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 المقدمة: 

لاي  هرار ما  األسرة من قديم الزمن نظام اجتماعي أو هي وحدة في النظاام اججتمااعي ا

خلق هللا لإلنسان على األرض وقد مرت األسرة من بداية نشاتهرا وحتاى وقتناا المرابار براد  مان 

التطورات الكبيرة سواء علاى مساتوح حهمراا وهيكلراا أو علاى مساتوح الريقاات باين أفرا هاا أو 

 بين األسرة برضرا ببرض أو من حيث أهدافرا ووهائفرا وأ وارها. 

ي كل مراحلرا مارةة هركاا المهتما  الاي  هنشات فياي مان حياث ع يدهاي وقد كانت األسرة ف

وحضارهي ومستوح ه دمي، وكان لإلسيم أثر باار  فاي بنااء األسارة وولا  الضاوابع والمراايير 

 التي هنظم قيامرا باعتبار األسرة أحد أهم لبنات المهتم  اإلسيمي بل هي أهم هيه اللبنات.

ابيااة والمساات رة بااين الوالاادين ماان جرااة وبااين الوالاادين وهرتباار الريقااات األساارية اإليه

واألطفال من جرة أخرح عاميً أساسياُ في است رار الحياة وهطورهاا بشاكل فاعال لمةالحة جميا  

أفرا  األسرة. ونتيهة ليلك فإن هطور الحياة النفسية السليمة سيكون السامة الرئيساة فاي هايا الناو  

لريقات األسرية ومن ثم عادم اسات رارها يا     لاى نتاائ  من األسر. في حين نهد أن الطراب ا

سلبية متنوعة حيث يشكل الرنف األسر  عبئاً هائيً على سيكولوجية الفار  وعلاى نماو الشةةاية 

 لديي.

ويتوقف نهاا  الريقاة الزوجياة و ياا ة التوافاق الزواجاي واجنساهام باين الطارفين علاى 

ل اهااا كاال طاارآل ماان ادخاار خاايل  ورة الحياااة الزوجيااة ماادح   راكرمااا ألساااليا المراملااة التااي ي

(، ولايا 278، 2006والمرهبطة بمواقف الفر  واأللم وخبرات الحياة التي يتررلان لرا )محماد، 

اُروهُن   ا   عه اهتمت التربية اإلسايمية بإقاماة الريقاة الزوجياة علاى حسان الرشارة ف اال هراالىش ))وه

(( )النساءش  ْرُروآل  اْن ةيهاه اي  أهْن و(، 19ب اْلمه م  على المو ة والرحمة التي بينرا هللا أيًضا فاي قولايش ))وه

ل ااكه ده  ااةً   ن  ف ااي  ه ْحمه ره ااوه  ةً وه االه بهْياانهُكْم مه ره جه اًجااا ل تهْسااُكنُوا   لهْيرهااا وه ااُكْم أهْ وه ااْن أهْنفُس  لهااقه لهُكااْم م  يهاااتق ل  هااْومق خه

(()الرومش   (21يهتهفهك ُرونه

هيه الحياة النها    ا هح ق للزواج التوافق بين الشريكين، وقد يةيا ولكن قد يةيا 

الحياة الفشل   ا جانبرا التوافق، وهناك كثير من الروامل التي قد ه     لى نها  الحياة الزواجية 

أو فشلرا، منرا الرلا الزواجي فرو أحد الروامل الرئيسية لنها  الزواج، فالزيهات التي يشرر 

الزوجين بالرلا هي التي هكون خالية ه ريبًا من الةراعات الزواجية الشديدة، فيرا كل من 

ويكون كل من الزوج والزوجة في هفاعل واهفاق فيما يترلق بمتطلباهرما الرئيسية ويستمتران بنفا 

الميول واجهتمامات المشتركة مًرا، كما يظرر كيهما الحا والت دير ههاه ادخر ) براهيم، 

 (.159، ص2000

وهناك الرديد من اجلطرابات النفسية التي هحدث نتيهة للمشاكل األسرية وخةوباً 

الرنف األسر  فرلى سبيل المثال الرستريا والتي هةيا الفر  كر ة فرل للمواقف غير السارة 

التي يتررض لرا فيحاول الرروب منرا وهظرر عليي أعراض الرتسيريا التفككية أو التحويلية. ففي 

ياب أحد الوالدين أو الةرا  المستمر  اخل األسرة يهرل الفر  فريسة سرلة للحاجت حالة غ

الرستيرية. وهناك عد  كبير ةخر من اجلطرابات النفسية التي قد يتررض لرا الفر  كالتوهر 

والشرور بف دان الروية، الطرابات الكيم الطرابات النوم بتنواعرا المةتلفة. وما قةدناه هنا 

ف األسر  يرتبر سبباً رئيسياً لوقو  الفر  لحية ليلطراب النفسي. وأو  أن أ ير هنا أن الرن

 (.1999الريسو ، 

ويرج  انتشار المشكيت الزوجية  لى عوامل كثيرة منرا عدم هتهيل وهوعية وهث يف 

ية، الشباب الم بل على الزواج، وكيا مراناة كثير من الشباب قبل الزواج من مشكيت ما ية، ونفس

واجتماعية هحدث لغوطاً مةتلفة م  بداية الزواج، فالرديد من الشباب في مرحلة ما قبل الزواج 

يواجرون مشكيت  اهية، وبيئية قد هروقرم عن الدخول في هيه المرحلة ؛   ههرلرم ليسوا م هلين 
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وه     لى  بالةورة المناسبة التي همنررم من الوقو  في المشكيت التي هحدث في بداية الزواج،

 التفكك األسر ، والنزاعات الزوجية، وهرد  أمن واست رار األسر. 

أ ح النمو السكاني السري ، وهر د الحياة اججتماعية  لى هرور الرديد وفي الوقت الحالي 

من النزاعات التي قد هرانى منرا األسرة والتي قد يكون من أسبابراش مشكيت نفسية أو اجتماعية 

أو بحية.. الخ. وقد يترها على هيه النزاعات أو برض منرا مشكلة التفكك األسرح، أو اقتةا ية 

والتي هرد من المشكيت والتي قد هروق األسرة عن أ اء أ وارها ووهائفرا المةتلفة مما ي ثر 

سلباً على هماسكرا واست رارها وهوا نرا وما يةاحبرا من مشكيت ه ثر على األسرة في  عاقترا 

 م بت وارها ووهائفرا ههاه أفرا ها.عن ال يا

ولريا هرد النزاعات األسرية  حدح المشكيت التي ينبغي النظر  ليرا برين اجعتبار نظراً 

 لزيا ة مردجت األسرة التي هراني من هيه المشكلة.

ومن ثم هتهي أهمية وجو  ث افة هولح مكانة األسرة وهرز  هماسكرا وهنبي ث افة الةشونة 

ن منظور اإلنسانية التي خلق هللا البشر عليرا، فإ ا عمت هيه الث افة أفرا  األسرة وال سوة م

غمرهرم المحبة والمو ة، فتكون أسرة مست رة أمنة خالية من الرنف واجلطرابات النفسية ألن 

عدم است رار األسرة يهرل كل فر  منرا يبحث عن حياة خابة بريدا عنرا بردآل الةيص من 

ة، فيحدث التفكك األسر ، الي  يكون لحيتي األولى هو الطفل. وينبغي ارهباط هيه حياهي الهاري

الث افة بالدين اإلسيمي الي  نرى عن السةرية والتنابي باألل اب وعن الظلم والردوان، وهي من 

 أساليا اإلساءة التي هشرر األطفال بالن ص والدونية.

هيه لةطورهرا وأهميترا فإني لم  ومما يولح حرص المشر  على لمان ن طة البداية

يتركرا للناس لي يموا قواعدها ويضروا نظامرا وأحكامرا بل هوجها سبحاني وهرالى فول  

ألطرافرا )الزوجين(  ستوراً للحياة الزوجية ومنراجاً لريج عثراهرا وطالبرما بالسير وف اً 

 سبحاني وهرالى يهرلرا مةدر ألحكامي وقواعده وانتظام األسرة على النحو المةطع لرا من هللا

 (.109، 1998من مةا ر هح يق األمن واجست رار النفسي ألبحابرا )رلوان، 

 اإلحساس بمشكلة الدراسة: 

أ ارت الرديد من الدراسات  لى هزايد النزاعات األسرية وما يترها عليرا من مشكيت 

 الدراسات.التي هواجي األسرة، ومن هيه  المترد ةخابة في هل التحديات 

(ش التي استردفت التررآل على المتغيرات الراهنة التي ه     لى 2010 راسة رفرت )

وقو  الطيق بين المتزوجين حديثاً، حيث أكدت نتائ  الدراسة أن من أهم أسباب الطيق بين 

المتزوجين حديثاً عدم خبرة الزوجين بالحياة الزوجية. وولرت هةوراً م ترحاً لدور طري ة 

 الفر  في الترامل م  هلك المتغيرات  ات اجرهباط بانتشار الطيق بين المتزوجين حديثاً. خدمة

(ش التي استردفت هحديد المشكيت األكثر  يوعا والناههة عن 2008و راسة خير  )

لغوط الحياة من وجرة نظر المتزوجين وأساليا مواجرة هلك المشكيت ثم اختيار فرالية برنام  

ي لطري ة خدمة الفر . وقد أثبتت الدراسة فرالية التدخل المرني وف ا ليههاه المررفي التدخل المرن

 في  يا ة الوعي باستةدام أساليا مواجرة المشكيت األكثر  يوعا والناههة عن لغوط الحياة.

(ش التي استردفت التوبل لبرنام  م تر  2013) Honikmanو راسة "هونيكمان 

ن الطيق وقد أ ارت الدراسة  لى أن هناك عديداً من الر بات يمكن أن لإلعدا  للزواج وقاية م

هواجي الزوجين عند قرارهما اجرهباط على الرغم من الحا الشديد الي  قد يهمررما، فرناك أمور 

كثيرة قد يهريها قبل الزواج ج هنكشف  ج برده، وهحد من الوبول لحياة  وجية سريدة. وبالرغم 

ير من البحوث التي هحد  ما ا وكيف يمكن المساعدة في اإلعدا  للزواج بةورة من وجو  قدر كب
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هزيد من فرص نهاحي فترة طويلة  ج اني ج هوجد برام  لإلعدا  للزواج هرال  بشكل مبا ر 

 و قيق التحديات الفريدة التي هواجي البالغين وهحد من فرص الطيق برد  واجرم.

برنوان ) راسة كيفية للتاريخ  2006( عام Tyler – kimberly - Aوفى  راسة )

المبكر لألسرة والتحوجت لدح الشباب من المشر ين(، واستردفت هيه الدراسة فحص التاريخ 

األسرح المبكر لإلساءة واإلهمال للمشر ، وقد استةدم الباحث الم ابيت الشةةية على عينة 

أن  ساءة مراملة األطفال، وهناول (  ةص، وقد أ ارت الدراسة لنتائ  أهمرا 40قوامرا )

الكحوليات، وهراطي المةدرات، والنشاط اإلجرامي، كل هيه الروامل أو المشكيت ناههة عن 

وجو  هفكك أسرح  اخل األسرة مما أ ح لظرور هيه المشكيت النا ئة  ما عن مغا رة المنزل أو 

 الرروب أو نز  المسئولية الوالدية.

( برنوانش الروية اججتماعية Akman, 2007 – Yaseminأكمن ) - راسة ياسمين

لطيب الهامرة األهراك، وقد استردفت هيه الدراسة ه ويم طيب الهامرة األهراك وعمرهم 

( طالبا وقد هوبلت 291ونوعرم وهو يترم اججتماعية، وقد هم هطبيق الدراسة على عينة قوامرا )

هباطية بين التفكك األسرح، واألسر المضطربة الدراسة لنتائ  من أهمراش أن هناك عيقة ار

 والوالدين الغير متواف ين وبين الدرجات المحد ة لتحديد الروية اججتماعية.

( بالكشف عن أسباب الةيفات الزوجية من وجرة نظر 2002واهتمت  راسة  براهيم )

ت الدراسة على األ واج والزوجات ومررفة نظرهرم للحياة ومدح هتثرها بالةيفات، حيث أجري

( من الرجال وان سمت عينة اإلناث  لى 73( من اإلناث، )73( فر اً منرم )146عينة مكونة من )

عاميت وغير عاميت وأ واجرن، حيث هوبلت الدراسة  لى أن الةيفات الزوجية هتتثر برمل 

 المرأة وأن الزوجة غير الراملة هتمت  بمستوح من الرلا.

 Rocha – Milatovic – Giselkle – Kovacs, 2001في حين أكدت  راسة " 

مييهوفيك، جيسلكل، كوفاكا" والتي طب ت على مهموعة من ادباء واألمرات خضروا  رو ا،

هوجد  لهلسات هسوية للت ليل من حاجت الرنف األسرح وهح يق التوافق األسرح على أني ج

 ي يملن للرنف جئأن الزوجات الي اختيفات جوهرية بين الزوجين،  ج أن الدراسة أكدت على

يح  ن هواف اً اجتماعياً م  أ واجرم أو أطفالرم، بينما الزوجات اليئي ج يملن للرنف ح  ت 

 جلسات التسوية والتفاوض نتائ   يهابية من حيث هح يق التوافق األسرح م  أ واجرم وأطفالرم.

وو بوهوم" على أن كاثلين ر Kathleen Row Bottom, 2002كما أكدت  راسة "

هناك برض ال ضايا المترل ة بالرنف الرائلي على أحد أطراآل األسرة ج يستطي  ال ضاة بمحكمة 

األسرة التوبل  لى قرارات مولوعية بشتنرا  ون الحاجة  لى  يارات هف دية لتلك األسرة وع د 

أهمية و ور  جلسات مررم للتررآل على هتثير الرنف على أحد أفرا  األسرة حيث هكمن هنا

األخةائيين اججتماعيين في هدعيم المستوح ال ضائي والشرعي في هحديد اجحتياجات النفسية 

 واججتماعية لتلك األسرة بةورة متوا نة م  الهانا ال ضائي. 

وأوبت برض الدراسات بضرورة  جراء المزيد من البحوث والدراسات لمرالهة 

 م(.2008مةتلفة  راسة )الطريف الظاهرة المدروسة من قبل التةةةات ال

أني في مواجرة التةدعات المست بلية في الريقة الزواجية، كما أوبت برض الدراسات 

ولدرء أ  الطراب ينشت نتيهة هرارض الدور المنوط بكل من الزوجين، كان جبد من الوقاية 

يفرم بح وق وواجبات ممثلة في هتهيل كي الزوجين وهرويدهم على مسئولية الزواج وهبراهي، وهرر

كل منرما، و كسابرم قيم الحا والتراطف والتراون، وهي ال يم الي مة للتوافق والترالي في 

 (.11مش 2010)بنهر،  الريش المشترك، واستمرار  يمومة الحياة األسرية

ر نا، يُفاجت برول األ مات والمشكيت التي هرّز كيانرا وهرّد  كما  أن المتاب  لحال أُسه

 رارها ووحدهرا يوماً برد يوم، فم  لرف الوا   الديني كثرت وهرد ت األ مات اججتماعية است
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واألسرية، وم  التغير اججتماعي السري  الي  أحدثتي وسائل اإلعيم حيث جرلت الرالم أ بي ما 

يكون بال رية الةغيرة، والمهتمرات اإلسيمية لم هكن بمنتح عن هيه التغيرات والتطورات، 

الرغم من الةةوبية اججتماعية لألسرة المسلمة فإن المتاب  للدراسات اججتماعية والكتابات فب

الةحفية ومواق  اإلنترنت يهد أن هناك قل اً متزايداً من ادباء واألمرات والمةتةين في الهوانا 

 الشرعية واججتماعية حول األولا  المضطربة التي هتررض لرا األسرة في الوقت الحالر،

وما نت  عنرا من حاجت الطيق وجنو  األحداث، وحاجت الرنف األسر ، كما أن عد اً كبيراً 

 (.7، 2013من ال ضايا في المحاكم الشرعية نا ئة عن الحياة الزوجية غير المست رة )الشلبي، 

( من األسرة السرو ية في الرةر 2016وي كد  لك ما أ ارت  ليي  راسة الغامد  )

ض للرديد من التحديات، والتغيرات التي قد هطرأ على نس را األسر ، وهماسكرا الحالي هترر

جراء ما يحدث من هغيرات فيرا، أو محيطة برا نتيهة التحوجت المرابرة في مهاجت عدة 

اجتماعية، واقتةا ية، ونفسية؛ ونتيهة لريه التغيرات هةاب األسر غالباً بالرديد من التةدعات 

 هسرم في هفككرا.التي هرةف برا، و

(  لى أني في أن السنوات األخيرة  ردت هحوجت كبيرة في 2013كما أ ار الحربي )

نسق األسرة السرو ية عامة، وهحوجً في مردجت الطيق بةفة خابة، كما حدثت مهموعة من 

ية، المتغيرات في اجههاه نحو الزواج وأنماطي،  لافة  لى هرور أنماط جديدة من الريقات األسر

وهغيرات في األ وار المرهبطة بالرجال والنساء هرها عليرا حدوث هغيرات عديدة في األسرة 

 السرو ية.

