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راسة خالل الفترة من آب وحتی شهر تشرین ثاني من عام ٢٠٢٢  تمَّ إجراء هذه الدِّ



حول هذه الدراسة:

تم العمل یلع إعداد هذه الدراسة من قبل مرکز حکایة لتنمیة املجتمع املدني ضمن أحد مشاریع 
. RNW media املرکز مشروع "مودة "بالشراکة مع رادیو هولندا العاملي

ة اإلنجابیَّة والجنسیَّة من وجهة نظر  الق املبني یلع الصحَّ راسة یلع تحلیل أسباب الطَّ تقوم هذه الدِّ
وأخصائیِّین  ُأسري،  إصالح  وأخصائیِّي  شرعیِّین،  وُقضاة  (محامین،  واملهنیِّین  واملطلَّقین  املطلَّقات 
ِة اإلنجابیَّة  نفسیِّین) الذین یتعاملون بشکٍل مباشر مع الحاالت، وذلك للتعرُّف یلع وعي العیِّنة بالصحَّ
الق، واإلضاءة یلع الحلول املقترحة من وجهة نظر  والجنسیَّة، واألسباب التي أدَّت إلی اتِّخاذ قرارات الطَّ
التوصیات ضمن عمٍل تشارکي  لتنفیذ  أولی  ة توصیات کخطوة  تأثیرها، والخروج بعدَّ للحدِّ من  العیِّنة 

مات املجتمع املحلِّي. وتکاملي مع منظَّ

ي والنوعي،  راسة تمَّ تبني املنهج الوصفي التحلیلي الذي یجمع بین املنهج الکمِّ ولتحقیق أهداف الدِّ
راسات  الدِّ البیانات وتحلیلها، حیث تمَّ االعتماد یلع  وذلك باستخدام أدوات نوعیَّة وکمیَّة يف جمع 
ة اإلنجابیَّة والجنسیَّة ومواضیع  السابقة األجنبیَّة منها والعربیَّة واملحلِّیة التي تناولت مواضیع الصحَّ
الق يف  ذات عالقة، والرجوع إلی التقاریر السنویَّة الصادرة عن دائرة قاضي القضاة التي تناولت نسب الطَّ

األردن خالل آخر ثالث سنوات.

راسة النوعیَّة یلع عیِّنتین، العیِّنة األولی تکوَّنت من (٤٣) ُمطلًَّقا (٢٩ امرأة و١٤  وقد اشتملت هذه الدِّ
ًصا معنیِّین بشکٍل مباشر بالتَّعامل مع األشخاص املعرَّض  رجًال)، والعیِّنة الثانیة تکوَّنت من (٣٨) متخصِّ
وتشیر  الجنسیَّة.  ة  والصحَّ اإلنجابیَّة  ة  بالصحَّ تتعلَّق  ألسباب  الق  الطَّ یلع  حصلوا  أو  الق،  للطَّ زواجهم 
الفئة  نظر  وجهة  من  الق  الطَّ قرار  اتِّخاذ  أسباب  أهّم  من  هي  الجنسیَّة  األسباب  أنَّ  إلی  النتائج 
الق من  الطَّ اتِّخاذ قرار  النتائج أنَّ األسباب اإلنجابیَّة من أهم أسباب تأجیل  املستهدفة، وکما أظهرت 
املستهدفة  للفئة  جیِّد  وعي  وجود  إلی  النتائج  وأشارت  کما  أیًضا.  املستهدفة  الفئة  نظر  وجهة 
راسة أن (٨٤٫٢٪) من العاملین املهنیِّین،  ة الجنسیَّة. کما أظهرت الدِّ ة اإلنجابیَّة والصحَّ بمفهومي الصحَّ

الق. ة اإلنجابیَّة والجنسیَّة هي سبب رئیس لتبریر الطَّ یعتقدون أنَّ الصحَّ

للمتزوِّجین  إرشاد  برامج  إیجاد  بضرورة  تتعلَّق  مقترحات  وتقدیم  النتائج،  باستعراض  راسة  الدِّ وُخِتمت 
واملقبلین یلع الزواج، ودورات تدریبیَّة يف التربیة الجنسیَّة، وُأسس اختیار شریك الحیاة، وتفعیل دور 

الق. راسات املتعلِّقة بقضایا جوهریَّة يف الطَّ اإلصالح األسري، وکذلك إجراء املزید من الدِّ

ص امللخَّ

٢
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ست عام  تأسَّ ربحیَّة  أردنیَّة غیر  سة  لتنمیة املجتمع املدني هو مؤسَّ مرکز حکایة 
یؤمن  الشباب،  وبناء مهارات  األردني  املجتمع  أفراد  تمکین  إلی  املرکز  ٢٠١٣م. یهدف 
املرکز بقیم املجتمع املدني؛ تکافؤ الفرص، واملواطنة، والعدل، واملساواة، والحریَّة، 

والدیمقراطیَّة، والحوار، وقبول اآلخر، وسیادة القانون.

هة إلی املتزوِّجین واملقبلین یلع الزواج واآلباء  ة باللغة العربیَّة، موجَّ مودة هي منصَّ
الجنسیَّة  ة  الصحَّ یخصُّ  فیما  املعرفة  ومشارکة  الوعي،  رفع  إلی  وتهدف  واُألمَّهات، 

واإلنجابیَّة من منظوٍر علمي.



تساهم العالقات الزوجیَّة بشکل رئیس يف بناء هویَّة املجتمع من خالل تموضع األسرة فیه، ووجود 
عالقة وظیفیَّة لألسرة کمشارك يف بناء التماسك االجتماعي من خالل الدور التي تقوم به من إنجاب 
األفراد وتنشئتهم االجتماعیَّة، إال أنَّ هذه األسرة تعاني يف الکثیر من األحیان من عقبات ومشکالت تؤثِّر 
یلع الشکل الوظیفي لها، وتنتج أشکاًال مختلفة من التفاعل اُألسري، ما قد یؤثِّر سلًبا یلع أفرادها، 

وبالتالي ینعکس یلع أداء الفرد داخل املجتمع.

تبعات غیر محمودة، حیث من  لها من  الق ملا  الطَّ األسرة هي عملیَّة  تواجه  التي  یات  التحدِّ أهمِّ  من 
ًکا أسریًّا وعدم اتِّزان لدى األفراد املتضرِّرین. وبعد الرجوع  املمکن يف غالب الحاالت، أن ینشأ عنها تفکُّ
الق متزایدة وتفوق  إلی اإلحصائیات السنویَّة الصادرة عن دائرة قاضي القضاة، تبیَّن أنَّ أرقام حاالت الطَّ
خمَس عشرة ألف حالٍة لکلِّ عام، وهذا ما یعود بانعکاسات سلبیَّة یلع اُألسرة واملجتمع ککل، سواء 

کانت اقتصادیَّة أو اجتماعیَّة أو تنمویَّة.

یمکن  بتوصیات  والخروج  الق،  الطَّ اتِّخاذ  أسباب  جوانب  أحد  لدراسة  کخطوة  راسة،  الدِّ هذه  وجاءت 
الق  الطَّ وقوع  من  للحّد  املعنیَّة؛  الحکومیَّة  والجهات  املدني  املجتمع  سات  مؤسَّ من خالل  تنفیذها 
راسة یلع أربعة فصول،  ة الجنسیَّة واإلنجابیَّة، حیث تمَّ تنظیم الدِّ املبني یلع أسباب متعلِّقة بالصحَّ

کما یلي:

الفصل األوَّل

راسة   ...............................................................................................................                                                                       - مشکلة الدِّ
- الفرضیَّة والسؤال  .............................................................................................................
راسة  ................................................................................................................. - أهمیَّة الدِّ
- املنهجیَّة  .........................................................................................................................
- التعریفات واملفاهیم اإلجرائیَّة  .......................................................................................
راسة  .............................................................................................................  -صعوبات الدِّ
راسة  ............................................................................................................... - ممیِّزات الدِّ

الفصل الثَّاني

- اإلطار النظري  ...................................................................................................................
راسات السابقة  ............................................................................................................ - الدِّ

الفصل الثَّالث

- عرض النتائج  ....................................................................................................................

ة بـ املطلَّقات واملطلَّقین  ......................................................................... - النتائج الخاصَّ

ة باملهنیِّین  ............................................................................................... - النتائج الخاصَّ

الفصل الرَّابع

- تحلیل النتائج   ..................................................................................................................

- التوصیات  .........................................................................................................................
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راسة  أوًال: مشکلة الدِّ

ن أعمال املحاکم الشرعیَّة؛  أشار التقریر اإلحصائي السنوي لدائرة قاضي القضاة للعام (٢٠٢١) والذي تضمَّ
الق التي ُسّجلت يف املحاکم الشرعیَّة خالل آخر ثالث سنوات بلغت عام (٢٠١٩)  إلی أنَّ عدد حاالت الطَّ
ث  حوالي (٢٨٠١٣) حالة، وعام (٢٠٢٠) بلغت (٢٢٧٨٠) حالة، والعام (٢٠٢١) بلغت (٢٨٧٠٣) حالة، وتحدَّ
راسة، تبیَّن من خالل آراء  الق. ومن خالل البحوث التحضیریَّة لهذه الدِّ التقریر عن تذبذٍب يف أسباب الطَّ
املهنیِّین (محامین، وقضاة شرعیِّین، وأخصائیي إصالح أسري، وأخصائیِّین نفسیِّین)، أنَّ الکثیر من حاالت 
ة الجنسیَّة واإلنجابیَّة، إال أنَّ  الق التي تصل إلی قاعات املحاکم الشرعیَّة لها جذور متعلِّقة بالصحَّ الطَّ
غالبیَّة املوّکلین ال یقومون باإلفصاح عن ذلك رسمیًّا ویستعیضون عنه بأسباب قانونیَّة أخرى. باإلضافة 
ة الجنسیَّة واإلنجابیَّة. وتبیَّنت  إلی رصد أعداد کبیرة من األفراد الذین ال یمتلکون ثقافة متعلِّقة بالصحَّ
لبحث  راسة  الدِّ إلکترونیَّة، وبناء یلع ذلك، فقد جاءت هذه  استبانة مسحیَّة  النتیجة من خالل  هذه 
ل إلی حلول  ة الجنسیَّة أو اإلنجابیَّة أو کلیهما، والتوصُّ الق الناتج عن مشکالت متعلِّقة بالصحَّ أسباب الطَّ
واملطلَّقین  املطلَّقات  نظر  وجهة  من  وذلك  الق  الطَّ من  النوع  هذا  أعداد  تزاید  من  للحدَّ  مقترحة 

واملهنیِّین الذین یتعاملون بشکٍل مباشر مع الحاالت. 

ثانیًا: الفرضیَّة والسؤال 

بین  ما  تأتي من خالٍف  الواقعة سنویًّا،  الق  الطَّ أنَّ عدًدا کبیًرا من حاالت  راسة یلع فرضیَّة  الدِّ تقوم 
راسة عن أثر  ة الجنسیَّة واإلنجابیَّة. وتتساءل الدِّ الزوجین یتعلَّق جذره بمشکالت ذات صلة مباشرة بالصحَّ
الق املترتِّبة  الحلول املقترحة للحدِّ من حاالت الطَّ الق، وما هي  اتِّخاذ قرار الطَّ هذه املشکالت یلع 

علیها، وذلك من وجهة نظر املطلَّقات واملطلَّقین واملهنیِّین. 

راسة یَّة الدِّ ثالثًا: أهمِّ

الق ملا له من دور يف مدى استقرار األسرة األردنیَّة  راسة من خالل البحث يف موضوع الطَّ یَّة الدِّ تأتي أهمِّ
ة علمیَّة من املتوقَّع  بشکٍل خاّص والعربیَّة بشکٍل عام. إضافة إلی الخروج بتوصیات مبنیَّة یلع خطَّ
یات املتعلِّقة  أن تساهم يف تطویر آلیَّات توجیه وتوعیة املقبلین یلع الزواج واملتزوِّجین بشأن التحدِّ
الزوجیَّة  العالقات  التي من شأنها تحسین  الجنسیَّة واإلنجابیَّة، واقتراح بعض االستراتیجیَّات  ة  بالصحَّ
الق کأمر  الطَّ أهّمیَّة تناول  إلی بیان  الزوجیَّة. باإلضافة  الخالفات  الناتجة عن  الصراعات  ة  وتخفیف حدَّ
راسة أیًضا، يف أنَّها تستخدم وسیلة علمیَّة منهجیَّة  یمثِّل تحّدًیا کبیًرا أمام الزواج. وتتجلَّی أهّمیَّة الدِّ
راسة  يف تحلیل حالة اجتماعیَّة، وربط أسبابها بوقائع صّحیَّة تحدث بین الزوجین. وأخیًرا ُتَعدُّ هذه الدِّ
راسات التي تتناول هذا املوضوع يف املنطقة العربیَّة  إثراًء للمعرفة يف هذا املجال، إذ أنَّ عدد الدِّ

ا. شحیحة جدًّ

رابعًا: املنهجیَّة

راسات السابقة منها العربیَّة واألجنبیَّة، والتي تناولت املوضوع  راسة مراجعات لألدبیَّات والدِّ شملت الدِّ
نفسه أو مواضیع ذات صلة، ورکَّزت یلع التعرُّف یلع منظور کل من املطلَّقات واملطلَّقین من ناحیة 
راسة  راسة. باإلضافة إلی قیاس مدى وعي عینة الدِّ الق أو تأجیله يف الحاالت موضوع الدِّ اتِّخاذ قرار الطَّ
راسة إلی وجهات نظر املهنیِّین فیما  ة اإلنجابیَّة. أیضًا فقد نظرت الدِّ ة الجنسیَّة والصحَّ بمفهومي الصحَّ

الق. راسة وأثر اتِّخاذ قرار الطَّ یتعلَّق بموضوع الدِّ

الفصل األوَّل

٤

الفصل األوَّل

٤



البیانات  جمع  يف  وکمیَّة  نوعیَّة  أدوات  استخدام  خالل  من  التحلیلي؛  الوصفي  املنهج  اتِّباع  وتمَّ 
ا یعطي املنهجیَّة صفة الشمولیَّة، حیث یمکن جمع معلومات ضروریَّة، ومن ثم تحلیل  وتحلیلها، ممَّ

ق بنوعیَّة الفئات املستهدفة وآرائها ومعتقداتها الشخصیَّة.  هذه املعلومات وتفسیرها، والتعمُّ

(الطبیَّة  ة مجاالت  صین بعدَّ مین املتخصِّ (٨) من املحکِّ راسة یلع  الدِّ أسئلة  أنَّه تمَّ عرض  إلی  إضافة 
بشکل  ویتعاملون  واإلنجابیَّة  الجنسیَّة  ة  الصحَّ بموضوع  اهتمام  لدیهم  الذین  والنفسیَّة)  والقانونیَّة 

مباشر مع الحاالت خالل ممارسة مجاالتهم املهنیَّة.

ص يف التالي: راسة یلع أربع مراحل بحثیَّة، تتلخَّ وُبنیت الدِّ

تمَّ  إذ  واملطلَّقین،  املطلَّقات  یستهدف  قسم  إلی  االستبانة  هذه  تقسیم  تحلیلیَّة:تمَّ  ١.استبانة 
الق التي  ة الجنسیَّة واإلنجابیَّة، وأسباب حاالت الطَّ سؤالهم عن مدى معرفتهم باألمور املتعلِّقة بالصحَّ
الق، وآلیَّة اتِّخاذ هذا القرار والحلول  مرُّوا بها، وعن آرائهم يف املراحل التي عایشوها خالل عملیَّة الطَّ
شرعیِّین،  وقضاة  (محامین،  املهنیِّین  استهدف  فقد  اآلخر،  القسم  ا  أمَّ نظرهم.  وجهة  من  املقترحة 
الق  وأخصائیي إصالح أسري، وأخصائیِّین نفسیِّین). وقد تمَّ التعرُّف یلع آرائهم فیما یخصُّ حاالت الطَّ
ة الجنسیَّة واإلنجابیَّة، والحلول املقترحة والتوصیات وآلیَّات  املبنیَّة یلع أساٍس خاليف متعلِّق بالصحَّ

التفاوض فیما بین األزواج. 

یتعلَّق  العاّم وثقافته فیما  الجمهور  إلی قیاس مدى معرفة  الکترونیَّة: هدفت  ٢.استبانة مسحیَّة 
ة الجنسیَّة واإلنجابیَّة، ودعم عملیَّة تحلیل البیانات. بالصحَّ

نسائیَّة،  (أطبَّاء  صین  متخصِّ مع  زة  مرکَّ عمل  وجلسات  مقابالت  عمل  تمَّ  صین:  متخصِّ مع  ٣.مقابالت 
الباحثتین  آفاق  توسیع  يف  ساهمت  ُأسري)  وتوجیه  والدیَّة  رعایة  وأخصائیِّین  نفسیِّین،  وأخصائیِّین 

راسة.  ودعمهن يف عملیَّة تحلیل البیانات والتحقیق العلمي ملعلومات الدِّ

٤.تحلیل البیانات: تمَّ تحلیل البیانات الکمیَّة والنوعیَّة بناًء یلع تبنِّي أدوات تحلیل البیانات العلمیَّة، 
مقیاس  العیِّنة یلع  باستجابة  الحالیَّة  راسة  الدِّ نتائج  دت  تحدَّ والتوصیات. حیث  النتائج  واستخالص 
السیکومتریَّة  الخصائص  ق من  التحقُّ البیانات، وتمَّ  الباحثتین لجمع  الذي تمَّ تطویره من قبل  راسة  الدِّ

راسة. ألدوات الدِّ

خامسًا: التعریفات واملفاهیم اإلجرائیَّة

الق: انفصال الزوجین عن بعضهما شرًعا وقانوًنا. الطَّ

ل شرًعا وقانوًنا، ولم یتزوَّج مرَّة  الق املسجَّ املطلَّق: هو الفرد الذي سبق له الزواج فعًال، وانفصل بالطَّ
أخرى.

ل شرًعا وقانوًنا ولم  الق املسجَّ املطلَّقة: هي املنفصلة عن زوجها، واملصاَدق یلع انفصالها  بالطَّ
تتزوَّج مرَّة أخرى.

واإلنجابیَّة،  الجنسیَّة  ة  الصحَّ قضایا  مع  بالتَّعامل  مباشر  بشکٍل  املعنّیون  ون  املختصُّ املهنّیون: 
تتعلَّق  ألسباب  الق  الطَّ یلع  حصلوا  أو  الق،  بالطَّ دین  املهدَّ لألشخاص  خدمات  بتقدیم  واملعنّیون 

ة الجنسیَّة. ة اإلنجابیَّة والصحَّ بالصحَّ

٥



ة الجنسیَّة واإلنجابیَّة: "تعني ُقدرة الناس یلع الحصول یلع حیاة جنسیَّة مسؤولة وُمرِضیة  الصحَّ
وأکثر أماًنا، وأن یکونوا قادرین یلع اإلنجاب ولدیهم حرِّیَّة اختیار توقیت وکیفیَّة القیام بذلك، وتشمل 
الة ومیسورة التکلفة ومقبولة؛  أیًضا أن یکون الرجال والنساء یلع علٍم بوسائل تحدید نسل آمنة وفعَّ
برامج  وتطبیق  واإلنجابي،  الجنسي  للطبِّ  املناسبة  یَّة  الصحِّ الرعایة  خدمات  یلع  الحصول  وکذلك 
فرصة  أفضل  لألزواج  ر  توفِّ آمنة،  ووالدة  حمل  فترة  یلع  الحصول  أنَّ  یلع  للتأکید  ي  الصحِّ التثقیف 

للحصول یلع طفٍل سلیم." (#)

راسة سادًسا: صعوبات الدِّ

تحتاج  کانت  والتي  راسة،  الدِّ عنوان  لخصوصیَّة  املطلوبة  املواصفات  حسب  البیانات  یلع  الحصول  يف  الصعوبات  تتمثَّل 
الق، واالستفادة من تجاربهم  راسة الذي یتمثَّل يف الحدِّ من الطَّ لتوضیح خاّص لکل مشارك/ة بأهمیَّة السرِّیَّة والثقة بهدف الدِّ
ة  الصحَّ تناولت موضوع  کافیة  استبانات  ر  توفُّ آخرین، وعدم  أشخاص  زواج  توجیه  أن تساهم يف  املمکن  التي من  ة  الخاصَّ
األردني  املجتمع  خصائص  یلع  الحفاظ  مع  األردنیَّة،  البیئة  تناسب  استبانه  تطویر  استدعی  ا  ممَّ واإلنجابیَّة،  الجنسیَّة 

وخصوصیَّة الفئة املستهدفة.

