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 : خلص امل

هذه الورقة البحثية محاولة لفهم العالقة بين الطالق والتفكك األسررررررررررررري في املجتمع الجزائري   تمثل

حيث شررررررررررهد هذا األ يج معيجاذ مجتمعية ماذ دةعاا متعداة ناكا لها ااعتاسرررررررررراذ د ررررررررررابا نا ة دا رررررررررراق 

 ذه التأثيجاذ البناء االجتماعي  ونون األسرررررررررررررة دحد دهم اعائم هذا البناء   بيا ناكا مو بين مو ت قوا ه

 قررد داه هررذا التعيج اخى ا تالل في البنرراء والوهيفررة وهو األمر الررذي ترتررب ع يررو حرردو  التوتر وال رررررررررررررا  

وديضررررررررررررا يرو  البحث  وههور احتماالذ التفكك اا ل العديد مو األسررررررررررررر سررررررررررررواء نان تفكك جز   دو  لي 

 بناء ملعر ة تأثيجاذ الطالق على ال عيد االجتماعي والنفس ي بالن بة لل 

  الطالق  التفكك األسري  املجتمع الجزائري  الكلمات املفتاحية:

Abstract 
This paper is an attempt to understand the relationship between divorce and 

family disintegration in the Algerian society. The latter witnessed societal 

changes of multiple dimensions that had repercussions on all social 

construction patterns. As the family was one of the most important pillars of 

this building,  it was one of the recipients of these effects. This change has led 

to imbalance in construction and function. The occurrence of the tension and 

conflict and the prospect of disintegration within families, whether it was paial 

or total disintegration . The research also  aims to study the effects of divorce 

on the social and psychological for children  

Key words: divorce, family disintegration, Algerian society. 
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 مدخل: 

الطالق والتفكك األسري مو املشكالذ االجتماعية التي تنخر ج م املجتمع الجزائري  

ملا لهما مو ااعتاساذ على األسرة واملجتمع  لقد حدا العديد مو الباحثين عدة عوامل 

املؤشر والعامل األساس ي في استفحال ما مؤاية اخى التفكك األسري  حيث يعتبج الطالق هو 

يعرف بالتفكك األسري والدليل على ملك ديضا الشواهد امليداكية في املحا م الجزائرية التي 

تثبا ارتفا  حاالذ الطالق في املجتمع واآلثار الناجمة عنيا  حيث ا عى مو  الل هذا 

ت اؤل املتاحة  وع يو طرح الالبحث التعرف كظريا على ملك و ق التح يل الكيف  ل بياكاذ 

التاخي:  يف يمكو  هم وتف يج الطالق ودثاره على التفكك األسري ضمو التحوالذ 

 املجتمعية؟
 

I.  :مفهوم الطالق

  ولقد 1: الطالق لعة ن مة مشتقة مو  عل ط ق دو دط ق بمعنى ترك وبعدالطالق لغة (أ

  ص العرف استعمال لفظ ط ق في ر ع القيد املعنوي ودط ق في القيد املس ي   يقال 

   ما يقال دط ق الرجل البعيج بمعنى  ك القيد منو ط ق الرجل زوجتو وال يقال دط قها

 2 وال يقال ط ق البعيج

واشتقا هي بدورها مو  عل  Divortiumاشتق الطالق مو الت مة الالتينية 

Divertere  والذي يعني الدوران في كاحية واالكق ا  واال تجاق الذي يتم بين شخ ين

 3 ناكا لهما طريقا واحدة ليأ ذ نل واحد منيما طريقا مخت فا تبعدهما عو ةعض

الطالق بمعنى عا  هو ابياء زواج صحيح دثناء حياة  :املفهوم االصطالحي للطالق (ب

 الزوجين دي هو  ورة مو الفسخ القاكوا  لعقد الزواج 

والطالق هو ابياء العالقاذ الزوجية بحكم الشر  والقاكون ويتجتب ع يو ازالة م ك 

 4 النتاح

 الطالق هو عم ية  سخ عقد الزواج الذي وقعو نل مو الرجل واملردة وهذه العم ية

  نل مو الطر ين على الزواج ثاكية م اعد

دي   ل الزوج عو زوجتو ألسباب معينة   Séparationالطالق يخت ف عو الف ل 

 الف ل يعط  الحق ل زوجين باإلقامة في دما و مخت فة شريطة عد  زواجهما مرة 

  5ثاكية ألبيما ال يزاالن يحتفظان بمنزلتيما الزوجية
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يعرف الطالق على دكو ابياء عالقة الزواج القاكوكية ةشتل رسمي وشرعي    ذلك

وتخت ف الشروط الالزمة إلبياء العالقة الزوجية ا تال ا ةعيدا مو ثقا ة اخى د ره  ومو 

زمو آل ر  ومازالا حقوق مو الرجال والن اء في ايقا  الطالق شديدة التبايو في ةعض 

ملجتمعاذ العربية د ذذ تتحول كحو قبول  كرة دن ابييار املجتمعاذ  وان نان يالحظ دن ا

 6 الزواج على كحو ال يمكو ا الحو يعدا مبجرا نا يا إليقا  الطالق

يميل الناس في العااة اخى النظر اخى الطالق على دكو مأساة دو بياية معي ة لحياة زوجية  

