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(2010-2004ذي قار أنموذجًا مجتمع العراقي )محافظة الطالق وأثره على ال   

هدى جواد كاظم  م.  

كلية التربية  -جامعة ذي قار العراق /   

 

 الملخص العربي  

تشكل ظاهره الطالق في أي مجتمع خطرًا يهدد استقراره وتقدمه , فالمجتمع العراقي عامه ومحافظة ذي قار بوجه خاص ليس        

بمنأى عن هذه الظواهر السلبية , والطالق ينعكس سلبًا على أفراد المجتمع ومؤسساته , مما يؤدي إلى التفكك وعدم االستقرار , ومن  

السلوكية بين أفراده ويزداد معدل الجريمة , والطالق من األمور المنبوذة لدى المجتمعات على مختلف دياناتها ثم تنتشر االنحرافات  

 وثقافاتها , ألنه يعد من أخطر األمراض االجتماعية , ويحمل في طياته كثيرًا من األضرار التي تخيب آمال المجتمعات وتقدمها. 

المجتمع بشكل عام ولألسرة بشكل خاص , وفي ظل هذه المؤشرات التي تشير إلى ارتفاع أن ظاهره الطالق تعد هدمًا لنسيج       

معدالت هذه الظاهرة لسكان المحافظة, يمكن أن يرجع إلى التغيرات التي شهدتها المحافظة بصورة خاصه من خالل تغير الظروف 

اعية واالقتصادية والثقافية والصحية وغيرها من العوامل التي  المادية والمعنوية وتغير الحياة العصرية للسكان , حيث العوامل االجتم

 معدالت الطالق فيه. ارتفاعتؤثر في هدم ذلك النسيج االجتماعي من خالل 

 النسيج االجتماعي .. المجتمع العراقي ...الظواهر السلبية.. ذي قار كلمات مفتاحية.. الطالق.. 

Abstract 

      The phenomenon of divorce in any society poses a threat to its stability and progress, as the Iraqi 

society in general and the Dhi Qar Governorate in particular is not immune to these negative 

phenomena, and divorce reflects negatively on the members of society and its institutions, which 

leads to disintegration and instability, and then the behavioral deviations spread among its members 

and the rate of Crime and divorce are among the forbidden matters in societies of various religions 

and cultures, because it is considered one of the most dangerous social diseases, and it carries with it 
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many damages that disappoint the hopes and progress of societies.             .     .                .             .               

.          . 

               That the phenomenon of divorce is a demolition of the fabric of society in general and the 

family in particular, and in light of these indicators that indicate the high rates of this phenomenon for 

the residents of the governorate, it can be attributed to the changes that the governorate has witnessed 

in particular through the change of material and moral conditions and the change of modern life of the 

population, where the factors Social, economic, cultural, health and other factors that affect the 

demolition of that social fabric through its high divorce rates.                                                   

 المقدمة 

تشكل ظاهره الطالق في أي مجتمع خطرًا يهدد استقراره وتقدمه , فالمجتمع العراقي عامه ومحافظة ذي  

قار بوجه خاص ليس بمنأى عن هذه الظواهر السلبية , والطالق ينعكس سلبًا على أفراد المجتمع ومؤسساته  

السلوك االنحرافات  تنتشر  ثم  , ومن  االستقرار  التفكك وعدم  إلى  يؤدي  ويزداد معدل , مما  أفراده  بين  ية 

الجريمة , والطالق من األمور المنبوذة لدى المجتمعات على مختلف دياناتها وثقافاتها , ألنه يعد من أخطر  

 األمراض االجتماعية , ويحمل في طياته كثيرًا من األضرار التي تخيب آمال المجتمعات وتقدمها.

ل عام ولألسرة بشكل خاص , وفي ظل هذه المؤشرات  أن ظاهره الطالق تعد هدمًا لنسيج المجتمع بشك

التي تشير إلى ارتفاع معدالت هذه الظاهرة لسكان المحافظة, يمكن أن يرجع إلى التغيرات التي شهدتها  

المحافظة بصورة خاصه من خالل تغير الظروف المادية والمعنوية وتغير الحياة العصرية للسكان , حيث  

النسيج  العوامل االجتماعية واالقت ذلك  التي تؤثر في هدم  العوامل  والثقافية والصحية وغيرها من  صادية 

 معدالت الطالق فيه. ارتفاع االجتماعي من خالل 

 

 المبحث األول : تعريف الطالق وأحكامه في اإلسالم. 