راسة سابعًا: ممیِّزات الدِّ

ة الجنسیَّة  الق) باملتغیِّرات التابعة (الصحَّ راسة بأنَّها األولی من نوعها يف األردن حیث ربطت املتغیِّر املستقّل (الطَّ تتمیَّز الدِّ
ش يف املنطقة العربیَّة؛ لخصوصیَّة وثقافة  واإلنجابیَّة)، وذلك لتسلیط الضوء یلع موضوع لیس بالجدید عاملیًّا، إال أنَُّه مهمَّ
سات املجتمع املحلِّي والجهات  راسة الحالیَّة لعمل توازن يف املحتوى، وللخروج بتوصیات تساند مؤسَّ املجتمعات، فجاءت الدِّ
ة الجنسیَّة واإلنجابیَّة، وتحقیًقا   یات موضوع الصحَّ الق والحّد منها، خصوًصا تلك املتعلِّقة بتحدِّ ي لحاالت الطَّ الحکومیَّة للتصدِّ

للمصلحة الفضلی لألسرة واملجتمع.

ة العاملیَّة (#) مة الصحَّ (WHO)  تعریف منظَّ

٦



راسات السابقة أوًال: اإلطار النظري األدبي والدِّ

األسرة هي الوحدة األساسیَّة األولی يف املجتمع والتي یتمُّ التأکید یلع أهّمیتها. وهي ُتبنی من خالل وقوع 
الزواج بدًءا من زوجین، وتقوم یلع العالقة بین الرجل واملرأة التي یسمح بها القانون من خالل عقٍد قانوني 
بینهما، والذي ُیعطي املسؤولیَّة لتنشئة حیاة ُأسریَّة وإنجاب وتربیة األبناء، وتنشئتهم االجتماعیَّة، وتهیئتهم 
لتولِّي املهاّم واملسؤولیَّات املوکلة إلیهم يف جمیع مراحل حیاتهم للمساهمة يف مجتمٍع صالح ومنتج. (١) 

أهمیَّة الزواج

االجتماعیَّة  القیم  لنقل  مهّم  فالزَّواج  إلیه؛  ینتمي  الذي  املجتمع  وعادات  أهداف  الزواج  یعکس 
ر  واالقتصادیَّة من األجیال األکبر سنًّا إلی األجیال الشابَّة، فاألسرة هي الوحدة األساسیَّة للحیاة التي توفِّ
األمن والرفاهیة ألفرادها، والحفاظ یلع أسرة سعیدة هو الهدف الرئیس ألي مجتمع. هناك العدید من 
األسباب وراء الزواج، بما يف ذلك الحاجة إلی الدعم االجتماعي والعاطفي، واإلنجاب والحّب والصداقة 
باالستقرار  الشعور  من خالل  السکینة  وتحقیق  النفسیَّة  الحاجات  إشباع  أیًضا،  أهدافه  ومن  والجنس. 

والطمأنینة، وکذلك بهدف حفظ النسل والتکاثر من خالل العالقات الصحیَّة والعفیفة.

تعریف الزواج

الرَّجل واملرأة، وتبدأ هذه العالقة بإعالن  الزواج بمفهومه البسیط هو عالقة ذات طابع مشروع بین 
قائمة یلع  اجتماعیَّة  سة  أنَّه مؤسَّ الزواج یلع   (٢٠١٠,Pearlman) بیرملان  وُیعرِّف  بینهما.  عقٍد رسمي 
ی  ة غامضة من الحبِّ والغریزة الجنسیَّة؛ إلنشاء وحدة دینامیکیَّة تسمَّ ارتباط رجل وامرأة من خالل قوَّ

اُألسرة. (٢)

الزواج يف األردن

االحتفال  الدخول املشروع بعد  الِخطبة،  الشریك،  اختیار  ة مراحل؛  األردن یلع عدَّ الزواج يف  یشتمل 
وهناك  أسرهم.  من  دة  محدَّ توصیة  بناًء یلع  أزواجهم  والنساء  الرجال  من  کل  یختار  وعادًة،  بالزفاف. 

نوعان من الزواج:
"الزواج املرتَّب/التقلیدي" و"الزواج الحدیث/املتَّفق علیه ما بین الزوجین".

اجتماعیَّة  أسریَّة  عالقات  خالل  من  الشاب  لعائلة  الفتاة  تقدیم  یتمُّ  املرتَّب/التقلیدي"؛  "الزواج  يف 
(الجیران أو الزمالء أو األقارب أو األصدقاء املقرَّبین)، ثمَّ یبدأ  کل من الشاب والفتاة بالتقییم والتعرُّف 

مة من قبل العائالت، ومن ثم اتِّخاذ قرار الزواج. یلع بعضهما البعض عبر جلسات منظَّ

يف "الزواج الحدیث/املتَّفق علیه ما بین الزوجین"؛ یلتقي الشاب والفتاة ببعضهما البعض يف األماکن 
ا یتیح لهما التعرُّف إلی بعضهما البعض واتِّخاذ قرار  التعلیمیَّة مثل الجامعة أو أماکن العمل وغیرها، ممَّ

م إلی مرحلة إعالم کل منهما ألسرته، واملباشرة بإجراءات الِخطبة والزواج. الزواج، ومن ثم التقدُّ
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الق الطَّ

ي  يف اُألسر التقلیدیَّة، یتمُّ اتِّخاذ قرارات الزواج من قبل الوالدین، والتي يف بعض الحاالت یمکن أن تؤدِّ
الذین یبدؤون حیاة جدیدة ولیسوا  إلی خیارات خاطئة خطیرة. وبعبارٍة أخرى، فإنَّ املتزوجین حدیثا 
یات ومشکالت وحاالت طالق يف وقٍت الحق من  یلع درایة بمعاییر اختیار الشریك، قد یواجهون تحدِّ

حیاتهم الزوجیَّة.(٣)

ما یکون مقبوًال يف املجتمع  ة، وغالًبا  ولکنَُّه محبط بشدَّ الق جائز ومشروع  الطَّ أنَّ  الرغم من  ویلع 
العاملیَّة تؤثِّر یلع  السنوات األخیرة، فالتغییرات  الق يف األردن خالل  الطَّ ل  ارتفع معدَّ األردني، فقد 
العالم الذي نعیش فیه من مثل؛ التغیُّرات التکنولوجیَّة والتقنیَّة واالتِّصاالت السریعة والحاالت السیاسیَّة 

الق.(٥) الت الطَّ واالقتصادیَّة. إنَّ هذه التغییرات تقلِّل من قیمة الزواج، وتساهم يف زیادة معدَّ

الق  ة الجسدیَّة والعاطفیَّة للزوجین وأطفالهما. فالطَّ ویمکن أن یؤثِّر الزواج غیر املستقّر سلًبا یلع الصحَّ
الق یلع  ا ُیعتقد. ویمکن أن یکون الحدث األکثر صعوبة يف حیاة األفراد، حیث یؤثِّر الطَّ أکثر تعقیًدا ممَّ
االکتئاب  إلی  ي  یؤدِّ أن  ویمکن  وجسدیًّا،  وعاطفیًّا  وعقلیًّا  اقتصادیًّا  املستویات  من  العدید 

والقلق.(٧,٦,٥,٤,٣)  

عائالت  يف  األطفال  بأنَّ  أفادت  املاضیة،  الثالثین  السنوات  مدى  یلع  دراسات  ة  عدَّ ُأجریت  وقد 
التفاعل  يف  ومشاکل  العاطفیَّة،  واإلعاقات  الجسدیَّة،  اإلعاقات  مثل؛  ملشاکل  یتعرَّضون  املطلَّقین، 

االجتماعي، والفشل املدرسي. (٧,٦,٥,٤,٣) 

الق يف األردن الت  الطَّ معدَّ

ن أعمال املحاکم الشرعیَّة،  أشار التقریر اإلحصائي السنوي لدائرة قاضي القضاة للعام (٢٠٢١) والذي یتضمَّ
لت يف املحاکم الشرعیَّة خالل العام (٢٠٢١)، بلغت(٢٨٧٠٣) حالة،  الق التي ُسجِّ إلی أنَّ عدد حاالت الطَّ
الق لکل ألف (١٫٩)  الق من زواج العام (٢٠٢١) بلغت (٥٫٨٪)، فیما بلغت نسبة الطَّ الفًتا إلی أنَّ نسبة الطَّ
ا  الق، أمَّ حسب املعیار العاملي، فیما بلغت نسبة قضایا التفریق القضائي ( ٢٣٪) من إجمالي حاالت الطَّ
الباقي فکان من خالل محاکم التوثیقات، إذ بلغت( ٦٦٠٢ ) حالة؛ منها(٨٤٠٨) بعد الدخول و(٦٨٤٨) قبل 
ة طالق رجعي و(٦٨٥) بائن بینونة. وأوضَح أنَّ مکاتب اإلصالح والوساطة والتوفیق  الدخول، و(٤٤٧٥) حجَّ
 ) السابقة، وتمَّ عقد  السنة  بزیادٍة نسبتها (٢٥٪) عن   (٢٠٢١) اُألسري، نظرت يف (٦٠٣٩٩) حالة سنة 
٢٥٣٧٧) اتفاقیَّة صلح، فیما تمَّ إصالح األطراف املعنیَّة دون حاجة التفاقیَّة ( ٦٧٦٦ ) حالة بزیادٍة نسبتها 

(٣٤٪ ) عن السنة السابقة.(٨)
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الق  أدبیَّات أسباب الطَّ

الق يف املجتمع الحدیث إلی أحد األسباب التالیة: ُتعزى تجارب الطَّ
املخدرات  وتعاطي  الجسدي،  واالعتداء  والهجر،  والخیانة  النضج،  وعدم  الزوجین،  بین  التواصل  غیاب 
واالختالفات  االعتیادیَّة،  غیر  الجنسیَّة  والرغبات  والبطالة،  الجنسي،  والعنف  األنا،  ومشاکل  والکحول، 

الثقافیَّة والدینیَّة، والجریمة، وعدم التوافق والبیئة اُألسریَّة، ورفع التوقُّعات حول الطرف اآلخر. (١١)

وصنَّف باحثون آخرون، ثالثة أسباب أساسیَّة للطالق:

١. الکسل: االعتقاد الخاطئ بأنَّ الزواج یجعلنا سعداء.
٢. نقص مهارات االتِّصال: عبِّر عن مشاعرك، واستمع بصدق إلی شریکك.

سینتهي  الزواج  کان  إذا  بما  التنبُّؤ  عند  مًعا  والکسل  التوقُّعات  تعمل  أن  یمکن  عالیة:  توقُّعات   .٣
الق. یضع کل من الرجال والنساء العدید من االفتراضات حول الزواج، وما یمکن توّقعه من الزواج.(١٢) بالطَّ

الرِّضا الجنسي واالستقرار الزوجي

ا  الزوجین. وهو مهّم جدًّ الجنسي من عالقة  الجزء  الشعور بالسعادة يف  الجنسي، هو  بالرِّضا  الشعور 
ة العقلیَّة  ة والصحَّ للزواج؛ ألنَُّه یساعد یلع بقاء الزوجین مًعا. فالرِّضا الجنسي یرتبط بالرفاهیة العامَّ
راسات،  الدِّ الزواج. وصنَّفت  الجنسي مفتاًحا الستقرار  الرِّضا  ا یجعل  الناجحة، ممَّ االجتماعیَّة  والعالقات 
التَّفاهم الجیِّد املتبادل بین الزوجین یلع أنَُّه عنصٌر أساسي يف العالقات الجنسیَّة الزوجیَّة.(١٣,١٤,١٥)

الحّب  إظهار  املتزوجین  للشریکین  یمکن  من خاللها  التي  الطرق  من  العدید  وجود  من  الرغم  ویلع 
ة یلع السعادة الزوجیَّة، وهو الطریقة الرئیسة  ي ُیعدُّ عالمة مهمَّ لبعضهما البعض، إال أنَّ الجنس الصحِّ
فیها  یشترك  منطقة  الجنسیَّة  فالعالقة  البعض؛  لبعضهم  وحّبهم  رعایتهم  األزواج  بها  یظهر  التي 
ة بین الزوجین، ویقلِّل  ا یخلق إحساًسا باملحبَّة واملودَّ الزوجان يف الحبِّ واُأللفة واملشاعر العمیقة، ممَّ

الحدود الشخصیَّة ویعزِّز حدود الزواج.(١٦) 

ی األزواج تعلیًما جنسیًّا  الق ینخفض بشکٍل کبیر عندما یتلقَّ وقد أظهرت دراستان، أنَّ االنفصال والطَّ
نت  راسة األولی ُأجریت يف إحدى الجامعات اإلیرانیَّة يف طهران، وتمَّ نشرها عام ٢٠١٩، وتضمَّ ا. الدِّ خاصًّ
راسة الثانیة إیرانیَّة کذلك،  مراجعة منهجیَّة لـ (٢٥) مقالة علمیَّة لدراسةعوامل استقرار الزواج عاملیًّا. الدِّ
ُأجریت ما بین ٢٠١٦ و٢٠١٧، وهدفت إلی مقارنة املعارف واملواقف الجنسیَّة بین األزواج العادیِّین واألزواج 

الق .(١٧,١٨) طالبي الطَّ

١١

(11)Scott, S. B., Rhoades, G. K., Stanley, S. M., Allen, E. S., & Markman, H. J. (2013). Reasons for divorce and recollections of premarital intervention: Implications for 

improving relationship education. Couple and Family Psychology: Research and Practice, 2(2),131.

(12)Shibeshi, A. S. T. E. R. (2015). Causes of Divorce and its E�ects on Children’s Wellbeing in Yeka Sub-City, Addis Ababa (Doctoral dissertation, Ph. D. Thesis, Addis 

Ababa University).

(13)Blümel JE, Castelo-Branco C, Cancelo MJ, Romero H, Aprikian D, Sarrá S. Impairment of sexual activity in middle-aged women in Chile. Menopause 

2010:10:269-81

(14) Nourani S, Jonaidy E, Shakeri MT, Mokhber N. Sexual satisfaction in fertile and infertile women attending state clinics in Mashad. J Reprod Infertil 

2004:11:78-277

(15) Elliott S, Umberson D. The performance of desire: gender and sexual negotiation in long‐term marriages. J Marriage Fam 

(16) Ganong K, Larson E. Intimacy and belonging: the association between sexual activity and depression among older adults. Soc Ment Health 

(17) Karimi, R., Bakhtiyari, M., & Arani, A. M. (2019). Protective factors of marital stability in long-term marriage globally: a systematic review. Epidemiology and 

health, 41.

(18) Molayem Raftar, S., Pasandideh, M. M., & Kazemi, P. (2018). Comparing early maladaptive schemas, sexual knowledge and attitude in applicant for divorce and 

ordinary couples. Journal of Fundamentals of Mental Health, 

2008; 70:391-406.

2011;1:153-172.

21(1), 5-13.



عدم الرِّضا الجنسي والنزاعات الزوجیَّة

راسات، من ضمنها دراستان یلع عیِّنتین منفصلتین أجریتا يف إیران عام ٢٠٠٧  وجدت العدید من الدِّ
حول موضوع الرِّضا الجنسي، أنَّ عدم الرِّضا الجنسي هو السبب الجذري ملا یقرب من ٨٠ ٪ من النزاعات 
القضایا  هذه  تقییم  تجاهل  یتمُّ  ما  عادًة  ذلك،  ومع  الق.(٢٠,١٩)  بالطَّ تنتهي  منها   ٪  ٦١٫٤ و  الزوجیَّة، 
والتعبیر عنها؛ بسبب اإلذالل أو الخجل أو الخوف أو الرهبة أو العار أو الشعور بالنقص والشعور بالذنب أو 
ر سوء الفهم هذا بطریقٍة ترى فیها بعض النساء "العالقات الجنسیَّة" یلع أنَّها  جمیعها مًعا. ویتطوَّ

فقدان للعذریَّة والهویَّة. (٢١)

وهناك أزواج ال یرون متعة الجنس یلع أنَّها استحقاق ویعانون من العملیَّة الجنسیَّة، فتتفاقم هذه 
ا یوسع الفجوة بینهما، ویزید من خطر عدم  یَّة بین الزوجین بسبب التوتُّر والصراع، ممَّ العالقات غیر الصحِّ
الق. عالوة یلع ذلك؛ ففي بعض املجتمعات یکون الصراع الزوجي  استقرار األساس اُألسري ومن ثمَّ الطَّ

ا یضع عبًئا نفسیًّا کبیًرا یلع الزوجین.(١٩) الق بمثابة عیب اجتماعي، ممَّ والطَّ

أمریکیَّة  دراسة  ٢٠١٢)؛   ،٢٠٠٨  ،١٩٧٩) مختلفة  سنوات  يف  أجریت  التي  راسات   الدِّ بعض  وأظهرت 
الرِّضا  أنَّ عدم  الجنسي یلع عیِّنات مختلفة، ووجدت  الرِّضا  إیرانیتین، بهدف دراسة عدم  ودراستین 
من  العدید  منه  ویعاني  األزواج  یلع  مرضي  نفسي  تأثیر  له  یکون  أن  یمکن  الجنسي، 

املطلَّقین.(٢٢,٢٣,٢٤)

وقد ُأجریت دراسة، عام (٢٠١١-٢٠١٢) يف أصفهان-إیران، من نوع الحالة واملرجع(case-control study) یلع 
راسة إلی معرفة عدد النساء اللواتي  ت ٦٥ سیِّدة. وهدفت الدِّ مجموعتین من النساء کل مجموعة ضمَّ
النساء  إلی أنَّ معظم  لت  الجنسیَّة، فتوصَّ الق وهنَّ سعیدات يف حیاتهن  الطَّ یسعین للحصول یلع 

الق غیر راضیات عن حیاتهن الجنسیَّة.(٢٥) من بطلب الطَّ اللواتي تقدَّ

راسات أنَّ الوظیفة الجنسیَّة املثلی لدى کل من الرجال والنساء، یمکن أن تکون  وأظهرت العدید من الدِّ
راسة األولی أمریکیَّة أجریت عام (٢٠٠٩) شملت (٤٣٣) من األزواج، وهدفت  مرتبطة بالرِّضا الزوجي. الدِّ
راسة الثانیة، فقد ُأجریت يف إحدى الجامعات الکندیَّة، واعتمدت أسلوب  ا الدِّ لدراسة الرِّضا الزوجي، أمَّ
املراجعة املنهجیَّة لجمیع النظریات واملقاالت العلمیَّة ما بین األعوام (١٩٧٠-٢٠٠٩)، وهدفت لدراسة 

الوظیفة الجنسیَّة الزواجیَّة وعنصري القلق واالکتئاب.(٢٧,٢٦)

راسات السابقة الذکر أیًضا، أنَّ املشاکل الجنسیَّة لها تأثیر کبیر یلع نوعیَّة حیاة األزواج  ُتظِهر هذه الدِّ
الق.(٢٧,٢٦) والعالقات االجتماعیَّة وتزید من معدالت االنفصال والطَّ

١٢

(19)  Rahmani A, Merghati Khoei E, Alah Gholi L. Sexual satisfaction and its relation to marital happiness in Iranians. Iran J Public Health.

(20)Nourani Sh, Jonaidy E, Shakeri MT, Mokhber N. Sexual satisfaction in fertile and infertile women attending state clinics in Mashhad. J Reprod Infertil. 

