
 الثالث البحث
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3122 –العدد الثاني -المجلد التاسع .  ...................…….... مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس

 
 

 26 

 
 دور التربية اإلسالمية في مواجهة العنف األسري ضد الزوجة

  
 *حياة بنت عبد العزيز حممد نياز.د

 الملخص
تهدد الدر سد ددحلدرة رلددحلررددملى معددحلىدد ولى  مدد للدر الدد هلىددنلدر قدد لدر  لدد ل دد  نلىددنل  دد ل

ستك بل ل كلدر قد ل د لدر الدح،لا اسلدرتم لدحلدي د ىلحللعديلدر اج،لادأل   بلدرتيلت ععلدر اجلال
ى دلهددحل ددلدلدر قدد ،لارعل  ددحلتددنلتادد والهلدر سد ددحلاتةملددللا دد دعه ل  ىددالدر    ددحل  تدد د للا دلل

ث ثحلا ا م،لدألاللخ صل  ر ل م هلدألارلحلألعمد لتلقحلدر سد ح،لادشت  للمدر سد حلدرتيلدشت لالتل
ت  سللتص لام دعلدر ق لدر  ل ل د لدر الدحلىدنل  د لدرد اج،لا ديلى  تدحلل(43درماملدر  ميلتلمل)

تلملاس  حلىة اسل ديل)در قد لدرداد ا،لدر قد لدرق ادي،لدر قد لداللت د تي،لدر قد لدال تصد  ا(،ل
اى لدرماملدر  رثلعه ل ؤدللى تد حلر  معدحلا د  بلدر قد ل د لدر الدح،لا د لتدملدرتةمدللىدنل د  ل

ر ةك لنلدر تخصصلن،لك  ل ممدالدر سد دحلىادت ولث د هلتد لل لد لدأل دلل  م ه لتلملت  لىنلد
(،لا دد لق مددالدر سد ددحلتلددملتلقددحلتادد دءلحلىددنلدرقادد جلدر ت الدد هلعدديلىدت ددعلىق مددحلىكددحل:99)

(،لا لغددال444(،لاكد نلتدد  لدر ادتدل  هل)354در   تددحلل)لهدر كمىدح،لا دد ل لد لتدد  لدال دت ل م 
تلقحلدر سد ح،لا د لت  دلالدر سد دحلرردملدر  ند لىدنللىنل:74.44ما حلديل   هلدرم  لحلرلتةلل ل

لدرقت ءجلىقه :ل
ددددل صددد لدر ةددد سلدر ددد ميلىدددنلامددد دعلدر قددد ل ددد لدر الدددحلادرخددد صل ددد ر ق لدرق اددديلتلدددملاتلدددمل9

لل9.849در سل هلىنلدر   م للر ول ملحلدألم دعل  ت  طل ا  يل
لتدد لىقهدد لىدد ل دد لىت لددللددل قدد كلدر  ندد لىددنلدأل دد  بلدرتدديلتدد ععلدردد اجلالستكدد بلدر قدد ل دد ل ال9

  ر اجلى  ل:ت مل  سللدر اجلتلملدرتةكملعيلغض  لادم   الت ،لدر هملدرخ قئلر  قملدرم دىح،لله ل
در اجل ةم  لدر الحلاىقه لى ل  لىت للل  ر الحلى د لتادلطلدر الدحلاتق   د ،لاتد ملد تد دجلدر الدحل

للللللللللللللللللللرل ا ك لدأل منح،لتم  لدر الحلرل ق لللللللللللللللللللللل
لدرا  محلتم ىالدر سد حل  ر  ن لىنلدر متم  هلىقه :للجا ق جلتلملدرقت ء

دلتم ل اسدهلت سن لحلرل م للنلتلملدر ادجلرت من لك لىدنلدرد اجلادر الدحل ةمد  هملاادل د تهمل9
لدي  ملرأل مل،لاألقمدالدر   حل دخله .ل ادرتامن  هلدرتيلا م  

ا هلدرتم  نحللادر دت  لحلدألخمولعيلدرتص الر م عحلدر ق لدرتيلتقتاملدلتك ت لله  لدر ؤ 9
ل لنلدأل ادج،لادرةمصلتلملرش تحلثم عحلدرةبلادر   للعيلدر    هلدر اللح.ل

ل
لدرا   نح.ل–ل ى حلاملدرممولل–لحل*لكللحلدرتم 
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ًـًاملؼدؿة:1

لى نبيػه اممػا اسل ػمح رمحػع للعػاسا، وعلػى إف احلمد هلل محداً كثرياً طيباً مباركا فيه، والصالة والسالـ ع
 من تبعه بإحساف إذل يـو الدين. .. وبعد. 

فقد اهتمت الرتبيع اإل الميع بام لة اهتماماً تفلدت به عن أسماط الرتبيع امخلى مجيعها ؛ مف ام ػلة 
 ػػػلجمل اصتمػػػا  هػػأ أ ػػػاس احليػػػاة ا اتماعيػػع السػػػويع وهػػػأ أ ػػػاس اصتمػػا است امػػػمح، فػػػإذا  ػػلحت ام ػػػلة

،والسبيمح اموؿ لت وين ام لة هو نظاـ الزواج، الذي مشلته الرتبيع اإل الميع بتوايهاهتػا الرتبويػع، وحػددت 
له قواعدها التشليعيع مبا ي فمح قيامه على أ س  ليمع، ووثق أوا ل العالقات با الزواا على أ س من 

، والشػدة والللظػع غ  ػري مواػعها، فقامػت ام ػلة غ اسودة واللمحع والشورى والبعػد عػن العنػو، واإل ػا ة
 : القات داخلها على أ س عديدة منهااإل الـ وتوثقت الع

 الدعوة لالختيػار علػى أ ػاس الػدين أف الدين هو ام مح غ ت وين العالقع وشد أوا لها ف انت -أ  
، 1  )الرتمػػذي، د.ت، مػػ  فقػػد قػػاؿ عليػػه الصػػالة والسػػالـ :  إذا رتػػاكي مػػن تلاػػوف دينػػه وخلقػػه فزواػػو 

فػػػا فل  ،اهلػػػا وحلسػػبها، و،ماهلػػػا، ولػػدينها(، وقػػاؿ عليػػػه الصػػالة والسػػػالـ   تػػن جمل اسػػػلأة مربعػػع، س303ص
 (270، ص1)اسلاا السابق، م  بذات الدين تلبت يداؾ  

 ن قيػػاـ العالقػػع داخػػمح ام ػػلة علػػى أ ػػس اسػػودة واللمحػػع وا طمونػػاف النفسػػأ واهلػػدو  القلػػ  والسػػ -ب
الواداشل، فقد قاؿ تعاذل : )ومن رياته أف خلق ل ي من أنفس ي أزواااً لتس نوا إليها واعمح بين ي مودة 

 (  21ورمحع( )اللـو :
العػػػدؿ واسسػػػاواة : شمػػػا ام ػػػمح غ ت ػػػوين العالقػػػع وتوايههػػػا داخػػػمح ام ػػػلة، فقػػػد خلػػػق اهلل طػػػلغ  -ج 

الناس اتقوا رب ي الذي خلق ي من نفس واحدة وخلق  العالقع الزوايع من أ مح واحد، قاؿ تعاذل : )يأيها
منها زواها وبث منهما رااً  كثرياً ونسا  واتقوا اهلل الذي تسا لوف به وامرحػاـ إف اهلل كػاف علػي ي رقيبػا( 

(، مث اقتضػػػػى توزيػػػػا امدوار أف يتميػػػػز كػػػػمح طػػػػلؼ مبتموعػػػػع مػػػػن اسيػػػػزات الػػػػ  تتفػػػػق مػػػػا ف لتػػػػه 1)النسػػػػا :
: )وهلن مثمح الػذي علػيهن بػاسعلوؼ ولللاػاؿ علػيهن دراػع واهلل عزيػز ـ بدور  قاؿ تعاذلاعد  على القياوتس

 (228ح يي( )البقلة : 
أدا  احلقوؽ والقياـ بالواابات، فقد فلض اإل الـ حقوقاً للزواع وحد حدوداً للػزوج واػاً  يسػري   -د 

لزوايػػع بسػػعادة و ػػ ينع، واطمونػػاف، كػػمح منهمػػا   يتعػػدى وااباتػػه و  يتتػػاوز اختصا ػػه ؛ لتسػػري احليػػاة ا
وحمبع ومودة، بعيدة عن أعا ري العنو واإل ا ة، وتيارات النزاع والشقاؽ  فقد قاؿ عليه الصالة والسالـ: 
  كل ػػي راع وكل ػػي مسػػ وؿ عػػن رعيتػػه، واممػػري راع واللاػػمح راع غ أهػػمح بيتػػه، واسػػلأة راعيػػع غ بيػػت زواهػػا 

( ، إذل  ػػري 65، ص130رقػػي/7هػػػ، ج1406ن رعيتػػه )البراري، وولػػد ، ف ل ػػي راع وكل ػػي مسػػ وؿ عػػ
ذلػػم مػػن ام ػػس الػػ   ػػعت الرتبيػػع اإل ػػالميع لرت ػػيرها داخػػمح ام ػػلة اسسػػلمع، فت بيػػق اسػػنه  اللبػػاشل، 

، وهبػا ققػػق العالقػع مبػػدأ  والقػيي الدينيػع اسبنيػػع علػى احلػػق والعػدؿ، هػو ام ػػمح غ نسػي  العالقػػات ام ػليع
 يظ الذي قامت على أ ا ه كما ذكل اسوذل تعاذل: )وأخذف اسيثاؽ اللل
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 (. 24من ي ميثاقاً  ليظاً( )النسا :
ًـًؿشؽؾةًاؾدرادة:2

يشػػ مح العنػػو بصػػفع عامػػع أحػػد أهػػي امسمػػاط السػػلوكيع اسضػػ لبع الػػ  بػػدأت ت فػػو علػػى السػػ جمل  غ  
مػػػن هػػػذ   ام ػػػليع، و  نسػػػتثيهبػػػا العالقػػػات اآلونػػػع امخػػػرية غ اصتمعػػػات بو ػػػفه  ػػػاهلة  ػػػلوكيع تتصػػػو 

 اصتمعات اصتمعات العلبيع. 
ولػػيس معػػا هػػذا أف العنػػو بأنواعػػه  وليػػد ا نفتػػاح احلضػػاري، واسفػػاهيي احلديثػػع استعلقػػع بػػه، أو نتيتػػع 
اهليمنع ا ل رتونيع، بمح العنو ػ وعلى واه التحديد العنو ام لي ػ ولد ما أوؿ ت ػوين أ ػلي واػد علػى 

 ع، وكاف ذلم بإراقع أوؿ دـ بشلي با قابيمح وهابيمح. واه البسي 
ويعتػ  العنػػو اػد اسػػلأة بصػفع عامػػع، والزواػع علػػى واػه ا صػػوص أحػد أكثػػل أواػه العنػػو انتشػػارا غ 
اصتمعات باعتبار أف اسلأة امن الفوع اماعو داخمح ام لة ، فامطفاؿ والنسا  هي أكثل الفوات علاع 

 (  19،ص 1420الوهاب،  لالا هاد والقهل   )عبد
إف  ػػاهلة العنػػو اػػد الزواػػع ليسػػت باحلديثػػع ،فهػػأ قدظمػػع قػػدـ العػػادل، فقػػد ذكػػل القػػلرف ال ػػلصل سمػػوذج 

: )والب اهلل مثال  يا وقتله هلا، قاؿ تعاذللعنو الزوج جتا  زواته، متمثال غ  لي فلعوف لزواته اس منع ر
ندؾ بيتا غ ا،نع وذمي من فلعوف وعملػه وذمػي مػن القػـو للذين أمنوا املأت فلعوف إذ قالت رب ابن رل ع

(، يقوؿ ابن كثري غ تفسري اآليع :   إف املأة فلعػوف كانػت تعػذب غ الشػمس، مث 24)التحلصل : الظاسا(
أمل فلعوف بإلقا  أعظي  رلة عليها، فلفعت بصلها إذل السما  فأبصلت بيتهػا غ ا،نػع، وانتزعػت روحهػا 

 ((64ػ63ة على اسد ليس فيه روح )ابن كثري، د.ت، صوألقيت الصرل 
 ا هتماـ بدرا ع هذ  الظاهلة منذ السبعينيات من القلف العشلين لعدة أ باب منها: دوقد تزاي

حلكػػػع قليػػػل اسػػػلأة الػػػ  مشلػػػت معظػػػي أرمػػػا  العػػػادل، وبػػػدأت هػػػذ  احللكػػػع هتػػػتي بػػػاسلأة و ليتهػػػا ل-9-9
 وحقوقها وعدـ اإل ا ة إليها. 

عدـ اهتماـ الدرا ات منذ فرتة طويلع بدرا ػع هػذ  الظػاهلة ومػا يرتتػه عليهػا مػن رثػار  ػلبيع  -9-9
 غ الصحع ا،سميع للملأة ر ي تزايد ا هتماـ بدرا ع العنو  اد امطفاؿ. 

قلػع الالمبػا ة واإلشمػاؿ هلػذ  الظػاهلة مػن قبػمح اللاػاؿ ػ خا ػع امزواج ػ ومػن مث بػدأت احلااػع  -9-4
  ع العنو اد الزواع، وام باب ال  تدفا الزوج  رت اب  لوؾ العنو اد الزواع. إذل درا

وعلػػػػى الػػػػل ي مػػػػن أف هػػػػذ  الظػػػػاهلة منتشػػػػلة ومعلوفػػػػع غ كػػػػمح اصتمعػػػػات استقدمػػػػع منهػػػػا والناميػػػػع فػػػػإف 
غ عػدـ  اإلحصائيات الدقيقع حلتي انتشارها غ الوطن العليب  ري معلوفع متامػاً، سػا ينتاهبػا مػن تسػرت ور بػع

اإلفشػػا ، أو علػػى اعتبػػار أف ا الفػػات ام ػػليع  وخباياهػػا   ينبلػػأ غ نظػػل بعػػأل النػػاس أف تفشػػى ؛ مف 
إفشا  ام لار العائليع يدخمح امن احملظور واسمنوع امخالقأ والقيمأ، أو خمافع التعػلض سزيػد مػن العنػو 

 بعد التشهري وإعالنه.
 ت ااؿ البحث والدرا ع حوؿ العنو اد اسلأة، فهناؾ وعلى الل ي من هذ  الصعوبات ال  وااه
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درا ات تواجمل أف اسلأة على واه العمـو والزواع على واه ا صوص هأ امكثل تعلاا للعنو ام ػلي، 
فقػد أ هػػلت درا ػػع )مصػ فى التػػري( أف النسػػبع ا ا ػػع بالزواػات مػػن العنػػو هػأ امعلػػى، وأ ػػن يشػػ لن 

(، غ حػػػػا أ هػػػػلت درا ػػػػع )ليلػػػػى عبػػػػد 60،ص1418لي )التػػػػري، ( بػػػػا اػػػػحايا العنػػػػو ام ػػػػ:53.8)
( غ حػػػػا ت الصػػػػحو، وغ حػػػػا ت :66.6الوهػػػاب( أف نسػػػػبع تعػػػػلض الزواػػػػع للعنػػػػو قػػػد و ػػػػمح إذل )

(، وقد أواجمل تقليل ا قاد النسائأ اسلليب حػوؿ  ػاهلة العنػو 62( )ملاا  ابق، ص:567.8احملاكي )
حالػػػع، واف العنػػػو  4799و ػػػلت  2007تيلها خػػػالؿ  ػػػنع اػػػد النسػػػا ، أف حالػػػع  العنػػػو الػػػ    تسػػػ

، :(16حالػػػع ) 759لتب  بالنفقػػػع بػػػػ :( ، يليػػػه العنػػػو اسػػػ30حالػػػع) 1436ا،سػػػدي يػػػأق غ اسقدمػػػع بػػػػ 
، واممهػػات :(11حالػػع ) 515ػ :( ، والعنػػو النفسػػأ بػػ13حػػا ت ) 608وال ػػلد مػػن بيػػت الزوايػػع بػػػ 

ر البيضا   تمح ملكز ا  تماع واإلرشاد القانوشل والػدعي النفسػأ :( ، وغ الدا8حالع ) 395العازبات بػ 
حالػػع عنػػو اػػد النسػػا ، 510للنسػػا  اػػحايا العنػػو التػػابا للتمعيػػع اسللبيػػع سناهضػػع العنػػو اػػد النسػػا  

وذلػػػػػػػػػػػػػػػػم غ الفػػػػػػػػػػػػػػػػرتة مػػػػػػػػػػػػػػػػن ينػػػػػػػػػػػػػػػػايل إذل أكتػػػػػػػػػػػػػػػػوبل  :87ثػػػػػػػػػػػػػػػػمح فيػػػػػػػػػػػػػػػػه النسػػػػػػػػػػػػػػػػا  استزواػػػػػػػػػػػػػػػػات نسػػػػػػػػػػػػػػػػبع مت
2007((www.wgynews.netمن أفلاد عينػع الدرا ػع  73إحدى الدرا ات إذل أف  وغ لبناف أشارت

مػنهن قػد تعلاػن لعنػو اسػدي، وتشػري إحػدى  87من الزواات قد تعلان لعنو كالمػأ، غ حػا أف 
ألػو حالػع طػالؽ غ ال ويػت  ػببها عنػو الػزوج، وغ  46ألو حالع مػن أ ػمح  40الدرا ات إذل واود 

قػػا الدرا ػػات ػ أ ػػبجمل  ػػاهلة غ اصتمػػا السػػعودي صمػػه السػػعوديع أشػػار )النا ػػل( إذل أف العنػػو ػ مػػن وا
السػػعأ للحػػد منهػػا والقضػػا  عليهػػا غ اتمػػا تعػػد مثػػمح هػػذ  الظػػواهل  ليبػػع عليػػه وعلػػى ثقافتػػه، وأشػػار إذل 

 يما من النسا ، حيث بلغ عدد الش اوى الواردة و حتي الش اوى ال ثرية ال  تلدهي ع  ا   الساخن 
 اعع من خػالؿ ا ػ  السػاخن الػذي يسػتقبمح الشػ اوى اسسػتلع،  150قا ش وى بوا 680ع  اهلاتو 

ظاهلة وأواجمل أف الشلائجمل استصلع ترتكز غ الزواات، وامطفاؿ، وا دـ، وأف ام باب اللئيسيع ورا  هذ  ال
 (14، ص، 1428: اإلدماف وامملاض النفسيع )النا ل،ت من غ  ببا رئيسيا شما

الػػػ  طبقػػػت غ اصتمػػػا السػػػعودي ،أف معظػػػي أسمػػػاط العنػػػو ام ػػػلي  وقػػػد أشػػػارت إحػػػدى الدرا ػػػات
الشػػائعع  لػػدى عينػػع الدرا ػػع هػػأ : )العنػػو اللفظػػأ والبػػدشل والنفسػػأ وا اتمػػاعأ وا قتصػػادي والصػػحأ 
وا،نسػػػأ واحللمػػػاف واإلشمػػػاؿ(، إ  أف بعػػػأل تلػػػم امسمػػػاط تعػػػد أكثػػػل شػػػيوعا غ اصتمػػػا السػػػعودي مقارنػػػع 

ى، وبينػػت الدرا ػػع أف أكثػػل امفػػلاد دمار ػػع للعنػػو ام ػػلي كػػانوا امزواج وأ ػػي ظمار ػػوف باصتمعػػات امخػػل 
 .(com).www. royahcenterالعنو اد زوااهتي وذلم من واقا بيانات الدرا ع 

والباحثع من خالؿ تدريسها غ ا،امعع  حظت تعلض عدد مػن ال البػات استزواػات للعنػو مػن قبػمح 
إذل عػدـ مت ػنهن مػػن ا نتظػاـ غ حضػور احملااػػلات، أو عػدـ دخػوهلن لالختبػػارات  يػ دي أحيانػػاً  نأزوااهػ

 نتيتع لتعلاهن للعنو ا،سدي الذي كاف له أثل  الوااجمل على اسد ال البع. 
 غ   تحتي أسماط العنو ام لي  اسواه اد الزواا  تذ  اس شلات تدؿ على تزايد معد ػفه
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عوديع بصػػفع خا ػػع دمػػا  يسػػتواه مػػن القػػائما علػػى الرتبيػػع ا هتمػػاـ عامػػع، وغ السػػ عالػػوطن العػػليب بصػػف
لتحديد حتمها، وأنواعها، وأ باهبا، وواا اآلليات اسنا بع سوااهتها والوقايع منها  ،العلمأ هبذ  الظاهلة

 :سن لق  اا ت هذ  الدرا ع بعنوافمن منظور الرتبيع اإل الميع، من هذا ا
لى دلهحلدر ق ل  لدر الح اسلدرتم لحلدي  ىلحلعيل

ً:ًـًتياؤالتًاؾدرادة3

  عت الدرا ع إذل اإلاابع عن الس اؿ اللئيس التارل:
 ما دور الرتبيع اإل الميع غ موااهع العنو اد الزواع؟

 وتفلع منه التساؤ ت التاليع:
ًـًؿاًًأـواعًاؾعـفًضدًاؾزوجة؟1ـ3

ًؿاًأدلابًاؾعـفًضدًاؾزوجةًً؟ً-3-2

ًاةًاؾزوجةًألـواعًاؾعـفًؿنًؼللًاؾزوجً؟ًؿاًؿدىًؿعاـً-3ً-3

ًـًأفدافًاؾدرادة:4

 ذل معلفع الدرا ع إهتدؼ 
 .الرتبيع اإل الميع غ موااهع العنو  اد الزواع دورـ1ًـ4ً

ً.أنواع العنو اد الزواعـ2ًًـ4ً
ًأ باب العنو اد الزواع.ً-4-3

 منواع العنو من قبمح الزوج. لمع التعلؼ إذل مدى معاناة الزواع غ اتما مدينع م ع اسً-4-4
ً:ًأفؿقةًاؾدرادةً-5

ً:األفؿقةًًاؾعؾؿقةًاملعرػقةً-5-1

افتقػػار اػػاؿ الدرا ػػات السػػابقع استعلقػػع بػػالعنو اػػد الزواػػات ودور الرتبيػػع اإل ػػالميع غ ل-5-9-9
تا ػػا موااهتػه  فا هتمػاـ بالبحػػث ا اتمػاعأ غ درا ػػع  العنػو ام ػػلي دل تػتي مالحظتػػه إ  غ القػلف ال

ـ،ومػػػػن قيػػػػمح أطبػػػػا  1962عشػػػػل مػػػػن قبػػػػمح باحػػػػث ا دمػػػػع ا اتماعيػػػػع، ودل تػػػػتي ال تابػػػػع عنػػػػه إ  غ عػػػػاـ 
(، ذلػػم أف   مػػا ضمػػدث غ حمػػي  ام ػػلة مػػن مشػػاكمح   ينػػاق  بسػػهولع 75،ص1419امطفػػاؿ )حلمأ،

وؿ دوف وتو ػػا مػػا الللبػػا ، خا ػػع أف خصػػائا الثقافػػع العلبيػػع قتػػوي علػػى ال ثػػري مػػن اس ونػػات الػػ  قػػ
 .(11التحدث عما يعت   الفلد أ لاراً  )التري، ملاا  ابق، ص

حماولػػع لل شػػػو عػػن أهػػػي أ ػػباب الظػػػاهلة والعوامػػػمح اس ديػػع إليهػػػا، وا ػػلوج  لػػػوؿ تلبويػػػع  ل-5-9-9
 حملاولع احلد منها أو القضا  عليها. 
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ًاألفؿقةًاؾعؾؿقةًاؾمطلقؼقة:ً-5-2

 اهلل تعاذل ػ عدة اهات خمتصع غ الرتبيع تتمثمح غ اآلق: تفيد الدرا ع احلاليع ػ بإذف ل-5-9-9
الػزوج والزواػع للوقػػوؼ علػى أ ػس العالقػػع الزوايػع اسسػتنب ع مػػن ال تػاب والسػنع، ليتم نػػا مػن بنػػا   -

احليػػػػاة الزوايػػػػع اس مونػػػػع ال لظمػػػػع القائمػػػػع علػػػػى قػػػػيي احملبػػػػع، واسػػػػودة، وا حػػػػرتاـ، وحفػػػػظ احلقػػػػوؽ، والقيػػػػاـ 
 بالواابات.