ق األسرة ال يعمل ب ورة وبارتفا  معدالذ الطالق في مجتمع ما   ن هذا اليل على دن ا 

 مرضية  

بالرغم مما سبق   ن الطالق يعتبج دحد  ماماذ األمو ل توتراذ الحتمية التي تقع في 

الحياة الزوجية  وليس هناك مقياس دو اليل يمكننا مو معر ة اواعي ودسباب مفاض ة 

ثج األ   الطالق هو الحل… املجتمعاذ ل طالق بدال مو دشتال االكف ال األ ره نالهجر 

شيوعا واكتشارا ملشانل الحياة الزوجية   ما دن الح ول البدي ة التي م مح بيا املجتمعاذ 

املخت فة ل ف ل بين الزوجين في حالة عد  التوا ق والنجاح الزواجي وح ول املشكالذ 

بينيما ما هي في الواقع سوه دكماط مخت فة ل طالق  والفرق الوحيد  يما بينيا دن الطالق 

  ح ويتيح لتل مو الزوج والزوجة الزواج ثاكيةي م
 

II. عوامل الطالق: 

 :النفسية لخلطالق العوامل (1

مما ال شك  يو يره ةعض ع ماء النفس دن حاالذ الطالق ترجع اخى الحاالذ 

اعتبار دن الشخص الذي ال  علىالالشعورية التي تد ل بدورها في ع م النفس املرض ي  

يجد سوه الطالق حال للزماذ الزوجية التي يعيشها ليس بالشخص ال وي  هو يفكر في 

الطالق ثم ييدا بو حتى يتم تنفيذه في آ ر املطاف وال بب في ملك هي الحالة النف ية التي 

 7  يعيشها مع كف و وهذا راجع لعد  كضجو العاطف 

الزوجية على كفس األساليب الخاطئة والتي اعتاا ع ييا  الزوج املريض يعيش حياتو 

ال يطرة  حب التم ك  عد  الثقة  الخوف مو امل ؤولية ونل هذه األساليب  نالعيجة 

 8تد عو في النياية اخى الطالق 
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اال دن هذا التف يج يبقى منح ر على األشخاص املرض ى ح ب ع ماء النفس  ألن 

لطالق تمس نل دطباق املجتمع  على ا تالف ارجاتيم الواقع اليوم  يؤ د دن حاالذ ا

وم توياتيم و ذلك جميع األجيال لكو بدرجاذ متفاوتة ومخت فة وهذا بدوره دثر طبيعي 

 9 ح ب هروف الحياة
 

 العوامل االقتصادية:   (2

 قلة دخل الزوج وأثره على االستقرار العائلي:  (أ

الطالق وملك بفشل الزوجان على يعتبج العامل االقت ااي مو العوامل املؤاية اخى 

تحقيق مطالب الحياة الزوجية كظرا لعد  القدرة على تحمل هذه األعباء كتيجة لق ة الد ل 

دو عد  الكفاية في تحقيق التوازن الفعلي لتعطية هذه املطالب التي تقع بالضرورة على 

دذ اراساذ حديثة في دعباء الزوج  والتي مو شأبيا زعزعة األمو واالستقرار العائلي وقد د 

املجتمعاذ ال ناعية دن مؤشراذ موي الد ل الضعيف د ثج عرضة ل مشانل التي تنجر 

عنيا املشانل اليومية واملؤاية بدورها حتما اخى الطالق وقد د دذ الدراساذ ديضا دن ملك 

يتضح مو  الل التبايو والفارق بين الطبقاذ ماذ امل توه االقت ااي املرتفع والطبقاذ 

 10ماذ امل توه االقت ااي املنخفض  هذه األ يجة د ثج الحاالذ ل طالق معوا الييا 

 العامل االقت ااي لو دثر واضح في الحياة الزوجية  ما اشهده اليو  مو سيطرة 

 املااياذ بالنظر اخى ما تحتاجو الحياة اليومية 

 عمل املرأة تأثيره على شخصيتها:  (ب

ين دن عمل املردة د بح يشتل عامل مو العوامل يره معظم الباحثين االجتماعي  

امل اعدة على الطالق في معظم األحيان وهذا راجع اخى شعورها بقوة مر زها االجتماعي 

بحكم العمل وان عكس ملك ينقص مو قيمتيا وحريتيا  بل مو شابيا  ذلك  ا ة وان 

 11عارض الزوج في عم ها  

ة د بح اليو  ضرورة حتمية في اعتقااها  ان  كرة هذا التحرر الذي تنااي بو املرد

بل جع ها تطالب بامل اواة مع الرجل في الحقوق والواجباذ   ا ة وان لم يوا قها الزوج 

 12وال يشار ها في د تارها مما يد ع في النياية اخى الطالق 
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ان عمل املردة  ارج البيا د بح اليو  ي اعد على معييج  ريطة الحياة الزوجية 

العائ ية لتل الطر ين  ا ة في حالة عد  تقبل الرجل لهذا العمل طاملا دن الزوجة  واألاوار 

