمعـــــاییر  المجتمـــــع، یقرهـــــا والتـــــي والمـــــرأة الرجـــــل بـــــین الدائمـــــة الوحیـــــدة

ماعیة المنظمة لها، وهـذه العالقـة تقـوم فـي األسـاس مـن أجـل حفـظ النـوع واإلشـباع اإلجت

 الشــرعیة مــن األخــذ والعطــاء المتبــادل الــذي یحمــل فــي ثنایــاه اإلعتبــارات جــو الجنســي فــي

  .الحیاة مدى والوفاء العشرة یتضمن متینا رباطا باعتباره واإلجتماعیة

عمــــر كلــــه، ولكــــن قــــد یــــزول هــــذا وٕاذا كــــان األصــــل فــــي الــــزواج مشــــروع دوامــــه ال

المشــروع، وتتهــاوى أســباب اســتمراریة الحیــاة األســریة، ممــا یــؤدي إلــى فــك تلــك الرابطــة 

الشرعیة وخاصة في ظـل التغیـرات اإلجتماعیـة واإلقتصـادیة، ألن األسـرة نتـاج اجتماعیـا 

یعكــس صــورة المجتمــع الــذي توجــد وتتطــور فیــه، فــإذا اتصــف المجتمــع بالثبــات اتصــفت 
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سرة بالثبات، وٕاذا اتصف بالحراك والتطور تغیرت األسرة، ألنه علـى سـبیل المثـال إذا األ

كـان النظـام اإلقتصـادي والسیاسـي فاسـدا فــإن ذلـك یـؤثر علـى وظـائف األسـرة وتماســكها 

طبـال (ویصبح النظام معرضا لإلنحرافات الشاذة كالتوتر العـائلي وكثـرة حـاالت الطـالق 

فقــد تفاقمــت هــذه الظــاهرة فتشــیر كثیــر ) 99، ص2007رشــید، رابــح أشــرف رضــاونیة، 

مــن اإلحصــائیات أن نســبة الطــالق تــزداد مــع مــرور الــزمن، ففــي الجزائــر تســجل كتابــة 

ــــة طــــالق ســــنویا، وقــــدر عــــدد حــــاالت الطــــالق ســــنة  25الضــــبط  ــــف حال ـــــ  2002أل ب

وتختلــف أســبابه مــن مجتمــع ) 2008-إدارة األحــوال الشخصــیة بباتنــة(مطلقــا  25628

آخر، فقد أدى التغیر اإلجتماعي إلى زیادة األنانیـة والسـعي وراء المصـالح الفردیـة،  إلى

فأصبح كل واحد یحاول إرضاء نفسه دون تضحیة في سبیل اآلخـر، ممـا قـد یـؤدي إلـى 

إنصهار تلك الرابطة وزوالها، وكذلك فإن عدم التخطیط للزواج، وتدقیق عملیة اإلختیار 

یـد فـي حـدة الظـاهرة، إذ أن الـزواج مشـروع یتضـمن مشـاركة الزواجي كلها كعوامـل قـد تز 

للهوایـــات والطموحـــات ومعایشـــة للمواقـــف الســـعیدة وغیـــر الســـعیدة، وقـــد نجـــد أن خـــروج 

المــرأة للعمــل وتغیــر دورهــا اإلجتمــاعي قــد أدى إلــى غمــوض دورهــا ممــا قــد یــؤدي إلــى 

  .حالة من سوء التكیف

ذي تتعـرض لـه العالقـة الزوجیـة، فـإن وٕاذا كان الطالق كواحـد مـن صـور النهایـة الـ

هــذه النهایــة قــد تــؤثر علــى المطلــق وعلــى توافقــه اإلجتمــاعي، فقــد أشــار كســلر إلــى أن 

الصـــــحة النفســـــیة، وتقـــــدیر الـــــذات مـــــن غیــــــر  مـــــن المتـــــزوجین یتمتعـــــون بدرجـــــة أعلـــــى

فـإن المتـزوجین مقارنـة بـالمطلقین أسـعد حـاال " Cramer"المتزوجین، وفي دراسة كریمـر 

روبــرت مكلفــین، رتشــارد (ل صــحة، وأقــل عرضــة لإلضــطرابات النفســیة المختلفــة وأفضــ

  ).169،170، ص ص2002غروس، 

مما قد یجعل األفراد المطلقـین یشـعرون بعـدم اإلسـتقرار وعـدم األمـن وسـوء التوافـق 

مــع المواقــف اإلجتماعیــة المختلفــة، ومــن ثــم اإلبتعــاد عــن المعــاییر اإلجتماعیــة وصــعوبة 



                                                                                                                             : ألولالفصل ا
  مشكلة البحث

 7

ت اجتماعیــة إیجابیــة، ممــا قــد یــؤدي إلــى خلــق مشــاعر إكتئابیــة كاســتجابة إقامــة عالقــا

إلنهــاء العالقــة وفقــدان المســاندة العاطفیــة والطمأنینــة التــي یوفرهــا الــزواج، وهــذا مــا قــد 

یجعـــل المطلـــق ینظـــر إلـــى ذاتـــه نظـــرة احتقـــار وبأنـــه غیـــر كـــفء وغیـــر مقبـــول مـــن قبـــل 

  .اد عن اآلخریناآلخرین، وبالتالي الشعور بالعزلة واإلبتع

عـن تـأثیر الطـالق  وبناء على النتائج المشار إلیها یأتي هذا البحث لیحاول الكشف

  : على التوافق اإلجتماعي للمطلقین، ویترتب عن ذلك مجموعة من التساؤالت هي

  هل للطالق تأثیر على التوافق اإلجتماعي للمطلقین والمطلقات؟ -

وافـــق اإلجتمـــاعي لـــدى المطلقـــین هـــل توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصـــائیة فـــي الت -

  تبعا لمتغیر الجنس؟

هـــل توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصـــائیة فـــي التوافـــق اإلجتمـــاعي لـــدى المطلقـــین  -

  تبعا لمتغیر المستوى التعلیمي؟

هـــل توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصـــائیة فـــي التوافـــق اإلجتمـــاعي لـــدى المطلقـــین  -

 تبعا لعدد سنوات الطالق؟

  :راسةدواعي اختیار موضوع الد -2

  :یمكن تحدید مبررات اختیار موضوع الدراسة الحالیة كما یلي

  .التزاید المستمر لحاالت الطالق في المجتمع الجزائري -

حــول أثــر الطــالق علــى التوافــق  -فــي حــدود علــم الباحــث -عــدم تــوفر دراســات نفســیة -

اإلجتمــــاعي ســــواء فــــي العــــالم العربــــي أو الغربــــي، علــــى عكــــس مــــا حظیــــت بــــه بعــــض 

  .تغیرات األخرى، كالقلق واإلكتئابالم

قلــة المراجــع التــي تناولــت التوافــق اإلجتمــاعي، فمعظــم الكتــب تفســر التوافــق النفســي،  -

وجاءت هذه الدراسة محاولة توسیع هذا المجال لعلـه یكـون زادا تنتفـع بـه دراسـات نفسـیة 

  .اجتماعیة الحقة
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وعــدد ســنوات الطــالق علــى محاولــة معرفــة أثــر كــل مــن الجــنس، المســتوى التعلیمــي،  -

  .التوافق اإلجتماعي للمطلقین

  :أهمیة البحث. 3

تكمن األهمیة النظریة للبحث في كونه یتناول جانبا مهما هو جانـب العالقـات بـین 

هـــو بمثابـــة ســـند إجتمـــاعي للفـــرد یـــوفر لـــه الحمایـــة والطمأنینـــة،  األشـــخاص هـــذا الجانـــب

ســـي ویـــؤدي إلـــى تـــأثیر نفســـي ســـيء علـــى وبالتـــالي فـــإن فقدانـــه یـــؤثر علـــى التـــوازن النف

  .األشخاص المطلقین

كمـــا تكمـــن أهمیـــة البحـــث فـــي كونـــه یحـــاول الكشـــف عـــن الكیفیـــة التـــي ینظـــر بهـــا 

  .المطلق إلى ذاته وبالتالي مدى توافقه مع المحیط اإلجتماعي الذي یعیش فیه

اعي إعتبـار هــذه الدراســة إلتفاتــة لفئـة المطلقــین الــذین یعیشــون فـي ظــل حــراك إجتمــ

سریع غابت فیه قـیم التكافـل والمسـاندة ممـا یـؤثر علـى الصـحة النفسـیة لهـؤالء، مـن ذلـك 

  .فهذه الدراسة تفتح نافذة لإلهتمام بهذه الفئة

كمــــا تســــاهم هـــــذه الدراســــة فــــي إثـــــراء التــــراث العربــــي فـــــي مجــــال العلــــوم النفســـــیة 

  .واإلجتماعیة، وفتح المجال أمام بحوث أخرى

ناولت أثر الطالق علـى الجانـب النفسـي وهـذا فـي حـدود علـم العدید من الدراسات ت

، ولكــــن أهملــــت الشــــق اآلخــــر للصــــحة ...)القلــــق، اإلكتئــــاب، تقــــدیر الــــذات، (الباحــــث 

النفســیة وهـــو التوافــق اإلجتمـــاعي، الــذي ستنصـــب علیــه دراســـتنا الحالیــة وذلـــك بمحاولـــة 

  .معرفة أثر الطالق على التوافق اإلجتماعي

  

  :ة الدراسة في المیادین التالیةوتبرز أیضا أهمی

  :علم النفس اإلجتماعي -3-1
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ــم الــنفس اإلجتمــاعي ألنهــا تقــوم بدراســة  تــدخل الدراســة الحالیــة ضــمن دراســات عل

التوافق اإلجتماعي الذي یتضمن مسایرة المعاییر اإلجتماعیة واألسالیب الثقافیـة السـائدة 

شـــكل اللـــب األساســـي لعلـــم الـــنفس والتفاعـــل اإلجتمـــاعي الســـلیم، هـــذه المواضـــیع التـــي ت

العلم الذي یتناول بالدراسـة العلمیـة سـلوك وتصـرف «اإلجتماعي الذي یمكن تعریفه بأنه 

، ویمكـن تعریفـه أیضـا بأنـه العلـم )ص.، د2006بـوبكر بوخریسـة، ( »الفرد في المجتمع

  .الذي یدرس سلوك الفرد كما یتشكل من خالل المواقف اإلجتماعیة

ریفین الســـابقین، نســـتنتج أن علـــم الـــنفس اإلجتمـــاعي یهـــتم بســـلوك إنطالقـــا مـــن التعـــ

الفــرد واســتجاباته داخــل المحــیط اإلجتمــاعي الــذي یوجــد فیــه، وفــي دراســتنا هــذه ســنقوم 

بدراسة سلوك المطلقین والمطلقات بوالیة باتنة في المواقف اإلجتماعیة المختلفـة، وبـذلك 

  .فهي من الدراسات النفسیة اإلجتماعیة

  :الصحة النفسیة -3-2

إضافة إلى ما سبق، فالدراسة الحالیة تندرج في إطار الصحة النفسیة، التي یشـكل 

التوافق أهم مواضیعها، وفي نفس الوقت یحمل معناها، وهو ما جعل كثیرا من المـؤلفین 

یوحـــدون بـــین الصـــحة النفســـیة والتوافـــق، ویـــرون أن دراســـة الصـــحة النفســـیة مـــا هـــي إال 

وســنقوم فــي هــذه الدراســة ببحــث أثــر الطــالق علــى التوافــق اإلجتمــاعي دراســة للتوافــق، 

  .للمطلقین، وبالتالي فالدراسة تمثل إحدى دراسات الصحة النفسیة

وبالتالي فالدراسة الحالیة، تضم مجالین هـامین مـن مجـاالت علـم الـنفس وهمـا علـم 

  .النفس اإلجتماعي والصحة النفسیة

ج الدراســة یمكـــن أن تســاعد علــى تصــمیم بـــرامج أمــا مــن الناحیــة العملیـــة فــإن نتــائ

عالجیـة وٕارشــادیة لفئــة المطلقـین، ممــا یــؤدي إلــى التوافـق النفســي واإلجتمــاعي، وبالتــالي 

  .تحقیق الصحة النفسیة

  :أهداف البحث -4
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یمثــــل هــــدف البحــــث نهایــــات ســــلوكیة یــــتم تحصــــیلها نتیجــــة أنشــــطة موجهــــة لــــذلك 

الهــــدف حســــب الموضــــوع المتنــــاول  ، ویختلــــف)89، ص2006ســــامي محمــــد ملحــــم، (

  :وحسب طبیعته، ویهدف البحث الحالي إلى

  .اإلجابة على تساؤالت الدراسة المحددة سابقا -

التوافـــــق (تبیــــان تـــــأثیر الطـــــالق كحـــــدث مـــــن أحــــداث الحیـــــاة علـــــى الصـــــحة النفســـــیة  -

للمطلقین، وخاصة في ظل التغیـر اإلجتمـاعي السـریع الـذي أدى إلـى تفـاقم ) اإلجتماعي

  .ذه الظاهرة، وبالتالي تسلیط الضوء علیهاه

وتنبثق على هذا الهدف الرئیسي مجموعة من األهـداف الفرعیـة، والتـي یمكـن توضـیحها 

  :كما یلي

  .لفت انتباه األخصائیین النفسانیین واإلجتماعیین للتكفل بهذه الفئة ومساندتها -

  .لقاتالتعرف على مستوى التوافق اإلجتماعي لدى المطلقین والمط -

معرفــة مــا إذا كانــت هنــاك فــروق فــي التوافــق اإلجتمــاعي لــدى المطلقــین تبعــا لمتغیــر  -

  .الجنس

معرفــة مــا إذا كانــت هنــاك فــروق فــي التوافــق اإلجتمــاعي لــدى المطلقــین تبعــا لمتغیــر  -

  .المستوى التعلیمي

 معرفـــة مـــا إذا كانـــت هنـــاك فـــروق فـــي التوافـــق اإلجتمـــاعي لـــدى المطلقـــین تبعـــا لعـــدد -

  .سنوات الطالق

  

  : حدود الدراسة -5

مدینــة باتنــة، دوائــر (لقــد تــم إجــراء الدراســة الحالیــة فــي والیــة باتنــة : المجــال المكــاني -

  ).تكوت، آریس

  .2009-2008تم إجراء هذه الدراسة خالل السنة الجامعیة : المجال الزمني -
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طالعیة لحســــاب لقــــد اعتمــــدت الدراســــة علــــى عینــــة للدراســــة اإلســــت: المجــــال البشــــري -

الخصــائص الســیكومتریة ألداة البحــث المتمثلــة فــي مقیــاس التوافــق اإلجتمــاعي، وأجریــت 

فردا تم اختیارهم من مؤسسة الوقایة آریـس،  40الدراسة اإلستطالعیة على عینة قوامها 

بلدیـــة آریـــس، ومستشـــفى آریـــس لألمومـــة والطفولـــة، وعلـــى عینـــة مقصـــودة فیمـــا یخـــص 

ـــالي یصـــبح العـــدد اإلجمـــالي  35مطلقـــة، و 43امهـــا الدراســـة األساســـیة قو  ـــا، وبالت مطلق

  .فردا 78لعینة البحث 

لقـــد تمثـــل المقیـــاس الـــذي تـــم اعتمـــاده إلجـــراء هـــذه الدراســـة فـــي : األدوات المســـتخدمة -

تعریـب السـیكولوجي  بـل،.م.هیو األمریكي إعداد السیكولوجي من اإلجتماعي التوافق مقیاس

الصــــدق، (وقــــد تــــم حســــاب الخصــــائص الســــیكومتریة  المصــــري محمــــد عثمــــان نجــــاتي،

  .للمقیاس للتأكد من مدى صالحیته في البیئة الجزائریة) الثبات

  

  

  

  

  

  

  

  

  :الدراسات السابقة -6

فـــي حـــدود إطـــالع الباحـــث ال توجـــد دراســـات ســـابقة تناولـــت العالقـــة بـــین الطـــالق 

متغیــــرات نفســــیة والتوافــــق اإلجتمــــاعي، لكــــن توجــــد عــــدة دراســــات تناولــــت العالقــــة بــــین 

والطـالق، ومعظـم هـذه ) القلق، اإلكتئاب، تقدیر الذات، الضغوط النفسیة، مفهوم الذات(
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الدراســات تــوحي بوجــود عالقــة بــین الطــالق والمتغیــرات الســالفة الــذكر، وفیمــا یلــي ســیتم 

  .تناول بعض هذه الدراسات

  :الدراسة األولى

دراســة عــن  1972ســنة  )Vaillant & MC-Arther(أجــرى فایالنــت ومــاك أرثــر 

ـــة الصـــحیة وذلـــك علـــى مجموعـــة مـــن الرجـــال المطلقـــین مـــن  تـــأثیر الطـــالق علـــى الحال

مــن الــذین دخلــوا المستشــفى  %10الطبقــة المتوســطة خــالل الثالثــین عامــا، واكتشــفا أن 

) Lynch(أربع مرات أو أكثر كانوا مطلقین، وهي نفـس النتـائج التـي توصـل إلیهـا لیـنش 

قارن مجموعة من األفراد المتزوجین بالمطلقین، فوجـد أن المطلقـین ، حینما 1977سنة 

الحــظ ظهــور عالقــة بــین الطــالق واإلنهیــار الصــحي فــي كــل  حالــة أســوأ، كمــا كــانوا فــي

  )47، ص1996راویة محمود حسن الدسوقي، . (األعمار وفي كل طبقات المجتمع

  :الدراسة الثانیة

فقـــد جمعـــت بـــین عامـــل الطـــالق ، 1979ســـنة " Berkman"أمـــا دراســـة بیركمـــان 

ــــى األمهــــات الالتــــي فقــــدن  ــــة المرضــــیة، والتــــي أجریــــت عل والترمــــل وأثرهمــــا علــــى الحال

أزواجهــن ســواء بالترمــل أو الطــالق أو اإلنفصــال، وقــد افتــرض أن األمهــات الالتــي بــال 

أزواج یتعرضـــن لضـــغط نفســـي مرتفـــع عـــن األمهـــات المتزوجـــات، كمـــا أنهـــن یكـــن أكثـــر 

ل، وبعـــد مقارنـــة المجمـــوعتین مـــن األمهـــات توصـــلت الدراســـة إلـــى أن اســـتجابة لإلعـــتال

األمهـــات الالتـــي فقـــدن أزواجهـــن ســـواء بالترمـــل أو الطـــالق واإلنفصـــال یعـــانین ضـــغوطا 

نفســیة عالیــة بســبب مســؤولیة تربیـــة األطفــال فــي الوقــت الـــذي یكــن فیــه محرومــات مـــن 

جتماعیـــة تنتهـــي بهـــن إلـــى اإلشـــباعات التـــي یمثلهـــا رفیـــق الحیـــاة، ممـــا یســـبب ضـــغوطا ا

  )47، ص1996راویة محمود حسن دسوقي، . (تدهور حالتهن

  :الدراسة الثالثة
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والتغیــرات اإلجتماعیــة  الطــالق عــن توافــق م بدراســة1982 ســنة" Bass" بــاس قــام كمــا

مـن  50مـن النسـاء المتزوجـات،  50إمـرأة  100واإلنفعالیة، وتكونت عینة الدراسة مـن 

تخدمت الدراســــة مقیــــاس بیــــك لإلكتئــــاب، قائمــــة تحدیــــد الســــمات النســــاء المطلقــــات واســــ

استبیان عن تاریخ الحالة، ودلت النتائج على أن النساء المطلقات أكثر قلقا واكتئابـا مـن 

النســاء المتزوجــات، وقــد وجــدت فــروق ذات داللــة إحصــائیة بــین الســیدات المطلقــات فــي 

ـــزواج  ـــة أثنـــاء ال ـــاتهن تصـــورهن لشـــبكة العالقـــات اإلجتماعی وبعـــد الطـــالق، وتتســـع عالق

علـــى عكــس أثنــاء الــزواج حیـــث تكــون اتصــاالتهن اإلجتماعیـــة  اإلجتماعیــة بعــد الطــالق

  )47، ص1996حسن دسوقي،  راویة محمود( .حد ما ضیقة إلى

  :الدراسة الرابعة

، دراستهما علـى عینـة مـن 1983سنة ) Tcheng et Prince(أجرى تشنج وبرنس 

مــن الكنــدیات مــن أصــل  33ن الكنــدیات مــن أصــل فرنســي ومــ 3(األمهــات المطلقــات 

ســنة علــى التــوالي، وعینــة ضــابطة  40,8ســنة و  39,4عمــري  بمتوســط وذلــك ،)إنجلیــزي

ســنة علــى التــوالي،  37,6و  40,1مــن المتزوجــات مــن نفــس األصــل وبمتوســط عمــري 

 وقـــد تبـــین مـــن الدراســـة أن األمهـــات المطلقـــات یعـــانین مـــن عـــدة مشـــكالت منهـــا ضـــعف

الرضــا العــام عــن الحیــاة، وضــعف تقــدیر الــذات، وضــعف اإلشــباع الجنســي، كمــا تبــین 

  )55، ص2002 عدیلة تونسي،.(النفسي وأكثر تلقیا للعالج تعرضا للضغوط أنهن أكثر

  

  

  :الدراسة الخامسة

بدراسة المشكالت التي تواجههـا المطلقـة  1985سنة " Lindsay"وكما قام لیندزي 

افقهـا، وذلـك فـي عالقتهـا بوجـود أطفـال أو عـدم وجـودهم، وللتحقـق بعد الطالق ودرجة تو 

مطلقة للمرة األولى حیث طبق علیهن اختبـار للتوافـق  60من ذلك أجریت الدراسة على 
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مع الطالق، وقائمة المشكالت واإلهتمامات، وقد قسمت المجموعـة إلـى مجمـوعتین تبعـا 

-0(ت حسب المدة بعـد الطـالق مجموعا 3إلى  كما قسمت عدم وجود أطفال، لوجود أو

، وقــد تــم قیــاس األبعــاد التالیــة فــي مقیــاس )شــهرا 48، 36شــهرا،  30-18شــهرا،  12

مشــاعر القیمــة، اإلضــطراب اإلنفعــالي، مشــاعر الغضــب، الحــزن، إعــادة بنــاء : التوافــق

الثقـــة اإلجتماعیـــة، كمـــا شـــملت قائمـــة المشـــكالت واإلهتمامـــات عـــدد مـــن األبعـــاد التــــي 

عــــل اإلجتمــــاعي، الوحــــدة، الظــــروف االقتصــــادیة، وتــــدعیم اســــتخدام تحلیــــل شــــملت التفا

التبـــــاین المصـــــاحب وقـــــد دلـــــت النتـــــائج علـــــى أن هنـــــاك أثـــــر للمـــــدة بعـــــد الطـــــالق علـــــى 

. اإلضطرابات اإلنفعالیة ومشاعر الغضب وأعراض الحزن وٕاعادة بناء الثقـة اإلجتماعیـة

  )62، ص2002عدیلة تونسي، (

  :الدراسة السادسة

بدراســة  1986ســنة  )MENAHGAN & LIBERMAN(ینــاهجن و لیبرمــان قــام م

مطلــق،  16عــن التغیــرات فــي اإلكتئــاب المصــاحب للطــالق وتكونــت عینــة الدراســة مــن 

البــیض والســود وبلغــت أعمــارهم  الزوجــات مــن 379 مــن األزواج، و 379مطلقــة، و 16

جیـــة، اســـتمارة ســـنة واســـتخدمت المقابلـــة الشخصـــیة، مقیـــاس المحنـــة الزوا 44-35بـــین 

البیانــــات العامــــة، نمـــــاذج عبــــارات المشــــكالت اإلقتصـــــادیة، وتوصــــلت النتــــائج إلـــــى أن 

المطلقــین حــدیثا أكثــر قلقــا واكتئابــا مــن المتــزوجین، كمــا أظهــروا مســتوى عــالي مــن القلــق 

واإلكتئــاب یكــون ســلبیا بــین المطلقــین حــدیثا ویختلــف بــاختالف الخصــائص الدیموغرافیــة 

ولكــن یتغیــر القلــق واإلكتئــاب مــع مــرور الوقــت، ویختلــف هــذا التغییــر وصــعوبات الحیــاة 

باختالف السن والجنس والدین والمستوى التعلیمي والمستویات الوالدیة والمركـز الـوظیفي 

والمشــكالت اإلقتصــادیة، كمــا ال توجــد فــروق بــین الرجــال والنســاء المطلقــین فــي صــدمة 

  )48، ص1996راویة محمود حسن دسوقي، . (الطالق

  :الدراسة السابعة
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، كــــذلك )1995(باإلعتمــــاد علــــى اإلطــــار المقتــــرح مــــن طــــرف كــــارني وبرادبــــوري 

فالهدف من هذه الدراسة، توسیع فهمنا لدور الضـغط فـي الطـالق،  2000بودنمان سنة 

وٕاعــادة تشــكیل قــرارات الطــالق، دعمــت الدراســة بأمثلــة حــول طــالق األفــراد مــن ألمانیــا، 

ختیــرت هــذه البلــدان ألن األفــراد فیهــا یواجهــون مســتویات عالیــة مــن إیطالیــا وسویســرا، وا

الضــغط، إضــافة إلــى الضــغط توجــد اختالفــات بــین هــذه الــدول، فیختلفــون فــي الخلفیــات 

حیــاة اإلیطــالیین هادئـــة، أمــا األلمــان والسویســـریون فحیــاتهم مضــغوطة إضـــافة (الثقافیــة 

ا وجــود اختالفــات اقتصــادیة وكــذلك ، وأیضــ)إلــى ارتفــاع أمــراض القلــب والشــرایین لــدیهم

سویســــرا أكثــــر غــــالء، ثــــم إیطالیــــا (اخــــتالف مــــن حیــــث معــــدل العمــــل، وتكــــالیف الحیــــاة 

نتنبــأ بــأن المشــاركین یمكــن أن یحولــوا : واعتمــدت الدراســة علــى فرضــیات هــي). فألمانیــا

  .الضغط الیومي إلى سبب وجیه للطالق

ارات الــزوجین علــى الطــالق فــي إن أثــر الضــغط علــى انهیــار العالقــة الزوجیــة وقــر 

سویسرا هي األكبر بسبب إلتزامات العمل، نقص تشجیع الدولة للعائلة وارتفاع المعیشـة، 

ثــم األلمــان الــذین یعیشــون نســبة كبیــرة مــن البطالــة، ونتوقــع أن یكــون اإلیطــالیون األقــل 

  .تأثرا بالضغط

مـن ألمانیـا  282مطلـق مـوزعین علـى النحـو التـالي،  662 واعتمدت الدراسة علـى

 رجـل، و 56امـرأة و  85إیطـالي بمعـدل  شـخص 141رجل،  54 امرأة و 228بمعدل 

رجــــل، وكــــل المشــــاركین الــــذین تــــم  158 امــــرأة و 81شــــخص سویســــري بمعــــدل  239

اختیــــارهم للدراســــة لــــدیهم طفــــل علــــى األقــــل، وأغلــــب المشــــاركین جربــــوا هــــذا النــــوع مــــن 

الـــثالث، فالرجـــال اإلیطـــالیون كـــانوا أكثـــر  الضـــغط، وهنـــاك اختالفـــات فیمـــا بـــین العینـــات

، أمــــا  26,42شــــبابا عنــــد الــــزواج مــــن الرجــــال األلمــــان والسویســــریین بمتوســــط یســــاوي 

، كــان معظــم 28,69، وبمتوســط للسویســریین یســاوي 27,21األلمــان فالمتوســط یســاوي 

ـــى الشـــهادات  المشـــاركین اإلیطـــالیین كاثولیـــك وكـــان المشـــاركون األلمـــان متحصـــلون عل
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وتـــم اإلعتمـــاد  % 41,2لجامعیــة، واحتـــل الرجــال اإلیطـــالیون أعلــى مســـتوى اقتصــادي ا

عــدم الكفــاءة مثــل فقــر اإلتصــال، ضــعف شخصــیة الشــریك،  –علــى خمــس أســباب هــي 

  :المستوى العام للضغط، بعد الشریك، وضعف الثقة، وتم التوصل إلى النتائج التالیة

فــي الكفــاءات كســبب وجیــه للطــالق، نســاء ألمانیــا وسویســرا إعتبــرن الــنقص الشــدید 

وكـذلك نقـص الثقـة، أظهــرت العینـة ككـل نقــص الثقـة كسـبب أولـي للطــالق ثـم نقـص فــي 

الكفـاءات، وأضـیف المسـتوى العـام للضـغط كســبب ثالـث للطـالق مـن كـل النسـاء ورجــال 

األلمــان، هنــاك آثــار متعــددة للجــنس، فتبــین المیــل الشــدید للنســاء الســتقبال أســباب كثیــرة 

الق مقارنة بالرجال، اإلختالف الكبیر بین الدول وجد من خالل صـعوبة الشخصـیة، للط

ــــة باأللمــــان  ــــة مقارن ــــى هــــذه الحقیق ــــائج كبیــــرة عل ــــث أحــــرزت النســــاء السویســــریات نت حی

واإلیطــــالیین، الرجــــال السویســــریون كــــانوا كــــذلك قــــد بینــــوا أن صــــعوبة شخصــــیة الشــــریك 

یطـالیین، وبینـت السویسـریات أن الضـغط فـي كسبب رئیسي للطالق مقارنـة باأللمـان واإل

كان السـبب للطـالق مقارنـة باأللمانیـات، ... شتى المجاالت كالمهنة، الصحة، والعائلة، 

أمـــا فیمـــا یخـــص أســـباب الطـــالق فبینــــت السویســـریات أن حـــوادث الحیـــاة كســـبب أولــــي 

مــــات بتراكمــــات الضــــغط، وأظهـــر رجــــال إیطالیــــا وسویســـرا فكــــرة مفادهــــا أن تراك تبوعـــةم

السبب األساسي للطالق، وأما األلمانیون فبینـوا أن عـدم وفـاء الشـریك سـبب  الضغط هي

رئیســـــي للطـــــالق والخالصـــــة أن تراكمـــــات الضـــــغط وعـــــدم وفـــــاء الشـــــریك قوبلـــــت بكثـــــرة 

كمسـببات للطـالق، أمـا الوقـوع فــي حـب شـخص آخـر كـان أثــره أقـل مـن المتوقـع، وبینــت 

، حـــوادث الحیـــاة وتراكمـــات الضـــغط كمنبـــه البنـــات مســـتویات عالیـــة حـــول عنـــف الشـــریك

للطـــالق مقارنـــة بالرجـــال، ولـــم توجـــد فـــروق بـــین الجنســـین فیمـــا یخـــص الوقـــوع فـــي حـــب 

  .شخص آخر وعدم أمانة الشریك، فهي متساویة في قرار الطالق

  :الدراسة الثامنة
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بدراســــة اإلكتئــــاب ومفهــــوم الــــذات وآثــــار  1997، ســــنة " Thabes"كمــــا قــــام ثــــابس 

ســـنة بهـــدف معرفـــة  83-25مـــن المطلقـــات بـــین ســـن  272لـــى عینـــة مـــن األزمـــات ع

بدراسـة تتبعیـه لعینـة مـن المطلقـات،  حیـث قـام الباحـث التوافق طویل المدى بعد الطـالق،

وقــــد بلغــــت أدنــــى فتــــرة بعــــد  1995ثــــم شــــتاء  1994بــــدأ القیــــاس األول خــــالل صــــیف 

سـنة،  14لعینة ككـل الطالق خمس سنوات كما كان متوسط عدد السنوات بعد الطالق ل

مــن أفــراد العینــة قــد تعرضــن لدرجــة عالیــة مــن  %26وقــد تبــین  مــن نتــائج الدراســة أن 

اإلكتئــاب، كمــا تبــین ارتبــاط اإلكتئــاب بــبعض المتغیــرات مثــل اإلســتقالل والعنــف البــدني 

أظهــرن اإلكتئـاب، واالتجاهـات الســالبة نحـو الــزوج  مـن الالتـي %75خـالل الـزواج لــدى 

ف دعـــــم األصـــــدقاء واألســـــرة خـــــالل فتـــــرة الطـــــالق وضـــــعف المشـــــاركة الســـــابق، وضـــــع

مـنهن وأخیـرا عـدم وجـود شـریك بعـد الطـالق لـدى  %48اإلجتماعیة خالل الطالق لـدى 

  )59، ص2002عدیلة تونسي، . (منهن 46%

  :الدراسة التاسعة

للعالقـة بـین الطـالق  1997سـنة ) Richards et al( رتشـاردز وآخـرون دراسـة وفي

وكل من القلق واإلكتئاب ومخاطرة إدمان الكحول مـن جانـب آخـر علـى عینـة من جانب 

مــــن المتزوجــــات والالتــــي لــــم یســــبق لهــــن اإلنفصــــال وأیضــــا المطلقــــات أو  2085مــــن 

المنفصــــالت لمـــــرة واحـــــدة علــــى األقـــــل، حیـــــث تبـــــین مــــن نتـــــائج الدراســـــة أن المطلقـــــات 

هـــن یتعرضـــن لمخـــاطرة والمنفصـــالت یعـــانین مـــن درجـــة أعلـــى مـــن القلـــق واإلكتئـــاب وأن

إدمــان الكحـــول بدرجـــة أكبـــر مـــن المتزوجـــات وأن ذلـــك یـــرتبط أیضـــا بالمســـتوى التعلیمـــي 

والعمــر عنــد الــزواج وطــالق الوالــدین والعــدوان فــي الطفولــة، وضــعف الثقــة فــي الــنفس، 

وضعف العالقات أو التواصل بین األصدقاء والعائلة حیث تبین أن العالقة تصبح غیـر 

اطي والطالق عند ضبط هذه المتغیرات، إال أن القلق واإلكتئـاب یبقـا أعلـى دالة بین التع
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عدیلـة  . (بدرجة دالة لدى المطلقات والمنفصالت حتى إن تزوجن أو عـدن إلـى أزواجهـن

  )57، ص2002تونسي، 

  :الدراسة العاشرة

التــي تهــدف إلــى دراســة الفــروق بــین المطلقــات  2002دراســة عدیلــة تونســي ســنة 

قـات فـي كـل مـن القلـق واإلكتئـاب، أیضـا الفـروق بـین المطلقـات تبعـا لـبعض وغیر المطل

اإلقتصــــادي للمطلقــــة  -المتغیــــرات الفرعیــــة وتشــــمل قــــرار الطــــالق، الوضــــع اإلجتمــــاعي

ســیدة  180شــملت ) 360=ن(والعالقــة باألبنــاء وقــد أجریــت الدراســة علــى عینــة قوامهــا 

ختیـار المطلقـات مـن جامعـة أم مـن غیـر المطلقـات كعینـة ضـابطة وتـم ا 180مطلقـة و 

القــرى وبعــض المــدارس الثانویــة والمعلمــات فــي المراحــل التعلیمیــة المختلفــة بمدینــة مكــة 

المكرمة، وقد استخدمت الباحثة في الدراسة الحالیة استمارة البیانات العامة شـملت عـددا 

لعمـــر عنـــد الحالـــة اإلجتماعیـــة، العمـــر عنـــد إجـــراء الدراســـة، ا(مـــن المتغیـــرات المســـتقلة 

الـــزواج، مصـــدر قـــرار الطـــالق، طـــول المـــدة بعـــد الطـــالق، المســـتوى التعلیمـــي، المهنـــة، 

