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  مقدمة 

 وإطارها املنهجي موضوع الدراسة 

��م ا������ ������ ��� ا������� ا����دي ����ا��                         �*��" أن د'�&     ) ��� ا����دة ا�و��"       (  ذآ� ا�
آ�� ن�: ا����دة ا���9��9 وا��859�ن م�&        . ا�.5د ه� ا�3'& ا5�6م� وا���3�ر ه� آ��ب ا/ �.��ن, وت���"           

�� ت��� ا�3و�� *>3�Cة ا5��6م وتA�.B @��'��, وت�?م� �������وف وت�=�" *�& ا������ وت>��م                       [: م ا����   ن
��م ا����� ������ ��� ا������� ا����دي      ]��اجE ا�3*�ة إ�" ا/     �        ت8/90ر��G  (  وا�����& �� ا�

���  : 'ST��U V�5 و���ت اج���*C, دCG>� ت������ ن>��ل    ) هـ  27/8/1412�م ] '���Z م��YGً�   إن ه�Wا ا�
و] '�.� *& ����C �>[ ، وإن�� '�3 م�=�ً� *�مً� �����ب ا����Cة ��� ا������� ا����دي ، وم�& ا�م��ر               
                 ، ]�<� ����C� ^دة ] ت���غ ��ت����* �C��Cا��� '�.�b أن '3رآ=� ا�.��a �� *�� ا]ج���ع أن ا�ن��� ا�

c ا�3'���C وا���C��C وا]ج���*��C وا]����Gد'�     �c ت��� وت�=� وت��غ ��ت��^ م���*� م�>�3ة م�& ا���ام�           
وا���bا��C وا��C��<9 وا�����C ، ون�fى ��cd *�3د آ.��C م�& ا�ن���� ا���C��C ��� آ��C9 م�& ���3ان ا������                            
���ح �� دو�� أ�Uى و'��" ��C.B>�, ��� م�����, ،                 � ��� ,�ا����ص� إ�" ا����رة ن��م ��� أو جfء م

  . ا���� ��c ��3 و�>ً� ��ا�G م����� وا���Cج�ت, وإن�� '�E أن ت��غ م�اد ن��م 

��3 ص���j�C ن���م ا����� ��� ا������� ا����دي ��Gار^               * :�C*ا���� رو ��C*ا�����دة  ( وم�& أه�� ا�����د ا]ج��� ���
ا�����ة ه��� ن���اة ا�������� ا�����دي  [: ا����lص ��>�م���ت ا�������� ا�����دي *���" أن  ) ا�.���ب ا�a����9 : ا�������� 

" أ��س ا��>3Cة ا5�6م�C وم� ت>�Cm, م�& ا���]ء وا��B*�� / و������, و����� ا�م�� وا����ام           و'��" أ��اده� *�  
         3�Cا��� ,l'از �, و���رf�*[وا &p�ا� Eو� ^WCY���م وت����م       ]ا�� ت���ص  [:  آ��� ورد ��� ا����دة ا���@��ة م�& ا�

 �Cوا5�6م �C���ا� �=�CG "�* ظ�Yأوام� ا���ة وا�� AC8�1 (  ].... ..ا�3و�� *�" ت (   

� ������� ا����دي              CTاة وو�3ة ر�م ا����� ����� �����ة و*3ه� ن��� و�� ت�r ا���اد ا*��اف ا�
ا��� ت��c م& ا���Yد  ) ا�����C وا�ج�.�C  (         ، وه� 's��l *& آ�C9 م& ا�ن��� ا��C��C ا����ص�ة 

, ��������� ا�����دي د*��� ���>���ق   ����ةن��اة ��������� ، وإن ت>�'��� ن����م ا����� ا�����دي ا�  �CTاة ر���� آ
وا��اج.�ت �C& ا���ء وا����ء و�C& ا�زواج ، وه� ا*��اف ر��� وص�'u �3*� ا��ص�'� ا��� وه.=� ا/ 
��ب ا���ة *�" أو]د^ وG�ام��, *��" زوج��, و���ت�, ، و��w���' r�W ن���م ا����� م.�3أ م=��ً� وG�'�ً� وه��              

ا�fوج��  ( >�� ���3رج�� ا�و��" *��" *��تA و��� ا�م�� وه�� '�c�9 ا����ة ر���Cً�                مxو��C ا�>�ام�� وإن=�� ت     
�ت ا������ ، و�, ��A ا�����ف ��� @�xون زوج��, وأو]د^ ت����ً� ��� ��3ود �C�G              ) وا�و]د  �xأم�م م

 �Cا5�6م ��'�dا� �C'��وم .  

   ) ا��Yد( إن ت�bض� ن��م ا���� �� ا������ *&       �CT3ة ا�����ا�����ل     و*3م ا*�.��ر^ ا� ���� ��� ا������� م
 ــ ذآ� وأن9" ــ '�C�* E, أن '�ml ����� و��� أم��^ ���          �3وث ا�Y�ض" وا����د �� ا������ ، ����Yد      

 �|ذن, آ�� '���E و�� ا�م� م& c.G ا��=�ت ا�����C إذا �� 'm.[ ���ك زوج�,  ا���ة و] '���ف إ]
  . و'�& ت���C أو]د^ 

   �� �CT'��           وإن م& ا��=�م ا���ت�� ��BU وض�� ,�CYCدي ، آ���C�BBl& وص��ن�� ا�>��ار ��� ا������� ا��
� وا]ج������*�      ���Y�وإص�����C����� �C�5 ت���3*� و{����YC ا������ة �d���C�� أ*����mءه� ������م& وا]�����>�ار ا�
     �C�p�ا]ن���ء وا� A<��' &ء ا]ج���*� و���وا]���Gدي ، و��.�رة أ�Uى �|ن, �& '��>A ا]��>�ار �� ا�.

�?دواره� ومxو��Cت=� ا]ج���*�C *�" م��ى ا����ة أو *��"          ) ذآ�ر وإن�ث   (  ا������   و'��Bm أ��اد 
م��ى ا������ آ�c إ] ��CBl[ اج���*� م���مc و���m' �C& د*� و{�YC ا���ة �� إ@.�ع ا���Cج��ت         

 �=T�m*وا���د'� ) أزواج وأو]د ( أ �'��  . ا���
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� إ�" ج�انE م��3دة وم�d�.� ، و��& '��& ت�3'�3 ا������d        وإن م�ض�ع ا�3را�� م�� ا����ل و3G '>�دن       
xال ا~ت� ��� :  

� �� ا������ ، وم� ه� رد ���c ا6ن��ث      CTاة ا����آAC�' sC ا������ و{�YC ا���ة ا]ج���*�j���� �C م& أن=� ا�
  م& ا�fوج�ت وا�.��ت *�" ت>��C ا���ة ��{�YC=� ا]ج���*�C ؟

� �� ��Cة ا6ن�ن ذآ�رو'�3 ج�نE ا]��>�ار ا� CTا�� Eان�م& أه� ا�� �Yp��  ، وإن�ث ، أزواج وأو]د 
�=� مG �@x�ي '�sd م��ى ��CGم ا����ة ���xو��Cت=� ا�����3دة ���ءا آ�ن�: اج���*��C أو ا����Gد'� أو                        

  .ت���'� 

� واج���*� '���c�d�� Z م.�@�� *��" أم�& وا���>�ار ا�������         Yأم& ن �ه �Yp��وا]��>�ار ا�  c�d�� 
 �>3 رآfت 8>���� ا������� ا����دي ا�3'���C وا]ج���*��C *��" ض��ورة ا6@�.�ع ا�����B� �Yp'>��                    *�م ، 

�A�C<��� ��C�C ه�Wا      �A ا�����T ، و�Gرت 8>��� ا������ و����C ت��� '�dف *�C=� ا�C�م �C��<8 :ت� ���م>.
^ ات��lذ ا��fواج آ���A�C<��� ��C     و����cC م�اsG و����ك ا����اد ��� ا������� ت���     ) ا�fواج ( ا�=3ف وه�   

دون ) @��*�C ا6@�.�ع ا�����Yp    ( ا�م�ن ا���C.�' ،�Yp& أن ا������ 'xآ�3 *��" ض��ورة ت�>A�C ا�=�3ف             
�?����ب ا��fواج ا��Wي '�>�A ه�Wا ا�=�3ف ��Cj م���ح         ) ا��fواج  ( ت?آ3C م��c8 *�" ا�����ب ا��>.��ل وه��     

� و��=��� ، آ�����b]ة ���       �.�� ���ت ا������ و�aC ��ض: 8>��� ا������ CG�داً       C� واجfن ا��Cإت "�* 
ا��=���ر أو @���ط ا����& ا�����>c *��& ا�������T ، أو ا��.��ST����l��� ���b ا������C وا����CG5U و������ن���      

�CYC}�وا� �C�T��وا� �C*ا]ج��� .  

]���>�ار  وهWا '��تC�* E, إ*�j�� ��G.�� آ�c م�& ا��Wآ� وا�ن�9" ��� ا]رت.��ط ، و�������� ت�?��C���� �CU ا                        
��� م& ج�اء ذ�r *3ة ا������ت ���آ�C م����b �� ا������ ا���دي C� ، �*س . ا]ج�����ت�3 ��� م& ا�

ت>.c أه3اف ا��fواج وا���� م�& أه�=�� ا��j.�� ��� ا]���>�ار ا�����Yp ، و���=�� ت��3 ا��Yص�� ��Cj م�����                 
� *�" أ���T, ، و��� ه�W^ ا������ ت����     أم�م=� �.E م���Gت ا�fواج ا���د'� وا��C��<9 ا��� ��ض=� ا�����      

���>AC ه3ف ا6@.�ع ا����Yp ، و'.�3ع ا���اد أ����Cj EC ) وه� ا�fواج   ( هW^ ا���Y ا����ب ا���dوع     
  . م�dو*� ���>AC هWا ا�=3ف آ��fن� وا��3ا�Cj �G ا�C� �C*�d& ا�Wآ�ر وا6ن�ث وا���اط 

*�" ا�fواج ، و��& ت�>AC ا����ح وا�=3ف �3رج� ) وإن�ث ذآ�ر ( و3G ت�.� 8>��� ا������ ��� ا���اد  
��c ا���Yد م��fم�ً�                     ' :�G�ا� Z�Yب ، ���& ��� ن��Bا�� �Yp��ل إ�" ا6@.�ع ا��ص�م& ا� ,�م��mYl ] ت��

���>A�C ه�Wا ا�=�3ف ، *��" ا����j م�& أن�, ]              ) ا��fواج   ( �W=� �'�=G ,.@ �<'�Bا ا����ب ا���dوع وه�        
���3 ����� �����ت ا�������� ا����� أج.���ت=� {���و�=� ا]�����Gد'�     '�>��W��' �ً�C��@ ,��� Aآ�، و * ]��'���Cd ه��Wا ا���

وا]ج���*�C و���ت=� ا����C وا��C<�l *�" ا�fواج دون ت��� ا��dوط ا���B��� ��� ST���U ا��fوج ،        
����� م��& ذ���<p ������ r�����C وه��� ا]����fام �����fواج �G ���<'�B=�'��� دون أن '�>��A ���, ا���fواج ا6@��.�ع     C�

� أو ا��Clن� ا�fوج�C ا����Yp ا���3 هx]ء ا�<B��CC& ا�.�ود ا����Yp وا��* �Cd' 3G r�W� ، ب��B� .  

إ�" ا6*�اض *& ا�fواج �.E 8>��� ا������ ا��� ] ت��uC ��,   ) ذآ�ر وإن�ث (  و3G '��? ��� ا���اد        
                 3���� ا����dوع ، ��� ���� ا��Wآ�ر     ��ص� ا����ل *�" ا�fواج آ��A�C<��� ��C ا�م��ن ا�����Yp وا��

           &�وا6ن�ث '��f�ن *& ا�fواج �.E ا�����Gت ا]���Gد'� وا��C��<9 ، آ5bء ا��=�ر وص���� ت���C ا��
�u ا��Yص���      ، وص������ ا]���C�Uر ، و] '����ن أم���م=� ����ى ا6*���اض *��& ا���fواج وت?ج���C, إ���" أن ت��

 �.���  . ا��

( =� 8>��� ا������ ــ إ�" ر�� ا�����C وه��  و3G '��? ��� ا���اد ــ �.E م���Gت ا�fواج ا��� ��ض�     
� ��C*��@ ��<'�B وا���.3ا�=�                     ) ا�fواج  ��وآr�W ر��� ا�=�3ف م�& ا��fواج وه�� ا6@�.�ع ا�����Yp وا��

   ) � ) .2���cT وأه3اف ت��د'� 
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ا������م *��C=&   ) ا�fوج��ت ـ�ـ ا�.���ت    ( وV�[ 3G ا�.��a �� هW^ ا����Yة ا����ص��ة ازد'��د *�3د ا6ن��ث                
أ��CG5U ـ�ـ م3�lرات ـ�ـ م���ات ـ�ـ          (      �& �� ا������ ا���دي ]رت���=& أ����ل ج����CT م��م�,          ���

    c�G ــ ,G�� (                 3�<� ، ا������� ��� ��CTاة ا����م�� '.�ه& *�" ا�c�l وا�>��ر ��{�YC ا���ة ا��� ت�3 ا�
�ت ر*�'� ا��C�Yت �� *�م  �xت �� م���G�ء ا���� و�� ����ن   ام�أة ) 938( هـ �>[ ��1421� *3د ا�

�ء �   )4 ، 3. ( ام�أة ) 193( ا�

��ات *��م          �� �d�* c�.G �C��3م� درس م�ض�ع ا]��>�ار ا����Yp وا���ا�T ا��* a��.م� ا���� أن ا� )
أc��Yj م��& ا�3را���� ا6ن���ث ورآ��f *���" ا���Wآ�ر �>���� *��3د ا6ن���ث ا�����د'�ت ا�������م *���C=& ) ه��ـ 1414

�& �� ت�r ا����Yة ا��      ���  �<�� )5 (              ��=C�* م�د'� وا��3ة م����د ام��أة ����آ� وج�W�' a���.زال ا� ���� ،
        ���dم� c�9ر أن=� ] ت��.�*�� �=Cإ� ����& �� أ�3 ا6ص�C�5ت ا��.�ى أ8��ء إج�اء ���r ا�3را�� ��� '���

�� a�.ا ا�Wإج�اء ه :Gن�ت و����� �� هW^ ا�3را�� ا����ص�ة آ�ن *3د ا6ن�ث ا��C� ،�C*ن اج������ 
�ت ر*�'��� ا����C�Yت ���������� ���xء وم����ام���أة �����د'� م���� '�E���B ا�.���a وا��>����    ) 228 (        ا�

 �CYوا�� .  