 13تطالب بحريتيا هذا األمر  ذلك الذي سهل وساهم اتخام قراراذ الطالق 
 

 :  العوامل االجتماعية والثقافية (3

كق د بالعوامل االجتماعية والثقا ية ت ك الفوارق مو الناحية االجتماعية والثقا ية  

التي م اعد على الطالق لعد  التتا ؤ بين الزوجين مما يجعل مو النظرة ضيقة اتجاه 

الطرف اآل ر والتي مو شأبيا   ق توتراذ تنتهي عااة بالطالق وقد ينعكس ملك ويظهر مثال 

مثال وهذا راجع ال تالف كظرة الزوجين للحياة عامة والحياة الزوجية  ا ة في تربية األوالا 

 14 ما دبيا قد ال تظهر هذه اآلثار وفي بداية الحياة الزوجية اال مع طول املدة 

 ما دن ا تالف الزوجين اتجاه ةعض القيم  ا ة املتع قة بواجباذ وحقوق نل   

لك عمل الزوجة   ما نان في اعتماا الزوج ومثال م طرف اكجر عنو تفكك األسرة ال محال 

دن الدور األساس ي ل زوجة هو االهتما  ةشؤون البيا واألوالا اون رغبتو  ما في الخروج 

ل عمل وتم كا هي ديضا بالعمل د بح يشتل هاج ا لده الزوج وقد ينتهي األمر في معظم 

 15 األحيان بالطالق كتيجة اال تالف الشديد حول ملك
 

III. قانوني: -ظاهرة الطالق يف اجملتمع اجلزائري من منظور سوسيو 

 

 :  لطالق يف قانون األسرة اجلزائريةا (1

عميق دوجبا التدبر الاأل ل منو دن الشريعة اإلسالمية  الطالق باإلرادة املنفردة للزوج: (أ

قبل الطالق دو الوقو   يو ملا  يو ارء ل مفاسد ورعاية لهذا الرباط القدس ي  عج ا 

وامة والع مة في يد الزوج على عكس الزوجة التي قد تن اق وراء العواطف وال الق

تباخي حينئذ بما وقع مو كتائج سواء ضارة دو كا عة   الزوج )الرجل( يحكم بما يم يو 

عق و   ما دكو هو الذي يتحمل تبعاذ هذا الطالق ايماكا منو واارانا ل عواقب التي تنجر 

ن لو دبناء  وهذا ما يفرضو الواقع املعيش ي الذي ال ي مح عو هذا الطالق  ا ة ان نا

لو بذلك حتى التفكيج في اعااة الزواج عكس املردة التي ال تباخي في ت ر اتيا اال ةعد  واذ 

  16األوان
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ورغم ملك   ن قاكون األسرة الجزا   نان لو موقف واور في ملك رغم دن الع مة في 

 49ةعد محاوالذ ال لح املتعداة بين الطر ين املااة  يد الرجل  هو ال يحكم بالطالق اال 

  17مو قاكون األسرة
 

 الطالق باإلرادة املشتركة للزوجين:  (ب

مو قاكون األسرة   كو يحل عقد الزواج  48طبقا لنص املااة الطالق بالتراض ي :  -

بالطالق الذي يتم ب رااة الزوج دو بتجاض ي الزوجين دو بط ب مو الزوجة في حدوا ما 

مو كفس القاكون  ف  شروط وقو  هذا الطالق  54-53و قا ل مااة  18ي مح بو القاكون 

على ط بيما املشتجك  على ط ب دحد الزوجين وموا قة الزوجة اآل ر دو بناء   دن يتم بناء  

سنة وعد اإل ابة بالجنون  19 ما اشتجط املشر  لصحة ملك األه ية التام ة وهي سو 

وال فو والعتو  ضال على دن يجري القاض ي املت ف محاوالذ ال لح رغم االتفاق 

امل بق للطراف ل تأ د على العز  والق د في ملك اون دي ضعط او مكروه  ما يمكو 

ار الطالق مو رعاية م لحة املحضون والنفقة   ويجب دن ال يتون هذا االتفاق على دث

االتفاق منا يا مل لحة األوالا واال حكم القاض ي بخالف ملك دما جاكب التعويض  ال 

 19يتون في الطالق بالتجاض ي واال عرض الحكم بالنقض 

ل ما معلى ما سبق يتضح اكو ي مح ل زوجين بتحرير عريضة مشتج ة في ملك تح بناء  

تم االتفاق ع يو ما لم يخالف النظا  العا   دما اور القاض ي في الطالق بالتجاض ي هو 

التأ د مو تطابق اإلرااتين اتجاه هذا الطالق اون ا راه دو ضعط وملك ةعد محاوالذ 

   ال لح الوجوبية

لقد دعطى املشر  الجزائري ل زوجة الحق في ط ب  ك الرابطة  الطالق بواسطة الخلع: -

مو قاكون  54لزوجية على غرار الزوج  ذلك وقد دشارذ في هذه الحالة في كص املااة ا

  "وجها دن تخالع كف ها بمقابل ماخييجوز ل زوجة اون موا قة ز األسرة التي تنص على "

