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والصــــالة والســــالم علــــى نبيــــه األمــــني املرســــل رمحــــة  إن احلمــــد هللا محــــدًا كثــــريًا طيبــــًا مباركــــًا فيــــه،
  .وبعد ... للعاملني،وعلى من اتبعه بإحسان إىل يوم الدين

تحـدي األبـدي وأي طريق خمالف هلـا هـو اتبـاع خلطـوات العـدو األول وال ،فشريعة اهللا رمحة للعاملني
داء اإلسالم سـعيًا إىل واتبع منهجه العديد من أع الذي تعددت خططه ودروبه، ،لإلسالم وهو الشيطان

ـ  لـرب تارخيهــا الطويــعــاإلســالمية الشـريعة وإفســاد األمــة، وقــد واجهــت الرتبيـة  مهــو هــد ،هـدف مشــرتك
 عقدية وفكريـة واقتصـادية وعلميـة واجتماعيـة : العديد من التحديات يف جماالت خمتلفة ـ تواجه تومازال
  : وتنقسم هذه التحديات إىل ...

متثلت يف ضعف املناعة الداخلية للمجتمع املسـلم وانتشـار سـلوكيات وممارسـات  : تحديات داخلية .۱
أنفسهم ،سببها البعد عن املنهج الرباين ،إضافة إىل ظهور فئة حمسوبة علـى خاطئة من قبل املسلمني 

م  تمـــع بأفكـــارهم وطـــرقهم وأطروحـــا اإلســـالم مـــن بـــين جلـــدتنا ،ولكـــنهم يف حقيقـــتهم ميهـــدون ا
م لتمرير  النموذج الغريب املنحرف إ تمع املسلم وتطبيقه داخلهوحركا  . وهم فئة املستغربني ،ىل ا

تمع اإلسالميألعداء  بمتثلت يف السعي الدؤو  : رجيةتحديات خا .٢ وحل عرى  ،الدين يف إفساد ا
وحضــاري  عـرب خمططـات ودعــوات خمتلفـة، منهـا الغـزو العقــدي ومـا أمثـر عنـه مــن غـزو فكـري الـدين،

 ً   . واجتماعي وإعالمي حديثا

إن كالً منهما سبب  إذ ،اخلية واخلارجية هو أمر نظري فقطواحلقيقة إن الفصل بني التحديات الد
من كون  تهوتنبع أمهي ،جتماعية أحد أهم جوانب التحدياتويعد جانب التحديات اال لآلخر وداعم له،

ـــدف يف حمصــلتها ا تمـــع املســلممجيــع التحــديات  وملـــا كانــت األســـرة هــي الوحـــدة  ،لنهائيـــة إىل هـــدم ا
ــاء االجتمــاعي مــن حيــث تكوينهــا ونط ائفهــا وعالقــة أفرادهــا بعضــهم اقهــا ووظاالجتماعيــة األوىل يف البن

ــا أن تـــزود أعضــاءها بكثـــري مــن االحتياجــات األساســـية والــيت مـــن بينهــا تـــوفري  ،بــبعض حيــث يفـــرتض 
فقـد أصـبحت نصـب عـني  مسالك احلب واألمن والطمأنينة واالحـرتام بـني الـزوجني وبـني اآلبـاء واألبنـاء،

تمع من خالهلاجمموعة كبرية من التحديات الداخلية واخلارجية    .سعيًا لتفكيكها وهدم ا

وعالقتهمـا  وميثل جانب العالقات اإلنسـانية داخـل األسـرة واملتمثلـة يف عالقـة الـزوجني ببعضـهما، 
غيـري والتشـويه والقطيعـة أحد تلك اجلوانـب الـيت تعرضـت حملـاوالت مـن الت وعالقة األبناء باآلباء، ،ءباألبنا

ات إسالمية تتصـف بـاملودة يفرتض أن تُكسب األفراد سلوكيات وممارسفأصبحت األسرة اليت  ،مث العنف



والــذي أفــرز  ،نـاتج عــن تــوتر العالقـات اإلنســانيةأصــبحت حمضــنًا ألشـكال عديــدة مــن العنــف ال ،والرمحـة
فشــكل ذلـك حتــديًا أمـام قيــام الرتبيـة اإلســالمية بــدورها يف  ،شــكاالً خمتلفـة مــن العنـف واجلرميــةللمجتمـع أ
  .إعمار األرض احل قادر على حتقيق شريعة اهللا و ص تنشئة جيل

وقد قامت الرتبية اإلسالمية على أساس وهدف تربية الفـرد املسـلم تربيـة متكاملـة تقـوم علـى إعـداد 
مث اخللقـي ،مـع االهتمـام  ،ختلفة وعلى رأسها اجلانـب العقـديالفرد ورعايته ضمن مجيع جوانب حياته امل

غيـــة تكـــوين جمتمـــع مســـلم قـــادر علـــى حتقيـــق اخلالفـــة النفســـياجلســـدية و جبانــب الصـــحة  ُ ة للفـــرد املســـلم ،ب
  . اإلسالمية يف األرض

ً قيحتقو  سعت إىل رعاية الوسائط الرتبوية الـيت يـتم مـن خالهلـا تكـوين هـذه  املنشودةذه األهداف هل ا
 هــذهوتنشــئتها التنشــئة اإلســالمية، وشــكلت األســرة أحــد أهــم  املســلمة، الشخصــيةيف  املختلفــةاجلوانــب 

ــة الــيت ــ فنظــرت ،اإلســالمية الرتبيــةعتهــا ر  الوســائط الرتبوي ــا البيئ ة األوىل الــيت يتفاعــل فيهــا لألســرة علــى أ
مـــن أخــــالق  ،واخلصـــائص األساســـية لشخصـــيته ويكتســـب مـــن خـــالل هـــذا التفاعــــل املقومـــات ،الفـــرد

م  تمـــا يفـــرتض أن يـــتم مـــن خالهلـــا اســـتثمار إمكانيـــا،كوقيم،وعـــادات وانفعـــاالت  األفـــراد واســـتعدادا
  . ينهج اإلسالماملوحتويلها إىل سلوك حي ملحوظ وإجيايب يتحقق فيه 

طرقهـا املسـتمدة مـن الكتـاب فإذا ما مت هذا التفاعل وهذا االستثمار وفق منهج الرتبيـة اإلسـالمية و 
ـــــيت تســـــعى الرتبيـــــة اإلســـــالمية إىل أخرجـــــت األســـــرة أفـــــرادًا يتســـــمون  ،والســـــنة بالشخصـــــية اإلســـــالمية ال

، أو تغيــري تطــوير ســلوك الفــرد" ســرة املســلمة تكوينها،وهلــذا جنــد أن مــن أهــم أهــداف تنشــئة الفــرد يف األ
قــال  .)۱(" ع السـلوك واالجتاهــات اإلســالميةـحبيـث تتســع وتتطــابق مــ ،اهاتـه اللفظيــة والعمليــة الســلوكيةاجت

         :تعـــــــــــــــــــــــــاىل

      

   . ]١٥-١٤ اآليات : سورة األعلى[

ــة األســرة بالنســبة ل  فهــي اللبنــة األوىل للمجتمــع ،لمجتمــع عــن أمهيتهــا بالنســبة للفــردوال تقــل أمهي
ـا واسـتقام فإذا اتسمت بالقوة والفاعلية و القـدرة علـى  ،وعنوان قوته أو ضعفه القيـام بوظائفهـا سـلم بنيا

تمـــع واســـتقام أمـــره، ،أمرهـــا أمـــا إذا عجـــزت عـــن القيـــام بـــدورها الرتبـــوي أو إذا فســـدت  وســـلم بالتـــايل ا
يار أهم أسسه وأركانه،فمن  أحواهلا، تمع اخللقية واالجتماعية كنتيجة ال فسينعكس ذلك على أحوال ا

                                                
 .١١٩هـ، ص١٤١٨املكتب العلمي للنشر، : ، اإلسكندرية التنشئة االجتماعية منظور إسالميموسى،  لفتاح  تركيعبد ا )۱(



األخـوة اإلسـالمية  : منهـا معـانٍ اجتماعيـة إسـالمية عـدة،ب الفـرد خالل األسرة املسلمة يتوقـع أن يكتسـ
مــع كــل مــن تربطــه وإيــاه  والــيت تشــكل رابطــة نفســية تــورث الشــعور العميــق بالعاطفــة واحملبــة واالحــرتام،"

وهــو شــعور يولــد يف نفــس املســلم أصــدق العواطــف  ووشــائج اإلميــان والتقــوى أواصــر العقيــدة اإلســالمية،
واالبتعاد عن كل ما يضر  والعفو عند املقدرة والرمحة، واإليثار، ،ذ مواقف إجيابية من التعاوناختا النبيلة يف

ً ـانطالقـــ. )۱("واملســـاس بكـــرامتهم مبالنـــاس يف أنفســـهم وأمـــواهلم وأعراضـــه الَ ( : ن قـــول رســـول اهللا ـمـــ ا
وا  دُ َ اس َ الَ ،حتَ َ وا    و شُ َ اج نَ وا ،   تـَ اغَضُ َ ب الَ تـَ َ الَ ،و َ وا   و ُ ر َ ابـ ـضٍ   ،تَدَ ْ ع َ ـِع بـ ْ ي َ ـى بـ َل ْ عَ م ـُك ضُ ْ ع َ ْ بـ ع ِب َ الَ ي َ ـهِ ،و ـادَ اللَّ َ ب ـوا عِ ونُ َكُ  و
ــا  انً َ و ْ خ مِ ،ِإ ِ ــل ْ س ُ ــو اْلم ُ َأخُ م ِ ــل ْ س ُ ُ ،اْلم ــه ُ م ِ ْظل َ ُ ،الَ ي ــه ُل الَ خيَُْذ َ الَ ،و َ ُ  و ه ُ ر ِ ق ثَ ،حيَْ ــالَ ِِه َث ر ــدْ َ ىلَ ص ُ ِإ ــري ُشِ ي َ ــا و نَ ُ اه َ ى ه َ ــو التـَّقْ
 ٍ رَّات َ رِ ،م ْ بِ ام ْ َس ِ َ كُلُّ حب م ِ ل ْ س ُ ُ اْلم اه َ َأخَ ر ِ ق ْ الشَّرِّ أَنْ حيَْ ن امٌ  ئٍ مِ َ ر َ مِ ح ِ ل ْ س ُ ى اْلم َل مِ عَ ِ ل ْ س ُ ُ ،اْلم ـه ضُ ْ ر عِ َ ُ و ـه اُل َ م َ ُ و ـه ُ م  )دَ

)۲(.  
ة أو القضــاء عليهــا  وقـد حاولــت بعـض األنظمــة الوضـعية والــدعوات الباطلــة التقليـل مــن دور األسـر 

سـعت املاركسـية يف ف ،يـوي واألساسـيبقائهـا ودورهـا احلولكن التجارب أثبتت وجـوب  ،كمؤسسة تربوية
ــة تطبيقهــا إىل إلغــاء األســرة  ــا بداي ً نظامــواعترب ً  ا ــه الرجــل زوجتــه وأوالده طبقيــا ولكنهــا عــادت  يســتغل في

  .)۳( عجزها عن حتقيق وظائف وأهداف األسرةوتراجعت عن هذه األفكار، بعدما ثبت هلا 

ً ويف مقابل ذلك جند أن الرتبية  تفـردت بـه عـن أمنـاط الرتبيـة  اإلسـالمية قـد اهتمـت باألسـرة اهتمامـا
ــا الرتبويــة، األخــرى مجيعهــا، مبــا يكفــل قيامهــا علــى  وحــددت هلــا قواعــدها التشــريعية، فشــملتها بتوجيها

وراعت أن تقـوم هـذه العالقـات علـى  ويوثق أواصر العالقات بني أفرادها، ويرفع مستواها، أسس سليمة،
،فقامـت األسـرة يف اإلسـالم  ودة والرمحة والشورى والبعد عن الشدة والغلظة يف غري موضعهاأسس من امل

  :وتوثقت العالقات داخلها  على أسس عديدة منها 
لالختيـار الزواجـي علـى فكانـت الـدعوة  : الدين هو األصل في تكـوين العالقـة وشـد أواصـرهاأن  -۱

ألول وهـو األصـل ا ،سـرةعـرى األخـوة بـني أفـراد األوكـان الـدين هـو األسـاس يف توثيـق  ،أساس الدين
  .للتنشئة الصحيحة لألبناء 

فأسس العالقة الزوجية هي املودة  : قيام العالقات داخل األسرة على أسس المودة والرحمة - ۲
     : ،وفق قوله تعاىلوالرمحة

                                                
 .٣٦٢هـ ، ص١٤٠١دار السالم للطباعة والنشر،: بريوت،١ج، تربية األوالد يف اإلسالمعلوان،  عبد اهللا ناصح )۱(
هــــ، كتـــاب الـــرب والصـــلة، بـــاب حتـــرمي ظلـــم املســـلم وخذلـــه واحتقـــاره ودمـــه وعرضـــه ١٤١٩، ١دار املغـــين، ط: ، الريـــاض، صـــحيح مســـلممســـلم بـــن احلجـــاج )۲(

 .١٣٨٦، ص٢٥٦٤وماله،حديث رقم 
ا يف ضوء اإلسالم الصابوين، عبد الرمحن )۳(   .۱۱هـ ، ص ۱۳۹۲ دار الفكر، :، دمشقنظام األسرة وحل مشكال



    

   

    

      

  ]وأساس العالقة بني األبناء  ،]۲۱آية  : سورة الروم
     : كما قال تعاىل هيواآلباء 

    

    

     ]  ٤۲آية :سورة اإلسراء[.  