                       3��* �Yp���ا��� ت�3 م�& ا]���>�ار وا6@�.�ع ا� cام�ا�� sdا�3را�� ه� آ ^W=� �CTإن ا�=3ف ا�� 
اة ا������ آ�� ��3ده� ن���م ا����� ، وم�����     �� ا���ة ا���د'� ��*�.�ره� ن�   ) زوج�ت و���ت   ( ا6ن�ث  

��3 ا6ن��ث ، ��?م�c م�& ا�3را���                 * �Yp���م�& ج��اء ا���م��ن ا� ����ا~�8ر ا���آ�C ا������� ا��� '���& ت
آsd ا���امc ا���ت.�B �|ج�ام ا���أة ، �.�: ا�C�م ت��ن 3jًا ا�fوج� وا�م ، وه� م3ر�� '�.�b إ*3اده� 

��ء � �� �=�Cة �ه��C��� �C�p�ا� �Cا������ وا����.  
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  اإلطار املنهجي للدراسة

أوال 
ً

  : األهمية العلمية والتطبيقية للدراسة : 

���م                         ���� cم�>�3ة ت��� ��C*ول {��ه�ة اج������'.3وا م& ص��j�C م����d ا�.��a أن ه�W^ ا�3را��� ت�
  . ����� ا����C و] ت�c�Y *& ا���وف ا��اه�� وا��ا�G ا]���Gدي ومE��B ا��ض� ا

=� وت.>�" أ��3ًا G�ا*�3ه�               �Yض ن��Y�� ,�Cأو� �C�lء ا���ة آ�<� cY�' �C*�ض�ا*3 م�G "ج إ����' ��������
 ,Cت=3ف إ� ��C� u��  . ا��Yض�� وت

إن ا�.�a ��� ج��ا�T ا����أة ذات ا*�.��رات م���3دة د'���C واج���*��C و��C���C وت���'�� '���& أن '��ه�                    
   Blوت �C��C[ وتB�'�^ ا���ة ��� '��T5 م� ا���Cج�ت أ*T�m=� ا����ص��ة ����CCb       ��ض� ا���ات�C�Cت ��

 cmأ� �3 أو ت.3'�, ��� هT�  . 8>��� ا���ة ��اء ���c'3 ا��ض� ا��>�3Cي ا�

أن���� ن?م��c م��& ه��W^ ا�3را���� ت�ص���Cت ت���C<C.B م�ج=��, ������ء وا�م=���ت ، وا��اj.���ن ���� ا���fواج ،              
��B>���ت ، وا������C& ���� وزارة ا�������C وا�������C وا�9>����� وا6*��5م ،   وا���fوج���ن ����5ً ، وا���B>���ن وا�

وا���@3'& ا]ج���*CC& ، و���� '�>�A ص���u ا������� �.��: ا��C�م ه�� ا�fوج�� وأ]م ��� ا����>.c وه��                       
              ZC��?ء وت���م3ر�� '�.�b إ*3اده� ����Cة �����C ت3*� ا�9>� ����ZY وا�C���'6 وا���>�c وا����وي م��و��� �

<�  .c زواج� ��3Cم

  

ًثانيا 
  : مفاهيم الدراسة : 

�.�b م& ن���C م�=��C ت�3'3 ا����'s ا6ج�اY�� �T=�مC& أ���CC& ه�� ' :  

  :أــ ا���م�ن ا����Yp ا���ي  

               ��Cj خ ا����ي����C وا]ج���*�C �� ا��Y� '�3ث ا���م�ن ا����Yp *�دة آ�� آYd: ا�3را��ت ا�
�3م� ت�د ا��5   * �C��          ت ا����دة�dG����ت وا���dج�ات ا�����ة وا����dا�� E.�Gت ا���C وت�Bmب �

���C& ا��ا���3'& وا�و]د أو ���C& ا�زواج ����m=�� م��� ����� ، ن�����C ����3م وج���د ان����م وت�ا���A وا�����ام  
وت���Yه� ، وc���' 3��G ا�م��� إ���" ا����mب وا�������ت ا��d����Y وا�.W'���� وا���d>�ق وا�����ت� و*��3م ا]����>�ار     

� و�>3ان ا����ن ا����Yp وا]Y�     )6. ( ج���*� وا�م�ن ا�

                         ,�� 3��<C� a��.ا ا�Wه� ��� ��CTإج�ا ��Cا����ى م�& ن�� �Yp���م ا���م��ن ا��=Y3ان  [: و'��& ت�3'3 م�<� 
              ، ��Cوجfت ا���G5�زواج ا6ن��ث و��م��ن=& م�& دفء ا� ��G�*ن ��� ا����ة وإ���ا�.�: م�d*� ا��E وا��

   . ]�دة وا����� وا���G5ت ا�����C م� ا�fوج وآr�W �>3ان ا�fوج� ا��

 م�m�رات @�*�C زج� ا/ *�=� [ ) : 361: آ�� ذآ� ا���رودي ( ا���'�� @�*ً� : ب ــ ج�ا�T ا6ن�ث  
 �'f�3 أو ت��[ .   



 

 

 

عتداء على الطفل واملرأةعتداء على الطفل واملرأةعتداء على الطفل واملرأةعتداء على الطفل واملرأةاملساندة ملنع اإلاملساندة ملنع اإلاملساندة ملنع اإلاملساندة ملنع اإلجمموعة جمموعة جمموعة جمموعة     www.musanadah.com 

 

        :�� ،  وج�ا�T ا6ن�ث ا��>��دة ���.�a ه� ا����ل ا�����CT ا��� ارت�.�=� ا���أة ا���د'� ��اء أآ�ن�: �
�C ا����م� وا���� وا��3�lرات وا]*��3اء *��"        م ، أ��& ، وتc�d ا����ل ا����� �=C�* ��� ، زوج� 

 c�<ب وا��mال وا��ا�م.  

  

ثالثا  
ً

  : أهداف الدراسة :

    �Cا�ه3اف ا~ت AC<ا�3را�� ت� ^Wت��ول ه :  

وج�ت ود��=& ن��� م��ر���    ا���G5* &* sd 8>��� ا������ �����م�ن ا����Yp ا���ي *�3 ا�f             ـ  1
  . ا���'�� وا]ن��اف ��9ً� *& م�d*� ا��E وا����ن 

 ا���G5* &* sd 8>��� ا������ �����م�ن ا����Yp ا���ي *�3 ا�fوج�ت ود��=& ن�� ارت���ب                ـ  2 
  .ا���'�� وا]ن��اف آ�د ��c وان�>�م وت�Yd وآ�اهf�� �Cوج

ا���ت.5B� �Bق ا6ن�ث �� ا������ و��م�ن=& *�CYpً� و*�G5 ذ��r         ا��sd *& ا���امc ا��C��<9           ـ  3 
  . ��رت���=& ا���ك ا6ج�ام� 

3 ���ت ا���     ـ 4 �* �Yp���8ة *�" ا���م�ن ا�xا�� cام�ا�� &* sdوج�ت  (    ا��fا��� �Cj. (  

  

ًرابعا  
  : تساؤالت الدراسة : 

  :ا���ؤ]ت ا~ت�C  ت��ول هW^ ا�3را�� ا6ج��� *&    

 م� أه� ا���امc ا��C��<9 ا���8xة *�" ��م�ن ا�fوج� *�CYpً� ود��=� إ�" م��ر��� ا]ن���اف ���9ً�             ــ  1 
 ]��� rذ� �G5* واج ؟ وم�fواج أو ت�3'3 �& ا�f�� ر�C�U[�� A���' ص� م���U ن��*& م�d*� ا��E وا��

  .ا���'�� ا���ت�.� ؟ 

مc ا��C��<9 ا���8xة *�" ��م�ن ا�fوج� *�CYpً� ود��=� إ�" م��ر�� ا]ن��اف ان�>��م   م� أه� ا���ا       ــ  2 
��[ ا���'�� ا���ت�.� ؟       وآ�اه�U �Cص� م� '���A �?���ب م��م�� ا�fوج ،� rذ� �G5* وم� .  

 ا����أة أو   م� أه� ا���امc ا��C��<9 ا���ت.5B� �Bق ا���أة �� ا������� ا����دي ���اء م�& ج�ن�E            ــ  3 
��[ ا���'�� ا���ت�.� ؟ � rذ� �G5* وم� ، cا��ج .  

3 ��������ت ا�������� ا��������د'�             ـ�����ـ 4 ������* �Yp��������8ة ������� ا���م������ن ا�xا������� cام������م������ أه������ ا�� ] 
، �Uص��� م��� '�����A �?�����ب ا����م���� ا��ا�3'��, �=��& وم�����Gت زواج=��& ؟ وم���  ]���Cj ا���fوج���ت 

��[ ان��ا�=& ؟ � rذ� �G5*.  
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خامسا 
ً

  :جمتمع ومنهج الدراسة : 

�C أو م3��lرات أو         ����& ]رت���=��� ج�'���� ج����� ���=C�* م�ا�����أة ا������ a���.و���3ة ا�3را���� ���� ا� 
�ت ر*�'��           ) 228( م��ات أو ج�ا�T وا*�3اء وأم�ال و*3ده&       ��xم ��� &����� ��=C�* م�ام�أة م���

�ء �������� ، وآ�ن ت�ز'�=& *�" ا���� ا~�  : ت� ا��C�Yت و���ن ا�

 ا��3د ا�ــــــ�ـــــ�ــــ�ن

� ر*�'� ا��C�Yت ���� ا����م� �x59 م 

� ر*�'� ا��C�Yت �� ا��'�ض�x54 م 

� ر*�'� ا��C�Yت �����ء�x22 م 

�ء ����'�ض� 49 ��& ا�

�ء �� ج3ة� 22 ��& ا�

�ء �� ا�3م�م وا]��ء� 22 ��& ا�

            ����ء م�ت�.��ت ا���'��� وا�5ت�� '>�c            و'.3وا م& وصs م���� ا�.��a أن ه��ك م�u @��م��C��� c ا�
��� ت� ا�C�Uر C� ، �������� ت�C�Yت ر*�'� ا���xم �Cج� cUدا &=C�* م�وا���� ��أ*��ره& *& 858�ن �

�ء �������� و*3ده& أر��� وا���ج��دة ��� ا���3ن ا��.��ى               �ا��'��ض ـ�ـ ج�3ة ـ�ـ ا��3م�م ـ�ـ           ( أآ.� ���ن ا�
�ء ا���G���ت �� ���ن ا��3ن ا����د'� ا���Uى ، آ��� ت���ي ا����ن       وا���) ا]��ء  � '��c إ�C=� ا�

ا���3دة ���.�a أ*3اد آ.�Cة م& ا���د'�ت ، و��ف '�.� ا�.��a ا��u ا���dم��C��� c و��3ات ا�3را���                 
 a�.��� وا���3دة �������� �CTء ا����  .ا���ج�دة �� ���ن ا�

  

سادسا 
ً

  : أداة الدراسة : 

                       ��CTم���ور ر ���U ي�أداة ا���6.�ن� وآ�ن�: ت�� "��* ��C3انCن��ت ا���C.3 ج��� ا���   رآfت ا�3را��� *
  : وه� 

   1 a�.ات ا��Cbــ م� .  

�3 ا�.��ت 2   * �Yp��ات ا���م�ن ا��Cbوج�ت ( ــ م�fا��� �Cj . (  

�3 ا���fوج�ت وا���B>�ت 3   * �Yp��ات ا���م�ن ا��Cbــ م� .  

  . fواج ــ م���Gت ا�4   

  .ــ ا�fواج �|آ�ا^ أو *�� ا�fوج� وا�fوج *�3 ا�fواج 5   

وm��U 3�G�: ا���6.�ن, ��������C وم��ت ���ا���c ا����'��E وا����c'3 وا6ض����� ���� '�>��A أه��3اف      
 a�.ا� .  