دما املقابل املاخي  قد يتفق ع يو الطر ين د  العكس وهو العوض الذي ت تز  بو الزوجة 

ألجل مقابل طالقها دما في حالة اال تالف على املب غ  يتد ل القاض ي ليحكم  بأاائو

ب داق املثل في الوقا الراهو وهو ما استقر ع يو القاكون والقضاء  ما دن تبعاذ 

الخ ع هي كف ها في الطالق والطالق بالتجاض ي حماية لحقوق األ راا ورعاية مل لحة 
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و املشر  الجزائري لم يفرق في اعطاء س طة ط ب األوالا مو حضاكة وكفقة   املالحظ ع

  20 ك الرابطة الزوجية بين الزوجين حماية لحقوقهم وتجنبا للضرار التي قد تقع
 

لم يحدا قاكون األسرة الجزائري دي كص  الشروط الواجب توفرها في الزوج املطلق: (ج

نل ما لم يرا  التي تنص 222يضع الشروط الواجب تو رها في املط ق باستثناء املااة 

سالمية  املشر  الجزائري جعل مو لفظ الطالق ع يو كص يرجع اخى دحتا  الشريعة اإل 

نل الطالق باإلرااة املفراة ل زوج دو بالخ ع دو بطل مو الزوجة رغم صحة هذا الطالق 

مو الناحية الشرعية اال دكو قد يتد ل املشر  ويقيد ارااة الزوج في ايقا  الطالق 

ى القضاء والت ريح بو دمامو ومو ثم ال يمكو ت ور وقو  الطالق  ارج اطار باللجوء اخ

مو قاكون األسرة يتضح دن القاكون يعتبج  85 ما دكو ح ب كص املااة  21القضاء 

ت ر اذ املجنون واملعتوه وال فيو غيج كا ذة في حالة الجنون لنقص األه ية املط وبة 

   22في القاكون الجزائري إليقا  الطالق
 

في حقيقة األمر دن م ألة اثباذ الطالق وان ناكا ل وه ة ال يثبت إال بحكم:  الطالق (د

مو  49األوخى تبدو ة يطة اال دبيا تنطوي على غموض  بيج  بالرجو  اخى كص املااة 

لح صلطالق إال بحكم بعد عدة محاوالت ال يثبت اقاكون األسرة التي تنص بما يلي "

حيث يتضح مو اراسة هذا وز هذه املدة ثالثة أشهر " يجريها القاض ي دون أن تتجا

النص دن ارااة املشر  تتجو اخى ا ضا  م ألة اثباذ الطالق اخى القضاء ولكو في الواقع 

 23 قد يقع الطالق  ارج القضاء ويتم مسجي و بأثر رجعي

يتبين دن املشر  الجزائري دعطى س طة اشراف القضاء إلثباذ الطالق والتأ د مو 

شروطو والق د  يو لحماية حقوق الطرف اآل ر بموجب حكم يضمو ملك في صحة 

حين دكو وفي حقيقة األمر قد يتم مسجيل الطالق بأثر رجعي ويحق ل طرف املتضرر 

  وع يو ا تنتج 24املطالبة بالتعويضاذ بأثر رجعي  ذلك ومثال ملك النفقة والحضاكة

دن وقوعو يبقى  ارج ساحة القضاء دن م ألة اثباذ الطالق تبقى  اضعة ل قضاء اال 

 دحياكا 

دما عو طريقة املطالبة بالطالق مو طرف الزوج دي ب رااتو  قد يقو  الزوج بتت يف 

الزوجة للحضور دما  املحكمة املخت ة بموجب اعوه م تم ا في اعواه  ك الرابطة 
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جمل ه مالزوجية بينو وبين الزوجة ةعد صحة تب يعها قاكوكيا وقد تتضمو هذه الدعو 

ا وعو وط باتو املحررة في العريضة وبعد تأشيج املحكمة ومعيين املحكمة ج  ة 

الحضور يتون األ ذ والرا بين الطر ين ثم معين ج  ة  لح مو طرف القاض ي املت ف 

على ط ب الزوج )املدعي( في  ك الرابطة الزوجية  وفي بياية املطاف ي در الحكم بناء  

بينو وبين الزوجة )املدعى ع ييا( وب رااة املنفراة  وتتون األحتا  الفا  ة في موضو  

الدعوه )الطالق( بيائية غيج قاب ة لالستئناف ماعدا الشق الخاص بالتعويضاذ  هو 

يخص الحضاكة النفقة قابل لالستئناف سواء بالن بة ل زوج دو الزوجة وملك  يما 

بدل اإليجار ر مب غ التعويض عو الطالق  لكو تبقى ال  طة التقديرية ل قاض ي في تحديد 

  25هذه املبالغ بما يتماش ى مع طبيعة النزا  وهروف وحالة الطر ين املااية
 

 : لظاهرة الطالقبعض املقاربات السوسيولوجية  (2

 املقاربة البنائية الوظيفية:  (أ

النظرية دن املنظور الوهيف  يقو  على  كرة ارتباط دجزاء  بيجة مو يره دك ار هذه 

املجتمع مع ةعضها البعض على الرغم مو استقاللها الظاهر حيث م تمد الوهيفة كظرتيا 

ل مجتمع مو النشرة العضوية في ت ورها لوهائف دجزاء الج م الحي اا ل البناء الكلي  

هذه النظرة على الوهائف االجتماعية التي  على هذا األساس يكمو توضيح ملك ب سقاط

 باال بينتؤاييا اا ل هذه البناء االجتماعي ام يقو  هذا النظا  االجتماعي على مبدد الت