(  لى أن هناك حاجة  لى خدمات  ر ا ية متةةةة في 2014بينما يشير عبد هللا )

المهال الزواجي، حيث أببحت  ات أهمية قةوح خابة في هل التحديات واأل مات التي 

قبل وأثناء وبرد الزواج، وهيه الةدمات  ات أهمية كيلك بما يح  ي من هدآل  هرترض الشباب

 للزوجين أج وهو هح يق أكبر قدر ممكن من التوافق الزواجي.

ومن هنا نهد أن حماية األسرة من اجنحراآل وعدم اجست رار يتطلا المبا رة باهةا  

ظ على كيانرا، وهدعم هماسكرا، وأيضاً مهموعة من اإلجراءات الوقائية التى هكفل حمايترا، وهحاف

هةل  لى هح يق التوافق الزواجى ال ائم على المو ة والرحمة كما أقرها الدين اإلسيمى )موسى، 

1998 ،31.) 

ومن أجل  لك كان اجهتمام باألسرة والمشكيت التي قد هرترلرا وبةابة النزاعات 

الي  هرر جليا في  طار التشريرات األسرية ومسائل األحوال الشةةية من قبل الدولة و

وال وانين التي بدرت في ادونة األخيرة والتي كان من أهمرا  نشاء محاكم متةةةة للفةل 

 (.100، 2004في مسائل النزاعات األسرية ومسائل األحوال الشةةية )الرربي، 

 مشكلة الدراسة: 

يتضح أن انتشار النزاعات بناًء على ما سبق عرلي من أ بيات ونتائ  الدراسات الساب ة 

الزوجية والطيق هواهر اجتماعية هرهبع بمتغيرات وعوامل ث افية واجتماعية واقتةا ية، 

حتمت الترامل م  قضايا األسرة والزواج من منظور هربو   سيمي، وعليي فإن ال ضية البحثية 

إلسيمي في الترامل م  التي هحاول الدراسة الحالية مرالهترا هتبلور في هحديد ميمح المنر  ا

النزاعات الزوجية سواء على المستوح الوقائي أو على المستوح الريجي، و لك من خيل 

 اإلجابة عن التساؤجت التالية.

 

 أسئلة الدراسة: 

 ما اإلطار المفاهيمي للنزاعات األسرية؟ .1
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 ما أبر  ادثار المترهبة على النزاعات األسرية؟ .2

 في الوقاية من النزاعات األسرية؟ ما ميمح المنر  اإلسيمي .3

 ما ميمح المنر  اإلسيمي في عيج النزاعات األسرية؟ .4

 أهداف الدراسة: 

 عرض اإلطار المفاهيمي للنزاعات األسرية. .1

 هحديد أبر  ادثار المترهبة على النزاعات األسرية. .2

 بيان ميمح المنر  اإلسيمي في الوقاية من النزاعات األسرية. .3

 ميمح المنر  اإلسيمي في عيج النزاعات األسرية.الكشف عن  .4

 أهمية الدراسة: 

 ثراء الهانا النظر  في جانا األسرة وما يرهبع براا مان نزاعاات وكيفياة مواجرتراا وفاق  .1

 المنرهية اإلسيمية.

أببحت النزاعات الزوجية في ادونة األخيرة من أهم المشكيت األسرية المررولاة علاى  .2

قااد يرجاا   لااك لكثاارة المشااكيت اججتماعيااة التااي هحاايع باألساارة، باال كافااة األبااردة، و

 وأخطارها على األسرة وعلى المهتم  ومن ثم جبد من اجهتمام برا و راسترا.

ما ست دمي هيه الدراسة من كشف لكيفية مرالهة مشكلة التفكك األسر  التاي أبابحت هاترق  .3

 الكثير من المهتمرات من منظور  سيمي. 

تمااام بإحااداث التوافااق األساارح وماان ثاام محاولااة ال ضاااء علااى أسااباب الةاارا  يهااا اجه .4

والنزا   اخل األسارة حياث حارص اإلسايم علاى هح ياق التوافاق باين الازوجين، وانركااس 

 لك على هربية األبنااء، و يهاا  جيال باالح يفياد األماة، ويفياد أيضاا فاي التةفياف مان حادة 

توافق األسرح من انحراآل و  مان للشباب وغيرها المشكيت التي هنت  عن التفكك وسوء ال

 من المشكيت التي هرد  كيان المهتم  بتسره.

ما يمكن أن ينت  عن هيه الدراسة من  راسات وبحوث يمكن أن يتناولراا البااحثون مسات بيً  .5

خابااة وأن هاايه الدراسااة هحتاااج للرديااد ماان الدراسااات الميدانيااة جخااتيآل أبرا هااا وهااداخل 

 لم ثرة فيرا وأثارها على المهتم . الروامل ا

التتكيد على أن األسرة كانت وستظل وحدة المهتم  األساسية مماا يساتوجا المحافظاة علاى  .6

 هماسكرا لضمان هتثيرها اإليهابي في المهتم .

اجستفا ة من نتائ  الدراسة في هفريل البارام  اإلر اا ية علاى المساتوح الوقاائي والريجاي  .7

 للنزاعات األسرية.

قد هفيد هيه الدراسة في الت ليل من انتشار النزاعات الزوجية والطيق لدح الشباب خابة  .8

 المتزوجين حديثاً. 

قد هفيد نتائ  الدراسة األخةائيين اججتماعيين الراملين في المهال األسرح في هبنى مداخل  .9

 وأساليا هربوية  سيمية للترامل م  النزاعات األسرية.

 منهج الدراسة:
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ةدم الدراسة المنر  الوبفي لميءمتي لتح يق أهدافرا، كما أنرا هسترين بالمنر  هست

األبولي في عرلرا لبرض اديات واألحا يث المرهبطة بالمنر  اإلسيمي في الترامل م  

 النزاعات األسرية لتحليلرا واستنباط ما فيرا من  ججت.

 مصطلحات الدراسة:

 األسرة: 

عية بيولوجية نظامية هتكون من رجل وامرأة )ي وم بينرماا رابطاة هررآل بتنرا جماعة اجتما

 واجيااة م ااررة( وأبنائرمااا وماان أهاام الوهااائف التااي ه ااوم برااا هاايه الهماعااة،   اابا  الحاجااات 

الراطفياة، وممارسااة الريقاات الهنسااية وهريئاة المناااي اججتمااعي الث ااافي الميئام لرعايااة وهنشاائة 

هماعااة التااي هتكااون علااى األساااس السااابق وهمااارس هاايه الوهااائف وهوجيااي األبناااء وييحااظ أن ال

وهةتلف في بنائرا اختيفا والحا ومن ثم يترين عند هرريف األسرة أن يتضمن التررياف اإل اارة 

 (.158-157ش 2006 لى النما ج المحتملة لريه الهماعة)غيث، 

التل ائيااة والاانظم كمااا هراارآل بتنراااش م سسااة اجتماعيااة هنبرااث ماان هااروآل الحياااة الطبيريااة 

واألولا  اججتماعياة، وهاي لارورة لب ااء الهانا البشار  و وام الوجاو  اججتمااعي )حوالاة، 

 (.114ش 2003

وهراارآل أيضااا بتنراااش الحةاان الطبيرااي الااي  ي ااوم علااى رعايااة الفاار  وحياهااي وهااى أساااس 

 (. 9، 2005المهتم  وخليتي األولى )محمد، وةخرون، 

 النزاعات األسرية: 

، 1995بتنرا " بتني ا تدا  الةةومة بين الزوجين وهرير التفاهم بينرما" )الرلواني، هررآل 

23 .) 

وهراارآل أيضاااً بتنرااا بااراعات نا اائة بااين الاازوجين نتيهااة لراادم الت ااارب فااي المظاااهر 

الشةةية أو بسبا المشكيت اجقتةا ية والضغوط الةارجياة التاي ه ا  علاى أحاد الازوجين مماا 

 با  برض الحاجات النفسية والفسيولوجية التي ه     لاى الاطراب الريقاات يترها عليي عدم  

 (.9، 1989الزواجية )بالح، 

 الدراسات السابقة: 

 راسة للتررآل على أثر  (widmer& Bodenmann,2006)أجرت ويدمير، وبو ينمان  .1

تقلم ( وهو اههاه حديث يستند على نظرية التCCETبرنام  هحسين الترامل بين األ واج )

والترامل الفر   والديناميكي لترزيز الرلا الزواجي والحد من التوهر الزواجي، باإللافة 

 لى الرنابر الت ليدية لبرام  األ واج )على سبيل المثال، مرارات اجهةال ومرارات حل 

( بال بول الهيد، CCET(. كما يتمت  برنام  الـ )CCETالمشكيت(، وأيضا يتناول الـ)

فيي البرنام  على مهموعة من المتزوجين. وهشير النتائ   لى أني باإللافة  لى وقد هم هن

اكتساب مرارات الريقة، ف د  رد المشاركين انةفاض في  دة التوهر الزواجي و يا ة 

 الرلا الزواجي، حتى بين األ واج اليين كان لديرم عيقات طويلة األمد من عدم الرلا.

التوافق الزواجي وعيقتي باإل با  المتوق  والفرلي م(ش حول 2008 راسة بابويل ) .2

للحاجات الراطفية المتبا لة بين الزوجين، حيث هوبلت الدراسة  لى وجو  فروق في 

الحاجات الراطفية المتوقرة بين الزوجات واأل واج وكان هرهيبرا عند الزوجات ادهيش  

ث ة.وكيلك هوجد فروق في هرهيا قوة الحا، الفرم، اجهتمام، اجحترام، الت دير، ال بول، ال

الحاجات الراطفية الفرلية وكان هرهيبرا عند الزوجات كالتاليش الفرم، الث ة، الت دير، 
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اجهتمام، ال بول، الحا، اجحترام. وبالنسبة لأل واج فإن هرهيبرا كالتاليش اجهتمام، الت دير، 

 الفرم، الحا، ال بول، اجحترام، الث ة.

هـ( هدفت  يها  الريقة بين   راك الزوجين للمس وليات األسرية وعدم 1429)  راسة الهرني .3

(  وج و وجة من مستويات اقتةا ية 300اجست رار األسر  وهكونت عينة البحث من )

واجتماعية مةتلفة، وقد استةدمت الباحثة المنر  الوبفي والتحليلي، و هوبلت  لى نتائ  هامة 

 الي  حةائيا بين األ واج في الريف والمدن حول   راك كان من أبر هاش وجو  فروق 

مس ولياهرم األسرية لةالح األ واج الم يمين في المدينة ، ووجو  عيقة ارهباطيي موجبي بين 

  راك المس وليات واجست رار األسر ، وكان من أهم التوبيات لرورة اجهتمام بتدريا 

 ات بتهمية مررفة هلك المس وليات.المس وليات األسرية وهوعية األ واج والزوج

( عن فاعلية الريج األسر  في هح يق التتهيل اججتماعي للنساء 2009 راسة أبو جياب ) .4

لحايا الرنف، وهنتمي هيه الدراسة  لى الدراسات  بي التهريبية باستةدام المنر   بي 

ن للرنف بهمي  ( سيدة ممن هررل48التهريبي، وقد هم هطبيق الدراسة على عينة قوامرا )

أ كالي، وقد اعتمدت الباحثة على أ واتش الم ابيت المرنية، م ياس الرنف لد المرأة، 

التتهيل اججتماعي، الزيارات المنزلية، السهيت واإلحةاءات والملفات، اجختبارات م ياس 

فض وقد هوبلت الدراسة لنتائ  من أهمراش فرالية برنام  الريج األسر  في خاإلحةائية. 

 رجات الرنف اللفظي والهسد  لدح نساء المهموعة التهريبية، عدم فرالية الريج األسر  

في خفض  رجات الرنف الهنسي لدح النساء المهموعة التهريبية، فرالية برنام  الريج 

 األسر  في خفض  رجة الحرمان اججتماعي لدح نساء المهموعة التهريبية.

الكشف عن ادثار النفسية واججتماعية للتفكك األسر ، (ش هدفت  لى 2012 راسة محمد ) .5

واستةدمت المنر  الوبفي والمنر  الم ارن، واعتمدت على اجستبانة في جم  البيانات 

وكيلك الم ابلة كما استةدم الباحث أسلوب  راسة الحالة عن طريق الم ابلة الشةةية لرينة 

( حالة ف ع، وخلةت 90دراسة على )من النساء المطل ات في مدينة الهلفة وأجريت ال

الدراسة  لى أن التغيير في المفاهيم والرا ات وكيلك في قانون األحوال الشةةية يحتاج 

 لى وقت وجرد كبيرين، فالنساء يشررن بإجحاآل هيه ال وانين لح وقرن والرجال يشررون 

 بالترديد من هيه الفكرة "فكر التغيير".

آل مدح فاعلية الدورات التدريبية في الحد من ( هدفت هرر2013 راسة الشمر  ) .6

( أنثى 162(  كراً و)227( فر ا بواق  )389الةيفات الزوجية، وقد بلغت عينة الدراسة )

من المتر  ين على  ورات التتهيل للزواج، واهبرت الدراسة المنر  الوبفي اجرهباطي 

ى الزواج وبلت حتى سب  وكانت أهم النتائ  هيش أن نسبة الحضور لدورات الم بلين عل

مرات من جمرور عينة الدراسة، وكما أولحت النتائ  أن الدورات التث يفية وبلت أعلى 

نسبة حضور وهيها الدورات النفسية ثم اججتماعية، كما أولحت النتائ  على محور الحد 

التتكد(، وقد من الةيفات الزوجية ميل الرينة  لى اختيار)المواف ة الشديدة، والمواف ة، وعدم 

هكررت نفا النتيهة في حسابات التكرارات والنسا للمحور الثاني كفاءة المدرب، 

 والمحور الثالث محتوح الدورات، والمحور الراب  هةميم الدورات والرلا عنرا. 