  

  



 

 

 

عتداء على الطفل واملرأةعتداء على الطفل واملرأةعتداء على الطفل واملرأةعتداء على الطفل واملرأةاملساندة ملنع اإلاملساندة ملنع اإلاملساندة ملنع اإلاملساندة ملنع اإلجمموعة جمموعة جمموعة جمموعة     www.musanadah.com 

 

ًسابعا  
  : اEال الزمني للدراسة : 

        م�����& أج�'�����: ا�3را������� ا��3Cان������C وت������ ج������� ا�.�Cن������ت م�����& م��������� ا�.������a ������� ا��������Yة            
  ) . هـ 8/8/1422هـ ، ��" 22/7/1422( 

   

ثامنا 
ً

  : متغريات الدراسة : 

  :  رآfت ا�3را�� *�3 ت��cC ا�.�Cن�ت ا��3Cان�C *�" م��Cb'& أ���CC& هـــ�ـــ�    

       1 �Yp��ر ا���أة �����م�ن ا��ى @���  ) . ��اء أآ�ن: زوج� ـ أو ��: ( ــ م

  .ت�.� ـ ن�[ ا���'�� ا���2      

  

تاسعا  
ً

  : األساليب اإلحصائية املستخدمة بالبحث : 

       ����ا������EC .  ا����3lم: ا�3را���� ���>A��C أه��3اف ا�.���a وا6ج����� *��& ت���ؤ]ت=� �?�����ب *����� م>
 �Cا~ت �CT���6ا :  

.� ا����'� ���>AC مf'3 م& ا�m'6ح وا���6ح *& ا���اه� ا�����>� �����d ا�    ــ 1 �  . 3را��  م�3ل ا�

���3 ا�����أة    ) Discrimint(  ا�U.���ر ا������'f     ـ��ـ 2 * �Yp�����8ة �����م���ن ا�xا���� cام���3'��3 أه��� ا�����
  . ا���د'� 

  . ���3'3 م��ى ا��C� �G5& ا����Cbات ا���>�� وا������  ) 2آ�(  ا�U.�ر     ــ 3

  . ���Cbات ا���تG 3'3��� �C.C�ة ا]رت.�ط �C& ا�) ج�م� (  ا�U.�ر ا]رت.�ط     ــ 4

  . ���G 3'3�ة ا]رت.�ط �C& ا����Cbات ا]���C ) آ�ام�C (  ا�U.�ر ا]رت.�ط     ــ 5
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        اإلطار النظري للدراسة

��'��� م��& 5��Uل        � ت�A���B م�����d ا�3را���� م��& ا���اض���ت ن��'��� ا�ن���م� ، و3��G 3��Gم م�Cت���ن ه��W^ ا�
��'� م���*� م& آ����ت, ��ل ا�.��ء ا]ج����*� و ا�ن�م� وا]ن��اف ، وإن ا]���اض ا����� �=W^ ا�

�C& �� ا������              C�ص م�l@م�3دة *�" أ �ًp�bض �C*ا]ج��� �C�ه� اآ��dف ا���CYC ا��� ت��رس �C=� ا��
     ������� أن ن��3د ا����*��ت ا�����ض�� �=�W^ ا��bm�ط ��|ن م�&                  . ت�3�=� ]رت��ب ���آ�Cت م�Bذا ا���|�

 ن�C� 3=� م�3]ت م�تY�� م& ا���ك ا�����ف ، ] �ن هW^ ا����*�ت '��fC أ��اده� ��f*��ت          ا�����G أن 
                    ��C*ا]ج��� ���C.Bا� A��B��C���ج�C ت�3�=� إ��" ارت���ب ا����ك ا������ف ، و���& ه�W^ ا����*��ت م�& م

 ,C� �=Yي ت�3 نWض� ا]ج���*� ا���� EC��  . ت

         ��� م�Cت�ن إ�" ا�ن�م� آ����mGت م� �C& ا�ه3اف ا��� '�3د^ ا�.��ء ا�9>���� ��������    هWا و'��� ��C�
�� م�Cت�ن إ�" ا�.��ء ا�9>���� *��" أن�,        �C� ، ا�ه3اف r��� "ل إ��ص��� ECم� '>�^ ا������ م& أ��� &Cو�
                    ����م���*� م& ا�>�C ا����Cر'� ا��� تm.[ ا���ك ا�����رف *�C, م& c.G ج��C أ��اد ا������� ، آ��� '

��� ا��� ت��[ أ��اد ا������ �.�� إ���" ا�.��ء ا]ج���*� *�" أن, م���*� م& ا���G5ت ا]ج���*�C ا��
�� إ�" ا�ن�م� *�" أن, ت���B أو تr��Y ا�.���ء ا�9>���� �������� ا��Wي '��3ث *��3م�                 �، و*�C, �|ن, '��& ا�

          �C*ا]ج��� �C<ا�ه3اف وا� &C� د�� fCص ت���lك *�" وج, ا���، و��3�G &Cرات أ���اد ا�������     '��ن ه
                         3*�=� ر���� ت��Yن ��C��<9إ��" أن ا�ه�3اف ا� �������ا*�ة هW^ ا�>�C وا�ه3اف ، وم& هW^ ا�fاو'� '���& ا�

 �=Yن �C*ا]ج��� �C<ك ا�����رض م� م� ت>�^ ا���  . *�" إن��ج ا�

����� ، و'����59ن ����  و3��G ���3د م�Cت���ن *�����'& ه���مY� &C=��� {���ه�ة ا���'���� وا]ن����اف ���� ا���      
           cT����ا� ������� ا�ه3اف ا���3دة C��<8ً� وا��� '�" آ�c ���د ��� ا������� إ��" ا��ص��ل إ�C=�� ، و**
 c<3م أو ت��ا���3دة اج���*AC<��� �ًC ت�r ا�ه3اف ا���dو*� �.>3ر م� '��ن ه���r ت�ازن �C& ا�����'& ت

          rذ� cl�l�' م�3]ت ا]ن��اف �� ا������ ، و�>3ر م�       &C�� ������ا���ازن �>3ر م�� ت����d ا����آ�Cت ا��
ه��Wا وت�=��� ������ ا�����ازن ���C& ا�ه��3اف ا�����dو*� ��C��<8ً� وا������cT ا�����3دة اج���*��Cً�   . أ����اد ا�������� 

                  �Bا���و*� ��dا�ه�3اف ا��� A�C<ت� ��� ��.jا�� "��* �ً�C*ا����اد اج��� ?d����>r��� AC ا�ه3اف *�3م� '
     �=�ا������ ، و*�3م� ت���ن ه�W^ ا�����cT ��� م����ول ا�����C ، و���& *��3م� '��d?              ا����cT ا��� '�ض" *

ا���اد *�" ت�>AC ا�ه3اف ا���dو*� �� �C& أن ا����cT ا���dو*� ���>AC ه�W^ ا�ه�3اف ��Cj م�����                 
�=��� ، أو *���3م� '���d?ون *���" ت>��3'� ا������cT و���ZC ا�ه��3اف أو *���3م� ] '�������ن ����C*�d ا�ه��3اف         

cT���وا�        cT����ا�ه3اف وا� &C� cl�lاب أو ت�Bاض �C��* 3ث�' WT3�*�3م  ( وه�Wا ا��ض��   .  م�ً� �|ن, *
  . ه� م� ���^ م�Cت�ن ���ن�م� ا]ج���*� ) ا���ازن 

� ا�Wي ت>�م *�C, ن��'� م�Cت�ن '��c9 �� أن, ] '�l� أي م����� إن��ن�           CTإن ا]���اض ا�� 
�  . C�* S=� ا������ و�C& ا����cT ا���dو*� ���>AC ت�r ا�ه3اف م& وج�د ا5�Uف �C& ا�ه3اف ا��� '

ت����YCً� �ن����ط ا��������ت ) ا�ن���م� ــ��ـ ا]����jاب ( ���� ن��'��� ) رو����ت م�Cت���ن (  و3��G 3��Gم ا�������    
             �ً�C��<8 وا����3دة ����jا�ه�3اف ا��� &C�� م���Yوت أو ا]ن�Yا�� r�W� �=YCح  ( ا���اد أو ت�����و��C&  ) أي ا�

� أن��ط ���sC ا���اد �� اا��U ك�������� ، أول هEC��� ^W ا������ ���>AC هW^ ا�ه3اف ، و�Gر أن ه
   �YC}ا]ج���*� ) ام����9  ( ا�ن��ط و A� وا�ر���� ا~��Uون ض��رون و{�CYCً� ت=�3د       '�*3 *�" �>�ء ا�

A ا]ج���*� �          :، وه� ) 7( �>�ء ا�

  : ن�[ ا]م��9ل : أوً]  

       ZYن �=� ، و�� ن�و'���9 �C��<9ا���اد �� ا������ ا�ه3اف ا� c.<�' &C� sCم& ا��� ]�� و'�3ث هWا ا�
��م ا]ج���*� ��صY=� أ���EC م�dو*� ���>AC هW^ ا�ه3اف �  . ا��G: '�>.��ن ا����EC ا��� '�3ده� ا�
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  �ًCن�[ ا]��3اع : �8ن :  

.c ا�ه3اف ا��� تxآC�* 3=� 8>��� ا������� ، و����, '��3 أن ��ص��         و'��� أن ه��ك �� ا������ م& '�>          
ت�>A��C ه��W^ ا�ه��3اف مxص��3^ أم�م��, ؛ �ن ت�ز'��� ه��W^ ا����Yص ���Cj م�������� ، و���� ه��W^ ا������� '�����    

  . ، و'.�3ع و���Cj cT م�dو*� ) وه� ا����ح ( ا����EC ا���dو*� ���>AC ا�=3ف 

  �ً9��8 : �C��<Bن�[ ا� :  

����ح ا���Yدي وت�>A�C ا���9وة وص���د              '��9    �� ��C��<9ا�ه�3اف ا� &�* ���lا�� �� sCم& ا��� ]��c هWا ا�
                A�C<��� �*و�dا��� EC������� ��'�=G ,.�@ ��<'�B� �ًم�fد م����Yا� c�' :G�ا� ZYا]ج���*� ، و�� ن ��ا�

  . ا�ه3اف *�" ا���j م& أن=� ] ت�>W' �ً�C@ ,� Aآ� 

  : ا6ن����C : را��ً�  

�" أن�, ]                 ��� ، ,� ا��Yد ا�Wي '��? إ�" هWا ا���[ ا6ن���� '��C �� ا������ ، و���, ] '��ن جfءًا م
'�dرك �� ا]ت�Yق ا����*� *�" ا�>�C ا�������C ، وا]ن���� '���l" *�& آ�c ا�ه�3اف وا�����EC ا����                  

   ��C*ا3�6ا ECن ا�������ع م��& ا�����اد ] '>.�������A ، وه��Wا ا�������>A��C ) أي ���Cj ا�����dو*� ( � '���3ده� ا�
ا�ه3اف ، و�� نZY ا��G: ] ت��ح �=� ��ص� ا��3lام ا�����EC ا����dو*� ���>C>=�� ، و] '���ن أم��م=�            

�.�ا م& ا������ إ�" *���=� ا��lص �  . ��ى أن '

  �ً  : ن�[ ا����د : �Uم

               A��ا�����EC ر��C.��� �ًmً� وا�=��وب م�&          '�� ���� ا�ه3اف و   ) ا]ن��ب  (  إذا آ�ن ا���[ ا�
                     ��U� ء���.� �T��<ء ا]ج����*� ا����� ������ ا6'���� وا��� إ��" ا���.3ال ا�.�' ]��ا������ ، �|ن هWا ا�

 ,<C<��� ى�Uح و��صً� أ����� �Y��lم �C��<8 �C'��م �m' .  

         �G5*و �<����'� ا���� أن ن�3ل *�" وا�C�G هW^ ا]���اض�ت ا����ء ا�9>��� م�& م���*��    و'��.��� �=
A ا����ي داc�U ا�.����ء ا]ج����*� �������� ا�����دي ،          ����C ������ل ا]ج���*��C ا����� ت��3ث ��� ا��Yت

� ن�� ا���صc إ�" *�G5ت �..C� �C& ا�@�Cء CTة ا���Blا� �ي ه�CYا�� �=Y���.  