  ي بقية األجزاء ل بناء االجتماعي الكليوان دي معييج يتجاا  داه ف  األعضاء دي هذه األجزاء

تطبيقية ملواجهة مشكالذ التكييف واعااة  املنظور الوهيف  املعا ر قد ارتبط بنزعة 

التوازن االجتماعي للا اق االجتماعية التي يتتون منيا املجتمع  حيث دن القوه املتوكة 

لهذا املجتمع معمل جاهدة على تخفيف حدة هذه التوتراذ واالكزالقاذ واالكحرا اذ اا ل 

حتاجها لحاجياذ واملتط باذ التي يالنظا    ما دن نل كظا  قابل ل تعييج التدريجي وامل تمر ل

  .د راا هذا املجتمع  ا تال ها يتون تبعا ل متان والزمان

 أك ار هذه النظرية يرون دن لتل مجتمع مجموعة مو الحاجياذ العريزية 

واالجتماعية   أ راا هذا املجتمع يعون اخى اشبا  حاجيتيم عو طريق النظم االجتماعية 

ظا  مرهون بالوهائف التي يؤاييا إلشبا  هذه الحاجياذ    ما ما املخت فة باستمرار وهذا ك

 قد هذا الجزء وهيفتو اكتهى بالزوال   ما لم تتحقق العاية مو الزوال وهي االستقرار 
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العاطف   الوجداا    الح ول على اإلشبا  الجنس ي   ن دحد الزوجين دو  الهما يقرران 

على  الذي يقو  باب الطالق مو املنظور الوهيف االكف ال والطالق حتما وهذا ما يف ر دس

  كرة ارتباط دجزاء نل د راا املجتمع مع ةعضها رغم االستقالل الظاهري 

يره دصحاب هذه النظرية دن اإلا ان يت رف ةشتل عقالا  ومنطق  وملك مو 

  الل األهداف التي سطرها والوسائل التي دعدها لب وغ ملك   وهذا العمل هو الذي ينتج

حاب حيث دن دص العالقة األساسية ل تباال وي بح ال  وك بيذا املعنى س ونا اجتماعيا 

هذه النظرية دن األ راا يتفاع ون مع ةعضهم البعض كظرا ألبيم يح  ون عو طريق هذا 

التفاعل على ةعض املتا آذ االجتماعية  هم بدورهم ي تمرون في هذه العالقة طاملا دن 

و دن هذه املعاالة مشيج اخى دشياء مااية اال دن التباال في ع م هناك  ائدة  بالرغم م

االجتما  يشيج اخى ش يء معنوي   األ راا يتباالون العواطف واملشاعر واآلراء وامل الح 

واألموال   ما دقطنا هذه النظرية على الطالق تتعذر الحياة الزوجية مو االستمرارية بو 

حاول ان تح ب مقدار الخ ائر املااية مو الطالق وت بح م يئة باملشاحناذ  املردة ت

ومقدار املتاسب   ما دح ا دن متاسبيا تفوق   ائرها   ن تتخذ قرار الطالق والعكس 

 26صحيح   املتاسب و الخ ائر لي ا مااية  قط واكما هي مااية معنوية اجتماعية 
 

 املقاربة التفاعلية الرمزية: (ب

ال تدرس  نمومج شكلي بل يجب دن تأ ذ هذه  ويره دصحاب هذه النظرية دن األسرة

الدراسة  ما هي في الواقع والحياة اليومية كظرا لدورها املهم في ت قين األ راا داوارهم 

امل تقب ية   تل دسرة مجموعة مو الرموز واملعاييج  هي تخت ف مو دسرة اخى د ره  ا را 

لتعديالذ و قا ل ظروف ةعض الو اور بناء على دسرتو في حياتو دوال ثم يحاول اا ال 

  ولذلك يوجد تبايو وا تالف في نل عالقة زوجية عو األ ره و الما ناكا هذه املحيطة بو

الرموز واملعاا  التي ا ت بيا الفرا )الزوجين مو دسرهما( ي اعد على تحقيق التفاهم بينيما 

ى نا رة وهو ما يؤاي اخوالعكس ن ما ناكا الرموز واملعاا  متباعدة ناكا الحياة الزوجية مت

 و  جوه تؤاي بدورها حتما اخى الطالق    ق توتر
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IV.  :الطالق وعالقته بالتفكك األسري 

 األسري:  مفهوم التفكك  (1

يراا بظاهرة التفكك ابييار وحدة اجتماعية وتداعي بناءها وا تالل وهائفها وتدهور " 

ناكا هذه الوحدة شخص د  جماعة د  دمة بأسرها وهو عكس التجابط  ءكظامها سوا

 27" والتماسك

"ابييار الوحدة  :ح ب معريف دحمد يحيى عبد الحميد دما التفكك األسري  هو يعني

األسرية وتح ل دو تمزق ا يج األاوار االجتماعية  عندما يخفق  را دو د ثج مو د رااها في 