  ناع السيا ات الرتبويع غ وزارة التعليي العارل، ووزارة الرتبيع والتعليي والقائما عليها. -
 اسستد.  -
 و ائمح اإلعالـ.  -
تفيػػػػػػػد القػػػػػػػائما واسهتمػػػػػػػا بقضػػػػػػػايا العنػػػػػػػو ام ػػػػػػػلي اػػػػػػػد الزواػػػػػػػات غ وزارة الشػػػػػػػ وف ل-5-9-9

 نيع حلقوؽ اإلنساف. ا اتماعيع، ودور احلمايع  وهيوع حقوؽ اإلنساف، وا،معيع الوط
 تفيد  كمح من لديه اهتماـ بقضايا ام لة من الرتبويا والباحثا واسف لين.ل-5-9-4
قديػػد ام ػػباب والعوامػػمح اس ديػػع إذل  ػػاهلة العنػػو اػػد الزواػػات يسػػاعد اسرتصػػػا غ ل-5-9-3

 اختاذ التدابري الوقائيع للحد منها.
 ميع غ معا،ع  اهلة العنو اد الزواع. تعممح على إبلاز دور الرتبيع اإل الل-5-9-5
ًـًحدودًاؾدرادة:6ً

تتحدد هػذ  الدرا ػع باسواػوع الػذي تعا،ػه، وقػد اقتصػلت الدرا ػع احلاليػع علػى تنػاوؿ العنػو ام ػلي 
اسواه اد الزواع، الذي يأخذ أشػ اً  عديػدة، لػذا اكتفػت الباحثػع بدرا ػع )العنػو ا،سػدي، والنفسػأ، 

تصادي(، وأ باب العنو اد الزواع، كما تتحدد بعينع الدرا ع فقد طبقت ا  تبيانه وا اتماعأ، وا ق
عػن  ععلى عينع عشوائيع مػن الزواػات غ من قػع م ػع اس لمػع الػالق دل تصػمح حػالتهن إذل ا،هػات اسسػ ول
الفػػرتة  احلمايػع اػد العنػػو، وتتحػدد الدرا ػع أيضػػا بػامدوات اسسػتردمع واحلػػدود الزمنيػع للت بيػق وهػػأ مػن

 هػ. 30/1/1430هػ إذل 1/11/1429
ً:ؿصطؾواتًاؾدرادةـ7ً

ً:Violenceاؾعـفًًً-7-1

يعلؼ بأنػه   ػلوؾ متعمػد يتسػبه غ إحػداث أدل أو اػلر معنػوي أو مػادي )اسػدي( أو حلمػاف مػن 
 (198،ص1420احلقوؽ واحلليات  )ألسملي، 

ً: Family Violenceً اؾعـفًاألدريً-7-2

 العدائيع والعدوانيع با أفلاد ام لة، وال  ينت  عنها الوح وأذى وإذ ؿ،  السلوكيات  يعلؼ بأنه
وبعأل امحياف ت دي إذل الوفاة، وهذ  السلوكيات رمبا تشممح اإل ا ة البدنيع، ق يي اسمتل ػات، احللمػاف 

 .(198،ص13،ج1420من احلااات ام ا يع )الس لي، 
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ًاؾعـفًضدًاؾزوجةً:ً-7-3

العػػدواشل الػػذي ظمار ػػه اللاػػمح مػػن تعػػذيه اسػػدي وابتػػزاز أو تعػػذيه نفسػػأ اػػد يعػػلؼ بأنػػه  السػػلوؾ 
اسػػػػػػػػػػػػػػػػػػلأة إلابارهػػػػػػػػػػػػػػػػػػا علػػػػػػػػػػػػػػػػػػى اللاػػػػػػػػػػػػػػػػػػوخ إلرادتػػػػػػػػػػػػػػػػػػه دوف النظػػػػػػػػػػػػػػػػػػل إذل حقوقهػػػػػػػػػػػػػػػػػػا وم البها )حتػػػػػػػػػػػػػػػػػػار، 

 ( 126،ص14،ع7،ـ1413
: أي  ػػلوؾ يواهػػه الػػزوج  بأنػػهوغ اػػو  التعليػػو السػػابق ظم ػػن للباحثػػع أف تعػػلؼ العنػػو اػػد الزواػػع  

بقصػػد إيقػػاع امذى أو الضػػلر ا،سػػمأ، أو النفسػػأ، أو ا اتمػػاعأ، أو ا قتصػػادي، وي ػػوف جتػػا  زواتػػه 
 ذلم نتيتع عدة أ باب. 

ً:اؾـظريًؾؾدرادةًاإلرارً-8

ًاؾدراداتًاؾيابؼة:ً-1ً-8ً

ً:ـًاؾدراداتًاؾعربقة1ـ1ًـ8ً

أف نتتاهمح ما  بالل ي من ندرة الدرا ات والبحوث السعوديع ال  تناولت العنو اد الزواع،   ظم ن
  تناوله غ هذا اصاؿ، وماله من رثار إصمابيع من علض وقليػمح للعنػو اػد الزواػع، فضػاًل عػن اسقرتحػات 

 اسبنيع على النتائ  استو مح إليها، وفيما يلأ ا تعلاض مهي هذ  الدرا ات. 

وا اتماعيػع : هتدؼ إذل معلفع  بعأل ا،وانػه النفسػيع (1449درادةًحمؿدًاؾشـاويً)ً-8-1-1-1
،لظمػػػع القتػػػمح الػػػ  قػػػدث بػػػا ذوي القػػػلر، وقػػػد ا ػػػتردمت الدرا ػػػع اسػػػنه  الو ػػػفأ مػػػن خػػػالؿ قليػػػمح 
اسضموف، وقد أ هلت الدرا ع نتائ  عدة منها : أف ا،ناة الذكور يتفوقوف غ نسػبتهي علػى ا،نػاة اإلنػاث 

ه هػػأ بػػا امزواج  ػػوا  أكػػاف الػػزوج تفوقػػاً ملحو ػػاً، ومػػن ناحيػػع قلابػػع ا،ػػاشل للضػػحيع كانػػت أعلػػى النسػػ
:(، وقػػػد كػػػاف دافػػػا اللاػػػمح غ قتػػػمح زواتػػػه يعػػػود إذل 57.59:(، أـ كانػػػت الزواػػػع قاتلػػػع )33.73قػػػاتال)
كثػػػػػػرية يػػػػػػلتب  معظمهػػػػػػا بػػػػػػدور  ا اتمػػػػػػاعأ مثػػػػػػمح الشػػػػػػم غ السػػػػػػلوؾ واسشػػػػػػاالات وا الفػػػػػػات   بأ ػػػػػػبا

 .(75اساليع.)ص

را ػع إذل معلفػع غ بعػأل امطلوحػات العلميػع هتػدؼ الد(:1413ًدرادةًحمؿدًحهـارً)ً-8-1-1-2
احلديثػػع الػػ  تتنػػاوؿ قضػػايا إالاميػػع وعالقػػات ااػػ هاديع بػػا امزواج، وأثلهػػا غ الصػػحع النفسػػيع للزواػػع، 
والتعػػػلؼ إذل مسػػػارات التقػػػدـ السػػػي ولوايع ام ا ػػػيع غ ميػػػداف العػػػالج النفسػػػأ للنسػػػوة الػػػالق يتعلاػػػن 

ؿ، و و  اسعاملع القهليع اس ذيع، وقد ا تردمت الدرا ػع اسػنه  الو ػفأ، لال تصاب، وا بتزاز وا  تلال
وتو ػػلت الدرا ػػع إذل العديػػد مػػن النتػػائ  منهػػا: أف  ػػلوؾ عنػػو اللاػػمح اػػد الزواػػع قػػد أدى إذل تعلاػػها 
 عصموعػػع مػػن ا اػػ لابات واسشػػاكمح النفسػػيع، كا اػػ لابات ا كتوابيػػع الػػ  تفقػػد الزواػػع القػػدرة اإلدراكيػػ

 .(125لى اهللوب، والعتز استعلي.)صع
: هتدؼ الدرا ع إذل تقييي  اهلة العنو ام لي، وقديػد (2444درادةًررقفًذوؼيً)ً-8-1-1-3

أبعادها ،كما هتتي بدرا ع العنو استبادؿ با امزواج والعنو اد امبنا  وكذلم العنو اد امخوة، وقد 
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هنػػا علػى عػػلض النتػائ  ا ا ػػع بػالعنو بػػا امزواج، فقػػد تو ػلت الدرا ػػع إذل العديػد مػػن النتػائ  نقتصػػل 
أشارت ثلث اموعع ملت   الائي العنو أ ي البوا زوااهتي الباً بسي اً، وأقل زها  اللبا أ ي اػلبوهن 

 (57الباً شديداً. )ص

هتػدؼ الدرا ػع إذل ال شػو عػن ديناميػات البنػا  النفسػأ (:2443ًدرادةًفلةًحيـنًً)ً-8-1-1-4
اسسػػا  إلػػيهن وامزواج اسسػػيوا لزوااهتي؛وذلػػم للرػػلوج بصػػيلع معلفيػػع تتػػيجمل إم انيػػع تشػػريا للزواػػات 

الظاهلة وقديد إبعادها، وواا النتائ  غ إطار إم انيػع عمػمح بػلام  لارشػاد الزوااػأ وام ػلي للترفيػو 
ا ػػػػػػع اسػػػػػػنه  مػػػػػػن النتػػػػػػائ  اسرتتبػػػػػػع علػػػػػػى اإل ػػػػػػا ة إذل اسلأة،ولتحقيػػػػػػق أهػػػػػػداؼ الدرا ػػػػػػع ا ػػػػػػتردمت الدر 

السي ومرتي، وال لين أ،وقد تو لت الدرا ع إذل العديد من النتائ  منها: ليس هناؾ فلوؽ با السيدات 
تػػلتب   استزواػات العػػامالت و ػػري العػامالت غ التعػػلض إذل اإل ػػا ة مػن الػػزوج دمػػا يشػري إذل أف اإل ػػا ة  

الػػزوج ومعتقداتػػه حػػوؿ العنػػو ومػػدى  بعمػمح الزواػػع فقػػ  وإسمػػا تػػلتب  مبتلػػريات أخػػلى كرصػػائا شرصػػيع
ام ػػػػػػلي. ..)ص  هقدرتػػػػػه علػػػػػى قمػػػػػػمح اإلحباطػػػػػات )قلػػػػػػع الدخمح،الب الع،اػػػػػلوط العمػػػػػمح( كػػػػػػذلم تارطمػػػػػ

 (.225ػ220ص

ــنًايــواتيًً)ً-8-1-1-5 ــةًحماد : هتػػدؼ الدرا ػػع إذل الوقػػوؼ علػػى مظػػاهل العنػػو (2444دراد
الدرا ػػع ا ػػتبيانه احتػػوت علػػى عػػدد مػػن العػػائلأ اػػد اسػػلأة وأ ػػبابه، ولتحقيػػق هػػدؼ الدرا ػػع ا ػػتردمت 

احملاور حوؿ أنواع العنو وأش اله ،وقد تو لت الدرا ع إذل العديد من النتائ  منها: أف هناؾ عالقع وثيقع 
با كػمح مػن تػدهور الػدخمح ا قتصػادي للػزوج، وب التػه، ومشػاهدته  مبيػه وهػو يعتػدي علػى أمػه غ  ػلل  

أف تعػػلض اسػػلأة اسسػػتمل لا ػػا ة صمعلهػػا أكثػػل معانػػاة مػػن امعػػلاض وبػا دمار ػػته للعنػػو اػػد زواتػػه، كمػػا 
ا،سميع )كالصداع والعصبيع وا ا لابات ا،سميع امخلى(، كمػا صمعلهػا أكثػل حزنػا واكتوابػا وأقػمح قػدرة 
على موااهع مش الت حياهتا، ومن أ باب العنػو العػائلأ اػد اسػلأة : ا الفػات الزوايػع بسػبه التبػاين 

أ والثقػػػاغ ، تعػػػاطأ ا مػػػور واسرػػػدرات، تػػػدشل الػػػوعأ بالعالقػػػات اسرتلفػػػع بالعالقػػػات اسرتلفػػػع ا اتمػػػاع
 .(5داخمح العائلع وكيفيع التعاممح معها. )ص

هتػدؼ الدرا ػع إذل معلفػع مػدى تعػدد مظػاهل  :(1425درادةًعلدًاؾرمحنًاؾعقيـويًً)ً-8-1-1-6
، والتقييػػد والتتويػػا، وام ػػباب والعوامػػمح الػػ  العنػػو ام ػػلي وأسماطػػه اسرتلفػػع، كالضػػلب وال ػػأ واحلػػبس

تػ دي إذل وقوعػه، وقػد ا ػتردمت الدرا ػػع اسػنه  الو ػفأ مػن خػالؿ أ ػػلوب درا ػات الػلأي العػاـ، وقػػد 
أ هػػلت الدرا ػػع تعػػدد مظػػاهل العنػػو ام ػػلي، وتبػػاين درااتػػه مػػن اػػلد اللكػػمح إذل القتػػمح، وهتػػم العػػلض 

لب)  مقدارها وا عرتاؼ هبا من قبمح  اصموعع، ف اف أكثلها الضوا  تصاب، كما تباينت هذ  اسظاهل غ
تػي كمػا أ هػلت الدرا ػع أف أ ػباب العنػو متنوعػع ومتباينػع غ ح(،٪21.6وأقلها ت ػلار القتػمح ):(،98

، كمػػػا :(18.9:(،وأقلهػػػا  اػػػعو القػػػانوف)96.2ب:الب الع)أكثػػػل ام ػػػبا ت لارهػػػا غ نظػػػل العينػػػع، وكػػػاف
اسلتبػع  واا ت الزواات غ:(،64.8)اً للعنو بنسبع ػأف امطفاؿ هي امكثل تعلا أ هلت نتائ  الدرا ع

 (223)ص:(.11.3بنسبع)مث امزواج :(،23.9الثانيع بنسبع )



 3122 –العدد الثاني -المجلد التاسع .  ...................…….... مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس

 
 

 67 

هتػدؼ إذل تقصػأ العنػو ام ػلي غ (ً:2445ًدرادةًعوضًأمحـد ًوأمحـدًاملرضـيً)ًًًً-8-1-1-7
وال تابػع،  ةاملأة من استزواات اسلمػات بػالقلا  394أو اط ام ل السودانيع، وغ هذا اإلطار متت درا ع 

، 2002ف ايل  28إذل  2001اسرتددات على أحد اسلاكز ال بيع غ أـ درماف، وذلم غ اسدة من أكتوبل 
:(  مػػنهن 68.3)112امػػلأة( ذكػػلت  164وقػػد أواػػجمل قليػػمح النتػػائ  أف النسػػا  اللػػواق تعلاػػن للعنػػو )

:(  منهن 72.6)119نما تعلات ياع السلوؾ التأدي  من اانه أزوااهن، بنوعاً واحداً أو أكثل من أنو 
مػػػنهن ا ػػػتدعت  26:(  مػػػنهن تعلاػػػن فعػػػاًل للعنػػػو ا،سػػػدي، 48.2)79ا،سػػػدي،  وللتهديػػػد بػػػالعن

حا هتن اللعايع ال بيع نتيتع إ ابتهن جبلوح، وقد مشلت ام ػباب  اسباشػلة حلػا ت العنػو: ا رتيػاب غ 
 .(23،ص21،ع11)ـع، رد الزواع على زواها. ري شلعيعالقع 

هتػدؼ الدرا ػع إذل التعليػػو  :(1426علـدًامؿـودًوحمؿـدًاؾلشـري)ًًًًًدرادـةًعلـا ًًً-8-1-1-8
،والتعلؼ إذل حتػي هػػذ  الظػاهلة وأسماطهػػا مػػن عبظػاهلة العنػػو ام ػلي عامػػع، وغ اصتمعػات العلبيػػع خا ػػ

إذل أ باب هذ  الظػاهلة، وقػد ا ػتردمت الدرا ػع  خالؿ اإلحصائيات ا،نائيع واسصادر امخلى،والتعلؼ
اسنه  الو فأ والتحليمح اإلحصائأ، وقػد تو ػلت الدرا ػع إذل العديػد مػن النتػائ  منهػا : امشػراص ذوو 
اسسػػتويات التعليميػػع استدنيػػع والعػػاطلوف عػػن العمػػمح هػػي  أكثػػل مػػياًل  رت ػػاب اػػلائي العنػػو ام ػػلي، وأف 

(، ومػػػن أ ػػػباب 41.8ارت ػػػاب اػػػلائي العنػػػو ام ػػػلي هػػػأ القػػػوة البدنيػػػع ) أكثػػػل الو ػػػائمح اسسػػػتردمع غ
العنػػػػو ام ػػػػلي : ا،هػػػػمح أو اػػػػعو اسسػػػػتوى التعليمػػػػأ، انتشػػػػار الب الػػػػع، إدمػػػػاف ال حػػػػوؿ واسرػػػػدرات. 

 .(129)ص،
هتػػدؼ الدرا ػػع إذل إبػػلاز التحػػديات الػػ  شػػ لها :ًفـــ(1427ةًًبــافؿق ً)درادــةًأؿــرً-8-1-1-9

اػػػه للمػػػلأة وال فػػػمح للرتبيػػػع اإل ػػػالميع، ومػػػن مث عػػػلض وقليػػػمح لػػػدور م  سػػػات الرتبيػػػع العنػػػو ام ػػػلي اسو 
اإل ػػػالميع غ موااهػػػع قػػػديات العنػػػو ام ػػػلي اسواػػػه للمػػػلأة وال فػػػمح، وقػػػد ا ػػػتردمت الدرا ػػػع اسػػػنه  
ع، الو فأ، واسنه  ا  تنباطأ، وقد تو لت الدرا ع إذل أف العنو ام لي مش لع تعانيها ام لة اسسلم

وتشػػػ مح قػػػدياً  ػػػاهلاً مهػػػداؼ الرتبيػػػع اإل ػػػالميع و اياهتػػػا، وقػػػد اشػػػتملت قػػػديات العنػػػو ام ػػػلي علػػػى 
قديات عقديع ،وأخالقيع،ونفسيع،وااتماعيع ،وأف م  سات الرتبيع اإل الميع تسعى إذل موااهع قديات 

 (308ػ306العنو ام لي اسواه للملأة وال فمح )ص ص

ــزًرؤً-8-1-1-14 ــةً)درادــةًؿرؽ العنػػو ام ػػلي غ اصتمػػا   عتناولػػت الدرا ػػ:ًم(2447 2448ق
السعودي هبدؼ معلفع أسماطه الشػائعع، ودراػع انتشػار كػمح سمػ ، وأ ػباب العنػو، ومػا يػنتي عنػه مػن رثػار 
 لبيع، وطلح بعأل احللوؿ ال  قد ختفو من وطأتػه، قػد أواػحت نتػائ  الدرا ػع أف معظػي أسمػاط العنػو 

علوفػػع كػػالعنو اللفظػػأ والبػػدشل والنفسػػأ وا اتمػػاعأ وا قتصػػادي والصػػحأ وا،نسػػأ ام ػػلي الشػػائعع واس
واحللماف واإلشماؿ تنتشػل غ عينػع اتمػا الدرا ػع، إ  أف بعػأل تلػم امسمػاط تعػد امكثػل شػيوعاً غ اصتمػا 

نػو ام ػلي، السعودي مقارنػع باصتمعػات امخػلى، وأف العنػو اللفظػأ يػأق بػاسلكز اموؿ كأحػد أنػواع الع
ويأق العنو ا قتصادي باسلتبع الثانيع، وغ اسلكز الثالث العنو النفسػأ يليػه العنػو ا اتمػاعأ، ويػأق غ 
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اسلكػػز ا ػػامس اإلشمػػاؿ واحللمػػاف، أمػػا العنػػو ا،سػػمأ فإنػػه يػػأق غ اسلكػػز السػػادس يليػػه العنػػو ا،نسػػأ مث 
درا ػػػع أف أكثػػػل امفػػػلاد دمار ػػػع للعنػػػو ام ػػػلي كػػػانوا العنػػػو الصػػػحأ غ اسلكػػػز الثػػػامن وامخػػػري، وبينػػػت ال

 امزواج وأ ي ظمار وف العنو اد زوااهتي. )ملاا  ابق(.

هتػدؼ الدرا ػع إذل معلفػع أ ػباب العنػو اػد اسػلأة غ (ً:2447ًدرادةًؽؾن ًاؾغـا ًً)ً-8-1-1-14
يها والنتائ  اسرتتبع عليه، فضاًل اصتما الق لي ومصادر  وأش اله ودراع الوعأ لدى اسلأة بالعنو الواقا عل
وقد كشػفت الدرا ػع عػن أف ‘ عن دراع ا تفادة اسعنفات من اس  سات اسعنيع مبوااهع العنو اد اسلأة 

من الزواات والفتيات الق ليات تعلاػن للضػلب واإلهانػع والتهديػد بػال الؽ والتحػلش ا،نسػأ،  :34.5
ظمار ػوف العنػو اػد الزواػات يلػيهي اآلبػا  مث امشػقا ،  وأواحت أف امزواج هي أكثل امشػراص الػذين

 (8مث اممهات. )ص، 
ًـًاؾدراداتًاألجـلقة:2ًـ1ًـ8ً

: هتدؼ إذل درا ع الزواات اسسػا  إلػيهن والػالق ،ػأف  Newman))ً(1993)درادةًً-8-1-2-1
شػارت النتػائ  إذل إذل بيوت اإليوا ، نتيتع تعلاهن إل ا ات متعػددة  ػوا  أكانػت اسػميع أـ نفسػيع، وأ

أف السػػػيدات اسسػػػا  إلػػػيهن واسقيمػػػات غ بيػػػوت اإليػػػوا  يشػػػعلف بالصػػػدمع والعزلػػػع ا اتماعيػػػع، وا كتوػػػاب 
والوحدة النفسيع ،والقلق ،واإلحباط الشديد والعتز والشعور اسستمل بالتهديد واليأس جتا  اسسػتقبمح. )ص 

129). 
اسلتب ػع دؼ الدرا ػع إذل معلفػع ا  ػورة هتػ:ًHampton & Gellesً(1994)درادةًً-8-1-2-2

: )ازمفػػػاض الػػػدخمح، زيػػػادة حتػػػي ام ػػػلة، الب الع،مشػػػاهدة الػػػزوج للعنػػػو بػػػا بػػػالعنو اػػػد الزواػػػع ومنهػػػا
والديه أثنا  ملحلع ال فولع(، وكذلم درا ع عنو الزوج اد الزواع بو فه عاممح خ ورة للتنبػ  بػامعلاض 

ارت النتػػائ  إذل أف امزواج الػػذين شػػاهدوا ربػػا هي يعتػػدوف علػػى النفسػػيع وا،سػػميع لػػدى الزواػػع، وقػػد أشػػ
أمهػاهتي هػػي أكثػػل عػدواناً علػػى زواػػاهتي، وأف هنػػاؾ عالقػع وثيقػػع بػػا تػدهور الػػدخمح غ اسعانػػاة ا قتصػػاديع 

زواػػػاهتي مػػػن امزواج الػػػذين الػػػذين يعػػػانوف الب الػػػع هػػػي أكثػػػل إ ػػػا ة ل جوبػػػا العنػػػو اػػػد اسػػػلأة، وأف امزوا 
 .(105،119طواؿ الوقت أو بعأل الوقت. )ص ص يعملوف
ًـًتعؾققًعؾىًاؾدراداتًاؾيابؼة:3ـ1ًـ8ً

نسػػترلا مػػن خػػالؿ عػػلض الدرا ػػات السػػابقع وقليلهػػا ومقارنتهػػا أ ػػا تلتقػػأ مػػا الدرا ػػع احلاليػػع غ 
نقاط، وختتلو معها غ أخلى )فدرا ع الشناوي( اقتصلت على اانه واحػد مػن أشػ اؿ العنػو ام ػلي 

مثػػػمح غ العنػػػو ا،سػػػدي، أمػػػا الدرا ػػػع احلاليػػػع فقػػػد تناولػػػت أشػػػ اً  أخػػػلى للعنػػػو متثلػػػت غ العنػػػو واست
والنفسأ وا اتماعأ وا قتصادي، واختلفػت مػا درا ػع )احلتػار(  غ أهػداؼ الدرا ػع، وطبيعػع  أا،سم

علض وقليمح الدرا ع فدرا ع احلتار درا ع نظليع أ تردـ فيها الباحث اسنه  الو فأ وذلم من خالؿ 
لػػبعأل النظليػػات احلديثػػع غ اػػاؿ عنػػو الػػزوج اػػد زواتػػه، غ حػػا كانػػت الدرا ػػع احلاليػػع درا ػػع ميدانيػػع 
  اعتمػػدت علػػى مجػػا البيانػػات وقليلهػػا ،كمػػا اختلفػػت مػػا درا ػػع )العيسػػوي( غ عينػػع الدرا ػػع، وغ مػػنه
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ا ػػػػات الػػػلأي العػػػػاـ، بينمػػػػا الدرا ػػػع فقػػػػد اعتمػػػدت الدرا ػػػػع السػػػابقع علػػػػى اسػػػػنه  الو ػػػفأ مػػػػن خػػػالؿ در 
يعػانا  اعتمدت الدرا ع احلاليع على اسنه  الو فأ التحليلأ من خالؿ مجا البيانات من الزواات الالق

العو وقليمح تلم البيانػات، وختتلػو الدرا ػع احلاليػع عػن درا ػع ملكػز )رؤيػع( غ أف الدرا ػع احلاليػع درا ػع 
أ باهبا، غ حا كانت الدرا ع السابقع درا ع ا ت العيع لظاهلة منواع العنو اد الزواع و  عو فيع قليلي

العنو غ اسمل ع سعلفع أسماطه الشائعع، وأ بابه، كما ختتلو الدرا ػع احلاليػع عػن الدرا ػع السػابقع غ عينػع 
 الدرا ع. وختتلو الدرا ع احلاليع عػن درا ػع )هبػع حسػن( غ أف الدرا ػع السػابقع غ اػاؿ علػي الػنفس أمػا
الدرا ػػػع احلاليػػػع غ اػػػاؿ الرتبيػػػع اإل ػػػالميع، وختتلػػػو الدرا ػػػتاف عػػػن بعضػػػهما بعضػػػاً غ اسػػػنه  اسسػػػتردـ، 

وعينتهػػا واتمػػا الدرا ػػع والعينػػع ،كمػػا ختتلػػو الدرا ػػع احلاليػػع مػػا درا ػػع )كلػػثي اللػػازل( غ اتمػػا الدرا ػػع 
الفتيػات الػالق تعلاػن للعنػو مػن حيث طبقت الدرا ع السابقع غ مدينع ق ل على عينػع مػن استزواػات و 

مدينػػػع م ػػػع اس لمػػػع، وطبقػػػت  كػػػاف اتمػػػا الدرا ػػػع احلاليػػػعقبػػػمح الػػػزوج أو امب أو امخ أو امـ، غ حػػػا  
الدرا ع على عينع عشوائيع من النسا  استعلاات للعنو من قبمح أزوااهن، كما ختتلو الدرا ع احلاليع ما 

الدرا ػػػػع فالدرا ػػػػع السػػػػابقع طبقػػػػت غ مدينػػػػع أـ درمػػػػاف  درا ػػػػع )عػػػػوض أمحػػػػد وأمحػػػػد ملاػػػػأ(، غ اتمػػػػا
بالسػػوداف، غ حػػا طبقػػت الدرا ػػع احلاليػػع علػػى اتمػػا مدينػػع م ػػع اس لمػػع، وتتفػػق الدرا ػػتاف غ أف أفػػلاد 
عينع الدرا ع هن من استزواات استعلاات للعنو من قبمح أزوااهن، وختتلو الدرا ػع احلاليػع عػن السػابقع 

اليع هتدؼ إذل بياف دور الرتبيع اإل الميع غ موااهع العنو اػد الزواػع، وتتفػق الدرا ػع غ أف الدرا ع احل
احلاليػػع مػػا درا ػػع )أمػػرية بػػاشميي( غ أ مػػا غ اػػاؿ الرتبيػػع اإل ػػالميع، إ  أف الدرا ػػع السػػابقع درا ػػع نظليػػع 

اليػػػػع درا ػػػػع ميدانيػػػػع اعتمػػػػدت علػػػػى اسػػػػنه  ا  ػػػػتقلائأ واسػػػػنه  ا  ػػػػتنباطأ، غ حػػػػا كانػػػػت الدرا ػػػػع احل
 اعتمدت على اسنه  الو فأ التحليلأ.       

