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جامعة عين ، كلية التربية( 2جامعة عين شمس ، معهد الدراسات والبحوث البيئيةباحثة ب( 1
  شمس

 

 المستخلص
التي مرت وتمر بها كافة  االجتماعيةمن بين الظواهر  االجتماعييعتبر التغير 
بصفة  المصريوالمجتمع ، بصفة عامة اإلنسانيفقد شهد المجتمع ، المجتمعات اإلنسانية

. وتعتبر قضيه الخلع من القضايا الحاليةخاصة العديد من التغييرات حتى أصبح على صورته 
في تزايد مستمر فكان البد من دراسة هذه  أصبحتحيث ، في المجتمع الحالية الفترةالهامه في 

والحد منها وأثرها على  الظاهرةومعرفة اسبابها والعمل على وجود بعض الحلول لهذه  القضية
 المرتبطة والفيزيقية االجتماعيةالمجتمع ..لذلك تسعى الدراسة الحالية للتعرف على المتغيرات 

للحد  الوقائيةبينهما والتوصل إلى أفضل النتائج أو التدابير  لعالقةاالخلع والكشف عن  بقضية
وتمكن أهمية الدراسة في معالجتها لموضوع يعاني منه  .ن مشكله الخلع الذى يهدد المجتمعم

، المجتمع في اآلونة األخيرة وهو المتغيرات االجتماعية والفيزيقية المرتبطة بقضية الخلع
( مفردة وقد 213وتكونت عينة الدراسة من )، التحليلي الوصفي واستعان الباحثون بالمنهج

فروق دالة وجود ، توصلت الدراسة لعدد من النتائج نذكر منها على سبيل المثال ال الحصر
تبعًا لمتغير  الخلع حدوث إلى تؤدي التي اإلجتماعية متغيراتللعينة الدراسة بين إحصائيا 

 إلى تؤدي التي والنفسية الفيزيقية ألسبابعينة الدراسة لبين إحصائيا فروق دالة وجود ، النوع
 الفيزيقية ألسبابعينة الدراسة لبين إحصائيا فروق دالة وجود ، تبعًا لمتغير النوع الخلع حدوث
 تبعًا لمتغير محل اإلقامة. الخلع حدوث إلى تؤدي التي والنفسية

 التوصيات:
  في تأهيل المتقدمين للزواج والطفولةعمل ندوات ومحاضرات في مراكز االسرة. 
 ربط المناهج التعليمية بالواقع واالهتمام بتعليم الطالب الحقوق والواجبات الزوجية  ضرورة

ة فى فترة مابعد وخاص، بطريقة صحيحة يدرسها متخصصون دارسون فى مجال األسرة
 .التعليم األساسي
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  والسنةالبد من تنشيط دور العبادة لتعليم األزواج الحقوق والواجبات الزوجية من الكتاب 
 .يتقوا اهلل فى زوجاتهم وأبنائهم النبوية الشريفة ومناشدتهم فى أن

 

 ةمقدم
من اهم  المصريالموجودة في المجتمع  االجتماعية األنظمةكأحد  الزواجييعتبر النظام 

المهمة في المجتمع حيث  االجتماعيةتأثرت بتلك المتغيرات. بالزواج أحد النظم  والتيالنظم 
تتوقف على اكتمال نمو  ةسيكولوجيكما أن الزواج ظاهرة ، األسرةلقيام  الشرعية الطريقةأنه 

 سبيله. في والتضحية، واالستعداد لالندماج مع األفراد الشخصية
ال تخلو من بعض المشاكل التي  الزوجيةقات وعلى الرغم من اهميه الزواج إال أن العال
التي تحدث بين الزوجين  المستمرةفالخالفات ، تقف في وجه قيامها بوظائفها بالشكل الصحيح

وقد يصل األمر إلى  الصحيةوتضعف الروابط بينهما وتؤثر على حالتها ، تهدد كيان األسرة
  .وقد يصل إلى الطالق والخلع، الهجر أو، البدنيأو اإليذاء ، البذيئةاأللفاظ  استخدام

وقد يحدث ذلك لعدم قدرة الزوجين على تحمل األعباء وعدم االستعداد الكامل للزواج 
األولى نظرا لقلة خبرة  المرحلةوقد يتعرض الزواج لمشكالت وخاصه في  واجتماعيا واقتصاديا.

بينما داخل نطاق  اإليجابيل التفاع بأساليبوكذلك قلة خبراتهما ، الزوجيةالزوجين بالحياة 
صراره على موقفه، األسرى واعتزاز كل منهما بشخصيه وعناده في سلوكه مما يؤدى إلى ، وا 

إلى  باإلضافةتؤدى في النهاية إلى انهيار الكيان األسرى. هذا  التيالنزاعات الزوجية المستمرة 
الحديثة  األسرةثقلت كاهل التي أ األسريةالمستحدثة المتعلقة بالحياة  الراهنةالمتغيرات 
ير من االزمات التي تكاد أن تعصف بالنظام األسرى وبخاصه في المجتمعات ثوعرضتها لك

 ة.العربي
تخلو بشكل عام خالل دورتها من بعض الصعوبات والمشكالت  ال ةالزوجي فالحياة
بعض األحيان قد فإنه في ، األخالقيةأو ، النفسية أو، الصحيةأو ، االجتماعيةأو ، االقتصادية

إال أن هناك مشكالت قد يصعب مواجهتها ، يتغلب عليها الزوجان في حاله التوافق واالنسجام
األمر الذى قد يحاول دون استمرارية ، بتلك الصعوبات المرتبطةنقص في المعرفة  نتيجة
 .التوعند ئذ قد يلجا أحد الزوجين أوكالهما إلى طلب الطالق كحل افضل لهذه المشك، الحياة
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لذا فإن نجاح الحياه ، حديثه قديمةويعتبر الطالق والخلع ظاهره اجتماعيه إنسانيه 
فنجاح ، ألنه األساس األول في عمليه الزواج، يتوقف على اختيار الشريك المناسب األسرية

غير  من حاالت فشل الزواج ترجع إلى اإلختيار يراً ثفك، االختيار يترتب عليه نجاح الزواج
األفق  باختالفلبعضها سواء فيما يتعلق  عدم تناسب كل من الشريكين أي، شريكالموفق لل

أو اختالف ، والسلوك، واالخالق، بالدين المتعلقةأو االختالف في المعايير ، الثقافي للزوجين
 . واالقتصادية االجتماعية المكانة

الزوجين بالحياة وقد يتعرض الزواج لمشكالت خاصه في مرحله األولى نظرا لقله الخبرة 
وهناك عالقه بين تقدم المجتمع صناعيا وعلميا  .مما يؤدى إلى ظاهرة الطالق والخلع، الزوجية

ومنها الطالق والخلع ولهذا يعد الطالق والخلع بصفه عامه ، فيه االجتماعيةوزياده المشاكل 
  .ع المتاعبحيث بالتفكك واالنقسام ويجلب ألعضائها شتى أنوا، مشكله تهدد كيأن األسرة

 

 .مشكلة الدراسة
حصاءات حيث أشارت إ، في ظل وجود ارتفاع حاالت الطالق والخلغ في االونة االخيرة

( الف 191)، (193حوالي )التعبئة العامة واالحصاء الي حاالت الطالق التي وصلت الي 
بينما حاالت الطالق بمحافظة ، علي مستوي الجمهورية 2017، 2016حالة طالق عامي 

، 2016، 2015( حالة طالق لالعوام 2414)، (2535)، (2415)، (2236بور سعيد )
( من أجمالي حاالت الطالق %1.26، %1.31تمثل نحو )، علي الترتيب 2018، 2017

 .2017، 2016علي مستوي الجمهورية لعامي 
، 236، 184، 193بينما بلغت حاالت الخلع علي مستوي محافظة بور سعيد حوالي 

من أجمالي حاالت  %9.78، %9.31، %7.62، %8.63ة خلع تمثل نحو حال 236
علي  2018، 2017، 2016، 2015لالعوام  الطالق علي مستوي محافظة بور سعيد

 ( .2018-2015حالة خلع خالل الفترة ) 212الترتيب وبمتوسط بلغ حوالي 
كالت االسرية التفكك االسرى الناتج عن المشنتيجة حاالت الطالق والخلع ومع ازدياد 

مما يستدعى توظيف جهود ، وتتسبب في انهيار المجتمع ككل المصرية األسرةالتي تهدد 
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 االجتماعيةلذلك تسعى الدراسة الحالية للتعرف على المتغيرات  لمواجهتها. االجتماعيةالعلوم 
بينهما والتوصل إلى أفضل النتائج أو  العالقةبقضيه الخلع والكشف عن  المرتبطة والفيزيقية
ولهذا أعطى للرجل حق إنهاء  .ن مشكله الخلع الذى يهدد المجتمعللحد م الوقائيةالتدابير 

وذلك عند تعذر الوفاق ، حق إنهائها بالخلع للمرأةوأعطى في مقابلة ، الحياة الزوجية بالطالق
 . في كال الحالين. وفي هذا قيل: إن لم يكن وفاق ففراق

من  للمرأةمخرجا  والتي تعدالخلع من الناحية االجتماعية  وتناولت الدراسات قضية
وهو أن ، الفسخ الزوجية إذا كرهت الزوج لسبب غير األسباب التي يثبت لها بها حق طلب

وحكم هذا الخلع هو حكم الطالق ، تفتدى بما تبذله له من العرض عما بذله من مهر وغيره
، المرأة مثل دراسة ) إبتسام محمد رفعتبدون قبول  الرجعةحق  فيهرجل البائن الذى ليس لل

األولى نظرا لقلة خبرة الزوجين  المرحلةوقد يتعرض الزواج لمشكالت وخاصه في ( 2010
بينما داخل نطاق األسرى  اإليجابيالتفاعل  بأساليبوكذلك قلة خبراتهما ، الزوجيةبالحياة 

صر ، واعتزاز كل منهما بشخصيه وعناده في سلوكه مما يؤدى إلى النزاعات ، اره على موقفهوا 
إلى  باإلضافةتؤدى في النهاية إلى انهيار الكيان األسرى. هذا  التيالزوجية المستمرة 

الحديثة  األسرةالتي أثقلت كاهل  األسريةالمستحدثة المتعلقة بالحياة  الراهنةالمتغيرات 
تعصف بالنظام األسرى وبخاصه في المجتمعات ير من االزمات التي تكاد أن ثوعرضتها لك

 ة .العربي
أوضحت أن غالبية السيدات الالتي تقدمن ( 2009، وفي دراسة ) دار السالم حسين

مما يدل على أن تلك ، لطلب الخلع كان يوجد لديهم عدم تفاهم بين الطرفين في مرحلة الخطبة
وخصوصًا في الحضر عنها في ، يحةالفترة لها تأثير واضح في بناء العالقة الزوجية الصح

أن أهم أسباب طلب الزوجة للخلع يتمثل و  حيث تسود عالقات المباشرة في الحضر.، الريف
ووجود مشكالت مادية. مما يدل على أن ، وسوء معاملة الزوج، في عدم تحمل الزوج للمسئولية

في كل من الريف كثرة المشكالت يؤدي إلى إضطراب العالقة الزوجية وطلب الزوجة للخلع 
أكدت الدراسة على أن وجود أفراد في األسرة يعانون من مشكالت نفسية يكون سببًا  والحضر.