(21)Heidari AR, Asskary P, Azarkish M. Relation of some demographic factors with marital commitment, sexual satisfaction and life satisfaction in women. J Am Sci.

(22) Salehy Z, Mahmud Z, Amat S. Marital satisfaction and Yalom theory in Iranian couples. European Journal of Social Sciences (EJSS). 

(23)  Frank E, Anderson C, Rubinstein D. Marital role strain and sexual satisfaction. Journal of Consulting and Clinical Psychology (JCCP).

(24) Shahvary Z, Gholizadeh L, Mohammad Hosieny S. Determination of some related factors on women sexual satisfaction Gachsaran (south west of Iran). J 

Gorgan Uni Med Sci.

(25) Gheshlaghi, F., Dorvashi, G., Aran, F., Sha�ei, F., & Najafabadi, G. M. (2014). The study of sexual satisfaction in Iranian women applying for divorce. International 

journal of fertility & sterility

(26) Yucel, D., & Gassanov, A. M. (2010). Exploring Actor and Partner Correlates of Sexual Satisfaction Among Married Couples. Social Science Research,

(27) Trudel, G., & Goldfarb, M. R. (2010). Marital and sexual functioning and Dysfunctioning, Depression and Anxiety. Sexologies,

2009; 38(4): 77-82.

2010; 10(41): 269- 277. 

2012; 8(2): 194-199.

2011; 22(1): 35-43. 

2010; 11(4): 51-56.

, 8(3), 281.

39(5):725-738.

19(3):137-142.

1979; 47(6): 1096-1103



کما أظهرت أنَّ جودة العالقة الزوجیَّة والثقة املتبادلة وصنع القرار وإدارة العالقات مرتبطة بشکل کبیر 
ا أدَّى يف النهایة إلی عدم الرِّضا الجنسي.(٢٨)  بالعجز الجنسي، ممَّ

ة اإلنجابیَّة واالستقرار الزوجي قضایا الصحَّ

الق العقم والطَّ

حیث  واقتصادیَّة.(٢٩)  وثقافیَّة  اجتماعیَّة  ألسباب  کبیر  بتقدیر  األطفال  یحظی  النامیة،  البلدان  يف 
إیمانهم  ملواصلة  وسیلة  أنَّها  ویرون  الخالق.  من  نعمة  هو  األطفال  إنجاب  أنَّ  األدیان  معظم  تعتقد 
العالم مکاًنا أفضل.(٣٠) حیث یتّم تکریم غریزة األمومة للغایة. ويف بعض املجتمعات، ُتعزى  وجعل 
عدم القدرة یلع إنجاب األطفال إلی النساء فقط، ولذلك هناك تحیُّز بین الجنسین فیما یتعلَّق بعقم 
واالضطراب  العقم  بعنوان   (١٩٩٧) عام  ُنشرت  التي  األمریکیَّة  راسات  الدِّ إحدى  وتشیر  األزواج.(٣١,٢٩) 
أنَّ  إلی  لـ (٩٤) دراسة کمیَّة و(٢٦) دراسة نوعیَّة   النقدیَّة  اتَّبعت منهجیَّة املراجعة  النفسي، والتي 

النساء أکثر تأثًُّرا بالعقم من الرجال. (٣٢)
والعزلة  االقتصادیَّة  والخسائر  املنزلي  والعنف  للّطالق  بالعقم  املصابات  النساء  تتعرَّض  قد  إذ 
االجتماعیَّة وفقدان الوضع االجتماعي والحیاة الزوجیَّة یلع أقلِّ تقدیر.(٣٤,٣٣,٣١) ونتیجة لذلك، یصبح 
رة. ویمکن للعقم أن یبرِّر  دة ومدمِّ األلم الشخصي للعقم، وصمة عار عامَّة وغیر سارَّة مع عواقب معقَّ
الق بسبب وجود الحوافز االجتماعیَّة  الق.(٣٤,٣٣,٣١) . وزاد احتمال الطَّ قانونیًّا ودینیًّا إلنهاء الزواج بالطَّ

والدینیَّة للزواج الثاني، والضغط یلع الزوج من عائلته للزواج مرَّة أخرى.(٣٦,٣٥)
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(32)  Greil AL. Infertility and psychological distress: a critical review of the literature. Soc Sci Med. 

(33) Daar AS, Merali Z. Infertility and social su�ering: the case of ART in developing countries. In: Vayena E, Rowe PJ, Gri�n PD, editors. Current practices and 
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Health Matters.
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فترات الوالدة واالستقرار الزوجي

ت دراستها یلع نطاٍق واسع يف علم األوبئة، فال ُیعرف  یلع الرغم من أنَّ املباعدة بین األحمال قد تمَّ
طالق  بخطر  مرتبطة  بینها  املباعدة  کانت  إذا  وما  األسرة،  أداء  یلع  تأثیرها  عن  الکثیر 

الزوجین.(٤٣,٤٢,٤١,٤٠,٣٩,٣٨,٣٧)
الت التعلیم العالي والعمالة للنساء، وسّن املرأة الکبیر نسبیًّا عند الوالدة  يف البلدان الغربیَّة، تعمل معدَّ
 ١٨-٢٧ (أقل من  ا  القصیرة جدًّ الوالدة  فترات  وترتبط  األطفال.(٣٨,٣٧)  بین  الفجوة  توسیع  األولی یلع 
الفترة  يف  صحیَّة  بمشاکل  شهًرا)   ٥٤-٥٩ یلع  تزید  ما  (عادة  ا  جدًّ الطویلة  الوالدة  وفترات  شهرا) 

املحیطة بالوالدة لکلٍّ من األمهات واألطفال.(٤٠,٣٩)

وُتعدُّ عملیَّة تربیة األطفال الصغار، یلع وجه الخصوص، أمًرا صعًبا، ویمکن أن یؤثِّر سلًبا یلع رفاهیَّة 
الوالدین ونوعیَّة العالقات الزوجیَّة.(٤٢,٢١) وُیعتقد أنَّ إنجاب األطفال ضمن فترات زمنیَّة قصیرة یقلِّل 
ز مطالب األقران بتوفیر الرفقة وتربیة األطفال الصغار يف فترة زمنیَّة  العبء یلع الوالدین، حیث تترکَّ
زیادة  إلی  زمنیَّة قصیرة  األطفال ضمن فترات  إنجاب  ي  یؤدِّ أن  أخرى، یمکن  ناحیة  أقصر.(٤٣)ولکن من 
ا قد  العبء یلع الوالدین، حیث یجب االعتناء بالعدید من األطفال بشکل مکثَّف ويف نفس الوقت، ممَّ

الق.(٤٣) یزید من احتمال حدوث مشکالت أو مشاحنات زوجیَّة تؤدي الی الطَّ

ة الجنسیَّة واإلنجابیَّة يف األردن دراسة قضایا الصحَّ

یتمُّ  ما  وغالًبا  الجنسیَّة،  باملعاییر  األمر  یتعلَّق  عندما  ة  محافًظا، خاصَّ مجتمًعا  األردني  املجتمع  ُیعدُّ 
استهجان ومنع تداول القضایا الجنسیَّة علًنا داخل األسرة. (٤٤) فالجنس خارج الزواج ممنوع. فقد الحظ 
معرفة  یمتلکون  األردن  الشباب يف  فئة  أنَّ  راسة  الدِّ املیداني یلع هذه  العمل  من خالل  الباحثون 
ة الجنسیَّة واإلنجابیَّة بسبب ثقافة الصمت الجنسي.(٤٤) وإضافة إلی ذلك، فإنَّ  محدودة بقضایا الصحَّ
ة والحقوق الجنسیَّة واإلنجابیَّة يف األردن، ُیعقد األبحاث حولها، ویحدُّ  السیاق الثقايف املحیط بالصحَّ
الجنسیَّة  ة  الصحَّ متطلَّبات  تعمیم  یتمُّ  ال  األردن،  يف  إنَّه  حیث  وموثوقیتها.(٤٥)  البیانات  توفر  من 
اسة لتداول مثل  واإلنجابیَّة للشباب یلع نطاٍق واسع، وذلك بسبب املخاوف املتعلِّقة بالطبیعة الحسَّ
الجنسیَّة  ة  الصحَّ قضایا  بشأن  داٍع  دون  الصمت  تربك  التي  واالفتراضات  الشباب،  مع  املواضیع  هذه 
راسة. من  الدِّ لها حجم عیِّنة محدود وقیود یلع منهجیَّة  الحالیَّة  راسات  الدِّ فالعدید من  واإلنجابیَّة. 
 ،(٢٠٢١) عام  يف  اململکة  محافظات  مختلف  يف  إقامتهما  تمَّ  دراستان  راسات  الدِّ هذه  یلع  األمثلة 

واعتمدتا أسلوب املسح املقطعي. 
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يف  العاملین  مواقف  معرفة  إلی  وهدفت  الصحیَّة،  الرعایة  مي  مقدِّ من   (٥١٠) ت  ضمَّ األولی  راسة  الدِّ
راسة  الدِّ ا  أمَّ األردن.  يف  للشباب  الصدیقة  واإلنجابیَّة  الجنسیَّة  ة  الصحَّ خدمات  تجاه  الصحیَّة  الرعایة 
الرعایة  إلی معرفة خبرات ممارسي  الصحیَّة، وهدفت  الرعایة  مي  الثانیة، فقد شملت (٥٧٨) من مقدِّ

ة الجنسیَّة واإلنجابیَّة للیافعین غیر املتزوِّجین. (٤٧,٤٦) الصحیَّة يف تقدیم خدمات الصحَّ

ال تزال هناك العدید من املحرَّمات املحیطة بالجنس. وهذا یعني أنَّ الناس ال یتحدثون عن الجنس 
ب یلع  بصراحٍة وحرِّیَّة، وال یزال هناك الکثیر من العار املرتبط بالنشاط الجنسي. وهذا یمکن أن یصعِّ

الناس الحصول یلع املعلومات والدعم الذي یحتاجونه حول النشاط الجنسي. (٤٧,٤٦)

راسات السابقة  ثانیًا: الدِّ

ة الجنسیَّة واإلنجابیَّة يف األردن والعالم راسات املتعلِّقة بالصحَّ املحور األول: الدِّ

ة اإلنجابیَّة والجنسیَّة يف األردن راسات املتعلِّقة بالصحَّ - الدِّ

األردن: دراسة  النساء يف  الحدیثة بین  ١.اُملعیقات املتصّورة الستخدام وسائل تنظیم األسرة 
نوعیَّة(٤٨)

ُأجریت دراسة تصمیم وصفي نوعي يف عام (٢٠١٨) يف مدینتي إربد واملفرق يف األردن. وکان الهدف 
راسة هو الحصول یلع فهٍم کامل للمعیقات واألعراف االجتماعیَّة التي قد تؤثِّر یلع قدرة  من هذه الدِّ
ة األردنیَّة.  مها وزارة الصحَّ املرأة یلع االستفادة القصوى من خدمات تنظیم األسرة املجانیَّة التي تقدِّ
نت  زة، تضمَّ نت (٥٢) امرأة متزوِّجة إلی (٧) مجموعات مناقشة جماعیَّة مرکَّ وتمَّ تقسیم العیِّنة التي تضمَّ

کل مجموعة (٦-١٢) مشارکة. 

للمعاییر  "االمتثال  هو  األوَّل  املوضوع  رئیسة.  مواضیع  ثالثة  عن  البیانات  تحلیل  کشف  النتائج: 
لتنظیم  املتوقَّع  اإلرشاد  يف  امللبَّاة  غیر  "االحتیاجات  هو  الثاني  واملوضوع  والثقافیَّة".  االجتماعیَّة 
الحدیثة لتنظیم األسرة.  الجانبیَّة غیر املرغوب فیها" للطرق  "اآلثار  الثالث هو  األسرة". وکان املوضوع 
ه النساء إلی الرغبة الشدیدة يف  راسة، إلی أنَّ االفتراضات االجتماعیَّة والثقافیَّة توجِّ وأشارت نتائج الدِّ
ر األردنیُّون األطفال تقدیًرا عالًیا، وینظرون إلی األبوَّة یلع أنَّها حاجة اجتماعیَّة.  إنجاب األطفال؛ إذ ُیقدِّ

وأظهرت النتائج أهمیَّة دور الزوج وأفراد األسرة اآلخرین (أم الزوج) يف عملیَّة صنع القرار.

کذلك، فإنَّ مشارکة الرجال يف تنظیم األسرة لألطفال ال تساهم يف قبول وسیلة منع الحمل فحسب، 
بل أیًضا يف صالحّیتها واستمرارها. وتشعر النساء کذلك بالحاجة إلی إنجاب املزید من األطفال بسبب 
راسة. فقد یحدث هذا عن طریق  القلق من فقدان أزواجهن، وهو ما أشارت إلیه املشارکات يف هذه الدِّ

الق، أو من خالل الزواج من زوجة ثانیة، وفًقا للمعاییر الدینیَّة والثقافیَّة.  الطَّ

عدم  یعزِّز  آخر  رئیس  عامٌل  الجنس،  نوع  أساس  یلع  األوالد  تفضیل  أنَّ  إلی  أیًضا،  راسة  الدِّ وأشارت 
استخدام املرأة ألسالیب تنظیم األسرة الحدیثة. 
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راسة، تتجنَّب النساء استخدام وسائل تنظیم األسرة الحدیثة عند إنجاب الفتیات  ح يف الدِّ وکما هو موضَّ
فقط، إذ ال یزال تفضیل الذکور معیاًرا اجتماعیًّا وثقافیًّا يف العالم العربي بشکٍل عاّم ويف األردن بشکٍل 
العائلة، وتأمین األسرة مالیًّا  خاّص، والذي یمکن تفسیره جزئیًّا برغبة األسرة يف صبي یحتفظ باسم 

وزیادة قّوتها وأهّمّیتها من خالل إنجاب العدید من األوالد.

ة الجنسیَّة واإلنجابیَّة وتقدیم الخدمات بین الالجئین السوریِّین  ٢. ملحة عامَّة عن حالة الصحَّ
يف األردن، بعد تسع سنوات من األزمة: مراجعة منهجیَّة لألدبیَّات(٤٩)  

ُأجریت دراسة مراجعة منهجیَّة ملراجعة (١٩) دراسة نوعیَّة وکمیَّة بین (١) ینایر (٢٠١١ ) و(٣٠) نوفمبر 
(٢٠١٩) وذلك بعد أزمة الالجئین السوریین التي استمرَّت ٩ سنوات يف األردن. کان الهدف هو الحصول 
ة الجنسیَّة واإلنجابیَّة وتقدیم الخدمات بین الالجئین السوریین يف  یلع ملحة عامَّة عن حالة الصحَّ
ة  الصحَّ الحصول یلع خدمات  التي تحول دون  العقبات  راسة، عدًدا من  الدِّ نتائج هذه  األردن. وأبرزت 
العنف  عن  موثوقة  معلومات  إلی  االفتقار  ذلك  يف  بما  وتنفیذها،  واستخدامها  واإلنجابیَّة  الجنسیَّة 
انعدام  أو  قلَّة  بسبب  األطفال  زواج  حاالت  وتفاقم  االجتماعي،  النوع  یلع  القائم  والعنف  الجنسي 
مة  التثقیف، والفجوات يف املعرفة، واالستفادة من خدمات تنظیم األسرة، وعدم کفایة الخدمات املقدَّ

ة اُألم. للحدِّ من األمراض املنقولة جنسیًّا، وبعض القضایا املتعلِّقة بتوفیر خدمات صحَّ

ة الجنسیَّة واإلنجابیَّة الصدیقة للشباب  ائیِّي الرعایة الصحیَّة تجاه خدمات الصحَّ ٣.مواقف أخصَّ
يف األردن: دراسة مقطعیَّة لألطباء والقابالت واملمرِّضات(٥٠) 

ة الجنسیَّة واإلنجابیَّة  راسة، هو قیاس مواقف العاملین الصحیِّین تجاه خدمات الصحَّ الهدف من هذه الدِّ
الصدیقة للشباب يف األردن والتحقیق يف التغییرات وفًقا للخصائص الفردیَّة. تمَّ قیاس املواقف تجاه 

الخدمات الصحیَّة الصدیقة للشباب باستخدام مقیاس یتکوَّن من ثالثة مقاییس فرعیَّة:

(١) املواقف تجاه املعلومات والخدمات الصحیَّة الصدیقة للشباب.

(٢) املعاییر واملعتقدات الشخصیَّة.

(٣) املواقف تجاه السیاسات والبیئات السریریَّة.

األردن. وشمل مجتمع  أربع محافظات يف  الصحیین من  العاملین  راسة من  ٥١٠ من  الدِّ وتألَّفت عینة 
راسة جمیع املمارسین من أطبَّاء وقابالت وممرِّضات من العاملین يف املرافق الطبیَّة يف مناطق  الدِّ
الشباب من املمرِّضات.  أکثر لطًفا مع  النتائج، أنَّ األطبَّاء کانوا  ان وإربد واملفرق والزرقاء. وأظهرت  عمَّ
ة الجنسیَّة واإلنجابیَّة نتائج أیلع من أولئك  وا تدریًبا سابًقا يف مجال الصحَّ ل املمارسون الذین تلقُّ وسجَّ
الجنسي  بالسلوك  املتعلِّقة  العناصر  يف  مستوى  أدنی  الخدمة  مو  مقدِّ ل  وسجَّ وه.  یتلقُّ لم  الذین 

للمراهقین.
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٤.القابالت ووجهات نظر املرأة حول تنظیم األسرة يف األردن: حقوق اإلنسان واملساواة بین 
الجنسین وصنع القرار ودینامیَّات السلطة (٥١)

واتِّخاذ  األسرة  تنظیم  حول  والنساء  والسوریَّات  األردنیَّات  القابالت  تصّورات  يف  راسة  الدِّ هذه  بحثت 
القرارات املتعلِّقة بتنظیم األسرة لتقدیم أدلَّة یلع توسیع نطاق الوصول إلی خدمات تنظیم األسرة 

يف األردن، وتحسین جودتها، واالستفادة منها.

جماعیَّة  مناقشات   (٤) قصد يف  عن  امرأة   (٢٤) بتجنید  االستکشافیَّة  النوعیَّة  راسة  الدِّ هذه  وقامت 
قة مع وجود (٢) حکام أردنیِّین. وظهر موضوعان من املقابلة:  زة، و(١٧) قابلة إلجراء مقابالت متعمِّ مرکَّ
تنطوي  التي  دات  واملحدِّ والحواجز  األسرة،  بتنظیم  املتعلِّقة  القرارات  اتِّخاذ  يف  السلطة  دینامیَّات 

علیها قرارات تنظیم األسرة.

ز املوضوع األوَّل یلع تأثیر العنف القائم یلع النوع االجتماعي والضغوط االجتماعیَّة یلع املساواة  ورکَّ
ة اإلنجابیَّة  ز املوضوع الثاني یلع تصّورات املجیبین عن الصحَّ بین الجنسین وقرارات تنظیم األسرة. ورکَّ
القرارات املتعلِّقة بتنظیم األسرة، بما يف ذلك إدراج تنظیم األسرة  والعقبات التي تحول دون اتِّخاذ 

کحقٍّ من حقوق اإلنسان.

کانوا  إذا  ما  تحدید  يف  مؤثًِّرا  دوًرا  یلعبون  األزواج  فإنَّ  عام،  وبشکٍل  أنَّه  إلی  راسة  الدِّ وخلصت 
سیستخدمون خدمات تنظیم األسرة ونوع االستخدام وربما القرار النهائي. ومع ذلك، یجب یلع املرأة 
أن تبدأ محادثة مع زوجها حول تنظیم األسرة بطریقٍة ترضیه. وما إذا کان الزوج یوافق یلع فکرة زوجته 
يف استخدام وسائل تنظیم األسرة، ویسمح لها باستخدامها، ویعطیها املال لذلك األمر، یعتمد إلی حدٍّ 

کبیر یلع التعبیر عن الفکرة، ومستوى تعلیم الزوج وماهیَّة شخصیته.