وبذلم ت وف الدرا ع احلاليع خمتلفع عن الدرا ات السابقع غ أهػدافها، ومنهتهػا، وغ اتمػا الدرا ػع 
وعينتهػػا، كمػػا أف الدرا ػػع احلاليػػع حل ػػت علػػى بيػػاف دور الرتبيػػع اإل ػػالميع غ موااهػػع العنػػو اػػد الزواػػع 

تقػػي بػػه كػػمح الدرا ػػات السػػابقع، وقػػد ا ػػتفادت الدرا ػػع احلاليػػع مػػن امػػوع الدرا ػػات والبحػػوث  وهػػذا دل
السػػػابقع غ اوانػػػه كثػػػرية منهػػػا  ػػػوغ أهػػػداؼ وتسػػػاؤ ت الدرا ػػػع، وا طػػػالع علػػػى العديػػػد مػػػن اسقػػػاييس 

يع اسنا بع ل بيعع وا  تفادة منها غ إعداد أداة الدرا ع احلاليع و وغ عباراهتا، وقديد اسعامالت اإلحصائ
 البحث، واختيار ام لوب اممثمح إلخلاج البحث غ  ورته النهائيع. 

ً:ًأـواعًاؾعـفًضدًاؾزوجةً-2ً-8ً

 :الدرا ع بتناوؿ أربعع منها وهأيأخذ العنو اد الزواع أنواعا متعددة،  ت تفأ الباحثع امن إطار 
ً:Physica A violenceاؾعـفًاجليديًًً-8-2-1

واع العنو دمار ع، وهو الذي يقا على اسد الضحيع ويرتؾ رثاراً متفاوتع ا  ورة، ويعلؼ وهو أكثل أن
بأنه    هتـو ملموس مػادي جتػا  شػرا مػا، تتعػلض فيػه حياتػه أو  ػحته أو  ػالمع أعضػائه، أو حليتػه 

(، ويأخػػذ هػػذا اهلتػػـو أشػػ اً  و ػػوراً عػػدة تتػػدرج مػػن الػػدفا بشػػدة، 49،ص1412للر ػػل  )تشػػيزنيس،



 د.حياة نياز.......…….... .  ...........................دور التربية االسالمية في مواجهة العنف األسري ضد الزوجة

 
 

 66 

كمح، الضلب باميدي أو بامدوات، ا نق الصفا على الواه، احللؽ أو ال أ،والت بيػمح باحلبػاؿ )القيػود( الل 
،وتوايه الل مات إذل الواه، والتعلض للتلد بالسوط أو العصا أو بآلع حادة، دما يرتته عليه العديػد مػن 

 و ريها من اآلثار.  نستع(وح، وكسل العظاـ، ومتزؽ امامعلاض واسظاهل)كال دمات، واحللوؽ، وا،ل 
ً:Psychological A violenceاؾعـفًاؾـػييًً-8-2-2

)العنػػػػػو ا،سػػػػػدي، وا اتمػػػػػاعأ،  وهػػػػػو أخ ػػػػػل أنػػػػػواع العنػػػػػو ؛ منػػػػػه يرتافػػػػػق مػػػػػا امشػػػػػ اؿ امخػػػػػلى
وا قتصادي(، ال  تلتب  ارتباطاً وثيقاً بػالعنو النفسػأ، ويعػود ذلػم إذل ا نع ا ػات النفسػيع الػ  ترتتػه 

ار ػػع أي نػػوع مػػن أنػػواع العنػػو، كمػػا أف مػػدى انع ػػاس هػػذا العنػػو علػػى الزواػػع   ظم ػػن قديػػد ، علػػى دم
فػػامذى اسعنػػوي ب ػػمح درااتػػه ضمتػػاج إذل اختصا ػػأ لتحديػػد ، وقػػد يرتتػػه عليػػه ااػػ لابات نفسػػيع خ ػػرية 

ؼ العنػػػو القلػػػق(، ويعػػػل النفس،الشػػػعور بعػػػدـ ال فايػػػع، الشػػػعور بالسػػػلبيع والعتػػػز،  ى)اكتوػػػاب، ان ػػػوا  علػػػ
: أي فعمح م ذ نفسياً وعاطفياً دوف أف ت وف له رثار اسديع  ػاهلة دائمػاً، ويأخػذ  ػوراً عػدة النفسأ بأنه

بدايػػع مػػن إطػػالؽ التهديػػدات الػػ  تشػػ مح إيػػذا  وانتهاكػػاً سشػػاعل الضػػحيع، أو السػػعأ للسػػي لة عليهػػا مػػن 
لى؟ ومػػػػا مػػػػن تتحػػػػدث؟ مث خػػػػالؿ العػػػػزؿ والػػػػتح ي غ  ػػػػلوكها ومصػػػػريها، وقديػػػػد أيػػػػن تػػػػذهه؟ ومػػػػن تػػػػ

الرتهيػػه، والترويػػو با ػػترداـ النظػػلات وامفعػػاؿ واإلشػػارات والصػػلاخ، والشػػتي، وانتهػػا  باإلشمػػاؿ، والنبػػذ 
( كمػا يػدخمح اػمن ذلػم التهديػد بػال الؽ بصػفع 50،ص 1419،وواحللماف من اللعايع وا هتمػاـ )دلتػاف

عدالع غ حالع تعدد الزواات، وحا ت اهلتل، مستملة وال الؽ التعسفأ،والسعأ إلذ ؿ الزواع، وعدـ ال
والتهمػػي ، وتقييػػد حليػػع التعبػػري عػػن الػػنفس باسشػػاركع غ احلػػوار والنقػػاش ام ػػلي والعػػائلأ، وعػػدـ منحهػػا 

 ا حرتاـ ال اغ، وعدـ اسبا ة مبس وليته جتا  امبنا  والزوج. 
ً:Social A violence اؾعـفًاالجمؿاعيًًًً-8-2-3

حلصػار ا اتمػػاعأ الػذي يفلاػػه الػزوج علػػى الزواػع، واحلػػد مػن ازملاطهػػا غ اصتمػا، وعػػدـ ويتمثػمح غ ا
 السماح هلا بزيارة امهمح وامقارب، أو قد ي وف عن طليق إحلاؽ امذى بسمعع الزواع. 

 :Economic A violenceاؾعـفًاالؼمصاديًًً-8-2-4

(، 1145،ص2،ج1418)الاركورنو،   قوة فعمح ا  تيال  على ماؿ بيعلؼ العنو ا قتصادي بأنه :
ويعػد العنػو ا قتصػادي داخػػمح ام ػلة أقصػى دراػػات  ػي لة القػوة بشػقيها اسػػادي واسعنػوي وفلاػها علػػى 
ال ػػلؼ اماػػعو، ويقصػػد بػػه الضػػل  علػػى أحػػد أفػػلاد ام ػػلة، وحماولػػع إخضػػاعه أو ا ػػتلالله مػػن الناحيػػع 

اممػواؿ، قديػد مػا يسػمجمل للضػحيع بصػلفه، منػا الضػحيع  اساليع، ويأخذ  ػورا عػدة منهػا : ا  ػتيال  علػى
مػػن ا حتفػػاظ بالعمػػمح أو احلصػػوؿ علػػى عمػػمح، ق ػػيي اسمتل ػػات ا ا ػػع   كمػػا يػػدخمح فيػػه إابػػار الزواػػع 

(، والعنػػو ا قتصػػادي هػػو أحػػد أكثػػل 50علػػى التنػػازؿ عػػن حقوقهػػا غ النفقػػع )دلتػػا فػػو، ملاػػا  ػػابق، ص
اإل ػػالمأ، وي كػػد بعػػأل أطبػػا  الػػنفس أ ػػي مػػن خػػالؿ دمار ػػتهي لل ػػه أشػػ اؿ العنػػو انتشػػارا غ العػػادل 

النفسأ غ أكثل من بلد عليب قد وااهتهي حا ت تدما هلا امعا، لنسا  عامالت اا لرف قت هتديد 
من دخلهن اسادي، فتحػـل اسػلأة بػذلم مػن  ال الؽ أو ا ترداـ العنو، أف يدفعن مزوااهن ا،ز  امك 
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الذي تبذؿ فيه  حتها ووقتها، واهدها، فضاًل عن أف عليها قممح  لػي الػزوج. )الصػواؼ، ملدود العممح 
 (36د.ت ،ص
ًأدلابًاؾعـفًضدًاؾزوجة:ًً-3ً-8

  صت بعأل الدرا ات وام اث أ باب العنو اد الزواع غ اآلق: 
، وارت ػاب تتلرا غ اآلق: اعو الوازع الديي والبعد عن اسنه  اللباشل :أدلابًدقـقةً-8-3-1

احمللمػػػات كتعػػػاطأ الػػػزوج للمسػػػ لات وإدمػػػاف اسرػػػدرات، وعػػػدـ ت بيػػػق حػػػدود اهلل غ العالقػػػات ام ػػػليع، 
، وحػػق إبػػدا  عوعػػدـ ا لتػػزاـ بأ ػػس الشػػليعع اإل ػػالميع غ بنػػا  البيػػت اسسػػلي كأ ػػس اختيػػار الػػزوج والزواػػ

 اسوافقع على الزواج  
توى التعليمأ، وعدـ معلفع كيفيع التعاممح ما اآلخل، كا،همح، واعو اسس  :أدلابًثؼاػقةً-8-3-2

والػػزوج، فتهػػمح الزواػػع   عومػػا يتمتػػا بػػه مػػن حقػػوؽ وواابػػات، وهػػذا ا،هػػمح قػػد ي ػػوف مػػن ال ػػلفا الزواػػ
 قوقهػػا ووااباهتػػا مػػن طػػلؼ، واهػػمح الػػزوج هبػػذ  احلقػػوؽ مػػن طػػلؼ ثػػاف ،قػػد يػػ دي إذل التتػػاوز وتعػػدي 

؛ ذا كانػػت الزواػػع هػػأ امعلػػى ثقافيػػا ال بػػري بػػا الػػزواا بػػامخا إاحلػػدود، فضػػاًل عػػن ا خػػتالؼ الثقػػاغ
وهو ما يولد حالع من التوتل وعدـ التوازف لدى الزوج كلدة فعمح له، فيحاوؿ تعويأل هذا النقا باحثا عن 

 اسنا بات ال  ظم ن انتقا ها وا تصلارها بالشتي أو اإلهانع  أو الضلب. 
را غ اآلق : قياـ الزواج وبنا  ام ل والعالقات ام ليع علػى تتل :أدلابًغرًأخالؼقةً-8-3-3

أ س ماديع  تع، وا يار الثقع وا يانع با الزواا وما يرتته على ذلم من الشم واللرية است لفع، فضاًل 
عػػػن  ػػػو  ا لػػػق والبعػػػد عػػػن التحلػػػأ بلػػػق احللػػػي واللمحػػػع وحمبػػػع اآلخػػػلين والتضػػػحيع مػػػن أالهػػػي، وامنانيػػػع 

 تملكز حوؿ الذات. وال
ــقًةً-8-3-4 ــلابًـػي كإ ػػابع أحػػد الػػزواا  بػػامملاض النفسػػيع والعصػػبيع، والتبػػاين النفسػػأ   :أد

والعػػاطفأ بػػا الػػزواا، واػػلوطات احليػػاة اساديػػع واسعنويػػع الػػ  تشػػ مح بػػدورها اػػل اً نفسػػياً علػػى الػػزوج 
 رمو بعضهما بعضاً.يسعياف أحيانا للرفأل من حدهتا عن طليق تفليلها  نوالزواع اللذي

كب الع الزوج، وتدشل اسستوى ا قتصػادي لس ػلة وخا ػع   :اؾظروفًاالؼمصادقةًاؾيقكةً-5ً-8-3
 لة ال برية العدد، والتضري اسعيشأ الذي ينع س على اسستوى اسعيشأ لس ػلة، والػذي ي ػوف عائقػا  ا

فلالباً ما ينشأ الصلاع بػا الػزوج والزواػع غ بعأل امحياف غ طليق توافق الزواا وت يو احلياة ام ليع، 
لتوفري حااات البيت، وقد يت ور الصلاع إذل نوع من الشتار والضلب  أاو إذل ذلم نظلة اللامح واسلأة 

؛ فلػػذا ضمػػق لػػه تعنيفهػػا ايعوهلػػ ػػوف لللاػػمح علػػى اسػػلأة، منػػه  القا ػػلة فيمػػا يتعلػػق بالنفقػػع ا قتصػػاديع الػػ  ت
هلػػػذا العنػػػو ؛ م ػػػا    عريها مػػػن هػػػذ  الناحيػػػع، ومػػػن ال ػػػلؼ اآلخػػػل تقبػػػمح الزواػػػوذلػػم عػػػ  إذ هلػػػا وتصػػػل

تػػػػتم ن مػػػػن إعالػػػػع نفسػػػػها أو إعالػػػػع أو دهػػػػا، كمػػػػا تػػػػ ز الظػػػػلوؼ ا قتصػػػػاديع مػػػػن خػػػػالؿ ر بػػػػع الػػػػزوج غ 
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ا  ػػتحواذ علػػى راتػػه الزواػػع، دمػػا ينػػت  عنػػه خالفػػات عميقػػع تنتهػػأ بلتػػو  الػػزوج إذل تعنيػػو زواتػػه عػػن 
 ضلب وا،لح والتهديد بال الؽ أو القتمح  غ أحياف أخلى. طليق ال
فػػالعنو ظم ػػن أف ي ػػوف  ػػلوكاً اكتسػػبه الػػزوج نتيتػػع أ ػػس الرتبيػػع  األدــلابًاؾوبوقــة:ً-6ً-8-3

العنيفع ال  نشأ عليها الػزوج، إذ جتعلػه اػحيع لػه حيػث تشػ مح لديػه شرصػيع اػعيفع وتائهػع و ػري واثقػع، 
الضػػػعو غ اسسػػػتقبمح بػػػالعنو،  يػػػث يسػػػتقوي علػػػى اماػػػعو منػػػه وهػػػأ  وهػػػذا مػػػا يػػػ دي إذل اػػػ اف هػػػذا

الزواػػع أو امبنػػا ، وقػػد ي ػػوف الػػزوج شػػاهد عيػػاف للعنػػو اسواػػه مػػن والػػد  علػػى والدتػػه ،فينشػػأ علػػى عػػدـ 
 احرتاـ الزواع وتقديلها وا تصلارها والتعاممح معها بش مح عنيو.

العالقات ام ليع، إما بإكسػاب الفػلد سم ػاً مػن والذي يلعه دوراً خ رياً غ  :رػؼاءًاؾيوءً-8-3-7
حػػداث حالػػع مػػن السػػلوؾ العنيػػو، أو التػػدخمح السػػل  غ العالقػػات العائليػػع، والػػذي ظم ػػن أف يػػ دي إذل إ

 التوتل با الزواا.
أحد العواممح اللئيسػيع لػبعأل أنػواع العنػو وا اػ هاد، وذلػم لتقبلهػا لػه  :اؾزوجةًـػيفاً-8-3-8

غ التمادي  ذرد فعمح لذلم ؛ وهو ما صمعمح الزوج يأخوا ضوع أو الس وت عليه بو فه  التسامجملواعتبار 
والتتلؤ أكثل فأكثل، وقد تتتلى هذ  احلالع أكثل عند  فقداف الزواع  من تلتتئ إليه، ومن يقـو  مايتها 

 ومساندهتا. 
ــددًاألدوار-8-3-9 وزيػػػا اسسػػػ وليات الػػػ  تلقػػػى علػػػى الزواػػػع ،وعػػػدـ تعػػػاوف الػػػزوج معهػػػا غ ت :تعـ

 ام ليع.
البعيدة عن الدين وتسرت  بسػتار  والػ  تع ػأ الػزوج    :دقطرةًبعضًاألعرافًواؾمؼاؾقدً-8-3-14

 ى، وتعويد الزواع على تقبمح ذلػم وقملػه واللاػوخ إليػه، و  طمفػعحق اهليمنع والسي لة و له إرادة الزوا
تمييز وتقبمح أسماط من العنػو اػد الزواػع غ الػ ام  ما لو ائمح اإلعالـ من دور تسهي به غ تدعيي هذا ال

 ي، التقليػل السػنو 1426ن، ي، حممػود ورخػل 1420ال  تبث وا تلالهلا بش مح  ري  ػليي.)أنظل : بػاشميي، 
 .(2003حلالع حقوؽ اإلنساف غ مصل، 

ًؿلادئًاؾوبقةًاإلدالؿقةًيفًاؾعالؼاتًاؾزوجقة:ً-8-4

با اللامح واسلأة ال  يباركها اهلل م ا ام اس الشلعأ لت وين اللبنع الزواج هو تلم العالقع ا اتماعيع 
ام ا يع غ اصتما، وقد واا هلا الضواب  واسعايري ا اتماعيع اسنظمع، وأحاطها بالتشليعات وامح اـ، 

علهػػػا واحػػػع واعلهػػا تقػػػـو علػػػى أ ػػػاس اسبػػػادئ والقػػػيي الدينيػػػع وا اتماعيػػػع وامخالقيػػػع وا قتصػػػاديع الػػػ  جت
لمحػع، واإلحسػاف، وهػذ  اسبػادئ و  ناً وأماناً لسفلاد ،ققق قيامها على أ س العدالع ،واسساواة واسػودة وال

 :  هأ

 يا أيها الناس اتقوا رب ي الذي  وحدة ام مح وال لامع اإلنسانيع وملاقبع اهلل عز وامح ) -8-3-9



 3122 –العدد الثاني -المجلد التاسع .  ...................…….... مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس

 
 

 62 

اً  كثػرياً ونسػاً ، واتقػوا اهلل الػذي تسػا لوف بػه خلق ي من نفس واحدة وخلػق منهػا زواهػا وبػث منهمػا راػ
(، فالقلرف ال لصل يللس )الشعور مبا للزواػع مػن منزلػع، فهػأ 1وامرحاـ إف اهلل كاف علي ي رقيبا( )النسا ،:

 (. 295،ص1399ق عع من اللامح نفسه، واز    ينفصمح عن ت وينه( )عاشور،
ع غ  مح الشليعع اإل الميع، أف الزواج عقد مقدس، أف القاعدة ام ا يع غ احلياة الزواي -8-3-9

: )وكيػو تأخذونػه وقػد باسيثاؽ اللليظ   غ قولػه تعػاذلوهو أ اس بنا  ام لة، وقد  ور اهلل ذلم العقد  
 (. 21أفضى بعض ي إذل بعأل وأخذف من ي ميثاقاً  ليظاً( )النسا :

اتػػػه أف خلػػػق ل ػػػي مػػػن أنفسػػػ ي أزوااػػػاً السػػػ ينع واسػػػودة واللمحػػػع : قػػػاؿ تعػػػاذل : )ومػػػن ري -8-3-4
(، إف ققيق الس ينع غ حمي  ام لة مس وليع مشرتكع 21لتس نوا إليها واعمح بين ي مودة ورمحع( )اللـو :

با الزواا، وأف تبادؿ اسودة واللمحع با الزواا هأ ال ليق اس دي لتحقيق هذ  الس ينع اسلاوة، فالزوج 
زواتػػه بال لمػػع ال يبػػع أو اللمسػػع احلانيػػع واف يػػلحي اػػعفها ويعينهػػا غ أعماهلػػا م لػػوب إليػػه إ هػػار مودتػػه ل

 ػػػوا  أكػػػػاف داخػػػػمح البيػػػػت أـ خاراػػػػه أو يفااوهػػػػا هبديػػػػع بسػػػػي ع أو بنزهػػػػع قصػػػػرية، وأف يشػػػػاركها أهػػػػدافها 
وت لعاهتا غ احلياة، والزواع م لوب إليها أف ت وف مصدر السػ ن واحلنػاف مبػا ف ػلت عليػه مػن خصػائا 

 تعدادات تعينه على أدا  هذا الوااه ا،ليمح. وا 
احملافظع على احلقوؽ والواابات، ف مػا كلػو اإل ػالـ اللاػمح بواابػات جتػا  زواتػه، فقػد   -8-3-5

كلػػػو اسػػػلأة بواابػػػات جتػػػا  زواهػػػا، وبػػػذلم يػػػ دي كػػػمح منهمػػػا عملػػػه اسنػػػوط بػػػه  فتت امػػػمح بػػػذلم امدوار 
(، وقػػػػد اػػػػا ت 228لػػػػذي علػػػػيهن بػػػاسعلوؼ. .( )البقػػػػلة : وتسػػػتقيي احليػػػػاة، يقػػػػوؿ تعػػػػاذل : )وهلػػػن مثػػػػمح ا

إف ل ي على نسائ ي حقاً، ولنسائ ي :  التوايهات النبويع لت كد هذ  احلقيقع، يقوؿ عليه الصالة والسالـ
 .(98، ص7،ج1406علي ي حقاً.   )البراري، 

اسستقلة هلا من مس ن وأف ينفق عليها بتوفري احلياة  ،اع على زواها: أف يع يها  داقهافمن حق الزو 
ومأكمح وملبس ،وأف ضمسن معاشلهتا وضمرـت مشاعلها وإحسا اهتا، وأف ضمفظ كلامتها وإنسانيتها  وعليه أف 
يع يهػػػا حقهػػػا غ الفػػػػلاش وأ  طمو ػػػا، كمػػػا صمػػػػه عليػػػه أف ضمػػػرـت حقهػػػػا غ التملػػػم، وغ ال سػػػه وعػػػػدـ 

أيضػا حػق العػدؿ وهػو   مػن اممػور الػ  تعتػػ  التصػلؼ غ ماهلػا دوف إذ ػا، ومػن حػق الزواػع علػى زواهػػا 
أ ا ػػا ممػػن ام ػػلة وا ػػتقلارها وإبعػػاد أ ػػباب القلػػق وا اػػ لاب عنهػػا. ..، سػػا غ العػػدؿ مػػن اإلحسػػاس 
باللاا، وسا غ ا،ور من اله اإلحن والشحنا ، ولقد عي ]القلرف ال لصل [ بالعدؿ ام لي عنايع فائقع ] 