 قويًا في طلب الخلع.
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إذا لم تمكن المعاشرة بالمعروف. ويحذر ، أن يكون الفراق بالمعروف القرانيؤكد  وهنا
قد يدفع إليه الغضب وحب والذى ، اإلنسان المسلم أخالقيةمن المضارة والعضل الذى ينافي 
َذا َطلَّْقُتُم النَِّساَء َفَبَلْغَن َأَجَلُهنَّ َفَأْمِسُكوُهنَّ ِبَمْعُروٍف َأْو  { :االنتقام أو حب المال يقول تعالى َواِ 

ِلكَ  َيْفَعلْ  َوَمنْ  ۚ   ِلَتْعَتُدوا ِضَراًرا ُتْمِسُكوُهنَّ  َواَل  ۚ  َسرُِّحوُهنَّ ِبَمْعُروٍف   َواَل  ۚ   َنْفَسهُ  َظَلمَ  َفَقدْ  ذََٰ
 َيِعُظُكمْ  َواْلِحْكَمةِ  اْلِكَتابِ  ِمنَ  َعَلْيُكمْ  َأْنَزلَ  َوَما َعَلْيُكمْ  اللَّهِ  ِنْعَمتَ  َواْذُكُروا ۚ  َتتَِّخُذوا آَياِت اللَِّه ُهُزًوا 

 ةوقد ثبت مشروعي.231 اآليةسورة البقرة: } َعِليم   َشْيءٍ  ِبُكلِّ  اللَّهَ  َأنَّ  َواْعَلُموا اللَّهَ  َواتَُّقوا ۚ   ِبهِ 
، في المجتمع الحالية الفترةوتعتبر قضيه الخلع من القضايا الهامه في  والسنه. بالقرانالخلع 

ومعرفة اسبابها والعمل على  القضيةحيث اصبحت في تزايد مستمر فكان البد من دراسة هذه 
 والحد منها وأثرها على المجتمع . الظاهرةوجود بعض الحلول لهذه 
 المرتبطة والفيزيقية االجتماعيةللكشف والتعرف على المتغيرات  الدراسةومن هنا جاءت 

والنتائج  األسرةوتأثير ذلك على  لرفع دعاوى الخلع المرأةبقضيه الخلع واالسباب التي تدفع 
 .( 2017، . )أحمد عمر هاشمعلى المجتمع من انتشار ظاهره قضيه الخلع المرتبطة

 

 اؤالت الدراسةتس
عن جابه اإل الباحثةوتحاول  الدراسةلها عدة تساؤالت تسير في سياق متغيرات  دراسةكل 

عالقة بين المتغيرات ال ما: هو الدراسةلهذه  الرئيسيهذه التساؤالت فقد كان التساؤل 
 بقضيه الخلع؟ المرتبطة والفيزيقية االجتماعية

 :اآلتيعده تساؤالت فرعيه وهى على النحو  الرئيسيوينبثق من هذا التساؤل 
 ؟ةوالقانوني الشرعية الناحيةما المقصود بقضيه الخلع من  -1
 ؟تؤدى الى قضيه الخلعالتي  جتماعيةاالمتغيرات ال ما -2
 ؟تؤدى الى قضيه الخلع التي فيزيقيةالمتغيرات ال ما -3
 ؟ما تأثير كال من المتغيرات االجتماعية والفيزيقية في قضية الخلع -4
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 أهمية الدراسة
 :همية االجتماعيةاأل (أ
في المجتمع واسبابها والعمل على الحد منها داخل  التعرف على ظاهره قضيه الخلع -1

عتبر ي، أساس المجتمع هيالمجتمع لما ينتج عنها من اضرار كبيره تعود على األسرة التي 
 المجتمع. ةنوا هياألسرة أن 

تؤدى إلى الخلع بصفه  التي األسريةاالجتماعية التي تؤدى الى وجود المشكالت  األسباب -2
 الطالق بصفه عامه. أوخاصه 

التي تؤدى إلى الخلع بصفه  األسريةالتي تؤدى الى وجود المشكالت  ةاألسباب الفيزيقي -3
 خاصه او الطالق بصفه عامه.

  ة.اجتماعية ثقافيه نفسي ةالزواج كمؤسس .لرفع دعاوى الخلع المرأةاألسباب التي تدفع  -4
تمكن أهمية الدراسة في معالجتها لموضوع يعاني منه المجتمع في  :األهمية العلمية (ب

اآلونة األخيرة وهو المتغيرات االجتماعية والفيزيقية المرتبطة بقضية الخلع ) دراسة حالة 
ارها على قضيه الفيزيقية واالجتماعية وآثالبيئة محافظة بورسعيد( ومدي انعكاس المتغيرات 

 المجتمع. الخلع داخل االسرة في
 

 هداف الدراسةأ
 القضية لهذهإلى تحقيق عده اهداف قد تكون سببا في إيجاد حلول  الدراسةتسعى هذه 

 :تياآلوتتخلص هذه األهداف في ، الخلع
  .التعرف على معنى الخلع شرعا وقانونا -1
  .التي تؤدى إلى الخلع االجتماعيةالتعرف على المتغيرات  -2
 .التي تؤدى إلى الخلع الفيزيقيةالتعرف على المتغيرات  -3
 للدراسة. المكانيالتعرف على حجم قضايا الخلع في المجال  -4
  .للخلع والفيزيقية االجتماعيةبين المتغيرات  العالقةتحديد شكل  -5
 .يه الخلعالتوصل إلى أفضل النتائج أو التدابير الوقائية للحد من قض -6
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 مف اهيم الدراسة  
من كثرة المدلوالت المحتملة اإلجرائية تأتى أهميه ذكر المصطلحات وتعريفاتها 

أو االجتماع .... الخ على  التربيةأو علماء  اللغةعدم اتفاق علماء  نتيجةللمصطلح الواحد 
هنا نحاول  ومن ه،على معناه دون غير  ةالختالف القرائن الدال نتيجةوكذلك ، مدلول واحد

 .ةعرض المفاهيم الدراسة االساسي
 جديدةيرجع لفظ المتغيرات إلى كلمه التغيير الذى يشير إلى أوضاع  مفهوم المتغيرات:( 1

تعنى كل  االجتماعيةفالمتغيرات في البيئة ، بها من نظم وما االجتماعية الحياةتطرأ على 
من فعل اإلنسان سواء كانت أو متغيرات مادية أو ثقافية بما يدفع المجتمع  الناتجةاألثار 

 .سلوك أفراده ضبطإلى الحفاظ على نظمها عن طريق 
 بالنسبةعدد من الممكن له أن يتغير نوعيا أو كميا سواء  أو لشيءالمتغير هو صفه 

بوجه عام  يعرف بأنه ) مصطلح يشير، او لمجموعه من األشخاص، للشخص الواحد نفسه
، ويكون هذا المتغير عباره على خاصية يمكن قياسها، الى كميه تتغير على نحو أكثر دقه

 (1999، حسان محمد حسنمختلفة.)ومتنوعه في حاالت فردية  مختلفةوتتخذ قيما 
 متغير.أو ، متقلب شيءأو ، أو قابل للتغير، على أنها متغير variableكما تعريف 

يشير مصطلح المتغيرات االجتماعية في العلوم  :جتماعيةمفهوم المتغيرات اال( 2
أو ، لألشخاص بالنسبةأو معروفة  محدودةاالجتماعية إلى )صفات ( أو خصائص 

والمتغيرات تقيس مكونات ، من واقع عينات أو مجتمعات معينه مختلفةأو درجات ، كميات
بحيث تجعلها قابلة ، نمط السكن، العمر، اجتماعية معينه مثل الطبقة االجتماعية

قدرته على إظهار  هيأو الرقمية وهكذا فإن السمة األساسية ألى متغير ، الكمية تللتحليال
 (2001، جوردن مارشال.)تجمع يتم دراسته وهو غير ثابت أيالبيانات داخل 

ويشير مصطلح متغير إلى متغير إلى كميه تتغير أو خاصيه مميزه يمكن قياسها وهو 
 .االجتماعييراد دراسته في البحث  يقاس على كل ما
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فالمتغير يدل على صفحه محددة تتناول عددا من الحاالت أو القيم أو الخصائص 
أو  الخاصيةأو الصفة  الشيءالتي يقوم الباحث بجمعها إلى مقدار  اإلحصائية البياناتوتشير 

المفردة أو الفرد على أنها متغيرات وقد يشير المتغير مفهوم معين يجرى تعريفه إجرائيا في 
ضوء إجراءات البحث ويتم قياسه كميا وصفه كيفيا فالذكاء مثال صفه عقليه لدى األفراد 

. أو المستوى عند جميع األفراد الدرجةأو  القيمةوهو بذلك متغير ألنه بنفس  متفاوتةبدرجات 
 .( 1990، محمد عاطف غيث)

 

 دراسات وبحوث سابقة
األبعاد الطبقية واأليكولوجية المرتبطة : 2008دراسة عفاف فرج بدوي محمود ( 1)