الجنسیَّة واإلنجابیَّة للمراهقین  ة  الرعایة الصحیَّة يف تقدیم خدمات الصحَّ ٥.خبرات ممارسي 
ة قطاعات (٥٢)  غیر املتزوِّجین يف األردن: نتائج دراسة استقصائیَّة شاملة لعدَّ

راسة إلی: هدفت هذه الدِّ

غیر  الشباب  الزبائن  یواجهون  الصحیَّة  الرعایة  مي  مقدِّ تجعل  التي  األکثر شیوًعا  األسباب  توضیح   (١)
ة الجنسیَّة واإلنجابیَّة.  املتزّوجین بشأن الصحَّ

مو الرعایة  مها مقدِّ (٢) استکشاف االختالفات بین خدمات الرعایة الصحیَّة الجنسیَّة واإلنجابیَّة التي یقدِّ
للعزَّاب الصغار يف األردن.

راسة، عیِّنات من األخصائیِّین الصّحّیین (األطبَّاء واملمرِّضات والقابالت) يف املرافق الصحیَّة  نت الدِّ وتضمَّ
یَّة (١١٠  راسة ما مجموعه (٥٧٨) عامًال يف مجال الرعایة الصحِّ يف أربع مناطق من األردن. وشارك يف الدِّ
انیَّة لدى املمارسین، وخصائص املرافق، والتقاریر  رجال و ٤٦٨ نساء). وجمعت بیانات عن الترکیبة السکَّ
ة الجنسیَّة واإلنجابیَّة  الذاتیَّة عن تقدیم الخدمات فیما یتعلَّق بتسِع (٩) مشکالت عامَّة تتعلق بالصحَّ

للفتیات أو الفتیان غیر املتزّوجین، والذین تتراوح أعمارهم بین (١٥) إلی (١٩) سنة.

(51)   Kapoor, N. R., Langer, A., Othman, A., & Gausman, J. (2022). Healthcare practitioners’ experiences in delivering sexual and reproductive health services to 

unmarried adolescent clients in Jordan: results from a cross-sectional survey. BMC Health Services Research, 

(52) Al-Sheyab, N. A., Al Nsour, M., Khader, Y. S., Yousif, H., Alyahya, M. S., Taha, H., ... & Amiri, M. (2021). Midwives and women's perspectives on family planning in 

Jordan: human rights, gender equity, decision-making and power dynamics. Heliyon, 

22(1), 1-9.

7(8), e07810.
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ة الجنسیَّة واإلنجابیَّة شیوًعا هي؛ البلوغ، وتنظیم األسرة، واملسائل البیولوجیَّة،  وکانت أکثر قضایا الصحَّ
ة الجنسیَّة واإلنجابیَّة،إضافًة إلی األمراض  والعالقات بین الوالدین واألطفال فیما یتعلق بمسائل الصحَّ
املنقولة جنسیًّا، والواقي الذکري، واملعلومات العامَّة عن السلوك الجنسي والعالقات الرومانسیَّة بین 

الشرکاء.

بالغین غیر متزّوجین  ِنسًبا ألشخاص  األحیان  البرامج رصدت يف کثیر من  أنَّ هذه  النتائج،  وتبیَّن من 
بسبب مسائل تتعلَّق بالبلوغ (٣٨٫٥ يف املئة) وتنظیم األسرة(١٨٫٥١ يف املئة). وإجماًال، أفاد (٦٤٫٤٥) 
يف املئة من القابالت و(٦٤٫٦١) يف املئة من املمرِّضات و(٧١٫١٩) يف املئة من األطباء، بأنَّهم یؤیِّدون 
األطباء  أنَّ  من  الرغم  ویلع  املتزّوجین.  غیر  للشباب  واإلنجابیَّة  الجنسیَّة  ة  الصحَّ خدمات  تقدیم 
السریریِّین کانوا أکثر میًال إلی اإلبالغ عن مواجهة زبائن من نفس الجنس، فإنَّ األطبَّاء الذکور کانوا أکثر 
باالتِّصال  املنقولة  األمراض  من  یعانین  الالتي  النساء  رؤیة  إلی  اإلناث  من  الرعایة  مي  مقدِّ من  میًال 

الجنسي وتقدیم معلومات عامَّة عن سلوکهن الجنسي.

ة الجنسیَّة واإلنجابیَّة عاملیًّا راسات املتعلِّقة بالصحَّ -الدِّ

ة الجنسیَّة واإلنجابیَّة للمرأة املسلمة: مراجعة ممنهجة.(٥٣) ١.العوامل املؤثِّرة یلع الصحَّ

راسة عبارة عن مراجعة ممنهجة الستعراض (٥٩) دراسة نوعیَّة وکمیَّة. وکان الهدف من هذه  هذه الدِّ
ة  املراجعة تحدید أي حواجز شخصیَّة أو دینیَّة أو ثقافیَّة أو بنیویَّة، تحول دون تقدیم خدمات الصحَّ
أنَّ  راسة،  الدِّ أظهرت  وقد  العالم.  أنحاء  مختلف  يف  املسلمات  للنساء  والتَّعلیم  واإلنجابیَّة  الجنسیَّة 
واإلنجابیَّة،  الجنسیَّة  ة  الصحَّ معرفة ضعیفة يف مجال خدمات  لدیهن  املسلمات  النساء  من  العدید 
واإلنجابیَّة واستخدامها. وشملت  الجنسیَّة  ة  الصحَّ تؤثِّر یلع حصولهن یلع خدمات  ومواقف سلبیَّة 
اإلنجابیَّة  املعرفة  إلی  االفتقار  املسلمات  النساء  بین  الحمل  منع  وسائل  استخدام  أمام  العوائق 
رات الخاطئة، واملواقف السلبیَّة. حیث  األساسیَّة، وعدم کفایة املعرفة عن وسائل منع الحمل، والتصوُّ
إنَّ لدیهن مواقف سلبیَّة إزاء تنظیم األسرة للحدِّ من عدد األطفال، ولکن لیس فیما یتعلَّق باملباعدة بین 
ا يف  ا یعکس وجهات نظر دینیَّة تجاه تنظیم األسرة. ولعبت معارضة الزوج واألسرة دوًرا مهمًّ األطفال، ممَّ
عالقات  بوجود  والوصم  االتِّهام  من  الخوف  ل  شکَّ وقد  واستخدامها.  الحمل  منع  وسائل  إلی  الوصول 
منع  وسائل  یلع  الحصول  أمام  الرئیسة  العقبة  املتزوِّجات،  غیر  النساء  بین  الزواج،  قبل  ما  جنسیَّة 

ة الجنسیَّة واإلنجابیَّة. الحمل، والسعي للحصول یلع املعلومات والخدمات املتعلِّقة بالصحَّ

٢.املعارف واملواقف املتعلِّقة بالعدوى املنقولة جنسیًّا بین النساء املسلمات يف جمیع أنحاء 
العالم: مراجعة منهجیَّة (مراجعة ممنهجة) (٥٤)

عینة  شملت  وقد  وکمیَّة،  نوعیَّة  دراسة   (١٨) الستعراض  ممنهجة  مراجعة  عن  عبارة  راسة  الدِّ هذه 
باألمراض  املتعلِّقة  واملواقف  املعارف  الترکیز یلع  مع  اإلنجاب،  املسلمات يف سنِّ  النساء  راسة  الدِّ
یتعلَّق  فیما  ضعیفة،  معرفة  إال  یملکن  ال  املسلمات،  النساء  أنَّ  النتیجة،  وأظهرت  جنسیًّا.  املنقولة 
بعالمات وأعراض العدوى املنقولة جنسیًّا والوقایة منها وتشخیصها وعالجها، باإلضافة إلی کثیر من 
راسة کذلك، املواقف السلبیَّة الشائعة تجاه املصابین بفیروس نقص  املفاهیم الخاطئة. وأظهرت الدِّ
وتمیل  الکافیة.  غیر  واملعرفة  الخاطئة  باملفاهیم  ة  بشدَّ املجتمع  وتأثُّر  املکتسبة/اإلیدز،  املناعة 

النساء املصابات إلی الخضوع ملزید من اللَّوم واألحکام مقارنة مع الرجال املصابین. 

(53)Alomair, N., Alageel, S., Davies, N., & Bailey, J. V. (2020). Factors in�uencing sexual and reproductive health of Muslim women: a systematic review. Reproductive 

health,

(54)   Alomair, N., Alageel, S., Davies, N., & Bailey, J. V. (2020). Sexually transmitted infection knowledge and attitudes among Muslim women worldwide: a 

systematic review. Sexual and reproductive health matters,

17(1), 1-15.

28(1), 1731296.
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املتزوِّجات  غیر  النساء  بین  واإلنجابیَّة  الجنسیَّة  ة  الصحَّ مجال  يف  والوعي  املعرفة  ٣.تقییم 
العازبات اللواتي یعشن يف لبنان: دراسة مقطعیَّة (مستعرضة) (٥٥) 

بین  واإلنجابیَّة  الجنسیَّة  ة  بالصحَّ والوعي املتعلق  إلی تقییم مستوى املعرفة  راسة  الدِّ هدفت هذه 
ة  عدَّ شمل  للدراسة  وصفي  تصمیٌم  وُأجري  لبنان.  يف  یعشن  الالتي  العازبات  املتزوِّجات  غیر  النساء 
قطاعات باستخدام استبیان ذاتي التعبئة باللغتین اإلنجلیزیَّة والعربیَّة. وقد ُوزِّع االستبیان یلع جمیع 

املحافظات اللبنانیَّة، وشمل (٤٩١) امرأة غیر متزوِّجة، تتراوح أعمارهن بین(١٧ و٥٥) سنة.

وشمل االستبیان (٩) أقسام هي؛ قسم الخصائص االجتماعیَّة – الدیمغرافیَّة، وقسم األمراض املنقولة 
جنسیًّا، وقسم اختبارات ما قبل الزواج، وقسم اللقاحات، وقسم الطمث ومشکالته، وقسم أعراض الحمل 
والتعرُّف علیه، وقسم طرق منع الحمل، وقسم الفیتامینات، وقسم أحداث شهر العسل. وتبیَّن أنَّ (٨٫٨) 
املتعلِّقة  املعرفة  من  کافیة. وأیلع مستوى  معرفة  لدیهن  املشارکات  من جمیع  املئة فقط  يف 
ة الجنسیَّة واإلنجابیَّة یتعلَّق بالحمل (٨٨٫٠ يف املئة)، وأقّل مستوى یتعلَّق بوسائل منع الحمل  بالصحَّ

(١٣٫٥ يف املئة).

وُوِجَد أنَّ مستوى املعرفة متباین لدى املشارکات وبین مختلف األقسام. ففي املسائل املتَّصلة بالحمل 
ة املشارکات وأیلع معرفة لدیهن، يف حین أنَّ وسائل منع الحمل کانت هي مجال  کانت هي مجال قوَّ
املنقولة جنسیًّا،  باألمراض  املتعلِّقة  األجزاء  فإنَّ  ذلك،  وعالوة یلع  لدیهن.  معرفة  وأدنی  ضعفهن 
لت مستویات غیر  واختبارات ما قبل الزواج واللقاحات والحیض والفیتامینات وأحداث شهر العسل سجَّ

کافیة من املعرفة.

ة الجنسیَّة واإلنجابیَّة لتحقیق الفائدة  وبناًء یلع ذلك، یوصی بتنفیذ حمالت تثقیفیَّة يف مجال الصحَّ
یتعیَّن یلع صانعي  ذلك،  وإلی جانب  والجامعات.  للمدارس  الدراسیَّة  املناهج  للجمهور، وکذلك يف 
ة العامة ووزارة التعلیم والعاملون يف مجال الرعایة الصحیَّة، وال سّیما أطبَّاء  السیاسات، وهم وزارة الصحَّ
املنال،  الوقائیَّة وجعلها سهلة  الوسائل  إتاحة  العمل یلع  األولیَّة،  الرعایة  وأطبَّاء  النسائیَّة  األمراض 
الوعي کمنفعة  د  یتجدَّ بحیث  العارضة وعالجها،  لألمراض  ر  املبکِّ للتشخیص  الالزمة  املرافق  وتوفیر 

حقیقیَّة.

دراسة  واإلنجابیَّة:  الجنسیَّة  ة  الصحَّ يف  زوجاتهم  حقوق  بشأن  املتزوِّجین  الرجال  ٤.تصّورات 
ُأجریت يف املنطقة الریفیَّة من مقاطعة ووتربرغ، مقاطعة لیمبوبو، جنوب أفریقیا. (٥٦)

زوجاتهم  بحقوق  یتعلَّق  فیما  املتزوِّجین  الرجال  وتجارب  رات  تصوُّ الستکشاف  راسة  الدِّ هذه  ُأجریت 
یَّة احترام حقوق  راسة، هو اکتشاف فهم الرجل الریفي ألهمِّ الجنسیَّة واإلنجابیَّة. وکان الهدف من الدِّ
ممارسة  املرأة یلع  قدرة  تحول دون  التي  العوائق  ومعالجة  واإلنجابیَّة،  الجنسیَّة  ة  الصحَّ املرأة يف 

ة الجنسیَّة واإلنجابیَّة. حقوقها يف الصحَّ

الریف، فیما یتعلَّق  الرجال املتزوِّجین يف  الرئیس هو: ما هي تصّورات وتجارب  البحثي  السؤال  وکان 
ة الجنسیَّة واإلنجابیَّة؟ بممارسة شرکائهم لحقوقهم يف الصحَّ

وکان یلع  أفریقیا.  لیفال يف جنوب  قرى  متزوًِّجا يف  رجًال   (١٢) مع  مة  منظَّ مقابالت شبه  وُأجریت 
املشترکین، أن یکونوا قد حصلوا یلع ما ال یقّل عن خمس سنوات من الخبرة يف الحیاة الزوجیَّة،لکي 

قة تستند إلی مجموعة متنوِّعة من التجارب. نوا من تبادل معلومات متعمِّ یتمکَّ

(55)  Hamdanieh, M., Ftouni, L., Al Jardali, B., Ftouni, R., Rawas, C., Ghotmi, M., ... & Malas, S. (2021). Assessment of sexual and reproductive health knowledge and 

awareness among single unmarried women living in Lebanon: a cross-sectional study. Reproductive Health, 

(56) Johannes Malesa, K. (2022). Married men’s perceptions of their wives’ sexual and reproductive health rights: A study conducted in the rural area of Waterberg 

District, Limpopo Province, South Africa. Women's Reproductive Health,

18(1), 1-12.

9(2), 143-160.
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وسلَّطت النتائج الرئیسة الضوء، یلع افتقار املرأة للحرِّیَّة يف إطار الزواج. وأشارت النتائج، إلی أنَّ النساء 
الریفیَّات املتزوِّجات معرَّضات للخطر بسبب وضعهن االجتماعي واالقتصادي ودینهن وسیطرتهن یلع 

الصمت، کما ویرفضن فرصة ممارسة حقوقهن الجنسیَّة واإلنجابیَّة.

ة والحقوق الجنسیَّة واإلنجابیَّة للمراهقات والشابَّات اللواتي یعشن يف األحیاء  ٥.تحقیق الصحَّ
الفقیرة يف أوغندا: دراسة نوعیَّة (٥٧)

راسة يف عام (٢٠١٩) يف أوغندا، وهدفت إلی تحدید العوامل األساسیَّة التي تؤثِّر  وقد أجریت هذه الدِّ
ة الجنسیَّة واإلنجابیَّة للمراهقات والشابَّات اللواتي یعشن يف األحیاء الفقیرة  یلع إدراك حقوق الصحَّ

يف أوغندا، وذلك عن طریق:

مي الخدمات وزمالء العمل ذوي الصلة. (١) التحقیق يف دور مقدِّ
ة املراهقات والشابَّات وحقوقهن الجنسیَّة واإلنجابیَّة. (٢) اکتشاف املعارف والثغرات يف حمایة صحَّ

قة بشکٍل فردّي، وعقدت مجموعتان من فرق املناقشة مع املراهقات  مت عشر مقابالت متعمِّ وُنظِّ
والشابَّات اللواتي یعشن يف منطقتین فقیرتین يف أوغندا (٢١ مشارکة يف املجموع)، وعقدت ثالث 
يف  مشارًکا   ٣٠) واآلباء  واملعلِّمین  الخدمات  مي  ومقدِّ املحلِّي  املجتمع  قادة  مع  ترکیز  مجموعات 

املجموع).

الجنسیَّة،  تهن  بصحَّ املتعلِّقة  املعلومات  إلی  یفتقرن  والشابَّات  املراهقات  أنَّ  أظهرت،  النتائج 
والخدمات املتاحة، وأدوات اإلنصاف من انتهاکات الحقوق. وغالًبا ما کانت مصادر البیانات الرسمیَّة غیر 
موجودة. وکان أفراد األسرة يف بعض األحیان مصدر انتهاك لهذه الحقوق، وکثیًرا ما کانت هناك حاجة 
إلی إحصاءات غیر رسمیَّة لتغییر الحقوق. وکانت وصمة العار والخوف من السمات البارزة الشائعة يف 
مجال الرعایة الصحیَّة ويف إطار مصلحة اإلنصاف الرسمي کبیرة، بحیث یتمُّ عادًة کسر السریَّة من قبل 

املکلَّفین بالواجب. وکان التعلیم والتدریب من أکثر املقترحات التي ُأعِلن عنها بغرض التغییر.

ة اإلنجابیَّة الق املبني یلع الصحَّ راسات املتعلِّقة بأسباب الطَّ املحور الثاني: الدِّ

الق  (٥٨)   اء یقترن بزیادة خطر الطَّ ١.فترات أقصر بین والدات األشقَّ

راسة بیانات السجّل الواردة من فنلندا، بین عامي (١٩٧٢ و ٢٠٠٩). وکان الهدف من  استخدمت هذه الدِّ
اء املتوّحدین (غیر التوائم) مرتبًطا  راسة هو فحص ما إذا کان طول فترات الوالدات بین األشقَّ هذه الدِّ

الق. بالطَّ

راسة، أنَّ فترات الوالدات األقصر التي تفصل بین کل شخص یلع حدة تقترن بزیادة خطر  وافترضت الدِّ
ت أکثر من (٦٠ ألف) فرًدا من أواخر القرن  طالق الوالدین. وشملت مجموعة البیانات القائمة یلع السجالَّ

العشرین يف فنلندا. وکانت العیِّنة من أفراد لهم طفالن (ن = ٤٢ ٤٨١) أو ثالثة (ن = ٢٢ ٥١٤).

وأظهرت النتیجة، أنَّ فترات الوالدة األقصر کانت مرتبطة بزیادة خطر طالق الوالدین خالل فترة متابعة 
مّدتها عشر سنوات. فاألفراد الذین تفصل بینهم فترة الوالدات التي تصل إلی (١٫٥ سنة ) (٢٤-٤٩ سنة) 

کانوا أکثر عرضة للطالق بنسبة مئویَّة، مقارنة باألفراد الذین ولد أطفالهم بعد أکثر من (٤ سنوات).

(57)    McGranahan, M., Bruno-McClung, E., Nakyeyune, J., Nsibirwa, D. A., Baguma, C., Ogwang, C., ... & Oyebode, O. (2021). Realising sexual and reproductive health 

and rights of adolescent girls and young women living in slums in Uganda: a qualitative study. Reproductive health,  

(58) Berg, V., Miettinen, A., Jokela, M., & Rotkirch, A. (2020). Shorter birth intervals between siblings are associated with increased risk of parental divorce. PloS one,

18(1), 1-11.

15(1), e0228237.
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٢.اآلثار االجتماعیَّة للعقم بین النساء اإلیرانیَّات: دراسة نوعیَّة (٥٩) 

راسة يف  ُأجریت دراسة نوعیَّة یلع عیِّنة من (٣٢) سیِّدة لدیهن مشکالت تتعلَّق بالعقم. وأجریت الدِّ
وتحلیلها  مة،  منظَّ شبه  مقابالت  باستخدام  البیانات  جمع  وتمَّ   .(٢٠١٢) عام  خالل  إیران،   - طهران 

باستخدام طریقة تحلیل املحتوى التقلیدیَّة.

