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حقوق اليتيمات المطلقات ودور مؤسسات الرعاية االجتماعية في مواجهة مشكالتهن
بدرية محمد العتيبي (*)

جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية
(قدم للنشر يف  1439/09/07هـ ،وقبل للنشر يف  1440/03/18هـ)
ملخ ــص البح ــث  :هدف ــت ه ــذه الدراس ــة إىل التع ــرف ع ــى أه ــم حق ــوق اليتي ــات املطلق ــات ،وذل ــك م ــن خ ــال دراس ــة أه ــم أدوار مؤسس ــات الرعاي ــة
االجتامعي ــة يف مواجه ــة مش ــكالهتن.
وقـــد أظهـــرت نتائـــج الدراســـة :أن نســـب الطـــاق عالية،حيـــث بلـــغ إمجـــايل صكـــوك الطـــاق يف اململكـــة العربيـــة الســـعودية يف عـــام 1436هـــ نحـــو
( )53604حال ــة يف ع ــام واح ــد ،وأن م ــن أس ــباب الط ــاق يف اململك ــة الت ــرع يف االختي ــار م ــن اجلانب ــن ،وع ــدم الدق ــة يف التح ــري وع ــدم التكاف ــؤ ب ــن
الزوج ــن م ــن حي ــث املس ــتوى العق ــي والثق ــايف واالجتامع ــي .ك ــا أن هنال ــك أس ــباب ًا أخ ــرى خاص ــة بط ــاق اليتي ــات وه ــي :طم ــع ال ــزوج يف الدع ــم
امل ــادي ال ــذي تقدم ــه الدول ــة للفت ــاة اليتيم ــة و اس ــتغالل امل ــرأة واس ــتحقارها وتعرضه ــا للعن ــف اجلس ــدي ألهن ــا يتيم ــة .وق ــد اتض ــح م ــن نتائ ــج الدراس ــة
أن أه ــم املش ــكالت املرتتب ــة ع ــن ط ــاق اليتي ــات ه ــي :مش ــاكل النفق ــة وحضان ــة األبن ــاء ،وع ــدم إجي ــاد الس ــكن املناس ــب ،ومش ــاكل اس ــتخراج بطاق ــة
العائل ــة واألوراق الثبوتي ــة األخ ــرى.
وق ــد أوص ــت الدراس ــة ب ــرورة إقام ــة مش ــاريع صغ ــرة منتج ــة لليتي ــات املطلق ــات ،وإنش ــاء دور خاص ــة الحت ــواء املطلق ــات م ــن اليتي ــات بمفرده ــن
أو م ــع أطفاهل ــن ،وتقدي ــم املس ــاعدة الكامل ــة هل ــن وألبنائه ــن يف التعلي ــم والرتبي ــة والتهيئ ــة لل ــزواج ،وزي ــادة اإلعان ــات املالي ــة الش ــهرية للمطلق ــات م ــن
حم ــدودي الدخ ــل.
كلامت مفتاحية:احلقوق ،اليتيامت ،املطلقات ،دور الرعاية االجتامعية.
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The rights of the female divorced orphans: The role of the
social care foundations/houses in facing their problems
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Abstract: This study aims to identify the most important rights of the female divorced orphans by studying the important roles of social care houses in facing
their problems. The results of the study showed that divorce rates are high. The total divorce rate in Saudi Arabia in 1436H reached about 53604. One of the main
causes of divorce in the Kingdom is the haste towards taking decision of marriage without taking into account the educational, social and cultural background of the
partner. Among other reasons are the husbands’ desires in the financial support provided by the government to their wives and the different forms of exploitations
and abuses. The results of the study show that the most common problems facing the divorced orphans are the insufficient financial support, nursery, inappropriate
housing and the issue of getting ID cards. The study recommends establishing business projects for divorced orphans, providing special shelters or orphanages for
them and their kids and providing all types of social, financial and educational support to them.
Keywords: Rights, Orphans, Divorced, , Social Care Houses.
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مقدمة:

االجتامعــي ،وعــى مســتقبل أبنائهــا وبالتــايل مســتقبل

يعــد الــزواج مــن أهــم النظــم االجتامعيــة

األجيــال يف املجتمــع ،ألن األرسة هــي مصــدر تكوين

األرسة التــي تعتــر أهــم ركيــزة يف بنــاء املجتمــع.
وقــد جــاء اإلســام حاثـ ًا أفــراده ومؤكــد ًا عــى أمهيــة
الرابطة(و َأ َخ ْ
ــذ َن
الــزواج ،وعظــم مــن قداســة هــذه
َ

الناحيــة النفســية واالســتقرار االجتامعــي ،كــا أهنــا

مصــدر املســؤولية االجتامعيــة املناطــة بــاألرسة إلنتاج
أجيــال مفيــدة اجتامعي ـ ًا وتعــي واجباهتــا االجتامعيــة

والســكنى والتفريــغ العاطفــي
فيــه نعمــة االســتقرار ُ

إىل تفــكك األرسة ،وإىل االنحرافــات اإلجراميــة

وأقواهــا وأقدمهــا وأقدســها ،وعــى أساســه تقــوم

ـم ِمي َثا ًقــا َغ ِل ً
يظــا)( النســاء ،)21 :حيــث تتجــى
ِم ْن ُكـ ْ

ووصــف اهلل ســبحانه وتعــاىل الــزواج بأنــه آيــة مــن
ــن آ َياتِ ِ َ
ــن َأن ُْف ِس ُ
ــك ْم
آياتــه َ
ــم ِم ْ
(و ِم ْ
ــه أ ْن َخ َلــقَ َل ُك ْ
اجــا لِت َْسـ ُ
ـكنُوا إِ َل ْي َهــا َو َج َعـ َ
ح ـ ًة
ـو َّد ًة َو َر ْ َ
َأزْ َو ً
ـم َمـ َ
ـل َب ْين َُكـ ْ
إِ َّن ِف َٰذ َلِــك َل َيـ ٍ
ـر َ
ون)( الــروم.)21 :
ـات لِ َقـ ْ
ـو ٍم َي َت َف َّكـ ُ
وقــد تعرضــت األرسة يف العرص احلديــث ألزمات

وتصدعــات ،متعــددة مثــل :ســوء التوافــق العاطفــي
واجلنــي ،والغــرة واخليانــة الزوجيــة ،والــراع عىل

الســلطة يف البيــت ،ومشــكالت املــرأة العاملــة ،وتنافر
الثقافــة والقيــم وامليــول بــن الزوجــن ،وإدمــان اخلمر
واملخــدرات ،واإلرساف والبخــل ،والفشــل يف تكوين

عالقــات ناضجــة مــع اآلخريــن ،ومشــكالت دور
احلضانــة ،واملواصــات واملــرض والعقــم واهلجــر
والســجن وتعــدد الزوجــات والطــاق ،والوفــاة

والبطالــة والفقــر ،وســوء تربيــة األبنــاء وانحــراف

األحداث.....الــخ.

وظاهــرة الطــاق من الظواهــر االجتامعيــة اجلديرة

باالهتــام والدراســة ألهنــا تؤثــر عــى أداء األرسة

ملهامهــا وتؤثــر عــى تكوينهــا الداخــي واســتقرارها

املــودة الالزمــة لصاحبــي العالقــة وذريتهــا مــن

واملســتقبلية املناطــة هبــا ،وقــد يــؤدى الطــاق

واألخالقيــة ومــا يرتتــب عــى هــذه املشــكلة املعقــدة

اجلوانــب بســبب ارتباطهــا بوضــع املــرأة والرجــل

االقتصــادي واالجتامعــي والثقــايف وكوهنــا أحــد
أشــكال التصــدع الــذي يقــع يف نطــاق األرسة أيــ ًا

كان شــكل البيئــة والتنظيــم اللذيــن تقــوم عليهــا،
خصوص ـ ًا وأن للطــاق ارتباط ـ ًا وثيق ـ ًا بصالحيــات
وســلوك األفــراد يف األرسة.

فمــن املعلــوم أن الطــاق مشــكلة اجتامعيــة

ذات آثــار عميقــة ومتشــعبة ،منهــا ظهــور مشــاعر
اإلحبــاط وعــدم الرضــا ويكــون ذلــك عنــد املــرأة

أكثــر مــن الرجــل ومشــكالت رعايــة األبنــاء وأن
جتربــة الطــاق تولــد لــدى املطلــق ضغطــ ًا عاطفيــ ًا
ويصبــح أقــل نزوعـ ًا نحــو املشــاركة يف اختــاذ قــرارات

ختــص أفــراد األرسة ويصبــح كل مــن املطلقــن
أقــل حساســية وأكثــر بــطء ًا يف االســتجابة حيــال
املشــكالت التــي تواجههــا ،ويــؤدي الطــاق إىل عدم
ِ
الرضــا الوظيفــي بســبب أن املهنــة تتطلــب نوعـ ًا مــن

الرتكيــز ذهني ـ ًا مــن املطلــق أو املطلقــة وكذالــك مــن
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آثــار الطــاق عــدم التكيــف النفــي واالجتامعــي

ببياناهتــا وبيانــات أبنائهــا ،حيــق هلــا احلصــول عليهــا

مــن قيمتهــا ومكانتهــا االجتامعيــة ،والشــعور بعــد

للســعوديني يف البــاد مؤكــدة عــى أحقيــة الزوجــة

لــكل مــن املطلقــن ،وتفقــد املــرأة املطلقــة الكثــر
الطــاق باإلحبــاط والوحــدة.

مــن اجلهــة املســؤولية عــن األحــوال الشــخصية

يف حالــة عــزوف الــزوج عقــب وقــوع الطــاق ،عــن

قــال تعــاىل يف ســورة البقــرة (ال جنــاح عليكــم إن

إســقاط بياناهتــا يف ســجل األرسة وتغيــر بيانــات

ومتعوهــن عــى املوســع قــدره وعــى املقــر قــدره
متاعــ ًا باملعــروف حقــ ًا عــى املحســنني)( البقــرة:

أمرهــا لوكالــة األحــوال املدنيــة لتعديــل البيانــات

طلقتــم النســاء مــامل متســوهن أو تفرضــوا هلــن فريضــة

بطاقــة العائلــة ،عــر مراجعتهــا هــي أو أحــد أوليــاء
بتســجيل الطــاق ،وإســقاطها عــن ســجل األرسة

 .)236وقــال تعــاىل( :وللمطلقــات متــاع باملعــروف
حقــ ًا عــى املتقــن) (البقــرة. )241 :

تصديقــه يف املحاكــم الرشعيــة.

2012م عــى اإلرساع يف إعــداد الئحــة تنظيميــة

قــرض اجتامعــي بــدون فائــدة مــن البنــك الســعودي

وقــد وافــق جملــس الشــورى الســعودي يف عــام

حلقــوق املــرأة املطلقــة حتفــظ حقوقهــا وحقــوق

أطفاهلــا كــا نصــت عليهــا الرشيعــة اإلســامية.

هــذا وتــرف حكومــة اململكــة العربية الســعودية
إعانــة شــهرية خمصصــة للمطلقــات ،فضــ ً
ا عــن

اإلعانــة املقطوعــة ،وغــره مــن الربامــج املقدمــة مــن

الضــان االجتامعــي بــوزارة الشــؤون االجتامعيــة.

املقيــد رشعــا ،عــر
مــن خــال صــك الطــاق ّ
كــا حيــق للمطلقــات يف الســعودية التقديــم عــى

للتســليف واالدخــار ،وصنــدوق التنميــة العقاريــة،
وصنــدوق املئويــة.
مشكلة البحث:

يعــد املجتمــع الســعودي جــزء ًا مــن املجتمــع

اإلنســاين الــذي تشــغله بعــض املشــكالت االجتامعيــة

وتــم ترتيــب اتفــاق بــن وزارة العــدل الســعودية

واألرسيــة كإحــدى األفعــال االجتامعيــة املمكنــة

وذلــك باســتقطاع إجبــاري مــن راتــب الــزوج لــأم

التارخييــة واالجتامعيــة التوصــل ملجموعــة مــن

ووزارة الشــؤون االجتامعيــة عــى إعانــة املطلقــة ماديا
املطلقــة وأبنائهــا ،ممــا ســيحل الكثــر مــن املشــاكل

املاديــة التــي تتعــرض هلــا املطلقــة.