ا����cT ا��� �3دت=� 8>��� ا������  و�S�Y م�اsG ا���اد �� ا������ ا���دي م& ��� ا�ه3اف و    
 &��' ،     �� Eا ا���نWف ن.�ز ه�ا]ج���*� ، و� A� أن ن�3 أن ه��ك أن��pً� م& ا���sC ا����bب �� ا�

      �.�������ء و8>����� ا�������� �������ف *���" أن����ط ا���ا���A م��� ا���اs��G ، وم����ه� ا�����ك ا������bب ، ����
A ا���ي �� ا������ �������5ت ا������� ا�����>� و��]��3ا�ع وا]ن��ب وا�<B���C وا����د داcU ا�

 a�.ا� ������ �C3انC5ل ا�3را�� ا��U &دي م��  . ا�
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        احلرمان العاطفي وارتكاب املرأة اجلرمية
  ـــ الدراسة امليدانية ـــ

  : م>3م�  

6ن���ث ���� ا��������    إن ا]�����اض ا������� ���� ه��W^ ا�3را���� ه��� أن {���ه�ة ا]ن����اف *���3 ا               
ا���دي ت�ت.[ �.��T, ا]ج���*� و�9>���, ا���'� ، وأن دور ا��?�C8ات ا��lرج�C ����ة آ���cT ا6*5م 
وأص�G3ء ا���ء ن��3ه� *�ام�c م��*3�G ^3 ت���u ��� ت�f�'f {��ه�ة ا]ن���اف وا���'��� *��3 ا����أة إذا                     

  . �د'� وا�����'� وج3ت ���C أ��', �U.� م��G �� �*3�ا*3ه� ا����CYp ا��

                 ��'�� �������� ا���دي وه� '���d, م� أي م����� إن��ن� �3�G ��U اه���: 8>����, �?ه�3اف م�د'�� وم�
�A<��C �=� ا���s�C ا]ج����*� ، وم�& أه�� ه�W^ ا�ه�3اف       ) ذآ�ر ، إن�ث ( '��C�* c=� ا���اد ��������  

����ل ا���Yد *��" ا�م��ن ا�����Yp ، و3�G ��3دت         '��>�A أ] �  ا]��>�ار ا]ج���*� ���اد^ ، وا��Wي ��&      
8>��� ا������ ا�����C ا�����.� وا��>.��� اج���*Cً� �����ل *�" ا6@.�ع ا���A'�p &* �Yp ا���ة �>�[       
، وأن أن م��و���� ��.���a *��& ا������U ���Ypرج ن���Bق ا�����ة '���3 �����ك م�����ف م��& وج=��� ن���� ا����dع  

  . وا������ 

ذآ��ر ـ�ـ   ( ��� ا������� ا����دي ت��V ا����اد      ) ا]ج���*�C ــ ا�3'��C ( ا�>�C ا��C��<9 وه�� ت.3وا                
*�" أن '��ا ن�� ت�>AC ا]��>�ار ا]ج���*� وا����ل *�" ا�م�ن ا���� �Yp����C م�dو*�             ) إن�ث  

          ��C���ا� &C�� ل���Y3م� '�3ث ان�( وا�=�3ف  ) وه�� ا����ة   ( وه� ا���ة ، وت�d? ا�����d �� ا������ *
   �Yp��ا]��>�ار ا� �وه (    �Cdك وت����d? ا]ن���اف ����C� وا�=3ف ��C��ا� &C� م���5 '�ج3 ت��مc وان

  .ا���'�� 

         [ &��� �ً�C*اج��� ,T�m*ا���ص و'=�� ����>�ار أ cأن, '��ص آ ,�� �V�5C ا������ ���d'��ت, ون
        �G وه� ا��� �=T����C ا���ة و��ر �?ن=� ا�����C ا������C وا��>.���� ا���� '���CB م�&        '=�� ��ZY ا�>3ر ��

�5U=� ا���اد ت�>A�C ا6@�.�ع ا�����Yp وا]���>�ار ا]ج����*� ، م��� '��Bm ���� أ���اد ا������� إ��"                   
             �C'���ا�� ^fا�=3ف ��" وإن �� ت�� AC<3رة ����� *�" ت�G �=� ى�Uأ ��C��� �=ا���ة وا��.3ا� &* ��lا��

�C*وا]ج��� �C*�dدي ا���  .  ا���3دة �� 8>��� ا������ ا�

وه��W^ ا������� م��& ����ء ا����م��c ا����� ت��� ا�������� ا�����دي '���3 ان=���Cر ���� ا�.����ء ا�9>����� ، ��6ن���ث ����   
ا������ 3G '>�& ت�: ضb�ط أ��'� م& ا�زواج أو ا��ا�3'& أو ا�@>�ء م�� '�AC ا��>�اره& ا]ج���*�    

.E ا� �Yp��ن �����م�ن ا���d'زع وا����رع و��  . ���G5ت ا���'� وا�fواج�C ا�>���T *�" ا����d& ا��

 �9>��� ا������ ا���دي ت�V آc أن9" أن ت�>A ا6@�.�ع ا�����Yp وا]���>�ار ا]ج����*� م�& 5�Uل                
.E ا�������Gت ا����C��<9 وا���د'���       ��� &=m���.� E�����ا�����ة و���=��� ] ت���uC ����ص وج���د م����خ ا����ي م

C*وا]ج���            ST���l��� &Cوجfا�� Zواج أو *�3م ت���نf���� ^ا6آ��ا E.� ا��� '���E زواج ا�.���ت أو ��
ا]ج���*�C وا���ت ا��Yد'� أو وج�د ���رق *���ي وت.��'& �������ى ا����Yي ��C& ا��fوجC& ، وآ�c ه�Wا                  

� ،  رديء '�Y>3 إ�" ا]��>�ار ا]ج���*� وت�d�� ا�ن�C� "�9, ���م��ن *��Yp              '��تC�* E, م��خ أو أ��ي    
م�� '�Bm ا���أة ���اء آ�ن�: زوج�� أو ���: إ��" أن ت.���� و�����Cj cT م��dو*� ��Uرج ن��Bق ا����ة                
��.�a *& م�d*� ا��E وا�����ن آ�?ن ت�ت��E أ����ل م��م�, ت�>�A ذات=�� وت���ض ا�cd�Y ا�����Yp ا����               

  . واج=�, �� ��Cت=� ا���'� 

   &=C�* م�د'�ت ا������.E ارت����=& ����آ�Cت م������ ،    وم�� 'xآ3 ذ�r أن م��� ا6ن�ث ا�� &���� 
آ�ن: أ����=& ت=3ف إ�" ت�>AC أ���د *��CYp أآ�C9�� �9 م& ا����ل *��" م����� م�د'�� ، �>�3 ات�um م�&            



 

 

 

عتداء على الطفل واملرأةعتداء على الطفل واملرأةعتداء على الطفل واملرأةعتداء على الطفل واملرأةاملساندة ملنع اإلاملساندة ملنع اإلاملساندة ملنع اإلاملساندة ملنع اإلجمموعة جمموعة جمموعة جمموعة     www.musanadah.com 

 

    &=C�* م�ء ا�������& ]رت��ب أ���ل ج��3G �CT وض�: �3ود وCG�د *��C=&  ا�3را�� ا��3Cان�C أن أ�� ا����
 أم��ًا ��Cj    ��>�ار ا����Yp داcU ا����ة م�& ا��ا��3'& وا�@�>�ء أو م�& ا��fواج             ، ��u.�' aC ا����ل *�" ا]     

�ر �=��& و*���C، و���� آ���C9 م��& ا�����Cن 3��G '����ن م����cC ، �?ص��.�: ا�����ة ����جf أو آ.���ب م���Y�ح        ��Cم
]ن��اف ا���أة ا���د'� ��اء أآ�ن: ��: ت��C �� آ�s ا�ب أو آ�ن�: زوج�� ت��c�} ��� �C ا��fوج وه�� م��                

   ) :1( 3 م& 5Uل *�ض ا�.�Cن�ت ا��3Cان�C ���3ول ا~ت� ر�G '�?آ

 ا��/�ل ا���دي % ك ا��ا'0 ن�> ا��1ی�� أ�/�د ا��1ی��

   Bا�� C' دي���ا C/� ا������ �ا
 اEن�ث 

 %13.2 13.2 30 ا����� ا���دی�

  إK �ع ا��IیHة 

  

14 6.1 


>ة MMMM3آ2 و�NMMMM� �MMMM� وب�MMMMه
 ا�>ا��ی�

13 5.7 

ا�ن���MMMMم وآ�اه��MMMM ا%س�MMMMة أو 
 ا�Hوج 

77 33.8 

   

   

   

  CMMMM' CST�MMMM/�ا C��MMMMا���� �MMMM/ �ا
 اEن�ثBا�� 

    UMMMM��ا ���NMMMM� �MMMM� �MMMM� �ا
 وا��"�ن 

74 32.5 

   

   

  �/�ل ا�/�CSTا�

   

86.8%  

  

أوال 
ً

  :ثقافة األسرة السعودية واحلرمان العاطفي عند البنات : 

ا����دي ه�� ا���xو�� @��*ً� و�Gن�ن�ً� *�& ر*�'��         ا���ة �� ن�� ا5�6م وآ�� ا*��ف ن��م ا�����              
  . وإ@.�ع ��ج�ت=� ا�����C وا��9ن�'� ) ذآ�ر وإن�ث ( أو]ده� 

               �C��ldا� ��C�� cC�dول *�& ت�x���C ا]ج����*� ا�و��� ا���������ة *�" ه�Wا ا����س ه�� ا��
]د ا���ك ا]ج���*� وت��'& ����ء و���ت ا������ ، *& A'�p ا�����C ا��>��دة ا�>���T *�" ت���C ا�و

ا�>�C وا]ت��ه�ت وا�3'& وا�5Uق وت�E ا�و]د أ���EC ا���ا�A م� ا���اsG ا���Y��l، وت��� ا]نm.�ط 
ا���lرج� *�& A�'�p ا��9�اب وا��>���ب وت���c ا���xو��C ، وت�xدي ا�����ة دور م=�� ��� إ@�.�ع ��ج���ت           

���" أن '��d��  ا�و]د ا]�����Gد'� آ���� ت����E دور آ.���C ���� إ@��.�ع ��� ،�Yp����ر ���م���ن ا���dج���ت ا����� 
�?ن=� م�.���ن آ?��اد وم�j�ب �W�� �=Cات=� وان=�� م�ض�� ��E وإ*�fاز           ) ذآ�ر أو إن�ث    ( ا�و]د ��اء   

ا~�U'&، وت�=� هW^ ا���ج� م.��ة �� نd?ت=�، و�Wا �|ن ا�Wي '>�م �|@.�*=� �CG �CUم ه�� ا��ا�3ان ، وهWا 
��خ ا���ي ا���� ه� ا��Wي '��د^ ا���E وا����دة               ا�م�ن @�ط أ���� ]�   ���� ، �ًC*ت اج������>�ار ا�.

       �Yp����م��ن و*��3م ا�م��ن ا������ :�������� ت�d�� ا�.C� ، �C�mوا��>��3'� وا]����ام وا������ون وا��� s�B�وا�
��� م�, ��م�ن *��Yp ��ن��ث            C� وا���اع A�<ف وا��l��� :��3م� '�Bmب ا����خ ا���ى وتd�� ا�.*

3م @����ره& ����.����C وا]ن�����ء ������ة وا�����ام ا���Wات وت�>A��C ا���آ��f ا]ج�����*� ، و3��G ���3دت        و*��
� *�d م��Cbًا '��Yض أن=� ت�3د م��ى ص�� ا����خ ا���ي وت�ت.[ م.�@�ة ����ى      ا�3را���U 

  . @��ر ا�.�: ���م�ن ا����Yp وا]��>�ار ا]ج���*� 

           ا�U.������ر ا���������'�T��  f و�Uص������ م�����& 5�����Uل ا�������3lام   و3�����G ت.�����C& م�����& ا����c�����C ا������6       
 )Discrmint (    ���CYp��وا� ���C*ا�����ة ا]ج��� ���YC}خ ا�����ي وت��3ن� ���� و����أن ه����ك اض���Bاب ����

��ت=� .� .  

�3 ا�.���ت ��� ا����ة              * �Yp��ات ا���'� ���م�ن ا��Cbه�� ا���� آ�� '�um م& 5Uل *�ض م�3ل م
     :  )2(  ا��3ول ا~ت� ر�G ا���د'� م& 5Uل
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Uت����ا 

   

 X" �ن ا��Y� Zه���
ا��"�خ ا%س�ي و�
�>ى �
CST�/�ا 

�/�ل ا��
�ه�� 
CST�/�ن ا��%�� 


�>ى ا��
�ه�� �
CST�/�ن ا��%�� 

1 X" �ا �&�
 ��>س[ 0.50 ت>ا�� ا%م 'C ا��"Hل و��1�

2   ���NMMMM��ا CMMMM' ا%و�د ��MMMM� ی��MMMM�>ا�ل ا�MMMM�
 وا��� �

 >س[�� 0.49

3 X" �ال �� أح>ال ا_
 `/�	 0.39 اه���م ا%ب وا�

 `/�	 0.34 اس���ار ا�/�3a ا�Hو��� ��� ا�>ا��ی� 4

5 X" )� �"
 `/�	 0.32 �/��(� ا%م ا��

6  Xb%�� آ>رc�ء ا��K%0.30 اه���م ا 	�/` 

 `/�	 0.28 اح��ام وت��ی� ا%م �eب 7

8  X" )� CfgK وف�f� 0.27 ت>'� ا%س�ة 	�/` 

9 X" )� وری��i�ت ا�����0.25 ت>'� ا%س�ة ا 	�/` 

 `/�	 ��ًا 0.20 اس����� ا%م 10

 `/�	 ��ًا 0.20 ح"�ن و�k	 ا%م 11

12 X" )� Z�
 `/�	 ��ًا 0.16 ت>ا�� ا%ب 'C ا��"Hل و��1�

 `/�	 ��ًا 0.08 ا��/��(� ا��
"� �eب 13

 ��ًا`/�	  0.07 ا�/�3aت ا�/� ��)B�eس�ة  14

 `/�	 ��ًا 0.4ــ  ا��
�>ى ا��f�3دي �eس�ة 15

 ت.�ه& ا�.�Cن�ت ا�U[ �CT���6.�ر ا����'f �� ا��3ول ا���A ت3ن� �� و{�YC ا���ة �� ت�>AC ا�م�ن    
��ت=&   .� �Yp��ا� .                      :����ت �� ضc هWا ا�����خ ا����ي '�d��ن ����3ل ��م��ن *���G �Yp�ي ��Y>�3 ا�..���
ا]ن��م ا���ى ، ������خ ا����ى م��Bmب وU.��ات ا�YB���� وا��d.�ب *��3 ا6ن��ث              ا�3فء ا����Yp و  

   Eوا6ه����ل و*��3م ا���� W��.�وأ�����EC ا����م���� ا��ا�3'��� '���ده� ا�6.���ط وا���م���ن وا6ه����ل وا�>���ة وا�
 �Yp��ت=& ��3م ا�م�ن ا��C� :�  . ��ت

  

ًثانيا 
ًثقافة األزواج األسرية وحرمان الزوجة عاطفيا : 

:  

           s�pا�وا�� �*�dا��� c�.<5ت وت.��دل وت�dا��� c� أو إ*�دة E���� &Cوجfا� cCم �واج� هfا� Aا��ا�� 
  . وا���dرآ� �� ا��=�م وا��xو��Cت 

 و3�G ت.�C& م�& 5�Uل ا�3را��� ا��3Cان��C أن ا�fوج��ت ا������م *��C=& ��>���� ا���& ]رت����=& أ�����ل                
�C�� �Cj و�.E ذ�d' r��ن ���3ل ��م�ن *���Yp آ.��C       م��م� آ& '�d& �� م��خ أ��ي م�Bmب و       

 ��وض�d��� s��ر ���م�ن ا����Yp ، وان�Ylض �� درج� ا���اصc ا���Yي وا��ج3ان� وا����Yp وا��
�]ن�bdل وا�=� �C& ا�fوجC& ، وت��ن� ا�fوج� أ@3 ا����ن�ة ����.W وا6ه��ل ���رة ا����3دة م& ا�fوج آ

   s�ر ، آ�� ت��ن� م& ض�Yل وآ�9ة ا��f� �� ا���ا�A ا����Yp وج�Y�ة م�& c�.G ا��fوج و�>�3ان       �Uرج ا��
��ن وا��3ر ا����ن ��� .  