فقد خلق اهللا طريف العالقة  ،كوين وتوجيه العالقة داخل األسرةمها األصل يف ت : العدل والمساواة - ۳
 الزوجية من أصل واحد قال تعاىل











    

   ]األدوار أن ، مث اقتضى توزيع ]۱آية  : سورة النساء
 :املميزات اليت تتفق مع فطرته وتساعده على القيام بدوره قال تعاىل منيتميز كل طرف مبجموعة 

...    

   

     

  ]۲۲۸ آية : سورة البقرة .[  



تمـع مث أمام ا كل فرد ملزم ومسئول أمام اهللا أوالً ف : الحقوق والقيام بالواجبات أمر واجبأداء  -٤
هِ :( قال رسول اهللا  ،عن أداء ما عليه ِ يَّت عِ َ ْ ر ن ئُوٌل عَ ْ س َ ْ م م لُُّك َكُ اٍع و َ ْ ر م لُُّك اعٍ ، كُ َ ُ ر ري َمِ ْ األ َ اٍع  و َ ُ ر ل ُ الرَّج َ و
هِ  ِ ت ْ ي َ لِ بـ ْ ى َأه َل أَُة ،عَ ْ ر َ اْلم َ ْتِ و ي َ ى بـ َل ٌة عَ َ ي اعِ َ ِ  ر ه دِ َل َ و َ ا و َ ه ِ ج ْ و هِ ،زَ ِ يَّت عِ َ ْ ر ن ئُوٌل عَ ْ س َ ْ م م لُُّك َكُ اٍع و َ ْ ر م لُُّك    .)۱()فَُك

إىل غري ذلك مـن األسـس الـيت سـعت الرتبيـة اإلسـالمية لرتسـيخها داخـل األسـرة املسـلمة ،فالـدين 
ـا حتقــق العالقــة مبــدأ  األصــل يف نسـيج العالقــات األســرية، هــيوالعـدل واملــودة والقيــام بالواجبـات  و

ل يـدفع باألسـرة بـ ،بعد عن املنهج ال حيقـق هـذه األسـسوال ،يثاق الغليظ الذي قامت على أساسهامل
يشــكل العنــف األســري أحــد أهــم  ،فتنشــأ عنهــا أمنــاط غــري ســوية مــن العالقــات ،إىل غياهــب التــوتر

بـدافع  إىل الطـرف األضـعف يف العالقـة األسـرية ـ عـادة ـنيـف يوجـه مظاهرهـا املتمثلـة يف أي سـلوك ع
ويقــع ذلــك داخــل حــدود املنــزل وبــني  الســيطرة أو اإلكــراه أو التقصــري يف أداء احلقــوق أو غــري ذلــك،

 عليه أحد من خارجه إال إذا حصلت شكوى من الطرف الذي وقع عليه العنف،يتعرف جدرانه وال 
العنـف النفسـي،العنف  العنـف االقتصـادي، العنف اجلسدي، : نوعة منهاو يأخذ أشكاالً خمتلفة ومت

تمــع   ني أفــراد األســرة مــن جهــة،ـة بـــوقــد تــؤثر تداعياتــه علــى العالقــات املتبادلــ،...  اجلنســي وعلــى ا
فينتج عنـه مـا اعـرتى جمتمعاتنـا مـن تـوتر يف العالقـات األسـرية يأخـذ درجـات  ككل من جهة أخرى،

الً حتــديًا للرتبيــة اإلســالمية، والعنــف، متفاوتــة مــن الشــدة ودافعــًا للباحثــة لدراســة هــذه الظــاهرة  مشــّك
ا وحماولــة عالجهــا يف ضــوء الرتبيــة اإلســالمية، أن ختــدم الدراســة  ةفتأمــل الباحثــ والتعــرف علــى أســبا

  ... القائمني على الرتبية يف مجيع ميادينها األسرية واملدرسية واإلعالمية واملسجد
 

تمعـات، األمناط السلوكية يشكل العنف بصفة عامة أحد أهم والعنف املضـطربة الـيت تعـاين منهـا ا
تمعفوق أنه أسلوب تـدمريي يشـكل يف كثـري مـن األ ،ومثـل كـل اجلـرائم الـيت حيـان جرميـة يعاقـب عليهـا ا

تمع وتنال من و  ً  فإنه ،حدته ومتاسكه واستقراره وأمنهتنخر يف كيان ا ً  يكتسب بعدًا إضافيا ضـمن  خطريا
فاألســرة هــي الوحــدة االجتماعيــة األوىل مــن حيــث تكوينهــا ووظائفهــا وعالقــة  نطــاق العالقــات األســرية،
وهــي يف نفــس الوقــت أحــد أهــم وســائط الرتبيــة اإلســالمية الــيت تعتمــد عليهــا يف  أفرادهــا بعضــهم بــبعض،

ي والنفسي،فشــكل تعرضــها ألشــكال العنــف املختلفــة حتقيــق التنشــئة القوميــة والثبــات العقــدي واألخالقــ
 ً ية خمتلفة على مجيـع سلب يشكل من آثاروملا  ملا فيه من خروج عن املنهج الرباين،؛للرتبية اإلسالمية  حتديا

ً كان ذلك عائقف ،أفراد األسرة ىل بناء أسـر مسـلمة يف طريق حتقيق أهداف الرتبية اإلسالمية اليت سعت إ ا
                                                

،حــــديث رقــــم بــــاب املــــرأة راعيــــة يف بيــــت زوجها هـــــ،كتاب النكــــاح،١٤٠٦، ٥ط ، بـالكتــــعــــامل  :ريوتـبــــ ،۷ج ،يح البخــــاريـصحــــل، ـد بــــن إمساعيـــــحممــــ )۱(
 . ٦٥ ،ص۱۳۰



وتأخذ هذه التحديات أوجهًا وأمناطـًا خمتلفـة بدايـة مـن التحـديات العقديـة، واملتمثلـة يف  ،قوية ومتماسكة
مث  سـعي أعـداء الـدين إىل توجيـه الـتهم لإلسـالم بأنـه أعطـى للـزوج السـلطة لقهـر الزوجـة والتعـدي عليهـا،

إضـافة إىل مـا  ف،ـارس العنــة الـيت متــخالقيـة للشخصيـاألالتحديات األخالقية املتمثلة يف السلوكيات غـري 
،وهنــاك أيضــًا التحــديات النفســية املتمثلــة يف تــأثري  ينــتج عــن العنــف نفســه مــن ســلوكيات غــري أخالقيــة

ــه مــن اضــطرابات نفســية خمتلفــة، مث التحــديات  العنــف علــى الصــحة النفســية ألفــراد األســرة ومــا ينــتج عن
تمع ككل من تأثري ناتج                                            . عن العنف األسرياالجتماعية واملتمثلة فيما يتعرض له ا

 ً تمـع ويعترب العنف األسري املوجه للمرأة والطفل أحـد أكثـر أوجـه العنـف انتشـارا باعتبـار أن  ،يف ا
فاألطفـال والنسـاء هـم أكثـر الفئـات عرضـة لالضـطهاد  " ،ا الفئة األضعف داخـل األسـرةاملرأة والطفل مه

ً  ،)۱(" والقهر لعل أمهها ما يشـكله  ،للرتبية اإلسالمية من عدة جهات ويشكل العنف املوجه للطفل حتديا
وأن  ،االجتماعي يف بيئة تتميز بالعنف سلوكيات واجتاهات التفاعلمن الطفل منذ بداية حياته  اكتساب

ً  افيكتســـب الطفـــل هـــذه الســـلوكيات ويتخـــذه ،هـــذا العنـــف أمـــر طبيعـــي ســـرة ملمارســـاته فتخـــرج األ منطـــا
ً للمجتمــع أفــراد وهــو  ،مــن البنــاء والســعي للهــدم بــدالً  ،يف احليــاة بالفرديــة وحــب الــذات متتســم اجتاهــا ا

  .     اجتاه خمالف للحكمة اإلهلية يف استخالف اإلنسان للبناء والتعمري
دور عظــيم يف ملـا للمــرأة مـن  ؛املوجـه للمــرأة يكتسـب أمهيــة خاصـة كمـا أن جانـب العنــف األسـري

وملا تشـكله اجلوانب املتعلقـة بقضـايا املرأة املسـلمة من مدخل خــطري ألعــداء الـدين  ،اجليل ورعايتهتنشئة 
 يف توجيـــه التهـــم لإلســالم وللرتبيــة اإلســالمية بظلــم املــرأة وإنقــاص حقوقهــا، وأصحـــاب الــدعوات البـــاطلة

 : يف قولـه )كـارادي فـو  (الفرنسـي املستشـرق أمثـال،مثل ما روج له املستشرقون مـن  وعدم مراعاة آدميتها
وجعل الرجل يتزوج بأكثر من  حيث أعطاها نصف نصيب الرجل يف املرياث، هضم اإلسالم حق املرأة،"

فحرمهـا كثـريًا مـن احلقـوق  ومنح الرجل سلطة ليسـت للمـرأة، وجعل الطالق بيد الرجل، واحدة إىل أربع،
ا الرجل  ةلرد عليها ودفعها عن اإلسالم وتوضيح الكيفيلحتتاج  وباطلةوهي أقوال مغرضة  ،)۱(" اليت متتع 

ــا اإلســالم أفــراد األســرة املســلمة مــن العنــف األســري عــرب وســائط الرتبيــة املختلفــة ،بدايــة مــن  الــيت محــى 
مث املدرسـة ووسـائل اإلعـالم واملسـجد،وإبراز األسـباب والعوامـل الـيت أدت إىل ظهـور مثـل  األسرة نفسها،

تمـط السلوكيهذه األمنا دور الدراسة احلالية للوصول إليه من خالل إبراز  سعتوهو ما  م،ـع املسلـة يف ا
  .التربية اإلسالمية في مواجهة تحديات العنف األسري 

 

                                                
 . ١٩هـ، ص ١٤٢٠دار املدى للثقافة،: ، القاهرة العنف األسري  اجلرمية والعنف ضد املرأة عبد الوهاب ، ليلى )۱(
امأبو خليل،  نقال عن شوقي )۱(  .۲۲۲ص هـ،۱۴۰۲ دار الفكر،:  دمشق ،اإلسالم يف قفص اال



 

 ؟ األسري ما دور التربية اإلسالمية في مواجهة تحديات العنف

  : التالية توتفرع منه التساؤال
 ما مفهوم العنف األسري ؟ .١

  ؟ ما مكانة األسرة يف اإلسالم .٢

 ؟  ما التحديات اليت يشكلها العنف األسري املوجه للمرأة والطفل للرتبية اإلسالمية .۳

 ؟ عرب وسائطها الرتبوية املختلفة كيف ميكن للرتبية اإلسالمية مواجهة هذه التحديات .٤

 

الدراســة إىل حتقيــق هــدف رئــيس هــو التعــرف علــى أمنــاط التحــديات الــيت شــكلها العنـــف ــدف 
ت عرب وسـائطها وعرض وحتليل دور الرتبية اإلسالمية يف مواجهة هذه التحديا األسري للرتبية اإلسالمية،

  : وتتفرع منه األهداف التالية ،الرتبوية املختلفة
وأشـكاله، وتوضـيح أهـم األسـباب الـيت أدت إىل ظهـور هـذه األمنـاط  ،األسـريالتعرف على العنـف  .۱

تمع املسلم  . السلوكية يف ا

ــا  ،ألسـرة يف اإلسـالم ودورهــا الرتبـويالتعـرف علـى مفهــوم ا .۲ وتوضــيح أهـم اخلصـائص الــيت تفـردت 
والـيت هــدفت ، واملسـتمدة مـن كتــاب اهللا وسـنة نبيــه ،العالقـات اإلنسـانية داخــل األسـرة املســلمة 

 .الرتبية اإلسالمية إىل حتقيقها وترسيخها وبناء وحدة األسرة املسلمة وفق مبادئها وقيمها

التعـــرف علـــى التحـــديات الـــيت يشـــكلها العنـــف األســـري علـــى املـــرأة والطفـــل بدايـــة مـــن التحـــدي  .٣
 .العقدي،مث األخالقي والنفسي و االجتماعي 

عرب نـف األسـري املوجـه للمـرأة والطفـل،جهة حتديات الععرض وحتليل لدور الرتبية اإلسالمية يف موا .٤
 .األسرة املسلمة بصفتها أهم الوسائط الرتبوية،باإلضافة إىل املدرسة واملسجد ووسائل اإلعالم

 