ـــى مقیـــاس مستشـــفى الطـــائف للقلـــق، ومقیـــاس الطـــائف ...) الـــدخل الشـــهري،  إضـــافة إل

لإلكتئاب من إعداد الدلیم وآخرون، وباإلعتماد على المنهج الوصفي المقـارن واألسـالیب 

، أسـفرت الدراسـة عـن "ف"، اختبـار "ت"سـط، اإلنحـراف، اختبـار اإلحصائیة التالیـة المتو 

  :النتائج التالیة

توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین المطلقات وغیر المطلقات من مكة المكرمـة فـي  -

  .متوسط درجة كل من القلق واإلكتئاب

توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصـــائیة بـــین المطلقـــات فـــي متوســـط درجـــة كـــل مـــن القلـــق  -

ئـــاب تبعـــا ألعمـــارهن عنـــد الـــزواج، ألعمـــارهن الحالیـــة، طـــول الفتـــرة بعـــد الطـــالق، واإلكت

  .ومكان إقامة األبناء األوضاع المهنیة، الدخل الخاص
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ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائیة بــین المطلقــات فــي متوســط درجــة كــل مــن القلــق  -

  .واإلكتئاب تبعا للمستوى التعلیمي، لمكان اإلقامة، عدد األبناء

  :تعقیب على الدراسات السابقةال

أجمعت الدراسات السابقة على وجود فـروق بـین المتـزوجین والمطلقـین فـي الصـحة 

النفسیة والجسدیة وهذا ما یؤكـد أهمیـة الـزواج الـذي هـو بمثابـة الغـذاء الـذي یحـافظ علـى 

لیل أن الالتوازن النفسي واإلجتماعي، وهذا بد إلى یؤدي فقدانه فإن وبالتالي جسم اإلنسان،

  .األشخاص الذین یدخلون إلى المستشفیات والمصحات النفسیة أكثرهم من المطلقین

وجــود فــروق بــین المتزوجــات والمطلقــات فــي الصــحة النفســیة وهــذا نتیجــة لكثــرة  -

عمـل المطلقــة،  عـدم حالــة اإلقتصـادي فـي المسـتوى الضـغوط النفسـیة، تربیـة األوالد، تــدني

المســاندة العاطفیــة، وترســب هــذه العوامــل ینتهــي بهــن  نقــص اإلشــباعات الجنســیة وغیــاب

  .إلى تدهور حالتهن

عـــدم وجـــود فـــروق بـــین المطلقـــات فـــي ضـــوء بعـــض المتغیـــرات النفســـیة كـــالقلق  -

واإلكتئـــاب تبعـــا للمســـتوى التعلیمـــي، ویفســـر ذلـــك بكثـــرة الضـــغوط والنظـــرة الســـلبیة للمـــرأة 

  .المطلقة مما یؤدي بها إلى سوء التوافق

ود فروق بین المطلقین تبعا لمتغیر الجنس في بعض المتغیـرات النفسـیة عدم وج -

  .ال سیما القلق واإلكتئاب

سوء التوافق یكون في بدایة الطالق ولكن مع مرور الوقت یتراجع هذا الالسـواء  -

  .وقد یصل في النهایة إلى انعدام الفروق

الـذي هـو لـب الدراسـة  ویبقى علینـا إیجـاد العالقـة بـین الطـالق والتوافـق اإلجتمـاعي

الحالیة فإلى أي مدى یمكن أن تتالئم نتائج الدراسـات السـابقة مـع نتـائج الدراسـة الحالیـة 

خاصة أن الدراسـة الحالیـة عربیـة ومعظـم الدراسـات السـابقة غربیـة لهـم معـاییرهم وقـیمهم 

  .الخاصة
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  :فرضیات الدراسة -7

هــي اإلجابــات المتوقعــة  إن الفرضــیات هــي تنبــؤات الباحــث عــن نتــائج البحــث، أو

، )13، ص2004عبـــد اهللا زیـــد الكیالنـــي، (لمشـــكلة البحـــث أو األســـئلة المتفرعـــة عنهـــا 

واســـتنادا إلـــى مـــا ورد مـــن التســـاؤالت المنبثقـــة مـــن إشـــكالیة الدراســـة، وفـــي ضـــوء التـــراث 

النظري، واستقراء نتائجه، وفي ضوء متغیرات الدراسة الحالیة یمكننا صیاغة الفرضـیات 

  :النحو التاليعلى 

  : الفرضیة العامة

  .یحصل المطلقون والمطلقات على درجات منخفضة في التوافق اإلجتماعي

  :الفرضیات الجزئیة

توجد فروق ذات داللة إحصائیة في التوافق اإلجتماعي لـدى المطلقـین تبعـا لمتغیـر  -1

  .الجنس

لقـین تبعـا لمتغیـر توجد فروق ذات داللة إحصائیة في التوافق اإلجتماعي لـدى المط -2

  .المستوى التعلیمي

توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائیة فــي التوافــق اإلجتمــاعي لــدى المطلقــین تبعــا لعــدد  -3

  .سنوات الطالق

  

  

  

  :التحدید اإلجرائي لمصطلحات البحث -8

یقصـــد بتحدیـــد المفـــاهیم تبیـــان مـــا تعنیـــه مـــن مقاصـــد، وتوضـــیح مـــا تتضـــمنه مـــن  

، وتتحــدد مفــاهیم )5، ص1999قیــل حســین عقیــل، ع(معــان، ومــا تظهــره مــن صــفات 

  :البحث كما یلي
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هــو التصــرف القــانوني والشــرعي الــذي یعبــر عــن إنهــاء رابطــة الــزواج، أي أنــه : الطــالق

انفصال الزوجین عن بعضهما بشكل رسمي وقانوني، وقد یـتم باتفـاق الطـرفین أو بـإرادة 

  .أحدهما

إنفصـال بـین الـزوجین تقـره السـلطات «نـه وفي هـذه الدراسـة یحـدد الطـالق إجرائیـا علـى أ

الحكومیـــة فـــي والیـــة باتنـــة، وعلیـــه فـــإن المطلـــق أو المطلقـــة هـــو المنفصـــل عـــن الطـــرف 

  .»اآلخر والمصادق على انفصالهما من إحدى المحاكم في والیة باتنة

هــو قــدرة الفــرد علــى التوافــق مــع البیئــة اإلجتماعیــة بكــل مــا تضــمه : التوافــق اإلجتمــاعي

  .ت وتقالید ومعاییر إجتماعیة، ومسایرته لثقافة المجتمع الذي یعیش فیهمن عادا

ویعرف التوافق اإلجتماعي إجرائیا في الدراسة بأنه مجموع الدرجات التـي یحصـل علیهـا 

بـــل، .م.المطلـــق والمطلقـــة علـــى مقیـــاس التوافـــق اإلجتمـــاعي للســـیكولوجي األمریكـــي هیـــو

اتي، حیـــث كلمـــا ارتفعـــت الدرجـــة دلـــت تعریـــب الســـیكولوجي المصـــري محمـــد عثمـــان نجـــ

على حسن التوافق أما انخفاضـها فیـدل علـى سـوء التوافـق اإلجتمـاعي باعتبـار المتوسـط 

  ).35=م(الحسابي 

تحــدد الدراســة الحالیـــة المســتوى التعلیمــي للمطلقــین مـــن : المســتوى التعلیمــي والثقـــافي

  :خالل تصنیفه إلى الفئات التالیة

 مستوى ابتدائي -

 سطمستوى متو  -

 مستوى ثانوي -

  مستوى جامعي -

قسـمنا فـي دراســتنا الحالیـة المـدة الزمنیـة التــي : طـول المـدة الزمنیـة بعــد الطـالق -      

  : تتبع الطالق إلى الفئات الزمنیة التالیة

  أقل من سنة -

  سنوات 5 –سنة  1 -
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  سنوات 5أكثر من  -

  

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

  

    

  

  الطـــــــــالق
  

  

  

  دـتمهی

  نبذة تاریخیة عن الطالق -1

  تعریف الطالق -2

  القـأنواع الط -3

  أسباب الطالق -4

  أثار الطالق -5

  الطالق في الجزائر -6

  ةخالصـ
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  :تمهیــد

اإلنســـان اجتمـــاعي بـــالطبع، واجتماعیتـــه هـــذه تجعلـــه ینشـــىء عالقـــات اجتماعیـــة، 

ه اإلنسـان إلـى ئـرافأهم عالقة تتمحور حولها حیاة اإلنسان هي الزواج الذي یسعى من و 

إشــباع حاجاتــه النفســیة، وتحقیــق التوافــق، ولكــن قــد تختــل هــذه العالقــة وتضــطرب ممــا 

یؤدي إلى انهیـار الرابطـة الزوجیـة، ویـؤدي هـذا االنهیـار إلـى أثـار علـى الصـحة النفسـیة 

للمطلقــین، وعلــى أبنــائهم و المجتمــع ســواء، ونظــرا لخطــورة هــذه المعضــلة التــي هــي فــي 

، ســنحاول فــي هــذا الفصــل التعــرف علــى الطــالق مــن حیــث نشــأته وتعریفــه تزایــد مســتمر

وأنواعـه وأســبابه وآثــاره علـى الصــعید النفســي واالجتمـاعي، مــع التطــرق إلـى الطــالق فــي 

  .الجزائر كنموذج لمدى استفحال هذه الظاهرة
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  : نبذة تاریخیة عن الطالق -1

یة مما یتعذر حله، وٕانما یتعذر الطالق فـي لم یكن الزواج في المجتمعات االبتدائ 

كثیر من المجتمعـات لـدى والدة الطفـل، وقـد جـرت العـادة بـأن تكـون مبـادرة الطـالق مـن 

جانـــب واحـــد والســـیما جانـــب الرجـــل، وكـــان عقـــم المـــرأة مـــن أقـــوى األســـباب الداعیـــة لـــه، 

الق وفـق ، وكانـت األمـم القدیمـة تمـارس الطـ)219، ص1991عادل العوا، (والمبیحة له

إجـــراءات متنوعـــة ســـواء منهـــا التـــي عاشـــت مـــیالد المســـیح أو التـــي عاشـــت بعـــده، ولقـــد 

مـا بـین النهـرین قبـل ألفـي سـنة مـن المـیالد بحیـث كـان یجـوز فیعرفته شریعة حمـو رابـي 

ــــب طــــالق زوجهــــا إذا  ــــم، ویجــــوز للزوجــــة أن تطل ــــه بســــبب العق ــــق زوجت للرجــــل أن یطل

إذا أهملهــــا  طــــالقوكــــذا تســــتطیع طلــــب ال ،)241،ص1989عبــــد العزیــــز ســــعد،(كرهتــــه

زوجهــــا، وكانــــت المــــرأة المطلقــــة تحــــتفظ بملكیــــة بائنتهــــا وبحقوقهــــا فــــي أن تــــرث زوجهــــا 

، ولــم یظهــر نظــام الطــالق عنــد قــدماء المصــریین )219، ص1991عــادل العــوا،(الســابق

 الحـــق فـــي إال ابتـــداء مـــن عهـــد األســـرة الحادیـــة والعشـــرین، وقـــد اختلفـــت اآلراء فـــیمن لـــه

مــن المتصــور أن الرجــل وحــده كــان لــه حــق الطــالق، وفــي مقابــل ذلــك  الطــالق وقــد كــان

ذهب رأي آخر إلى أن المرأة كان لها أیضا حق طلب الطالق مـن زوجهـا فـي أي وقـت 

تشــاء، وكــان الرجــل یتــردد قبــل إقدامــه علــى تطلیــق زوجتــه وذلــك بســبب أنــه كــان یــدفع 

دفع لهــا مقــدار الصــداق مضــافا إلیــه خمســة أضــعاف الصــداق، وفــي عقــود أخــرى كــان یــ

ثلـث أموالـه كلهــا، أمـا فـي حالــة طلـب الزوجـة الطــالق تلتـزم بـرد قیمــة الصـداق ویضــاف 

منـه إلى ذلك نصفه، كما تفقـد األمـوال التـي كانـت سـتؤول إلیهـا لـو كـان الطـالق صـادرا 

  ) .49محمد شلبي، بدون سنة، ص ثروت(هو

ق كوسیلة إلنهاء عقـد الـزواج، وكـان للـزوج كما أن قدماء الیونان عرفوا نظام الطال

، وكـان یجـوز للرجـل أن )212، ص1994العربي بلحاج، (حق مطلق في تطلیق زوجته

یطلــق زوجتــه بســبب الزنــا والعقــم، وحــق المــرأة مقصــور علــى حالــة مجــون الــزوج، وهجــر 
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، وفــي )241، ص1989عبــد العزیــز ســعد، (الــزوج، والضــرر البــالغ الــذي یصــیبها منــه

ة كــان الطــالق یوجــب إعــادة البائنــة، وعلــى الــزوج المخــدوع أن یطلــق زوجتــه الخائنــة أثینــ

وٕاذا مـنح الحـاكم المـرأة " Solon""سـولون"إذا شاء أال یفقد حقوقه المدنیـة بحسـب تشـریع 

، 1991عــــادل العــــوا، (طالقهــــا اســــتطاعت مغــــادرة منــــزل الزوجیــــة واســــتعادت بائنتهــــا 

 ) .220ص

ــــانون  ــــد أجــــاز الق ــــزوجین بــــالعجز وكــــذلك فق ــــق إذا أصــــیب أحــــد ال الیونــــاني التطلی

  .الجنسي أثناء عقد الزواج ولم یعلم به اآلخر، ویتساوى في ذلك الرجل والمرأة معا

الطــالق یقـع برضــا  مطلــق، فكـان وجـه علــى القــانون الرومـاني فكــرة الطـالق ولقـد أقـر

اكتســبت الزوجــة حــق الــزوجین أو بــإرادة الــزوج المنفــردة، وبعــد تطــور التشــریع الرومــاني 

) 212، ص1994العربــي بلحــاج، (علــى قـدم المســاواة  الطـالق صــارت تقــف مـع الرجــل

الــزواج، فــإذا حصـــل الــزواج بالطریقـــة  طـــرق هـــي نفســها وكــان الطــالق یـــتم بــثالث طــرق

الدینیة فیتم الطالق في حفلـة دینیـة، وٕاذا كـان الـزواج بالشـراء فیقـع الطـالق ببیـع الزوجـة 

أمـــا إذا كـــان الـــزواج بطریـــق المعاشـــرة فتبیـــت الزوجـــة ثـــالث لیـــال  إلـــى مشـــتري صـــوري،

  .متوالیة كل سنة خارج منزل الزوجیة

فــإذا أخــذ الرجــل امــرأة :"أمــا التشــریعات الیهودیــة فقــد كانــت هــي أیضــا تبــیح الطــالق

علیهـا فلیكتـب لهـا كتـاب طـالق ویدفعـه إلـى  أنكـره م لم تحظ عنده لعیبوصار لها بعال ث

، كما تستطیع الیهودیـة أن )241، ص1989 عبد العزیز سعد،( "من بیته یدها ویصرفها

تطلب الطالق عن طریق القضاء فإذا قررت المحكمة طالقها أكرهـت الـزوج أن یعطیهـا 

، وكانـــت أســـباب الطـــالق فـــي التشـــریع )220، ص1991عـــادل العـــوا، (ورقـــة الطـــالق 

أو اتهامـه بـاالنحالل الخلقـي، أو  الـزوج لزوجتـه معاملـة سوء منها استمرار متنوعة الیهودي

  .تبدیده ألمواله وامتناعه عن تعویل زوجته أو نتیجة ألسباب مرضیة ظهرت بعد الزواج
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الطالق ومنع انحالل عقـدة الـزواج مهمـا  وقد قضت تعالیم الدیانة المسیحیة بتحریم

كانــــت األســــباب إال فــــي أحــــوال نــــادرة تختلــــف الطوائــــف المســــیحیة فــــي تحدیــــد نطاقهــــا 

فیــرى أتبـــاع المـــذهب الكــاثولیكي أن الـــزواج ال یقبـــل  )212ص ،1994 العربــي بلحـــاج،(

االنحـــالل بـــالطالق ولـــو بســـبب الخیانـــة الزوجیـــة التـــي یعتبرونهـــا ســـببا للتفریـــق الجســـدي 

أســــاس أن الزوجــــة والــــزوج  علــــى ،)241، ص1989عبــــد العزیــــز ســــعد، (دون الطــــالق 

كســـي فقـــد أبـــاح الطـــالق فـــي حالـــة الخیانـــة بینهمـــا عالقـــة شـــرعیة، أمـــا المـــذهب األرثوذ

أما المذهب البروتستانتي فقد أباح الطالق في حـاالت  الزوجیة والعقم والمرض المعدي،

ثـروت محمـد شـلبي، بـدون (محدودة وهي الخیانة الزوجیة والمرض وجنون أحد الزوجین 

  ).53سنة، ص

، وكــان الطــالق الواضــحة األمــور الجاهلیــة مــن وكـان وجــود الطــالق عنــد العــرب فــي

، 1994العربـي بلحـاج، ( انتقاما منهـا أمرا سهال یوقعه الرجل على امرأته ألتفه األسباب

وكان الرجل یطلق زوجته ما شـاء أن یطلقهـا، ولـم یكـن للطلقـات عـدد محـدد، ) 213ص

ولكــن كــان علــى المــرأة قضــاء عــدة بعــد الطــالق، وكــان بإمكــان الــزوج أن یطلــق زوجتــه 

ثـــروت محمـــد شـــلبي، بـــدون ســـنة، ( وهكـــذا  مـــرة أخـــرى تها یرجعهـــاوقبـــل أن تنقضـــي عـــد

  ).54:ص

منهـا طـالق الظهـار وهـو أن یقـول  للطـالق وكـان للعـرب فـي الجاهلیـة طـرق متعـددة

طـــالق أبـــدي ال رجعـــة فیـــه، وكـــان عنـــدهم  أمـــي وهـــو الـــزوج لزوجتـــه أنـــت علـــي كظهـــر

ال یقـرب فیهـا زوجتــه االیـالء وهـو أن یحـدد الرجــل مـدة معینـة تصــل إلـى سـنة أو ســنتین 

  .وذلك كعقاب لها

الطالق بوضوح دون التواء وسـمحت بـه  ولما جاءت الشریعة اإلسالمیة أقرت نظام

إلى إجراءات مـن شـأنها أن تقلـل مـن  وأخضعته مع ذلك أبغضته عند الحاجة إلیه ولكنها

الوصـول مراجعة أنفسهما مرة وثانیة وأكثـر قبـل  والزوجة حاالت الطالق، وأن تتیح للزوج
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، فـأمر اهللا األزواج )241،242، ص ص1989عبـد العزیـز سـعد، (إلى نقطة الالرجوع 

ـــاة الزوجیـــة رغـــم مـــا قـــد یكـــون فـــي الزوجـــات مـــن  ـــاء علـــى الحی بالصـــبر والتحمـــل واإلبق

والدین، فالكراهیـة ربمـا تكـون ناشـئة عـن  ال تمس الشرف مادامت یكرهونها، الصفات التي

 یصــــح أن تبنــــى علیهــــا أمــــور خطیــــرة تتعلــــق بكیــــان ســــبب عــــاطفي متقلــــب ومتغیــــر، وال

 األســـرة، ومـــع هـــذا لـــم یجعـــل اإلســـالم الـــزواج ســـجنا وجعـــل الطـــالق مخرجـــا مـــن الشـــدة

  )213، ص1994العربي بلحاج،  ( واشتداد الداء تفاقم عند والضیق والخالف

  :تعریف الطالق -2

   :تعریف الطالق لغة -2-1

حسیا أو معنویا، فكما یقال فـي اللغـة طلقـت  معناه رفع القید مطلقا، أي سواء كان

المــرأة أي رفعــت قیــد الــزواج المعنــوي عنهــا، یقــول عبــد القــادر الشــیباني الطــالق وأصــله 

فــي اللغــة التخلیــة، وقــال ابــن األنبــاري مــن قــول العــرب أطلقــت الناقــة فطلقــت إذا كانــت 

ت متصــلة األســباب مشــدودة فأزلــت عنهــا وخلیتهــا فشــبه مــا یقــع بــالمرأة بــذلك ألنهــا كانــ

بالزواج، وقال ابن عابدین الطالق هو لغة رفع القیـد، لكـن جعلـوه فـي المـرأة طالقـا وفـي 

  )7، ص1982عمر رضا كحالة، (غیرها إطالقا 

  :تعریف الطالق اصطالحا 2-2

  :التعریف الشرعي -2-2-1

ل بلفــظ ذلــك آرفــع قیــد الــزواج الصــحیح فــي الحــال أو فــي المــ:"الطــالق شــرعا هــو

 ،2000معــن خلیــل عمــر،( "اللفــظ فــي الكتابــة واإلشــارة بمــا یقــوم مقــام كنایــة أو ة أوصــراح

أي أن قیــد النكــاح یرفــع فــي الحــال إذا كــان الطــالق بائنــا، ویرتفــع قیــد النكــاح ) 214ص

  ).147-146، ص ص1982عمر رضا كحالة، (ل إذا كان الطالق رجعیا آفي الم
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  :م منهاوقد أقرت الشریعة اإلسالمیة الطالق لحك

قد تكون الزوجة عقیما والرجل یرید نسال، وطلب النسل مشـروع وهـو الهـدف األول 

من الزواج، وال ترضى الزوجـة أن یضـم إلیهـا أخـرى،  أو ال یسـتطیع هـو أن ینفـق علـى 

زوجتــین وبالمثــل قــد یكــون بــالزوج عیــب یمنــع وجــود النســل، وهــي تتــوق إلشــباع غریــزة 

  .األمومة، فال سبیل إال الطالق

وقــد یكــون بأحــدهما مــرض معــد یحیــل الحیــاة إلــى متاعــب وآالم، فیكــون العــالج -

  .بالطالق

وقد یكون الزوج سـيء العشـرة خشـن المعاملـة ال یجـدي معـه النصـح، وقـد تكـون  -

  .هي كذلك فال مفر من الفراق

ومـــن أجـــل هـــذا جعلـــه اإلســـالم فـــي أضـــیق الحـــدود، ونهایـــة المطـــاف فـــي محاولـــة 

أنه من أهم العوامـل التـي ) ص(ه أبغض الحالل إلى اهللا، وبین الرسولالتوفیق، وقرر أن

  .یستعین بها إبلیس على إفساد الحیاة البشریة

  :التعریف القانوني -2-2-2

الطــالق :" مــن قــانون األســرة بقولــه 48عــرف المشــرع الجزائــري الطــالق فــي المــادة 

بطلب مـن الزوجـة فـي حـدود  حل عقد الزواج، ویتم بإرادة الزوج أو بتراضي الزوجین أو

) 121، ص2003الشـیخ شـمس الـدین، " (مـن هـذا القـانون 54و53ما ورد في المادتین 

التــي تشــمل طــرق انحــالل الــزواج أو صــور الطــالق ســواء " حــل"واســتعمل المشــرع كلمــة 

بــاإلرادة المنفــردة أو بالتراضــي أو بواســطة الحكــم القضــائي، وهــو مــا ذهــب إلیــه المشــرع 

الطالق هو حل عقد النكـاح بإیقـاع الـزوج أو " :من المدونة بقوله 44لمادة المغربي في ا

ـــك أو الزوجـــة إن ملكـــت هـــذا الحـــق أو القاضـــي ـــه فـــي ذل ـــه أو مـــن فـــوض ل ویقـــع " وكیل

من نفس القانون باللفظ المفهم لـه وبالكتابـة، ویقـع مـن العـاجز  46الطالق حسب المادة 

مــــن القــــانون المغربــــي توضــــح أن محــــل  45عنهمــــا بإشــــارته المعلومــــة، كمــــا أن المــــادة 
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 المــرأة التــي فــي نكــاح صــحیح أو المعتــدة مــن طــالق رجعــي، وال یصــح علــى: الطــالق 

  ).208، ص1994العربي بلحاج، (ولو معلقا الطالق غیرهما

  :التعریف االجتماعي -2-2-3

الطالق هو انفصام عملیة الـزواج بسـبب منصـوص علیـه دینـا وشـرعا وقانونـا ومـن 

ســباب التــي تجیــز طلــب طــالق هــو الزنــا والهجــران لعــدة ســنوات والقســوة والجنــون أهــم األ

 -4-2-2) 13ثـروت محمـد شـلبي ، بـدون سـنة ، ص"(الذي یكون من المیـؤوس شـفاؤه

  :التعریف النفسي

یــرى علمــاء الــنفس أن معظــم حــاالت الطــالق ترجــع إلــى عوامــل ال شــعوریة تــدخل 

ي ال یـرى حـال لألزمـات الزوجیـة إال عـن في علـم الـنفس المرضـي، أي أن الشـخص الـذ

ـــه یفكـــر فـــي  ـــذي یجعل طریـــق الطـــالق لـــیس بالشـــخص الســـوي، وأن الســـبب الجـــوهري ال

الطــالق ثــم یهــدد بــه وأخیــرا ینفــذه هــو ســبب مرضــي فــي نفســه، یتمثــل فــي عــدم نضــجه 

العــاطفي، االنفعــالي، فــالزوج المــریض نفســیا یســتخدم فــي حیاتــه الزوجیــة نفــس األســالیب 

ة التـــي اعتـــاد اســـتخدامها مـــن قبـــل، كعـــدم الثقـــة والخـــوف مـــن المســـؤولیة، حـــب الخاطئـــ

مسعورة كمال، بدون سـنة،  . (التملك والغیرة والسیطرة التي تدفعه في النهایة إلى الطالق

  ).66ص
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  :أنواع الطالق -3

إن أنــواع الطــالق التــي عرفتهــا القــوانین العربیــة المعاصــرة هــي ذات األنــواع التـــي 

ت بهــــا وأرســــت قواعــــدها الشــــریعة اإلســــالمیة وبالتــــالي فــــال مجــــال لمقارنــــة الفــــرع جــــاء

، لـذلك )26، ص2008صـالح الشـقیر، (باألصل، ألن أحكام األصل تسـري علـى الفـرع 

ســنعتمد علــى بیــان أنــواع الطــالق التــي جــاءت بهــا الشــرعیة اإلســالمیة واعتمــدت علیهــا 

  :لتالياألنظمة العربیة المعاصرة وذلك على النحو ا

أنـــواع الطـــالق مـــن حیـــث اآلثـــار التـــي یرتبهـــا فـــي إنهـــاء : مـــن حیـــث اآلثـــار -أوال

  :العالقة الزوجیة ینقسم طبقا للقواعد الشرعیة واألنظمة المستمدة منها إلى

  :الطالق الرجعي-1

هــو الــذي یملــك الــزوج بعــد إیقاعــه علــى زوجتــه أن یعیــدها إلــى عصــمته مــن غیــر  

مت في عدتها، ولم یكن هذا الطالق مسـبوقا بطـالق أصـال، عقد جدید ومهر جدید ما دا

أو مســبوقا بطلقــة واحــدة فقــط، ویحــرم علــى الخاطــب أن یصــرح بخطبتهــا أو أن یعــرض 

لهــا برغبتــه فــي خطبتهــا ألن الزوجــة لــم تنفصــل عــن زوجهــا ولــه مراجعتهــا فــي أي وقــت 

كـان إبـراهیم ال : شاء ما دامت في عدتها، وأخرج الطبري بسـند صـحیح عـن المغیـرة قـال

یــرى بــأس أن یهــدي لهــا فــي العــدة إذا كانــت مــن شــأنه، وأخــرج الطبــري أیضــا فــي قــول 

قال یـذكرها إلـي ولیهـا یقـول ال تسـبقني بهـا، " فیما عرضتم به من خطبة النساء" :القرآن

فهــو أن یطلــق الرجــل زوجتــه بلفــظ مــن ألفــاظ الطــالق وفــي هــذه الحالــة یمكنــه مراجعتهــا 

  .العدة بعد الطلقة األولى والثانیةطالما أنها في 

وهو الذي یملك الـزوج بعـده إعـادة المطلقـة إلـى عـش الزوجیـة مـن غیـر حاجـة إلـى 

ثـروت محمـد شـلبي، ( عقد جدید ما دامت في العدة، رضیت بذلك اإلرجاع أو لم ترض 

  ).60-59س، ص ص.ب
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كمـــل وقـــد نـــص القـــانون الجزائـــري علـــى أن كـــل طـــالق یقـــع رجعیـــا إال الطـــالق الم

مــــن قــــانون األســـــرة  50للــــثالث والطــــالق قبــــل الــــدخول، وهــــو مـــــا تــــنص علیــــه المــــادة 

العربـي بلحـاج، " ( من راجع زوجته أثناء محاولة الصلح ال یحتاج إلى عقد جدیـد:"بقولها

فقــد جعــل الــزوج هــو صــاحب الحــق وحــده فــي الرجعــة أثنــاء محاولــة ). 316، ص1994

  .الصلح وقبل انقضاء العدة

  )323، ص1994العربي بلحاج، : (ة الرجعة ثالث شروط هيویشترط لصح

أن یكون الطالق رجعیا، بأال یكـون ثالثـا، وأن ال یكـون طالقـا قبـل الـدخول أو  -1

بعــد خلــوة فــإن كــان الطــالق بائنــا ال تصــح الرجعــة، ألن الطــالق البــائن یزیــل الملــك فــي 

  .الحال لمجرد صدورها

فإذا انقضت العدة صـار الطـالق الرجعـي  أن تكون الرجعة قبل انقضاء العدة، -2

بائنــا وبالتــالي ال یكــون للمطلــق حــق فــي عودتهــا بطریــق الرجعــة، بــل البــد إلعادتهــا مــن 

  .عقد وصداق جدیدین

أن تكــون غیــر مضــافة إلــى زمــان المســتقبل وال معلقــة علــى شــرط، غیــر أنــه ال  -3

بهــا أو رضــاها، ألن  یشــترط لصــحة الرجعــة الجــد والقصــد، كمــا ال یشــترط إعــالم الزوجــة

الرجعة لیست إنشـاء زواج صـحیح، بـل هـي اسـتمرار لملـك الـزواج األول، ولكـن یسـتحب 

للـزوج أن یحــیط زوجتــه علمــا بأنــه راجعهــا، حتـى ال تتــزوج غیــره بعــد انقضــاء عــدتها ظنــا 

ـــالطالق  منهـــا أنهـــا بانـــت بانقضـــائها، ویســـقط حـــق الـــزوج فـــي الرجعـــة إذا صـــدر حكـــم ب

  .، وهنا یحتاج الزوج إلى عقد جدیدیشرف علیه القاضي

  )326ص ،1994 بلحاج، العربي( :منها نذكر أثار عدة الرجعي الطالق على ویترتب

ه فـي العـدة تـنقص عدد الطلقات التي یملكها الزوج وهي ثالث، فإذا طلق زوج -1

  .احتسبت علیه طلقة واحدة فال یملك بعدها إال طلقتین

  .لعدة ورثه اآلخر میراثا شرعیاإذا مات أحد الزوجین أثناء ا -2
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إمكان المراجعة في العدة، فإذا لم یراجع الزوج زوجته قبل انقضاء العـدة بانـت  -3

منــه بانقضــاء العــدة، وحینئــذ تنتهــي الرابطــة الزوجیــة، فــال یملــك رجعتهــا إال بإذنهــا وبعقــد 

  .جدید

قط بصــدور حكــم الطــالق إثــر محاولــة الصــلح التــي یشــرف علیهــا القاضــي یســ -4

  .من قانون األسرة الجزائري 50حق الزوج في الرجعة إال بعقد جدید وفقا للمادة 

  :الطالق البائن -2

هو الطالق الذي ال یملك المطلق مراجعة مطلقتـه إال بعقـد جدیـد، وكأنـه یتزوجهـا  

العربــي . (طــالق بــائن بینونــة صــغرى وطــالق بــائن بینونــة كبــرى: ألول مــرة وهــو نوعــان

  ).327ص، 1994بلحاج، 

  :الطالق االبائن بینونة صغرى -2-1

هو الذي ال یستطیع فیه المطلق إعـادة مطلقتـه إلـى عـش الزوجیـة إال بعقـد ومهـر  

: ، ومثـال ذلــك أن یقـول الرجــل لزوجتــه)60ثــروت محمـد شــلبي،بدون ســنة، ص(جدیـدین 

أنـــت طـــالق، ثـــم یتركهـــا مـــن دون مراجعـــة إلـــى أن تنقضـــي عـــدتها، ففـــي هـــذه الحالـــة ال 

ســتطیع مراجعتهــا إال بإذنهــا ورضــاها وبمهــر وعقــد جدیــدین، ویجــوز التعــریض بالخطبــة ی

وال یجوز التصریح بها إن كان الخاطب غیر زوجها، أمـا زوجهـا فیجـوز لـه التصـریح أو 

  .التعریض للخطبة

 :"...مــن قــانون األســرة بقولــه 50وهــو مــا أشــار إلیــه المشــرع الجزائــري فــي المــادة 

، ویترتــب علــى الطــالق "ور حكــم بــالطالق یحتــاج إلــى عقــد جدیــدومــن راجعهــا بعــد صــد

یزیــل الملــك وال یرفــع الحــل، فتنقطــع حقــوق الــزوج : البــائن بینونــة صــغرى األمــور التالیــة

على زوجته بمجرد حصوله وال یحل ألحد الزوجین االسـتمتاع بـاألخر أو الخلـوة، وتكـون 

للزوجــة إال حــق النفقــة زمــن العــدة،  منــه بمنــزل األجنبیــة ولــو كانــت فــي العــدة، وال یبقــى
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والمكث في بیت الزوجیة مـدتها، ولـیس لـه أن یعیـدها إال بعقـد وصـداق جدیـدین إذا كـان 

  .الحل ال یزال باقیا

ألن بـه ) الطـالق أو الوفـاة(یحل به مـؤخر الصـداق إذا كـان مـؤجال ألقـرب األجلـین

  .یتم االنفصال

ل انقضــاء العــدة، إال فــي حالــة فــرار ال یــرث أحــدهما األخــر، ولــو حــدثت الوفــاة قبــ 

  .الزوج من اإلرث فحینئذ یعامل بنقیض مقصوده

 عـدد یحتسـب مـن للـثالث مكمـال یكـن لـم وٕاذا والحـل، أزال الملـك مكمال للـثالث كان إذا

  ).331-330ص ، ص1994 بلحاج، العربي( زوجته على الرجل یملكها التي الطلقات

بـدون ثروت محمد شـلبي، : (الحاالت اآلتیةویكون الطالق بائنا بینونة صغرى في 

  )61-60سنة، ص

  .إذا كان الطالق مقرونا بعوض كما لو قال طلقتك على مؤخر الصداق-

  .إذا كان الطالق للزوجة قبل الدخول الحقیقي أو الخلوة الصحیحة-

  .إذا كان الطالق مشبها بما یدل على البینونة مثل أنت طالق بائن -

  .ن الطالق الرجعيإذا انتهت العدة م -

إذا كــــان الطــــالق موصــــوفا بوصــــف حقیقــــي أو ســــببي مثــــل أنــــت طــــالق طلقــــة  -

  .شدیدة

  .إذا كان الطالق مقرونا بعدد أو إشارة -

  :الطالق البائن بینونة كبرى -2-2

هـــو الطـــالق الـــذي ال یســـتطیع فیـــه الـــزوج أن یعیـــد زوجتـــه إلیـــه إال بعـــد أن تتـــزوج 

زوج المطلــق ال یســتطیع إعــادة المطلقــة إلــى الحیــاة بــزوج آخــر زواجــا صــحیحا أي أن الــ