�& آ�ن: ] ت�3 ��� آ��s ا��fوج ا�م��ن           ��� �=C�* م�وج� ا����fأن ا� �C3انCآ�� 8.: م& ا�3را�� ا�� 
�>�� ت��مc ا�fوج م� زوج�, �?���ب ا���دة وا����� �r�W� c<C ا]���ام        ا����Yp وا]��>�ار ا]ج���*�    

ا���.�دل أو ا]��fام �?داء ا��>�ق وا��اج.��ت وم�ا*��ة م��d*� ا~��U ، م��� '���u ��ص�� ��Cd�ع أ����ب                         
ا��.W وا6ه��ل �� م��م�� ا�fوج �fوج�, ��Cj s�m� s��Cت, ن�� ا�fوج� ، ���Cآ=� تc�Y م� '���ا �=�       

 م���.� أو *>�ب، و*3م ا]ه���م ����B.=� و��ج�ت=� وم5�dت=� وم�5�dت أو]ده���، و'��c أ��Cن�ً�              دون
ا�م� إ�" �3 *3م ا]آ��اث ��ج�ده� ، وه�� م�� ت9.��, م���Cbات أ���'� م��>�� ��, أ��8 واض�u ��� ت�3'�3                         

�3 ا�fوج�ت �� ا������ ا���دي ، آ�� '�.C& �� ا��3ول * �Yp��ى ا���م�ن ا���   ) :3( ا~ت� ر�G م
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Uت����ا 

   


�ه�� ا�HMMMوج ��MMM�Yن  MMM� ى<�
MMMو� �MMMوا��H�ة ا�MMMخ ا%س�MM"�
CST�/�و�� اH�ا 

�/�MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMل 

�ه�� MMMMMMMMMMMMMM��ا
��%��MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMن 

CST�/�ا 


�>ى MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM�

�ه�� MMMMMMMMMMMMMMM��ا
��%��MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMن 

CST�/�ا 

 ��>س[ 0.56 ت 
 ا�Hوج و��(Z إ�6 ا��Sح 'C ا����ة ا�Hو��� 1

 ��>س[ 0.45 ت/��2 ا�Hوج �0 ا�Hو�� ����>دة وا��ح�� 2

3  Zوج �(6 زو��H�ة ا��n 0.42 ]س<�� 

اEآ�ا�M� q�Hواج  ( �
�>ى 3"��� ا�Hو�� أص�� aً�Hواج     4
 ( 

 ��>س[ 0.41


�>ى ا���MMMMM1نs ا��MMMMM-Sي وا�/��MMMMMي ون�MMMMMرة ا���NMMMMMآ2    5MMMMM�
 وا�a�b'�ت

0.30 	�/` 

��2MM ا�HMMوج إ�6MM ا�MM)1>س �0MM ا�Hو� �MM�aً�MM و��MMم     6
 �&
 ا�

0.23 	�/` 


 C�H)و��اKE �ع ا�1 7" 0.22 	�/` 

 `/�	 ��ًا 0.14 3>ة ��fgK ا�Hوج 8

 `/�	 ��ًا 0.12 ا�ه���م ��a-Nت ا%و�د 9

 `/�	 ��ًا 0.02ــ  ا����ال �
�S ا�Hوج �>ح�ة 10

11 �)n�N� �)3ل وH"���� وجH�ًا 0.02ــ  ت>ا�� ا�� 	�/` 

��ى ا�����خ ا����ي ��ن��ث ا���fوج��ت       و'.3وا م& ا��>3م� وم& 5Uل *��ض ا�.�Cن��ت ا�����>�� �        ��
                �Yp��ا6ج�ام� ���م�ن ا� c�Yء م�ت�.�ت ا���و�Cj ا���fوج�ت أن ه��ك ت3ن� ���3ل @��ر آ�C9 م& ا�
وأن=& '��ن& م& ا�d��ر ���3ل ��م�ن *��Yp آ.�C آ�� آsd ذ�r ا����cC ا�T���6 ا���ضu ����3ول              

 �G4( ا~ت� ر : (   

�(��أة ��ت- � ا����� ا�������� 
 ا��1ی��

CST�/�ن ا�����ر ��</N�ا  

 )%(  

CST�� ی>�� ح���ن �  

 )%(  

 H�� 55.9 44.1و��ت

 k� 67.7 32.3(��ت

 50 50 )�"�ت ( H�� ��nو��ت 
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        املبحث األول

  احلرمان العاطفي بسبب طقوسية الزواج وعالقته جبرائم اإلناث

�& ]رت���=& أ���ل إج�ام�C آ&  آYd: ا�3را�� ا��3Cان�C أن ه��ك م& ا�   ��� &=C�* م�وج�ت ا����f��
             E.� �Yp��ن �����م�ن ا���d'واج� م� أزواج=& وfا�>=& ا��ت c<'و �Cوجfة ا��C���� 3ن ا]��>�ار<�Y'
ا��Yرق ا����ي وا6آ�ا^ ���fواج ، و������� *3م ا���G5 وا��>�رب �������ر وا����Yه� وا����ار ، ��5 '�ج�3          

����d*� ا�3ا��� ا��� ت.�a ا��C�'� �� ا���G5ت ا�fوج�C ، م�� '�Bmه� إ�" ا�.�a *& ذ�r ا����ع   ت.�دل  
                 ��=� A�<ك م���م ت��إ��" ارت���ب ��� rه� ذ��Bاض �م& ا�@��ل، ��" و� c�@ ي?� �*�dا�3ا�� م& ا��

���ت=� إ�C=�� ��6*���ب وا��>�3'�، م       �� &'��U~إ*��ب ا��ج��ل ا "�* cات ، وت��W�� �'3<3    ت��* ����' ���
                   r=& ، وآ�c ه�Wا '��*3 *��" ت���Yي و'��� م��3ل ا��ض�� *�& أن��=& م�آfه& ا]ج���*� وا���Yأن
             "��* Vا6ن��ب و������ �C��* "�* �C*�dا� �Yء ص�Yم�=� م� زوج=� 6ض�ود'� �Cوجfت=� ا��C�� وج�fا�

               ���� "�fواج ا�B>���� وه�� ا��Wي       ا�����E وا�����u ور*�'� ا�و]د م& ا����ار ا�fواج ، وه�Wا م�� '�
               ��Cوجfة ا���Cا�� ������ ،�CYp�*و �CYج�ت ن�C��[ إ@.�ع A<�' 3ون أن� �C*م�د'� واج��� u����� 3وم'
� م�& ا��fواج وه�� ا�����ل *��" ا�م��ن                     �CTا�=3ف ا�� A<��' د'� ��& �3ون أن�C�*ا �C��<p آ���ر��

��آ�Cت م��م�� ،       ا���r�W� ، �Yp '.�9& مc9 ت�r ا�fوج�ت *& ا���E وا�����ن           �� ��Cوجfق ا���Bرج ن��U 
�3ه& ��9ً� *& م�CYp�* �*�d دا��� * �Y' ا6ج�ام� c�Yن�ت �� ا��3ول . وآ?ن ا��C.ا� ,Cإ� �Cdم� ت �وه

 �G5( ا~ت� ر : (   

   ا��ا'0 إ�6 ا��1ی��  

  ا�N/>ر ��ى

 �������ن

ا����� 
 ا���دی�

إK �ع 
ا��IیHة 
��
 ا�1"

��Nآ2 
 ا�>ا��ی�

ان���م 
�اه�� وآ

 ا�Hوج

ا� �� �� 
 U��ا ���N�

 وا��"�ن
 ا���1>ع

CST�� 44.1 18 13.1 1.6 1.6 9.8 � ی>�� ح���ن 

CST�� 55.9 21.3 24.8 ـــــ ــــــ 9.8 ی>�� ح���ن 

م& ا���fوج�ت م�ت�.�ت ا���ا�T آ�ن: <p���Cت ���   ) %21.3(  ت.�ه& ا�.�Cن�ت ����3ول ا���A أن        
 d�'و �Cوجfت=& ا��C�     ت�.& ا�����ل��' r�Wو�� �C�B& ��Cة ا*��Cد'� م�G5���� ,�*3ت ا����CYp ا���Y وا��

  . ا����م� ��9ً� *& م�d*� ا��E وا����ن وا��� �� ت���� �� {c ا���Cة ا���'� م� ا�fوج 

  و3G آYd: ا�3را�� ا��3Cان�C م& 5Uل ا����c�C ا�T����6 ا���>�3م �����Cbات ا�3را��� ا����3دة ��5م�                
ا����خ ا���ي �� ا���Cة ا�fوج�C أن أه� ا���امc ا��� ت�3 م�& ا��3فء ��� ا����G5ت ا�fوج��C وتf'�3 م�&                 
� رت�E أه��C=�� و�G�ة ت?�C8ه�� ا]�U.��ر                 �CTر cام��* ���U ه�� ��Cوجfة ا���Cا�� �� �C��<Bوا� �C�Bا�

f'ا���� �T���6ا     ) Discrimint ( �� ر�.�U[ا ��C5ل ن�U &م &C.�' آ�� �Gا��3ول ا~ت� ر  )6(   :   

Uت����و��ت اH�ا �"� CST�/�ن ا�����واج واH��� س��<�k�ة �(6 ا�u_��/>ا�2 ا�ا 


 U و�MM>د '�MMرق ���MMي و��MMم ت�MM1ن�MM-' sي ���MM        ا%ولMM� ت�MM'a�bآ2 وا��NMM��ة ا�MMwآ
 ا�Hو��� 

Cن�w�واج  اH��� aًو�� أصH�واج ( ��م 3"��� اH��� qآ�اEا ( 

���w�وج '��ان اH�ح�� �� ا��>دة وا��و�� اH�ا  

 س&� ا�Hوج آ��wًا �bرج ا��"Hل ا��ا�0

s��g�وج  اH�ا ��fgK 	/` 
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���3 ا�fوج��ت م�ت�.��ت ا������ل            * �Yp���أن ا���م��ن ا� ���=.Cوت�ت �<�� 'V��5 م�& �Uص���C ا���ام�c ا��
.E ا�<B��f��� �Cواج ��9ً� *& م�d*� ا��E وا�����ن ن�ج���ً     � ��� أ����ً� م�& ا���Yرق ا�����ي     ا����م� '

            ��Cوجfت ا��G5�دة وا����� �� ا��3 ا��<Y' واج ا���أة م��f� ^وإآ�ا �G د�أو وج &Cوجfا� &C� ي��Yوا�
و3G ت���ض ا�fوج� ���.W وا6ه��ل �=� ا�fوج ��C�l@ s�m ا�fوج و�.E *3م ا�����ذب وا��>��رب               

 �C*ت ا]ج������C وا����نZ م� ا�fوج� �� �ST��l وا�Y�  .وا�

 و8.: م& ت��cC ا�3را�� ا��3Cان�C أن ��� ا���'�� 'fداد أآ�9 *�3 ا���fوج��ت ا�5ت�� '�d��ن ����3ل                 
         ]��.<p E���C وروتC& ا���Cة ا�fوج�C ، وت.C& م& ا����cC ا�T���6 أن ه�Wا ا��� �C.آ �Yp�* م�ن��

            lا���أة إ��" ارت���ب ا� cC��3 أآ�9 إ�" م' �Yp��م& ا���م�ن ا�          �C���Cن�� ا�fوج��C وم��ر��� ا�����ل ا��
   ) :7(  ر�G  ا����م� �.E ا������ وا�d>�ء و��ء ا���ا�A ا�fواج� ، آ�� '�.C& م& ��Cن�ت ا��3ول ا~ت�

 U 
��ی�� ا���أة �
 ���N� �� �� �ا

 ا��U وا��"�ن

 Bا��
��
"� 

   
����� Bا�� 

س-� 
 و��gرات

أ��3abت 
وس-� 

 و��gرات

 2�3
 وا���اء

 4.5 0.9 10.4 4.5 28.4  ) %( ��/�ل ا

�ء ا���fوج�ت وا�5ت�� '����C� &dة                     � وص�ب هWا ا]ت��^ أآ3 ت��cC ا�.�Cن�ت ا�CT���6 ا��3Cان�C أن ا�
   �C��<p �Cد'�  ( زوج�C�*ا (             �Yp���ا�3ا���� وا���.�د��� '��ت.[ ��م��ن=& ا� s�pا�وا�� �*�dم�& ا��� ��C��U