وطــرق  الســابقة املتعلقــة بــالعنف األســري تنبــع أمهيــة الدراســة مــن كــون جماهلــا قــد افتقــر إىل الدراســات) ۱
فاالهتمام بالبحث االجتماعي يف دراسـة العنـف األسـري مل يـتم مالحظتـه إال يف القـرن  " مواجهته ،

م،ومــن ۱۹۶۲مل تــتم إال عـام  إال أن الكتابــة عنـه مــن قبـل بــاحثي اخلدمـة االجتماعيـة، التاسـع عشـر



بدراسة هتم الباحثون يف خمتلف فروع العلوم االجتماعية والرتبوية ا، ففي حني )۱(" قبل أطباء األطفال
إال أن العنف الذي حيدث داخل حميط األسرة مل حيظ بالدراسة  خمتلف املوضوعات املرتبطة باألسرة،

ولعل أحد أسباب هذا القصور راجع إىل صعوبة القيام بدراسات يف طبيعة العالقات  اليت يستحقها،
ـــــاقش بســـــهولة وبتوســـــع  " داخـــــل األســـــرة، مـــــع فمـــــا حيـــــدث يف حمـــــيط األســـــرة مـــــن مشـــــاكل ال ين

ري من املكونات اليت حتـول دون التحـدث ـى الكثـوي علـخاصة أن خصائص الثقافة العربية حتت،الغرباء
 ً   . )۲( " عما يعتربه الفرد أسرارا

طـالع عليهـا قـد اكتفـت بتنـاول املشـكلة الكما أن جممل الدراسات اليت اسـتطاعت الباحثـة ا
ـــة وا ـــة النفســـية واالجتماعي ـــةمـــن الناحي اإلشـــارات البســـيطة إىل النظـــرة اإلســـالمية  مـــع بعـــض ،لقانوني

الباحثـة إىل التعريـف  سـعتوهـو مـا  ،املعاجلة اإلسالمية للعنـف األسـري إىلدون التطرق  ، ةـللمشكل
  .به عرب هذه الدراسة 

ملــا متثلــه األســرة مــن أمهيــه باعتبارهــا البيئــة األوىل الــيت  الباحثــة جانــب العنــف داخــل األســرة؛ تناولــت  )۲
تمـــع مــــن   ،ة األجيــــال الـــيت تعبـــد اهللا وتوحــــدهتنشـــئ تعمـــل علـــى وحتمـــل أمانـــة القيـــام مبــــا حيتاجـــه ا

مبــا يتفــق مــع أســس التعامــل يف اإلســالم مــن أمــر  حتميــه وحتمــي فيــه احلــق والفضــيلة، كوادر،وســواعد
ـــا علـــى هـــذ باإلحســان والرأفـــة والرفـــق يف التعامـــل،  هوعلــى ذلـــك فـــإن صـــلحت األســرة واســـتقر بنيا

مل تقــم علــى هــذه األســس اإلســالمية فســينعكس  وإن إن األبنــاء ســيكونون أبنــاء صــاحلني،األســس فــ
تمع بأسره ينعكسو  ،ئهاذلك على سلوك أبنا وما الضياع وتفشـي اجلـرائم الـذي نـراه  ،بالتايل على ا

ائية هلذا االحنـراف عـن املـنهج الربـاين يف التعامـل داخـل األسـرة،و  إاليف الوقت احلاضر  بداية حمصلة 
ا  . انتشار العنف داخل عالقا

والعمــل علــى محايتهــا مــن الغــزو العقــدي والفكــري  رعايــة اجلوانــب املتعلقــة بــاملرأة، التوجيــه إىل أمهيــة  )۳
وكـــذلك التأكيـــد علـــى ضـــرورة رعايـــة األبنـــاء وتـــربيتهم وفـــق املبـــادئ  الـــذي اســـتهدف املـــرأة املســـلمة،

 . ية واالعتدال ومراعاة االحتياجات وامليولواألساليب اإلسالمية اليت اتصفت بالوسط

ا عملت على إ  )۴ عاجلة القضايا براز دور الرتبية اإلسالمية يف تناول ومكما تكمن أمهية الدراسة يف كو
 . وقضايا األسرة على وجه اخلصوص ،املعاصرة بشكل عام

 .۷۵هـ، ص ۱۴۱۹دار قباء، : ، القاهرة العنف األسريحلمي،  إجالل إمساعيل )۱(                                                
 .١١هـ، ص ١٤١٨نايف العربية للعلوم األمنية ،  ةأكادمييمركز الدراسات والبحوث ب:، الرياض العنف العائليالتري،  مصطفى عمر )۲(



ــا تســعى إلجيــاد معاجلــة ملشــكلة الدراســة تســهم فيهــا مؤسســات  وكــذلك  )٥ ــة الدراســة مــن أ تنبــع أمهي
  :الرتبية اإلسالمية املختلفة ،وتعود بالفائدة عليها وفق ما يلي

فمــن خــالل القيــام بــدورها املـــأمول يف التوجيــه واإلرشــاد وفــق املــنهج اإلسالمي،ســـتبقى : األســرة   -أ 
ا،ويتمكن الزوجني من  العالقات داخلها آمنة ومستقرة وتستطيع حتقيق أهدافها والوصول لغايا

ــــودة والرمحــــة  ــــة علــــى قــــيم امل وحفــــظ احلقــــوق املتبادلــــة وتلبيــــة االحتياجــــات بنــــاء العالقــــة الزوجي
م وتوجيــه  املختلفــة،كما ســيتمكن الوالــدين مــن حتقيــق التنشــئة الســوية لألبنــاء وإشــباع احتياجــا

.                                                                                                     سلوكهم بطرق وأساليب مستمدة من الكتاب والسنة وآراء الرتبويني املسلمني
ـــة : املدرســـة   - ب  ـــة مبـــا يتفـــق مـــع أســـس ومبـــادئ الرتبي ـــدعيم أنســـاقها الرتبوي ـــى بنـــاء وت إذا حرصـــت عل

اإلسالمية يف رعاية الفرد بصـورة شـاملة ومتكاملـة ،جنحـت يف إخـراج جيـل صـاحل ،ذو اجتاهـات 
تمعوسلوكي  .ات إسالمية ،متكنه من التفاعل اإلجيايب والبناء ضمن نطاق األسرة وا

ــــراد : املســــجد  -ج  ــــة وتوجيــــه أف ــــادي يســــتطيع أن حيقــــق أهدافــــه املنشــــودة يف تربي بــــالعودة إىل دوره الري
م وحفظهم من أي غزو عقدي تمع،وتأصيل املنهج اإلسالمي يف سلوكيا  .ا

توجيــه بــرامج هادفــة ،يســتفيد منهــا أفــراد األســرة ،وحتمــيهم بــاحلرص علــى بــث و : وســائل اإلعــالم   -د 
 .وتوجه سلوكهم التوجيه اإلسالمي

 

ر الرتبيــة اإلســالمية يف الكشــف عــن بعــض حتــديات العنــف األســري وبيــان دو إىل الدراســة ســعت 
ً وتطلــب ذلـــك مــن الباحثـــة وصــف ،مواجهتهــا ا وآثارهــا ا الوصـــول مــن خـــالل مث  ،ألبعـــاد املشــكلة وأســـبا

لـذا اسـتخدمت الباحثـة املـنهج الوصـفي يف وصـف مشـكلة  ف إىل استنتاجات ذات عالقة ومغزى؛الوص
تمـــع املســـلم، باإلضـــافة إىل مجـــع املـــادة العلميــــة  الدراســـة كأحـــد الظـــواهر االجتماعيـــة الـــيت بـــرزت يف ا

أســلوب يعتمــد علــى دراســة " : حيــث يعــرف املــنهج الوصــفي بأنــه وتصــنيفها ومعاجلتهــا املعاجلــة العلميــة،
ً  ،كما توجد يف الواقعالواقع أو الظاهرة   ً  ويهتم بوصفها وصفا ً  ،دقيقا ً   ويعرب عنها تعبريا ً  كيفيا ً   أو تعبريا  كميـا

 ")۱(.  
لنبويــة الــيت وحيتــاج التأصــيل اإلســالمي ملشــكلة الدراســة إىل تنــاول النصــوص القرآنيــة واألحاديــث ا

تطلب ذلك مـن الباحثـة دراسـة بعـض هـذه النصـوص والعمـل علـى اسـتخراج لذا  عاجلت أجزاء املشكلة؛

                                                
 .۲۴۷ص هـ،۱۴۱۹ دار أسامة للنشر والتوزيع،:الرياض ،العلمي مفهومه وأدواته وأساليبهالبحث  وآخرون، عدس ، ،عبد الرمحنعبيدات ذوقان )۱(



فاستخدمت املنهج االستنباطي يف حتليـل النصـوص القرآنيـة واألحاديـث  ظهار املعاين املرتبطة بالدراسة،إو 
ــة املتعلقــة  ــه ويعــرف املــنهج بالظــاهرة،النبوي أفكــار طريقــة مــن طــرق البحــث الســتنتاج " : االســتنباطي بأن

  . )۲( " وفق ضوابط وقواعد حمددة ومتعارف عليها ت من النصوص وغريها،ومعلوما

 

الدراسـة احلاليـة علـى وقد اقتصـرت  ،عديد من التحديات يف جمال األسرةتواجه الرتبية اإلسالمية ال
ـ  كمـا ذكرنـاـ   رأة والطفل باعتبارمهاـه للمـري املوجـدي العنف األسـو حتـتناول أحد أهم هذه التحديات وه

ويشكل العنف األسري حتديًا للرتبية اإلسالمية من جهات خمتلفـة  أكثر الفئات عرضة للعنف يف األسرة،
والتحـديات  ،ةوالتحـديات األخالقيـ ،ةوهي التحديات العقديـ التحدياتالباحثة بتناول أهم هذا  اكتفت
  . االجتماعيةالتحديات مث  ،النفسية

اكتفــت لــذلك  ،عديــدة داخــل األســرة مــرأة والطفــل قــد يأخــذ أشــكاالً والعنــف األســري املوجــه لل
كما أن احلديث عن معاجلة ضمن نطـاق الرتبيـة  ، الباحثة بدراسة العنف اجلسدي والنفسي واالقتصادي

اإلســالمية يعــد حــديث متشــعب ؛ملــا تشــمله الرتبيــة اإلســالمية مــن جوانــب متعلقــة باألهــداف والوســائل 
،ونظــرًا لصــعوبة تنــاول هــذه األبعــاد املختلفــة وعــرض دورهــا يف مواجهــة حتــديات واألســاليب واملؤسســات 

ـــــــة اإلســـــــالمية  ـــــــراز دور بعـــــــض مؤسســـــــات الرتبي ـــــــف األســـــــري ؛فقـــــــد اقتصـــــــرت الدراســـــــة علـــــــى إب العن
  .األسرة،واملدرسة ،واملسجد ،ووسائل اإلعالم :وهي

 

 ً   : منها فيما يلي اشتملت الدراسة على عدد من المصطلحات نعرف بعضا
  : التربية اإلسالمية   .۱

 ُ ـــا ت مصــطلح يشـــري إىل اجلهـــود املخططـــة الــيت تبـــذل لبنـــاء اإلنســـان " :عــرف الرتبيـــة اإلســـالمية بأ
ــة بيئتــه يف هــدي الشــريعة اإلســالمية الســمحاء ــا  ،)١(" وتنمي التنظــيم النفســي " : كمــا تعــرف بأ

  . )٢( " وتطبيقه كليا يف حياة الفرد واجلماعةواالجتماعي الذي يؤدي إىل اعتناق اإلسالم 

                                                
ا يف الرتبية اإلسالمية ياجلن، مقداد )۲(  .۲۲هـ،ص۱۴۱۹ دار عامل الكتب، : الرياض ،مناهج البحث وتطبيقا
 .۹۴ص هـ،۱۴۰۴ دار الوطن،: الرياض ،املعجم الرتبوي يف األصول الفكرية والثقافية للرتبية لطفي أمحد بركات، )١(
تمع عبد الرمحن النحالوي ، )٢(  .۲۱ص ـ،ه١٤٢١ دار الفكر ،: دمشق ،أصول الرتبية اإلسالمية وأساليبها يف البيت واملدرسة وا



ــا  ــة الــيت تــرتبط عناصــرها يف إطــار فكــري ""وتعــرف بطريقــة أكثــر مشوليــة وتكــامالً بأ تلــك العملي
ا اإلسـالم ،والـيت ترسـم عـددًا مـن اإلجـراءات والطرائـق  واحد ،يستند إىل املبادئ والقيم اليت أتى 

  .)۳("الفرد سلوكًا يتفق مع عقيدة اإلسالمالعلمية ،يؤدي تنفيذها إىل أن يسلك 
 : التحديات    .۲

ُ :ويقال حتديت فالنًا إذا باريته يف فعل ونازعته الغلبة، :يقال: التعريف اللغوي ّ دَ أنا ح اك أي ابرز ي
  . )٤( يل وحدك

مجموعــــة :ويف ضــــوء هــــذا التعريــــف تــــرى الباحثــــة أن مفهــــوم التحــــديات ميكــــن أن يشــــمل
المخالفــة للقــيم والمبــادئ اإلســالمية، التــي يمكــن أن تعيــق التربيــة  والســلوكيات االتجاهــات