أو املتوقعــة .وقــد حــاول املجتمــع عــر مســرته
احللــول للكثــر مــن تلــك املشــكالت غــر أن هــذه

احللــول واملبــادرات واإلجــراءات كانــت تناســب

وســمحت اململكــة للمــرأة املطلقــة ،بعــد وقــوع

حجــم املجتمــع اجلغــرايف والســكاين والتنــوع

أرسة خــاص هبــا وبأبنائهــا ،عــر رشحيــة خاصــة

املتغــرات االجتامعيــة واالقتصاديــة والثقافيــة ،فقــد

حالــة الطــاق وثبوهتــا رشعــا ،باســتخراج ســجل

الفكــري واخللفيــات الثقافيــة وغــر ذلــك مــن
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عانــى املجتمــع الســعودي كغــرة مــن املجتمعــات

مآهلــا الفشــل مــؤرش يبعــث للقلــق ،حيــث تشــر

خــال اإلحصائيــات الصــادرة عــن اجلهــات

الســعودى يف الســنوات األخــرة ،حيــث جــاءت

مــن هــذه املشــكلة وظهــر ذلــك بوضــوح مــن

املهتمــة أو املختصــة هبــذا الشــأن ،حيــث بينــت
تلــك اإلحصــاءات ارتفــاع نســبة الطــاق يف خمتلــف
مناطــق اململكــة واالســتمرار يف ذلــك االرتفــاع ،وهو
مــؤرش عــى أن الظاهــرة هبــذا احلجــم مــن الظواهــر
االجتامعيــة الســلبية التــي مل تكــن موجــودة يف املجتمع

الســعودي مــن قبــل وقــد نــادى أهــل العلــم والفكــر
وأويل األمــر لدراســة مثــل هــذه الظواهــر الســلبية يف

املجتمع(اليوســف1438 ،هـــ ،ص.)38:

اإلحصــاءات إىل تزايــد نســبة الطــاق يف املجتمــع

بنســبة( )%28,64يف عام1436هـــ ،كــا جــاءت نســبة

الطــاق بمحافظــة الريــاض( )%32,43وهــى نســبة

مرتفعــة إىل حــد كبــر تتطلــب النظــر إليهــا مــن كافــة
التخصصــات العلميــة (إحصــاءات وزارة العــدل،

1436هـــ ،ص.)45:

وتكمــن مشــكلة هــذه الدراســة يف كيفيــة التغلــب

عــى املشــاكل التــي تعــاين منهــا املــرأة اليتيمــة
املطلقــة ،حيــث تواجــه املــرأة املطلقــة مشــاكل نفســية

وقــد كشــفت دراســات بحثيــة عــن ارتفــاع نســبة

واجتامعيــة كثــرة مثــل عــدم احلصــول عــى حقوقهــا

أكثــر مــن  %35مــن حــاالت الــزواج ،بزيــادة عــن

املــرأة املطلقــة ،وطــول إجــراءات التقــايض واملحاكــم

الطــاق يف الســعودية يف العــام 2011م لتصــل إىل
املعــدل العاملــي الذيــن يــراوح بــن  %18و.%22
ووصلــت حــاالت الطــاق يف عــام 1431هـــ إىل

معــدل حالــة واحــدة كل نصــف ســاعة ،بعــد أن
بلغــت عــدد حــاالت الطــاق  18765حالــة مقابــل

 90983حالــة الــزواج يف العــام ذاتــه ،بمعــدل حالــة
كل نصــف ســاعة ،وتقــع غالبيــة حــاالت الطــاق
يف الســنة األوىل مــن الــزواج بنســبة تصــل لـــ،%60
بحســب خمتصــن.

ولقــد ازدادت حــاالت الطــاق يف الســنوات

األخــرة بشــكل يبعــث عــى القلــق ،والســيام أن

للطــاق عواقــب غــر حممــودة عــى املســتويني
الفــردي واالجتامعــي ،فزجيــة مــن كل مخــس زجيــات

وحقــوق أطفاهلــا ،ونظــرة املجتمــع الســالبة جتــاه
وغريهــا مــن املشــاكل .بالرغــم مــن أن وزارة العمــل
والتنميــة االجتامعيــة تقــدم بعــض التســهيالت

للمطلقــات بصفــة عامــة ولليتيــات املطلقــات عــى

وجــه اخلصــوص يف التوظيــف وتوفــر الســكن
املالئــم ،إال أهنــا غــر كافيــة.
واســتناد ًا إىل مــا ســبق تتحــدد املشــكلة الرئيســية

للدراســة يف التســاؤل التــايل:

مــا حقــوق اليتيــات املطلقــات ودور مؤسســات

الرعايــة االجتامعيــة يف مواجهــة مشــكالهتن؟
أهداف البحث:

هتــدف هــذه الدراســة بشــكل أســايس إىل معرفــة

حقــوق اليتيــات املطلقــات ودور مؤسســات الرعايــة
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4.مــا هــي احللــول املقرتحــة لعــاج مشــكالت
اليتيــات املطلقــات؟

األهــداف الفرعيــة هلــذه الدراســة يف اآليت:

5.هــل توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة

1.التعرف عىل حقوق اليتيامت املطلقات.

2.معرفــة املشــكالت املؤديــة لطــاق اليتيــات

يف اســتجابات أفــراد عينــة الدراســة حــول

3.الكشــف عــن َد ْور مؤسســات الرعايــة
االجتامعيــة يف مواجهــة مشــكالت اليتيــات

اليتيمــة املطلقــة– املؤهــل الــدرايس لليتيمــة

حماورهــا التــي تعــود إىل متغــرات (عمــر

وجمهــوالت األبويــن.

املطلقــة – فــرة اســتمرار الــزواج).

بعــد طالقهــن.

4.صياغــة بعــض احللــول املقرتحــة لعــاج

مفاهيم البحث:

5.حســاب الفــروق ذات الداللــة اإلحصائيــة

قــال الفــروز آبادي« :احلــق :من أســاء اهلل تعاىل أو

حماورهــا التــي تعــود إىل متغــرات (عمــر

والعــدل ،واإلســام ،واملــال ،وامللــك ،واملوجــود

 -احلقوق:

مشــكالت اليتيــات املطلقــات.

يف اســتجابات أفــراد عينــة الدراســة حــول
اليتيمــة املطلقــة– املؤهــل الــدرايس لليتيمــة
املطلقــة – فــرة اســتمرار الــزواج).

تساؤالت البحث:

مــن صفاته ،والقــرآن ،وضــد الباطل ،واألمــر املقيض،
الثابــت ،والصــدق ،واملــوت ،واحلــزم ،وواحــد

احلقوق»(الفريوز أبادي1407 ،هـ) .

وقــال املنــاوي« :احلــق لغــة :الثابــت الــذي ال يســوغ

يتحــدد التســاؤل الرئيــس هلــذه الدراســة يف اآليت:

إنكاره» (املنــاوي1938،م).
واحلقــوق هــي ّ
كل مــا جيــب أن يعطــى للفــرد

الرعايــة االجتامعيــة يف مواجهــة مشــكالهتن؟ بينــا

ألي أحــد أن
رضوريــة للعيــش الكريــم ،وال جيــوز ّ

مــا حقــوق اليتيــات املطلقــات ودور مؤسســات

متثلــت التســاؤالت الفرعيــة هلــذه الدراســة يف اآليت:
1.ما هي حقوق اليتيامت املطلقات؟

وجلميــع النــاس عــى وجــه هــذه البســيطة ،مــن أمــور
ينتقصهــا أو يلغيهــا مــن حيــاة شــخص آخــر ،كــا

ـم إدراج هــذه احلقــوق ضمــن الدســاتري واملواثيــق
تـ ّ

2.مــا هــي املشــكالت املؤديــة لطــاق اليتيــات

الرسمية للهيئات الدولية املختلفة.

3.مــا هــو َد ْور مؤسســات الرعايــة االجتامعية يف

للمطلقــات اليتيــات يف املجتمــع الســعودي مــن

وجمهــوالت األبويــن؟

مواجهــة مشــكالت اليتيــات بعــد طالقهن؟

تعريــف احلقــوق إجرائيــاّ :
«كل مــا جيــب أن يعطى

أجــل مواجهــة مشــكالهتن ،ومســاعدهتن عــى احليــاة
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الكريمــة وتوفــر مصــدر دخــل شــهري يتناســب

2002م،ص.)59 :

تلــك احلقــوق الترشيعــات والقوانــن اخلاصــة برعايــة

الســبيل ،أمــا رشعــا فقــد اتفــق الفقهــاء عــى أنــه

واحتياجاهتــن واحتياجــات أطفاهلــن ،عــى أن تــدرج

األرسة بشــكل عــام واملطلقــات بشــكل خــاص».
 -اليتيامت:

اليتــم يف اللغــة هــو االنفــراد ،فمــن فقــد أبــاه

فهــو يتيــم ،وال يقــال ملــن فقــد أمــه يتيــم بــل منقطــع ،

ـرف الطــاق لغــة بأنــه حــل الوثــاق أو إخــاء
يعـ ّ

حــل النــكاح بلفــظ أو فعــل دال عــى ذلــك .واملــرأة

املطلقــة هــي كل امــرأة فارقــت زوجهــا يف حياتــه

بطالقــه هلــا .واليتيــم يف عــرف الــرع مــن مــات

أبــوه وهــو صغــر دون ســن البلوغ(املعجــم الوجيــز،

أمــا مــن فقــد أبــاه وأمــه معــا فهــو (لطيــم) ،واليتيــم
رشعـ ًا هــو :مــن مــات عنــه أبــوه وهــو صغــر مل يبلــغ

تعريــف املطلقــة اليتيمــة« :املطلقــة يتيمــة األبويــن

1432هـ ،ص.)10 :

 -الرعاية االجتامعية:

ُ
احل ُلــم ،ويســتمر وصفــه باليتــم حتــى يبلغ(درويــش،

2003م ،ص.)87:

التــي تــم رعايتهــا منــذ صغرهــا يف دار األيتــام».

واليتيــم هــو مــن فقــد األب مــن الصغــر وال
يســمى بعد البلــوغ يتي ًام(محــاد  1430 ،هـ ،ص.)17:

االجتامعيــة «:بأهنــا نســق منظــم مــن اخلدمــات

كليهــا ،أو مــن كان جمهــول األبويــن ،وعمــره منــذ

واجلامعــات عــى حتقيــق مســتويات مناســبة

واليتيــم رســمي ًا :هــو مــن فقــد أحــد والديــه أو

الــوالدة حتــى الســن الثامنــة عــرة أي حــن تنتهــي
فــرة واليــة املؤسســة عليه(احلليبــي 1429 ،هـ ،ص:

.)27

تعريــف اليتيــات إجرائيــ ًا« :هــي املطلقــة التــي

فقــدت أحــد أبوهيــا أو كليهــا ســواء أكان هلــا أهــل
أو مل يكــن هلــا أهــل».
 -املطلقات:

مطلـــق( :اســـم مفعـــول ِمـــن َط َّلـــقَ )،
ا ِ ْم َر َأ ٌة ُم َط َّل َق ٌ
ـــات
ـــن َط َّل َق َهـــا َز ْو ُج َهـــا ( َو ْ ُال َط َّل َق ُ
ـــةَ :م ْ
ت َّب ْص ـ َ َ
ـر ٍ
َي َ َ
وء )( .معج ــم املع ــاين
ـن بِأن ُْف ِس ـ ِه َّن َث َل َث ـ َة ُق ـ ُ

اجلامـــع  -معجـــم عـــريب عـــريب)( .الســـكري،

عــرف فريــد النــدر) (Fried landerالرعايــة

واألجهــزة التــي يتــم إعدادهــا ملســاعدة األفــراد

للصحــة واملعيشــة ولتدعيــم العالقــات الشــخصية

واالجتامعيــة بــا يمكنهــم مــن تنميــة قدراهتــم

وحتســن مســتوى حياهتــم بــا يتامشــى مــع

احتياجاهتــم وجمتمعاهتم(فريــد النــدر1998،م).
وعرفهــا أمحــد كــال أمحــد :بأهنــا هــذا الــكل مــن

اجلهــود واخلدمــات والربامــج املنظمــة احلكوميــة

واألهليــة والدوليــة التــي تســاعد هــؤالء الذيــن

عجــزوا عــن إشــباع حاجاهتــم الرضوريــة للنمــو
والتفاعــل اإلجيــايب معـ ًا يف نطــاق النظــم االجتامعيــة

القائمــة لتحقيــق أقــى تكيــف ممكــن مــع البيئــة
االجتامعيــة.
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كــا عرفهــا عبــد املنعــم شــوقي :بأهنــا تنظيــم

هيــدف إىل مســاعدة اإلنســان عــى مقابلــة احتياجاته
الذاتيــة واالجتامعيــة .ويقــوم هــذا التنظيــم عــى

أســاس تقديــم الرعايــة االجتامعيــة عــن طريــق
اهليئــات واملؤسســات احلكوميــة واألهليــة.
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أو ًال :النظرية الوظيفية:

يــرى أنصــار هــذه النظريــة أن لــكل فــرد يف املجتمــع
جمموعــة مــن االحتياجــات الغريزيــة واالجتامعيــة

والعاطفيــة التــي يســعى إىل إشــباعها وحيــاول كل

جمتمــع إشــباع هــذه االحتياجــات عــن طريــق النظــم

وتعرف الرعاية االجتامعية بأهنا «نسق قومي

االجتامعيــة املختلفــة واســتمرار أي نظــام مرهــون

احتياجات الناس االجتامعية واالقتصادية والتعليمية

هــذا اجلــزء وظيفتــه انتهــى الــزوال ،فــإذا مل يســتطيع

من الربامج واخلدمات التي تساعد عىل مواجهة
والصحية والتي تعترب أساسية يف تدعيم املجتمع ،كام

أهنا متثل حالة الرفاهية اجلامعية للمجتمع املحيل أو
القومي»(السكري2002 ،م،ص.)105:

كــا تعــرف بأهنــا « جمموعــة األنشــطة املنظمــة

ملؤسســات حكوميــة أو أهليــة والتــي تســعى إىل

إشــباع احلاجــة واملســامهة يف حــل املشــكالت
االجتامعيــة أو حتســن األحــوال االجتامعيــة لألفراد

واجلامعــات واملجتمعــات»  ،وتتضمــن هــذه
األنشــطة جهــود خمتلــف املهنيــن مثــل األطبــاء
واملمرضــن والقانونيــن واملحامــن واألخصائيــن

االجتامعيــن.(Dunkle,2007. p.744) .