ى كحو س يم  وبمعنى آ ر هو ر ض التعاون بين د راا األسرة القيا  بالدور املناط بو عل

  28" ياذ التنا س وال را  بين د رااهاوسيااة عم 

"هو االكحالل األسري ويق د بو  التفاعل بين الوحداذ التي  ومو معريفاتو  ذلك:

بين و املقبولة  بحيث يحول ملك بين األسرة ألسرة  في امل توياذ االجتماعية تتتون منيا ا

 29" تحقيق وهائفها  والتي البد لها مو القيا  بيا  لتو يج االستقرار والتتامل بين د رااها

 شل دحد دعضاء األسرة في القيا  بواجباتيم كحو ةعضهم ويعرف  ذلك بأكو "

البعض  مما يؤاي اخى ضعف العالقاذ وحدو  التوتراذ بين د رااها  وهذا يؤاي اخى 

 30" اكفراط عقد األسرة

يتضح مو  الل نل هذه التعريفاذ دن التفكك األسري هو اكحالل يتم اا ل األسرة  

  دو قد يتون بين األبناء واآلباء الطالق   الخين الزوجين عو طريق االكف ال دو وقد يتون ب

دو بين األبناء  يما بينيم  يتحدا في  شل العالقة بين دعضاء األسرة وهذا مو حيث االلتزا  

   الوهائفألاوار و با
 

 :  أمناط التفكك األسري  (2

 كتثبا الدراساذ والبحو  في مخت ف التجارب دن حالة التوتر تؤاي ال محالة اخى تفك

على ملك يمكو التمييز بين  االكحالل جزئيا دو ن يا  وبناء   األسرة واكحاللها وقد يتون هذا

 كوعين مو التفكك األسري وهما: 

االكف ال املؤقا دو الهجر املتقطع  ويعني دكو ب متان وتتحدا مظاهره في تفكك جزئي:  (أ

الزوج دو الزوجة استئناف عالقتيما املتباالة في  تجاذ اإل الح " واالكف ال والهجر 

في ابيائيا دو التيرب مو م ؤولياتيا  غيج دن هناك ما ترك الحياة الزوجية والتفكيج معناه
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كف ال على ترك الزوج دو الزوجة للحياة  رقا اقيقا في استعمال ال فظين  حيث يدل اال 

ك ر على اتفاق سابق بين الزوجين على هذا الوضع     دما الهجر يدل على ت املنزلية بناء  

  31" دحدهما هذه الحياة بدون اتفاق

تبدو مظاهره في ابييار العالقاذ الزوجية بالطالق  دو تدميج حياة األسرة " :تفكك كلي (ب

  32" وجين دو  الهمادو اكتحار دحد الز باملوذ 
 

 :  لطالق وأثره عخلى التفكك األسريا (3

اهر م قبل البدء في تفا يل هذا العن ر يمكو دن ا تشهد بقول الداعية اإلسالم 

ل عديد مو املخاطر  ويق ل  ر ها "دن الطالق يعرض دجزاء األسرة  في هذا ال ياق بركات

رر في تض     دن األطفال هم الطرف األ ثج  في دن تحيى حياة اجتماعية طبيعية ةشتل نامل

 33"  حالة وقو  الطالق

 يتضح مو  الل هذا القول دن الطالق د بج  طر ييدا األسرة باعتباره شتل مو دشتال

ألن هذا الشتل ال يؤاي  قط اخى االكف ال الزوجي عو التفكك األسري في كمطو الكلي  "

األطفال  ا ة في املجال النفس ي ألكو  ةعضهما  ح ب بل يعتمد على تأثيجه على حياة

يعرضهم للحرمان ب فة عامة و ا ة حرمان الوالديو والتعرض لتا ة التجارب والخبجاذ 

  34" القاسية لده األطفال

 ما دن الطالق في العالب يحد  مشكالذ على م توه الفرا واألسرة واملجتمع  ومو 

بالن بة ل زوجين   على امل توه  هذه املشكالذ حدو  دعراض كف ية واجتماعية  بيجة

ا دو  الهم -الزوجين-النفس ي كجد دن ةعد عم ية الطالق مباشرة قد ينتاب دحد الطر ين 

شعور بالفشل العاطف  و يبة دمل واحباط  بيج   وهو ما يظهر تداعياتو عند املط قون في 

ي التوا ق النفس بحثيم الدائم عو آلياذ التوا ق النفس ي  وقد د دذ الدراساذ دن عم ية 

 :مع الطالق تمر بثال  مراحل وهي

 ؛"حيث يعاا  املط قون مو االضطراب الوجداا  بدرجة عالية" مرحلة الصدمة:دوال:  

وهي تلي املرح ة ال ابقة ويع ب ع ييا التوتر والق ق واال تئاب  وتتضح : "مرحلة التوترثاكيا: 

 ؛الغتجاب واالكطواء"ظ م والوحدة واآثارها في اإلح اس باالضطهاا وال

: وهي مرح ة اعااة النظر في موقف املط قون بالن بة للحياة بوجو مرحلة التوافق: ثالثا