 أزواج=& أو �.E زواج=�& ���6آ�ا^ و*�3م ا����ام ��Gار ا��C�Uره& م���                 أآ�Y��� �9رق ا����ي ا��.�C م�    
���Y م�, ا]ن��م وا'��  :  )8( م& 5Uل ا��3ول ا~ت� ر�G ، آ�� '���um�ا�A ا�fواج� وا����Yp وا��

  ��ى ا�N/>ر �������ن

CST�/�ا  

ا�Hواج اEآ�اq  ��� ا�Hو�� �"� 
 ���Hواج

   

� ی>�� ح���ن 
CST��  ) %(  

   

ا�N/>ر 
�������ن 

CST�/�ا   
      )%(  

   

   
 ارت �ط ���س>ن

1523Y' �"0.24ــ 65.8 40.7 س 

 0.05= د��Z  21.1 33.3  س"�19 ــــ 16

��3a ا�/�� �"� ا�Hواج �M"�[       13.2 25.9  س"�26 ــــ 20
 0.74 = 2ا��1ی�� آ�

 0.46= ا�رت �ط ا�CB�"w ا�������n 58.7 41.3  C �-�ه� ���Hواج

��MM3a اEآ�MMا�MM� q�Hواج �MM"�[    90.5 9.5 �-�ه� �(6 ا�Hواج
 0.38 = 2ا��1ی�� آ�

        �     ت.��������ه& ا�.�Cن��������ت ا����������>� و�Uص�������� م�������& ���������CG م>��������Cس ا]رت.��������ط ����������C�ن ا����������
             وأن م������3ل ا���م������ن ا��������f�����' �Ypداد أآ������9 آ�������� ص������b *������� ا�fوج������        ) 0.24ـ�����ـ ( 
 )15    cG?� ��أن ص�b ا���� *�3 ا��fواج       ) 0.74( وا��� ت�وي    ) 2آ��U ).�ر ا���G5   وت��CG �Cd ا  (  �

�C ا����م��                 ���3 ا�fوج� وا���U cCص� ن��� ارت���ب ا�����ل ا��* �Yp��د ا���م�ن ا��ا����ل وج u��'
  . ��9ً� *& م�d*� ا��E وا����ن 

�ء ا                ���5ت�� ] '��3ن ا�م��ن ا�����Yp       وم& ن���C أ�Uى 'V�5 م& ��Cن�ت ا��3ول ا���A أن �C.��j ا�
  �Cواجf90( �� أ��ت=& ا�% (     ��<C<ا�� �T���ه& م& ا����ه�ت *�" ا�fواج ، وا8.: ا�U.�ر ا]رت.��ط ا�9

�C& ا6آ�ا^ ���fواج وم��ى ا�d��ر �����م�ن ا����Yp ، وت���CG �Cd       ) 0.46( أن ه��ك ارت.�ط �3رج�     
  ا�U.�ر 

�G5�وي ) 2آ� (  ا��أن ا6آ�ا^ ���fواج '��3 إ�" ا���م�ن ا����Yp و�, *�G5  ) 0.38( وا��� ت
   .  ��رت��ب أ���ل ا��Clن� ا�fوج�C ��9ً� *& ا���G5ت ا�����C وا�3ا���
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 وص�ب هWا ا]ت���^ ��|ن ا�3را��� أ8.��: أن ا��fوج وا�fوج�� ��� ت.�*�3 وا���jاب أآ��9 ن���Y�� ���Cرق                                
>S �� إ@�.�ع ��ج��ت=& ا�����CYp وا]ج���*��C وض��s ���         ا����ي ، ����ن� ا�fوج�ت ا���Cbات م& ن      

   s�B�ال ا��ا�� &ا���j���C ن�� ا�fواج وت�Bرده& ن��ات ا]زدراء وا]��>�ر م& ا~�U'&، و�� أ�
         :�.8 3�Gده�� ، و�ج�� &Cوآ��ره ��=� &Cmرا�� c� ،�Cوجfت=& ا��C� &* &Cراض �Cj &=���' م�� ،�<Ydوا�

    C.�� �T���6ا cCم& ا���� rذ� �G5�ر ا��.�Uص� م& ا�Uو �C3انCوي    ) 2آ�� ( �ن�ت ا��� ) 0.03( وا���� ت�
وه�ت���ن ا�>����Cن ت.�ه���ن أن ه���ك ارت.��ط ���pدي      ) 0.14 (  وا��Wي '��وي  ) ج�م��  ( وم>��Cس ا]رت.��ط   

                u����� ��C.آ ���=�C� �ض�sC ج3ًا �C& *�� ا�fوج و*�� ا�fوج� *�3 زواج=��، وأن ا��Yرق ا����ي '�
�ء م�ت�.�ت ا���ا3G �T تfوج& �& ص�Cb ج3ًا ) %50.8(  ، وأن ا��C.��b ا�زواج��� �?cG 15( م& ا��

 ( �Gا��3ول ر �� �Cن�ت ا~ت�C.آ�� ت.�ه& ا� )9: (   

  ��� ا�Hو�� �"� ا�Hواج

   

 ��� ا�Hوج �"� ا�Hواج

1523Y' �"س  

 )%(  

 % (     س"�19 ــ 16
( 

 (     س"�26 ــ 20
%(  

1523Y' �"ــــ ــــ 1.6  س 

 ــــ 0.8 5.5  س"�19 ــ 16

 6.3 12.5 11.7  س"�26 ــ 20

 2.3 6.3 9.4  س"� 30 ــ 27

 4.7 2.3 5.5  س"�39 ــ 31

 3.1 1.6 7.8  س"�49 ــ 40

 2.3 0.8 3.9  س"�59 ــ 50

 2.3 1.6 3.9  س"�69 ــ 60

 0.8 1.6 1.6 79 ــ 70

 21.9 37.3 50.8 ا���1>ع
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  الثانياملبحث

  احلرمان العاطفي ومترد الزوجات بارتكاب اجلرمية واالحنراف

�3 ا�fوج� 3G ] '��3 إ�" ارت��ب ا�c�Y ا6ج�ام� ��9ً�             * �Yp��أن ا���م�ن ا� �C3انCا�3را�� ا�� :Ydآ 
                          ���� E3 ت�ت���<� ، A��*& م�d*� ا��E وا����ن آ�� �� ا�fواج ا�B>���� آ��� ذآ�ن�� ��� ا��.��a ا��

�ت ا����ل ا����م�� آ�ن�>��م وآ�اهf��� ��Cوج ��.E م�� ت��ن�C, م�& إ�.��pً� و@���ر ������f م��� 3�G               ا�fوج
    ^Wه &* ZCY��Y>3ان ا���دة وا����� م�� ا��fوج وا��d��ر ����.�W     , ا�bm�ط ����3وان وا����د '�3�=� ذ�r إ�" ا��

     � ، �=����3 �� 8�رات *�رم�� ض�3 زوج=��    وا6ه��ل م�, 'd��ه� ��=�C� �� 3'3ت=� ا�fوج�C وان��اف زوج=� *�
            ,��Yp�* وجfم�& ��م��ن ا�� �Ydب ان�>��م وت��ارت���ب ا���'��� آ?��� �وج وه�f�� �Cر ا���اه�ص �dا� �� c9ت��

 �Gن�ت ا��3ول ا~ت� ر�C� ,ض��م� ت �ه� ، وه�10( ن�(   :   

   ا��ا'0 إ�6      

                
  ا��1ی�� 

  ��ى 

  ا�N/>ر 

CST�/�ن ا������� 

   

����� ا
  ا���دی�

 )%(  

   

  إK �ع ا��IیHة

 )%(  

   

��Nآ2 
و3
>ة 
 وا��ی�

   

ان���م وآ�اه�� 
 �(Hوج

ا� �� �� 
 ���N�
 U��ا
 وا��"�ن

� ی>��MMMMM ح���MMMMMن  
CST�� 

9.8 1.6 1.6 13.1 18 

ی>�MMMMMMMMMK �MMMMMMMMM/>ر  
CST�/�ن ا������� 

 21.3 24.6 ـــ ـــ 9.8

�ء ا���   ) %24.6(  ت�ض�C� uن�ت ا��3ول أن         ��& ]رت���ب أ����ل        م& ا���� &=C�* م�وج�ت ا����f
��ك وأ����ب ا�زواج م�=�& و'�.�� *�& ان�>��م                     �� c��� آ��د �ه� &�=� ��CTم��م� آ�ن ا��3ا�� ا�� �CT��ج

  . وت�Yd وآ�اهf�� �Cوج 

         �T����6ا f'ر ا�����.�U3ام اl���� 3 �3دت ا�3را��Gو )   f'�8ة ���م��ن ا����أة       ) ا�����xا��� cام��أه�� ا��
� *�CYpً� وا��� '��& أن ت��3 �=� إ�" م��ر�� أ���ل ج���CT م��م� ان�>�م وت�Yd وآ�اهf��� �Cوج ، وت.�C&    ا���fوج

م��& ن�����C ا]�U.���ر أن �Uص���C ا���ام��c ا�����8xة �����م���ن وا]ن�>���م ن���ج� م��& ا6ه����ل وا��.��W و*��3م ا]ن����م       
 ��  . وا���ا�A ا��

  f'ر ا�����.�Uم& ج3ول ا um�' آ�� )Discrimint (  ا~ت� :  

Uت����ا   q�MMم وآ�MMآ�ن�� �MM�1ی��ب ا�MM-6 ارتMM�إ �&/'�MMت CMM��وا �ًMM�ST�� �MMو�H�ن ا�MM���� ة�u_MM��2 اMM/>ا��ا
 �(Hوج

 '��ان ا�Hو�� �>دة ورح�� ا�Hوج  ا%ول

Cن�w�و��  اH)� C
 ��م اKE �ع ا�1"

���w�>ح�ة  ا�وج H�ر ا�Sة أس�wآ 

 �"Hلآ�wة �2n�N ا�Hوج وتZ �I �� ا� ا��ا�0

s��g�آ2 واح�����ت ا%و�د  ا�N� �/���� م�� 
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 وص�ب هWا ا]ت��^ �>3 ت�ص��: ا�3را��� ا��3Cان��C أن *3وان��C وت���د ا�fوج�� *��" ا��fوج ����ر���                       
أ���ل ج���CT م��م� �.E �>3ان=� ا���دة وا����� �� ت��م�, وم�اYG, ا���3dدة ض�3ه� ، وان���Yء ا]ن���م         

   �Yp��ا� Aا��ن��                   وا���Clًا إ��" م��ر��� ا���C.دا���ً� آ rذ�� cن آ����' ���� و@��ره� �����م��ن ا���ا��
�C م��م� م� ا~�U'& ان�>�مً� م& زوج=� و�� *�" ��ب *�ض=� وآ�ام�=� �ا�fوج�C وارت��ب أ���ل ج
��ارًا م& ج��C و��Cة ] ت�Bق وت�Yd وت�.�Cًا *& ا]ن����ر *��" ا��ج�c، آ��� '�.�C& م�& 5�Uل *��ض             

 �Gن�ت ا��3ول ا~ت� ر�C� )11 : (   

��ی�� ا���أة 

 U ا�ن���م �
 وآ�q ا�Hوج

   

��
"� Bا�� 

   

����� Bا�� 

   

س-� 
 و��gرات

 ��3abأ
وس-� 

 و��gرات

   

 2�3
 وا���اء

   

   ) %( �/�ل 

  

   

17.5 

   
1.6 

   
6.3 

   
7.9 

   
4.8 
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 املبحث الثالث

        تكابها اجلرمية واالحنرافاحلرمان العاطفي املرتبط بطالق املرأة وار

       &������ ���=C�* م�ا������ ���<�Bأن ا�����أة ا�� �T�����6ا c��C5ل ا������U &وم�� ���C3انCا�3را���� ا�� :Ydآ�� 
.�C� Eدة وا����ار ا���ت� ا���ى،             � �C��G �Cوف زواج�} �C�م��م� آ�ن: ت �CT��]رت���=� أ���ل ج

� م�� ا��fوج ��ج��          ���ى          و�.E *3م ا����نZ ا����Yp وا������� Zد ت���ن�د ���رق *���ي و*�3م وج�
         f'ر ا�����������.�U3ام اl������� �T������6ا c���C3 ����3د ا�������Gو ، &Cوجfا���� &C���� ������<9ي وا������Yا�         ) 

Discrimint(     &=و��������� ت��ض�� �ً��CYp�* وج���تf�8ة *���" ��م���ن ا�xآ�ن��: م�� ���CTر cام���* ��.��� 
   :   )12( 3ول ا~ت� ر�G و'��& ت�3'3 م��ى ت?�C8ه� م& 5Uل ا��, ��5Bق 

   
Uت����ا  

  

   
 ا�/>ا�2 ا��_�uة �(6 ح���ن ا�Hو�� ���STً� وت/�`&� �(akق

 آ�wة ا���Nآ2 وا�a�b'�ت ��� ا�Hو��� �
 U و�>د '�رق ���ي أو ��م ت�1نs '-�ي ا%ول 

Cن�w�و�� اH)� C
 ��م اKE �ع ا�1"
���w�وج اH�ح�� �� ا��>دة وا��و�� اH�ان ا��' 

 `/	 ��nة ا�Hوج �(6 ا�Hو�� ا��ا�0

s��g�م ا�ه���م �����/� ا%و�د ا�� 

 آ�wة �2n�N ا�Hوج وت�b Z �Iرج ا��"Hل ا�
�دس 

 0��
 س&� ا�Hوج و��م �(>سZ �0 ا�Hو�� ��aً ا�

                Bا�� �C.��j أن �CT���6ن�ت ا�C.ا� cC5ل ت��U &وم �C3انCا�3را�� ا�� :Ydا ا]ت��^ آWب ه�ت  وص�<�
آ& 'd��ن ���م�ن *��Yp و�� '�3ن ا�م�ن وا]��>�ار ا]ج���*� م� أزواج=& ، وأ8.��:            ) 67.7%( 