 بالخلع " دراسة ميدانية مقارنة" 
 :أواًل مدخل الدارسة

 ى:تهدف الدراسة إل :أهداف الدراسة  -أ
  . التعرف على المستوى االجتماعي واالقتصادي لألزواج والزوجات الالتي يطلبن الخلع 
  موقف الزوجة من هذا االختيار . ، الزوج اختيارالتعرف على كيفية 
 التعرف على نمط الزوجين بعد الزواج )إقامة مستقلة أو مع األهل( ونوع العالقة التي 

 .كانت تسود بين الزوجين واألهل
 ين قبل رفع الزوجة لدعوي الخلععلى نوع العالقة التي كانت تسود بين الزوج التعرف. 
 فعت الزوجة إلى رفع دعوى الخلعالتعرف علي األسباب التي د. 
  التعرف علي مدى االرتباط بين األبعاد الطبقية " المستوى التعليمي والمهنى ومستوى

 دفعتها لطلب الخلع. الدخل والملكية الخاصة بالزوجة " وبين األسباب التي 
  " التعرف على مدى االرتباط بين األبعاد األيكولوجية " محل الميالد للزوجة ومحل إقامتها

 .لطلب الخلع وبين األسباب التي دفعتها
تتحدد مشكلة الدراسة في محاولة التعرف على األبعاد الطبقية  :مشكلة الدراسة وأهميتها -ب

 االجتماعيذلك من خالل التعرف على المستوى و ، واأليكولوجية المرتبطة بالخلع
وموقف الزوجة ، كيفية اختيار الزوجو ، والزوجات الالتي يطلبن الخلع لألزواجواالقتصادي 
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ونوع العالقة التي كانت تسود بين الزوجين ، وعالقة الزوجين باألهل، من هذا االختيار
د األبعاد الطبقية واألبعا ومعرفة ما إذا كان هناك ارتباط بين، قبل رفع دعوى الخلع

 .األيكولوجية ولب الزوج للخلع
 : تساؤالت الدراسة -ج
 ؟ تي يطلبن الخلعما المستوى االجتماعي واالقتصادي لألزواج والزوجات الال 
 ؟ ة التي كانت تسود الزوجين واألهلما نمط إقامة الزوجين بعد الزواج ؟ وما نوع العالق 
  ؟بين الزوجين قبل رفع لدعوى الخلعما نوع العالقة التي كانت تسود 
 ؟ دفعت الزوجة إلى رفع دعوى الخلع ما األسباب التي 
  هل توجد عالقة ارتباطية بين األبعاد الطبقية )المستوى التعليمي والمهني ومستوى دخل

 لع؟ الزوجة والممتلكات الخاصة بها ( وبين األسباب التي دفعتها لطلب الخ
  هل توجد عالقة ارتباطية بين األبعاد األيكولوجية )محل الميالد ومحل إقامة الزوجة( وبين

 ؟ رتبة علي رفع الزوجة لدعوى الخلعما اآلثار المت، األسباب التي دفعتها لطلب الخلع ؟
، : مفهللوم الطبقلللةمسللتخدمة فلللي هللذه الدراسلللة فيمللا يلللليتتمثللل المفلللاهيم ال: مفاااهيم الدراساااة -د

 مفهوم الخلع . ، مفهوم المجتمع الريفي والحضري، مفهوم األيكولوجيا
 :ثانيًا: اإلجراءات المنهجية

 حيث هدفت إلى جمع بيانات عن ، تعتبر هذه الدراسة من الدراسات الوصفية نوع الدراسة: -أ
 .أزواجهن في كل من الريف والحضرالزوجات الالتي يطلبن الخلع من 

، وذلك في مجال عرض النتائج، اعتمدت الدراسة على المنهج المقارن :منهج الدراسة -ب
زواج والمقارنة بين المستوى االجتماعي واالقتصادي لأل، وذلك المقارنة بين الريف والحضر

 .والزوجات في الريف والحضر
عن طريق الحصر الشامل  االجتماعيابتعت الدراسة طريقة المسح  :عينة الدراسة -ج

لحاالت الخلع بمكاتب تسوية المنازعات األسرية ببعض محاكم األسرة بمحافظتي القاهرة 
 ل فترة إجراء الدراسة الميدانية.والتي مازالت تحت الدراسة خال، والشرقية

 .لة كأداة لجمع بيانات المطلوبةاستخدمت الدراسة المقاب أدوات الدراسة : -د
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 : الطالق في األسرة الليبية Aharon Layish 1995دراسة ( 2)
لها ، تنظر هذه الدراسة إلى الطالق كعميلة انتقالية داخل المجتمع :ةأهمية الدراسأواًل: 

، وتعرضت للطالق الذي يبادر به الزوج، وتناولت الدراسة أسباب الطالق إيجابيتها وسلبياتها.
، الطالق والطالق بالموافقة بين الزوجين كما تناولت تفويض، والطالق من جانب الزوجة

واألسباب التي ، كما تعرضت الدراسة للخلع، والتفويض من جانب الزوج أو من جانب الزوجة
 والنتائج التي تترتب عليه. ، تؤدي إلى الخلع المألوف أو المعتاد في الشريعة اإلسالمية

ليل وتفسير بعض كتب الشريعة اعتمدت هذه الدراسة على تح ثانيًا: اإلجراءات المنهجية:
أو الخلع داخل المجتمع ، كما اعتمدت على المقابلة مع بعض حاالت الطالق، اإلسالمية
 الليبي. 

 :ثالثًا: نتائج الدراسة
أظهرت الدراسة أن هناك اختالف في المذاهب الفقهية حول بعض األمور المتعلقة  -1

 بالزواج والطالق وصورهما. 
حيث يستطيع الرحل ، أن للطالق أو تفكك األسرة صورًا وأشكال متعددةأوضحت الدراسة  -2

إال أن ، كما تستطيع المرأة ذلك أيضًا بطرق مختلفة إحداهما الخلع، فصل عري الزوجية
 الزوجة نادرًا ما تتمكن من تطليق نفسها بإرادتها المنفردة.

 : ين هذه الدراسة والدراسة الحاليةمدى االتفاق واالختالف ب
اتفقت هذه الدراسة مع الدراسة الحالية في اهتمامها بإحدى صور التفكك األسري وهو  -

 الطالق عن طريق الخلع. 
حيث اهتمت الدراسة الراهنة بالخلع ، بينما اختلفت الدراستان في طريقة عرضهما للموضوع -

 في المجتمع المصري وأهم المشكالت االجتماعية والفريقية المرتبطة به. 
والطالق من ، ا اهتمت هذه الدراسة بالعديد من صور التفكك األسري مثل )الطالقبينم

وركزت هذه ، والتفويض في الطالق من جانب كل من الزوج أو الزوجة(، جانب الزوجة
 والمذاهب المختلفة وآرائها. ، الدراسة على اآلراء الشرعية في االنفصال بين الزوجين

بينما تهتم دراستي الحالية ، الدراسة على المجتمع الليبيحيث قامت هذه  المجال المكاني:
 بالمجتمع المصري. 
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 : الطالق يؤذي األطفالZinsmeister , Karl 2000: ( دراسة3)
 معرفة تأثير الطالق أو انفصال الوالدين على األطفال بشكل عام. هدف الدراسة:  -1
فإن عالقة األطفال بآبائهم تتغير ، تؤكد هذه الدراسة أنه بحدوث الطالق أهمية الدراسة: -2

وأغلب األطفال يرون آبائهم ، حيث إن معظم األطفال يعيشون مع أمهاتهم، وتتأثر بشدة
بدرجة أقل بعد الطالق. وترى الدراسة أن الطالق يؤدي إلى االنقطاع الكامل لالتصال بين 

صال الوالدين على أحد اآلباء والطفل. كما حاولت الدراسة معرفة تأثير الطالق أو انف
 األطفال بشكل عام. 

 حاولت الدراسة اإلجابة على التساؤالت التالية:  تساؤالت الدراسة وأهدافها:
ما األسباب المختلفة التي تدفع الزوج أو الزوجة لطلب الطالق أو الوصول إلى مرحلة  -1

 االنفصال؟
 ما تأثير الطالق بين اآلباء على األوالد وخصوصًا التحصيل الدراسي لألطفال؟  -2
 اإلجراءات المنهجية:  -3

ومعرفة أثر ، ومحاولة دراستها، حالة أو أسرة 1400اعتمدت الدراسة على  عينة الدارسة:
 الطالق على األطفال في المدى البعيد. 

 

 االطار النظري  
  :النظريات المفسرة للخلع

يركز أصحاب نظرية الصراع على مسلمة أساسية هي أن العنف الذى  :نظرية الصراع -1
تعانى منه األقليات من  باإلضافة إلى ما، التاريخي، يحدث في المجتمع هو ميراث للظلم

في هذا االتجاه  األساسييث إن التركيز ح. الحصول على نصيب عادل من الثروة عدم
 االضطرابوأنهم يحسون بضغط ، هو أن العنف نتاج للقهر الذى يتعرض له الناس

واإلحباط الذى يعانون منه فيحتدون غالبا في وجه أصدقائهم وجيرانهم بدال من االشخاص 
ذا كانت نظرية الصراع تركز على صراع األدوار فإنها تركز أيضًا  الذين يقهرونهم . وا 

وبين ، يحصلون علية الناس وما فيه يرغب بالحرمان بين ما الشخصيعلى الشعور 
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نحو العنف  حيزيد من النزو  مما النسبيانخفاض المستوى االقتصادي مع توافر الحرمان 
هو التفاوت المدرك بين توقعات الناس القيمية عن ظروف  النسبيإن الحرمان ، والعدوان

كانت  وأياً ، ين قدراتهم في تحقيق هذه الحياةوب، الحياة التي يستحقونها من وجهه نظرهم
مما يدفعهم إلى سلوك العنف ، يخلق حالة من عدم الرضا لدى األفراد فإنهدرجة الحرمان 

 .االجتماعية وسيطرة القيم الماديةنتيجة لإلحساس بالظلم االجتماعي وانعدام العدالة 
الذى امتد منذ بدايات الثورة  يقصد بعصر الحداثة العصر بعد الحداثة: ما نظرية اتجاه-2

إلى نمط الحديث في جميع مجاالت  التقليديالتي نقلت المجتمع من اللمط  الصناعية
في  وقد أسهم في صياغة مفهوم ما بعد الحداثة مجموعة من أبرز الباحثين، الحياة

 ممثليوالفلسفة وعلم االجتماع . وقد أشار )إدجار( و)جليزر( )أبرز(  األدبيمجاالت النقد 
سواء في البلدان ، هذا االتجاه إلى التغيرات أو التحوالت التي يمر بها العالم كله األن

، النامية أو البلدان المتقدمة مؤكدان أن كافة المجتمعات قد اتبعت نموذجا للتغير األسرى
فاألطفال يعيشون على نحو مضطرد معظم فترات طفولتهم داخل أسرة يرعاها أحد األبوين 

أو بسبب الزيادة الكبيرة في حاالت  ذاتهوذلك إما بسبب تجنب الزواج في حد ، فقط
يتمثل في ذلك االرتفاع المستمر ، ولقد أشار إلى أن هناك تغيرا مصاحبا للحداثة الطالق.