الرنف ( ه ةي الريقة طويلة األمد بين Yoo & Huang, 2013استردفت  راسة ) .7

ت، أساليا المراملة الوالدية، والمشكيت السلوكية لدح األسر ، الةحة النفسية لألمرا

األطفال في مرحلة ما قبل المدرسة. وبشكل أكثر هحديداً، حاولت الدراسة التح ق من هوسع 

الةحة النفسية لألمرات وأساليا المراملة الوالدية في سن الثالثة للريقة بين الرنف األسر  

 ات التوجي الةارجي والداخلي لد  األطفال في سن في السنة األولي والمشكيت السلوكية 

الرنف األسر  الةامسة. وأ ارت النتائ   لى هوسع الةحة النفسية لألمرات للريقة بين 

والمشكيت السلوكية  ات التوجي الةارجية، وهوسع أساليا المراملة الوالدية وخةوباً 
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والمشكيت السلوكية  ات الر آل )الضرب على الم خرة( للريقة بين الرنف األسر  

التوجي الداخلي والةارجي. وكان للرنف األسر  ةثاراً مبا رة في المشكيت السلوكية  ات 

التوجي الداخلي والةارجي. وانترت الدراسة  لى ال ول بتن هناك ةثاراً طويلة المدح للرنف 

  برام  األسر  على أطفال ما قبل المدرسة، وأوبت بضرورة التدخل المبكر أو  عدا

 وقائية لألطفال في األسر التي ينتشر فيرا الرنف.

(  لى ه ةي الريقة بين أساليا المراملة الوالدية Sebre et al., 2014هدفت  راسة ) .8

والمشكيت السلوكية لدح األطفال في مرحلة ما قبل المدرسة في وجهفيا وليتوانيا. وههدر 

ي بين كلتا الدولتين،  ج أن هناك فروقاً ث افية اإل ارة  لى أني بالرغم من الت ارب المكان

بينرما. و ارك في الدراسة مهموعة من أولياء األمور )ةباء وأمرات( ألطفال في مرحلة ما 

قبل المدرسة، واليين استهابوا على م ياس اجههاهات نحو هربية األطفال، وأبلغوا عن 

طفالرم. وبالنسبة للنتائ ، وجدت المشكيت السلوكية  ات التوجي الداخلي والةارجي أل

عيقة سالبة بين الدآلء الوالد  والمشكيت السلوكية، وعيقة موجبة بين أساليا المراملة 

ال ائمة على الر اب والمشكيت السلوكية في كلتا الدولتين. ووجدت فروق في الريقة بين 

اعل بين أساليا المراملة الضبع النفسي من قبل ادباء والمشكيت السلوكية، وكيلك في التف

الوالدية وخةوباً الدآلء من قبل األمرات والتوجي نحو الر اب يمكن عزوها للفروق 

 الث افية بين كلتا الدولتين.

(  لى ه ةي الريقة بين كل من التماسك األسر  Wang et al., 2016سرت  راسة ) .9

ي مرحلة الرولة. وال ابلية األسرية للتكيف والمشكيت السلوكية لدح األطفال ف

( من أولياء 1284واستةدمت الدراسة الرينة الطب ية مترد ة المراحل، والتي كان قوامرا )

األمور ألطفال هتراو  أعمارهم ما بين الثالثة والسا سة اليين ي طنون في  حدح المناطق 

ية الحضرية في جنتشو بدولة الةين. ولهم  البيانات، هم استةدام م ياس الحالة النفس

الرامة، قائمة كونر  للسلوك الطفلي، والنسةة الثانية لم ياس التماسك األسر  ال ابلية 

األسرية للتكيف )باللغة الةينية(. وأولحت النتائ  أن مردل انتشار المشكيت السلوكية 

%(. ووجدت فروق في مردجت المشكيت السلوكية بين 17.13لدح أفرا  الرينة قد بلغ )

طب اً لمتغير التماسك األسر  وال ابلية للتكيف، حيث ارهفرت مردجت  ه جء األطفال

المشكيت السلوكية لدح األطفال في األسر  ات المستويات المنةفضة من التماسك 

األسر ، والهمو  األسر . وبةفة عامة، يمكن ال ول بوجو  عيقة سالبة بين المشكيت 

األسرية للتكيف لدح األطفال في مرحلة  السلوكية وكل من التماسك األسر  وال ابلية

 الرولة.

والريجية  الوقائية البرام  فرالية هدفت التررآل على  رجة(ش 2016 راسة الغامد  ) .10

 نظر المستفيدين وجرة التوافق الزواجي من هحسين في األسرية من الهمريات الم دمة

على المنر  الوبفي جدة، ولتح يق هيا الردآل اعتمد الباحث  المو ة بمحافظة بهمرية

المو ة للتنمية  بهمرية ( من المستفيدين111المسحي، حيث هكونت عينة البحث الفرلية من )

جدة هم اختيارهم بالطري ة الرشوائية، وقد استةدم الباحث م ياس فرالية  األسرية بمحافظة

فق ( وم ياس التوا2016البرام  اإلر ا ية لوقائية، والريجية من  عدا  )الغامد ،

(، وبرد هحليل استهابات الرينة هوبل الباحث  لى 1999الزواجي  عدا  )فرج، وعبد هللا، 

والريجية من وجرة نظر  الوقائية النتائ  التي كانت كما يليش كانت  رجة فاعلية البرام 

عينة البحث )كبيرة(، كانت  رجة التوافق الزواجي من وجرة نظر عينة البحث )كبيرة(، 

الوقائية  البرام  فرالية ارهباطية ايهابية  ات  جلة  حةائية بين  رجةهوجد عيقة 

المستفيدين من  نظر وجرة الزواجي من والتوافق األسرية الهمريات في والريجية الم دمة

 برام  جمرية المو ة للتنمية األسرية، هوجد فروق في متوسطات  رجات ه ويم فاعلية
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بهمرية  المستفيدين من وجرة نظر األسر جمريات في دمةالم  البرام  الوقائية والريجية

المو ة للتنمية األسرية وف ا لمتغيرات )الهنا، والمستوح الترليمي(، ج هوجد فروق في 

 األسرية التي ه دمرا الهمريات البرام  الوقائية والريجية متوسطات  رجات ه ويم فاعلية

ية األسرية وف ا لمتغيرات )الرمر، المستوح بهمرية المو ة للتنم من وجرة نظر المستفيدين

 اجقتةا  (.

(ش هدفت الدراسة هنمية الوعي بمتطلبات الحياة الزوجية لدح 2018 راسة رلوان ) .11

عينة من خريهي الهامرات المةرية، وقام الباحث بتةميم برنام   ر ا   وبيان فاعليتي 

على م ياس الوعي بمتطلبات  لتح يق هدآل الدراسة، واستةدم المنر  التهريبي، واعتمد

الحياة الزوجية من منظور التربية اإلسيمية في الهانبين المررفي والوجداني، واختبار 

مواقف ل ياس الوعي بمتطلبات الحياة الزوجية من منظور التربية اإلسيمية في الهانا 

ام  ( خري  وخريهة، وأثبت النتائ  فاعلية البرن43السلوكي، وهكونت الرينة من )

 اإلر ا   في هنمية الوعي بمتطلبات الحياة الزوجية من منظور التربية اإلسيمية.

 التعليق على الدراسات السابقة: 

يتضح من الررض السابق اهفاق جمي  الدراسات الساب ة على أهمية التوعية واإلر ا  

هال الحياة األسرية للمتزوجين وللم بلين على الزواج، كما يتضح أهمية البرام  اإلر ا ية في م

سواء كانت هيه البرام  في الهانا الوقائي أم في الهانا الريجي، وهتهي هيه الدراسة 

استكماجت لتلك الدراسات الساب ة، بينما هتميز عنرا في هناولرا لهزء النزاعات الزوجية ف ع 

قائي أو المهال ومحاولة هحديد ميمح المنر  اإلسيمي في الترامل مررا سواء في المهال الو

الريجي، ورغم  لك أفا ت من هلك الدراسات في عرض برض المفاهيم النظرية وفي اجستر ا  

 بما ور  فيرا من مراج .

 اإلطار المفاهيمي للدراسة: 

 المحور األول: اإلطار المفاهيمي للنزاعات األسرية: 

 أوالً: مفهوم النزاعات األسرية: 

ت األسرية  لى ما يليش يشير  لىش نزا ، خيآل، عدم اهفاق، يشير المفروم اللغو  للنزاعا

خةومة  ديدة واختيآل في الشرور والمةالح واألفكار )نزا  عائلي( )نرمة، وةخرون، 

2001 ،1397.) 

بينما فرقت المفاهيم بين المشكلة األسرية وبين النزاعات الزوجية فاألخيرة من وجرة 

قات السيئة التي هسو  جو األسرة بسبا الن ص الشديد في نظر الةدمة اججتماعية هي هلك الري

نسي  الرواطف بين الزوجين األمر الي  يساعد على كثرة الةيفات في الفكر وفي وجرات النظر 

 (. 82، 1982والنظرة  لى المست بل )بديق، وةخرون، 

ا ي     لى وهناك من يررفرا بتنراش حالة من عدم اجهفاق ال ائم أساسي بين الزوجين بم

حدوث الطراب في الريقة الزوجية بافتراض أن هناك عيقات نمو جية بين أفرا  األسرة 

 (.9، 1981)ب ر، 

بينما هررآل النزاعات الزوجية بتنراش حالة من عدم التوافق النا ئ بين الزوجين والي  

 (. 44، 1980ي    بدوره  لى حدوث هوهر في الريقة الزوجية )عبد الرحمن، 

يرح البرض أنراش حالة من عدم التوافق ال ائم أساسا بين الزوجين مما ي     لى حدوث و

الطراب في الريقة الزوجية هريق األسرة من هح يق أهدافرا للحالة التي يريش فيرا الزوجان 

 (.276، 1983سويين م  هناقض اجهةال أو التفاعل السو  )عبد الرحمن، 
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على أنراش حالة من عدم الوفاق الدائم باين الازوجين هرجا   بينما هررآل النزاعات الزوجية

 لى ه ةير الزوجة في ح وق الزوج أو ه ةير الزوج في ح وق الزوجة، أو ه ةير كل منرما في 

ح ااوق ادخاار ممااا يناات  عنااي نشااو  الزوجااة أو نشااو  الاازوج أو الشاا اق بااين الاازوجين )السيسااي، 

1994 ،10.) 

بتنراش مهموعة من الةيفات الزوجياة التاي قاد هحادث ماا  وهشير أيضا النزاعات الزوجية

بين الزوج والزوجة بشكل يسبا براعا بينرم وي ثر في  ات الوقت علاى طبيراة البنااء األسار  

بشكل سلبي األمر الي  يستوجا هدخل مرني م ةو  برادآل  حاداث التكياف واجسات رار األسار  

 (.412، 2005) ومان، 

الاازوجين فااي بااورة خيفااات فااي وجرااة النظاار واجههاهااات  وهااي ه اا  فااي الريقااة بااين

واهةا  ال رارات، وهكون بسبا عدم خبارة الازوجين بحياث يةاين  لاى مرحلاة الةارا  وياز ا  

التااوهر بةااورة كبياارة، وج يمكاان هح يااق هكيااف   ا  ا ت الةيفااات ولااو لاام هوجااد ن اااط اهفاااق أو 

 .Douglonر الحيااة الزوجياة وربماا الطايق )هنا جت بين الزوجين مما ي     لى عادم اسات را

Fm, 1995, p 239 ،Douglon.) 

 ثانياً: أهم المفاهيم المرتبطة بالنزاعات األسرية: 

من أهم المفاهيم المرهبطة بمفروم النزاعات الزوجية مفروم النشو  والش اق وفيما يلي 

 هوليح لرماش 

 مفهوم النشوز  -أ

ن الزوجين وهو كراهة كل واحد منرما باحبي وا ت اقي قال أبو  سحاقش النشو  يكون بي

من النشز وهو ما ارهف  من األرض ونشزت المرأة بزوجرا وعلى  وجرا هنشز نشو ا وهي 

افُونه  الي ه ي ههةه نا ز ارهفرت عليي واسترةت عليي وأبغضتي وخرجت عن طاعتي قال هرالىش )وه

هُّن( )النساء،  رةاؤها على  وجرا ونشز هو عليرا نشو ا كيلك (، ونشو  المرأة است34نُشو ه

افهْت 418ولربرا وجفاها وألر برا )ابن منظور،  .ت،  أهةٌ خه (، وفي التنزيل الرزيز )وه  ن  اْمره

اًلا( )النساء،  ن بهْرل رها نُُشوً ا أهْو   ْعره  (.128م 

ة للزوج )ابن وعرفي المالكية والشافرية والحنابلة بتني خروج الزوجة عن الطاعة الواجب

 (.46، 1995قدامة، 

 (.646، 1992وعرفي الحنفية بتنيش خروج الزوجة من بيت  وجرا بغير حق )ابن عابدين،  

أما مفروم نشو  الزوج فروش هباعده وههانبي عن  وجتي وهرفري عن بحبترا أو هركي 

 (.250، 1981مضاجرترا أو الت ةير في نف ترا أو المش ة عليرا بالتكاليف )السيد، 

 مفهوم الشقاق:  –ب 

المفروم اللغو ش المشاقة والش اق غلبة الرداوة والةيآل  اقّي مشاقة   اقا وقال الزجاج 

( )الح ،  يدق ينه لهف ي    هاقق بهر   (.53في قولي هرالىش )أن الظ ال م 

الش اقش الرداوة بين فري ين والةيآل بين اثنين، سمى  لك   اقا ألن كل فريق من فرقتي 

 الرداوة قةد   ا أ  ناحية غير  ق باحبي.

المفروم اجبطيحيش وقو  الةيآل والرداوة بينرما على نحو يستدعى هدخل ادخر 

 لإلبي  بينرما.

 ثالثاً: محاور النزاعات والمشكالت األسرية ومراحل تطورها: 

 (ش 45، 1982هناك عدة محاور هتسبا في النزاعات الزوجية منرا )سر ، 
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نزاعات الزوجية المترل ة بالزوجةش ويتضمن الطراب بحترا وعةبيترا وهراكم محور ال .1

مشكيهرا النفسية و همال مظررهاا الشةةاي وعادم قادرهرا علاى هحمال مسائوليات الازواج 

وه ةاايرها فااي حااق  وجرااا وانشااغالرا عاان واجباهرااا الزوجيااة باألعباااء المنزليااة الكثياارة 

 وكراهيترا للهنا فى برض األحيان.وههسسرا على  وجرا وبحثرا عن أسراره 

محااور النزاعااات الزوجيااة المترلااق بااالزوجش ويتضاامن هاادخل الاازوج فااي الشاائون الةابااة  .2

بالزوجة و همالي لرا، واعترالي على نشاطرا اججتماعي، و كي في سلوك الزوجاة خاارج 

يترا، وكثارة المنزل، واهتمامي برملي أكثر من اهتمامي برا وقسوهي في مراملترا، وه ييده لحر

 سرره خارج المنزل، ومرلي وسوء حالتي النفسية والرةبية.

محور النزاعات الزوجية المترل ة باالزوجين مرااًش ويتضامن الاطراب عيقاهرماا الزوجياة  .3

بسبا الليونة المفرطة أو ال سوة الزائادة والاطراب الريقاات اجنفرالياة وعادم نماو المحباة 

ور براادوء وكثاارة  ااهارهما ووجااو  حاااجز نفسااي بينرمااا بينرمااا، وفشاالرما فااي مناقشااة األماا

والنفور واجختيآل الوالح بين  ةةيترما في حياهرما الهنسية مثال عادم التكااف  الهنساي 

 أو الممارسات الشا ة ومشكيت هنظيم النسل أو عدم ال درة على اإلنهاب.

، 2002 باراهيم، وهتسيساً على ما سبق يمكان هحدياد أهام الةيفاات األسارية فاي ادهايش )

20 ،21) 

الةيفات الةفياةش وفيراا هتخاي الةيفاات  اكل  حبااط الطارآل ادخار و سا اط براض الن اد  -أ 

 عليي للت ليل من  تني.

