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 مقدمة:

تنتشر في جميع المجتمعات اإلنسانية البدائية والمتقدمة  الطالق مشكمة اجتماعية عالمية    
ن اختمفت عمى حد سواء، وتنتشر في جميع أنماط الح ياة البدوية والريفية والحضرية، وا 

، درجتيا من مجتمع إلى آخر باختالف الظروف االجتماعية واالقتصادية والسياسية والدينية
وىي في تزايد وتنام مطرد بشكل يثير الكثير من القمق، إذ أن تبعاتيا ال تقتصر عمى جانب 

ى الرغم من أن اإلسالم أباح جوازه إذا وعم دون جانب بل تشمل الفرد واألسرة والمجتمع معًا.
لم يعد باإلمكان استمرار الحياة الزوجية، وقد جعل لو ضوابط وفرصًا لمعودة في ضوء 

 حرصو عمى استمرار العالقة الزوجية.
 

وتتعدد األسباب المؤدية إلى الطالق منيا ما يتعمق بالزوج والزوجو وىي أمور كثيرة      
معاممة الزوجة، وعدم تحمل الزوج لنفقات األسرة أو مرض الزوج، أىميا سوء التفاىم وسوء 

بينما تتمثل المحددات الديموغرافية في عامل السن عند الزواج ومدة الحياة الزوجية، والعمر 
عند الطالق، وعدم قدرة الزوجة عمى اإلنجاب، بينما تتمثل العوامل االجتماعية في عدم 

االجتماعي أو الثقافي أو التعميمي أو األخالقي أو الديني التكافؤ بين الزوجين في المستوى 
وصراع األدوار بين الزوج والزوجة، وتدخل األىل في الحياة الزوجية وخصوصياتيا، كما أن 
الظروف االقتصادية غير المناسبة والدخل غير الكافي لألسرة قد تخمق الخالفات بين طرفي 

 سرة. الزواج ومن ثم فإنيا تعصف بكيان ىذه األ
وتتجمى نتائج الطالق السمبية من الناحية االجتماعية في كسره لمعالقات االجتماعية بين     

حاللو القطيعة بين األىل، باإلضافة إلى نظرة المجتمع السمبية تجاه  األسر المتصاىرة وا 
ف المرأة المطمقة، واعتبارىا ىي السبب في فشل العالقة الزوجية، كما أن األبناء ىم الطر 

األكثر تضررًا من مشكمة الطالق بين الوالدين باعتبار أن األسرة ىي مصدر حماية ليم، 
 وأي خمل في ىذه العالقة سيؤثر حتمًا عمى أفرادىا. كما يؤثر عمى المجتمع بأثره. 
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 إشكالية الدراسة:  

معنا الطالق واحدًا من المشكالت االجتماعية الخطيرة ويشكل انتشارىا في مجت يعد      
المصري واقعًا مؤلمًا نظرًا لما يتركو من آثار تؤدي إلى تصدع األسرة وانييار مقوماتيا، 
وبالتالي يمتد إلى المجتمع بعرقمة تقدمو وتطوره، فاألسرة تمثل واحدا من النظم االجتماعية 
التي يمثل تماسكيا أىميتو في المحافظة عمى تماسك المجتمع وتدور إشكالية الدراسة حول 

 األسئمة التالية:
 .ها حجن تطىر ظاهرج الطالق فٍ هصر 
 .ها هذي التثاَي فٍ التىزَع الجغرافٍ والوقاَُس الذَوىغرافُح لحاالخ الطالق 
  ها هٍ الخصائض الذَوىغرافُح واالجتواعُح واالقتصادَح لحاالخ الطالق وتثاٌَها

 الوكاًٍ.

 :أهداف البحث
 مى مستوى مصر.الطالق عظاىرة التعرف عمى تطور حجم  -1
إيضاح التباين المكاني لحاالت الطالق عمى مستوى مصر والمحافظات اإلدارية والبيئة  -2

 ريف(. -) حضر
 واالقتصادية ذات التأثير المباشرمعرفة العوامل والمتغيرات الديموجرافية واالجتماعية  -3

 عمى الظاىرة.
 منهجية الدراسة:

في   Spatial Analysis Approachالمكاني اعتمدت الدراسة عمى منيج التحميل   
 ات مصر وكذلك عمى مستوى حضر وريفالفروق والتباينات المكانية بين محافظ إظيار

المحافظات المصرية بشأن معدالت الطالق وتوزيعيا النسبي، وكذلك الخصائص 
-Causeالديموغرافية واالجتماعية واالقتصادية لحاالت الطالق، والمنيج السببي التأثيري 

Effect Appoach  في التعرف عمى أسباب الطالق، والمنيج السموكيBehavioral 

Approach .لفيم األنماط المكانية لمسموك البشري فيما يتعمق باتخاذ قرار الطالق 

 



 التحميل الجغرافي لحاالت الطالق في مصر                                   د/ السيد محمد عمى محمود

 

 مية اآلداب مجمة بحوث ك 
 

4 

 الدراسات السابقة:
 

 يمكن تصنيف الدراسات السابقة:
 دراسة (1)(Lyngstad, 2004) دراسات تناولت المحددات االجتماعية لمطالق ومنيا دراسة

(Isen, 2010)(2) ،( دراسةBoertien& Harkonen, 2014)(3) دراسة ،(Cheng, 2016 

 ,Amato& Beattie)ودراسات تناولت المحددات االقتصادية لمطالق ومنيا: دراسة ، (4)(

2011)
(Yurovich, 2012، دراسة )(5)

، (7)م(2116، دراسة ) العثمان و الصميخي، (6)
 . (8)(Vignoli & others, 2016) ودراسة

                                                 

(1)Lyngstad, T.H., The Impact of Parents' and Spouses'Education on Divorce Rates in 

Norway,d mographic Research, Volum 10, Article 5,15 April, 2004.pp.121-142. 

Available at: http:// www.demographic,  

research.org/Volumes/Vol32/34.  
  

(2)Isen, A., &Stevenson, B., Women's  Education and Family behavior:trends in 

marriage,divorce and fertility, National Bureau of Economic Research, Cambridge, 

2010, pp.1-40. Available at: http:// www. nber.org/papers/w15725. 
  

(3) Boertien, D., & Harkonen, J.,less education, more divorce:  explaining the inverse 

relationship Between women's education and divorce, 2014,pp. 1-53. Available at: 

http:// www.suda.su.se. 
  

(4) Cheng, Y. A., More education, fewer divorces? Shifting education differentials of 

divorce in Taiwan from 1975 to 2010, Dmographic Research, Volum 34, Article 33, 2 

June  2016, pp.927-942. Available at: http://www .demographic-

research.org/Volumes/Vol34/33 
 

(5) Amato, P.R., Beattie. B., Does the unemployment rate affect the divorce rate? An 

analysis of state data 1960–2005. Social Science Research, 40, 2011.pp.705-715. 

Available at Science Direct http// www.elsevier.com /locate/ssresearch.  
 

       (6)Yurovich, L,R., Economic Determinants of Divorce Among , Dual-Earner    

      Couples: Jews in Israel, European Journal,  population / Revue,203,  2012pp. 

        1-39. Available at: https:// www. Demogr.mpg.de.    
            .          

  

 خي، الخصائص االقتصادية لحاالت ( باسم عبد العزيز عمر العثمان، سعد عكموش نجم الصمي(7
 (، 22، مجمة دراسات البصرة، السنة الحادية عشر، العدد )2113الطالق في محافظة البصرة لعام 

 .136-111، ص ص2116
 

(8)Vignoli, D.,& others, The Impact of Women’s Employment on Divorce: Real 

Effect, Selection, or Anticipation? Families and societies, 56, 2016.pp.1-61  
  

http://www.demographic/
http://www.suda.su.se/


 التحميل الجغرافي لحاالت الطالق في مصر                                       د/ السيد محمد عمى محمود  

                      
 مجمة بحوث كمية اآلداب                                                                  

 

5 

، (1)(Saha& Ginneken, 2000دراسات تناولت محددات الطالق بصفة عامة ومنيا دراسة)
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 دراسة:مباحث ال
 المبحث األول: مفيوم الطالق وأنواعو.

المبحث الثاني: تطور ظاىرة الطالق والمقاييس الديموغرافية والتوزيع النسبي لحاالت الطالق 
 في مصر.

المبحث الثالث: الخصائص الديموغرافية واالجتماعية واالقتصادية لحاالت الطالق في مصر 
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 ق وأنواعه:المبحث األول: مفهوم الطال 

لغة: الطالق لغة ىو حل القيد واإلطالق، وىو الترك أو المفارقة يقال طمق البالد أي      
تركيا وفارقيا وطمقت القوم أي فارقتيم، تقول طمقت البالد إذا فارقتيا والقوم إذا تركتيم 

ا تدور حول . إن المتأمل لمادة " طمق" يجدى(1)والطالق من اإلبل التي القيد وال عقال عمييا 
معنى المفارقة، الترك، نزع القيد والتخمية والحرية واإلرسال، والحقيقة أن كل ىذه الكممات 
تصب في مجرى واحد وىو التخمص من أي نوع من الروابط والقيود التي تحد من الحرية، 
ثم كثر استعمال ىذه المادة في طالق الرجل امرأتو لما في ذلك من رفع لمقيود التي كانت 

 .(2)عمييا لبيت الزوجية

 التعريف السوسيولوجي لمطالق:

ىو نوع من التفكك األسري وانييار الوحدة األسرية، وانحالل بناء األدوار االجتماعية     
المرتبطة بيا، عندما يفشل عضو أو أكثر في القيام بالتزامات دوره بصورة مرضية، وىذا 

فات بين الزوجين إلى درجة ال يمكن تداركيا، التفكك األسري الذي يحدث نتيجة لتعاظم الخال
ن الطالق كونو الوحيد من أنواع التفكك األسري الذي يؤدي إلى االنفصال النيائي بين  وا 

 الزوجين بصفة شرعية تسمح ليا بحق الزواج مرة 

 .(3)ثانية
 

                                                 

 ماعيل أبا بكر عمى الباري، أحكام األسرة الزواج والطالق بين الحنفية والشافعية دراسة مقارنة، ( نصر إس(1
 .299، ص2119عمان، دار الحامد، الطبعة األولى، 

 نصر سميمان، إسعاد سطحي، أحكام الطالق في الشريعة اإلسالمية، دار اليدى لمطباعة والنشر والتوزيع،  (2)
 .6، ص2113عين مميمة، 

 

 الساورة لمدراسات  -دراسة وصفية –نوري محمد، برامج التأىيل الزواجي في مواجية ظاىرة الطالق  (3)
 .355، ص 2117اإلنسانية واالجتماعية، العدد الرابع، مارس 
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 في اإلسالم: أنواع الطالق

 ينقسم الطالق في اإلسالم وفقًا لصيغتو إلى قسمين 
 طالق لفظي صريح -
 طالق كناية غير صريح -

 ينقسم الطالق الصريح إلى ثالثة أقسام:
الطالق الرجعي: وىو الطالق الذي يستطيع الزوج فيو إعادة مطمقتو إلى عصمتو دون  -

عقد أو مير جديدين، ودون رضاىا إذا أبت الرجوع بشرط أن يتم ذلك في أيام العدة والبالغة 
 .ثالثة أشير

البائن بينونة صغرى: وىو الطالق الذي يحدث بين الزوجين وتنتيي معو العدة الق الط -
)الميمة التي حددىا الشير لمعودة(، فبعد انتياء مدة العدة إذا ما حدث توافق بين الزوجين 

 .(1)عمى إعادة الحياة األسرية مرة أخرى، فإن ذلك ال بد أن يتم من خالل عقد ومير جديدين
 .(1)جديدين

وىو الطالق الذي ال يستطيع الرجل بعده أن يعيد المطمقة  ينونة كبرى:لبائن بالطالق ا -
إلى الزيجة إال بعد أن تتزوج بزوج آخر زواجًا صحيحًا، ويدخل بيا دخواًل حقيقيًا، ثم يفرقيا 
أو يموت عنيا، وتنقضي عدتيا منو. وذلك بعد الطالق الثالث حيث ال يممك الزوج أن يعيد 

 .(2)زوج آخرزوجتو إليو إذا تزوجت ب
 

                                                 

 ( ميتاب أحمد إسماعيل أبو زنط، الطالق، أسبابو ونتائجو من وجية نظر المطمقات: دراسة ميدانية في (1
 . 28، ص 2116، رسالة ماجستير كمية الدراسات العميا، جامعة النجاح الوطنية، فمسطين، محافظة نابمس

 .153، ص2112( جامعة القدس المفتوحة، عمان، 9(، ط )1نقاًل عن  محمود السرطاوي، فقو أحوال شخصية )
، يونيو 1، العدد3المجمد  ( محمد نعيم، محمد زبير، المدخل لمطالق في الشريعة اإلسالمية، مجمة ايكتا اسالميكا،(2

 . http:// www.sbbu.edu.pk. متاح عمى 81، ص2115

http://www.sbbu.edu.pk/
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 السنة
 معدل الطالق الخام عدد حاالت الطالق عدد السكان باأللف نسمة

 نسمة(1111)حالة طالق/

 جممة ريف حضر جممة ريف حضر جممة ريف حضر
1966 12416 17718 31114 33926 29331 63257 2,7 1,7 2,1 
1971 14711 19375 34176 38617 32119 71736 2,6 1,7 2,1 
1976 16136 21591 36626 42716 35382 78198 2,6 1,7 2,1 
1981 21358 23117 43465 34173 34328 68511 1,7 1,5 1,6 
1986 21216 27138 48254 37121 31714 68725 1,7 1,2 1,4 
1991 22918 31177 52985 37149 27116 64165 1,6 1,9 1,2 
1996 25153 33782 58835 38722 31497 69219 1,5 1,9 1,2 
2111 28118 37164 65182 35187 35192 71279 1,2 1,9 1,1 
2116 31585 41424 72119 33613 31858 65461 1,1 1,8 1,9 

                                                 
 ، 1111، دار الوعرفح الجاهعُح ، االسكٌذرَح، 2عُسً علٍ إتراهُن، األسالُة اإلحصائُح والجغرافُا، ط (1)

 .243ص 

 م(.6161-6411تطور الطالق في مصر خالل الفترة )
رغم اىتمام الجغرافيا بالمكان واالختالفات المكانية وعناية التاريخ بالزمن إال أن الجغرافي      

البد لو من الرجوع إلى البعد الزمني، فيو يحتاج عند تفسير الظواىر الجغرافية المختمفة 
الرجوع لماضييا والبحث عن نشأتيا، أو كما يقال ينظر إلى الماضي القائمة حاليًا إلى 

 .(1)باعتباره مفتاحًا لفيم الحاضر وتفسيره
 

( تطور معدل الطالق الخام عمى مستوى مصر )حضر / ريف ( خالل الفترة من 6جدول )
 م.6411-6161
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2111 34489 46141 81531 89178 65842 154921 2,6 1,4 1,9 
2116 38896 52128 91124 111412 87972 198384 2,8 1,7 2,2 
 هبيانات النشرات السنوية إلحصاءات الزواج والطالق لمسنوات المذكور  :عمى الجدول من عمل الباحث اعتمادً  :رالمصد

بالجدول إصدارات الجياز المركزي لمتعبئة العامة واإلحصاء، والنتائج النيائية لتعدادات السكان في مصر أعوام 
 .2117سنوي عام والكتاب اإلحصائي ال .1996،2116، 1986، 1976،1966

( القراءة العامة لتطور معدل الطالق الخام عمى مدار 1( والشكل )1يوضح الجدول )    
نصف قرن والذي يضعنا أمام حقيقة بينة، وىي غمبة االتجاه العام إلى ارتفاع المعدل 
كظاىرة عامة، ولو أن المعدل سيعرف ضمن ىذا االتجاه العام فترات وقتية من االنخفاض 

( 63257رتفاع، لكنيا ستبقى متجو عمومًا نحو االرتفاع، فقد بمغ عدد حاالت الطالق )واال
في األلف، وىو معدل مرتفع وظل معدل  2,1، بمعدل طالق يصل 1966حالة طالق عام 

الطالق الخام في حالة ثبات حتى بداية النصف الثاني من سبعينيات القرن العشرين، رغم 
، ثم بدأ معدل الطالق 1976( حالة طالق عام 78198تصل )ارتفاع عدد حاالت الطالق ل

في األلف، واستمر  1,6في االنخفاض من بداية الثمانينيات من القرن العشرين ليصل إلى 
، بمعدل 2116معدل الطالق في االنخفاض التدريجي إلى أن وصل أدنى مستوياتو عام 

 في األلف.  1,9طالق بمغ 
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ام ارتفاعا حادًا في بداية النصف الثاني من العشرية األولى لمقرن ثم شيد معدل الطالق الخ
، 2116في األلف، في حين بمغ المعدل ذروتو في عام  1,9الحادي والعشرين حيث بمغ 

في  2,2( حالة طالق بمعدل طالق خام بمغ 198384حيث سجمت عدد حاالت الطالق )
خير، ومن قراءة تطور عدد حاالت األلف وىو أعمى معدل طالق عمى مدار نصف القرن األ

الطالق نجدىا ارتفعت إلى ما يزيد عمى ثالثة أضعاف خالل نصف القرن األخير في الفترة 
(. وىذا االرتفاع ناجم من تفاقم كثير من المشكالت تتصدرىا أسباب 2116-1966من )

المستوى  اجتماعية واقتصادية ودينية وقانونية. كان من بينيا الزواج المبكر، وانخفاض
االقتصادي لألسر وارتفاع معدل البطالة وزيادة معدالت الفقر، وتراجع القيم األخالقية 
والدينية وانعدام الوعي، باإلضافة إلى إصدار قانون الخمع والذي ساعد في تسريع إجراءات 

، لتصل 2111حالة طالق عام  1635الطالق حيث زادت حاالت الطالق بسبب الخمع من 
حالة طالق بسبب  7199، 2117، وبمغت ذروتيا عام 2116الة طالق عام ح 4419إلى 
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أحد أىم أسباب الطالق، وقد أشار المسح من قبل الزوج العنف ضد الزوجو يعد كما الخمع. 
 :26,2م أن نسبة السيدات الالتي تعرضن لمعنف الجسدي 2114الصحي لمسكان عام 

 :19,8ة من تعرضت لمعنف النفسي بالحضر، بينما بمغت نسب :23,4بالريف، مقابل 
من السيدات بالحضر لمعنف  :3,8بالريف، في حين تعرضت  :18,3بالحضر، نظير
 . (1)بالريف :4,3الجنسي، مقابل 

ورغم اختالف معدل الطالق الخام بين فترة وأخرى عمى مستوى مصر إال أن المعدل ظل    
يرتفع معدل الطالق الخام في مصر مرتفعًا في الحضر عن الريف في جميع ىذا الفترات. و 

عمى نظيره ببعض الدول العربية أو الدول القريبة، فقد بمغ معدل الطالق الخام في المغرب 
، كما انخفض المعدل 2116في األلف عام  1,5، انخفض إلى 2112في األلف عام  1,6

في ، كما تقمص المعدل 2115في األلف عام  1,8في األلف إلى  2,1في الكويت من 
، بينما سجل معدل 2116في األلف عام  1,4إلى  2112في األلف عام  1,8قطر من 

في األلف  1,7، ارتفع قمياًل ليصل إلى 2112في األلف عام  1,6الطالق الخام في تركيا 
 .(2)2115عام 

 :(*)التباين المكاني لمعدل الطالق الخام
ع آخر وفقًا لعدة عوامل أىميا يتباين معدل الطالق في المجتمع المصري كأي مجتم     

قبمي(، حيث إن ظاىرة الطالق شأنيا كأي ظاىرة  -ريفي -طبيعة المجمتع المحمي )حضري
اجتماعية أخرى تتأثر بالثقافات الفرعية السائدة في المجتمع المحمي، وماتنطوي عميو من قيم 

                                                 

، برنامج المسوح 2114تي ومشاركوه، مصر المسح السكاني الصحي وزارة الصحة والسكان، اليونسيف، الزنا (1)
 .236، ص2115السكانية الصحية، مايو 

(2)United Nation, Demographic Yearbook, Department of Economic and Social Affairs, 

2016, pp. 655-658. Available at: http://www. unstats.un . org. 
) 

 عدد حاالت الطالق في سنة ما                                         
   X  6111  ...................................    ( معدل الطالق الخام =*)  

 عدد السكان في منتصف السنة                                  
استخدام اإلحصاءات الحيوية في التحميل الديموغرافي في جميورية ىشام حسن مخموف، سعد زغمول أمين،  نقاًل عن:

 .7م، ص1994مصر العربية، المجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا، األمم المتحدة، 
 

http://www/
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التي تعرضت ليا  وأعراف وعادات، ىذا باإلضافة إلى مدى تأثير عوامل التغير االجتماعي
تشير . (1)ىذه المجتمعات ومؤسسات األسرة فييا، ىذا باإلضافة إلى العوامل الشخصية

معدالت الطالق المنخفضة إلى استقرار الحياة الزوجية، بينما تشير معدالت الطالق 
 2,2المرتفعة إلى عدم استقرار الحياة الزوجية، بمغ معدل الطالق الخام عمى مستوى مصر 

، أما عمى مستوى محافظات مصر فنالحظ وجود تباينًا مكانيًا لمعدالت 2116عام األلف 
( تقسيم محافظات مصر إلى أربع 2( والشكل )2) دولالطالق الخام ويتبين من معطيات الج

 فئات طبقًا لمعدل الطالق الخام.
 