 أواًل : مفهوم الطالق.
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ر أي أطلقت قيد وأرسلته  من اإلطالق وهو اإلرسال والترك , فنقول أطلقت األسي  مأخوذ الطالق في اللغة  

الفراق   أيضًا  ويعني   , الزوجية  العالقة  وأنهاء   , الزواج  رابطة  حل   : فالطالق  الشرع  في  مفهومه  أما   ,

 (i) بين الزوجين وفقًا لشروط واحكام شرعية.  واالنفصال

 لماذا أباح هللا الطالق ؟     

وأن عزموا الطالق فان هللا سميع عليم (ii) هذا بيان واضح لمشروعية الطالق , إذ اباح الشرع الطالق ,

لكونه دين يشرع للحياة الواقعية التي يضطرب فيها األنسان , فكثيرًا ما تحدث االضطرابات فتقتضي ضرورة  

الطالق فأن الشرع قيده بقيود وتكفل بتحقيق    أباحةالطالق من أجل االستقرار االجتماعي , فعلى الرغم من  

ألسرة نفسها من أجل تحقيق التوازن ولذلك يقول رسول هللا )صلى هللا عليه واله وسلم( : ))أبغض  مصالح ا

الحالل عند هللا الطالق(( , وقال أيضًا )صلى هللا عليه واله وسلم( ))تزوجوا وال تطلقوا فإن الطالق يهتز  

 (iii)له عرش الرحمن((.

سباب يمكن عالجها أو ألمور قد تتغير في المستقبل , لذا قرر الشرع بأنه ال يصلح اللجوء للطالق أل    

القيم والمسؤول في األسرة أن يحل المشاكل الناجمة بينه وبين    باعتبارهوألقي بهذه المهمة على عاتق الزوج  

زوجته بالتي هي أحسن , إذ يتوجب عليه أن يسلك كل الطرق التي تحافظ على العالقة الزوجية , وإذا  

واستعصت المشاكل على الحل الداخلي بحيث خيَف وقوع الشقاق بينهما , ينبغي حسب  األمور    استفحلت 

التوجيه القرآني اللجوء إلى التحاكم إلى أقارب الطرفين قبل التفكير في الطالق , فبعث أهل الزوج حكمًا 

وإذا توصال   منهم , وأهل الزوجة حكمًا منهم , لكي يتدارسا أسباب الخالف وايجاد وسائل للحل والوئام ,

إلى حل يرضي الطرفين حاوال تطبيقه , وبالطبع إذا كان الزوجان يرغبان في اإلبقاء على كيان األسرة  

, قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم :  (iv) وعدم الشقاق فأنهما سيقبالن بالحل , وتعود األمور إلى طبيعتها
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 ًيوفق هللا بينهما إن هللا    إصالحامن أهلها إن يريدا    وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكمًا من أهله وحكما

 . (v)كان عليمًا خبيراً 

فليس من المحبذ في الشريعة اإلسالمية اللجوء إلى الطالق دون تريث , ودون سلوك الطرق األخرى     

 (vi)لتجنب الوقوع فيما تعتبره االحاديث الشريفة ابغض الحالل.

 

 ثانيًا : أنواع الطالق. 

الطالق البائن : ما ليس للزوج بعده الرجوع إلى الزوجة إال بعقد جديد , كطالق الزوجة قبل الدخول   .1

بها. ومن أقسام الطالق البائن أيضًا ما يسمى بالالق الخلعي ويقصد به الطالق بفدية من الزوجة  

م أقامة حدود الزوجية , وعد   حقوقهالكارهة لزوجها إلى حد يحملها على تهديد زوجها بعدم رعاية  

هللا فيه , ولكن من دون أن يكرهها هو , فإذا قالت الزوجة لزوجها ))بذلت لك مهري على أن  

تخلعني(( , وقال الزوج بعد ذلك بلغة عربية صحيحة وبحضور شاهدين عدلين ))زوجتي ويذكر 

 (vii)أسمها . خالعتها على ما بذلت(( , فإذا قال ذلك فقد طلقها طالقًا خلعيًا.

, من دون  العدةق الرجعي : ما كان للزوج الحق في أرجاع زوجته المطلقة إليه ما دامت في  الطال .2

 (viii) عقد جديد , وال مهر جديد.

أضافة إلى ذلك أن هناك أنواع أخرى من الطالق هي : أ. الطالق الصريح , ب. طالق الكتابة , ج.     

 (ix) , و. طالق الخلع , ن. الطالق االلكتروني.طالق التخيير , د. طالق التمليك , هـــ. طالق الوكالة 

 

 ثالثًا : أسباب الطالق.
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تتعدد أسباب الطالق وال يمكن حصرها فهي تختلف بأختالف الظروف البيئية والنفسية واالجتماعية      

 (x) ويمكن التعرض ألهمها فيما يلي :

 عدم الوئام بين الزوجين بأن ال تحصل محبة احدهما لآلخر. .1

 زوج في المعاصي والموبقات وتعاطي المخدرات أو المسكرات.وقوع ال .2

التواصل : ال تخلو عالقة زوجية واحدة من الخالفات والمشاكل , لكن التواصل بين الزوجين    انهيار .3

كفيل بالقضاء عليها قبل أن تتفاقم. الكثير من األزواج يصلون إلى درجة أنه ال يمكنهم الحديث  

وجود تواصل بين الزوجين ربما يؤدي إلى تأجيل هذه الخالفات , لكن مع الطرف اآلخر , أن عدم  

 من حافه انهيار العالقة الزوجية.  اقترابهماخالفًا والوصول إلى مرحلة الصراع يعني 

الوازع الديني : هو غياب القيم األخالقية من حياة الفرد في األسرة والمجتمع وذلك نتيجة سريان  .4

التوجيه اإلسالمي الصحيح , إذ أن فقدان الوازع الديني ألي من الزوجين  الثقافة الغربية والنعدام  

يجعلهما يتساهالن في مسألة الطالق ألنهما ال يخشيان من هللا , ومما الشك فيه أن كون أحد  

الزوجين أقل من اآلخر في االلتزام الديني وأضعف تمسكًا باإلسالم فكرًا أو ممارسة سيعمل على   

األسرة , فرفض الزوجة إطاعة زوجها في االمور الدينية أو األخالقية أو األسرية    أحداث الفجوة في

 أو االلتزام بأوامر هللا وقيم الدين واعراف المجتمع , يكرّه الزوج زوجته فيقدم على طالقها.

الزوج   .5 قيام  التبذير وعدم  الدخل ومشكلة  الشديد والحاجة وقلة  الفقر  األسباب االقتصادية : مثل 

 (xi)ب الصرف على المنزل , فضاًل عن ذلك سكن الزوجين في منزل أسرة الزوج وبالعكس.بواج

األسباب االجتماعية : مثل ضعف الشخصية في الزوج أو الزوجة األمر الذي يؤدي إلى تدخل   .6

أهل الزوج أو الزوجة في الحياة األسرية وهذه الحالة تعد من األمور المستفحلة في حياتنا االجتماعية  

فمن مظاهر ضعف شخصية الزوج خضوعه ألمه بدافع حبها ولكن هذا الخضوع قد يحصل إلى  
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لتأثير على آراء الزوج واتجاهاته ومسؤوليته وسلوكه نحو زوجته فال يستطيع أن يوازن بيم حق  حد ا

األم وحق الزوجة بصورة عادلة ومن ثم يظهر مترددًا عاجزًا عن الحسم واتخاذ القرارات المناسبة  

ر رضاهم  في الوقت المالئم , أو أن تكون الزوجة هي شديدة األعجاب والتعلق بأهلها أو أمها فتؤث

وطاعتهم على الزوج ولو بغير حق وفي كل صغيرة أو كبيرة واسمح بتدخلهم في شؤونهم الزوجية  

وتهمل واجبات الزوج والبيت , وعندما تحدث مشكله بين الزوج والزوجة تسارع بأخبار أهلها مما  

 (xii)يحدث الخالف بين الزوجين.

بالخيانة هي أكبر معارك تفكك األسرة ومن الممارسات الخيانة الزوجية : أحساس الزوج والزوجة   .7

التي تسبب بواعث الطالق األسري كأن تكون للزوجة عالقات خارج نطاق الحياة الزوجية أو يكون  

 للزوج أيضًا عالقات وإن كان في منظور شرعي عالقات الزوج المشروعة باألخريات.

بالعكس وعدم قدرة الزوجة على االنجاب    األسباب الصحية : مثل مرض الزوج المزمن المعدي أو .8

 أو بالعكس. 

تسرب الملل : أن الملل احد أهم أسباب الطالق , أن يشعر الزوجان بعد سنوات من الزواج بأن   .9

الحياة الزوجية فقدت بهجتها وأثارتها , وإن شرارة الحب بينهما قد أطفئت , فالكثير من األزواج 

 الصعب الطالق. يتخلصون من هذا الملل عن طريق الحل

الغيرة : قد تكون الغيرة مطلوبة احيانًا , فهي تضفي بعض التوابل على الحياة الزوجية لكن عندما   .10

تزيد عن حدها ويبالغ فيها تتحول إلى عامل يهدد الحياة الزوجية , الغيرة تجاه كل حركة أو لفته  

ة الزوجية وأن تمادى فيها  أو مكالمة هاتف , وهنا تحولت الغيرة إلى شك واصبحت مدمره للحيا

 (xiii)الزوجان فأنها تؤدي إلى الطالق.
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العنف الجسدي والعاطفي : أخطر ما يمكن أن يضرب العالقة الزوجية في مقتل هو اإليذاء  .11

واالهانة   والسخرية  )الالمباالة  العاطفي  اإليذاء  وكذلك   , والضرب(  والعنف  )الخشونة  الجسدي 

يعني أن رصيد الحب قد نفذ من الحياة الزوجية ويعني أيضًا أن  والشتائم( , اللجوء إلى اإليذاء  

صبر الزوجين نفذ أيضًا فبداًل من الحوار بالكلمات تستخدم الشتائم ... اي حياة زوجية يمكن أن  

 تستمر في هذا المناخ؟ 

تغيرات   .12 من  يصحبه  وما  سريع  حمل  حدوث  عند  وخاصة   , الزواج  بعد  المرأة  تغير شخصية 

ال يدركها الرجل حديث العهد بالزواج ؛ مما ينعكس سلبًا على فهمه لزوجته وظروفها فسيولوجية قد  

 وقد يؤدي إلى سوء التوافق والطالق.

 تعدد الزوجات في حال أن الزوج ال يستطيع الوفاء بالتزامات كل الزوجات.  .13

االبناء على  األغتراب ومشاكله والتي تتمثل في بعد االزواج عن زوجاتهم وأبنائهم وتراكم مشاكل  .14

 .(xiv)عاتق الزوجة.

 

 (. 2010-2004المبحث الثاني : ظاهرة الطالق في محافظة ذي قار )

 الق في محافظة ذي قار.طأواًل : التوزيع الجغرافي لحاالت ال

أن دراسة توزيع ظاهرة الطالق على مستوى محافظة ذي قار وعلى مستوى الوحدات االدارية وعلى    

مستوى الحظر والريف سيعطي للدراسة أهمية أكثر من خالل معرفة حجم التباين لظاهرة الطالق , ذلك  

ماعية السائدة والظروف  الحجم الذي يتأثر تأثرًا مباشرًا بالتركيب النوعي والعمري للسكان , وبالنظم االجت

االقتصادية التي يمر بها المجتمع , لهذا تعد حاالت الطالق احدى الظاهرات السكانية المعقدة والمتغيرة  
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من وقت إلى آخر ومن مكان إلى آخر , كدليل على تغير بنيان المجتمع االقتصادي وتبدل القيم االجتماعية  

 (xv) والثقافية.

( بمحافظة ذي قار التي تمثل احدى محافظات جنوبي العراق  Area Studyوقد تمثلت منطقة الدراسة )    

 (xvi) , وتتكون المحافظة من تسع عشرة وحدة ادارية ما بين ناحية وقضاء.

( التباين الواضح في حاالت الطالق المسجلة في محافظة ذي قار خالل  1يالحظ من الجدول رقم )    

%  10,2وبنسبة    2004( حالة طالق عام  222( , وقد تراوحت تلك الحاالت بين )2010- 2004المدة )

% لتمثل الحد األعلى , وتراوحت 19,8وبنسبة    2009( حالة طالق عام  432وهذه تمثل الحد األدنى , و) 

ًا عام  بقية األعوام بين هاتين القيمتين , أخذين بنظر االعتبار إن حاالت الطالق شهدت انخفاضًا ملحوظ 

( حالة طالق عن العام الذي سبقها  93% وبفارق ) 15,6( حالة طالق وبنسبة 339حيث بلغت )  2010

( حالة طالق مسجلة في محافظة  2177, وعلى العموم فأن عدد حاالت الطالق بلغت المدة المذكورة )

 (xvii) ذي قار بوحداتها اإلدارية المختلفة.

المسجلة في محافظ     الزواج  المدة )أما حاالت  فقد تراوحت تلك 2010-2004ة ذي قار خالل   ,  )

( حالة  14606% وهذه تمثل الحد األدنى , و) 9,5وبنسبة  2007( حالة زواج عام  8455الحاالت بين )

% وتمثل الحد األعلى , وتتراوح بقية األعوام بين هاتين القيمتين , أخذين  16,41وبنسبة    2010زواج عام  

( بالمقارنة  2010و   2009و  2008الزواج أخذت بالتزايد خاصة عند األعوام ) بنظر االعتبار إن حاالت  

( حالة زواج 89266مع األعوام األخرى التي تسبق هذه األعوام الثالثة من مجموع حاالت الزواج البالغة )

 ( xviii)لعموم المحافظة.

البيئي )حضر , ريف(  ( يالحظ التباين في حاالت الطالق المسجلة على المستوى  2ومن الجدول رقم )    

( ويبدو واضحًا تفوق حاالت الطالق المسجلة في حضر المحافظة  2010- 2004للمحافظة ضمن المدة )
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( حالة  185عن نظيرتها في ريف المحافظة , فبعد أن كان عدد حاالت الطالق في حضر المحافظة )

وبنسبة    2010ق عام  ( حالة طال 270تلك الحاالت إلى )  انخفضت ,    2004% عام  83,3طالق وبنسبة  

%, وبالمقابل فأن حاالت الطالق في ريف المحافظة شهدت ارتفاعًا ملحوظًا خالل المدة المذكورة ,  79,6

%  16,7وبنسبة    2004( حالة طالق عام  37فبعد أن كانت حاالت الطالق المسجلة في ريف المحافظة )

بنظر االعتبار إن حاالت الطالق  , أخذين    2010% عام  20,4( حالة طالق وبنسبة  69لتصل )  ارتفعت 

( حالة  346( حالة طالق في أدناها , و) 183المسجلة على مستوى الحضر والريف قد تراوحت بين )

( حالة طالق في أدناها , 37( , و)2010-2004طالق في حدها األعلى بالنسبة للحضر خالل المدة )

( 2010- 2004المدة الزمنية المحددة )  ( حالة طالق في حدها األعلى بالنسبة للريف. وفي عموم86و)

% من مجموع حاالت الطالق يناظرها  81,2قد تفوقت حاالت الطالق المسجلة في حضر المحافظة لتشكل  

 (xix)% في ريف المحافظة.18,8

 

 (1جدول رقم )

 ( xx)(. 2010-2004التوزيع النسبي لحاالت الطالق والزواج في محافظة ذي قار للمدة )

 

 األعوام 

 حاالت الزواج  حاالت الطالق 

 النسبة المئوية عدد حاالت  النسبة المئوية عدد الحاالت 

2004 222 10,2 13149 14,7 

2005 230 10,6 12278 13,7 

2006 276 12,7 12538 14 

2007 336 15,4 8455 9,5 
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2008 342 15,7 13994 15,7 

2009 432 19,8 14246 16 

2010 339 15,6 14606 16,4 

 %100 89266 %100 2177 المجموع الكلي

 (2جدول رقم )

 (xxi)(.2010- 2004التوزيع العددي والنسبي لحاالت الطالق في محافظة ذي قار وحسب البيئة للمدة )

 

 األعوام 

 المجموع  حاالت الزواج  حاالت الطالق 

 النسبة المئوية عدد حاالت  النسبة المئوية عدد الحاالت  %  

2004 185 83,3 37 16, 100 

2005 183 79,6 47 20,4 100 

2006 230 83,3 46 16,7 100 

2007 278 82,7 58 17,3 100 

2008 276 80,7 66 19,3 100 

2009 346 80,1 86 19,9 100 

2010 270 79,6 69 20,4 100 

 100 18,8 409 81,2 1768 المجموع الكلي

أن ظاهرة الطالق تعد هدمًا لنسيج المجتمع بشكل عام ولألسرة بشكل خاص , وفي ظل هذه المؤشرات  

معدالت هذه الظاهرة لسكان المحافظة يمكن إن يرجع ذلك إلى التغيرات التي شهدتها    ارتفاعالتي تشير إلى  

عنوية وتغير الحياة  المحافظة بصورة خاصة والعراق بصورة عامة من خالل تغير الظروف المادية والم

العصرية للسكان , حيث عوامل اجتماعية واقتصادية وثقافية وعلمية وصحية أو نفسيه وغيرها من العوامل 
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التي تؤثر بصورة مباشرة أو غير مباشرة في هدم ذلك النسيج االجتماعي من خالل ارتفاع معدالت الطالق  

 (xxii) فيه.

 الطالق حسب الوحدات االدارية.ثانيًا : التوزيع الجغرافي لحاالت 

- 2004لقد أحتل مركز قضاء الناصرية المرتبة األولى في عدد حاالت الطالق المسجلة خالل المدة )    

( , مع التباين في عدد تلك الحاالت خالل المدة المذكورة فبعد أن كانت حاالت الطالق المسلة في  2010

( 111لتبلغ )  2007( حالة طالق عام  67وصلت إلى )  2004( حالة طالق عام  34هذه الوحدة االدارية )

(  34وبواقع )  2004, وأحتل المرتبة الثانية مركز قضاء سوق الشيوخ لعام    2010حالة طالق عند العام 

لبقية االعوام   الثانية  المرتبة  ليحتل مركز قضاء الشطرة   , المدى )  األخرى حالة طالق  -2005ضمن 

  2005( على التوالي لألعوام )65و  94و   79و   64و  43و  50فيها )( حيث بلغت حاالت الطالق  2010

(. وتمثل ناحية الدواية أقل مرتبة في حاالت الطالق بواقع 2010و   2009و  2008و   2007و   2006و

( لكون هذه  2010- 2005, وناحية الحّمار لألعوام األخرى المتبقية وللمدة )  2004حالتي طالق لعام  

  2009و   2008طالق ضمن هذه المدة سوى حالتين موزعة على عامين    الناحية لم تسجل فيها حاالت 

 .(xxiii)ولكل منهما حالة واحدة.

 ثالثًا : التوصيات والحلول لمشكالت الطالق. 

بأنشاء مراكز لإلرشاد النفسي , الزواجي ,   .1 نسبة لوجود عالقة نزاعيه بين المرأة والرجل أوصي 

 تلفة.للمقدمين على الزواج وفي مراحل الزواج المخ

 واالجتماعية.  التشريعيةتسهيل فرص التعارف بين الشباب , قبل الزواج وفق الضوابط  .2

 توعيه أفراد األسرة عن كيفية التعامل مع أبناءهم وعدم التدخل في شؤون األسرة.  .3
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تسهيل اجراءات الزواج , وعدم ارهاق األزواج الحديثين بالطلبات التي ترهقهم ماديًا وتؤدي إلى   .4

 صادية.أزمات اقت

 أن يكون أختيار األزواج حسب الكفاءة. .5

 ينصح األزواج والزوجات االهتمام بمظهرهم وزينتهم بعد الزواج.  .6

 حل المشكالت الصغيرة قبل أن تستفحل بين األزواج الصراحة والشفافية في التعامل. .7

الحياة الزوجية و دور    بأهميةعقد الندوات و الحوارات و اللقاءات للمقبلين على الزواج لتعريفهم    .8

 االسرة في تربية االوالد . 

اهتمام وسائل االعالم المقروءة و المكتوبة و المرئية بتثقيف المقبلين على الزواج حول واجبات  .9

 الزوجين و حقوقهما .

بتكوينها وواجباتها و رسالتها بما يتناسب مع    باألسرةتعلق  تضمين المناهج الدراسية مواد ت .10

 كل مرحلة دراسية او عمرية و خصوصا للطلبة الجامعيين.

 اطالع الخاطبين على الحقوق و الواجبات الزوجية .  .11

 في حالة وقوع مشاكل . لألهاليانشاء جمعيات لتقديم النصح و االرشاد  .12

  اجراء البحوث و الدراسات في هذا المجال .13

 تعاون مختلف القطاعات الرمية و الخاصة لدراسة ظاهرة الطالق لوضع سبل عالجها . .14

تقوم   .15 الزوجية و  التعليم تدرس فيها مواد تعالج جوانب معينة في العالقات  وضع برامج 

 بتدريس المقبلين على الزواج على كيفية تربية االطفال   
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