الةيفات الظاهرةش وهى هرج   لى أنرا هكون والحة وبريحة للغاياة، وج هكاون هنااك  -ب 

 محاوجت لحل هيه المشكيت من جانا الزوجين.

وهنشاات نتيهااة هااوهرات فااي فتاارة مرينااة حيااث هنفهاار الةيفااات عناادما ج الةيفااات الحااا ةش  -ج 

يستطي  أحد الزوجين هحملرا، وأحيانا هةتفي المشكلة السائدة وهةبح مشكلة ثانوية نتيهاة 

 لظرور مشكلة جديدة بتوهر جديد مما ي  ح  لى هرور الةيفات الزواجية مرة أخرح.

ما ج يتم حل الةاروبات الزواجياة األساساية. .. الةيفات الحا ة المتكررةش وهى هنشت عند -  

وقد هكون هناك حلول م قتة. .. ولكن غالبا ما يستمر الرداء والةيفات " المناو ة " باين 

 الزوجين وه ليل أحد الزوجين من  تن ادخر في الريقة الزواجية.

الهديدة  لاى الةرا  الت دميش وفيي يستمر الزواج في اجنريار. .. حيث هضاآل المشكيت  -ه 

المشكيت ال ديمة التى لم هحل. .. وقد يتحول هايا الةارا   لاى خيفاات مرتاا ة عنادما ج 

 يستطي  أحد الطرفين التوافق واجنسهام في الريقة الزواجية.

 (ش 39، 38، 2001وهمر النزاعات الزوجية بمراحل هي )محمو ، 

قةيرة جدا بشاكل يهرلراا غيار مرحلة الكمونش هي فترة قةيرة غير محد ة وربما هكون  -أ 

ملحوهة واجختيفات فيرا سواء كانت باغيرة أم كبيارة ج ياتم مناقشاترا أو الترامال مرراا 

 0بواقرية

مرحلة اجستثارةش فيرا يشرر أحد الزوجين أو كيهما بنو  من اجرهباك وبتني مرد  وغير  -ب 

 قان  باإل با  الي  يحةل عليي.

جباطدام أو اجنفهاار نتيهاة لألفراال المترسابة وهظرار مرحلة اجبطدامش وفيراا يحادث ا -ج 

اجنفراجت التي هم كبحرا وقمررا لمدة طويلة ويوجد منرا  حساس متباا ل بالتردياد وهكاون 

أماا بالنسابة للطارآل ادخار  0األ مة غير والحة بالنسبة للطارآل األقال  راياة باالمواقف
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ق ميحظاة الطارآل ادخار هكون هناك محاوجت مان أجال حال المشاكلة، و لاك عان طريا

 ومحاولتي للتةفيف ومساعدهي على  يها  حلول مناسبة لتلك المشكيت.

مرحلة انتشاار النازا ش عنادما ياز ا  اإلبارار والتحاد  والرغباة فاي ساوء المراملاة فاإن  -  

األمور هز ا  حدة بين الزوجين وي  ح  لك  لى  يا ة الش اق والتاوهر والةةاومة بينرماا 

 د المتبا ل بينرما ويكون هدآل كل طرآل من الزوجين هاو  هراار عياوب وكيلك يز ا  الن

وهنااا يااز ا  الساالوك  0ادخاار واجنتةااار عليااي  ون محاولااة للوبااول  لااى حاال المشااكلة

السلبي للزوجين وهف د الحياة الزوجية المرونة، األمر الي  يةال  لاى انتشاار النازا  باين 

 فة والتي هربع الزوجين ببرض.الزوجين  لى جمي  النواحي الحياهية المةتل

مرحلة البحث عن حلفاءش عندما هنتشر النزاعات بين الازوجين وعنادما ج ي ادر أ  منرماا  -ه 

علااى حاال المشااكلة فإنرمااا يبحثااان عاان ماان يساااعدهم و لااك ماان خاايل األهاال واألقااارب 

واألبدقاء، ويبدأ كل طرآل في  هراار األخطااء التاي ي ا  فيراا الطارآل ادخار، وهناا   ا 

ان الحلفاء قا رين على هساوية الةايآل باين الازوجين و لاك عان طرياق المحايادة التاماة ك

وكيلك عن طريق  هرار األخطاء التي وق  فيرا كل منرما بةراحة وولو  و ون هحيز 

أل  منرما أما   ا لم ي در الحلفاء على هسوية النزا  باين الازوجين ومحاولاة  نةااآل أحاد 

على اجستمرار في  لك فاإن  لاك يا  ح  لاى هردياد األسارة  الطرفين على ادخر وهشهيري

 في ب ائرا وبالتالي انريارها.

مرحلة  نراء الزواجش  ويتم  لك عندما هةال النزاعاات باين الازوجين  لاى طرياق مسادو   -و 

وكيلك عندما هكون لدح أ  من الزوجين الدافرية على هحمل مسئولية  لك ال رار الةااص 

احاال اجنفةااال للحياااة الزوجيااة و لااك عاان طريااق اجهفاااق بااين باجنفةااال وهنااا هااتم مر

 الزوجين أو قد هةل  لى اإلنراء عن طريق المحكمة.

 المحور الثاني: أبرز اآلثار المترتبة على النزاعات األسرية: 

 أبرز اآلثار المترتبة على النزاعات األسرية: 

 أوالً: التفكك األسري وآثاره السلبية: 

ساار   لااى انريااار الوحاادة األساارية وانحاايل بناااء األ وار اججتماعيااة يشااير التفكااك األ

المرهبطاة براا عنادما يفشاال عضاو أو أكثار فاي ال يااام بالتزاماات  وره بةاورة مرلاية )الةااولي، 

 (.257، ص2008

األ اكال الرئيساية لتفكاك األسارة كماا يلاي )الةاولي،  W. Goodeوقد بنف وليام جاو  

2008 ،258.) 

األسرية الناه  عن رحيل أحد الوالدين عن طرياقش  ماا اجنفةاال أو الرهار،  انحيل الوحدة (1

الطيق، وفى برض األحيان قد يساتةدم أحاد الازوجين حهاة اجنشاغال الكثيار بالرمال ليب اى 

 بريداً عن المنزل وبالتالي عن  ريكي ألطول فترة ممكنة.

يارات الث افياة، والتاي ها ثر فاي التغيرات في هرريف الدور الناههة عن التاتثير المةتلاف للتغ (2

ماادح ونوعيااة الريقااات بااين الاازوج والزوجااة، وقااد هظراار فااي بااورة باارا  بااين ادباااء 

 وأبنائرم اليين يكونون في سن الشباب.

يمكاان أن هحاال األ مااة الرائليااة بساابا أحااداث خارجيااة مثاال الغياااب الم قاات أو الاادائم ألحااد  (3

 كوارث أخرح مثل الحرب أو الفيضان. الزوجين بسبا الموت أو  خول السهن أو أية 

الكاوارث الداخليااة التاي هتساابا فاي فشاال  را   فاي أ اء الاادور نتيهاة األمااراض النفسااية أو  (4

الر لية مثلش التةلف الر لي الشديد ألحد أطفال األسرة أو اجلاطراب الر لاي ألحاد األطفاال 
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ياارة والتااي يكااون ماان أو ألحااد الاازوجين، والظااروآل المرلااية الهساامانية المزمنااة أو الةط

 الةرا عيجرا.

الحالة التي يريش فيرا أفرا  األسرة ساوياً ولكان ما  هنااقص اجهةاال أو التفاعال فيماا بينراا  (5

 ,Brid feat rerstone: Ibidوباليات في حالة  خفاق كل منرما فاي  عام ادخار عاطفيااً )

P: 101) 

 تي: مظاهر التفكك األسرى: تتحدد مظاهر التفكك األسرة في اآل

 عدم هماسك األسرة.  (1

 الطيق واجنفةال. (2

الرهر وانحيل البناء اججتماعي لألسرة مثل الرا ات الشةةية السيئة لأل واج كتراطي أو  (3

 (.120، 1997  مان المةدرات، والسكر، والمرض الر لي )جبريل وةخرون، 

 الراطفي. من مظاهر التفكك األسرح است يل المرأة اجقتةا   أو ف دان اإل با   (4

ي  ح عدم اإلنهاب  لى احتماجت عديدة  لى التفكك األسرح حيث  ن  نهاب األطفال قد يرد  (5

 عميً وقائياً يمن  هفكك األسرة.

يبدأ التفكك األسرح   ا هوقف التفاعل بين الزوجين، ف د ي وم الرجل بتحمل مسئولية األسرة  (6

أة بسلطة الرجل في هحمل ميزانية من الناحية اجقتةا ية في م ابل أن هرترآل لي المر

 األسرة. 

هرور فكرة المساواة بين الرجل والمرأة خابة فيما يترلق بإبدار ال رارات، اجست يل  (7

 (.118، 2008بميزانية المنزل، والرغبة في السيا ة والسيطرة  اخل المنزل )ر وان، 

 آثار التفكك األسرى على األبناء: 

 لى األبناء، منرا ما يليش هترد  ةثار التفكك األسرح ع

 التةلف الدراسي لألبناء.  (1

  يا ة النفور والكراهية بين األبناء وههاه الحياة.  (2

 هرور بوا ر اجنحراآل والتمر  على ال يم والنظم وال وانين.  (3

   مان المةدرات.  (4

 الرزوآل عن التفكير مست بيً في الحياة الزوجية. (5

لساموم، أو سارقة ادخارين، وهةابح الطفولاة البريئاة امتدا  أيد  المهرمين لألطفال لنشار ا (6

عرلي لينحراآل، وهشرد محاكم األحداث بوراً من الهارائم التاي يرهكبراا األطفاال الايين 

 (.www.islamweb.netلم يريشوا في أسرة مترابطة )أم مرا ، 

 ةثار التفكك على قيم المهتم  وث افتيش 

ى المهتم  لترسيةرا في أ هاان وسالوكيات أفارا ه يسبا التفكك اختيجً في ال يم التي يسر

 مثلش 

 الترابع والتراحم. (1

 التراون والمسامحة.  (2

مساعدة المحتاج والوقوآل مري في حاجت الشدة. ويولد التفكك  حباطًاا نفساياً فاي كال فار   (3

 من أفرا  األسرة المفككة. 
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 يسرى الفر  للةروج عن ال يم المهتمرية وعدم اجلتزام برا.  (4

ث افة  خيلاة عان المهتما  وهغياا ث افاة المهتما  الح ي ياة المرهبطاة باديننا اإلسايمي نشر  (5

الرظيم الي  جاء لسرا ة اإلنسان في الادنيا وادخارة و خاراج النااس مان عباا ة الرباا   لاى 

 عبا ة رب الربا ، ومن ليق الدنيا  لى سرة ادخرة.

 العنف األسري: ثانياً: 

علااى أنااي اسااتةدام الضااغع أو ال ااوة اسااتةداما غياار  يراارآل )أحمااد  كااي باادو ( الرنااف

 (.441، 1993مشرو  أو غير مطابق لل انون من  تني التتثير على  را ة فر  ما )بدو ، 

ويررفااي )الساايد عااوض( علااى أنااي فراال ينفااي ب ةااد، أو يرت ااد أنااي ياا     لااى  ناازال األ ح 

ن هيا الفرل مشروعاً أو غيار مشارو  البدني البسيع أو الشديد بالطرآل ادخر، أو  هانتي، وقد يكو

 (.12، 11، 2004اجتماعياً )عوض، 

ويرح )أحمد  فيق السكر ( أن الرنف هوش ال سوة الممارسة المكثفة لل رار وال اوة وعاا ة 

ما ينت  عنرا أ ح جسديا أو هرديدا، أو ال تل الرمد أو اجغتةاب، والرهوم أو الضارب )الساكر ، 

2000 ،558.) 

ن بن ليف هللا( الرنف األسار  بتنايش كال هةارآل يةادر مان أحاد أفارا  ويررآل )سليما

األسرة بغير حق  رعي ي    بي أحد أفرا ها ادخرين عن طريق ال تل أو اإلكراه على الفاحشاة، 

أو اإلياايم الباادني، أو اإلياايم النفسااي، أو أخااي المااال كرهاااً، أو الحرمااان ماان الحااق )اليوسااف، 

 (.12هـ، 1434

ق أن الرنف األسر  يشير  لى مهموعة من السلوكيات الردوانية باين أفارا  يتضح مما سب

األسرة، والتي ينت  عنرا جرو ، وأ ح و  جل، وفي برض األحيان ي    للوفاة، وهيه السلوكيات 

ربما هشمل اإلساءة البدنية، اجغتةاب، وهحطم الممتلكاات والحرماان مان اجحتياجاات األساساية، 

مان الاازوج ههااه الزوجااة، أو الركاا، كماا أنرااا ربماا هةادر ماان األبنااء ههاااه  كماا أنراا قااد هةادر

 (.52، 2018برضرما أو ههاه األبوين أو أحدهما )رلوان، 

 ثالثاً: إدمان أحد أفراد األسرة: 

اإل مان هو السلوك الي  ي     لى هناول برض الر ااقير التاي هفضاي  لاى الاطراب فاي 

زان للشةةاية، ويرتماد هايا اجلاطراب وعادم اجهازان علاى الشةةية، وهو عباارة عان عادم اها

الهانا الفسيولوجي والنفسي واجنفرالي بسبا هناول هيه الر اقير، كمل أني يرد حالة مان الترااطي 

 (.130، 2002المتكرر للر ار )عثمان، 

 ( أن أهم أسباب   مان أحد أفرا  األسرة ما يليش 30، 1996وهرح )مكي، 

  األسرةش أ  المنزلاة التاي يتمتا  براا الفار  باين أعضااء أسارهي، فاالفر  الاي  مكانة الفر  في

يشرر بالنبي واإلهمال يحا بردم اجنتمااء، فيلهات لهماعاات اإل ماان كتراويض عان جماعتاي 

األولية، فالفر  المدل ل الي  يلبي جمي  حاجاهي بشكل  ائم، يشرر بالرغبة في الترامل م  كل 

 ان كمحاولة لتوكيد اليات.المرطيات ومنرا اإل م

  الريقات األسرية وأسااليا المراملاة األساريةش ف اد أولاحت الدراساات أن أسالوب التساامح

باألبناء  لاى اإل ماان حياث يتةارآل األبنااء بضاوابع محادو ة  -في برض األحيان  –ي    

الضابع  وحيث يغلا على ه جء األبناء اجههاه نحو اليمرايير وبالتالي ه ال عنادهم عوامال

الداخلية  لى جانا الضبع الةارجي، أما   ا كاان أسالوب المراملاة الوالدياة ساويا، والتزمات 

األسرة بت بل جنا اجبن، وه بل  اهي الهسمية، وه بل قدراهي وطاقاهي و مكانياهي، واحترمات 
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ت  لاى عادم اإلقباال علاى الترااطي  ج فاي حااج -فاي الغالاا  - اهي، فإن هيا يا    باألبنااء 

 نا رة وبدواف  أخرح.

  رفاااق السااوءش  حيااث  ن لااغع الهماعااة المنحرفااة وسااوء الةااحبة ومهاااراة األباادقاء، لااي

 هتثير على لهوء أحد أفرا  األسرة للتراطي.

 : المحور الثالث: المنهج اإلسالمي في الوقاية من النزاعات األسرية

 أوال: تربية الزوجين على االحترام المتبادل: 

التربية على عفة اللسان على الريقة الزوجية، من حيث منا اة كل من الزوجين هنركا هيه 

ادخر بتحا األسماء  ليي، وهوقيره واحترامي، وعدم  هانتي أو سبي عند اجختيآل، ف د كان رسول 

ينا   السيدة عائشة بتحاا األساماء  ليراا، ويكنيراا وينا يراا بكنيتراا، وي اوم بتارخيم اسامرا،  هللا 

ش "فهااْكتهن  فره  ب ي لهرُن  ُكنًى، قهاله اح  وه ُسوله هللا  ، ُكلُّ به ْنرها، أهن رها قهالهْتش يها ره ُ عه يه هللا  ل  ةه ره ائ شه ي ب اْبن اك  ْن عه

ن اى ب اتُ  انهاْت هُكه ش فهكه بهْير ، قهاله ْبد  هللا   ْبن  الزُّ د ٌ ش عه ْبد  هللا  " يهْرن ي اْبن اْختُرها، قهاله ُمسه ْباد  هللا   )أباو  او ، عه مِّ عه

ُسااوُل هللا   (، و293، 4 .ت، ج يوماااش "يااا عااائش، هاايا جبرياال ي اارأ عليااك  قالاات أيًضاااش قهاااله ره

في برض األوقات ب ولي )ياعائش( مرخماا جسامرا علاى سابيل  السيم"،    كان ينا يرا الرسول 

(، هةاااغير 181، 2001، 8ائي، جالتااادليل والمداعباااة، وكاااان ينا يراااا أيًضاااا باااالحميراء )النسااا

عان ه بايح الازوج  (، كما نرى رسول هللا 438، 1979الحمراء، أ  يريد البيضاء )ابن األثير، 

جه ههْرُهاْر   ج  ف اي اْلبهْيات " )أباو  او ،  .ت، ج جه هُ هابِّْح، وه ْجايه، وه جه ههْضر ب  اْلوه ، 2 وجتي في قوليش "وه

244.) 

ياوقر  وجتاي ويحترمراا وينا يراا بتحاا األساماء  ليراا؛ فاإن علاى و  ا كان على الازوج أن 

الزوجاة مثاال  لاك، ه ااول بناات ساريد باان المساياش مااا كنااا نكلام أ واجنااا  ج كماا هكلمااون أمااراءكمش 

(.311، 1405أبلحك هللا، عافاك هللا )ابن الهو  ، 
 

 منا عتاي فايوليا ينبغي على الزوجاة أن هحتارم  وجراا، وأن هرتارآل لاي بال واماة، وعادم 

رب األسارة  اجختةابات التي يها أن ينفر  برا. و نزالي منزلتي التي أنزلي هللا  ياها، مان كوناي

فاااي براااض  وسااايدها وحاميراااا والمسااائول األول عنراااا، و  ا أرا ت الزوجاااة أن هشااااركي الااارأ 

مثال هايه  لمناقشاة اختةاباهي فيها أن يتم  لك بتلطف ولباقة واختيار الوقت والزمان المناسابين

وجادت مناي همنرااً، بال  ال ضايا وطار  األفكاار، علاى أج هةار الزوجاة علاى رأيراا أو موقفراا  ن

لمناساا لمرااو ة الطار ، وعلاى  عليراا أن ه جال األمار حتاى هسانح الفرباة ويتريات بايلك المنااي

 الزوج كيلك أن يبا لرا نفا الت دير واجحترام.

 

 

 (: 2016الوجدانية )حمدي حسن أيوب،  ثانياً: تربية الزوجين على المشاركة

فيشرر كل من الزوجين بآجم ادخر، ويراعي مشاعره، ويشاركي لحظات أفراحي وأحزاني، 

وي در هيه المشاعر وج يسةر منرا، بل يحاول   باعرا ومشاركة الطرآل ادخر لرا قدر 

 المستطا .

كائراا، ومساح  موعراا، ومان مواسااة  وجتاي عناد بفتشير السنة النبوية  لى أن على الازوج 

فاي سافر، وكاان  لاك يومراا، فتبطاتت فاي المساير،   لك ما رو  أن بفية كانت م  رساول هللا 

                                                           
  ،2016استفاد البحث بصورة مباشرة في هذا المحور مما ورد في حمدي حسن أيوب. 
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يمساح  وهي هبكي، وه ول حملتني علاى بريار بطايء، فهرال رساول هللا  فاست بلرا رسول هللا 

(.261، 2001، 8بيديي عينيرا، ويسكترا.." )النسائي، ج
 
 

وجتي في الحاجت اجستثنائية في حياهرا وهي حاجت الحيض والتي ج كما يواسي الزوج  

هكون فيرا طبيرية من الناحية المزاجية واجنفرالية، فرليي حينرا أن يواسيرا وي وم بتتنيسرا وج 

مضطهرة في خميةة    حضت فانسللت فتخيت  أم سلمة قالتش بينا أنا م  النبي يرملرا، فرن 

أنفست؟" قلتش نرم، فدعاني فالطهرت مري في الةميلة )البةار ، ثياب حيضتي، قالش "

(، فالطهاعي مررا حالة الحيض نو  من هطييا الةاطر،    أن مرظم 67، 1هـ، ج1422

الرجال ينفرون من الزوجة حالة الحيض ويمتنرون عن الهلوس أو النوم مررا، وليا كان رسول 

ْن ض، فيشرب من مول   ربرن وينام مررن، فج يغير مراملتي لزوجاهي أثناء الحي هللا  ره

ائ ٌض ثُم  أُنهاو لُيُ النبي  أهنها حه ُب وه ةه قهالهْتش ُكْنُت أهْ ره ائ شه ُب،  عه ْول    ف ي  فهيهْشره لهى مه ُ  فهاهُ عه فهيهضه

ائ ٌض ثُم  أُنهاو لُيُ الن ب ي   أهنها حه ْرقه وه ُق اْلره ر  أهههره له  وه ُ  فهاهُ عه ْول    ف ي  )مسلم،  .ت، جفهيهضه ، 1ى مه

  ا أرا  أن يبا ر امرأة من نسائي أمرها فاهزرت  عن ميمونة قالتش كان رسول هللا (، و245

 (، وفي هيا مدح  حساس الزوج بزوجتي.67، 1، ج2002وهي حائض )البةار ، 

 يتررآل مشاعر  وجاهي ويتفرمرا ويتطلا اإلحساس بالزوجة؛ هررآل مشاعرها، فكان 

ا  حتى يةتار األسلوب المناسا للترامل، ومما يدلل على  لك أني  هْعلهُم    ه قال لرائشةش "  نِّي أله

ا    ه  ش "أهم  ؟ فه هاله ل كه ْن أهْينه ههْرر آُل  ه ْضبهى" قهالهْتش فه ُْلُتش م  لهي  غه ا ُكْنت  عه يهةً، وه   ه ال  نِّي ره ا ُكْنت  ُكْنت  عه

يهةً، فهإ ن   ال  نِّي ره " قهالهْتش عه اه يمه بِّ   ْبره ره ْضبهى، قُْلت ش جه وه لهي  غه ا ُكْنت  عه ، وه   ه دق م  بِّ ُمحه ره ش جه وه ك  هه ُول ينه

 . كه ا أهْهُهُر   ج  اْسمه ُسوله هللا  ، مه هللا   يها ره ْل وه ي ول ابن حهرش "وفيي است راء الرجل حال قُْلُتش أهجه

 (.326، 1379ترلق بالميل  ليي وعدمي" )الرس يني، المرأة من فرلرا وقولرا فيما ي

وي تضي هررآل مشاعر الزوجة؛ اجهتمام برا وعدم  همالرا ومساعدهرا فاي   اباعرا، ومان 

لهابر بان عباد   لك اهتمام الزوج برغبات  وجتي الراطفية ومحاولة   باعرا، كما بين الرسول 

بُره »هللا في قوليش  يهةً هُيهع  ار  بُكه فهرهي  جه هُيهع  (، فينبغي على الزوج أن 5، 7، ج2002)البةار ، « ا وه

يراعي حاجات  وجتي النفسية من اللرا والمزا ، فيترك لرا فربة الترويح عن نفسرا بالمشاهدة 

أو الممارسااة، فماان المشاااهدة مااا رو  عاان عائشااة قالااتش كااان الحاابش يلربااون بحاارابرم فسااترني 

لت أنظر حتى كنت أنا أنةرآل فاقدروا قدر الهارياة الحديثاة السان وأنا أنظر، فما   رسول هللا 

ُ 28، 7، ج2002هسم  اللرو )البةار ،  ايه هللا  ل  اةه، ره ائ شه اْن عه (، ومن الممارسة ما رو  أيًضاا عه

انهْت مه ه الن ب يِّ  ْنرها، أهن رها كه لهى ر ْجلهاي   عه بهْ تُيُ عه ابهْ تُيُ فهسه فهرق قهالهْتش فهسه اابهْ تُيُ ف ي سه ْلاُت الل ْحامه سه مه اا حه ، فهلهم 

ْب هة " )أبو  او ،  .ت، ج ه  ب ت ْلكه الس  ش "ههي  به هن ي فه هاله (.29، 3فهسه
 

وهيا اجهتمام واإلحساس بمشاعر الزوجاة ومواسااهرا مان  اتني أن يةفاف عنراا ويةرجراا 

هناااك ماان يرعاهااا ويحبرااا  هحتاااج الماارأة أن هشاارر بااتنماان حالااة الحاازن التااي هرتريرااا، فااالمرأة 

ويةدمرا، وعندما هشرر المرأة بتنرا ج هتل ى الرعاياة فاي عيقاة ماا؛ فإنراا هةابح  اديدة اإلرهااق 

ممااا ه دمااي وهبيلااي فااي هاايه الريقااة، بينمااا همتلاائ حيويااة وعطاااء عناادما هشاارر أن الرجاال يرعاهااا 

، مما يسرم في ه وية وه در هيا لزوجرا(، 101، 2003ويحرص عليرا وعلى مشاعرها )مبيض، 

 أوابر المحبة والو  بينرما؛ األمر الي  يسرم في است رار األسرة.

و  ا كان على الزوج أن يراعي مشااعر  وجتاي، ويشااركرا  ياهاا؛ فرلاى الزوجاة أيًضاا أن 

 هكاون كايلك، ومان  لاك ماا قامات بااي السايدة خديهاة رلاي هللا عنراا مان مواسااهرا لرسااول هللا 

األوقات الحرجة، عندما رج   ليرا يرجف ف ا ه بردما نازل علياي الاوحي، فادخل  ووقوفرا مري في

عليرا، ف الش  ملوني  ملوني، فزملوه حتى  ها عناي الارو ، ف اال لةديهاة وأخبرهاا الةبارش ل اد 

خشيت على نفسي، ف الت خديهةش "كي، وهللا ما يةزياك هللا أبادا،  ناك لتةال الارحم وهحمال الكال 

(، فكانات 7، 1، ج2002وه ر  الضيف وهراين علاى نوائاا الحاق" )البةاار ، وهكسا المردوم 

رلي هللا عنرا ملك الرحمة ومي  السيم لريا ال لا الكبير الةائف الوجل، لم هبد لاي أ  خاوآل أو 
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(، وبثت فيي الث ة بالنفا، واهبرت في هيا 149، 2005ريبة، بل رنت  ليي بنظرة اإلكبار )هيكل، 

حينما  كرهي بةةالي الحميدة وأخيقياهي الحميادة مان بالتي للارحم، وعطائاي وجاو ه منرًها رائًرا 

للف ااراء، و كرامااي لضاايوفي، و عانتااي علااى نوائااا الحااق، لتشااهيري علااى اجسااتمرار و يااا ة ث تااي 

بنفسي، كما كانت رلاي هللا عنراا هشارر بماا يرانياي وهريناي علاى التغلاا علاى مشاكيهي، وقاد باين 

ي حديثي عنرا حيث قال عنراش "ةمنات باي حاين كفار النااس، وبادقتني    كايبني هيا ف الرسول 

(، قااال اباان  سااحاقش "وكاناات خديهااة أول ماان ةماان بااا  356، 2001، 1الناااس" )اباان حنباال، ج

، فكان ج يسم   يئا يكرهي من ر  عليي، وهكييا لي، فيحزني  ج فرج هللا عني براا،   ا ورسولي 

 (.82، 1989ةفف عني وهةدقي، وهرون عليي أمر الناس" )ابن األثير، رج   ليرا هثبتي، وه

وباإللافة  لى اهتمام الزوجة بمشاعر  وجرا ومواساهي والوقوآل  لى جواره في أوقات 

األ مات؛ ينبغي أن هحاول  رلاء  وجرا، وهتحرح األمور التي هرليي وهسرده، ف د كانت 

تحا من يحا، وهبغض من يبغض، وجدهي يحا ورغباهي، ل السيدة أم سلمة هتحرح رلاه 

 نك لم هيكر من خديهة أمًرا  ج وقد  خديهة وييكرها بةير فتحبترا، وقالت فيرا مةاطبة لي 

كانت كيلك، غير أنرا مضت  لى ربرا فرنتها هللا بيلك، وجم  بيننا وبينرا في جنتي، ووجدهي يحا 

ت بيلك الحا وعلمتي، كما كانت السيدة عائشة عليا وفاطمة ـ رلي هللا عنرما ـ فتحبترما وعمل

ويحبي وهحرص على مررفتي، ويدلل على هيا ما رو  عن  رلي هللا عنرا هبحث عما يرهبي 

كريمة بنت همام قالتش  خلت المسهد الحرام فتخلوه لرائشة فستلترا امرأةش ما ه ولين يا أم 

، ويكره ريحي وليا بمحرم عليكن بين كل ، يرهبي لونيالم منين في الحناء؟ ف التش كان حبيبي 

حيضتين أو عند كل حيضة، وهكيا يبدو أن من جمال المرأة م اسمترا  وجرا همومي وةمالي 

وةجمي، فيتح ق مبدأ التوافق واجنسهام بينرما، وج  ك أن الزوج يشرر بهماليات هيه الزوجة، 

 با  لى أن يبلى عبر األيام والسنين.وهو جمال خفي، لكني أسط  من الهمال الظاهر الي  ما يل

 ثالثاً: تربية الزوجين على التواصل: 

وهنركا هيه التربياة اججتماعياة علاى الريقاة الزوجياة، مان خايل التربياة علاى التوابال 

والحوار والتفاعل الزواجي، واجلتزام بآ اب هيا التفاعل والتوابال، ويبادو هايا والاحا فاي سانة 

لفرلية، ومن  لاك أناي لماا علام بإهماال أحاد الةاحابة لزوجتاي وانشاغالي عنراا ال ولية وا الرسول 

بالربا ة؛ نراه عن  لك وحثي على التوابل والتفاعل م   وجتي وقضاء وقت مررا، ف اد باح عناي 

  "أناي قاال ألباي الادر اء لماا بلاغ قياام الليال وبايام النراار و هماال أهلايش " ن ألهلاك علياك ح ًااا

لرباد هللا بان عماارو بان الرااصش "يااا عباد هللا، ألاام  (، وكايلك قولااي 38، 3ج ،2002)البةاار ، 

أخبر أنك هةوم النرار، وه وم الليل؟" قالش بلى يا رسول هللا. قالش "في هفرال، بام، وأفطار، وقام 

، 2002ونم، فإن لهسدك عليك ح ًّا، و ن لريناك علياك ح ًّاا، و ن لزوجاك علياك ح ًّاا" )البةاار ، 

 (.39، 3ج

هشير مةا ر التربية اإلسيمية  لى أن الزوج ينبغي أن يستثمر كل فربة للتوابل و

والحوار م   وجتي، وأن ينو  في أساليا هيا التوابل ومكاني؛ كسًرا لحالة الملل والفتور التي 

 كان يتنزه م   وجاهي ليي، ففي البةار  أن النبي  قد يةيبا الريقة الزوجية، ومن  لك أني 

  ا أرا   ان بالليل سار م  عائشة يتحدث"، وكيلك كان يةطحبرن مري في السفر، فكان   ا ك

 (.159، 3، ج2002سفًرا أقر  بين نسائي، فتيترن خرج سرمرا خرج بـرا" )البةار ، 

ويرمل هيا الحوار بين الزوجين على بناء وهرميق أوابر الحا والتفاهم بينرما، كما أني 

بين الزوجين على أساس من المو ة والرحمة واجحترام المتبا ل، والي   يح ق ويوفر روابع قوية

يرد مسكنًا للنفا البشرية واست رار الحياة، وليا هوبي الدراسات بضرورة هوهيف الزوجين 

ألساليا الحوار اإليهابية أمام األبناء؛ نظًرا جنركاس  لك على مرارات اجهةال بنوعيي اللفظي 

ل هراملرم م  برضرم البرض وم  أبنائرم؛ لما لريه الرملية من  ور في وغير اللفظي، من خي
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  اعة المو ة والحا والتيحم بين أفرا  األسرة، وعلى األخص لغة الهسد المرهبطة بالوجي 

 (.188، 2013كاجبتسام والسمت الحسن )اليماني، 

 نسية من بعضهما: رابعاً: تربية الزوجين على التعبير عن متطلباتهم واحتياجاتهم الج

 ن انردام الحوار حول الحياة الهنساية باين الازوج والزوجاة لاي أثااره السالبية علاى الحيااة 

األطراآل أو كي الطرفين غير راض عن الريقاة الهنساية فاي الازواج  الزوجية. فكثيراً يكون احد

مولاو  الريقاة  الحيااة والريقاة الزوجياة بوجاي عاام. فانرادام الةاراحة فاي مما ي ثر سالباً علاى

وينةاح الرااملون فاي  .الهنسية بين الزوج والزوجة ي و   لى هراكم المشاكل ومن ثم يةرا حلرا

براحة وولو  وعادم اللهاوء  مهال اإلر ا  الزوجي بتن يناقش الزوجان حياهرما الهنسية بكل

  .السبا الح ي ي  لى أساليا ملتوية أو ثانوية لةلق مشاكل  وجية ليست هي

الرلا عن الحياة الهنسية في الريقة الزوجية ي و   لى خلق الزوج أو الزوجة فردم 

الحياة الهنسية  اخل الزواج مما ي و   مشاكل ثانوية، ولكن األساس يكون هو عدم الرلا عن

 رعية خارج نطاق الزواج.. وهيا  أحيانا  لى أن يلهت الرجال لرفاء اإليمان  لى عيقات غير

 (.2017لزوجة )موق  حنونة على اإلنترنت، أيضا ينطبق على ا

ليا ينبغي أن يستهيا كل طرآل منرما لحاجة الطرآل ادخر. ل ولي بلى هللا عليي وسلمش 

"  ا  عا الرجل امرأهي  لى فرا ي فلم هتهي، فبات غضبان عليرا، لرنْترا الميئكة حتى هةبح" 

يرهبي ويثير  روهي، فإن  هياني (. وكيا   ا رأح من امرأة ما 1436، رقم 2002)البةار ، 

 وجتي يحةني من الشيطان، ويدف  غوائل الشروة، ويحفظ الفرج. قال بلى هللا عليي وسلمش 

"المرأة ه بل في بورة  يطان، وهدبر في بورة  يطان، فإ ا رأح أحدكم من امرأة ما يرهبي، 

 (.1403فليتت  أهلي فإن  لك ير  ما في نفسي" )مسلم،  .ت، رقم 

ش الزوجة الةالحة ليست من الدنيا، فإنرا هفرغك -رحمي هللا-ل أبو سليمان الداراني وقا

لآلخرة، و نما هفريغرا بتدبير المنزل وب ضاء الشروة جميًرا، وبةفة عامة فإن أوقات الهما  

وهحديدها يكون وف ًا لحاجة كي الزوجين، وللزوجة أن هنال حظرا من  وجرا متى  اءت، 

 (.223ك، قال هرالىش )نساؤكم حرث لكم فتهوا حرثكم أنى  ئتم( )الب رةش وللزوج مثل  ل

وينبغي للزوج أن يحسن المداعبة والميطفة والمغا لة لزوجتي، وعلى الزوجة كيلك أن 

هباسع  وجرا بالكيم الحسن الريب الرقيق، وعليرا أن هيعبي، وهران ي وه بلي، ف د قال النبي 

ش "هي  بكًرا هيعبرا وهيعبك، وهضاحكرا و -رلي هللا عني-ر بلى هللا عليي وسلم لهاب

(، وهكيا يولح بلى هللا عليي وسلم أن األمر مشترك 715، رقم 2002هضاحكك" )البةار ، 

 (.29هـ، 1408بين الزوجين )الياسين، 

 خامساً: تربية الزوجين على ضبط النفس عند حدوث مشكلة: 

الزوجين ـ وخابة الرجال ـ أن يتساما بالحكماة فاي مرالهاة  هشير السنة النبوية  لى أني على

عندما واحرتي مشكلة غيرة السيدة عائشة عليي، وهرامال ما   المشكيت، ومن  لك ما فرلي النبي 

عناد براض  هيا األمر بيكاء وهحمل هةرفات  وجتي الغيورة عليي، فران أناا قاالش كاان النباي 

فاي بيترااا يااد  حفة فيرااا طراام، فضااربت التاي النبااي نساائي فترساالت  حادح أمرااات الما منين بةاا

فلق الةفحة، ثم جرل يهم  فيرا الطرام الي  كان  الةا م فس طت الةحفة فانفل ت، فهم  النبي 

في الةحفة وي ولش )غارت أمكم(، ثم حبا الةا م حتى أهي بةحفة من عناد التاي هاو فاي بيتراا، 

وأمسااك المكسااورة فااي بياات التااي كساارت  فاادف  الةااحفة الةااحيحة  لااى التااي كساارت بااحفترا

ْنايُ (36، 7، ج2002)البةار ،  اٌر م  ُكاْم اْعت ايه ْت أُمُّ ااره اله  ، ي اول ابان حهارش "وقْولُايُ غه ل ائهي  يُْحمه

بهةٌ ف ي الن   ك  ة  فهإ ن رها ُمره ْيره نه اْلغه ائ ر  م  ره ة  الض  ا ه لهى عه مُّ بهْل يهْهر   عه ا يُيه لهى مه ن يُررها عه ُر به ْيُث جه يُْ ده ْفا  ب حه

يث  ُحْسُن ُخلُ  ي   د  رها ... وفي اْلحه ْفر  لهى  ه  (.126، 1379و نةافي وحلمي" )الرس يني،  عه
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فالغيرة بفة أساسية في المرأة، وليا على الازوج أن يتحمال غيرهراا علياي ألن الزوجاة فاي 

ش " ن الغيرح ج هبةر أسفل الاوا   ج هتحكم في انفراجهرا، قال  هيه الحالة كما بين الرسول 

ماان أعاايه"، ولاايا فإنااي ماان الضاارور  والمفيااد نفساايًّا أن هرطااى الزوجااات المتنافسااات  اايئًا ماان 

المتنفا والمهال لتفريغ برض انفراجت الغيرة من نفوسرن في بورة مهاا جت كيمياة أو مكائاد 

 (.49، 2003نسائي )باحارث، م   ج هةل  لى حد التهني واإلفسا  كما كان يفرل النبي 

ومن مظااهر هحكام الرجال فاي انفراال الغضاا؛ عادم لهوئاي  لاى الاتلفظ بلفاظ الطايق كلماا 

حادثت مشاكلة بينرمااا، وكايلك عاادم طلاا  وجتااي الطايق كلمااا حادثت مشااكلة، ألن الازواج ميثاااق 

ل يظًا يثهاقًاا غه اْنُكْم م  اْينه م  أهخه اْن ثهْوبهاانه 21(()النسااءش غليظ كما سماه هللا هرالى فاي قولايش ))وه عه  (، وه

ُساوُل هللا    ش قهااله ره ااةُ ش ”قهااله ائ حه لهْيرهاا ره اٌم عه اره اا بهاتْسق فهحه ْيار  مه رهاا طهيهقًاا فاي غه ْوجه اتهلهْت  ه أهةق سه اا اْماره أهيُّمه

ن ة " )ابن ماجة،  دام (، في يتم اللهوء  لى استةدام ألفاه الطايق  ج عناد انرا207، 3، ج2009اْلهه

الحلول فيضطر  لى  نراء الحياة الزوجية، وليا جرل الشر  الحنيف الطيق بيد الرجل ولام يهرلاي 

بيد المرأة، ل وة عاطفترا وبما هتةف بي من هسر  بركا الرجل الي  يشرر بالمسئولية، في يةح 

، 2012رينااو ، لي أن يسترملي متيعبًا، فإن هيعا بي سواء أكان ما ًحاا أم مةوفًاا فإناي ي ا  )ال 

في الحديث الاي  رواه أباو هريارةش "ثايث جادهن جاد وهازلرن جاد، الازواج  (؛ ل ول النبي 82

 (.259، 2والطيق والرجرة" )أبو  او ،  .ت، ج

ومن مظاهر التحكم فاي اجنفرااجت ومرالهاة المشاكيت األسارية بحكماة أن يتحمال الازوج 

لةطاب قالش بةبت علي  امرأهي فراجرتناي، فرن عمر بن ا وجتي   ا غضبت مني وبدت عني، 

ليراجرنااي، و ن  فااتنكرت أن هراجرناايل قالااتش ولاام هنكاار أن أراجرااك؟ فااو هللا  ن أ واج النبااي 

(.133، 3، ج2002أحداهن لترهره اليوم حتى الليل )البةار ، 
 
 

اهرمي  كما ينبغي أج يتسر  أ  من الزوجين في الحكم على ادخر   ا بدا مني خطت، حتى لو

 ادخرون بيلك، بل يتحرح بمولوعية افتراءات ادخرين واهتماماهرم، وهيا ما فرلي الرسول 

فرال  المشكلة بالترو  وعدم الترهل وبالتح يق الرا ئ، ولم ي بل هيا الحديث في حا ثة اإلفك، 

فى وأن المريا بغير بينة ولم يرفضي بغير بينة، وهل يستل عن  وجتي س ال مترا ينتظر أن هش

هتهيي البينة فيشتد كل الشدة أو يرحم كل الرحمة، وج يرهلي لغع الناس أن يتخي في هيا الموقف 

(، لي دم بريا  رًسا 100، 99األليم بما هوجبي الحمية وما هوجبي المروءة في ةن )الر ا ،  .ت، 

الةلة، وج يثير  عمليا لكل  وج، في مرالهة ما يواجري من أمثال هيه المشكيت، في يترهل قط 

الن مة، وج يستسلم للحمية، فيغلظ ال ول، ويسيء الظن، وي لا الحياة  لى جحيم )الهمل،  .ت، 

22 ،23 .) 

 سادساً: تربية الزوجين على الصبر: 

هنركا هيه التربية على الةبر على الريقة الزوجية، فرلى كل من الزوجين أن يةبر 

اءة باإلساءة، وليا هوبي السنة النبوية الرجال بالةبر على على ادخر، ويتحملي، وج ير  اإلس

جه أخيق النساء، ومن  لك قولي  له ق، وه  ن  أهْعوه ْن ل  ْيًرا، فهإ ن رُن  ُخل ْ نه م  اء  خه اْستهْوُبوا ب النِّسه ش "وه

ْرههيُ، وه  ْن ههره  سه ههْبته هُ  يُميُ كه له   أهْعيههُ، فهإ ْن  ه ْيءق ف ي الضِّ اء   ه ، فهاْستهْوُبوا ب النِّسه جه ْل أهْعوه ْكتهيُ لهْم يهزه

ْيًرا" )البةار ،  الهة  ( ي ول ابن حهرش "26، 7، ج2002خه ْست مه اة  ج  اره يث  الن ْدُب   لهى اْلُمده د  ف ي اْلحه وه

ْنرُن   ْفو  م  اء  ب تهْخي  اْلره ةُ النِّسه يهاسه ف يي  س  ههتهلُّف  اْل ُلُوب  وه امه  النُّفُوس  وه ْن ره أهن  مه ر ن  وه ج  وه لهى ع  ْبر  عه الة  وه

يهْسته  أهةق يهْسُكُن   لهْيرها وه ن  اْمره ان  عه ْنسه نهى ل إْل  ْنت فهاُ  ب ر ن  مه ه أهن يُ جه غ  رُن  فهإ ن يُ اج  ي  ههْ و يمه ا   ره لهى مه يُن ب رها عه ر 

ْست ْمتهاُ  ب رها جه يهت مُّ  تهن يُ قهاله اج  لهْيرها" )الرس يني،  فهكه ْبر  عه  (.254، 1379  ج  ب الة 

و  ا كااان علااى الاازوج أن يةاابر علااى  وجتااي   ا باادا منرااا سااوء خلااق، فرلااى الزوجااة أن 

هةبر على  وجرا وهتحمل مري أ مات الحياة   ا مر بضائ ة مالية، وليا عاقا عمار بان الةطااب 

 ني وقرد عن الكسا،    قام عمر  ليراا بالادرة امرأة هركت الةبر على ف ر  وجرا لما كبرت س
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فتناولرا برا، ثم قالش أ  عدوة نفسرال أكلت مالي وأفنيات  ابابي، ثام أنشاتت هةبارين بماا لايا فيايل 

قالتش يا أمير الم منينل ج نرهل؛ فو هللا ج أجلا هيا المهلا أبدا، فتمر لرا باثيث أثاواب، ف االش 

هشتكي هيا الشيخل قالش فكتني أنظر  ليرا قامت ومررا الثيااب، خي  هيا بما بنرت بك، و ياك أن 

ثم أقبل على  وجرا ف الش ج يحملك ما رأيتناي بانرت براا أن هسايء  ليراال ف االش ماا كنات ألفرال 

(.556، 555، 1981)الرند ، 
 

 سابعاً: تبادل الهدايا: 

بينرما.  ب غرس المحبةهبا ل الردايا بين األ واج جسيما هدايا الزوج للزوجة،  حدح أسبا

(. فالردياة 6148، رقام 1984قال رسول هللا بلى هللا علياي وسالمش "هراا وا هحاابوا" )أباو يرلاى، 

 المو ة وهي كسر لهمو  ورهابة الريقات اإلنسانية فإن كانت مثل هيه الردايا هفرال هي هربير عن

وج يشاترط  .علية وأعظام أثاراً فرلرا وسع األبدقاء والمرارآل. فإن هتثيرها وسع األ واج أكثر فا

هو  هراار مشااعر الاو   أن هكون الردايا من هلك الم تنيات الثمينة الفاخرة، ألن الغرض من الردية

الما ية للردية، ولكن عن كانت الردية  واأللفة في الم ام األول، و لك يتح ق بت  مستوح من ال يمة

 ة و يا ة المو ة.السرا  من النو  الثمين فإن  لك من أسباب مضاعفة

 : االلتزام بحقوق وواجبات الحياة الزوجية: ثامناً 

 ن الحياااة الزوجيااة وفااق الماانر  اإلساايمي، حياااة منضاابطة، ه ااوم علااى قواعااد أخيقيااة 

وهحكمرا جملة من التراليم الشارعية، وليسات هاي حيااة ساائبة، يتةارآل فيراا الزوجاان كماا يحلاو 

دخر ومشر  هيه الح وق والواجبات، هو هللا جال وعاي الاي  لرما، كما أن ع د الزواج كل ههاه ا

يترهااا عليااي ح ااوق وواجبااات، ينبغااي أن يلتاازم برااا  –كباااقي الر ااو  األخاارح  –خلااق الاازوجين 

ب ياُر" )الملاك، ةياة  ياُف اْلةه هُوه الل ط  لهقه وه ْن خه الزوجان وهو أعلم بمةلحترما ل ولي هرالى " أهج يهْرلهُم مه

14 .) 

(  لااى أن ماان أباار  األسااباب الم  يااة  لااى التفكااك 45، 1998قوبااى وةخاارون، ويشااير )

األسر  وا  يا  حاجت الطيق، عادم مررفاة الازوجين، لماا يهاا علاى كال منرماا ال ياام باي ههااه 

 ادخر. 

وحينما ي وم الزوجان بت اء واجباهرما، كل ههاه ادخر، فإن  لك يوفر بيئة باالحة لتربياة 

عاان الر اد النفسااية والشاارور باإلحبااط، كمااا يهراال الازوجين قاادوة حساانة ألوج همااا األبنااء، بريااداً 

ْلنهااا ل ْلُمت   ااينه   مه  اْجره ةه أهْعاايُنق وه ي اه نهااا قُاار  ُ رِّ نهااا وه اج  ااْن أهْ وه ب نهااا ههااْا لهنهااا م  اًمااا " ولغيرهمااا ماان األ واج " ره

 (.74)الفرقان، 

 زواجية: اً: المحافظة على أسرار الحياة التاسع

فتسرار الحياة الزواجية، يهاا أن هكاون محفوهاة مةاانة ج يةاح  فشااؤها و  ا ماا وقا  

ب ياُر،   ن ههتُو ل ايُم اْلةه ا قهاله نهب تهن يه اْلره ْن أهنبهتهكه ههيه ا نهب تههها ب ي  قهالهْت مه بهاا   لهاى هللا    لك واستوجا التوبة " فهلهم 

ا وه  ْت قُلُوبُُكمه غه اةُ بهْراده فه هْد به يئ كه اْلمه ن ينه وه اال ُح اْلُماْ م  به ْبر ياُل وه ج  اْوجهُ وه ه هُاوه مه لهْيي  فهاإ ن  هللا  ا عه   ن ههظهاههره

ل كه ههر يٌر " )التحريم،   (. 4، 3 ه

وماان الطبيرااي أن "المحافظااة علااى أساارار الحياااة الزوجيااة، أمااٌر مرااٌم لتوطيااـد الث ااة بااين 

من أماور قولياة وفرلياة،  نماا هاو مان قبيال األماناة عناد األخار وج الزوجين وكل ما يهر  بينرما 

 (.80، 1985يهو  لي أن يفشيي  لى ادخرين ولو كانوا من  و  قرابترما ". )التميمي، 

وقد حيرت السنة النبوية من كشف أسرار اجستمتا  والهما  الواق  بين الرجل و وجتي "  ن 

الرجل يفضي  لى امرأهي وهفضي  ليي، ثم ينشر سّرها ".  من  ّر الناس عند هللا يوم ال يامة،

 ( 257، ص 4)مسلم، ب.ت، ج
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 المحور الرابع: المنهج اإلسالمي في عالج النزاعات األسرية: 

 أوالً: استحضار األحاديث النبوية في التحذير من الغضب ومجاهدة النفس في دفعه: 

ْن أهب ي هُره  ُجي قهاله ل لن ب يِّ من هيه األحا يث ما رواه البةار  عه ْنيُ أهن  ره ُ عه يه هللا  ل  ةه ره ْيره

ْا ")البةار ،  اًرا قهاله ج ههْغضه ره ْا فهره   ه م  ن ي قهاله ج ههْغضه ل مه "أهْوب  سه لهْيي  وه ُ عه ل ى هللا  ، 2002به

34.) 

تةلق فريه وبية جامرة مني بلى هللا عليي وسلمش ج هغضا، فيهاهد المرء نفسي على ال

باألخيق الحسنة من الكرم والسةاء والحلم والحياء والتوال  واجحتمال وكف األ ح والةفح 

والرفو وكظم الغيظ والطيقة والبشر ونحو  لك. فإن النفا   ا هةل ت بريه األخيق وبارت 

لرا عا ة أوجا لرا  لك  ف  الغضا عند حةول أسبابي، واعلم أنك  ن استطرت  لك فمنرت 

ويدك وملكت نفسك عند الغضا ف د برت قويا  ديدا بشرا ة رسول هللا بلى هللا عليي  لسانك

ل مه  سه لهْيي  وه ُ عه ل ى هللا  ُسوله هللا   به ْنيُ أهن  ره ُ عه يه هللا  ل  ةه ره ْيره وسلم. ففي الةحيحين من حديْث أهب ي هُره

ي ا الش د  ة    ن مه عه ره يُد ب الةُّ " لهْياه الش د  ا " )البةار ، قهاله ْنده اْلغهضه يُ ع  ، 2002ُد ال ي   يهْمل ُك نهْفسه

34 ..." ل مه سه لهْيي  وه ُ عه ل ى هللا  ُسوُل هللا   به ، قهاله ره ْسُرو ق قهاله ْبد  هللا   ْبن  مه ْن عه (، وفى بحيح مسلم عه

جه  ُعيُ الرِّ ةه ف يُكْم قهاله قُْلنها ال ي   ج يهْةره عه ره لهك ن يُ ال ي   يهْمل ُك نهْفسهيُ فما هردون الةُّ ل كه وه اُل قهاله لهْياه ب يه

ا " ْنده اْلغهضه  (.211، 4)مسلم،  .ت، ج ع 

 ثانياً: الخطوات التي أرشد إليها اإلسالم لمعالجة نشوز المرأة:

الي ه ي  ل د هدرج اإلسيم في مرالهة نشو  الزوجة ويبين  لك ادية الكريمة قال هرالىش )وه

لهْير  ههةه  اْلر بُوهُن  فهإ ْن أهطهْرنهُكْم فهيه ههْبُغوْا عه اج    وه اْهُهُروهُن  ف ي اْلمهضه ظُوهُن  وه هُن  فهر  ن  افُونه نُُشو ه

ب يًرا( )النساء،  ل يًّا كه انه عه ب ييً  ن هللّاه كه  (. 34سه

 لى  حيث أولحت ادية الساب ة الطري ة الحكيمة في مرالهة نشو  المرأة و عت

 الةطوات التاليةش 

 (ش 379، 2003أ( الوعظ )الةطيا، ومحمد، 

هو التيكير با  في الترغيا لما عنده من ثواب والتةويف لما لديي من ع اب  لى من يتب  

 لك مما يررفرا بي من حسن األ ب أو فاي جماال الرشارة والوفااء بزماام الةاحبة، وال ياام بح اوق 

درجاة التاي لاي عليراا، والوقات الاي  هحسان فياي الموعظاة هاو عناد الطاعة للزوج، واجعتراآل بال

خوآل النشو  و ن لم ي   ومرنى  لك   ا رأيتم منرن ما هةافون أن ينشزن عليكم مان نظار  لاى ماا 

 ج ينبغي لرن أن ينظرن  ليي ويدخلن ويةرجن،  واستربتم بتمرهن فرظوهن.

 عاها أجابتي بالتلبية و  ا خاطبرا أجابت النشو  بال ولش فرو أن يكون من عا اهي مثي   ا  

خطابي بكيم جميل، ثم بارت برد  لك   ا  عاها ج ههيا بالتلبية، و  ا خاطبرا أو كلمراا هةا اني 

 ال ول فريه أمارات النشو  بال ول.

وأمااا أمااارات النشااو  بالفراالش فرااو أن يكااون ماان عا اهااي مااثي   ا  عاهااا للفاارا  أجابتااي 

 ببشا ة وطيقة 

وجااي ثاام بااارت برااد  لااك متهرمااة متكرهااة أو كااان ماان عا اهرااا   ا  خاال  ليرااا قاماات لااي 

 وخدمتي ثم بارت برد  لك ج ه وم لي وج هةدمي فإ ا هرر لي  لك منرا فإني يرظرا استحبابا.

 أهمية الموعظةش 

ة هحات  ن الموعظة هفتح باب التفاهم وهحل كثيرا من الر د النفسية التاي قاد هكاون المارأة واقرا

 هتثيرها. ما يكون بي النةح فالنةح ج يكون  ج بالحكمة والموعظة الحسنة و لك ب ولي لرا مثيش 
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 كوني من الةالحات ال انتات الحافظات للغيا. -

 اهق  هللا في الحق الواجا لي عليك واحير  الر وبة. -

أة  لاى طاعاة مان أحا ياث هادعو المار -أن ييكر لرا ما في الةحيحين من قول رساول هللا  -

  وجرا وامتثال أوامره وما ينتظرها من ع وبة   ا خالفت  لك.

 ب( الرهرش 

هو حركة استريء نفسية من الرجل على كل ما هدل باي المارأة مان جماال وجا بياة أو قايم 

ااج   (  اْهُهاُروهُن  ف اي اْلمهضه أخرح هرفا  مان  اهراا عان  اهاي أو عان مكاان الشاريك، قاال هراالىش )وه

( أ  مول  اجلطها ، قال ابن عباسش الرهار هاوش أج يهامرراا، ويضااجررا علاى 34ء، )النسا

(، والمضاطه  مولا  اإلغاراء والها بياة التاي 386فرا ارا ويوليراا هراره )عماا  الادين،  .ت، 

هبلااغ فيرااا الماارأة النا ااز المتراليااة قمااة ساالطانرا، فااإ ا اسااتطا  الرجاال أن ي راار  وافرااي ههاااه هاايا 

د أس ع من يد المرأة النا ز أمضى أسلحترا التي هرتز برا، وكانت في الغالا أميل  لى اإلغراء، ف 

التراج  والميينة أمام هيا الةمو  من  وجرا وأمام برو  خابية قوة اإلرا ة والشةةية فيي في 

 (.97، 96، 1991أحرج موالررا )سليمان، 

 من ة اب الرهرش  -

 ن خلوة الزوجية.هو أج يكون ههرا هاهرا في غير مكا .1

 ج يكون ههرا أمام األطفال يورث نفوسرم  را وفسا اً. .2

ج يكااون ههاارا أمااام الغرباااء ياايل الزوجااة أو يسااتثير كرامترااا فتااز ا  نشااو ا، فالم ةااو   .3

 عيج النشو  ج   جل الزوجة وج  فسا  األطفال.

هو الضرب ولكن هيه الةطوة قد ج هفلح مثل الوعظ فيتهي الزوج  لى أسلوب ةخر و

 "غير المبر " 

 جـ( الضربش 

 ) اْلر بُوهُن  اج    وه اْهُهُروهُن  ف ي اْلمهضه ظُوهُن  وه هُن  فهر  افُونه نُُشو ه الي ه ي ههةه قال هرالىش )وه

( الم ةو  بالضرب هو لرب يسير غير مبر  مثلي مثل لرب األب جبني، 34)النساء، 

شف بل لرب  بي  ومحبة هةحبي عاطفة المربى، واألستا  لتلمييه، ليا لرب عدوان أو ه

 وقد قدر هللا هيه الةطوات ووبف هيا الريج هللا الةالق، الرليم ببواطن األمور وأسرار الةلق.

وقد بين الشيخ )محمد ر يد رلا( في هفسير قولي هرالى )والربوهن( أن مشروعية 

حتاج  لى هتويل، فرو أمر يحتاج  ليي لرب النساء ليست باألمر المستنكر في الر ل أو الفطرة في

في حال فسا  النية وعلة األخيق الفاسدة، و نما يبا    ا رأح الرجل أن رجو  المرأة عن 

نشو ها يتوقف عليي، و  ا بلحت البيئة، وبار النساء ير لن النةيحة ويستهبن للوعظ أو 

را في الشر  والرجال يز جرن بالرحر، فيها اجستغناء عن الضرب، فلكل حال حكم يناسب

 .(75، 1990متمورون على كل حال بالرفق بالنساء )رلا، 

والضرب المبا  هو الضرب اليسير    الم ةد مني التت يا والت ويم.. وينبغي أج يكون 

الضرب في محل واحد، وأن يُت ى الوجي فإني مهم  المحاسن، وج يضرب بسوط وج عةا، ليلك 

 -لم يفرلي قع حتى م  خا مي، ف د أخرج النسائي عن عائشة  -والسيم عليي الةية  -فإن النبي 

امرأة لي وج خا ماً قع وج  -بلى هللا عليي وسلم  -قالتش "ما لرب رسول هللا  -رلي هللا عنرا 

 (.365، 1993لرب بيده  يئاً قع  ج أن هنترك محارم هللا فينت م مني" )الشوكاني، 

ا بواجا بل هو رخةة وج يهو  استةدام هيه الرخةة ولرب الزوجة في التشري  لي

 ج م  الزوجة التي لم هردل سلوكرا بالوعظ أو الرهر ومن ثم يلهت الزوج  لى الضرب غير 
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المبر  فإن حةل الطاعة للزوج يحرم ما سبق، قال هرالى )فإن أطرنكم في هبغوا عليرن سبيي( 

مما أباحي هللا لي منرا في سبيل لي عليرا برد  لك،  أ    ا أطاعت المرأة  وجرا فيما يريده منرا

وليا لي لربرا وج ههرانرا وقوليش ) ن هللا كان عليا كبيراً( هرديد للرجال   ا بغوا على النساء 

من غير سبا، فإن هللا الرلى الكبير هو وليرٌّن، وهو ينت م ممن هلمرن وبغى عليرن )الةابوني، 

1981 ،389 .) 

 وات التي أرشد إليها اإلسالم لمعالجة نشوز الرجل: ثالثاً: الخط

  ا خافاات الماارأة نشااو   وجرااا و عرالااي عنرااا  مااا لمرلاارا أو لكباار ساانرا، أو لدمامااة 

وجررا، في جنا  عليرما أن يةلحا بينرما، ولو كان في هنا ل الزوجة عن برض ح وقراا هرلاية 

افهاا أهةٌ خه ااا أن لزوجرااا، ل ااول هللا ساابحاني )وه  ن  اْمااره لهْير مه اًلااا فهاايه ُجنهاااْ ه عه اان بهْرل رهااا نُُشااوً ا أهْو   ْعره ْت م 

ْيٌر( )النساء،  ْلُح خه الةُّ ا ُبْلًحا وه ا بهْينهرُمه  (.128يُْةل حه

في هيه اديةش )هي المارأة هكاون عناد الرجال ج  –رلي هللا عنرا  –وقالت السيدة عائشة 

، وه ولش امسكني، وج هطل ناي، وهازوج غيار ، فتنات يستكثر منرا، فيريد طيقرا، ويتزوج عليرا

في حل من النف ة علي وال سمة لي(، قال في المرنىش ومتى بالحتي على هرك  يء من قسمترا أو 

 (.199، 1999نف ترا، أو على  لك كلي جا  )سابق، 

وأما   ا خافت المرأة نشو   وجراا و عرالاي عنراا  ماا لرادم طاعتاي أو مرةايتي فيكاون 

 (ش 64، 63، 1994ج النشو  من ادهي )السيسي، عي

 المراجعة:  -

وي ةد برا أن هراج  الزوجة نفسارا وهبحاث عان أساباب نشاو   وجراا فاي نفسارا أو فاي 

 وجرا أو في طري ة هواف رما مرا، أ  أني حالة من التتمل الر لي والمناقشة التتملية التي ه     لى 

ياهرا والتي قد هكون السبا في نشو   وجرا و عرالي عنراا الفرم الياهي من جانا الزوجة لسلوك

كإهمالرا لزينتراا  اخال بيتراا، أو ه اعسارا عان أ اء واجباهراا الزوجياة، أو قاد هكاون مشاغولة عناي 

بالرمل أو األوج ، مما يهرل  وجرا ج يسكن  ليرا ويسيء مراملترا ويتطل   لى غيرها، كما يها 

وق  وجراا الشارعية عليراا قاراءة أو ساماعا لكاي يتباين لراا أوجاي على الزوجة هناا أن هراجا  ح ا

 ه ةيرها في أ اء برضرا والتي أ ت بالطب   لى نشو   وجرا و عرالي.

وهةطئ برض الزوجات عندما هلما بوا ر النشو  واإلعراض من  وجرا فتغضاا مناي 

عاراض، مماا يثيار وهرهر مضاهري أو هتارك البيات غضابا، أو هتخايها الرازة متبا لاة النشاو  واإل

 (.102، 2006 وجرا عليرا، ويةر  بالنشو  واإلعراض سافرين )ها م، 

 المكاشفة:  -

وي ةد برا مناقشة الزوجة لزوجراا ومكا افتي بتسالوب لاين رقياق لمررفاة أساباب نشاو ه 

و عرالي، وعلى الزوجة هنا أن هتةير الوقت المناسا لايلك الرتااب الاو   الاي  يهاا أن يكاون 

سو ه الو  والوفاق بريدا عن اجنفراجت والتاوهرات، وي وماان مراا بت ةاي األساباب التاي في جو ي

أ ت  لااى نشااو  الاازوج و عرالااي ويرمااين كاال مااا يسااتطيراني ماان جرااد علااى   الترااا، وج يريااا 

الزوجااة فااي جلسااة المكا اافة هاايه أن هرتاارآل بتخطائرااا وه ةاايرها وأن هرااد الاازوج بتيفااي هاايه 

 فكل  لك جدير أن يلين من غضا الزوج وير ه عن نشو ه و عرالي. األخطاء برد  لك،

 االسترضاء: -

برااد أن هراجاا  الزوجااة نفساارا وهراارآل أسااباب نشااو  الاازوج ثاام هكا اافي براايه األسااباب 

وهرد  وجرا بردم هكرارها، عليرا أن هحااول استرلااءه  -  ا كانت م ةرة  -وهرترآل بت ةيرها 

هاايا اجسترلاااء ما يااا أو مرنويااا، واألماار هنااا متااروك للزوجااة  واسااتمالة قلبااي  ليرااا سااواء كااان
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وه ديرها وما هراه متمشيا م  مةلحترا، ج  لزام عليراا وج هكلياف ويهاا أن يكاون  لاك بساماحة 

نفا وطياا خااطر، فراي  نماا هسارى ألسامى واجاا هرتاز باي المارأة براد عباا ة هللا وهاو  رلااء 

 (.102، 2006الزوج )ها م، 

قالش "أج أخبركم  -بلى هللا عليي وسلم  -رلي هللا عني، عن النبي  –ن مالك وعن أنا ب

برجالكم في الهنة؟" قالواش بلى يا رسول هللا ف الش "النبي في الهنة، والةديق فاي الهناة، والشاريد 

في الهنة، والمولو  في الهنة، والرجل يزور أخاه في ناحية المةر ج يزوره  ج   عز وجال فاي 

ة" قالش "أج أخبركم بنسائكم من أهل الهنة؟" قالواش بلاى ياا رساول هللا قاالش "كال ولاو  و و ، الهن

قالاتش هايه ياد  فاي يادك ج أكتحال بغماض  -أ ش  وجراا  -  ا غضبت أو أسايء  ليراا أو غضاا 

(.89، 1985حتى هرلى )الطبراني، 
 
 

قاالش "ج  -ياي وسالم بالى هللا عل -عان رساول هللا  -رلاي هللا عناي -وعن مرا  بان جبال 

يحل جمرأة ه من با  واليوم ادخر، أن هت ن في بيت  وجراا وهاو كااره، وج هةارج وهاو كااره، 

وج هطي  فيي أحدا، وج هةشن بةدره، وج هرتزل فرا ي، وج هضربي، فاإن كاان هاو أهلام، فلتتهاي 

تراا، وج  ثام علياي، و ن حتى هرليي، فإن كان هو قبل، فبرا ونرمت، وقبال هللا عايرها، وأفلاح حه

(،  لاك هاو 206، 1990هو أبى برلاها عنرا، ف د أبلغات عناد هللا عايرها" )الحااكم النيساابو ، 

 ور الزوجة وواجباهرا ههااه  وجراا فاي حاال نشاو ه ولتحاير الزوجاة مان الكبار والرناا  والهادل 

 والمراء.

 رابراًش عدم ن ل المشكيت خارج البيتش

ق البيت يرني ب اءها، وا  يا  ا ترال نارها، وخةوبااً   ا ن لات ن ل المشكلة خارج نطا

 لى أهل أحد الزوجين، ألنرم ج يدركون أبرا  المشاكلة وأسابابرا، وغالبااً ماا يسامرون ال ضاية مان 

طاارآل واحااد، هااو خةاام، والةةاام ج يُساام  كيمااي  ج بحضااور خةاامي، فيحكمااون حكماااً جااائراً 

ابنرم أو ابنترم، فيُْضارمون ناار الراداوة والبغضااء باين الازوجين  أعور، وقد هتخيهم الحمية إلن ا 

  لراماً ييها بالب ية الباقية من أوابر المحبة بينرما.

وغالُا ما يحدث بين الزوجين مان منا عاات  نماا هاي أماور طفيفاة ألساباب هافراة، ه اوم 

لااةم ماان ح ي ااة لسااوء ماازاج أحاادهما فااي وقاات مرااين أو نحااو  لااك، ثاام هُةااور لآلخاارين بتلفاااه أ

المشااكلة فاايظن السااام  لرااا الااي  لاام يرايشاارا أنرااا كبياارة ومسترةااية، فتااتهي علااى  ثاار  لااك حلااول 

 وهاء، ييها لحيترا الزوجان. وليلك كان من المستحسن أن يتوابى الزوجان، ويتراهدا علاى 

ررماا عدم ن ل مشاكلرما خارج عشِّ الزوجية، وأن يحربا كال الحارص علاى أج هبيات المشاكلة م

 ليلة واحدة. 

 : التحكيم بين الزوجين خامساً 

  ا ا ااتد الةاايآل وهفاااقم  اارره بااين الاازوجين ف ااد أر ااد اإلساايم جماعااة المساالمين  لااى  

م اومة هيا الشرر واستئةالي عن طريق مهلا عائلي يتكون من حكم من أهل الزوج وحكام مان 

ْفتُْم    هاقه بهْين   ا أهل الزوجة قال هرالىش )وه  ْن خ  اْن أهْهل رهاا أن يُر ياده ًماا مِّ كه حه اْن أهْهل اي  وه ًما مِّ كه ثُوْا حه ا فهاْبره ر مه

ب يًرا( )النساء،  ل يًما خه انه عه ا أن هللّاه كه فِّق  هللّاُ بهْينهرُمه  (.35  ْبيهًحا يُوه

 (:2018، 2018سادساً: الطالق كعالج )رضوان، 

ير لحال مشاكيت األسارة متاى هفاقمات في اإلسيم كمنفي أخ -على كراهتي - ر  الطيق 

هاايه المشااكيت واسترةاات علااى الحاال وامتنراات أمااام كاال جرااو  التوفيااق واإلبااي  والتحكاايم، 

فاإلسيم حين أبا  الطيق فإنما جرلاي اساتثناء مان ال اعادة، والطايق مان المنظاور اإلسايمي هاو 

ا هاا )نةباة متةةةاة مان فةم لررح األسرة وهو هادم لراا وهةادي  لبنيانراا وهمزياق لشامل أفر

 (. 151، 1995أساهية الهامرة، 
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علاى بغاض  –واإلسيم ليا  ا  غف بالطيق يتل في بتية كلمة وفى أ  حال و نما  ارعي 

عيجا للحياة الزوجية نفسرا، وجرلي على ول  يمكن الزوجين من مراجرة نفسيرما وهادبر  –مني 

 ائون هحمال علاى  ادة التحمال فاي األمار و عاا ة عاقبة أمرهما، وأمر ما يكون بينرما من أبنااء و

المياه لمهاريرا، ولم يهرل اإلسيم الطيق كلمة ي ولرا الزوج ويل يرا على  وجتاي فيحارم أحادهما 

على ادخر هحريما أبديا ج رجرة فيي وج التئام لي، و نما سلك بي طارق الرايج وقارر فاي مراحلاي 

  (ش147، 145ه ب يو  كثيرة منرا )المرج  السابق، حتى يمتد أمد النظر والتبةير وليا قيد

أن اإلسيم جرل الطيق مفرقا مارة براد مارة  فراات متراد ة ليهارب الرجال نفساي براد المارة  – 1

 األولى والثانية ويرولرا على الةبر واجحتمال ولتهرب أيضا المرأة نفسرا.

الزوجااة أثناااء عاادهرا فااي مناازل فااي سااورة الطاايق بااتن هب ااى  -ساابحاني وهرااالى  –أماار هللا  – 2

الزوجية ما لم يحةال منراا ماا يوجاا خروجراا، قاال هراالىش )ج هةرجاوهن مان بياوهرن وج 

يةرجن  ج أن يتهين بفاحشة مبينة وهلك حدو  هللا ومن يترد حدو  هللا ف د هلم نفسي ج هدريا 

ل الزوجيااة علااى (، وج  ااك أن وجو هااا فاي منااز1لرال هللا يحاادث برااد  لااك أمارا( )الطاايق، 

م ربة من  وجرا وفى متناول يده لي أثر فاي عاو ة األماور  لاى ماا كانات علياي وهاى الحكماة 

 التي أ ارت  ليرا ادية الكريمة )ج هدر  لرل هللا يحدث برد  لك أمرا(.

جراال ال اارةن الكااريم الاازوج أحااق بالزوجااة مااا  اماات فااي عاادة الطاايق الرجريااة، قااال هرااالىش  – 3

(، والحكمااة فااي ه رياار حااق 2008حااق ر هاان فااي  لااك  ن أرا وا  باايحاً( )الب اارة، )وبرااولترن أ

الرجاال فااي الرجرااة أنااي قااد يشاارر بفااراز ووحشااة لفااراق  وجتااي، وقااد ينالااي بساابا  لااك ماان ال لااق 

والحيرة والمش ة ما ج ببر لي عليي، ويتبين أني ما كان يدر  أن طيقي سيسالمي  لاى هلاك الحالاة، 

 أن ي اارر لااي هاايا الحااق  فرااا للمشاا ة ويباايح لااي مااا ان طاا  ماان حياااة اجساات رار فاقتضاات رحمااة هللا

 والمو ة.

 (ش220، 219، 2018)رلوان،  سابعاً: الخلع

وأمساكرا  -اختيااراً  –  ا نفدت الوسائل اإلبايحية وأباى الازوج أن يطلاق سارا   وجتاي 

م  ر  للزوجاة فاي هايه الحاال وهي كارهة للم ام مري  ون  يياء لرا مني و لرار برا، فإن اإلسي

أن ه دم لزوجرا من مالرا ما هفتد  بي نفسارا وهاو المسامى" الةلا " )نةباة متةةةاة مان أسااهية 

(، والي  ور  في قولي هرالىش )وج يحل لكم أن هتخيوا مما ةهيتماوهن  ايئاً 141، 1995الهامرة، 

 فاي جناا  عليرماا فيماا افتادت باي هلاك  ج أن يةافا أج ي يما حدو  هللا فاإن خفاتم أج ي يماا حادو  هللا

 (.229حدو  هللا في هرتدوها ومن يترد حدو  هللا فتولئك هم الظالمون )الب رة، 

ويرني الةل  فاي اللغاةش خلا  الشايء يةلراي خلراا، واختيعاي كنزعاي )ابان منظاور،  .ت، 

(، وخالرات 53 .ت، (، والةل  بضم الةااء وساكون الايم يرناى اإل الاة واإلباناة )الشايرا  ، 76

المرأة  وجرا   ا افتدت مني بمالرا، فةالررا وأبانرا عن نفساي ويسامى هايا الفاراق خلراا )الارا  ، 

1981 ،95.) 

والةل  مدلول  رعي يرني   الة ملك النكا  أ  الطيق جبراً سواء أكاان مان الزوجاة أو 

ق مناي فاي م ابال عاوض هدفراي من وليرا أو ممن ينوب عنرا ومرناه أن هةال  المرأة  وجراا وهطلا

 (. 51، 2000لتفتد  نفسرا بي، وقد يكون هيا الروض في  كل ن د  أو عيني )نةار، 

ش -بالى هللا علياي وسالم  -( ل ولاي355وهو جائز  ن استوفى  اروطي )الهزائار ،  .ت، 

يان جمرأة ثابت بن قيا وقد جاءهي ه ول عن  وجراا ياا رساول هللا ماا اعتاا علياي مان خلاق وج  

 –ولكني أكاره الكفار فاي اإلسايم، ف اال لرااش "أهار ين علياي حدي تاي" قالاتش نرام، ف اال رساول هللا 

 (. 60، 7، ج2002لزوجراش "اقبل الحدي ة وطل را هطلي ة" )البةار ،  -بلى هللا عليي وسلم 
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وهتمثل  روط الةلا  فايش أن يكاون الابغض مان الزوجاة فاإن كاان الازوج هاو الكااره لراا 

أن يتخي منرا فدياة و نماا علياي أن يةابر عليراا، أو يطل راا  ن خااآل لاررا، وأج هطالاا  فليا لي

الزوجة بالةل  حتى هبلغ  رجة من الضرر، وهةاآل مررا أج ه يم حدو  هللا في نفسرا أو في ح وق 

بدا  وجرا، وأج يترمد الزوج أ ية الزوجة حتى هةال  مني، فإن فرل في يحل لي أن يتخي منرا  يئا أ

وهو عاص، والةل  ينفي طيقا بائنا فلو أرا  مراجرتراا ج يحال لاي  ج براد ع اد جدياد )الهزائار ، 

 (.355 .ت، 

(ش يساتحا أن ج يتخاي منراا 356ولي أحكام هتمثل في مهملرا فيما يلي )الهزائار ،  .ت، 

المستبرئة و ن كان أكثر مما أمررها بي،  ن كان الةل  بلفظ الةل  اعتّدت المةالرة بحيضة واحدة ك

بلفظ الطيق فإن الهمرور أقر على أنرا هرتد بثيثة قروء، ج يملك المةال  مراجرترا في الردة ولي 

 لك برد ان ضاء الرادة،    الةلا  بينرماا مناي، ويةاال  األب عان ابنتاي الةاغيرة   ا هضاررت نياباة 

 عنرا لردم ر دها.

 أبرز النتائج:

الرديد من ادثار السلبية من أبر ها التفكك األسر  والرنف  يترها على النزاعات األسرية .1

 األسر  و  مان أحد أفرا  األسرة وليا  ح وق األبناء.

 همر النزاعات األسرية بردة مراحل من كمون ثم انتشار ثم محاولة البحث عن حلفاء. .2

 قدم اإلسيم منرهاً  اميً ومتوا نا للترامل م  النزاعات األسرية. .3
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 فيرا لح وقي ومس ولياهي.
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 ارج البيت  ج عند الضرورة.دم اإلسرا  في ن ل المشكيت األسرية خع .9

يفضل للزوجين اجسترانة بالةبراء واألقارب ممن يوثق برم عند ا تدا  النزاعات وعدم  .10

 ال درة على حلرا بمفر هم.

قد يكون الطيق أو الةل  عيجاً للنزاعات األسرية حال هفاقمرا وعدم جدوح أ  وسيلة  .11

 للةلح.

 التوصيات:

 ئولياهرم وح وقرم وواجباهرم التي هةون الحياة الزوجية.هوعية الم بلين على الزواج بمس .1

 هفريل مكاها التوجيي واإلر ا  األسر  لل يام بدورها في حل النزا  األسرية. .2
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 خابة.

 المقترحات:
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 عمل  راسة عن الضغوط النفسية وعيقترا بالنزاعات األسرية في لوء برض المتغيرات. .5

 عمل  راسة عن الرنف األسر  وعيقتي ببرض المتغيرات. .6
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