اإلســالمية عــن القيــام بــدورها فــي بنــاء اإلنســان المســلم ،أو تعمــل علــى تهديــد هــذا الكيــان 
  .بأكملهعلى المجتمع المسلم  اتنعكس آثارهوبالتالي ،اإلنساني

  :اولتها الدراسة بما يليوتعرف الباحثة المجاالت األربع للتحديات التي تن

امــات الباطلــة الــيت وجهــت لإلســالم كعقيــدة  :التحــديات العقديــة_  سلســلة املفــاهيم اخلاطئــة واال
ومـنهج عـرب تارخيـه اخلالـد ،ومشلـت جوانـب متعـددة منـه، ومت توجيـه هـذه السـهام مـن أعـداء األمــة 
داخليــًا وخارجيــًا بطــرق عــدة ،كــان منهــا اســتغالل جمموعــة الســلوكيات واالجتاهــات  الفرديــة غــري 

ــدف الســوية لــبعض أفــراد ا تمــع املســلم والســعي إلســقاط هــذا اخللــل علــى التشــريع اإلســالمي 
  . إخراج املسلمني منه ،أو االكتفاء بزعزعة ثقتهم يف حقيقته وأحقيته يف اخلالفة والقيادة

ـــــــة_  ـــــــ:التحـــــــديات األخالقي ـــــــدين  ةجممـــــــل الســـــــلوكيات غـــــــري األخالقي ـــــــدة عـــــــن جـــــــوهر ال والبعي
اإلســالمي،واملرتبطة بســلوك العنــف األســري أو الناجتــة عنــه ،والــيت تشــكل يف جمملهــا عائقــًا أمــام 

 .حتقيق أهداف الرتبية اإلسالمية يف التنشئة اخللقية للفرد املسلم

ملوجـه جممل اآلثار واالضطرابات النفسية الناجتة عن سـلوك العنـف األسـري ا :التحديات النفسية_ 
للمرأة والطفل ،واليت متثل بعدًا ذا تأثري سـليب علـى تـوازن الشخصـية ومنوهـا السوي،وتشـكل عائقـا 

   .أمام حتقيق الرتبية اإلسالمية ألهدافها يف التنشئة النفسية السوية للفرد

                                                
ـــــــــة حممـــــــــد الفـــــــــزاين وآخرون، )۳( ـــــــــب ، فتحي ـــــــــة اإلســـــــــالميةحممـــــــــد شـــــــــحات اخلطي ـــــــــاض۲،ط أصـــــــــول الرتبي دار اخلريصـــــــــي للنشـــــــــر :،الري

 .۴۲هـ،ص۱۴۲۱والتوزيع،
 .۲۳۱۰ص ،)ت.د( دار العلم للماليني،:بريوتالصحاح تاج اللغة وصحاح العربيةإمساعيل بن محاد اجلوهري، )٤(



تمع،والناجتـة  :التحديات االجتماعية_  ديدًا ألنسـاق ا جممل النتائج السلبية اليت تشكل احنرافًا و
عــن ســيطرة أمنــاط القســوة والعنــف علــى العالقــات األســرية،واليت متثــل يف جوهرهــا عائقــًا ألهــداف 

  .الرتبية اإلسالمية يف حتقيق جمتمع مسلم مستقر ومتماسك

  : Violence العنف      .۳

ُ  : التعريف اللغوي وهـو عنيـف  وهـو ضـد الرفـق ، عرف العنف بأنـه اخلـرق بـاألمر وقلـة الرفـق بـه،ي
  . )١( التوبيخ والتقريع واللوم : والتعنيف واعتنف األمر أخذه بعنف، إن مل يكون رفيقًا يف أمره،

ً "  : التعريف االصطالحي غـري مشـروع أو غـري مطـابق  هـو اسـتخدام الضـغط أو القـوة اسـتخداما
ً ، )١("  للقــانون مــن شــأنه التــأثري علــى إرادة فــرد مــا ســلوك متعمــد يتســبب يف " :بأنــه ويعــرف أيضــا

  .)٢( "أو حرمان من احلقوق  واحلريات) جسدي( إحداث أمل أو ضرر معنوي أو مادي
  :Family Violence  العنف األسري   .۴

وأذى  والــيت ينــتج عنهــا جــروح والعدوانيــة بــني أفــراد األســرة،ئيــة الســلوكيات العدا" :  يعــرف بأنــه
وهـــذه الســـلوكيات رمبـــا تشـــمل اإلســـاءة البدنيـــة، حتطـــيم  ،وبعـــض األحيـــان تـــؤدي للوفـــاة وإذالل،

  .)٣("  املمتلكات، احلرمان من االحتياجات األساسية
  :  violence against womenالعنف ضد المرأة     .٥

وص،سواء أكانـت زوجـه أو أمـًا أو أختـًا ـاملوجه إىل املرأة على وجـه اخلصـ السلوك أو الفعل" وهو 
ــة النــاجم عــن عالقــات  أو ابنةً،ويتســم بــدرجات متفاوتــة مــن التمييــز واالضــطهاد والقهــر والعدواني
تمـع واألسـرة علـى السـواء،نتيجة لسـيطرة النظـام األبـوي  القوة غري املتكافئة بني املـرأة والرجـل يف ا

  .)٤(" االقتصادية واالجتماعية والثقافية بآلياته
  : violence against child  العنف ضد الطفل    .٦

                                                
 .۴۲۹ص هـ،۱۴۱۸ دار إحياء الرتاث العريب،:بريوت ،۹ج ،لسان العرب ابن املنظور، مجال الدين حممد بن مكرم )١(

 .۴۴۱ص هـ،۱۳۹۸ مكتبة لبنان، : بريوت ،معجم مصطلحات العلوم االجتماعية بدوي، أمحد زكي )١(
 .۲۵ص هـ،۱۴۲۱ دار املعرفة اجلامعية، : ، اإلسكندريةتأديب مشروع أم انتهاك حمظور : العنف يف األسرة السمري، عديل )٢(

 .۱۹۸ص هـ،۱۴۲۰اإلسكندرية،:  اجلامعية دار املعرفة ،۳ج ،قاموس اخلدمة االجتماعية السكري، أمحد شفيق )٣(

 .۲۰،مرجع سابق،ص  العنف األسري  اجلرمية والعنف ضد املرأةعبد الوهاب ، ليلى )٤(



يف ظـل ظـروف توضـح أن و  ،عـن رعايتـه قبل شخص يعد مسـئوالً من إساءة معاملة الطفل  " وهو
  .)۵( " رر أو للتهديد بالضرر أو اإليذاءـد تعرضت للضـل قـصحة أو رعاية الطف

ــة أن تعــرف   العنــف األســري الموجــه للمــرأة والطفــلويف ضــوء التعــريفني الســابقني ميكــن للباحث
إساءة معاملـة المـرأة والطفـل مـن قبـل طـرف يملـك سـلطة أسـرية عليهمـا ،ويعـد مسـئوالً :بأنه

عن تقديم الرعاية لهما ،وقد تأخذ هذه اإلساءة أشكاالً عدة تتمثل على وجه الخصوص في 
ة أو العاطفيــة أو االســـتغالل والحرمــان المـــادي ،ويــنجم عنهـــا مجموعــة مـــن اإلســاءة البدنيـــ

  .تمثل تحديات للتربية اإلسالميةالسلبية،التي النتائج 
 

يف _ بفضـــل اهللا _ والــيت وفقـــت الباحثــة  ،وضـــوع الدراســةوهــي جممــل الدراســـات ذات العالقــة مب
  : حماور ةومت مجعها عرب ثالث احلصول عليها،

 

  .)١( "الخصائص البيئية والسمات النفسية لمرتكبي جرائم السلوك العنيف " :دراسة بعنوان 
  :هدفت الدراسة إلى : أهداف الدراسة 

 . دراسة اخلصائص البيئية الفيزيقية املهيئة جلرائم السلوك العنيف .١
 . االجتماعية املهيئة جلرائم السلوك العنيفدراسة خصائص البيئة  .٢
 . حتديد السمات الشخصية املرتبطة جبرائم السلوك العنيف .٣
 .اقرتاح التوصيات ملواجهة جرائم السلوك العنيف أو احلد منه على ضوء نتائج الدراسة الراهنة .٤

ومت  ،اعياملســـح االجتمـــاملـــنهج الوصـــفي مـــن خـــالل أســـلوب علـــى الباحثـــة  اعتمـــدت : مـــنهج الدراســـة
الدراســة مــن املــودعني بالســجون العموميــة واملركزيــة مــن الــذكور يف مرحلــة ســحب عينــة 

القتــل العمـد والشــروع :تمثـل يف الشـباب مـن بــني مـرتكيب جــرائم السـلوك العنيـف الــيت ت
ومت تطبيـق اسـتبانة أيزيـك للشخصـية  ،السرقة باإلكراه والضرب بأنواعه واالغتصـاب،فيه

  . الشخصية ألفراد العينةلقياس السمات 
  : خرجت الدراسة مبجموعة من النتائج نذكر هنا ما له عالقة مبوضوع دراستنا احلالية : نتائج الدراسة

                                                
 .۴۶،مرجع سابق،صتأديب مشروع أم انتهاك حمظور:العنف يف األسرةالسمري، عديل )۵(
مقدمــة جلامعــة عــني  - غــري منشــورة -رســالة ماجســتري يب جــرائم الســلوك العنيــف، ـة ملرتكـــاخلصــائص البيئيــة والســمات النفسيــ فايــد، سوســن حممــد الدســوقي )١(

  .هـ۱۴۱۶عام  قسم الدراسات اإلنسانية، مشس بالقاهرة،



ــــــائج الدراســــــة أن  .۱ ــــــة أوضــــــحت نت ــــــدي أفــــــراد العين  متيــــــزوا بعــــــدم االنفصــــــال وبلغــــــت نســــــبتهموال
 . الزوجية،ولكن اتسمت العالقة بني الوالدين بالفتور واخلالفات )۹۱,۹%(

كشفت الدراسة عن وجود عالقة دالة بني املستوى التعليمي املنخفض للوالدين ومعانـاة املـودعني  .۲
  . كأحد األسباب املهيئة الرتكاب جرائم العنف من سوء معاملة الوالدين

ــائج الدراســة أنــه ال يوجــد عالقــة بــني حجــم األســرة ومعاملــة الوالــدين الســيئة كأحــد  .۳ أوضــحت نت
عانون من معاملـة فقد وجد من أفراد العينة مودعني من أسر صغرية وكبرية ي العنف، أسباب جرائم
 .قاموا بارتكاب جرائم العنف ـ وهو إحدى األسباب املهيئة للجرميةـ  الوالدين السيئة

ــأثري رفــاق الســوء وارتكــاب جــرائم العنف،وأشــارت  .۴ ــة بــني ت ــائج عــن وجــود عالقــة دال كشــفت النت
ــــائج إىل أن دور ر  ــــف،النت ــــأيت كأحــــد أســــباب ارتكــــاب جــــرائم العن بعــــد الظــــروف  فقــــاء الســــوء ي

 . االقتصادية السيئة وسوء معاملة الوالدين

سة السابقة جرائم العنف بشكل عام،وركزت تناولت الدرا : عالقة هذه الدراسة بدراستنا الحالية
د مباحثهــا دور كمــا أوضـحت ضـمن أحـ السـمات النفسـية ملــرتكيب جـرائم السـلوك العنيـف، راظهـعلـى إ

ة  ومل تتناول العنـف ضـمن نطـاق األسـر  األسرة واملدرسة ووسائل اإلعالم يف تكوين السلوك العنيف للفرد،
واختلفت الدراسة السابقة مع الدراسة احلالية يف  ،سعت دراستنا احلالية إىل تناوله وهو ما ،كمحور حمدد

ــا، ــكمــا أن الدراســة الســابقة قــد اق مــنهج الدراســة وخطوا ا قــد تصــرت علــى العنــف اجلســدي باعتبــار أ
ي واالقتصــادي جبانــب العنــف دراســتنا احلاليــة العنــف النفســ تناولــتيف حــني  ،تناولــت اجلــرائم الناجتــة عنــه

  .  هإلظهار دور الرتبية اإلسالمية يف مواجهة حتديات سعتكما  ،اجلسدي
علـــــى العنـــــف كســـــلوك  التعـــــرف يف اســـــتفادت الدراســـــة الحاليـــــة مـــــن الدراســـــة الســـــابقةوقـــــد 

إضـافة إىل  ،الثـاينوهـو مـا أفـاد مباحـث الفصـل  ،إىل ظهـورهوعلى األسباب الـيت ميكـن أن تـؤدي إنساين،
  . الرابعالتعرف على السمات النفسية ملرتكيب السلوك العنيف،فأفاد ذلك مباحث الفصل 

 

  .)۱( " تنظيم اإلسالم للعالقات االجتماعية في األسرة " : دراسة بعنوان : الدراسة األولى
  : هدفت الدراسة إىل حتقيق ما يلي : أهداف الدراسة