 في األلف فأكثر.  6,4الفئة األولى: محافظات يصل معدل الطالق الخام بها 
من جممة محافظات مصر، وتمثمت في  :18,5ضم ىذه الفئة خمس محافظات تشكل ت   

جميع المحافظات الحضرية وانتشرت في شكل نطاق متصل ضم محافظات الجيزة والقاىرة 
في األلف عمى الترتيب، كما  3,2، 4,1، 3,2والسويس والتي بمغ معدل الطالق الخام بيا 
وبورسعيد المطمتين عمى ساحل البحر المتوسط ضمت ىذه الفئة محافظتي: اإلسكندرية 

 في األلف عمى التوالي. 3,7في األلف،  3,9والتي بمغ معدل الطالق الخام بيا 
 في األلف: 6,4 -6,6الفئة الثانية: محافظات يتراوح معدل الطالق الخام بها 

من جممة محافظات مصر،  :11,1تقتصر ىذه الفئة عمى ثالث محافظات، تمثل       
معدل الطالق  يبمغظات إقميم الدلتا التخطيطي و ضمت محافظات الدقيمية، ودمياط من محاف

،  في األلف، ومحافظة اإلسماعيمية إحدى محافظات القناة 2,4الخام بكل من المحافظتين 
 في األلف. 2,3معدل الطالق الخام بيا  سجلو 

 في األلف: 6,6 – 6,1محافظات يتراوح معدل الطالق الخام بها  الفئة الثالثة:

                                                 

محمد بن حسين الشيعاني، ظاىرة الطالق البائن في المممكة العربية السعودية، دراسة ميدانية في مكة المكرمة،  (1)
 .34، ص2115توراه، أكاديمية الدراسات اإلسالمية، جامعة ماليا، كواال لمبور، رسالة دك
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من جممة محافظات مصر،  :41,8محافظة، تشكل إحدى عشرة  تركزت ىذه الفئة في    
وظيرت في شكل نطاق متصل يمتد من محافظة مطروح في أقصى شمال غرب مصر 
مرورًا بمحافظات: الوادي الجديد في الغرب وأسوان وقنا جنوب مصر، ومحافظة البحر 

إلى محافظتي: الفيوم وبني سويف في شمال الصعيد، كما األحمر شرق مصر، باإلضافة 
ضمت محافظة شمال سيناء في أقصى الشمال الشرقي لمصر، ومحافظتي الغربية والقميوبية 

 من محافظات الوجو البحري.

 في األلف: 6,1يبمغ معدل الطالق الخام بها أقل من  محافظات الفئة الرابعة:

من جممة محافظات مصر، وظيرت ىذه  :29,6شكل تضم ىذه الفئة ثمان محافظات، ت   
الفئة في شكل تجمعات لبعض المحافظات المتجاورة ضمت محافظات: كفر الشيخ والبحيرة 

في  1,4الق الخام بكل منيا والمنوفية من محافظات الوجو البحري حيث بمغ معدل الط
لصعيد، وبمغ ، كما ضمت تجمع محافظات: المنيا وسوىاج وأسيوط من محافظات ااأللف

في األلف لكل منيا عمى التوالي، باإلضافة إلى  1,9و1,1و1,1معدل الطالق الخام بيا 
من المحافظات الصحراوية والتي بمغ  محافظة األقصر، فضاًل عن محافظة جنوب سيناء

  في األلف. 1,1معدل الطالق الخام بيا 
 

 .6161ريف( عام  –ر( معدل الطالق الخام عمى مستوى محافظات مصر)حض6جدول )
 

 نسمة ( 6111) حالة طالق /  معدل الطالق الخام المحافظة م
 جممة ريف حضر

 4,1 0,0 4,1  القاهرج  1

 3,1 3,0 3,1 االسكٌذرَح 2

 3,3 0,0 3,3 تىرسعُذ  3

 3,2 0,0 3,2 السىَس 4

 2,4 2,3 1,1 دهُاط 5

 2,4 2,5 2,3 الذقهلُح 6

 1,1 1,1 1,1 الشرقُح 3

 1,1 1,5 2,5 القلُىتُح 1
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 1,4 1,3 1,6 كفر الشُخ 1

 2,0 2,0 1,1 الغرتُح 10

 1,4 1,3 1,1 الوٌىفُح 11

 1,4 1,2 2,2 الثحُرج 12

 2,3 1,4 3,4 االسواعُلُح 13

 3,2 3,3 2,1 الجُسج 14

 1,5 1,5 1,4 تٌٍ سىَف 15

 1,5 1,6 1,5 الفُىم 16

 1,0 1,0 1,0 الوٌُا 13

 0,1 1,1 0,5 أسُىط 11

 سىهاج 11

 

 

1,2 1,1 1,1 

 2,0 2,0 2,0 قٌا 20

 2,1 2,4 1,3 أسىاى 21

 1,4 1,4 1,4 األقصر 22

 1,1 0,0 1,1 الثحر األحور 23

 1,5 1,0 2,0 الىادٌ الجذَذ 24

 2,2 0,0 3,0 هطروح 25

 1,6 0,0 2,3 شوال سٌُاء 26

 1,1 0,1 2,1 جٌىب سٌُاء 23

 جولح هصر

 

 

2,1 1,3 2,2 
، 2116بيانات النشرة السنوية إلحصاءات المواليد والوفيات لعام  :المصدر: الجدول من عمل الباحث اعتماًد عمى

م بالجياز 2117، إصدار يونيو 2116وبيانات النشرة السنوية إلحصاءات الزواج والطالق عام  ،2117يونيو 
 .المركزي لمتعبئة العامة واإلحصاء
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 ريف( محافظات مصر. -الطالق الخام عمى مستوى )حضرالتباين المكاني لمعدل 

ريف( من بين أىم الدراسات  -حضرالتوزيع الجغرافي بحسب البيئة ) تعد دراسة     
الجغرافية التي يتضح من خالليا إبراز التباينات المكانية لمظواىر المختمفة بين الحضر 

كبير من األىمية في حياة  والريف، ال سيما ظاىرتي الزواج والطالق التي ليما نصيب
السكان، ومن المعروف أن لكل بيئة سماتيا وخصائصيا وعاداتيا التي يكون ليا الدور 

 .(1)األكبر في التباين من حيث االرتفاع واالنخفاض في الظاىرة

في األلف عمى مستوى  2,8ويتباين ىذا المعدل بين البيئات الحضرية والريفية حيث بمغ    
حيث  .2116في األلف عمى مستوى الريف في مصر عام  1,7مقابل  الحضر في مصر،

أن البيئة التي نشأت ونمت فييا المرأة يكون ليا تأثير عمى خبرتيا في حل الخالفات 
الزوجية حيث تميل النساء المواتي يتم تربيتين في المناطق الحضرية إلى فك العالقة الزوجية 

. كما أن االعتماد االقتصادي (2)المناطق الريفية  بشكل أعمى من النساء الالتي تربين في
لمزوجة عمى الزوج في الريف بشكل أكبر والخوف من الحقة الفقر ومركزىا األضعف في 
الزواج واألسواق االقتصادية ىي رادع قوي ليا من مغادرة الزوج، حتى ولو كانت غير سعيدة 

، باإلضافة إلى نظرة المجتمع (3)اجالزواج، وىي تنازالت أكثر من زوجيا لمحفاظ عمى الزو 
لممطمقين مع وجود فرق واضح بين الجنسين. ألن الطالق من إمرأة يضر بيا، وقد يقمل من 
احتماالت الزواج من أخواتيا األصغر سنًا، كما أن فرص الزواج بعد الطالق عادة ما تكون 

                                                 

( حيدر عمي جبر الوحيمي، التوزيع الجغرافي لموسمية حاالت الزواج والطالق المسجمة في قضاء الزبير لممدة (1
 . 295، ص2116، 76(، مجمة آداب البصرة، كمية اآلداب، العدد 2111 -1998)

(2) Jeofrey, B. Abalos, Divorce and separation in the Philippines:Trends and correlates,  

Demographic Research, Volume 36, Article 50, Pages 1515,1548, Published. 9 May 2017 , 

p.1519.  

(3)Saha, N.K.,& Ginneken,J.K., Determinants of Divorce in a Traditional 

Muslim Community in Bangladesh, Demographic Research, Volume 3, Article 4, 

Published. 4 September 2000 , p.4. Available at: http:// www.demographic, 

research.org/Volumes/Vol3/4. DOI: 10.4054/DemRes 
   

http://www.demographic/
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والبدائل غير متوفرة وىذا أقل بالنسبة لمنساء من الرجال كما أن تكمفة الطالق أعمى لمنساء 
 .  (1)قد يجبر النساء عمى حل وسط لمحفاظ عمى الزواج وخاصة في المناطق الريفية

يتباين معدل الطالق الخام عمى مستوى حضر محافظات مصر حيث سجل أقصاه في     
في األلف ومن  1,5محافظة أسيوط األلف، بينما بمغ أدناه في حضر  في 4,1مدينة القاىرة 

ل تقسيم معدل الطالق الخام بحضر محافظات مصر مقارنة بمعدل الطالق الخام عمى خال
 مستوى حضر الجميورية تبين ما يمي:

انخفض معدل الطالق الخام في حضر جميع محافظات مصر عن نظيره عمى مستوى   
مصر، عدا محافظات: القاىرة واإلسكندرية وبورسعيد واالسماعيمية والسويس ومطروح والتي 

ث بمغ ارتفع معدل الطالق الخام بحضر ىذه المحافظات عن مثيمو عمى مستوى مصر حي
في  3و  3,2و 3,4و 3,7و 3,9و 4,1المحافظات:  تمكمعدل الطالق الخام بحضر 

بينما تساوى معدل الطالق الخام في حضر محافظة الجيزة مع مثيمو  .األلف عمى الترتيب
 .في األلف 2,8عمى مستوى مصر 

انخفض معدل الطالق الخام في ريف جميع محافظات مصر عن مثيمو عمى مستوى       
مصر، عدا بعض المحافظات والتي ارتفع بيا معدل الطالق الخام في الريف عن نظيره 
عمى مستوى مصر، وتمثمت في محافظات: الجيزة واالسكندرية من المحافظات الحضرية 

في األلف عمى التوالي، باإلضافة إلى  3,1و  3,7حيث بمغ معدل الطالق الخام بريفيا 
محافظات: دمياط والدقيمية والغربية والشرقية من محافظات الوجو البحري، والذي بمغ معدل 

في األلف عمى الترتيب،  1,9و  2و  2,5و  2,7 :الطالق الخام بريف ىذه المحافظات
غ معدل الطالق الخام أسوان وقنا من محافظات الوجو القبمي، حيث بم :فضاًل عن محافظتي
 .في األلف عمى التوالي 2و  2,4ين بريف ىاتين المحافظت

ارتفع معدل الطالق الخام في ريف بعض المحافظات عن معدل الطالق الخام      
بحضرىا وتمثمت في محافظات: دمياط والدقيمية والشرقية والغربية من محافظات الوجو 

                                                 
(1)Saha, N.K.,& Ginneken,J.K., OP.Cit.,2000, P.3.  
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 2,1، 1,9و 2,5و  2,7تمك المحافظات:  فالبحري حيث بمغ معدل الطالق الخام بري
 1,9و 1,8و 2,3و 1,9مقارنة بمعدل الطالق الخام بحواضر تمك المحافظات والذي بمغ 

عمى الترتيب، باإلضافة إلى محافظة الجيزة من المحافظات الحضرية والتي بمغ معدل 
ا، كما في األلف بحضرى 2,8في األلف، مقابل  3,7الطالق الخام في ريف المحافظة 

ضمت أيضا محافظات: بني سويف والفيوم وأسيوط من محافظات الوجو القبمي حيث بمغ 
في األلف عمى الترتيب،  1,1و 1,6و1,5ىذه المحافظات  معدل الطالق الخام في ريف

في األلف  1,5 ،1,5 ،1,4والذي بمغ  مقارنة بمعدل الطالق الخام بحضر ىذه المحافظات
 .عمى التوالي

قصر حيث بمغ عدل الطالق الخام في حضر وريف محافظات: المنيا وقنا واألم ماثلت   
في األلف لكل من حضر وريف تمك المحافظات عمى  1,4 ،2,1، 1,1معدل الطالق الخام 

  .التوالي
 

 .(*)التباين المكاني لمعدل الطالق العام       
ث تغييرات في القيود يشير التنوع في التدرجات االجتماعية واالقتصادية إلى حدو     

المجتمعية عمى الطالق في مجموع السكان والسكان الفرعيين في المناطق الحضرية والريفية 
(Goode, 1962)

(1)
في األلف عمى مستوى مصر، ويتباين  3,2بمغ معدل الطالق العام  .

في  2,6في األلف، مقابل  4ىذا المعدل بين حضر وريف مصر، حيث يبمغ في الحضر 
والشك أن انخفاض معدالت حاالت الطالق في الريف يعكس انتشار  .في ريف مصراأللف 

                                                 
 عدد حاالت الطالق في سنة ما                                        

     X  6111 ................................................    معدل الطالق العام =  (*)  
 عدد السكان في سن الزواج في منتصف السنة                                

 

 .7م، ص1994، مرجع سبق ذكره ىشام حسن مخموف، سعد زغمول أمين،: عن نقالً 
 
 

(1) Maslauskaite, A., & others,Socio- Economic Determinants of Divorce in Lithuania: 

Evidence from register-based census-linked data, Dmographic Research, Volum 33, Article 

30, Published 27 october  2015, P.873 Available at: http:// www.demographic, 

research.org/Volumes/Vol33/30   

http://www.demographic/
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في  :23,4في الريف، مقابل  :36)يبمغ نسبة زواج األقارب  ظاىرة زواج األقارب
وبالتالي الحفاظ عمى تماسك األسرة من خالل االبتعاد عن الطالق، فضاًل عما  .(1)الحضر(

وتجانس أفراده، وزيادة االتفاق حول  .(2)في الحياة يسود الريف من قيم وتقاليد وبساطة 
قواعد السموك والقيم السائدة ) التي تقوم عمى نبذ واضح لظاىرة الطالق، أو االنفصال(، 
إضافة التسام ىذه المناطق بشدة الضغوط التي قد يتعرض ليا األفراد من قبل شبكة األقارب 

مة القيم السائدة ولسطوة األساليب التقميدية والمعارف، وما يقابمو من شدة امتثاليم لمنظو 
لمضبط االجتماعي، تشكل عوامل داعمة لمؤسسة الزواج واستمرار بقائيا، بينما يبدو أن نمط 

والتقميل من  ة،الحياة الحضرية، وزيادة فرص تحرر الفرد من سيطرة قيم نظام األسرة الممتد
استقاللية الفرد وتحرره، ونزوعو إلى  دور األساليب التقميدية لمضبط االجتماعي، وتعزيز

تكوين قناعات ومواقف بعيدًا عن تأثيرات القيم والتقاليد المتوارثة تزيد فرص تفكيك االتحادات 
 .(3)الزواجية 

( يتضح تباين معدل الطالق العام عمى مستوى 3)( والشكل3)ومن معطيات الجدول 
 المعدل إلى أربع فئات:محافظات مصر وقد تم تقسيم المحافظات طبقًا ليذا 

 .في األلف فأكثر 4الفئة األولى: يبمغ معدل الطالق العام بها 
 مة محافظات مصر، وتتمثلمن جم :22,3الفئة ست محافظات، تعادل  هتضم ىذ      

في شكل نطاق متصل يمتد من محافظة السويس في الشرق مرورًا بمحافظتي القاىرة والجيزة 
االسكندرية ومطروح في الشمال والشمال الغربي،  :بمحافظتي في وسط النطاق، وانتياءاً 

باإلضافة إلى محافظة بورسعيد مدخل قناة السويس من الشمال، وقد بمغ أقصى معدل 
في األلف، تالىا  5,6لمطالق العام عمى مستوى محافظات مصر بمحافظة القاىرة 

                                                 

المسح السكاني الصحي، مرجع سبق ذكره، مايو  كوه، مصروزارة الصحة والسكان، اليونسيف، الزناتي ومشار (1) 
 . 92، ص2115

 

ناصر الزيادي، التباين المكاني لظاىرة الطالق في محافظة ذي قار ) دراسة في الجغرافية  حسين عميوي (2)
 . 19، ص2111(، 1، المجمد )68االجتماعية(، مجمة  الجمعية الجغرافية العراقية، العدد

يمية، المجمة ( موسى شتيوي، منير كرداشة، التباينات الحضرية والريفية وآثارىا في المجتمع األردني، دراسة تحم(3
 .389، ص2113، 3، العدد 6األردنية لمعموم االجتماعية، المجمد 
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حيث بمغ معدل الطالق العام  محافظات االسكندرية، وبورسعيد، والجيزة، والسويس، ومطروح 
في األلف عمى الترتيب، ويتبين من خالل ىذه الفئة أنيا  4,1و  4,2و  4,4و 4,7و  5,3

 .تتركز في جميع المحافظات الحضرية
 .في األلف 4 -2,6الفئة الثانية: يتراوح معدل الطالق العام بها 

من جممة محافظات  :14,8محافظات فقط، تعادل  أربع ئة عمىتقتصر ىذه الف      
دمياط والدقيمية ضمن محافظات إقميم الدلتا التخطيطي، وبمغ  تي:تتمثل في محافظ مصر،

في األلف عمى التوالي، ومحافظة االسماعيمية إحدى  3,3و 3,4معدل الطالق العام بيما 
في األلف، باإلضافة إلى محافظة  3,3محافظات القناة، وسجل معدل الطالق العام بيا 

في أقصى صعيد مصر وسجل معدل الطالق العام بيا أعمى معدل في محافظات  أسوان
 .في األلف، ويماثل نظيره عمى مستوى مصر 3,2الصعيد 