العنف  ذلك  يف  بما  العنف،  إلی  ي  تؤدِّ أن  یمکن  العقم،  عواقب  أنَّ  إلی  راسة  الدِّ هذه  نتائج  وأشارت 
النفسي والعنف البدني املنزلي، وکذلك إلی عدم االستقرار أو عدم الیقین يف إطار الزواج. وأنَّ هنالك 
العوامل املؤثِّرة هي:  الزوجین عدیمي األخالق. هذه  الق بین  الطَّ إلی إمکانیَّة  ي  عوامل یمکن أن تؤدِّ
الزواج مرَّة أخرى، والقرار  بالزوجین من أجل  أو األشخاص املحیطین  الضغط االجتماعي من األقارب و/ 
الفردي الفعلي للزوج بالزواج مرَّة أخرى، وتکرُّر عالج العقم، وقلَّة الفهم لدى األزواج للعوامل االجتماعیَّة 

والضغوط النفسیَّة التي تتعرَّض لها زوجاتهم.

دراسة  نتائج  الثانوي:  بالعقم  یتعلَّق  فیما  باکستان   - کراتشي  املرأة يف  ٣.تصّورات وخبرات 
نوعیَّة مجتمعیَّة (٦٠) 

 - کراتشي  للعقم يف  منتقاة  عیادات  املحلِّیة يف  املجتمعات  نوعیَّة یلع مستوى  دراسة  ُأجریت 
هو  راسة  الدِّ هذه  من  الهدف  وکان   (٢٠٠٦) حزیران/یونیو  إلی  نیسان/أبریل  من  الفترة  باکستان، يف 
البیانات من خالل  الثانوي. وتمَّ جمع  اکتشاف تصّورات وخبرات املرأة يف املسائل املتعلِّقة بالعقم 
مناقشات  من  مناقشة  کل  يف  وشارك  قة.  متعمِّ مقابلة  وعشرون  زة  مرکَّ مناقشة  مجموعات  عشر 
مجموعات الترکیز ما بین (٦ و١٠) مشارکات. وقد أظهرت النتیجة، أنَّ معرفة املرأة بأسباب وخیارات عالج 
ى إلی التخلُّص منها يف إطار الرعایة الصحیَّة التقلیدیَّة غیر املأمونة.وذکر أنَّ  ا أدَّ العقم محدودة، ممَّ
ي إلی عدم االستقرار الزوجي والوصم وإساءة املعاملة، وال سّیما بالنسبة للنساء اللواتي لیس  العقم یؤدِّ
الق والزواج مرَّة أخرى من قبل  لدیهن أطفال. وتتعرَّض النساء غیر القادرات یلع اإلنجاب للتهدید بالطَّ

أزواجهن وأقاربهن.

ة الجنسیَّة الق املبني یلع الصحَّ راسات املتعلِّقة بأسباب الطَّ املحور الثالث: الدِّ

الطالبین  األزواج  عند  الجنسیَّة  واالتِّجاهات  واملعرفة  رة  املبکِّ التکییفیَّة  طات  املخطَّ ١.مقارنة 
الق واألزواج العادیِّین. (٦١) للطَّ

طات  املخطَّ حیث  من  العادیِّین  باألزواج  الق  للطَّ مین  املتقدِّ األزواج  مقارنة  إلی  راسة  الدِّ هذه  هدفت 
رة، کاملعرفة واالتِّجاهات الجنسیَّة واإلجابة عن هذا السؤال املهّم: ما هو الفرق بین  التکییفیَّة املبکِّ
واملعرفة  رة  املبکِّ التکییفیَّة  طات  املخطَّ حیث  من  العادیِّین  واألزواج  الق  للطَّ مین  املتقدِّ األزواج 

واالتِّجاهات الجنسیَّة؟

ل يف مرحلة  ق یتشکَّ رة عبارة عن أنماط أو تعلیم متعمِّ طات التکییفیَّة املبکِّ راسة، أنَّ املخطَّ وبیَّنت الدِّ
أظهرت  وقد  وبغیره.  بنفسه  املرء  بعالقة  ویرتبط  الحیاة  مسار  يف  ویستمرُّ  املراهقة،  أو  الطفولة 
يف  أقّل  ودرجات  أکثر،  متکیِّفة  غیر  أوَّلیَّة  طات  مخطَّ لدیهم  الق  للطَّ مین  املتقدِّ األزواج  أنَّ  النتیجة، 

املعرفة واالتِّجاهات الجنسیَّة باملقارنة مع األزواج العادیِّین.

(59) Hasanpoor-Azghdy, S. B., Simbar, M., & Vedadhir, A. (2015). The social consequences of infertility among Iranian women: a qualitative study. International 

journal of fertility & sterility, 

(60)  Sami, N., & Saeed Ali, T. (2012). Perceptions and experiences of women in Karachi, Pakistan regarding secondary infertility: results from a community-based 

qualitative study. Obstetrics and gynecology international, 2012.

(61)  Molayem Raftar, S., Pasandideh, M. M., & Kazemi, P. (2018). Comparing early maladaptive schemas, sexual knowledge and attitude in applicant for divorce and 

ordinary couples. Journal of Fundamentals of Mental Health, 

8(4), 409.

21(1), 5-13.
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الق. (٦٢) من بطلبات للطَّ ٢.دراسة الرِّضا الجنسي لدى النساء اإلیرانیَّات اللواتي یتقدَّ

تمَّ  امرأة   (٦٥) وشملت   ،(٢٠١٢) إلی   (٢٠١١) من  الفترة  خالل  بإیران  أصفهان  يف  راسة  الدِّ هذه  ُأجریت 
اختیارهن  تمَّ  امرأة   (٦٥) تضمُّ  تحکیم  ومجموعة  الق  للطَّ بطلٍب  مات  املتقدِّ من  عشوائیًّا  اختیارهن 
راسة استبیاًنا من قسمین  نت الدِّ ان العادیِّین، وذلك لدراسة الحاالت والشواهد. وتضمَّ عشوائیًّا من السکَّ
هما: القسم االجتماعي - الدیموغرايف والعوامل التي تؤثِّر یلع قسم الرِّضا الجنسي. وأظهرت النتیجة، 
الرِّضا  بین  ة  أیًضا، عالقات مهمَّ وکانت هناك  الجنسي.  بالرِّضا  بعید  إلی حدٍّ  یرتبط  الق  الطَّ ل  أنَّ معدَّ
األوالد،  وعدد  الزواج،  ة  ومدَّ الدخل،  ومقدار  االقتصادي،  والوضع  العمر،  التالیة:  واملتغیِّرات  الجنسي 
والسکن، وإساءة شرب الکحول/وتعاطي املخّدرات من قبل الزوج، وضرب الزوج، والزواج اإللزامي، والزواج 

الثاني للزوج، وکون املرء سعیًدا مع الشریك الحالي.

الق يف  ٣.فحص العالقة بین الرضا الجنسي واملشاکل الزوجیَّة لدى النساء اللواتي یطلبن الطَّ
محاکم اُألسرة بمدینة سنندج. (٦٣)

الق يف مدینة سنندج يف إیران يف عام  دراسة ارتباطیَّة وصفیَّة، ُأجریت یلع (٤٠٠) امرأة طلبن الطَّ
الجنسي.  الرِّضا  مقیاس  والثاني  الزوجي،  الرِّضا  ر  مؤشِّ األوَّل  مقیاسین؛  راسة  الدِّ استبیان  ن  تضمَّ  .(٢٠١١)
وأظهرت النتائج، أنَّ النساء اللواتي یبلِّغن عن رضا جنسي أقل، یعانین مشاکل زوجیَّة أیلع. ویمکن أن 

ي إلی مشکالت زوجیَّة أقّل بین األزواج. ع أنَّ الرِّضا الجنسي، یؤدِّ ُیتوقَّ

الة يف الرِّضا عن الزواج من منظور املرأة والرجل اإلیراني: مراجعة منهجیَّة(٦٤)   ٤.العوامل الفعَّ

النساء  لدى  الزوجي،  الرِّضا  مجال  يف  الة  الفعَّ العوامل  من  ق  للتحقُّ منهجیَّة،  مراجعة  دراسة  ُأجریت 
والرِّجال اإلیرانیِّین، يف مقاالت نشرت یلع مدى (١٠ سنوات) خالل الفترة (٢٠٠٥-٢٠١٥).

ة العقلیَّة لها تأثیر إیجابي یلع الرضا  وأظهرت النتائج، أنَّ العوامل الدینیَّة والجنسیَّة والتَّواصل والصحَّ
الجنسیَّة  ة  الجنسیَّة والصحَّ العالقة  أنَّ  إلی  راسات. کما تطرَّقت  الدِّ العظمی من  الغالبیَّة  الزوجي يف 
الجنسیَّة لفترة طویلة  الحاجة  الزواج ونجاحه. حیث کانت  ضروریَّتان، وهما أقوى مؤِّشراتهما الستقرار 
واحدة من أکثر االحتیاجات اإلنسانیَّة إثارة للجدال، وشغلت العقل البشري وأثَّرت یلع السلوك البشري 
ة بین االختالل الوظیفي الجنسي وانخفاض  يف کلِّ الفترات عبر التاریخ. وقد تبیَّن أنَّ هناك عالقة مهمَّ
أنَّ  کما  الزواج،  ة  ومدَّ الجنسي  الرِّضا  بین  أخرى، وجود عالقة  دراسات  وأظهرت  الزوجي.  الرِّضا  مستوى 
ة زواجهم عن(١٥ سنة) لدیهم رضا جنسي أیلع. لکن النقص يف الرِّضا الزواجي  األشخاص الذین تقّل مدَّ

یزید خمس مرَّات بین األفراد الذین ال یرضون جنسیًّا.

٥.إدارة رهاب االختراق املهبلي لدى النساء العربیَّات: دراسة رجعیَّة (٦٥) 

بسبب  األوسط،  الشرق  يف  النساء  لدى  املهبل  اختراق  من  الرهاب  ازدیاد  یلع  راسة  الدِّ هذه  زت  رکَّ
املحرَّمات الثقافیَّة املتعلِّقة باأللم والنزیف، والتي قد ترتبط بأوَّل تجربة للتفاعل الجنسي بعد الزواج. 

62)  Gheshlaghi, F., Dorvashi, G., Aran, F., Sha�ei, F., & Najafabadi, G. M. (2014). The study of sexual satisfaction in Iranian women applying for divorce. International 

journal of fertility & sterility,

(63) Shakerian, A., Nazari, A. M., Masoomi, M., Ebrahimi, P., & Danai, S. (2014). Inspecting the relationship between sexual satisfaction and marital problems of 

divorce-asking women in Sanandaj City family courts. Procedia-Social and Behavioral Sciences,

(64)  Zaheri, F., Dolatian, M., Shariati, M., Simbar, M., Ebadi, A., & Azghadi, S. B. H. (2016). E�ective factors in marital satisfaction in perspective of Iranian women and 

men: A systematic review. Electronic physician,

(65) Muammar, T., McWalter, P., Alkhenizan, A., Shoukri, M., Gabr, A., & Muammar, A. A. B. (2015). Management of vaginal penetration phobia in Arab women: a 

retrospective study. Annals of Saudi medicine,

 8(3), 281.

8(12), 3369.

35(2), 120-126.

114, 327-333.
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راسة يف الریاض باململکة العربیَّة السعودیَّة یلع مدى ست سنوات (٢٠٠٧-٢٠١٢). وکان  وُأجریت الدِّ
راسة، هو تقییم ردود أفعال هؤالء النساء وأزواجهن، إزاء تقییم وعالج نفسيٍّ فردّي  الهدف من هذه الدِّ
راسة مجموعة متتابعة بأثٍر رجعي من (١٠٠) زوج عربي مع الفشل يف  لحلِّ هذه املشکلة. وشملت الدِّ

إجراء اتِّصال جنسي ناجح، بسبب رهاب اختراق املهبل لدى املرأة.

وقد تمَّ تقییمها من قبل طبیبة نسائیَّة يف العیادات الخارجیَّة للمرضی. وتمَّ جمع البیانات من خالل 
ت متابعتهم لتقییم استجابتهم لبروتوکول عالٍج فردّي  استعراض الخرائط وإجراء مقابالت هاتفیَّة. وتمَّ
م. وقد جمع هذا العالج بین التربیة الجنسیَّة وبین إزالة الحساسیَّة بشکٍل منهجي؛ بهدف القضاء  ومنظَّ
ط الجلسات أربع جلسات، فإنَّ  یلع الخوف والقلق املرتبطین بـاالختراق املهبلي. بعد أن کان متوسِّ
راسة تسامحن مع االختراق بشکٍل  (٩٦٪) من األزواج حصلوا یلع نتیجة موفَّقة. والنساء يف هذه الدِّ
جیِّد للغایة، و(٧٧٫٨٪) من الزوجات کنَّ قادرات یلع الحمل. واستنتج الباحثون، أنَّ املعرفة غیر الکافیة 
ر الرهاب من االختراق املهبلي لدى  عن االتِّصال الجنسي هي من العوامل الرئیسة التي ُتسِهم يف تطوُّ

م. راسة، ویبدو أنَّ هناك استجابة جیِّدة لبروتوکول العالج الفردّي املنظَّ عیِّنة الدِّ
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عرض النتائج

ا  أمَّ األوَّل املطلَّقین واملطلَّقات،  القسم  ن  راسة. تضمَّ الدِّ بناًء یلع عیِّنة  إلی قسمین  النتائج  مت  ُقسِّ
الجنسیَّة  ة  بالصحَّ متعلِّقة  قضایا  مع  تعاملوا  الذین  واملهنیَّات  املهنیِّین  شمل  فقد  الثاني  القسم 

واإلنجابیَّة خالل أداء عملهم.

القسم األول – املطلَّقون واملطلَّقات
 

راسة (٤٣) شخًصا تعرَّضوا لحاالت طالق خالل السنوات الثالث (٢٠١٩، ٢٠٢٠، ٢٠٢١) (٢٩ امرأة و  شملت الدِّ
١٤ رجًال). حیث تمَّ جمع البیانات االجتماعیَّة والدیموغرافیَّة املختلفة مثل مستوى التعلیم، والعمر عند 

ح يف الرسومات الحًقا. الق، وعدد سنوات الزواج، وعدد األطفال، کما هو موضَّ الزواج، والعمر عند الطَّ

وتفصیالتها:  التالیة  املعلومات  الحصول یلع  نت  تضمَّ (١٥) سؤاًال  املشارکین  الباحثتان یلع  طرحت 
الق، إذا کانت هناك أسباب  الق، أسباب أخرى للطَّ سبب الزواج، السّن املثالي للزواج، السبب الرئیس للطَّ
ة اإلنجابیَّة، وما إذا  ة الجنسیَّة، مدى املعرفة بالصحَّ الق، مدى املعرفة بالصحَّ د باتِّخاذ قرار الطَّ أدَّت للتردُّ
وتبریر  الزوجیَّة  العالقة  یلع  تأثیر  له  کان  للزوجین  والثقايف  العلمي  املستوى  أنَّ  یعتقدون  کانوا 

ة الجنسیَّة. إجاباتهم، إضافة إلی الوسائل التي اتَّبعوها يف عالج مشاکل الصحَّ

تراوح املستوى التعلیمي للعیِّنة من ُأمِّي إلی حملة الدکتوراة. وکانت غالبیَّة أفراد العیِّنة (٦٥٫١٪) من 
ة الزواجات للمشارکین من (شهر واحد إلی ٣٥ سنة). کما ونتج أنَّ (٦٥٫٥٪)  املتعلِّمین. وقد تراوحت مدَّ
الق بعد (سن٣٠ عاًما)،  من أفراد العیِّنة لدیهم أطفال، وما یقرب من (٧٠٪) من العیِّنة حصلوا یلع الطَّ
و(٤٩٪) من العیِّنة وافقوا یلع أنَّ (٢٥-٣٠) هو أفضل سّن للزواج، و(٣٢٫٦ ٪) من العیِّنة لیس لدیهم 

أطفال، و(٢٨ ٪) کان لدیهم طفل واحد فقط. واعتبر (٦٠٫٥٪) أنَّ زواجهم زواج تقلیدي.

٢٤

الفصل الثالث

٣٢.٦٪

شکل رقم (١) عدد الجنس

انثی
ذکر

٦٧.٤٪

٣٢.٦



ل األکادیمي لفئة العیِّنة من جانب املطلَّقات واملطلَّقین شکل رقم (٢) املؤهَّ

ماجستیر
دکتوراة

دبلوم
دبلوم عالي

بکالوریوس
ثانوي

أساسي

شکل رقم (٣) العمر عند الزواج لفئة العینة من جانب املطلقات واملطلقین

شکل رقم (٤) العمر عند الطالق لفئة العینة من جانب املطلقات واملطلقین

٢٥

٣٩.٥٪

٢٠.٩٪

٧.٠٪

٧.٠٪

٢.٣٪

١١.٦٪

١١.٦٪

٣٠-٣٥
٣٦-فأکثر

١٩-٢٥
٢٦-٣٠

١٥-١٨

٣٠-٣٥
٣٦-فأکثر

١٩-٢٥
٢٦-٣٠

٥٥

٣٢.٥٪

٢٧.٩٪١٤.٠٪

٧.٠٪

١٨.٦

٣٤.٩٪

١٤.٠٪١٤.٠٪

٣٤.٩٪

٢.٣٪



٢٦

شکل رقم (٥)عدد سنوات الزواج لفئة العیِّنة من جانب املطلَّقات واملطلَّقین

٦-١٠ سنوات
سنة -١١ فأکثر

شهر واحد-١١ شهر
سنة واحدة-٥سنوات

شکل رقم (٦) عدد األبناء لفئة العیِّنة من جانب املطلَّقات واملطلَّقین

شکل رقم (٧)العمر املناسب للزواج من وجهة نظر فئة العینة من جانب املطلقات
 واملطلقین

٤
٥

ال یوجد

٢
٣

١

٣٠ فما فوق
ملا یکون الشب جاهز

١٩-٢٥
٢٥-٣٠

٢٥.٦٪

٤٤.٢٪

١١.٦٪

١٨.٦٪

١٦.٣٪
٩.٣٪

٩.٣٪

٤.٧٪

٢٧.٩٪
٣٢.٦٪

٤٨.٨٪

٤٨.٨٪

٤٨.٨٪

٤٨.٨٪



٢٧

شکل رقم (٨)نسب أسباب الطالق األولیة (الرئیسیة) والثانویة (األخرى) ونسبة
 أسباب التردد بالطالق

نفسي
ثقايف

جنسي
تعاطي

اقتصادي
دیني

انجابي
اجتماعي

الق والحیثیَّات التي أدَّت لوقوعه، وإبراز األسباب  ص الهدف من جمع املعلومات، معرفة أسباب الطَّ تلخَّ
الق؟  ى إلی الطَّ الجنسیَّة واإلنجابیَّة له. حیث ُطِرحت ثالث أسئلة رئیسة: ما هو السبب الرئیس الذي أدَّ
الق؟  ما إذا کانت هناك أسباب أخرى للطالق؟ وهل هناك أي أسباب دفعتك إلی التردُّد يف اتِّخاذ قرار الطَّ

إذا کان األمر کذلك، ُیرجی ذکر هذه األسباب.