الزوجیــة إال بعــد  أن تتــزوج برجــل آخــر ویــدخل بهــا أو یمــوت عنهــا وتنقضــي عــدتها منــه 

ویكـــون الطـــالق بائنـــا بینونـــة كبـــرى فـــي حالـــة ) 60ثـــروت محمـــد شـــلبي،بدون ســـنة، ص(
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مــن قــانون  51واحــدة، وهــي إذا كــان الطــالق مكمــال للــثالث وهــو مــا نصــت علیــه المــادة 

ال یمكـــن أن یراجـــع الرجـــل مـــن طلقهـــا ثـــالث مـــرات متتالیـــة إال بعـــد أن :" األســـرة بقولهـــا

، ویترتـب علـى الطــالق البـائن بینونــة "تتـزوج غیـره وتطلــق منـه أو یمـوت عنهــا بعـد البنــاء

  :كبرى األمور التالیة

  .یزیل الملك والحل معا، وال یبقى للزوجة أثر سوى العدة وما یتبعها-

  .به مؤخر الصداقیحل -

  .یمنع التوارث بین الزوجین إال إذا كان الطالق بقصد الحرمان من المیراث-

تعد المطلقة من المحرمـات المؤقتـة علـى المطلـق، حتـى تتـزوج زوجـا أخـر غیـره، -

ویدخل بها الزوج الثاني دخوال حقیقیا، ثم یطلقها وتنقضي عدتها منه، والحكمـة فـي عـدم 

طلقها إال بعد أن تتزوج بأخر غیره ثم یطلقها أو یموت عنهـا بعـد  حل المطلقة ثالثا لمن

البنــاء وذلــك الســتفحال الخصــومة بــین الــزوجین، واســتمرار تعاســة األســرة، وعبــث الــزوج 

  )334-331، ص ص1994لعربي بلحاج، ا(.بالطالق

  :من حیث وقوعه ومشروعیته: ثانیا

للسنة أو البدعة إلـى نـوعین ینقسم الطالق من حیث وقوعه ومشروعیته أو موافقته 

  :طالق سني وطالق بدعي

هو الطالق الواقع على الوجـه الـذي نـدب إلیـه الشـرع، وهـو أن  :الطالق السني-1

أي لـم یجامعهـا (، لم یمسسـها فیـه)غیر حائض(یطلق الزوج زوجته طلقة واحدة في طهر

ثانیــة یعقبهــا  ، وهــو الطــالق المشــروع، ویكــون بــأن یطلــق مــرة یعقبهــا رجعــة، ثــم مــرة)فیــه

رجعــة، ثــم یخیــر بعــد ذلــك إمــا أن یمســكها أو یفارقهــا بإحســان فهــو الطــالق الــذي وافــق 

أي الطـــالق فــي الــدائرة الشـــرعیة التــي رســـمها ) ص(إیقاعــه أمــر اهللا تعـــالى وأمــر رســوله

اإلســالم إلتباعهــا، فــالطالق المشــروع هــو مــا كــان مــرة بعــد مــرة، بتطلیقــة واحــدة، بحیــث 

عیــــا یملـــــك الــــزوج بعـــــد كـــــل مــــرة أن یمســـــك زوجتــــه بمعـــــروف وذلـــــك یكــــون الطـــــالق رج
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الطــــالق مرتــــان فإمســــاك :" ، قــــال تعــــالى)313، ص1994العربــــي بلحــــاج، (بمراجعتهــــا 

  ).229 اآلیة ،سورة البقرة" (بمعروف أو تسریح بإحسان

هـو الطـالق المخـالف للشـرع كـأن یطلقهـا ثالثـا بكلمـة واحـدة، : الطالق البـدعي-2

أنــت طــالق، أنــت طــالق، أنــت طــالق، أو یطلقهــا : جلــس واحــد، كــأن یقــولأو متفرقــات بم

اثنتین بكلمة واحدة، أو یطلقها في حیض أو نفاس أو في طهـر جامعهـا فیـه، وقـد أجمـع 

العلمـــاء علـــى أن الطـــالق البـــدعي حـــرام وأن فاعلـــه أثـــم، واختلفـــوا هـــل یقـــع أم ال، فقـــال 

  .بعضهم یقع، وقال البعض اآلخر ال یقع

عـن رجـل ) ص(النسائي وغیره عن محمود بن لبید، قال أخبر رسول اهللا  وقد روى

أیلعــب بكتــاب اهللا، وأنــا بــین : "طلــق امرأتــه ثــالث تطلیقــات جمعــا، فقــام غضــبان ثــم قــال

  ".أظهركم

  :من حیث الصیغة :ثالثا

  .ینقسم الطالق من حیث الصیغة إلى نوعین صریح وكنایة

یفهــم منــه المــراد ویغلــب اســتعماله عرفــا ویكــون بــاللفظ الــذي  :الطــالق الصــریح-1

ممـــا هـــو مشـــتق مـــن لفـــظ  فـــي الطـــالق مثـــل أنـــت طـــالق، طلقتـــك، ومطلقـــة، وغیـــر ذلـــك

الطـــالق : الطـــالق، وألفـــاظ الطـــالق الصـــریحة كمـــا جـــاءت فـــي القـــران الكـــریم ثالثـــة هـــي

ور والفراق والسراح، ویقع الطالق بهذه األلفاظ دون الحاجة إلى نیة تبین المـراد منـه لظهـ

  .داللته ووضوح معناه

وهــو كــل لفــظ یحتمــل الطــالق وغیــره ولــم یتعــارف علیــه النــاس  :طــالق الكنایــة -2

إلحقي بأهلك أو اذهبي أو أخرجي أو أنت بـائن أو : في الطالق مثل قول الرجل لزوجته

أنت علي حرام إلى غیر ذلك، وال یقـع الطـالق بهـذه األلفـاظ إال بالنیـة، كمـا یقـع الطـالق 

بة، فإن كانت الكتابة صریحة بالطالق یقع الطالق، وٕان كانـت الكتابـة فیهـا كنایـة، بالكتا

فهي تفتقر إلى النیة فإن كان الطالق وقع وٕاال فإنه ال یقع ویمكن للزوج أن یرسل رسـوال 
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إلــى زوجتــه یقــول لهــا أنــت طــالق فیقــع الطــالق بمجــرد الــتلفظ، كمــا یقــع الطــالق باإلشــارة 

قدرتــه علــى النطــق، أمــا غیــر األخــرس فــال یقــع الطــالق بصــدور بالنســبة لألخــرس لعــدم 

  .إشارة منه

ســتة أوجــه للطــالق  1970فــي عــام  بــول لوهامــانومــن جهــة نظــر اجتماعیــة قــدم 

  )223-222، ص ص2000معن عمر خلیل، : (وهي ما یلي

ــــاطفي-1 ــــاط : الطــــالق الع الــــذي یمثــــل مشــــكلة فشــــل الــــزواج بســــبب تــــدهور الرب

  .العاطفي بین الزوجین

  .الذي یقضي بانفراد عقد الزواج: الطالق القانوني -2

الـذي ینطـوي علـى التعامـل مـع تقسـیم الملكیـة والمـال، أي : الطالق االقتصادي-3

  .فصل ملكیة المطلق عن ملكیة المطلقة

طـــالق الـــزوجین مـــع االحتفـــاظ بـــاألبوة واألمومـــة، الـــذي یتضـــمن قـــرارات تأخـــذ  -4

  .بناء والحقوق ورعایتهم وتفقد مصالحهم وشؤونهمبعین االعتبار الوصایا على األ

ـــروابط الصـــداقیة : الطـــالق المجتمعـــي -5 ـــانوني علـــى ال أي مـــؤثرات الطـــالق الق

  .والمؤسسیة التي یكتسبها المطلق أو المطلقة

ـــى محاولـــة الشـــریك أو الشـــریكة الكتســـاب : الطـــالق النفســـي -6 ـــذي یركـــز عل ال

ســـتقالل الشخصـــي الـــذاتي للشـــریك بعـــد طالقـــه اســـتقاللیة واعتبـــار ذاتـــي أو اســـترجاع اال

  .قانونیا
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  :أسباب الطالق -4

غنـــي عـــن البیـــان مـــن أن الـــزواج یحصـــل بـــین رجـــل وامـــرأة حســـب عقـــد عرفـــي أو 

رسمي، وبناء  على ذلك إذا قرر المتعاقدین أو أحدهما فسخ العقد، فإن ذلك یعني وقوع 

، ولمــا كــان )الطــالق(ال بفــك العقــدتجاوزهــا إ عالجهــا أو مشــاكل حصــلت بینهمــا ال یمكــن

ذلك هناك مشـاكل شخصـیة أو اجتماعیـة أوصـلتهما إلـى  العقد قد تم بین شخصین،معنى

  ).223، ص2000معن خلیل عمر، (قرار فك أو إنهاء العقد الذي ربطهما 

ومــن هنــا ســوف نتطــرق لألســباب القانونیــة، الشخصــیة ثــم االجتماعیــة التــي تســبب 

  .الطالق

سنعرج هنـا علـى األسـباب التـي تـؤدي إلـى اسـتحالة الحیـاة  :القانونیة األسباب:أوال

  :الزوجیة وبالتالي فكها، ومن هذه األسباب التي أدرجها القانون نجد

قـــــد ینفصـــــل بعـــــض األزواج دون طـــــالق، : الطـــــالق للهجـــــر فـــــي المضـــــجع-1

ویحتفظـــون بالصـــورة الكاذبـــة للـــزواج ولكـــنهم یعیشـــون حیـــاة منفصـــلة، وقـــد تكـــون بعـــض 

حاالت االنفصال مؤقتة وقد یكون الـبعض اآلخـر دائمـا، ویكـون الهجـر عـادة مـن جانـب 

فأجاز قـانون األسـرة للزوجـة أن تطلـب تطلیقهـا ) 197، ص1981محمود حسن، ( الزوج

مـن قـانون األسـرة، وهـو  53مـن المـادة  3من أجلها، وهو ما ورد الـنص علیـه فـي الفقـرة 

هـو هجـر یعنـي أن یـدیر الـزوج ظهـره لزوجتـه  الهجر فـي المضـجع فـوق أربعـة أشـهر، و

في الفراش وال یهتم بها االهتمام المطلوب منه كزوج، وقـد یتـرك فـراش الزوجیـة أو غرفـة 

النــوم لینــام فــي فــراش آخـــر أو فــي غرفــة أخــرى ویتركهـــا عــن قصــد دون ســبب شـــرعي، 

فـــإذا ) 263، ص1989عبـــد العزیـــز ســـعد، (قصـــد اإلضـــرار بهـــا، وتعـــذیبا أو تأدیبـــا لهـــا 

أســاء الــزوج اســتعماله حــق التأدیــب عــن طریــق الهجــر فــي المضــجع، فلزوجتــه أن ترفــع 

أمرهــا إلـــى القاضـــي، وطلـــب التطلیـــق للضـــرر الــذي یلحقهـــا مـــن الـــزوج مـــن جـــراء هجـــره 

  :إیاها، وذلك یتوقف على شروط هي
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هجــر الــزوج للزوجــة مــع المبیــت معهــا فــي فــراش الزوجیــة واإلعــراض عنهــا، وعــدم 

وأن یكون هذا الهجر عمـدیا، ومقصـودا لذاتـه، ولـیس لـه مـا یبـرره مـن النـاحیتین قربانها، 

، وأن یتجـاوز الهجـر األربعـة "بـالهجر غیـر المشـروع"الشرعیة أو القانونیة وهو ما یسمى 

  )288،289، ص ص1994العربي بلحاج، ( .أشهر متتالیة

  ):عدم اإلنفاق(عدم اإلعالة المالیة لألسرة  -2

مــن قــانون األســرة علــى أنــه یجــوز للزوجــة أن  53مــن المــادة  1ة لقــد نصــت الفقــر 

إرادتهـا المنفـردة فـي حالـة عـدم اإلنفـاق  الحكم لها بتطلیقها مـن زوجهـا اسـتنادا إلـى تطلب

عبــد العزیــز ســعد، ( .وقــت الــزواجعســره ب عالمــة بعــد صــدور الحكــم بوجوبــه، مــا لــم تكــن

  )256، ص1989

نون األســــرة، فــــإن شــــروط التطلیــــق لعــــدم مــــن قــــا 53/1وانطالقــــا مــــن نــــص المــــادة 

امتنــاع الــزوج عــن النفقــة الزوجیــة عمــدا أو قصــدا، وأن تكــون الزوجــة قــد : اإلنفــاق هــي

رفعــت دعواهــا مــن قبــل للمطالبــة بالنفقــة، وصــدور حكــم مــن المحكمــة یلزمــه بــذلك ولكنــه 

ج عــن علــى عــدم اإلنفــاق، وأن ال یكــون امتنــاع الــزو  امتنــع عــن تنفیــذ هــذا الحكــم، وأصــر

النفقة بسبب عسره، ألن الزوج ال یخلـو مـن أن یكـون موسـرا أو معسـرا، فـإذا كـان معسـرا 

إذا  فـال یطلـق علیـه القاضـي للعسـر، أمـا بیـد اهللا، العسـر فال ظلم لها وال اعتداء منـه، ألن

العجـز، فـاألمر یختلـف ویجـب علـى المحكمـة النظـر  ظـاهر، وادعـى مال موسرا، وله كان

عالمة بإعساره وفقره وقت الزواج، فـإن كانـت عالمـة بحالتـه المالیـة سـقط فیه، وأال تكون 

حقهــا فــي التطلیــق لعــدم اإلنفــاق، بســبب رضــاها بحالــه، ویقــع عــبء اإلثبــات هنــا علــى 

  )277-276، ص ص1994العربي بلحاج، ( .عاتق الزوج بكافة وسائل اإلثبات

  

لـزواج وسـیلة إلشـباع أن ا": "K. Davis"یـرى كنجزلـي دیفیـز :الطالق للعیوب -3

، فالحیــاة الزوجیــة )87ص ،2001 غریــب ســید أحمــد،( "الرغبـات الجنســیة والحاجــة للرفقــة
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والتـــراحم والتعـــاون، ومـــن أهـــدافها تنظـــیم االتصـــاالت الجنســـیة  تبنـــى أساســـا علـــى التـــألف

وٕانجــاب األوالد، وبنــاء أســرة منســجمة متوافقــة فـــإن هنــاك عیوبــا أو علــال أو أمراضــا قـــد 

أو تنشــأ بعــد الــزواج فتكــدر صــفو الحیــاة الزوجیــة وتحــول المحبــة إلــى كراهیــة، تكتشــف 

، 1989عبـــد العزیـــز ســـعد، (یمكـــن أن تـــؤدي إلـــى حـــل الرابطـــة الزوجیـــة وٕالـــى الطـــالق 

بأنــــه یجــــوز :" مــــن قــــانون األســــرة 53/2فــــنص المشــــرع الجزائــــري فــــي المــــادة ) 260ص

دون تحقیـق الهـدف مـن الـزواج،  للزوجة أن تطلب التطلیق في حالة العیـوب التـي تحـول

وعلیــه فالمقصــود بــالعیوب هاهنــا هــي تلــك العلــل الجنســیة أو األمــراض  المنفــردة، التــي 

ـــة دون ممارســـة العالقـــات الجنســـیة، والتـــي ال یمكـــن المقـــام معهـــا إال  مـــن شـــأنها الحیلول

الضــرر، فلهــا أن تطلــب مــن القاضــي تطلیقهــا منــه ســواء كــان ذلــك العیــب بــالزوج قبــل 

-280، ص ص 1994العربــــي بلحــــاج، " ( عقــــد، ولــــم تعلــــم بــــه، أم حــــدث بعــــد العقــــدال

281.(  

  :الطالق باإلرادة المنفردة للزوج -4

مـــن قـــانون  48مــن األســـباب القانونیــة للطـــالق التـــي ورد الــنص علیهـــا فـــي المــادة 

شــــدا وعــــاقال وأهــــال إلیقــــاع ااألســــرة، الطــــالق بــــاإلرادة المنفــــردة للــــزوج، وذلــــك إذا كــــان ر 

غیــر فاســخ وال باطــل، والطــالق  صــحیح مــن زواج الطــالق وكانــت الزوجــة محــال للطــالق

اســتنادا إلــى اإلرادة المنفــردة للــزوج یعنــي أنــه یجــوز للــزوج عنــدما یــرى أن هنــاك مبــررات 

شــرعیة وقانونیــة للطــالق ویــرى أن الحیــاة الزوجیــة مــع زوجتــه لــم تعــد مالئمــة وقــد فقــدت 

لى المحكمـة لیطلـب القضـاء لـه بحـل الرابطـة الزوجیـة والحكـم أسبابها الحقیقیة أن یتقدم إ

  )254، ص1989عبد العزیز سعد، ( .بالطالق بینه وبین زوجته

  

  :الطالق للضرر المعتبر شرعا -5
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للزوج حق تأدیب زوجته، بمقتضى والیته ورئاسته فـي األسـرة، كمـا أنـه یجـب علیـه 

ســـعه، والعـــدل فـــي حالـــة تعـــدد نحـــو زوجتـــه حســـن المعاشـــرة، والنفقـــة الشـــرعیة حســـب و 

الزوجــات، وقــد یســيء الــزوج اســتعمال حقــه فــي ذلــك، فیــؤذي زوجتــه بــالقول، أو الفعــل، 

كـــأن یضـــربها ضـــربا غیـــر الئـــق، أو یشـــتمها شـــتما مهینـــا، أو ال یقـــوم بواجباتـــه الشـــرعیة 

ـــب  ـــة رفـــع األمـــر إلـــى القاضـــي وطل المقـــررة نحوهـــا، وهنـــا یجـــوز للزوجـــة فـــي هـــذه الحال

  )300: ، ص1994العربي بلحاج، ( .التطلیق

مـــن ) 53/6( 53مـــن المـــادة  6ولقـــد ورد الـــنص علـــى هـــذه الحالـــة فـــي الفقـــرة 

قانون األسرة التي تضـمنت مبـدأ یمـنح الزوجـة حـق طلـب تطلیقهـا مـن زوجهـا بسـبب 

  )270:، ص1989، عبد العزیز سعد. (كل ضرر معتبر شرعا

  :لطالق الشریكین وهيویمكن إضافة أسباب قانونیة أخرى قد تكون حججا 

 .الحكم الجنائي-

  .اإلدمان على المخدرات والمسكرات -

  .الجنون -

  .الحمل من غیر الزوج -

  .الطالق في مرض الموت -

  

  

  

  

  

  

  : األسباب النفسیة والشخصیة: ثانیا
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  :وهي متعددة منها

إلــى أنــه كلمــا كــان األزواج " Glik"وجلیــك " Norton"ذهــب نورتــون :الســن -1

ثــروت (ألول مــرة، كلمــا كانــت احتمــاالت طالقهــم أكثــر   وقــت الــزواج أصــغر ســنا

فیمیــل الــزواج المبكـر للــذین تقــل أعمـارهم عــن المعــدل ) 79:شـلبي، بــدون سـنة، ص

ـــم تتشـــكل  ألن یكـــون زواجـــا غیـــر مســـتقر، فمثـــل هـــذه الزیجـــات تـــتم بـــین مـــراهقین ل

ت تبعـات ومسـؤولیة هویاتهم الخاصة بعد، وال یكونوا مستعدین لالرتبـاط بعالقـات ذا

وكــــذا لعــــدم امــــتالك ) 171:، ص2002رتشــــارد غــــروس،  روبــــرت مكلفــــین،(كبیــــرة 

الخبــرة العالئقیــة والنضــج الفكــري واالجتمــاعي لكــال الــزوجین األمــر الــذي یضــعهما 

 الزوجیـة أمام عجزهما لمعالجة المشاكل الحیاتیـة أو العالئقیـة التـي تعتـرض حیاتهمـا

معــــن خلیــــل عمــــر، (تــــروي وتبصــــر دون وعجالــــة بســــرعة رباطهمــــا إنهــــاء علــــى فیقــــدما

فترتفــع نســبة الطــالق عنــد الزوجــات الالئــي تقــل أعمــارهن عــن ) 223:، ص2000

سنة، وذلك ألن صغر سنهن وقلة تجاربهن تـدفعن إلـى إنهـاء عالقـاتهن الزوجیـة 20

ســـنة حیـــث یبـــدین حرصـــا علـــى اســـتمرار  35بســـرعة، ویقـــل الطـــالق بعـــد تجـــاوزهن 

یة، وذلك لقلة أو انعدام الفرص التي تتیح لها الزواج مرة أخرى، ویكثر الحیاة الزوج

وقــــوع الطــــالق بــــین الرجــــال ابتــــداء مــــن بلــــوغهم ســــن العشــــرین وقبــــل بلــــوغهم ســــن 

الخامســــة والثالثــــین، ومــــع أن البیانــــات كشــــفت عــــن زیــــادة معــــدالت الطــــالق لــــدى 

العشـــرین فـــإن ســـنة، إال أن األزواج الـــذین تقـــل أعمـــارهم عـــن  20الزوجـــات تحـــت 

الطالق بینهم نادر الحدوث، وهذا لندرة المتزوجین الشباب قبل العشرین خاصة فـي 

المــــــدن، عكــــــس الفتیــــــات الالئــــــي تــــــزداد حــــــاالت الطــــــالق بیــــــنهن فــــــي هــــــذه الفئــــــة 

  )265:، ص1984سناء الخولي، .(العمریة

إضافة إلـى ذلـك تـدل اإلحصـائیات أن معامـل االرتبـاط بـین الطـالق واإلنجـاب 

كــر مرتفــع لــدى هــذه الفئــة العمریــة، فاإلنجــاب المبكــر ال یتــیح للــزوجین الشــابین المب
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 روبــرت مكلفــین،(عالقتهمــا الجدیــدة ولمســؤولیات الــزواج  الوقــت الكــافي للتكیــف مــع

ــــــزوجین  فكلمــــــا زاد) 171:، ص2002غــــــروس،  رتشــــــارد ــــــر ال ــــــال وكب عــــــدد األطف

عنـــد الـــزوجین یـــزداد تناقصـــت فـــرص الطـــالق، وهـــذا یعنـــي أن الشـــعور بالمســـؤولیة 

  )266:، ص1984سناء الخولي، ( .بمرور الوقت

ـــى ازدیـــاد درجـــة الخالفـــات  -2 ـــزوجین یـــؤدي إل عـــدم التوافـــق الجنســـي بـــین ال

ووصـــولها إلــــى نقطـــة یصــــعب معهـــا التوفیــــق، ویصـــبح ال منــــاص مـــن حــــل رابطــــة 

  )172:س، ص.محمد عاطف غیث، ب( .الزواج

حیــاة الــزوجین ویحــدد درجــة التــألف فاالنســجام الجنســي یحتــل أهمیــة كبــرى فــي 

 التــي تــتم بــین الــزوج والزوجــة، فالحیــاة الجنســیة للــزوجین هــي الجهــاز الــدقیق الــذي

تكــون كــل المظــاهر  عنــدما حتــى علــى الــزواج، یســجل أعمــق االضــطرابات التــي تطــرأ

  )35-33: ، ص ص1983مصطفى غالب، ( .توحي بالهدوء واالستقرار التام

علـــى أهمیـــة التوافـــق الجنســـي ودوره فـــي تحقیـــق التوافـــق وهـــذا مـــا یجعلنـــا نؤكـــد 

الزواجــي، فیــزداد االنســجام بــین الــزوجین حینمــا تكــون شــدة الــدافع الجنســي عنــدهما 

متطابقـة، ویــزداد احتمــال الشـقاء فــي الحیــاة الزوجیـة عنــدما تزیــد قـوة الــدافع الجنســي 

  .لدى المرأة منها لدى الرجل

زواج والذي یشترط الوقوع فیه عـدد كبیـر الذي یسبق ال :الحب الرومانسي -3

أن كثیـــــرا مـــــن المحبـــــین ال  المعـــــروف جـــــوهري للـــــزواج، ومـــــن مـــــن الشـــــباب كشـــــرط

تخطیطــا واقعیــا وعنــدما یصــطدمون بضــرورات الحیــاة  یخططــون لمســتقبل عالقــاتهم

ومشــقاتها یصــعب علــیهم التكیــف ویــدركون أنهــم قــد خططــوا لمســتقبلهم علــى أســاس 

  )172:س، ص.ف غیث، بمحمد عاط( .غیر سلیم
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تتفــق كثیــر مــن اآلراء علــى اســتحالة اســتمرار العالقــة : الخیانــة الزوجیــة -4

الزوجیــة بعــد حــدوث الخیانــة الزوجیــة ال ســیما فــي حالــة المــرأة الخائنــة، وفــي حالــة 

  .خیانة الرجل تختلف اآلراء وتكثر التبریرات التي تحاول دعم استقرار العالقة

عــــدم الوفــــاق بــــین الــــزوجین، ومــــن ثــــم إلــــى  ؤدي إلــــىإذن فالخیانــــة الزوجیــــة تــــ

عـــدوانا علـــى  علـــى األمانـــة، تؤلـــف الطـــالق، وهـــي خطیئـــة أخالقیـــة بوصـــفها عـــدوانا

العــــدوان یتجســــد فــــي فــــك  ، هــــذا)213:، ص1991عــــادل العــــوا، ( الطــــرف اآلخــــر

  .الرابطة الزوجیة وحلها

ــرة التعــارف والتصــاحب بــین الشــریكین -5 فــي هــذا الســبب یظهــر  :قصــر فت

المجتمعات الغربیة أكثر من العربیة ألنها تتیح للخطیبین التعـارف والتصـاحب لفتـرة 

مــن الــزمن لكــي یختبــروا عواطفهمــا اتجــاه بعضــهما ویتكیــف كــل منهمــا لآلخــر، فــإذا 

كانــت فتــرة التعــارف قصــیرة فإنهمــا ال یتكیفــا بالقــدر الــذي یســاعدهما علــى مواجهــة 

تماعیــة وغالبــا مــا تحصــل مثــل هــذه الحالــة عنــد المشــكالت الزوجیــة والمنزلیــة واالج

  )224:، ص2000خلیل عمر،  معن( .صغار السن من الخطباء

ـــة  -6 ـــان  الحیـــاة المادی الملـــل الزواجـــي وســـهولة التغییـــر وٕایجـــاد البـــدیل وطغی

والبحـث عــن اللـذات وانتشــار األنانیــة وضـعف الخلــق، فیحــاول الفـرد الحصــول علــى 

  .یل اآلخرإرضاء نفسه دون تضحیة في سب

ــة تعیســة -7 ــرات زواجی أو غیــر ســارة یرویهــا أحــد األصــدقاء أو األقــارب  خب

ألحد الشریكین، ومن أسباب رجوع أحد الشریكین للخبرات غیر السارة ألحـد معارفـه 

یعــود إلــى قلــة خبرتــه فــي الحیــاة االجتماعیــة أو ضــعف تفكیــره فــي األمــور العالئقیــة 

قصر بصیرته في رؤیة األمـور الخاصـة بـه  یة أو نمط شخصیته الخنوعة أوجوالزو 

  ).223:، ص2000معن خلیل عمر، (
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التوافــق الفكــري وتوافــق الشخصــیة  ذلــك ویشــمل :الــزوجین بــین التوافــق عــدم -8

والطبـــاع واالنســـجام الروحـــي والعـــاطفي، فـــاختالف أمزجتهمـــا وهوایاتهمـــا الشخصـــیة 

غالهما بشــكل منفــرد عــن بعــض وتزیــد مــن انشــ التــي تلعــب دورا مهمــا فــي إبعادهمــا

 ولیس مزدوج، وكذا اختالف طموحهما المستقبلي وخاصة الذي یتعلـق بدراسـتهما أو

 ابتعادهمــــا مــــن أي كلمــــا تباینــــت زادت طموحهمــــا، عملهمــــا والغایــــات المتوخــــاة مــــن

  ).225:، ص2000 عمر، خلیل معن( الطالق حالة من وقربتهما

ة الزوجیــة ونجاحهــا، فالتشــابه فالبــد مــن حــد أدنــى مــن التشــابه الســتمرار العالقــ

یســــاعد علــــى تقــــارب وتعــــاون بــــین الــــزوجین، أمــــا االخــــتالف فیــــؤدي إلــــى النفــــور 

والكراهیـة وابتعـاد الـزوجین كــل منهمـا عـن اآلخـر، ممــا یعـزر المشـاعر السـلبیة نحــو 

  .الشریك وبالتالي حدوث الطالق

رجعــي زیجــات تعیســة ألحــد أبــوي الشــریكین أو لكالهمــا تســتعمل كإطــار م -9

أو كمقیــاس یقــیس بــه ابــن أو بنــت ذلــك الشــریك عالقتــه بشــریكته أو بشــریكها، وهــو 

خطأ كبیر ألن خبـرة اآلخـرین مهمـا قربـت مـن الشـریكین ال تمثـل عالقتهمـا الحقیقیـة 

، 2000معــــــــن خلیــــــــل عمــــــــر، (بســــــــبب اخــــــــتالف عقلیتهمــــــــا وخبرتهمــــــــا وعمرهمــــــــا 

بســبب الجــروح والمعانــاة  ، وتــؤثر تجــارب الوالــدین علــى عالقــات أبنــائهم)224:ص

  .الناتجة عن طالق األبوین مما یؤدي إلى تكرار المأساة ثانیة وثالثة

مــن خــالل مــا ســبق یمكننــا القــول أن األســباب النفســیة للطــالق كثیــرة ومتعــددة، 

فاألنانیة والهروب مـن المسـؤولیة وضـعف الشخصـیة كلهـا عوامـل تتـراكم لتـؤدي فـي 

  .النهایة إلى الطالق
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  :لضغط وعالقته بالطالقا -10

ـــــرى كـــــارني   أن الضـــــغط 1995ســـــنة ) bradbury(وبرادبـــــوري ) karney(ی

الزواجي یظهر من خالل حوادث مقلقة كحـوادث الحیـاة، الظـروف الضـاغطة، عـدم 

القـــدرة علـــى التـــأقلم مـــع الشـــریك وعـــدم وجـــود مهـــارات لحـــل المشـــاكل، فمـــن خـــالل 

ضـغط والتفكـك الزواجـي یرتفـع بـین فـإن احتمـال ال" ضـغط-حساسـیة مفرطـة"العالقة 

الزوجین الذین یدخالن على عالقتهما نوعا من الحساسیة المفرطـة وبالتـالي تصـادم 

  .درجة عالیة من الضغط، ومن ثم الطالق

ویـــؤثر الضـــغط علـــى العالقـــة الزوجیـــة مـــن خـــالل تقلیـــل الوقـــت الـــذي یمضـــیه 

ة، إضـــــعاف خســـــارة وقلـــــة الخبـــــرات فـــــي العالقـــــ الشــــریكین مـــــع بعـــــض ممـــــا یســـــبب

  .اإلحساس بالجماع، قلة الراحة النفسیة

ارتفاع الخطر النفسي والمشاكل الجسدیة كاضطرابات النـوم، ضـعف األداء  -

  .الجنسي، واضطرابات المزاج

ویمكــن أن یــزداد الضــغط بوجــود مشــاكل شخصــیة یمكــن أن یعبــر عنهــا مــن  -

لـیال فقــط مــن طـرف الشــریكین علــى شـكل قســوة، واضــطهاد كـذلك یظهــر الشــریكین ق

حیاتهمـــا الشخصـــیة وأهـــدافهما ومصـــالحهما فیصـــبحان غربـــاء عـــن بعضـــهما، وفـــي 

بعض األحیان یدخالن نزاعات كثیرة، من هنا یعتبـر تـدهور نوعیـة العالقـة الزوجیـة 

  :مرتبط بحوادث یومیة، التي تكون مدعمة بعوامل منها

  .توفر شروط مسهلة مثل إمكانیة تشكیل شریك جدید -

 بهات صغیرة كافیة كاألعمال خارج العالقة الزوجیةظهور من -

(G. Bodenmann and al, 2007, pp208,209)  
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  الطالق –نموذج بودنمان للضغط ) 01(ویوضح الشكل 

  الطالق -نموذج بودنمان للضغط ): 01(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :األسباب االجتماعیة: ثالثا

ل االجتماعیـة األرضـیة الخصـبة لحـدوث الطـالق، وهـي كثیـرة ومتســعة تـوفر العوامـ 

  :باتساع الحیاة االجتماعیة ونجد منها

تـــرتبط المهنـــة ارتباطـــا وثیقـــا بارتفـــاع معـــدالت الطـــالق أو انخفاضـــها،  :المهنـــة -1

  .ویبین الجدول اآلتي العالقة بین الطالق وأصحاب المهن المختلفة

  

  

  

  

عدم اإلكتفاء 

  الزوجي

  تبادل النفور

ضعف نوعیة 

  اإلتصال الزواجي

لمشاكل خطورة عالیة ل

  الجسدیة والنفسیة

إمكانیة احتواء 

  إشكالیة شخصیة

  المنبهات

تقییم ذاتي لتسهیل 

الظروف والظروف 

  المالئمة

  الطـالق

ضغط یومي 

  مزمن

قصر الوقت الذي 

  یمضیه الشریكین معا
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  ح العالقة بین الطالق والمهن المختلفة جدول یوض): 01(جدول رقم 

  )266:، ص1984سناء الخولي، (

  )%(النسبي  التوزیع  مھنة المطلق

  ھملیأصحاب المھن الفنیة والعملیة ومن ی-1

  المدراء واإلداریون ومدیروا األعمال-2

  الكتابیة باألعمالالقائمون  -3

  القائمون بأعمال البیع-4

  البحري وتربیة الحیوانالعاملون بالزراعة والصید  -5

  والعتالون وعمال وسائل النقل اإلنتاجعمال  -6

  األفراد الذین ال یمكن تصنیفھم حسب المھن -7

7.4  

0.9  

6.5  

7.2  

30.3  

33.4  

18.9  

  %100  المجموع

من هذه البیانـات یتبـین أن فئـة المـدیرین وأصـحاب المهـن اإلداریـة أقـل الفئـات طلبـا 

م التزاما بالروابط األسریة واحتراما لهـا، وتبلـغ نسـبة الطـالق للطالق من زوجاتهم، وأكثره

ذروتهـــا عنـــد عمـــال االنتـــاج والعتـــالین والفالحـــین، ویرجـــع انخفـــاض معـــدل الطـــالق بـــین 

الفئـات العلیـا والــدنیا إلـى أن حیـاة الفئــة األخیـرة ملیئـة بالمشــكالت الناتجـة عـن األوضــاع 

ة والتربویــة، وقــد یكـون ذلــك بســبب أن الفئــات المادیـة الســیئة وانخفــاض مسـتویاتهم الثقافیــ

الــدنیا لــیس أمامهــا بــدائل تخفــض بهــا التــوترات الزوجیــة، مثلمــا هــو متــوفر للفئــات العلیــا 

 وقد یرجع ذلك إلى بعض الضوابط االجتماعیة التي تسود ثقافة الفئات العلیـا ممـا یجعـل

  .حیة في هذه الفئةاستمراریة الزواج قیمة في حد ذاتها الستمرار القیادة والصال

  

ممــا أثــر علــى وظیفــة المــرأة ونظرتهــا لنفســها وبأنهــا  :خــروج المــرأة إلــى العمــل -2