 . توضيح املفاهيم املتعلقة مبوضوع تنظيم اإلسالم للعالقات االجتماعية يف األسرة .۱

                                                
كليـة  امعـة أم القـرى مبكـة املكرمـة،جلمقدمـة  ـ غـري منشـورةـ رسـالة ماجسـتري  تنظـيم اإلسـالم للعالقـات االجتماعيـة يف اإلسـالم، حجـازي، مسيـة حممـد علـي )۱(

 . هـ ۱۴۰۶عام  الرتبية، قسم الرتبية اإلسالمية واملقارنة،



وبيـــان أن األســـرة يف  ،لـــيت وضــعها اإلســـالم لتكـــوين األســـرةإلقــاء الضـــوء علـــى األســـس الســـليمة ا .۲
الوقت احلاضر القت مـن وسـائل الغـزو الفكـري الـذي أثـر علـى العالقـات االجتماعيـة فيها،مثلهـا 

تمع عرضة هلذا الغزو فكانت احلاجة ملحـة إىل مجـع  ،يف ذلك مثل أي مؤسسة من مؤسسات ا
 . هم الوظيفياألسرة للقيام بدور  على أفرادوتوضيح احلقوق والواجبات اليت فرضها اإلسالم 

والـــيت تعمـــل علـــى قطـــع  ؤدي إىل حـــدوث املشـــكالت يف األســـرة،التعـــرف علـــى األســـباب الـــيت تـــ .٣
 .العالقات االجتماعية وتفكك األسرة إللقاء الضوء على احللول السليمة اليت وضعها اإلسالم

ــدف تطبيقهــا .٤ تمــع اإلســالمي األول  يف  عــرض وحتليــل القــيم االجتماعيــة الــيت كونــت األســرة وا
 . وقتنا احلاضر لتاليف أخطاء الرتبية االجتماعية املعاصرة

  .املنهج التارخيي يف تناوهلا للدراسةو  استخدمت الباحثة املنهج الوصفي، : منهج الدراسة
  : خلصت الدراسة إىل جمموعة من النتائج والتوصيات نذكر منها : نتائج الدراسة

اإلسـالم تتميـز بعــدة خصـائص جتعلهـا قابلــة للتحقيـق ،فهــي أن العالقـات االجتماعيـة األســرية يف  .۱
 . عالقات جممعة وإجيابية ودائمة

أن مبادئ اإلسالم وتعاليمه تقتضي أن تكون العالقة بني شطري النوع البشري قائمة على أساس  .۲
كمـا أكــدت مبــادئ اإلسـالم علــى ضـرورة مراعــاة احلقــوق والواجبـات املتبادلــة بــني  املـودة والرمحــة،

تمع،أف  . وجه اخلصوص على حقوق الوالدين على األبناء والتأكيد راد ا

عمـل علـى قطـع ؤدي إىل حـدوث مشـكالت أسـرية تتـتوصلت الدراسة إىل أن هناك عدة أسـباب  .٣
 . كاألسباب االجتماعية واالقتصادية والنفسية والعاطفية والصحية والبدنية ،العالقات االجتماعية

ة علـى جوانـب عديـدة الدراسـاشـتمال هـذه مما سبق يتضـح لنـا  : لحاليةعالقة الدراسة بدراستنا ا
ـــدور الرتبيـــة اإلســـالمية يف رعايتهـــا وتنظـــيم العالقـــات داخلهـــا، ،متصـــلة باألســـرة ـــا باألقـــارب  وب وعالقا

وســعت ألسـري وهــو جانـب اخلالفـات الزوجية،كمـا تناولـت الدراســة أحـد أهـم جوانــب العنـف ا ،واجلـرية
وتناولــــت بعــــض العوامــــل  ،لزوجيــــةتوضــــيح بعــــض جوانــــب املعاجلــــة اإلســــالمية للخالفــــات االباحثــــة إىل 

  . واألسباب اليت ميكن أن تؤدي إىل حدوث اخلالفات الزوجية
مـا تلتقيـان  دراسةالومبقارنة هذه الدراسة ب سـري يف تنـاول أحـد أوجـه العنـف األاحلالية يتضح لنـا أ
إال أن الدراســـة  ،)اخلالفـــات الزوجيـــة(العنـــف األســـري بـــني الـــزوجني وهـــو  ،ومعاجلتـــه املعاجلـــة اإلســـالمية

الباحثة من خالل هـذه الدراسـة إىل تناولـه  سعتوهو ما  تتناول جانب العنف املوجه للطفل، مل السابقة
ا العنف األسري حتدي بالتفصيل، ً إضافة إىل عرض الكيفية اليت ميكن أن يشكل  للرتبية اإلسـالمية دون  ا



تناولته الدراسة السابقة من خـالل ما وهو  االجتماعية خارج األسرة بشكل مباشر،إىل العالقات التطرق 
  . عالقة األسرة باألقارب واجلرية

يف التعــرف علــى األســباب والعوامــل الــيت  اســتفادت الدراســة الحاليــة مــن الدراســة الســابقةوقــد 
كــذلك تناولــت الدراســة و  ،الثــاينفصــل فأفــاد ذلــك مباحــث ال ؤدي إىل ظهــور اخلالفــات بــني الــزوجني،تــ

وتـدعيم مباحـث الفصـل  السابقة جوانب عدة لألسرة يف اإلسالم استفادت الباحثة من االطـالع عليهـا،
  . الثالث

  .)۱( " التربية األسرية المتضمنة في سورة النساء ":  دراسة بعنوان : الدراسة الثانية

ســورة " نـب الرتبيــة األسـرية الـيت تضـمنتهاجوا هـدفت الدراســة إىل التعـرف علـى : أهـداف الدراسـة
  : يلي ومت حتديد أهداف الدراسة ضمن ما. "  النساء
  . التعرف على أمهية األسرة يف اإلسالم وطبيعة األسرة يف بنائها وأهدافها .۱
ــم كــل فــرد مــن أفــراد األســرة،التعــرف علــى احلقــوق  .۲ وتوضــيح حــق كــل مــن الــزوج والزوجــة  الــيت 

 . ء واألرحام من خالل سورة النساءواألوالد واآلبا

وذلــك بعــدم الوقــوع يف احملرمــات مــن النســاء وإباحــة ،التعــرف علــى أســاليب احملافظــة علــى األســرة  .۳
وإيضـاح الطـرق الصـحيحة  ،تعدد الزوجـات مـع العـدل بيـنهن ،واملشـكالت الـيت تواجههـا األسـرة 

 " .النساءسورة "حلل املشكالت اليت حتول دون حدوث الطالق من خالل 

ـدف اسـتخر  : منهج الدراسة اج مبـادئ تربويـة استخدم الباحث املنهج االستنباطي يف دراسة النصـوص 
،وطرق هج الوصـــفي يف وصـــف احلقـــوق األســـريةكمـــا اســـتخدم املـــن ،باألدلـــة الواضـــحة

ا    .احملافظة على األسرة وحل مشكال
  : ما له عالقة مبوضوع الدراسة احلالية توصلت الدراسة إىل نتائج عدة نذكر منها : نتائج الدراسة

ــتم بتنظـــيم العالقــــات االجتماعيـــة بــــني أفــــراد األســـرة حــــىت يـــتم حتقيــــق األهــــداف  .۱ إن اإلســـالم اهــ
ومتاسـك أفـراد  واملتمثلـة يف تنشـئة األوالد تنشـئة صـاحلة، ،قاصد االجتماعية مـن تكـوين األسـرةوامل

تمع   . ا

                                                
 كليـة الرتبيـة، مقدمـة جلامعـة أم القـرى مبكـة املكرمـة، ـ غري منشورةـ رسالة ماجستري  أبو محيدي، الرتبية األسرية املتضمنة يف سورة النساء، علي عبده شاكر  )۱(

 .هـ۱۴۱۶عام  قسم الرتبية اإلسالمية واملقارنة،



إىل نشأة األوالد نشأة حسنة تعود عليهم باالستقرار النفسي إن قيام األسرة بدورها الرتبوي يؤدي  .۲
م العلمية والعملية  . يف حيا

ديــة إن اإلسـالم ربــط العالقــات االجتماعيــة بــني أفــراد األسـرة بربــاط املــودة والرمحــة ترغيبــًا هلــم يف تأ .۳
 . ووعد باجلزاء احلسن على ذلك يف الدنيا واآلخرة احلقوق والواجبات اليت فرضها،

ن اإلسالم حرص على حفظ كيان األسرة من التصدع ،فأوضح الطـرق ملعاجلـة بـوادر النشـوز مـن إ .۴
ضـن ،وحـىت ينشـئوا ملا يف ذلك من محاية األوالد يف هـذا احمل ؛الزوج أو الزوجة قبل استفحال األمر

م االجتماعية نشأة صاحلة سوية،  . وظهور ذلك يف سلوكهم وعالقا

ــة والعالقــات األســرية يف  : حاليــةعالقــة الدراســة بدراســتنا ال تناولــت الدراســة الســابقة جمــال الرتبي
ومن خـالل  ،)سورة النساء(اإلسالم من خالل استنباط األحكام الشرعية واملضامني الرتبوية املتضمنة يف 

 ،إضـافة إىلبادلـة بـني أفـراد العالقـة األسريةمهيـة األسـرة يف اإلسـالم واحلقـوق املتألذلك مت عـرض وتوضـيح 
وجممـل مـا  ورة النسـاء،ـذلك مت تناول حمور اخلالفات األسرية وطـرق معاجلتهـا الـيت وردت ضـمن آيـات سـ

ســبق مت تناولــه مــن خــالل الدراســة احلاليــة مــع االكتفــاء جبانــب العالقــات األســرية دون التطــرق جلوانــب 
تنا احلاليــة قــد تناولــت أخــرى تناولتهــا الدراســة الســابقة متثلــت يف عالقــات األرحــام واجلوار،كمــا أن دراســ

 ،أة والطفل على الرتبية اإلسـالميةه وأشكال العنف األسري والتحديات اليت ميثلها العنف املوجه للمر ـأوج
  .وهو ما مل يكن ضمن أهداف الدراسة السابقة  ،ةودور الرتبية اإلسالمية يف املواجه

اهتمــــــام اإلســــــالم علــــــى أوجــــــه يف التعــــــرف  اســــــتفادت الباحثــــــة مــــــن الدراســــــة الســــــابقةوقــــــد 
اء مباحــث فســاهم ذلـك يف إثـر  ،بادلـة بـني أطــراف العالقـة األسـريةودراسـة احلقـوق والواجبــات املتباألسرة،

إضــافة إىل التعـرف علــى أوجـه النشــوز يف العالقـة الزوجيــة وطـرق املعاجلــة  ،الفصـل الثالـث للدراســة احلاليـة
  .  للدراسة احلالية ساخلامالفصل مباحث  وهو ما أثرى وفق املنهج اإلسالمي ،

 

  .)١(  " جريمة القتل داخل العائلة دراسة نفسية اجتماعية"  :دراسة بعنوان  : الدراسة األولى
هــذه الدراســة إىل التعــرف علــى بعــض اجلوانــب النفســية واالجتماعيــة جلرميــة  تهــدف:  أهــداف الدراســة

  : القتل اليت حتدث بني ذوي القرىب وبصفة خاصة
  . اخلصائص الدميوجرافية للقتلة .١

                                                
لة العربيـة للدراسـات األمنيـة ،جرمية القتل داخل العائلة دراسة نفسية اجتماعية ،الشناوي  حممد حمروس حممد  )۱( األمنيـة  املركـز العـريب للدراسـات: الريـاض ،ا

 .٧٥، صهـ١٤٠٩ ،٧العدد ،٤مج ،والتدريب 



 . اخلصائص الدميوجرافية للضحايا .٢

 . الدوافع الكامنة وراء ارتكاب هذه اجلرائم .٣

  .من خالل أسلوب حتليل املضمون صفياستخدم الباحث املنهج الو  : منهج الدراسة
  :أظهرت الدراسة نتائج عدة نذكر منها  : نتائج الدراسة

  . أن اجلناة الذكور يتفوقون يف نسبتهم على اجلناة اإلناث بشكل ملحوظ .١
 .ال توجد فروق دالة بني الذكور واإلناث يف التوزيع العمري للجناة والضحايا على حد سواء .٢

ســــواء كــــان الــــزوج كانــــت أعلــــى النســــب هــــي بــــني األزواج،   ضــــحيةمــــن ناحيــــة قرابــــة اجلــــاين لل .٣
 ً دالـة بـني اجلنـاة الـذكور  روقوجـود فـ ، مع%)٧,٥٩(أو كانت الزوجة قاتلة  ،% )٣٣,٧٣(قاتال

 . واجلناة اإلناث من حيث قرابتهم لضحاياهم

مة  مقدفكانت السكني يف ،لة بني الذكور واإلناث من اجلناةظهرت فروق دا ،بالنسبة ألداة القتل .٤
جلنـاة يف حني تسـاوى اوكان استخدام التخدير مث القتل منعدمًا ،،األدوات اليت يستخدمها الذكور

 . أو استخدام السكني أو التخدير مث القتل، ،من اإلناث يف استخدام السم

بالنسبة لدافع اجلرمية فإن الرجل يقتل ألسباب كثرية ترتبط معظمها بدوره االجتماعي مثـل الشـك  .٥
ا تقتل للتخلص أو االنتقام السلوك واملشاجرات واخلالفات املالية،يف   . أما املرأة فإ

ــة تناولــت الدراســة الســابقة جــرائم العنــف والقتــل داخــل  : عالقــة هــذه الدراســة بدراســتنا الحالي
املتبادل والعنف  فتناولت العنف بني الزوجني،وجوانب عالقات أسرية خمتلفة،  األسرة عرب متغريات عدة،

ورغـم أن دراسـتنا احلاليـة قـد استعرضـت أوجـه العنـف  ،إلخـوةإضـافة إىل العنـف بـني ا بني اآلباء واألبنـاء،
ا قد جسـدي  ةللمـرأة والطفـل بإشـكاله الثالثـ املوجـهالعنـف حتـديات تنـاول علـى اقتصرت  املختلفة إال أ
نـف اجلســدي،كما كانــت دراســة العتنــاول  اقتصــرت الدراسـة الســابقة علــىيف حــني  ونفسـي واقتصــادي،

ـا نية عنيت جبمع البيانات وحتليلهـا،ميدا ،وأخريا فاختلفـت مـع الدراسـة احلاليـة يف مـنهج الدراسـة وخطوا
وهـو مـا حرصـت  ،ومواجهـة التحـديات ة يف معاجلـةـة اإلسالميــ تتطـرق إىل دور الرتبيـفالدراسة السابقة مل
  . عليه دراستنا احلالية

يف التعــــــرف علــــــى أوجــــــه العنــــــف  الدراســــــة الحاليــــــة مــــــن الدراســــــة الســــــابقةاســــــتفادت وقـــــد 
واألسباب اليت ميكن أن تـؤدي إىل ظهـور العنـف  ،ظاهرة بني عنف الرجل وعنف املرأة،والفروق الملختلفةا

  . به الثاينفتم تدعيم مباحث الفصل  األسري،



مــا قبــل المدرســة وعالقتــه  الســلوك العــدواني لــدى أطفــال ": دراســة بعنــوان  : الدراســة الثانيــة
  . )۱( " بأساليب التنشئة الوالدية والذكاء بمدينة الرياض

  : جمموعة من األهداف نذكر منهاحتقيق هدفت الدراسة إىل :  أهداف الدراسة 
الكشف عن العالقة بني السلوك العدواين لدى األطفال وأساليب التنشئة الوالدية اليت يتعرض هلـا  .۱

  .ما قبل املدرسةاألطفال يف  مرحلة 
وذلــك  بــني اجلنســني يف الســلوك العــدواين والــذكاء والتنشــئة الوالديــة املتبعــة، الفــروقالتعــرف علــى  .۲

والتخفيف من حدة هـذه الظاهرة،وضـبط  بقصد تقدمي وسائل اإلرشاد والتوجيه يف تربية األطفال،
 . السلوك العدواين وتوجيهه حنو أنواع أخرى من النشاط والبناء

   ومت مجع املعلومات بواسطة استبانهاملنهج الوصفي يف حتليل املشكلة، استخدمت الدراسة:دراسةمنهج ال
  : تبني من نتائج الدراسة ما يلي : نتائج الدراسة

ّ أن العالقــة غــ .۱ مــن التســلط أو اإلمهــال كأســلوب مــن أســاليب  ري دالــة بــني الســلوك العــدواين وكــل
 .التنشئة الوالدية

بــني الســـلوك العــدواين وإثــارة األمل النفســـي كأســلوب مـــن أســاليب التنشـــئة أن العالقــة غــري دالـــة   .۲
 . الوالدية

بني السلوك العدواين لدى األطفال  ),۰٥(وجود عالقة موجبة ذات داللة إحصائية عند مستوى  .۳
 . والتفرقة كأسلوب من أساليب التنشئة الوالدية املتبعة

بـــني الســـلوك العـــدواين لـــدى األطفـــال  ) ,۰٥(وجـــود عالقـــة ذات داللـــة إحصـــائية عنـــد مســـتوى  .۴
 .والقسوة كأسلوب من أساليب التنشئة الوالدية املتبعة 

ــة إحصــائية عنــد .۵ ــائج الدراســة علــى وجــود فــروق ذات دالل يف الســلوك )  ,۰٥ ( مســتوى دلــت نت
 أي أن الـذكور أكثـر عدوانيـة مـن اإلنـاث لـدى أطفـال عينـة ،عدواين بني اجلنسني لصاحل الذكــورال

 . البحث

قـــد تناولـــت أحـــد الســـابقة  ممـــا ســـبق يتضـــح لنـــا أن الدراســـة : عالقـــة الدراســـة بدراســـتنا الحاليـــة
هذه أن و  ،وهي أمناط التنشئة الوالدية يتصف بالعنف،األسباب اليت ميكن أن ينتج عنها العدوان كسلوك 

الدراســـة قـــد اكتفـــت بتنـــاول العـــدوان لـــدى أطفـــال مـــا قبـــل املدرســـة دون التطـــرق إىل جوانـــب العالقـــات 
                                                

غــري ـ رسـالة دكتــوراه  وعالقتــه بأســاليب التنشــئة الوالديــة والــذكاء مبدينــة الريــاض، ةـل املدرســـال مــا قبـــالغصون،الســلوك العــدواين لــدى أطفــ منـرية صــاحل علــي )۱(
 .هـ ۱۴۱۲ مقدمة لكلية الرتبية بالرياض،قسم علم النفس الرتبوي،ـ  منشورة



وهـو مــا عملـت الدراسـة احلاليـة علـى تناولـه بالبحـث مــع  ،األخـرى الـيت ميكـن أن تتعـرض للعنـفاألسـرية 
يف مـنهج الدراسـة كـم اختلفـت الدراسـة السـابقة مـع الدراسـة احلاليـة  وضيح املعاجلة اإلسالمية للظـاهرة،ت

ا   .وخطوا
ري يف التعــرف علـــى أســـاليب التنشـــئة الوالديـــة وتـــأث اســـتفادت الباحثـــة مـــن الدراســـة الســـابقةوقــد 

منهـا يف التعـرف علـى التحـديات النفسـية الــيت  كمـا متــت االسـتفادة ،العنـف والقسـوة علـى سـلوك الطفـل
  . الرابعفتم أثراء مباحث الفصل  شكلها العنف األسري،

سيكولوجية سلوك عنف الرجل ضد الزوجـة وآثـاره المؤذيـة  ":  دراسة بعنـوان : ة الثالثةالدراس
  . )۱(" على صحتها النفسية

  : هدفت الدراسة إىل:  أهداف الدراسة
التعـرف علـى بعـض األطروحـات العلميـة احلديثـة الـيت تتنـاول قضـايا إجراميـة وعالقـات اضــطهادية  .۱

  . النفسية للزوجةوأثرها على الصحة  بني األزواج،
التعــرف علــى مســارات التقــدم الســيكولوجية األساســية يف ميــدان العــالج النفســي للنســوة الــاليت  .۲

 . وأيضًا سوء املعاملة القهرية املؤذية واالبتزاز واالستغالل، يتعرضن لالغتصاب،

للزوجة مـن قبـل استخدم الباحث املنهج الوصفي يف وصف واقع العنف األسري املوجه :  منهج الدراسة
وذلــك مــن خــالل عــرض وحتليــل  ،التعــرف علــى ســيكولوجية عنــف الرجــل الــزوج، ويف

ال   . لبعض النظريات احلديثة يف هذا ا
  : كان من أبرز نتائج هذه الدراسة: نتائج الدراسة

موعـــة مـــن االضـــطرابات واملشـــاكل  .۱ ـــد أدى إىل تعرضـــها  أن ســـلوك عنـــف الرجـــل ضـــد الزوجـــة ق
وكـــالعجز  االكتئابيـــة الـــيت تفقـــد الزوجـــة القـــدرة اإلدراكيـــة علـــى اهلـــروب، تضـــطراباكاال النفســـية،
 .املتعلم 

أن تكامــل حتليــل اجلــنس النســوي مــع املعرفــة النفســية ملفهــوم ســلوك عنــف الرجــل ضــد املــرأة يعــين  .۲
وبتحليـل هـذه األسـباب والعوامـل ظهـر  ،واالضـطهاد الـذي تتعـرض لـه املـرأة فهم ألسباب الظلـمال

 . دها هو سعي الرجل للحفاظ على القوة واملكانة االجتماعية السلوطيةأن مر 

                                                
لـة العربيـة للدراسـا سيكولوجية سلوك عنف الرجل ضد الزوجة وآثاره املؤذية على صحتها النفسـية،حجار، حممد محدي )۱( املركـز العـريب : ، الريـاضت األمنيـةا

 .۱۲۵هـ ،ص۱۴۱۳، ۱۴العدد   ،۷للدراسات األمنية والتدريب، مج



تناولت الدراسة السابقة أحد أوجه العنف األسري وهو العنـف :  عالقة الدراسة بدراستنا الحالية
 ً العنـف عنــد الرجـل، كمـا أوضــحت بعـض اآلثــار  ةلسـيكولوجي املوجـه مـن الــزوج للزوجـة، وعرضـت حتلــيال

كمــا ،د تناولـت دراســتنا احلاليــة هـذا الوجــه للعنفـة، وقـــلزوجــلنـف علــى الصــحة النفسـية النفسـية هلــذا الع
وكـان اجلانـب النفسـي أحـدها، وتناولـت دراسـتنا احلاليـة كـذلك  تبـة عليـه مـن عـدة نـواحٍ تناولت اآلثار املرت 

ً أوجه ً وأسباب ا حتـديات العنـف  مث عرضت دور الرتبية اإلسـالمية يف مواجهـة ًا أخرى للعنف األسري،وآثار  ا
وكــذلك اختلفــت الدراســة الســابقة مــع الدراســة   تتناولــه أهــداف الدراســة الســابقة،األســري، وهــو مــا مل

ا   . احلالية يف منهج الدراسة وخطوا
العنــف املوجــه مــن الــزوج يف التعــرف علــى  اســتفادت الدراســة الحاليــة مــن الدراســة الســابقةوقــد 

  . الرابعوالفصل  الثاينفأثرى ذلك مباحث الفصل  ،عليه واآلثار النفسية املرتتبة ضد الزوجة،
التمييز بين الذكور واإلناث وانعكاساته على وضع المـرأة  ":  دراسة بعنوان : الدراسة الرابعة  

  . )۱( "ودورها في المجتمع
وميارســـه  نـــواع التمييـــز الـــذي متارســـه األســـرة،ســـعت الدراســـة إىل تتبـــع بعـــض أ:  أهـــداف الدراســـة

تمع   : من خالل ،ضد اإلناث يف كلٍّ من األردن والسودان ا
قيـاس امليـول واالجتاهـات اخلاصـة بإجنـاب األطفـال مــن اجلنسـني وقيـاس قـوة التفضـيل عنـد خمتلــف  .۱

  . الفئات االجتماعية تبعًا لتفاوت اخلصائص الدميوغرافية واالجتماعية واالقتصادية
 ل من الذكور واإلناث يف جمـاالت اإلرضـاع والتغذيـة،التعرف على بعض املمارسات الفعلية حنو ك .۲

 . والتعليم املدرسي واجلامعي ،ةوالرتبية املنزلي والعناية الصحية،

ـــذي تقـــوم بـــه املـــرأة للمحافظـــة علـــى النســـق القـــائم  .۳ تمـــع وتقييمـــه للـــدور ال التعـــرف علـــى نظـــرة ا
 . واستقراره

ــة مــن مــن  ،املــنهج الوصــفي اســتخدم الباحــث:  مــنهج الدراســة خــالل أســلوب املســح االجتمــاعي لعين
البيانـــات مـــن  مت مجـــعو  ،نســـاء يف ســـن احلمـــل والـــوالدة يف كـــلٍّ مـــن األردن والســـودانال

  .خالل استبانة 
  : توصلت الدراسة إىل نتائج عدة نذكر منها : ةنتائج الدراس

متغـريات يـربز مـن بينهـا ن االجتاهات وامليول اخلاصة بوقف اإلجناب أو االستمرار فيـه تتـأثر بعـدة أ .۱
  . عدد األطفال األحياء من الذكور كأهم هذه املتغريات

                                                
تمـع، حممد العوض )۱(  جامعـة الكويـت، :الكويـت ،جملـة العلـوم االجتماعيـة جالل الدين،التمييز بني الذكور واإلناث وانعكاساته على وضع املرأة ودورها يف ا

 .۷ص  هـ،۱۴۱۴، ۳العدد  ،۱۲مج



ئية أن بعــض يف جمــال املمارســات الفعليــة حنــو كــل مــن الــذكور واإلنــاث أوضــحت النتــائج اإلحصــا .۲
 ً مــن  )% ۷۱(جمــال اإلرضــاع والتغذيـة، حيــث حصــلواضــحًا ضـد اإلنــاث يف  األسـر متــارس حتيــزا 

 . لألطفال اإلناث %)۵۴(ضاع طبيعي يف مقابلاألطفال الذكور على إر 

أظهـرت الدراســة كــذلك حتيــز بعـض األســر ضــد اإلنــاث يف جمـال التطعــيم والرعايــة الصــحية،حيث  .۳
 ة مـن األطفـال اإلنـاثـبينما كانت النسبة املوازيـ ،)% ۹۸ (بلغت نسبة األطفال الذكور امللقحني

)٧۶%( . 

ً كما أظهرت نتائج الدراسـة متييـز  .۴ ،ضـد اإلنـاث يف جمـال  ا ـًا وكيفـًا اآلبـاء إىل  حيـث يتجـه التعلـيم كمَّ
م،ـإرسال أبنائهم الذكور إىل املدارس اخلاصة أكثر مما يفعلون بالنسبـ كمـا أن أغلبيـة األسـر  ة لبنـا

ديـد جمـال التعلـيم وإمنـا أيضـًا إىل حت التعلـيم، ةال متيل إىل إتاحة الفرصة للفتاة ليس فقط إىل مواصل
 . حبيث يكون متوافقًا مع النظام االجتماعي السائد واملقبول ،د نوعيتهوحتدي

ـــوم غـــري مســـتخدمة بشـــكل فاعـــل يف كـــذلك أأظهـــرت الدراســـة  و  .۵ ـــت حـــىت الي ن املـــرأة العربيـــة مازال
ً اجمـ مبكانتهـا وبتكـريس التحيــز  الت األعمـال املختلفـة، فاإلجحـاف الـذي يلحـق بـاملرأة يضـر أيضـا

االت ا  .  ليت تعرضت هلا الدراسةضدها يف كافة ا

ــــة ــــوي  : عالقــــة الدراســــة بدراســــتنا الحالي ــــت الدراســــة الســــابقة أحــــد أشــــكال العنــــف املعن تناول
وهــو  ،جمـال التغذيــة والصـحة والتعلـيم:هـا واملتمثـل يف التمييـز ضــد اإلنـاث يف جمـاالت خمتلفــة من،)نفسـي(

اقتصـرت هـذه الدراسـة علـى تنـاول العنـف  ويف حـني ،ف اليت تناولتها دراستنا احلاليةجزء من أشكال العن
مع ،ومن أوجه العنـف املتبادلـة بـني أفـراد األسـرة ، أخرى من العنفاملعنوي تناولت دراستنا احلالية أشكاالً 

ودور الرتبيـة اإلسـالمية  ،ا العنف املوجه ضـد املـرأة والطفـلالرتكيز على إظهار أهم التحديات اليت يشكله
ــه هــذه الدراســة ، وهــو مــا مل تايف مواجهتهــ كمــا اختلفــت الدراســة الســابقة مــع الدراســة احلاليــة يف ،تناول

امنهج الدراسة    . وخطوا
ـــد  ـــن الدراســـة الســـابقةوق ـــى بعـــض أمنـــاط العنـــف  اســـتفادت الدراســـة الحاليـــة م يف التعـــرف عل

تم   . الثاينالعريب، فتم بذلك تدعيم مباحث الفصل  عاملعنوي،وبعض أشكال التمييز ضد اإلناث يف ا
 وأســبابه وخصـــائص المتعرضـــين أنواعـــه األطفـــال إيــذاء :" دراســة بعنـــوان : الدراســة الخامســـة

  . )۱( "ة الرياضـنيبمد استطالعية دراسة االجتماعيةتحديات لمهنة الخدمة :له

                                                
نـة يمبد اسـتطالعية دراسـة االجتماعيةحتديات ملهنة اخلدمة : له  وأسبابه وخصائص املتعرضني أنواعه األطفال إيذاء آل سعود، منرية عبد الرمحن بن عبد اهللا )۱(

 .هـ۱۴۲۰الدراسات االجتماعية،قسم  ،كلية الدراسات العليا ود بالرياض،مقدمه جلامعة امللك سع  ـ غري منشورةـ رسالة دكتوراه  ،الرياض



   : هدفت الباحثة من خالل هذه الدراسة إىل : أهداف الدراسة
  .حدوث حاالت إيذاء األطفال يف املستشفيات يف مدينة الرياض  معدلعلى  التعرف .۱
  .اإليذاء الذي يتعرض له األطفال يف مدينة الرياض وأسباب  أنواععلى  التعرف .۲
ـــذاء يف مدينـــة الريـــاضاألطفـــال امل خصـــائصعلـــى  التعـــرف .۳ ـــيت  ،تعرضـــني لإلي وخصـــائص األســـر ال

  . يعيشون  داخلها
تمعيــة واملؤسســية املعوقــاتعلــى  التعــرف .۴ الــيت حتــول دون مســاعدة األطفــال  ـ إن وجــدت ـ ا

  .على الوجه األمثل  لإليذاءاملتعرضني 
مقرتح للتدخل املهين مع حاالت األطفال املتعرضني لإليذاء منطلقًا من فلسفة  مهينتصور  تقدمي .۵

  .االجتماعية ويف ضوء أهدافها ومبادئها  اخلدمة  مهنة
  . الوصفي للمنهجكنموذج   على املسح االجتماعيالباحثة  اعتمدت : منهج الدراسة
  : من نتائج الدراسة تبني : نتائج الدراسة

 تعامل معها املمارسـون هـي حـاالت اإليـذاء البـدين بنــسبة تصـل اليتأن أكثر أنواع إيذاء األطفال  .۱
مث حـــاالت  ،)%۸۷,۳ (األطفـــال املتعرضـــني لإلمهـــال بنســـبة حـــاالتويليهـــا  ،)% ۹۱,۵( ىلإ

اجلنســي، مث مــن يتعرضــون ألكثــر مــن نــوع مــن األذى مــن هــذه  اإليــذاءاإليــذاء النفســي، ويليهــا 
 . املمارسون يف املستشفيات معهااحلاالت اليت تعامل 

ــة احلــاالت الــيت تعامــل معهــا املمارســون قــد غ .٢ فيهــا اإليــذاء علــى األطفــال مــن قبــل أحــد  وقــعالبي
تبلـغ نــسبة مـن  بينمـا %)۷۴,۶( مـن قبـل األم اإليـذاءع علـيهم الوالدين، حبيث متثل نسبة من وق

، كما تعامل املمارسون مع حـاالت مـن كـال )%۷۳,۲ ( ذا األذى من األب نـسبةـوقع عليهم ه
وتتزايــد ،ممـن تقـل أعمـارهم عـن عامني ) %۶۶,۲( إىلاجلنسـني، وكانـت نسـبة كبـرية مـنهم تصـل 

 .أعمارهم  رتصغنسبة األطفال املتعرضني لإليذاء كلما 
ــا  معهــمأبـرز صــفات أســر هــؤالء األطفــال املتعرضــني لإليــذاء مـن الــذين تعامــل  .٣ املمارســـون هــي أ

ا مفككة  . ذات دخل منخفض، كما أ
لإليــذاء تعــود إىل وجــود مشـــكالت زوجيــة بــني والــدي الطفــل  األطفــالأســباب تعــرض هــؤالء أن  .۴

  .إىل األسباب والعوامل األخرى  باإلضافةاملتـعرض لإليذاء 
ــا قــد تناو  : عالقــة الدراســة بدراســتنا الحاليــة لــت مبقارنــة هــذه الدراســة مــع دراســتنا احلاليــة جنــد أ

ــًا مــن جوانــب العنــف األســري ــاءوهــو العنــف املوجــه مــن  ،جانب ــاء، اآلب كمــا تناولــت عرضــًا لــبعض  لألبن



ا مل  لعنف،اب والعوامل اليت ميكن أن تؤدي إىل ظهور اـاألسب  ،تتعرض جلانب العنف املوجـه للمـرأةإال أ
وهـو مـا  ،لـاملوجـه للمـرأة والطفـ كما مل تتناول دور الرتبية اإلسالمية يف مواجهـة حتـديات العنـف األسـرى

وكـــذلك اختلفـــت الدراســـة الســـابقة مـــع الدراســـة احلاليـــة يف مـــنهج  ،عملـــت الدراســـة احلاليـــة علـــى تناولـــه
ا   . الدراسة وخطوا

 ءيف التعــرف علــى أشــكال العنــف واإليــذا اســتفادت دراســتنا الحاليــة مــن الدراســة الســابقةوقــد 
اآلثـــار مـــن حتـــديات جســـدية  ومـــا تشـــكله هـــذه نفســـية الناجتـــة عنـــه،املوجـــه للطفـــل واآلثـــار اجلســـدية وال

  . الرابعو  الثاينونفسية،فتم االستفادة من ذلك ضمن مباحث الفصل 
التنشـــــئة االجتماعيـــــة وقـــــيم الـــــذكورة فـــــي المجتمـــــع :" بعنـــــواندراســـــة  : الدراســـــة السادســـــة

  .)۱("الكويتي
  :هدفت الدراسة إىل  : أهداف الدراسة

تمع الكوييت .۱   .التعرف على العالقة اليت تربط بني قيم الذكورة وأساليب التنشئة االجتماعية يف ا
ــــ ،الـــيت أســــهمت يف تعظـــيم قــــيم الـــذكورةالتعـــرف علــــى طبيعـــة العوامــــل  .۲ علـــى دور املــــرأة  اوتأثريا

تمع الكوييت  . ومكانتها يف ا

موعــة مــن  : مــنهج الدراســة اســتخدم الباحــث املــنهج الوصــفي، مــن خــالل أســلوب حتليــل املضــمون 
  .الدراسات اليت أجريت يف الكويت ويف املنطقة العربية 

  :خرجت الدراسة مبجموعة من النتائج نذكر منها : نتائج الدراسة
ــة أن أســا .۱ ــة الــيت تُكســبها األســرة الكويتي ألبنائهــا ) وبالتحديــد رب األســرة(ليب التنشــئة االجتماعي

  . واخنفاض قيم األنوثة تعد أحد العوامل املسئولة عن تعظيم قيم الذكورة،
ــــــــــل جمموعــــــــــــــــة مــــــــــــــــن القــــــــــــــــيم والعــــــــــــــــادات  .۲ تمــــــــــــــــع الكــــــــــــــــوييت نفســــــــــــــــه حتمــــــ أن ثقافـــــــــــــــة ا

 . ليت متجد قيم الذكورةوالتقاليد،واألعراف،واملعايري،ومناذج السلوك ا

تمــع الكــوييت يعــد عــامالً مــن العوامــل  .۳ أن التفســري االجتمــاعي املختــل لنظريــة تقســيم العمــل يف ا
 . املؤثرة يف تعظيم قيم الذكورة ومتجيدها، واخنفاض قيم األنوثة

ة يف االجتماعيــ ةئتناولــت الدراســة الســابقة أثــر أســاليب التنشــ:  عالقــة الدراســة بدراســتنا الحاليــة
ة تعظيم قيم الذكورة، واحلـط مـن قـيم األنوثـة، وميثـل ذلـك أحـد أشـكال العنـف األسـري،  فـ ا أن ثقا كمـ

                                                
تمـع الكــوييت، الطــراح، علـي  )۱(  هـــ،۲،۱۴۲۰ ،العــدد۲ج ،۲۸مــج جامعــة الكويـت،:،الكويتجملــة العلـوم االجتماعيــة التنشــئة االجتماعيـة وقــيم الــذكورة يف ا

 .۷۱ص 



تمع واليت ترسخ ً ملثل هذا التمييز تعد سبب ا انـب ممـا ،وهو جًا يف نشؤ العنف األسري واستمرارهرئيس ا
فإن دراستنا احلالية قـد تناولـت  ذلك،ويف حني قصرت أهداف هذه الدراسة على  ،تناولته دراستنا احلالية

كمــا اختلفــت الدراســة  مــل وأســبابًا أخــرى كــذلك لظهــور العنــف،وعوا ،ًا أخــرى للعنــفوأوجهــ أشــكاالً 
ا  . السابقة مع الدراسة احلالية يف منهج الدراسة وخطوا

ئة يف التعــرف علــى دور  اســتفادت الدراســة الحاليــة مــن الدراســة الســابقةوقــد  لتنشــ اليب ا أســ
تمع يف تعزيز العنف األسري والتمييـز ضـد األنثى،وهـو مـا عـزز مباحـث الفصـل  وثقافة ماعيةاالجت ا
  . الثاين

دراسة مقارنـة بـين  : جريمة قتل األب ابنه عمدًا وعقوبتها ":  دراسة بعنوان : الدراسة السابعة
  . )۱( "الشريعة والقانون
  :هدفت الدراسة إىل  : أهداف الدراسة

ً التعرف على  .۱ ً  مشروعية حترمي جرمية قتل األب ابنه عمدا   . شرعًا وقانونا
 . التعرف على عقوبة قتل األب ابنه عمدًا يف الشريعة اإلسالمية .۲
 . املناقشة والرتجيح يف العقوبة اليت يستحقها األب القاتل يف الشريعة اإلسالمية .۳

استخدم الباحث املنهج االستنباطي يف استنباط األدلة الشرعية واألحكـام املتعلقـة بقتـل :  منهج الدراسة
  .ومذاهب الفقه اإلسالمي، والقانوناألب البنه يف القرآن والسنة 

  : خرجت الدراسة مبجموعة من النتائج نذكر منها:  نتائج الدراسة
دًا بوجــه خــاص يف التشــريع اإلســالمي وجرميــة قتــل األب البنــه عمــ حتــرمي جــرائم القتــل بوجــه عــام، .۱

  . بأدلة الكتاب والسنة واإلمجاع والعقل واحلكمة
تـرجيح أدلـة قتـل األب يف حالـة وجــود ظـروف مشـددة تـوحي بـأن األب قــد قصـد قتـل ابنـه عمــدًا  .۲

، وعــدم قتــل األب فيمــا إذا وجــدت أعــذار خمففــة تــوحي بــأن األب مل يقصــد القتــل إمنــا  وعــدوانًا
 . التأديب

 .وبعض الظروف األخرى لتشديد العقوبة ريف ببعض ظروف ختفيف العقوبة عن األب،التع .۳

مـن املـرياث،مث  كالديـة واحلرمـان ،جبـة علـى األب إذا سـقط عنـه القصـاصالتعريف بالعقوبـات الوا .۴
 . واإلمث قبل كل ذلك ،التعزير والكفارة

                                                
لــة العربيــة للدراســات األمنيــة والقــانون،دراســة مقارنــة بــني الشــريعة : العبيدي،جرميــة قتــل األب ابنــه عمــدًا وعقوبتهــا طــاهر صــاحل )۱( املركــز العــريب : ، الريــاضا

 .۱۳۳هـ، ص ۱۴۲۱ ،۳۰، العدد ۱۵للدراسات األمنية والتدريب، مج 



العنـف األسـري وهـو العنـف تناولـت هـذه الدراسـة أحـد أوجـه  : عالقة الدراسة بدراستنا الحاليـة
 مل تتناولـهوهـو جـزء  ،والقتـل ءاملوجه من األب ضد االبن، وتناولت األحكـام الشـرعية املرتتبـة علـى اإليـذا

القتصار جماهلا على اجلانب الرتبوي،يف حني أن الدراسة السابقة مل تتناول اجلانب الرتبوي الدراسة احلالية 
  .للتحديات الناجتة عن العنف األسري ومل تتعرض 
العنــف املوجــه مــن اآلبــاء  يف التعــرف علــى ن الدراســة الســابقةـاســتفادت الدراســة الحاليــة مــوقـد 

  .الثاينفأفاد ذلك مباحث الفصل ، لألبناء
دراســة ميدانيــة علــى عينــة مــن المجتمــع المصــري لظــاهرة  " : دراســة بعنــوان : الدراســة الثامنــة

  . )۱( "  أسبابها ومظاهرها :العنف األسري 
هدفت الدراسة إىل التعـرف علـى مرئيـات جمموعـة كبـرية مـن الشـباب  : أهداف الدراسة وفروضها

م عن ظاهرة العنف األسري من خالل ما يلي   : اجلامعي حول ما يدور يف أذها
ــــــف األســــــري وأمناطــــــه املختلفــــــة ،كالضــــــرب والكــــــي  .۱ ــــــى مــــــدى تعــــــدد مظــــــاهر العن التعــــــرف عل

  وتضع الدراسـة فرضـًا مـؤداه واألسباب والعوامل اليت تؤدي إىل وقوعه، والتقييد والتجويع،واحلبس،
وإمنـــا إىل جمموعـــة متنوعـــة مـــن األســـباب مت  ،د بعينـــهـألســـري ال يرجـــع إىل ســـبب واحـــأن العنـــف ا

 . حتديدها وتقسيمها

ــا فرضــًا مــ ،عامــل اجلــنس يف تعــرض الضــحية للعنــفالكشــف عــن أثــر  .۲ أن  ؤداهوتضــع الدراســة هن
 . قياسًا بالذكور اإلناث أكثر عرضة حلوادث العنف األسري،

وتفــرتض  ،اعيــة يف تعــرض أعضــاء األســرة للعنــفالكشــف عــن أثــر عامــل الــدور واملكانــة االجتم .۳
 الدراسة أن األطفال هم الذين يقع عليهم النصيب األكرب من حوادث العنـف واعتـداءات الكبـار

. 

رتفــــع خــــالل وأن معدالتــــه ســــوف ت األســــري قــــد زاد عــــن ذي قبــــل،تفــــرتض الدراســــة أن العنــــف  .۴
 ر،وانتشـاواحلروب ،والعوملـة نزعـات خمتلفـة كالعلمانيـة، بـالنظر إىل زيـادة ،السنوات اخلمس القادمة

 .كاإلدمان  العديد من السلوكيات السلبية بني الشباب

  . الرأي العام استخدم الباحث املنهج الوصفي من خالل أسلوب دراسات : منهج الدراسة
  : خرجت الدراسة مبجموعة من النتائج نذكر منها : نتائج الدراسة

                                                
تمع املصري لظاهرة العنف األسري عبد الرمحن حممد  )۱( ا ومظاهرها، : العيسوي ،دراسة ميدانية على عينة من ا مركـز  :الريـاض ،جملـة البحـوث األمنيـة أسبا

 .۲۲۳ص هـ،۱۴۲۵، ۲۸العدد البحوث والدراسات بكلية امللك فهد األمنية،



ــه مــن جمــرد الركــل  ،الدراســة تعــدد مظــاهر العنــف األســريأظهــرت  .۱ ــاين درجات إىل القتل،وهتــك وتب
ا من قبل ا ،العرض واالغتصاب موعة ،فكان كما تباينت هذه املظاهر يف مقدارها واالعرتاف 

كمـــا وجـــدت الدراســـة أن أســـباب  ،)% ۲۱,۶(وأقلهـــا تكـــرارًا القتـــل  ،%)۹۸(الضـــربأكثرهـــا 
 %) ۹۶,۲(البطالـة:،وكان أكثـر األسـبابنة يف حجم تكرارهـا يف نظـر العينـةالعنف متنوعة ومتباي

 . %)۱۸,۹(وأقلها ضعف القانون

%) ۵۱,۹( كشــفت الدراســة أن أغلبيــة العينــة تــرى أن اإلنــاث هــن األكثــر تعرضــًا للعنــف بنســبة .۲
 . %)۴۸,۱(عن الذكور 

۳.  ً وجاءت الزوجـات  ،%)۶۴,۸(للعنف بنسبة  كما أظهرت النتائج أن األطفال هم األكثر تعرضا
 . %)۱۱,۳( مث األزواج بنسبة ،%)۲۳,۹(يف املرتبة الثانية بنسبة 

،كمـا قـد زادباملاضي  مقارنةف األسري ـأن العن%) ۸۰(أكدت األغلبية العظمى من أفراد العينة  .۴
أن العنف األسري سوف تـزداد معدالتـه  %)۷۲,۲(رأت الغالبية اإلحصائية من جمموع املشاركني

 . يف السنوات اخلمس القادمة

اختلفت الدراسة السابقة مع الدراسة احلالية يف مـنهج الدراسـة  : عالقة الدراسة بدراستنا الحالية
ا مـن أشـكال العنـف األسـري الـيت تنوعـت بـني  فالدراسة السابقة دراسة ميدانية تناولت جمموعـة ،وخطوا

ت إىل ظهـور وانتشـار العنـف من األسـباب والعوامـل الـيت أدًا كبريا ً كما تناولت عدد اجلسدي والنفسي،
ويف حـني ركـزت هـذه الدراسـة علـى تنـاول العوامـل  ،ل ذلك أحد مباحـث دراسـتنا احلاليـةويشك ،األسري

ه إن دراستنا احلاليـة قـد حرصـت علـى التعـرف علـى أبعـاد وأوجـف ،سباب اليت تؤدي إىل انتشار العنفواأل
وهو ما  ر الرتبية اإلسالمية يف مواجهتها،ودو  كما تناولت التحديات الناجتة عنه، أخرى للعنف األسري،

  . مل تتناوله الدراسة السابقة
التعـــــرف علـــــى مظـــــاهر العنـــــف  يف اســـــتفادت الدراســـــة الحاليـــــة مـــــن الدراســـــة الســـــابقةوقـــــد  

  . الثاينوهو ما عزز مباحث الفصل ،ابهوأسب
 

ـا تلتقــي مـع الدراسـة احلاليــة يف  نسـتخلص مـن خـالل عــرض وحتليـل ومقارنـة الدراســات السـابقة أ
سـلوك العنـف كانـت قـد ركـزت علـى الـيت تناولـت ) سوسـن فايـد(فدراسة  نقاط، وختتلف معها يف أخرى،

ومل يكــن ضــمن أهــدافها تنــاول  النفســية والبيئيــة للشخصــية املرتكبــة للعنــف، دراســة اخلصــائص والســمات
ـــ العنـــف األســـري بصـــورة حمـــددة، ـــل جمـــال الدراســـة احلالي ـــي ( ،أمـــا دراســـتا ةـوالـــذي ميث مسيـــة حجـــازي وعل



ــا ) أبومحيــدي اللتــان تناولتــا حمــور األســرة يف اإلســالم فقــد ركــزت كلتامهــا علــى إبــراز األمهيــة الــيت حظيــت 
كمــــا تناولتــــا جانـــب العنــــف املتبــــادل بــــني الــــزوج والزوجــــة واملعاجلــــة  ج اإلســــالمي ،ـن املنهـــــرة ضمـــــاألســـ

وكــذلك تناولــت  ويعتــرب ذلــك أحــد احملــاور الرئيســية للدراســة احلاليــة، وتتبعــه حمــاور أخــرى، اإلســالمية لــه،
ل العنــف األســري مبحــاوره الدراســات الــيت مشلهــا حمــور العنــف األســري وأســاليب التنشــئة غــري الســوية ،جمــا

علــى تنــاول شــكل واحــد مــن ) حممــد الشــناوي و طــاهر العبيــدي (ويف حــني اقتصــرت دراســتا  املختلفــة،
أشــكال العنــف األســري واملتمثــل يف العنــف اجلســدي،فقد تناولــت الدراســة احلاليــة أشــكال أخــرى للعنــف 

علـى تنـاول وجـه  )ومنرية آل سعودحممـد حجار (متثلت يف العنف النفسي واالقتصادي،و اكتفت دراستا 
واحد من أوجه العنف املتبادل بني أطراف العالقة األسرية واملتمثل يف العنـف املوجـه مـن الـزوج للزوجـة يف 
الدراسـة األوىل والعنـف املوجـه مـن اآلبـاء لألبنـاء يف الدراسـة الثانيـة ،وتناولـت الدراسـة احلاليـة بعـض أوجـه 

ت دراســة كــالً مـــن ـواكتفــ ل ،ـات العنــف األســري املوجــه للمــرأة والطفــالعنــف األخــرى ،مث تناولــت حتــدي
واملتمــثلة يف طـرق التفــرقة  بتــناول بعـض مظــاهر العنـف)منرية الغصـون وحممـد جـالل الـدين وعلـي الطـراح(

ومثــل ذلــك أحــد  بتنــاول جانــب األســباب والــدوافع،)عبــد الــرمحن العيســوي(والتمييز،كمـا اكتفــت دراســة 
اليت مشلتهـا الدراسـة احلاليـة،ومت تنـاول موضـوع العنـف األسـري مـن الناحيـة الفقهيـة مـن خـالل  أهم احملاور

واليت اقتصرت على العنف املوجه للطفل ،يف حني تناولت الدراسة احلالية مناقشة ) طاهر العبيدي(دراسة 
لدراسـات السـابقة جمـال بعـض اجلوانـب الرتبويـة املتعلقـة بـالعنف املوجـه للمـرأة والطفـل،ومل تتنـاول أي مـن ا

  .حتديات العنف األسري ودور الرتبية اإلسالمية يف مواجهته
ــة  وقــد تنوعــت هــذه الدراســات بــني دراســات نظريــة وأخــرى ميدانيــة، وبــذلك تكــون دراســتنا احلالي

ـا يف معاجلـة املشـكلة، ويظهـر ذلـك  خمتلفة عن الدراسات السابقة يف أهدافها وأسـئلتها ومنهجهـا وخطوا
  : النواحي التاليةيف 

ـا دراســة نظريـة تناولــت موضـوع دور الرتبيــة اإلسـالمية يف مواجهــة حتـديات العنــف األســري   أ
  . املوجه للمرأة والطفل

ــــــة أشــــــكال مــــــن أشــــــكال العنــــــف علــــــى وجــــــه التحديــــــد،  ــــــت ثالث ــــــا تناول ــــــف  أ وهــــــو العن
  . اجلسدي،والنفسي،واالقتصادي

ا تناولت أوجهًا متعددة للعنف األسري،  مث قصرت أثـر حتـديات العنـف علـى وجهـني فقـط  أ
  . والعنف املوجه من اآلباء لألبناء العنف املوجه من الزوج للزوجة، : مها

ا حرصت على تأصيل ومعاجلة موضوع الدراسة من منظور تربوي إسالمي   . أ



 