واقتصادیَّة  ونفسیَّة  وإدمان  وتعاطي  وإنجابیَّة  أسباب جنسیَّة  إلی  األسئلة  تلك  أجابات  وتمَّ تصنیف 
الق لألسباب اإلنجابیَّة والجنسیَّة  واجتماعیَّة وثقافیَّة ودینیَّة بحسب أجابات العیِّنة. وبلغت نسبة الطَّ
الق ألسباب إنجابیَّة وجنسیَّة کانت (٥٠٫٠٪) للسؤال الثاني، ونسبة  (٣٨٫١٪) للسؤال األوَّل، لکن نسبة الطَّ

الق لألسباب اإلنجابیَّة والجنسیَّة کانت ( ٤٧٫٤٪ ) للسؤال الثالث.  الطَّ

الق يف السؤالین األوَّل والثاني أیلع النسب من جمیع األسباب األخرى. ومن  کانت األسباب الجنسیَّة للطَّ
والزنا،  الزوجیَّة،  الخیانة  والثاني:  األوَّل  السؤالین  يف  العیِّنة  أفراد  ذکرها  التي  الجنسیَّة  األسباب  أبرز 
د الزوجات، والهجر الزوجي، والتنافر الجسدي، واستمرار عالقات ما قبل الزواج، واألمراض  والرغبة يف تعدُّ
واإلدمان،  الشرجي،  الجنس  وممارسة  الشرجي،  الجنس  وطلب  الجنسي،  والضعف  جنسیًّا،  املنقولة 

ومتابعة املواد اإلباحیَّة، املثلیة الجنسیَّة.

لجمیع  املئویَّة  النسب  بین  من  األیلع  الثالث  السؤال  يف  للطالق  اإلنجابیَّة  األسباب  نسبة  وکانت 
األوَّل  السؤالین  يف  العیِّنة  أفراد  ذکرها  التي  اإلنجابیَّة  األسباب  فبعض   .(٪  ٣٩٫٥) املتبقیة  األسباب 
والثاني؛ هي عدم الرغبة يف اإلنجاب، وإنجاب األطفال الذین یعانون من مشاکل صحیَّة واألطفال ذوي 
ل مسؤولیَّة األطفال هو السبب  االعاقة الذهنیة ، وعدم القدرة یلع اإلنجاب ومشاکل العقم. وکان تحمُّ

الق. الرئیس للتردُّد يف اتِّخاذ قرار الطَّ

١٤.٣٪
٢١.٤٪

٤.٨٪

٢٣.٨٪

١٤.٣٪

١٦.٧٪

٢.٤٪

٢.٤٪ سبب الطالق الرئیسي



٢٨

شکل رقم (٩)نسب أسباب الطالق األولیة (الرئیسیة) والثانویة (األخرى) ونسبة
 أسباب التردد بالطالق

نفسي
ثقايف

جنسي
اجتماعي

انجابي
اقتصادي

أسباب أخرى للطالق

٨.٣٪

٥.٦٪

٢.٨٪

٢٢.٢٪

١٦.٧٪

شکل رقم (١٠)نسب أسباب الطالق األولیة (الرئیسیة) والثانویة (األخرى) ونسبة
 أسباب التردد بالطالق

نفسي

جنسي
اجتماعي

انجابي
اقتصادي

هل هناك اسباب دفعتك بالتردد باتخاذ قرار الطالق

٣٩.٥٪ ١٣.٢٪

٢٨.٩٪

٧.٩٪

١٠.٥٪



٢٩

الق (الرئیسة واألخرى) واألسباب التي دفعت املشارکین إلی التردد  الجدول التالي ُیظهر أبرز أسباب الطَّ
ة.  الق یلع ألسنتهم وبلغتهم الخاصَّ باتِّخاذ قرار الطَّ

أسباب إنجابیَّةأسباب جنسیَّة

الق الرئیس؟ ١. ماهو سبب الطَّ

الق؟ ٢.أسباب أخرى کان لها أثر يف اتِّخاذ قرار الطَّ

خیانه طلیقي املتکرِّرة (زنا) مع أکثر من سیِّدة 
وارتیاد مالٍه لیلیَّة.

من  باملزید  والرغبة  واحدة  طفلة  إنجاب 
األطفال.

لتلبیة  نهاًرا  لیًال  اعمل  وأنا  الزوجیَّة.  الخیانة 
طلباتها غیر املنطقیَّة.

لخويف  رغبتي،  وعدم  باإلنجاب  الزوجة  رغبة 
ل زوجتي ملسؤولیَّة األطفال. من عدم تحمُّ

إنجاب أطفال یعانون من متالزمه حکمت.الهجر لسنوات بسبب الزواج من أخرى.

صدیقتها  مع  ث  تتحدَّ زوجتي  أنَّ  اکتشفُت 
أنَّ  أي  وزوجة؛  زوج  وکأنهما  إباحي،  بکالم 
عدم  یبرِّر  وهذا  اإلناث،  تجاه  الجنسیَّة  میولها 

تفاعلها خالل العالقة الجنسیَّة. 

برغم  اإلنجاب  یلع  زوجتي  قدرة  عدم 
أنَّ  إال  األنابیب،  بزراعة  املستمرَّة  املحاوالت 
لإلبر  جسدها  مالئمة  لعدم  دت  ُهدِّ حیاتها 

الهرمونیَّة.

ى  ا أدَّ د عالقاته، ممَّ تعاطي الزوج السابق، وتعدُّ
"الهیربس  بـِ  ی  یسمَّ بمرٍض  إصابتي  إلی 
وعمل  باألمر  واجهته  وعندما  التناسلي"/ 
الفحوصات، تبیَّن أنَُّه یحمل املرض دون ظهور 

أعراض. 

اتِّهام طلیقي لي، بأنَّني سبب إنجابنا أطفال 
مرضی.

الدوالي،  إصابتي بمرض  صعوبة فهم طبیعة 
أنَّ  إال  زمنیَّة،  لفتره  للعالج  بحاجة  کنت  حیث 
ل ذلك. وبقیت تطلب  زوجتي السابقة لم تتحمَّ
حدوث  إلی  ى  أدَّ ا  ممَّ بکثرة  الجنس  ممارسة 

خالف.

لم أعد أشعر بأي رغبة تجاه زوجتي، وال أشعر 
بأنوثتها أبًدا، بل أشعر بأنَّني جسد بدون روح 

وأنا حولها.

ل الخارجي والعقم فبعد إنجابي طفلي  التدخُّ
األوَّل، لم أستطع الحمل مرَّة أخرى، وبدأ الضغط 
أخرى،  من  بالزواج  إلقناعه  الت  والتدخُّ

وتطلیقي.



٣٠

أسباب إنجابیَّةأسباب جنسیَّة

الق د باتِّخاذ قرار الطَّ ٣.أسباب دفعتك إلی التردُّ

بأخرى  الزواج  أردت  الق،  الطَّ أرید  أکن  لم 
النشغال زوجتي بتربیة األطفال.

رغبتي باإلنجاب، وخصوًصا أنَّ فرصتي ضعیفة 
ا باالرتباط، کوني سأصبح مطلَّقة. جدًّ

خیانة  أنها  ة  وخاصَّ العائلة،  وسمعة  ابنتي 
يف  رجًال  أکن  لم  إنَّني  یقال  أن  أخاف  وکنت 

العالقة.

من  سأحرم  الق  وبالطَّ حبلی،  کانت  زوجتي 
الطفل.

مسیطر  فالحّب  زوجتي  مع  عالقتي  أنسی  ال 
علینا، ودعمها الدائم لي، واآلن قمت بکسرها 
بزواجي من أخرى، مع أنَّني أرغب بها إلی اآلن.

وکنت  داون،  االعاقة  ذوي  من   طفلة  عندي 
بحاجة للمساندة.

تم استخدام مقیاس لیکرت املکون من خمس نقاط (ال أعلم، مقبول، جید، جید جًدا، وممتاز) لقیاس 
ة الجنسیَّة واإلنجابیَّة، ویتلخص معدل معرفتهم وفًقا  راسة ملعرفتهم يف الصحَّ مدى تقییم عینة الدِّ
ة الجنسیَّة جیدًا (٣٢٫٦ ٪) واألیلع تکررًا بینما  للجدول أدناه. وکان تقییم العیِّنة ملعرفتهم يف الصحَّ

ة اإلنجابیَّة. أظهر (٤١٫٩ ٪) من العیِّنة معرفة جیدة جدًا فیما یتعلق بمعرفتهم يف الصحَّ

شکل رقم (١١)تقییم املشارکین ملعرفتهم يف الصحة الجنسیة واإلنجابیة

جید
جید جدًا

ممتاز
مقبول

ال أعلم

٧.٠٪

١٦.٣٪

١٦.٣٪

٣٢.٦٪

٢٧.٩٪

ة الجنسیَّة ؟ کیف تقیِّم معرفتك بالصحَّ



٣١

أرادت الباحثتان معرفة ما إذا کان املشارکون یعتقدون، أنَّ املستوى التعلیمي والثقايف للزوجین له 
تأثیر یلع العالقة الزوجیَّة. أجاب (٤٤٫٢٪) بنعم، و (٥٥٫٨٪) یعتقدون أنَّ املستویات العلمیَّة والثقافیَّة 

لیس لها تأثیر یلع العالقة الزوجیَّة.

مناقشة  إجراء  یلع  والقدرة  الجنسیَّة  والثقافة  والتقدیر  واالحترام  الحبَّ  أنَّ  اآلخر  البعض  واعتقد 
مفتوحة، کان لها تأثیٌر إیجابّي یلع العالقة الزوجیَّة، أکثر من املستوى العلمي والثقايف للزوجین.

ة الجنسیَّة  وعند سؤال املشارکین عن الطرق التي تمَّ استخدامها لعالج املشاکل املبنیَّة یلع الصحَّ
ة  بالصحَّ تتعلَّق  مشکلة  مع  التعامل  عند  أخصائي  استشارة  العیِّنة  من   (٪٥٥٫٨  ) ل  فضَّ واإلنجابیَّة، 
ل (٦٠٫٤٪) البحث الذاتي عن إجابة ملشکلة صحتهم الجنسیَّة عبر اإلنترنت أو من  اإلنجابیَّة، بینما فضَّ

خالل کتاب.

شکل رقم (١٢)تقییم املشارکین ملعرفتهم يف الصحة الجنسیة واإلنجابیة

جید
جید جدًا

ممتاز
مقبول

ال أعلم

ة اإلنجابیَّة؟ کیف تقیِّم معرفتك بالصحَّ

١٦.٣٪

٤١.٩٪

٢٣.٣٪

١١.٦٪ ٧.٠٪

الطرق التي تم استخدامها لعالج املشاکل
أسباب إنجابیَّةالصحة الجنسیةاملبنیة یلع

استشارة ذوي االختصاص

البحث الذاتي من خالل االنترنت أو الکتب أو
املجالت

استشارة االصدقاء او االقارب أو الزمالء العمل

استشارة من له تجربة سابقه

ال شيء

لتحسین  خاصة  جهوًدا  وبذل  والنقاش  الحوار 
العالقة الحمیمة

٤٤.٢ ٪

٦٠.٤ ٪

٣٢.٥ ٪

١٦.٣٪

٤.٦٪

٤.٦٪

٥٥.٨٪

٥١.١ ٪

١٨.٦٪

١٨.٦٪

٢.٣٪



٣٢

الحقوق

ما هي حقوق الصحة الجنسیة واإلنجابیة التي علیك التمتع بها؟

النسبة املئویة

حق املباعدة بین األحمال

العالج للحمل

٧٢.١٪

٤٤.٢ ٪

٪ ٦٥.١استخدام موانع الحمل اآلمنة

حق القبول والرفض يف العالقة الحمیمة بین الزوجین

حق عالج مشاکل الجنسیه

٧٩.١ ٪

٢.٣

٢.٣تقییم نفسي عن طریق الدولة قبل کتب الکتاب

٢.٣التثقیف الجنسي مبني یلع الدین والعلم

٢.٣

مشارکة الزوج زوجته إذا مارس العالقات الجسدیة مع اخریات حتی تقوم 
٢.٣بفحص لألمراض

بحیاء  الشعور  دون  الزوجین  بین  للممارسه  والطلب  املساواة  يف  الحق 
هذه حاجة ملحة

٢.٣ تکون  ال  االمراض  بأن  توعیة  الجینات،  الفحوصات  علینا  تسهل  الدولة 
بسبب املرأه دائما

٢.٣احترام قدسیة الزواج

٢.٣الفحص الطبي قبل الزواج ثالسیمیا الکبد الوبائي

٢.٣التفاعل خالل العالقة واألمان

االختیار  من  للتأکد  شهور   ٦ مده  االقل  یلع  الزواج  بدایة  الحمل  تأخیر 
الصحیح للزوج/الزوجة

٢.٣

وافق (٧٩٫١٪) من أفراد العیِّنة یلع أنَّ لدیهم الحقَّ يف قبول أو رفض العالقة الحمیمة مع شرکائهم، 
ووافق (٧٢٫١٪) یلع أنَّ لدیهم الحّق يف تقریر موعد إنجاب األطفال، ووافق (٦٥٫١٪) یلع أنَّ لدیهم 

الحّق يف استخدام وسائل منع الحمل اآلمنة.



٣٣

من وجهة نظرك اي من الخیارات التالیة تساهم يف الحد من حاالت الطالق
 املبنیة یلع أسباب تتعلق بالصحة اإلنجابیة والجنسیة يف املجتمع األردني ؟

تفعیل دور مکاتب اإلصالح األسري التابعة لدائرة قاضي القضاة

تشجیع األزواج للمشارکة يف الدورات املتخصصة بالتأهیل للحیاة الزوجیة

يف حال وجود مشکلة صحیة التوجه للعالج لتحسین الحیاة الزوجیة

استشارة ذوي االختصاص يف مشکالت الصحة الجنسیة واالنجابیة

التثقیف يف الحیاة الجنسیة ( مابین الواقع والخیال)

توعیة بأهمیة العالقة الزوجیة والتي ال تکسر بسهولة

أطفال   ) االنجابیة  الصحة  يف  العلم  تطورات  آخر  یلع  املباشر  االطالع 
األنابیب، العالجات املتنوعة،،،)

او  الزوج  الزوجین وعدم تسویق  الزواج بمقدرة کل من  الصریح قبل  الحوار 
الزوجة النفسهم فقط من اجل حصول الزواج

اختبار سالمة صحة نفسیة من وزارة الصحة للمقبلین یلع الزواج

٢٧.٩٪

٥٣.٥ ٪

٥٨.١٪

٦٠.٥٪

٣٧.٢

٢.٣

٢.٣

٥١.٢

٢.٣

الق ألسباب  ُطلب من العیِّنة إبداء رأیهم حول الخیارات التي من شأنها أن تساعد يف تقلیل حاالت الطَّ
ة اإلنجابیَّة والجنسیَّة يف املجتمع األردني، ووجد أن ( ٦٠٫٥٪) یعتقدون أنَّ التشاور مع  تتعلق بالصحَّ
( ٢٧٫٩٪) فقط من  الق، بینما یعتقد  الطَّ أن یقلِّل حاالت  الجنسیَّة واإلنجابیَّة، یمکن  ة  الصحَّ أخصائي 

الق. العیِّنة أنَّ مکاتب اإلصالح األسري یمکن أن تلعب دوًرا يف الحدِّ من حاالت الطَّ



القسم الثاني - املهنیِّون

وتمَّ  واإلنجابیَّة.  الجنسیَّة  القضایا  مع  یتعاملون  ًصا  متخصِّ  (٣٨) مع  مقابالت  إجراء  القسم  هذا  ن  تضمَّ
توجیه األسئلة التالیة إلیهم:

١.ما مجال عملك املهني؟
الق؟ ة الجنسیَّة واإلنجابیَّة مسبٌِّب رئیس يف حدوث الطَّ ٢.هل تعتقد أنَّ الصحَّ

مع  العمل  خالل  املهنیَّة  نظرك  وجهة  من  السابق  السؤال  یلع  إجابتك  تجاه  مبرِّراتك  ذکر  ٣.أرجو  
الحاالت؟

ة الجنسیَّة واإلنجابیَّة، کما رصدتها من الحاالت خالل عملك؟ الق املبنیَّة یلع الصحَّ ٤.ماهي أسباب الطَّ
ة الجنسیَّة واإلنجابیَّة من وجهة نظرك خالل  الق املبني یلع الصحَّ ٥.ماهي الحلول املقترحة تجاه الطَّ

العمل مع الحاالت؟

صات التالیة ومن کال الجنسین: أخصائي  تمَّ اختیار املهنیِّین من مختلف القطاعات، بما يف ذلك التخصُّ
ائي اجتماعي، وقاضٍّ شرعي، وطبیب نفسي، وطبیب  نفسي، وُمحامٍّ شرعي، وطبیب نسائیَّة، وأخصَّ
اء، ومرشد مدرسي، ومدرِّس وخبیر استشارات نفسیَّة،  ري وغدد صمَّ شرعي، وطبیب قلب، وطبیب سکَّ
صات يف عیِّنة  ة نفسیَّة. حیث یظهر يف الجدول أدناه نسبة توزیع التخصَّ ومدیر قسم إدارة حاالت صحَّ

البحث.

ة الجنسیَّة واإلنجابیَّة هي من األسباب الرئیسة لتبریر  یعتقد (٨٤٫٢٪) من العاملین املهنیِّین أنَّ الصحَّ
أو اإلنجابیَّة، والجنسیَّة  أربع مجموعات من املبرِّرات: الجنسیَّة،  الق، وقد تمَّ تصنیف اإلجابات إلی  الطَّ

واإلنجابیَّة مًعا، ومبرِّرات أخرى.

ائیُّون النفسیُّون، وغالبیَّة املبرِّرات اإلنجابیَّة کانت من قبل أطبَّاء  مها األخصَّ غالبیَّة املبرِّرات الجنسیَّة قدَّ
النسائیَّة، أما املبرِّرات الجنسیَّة واإلنجابیَّة مًعا فکانت من قبل املحامّیین الشرعیِّین.

شکل رقم (١٣) نسبة وأعداد املهنیین من مختلف القطاعات

محامي/ة
مدرس ارشاد نفسي

قاضي
مدیر

طبیب/ة نفسي

طبیب/ة قلب
طبیب/ة الغدد الصماء والسکري

اختصاصي/ة اجتماعي
طبیب/ة شرعي

مرشدة مدرسیة
احتصاصي/ة نفسي

طبیب/ة نسائیة

٣٤

١٣.٢٪

٢٦.٣٪

١٠.٥٪

١٣.٢٪

٧.٩٪

٧.٩٪

٢.٦٪

٢.٦٪

٢.٦٪

٢.٦٪ ٥.٣٪
٥.٣٪

النسبة



٣٥

شکل رقم (١٤) نسبة وأعداد املهنیین من مختلف القطاعات

ال
نعم

١٥.٨٪

٨٤.٢٪

العدد

النسبة العدد املبرِّرات

١٢٣١.٦مبرِّرات جنسیَّة

٩٢٣.٧ مبرِّرات إنجابیَّة

١٣٣٤.٢مبرِّرات جنیسة و إنجابیَّة

٤١٠.٥مبرِّرات ُأخرى

٣٨١٠٠املجموع الکلِّي



٣٦

مبرِّرات آخرى مبرِّرات جنیسةمبرِّرات إنجابیَّة
مبرِّرات جنسیَّة وإنجابیَّة

-األمور الحمیمة بین 
الزوجین تؤثِّر یلع 

استقرارهما.

ة اإلنجابیَّة يف  -الصحَّ
األردن من أهم مسبِّبات 
ر أو  الق، سواء تأخُّ الطَّ

عدم اإلنجاب.

-الزواج السلیم مبني 
ة جنسیَّة  یلع صحَّ

وإنجابیَّة سلیمة.

-البئیَّة واختالف طرق 
التواصل.

-العالقة الجنسیَّة، هي 
السبب الرئیس وراء 
املشاکل النفسیَّة 
اهرة والباطنة. الظَّ

ة اإلنجابیَّة يف  -الصحَّ
األردن من أهم مسبِّبات 
ر أو  الق، سواء تأخُّ الطَّ

عدم اإلنجاب.

ة اإلنجابیَّة: کانت  -الصحَّ
أغلبها بسبب عدم 

اإلنجاب أو إنجاب اإلناث 
ة  دون الذکور. الصحَّ
الجنسیَّة: الخیانات 

الزوجیَّة.

-البئیَّة واختالف طرق 
التواصل.

-الفشل يف العالقات 
الجنسیَّة سبب رئیس 

الفتعال املشاکل 
وتراکمها.