   35 عا  والزواج بوجو  اص
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دما تأثيجاذ الطالق على ال عيد االجتماعي والنفس ي بالن بة للبناء  كجد على 

اخى  على شخ يتيم ينتهيامل توه النفس ي دن حالتيم النف ية تتأز  وهو ما يؤثر س با 

س وناذ عدواكية  وهو ما يحد  على امل توه االجتماعي   ل في عم ية االكضباط وعد  

اتبا  األبناء ألوامر اآلباء مما يؤاي اخى تبنى نل طفل موقف معين   يتون اما بجاكب األب 

ة بطبيعة دو بجاكب األ    وهذا  االاشقاق مو شأكو دن يؤاي اخى س وك االكحراف والجريم

الحال وهذا كتيجة لحاالذ الق ق والتوتر واالضطراب التي يعاا  منيا األبناء جراء الطالق 

وهو ما يزيد مو ع بيتيم بحيث ت بح دغ ب س وناتيم تميل اخى العنف والعدوان 

 36 واالكحراف
 

 :والتوصياتج النتائ

تم التناول في هذه الورقة البحثية موضو  الطالق وآثاره على التفكك األسري وتبين 

بوضوح دكو يؤاي اخى ابييار الوحدة األسرية واكحالل بناء األاوار االجتماعية املرتبطة بيا  

 ظاهرة الطالق هي هاهرة مرتبطة بتطور املجتمع وتطور العالقاذ االجتماعية وحفظ 

املجتمع وجماعاتو  واملالحظ  ذلك دنَّ آثاره ال تقت ر على األسرة  قط   الروابط بين د راا

بْل ي هم في اههار مشكالذ اجتماعية د ره مثل: مشرا األحدا  والجريمة والت ول والبعاء 

   الخ  ويمكو ل متقص ي لتبعاذ قضايا الطالق في مجتمعنا الجزائري دْن يجد اإلرها اذ 

تمتد آثار و   دروقة املحا م ومتاتب املحاماة    وغيجها  لتي تز ر بياة التي تنتج عنيا واالكثيج 

على  حاقد جيل  روجالطالق اخى املجتمع والتي تتج د في عدا مو املخاطر لعلَّ دهمها: 

ال رقة  جرائم واكتشار املشرايو  دعداا لو  وتزايد الالزمة الرعاية  قدان ة بب املجتمع 

 عو األمو واالستقرار وزعزعة والرمي ة  والن ب واالحتيال
 
 .تفككو في املجتمع   ضال

 في  ثيج مو القيم التي ي عى املجتمع اخى ترسيخها في دمهان
 
د رااه   الطالق ي بب ا تالال

 وس و ياتيم مثل: التجابط والتجاحم  والتعاون  والت امح

األسري  ى امل توه ولكو بالرغم مو هذه األضرار واآلثار ال  بية التي يمارسها الطالق عل

و يعّد حال مو الح ول الفعالة في الحاالذ التي ي تحيل  ييا استمرار الحياة   دكَّ
َّ
واملجتمعي اال

مكو يالزوجية بمواة ورحمة  إلكقام دحد الطر ين دو  الهما  دما التو ياذ التي كختم بيا 

 : ا ت ارها في النقاط التالية

  ؛بين د راا األسرةاتبا  األساليب الواعية في الحوار  
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 ؛غرس القيم واملباائ واأل الق في كفوس األبناء منذ ال عر 

   ؛التفكك األسري والطالقتخ يص قنواذ اعالمية م اعد األسرة في تخط 

 ؛اشر الثقا ة األسرية حول احتجا  الجنس اآل ر  مع معريف الرجل بحقوق املردة 

 ؛ألسرة على  يفية مواجهة املشكالذتدريب ا 

 ؛عو األسباب التي تؤاي ل طالق والتفكك األسري مع الوقاية منو الكشف 

 ؛تخ يص مواقع على اإلكتجكا لتقديم االستشاراذ األسرية 

 ؛معديل القواكين لحماية األسرة ود رااها مو التفكك األسري  ومتاةعة تنفيذها 

   الزا  املقب ين على الزواج بضرورة  ضوعهم لدوراذ تدريبية حول تربية األبناء

 والعالقاذ الزوجية واألسرية  
 

 ائمة املصادر واملراجع: ق

 أوال/ املصادر: 

  سرة الجزائري )األحوال الشخ ية(قاكون األ  -

 : الكتب ثانيا/

ارن  اار املعارف  مق الطالق في الشريعة اإلسالمية والقاكون  بحث دحمد العندور  -

  1967  1م ر  ط

جوران مارشال  موسوعة ع م االجتما   ترجمة دحمد زايد وآ رون  املج س األعلى  -

  2000  1  ط 2م ر   املج د  -القومية  القاهرة 

ايا  اار واملفاهيم والقض واألكثجوبولوجياعلي لي ة  البنائية الوهيفية في ع م االجتما   -

  1983 املعارف  القاهرة 

  1967محموا ح و  األسرة ومشكالتيا  اار النيضة العربية  بيجوذ   -

  1985م طفى الخشاب  اراساذ في االجتما  العائلي  اار النيضة العربية  بيجوذ  -

  األسرة على ضوء الكتاب م طفى عبد الواحد  األسرة في اإلسال  )عرض عا  لنظا -

  خار العروبة  القاهرة  بدون تاري(  اوال نة

 ثالثا/ القواميس واملعاجم: 