 : ( قاؿ تعاذل200،ص1409ذل بالعدؿ عموما با النسا   )قادري،إذ[ أمل اهلل  بحانه وتعا
)فػػان حوا مػػا طػػاب ل ػػي مػػن النسػػا  مثػػا وثػػالث وربػػاع فػػإف خفػػتي أ  تعػػدلوا فواحػػدة أو مػػا مل ػػت 

(،ومن حقها أيضاً على زواها، تعليمها الضػلوري مػن أمػور دينهػا 3أظمان ي ذلم أدسل أ  تعولوا( )النسا :
ذل ا لتزاـ بتعاليي الدين اإل المأ وردابه قاؿ تعػاذل : )يأيهػا الػذين رمنػوا قػوا أنفسػ ي ونصحها وإرشادها إ

: )وكػاف يػأمل -عػاذل عػن إعاعيػمح ػ عليػه السػالـ( وقػاؿ ت6وأهلي ي نػارا وقودهػا النػاس واحلتػارة( )التحػلصل:
سػا  مبػا فضػمح اهلل بعضػهي )اللااؿ قوامػوف علػى الن (،55أهله بالصالة والزكاة وكاف عند ربه ملاياً( )ملصل:
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(،   والقوامع هنا تت له أف ي ػوف اللاػمح علػى قػدر مػن اسسػ وليع، عاسػا 34على بعأل... اآليع( )النسا :
بأمور دينه ودنيا ، قوي الشرصيع غ احلق، قػادرا علػى رعايػع زواػه وأو د  وتػوايههي، وإبعػادهي عػن كػمح 

( ومػػن حقهػػا عػػدـ هتلهػػا أو 16،صهػػػ1416)خيػػاط، اتبػػاع ملاػػاة اهلل مػػا يلضػػه اهلل  ػػبحانه وتعػػاذل ب
الهبا للري  به مشلوع، أو احللو عليها بأف   يقلهبا انسيا، سا غ ذلم من الق يعع ال  تػ ثل غ أمػن 

 ام لة وا تقلارها. 
وعلى الزواع جتا  زواهػا : حسػن ال اعػع غ  ػري معصػيع ا ػالق، وعليهػا  ػيانع علاػه واحملافظػع  علػى 

ا صمه عليها احرتامه وتقػديل  بفػأل الصػوت أمامػه، وكػو اليػد عػن السػو ، واللسػاف عػن الن ػق شلفه، كم
بالفح  والبذا ة، وعليها حفظ ماله وعدـ اإل لاؼ فيه ما عدـ قميله فوؽ طاقته فيما   يقدر عليه من 

وعدـ ا متناع  ،ذنه وراا ها فال ختلج منه إ  بإالنفقع  وعدـ اسن باإلنفاؽ إذا أنفقت عليه،وعليها لزـو بيت
:  إذا دعػػا اللاػػمح زواتػػه يث ر ػػوؿ اهلل  ػػلى اهلل عليػػه و ػػليعنػػه كلمػػا دعاهػػا إذل الفػػلاش لبػػت دعوتػػه حلػػد

 . (1080، ص1408حلااته فلتأته وإف كانت على التنور   )الرتمذي، 
 :  هناؾ حقوؽ مشرتكع با الزواا هأو 

 . ػ حسن اسعاشلة باسعلوؼ
 ؽ غ التعاممح واممانع غ القوؿ والفعمح والنصجمل. ػ اإلخالص والصد

 ػ التعاوف على قممح اسس وليات.  
ومػػن مظاهلهػا قصػػل اللػػرية علػى مػػوطن الليبػػع فحسػه ؛ ومػػن  ـز حسػػن  :ددلل ددللدر مددحلا اددنلدر ددن

ى الظن استبادؿ با الزواا ااتناب نب  اسااأ وما كاف فيه من خ ػأ أو خ يوػع مف اهلل أمػل بالسػرت علػ
 . النفس واللري

حلث ل ي فأتوا حلث ي أسل شوتي وقدموا  ي: )نساؤكلقوله تعاذل ، للدر   شمللادال ت ت علدردقايدل
(، والعالقع ا،نسيع با الزواا أمل 223منفس ي واتقوا اهلل واعلموا أن ي مالقو  وبشل اس منا( )البقلة :

 هتمػاـ هبػا أو واػعها غ  ػري مواػعها إذل ت ػديل هػذ  له خ ل  وأثػل  غ احليػاة الزوايػع وقػد يػ دي عػدـ ا
احليػػػػاة وإ ػػػػابتها با اػػػػ لاب والتعا ػػػػع ولػػػػذلم دل يهمػػػػمح الػػػػدين هػػػػذ  الناحيػػػػع بالرتبيػػػػع والتوايػػػػه والتشػػػػليا 
والتنظػػيي، واإل ػػالـ حػػا راعػػى قػػوة الشػػهوة عنػػد اللاػػمح دل يػػنس اانػػه اسػػلأة وحقهػػا الف ػػلي غ اإلشػػباع 

  إف لبدنم عليم ـو النهار ويقـو الليمح من أ حابهاؿ  لى اهلل عليه و لي سن يصبو فها أنثى   وهلذا ق
  يقعػن أحػدكي علػى املأتػه   وقػاؿ أيضػا( )3/217حقا وإف لزوام عليم حقا  )مسلي، ملاا  ابق، 

ع، كما تقا البهيمع، ولػي ن بينهمػا ر ػوؿ، قيػمح  ومػا الل ػوؿ يػا ر ػوؿ اهلل ؟ قػاؿ القبلػع وال ػالـ   )ا،وزيػ
 (.234هػ، 1422

فل ػوؿ اهلل  ػلى اهلل عليػه و ػلي أشػلؾ زوااتػه  :يلدره  ملادألى سلدر  ىحلادرخ  حدل للدر ا سكحلع
فيما يهمه ومن ذلم غ  لجمل احلديبيع، دخمح على أـ  لمه فذكل هلا ما لقأ من النػاس فقالػت أـ  ػلمه: 
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تنحػػل بػػدنم وتػػدعو حالقػػم فيحلقػػم   يػػا نػػ  اهلل أقػػه ذلػػم؟ اخػػلج مث   ت لػػي أحػػداً مػػنهي كلمػػع حػػى
 (.343صهػ،1417لق بعضاً  )اسباركفوري، فلما رأوا ذلم قاموا ورملوا واعمح بعضهي ضم

حمبه، فقػد  كػاف ر ػوؿ اهلل  ػلى   إف الشليعع قأل على الرتويجمل، واسزاح با الزواا : للدرتمانحدل
بقها فيسػبقها فيمازحهػا ومتازحػه، ومػن ذلػم اهلل عليه و ػلي يسػابق السػيدة عائشػع فتسػبقه مث بعػد فػرتة يسػا

عاحه  لى اهلل عليه و لي باللنا  غ امعياد غ بيته ال لصل، ومن ذلػم  عاحػه للسػيدة عائشػع راػأ اهلل 
 تعاذل عنها  غ العيد بالنظل إذل لعه السوداف.

الؼ فهػػأ فاحليػػاة الزوايػػع يعػػلض هلػػا ا ػػ ر ادد نل دد لدر اددك هلادرخ عدد هلدر اللددحل لقه دد :دددلل
ليست معصومع منه بالضلورة وقد حدث ذلم ل بار الصحابع، ومنهي علأ راػأ اهلل تعػاذل عنػه، إذ اػا  
الن   لى اهلل عليه و لي إذل بيت فاطمع راػأ اهلل تعػاذل عنهػا، فلػي صمػد عليػاً، فقػاؿ :   أيػن ابػن عمػم 

 عليه و لي :   أنظلي أين هو  ؟ ؟ ، فقالت: كاف بيي وبينه شأ ، فلاابي فرلج، فقاؿ الن   لى اهلل
 ، فقالت: هو غ اسستد راقػد، فتػا   وهػو مضػ تا، وقػد  ػق  ردا   عػن شػقه فأ ػابه تػلاب، فتعػمح 

 ومػػا كػػاف لػػه ا ػػي :- راوي احلػػديث -قػػاؿ  ػػهمح   النػػ   ػػلى اهلل عليػػه و ػػلي يقػػوؿ :  قػػي يػػا أبػػا تػػلاب 
ف كػػاف ا ػػالؼ  قػػاباًل للعػػالج فالوقايػػع منػػه ( وأ67، ص1أحػػه إليػػه منػػه  )العسػػقالشل، ملاػػا  ػػابق، ج 

ابتدا  أوذل من عالاه بعػد وقوعػه، وبعػأل الو ػائمح الػ  تعػا علػى ققيػق الوقايػع؛ رعايػع حقػوؽ الصػحبع، 
والتسػػامجمل و ػػأل ال ػػلؼ عػػن العيػػوب الصػػلرية وامخ ػػا  اليسػػرية واليقظػػع والػػوعأ اسب ػػل لس ػػباب  اموذل 

 للرالؼ. 
وقػدوتنا غ ذلػم اسصػ فى  ػلى اهلل عليػه و ػلي  اتق دلملشدؤامه :لسللدأل دملدد للر ددلدرتا اسلعديلى

: )وشػاورهي غ اممػل( )رؿ من أ حابه عمػاًل باآليػع ال لظمػع فقد أخذ عليه الصالة والسالـ مبشورة اللااؿ
 (، كما فعمح الشئ نفسه ما النسا  الالق اشتهلف باحل مع  واللأي السديد، فالسيدة خدصمع159عملاف، 

راأ اهلل عنها  كانت من أهي مستشاري الل وؿ  لى اهلل عليه و لي غ بدايع الدعوة فقػد و ػفت بأ ػا 
كمػا كػاف سشػورة أـ  ،(237، ص 4، ج4العسػقالشل، د. ت، ـ  كانت لػه وزيػل  ػدؽ علػى اإل ػالـ   )

غ دفػا ا نشػقاؽ   لمه راأ اهلل عنها زوج الل وؿ  ػلى اهلل عليػه و ػلي يػـو  ػلجمل احلديبيػع امثػل ال بػري
 عن  فوؼ اسسلما.

ـ اسلأة زواهػا منػه يقػـو بأملهػا ومػا  -8-3-6 ِِ ِِ قوامع اللامح، القيي هو السيد و ائس اممل، وقِأ
قتػػاج إليػػه ان القػػاً مػػن هػػذا اسعػػا نفهػػي بػػأف القوامػػع  قيػػادة ومسػػ وليع يتو هػػا اللاػػمح ليػػدفا عػػن اسػػلأة كلفػػع 

ام ػػلة، فالقوامػػع رعايػػع إنفػػاؽ والقيػػاـ بػػاحلق والعػػدؿ،   ا ػػتبداد وقهػػل  العػػي  وهػػأ تػػ دي مسػػ وليتها جتػػا 
واإل ػػالـ  غ فلاػػه للقوامػػع علػػى اللاػػمح   يضػػا  ،  تشػػليو، وإدارة   ق ػػي وإذ ؿوتسػػل ، وت ليػػو 

اسػػلأة غ ملكػػز أدسل مػػن ملكػػز اللاػػمح ول ػػن اسسػػألع مسػػألع توزيػػا وتلتيػػه لػػسدوار واسهمػػات داخػػمح ام ػػلة 
، وهػػذاف شمػػا العنصػػلاف اللػػذاف أبلزشمػػا الػػنا القػػلرشل وهػػو يقػػلر قوامػػع هسػػلمع كػػمح وفػػق ت وينػػه وا ػػتعداداتاس

اللاػػػاؿ علػػػى النسػػػا  غ اصتمػػػا اسسػػػلي قوامػػػع هلػػػا أ ػػػباهبا مػػػن الت ػػػوين وا  ػػػتعداد وهلػػػا أ ػػػباهبا مػػػن توزيػػػا 
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وت ليو كمح طلؼ با،انػه اسيسػل  الو ائو، وا ختصا ات وهلا أ باهبا من العدالع غ التوزيا من ناحيع
 (.651ص،2هػ،ـ1400ته غ م ا ا )ق ه،له، والذي هو معاف عليه من الف لة وأفضلي

أمػػا مفهػػـو الدراػػع غ قولػػه تعػػاذل )وهلػػن مثػػمح الػػذي علػػيهن بػػاسعلوؼ ولللاػػاؿ علػػيهن دراػػع واهلل عزيػػز 
 اع( اا  بعد قوله تعاذل: (، نالحظ بأف قوله تعاذل: )ولللااؿ عليهن در 228ح يي( )البقلة : 

)وهلػػن مثػػمح الػػذي علػػيهن بػػاسعلوؼ( فت ػػوف الدراػػع كمػػا فسػػلها الفقهػػا  هػػأ : دراػػع اللمحػػع والتسػػامجمل 
اللامح  ملأته عن بعأل الوااه عليها، وإ ضاؤ  هلػا عنػه، وأدا  كػمح الوااػه هلػا عليػه، وهػذا  نوالصفجمل م
هػػ، 1420)ال ػ ي، نظو مجيػا حقػأ عليهػا  أحػه أف أ ػت مػاا الذي قصد  ابػن عبػاس بقولػه:  هو اسع

 .(468،469، ص 2ج
واؾوؼاقـةًؿـنًًًًدورًاؾوبقةًاإلدالؿقةًيفًايدًؿنًاـمشارًاؾعــفًبـاًاؾـزوجاًًًً-9-4

ً:أدلابه

من مظاهل عنايع اإل الـ بام لة التوايهات القلرنيع والنبويع ال  واعت و ائمح وطلائق حلمايع ام لة 
 تػػ دي إذل العنػػو، مػػن أاػػمح أف قػػافظ علػػى ا ػػتقلارها، وضمػػافظ الزواػػاف علػػى مػػن التػػوتل واسشػػاحنات الػػ 

 بينهما منها:  ااسودة واللمحع فيم
، ع مػػػػن العنػػػػو وأ ػػػػبابهحسػػػن اختيػػػػار الشػػػػليم ،وغ ذلػػػػم اػػػػماف لنتػػػػاح الػػػػزواج ووقايتػػػػ -9-3-9

ضمقػػق للػػزواا وأ ػػاس اختيػػار  ػػالمع العقيػػدة، وحسػػن ا لػػق، ونقػػا  الف ػػلة، وأ ػػالع الشػػلؼ، وذلػػم مػػا 
 عادهتما ال املع، ولسو د تلبيتهي اإل الميع الفاالع، فالزواع الصػاحلع غ اإل ػالـ هػأ الػ  تسػت يا أف 

: قػػاؿ تعػػاذلتفػػأ زواهػػا ر باتػػه الف ليػػع، والػػ  تتأ ػػمح فيهػػا الصػػفات اإلنسػػانيع ال فيلػػع با ػػتقلار ام ػػلة، 
تػػن جمل اسػػلأة وقػػاؿ عليػػه الصػػالة والسػػالـ:  (، 228)وممػػع م منػػع خػػري مػػن مشػػلكع ولػػو أعتبػػت ي( )البقػػلة :

مربا : ساهلا، وحسبها، ومجاهلا، ودينها، فا فل بذات الدين تلبػت يػداؾ  ) ػبق ختلصمػه(، أمػا الػزوج اسثػارل 
غ نظػػل اإل ػػالـ فهػػو الػػذي جتتمػػا فيػػه  ػػفات اإلنسػػانيع الفااػػلع وأخػػالؽ اللاولػػع ال املػػع، وهلػػذا راػػجمل 

الػنفس العفيفػع وا لػق اسسػتقيي علػى اللػي الػذي   تتػوافل فيػه هػذ  ا صػاؿ، قػاؿ عليػه اإل الـ الفقري، ذا 
الصػػػالة والسػػػالـ : إذا أتػػػاكي مػػػن تلاػػػوف دينػػػه وخلقػػػه فزواػػػو ، إ  تفعلػػػوا ت ػػػن فتنػػػع غ امرض، وفسػػػاد 

  .عليأل ) بق ختلصمه(
فالزواج ميثاؽ  ليظ صمػه  من اإلكلا  عليه، لاللاا من ال لفا قبمح عقد الزواج، والتحذي -9-3-9

أف تتػوافل فيػه اإلرادة ال املػع واللاػا التػاـ ،فقػد روي عػن السػيدة عائشػع راػأ اهلل عنهػا   أف فتػاة دخلػػت 
عليها وقالت إف أيب زواي من ابن أخيه وأنا له كارهع، فأالستها حى اا  ر ػوؿ اهلل الصػالة فأر ػمح إذل 

أاػػزت مػػا  ػػنا أيب، ول ػػي أردت أف تعلػػي النسػػا  أف لػػيس  أبيهػػا وخريهػػا غ فػػلاؽ ابػػن عمهػػا، فقالػػت قػػد
 (. 232، ص2هػ، ج1409لسبا  من اممل شئ )املباشل، 

خلػػق الػػوازع الػػديي لػػدى اللاػػاؿ والنسػػا  وتػػوعيتهي بػػاحلقوؽ الشػػلعيع ل ػػمح منهمػػا وأقصػػد  -9-3-4
ه، وي وف هذا  ماـ أماف سنا اللامح بالوازع الديي اسلاقبع الذاتيع على النفس وا تشعار ملاقبع اهلل وحما بت
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آليػػات غ اػػاؿ التعامػػمح مػػا مػػن الظلػػي ودافعػػاً  لتػػزاـ احلػػدود الشػػلعيع، ولعػػمح هػػذا يفسػػل خػػتي العديػػد مػػن ا
( 34: اهلل كػاف عليػاً كبػرياً( )النسػا    واتقوا اهلل  والتذكري باإلظماف وا تحضػار عظمػع اهلل وقدرتػه )إفالنسا 

 .(34عليهن  بياًل( )النسا : )فإف أطعن ي فال تبلوا 
حسػػػن الظػػػن بالزواػػػع مػػػا ا عتػػػداؿ غ اللػػػرية، فػػػاللرية مسػػػألع ف ليػػػع تػػػدفا إذل احلػػػذر غ  -9-3-3

العالقػػع مػػا  ػػري الػػػزوج، وختلػػق مزيػػداً مػػػن الػػدؼ  واحملبػػع بػػػا الػػزواا، بينمػػا الالمبػػػا ة والػػ ود ال لػػق قػػػد 
احلػديث   أتعتبػوف مػػن اللػرية  ػعد؟ منػػا أ ػري منػػه، واهلل  يفسػلاف بعػدـ ا هتمػػاـ أو حػى بعػدـ احملبػػع، وغ

أ ػػري مػػي مػػا مػػن أحػػد أ ػػري مػػن اهلل ػ مػػن أاػػمح ذلػػم حػػـل الفػػواح ، هػػذا عنػػدما ت ػػوف  ػػرية غ ااهلػػا 
الصحيجمل وغ حدود اسعقوؿ، فليست كمح  رية حمبوبع وهو ما أكد  قوؿ الل وؿ  لى اهلل عليه و لي   من 

نها ما يبلأل اهلل، فأما ال  ضمبها اهلل فاللرية غ الليبع، وأما ال  يبلضها اهلل فػاللرية غ اللرية ما ضمه اهلل وم
( كمػػػا أف اللػػرية قػػػد تنقلػػػه إذل  ػػاهلة ملاػػػيع تعصػػػو 3990/242 ػػري ريبػػػع  )الرتمػػػذي، ملاػػا  ػػػابق، 

افا احلػلص علػى اسػلأة، باللاب ع الزوايع بمح رمبػا تػ دي إذل ارت ػاب الظمػع والعيػاذ بػاهلل،واللرية وإف كانػت بػد
قصيمح العلي.  ـفإنه   ينبلأ هلا أف تقود إذل حلما ا من حقوقها  وا  أكانت غ العممح أـ خارج البيت أ

 .. اخل، أو تنميع شرصيتها وقدرهتا أو زيادة دراع إظما ا ووعيها.
مد إذل معا،ته مبا يتفق أما ما يتعلق باللرية با الزواات، فقد راعى اسنه  اإل المأ هذا ا،انه، وع

ما طبيعع اسلأة، وضمافظ على ا تقلار ام لة  وإشاعع روح احملبع بينها، فإذا ما نظلنا إذل حياة الل وؿ  لى 
اهلل عليه و لي ما أمهات اس منا، ذمد أف مشاعل اللرية كانت تظهػل أحيانػاً غ تصػلفات أمهػات اسػ منا 

ه و ػػػلي يتقبػػػمح ذلػػػم بسػػػماحع نفػػػس، ويلشػػػدهن إذا اقتضػػػى اممػػػل راػػػأ اهلل عػػػنهن، ف ػػػاف  ػػػلى اهلل عليػػػ
وؿ اهلل  ػلى اهلل عليػه و ػلي :   دخمح علأ يومػا ر ػلسيدة عائشع راأ اهلل تعاذل عنهاإرشاداً، فقد روت ا

؟ قاؿفقلت تشػبا مػن أـ  ػلمه. فتبسػي، مث  : مػايػا محػريا  كنػت عنػد أـ  ػلمع، قلػت : أين كنت منذ اليـو
أ  خت شل عنم لو أنم نزلت بعدوتا إحداشما دل تلع وامخػلى قػد رعيػت أيهمػا كنػت  : يا ر وؿ اهللقلت

تلعى ؟ قاؿ: ال  دل تلع. قلػت : فأنػا لسػت كأحػد مػن نسػائم، كػمح امػلأة مػن نسػائم كانػت عنػد راػمح. 
(، أمػػا إذا جتػػاوزت اللػػرية حػػدها   وأ ػػبجمل 64ػػػ63، ص ص8هػػػ، ج1418فتبسػػي عليػػه السػػالـ   ) ػػعد، 

باهلػدو  ى اللري فإف تلويأل امنفس  ااع إذل إحالؿ العدالع ومنػا التعػدي، مػا بقػا  ا،ػو اسفعػي تعديا عل
أف النػػ   ػػلى اهلل اػػأ اهلل عنػػه:  (، روى أنػػس ر 146  )بػػاشميي، ملاػػا  ػػابق، والتقبػػمح هلػػذ  ا نفعػػا ت

د الل ػػػوؿ عليػػػه و ػػػلي كػػػاف عنػػػد إحػػػدى أمهػػػات اسػػػ منا، فأر ػػػلت أخػػػلى بقصػػػعع فيهػػػا طعػػػاـ فضػػػلبت يػػػ
فسق ت القصعع فان سلت فأخذ الن   لى اهلل عليه و لي ال سلتا فضي إحداشما إذل امخلى، فتعػمح 
صمما فيها ال عاـ، ويقوؿ :  ارت أم ي كلوا، فأكلوا فأمسم حػى اػا ت بقصػعتها الػ  غ بيتهػا، فػدفا 

 ورة غ بيت ال  ػلؾ اس سػوؿ، وتػالقصعع الصحيحع إذل الل 
 .(156ػ8،8853/155لنسائأ، ملاا  ابق، ج  )اكسلها
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خػػريكي خػػػريكي مهلػػه وأنػػػا فقػػػد  قػػاؿ عليػػػه الصػػالة والسػػػالـ:  أدب التعامػػمح مػػػا الزواػػع،  -9-3-5
الػػػزواج هػػػو أدب التعامػػػمح مػػػا  ( مف ميػػػزاف اإلظمػػػاف غ1440/88خػػػريكي مهلأ )الرتمػػػذي، ملاػػػا  ػػػابق، 

(، 3916/832، ملاػػػا  ػػػابق، هػػػي لزواػػػه )املباشل:  أكمػػػمح اسػػػ منا إظمانػػػا أحسػػػنهي خلقػػػا، وأل فالػػػزوج
فعلى الزوج أف يعأ بعقمح وح مع نفسيع اسلأة وشعورها حا التعاممح معها، وعليػه كػذلم احلػذر مػن وقػوع 

ػ بػمح بام ػلة ػ إشػفاؽ الػزوج علػيهي مػن  عاسشػ الت،  ومػن الو ػايا اإل ػالميع غ ا هتمػاـ البػالغ بالزواػ
ميع ، فػػاؿ تعػػاذل : )قػػالوا إنػػػا كنػػا قبػػمح غ أهلنػػا مشػػفقا، فمػػن اهلل علينػػا ووقانػػػا عػػذاب اهلل بالرتبيػػع اإل ػػال

، إنا كنا من قبمح ندعو  إنه   (.28ػ 26هو ال  اللحيي( )ال ور :عذاب السمـو
اسلونع غ إ الح الزواع، فالتعاممح ما اسلأة طمتلو عن التعاممح ما اللامح، ولذلم أو ى  -9-3-6

ا تو ػػػوا   :هػػػن، فقػػػد قػػػاؿ عليػػػه الصػػػالة والسػػػالـه و ػػػلي باسلونػػػع غ التعامػػػمح معاسصػػػ فى  ػػػلى اهلل عليػػػ
خػػرياً، فػػإف اسػػلأة خلقػػػت مػػن اػػلا أعػػوج، وإف أعػػوج شػػػأ  غ الضػػلا أعػػال ، فػػإف ذهبػػت تقيمػػػه    بالنسػػا