تستطیع أن تعیل نفسها، فقد أدى تقدم المجتمعات إلى تغیرات كثیرة منها دور المرأة فـي 
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 المجتمــع، فقــد أصــبحت المــرأة تخـــرج إلــى العمــل ممــا أثــر علـــى دورهــا كــأم وكربــة بیـــت

أصـبحت المـرأة مسـتقلة مـن الناحیـة المادیـة األمـر الـذي غیـر نظرتهـا لنفسـها، وكزوجة، ف

  .وأصبحت تعلم أنها تستطیع أن تعیل نفسها

وكـــذلك یحـــدث الطـــالق بســـبب مـــا یـــداخل نفســـیة الزوجـــة مـــن غـــرور باعتقادهـــا أن 

مــن طلــب التســاوي بزوجهــا،  خروجهــا إلــى ســوق العمالــة یكســبها مركــزا اجتماعیــا یمكنهــا

وعلى أهلها مادیا واقتصـادیا، ویشـجعها  من االعتماد علیه ستغناء عنه، والتحررومن اال

عنـد أول صـدام أو خصـام، أو بسـبب مـا یـداخل نفسـیة الـزوج  على الرغبة في االنفصال

من الغیرة ومن الشكوك التـي تسـاوره والتـي تنشـأ بمناسـبة العالقـات الشخصـیة التـي تقـوم 

ا وزمالئهـــا مـــن الرجـــال، باالضـــافة إلـــى تخلیهـــا عـــن بـــین الزوجـــة وبـــین رؤســـائها ومـــدیره

بعــض أو معظــم واجباتهــا المنزلیــة وٕاهمالهــا لشــؤون األوالد وهــو األمــر الــذي یــؤدي فـــي 

غالـــب األحیـــان إلـــى نشـــوء اصـــطدامات حـــادة بـــین الـــزوجین تنتهـــي بطلـــب الطـــالق مـــن 

ذهــــــب روبرســــــتون  فقــــــد )280-279 :، ص ص1989 عبــــــد العزیــــــز ســــــعد،(أحــــــدهما 

"Roberston " إلــى أن دور الزوجــة فــي الماضــي هــو دور ربــة المنــزل وتربیــة األطفــال

ومساندة زوجها الذي كان مشغوال بنشاطاته خـارج المنـزل، بمعنـى الـدور التـاریخي للمـرأة 

وبمضــي الوقــت أخــذت أعــدادا كبیــرة مــن النســاء یرفضــن هــذا الــدور التقلیــدي وهــن بــذلك 

یــة فلــم تعــد النســـاء یهــتمن بــالمنزل والحمــل والعنایـــة یتحــدین النظــام البنــائي لألســـرة النوو 

باألطفال ففي ظل هذه التغیرات في نمو االستقالل االقتصادي للمـرأة أصـبح هـذا التغیـر 

  ).87:ثروت محمد شلبي، بدون سنة، ص. (یسهل لها عملیة الطالق من زوجها

لعلــــم یــــرى كثیــــر مــــن علمــــاء االجتمــــاع أن إقبــــال المــــرأة علــــى طلــــب ا :الــــتعلم -3

وتحررهــا االجتمــاعي واالقتصــادي، قــد ولــد لــدیها شــعورا قویــا بــالتمرد علــى ســلطة الرجــل 

التقلیدیة، وتؤكد البیانات أن حاالت الطالق تزداد بین األمیین واألمیـات، فـإن هـذا یعنـي 

أنه كلما زاد حظ الزوج أو الزوجة من التعلیم ازدادت مسؤولیاته نحو أسـرته، وكـان أكثـر 
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هدمها وطلب الطالق، ویتفق هذا مع ما ذهب إلیه علمـاء االجتمـاع بول مبدأ ترددا في ق

من أن المتعلمین والمتعلمات أكثر نفورا وكرها للطـالق وأكثـر تحمـال لاللتزامـات األسـریة 

  ).267:، ص1984سناء الخولي، (

التغیــر مــن ناحیــة النظــرة االجتماعیــة للطــالق واعتبــاره كبــدیل وحــل إذ أن كثیــرا  -4

حل لكثیر من األزمـات العائلیـة بـین الـزوج  الناس أصبح ینظر إلى الطالق على أنهمن 

الغربیـة تنظـر إلـى الطـالق  الحدیثـة فالمجتمعـات واعتباره بدیال للوضع الموجـود، والزوجة،

الــزوج والزوجــة، واعتبــاره بــدیال للوضــع  علــى أنــه حــل لكثیــر مــن األزمــات العائلیــة بــین

إلــى الطــالق علــى أنـه المــالذ مــن التــوترات  دیثــة الغربیــة تنظـرالموجـود، فالمجتمعــات الح

  .ما واجه مشاكل ال یستطیعان أن یواجهانها العائلیة، فترى الزوجین ینفصال نسبیا إذا

یجمــع العلمــاء فــي مجــال بنــاء األســرة بــأن نســبة حــاالت : نقــص الــوازع الــدیني -5

هـــا فـــي المجتمعـــات الریفیـــة الطـــالق فـــي المجتمعـــات الحضـــریة المتمدنـــة أعلـــى وأكثـــر من

والقرویــة وینســب هــؤالء البــاحثون ذلــك إلــى ســببین رئیســیین همــا توجــه األســرة الحضــریة 

إلـى التفكــك وتـرك القــیم الدینیـة، ومحافظــة األسـرة الریفیــة علـى المبــادىء السـماویة والقــیم 

  ).280 :، ص1989عبد العزیز سعد، (التي تبغض الطالق وتشینه 

على الطالق إال في حاالت صـعبة جـدا وقلیلـة، فـأبغض الحـالل فاالسالم لم یشجع 

عند اهللا الطالق، وبما أن الناس قد ابتعدوا عـن الـدین وأخـذوا یتعـاملوا مـع الحیـاة بصـورة 

  .مادیة أصبح دور الدین في منع الطالق یتضاءل

ویمكـــــن توضـــــیح أســـــباب الطـــــالق بمجموعـــــة مـــــن الخطـــــوات التـــــي وضـــــحها لـــــوك 

"Locke  " لطالق كما یليادي في نهایتها إلى والتي تؤ:  

  .والمشكالت بین أعضاء األسرة التوتراتزیادة  -1

  .اجترار موضوعات الصراع -2

  .التعبیر الخارجي عن الصراعات -3
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  .الزوجیةمحاوالت متقطعة لحل المشكالت  -4

  .النوم في مخادع مختلفة أو حجرات مختلفة -5

  .وج أو الزوجةاإلشارة إلى الطالق كاحتمال من الز  -6

  .االنفصال والمعیشة في أماكن مختلفة -7

  .الوصول إلى صلح مؤقت -8

  .التقدم بطلب للحصول على الطالق -9

  .مناقشة طلب الطالق -10

  .المطالبة بالطالق -11

  .رفض طلب الطالق -12

  .تحدید المطالبة بالطالق -13

  .الوصول إلى الطالق -14

  .یاة الزوجیةمحاولة تحقیق التحرر من الح -15

  )195،196: ،ص ص1981محمود حسن،. (التكیف ألزمة الطالق -16

دراســـــة عـــــن أســـــباب "  sussman" وسوســــمان "   kitson" وقــــد أجـــــرى كیتســـــون 

مطلقـــا ومطلقـــة، وقـــد أســـفرت الدراســـة عـــن مجموعـــة مـــن  209الطـــالق علـــى عینـــة مـــن 

  :األسباب التي یمكن توضیحها في الجدول التالي

  

  ضح األسباب الشائعة للطالقیو ): 2(جدول 

  )86:ثروت محمد شلبي، بدون سنة، ص( 

 األزواج المطلق���������ین  ابــــــــاألسب

)%(  

 الزوج�����ات المطلق�����ات

)%(  

  22  26  .فقدان عنصر التفاھم -1
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النزاع حول األدوار التي یقوم بھا ك�ل م�ن  -2

  .الرجل والمرأة

  .تعاطي الخمور -3

  االنشغال باألوالد -4

  عدم االنسجام -5

  تغییر االھتمامات والقیم -6

  مشكالت الوظیفة والمشكالت المالیة -7

  تصلب الرأي -8

  .المشكالت العاطفیة وتحقیق الذات-9

  .إساءة بدنیة أو نفسیة -10

  .مشكالت مع األقارب -11

  .السن الصغیرة وقت الزواج -12

  .االنھاك في العمل -13

  .الشك في وجود عالقة جنسیة خارجیة -14

  .لمطالبة الجنسیة الزوجیةزیادة ا -15

  .النقاش ال یوافق على أي شيء -16

  .عدم الثقة عدم النضوج -17
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  :آثار الطالق -5

 ،جتمعــاتیعتبــر الطــالق مشــكلة اجتماعیــة نفســیة، وهــو ظــاهرة عامــة فــي جمیــع الم

 أثـار مـن لـه لمـا الحـالل أبغـض وهـو الحدیثـة، األزمنـة فـي مجتمعاتنـا فـي انتشاره ازدیاد مع

 والنفسـیة االجتماعیـة ثـاراآل ثـم ومـن األطفـال، علـى السـلبیة وألثـار األسـرة، تفكـك في سلبیة

  .ذلك وغیر والجریمة المنحرف السلوك إلى النفسیة االضطرابات من بدءا العدیدة
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 تضــررا أكثــر األحیــان غالــب فــي هــم أزواجهــم یهجــرون أو یفقــدون الــذین فاألشــخاص

 حتـى وهـذا والجسـدیة، النفسـیة للصـحة مؤشـرات عدة بدلیل وهذا المتزوجین األشخاص من

 والطـالق ، )MICHEL TOUSIGNANT, 1992, P :150( الفـراق مـن سـنوات عـدة بعـد

 االجتمـاعیین المحللـین مـن ثیـرك فقـام الزوجیـة، العالقـة له تتعرض الذي الموت صور أحد

   :هي نقاط في والطالق الموت حاالت بین التشابه أوجه إلى باإلشارة

  .الجنسي اإلشباع توقف -

  .والحب والصداقة باألمن اإلحساس فقدان -

  .األطفال لرعایة بالنسبة بالذات الموجود الطرف على الملقاة األعباء زیادة -

  )240:ص ،1996 شكري، علیاء( المنزلیة اتوالمسؤولی المهام توزیع إعادة -

  :هي فئات أربع على الموت هذه أثار وتقع

 یكـن لـم إذا خصوصـا األول المقام في الطالق بألم تحس التي فهي المطلقة المرأة -1

  .أخر رزق مصدر أو الزوج غیر اهللا بعد معیل لها

 وأمـور وحضـانة ونفقـة الصـداق مـؤخر مـن الطـالق ثارآو  تبعات لكثرة نظرا الرجل -2

  .أخرى مالیة

 واإلشـراف الرعایـة وفـي األب، مـع كـانوا إن األم حنـان عـن البعـد فـي وذلك األوالد -3

  .األم مع كانوا إذا األب قبل من

 وســیلة یكــون الــزواج، انحــالل فــإن وآدابــه، إلتزاماتــه تــراع لــم إذا بأكملــه المجتمــع -4

 ذلــك  وصــل إذا النــزاع طرفــي أقــارب مــن خصوصــا المجتمــع أفــراد بــین والخصــام للكراهیــة

 جــرائم تكثــر حیــث األبــوین قبــل مــن الرعایــة وعــدم األوالد تشــرد وفــي المحــاكم، ســاحات إلــى

  )35،36:ص ص ،2008 شقیر، صالح( .المجتمع في واالستقرار األمن ویتزعزع األحداث

 كانــت التـي المشـكالت عـن تختلــف جدیـدة مشـاكل المطلقـین عنــد تظهـر الطـالق وبعـد

 محـــل واالجتماعیـــة والمالیـــة النفســـیة المشـــاكل فتمثـــل رباطهمـــا، أوصـــال تقطـــع قبـــل نهمـــابی
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 طریقـــة فــي النظـــر بإعــادة منهمــا كـــل یقــوم إذ الزواجیــة، والمشـــاحنات الشخصــیة النزاعــات

 بشــــكل عللـــه ویشـــخص هءأخطــــا ویصـــحح ذاتـــه لیقــــوم النـــاس مـــع تعاملــــه وأســـلوب تفكیـــره

 .)231:ص ،2000 عمر، خلیل معن( .صحیح

 علــى أثــاره أي مجــزأ، بشــكل سنعرضــها الطــالق، آلثــار المختصــر التوضــیح هــذا بعــد

  :یلي كما وذلك وأبنائهما والمطلقة المطلق

  :المطلقة على الطالق أثار :أوال

 فـــي الراغبـــة كانـــت ولـــو تســـمعها أن تحـــب وال طـــالق، كلمـــة تكـــره رتهـــاطبف المـــرأة إن

 القلـق نفسـها علـى ویـدخل یؤرقهـا أمـر لهـا بالنسـبة الطـالق كـان ولهـذا زوجهـا، عـن الطـالق

 ضــرورة دون وقـع قــد كـان فـإذا تبیحــه، لضـرورة وقــع قـد الطـالق كــان إذا هـذا واالضـطراب،

 المـالي العـوز هـو الزوجـة علـى الطـالق یفعلـه مـا فـأبرز علیها، ضررا أشد أثاره فإن شرعیة

 المعیشـي المسـتوى فـي ضانخفـا إلـى یـؤدي مما الزوجیة قیام أثناء الزوج به یقوم كان الذي

 حیـــاة منـــه تعـــیش أخـــر رزق  مـــورد أو أخـــر عائـــل لهـــا یكـــن لـــم إذا خصوصـــا %73 بنســـبة

 .قــوي دیــن أصــحاب إال منهــا یعصــم ال التــي األخالقیــة المنزلقــات عــن بعیــدة كریمــة شــریفة

  )36:ص ،2008 الشقیر، صالح(

 یعــزف ولهــذا ،وفشــلها األســرة انهیــار مصــدر أنهــا علــى المطلقــة إلــى المجتمــع ینظــر-

 وتبقـى ثانیـة، مـرة زوجیـة حیـاة تعـیش أن لهـا یتـاح فال غالبا، منها للزواج التقدم عن الرجال

 النفســیة لالضــطرابات فریســة تقــع أو االنحــراف إلــى یــدفعها ممــا تالحقهــا القاســیة النظــرات

 ســلوكها فــي وشــك ریــب فیهــا نظــرة هــي وكــذلك العصــبي، االنهیــار إلــى بهــا تنتهــي قــد التــي

 یزیـدها ممـا واإلحبـاط األمـل وخیبة والجنسي العاطفي والفشل بالذنب یشعرها مما صرفاتهاوت

 ســتروها أنهــم ظنــوا أن بعــد أهلهــا إلــى فرجوعهــا الحــالي، واقعهــا مــع تكیفهــا ویــؤخر تعقیــدا

 أطفالهـــا مســـؤولیة عـــن ســـیتخلوا وأنهـــم مطلقـــة بلقـــب موســـومة بعودتهـــا وصـــدمتهم بزواجهـــا
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 صـالح( .رعـایتهم فـي حقهـا عـن التخلـي علـى األحیـان مـن كثیر في ماأل یرغم مما وتربیتهم

  )37:ص ،2008 الشقیر،

 النســاء مــن ابــائواكت قلقــا أكثــر المطلقــات النســاء أن BASS "  1982 " بــاس وجــد وقــد

 تربیــة مســؤولیات بســبب عالیــة نفســیة ضــغوطا یعــانین المطلقــات فــإن وكــذلك المتزوجــات،

 ممـا الحیـاة، رفیـق یمثلهـا التـي شـباعاتاإل من محرومات یهف یكن الذي لوقتا في األطفال

 دســـوقي حســـن محمـــود راویـــة(حـــالتهن تـــدهور إلـــى بهـــن تنتهـــي اجتماعیـــة ضـــغوطا یســـبب

 هــــو المــــرأة علــــى للطــــالق العــــام األثــــر أن القــــول یمكــــن عامــــة بصــــفة و )47،ص1996،

 المجتمـع بـأن مـرأةال إحسـاس علـى یترتـب ومـا الزوجیة الحیاة بفشل واتهامها منها، التوجس

  .جدیدة حیاة باستئناف لها یسمح وال یرفضها یكاد

 :المطلق على الطالق أثار:ثانیا

 أن حاصــــل تحصــــیل فإنــــه الزواجــــي، الربــــاط أصــــاب الــــذي االجتمــــاعي الزلــــزال بعــــد

 كثیـــرة أوهــام تفكیـــره علــى وتســـیطر واإلحبــاط والیـــأس واالنعــزال باالكتئـــاب المطلــق یصــاب

 كــل مــن والریبــة الشــك عنــده یخلــق الــذي األمــر وتشــابكها، األمــور ویــلوته ســوداویة وأفكــار

 عمـــر، خلیـــل معـــن( .والتـــوازن االســـتقرار وأحكامـــه االتـــزان أفكـــاره فتفقـــد منـــه یقتـــرب شـــيء

  )232:ص ،2000

 وأن النســاء، علــى تــأثیره یفــوق الرجــال علــى الطــالق تــأثیر أن الدراســات أظهــرت وقــد

 الـذي الـدعم بافتقـاد الرجـال یأخـذ حیـث مباشـرة الطـالق بعـد یظهـر الجنسـین بـین الفـرق هذا

 لألصـدقاء مشـاعرهم عن للتعبیر النساء تجدها التي الفرصة یجدون وال عادة، الزواج یوفره

  )179:ص ،2002 غروس، رتشارد مكلفین، روبرت( .حولهم من

 أن یرجــو وكــان تكوینهـا، علــى أنفـق التــي فاألســرة نفسـیا، قلقــا للمطلـق الطــالق ویسـبب

 بعــد حیاتــه بــأن ویشــعر جمعهــا، ویتفــرق عقــدها ینفــرط واســتقرار، مــودة فــي ظلهــا فــي یحــي

  .والضیاع الملل علیها یخیم حاجة دون وأوقعه إلیه یسعى الذي هو كان ولو حتى الطالق
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 قــد الــذي وتفكیــرهم عنــه أبنائــه صــدود مــن مخاوفــه هــو المطلــق عنــد األكبــر والخــوف

  ).233:ص ،2000 خلیل، معن (.مسؤولیاتهم حملت في بقصوره اتهامه إلى یذهب

 علـى أكـدت السابقة الدراسات أن نجد المجال هذا في السیكولوجي التراث وباستقصاء

 دخلـوا الـذین مـن  10%أن فایالنـت وجـد فقـد للمطلقـین الصـحیة الحالـة علـى الطـالق تأثیر

 ظهــور  " LUNCH" لیــنش الحــظ كمــا المطلقــین، مــن كــانوا أكثــر أو مــرات أربــع المستشــفى

  ).48:ص ،1996 سوقي،د نسح محمود راویة( .الصحي واالنهیار الطالق بین عالقة

  :المطلقین أبناء على الطالق أثار :ثالثا

 والـدیهم بـین یجـري بمـا االرتبـاط تمـام مرتبطة وأخالقهم األطفال وروح جسم سالمة إن

 بــین العالقــة تــأثیر فــإن وٕاال األطفــال، علــى ذلــك یــنعكس حســنة الوالــدین عالقــة كانــت فــإذا

  )130:ص ،2003 الطاهري، اهللا حبیب( .منه البد األطفال على الزوجین

 وقوعـه یكـون إذ الطـالق مـن األولـى السـنة فـي وبالـذات لهـم قویـة صـدمة یعد فالطالق

 صـحتهم وتتـدهور لهم األبویة رعایتهم تقل بحیث واألسریة النفسیة الناحیة من مؤلما علیهم

 ســـلطة علـــى فیتمـــردوا والیـــأس بالبكـــاء المعنـــوي االنحطـــاط هـــذا فیواجهـــوا تهممعنویـــا وتهـــبط

 )233:ص ،2000 عمر، خلیل معن( .أبویهم

 لـدى اجتماعیـة نفـس اسـتعدادات عـدة اكتسـاب یؤخر أن یمكن الوالدي النموذج فغیاب

  )MARC BIGRAS ET AUTRES, 1991, P :253( .توافقه على ویؤثر الطفل

 المبكـرة الطفولـة فـي اآلبـاء غیـاب أن من BIDERSON"1979 " بیدرسون توصل فقد

 جانـب إلـى هـذا للـذكور، االجتمـاعي التفاعل على والقدرة العقلیة القدرة على یؤثر أن یمكن

 علـــى یـــنعكس الـــذي األمـــر أبنـــائهن، اتجـــاه األمهـــات ســـلوك علـــى یـــؤثر قـــد األب غیـــاب أن

 فـــي HEATHRINGTON" 1979 " هیثرینجتـــون وجـــد فلقـــد ســـلبیة بصـــورة األبنـــاء هـــؤالء

 مــن إیجابیــة وأقــل نقــدا أكثــر كــان األوالد اتجــاه األمهــات ســلوك أن المطلقــة لألســر دراســته

 الـذي األمـر األخـر، الوالـد صـورة تشویه األم محاولة جانب إلى هذا بناتهن، اتجاه سلوكهن
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 رددوالتـــ التـــأثر یفســـر مـــا هـــو األمـــر وهـــذا لـــألب، متناقضـــتین صـــورتین بـــین الطفـــل یضـــع

 محمـد أنسـى(.بـالطالق وخاصـة أبیـه من المحروم الطفل یعانیه الذي وااللتباس والحساسیة

  )22:ص ،1998 قاسم، أحمد

 لـــدى ســـلوكیة مشـــاكل إلـــى تـــؤدي الزوجیـــة المشـــاكل أن علـــى الدراســـات نتـــائج وتؤكـــد

 كالعزلـــة انفعالیـــة، مشـــاكل منهـــا أكثـــر -الرشـــد فـــي والمقاومـــة غضـــب، عدوانیـــة، -الطفـــل

 SOMATISATION( ) MARC( الجسـدیة واالضـطرابات االكتئـاب القلـق، ماعیـة،االجت

BIGRAS ET AUTRES, 1991, P :255( األوالد علـى للطـالق النفسـیة العواقـب ومـن 

  :نجد

 قبــل مــا فتــرة فــي تســود عنــدما خــاص وبشــكل بــالقلق األطفــال غالبیــة تشــعر :القلــق -

  .الوالدین بین العنف وأعمال والعدوانیة والشجار الخالفات االنفصال

ــاب -  عكــس وعلــى الخســارة، مشــاعر الطــالق أثنــاء األطفــال یعــیش مــا غالبــا :االكتئ

 بسـبب أثیـرت التـي الفقـدان مشـاعر فإن مثال الوالدین أحد كموت المحزنة األخرى األحداث

 للفوضــى یمكــن الطــالق أثنــاء وفــي الحــاالت، مــن كثیــر فــي طویلــة لســنوات تســتمر الطــالق

 .واالكتئــاب الغضــب لــدیهم تســبب أن الحیــاة بانتظــام إحساســهم عــن األطفــال تأخرجــ التــي

  )459-458:ص ص ،2002 رضوان، جمیل سامر(

 الـذنب فمشـاعر مـنهم، قیمـة وأقـل أتـرابهم عـن یختلفـون بأنهم المطلقین أبناء ویشعر -

 تعــزر المنــزل فــي الســائدة والعدوانیــة العائلیــة الخالفــات مــن والخجــل الطــالق عــن الناتجــة

  .االختالف مشاعر

 الطفـل یمتلـك ال السـنتین فتحـت السـن، بـاختالف الـذكر السابقة األفعال ردود وتختلف

 مــع اتصــاال یمتلــك الطفــل بقــي وطالمــا والطــالق، الــزواج یعنیــه مــا إدراك علــى القــدرة بعــد

 رضــوان، جمیــل ســامر( .العــادة فــي األمــد قصــیرة تكــون المحتملــة الفعــل ردود فــإن والدیــه

  )460 :ص ،2002
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 إنـه األودیبـي الطـور فـي یعـیش الـذي سنوات، والست الخمس ابن أكثر الطالق ویمس

 الوالـد علـى ویتمـرد المعـاكس، الجـنس مـن الوالـد نحـو مشـاعره الطفل فیه ینمي الذي الطور

 أن یمكــن األســرة ویغــادر األودیبــي الطــور فــي ابنتــه األب یتــرك فعنــدما الجــنس، نفــس مــن

 ربــح بأنــه الطفــل فیشــعر ابنــه األب تــرك إذا حــین فــي الــرفض، مــن ةعمیقــ بمشــاعر تشــعر

 طـــــرد ألنـــــه الضـــــمیر بتأنیـــــب یشـــــعر الوقـــــت نفـــــس وفـــــي أمـــــه، اتجـــــاه أبیـــــه مـــــع المنافســـــة

  ).وجداني تجاذب(والده

 اجتماعیــة الــنفس المظــاهر فهــم علــى قــادرین األطفــال یصــبح ســنوات ثمــاني نحــو وفــي

 یتعلــق فیمــا حساســیة أكثــر المــراهقین أن علــى الدراســات فتؤكــد شخصــیة، البــین للعالقــات

 ،)MARC BIGRAS ET AUTRES, 1991, P :263(الراشـدون یعیشـها التـي بالخالفات

 والشــــجار النــــزاع أســــباب وتفهــــم تــــدرك عامــــا عشــــر خمســــة عمرهــــا التــــي البنــــت أو فــــاالبن

ــــة األحــــداث هــــذه تكــــرار ومــــع والــــدیها، بــــین والشــــقاق  جــــأوالیل منهــــا األبنــــاء یهــــرب النزاعی

 وهـــذا أســـرهم، أصـــاب الـــذي الزلـــزال عـــن لالبتعـــاد كمـــالذ والمســـكرات المخـــدرات الســـتخدام

 ال لـذلك كلیـا، ینقطـع لم إن وضعیفا متقطعا بات الذي المدرسة في دوامهم على یؤثر بدوره

 معـــن(بالنزاعـــات مشـــحون ألنـــه أســـرهم جـــو وهنـــاء طفـــولتهم بســـعادة المطلقـــین أبنـــاء یشـــعر

  ).234:ص ،2000 عمر، خلیل

 الطفــل معایشــة تقتضــي الســویة التنشــئة أن القــول یمكــن استعراضــه تــم مــا خــالل مــن

  یعیش یجعله مما واجتماعیة، نفسیة ة،ـبیولوجی معایشة أب             أم سلیمة ثالثیة لعالقة

  طفل                     

         .مجتمعه ومع نفسه مع سویا

 علـى المترتبـة اآلثـار أهـم مـن أن إلـى جمعـة محمـود وسـلمى بشـیر، محمـد إقبـال تشیر

  )217-216ص ص ،1996 الكندي، أحمد( .الطالق
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 علــــى قــــدرتهم وعــــدم الوالــــدین، مــــن لكــــل حــــبهم بــــین لألطفــــال العــــاطفي الصــــراع -1

  .آخر دون لجانب اإلنحیاز

 الطــالق یصــاحب لمــا ةنتیجــ والخــوف، بالتهدیــد عمیــق إلحســاس األطفــال معانــاة -2

  .المختلفة األسرة أوضاع في كبیر اضطراب من

  .الزوجین بین المتبادل واإلیذاء لإلنتقاماستغالل األطفال  -3

ینظــر الطفـــل إلــى المجتمـــع مــن خـــالل أســرته، ومـــن تجاربــه فیهـــا فتترســب فـــي  -4

  .نفسه الكثیر من اإلنطباعات التي تتخذ منها أحكاما عامة تؤثر في سلوكه

  :الجزائر في الطالق -6

 حـــل هـــو والطـــالق الوفـــاة، أو بـــالطالق الجزائـــري القـــانون فـــي الزوجیـــة الرابطـــة تنحـــل

 أو الطـرفین بتراضـي أو القضـاء بواسـطة الزوجـة مـن بطلـب أو الزوجین، بإرادة ویتم العقدة

 مــال علــى الــزوجین بــین بالتراضــي الطــالق وهــي بالمخالفــة أو الــزوجین أحــد نشــوز بســبب

  )217:ص ،1994 بلحاج، العربي(.الزواج في لها قدمه ما لقاء للزوج الزوجة تدفعه

ـــالطالق  والكهـــول فالشـــباب ذلـــك، عكـــس أصـــبح للضـــرورة إال یحـــدث ال كـــان الـــذي ف

 لـو تجاوزهـا باإلمكـان كـان تافهـة ألسـباب الزوجیـة الرابطـة فـك علـى سـنویا یقدمون والشیوخ

 فـي الجزائـر فـي الطـالق نسـبة فإن وعلیه كاملة،ال المسؤولیة وأولیائهم الطرفین لدى توفرت

  .المجتمع في خطورتها لها اجتماعیة معضلة الطالق فأصبح مستمر، تزاید

 الـوزارة لصـالح دراسـة2003 عـام والتنمیـة السـكاني للتحلیـل الـوطني المركز أجرى وقد

  :إلى خلصت باألسرة المكلفة المنتدبة

 المجـــالس كـــل محـــاكم عبـــر لضـــبطا كتابـــة طـــرف مـــن ســـنویا تســـجل طـــالق ألـــف 25

 حالـة 12240 مـن أكثـر بالطالق، خاص إجراء 25628 إحصاء تم 2002 عام القضائیة

ـــى أیضـــا مشـــیرا الطاعـــة، عـــدم بســـبب األزواج بهـــا تقـــدم  حـــاالت مـــن 10-8 مـــن أن إل
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 تــم حیــث الزوجــات طــرف مــن ســجلت 2002و 2000 عــامي بــین أحصــیت التــي الطــالق

  .2002 سنة 2650 من روأكث 2001 عام 2295 تسجیل

 عــام حالــة 778و 2001 عــام 378و 2000 ســنة فــي تمــت بــالخلع طــالق حالــة 405

  ).2008 باتنة،ب الشخصیة األحوال دارةإ( .2002

 فـي والبـاحثون المسـؤولون بهـا قـام التـي واإلحصـائیات االجتماعیـة البحـوث أثبتـت وقد

 لعــدة ترجــع الطــالق حــاالت معظــم بــأن الجزائــري، الحضــري المجتمــع فــي وخاصــة الجزائــر

  :منها أسباب

  .الزوج أهل مع السكن -

  .الزوجیة الخیانة-

  مـالعق -

  المبكر المطلقة زواج سن -

  )219ص ،1994 بلحاج، العربي(.الطویل والمرض الزوجیة بالمهام القیام عدم-

  

  :خالصــة

 ةاألســری الــروابط انهیــار أن حیــث الطــالق، خطــورة مــدى نســتنتج ســبق مــا خــالل مــن

 مـن یعـاني المطلـق فیصـبح النفسیة الصحة على یؤثر مما النفسي التوازن فقدان إلى یؤدي

 اعيمـاالجت توافقـه فیسـوء االجتماعیـة بیئته مع عالقته على یؤثر ما وهذا واالكتئاب، القلق

  .الالحق الفصل في سنوضحه الذي
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                              :الفصل الثالث
 التوافــق

 61

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                              :الفصل الثالث
 التوافــق

  

 

  

  

  

  

  التوافق
  

  دـتمهی

  لتوافقا وطبیعة نشأة -1

  التوافق تعریف -2

  التواق بعاد أ -3

  ومعاییره التوافق أسالیب -4

  التوافق نظریات -5

  التوافق سوء-6

  ةالصـخ



                                                                                                                                              :الفصل الثالث
 التوافــق

  63

  :دـتمهی

 یسعى التي واالجتماعیة النفسیة الحاجات من عددا معه یحمل حي كائن االنسان

 یؤدي ما هوو  الحاجات، لهذه المتوازن باإلشباع مرتبط اإلنسان سواء أن ذلك إلشباعها،

 وسنحاول ومجتمعه شخصه بین التوازن أي المجتمع، ومع النفس مع التوافق تحقیق إلى

 التوافق أسالیب ثم وأبعاده وطبیعته نشأته حیث من التوافق إلى التطرق الفصل هذا في

  .للتوافق المفسرة النظریة األطر إلى التطرق مع ومعاییره،
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  :وافقالت وطبیعة نشأة -1

 االنسان سلوك تقییم أنه ذلك النفس علم في شیوعا المفاهیم أكثر من التوافق مفهوم إن

 وتتفق )26ص ،2000 أحمد، كامل سهیر( وتوافقه اإلنسان سلوك علم" هو إنما النفس وعلم

 أو األحیاء علم من أصوله مشتق التوافق مفهوم أصل أن النفس علم كتب أغلب

 وتقع أصوله ترجع "ADAPTATION"التكیف مفهوم أن الزاروس ردرتشا فیذكر البیولوجیا،

 التي لتطورا نظریة في الزاویة حجر كان التكیف مفهوم وأن األحیاء، علم في جذوره

 استعیر قد التكیف مفهوم أن الزاروس ویضیف ...،1859 عام" داروین تشارلز وضعها

 بالتوافق تسمیته دتوأعی النفس، علماء بوساطة قلیال وتغیر البیولوجیا، من

"ADJUSTEMENT" بیئته في ویتقدم یبقى حتى وكفاحه الفرد نضال على للتأكید وذلك 

 ویشیع )523- 522ص ص ،1994 دویدار، دممح الفتاح عبد( والفیزیقیة االجتماعیة

 لتنظیم سعیه في باإلنسان خاص مفهوم التكیف،فاألول ومفهوم التوافق مفهوم بین ما خلط

 یسمى ما إلى وصوال واحباطات اشباعات من مشكالته ومواجهة اعاتهصر  وحل حیاته

 وفي األسرة في اآلخرین ومع الذات مع والتناغم االنسجام أو السواء أو النفسیة بالصحة

 جاسم محمد( إنساني مفهوم فالتوافق وعلیه فیها، ینخرط التي التنظیمات وفي العمل

 اإلنسان تكیف یشمل فهو التكیف وهو الثاني المفهوم أما )14ص ،2004 محمد،

 سواء الحي الكائن یعیش ولكي فیها، یعیشون التي الفیزیقیة البیئة إزاء والنبات والحیوانات

 نفسه من یعدل وأن لها نفسه یكیف أن علیه البیئة في نبات أو حیوان أو إنسان كان

  ).64ص ،2000جبل، محمد فوزي(لمواجهتها وظروفه

 أو المواءمة من نوع إلى عام بشكل یشیر وهو إنساني، مفهوم فالتوافق وعلیه

 تكییف مجرد من أكثر اإلنسان موقف فیكون الموقف، ومتطلبات النفس بین المالءمة

 بوعود، أسماء(معه متوافقة لتكون البیئة في االنسان یغیر قد إذ البیئة لمتغیرات اإلنسان

  ).55ص ،2007
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 أو مغایرة، "یونغ" أسماه ما وهو البیئة مع یتالءم بحیث الكائن تعدیل هو فالتوافق