-عبد الهااي الجوهري  قاموس ع م االجتما   املكتبة الجامعية الحديثة  اإلسكندرية -

  1998  3م ر  ط
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  1959سنة   3محمد رضا  معجم مثن ال عة  مكتبة الحياة  بيجوذ  املج د  -

  واملقاالت:رابعا/البحوث 

البناء النفس ي والشخص ي ل طفل  مج ة الع و  ليلى دايديو  التفكك األسري ودثره على  -

 2013  جوان 11اإلا اكية واالجتماعية  العدا: 

محمد رضا ق يل  التفكك األسري وعم ية التنشئة االجتماعية ل طفل  مج ة جيل  -

 2018  يناير38الع و  اإلا اكية واالجتماعية  العدا: 

 خامسا/الرسائل الجامعية: 

يقة التفكك األسري وآثاره وسبل عالجو  بحث تكميلي دحمد  الح  هد القاسم  حق -

 2015-2014لرسالة املاجي تج  جامعة اإلما  محمد بو سعوا اإلسالمية  ال عواية  

 : سادسا/ املواقع اإللكترونية

الرابط:  اليو دثر الطالق على الروابط األسرية عند الزوجين واألوالا  موقع لها دون  -
http://www.lahaonline.com/articles/view/44237.htm  

 

 اهلوامش: 

  624ص   1959سنة   3محمد رضا  معجم مثن ال عة  مكتبة الحياة  بيجوذ  املج د  (1)
 1967  1مقارن  اار املعارف  م ر  طالطالق في الشريعة اإلسالمية والقاكون  بحث  دحمد العندور  (2)

  235ص  
  198ص    1967محموا ح و  األسرة ومشكالتيا  اار النيضة العربية  بيجوذ   (3)
  235  ص  1985م طفى الخشاب  اراساذ في االجتما  العائلي  اار النيضة العربية  بيجوذ  (4)
  3م ر  ط-جامعية الحديثة  اإلسكندريةعبد الهااي الجوهري  قاموس ع م االجتما   املكتبة ال (5)

  144  ص  1998
جوران مارشال  موسوعة ع م االجتما   ترجمة دحمد زايد وآ رون  املج س األعلى القومية  القاهرة  (6)

  916ص    2000  1  ط 2املج د  م ر -
وال نة (  اار  م طفى عبد الواحد  األسرة في اإلسال  )عرض عا  لنظا  األسرة على ضوء الكتاب ( 7)

 العروبة  القاهرة  بدون تاريخ 
 كفس املرجع  ( 8)
 كفس املرجع  ( 9)
 كفس املرجع   (10)

                                                           

http://www.lahaonline.com/articles/view/44237.htm
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 كفس املرجع  ( 11)
 كفس املرجع  ( 12)
 كفس املرجع  ( 13)
 كفس املرجع   (14)
 كفس املرجع  (15)
 مو قاكون األسرة الجزائري  49املااة  (16)
 كفس املرجع  (17)
 مو قاكون األسرة الجزائري  48املااة  (18)
 مو قاكون األسرة الجزائري  54و53املااة  (19)
 مو قاكون األسرة الجزائري   54املااة  ( 20)
 مو قاكون األسرة الجزائري  222املااة  (21)
 مو قاكون األسرة الجزائري  85املااة  (22)
  مو قاكون األسرة الجزائري  49ة املاا (23)
 كفس املرجع  (24)
 كفس املرجع  (25)
علي لي ة  البنائية الوهيفية في ع م االجتما  واألكثجبولوجيا واملفاهيم والقضايا  اار املعارف  القاهرة   (26)

 206-189  ص:1983
ليلى دايديو  التفكك األسري ودثره على البناء النفس ي والشخص ي ل طفل  مج ة الع و  اإلا اكية  (27)

 45  ص: 2013  جوان 11لعدا: واالجتماعية  ا
 45كفس املرجع   ص: ( 28)
دحمد  الح  هد القاسم  حقيقة التفكك األسري وآثاره وسبل عالجو  بحث تكميلي لرسالة املاجي تج  ( 29)

 20  ص: 2015-2014جامعة اإلما  محمد بو سعوا اإلسالمية  ال عواية  
 20كفس املرجع  ص:  (30)
 50  ص: ليلى دايديو  مرجع سابق (31)
 50كفس املرجع  ص:  (32)
الرابط:  اليو دثر الطالق على الروابط األسرية عند الزوجين واألوالا  موقع لها دون  (33)

http://www.lahaonline.com/articles/view/44237.htm 
محمد رضا ق يل  التفكك األسري وعم ية التنشئة االجتماعية ل طفل  مج ة جيل الع و  اإلا اكية  (34)

 32  ص: 2018  يناير38واالجتماعية  العدا: 
 37دحمد  الح  هد القاسم  مرجع سابق  ص:  (35)
 37-36ص:  املرجع كفس  (36)

http://www.lahaonline.com/articles/view/44237.htm