(، وغ و ػػيع 3/657كسػػلته، وإف تلكتػػه دل يػػزؿ أعػػوج، فا تو ػػوا بالنسػػا  خػػرياً   )مسػػلي، ملاػػا  ػػابق، 
 لى اهلل عليه و ػلي لامػاـ علػأ راػأ اهلل تعػاذل عنػه غ خ بتػه لفاطمػع راػأ اهلل تعػاذل عنهػا:  اسص فى

(، مف حسػػػػن  ػػػػحبتها طاعػػػػع هلل تعػػػػاذل 4/822 هػػػأ لػػػػم علػػػػى أف قسػػػػن  ػػػػحبتها  )اسلاػػػػا السػػػػابق، 
ن و ػعادة، فػػإف حصػػلت اسشػػ الت، و  بػػد   هلػػا أف تقػا، فعلػػى الػػزوج أ  يعظمهػػا، وعليػػه أف ضمسػػن الظػػ

: )و ننتي  ن السو  وكنتي ئها، مف ذلم هدـ للحياة الزوايعبزواته، و  يسأ  الظن هبا من خالؿ أخ ا
قػد (، فإف ت لرت امخ ا  منها، فليلػتمس هلػا امعػذار، فػإف  ػدر ا  ػأ معصػيع  ف12قوما بوراً( )الفتجمل:

ب عليػػػػػه وهػػػػػدى( )وعصػػػػػى ردـ ربػػػػػه فلػػػػػوى، مث ااتبػػػػػه ربػػػػػه فتػػػػػا :عصػػػػػى ردـ ربػػػػػه مػػػػػن قبػػػػػمح، وعفػػػػػا عنػػػػػه
فليقابػػػػػمح الػػػػػػزوج اإل ػػػػػا ة باإلحسػػػػػاف )ويػػػػػدر وف باحلسػػػػػنع السػػػػػػيوع(  أ(،وأف ت ػػػػػلر ا  ػػػػػ122ػػػػػػ121)طػػػػػه:

(، وعلػػى الػػزوج  غ تعاملػػه مػػا زواػػه كثػػرية ا  ػػأ، أف يقػػو إزا هػػا موقػػو اسػػليب ولػػيس النػػد 54)القصػػا:
( 22وف أف يلفػػل اهلل ل ػػي( )النػػور:للنػػد و  الناقػػد  و  اسنػػتقي، وذلػػم بػػالعفو: )وليعفػػوا وليصػػفحوا أ  قبػػ

(، إذا ل مح منهمػا 237وليتذكل غ تعامله  معها الوفا  والفضمح بينهي: )و  تنسوا الفضمح بين ي( )البقلة :
 (.187:باس ل ي وأنتي لباس هلن( )البقلةفضمح على اآلخل، وكمح منهما  رت ولباس له: )هن ل

ا،ػػػع  ػػػنو خػػػاص مػػػن النسػػػا  الػػػالق ضمػػػاولن التػػػدرج غ العػػػالج، أرشػػػد اإل ػػػالـ إذل مع -9-3-7
ا لوج على حقوؽ الزوايع، فيعلض ام لة للتدهور وا  يار ،وهذا العالج على ملاحمح   ينتقمح الزوج إذل 

: )والػالق ختػافوف نشػوزهن فعظػوهن واهتػلوهن غ تصلجمل اسلحلع اموذل يقوؿ تعاذل اسلحلع الثانيع إ  إذا دل
(، فتعاجل أوً   34ف أطعن ي فال تبلوا عليهن  بيال إف اهلل كاف علياً كبرياً( )النسا :اسضااا واالبوهن، فإ

باسوعظع احلسنع ودفا اإل ا ة باإلحساف واللا واللفق، فإف أخ أت يعاتبها عتاباً رقيقاً، فإف دل يفد اللػا 
ؼ، وإف دل صمد الزال معها تأق والتهديد والشدة غ اللهتع ؛م ا قد ختا لواسوعظع احلسنع يأت دور الزا

الو يلع الثالثع وهأ اهلتل غ الفلاش فال ي لمها وهو نائي معها على فلاش واحد، و  صمامعها وليص  على 
اهلتل فهنا الو يلع اللابعع وهأ الضلب  ري اس ح فقد قػاؿ  عذلم حى ت وب إذل طاعته، وإف دل تفد و يل
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:  أ  وا تو ػوا بالنسػا  خػريا، فإسمػا هػن عػواف عنػدكي، ـ غ خ بػع لػه غ حتػع الػوداععليه الصػالة والسػال
 متل ػوف مػنهن شػيوا  ػري ذلػم إ  أف يػأتا بفاحشػع مبينػع، فػإف فعلػن فػاهتلوهن غ اسضػااا وااػلبوهن 

بػػا  ( ،فػػإذا أشػػتد ا ػػالؼ326، 4  )الرتمػػذي، جإف أطعػػن ي فػػال تبلػػوا علػػيهن  ػػبيالاػػلباً  ػػري مػػ ح، فػػ
غ إيػػػذا   االػػػزواا وعتػػػزا عػػػن إ ػػػالح مػػػا بينهمػػػا فػػػاف كػػػاًل منهمػػػا   بػػػد أف يعػػػلؼ حػػػدود  و  يتتاوزهػػػ

 احبه و  ضماوؿ أهانته أو قهل ، بمح يذكل ما كاف بينهما من فضمح ويتحوؿ وااه اإل الح با اس منا 
اً علػى اسسػلما فإنػه ي ػوف غ (، وإذا كػاف واابػ10)إسما اس منوف إخوة فأ لحوا با أخوي ي( )احلتلات:

أقصػػى ملاتػػه الواػػوب علػػى أهػػمح الػػزواا م ػػي أشػػد النػػاس حل ػػاً علػػى  ػػعادة ام ػػلة مبقتضػػى  ػػالت 
القلابػػع )وإف خفػػتي شػػقاؽ بينهمػػا فػػابعثوا ح مػػاً مػػن أهلػػه وح مػػاً مػػن أهلهػػا إف يليػػدا إ ػػالحاً يوفػػق اهلل 

وهػػو توايػػه مػػن اهلل للح مػػا رمػػو اإلخػػالص غ اسهمػػع،  (،35بينهمػا إف اهلل كػػاف عليمػػاً خبػػرياً( )النسػػا : 
و ػدؽ اإلدارة وقػػلي العػػدؿ، والعمػػمح اهػػدشما علػػى إنقػاذ ام ػػلة مػػن الشػػقاؽ أو أ ػػباب العنػػو، وإذا مػػا 
نفػػػدت الو ػػػائمح اإل ػػػالحيع كلهػػػا وعتػػػز الزواػػػاف عػػػن إ ػػػالح مػػػا بينهمػػػا، وعتػػػز احل مػػػاف، وتباعػػػدت 

 الـ بإ ا  احلياة الزوايع بال الؽ بدؿ قوهلا إذل بػ رة للعنػو، واعػمح لػه اسسافع واشتد النزاع فقد شلع اإل
ملاحمح مفلقع ملة بعد أخلى ليتػلب اللاػمح نفسػه مػلة بعػد أخػلى ويلواػها علػى الصػ  وا حتمػاؿ،وجتلب 

علوؼ أو تسػليجمل بإحسػاف( اسلأة نفسها وتلواها على الص  وا حتماؿ  كذلم )ال الؽ ملتاف فإمساؾ مب
(، وأع ى احلق للملأة أف تفتدي نفسها إذا كانت كارهع لزواها دوف إيذا  منػه هلػا أو إاػلار 229لة:)البق

هبػػا، وأمػػا إذا اػػيق عليهػػا ودفعهػػا بظلمػػه إياهػػا واإلاػػلار هبػػا إذل طلػػه ال ػػالؽ، وا فتػػدا  مبػػاؿ تدفعػػه إليػػه  
ؿ طليػػق الو ػػوؿ إذل القااػػأ كارهػػع  ػػري رااػػيع، فإنػػه  ػػادل بأخػػذ الفػػدا ، وقػػد أفسػػجمل أمامهػػا غ تلػػم احلػػا

واثبات الضلر في لقها وطملصها من إيذائه والر ، في وف ال الؽ للضلر ما ا حتفاظ جبميا حقوؽ اسلأة 
 اساليع.
ًـًؿـفهقةًاؾدرادةًاملقداـقةًوإجراءاتفا:14

ًـًؿـفجًاؾدرادة:1ًـ14ً

(، The Descriptive Analyticl Methodاعتمػدت الدرا ػع احلاليػع  اسػنه  الو ػفأ التحليلػأ)
وهػػػو اسػػػنه  الػػػذي يقػػػـو  بو ػػػو مػػػا هػػػو كػػػائن وتفسػػػري ، وقديػػػد الظػػػلوؼ والعالقػػػات غ الواقػػػا، وقديػػػد 

(؛ وسال مػػػػع هػػػػذا اسػػػػنه  ل بيعػػػػع 136،ص1978اسمار ػػػػات الشػػػػائعع أو السػػػػائدة فيػػػػه )اابل ورخػػػػلوف، 
الزواػات حػوؿ مػدى  ت ػتتاباالدرا ع، وققيق أهدافها، والو وؿ إذل إاابػات تسػهي غ و ػو نتػائ  ا

 معانتهن منواع العنو وقليلها من قبمح الزوج، وأ باب هذا العنو. 
ًأداةًاؾدرادة:ً-14-2

بعد اإلطالع على عدد من امدبيات والدرا ات والبحوث العلبيػع وامانبيػع استصػلع مبواػوع الدرا ػع، 
امػت الباحثػع بتصػميي ا ػتبانه ا ػت الع غ الدرا ػات اسماثلػع، ق توعلى عدد من اسقػاييس الػ  ا ػتردم



 د.حياة نياز.......…….... .  ...........................دور التربية االسالمية في مواجهة العنف األسري ضد الزوجة

 
 

 66 

رأي كانت   الا مفتوحا، يستظهل اموؿ أنواع العنو ال  تتعلض له الزواػع مػن قبػمح الػزوج، ويسػتظهل 
( زواػع  ػح  20على عينع  ػلرية م ونػع مػن ) عالثاشل أ باب العنو اد الزواع، وقد   توزيا ا  تبان

الباحثػع مػػن ذلػم غ بيػاف أنػواع العنػػو اػد الزواػع، وأ ػػباب  مػن اتمػا الدرا ػع ام ػػلأ، وقػد ا ػتفادت
ذلم العنو، بعد ذلم    وغ ا  تبانع ا ا ع بدور الرتبيع اإل الميع غ موااهع العنو اد الزواػع غ 

 او  ا  تفادة   من الدرا ات السابقع، ومن الدرا ع ا  ت العيع غ  ورهتا اسبدئيع. 
ًصدقًاألداة:ً-14-3

مػػن الصػػدؽ الظػػاهلي لػػسداة، عمػػدت الباحثػػع بعلاػػها علػػى عػػدد مػػن احمل مػػا استرصصػػا للتحقػػق 
، ومػػػدى ارتباطهػػػا مبحورهػػػا و كػػػمح عبػػػارة  غي حػػػوؿ واػػػوح  ػػػو جبامعػػػع أـ القػػػلى، سعلفػػػع ررائهػػػي ومقرتحػػػاهت

مال متهػػػا، وعلػػػى اػػػو  ررائهػػػي   تعػػػديمح بعػػػأل اسفلدات،وحػػػذؼ بعضػػػها اآلخػػػل لعػػػدـ ت ابقهػػػا أو لعػػػدـ 
ا بش مح إالائأ، وبذلم   التو مح إذل الصيا ع النهائيع لال تبانه، وال  احتػوت علػى ثالثػع أقسػاـ ققيقه
 هأ:

 بيانات أوليع عن أفلاد عينع الدرا ع. لدرماملدألال:
(  عػن أنػواع العنػو اػد الزواػع ،وقػػد أ)ام ػولع اسللقػع مػن سمػ  لي ػلت غ  ػلي ربػاع درمادملدر د مي:

 يع غ اسقياس)دائماً، أحياناً، نادراً، أبداً(ا تردمت العبارات التال
 العنو اد الزواع                                                                                ب)ام ولع اسفتوحع(، سعلفع أ با :درماملدر  رث

ل(ل9درد اللس مل)
لحمى د   هل  ء حلدال ت ل 

 عدد العبارات أنواع العنو

 8 لعنو ا،سديا
 15 العنو النفسأ

 5 العنو ا اتماعأ
 6 العنو ا قتصادي

ً:ثلاتًأداةًاؾدرادةً-14-4

   ا ترداـ معادل   بريماف من التتزئع النصفيع ، وألفا كلونباخ من التتزئع النصفيع، وقد كانت 
   :87، وللتػػػز  الثػػػاشل :81، أمػػػا ثبػػػات ألفػػػا للتتزئػػػع النصػػػفيع للتػػػز  اموؿ :90نسػػػبع الثبػػػات لسػػػبريماف 

وهو معاممح ثبات ملتفا،دما يشري إذل أف ا  تبانع تتمتا بدراع عاليع من الثبات ظم ن الوثػوؽ هبػا، كمػا   
 ( 2)بقتا كما هو مواجمل غ ا،دوؿ رقيحساب ثبات حماور ا  تبانع امربعع با ترداـ اسعادلتا السا

ل(9درد اللس مل)

 فامعاممح أل حماور ا  تبانع
 كورنباخ

ثبات التتزئع النصفيع 
 )ا،ز  اموؿ(

ثبات التتزئع النصفيع 
 )ا،ز  الثاشل(

ثبات  بريماف من 
 التتزئع النصفيع

 0.98 0.97 0.98 0.98 العنو ا،سدي
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 0.99 0.99 0.98 0.99 العنو النفسأ
 0.98 0.98 0.98   0.99 العنو ا اتماعأ
 0.99 0.98 0998 0.99 العنو ا قتصادي

ًعقـةًاؾدرادة:ً-5ً-14

  ت بيق ا  تبيانع على عينع عشػوائيع مػن استزواػات غ من قػع م ػع اس لمػع والػالق دل تصػمح حػالتهن 
، تبا  ػػتعانع بػػبعأل الػػزميال تإذل ا،هػػات اسسػػ ولع عػػن احلمايػػع اػػد العنػػو،  وقػػد   توزيػػا ا  ػػتبيانا

واسسػتبعدة لعػدـ  ةاسوزعػع واسفقػود تجمل عػدد ا  ػتبياناوال البات غ اامعع أـ القلى، وا،دوؿ التػارل يواػ
 اكتماؿ اسعلومات اس لوبع، وعدد ا  تبانات ال    قليلها إحصائيا. 

لدر   تحلادر  م  للادر ات   للاما حلدر  ء لىقه لهت  لدال ت  م ل(ل9ل اللس مل)

 ال    قليلها تا  تبانا اسستبعدة تا  تبانا اسفقودة تا  تبانا اسوزعع تا  تبانا

 نسبتها من ال مح العدد العدد العدد
450 47 73 330 73.33: 

ً:املعاجلةًاإلحصائقةً-14-6

  إدخاؿ البيانات وقليلهػا غ ملكػز تقنيػع اسعلومػات جبامعػع أـ القػلى، وذلػم با ػترداـ بلنػام  اللزمػع 
 ال نام  اإلحصائأ حساب ما يلأ: ، وقد   عن طليقSpssاإلحصائيع للعلـو ا اتماعيع 

الت ػػلارات والنسػػه اسوويػػع لو ػػو اتمػػا الدرا ػػع وعينتهػػا، وسعلفػػع أ ػػباب العنػػو اػػد  -94-6-9
 الزواع. 
الت ػػلارات والنسػػه اسوويػػع، واستو ػػ ات احلسػػابيع،وا رملافات اسعياريػػع ل ػػمح عبػػارة مػػن ل-94-6-9

 . عبارات احملاور لدى اإلاابع عن الس اؿ اموؿ
 معادلع )ألفا كورنباخ( و بريماف من التتزئع النصفيع : لقياس ثبات أداة الدرا ع.ل-94-6-4
ً:وصفًعقـةًاؾدرادةـ7ًـ14

 رصيع مفلاد العينع غ فيما يلأ علض للمعلومات العامع لعينع الدرا ع ال  ختتا باسعلومات الش
 النحو التارل:ا،ز  اموؿ من ا  تبانع، و  تصنيفهي على  اإلاابع عن

ل
ل(4درد اللس مل)

لت  نعلاعمد لتلقحللدر سد حلق م لر تغلملدر ات ولدرت لل ي
 أعلى من ا،امعأ اامعأ تعليي عاـ أميع

 : ت : ت : ت : ت
96 29.09 98 29.69 87 26.36 49 14.84 

 :100 330 اصموع
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مح تعلػيي عػػاـ أكثػػل عػػددا مػػن فوػػع ( أف أفػػلاد عينػع الدرا ػػع الػػذين لػػديهي م هػػ3) يتضػجمل مػػن ا،ػػدوؿ رقػػي
 29.69بنسبع  98امميات واحلا الت على تعليي اامعأ وفوؽ اامعأ ،حيث بلغ عددهن 

ل(3درد اللس مل)
لت  نعلاعمد لتلقحلدر سد حلق م لر تغلملدرة رحلدر ظل لحلرل الح

  ري عاملع عاملع
 : ت : ت

152 46.06 178 53.93 
 :100 330 اصموع

( توزيا أفلاد عينع الدرا ع  طبقا للحالع الو يفيع، حيث تبا أف عدد  ػري 4،دوؿ رقي )يتضجمل من ا  
  :.53.93بنسبع  178عددهن  العامالت أكثل من العامالت حيث بلغ

ل(5درد اللس مل)
لت  نعلاعمد لتلقحللدر سد حلق م لر تغلملدر خ لدأل ما

 امؼ لاير10000أكثل من  امؼ لاير 10000إذل  5000من  امؼ لاير5000أقمح من 
 : ت : ت : ت
127 38.48 105 31.81 98 29.69 

 :100 330 اصموع 
أ ؼ لاير  5000( أف  البيػػع أفػػلاد عينػػع الدرا ػػع دخلهػػن الشػػهلي أقػػمح مػػن 5يتضػػجمل مػػن ا،ػػدوؿ رقػػي)

 :38.48بنسبع 
ًـًعرضًـمائجًاؾدرادةًوحتؾقؾفاًوتػيرفاًوؿـاؼشمفا:11

 س اؿ الثالث:إاابع الدرا ع عن ال
 ما مدى معاناة الزواات للعنو ام لي من أزوااهن ؟

إلاابػػػات أفػػػلاد عينػػػع الدرا ػػػع  ع  ا ػػػترداـ النسػػػه اسوويػػػع واستو ػػػ ات احلسػػػابيع  وا رملافػػػات اسعياريػػػ
 معاناهتن للعنو من قبمح أزوااهن.  ىحوؿ مد

ل
ل
ل

ل(6درد اللس مل)
 در ة سلدألال/لدر ق لدردا ا

بارة
 الع
رقي

 

تلت
 يبها

 ػػارةالعبػ

 أبدا ً  نادراً  أحياناً  دائماً 

سايب
 احل
  

ستو
ا

ري 
سعيا

ؼ ا
رملا
ا 

 

 : ت : ت : ت : ت

يلتأ الزوج إذل  1 16
 1.029 2.984 11.51 38 19.09 63 28.78 95 40.60 134ا ترداـ 
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أ لوب الضلب 
بد  من 
أ لوب 
 التفاهي.

1 2 

يلتأ الزوج إذل 
شد شعل 

زواته غ حالع 
 الشتار.

109 33.03 105 31.81 94 28.48 22 6.66 2.912 936. 

5 3 
يصفا الزوج 
زواته عند 
 الشتار.

105 31.81 99 30.0 75 22.72 51 15.45 2.781 1.058 

7 4 

صم  الزوج 
زواته على 
بعأل 

اسمار ات 
ا،نسيع احمللمع 

 شلعا.

78 23.63 114 34.54 77 23.33 61 18.48 2.633 1.038 

4 5 
فا الزوج يد

زواته بشدة 
 غ حالع  ضبه.

98 29.69 88 26.66 67 20.30 77 23.33 2.627 1.139 

33 6 

حماولع خنق 
الزوج زواته 
عند الشتار 

 معها.

85 25.75 94 28.48 92 27.87 59 17.87 2.621 1.054 

2 7 
يلتأ الزوج إذل 
فلؾ أذف زواته 
 غ حالع  ضبه.

75 22.72 98 29.69 89 26.96 68 20.60 2.545 1.057 

3 8 

ركمح الزوج 
لزواته ي ثل 
فيها تأثريا 
  لبيا.

61 18.48 73 22.12 89 26.96 107 32.42 2.266 1.103 

 2.67 استو   احلسايب العاـ

( إذل 2.984( أف استو  ات احلسابيع لبعد العنو ا،سدي  قد تلاوحت من )6يواجمل ا،دوؿ رقي )
ات غ عينع الدرا ع منواع بعد العنو ا،سدي كانػت بدراػع )دائمػاً( (، وأف دراع معاناة الزوا2.666)

(من العبارات ال  مشلتها أداة الدرا ع وهأ: يلتأ الزوج إذل ا ترداـ أ لوب الضلب بد  من 4غ عدد )
أ ػػػلوب التفػػػاهي، يلتػػػأ الػػػزوج إذل شػػػد شػػػعل زواتػػػه بشػػػدة غ حالػػػع الشػػػتار، يصػػػفا الػػػزوج زواتػػػه عنػػػد 

( 2.912( )2.984الػػػػزوج زواتػػػػه بشػػػػدة غ حالػػػػع  ضػػػػبه، حيػػػػث بللػػػػت متو ػػػػ اهتا  )الشػػػػتار، يػػػػدفا 
 ( على التوارل. 2.627( )2.781)

وقػػػد يلاػػػا أ ػػػباب ارتفػػػاع معػػػدؿ موااهػػػع الزواػػػع للضػػػلب بأنواعػػػه اسػػػذكورة  ػػػابقا إذل أف العديػػػد مػػػن 
باآليع ال لظمع )....  امزواج يلوف أف الب الزواع حق مع ى هلي بالقلاف، حيث إ ي يستدلوف على ذلم

فعظػػوهن واهتػػلوهن غ اسضػػااا وااػػلبوهن. ..(، وهػػي بػػذلم يتتػػاهلوف مػػا قبػػمح تلػػم اآليػػع ال لظمػػع ومػػا 
بعػػدها ، فاآليػػع ال لظمػػع تقػػوؿ : )... والػػالق ختػػافوف نشػػوزهن فعظػػوهن واهتػػلوهن غ اسضػػااا وااػػلبوهن 

برياً، وإف خفتي شقاؽ بينهما فابعثوا ح ماً من أهله فإف أطعن ي فال تبلوا عليهن  بيال إف اهلل كاف علياً ك
(، كما نصػت 34وح ماً من أهلها إف يليدا إ الحاً يوفق اهلل بينهما إف اهلل كاف عليماً ح يماً( )النسا :
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امحاديث النبويع الشليفع على حسن التعاممح ما الزواع، فقد قاؿ عليه الصالة والسالـ :  أكممح اس منا 
(، وذمد غ السرية النبويع موات امحاديث ال  ت كد 115نهي خلقاً وخياركي خياركي لنسائهي( )إظماناً أحس

عدـ ا ترداـ الل وؿ  لى اهلل عليه و لي الضلب بو فه و يلع ما زوااته، أو بناته أو حى خدمه فقد 
و  خادمػاً و  اػلب  روي عنه  لى اهلل عليه و لي أنه :  ما الب  ر وؿ اهلل  لى اهلل عليػه بيػد  امػلأة

 .شيواً إ  أف صماهد غ  بيمح اهلل   ) بق ختلصمه(
مػػن عينػع الدرا ػػع مػػن  :52( مػػن أف 2002وقػد اتفقػػت هػذ  النتيتػػع مػػا درا ػع كػػمح مػػن )ألعسػارل( )

، فقػد 2001غ الضفع الللبيع قد تعلان للضلب على امقمح ملة واحدة خالؿ العاـ  تالنسا  الفلس ينيا
للضػػلب بعصػػا أو  ػػزاـ، ودرا ػػع )أمحػػد،  :16للصػػفا، :33للػػدفا واللكػػمح واإليقػػاع،  مػػنهن :23تعػػلض 

( مػػن عينػع الدرا ػػع قػػد تعلاػن للعنػػو ا،سػدي مػػن قبػػمح 48.2( الػػ  تو ػلت إذل أف )2005ورخػلين( )
ودرا ع ، فضاًل عن  اإل ابات الباطنيع، أزوااهن من الب وركمح ودفا أدت إذل إ ابع بعضهن غ اللأس