أن {���وف ا�5��Bق وم���  ) 0.17( وا����� �Uج��: د]����, ت���وي ) 2آ��� (     ا�����G5 ا�U[ �CT�����6.���ر
" م��C=& ن��� ارت���ب    '���A �=� م& ��م�ن *��Yp أ8���ء ا����Cة ا�fوج3�G ��C د��� ����C9 م�& ا���B>��ت إ��              

�C م��م� و���9ة �  . أ���ل ج

 �Gن�ت ا��3ول ا~ت� ر�C� 5ل *�ضU &م um�' 13( آ��: (   

  �"� CST�/�ن ا�����ء ��ى ا�"uت أ��)k��ا
   ا�Hو���ح��ت&�

 Cا���E2 ا/S�ا                                   
                                         

   

CST�� ی>�� ح���ن �    
 )%(  

   

ی>�� ح���ن 
CST��    ) %(  

ا�b �ر 
�3a/�ا  

  )2آ�( 

��
"� B53.2 21 ��ا 

����� B4.8 1.6 ��ا 

 1.6 6.5 س-� و��gرات

 1.6 1.6 2�3 وا���اء

abراتأ�g6.5 1.6 ��3 وس-� و� 

 67.7 32.3 ا�ــ�ــ1ــ�ــ>ع

   

   

   
   
   
   

0.17 
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 املبحث الرابع

        املناخ األسري واحلرمان العاطفي عند البنات
        وعالقته جبرائم اإلناث) غري املتزوجات ( 

 ت��8x ات��ه��ت ا��ا���C��l@ ���� &'3 ا�.��: ت��?�b��� �C8ً� ، ��]ت��ه��ت ا����E����� ��.d وا�>.��ل وا�9>���             
 3*�ا�.�: *�" أن ت��� وه� راض�C *& ذات=� وت��Cj Eه� وت�>.c ا~�U'& وتC� A9=� وت���'� م�=� ت

.E @��ره� ���م�ن ا����Yp وا]��>�ار ا]ج���*� � .  

        :��3 �..=� ا�.<�Yت �C.�� ا�3'& وا�@>�ء أ�8ر�ك ا��خ ا���ي و���� و��& م& ن���C أ�Uى 3G '��ن ���
  ��dا�م�ن ا���ي وت    A�C<دون ت� ����Cوا�� :� �����م�ن ا����Yp وا�Wي '����� c9�G�ف أم�م رj.�ت ا�.

              3�Gي ، و���ا���Cج�ت=� ��" و�� آ�ن: م�dو*� وض�ور'�، أو م& ا��.��3l���� �bام ا��>��ب ا�.�3ن� وا���
�3 ا�.��ت م& ���ك ا��ا��3'& و����ت, ا��.�W وا6ه���ل و*�3م ا��.��]ة أو                    * �Yp��ن ا���م�ن ا��ا]ه����م  '�

        c�d�� �*ا]ج���� ��ldن=� ا��Cد آ�ج�أو ��" ا]ه���م � ، �C*وا]ج��� �CY����ج�ت ا�.�: ا���د'� وا�
                   ��G�Yا�� E.��3 ا�.���ت ��* �Yp���ن ا���م��ن ا��3 '���Gا�6.��ط ، و �*�dم� a��'=3د م�d*� ا�م�& و'�

�C�� ��G�Y& ا��Wآ� وا�ن�9" أو ا����G�Y      وا��cCmY وا���C� fCC& ا�و]د �� ا����م��� ���.�ب ��Cj م���C<B آ��         
�����تE��C ا����5Cدي أو تcCm��Y أو]د أ���3 ا�fوج���ت ���Y' c�d>��3 م����ه� ا]����>�ار ا]ج�����*� و'���3 م��&   

 :��3 ا�.* �Yp��ا�م�ن وا6@.�ع ا� .  

             3��� و3�G آ�sd ا�.���a آ��� ذآ�ن��� ��� م>3م�� ا�3را���� ا��3Cان��C اض���Bاب وc��U ��� ا������خ ا����ي *
�& ��رت���=& أ���ل ج���CT  ) %50( وأن ه��ك )  �Cj ا���fوج�ت (ا�.��ت��� &=C�* م�ت ا������م& ا�.

            c�Cم�& ا���� &C�.ك ا�@�>�ء ، وت���� E.م��م� آ& 'd��ن �����م�ن ا����Yp ا����ي م�& ا��ا��3'& و��
           � &'�U~م��م� م� ا �C��9ً� *& م�d*� ا�T���6 أن هx]ء ا�.��ت ا����م�ت *�CYpً� '�ت�.& أ���ل ج

�C*��@ ��Cj �C م�� ا~��U'& ان�>��م وت��Yd وآ�اه��C ���ا��3'& أو                   ��ا��E وا����ن ، أو '��ر��& أ����ل ج
             ��� ��.j3 ا���ج� ا���د'�� أو ر� ��Cا6ج�ام� و� c�Yد'� م& ا���ا�@>�ء ، ون�درًا ج3ًا أن ت�Wl ا�.�: ا�

�C ا����م� �  .ت�>AC ا����� وا��Wة ا��

وا�Wي '�ضu ا���G5 وا]رت.�ط ��C& ن��[    ) 5U )14ل ��Cن�ت ا��3ول ا~ت� ر�G  آ�� '�um م&     
� ن�� ارت���=& ��c�Y ا6ج�ام� CTوا�3ا�� ا�� �ًCYp�* ت ا��� ا����وم�ت��  :إج�ام �

   ا��ا'0 إ�6 ارت-�ب ا��1ی��      

   

  ن>ع 

 Cا���E2 ا/S�ا 

   

  ا����� ا���دی� 

   

   

 )%(  

   

إMMMMK �ع ا��IیHMMMMة 

�� ا�"1  

   

 )% (  

   

ان���م وآ�اه�� 
 )%(�eس�ة 

   

  �MMMMMMM� �MMMMMMM� �ا
 UMMMM��ا ���NMMMM�

 )%(وا��"�ن 

����� ��
 50 28.9 8.9 3.3 أ'/�ل �"

����� Bـــ ـــ ـــ 1.1 ��ا 

 1.1 2.2 1.1 ـــ س-� و��gرات

 ـــ 1.1 ـــ 1.1 2�3 وا���اء

 1.1 ـــ ـــ ـــ أ��3ab وس-� و��gرات

 52.2 32.2 10 5.6 ا�ـــ�ـــ1ـــ>ع

  0.28=  آ�ام�C                                                                  0.01 = 2آ�
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                 ��G5�ر ا��.�Uوم& د]�� ا �C�U5'� ا��3ول ا�3اU �� �CT���6ن�ت ا�C.وي    ) 2آ��  (    ت.�ه& ا��( وا���� ت�
        �������������������� ت�������������������وي وم������������������& 5������������������Uل ��������������������CG ارت.�������������������ط آ�ام�������������������C وا�    ) 0.01

�C م��م� ��9ً� *& ا�3فء وا�����ن                 ) 0.28( �أن ا���م�ن ا���c�d� ��3' �Yp آ.�C ا�.�: إ�" م��ر�� أ���ل ج
   ) .%28.9( أو ان�>�م وت�Yd وآ�اه�C ���ا�3'& وا�@>�ء  ) 50%( 

  ا�U.���������ر (  و3��������G ت�ص���������: ا�3را���������� ا��3Cان3l������������ ���������Cام ا����c��������C ا�T�����������6 ا���>��������3م      
� و����� م��8xة ���G c�d�ي ��� ج�ن�E ا���م��ن           ) f'���Discrimint  ا�CTم�3دة ر cام�ك *��إ�" أن ه

 �Gه� �� ا��3ول ا~ت� ر�C8?ة ت�G E3 ���ت ا��� ا���د'� وه� م�ت.� ��* �Yp��15( ا� : (   

Uت����ت ا%س�  ا�"� �"� CST�/�ن ا�����ا C' ة�u_��دة وا����/>ا�2 ا�و��( اH���ا ��n ت( 

 K/>ر ا� "X �/�م ��ل ا�>ا��ی� �������N وان���زه ��bzی� و�bص� ا�cآ>ر ا%ول
Cن�w�ا%م ا 	k� �� ن�����ر ��</N�ا 

���w�ا X" �ال �� أح>ال ا_
 ا�N/>ر �/�م اه���م ا%ب وا�

 آ�wة ��nب ا%ب �� ا��"Hل و��م ��1�
� Z�X" ) ا��ا�0

s��g�و� اH��3 اa/�ی���م اس���ار ا��>ا�ا ��� �� 

3
>ة ا%ب ا�
�دس 

 وص�ب هWا ا]ت��^ ��و�: ا�3را��� ت���ول م����d اج���*��C م�ض��C �=�� أ�8ره�� ا���3م�ة *��" أ3�Gس                             
وت��c9 ا����� ���d���Gت ا��fواج ����ت ا����       ) ا���Cة ا�fوج�C   ( م���� �� ا���Cة ا6ن�ن�C وأن.�=� وه�       
 C�ld�� ��C<ا� A�3 ا����Cة ا]ج���*��C ، وت.�C& م�& ا�3را��� ا��3Cان��C أن       وه� م���d ت=f ا�Y' c�d� �

ا�.��ت م�ت�.�ت ا����ل ا�����CT ا����م� آ& '�j.& ��]��>�ار ا]ج���*� و'.��9& *�& ا��3فء وا�م��ن          
ا����Yp �?���ب @�*� م>.�ل *& A'�p ا�fواج ، ��& هW^ ا��j.� وج3ت م���Gت وردع �=Wا ا���B�ح                

   ) : 16( 9.: م& ��Cن�ت ا��3ول ا~ت� ر�G ا��=� ، آ�� '

 % ك �/>�3ت ا�Hواج

� n��6.6 15 ��م ا 

 10.5 24 ��م اه���م ا%س�ة

 4.4 10 إآ��ل ا��راس�

�ً���� �&� U)T 13 5.7 

�{�
 3.9 9 س�/� ا%س�ة ا�

 UT�b ی���م � ) Z67.8 157 )�">س 

3 ���ت ا��� ���3ل  ت.�ه& ��Cن�ت ا��3ول أن ا������ تf'3 م& و    �* �Yp��ا���م�ن ا� ^?p )67.8% 
� ، آ�� ت�C� �Cdن�ت ا��3ول أن 8>��� ا������ ت�3 م& زواج ���ت ) �وت�3�=� إ�" ارت��ب ا]ن��اف ا��

r�W� و'�=� و*3م م.�]ة واه���م و�� ا�م�f�� �'��  ا������ *�3 ت��l ا���ة *& و{�YC=� ��]ه���م وا��
أو *�3م� '�.�  ) 5.7% (  *�3م� 'E�B و�� ا�م� م=�ًا *��Cً� م& ا�Sld ا���>3م ��fواجأو  ) 10.5%(

 �C��ا�� cص=� ا]����ق ���ا��� E.� :�وا���أة �� ا������ ا���دي آ��� آ.�  ) %4.4( �& ا�.
 r�Wة ، آ�Cbوج� ا��fا� &� �C*اج��� ��CG u��=� �G: ��ص� ا����ل زواج=�،�ن ا������ '�� V�5'

.E إ*�اض أ���ء ا������  ) %3.9( م& ا��3ول أن 8>��� ا������ ت�3 م& زواج ��� ���ت ا��� �
 �=T�m*ان��اف أ�3 أ E.� cو�� ا������ ����ة �5ن��اف آ� E.� &=�  .م& ا�fواج م
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        نتائج الدراسة

����� وا��� ت���ن م& ا�>�C وا����'�C  �>3 آ�ن ا]���اض ا����� �� هW^ ا�3را�� ه� أن 8>��� ا�          
� ����اد ا������� وا���� م�& أه�=��                  �CTه�� ا���� ت��3د ا�ه�3اف ا�� ��C*3 ا]ج����C��<وا���دات وا�� �C�ا�3'
                �.����ا]��>�ار ا]ج���*� وا�d��ر ���م�ن ا�����Yp ، و���ZY ا���G: ��3دت ا�9>���� ا����ة ا������C ا��

Wا ا�=3ف ��a�C ت���ن ا������C م����� وم>.���� ������C ، و���& 8>���� ا�������                   وا��AC<��� ��T5 ا���اد �=   
  �m3 تG ,Yن             &�=� �����' �C�� خ ا��ي�� م���Gت *�3 ��� أ��اد^ و�Uص� ا6ن�ث م& ����=& *�" م

���ص ا]���>�ار ا]ج����*� وا�م��ن ا�����Yp، م��� '��Bmه& إ��" ا�.��a *�& م��d*� ا���E وا��3فء              
��Cت ا����G5�وا� �ًC*اج��� ���ا��>. �CTا�� ��C��ت=� 8>��� ا������ �?ن=� ا��Gق ا���ة وا��� أ�Bرج ن�U 

، �3�Cث ا]ن��اف *�3 ا���أة �.E ا����ره� و��cT ج3'�3ة ��Cj م>.���� اج���*�Cً� أو *��3م� ت����د *��"                      
  . ا�ه3اف ا��� �3دت=� 8>��� ا������ 