مما يفرض المشكالت فيما يتصل ، وخاصة أعمار النساء، في متوسط العمر البشرى
ويفتح المجال أمام فرصة التغير في طبيعة العالقة ، باستمرار وجود عالمه واحدة ملزمة

فالمسنين مثال السيما النساء يواجهون مشكله اختيار ، الحميمة على مدى حياة الفرد
وفقا حياتهن من الرجال قبلهن أو يخترن تكون  يتوفىعندما ، عالقات مشاركة جديدة

 ويلة.طتمر لفترات عالقات صداقة مع نظرائهن من المعمرات وهي عالقات يمكن أن تس
وفي هذا اإلطار يؤكد )جيدنز( على أن فهم الممارسات االجتماعية يمكننا من أن نفهم 
الطريقة التي يتشكل بها المجتمع ويرى أن المجتمع يخلق ويعاد إنتاجه ال من خالل فرد 

ومن هنا قدم )جيدنز( مفهومة  .اجتماعيواحد ولكن من خالل المشاركين في كل موقف 
الحميمة وعالقاتها بالتحوالت  لمفهوم العالقات األسرية رؤيتهخاصة ، األسرةعن 

االجتماعية واالقتصادية والسياسية الجارية. كما أشار إلى أن النظم الجديدة _ وخاصة 
نظم السوق _ قد غيرت طبيعة الصداقة ونظرا ألن النظم اإلدارية لها مسارات روتينية ال 
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فإن العالقات الشخصية المبنية على ، ر األخالقيةشخصية وغير خاضعة للمعايي
  .اإلخالص والثقة تصبح جزءا أساسيا من الحياة الحديثة

وتحديدهم  لى الرغم من اتفاق علماء االجتماع على أهمية دراسة المشكالت االجتماعيةع
اختلفت إال أن اتجاهاتهم النظرية إزاء تحليل المشكالت وتفسيرها قد  للظاهرة موضوع الدراسة

ويرجع ذلك إلى سبيين: األول يمكن في أن الظاهرة االجتماعية الواحدة يمكن تحديدها 
للظاهرة يتبنى مدرسة فكرية معينة  تفسيرهوذلك ألن كل عالم في  وتعريفها من خالل متباينة

تحديد مشكلة الدراسة ومنهج التحليل و اإلطار  ضوئهتملى علية اختيار نموذج معين يتم في 
المستخدم في تفسيرها والسبب األخر يرتبط بحقيقة جوهرية وهي أن علم  المرجعي ريالنظ

يعد نتاجا اجتماعيا أو بمعنى أخر أن نظريات ومفاهيم علم االجتماع قد تشكلت  ذاتهاالجتماع 
 من خالل ظروف اجتماعية وسياسية و اقتصادية معينة 

 

 جراءات المنهجيةال 
 الدراسة المكانية والزمنية والبشرية على ما يأتي:اقتصرت حدود  حدود الدراسة:

محافظة بور سعيد  على الحالية للدراسة المكانية الحدود اقتصرت الحدود المكانية: -أ
 باعتبارها يمثالن البيئة الحضرية والريفية.

وقسمت إلى ، هي الفترة التي تستغرقها الدراسة بشقيها النظري والعملي :الحدود الزمنية -ب
 ثالث مراحل تتمثل في اآلتي:

: مرحلة جمع المعطيات واإلطار النظري حول موضوع الدراسة من الفترة المرحلة األولى-
(1/1/2018-30/4/2014) 

عداد المقياس من الفترة )المرحلة الثانية -  (31/10/8201-1/5/8201: مرحلة بناء وا 
مرحلة جمع وتفريغ البيانات وجدولتها وتحليلها واستخالص النتائج  المرحلة الثالثة:-

 (. 1/3/2019 -1/11/2018ومناقشتها وكتابة تقريٍر نهائيٍّ للدراسة خالل الفترة من )



 وآخرون شاهنده غريب
 

 134 2019يونيو  ،الثالثربعون، الجزء ألوا السادس المجلد

 زواج الذين تعرضوا لموضوع الخلعاألتم إجراء الدراسة على عينة من  الحدود البشرية: -ج
( مفردة موزعين 213بلغ أجمالي عدد مفردات العينة )، )بيئة حضرية( بور سعيدبمحافظة 

 حسب الوزن النسبي بين الذكور واالناث.
 الدراسة: أدواتعينة الدراسة و 

 (وناستمارة االستبيان األولية حسب نوعية البيانات المطلوب جمعها )إعداد الباحث 
 (ون)إعداد الباحث استمارة عبارات االستبيان المتعلقة بقضية الخلع 
 (ون)إعداد الباحث استمارة دراسة الحالة 

في ضوء مشكلة وأهداف الدراسة أمكن صياغة فروض الدراسة علي النحو : أدوات الدراسة
 فروض الدراسة: اآلتي:

  بقضيه  المرتبطة والفيزيقية االجتماعيةالمتغيرات توجد عالقة ذات داللة أحصائية بين
والنتائج  األسرةوتأثير ذلك على  لرفع دعاوى الخلع المرأةالخلع واالسباب التي تدفع 

 .على المجتمع من انتشار ظاهره قضيه الخلع المرتبطة
  تؤدى الى قضيه الخلع اجتماعيةمتغيرات توجد عالقة ذات داللة أحصائية بين. 
   تؤدى الى قضيه الخلع فيزيقيةمتغيرات توجد عالقة ذات داللة أحصائية بين. 
 ماعية والفيزيقية في اللة أحصائية بين تأثير كال من المتغيرات االجتتوجد عالقة ذات د

 قضية الخلع.
 . توجد عالقة ذات داللة أحصائية بين حجم قضايا الخلع في والمجال المكاني للدراسة 
  أهمها )تدخل األخرى االجتماعية األسباب بعضتوجد عالقة ذات داللة أحصائية بين 

الزوج  خيانة -والزوجة  الزوج من لكال التفكير طريقة ختالفا -الزوجة(  –االهل )الزوج 
الخلع  لقضية تؤدى التى الزوجين( بين حوار وجود عدم -المسئولية  الزوج تحمل عدم -
 .ذكرها يتم لم

  التى تؤدى الى الخلع األسباب الفيزيقية والنفسيةتوجد عالقة ذات داللة أحصائية بين 
  إلى تؤدي التي اإلجتماعية آراء عينة الدراسة للمتغيراتفروق دالة إحصائيا بين وجود 

  الخلع تبعًا لمتغير النوع. حدوث
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  إلى تؤدي التي والنفسية الفيزيقية فروق دالة إحصائيا بين متغير النوع لألسبابوجود 
 .الخلع حدوث

  إلى تؤدي التي اإلجتماعية فروق دالة إحصائيا بين متغير محل اإلقامة للمتغيراتوجود 
 .الخلع حدوث

  تؤدي التي والنفسية الفيزيقية فروق دالة إحصائيا تبعًا لمتغير محل اإلقامة لألسبابوجود 
 ع.الخل حدوث إلى

 

 منهجية الدراسة
اعتمدت هذه الدراسة على أسلوب المسح االجتماعي باستخدام المنهج الوصفي التحليلي 

وتم تكوين ، الدراسة النظرية والدراسة الميدانيةوقد ُبِنَي هذا المنهج على الجمع بين ، للدراسة
 :لمتعلقة بالموضوع محل الدراسة مناإلطار النظري من خالل تجميع المادة العلمية ا

  الكتب والدوريات واألبحاث المنشورة باللغة العربية التي تم الحصول عليها من شبكة
 (. Internetالمعلومات الدولية ) 

 ؤتمرات والندوات المتعلقة بالموضوع محل الدراسة. التقارير الصادرة عن الم 
 الستبيان:اثبات وصدق 

 ثبات عبارات االستبيان: (1)جدول رقم
 قيمة ألفا عدد العبارات أبعاد االستبيان

 0.803 12 المتغيرات اإلجتماعية التي تؤدي إلى حدوث الخلع
 0.851 10 األسباب الفيزيقية والنفسية التى تؤدى الى الخلع

 0.897 22 إجمالي االستبيان
 جمعت وحسبت من بيانات عينة الدراسة  :المصدر

 Cronbachمعادلة ألفا كرونباخ ) ةالباحث تللتحقق من ثبات االستبيان استخدم

Alpha) ، من الجدول السابق يتبين ثبات عبارات االستبيان حيث بلغت قيم معامل ألفا
األسباب ، اإلجتماعية التي تؤدي إلى حدوث الخلعالمتغيرات ( لكل من )0.851، 0.803)

وكانت قيمة ألفا إلجمالي االستبيان ، ( على التواليالفيزيقية والنفسية التى تؤدى الى الخلع
 (.0.5( وهي قيم جميعها تؤكد على ثبات االستبيان لكونها أعلى من )0.897)
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 الستبياناالتساق الداخلي ل صدق: (2) جدول رقم
 الداللة المعنوية معامل ارتباط بيرسون االستبيانعاد أب

المتغيرات اإلجتماعية التي تؤدي إلى حدوث 
 0.001 0.933 الخلع

األسباب الفيزيقية والنفسية التى تؤدى الى 
 0.001 0.928 الخلع

 جمعت وحسبت من بيانات عينة الدراسة  :المصدر 
لالستبيان نجد أن قيم معامل من الجدول السابق لصدق االتساق الداخلي السابق 