 NORBERT( مماثلة "یونغ" أسماه ما وهو البیئة في تعدیل إحداث إلى الكائن یلجأ

SILLAMY,1983,P.12 ( ویختص واالجتماعیة، النفسیة الجوانب التوافق ویتضمن 

 غیره مع لیتسق لسلوكه اإلنسان تغییر عملیة تصبح وبذلك الفسیولوجیة بالنواحي التكیف

 عملیة وتصبح توافق، عملیة االجتماعیة لاللتزامات وخضوعه والتقالید للعادات بإتباعه

 عبد(تكیف عملیة الشدید الضوء في وضیقها الظالم في باتساعها العین حدقة تغییر

  .*)57ص ،2001 الشاذلي، الحمید

 في معا قیانیلت أنهما إال والتوافق، التكیف مفهومي بین فاالختال من الرغم وعلى

 حالة في أنه حیث للسواء، النهائي الهدف وهو والتوتر القلق وخفض االنسجام تحقیق

 معها یتأقلم لكي البیئة ظروف لمواجهة نفسه من التعدیل إلى الحي الكائن یلجأ التكیف

 اإلنسان فإن التوافق في وأیضا القلق، عن والبعد اللذة إلى ویصل حاجاته یشبع وحتى

 دافع إلشباع الغذاء على للحصول یسعى فهو ودوافعه، حیاته مشكالت هةلمواج یسعى

 اللذة تحقیق أجل من ذلك وكل بالبیئة االجتماعیة دوافعه إلشباع ویسعى الجوع،

 هدفهما وأن للكائن اللذة إلحداث معا یلتقیان والتكیف التوافق نرى فإننا واإلنسجام،

  ).64ص ،2000جبل، محمد فوزي(واحد

 مستمرة دینامیة عملیة" بأنه للتوافق تعریفه في زهران السالم عبد حامد ذكر وقد

 بین توازن یحدث حتى والتعدیل بالتغییر )واالجتماعیة الطبیعیة(والبیئة السلوك تتناول

 ما مع یتماشى التعریف وهذا ،)29ص ،1997 زهران، السالم بدع حامد"(وبیئته الفرد

 الذكر السالف التكیف مفهوم وفي الطبیعیة، والبیئة كالسلو  یتناول التوافق أن حیث ذكرنا

 بین فرق ال أنه نرى وهنا الطبیعیة، البیئة مع یتواءم لكي لنفسه اإلنسان تعدیل المتضمن

  .والتكیف التوافق تعریف

                                                             

*
  .استعملنا اسم عبد الحمید الشاذلي لإلشارة إلى مرجعھ الخاص بالصحة النفسیة وسیكولوجیة الشخصیة - 
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  :التوافق تعریف -2

 هي التوافق وحالة دائم، وبشكل مستمرة، بصفة توافقیة بعملیات القیام الحیاة تتضمن

 هي التوافق لعملیة مراحل أربع بین نمیز أن یمكن العموم وعلى ومؤقتة، نسبیة حالة

 ،2007بوعود، أسماء(التوتر وتخفیض الهدف، بلوغ الحل، إلى السعي التحریض،

 المصطلح هذا على الضوء تسلط للتوافق، تعریفات بتطویر العلماء اهتم وقد )56ص

  .وضوحا أكثر وتجعله

  :توافقلل اللغوي المفهوم :2-1

 وجاء توافقا، معه واتفق موافقة وافقه وقد مالءمته أي الشيء وفق من مأخوذ التوافق

 الشذوذ ویتجنب الجماعة مسلك المرء یسلك أن هو الفلسفة في التوافق الوسیط بالمعجم

 التآلف بأنه لغویا التوافق ویعرف ،)2008كباجة، نعیم ز،اكر  باسم(والسلوك الخلق في

 یختلف المفهوم وهذا والتصادم، والتخالف التنافر نقیض وهي الكلمة، عواجتما والتقارب

  ).23ص ،2007 السیف، عمر(التامة المطابقة یعني الذي قاالتفا عن

  :للتوافق االصطالحي المفهوم :2-2

 ونفسه الفرد بین واالنسجام التواؤم من حالة" التوافق بأن راجح عزت أحمد یوضح

 إزاء مرضیا تصرفا وتصرفه حاجاته أغلب إرضاء على قدرته يف وتبدو بیئته، وبین وبینه

 وعاداته سلوكه تغییر على المرء قدرة التوافق ویتضمن ،ةواالجتماعی المادیة البیئة مطالب

 تغییرا....نفسیا صراعا أو خلقیة أو اجتماعیة أو مادیة مشكلة أو جدیدا موقفا یواجه عندما

 وبین بینه واالنسجام التواؤم هذا إقامة عن الفرد عجز فإن الجدیدة، الظروف هذه یناسب

 في التوافق سوء ویبدو النفسیة، الصحة معتل أو "التوافق سيء" إنه قیل ونفسه، بیئته

 منه، الغیر ینتظره ما على یزید عجزا اختالفها على الیومیة مشكالته حل عن الفرد عجز

  ).524ص ،1994 دویدار، محمد الفتاح عبد( "نفسه من ینتظره ما أو
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 ونفسه، الفرد بین الداخلي النفسي :هما للتوافق جانبین عزت تعریف ویتضمن

 األفراد بین عالقات من تحتویه بما فیها یعیش التي والبیئة الفرد بین االجتماعي والخارجي

  .وغیرها والعمل والمدرسة األسرة في

 تغییر مستهدفا الفرد ابه یقوم التي المستمرة الدینامیة العملیة:"بأنه موسى ویعرفه

 جهة من البیئة وبین وبینه جهة، من نفسه وبین بینه توافقا أكثر عالقة لیحدث سلوكه

  ).2008 كباجة، نعیم كراز، باسم"(أخرى

 عالقات إقامة على القدرة" :هو بالتوافق المقصود أن فیرى الزیادي محمود أما

 ناحیة، من هذا والعطاء الحب على ردالف بقدرة تتسم وممتعة، مثمرة اآلخرین مع اجتماعیة

 في نافعا شخصا الفرد من یجعل الذي الفعال المنتج العمل على القدرة أخرى ناحیة ومن

 إلیه یصل النضج من معینة حالة إلى یرمز شامل مفهوم فالتوافق" االجتماعي، محیطه

 ینتكو  یعني التوافق أن من الرغم وعلى ،)58ص ،2007 ،بوعود أسماء( " الفرد

 الحصول بالضرورة یعني ال أنه إال للفرد، االجتماعیة البیئة في ومثمرة نافعة عالقات

 أسالیب اختیار في الفرد نجاح مدى هو فالتوافق والرضا، الثابتة االجتماعیة المكانة على

  .البیئة متطلبات لمجابهة فعالة

 قدرة مدى عن یعبر فالتوافق)"CROW ET CROW( كراو و كراو نظر وجهة ومن

 یقیم أن فیه یستطیع الذي الوقت في تحقیقه، إلى یسعى الذي الهدف مع التالؤم على الفرد

 البیئة في الموجودین واألشخاص والمواقف الظروف مع وسویة منسجمة عالقات

  ).68ص ،1988 قریشي، الكریم عبد( "المحیطة

 البیئة، مع منسجمة عالقة وجود :"إلى یشیر التوافق أن علي محمد صبره وترى

 البیولوجیة المطالب معظم وتلبیة الفرد، حاجات معظم إشباع على القدرة تتضمن

 التباینات كل یشمل فالتوافق ذلك وعلى بتلبیتها، مطالبا الفرد یكون والتي واالجتماعیة،

 المنسجمة العالقة إصدار في اإلشباع یتم حتى ضروریة تكون والتي السلوك في والتغیرات
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 أشار تعریفا مرحاب صالح طور وقد )125ص ،2005 علي، محمد صبرة( البیئة مع

 وٕان أخرى، جهة من اآلخرین وتقبل جهة، من الذات تقبل یتضمن التوافق :"أن إلى فیه

 عملیة أساس هو اآلخرین تقبل وأن الشخصي، التوافق عملیة أساس هو الذات تقبل

  ).58ص ،2007 بوعود، أسماء(االجتماعي التوافق

  :هما هامین متطلبین لمقابلة تسعى االنسانیة توافق عملیات فإن وعلیه

 الجماعیة، المعیشة بسبب وینشأ اآلخرین مع بالتعامل یتعلق:اجتماعي متطلب -1

 من واحتیاجاتها الیومیة الحیاتیة الظروف مع بالتعامل تتعلق األبناء اتجاه مطالب فلآلباء

  .وملبس مأكل

 خاصة عضویة مطالب ولها للفرد الطبیعي التكوین عن ناشئة :داخلیة متطلبات -2

 حاجات فلإلنسان أخرى ناحیة ومن ناحیة، من هذا والراحة والدفء والشرب األكل مثل

 جاسم(وغیرهما اآلخرین تقدیر إلى والحاجة التحصیل إلى الحاجة مثل معینة اجتماعیة

  ).23ص ،2004 محمد،

 حد أقصى للفرد یحقق الذي السلوك كوذل المتكامل، السلوك بأنه" :شوبین ویعرفه

 یتمیز فاإلنسان اإلنسان، بها ینفرد التي واالجتماعیة الرمزیة لإلمكانات االستغالل من

 حاجات ویشبع المسؤولیة، یتقبل الرشد مرحلة وفي الرموز استخدام على الهائلة بالقدرة

 خصیةالش للمسؤولیة والتقدیر الذاتي بالضبط یتمیز التوافق وهذا الغیر

  ).3ص ،1983 الشرقاوي، خلیل مصطفى(واالجتماعیة

 الشخص فیه بما المجال قوى فیها تتزن وقتیة حالة هو التوافق أن"فایق أحمد ویرى

 اإلنسان ویتضمن المتنازعة المتنافرة القوى من عدیدا یتضمن انساني مجال فكل ذاته

 هذا تأثیر علیه عكسین حیث القوى هذه نظام حسب خاصا انتحاء بسلوكه سینحو الذي

  )28ص ،2000 أحمد، كامل سهیر".(االنتحاء
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 ما تعدیل فیها الفرد یحاول مستمرة دینامیة عملیة" :بأنه سرى محمد إجالل وتعرفه

 فیها تعدیله یمكن ال ما وتقبل واالجتماعیة الطبیعیة بیئته وفي سلوكه في تعدیله یمكن

 حاجاته معظم إشباع تتضمن البیئة نوبی بینه والتوفیق التوازن من حالة تحدث حتى

  )29ص ،1996 سرى، محمد إجالل(."الخارجیة بیئته متطلبات أغلب ومقابلة الداخلیة

  :التوافق أبعاد -3

 النفس علم تعریف إلى البعض دفع لدرجة النفس، علم تحت التوافق مفهوم یندرج

 إال بدراستها، فیهتم بیئته يف الحي للكائن العامة التوافق بعملیات یهتم الذي العلم أنه على

 قدرا نجد أهمیته على االهتمام بقدر النفسیة المفاهیم من العدید شأن شأنه المفهوم هذا أن

  )25ص ،2007السیف، عمر(.معناه على االختالف من مماثال كبیرا

  :إلى التوافق تصنیف ویمكن

  :الشخصي التوافق :3-1

 النفسیة األجهزة تقوم أن علیه یترتب امم المختلفة الوظائف بین التوازن إلى یشیر

 والحاجات الدوافع وٕاشباع النفس في السعادة وتحقق شدیدة صراعات بدون بوظائفها

 عن ویعبر المكتسبة الثانویة والحاجات )والفسیولوجیة والعضویة الفطریة(األولیة الداخلیة

 علي، دمحم صبرة(النفسي األمن یحقق ما وهو داخلي صراع ال حیث داخلي سلم

 وٕاشباع بقیمتها والشعور بها والثقة النفس مع السعادة ویشمل )127-126:ص ،2005

 وتوجیه لتحقیقها والسعي لألهداف التخطیط في بالحریة والشعور الداخلي والسلم الحاجات

 لمطالب والتوافق البیئیة الظروف وتغییر وحلها الشخصیة المشكالت ومواجهة السلوك

 ،2001الشاذلي، الحمید عبد( .النفسي األمن یحقق ما وهو متتالیةال مراحله في النمو

  )60ص
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  االجتماعي التوافق-3-2

  :االجتماعي التوافق تعریف :3-2-1

 مرضیة راضیة اجتماعیة صالت عقد على القدرة" :بأنه االجتماعي التوافق یعرف

 الشعور أو التشكیك یغشاها ال صالت الناس، من معه یعملون أو یعاشرونه من مع

 یقترب من على العدوان أو السیطرة إلى ملحة بحاجة الفرد یشعر أن ودون باالضطهاد،

 طلب أو علیه عطفهم استدرار في أو له إطرائهم إلى االستماع في ملحة برغبة أو منه،

  ).84ص ،2008الخلف، عمر( .منهم المعونة

 والجماعات اداألفر  نشاط تتضمن اجتماعیة عملیة :"أنه بدوي زكي أحمد ویرى

 أو وبیئتهم أفراد جملة وبین والفرد، الفرد بین واالنسجام المالءمة إلى یرمي الذي وسلوكهم

 وأذواق عادات من مجتمعهم یسود لما األفراد یتكیف أن الضروري ومن الجماعات بین

 قریشي، الكریم عبد(."تام توافق في االجتماعیة الحیاة جوانب تسیر حتى واتجاهات وأراء

  )74ص ،1988

 أو عادات أو أفكارا كانت سواء االجتماعیة للتغیرات الكفء الفهم :"بأنه زیدان ویرى

 وبین بینه المشترك للتفاهم صیغة إیجاد من الفرد یتمكن بحیث ظروف أو ابتكارات

 أهداف مع أهدافه تتمشى وبحیث نفسه عن فكرته له تتضح وبحیث الحادثة، التغیرات

  )84،ص2008 ،الخلف عمر(."الجماعة

 من بل النفسي، التوافق أنواع أخطر من یعد االجتماعي التوافق فإن طه فرج وحسب

 على واضحا دلیال یعد تحقیقه في الفرد وفشل للفرد، النفسیة الصحة عالمات أهم

  )61ص ،2007بوعود، أسماء( .النفسي اضطرابه

 بالبیئة ونقصد جتماعیة،واال المادیة بیئته مع الفرد توافق :"هو االجتماعي والتوافق

 واألبنیة والبحار واألنهار كالطقس مادیة فیزیقیة عوامل من بالفرد یحیط ما كل المادیة

 أما المادیة، بالثقافة وتسمى والمعدات واآلالت واألجهزة المواصالت، ووسائل والجبال
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 والتقالید لعاداتوا والمعاییر القیم مثل الالمادیة الثقافة عناصر تعني و االجتماعیة البیئة

 واالجتماعیة، والسیاسیة االقتصادیة والنظم االجتماعیة والعالقات والدین واألفكار والمعتقدات

  )69ص ،2000جبل، محمد فوزي(."االجتماعیة والدوافع واألهداف واآلمال

 المعاییر ومسایرة المجتمع بأخالقیات موااللتزا اآلخرین مع السعادة بأنه ویعرف

 والتفاعل االجتماعي، التغیر وتقبل االجتماعي الضبط لقواعد واالمتثال االجتماعیة

 الصحة تحقیق إلى یؤدي مما الزوجیة والسعادة الجماعة لخیر والعمل السلیم االجتماعي

  )29ص زهران، السالم عبد حامد(.النفسیة

 مرضیة، اجتماعیة صالت عقد على الفرد قدرة أنه :"راجح عزت أحمد ویذكر

 أو االتكال أو اإلرتیاب أو العدوان، یشوبها فال واإلیثار، والتسامح بالتعاون تسمت عالقات

  )73ص ،1988قریشي، الكریم عبد(.اآلخرین لمشاعر االكتراث عدم

 بطبیعة یتعلق الذي النوع ذلك أنه جابر الحمید عبد مع مرحاب صالح وینفق

 والمعاییر المجتمع بأخالقیات زاموااللت ياالجتماع االتزان یتضمن وهو الناس، مع العالقات

 واالختالط التفاعل سهولة إلى باإلضافة االجتماعي، والتغیر الضبط وقواعد ةاالجتماعی

  )61ص ،2007بوعود، أسماء(.االجتماعي

 مجتمعه مع التالؤم على الفرد قدرة" :هو االجتماعي فالتوافق منصور أمیرة وحسب

 وتغییر الخاطيء سلوكه وبتعدیل اآلخرین مع یمةالسل االجتماعیة العالقات بتكوین وذلك

  )166ص ،1997 یوسف، منصور أمیرة.("مجتمعه في فاسد هو ما

 المشاركة على الفرد قدرة هو" :االجتماعي التوافق بأن فترى شقیر محمود زینب وأما

 یعیش الذي المجتمع لقیم وامتثاله االجتماعیة، بالمسؤولیة وشعوره الفعالة، االجتماعیة

 والوالء االنتماء تحقیق على وقدرته مجتمعه، تنمیة في الفعال ودوره بقیمته وشعوره فیه،

 إقامة على والقدرة اآلخرین، مع بناءة اجتماعیة منافسات في والدخول حوله، من للجماعة

 من جو في اآلخرین حقوق على الحرص فیها بما المجتمع أفراد مع ایجابیة طیبة عالقات
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 واحتالله للجماعة النتمائه واالمتنان بالسعادة والشعور معهم، المتبادل مواالحترا الثقة

 شقیر، محمود زینب( تعاوني اجتماعي عمل من یؤدیه ما خالل من متمیزة مكانة

  ).6ص ،2003

  :االجتماعي التوافق مجاالت :3-2-2

  :الدراسي التوافق -1

 بما والطالب، المعلم ینب والتواؤم وظیفتها، في التعلیمیة المؤسسة نجاح ویتضمن

 ینجم ما عالج مع واجتماعیا، وانفعالیا معرفیا السوي، للنمو أفضل ظروفا لألخیر یهیيء

 عن فضال هذا والتسرب، والغیاب الدراسي كالتخلف مشكالت من الدراسة مجال في

 محمد الفتاح عبد(الطالب بعض عن تصدر أن یمكن التي السلوكیة المشكالت عالج

 إلى التالمیذ لدفع قویا دافعا أو إیجابیا مؤشرا التوافق ویمثل ،)528ص ،1994 دویدار،

 مع متناغمة عالقات إقامة على ویساعدهم المدرسة في ویرغبهم ناحیة من التحصیل

 .وجذابة ممتعة خبرة التعلیمیة العملیة ویجعل بل أخرى، ناحیة من ومعلمیهم زمالئهم

  )128ص ،2005 علي، محمد صبرة(

  :المهني وافقالت -2

 على ویشتمل لآلخرین، إرضاء أو المهنة عن والرضا العمل عن الرضا یشمل

 والصالحیة فیها والدخول وتدریبا عمال المهنة لهذه استعداد وعلى للمهنة مناسب اختیار

 الطیبة العالقات وكذا ،)24ص ،2004محمد، جاسم محمد(فیها والتقدم واالنجاز إلیها

 هو المهني التوافق أن نفهم أن ینبغي وال ،تالمشكال على والتغلب والزمالء الرؤساء مع

 لبیئة الفرد توافق أیضا المهني التوافق أن ویعني المحدودة، عمله لواجبات الفرد توافق

  )127 ص ،2005 علي، محمد صبرة.(العمل

 بعدة ذلك ویتحقق العمل، هذا كان ما أیا وعمله العامل بین اإلنسجام إلى ویشیر

 وتقبلها جید، بشكل أدائها على والتدرب المالئمة، المهنة اختیار حسن :أهمها طرق
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 راضیة إنسانیة عالقات مع فیها، االبتكار ومحاولة بها، واالقتناع عنها، الفرد ورضا

  )528ص ،1994 دویدار، محمد الفتاح عبد.(والرؤساء الزمالء مع مرضیة

  :األسري التوافق -3

 األسرة مطالب تحقیق على والقدرة األسري االستقرار شملوی األسریة السعادة یعني

 محمد(بینهم والثقة الحب وبسیادة الفراغ وقت بقضاء والتمتع الوالدین بین العالقات وسالمة

 الزوج ینظر وأن األسرة، أفراد بین المحبة تسود أن ویعني ،)24ص ،2004محمد، جاسم

 أفراد بین العالقات وتقوم ورحمة، ةومود سكن أنها على بینهما العالقات إلى وزوجه

 بین محاور ثالثة على العالقات وهذه والعون، واالحترام الحب على المتوافقة األسرة

 بین التوافق ویعتمد وبعض، بعضهم األبناء بین واألبناء، منهما كل بین الزوجین،

  :بینها من عوامل عدة على الزوجین

  .الزوج اختیار حسن -1

  ياالجتماع والمستوى والتعلیم ثقافةال في التقارب -2

 دویدار، محمد الفتاح عبد.(الزوجین بین الجنسي التوافق على أیضا یعتمد كما -3

  )528ص ،1994

  :الزواجي التوافق -4

  :في یتمثل الذي الزوجي والرضا الزوجیة السعادة ویشمل

  .للزوج المناسب االختیار -1

  .وممارستها هافی والدخول الزوجیة للحیاة االستعداد -2

  .الجنسي واإلشباع المتبادل الحب -3

 ،2004محمد، جاسم محمد( الزواجي واالستقرار المشكالت حل على القدرة -4

  )23ص
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  :الترویحي قالتواف -5

 العمل أعباء من مؤقتا التخلص إمكانیة على حقیقته في الترویحي التوافق یقوم

 وممارسة بحریة، الوقت في والتصرف العمل، مكان خارج فیه التفكیر أو ومسؤولیاته

 أم كانت ریاضیة :هوایاته فیه ویمارس فردیته الفرد فیه یحقق الذي التلقائي الحر السلوك

  )64ص ،2001 الشاذلي،  الحمید عبد( .االنسجام بذلك ویتحقق ترویجیة، أو عقلیة

 یكون ما وكثیرا للفرد النفسي التركیب من جزء الدیني الجانب :الدیني التوافق -6

 الشباب من كثیر عند نجده ما ذلك مثال عنیفة داخلیة صراعات عن للتعبیر مسرحا

 ذلك الصادق باإلیمان الدیني التوافق ویتحقق والتعصبیة اإللحادیة االتجاهات أصحاب

 تكامل في عمیق أثر ذو الناس بین للمعامالت وتنظیم عقیدة هو حیث من الدین أن

 التمسك في اإلنسان فشل إذا أما األمن، إلى اإلنسان حاجة ویرضي واتزانها الشخصیة

 ،2005 علي، محمد صبرة(للقلق منبعا وأصبح نفسه واضطربت توافقه ءسا السند بهذا

  )130-129ص ص

 القدرات سد في االنخفاض أو باالرتفاع المفاجىء التغیر إن :االقتصادي التوافق-7

 بالغ دورا إلشباع حدا ویلعب الفرد توافق أسالیب في عمیقا اضطرابا یحدث االقتصادیة

 بالحرمان الشعور الفرد على فیغلب اإلحباط أو بالرضا الفرد شعور تحدید في األهمیة

 حد كان إذا بالرضا الشعور علیه ویغلب منخفضا عنده اإلشباع حد كان إذا واإلحباط

 )63ص ،2001 الشاذلي، الحمید عبد(مرتفعا عنده اإلشباع

  :االجتماعي التوافق خصائص -3-2-3

  :ومنها للخصائص نتعرض أن لنا البد ياالجتماع التوافق عن نتحدث عندما

 أن فبما باستمرار، متغیرة البیئة ظروف ألن وذلك االستمراریة أي :الدینامیة-1

 من تكیفه إعادة منه یتطلب مما البیئة هذه تتغیر حتى الظروف هذه مع االنسان تكیف

 ألن السابق عن تختلف أصبحت اآلن الحاجة فإن وكذلك الجدید، التغیر هذا مع جدید
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 التغیر على تساعد الثقافیة االقتصادیة والظروف بتغیرها، الحیاة وعقد عجل التحضر

 بنظامها جدیدة عسكریة بیئة إلى یأتي عندما فالطالب الجماعة، أو الفرد مستوى سواء

 معینة بیئة من الطالب كان سواء هحیات مراحل جمیع في علیه اعتمد ما على ومجتمعها

 تشتمله بما الجدیدة الحیاة هذه مع تكیفه یعید أن منه یتطلب مما مدینة حتى أو هجرة أو

 السیف، عمر(هذه التكیف محاولة في أعباء علیهم وتضع وتقالید وعادات قیم من

  ).16ص ،2007

  :المعیاریة-2

 معیار أن على العلماء ویرى ،معیاري مفهوم وله معینة قیم له التوافق أن وتعني

  .الجماعة أو الفرد تواجه التي الظروف مع التوافق على القدرة بقیاس مرتبط التوافق

  :النسبیة-3

 توافقا یعتبر فما ،عالمجتم في السائدة الثقافة باختالف یختلفان التوافق وسوء فالتوافق

 والقیم العادات أن یرى مجتمع فكل آخر، مجتمع في توافق سوء یعتبر قد مجتمع، في

 البیئة في فمثال.وسیئة خاطئة هي غیرهم وطریقة الصحیحة، الطریقة هي فیه السائدة

 خالف األقدم الرتب اتجاه بها یقوم أعمال منه یتطلب العسكري الطالب فإن العسكریة

 السیف، عمر(األوامر تنفیذ في والسرعة العسكریة، التحیة مثل الجامعیة البیئة في الطالب

  )16ص ،2007

  :الوظیفة-4

 عبد(البیئة مع جدید من االتزان تحقیق هي وظیفة على ینطوي التوافق أن بمعنى

  )71ص ،1988 قریشي، الكریم
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  :االجتماعي التوافق مؤشرات :3-2-4

 بالتغییر واالجتماعیة الطبیعیة والبیئة السلوك تتناول مستمرة دینامیة عملیة التوافق

 فیما االجتماعي التوافق مظاهر وتتلخص وبیئته، الفرد بین زنتوا یحدث حتى والتعدیل

  :یلي

  :المجتمع بأخالق االلتزام-1

 من المجتمع في بما الفرد إلتزام تتضمن أن البد للفرد االجتماعي التطبیع عملیة إن

 المجید، تاریخنا عصور عبر الممتد تراثنا ومن السماویة، الشرائع من مستمدة أخالقیات

 حتى األخالقیات هذه ضوء في الفرد سلوك لضبط معاییر بمثابة تعتبر قیاتاألخال هذه

 بقوانینه المجتمع لعقاب ویتعرض المجتمع هذا نظام عن منحرفا أو خارجا یكون ال

 من المجموعة بهذه الفرد یلتزم وحینما األخالقیات، على للحفاظ سنها التي الوضعیة

 ویشعر إلیها انتمائه إلى ویؤدي الجماعة، مع ردالف توحد على دلیال هذا فإن األخالقیات

 .والتأقلم التكیف إلى تشیر مشیرات وهذه النفسي واإلرتیاح والسعادة بالرضا كنفها في

  )323- 322ص ص ،2001 جبل، محمد فوزي(

  :االجتماعي الضبط بقواعد االمتثال -2

 المادي افيالثق نموذجه تمثل التي والنظم القواعد من مجموعة تنظمه مجتمع كل

 النسق كذلك ویحكمه ببعض، بعضهم األفراد عالقات تنظیم إلى تؤدي والتي والالمادي،

 تطبعه أثناء فالفرد لدیهم، ألهمیتها  طبقا القیم فیه وتتدرج الجماعة، ترتضیه الذي القیمي

 ویكتسبها قیمي ونسق ثقافي نموذج من القواعد هذه مع یتعرف مجتمعه مع اجتماعیا

 داخل سلوكه تحدد وأنماطا االجتماعي، تكوینه من جزءا تصبح أن إلى هاب ویتشبع

 انفعاالته في التحكم في االجتماعي الضبط عملیة إلى به وتؤدي وخارجها الجماعة

 الضبط عملیة أن كما الجماعة، ترتضیها التي الوجهة وتوجیهها المتصارعة، وعواطفه

 حیاته وتنظم نشاطه وأوجه وأعماله أفعاله على الرقیب بمثابة تعتبر الفرد بها یتمثل التي
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 أثناء علیه الرقیب هي وأیضا االجتماعیة، عالقاته إطار داخل واالجتماعیة النفسیة

 الدؤوب سعیه وفي وانفعاالته، وعواطفه مشاعره عن والتعبیر لذاته تأكیده في محاوالته

 فإن وأیضا ع،المجتم یرتضیه سلوكي إطار في ذلك وكل طموحاته مستوى لتحقیق

 وتناقض تغایر التي السلوكیة األنماط ورفض نبذ في له الموجه هو االجتماعي الضبط

 االجتماعي الضبط عملیة إذن المجتمع، هذا یقرها ال والتي المجتمع رـومعایی ونظم قواعد

 هـحیات وتنظیم الفرد لسلوك الموجه بمثابة هي اـاجتماعی اإلنسان تطبع أثناء تنمو والتي

 ،2000 جبل، محمد فوزي.(فیها یعیش التي البیئة مع حـالصحی التوافق إلى به یؤدي امم

  ).72-71ص ص

  :العمل في الكفایة-3

 توافق على دلیال والنجاح واالبتكار واالنجاز واإلنتاج العمل على الفرد قدرة تعتبر

 له وتتاح یرتضیه، معینا عمال أو مهنة یزاول الذي الفرد وألن عمله، محیط في الفرد

 والسعادة الرضا له یحقق ذلك فإن ذاته وتحقیق وٕامكاناته قدراته الستغالل فیه الفرصة

  )325ص ،2000جبل، محمد فوزي( .العمل هذا مع متوافقا ویجعله

  :االجتماعیة المسؤولیة -4

 ومفاهیمه وعاداته بقیمه المجتمع وٕازاء اآلخرین إزاء بمسؤولیة الفرد یحس أن وهي

 والذاتیة، األنانیة عن یبتعد ثم ومن باآلخرین یهتم غیریا الشخص یكون حالةال هذه وفي

 في التفریط وعدم منجزاته وحمایة عنه والدفاع بمجتمعه االهتمام الفرد سلوك في ویتمثل

  ) .59:ص ،1999 الداهري، حسن صالح.(بلده في الثروة مصادر

  

  

  

  :أسالیب التوافق ومعاییره -4
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  :أسالیب التوافق -4-1

یمكن أن یلجأ الفرد إلى كثیر من أسالیب التوافق وهي حیل دفاعیة قد تقلل من 

  :الواقع المباشر لمثیرات الضغط ومن هذه األسالیب نجد

  :الحیل الدفاعیة اإلنسحابیة -4-1-1

عند مواجهة المواقف المزعجة والمؤدیة إلى الفشل یلجأ بعض : اإلنسحاب -1

للتخلص منها وهي آلیة اإلنسحاب والنأي بالنفس  األشخاص إلى اختیار أبسط الطرق

شكوى نوابي نجاد، ... (وذلك مثل النوم واألحالم وتناول المشروبات الكحولیة 

  ).160، ص2004

عند ما یجابه اإلنسان بصراع ال قبل له به وال طاقة، فإنه یتراجع : النكوص -2

  ).42ص، 1983فخري الدباغ، (أو ینسحب إلى أدوار سابقة من عمره 

ومعناه أن یتنكر األنا أو یتبرأ آلیا من أحد طرفي الصراع األقل : اإلنكار -3

أهمیة واألشد سلبیة على نفسه كاألم التي توفي ولدها وأنكرت الواقع األلیم وبقیت 

  ).97، ص2008فوزي محمد جبل، (تتصرف كما لو كان ولدها على قید الحیاة 

بات أن سلوكه معقول وله ما یبرره أو یحاول بواسطته الفرد إث: التبریر -4

، 2000حلمي الملیجي، (یجیزه، ولذا یستحق القبول من الذات ومن المجتمع 

  ).66ص

  :الحیل الدفاعیة العدوانیة -4-1-2

هو رد فعل مباشر لإلحباط، یوجهه الفرد نحو الشخص أو الشيء : العدوان -1

  .ور بالفشلالمتسبب في إعاقته لتحقیق أهدافه للتخفیف من الشع

وذلك بهدف إسقاط اإلنسان ما لدیه من عیوب ونقائص وغیرها : اإلسقاط -2

من الرغبات السیئة أو الصفات المذمومة على غیره للحفاظ على ذاته والتخفیف من 

فبدال من أن نقر بأننا نكره شخصا فإننا ننسب الكراهیة للشخص هذا، وقد . شدة آالمه
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فیصل عباس، (بات الضمیر بالقول إننا مضطهدون تعذبنا ضمائرنا فنخفف من عذا

  ).39، ص1996

  :الحیل الدفاعیة اإلبداعیة -4-1-3

آلیة دفاعیة ضد تهدید أو صراع داخلي حیث یلجأ الفرد إلى طرد : الكبت -1

الذكریات والخبرات المؤلمة والدوافع غیر المقبولة من دائرة الشعور إلى منطقة 

الذكریات عن الشعور ال یقضي علیها في الواقع، وٕانما الالشعور، وٕاقصاء الدوافع و 

، 2003مصطفى عشوي، (یمنع إدراكها لتجنب ما یسببه إدراكها من قلق واضطراب 

  ).179ص

عبارة عن إبدال المشاعر المسببة للحصر بمشاعر : التكوین العكسي -2

یظهر مناقضة ال تتسبب فیه، كالذي یخاف وال یرید أن یطلع الناس على خوفه، ف

  ).39، ص1996فیصل عباس، . (الشجاعة ویغالي فیها

هو آلیة ال شعوریة لبناء الشخصیة باإلعتماد على اآلخر، بخدمة : التقمص -3

 ,gustave Fisher, 1996(نموذج مع فرد آخر ودمج خصوصیاته ومطابقتها 

p202.(  

حها یحاول الفرد تناول عواطفه وأفكاره المتجمعة والمشحونة لیزی: اإلزاحة

فخري الدباغ، (ویوجهها إلى أفكار ومواضیع وأناس غیر الذین كانوا في بدایتها 

نزوة (ففي مثال الطفل هانز، نجد الحقد الموجه نحو األب  ).40، ص1983

غیر مریح ومفجر للخوف من األب، فباإلزاحة تصبح العاطفة غیر المریحة ) ممنوعة

 jean(زوي آخر هو الحصان الممثلة في موضوع هو األب مثبتة على ممثل ن

Bergeret , 1979, p97.(  
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أي التعبیر عن الدافع المحبط بأسلوب یرتضیه المجتمع، فالدافع : التسامي -5

الجنسي الذي لم یلق إشباعا، قد ینجح الفرد في خفض حدة توتره باإللتجاء إلى 

الغرامیة نشاطات بدیلة تعمل على تصریف جزئي للطاقة الجنسیة كالرسم والروایات 

  ).68، ص2000حلمي الملیجي، ... (

یلجأ إلیه اإلنسان لشعوره بالفشل والعجز في إشباع دافع قوي، : التعویض -6

أو إخفاء عیب جسمي أو عقلي، فیقوم الفرد ال شعوریا بسلوك معین لتخفیف القلق 

  .والضغط

  :معاییر التوافق -4-2

لتوافق السيء أو غیر السوي للتوافق نوعان هما التوافق الحسن أو السوي، وا

یقتضي التمییز بینهما وجود معیار خارجي یسهل تصنیف السلوك ووضعه في المكان 

المناسب له، ونظرا لكثرة اإلتجاهات المفسرة للسلوك اإلنساني، فقد ظهرت العدید من 

المعاییر التي تمكننا من تحدید نوع السلوك، ویتفق أحمد عزت وعباس محمود عوض 

  :هناك أربعة معاییر هيعلى أن 

   Statistical: المعیار اإلحصائي -4-2-1

یشیر مفهوم التوافق طبقا للمعیار اإلحصائي إلى القاعدة المعروفة بالتوزیع 

العام لمجموعة الخصائص هذه القاعدة تعني المتوسط اإلعتدالي والسویة طبقا ل

م لتوزیع األشخاص ینحرف عن المتوسط العا األشخاص، والشخص الالسوي هو الذيو 

أو السمات أو السلوك والمفهوم اإلحصائي بذلك ال یضع في اإلعتبار أن التوافق عند 

عبد الحمید محمد . (الشخص ینبغي أن یكون مصحوبا بالرضا عنده وبتوافقه مع نفسه

  .*)28-27ص ، ص2001الشاذلي، 

  

                                                             

*
  .لمسنیناستعملنا اسم عبد الحمید محمد الشاذلي لإلشارة إلى مرجعھ الخاص بالتوافق النفسي ل - 
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 Ideal: المعیار المثالي -4-2-2