 .في األلف 2,6 -6,1الفئة الثالثة: يتراوح معدل الطالق العام بها   
من جممة محافظات مصر،  :25,9محافظات، توازي  سبعفي  ىذه الفئة تتركز      
قنا في الجنوب، ومحافظة البحر األحمر في الشرق، ثم ة نطاق يمتد من محافظ ل فيوتتمث

وشمال سيناء من المحافظات الصحراوية،  جنوب :ليضم محافظتي ييتجو إلى الشمال الشرق
 .باإلضافة إلى محافظات: الشرقية والقميوبية والغربية من محافظات الوجو البحري

 في األلف: 6,1ق العام بها أقل من الفئة الرابعة: يبمغ معدل الطال 
من جممة محافظات مصر، وتتركز في  :37عشر محافظات، توازي  ىذه الفئة ضمت     

تجمعين أحدىما في الشمال ويضم محافظات: المنوفية وكفر الشيخ والبحيرة، وبمغ معدل 
ر من في األلف عمى الترتيب، بينما يمتد النطاق اآلخ 2,1و2,1و2الطالق العام بيا 

محافظتي: بني سويف والفيوم شمال النطاق، مرورًا بمحافظات: المنيا وسوىاج وأسيوط في 
الوسط، وينتيي بمحافظتي األقصر والوادي الجديد في الجنوب والجنوب الغربي، وبمغ معدل 

في األلف، ويعد أدنى  1,5الطالق العام حده األدني في ىذه الفئة بمحافظة أسيوط بمعدل 
مستوى محافظات مصر أيضًا، بينما بمغ معدل الطالق العام حده األقصى بيذه معدل عمى 

 .في األلف 2,4ة في محافظة الفيوم الفئ
 .م6161ريف( عام  –( معدل الطالق العام عمى مستوى محافظات مصر)حضر2جدول )
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 م 

 

 نسمة في سن الزواج(6111)حالة طالق /  معدل الطالق العام المحافظة 
 جممة ريف حضر

 5,6 0,0 5,6 القاهرج 1

 5,3 5,1 5,3 االسكٌذرَح 2

 4,3 0,0 4,3 تىرسعُذ 3

 4,2 0,0 4,2 السىَس 4

 3,3 3,1 2,6 دهُاط 5

 3,4 3,6 3,2 الذقهلُح 6

 2,3 2,1 2,4 الشرقُح 3

 2,3 2,1 3,5 القلُىتُح 1

 2,1 2,0 2,2 كفر الشُخ 1

 2,1 2,1 2,1 الغرتُح 10

 2,0 1,1 2,6 الوٌىفُح 11

 2,1 1,1 3,6 الثحُرج 12

 3,3 2,1 4,1 االسواعُلُح 13

 4,4 5,1 3,6 الجُسج 14

 2,3 2,3 2,2 تٌٍ سىَف 15

 2,4 2,4 2,1 الفُىم 16

 1,6 1,6 1,5 الوٌُا 13

 1,5 1,1 0,1 أسُىط 11

 1,1 1,1 1,1 سىهاج 11

 3,1 3,1 3,0 قٌا 20

 3,2 3,3 2,6 أسىاى 21

 2,0 2,1 1,1 األقصر 22

 2,1 0,0 2,1 الثحر األحور 23

 2,1 1,4 3,0 الىادٌ الجذَذ 24

 4,1 0,0 6,5 هطروح 25

 2,3 0,0 4,2 شوال سٌُاء 26

 3,1 0,2 5,3 جٌىب سٌُاء 23

 3,2 2,6 4,0 جولح هصر 21

ق عام بيانات النشرة السنوية إلحصاءات الزواج والطال :عمى الجدول من عمل الباحث اعتمادً المصدر: 
م، الجياز المركزي لمتعبئة العامة 2117م، وكتاب اإلحصاء السنوي عام 2117، إصدار يونيو عام 2116

 .واإلحصاء
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انخفاض معدل الطالق العام في حضر  (2) ( والشكل2) كما يتبين من معطيات الجدول
( في األلف، عدا حضر 4,1جميع محافظات مصر عن مثيمو عمى مستوى مصر )

ت: مطروح وجنوب سيناء وشمال سيناء، حيث بمغ معدل الطالق العام بحضر ىذه محافظا
في األلف عمى التوالي، كما ارتفع أيضًا في محافظتي  4,2و  5,7و  6,5المحافظات 

في األلف عمى الترتيب، كما  5,3و  5,6القاىرة واإلسكندرية حيث بمغ معدل الطالق العام 
ق عام أعمى من نظيره عمى مستوى مصر حيث بمغ سجل حضر محافظات القناة معدل طال

في األلف بحضر محافظات: بورسعيد واالسماعيمية والسويس عمى  4,2و  4,8و  4,7
في  1,8كما بمغ معدل الطالق العام حده األدنى في حضر محافظة أسيوط  ،الترتيب
  .األلف
عمى مستوى انخفض معدل الطالق العام في ريف جميع محافظات مصر عن نظيره    

الجيزة واالسكندرية من المحافظات الحضرية، وريف  :مصر، عدا ريف محافظات
دمياط والدقيمية والغربية والشرقية من محافظات الوجو البحري، فضاًل عن ريف  :محافظات
بينما تساوى معدل الطالق العام في  .أسوان وقنا من محافظات الوجو القبمي :محافظتي

 .في األلف 1,8اج حيث بمغ حضر وريف محافظة سوى
 :(*) التباين المكاني لمعدل الطالق بالنسبة لمزواج 

أي أن عدد حاالت الطالق تزيد عن خمس  :21,1بمغ معدل الطالق بالنسبة لمزواج    
( 4عدد حاالت الزواج ويعد ىذا معدل مرتفع لحاالت الطالق، ومن معطيات الجدول )

ق بالنسبة لمزواج عمى مستوى محافظات مصر وتم ( يتضح تباين معدل الطال4والشكل )
 تقسيم المحافظات إلى أربع فئات طبقًا ليذا المعدل:

 .فأكثر 62,25الفئة األولى: يبمغ معدل الطالق بالنسبة لمزواج بها 
 

                                                 
 عدد حاالت الطالق في سنة ما                                          

      X 611.....................................     معدل الطالق بالنسبة لمزواج =( *)
 عدد حاالت الزواج في نفس السنة                                       
 دانيال محسن بشار،أثر العوامل االقصادية واالجتماعية عمى ظاىرة الطالق في مدينة الصدر عام : نقاًل عن
 ، جامعة بغداد، 1عبد الحسين زيني، وزمالءه، اإلحصاء السكاني، ط نقاًل عن. 121، ص2114
 .328، ص1981
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من جممة محافظات مصر، وتتمثل في  :25,9تضم ىذه الفئة سبع محافظات، تعادل       
ول ساحل البحر األحمر متمثل في محافظة البحر األحمر شكل نطاق متصل يمتد عمى ط

ويتجو إلى الشمال ليضم محافظة السويس، ثم يتجو غربًا ليضم محافظتي القاىرة والجيزة، 
كما يتمثل في االتجاه الشرقي لخميج السويس ليضم محافظة جنوب سيناء، كما يضم 

المتوسط، ويرجع ارتفاع ىذه  محافظتي: بورسعيد واالسكندرية المطمتين عمى ساحل البحر
المعدل في محافظتي البحر األحمر وجنوب سيناء نتيجة انخفاض معدل الزواج بياتين 
المحافظتين ألن جزء من التركيبة السكانية لياتين المحافظتين يمثل عمالة وافدة من 

رتفاع المحافظات المصرية لمعمل بيما، بينما يرتفع في باقي المحافظات الحضرية نتيجة ال
  .معدل الطالق بيا

 .62,25 -66,6الفئة الثانية: يتراوح معدل الطالق بالنسبة لمزواج بها 
تتمثل في من جممة محافظات مصر،  :22,2محافظات، تشكل  ستتحتوي ىذه الفئة      
، ومحافظة مطروح من بإقميم الوجو البحريلدقيمية ، ودمياط وااالسماعيميةات: محافظ

اوية في شمال غرب مصر، باإلضافة إلى محافظة أسوان في أقصى المحافظات الصحر 
 .جنوب مصر، فضاًل عن محافظة القميوبية

 .5 66,6-61الفئة الثالثة: يتراوح معدل الطالق بالنسبة لمزواج بها 
من جممة محافظات مصر، تضم  :22,2محافظات، توازي ست تشمل ىذه الفئة    

الوجو البحري وبمغ معدل الطالق  تفية من محافظامحافظات: الغربية والشرقية والمنو 
عمى التوالي، كما ضمت محافظة بني سويف  :16,8، :19,3، :19,6بالنسبة لمزواج بيا 

، كما تمثمت في :16,3حيث بمغ معدل الطالق بالنسبة لمزواج بيا حده األدنى ليذه الفئة 
صر، وشمال سيناء البوابة الوادي الجديد جنوب غرب م :المحافظات الصحراوية بمحافظتي

عمى  :17,1، :18,3الشرقية لمصر، حيث بمغ معدل الطالق بالنسبة لمزواج بيما 
  .الترتيب

 .615: ينخفض معدل الطالق بها عن ةالفئة الرابع
من جممة محافظات مصر، تتمثل في  :29,6تضم ىذه الفئة ثمان محافظات، تعادل     

بحيرة، كما تمثمت في  شكل نطاق متصل ضم جميع شمال مصر بمحافظتي: كفر الشيخ وال
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محافظات الصعيد عدا محافظتي: بني سويف شمال الصعيد، وأسوان في أقصى جنوب 
الصعيد، وبمغ معدل الطالق بالنسبة لمزواج حده األدنى بيذه الفئة في محافظة أسيوط 

8,9:. 
 

 م .6102ف ( عام ري –( نسب حاالت الطالق للزواج في محافظات مصر ) حضر4جدول ) 

 حالة زواج(611)حالة طالق/ نسب حاالت الطالق لمزواج المحافظة م
 جممة ريف حضر

 21,6 0,0 21,6 القاهرج  1

 33,1 33,0 33,1 االسكٌذرَح 2

 36,6 0,0 36,6 تىرسعُذ  3

 31,5 0,0 31,5 السىَس 4

 25,1 24,1 21,5 دهُاط 5

 24,1 23,3 26,6 الذقهلُح 6

ُحالشرق 7  31,5 13,3 11,3 

 23,4 11,2 21,5 القلُىتُح 8

 14,1 13,2 22,1 كفر الشُخ 9

 11,6 13,0 30,5 الغرتُح 11

 16,1 14,3 26,4 الوٌىفُح 11

 14,3 13,0 11,1 الثحُرج 12

 26,0 11,4 31,4 االسواعُلُح 13

 32,4 22,5 55,5 الجُسج 14

 16,3 15,4 20,1 تٌٍ سىَف 15

 14,3 13,3 24,3 الفُىم 16

 10,3 1,6 14,3 الوٌُا 17

 1,1 1,3 10,3 أسُىط 18

 10,1 10,4 13,0 سىهاج 19

 13,2 12,5 16,3 قٌا 21

 21,3 22,2 11,1 أسىاى 21

 13,3 13,3 12,6 األقصر 22

 21,4 0,0 21,5 الثحر األحور 23
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 11,3 13,0 23,2 الىادٌ الجذَذ 24

 23,4 0,0 23,4 هطروح 25

ٌُاءشوال س 26  13,1 0,0 13,1 

 50,1 0,0 41,6 جٌىب سٌُاء 27

 21,1 15,5 21,1  جولح هصر

، إصدار 2116بيانات النشرة السنوية إلحصاءات الزواج والطالق عام  :عمى الجدول من عمل الباحث اعتمادً 
 .م 2117يونيو عام 
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 .( مصريفر  –رتوى)حضلطالق بالنسبة لمزواج عمى مسلحاالت االمكاني  التباين 
ضعف المعدل  يقترب من: في حضر مصر، و 29,8بمغ معدل الطالق بالنسبة لمزواج      

( تباين معدل 4( والشكل )4، ويتضح من معطيات الجدول ) :15,5عمى مستوى الريف 
 .2116الزواج بالنسبة لمطالق عمى مستوى حضر وريف محافظات مصر عام 

عن نظيره  في حضر جميع محافظات مصر، انخفض معدل الطالق بالنسبة لمزواج    
مصر، عدا حضر سبع محافظات، تمثمت في محافظات: الجيزة واالسكندرية  عمى مستوى

وبورسعيد والسويس من المحافظات الحضرية حيث بمغ معدل الطالق بالنسبة لمزواج بيا 
 اً وارتفع عن نظيره عمى مستوى مصر، كما ارتفع أيض :31,5، :36,6، :37,1، :55,5

بحضر محافظات: الشرقية والغربية من محافظات الوجو البحري، وجنوب سيناء من 
المحافظات الصحراوية، كما بمغ معدل الطالق بالنسبة لمزواج حده األدنى في حضر 

 .:11,7محافظة أسيوط 
انخفض معدل الطالق بالنسبة لمزواج في ريف جميع المحافظات المصرية، عن مثيمو      

ريف مصر، عدا ريف محافظات: اإلسكندرية والجيزة من المحافظات عمى مستوى 
عمى التوالي، وريف  :22,5، :37الحضرية، حيث بمغ معدل الطالق بالنسبة لمزواج 

محافظتي: دمياط والدقيمية من محافظات إقميم الدلتا التخطيطي وبمغ معدل الطالق بالنسبة 
ضافة إلى ريف محافظة أسوان إحدى عمى التوالي، باإل :23,3، :24,9لمزواج بيما 

 .:22,2محافظات أقصى جنوب الصعيد، حيث بمغ معدل الزواج بالنسبة لمطالق بيا 
ارتفع معدل الطالق بالنسبة لمزواج في حضر جميع محافظات مصر عن نظيره عمى    

في أقصى جنوب  واألقصر أسوانمستوى ريف جميع المحافظات المصرية، عدا محافظتي: 
والتي ارتفع معدل الزواج بالنسبة لمطالق في ريف ىاتين المحافظتين عن مثيمو عمى  الصعيد

بريف  :13,7، :2و22مستوى حضر المحافظتين، حيث بمغ معدل الزواج بالنسبة لمطالق 
 .بحضر المحافظتين عمى الترتيب :12,6، :19,8أسوان واألقصر، مقابل 

 
 
 
 
 

 .في مصرالق ع العددي والنسبي لحاالت الطالتوزي   
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زمة لفيم سموك التوزيع ىو نقطة البداية الضرورية لدراسة الظاىرة الجغرافية وخطوة ال    
ودراسة توزيع ظاىرة الطالق عمى مستوى مصر وعمى مستوى  .(1) الظواىر المختمفة

المحافظات اإلدارية وعمى مستوى الحضر والريف من خالل معرفة حجم التباين لظاىرة 
الحجم الذي يتأثر تأثرًا مباشرًا بالتركيب النوعي والعمري لمسكان، وبالنظم  ذلك ،الطالق

حاالت الطالق  التي يمر بيا المجتمع، ليذا تعد االجتماعية السائدة والظروف االقتصادية
إحدى الظاىرات السكانية االجتماعية المعقدة والمتغيرة من وقت إلى آخر ومن مكان إلى 

 .تبدل القيم االجتماعية والثقافيةنيان المجتمع االقتصادي و آخر، كدليل عمى تغير ب
( بمغ عدد حاالت الطالق عمى مستوى 5( والشكل )5ول )الجد ويالحظ من معطيات      
حالة طالق عمى مستوى  111412، منيا 2116حالة طالق عام  198384مصر 

حاالت الطالق  من جممة حاالت الطالق في مصر، بينما بمغ عدد :55,7الحضر، تمثل 
من جممة عدد حاالت الطالق في  :44,3حالة طالق، تعادل  87972عمى مستوى الريف 

  .2116مصر عام 
ويتباين أعداد ونسب حاالت الطالق عمى مستوى محافظات مصر، حيث بمغت أعمى   

( من جممة حاالت :19,8نسبة لحاالت الطالق في محافظة القاىرة ما يقرب من خمس )
من جممة حاالت الطالق عمى  :12,5ى مستوى مصر، تالىا محافظة الجيزة الطالق عم

من جممة حاالت الطالق، ويعني ذلك أن  :9,7ثم محافظة اإلسكندرية  مستوى مصر
( جممة حاالت الطالق :42,1المحافظات الثالث السالفة الذكر تضم ما يزيد عمى خمسي )

، من جممة حاالت الطالق :44,4في مصر، بينما تضم المحافظات الحضرية جميعيا 
 .2116من جممة عدد سكان مصر عام  :17,3بينما يشكل سكان المحافظات الحضرية 

 
 

 والنسبي لحاالت الطالق في محافظات مصر  عدديالتوزيع ال (5جدول )
 .م2116( عام ريف –)حضر

                                                 

 . 315، ص1991غرافي مناىجة وأساليبو، دار المريخ لمنشر، الرياض، ( صفوح خير، البحث الج(1
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 األوزان النسبية لحاالت الطالق 2116عدد حاالت الطالق عام  المحافظة م
 جممة ريف حضر جممة ريف ضرح

 11,1 0,0 35,3 31315 0 31315 القاهرج 1

 1,3 0,3 13,2 11236 246 11110 االسكٌذرَح 2

 1,3 0,0 2,3 2560 0 2560 تىرسعُذ 3

 1,1 0,0 1,1 2016 0 2016 السىَس 4

 1,3 2,5 0,1 3214 2240 1044 دهُاط 5

 3,4 12,2 3,6 14363 10353 4010 الذقهلُح 6

 6,4 11,1 2,6 12602 1314 2111 الشرقُح 3

 5,1 4,1 5,2 10021 4261 5360 القلُىتُح 1

 2,3 3,1 1,1 4611 3331 1233 كفر الشُخ 1

 4,1 3,3 2,6 1651 6361 2113 الغرتُح 10

 2,1 4,6 1,4 5611 4051 1561 الوٌىفُح 11

 4,3 6,5 2,5 1435 5611 2354 الثحُرج 12

 1,4 1,1 1,3 2103 131 1161 االسواعُلُح 13

 12,5 13,6 11,5 24321 11112 12343 الجُسج 14

 2,2 3,1 0,1 4312 3333 1015 تٌٍ سىَف 15

 2,6 4,5 1,0 5011 3112 1113 الفُىم 16

 2,3 5,0 0,1 5331 4365 1013 الوٌُا 13

 2,1 4,0 0,5 4131 3533 606 أسُىط 11

 2,1 4,1 1,1 5430 4235 1235 سىهاج 11

 3,2 5,1 1,1 6331 5112 1211 قٌا 20

 1,6 2,4 1,0 3153 2104 1053 أسىاى 21

 0,1 1,2 0,6 1665 1055 610 األقصر 22

 0,3 0,0 0,6 650 0 650 الثحر األحور 23

 0,2 0,1 0,2 331 113 222 الىادٌ الجذَذ 24

 0,5 0,0 0,1 1032 0 1032 هطروح 25

 0,4 0,0 0,3 335 0 335 شوال سٌُاء 26

 0,1 0,0 0,2 114 5 111 جٌىب سٌُاء 23

 100,0 100,0 100,0 111314 13132 110412 جولح  هصر
 ،2116بيانات النشرة السنوية إلحصاءات الزواج والطالق عام  :من عمل الباحث اعتماًد عمىالجدول المصدر: 

م.2117إصدار يونيو عام   
 ,الجياز المركزي لمتعبئة العامة واإلحصاء 
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بينما تستحوذ  : بمحافظات الوجو البحري،36,1بمغت جممة نسب حاالت الطالق        
وبمغت حدىا م. 2116من جممة سكان مصر عام  :51,4محافظات الوجو البحري عمى 