من عينع الدرا ع مػن امزواج قػد اػلبوا زواػاهتي  :29.6(، ال  تو لت إذل أف 2000وقأ( ))طليو ش
(، بينمػػا كانػػت نسػػبع امزواج الػػذين يواهػػوف عنفػػاً شػػديداً جتػػا  الزواػػات مثػػمح الل ػػي اً ، دفعػػ) ػػفعاً، ركػػالً 

خػػوري( مػػن العينػػع، ودرا ػػع )عػػري ومػػاري  :26.3والضػػلب بآلػػع حػػادة أو ا ػػترداـ  ػػالح نػػاري كانػػت 
( قػد أاػ  بػأ ن 200( مػن أفػلاد عينػع الدرا ػع مػن الزواػات والبػالغ عػددهن )126هػ( من أف )1419)

 يتعلان لعنو اسدي. 
( أف دراع معاناة الزواع منواع العنو ا،سدي كانػت بدراػع )أحيانػاً( غ 6كما يواجمل ا،دوؿ رقي )

الزوج زواته على بعأل اسمار ات ا،نسيع احمللمػع ثالث من العبارات ال  مشلتها أداة الدرا ع وهأ : صم  
شلعاً، حماولع خنق الزوج زواته عند الشتار معها، يلتأ الزوج إذل فلؾ أذف زواته غ حالع  ضبه، حيث 

 ( على التوارل. 2.545(، )2.621(، )2.633بللت متو  اهتا )
ر ػػػات احمللمػػػع شػػػلعاً نػػػات  عػػػن بعػػػأل أفػػػلاد عينػػػع الدرا ػػػع أف إابػػػار الزواػػػع علػػػى بعػػػأل اسما وقػػػد علػػػق  

الفضػػائيع، أو ا نرتنػػت، وبالتػػارل  تإ ػػلاؼ الػػزوج غ مشػػاهدة امفػػالـ اسرلػػع بػػاآلداب الشػػلعيع عػػ  القنػػوا
وتتصػعد غ بعػأل امحيػاف دمػا يػ دي  اطلبه منها ت بيق ما يشاهد  وغ حالع رفضها تتوتل العالقػات بينهمػ

( من 9لب، أو دمار ع العادة السليع أمامها. ، غ حا  أف )إذل دمار ع عنو رخل ادها كالشتي ،أو الض
بػػنا اسبحوثػػات صمػػ هن الػػزوج علػػى اسعاشػػلة الزوايػػع غ فػػرتة احلػػيأل، متتػػاهلا بػػذلم حلمػػع هػػذا اممػػل 

: )ويسػألونم عػػن احملػػيأل قػػمح هػو أذى فػػاعتزلوا النسػػا  غ احملػػيأل و  تقلبػػوهن القػلرف ال ػػلصل غ قولػػه تعػػاذل
فػػػإذا ت هػػػلف فػػػأتوهن مػػػن حيػػػث أمػػػلكي اهلل، إف اهلل ضمػػػه التػػػوابا وضمػػػه است هػػػلين( )البقػػػلة حػػػى ي هػػػلف، 

(، فقػػد أخػػلج مسػػلي وأهػػمح السػػنن، و ػػريهي، عػػن أنػػس :   أف اليهػػود كػػانوا إذا حااػػت اسػػلأة مػػنهي 222:
 لى اهلل عليه صمامعوها غ البيوت، فسومح ر وؿ اهلل  يشاربوها، و  ي اكلوها، و  فالأخلاوها من البيت، 

و ػػلي عػػن ذلػػم، فػػأنزؿ اهلل تعػػاذل :)ويسػػألونم عػػن احملػػيأل( اآليػػع فقػػاؿ ر ػػوؿ اهلل   ػػلى اهلل عليػػه و ػػلي 
(، يقػػػوؿ  ػػػاحه 175،صهػػػػ1422  إ  الن ػػػاح  )الشػػػوكاشل،اػػػامعوهن غ البيػػػوت، وا ػػػنعوا كػػػمح شػػػأ
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هلل ؛ وتسػػمو بأهػػدافها عػػن لػػذة الظػالؿ غ تفسػػري اآليػػع :   وهػػذ  لفتػع أخػػلى إذل تلػػم العالقػػع تلفعهػا إذل ا
ا،سػػد حػػػى غ أشػػػد أازائهػػػا عالقػػػع با،سػػػد، غ اسباشػػلة، إف اسباشػػػلة   غ تلػػػم العالقػػػع و ػػػيلع    ايػػػع، 
و يلع لتحقيق هدؼ أعمػق غ طبيعػع احليػاة، هػدؼ النسػمح وامتػداد احليػاة، وو ػلها كلهػا بعػد ذلػم بػاهلل، 

نيػع ػ مػا مػا ينشػأ عنهػا مػن أذى ومػن أاػلار  ػحيع م كػدة لللاػمح واسباشلة غ احمليأل قد ققػق اللػذة احليوا
واسػلأة  ػوا  ػ ول نهػا    ققػق اهلػدؼ امعػى، فضػال عػن انصػلاؼ الف ػلة السػليمع النظيفػع عنهػا غ تلػم 

، 1الفرتة... واسباشلة غ ال هل ققق اللذة ال بيعيع، وققق معها اللايع الف ليع   )ق ه، ملاا  ػابق، ج
  (.241ص

لدر ة سلدر  ميل/در ق لدرق ايلل(7درد اللس مل)

بارة
 الع
رقي

 

يبها
تلت

 

 ارةالعب

 أبدا ً  نادراً  أحياناً  دائماً 

  
ستو
ا

سايب 
احل

لاؼ 
 رم
ا

ري 
سعيا

ا
 : ت : ت : ت : ت 

يهدد الزوج زواته بالزواج  1 6
 .879 3.197 3.03 10 21.51 71 28.18 93 47.27 156 من أخلى.

29 2 
الزوج إذل طلد  يلتأ

زواته من اسنزؿ عند 
 ا الفات الزوايع.

141 42.72 83 25.15 75 22.72 31 9.39 3.012 1.016 

17 3 
يستردـ الزوج أ لوب 
الصلاخ بد  من النقاش 

 واحلوار.
133 40.30 88 26.66 67 20.30 42 12.72 2.945 1.056 

31 4 

ي ثل الزوج من نقد 
زواته غ امشيا  اليوميع 

لصلرية مثمح )اللسيمح، ا
 ال بخ...(

141 42.72 83 25.15 75 22.72 31 9.39 2.933 1.002 

قلع ا،لوس ما الزواع  5 18
 1.058 2.912 13.33 31 27.87 92 32.72 108 30.0 99 ومداعبتها ودمازحتها.

26 6 
يهدد الزوج زواته بإبعاد 
امطفاؿ عنها متفه 

 ام باب.
119 36.06 99 30.0 68 20.60 44 11.81 2.887 1.044 

27 7 
يستردـ الزوج أ لوب 
التوبيخ والزال لزواته على 

 ملأى من أبنائها.
111 33.63 103 31.21 77 23.33 39 11.21 2.866 1.013 

24 8 

شعور الزواع بعدـ 
ا طموناف نتيتع ملاقبع 
الزوج لتحلكاهتا واتصا هتا 

 بإدعا  اللرية.

112 33.93 98 29.69 83 25.15 37 11.21 2.863 1.011 

25 9 

يستردـ الزوج أ لوب 
إيذا  امبنا  لزيادة قهل 
الزواع وتعذيبها  ري 

 اسباشل. .

99 30.0 108 32.62 92 27.87 31 9.39 2.833 964. 

ينعت الزوج زواته بألقاب  10 12
 1.049 2.830 12.12 40 28.48 94 23.63 78 35.75 118 مهينع.

أ لوب يستردـ الزوج  11 9
 1.042 2.727 15.45 51 25.15 83 30.60 101 28.78 95 التهديد بال الؽ.

يهتل الزوج فلاش الزوايع  12 8
 1.067 2.606 18.48 61 28.68 95 26.36 87 26.36 87 دوف  به.

 1.111 2.584 22.72 75 22.72 75 27.87 92 26.66 88بصق الزوج على زواته غ  13 13
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حالع  ضبه ي ثل نفسيا 
 فيها.

 1.090 2.557 21.51 71 26.66 88 26.36 87 25.45 84 يتعمد الزوج إذ ؿ زواته. 14 10

34 15 
يلتأ الزوج إذل التهديد 
بقتمح الزواع غ حالع 

 الشتار.
64 19.39 86 26.06 93 28.18 87 26.36 2.384 1.074 

 2.809 استو   احلسايب العاـ

، (3.197نػػػو النفسػػػأ قػػد تلاوحػػػت بػػػا )احلسػػػابيع لبعػػد الع ( أف استو ػػػ ات7يواػػجمل ا،ػػػدوؿ رقػػي )
لنفسػأ كانػت بدراػع )دائمػاً( (، وأف دراع معاناة الزواات غ عينػع الدرا ػع منػواع بعػد العنػو ا2.384)

( من العبارات ال  مشلتها الدرا ع وهأ : يهدد الزوج زواته بالزواج من أخلى، يلتأ الزوج إذل 8) غ مثاف
اسنػػزؿ عنػػد ا الفػػات الزوايػػع، يسػػتردـ الػػزوج أ ػػلوب الصػػلاخ بػػدً  مػػن النقػػاش واحلػػوار، طػػلد زواتػػه مػػن 

ي ثػػل الػػزوج مػػػن نقػػد زواتػػػه غ امشػػيا  اليوميػػػع الصػػلرية، يهػػػدد الػػزوج زواتػػػه بإبعػػاد امطفػػػاؿ عنهػػا متفػػػه 
اػػع بعػػدـ ، شػػعور الزو الزاػػل لزواتػػه علػػى مػػلأى مػػن أو دهػػاام ػػباب،  يسػػتردـ الػػزوج أ ػػلوب التػػوبيخ و 

ا طموناف نتيتع ملاقبع الزوج لتحلكاهتا واتصا هتا بإدعا  اللرية، ينعت الػزوج زواتػه بألقػاب مهينػع، حيػث 
( 2.863( )2.866( )2.887( )2.933( )2.945( )3.012( )3.197بلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػغ متو ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ اهتا )

(2.830 .) 
العالقات الزوايع، وذلم لقياـ  اللرية است لفع، غ حد ذاهتا كفيلع بإشاعع او التوتل، والعنو داخمح ف  إ

يشبه عمليات التتسس وعمليات التحلي، دما ي دي بال شم إذل توتل العالقع با الزواا،  طالزوج بنشا
 .(127هػ، ص1418و هور أش اؿ خمتلفع من العنو. )عبد الش ور، 

للػ ( بػد  مػن وقد علقت إحدى اسبحوثات، أف زواها ضمممح شهادة فوؽ اإلاازة ا،امعيػع يناديهػا )ب
)بعل ( وي ػوف ذلػم أحيانػا أمػاـ أبنائهػا وبعػأل أفػلاد أ ػلهتا بػالل ي مػن أ ػا قػد واػحت لػه تضػايقها مػن 

 السل  غ نفسيتها  وقد ا تمل غ ذلم.  هذا ام لوب وتأثري 
وتتفػػق نتػػائ  هػػذ  الدرا ػػع مػػا نتػػائ  الدرا ػػع الػػ  طبقػػت غ الضػػفع الللبيػػع مػػن امرااػػأ الفلسػػػ ينيع 

من عينع الدرا ع قد تعلان لسهانع والسباب والللع البذيوع  :52(  فقد بينت  نتائ  الدرا ع أف 2002)
،كمػا تتفػق مػا نتػائ   2001وتسميتهن بأعا  مهينع من قبمح أزوااهن ملة واحدة على امقمح خالؿ العػاـ 

الدرا ػع مػن الزواػات ( من أفلاد عينع 116هػ( ال  تو لت إذل أف )1419درا ع )عري وماري خوري( )
، (1998) (Ratner)( قػد تعلاػن للعنػو ال المػأ، كمػا اتفقػت مػا نتػائ  درا ػع 200والبالغ عددهن )

مػػػن السػػػيدات مػػػورس اػػػدهن العنػػػو النفسػػػأ وذلػػػم مبنػػػاداة أزوااهػػػن هلػػػن بأعػػػا  أو ألقػػػاب  :5مػػػن أف 
 ت لهها أو ق  من شأ ا. 

نفسػػأ كانػػػت بعػػد العنػػػو ال اً مػػن أنواعػػػة الزواػػات أيضػػاً أف دراػػػع معانػػاكمػػا يواػػجمل ا،ػػػدوؿ السػػابق 
: قلع ا،لوس ما الزواع ومداعبتها ات ال  مشلتها أداة الدرا ع وهأ( من العبار 4) بدراع )أحياناً( غ أربا

ودمازحتهػػا، يسػػتردـ الػػزوج أ ػػلوب إيػػذا  امبنػػا  لزيػػادة قهػػل الزواػػع وتعػػذيبها  ػػري اسباشػػل، يسػػتردـ الػػزوج 
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بللػت متو ػ اهتا   حالع  ضبه ي ثل نفسيا فيهػا، وقػد، بصق الزوج على زواته غؽبال الأ لوب التهديد 
(2.912( )2.833( )2.727( )2.584.) 

( مػػن أفػػلاد عينػػع الدرا ػػع أ ػػن قػػد تعلاػػن لل ػػالؽ التعسػػفأ النػػات  عػػن 7) ػػيدات وقػػد علقػػت  ػػبا 
بيت، وهذا ظمثمح قمع الظلي النػااي عػن هتديد الزوج هلن بال الؽ خالؿ فرتة حياهتن الزوايع، وطلدف من ال

البعد عن اسبادئ والقيي الرتبويع اإل الميع ال  نظي فيها اإل الـ ال الؽ، وخلوج اس لقع من بيت الزوايع 
م ػلودة مػػن زواهػا يػػدؿ علػى اهػػمح الزواػع  قوقهػػا واهلهػا  قهػػا بعػد ال ػػالؽ ونفقتهػا الػػ  حفظتهػا هلػػا 

 الشليعع اإل الميع. 
( ألػو حالػع 40ت نتائ  هذ  الدرا ع ما نتائ  أحدى الدرا ات العلبيع والػ  تو ػلت إذل )وقد اتفق

 ألو حالع غ ال ويت  ببه عنو الزوج. 46طالؽ من أ مح 
كما يدؿ قليمح نتائ  الدرا ع أف معاناة الزواػات مػن أنػواع بعػد العنػو النفسػأ كانػت بدراػع )نػادراً( 

هػػا أداة الدرا ػػع هػػأ: يهتػػل الػػزوج فػػلاش الزوايػػع دوف  ػػبه، يتعمػػد ( مػػن العبػػارات الػػ  مشلت3غ ثػػالث )
الػػػزوج إذ ؿ زواتػػػه، يلتػػػأ الػػػزوج إذل التهديػػػد بقتػػػمح الزواػػػع غ حالػػػع الشػػػتار، حيػػػث بللػػػت متو ػػػ اهتا 

 وف إذل يلتػالسػ ارى (، وقد علق بعأل أفلاد عينع الدرا ع أف أزوااهن 2.384( )2.557( )2.606)
غ حالػػع اللضػػه الشػػديد وفقػػداف قبػػمح ازوااهػػن يهػػددهن بالقتػػمح  نذكػػلف أ ػػ ، وبعضػػهنهتديػػدهن بالقتػػمح

 من شدة اللضه وا نفعاؿ.  يوعيه
لدر ة سلدر  رثل/در ق لداللت  تيل(8درد اللس مل)

بارة
 الع
رقي

 

يبها
تلت

 

 ارةالعب
 أبدا ً  نادراً  أحياناً  دائماً 

و 
است

سايب  
احل

لاؼ  
 رم
ا

ري 
سعيا

ا
 : ت : ت : ت : ت 

ابتعػػػاد الزواػػػع عػػػن ا،ػػػرياف نتيتػػػع  1 23
 1.080 2.721 17.57 58 23.93 79 27.57 91 30.90 102 رفأل الزوج  زيارهتي هلا.

عػػػػػػػػػػػدـ تلبيػػػػػػػػػػػع الػػػػػػػػػػػزوج دعػػػػػػػػػػػوات  2 30
 1.104 2.666 20.0 66 23.03 76 26.96 89 30.0 99 اسنا بات مهمح الزواع وأقارهبا.

ظمنػا الػػزوج زواتػه عػػن زيػارة أهلهػػا  3 14
 1.609 2.609 18.78 62 28.18 93 26.36 87 26.66 88 وف  به يذكل..د

يعامػػػمح الػػػزوج أهػػػمح زواتػػػه معاملػػػع  4 32
 1.096 2.545 21.81 72 27.57 91 24.84 82 25.75 85  يوع. 

ظمنػػػػا الػػػػزوج زواتػػػػه مػػػػن ا تصػػػػاؿ  5 28
 1.060 2.539 20.90 69 26.96 89 29.39 97 22.72 75 هاتفيا بعائلتها.

 2.616 و   احلسايب العاـاست

(، وأف 2.539( إذل )2.721(، أف استو ػػػ ات احلسػػػابيع قػػػد تلاوحػػػت مػػػن )8يواػػػجمل ا،ػػػدوؿ رقػػػي )
منواع بعد العنو ا اتماعأ كانت بدراع )دائماً( غ عبارتا( من  معاناة الزواات غ عينع الدرا ع دراع

هلا، عدـ تلبيع الزوج  يزيارهت هاعن ا،رياف نتيتع رفض العبارات ال  مشلتها أداة الدرا ع وهأ: ابتعاد الزواع
 ( على التوارل.2.539( )2.721دعوات اسنا بات مهمح الزواع وأقارهبا، حيث بلغ متو  اهتا )

مػػػن عينػػػع  :35(، مػػػن أف 2004وقػػػد اتفقػػػت هػػػذ  النتػػػائ  مػػػا مػػػا تو ػػػلت إليػػػه درا ػػػع )احلػػػواق( ) 
 من قبمح الزوج.  اً اتماعيا اً الدرا ع من استزواات يعانا حصار 
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كما يواجمل ا،دوؿ السابق أيضا أف دراع معاناة الزواات منواع بعد العنو ا اتماعأ كانت بدراع 
( من العبارات ال  مشلتها أداة الدرا ع وهأ : ظمنا الزوج زواته من ا تصاؿ هاتفيػا 1) ( غ واحدة)أحياناً 

 (. 2.539بعائلتها حيث بلغ متو  ها احلسايب )
ويدؿ قليمح بيانات الدرا ػع أف دراػع معانػاة الزواػات غ عينػع الدرا ػع منػواع بعػد العنػو ا اتمػاعأ  

( من العبارات ال  مشلتها أداة الدرا ع وشما : ظمنا الزوج زواته عن زيارة 2) اثنتاكانت بدراع )نادراً( غ 
( 2.609متو ػػػ اهتا احلسػػػابيع )أهلهػػػا دوف  ػػػبه يػػػذكل، يعامػػػمح الػػػزوج زواتػػػه معاملػػػع  ػػػيوع، حيػػػث بلػػػغ 

 ( على التوارل. 2.545)
ف وقوع العنو اد الزواع بأنواعه السابقع له رثار  السلبيع نفسيا وااتماعيا ليس غ اسلأة فق  بػمح غ إ

ام لة: لعمح أشمها كما وردت غ بعأل الدرا ات ال  اهتمت بدرا ع رثار العنػو: ا اػ لابات النفسػيع، 
اف و هػػور اممػػلاض النفستسػػميع، وشػػعور الزواػػع باإلهانػػع واإلحبػػاط، وفقػػداف الثقػػع وعػػدـ الشػػعور باممػػ

بػػالنفس، وتعثػػل إنتااهػػا غ البيػػت والعمػػمح، وهػػذا بػػدور  يػػنع س  ػػلبياً علػػى تصػػلؼ امطفػػاؿ غ اسسػػتقبمح 
لتشلد وت بعهي ب ابا ال لاهيع والعدوانيع، وبالتارل ي وف العنو  الحهي مستقبالً ويصبحوف علاع أكثل ل

 وا لوج على القوانا.      
ل(9درد اللس مل)

ل/در ق لدال تص  العدر ة سلدرمد 

بارة
 الع
رقي

 
يبها
تلت

 

 العبارة

 أبدا ً  نادراً  أحياناً  دائماً 

  
ستو
ا

سايب 
احل

لاؼ 
 رم
ا

ري 
سعيا

ا
 : ت : ت : ت : ت 

يتػػػػػأخل الػػػػػزوج غ تلبيػػػػػع حااػػػػػات  1 15
الزواػػػػػػع الضػػػػػػلوريع كالػػػػػػذهاب إذل 

 سستشفى.ا
83 25.15 102 30.90 95 28.78 50 15.15 2.660 1.016 

صمعػػػػمح الػػػػزوج زواتػػػػه تتو ػػػػمح إليػػػػه  2 11
وختضػػػػا لػػػػه طلبػػػػا لسػػػػد حاااهتػػػػا 

 الضلوريع. 
96 29.09 83 25.15 87 26.36 64 19.39 2.639 1.097 

حلماف الزواع من أي مبلغ لشػلا   3 21
 1.130 2.636 22.72 75 20.30 67 27.57 91 29.39 97 حياااهتا ا ا ع. .

علػػػػى  اً كليػػػػ  يعتمػػػػد الػػػػزوج اعتمػػػػاداً  4 19
مػػػػػػػاؿ زواتػػػػػػػه غ الصػػػػػػػلؼ علػػػػػػػى 

 مستلزمات البيت.
89 26.96 97 29.39 72 21.81 72 21.81 2.615 1.102 

 1.053 2.600 18.18 60 28.78 95 27.87 92 25.15 83 يسله الزوج زواته ماهلا ا اص  5 22
تػػػػػػػػػػه غ يقػػػػػػػػػرت الػػػػػػػػػزوج علػػػػػػػػػى زوا 6 20

 1.92 2.569 21.51 71 25.75 85 26.96 89 25.75 85 اإلنفاؽ.