بالوظائــف يــؤدي إلشــباع هــذه احلاجــات وإذا فقــد
الــزواج حتقيــق األهــداف التــي يســعى إليهــا األفــراد

مثــل :حتقيــق االســتقرار العاطفــي والوجــداين
واإلنجــاب واإلشــباع اجلنــي واحلصــول عــى

االســتقرار االجتامعــي .فــإن أحــد الزوجــن أو كليهام

ســيقرران االنفصــال وإهنــاء الــزواج (اخلطيــب،

2009م،ص.)76:

وتــرى الباحثــة أن لليتيــات املطلقــات يف ضــوء

النظريــة الوظيفيــة جمموعــة مــن االحتياجــات
واملشــكالت االجتامعيــة واالقتصاديــة والنفســية
والغريزيــة والعاطفيــة التــي يســعني إىل إشــباعها،

وهنــا جيــب عــى النظــم االجتامعيــة ،كــدور

تعريــف الرعايــة االجتامعيــة إجرائيــا « :جمموعــة

ومؤسســات الرعايــة االجتامعيــة مســاعدة اليتيــات

احتياجــات اليتيــات املطلقــات يف املجتمــع

مشــكالهتن وتوفــر ســبل احليــاة الكريمــة هلــن.

الربامــج واخلدمــات التــي تســاعد عــى مواجهــة

الســعودي ،ومواجهــة مشــكالهتن االجتامعيــة
واالقتصاديــة والتعليميــة واملعيشــية».
اإلطار النظري:

النظريات االجتامعية املتصلة بالدراسة:

املطلقــات عــى إشــباع تلــك االحتياجــات ومواجهــة

ثاني َا :النظرية البنائية الوظيفية:

يؤكــد أنصــار هــذه النظريــة أن البنــاء االجتامعــي يف
حالــة تــوازن ومتاســك واعتــاد متبــادل بــن األجــزاء
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وأن لــكل جــزء من أجــزاء البنــاء دور ووظيفة تســاعد

يف احليــاة اليوميــة ،فليــس هنــاك أرستــان متشــاهبتان

النظــم االجتامعيــة هــو املحافظــة عــى اســتمرار هــذا

هبــا والتــي متيزهــا عــن األرس األخــرى.
وتلعــب األرسة دور ًا مهــا يف تلقــن األفــراد

عــى اســتمرار البنــاء وأن اهلــدف الرئيــي جلميــع
البنــاء ،واســتقراره ،كــا أن كل جــزء مــن أجــزاء البناء
يؤثــر ويتأثــر بالنظــم االجتامعيــة األخــرى واألرسة،
وفقــا هلــذه النظريــة جــزء مــن البنــاء االجتامعــي هلــا

عــدة وظائــف هامــة تســاعد عــى اســتمرار املجتمــع،
وأهنــا تواجههــا بعــض املشــكالت مثــل :البطالــة

وضعــف الــوازع الدينــي وعــدم االســتقرار الســيايس
وغريهــا ينعكــس عــى األرسة ويؤثــر عــى ظاهــرة

الطالق(الرميــح2009 ،م ،ص.)45:

لدرجــة التطابــق ،فــكل أرسة هلــا عالقتهــا اخلاصــة

أدوارهــم املســتقبلية .وكل أرسة هلــا جمموعــة مــن

الرمــوز واملعايــر التــي تعلمهــا ألبنائهــا يف مرحلــة

الصغــر ،وهــذه الرمــوز واملعــاين ختتلــف مــن أرسة
ألخــرى  ،فالفــرد حيــاول أن يســتوعب الــدور املتوقــع
منــه أو ً
ال ثــم حيــاول مــن خــال تعاملــه اليومــي مــع

اآلخريــن إدخــال بعــض التعديــات عــى دوره وفقــا
للرمــوز التــي اكتســبها يف مرحلــة الصغــر ووفقــ ًا

وتــرى الباحثــة أن األرسة وفقــا لنظريــة البنائيــة

للظــروف املحيطــة بــه ،لذلــك نجــد أن كل عالقــة

وظائــف هامــة تســاعد عــى اســتمرار املجتمــع،

وكلــا كانــت املعــاين والرمــوز التــي اكتســبها

الوظيفيــة جــزء مــن البنــاء االجتامعــي ،هلــا عــدة
وأهنــا تواجههــا بعــض املشــكالت مثــل :البطالــة

وضعــف الــوازع الدينــي وعــدم االســتقرار الســيايس
وغريهــا ممــا ينعكــس عــى األرسة ويؤثــر عــى ظاهــرة

الطــاق ،وأن اليتيــات املطلقــات جيــب مســاعدهتن

مــن قبــل كافــة مؤسســات الدولــة لتوفــر حقوقهــن

الترشيعيــة واالجتامعيــة واالقتصاديــة ،وحماولــة
إشــباع احتياجاهتــن املتعــددة ومواجهــة مشــكالهتن
املتجــددة.

زوجيــة ختتلــف عــن العالقــات الزوجيــة األخــرى،

الزوجــان مــن أرسمهــا متقاربــة ســاعد ذلــك عــى

حتقيــق التفاهــم بينهــا ،والعكــس كلــا كانــت الرمــوز
واملعــاين متباعــدة بــل متنافــرة بــن الزوجــن أدى

ذلــك إىل خلــق فجــوة بينهــا ممــا يــؤدي إىل الطــاق.
وتــرى الباحثــة أن األرسة وفقــا للنظريــة البنائيــة

الوظيفيــة قــد تعــاين مــن التفــكك واالنفصــال
وانتشــار ظاهــرة الطــاق بســبب عــدم التوافــق

الثقــايف واالجتامعــي واالقتصــادي والنفــي والــذي

يعــد مــن أهــم أســباب انتشــار مشــكلة الطــاق يف

ثالث ًا :النظرية التفاعلية الرمزية:

يــرى علــاء هــذه النظريــة أن األرسة جيــب أن ال

تــدرس كنمــوذج مثــايل بــل جيــب أن تــدرس كــا هــي

املجتمــع ،والتــي تــزداد خطورهتــا عندمــا تكــون
املطلقــات ذوات ظــروف خاصــة مثــل اإلعاقــة أو

اليتــم.
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رابع ًا النظرية التبادلية:
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الدراسات السابقة:

يــرى أنصــار هــذه النظريــة أن األفــراد يدخلــون

تعــددت الدراســات والبحــوث املتعلقــة بظاهــرة

يتبادلــون العواطــف واملشــاعر واآلراء واألفــكار

مــن الدراســات هــذه املوضــوع مــن شــتى اجلوانــب،

مــع بعضهــم البعــض يف عالقــات تبادليــة ،فهــم
واملصالــح واألمــوال وغريهــا ،يف تبادهلــم هــذا

هــم يســعون إىل حتقيــق أكــر قــدر مــن الربــح

الطــاق يف جمتمعنــا الســعودي ،وقــد تناولــت العديــد
ومــن هــذه الدراســات:

الدراســة األوىل :دراســة املجــايل (2015م)

بأقــل خســائر ممكنة(املجــايل2015 ،م ،ص.)87:

بعنــوان :أهــم األســباب االجتامعيــة التــي تــؤدي

وتصبــح احليــاة مليئــة باملشــكالت واملشــاحنات

املطلقني واملطلقــات يف حمافظــة الكــرك .وهــي

عندمــا تتعــذر احليــاة الزوجيــة بــن الطرفــن

فــإن املــرأة حتــاول أن حتســب مقــدار اخلســائر
املرتتبــة مــن هــذا الطــاق ومقــدار املكاســب

فــإذا أحســت أن مكاســبها مــن الطــاق تفــوق
خســائرها فإهنــا تتخــذ قــرار الطــاق ،والعكــس

صحيــح إذا كانــت اخلســائر أكثــر مــن املكاســب
فإهنــا ستســتمر يف حياهتــا الزوجيــة  ،وأن هــذه
املكاســب أو اخلســائر ليســت هنــا ماديــة فقــط

وإنــا هــي ماديــة أو معنويــة أو اجتامعيــة.

إىل وقــوع حالــة الطــاق مــن وجهــة نظــر

دراســة وصفيــة حتليليــة.

وقــد هدفــت الدراســة إىل معرفــة أهــم األســباب

االجتامعيــة التــي تــؤدي إىل وقــوع حالــة الطــاق يف
حمافظــة الكــرك مــن وجهــة نظــر املطلقــن واملطلقــات

يف حمافظــة الكــرك.

وتوصلــت الدراســة إىل نتائــج كان مــن أمههــا:

أن اجلهــل باحليــاة الزوجيــة يــؤدي إىل وقــوع حالــة
الطــاق مــن وجهــة نظــر املطلقــن واملطلقــات يف

وتــرى الباحثــة أن اليتيــات املطلقــات يف

حمافظــة الكــرك ،و أن تدخــل األهــل يف شــؤون

العواطــف واملشــاعر واآلراء واألفــكار واملصالــح

وجهــة نظــر املطلقــن واملطلقــات يف حمافظــة الكــرك،

ضــوء النظريــة التبادليــة يتبادلــون مــع أزواجهــن
واألمــوال وغريهــا ،هبــدف حتقيــق أكــر قــدر

مــن الربــح بأقــل خســائر ممكنــة ،وعندمــا حيــدث

خلــل واضــح وظلــم وعــدم عدالــة يف هــذا
التبــادل حتــدث املشــكالت األرسيــة ،وتنتــر

اخلالفــات التــي تــؤدي يف النهايــة إىل االنفصــال

والطــاق.

احليــاة الزوجيــة يــؤدي إىل وقــوع حالــة الطــاق مــن

باإلضافــة إىل وجــود الشــك أو الغــرة بــن الزوجــن

والــذي يــؤدي إىل وقــوع حالــة الطــاق مــن وجهــة

نظــر املطلقــن واملطلقــات يف حمافظــة الكــرك.

الدراســة الثانيــة :دراســة (احلــريب2013،م)

بعنــوان :العوامــل االجتامعيــة املرتبطــة بظاهــرة
الطــاق بــن املتزوجــن حديثــا ،وقــد هدفــت
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الدراســة الكشــف عــن أهــم العوامــل االجتامعيــة

اجتامعيــة.

وهــي مــن الدراســات الوصفية .وقــد أكــدت نتائجها

االجتامعــي للطــاق عــى واقــع املــرأة يف املجتمــع.

املرتبطــة بظاهــرة الطــاق بــن املتزوجــن حديثــا،

أن أغلــب األســباب املؤديــة إىل الطــاق تشــمل عــدم
النضــج الــكايف للزوجــة ،ذلــك أن أغلــب املطلقــات

قــد تزوجــن يف ســن أقــل مــن  20ســنة ،وعــدم اختيار
رشيــك احليــاة املناســب ،وعمــل الزوجــة وعــدم
قدرهتــا عــى االهتــام الــكايف بــاألرسة وأفرادهــا،

وتعــدد الزوجــات ،وقــد كان أكثــر األســباب
أمهيــة ،عــدم التوافــق اجلنــي واملشــكالت اجلنســية،

وهدفــت الدراســة التعــرف عــى أثــر البعــد

وآثــار هــذا البعــد مــن حيــث النظــرة املجتمعيــة هلــا
باإلدانــة واملراقبــة .وقــد اســتخدم الباحــث منهــج
املســح املكتبــي للدراســات والبحــوث التــي تــم

احلصــول عــى بيانــات مــن خالهلــا ،واإلحصــاءات

الرســمية.