مما يؤكد على صدق االتساق الداخلي ، (0.05االرتباط دالة إحصائيًا عند مستوى معنوية )
األسباب الفيزيقية والنفسية التى ، المتغيرات اإلجتماعية التي تؤدي إلى حدوث الخلعلكل من )

( على 0.928، 0.933) ( على التوالي وبلغت قيمتي معامل اإلرتباط بيرسونتؤدى الى الخلع
 وصف البيانات الديموجرافية عينة الدراسة:، وهي قيم تؤكد على صدق االستبيان التوالي

 سنالعينة الدراسة تبعًا لمتغير  توزيع: (3)جدول رقم
 مستوى المعنوية 2كا النسبة العدد السن
 5.2 11 سنة 20أقل من 

135.333 0.001 
 24.4 52 30 -20من 

 44.6 95 40 -30أكبر من 
 25.8 55 50 - 40أكبر من 

 %100 213 اإلجمالي
 جمعت وحسبت من بيانات عينة الدراسة  :المصدر

أقل )العينة من فئة أن عدد  سنيشير الجدول السابق لتوزيع عينة الدراسة تبعًا لمتغير ال
( 52عاما( ) 30 -20من )العينة من فئة وعدد ، (%5.2بنسبة ) ة( مفرد11( )سنة 20من 

( مفردة 95( )عاما 40-30أكبر من )العينة من فئة عدد وكان ، (%24.4مفردة بنسبة )
( عاما 50-40أكبر من )العينة من فئة عدد وأخيرًا ، وهي الفئة األكبر (%44.6بنسبة )

( وهي قيمة دالة إحصائيًا عند 135.333( )2وبلغت قيمة )كا، (%25.8( مفردة بنسبة )55)
 .سنوجود فروق بين عينة الدراسة تبعًا لمتغير الل( مما يشير 0.05ية )مستوى معنو 
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  عينة الدراسة تبعًا لمتغير الجنس توزيع: (4) جدول رقم
 مستوى المعنوية 2كا النسبة العدد الجنس
 %26.3 56 ذكر

 %73.7 157 أنثى 0.001 176.789
 %100 213 اإلجمالي

 جمعت وحسبت من بيانات عينة الدراسة  :المصدر
من الذكور يتبين أن عدد من الجدول السابق لوصف عينة الدراسة تبعًا لمتغير النوع 

( مفردة بنسبة 157اإلناث بعدد )عدد و ، (%26.3) ( مفردة بنسبة56عينة الدراسة )
( وهي قيمة دالة 176.789)( 2)كاوبلغت قيمة ، دراسةعينة الإجمالي ( من 73.7%)

 وجود فروق بين عينة الدراسة تبعًا لمتغيرل( مما يشير 0.05إحصائيًا عند مستوى معنوية )
 .الجنس

 اإلقامة محلعينة الدراسة تبعًا لمتغير  توزيع: (5)جدول رقم
 مستوى المعنوية 2كا النسبة العدد اإلقامة محل

 %10.8 23 قرية
 %89.2 190 مدينة 0.001 462.887

 %100 213 اإلجمالي
 جمعت وحسبت من بيانات عينة الدراسة  :المصدر

يتبين أن عدد عينة  اإلقامة محلمن الجدول السابق لوصف عينة الدراسة تبعًا لمتغير 
( مفردة 190)المدينة عدد من يقيم بو ، (%10.8( مفردة بنسبة )23الدراسة من يقيم بالقرية )

( وهي قيمة دالة 462.887)( 2)كاوبلغت قيمة ، دراسةالعينة إجمالي ( من %89.2بنسبة )
 وجود فروق بين عينة الدراسة تبعًا لمتغيرل( مما يشير 0.05)إحصائيًا عند مستوى معنوية 

 .اإلقامة محل
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 (تقريباً ) بالجنيه متوسط دخل األسرة شهرياً عينة الدراسة تبعًا لمتغير  توزيع: (6) جدول رقم
 بالجنيه شهرياً متوسط دخل األسرة 

مستوى  2كا النسبة العدد )تقريبًا(
 المعنوية

 9.9 21 جنيه 1200أقل من 

381.901 0.001 
 66.9 143 جنيه 3000 – 1200من 

 18.3 39 جنيه 5000 - 3000أكثر من 
 4.7 10 جنيه 5000أكثر من 

 %100 213 اإلجمالي
 : جمعت وحسبت من بيانات عينة الدراسة المصدر

 بالجنيه يشير الجدول السابق لتوزيع عينة الدراسة تبعًا لمتغير متوسط دخل األسرة شهرياً 
، (%9.9بنسبة ) ة( مفرد21)بعدد ( جنيه 1200أقل من ) العينة ممن همأن عدد ( تقريباً )

( مفردة بنسبة 143( )جنيه 3000 – 1200من ) متوسط دخل األسرة من هموعدد 
( مفردة 39( )جنيه 5000 - 3000أكثر من ) متوسط دخل األسرة من هموعدد ، (66.9%)

بنسبة  ات( مفرد10( )جنيه 5000أكثر من )من هم عدد أخيرًا و ، (%18.3بنسبة )
( وهي قيمة دالة إحصائيًا عند مستوى معنوية 381.901)( 2)كاوبلغت قيمة ، (4.7%)
 لمتغير متوسط دخل األسرة شهرياً ( مما يشير لوجود فروق بين عينة الدراسة تبعًا 0.05)

 .(تقريباً ) بالجنيه
 األسرة أفراد عددعينة الدراسة تبعًا لمتغير  توزيع: (7) جدول رقم

 مستوى المعنوية 2كا النسبة العدد األسرة أفراد عدد
 49.3 105 أفراد 3-2من 

148.897 0.001 
 41.8 89 أفراد 5-4من 
 8.5 18 أفراد 7-6من 
 0.5 1 أفراد فأكثر 7من 

 %100 213 اإلجمالي
 جمعت وحسبت من بيانات عينة الدراسة  :المصدر

العينة األسرة أن عدد  أفراد يشير الجدول السابق لتوزيع عينة الدراسة تبعًا لمتغير عدد
 5-4من )العينة من فئة وعدد ، (%49.3( مفردة بنسبة )105( )أفراد 3-2من )من فئة 

( مفردة 18( )أفراد 7-6من )العينة من فئة عدد وكان ، (%41.8مفردة بنسبة )( 89( )أفراد
وأخيرًا ، (%5.3( مفردة بنسبة )أفراد فأكثر 7من )العينة من فئة عدد وكان ، (%8.5بنسبة )
وبلغت ، (%0.5( مفردة بنسبة )6( )عاما فما فوق 54أكبر من )العينة من فئة عدد وكان 
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( مما يشير 0.05( وهي قيمة دالة إحصائيًا عند مستوى معنوية )148.897( )2قيمة )كا
 األسرة. أفراد وجود فروق بين عينة الدراسة تبعًا لمتغير عددل

 التعليمية الحالةعينة الدراسة تبعًا لمتغير  توزيع: (8) جدول رقم
 مستوى المعنوية 2كا النسبة العدد التعليمية الحالة

 2.3 5 أمية

308.268 0.001 
 5.6 12 وتكتب تقرأ
 25.4 54 متوسط مؤهل

 57.7 123 مؤهل جامعي
 8.9 19 مؤهل فوق الجامعي

 %100 213 اإلجمالي
 جمعت وحسبت من بيانات عينة الدراسة  :المصدر

العينة التعليمية أن عدد  يشير الجدول السابق لتوزيع عينة الدراسة تبعًا لمتغير الحالة
 ةالتعليمي العينة ممن حالتهمعدد ، (%2.3بنسبة ) ات( مفرد5( )أميةالتعليمي ) اهممستو ممن 
 ةالتعليمي حالتهم اهممستو العينة ممن عدد ، (%5.6بنسبة ) ات( مفرد12وتكتب( ) )تقرأ

( مفردة 123)مؤهل جامعي( )من وعدد ، (%25.4بنسبة ) ة( مفرد54متوسط( ) )مؤهل
، (%8.9( مفردة بنسبة )19)مؤهل فوق الجامعي( )من هم عدد أخيرًا و ، (%57.7بنسبة )

( مما 0.05( وهي قيمة دالة إحصائيًا عند مستوى معنوية )308.268( )2وبلغت قيمة )كا
 التعليمية. يشير لوجود فروق بين عينة الدراسة تبعًا لمتغير الحالة

 يةاعمجتاال الحالةعينة الدراسة تبعًا لمتغير  توزيع: (9) جدول رقم
 مستوى المعنوية 2كا النسبة العدد االجتماعية الحالة

 11.7 25 أعزب

251.070 0.001 

 45.1 96 متزوج
 2.8 6 قرأن عاقد

 7 15 مطلق
 30.1 64 خلع
 3.3 7 أرمل

 %100 213 اإلجمالي
 جمعت وحسبت من بيانات عينة الدراسة  :المصدر
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العينة ية أن عدد اعمجتاال الدراسة تبعًا لمتغير الحالةيشير الجدول السابق لتوزيع عينة 
)متزوج(  العينة ممن همعدد ، (%11.7بنسبة ) ة( مفرد25التعليمي )أعزب( ) اهممستو ممن 

بنسبة  ات( مفرد6قرأن( ) )عاقد العينة ممن همعدد ، (%45.1بنسبة ) ة( مفرد96)
( مفردة 64)خلع( )من هم عدد ثم ، (%7( مفردة بنسبة )15)مطلق( )من وعدد ، (2.8%)

وبلغت قيمة ، (%3.3بنسبة ) ات( مفرد7( )أرمل)من هم عدد أخيرًا و ، (%30.1بنسبة )
( مما يشير لوجود 0.05( وهي قيمة دالة إحصائيًا عند مستوى معنوية )251.07( )2)كا

 الدراسي. فروق بين عينة الدراسة تبعًا لمتغير المؤهل
 العمل نوععينة الدراسة تبعًا لمتغير  توزيع: (10) جدول رقم

 مستوى المعنوية 2كا النسبة العدد العمل نوع
 52.1 111 حكومي موظف

165.333 0.001 
 20.7 44 موظف قطاع خاص

 7.5 16 حرة اعمال
 19.7 42 ال يعمل
 %100 213 اإلجمالي

 جمعت وحسبت من بيانات عينة الدراسة  :المصدر
 العينة ممن همالعمل أن عدد  السابق لتوزيع عينة الدراسة تبعًا لمتغير نوعيشير الجدول 

( قطاع خاص )موظفمن هم وعدد ، (%52.1بنسبة ) ة( مفرد111حكومي( ) )موظف
 )المن عدد ، (%7.5بنسبة ) ة( مفرد16حرة( ) )اعمال، (%20.7( مفردة بنسبة )44)

( وهي قيمة دالة 165.333)( 2كا)وبلغت قيمة ، (%19.7بنسبة ) ة( مفرد42يعمل( )
( مما يشير لوجود فروق بين عينة الدراسة تبعًا لمتغير 0.05إحصائيًا عند مستوى معنوية )

 العمل. نوع
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 نتائج الدراسة
 متغيرات فيزيقية ونفسية تؤدى الى حدوث الخلع؟ هل هناك :ولالتساؤل اال 
 الفيزيقية والنفسية التى تؤدى الى الخلعتوزيع عينة الدراسة حول األسباب  :(11) جدول رقم

 العبارات
المتوسط  ال الى حد ما نعم

المرجح 
 المئوي

ترتيب 
مستوى  2كا األهمية

 % ك % ك % ك المعنوية

 على التعرف الزوج إهمال
 إلى يؤدى الزوجة ميول

 الخلع حدوث
152 71.4 46 21.6 15 7 88.1 9 145.38 0.001 

 متطلبات على اإلنفاق عدم
 حدوث الى يؤدى األسره

 الخلع
189 88.7 18 8.5 6 2.8 95.3 2 463.94 0.001 

واالهانة  الزوج تسلط
 حدوث إلى يؤدى المستمرة

 الخلع
202 94.8 11 5.2 0 0 98.3 1 171.27 0.001 

 االنفعالى األنانية والتقلب
 حدوث إلى يؤدى للزوج

 الخلع
161 75.6 44 20.7 8 3.8 90.6 7 180.25 0.001 

 الزوجة على الزوج اعتماد
 دون الحياه جوانب كافه في

 حدوث إلى يؤدى مشاركة
 الخلع

170 79.8 33 15.5 10 4.7 91.7 6 349.72 0.001 

 إلى تصل التى الزيادة الغيرة
لزوجه  الزوج من الشك حد

 الخلع الى يؤدى
172 80.8 35 16.4 6 2.8 92.6 4 363.77 0.001 

 وتدهور مسكن وجود عدم
 يؤدى األقتصادية األحوال

 الخلع إلى
169 79.3 41 16.9 8 3.8 93.4 3 345.18 0.001 

 يؤدى الطرفين األمن تدخل
 0.001 277.72 8 88.7 6.6 14 20.7 44 72.8 155 إلخلع الى

 من األصدقاء تدخل
 0.001 198.02 10 84.4 11.7 25 23.5 50 64.8 138 الخلع إلى الطرفين يؤدى

 بين العاطفى الجمود
 0.001 354.76 5 92.3 2.8 6 17.4 37 79.8 170 الخلع إلى الزوجين يؤدى

 جمعت وحسبت من بيانات عينة الدراسة  :المصدر
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يشير الجدول السابق لتوزيع إجابة عينة الدراسة حول األسباب الفيزيقية والنفسية التى 
 تؤدى الى حدوث الخلع إلى ما يلي:

  حدوث إلى يؤدى واالهانة المستمرة الزوج مرجح مئوي كان للسبب )تسلطأعلى متوسط 
( وهي األولى لترتيب األهمية لألسباب %98.3الخلع( بلغ المتوسط المرجح المئوي )

قيمة وبلغت ، الفيزيقية والنفسية التى تؤدى إلى حدوث الخلع من وجهة نظر المبحوثين
 .(0.05ند مستوى معنوية )( وهي قيمة دالة إحصائيًا ع171.27( )2)كا

 الى يؤدى األسره متطلبات على اإلنفاق في الترتيب الثاني لألهمية كانت العبارة )عدم 
( وهي قيمة 463.94( )2)كا وبلغت قيمة، (%95.3الخلع( بمتوسط مرجح مئوي ) حدوث

 .(0.05دالة إحصائيًا عند مستوى معنوية )
 الخلع( في الترتيب  إلى يؤدى األقتصادية األحوال وتدهور مسكن وجود ثم العبارة )عدم

( وهي 345.18( )2قيمة )كاوبلغت ، (%93.4مرجح مئوي ) بمتوسط الثالث لألهمية
 (.0.05قيمة دالة إحصائيًا عند مستوى معنوية )

 الخلع( في  الى لزوجه يؤدى الزوج من الشك حد إلى تصل التى الزيادة يليها العبارة )الغيرة
( 363.77( )2قيمة )كاوبلغت ، (%92.6همية بمتوسط مرجح مئوي )الترتيب الرابع لأل

 (.0.05وهي قيمة دالة إحصائيًا عند مستوى معنوية )
 الخلع( في الترتيب الخامس لألهمية  إلى الزوجين يؤدى بين العاطفى كانت العبارة )الجمود

إحصائيًا ( وهي قيمة دالة 300.37( )2قيمة )كاوبلغت ، (%92.3بمتوسط مرجح مئوي )
 .(0.05عند مستوى معنوية )

 إلى يؤدى مشاركة دون الحياه جوانب كافه في الزوجة على الزوج يليها العبارة )اعتماد 
قيمة وبلغت ، (%91.7بمتوسط مرجح مئوي ) السادس لألهمية الخلع( في الترتيب حدوث

 .(0.05( وهي قيمة دالة إحصائيًا عند مستوى معنوية )180.25( )2)كا
 الخلع( في الترتيب السابع  حدوث إلى يؤدى للزوج االنفعالى ت العبارة )األنانية والتقلبوكان

( وهي قيمة دالة 180.25( )2قيمة )كاوبلغت ، (%90.6لألهمية بمتوسط مرجح مئوي )
 (.0.05إحصائيًا عند مستوى معنوية )
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  همية بمتوسط مرجح إلخلع( في الترتيب الثامن لأل الى يؤدى الطرفين األمن العبارة )تدخل
( وهي قيمة دالة إحصائيًا عند مستوى 277.72( )2قيمة )كاوبلغت ، (%88.7مئوي )
 (.0.05معنوية )

 الخلع( في الترتيب  حدوث إلى يؤدى الزوجة ميول على التعرف الزوج العبارة )إهمال
( وهي 145.38( )2قيمة )كاوبلغت ، (%88.1التاسع لألهمية بمتوسط مرجح مئوي )
 .(0.05قيمة دالة إحصائيًا عند مستوى معنوية )

 اإلجتماعية متغيراتللآراء عينة الدراسة بين إحصائيا دالة هل توجد فروق  التساؤل االول:
 تبعًا لمتغير النوع. الخلع حدوث إلى تؤدي التي

 لتوضيح الفروق بين عينة الدراسة تبعًا لمتغير النوع T-Testاختبار ت  :(12جدول )
 الخلع حدوث إلى تؤدي التي اإلجتماعية المتغيرات

الوسط  العدد الجنس  المتغيرات
 الحسابي

اإلنحراف 
الداللة  قيمة ت المعياري

 المعنوية
 إلى تؤدي التي اإلجتماعية المتغيرات

 الخلع حدوث
 3.51 32.89 157 انثى  0.01 2.519 4.35 31.25 55 ذكر 

 الداللة المعنوية قيمة ت اإلنحراف المعياري الوسط الحسابي العدد الجنس  المتغيرات
 تؤدي التي والنفسية الفيزيقية األسباب

 الخلع حدوث إلى
 0.01 2.605 4.03 26.13 55 ذكر 
   3.45 27.71 157 انثى 

محل   المتغيرات
 الداللة المعنوية قيمة ت اإلنحراف المعياري الوسط الحسابي العدد اإلقامة

 إلى تؤدي التي اإلجتماعية المتغيرات
 الخلع حدوث

 0.06 1.906 4.12 30.54 13 قرية 
   3.74 32.60 189 ريف 

محل   المتغيرات
 الداللة المعنوية قيمة ت اإلنحراف المعياري الوسط الحسابي العدد اإلقامة

 تؤدي التي والنفسية الفيزيقية األسباب
 الخلع حدوث إلى

 0.001 3.235 4.03 24.08 13 ذكر 
   3.60 27.44 189 انثى 

 جمعت وحسبت من بيانات عينة الدراسة  :المصدر
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 لمتغيراتل تبين من الجدول السابق للفروق بين عينة الدراسة تبعًا لمتغير النوع
عينة الدراسة عند بين إحصائيا فروق دالة وجود  الخلع حدوث إلى تؤدي التي اإلجتماعية

تبعًا لمتغير النوع  الخلع حدوث إلى تؤدي التي اإلجتماعية متغيراتلل( 0.05مستوى معنوية )
 (.0.05( وهي قيمة دالة إحصائيًا عند مستوى معنوية )2.519حيث كانت قيمة )ت( )

 التي ةالفيزيقي ألسبابآراء عينة الدراسة لبين إحصائيا دالة هل توجد فروق  التساؤل الخامس:
تبين من الجدول السابق للفروق بين عينة الدراسة  تبعًا لمتغير النوع. الخلع حدوث إلى تؤدي

فروق دالة وجود  الخلع حدوث إلى تؤدي التي والنفسية الفيزيقية ألسبابل تبعًا لمتغير النوع
 تؤدي التي والنفسية الفيزيقية ألسباب( ل0.05عينة الدراسة عند مستوى معنوية )بين إحصائيا 

( وهي قيمة دالة إحصائيًا 2.605تبعًا لمتغير النوع حيث كانت قيمة )ت( ) الخلع حدوث إلى
 (.0.05عند مستوى معنوية )

 اإلجتماعية متغيراتللآراء عينة الدراسة بين إحصائيا دالة هل توجد فروق  التساؤل السادس:
تبين من الجدول السابق للفروق بين  تبعًا لمتغير محل اإلقامة. الخلع حدوث إلى تؤدي التي

عدم  الخلع حدوث إلى تؤدي التي اإلجتماعية لمتغيراتل عينة الدراسة تبعًا لمتغير محل اإلقامة
 اإلجتماعية متغيراتلل( 0.05عينة الدراسة عند مستوى معنوية )بين إحصائيا فروق دالة وجود 
( وهي 1.906حيث كانت قيمة )ت( ) تبعًا لمتغير محل اإلقامة الخلع حدوث إلى تؤدي التي

 (.0.05قيمة غير دالة إحصائيًا عند مستوى معنوية )
 التي الفيزيقية ألسبابآراء عينة الدراسة لبين إحصائيا دالة هل توجد فروق  التساؤل السابع:

تبين من الجدول السابق للفروق بين عينة تبعًا لمتغير محل اإلقامة.  الخلع حدوث إلى تؤدي
وجود  الخلع حدوث إلى تؤدي التي والنفسية الفيزيقية ألسبابل تبعًا لمتغير محل اإلقامة الدراسة

 والنفسية الفيزيقية ألسباب( ل0.05عينة الدراسة عند مستوى معنوية )بين إحصائيا فروق دالة 
( وهي 3.235حيث كانت قيمة )ت( ) تبعًا لمتغير محل اإلقامة الخلع حدوث إلى تؤدي التي
 (.0.05دالة إحصائيًا عند مستوى معنوية )قيمة 

 اإلجتماعية متغيراتللآراء عينة الدراسة بين إحصائيا دالة هل توجد فروق  التساؤل الثامن:
 .التعليمية الحالةتبعًا لمتغير  الخلع حدوث إلى تؤدي التي
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عينة درجات آراء  اتلحساب داللة الفروق بين متوسط ANOVAاختبار التباين  :(13)جدول
 التعليمية الحالةتبعًا لمتغير  الخلع حدوث إلى تؤدي التي اإلجتماعية متغيراتللالدراسة 

اإلنحراف  المتوسط العدد المتغيرات
 المعياري

قيمة 
 ف

الداللة 
 المعنوية

 المتغيرات
 اإلجتماعية

 إلى تؤدي التي
 الخلع حدوث

 5.17 29.80 5 أمية

4.401 0.002 
 4.32 31.92 12 وتكتب تقرأ
 4.02 31.41 54 متوسط مؤهل
 3.45 33.32 123 جامعي مؤهل

 3.34 30.84 19 الجامعي فوق مؤهل
 3.80 32.45 213 اإلجمالي

 جمعت وحسبت من بيانات عينة الدراسة  :المصدر
درجات آراء عينة الدراسة  اتلحساب داللة الفروق بين متوسطيتبين من الجدول السابق 

فروق وجود التعليمية  الحالةتبعًا لمتغير  الخلع حدوث إلى تؤدي التي اإلجتماعية متغيراتلل
درجات آراء عينة  اتلحساب داللة الفروق بين متوسطعينة الدراسة تبعًا بين إحصائيا دالة 

حيث التعليمية  الحالةتبعًا لمتغير  الخلع حدوث إلى تؤدي التي اإلجتماعية متغيراتللالدراسة 
 (.0.05( وهي قيمة دالة إحصائيًا عند مستوى معنوية )4.401كانت قيمة )ف( )
 التي الفيزيقية ألسبابآراء عينة الدراسة لبين إحصائيا دالة هل توجد فروق  التساؤل التاسع:

 .التعليمية الحالةتبعًا لمتغير  الخلع حدوث إلى تؤدي
درجات آراء عينة  اتالفروق بين متوسطلحساب داللة  ANOVAاختبار التباين  :(14)دولج

 التعليمية الحالةتبعًا لمتغير  الخلع حدوث إلى تؤدي التي الفيزيقية ألسبابالدراسة ل
اإلنحراف  المتوسط العدد المتغيرات

الداللة  قيمة ف المعياري
 المعنوية

 المتغيرات
 التي اإلجتماعية

 حدوث إلى تؤدي
 الخلع

 3.08 26.00 5 أمية

2.058 0.09 
 3.71 26.83 12 وتكتب تقرأ
 3.80 26.35 54 متوسط مؤهل
 3.50 27.89 123 جامعي مؤهل

 3.91 26.79 19 الجامعي فوق مؤهل
 3.66 27.30 213 اإلجمالي

 جمعت وحسبت من بيانات عينة الدراسة  :المصدر



 وآخرون شاهنده غريب
 

 146 2019يونيو  ،الثالثربعون، الجزء ألوا السادس المجلد

درجات آراء عينة الدراسة  اتلحساب داللة الفروق بين متوسطيتبين من الجدول السابق 
فروق عدم وجود التعليمية  الحالةتبعًا لمتغير  الخلع حدوث إلى تؤدي التي الفيزيقية ألسبابل

درجات آراء عينة  اتلحساب داللة الفروق بين متوسطعينة الدراسة تبعًا بين إحصائيا دالة 
حيث كانت التعليمية  الحالةر تبعًا لمتغي الخلع حدوث إلى تؤدي التي الفيزيقية ألسبابالدراسة ل

 (.0.05( وهي قيمة غير دالة إحصائيًا عند مستوى معنوية )2.058قيمة )ف( )
 اإلجتماعية متغيراتللآراء عينة الدراسة بين إحصائيا دالة هل توجد فروق  التساؤل العاشر:

 تبعًا لمتغير السن. الخلع حدوث إلى تؤدي التي
درجات آراء عينة  اتلحساب داللة الفروق بين متوسط ANOVAاختبار التباين  :(15)جدول

 تبعًا لمتغير السن الخلع حدوث إلى تؤدي التي اإلجتماعية متغيراتللالدراسة 
اإلنحراف  المتوسط العدد المتغيرات

الداللة  قيمة ف المعياري
 المعنوية

 اإلجتماعية المتغيرات
 حدوث إلى تؤدي التي

 الخلع

 3.24 29.45 11 سنة 20أقل من 

3.258 0.02 
 3.82 31.94 52 30 -20من 
 3.69 32.94 95 40 -30من 
 3.84 32.69 55 50 – 40من 

 3.80 32.45 213 اإلجمالي
 جمعت وحسبت من بيانات عينة الدراسة  :المصدر

درجات آراء عينة الدراسة  اتلحساب داللة الفروق بين متوسطيتبين من الجدول السابق 
فروق دالة تبعًا لمتغير السن وجود  الخلع حدوث إلى تؤدي التي اإلجتماعية متغيراتلل

درجات آراء عينة الدراسة  اتلحساب داللة الفروق بين متوسطعينة الدراسة تبعًا بين إحصائيا 
تبعًا لمتغير السن حيث كانت قيمة )ف(  الخلع حدوث إلى تؤدي التي اإلجتماعية متغيراتلل
 (.0.05( وهي قيمة دالة إحصائيًا عند مستوى معنوية )3.258)

 الفيزيقية هل توجد فروق دالة إحصائيا بين آراء عينة الدراسة لألسباب التساؤل الحادي عشر:
 الخلع تبعًا لمتغير السن. حدوث إلى تؤدي التي
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درجات آراء  اتلحساب داللة الفروق بين متوسط ANOVAاختبار التباين  :(16)جدول
 تبعًا لمتغير السن الخلع حدوث إلى تؤدي التي الفيزيقية ألسبابعينة الدراسة ل
اإلنحراف  المتوسط العدد المتغيرات

الداللة  قيمة ف المعياري
 المعنوية

 التي الفيزيقية ألسبابا
 الخلع حدوث إلى تؤدي

 3.49 23.82 11 سنة 20أقل من 

5.136 0.002 
 3.52 26.62 52 30 -20من 
 3.70 27.75 95 40 -30من 
 3.33 27.87 55 50 - 40من 

 3.66 27.30 213 اإلجمالي
 جمعت وحسبت من بيانات عينة الدراسة  :المصدر

درجات آراء عينة الدراسة  اتلحساب داللة الفروق بين متوسطيتبين من الجدول السابق 
إحصائيا فروق دالة تبعًا لمتغير السن وجود  الخلع حدوث إلى تؤدي التي الفيزيقية ألسبابل

 ألسبابدرجات آراء عينة الدراسة ل اتلحساب داللة الفروق بين متوسطعينة الدراسة تبعًا بين 
( وهي 5.136تبعًا لمتغير السن حيث كانت قيمة )ف( ) الخلع حدوث إلى تؤدي التي الفيزيقية

 (.0.05حصائيًا عند مستوى معنوية )قيمة دالة إ
 متغيراتللآراء عينة الدراسة بين إحصائيا دالة هل توجد فروق  التساؤل الثاني عشر:

 تبعًا لمتغير حالة العمل. الخلع حدوث إلى تؤدي التي اإلجتماعية
درجات آراء عينة  اتلحساب داللة الفروق بين متوسط ANOVAاختبار التباين : (17جدول )

 تبعًا لمتغير حالة العمل الخلع حدوث إلى تؤدي التي اإلجتماعية متغيراتللالدراسة 
اإلنحراف  المتوسط العدد المتغيرات

الداللة  قيمة ف المعياري
 المعنوية

 المتغيرات
 التي اإلجتماعية

 حدوث إلى تؤدي
 الخلع

 2.78 34.22 111 حكومى موظف

35.098 0.001 
 3.63 32.36 44 خاص قطاع موظف

 3.87 27.75 16 حره أعمال
 3.10 29.67 42 أعمل ال

 3.80 32.45 213 اإلجمالي
 جمعت وحسبت من بيانات عينة الدراسة  المصدر :
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درجات آراء عينة الدراسة  اتلحساب داللة الفروق بين متوسطيتبين من الجدول السابق 
فروق دالة تبعًا لمتغير حالة العمل وجود  الخلع حدوث إلى تؤدي التي اإلجتماعية متغيراتلل

درجات آراء عينة الدراسة  اتلحساب داللة الفروق بين متوسطعينة الدراسة تبعًا بين إحصائيا 
تبعًا لمتغير حالة العمل حيث كانت قيمة  الخلع حدوث إلى تؤدي التي اإلجتماعية متغيراتلل

 (.0.05دالة إحصائيًا عند مستوى معنوية )( وهي قيمة 35.098)ف( )
 الفيزيقية ألسبابآراء عينة الدراسة لبين إحصائيا دالة هل توجد فروق  التساؤل الثالث عشر:

 تبعًا لمتغير حالة العمل. الخلع حدوث إلى تؤدي التي
درجات آراء عينة  اتلحساب داللة الفروق بين متوسط ANOVAاختبار التباين  :(18)جدول

 تبعًا لمتغير حالة العمل الخلع حدوث إلى تؤدي التي الفيزيقية ألسبابالدراسة ل
اإلنحراف  المتوسط العدد المتغيرات

الداللة  قيمة ف المعياري
 المعنوية

 الفيزيقية ألسبابا
 إلى تؤدي التي

 الخلع حدوث

 2.76 28.95 111 حكومى موظف

30.782 0.001 
 3.51 27.27 44 خاص قطاع موظف

 3.55 23.94 16 حره أعمال
 3.18 24.26 42 أعمل ال

 3.66 27.30 213 اإلجمالي
 جمعت وحسبت من بيانات عينة الدراسة  :المصدر

درجات آراء عينة الدراسة  اتلحساب داللة الفروق بين متوسطيتبين من الجدول السابق 
فروق دالة تبعًا لمتغير حالة العمل وجود  الخلع حدوث إلى تؤدي التي الفيزيقية ألسبابل

درجات آراء عينة الدراسة  اتلحساب داللة الفروق بين متوسطعينة الدراسة تبعًا بين إحصائيا 
تبعًا لمتغير حالة العمل حيث كانت قيمة )ف(  الخلع حدوث إلى تؤدي التي الفيزيقية ألسبابل
 (.0.05وية )( وهي قيمة دالة إحصائيًا عند مستوى معن30.782)

 فقت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقةات: مقارنة نتائج الدراسة مع نتائج الدراسات السابقة
والتي تناولت  دراسة: عبلة الكحالوي: " الخلع دواء ما ال دواء له" دراسة فقهية مقارنةومنها 

معايير وقواعد شرعية محاولة وضع ، معالجة المشاكل الزوجية من منظور الشريعة اإلسالمية
ويمكن القول أن الهدف األساسي للدراسة هو التبصير  لتجنب حدوث مشكالت بين الزوجين

 . وسبب وجوده في الشريعة اإلسالمية، بمعنى الخلع وشروطه



 مجلة العلوم البيئية
 جامعة عين شمس –معهد الدراسات والبحوث البيئية 

 

 149 2019يونيو  ،الثالثربعون، الجزء ألوا السادس المجلد

قضى  والتي تناولت الخلع وأحكامه في الشريعة اإلسالمية مصطفي الذهبي:كما أكدت دراسة 
وجعل للمرأة مثلما ، رأة في القيمة اإلنسانية المشتركةة بين الرجل والماإلسالم على مبدأ التفرق

إال إذا رأت من زوجها ، إن المرأة يكره لها طلب الخلع عليها من الحقوق والواجبات بالمعروف.
إذا طلبت الزوجة الخلع  وتيقنت أنها عاجزة عن معاشرته بالمعروف.، ما يحملها على كراهته
ولعل ، يستحب للزوج إجابة طلبها، محاوالت اإلصالح والتوفيق، فعًا معهامن زوجها ولم تجد ن

َقا ُيْغِن اللَُّه ُكالا مِّن َسَعِتِه  ن َيَتَفرَّ  َواِسًعا اللَّهُ  َوَكانَ  ۚ  في تفرقهما يكون خيرًا كما قال تعالى: } َواِ 
 [.130( { ]النساء: جزء اآلية 130) َحِكيًما

جراءاته العملية  أحمد حسام النجار:ودراسة  الخلع ومشكالته العملية والمنازعات المتعلقة به وا 
ومدى مسئولية ، وشروط القضاء بالطالق خلعاً ، أوضحت الدراسة أحكام الخلع والتي وأحكامه

كما تضمنت الدراسة مختارات من ، الزوجة الحاضنة التي تتخلى إراديًا عن حضانة صغارها
 محكمة النقض في منازعات األحوال الشخصيةاألحكام والمبادئ التي أقرتها 

الخلع بين المذاهب الفقهية األربعة والقانون المصري: "دراسة تحليلية  سامح سيد محماد:
وعرضت األساس القانوني له ، وبينت الدراسة أحكام الخلع قانوناً  ألحكام المحاكم المصرية

ذلك طرق الخلع المقررة قانونًا وهما وك، أم بعد 2000( لسنة 1سواء قبل العمل بالقانون رقم )
 واآلخر قضائي.، طريقتان: أحدهما اتفاقي وهو األصل

الخلع بين الشريعة والقانون "دراسة تأصيلية وتطبيقية في ضوء أقوال  أمير محماد مطاوع:
وقدمت ، ولقد تناولت الدراسة مكانة المرأة في اإلسالم الفقهاء وأحكام القانون واتجاه القضاء

 بين الزوجينوعة من النصائح لألسرة من أجل النهي عن التباغض واألمر بحسن العشرة مجم
إستخدام الخلع في والتي تناولت  :2009دار السالم حسين أحمد حسين كما اتفقت مع 

  مواجهة المشكالت األسرية والعوامل واألسباب وآليات الخدمة اإلجتماعية في مواجهتها
 دعوى الخلع للمسلمين والمسيحيين واليهود طبقًا لقانون إنشاء محاكم األسرة : :هشام زوين

وأيضا ناقشت الخلع عند ، كما ناقشت الدراسة حق المتزوجة عرفيًا في رفع دعوى الخلع
وما هي شروط الحكم للزوجة ، المسيحيين ومدى صالحية تطبيق نظام الخلع علي المسيحيين

 المسيحية بالتطليق خلعًا. 
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أنه كلما ارتفع والتي تناولت الخلع " دراسة في علم اإلجتماع  :2000دراسة عدلي السمري 
، المستوى التعليمي والمهني للزوجة كلما قل تعرضها للعنف المادي والمعنوي من جانب الزوج

كذلك تزايد معدالت العنف المادي تجاه الزوجة كلما زادت مدة الزواج . وجود عالقة طردية 
حيث إنه كلما ارتفع ، مستوي التعليمي للزوجة ووضعها المهني وبين السمع عن الخلعبين ال

أظهرت الدارسة فيما يتعلق  المستوى المهني للزوجة كلما ارتفعت نسبه السمع عن الخلع .
، بمميزات مادة الخلع أنه يعطي الزوجة التي تعاني من معاملة الزوج السيئة الحق في الطالق

باإلضافة إلي أنه يقلل من قضايا الطالق ، عسف وسوء معاملة الزوج للزوجةوأنه يخفف من ت
 المعروضة أمام المحاكم. 

وال  والتي اآلثار االجتماعية للخلع " دراسة مقارنة بين الخلع والتطبيق :2006نادية حليم 
حيث اضطريت ، في حاالت الخلع أكثر من الطالق للضرر –ينفي ذلك المعاناة االقتصادية 

الزوجة إلى البحث عن مصادر رزق لها وألوالدها فزادت نسبة العامالت بعد الطالق أو 
وكان من أهم توصيات الدراسة ضرورة صياغة قانون شامل لألسرة يغطي كل الحقوق  الخلع.

قانون يتعرض للمسائل الشائكة وال يهابها ، وكل أفرادها، والواجبات في كل مراحل حياة األسرة
 ولغة ومفاهيم جديدة عصرية.، فكر جديدقانون يأتي ب

األبعاد الطبقية واأليكولوجية المرتبطة بالخلع " دراسة  :2008دراسة عفاف فرج بدوي محمود 
أظهرت الدراسة أن أهم األسباب االجتماعية للخلع هي تدخل أهل الزوج في  يدانية مقارنة"م

وجود عالقة ارتباطية إيجابية بين  باإلضافة إلي هجر الزوج لمنزل الزوجية .، حياة الزوجين
والعجز ، المستوى التعليمي للزوجة وبين طلبها للخلع لألسباب األتية : هجر الزوج للمنزل

واالختالف ، وطمع الزوج في مال الزوجة، وتدخل أهل الزوج في حياة الزوجين، الجنسي للزوج
بمعنى أنه لكما ارتفع المستوى التعليمي للزوجة كلما زاد طلبها ، في درجة التعليم بين الزوجين

دراسة . الطالق في األسرة الليبية : Aharon Layish 1995دراسة  .للخلع لألسباب السابقة 
 :Zinsmeister , Karl 2000 : دراسة. الطالق يؤذي األطفال :Francis G.castles 

and Michael flood 2002 :  أوضحت : والتي تناولتالسياق االجتماعي والقانوني للطالق
الدراسة أن هناك عوامل اقتصادية طويلة المدى تعتبر أساسية في خلق النزعة المتزايدة نحو 
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والذي كان يخلق نوعًا ، الطالق مثل : التحول في االقتصاد التقليدي لألسرة القائم على الزراعة
 جين من االعتماد المشترك بين الزو 
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ABSTRACT 
Social change is one of the social phenomena that have passed 

through all human societies. In general, the human society in general 

and Egyptian society in particular have undergone many changes to 

their present form. The case of Khula 'is one of the important issues in 

the current period in society, where it has been increasing continuously, 

it was necessary to study this issue and know its causes and work on the 
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existence of some solutions to this phenomenon and reduce their impact 

on society. Therefore, the present study seeks to identify the social and 

physical variables associated with the issue Khula 'and uncover the 

relationship between them and reach the best results or preventive 

measures to reduce the problem of khula that threatens society. 

The importance of the study in dealing with a subject that suffers 

from the society in recent times is the social and physical variables 

associated with the issue of Khula '. The researchers used the analytical 

descriptive approach. The study sample consisted of (213) individual. 

The study reached a number of results, including but not limited to 

differences There is a statistically significant difference between the 

study sample and the social variables that lead to the occurrence of khul 

'according to the gender variable. There are statistically significant 

differences between the sample of the study for the physical and 

psychological reasons that lead to the occurrence of khul' according to 

the gender variable. To Veziqih and psychological that lead to a 

dislocation depending on the variable place of residence. 

Recommendations: 

•Conducting seminars and lectures in family centers and childhood in 

the rehabilitation of applicants for marriage. 

•The need to link educational curricula to reality and attention to teach 

students rights and duties of marriage in a proper manner taught by 

specialists in the field of family, especially in post-primary 

education. 

•It is necessary to activate the places of worship to teach couples the 

rights and duties of marriage from the book and the Sunnah of the 

Prophet, and appeal to them to fear God in their wives and children. 

 