على األشخاص، ویستمد أصوله من األدیان وهو عبارة عن أحكام قیمیة تطلق 

المختلفة، والسواء حسب هذا المعیار هو اإلقتراب من كل ما هو مثالي، والشذوذ هو 

  )84، ص1988عبد الكریم قریشي، . (اإلنحراف عن المثل العلیا

في أحكامنا، وذلك ألن المثالیة  ومن الصعب اإلعتماد على المعیار المثالي

یمكننا الحكم على اآلخرین  فكیف مثالیین لسنا أشخاصا وألننا دقیقا، تحدیدا لیست محددة

  .بالمثالیة

  Cultural: المعیار الحضاري -4-2-3

فالشخص السوي هو من یسایر قیم ومعاییر مجتمعة، أما الشاذ فهو الذي 

  .یخالف تلك القیم والمعاییر

یقلل من قیمة ولكن هذا المعیار ال یمكن قبوله لكونه یعتمد على المجتمع، و 

وهي تختلف من مجتمع  صالحة حتما الفرد وقدراته كما أن قیم المجتمع ومعاییره لیست

  .آلخر

  Pathological: المعیار الباثولوجي -4-2-4

لتشخیص األعراض المرضیة،  ةیتحدد مفهوم التوافق في ضوء المعاییر الكلینیكی

من مظاهر المرض، ولكن  فالصحة النفسیة تتحدد على أساس غیاب األعراض والخلو

التوافق بهذا المعنى یعتبر مفهوما مضلال وضیقا، فال یكفي أن یخلو الفرد من 

األعراض لكي نعتبره متوافقا، ولكن ینبغي أن تلقى أهدافه وطاقاته توظیفا فعاال في 

، 2001الشاذلي، محمد عبد الحمید (مواقف الحیاة المختلفة ویحقق ذاته بشكل بناء 

  ).30ص

افة إلى ما حدده أحمد عزت وعباس عوض فقد أضاف فرج طه معیار آخر وٕاض

  :هو
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  Natural: المعیار الطبیعي -4-2-5

ما یعتبر طبیعي من الناحیة الفیزیقیة أو  هذا المعیار كل السواء حسب

إذا . اإلحصائیة، والسلوك السوي هو الذي یسایر األهداف، والشاذ هو الذي یناقضها

تلف عن النظرة اإلجتماعیة والمثالیة، ذلك أن ما هو طبیعي في فهذا المعیار ال یخ

  ).85، ص1988عبد الكریم قریشي، (مجتمع ما قد یكون غیر ذلك في مجتمع آخر 

وخالصة القول أن المعیارین المثالي واإلحصائي أهم المعاییر المستخدمة 

  .وأكثرها قبوال وشموال في وصف السواء والشذوذ

  :نظریات التوافق -5

هناك الكثیر من النظریات التي حاولت تفسیر التوافق لدى األفراد، ومن أهم هذه 

  :النظریات ما یلي

  :النظریة البیولوجیة -5-1

ویقول مدیروها أن جمیع أشكال الفشل في التوافق تنتج عن أمراض تصیب 

 أنسجة الجسم خاصة المخ ومثل هذه األمراض یمكن توارثها أو اكتسابها خالل الحیاة

عن طریق اإلصابات والجروح والعدوى أو الخلل الهرموني الناتج عن الضغط الواقع 

على الفرد وترجع اللبنات األولى لهذه النظریة لجهود كل من داروین ومندل وجالتون 

  ).24، ص2004محمد جاسم، (وكالمان 

المحافظة على مستوى اإلتزان الداخلي : ویعرف التوافق من هذا المنظور بأنه

جسم لدى الفرد عن طریق تعلم مجموعة من الطرق واألسالیب التي تعمل على لل

خفض حدة القلق واضطراب الجسم كلما زاد ذلك عن الحد المعلوم وتعزو السبب في 

سوء التوافق إلى عدم المحافظة على مستوى اإلتزان الداخلي للجسم بسبب عدم تعلم 

  ).29، ص2007 السیف، رعم(الجسم  اضطراب تخفیف الطرق التي تعمل على

  :النظریات النفسیة -5-2
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  :نظریات التحلیل النفسي -5-2-1

حسبه فعملیة التوافق غالبا ما تكون ال شعوریة، فال یعي الفرد : فروید -أ

األسباب الحقیقیة لكثیر من سلوكیاته، ویرى فروید أن العصاب والذهان ما هي إال 

ازن النفسي على قوة األنا، فبقدر قوة األنا مظهر من مظاهر سوء التوافق، ویعتمد التو 

یكون نجاحه في إحداث التوازن، أما إذا فشل األنا في مهمته فیكون الفرد معرض ألي 

  .صورة من صور الالسواء

والمظهران األساسیان للشخصیة السویة عند فروید هي أن یكون في استطاعة 

أن یكون الفرد في وضع یسمح  الفرد أن یحب وأن یعمل، والقدرة على الحب هنا تعني

له بتقدیم الحب الخالص لآلخرین وأن یتلقاه منهم، وكذلك فإن القدرة على العمل 

 .واإلنتاج مؤشر آخر على السواء، ال یقوم إال على قاعدة من توازن الوظائف النفسیة

  ).70، ص2001عبد الحمید الشاذلي، (

النفسیة یكمن في استمرار اعتقد یونغ أن مفتاح التوافق والصحة : یونغ - ب

النمو الشخصي دون توقف أو تعطل كما أكد على أهمیة اكتشاف الذات الحقیقیة 

  ).25، ص2004محمد جاسم، ( .وأهمیة التوازن في الشخصیة السویة المتوافقة

كما قرر یونغ بأن الصحة النفسیة والتوافق السوي یتطلبان الموازنة بین المیول 

  .یةاإلنطوائیة واإلنبساط

اعتقد أن الطبیعة اإلنسانیة تعد أساسا أنانیة وخالل عملیات التربیة : أدلر -جـ

فإن بعض األفراد ینمون ولدیهم اهتمام اجتماعي قوي ینتج عن رؤیة اآلخرین 

مستجیبین لرغباتهم ومسیطرین على الدافع األساسي للمناقشة دون مبرر ضد اآلخرین 

  )25، ص2004سم محمد، محمد جا. (طالبا للسلطة أو للسیطرة

  

  :النظریة السلوكیة -5-2-2
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ترى هذه النظریة أن أنماط التوافق وسوء التوافق تعد متعلمة من خالل  الخبرات 

التي تعرض لها الفرد في حیاته، فإذا تعلم الفرد أسالیب سویة تكونت لدیه عادات 

فإنه یكون سيء  سویة، وبالتالي أصبح متوافقا، أما إذا تعلم أسالیب سلوكیة خاطئة

  ).33، ص2007عمر السیف، (التوافق 

إذا فالشخصیة المتوافقة رهن بتعلم عادات صحیحة سلیمة وتجنب اكتساب 

العادات السلوكیة غیر الصحیحة أو غیر السلیمة، ومظاهر الشخصیة المتوافقة عند 

ة التي السلوكیین هي أن یأتي الفرد السلوك المناسب في كل موقف حسبما تحدده الثقاف

  ).70، ص2001عبد الحمید الشاذلي، . (یعیش في ظلها الفرد

ویتعلم اإلنسان عددا من األسالیب السلوكیة المالئمة للتوافق مع أحداث الحیاة 

  :منها

یلجأ اإلنسان للهجوم للقضاء على العدو، أو اإلضرار به، وغالبا : الهجوم -1

  .الخطرما یحتوي على مستوى من العدوان كوسیلة لمقاومة 

لمواجهة الضغط والتوتر، وهو عكس الهجوم  سهلة وهو طریقة :اإلنسحاب -2

  .الفرد إال اإلبتعاد عن الموقف المهدد والخطیر على كبیر، فما جهد یتطلب بذل ال حیث

یواجه اإلنسان أحیانا بمواقف ال یبدو فیها أي أمل : الخضوع واإلستسالم -3

لیه، مما یشعره باإلكتئاب وبالیأس، ویظهر ذلك للنجاة أو تحاشي الضرر أو التغلب ع

جلیا في الحرب على وجه الخصوص عندما یواجه اإلنسان فیتغلب هذا العدو علیه فال 

، 2007عمر السیف، (یستطیع مقاومته أو الهروب منه مما یجبره على اإلستسالم له 

  ).34ص

  

  

  :النظریات اإلنسانیة -5-2-3
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العلماء یجمعهم اإلعتراض على التحلیل  هي مدرسة متكونة من مجموعة من

النفسي والمدرسة السلوكیة، ویجمعون على تأكید بعض الجوانب التي تمیز اإلنسان 

كارل روجرز، : عن الحیوان مثل الحریة واإلبداع واإلرادة، وأهم رواد المدرسة اإلنسانیة

  .أبراهام ماسلو، جوردن ألبورت، وبیرز

لى أن األفراد الذین یعانون من سوء التوافق یشیر روجرز إ: كارل روجرز -أ

یعبرون عن بعض الجوانب التي تقلقهم فیما یتعلق بسلوكاتهم غیر المتسقة مع 

  ).25، ص2004محمد جاسم، (مفهومهم عن ذواتهم 

  :ویرى روجرز أن معاییر التوافق تكمن في ثالث نقاط

  .اإلحساس بالحریة* 

  .اإلنفتاح على الخبرة* 

  .شاعر الذاتیةالثقة بالم* 

الشخص "یرى ماسلو أن صاحب الشخصیة المتوافقة هو : أبراهام ماسلو - ب

وتحقیق الذات یعني تحقیق القوى الكامنة الفطریة عند الشخص والفرد " الذي یحقق ذاته

الذي حظي بإشباع حاجاته األساسیة هو الشخص الذي یستطیع أن یحقق ذاته، ومن 

  :خصائص الشخصیة المتوافقة

  .قبل للذات ولآلخرین وللطبیعةت* 

  .التمییز بین الوسائل والغایات* 

  .الخلق واإلبداع* 

  .إدراك أكثر فاعلیه للواقع وعالقات مریحة معه* 

الشعور القوي باإلنتماء والتوحد مع بني اإلنسان وشعور عمیق بالمشاركة * 

  .الوجدانیة والمحبة لبني اإلنسان ككل

  .قةعالقات شخصیة متبادلة عمی* 
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  )70، ص2001 الشاذلي، الحمید عبد( .البیئة وعن الثقافة عن الذاتیة اإلستقاللیة *

أن یحیا األفراد ،هذا واآلن  أكد على أهمیة التنظیم أو التوجیه وعلى: بیرز -جـ

محمد جاسم، . (دون خوف من المستقبل ألن هذا سیفقد األفراد شعورهم الفعلي بالرضا

  ).25، ص2004

المتوافق هو من یتقبل المسؤولیات ویتحملها على عاتقه وال  وحسبه فالشخص

  .یلي بها لآلخرین

  :النظریة اإلجتماعیة -5-3

من روادها فیرز، دنهام، ردلیك، فیقرون أن هناك عالقة بین الثقافة وأنماط 

التوافق فلقد ثبت أن هناك اختالف في األعراض اإلكلنیكیة لألمراض العقلیة بین 

) 25، ص2004 محمد جاسم،(یرلندیین یطالیین وبین األمریكیین واإلواإل ناألمریكیی

وتنظر هذه النظریة إلى التوافق من خالل مظاهر السلوك الخارجي للفرد أو الجماعة، 

من األفراد المحیطین به ویسعى إلى اإلنقیاد لهم لكي  جماعة فالفرد عادة ما یلجأ إلى

جتماعیة في المجتمع تؤثر في التوافق یحقق التوافق، كما أوضحوا أن الطبقات اإل

حیث صاغ ذوو الطبقات اإلجتماعیة الدنیا مشاكلهم بطابع فیزیقي، كما أظهروا میال 

قلیال لعالج المعوقات النفسیة، في حین صاغ ذوو الطبقات اإلجتماعیة العلیا والراقیة 

عمر السیف، (.بطابع نفسي وأظهروا میال أقل لمعالجة المعوقات الفیزیقیة مشكالتهم

  )30-29، ص ص 2007

وعندما نتعرض لدراسة التوافق في ضوء هذا المدخل، فیجب أن نشیر إلى أن 

تعقد المجتمع الحدیث یؤدي إلى تقلیل فرص تكامل الشخصیة، والدلیل على ذلك 

الزیادة في نسبة من یقعون فریسة األمراض النفسیة والعقلیة والعصبیة في المجتمع 

  .باستمرار الحدیث المتغیر



                                                                                                                                              :الفصل الثالث
 التوافــق

  87

وذات ) البیولوجیة، النفسیة، اإلجتماعیة(وما یعاب على النظریات السابقة الذكر 

إهمالها الجانب الروحي الدیني في تفسیر التوافق والالتوافق، وهذا ما  هو المنشأ الغربي

أدى إلى قصور في فهمهم للشخصیة اإلنسانیة، وفي اتفاقهم على العوامل المحددة 

فقة وغیر المتوافقة، مما أدى إلى اختالفهم حول مفهوم الصحة للشخصیة المتوا

النفسیة، إذا ال نستطیع فهم اإلنسان إذا اقتصرنا في دراسة التوافق على الجوانب 

  .البیولوجیة والنفسیة واإلجتماعیة وأهملنا الجانب الدیني

ولذلك اجتهد بعض علماء النفس المسلمین في وضع نماذج للتوافق والصحة 

الجانب الروحي فیها اهتماما مركزیا ذلك أنهم یعتبرون أن السلوك  افسیة، وأعطو الن

الذي یحقق التوافق السوي للفرد هو السلوك اإلسالمي، فاإلسالم هو دین الفطرة 

والسلوك المنبثق عنه هو السلوك الالئق باإلنسان كما خلقه اهللا تعالى، وكما یجب أن 

 ا یوافق السلوك اإلنساني تعالیم اإلسالم فذلك هویراه في أرضه وتحت سمائه، وعندم

  )77، ص2007 أسماء بوعود،( .النفسیة والصحة النفسي التوافق تحقیق إلى الطریق

  :سوء التوافق -6

إن اإلنسان في تفاعله الدائم مع بیئته قد یفشل في تحقیق التوافق النفسي، 

  :وللفشل في تحقیق التوافق أسباب متعددة منها

  :شذوذ الجسمي والنفسيال -6-1

ویقصد به أن یكون الفرد ذا خاصیة جسمیة أو عقلیة عالیة جدا أو منخفضة 

جدا، في مثل هذه الحاالت یحتاج إلى اهتمام ورعایة خاصة مما یؤثر على استجاباته 

للمواقف المختلفة فطویل القامة طوال مفرطا أو القصیر قصرا مفرطا أو الذكي ذكاء 

. عقل كل منهم یعامله المجتمع ا بطریقة معینة قد تؤثر على توافقهعالیا أو ضعیف ال

  )140، ص2005صبرة محمد علي، (

  :عدم إشباع الحاجات الجسمیة والنفسیة -6-2
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فیؤدي عدم إشباعها إلى اختالل توازن الكائن الحي مما یدفعه إلى محاولة 

ا إذا فشل فیظل التوتر استعادة توازنه ثانیة فإذا تحقق له ذلك حقق توازنا أفضل، أم

  .باقیا، مما یدفعه إلى اللجوء إلى حلول غیر موفقة ال تخفض من حدة التوتر

  :تعلم سلوك مغایر للجماعة -6-3

السلوك الخاصة بالجماعة،  معاییر الفرد تعلیم إلى اإلجتماعیة التنشئة عملیة تهدف

طبیق النظم األولیة لعملیة إال أن هذه العملیة یقوم بها أفراد یختلفون فیما بینهم في ت

 دربوا األفراد في فئتین، أولئك الذین انحراف إلى التنشئة اإلجتماعیة، وقد یؤدي هذا

السلوك المنحرف مثل األحداث المنحرفین  على اإلجتماعیة التنشئة طریق عن إجتماعیا

 غیر السوي التوافق على اإلنحراف، وأولئك الذین تربوا على أسر تشجع الذین ربوا في

 في من تنشئته بالرغم مراهقته ینحرف في الذي الحدث مثل ألمت بهم أنهم انحرفوا لظروف

  )72، ص2001عبد الحمید الشاذلي، .(على اإلنحراف تشجع ال أسرة

  :الصراع بین أدوار الذات -6-4

منها المجتمع وتتعلمه أثناء تنشئتها  إن كل ذات تؤدي دورا معینا یتوقعه

ن التنشئة أحیانا قد تعلم الفرد دورا غیر دوره األساسي كمعاملة الولد اإلجتماعیة إال أ

. على أنه بنت كما قد یتعارض دوران للذات الواحدة كدور السیدة العاملة كأم وموظفة

  )141، ص2005صبرة محمد علي، (

  :عدم القدرة على اإلدراك والتمییز بین عناصر الموقف -6-5

د، مما یصعب علیه إدراك العناصر المختلفة مجال حیاة الفر  عند ضیق وخاصة

للموقف، وبالتالي تكون اإلستجابة غیر مناسبة، وذلك كما في حاالت الخطر فیعقد 

أن یدرك عناصره إدراكا واضحا فتكون استجابته عشوائیة  وال یستطیع الفرد الموقف

  .وغیر منظمة

  :القلق -6-6
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الزاویة في جمیع  وهو خوف غامض مبهم ال یعرف له سبب ویعتبر حجر

  .حاالت المرض النفسي

  :ویختلف تأثیر العوامل السابقة الذكر تبعا لعدة متغیرات هي

  .وتتمثل في الفترة الزمنیة التي یستمر فیها تأثیر العامل: المدة -1

  .وتتمثل في مدى قوة العامل المؤثر: الشدة -2

  .المؤدیة لسوء التوافق الحالة الجسمیة واالنفعالیة أثناء تعرض الفرد للعوامل -3

یتمثل في التصور المعرفي للموقف هل هو مثیر لإلحباط أم : إدراك الفرد للعامل -4

  .ال

  

  :الصـةخ

إذا فالتوافق خاصیة ودافع یحتاج إلیه اإلنسان من أجل توازنه وتكیفه مع نفسه 

ى عقباتها ومع البیئة التي یعیش فیها، وبالتالي استمرار الحیاة اإلنسانیة والتغلب عل

وذلك بأسالیب وطرق متعددة حسبما یقتضیه الموقف، ومهما تعددت تلك اآللیات 

  .تنتهي قي إلى مسلك واحد وهو توافق الفرد وتنوعت فإنها في النهایة
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  :المنهـج -1

المنهج هو الطریق المؤدي إلى الكشف عن الحقیقة في العلوم، بواسطة طائفة مـن 

  .ومةالقواعد العامة، تهیمن على سیر العقل وتحدد عملیاته حتى یصل إلى نتیجة معل

یســتوحى عــادة مــن طبیعــة الموضــوع  دراســة نفســیة أو تربویــة أي فــي المتبــع والمــنهج

ــــة، ووفقــــا لمشــــكلة البحــــث  الــــذي یدرســــه والمشــــكلة التــــي یعالجهــــا، وفــــي دراســــتنا الحالی

المطروحة إرتأینا أن المنهج المالئم لهذه الدراسة هـو المـنهج الوصـفي، الـذي ال یقتصـر 

وتصــنیفها وتبویبهـا، باإلضــافة إلـى تحلیلهــا التحلیـل الكــافي  والحقـائق علـى جمـع البیانــات

 اسـتخدام الدقیق المتعمق بل یتضمن أیضا قدرا من التفسـیر لهـذه النتـائج، باإلضـافة إلـى

والتفســـــیر بهــــدف اســـــتخراج اإلســـــتنتاجات ذات الداللـــــة، ثـــــم  والتصـــــنیف القیـــــاس أســــالیب

 میرفــت صــابر، فاطمــة عــوض(الوصــول إلــى تعمیمــات بشــأن الظــاهرة موضــوع الدراســة 

 معـــین أي موقـــف تقریـــر خصـــائص هـــو الوصـــفي ، فـــالمنهج)87ص ،2002خفاجـــة، علـــي

  )173، ص2000عبد الفتاح محمد دویدار، ( .العوامل الظاهرة وصف

ویشــمل المــنهج الوصــفي علــى عــدة أنمــاط مــن الدراســات ومــا یهمنــا هنــا الدراســات 

الظواهر الكتشـاف العوامـل التـي تصـاحب  المقارنة التي تركز على إجراء المقارنات بین

حدثا معینا وتفسیرها من أجل فهم تلك الظواهر أو األحداث، والبحـث الجـاد عـن أسـباب 

حـــدوثها عـــن طریـــق إجـــراء المقارنـــات واكتشـــاف العوامـــل التـــي تصـــاحب حـــدثا معینـــا أو 

ویـأتي إتباعنـا للمـنهج الوصـفي ). 100، ص2004سـامي محمـد ملحـم، (ظاهرة معینـة 

لمقارن دون غیره نظرا لطبیعة الموضوع، حیـث ال نسـتطیع إخضـاع المطلقـین إلـى فتـرة ا

زواج ثــم نعیــد تطلــیقهم ثانیــة، وقیــاس التوافــق اإلجتمــاعي فــي كــال الفتــرتین، وكــذلك فــإن 

الدراسة تهـدف للكشـف عـن الفـروق بـین المطلقـین فـي ضـوء متغیـرات الجـنس، المسـتوى 

من هنا كان لزاما إتباع المنهج الوصفي المقـارن دون التعلیمي، وعدد سنوات الطالق، و 

  .باقي المناهج



                                          : الفصل الرابع
                                        إجراءات الدراسة المیدانیة

 93

وللمــنهج الوصــفي كغیــره مــن المنــاهج خطواتــه التــي یتــدرج علیهــا لیصــل إلــى نتــائج 

تســــاهم فــــي تقــــدم المعرفــــة، حیــــث حاولنــــا فــــي دراســــتنا الوصــــفیة الحالیــــة اإللتــــزام بهــــذه 

ووضـعنا الفـروض، ثـم  نظریـا، حـددناهاو  البحـث مشكلة عرفنا حیث لها وفقا والسیر الخطوات

التـي طبقنـا علیهـا مقیـاس التوافـق اإلجتمـاعي لــ  المناسـبة واخترنـا العینـة نزلنـا إلـى المیـدان

 بــل، وبعــد جمــع البیانــات تــم إخضــاعها للمعالجــة اإلحصــائیة اإلســتداللیة للوقــوف.م.هیــو

  .راث العلميیساعد على إثراء الت مما ثم تعمیمها ومن النتائج وتحلیلها، على

  :عینة الدراسة وكیفیة اختیارها -2

بعـــد التأكــــد مـــن أن طبیعــــة الموضـــوع المــــدروس تتطلـــب المعاینــــة للحصـــول علــــى 

البیانـــات المطلوبـــة، مـــن الضـــروري تحویـــل إهتمامنـــا إلـــى عینـــة تعطـــي نتـــائج ذات دقـــة 

، ونقصـــد بالعینـــة طریقـــة جمـــع البیانـــات والمعلومـــات مـــن وعـــن )52فضـــیل دلیـــو، ص(

مفــردات ومجتمــع  عناصــر جمیــع مــن معــین ر وحــاالت محــددة یــتم اختیارهــا بأســلوبعناصــ

ربحـي مصـطفى علیـان، (الدراسة وبما یخدم ویتناسب ویعمل على تحقیق هدف الدراسـة 

  :واعتمدنا في دراستنا على عینتین). 137، ص2000عثمان محمد غنیم، 

  :العینة اإلستطالعیة -1-2

حســاب الخصــائص الســیكومتریة لمقیــاس التوافــق وكــان الهــدف مــن هــذه العینــة هــو 

بــل، تعریـــب محمــد عثمـــان نجــاتي، وقـــد اعتمــدنا علـــى عینــة قوامهـــا .م.اإلجتمــاعي لهیـــو

فـردا تـم اختیـارهم بطریقـة عرضـیة، ویمكـن توضـیح خصـائص هـذه العینـة ) 40(أربعون 

  :كما یلي

، فـــردا مـــن الـــذكور 19تتكـــون العینـــة اإلســـتطالعیة مـــن : مـــن حیـــث الجـــنس -1

  .یوضح توزیع النسب المئویة للجنس) 3(من اإلناث والجدول رقم  21و
  

 توزیع النسب المئویة الخاصة بالجنس للعینة اإلستطالعیة: )3(جدول رقم 
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  النسبة المئویة  العـدد  الجنس

 47,5 %  19  ذكور

  52,5 %  21  إناث

  100 %  40  المجموع

  

 24اســـة اإلســـتطالعیة بـــین تتـــراوح أعمـــار أفـــراد عینـــة الدر : مـــن حیـــث الســـن -2

یوضــح توزیــع النســب المئویــة الخاصــة بأعمــار أفــراد العینــة ) 4(ســنة والجــدول رقــم 53و

  .اإلستطالعیة

  توزیع النسب المئویة ألعمار أفراد العینة اإلستطالعیة   ):4(جدول رقم 

  المجموع  53-41  40-31  30-24  العمر

  40  12  10  18  العدد

  100 %  30 % 25 % 45 %  النسب المئویة

یتـدرج المسـتوى التعلیمـي ألفـراد العینـة اإلسـتطالعیة : من حیث المستوى التعلیمـي -3

المســــتوى التعلیمــــي للعینــــة ) 05(مــــن اإلبتــــدائي إلــــى الجــــامعي، ویوضــــح الجــــدول رقــــم 

  :اإلستطالعیة

  یوضح المستوى التعلیمي ألفراد العینة اإلستطالعیة: )5(جدول رقم 

  المجموع  جامعي  ثانوي  متوسط  ائيإبتد  المستوى التعلیمي

  40  20  11  08  01  العـدد

  100 %  50 %  27,5 % 20 %  % 2,5  النسب المئویة

وقـــد تـــم اختیـــار أفـــراد العینـــة اإلســـتطالعیة مـــن مـــوظفي المؤسســـة العقابیـــة الوقائیـــة 

آریــــس، بلدیــــة آریــــس، مركــــب األمومــــة والطفولــــة آریــــس، وتــــم اســــتخدام مقیــــاس التوافــــق 

ـــدرجات لحســـاب  اإلجتمـــاعي مـــع ـــاس اســـتخدمت ال األربعـــین فـــردا، وبعـــد تصـــحیح المقی

  .الخصائص السیكومتریة والتأكد من صدق وثبات المقیاس
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  :عینة الدراسة األساسیة -2-2

نظرا لخصوصیة العینة، فقد تم اختیـار عینـة مقصـودة، : طریقة اختیار العینة -1

رادهـا بشـكل مقصـود مـن قبـل الباحـث، التي یمكن تعریفها بأنهـا العینـة التـي یـتم انتقـاء أف

نظرا لتوافر بعض الخصائص في أولئك األفراد دون غیرهم ولكون تلك الخصائص هـي 

مــن األمــور الهامــة بالنســبة للدراســة، كمــا یــتم اللجــوء لهــذا النــوع مــن العینــات فــي حالــة 

مــد مح. (تــوافر البیانــات الالزمــة للدراســة لــدى فئــة محــددة مــن مجتمــع الدراســة األصــلي

  )96، ص1999عبیدات وآخرون، 

وفــي الدراســة الحالیــة أیــن ســنقوم بدراســة تــأثیر الطــالق علــى التوافــق اإلجتمــاعي، 

فإن الدراسة ستنصب على المطلقـین والمطلقـات، ونظـرا لتـوافر هـذه الخاصـیة فـیهم دون 

غیرهم مـن أفـراد المجتمـع، فـإن أنسـب طریقـة للمعاینـة هـي العینـة المقصـودة حیـث یتجـه 

باحــث إلـــى هـــؤالء األفــراد مباشـــرة لجمـــع البیانــات الالزمـــة التـــي تســاعد علـــى اســـتخراج ال

  .النتائج ومن ثم تحلیلها

فـردا، مصـنفین  78أجریـت الدراسـة األساسـیة علـى عینـة متكونـة مـن  :حجم العینة -2

 35مطلقـة، وتتكـون المجموعـة الثانیـة مـن  43إلى مجموعتین تحوي المجموعـة األولـى 

  :ختیارهم من والیة باتنة، ویمكن توضیح خصائص العینة األساسیة كما یليمطلقا تم ا

: تم توزیع العینة تبعـا لفئـات عمریـة، حیـث شـملت أربـع فئـات هـي: من حیث السن -1

ســــنة فمــــا فــــوق، ویمكــــن توضــــیح  50ســــنة،  49-40ســــنة،  39-30ســــنة،  18-29

  .)06(النسب المئویة الخاصة بكل فئة عمریة وفقا للجدول رقم 

  توزیع النسب المئویة ألعمار أفراد العینة األساسیة ):06(جدول رقم 

  المجموع  سنة فما فوق 50  سنة 49-40  سنة 39-30  سنة 29-18  الفئة العمریة

  78  03  21  41  13  ددــالع

  100 %  3,84 %  26,92 %  52,56 % 16,66%  النسبة المئویة
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ى أربــع فئــات مــن المســتوى حیــث شــملت العینــة علــ: مــن حیــث المســتوى التعلیمــي -2

) 07(، ویوضــــح الجــــدول  جــــامعيو متوســــط، ثــــانوي،  مســــتوى ابتــــدائي،: هــــي التعلیمــــي

  : النسب الخاصة بكل مستوى كما یلي
  

  ألفراد العینة األساسیة توزیع النسب الخاصة بكل مستوى تعلیمي: )07( الجدول رقم

  المجموع  جامعي  ثانوي  متوسط  ابتدائي  المستوى التعلیمي

  78  20  92  13  16  عددال

  100  25,64  37,17  16,66 20,51  )%( النسبة المئویة

  

توزیـــع النســب الخاصـــة بـــالمهن، وذلـــك ) 08(یوضـــح الجـــدول : مـــن حیـــث المهنـــة -3

، بــــدون )ة(حــــر ) ة(، عامــــل )ة(حكــــومي ) ة(بتقســــیمها إلــــى ثــــالث فئــــات هــــي موظــــف 

  .مهنة

  هنتوزیع النسب المئویة الخاصة بالم: )08(جدول رقم 

  المجموع  بدون مهنة  رـعامل ح  موظف حكومي  المهنة

  78  23  13  42  العدد

  100 %  29,48 %  16,66 % 53,84 %  النسبة المؤویة

ـــث عـــدد ســـنوات الطـــالق -4 قســـمناها إلـــى ثـــالث فئـــات یوضـــحها الجـــدول : مـــن حی

  ):09(رقم

  توزیع النسب المئویة الخاصة بعدد سنوات الطالق: )09(جدول رقم 

  المجموع  سنوات 5أكثر من   سنوات 5-1  أقل من سنة  الطالق عدد سنوات

  78  30  26  22  العدد

  100 %  38,46 %  33,33 % 28,20 %  النسبة المؤویة
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  :أدوات الدراسة وخصائصها السیكومتریة. 3

ـــــق اإلجتمـــــاعي  ـــــاس التواف ـــــار مقی ـــــا باختی ـــــة قمن مـــــن أجـــــل إجـــــراء الدراســـــة المیدانی

  :اتي، ویمكن توضیح األداة كما یليبل ترجمة محمد عثمان نج.م.لهیو

بــل، .م.وضــعه وأعــده الســیكولوجي األمریكــي هیــو وقــد :اإلجتمــاعي التوافــق اســتبیان

وقـــام بتعریبـــه الســـیكولوجي المصـــري محمـــد عثمـــان نجـــاتي أســـتاذ علـــم الـــنفس المســـاعد 

ســـــؤاال یتضــــــمن مختلــــــف نــــــواحي الحیــــــاة  35اإلســــــتبیان مــــــن  ویتكــــــون القــــــاهرة بجامعـــــة

، ویتضـمن تطبیـق اإلسـتبیان مـا )الحفالت، اإلجتماعـات والتجمعـات العامـة( اإلجتماعیة

  :یلي

وال یحتـاج تطبیـق اإلختبـار إلـى أیـة : یستطیع أي فرد تطبیق اإلختبـار علـى نفسـه -1

تعلیمــات غیــر تلــك التعلیمــات المدونــة علــى كراســة األســئلة، لكــي یضــمن الفــاحص أن 

ات بدقـة، فعلیـه أن یقـوم بقراءتهـا بصـوت عـال، المفحوصین قد قـاموا بقـراءة هـذه التعلیمـ

  .بینما یقرأها المفحوصون في صمت

ال یجــب أن یقــوم الفــاحص بتفســیر : علــى كــل مفحــوص أن یفســر األســئلة لنفســه -2

المعنى المقصود من السؤال، إذ أن ذلك قد یؤدي إلى عدم صدق السؤال، غیر أنـه مـن 

لكلمــــات التــــي ال یســــتطیع المفحــــوص المســــموح بــــه أن یقــــوم الفــــاحص بتفســــیر معــــاني ا

  .فهمها، على شرط أال یؤدي ذلك إلى التأثیر على إجابة المفحوص

یســمح لكــل مفحــوص بــالزمن الكــافي لإلجابــة علــى : ال یوجــد زمــن محــدد لإلجابــة -3

  . أسئلة اإلستبیان

 یؤدي اإلستبیان إلى نتائج دقیقـة فقـط إذا تعـاون المفحوصـون : أهمیة التعاون التام -4

تعاونـــا تامـــا، ولـــذلك یجـــب علـــى الفـــاحص أن یبـــذل كـــل جهـــده للحصـــول علـــى تعـــاون 

المفحوصـــین التــــام فــــي اإلجابـــة علــــى أســــئلة اإلســــتبیان، ویجـــب أن یبــــین لهــــم أن قیمــــة 
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النتــائج بالنســبة لهــم إنمــا تتوقــف علــى صــدق تعــاونهم ودقــتهم فــي اإلجابــة، ویجــب أیضــا 

  .أن یؤكد الفاحص سریة نتائج اإلستبیان

إذا سأل المفحـوص عـن الغـرض مـن اإلسـتبیان، : اإلجابة على أسئلة المفحوصین -5

وعــن أوجــه اإلســتفادة منــه، فعلــى الفــاحص أن یجیــب بــأن اإلســتبیان یحــاول قیــاس درجــة 

  ).3، ص1960بل، ترجمة محمد عثمان نجاتي، .م.هیو(التوافق اإلجتماعي للفرد 

  : تعلیمات اإلستبیان

لـى النحـو التـالي، فمـا یلـي مجموعـة مـن العبـارات تصـف كانت تعلیمـة اإلسـتبیان ع

عبارة وأجـب عنهـا حسـب  اقرأ كل سلوكك اتجاه نفسك عندما تكون في مواقف إجتماعیة،

تحــت كلمــة ال أو قلــیال أو كثیــرا، × مــا تشــعر بــه وتتصــرف تمامــا، وذلــك بوضــع عالمــة 

صــحیحة وٕاجابــة حســب انطبــاق العبــارة علیــك، أجــب عــن كــل العبــارات، ال توجــد إجابــة 

  .خاطئة، فاإلجابة الصحیحة هي التي تنطبق علیك

ثـــم قـــام الباحـــث بتطـــویر هـــذه التعلیمـــة بمـــا یســـاعد علـــى تســـهیل التعامـــل مـــع أفـــراد 

العینــــة وٕاقنــــاعهم بــــأن المعلومــــات ال تســــتعمل إال ألغــــراض البحــــث العلمــــي، فأصــــبحت 

  :التعلیمات كما یلي

مشـاعرك اتجـاه نفسـك عنـدما تكـون الهدف من هذا اإلسـتبیان هـو وصـف سـلوكك و 

  .في مواقف اجتماعیة

یتكون هذا اإلستبیان مـن عـدد مـن األسـئلة والمطلـوب أن تقـرأ كـل سـؤال بدقـة تامـة 