وقــد توصلــت نتائــج الدرســة إىل أن هنــاك

مشــاكل حموريــة ترتبــط بطريقــة نظــرة املجتمــع

باإلضافــة إىل تدخــل األهــل يف القضايــا األرسيــة.

للمطلقــة حيــث تتســم بالدونيــة .كــا أن حتمــل

بعنــوان :ظاهــرة الطــاق يف املجتمــع الســعودي:

املطلقــات تعيقهــن عــن ممارســة حياهتــن بالشــكل

الدراســة الثالثــة :دراســة العمــري (2009م)

دراســة تشــخيصية .واســتهدفت الدراســة تشــخيص

ظاهــرة الطــاق يف املجتمــع الســعودي .وهــي دراســة
وصفيــة حتليليــة.

وأكــدت نتائــج الدراســة أن ظاهــرة الطــاق

تتزايــد بشــكل مســتمر يف اململكــة العربيــة الســعودية،
وأن نســبتها يف املــدن احلرضيــة تعتــر عاليــة ،كــا

أن نســبة كبــرة مــن املطلقــن ( )%93حيملــون
مؤهــات تعليميــة عاليــة .كــا أشــارت الدراســة إىل

أن  %26مــن املطلقــات يعانــن مــن مشــكالت ماليــة
واقتصاديــة ،وأن  %50منهــن يعانــن مــن مشــاكل

نفســية وشــخصية بســبب الطــاق.

الدراســة الرابعــة :دراســة الرميــح (2009م)

بعنــوان :النظــرة االجتامعيــة إىل املطلقــة :رؤيــة

مســؤولية األبنــاء كانــت مشــكلة كبــرة تعــاين منهــا

الطبيعــي .كــا توصــل يف دراســته إىل أن الطــاق يعــد
وصمــة اجتامعيــة تعــاين منهــا املــرأة املطلقــة .وقــد

أكــدت نتائــج دراســته عــى أن املطلقــات يعانــن مــن
مشــكالت أيضــا اقتصاديــة كثــرة منهــا انخفــاض
مســتوى املعيشــة واللجــوء لآلخريــن واجلمعيــات

للعــون واملســاعدة.

الدراســة اخلامســة :دراســة اخلطيــب (2009م)

بعنــوان :التغــرات االجتامعيــة وأثرهــا عــى ارتفــاع
معــدالت الطــاق يف اململكــة مــن وجهــه نظــر املــرأة

الســعودية.

وهدفــت هــذه الدراســة إىل الكشــف عــن أثــر

التغــرات االجتامعيــة التــي اجتاحــت املجتمــع

الســعودي وأدت إىل ارتفــاع معــدالت الطــاق،
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ومعرفــة أهــم عوامــل الطــاق مــن وجهــه نظــر

عقــد القــران وليلــة الزفــاف كفــرة تعــارف مكنتــه

واســتخدمت الباحثــة منهــج دراســة احلالــة كمنهــج

عــدم االســتمرار يف العالقــة مــا يدفعــه الختــاذ قــرار

جمموعــة مــن النســاء الســعوديات املطلقــات.
رئيــي جلمــع البيانــات .وقــد أكــدت نتائــج الدراســة

أن أهــم أســباب الطــاق هــي عدم حتمــل املســؤولية،
و اجلفــاف العاطفــي ،وســوء الطبــاع ،و املشــاكل
اجلنســية ،و عــدم اإلنجــاب ،وزواج املســيار ،وأن

ظاهــرة الطــاق تأثــرت بظــروف العــر وأصبــح
هنــاك الطــاق الرسيــع ،وأن مــن أهــم أســباب

ارتفــاع معــدالت الطــاق بصفــة عامــة هــي اختــاف
مفهــوم املــرأة للعالقــة الزوجيــة عــن الرجــل ووجــود
بدائــل أخــرى أمــام املــرأة ســاعدها عــى اختــاذ قــرار

الطــاق.

الدراســة السادســة :دراســة الرديعــان (2008م)

بعنــوان :طــاق مــا قبــل الزفــاف :أســبابه وســات
املطلقــن.

وقــد اســتهدفت الدراســة معرفــة أســباب هــذا
النــوع مــن الطــاق الرسيــع جــد ًا ،وملــاذا يلجــأ إليــه

بعــض الشــبان ،ومــا هــي أســبابه وظــروف وقوعــه،
إضافــة إىل الرغبــة يف معرفــة ســات املطلقــن .وقــد

اعتمــدت الدراســة يف جتميــع بياناهتــا عــى املقابــات
الشــخصية .وقــد توصلــت الدراســة إىل عــدد مــن

النتائــج أمههــا أن عــدم الرضــا عــن طريقــة اختيــار
الرشيكــة ،وعــدم التجانــس الفكــري بــن الطرفــن

تعتــر مــن األســباب الرئيســية للطــاق ،كــا اتضــح
أيضــا أن البعــض منهــم اســتخدم الفــرة الواقعــة بــن

مــن معرفــة رشيكــة حياتــه ليقــرروا بعــد ذلــك
الطــاق يف مرحلــة مبكــرة جتنبــا لصعوبــات مســتقبلية

فيــا لــو تــم هــذا الــزواج.

الدراســة الســابعة :دراســة خضــر (2007م)

بعنــوان :الطــــاق أســبابه آثــاره وطــرق الوقايــة منه.
وهدفت الكشف عن اآلثار الرشعية واالقتصادية

للطالق؟ وأرضاره األرسية واالجتامعية والرتبوية ؟
وكيفية الوقاية ؟ وما هو العالج؟ وهي من الدراسات
الوصفية التحليلية.

وقــد توصلــت الدراســة إىل عــدد مــن النتائــج

أمههــا أن أســباب الطــاق هــي :ســوء االختيــار،
عــدم الكفــاءة ،اإلكــراه يف الــزواج ،وأســباب تتعلــق

باملكانــة االجتامعيــة والعلميــة واملاديــة ،عــف التوعيــة
الدينيــة يف احلقــوق والواجبــات األرسيــة ،وعــدم

القيــام باحلقــوق والواجبــات مــن قبــل الــزوج أو
الزوجــة .أمــا عــن آثــار الطــاق فقــد ذكــر الباحــث
اآلثــار التــي تقــع عــى املــرأة املطلقــة أو ً
ال مــن

اضطرابــات نفســية وحصــار اجتامعــي وعــوز مــادي
وســلوك انحــرايف ثــم تقــع عــى الرجــل ثانيــ ًا.
الدراســة الثامنــة :دراســة الفريــح (1427هـــ)

وكانــت بعنــوان :التكيــف الشــخيص واالجتامعــي

واألرسي واالقتصــادي للمــرأة الســعودية املطلقــة.
وهدفــت الدراســة التعــرف عــى حمــددات التكيف

الشــخيص واالجتامعــي واألرسي واالقتصــادي
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للمــرأة الســعودية املطلقــة .وقــد اعتمــدت عــى

أمواهلــن ،وخمالطتهــن ،قــال تعــاىل( :ويســألونك عــن

توصلــت لعــدد مــن النتائــج مــن أبرزهــا أن%70

فإخوانكــم واهلل يعلــم املفســد مــن املصلــح).
ــو َ
يــن َي ْأ ُك ُل َ
ال
وقــال جــل شــأنه ( :إِ َّن ا َّل ِذ َ
ــون َأ ْم َ
ــى ُظ ْلــ ًا إِ َّنــ َا َي ْأ ُك ُل َ
ــون ِف ُب ُط ِ
ــارا ۖ
ــم َن ً
ونِ ْ
ا ْل َيتَا َم ٰ
َو َســ َي ْص َل ْو َن َس ِ
ريا) (النســاء ، )10 :وقــال جــل
ــع ً
ـم ۖ َو َل َت َت َبدَّ ُلــوا ْ َ
ـى َأ ْم َو َ ُ
البِيـ َ
ـث
الـ ْ
شــأنهَ ( :وآ ُتــوا ا ْل َيتَا َمـ ٰ
َ
الط ِّي ِــب ۖ َو َل َت ْأ ُك ُلــوا َأ ْم َو َ ُ
بِ َّ
ــه َك َ
ان
ــم ۚ إِ َّن ُ
ــم إِ َ ٰل أ ْم َوالِ ُك ْ
ال ْ

منهــج املســح االجتامعــي عــن طريــق العينــة ،وقــد
مــن املطلقــات ال حيصلــن عــى نفقــة وأن  %81مــن
املطلقــات تشــكل مشــكلة حتمــل مســؤولية الــرف

عــى األبنــاء العــبء األكــر عليهــن %44 ،مــن
املطلقــات كان دفــع اإلجيــار الســنوي عائ ًقــا أمامهــن

وأمــام أبنائهــن يف ظــل ختــي األب عــن مســؤوليته
متامــ ًا .كــا أكــدت عــى أمهيــة توفــر مرشوعــات
ومصــادر رزق للمطلقــات ليرصفــن منهــا عــى

أنفســهن وأطفاهلــن .يف ظــل غيــاب الترشيعــات التــي

حتمــي حقوقهــن وحقــوق أبنائهــن.

مناقشة الدراسات السابقة والتعقيب عليها:

اليتامــى قــل إصــاح هلــم خــر ،وإن ختالطوهــم

را) (النســاء ،)2 :وقــال تعــاىل يف ســورة
ُحو ًبــا َكبِــ ً
ــم الن َِّســا َء َمــا َ ْل
البقــرة ( :لَّ ُجن َ
ــم إِن َط َّل ْق ُت ُ
َــاح َع َل ْي ُك ْ
ــن َع َ
ــن َف ِر َ
ــى
يضــ ًة ۚ َو َمت ُِّع ُ
َ َت ُّس ُ
وه َّ
ــوه َّن َأ ْو َت ْف ِر ُضــوا َ ُل َّ
ْ ُال ِ
ــر ِ
ــع َقــدَ ُر ُه َو َع َ
ــى ْ ُال ْق ِ ِ
وف ۖ
ــر َقــدَ ُر ُه َمت ً
وس ِ
َاعــا بِ ْالَ ْع ُ
َح ًّقــا َعـ َ
ـى ْ ُال ْح ِســنِني َ) (البقــرة ،)236 :وقــال تعــاىل:
ــر ِ
(ولِ ْل ُم َط َّل َق ِ
وف ۖ َح ًّقــا َع َ
ــى ْ ُال َّت ِقــنَ )
ــات َمت ٌ
َ
َــاع بِ ْالَ ْع ُ

يتضــح مــن خــال الدراســات الســابقة أن هنــاك
أســباب ًا اقتصاديــة واجتامعيــة وعائليــة تــؤدي إىل

(البقــرة.)241 :

بشــكل شــامل يف مجيــع مناطــق اململكــة ومل تضــع

التــي يعــاين منهــا املجتمــع الســعودي ملــا يرتتــب

الطــاق ،ولكــن هــذه الدراســات مل تــدرس املشــكلة
برامــج عالجيــة واضحــة للمشــكلة ،كــا مل توضــح
دور املؤسســات ودور الرعايــة واملجتمــع حيــال

هــذه املشــكلة ،وهــذا هــو اهلــدف مــن هــذا البحــث
الــذي هيــدف إىل معرفــة املشــكالت املؤديــة لطــاق

اليتيــات وجمهــوالت األبويــن ،والتعــرف عــى دور

دار الرعايــة ومؤسســات املجتمــع يف حــل مشــكالت
اليتيــات بعــد طالقهــن.

اليتيامت املطلقات (املشاكل واحللول):

مــن حقــوق اليتيــات املطلقــات الرعايــة و حفــظ

يعــد الطــاق إحــدى املشــكالت االجتامعيــة

عليهــا مــن تبعــات يدفــع ثمنهــا النســاء واألطفــال.

وتشــر اإلحصــاءات اخلاصــة بالطــاق يف اململكــة

لعــام 1436هـــ إىل ان النســب تعــدُّ عاليــة وخميفــة،
وبلــغ إمجــايل صكــوك الطــاق يف اململكــة العربيــة

الســعودية نحــو  53604حالــة يف عــام واحــد ،حيــث

بلغــت نســبة الطــاق يف اململكــة نحــو %34وهــذا

يعنــي أن كل  100حالــة زواج يقابلهــا  34حالــة
طــاق مســجلة يف العــام 1436هـــ .وقــد ســجلت
منطقــة اجلــوف أعــى نســبة طــاق مقارنــة بمناطــق
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الريــاض  ،%39.5وأقــل نســبة طــاق كانــت يف
جــازان بنســبة .%15.7

 ،%42.3ثــم املنطقــة الرشقيــة ،%40.2ثــم منطقــة

عقود الزواج وصكوك الطالق في المملكة في عام 1436هـ
عدد عقود الزواج
No. of Marriage Contracts

عدد صكوك الطالق
No. of Divorce
Documents

عدد المأذونين
المرخص لهم
Permitted
Marriage
Officials
1669

المنطقة

عن طريق
المحكمة
By Court

عن طريق
المأذون
By Marriage
Official

المجموع
Total

منطقة الرياض

5508

26915

32423

12803

منطقة مكة المكرمة

12507

32430

44937

16510

1290

منطقة المدينة
المنورة

2990

10922

13912

4080

404

منطقة القصيم

468

7470

7938

2695

271

المنطقة الشرقية

2455

11453

13908

5586

310

منطقة عسير

537

13484

14021

3645

1007

منطقة تبوك

243

3665

3908

1653

172

منطقة حائل

176

4587

4763

1543

193

منطقة الحدود
الشمالية

175

2118

2293

819

44

منطقة جازان

909

9786

10695

1682

374

منطقة نجران

957

3114

4071

891

66

منطقة الباحة

50

2524

2574

641

238

منطقة الجوف

198

2229

2427

1056

63

المجموع

27173

130697

157870

53604

6101

المصدر :وزارة العدل1436 ،هـ ،ص.)98 :
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أسباب الطالق:

إضافــة إىل مــا ذكــر آنفــا هنالــك أســباب أخــرى

يرجــع الطــاق بــن الزوجــن إىل عــدد مــن

تــؤدى إىل طــاق اليتيــات أمههــا :طمــع الــزوج يف

إىل الزوجــة ،ويمكــن تلخيــص تلــك األســباب يف

اســتغالل املــرأة واســتحقارها وتعرضهــا للعنــف

األســباب منهــا مــا يرجــع إىل الــزوج ،ومنهــا مــا يرجــع
التــايل:

الدعــم املــادي الــذي تقدمــه الدولــة للفتــاة اليتيمــة،

اجلســدي ألهنــا يتيمــة ،ضعــف تأهيــل الفتــاة اليتيمــة

1.التــرع يف االختيــار مــن اجلانبــن ،وعــدم

وإعدادهــا للحيــاة الزوجيــة ،البعــض يتــزوج مــن

2.عـــدم التكافـــؤ بـــن الزوجـــن مـــن

الفتيــات عــى االختــاط باملجتمــع اخلارجــي بعــد

الدقــة يف التحــري.

حيـــث املســـتوى العقـــي ،والثقـــايف،
واالجتامعي....الـــخ.

3.العجــز عــن الوفــاء بتكاليــف ونفقــات
األرسة.

الفتيــات اليتيــات مــن بــاب نيــل األجــر ،وعــدم قــدرة

الــزواج.

املشــكالت املرتتبــة عــى الطــاق لليتيــات

ا ملطلقــا ت :

4.الغــرة املفرطــة مــن جانــب الــزوج أو

الزوجــةوتنامــيحالــةالشــكوالريبــة.

5.عدم االلتزام الديني واألخالقي.

6.تدخل األهل واألقارب.

1.مشاكل النفقة وحضانة األبناء.

2.عدم إجياد السكن املناسب.

3.مشـــاكل اســـتخراج بطاقـــة العائلـــة
واألوراق الثبوتيـــة األخـــرى.

4.مشكلة تعليم األبناء.

7.عــدم التواصــل والتحــاور والتفاهــم بــن

5.الشــعور بالقلــق واإلحبــاط وغريهــا مــن

8.التقــدم التكنولوجــي وانتشــار اإلنرتنــت

6.نظــرة املجتمــع غــر اإلجيابيــة للمطلقــة

9.االختــاف عــى األولويــات واالهتاممــات

7.إمهـــال الرعايـــة الصحيـــة للمطلقـــة

فضــ ً
ا عــن أن الدخــل املحــدود يــؤدي يف كثــر

8.تدهـــور احلالـــة االقتصاديـــة للمطلقـــة

الطرفــن.

ووســائط التواصــل االجتامعــي.

والطموحــات بــن الزوجــن.

مــن األحيــان إىل الطــاق إذا مل توجــد آليــات أخــرى

تســاعد يف اإلبقــاء عــى العالقــة الزوجـــية (Karney,
.)2005
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اليتيمــة.

وأبنائهـــا.
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9.انحراف األبناء.
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واملــرأة ،يؤثــر ســلب ًا عــى الصحــة النفســية واجلســدية

حمسوســة ( إســكان – تأهيــل – ضــان

وكذلــك يتأثــر األبنــاء بســبب البعــد عــن حنــان

معنويــة غــر حمسوســة ( تكريــم اإلنســان،

للمطلقــن.(Abela, 2001).

اجتامعي…الــخ) .كــا قــد تكــون خدماهتــا

األم إن كانــوا مــع األب ،ويف الرعايــة واإلرشاف مــن

واالرتقــاء بــه  ،وتقديــره واحرتامــه واحلفــاظ

قبــل األب إن كانــوا مــع األم ،وال شــك أن األبنــاء هــم

عــى مشــاعره ).

أكثــر ضحايــا الطــاق مــن حيــث املعانــاة (Kalmijn,

6.أن الرعايــة االجتامعيــة قــد تكــون ذات مــدى

دور مؤسســات الرعايــة االجتامعيــة يف حــل

7.أن الرعايــة االجتامعيــة قــد تقــوم هبــا احلكومــة

).et.al, 2005

قصــر ،أو مــدى ممتــد.

مشــكالت اليتيــات بعــد طالقهــن:

أو هيئــات أهليــة أو دوليــة أو أفــراد أو جهــد

هنــاك عــدة خصائــص تتســم هبــا الرعايــة

مشــرك بــن كل هــذه الفئــات.

االجتامعيــة منها(:رضــا وآخــرون2000 ،م ،ص-43 :

وتقــوم وزارة الشــؤون االجتامعية يف اململكــة برعاية

1.أن الرعايــة االجتامعيــة قــد تكــون برناجمــ ًا،
جمــا ًال ،خدمــات ،سياســات ،جهــود ًا ،حركــة

األرسة الكافلــة ،حيــث تتكفــل إحــدى األرس برعايــة

.)44

أو نســق ًا خلدمــة اإلنســان.

اليتيــات ،وعــى ســبيل املثــال تقــدم الــوزارة برنامــج
الطفلــة اليتيمــة وحتصــل األرسة عــى مكافــأة شــهرية
مقابــل هــذه الكفالــة ،وهنــاك أيضــ ًا برنامــج األرس

2.أن الرعايــة االجتامعيــة قــد تكــون عالجيــة،

الصديقــة ،والــذي بمقتضــاه حتصــل األرسة الراغبــة

3.أن الرعايــة االجتامعيــة قــد تشــمل أنــواع

فــرة اإلجــازات واألعيــاد ،وتقــوم الــوزارة بــاإلرشاف

وقائيــة أو إنشــائية.

متعــددة مــن الربامــج أو اخلدمــات أو

املســاعدات أو أنــواع قليلــة حســب طبيعــة

املوقــف أو املجتمــع الــذي تقــدم يف إطــاره

الرعايــة االجتامعيــة.

4.أن الرعايــة االجتامعيــة تشــمل األســوياء وغــر
األســوياء مــن املعاقــن ،األحــداث املنحرفــن،
األطفــال ،الشــباب ،املــرأة ،املســنني.

5.أن الرعايــة االجتامعيــة قـــد تكـــون براجمهـــا

يف ذلــك عــى حــق االســتضافة اجلزئيــة لليتيمــة ،مثــل
عــى اجلمعيــات اخلرييــة التــي تقــدم املســاعدات املاديــة
والعينيــة لليتيــات ،كــا تضــع الــوزارة رشوط ـ ًا معينــة
يف املتقــدم للــزواج مــن الفتيــات اليتيــات مثــل التأكــد

مــن مقــدرة الــزوج عــى حتمــل نفقــات املعشــية وتوفــر
الســكن املالئــم ،كــا تقــدم الــوزارة مســاعدة ماليــة يف

الــزواج.

كــا تقــدم دار الرعايــة االجتامعيــة عــدد ًا مــن

اخلدمــات واملســاعدات لليتيــات بعــد الطــاق،
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حيــث توفــر هلــن رعايــة اجتامعيــة كاملــة مثــل تقديــم

اخلرييــة النســائية .وهنالــك مبــادرات وجمهــودات كثرية

واملســاعدات املاليــة ومســاعدات الزواج.....الــخ ،إال

املــدين يف حــل مشــكالت اليتيــات بعــد طالقهــن يف:

الســكن ،والتعليــم ،والتوظيــف ،والرعايــة األرسيــة،

أن تلــك العنايــة ينقصهــا الكثــر والكثــر ،فالكثــر مــن

جــدا حلــل قضايــا الطــاق ،ويتحــدد دور املجتمــع
1.أن يقــوم كل فــرد مــن أفــراد املجتمــع بــدوره
وأن هيتــم بفئــة األيتــام وجمهــويل اهلويــة بشــكل

الفتيــات تتعرضــن لكثــر مــن اهلمــوم والكثــر مــن

أكــر .فاليتيمــة بحاجــة إىل مســاعدة املجتمــع،

املعانــاة بعــد خروجهــن مــن دار الرعايــة االجتامعيــة

ألهنــا ال يوجــد مــن حيافــظ عــى حقوقهــا وال

مثــل مشــاكل الســكن واملعيشــة .لذلــك البــد لــدور

يوجــد لدهيــا أهــل أو بيــت تســتقر فيــه.

الرعايــة أو وزارة الشــؤون االجتامعيــة أن تقــوم بدورهــا

2.البــد للمحســنني وفاعــي اخلــر مــن تقديــم يــد

يف حــل هــذه املشــكالت وذلــك مــن خــال:

1.إنشــاء دور خــاص الحتــواء املطلقــات مــن

العــون واملســاعدة لليتيــات وأطفاهلــن ،والبــد

2.تقديــم املســاعدة الكاملــة هلــن وألبنائهــن يف

وإعانــات بصــورة أكــر ،وعــى ســبيل

3.تقديم إعانة مالية شهرية.

واملســامهة يف تعليــم األطفــال واملســاعدة يف

للجمعيــات اخلرييــة أن تقــدم مســاعدات

اليتيــات بمفردهــن أو مــع أطفاهلــن.

املثــال مــن خــال تقديــم مســاعدات ماليــة،

التعليــم والرتبيــة والتهيئــة للــزواج.

4.حــل املشــكالت التــي تطــرأ نتيجــة للطــاق

إنشــاء مشــاريع صغــرة ومشــاريع األرس

5.إعــداد وتنظيــم برامــج تدريبيــة وتأهيليــة

3.جيــب عــى وســائل اإلعــام تســليط الضــوء

املنتجــة.

وحفــظ حقــوق املطلقــة اليتيمــة.

عــى املشــكالت التــي تواجــه املطلقــات

وتزويدهــن باملهــارات واخلــرات لتحمــل

اليتيــات.

املســؤولية.

4.التوعيــة والتثقيــف ،والعمــل عــى تغيــر نظــرة

6.توفــر عيــادات نفســية وصحيــة وعيــادات

املجتمــع لليتيمــة املطلقــة.

إرشــادية خاصــة لليتيــات املطلقــات.

دور املجتمــع املــدين يف حــل مشــكالت اليتيــات

بعــد طالقهــن:

مــن أهــداف اجلمعيــات اخلرييــة املنتــرة يف اململكــة

تقديــم املســاعدات املاليــة والعينيــة للمطلقــات ،ونجــد

مجعيــات كثــرة هتتــم بقضايــا الطــاق مثــل مجعيــة مودة

اإلجراءات املنهجية للبحث:

أداة البحث:

متثلــت أداة املســح يف كراســة جلمــع املعلومــات
(اســتبانة) تــم تصميمهــا خصيصــ ًا للمقابــات
الشــخصية مــع أفــراد العينــة ،بحيــث غطــت أســئلتها
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كافــة أهــداف البحــث ،وروعــي فيهــا التــدرج املرحــي

وذلــك للتأكــد مــن مــدى جتانــس االتســاق الداخــي

املعلومــات جمموعــة مــن التســاؤالت بــدءا بالبيانــات

 ) Pearson Correlation Coefficientحلســاب قيــم

لألســئلة ،وســهولة الصياغــة .وتناولــت كراســة مجــع
الشــخصية للمبحــوث إضافــة إىل املحــاور األساســية
للدراســة والتــي تعكــس أهــداف الدراســة ،وتشــمل

هــذه املحــاور مــا يــيَ :د ْو ُر دار الرعايــة االجتامعيــة يف
إجــراءات تزويــج اليتيــات ،املشــكالت املؤديــة لطالق
اليتيــات ،مشــكالت اليتيــات بعــد طالقهــن ودور دار

الرعايــة يف حلهــا ،دور مؤسســات املجتمــع يف رعايــة
اليتيــات املطلقــات ،وأخــر ًا احللــول املقرتحــة لعــاج
مشــكالت اليتيــات املطلقــات.
اختبارات أداة البحث:

ألداة الدراســة (باســتخدام معامــل االرتبــاط بريســون

معامــات االرتبــاط (قــوة العالقــة) بــن درجــة كل
عبــارة والدرجــة الكليــة لــكل حمــور مــن املحــاور
الرئيســية للدراســة ،وقــد أوضحــت النتائــج وجــود

ارتبــاط قــوى بــن فقــرات املقيــاس ،ممــا يــدل عــى
صــدق االتســاق الداخــي لــأداة.