عمى مستوى محافظات الوجو البحري،  :7,4بمحافظة الدقيمية بالوجو البحري األقصي 
الوجو البحري ب لحاالت الطالق نسبةأدنى  تبمغ، بينما :6,3تالىا محافظة الشرقية 

 .مصر في : من جممة حاالت الطالق1,4بمحافظة اإلسماعيمية 
من جممة حاالت الطالق  :18 الوجو القبميبمحافظات شكمت نسب حاالت الطالق     

% من جممة سكان 29,4بينما شكل عدد سكان محافظات الوجو القبمي  عمى مستوى مصر،
 :3,2محافظة قنا في بمحافظات الوجو القبمي حدىا األقصي  وبمغت م،2116مصر عام 

من جممة حاالت الطالق في صعيد  :17,8من جممة حاالت الطالق في مصر، تشكل 
( وتمثل أعمى :57,8، وقد يرجع ذلك إلى االرتفاع النسبي لمفقراء في محافظة قنا )مصر

(، وأسيوط :65,8افظتي: سوىاج )ثالث نسبة لمفقراء عمى مستوى محافظات مصر بعد مح
بمحافظة األقصر في محافظات الوجو القبمي حدىا األدني نسبة الطالق ، وبمغت (1)(:66)

 في مصر.من جممة حاالت الطالق  :1,8
من جممة عدد حاالت الطالق في مصر،  :1,5بينما تضم المحافظات الصحراوية جميعيا  

وبمغت أدناىا من جممة عدد سكان مصر ،  :1,9بينما يشكل سكان المحافظات الصحراوية 
بمحافظات: الوادي  :1,5، :1,4، :1,3، :1,2، بينما بمغت :1,1بمحافظة جنوب سيناء 

 .الجديد، والبحر األحمر، وشمال سيناء، ومطروح عمى الترتيب
 
 
 
 

                                                 

 ، إصدار ديسمبر 2115الجياز المركزي لمعبئة العامة واإلحصاء، خصائص األسر الفقيرة في مصر  (1)
 .3، ص2116
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 .)*(: الخصائص الديموجرافية واالجتماعية واالقتصادية لحاالت الطالقالمبحث الثالث
تعتمد الدينامكية السكانية لمطالق عمى العديد من العوامل منيا األعراف االجتماعية،       

واالقتصاد، والقانون أو التركيبة السكانية، فضاًل عن العوامل الفردية مثل مستوى العالقات 
تعد العوامل االقتصادية . و (1)و ميارات حل المشاكل بين الزوجينبين األشخاص أ
المبادئ األساسية في االستقرار األسري واستمرار الحياة الزوجية، لذا تعد  واالجتماعية من

حاضنة تبنى عمييا طبيعة العالقات الزوجية متأثرة بالمستوى االقتصادي والعمري، والتعميمي 
. وقد تم إجراء عدد (2)تفاعل وتندمج فيما بينيا داخل المؤسسة االجتماعيةتواالجتماعي إذ 

العوامل التي يمكن أن تؤدي إلى الطالق. وقد أظيرت الدراسات السابقة  من البحوث لتحديد
اليامة  أن سن الزواج ومستوى التعميم ووجود األطفال ومكان اإلقامة ىي من بين العوامل

 .(3)التي تسيم في خطر الطالق
 :مدة الحياة الزوجية 

الحياة الزوجية التي قضوىا ترتبط متانة العالقة الزوجية بطول أو عمر الزواج أو بمدة      
أو الفترة التي استمر بيا زواجيما، فكمما طال عمر الزواج صمد أمام المشكالت واألزمات 

، كما تدخل عوامل عديدة لمحد من الطالق في ىذه الحالة (4)التي تواجو العالقة الزوجية

                                                 

  )*( لم يشمل تحميل الخصائص الديموجرافية واالجتماعية واالقتصادية حاالت الطالق الصادرة من المحاكم
 ( حالة طالق من جممة عدد حاالت 6315القضائية حيث ال يوجد ليا أي بيانات ترصد خصائصيا وعددىا )

 م، بينما أدرجت حاالت 2116( حالة طالق عمى مستوى جميورية مصر العربية عام 198384الطالق )
 اتيا عبارة عن أعداد الطالق الصادرة عن المحاكم القضائية في بيانات النسب والمعدالت السابقة ألن بيان

 إحصائية فقط موزعة عمى محافظات مصر.  
(1) Jarynowski, A., Klis, Marta., Socio-Economic Models Of Divorces in Different  

Societie, Available at: http://www.arxiv.org.  

 مى ظاىرة الطالق في مدينةعبد خطاوي، دانيال محسن بشار، أثر العوامل االقتصادية واالجتماعية ع ((2
 : دراسة تحميمية سكانية، مجمة المستنصرية لمدراسات العربية والدولية، كمية التربية، 2114الصدر لعام  

 .125-124، ص2118الجامعة المستنصرية، العراق، 
(3) Sam, S.F., &  Ab Ghani, P., Determinants Of Divorce Among Women In Malaysia, 

Available at: http://www.familyrepository.lppkn.go       

كمثم عمي الغانم، ظاىرة الطالق في المجتمع القطري، )دراسة ميدانية (، الدوحة، جامعة قطر، مركز الوثائق  (4)
 71، ص1998لمدراسات النسائية، دار الكتب القطرية، 
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دم العمر، كما أن كوجود األطفال بين الزوجين، كذلك النضج العقمي واالنفعالي لمزوجين بتق
، وقد أشارت العديد من (1)طول العشرة الزوجية يزيد من الروابط العاطفية بين الزوجين

الدراسات إلى أن ىناك عالقة عكسية بين عدد سنوات الزواج وبين احتمال حدوث الطالق، 
أي أن الزوجين يكونا أكثر عرضة لحدوث الطالق في حياتيما الزوجية في السنوات األولى 

وىو ما يشير إليو  ،(2)من الزواج، وبزيادة عدد سنوات الزواج يقل احتمال تعرضيما لمطالق
من حاالت الطالق تتم قبل نياية السنة األولى عام  :14,9إحصائيات الطالق حيث أن 

بعد نياية  :5,6بعد نياية السنة الثانية و :7,3بعد نياية السنة األولى و :11، و2116
جممة ( :43,3بعد نياية السنة الرابعة، أي أن مايزيد عمى خمسي ) :4,5السنة الثالثة، و

، ويرجع ذلك 2116حاالت الطالق تتم قبل نياية السنوات الخمس األولى من الزواج عام 
إلى غياب دور األسرة في التوجيو والمتابعة في األشير والسنوات األولى من الزواج، فبعد 

األسرة الممتدة التي يأتي فييا التوجيو من مصادر عدة أن كان نموذج األسرة السائدة ىو 
لمطرفين، أصبح الواقع الذي يفرض نفسو اليوم ىو ظيور األسرة النواة الصغيرة المكونة من 
الزوجين حديثي العيد بالمشاكل األسرية، والحياة الزواجية، مما يجعل حكميما عمى األحداث 

ًا، باإلضافة إلى عدم الواقعية وتوقع المشاكل وعالجيما لممشاكل وحسميما لمخالفات سريع
 .(3)والعقبات عند اإلقبال عمى الحياة الزواجية، وعدم الرغبة في تعمم طرق احتواء المشاكل

(، الرقيعي 2117ولمطالق المبكر أيضًا عدة أسباب كما ذكرت دراسة كل من راشد ) 
ء اختيار أحد الزوجين ( أنيا تتمثل في سو 2113(، بكيس )2118(، الرديعان )2115)

لمطرف اآلخر، التسرع في اتخاذ قرار االرتباط، عدم التكافؤ االجتماعي والتعميمي بين 
                                                 

واالجتماعية،  بوالية بشار، الساورة لمدراسات اإلنسانية( سعودي عبد الكريم، بمعابد صميحة، عوامل وأسباب الطالق (1
، 2117مجمة عممية محكمة، كمية العموم اإلنسانية واالجتماعية، جامعة طاىري محمد بشار، العدد الرابع، مارس 

 .136ص
نشورة، م ( ميا عز الدين سيد أبو العال، محددات الطالق في مصر في أواخر القرن العشرين، رسالة ماجستير غير(2

 .16، ص2111كمية االقتصاد والعموم السياسية، جامعة القاىرة، قسم اإلحصاء، 
الشعوبي فضيمة، أسباب انتشار الطالق في مدينة تقرت، دراسة ميدانية عمى عينة من المطمقين والمطمقات بمدينة  ((3

لعموم االجتماعية، جامعة قاصدي مرباح تقرت، رسالة ماجستير غير منشورة، كمية العموم اإلنسانية واالجتماعية، قسم ا
 .17-16م، ص2113ورقمة، الجزائر، 
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الزوجين، الندية في التعامل، غياب الصراحة، اإلصرار عمى تنفيذ الطمبات، الجيل بأحكام 
فين الدين، التبمد األخالقي، الضغوط الحياتية، قصر فترة الخطوبة وعدم معرفة الطر 

 .(1)لبعضيما بشكل دقيق
( نسب حاالت الطالق طبقًا لمدة الحياة الزوجية ويتضح 6( والشكل )6ويعرض الجدول )

 منيما:
تباين نسب حاالت الطالق التي تتم قبل نياية السنوات الخمس األولى عمى مستوى       

إلى ، وقد يرجع ذلك :58,6محافظات مصر حيث بمغت أقصاىا في محافظة بني سويف 
سنة عام  19,5إنخفاض وسيط العمر عند الزواج األول لمسيدات في المحافظة، ويبمغ 

سنة  19، ويعد ثاني أقل وسيط لمعمر عند الزواج األول لمسيدات بعد محافظة الفيوم 2114
وقد يكون ذلك سببًا الرتفاع نسبة حاالت الطالق أقل من خمس سنوات بمحافظة الفيوم . (2)

رت العديد من األبحاث والدراسات أن السن عند الزواج يعد أحد العوامل ، وقد أشا:56,1
المؤثرة في معدالت الطالق وأن ىناك عالقة ارتباط عكسية بين السن عند الزواج واحتمالية 

بينما بمغت نسبة حاالت الطالق . (3)الطالق حيث تعتمد ىذه العالقة عمى اإلدراك والنضج 
  .:31,9محافظة القاىرة أقل من خمس سنوات أدناىا ب

 
 

 ( التوزيع  النسبي لحاالت الطالق طبقًا لمدة الحياة الزواجية1جدول )
 .6161عمى مستوى محافظات مصر عام 

 مدة الحياة الزواجية بالسنوات المحافظة م
 

                                                 

( راندا يوسف محمد سمطان، دراسة ظاىرة الطالق المبكر في ريف محافظة أسيوط، مجمة كمية الزراعة بجامعة (1
 .275، ص2117، 3، العدد 48أسيوط، المجمد 

، مرجع سبق ذكره، 2114، مصر المسح السكاني الصحي ( وزارة الصحة والسكان، اليونسيف، الزناتي ومشاركوه(2
 . 271، ص2115مايو 

(3) Hope A. Scott, Paul D. Berger, Bruce D. Weinberg, Determinants of the U.S. Divorce 

Rate:  The Impact of Geography and Demography, International Journal of Humanities and 

Social Science Vol. 1 No. 19; December 201, p.174.     
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 أقل من
 سنوات 1

1-61 
 سنوات

61- 61 
 سنة

61-61 
 سنة

 سنة61
 فأكثر

 غير مبين

 33,4 4,1 4,1 3,0 14,1 31,1 القاهرج 1

 25,5 3,4 5,1 3,1 14,1 31,3 االسكٌذرَح 2

 21,6 6,6 5,3 3,3 11,4 43,4 تىرسعُذ 3

 1,0 10,0 5,4 1,1 11,1 56,4 السىَس 4

 11,6 6,1 4,1 3,1 15,1 45,1 دهُاط 5

 25,5 1,3 4,3 6,1 12,3 41,1 الذقهلُح 6

 13,3 1,3 4,1 6,3 14,4 41,2 الشرقُح 3

ىتُحالقلُ 1  43,6 14,3 1,1 4,1 1,2 20,5 

 15,1 1,3 6,3 3,1 14,0 46,2 كفر الشُخ 1

 26,1 6,5 4,5 6,2 13,3 42,2 الغرتُح 10

 25,3 6,6 3,5 3,1 14,0 43,1 الوٌىفُح 11

 42,4 4,1 3,0 4,1 10,0 34,1 الثحُرج 12

 11,1 3,1 5,3 1,1 15,3 52,0 االسواعُلُح 13

 13,3 6,3 5,1 1,4 13,5 41,6 الجُسج 14

 13,5 5,0 3,5 5,3 13,3 51,6 تٌٍ سىَف 15

 11,1 6,4 3,1 5,1 16,0 56,1 الفُىم 16

 15,6 5,1 3,3 3,3 15,4 52,6 الوٌُا 13

 21,0 5,1 2,6 4,6 13,3 45,6 أسُىط 11

 25,2 1,5 3,1 5,1 13,3 43,2 سىهاج 11

 12,0 10,1 4,1 3,1 13,3 52,3 قٌا 20

 13,1 6,5 3,3 6,3 13,2 52,0 أسىاى 21

 13,1 6,3 3,1 6,1 13,3 55,1 األقصر 22

 16,6 6,4 2,3 6,1 16,4 51,1 الثحر األحور 23

 3,1 5,3 6,3 10,3 22,2 52,1 الىادٌ الجذَذ 24

 41,0 2,1 2,6 3,3 1,1 34,3 هطروح 25

 4,3 11,1 6,1 13,1 14,1 41,1 شوال سٌُاء 26

 11,1 1,4 3,2 11,6 21,5 31,2 جٌىب سٌُاء 23

هصرجولح   43,3 14,5 3,1 4,4 6,1 23,1 
المصدر: الجدول من عمل الباحث اعتماًد عمى بيانات الجياز المركزي لمتعبئة العامة واإلحصاء ) قطاع تكنولوجيا 

.م2116ت ( ، عام المعموما  
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 عن نسبتيا عمى مستوى مصر أقل من خمس سنوات القالط حاالت ارتفعت نسب      
السويس  :جممة محافظات مصر، تضم محافظات ثمثيمحافظة، تعادل  في ثمان عشرة

والجيزة وبورسعيد من المحافظات الحضرية، واالسماعيمية والشرقية وكفر الشيخ ودمياط و 
القميوبية من محافظات الوجو البحري، وبني سويف والفيوم واألقصر وقنا والمنيا وأسوان 

، والوادي الجديد والبحر األحمر وشمال سيناء من المحافظات وأسيوط من محافظات الصعيد
  .الصحراوية

في حاالت الطالق أقل من خمس سنوات عن نسبتيا عمى مستوى مصر انخفضت نسبة     
تشمل محافظات القاىرة واالسكندرية من ، محافظات مصر ثمث محافظات، تشكل تسع

مية والبحيرة من محافظات الوجو البحري، المحافظات الحضرية، والمنوفية والغربية والدقي
 .ومطروح وجنوب سيناء من المحافظات الصحراوية

 بيا ما بينرصدت نسبة حاالت الطالق التي تراوحت مدة الحياة الزواجية 
من جممة حاالت الطالق عمى مستوى مصر،  :14,5سنوات 11سنوات إلى أقل من 5 

، بينما بمغت أدناىا بمحافظة :22,2الجديد وبمغت النسبة حدىا األقصى بمحافظة الوادي 
، وبمغ عدد المحافظات التي ارتفعت نسب حاالت الطالق بيا عن مستواىا :8,9مطروح 

من جممة المحافظات، بينما انخفضت  :44,4محافظة، تشكل  في اثنا عشرةفي مصر 
من  :55,6محافظة، توازي خمس عشرة نسب الطالق عن نسبتيا عمى مستوى مصر في 

 .جممة محافظات مصر
سنوات 11يا ما بين بمغت نسبة حاالت الطالق التي تراوحت مدة الحياة الزواجية ب      

ارتفعت نسب  ر،من جممة حاالت الطالق عمى مستوى مص :7,1سنة 15إلى أقل من 
من  :44,4محافظة عن نسبتيا عمى مستوى مصر، تشكل اثنا عشرة حاالت الطالق في 
تساوت النسبة في محافظتي: المنوفية وقنا مع نظيرتيا عمى مستوى جممة المحافظات، و 

محافظة، تمثل ثالث عشرة مصر، بينما انخفضت عن مثيمتيا عمى مستوى مصر في 
 .من جممة محافظات مصر :48,1

سنة إلى 15بينما بمغت نسبة حاالت الطالق التي تراوحت مدة الحياة الزواجية بيا ما بين   
محافظة عن نسبتيا إحدى عشرة ، وارتفعت نسب حاالت الطالق في :4,4سنة  21أقل من 
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من جممة المحافظات، بينما انخفضت عن نسبتيا  :41,7عمى مستوى مصر، توازي 
 .من جممة محافظات الجميورية :59,3محافظة تعادل  ست عشرةبمصر في 

من  :6,8أكثر سنة ف21سجمت نسبة حاالت الطالق التي وصمت مدة الحياة الزواجية بيا   
نسبة الزيجات المعرضة لمطالق أصغر بين  ألن ،في مصر جممة نسب حاالت الطالق

 Thornton and Rodgers 1987 ،Vaupel and Yashin)أطول مدة  الزواج من

أن الفوارق االجتماعية واالقتصادية في خطر الطالق تقل  عالوة عمى ذلك (.1985/1993
أن وجود عدد قميل من الموارد االقتصادية أقل تنبؤا مع مرور الوقت في الزواج. كما 

بالطالق في فترات أطول من الزواج، ألن األزواج يميمون إلى بناء أنواع مختمفة من 
الحواجز عمى رحيل العالقة. عمى سبيل المثال، لدييم تاريخ مشترك طويل، وغالًبا ما يكون 

ه الحواجز قد تساعد في الحفاظ عمى لدييم األطفال والشبكات االجتماعية المشتركة، وىذ
من  :41,7محافظة، تمثل إحدى عشرة وارتفعت النسبة عن مستواىا بمصر في  .(1)الزوجية

جممة محافظات مصر، بينما تساوت النسبة مع نظيرتيا عمى مستوى مصر بمحافظة 
من جممة محافظات مصر، وانخفضت النسبة عن مستواىا القومي في  :3,7دمياط، تعادل 
  .من جممة محافظات الجميورية :55,6محافظة، تشكل خمس عشرة 

 

 :العمر عند الطالق
ومن  ،يعد العمر عند الطالق من المؤشرات اليامة في عممية استقرار األسرة أو تفككيا   

األىمية تحميل خصائص المطمقين والمطمقات العمرية من أجل الوقوف عمى العالقة بين 
( 7ومن معطيات الجدول ) .العمرية لممطمقين والمطمقات معدالت الطالق والخصائص

 ( أمكن تقسيم فئات عمر المطمقين والمطمقات إلى أربع فئات:7) والشكل
 .سنة 21أقل من  اتوالمطمق ينالفئة األولى: يبمغ عمر المطمق

: من جممة 23,3حالة طالق تعادل  (44691بمغ عدد حاالت المطمقين في ىذه الفئة )    
حالة طالق،  (83835)، بينما يبمغ عدد حاالت المطمقات في ىذه الفئة المطمقين حاالت

                                                 
(1) Jalovaara, M., Socioeconomic Differentials in Divorce, Dmographic Research,Volume 

7, Article 16, Published, 29 November 2002,p.p 539-541. www.demographic-

research.org/Volumes/Vol7/16/  
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ات في ىذه من جممة عدد حاالت الطالق، وبذلك تقترب نسبة حاالت المطمق :43,6توازي 
حاالت المطمقين بنفس الفئة، ويرجع ذلك إلى وجود فرق في  الفئة من ضعف نسبة عدد

سنوات، حيث يبمغ  6والزوجة يصل إلى ما يقرب من  متوسط السن عند الزواج بين الزوج
متوسط سن الزوج عند الزواج في مصر ثالثون سنة وشير، بينما يبمغ متوسط سن الزوجة 

كما يرجع ذلك أيضًا إلى الزواج المبكر ، (1)عند الزواج أربع وعشرون سنة وأربعة شيور
( 71183مصر من أجل الزواج )لإلناث وقد بمغ عدد اإلناث الالتي تسربن من التعميم في 

، حيث تقع أكثر حاالت الطالق بين الزيجات التي تكون وسط أزواج (2)2117أنثى عام 
صغيري السن، كما أن األفراد الذين يتزوجون مبكرًا قد يكونون غير متناسبين، وغير قادرين 

ج القدوة الحسنة. ألداء أدوار الزوجية بشكل فعال، ويفتقرون إلى اإللمام بيذه األدوار ونماذ
دواردز أن عدم االستقرار الزوجي في الزيجات المبكرة يعكس أداء أدوار غير  وجد بوث وا 

( والشكل 7. ويتبين من الجدول )(3)كافية لخصائص العالقة المرتبطة باالتصال والحميمية
 .تباين نسب المطمقين والمطمقات في ىذه الفئة بين محافظات مصر( 7)
بة حاالت الطالق لممطمقين ذات عمر أقل من ثالثون سنة عن نسبتيا عمي ارتفعت نس      

من جممة محافظات مصر، تركزت  :55,6محافظة، توازي  ةعشر  خمسمستوى مصر في 
في جميع محافظات الصعيد، عدا محافظة أسوان، كما تركزت في محافظات: بورسعيد 

الوجو البحري حيث بمغت نسب والشرقية والمنوفية وكفر الشيخ والبحيرة من محافظات 
عمى الترتيب، كما ضمت محافظتي:  :25,5،:25,8، :26,8، :27,5الطالق بيا 

 :25,1، :26,6مطروح وشمال سيناء من المحافظات الصحراوية وبمغت نسبة الطالق بيا 
عمى التوالي، كما تضمنت محافظة الجيزة إحدى المحافظات الحضرية وبمغت نسبة الطالق 

لممطمقين بيذه الفئة عمى مستوى  حافظة بني سويف أعمى نسبةوتصدرت م ،:24,5بيا

                                                 

 .14، ص2117، إصدار يونيو 2116لزواج والطالق عام ( النشرة السنوية إلحصاءات ا(1
، 2117( الجياز المركزي لمتعبئة العامة واإلحصاء، النتائج النيائية لتعداد السكان، إجمالي جميورية مصر العربية، (2
 .89ص

(3) Lampard, R., Age at marriage and the risk of divorce in England and 

Wales,Dmographic Research, Volum 29, Article 7, Published 30 July 2013, P.171.  

Available at: http://www.demographic-research.org/Volumes/Vol29/7/ DOI:   
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من جممة حاالت المطمقين بالمحافظة، بينما  :38,4وبمغت نسبة الطالق ، رمحافظات مص
من جممة عدد حاالت المطمقين  :23,3بمغت حدىا األدني بيذه الفئة في محافظة قنا بنسبة 

 .بالمحافظة
ن مثيمتيا لطالق في فئة عمر المطمقين أقل من ثالثين عامًا عانخفضت نسبة حاالت ا    

من جممة محافظات مصر،  :44,4عشرة محافظة، تعادل اثنا عمى مستوى مصر في 
تركزت في جميع المحافظات الحضرية، عدا محافظة الجيزة، كما ضمت محافظة أسوان في 

س من محافظات القناة، أقصى جنوب مصر، كما انتشرت في محافظات االسماعيمية والسوي
باإلضافة إلى محافظات: جنوب سيناء، والوادي الجديد، البحر األحمر من المحافظات 
الصحراوية، فضاًل عن محافظات: الدقيمية والغربية والقميوبية ودمياط من محافظات الوجو 

ممة من ج :23,1وبمغت نسبة الطالق حدىا األقصى بيذه الفئة في محافظة الدقيمية ،القبمي
حاالت المطمقين عمى مستوى المحافظة، بينما بمغت حدىا األدنى بمحافظة اإلسكندرية 

  .من جممة حاالت المطمقين عمى مستوى المحافظة :15,7
ارتفعت نسبة حاالت المطمقات في عمر أقل من ثالثين عامًا عن مثيميا عمى مستوى  

صر تمثمت في جميع من جممة محافظات م :63مصر في سبع عشرة محافظة، تمثل 
محافظات الصعيد، كما ضمت جميع محافظات الوجو البحري عدا محافظتي: اإلسماعيمية 
والقميوبية، كما شممت محافظتي: مطروح وشمال سيناء من المحافظات الصحراوية، وبمغت 

من جممة  :61,4نسبة الطالق لممطمقات حدىا األقصى في ىذه الفئة بمحافظة بني سويف 
من جممة حاالت  :43,7طمقات، بينما بمغت األدنى بمحافظة شمال سيناء حاالت الم

  .المطمقات بالمحافظة
وى انخفضت نسبة حاالت المطمقات في عمر أقل من ثالثين عامًا عن نظيرتيا عمى مست

من جممة محافظات مصر، ضمت جميع  :37مصر في عشر محافظات توازي 
ات: الوادي الجديد وجنوب سيناء والبحر األحمر المحافظات الحضرية، باإلضافة إلى محافظ
، وبمغت محافظات الوجو البحريوالقميوبية من  من المحافظات الصحراوية، واإلسماعيمية

: من جممة 32,6نسبة الطالق حدىا األدني بين المطمقات بيذه الفئة في محافظة القاىرة 
 .المطمقات في المحافظة حاالت
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 لحاالت الطالق طبقًا لفئات سن المطمق والمطمقة عمى مستوى ( التوزيع النسبي2جدول ) 
 .6161محافظات مصر عام 

 

 م   

 

 المحافظة

 فئات سن المطمقة بالسنوات فئات سن المطمق بالسنوات
أقل من 

 سنة 31
31-45 

 سنة
45-
 سنة 61

سنة 61
 فأكثر

أقل من 
 سنة 31

31-45 
 سنة

45-61 
 سنة

سنة 61
 فأكثر

 2,0 16,0 41,5 32,5 6,6 24,5 51,0 13,1 القاهرج 1

 2,1 16,1 41,1 33,0 1,2 21,5 43,6 15,3 االسكٌذرَح 2

 2,0 14,5 41,2 42,3 6,5 22,2 43,1 23,5 تىرسعُذ 3

 1,1 11,2 40,1 31,1 1,1 26,1 41,5 13,3 السىَس 4

 1,6 14,3 31,2 44,1 3,3 23,4 41,0 20,1 دهُاط 5

 1,1 13,3 33,4 43,1 3,5 23,6 45,1 23,1 الذقهلُح 6

 1,6 12,6 35,6 50,2 3,5 11,1 45,1 26,1 الشرقُح 3

 2,0 13,6 44,3 40,1 3,3 23,1 41,3 21,3 القلُىتُح 1

 2,1 12,1 35,1 41,2 1,1 20,3 46,2 25,4 كفر الشُخ 1

 1,6 13,1 31,4 45,2 6,1 22,2 41,3 22,3 الغرتُح 10

 1,5 10,6 31,2 41,3 5,1 11,2 41,1 25,1 الوٌىفُح 11

 2,0 12,3 31,3 43,4 1,0 21,0 46,1 24,1 الثحُرج 12

 1,3 14,6 41,1 41,1 3,2 23,3 43,1 22,4 االسواعُلُح 13

 1,6 12,1 42,1 43,4 6,1 22,2 46,5 24,5 الجُسج 14

 0,1 1,0 21,3 61,4 4,1 15,0 41,1 31,4 تٌٍ سىَف 15

 1,2 1,3 31,6 51,5 5,6 13,1 42,3 33,1 الفُىم 16

 1,1 1,0 32,0 53,2 6,0 15,4 43,1 35,5 الوٌُا 13

 1,4 3,6 31,2 51,1 5,1 14,1 42,1 33,2 أسُىط 11

 1,1 10,1 32,1 55,2 6,3 11,1 44,0 21,5 سىهاج 11

 2,0 11,5 34,2 52,3 3,1 20,5 41,3 23,3 قٌا 20

 1,5 13,0 31,2 46,3 3,1 23,5 41,1 11,5 أسىاى 21

ألقصرا 22  23,4 41,4 11,1 1,1 51,3 33,1 10,0 1,6 

 0,1 10,3 51,2 33,3 5,1 23,5 55,2 16,2 الثحر األحور 23

 1,6 12,1 46,3 40,0 6,1 11,1 54,3 11,3 الىادٌ الجذَذ 24

 3,0 11,0 33,3 41,3 1,2 21,1 42,4 26,6 هطروح 25

 4,4 16,0 35,1 43,3 12,1 22,2 40,6 25,1 شوال سٌُاء 26

 1,6 10,5 41,1 31,1 6,6 21,1 50,1 21,5 جٌىب سٌُاء 23

 1,1 13,5 41,1 43,6 3,1 22,3 43,3 23,3 جولح هصر
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، عام بيانات الجياز المركزي لمتعبئة العامة واإلحصاء، قطاع تكنولوجيا المعمومات :عمى المصدر: الجدول من عمل الباحث اعتمادً 
2116.  
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 .سنة 41 -21من  اتوالمطمق ينالمطمق الفئة الثانية: يتراوح عمر
 حالة طالق، تقترب من نصف  (91868)بمغ عدد حاالت المطمقين بيذه الفئة    
 79115بمغ عدد حاالت المطمقات بيذه الفئة ، بينما ( جممة عدد حاالت المطمقين:47,3)

ه ( جممة حاالت المطمقات، وتتباين ىذ:41,1حالة طالق، تمثل ما يزيد عمى خمسي )
 .النسب بين المطمقين والمطمقات عمى مستوى مصر

عن نسبتيا عمى سنة 45 -31انخفضت نسبة حاالت المطمقين في فئة العمر من    
 تن جممة محافظات مصر، وبمغم :59,1محافظة، تعادل  ةعشر  مستوى مصر في أربع

وشممت  من جممة حاالت المطمقين بالمحافظة، :41,6حدىا األدنى بمحافظة شمال سيناء 
جميع محافظات الوجو البحري عدا محافظات: دمياط والغربية والقميوبية والمنوفية، وبمغت 

من جممة حاالت المطمقين، والتي  :49، :48,3، :48,3، :48نسب حاالت الطالق بيا 
يذه ارتفعت بذلك عن نسبتيا عمى مستوى مصر، كما انخفضت نسب حاالت المطمقين ب

من جممة  :46,5، والجيزة :43,8في محافظة بورسعيد  بمصر الفئة أيضا عن مستواىا
 ي سويف والفيوم والمنيا وأسيوطحاالت المطمقين بالمحافظة، كما ضمت محافظات: بن

من جممة  :42,8، :43,1، :42,7، :41,8الوجو القبمي، حيث بمغت نسب الطالق بياب
 .محافظةبكل حاالت المطمقين 

سنة عن نسبتيا عمى مستوى 45-31ن في فئة العمر ارتفعت نسب حاالت المطمقي    
من جممة محافظات مصر، وبمغت النسبة  :48,1مصر في ثالثة عشر محافظة، توازي 
، من جممة حاالت المطمقين بالمحافظة :41,6حدىا األقصى بمحافظة شمال سيناء 

ر سنة عن نسبتيا عمى مستوى مص45-31انخفضت نسب حاالت المطمقات في فئة العمر 
في ثمان عشرة محافظة، تعادل ثمثي جممة محافظات مصر، وضمت جميع محافظات 

، كما شممت اعيمية والقميوبية بالوجو البحريالبحري عدا محافظتي: اإلسمو  القبمي ينالوجي
ة، والسويس من المحافظات محافظات: شمال سيناء ومطروح من المحافظات الصحراوي

من جممة حاالت  :29,7نى بمحافظة بني سويف ، وبمغت النسبة حدىا األدالحضرية
 .المطمقات بالمحافظة
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سنة عن نسبتيا عمى مستوى مصر  45-31ارتفعت نسب حاالت المطمقات في فئة العمر 
في تسع محافظات محافظات، تعادل ثمث محافظات مصر، تمثمت في جميع المحافظات 

يمية والقميوبية من محافظات الحضرية عدا محافظة السويس، كما تضمنت محافظتي اإلسماع
من جممة حاالت المطمقات بالمحافظة،  :44,3، :41,8الوجو البحري وبمغت النسبة بيا 

كما تضمنت محافظات: الوادي الجديد وجنوب سيناء والبحر األحمر من المحافظات 
من جممة حاالت  :51,1الصحراوية وبمغت النسبة حدىا األقصى بمحافظة البحر األحمر

 .قات بالمحافظةالمطم
 .سنة 11 -41من  اتوالمطمق ينالفئة الثالثة: يتراوح عمر المطمق

حالة(، تمثل 42749بمغ عدد حاالت المطمقين عمى مستوى مصر في ىذه الفئة )       
ويرجع انخفاض حاالت المطمقين بيذه الفئة عن الفئتين  من جممة حاالت المطمقين، :22,3

الديموغرافية لمسكان دورًا في ذلك ألن أقدم األفراد يكونوا  السابقتين حيث تمعب الخصائص
حتمااًل ليكونوا العاطمين عن ( وىم أقل ا1986أقل عرضة لمحصول عمى الطالق )بيترز، 

حالة لممطمقات، تعادل  (25771) بينما بمغ عدد حاالت المطمقات بيذه الفئة .(1)العمل
ض نسب حاالت المطمقات إلى أن المرأة ، ويرجع انخفامن جممة حاالت المطمقات :13,5

في ىذا السن وما بعده تكون أكثر حرصًا عمى استمرار حياتيا الزوجية، لقمة أو انعدام 
. كما يمعب كبر العمر وازدياد األطفال دورًا كبيرًا (2)الفرص التي تتيح ليا الزواج مرة أخرى

ويتباين التوزيع من التفكك.  في ازدياد الشعور بالمسؤولية والحرص عمى الحياة الزوجية
 .العددي والنسبي لممطمقين والمطمقات بيذه الفئة عمى مستوى محافظات مصر

انخفضت نسبة حاالت المطمقين بيذه الفئة عن نسبتيا عمى مستوى مصر في ثمان     
عشرة محافظة، توازي ثمثي جممة محافظات مصر، تشمل جميع محافظات الوجو القبمي عدا 

وان، كما تضم جميع محافظات الوجو البحري عدا محافظات: القميوبية محافظة أس
                                                 

(1) Gonzalez-Val, R., Marcen, M., Unemployment, Marriage, and Divorce, Munich 

Personal RePEc Archive, Paper No. 80644, 2017, P. 10. available at  

https://www.mpra.ub.uni-muenchen.de/80644/ 
    

، مجمة البحوث 2118-1987عبد العالي حبيب حسين ألركابي، التركيب الزواجي لسكان محافظة ذي قار لممدة  ((2
 . 282، ص2119(،19الجغرافية العراقية، العدد )
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واإلسماعيمية ودمياط والدقيمية، كما شممت محافظتي: الجيزة وبورسعيد من محافظات الوجو 
القبمي، فضاًل عن محافظات: الوادي الجديد وجنوب سيناء وشمال سيناء من المحافظات 

من جممة  :14,1بيذه الفئة في محافظة أسيوط  الصحراوية، وبمغت النسبة حدىا األدنى
، بينما ارتفعت نسبة حاالت المطمقين بيذه الفئة عن نسبتيا عمى قين بالمحافظةحاالت المطم

مستوى مصر في تسع محافظات، تشكل ثمث جممة محافظات مصر و بمغت النسبة حدىا 
 .حافظةمن جممة حاالت المطمقين بالم :28,5األقصى بمحافظة اإلسكندرية 

سنة عن نسبتيا عمى مستوى مصر في 61-45انخفضت نسب حاالت المطمقات ذات عمر 
من جممة محافظات مصر، وبمغت النسبة حدىا األدنى في  :63سبع عشرة محافظة، تمثل 

محافظة أسيوط، وشممت جميع محافظات الصعيد والمحافظات الصحراوية عدا محافظة 
ة، كما ضمت محافظة الجيزة، وجميع محافظات شمال سيناء من المحافظات الصحراوي

الوجو البحري عدا محافظات: القميوبية، والدقيمية، والغربية، ودمياط، واإلسماعيمية حيث 
عمى  :14,6، :14,3، :13,8 ،:13,7 ،:13,7بمغت نسب حاالت المطمقات بيا 

بيذه الفئة،  الترتيب والتي ارتفعت نسب حاالت المطمقات بيا عن نسبتيا عمى مستوى مصر
وبمغت نسبة حاالت الطالق بين المطمقات حدىا األقصى بيذه الفئة بمحافظة السويس 

 .من جممة حاالت المطمقات بالمحافظة :18,2
 .سنة فأكثر11 اتوالمطمق ينيبمغ عمر المطمق الفئة الرابعة:

الت من جممة حا :7,1حالة، توازي ( 13573)بمغ عدد حاالت المطمقين بيذه الفئة    
من جممة حاالت  :1,8حالة لممطمقات، تمثل  (3458)المطمقين عمى مستوى مصر، نظير

المطمقات عمى مستوى مصر، وتتباين نسب المطمقين والمطمقات عمى مستوى محافظات 
من  :12مصر حيث بمغت النسبة حدىا األقصى بين المطمقين في محافظة شمال سيناء 

من  :4,8ينما بمغت حدىا األدنى بمحافظة بني سويف جممة حاالت المطمقين بالمحافظة، ب
 .جممة حاالت المطمقين بالمحافظة
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 :1,8عمى مستوى المطمقات بيذا الفئة بمغت النسبة حدىا األدنى بمحافظة البحر األحمر  
من جممة حاالت المطمقات بالمحافظة، بينما بمغت حدىا األقصى بمحافظة شمال سيناء 

 .مطمقات بالمحافظةمن جممة حاالت ال :4,4
 

 :الحالة التعميمية
يرتبط التعميم ارتباطًا إيجابيًا بمعدالت الطالق لكال الجنسين وقد قامت دراسة أجرتيا     

( بالتحقيق في الفجوات التعميمية ودورىا في االضطراب الزواجي باستخدام 2112تشن )
الدراسة أن خطر الطالق استقصاء المرأة عن الزواج والخصوبة والعمالة وأظيرت نتائج 

،حيث يؤثر التعميم عمى الطالق من (1)يكون أسرع وأعمى بكثير بين النساء األقل تعميماً 
خالل مسارات غير اقتصادية ومع ذلك ، فمن غير الواضح ما ىي تمك ذات الصمة. تشمل 

يارات ( ، وم1974األدبيات إشارات إلى عوامل مثل "اإلنتاجية غير السوقية" العامة )بيكر 
 (،Dronkers 2006و  Harkonen؛  Amato 1996؛  Blossfeld et al. 1995)العالقات 
 Hoem؛ Blossfeld et al. 1995)، ومعرفة النظام القانوني (Levinger 1976)والمواقف 

. كما أن التعميم، فضاًل عن الموارد االقتصادية األخرى، يحمل قيمة رمزية كعالمة (1997
(. 2115تماعية التي قد تؤثر عمى السموك الزوجي )إيدن و كيفاالس عمى المكانة االج

 .Kreager et al)( والصحة Dronkers, 2002)عالوة عمى ذلك ، فإن السمات، مثل الذكاء 

، كما أن التشابو االجتماعي والثقافي يعزز إجماع اآلراء بين (2)ترتبط بالتعميم (2013
 واألذواق، وبالتالي يقمل من خطر الطالق األولوياتىداف الحياة األساسية و الشركاء عمى أ

(Maenpaa  وJalovaara 2014)
(3)

. 

                                                 
(1) Cheng, Y. A., More education, fewer divorces? Shifting education differentials of 

divorce in Taiwan from 1975 to 2010, Dmographic Research, Volum 34, Article 33, 

Published 2 June  2016, P.929. Available at: http:// www.demographic- 

research.org/Volumes/Vol34/33 

(2) Boertien, D., Harkonen, J.,less education, more divorce: explaining the inverse 

relationship Between womens education and divorce, Stockholm University, Dept of 

Sociology, Demography Unit /2014, p.5 Available at: http:// www.suda.su.se.  
       

 (3) Kaplan, A., Stratified patterns of divorce: Earnings, education, and gender, 

Dmographic Research, Volum 32, Article 34, Published 13 May  2015, P.952 Available at: 

http:// www.demographic, research.org/Volumes/Vol32/34.)  

http://www.demographic-/
http://www.demographic/
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( تصنيف حاالت الطالق وفقًا لمحالة 8والشكل ) (8ويتبين من معطيات الجدول )    
 التعميمية إلى عدد من الفئات لكل من المطمق والمطمقة تتمثل فيما يمي:

: من جممة حاالت 8,8( حالة طالق، تعادل 16929بمغ عدد حاالت المطمقين األميين )
: من جممة عدد السكان 8,8المطمقين عمى مستوى مصر، بينما تبمغ نسبة أمية الذكور 

، وتتباين نسب حاالت المطمقين األميين بين محافظات مصر 2117سنوات فأكثر عام 11
أربعة عشر  المختمفة، وترتفع نسبة المطمقين األميين عن نسبتيا عمى مستوى مصر في

: من جممة محافظات مصر، تركزت في جميع محافظات الوجو 51,9محافظة، تعادل 
القبمي عدا محافظتي: األقصر وأسوان، كما ضمت محافظات إقميم الدلتا التخطيطي، عدا 
محافظة الغربية، كما انتشرت بمحافظات: الجيزة من المحافظات الحضرية، والبحيرة بغرب 

ء من المحافظات الصحراوية، بينما انخفضت نسب حاالت المطمقين الدلتا، وشمال سينا
: من جممة 48,1األميين عن نسبتيا عمى مستوى مصر في ثالث عشرة محافظة، تمثل 

محافظات مصر، ضمت جميع المحافظات الحضرية عدا محافظة الجيزة، وجميع 
لمطمقين األميين المحافظات الصحراوية عدا محافظة شمال سيناء، وبمغت نسبة حاالت ا

:، بينما بمغت حدىا األدنى في محافظة 23,8حدىا األقصى في محافظة بني سويف 
 :. 1,2بورسعيد 

( حالة طالق، تشكل ما يزيد قمياًل 48664بمغ عدد حاالت المطمقين لفئة يقرأ ويكتب )     
صى :( جممة حاالت المطمقين، وبمغت نسبة حاالت المطمقين حدىا األق25,4عن ربع )

: من جممة حاالت المطمقين في المحافظة، بينما بمغت حدىا 52,3بمحافظة مطروح 
:، وارتفعت نسبة المطمقين ليذه الفئة في جميع 5,6األدنى في محافظة البحر األحمر 

محافظات مصر عن نسبتيا عمى المستوى القومي، عدا محافظات: القاىرة، والسويس، 
الشرقية والمنوفية من محافظات الوجو البحري، وأسوان بورسعيد من المحافظات الحضرية، و 

في جنوب الصعيد، وشمال سيناء والوادي الجديد والبحر األحمر حيث ارتفت نسبة المطمقين 
  بيذه المحافظات عن نسبتيا عمى مستوى مصر.

: 3,2( حالة طالق، توازي 6163سجل عدد حاالت المطمقين لمؤىل أقل من متوسط )     
 حاالت المطمقين عمى مستوى مصر، وبمغت النسبة حدىا األقصىمن جممة 
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: من جممة حاالت الطالق بالمحافظة، بينما بمغت حدىا األدنى 6,5بمحافظة الشرقية 
 : من جممة حاالت المطمقين بالمحافظة.1,5بمحافظة البحر األحمر 

       
 
 ينيمية لممطمق( التوزيع النسبي لحاالت الطالق طبقًا لمحالة التعم3جدول ) 

 .6161عمى مستوى محافظات مصر عام                         
يقرأ  أمي المحافظة م

 ويكتب
شهادة 
أقل من 
 متوسطة

شهادة 
 متوسطة

شهادة 
فوق 
 متوسطة

شهادة 
جامعية 
 وما فوقها

غير 
 مبين

 21,2 21,3 1,4 26,3 1,1 10,3 4,4 القاهرج  1

 4,6 22,1 1,6 31,0 4,0 26,2 1,3 االسكٌذرَح 2

 26,5 11,1 1,5 31,2 2,5 10,2 1,2 تىرسعُذ  3

 0,3 11,5 1,4 65,0 3,6 1,2 1,6 السىَس 4

 0,1 13,1 1,2 25,1 3,5 32,1 13,1 دهُاط 5

 5,3 16,1 1,2 32,1 4,1 21,1 1,6 الذقهلُح 6

 0,5 13,3 1,1 31,2 6,5 24,2 10,5 الشرقُح 3

 1,2 13,2 1,0 33,1 6,2 31,1 6,2 القلُىتُح 1

 1,1 14,1 0,3 34,2 1,6 21,2 13,6 كفر الشُخ 1

 1,1 13,0 1,4 35,1 2,6 23,3 6,1 الغرتُح 10

 6,1 16,3 1,1 31,0 3,6 20,1 12,3 الوٌىفُح 11

 10,5 1,1 1,1 25,3 2,2 41,2 10,6 الثحُرج 12

 3,5 14,1 1,1 32,3 1,1 36,5 5,4 االسواعُلُح 13

 1,1 16,1 1,2 31,3 4,4 26,5 10,4 الجُسج 14

 0,5 1,5 0,1 31,5 1,5 26,4 23,1 تٌٍ سىَف 15

 6,3 1,1 1,1 21,0 1,4 33,1 16,6 الفُىم 16

 6,5 1,4 0,1 33,0 1,5 31,4 11,3 الوٌُا 13

 3,1 1,1 0,1 34,1 1,4 35,5 15,2 أسُىط 11

 4,5 1,0 1,3 23,1 1,6 41,3 15,2 سىهاج 11

 3,3 1,0 1,5 36,3 3,4 34,3 11,4 قٌا 20

 3,3 10,1 2,2 54,1 4,3 16,6 4,2 أسىاى 21

 3,1 12,3 1,2 36,3 4,1 21,4 1,5 األقصر 22

 1,3 21,3 0,3 60,1 0,5 5,6 2,3 الثحر األحور 23
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 1,3 15,5 1,3 51,4 4,1 12,5 6,1 الىادٌ الجذَذ 24

 4,6 10,1 0,2 25,1 1,2 52,3 4,1 هطروح 25

 3,0 12,0 0,1 45,4 4,3 25,3 1,1 شوال سٌُاء 26

 5,6 20,4 1,3 30,1 1,1 33,3 6,6 جٌىب سٌُاء 23

 10,4 13,3 1,3 33,3 3,2 25,3 1,1 جولح هصر
عمى بيانات الجياز المركزي لمتعبئة العامة واإلحصاء، قطاع  المصدر: الجدول من عمل الباحث اعتمادً 

م.2116، عام تكنولوجيا المعمومات  
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( حالة طالق، تشكل 63934د حاالت المطمقين ذات المؤىل المتوسط )سجل عد       
ثمث عدد حاالت المطمقين عمى مستوى مصر، وتمثل أعمى نسبة لممطمقين في الفئات 
التعميمية المختمفة، وتتباين ىذه النسبة عمى مستوى محافظات مصر وبمغت حدىا األقصى 

بالمحافظة، بينما بمغت حدىا األدنى : من جممة حاالت المطمقين 65في محافظة السويس 
: من جممة حاالت المطمقين بالمحافظة، وارتفعت النسبة عن 25,3بمحافظة البحيرة 

: من جممة محافظة مصر، تمثمت 55,6مستواىا القومي في خمس عشرة محافظة، تشكل 
وفية في محافظات: السويس وبورسعيد واالسكندرية من المحافظات الحضرية، والشرقية والمن

والغربية وكفر الشيخ من محافظات الوجو البحري، وبني سويف وقنا واألقصر وأسوان من 
محافظات الوجو القبمي، فضال عن محافظات: البحر األحمر والوادي الجديد وشمال سيناء 
من المحافظات الصحراوية، بينما انخفضت نسب حاالت المطمقين عن مستواىا القومي في 

: من جممة محافظات مصر، تمثمت في محافظات: 44,4تمثل  اثنا عشرة محافظة،
القميوبية والدقيمية واالسماعيمية ودمياط والبحيرة من محافظات الوجو البحري، والجيزة والقاىرة 
من المحافظات الحضرية، وجنوب سيناء ومطروح من المحافظات الصحراوية، والفيوم 

 والمنيا وسوىاج من محافظات الوجو القبمي .
( حالة لممطمقين، تمثل 2483سجل عدد حاالت المطمقين ذوي الشيادة فوق المتوسطة )   
: من جممة حاالت المطمقين عمى مستوى مصر، وتمثل أدنى نسبة في حاالت 1,3

 المطمقين لمفئات التعميمية المختمفة.
شكل ( حالة طالق، ت33945بمغ عدد حاالت المطمقين ذوي المؤىل الجامعي وما فوقو )   

: من جممة حاالت المطمقين عمى مستوى مصر، وبمغت نسبة حاالت المطمقين ذوي 17,7
: من جممة حاالت 28,3المؤىل الجامعي وما فوقو حدىا األقصى في محافظة القاىرة 

: من جممة 8,1المطمقين بالمحافظة، بينما بمغت النسبة حدىا األدنى في محافظة الفيوم 
، وارتفعت نسبة المطمقين عن نسبتيا عمى المستوى القومي في حاالت المطمقين بالمحافظة

: من جممة محافظات مصر، تمثمت في جميع المحافظات 25,9سبع محافظات، توازي 
الحضرية عدا محافظة الجيزة، كما ضمت محافظات: البحر األحمر وجنوب سيناء من 
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انخفضت نسبة حاالت  المحافظات الصحراوية، ودمياط من محافظات الوجو البحري، بينما
المطمقين ذوي المؤىل الجامعي وما فوقو عن نسبتيا عمى المستوى القومي في عشرين 

: من جممة محافظات مصر، ضمت جميع محافظات الوجيين القبمي 74,1محافظة، توازي 
والبحري عدا محافظة دمياط بالوجو البحري، كما ضمت محافظة الجيزة، باإلضافة إلى 

 ح والوادي الجديد وشمال سيناء.محافظات: مطرو 
 

 :الحالة التعميمية لممطمقات
مع مستوى أعمى من التحصيل العممي لمزوج ومع مستوى عاٍل  خطر الطالق ينخفض    
ندما عالتحصيل العممي لمزوجة. ىذا يتماشى مع النظرية االقتصادية الديموغرافية، حتى  من

، (1)التعميم يؤخذ بعين االعتبار ممة بسبب ارتفاعيكون تأثير زيادة الزوجات االقتصادية المحت
وىدفت بعض الدراسات إلى تقييم مدى االرتباط بين تعميم اإلناث والطالق وأظيرت أن سنة 

، بل ذىبت بعض (2):11إضافية من التعميم لإلناث تتنبأ بخطر طالق سنوي أقل بنسبة 
ر تعميم والدي الزوجين عمى الدراسات إلى ما ىو أبعد من ذلك من خالل قياس مدى تأثي

خطر الطالق وأبرزت أن خطر الطالق أقل إذا كان أحد الزوجين عمى األقل لديو آباء 
  .(3)وأميات ذوي تعميم عالي وأدنى إذا كان كالىما لدى الزوجين تعميم عالي

: من جممة 13,3( حالة طالق، تمثل 25615بمغ عدد حاالت المطمقات األميات )    
: من جممة 31,8مقات عمى مستوى مصر، في حين تبمغ نسبة أمية اإلناث حاالت المط
سنوات فأكثر، ويرجع ذلك إلى وجود بعض الحواجز التي تعوق الطالق 11عدد السكان 

وتكون سبب انخفاض معدالت الطالق لدى النساء األميات وتتمثل في فقدان الموارد 

                                                 
(1) Lyngstad, T.H., The Impact of Parents and Spouses'Education on Divorce Rates in 

Norway,d mographic Research, Volum 10, Article 5, Published 15 April 2004, P.134. 

Available at: http:// www.demographic,  research.org/Volumes/Vol32/34.      

(2) Boertien, D., Harkonen, J., Op.Cit, 2014, p.21.  

3) Lyngstad, T.H., Op.Cit, 2004, p.126.)  

http://www.demographic/
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( 9( والشكل )9. ويتضح من الجدول )(1)االقتصادية لمزوجة واعتمادىا المالي عمى الزوج
تباين نسب المطمقات األميات عمى مستوى محافظات مصر، حيث بمغت النسبة حدىا ت

قات بالمحافظة، بينما : من جممة حاالت المطم38,1األقصى في محافظة بني سويف 
: من جممة حاالت المطمقات بالمحافظة، كما 1,5حدىا األدنى بمحافظة بورسعيد  بمغت

رتفعت نسبة المطمقات األميات عن نسبتيا عمى مستوى مصر في خمس عشرة محافظة، ا
: من جممة محافظات مصر، تركزت في جميع محافظات الوجو القبمي عدا 55,6تمثل 

محافظتي: األقصر وأسوان، كما ضمت محافظة الجيزة، باإلضافة إلى محافظات: كفر 
اط من محافظات الوجو البحري، فضاًل عن الشيخ، والبحيرة، والمنوفية والشرقية ودمي

محافظات: شمال وجنوب سيناء ومطروح من المحافظات الصحراوية، بينما انخفضت نسبة 
حاالت المطمقات األميات عن نسبتيا عمى المستوى القومي في اثنا عشرة محافظة، تعادل 

افظة : من جممة محافظات مصر، تركزت في جميع المحافظات الحضرية عدا مح44,4
الجيزة، كما ضمت محافظتي: أسوان واألقصر من محافظات الوجو القبمي، والدقيمية 

 والقميوبية والغربية واإلسماعيمية بالوجو البحري، والوادي الجديد والبحر األحمر.
:( 24,5( حالة طالق، توازي )47133سجمت حاالت المطمقات الالتي تقرأ وتكتب )    

المطمقات عمى مستوى مصر، وسجمت النسبة حدىا األقصى  مايقرب من ربع جممة حاالت
: من جممة حاالت المطمقات بالمحافظة، بينما سجمت حدىا 59,4في محافظة مطروح 

 : من جممة حاالت المطمقات بالمحافظة.6,4األدني في محافظة البحر األحمر 
 
 
 
 

  اتتعميمية لممطمقق طبقًا لمحالة ال( التوزيع النسبي لحاالت الطال9جدول )        
                                                 

(1)Isen, A., &Stevenson, B., Women's  Education and Family behavior:trends in 

marriage,divorce and fertility, National Bureau of Economic Research, Cambridge, 2010, 

p.15. Available at: http:// www. org/papers/w15725  
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 .  2116عمى مستوى محافظات مصر عام                      
قرأ ت ةأمي المحافظة  م

 كتبتو 
شيادة 
أقل من 
 متوسطة

شيادة 
 متوسطة

شيادة 
فوق 
 متوسطة

شيادة 
جامعية 
 وما فوقيا

غير 
 مبين

 30,1 23,1 1,6 25,5 1,4 12,0 5,6 القاهرج  1

 6,1 11,0 1,1 31,4 5,0 23,3 2,1 االسكٌذرَح 2

 21,2 16,3 2,2 35,1 2,4 12,1 1,5 تىرسعُذ  3

 0,1 14,1 1,6 65,5 5,3 1,4 2,2 السىَس 4

 1,4 13,4 1,1 35,0 3,5 23,2 13,3 دهُاط 5

 3,5 13,1 1,3 36,2 4,5 24,6 11,3 الذقهلُح 6

 0,1 13,2 1,5 41,0 6,5 21,3 15,3 الشرقُح 3

 1,1 10,5 1,4 32,2 5,1 21,2 11,1 القلُىتُح 1

 5,6 11,0 0,3 34,3 1,1 22,2 23,1 كفر الشُخ 1

 1,1 14,3 1,6 35,6 3,6 25,2 1,1 الغرتُح 10

 1,2 13,6 1,4 31,4 3,5 11,1 15,1 الوٌىفُح 11

 13,1 6,2 0,3 22,1 2,3 35,3 11,1 الثحُرج 12

 1,4 13,1 0,1 31,0 2,1 33,5 1,3 االسواعُلُح 13

 11,6 11,4 1,0 25,4 6,3 21,0 15,3 الجُسج 14

 1,1 6,2 0,1 26,5 2,2 24,3 31,1 تٌٍ سىَف 15

 1,5 4,3 1,1 24,2 2,1 34,1 24,3 الفُىم 16

 1,0 5,1 0,3 25,0 2,2 24,6 33,6 الوٌُا 13

 4,6 6,0 1,0 23,1 2,3 34,4 23,1 أسُىط 11

 6,0 6,0 0,1 20,0 2,6 33,2 23,3 سىهاج 11

 5,4 5,6 1,0 25,0 5,0 35,3 22,3 قٌا 20

 11,3 3,5 2,6 43,3 1,6 11,5 3,2 أسىاى 21

 10,2 6,1 1,2 26,0 1,4 34,1 12,5 األقصر 22

 1,3 11,6 1,3 61,1 0,5 6,4 1,3 الثحر األحور 23

 1,2 15,6 0,0 55,0 3,1 16,6 3,1 الىادٌ الجذَذ 24

 4,1 3,1 0,2 13,1 1,6 51,4 13,1 هطروح 25

ٌاءشوال سُ 26  20,4 11,3 6,1 41,2 0,1 6,5 5,6 

 3,3 11,2 1,3 26,5 2,1 21,3 14,4 جٌىب سٌُاء 23

 12,3 13,1 1,4 30,1 3,1 24,5 13,3 جولح  هصر
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عمى بيانات الجياز المركزي لمتعبئة العامة واإلحصاء، قطاع تكنولوجيا  المصدر: الجدول من عمل الباحث اعتمادً 
.  م2116، عام المعمومات  
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( حالة طالق، تعادل 7527بمغ عدد حاالت المطمقات ذات المؤىل أقل من متوسط )    
: من جممة حاالت المطمقات عمى مستوى مصر، وتتباين ىذه النسبة عمى مستوى 3,9

 :9,6محافظات مصر حيت بمغت حدىا األقصى في محافظة أسوان 
نى في محافظة البحر األحمر من جممة حاالت المطمقات بالمحافظة، بينما بمغت حدىا األد

 : من جممة حاالت الطالق بالمحافظة.1,5
( حالة طالق، تشكل 59231سجمت عدد حاالت المطمقات ذات المؤىل المتوسط )    

: من جممة حاالت المطمقات في مصر، وتتباين ىذه النسبة عمى مستوى مصر حيث 31,8
حاالت المطمقات بالمحافظة، : من جممة 65,5بمغت حدىا األقصى في محافظة السويس 

: من جممة حاالت المطمقات 13,9بينما سجمت حدىا األدنى في محافظة مطروح 
بالمحافظة، وارتفعت نسب حاالت المطمقات ذات المؤىل المتوسط عن نسبتيا عمى المستوى 

: من جممة محافظات مصر، تركزت في 55,6القومي في خمس عشرة محافظة، توازي 
لوجو البحري عدا محافظة البحيرة، كما ضمت محافظة أسوان في أقصى جميع محافظات ا

جنوب مصر، والسويس من المحافظات الحضرية، والبحر األحمر والوادي الجديد وشمال 
سيناء من المحافظات الصحراوية، بينما انخفضت نسب حاالت المطمقات ذات المؤىل 

: من جممة 44,4افظة، توازي المتوسط عن نسبتيا عمى مستوى مصر في اثنا عشرة مح
محافظات مصر، تركزت في جميع محافظات الصعيد عدا محافظة أسوان، كما ضمت 

 محافظات: جنوب سيناء، ومطروح، والجيزة.
 

( حالة طالق، تعادل 2612بمغ عدد حاالت المطمقات ذات المؤىل فوق المتوسط )     
ين ىذه النسبة عمى مستوى : من جممة حاالت المطمقات عمى مستوى مصر، وتتبا1,4

: من جممة حاالت المطمقات 2,6مصر حيث بمغت حدىا األقصى في محافظة أسوان 
: من جممة حاالت 1,9بالمحافظة، بينما سجمت حدىا األدنى في محافظة مطروح 

 المطمقات بالمحافظة.
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ق، ( حالة طال25943سجمت عدد حاالت المطمقات ذات المؤىل الجامعي وما فوقو )      
: من جممة حاالت المطمقات عمى مستوى مصر، وبمغت نسبة المطمقات ذات 13,8تشكل 

: من جممة حاالت 23,8المؤىل الجامعي وما فوقو حدىا األقصى في محافظة القاىرة 
: من جممة حاالت 4,7المطمقات بالمحافظة، بينما بمغت حدىا األدنى بمحافظة الفيوم 

نسبة المطمقات ذات المؤىل الجامعي وما فوقو عن نسبتيا المطمقات بالمحافظة، وارتفعت 
عمى مستوى مصر في تسع محافظات، توازي ثمث جممة محافظات مصر، تركزت في 
جميع المحافظات الحضرية، عدا محافظة الجيزة، كما تضم محافظتي: دمياط والغربية من 

والوادي الجديد من محافظات الوجو البحري، ومحافظات: البحر األحمر، وجنوب سيناء، 
المحافظات الصحراوية، بينما انخفضت نسبة المطمقات ذات المؤىل الجامعي وما فوقو عن 
نسبتيا عمى مستوى مصر في ثمان عشرة محافظة، تمثل ثمثي جممة محافظات مصر، 
تركزت في جميع محافظات الوجو القبمي، باإلضافة إلى محافظات: الدقيمية والمنوفية 

سماعيمية وكفر الشيخ والقميوبية والبحيرة من محافظات الوجو البحري، فضاًل والشرقية واال
 عن محافظات: الجيزة، ومطروح وشمال سيناء.

 

 الخصائص المهنية لحاالت المطمقين:
يمكن أن نعتبر المينة إحدى االعتبارات األساسية في تصنيف أية أسرة، إذ يمكن من خالليا 

ثيره في داخل األسرة من خالل كون المينة تعتبر مؤشرًا التعرف عمى أبعاد التغير وتأ
وتعد المينة المنفذ لمحصول عمى دخل معين يمبي  .(1)اقتصاديًا وثقافيًا واجتماعيًا لصاحبيا

حاجيات السكان ، ونتيجة الختالف مردوداتيا المادية مما يؤدي إلى حدوث خمل في تمبية 
في الحصول عمى حياة كريمة فاألعباء المادية قد حاجات أفراد األسرة الضرورية التي تسيم 

يترتب عمييا الطالق ال يمكن إغفاليا سواء كانت بالنسبة لمزوج أو الزوجة، وتظير العالقة 

                                                 

 ( باسم عبد العزيز عمر العثمان، سعد عكموش نجم الصميخي، الخصائص االقتصادية لحاالت الطالق في (1
 .118، ص2116(، 22، مجمة دراسات البصرة، السنة الحادية عشر، العدد )2113محافظة البصرة لعام 
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بين المطمقين والمينة من خالل دراسة عمى مستوى محافظة بغداد أظيرت أن أعمى نسبة 
 .(1)لمطمقين في المحافظة ( من جممة ا72,5لممطمقين سجمت في ) ال يعمل( وبمغت )

( المذين يوضحان التوزيع النسبي لحاالت 11( والشكل )11ويتبين من معطيات الجدول )   
الطالق طبقًا لمينة الزوج، حيث سجمت أعمى عدد حاالت لممطمقين بين غير الممتحقين 

( حالة طالق، تشكل ثمث جممة حاالت المطمقين عمى مستوى مصر، ألن 63941بعمل )
بطالة محدد ميم لعدم االستقرار الزوجي وتشير إلى وجود تأثير إيجابي من خسارة عمل ال

، كما يؤدي عدم االلتحاق بعمل إلى مصاعب اقتصادية تنتج (2)الزوج في احتمال الطالق
وقدرتيم عمى التأقمم )الزاروس وىي حالة تتجاوز فييا متطمبات البيئة موارد الناس  –اإلجياد 

حيث  العالقات الزوجية (. اإلجياد، بدوره ، لو تأثيرات مدمرة عمى جودة1984وفولكمان ، 
تزيد من الضائقة النفسية لمزوجين وتخفيض عبارات والتي بدورىا المشقة يزيد اإلجياد من 

 Conger&؛ Conger and Elder ،1994) الزوجين عن الدعم العاطفي والدفء والرضا

other ،1990 ،Conger and Conger ،2002 ؛Elder et al. ،1992)
(3). 

( حالة طالق، توازي 31186وجاءت بالمرتبة الثانية مينة عمال تشغيل المصانع الحرفيون )
: من جممة حاالت المطمقين في مصر، أما مينة األخصائيون والفنيون ومساعدو 16,2

 : من جممة15,6( حالة طالق، بنسبة 31141األخصائيين فجاءت بالمرتبة الثالثة )
حاالت المطمقين عمى مستوى مصر، كما بمغ عدد حاالت المطمقين بين رجال التشريع 

: من جممة حاالت المطمقين 4,8( حالة طالق، تمثل 9282وكبار المسئولين والمديرين )
  .عمى مستوى مصر

 

                                                 

 ، 2113رعد مفيد أحمد الخزرجي، شيد فاضل صالح، الطالق في محافظة ديالي وتباينو المكاني لسنة  (1)
 .331، ص2116قسم الجغرافية، العدد السادس،  -مجمة كمية التربية  -الجامعة المستنصرية 

(2) Gonzalez-Val, R., Marcen, M., OP. Cit, 2017, p.4.  

(3) Amato, P.R., Beattie. B., Does the unemployment rate affect the divorce rate? An 

analysis of state data 1960–2005 . Social Science Research 40, 2011, P.706.  Available at 

ScienceDirect http// www.elsevier.com/locate/ssresearch 
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 ( التوزيع النسبي لحاالت الطالق طبقًا لمحالة المينية لممطمق 11جدول )

 .2116عمى مستوى محافظات مصر عام                   
رجال  المحافظة م

التشريع 
وكبار 

المسئولين 
 والمديرين

العاممون 
في 

الخدمات 
والمحالت 
 واألسواق

عمال 
تشغيل 

المصانع 
 والحرفيون

األخصائيون 
والفنيون 
ومساعدو 
 األخصائيين

العمال 
المهرة 
في 

الزراعة 
 والصيد

غير 
 ممتحق

غير  أخرى
 مبين

 1,3 3,1 43,3 0,1 21,0 13,0 3,4 6,3  القاهرج 1

 15,5 6,1 35,1 0,5 16,1 15,1 2,4 3,0 االسكٌذرَح 2

 4,3 6,6 52,0 0,1 15,6 1,1 2,1 1,3 تىرسعُذ  3

 1,1 5,2 45,4 0,2 16,1 14,3 1,4 3,3 السىَس 4

 24,5 10,3 3,3 1,1 14,6 36,5 2,4 5,1 دهُاط 5

 23,4 13,0 14,3 1,1 14,6 20,6 3,6 5,0 الذقهلُح 6

 20,5 20,6 4,1 1,0 11,2 26,6 3,3 4,6 الشرقُح 3

 القلُىتُح 1

 

 

 

4,5 3,1 21,1 16,3 0,4 21,3 5,3 11,1 

  كفر الشُخ 1

 

 

 

 

 

 

3,3 3,2 11,3 13,6 2,3 1,4 30,3 11,2 

 10,0 5,1 43,1 0,5 13,1 13,1 3,1 5,0 الغرتُح 10

 11,6 1,0 43,3 0,5 13,4 14,3 4,2 3,3 الوٌىفُح 11

 6,1 11,0 43,4 1,1 1,3 11,3 2,6 3,2 الثحُرج 12

 11,3 1,1 42,3 0,5 14,3 13,2 2,2 6,3 االسواعُلُح 13

 13,2 5,5 44,1 0,6 16,4 13,2 2,1 4,2 الجُسج 14

 13,1 30,3 4,1 5,5 1,1 21,5 3,1 2,5 تٌٍ سىَف 15

 26,1 20,0 23,6 0,5 1,3 16,2 2,3 2,6 الفُىم 16

 11,1 21,2 22,1 0,3 1,2 13,1 2,1 2,3 الوٌُا 13

 22,1 16,2 33,4 1,1 10,1 1,0 2,5 1,6 أسُىط 11

 26,3 11,6 31,3 1,0 10,5 14,3 1,1 1,1 سىهاج 11

 21,4 1,6 21,1 2,3 11,3 15,1 2,4 2,3 قٌا 20

 11,0 5,0 41,1 2,1 15,5 11,1 2,0 1,1 أسىاى 21

 13,1 12,3 33,4 3,0 13,1 11,5 4,2 3,5 األقصر 22

 3,3 5,2 44,3 0,1 16,1 12,1 3,2 1,5 الثحر األحور 23

 24,4 15,1 3,2 2,2 30,3 13,1 3,1 3,1 الىادٌ الجذَذ 24

 14,2 5,3 44,4 1,5 14,1 3,3 1,6 3,5 هطروح 25

 1,5 6,1 54,0 2,4 14,1 11,1 0,1 1,5 شوال سٌُاء 26

 6,1 16,6 11,3 5,0 22,1 12,2 5,5 13,1 جٌىب سٌُاء 23
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 15,4 10,3 33,3 0,1 15,6 16,2 3,1 4,1 جولح هصر

، عمى بيانات الجياز المركزي لمتعبئة العامة واإلحصاء، قطاع تكنولوجيا المعمومات المصدر: الجدول من عمل الباحث اعتمادً 
م .2116عام  
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: من 3ق، توازي ( حالة طال5851تالىا العاممين في الخدمات والمحالت واألسواق )    
جممة حاالت المطمقين عمى مستوى مصر، وجاء في المرتبة األخيرة العمال الميرة في 

: من 1,9( حالة طالق، توازي 1759الزراعة والصيد حيث بمغ عدد حاالت المطمقين بيا )
التي شكمت  (;)جممة حاالت المطمقين عمى مستوى مصر، وىناك بعض المين األخرى

 الت المطمقين عمى مستوى مصر.: من جممة حا11,7
تتباين نسب حاالت المطمقين طبقًا لممين عمى مستوى محافظات مصر، فعمى مستوى      

المطمقين غير الممتحقين بعمل والتي سجمت ثمث جممة حاالت المطمقين عمى مستوى مصر، 
: من جممة حاالت المطمقين 54بمغت النسبة حدىا األقصى في محافظة شمال سيناء 

: من جممة حاالت المطمقين 3,7المحافظة، بينما سجمت أدناىا في محافظة دمياط ب
بالمحافظة، ويرجع ذلك إلى تركز صناعة األثاث بمحافظة دمياط والتي كان ليا دور كبير 

 .في استيعاب العديد من العمالة مما أدى إلى تقميص نسب البطالة بالمحافظة
ن غير الممتحقين بعمل عن نسبتيا عمى مستوى وارتفعت نسب حاالت المطمقين بي     

مصر في خمس عشرة محافظة، تركزت في جميع المحافظات الحضرية، كما ضمت 
محافظات: البحيرة، والغربية، والمنوفية من محافظات الوجو البحري، باإلضافة إلى 
محافظات: أسوان وأسيوط واألقصر من محافظات الوجو القبمي، فضاًل عن محافظات: 

مال سيناء، ومطروح، والبحر األحمر من المحافظات الصحراوية، بينما انخفضت نسب ش
حاالت المطمقين الغير ممتحقين بعمل عن نسبتيا عمى مستوى مصر في اثنا عشرة 
محافظة، تمثمت في محافظات: القميوبية، والدقيمية، وكفر الشيخ، والشرقية، ودمياط من 

حافظات: سوىاج وقنا والفيوم والمنيا وبني سويف من محافظات الوجو البحري، كما ضمت م
محافظات الوجو القبمي، باإلضافة إلى محافظتي: جنوب سيناء والوادي الجديد من 

 المحافظات الصحراوية. 

                                                 

: 9: من جممة حاالت المطمقين في مصر، 11,7ال المين العادية وشكمت تضمنت المين األخرى الكتبة، وعم (;) 
 في مصر. : من جممة حالة المطمقين1,5: لمكتبو، والعاممين في  القوات المسمحة 1,2لعمال المين العادية، 
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كما تباينت نسب حاالت المطمقين بمينة عمال تشغيل المصانع والحرفيون عمى       
: من جممة 36,5صى في محافظة دمياط مستوى المحافظات وبمغت النسبة حدىا األق

: من جممة 7,7حاالت الطالق بالمحافظة، بينما سجمت حدىا األدنى في محافظة مطروح 
حاالت الطالق بالمحافظة، وارتفعت نسب حاالت المطمقين بين عمال تشغيل المصانع 

قية، والحرفيون عن مستواىا بمصر في ثمان محافظات: تركزت في محافظات: دمياط، والشر 
والقميوبية، والدقيمية، وكفرالشيخ، والغربية ، باإلضافة إلى محافظتي بني سويف والفيوم، بينما 

 انخفضت النسبة عن مستواىا القومي في باقي محافظات مصر.
سجمت نسب حاالت المطمقين بين األخصائيين والفنيين ومساعدو األخصائيين تباينًا عمى    

: من 31,3لنسبة أقصاىا في محافظة الوادي الجديد مستوى محافظات مصر، وبمغت ا
: من 8,3جممة حاالت المطمقين بالمحافظة، بينما سجمت النسبة أدناىا بمحافظة الفيوم 

جممة حاالت الطالق بالمحافظة، وارتفعت النسبة عن مستواىا بمصر في تسع محافظات، 
دا محافظة بورسعيد، تشكل ثمث محافظات مصر، تمثمت في جميع المحافظات الحضرية ع

كما تمثمت في محافظات: الوادي الجديد، وجنوب سيناء، والبحر األحمر من المحافظات 
الصحراوية، فضاًل عن محافظتي: الشرقية والقميوبية من محافظات الوجو البحري، بينما 
انخفضت نسبتيا عن مستوى مصر في ثمثي جممة محافظات مصر، تركزت في جميع 

ن القبمي والبحري عدا محافظتي: الشرقية والقميوبية من محافظات الوجو محافظات الوجيي
 البحري، كما تمثمت في محافظات: بورسعيد، ومطروح وشمال سيناء.

كما تباينت نسب حاالت المطمقين عمى مستوى المحافظات بين رجال التشريع وكبار        
: من 13,8جنوب سيناء  المسئولين والمديرين، حيث بمغت حدىا األقصى في محافظة

:، 1,5جممة حاالت الطالق بالمحافظة، بينما بمغت حدىا األدنى في محافظة شمال سيناء 
وارتفعت نسبة حاالت المطمقين بين رجال التشريع وكبار المسئولين والمديرين عن نسبتيا 
عمى مستوى مصر في عشر محافظات، تركزت في جميع المحافظات الحضرية، عدا 

لجيزة، كما ضمت محافظات: االسماعيمية ودمياط والدقيمية والغربية، باإلضافة إلى محافظة ا
محافظتي: جنوب سيناء والبحر األحمر، بينما انخفضت النسبة عن مستواىا في مصر في 
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سبع عشرة محافظة، تركزت في جميع محافظات الوجو القبمي، باإلضافة إلى محافظات: 
وكفر الشيخ والبحيرة من محافظات الوجو البحري، كما ضمت الشرقية والقميوبية والمنوفية 

محافظات: مطروح والوادي الجديد وشمال سيناء من المحافظات الصحراوية، فضاًل عن 
 محافظة الجيزة.

 

: من جممة 3,1سجمت نسب حاالت المطمقين العاممين في الخدمات والمحالت واألسواق   
: 5,5النسبة أعالىا في محافظة جنوب سيناء  حاالت المطمقين عمى مستوى مصر، وبمغت

من جممة حاالت المطمقين بالمحافظة، بينما بمغت حدىا األدنى في محافظة شمال سيناء 
 : من جممة حاالت الطالق بالمحافظة.1,9
سجمت مينة العمال الميرة في الزراعة والصيد انخفاضًا في عدد حاالت المطمقين وتعد    

ب المطمقين بعد العاممين في القوات المسمحة، وتباينت نسب المطمقين ثاني أقل مينة في نس
: من جممة حاالت 8,5عمى مستوى المحافظات وسجمت أقصاىا في محافظة مطروح 

: من جممة حاالت المطمقين 1,1المطمقين بالمحافظة، بينما بمغت أدناىا بمحافظة القاىرة 
بمصر في خمس عشرة محافظة، تركزت بالمحافظة، وارتفعت نسب المطمقين عن نسبتيا 

في جميع محافظات الوجو القبمي والمحافظات الصحراوية عدا محافظتي: الفيوم والمنيا من 
محافظات الوجو القبمي، والبحر األحمر من المحافظات الصحراوية، كما ضمت محافظات: 

لبحري، بينما كفر الشيخ، ودمياط، والبحيرة، والدقيمية، والشرقية من محافظات الوجو ا
انخفضت النسبة عن مستواىا بمصر في اثنا عشر محافظة تركزت في جميع المحافظات 
الحضرية، باإلضافة إلى محافظات: البحر األحمر، والفيوم، والمنيا، والغربية، والمنوفية، 

 واالسماعيمية، والقميوبية.
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 المطمقات: الخصائص المهنية لحاالت
أة في القوى العاممة في جميع االقتصادات ومع ارتفاع مشاركة المرأة تتزايد مشاركة المر     

في العمل، ارتفعت معدالت الطالق، واستجابة ليذه االتجاىات أصبح المراقبون 
االجتماعيون ميتمين بشكل متزايد بدراسة آثار االستقالل االجتماعي واالقتصادي لممرأة عمى 

املرأة ميثل قوة فعالة تدفع معدالت الطالق  أن توظيفالطالق، ورأت بعض االتجاىات، 
( Schoen et؛ Ruggles 1997؛ Hobson 1990 ،Kalmijn and Poortman 2006 )انظر

بأن التحسن في وضع المرأة االجتماعي ظير اتجاه آخر يرى ومع ذلك . (1)(2002 آل
عية لمرجل االقتصادي ال يزيد بالضرورة من خطر االضطراب الزوجي ألن األدوار االجتما

، ويمكن أن تحقق إيرادات (2111روشون -سيجل ،2111والمرأة قد تغيرت )ساير وبيانكي 
 ،Cherlin 2000) المرأة. يكون ليا تأثير عمى استقرار ميزانية العائمة، مما قد يعزز الزواج

Oppenheimer 1997  ،Stevenson and Wolfers 2007)(2).  كما أن وجود دخل لكال
أعمى من العيش، وأيضًا لدعم بعضيم مح لمزوجين بالحفاظ عمى معايير الزوجين سيس

عمى سبيل المثال: المرض، والبطالة، والتعميم، وما إلى ذلك(. البعض في أوقات الشدة )
عالوة عمى ذلك، األصول الزوجية المشتركة من الزوجين سيزيد من الحواجز التي تحول 

. كما يمعب االنقسام بين الجنسين (3)حدث الطالقدون الطالق، ألنو سيتم تخفيض ىذا إذا 
مقاربات اقتصادية وبالتايل فإن أفكار غود تكملها دورًا ىامًا في عدم االستقرار الزوجي، 

 Cooke) فرضية "المرونة" ىذه، صغيرة قائمة عمى النوع االجتماعي لمطالق. واحدة من

and Gash 2010 ) "أو "تركيبة األدوار(Oppenheimer 1997، Blossfeld and Müller 

                                                 
(1) Kalmijn, M. and Poortman, A.,R. His or her divorce? The gendered nature of divorce 

and its determinants. European Sociological Review 22(2): (2006)pp. 201-214. Available 

at: https:// www. Researchgate.net /publication/ 30951068  

(2)Vignoli, D., & others, The Impact of Women’s Employment on Divorce: Real Effect, 

Selection, or Anticipation? Families and societies, 56, 2016, p.3.  

(3)Yurovich, L,R., Economic Determinants of Divorce Among, Dual-Earner Couples: Jews 

in Israel, European Journal of population / Revue,203, 2012, p.184. Available at: https:// 

www. Demogr.mpg.de.  
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في .التأثير اإليجابي لكال الزوجين عمى االستقرار الزوجي، تلقي الضوء على (2002
المجتمعات الصناعية المتقدمة التي اكتسبت فييا األسرة ذات العائل المزدوج أىمية 

تتسم الزيجات حيث اقتصادية وأصبحت معيارية، فإن لوظائف الزوجة أثر عمى الزواج. 
ت العائد المزدوج بأوجو تكامل أعمى لالستيالك ويمكنيا إدارة المخاطر االقتصادية ذا

 Stevenson and Wolfers, 2007 ، Cooke and) واالجتماعية بشكل أكثر كفاءة

Gash, 2010) (1). 
آثار عمل المرأة عمى االضطراب الزوجي تكون أقوى في البمدان التي ال تزال فييا  بينما

ن التقميدية سائدة، وأن دولة الرفاه ال تخفف بدرجة كافية من حدة التوتر بين أدوار الجنسي
 .(6)(2113المرأة والرجل )مثل كوك وآخرون 

( التوزيع النسبي لحاالت الطالق طبقًا لمينة 11( والشكل )11يعرض الجدول )     
تحمقات م، ومن خالليما يتضح ما يأتي: سجمت المطمقات غير المم2116المطمقات عام 

: من جممة المطمقات عمى مستوى 88,6( حالة بين المطمقات، تعادل 171158بعمل )
مصر أي أن الغالبية العظمى من حاالت الطالق تكون بين المطمقات غير الممتحقات 
بعمل، وتتباين ىذه النسبة عمى مستوى محافظات مصر حيث سجمت أقصاىا في محافظة 

ات بالمحافظة، بينما سجمت حدىا األدنى في محافظة : من جممة حاالت المطمق95,6قنا 
: من جممة حاالت المطمقات في المحافظة، وارتفعت نسب حاالت 77,9جنوب سيناء 

الطالق بين غير الممتحقات بعمل عن نسبتيا عمى مستوى مصر في خمس عشرة محافظة، 
ير الممتحقات تركزت في جميع محافظات الوجو القبمي، وسجمت جميعيا  نسب طالق بين غ

بمغت أقصاىا كما ذكرنا و  .: من جممة حاالت الطالق بكل محافظة92بعمل تزيد عن 
سابقًا في محافظة قنا، تالىا محافظات: سوىاج، والفيوم، واألقصر، وبني سويف، وأسوان، 

، 94,1:، 94,5:، 94,7:، 95,2وأسيوط، والمنيا، حيث بمغت نسب الطالق بيا 
 مى الترتيب.: ع92,6:، 92,9:، 93,7

                                                 
(

1
) Maslauskaite, A., & others, Op.Cit, 2015, p.874.  

(2)Vignoli, D., & others, Op.Cit, 2016, p.4. 
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 على مستوى اتللمطلق مهنيةالتوزيع النسبي لحاالت الطالق طبقاً للحالة ال              

 .6102محافظات مصر عام                                    
األخصائيون  المحافظة م

والفنيون ومساعدو 
 األخصائيين

 أخرى اتغير ممتحق

 4,3 11,1 13,1 القاهرج 1

 ذرَحاالسكٌ 2

 

 

 

 

 

 

 

10,3 16,5 3,2 

 3,5 15,3 10,1 تىرسعُذ 3

 3,5 13,5 1,0 السىَس 4

 2,1 13,5 10,4 دهُاط 5

 2,2 11,6 1,2 الذقهلُح 6

 2,1 11,1 1,2 الشرقُح 3

 6,5 15,1 1,4 القلُىتُح 1

 1,1 11,6 6,5 كفر الشُخ 1

 4,3 11,0 3,3 الغرتُح 10

 2,1 11,2 6,3 الوٌىفُح 11

 1,2 14,5 4,3 حُرجالث 12

 2,6 13,1 10,3 االسواعُلُح 13

 2,2 10,1 3,0 الجُسج 14

 1,2 14,1 4,3 تٌٍ سىَف 15

 1,2 14,3 4,1 الفُىم 16

 2,1 12,6 5,3 الوٌُا 13

 1,4 12,1 5,3 أسُىط 11

 0,3 15,2 4,1 سىهاج 11

 0,4 15,6 4,0 قٌا 20

 1,2 13,3 5,1 أسىاى 21

 0,1 14,5 4,3 األقصر 22

 2,1 16,5 10,3 الثحر األحور 23

 4,1 10,0 15,1 الىادٌ الجذَذ 24

 1,5 11,5 10,0 هطروح 25

 1,6 10,3 1,1 شوال سٌُاء 26

 1,1 33,1 12,2 جٌىب سٌُاء 23
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 2,1 11,6 1,6 هصر جولح
 اء، قطاعالمصدر: الجدول من عمل الباحث اعتماًد عمى بيانات الجياز المركزي لمتعبئة العامة واإلحص

م.2116، عام تكنولوجيا المعمومات  
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ويرجع ذلك الرتفاع مستويات األمية بين اإلناث في محافظات الوجو القبمي بشكل أكبر،   
مما أدى إلى خفض معدالت مشاركتيا في قوة العمل، فضاًل عن وجود اتجاه يرفض قيام 

. كما (1)ام باألعمال المنزليةالمرأة بالعمل خارج المنزل ويرون أن دورىا يقتصر عمى القي
ارتفعت النسبة عن مستواىا في مصر أيضا بمحافظات: البحيرة، وكفر الشيخ، والمنوفية، 
والدقيمية، والشرقية من محافظات الوجو البحري، باإلضافة إلى محافظتي: الجيزة وشمال 

 سيناء.
ياعمى مستوى بينما انخفضت نسب حاالت الطالق بين غير الممتحقات بعمل عن نسبت 

مصر في اثنا عشرة محافظة، تركزت في جميع المحافظات الحضرية، باإلضافة إلى 
محافظات: الغربية، ودمياط، واالسماعيمية، والقيوبية بالوجو البحري، فضال عن محافظات: 

 مطروح، والبحر األحمر، والوادي الجديد، جنوب سيناء.  
ألخصائيين في المرتبة الثانية حيث بمغ عدد جاءت مينة األخصائيات والفنيات ومساعدو ا

: من جممة حاالت المطمقات عمي 4( حالة طالق، توازي 16428حاالت المطمقات بيا )
مستوى مصر، وتباينت ىذا النسبة عمى مستوى محافظات مصر وبمغت أقصاىا في 

مقات : من جممة حاالت المط13,8:، تالىا محافظة القاىرة 15,9محافظة الوادي الجديد 
: من جممة حاالت المطمقات 4بالمحافظة، بينما بمغت حدىا األدنى في محافظة قنا 

بالمحافظة، كما سجمت عشر محافظات نسب أعمى من مستواىا في مصر، تركزت في 
جميع المحافظات الحضرية والمحافظات الصحراوية عدا محافظتي: الجيزة من المحافظات 

ات الصحراوية، كما تمثمت في محافظتي: دمياط الحضرية، وشمال سيناء من المحافظ
واالسماعيمية من محافظات الوجو البحري، بينما انخفضت نسب المطمقات بين األخصائيين 
والفنيين ومساعدو األخصائيين عن نسبتيا عمى مستوى مصر في سبعة عشر محافظة، 

واإلسماعيمية من تركزت في جميع محافظات الوجيين البحري والقبمي عدا محافظتي دمياط 
 محافظات الوجو البحري، كما تمثمت في محافظتي: الجيزة، ومطروح.

 
 

                                                 

 السيد محمد عمي محمود، الفجوة النوعية في مصر بين الوضع الراىن والمستفبل، دراسة في الجغرافيا  (1)
 .112، ص2111االجتماعية، رسالة دكتوراه غير منشورة، قسم الجغرافيا، كمية اآلداب، جامعة المنوفية، 
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 النتائج:
  ارتفاع عدد حاالت الطالق إلى ما يزيد عمى ثالثة أضعاف عمى مدار نصف  قرن

في عام (، وبمغ معدل الطالق الخام ذروتو 2116-1966خالل الفترة من )
ق الخام في المناطق الحضرية عمى طالمعدل ال في األلف، وارتفع 2,2، 2116
 المناطق الريفية عمى مدار جميع الفترات.ب نظيره 

  أظيرت الدراسة تباين معدل الطالق الخام عمى مستوى محافظات مصر حيث بمغ
في األلف، بينما سجل أدناه في محافظة أسيوط  4,1أقصاه في محافظة القاىرة 

م عن نظيره عمى مستوى مصر في ثمان في األلف، وارتفع معدل الطالق الخا 1,9
من جممة محافظات مصر، بينما انخفض معدل الطالق  :29,6محافظات، تشكل 

من جممة  :71,4عشرة محافظة تمثل  م عن مثيمو عمى مستوى مصر في تسعالخا
محافظات مصر، كما تباين معدل الطالق الخام عمى مستوى حضر محافظات 

في األلف،  4,1حده األقصى في حضر القاىرة مصر، وبمغ معدل الطالق الخام 
 .2116في األلف عام  1,5بينما بمغ حده األدنى في حضر محافظة أسيوط 

  في األلف عمى مستوى  مصر، وارتفع المعدل في  3,2بمغ معدل الطالق العام
عشرة محافظات عن نظيره عمى مستوى مصر، بينما انخفض المعدل عن مثيمو 

ع عشرة محافظة، كما تباين معدل الطالق العام بين عمى مستوى مصر في سب
في األلف بالريف  2,6في األلف في الحضر، مقابل  4الحضر والريف حيث بمغ 

 .2116عام 
   عمى مستوى مصر، وارتفعت  :21,1سجمت نسبة حاالت الطالق إلى الزواج

النسبة عن مثيمتيا عمى مستوى مصر في ثالث عشرة محافظة، بينما انخفضت 
ارتفعت نسبة وى مصر في أربع عشرة محافظة، كما لنسبة عن نظيرتيا عمى مستا

( :15,5( عن مثيمتيا في الريف ):29,8حاالت الطالق إلى الزواج في الحضر )
 .2116عام 

  تباينت نسب أحجام حاالت الطالق عمى مستوى محافظات مصر وسجمت النسبة
خمس حاالت الطالق في :( ما يقرب من 19,8أقصاىا في محافظة القاىرة )

:( من جممة 1,1مصر، بينما سجمت حدىا األدنى في محافظة جنوب سيناء )
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:( من 44,4حاالت الطالق في مصر، واستأثرت المحافظات الحضرية عمى )
: 18: بمحافظات الوجو البحري، 36,1جممة حاالت الطالق بمصر، بينما بمغت 

 صحراوية.: بالمحافظات ال1,5بمحافظات الوجو القبمي، 
  أظيرت الدراسة وجود عالقة عكسية بين مدة الحياة الزواجية والحجم النسبي

لحاالت الطالق أي تنخفض نسب حاالت الطالق كمما طالت عدد سنوات الزواج 
االت الطالق : من جممة ح43,3والعكس، حيث ارتفعت نسبة حاالت الطالق إلى 

تراوحت مدة الحياة  : لمن16,4أقل من خمس سنوات، في مصر لمدة زواج
: لمذين ترواحت مدة حياتيم الزواجية ما 6,8سنوات، 11-5الزواجية ما بين 

سنة، 21-15دة حياتيم الزواجية ما بين: لمن ترواحت م2,7سنة،15-11بين
 سنة فأكثر.21لمذين بمغت مدة حياتيم الزواجية  :6,4

  جميع فئات عمر أظيرت الدراسة وجود عالقة عكسية بين نسبة حاالت المطمقين و
سنة والتي بمغت نسبة حاالت المطمقين بيا 45-31المطمقين، عدا فئة العمر مابين 

: من جممة حاالت المطمقين عمى مستوى مصر، وارتفعت بذلك عن مثيمتيا 47,3
: من جممة حاالت المطمقين، بينما بمغت 23,3سنة  31في فئة العمر أقل من 

: في فئة 7,1سنة، 61-45فئة العمر : من جممة حاالت المطمقين في 22,4
 سنة فأكثر.61العمر 

  أبرزت الدراسة وجود عالقة عكسية بين نسب حاالت المطمقات وجميع فئات عمر
المطمقات، فازادت عن خمسي جممة حاالت المطمقات بكل من فئة المطمقات أقل 

مًا :(، وفئة المطمقات مابين ثالثين وخمس وأربعين عا43,6من ثالثين عامًا )
:(، بينما انخفضت في فئة عمر المطمقات ما بين خمس وأربعين وستين 41,1)

:( من 1,8:(، وتقمصت في فئة العمر ستين عامًا فأكثر لتصل إلى )13,4عامًا )
 جممة حاالت المطمقات.

  أبرزت الدراسة تقارب نسب المطمقين والمطمقات في الفئات التعميمية المختمفة، في
ب بين الفئات التعميمية وبعضيا البعض لكل من المطمقين ظل تفاوت ىذه النس

 والمطمقات.
   استحوذت حاالت المطمقين في فئة المؤىل المتوسط عمى ثمث جممة حاالت

:( ما يزيد قمياًل عن 25,3المطمقين عمى مستوى مصر، تالىا فئة يقرأ ويكتب )
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ية وما فوقيا ربع جممة حاالت المطمقين، ثم المطمقين حاممي الشيادة الجامع
:( من جممة حاالت المطمقين، ثم جاء في المرتبة الرابعة فئة المطمقين 17,7)

:(، بينما جاء في الفئتين األخيرتين المطمقين حاممي المؤىل أقل من 8,8األميين )
:( من جممة حاالت المطمقين 1,3:(، وحاممي المؤىل المتوسط )3,2المتوسط )
 في مصر.

 طمقات طبقا لمحالة التعميمية، وسجمت فئة المطمقات ذات تباينت نسب حاالت الم
:( من جممة حاالت المطمقات عمى مستوى 31,8المؤىل المتوسط أعمى نسبة )

:( ما يقرب من ربع جممة 24,5مصر، تالىا فئة المطمقات الالتي تقرأ وتكتب )
:(، ثم 13,8المطمقات، وجاء بالمرتبة الثالثة فئة المطمقات ذات التعميم الجامعي )

:(، وجاءت في المرتبة قبل األخير من حيث نسبة 13,3المطمقات األميات )
:(، بينما جاءت في المرتبة األخيرة 3,9المطمقات ذات المؤىل أقل من متوسط )

 :( من جممة حاالت المطمقات في مصر. 1,4المطمقات ذات فوق متوسط )
   بعمل ثمث جممة حاالت سجمت أعمى نسب حاالت لممطمقين بين غير الممتحقين

المطمقين عمى مستوى مصر، ألن البطالة محدد ميم لعدم االستقرار الزوجي وتشير 
وجاءت بالمرتبة  إلى وجود تأثير إيجابي من خسارة عمل الزوج في احتمال الطالق،

:، أما مينة األخصائيون 16,2الثانية مينة عمال تشغيل المصانع الحرفيون 
: من جممة 15,6صائيين فجاءت بالمرتبة الثالثة بنسبة والفنيون ومساعدو األخ

حاالت المطمقين في مصر، بينما انخفضت نسبة حاالت المطمقين بين رجال 
:، تالىا العاممين في الخدمات والمحالت 4,8التشريع وكبار المسئولين والمديرين 

: من جممة حاالت المطمقين عمى مستوى مصر، وجاء في المرتبة 3واألسواق 
:( من جممة حاالت المطمقين في 1,9األخيرة العمال الميرة في الزراعة والصيد)

 مصر.
  من جممة 88,6ارتفعت نسبة المطمقات غير الممتحمقات بعمل لتصل إلى :

المطمقات عمى مستوى مصر أي أن الغالبية العظمى من حاالت الطالق تكون بين 
: من جممة 95,6حافظة قنا المطمقات غير الممتحقات بعمل، سجمت أقصاىا في م

حاالت المطمقات بالمحافظة، بينما سجمت حدىا األدنى في محافظة جنوب سيناء 
: من جممة حاالت المطمقات في المحافظة، تالىا مينة األخصائيات 77,9
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:( من جممة حاالت المطمقات 4والفنيات ومساعدو األخصائيين بالمرتبة الثانية )
 عمي مستوى مصر.

 
 دراسة:توصيات ال

  تفعيل دور الدولة من خالل مسؤولييا في القضاء عمى الكثير من المشاكل التي
يكون ليا عالقة كبيرة في حدوث حاالت الطالق ومنيا حل مشكمة البطالة والفقر، 

  وتحسين المستوى المعيشي لألسرة .
 ي التريث في اختيار الشريك مع مراعاة التقارب العمري والفكري والتجانس الثقاف

 والتركيز عمى القواسم المشتركة بين االثنين.
  مراعاة تطبيق السن القانوني لمزواج حيث أن صغر سن أحد الزوجين قد ينتج عنو

دراكيم لطبيعة الحياة الزوجية.   خالفات لعدم قدرتيم عمى تحمل المسؤولية وا 
 يات التركيز اإلعالمي والمنيجي من خالل المؤسسات الدينية واإلعالمية والجمع

الحكومية وجمعيات المجتمع المدني في توضيح أىمية المحافظة عمى التماسك 
  األسري وخطورة الطالق وما تتبعيا من آثار وخيمة عمى الفرد والمجتمع.

   تفعيل دور الجامعات والمؤسسات التعميمية والتربوية من خالل الندوات والمؤتمرات
والثانويات والمعاىد بمخاطر ظاىرة  والمحاضرات الثقافية لتوعية طمبة الجامعات

  الطالق عمى المجتمع.
   االىتمام بتعميم المرأة وخاصة المرأة الريفية من أجل خفض نسبة الزواج المبكر

 لين.
   العمل عمى إدخال مادة دراسية أو برامج تعميمية في المناىج الدراسية  تقرىا وزارة

تماسك األسري ومعرفة األساليب التربية والتعميم من أجل غرس قيم الوالء وال
 لمواجية الصعاب والصراعات األسرية.

  كل من يرغب في الزواج من  يسمى برخصة الزواج وبموجبيا يمزم استحداث ما
الجنسين بأن يخضعوا إلى دورات تدريبية متخصصة يحصمون بعدىا عمى رخصة 

 تخوليم لمزواج. 
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    النوع االجتماعي، وما يستوجب إعادة قناعة الرجل باألدوار الجديدة القائمة عمى
 توزيع األدوار بين الرجل والمرأة وخاصة المرأة العاممة. 
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