�& ]رت���=��� أ�����ل ج�����CT   و3�G ت�ص���: ا�3را���� ا�����C<C.B أن ا���      ���� ���=C�* م�د'� ا���������أة ا���
 �����C& م& ا�c�Y ا6ج�ام� إ�" آE م' [ �ً.��j 3راتlوا�� ���C وا]*�3اء وت��ول ا��آ�����ل ا��
            ،���Cت ا�����G5�ن وا������=& '.�9& *& م�d*� ا���E وا����� ، �C�م�د'� أو �3ا�� إ@.�ع ا�f'�bة ا��

 �@ E.�                     ��� �Yp��* اب�Bض��� :���ر ا�fوج� �����م�ن ا����G5* �� �Ypت=�� م�� ا��fوج، و@���ر ا�.
           c�d�� ].ا����ي '��ت �Yp���ا���م��ن ا� ���dا�3را��� أن م� :���*�G5ت=� م� وا�3'=� وأ@>�T=�، و3G ا���

��� م��ر���   م.�@� �9>��� ا��ا�3'& وا�d>�ء وا�زواج وم�8x �>�ة *�" مcC ا���أة �� ا������� ا����دي ن    
  : ا����ل ا�����CT ا����م� آ�� '?ت� 

  :ا�fواج ا�B>��� : أوً]  

���  ( م& ����ت ا������� إ��" ا��fواج ا�B>����       ) %21.3(  د��: 8>��� ا������ �ـ       Cدي  ) ا��وت��C�*[ا
                        �C�Y�.E ت�>A�C م����u م�د'�� واج���*��C ��3ون ا��6=�م ��3 ا]���Cج��ت ا��� ��� وه� ا�Wي '3وم و'�
              &C�� ����3 ا���أة ، وم& أه� ���ت, ض�s درج� ا���اصc ا����Yي وا�9>���� وا�����Yp وا��* �CYp��وا�

.E 8>��� ا������ ا��� م��: ��ص� *�3 ��� ا��� � &Cوجf50( ا�% (  �Cbص &( ��fو'� ���ت=& �
15   cG?� ���ًا و�|آ�ا^    )�G وج  ) %24.6( ، أوfم� ا�� �C�Bت ��, و��G5�� ن��dC�   و����3ل ��م��ن 

    ��C���3رات آlات وا����*��Yp آ.�Bm' �Cه& إ�" ا��Clن� ا�fوج�C وم��ر�� أ���ل ج���CT آ���ول ا�
م.���ة *�ضً� *& ا���ة و���G5* &* �ً9ت �����C وم��d*� ا��3فء وا���E وا�����ن ا���� ��� ت��3^ ���           

  .م��U=� ا���ي م� ا�fوج 

  �ًC�8ن : �C  :ا���ة ا���ج

,    ) %24.6(  د��: 8>��� ا������ إ�" نd?ة                �Y�� cإ*��ب ا��ج ��م& ا��� ا���ج�C وا�Wي '�
�� إ�" ا���أة �3'��ن�   � وا��3lام �A ا�>�ام� *�" ا���أة �?���ب ت��B وG=�ي ت��رة، وت��رة أ��Uى       وا�

         3�ت��م�=� م��,، آ��� ت�d��    �?���ب ا��.W و*3م ا]ه���م ، ���Y>3 ا���أة م& ج�نE ا�fوج ا���دة وا����� *
 �� ��3��� ،�Yp��داد �3'=� م�3ل ا���م�ن ا�fC� �ًC���ن��اف ا�fوج و6ه��ل ا����Yp و*3م إرض�T=� ج
8�رات *�رم� ض3 زوج=� ت��c9 �� ا��d ص��ر ا���اهf��� ��Cوج *��3 ارت���ب ا��Clن�� ا�fوج��C وت���ول                       

�ن ا��fوج �=�� ا�����Yp وا����G5ت ا������C،        ا��� وا��3lرات آ?���ب وان�>�م وآ�اه�C وت�Yd م�& ��م�         
  . ورد ��c وت��د *�" م��م�� ا�fوج ا��� ت�� ���>=� وا���[ وا��.W وا6ه��ل 

  �ً9��8 : �C��ج��� �C��<Bا� �G5ت :  

م& ا���� ت����� *��3ه� <p����C زوج�� ون�ج��C زوج ���         ) %28.1(  ا�����: ا�3را�� أن ه��ك     
���C���� ، 3وا��� :��Gل  و����Yو'���3ث ان ���ة ا]ج���*���C ا�fوج���C إذا آ�ن��: �����r ا�����وف ] ت��3وم و] ت��
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 �Yp��ا� cاص�درج� ا�� c<وت &Cوجfا� &C� ي��Yرق ا����ي وا��Yا� �و5pق وتr�Y ����ة ، ���3م� '�
    ���B.وا���ت �C����<B��� ���B.ا���ت cام���3 ا������دة وا������� ، ت��ا���� cوج��� م��& ا��ج��f3 ا���<�Yت ����وا��
             ��Cوجfة ا���C3 ا���Yت �Tت� دا�اب وت�Bخ ا���ي �� ص�اع واض���3 ا�fوجu.�C� ،&C ا��* �C��ج���
وت3*�ا ا�fوجC& إ�" ا]ن��ب وم& �8 '�3ث ا�5Bق ، وتd�� ا�fوج� ���م�ن *��Yp م�'� '�3�=� إ�" 

  . م��ر�� أ���ل ج���CT م��3دة ���G5* &* �ً9ت ����C ودا��� 

�3 ا��ا�3'& ا���d*: را��ً�  * �C.�  : � ا�

م��& ن����C ت��3ن� م���ى *���G5ت=�   )  وا�م=��ت   ا����ء (  ت�ص��: ا�3را��� إ���" أن 8>���� ا��ا���3'&             
3 ��..=� ا�.��: ا�م��ن ا����ي وم�& أه�� ا����آ�Cت ا��ا�3'�,                        �<�Yت �C.�� ت=� �=� أ�8ر��: وم�d*�ه� ت��^ �

د و�Uص� ا�Wآ�ر وا6ن�ث، أو تcCmY أو]د أ�3 ا�fوج�ت، أو م��م�� ا���G�Y وا��cCmY وا���C� fCC& ا�و]
�C وا]ج���*���C وا���د'��� ،    ��Y�ا�.���: �?�����ب ا��.��W وا6ه����ل و*��3م اه�����م ا�م وا�ب ���ج���ت ا�.���: ا�
              ، &'��U~م��م�� م�� ا �C���fCداد م�3ل @��ره& �����م�ن ا����Yp م�� '�Bmه& إ�" إ�Gم�� *��G5 ج

  dوا���3فء  ����9ً� *��& م�� E52.2( �*� ا����% (      &'ا���3�ض��.� ض��3 ا��j c���� ورد ���Cأو ان�>���م وآ�اه ، )
32.2% . (   

             �=U���� و3��G آ��Yd: ا�3را���� أن آ���C9 م��& �����ت ا����� ا����وم���ت *���CYpً� آ��& '������CCb�� &.j م
اج أه�=� ا]ج���*� وا���ي ا���Bmب ���fواج و��& وج3ن م���Gت �C��<8 �3ت م& رj.�ت=& �� ا�fو

                ، :���3ه& وارت�Yع م��ى أ*��ره& ، وآr�W *3م اه���م و�� ا�م�� ���fو'� ا�.* ����@C�ع م���d ا��
  . أو E�p م=� *��� م& ا��جAC�' c إت��م ا�fواج

��3 ا����أة ا����د'� وا����                      * �Yp���م�ن ا������ �B.ا���ت �C��<9ا� cام�ه� ا��� Slو'��& *�ض م� 
  :  م�C=� ن�� م��ر�� ا���'�� وا]ن��اف آ�� '?ت� تc�d� �8x م.�@� ��

ا���ام����c ا�������8xة *������"   
<p��������C زواج ا�fوج������ 
وم�C=������ إ������" ا]ن�������اف 
 Eا����� �*�d���9ً� *���& م�����

 وا����ن

 ������������B.ا���ت cام������������ا��
��ج�C ا�fوج وا����8xة    �
*������" ان�������اف وت�������د  
 ا���أة ان�>�م وآ�^ ��fوج

  �C������������<Bا� cام�����������ا��
وا���ج���C ا�����8xة *���"   
5���pق ا������أة وارت���=����   

 ا���'�� وا]ن��اف 

   �B.ا���'� ا���ت cام�ا��
��ك ا��ا���3'& و��م���ن ���
ا�.���: *���CYpً� وم�C=��� إ���"  

 م��ر�� ا]ن��اف

ـ��� وج����د �����رق *�����ي 1
و*�����3م ت��������نZ ���������ي  
   �Yp��ا� cاص�ا�� s�m'

 &Cوجfا� &C� ��  . وا��

   

ـ إآ�ا^ ا�fوج�� ����fواج      2
و*������3م م��=������� ��ص������� 

    . ا�fوج ا�C�Uر

ـ�� �>��3ان ا�fوج��� ا�����دة   1
  . وا����� م& ا�fوج 

   

ـ�� *��3م إرض���ء ا�fوج���   2
 �ًC� . ج

ـ��� وج����د �����رق *�����ي 1
و*�����3م ت��������نZ ���������ي  
   �Yp��ا� cاص�ا�� s�m'

 &Cوجfا� &C� ��  . وا��

ـ�� *��3م إرض���ء ا�fوج���   2
 �ًC�  . ج

ـ�� �>��3ان ا�fوج��� ا�����دة   3
 . وا����� م& ا�fوج 

3'& ـ��� *���3م *3ا����� ا��ا����  1
����������C�������� �*�d& ا�و]د  
و�Uص������� �������C& ا�������Wآ�ر 

  وا6ن�ث 

   

ـ ا��d��ر �����م��ن م�&       2
   .   *sB ا�م

   

 . ـ *3م اه���م ا�ب 3
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        توصيات الدراسة

��3 ا�����أة           * �Yp����ا���م��ن ا� ���dص�� و'>����ح �������� م���' a����.ا�3را���� ��|ن ا� �Tء ن����ض�� ��� 
  : ا���د'� م� '?ت� 

�دًا *�" ت����C ا�3'& ا5�6م� ون��م ا���� �� ا������ ا���دي ا�Wي �Gر ر��Cً� �?ن ا���ة ه�  ا���   : أوً] 
�ت ا������ د*� وم�ن3ة ا���ة م& ا���ا�c ا�و��C م& ���ءه� �xم "�* �b.�' ،������� �CTا�� �C�lا�

u�Y� ]CBlج3 ��>3'� ا وا������� Aء ت���C���� �'رات أ���dا�� Eوا6ر@�د ��زواج  م��ت u�����جC, وا�
  . وا�و]د �����Cء �� م5�dت=� ا���'� 

 �ًC�8ن :          E����.�b وض� ض�ا�[ *�3 م?ذون� ا�ن��� �� ا����آ� ا��C*�d ت�3د *�� ا���Yة ا��' 
  . ��fواج ، وت�sd ��'� ا�C�Uره� و*3م إآ�اه=� *�" ا�fواج 

��ة م���.� ��fو'� ا��C�Yت  '�.�b تcU3 م         : 9��8ً� G 6'��د �C*وا]ج��� �C��ت ا������ ا�3'�x
 �� �����?���ب @�*� وم>.�ل ��3 أن ت?آ3 ض�s ا�3ور ا���ي �� هWا ا���نE وز'�دة م���d ا��

  .ا������ 

م�ت  '�.�b *�" وزارة ا���c وا�xdون ا]ج���*�C ووزارة ا�xdون ا5�6م�C إن�dء م��ت3U E   : را��ً� 
 r'�@ ر�C�U3ة �� ا*�@�'�� ا���Cة م& �aC ا�����x / إر@�د'� ���اC.j& �� ا�fواج ت��ن م=��=� ا��

 �<�lوا� ��ن.Cً� م& �aC ا����ى ا������C وا�9>��� وا���[ ا]ج���*� وا��=�� وا�cU3 وا����ى ا�3'
� وا���� وا��>�� وت>3U �'3م�ت إر@�د'� ت����EC���?� A ا����م�� ا�fوج�C وا���m ا����Yp وا��

  .وإدارة ا���ة وت���C ا����ء 

 �ً�ت ا������ ا�����'� ا�����C�C وا6*5م�C ا��Gاح 3Uم�ت و��ام� ت���'�    : �Uم�xم "�* �b.�' 
  : ت�C<C.B ه�د�� وإج�ا�CT *�" ا���� ا����� 

 م��م���� وا�3'��, ����'� م��� ا������ء �A���l     ت�ج��C, ا~����ء �.���ام� ا6*��5م ا�����*��� ��ت.���ع أ�����EC       ـ��ـ 1
  . @�C�lت ن�ض�� *�CYpً� ووج3انCً� م�� '���Z *�" ات.�*=� أ���EC ��'� �� ا����مc ا�fواج� 

.� �5�Bب ا���3ارس                     ــ  2����� ��CT�=� ا]ه���م �������C ا�fواج�C ووض��=� ض��& م>��رات ا���Y�ف ا�
 �C�'� وا���م�ا��9ن .  

�=�� م�& 5�Uل م>��رات *���                   ا]ه���م �      ــ  3* ��Cم��ت ا�����وت>�3'� ا���� ��CYp��وا� �C���������C ا��
  . ا��ZY و*�� ا]ج���ع 

 ا���آfC �� ا����ه� ا�3'��C �� ا������ ا��9ن�'� وا���م��C *�" ا����ح وأ���م, وم� '���A �, م&     ــ 4
 &Cوجfا� &C� ق م�.�د���و�> �<Yوص3اق و*>3 ون �.BU.  
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