وللتأكــد مــن ثبــات األداة ،تــم حســاب الثبــات

 Reliability Analysisجلميــع حمــاور االســتبيان
باســتخدام معادلة ألفــا كرونبــاخ ،Cronbach’s Alpha

حيــث قامــت الباحثــة بحســاب معامــل الثبــات لــكل

تــم اختبــارات األداة لالســتبانة مــن خــال

حمــور عــى انفــراد ،ثــم حســاب معامــل ثبــات املقيــاس

االســتبيانات يف صورهتــا األوليــة ،تــم عرضهــا عــى

جلميــع حمــاور االســتبانة ،وقــد بلغــت قيمــة معامــل

حســاب صــدق األداة الظاهــري ،وبعــد تصميــم
عــدد مــن املحكمــن مــن املتخصصــن والباحثــن

يف جمــال الدراســة إلبــداء مرئياهتــم حــول مــدى
صالحيتهــا لقيــاس مــا صممــت مــن أجلــه .وبعــد
مجــع املالحظــات تــم إعــادة صياغــة بنــود االســتبانة
وفــق املقرتحــات الــواردة مــن املحكمــن.

ككل ،وذلــك للتأكــد مــن ثبــات االتســاق الداخــي

االتســاق الداخــي (ألفــا كرونبــاخ)  ،%82ممــا يشــر إىل
ثبــات املقيــاس الختبــار فرضيــات الدراســة احلاليــة.
األسلوب اإلحصائي:

تــم اســتخدام أســلوب املعاينــة يف هــذا البحــث ألنه

هــو األســلوب األمثــل يف مثــل هــذه الدراســات مــن

وقــد تــم حــذف وإضافــة وتعديــل بعــض عبــارات

خــال بيانــات أخــذت مــن عينــة ،ممثلــة للمجتمــع.

مــن أســتاذة االجتــاع واخلدمــة االجتامعيــة بجامعــة

يكــون لــكل مفــردة فرصــة أو احتــال للظهــور يف

االســتبانة بنــاء عــى رأي عــدد ( )6مــن املحكمــن
اإلمــام حممــد بــن ســعود اإلســامية ،وبعــد ذلــك

تــم تطبيــق االســتبانة عــى عينــة عشــوائية أوليــة متثــل
عينــة الدراســة ،يبلــغ عــدد مفرداهتــا ( )30مفــردة،

وتــم تطبيــق طريقــة العينــة العشــوائية العمديــة ،بحيــث
العينــة ،وتعنــي إتاحــة فرصــة اختيــار مســاوية جلميــع

الوحــدات يف العينــة املختــارة.
جمتمع وعينـة الدراسة:
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يتكــون جمتمــع الدراســة احلاليــة مــن أفــراد املجتمــع

بيانيــة ،يصاحبهــا رشح مبســط ،وتعليقــات عــى اجلــداول

خدمــات مؤسســة إخــاء .والبالــغ عددهــن ( )115يتيمــة

وســوف يتــم عــرض النتائــج التفصيليــة وملخــص ألهــم

املطلقــات اليتيــات يف مدينــة الريــاض املســتفيدات مــن

مطلقــة .ولقــد تــم اختيــار عينــة عشــوائية تكونــت مــن

( )60يتيمــة مطلقــة باملؤسســة اخلرييــة لرعايــة األيتــام
(إخــاء) ،ولقــد كان مــن الصعــب احلصــول عــى عــدد
أكــر وذلــك لرفــض العديــد مــن األشــخاص املشــاركة يف

هــذه الدراســة ،وتــم احلصــول عــى اســتجابة ( )57مفــردة
أي مــا يمثــل نســبة ( )95%مــن العينــة.
حتليل البيانات:

بعــد مجــع البيانــات تــم ترميزهــا وتفريــغ حمتوياهتــا يف

احلاســب اآليل ،كــا تــم معاجلــة وحتليــل البيانــات املدخلــة
باســتخدام برنامــج احلــزم اإلحصائيــة ( ،)SPSSوبعــد

ذلــك تــم اســتخراج النتائــج يف شــكل جماميــع ومعــدالت

اإلحصائيــة والرســومات البيانيــة توضــح أهــم املــؤرشات،

نتائــج الدراســة يف خامتــة البحــث.
حدود الدراسة:

املجــال املــكاين :ينحــر جمــال هــذه الدراســة مكانيــا يف

املؤسســة اخلرييــة لرعايــة األيتــام (إخــاء) بمدينــة الرياض.

املجــال الزمنــي :تــم إجــراء الدراســة احلاليــة يف عــام

2017م.

املجــال البــري :ينطــوي املجــال البــري هلــذه

الدراســة عــى املطلقــات اليتيــات باملؤسســة اخلرييــة
لرعايــة األيتــام (إخــاء) ،يف مدينــة الريــاض ،عاصمــة

اململكــة العربيــة الســعودية.
حتليل وتفسري النتائج:

ونســب مئويــة وتكــرارات واملتوســطات احلســابية ،حيــث

 -العمر:

يتــم وضعهــا يف شــكل جــداول إحصائيــة ورســومات

الجدول رقم ( )1يوضح عينة الدراسة بحسب العمر
العمر

التكرار

النسبة %

من  -25أقـل من 30سنة

12

21.1

من  30سنة فأكثر

45

78.9

المجموع

57

100.0

يتضـــح مـــن نتائـــج اجلـــدول أن عينـــة

الدراســـة وفقـــا للعمـــر تشـــر بياناهتـــا إىل أن

الغالبي ــة العظم ــي ( )%78.9أعامره ــن  30س ــنة

فأكثـــر ،كـــا تشـــر البيانـــات إىل أن ()%21.1

تـــراوح أعامرهـــن مـــا بـــن(  )25إىل أقـــل
مـــن( )30ســـنة.
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 املؤهل العلمي:الجدول رقم ( )2يوضح عينة الدراسة بحسب مستوى التعليم
مستوى التعليم

التكرار

النسبة %

ال أجيد القراءة وال الكتابة

0

0

شهادة المرحلة االبتدائية

9

15.8

شهادة الكفاءة المتوسطة

18

31.6

دبلوم فني

3

5.3

ثـانوية عامة

18

31.6

بكالوريوس

9

15.8

المجموع

57

100.0

يتضــح مــن نتائــج اجلــدول أن املســتوى التعليمي

املتوســطة ،و %15.8أكملــن املرحلــة االبتدائيــة،

عــى درجــة وعيهــن بموضــوع البحــث ،حيــث

حتصلــن عــى دبلــوم فنــي ،وهــذه النتيجــة تعكــس

للمشــاركات يف املســح مــن أهــم العوامــل املؤثــرة
أظهــرت نتائــج البحــث امليــداين أن  %15.8مــن
العينــة كان مســتواهن التعليمــي جامعيــا ،و%31.6
أكملــن املرحلــة الثانويــة ،و %31.6أكملــن املرحلــة

وأوضحــت الدراســة أن  %5.3مــن أفــراد العينــة
االرتفــاع النســبي للمســتوى التعليمــي للمشــاركات
يف املســح امليــداين.
 -فرتة الزواج:

الجدول رقم ( )3يوضح عينة الدراسة بحسب فترة الزواج
فترة الزواج

التكرار

النسبة %

أقل من  3ســنوات

6

10.5

أقل من  5ســنوات

51

89.5

المجموع

57

100.0

يتضــح مــن نتائــج اجلــدول أن الغالبيــة العظمــي

مــن العينــة ( )%89.5كانــت فــرة الــزواج لدهيــن

مــن  3إىل أقــل مــن  5ســنوات ،بينــا هنــاك %10.5
منهــن كانــت فــرة زواجهــن أقــل مــن  3ســنوات.
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تزويــج اليتيامت:

َ -د ْو ُر مؤسســات الرعايــة االجتامعيــة يف إجراءات

الجدول رقم (َ )4دوْ ُر مؤسسات الرعاية االجتماعية في إجراءات تزويج اليتيمات
الترتيب

موافقة

أحيانا

غير
موافقة

المتوسط
المرجح

االتجاه
العام

تربية وتزويج الفتيات من أهم مسؤوليات الدار.

1

84.2

10.5

5.3

93.0

موافقة

الوزارة هي الولي الشرعي البديل للفتيات اليتيمات
ومن في حكمهن.

2

73.7

26.3

0

91.2

موافقة

تقدم الدار اإلعانة المقدمة من الدولة كاملة للفتاة عند
زواجها.

3

73.7

21.1

5.3

89.5

موافقة

تقدم الدار كل ما يخص الفتاة إلى الراغب في الزواج
قبل الرؤية الشرعية لها.

4

63.2

21.1

15.8

82.5

موافقة

يتم جمع البيانات الضرورية عن المتقدم للزواج.

5

47.4

21.1

31.6

72.0

أحيانا

تتم مقابلة الراغبين في الزواج من قبل مختصين
لتحري الكفاءة وقدرته على الزواج.

6

31.6

26.3

42.1

63.2

أحيانا

معرفة الدار عن النوايا الحقيقية للمتقدم للزواج.

7

38.9

11.1

50.0

63.0

أحيانا

تضع الدار الشروط والضوابط للمتقدم بطلب الزواج.

8

33.3

16.7

50.0

61.1

أحيانا

تطلع الدار على جميع المستندات الصحية
واالجتماعية للمقبل على الزواج من فتيات الدار.

9

26.3

26.3

47.4

59.6

أحيانا

تقوم الدار بحل المشكالت والخالفات التي قد تطرأ
في األسرة بعد الزواج.

10

21.1

26.3

52.6

56.2

أحيانا

التأهيل للزواج ضمن الرعاية المقدمة لليتيمات
المقيمات بالدور االجتماعية.

11

26.3

15.8

57.9

56.1

أحيانا

تقوم الدار بتشكيل لجنة إصالح ذات البين لمعالجة
المشكالت التي تحدث لليتيمات المتزوجات.

12

15.8

15.8

68.4

49.1

غير
موافقة

العبارة

المتوسط العام للمحور (.)76.8

يتضــح مــن نتائــج اجلــدول أن الــدار تقــوم بدورهــا

البديــل للفتيــات اليتيــات ومــن يف حكمهــن ،تقــدم

وذلــك فيــا خيــص :تربيــة وتزويــج الفتيــات مــن أهــم

عنــد زواجهــا ،و تقــدم الــدار كل مــا خيــص الفتــاة إىل

يف إجــراءات تزويــج اليتيــات عــى أكمــل وجــه
مســؤوليات الــدار ،الــوزارة هــي الــويل الرشعــي

الــدار اإلعانــة املقدمــة مــن الدولــة كاملــة للفتــاة

الراغــب يف الــزواج قبــل الرؤيــة الرشعيــة هلــا.
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كــا قامــت الــدار بتحقيــق أهدافهــا بدرجــة جيــدة

واالجتامعيــة للمقبــل عــى الــزواج مــن فتيــات الــدار،

عــن املتقــدم للــزواج ،مقابلــة الراغبــن يف الــزواج مــن

تطــرأ يف األرسة بعــد الــزواج ،التأهيــل للــزواج ضمــن

تقــوم الــدار بحــل املشــكالت واخلالفــات التــي قــد

إىل حــد مــا يف املجــاالت :مجــع البيانــات الرضوريــة

الرعايــة املقدمــة لليتيــات املقيــات بالــدور االجتامعيــة،

قبــل خمتصــن لتحــري الكفــاءة وقدرتــه عــى الــزواج،

بينــا مل تقــم الــدار بتشــكيل جلنــة إصــاح ذات البــن

معرفــة الــدار عــن النوايــا احلقيقيــة للمتقــدم للــزواج،

ملعاجلــة املشــكالت التــي حتــدث لليتيــات املتزوجــات.

تضــع الــدار الــروط والضوابــط للمتقــدم بطلــب

املشكالت املؤدية لطالق اليتيامت:

الــزواج ،تطلــع الــدار عــى مجيــع املســتندات الصحيــة

الجدول رقم ( )5المشكالت المؤدية لطالق اليتيمات
العبارة

الترتيب

موافقة

أحيانا

ضعاف النفوس يعتقدون أن الفتاة اليتيمة ليس لها سند.
طمع كثير من الشباب في الدعم المادي الذي تقدمه
الدولة للفتاة عند عقد زواجها.
الخوف على األبناء يجعل الفتاة تتحمل المزيد من اآلالم.
عدم قدرة الزوج على تعويض الفتاة عن حياة اليتم.
تتعرض الفتاة إلهانات لفظية جارحة من الزوج.
ضعاف النفوس حوَّلوا الفتاة اليتيمة من إنسانة لها
مشاعر وطموح إلى أداة تستخدم لنفع شخصي.
تكتشف الفتاة بعد الزواج أن زوجها مدمن مخدرات.
تعرضت للعنف الجسدي من زوجي.
لم يدرك الزوج معنى الحرمان من عاطفة الوالدين.
ضعف تأهيل الفتاة وإعدادها للحياة الزوجية.
أهم ما يشغل زوجي هو الحصول على أموال المكافأة.
كثير ممن يأتي للزواج من الدار يتصرف وكأنه يطلب
خادمة وليس زوجة.
البعض يتزوج من الفتيات اليتيمات من باب نيل األجر.
فشل الفتاة في إسعاد زوجها.
عدم قدرة الفتيات على االختالط بالمجتمع الخارجي بعد
الزواج.
بعض المتقدمين للزواج يطالبون بفتاة تخدم الوالدين
المقعدين.

1

84.2
84.2

15.8

2

غير المتوسط
موافقة المرجح
94.7
0

االتجاه
العام
موافقة

10.5

5.3

93.0

موافقة

3
4
5

78.9
73.7
68.4

21.1
26.3
31.6

0
0
0

93.0
91.2
89.5

موافقة
موافقة
موافقة

6

68.4

26.3

5.3

87.7

موافقة

7
8
9
10
11

68.4
68.4
68.4
63.2
57.9

21.1
21.1
15.8
21.1
26.3

10.5
10.5
15.8
15.8
15.8

86.0
86.0
84.2
82.5
80.7

موافقة
موافقة
موافقة
موافقة
موافقة

12

47.4

42.1

10.5

79.0

موافقة

13
14

47.4
26.3

26.3
57.9

26.3
15.8

73.7
70.2

أحيانا
أحيانا

15

21.1

52.6

26.3

64.9

أحيانا

16

21.1

47.4

31.6

63.2

أحيانا

المتوسط العام للمحور (.)85.7
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يتضــح مــن نتائــج اجلــدول الســابق أن أهــم

أهــم مــا يشــغل الــزوج هــو احلصــول عــى

العينــة جــاءت كــا يــي :يــأيت اعتقــاد ضعــاف

يتــرف وكأنــه يطلــب خادمــة وليــس زوجــة،

املشــكالت املؤديــة للطــاق مــن وجهــه نظــر أفــراد
النفــوس أن الفتــاة اليتيمــة ليــس هلــا ســند يف مقدمة

هــذه املشــكالت ،يليهــا بالرتتيــب كل مــن :طمــع
كثــر مــن الشــباب يف الدعــم املــادي الــذي تقدمــه

الدولــة للفتــاة عنــد عقــد زواجهــا ،اخلــوف عــى

األبنــاء جيعــل الفتــاة تتحمــل املزيــد مــن اآلالم،

عــدم قــدرة الــزوج عــى تعويــض الفتــاة عــن حيــاة
اليتــم ،تعــرض الفتــاة إلهانــات لفظيــة جارحــة من

حولــوا الفتــاة اليتيمة من
الــزوج ،ضعــاف النفــوس َّ
إنســانة هلــا مشــاعر وطمــوح إىل أداة تســتخدم لنفــع

شــخيص ،تكتشــف الفتــاة بعــد الــزواج أن زوجهــا
مدمــن خمــدرات ،التعــرض للعنــف اجلســدي مــن

قبــل الــزوج ،مل يــدرك الــزوج معنــى احلرمــان مــن

عاطفــة الوالديــن ،ضعــف تأهيــل الفتــاة وإعدادهــا
للحيــاة الزوجيــة .وقــد تتفــق هــذه النتيجــة مــع

اإلطــار التصــوري يف النظريــة التبادليــة.

أمــوال املكافــأة ،كثــر ممــن يــأيت للــزواج مــن الدار

البعــض يتــزوج مــن الفتيــات اليتيــات مــن بــاب

نيــل األجــر ،فشــل الفتــاة يف إســعاد زوجهــا،

عــدم قــدرة الفتيــات عــى االختــاط باملجتمــع
اخلارجــي بعــد الــزواج ،بعــض املتقدمــن للــزواج

يطالبــون بفتــاة ختــدم الوالديــن املقعديــن.

وتتفــق هــذه النتيجــة مــع نتيجــة دراســة

خضــر (2007م) التــي توصلــت إىل أن أســباب
الطــاق هــي :ســوء االختيــار ،عــدم الكفــاءة،
اإلكــراه يف الــزواج ،وأســباب تتعلــق باملكانــة
االجتامعيــة والعلميــة واملاديــة ،عــف التوعيــة
الدينيــة يف احلقــوق والواجبــات األرسيــة ،عــدم

القيــام باحلقــوق والواجبــات مــن قبــل الــزوج أو

الزوجــة.

مشــكالت اليتيــات بعــد طالقهــن ودور دار

الرعايــة يف حلهــا:

الجدول رقم ( )6مشكالت اليتيمات بعد طالقهن ودور دارالرعاية في حلها
العبارة

الترتيب

موافقة

أحيانا

غير موافقة

المتوسط
المرجح

االتجاه العام

أخاف على أطفالي من التشرد والضياع.

1

94.7

5.3

0

98.2

موافقة

أستفيد من إعانة األطفال ،ثالثة أطفال
كحد أقصى.

2

31.6

68.4

0

77.2

أحيانا

إجمالي اإلعانة لي وألطفالي ال يتجاوز
ً
رياال.
2638

3

31.6

68.4

0

77.2

أحيانا
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4

57.9

5.3

36.8

73.7

أحيانا

تمنحني دار الرعاية إعانة قدرها 1138
ً
رياال.
نادراً ما يقبل أحد زواجي وعندي أطفال.

5

42.1

31.6

26.3

71.9

أحيانا

6

42.1

26.3

31.6

70.2

أحيانا

ترفض دار الرعاية عودتي إليها بأطفالي.

7

42.1

15.8

42.1

66.7

أحيانا

ترفض دار الرعاية عودتي إليها مرة
أخري.

8

42.1

10.8

47.4

64.9

أحيانا

ال أقدر على نفقات تعليم أطفالي.

9

36.8

21.1

42.1

64.9

أحيانا

أسكن في بيت ملكي.

10

42.1

5.3

52.6

63.2

أحيانا

تسعى دار الرعاية لتزويجي مرة أخرى.

11

31.6

21.1

47.4

61.5

أحيانا

تكفي اإلعانة نفقات الشهر في ظل غالء
األسعار.

12

36.8

10.5

52.6

61.3

أحيانا

يصرف الضمان االجتماعي لكل طفل
 500لاير شهرياً.

13

26.3

5.3

68.4

52.6

غير موافقة

أسكن في بيت مستأجر.

14

15.8

21.1

63.2

50.9

غير موافقة

بعت قطعة أرض أملكها واشتريت بيتاً.
قامت دار الرعاية بتمليكي بيتاً.

15

17.6

5.9

76.5

47.0

غير موافقة

16

10.5

5.3

84.2

42.1

غير موافقة

المتوسط العام للمحور (.)79.2

يتضــح مــن نتائج اجلــدول الســابق أن اليتيامت

تواجهــن عــدة مشــكالت بعــد الطــاق ،أمههــا

بالرتتيــب :اخلــوف عــى األطفــال مــن التــرد
والضيــاع ،إعانــة األطفــال لثالثــة أطفــال كحــد

زواج املطلقــة التــي لدهيــا أطفــال ترفــض دار

الرعايــة عــودة املطلقــة إليهــا بأطفاهلــا ،ترفــض
دار الرعايــة عودهتــا إليهــا مــرة أخــري ،ال تقــدر

املطلقــة عــى حتمــل نفقــات تعليــم األطفــال.

أقــى ،إمجــايل اإلعانــة هلــا وألطفاهلــا ال يتجــاوز
 2638ريــا ً
ال يــرف الضــان االجتامعــي فقــط
ألــف ريــال شــهري ًا  ،متنــح دار الرعايــة إعانــة
قدرهــا  1138ريــا ً
ال فقــط نــادر ًا مــا يقبــل أحــد

دور مؤسســات املجتمــع يف رعايــة اليتيــات

املطلقــات:
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الجدول رقم ( )7دور مؤسسات المجتمع في رعاية اليتيمات المطلقات
الترتيب

موافقة

أحيانا

غير
موافقة

المتوسط
المرجح

االتجاه
العام

أحتاج إلى رعاية خاصة من الدولة.

1

89.5

10.5

0

96.5

موافقة

إعانات المحسنين وفاعلي الخير ليس لها موعد
محدد.

2

77.8

16.7

5.6

90.8

موافقة

اضطر لقبول بعض اإلعانات من بعض المحسنين.

3

57.9

31.6

10.5

82.5

موافقة

يحتاج أبنائي إلى رعاية خاصة من الدولة.

4

63.2

10.5

26.3

79.0

موافقة

أنتظر من المجتمع كله إنقاذ أبنائي من الضياع.

5

47.4

10.5

42.1

68.4

أحيانا

ترفض الجمعيات الخيرية منحي مساعدات ألني
أحصل على إعانة من دار الرعاية والضمان
االجتماعي.

6

41.2

17.6

41.2

66.7

أحيانا

تقوم المدرسة برعاية أطفالي نفسيا وتعليميا.

7

36.8

26.3

36.8

66.6

أحيانا

تستطيع الجمعيات األهلية القيام بدور فاعل لحل
مشكلتي.

8

31.6

15.8

52.6

59.7

أحيانا

تقدم مؤسسات المجتمع حلوال إلنقاذ أطفالي من
خطر التشرد والضياع.

9

26.3

21.1

52.6

57.9

أحيانا

تفكر الجمعيات الخيرية بإنشاء مشروع صغير
أعتاش منه.

10

26.3

21.1

52.6

57.9

أحيانا

تقوم وزارة الشؤون االجتماعية بإنشاء مشاريع
صغيرة نعتاش منها كاألسر المنتجة.

11

26.3

15.8

57.9

56.1

أحيانا

أحصل على بعض اإلعانات العينية من إحدى
الجمعيات.

12

26.3

10.5

63.2

54.4

غير موافقة

تقدم مؤسسات المجتمع ألبنائي دعما نفسيا
لمواصلة تعليمهم.

13

21.1

15.8

63.2

52.7

غير موافقة

14

5.3

10.5

84.2

40.4

غير موافقة

العبارة

أتقاضى إعانة مالية من إحدى الجمعيات الخيرية.
المتوسط العام للمحور (.)87.6

يتضــح مــن نتائــج اجلــدول الســابق أن املجتمــع املــدين

يقــوم بتقديــم املســاعدات املاليــة واخلدمــات لليتيــات

املطلقــات وأبنائهــن ،التــي تكفــل هلــن املعيشــة الكريمــة
وتأمــن االســتقرار النفــي واالجتامعــي ،وذلــك مــن

خــال:
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1.يقــوم املحســنون وفاعلــو اخلــر بتقديم املســاعدات
املاليــة لليتيــات املطلقــات وألبنائهن.
2.ترفــض اجلمعيــات اخلرييــة منــح املســاعدات
لليتيــات بحجــة حصوهلــن عــى إعانــة مــن دار
الرعايــة والضــان االجتامعــي.

بدرية حممد العتييب :حقوق اليتيمات املطلقات ودور مؤسسات الرعاية االجتماعية يف مواجهة مشكالهتن

3.تقوم املدرسة برعاية األطفال نفسيا وتعليميا.
4.تســتطيع اجلمعيــات األهليــة القيــام بــدور فاعــل
حلــل مشــكلة اليتيــات املطلقــات.
5.تقــدم مؤسســات املجتمــع حلــوال إلنقــاذ األطفــال
مــن خطــر التــرد والضيــاع.
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6.تفكــر اجلمعيــات اخلرييــة بإنشــاء مشــاريع صغــرة
لليتيــات املطلقــات.
7.تقــوم وزارة العمــل والتنميــة االجتامعيــة بإنشــاء
مشــاريع صغــرة مثــل مشــاريع األرس املنتجــة.

احللول املقرتحة لعالج مشكالت اليتيامت املطلقات:

الجدول رقم ( )8الحلول المقترحة لعالج مشكالت اليتيمات المطلقات:
العبارة
تشكيل هيئة مجتمعية تكون مهمتها:
التأكد من رغبة الفتاة في الزواج وليس لمجرد
مغادرة الدار.
االستعانة بمختصين عند الحاجة.
تحديد وقت صرف المكافأة للمتزوجة.
المساهمة في إعداد وتنظيم برامج التأهيل
والتدريب.
االستفسار عن الشاب لدى الجهات األمنية.
اختيار المناسب ممن تتوفر فيه الشروط.
تلقي طلبات البحث للراغبين في الزواج من
اليتيمات.
قياس درجة اتزان شخصية الشاب والفتاة.
اإليواء المؤقت للزوجة في حال حدوث
اضطرابات زواج.
إعادة إيواء المطلقة بأبنائها إذا فشلت جهود
اإلصالح.
التأكد من توفر شروط القدرة الجسدية والعقلية
للمقبل على الزواج.
معالجة الحاالت الزواجية التي لديها صعوبات.
مقابلة الزوجين شهريا بعد الزواج لمدة سنة ،ثم
مقابلتهم كل  3أشهر كإجراء وقائي.
تحديد العمر المالئم لزواج الفتاة.
تحديد احتياجات تدريبية أخرى للزوج والزوجة.
تقديم المكافأة على أقساط لضمان استمرار
الزواج.
إعادة تأهيل المطلقات عند الحاجة داخل الدار.
إنشاء عيادات إرشادية لمتابعة المتزوجين تنعقد
مرة أسبوعيا.
المتوسط العام للمحور (.)82.3

الترتيب

موافقة

أحيانا

غير
موافقة

المتوسط
المرجح

االتجاه
العام

1

78.9

21.1

0

93.0

موافقة

2
3

68.4
68.4

21.1
10.5

10.5
21.1

86.0
82.4

موافقة
موافقة

4

68.4

5.3

26.3

80.7

موافقة

5
6

68.4
52.6

5.3
36.8

26.3
10.5

80.7
80.6

موافقة
موافقة

7

63,2

10.5

26.3

79.0

موافقة

8

63.2

10.5

26.3

79.0

موافقة

9

63.2

10.5

26.3

79.0

موافقة

10

63.2

10.5

26.3

79.0

موافقة

11

52.6

26.3

21.1

77.2

أحيانا

12

57.9

15.8

26.3

77.2

أحيانا

13

47.4

26.3

26.3

73.7

أحيانا

14
15

42.1
42.1

31.6
31.6

26.3
26.3

71.9
71.9

أحيانا
أحيانا

16

52.6

5.3

42.1

70.2

أحيانا

17

47.4

15.8

36.8

70.2

أحيانا

18

36.8

31.6

31.6

68.4

أحيانا
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يتضــح مــن نتائــج اجلــدول الســابق أن أهــم

عاليــة وخميفــة ،وبلــغ إمجــايل صكــوك الطــاق

املشــكالت التــي تواجــه اليتيــات املطلقــات هــي،

حالــة يف عــام واحــد ،حيــت بلغــت نســبة

احللــول التــي قدمــت مــن قبــل أفــراد العينــة حلــل

بالرتتيــب حســب أمهيتهــا :التأكــد مــن رغبــة الفتــاة
يف الــزواج وليــس ملجــرد مغــادرة الــدار ،االســتعانة
بمختصــن عنــد احلاجــة ،حتديــد وقــت رصف املكافأة
للمتزوجــة ،املســامهة يف إعــداد وتنظيــم برامــج

التأهيــل والتدريــب ،االستفســار عــن الشــاب لــدى

اجلهــات األمنيــة ،اختيــار املناســب ممــن تتوفــر فيــه
الــروط ،تلقــي طلبــات البحــث للراغبــن يف الزواج

مــن اليتيــات ،قيــاس درجــة اتــزان شــخصية الشــاب
والفتــاة ،اإليــواء املؤقــت للزوجــة يف حــال حــدوث
اضطرابــات زواج ،إعــادة إيــواء املطلقــة بأبنائهــا إذا

فشــلت جهــود اإلصــاح ،التأكــد مــن توفــر رشوط

القــدرة اجلســدية والعقليــة للمقبــل عــى الــزواج،

معاجلــة احلــاالت الزواجيــة التــي لدهيــا صعوبــات،
مقابلــة الزوجــن شــهريا بعــد الــزواج ملــدة ســنة،

ثــم مقابلتهــم كل  3أشــهر كإجــراء وقائــي ،حتديــد
العمــر املالئــم لــزواج الفتــاة ،حتديــد احتياجــات

تدريبيــة أخــرى للــزوج والزوجــة ،تقديــم املكافــأة

عــى أقســاط لضــان اســتمرار الــزواج ،إعــادة تأهيــل
املطلقــات عنــد احلاجــة داخــل الــدار ،إنشــاء عيــادات

إرشــادية ملتابعــة املتزوجــن تنعقــد مــرة أســبوعيا.
ملخص النتائج:

1.تشــر اإلحصائيــات اخلاصــة بالطــاق يف
ـب تعــدُّ
اململكــة لعــام 1436هـــ إىل أن الن َِّسـ َ
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يف اململكــة العربيــة الســعودية نحــو 53604

الطــاق يف اململكــة نحــو  ، %34وهــذا يعنــي

أن كل  100حالــة زواج يقابلهــا  34حالــة
طــاق مســجلة يف العــام 1436هـــ.

2.أهــم أســباب الطــاق يف اململكــة هــي:
التــرع يف االختيــار مــن اجلانبــن ،وعــدم

الدقــة يف التحــري ،عــدم التكافــؤ بــن
الزوجــن مــن حيــث املســتوى العقــي،

والثقــايف ،واالجتامعــي وغريهــا مــن الفــروق
الشــخصية ،العجــز عــن الوفــاء بتكاليــف
ونفقــات األرسة ،الغــرة املفرطــة مــن جانــب

الــزوج أو الزوجــة وتنامــي حالــة الشــك
والريبــة ،عــدم االلتــزام الدينــي واألخالقــي،

تدخــل األهــل واألقــارب ،عــدم التواصــل
والتحــاور والتفاهــم بــن الطرفــن ،التقــدم

التكنولوجــي وانتشــار اإلنرتنــت ووســائط

التواصــل االجتامعــي ،االختــاف عــى
األولويــات واالهتاممــات والطموحــات بــن
الزوجــن.

3.هنالــك أســباب أخــرى خاصــة بطــاق
اليتيــات وهــي :طمــع الــزوج يف الدعــم
املــادي الــذي تقدمــه الدولــة للفتــاة اليتيمــة،

اســتغالل املــرأة واســتحقارها وتعرضهــا

للعنــف اجلســدي ألهنــا يتيمــة ،ضعــف تأهيل

بدرية حممد العتييب :حقوق اليتيمات املطلقات ودور مؤسسات الرعاية االجتماعية يف مواجهة مشكالهتن
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التوصيات:

الفتــاة اليتيمــة وإعدادهــا للحيــاة الزوجيــة،

1.دعــم املؤسســات مــن أجــل تقديــم املســاعدة

البعــض يتــزوج مــن الفتيــات اليتيــات

الكاملــة هلــن وألبنائهــن يف التعليــم والرتبيــة

مــن بــاب نيــل األجــر هــذا مــا ينطبــق عــى

والتهيئــة للــزواج ،وزيــادة اإلعانــات املاليــة

مبــادئ نظريــة الــراع ،وكذلــك عــدم قــدرة

الشــهرية ورضورة إنشــاء دور خــاص

الفتيــات عــى االختــاط باملجتمــع اخلارجــي

الحتــواء املطلقــات مــن اليتيــات بمفردهــن

بعــد الــزواج ،وتؤيــد هــذه النتيجــة مبــادئ

أو مــع أطفاهلــن تكــون جمهــزة بشــكل

النظريــة التفاعليــة الرمزيــة.

4.أهــم املشــكالت املرتتبــة عــى الطــاق

يتناســب واحتياجاهتــن ،ورضورة إنشــاء

وحضانــة األبنــاء ،عــدم إجيــاد الســكن

االجتامعيــة ختتــص برعايــة ومســاعدة

مركــز أو إدارة خاصــة تتبــع لــوزارة الشــؤون

لليتيــات املطلقــات هــي :مشــاكل النفقــة

اليتيــات املطلقــات ،وتوفــر عيــادات

املناســب ،مشــاكل اســتخراج بطاقــة العائلــة

نفســية وصحيــة وعيــادات إرشــادية خاصــة

واألوراق الثبوتيــة األخــرى ،مشــكلة تعليــم

لليتيــات املطلقــات.

األبنــاء ،الشــعور بالقلــق واإلحبــاط وغريهــا

2.تنميــة الوعــي بكيفيــة حــل املشــكالت التــي

مــن املشــكالت النفســية ،نظــرة املجتمــع غــر

تطــرأ نتيجــة للطــاق ،وحفــظ حقــوق

اإلجيابيــة للمطلقــة اليتيمــة فقــد اتفقــت هــذه

املطلقــة اليتيمــة مــن خــال وســائل اإلعــام،

النتيجــة مــع التصــور العــام لنظريــة الوصــم

وتنظيــم الربامــج اإلرشــادية لليتيــات

االجتامعــي ،إمهــال الرعايــة الصحيــة للمطلقة

املطلقــات يف املجتمــع ،والعمــل عــى عقــد

وأبنائهــا ،تدهــور احلالــة االقتصاديــة للمطلقة

نــدوات ومؤمتــرات دوريــة تناقــش قضايــا

واألبنــاء ،انحــراف األبنــاء.

الطــاق.

5.تقــوم وزارة العمــل والتنميــة االجتامعيــة

3.تكثيــف دور وســائل اإلعــام ودور العبادة يف

يف اململكــة برعايــة اليتيــات وتقديــم

التوعيــة بقضايــا الــزواج والطــاق ،وتســليط

املســاعدات ،ولكــن تلــك املســاعدات

الضــوء عــى مشــكلة طــاق اليتيــات،

واخلدمــات ليســت كافيــة .وتتوقــف هــذه

وعــرض الربامــج الدينيــة والثقافيــة التــي

املســاعدات بــزواج اليتيمــة أو خروجهــا مــن

تعنــي بقضايــا الطــاق بصفــة عامــة

دار الرعايــة االجتامعيــة ،وهــذا ممــا يســبب

واليتيــات املطلقــات عــى وجــه اخلصــوص،

مشــكلة كبــرة لليتيمــة املطلقــة.
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وإعــداد وتنظيــم برامــج تدريبيــة وتأهيليــة
وتزويدهــن باملهــارات واخلــرات لتحمــل

املســؤولية.

4.إصــدار نظــام أو الئحــة خاصــة بتنظيــم
معاجلــات مــا بعــد الطــاق حلفــظ حقــوق
املطلقــات وأبنائهــن ،وحتقيــق الرشاكــة مــع

مؤسســات املجتمــع إلقامــة مشــاريع صغــرة
منتجــة لليتيــات املطلقــات ،والتأكيــد عــى

قيــام اجلمعيــات اخلرييــة بدورهــا يف منــح
املســاعدات لليتيــات وأن ال تربــط ذلــك

بحصوهلــن عــى إعانــة مــن دار الرعايــة

والضــان االجتامعــي.

5.العمل عىل إجراء دراسة ميدانية معمقة
عن الطالق ،أسبابه وآثاره وكيفية معاجلة
األسباب ،فالوقاية خري من العالج ،والتأكيد

عىل دور املجتمع يف معاجلة الظاهرة عرب الوعي
االجتامعي والديني ،ورضورة تبسيط إجراءات

الطالق واختصار مدة التقايض ،وإبراز دور
التعليم وإدخال مواد ومقررات عن قضايا
األرسة يف املراحل الدراسية املختلفة.

املصادر واملراجع:
ً
أوال /املراجع العربية:
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للطفــل العــريب اليتيــم ...رويــة استرشافيـــــــة) ،يف:
(موقــع املستشــار) التابــع ملركــز التنميــة األرسيــة
بالدمــام التابــع جلمعيــة الــر باملنطقــة الرشقيــة،
منشــور بتاريخ\1432/2/29هـــhttp://www./ .
almostshar.com
الرديعــان ،خالــد بــن عمــر2008( .م) .طــاق مــا بعــد
الزفــاف .أســبابه وســات املطلقــن .مركــز بحــوث
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رضــا  ،عبــد احلليــم وآخــرون2000( .م) .الرعايــة االجتامعية
يف اخلدمــة االجتامعيــة .كليــة اخلدمــة االجتامعيــة،
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