، وعلیـك وضـع عالمـة )كثیـرا(، )قلـیال(، )ال(وأن تجیب عنه، ولكل سؤال ثالث إجابـات 

  .أمام اإلجابة التي تعبر عن رأیك) ×(

  :وذلك مثل السؤال التاسع

  هل یصعب علیك أن تطلب من اآلخرین أن یساعدوك؟   ال      قلیال    كثیرا
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، )ال(تحـت كلمـة ) ×(عـن السـؤال التاسـع، فضـع عالمـة ) ال(فإذا كانت إجابتـك بــ 

،أمـا إذا كانـت إجابتـك )قلـیال(تحـت كلمـة ) ×(فضـع عالمـة ) قلـیال(وٕاذا كانت إجابتك بـ 

  .وهكذا) كثیرا(تحت كلمة ) ×(عن هذا السؤال فضع عالمة ) كثیرا(بـ 

المطلــوب أن تكــون إجابتــك معبــرة عمــا تشــعر بــه، أو تقــوم بــه مــن اســتجابات فــي 

  .المواقف اإلجتماعیة المختلفة التي تعبر عنها هذه األسئلة

  .تنطبق علیك التي هي الصحیحة ال توجد إجابة صحیحة وٕاجابة خاطئة، فاإلجابة

  .ة بدون اإلجابة علیهاأجب عن كل العبارات، وال تترك عبار 

  .البیانات المعطاة لن تستخدم في غیر أغراض البحث العلمي

  :طریقة تصحیح اإلستبیان

فقــرة تقــیس التوافــق اإلجتمـاعي فــي مختلــف مجاالتــه، وتتــراوح ) 35(یضـم المقیــاس 

درجــة، ویصــحح فــي اتجــاهین همــا حســن التوافــق  70-0الدرجــة الكلیــة لإلســتبیان بــین 

ت الدرجـــة دلـــت علـــى التوافـــق الجیـــد، وســـوء التوافـــق فكلمـــا انخفضـــت حیـــث كلمـــا ارتفعـــ

الدرجـــة دلـــت علـــى ســـوء التوافـــق، وقـــد اعتمـــدنا فـــي دراســـتنا الحالیـــة علـــى اتجـــاه حســـن 

  : التوافق حیث یكون مفتاح التصحیح على النحو التالي

  

  .إذا أجاب المفحوص بال یعطى درجتان -

  .ة واحدةیعطى درج) قلیال(إذا أجاب المفحوص بـ  -

  ).صفر(فال یمنح أي درجة ) كثیرا(أما إذا أجاب بـ -

صــفر  –الـذي یصــحح بطریقـة عكسـیة حیــث یعطـى المفحـوص ) 02(مـا عـدا البنــد رقـم 

  ).ال(إذا أجاب بـ 

  ).قلیال(واحد إذا أجاب بـ  -

  ).كثیرا(درجتان إذا أجاب بـ  -
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، حیــــث یقــــدر )70(وبعــــد جمــــع الــــدرجات نتحصــــل علــــى الدرجــــة الكلیــــة التــــي تســــاوي 

فكلما ارتفعنا عن هذه الدرجة اتجهنا نحو التوافـق الجیـد، أمـا ) 35(المتوسط الحسابي بـ 

  .إذا انخفضت الدرجة عن المتوسط دلت على سوء التوافق

  :الخصائص السیكومتریة لإلستبیان

یعـــد الصـــدق أحـــد أكثـــر المفـــاهیم األساســـیة أهمیـــة فـــي مجـــال : صـــدق اإلســـتبیان -1

ـــم یكـــن أهمهـــاالقیـــاس النف علـــى اإلطـــالق، وتتنـــوع تعـــاریف الصـــدق، وأكثرهـــا  ســـي، إن ل

 معمریــــة، بشــــیر( .»لقیاســــه وضــــع مــــا یقــــیس« كــــان إذا صــــادقا، یعتبــــر شــــیوعا أن اإلختبــــار

  )130، ص2007

بــل، ترجمــة عثمــان نجــاتي، .م.هیــو(واتبــع بــل الطــرق اآلتیــة فــي دراســة صــدق اإلختبــار 

  )6، ص1960

وأدنـــى  %15قیـــاس علـــى أســـاس درجـــة تمییزهـــا بـــین أعلـــى اختبـــرت أســـئلة كـــل م: أوال

من األفراد في توزیع الدرجات، وقد أبقیت فقط فـي اإلختبـار األسـئلة التـي میـزت  15%

  .بین هاتین المجموعتین اللتین تقعان على طرفي التوزیع

طالــب جــامعي  400اییس المختلفــة لإلختبــار أثنــاء مقابلــة فحصــت درجــات المقــ: ثانیــا 

  .تینلمدة سن

 »الخضـوع -السیطرة«قورنت درجات مقیاس التوافق اإلجتماعي، بدرجات مقیاس : ثالثا

ــــــار الشخصــــــیة لبرنرویتــــــر  ــــــار "Bernreuter"فــــــي اختب ــــــدرجات اختب  -الســــــیطرة «، وب

  ".Allport"أللبورت  »الخضوع

أما فـي دراسـتنا الحالیـة فقـد اعتمـدنا علـى الصـدق التمییـزي، فباإلعتمـاد علـى نسـبة 

اســتخراج مجمــوعتین متناقضــتین، المجموعــة األولــى تضــم مرتفعــي الــدرجات  تــم 27%

وذلــك مــن  »ت«والمجموعــة الثانیــة تضــم منخفضــي الــدرجات، ثــم قمنــا بتطبیــق اختبــار 
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ویمكـن تلخـیص . أجل تبیـان مـدى قدرتـه علـى التمییـز بـین المجمـوعتین العلویـة والسـفلیة

  ).10(دول رقم نتائج الصدق التمییزي للدراسة الحالیة في الج
  

  0,001یوضح الصدق التمییزي للعینتین المتناقضتین عند مستوى : )10(جدول رقم

  مستوى الداللة  "ت"قیمة   اإلنحراف المعیاري  المتوسط الحسابي  المجموعة

  6,615  54,818  العلیا
44,463  0,001  

  4,313  21,000  الدنیا

الجوهریـة فـي القیـاس النفسـي، وهـو  إن مفهوم الثبات مـن المفـاهیم: ثبات اإلستبیان -2

ضــمان الحصــول علــى نفــس النتــائج تقریبــا إذا أعیــد تطبیــق اإلختبــار علــى «باختصــار 

  )167، ص2007بشیر معمریة، ( »نفس الفرد أو نفس المجموعة من األفراد

قـــام بـــل بحســـاب الثبـــات بطریقـــة التجزئـــة النصـــفیة، وباســـتخدام معادلـــة التنبـــؤ لســـبیرمان 

  .0,89في التوافق اإلجتماعي  »ر«ت قیمة وبراون، كان

  .وقد اعتمدنا في الدراسة الحالیة على نوعین من الثبات

  Alphacoefficient: طریقة معامل ألفاكرونباخ -1

حیـــث تـــم حســـاب معامـــل ألفـــا باســـتخدام معادلـــة معامـــل ألفـــا لعینـــة عرضـــیة مكونـــة مـــن 

  ).11(الجدول رقم فرد، تضم كال الجنسین، ویمكن توضیح النتائج في ) 40(

  معامل الثبات بتطبیق ألفا كرونباخ: )11(جدول رقم 

  عدد البنود  ن  ألفا كرونباخ

0,913  40  35  

              

نالحــظ أن معامــل الثبــات دال وموجــب، وهــذا مــا یعكــس ) 11(مــن خــالل الجــدول رقــم 

  .ثبات اإلستبیان وبالتالي إمكانیة استخدامه في الدراسة الحالیة
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 Split-Half: ة التجزئة النصفیةطریق -2

ــــة،  ــــا بتقســــیم بنــــود اإلســــتبیان إلــــى جــــزئین، نصــــف یضــــم البنــــود الزوجی حیــــث قمن

) 40(والنصـف الثـاني یضـم البنـود الفردیـة، وذلـك باإلعتمـاد علـى عینـة عرضـیة قوامهـا 

وهـي  0,89=فردا من الجنسین، وبتطبیق معامل اإلرتباط بیرسـون، حیـث وجـدنا قیمـة ر

بــراون  -وباســتخدام معادلــة تصــحیح الطــول لســبیرمان 0,05و 0,01ســتوى دالــة عنــد م

وهــو مــا یــدل علــى ثبــات مرتفــع ویمكــن تلخــیص النتــائج  0,94تســاوي  »ر«وجــدنا قیمــة 

  ).12(في الجدول رقم

  معامل الثبات بتطبیق طریقة التجزئة النصفیة:  )12(جدول رقم 

  الداللة  معامل اإلرتباط  ن  البعد

  0,01  0,94وبالتصحیح أصبح  0,89  40  اعيالتوافق اإلجتم

 0,01نالحــظ أن معامــل اإلرتبــاط دال عنــد مســتوى ) 12(مــن خــالل الجــدول رقــم 

وهــي قیمــة تــدل علــى ارتفــاع فــي الثبــات، وهــذا مــا یــدل علــى اســتقرار النتــائج كلمــا طبقنــا 

  .بل، وبالتالي إمكانیة اإلعتماد علیها في الدراسة الحالیة.م.أداة هیو

بــل یتمتــع بدرجــة عالیــة مــن الصــدق والثبــات، وهــذا مــا یعنــي أنــه .م.اس هیــوإن مقیــ

إمكانیــة بالفعــل یقــیس مــا وضــع لقیاســه، كمــا أنــه یتمتــع باإلســتقرار واإلتســاق، وبالتــالي 

ك فإنـه یمكـن للدراسـة الحالیـة أن تعتمـد علـى هـذه تطبیقه في المجاالت العلمیة ومن هنا

للمطلقـــــین، واإلجابـــــة علـــــى  لتوافـــــق اإلجتمـــــاعيعلـــــى ا الطـــــالق األداة فـــــي معرفـــــة أثـــــار

  .التساؤالت المطروحة في مشكلة البحث

وٕالـــى جانـــب مقیـــاس التوافـــق اإلجتمـــاعي، قمنـــا بإعـــداد اســـتمارة للبیانـــات الخاصـــة 

بــالمطلقین، وقــد حاولنــا أن تكــون هــذه اإلســتمارة ملمــة بجمیــع المتغیــرات التــي یمكــن أن 

  :قد تضمنت اإلستمارة البیانات التالیةتساعد في تفعیل الدراسة الحالیة و 
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 50[، ]49-40[، ]39-30[، ]29-18[ ; وقمنـا بتقسـیمه إلـى أربــع فئـات: السـن -1

  ].فما فوق

  .تتضمن الدراسة أفراد من الجنسین: الجنس -2

  .حسب مهنة كل فرد: المهنة -3

  .الجامعي یبدأ من المستوى االبتدائي حتى یصل إلى المستوى: المستوى التعلیمي -4

  .قسمت إلى ثالث فئات جیدة، متوسطة، ضعیفة: الوضعیة اإلقتصادیة -5

  .سنوات 5سنوات، أكثر من  5 –أقل من سنة، سنة : عدد السنوات بعد الطالق -6

  :إجراءات الدراسة المیدانیة -4

  .بعد الحصول على أداة الدراسة، تم تحدید البیانات المراد دراستها -

اد تعلیمـــات تســـاعد علـــى كیفیـــة اإلجابـــة علـــى اإلســـتبیان، وتوضـــح قـــام الباحـــث بإعـــد -

  .الغرض منه

  .إخراج وطباعة االستبیان -

  .توزیعه على عینة استطالعیة للتأكد من خصائصه السیكومتریة -

  .تطبیق اإلستبیان على عینة الدراسة األساسیة -

  .تفریغ البیانات تبعا للمتغیرات المدروسة -

  .اإلحصائیة المالئمة لطبیعة الفرضیات استخدام األسالیب -

  .تفریغ النتائج اإلحصائیة وتبویبها في جداول -

  .تفسیر ومناقشة النتائج، مرورا إلى التوصیات والمقترحات -

  :األسالیب اإلحصائیة -5

یعتبــر اإلحصــاء وســیلة أساســیة فــي أي بحــث علمــي یســاعد الباحــث علــى تحلیــل 

یســاعدنا علــى األســلوب الصــحیح والنتــائج الســلیمة، ووصــف البیانــات بمزیــد مــن الدقــة و 

ـــة  ـــوم اإلجتماعی ـــائج وباســـتخدام الحزمـــة اإلحصـــائیة للعل اعتمـــدنا ) spss(ولمعالجـــة النت
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علــى أســالیب إحصــائیة وصــفیة تتمثــل فــي المتوســط الحســابي واإلنحــراف المعیــاري، أمــا 

  :األسالیب اإلحصائیة اإلستداللیة فیمكن توضیحها كما یلي

  

  یوضح األسالیب اإلحصائیة اإلستداللیة المستعملة: )13(رقم جدول 

  في الدراسة األساسیة

  اإلختبار اإلحصائي المالئم  عدد المجموعات  الفرضیات

  لعینتین غیر متساویتین" ت"اختبار   مجموعتین  1

   -F-اختبار تحلیل التباین   أكثر من مجموعتین  3،  2

  

  :الخالصة

ءات الدراســة المیدانیــة، حیــث عرضــنا مــنهج الدراســة تناولنــا فــي هــذا الفصــل إجــرا

المتمثــل فــي المــنهج الوصــفي المقــارن فــي ضــوء متغیــرات الجــنس، المســتوى التعلیمــي، 

الدراسـة اإلسـتطالعیة واألساسـیة وكیفیـة اختیارهـا،  وعدد سنوات الطالق، وتناولنا عینات

، وفي األخیـر )الثباتالصدق و (ثم تعریف أداة الدراسة وحساب خصائصها السیكومتریة 

  .تم التطرق إلى األسالیب اإلحصائیة المعتمدة في الدراسة

  



 

 

 

 

 

  

  عرض ومناقشة النتائج
  

  تمهید

  عرض وتفسیر النتائج -1

  مناقشة النتائج -2

  خاتمة واقتراحات -3
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  :دـتمهی

نتنــاول فــي هــذا الفصــل النتــائج التــي توصــلت إلیهــا الدراســة الحالیــة وذلــك لتوضــیح 

مشـــكلة الدراســـة وتبیـــان مـــدى تـــأثیر الطـــالق علـــى التوافـــق اإلجتمـــاعي للمطلقـــین، حتـــى 

نــتمكن مــن التحقــق مــن صــحة الفرضــیات مــن خــالل عــرض نتائجهــا ومناقشــتها، حیــث 

أجریـــت التحلـــیالت اإلحصـــائیة باإلعتمـــاد علـــى الحزمـــة اإلحصـــائیة للعلـــوم اإلجتماعیـــة 

)SPSS 15 ( الت البحثمما یساعد على اإلجابة على تساؤ.  

  :عرض وتفسیر النتائج -1

  :فیما یلي عرض وتفسیر للنتائج المتحصل علیها حسب فرضیات الدراسة

  :الفرضیة العامة

علـى درجـات منخفضـة  والمطلقـات یحصـل المطلقـون"أنه  على تنص الفرضیة العامة

  ".في التوافق اإلجتماعي

بي لــــدرجات وللتحقــــق مــــن صــــحة هــــذه الفرضــــیة فقــــد تــــم حســــاب المتوســــط الحســــا

المطلقین على استبیان التوافق اإلجتماعي، وتم استخالص النتـائج كمـا فـي الجـدول رقـم 

)14.(  

  یوضح المتوسط الحسابي واإلنحراف المعیاري ألفراد : )14(جدل رقم 

  العینة الكلیة على استبیان التوافق اإلجتماعي                  

  اإلنحراف المعیاري  ماعيالمتوسط الحسابي للتوافق اإلجت  المجموعة

  11,04  38,12  المطلقون

علــى ) 38,12(أن المتوســط الحســابي للعینــة بلــغ ) 14(توضــح نتــائج الجــدول رقــم 

وأن المتوســط الحســابي ) 11,04(اســتبیان التوافــق اإلجتمــاعي بــانحراف معیــاري یســاوي 

الق یـؤدي ، فإن هناك انخفاض في التوافق، ومنه نستنتج أن الطـ35اإلفتراضي یساوي 

  .إلى خفض مستوى التوافق اإلجتماعي لدى المطلقین والمطلقات
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  :الفرضیة الجزئیة األولى

توجــــد فـــــروق ذات داللــــة إحصـــــائیة فــــي التوافـــــق "تــــنص هــــذه الفرضـــــیة علــــى أنـــــه 

للتحقـــق مـــن صـــحة الفرضـــیة الجزئیـــة " اإلجتمـــاعي لـــدى المطلقـــین تبعـــا لمتغیـــر الجـــنس

  ).15(ات المستقلة كما هو موضح في الجدول للعین" ت"األولى تم حساب اختبار 
  

  یوضح الفروق بین المطلقین والمطلقات في الدرجات: )15(جدول رقم 

  المتحصل علیها على استبیان التوافق اإلجتماعي                    

  مستوى الداللة  "ت"قیمة   اإلنحراف المعیاري  المتوسط  المجموعة

  11,31  39,77  المطلقین
  الةغیر د  1,18

  10,76  36,79  المطلقات

  

غیــر دالــة ) 1,18(المحســوبة والمســاویة لـــ " ت"أن قیمــة ) 15(یتضــح مــن الجــدول رقــم 

ممــا یعكــس عــدم وجـــود فــروق دالــة إحصــائیا بـــین المطلقــین والمطلقــات فــي متوســـطات 

بـل، ویتضـح مـن نفـس .الدرجات المتحصل علیها مـن اسـتبیان التوافـق اإلجتمـاعي لهیـوم

ن المتوســط الحســابي لــدرجات المطلقــین علــى اســتبیان التوافــق اإلجتمــاعي قــد الجــدول أ

وهو مسـاو بالتقریـب لـدرجات المطلقـات ) 11,31(بانحراف معیاري قدره ) 39,77(بلغ 

، )10,76(بــانحراف معیــاري قــدره ) 36,79(علــى نفــس اإلســتبیان والــذي بلغــت قیمتــه 

لفــرض البــدیل الــذي یقــول بوجــود وهــو مــا یعكــس عــدم صــحة الفرضــیة وبالتــالي ننفــي ا

فــروق، ونقبــل الفــرض الصــفري الــذي یقــول بعــدم وجــود فــروق بــین المطلقــین والمطلقــات 

  .على متغیر التوافق اإلجتماعي
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  :الفرضیة الجزئیة الثانیة

توجــــد فـــــروق ذات داللــــة إحصـــــائیة فــــي التوافـــــق "تــــنص هــــذه الفرضـــــیة علــــى أنـــــه 

  ".المستوى التعلیمي اإلجتماعي لدى المطلقین تبعا لمتغیر

" ف"للتحقــق مــن صــحة الفرضــیة الجزئیــة الثانیــة تــم اســتخدام اختبــار تحلیــل التبــاین 

لتحدیــــد الفــــروق بــــین العینــــات تبعــــا للمســــتوى التعلیمــــي، كمــــا هــــو موضــــح فــــي الجــــدول 

  ).16(رقم

  یوضح الفروق بین المطلقین على استبیان التوافق: )16(جدول رقم 

  المستوى التعلیمياإلجتماعي وفقا لمتغیر 

مســــــــــــــــــــتوى   )ف(قیمة   درجات الحریة  مجموع المربعات  مصدر التباین  المتغیر

  الداللة

التوافـــــــــــــــــــــــــق 

  اإلجتماعي

  39  38,03  بین المجموعات

  38  41,45  داخل المجموعات  غیر دالة  0,89

  77  79,48  المجموع الكلي

  

غیــر ) 0,89(لـــ  المحســوبة والمســاویة" ف"أن قیمــة ) 16(یتضــح مــن الجــدول رقــم 

دالة، مما یعكس عدم وجود فروق دالة إحصـائیا بـین المطلقـین فـي متوسـطات الـدرجات 

المتحصل علیهـا مـن اسـتبیان التوافـق اإلجتمـاعي فـي ضـوء متغیـر مسـتقل هـو المسـتوى 

المشــار إلیهــا فإننــا نــرفض الفــرض البــدیل الــذي یقــول " ف"التعلیمــي، وانطالقــا مــن قیمــة 

ل الفــرض الصــفري الــذي مفــاده عــدم وجــود فــروق بــین المطلقــین فــي بوجــود فــروق، ونقبــ

  .التوافق اإلجتماعي تبعا لمتغیر المستوى التعلیمي
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  :الفرضیة الجزئیة الثالثة

ـــى أنـــه  ـــدى "تـــنص عل ـــة إحصـــائیة فـــي التوافـــق اإلجتمـــاعي ل توجـــد فـــروق ذات دالل

تـم أیضـا  اسـتخدام للتحقق من صحة هـذه الفرضـیة " المطلقین تبعا لعدد سنوات الطالق

  ).17(تحلیل التباین أحادي اإلتجاه، كما هو موضح في الجدول 

  یوضح الفروق بین المطلقین على استبیان التوافق اإلجتماعي : )17(جدول رقم 

  وفقا لمتغیر عدد سنوات الطالق

مســــــــــــــــــــتوى   )ف(قیمة   درجات الحریة  مجموع المربعات  مصدر التباین  المتغیر

  الداللة

التوافـــــــــــــــــــــــــق 

  إلجتماعيا

  39  26,68  بین المجموعات

  38  24,03  داخل المجموعات  غیر دالة  1,08

  77  50,71  المجموع الكلي

غیــر ) 1,08(المحســوبة والمســاویة لـــ " ف"أن قیمــة) 17(یتضــح مــن الجــدول رقــم  

دالة، وهذا ما یعكس عدم وجـود فـروق ذات داللـة إحصـائیة بـین المطلقـین علـى التوافـق 

" ف"فــي ضــوء متغیــر مســتقل هــو عــدد ســنوات الطــالق، وانطالقــا مــن قیمــة  اإلجتمــاعي

فإننــا نــرفض الفــرض البــدیل ونقبــل الفــرض الصــفري الــذي ) 17(الــوارة فــي الجــدول رقــم 

ینفـي وجـود فـروق ذات داللـة إحصـائیة بــین المطلقـین فـي التوافـق اإلجتمـاعي تبعـا لعــدد 

  .ثر بالمدة الزمنیةسنوات الطالق، وبذلك نستنتج أن الطالق ال یتأ

  

  

  

  

:مناقشة النتائج -2  
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  :الدراسة الحالیة عن علیها في المتحصل لقد أسفرت المعالجات اإلحصائیة للنتائج

  .للطالق تأثیر على التوافق اإلجتماعي للمطلقین -1

عـــدم وجـــود فـــروق ذات داللـــة إحصـــائیة بـــین المطلقـــین والمطلقـــات فـــي متوســـطات  -2

  .يدرجات التوافق اإلجتماع

عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائیة بــین المطلقــین فــي التوافــق اإلجتمــاعي تبعــا  -3

  .لمتغیر المستوى التعلیمي

عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائیة فــي التوافــق اإلجتمــاعي لــدى المطلقــین تبعــا  -4

  .لعدد سنوات الطالق

اإلشارة إلـى مـدى وفیما یلي تحلیل للنتائج التي توصلت إلیها الدراسة الحالیة، مع 

 -فـي حـدود إطـالع الباحـث –اتفاقها أو اختالفها مع الدراسات السـابقة والتـراث النظـري 

حیــث تــم التوصــل إلــى أنــه ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائیة فــي التوافــق اإلجتمــاعي 

صــعوبة، وهــو  لــدى المطلقــین تبعــا لمتغیــر الجــنس، فــالطالق مــن أحــداث الحیــاة األكثــر

ـــه مخطـــط حـــدث غیـــر ـــب ل ـــه ویغل ـــة، عنصـــر علی ـــى الصـــحة النفســـیة  ممـــا المفاجئ ـــؤثر عل ی

األشـــخاص المطلقـــین، وهـــذا مـــا یعكـــس أهمیـــة  علـــى للمطلقـــین، ولـــه تـــأثیر نفســـي ســـيء

 بــأن الــزواج یعمــل علــى" Cochrane" الــزواج ودوره فــي الصــحة النفســیة فیــرى كــوكران

حمایـــة جســـم  علـــى ازنالمتـــو  الغـــذاء حمایـــة المـــرء مـــن اإلضـــطرابات النفســـیة مثلمـــا یعمـــل

روبـــــرت مكلفـــــین، رتشـــــارد غـــــروس، ترجمـــــة یاســـــمین حـــــداد . (اإلنســـــان مـــــن األمـــــراض

  ).170، ص2002وآخرون، 

المساندة التي توفر لـه اإلحسـاس باألمـان والصـلة  إلى ففي الطالق یفتقر الشخص

الحمیمیـــــة واإلشـــــباع الجنســـــي، ومـــــا یلعبـــــه الشـــــریك مـــــن مســـــاند إجتمـــــاعي فـــــي أوقـــــات 

بالتــالي فــإن فقــدان الشــریك یــؤثر علــى التــوازن النفســي للمطلــق وهــذا نتیجــة األزمــات، و 
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للصراع الـداخلي الـذي یجعـل المطلـق یشـعر بعـدم اإلسـتقرار والالأمـن ممـا یـنعكس علـى 

  .توافقه اإلجتماعي

فإخفــاق الرجــل فــي إدامــة العالقــة الزوجیــة یجعلــه یشــعر بأنــه فاشــل وغیــر كــفء، 

وعــدم فعالیــة الـذات، ومشــاعر الـنقص والخــوف، خاصــة اللـوم  فیترتـب علــى ذلـك مشــاعر

وأن الطالق ظاهرة إجتماعیة بالدرجة األولى، ونعلم ما یمثله البعد اإلجتمـاعي فـي حیـاة 

وبأنــه غیــر  -رجولتــه -الفــرد حیــث یوصــم المطلــق بالفاشــل ویطعــن فــي هویتــه الجنســیة

ــــه ــــه نحــــو األســــرة وأطفال ــــادر علــــى إدارة مســــؤولیاته وواجبات ور بالــــذنب نتیجــــة الشــــع -ق

وكــذلك فــإن طبیعــة  -لتقصــیره فــي واجبــه نحــو األطفــال ممــا یزیــد مــن حــدة آثــار الطــالق

الرجــل التــي تتمیــز بالصــالبة تــؤثر علــى التوافــق اإلجتمــاعي، حیــث یفقــد المطلــق الــدعم 

 -اإلجتمــاعي الــذي یــوفره الــزواج، وال یجــد الفرصــة للتعبیــر عــن مشــاكله مــع األصــدقاء

وعنــدما ال تجــد هــذه المشــاكل المنفــذ للتنفــیس والتفریــغ اإلنفعــالي  -لضــیق شــبكة اإلتصــا

فإنها تترسب وتتراكم ممـا یخلـق الصـراع الـذي یـؤدي إلـى سـوء التوافـق النفسـي، وبمـا أن 

الصـــحة النفســـیة كـــل متكامـــل فینتقـــل تـــأثیر التوافـــق الشخصـــي إلـــى التوافـــق اإلجتمـــاعي 

اإلجتماعیـــة، بــل ویلجـــأ إلـــى االنســـحاب حیــث یفقـــد المطلـــق الرغبـــة فــي إقامـــة العالقـــات 

كحل لمشاكله ومن مظاهر هـذا اإلنسـحاب اإلنحـراف الـذي یتجلـى فـي اإلدمـان خاصـة، 

حیــــث یشــــكل اإلدمــــان میكــــانیزم للهــــروب مــــن المشــــاكل، وبحــــث عــــن الســــعادة المزیفــــة 

للـــــتخلص مـــــن اإلحبـــــاط والیـــــأس وكـــــذلك تســـــیطر علـــــى تفكیـــــر المطلـــــق أفكـــــار خاطئـــــة 

ــــه فیشــــوب مزاجــــه الالثبــــات وأفكــــاره  وســــوداویة، فیفقــــد الثقــــة فــــي كــــل شــــيء یقتــــرب من

الالعقالنیــة، وعنــدما یفقــد الشــخص الثقــة فــي كــل مــا یحــیط بــه فهــذه أول عالمــة لســوء 

  .التوافق اإلجتماعي

أمــا بالنســبة للمطلقــة، فــإن هنــاك عــدة عوامــل ملتحمــة فیمــا بینهــا ومتظــافرة تــؤثر 

ــــــر  ــــــى التوافــــــق اإلجتمــــــاعي للمطلقــــــة، فكث ة الضــــــغوط المرتبطــــــة بــــــالطالق وخاصــــــة عل
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اإلجتماعیــــة كــــالنظرة الدونیــــة ونظــــرات اللــــوم قــــد تزیــــد مــــن حــــدة اإلضــــطرابات النفســــیة 

  .ومشاعر األلم الخلقي لدى المطلقة

اعتقــاد المــرأة بــأن القســط األعظــم مــن مســؤولیة إنجــاح العالقــة الزوجیــة یقــع علــى 

ســها، ومــن الملفــت لإلنتبــاه فــي اآلونــة عاتقهــا، وعنــدما تفشــل العالقــة تلقــي اللــوم علــى نف

األخیــــرة فــــي المجتمــــع الجزائــــري هــــو انتشــــار ظــــاهرة الخلــــع بــــین أوســــاط النســــاء، هــــذا 

التصرف یأخذ منحـى إجتمـاعي حیـث تـتهم المـرأة بالفاشـلة والمتهربـة مـن المسـؤولیة ممـا 

  .یشكل لها وصمة عار تبقى مالزمة لها وتؤثر على توافقها

تــدني (فــي اتخــاذ القــرار یشــعرها بعــدم األهمیــة وعــدم القیمــة عــدم مشــاركة المطلقــة 

ممــا یــنعكس علــى ثقتهــا فــي اآلخــرین، حیــث تشــعر بعــدم األمــان وانعــدام ) تقــدیر الــذات

الثقــة فــي اآلخــرین وهــذا مــا یشــكل ســوء التوافــق اإلجتمــاعي، حیــث تفقــد المــرأة اإلهتمــام 

بصـــدمة مـــن أقـــرب شـــخص یمثـــل بالعالقـــات اإلجتماعیـــة نتیجـــة فقـــدانها الثقـــة وٕاصـــابتها 

  .السند النفسي واالجتماعي ورمز األمان الذي یحمیها

ــــدني المســــتوى  وأهــــم مشــــكل یواجــــه المطلقــــة، ال ســــیما إن كانــــت ال تعمــــل هــــو ت

المعیشــي، حیــث غیــاب الــزوج یــدخلها فــي أزمــة إقتصــادیة خاصــة، إن كانــت تعــیش مــع 

حمـــل مســـؤولیة األوالد، وهـــي والـــدیها ممـــا یجعلهـــا تشـــعر بأنهـــا عـــبء علـــى اآلخـــرین فتت

مسؤولیة جدیدة لم تكـن متعـودة علیهـا مـن قبـل، وتجـد نفسـها فـي حلقـة مـن تعـدد األدوار 

ممــا یجعلهـــا تحقــد علـــى المجتمــع وتعـــزو إلیـــه  -أب وأم فـــي نفــس الوقـــت –اإلجتماعیــة 

أسباب مشاكلها، وهو ما یدل على سوء التوافق اإلجتماعي، هذا فـي حالـة إقامـة األبنـاء 

ها أما فـي حالـة غیـابهم فـإن تفكیرهـا یصـبح منشـغال بأبنائهـا وتعـاني مـن أجلهـم حیـث مع

  .أنها تجد السعادة فیهم وعندما یغیب عنها أبناؤها فتغیب هذه السعادة

وهنــاك نقطــة یشــترك فیهــا كــل مــن المطلــق والمطلقــة وهــي نظرتهمــا إلــى الطــالق، 

ا، فـأثر التصـور أكثـر مـن أثـر فهو بالنسبة لهم حادث مشـؤوم ومـدمر شخصـیا واجتماعیـ



                                                                                                                               :خامسالفصل ال
 عرض ومناقشة النتائج

 113

ـــه ال توجـــد فـــروق بـــین  ـــین أن ـــم استعراضـــه یتب ـــه، ومـــن خـــالل مـــا ت الطـــالق فـــي حـــد ذات

المطلقین والمطلقات من حیث آثار الطالق، فإن اختلفـت األسـباب المولـدة لهـذه اآلثـار، 

  .إال أن النتیجة واحدة وهي سوء التوافق

دم وجـود فــروق بــین المطلقــین فــي وتتفـق نتــائج الدراســة الحالیــة التـي دلــت علــى عــ

التوافـق اإلجتمـاعي تبعـا لمتغیـر الجـنس مـع نتـائج فایالنـت ومـاك أرثـر اللـذان أشـارا إلــى 

سوء الحالة الصحیة للمطلقین وهي نفس النتائج التي توصل إلیها تشـنج وبـرنس مـن أن 

ة المطلقــات أقــل رضــا عــن الحیــاة وأكثــر تعرضــا للضــغوط، وكــذلك مــا أشــارت إلیــه دراســ

عدیلــة تونســي مــن حیــث الفــروق بــین المطلقــات وغیــر المطلقــات فــي كــل مــن متغیـــري 

  .القلق واإلكتئاب في مكة المكرمة

وكـذلك انتهــت نتــائج الدراســة الحالیــة إلـى أنــه ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائیة 

بـــین المطلقـــین فـــي التوافـــق اإلجتمـــاعي تبعـــا لمتغیـــري المســـتوى التعلیمـــي والبعـــد الزمنـــي 

طــالق، فــالمطلقون مــن مســتویات تعلیمیــة مختلفــة، وبأبعــاد زمنیــة متباینــة یتقــاربون فــي لل

ـــاري ســـالب  ـــذي یســـیر فـــي انحـــراف معی ، )ســـوء التوافـــق(مســـتوى التوافـــق اإلجتمـــاعي ال

وبالتــالي ضــعف تــأثیر المســتوى التعلیمــي وعــدد ســنوات الطــالق للمطلقــین علــى تــوافقهم 

ن العوامـل الـنفس إجتماعیـة الممكـن إدراجهـا كمـا اإلجتماعي، وهذا یعود إلى مجموعـة مـ

  :یلي

الطــالق فــي حــد ذاتــه كحــدث مــن أحــداث الحیــاة الضــاغطة عامــل كــاف إلحــداث 

ســوء التوافــق، بغــض النظــر عــن بعــض المتغیــرات اإلجتماعیــة األخــرى، فــالمطلق یعــیش 

راغ عـدم مـلء الفـ(في فـراغ أسـري یصـیب حیاتـه األسـریة، وبقـاء هـذا الفـراغ غیـر مملـوء 

  ).یبقي الفرد في نفس المشاكل ونفس المعاش

المكانـة اإلجتماعیــة للمطلــق أو المطلقـة والتــي عــادة مــا تكـون متدنیــة، خاصــة فــي 

  .المجتمعات العربیة التي تعیب على الطالق وتوصم صاحبه



                                                                                                                               :خامسالفصل ال
 عرض ومناقشة النتائج

 114

الطــالق مشــكلة مســتمرة ال تنتهــي مــع مــرور الــزمن، إال بتجربــة زواج ثانیــة، وفــي 

ا إذا مـــا تعلـــق األمـــر بالمطلقـــات فنســـبة كبیـــرة مـــنهن ال تتـــاح لهـــن رأي الباحـــث ال ســـیم

فرصـــة إعـــادة الـــزواج، وبالتـــالي فـــإن الظـــروف تبقـــى متشـــابهة قبـــل وبعـــد الطـــالق، فقبـــل 

الطالق یعیش المطلقون في دوامة من الصراعات الزوجیة المتكررة والدائمة التي تنتهـي 

والجـرح النرجسـي حیـث یفقـد السـند  بالطالق، وبعد الطالق یعیشـون فـي حالـة مـن الیـأس

العــاطفي ممــا یــؤدي إلــى ســوء التوافــق، إضــافة إلــى ذلــك فتواجــه المطلقــات بعــض النبــذ 

اإلجتماعي حیث یوصمها المجتمـع بالمنحرفـة وینظـر إلیهـا نظـرة إزدراء، وقـد تلقـى النبـذ 

جماعة الرفاق، حیث هناك بعض الزوجات اللـواتي یخشـین علـى أزواجهـن مـن  حتى من

لمطلقــات، فتفقـــد الثقـــة فـــي محیطهـــا اإلجتمــاعي، وٕاذا فِقـــدت الثقـــة ال یســـتطیع الفـــرد أن ا

  .یقیم عالقات إجتماعیة وال أن ینسجم مع اآلخرین في جماعات وبالتالي سوء التوافق

وأود أن أنــوه إلــى أن الطــالق ال یــرتبط بــزمن حســبما أشــارت إلیــه نتــائج الدراســة، 

لــــق بصــــدمة اســــتجابة للحــــدث الضــــاغط، وال ســــیما ففــــي الســــنوات األولــــى یصــــاب المط

المطلقــــة إذ تعــــود إلــــى بیــــت أهلهــــا مثقلــــة بمشــــاعر األلــــم علــــى أحالمهــــا التــــي انهــــارت 

ومشاعر اضطهاد حیث تشعر بأن حیاتهـا دمـرت بطریقـة لـم تخترهـا، إضـافة إلـى القیـود 

ع إال أنـه األسریة المفروضة علیها، أما مع تقدم سنوات الطالق فیتكیف الفـرد مـع الوضـ

یصبح محمال بأعباء أخرى إجتماعیة تعمـل علـى الحـط مـن توافقـه، فـالمطلق الـذي یقـیم 

وقــد یحــرم مــنهم بإقــامتهم مــع  -أب، أم–مــع أبنائــه یجــد نفســه فــي حلقــة متعــددة األدوار 

أمهــم فیصــبح ضــحیة وفریســة لمشــاعر الــذنب وتأنیــب الضــمیر ألنــه فاشــل وغیــر كــفء، 

رته، وأمــا المطلقــة فتــدني وضــعها اإلقتصــادي خاصــة فــي ومقصــر وٕاال لمــا انهــارت أســ

األعمــال فتصــبح  خصظــل غیــاب قــیم التكافــل، فتجــد نفســها مجبــرة علــى القیــام حتــى بــأر 

  .متعبة بسبب العمل المزدوج داخل المنزل وخارجه فتصبح نظرتها لذاتها سلبیة
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بالمســـتوى  وتتفـــق نتـــائج الدراســـة الحالیـــة مـــع نتـــائج الدراســـات الســـابقة فیمـــا یتعلـــق

إلـى نتیجـة مماثلــة مفادهـا ضـعف تــأثیر " عدیلـة تونســي"التعلیمـي، حیـث توصــلت دراسـة 

المســـتوى التعلیمـــي واختلفـــت مــــع الدراســـات الســـابقة فیمـــا یتعلــــق بالبعـــد الزمنـــي، حیــــث 

توصــل الباحــث إلــى عــدم وجــود فــروق، وبینــت بعــض الدراســات وجــود فــروق وذلــك مثــل 

رت أن للعامـل الزمنـي أهمیتـه وأن أثـر الطـالق یمكـن أن التي أشـا" عدیلة تونسي"دراسة 

التـي توصـلت إلـى " مینـاهجن ولیبرمـان"یخف مع طول المدة بعد الطـالق وكـذلك دراسـة 

أن المطلقــین حــدیثا أكثـــر قلقــا واكتئابـــا وأن القلــق واإلكتئـــاب یتغیــران مـــع مــرور الوقـــت، 

ر للمــدة بعــد الطــالق مــن أن هنــاك أثــ 1985ســنة " لینــدزي"ونفــس الشــيء توصــل إلیــه 

وأعــــراض الحــــزن وٕاعــــادة بنــــاء الثقــــة  علــــى اإلضــــطرابات اإلنفعالیــــة ومشــــاعر الغضــــب

  .اإلجتماعیة

وكتوضــیح لإلخــتالف بــین نتــائج الدراســة الحالیــة، ومــا انتقینــاه مــن التــراث النظــري 

فــي هــذا المجــال وفیمــا یخــص البعــد الزمنــي للطــالق، فــالمالحظ علــى أن جــل الدراســات 

، )البیئــة الــنفس إجتماعیــة للفــرد(بهــذا البعــد دراســات ذات بیئــة وثقافــة مختلفــة  المرتبطــة

إضــافة إلــى اخــتالف النظــرة للطــالق مــن مجتمــع آلخــر وال ســیما بــین المجتمــع العربــي 

محة والغربي، فالطالق في الدول الغربیة ال یعاب وال یوصـم بوصـمة مسـتهجنة بـل متسـا

ل األسرة، وهو ما یعتبر مناقضا لمـا هـو سـائد ختقع دا ویرى فیه حال لمشكلة مستعصیة

  .في البیئة العربیة وال سیما في المجتمع الجزائري

  

  

  

  :خاتمة واقتراحات -3
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إن الطالق من الظـواهر الخطیـرة التـي بـدأت تـزداد یومـا بعـد یـوم فـي كافـة أقطـار 

جتمـــع العـــالم وذلـــك لعـــدة أســـباب أهمهـــا التغیـــر اإلجتمـــاعي وتحـــرر المـــرأة مـــن قیـــود الم

واســــتقاللها اإلقتصــــادي ممــــا أدى إلــــى غمــــوض دورهــــا وتغیــــر اتجاهاتهــــا نحــــو الــــزواج، 

وكـذلك زیـادة األنانیـة بـین الشـریكین ممــا یـؤدي إلـى ضـمور التفاعـل الوجـداني والعــاطفي 

فالطالق زلزال إجتماعي وحادث صادم للمطلقـین یـؤدي إلـى اإلحبـاط والیـأس ... بینهما 

  .والتوتر وسوء التوافق ا من القلقموما یترتب عنه

وقــــد تــــم إبــــراز حالــــة التوافــــق اإلجتمــــاعي لــــدى عینــــة مــــن المطلقــــین بوالیــــة باتنــــة 

والكشـــف عـــن التغیـــرات التـــي طالـــت هـــذه العملیـــة الـــنفس إجتماعیـــة فـــي ضـــوء متغیـــرات 

  .الجنس، المستوى التعلیمي، وعدد سنوات الطالق

خدام المـنهج الوصـفي المقـارن ومن خالل الدراسة المیدانیة لعینة المطلقـین، وباسـت

تـــم تقســـیم العینـــة األساســـیة إلـــى عینـــات فرعیـــة مـــن أجـــل إجـــراء المقارنـــات وفحـــص أثـــر 

  :المتغیرات سالفة الذكر على التوافق اإلجتماعي فكشفت الدراسة عن النتائج التالیة

دلـت علـى أنـه ال توجـد فـروق بـین المطلقـین فـي ضـوء متغیـر : النتیجة األولـى -

ذا ما یدل علـى أهمیـة الـزواج فـي تحقیـق الصـحة النفسـیة، فغیابـه یـؤدي إلـى الجنس، وه

  .الالإستقرار وسوء التوافق

وتـــدل علـــى أنـــه ال توجـــد فـــروق جوهریـــة بـــین المطلقـــین تبعـــا : النتیجـــة الثانیـــة -

لمتغیـري المسـتوى التعلیمـي وعـدد سـنوات الطـالق، وذلـك یعـود إلـى كـون الطـالق عملیـة 

كثـرة الضـغوط النفسـیة المترتبـة علیـه، وأیضـا غیـاب , ناك زواج ثـانمستمرة ما لم یكن ه

ــــنفس  المســــاندة اإلجتماعیــــة فــــي كثیــــر مــــن األحیــــان ممــــا یــــؤدي إلــــى هشاشــــة البنــــاء ال

  :إجتماعي وانطالقا من هذه النتائج ندرج مجموعة من التوصیات

نفســــي تصــــمیم بــــرامج إرشــــادیة وعالجیــــة لفئــــة المطلقــــین، ممــــا یــــؤدي إلــــى التوافــــق ال -

واإلجتمــاعي وتحقیــق صــورة جیــدة مــن تقــدیر الــذات وبالتــالي تنــاغم أطرافهــا، وتصــحیح 
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النظـــرة الخاطئـــة للطـــالق ومســـاعدة المطلـــق علـــى اإلقبـــال علـــى الحیـــاة بوجـــه جدیـــد وأن 

  .الطالق لیس هو النهایة

مســـاهمة القنـــوات اإلعالمیـــة والتلفزیونیـــة، وذلـــك بتزویـــد المجتمـــع بحصـــص إعالمیـــة  -

یة تتظــــافر فیهــــا الجهــــود بــــین األخصــــائیین النفســــانیین، اإلجتمــــاعیین، وعلمــــاء وتحسیســــ

الدین للحد من هذه الظـاهرة التـي أخـذت تنتشـر كـالمرض الخبیـث، وبیـان آثارهـا السـلبیة 

  .على المطلقین، وعلى أسرهم والمجتمع ككل

واج، یـتم تنشیط البحث العلمي، وهذا بتنظـیم بـرامج وملتقیـات علمیـة حـول األسـرة والـز  -

فیهـــا التطـــرق إلـــى األســـس الســـلیمة لبنـــاء األســـرة، وكـــذا أهمیـــة الـــزواج للصـــحة النفســـیة 

  .لألفراد

تأسیس جمعیـات لإلرشـاد الزواجـي، یشـرف علیهـا أخصـائیون نفسـانیون واجتمـاعیون،  -

ــــین ــــراد المقبل ــــى لمســــاعدة األف ــــى عل ــــزواج عل ــــار ال ــــم الشــــریك اختی ــــات  المالئ ــــي دینامی وتبن

والمسـؤولیات والواجبــات المترتبـة علــى  واجــي والتعـرف علــى الحیـاة الزوجیــة،لإلختیـار الز 

  .الزواج

إدراج مقاییس علم النفس األسـري واسـتراتیجیات التواصـل داخـل األسـرة فـي المقـررات  -

ـــزواج، ممـــا یهیـــئهم للحیـــاة  ـــة، وخاصـــة أنهـــا الفتـــرة التـــي یســـتعد فیهـــا الشـــباب لل الجامعی

  .ي تبنى علیهاالزوجیة السلیمة وأسسها الت

ـــدیني، ومعرفـــة األســـس الشـــرعیة لبنـــاء األســـرة، واإلبتعـــاد عـــن التقلیـــد  - تنمیـــة الـــوازع ال

إلى إصابة األسرة بالدرجـة  الذي یرمي اإلجتماعي الغربي الذي یعتبر من مخلفات التغیر

  .األولى

  

  :مقترحات البحث
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ــــة توافــــق اإلجتمــــاعي ال علــــى للطــــالق الســــلبي التــــأثیر عــــن أســــفرت نتــــائج الدراســــة الحالی

أن  للمطلقــین، وكشــفت عــن عــدم وجــود فــروق فــي ضــوء مجموعــة مــن المتغیــرات، وبمــا

البحــث العلمــي كــل متكامــل ویتمیــز بالتراكمیــة فنقتــرح مجموعــة مــن األبحــاث المســتقبلیة 

  :حول الطالق وبعض المتغیرات النفسیة واإلجتماعیة كما یلي

ولتــین فــأكثر، أو بــین مجموعــة مــن الوالیــات بــین د) عبــر ثقافیــة(إجــراء دراســة مقارنــة  -

  .الجزائریة لمعرفة ما إذا كانت فروق مرتبطة بالبعد الثقافي والبیئي

  .إجراء دراسة حول التصورات اإلجتماعیة لمفهوم الزواج في المجتمع الجزائري -

  .إجراء دراسة حول أسباب الطالق في المجتمع الجزائري -

  .جتماعي وعالقته بالطالقإجراء دراسة حول التغیر اإل -

تبنــي الدراســة الحالیــة، مــع اإلعتمــاد علــى أدوات قیــاس متنوعــة للكشــف عــن مظــاهر  -

  .سوء التوافق اإلجتماعي

  .إجراء دراسة تتضمن بناء إستراتیجیة عالجیة للحد من سوء التوافق -

  .إجراء دراسة حول التصورات اإلجتماعیة للطالق من وجهة نظر المطلقین -

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  



                                                     
                                    المراجــــــــع

 120

  :قائمة المراجع

  :المراجع العربیة -1

  .2مصر،ط القاهرة، الكتب، عالم ،العالجي علم النفس):1996(إجالل محمد سرى -1

، مكتبـــــة الفـــــالح للنشـــــر والتوزیـــــع، علـــــم الـــــنفس األســـــري): 1996(أحمـــــد الكنـــــدي  -2

  .2اإلمارات العربیة المتحدة، ط

  2008إحصائیات الطالق عام ): 2008(الشخصیة بباتنةإدارة األحوال -3

المـــدخل اإلجتمــاعي للمجـــاالت الصــحیة والطبیـــة ): 1997(أمیــرة منصـــور یوســف  -4

  .ط.، دار المعرفة الجامعیة، اإلسكندریة، مصر، بوالنفسیة

، مركـــز اإلســـكندریة للكتـــاب، أطفـــال بـــال أســـر): 1998(أنســـى محمـــد أحمـــد قاســـم  -5

  .1مصر، ط

التـــدین وعالقتـــه بـــبعض المتغیـــرات النفســـیة واإلجتماعیـــة ): 2007(ء بوعـــود أســـما -6

، رســالة ماجســتیر غیــر منشــورة، قســم علــم الــنفس، )التوافــق اإلجتمــاعي، تقــدیر الــذات(

  .بسكرة، الجزائر

تقدیر مدى التوافق لدى األطفـال الصـم فـي ظـل ): 2008(باسم كراز، نعیم كباجة  -7

،  بحــث مقــدم للمــؤتمر الــدولي الخــامس لبرنــامج غــزة ینالحصــار مــن وجهــة نظــر المعلمــ

  .للصحة النفسیة

، سلسـلة منشــورات الحبــر، القیــاس النفسـي وتصــمیم أدواتــه): 2007(بشـیر معمریــة  -8

  .2تعاونیة عیسات إیدیر، بني مسوس، الجزائر، ط

ـــــــوبكر بوخریســـــــة  -9 ـــــــنفس ): 2006(ب ـــــــم ال ـــــــي عل ـــــــات األساســـــــیة ف ـــــــاهیم والعملی المف

  .ط.منشورات جامعة عنابة، الجزائر، ب ،اإلجتماعي

، اإلجتمـاعي فـي المجتمـع السـعودي الطـالق والتغیـر): س.ب(ثروت محمد شـلبي  -10

  .ط.المكتب الجامعي الحدیث، اإلسكندریة، مصر، ب
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ــــد الســــالم زهــــران  -11 ، عــــالم الصــــحة النفســــیة والعــــالج النفســــي): 1997(حامــــد عب

  .3الكتب، مصر، ط

، دار الهـــــادي، وطـــــرق حلهـــــا ةمشـــــكالت األســـــر ): 2003(ري حبیـــــب اهللا الطـــــاه -12

  .2بیروت، لبنان، ط

  .1بیروت،ط النهضة العربیة، دار ،اإلكلینیكي النفس علم ):2000(حلمي الملیجي -13

  .1، دار النهضة العربیة، لبنان، طعلم نفس الشخصیة): 2001(ــــــ  -14

 اإلجتماعیـة المسـاندة بـین للعالقـة يالسبب النموذج :)1996( دسوقي حسن محمود راویة -15

  ).39العدد(النفس، مصر  علم مجلة ،المطلقات النفسیة لدى والصحة الحیاة وضغوط

 منــاهج وأســالیب البحــث): 2000(ربحــي مصــطفى علیــان، عثمــان محمــد غنــیم  -16

  .1دار صفاء للنشر والتوزیع، األردن، ط العلمي،

، عوامـــل األســـریة النحـــراف األحـــداثال): 2007(رشـــید طبـــال، أشـــرف رضـــاونیة  -17

  ).01العدد (مجلة البحوث والدراسات اإلنسانیة، جامعة سكیكدة، الجزائر، 

، مــدخل إلــى علــم الــنفس اإلجتمــاعي): 2002(روبــرت مكلفــین، رتشــارد غــروس  -18

  .1ترجمة یاسمین حداد وآخرون، دار وائل للنشر، األردن، ط

، مكتبـة النهضـة المصـریة، لتوافـق النفسـيمقیـاس ا): 2003(زینب محمود شقیر  -19

  .1القاهرة، مصر، ط

ــــــوان مشــــــكالت الطــــــالق فــــــي المجتمــــــع الجزائــــــري): س.ب(كمــــــال مســــــعورة  -20 ، دی

  .ط.المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ب

ــــة مشــــكالت الصــــحة النفســــیة): 2004(محمــــد جاســــم محمــــد  -21 ــــة دار الثقاف ، مكتب

  .1للنشر والتوزیع، عمان، األردن، ط

، دار المشــــاكل اإلجتماعیــــة والســــلوك اإلجرامــــي): س.ب(محمــــد عــــاطف غیــــث  -22

  .ط.المعرفة الجامعیة، اإلسكندریة، مصر، ب
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  .2ط األردن، وائل، دار ،العلمي منهجیة البحث ):1999( وآخرون عبیدات محمد -23

، دار النهضة العربیة، بیروت، لبنـان، األسرة ومشكالتها): 1981(محمود حسن  -24

  .ط.ب

، دار النهضــة العربیــة، علــم الصـحة النفســیة): 1983(مصـطفى خلیــل الشــرقاوي  -25

  .ط.بیروت، لبنان، ب

، دیـوان المطبوعـات مدخل إلى علـم الـنفس المعاصـر): 2003(مصطفى عشوي  -26

  .2الجامعیة، الجزائر، ط

، دار ومكتبـــــة الهـــــالل، فـــــي ســـــبیل موســـــوعة نفســـــیة): 1983(مصـــــطفى غالـــــب  -27

  .3ن، طبیروت، لبنا

، دار الشـــرق للنشـــر والتوزیـــع، علـــم إجتمـــاع األســـرة): 2000(معـــن خلیـــل عمـــر  -28

  .1عمان، األردن، ط

ــــره فــــي الجریمــــة): 2008(صــــالح الشــــقیر  -29 ، رســــالة ماجســــتیر غیــــر الطــــالق وأث

  .منشورة، قسم العلوم اإلجتماعیة، جامعة نایف للعلوم األمنیة، السعودیة

، دار الكنــدي ودار الشخصــیة والصــحة النفســیة): 1999(صــالح حســن الــداهري  -30

  .1طارق للنشر والتوزیع، األردن، ط

، دار المعرفـة الصحة النفسیة بین النظریـة والتطبیـق): 2005(صبرة محمد علي  -31

  .ط.الجامعیة، مصر، ب

  .ط.سوریا، ب دمشق، الفاضل، دار ،والزواج األسرة تحدیث ):1991( عادل العوا -32

ــــــد الح -33 ــــــد محمــــــد الشــــــاذلي عب ــــــق النفســــــي للمســــــنین): 2001(می ، المكتبــــــة التواف

  .ط.الجامعیة، اإلسكندریة، مصر، ب

ــــ  -34 ، المعهـــد العـــالي للخدمـــة الصـــحة النفســـیة وســـیكولوجیة الشخصـــیة): 2001(ـــــــ

  .ط.اإلجتماعیة، اإلسكندریة، مصر، ب
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ــــد الكــــریم قریشــــي  -35 ــــیم بــــا): 1988(عب  لتوافق النفســــيعالقــــة اإلخــــتالط فــــي التعل

، رســالة ماجســتیر، قســم علــم الــنفس، جامعــة عــین یــةو واإلجتمــاعي لطــالب المرحلــة الثان

  .شمس، مصر

، دار دلیـــــل الرســـــائل واألطروحـــــات الجامعیـــــة): 2004(عبـــــد اهللا زیـــــد الكیالنـــــي  -36

  .1المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة، عمان، األردن، ط

، دار والطـــالق فـــي قـــانون األســـرة الجزائـــريالـــزواج ): 1989(عبـــد العزیـــز ســـعد  -37

  .2البعث، قسنطینة، الجزائر، ط

فـــي الطـــب النفســـي وعلـــم الـــنفس المرضـــي ): 1994(عبـــد الفتـــاح محمـــد دویـــدار  -38

  .ط.، دار النهضة العربیة، بیروت، لبنان، باإلكلنیكي

  .2، ط، دار المعرفة الجامعیة، مصرمناهج البحث في علم النفس): 2000(ـــــــ  -39

ـــــة تونســـــي  -40 القلـــــق واإلكتئـــــاب لـــــدى عینـــــة مـــــن المطلقـــــات وغیـــــر ): 2002(عدیل

، رسالة ماجستیر غیـر منشـورة، جامعـة أم القـرى، قسـم المطلقات في مدینة مكة المكرمة

  .علم النفس، السعودیة

، دیـــــوان الـــــوجیز فـــــي شـــــرح قـــــانون األســـــرة الجزائـــــري): 1994(العربـــــي بلحـــــاج  -41

  .ط.، الجزائر، بالمطبوعات الجامعیة

، دار المعرفـــة اإلتجاهـــات المعاصـــرة فـــي دراســـة األســـرة): 1996(علیـــاء شـــكري  -42

  .ط.الجامعیة، مصر، ب

 التكیــف فــي البیئــة العســكریة وعالقتــه بالتحصــیل): 2007(عمــر إبــراهیم الســیف  -43

، رســالة ماجســتیر غیــر منشــورة، قســم العلــوم اإلجتماعیــة، جامعــة نــایف للعلــوم الدراســي

  .األمنیة، السعودیة

مســـتوى التوافـــق اإلنفعـــالي واإلجتمـــاعي لـــدى المتعـــاطین ): 2008(عمـــر الخلـــف  -44

، رســالة ماجسـتیر غیـر منشــورة، قسـم العلـوم اإلجتماعیــة، جامعـة نــایف وغیـر المتعـاطین

  .للعلوم األمنیة، السعودیة



                                                     
                                    المراجــــــــع

 124

  .3، مؤسسة الرسالة، بیروت، لبنان، طالطالق): 1982(عمر رضا كحالة  -45

 مصــر، مــدبولي، ، مكتبــةالعلمــي البحــث منــاهج فلســفة ):1999(عقیــل حســین عقیــل -46

  .ط.ب

، دار المعرفــــة علــــم إجتمــــاع األســــرة): 2001(غریــــب ســــید أحمــــد عبــــد العــــاطي  -47

  .ط.الجامعیة، مصر، ب

أســـس ومبـــادئ البحــــث ): 2002(فاطمـــة عـــوض صــــابر، میرفـــت علـــي خفاجــــة  -48

  .1الفنیة، اإلسكندریة، مصر، ط ، مكتبة ومطبعة اإلشعاعالعلمي

  .3، دار الطلیعة، لبنان، طأصول الطب النفساني): 1983(فخري الدباغ  -49

، دیـــــوان أســـــس البحـــــث وتقنیاتـــــه فـــــي العلـــــوم اإلجتماعیـــــة): س.ب(فضـــــیل دلیـــــو  -50

  .ط.المطبوعات الجامعیة، المطبعة الجهویة، قسنطینة، الجزائر، ب

، المكتبـــة ة النفســـیة وســـیكولوجیة الشخصـــیةالصـــح): 2000(فـــوزي محمـــد جبـــل  -51

  .ط.الجامعیة، اإلسكندریة، مصر، ب

ــــ  -52 ـــنفس علـــم ):2001(ــــــ ، المكتـــب الجـــامعي الحـــدیث، األزاریطـــة، مصـــر، العـــام ال

  .ط.ب

، دار الفكـــــر التحلیـــــل النفســـــي واإلتجاهـــــات الفرویدیـــــة): 1996(فیصـــــل عبـــــاس  -53

  .1العربي، لبنان، ط

، دار المســـیرة للنشـــر والتوزیـــع، الصـــحة النفســـیة): 2002(ان ســـامر جمیـــل رضـــو  -54

  .1األردن، ط

  .1، دار الفكر، عمان، األردن، طعلم نفس النمو): 2004(سامي محمد ملحم  -55

، دار المسیرة للنشـر والتوزیـع، مناهج البحث في التربیة وعلم النفس): 2006(ــــــــ  -56

  .2األردن، ط

، دار النهضــة العربیــة، بیــروت، األســرة والحیــاة العائلیــة ):1984(ســناء الخــولي  -57

  .ط.لبنان، ب



                                                     
                                    المراجــــــــع

 125

، مركـــــز اإلســـــكندریة الصـــــحة النفســـــیة والتوافـــــق): 2000(ســـــهیر كامـــــل أحمـــــد  -58

  .ط.للكتاب، مصر، ب

  .1، دار الهادي، لبنان، طالتوافق والالتوافق): 2004(شكوى نوابي نجاد  -59

ــــدین  -60 ــــةقــــانون ا): 2003(الشــــیخ شــــمس ال ، شــــركة دار ألســــرة والمقترحــــات البدیل

  .1األمة، الجزائر، ط

، ترجمة محمد عثمان نجـاتي، مكتبـة األنجلـو اختبار التوافق): 1960(بل .م.هیو -61

  .ط.مصریة، مصر، ب

  

  :المراجع األجنبیة -2

62- Gustave Nicolas fischer (1996) : Les concepts fondamentaux de la psychologie sociale, 

dunod, Paris, 2ème édition. 

63- Guy Bodenman and al (2007) : The role of stress in divorce : a three nations 

retrospective study, Journal of social and personal relationship, vol 24 in: 

http://www.sagepublication.com on April 5, 2009. 

64- Jean Bergeret (1979): Psychologie pathologie, Masson, Paris, 3ème edition,. 

65- Marc Bigras et autre (1991) : L’influence des conflis conjugaux sur l’enfant, Santé 

mentale au Québec, vol 16, (N°01). 

66- Michel tousignant (1992) : Les origines sociale et culturelle des troubles 

psychologiques, Presses universitaires de France, 1er édition. 

67- Nobert sillamy (1983) : dictionnaire usuel de la psychologie, Bordas, Paris. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



                                       
 المالحـــــــــــق

 

  01: الملحق رقم

  إستمارة البیانات العامة

  ....................... ):اختیاري(االسم  -1

  :السن -2

  سنة فما فوق 50  سنة 49-40  سنة 39-30  سنة 18-29

        

  :الجنس -3

  أنثى  ذكر

    

  : ...............................المهنة -4

  :المستوى التعلیمي -5

  جامعي  ثانوي  متوسط  إبتدائي

        

  :الوضعیة اإلقتصادیة -6

  ضعیفة  متوسطة  جیدة

      

  :عدد سنوات الطالق -7

  سنوات 5أكثر من   سنوات5-سنة 1  أقل من سنة
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  02الملحق رقم 

  مقیاس التوافق اإلجتماعي

  بل.م.هیو: إعداد السیكولوجي األمریكي

  محمد عثمان نجاتي: تعریب السیكولوجي المصري

  

  :تعلیمات

الهدف من هذا اإلستبیان هو وصف سلوكك ومشاعرك اتجاه نفسك عندما تكون في 

  .مواقف اجتماعیة

اإلستبیان من عدد من األسئلة والمطلوب أن تقرأ كل سؤال بدقة تامة وأن  یتكون هذا* 

) ×(، وعلیك وضع عالمة )كثیرا(، )قلیال(، )ال(تجیب عنه، ولكل سؤال ثالث إجابات 

  .أمام اإلجابة التي تعبر عن رأیك

  :وذلك مثل السؤال التاسع

  قلیال      كثیراال     .    هل یصعب علیك أن تطلب من اآلخرین أن یساعدوك -

، وٕاذا )ال(تحت كلمة ) ×(عن السؤال التاسع، فضع عالمة ) ال(فإذا كانت إجابتك بـ 

، أما إذا كانت إجابتك بـ )قلیال(تحت كلمة ) ×(فضع عالمة ) قلیال(كانت إجابتك بـ 

  .وهكذا) كثیرا(تحت كلمة ) ×(فضع عالمة ) كثیرا(

ر به، أو تقوم به من استجابات في المطلوب أن تكون إجابتك معبرة عما تشع* 

  .المواقف اإلجتماعیة المختلفة التي تعبر عنها هذه األسئلة

  .الصحیحة هي التي تنطبق علیك ةال توجد إجابة صحیحة وٕاجابة خاطئة، فاإلجاب* 

  .أجب عن كل العبارات، وال تترك عبارة بدون اإلجابة علیها* 

  .راض البحث العلميالبیانات المعطاة لن تستخدم في غیر أغ* 
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  كثیرا  قلیال  ال  العبـــــارات  الرقم

       .ھل تشعر بالضیق لمجرد وجودك مع جماعة من الناس  1

       .ھامین فیھا أشخاصكنت في حفلة ما، ھل تستطیع مقابلة  إذا  2

       .بعضھم البعض في الحفالت إلىتتولى مسؤولیة تقدیم الناس  أنھل تتجنب   3

       .وجودك مع جماعة ما أثناءتقول شیئا  أنكبیرة في  ھل تجد صعوبة  4

       .المرح في حفلة ما إثارةھل تجد صعوبة في   5

       .یكون كل واحد قد اخذ مكانھ أناجتماع عام بعد  إلىتدخل  أنھل تشعر بالحرج في   6

       .لتتكلم في موضوع ما  اآلخرین أمامھل تجد صعوبة في الوقوف   7

       .الركابتتحدث مع  أنتجد صعوبة في  لھ, حافلةي عندما تكون ف  8

       .یساعدوك أن اآلخرینتطلب من  أنھل یصعب علیك   9

      . تعرفھم  ال أشخاصفي نقاش مع  رأیكھل یصعب علیك التعبیر عن   10

       .الناسبھا المناقشة مع مجموعة من  لتبدأاقتراح فكرة  إلىاضطررت  إذاھل ترتبك   11

       . أعمالھمتشرف على  أو آخرین أفرادتكون مسؤول على  أننب ھل تتج  12

      . مرة ألولبدء الحدیث مع شخص تعر فت علیھ  يصعوبة فھل تجد   13

       .عنھ اإلجابةعن سؤال ما أمام اآلخرین حتى و لو كنت تعرف  اإلجابةھل تجد صعوبة في   14

       .األخرمن الجنس  دأفراتكون عالقات صداقة مع  أنھل تجد صعوبة في   15

یناولوك بعض  أنتطلب من الذین معك  أنھل تجد صعوبة في  ھامة،كنت ضیفا في حفلة عشاء  إذا  16
 فوق المائدة األشیاء

      

       .ھل تتجنب الظھور في تجمعات عامة   17

       .ھل تجد صعوبة في التحدث أمام الجماھیر   18

       .اآلخراالختالط بأفراد من الجنس  إلىلتي تضطر فیھا ھل تشعر بالحرج في الحفالت العامة ا  19

لتطلب منھ  إلیھتفضل أن تكتب لھ بذلك على أن تذھب  لجیدا، ھأردت شیئا من شخص ال تعرفھ  إذا  20
 .شخصیاما تریده 

      

       .جیدةبھم ولكنك ال تعرفھم معرفة  اإلعجابھل ترتبك عندما توجد مع أشخاص تكون شدید   21

       .االجتماعیةتتجنب أن تتولى الرئاسة في بعض األعمال أو المھمات ھل   22

       .ھل تقوم مرات بعبور الطریق لتتجنب مقابلة شخص ما   23

اجتماع ما متأخرا ھل تفضل الوقوف أو مغادرة االجتماع على الجلوس في مقعد  إلىحضرت  إذا  24
 .أمامي

      

       .ھل یصعب علیك أن تكسب أصدقاء جددا   25

       .ھل تكون مھمشا ومنعزال في الحفالت العامة   26

أن تعرف عددا  إلىأن یكون لدیك عدد قلیل من األصدقاء المقربین جدا أكثر مما تمیل  إلىھل تمیل   27
ألفراد معرفة سطحیة من اكبیرا 

      

       .ان لالنصراف االستئذ إلىكنت مضطرا  إذاعندما تكون مع مجموعة من األفراد ،ھل تشعر بالحرج   28

       .البقاء في مؤخرة الصفوف أو على الھامش في الحفالت االجتماعیة  إلىھل تمیل   29

       .ھامھل یزعجك أن ینادیك شخص ما للتحدث في اجتماع   30

       .غریبتبدأ الحدیث مع شخص  في أنھل تجد صعوبة   31

       .ة المبھجة ھل تفضل عدم المشاركة في المھرجانات والحفالت العام  32

       .ماأمام جماعة  باإللقاءھل ترتبك عندما تقوم بالتسمیع أو   33

       .اآلخرینكلمة أو خطاب أمام  إلقاءھل تتردد في   34

       .یتحدثون األفراد من جماعة بھا یوجد ما حجرة إلى منفردا الدخول في تتردد ھل  35



 

 

  :صـملخ

تأثیر الطالق على التوافق اإلجتماعي لقد كان هدف الدراسة الحالیة هو معرفة 

وقد . للمطلقین في ضوء متغیرات الجنس، المستوى التعلیمي، وعدد سنوات الطالق

تناولنا في الجانب النظري وفي فصلین مستقلین متغیرات الدراسة، الطالق والتوافق 

  .اإلجتماعي والعالقة بین المتغیرین

صل األول تضمن منهج الدراسة تحدید لقد قسم الجانب المیداني إلى فصلین، فالف

) مطلقا 35مطلقة،  43(فردا  78خصائص عینة الدراسة والتي اشتملت على 

والتعریف باإلستبیان الذي تم اعتماده، واألسالیب اإلحصائیة المستخدمة لإلجابة على 

أما الفصل الثاني فاشتمل عرض وتفسیر ومناقشة النتائج . تساؤالت وفرضیات الدراسة

وبینت الدراسة أن للطالق تأثیر على التوافق اإلجتماعي للمطلقین، . توصل إلیهاالم

وأنه ال توجد فروق بین المطلقین في التوافق اإلجتماعي في ضوء متغیرات الجنس، 

  .المستوى التعلیمي، وعدد سنوات الطالق

  الطالق، التوافق اإلجتماعي: الكلمات المفتاحة

 

Résumé : 

L’objectif de l’étude était la connaissance de l’influence du divorce sur l’adjustement 
social chez les divorcés en fonction du sexe, niveau scolaire, et durées du divorce. Nous 
avons traité la partie théorique et en deux chapitres indépendants les variables de l’étude : 
le divorce, l’adjustement social, et la relation entre les deux. 

La partie pratique a été divisée en deux chapitres ؛ le premier contient la méthode de 

l’étude, les caractéristiques de l’échantillon d’étude qui contient 78 individus (43 
divorcées, 35 divorcés), la définition par le questionnaire qui été utilisé, et les formules 
statistiques qui on été utilisées aussi pour répondre aux questions et aux hypothèses de 
l’étude. Le deuxième chapitre concerne la présentation, l’explication, et la discussion des 
résultats. 

L’étude a montrée que le divorce a une influence sur l’adjustement social chez les 
divorcés et qu’ils n’existent pas des différences avec une indice statistique entre les 
divorcés en ce qui concerne l’adjustement social en fonction du sexe, niveau scolaire, et 
durées du divorce. 

Mots clés : le divorce, l’adjustement social  