-غیاب التباعد بین 
األحمال.

-تکرَّرت حاالت طالق 
ة الجنسیَّة  بسبب الصحَّ
واإلنجابیَّة، حیث طلبت 

العدید من النساء 
التفریق بینهن وبین 
أزواجهن لعدم قدرة 

األزواج یلع اإلنجاب، أو 
بسبب الضعف 
الجنسي لدیهم.

- من مالحظتي أن 
العالقة الجنسیَّة تلعب 

دوًرا کبیًرا يف توتُّر 
العالقات بین الزوجین.

-شهدنا حاالت تعرضت 
فیها املرأة للطالق، 

بعد تشخیصها بأمراض 
القلب أو أمراض أخرى 

مزمنة، تستوجب 
تأجیل الحمل أو منع 

الحمل لفترة.

ة الجنسیَّة قد  -الصحَّ
ا  تکون سبًبا، أمَّ

اإلنجابیَّة فال أعتقد 
ذلك.

-عدم القدرة یلع 
اإلنجاب، وتأثیرها 

النفسي یلع الزوجین 
والبیئة املحیطة.

-لزواج قائم یلع خلق 
صفة شرعیَّة للحقوق 

الجنسیَّة واإلنجابیَّة، أي 
مشکلة بین الزوجین 
ي إلی تأثُّر هذه  تؤدِّ

الحقوق.

-توجد مبرِّرات أقوى.

راسة، باعتبار أنَّ أسباب  ة)  يف الدِّ الجدول التالي ُیظهر أبرز مبرِّرات املهنیِّین املشارکین (بلغتهم الخاصَّ
الق الرئیسة هي أسباب جنسیَّة وإنجابیَّة.  الطَّ



٣٧

النسبة العدد األسباب

٪٥١٥.٦أسباب جنسیة

٪٦١٨.٨أسباب إنجابیَّة

٪١٦٥٠أسباب جنیسة وإنجابیَّة

٪٥١٥.٦أسباب أخرى

أسباب أخرى أسباب جنیسة أسباب إنجابیَّة
وإنجابیَّة أسباب جنسیَّة

ن -زواج القاصرات. -أغلب األمُّهات ممَّ
أنجبن أطفال من ذوي 

اإلعاقة، یتعّرضن 
التِّهامات بأنهنَّ 
املسبِّبات لتلك 
اإلعاقات، ویتّم 

تطلیقهن أو االستمرار 
بلومهن

-غیاب العالقة 
الجنسیَّة، ورغبة أحد 

الزوجین باالکتفاء 
بعدد قلیل من 

األطفال.

-البرود الجنسي، إنجاب 
البنات فقط، أو عدم
اإلنجاب، واألمراض 

ري  الصحیَّة مثل السکَّ
والضغط.

-السبب الرئیس عدم 
استقاللیَّة الزوجین يف 

اتِّخاذ القرار، حیث 
یلعب األهل دوًرا فاعًال 
الق يف الحثِّ یلع الطَّ

-البیئة التي یعیش 
فیها الزوجان، وما 
یسودها من أعراف 

وتقالید.

-الذکوریَّة والسیطرة 
يف املجتمع، إذ ال 

یحّق للمرأة املطالبة 
بحقوقها الجنسیَّة، أو 

حتی التباعد بین 
األحمال.

-أسباب مادیَّة.

-عدم إدراك الزوجین 
لحقوقهما وواجباتهما، 

وضعف الثقافة 
الجنسیَّة لدیهما.

-عدم وعي األزواج 
ة اإلنجابیَّة  بالصحَّ

(الجهل باملعلومة).

-وجود مشکلة عقم 
لدى السیِّدة أو حتی 

مشکلة عقم غیر 
مکتشفة. وغالًبا ُتالم 
ر أو عدم  السیِّدة لتأخُّ

اإلنجاب.

يف حال اإلصابة 
باالضطرابات النفسیَّة 

فإنها ال تؤثِّر یلع 
الشخص نفسه فقط، 
بل یلع األسرة کلَّها، 
وخاصة الزوج/ الزوجة 

ویلع حیاتهما 
الجنسیَّة، ولکنهما ال 

یعترفان باملشکلة، وال 
یحاوالن حّلها طبیًّا. 

ة الجنسیَّة واإلنجابیَّة، کما تمَّ رصدها من  الق املبنیَّة یلع الصحَّ الجدول التالي ُیظهر نسبة أسباب الطَّ
ِقبل املهنیِّین خالل عملهم.

ة الجنسیَّة واإلنجابیَّة، کما تمَّ رصدها من  الق املبنیَّة یلع الصحَّ الجدول التالي ُیظهر أبرز أسباب الطَّ
ِقبل املهنیِّین خالل عملهم .



٣٤

أسباب أخرى أسباب جنیسة أسباب إنجابیَّة
وإنجابیَّة أسباب جنسیَّة

-الفشل يف العالقة 
الجنسیَّة وعدم 
املصارحة بین 

الزوجین.

ة الجنسیَّة یتمُّ  -الصحَّ
رصدها أکثر: بالنسبة 
للخیانات الزوجیَّة، 
وأخد املسحات، 

ومطابقة الحمض 
النووي إذا کان هناك 

حمل.

-عدم التوافق الفکري 
والتَّواصل.

٣٨



أوال : تحلیل النتائج

ة بعینة املطلَّقین واملطلَّقات -تحلیل النتائج الخاصَّ

والرصیفة  والزرقاء  وإربد  ان  عمَّ العاصمة  نت  وتضمَّ اململکة  محافظات  معظم  راسة  الدِّ عینة  شملت 
راسة بما یقارب (٦٧٫٤ ٪). وکانت  لت النساء أکثر من نصف املشارکین يف الدِّ واملفرق ومعان، حیث شکَّ
غالبیَّة أفراد العیِّنة (٦٥٫١٪) من املتعلِّمین. وقد تراوحت ُمَدد الزواجات للمشارکین من (شهٍر واحد إلی 
ة زواجهم تتراوح من (سنة إلی ٥ سنوات)، وأکثر  ٣٥ سنة)، وکانت النسبة األکثر (٤٤٫٢ ٪) للذین کانت مدَّ
الق بعد  من نصف املشارکین (٦٥٫٥٪) لدیهم أطفال، وما یقرب من ( ٧٠٪ ) من العیِّنة حصلوا یلع الطَّ
(سن ٣٠ عاما)، و(٤٩٪) من العیِّنة وافقوا یلع أنَّ (٢٥-٣٠) هو أفضل سنٍّ للزواج. (٣٢٫٦ ٪) من املشارکین 
سبب  عن  املشارکین  الباحثون  سأل  فقط.  واحد  طفل  لدیهم  کان   (  ٪ و(٢٨  أطفال،  لدیهم  لیس 

إقدامهم یلع الزواج واختیار شرکائهم، فاعتبر (٦٠٫٥٪ ) منهم، أنَّ زواجهم زواج تقلیدي.

الق کسبٍب أوَّلي (رئیسي) أو ثانوي (أسباب أخرى). ویلع الرغم من  راسة يف أسباب الطَّ بحثت هذه الدِّ
لت  شکَّ حیث  جنسیَّة  أسباب  عن  ناتجة  کانت  أنَّها  إال  تکراًرا،  األکثر  هي  والثانویَّة  األولیَّة  األسباب  أنَّ 
الدافع  إلی  کبیر  بشکل  موّجًها  یکن  لم  الرئیس  الق  الطَّ سبب  أنَّ  ومع   .(٪  ٢٣٫٨) الجنسیَّة  األسباب 
لت  الجنسي، إذ ظهر الدافع الجنسي بوضوح أکبر عند االستفسار عن أسباب أخرى للطالق، بحیث شکَّ
القدرة یلع  بعدم  السائدة  الثقافة  من  املنبثق  د  التردُّ إلی  ذلك  ویرجع   .(٪٤٤٫٤) الجنسیَّة  األسباب 
کشف األسرار الزوجیَّة، ال سّیما يف الثقافة األردنیَّة. وجاءت هذه النتیجة مقاِربة لدراسة مصریَّة  ُأجریت 
ل عدم التوافق يف العالقة  ر؛ حیث شکَّ الق املبکِّ عام (٢٠١٧) کانت تهدف إلی معرفة أسباب ظاهرة الطَّ

ر. (٦٦) الق املبکِّ الحمیمة (٧٤٫٨ ٪) من أسباب الطَّ

اللغة  یلع  العثور  يف  صعوبة  واجهن  املشارکات  النساء  أنَّ  راسة،  الدِّ هذه  يف  الباحثتان  وجدت 
الجنسیَّة خالل زواجهن، وکانت کلماتهن أکثر عاطفیَّة، ورکَّزن یلع  للتعبیر عن مشاکلهن  املناسبة 
ة سیجلب لهن العار  إلقاء اللوم یلع أزواجهن، حیث اعتقدن أنَّ الحدیث عن مشاکلهن الزوجیَّة الخاصَّ
الق،  اجتماعیًّا. من ناحیة أخرى، کان املشارکون الذکور، أکثر مباشرة ودقَّة يف التعبیر عن أسباب الطَّ

ل مباشر من الباحثة. لوا اإلجابة عن أسئلة االستبیان بشکٍل فردي، دون تدخُّ وفضَّ

ثانویَّة  کأسباب   (٪  ٥٫٦) ونسبة  رئیسة،  کأسباب   (٪١٤٫٣) نسبة  للطالق  اإلنجابیَّة  األسباب  لت  وشکَّ
(أسباب أخرى للطالق). فبعض األسباب اإلنجابیَّة التي ذکرها أفراد العیِّنة هي عدم الرغبة يف اإلنجاب، 
واألطفال الذین یعانون من مشاکل صحیَّة، واألطفال ذوو اإلعاقات الذهنیَّة، وعدم القدرة یلع اإلنجاب، 

الق. ل مسؤولیَّة األطفال هو السبب الرئیس للتردُّد يف الطَّ ومشاکل العقم. وکان تحمُّ

الق بما نسبته (٢١٫٤٪) کأسباب رئیسة، ونسبة (١٦٫٧ ٪) کأسباب ثانویَّة  إضافة إلی األسباب النفسیَّة للطَّ
الجسدي  العنف  هي  املشارکون  ذکرها  التي  النفسیَّة  األسباب  أهم  ومن  للطالق).  أخرى  (أسباب 
التَّواصل  وفقدان  النقد،  وکثرة  التقدیر،  وعدم  االهتمام،  وعدم  واإلهمال،  التفاهم  وعدم  والنفسي، 

واألنانیَّة، والحرمان العاطفي.

 (٪ ٨٫٣) رئیسة، ونسبة  (١٦٫٧٪) کأسباب  ما نسبته  لت  الق، فشکَّ للطَّ االقتصادیَّة  األسباب  فیما یخّص 
التي ذکرها املشارکون هي؛  االقتصادیَّة  األسباب  الق). و من بعض  للطَّ أخرى  (أسباب  ثانویَّة  کأسباب 
املنزل  مصاریف  يف  اإللزامیَّة  املرأة  ومشارکة  الزوجین،  بین  املالیَّة  السیاسة  يف  واختالف  البخل، 

والبطالة.

الفصل الرابع

سلطان، رندا يوسف محمد. (2017). دراسة ظاهرة الط	ق ا�بك�ر � ريف محافظة أسيوط 

٣٩
(66)



الق، فکانت نسبة (١٤٫٣٪) کأسباب رئیسة، ونسبة (٢٢٫٢ ٪) کأسباب  ا عن األسباب االجتماعیَّة للطَّ أمَّ
الق). بعض األسباب االجتماعیَّة التي ذکرها املشارکون هي؛ استخدام وسائل  ثانویَّة (أسباب أخرى للطَّ
التواصل االجتماعي بکثرة، وسکن الزوجین مع أهل الزوج، وفارق السنِّ الکبیر، وعدم التوافق االجتماعي.

الق نسبة (٢٫٤٪) کأسباب رئیسة، ونسبة (٢٫٨ ٪) کأسباب ثانویَّة (أسباب  لت األسباب الثقافیَّة للطَّ وشکَّ
الق). من األسباب الثقافیَّة التي ذکرها أفراد العیِّنة هي؛ االختالف يف الدرجة العلمیَّة، وعدم  أخرى للطَّ

التوافق الفکري. 

الق، حیث کانت األسباب  الطَّ اتِّخاذ قرار  وشارك (٨٦٪) من املطلَّقین واملطلَّقات أسباب تردُّدهم يف 
الق. ومن األمثلة یلع  اإلنجابیَّة (٣٩٫٥٪) أکثر األسباب التي دفعت املشارکین للتردُّد يف اتِّخاذ قرار الطَّ
ل أحد األبوین (عادًة األم) مسؤولیَّة األطفال بشکٍل فردي،  الق، وتحمُّ هذه األسباب هي؛ الحمل أثناء الطَّ

ووجود أطفال بإعاقات جسدیَّة أو عقلیَّة.

لت نسبة  الق، فشکَّ فیما یتعلَّق باألسباب االجتماعیَّة التي دفعت العیِّنة إلی التردُّد يف اتِّخاذ قرار الطَّ
الق، ونظرة املجتمع للمطلَّقة،  (٢٨٫٩ ٪). ومن األمثلة یلع هذه األسباب هي؛ رفض األهل لفکرة الطَّ

ة الزواج، والنمیمة املجتمعیَّة. وقصر مدَّ

الق نسبة (١٣٫٢ ٪). ومن  لت األسباب االقتصادیَّة التي دفعت العیِّنة إلی التردُّد يف اتِّخاذ قرار الطَّ وشکَّ
األمثلة یلع هذه األسباب هي؛ خوف املطلَّقة من عدم القدرة یلع إعالة نفسها، وخوف املطلِّق من 

ر واملهر الجدید عند الزواج من أخرى. تکالیف املؤخَّ

الق نسبة (١٠٫٥ ٪). ومن  لت األسباب النفسیَّة التي دفعت العیِّنة إلی التردُّد يف اتِّخاذ قرار الطَّ وشکَّ
األمثلة یلع هذه األسباب هي؛ شعور بالذنب تجاه الزوجة، وشعور بالحزن یلع إنهاء العالقة.

 
الق نسبة (٧٫٩ ٪). ومن  لت األسباب الجنسیَّة التي دفعت املشارکین إلی التردُّد يف اتِّخاذ قرار الطَّ شکَّ

األمثلة یلع هذه األسباب هي؛ فقدان العالقة الحمیمة، وسمعة العائلة بسبب خیانة جسدیَّة.

کان جیًِّدا، األیلع  الجنسیَّة  ة  الصحَّ راسة ملعرفتهم يف  الدِّ عیِّنة  أفراد  تقییم  أنَّ  الباحثتان  ورصدت 
ة  ا فیما یتعلَّق بمعرفتهم يف الصحَّ تکراًرا بنسبة (٣٢٫٦ ٪) بینما أظهر(٤١٫٩ ٪) منهم معرفة جیِّدة جدًّ
الطبیب\ لدى  أحمالهن  السیِّدات  نظًرا ملتابعة  بمعرفة أیلع  اإلنجابیَّة  ة  الصحَّ تحظی  إذ  اإلنجابیَّة. 

الطبیبة النسائیَّة بشکٍل دوري.

ة الجنسیَّة، والطرق املستخدمة  وعند مقارنة الطرق املستخدمة لعالج املشاکل املبنیَّة یلع الصحَّ
ل ( ٥٥٫٨٪) من العیِّنة استشارة أخصائي عند التعامل  ة اإلنجابیَّة، فضَّ لعالج املشاکل املبنیَّة یلع الصحَّ
ة الجنسیَّة. بینما  ة اإلنجابیَّة، و(٤٤٫٢٪) عند التعامل مع مشکلة تتعلَّق بالصحَّ مع مشکلة تتعلَّق بالصحَّ
إجابة ملشاکل  للحصول یلع  کتاب  أو من خالل  اإلنترنت،  الذاتي عبر  البحث  أکثر من نصفهم  ل  فضَّ
أفراد  من   (٪٤٫٦) واعتبر  اإلنجابیَّة.  ة  الصحَّ ملشاکل   (٪٥١٫١) ونسبة   (٪٦٠٫٤) بنسبة  الجنسیَّة  ة  الصحَّ
العیِّنة أنَّ الحوار والنقاش، وبذل الجهود لتحسین العالقة الحمیمة، من أفضل الطرق لعالج املشاکل 
ة  روا بأي طریقة لحلِّ مشاکل الصحَّ ة الجنسیَّة. وصرََّح (٤٫٦٪) من العیِّنة، أنَّهم لم یفکِّ املبنیَّة یلع الصحَّ

ة اإلنجابیَّة. روا بأي طریقة لحلِّ مشاکل الصحَّ الجنسیَّة، ونسبة (٢٫٣ ٪) لم یفکِّ

د (٤٤٫٢ ٪) أنَّهم  هم يف املباعدة بین األحمال، وأکَّ راسة، أنَّهم تمتَّعوا بحقِّ د (٧٢٫١ ٪) من عیِّنة الدِّ أکَّ
هم يف العالج لألمراض املتعلِّقة بالحمل، و(٦٥٫١ ٪) أنَّ من حّقهم استخدام موانع الحمل  تمتَّعوا بحقِّ
د (٧٩٫١ ٪) أنَّ من حّقهم قبول ورفض العالقة الحمیمة بین الزوجین. کما رصدت الباحثتان  اآلمنة. وأکَّ
ب یلع الزوجین التمتُّع بحقوق أخرى مثل؛ حّق عالج املشاکل  راسة، بأنَُّه یتوجَّ اقتراحات من عیِّنة الدِّ
الحصول  والحّق يف  املنقولة جنسیًّا،  األمراض  بفحص  لآلخر  الزوجین  أحد  بمطالبة  والحّق  الجنسیَّة 
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یلع تقییم نفسي عن طریق الدولة قبل عقد القران، والحّق يف املساواة يف طلب ممارسة العالقة 
الحمیمة بین الزوجین، والحّق يف الحصول یلع تسهیالت من الدولة إلجراء فحوصات جینیَّة، والحّق 
يف الحصول یلع تثقیف جنسي مبني یلع املعتقد والعلم، والحّق يف احترام قدسیَّة الزواج، والحّق 
ة ٦ شهور للتأکُّد  يف التفاعل خالل العالقة واألمان، والحّق يف تأخیر الحمل بدایة الزواج یلع االقل مدَّ
من االختیار الصحیح للشریك، والحّق يف الفحص الطبِّي قبل الزواج ألمراض الثالسیمیا والکبد الوباٸي 

واألمراض املنقولة جنسیًّا.