 2.620 استو   احلسايب العاـ

(، وأف 2.569( إذل )2.660( أف استو ػػػ ات احلسػػػابيع  قػػػد تلاوحػػػت مػػػن )9يواػػػجمل ا،ػػػدوؿ رقػػػي )
( 2 )غ اثنتا صادي كانت بدراع )دائماً(دراع معاناة الزواات غ عينع الدرا ع  منواع بعد العنو ا قت

من العبارات ال  مشلتها أداة الدرا ع وهأ : صمعمح الزوج زواتػه تتو ػمح إليػه وختضػا لػه طلبػاً لسػد حاااهتػا 
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( 2.639الضلوريع، حلماف الزواع من أي مبلػغ لشػلا  حاااهتػا ا ا ػع، حيػث بلػغ متو ػ اهتا احلسػابيع )
 ( على التوارل. 2.636)

بعػػػػد العنػػػػو  عات غ عينػػػػع الدرا ػػػػع منػػػػوا ف دراػػػػع معانػػػػاة الزواػػػػاً أضػػػػكمػػػػا يواػػػػجمل ا،ػػػػدوؿ السػػػػابق أي
( من العبارات ال  مشلتها أداة الدرا ع وهػأ: يتػأخل الػزوج 3ا قتصادي كانت بدراع )أحياناً( غ ثالث )

غ تلبيع حااات الزواع الضلوريع كالذهاب إذل اسستشفى، يعتمػد الػزوج اعتمػاداً كليػاً علػى مػاؿ زواتػه غ 
( 2.660لػػى مسػػتلزمات البيػػت، يقػػرت الػػزوج علػػى زواتػػه غ اإلنفػػاؽ، حيػػث بللػػت متو ػػ اهتا )الصػػلؼ ع

 ( على التوارل.2.569( )2.615)
(، حيػث تو ػلت 2004وهذ  النتيتع تتفق ما نتائ  ورقع العممح اسقدمع من ) هيلع زيػن العابػدين( )

نصػػمح بعػأل امزواج مػػن وااػػه النفقػػع غ ورقتهػا أف مػػن أشػػ اؿ العنػو اػػد اسػػلأة غ اصتمػا السػػعودي : ت
على زوااهتي، وبيوهتي اعتماداً على راته الزواع، بمح إف بعأل امزواج يلكن إذل الدعع واللاحع والقعود عن 

 العممح وتتوذل اسلأة اإلنفاؽ عليه وعلى البيت وام لة.
ارل دنيويع  تع، وبالتػ إف طما الزوج غ راته الزواع وا تالهبا إيا ، يدؿ على قياـ الزواج على مصلحع

؛ مف العالقػػع الداخليػػع فيػه قػػد ازدمحػػت مسػػال ها بػػدوافا ال مػػا وا،شػػا ي ػوف مصػػري هػػذ  العالقػػع الفشػػمح
وتلليػػػه اسصػػػلحع الشرصػػػيع، وإذا قػػػدر لػػػه أف يسػػػتمل فػػػإف ا ػػػتملار   ػػػي وف غ اػػػو مػػػن اسلػػػمح وال لاهيػػػع 

كانت اسصلحع من اانه أا با الزواا،  وا  والت لو، وتشويه ا الفات كلما تضاربت اسصاحل واسناف
مػػن ا،ػػانبا حيػػث ت ػػوف اسصػػلحع متبادلػػع، كاللاػػمح اللػػي الػػذي  كالػػذي يتػػزوج امػػلأة ساهلػػا فقػػ ، أـواحػػد  

(، كمػػا أف  ػػله 20يتػزوج مػػن  نيػػع، في ػػوف اسػػاؿ هػػو ا،ػػاما بينهمػػا )اس تػػه العػػاسأ للبحػػوث،د.ت،ص
، ذلػػػم أف اإل ػػالـ قػػد أع ػػػى للمػػلأة حليػػع التصػػػلؼ بأمواهلػػا فضػػاًل عػػػن اً اسػػلأة ماهلػػا ا ػػػاص   صمػػوز شػػلع

 إعفائها من النفقع.      
( 1) ةغ حا كانت معاناة الزواات مػن أنػواع بعػد العنػو ا قتصػادي كانػت بدراػع )نػادراً( غ واحػد

متو ػػػ ها  ػػػاص، حيػػػث بلػػػغ مػػػن العبػػػارات الػػػ  مشلتهػػػا أداة الدرا ػػػع وهػػػأ: يسػػػله الػػػزوج زواتػػػه ماهلػػػا ا
(، 2004ا ػع احلػػواق )ويلفػا رل أحيانػػاً(، وقػد اتفقػت هػذ  الدرا ػػع مػا در  تيلػري غ الت ػلارا (.2.600)

 من اسبحوثات أف الزوج أو امهمح يستولوف على ملتباهتن.  :25حيث ذكلت 
ل
ل

ل(94درد اللس مل)
لن  حلى ولى  م للدر ال هلألم دعلدر ق 

 تلتيه احملور سايباستو   احل أنواع العنو اد الزواع 
 2 2.809 العنو النفسأ 
 1 2.671 العنو ا،سدي

 4 2.620 العنو ا قتصادي 
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 3 2.616 العنو ا اتماعأ 
( أف احملػػػور الثػػػاشل مػػػن أنػػػواع العنػػػو اػػػد الزواػػػع غ عينػػػع الدرا ػػػع واستعلػػػق 10يواػػػجمل ا،ػػػدوؿ رقػػػي ) 

لدى بقيع امنواع، فقد بلغ استو   احلسايب له بالعنو النفسأ قد حصمح على أعلى الدراات من اسعاناة 
، مث العنػو ا قتصػادي فا اتمػاعأ فقػد بلػغ متو ػ اهتا 2.671، يليه العنو ا،سػدي مبتو ػ  2.809

 ( على التوارل. 2.616( )2.620)
ً:ًًأدلابًاؾعـفًضدًاؾزوجة

   تصنيو العنو اد الزواع إذل اآلق:
 ػ أ باب تتعلق بالزوج 1
 علق بالزواع ػ أ باب تت2

ل(لدرتكمدسدهلادرقابلدر ئ نحلرأل   بلدر ت لمحل  ر اج99درد اللس مل)
 : ت العبارات ـ
 63.93 211 عدـ قدرة الزوج على التح ي غ  ضبه وانفعا ته.  1
 57.27 189 ملا ة الزوج غ السي لة على الزواع.  2
 53.33 176 تدخمح أهمح الزوج غ الش وف ام ليع.  3
 52.42 173 ـ تقديل الزوج سشاعل الزواع وحاااهتا النفسيع. عد 4
 49.09 162 الفهي ا اطئ سعا القوامع. 5
 44.54 147 اهمح الزوج بأ س التعاممح ما الزواع. 6
 42.62 141 اهمح الزوج  قوؽ الزواع. 7
 41.81 138 كثلة  ياب الزوج عن اسنزؿ. 8
 41.51 137 طما الزوج غ راته الزواع. 9
 39.09 129  رية الزوج الشديدة. 10
 29.69 98 تأثري رفقا  السو  على الزوج.  11
 26.96 89 تدشل اسستوى التعليمأ والثقاغ للزوج.  12
 26.36 87 عتز الزوج عن الوفا  مبستلزمات ام لة نتيتع الضلوطات ا قتصاديع.  13
 25.75 85 تعاطأ الزوج للمس لات.  14
 18.78 62 الوازع الديي لدى الزوج.اعو  15
 13.03 43 ب الع الزوج عن العممح.  16
 9.39 31 معاناة الزوج اا لابات غ الشرصيع.  17
 8.18 27 ا يانع الزوايع من قبمح الزوج.  18
 6.96 23 عدـ العدالع با الزواات. 19
 3.93 13 عتز الزوج ا،نسأ.  20
 2.72 9 عقي الزوج.  21
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( أف النسػػػه اسوويػػػع م ػػػباب العنػػػو اػػػد الزواػػػع غ عينػػػع الدرا ػػػع  واستعلػػػق 11ا،ػػػدوؿ رقػػػي ) يواػػجمل
( من 14ع عشل  بباً )(، وأف أعلى النسه كانت غ أربع25.75( إذل )63.93بالزوج قد تلاوحت من )

ى الزواػع، : عدـ قدرة الزوج على التح ي غ  ضبه وانفعا ته، ملا ة الزوج غ السي لة علػام باب وهأ
ا النفسػيع، الفهػي ا ػاطئ تدخمح أهمح الزوج غ الش وف ام ػليع، عػدـ تقػديل الػزوج سشػاعل الزواػع وحاااهتػ

لقوامع، اهمح الزوج بأ ػس التعامػمح مػا الزواػع، اهػمح الػزوج  قػوؽ الزواػع، كثػلة  يػاب الػزوج عػن سعا  ا
الػػػزوج، تػػػدشل اسسػػػتوى  غ رفقػػػا  السػػػو  اسنػػػزؿ، طمػػػا الػػػزوج غ راتػػػه الزواػػػع،  ػػػرية الػػػزوج الشػػػديدة ،تػػػأثري

التعليمأ والثقاغ للزوج، عتػز الػزوج عػن الوفػا  مبسػتلزمات ام ػلة نتيتػع الضػلوطات ا قتصػاديع، تعػاطأ 
 الزوج للمس لات. 

لػبعأل الضػلوطات غ  ضوقد يعود عدـ قدرة الزوج غ التح ي غ  ضػبه وانفعا تػه إذل أف الػزوج يتعػل 
ا تػػه، وبػػذلم ي ػػوف  ػػري متقبػػمح مي قػػوؿ أو  ػػلوؾ مػػن احملي ػػا بػػه، أو يػػ دي بػػه إذل العمػػمح تػػ ثل غ انفع

التحدث ب ليقع فيها  ضه وثورة ت دل من معه دما ي دي إذل ا الفات ال  ت ثل غ اػو ام ػلة كليػع، وقػد 
ل غ تعامله يلاا إذل عدـ ملاعاة الزواع لزواها بعد راوعه من العممح، وت له إليه بعأل ال لبات، دما ي ث

 معها مزااياً وانفعالياً. 
هػ( غ أف أحد أ باب العنو تدخمح امقػارب غ 1418وقد اتفقت الدرا ع احلاليع ما درا ع )التري( )

 الش وف ام ليع. 
أمػػا مػػا يتعلػػق بسػػبه عػػدـ تقػػديل الػػزوج سشػػاعل الزواػػع وحاااهتػػا النفسػػيع، فقػػد يلاػػا ذلػػم إذل  يػػاب 

  النهار، وانشلاله أثنا  واود  غ اسنزؿ با نرتنت أو القنوات الفضائيع، أو لعدـ الزوج لساعات طويلع أثنا
فهػػي ل ليقػػع تف ػػري اسػػلأة فيمػػا يتعلػػق باسشػػاعل وامحا ػػيس، أو قػػد ي ػػوف الػػزوج قػػد تػػلر غ بيوػػع  عانػػت 

ل زواتػػه ا،فػػاؼ العػػاطفأ بػػا أفػػلاد ام ػػلة، وتظهػػل خ ػػورة هػػذا السػػبه غ أف عػػدـ تقػػديل الػػزوج سشػػاع
وحاااهتػػػا النفسػػػيع  والعاطفيػػػع وإشػػػباعها قػػػد يػػػ دي إذل إ ػػػابع العالقػػػع الزوايػػػع بػػػالفتور، ويباعػػػد بػػػا طػػػلغ 

مػن عينػع الدرا ػع تػلى أف انعػداـ مشػاعل  :78.4العالقع وهذا ما أكدته نتػائ  درا ػع )العيسػوي( مػن أف 
 احله با ال لفا هأ أحد أهي أ باب العنو ام لي. 

بالفهي ا اطئ سعا القوامع، قد يلاا  به ذلم إذل  ياب اللؤيع اإل الميع للقوامع عنػد  وفيما يتعلق
بعأل امزواج، فام لة غ الرتبيع اإل الميع خليع من أخ ػل خاليػا اصتمػا،   بػد أف ي ػوف فيهػا أمػري وإ  

ا هػو عمػمح تنظيمػػأ  ػادت الفواػى و ػاب النظػػاـ، ولػيس معػا تنصػيه اممػػري أنػه خػري أفػلاد ام ػػلة، وإسمػ
اػلد  بػػد منػػه ل ػػأ تبتعػػد ام ػلة عػػن عوامػػمح الفسػػاد استسػػلبع إليهػا وتشػػيا بػػا أفلادهػػا امخػػالؽ اإلنسػػانيع 
الفاالع، فالبد من أف تستظمح بظمح النظاـ الذي يبعدها عن الفواى، ومن هنػا كانػت القوامػع غ ام ػلة، 

اسنػػزؿ، ولػػيس مظهػػلاً لفوقيػػع يتمتػػا هبػػا  ػػاحه هػػذ   إدارة وؼ غ تلبيتنػػا اإل ػػالميعوالقوامػػع كمػػا هػػو معػػل 
القوامع، والقوامع تفلض على اللامح التشاور والرتااػأ كقػيي  أ ا ػيع ق ػي العالقػات بػا الػزواا، فالبػد 
من دمار ع مفهـو القوامع على أ اس من اللاا بػا ال ػلفا، فتوزيػا اسسػ وليات بػا الػزواا أمػل اػلوري 
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ة وتنػػتظي شػػ و ا مػػن ناحيػػع، وللحفػػاظ علػػى مشػػاعل اسػػودة واللمحػػع مػػن ناحيػػع أخػػلى لتسػػتقيي حيػػاة ام ػػل 
،وقوامع اللامح هنػا   يعػي إللػا  شرصػيع اسػلأة غ البيػت و  غ اصتمػا اإلنسػاشل، و  إللػا  واػعها اسػدشل 

. )ق ػه، ملاػػا وإسمػا هػأ و يفػع ػ داخػمح كيػػاف ام ػلة ػ إلدارة هػػذ  اس  سػع ا  ػرية، و ػػيانتها ومحايتهػا
 (652،ص2 ابق،ج

( اهػمح الػزوج بأ ػس التعامػمح مػا الزواػع جبهػمح الػزوج  قػوؽ الزواػع، فاإل ػالـ 6ويلتب  السبه رقػي )
أر ى قواعد بنا  البيت اسسلي على احملبػع واسػودة واللمحػع، وعلػى اموعػع مػن احلقػوؽ والواابػات الػ  صمػه 

 غ او ام لة. على الزواا القياـ هبا حى يتحقق ا  تقلار 
( كثلة  ياب الزوج عن اسنزؿ، علقت بعأل عينع الدرا ػع أف الػزوج ي ػوف 8وفيما يتعلق بالسبه رقي )

غ اسنزؿ ول نه  ائه عنه غ الوقت نفسه وذلم بانشلاله الساعات ال واؿ أماـ شاشع ا نرتنت والقنوات 
كما أف كثلة  ياب الزوج عن اسنزؿ وانشلاله   الزواع، فتصاب باإلحباط، الفضائيع، وهذا قد ي ثل نفسيا غ

 ما ام حاب غ ا  رتاحات ي دي إذل فتور غ العالقع اإلنسانيع با الزواا.                         
وقد اتفقت نتائ  الدرا ع احلاليع ما العديد من الدرا ات السابقع غ ام باب التاليع : طما الزوج غ 

الػػزوج، تػػدشل اسسػػتوى التعليمػػأ والثقػػاغ للػػزوج،  غزوج الشػػديدة، تػػأثري رفقػػا  السػػو  راتػػه زواتػػه،  ػػرية الػػ
عتز الزوج عن الوفا  مبستلزمات ام لة نتيتع الضلوطات ا قتصاديع، اعو الوازع الديي  لدى الػزوج، 

، حيث هػ( إذل أف ام باب ا قتصاديع غ مقدمع عواممح العنو1420فقد تو لت درا ع)عبد الوهاب( )
غ عينػػػع الصػػػحو، وتوزعػػػت ام ػػػباب ا قتصػػػاديع علػػػى ر بػػػع الػػػزوج غ ا  ػػػتحواذ علػػػى  :45.6بللػػػت 

، أما عينع العنو ال  در ت من خالؿ احملاكي فقد كاف دور العواممح ا قتصاديع :20.9دمتل ات زواته 
، مث النػػزاع :41.1نسػػبع وكػػاف غ مقدمػػع متلرياهتػػا ا  ػػتيال  علػػى اسمتل ػػات بػػالقوة ب :44.3فيهػػا بنسػػبع 

أف نسػػػبع   بػػػأس هبػػػا مػػػن إذل ، (Gay ford, Gellsوتو ػػػمح). :3.2علػػى مصػػػلوفات ام ػػػلة بنسػػػبع 
احلػػا ت الػػ  در ػػاها كانػػت اللػػرية هػػأ السػػبه اموؿ لتػػدهور العالقػػات بػػا الػػزواا، ففػػأ اللالػػه يػػتهي 

كثػرياً مػا    Gay fordوغ رأيالػزوج زواتػه، وهػأ  ػوا  أكانػت علػى  ػواب أـ علػى خ ػأ تنفػأ التهمػع، 
 ت ػوف خػػ ة الػزوج نفسػػه والتتػػارب الػ  مػػل هبػػا واحلػا ت الػػ  اطلػا عليهػػا مصػػدراً لشػ وكه، فيقػػـو بعمليػػع

(، غ حا تو لت درا ع كمح ,pp180J183 Gay ford ن، نقاًل ع29إ قاط )التري،ملاػا  ػابػق، ص
عليمػأ للػزوج، وتػدهور دخلػه الشػػهلي  ( إذل أف اػعو اسسػتوى التHamplon&Gelles( )1994) مػن

،والب الع عواممح تزيد غ إحباط الزوج وإقدامه على العنو اد زواته، وفيما يتعلق بعتز الزوج عن الوفا  
مػػػن  :45مبسػػػتلزمات ام ػػػلة. ...، أوردت بعػػػأل الدرا ػػػات الػػػ  تبحػػػث غ أ ػػػباب العنػػػو العػػػائلأ أف 

ا الزوج إذل تفليغ شحنات  معاناته السلبيع نتيتع  الضلوط احلا ت كانت تعود م باب اقتصاديع دما يدف
 .(17، ص2005اسعيشيع على زواته وأبنائه. )ال يالشل،

وفيمػػا يتعلػػق بسػػبه تعػػاطأ الػػزوج للمسػػ لات واسرػػدرات، فػػإف تعػػاطأ الػػزوج هلػػا يفقػػد  عقلػػه فتظهػػل 
مػػػػػا تو ػػػػػلت إليػػػػػه درا ػػػػػع بػػػػػذلم ميولػػػػػه العدوانيػػػػػع علػػػػػى زواتػػػػػه وأبنائػػػػػه، وقػػػػػد اتفقػػػػػت هػػػػػذ  النتيتػػػػػع مػػػػػا 
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(leary&Murphy,1992 O, ،وال  أشارت إذل عالقع بػا العػدواف بصػفع عامػع وبػا تعػاطأ ا مػور )
مػن امزواج اسػدمنا للرمػور كػانوا يسػيووف  :50وكلما زاد تعاطأ ا مور زاد معهػا العنػو والعػدواف، وأف 

علان للضلب اعرتفن بأف ذلم حدث فػور من السيدات الالق ت :44إذل زوااهتي ويعتدوف عليهن، وأف 
راوع الزوج من ا ارج خمموراً، وذلػم ل ثػلة م الػه الػزوج والػ  رمبػا    ت ػوف الزواػع مسػتعدة هلػا، فيثػور 

(، كمػػا 143ظػػلة )صا وي ػػوف العنػػو هػػو النتيتػػع اسنتاػػع ال لبػػات، أو تتباطػػأ غ تنفيػػذهعنػدما تػػلفأل الزو 
هػ( ال  تو لت إذل عالقع طلديع با تعاطأ اسردرات وارت اب 1416ع ) و ن فايد( )اتفقت ما درا 

اػػػلائي العنػػػو وقػػػد اتفقػػػت معظػػػي هػػػذ  ام ػػػباب مػػػا مػػػا تو ػػػلت إليػػػه درا ػػػع كػػػمح مػػػن )احملمػػػود ورخػػػلين( 
هػ(  وال  تو لت إذل أف من ام باب ال   اعدت على انتشار  اهلة العنو ام لي غ الدوؿ 1426)

: ا،همح أو اعو اسستوى التعليمػأ، اػعو الػوازع الػديي وا،هػمح بأ ػوؿ الػدين هأكعينع   ةالعلبيع اسرتار 
وأح اـ الشلع، تدشل اسستوى اسعيشأ، انتشار الب الع، اللرية الزوايع، إدماف ال حػوؿ واسرػدرات، تلااػا 

    .(129مستوى التمسم بالقيي والتقاليد وامخالؽ الفاالع. .. إذل  ري ذلم من ام باب. )ص
ل(ل99درد اللس مل)

لدرتكمدسدهلادرقابلدر ئ نحلرأل   بلدر ت لمحل  ر الح
 : ت العبارات ـ
 60.90 201 البحث ورا  الزوج، وتفتي  أ لااه ا ا ع.  1
 59.69 197 اادلع الزواع لزواها.)عدـ التزاـ الزواع بأدب احلوار ما الزوج( 2
 57.57 190 تسل  الزواع وعنادها.  3
 46.57 157 غ ش وف الزوج اساليع. التدخمح  4
 43.33 143 عدـ احتوا  الزواع للمشاكمح ام ليع.  5
 43.03 142 ملادرة اسنزؿ دوف إذف الزوج.  6
 40.90 135 عدـ ملاعاة الزواع لظلوؼ الزوج ا قتصاديع.  7
 37.57 124 اهمح الزواع  قوؽ الزوج. 8
 36.96 122 تقبمح الزواع للعنو 9
 29.69 98 ـ طاعع أوامل الزوج. عد 10
 28.78 95 رفأل اسعاشلة الزوايع.  11
 26.66 88 عدـ أدا  امدوار استوقعع من الزواع داخمح ام لة.  12
 24.84 82 عدـ تقديل الزواع مهمح الزوج.  13
 23.63 78 التقصري غ تلبيع امطفاؿ. . 14
 23.03 76 عدـ العنايع ال افيع باسنزؿ. 15

( أف النسػػػه اسوويػػػع م ػػػباب العنػػػو اػػػد الزواػػػع غ عينػػػع الدرا ػػػع واستعلقػػػع 12يواػػػجمل ا،ػػػدوؿ رقػػػي )
( مػػن 9)تسػػعع :(، وأف أعلػػى النسػػه كانػػت غ عػػدد 20.60:(  إذل )60.90بالزواػػع  قػػد تػػلاوح بػػا )

ها، التدخمح ام باب وهأ: البحث ورا  الزوج، وتفتي  أ لااه ا ا ع ،اادلع الزوج، تسل  الزواع وعناد
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غ ش وف الزوج اساليع، عدـ احتػوا  الزواػع للمشػاكمح ام ػليع، ملػادرة اسنػزؿ دوف إذف الػزوج، تقبػمح الزواػع 
 للعنو، اهمح الزواع  قوؽ الزوج ،عدـ طاعع أوامل الزوج، رفأل اسعاشلة الزوايع. 

ي إذل إحسا ػػها وقػػد يلاػػا  ػػبه عػػدـ طاعػػع الزواػػع للػػزوج إذل عوامػػمح عػػدة منهػػا : عمػػمح الزواػػع يػػ د
با  ػػتقالؿ اسػػادي عػػن الػػزوج، أو ا،هػػمح بػػاحل ي الشػػلعأ استعلػػق بواػػوب طاعػػع الػػزوج، وعظػػي هػػذا اممػػل 
فقػػػد قػػػاؿ عليػػػه الصػػػالة والسػػػالـ :   لػػػو كنػػػت رمػػػلاً أحػػػداً أف يسػػػتد محػػػد ممػػػلت النسػػػا  أف يسػػػتدف 

(، أو 401،402/ص2،1873ج، ملاػا  ػابق، مزوااهن، سا اعػمح اهلل هلػي علػيهن مػن احلػق( )املبػاشل
قػد يلاػا ذلػػم إذل التعػارل علػػى الػزوج إذا كانػػت شػهادهتا أعلػى مػػن شػهادته، أو أف مسػػتواها اسػادي أعلػػى 

 من مستوا . 
أما فيما يتعلق بتقبمح الزواع لعنو الزوج وإهانته هلا والس وت على ذلم، فقد يلاا ذلم إذل ر بتهن 

بنػائهن، واعتبػػار بعضػهن أف هػذا اممػػل شػأف خػاص بام ػػلة غ احلفػاظ علػى واػعهن ا اتمػػاعأ، وعلػى أ
و  تليد  افتضاحه، أو قد ي وف نابعاً من اعتبارها أف هذا العنو قد ي وف م قتا و ػوؼ ينتهػأ ،أو نػات  
مػن اػعو الضػحيع وخوفهػا مػػن أف أحػداً لػن يسػاعدها غ مأ ػاهتا، ف ثػػري مػن اسعنفػات يفضػلن الصػػمت 

طفػاؿ، أو قػد ي ػوف بيت الزوايع خوفػاً مػن الفضػائجمل وال ػالؽ وفقػداف حضػانع اموتقبمح العنو والبقا  غ 
أو دخمح مستقمح، أو  ،اسلأة ربع منزؿ، أو ليس هلا عممحبديمح رخل أماـ اسلأة، فقد ت وف  نتيتع ا فتقار إذل

ا ت ػوف مػن دولػع أخػػلى،  كمػا قػد يلاػػا ذلػم إذل اهػمح الزواػػع بامح ػاـ واحلقػوؽ الػػ  خصػها وكلمهػا هبػػ
إمػػا ا  تسػػالـ  للقهػػل وا،نػػوح قضػػيع العنػو اسواػػه اػػدها   اإل ػالـ، دمػػا اعلهػػا تأخػػذ أحػػد ا جتػػاها غ

للسلبيع  ناً منها أف هذا هو   ح ي اهلل، وهذا ضمتي عليها ال اعع هلل ولل وله  ػلى اهلل عليػه و ػلي، وإمػا 
عػػػن امح ػػػاـ الشػػػلعيع بػػػأف اإل ػػػالـ هػػػو  ا  زاميػػػع أمػػػاـ تيػػػار الف ػػػل الوافػػػد ومتلدهػػػا علػػػى الػػػدين وخلواهػػػا

وقػػد بػػلرت  ،(46هػػػ، ص1418مػػه هػػأ ام ػػالؿ الػػ  طاسػػا قيػػدهتا  )رؿ  ػػعود، خصػػمها احلقيقػػأ، وأح ا
: أف الػزوج ي لبهػا لزوايػع يلاػا لػ ق( من عينع الدرا ع أ ػباب رفضػهن للمعاشػلة ا21إحدى وعشلوف )

( 19ؽ البػػاب علػػى نفسػػها خوفػػاً منػػه، غ حػػا أف )وهػػو غ حالػػع  ػػ ل دمػػا يػػ دي إذل نفورهػػا منػػه، وإ ػػال
منهن علقن أف رفضهن للمعاشلة الزوايع نات  عن رفأل الزوج تلبيع طلباهتا، أو بعد ا الفػات الزوايػع دمػا 

( ذكلف أف رفضهن نات  عن تعػدد مسػ ولياهتن النػات  عػن اػل  17ي دي إذل عناد الزواع، غ حا أف )
زوج، وتلبيع امبنا  ومتابعتهن غ اسػذاكلة، وبعضػهن يلفضػن اسعاشػلة الزوايػع غ العممح، ومس وليع البيت وال

بعػػأل امحيػػاف نتيتػػع أف الػػزوج ي لبهػػا للفػػلاش بعػػد أف ي ػػوف قػػد أمضػػى السػػاعات أمػػاـ امفػػالـ اإلباحيػػع  
   أف ذلم صملح كلامتها كزواع. فتتمنا الزواع لشعورها

أدا  امدوار استوقعع مػن الزواػع داخػمح ام ػلة، فقػد يلاػا ذلػم أما فيما يتعلق بعدـ  قدرة الزواع على 
إذل خلوج اسلأة للعممح والذي ش مح غ حد ذاته نوعاً من الضل  النفسأ وا اتمػاعأ علػى اسػلأة نفسػها، 

تلبيتهػػا بشػػ مح يضػػمن هلػػا ققيػػق  نف ثػػريا مػػا جتػػد الزواػػع العاملػػع نفسػػها أمػػاـ مت لبػػات عػػدة قػػد تعتػػز عػػ
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فسأ، فتظمح غ  لاع بػا ققيػق طلبػات وتوقعػات الػزوج وامبنػا ، وبػا ققيػق ذاهتػا وأهػدافها ا  تقلار الن
 غ ميداف العممح، فتتعلض بذلم لالا لاب والتوتل والذي ينع س  لبياً على عالقتها ما زواها وأبنائها. 

وأمحػد  وقد اتفقت معظػي هػذ  ام ػباب مػا ام ػباب الػ  تو ػلت إليػه درا ػع كػمح مػن )عػوض أمحػد،
( الػػ  تو ػػلت إذل أف مػػن أ ػػباب العنػػو اػػد الزواػػع:  ػػ اؿ الػػزوج عػػن دخلػػه،  ػػ اؿ 2005اسلاػػأ( )

 الزوج عن عالقاته  ري الشلعيع، ا لوج من اسنزؿ دوف إذف الزوج. ... 
( خػػلوج الزواػػع دوف إذف زواهػػا مػػا الدرا ػػع اسيدانيػػع الػػ  أعػػدهتا باحثػػع علػػـو 6كمػػا اتفقػػت العبػػارة )

يع مصليع حوؿ تعلض الزواات اسصليات للضػلب مػن أزوااهػن، مػن أف بعػأل أفػلاد عينػع الدرا ػع ااتماع
 ذكلف أف خلواهن من اسنزؿ من دوف ر بع الزوج كاف  به العلقع اموذل.            

ً:ًـًخالصةًـمائجًاؾدرادةًوؿؼوحاتفا12

عنو النفسػػػػأ علػػػى أعلػػػػى حصػػػمح احملػػػور الثػػػػاشل مػػػن أنػػػواع العنػػػػو اػػػد الزواػػػػع وا ػػػاص بػػػال -99-9
 2.809الدراات من اسعاناة لدى بقيع امنواع مبتو   حسايب 

(، 2.666( إذل )2.984أف استو  ات احلسابيع لبعد العنػو ا،سػدي قػد تلاوحػت مػن ) -99-9
( من العبارات ال  4وأف دراع معاناة الزواات منواع بعد العنو ا،سدي كانت بدراع )دائماً( غ أربا )

تها أداة الدرا ع وهأ : يلتأ الزوج إذل ا ترداـ أ لوب الضلب بدً  من أ لوب التفاهي، يلتأ الزوج مشل
إذل شد شعل زواته بشدة غ حالع الشتار، يصفا الزوج زواته عند الشتار، يدفا الزوج زواته بشدة غ 

 على التوارل. ( 2.627( )2.781( )2.912( )2.984حالع  ضبه، حيث بللت متو  اهتا احلسابيع )
(، وأف 2.384( )3.197أف استو ػ ات احلسػابيع لبعػد العنػو النفسػأ قػد تلاوحػت بػػا ) -99-4

لعبارات الػ  مشلتهػا ( من ا8دراع معاناة الزواات منواع بعد العنو النفسأ كانت بدراع دائماً غ مثاف )
لد زواتػه مػن اسنػزؿ عنػد ا الفػات : يهدد الزوج زواته بالزواج مػن أخػلى، يلتػأ الػزوج إذل طػالدرا ع وهأ

الزوايع، يستردـ الػزوج أ ػلوب الصػلاخ بػدً  مػن النقػاش واحلػوار، ي ثػل الػزوج مػن نقػد زواتػه غ امشػيا  
اليوميع الصلرية، يهدد الػزوج زواتػه بإبعػاد امطفػاؿ عنهػا متفػه ام ػباب، يسػتردـ الػزوج أ ػلوب التػوبيخ 

نتيتع ملاقبع الزوج لتحلكاهتا واتصا هتا  ف، شعور الزواع بعدـ ا طموناوالزال لزواته على ملأى من أبنائها
( 3.012( )3.297بادعػػا  اللػػرية، ينعػػت الػػزوج زواتػػه بألقػػاب مهينػػع ،حيػػث بلػػغ متو ػػ اهتا احلسػػابيع )

 ( على التوارل. 2.830( )2.863( )2.866( )2.877( )2.933( )2.945)
( إذل 2.721عنػػػػػػو ا اتمػػػػػػاعأ  قػػػػػػد تلاوحػػػػػػت مػػػػػػن )إف استو ػػػػػػ ات احلسػػػػػػابيع  لبعػػػػػػد ال -99-3

( 2(، وإف دراع معاناة الزواات منواع بعد العنو ا اتماعأ كانػت بدراػع )دائمػاً( غ اثنػا )2.539)
من العبارات ال  مشلتها  أداة الدرا ع وهأ : ابتعاد الزواع عن ا،رياف نتيتع رفأل الزوج زيارهتي هلا، عػدـ 

( 2.539( )2.721نا بات مهمح الزواع وأقارهبا، حيث بلػغ متو ػ اهتا احلسػابيع )تلبيع الزوج دعوات اس
 على التوارل. 
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( إذل 2.660أف استو ػػػػػػػ ات احلسػػػػػػػابيع لبعػػػػػػػد  العنػػػػػػػو ا قتصػػػػػػػادي قػػػػػػػد تلاوحػػػػػػػت مػػػػػػػن ) -99-5
(، وإف دراػػػع معانػػػاة  الزواػػػات منػػػواع بعػػػد العنػػػو ا قتصػػػادي كانػػػت بدراػػػع )دائمػػػاً( غ عػػػدد 2.569)

مػػن العبػػارات الػػ  مشلتهػػا أداة الدرا ػػع وهػػأ : صمعػػمح الػػزوج زواتػػه تتو ػػمح إليػػه وختضػػا لػػه طلبػػاً لسػػد  اثنتػػا
حاااهتػػا الضػػلوريع، حلمػػاف الزواػػع مػػن أي مبلػػغ لشػػلا  حاااهتػػا ا ا ػػع / حيػػث بلػػغ متو ػػ اهتا احلسػػابيع 

 ( على التوارل.  2.636( )2.639)
ج  رت اب العنو اػد زواتػه منهػا مػا هػو متعلػق هناؾ العديد من ام باب ال  تدفا الزو  -99-6

بالزوج مثمح :عدـ قدرة الزوج على التح ي غ  ضػبه وانفعا تػه، الفهػي ا ػاطئ سعػا القوامػع، اهػمح الػزوج 
 قوؽ الزواع ومنها ما هو متعلق بالزواع مثػمح تسػل  الزواػع وعنادهػا، وعػدـ احتػوا  الزواػع للمشػاكالت 

 وام ليع، تقبمح الزواع للعن
أف مػػنه  الرتبيػػع اإل ػػالميع قػػد بػػي علػػى نبػػذ العنػػو بػػا امزواج، وأر ػػى قواعػػد العالقػػات  -99-7

 الزوايع على مبادئ من اسودة، واللمحع، واإلحساف، والتسامجمل. 
إف الرتبيع اإل الميع قد  عت سوااهع العنو اػد الزواػع مػن خػالؿ التشػليعات الػ  تػنظي  -99-8

 ع غ أ ا ها على أدا  احلقوؽ والواابات.                                          العالقع الزوايع القائم
ًـًاملؼوحات:13

 :ع ونتائتها تقرتح الباحثع ما يلأمن خالؿ علض الدرا 
ًيفًجمالًدورًاملؤدياتًاؾوبوقةً:ً-13-1

التعليػػػػو  أف ضمػػػػلص كػػػػمح مػػػػن الػػػػزواا لاللتحػػػػاؽ بالػػػػدورات التدريبيػػػػع الػػػػ  هتػػػػدؼ إذلل-94-9-9
 باحلقوؽ والواابات، وفهي النفسيات، وفن إدارة ا الفات الزوايع. 

أف ضملص كمح من الزواا على تقدصل سماذج طيبع للعالقات الزوايع اإلنسػانيع احلميمػع، ل-94-9-9
 حى   ي ل ا مفهـو العنو لدى امبنا  ػ أزواج اسستقبمح ػ 

 ع حوؿ العنو ام لي اد الزواع، ػام  توعيع ب  ػوا،امعأف تقػـو اسدر ػع، ل-94-9-4
 واإلالا ات الوقائيع منه. 

اهتماـ اسسااد من خالؿ خ ه ا،معػع بنشػل الػوعأ ا اتمػاعأ ب ػورة العنػو اػد ل-94-9-3
 الزواات وما يرتته عليه من رثار  لبيع غ ام لة واصتما ال لأ. 

دورات التدريبيػػػع بالتعػػػاوف مػػػا م  سػػػات أف تعقػػػد ملاكػػػز خدمػػػع اصتمػػػا با،امعػػػات الػػػل-94-9-5
اصتما امخلى للمقبلا على الزواج ؛ لتعليو كمح مػن الػزواا  قػوقهي وواابػاهتي والتشػليعات الػ  أقلهػا 
اإل ػػػالـ لس ػػػلة، ومطػػػلاؼ العالقػػػع داخلهػػػا، وإكسػػػاهبي مهػػػارات اختػػػاذ القػػػلار وحػػػمح اسشػػػ الت، وكيفيػػػع 

 النفسيع، واللفظيع. السي لة على ا نفعا ت ا،سديع، و 
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علػػػى ا،امعػػػات دعػػػي البحػػػوث الػػػ  تتنػػػاوؿ  ػػػاهلة العنػػػو ام ػػػلي ومتويلهػػػا علػػػى واػػػه ل-94-9-6
، والعنػػػو اػػػد الزواػػػع علػػػى واػػػه ا صػػػوص، و ػػػوً  إذل ققيػػػق نػػػوع مػػػن الػػػرتاكي اسعػػػلغ عػػػن تلػػػم  العمػػػـو

 الظاهلة، وعن  بمح موااهتها والوقايع منها. 
ت ثيػػو الػػ ام  التوعويػػع للزواػػات  قػػوقهن الشػػلعيع، والقانونيػػع، علػػى و ػػائمح اإلعػػالـ  -94-9-7

وإصماد خ ع إعالميع مت املع تستهدؼ تسػلي  الضػو  علػى مشػ لع العنػو ام ػلي بصػفع عامػع، والعنػو 
 اد الزواع على واه ا صوص، وتوايه ا،هود اسرتلفع سوااهع هذا العنو وفق منه  الرتبيع اإل الميع. 

ً:دورًؿؤدياتًاجملمؿعًاملىمؾػةًاليفًجمً-13-2

 إ دار قانوف عقوبع رادع سن ظمارس العنو اد زواته.  -94-9-9
الورة التعػاوف بػا ا،معيػات النسػائيع واس  سػات امهليػع ذات العالقػع مبعا،ػع العنػو ل-94-9-9

اػلورة إصمػاد رليػات  اد الزواع وتعزيز العالقع والتوا مح ما اس  سات اللعيػع اسعنيػع بالظػاهلة، فضػاًل عػن
 دعع سمار أ  العنو اد الزواات.التوا مح ما السل ع التشليعيع وحثها على اإل هاـ بسن العقوبات اللا

كػمح حػأ ، يقػػـو بػدور التوايػه واإلرشػػاد    أف يػتي إنشػا  م تػه لال تشػػارات ام ػليع غل-94-9-4
 وص. حلمح اسش الت ام ليع  بصفع عامع، والعنو ام لي على واه ا ص

فيهػػػػػا هيوػػػػػات ا تشػػػػػاريع معاونػػػػػع تضػػػػػي أخصػػػػػائيا إنشػػػػػا  حمػػػػػاكي مترصصػػػػػع لس ػػػػػلة، ل-94-9-3
 ااتماعيا ونفسيا   هتتي بدرا ع القضايا استعلقع بام لة و لعع البت فيها. 

ونفسػياً غ )الشػلطع،   اً تدريه اسو فا اسس ولا عن ا تقباؿ حا ت العنو ااتماعيػل-94-9-5
د عػػػن اإلاػػػلا ات اممنيػػػع وذلػػػم للتعامػػػمح مػػػا حػػػا ت العنػػػو بأ ػػػلوب مهػػػي خمصػػػا بعيػػػودور احلمايػػػع( 

 العاديع.
مخصائيات ا اتماعيات والنفسيات غ مجعيات على وزارة الش وف ا اتماعيع توفري ال-94-9-6

 مناطق اسمل ع إلعادة تأهيمح استعلاات للعنو نفسياً وااتماعياً.  محايع ام لة جبميا
 ادة من جتارب الدوؿ العلبيع غ تأ يس إدارة لشلطع ام لة بوزارة الداخليع ػ  تفال-94-9-7

 للتصدي للمش الت ام ليع وحلها ب ليقع وديع خا ع غ قضايا العنو ام لي. 
أف تسعى وزارة الش وف ا اتماعيع إذل إصماد م ته حماماة بدور احلمايػع مهمتػه الػدفاع ل-94-9-8

 من الزواات و ريهن، وتقدصل اسشورة القانونيع هلن.ااناً عن اسعنفات 
ً:ـًؿؼوحاتًحبنقة14

إاػػػلا  مزيػػػد مػػػن الدرا ػػػات والبحػػػوث غ اػػػاؿ العنػػػو اػػػد الزواػػػع غ مجيػػػا مػػػدف اسمل ػػػع  -93-9
 العلبيع السعوديع امخلى. 

درا ػػػػع العنػػػػػو اػػػػد الزواػػػػػات الػػػػالق و ػػػػػلت حػػػػالتهن إذل دور احلمايػػػػػع باسمل ػػػػع العلبيػػػػػع ل-93-9
 ر احلمايع. ما الالق دل تصمح حا هتن لدو   قبمح الزوج نالسعوديع، ومقارنع مدى معاناهتن للعنو م
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ً

ًاملراجع

ًؽمبًاؾمػير: -

 م تبع اللشد. . اللياض:1. طعتحلدرم نم (.هػ1422) الشوكاشل، حممد. -
 دار امندلس.  :تفسري القلرف العظيي ،د.ط، بريوتإعاعيمح،  د.ت، بن كثري.  -
ت الملدر  دمالدر اد مللد ىعلدر لد نلعديلت اند ل (.هػػ1420. )ال  ي، أيب اعفل حممد بن اليل -
 دار ال ته العلميع.  . بريوت:3. طدرممآن
 دار الشلوؽ.  . بريوت:عيلظ للدرممآن هػ(.1400) .ق ه،  يد -
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ً:ًًؽمبًايدقثً-

م تػه . الليػاض: 1يب داود باختصػار السػند. ط(.  ػحيجمل  ػنن أهػ1409املباشل، نا ل الدين. ) -
 .7الرتبيع ا

ىاق لدألى ملا   ل نل ق  لا ه ىا لكق لدر   للعيل قنلدأل  دلل (.1985) ابن حنبمح، أمحد. -
 اس ته اإل المأ.  . بريوت:6. طادألع  ل
 عادل ال ته.  . بريوت:5. ط ةلحلدر خ سا (.هػ1406البراري، حممد بن إعاعيمح. ) -
. درددد ىعلدرصددةلحلا دد ل ددقنلدرتمىددلاد.ت،   ،أبو عيسػػى حممػػد بػػن عيسػػى بػػن  ػػورة.رتمػػذيال -

 دار ال ته العلميع.  ققيق أمحد حممد شاكل، بريوت:
. 1. طدرد ىعلدرصغلملعيلا   نثلدر الملدرقلنم هػ(.1410) .السيوطأ، االؿ الدين السيوطأ -
 دار ال ته العلميع.  بريوت:
 .عددتحلدر دد سال اددمحل ددةلحلدر خدد سا. د. ت. ن ابػػن حتػػل العسػػقالشلشػػهاب الػػدي العسػػقالشل، -

 دار اسعلفع. بريوت: 
 دار اسلي.  . اللياض:1ط.ل ةلحلىالم هػ(.1419مسلي، بن حتاج. ) -
 م  سع الل الع.  . بريوت: قنلدرقا ءيلهػ(.1421النسائأ، أمحد بن شعيه.) -

ً:ًًاملراجعًاؾعربقة

ملكػػػز  واممنيػػػع: اامعػػػع نػػػايو للعلػػػـو العلبيػػػع .در قددد لدر ددد ءلي(. هػػػػ1418) التػػػري، مصػػػ فى عمػػػل. -
 . الدرا ات البحوث، اللياض

  . وحالع حقوؽ اإلنساف غ مصل.در ق لدأل مالعيلظ لدر  ر ح.2003التقليل السنوي لعاـ  -
 بػريوت: 7. )منصػور القااػأ، مػرتاي(. طى دملدر صد لة هلدرم م ملدح هػػ(.1418الاركورنو. ) -
 . امعيع للدرا ات والنشل والتوزياع ا،اس  س
 اس تبع العصليع.  بريوت: در بلدرق اا. (.هػ1422ا،وزيع. ابن قيي. ) -
 . اللياض دار قبا ، . القاهلة:در ق لدأل ما هػ(.1419حلمأ، إاالؿ إعاعيمح. ) -
 م تبع امذملو اسصليع. . القاهلة:دي  جللررملدر مال (.2003.)حسن، هبع حممد -
اصلػس  :لبنػاف .ىق  ضحلدر ق ل د لدر دماللعديلدأل دمل هػ(.1419خوري، عري ،وماري خوري.)  -

 النسائأ اللبناشل. 
م ػػابا أـ  . م ػػع:1. طدر  دد  ولادرمددلملعدديلدرتم لددحلدي دد ىلح (.هػػػ1416. )خيػػاط، حممػػد مجيػػمح -

 القلى. 
 دار اسدى.  اي( دمشق:مرت  نواؿ  قيع ،) در ق لدر  ءلي. هػ(.1419دلتافو،  أليسا. ) -
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 .ت  ندددددبلىادددددماعلاملدمتهددددد كلىة ددددد سل:در قددددد لعددددديلدأل دددددمل هػػػػػػ(.1420. )ألسػػػػػملي،  عػػػػػدرل -
 .198ص، اإل  ندريع: دار اسعلفع ا،امعيع

دار اسعلفػػػػػع  . اإل ػػػػػ ندريع: ددددد ى دلدرخ ىدددددحلداللت  تلدددددح هػػػػػػ(1420. )السػػػػػ لي،  أمحػػػػػد شػػػػػفيق -
 ا،امعيع. 

ل الثػاشل، درا ػع نفسػيع ا ت شػافيع. التقليػ .دأل دمللدر صدمنحلدر ق لعي. (2000شوقأ، طليػو. ) -
 مأ للبحوث ا اتماعيع وا،نائيع.اسلكز القو  القاهلة:
 م  سع طيبع. : القاهلة .رل ماللدر م لحلق الحدرصةحلدر ػ ت(. )دالصواؼ،  ما، وقتيبع ا،بيلأ.  -
. ت:. بريو در ق لادردمن ح هػ(.1418) عبد الش ور، اليمح وديا. -  الدار العلبيع للعلـو
. 9ط.لىقددد  جلدر ةدددثلعددديلدرتم لدددحلاتلدددملدردددق  (. 1978كػػػا ي.)   داػػػابل و أمحػػػ عبػػػد احلميػػػد، -

 دار النهضع.  القاهلة:
 م تبع ا اذمأ.  . مصل:1. طىقهجلدرممآنلعيلتم لحلدر دت ع (.هػ1399) عاشور ،عبد الفتاح. -
دار اسدى  . القاهلة:ردمن حلادر ق ل  لدر مالدر ق لدأل مالد هػ(.1420.)عبد الوهاب، ليلى  -

 للثقافع.
دار اصتمػا  . اػدة:1ط .اثدملدرتم لدحلدي د ىلحلعديلاىدنلدر دت دع (.هػػ1409. )قادري ،عبػد اهلل -
 للنشل.
 . 343، دار اس يد للنشل والتوزيا، صدرم لللدر خت مهػ(. 1417) لدين.اسباركفوري،  فأ ا -
: ملكػز الليػاض .1. طدر ق لدأل مالعيلظ لدر  ر ح هػ(.1426البشلي.) احملمود، عباس، وحممد -

 اامعع نايو العلبيع للعلـو اممنيع.   الدرا ات والبحوث.
منشػػػورات دار  . بػػػريوت:درخ عددد هلدر اللدددحلعددديلم دددملدي ددد م اس تػػػه العػػػاسأ للبحػػػوث. د.ت. -

 م تبع احلياة. 
ً:ًاؾدورقاتًواجملالتًاؾعؾؿقة

العنو ام لي و   النسا  اسرتددات على ملكز ط  (. 2005.)مد، وأمحد اسلاأأمحد، عوض حم -
 . (2-1) ،9مل، منظمع الصحع العاسيع،در دلحلدرصةلحلرام لدر ت  طغ السوداف  

)رماؿ ال يالشل،  القتمح وا نتحار على مل العصورتاريخ العنو:  هػ(.1412اا كلود. ) تشيزنيس، -
 (.132، اليونس و، )ارلحلرل ل ملداللت  تلحدر دلحلدر  مرتاي(. 

عنو اللامح اد زواته ورثار  اس ذيع على  حتها  ع  ي ولواي(. هػ1413حتار، حممد محدي. ) -
، 7ماسلكػػز العػػليب للدرا ػػات اممنيػػع والتػػػدريه،  الليػػاض:، در دلددحلدر م لددحلرل سد دد هلدألىقلددحالنفسػػيع  

(14) . 
در دلددحللخػػمح العائلػػع درا ػػع نفسػػيع ااتماعيػػع. الظمػػع القتػػمح دا(. ػهػػ1409الشػػناوي ،حممػػد حمػػلوس. ) -

 . (7)،3ىجاسلكز العليب للدرا ات اممنيع والتدريه،  ، اللياض:در م لحلرل سد  هلدألىقلح
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درا ع ميدانيع على عينع من اصتما اسصلي لظاهلة العنو (. هػ1425العيسوي، حممد عبد اللمحن.) -
ملكز البحوث والدرا ػات ب ليػع اسلػم فهػد . اللياض: ىدلحلدر ة ثلدألىقلح. لهاام لي: أ باهبا ومظاه

 . 28اممنيع، ع 
منشورة على موقا ملكز  ورقع عممح .در ق لدر  ءلي،لى   مهلاى  ردت  (.2004أحلواق ،حما ن .) -

  الدرا ات.
 ، دد تيلدر    ددمدر ددماللدر اددل حلادر لددملداللتل(.هػػػ1418)  ػػارة بنػػت عبػػد احملسػػن. ،رؿ  ػػعود -

ورقع عمػمح مقدمػع اػمن حمػور اسػلأة والواقػا، للػدورة ا امسػع ،امعػع الصػحوة اإل ػالميع حػوؿ حقػوؽ اسػلأة 
 ووااباهتا غ اإل الـ، اللباط. 

 ث . در ق ل  لدر مال،ل سد حلىاةلحلتلملق ر  هلل ى حل  م (.2007. )كلثي علأاللازل،   -
معلػػػى لشػػػووف ام ػػلة غ ق ػػػل، مبنا ػػػبع اليػػػـو العػػػاسأ للقضػػػا  علػػػى قػػدـ غ حلقػػػع نقاشػػػيع نظمهػػػا اصلػػػس ا

، ورقع عممح قدمت إذل  اسلدر ننلعيل   نحلدأل مل ، 2005ػ ال يالشل،  أروى، 41العنو اد اسلأة. ػ 
 اس متل العليب اإلقليمأ حلمايع ام لة الذي عقد غ امردف.

ورقع عممح قدمت غ ندوة ،معيع  .   لات ل در ق لدأل مالا   (.2007. )النا ل، عبد اللمحن -
 رعايع اليتيي )إنساف( اللياض. 

 . اسلدرتم لددحلدي دد ىلحلعدديلى دلهددحلتةدد ن هلدر قدد لدأل ددما هػػػ(.1427) .أمػػرية أمحػػد بػػاشميي -
 ر الع مااستري  ري منشورة، اامعع أـ القلى، كليع الرتبيع، قسي الرتبيع اإل الميع واسقارنع.

ً

ً

ً

ً

ً

ً:ًًاألجـلقةًاملراجع
- Hampton,R.&Gelles.R.(1994). Violence toward black woman in 

nationally representative families. Journal of Comparative Family studies. 
Vol.      XXV,No.1,pp.105-119 

- New man,C.(1993): Giving up : Shalter Experiences of Battered woman. 
Public Health Nursing ,Vol.10,No.2,p 129  

- Q, Leary.D.& Murphym,c.(1992) : Clinical issuesint assessment of 
spoons abuse. in R.Ammerman & M.Hersen. (Eds) Assessment of Family 
Violonce. Clinical and Legal sourcebook. New York. John Wiley 
&Sous,pp143    
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ً:ًاؾـتًؿواؼعًعؾى

WWW.wgynews.net   
WWW.amanjardan.org. 

WWW.royahcenter.com  
  WWW.stophonourkilling.com  

WWW.royahcenter.com  
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