الق  ُطِلَب من أفراد العیِّنة إبداء رأیهم حول الخیارات التي من شأنها أن تساعد يف تقلیل حاالت الطَّ
لت الباحثتان إلی أنَّ (٦٠٫٥٪)،  ة اإلنجابیَّة والجنسیَّة يف املجتمع األردني، فتوصَّ ألسباب تتعلَّق بالصحَّ
الق، بینما اعتقد  ة الجنسیَّة واإلنجابیَّة، یمکن أن یقلِّل حاالت الطَّ ائي الصحَّ اعتقدوا أنَّ التشاور مع أخصَّ
الق.  (٢٧٫٩٪) فقط من العیِّنة، أنَّ مکاتب اإلصالح اُألسري، یمکن أن تلعب دوًرا يف الحدِّ من حاالت الطَّ
الزوجیَّة  للحیاة  بالتأهیل  صة  املتخصِّ الدورات  للمشارکة يف  األزواج  تشجیع  أنَّ  (٥٣٫٥٪) یلع  ووافق 
واعتقد  الزوجیَّة.  الحیاة  لتحسین  للعالج  ه  التوجُّ إلی   (٪٥٨٫١) وأشار  الق،  الطَّ حاالت  بتقلیل  یساهم 

الق. (٥١٫٢٪) ) أنَّ التثقیف بالحیاة الجنسیَّة ( ما بین الواقع والخیال)، ُیقلِّل من خطر ازدیاد حاالت الطَّ

ة بعیِّنة املهنیِّین - تحلیل النتائج الخاصَّ

ومن  للطالق.  الرئیسة  األسباب  من  هي  واإلنجابیَّة،  الجنسیَّة  ة  الصحَّ أنَّ  املهنیِّین،  من   (٪٨٤٫٢) د  أکَّ
مت من ِقبل املهنیِّین یلع سبیل املثال: "الزواج السلیم مبني  األسباب الجنسیَّة واإلنجابیَّة التي ُقدِّ
الجنسیَّة  للحقوق  قاٸم یلع خلق صفة شرعیَّة  "الزواج  وأنَّ  وإنجابیَّة سلیمة"،  یلع صحة جنسیَّة 
ة  ي إلی تأثُّر هذه الحقوق"، وأنَّ "الصحَّ واإلنجابیَّة، وأي مشکلة أو خالف بین الزوجین، من املمکن أن یؤدِّ
الق وأهّمها، ملا نشهده من کثرة حاالت طالق النعدام  الجنسیَّة واإلنجابیَّة، قد تکون أحد أبرز أسباب الطَّ
وجودها"، و"أنَّ عدم تنظیم األسرة، وبالتالي زیادة عدد األبناء، ینعکس سلًبا یلع االستقرار االقتصادي 
والعاطفي، کما أنَّ عدم وجود عالقة جنسیَّة صحیَّة بین األزواج، سبب من أسباب الخالفات األسریَّة التي 
ي إلی الشقاق والنزاع بین األزواج،  التي تؤدِّ الق"، وأخیًرا "ُتعدُّ من أحد األسباب األساسیَّة  تنتهي بالطَّ

الق". والنتیجة وقوع الطَّ

رَصَد (١٥٫٦٪) من املهنیِّین حاالت طالق ألسباب جنسیَّة فقط، کما رصَد (١٨٫٨٪) من املهنیِّین حاالت 
طالق ألسباب إنجابیَّة فقط، ورصَد (٥٠٪) من املهنیِّین حاالت طالق ألسباب جنسیَّة وإنجابیَّة مًعا، 

فیما رَصَد (١٥٫٦ ٪) من املهنیِّین حاالت طالق ألسباب ُأخرى.

الق ألسباب جنسیَّة تکراًرا، التي تمَّ رصدها من قبل املهنیِّین ،  والحظت الباحثتان، أنَّ أکثر حاالت الطَّ
کانت زواج القاصرات، وعدم التوافق الجنسي، والفشل يف إتمام العالقة الحمیمة، والضعف الجنسي، 
ا األسباب اإلنجابیَّة التي تمَّ رصدها من قبل املهنیِّین، فکانت إنجاب  وضعف يف الثقافة الجنسیَّة. أمَّ

ر اإلنجاب والعقم. طفل بإعاقة جسدیَّة أو عقلیَّة، وکثرة اإلنجاب، وتأخُّ

دة  املتعدِّ والخیانات  فقط،  اإلناث  إنجاب  مثل؛  مًعا  وإنجابیَّة  جنسیَّة  ألسباب  الق  الطَّ لحاالت  إضافًة 
واإلصابة باألمراض املنقولة جنسیا  وغیاب العالقة الجنسیَّة، واالکتفاء بعدٍد محدود من األطفال من 
ِقبل أحد الزوجین، وعدم منح املرأة حقوقها الجنسیَّة، وفقدان العذریَّة قبل الزواج، والتشنُّج املهبلي، 
د، واملمارسات الجنسیَّة غیر االعتیادیَّة؛ کالسادیَّة واملازوخیَّة واملثلیة، باإلضافة إلی مشاهدة  والتعدُّ
املواد اإلباحیَّة، والبرود الجنسي، واإلنجاب فقط عن طریق أطفال األنابیب، ومنع الزوجة من حّقها يف 
املباعدة بین األحمال، وأمراض صحیَّة تؤثِّر یلع األداء الجنسي، والهجر، والعجز الجنسي، وعدم وجود 

ثقافة جنسیَّة.

من خالل تمحیص الباحثتین، فیما یتعلَّق بالحلول املقترحة من وجهة نظر املهنیِّین، فقد توّصلتا إلی 
الق املبني یلع مشکالت  جملٍة من الحلول، التي من املمکن أن تساعد یلع التقلیل من حاالت الطَّ
الجنسیَّة  ة  بالصحَّ الوعي  زیادة  یلع  الحلول  هذه  رکَّزت  حیث  واإلنجابیَّة،  الجنسیَّة  ة  بالصحَّ متعلِّقة 

٤١



ي العام والخاّص، کذلك إیجاد دورات وبرامج  واإلنجابیَّة من خالل املدارس، والجامعات، والقطاع الصحِّ
ة باملقبلین یلع الزواج، وتوجیه األزواج لجلسات اإلرشاد الزوجي لحلِّ املشاکل الزوجیَّة، وتفعیل  خاصَّ

اإلصالح األسري.

ثانًیا: االستنتاج

راسة، ومراجعة وتحلیل البیانات ومحتوى املقابالت وتتبُّع الحاالت، فقد  من خالل البحث يف نتائج الدِّ
الق الواقعة ما بین األزواج، تتَّصل بشکل رئیس وأحیاًنا بشکٍل جزئي،  استنتجت الباحثتان، بأنَّ حاالت الطَّ
الجنسیَّة  ة  الصحَّ بمواضیع  أحدهما،  أو  الزوجین  ومعرفة  ثقافة  بمدى  متعلِّقة  یات  وتحدِّ بمشکالت 
ة الفرد والبیئة املحیطة ونظرة املجتمع والثقافة  واإلنجابیَّة، وما یتفرَّع عنها من فروع متعلِّقة بصحَّ
راسة، مع مراعاة الفروق  قت باإلثبات من خالل عیِّنة الدِّ راسة قد تحقَّ السائدة. وبذلك تکون فرضیَّة الدِّ
يف الطبقات االقتصادیَّة يف بعض األحیان، أو الفروق يف الثقافة واملعتقدات، حین النظر يف األرقام 

راسة.  والنسب الناتجة عن هذه الدِّ

ثالًثا: التوصیات
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سات العام والخاصالتوصیات مؤسَّ
 املعنیَّة بالتنفیذ

یلع مستوى قطاع التعلیم

املتعلِّقة  الجوانب  يف  والثقايف،  املعريف  املستوى  رفع 
بالزواج  الراغبین  لدى  واإلنجابیَّة،  الجنسیَّة  ة  بالصحَّ

واملتزوِّجین. 

العالي/(إدراج  التعلیم  -وزارة 
ب الجامعات).  مساق لطالَّ

-دائرة قاضي القضاة.

-املجلس الوطني لشؤون األسرة.

-اللجنه الوطنیَّة األردنیَّة لشؤون 
املرأة.

الجنسیَّة  ة  والصحَّ األسرة  عن  تعلیمیَّة  برامج  استحداث 
بقصد  الطلبة  واستهداف  التعلیم،  مناهج  يف  واإلنجابیَّة 

تهیئتهم لبناء أسلوب حیاة مستقر.

-املرکز الوطني لتطویر املناهج.

-اللجان الصحیَّة يف املدارس.

راسة الحالیَّة  إجراء بحوث ودراسات، تهتّم بجوانب موضوع الدِّ
الق  الطَّ یلع  الضوء  لتسلیط  جدیدة؛  متغیِّرات  إضافة  مع 
الرِّضا  وعالقة  واإلنجابیَّة،  الجنسیَّة  ة  الصحَّ یلع  املبني 

الجنسي تحدیًدا.

واإلنجابیَّة  الجنسیَّة  ة  الصحَّ عن  تدریبیَّة  برامج  استحداث 
واملرشدین  اإلسالمیَّة،  والتربیة  واألحیاء،  العلوم،  ملعلِّمي 

املدرسیِّین.

يف  العلمي  البحث  -عمادة 
الجامعات. 

االستراتیجي/  الدراسات  -مرکز 
الجامعه األردنیَّة.

ت (نشر األبحاث).  -املجالَّ

(ضرورة  املرأة  دراسات  -مرکز 
للمرأة يف  ص  متخصِّ مرکز  وجود 

کلِّ الجامعات األردنیَّة). 
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مات  االستفادة من خبرة القطاع الخاص للتعلیم، وبرامج  املنظَّ
إلدراج   ،Save the Children و  والیونیسیف  ااألونروا  مثل:   الدولیَّة 

البرامج عن البلوغ والنظافة الشخصیَّة يف املدارس العاّمة. 

-وزارة التربیة والتعلیم.

البرامج  یلع  والترکیز  الة،  فعَّ إرشادیَّة  خطط  وتطویر  بناء 
العالقات  يف  تبحث  التي  لألسرة  هة  املوجَّ التوجیهیَّة، 

األسریَّة.
التي  باملعیقات  الصحیِّین،  واملهنیِّین  صین  املتخصِّ توعیة 
الجنسیَّة  ة  الصحَّ خدمات  إلی  األزواج  وصول  دون  تحول 
املتزوجین  بین  لب  الطَّ إلی خلق  الحاجة  وأهمیَّة  واإلنجابیَّة، 

واملقبلین یلع الزواج، یلع هذه الخدمات.

إجراء  الزوجیَّة، من خالل  الخیانة  الضوء یلع ظاهرة  تسلیط 
دراسة نوعیَّة میدانیَّة، ملعرفة تأثیرها یلع استقرار األسرة، 

الق. واتِّخاذ قرار الطَّ

-املجلس الوطني لشؤون األسرة.

-اللجنه الوطنیَّة األردنیَّة لشؤون 
املرأة.

العنف  قسم   ) ة  الصحَّ -وزارة 
االسري). 

-وزارة التنمیة االجتماعیَّة. 

-املجلس الوطني لشؤون األسرة.

-اللجنة الوطنیَّة األردنیَّة لشؤون 
املرأة.

-شبکة شمعة. 

(مثل  إحصائیَّات  یلع  -الحصول 
الجرائم  وحدة  من  أرقام  تزوید 

اإللکترونیَّة وحمایة األسرة).

-مراکز الدراسات.

باملحتوى  یتعلَّق  فیما  واألمَّهات  اآلباء  بتثقیف  االهتمام 
تربیة  أبنائهم  تربیة  اإلباحي، وتمکینهم من املساهمة يف 

جنسیَّة سلیمة.

-وزارة التربیة والتعلیم.استحداث برامج  للیافعین عن التربیة الجنسیَّة واإلنجابیَّة.
 

ة. -وزارة الصحَّ

-املجلس الوطني لشؤون األسرة.

-اللجنة الوطنیَّة األردنیَّة لشؤون 
املرأة.

یلع مستوى املجتمع املدني
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مي الخدمة الصحیَّة،  رفع املستوى املعريف والثقايف ملقدِّ
واإلنجابیَّة،  الجنسیَّة  ة  الصحَّ بحقوق  املتعلِّقة  الجوانب  يف 

لدى األشخاص من ذوي اإلعاقة. 

ة.  -وزارة الصحَّ

لحقوق  األیلع  -املجلس 
األشخاص ذوي اإلعاقة.

ة. -وزارة الصحَّ الطبیَّة  الکوادر  مها  تقدِّ املجتمع،  خدمة  برنامج  استحداث 
لتوعیة  واملحامون،  واالجتماعیَّة  النفسیَّه  الخدمة  مو  ومقدِّ
والجنسیَّة  اإلنجابیَّة  ة  الصحَّ حول  باختصاصه  کل  املجتمع 

لکافة شرائح املجتمع.

والتعاون  التخطیط  -وزارة 
الدولي. 

ة. -قسم التوعیة بوزارة الصحَّ

-اإلذاعة والتلفزیون. 

-معهد اإلعالم األردني. 

من  تعرض  نموذجیَّة  -خطبة 
والواعظات  الجمعة  خطباء  قبل 
قاضي  ودائرة  اإلفتاء،  (دائرة 

القضاة/ وزارة األوقاف). 

دعم الجهود اإلعالمیَّة من أجل تأسیس برامج وإرشادات عن 
ة الجنسیَّة واإلنجابیَّة.  الصحَّ

د يف  سات الدینیَّة، نحو خطاٍب دینّي مجدِّ تفعیل دور املؤسَّ
تقع  وما  الزوجین،  أدوار  یناسب  بما  األسرة،  وتوجیه  توعیة 
علیهما من مسؤولیَّات وواجبات، يف ظلِّ ظروف العوملة من 

تأثیر التکنولوجیا واإلنترنت، ووسائل التواصل االجتماعي.

-حمایة األسرة  واألحداث. 

-وزارة التنمیة االجتماعیَّة. 

-املجلس الوطني لشؤون األسرة.

-اللجنة الوطنیَّة األردنیَّة لشؤون 
املرأة.

-دائرة قاضي القضاة. 

-شبکة شمعة. 

استحداث قسم إقلیم للدراسات والتدریب لرفع کفاءات الکوادر 
ة اإلنجابیَّة والجنسیَّة.  يف التعامل مع مشکالت الصحَّ

یلع املستوى اإلعالمي(الرقمي االجتماعي، الرسمي، املؤثِّرین)

یلع املستوى التشریعي 
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تکون  بحیث  الشرعیَّة،  للمحکمة  تابع  أبحاث  مرکز  استحداث 
الق من ضمن  أو الطَّ املشارکة يف األبحاث املتعلِّقة بالزواج 

اإلجراءات املتَّبعة إلنهاء معامالت الزواج أو الّطالق.

- املحکمة الشرعیَّة.

-املحکمة الشرعیَّة.
املحامون  الشرعیُّون،  القضاة   )
اُألسري،  اإلصالح  الشرعیُّون، 

مون). املحکِّ

اإلصالح،  عملیات  يف  صین  املتخصِّ دور  تفعیل  إلی  الحاجة 
الق يف  لتکون بشکٍل علمّي وحیادي، للمقبلین یلع قرار الطَّ

املحاکم الشرعیَّة.

تم تصمیم و قیادة هذه الدراسة من قبل فریق مرکز حکایة، بما يف ذلك:

عبیدة فرج اهللا املدیـر العام.

قة مشاریع.  رنیم حجازي منسِّ
 نداء رضوان و هدى بني سالمة باحثتان.
 عبدالحمید الخطیب تحلیــل البیانات.

مة جرافیك .  أسمهان القرعان مصمِّ

الناشر مرکز حکایة لتنمیة املجتمع املدني :األردن-عمان
هاتف: ٩٦٢٦٥٦٨٠٩٩٩

�������������البرید االلکتروني:���
 

غیر مخصص للبیع

جمیع الحقوق محفوظة، ال یمکن إعادة طبع، نسخ أو استعمال أي جزء من هذه املطبوعة دون إذن مکتوب من الناشر.
اآلراء الواردة يف هذه الدراسة ال تمثِّل بالضرورة وجهات نظر مرکز حکایة.



٤٦

املراجع
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19سلطان، رندا یوسف محمد. (٢٠١٧). دراسة ظاهرة الطالق املبکر فی ریف محافظة أسیوط.



٤٨

قائمة املراجع األجنبیة

������������������������������������������������������������ �����������������������������
�� �����������������������������ª��������¨������������������¤�������� ���������������������������

�������	������������������������������������������������������������������������������������������� �
��������������������������������¥��������������«������¬���

��������	�����������������
�������������������������������������������������������������������������
������������������������������������ �������������������¥�������������������������

������������������������������������������� ��� �������������������������������������� ����������
¥����������������������������������������������«����������������

������������������������������������������� ��� �������������������������������������� ����������
¥����������������������������������������������«����������������

����®����
�����������������������������
����������������������������¯���������������� ��������
�����������������������������������������������������«���������

������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������� ����������������������������������������������

���������������������������������� ��������������������� ����������������������������������������

������������������«�������¬����

�����������������������������°��¨������ �������������������������������������� ���������
��������������������
��������«���������¬�������������������

������������������������������°��¨������ ���������������±������ ���������������������������
��������������������������������
���������������������«��������¬�����¥������������

������������������²���� ����������������������±����������������� ����������������������������������
	��������������¥
�����ª��¥������������������������������������������������������������
����������������������§��«���������������

�����������������������������±����� ������������ �������¡��� ���������������������

�������������������������������������������������������������������������� ������������� �
������������������������������������������������� ���������«������¬�����������������

��������������©������������������ ��������� ������������������������������������������
����‐����������������
�����������������«������������

����������¥����������������������������������±������ ����������������������������������������������



٤٩

������������������������������������������������������������������������� ��������
�������� �
������������������������¥�����������
��¥�������«�����������������

�������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������«����������

�����������������������������������������������������������¤� ������������������������������� ��������
����� ��������������������������������� ��������������������������¤�������� � ���������������������
����������

����������������������������������������������������������¤� ������������������������������� ��������
����� ��������������������������������� ��������������������������¤�������� � ���������������������
����������

��������������� �������������������������������������������������������� �����������������������������
����«���������������������

��������������¨�������������������������	��������������������������������������������� �
�� �����������������������������������������������������������������¤�������� � ���������������������
����������

������������������������¥���¨������������������� ������������������ ��������������������
������������������������ ������������� ������� �����������������
�������������«���������������

���
������������������������������������¡��������������� ������������¡�������������������������
���������������������������������������������������� �§���������������������������¥���������
������� ������§������������������������������������������

��������������������������������������������������¥���������� �������� ��������������������������������
��������������������������������������������������������������������

��������
������������³���§����������������������������������������§���������
��������������������������
���������������������������������������� ����������� ������������������������ �������������
����������������������������������������������������������������©�����������������������

����������������������������������������������
������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������� ������������������
�����������������������������������©��������������������������������������������������������
�����

������������ ���������¥�������������������¨�����¥��������������������������������������
���������������������������������������������������� ���������������������������������
�������
� ��������������� ���������������������������

������������ ���������¥�������������������¨�����¥��������������������������������������
���������������������������������������������������� ���������������������������������
�������
� ��������������� ���������������������������



٥٠

��������������� �������������¨�������������������������� ��������������������������	��¨�������
��� ����������������������������������� ������������� ��������������������������������������� �
�������������������������������������������������������������¤�������� �������������������
����������

��������������
������������������������������������������� ���������� ������������� �������
����������������������������������������
���������� ����������«�����������

���������������
������������������������������������������� ���������� ������������� �������
�����������������������������������������
���������� �����������«�������������������

�����������§��������������������������������������������������������������������¤����� �
�� ���������������������������������������������������«���������������

���¥������������������������������������������������������������������������ ����������
������������������©���������������������������������������������������������������«��������
������

���¥������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������¥�����������

���������������������������������������������������������� �����������������������������������
����������������������������
�¥������������������«��������������

���������������������������������������������	�����������������������´�´´�¢���������
�����������´�������´�����������������µ§��������������������������������������¢¶������������
	´���·������«������������������������������������������������������������������������������ �
��������������
�¥����������«�����¬�����������������

����������²��������²���������������������� ��������������������������������������������
���������
�������� �������������������
���������«���������������

������������������������������������¥���������������������������� �������������������¥��������
���������������������� ������������������ ����������������������������������������������������
�����������������������������������

��������������������������������������������������������������������������
������������������ ���
��������������������������� ��������������������������������������� ��������������������������
�����������������������������¥������������������������¥�������������������

������������²�������¨������������������������������������������ �������������� ����������
������������������ ������������������������������ ��������
��������©���������������«��������
������

��������������������¨��������������������������������¥�������������������������������������
��������������������������������� ����������������������������� �������������������������
�������¤������ ��������������¥�����������������������������������������������������



٥١

�������������������������������������������� ������������������±����������������¡��§�����������������
����������������������������������������������¥��������������������������©�����������

�������������������� ������������������������������������ ������������������ ������������
��������������������������������������������������

����������
�����������§�������������¥��������������������������� ������������������������
��������
������������������«�������¬����

���	�������������������������������¥����������� ����������� ���������������������������������� �
������������������������¥���
�¥������������������«����������������

����������������������������������������������������������¥������������������� ��������
����� ��������������������������������������������������������������������

���²�������������������������������������������������������������¨�������������������������±�������
 ����������������������� ����������������������� ���������������������������������������������
����������������������������������


